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می دهد .به عبارت دیگر ارزیابی منابع انسوانی بوه کنتورل

مقدمه
توانمندی یک سازمان برای ارزیابی کیفیت و عملکورد

کیفیووت فعالیووت هووای منووابع انسووانی و حمایووت آنهووا از

واحد هایش بسیار مهم است .این ارزیابی به دو دلیل انجام

استراتژی سازمان می پردازد .از زمان آغاز تحصیالت عالی

می شود ،اول آنکه آنچه در سازمان در حال وقوو اسوت را

در دانشووگاه آزاد اسووالمی و آشوونایی بووا دروسووی همچووون

به خوبی مطلع می شوویم ،دوم آنکوه مسوائل و مشوکالت

سیاست گذاری در نظام های آموزشی ،فرهنو

سوازمانی،

موجود را شناسایی و حل می کنیم .در یک سازمان واحود

روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملوی و منطقوه

های مختلفی وجود دارد کوه ارزیوابی آنهوا نیازمنود روش

ای ،کاربرد سیستم هوای اطالعواتی در مودیریت آموزشوی

های مختلفی می باشد .برخی از آنها ممکن است از طریق

این سؤال به وجود می آید که چرا با وجوود ارائوه درسوی

مقیاس های کمی ( مثل تولید -فروش) و برخی دیگر نیوز

مانند مدیریت منابع انسانی(مدیریت نیوروی انسوانی) کوه

ممکن است از طریق مقیاس های کیفی یا هر دو مقیواس

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مودیریت

ارزیابی شوند .برای مثال یکی از این واحد ها منابع انسانی

آموزشی با آن آشنا شده و گاهاً مطالعات کتابخانه ای خود

است که ارزیابی آن بسیار دشوار است .گاهی ارزیابی دقیق

را تحت عنوان کنفرانس یا مقاله ارائه می نمایند ،هیچ گاه

اثر بخشی هر یک از واحد های سازمانی وجود ندارد؛ چورا

به چگونگی ارزیابی منابع انسانی در حووزه هوای آموزشوی

که اوالً مدیریت یک علم دقیق نمی باشد و دوماً توافوق در

دانشگاه ها پرداخته نموی شووداواین سوری مطالعوات یوا

مورد مؤلفه های اثر بخشی و هیچ توافقی در موورد انودازه

تحقیقات بیشوتر در حووزه مودیریت دولتوی یوا مودیریت

گیری های آن وجود ندارد.

صنعتی نمود بیشتری دارد؛ در حالی که جای خوالی ایون

یکی از شقوق توجه به منابع انسانی ،رشود علوم مودیریت

درس از دو بُعد علمی و پژوهشی برای رشوته ی مودیریت

منابع انسانی است که به شکل چشمگیر و بی سابقهای در

آموزشووی در مقوواطع مختلوول تحصوویلی از کارشناسووی تووا

سالهای اخیر رو بوه رشود نهواده اسوت .عوالوه بور آن کوه

دکتری با سطوح درجه بندی شده بسیارضروری بوه نظور

دانشگاه ها و مراکز علمی توجه خاصی به راه اندازی رشته

می رسد.

های مدیریت داشته اند ،به طور اخوص ،آمووزش مودیریت

از طرفی ضرورت تحقیق حاضر ،بور تأکیود ارائوه ی مودل

منابع انسانی در صدر فعالیت های آموزشی آنها قرار گرفته

ارزیابی مدیریت منابع انسانی بر اساس اسوتاندارد 90333

است .اما آن چه که بویش از پویش در مراکوز علموی و در

در دانشگاه ها قرارگرفته اسوت ،چورا کوه اسوتفاده و بهوره

سطح دانشگاه هوا کوه تولیود کننوده و ارائوه کننوده علوم

مندی از استانداردهای به روز و شوناخته شوده توانمنودی

مدیریت منابع انسانی می باشند حائز اهمیت است ،توجوه

دانشگاهها را در عرصه رقابوت هوای علموی و پژوهشوی در

به ضرورت به روز رسانی این علم و وارسیهای متناوب در

سطح بین المللی یاری می رساند  .الوزام و ضورورت دیگور

امر عملیاتی کردن آن ازدرون می باشود .ایون کوه چقودر

تحقیق حاضر بر رویکردی نو بوه ارزیوابی مودیریت منوابع

مُبادیان و مولدان علم مدیریت منابع انسوانی توانسوته انود

انسانی در دانشگاه ها می باشد که با توجه به اهوداف بلنود

مراکز علمی و دانشگاه هوا را از حیون نظوارت ،بوازبینی و

مدت و کوتاه مدت دانشگاه ها ،آن را از سایر سازمان هوا و

اجرای بهینه به سطوح بینالمللی و شاخص هوای ارزیوابی

مؤسسات متمایز می نماید و این حووزه بوه تودوین مودل

روز نزدیک نمایند ،جای تحقیق و تفحص دارد.

های ارزیابی مختص خود نیازمند است که بوا مودل هوای

اهداف مدیریت منابع انسانی عمدتاً بلنود مودت هسوتند و

ارائه شده با همین موضو در سایر سازمان ها ،مؤسسات و

ارزشیابی آن ها دشوار می باشود .ارزیوابی منوابع انسوانی،

شرکت ها مغایرت دارد.

فعالیت های منابع انسانی یک سازمان را مورد ارزیابی قرار

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال نهم ،ویژه نامه7931

ارائه مدل ارزیابی مدیریت

83
منابع...

در جهان امروز ،نیروی انسانی به عنوان اولین عامل توسعه

و اجرای تکنیک هوای متفواوت تعوالی سوازمانی اسوت ،از

جوامع شناخته شده است .نگاهی بوه پوژوهش هوا و سویر

کوچووک سووازی بووازآرایی و مهندسووی سوواختار سووازمانی،

تکاملی رشد کشورهای جهان نشوان موی دهود کوه اکثور

مهندسی مجدد فراینودها ،مودیریت دانوش ،برناموه هوای

کشورهای پیشرفته در سالیان گذشته با عظمی ملوی روی

مشارکت کارکنان ،برناموه هوای ارتبواا بوا اربواب رجوو ،

منابع انسانی خود از طریق آموزش و پرورش و سایر جنبه

مدیریت عملکرد ،فراینودبازخورد ،طراحوی شوغل ،گوردش

های بهسازی سرمایه گوذاری کورده انود و اکنوون برناموه

شغلی ،کارتیمی ،کار انعطواف پوذیر تسوهیم شوغل ،تنوو

ریزی های آنها به ثمر نشسته است .بوه عبوارت دیگور ،در

آموزی ،منتورین  ،برنامه های ایمنی و ارگونومی ،همگوی

نیم قرن اخیر نوعی انقالب آموزشوی و نورم افزایوی در راه

از روش ها و تکنیوک هوایی هسوتند کوه بورای اثربخشوی

تربیت و آماده سازی انسان ها در جوامع شکل گرفته و به

مدیریت منابع انسانی در اینجا به کار می رونود .اسوتاندارد

مرحله ی اجورا در آموده کوه ایون قورن را از سوایر قورون

 90333نقشه راهوی بورای تغییور سوازمان بوا اسوتفاده از

متمایز ساخته است .یکی از شقوق توجه به منابع انسوانی،

اقدامات منابع انسانی مستمر فراهم می کند .هرچه قدر به

رشوود علووم موودیریت منووابع انسووانی اسووت کووه بووه شووکل

سمت باال حرکت می کنیم ،اقدامات پیشرفته تر می شوود

چشمگیر و بی سابقه ای در سالهای اخیر رو به رشد نهاده

و فرصت های زیادی برای کارکنوان فوراهم موی شوود توا

است .عالوه بر آن که دانشوگاه هوا و مراکوز علموی توجوه

عملکوورد خودشووان را در راسووتای اهووداف سووازمان بهبووود

خاصی به راه اندازی رشته های مدیریت داشته اند ،به طور

بخشند .بر اسواس اسوتاندارد  90333موی تووان وضوعیت

اخص ،آموزش مدیریت منابع انسانی در صدر فعالیت های

موجود در مدیریت منابع انسانی در شرکت یوا سوازمان را

آموزشی آنها قرار گرفته است.

بررسی نمود و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم کرد و
تعالی و کمال را در سازمان ایجاد نمود.

مدیریت منابع انسانی یعنی دانشی که همه تصومیم هوا و

یک فرهن

فعالیت های مدیریت را در بر می گیرد و به طور مسوتقیم

مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی ،مودیریت افوراد در

بر مردم یا منابع انسانی که برای سازمان کار می کنند اثور

یک محیم بین المللی است .در مدیریت منابع انسانی بین

می گذارد( فیشور و همکواران  .)5333گوری دسولر موی

المللی ،عمالً درباره مدیریت کارکنان سازمان ها و شورکت

گوید ،مدیریت منابع انسانی به فعالیت ها و سیاست هوایی

هایی بحن می شود که فراتر از مرزهای ملّی فعالیوت موی

که مدیر بورای انجوام اموور نیوروی انسوانی ماننود جوذب،

کنند.

تربیت ،ارزشیابی ،پواداش و بوجوود آوردن محویم امون و

محیطی که سازمانها و شرکت ها فعالیوت موی کننود ،بوه

منصفانه نیاز دارد ،اطالق موی شوود .میرکموالی در کتواب

طور فزاینده در حال جهانی شدن است هر روز سوازمانها و

مبانی مدیریت منوابع انسوانی ،مودیریت منوابع انسوانی را

شرکت های بیشتری بوه بازارهوای بوین المللوی وارد موی

فرایند بررسی و ایجاد زمینههوای مسواعد جوذب ،تربیوت،

گردند و محصوالت و خدمات خود را به آن سووی دریاهوا

بکارگماری ،نگهداشت ،بهداشت و رشد منوابع انسوانی ،بوه

صادر می کنند و یا به قراردادهوای بوین المللوی بوا سوایر

طوری که بتوان با تأمین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش

شرکت های خارجی وارد می شوند.

و رضایت در آنها به اهداف فردی ،گروهی و سازمانی دست

عموده دالیول گسوترش و حرکوت شورکت هوا بوه سومت

یافت (میرکمالی .)7939

بازارهای بین المللی را می توان کسا مزیت رقابتی بیوان

همچنین تعریل عملیاتی مدیریت منابع انسانی بور گرفتوه

کرد .این امر می تواند به وسیله توسوعه بوین المللوی بوه

از مجمو فرایندهای بلوغ منوابع انسوانی اسوت .بنوابراین

چند طریق قابل حصول باشد؛ اول این کوه ،ایون کشوورها

منظور از مدیریت منابع انسانی در سازمان به معنای دانش

بازارهای جدید با تعوداد بوی شوماری از مشوتریان بوالقوه
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هستند؛ این بازارها برای شرکت هایی که کمتر از حوداکثر

استانداردها را استاندارد سازی موی نامنود .اهوداف اصولی

ظرفیت تولید می کننود ،بسویار مطلووب بووده و بهتورین

اسووتاندارد سووازی عبارتنوود از تناسووا بووا هوودف ،قابلیووت

روش جهت افزایش فروش و سودآوری آنهاسوت .دوم ایون

جووایگزینی ،کوواهش تنووو  ،سووازگاری ،سووالمت و ایمنووی

که ،ایون کشوورها دارای امکانوات تولیودی بیشوتر و ارزان

حفاظت از محیم زیست ،استفاده بهتر از منابع ،ارتبواا و

قیمت هستند ،برای نمونه آنهوا دارای نیوروی کوار ارزان و

درک بهتر و انتقال تکنولوژی می باشد.

کم توقع می باشوند (پورین  .)7337دو سوؤال اساسوی در

استاندارد  90333نقشه راهی بورای تعوالی سیسوتم هوای

زمینه مدیریت منابع انسانی بین المللی وجود دارد .سوؤال

منابع انسانی در جهت تحقق استراتژی های سازمان است.

اول درباره میوزان حفوی یکنوواختی مجموعوه ارزش هوا،

از آن جایی که نمی توان همه فرایندهای منابع انسوانی را

هنجارها و نگرش های سازمانی و البته برنامه ها و سیاست

در زمان کوتاه مستقر کرد ،از اینرو اسوتاندارد  90333بوه

های منابع انسانی فراتر از مرزهای ملّی خود یا قالا ریزی

صورت تدریجی و مرحله ای طراحی شده است .هر مرحله

مجدد آنها به منظور سازگاری با یک زمینه متفاوت اسوت.

تکاملی ،یک متغیر منحصربفردی را در فرهنو

سوازمانی

به عبارت دیگر آیوا سوازمان هوا بوه طوور اجتنواب ناپوذیر

می طلبد تا بتوان زمینه مناسا را بورای جوذب ،حفوی و

پارادایم ها و برنامه های کشورهای مبود را مونعکس موی

توسعه انسانی را فراهم کرد .استاندارد  90333کمک موی

سازندا سؤال دوم درباره مسایل کاربردی زیادی است کوه

کند تا سازمان بهترین اقودامات منوابع انسوانی را در یوک

در زمینه مدیریت کارکنان در سطح بین المللی مطرح می

مسیر تعالی اتخاذ کند .هم زمان به منظور بهبود مستمر از

شود .این مسائل راجع به مدیریت افراد مقویم بورون مورز،

حوزه معین ،اقدامات مدیریت کیفیوت جوامع را بکوار موی

نقش و اهمیت نسبی اتبا از نظور سوازمان کشوور هوا در

گیرد و رویکرد خاص به تحوول سوازمانی دارد و بوه طوور

برابر کارکنان محلی است (حسن پور و عباسی .)7933

مستمرو تکاملی تغییورات متووالی را در پوی دارد .یکوی از

استاندارد نظمی است مبتنی بور نتوای اسوتوار علووم،

ویژگی های جالا اسوتاندارد  90333ایون اسوت کوه بوه

فنون و تجارت بشری در رشته ای از فعالیت های عموومی

عنوان یک سیستم یکپارچه در راستای اهداف و استراتژی

که به صورت قواعد ،مقررات و نظام نامه به منظوور ایجواد

هووا و نیازهووای متحووول سووازمانی ،بلوووغ مووی یابوود .موودل

هماهنگی و وحدت رویه ،توسعه تفاهم ،تسهیل ارتباطوات،

زیربنایی استاندارد  90333در سال  5337برای اولین بوار

صرفه جویی در اقتصاد ،حفی سالمت و گسترش مبوادالت

در شرکت های بزرگ و به ویژه شرکت های دانوش محوور

بازرگانی داخلی و خارجی به کار مویرود .همچنوین یوک

به کار گرفته شد و تاکنون در شرکتهوای بسویاری اجورا

استاندارد سندی است که الزامات ،قووانین و رهنمودهوایی

شده است(قلی پور و همکاران.)7931،

را برای یک فرایند ،محصول یا خدمت ارائه می دهود .ایون

امروزه در کشور تقاضا برای انسوان هوای نخبوه بیشوتر از

الزامات فرایند ،محصول یا خدمت را به طور کامل توصیل

عرضه آن است و شکار استعدادها ضروری اسوت .جوذب و

می کنند .اسوتانداردها نتیجوه یوک اجموا هسوتند و بوه

حفی این نو منابع انسوانی چوالش بسویار بزرگوی بورای

وسیله یک سازمان شناخته شده تأیید شوده اند(صوفری و

سازمان های کشور است .با وجود این که اکثر سازمان هوا

همکاران .)7932

اهمیت این نو منوابع انسوانی را موی داننود ولوی راهکوار

هدف استانداردها دستیابی به میزان بهینوه نظوم در یوک

منسجم و یکپارچه مثل استاندارد  90333بورای جوذب و

زمینه مشخص است .توجه به عبوارت بهینوه بسویار مهوم

حفی آنها ندارند .سیستم هوای منوابع انسوانی یکپارچوه و

است ،چوون نظوم اسوتانداردی نبایود خالقیوت و انعطواف

مکمل در اکثر سازمان ها وجود ندارد و این امر علت اصلی

پذیری را از بوین ببورد ،فراینود تودوین ،صودور و اجورای
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ترک خدمت داوطلبانه نخبگان و از دسوت رفوتن سورمایه

متوجه سرمایه هوای عظوی انسوانی یوک جامعوه و کشوور

های انسانی است.

خواهد شد.

استاندارد  90333به عنوان یک مدل بلوغ دارای  2سوطح

به همین جهت ضرورت تحقیق حاضر ،بور تأکیود ارائوه ی

است .در سطح صفر ،سازمان یک راه مسوتمر بورای انجوام

مدل ارزیابی مدیریت منابع انسوانی بور اسواس اسوتاندارد

کار ندارد و متناسا با مشکالت سازمان ،راه حلوی ارائوه و

 90333در دانشگاه ها قرارگرفته است ،چرا که اسوتفاده و

مشکل حل می شود .در سطح مقدماتی سازمان مبنایی را

بهووره منوودی از اسووتانداردهای بووه روز و شووناخته شووده،

برای فرایندهای سازمانی ایجاد می کند .در سوطح میوانی

توانمنوودی دانشووگاهها را در عرصووه رقابووت هووای علموی و

سازمان درصدد شناسایی اقدامات و یکپارچوه سوازی آنهوا

پژوهشی در سطح بین المللی یاری می رسواند و زمینوه را

در فرایندهای سازمانی است .در سوطح پیشورفته سوازمان

برای رقابت های جدی در همه ابعواد و زمینوه هوایی کوه

درصدد همراستا سازی فرایندهای منابع انسانی با عملکرد

اکثر دانشگاه های معتبر دنیا بور آن تأکیود دارنود ،فوراهم

کل سازمان است و در پنجمین سطح بلوغ که بهینه است،

خواهد نمود و چه بسا در آینده ای نه چندان دور محققین

سووازمان در پووی بهبووود مسووتمر در همووه فرایندهاسووت.

و اندیشمندان ما تدوین کننده الگو ها و مدل هوای جوامع

درتحقیووق حاضوور ،مبنووای توودوین ابعوواد و شوواخص هووای

تر و کارآمدتری در این عرصه ظهور نمایند.

ارزیابی مدیریت منابع انسانی در سطح دانشگاه هوا  ،مودل

روش کار

استاندارد  90333می باشد که محقق بوا اسوتناد بوه ایون

این مقاله به دنبال ارائه مدل ارزیوابی مودیریت منوابع

مدل ارزیابی ،چارچوب نظری تحقیق رابرآن قرارداده است.

انسانی در واحدهای دانشوگاه آزاد اسوالمی اسوتان تهوران

اسووووتاندارد 71 ،90333فراینوووود منووووابع انسووووانی

است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظور

و75متغیرنتیجوووه ای و نگرشوووی منوووابع انسوووانی را در

نو داده ها ،آمیخته (کمّی و کیفی) بوده و از لحواظ روش

قالا  90333امتیواز (امتیواز 53333فراینودها و 70333

اجرا توصیفی -پیمایشی اسوت .در ایون پوژوهش از روش

امتیازنتای ونگرش ها) ،ارزیابی موی کنود .همچنوین ایون

پژوهش آمیخته استفاده گردید .همچنین در این پوژوهش

استاندارد دستورالعمل هایی برای استخدام دارد.

از بین انوا طرحهای پژوهش ترکیبی از طرح اکتشوافی و

طی مطالعات وسیع به عمل آمده در عرصه مدیریت منابع

تأییدی استفاده شد .در این طرح ،تأکید اصلی بر دادههای

انسانی به نمونه یا نمونه هایی که حاکی از بهوره منودی از

کیفی است و طرح اکتشافی متوالی خوانده میشوود .نوو

ارزیوابی موودیریت منووابع انسووانی بووه اسووتناد موودل هووای

طرح حاضر از نو ترکیبی اکتشافی هدایت شده و متداول

استاندارد می باشد ،به دست نیامده است اما الزموه انجوام

است ،همچنین روش تحلیل عاملی اکتشوافی و تأییودی و

چنین تحقیقات و بررسوی نتوای حاصول از اعموال آن در

بهره مندی از آزمون های رگرسیون چند متغیره و تحلیول

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی می تواند گوام وسویعی در

مسیر با استفاده از ابوزار نورم افوزار آمواری پوی ال اس در

جهت توسعه و بهبود و کیفی بخشی آن گردد .بوه نقول از

انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اسوت و در نهایوت

برخی اساتید و مدیران عالی رتبه ،فقدان چنوین سیسوتم

جهت ارائه مدل ارزیابی مدیریت منابع انسانی در دانشوگاه

های ارزیابی در سطح دانشگاه ها گاهاً حتی موجوا سولا

های آزاد اسالمی از روش مدلسازی معادالت ساختاری که

انگیزه و پویایی و جوشش در مجموعه کول منوابع انسوانی

برگرفته از بخش اول پژوهش و از ترکیا تحلیل عواملی و

در طبقات و گروه های مختلل دانشگاهی خواهد گذاشوت

تحلیل مسیر می باشد ،استفاده شده است .

به طووری کوه نتوای آن در هردوجهت(ارتقواء یوا تنوزل)،
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طاولی و همكاران

در این پژوهش جامعه آمواری در دو بخوش کومّ و کیفوی

روش نمونه گیری بصورت «نمونه گیری تصادفی طبقوه ای

آورده شده است .جامعوه آمواری ایون پوژوهش در بخوش

نسبی» بوده که به صورت جدول  7نشان داده شده است.

کیفی شامل دو مورد زیر می باشد:

جدول .1آمار جامعه و تعداد نمونه ی پژوهش در بخش کمی
واحد دانشگاه

تعداداعضای

تعداد

آزاد اسالمی

جامعه

اعضای نمونه

رودهن

40

03

آزاد اسالمی استان تهران کوه در سوال  31مشوغول بوه

تهران شمال

171

40

خدمت می باشند تشکیل شده است.

تهران جنوب

150

77

شهر ری

44

00

اسالمشهر

03

05

منتشرشده درزمینه ی ارزیابی مدیریت منابع انسوانی و

پرندورباط کریم

57

34

تهران غرب

00

17

آسیا شناسی های این حوزه و استاندارد  90333بوده

دماوند

03

33

است.

شهریار

10

4

مجموع

711

053

 )7کلیه مودیران ،مسوئوالن و اسواتیدی اسوت کوه
دارای رشته مرتبم با موضو  ،از واحدهای دانشگاه های

 )5جامعووهای کووه از آن محتوووای موووردنظر جهووت
تحلیل محتوای کیفی انتخاب شد که شامل تمام اسوناد

جامعه آماری این پژوهش از نظر کمی شامل دو مورد
زیر می باشد:

در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از دو شیوه کیفوی
وکمّی استفاده شده است .ابتدا برای پاسخگویی بوه سوؤال

 )7جامعه ای که از آنها برای اعتباربخشوی درونوی

اول پژوهش که عبارت است از «تعیین ابعاد و مؤلفه هوای

مدل استفاده گردید ،شامل متخصصان منابع انسوانی در

مدیریت منابع انسانی» و به دلیل وجوود ابهوام در ابعواد و

حوزه دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران بودند.

مؤلفه های آن برای جمع آوری اطالعات از مطالعات کتاب

 )5جامعهای که از آنها برای اعتباربخشوی بیرونوی

ها و مقاالت مربوا به استاندارد  90333و آسیا شناسوی

م ودل اسووتفاده شوود ،تمووام کارکنووان و شوواغلین حووال

مدیریت منابع انسانی بوا مودل مربوطوه و سوپس تکنیوک

حاضر(سال  )7931دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران را

دلفی بهره گرفته شد .پس از تعیین اعضای پانل ،به شویوه

تشکیل میدادند.

نمونه گیری هدفمند از میان مدیران واسواتید دانشوگاهی،

نمونهها در این پژوهش در دو بخش کیفوی و کمّوی موورد

افرادی را که با موضو تحقیق آشنایی داشته و همچنوین

ارزیابی قرار گرفت .به منظور تعیین نمونه در بخش کیفوی

تمایل به همکاری نشان دادند ،تعوداد  52نفور را انتخواب

با روش نمونه گیوری هدفمنود از میوان مودیران واعضوای

کرده و تکنیک دلفی را در دو دور برگزار نموده است .این

هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی اسوتان تهوران

 52نفر متشکل از  72نفر از مودیران و  73نفور از اسواتید

که با موضو پوژوهش آشونا بووده و همچنوین تمایول بوه

دانشگاه و از اعضای هیئت علمی موی باشوند .در دور اول،

همکاری داشتند صورت گرفت که تعداد نمونه انتخابی 52

پرسشنامه ای شامل  71گویه و در قالا 739بُعد متشوکل

نفر بودند .به منظور تعیین نمونوه هوا در بخوش کموی بوه

از ابعاد و مؤلفه های مدیریت منابع انسانی کوه از پوژوهش

دلیل محدود بودن جامعوه از جودول کرجسوی و مورگوان

های پیشین بر مبنوای فراینودهای بلووغ مودیریت منوابع

( )7313استفاده شده است که مشخص گردید تعداد 952

انسانی استاندارد  90333استخراج شوده بوود ،در اختیوار

نفر به عنوان نمونه ،معرف جامعه ی  71واحد دانشگاه آزاد

اعضای پانل قرار گرفت .عالوه بر این ،از آنان خواسته شود

اسالمی استان تهران می باشند که به عنوان نمونه فقم 3

که نظرات خود را درباره مؤلفه هایی کوه در ایون فهرسوت

واحد دانشگاهی به صورت تصوادفی انتخواب گردیوده انود.

موجود نیسوت ،ارائوه کننود .در دور دوم مجموعوه مؤلفوه
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هایی که در دور اول پیشونهاد شوده بودنود ،بورای تعیوین

پرسشوونامه ابعوواد موودیریت منووابع انسووانی از پایووایی الزم

درجه تناسا در قالا طیل پن درجه ای لیکرت و شامل

برخوردار است.

گزینووه هووای «کووامالً مناسووا« ،»2:مناسووا« ،»0:نظووری

جدول .3شاخصهای روایی ،پایایی

نوودارم« ،»9:نامناسووا« ،»5:کووامالً نامناسووا ،»7:شووامل

فرایندها

71گویووه و در قالووا  739بُعوود در اختیووار خبرگووان قوورار

ارزیابی مدیریت منابع

گرفت .بدین ترتیا ،نتای نهایی پژوهش منبعون از نقطوه

انسانی
فرایند آموزش ،یادگیری و

نظرهای واقعی مدیران واعضوای هیوأت علموی واحودهای

تسهیم دانش

دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران بر اساس دانش و تجربه

فرایند برنامه ریزی
استراتژیک منابع انسانی

آنها به دست آمد.
در تکمیوول پرسشوونامههووای توزیووعشووده از اعضووا پانوول

انسانی ،جذب و گریدینگ

درخواست شد تا در مقابل هر گویوه عالموت √ یوا × قورار
دهند .بورای تحلیول پرسشونامه هوای دور اول از تکنیوک

فرایند تحلیل شغل و

تحلیل محتوا برای شناسایی موضو هوای اصولی اسوتفاده

گریدینگ شغلی
فرایند تحلیل و توسعه
شایستگی ها

برای پاسخهایشان ارائه کرده بودند مورد بررسی قرارگرفته

فرایند تیم سازی و

و خالصهنویسی شد .نتای پرسشنامه دور اول ،پرسشونامه

توانمندسازی

نیمه ساختاریافته اولیه را که بر مبنوای  71فراینود منوابع

فرایند حسابرسی و ریسک

انسانی استاندارد 90333بووده اسوت بوه پرسشونامهای بوا
ساختار تبدیل کرد که اساس دور بعدی را تشکیل داد .در

منابع انسانی
فرایند حقوق و مزایا
فرایند روابط کار و سالمت

دور دوم پرسشنامهای در قالا طیول  2گزینوهای لیکورت

جامع منابع انسانی

طراحویشووده و در اختیووار اعضووای پانوول یعنووی کارکنووان

فرایند سیستم های اطالعاتی

دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران قرار گرفت.
تجزیه و تحليل داده ها

منابع انسانی
فرایند طراحی ساختار
سازمانی کالن و تفصیلی

در این پوژوهش بورای تعیوین پایوایی پرسشونامه از روش

فرایند مدیریت اخالق ،ارزش

آلفای کرونباخ استفاده گردیده اسوت کوه در جودول (،)9

ها و فرهنگ سازمانی

برای نمونه  93تایی قبل از انجام پژوهش آورده شده و در
جدول ذیل برای نمونه آمواری( 925نفور) موورد محاسوبه
قرار گرفته است.

فرایند مدیریت استعداد و
جانشین پروری
فرایند مدیریت عملکرد
کارکنان و پاداش

همچنین ضریا آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه مقدار
 3/33بدست آمد که بواالتر از 3/13اسوت و ایون موضوو
نشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سونجش

3/504

3/070

3/074

3/500

3/430

3/703

3/537

3/404

3/750

فرایند برنامه ریزی منابع

شاغل

شد .در این دور طیل پاسخ ها و دالیلوی کوه متخصصوان

AVE

CR

Cronbachs
Alpha

فرایند مربی گری و منتورینگ
فرایند پیشنهادات و نوآوری
مستمر

3/530

3/533

3/440

3/013

3/445

3/015

3/403

3/413

3/441

3/534

3/474

3/403

3/503

3/404

3/747

3/545

3/400

3/773

3/730

3/705

3/757

3/575

3/440

3/434

3/430

3/440

3/405

3/517

3/753

3/733

3/511

3/440

3/450

3/545

3/011

3/444

3/503

3/704

3/745

3/507

3/735

3/711

مفاهیم مورد نظر بوده و میتوان گفت که پرسشهای مورد

ضرایا مسیر بین متغیرهای مکنون باید بر اساس عالموت

نظر همگی یک متغیر را اندازهگیوری مویکننود .بنوابراین

جبری ،مقدار و معناداری آنها بررسوی شووند .هور ضوریا
مسیر در مدل ساختاری پی ال اس را می توان معادل یک
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ضووریا بتووای اسووتاندارد شووده رگرسوویون هووای کمتوورین

حالت تخمین ضرایا مسیر براساس شاخص هوای درنظور

مربعات معمولی در نظر گرفت .مدل معادالت ساختاری در

گرفته شده مطابق شکل  7می باشد.

شکل .1مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر

همچنین مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری

ضرایا( )t-valueدر شکل ( )5نمایش داده شده است.
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب()t-value

براساس نتای بدست آمده برای ضریا مسیر و همچنوین

ضریا مسیر  3/003و همچنین آماره  tبه مقودار ،3/123

آماره  tدر سطح اطمینان  33درصد می توان بیان داشت،

فرایند مدیریت اخوالق ،ارزش هوا و فرهنو

سوازمانی بوا

مؤلفه های فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بوا

توجه به ضریا مسیر  3/929و همچنین آماره  tبه مقودار
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 ،1/011فرایند حسابرسی و ریسک منابع انسانی با ضوریا

حاصل از هریک از این ابعاد گویای پایایی روایی محتووا در

مسیر  3/559و همچنین آماره  tبه مقدار  ،5/051فراینود

بخش کیفی پژوهش و انجوام و اسوتخراج آلفوای کرونبواخ

پیشنهادات و نوآوری مسوتمر بوا ضوریا مسویر  3/971و

برای یک نمونه  93تایی قبل از اعمال پوژوهش در سوطح

همچنین آماره  tبه مقدار  ،2/950فرایند مدیریت استعداد

نمونه آماری روایی محتوایی ابزار سونجش (پرسشونامه) را

و جانشین پروری با ضریا مسیر  3/171و همچنین آماره

نشان می دهد.

 tبه مقدار  ، 77/131فراینود تویم سوازی و توانمندسوازی

مرور مطالعات در حوزه مدیریت منابع انسانی و انوا روش

ضریا مسیر  3/273و همچنین آماره  tبه مقدار 77/512

ها و مدل های مختلل ارزیابی آن نشان موی دهود کوه بوا

با ضریا مسویر  3/273و

توجه به تنو فراوان سوازمان هوا و شورکت هوا در عرصوه

همچنین آماره  tبه مقدار  ،3/213فرایند تحلیل و توسوعه

جهانی وجود ابعاد و شاخص هایی که در قالا مودل هوای

شایستگی ها با ضریا مسیر  3/235و همچنین آماره  tبه

شایستگی و تعالی مدیریت منابع انسوانی طراحوی و اجورا

مقدار  ،73/333فرایند مدیریت عملکرد کارکنان و پواداش

گردیده اند به مقدار قابل تووجهی بور روی رشود و ارتقواء

بووا ضووریا مسوویر  3/133و همچنووین آموواره  tبووه مقوودار

سازمان ها از همه ابعاد تأثیرات مثبتوی داشوته باشود .آن

 ،79/100فراینوود آموووزش ،یووادگیری و تسووهیم دانووش بووا

چه که قلی پور در بیان و شرح فلسوفه اسوتاندارد 90333

ضریا مسیر  3/273و همچنین آماره  tبه مقودار ،3/373

به عنوان نقشوه راهوی بورای تعوالی سیسوتم هوای منوابع

فرایند سیستم های اطالعاتی منابع انسانی بوا بوه ضوریا

انسانی در جهت تحقق استراتژی های سازمان آورده است،

مسیر  3/935و همچنین آماره  tبه مقدار  ،3/739فراینود

گویای این مدعاست (قلی پور  .)7931همان طوور کوه در

روابم کار و سالمت جامع منابع انسوانی بوا ضوریا مسویر

شرح مجملی از تعالی مدیریت منابع انسانی  90333آورده

 3/013و همچنین آماره  tبه مقدار  ،3/379فرایند حقووق

شده است ،به دلیل آن کوه نموی تووان هموه فراینودهای

و مزایا با به ضریا مسیر  3/219و همچنوین آمواره  tبوه

منابع انسانی را در زمان کوتاهی در یوک سوازمان مسوتقر

مقدار  ،73/355فرایند برنامه ریزی منابع انسانی ،جوذب و

کوورد ،از اینوورو اسووتاندارد  90333بووه صووورت توودریجی و

شغلی با ضریا مسیر  3/113و همچنین آمواره

مرحله ای طراحی شده است .اما در هموین رابطوه بنوا بوه

 ،فرایند مربی گری و منتورین

گریدین

 tبوه مقودار  ،79/017فراینوود تحلیول شوغل و گریوودین

نظر خبرگان که تجربه وافری در امر اسوتقرار مودل هوای

شغلی با ضریا مسیر  3/103و همچنین آماره  tبه مقودار

منابع انسانی در اکثر سازمان ها و شورکت هوا در سراسور

 73/711و فراینوود طراحووی سوواختار سووازمانی کووالن و

کشور را داشتند ،تصمیم گرفته شد تا جهت طراحی مودل

تفصیلی با ضوریا مسویر  3/500و همچنوین آمواره  tبوه

فقم به تبیین گویه ها و ابعاد  71فراینود مودیریت منوابع

مقدار  9/337از مؤلفه های ارزیابی مدیریت منابع انسوانی

انسانی مطابق استاندارد  90333در سطوح دانشوگاه هوای

با تأکیود بور اسوتاندارد  90333در دانشوگاه آزاد اسوالمی

آزاداسالمی در استان تهران پرداختوه شوود .بوا توجوه بوه

میباشند.

پژوهش های به عمل آمده در حیطه تدوین مودل ارزیوابی

بحث و نتيجه گيری

منابع انسانی نتلند والفنس با عنوان مدل های بلوغ فرایند،

براساس مطالعات انجام شده 71 ،عامل برگرفتوه شوده

مدل فیلیس ،مدل قابلیت های نیوروی انسوانی کورتیس و

از فرایندهای ارزیابی مدیریت منابع انسانی مدل استاندارد

همکاران ،مدل شایستگی علوی ،مدل آی-آ توسوعه منوابع

 90333و ابعادی که در قالا ومتغیرهای وابسوته مکنوون

انسانی کاالهان و داویال ،چارچوب مفهومی توسوعه منوابع

برای هر یک از این فرایندها تعریل شده است ،برگرفتوه از

انسانی مبتنی بر نظرات بکر و هارت و همچنین چوارچوب

نظرات نخبگان و متخصصان این عرصه می باشد .نمورات

مفهومی توسعه منابع انسانی استراتژیک گاراوان در تأییود
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اهمیت انتخاب شاخص های فرایند منابع انسانی مطابق بوا
،5377  مووووی باشوووود (والفوووونس90333 اسووووتاندارد
 علووووی،5335  کووورتیس و همکووواران،7939فیلووویس
،7333  بکوور و هووارت،5330 کاالهووان و داویووال،5333
.)5331 گاراوان
چرا که با توجه به دقت نظر بر روی هریک از این مدل هوا
 تکیه بور یکوی از شواخص هوای،و چارچوب های مفهومی
 در پایان باید به این باور.مورد اهمیت را تصدیق می نماید
اذعان نمود که تا زمانی که سیستم مدیران منوابع انسوانی
در حوزه های متفاوت مودیریتی و عملکوردی در دانشوگاه
های آزاد اسالمی تمایلی به تغییر نداشته باشند رسیدن به
این امر مهم و پیاده سازی یک مدل ارزیابی استاندارد کوار
دشووواری خواهوود بووود و تووا بووه صووورت عملووی و میوودانی
 نموی تووان بوه ایون،محققینی در این عرصه اقدام نکننود
.سؤال پاسخ منطقی و واضح و روشنی داد

References
Alawi, B 1386, Human Resources Strategy,
Tehran: Institute of Iran. [In Persian]
Azar, A, Gholamzadeh, R et al 2012, RouteStructural
Modeling
in
Management
(Application of Smart PLS Software). [In
Persian]
Bazargan, A 1387, Introduction to Qualitative
and Quantitative Research Methods; Common
Approaches in Behavioral Sciences, Tehran:
Arasbaran. [In Persian]
Callahan, J, Davila, T 2004, An
Impressionistics Framework for Theorizing
About HRD. Human Resource Develovment
Review.3,75.
Curtis, B, Hefley, W et al 2002, The people
capabilitty Maturity Model: guidelines for
improving the workforce, Boston: Aditionwesley.
Cynthia, D, Fisher et al 2000, Human
Resourse Management, 4 thed (Boston:
Houghton Miffin Company, p.7.
Davari, A, Rezazadeh, A 1395, Modeling
Structural Modalities with PLS Software,
Publishing Organization of Jahad University,
Tehran. [In Persian]

7931 ویژه نامه، سال نهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

38

طاولی و همكاران

Presentation of human resources management assessment model of Islamic
Azad universities (in the province of Tehran) based on 34000 standard
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Abstract: The purpose of this study was to provide a model for evaluating human
resources management of Islamic Azad universities based on the standard 34000. The
current research is applied in terms of its purpose and in terms of the type of data, it is
mixed (quantitative and qualitative) and is descriptive-survey method. The statistical
population of this research is composed of two statistical societies. In the first section of
the statistical society, from which the qualitative content analysis has been selected,
includes published documents on types and processes of process and excellence of
human resource management and standardization 34000, as well as the group of
specialists and managers for internal accreditation and presentation. The theoretical
framework and the initial model have been used. In the second part of the statistical
society, it is a surveying survey that involves all human resources employed at Islamic
Azad University, which is used for external accreditation of research. To select part of
the 34000 standard and to prepare a questionnaire, 25 members of the Standard Institute,
professors and faculty members, and the managers of the university, and 325 people
were selected according to Morgan's formula from the staff and targeted cluster
sampling. . The results of the research were verified by means of confirmatory factor
analysis and structural equation analysis and the initial conceptual model with high
coefficients. Finally, this model was able to evaluate the objective at the level of Islamic
Azad universities.
Keywords: Model, Evaluation, Human Resource Management, Standard, Standard
34000.
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