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چکيده
 ر یافت مقاله4931/60/60 :

پژوهش حاضر به شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كيفيت نيرروی
انسانی در سازمان دانشگاه ،پرداخته است .روش پژوهش به لحاظ اهداف ،كراربردی و

 پذیرش مقاله4931/62/02 :

از نظر دادهها ،كمّی و از نظر ماهيت و نوع مطالعه ،پيمایشی اسرت .بررای ایرن منظرور
پرسشنامه  65گویهای محققساخته با شش مؤلفه كيفيت نيروی انسانی شرامل عوامرل
روانشناختی ،آموزشی ،مدیریتی ،فرهنگی و اخالقی ،فيزیكی و مادی و عوامل مبتنی بر
اهداف و رسالت ،تدوین گردید .جامعه مورد مطالعه پژوهش ،كاركنران دانشرگاه شراهد
اعم از اعضای هيأت علمی و كارمندان با مدرک تحصيلی باالتر از كارشناسی برا تعرداد
 665نفر بود .نمونه مورد مطالعه تعداد  225نفر از جامعه مذكور در سرا  3131بودنرد
كه بر اساس فرمو تعيين حجم نمونه ،برآورد و به صرورت تصرادفی سراده انتخرا
شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار «اس .پی .اس .اس ».مورد تحليل قررار گرفرت .ری
آمار توصيفی از جداو توزیع فراوانی و جرداو مشخصرههرای آمراری و نمودارهرا و
جهت تجزیه و تحليل استنبا ی از آزمون  tو فریردمن اسرتفاده گردیرد .نترایص حاصرل
حاكی از آن بود كه در بين شش عامل مطالعه شرده ،عامرل فرهنگری  -اخالقری و عامرل
فيزیكی و مادی به ترتيب در رتبه او و دوم قرار گرفتنرد .احسراس مسرلوليت فررد در
قبا بيتالما از بين شاخصهای فرهنگی ،اخالقی و تناسب حقوق با فعاليرت كراری از
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مقدمه
جهان امروز شاهد تغییرات نوپا و وسیییی اسیت .ایی
تغییرات خواه ناخواه نظامهای اجتماعی را متیثرر سیاختو و
رهبران و مدیران جوامی و سیازمانهیا را ملی م بیو ات یا
راهبردها ،سیاست ها و روش های متناسب با ایی تغیییرات
مینماید .هر سازمانی بو تناسب مقاصد و مثموریتهایی کو
برای آن ایجاد شده باید بتواند جهت نیل بیو مقاصید خیود
بو درستی متغیرهای پیرامونی خود را بشناسید تیا دیادر بیو
کسب اهیدا گیردد ،بیو عبیارت دیگیر سیازمانهیا بایید
فرصتها و امکانات موجیود را شناسیایی کننید و از آنهیا
استفاده مطلوب بو عمل آورند و در غیر ای صورت همیان
فرصت ها بو عنوان عوامل تهدید کننده ظاهر میشوند .اگیر
چو بیان ددیق روابط و تثریر عوامل و متغیرها بر وظیای و
فیالیت های مدیریت شیاید بیو روشینی میسیر نباشید ،امیا
آشنایی بیا نحیوه عملکیرد ایی روابیط تیا حید امکیان بیو
چگونگی فهم اداره انسانی در حال و آینده کمک نمیوده و
حای اهمیت میباشد [.]1
اهمیت و جایگیاه منحصیر بیو فیرد نییروی انسیانی در
مودییت ردابتی هر سازمان هر صاحب نظری را بیر آن میی
دارد کو در مقولو م یت ردابتی بو نیروی انسانی بو عنوان با
ارزشتری سرمایو سازمانی نگاه شیود چیرا کیو بیرخال
سایر مناب سازمانی نو تنها با مصر کردن مستهلک نمیی-
شود و کاهش نمیی یابید بلکیو تنهیا سیرمایو ای اسیت کیو
ف اینده است و با تجربیو و مهیارتی کیو کسیب میی نمایید
موجب عملکرد بهتر و بیشتر سازمانها گیردد .پیتیر دراکیر
پدر مدیریت میاصر میتقد است ب رگتری م یت نسیبی در
دنیای ردابتی آینده ،نقش و جایگاه نیروی انسانی سازمانها
خواهد بود .امروزه ارزش اف وده ه های نیروی انسانی با
ارزشتر از سایر مناب می باشد .بو همی منظور بسییاری از
مشکالت امروزی ما در حیطو تجهی ات و امکانات نیسیت
بلکو در حیطو مناب انسانی است [ .]3 ،2سازمانها در کنار
سایر برنامو ری یهایی کو انجام میی دهنید بایید در راسیتای
ارتقای کیفیت و توانمندی نیروی انسانی نیی برنامیوریی ی
داشتو باشند ،زیرا شرط الزم موفقیت سایر برناموها ،داشیت
نیروی انسانی کارآمد بیا انگیی ه و میاهر اسیت بیو همیی
منظور کیفیی سیازی و شناسیایی عوامیل میورر در ارتقیای
کیفییت نییروی انسییانی در همی سییازمانهییا امییری الزم و

علمی در مرحلو اول و کنترل ،حا و نیی تقوییت میوارد
ماکور در مراحیل بییدی راهگشیای بسییاری از مشیکالت
درون سازمانی و برون سازمانی ،اف ایش بهرهوری عملکیرد
و ارر ب شی ،ارتقای روابیط مببیت مییان کارکنیان ،کیارایی
بیشتر در ت صیص منیاب  ،کیاهش ه ینیوهیای نگهیداری،
فراهم کردن انیطیا الزم بیرای ابیدا و نیوآوری ،بهبیود
خدمت بو مشتری و استفاده اررب ش از مناب کمییاب میی-
باشد.
با توجو بو اینکو عوامل سازنده کیفییت نییروی انسیانی
میتواند نقش مهمی در بهبود عملکرد و ارر ب شی سازمان
داشتو باشد لاا امید میرود ای پیژوهش بتوانید بیو عنیوان
یک کار علمی ،کیاربردی و تجربیی بیو ارازیو پیشینهادهای
بییرای بهبییود عملکییرد کارکنییان سییازمانهییا بییو خصییوص
دانشگاهها و مراک آموزش عالی منتهی شود.
هستو اصلی سازمانها نیروی انسانی اسیت و بیدون آن
سازمان مینایی ندارد و سازمان ها تنها از طریق حفظ منیاب
انسانی خود دادرند تا بو اهدا خود دسیت یابنید .هرسیی
( )1883در ای مورد میگوید« :از آغیاز ایی دیرن تیاکنون
جوامیی بشیییری دسیییت وش تحییوالت تکیییاندهنیییده و
هیجانآوری بودهاند ،ارتقیای سیطآ آمیوزش و پیرورش و
سطآ زندگی عمومی در آنها از حد انتظیار بیاالتر رفتیو و
پیشرفتهای علمی و فنیی در ایی جوامی هی آدمیی را
دچار حیرت و شگفتی ساختو است و درست در زمانی کیو
انتظار میرود ،از زندگی دریک عصر طالییی و پیر نیمیت
اظهار سرور و شادمانی کنییم ،خیود را دسیت وش سیتی و
کشییمکش مییییییابیم ،ای ی دشییواریهییا را فقییط بییو مییدد
مهارتهای علمی و فنی نمیتوان حل کرد ،چرا کو ای امر
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ضروری است .شناسایی عوامیل میورر بیر ارتقیای کیفییت
نیروی انسانی بو سازمان کمک می کند تا از توانمندیهیای
نیروی انسانی در ب شهای م تلی اسیتفاده بهینیو نمایید
[.]4
دانشگاه بو عنوان یکی از مهمتری سازمانهای آموزشی
و پژوهشی کشور و محلی جهت تبیادل علیوم مییبایسیت
دارای محیطیی غنییی از لحیاا تیییامالت درون سییازمانی و
انسانی باشد کو در همی راستا توجو بو مناب انسانی حیاز
اهمیت میباشد .شناسایی عوامل و نی موان تاریر گیاار بیر
عملکردهای نیروی انسانی بو خصوص کارمندان غیر هیات

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

سازمان جای خود را حفظ کرده و هر روز نیاز بیشتری بیو
انجام آن احساس میشود .یکی از چالشهای مهم میدیران
عصر حاضیر در سیازمانهیا عیدم اسیتفاده کیافی از منیاب
فکری ،توان هنی و ظرفیتهای بالقوه مناب انسانی اسیت.
در اغلب سازمانها از تواناییهیای کارکنیان اسیتفاده بهینیو
نمیشود و مدیران دادر نیستند ظرفیتهیای بیالقوه آنیان را
بو کار گیرند بو عبارت دیگیر بیا اینکیو افیراد تیوان بیروز
خالدیت و ابتکار بیشتری را دارند اما در محیط سازمانی بیو
دالیلی از ای دابلیتها بو طور مطلوب بهره برداری نمیی-
شود.
بو زعم بارون و کرپس [« ]5مناب انسانی کلید موفقییت
یا شکست سازمانی بو شمار میآیید .از ایی لحیاا ،خیط-
مشیها ،شیوهها و کارکردهای مناب انسانی باید در مجمو
مقییید بییو اسییتراتژی سییازمانی باشیید و مییدیران و رهبییران
سازمانها نسیبت بیو مسیازل آن درر درسیتی داشیتو و در
مورد پیامدهای آن حساس باشند» .توانمندسازی کارکنان از
مهمتری مسازل سازمانی است .توانمندسازی در محیطهای
کاری امروز توجو بسیاری از پژوهشیگران و میدیران را بیو
سوی خود جلب کرده و ای اعتقاد وجود دارد کو یکیی از
م یتهای توانمندسازی آن اسیت کیو سیازمانهیا بییش از
کارکنان از آن منتف خواهند گردید [.]6

کیفیت را حا خطاها ،اجتنیاب از اشیتباه ،ارازیو خیدمت
کامل بیو وسییلو مؤسسیو و کیادر آموزشیی ،بهبیود دازمیی
جریان تیدریس و ییادگیری ،توانیایی در ارضیای نیازهیای
دانشجویان ،تضمی دابلیت دسترسی بو آموزش ،اررب شیی
و در نهایت مطابقیت بیا اسیتانداردها دانسیت [ .]8از نظیر
یونسکو کیفیت در آموزشعالی مفهومی چند بییدی اسیت
کو بیو میی ان زییادی بیو وضیییت محیطیی (زمینیو) نظیام
دانشییگاهی ،مثموریییت یییا شییرایط و اسییتانداردهای رشییتو
دانشگاهی بستگی دارد .بر ای اساس نمیتیوان گفیت کیو
کیفیت از یک نظریو عمومی یا الگوی کلی بدست می آیید
[.]8
توسی مناب انسانی دانشگاهها اددامی اساسی در توسی
دانشگاه اسیت .محییط و جیو سیازمان دانشیگاه در بهبیود
عملکرد آن مؤرر است .ولی هر جوی نمیتوانید اریر مببیت
در توسی دانشگاه داشتو باشد [ .]11برخیورداری دانشیگاه
از اعضای هیوت علمی کو هیم از لحیاا علمیی در سیطآ
مطلوب باشند و هم از نظر اخالدی توانایی ارازیو الگوهیای
رفتاری علمی -فرهنگی را برای دانشجویان داشیتو باشیند،
اهمیت دارد .جیاب دانشیجویی توانمنید از نظیر علمیی و
فرهنگی مهم است ،ولی نگهداری پوییای آنهیا ،بیو وجیود
مربیان آگاه و توانمند نیاز دارد.

کیفیت ،امروزه در رأس امیور اغلیب سیازمانهیا دیرار
گرفتو و میتوان گفت بهبیود کیفییت از مهمتیری وظیایفی
است کو هر مؤسسو با آن روبرو میباشد .در زبیان فارسیی
کلمو کیفیت از ریشو «کّی ُ» و بو مینی چگونگی صیفت و
حالت چی ی است [.]7
پس از نظام آموزش و پیرورش دانشیگاه مهیمتیری و

در عی حال ،پویایی ارتبیاط اعضیای هیویت علمیی و
دانشجویان با حرفوای بودن کارکنان غیر هیوت علمی درهم
آمی تو است یینی دانشگاه بو مصیدا وادییی ،دانشیگاهی
است دارای استادان مجرب ،دانشجویانی از لحاا علمی در
سطآ باال و از لحاا فرهنگیی مسیاعد بیرای فیالییتهیای
علمی و کارکنانی آگاه از ماهیت کار دانشیگاه و چگیونگی
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مستل م مهارتهای اجتماعی است .بسیاری از حساستری
مشییکالت مییا ،نییو در حیطییو چییی هییا بلکییو در دلمییرو
انسانهاست»[.]5
با توجو بو اینکو عامل اصیلی و تمیامی پیشیرفتهیای
علمی و فنی نوی  ،افراد انسانی شناختو شدهاند پس توجیو
بو ای عنصر اصلی از وظای مدیریت جدید است چرا کو
در درن حاضر ای سیرمایو انسیانی اسیت کیو کشیوری را
رروتمند یا فقیر میرفی مییکنید ،از ایی رو بحیأ تیثمی ،
تربیت ،حفظ و نگهداری نیروی انسانی یکی از موضوعاتی
است کو همواره در تحقیقات علم میدیریت و تویوریهیای

اساسیتری مکانی است کو دیادر اسیت روحییو خالدییت،
ابتکار ،خودباوری و اعتماد بو نفس را در کارکنیان شیکوفا
سازد .دانشگاهها از گرانبهاتری خایری هستند کیو جامییو
برای پیشرفت و توسیو در اختیار دارد .امیروزه ایی مراکی
بو لحاا دارا بودن دانش و ف در باالتری سطآ ت صصی
از اعتبار زیادیبرخوردارنید و از عوامیل عمیده دگرگیونی
اجتماعی محسوب میشوند.
از اییی رو حساسیییت بیشییتری نسییبت بییو عملکییرد،
وضییییت و کیفیییت اییی نظییام در مقایسییو بییا سییایر
نظامهیای جامییو وجیود دارد .در آمیوزشعیالی مییتیوان
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بییی  7زیییر مییییار عامییل ت صصییی (اعتبییار حرفییو ای،
ت صص ،سابقو کیاری ،مهیارت ادراکیی ،مهیارت تصیمیم
گیییری ،مهییارت اطالعییاتی و مهییارت فنییی) مهییارت فن یی
باالتری ارر و اولویت و انگی ه کاری کمتری اولویت را بیو
خود اختصاص داده است.
بازرگان [ ]8در پژوهشی بو عنوان «آغازی بر کیفیت در
آموزش عالی ایران :چالشها و چشماندازها» نتیجیو گرفتیو
است کو با توجو بو اهمیت کیفیت نظیام آمیوزش عیالی در
توسیو اجتماعی  -ادتصادی هیر جامییو ،شیفافیت امیور و
پاس گو بودن مؤسسات عالی امری ال امی است و در مییان
ای امور ،ارزیابی نقش خطیری در تضمی کیفیت آمیوزش
عییالی بییازی میییکنیید .وارییق [ ]12در پژوهشیی بییا عنییوان
«مییارهای شایسیتو سیاالری در اسیالم» ،مییارهیای افیراد
شایستو را ایمان ،تقیوا ،علیم ،بصییرت ،عیدالت ،صیدادت،
اخال نیکو ،رفق و مدارا ،داطییت ،انتقیاد پیایری ،تغافیل،
صبر و مقاومت ،ایجاد امیدواری بییان کیرده اسیت .اربیابی
سییرجو [ ]13در پژوهش یی بییا عنییوان «تحلی یل مقایسییوای
ارزیابی شایستگیهای مدیران گروههای آموزشیی دانشیگاه
سیستان و بلوچستان و دانشگاه علیوم پ شیکی زاهیدان بیر
اسیییاس الگیییوی بیییازخورد  361درجیییو» انجیییام داد.
شایستگیهای مورد بررسی عبارت بیود از :برنامیو ریی ی،

انسانی و نظریات ارازو شده در مورد آن و عوامیل میورر در
تیهد سازمانی را بیان می کند بنابرای مدیریت اریر ب یش
منییاب انسییانی بییو عنییوان یکییی از دسییتاوردهای نییوی و
ارزشمند ،ب رگتری چالش فراروی مدیران فیلی بیوده و از
ای رو باور عمیق بر بو کارگیری و اجرای عملی و شیوهها
و نظامهای نوی مدیریتی در حیوزه منیاب انسیانی ،تیالش
اسییت در جهییت افی ایش اررب شییی و بهییره وری ایی بییا
ارزش تری سیرمایو و همچنیی رفی چیالش هیای متییدد
سازمانی ای طریق در راستای اسیتفاده ی بهینیو از نییروی
انسانی توانمند در محیط کار سود بجوید تا از کم کاری ها
وصر ه ینوهای باالی سازمانی جلیوگیری شیود وسیبب
ارتقای کیفیت وکمیت و تحقق مسیولیت هیای آن سیازمان
شود .میروفی و همکاران [ ]15در تحقیقی با عنوان بررسی
سطآ توانمنیدی شیغلی مربییان پرورشیی دوره ابتیدایی و
راهکارهای توسییو آن نشیان داد کیو راهکارهیای توسییو
توانمندی شغلی مربیان را میی تیوان در دالیب دو راهکیار
عمده روانشناختی و سازمانی دستو بندی نمود [.]15
داراگانییدیس و منتییاس [ ]16در پژوهشییی بییا عنییوان
«مدیریت مبتنی بر شایسیتگی ،چیارچوبی از سیسیتم هیا و
رویکردها» بو بررسی مفیاهیم کلییدی میدیریت شایسیتگی
پرداختو است .نتایج مطالیو آنان نشان میی دهید کیو زمینیو

سازماندهی ،مدیریت مناب انسانی ،رهبری ،تصیمیمگییری،
کار تیمی ،کنترل ،ارتباطات و کیاربرد فنیاوری اطالعیات و
ارتباطات .نتایج بطور کلی نشان داد بی ارزییابی مبتنیی بیر
شایستگیهای مدیران گروههای آموزشی دانشیگاه سیسیتان
و بلوچستان و دانشگاه علیوم پ شیکی زاهیدان بیر اسیاس

های استاندارد از جملو الگوهای شایستگی ،فناوری هیا در
حال ایفای یک نقش مهم برای تکامل سیستم های مدیریت
مبتنی بر شایستگی هستند .پژوهشیی توسیط جییم بییرد در
سال  2116تحت عنوان «بررسی تثریر مکانیسم های توانمند
سازی بر رضایت شغلی و تیهد سیازمانی در بیی کارکنیان
دانشکده فنی دانشگاه کاپال» انجیام شیده اسیت کیو نتیجیو
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حفییظ و ارتقییای انگی ی ههییای عمییومی دانشییجویان بییرای
فیالیتهای علمی و فرهنگی خود .کاسیتی در هیر ییک از
ای سو بید ،در ابیاد دیگر اررات م رب خواهد گااشت.
پژوهشهای صورت گرفتو در زمینیوی کیفییت نییروی
انسییانی در کشییور مییا از جملییو مباحییأ جدییید و رو بییو
گسترش است .شهابی [ ]11در پژوهشی با عنوان «شناسایی
و اولویتبندی عوامل مورر بر شایستگی کارکنان با رویکرد
تصمیمگیری چنید شاخصیو گروهیی »1بییان نمودنید بیی
عوامل عمومی ،ت صصی و اخالدی شناسایی شده ،عوامیل
ت صصی بیشتری تاریر را بر شایسیتگی کارکنیان دارد و از

الگوی بازخور  361درجو تفیاوت مینییداری وجیود دارد.
زار  ]14[ ،در پایان نامو کارشناسی ارشد خود تحت عنوان
«بررسی رابطو بی کیفیت زندگی کاری و رفتار شیهروندی
سازمانی در شرکت گاز اسیتان فیارس» نتیجیو گرفیت کیو
مولفو امنیت و ایمنی شغلی در رتبو اول و مولفیو حقیو و
دستم د منصیفانو و دیگیر مولفیو در مراحیل بیید موجیب
ارتقای رفتار شهروند سیازمانی مییگردنید .در تحقیقیی بیا
عنوان «مدیریت مناب انسانی و بهیره وری نییروی انسیانی»
بصورت اجمالی موضو مدیریت مناب انسانی و اهدا آن
و نی جایگاه انسان در سازمان و همچنی بهره وری نیروی

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

نشان میدهد کارکنانی کو دارای احساس باالتر ،مورر بیودن
و مینیداری هستند از تیهد سازمانی بیشیتر برخوردارنید و
همچنی عدم داشت احساس مینی داری بو طور مینیداری
بر رضایت شغلی ایشان تیثریر دارد و احسیاس مینییداری
بطور آشکار ج ء مهم تری بید در مقایسیو بیا سیایر ابییاد
توانمندسازی میباشد .چانسیری و سریساآرد [ ]18پژوهش
خود را با عنوان «شایستگی های ضروری مدیران پشیتیبانی
صفی» در دانشگاههای دولتیی تایلنید انجیام دادنید .نتیایج
تحقیق آنان نشان داد کو شایستگی های بنییادی الزم بیرای
مدیران پشتیبانی ،بو ترتیب عبارتنید از :کیار تیمیی ،برنامیو

سوالهای پژوهش
 )1شییش عامییل روانشییناختی ،آموزشییی ،مییدیریتی،
فرهنگی و اخالدی ،فی یکیی و میادی و عوامیل مبتنیی بیر
اهدا و رسالت بو چو می ان می تواننید شیاخص کیفییت
نیروی انسانی در سازمان دانشگاه باشند؟

ری ی و مدیریت ،رهبری ،تفکر خال و اخیال  .کیوچران
[ ]18در پژوهشی با عنیوان «مطالییو توسییو شایسیتگی در
دانشگاه ایالت اوهایو :توسییو ییک میدل شایسیتگی بیرای
بسط و گسیترش سیازمان در دیرن  ،»21چهیارده میورد از
شایستگیهای محوری شامل :ارتباطات ،ییادگیری مسیتمر،
عرضو خدمات بو مشتری ،تنو  ،انیطیا پیایری و تغیییر،
روابط بی فردی ،دانش توسیو ،ت صص گراییی ،میدیریت
مناب کار گروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سیازگاری بیا
آن تفکر و حل مسولو ،درر و فهم دیگران و جوام و خود
فرمانی را شناسایی نمودند .پژوهشی توسط راندول []21
تحت عنوان «عوامل مؤرر بر توانمندسازی شغلی کارکنیان»
انجام شده است کیو نتیجیو نشیان میی دهید مطالییو در ده
مؤسسو کو توانمندسیازی کارکنیان را تجربیو کیرده بودنید
نشان داد کو چند عامل مهم در توانمندسازی موفیق وجیود
دارد کییو مهمتییری عییاملی کییو وی بیییان میییدارد تسییهیم
اطالعات است .از نظر وی فنیاوری اطالعیات دیادر اسیت
اب ارهای جدیدی را فراهم آورد کو خالدییت ،بهیرهوری و
کیفیت عملکرد کارکنان را اف ایش دهد .راندولت در پاییان
ای تحقیق بو ای نتیجو رسید کو توانمندسازی کارکنان ییا
توانمندکردن آنها در کارشان تا حدودی میتوانید ناشیی از
استفاده صحیآ و درست از فناوری اطالعات و سیستمهای

 )2رتبیو بنیدی شیش عامیل روانشیناختی ،آموزشیی،
مدیریتی ،فرهنگیی و اخالدیی ،فی یکیی و میادی و عوامیل
مبتنی بر اهدا و رسالت در تحلیل کیفیت نییروی انسیانی
در سازمان دانشگاه ،چگونو است؟
روش پژوهش
در پییژوهش حاضییر کلیییو اعضییای هیییثت علمییی و
کارمندان رسمی و پیمانی با تحصیالت کارشناسی بو بیاالی
دانشگاه شاهد مورد بررسی درار گرفتند کو طبیق آمارهیای
رسمی ارازو شده مجمو اعضای هیثت علمیی و کارمنیدان
رسمی و پیمانی با تحصیالت کارشناسی بو بیاال 551 ،نفیر
می باشند کو با توجو بو حجم جامیو و اسیتفاده از جیدول
اچ اس بوال تیداد  226نفر بینوان نمونو انت اب گردیدند.
ابی ار سینجش پیژوهش حاضیر را ییک پرسشینامو 56
سوالی محقق ساختو تشکیل میدهد کو ای پرسشنامو ،سیو
مؤلفو کیفیت نیروی انسانی را بو ترتیب زیر میسنجد:
ال ی ) عوامییل روانشییناختی کییو از طریییق ده سییووال
(سووالهای  1تا  )11بو دست میآید.
ب) عوامل آموزشی کو از طریق هشت سووال (سووال-
های  11تا  )18بو دست میآید.
ج) عوامل مدیریتی کو از طریق هیجده سووال (سووال-
های  18تا  )36بو دست میآید.
د) عوامل فرهنگی و اخالدیی کیو از طرییق ده سیووال
(سووالهای  37تا  )46بو دست میآید.
هی) عوامل مبتنی بر اهدا و رسالت کو از طریق چهار
سووال (سووالهای  47تا  )51بو دست میآید.
و) عوامل فی یکی و مادی کیو از طرییق شیش سیووال

اطالعاتی باشد .پژوهشی توسط صالآ و وانگ [ ]21تحیت
عنوان «بررسی عوامل میؤرر بیر توانمندسیازی و بهیرهوری
شرکتهای کانادایی (ادواردز)» انجام شده است کیو نتیجیو
نشان می دهد شرکت های موفق م اطره حساب شده ،تیهد
مییدیریت بییو فیالیییتهییای مبتکرانییو و پیشییگام ،ترکیییب
استیدادهای م تلی در تییم هیای کیاری ،جمی گراییی و
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گروهگرایی و نی یک سیستم پاداش کو رفتارهای خیال را
تقویت میکرد در آنها بیارزتر بیود .ایی پیژوهش جهیت
مقایسو با همتایان ای شرکت طی شش سال انجام داد ،ای
بررسی بر تفاوت در استراتژی مدیریتی ،ساختار سازمانی و
رضایت شغلی متمرک بود.

دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری /دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  / 22پائیز و زمستان 1315
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(سووالهای  51تا  )56بو دست میآید.
نحوه نمرهگااری ای پرسشنامو بو ترتییب خیلیی زییاد
(با نمره  ،)5زیاد (با نمره  ،)4متوسط (با نمیره  ،)3کیم (بیا
نمره  )2و خیلی کم (با نمره  )1می باشد.
بنابرای در تحقیق حاضیر ابی ار جمی آوری دادههیا و
اندازهگیری متغیرها ،پرسشنامو است ،لاا رواییی پرسشینامو
از اهمیت خاصیی برخیوردار مییباشید .طیرپ پرسشیهایی
درست با عباراتی کو ابهیام را بیو حیدادل ممکی برسیاند،
شرط اساسی برای روایی پرسشنامو است.
در ای تحقیق برای بررسیی پاییایی پرسشینامو ،آلفیای

یافته ها
نتایج نشان داد کو  61/5درصد کارکنان پاسخ دهنده بیو
پرسشییناموهییا مییرد و  34/2درصیید زن و  4/2درصیید نی ی
جنسیت خود را مش ص ننمودهاند و  78/8درصد کارکنان
پاسخ دهنده بو پرسشناموها متاهل و  15/4درصید مجیرد و

کرونباخ محاسبو شده اسیت .بیا توجیو بیو نتیایج حاصیلو،
پایایی کل پرسشنامو  16867بو دست آمیده و نشیان دهنیده
سطآ خوب اعتبار و پایایی پرسشینامو اسیت .در پیژوهش
حاضر ،عالوه بر استفاده از شاخصهیای آمیار توصییفی از
دبیل جداول فراوانی ،درصد ،میانگی و انحرا اسیتاندارد،
در ب ش استنباطی تحقیق از آزمونهای تی مستقل ،تحلییل
واریییانس ،پیگیییری تییوکی و بییرای رتبییوبنییدی عوامییل و
شاخصها ،از آزمون رتبو بندی فریدم استفاده شده است.

 5/8درصد هم وضییت تاهل خود را مش ص ننمودهاند.
نتییایج نشییان داد کییو سییطآ تحصیییالت  41/8درص ید
لیسانس 26/8 ،درصید فیو لیسیانس و  31/8درصید هیم
دارای تحصیالت دکترا میباشند 1/4 .درصد هیم وضیییت
تحصیالت خود را مش ص ننمودهاند .نمودار  1پراکنیدگی
افراد نمونو را بر حسب سطآ تحصیالت نشان میدهد.
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نمودار  .1توزی فراوانی اعضای نمونو بر حسب سطآ تحصیالت

توجو بو داشت

نتایج نشان داد کو بیشتری فراوانی را افرادی تشکیل
میدهند کو سابقو کاری آنها بی  6تا  15سال است (21/5
درصد از افراد بی  6تا  11سال و  23/1درصد هم بی 11
تا  15سال سابقو دارند) ای امر باعأ میشود تا افراد با

سابقو کاری بیشتر در دانشگاه ،شناخت

بیشتری از دانشگاه داشتو باشند و در نتیجو نظرات و
دیدگاههایشان بیشتر مورد توجو درار گیرد .نمودار 2
پراکندگی افراد نمونو را بر حسب سابقو کار نشان میدهد.
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برای تشی یص نرمیال بیودن نیی از آزمیون کیالموگرا -
اسمیرنو و برای بررسی برابری واریانس از آزمون لیوی
استفاده شده است .دادههای حاصل از تحقیق در نهاییت بیا
استفاده از نرم اف ار آماری  SPSSمورد تج یو و تحلیل درار
گرفتو است.

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه
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نمودار  .2توزی فراوانی اعضای نمونو بر حسب سابقو کار

سال است ( 13/5درصد افراد  26تا  31سال 18/6 ،درصید
بی  31تا  35سال 21/4 ،درصد بی  36تا  41سیال21/2 ،
درصد بی  41تا  45سال و  21/5درصد هیم  46سیال بیو
باال س دارند) بنابرای همان گونو کیو مالحظیو مییشیود
درصد دابل مالحظوای از افراد را جمییت میانسال تشیکیل
میدهد .نمودار  4پراکندگی افراد نمونو را بیر حسیب سی
نشان میدهد.

نتایج نشان داد کو بیشیتری فراوانیی ( 48/8درصید) را
افرادی تشکیل میدهند کو رشتوهای تحصیلی آنها در گروه
علوم انسانی است 17/3 ،درصد افراد هم در رشیتو فنیی و
مهندسی و  13/5درصد هم در رشیتو علیوم پاییو تحصییل
نمودهاند .نمودار  3پراکندگی افراد نمونو را بر حسب رشتو
تحصیلی نشان می دهد.
نتایج نشیان داد کیو بیشیتری فراوانیی افیراد نمونیو را
افرادی تشکیل میدهند کو محدوده سنی آنهیا بیاالتر از 31
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نتایج نشان داد کو بیشتری فراوانی افراد نمونو را
افرادی تشکیل میدهند کو وضییت است دامی آنها رسمی
است و سپس  21/5درصد هم پیمانی و  15/8درصد
دراردادی هستند .لاا با توجو بو اینکو نیروهای رسمی از
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نا مش ص

رسمی

نمودار  .5توزی فراوانی اعضای نمونو بر حسب وضییت است دامی

نتایج نشان داد کو  68/6درصد افراد نمونو را کارمنیدان
و  28/2درصد افراد نمونو را اعضای هیات علمیی تشیکیل

نتییایج نشییان داد کییو  43/5درصیید افییراد نمونییو را
کارشناس 11/8 ،درصد کارشناس مسوول و  11/8درصد را

میدهد.

مدیران دانشگاه تشکیل می دادند.
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امنیت شغلی در دانشگاه برخوردارند ،لاا نقش آفرینی ای
دستو از نیروها برای بهبود عملکرد دانشگاه بیشتر نمود پیدا
میکند .نمودار  5پراکندگی افراد نمونو را بر حسب
وضییت است دامی نشان میدهد.

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

گرفتو است.

یافتهها
با استفاده از شاخصهای توصیفی و آزمون رتبوبندی
فریدم مؤلفوهای (شاخص) هر یک از عوامل شش گانو
سازنده کیفیت نیروی انسانی بو تفکیک مورد بررسی درار

 .1عامل روان شناختي

258

2

5

4/36

1/725

28/13

5

5

برخورداری فرد از وجدانکاری و انجام امور محولو بو طور کامل

258

1

5

4/66

1/683

36/36

1

6

توانایی خالدانو فرد در بکارگیری توامان علم و هنر

261

2

5

4/22

1/821

26/48

8

7

استقامت روحی و جسمی فرد در انجام امور

257

2

5

4/28

1/745

27/66

6

8

داشت ظاهری برازنده متناسب با شان کارمندی

257

2

5

4/15

1/828

22/84

11

8

توانایی فرد در کنترل احساسات خود و دیگران (هوش هیجانی)

258

2

5

4/31

1/681

27/6

7

11

خوشبینی عملی و فکری فرد در انجام امور و بردراری ارتباط با دیگران

257

2

5

4/28

1/721

26/82

8

شما ه

3

توانایی فرد در مدیریت ش صیت خود

261

2

5

4/47

1/683

31/45

3

4

فراوانی

حداق

حداكثر

ميانگين

انحراف استاندا ر

ميانگين تبه ها

2

برخورداری فرد از روحیو اشتباهپایری (شجاعت در پایرش خطاها)

261

2

5

4/44

1/671

31/37

4

ددرت انیطا پایری و سازگاری فرد در زمانها و مکانهای م تل

جدول  1شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی
مؤلفوهای عامل روانشناختی را نشان میدهد ،هر چند همو
میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند اما بررسی صوری
نشان میدهد کو بیشتری میانگی ( )4/66مربوط بو مؤلفو-
های «حس خلق و رفتار جدی ،مودبانو و احترام آمی فرد
با ارباب رجو » و «برخورداری فرد از وجدانکاری» و

تبه شاخص

1

داشت حس خلق و رفتار جدی ،مودبانو و احترام آمی فرد با ارباب رجو

258

1

5

4/66

1/584

36/13

2

مؤلفه (شاخص)

وجدانکاری و انجام امور محولو بو طور کامل» (با میانگی
رتبو  )36/36در رتبو اول ،مؤلفو «داشت حس خلق و
رفتار جدی ،مودبانو و احترام آمی فرد با ارباب رجو » (با
میانگی رتبو  )36/13در رتبو دوم درار گرفتو و مؤلفو
«داشت ظاهری برازنده متناسب با شان کارمندی» (با
میانگی رتبو  )22/84در رتبو آخر درار دارد.

ظاهری

کمتری میانگی ( )4/15مربوط بو مؤلفو «داشت
برازنده متناسب با شان کارمندی» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی
مؤلفوهای عامل روانشناختی ،مؤلفو «برخورداری فرد از

 .2عامل آموزشي
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جدول  .1شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفو های عامل روانشناختی
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جدول  .2شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفوهای عامل آموزشی

16

مهارت فرد درآموزش و انتقال تجارب شغلی بو همکاران و ارازو راهنمازیهای مؤرر

261

2

5

4/22

25/1 1/716

7

17

توانایی بو کارگیری بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه

251

1

5

3/81

21/21 1/854

8

18

مهارت فرد در بو روز رسانی دانش و مهارت خود

258

1

5

4/37

28/78 1/717

3

شما ه

15

مهارت فرد در استفاده تلفیقی از تجربو ،آموزش و تحصیالت

258

1

5

4/41

28/68 1/758

1

14

فراوانی

حداق

حداكثر

ميانگين

انحراف استاندا ر

261

2

5

4/35

28/86 1/783

2

توانمندسازی مستمر خود و تالش برای تیالی فردی در شغل خود (فیالیت
خودآموزی در زمینو شغلی)

ميانگين تبه ها

13

داشت مدرر تحصیلی دانشگاهی مرتبط با شغل

258

1

5

4/17

25/88 1/827

4

تبه شاخص

12

گاراندن آموزشهای ضم خدمت مرتبط با شغل

258

1

5

4/18

25/87 1/817

5

جدول  2شاخصهای توصیفی و آزمون رتبوبندی
مؤلفوهای عامل آموزشی را نشان میدهد ،هر چند همو
میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند اما بررسی صوری

از تجربو ،آموزش و تحصیالت» (با میانگی رتبو )28/68
در رتبو اول ،مؤلفو «توانمندسازی مستمر خود و تالش
برای تیالی فردی در شغل خود» (با میانگی رتبو )28/86

نشان میدهد کو بیشتری میانگی ( )4/4مربوط بو مؤلفو
«مهارت فرد در استفاده تلفیقی از تجربو ،آموزش و
تحصیالت» و کمتری میانگی ( )3/8مربوط بو مؤلفو
«توانایی بو کارگیری بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط
دانشگاه» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی مؤلفو-
های عامل آموزشی ،مؤلفو «مهارت فرد در استفاده تلفیقی

در رتبو دوم درار گرفتو و مؤلفو «توانایی بو کارگیری
بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه» (با میانگی
رتبو  )21/21در رتبو آخر درار دارد.

 .3عامل مدیریتي
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11

برخورداری فرد از مهارتهای پایو کامپیوتری ()ICDL

258

2

5

4/23

25/68 1/756

6

مؤلفه (شاخص)

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

جدول  .3شاخص های توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفو های عامل مدیریتی

24

توانایی نوشت گ ارشهای الزم

261

1

5

4/16

18 22/31 1/815

25

داشت ف بیان مناسب

261

1

5

4/17

17 24/64 1/861

26

داشت نظم و انضباط اداری

258

2

5

4/51

32/48 1/678

1

27

توانایی کار جمیی وتیمی

258

1

5

4/37

28/78 1/783

3

28

آشنایی با دوانی و ضوابط اداری

261

1

5

4/38

28/38 1/745

4

28

داشت ددرت هدایت و جهتدهی همکاران برای انجام امور

258

1

5

4/27

11 26/48 1/734

31

توانایی ارازو راهحل برای حل مشکالت سازمانی

258

1

5

4/31

27/88 1/746

6

258

1

5

4/25

12 26/14 1/781

32

ددرت پیشنگری و تدارر وسایل و امکانات برای انجام امور

261

1

5

4/18

14 25/68 1/845

33

توانایی تدوی برنامو برای انجام امور

261

1

5

4/31

27/7 1/764

7

34

توانایی اولویتبندی فیالیت خود براساس اهمیت آنها

258

1

5

4/33

28/62 1/736

5

35

توانایی فرد در جلب مشارکت همکاران برای انجام امور

261

1

5

4/21

11 26/18 1/818

36

ددرت ترکیب و ت صیص افراد و مناب دیگر برای انجام امور

258

1

5

4/23

13 26/13 1/788

شما ه

23

توانایی فرد در تش یص مودییت ،جایگاه و عملکرد خود

258

2

5

4/28

27/68 1/745

8

31

فراوانی

حداق

حداكثر

ميانگين

انحراف استاندا ر

22

مهارت و توانایی فرد در درر پیچیدگیهای محیط کار

261

1

5

4/15

25/2 1/848

16

ددرت جهتدهی بو فیالیتها جهت نیل بو اهدا

دانشگاه

ميانگين تبه ها

21

توانایی فرد در تحلیل امور و استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی

258

1

5

4/21

15 25/61 1/776

تبه شاخص

21

مهارت فرد در ارزیابی عملکرد مستمر خود (خود ارزیابی)

261

2

5

4/27

26/82 1/715

8

18

مهارت فرد در مدیریت زمان برای انجام وظای

محولو

جدول  3شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی
مؤلفوهای عامل مدیریتی را نشان میدهد ،هر چند همو

(با میانگی رتبو  )32/48در رتبو اول ،مؤلفو «مهارت فرد
در مدیریت زمان برای انجام وظای محولو» (با میانگی

میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند اما بررسی صوری
نشان میدهد کو بیشتری میانگی ( )4/5مربوط بو مؤلفو
«داشت نظم و انضباط اداری» و کمتری میانگی ()4/16
مربوط بو مؤلفو «توانایی نوشت گ ارشهای الزم» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی مؤلفو-
های عامل مدیریتی ،مؤلفو «داشت نظم و انضباط اداری»

رتبو  )31/38در رتبو دوم درار گرفتو و مؤلفو «توانایی
نوشت گ ارشهای الزم» (با میانگی رتبو  )22/31در رتبو
آخر درار دارد.

 .4عامل فرهنگي ،اخالقي
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261

2

5

4/46

31/38 1/665

2

مؤلفه (شاخص)
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جدول  .4شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفوهای عامل فرهنگی ،اخالدی

42

ابراز عالدو و محبت بو ارباب رجو و همکاران

258

1

5

4/17

25/7 1/851

11

43

پرهی از تحقیر همکاران و ارباب رجو

261

2

5

4/58

34/28 1/638

2

44

نشان دادن تیهد بو پیشرفت خود و دیگران بو صورت توأمان

258

1

5

4/32

28/48 1/764

8

45

توانایی ایجاد محیط تفاهم و همکاری

258

1

5

4/44

31/32 1/714

8

46

برخورداری فرد از روحیو خدمتگ اری و عالدو میل خدمت بو دیگران

258

1

5

4/45

74/31 1/747

7

شما ه

41

اجتناب فرد از بهرهگیری غیر مشرو از اموال سازمانی

258

2

5

4/58

34/16 1/672

3

فراوانی

حداق

حداكثر

ميانگين

انحراف استاندا ر

41

احساس مسوولیت فرد در دبال بیت المال سازمانی

261

1

5

4/58

34/88 1/711

1

جدول  4شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی
مؤلفوهای عامل فرهنگی -اخالدی را نشان میدهد ،هر چند

ميانگين تبه ها

38

رعایت عدالت سازمانی (پرهی از هر گونو تبییض)

261

1

5

4/56

33/7 1/751

4

تقوی ،صبر ،عبادت ،تواض  ،ایبار

تبه شاخص

38

پاسداری از اسرار سازمانی و حریم خصوصی همکاران

261

1

5

4/52

32/83 1/666

5

37

پاسداری از ارزشهای دینی در عمل و گفتار و تاکید بر ارزشهای اخالدی مانند

 .5عامل مبتني بر رسالت و اهداف سازمان
جدول  5شاخصهای توصیفی و آزمون رتبوبندی
مؤلفوهای عامل مبتنی بر رسالت و اهدا سازمان را نشان
میدهد ،هر چند همو میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند
اما بررسی صوری نشان میدهد کو بیشتری میانگی
( )4/22مربوط بو مؤلفو «تالش فرد در جهت تحقق چشم
انداز و اهدا دانشگاه» و کمتری میانگی ( )4/1مربوط بو
مؤلفو «تناسب اهدا کارکنان با اهدا دانشگاه» است.

همو میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند اما بررسی
صوری نشان میدهد کو بیشتری میانگی ( )4/58مربوط بو
مؤلفوهای «احساس مسوولیت فرد در دبال بیت المال
سازمانی» و «اجتناب فرد از بهرهگیری غیر مشرو از اموال
سازمانی» و کمتری میانگی ( )4/17مربوط بو مؤلفو «ابراز
عالدو و محبت بو ارباب رجو و همکاران» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی مؤلفو-
های عامل فرهنگی -اخالدی ،مؤلفو «احساس مسوولیت فرد
در دبال بیت المال سازمانی» (با میانگی رتبو  )34/88در
رتبو اول ،مؤلفو «پرهی از تحقیر همکاران و ارباب رجو »
(با میانگی رتبو  )34/28در رتبو دوم درار گرفتو و مؤلفو
«ابراز عالدو و محبت بو ارباب رجو و همکاران» (با
میانگی رتبو  )25/7در رتبو آخر درار دارد.
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258

1

5

4/45

32/64 1/784

6

مؤلفه (شاخص)

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

سازمان

جدول  .5شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفوهای عامل مبتنی بر رسالت و اهدا
فراوانی

48

پایرش تغییرات سازمان در راستای تحقق چشم انداز ،رسالت و اهدا

258

1

5

4/11

23/72 1/867

4

258

1

5

4/18

25/53 1/864

2

شما ه

حداق

حداكثر

ميانگين

انحراف

استاندا ر

ميانگين تبه ها

تبه شاخص

48

می ان آگاهی فرد از چشم انداز ،رسالت و اهدا

دانشگاه

258

1

5

4/14

24/2 1/848

3

51

تناسب اهدا

کارکنان با اهدا

دانشگاه

دانشگاه (تالش فرد برای همپوشانی اهدا

فردی

و سازمانی)

بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی مؤلفو-
های عامل مبتنی بر رسالت و اهدا سازمان ،مؤلفو
«تالش فرد در جهت تحقق چشم انداز و اهدا دانشگاه»
(با میانگی رتبو  )26/14در رتبو اول ،مؤلفو «تناسب
اهدا کارکنان با اهدا دانشگاه» (با میانگی رتبو

 )25/53در رتبو دوم درار گرفتو و مؤلفو «پایرش تغییرات
سازمان در راستای تحقق چشم انداز ،رسالت و اهدا
دانشگاه» (با میانگی رتبو  )23/72در رتبو آخر درار دارد.

 .6عامل فيزیكي و مادي

جدول  .6شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی مولفو های عامل فی یکی و مادی
شما ه

فراوانی

حداق

حداكثر

ميانگين

استاندا ر

انحراف

ميانگين تبه ها

تبه شاخص

261

1

5

4/31

27/88 1/814

5

261

1

5

4/27

27/43 1/823

6

53

فراهم بودن محیط کار آرام و ام برای انجام امور

258

1

5

4/48

32/4 1/814

2

54

بهره گیری از وسایل و تجهی ات ایم و استاندارد در انجام امور

261

1

5

4/32

28/14 1/883

4

55

تناسب حقو با فیالیت کاری

258

1

5

4/48

33/15 1/882

1

56

در اختیار گااشت امکانات رفاهی متناسب با شثن پرسنل

261

1

5

4/41

31/78 1/867

3

51
52

مؤلفه (شاخص)

تناسب امکانات و تجهی ات الزم با وظای

و فیالیتهای کاری (امکانات

س تاف اری)
بهرهگیری و در اختیار گااشت امکانات نرماف اری برای انجام کارها (متناسب با
شغل)

88
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تالش فرد در جهت تحقق چشم انداز و اهدا

دانشگاه

256

1

5

4/22

26/14 1/848

1

مؤلفه (شاخص)
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جدول  6شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی
مؤلفوهای عامل فی یکی و مادی را نشان میدهد ،هر چند
همو میانگی ها در سطآ باالیی درار دارند اما بررسی
صوری نشان میدهد کو بیشتری میانگی ( )4/48مربوط
بو مؤلفوهای «فراهم بودن محیط کار آرام و ام برای
انجام امور» و «تناسب حقو با فیالیت کاری» و کمتری
میانگی ( )4/27مربوط بو مؤلفو «بهرهگیری و در اختیار
گااشت امکانات نرماف اری برای انجام کارها» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی مؤلفو-
های عامل مبتنی بر رسالت و اهدا سازمان ،مؤلفو

* مقایسه عوامل ششگانه سازنده كيفيت نيروي
انساني

جدول  .7شاخص های توصیفی و آزمون رتبو بندی عوامل شش گانو سازنده کیفیت نیروی انسانی
تعدار

شما ه

سوال

سوال ها

وا شناختی

11

 1تا 11

261

آموزشی

8

 11تا 18

261

2/11

مدیریتی

18

 18تا 36

261

2/11

5/11

فرهنگی ،اخالقی

11

 37تا 46

261

2/61

5/11

4/4658

4

 47تا 51

258

1/11

5/11

4/1583

1/76216

6

 51تا 56

261

1/17

5/11

4/3745

1/71725

56

56-1

261

2/51

5/11

4/3131

1/46886

عوام

مبتنی بر سالت و
اهداف
فيزیکی و ماری
ك

فراوانی

انحراف

ميانگين

استاندا ر

تبه ها

2/71

5/11

4/3741

1/48838

3/62

3

5/11

4/2281

1/57653

2/88

6

4/2742

1/54386

3/11

5

1/51888

4/18

1

3/12

4

3/88

2

حداق

حداك
ثر

ميانگين

تبه
عام

جدول  .8تج یو وتحلیل عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی
شاخص

تعدار

ر جه آزاری

آما ه آزمو خی 2

P- value
Sig

عوام سازنده كيفيت نيروی انسانی

258

5

111/411

1/111

 P – VALUE =000<%5 8پس فرضیو صفر رد میشود،
یینی رتبو بندی یا اولویت بندی عامل ها با هم متفاوت
هستند .عامل «فرهنگی ،اخالدی» (با میانگی رتبو )4/18
در رتبو اول و عامل «فی یکی و مادی» (با میانگی رتبو
 )3/88در رتبو دوم و عامل «آموزشی» (با میانگی رتبو
 )2/88در رتبو آخر درار دارد.

جدول  7شاخصهای توصیفی و آزمون رتبو بندی
عوامل ششگانو سازنده کیفیت نیروی انسانی را نشان
میدهد ،هر چند همو میانگی ها در سطآ باالیی درار
دارند اما بررسی صوری نشان میدهد کو بیشتری میانگی
( )4/46مربوط بو عامل «فرهنگی ،اخالدی» و کمتری
میانگی ( )4/15مربوط بو عامل «مبتنی بر اهدا و
رسالت» است.
بر اساس نتایج آزمون فریدم برای رتبو بندی عوامل
سازنده کیفیت نیروی انسانی با توجو بو اینکو طبق جدول
111
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«تناسب حقو با فیالیت کاری» (با میانگی رتبو )33/15
در رتبو اول ،مؤلفو «فراهم بودن محیط کار آرام و ام
برای انجام امور» (با میانگی رتبو  )32/4در رتبو دوم درار
گرفتو و مؤلفو «بهرهگیری و در اختیار گااشت امکانات
نرماف اری برای انجام کارها» (با میانگی رتبو  )27/43در
رتبو آخر درار دارد.

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

شایان کر است یافتوهای تحقیق مؤید عوامل شناسایی
شده میباشد.

با توجه به این یافتهها ،پاسخ پرسشهاي پژوهش
عبارت است از:
 .1عوامل سازنده كيفيت نيروي انساني در دانشگاه
شاهد كدامند؟

شاهد مركب از چه شاخصهایي هستند؟

کیفیت نیروی انسانی بو عنوان یکی از مفاهیم جدید
مدیریت مناب انسانی میباشد کو در فرآیند سازمانی و
داشت محیط پویا و کارآمد نقشی تییی کننده دارد .در
ای پژوهش برای تییی عوامل سازنده کیفیت نیروی
انسانی ،با توجو بو دیدگاه صاحبنظران م تل در
خصوص عوامل تاریرگاار بر کیفیت نیروی انسانی
مواردی مانند وضییت کیفیت در دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی ،همچنی بررسی پیشینو پژوهش در داخل و
خارج از ایران و مطالیات پژوهشگران در مورد می ان
بهرهوری و توانمندسازی نیروی انسانی ،شش عامل
روانشناختی ،آموزشی ،مدیریتی ،فرهنگی -اخالدی ،مبتنی
بر رسالت و اهدا سازمان و فی یکی و مادی بو عنوان
عوامل مؤرر و سازنده کیفیت نیروی انسانیشناساییگردید.

 56شاخص مندرج در جداول ب ش  4-4تحقیق بو
عنوان مؤررتری شاخصهای عوامل سازنده کیفیت نیروی
انسانی ،بر اساس هدایت و راهنمایی اساتید محترم راهنما
و مشاور و توجو بو مطالیات ملی و جهانی و مصاحبو با
خبرگان علیال صوص صاحبنظران ای حوزه در جامیو
آماری مورد تحقیق ،شناسایی گردید.
 .3اولویت بندي شخصهاي عوامل سازنده كيفيت
نيروي انساني در دانشگاه شاهد چگونه است؟
جدول  8پنج شاخص اول و آخر عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی را بر اساس رتبو بندی با استفاده از آزمون
فریدم نشان می دهد.

جدول  .8رتبو بندی شاخص های عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی با استفاده از آزمون فریدم
شما ه شاخص

شاخص

ميانگين تبه ها

تبه

5

برخورداری فرد از وجدانکاری و انجام امور محولو بو طور کامل

36/36

1

1

داشت حس خلق و رفتار جدی ،مودبانو و احترام آمی فرد با ارباب رجو

36/13

2

41

احساس مسوولیت فرد در دبال بیت المال سازمانی

34/88

3

43

پرهی از تحقیر همکاران و ارباب رجو

34/28

4

41

اجتناب فرد از بهرهگیری غیر مشرو از اموال سازمانی

34/16

5

24/2

52

23/72

53

8

داشت ظاهری برازنده متناسب با شان کارمندی

22/84

54

24

توانایی نوشت گ ارشهای الزم

22/31

55

17

توانایی بو کارگیری بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه

21/21

56

48

می ان آگاهی فرد از چشم انداز ،رسالت و اهدا

48

پایرش تغییرات سازمان در راستای تحقق چشم انداز ،رسالت و اهدا
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دانشگاه
دانشگاه
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 .2عوامل سازنده كيفيت نيروي انساني در دانشگاه
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جدول  .11تج یو وتحلیل شاخصهای عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی

شاخص های عوام سازنده كيفيت نيروی انسانی

218

55

861/261

1/11

عامل آموزشی (با میانگی رتبو  )21/21کمتری رتبو را در
بی مجمو شاخصها بو خود اختصاص داده است.

برای اولویتبندی شاخصهای عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی در دانشگاه شاهد از آزمون رتبوبندی
فریدم استفاده شده است .چون P – VALUE
 =000<%5پس فرضیو صفر رد می شود ،یینی رتبو

یافتههای فرعی
نتایج آزمون تی نشان داد کو عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی از نظر پاسخدهندگان مونأ و ماکر یکسان
نمیباشد و میانگی بدست آمده نشان میدهد کو کارکنان
مونأ نقش عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی را باالتر
از کارکنان ماکر برآورد نموده است.

بندی یا اولویت بندی شاخص ها با هم متفاوت هستند.
شاخص «برخورداری فرد از وجدانکاری و انجام امور
محولو بو طور کامل» از عامل روانشناختی (با میانگی رتبو
 )36/36باالتری رتبو را دارد و شاخص «توانایی بو
کارگیری بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه» از

جدول  .11سطآ مینی داری میانگی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از دیدگاه پاسخ دهندگان مونأ و ماکر
جنسيت

فراوانی

ميانگين

انحراف استاندا ر

مذكر

161

4/2578

1/48873

مونث

88

4/4177

1/43428

نتایج آزمون تی نشان داد کو عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان متاهل و مجرد
یکسان میباشد (.)P=0.971
برای بررسی تفاوت نگرش پاسخ دهندگان بر حسب
س آنها در مورد عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از
آزمون  ANOVAاستفاده نمودیم کو نتایج نشان داد کو

ر جه آزاری

مقدا T

سطح معنارا ی

247

-2/572

1/111

عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان
با سطوپ سنی م تل تقریبا یکسان است و تفاوت مینی
داری بی پاسخ دهندگان با گروههای سنی م تل بر
روی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی وجود ندارد
(.)P>0.05

جدول  .12سطآ مینی داری میانگی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از نظر س
ر جه ازاری

مجموعه مجذو ات

ميانگين مجذو ات

نسبت F

احتمال P

وا یانس بين گروهی

5

2/327

1/465

2/255

1/151

وا یانس ر و گروهی

247

51/877

1/216

252

53/314

منابع پراكندگی

ك

112
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شاخص

تعدار

ر جه آزاری

آما ه آزمو خی 2

P- value
Sig

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

م تل

نتایج تج یو واریانس نشان داد کو عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان با سطوپ تحصیلی

یکسان است و تفاوت مینی داری وجود ندارد.

منابع پراكندگی

ر جه آزاری

مجموعه مجذو ات

ميانگين مجذو ات

نسبت F

احتمال P

وا یانس بين گروهی

2

1/623

1/312

1/411

1/246

وا یانس ر و گروهی

256

56/541

1/221

258

57/163

ك

تحصیلی م تل

نتایج تج یو واریانس نشان داد کو عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان با گروه رشتوهای

یکسان نیست.

جدول  .14سطآ مینی داری میانگی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از نظر گروه رشتو تحصیلی
منابع پراكندگی

ر جه ازاری

مجموعه مجذو ات

ميانگين مجذو ات

نسبت F

احتمال P

وا یانس بين گروهی

6

3/111

1/511

2/285

1/136

وا یانس ر و گروهی

247

53/815

1/218

253

56/815

ك

سازمانی م تل یکسان است و تفاوت مینی داری وجود
ندارد (.)P=0.590

بنابرای بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط بو
مقایسو نظر افراد با گروه رشتوهای تحصیلی متفاوت با
استفاده از آزمون تیقیبی توکی بیانگر وجود تفاوت مینادار
بی نظر افراد با رشتو های تحصیلی میباشد (F=2/285

بحث و نتیجه گیری
از جملو مبانی اساسی تضمی کیفیت در سازمان،
بهرهمندی از نیروی انسانی کارآمد و خبره با شاخصهای
کیفی مناسب است .نیروی انسانی بو عنوان متولی امر
برناموری ی ،سازماندهی ،هدایت و رهبری ،نظارت و
کنترل ،نقش پر اهمیتی در پیشبرد اهدا متیالی سازمان
ایفا میکند .اهمیت و جایگاه منحصر بو فرد نیروی انسانی
در مودییت ردابتی هر سازمان ،هر صاحب نظری را بر آن
می دارد کو در مقولو م یت ردابتی ،بو نیروی انسانی بو
عنوان با ارزشتری سرمایو سازمانی نگاه شود چرا کو

.)sig=1/136

نتایج تج یو واریانس نشان داد کو عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان با سابقو کار
م تل یکسان است و تفاوت مینی داری وجود ندارد
(.)P=0.488
نتایج تج یو واریانس نشان داد کو عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان با وضییت
است دامی م تل یکسان است و تفاوت مینی داری
وجود ندارد (.)P=0.941

برخال سایر مناب سازمانی نو تنها با مصر کردن
مستهلک نمیشود و کاهش نمی یابد بلکو تنها سرمایوای
است کو ف اینده است و با تجربو و مهارتی کو کسب
مینماید موجب عملکرد بهتر و بیشتر سازمانها میگردد
[ .]2سازمانها در کنار سایر برناموری یهایی کو انجام
میدهند باید در راستای ارتقای کیفیت و توانمندی نیروی

نتایج آزمون تی نشان داد کو عوامل سازنده کیفیت
نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان هیات علمی و کارمند
یکسان میباشد (.)P=0.892
نتایج تج یو واریانس نشان داد کو عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی از نظر پاسخ دهندگان با پست
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جدول  .13سطآ مینی داری میانگی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی از نظر سطآ تحصیالت
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انسانی نی برناموری ی داشتو باشند ،زیرا شرط الزم
موفقیت سایر برناموها ،داشت نیروی انسانی کارآمد با
انگی ه و ماهر است بو همی منظور کیفی سازی و
شناسایی عوامل مورر در ارتقای کیفیت نیروی انسانی در
هم سازمانها امری الزم و ضروری است [ .]4آهنچیان
در تحقیقی روی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت
خدمات آموزشی ،مناب انسانی مجرب را بینوان یکی از
مهمتری عامل پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی میرفی
نمودند [.]3
دانشگاه مهمتری و اساسیتری مکانی است کو دادر

ال ) عامل روانشناختی :شاخص «برخورداری فرد
از وجدانکاری و انجام امور محولو بو طور کامل» با
میانگی رتبو 36/36
تلفیقی از تجربو ،آموزش و تحصیالت» با میانگی رتبو
28/68
ج) عامل مدیریتی :شاخص «داشت نظم و انضباط
اداری» با میانگی رتبو 32/48
د) عامل فرهنگی ،اخالدی :شاخص «احساس
مسوولیت فرد در دبال بیتالمال سازمانی» با میانگی رتبو

است روحیو خالدیت ،ابتکار ،خودباوری و اعتماد بو نفس
را در کارکنان شکوفا سازد .دانشگاهها از گرانبهاتری
خایری هستند کو جامیو برای پیشرفت و توسیو در
اختیار دارد .پژوهش حاضر از لحاا موضوعی بو بررسی
عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد
پرداختو است .عوامل شناسایی شده در ای پژوهش
عبارتند از:
ال ) روانشناختی
ب) آموزشی
ج) مدیریتی
د) فرهنگی ،اخالدی
ه) مبتنی بر رسالت و اهدا سازمان
و) فی یکی و مادی.
تج یو و تحلیل یافتوهای مربوط بو شاخصهای
عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد،
نشاندهنده ای موضو است ،میانگی کلیو شاخصهای
شناسایی شده باالتر از متوسط میباشد .لاا ای شاخصها
میتواند بو عنوان مییاری برای سنجش عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد مورد استناد درار
گیرد.

34/88

ه) عامل مبتنی بر رسالت و اهدا

سازمان:

شاخص «تالش فرد در جهت تحقق چشم انداز و اهدا
دانشگاه» با میانگی رتبو 26/14
و) عامل فی یکی و مادی :شاخص «تناسب حقو با
فیالیت کاری» با میانگی رتبو 33/15
با توجو بو شاخصهای برتر میتوان نتیجو گرفت
ارکان اصلی تشکیل دهنده یک محیط کار با نیروی انسانی
کیفی و توانمند همانا وجدانکاری ،توانایی بو کارگیری
کارکنان از تحصیالت ،تجربو کاری و آموزش بو صورت
توأمان ،رعایت ددیق نظم و انضباط اداری تییی شده از
طر سازمان ،احساس مسوولیت در حفظ و حراست از
بیت المال سازمان ،تالش برای تحقق چشمانداز و اهدا
دانشگاه و تناسب حقو با فیالیت کاری میباشد ،لاا ای
شاخص ها میتوانند بو عنوان نقشو راه مدیران در تدوی
برناموهای مرتبط با شناسایی شاخصها و عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی و کیفی سازی و ارتقاء توانمندی
نیروی انسانی هر سازمان مورد توجو درار بگیرد.
با تج یو و تحلیل یافتوهای مربوط بو کلیو
شاخصهای عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در
دانشگاه شاهد ،شاخص «برخورداری فرد از وجدان کاری

 .1اولویت بندي شاخصهاي عوامل سازنده كيفيت

و انجام امور محولو بو طور کامل» با میانگی رتبو 36/36
از عامل روانشناختی در رتبو اول و شاخص «توانایی بو
کارگیری بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه» با
میانگی رتبو  21/21در رتبو آخر در بی  56شاخص
شناسایی شده درار گرفتو است .میتوان نتیجو گرفت

نيروي انساني در دانشگاه شاهد چگونه است؟
با تج یو و تحلیل یافتوهای مربوط بو شاخصهای
عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد،
باالتری رتبو در بی شاخصهای هر یک از عوامل
ششگانو ،از دیدگاه پاسخدهندگان بو شرپ زیر می باشد:
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ب) عامل آموزشی :شاخص «مهارت فرد در استفاده

شناسایی و اولویتبندی شاخصها و عوامل سازنده كیفیت نیروی انسانی در سازمان دانشگاه

همانگونو کو در آموزههای دینی و همچنی در دانشگاه
شاهد بو عنوان دانشگاه ارزشی و مولود انقالب ،بو اهمیت
و جایگاه وجدان بو عنوان نیروی باطنی کنترل کننده
اعمال و رفتار انسان از یک طر و انجام امور بو طور
کامل و رمرب ش تا حصول نتیجو نهایی از طر دیگر،
تثکید میشود ،از نظر پاسخدهندگان نی شاخص برخوردار
از ای خصیصوها مورد توجو درار گرفتو است.
 .2عوامل سازنده كيفيت نيروي انساني در دانشگاه
شاهد كدامند؟
تج یو و تحلیل یافتوهای مربوط بو شش عامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد ،بو شرپ
«روانشناختی ،آموزشی ،مدیریتی ،فرهنگی -اخالدی،
مبتنی بر رسالت و اهدا سازمان و فی یکی و مادی»
نشاندهنده ای موضو است کو میانگی تمام عوامل از
متوسط باالتر میباشد .در تج یو و تحلیل عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی با استفاده از آزمون فریدم  ،ای
عوامل در مقایسو با همدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردار
بوده ،بو طوری کو عامل «فرهنگی ،اخالدی» در رتبو اول با
میانگی رتبو  4/18از دیدگاه پاسخدهندگان درار گرفتو
است .میتوان نتیجو گرفت کو عامل فرهنگی ،اخالدی و
شاخصهای مرتبط با ای عامل از وزن و اهمیت بیشتری
در بی عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی برخوردار
است .ای نتیجو بیانگر اهمیت جایگاه فرهنگ و اخال
در دانشگاه شاهد بو عنوان یک دانشگاه ارزشی بو طور
اخص و سایر محیط های کاری بو عنوان کشوری مبتنی
بر آموزههای اسالمی بو طور اعم میباشد.
در رتبوهای بیدی بو ترتیب عامل «فی یکی و مادی»
با میانگی رتبو  ،3/88عامل «روانشناختی» با میانگی رتبو
 ،3/62عامل «مبتنی بر اهدا و رسالت سازمان» با
میانگی رتبو  ،3/12عامل «مدیریتی» با میانگی رتبو 3/11
و عامل «آموزشی» با میانگی رتبو  2/88درار دارند.
مقایسو ای تحقیق با پژوهش شهابی [ ]11با عنوان
«شناسایی و اولویتبندی عوامل مورر بر شایستگی
کارکنان با رویکرد تصمیمگیری چند شاخصو گروهی» کو
بیان نمودهاند بی عوامل شناسایی شده ،عوامل ت صصی
بیشتری تاریر را بر شایستگی کارکنان دارد و از بی عوامل

سازمانی دارند و در نتیجو با گرایش داشت بو ای گونو
رفتارها خدمات موجود در سازمان میتواند با کیفیت
باالتری ارازو گردد در نتایج تحقیق حاضر نی  ،عامل
فرهنگی ،اخالدی باالتری رتبو را در بی عوامل سازنده
کیفیت نیروی انسانی بو خود اختصاص داده است کو بی
شاخصهای تشکیل دهنده ای عامل و مینویت ارتباط
مستقیمی وجود دارد.
در مقایسوای دیگر با پژوهش زار [ ،]14تحت عنوان
بررسی رابطو بی کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی
سازمانی در شرکت گاز استان فارس کو نتیجو گرفت
مولفو امنیت و ایمنی شغلی در رتبو اول و مولفو حقو و
دستم د منصفانو و دیگر مولفو در مراحل بید موجب
ارتقای رفتار شهروند سازمانی میگردند در نتایج تحقیق
حاضر نی  ،شاخصهای داشت محیط کار ام و آرام و
تناسب حقو با فیالیت کاری مربوط بو عامل فی یکی و
مادی ،باالتری میانگی را بو خود اختصاص داده است.

پيشنهادهاي پژوهش
پیشنهادهای پژوهش بو شرپ یل است:
 .1با توجو بو مطالیات نظری و پژوهشهای مورد
بررسی کو در فصل دوم ای رسالو بیان شد و نتیجو مهم
ای پژوهش مبنی بر اینکو شاخصهای شناسایی شده
عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در دانشگاه شاهد،
باالتر از میانگی است ،لاا پیشنهاد میشود اددامات و
تدابیر الزم برای بو کارگیری ای شاخصها در جهت
کیفیسازی و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاه شاهد
ات ا گردد کو یالً تیدادی از ای تدابیر مورد اشاره درار
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ت صصی ،مهارت فنی باالتری ارر و اولویت و انگی ه
کاری کمتری اولویت را بو خود اختصاص داده است،
نشان میدهد کو در تحقیق حاضر نی شاخصهایی
همچون توانایی فرد در استفاده تلفیقی از تجربو،
تحصیالت و آموزش کو نوعی مهارت فنی تلقی میشود
بیشتری تثریر را دارد.
در مقایسو دیگر ،با نتایج پژوهش نصیری پور و
همکاران [ ،]23تحت عنوان سنجش مؤلفوهای بهره وری
نیروی انسانی کو هر چو مینویت در محیط کار بیشتر
باشد کارکنان بیشتر تمایل بو انجام رفتارهای شهروندی
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ی توجو بو ارزشها و هنجارهای پایرفتوشده از سوی
کارکنان بو منظور تقویت حس وفاداری و تیلق بو
سازمان ی اجرای برناموهایی برای تقویت روابط و نگرش
مببت کارکنان و مدیران نسبت بو سازمان و همکاران کو
موجب ارتقای وظیفو شناسی و وفاداری کارکنان و
همدلی و همکاریهای داوطلبانو بیشتر میشود و تایید و
حمایت از ارتقاء و ترفی آن دستو از کارکنانی کو در پی
ترویج مولفوهای عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی
هستند
ی پیش بینی سازوکار مناسب برای اطال یابی از
مشکالت کارکنان و حمایت الزم از آنان در مواد
ضروری ی توجو بو برخورداری از درجو مناسبی از
شاخصهای عوامل سازنده کیفیت نیروی انسانی در
پایرش کارکنان جدید االست دام بو منظور حفظ و ارتقای
وض موجود

بستوهای نرماف اری تهیو شده توسط دانشگاه» با میانگی
رتبو  21/21در رتبو آخر در بی  56شاخص شناسایی
شده درار گرفتو است.
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