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 کاربه اثربخش و کارآمد طوربه زمانی سازمانی؛ منابع ترینکلیدی عنوانبه انسانی منابع: چکیده

 شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش مدیریت، استراتژیك یگرشن با که شد خواهد گرفته

 آزاد دانشگاه واحدهای کارکنان عملکرد با انسانی منابع استراتژیك مدیریت هایمولفه ارتباط

 از ست که کدامیكا وال اصلی تحقیق حاضر اینئواقع سباشد. درگیالن می استان اسالمی

 اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای کارکنان عملکرد با یانسان منابع استراتژیك مدیریت ایهمولفه

کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد نفر از  872رو از ایندارد؟  ارتباط شدیدتری گیالن استان

به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شده است. فرضیه تحقیق با  اسالمی استان گیالن

نشان ج حاصل نتای گرفته است وپیرمن مورد آزمون قرار استفاده از ضریب همبستگی اس

پرورش نیروی انسانی، مشارکت )مدیریت استراتژیك منابع انسانی هایلفهدهد که تمامی مومی

 های شغلی داخلی وکارکنان، امنیت شغلی، ویژگی شغل، ارزیابی مبتنی بر نتیجه، فرصت

 د.نداری دارمعنامثبت و ود عملکرد کارکنان رابطه ( با بهباشتراک سود

 

 عملکردارزیابی ، منابع انسانی استراتژیك مدیریتمنابع انسانی، : کلیدی لماتک

 

 مقدمه

وری باالتر و جهت دستیابی به سطح بهره مختلفی به خود گرفته و تالش در صحنه جهانی ابعاد دنیای امروزی رقابت در در

عنوان عاملی استراتژیك مطرح یروی انسانی بهرو ناین از .شودهرسازمان محسوب می ارکان اصلی در از ؛کسب مزیت رقابتی

سازمان شناخته شده است که باعث کسب مزیت رقابتی  دارایی های نامشهود غیرقابل تقلید و منحصربفرد در شده و از

 (. 8822 زاده و بینش،مهدی )اسفندیارپور،شودمی

 افزایش برای آن به پرداختن و شودمی شناخته انسازم عملکرد بهبود اساسی رکن مثابه به انسانی منابع استراتژی امروزه

 دست حوزه این در بلوغ از مناسب سطحی در که هاییسازمان انسانی منابع توسعه و مدیریت هایفعالیت کارایی و اثربخشی

 منابع هایوشر و هاسیاست ساختن مرتبط انسانی، منابع استراتژی اجرای و تدوین از هدف .است ضروری امری اند،یافته

 .(8: 8821)بدخشانی و فروزانفر، است انسانی منابع استراتژیك هایهدف با انسانی
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 به ءاتکا با بتواند سازمان که است نوین هاییروش و فنون کارگیریبه مفهوم به انسانی منابع مدیریت در استراتژیك رویکرد

)افجه و کند بسیج رقابتی مزیت کسب درجهت را سانیان منابع و داده نشان مناسب واکنش ناپایدار محیط برابر در هاآن

 . (8822زاده، حسین
 نگریسته استراتژیك منابع عنوانبه انسانی منابع به شود می باعث انسانی، منابع مدیریت با استراتژیك مدیریت اندیشه تلفیق

 را انسانی امور به مربوط تصمیمات دادنالتدخ و سازدمی الزامی را تولید عوامل سایر از فراتر برخوردی ضرورت بنابراین .شود

 (.8828)میرسپاسی، سازدناپذیر میاجتناب سازمان هعمد هایاستراتژی گیریشکل در

 نیز کارکنان و کندمی مطرح رقابتی مزیت افزایش برای عاملی عنوانبه را انسانی منابع استراتژیك مدیریت اخیر مطالعات

 استراتژیك مدیریت .زنندمی محك سازمان استراتژیك ریزیبرنامه با را خودشان دیدگاه و دفرآین و رویکرد گسترده طوربه

اشتغال،  روابط روابطمسایلی چون  به که سازمان هایطرح و مقاصد درباره گیریتصمیم برای است روشی انسانی منابع

 به انسانی منابع استراتژیك مدیریت همچنین. انکارکن روابط با مرتبط هایروش و هاسیاست ،هاپاداش آموزش،کارمندیابی، 

 و دارد توجه انسانی هایهسرمای نیازهای به هم و پردازدمی شرکت در استراتژیك مدیریت و انسانی منابع مدیریت بین روابط

 مساله هر به سانیان منابع استراتژیك مدیریت مجموع در (.کارا طرز به امور انجام توان یعنی)فرآیند هایقابلیت توسعه به هم

 (.8821)اعرابی، پذیردا از آن تاثیر میی و گذاردمی تاثیر سازمان استراتژیك طرح بر یا که دارد توجه عمده انسانی

رد فردی را مورد محاسبه کند و عملکعنوان یك متغیر وابسته تاکید میمدیریت استراتژیك منابع انسانی بر عملکرد سازمان به

ای، غیبت، رضایت شغلی و خروج از ی نتایج فردی مانند عملکرد وظیفهکه مدیریت سنتی عموما رولیحادهد درقرار نمی

 (.8002، ، دانیل و گلوریااختر)خدمت کارکنان تاکید می کند

 یریزبرنامه در منفی تاثیرات ،انسانی منابع مدیریت به بلندمدت و استراتژیك نگرش فقدانباید این نکته را درنظر داشت که 

 و اثربخشی وری،بهره کاهش سبب و گذاشت خواهد برجا سازمان در کارکنان خروجی و نگهداری ورودی، فرآیندهای صحیح

 شناخته سازمان عملکرد بهبود اساسی رکن مثابه به انسانی منابع استراتژی همچنین شد. خواهد سازمان ماموریت تحقق عدم

 ضروری امری ها،سازمان انسانی منابع توسعه و مدیریت هایفعالیت کارایی و یاثربخش افزایش برایآن  به پرداختن و شودمی

 (.8818زاده و جاللی، )غالماست

توانمند  ابزارهایی های کنونی ارزیابی؛سازمانی، شاخصها و حرکت به سمت تعالی توجه به تغییر رسالت دانشگاههمچنین با

، ، جعفری و رهگذر)قورچیاندصورت گیر هاوده و الزم است بازنگری اساسی در مورد آنها نبعملکرد دانشگاه برای ارزیابی و مقایسه

ویژه در بخش کارکنان، الزم است نظام ارزشیابی از ظام ارزشیابی از کارکرد افراد بهنائل آمدن به مقصود نبرای (. 808 :8822

عبارت دیگر چنانچه ارزشیابی عملکرد برای ار باشد. بهاثر برخورداثر یا بیص رفتارهای اثربخش، کمحساسیت الزم برای تشخی

ایی در ابعاد های آن برای تامین مقاصد و رشد پویتوان از نتیجهمند نباشد، نمیف از حساسیت بهرهتشخیص قدرت و ضع

سنجش و  و عمل افراد مربوط باشد و وسایل و لوازم بایست به کارمختلف بهره برد. ازطرفی نظام ارزشیابی عملکرد می

 (.8827)یادگاری و علوی، ید از اعتبار کافی برخوردار باشندگیری بااندازه

واحدهای  آن در اصلی کارکردهای از استفاده و منابع انسانی استراتژیك مدیریت آیا که است این تحقیق این اصلی مسئله

 ؟ یا نه دمنجر به تقویت عملکرد کارکنان آن می گرد دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

 مبانی نظری پژوهش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 مدتمدت و بلندهای کوتاهانی با هدفاختن مدیریت منابع انسمرتبط س اتژیك منابع انسانی عبارت است ازمدیریت استر

)تراس و گراتون، ا تقویت کردپذیری و خالقیت راستراتژیك برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف

8111 :88). 
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شده و انجام ریزی صورتی برنامهکارگیری منابع انسانی بهاتژیك منابع انسانی عبارت است از بهمدیریت استردر تعریفی دیگر 

 .(87: 8118)رایت و ماکماهون، نظرهای موردکارهایی با هدف قادرساختن سازمان برای تامین هدف

 تامین در یافتهسازمان گراییتحول و نوآور فراگیر، دوراندیشی از عبارتست انسانی منابع استراتژیك مدیریتسی بنابر نظر میرسپا

 منبع این موثر و بجا ارگیریکبه باالخره و آن برای کاریزندگی کیفیت تامین آن، بهسازی و پرورش سازمان، انسانی منابع

 تبیین راستای در سازمانی برون و سازمانی درون محیط ذاریگتاثیر و پذیریتاثیر هایجنبه اعمال و شناخت با استراتژیك

 (.8828)میرسپاسی، سازمان هایهدف و رسالت تحقق منظوربهها استراتژی

 است: بوده توجه مورد دیدگاه سه از انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 های منابع انسانی؛ستراتژیابع انسانی و روش تدوین اپذیرفتن نگرش استراتژیك در مدیریت من 

 شود؛های متفاوت میهایی که منجر به استراتژیژه روشویتوای استراتژی منابع انسانی و بهمح 

 (.8828 بامبرگر و مشولم،)د سازمانها و اثر آن بر عملکرها، تفاوت این استراتژینتایج حاصل از استراتژی 

 اهداف و فواید مدیریت استراتژیک منابع انسانی 

 از سازمان که است نکته این از شدنمطمئن و تضمین ازطریق استراتژیك قابلیت خلق استراتژیك مدیریت اساسی هدف

 هدفمند حس ایجاد هدفش است. برخوردار پایدار رقابتی مزیت به حصول راستای در تالش برای باانگیزه و متعهد ماهر، کارکنان

 کارکنانش گروهی و فردی نیازهای و سازمان نیازهای وسیلهبدین تاباشد یم پرتالطم اغلب هایمحیط در ربودنداجهت و

  .شود تامین انسانی منابع عملی و منسجم هایسیاست و هابرنامه اجرای و طراحی ازطریق

 ار ایکنندهشکل یك هایچارچوب باید جدید انسانی منابع استراتژیك مدیریت :گویندمی (8112)هلدر و دایر که همانطور

 (.8818)صالحی، باشند کنندهیکپارچه و اقتضایی فراگیر، که کنند ایجاد

 پیروی از قانون. کاری ووری، بهبود کیفیت زندگیسه هدف مشخص دارد که عبارتند از بهره مدیریت استراتژیك منابع انسانی

  .است هاشکایت کاهش و خدمتترک کاهش غیبت، کاهش عملکرد، افزایش آن نتیجهوری: بهره -1

 انسانی منابع امور کارشناسان و مدیران هرچند .است سازمان هر هایهدف ترینمهم از یکی وریبهره افزایش شك بدون

 در توانندمی ولی باشند داشته بسیار نفوذ مستقیم طوربه ؛دارند اثر وریبهره رب که مواد و سرمایه عوامل بر توانندنمی

 اثری وریبهره در که )سازمان در انسانی منابع کار شیوه و انسانی منابع درباره ارشد مدیریت شبین کار، نیروی از گیریبهره

 .کنند نفوذ خاص ایگونه به (دارند بسزا

 کاهش و عصبی فشار کاهش کار، از رضایت افزایش کار، در مشارکت افزایش آن نتیجه کاری:بهبود کیفیت زندگی -2

  .است سوانح

 کارهایشان در دارند آرزو و داشته را خود کارهای در مشارکت و درگیری درخواست گذشته از یشترب امروزی کارکنان

 که است سودمندی کارهای ازجمله نظرهایشان ارائه به آنان برانگیختن و کارکنان با شنود و گفت .باشند داشته خودکنترلی

 .دارند انتظار ؛خود انسانی نابعم مدیریت سوی از را هاآن رساندن انجام به سازمان ارشد مدیران

 نزد سازمان شهرت و اجتماعی بینیخوش افزایش قانونی، هایجریمه رفتن ازمیان یا کاهش آن نتیجه پیروی از قانون: -3

  .است عموم

 برای انینقو که باشند داشته توجه و گیرد قرار کار نیروی به جدید آرای و قوانین درجریان پیوسته باید انسانی منابع مدیریت

 (.8827بیلویی، )فرهیانسانی منابع آزار و گیریمچ برای ایهوسیل نه هاستسازمان در انسانی منابع بیشتر هرچه راحتی و آسایش

  

 کارکنانارزیابی عملکرد 

 (.8871)گریفین، دهدعملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که فرد در ارتباط با شغل از خود نشان می
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 :دارد وجود باره این در نو و سنتی اساسی دیدگاه دو. داد قرار بررسی مورد متفاوتی زوایای از توانمی را عملکرد یابیارز مباحث

 دیدگاه این. دارد دستوری سبك و داده قرار هدف را شوندهارزیابی کنترل و عملکرد یادآوری و قضاوت سنتی: دیدگاه -الف

 .است گرفته شکل نیز گذشته مقتضیات با و است تهگذش زمانی دوره عملکرد به معطوف صرفا

 خدمات ارائه آن، عملکرد و سازمان و افراد بهسازی و بهبود شونده،ارزیابی هایظرفیت توسعه و رشد آموزش، نو: دیدگاه -ب

را  عملیات و هافعالیت سازیبهینه و کیفیت بهبود برای پذیریمسئولیت و انگیزش ایجاد ذینفعان، عمومی مشارکت و مشاورهای

 مقتضیات دیدگاه این خاستگاه. دهدمی تشکیل سازمانی تعالی و قوت و ضعف نقاط شناسایی را آن مبنای و داده قرار هدف

 پوشش تحت حوزه. کندمی پیدا توسعه مدرن هایروش و هاتکنیك از استفاده با عملکرد سیستمی ارزیابی به و بوده معاصر

 (.8821، رحیمی)باشد کارکنان و فرایند یك واحد یا یك سازمان، یك کالن سطح واندتمی عملکرد گیریاندازه

فرایند رسمی و سیستماتیك ارزیابی نحوه انجام کار و موفقیت کارکنان در اجرای  عملکرد عبارت است ازارزیابی در سازمان 

القوه و ضعف کارکنان نسبت به شغل های بهای سازمان و تعیین تواناییهای محوله نسبت به هدفوظایف و مسئولیت

 (.8821)ویسی، هاآن

 عبارتند از: تواند تاثیر مناسبی بر فرآیند ارزیابی بگذاردهای دقیق عملکرد میمورد انجام بررسی در کاتی کهن

 عملکرد فرد را بجای خصوصیات شخصی وی مورد ارزیابی قرار دهید. 

 اساس ارزیابی را تحلیل دقیق کار قرار دهید. 

 نظر بگیریدبجای رویدادهای عادی و معمولی درهای مهم را رویداد. 

 گیری از انجام خطا را آموزش دهیدهای جلوبه ارزیابان فنون ارزیابی و راه. 

 سرپرستان و مدیران را از موارد قانونی آگاه سازید. 

 امضا کند ین ارزیابی مطلع بوده است،را به نشانه آنکه از اانجام دهید و از فرد بخواهید آن ارزیابی را به شکل مکتوب. 

 های گذشته را مبنای ارزیابی فعلی قرار ندهیدارزیابی. 

 (.110 :8828سیدجوادین،)الحات الزم را درآن انجام دهیددر فاصله زمانی مشخص فرم ارزیابی را مجدد بررسی و اص 

 مزایای ارزیابی عملکرد

ها و اصول علمی و های دینی و شیوهزهمبنای آمونیت برتوأم با حسنارزشیابی عملکرد کارکنان درصورت اجرای صحیح و 

 ان سازمان را نیز به وضع کارکنانبلکه سرپرستان و مدیر دهدوظایف خود یاری مینه تنها کارمند را در انجام بهتر  شدهپذیرفته

 کنان و مدیرانحسن تفاهمی را برای کار نتیجه محیط کاری مطلوب، مناسب و آکنده ازکند و درها آشنا مینحوه فعالیت آنو 

 .شکل خواهد داد

ها برخی از آن انسانی ذکر شده است کهدرباره فواید و مزایای ارزشیابی عملکرد کارکنان مطالب فراوانی در مدیریت منابع 

 باشد:میرح شبه

واقع شود و درها شناخته میی آنبا ارزشیابی عملکرد کارکنان، کمبودها و نیازهای آموزش :شناخت نیازهای آموزشی. 1

 .های جدید آموزشی در سازمان قرار خواهد گرفتآموزشی و تنظیم برنامهریزی یابی کارکنان مبنایی برای برنامهارزش

لی و جهت تعامناسب گامی مؤثر باشد درتواند با ایجاد زمینه ارزشیابی می :پیشرفت شغلی و تکامل شخصیت کارکنان. 2

 .ی و تکامل شخصیت کارکناناپیشرفت حرفه

نارضایتی  و و سالیق شخصی از بین رفتهگیری و عزل و نصب باشد، عالیق وقتی ارزشیابی مالک تصمیم :کاهش نارضایتی. 3

 .به میزان بسیار باالیی کاهش خواهد یافت

یك واحد سازمانی به واحد های افقی و عمودی کارکنان و انتقال از برای جابجایی :انتقال و جابجایی صحیح کارکنان. 4

 .مبنا و معیار صحیح ایجاد خواهد شد ؛دیگر
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 .ای برای تشخیص میزان شایستگی کارکنان خواهد بودارزشیابی مبنای منطقی و عادالنه مبنای تشخیص شایستگی:. 5

و استحقاق ایجاد یك نظام ترفیعاتی صحیح، منطقی و عادالنه برمبنای شایستگی  با وجود ارزشیابی مبنای شایستگی:. 6

 .معیار ضابطه جانشین رابطه خواهد شد خواهد شد و

 .معیارها و ضوابط تعیین خواهد شد ؛برای تنزل مقام، توبیخ و احیانا عزل و برکناری از خدمت تعیین معیار و ضابطه:. 7

 .ایجاد روش صحیح ارائه امتیازات مادی. 8

 .کار در کارکنان فراهم خواهد گردیدبیه منطقی، انگیزش الزم و گرایش بهطریق ایجاد نظام تشویق و تناز ایجاد انگیزه:. 9

اطالع همه عمل خواهد آمد و بهتقدیر بهها شده و از آنخدمات برجسته کارکنان مشخصتشخیص خدمات برجسته: . 11

 .افراد خواهد رسید

رد با استانداردهای از قایسه عملکارزشیابی عملکرد به تعبیری عبارت است از م افزایش اثربخشی سازمان:. 11

نده حداکثر کارایی و گیرها بر روند اجرایی که در برانحرافات احتمالی و سنجش تأثیر آن شناساییشده و سرانجام تعیینپیش

 (.8821)ویسی، تاثربخشی اس

 حقیقپیشینه ت

 های استراتژیك منابع ای شیوهواسطهای تحت عنوان اثر ( در مقاله8081)موزس مورالس آراگون سانچز، سانچز مارین و

ریت دانش مثبت بر عملکرد شرکت های مدیکه استراتژی به این نتیجه رسید نی در مدیریت دانش و عملکرد شرکتانسا

کاری باال، نیروی انسانی انتخابی، آموزش فشرده، مشارکت فعال، ارزیابی عملکرد جامع های عملکرد خی از شیوهطریق براز

های سازمانی های منابع انسانی نیاز به تراز با استراتژیباشد و شیوهمیدارای رابطه ارت مبتنی بر عملکرد و جبران خس

 دارد.

 (به بررسی اعتبار عوامل مدیریت استراتژیك منابع انسانی و تاثیر آن8002اختر و همکاران )ها در یك ها بر عملکرد شرکت

ی مدیریت استراتژیك هاای معتبر از شیوهدهد که مجموعهتحقیق نشان می ایجپردازد. نتتایی در چین می 161نمونه 

ر عملکرد بر عملکرد مالی و هم ب هم های شغلی داخلی(ارزیابی مبتنی بر نتیجه، فرصت)آموزش، مشارکت، منابع انسانی

ول یا خدمات ردی به عملکرد محصگذارد. امنیت شغلی و  توصیف شغل کمك منحصر بفمحصول و خدمات تاثیر می

 فردی به عملکرد مالی می کند.گذاری سود کمك منحصر بهکه اشتراکدر حالی کندمی
 بررسی تاثیر نقش مدیریت استراتژیك منابع انسانی و ای تحت عنوان در مقاله (8818)لو، ج.لو، م. و نقیلو، الف.، نقینقی

 کنند کهگونه بیان میخود را ایندند. آنان نتایج مطالعات تحقیقی را انجام دا یت منابع انسانی در تحول سازمانیمدیر

 از بیش هاسازمان امروزی، جهان در رقابت عرصه تشدید و اجتماعی سازمانی های محیط در چشمگیر تغییرات به باتوجه

 .هستند خویش آتی و جاری فرایندهای انجام برای افراد توسعه و حفظ ترمهم آن از و جذب دنبالبه گذشته

 بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیك منابع انسانی و عملکرد در ای تحت عنوان ( مقاله8818پور و همکاران)یاراسفند

. نتایج تحقیق اندانجام داده های تجاری،شرکت و عملکرد SHRMهای مرتبط با بررسی تئوری اب های تجاری راشرکت

ن تحلیل شود اما چنیعملکرد می منجر به SHRMهای د که فعالیتکنناگرچه بیشتر مطالعات بیان میکند که بیان می

 کننده نیست. طرفه متقاعددر یك خط یك یعلت و معلول
 منابع انسانی و عملکرد  بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیكای تحت عنوان ( در مقاله8822زاده)سماعیلافجه و ا

 سنتی نگرش به نسبت انسانی منابع مدیریت در استراتژیك نگرش ملکرد،ع نظر از آیا که پردازدمی مساله این به هاشرکت

 کنندمی دنبال را انسانی منابع استراتژیك مدیریت فعالیت که هاییکه شرکت داد نشان تحقیق هاییافته؟ یا نه برتری دارد

 و اقدامات از استفاده و رنددا بهتری های سنتی( عملکرددهند)شرکتنمی انجام را فعالیت این که هاییشرکت به نسبت

 گردد.می هاشرکت عملکرد بهبود موجب انسانی منابع استراتژیك مدیریت اصول



 129-112، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

892 

 

 مدل مفهومی پژوهش

اشاره دلری و های موردشده از شاخصکه برگرفته (8002شده توسط اختر و همکاران)رائهشاخص ا 7از  تحقیقاین  در

تا بررسی شود که چه ارتباطی با  استفاده شده است یت استراتژیك منابع انسانیهای مدیرد؛ برای مولفهنباشمی (8116)دوی

 عملکرد کارکنان دارند.

 
 

 

 

 

 فرضیات پژوهش

رابطه  ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگا عملکرد کارکنانبهبود  ت استراتژیك منابع انسانی ومدیری بین: اصلی فرضیه

 وجود دارد. معناداری

 :فرضیه های فرعی

 داری دارد.رابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگااجرای مولفه پرورش نیروی انسانی با عملکرد کارکنان . 8

 دارد.داری رابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگااجرای مولفه مشارکت با عملکرد کارکنان واحدهای . 8

 .داردداری رابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگاغلی با عملکرد کارکنان اجرای مولفه امنیت ش. 8

 .داردداری رابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگااجرای مولفه توصیف شغل با عملکرد کارکنان . 1

 پرورش نیروی انسانی

 مشارکت

 امنیت شغلی

 توصیف شغل

 ارزیابی مبتنی بر نتیجه

 های شغلی داخلیفرصت

 گذاری سوداشتراکبهسهام/

 

 عملکرد کارکنان 

مدیریت استراتژیک 

 منابع انسانی

H7 

H8 

H2 

H9 

H2 

H6 

H1 
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 .داردداری رابطه معنا نه آزاد اسالمی استان گیالدانشگااجرای مولفه ارزیابی مبتنی بر نتیجه با عملکرد کارکنان . 1

 .داردداری رابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگاهای شغلی داخلی با عملکرد کارکنان تاجرای مولفه فرص. 6

 .دارد داریرابطه معنا ه آزاد اسالمی استان گیالندانشگاگذاشتن با عملکرد کارکنان اکاشتراجرای مولفه سهام/به. 7

 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق باشد. پیمایشی می ز نوعو اتوصیفی  هااربردی و از جنبه گردآوری دادهک ،پژوهش حاضر از حیث هدف

و برطبق جدول مورگان،  باشند، مینفر است 8001که تعدادشان  استان گیالن کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی حاضر

استفاده شده است. به این ترتیب که  یری  از روش غیراحتمالی در دسترسونه گنفر برآورد گردید. برای نم 872حجم نمونه 

ها آوری دادهمتناسب با اندازه واحد دانشگاهی در هر شهرستان، تعداد نمونه در هر شهرستان مشخص گردیده است. روش جمع

پایایی والی انجام شده است. ئس 80د طریق پرسشنامه استانداری و پژوهش میدانی بوده است که ازاشامل مطالعات کتابخانه

، متغیر 28/0ترتیب که برای متغیر پرورش نیروی انسانی وش آلفای کرونباخ محاسبه شده است بدینسواالت پرسشنامه به ر

های ، متغیر فرصت10/0مبتنی بر نتیجه ، متغیر ارزیابی 26/0توصیف شغل  ، متغیر10/0، متغیر امنیت شغلی27/0 مشارکت

آلفای  برآورد گردیده است. 21/0و متغیر عملکرد کارکنان  22/0گذاشتن سود سهام یا به اشتراک ، متغیر10/0خلی شغلی دا

توان ادعا نمود که پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار باالتر است و می 7/0از حد مطلوب است که  22/0 واالتئکرونباخ کل س

ار گرفت. وایی محتوا و با کسب نظر از اساتید و متخصصان و خبرگان مورد تایید قراست. روایی سواالت پرسشنامه نیز به روش ر

 افزاری اسپیرمن توسط نرمبستگ؛ از آزمون همهابودن توزیع دادههای پژوهش باتوجه به غیرنرمالجهت تجزیه و تحلیل داده

SPSS 21 .استفاده شده است 

 هاتجزیه و تحلیل داده

یج آن در جدول زیر خالصه که نتااسمیرنوف استفاده شده است  -ها از آزمون کولموگروفتوزیع دادهبودن برای بررسی نرمال

 است: ذیل شرح به آزمون این آماری فرضیهشده است و 

H0 :است برخوردار نرمال توزیع از بررسی مورد متغیر. 

H8 :نیست برخوردار نرمال توزیع از بررسی مورد متغیر. 

بنابراین فرض صفر را رد  نیست 01/0ها بیشتر از بودن تمامی دادهاز آنجا که سطح معناداری آزمون نرمال (،8باتوجه به جدول)

ئواالت تحقیق از گویی به سند. بنابراین جهت پاسخباشهای نرمال نمیتوان گفت توزیع دادهمی %11کرده و با اطمینان 

 های ناپارامتریك استفاده خواهد شد.آزمون
 اسمیرنوف  -. نتایج آزمون کولموگراف(2جدول)

 داریسطح معنا آماره متغیر

 0700 8770 پرورش نیروی انسانی

 0700 8771 مشارکت

 0700 8788 امنیت شغلی

 0700 8708 گی شغلویژ

 0700 8781 ارزیابی مبتنی بر نتیجه

 0700 8718 های شغلی داخلیفرصت

 0700 8722 اشتراک سود

 0700 8780 عملکرد کارکنان



 129-112، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

822 

 

 آزمون همبستگی

سنجش متغیرهای پژوهش استفاده  های آماری ناپارامتریك برای، از روشهای پژوهشبودن توزیع دادهباتوجه به غیرنرمال

 اسپیرمنبستگی از آزمون هم مدیریت استراتژیك منابع انسانی و عملکرد کارکنانبرای سنجش ارتباط بین بنابراین  کنیم.می

 یم.استفاده کرد

 
 ها. آزمون ضریب همبستگی برای بررسی فرضیه(3)جدول

 

 متغیرها

  

 پرورش 

 نیروی انسانی

 

 مشارکت

 

امنیت 

 شغلی

 

ویژگی 

 شغل

 

 ارزیابی

 

های فرصت

 شغلداخلی 

 

اشتراک 

 سود

 

عملکرد 

 کارکنان

 پرورش 

 نیروی انسانی

Spearman 

Correlation 
8 821/0* 881/0* 881/0* 166/0* 868/0 880/0 861/0 

Sig.(8-tailed) 088/0 088/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 Spearman مشارکت

Correlation 
821/0* 8 111/0* 111/0* 667/0* 811/0 888/0 176/0 

Sig.(8-tailed) 088/0 000/0 088/0 087/0 088/0 088/0 000/0 

 Spearman امنیت شغلی

Correlation 
881/0* 111/0* 8 611/0* 187/0* 188/0 176/0 621/0 

Sig.(8-tailed) 088/0 000/0 087/0 000/0 081/0 000/0 000/0 

 Spearman ویژگی شغل

Correlation 
881/0* 111/0* 116/0* 8 688/0* 687/0 111/0 762/0 

Sig.(8-tailed) 000/0 088/0 087/0 000/0 000/0 088/0 000/0 

 Spearman ارزیابی

Correlation 
166/0* 667/0* 187/0* 688/0* 8 

 

112/0 188/0 708/0 

Sig.(8-tailed) 000/0 087/0 000/0 000/0 006/0 006/0 000/0 

های فرصت

 ی داخلیشغل

Spearman 

Correlation 
868/0 811/0 188/0 687/0 112/0 8 111/0 782/0 

Sig.(8-tailed) 000/0 088/0 081/0 000/0 006/0 001/0 000/0 

 Spearman اشتراک سود

Correlation 
880/0 888/0 176/0 111/0 188/0 111/0 8 217/0 

Sig.(8-tailed) 000/0 088/0 000/0 088/0 006/0 001/0 000/0 

عملکرد 

 کارکنان

Spearman 

Correlation 
861/0 176/0 621/0 762/0 708/0 782/0 217/0 8 

Sig.(8-tailed) 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 می باشد. 01/0تر از سطح معناداری کم 

 عملکرد کارکنانو  استراتژیک منابع انسانیضریب همبستگی بین مدیریت  .(4جدول)

 عملکرد کارکنان مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 

 ضریب همبستگی اسپرمن 8 07711

 سطح معنی داری  0700 عملکرد کارکنان

 تعداد 872 872

 ضریب همبستگی اسپیرمن 07711 8

 سطح معنی داری 0700  مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 تعداد 872 872

  باشددار میطرفه( معنا8)08/0همبستگی در سطح ضریب. 



 129-112، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

827 

 

در سطح ارتباط مثبت بین تك تك ابعاد مدیریت استراتژیك منابع انسانی و عملکرد کارکنان  (،1و  8براساس نتایج جدول)

توان گفت که بین مدیریت استراتژیك منابع انسانی و عملکرد کارکنان می 11/0نادار بوده و با اطمینان مع 01/0تر از کم

 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 استان یاسالم آزاد گاهدانش کارکنان عملکردمدیریت استراتژیك منابع انسانی و  باتوجه به فرضیه اصلی ادعا شد که بین 

گزارش شد. لذا  711/0 براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همبستگی .داردوجود  یدارامعن رابطه النیگ

کارگیری مدیریت استراتژیك متغیر مورد تایید است و بیانگر این نکته است که با افزایش تدوین و به ارتباط بین این دو

 یابد.نان نیز افزایش و بهبود میمنابع انسانی؛ عملکرد کارک

 النیگ استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد و پرورش نیروی انسانیاول ادعا شد که بین  فرعی توجه به فرضیهبا 

گزارش شد. لذا ارتباط بین  86/0 . براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همبستگیداردوجود  یدارامعن رابطه

 (، عطافر، خانی و8818همکاران) پور ویاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  مورد تایید است ومتغیر  این دو

  ارد.خوانی د( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)(، افجه و اسماعیل8821)بهرامی

های کنان درنظر گرفته شود. همچنین برای نیرویوزش کاربرنامه منظم و مستمر برای آم شود تاپیشنهاد می براین اساس

روز شود و در راستای افزایش سودآوری های آموزشی رسمی درنظر گرفته شود و سعی شود منابع آموزشی بهجدید برنامه

 سازمان باشد.

 رابطه النیگ تاناس یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد دوم ادعا شد که بین مشارکت کارکنان وفرعی توجه به فرضیه با 

 گزارش شد. لذا ارتباط بین این دو 17/0. براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همبستگی دارد وجود یدارامعن

(، 8821(، عطافر و همکاران)8818همکاران) پور ویاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  متغیر مورد تایید است و

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081چز و همکاران)سان (،8822زاده)افجه و اسماعیل

روابط صمیمی  ها مشارکت داشته باشند،گیریاز کارکنان بخواهند که در تصمیم مدیران شود تاپیشنهاد می براین اساس

 کارکنان مرتبا   هایفرم ایدهگردد چنین توصیه میها استقبال کنند. همداشته باشند و از نظرات جدید آنبا کارکنان 

 استفاده قرار گیرد.ها در جلسات مطرح و موردنظرات آن دریافت و

 رابطه النیگ استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد سوم ادعا شد که بین امنیت شغلی وفرعی توجه به فرضیه با 

 ارش شد. لذا ارتباط بین این دوگز 62/0بستگی . براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همدارد وجود یدارامعن

(، 8821و همکاران)(، عطافر 8818همکاران) پور ویاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  متغیر مورد تایید است و

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)افجه و اسماعیل

توانند در دانشگاه کار که بخواهند؛ میینان خاطر به کارکنان داده شود تا زمانیاطم پیشنهاد می شود این براین اساس

برای کارکنان این موضوع تبیین گردد که  چنینفرایند سخت و طوالنی طی شود. هم ی اخراج یك کارمند بایداکنند و بر

 اگر دانشگاه دچار مشکل اقتصادی شود، تقلیل کارکنان در آخرین مرحله قرار دارد.

 رابطه النیگ استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد شغل و رضیه فرعی چهارم ادعا شد که بین ویژگیتوجه به فبا 

 گزارش شد. لذا ارتباط بین این دو 76/0 . براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همبستگیداردوجود  یدارامعن

(، 8821و همکاران)(، عطافر 8818همکاران) پور ویاراسفندایج پژوهش نتیجه این فرضیه با نت تغیر مورد تایید است وم

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)افجه و اسماعیل

عالوه بر تعریف وظایف و خدمت  گرددعملکرد کارکنان پیشنهاد می توجه به وجود رابطه مستقیم ویژگی شغلی بابا

 روز می شود.طور معمول بهویژگی شغلی بهچنین وه ارائه خدمت نیز مشخص گردد. همن، نحکارکنا
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  استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد پنجم ادعا شد که بین ارزیابی مبتنی بر نتیجه وفرعی با توجه به فرضیه 

گزارش شد. لذا ارتباط  70/0بستگیدت هم. براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شداردوجود  یدارامعن رابطه النیگ

و (، عطافر 8818همکاران) پور ویاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  متغیر مورد تایید است و بین این دو

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)(، افجه و اسماعیل8821همکاران)

، ارزیابی عملکرد براساس هدف و نتایج عملکرد کارکنان ای در سازمانصورت دورهبه اد می شود کهبراین اساس پیشنه

 و نتیجه به کارکنان بازخورد گردد تا از نتایج کار خود آگاه باشند و در پی رفع نقاط ضعف خویش برآیند. صورت گیرد

 طراحی گردد. ریان برای تمامی کارکردهای سازمانیهای متنوع ابتکاری و موثر جهت گرفتن بازخور از مشتهمچنین شیوه

 استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد های شغلی داخلی وششم ادعا شد که بین فرصتفرعی توجه به فرضیه با 

گزارش شد. لذا ارتباط 78/0بستگیبراساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت هم دارد وجود یدارامعن رابطه النیگ

(، عطافر و 8818همکاران) پور ویاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  متغیر مورد تایید است و ین دوبین ا

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)سماعیل(، افجه و ا8821همکاران)

رو توصیه از این .اه برای ارتقاء کارکنان طراحی گرددهای شغلی مشخصی در دانشگگردد مسیردر این راستا پیشنهاد می

سلسله مراتب شغلی  گرددن توصیه میچنیها شناسایی شود. همای کارکنان توسط سرپرستان آنهای حرفهشود آرمانمی

 ها وجود داشته باشد.بیش از یك موقعیت بالقوه برای آن ای طراحی شود تا هموارهگونهبه

 رابطه النیگ استان یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد هفتم ادعا شد که بین اشتراک سود وعی فرتوجه به فرضیه با 

 گزارش شد. لذا ارتباط بین این دو 21/0 . براساس نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن شدت همبستگیداردوجود  یدارامعن

(، 8821و همکاران)(، عطافر 8818همکاران) ور وپیاراسفندنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش  متغیر مورد تایید است و

 خوانی دارد.( هم8002و همکاران) ( و اختر8081سانچز و همکاران) (،8822زاده)افجه و اسماعیل

 .شود گرفته درنظر انگیزشی هایپرداخت و پاداش عملکرد، بهبود بابت کارکنان برای گردددر این راستا پیشنهاد می
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