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تاريخ دريافت 1400/02/03 :تاريخ پذيرش1400/04/21 :

چكيده
موضوع شايستگي نيروي انساني يکي از مالحظات جدي در سازمانها ميباشد .پذيرش و گسترش سريع
رويكرد شايستگي محور و به-كارگيري آن در برنامههاي توسعه كاركنان بيش از هر چيز ،نتيجه مزايا و
فوايدي است كه در اين رويكرد نهفته است.اين پژوهش با هدف تعيين تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي
انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به گردآوري و بررسي
نظرهاي نمونهاي شامل  80نفر از مديران ،کارشناسان و کارمندان صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،
پرداخته است.روش پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردي و با توجه به روش جمعآوري دادهها،
توصيفي ـ پيمايشي ميباشد .در اين پژوهش پس از بررسي ادبيات تحقيق از طريق مطالعات كتابخانهاي ،با
استفاده از روش ميداني و با ابزار پرسشنامه به جمعآوري اطالعات مربوط به سنجش متغيرها پرداخته شد.
اطالعات در دو بخش توصيفي و استنباطي توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در
بخش توصيفي عمليات مربوط به اطالعات جمعيتشناختي افراد نمونه آماري صورت پذيرفت .همچنين از
جداول و نمودارهايي که حاوي ميانگين ،فراواني ،درصد تجمعي و ...است ،در اين بخش استفاده شد .در
بخش استنباطي از آزمونهاي کولموگروف اسميرنوف  ،K-Sو آزمونهاي همبستگي و رگرسيون جهت
بررسي سؤاالت پژوهش استفاده شد .همچنين به منظور بررسي تأثير مؤلفههاي جمعيت شناختي بر
متغيرهاي پژوهش از آزمونهاي مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل و  ANOVAاستفاده شد .پس از گردآوري
دادهها و تحليل يافتههاي آن ،همه سؤالهاي فرعي بررسي شدند همچنين ،سؤال اصلي تحقيق هم مورد
آزمون قرار گرفت .در نتيجه ميتوان گفت برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع
انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد.
کليد واژهها :برنامه شايستگيهاي نيروي انساني ،مهارتهاي ادراکي ،مهارتهاي انساني ،مهارتهاي فني،
عملکرد مديريت منابع انساني ،عملکرد کارکردي ،عملکرد سازماني
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مقدمه
امروزه ،رقابت شديد و تغييرات فناوري ،فشار

متناسب با رشد روز افزون تغييرات توانمنديها و
شايستگيهاي خويش را بهبود بخشد .و با توجه به

روزافزوني بر سازمانها و شيوههاي متنوع آنها در

عواملي همچون افزايش انتظارات از بخش عمومي،

افزايش بهرهوري نيروي انساني شان وارد ميسازد.

تمرکز بر رويکرد مديريت مبتني بر شايستگي ،ضرورت

اكنون از نيروي كار سازمانها ،انتظار ميرود ،تأثير

افزايش کارايي و اثر بخشي خدمات عمومي به

بيشتري در توليدات و خدماتي كه ارائه ميدهند،

شهروندان از طريق بکارگيري شايستگان در سطح

داشته باشند .اين درست همان چيزي است كه موجب

مديران و کارکنان ،استقرار فرايندهاي شايسته ساالري،

شده در محيط رقابت ،شايستگي اهميت يابد .محيط

ضرورت تغيير نگاه از رويکرد مبتني بر شغل به رويکرد

منابع انساني ايران نيز بي تأثير از اين تغيير و تحوالت

مبتني بر شايستگي ،توجه به پرورش رهبران شايسته در

نيست و هدفهاي آن همگام با تحوالت جهاني ،در

بخش عمومي و ...ضرورت نياز به يک مدل جامع

حال تغييرند .پذيرش و گسترش سريع رويكرد

مديريت شايستگي در عرصه مديريت سازمانها بويژه

شايستگي محور و بهكارگيري آن در برنامههاي توسعه

در بخش دولتي کشور احساس ميشود.
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كاركنان بيش از هر چيز ،نتيجه مزايا و فوايدي است

شايستگي مجموعهاي از رفتار ،مهارت ،دانش،

كه در اين رويكرد نهفته است.شايستگيها ،مزاياي

نگرش و ويژگيهاي شخصيتي است که بيشترين ارتباط

متفاوتي براي سازمانها و مديران در سطوح مختلف

را با عملکرد موفقيت آميز دارند و به تعالي خدمت دهي

دارند و سازمانها نيز به داليل گوناگوني ،نظير :انتقال

منجر شده و به افراد براي انجام موفق شغل و دستيابي

رفتارهاي ارزشمند و فرهنگ سازماني ،عملكرد مؤثر

به نتايج سازماني مطلوب کمک ميکند .امروزه،

براي همه كاركنان ،تاكيد بر ظرفيتهاي افراد (به جاي

شايستهساالري از يک سو الزمه و رمز موفقيت حرکت-

شغل آنها) به عنوان شيوه كسب مزيت رقابتي ،تقويت

هاي اصالحي و شرط بقاء ،دوام و تداوم نظامهاي

رفتار تيمي و متقابل از شايستگيها استفاده ميكنند

سياسي ميباشد و از سوي ديگر يکي از عوامل اساسي

(هيلز.)2009 ،

توانمندي دولتها جهت ارتقاي سطح دانش و تخصص

مديران همواره نقش مهم و حياتي در سازمانها ايفا
ميکنند .اثر مديران برجسته در کسب درآمد و سود و

مديران و گردانندگان هرکشور است (دري و نجات،
.)1384

موفقيت سازماني ،امروزه بخوبي در بسياري از

اسپنسر 1993معتقد است شايستگي ،ويژگي زير

سازمانهاي موفق بارز و آشکار است.از سويي ديگر

بنايي فرد است که به طور کلي با عملکرد اثربخش

پاسخ سريع به تهديدها و فرصتهاي عصر حاضر،

مالک مدار و يا عملکرد برتر در يک شغل يا وضعيت،

مديران را بعنوان منبعي حياتي در حل مسائل در

رابطه دارد .وي شايستگيها را به 2دسته طبقه بندي

سازمانها مطرح ساخته که بر اين اساس نياز سازمانها

ميکند؛ شايستگيهاي مورد نياز که مهارتهاي

به مديران شايسته بيش از پيش آشکار شده است و از

ضروري را براي حداقل عملکرد در يک کار و يا انجام

طرفي در دنياي مدرن امروزي هرکشوري براي افزايش

يک وظيفه مشخص ميسازد .شايستگيهاي برتر که بر

حکمراني و نيز افزايش کارايي و اثربخشي خدمات

اساس آنها نتايج به دست آمده باالتر از ميانگين و

عمومي ،نيازمند مديران و کارکناني است تا بتواند بر

عملکرد باالتري است (شيخ االسالمي وهمکاران،

اساس شايستگيهاي خويش به ارائه خدمات بهتر به

 .)1391مجموع شايستگيهاي وظيفهاي و فرا وظيفهاي

شهروندان بر اساس منافع عمومي جامعه پرداخته و
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است که يک فرد با داشتن آنها ،صالحيت احراز شغل

شده است.با توسعه واحدهاي توليدي و افزايش تعداد

را بدست ميآورد( .محمودي و همکاران.)1391 ،

کارکنان ،ديگر براي سرپرستان فرصت درگير شدن با

دفتر مديريت امورکارکنان آمريکا ()2002

مسائل استخدام ،پرداخت حقوق و رسيدگي به پرونده-

شايستگي را الگوي قابل اندازه گيري از دانش ،مهارت،

ها و سوابق کارکنان باقي نماند و به اين ترتيب وظايف

تواناييها ،رفتارها و ديگرويژگيهاي فردي مورد نياز

مربوط به امور کارکنان به کارمنداني محول شد که کار

براي انجام نقشهاي کاري يا عملکردهاي شغلي

آنها فقط رسيدگي به اين امور بود .اين گروه اولين

موفقتعريف کرده است.انجمنآمريکايي آموزش و

متخصصين مديريت پرسنلي را تشکيل ميدادند (دسلر،

توسعه ،شايستگي را به عنوان خوشهاي از دانش،

.)1389

مهارتها ،تواناييها و رفتارهاي مورد نياز براي

برنامهريزي منابع انساني از الزامهاي اوليه و نخستين

موفقيت شغلي تعريف ميکند (رضايت و همکاران،

گام براي تعادل بين هدفها و استراتژيهاي سازمان با

.)51 :1390

استراتژيهاي منابع انساني است.با مقايسه توام عرضه و

از نظر رودريگرزو همکاران ( ،)2002شايستگيها،

تقاضاي جاري ،متخصصان منابع انساني ميتوانند

عنوان يک الگوي قابل اندازهگيري از دانش ،مهارت،

هدفهاي حال و آيندهشان را تشخيص دهند .اين

نگرش ،رفتارها و ساير ويژگيهاي که يک فرد براي

شکافها راهنماي توسعه و عملکرد واحد منابع انساني

اجراي نقشهاي کاري يا کارکردهاي شغلي بطور

است که همچنين پيشنهادهايي براي تعريف مسئوليت-

موفقيت آميز احتياج دارند ،توجه کرد.

هاي مديران عملياتي خواهند داشت .انتقال برنامهريزي

ضمن آن که اروپا براي تعريف و انتخاب

منابع انساني به الزامهاي مبتني بر شايستگي يک تغيير

شاخصهاي ارزيابي کيفيت در آموزش وتربيت حرفه

(جهش) از پارادايم گذشته در روش تفکر برنامهريزان

اي 3 ،اولويت را مطرح کرده است که عبارتند از:

حوزه منابع انساني ،سازمانها و کارکنانشان

تدارک قابليت استخدام؛ تطبيق تقاضا و عرضه براي

است.تصميمسازان از هنگامي که کنترل منابع انساني را

شايستگيها و صالحيتها؛ تدارک دسترسي فراگير به

در دست ميگيرند بايستي از مزاياي برنامهريزي

آموزش و تربيت حرفهاي (سيفريد.)2009 ،

براساس شايستگيها در منابع انساني اطمينان حاصل

مديريت منابع انساني يکي از حوزههاي مطالعاتي

کنند؛ البته که همگي ميدانيد هيچ تغييري بدون هزينه

قرن حاضر به حساب ميآيد ،در حالي که مطرح

نيست .الزامهاي برنامهريزي منابع انساني مبتني بر

شدنش در حوزه مديريت استراتژيک بيش از دو دهه

شايستگيها در وهله اول شبيهسازي از هدفها و

قدمت ندارد .موفقيتهاي اقتصادي کشورها بعد جنگ

استراتژيهاي کسب و کار است ،هر شرکتي با هدفي

جهاني دوم و حرکتهاي وسيع توسعه پارهاي از

موجوديت مييابد ،تا بتواند سودآوري الزم را داشته

کشورهاي خاور دور ،در معرفي اهميت منابع انساني

باشد .برنامهريزي منابع انساني نيازمند مشارکت در

در پيشرفت سازمانها و جوامع ،نقشي کامال چشمگير

تصميمگيري چه به گونهاي کمي و چه به شکلي کيفي

داشته است.الزم به ذکر است که در آغاز ،وظايف

است که بايستي به گونهاي حمايت اجرايي به خود

مديريت پرسنلي به اندازه امروز متنوع و گسترده نبوده،

بگيرد ،تا دستيابي به هدفهاي استراتژيک سازمان را در

بلکه به استخدام ،اخراج يا کنترل کارکنان منحصر مي-

ارتباط با روشهاي عملکردي اش مشخص کرده،

شده و معموال توسط سرپرستان اجرايي انجام مي-
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الگوي رفتاري ميباشند ،او به تعاريف شايستگي به

شکاف ميان افراد سازمان ،شايستگيهاي مورد نياز،
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موفقيتهاي عملکردي را در پي داشته باشد (سعادت،

امکانپذير نميباشد .چگونگي جذب نيروي متخصص

.)1384

و نگهداري آن و همچنين استفاده بهينه از توان و

براي حرکت فرايندهاي برنامهريزي مبتني بر

تخصص افراد و تدبير راههاي ارتقاء سطوح علمي،

شايستگي ،برنامهريزان بايستي به استقرار و نگهداري

عملي و شغلي آنان از جمله مسائلي است که توجه به

سيستم مديريت منابع انساني بپردازند به گونهاي که،

آنها ،برخورداري از نيروي انساني مؤثر را با استفاده از

نگهداري ،به روزرساني و موارد مهم ديگر اطالعاتي در

برنامه ريزي نيروي انساني امکان پذير خواهد ساخت.

مورد شايستگيهاي کارکنان را در دست داشته باشند.
برنامهريزي نيروي انساني از مهمترين مسائل هر

بي توجهي به برنامهريزي نيروي انساني ،امکان
رسيدن به اهداف سازماني را مختل ميکند و آسيب-
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سازمان است که موضوعات متنوع و در عين حال

پذيري سازمان و مديريت را در مقابل دگرگونيهاي

پيچيدهاي را شامل ميشود .امروزه با توجه به تحوالت

آينده افزايش ميدهد .از اين رو ،برنامه ريزي نيروي

شگرف در حوزه مديريت منابع انساني و گرايش

انساني را اساس و دوام سازمان و مديريت ميدانند.

مديران به شايستهساالري در برنامهريزيهاي سازماني،

يادآوري اين نکته ضروري است که تصميم گيري در

برنامهريزي منابع انساني مبتني بر شايستگيها جايگاه

مورد مسائل مربوط به برنامهريزي نيروي انساني بايد با

ويژهاي پيدا کرده است.عالوه بر اين يکي از شروط

همکاري نزديک ساير مديران سازمان صورت پذيرد

اصلي موفقيت و پيشرفت هر سازمان ،منابع انساني آن و

(ميرسپاسي .)75 :1377 ،بنابراين برنامه ريزي نيروي

شايسته ساالري در حوزه منابع سازماني است.از اين رو،

انساني مستلزم ارزيابي نيازهاي حال وآينده در سازمان

مبناييترين کار براي ايجاد مديريت منابع انساني مبتني

است که بايد بر تکيه بر منابع موجود و منابع احتمالي

بر شايستگي در سازمانهاي دولتي ،برنامهريزي نيروي

آينده انجام گيرد .همه سازمانها بايد به عامل نيروي

انساني مبتني بر شايستگي است.بررسي چشمانداز،

انساني به عنوان يک عامل کليدي توجه نمايند ،مديران

راهبردها و اهداف کالن سازمانها اولين گام در طراحي

سازمان بايد همواره تالش کنند که در کارکنان خود

مدل برنامه ريزي نيروي انساني و خط سير آينده آن

چنان انگيزهاي به وجود آورند تا ضمن ايجاد احساس

ميباشد .رشد و توسعه سازمانها در گرو به کارگيري

سربلندي و خشنودي در آنان ،سازمان نيز بتواند از

صحيح منابع انساني است و انسانها در زمانهاي

نهايت توان ،مهارت ،دانش و تخصص افراد براي

خاص ،ايفاگر نقشها و وظايف گوناگون ميباشند.

دستيابي به اهداف خود بهرهمند شود (دسلر:1389 ،

نظريه پردازان امروز علم مديريت با شناخت انسان به

 .)63لذا اين پژوهش به دليل اهميت برنامهريزي و

عنوان يک عنصر پيچيده در سازمان ،عامل انساني را به

همچنين ارزيابي نيروي انساني در راستاي دستيابي به

عنوان مهمترين عنصر براي حفظ موجوديت و بقاي

اهداف مديريت منابع انساني قصد دارد تا موضوع مدل

سازمان ميدانند و توجه روزافزوني به منابع انساني نه

ارزيابي و برنامهريزي شايستگيهاي نيروي انساني را

تنها در نقشهاي سنتي آن بلکه در نفوذ در ساير عوامل

براي مديريت منابع انساني مطالعه و بررسي کند و مدل

کليدي بهرهوري معطوف داشته اند .روند تکاملي علم

و پيشنهادهاي کاربردي خود را در اين زمينه ارائه

مديريت نشان داده است که برنامه ريزي و تدبير در

نمايد.

امور انساني بسيار دشوارتر از برنامهريزي و تدبير در
منابع مادي است و دستيابي به اين منابع گرانقدر و در
نتيجه اهداف سازمان بدون دورانديشي نظامگرايانه
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چارچوب نظري تحقيق

اطالعات ومنابع مورد نياز براي انجام وظايف را براي

توانمندسازي منابع انساني

كاركنان فراهم مينمايد و اجازه ميدهد تا آنان در

سازمانها ،مديريت منابع انساني 1است.مديريت منابع

انجام دهند .در اين رويكرد ،سادهسازي و روشنسازي

انساني ،عبارت است از ايجاد و توسعه برنامههايي كه

كار و وظايف مورد تاكيد است.به طور خالصه،

از طريق آنها ضمن بهبود تواناييهاي نيروي انساني،

توانمندسازي يعني تصميمگيري در يك محدوده معين.

اهداف فردي و سازماني حاصل گردد .در واقع

كساني كه اين رويكرد را اقتباس ميكنند آن را شامل

مديريت منابع انساني ،ايجاد و پرورش و حفظ

حق استفاده و كنترل منابع را ميدهد .عالوه بر اين

سرمايههاي انساني براي دستيابي به اهداف است.چون

سازمانهاي هوشمند وآيندهنگر قبل از هر اقدامي ،در

تمام مديران يك سازمان با تالشهاي ساير افراد به

نحوه رفتار و ارتباط با کارکنان خود تجديدنظر ميکنند

اهداف خويش ميرسند بايد از دانش مديريت منابع

و در گام اول آنان را راضي نگه ميدارند .کارکنان،

انساني شناخت كافي داشته باشند .بدون دانش مديريت

مهمترين دارائي و سرمايه يک سازماناند .نبود کارکنان

منابع انساني ،نميتوان با كارآيي مطلوب به اهداف

مناسب و خوب براي ارائه کاال و خدمات سازمان،

دست يافت و انسانها را در راستاي رشد و تعالي

سازمانها را در محيط رقابتي امروز دچار مشکالت

هدايت و رهبري كرد؛ بنابراين يكي از دانشهايي كه

عديده خواهد کرد (عباسي و صالحي.)1390 ،

ضرورت دارد هر مدير به آن آشنا باشد دانش مديريت
منابع انساني است (دستجاني فراهاني.)5 :1390 ،

از ميان عوامل توليد ،بي شک نيروي انساني که
اساسيترين عامل است ،نقش کليدي در ارائه خدمت

از واژه توانمندسازي در همه رشتهها با توجه به

دارد و مهمترين سرمايه يک سازمان به شمار ميآيد.

کاربرد آن استفاده شده است.در مديريت ،سابقه استفاده

تجربه نشان داده است که هر سازماني براي دستيابي به

از اصطالح توانمندسازي به دموکراسي صنعتي و

اهداف از پيشتعيين شدهي خود ،نيازمند نيروي انساني

مشارکت کارکنان در تصميمگيريهاي سازمان ،تحت

متخصص ،خالق و با انگيزه ميباشد .بنابراين ،يک

عناوين مختلفي مانند تيمسازي ،مشارکت فعال و

سازمان موفق سازماني است ،متشکل از نيروي انساني

مديريت کيفيت فراگير باز ميگردد.

با فرهنگ سازماني ،انديشه و اهداف مشترک که

توانمندسازي منابع انساني يكي از مهمترين

تجارب و دانش خود را در اختيار سازمان قرار

رويكردهاي نوين انگيزشي دروني شغل است ،تحقيق

ميدهند .تحت اين شرايط ،هر فرايندي که موجب

در زمينه توانمندسازي از اوايل دهه  1990شروع

ارتقاي توانمندسازي نيروي انساني گردد ،فرايندي

است.چنانچه نيروي انساني احساس توانمندي در شغل

سرمايهزاست که نتيجه آن به طور مستقيم در کيفيت و

سازمان داشته باشند ،منافع سازماني و فردي متعددي از

کميت خدمات نمودار ميشود .آموزش فرايندي است

قبيل خالقيت ،انعطافپذيري ،حل مسئله ،عملكرد

که اين نقش محوري را برعهده دارد .بنابراين اگر گفته

شغلي ،كيفيت باال ،رضايت شغلي ،سالمت رواني را در

شود آموزش کليد توسعه است ،بر حقيقتي کتمانناپذير

بر خواهد داشت (عبداللهي و نوه ابراهيم.)1385 ،

تاکيد شده است.به همين دليل رشد ،پيشرفت،

توانمند سازي فرايندي است كه طي آن مديريت ارشد

شکوفايي و ارتقاي توانمنديهاي کارکنان ،تحت عنوان

يك بينش روشن را تدوين كرده و برنامهها و وظايف

توانمندسازي کارکنان همواره مورد توجه صاحبنظران

معيني براي نيل به آن را در سازمان ترسيم مينمايد.

و کارشناسان مديريت منابع انساني قرار گرفته است.در
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امروزه يكي از دانشهاي ضروري براي اداره

صورت نياز تغييرات رويهاي و اصالح فرايندها را
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اين پژوهش توانمندسازي منابع انساني ،آموزش به

بايد در وضعيتي باشند که تقريبا بيدرنگ بتوانند به

عنوان ابزاري در خدمت آن و نهايتا آموزش ضمن

تقاضاي مشتري پاسخ دهند .شخصي که تقاضاي

خدمت مرور ميشود . .توانمندسازي يعني اينکه

مشتري را دريافت ميکند بايد در عمل توانايي آن را

کارکنان بتوانند به خوبي وظايفشان را درک کنند ،پيش

داشته باشد که هر کاري الزم است براي حفظ مشتري

از آنکه به آنان بگوييد چه کار کنند (عباسي و صالحي،

انجام دهند .به عبارت ديگر ،کارکنان مجبور ميشوند

.)1390

فکر کنند ،انتخاب کنند و مشارکت کنند (عبداللهي و

مديريت منابع انساني را مجموعه سياستها و

نوه ابراهيم)1385 ،

اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه
مديريت تعريف کردهاند كه با جنبههايي از فعاليت
كاركنان بستگي دارد؛ به ويژه براي كارمنديابي ،آموزش

عملكرد سازماني
عملکرد در لغت يعني حالت يا کيفيت کارکرد.
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دادن به كاركنان ،ارزيابي عملکرد ،ارتقا و نظاير آن که

بنابراين ،عملکرد سازماني يک سازه کلي است که بر

در هر سازمان به دنبال بکارگيري بهينه سرمايه انساني،

چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد .معروف

بهمنظور دستيابي به هدفهاي سازماني است.يا

ترين تعريف عملکرد " فرايند تبيين کيفيت اثربخشي و

مجموعهاي از فعاليتها و اقدامات يک سازمان براي

کارايي اقدامات گذشته است" .طبق اين تعريف،

جذب متقاضيان شغل و ارتقاي آنان که براي دستيابي

عملکرد به دو جزء تقسيم ميشود  -1کارايي که

به اهداف و کمک به سازمان صورت ميگيرد .به

توصيف کننده چگونگي استفاده سازمان از منابع در

عبارت ديگر هدف کلي مديريت منابع انساني تضمين

توليد خدمات يا محصوالت است ،يعني رابطه بين

اين امر است که سازمان بتواند به کمک کارکنانش

ترکيب واقعي و مطلوب دروندادها براي توليد

موفق شود (عابديني.)1392 ،

بروندادهاي معين؛  -2اثربخشي که توصيف کننده درجه

با پيچيدهتر شدن روز افزون جوامع امروزي ،به

نيل به اهداف سازماني است (اکمال)2016 ،2

طور حتم رسالت سازمانها به منظور برآورده شدن

سازمانها براي حفظ حيات خود ،و پيشرفت در

انتطارات جوامع ،حساستر و با اهميتتر ميشود.

دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد نياز دارند.

آنچه که امروزه در بين اهل فن به يقين تبديل شده

عملکرد به چگونگي انجام وظايف ،فعاليتها و نتايج

است.نقش اساسي انسان به عنوان گرداننده اصلي

حاصله از آنها اطالق ميشود (عالم تبريز و همکاران،

سازمانهاست.انسانها هستند که به کالبد بي روح

 .)1388عملکرد سازماني از دهههاي گذشته مورد

سازمانها جان ميبخشد و عمال تحقق اهداف را ميسر

عالقه هم محققين دانشگاهي وهم مديران بخشهاي

ميسازند .يکي از عوامل مهمي که امروزه در سازمانها

اجرايي بوده است چرا که نتيجه نهايي استفاده از منابع

توجه بسياري از نظريهپردازن و پژوهشگران را

ملموس وناملموس درسازمانها است.هر چند که منابع

برانگيخته است توانمندسازي کارکنان و تالش براي

ناملموس براي سازمانها اهميت بيشتري دارد.

افزايش احساس اثرگذاري است.در حال حاضر صرف

عملکرد يعني حالت يا کيفيت کارکرد .بنابراين،

داشتن مهارتها براي مديران کافي نيست و کارکنان

عملکرد سازماني يک سازهي کلي است که بر چگونگي

بايستي توانمند شوند .محيط سازمانها همواره در حال

انجام عمليات سازماني اشاره دارد .معروف ترين

تغيير است و سازمان بايد بتواند متناسب با تغييرات،

تعريف عملکرد توسط نيلي و همکاران ارائه شده است

نوآوري داشته باشد .همچنين در حال حاضر سازمانها
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«فرايند تبيين کيفيت اثربخشي و کارايي اقدامات گذ

و يا منفي در دستيابي به اهداف سازماني سهيم هستند

شته» ))Neely, 2002

تعريف شده است.اين تعريف از عملکرد شغلي شامل

عملكرد سازماني به عنوان مفهومي عمومي ولي
به درستي تعريف نشده (تا كنون) در روانشناسي
سازماني و صنعتي ،شاخهاي از روانشناسي كه مربوط

رفتارهايي است که تحت کنترل کارکنان ميباشد (ويلر
و همکاران.)2017 ،
در واقع عملكرد سازماني شاخصي است كه

به مسائل محيط كاري و مديريت منابع انساني

چگونگي تحقق اهداف يك سازمان يا موسسه را اندازه

است.عملكرد سازماني به حالتي اطالق ميشود كه آيا

گيري مينمايد )Ho, 2008,113( .بنابراين عملکرد

افراد شغل خود را به خوبي انجام ميدهند .نظريه كمپل

سازمان ،عبارت است از :دستيابي به اهداف سازماني و

و همكاران در ميان نظريههاي مختلف عملكرد شغلي

اجتماعي يا فراتر رفتن از آن و انجام مسئوليت هايي که

به عنوان نظريه شاخص محسوب ميشوند (بلي،

بر عهدة افراد گذاشته شده است( .هرسي و بالنچارد،

 .)2013از ديدگاه روانشناسي سازماني ،کورچين و

)33 :1371

همکاران ( )2014عملكرد سازماني را به عنوان سطح
متغير عملكرد فردي توصيف ميكند .کورچين و

مدل مفهومي پژوهش

زير بر ميشمرد :عملكرد در مقابل خروجي ،مرتبط

در امر برنامهريزي نيروي انساني مبتني بر شايستگيها،

بودن با اهداف سازماني و چندبعدي .عملكرد سازماني

مدلي ارائه دهد تا با استفاده از آن بتوان با شناخت

حوزهاي از رفتار سازماني را در بر ميگيرد كه مرتبط

مؤلفههاي مؤثر در امر شايسته ساالري ،برنامه ريزي

با شغل افراد است و در راستاي محقق شدن اهداف

مناسبي براي نيروي انساني داشته باشيم.

سازمان است.به اعتقاد لي و همکاران ( )2017تعاريف

پژوهش حاضر در اين راه متغيرهايي نظير

عملكرد سازماني عمدتاً بر رفتار در مقايسه با نتايج

مهارتهاي فني ،مهارتهاي انساني ،مهارتهاي

تاكيد مينمايد .در يك تعريف جامع ،عملكرد شغلي

ادراکي ،را در نظر گرفته است و با طراحي سنجه هايي

رفتار و نتايج را در برميگيرد .اين تعريف عملكرد

براي محاسبه ميزان هر متغير ،سعي داشته است تا تأثير

سازماني به اين موضوع اشاره ميكند كه در عملكرد

اين متغيرها را در ميزان شايستگي افراد و در نهايت در

شغلي بايد هم وروديها (رفتار) و هم خروجيها

عملکرد کارکردي و سازماني مديريت منابع انساني

(نتايج) مد نظر قرار گيرند .عملکرد شغلي به عنوان

مورد بررسي قرار دهد.

ارزش مجموعه رفتارهاي کارکنان که به صورت مثبت
عملکرد مدیریت منابع انسانی

مهارتهای انسانی
عملکرد سازمانی
مهارتهای فنی

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
(بهلولي 3و همکاران 2017 ،و حسينيان و اطماني)1392 ،

انسانی

عملکرد کارکردی

برنامه شایستگی نیروی

مهارتهای ادراکی
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همکاران ( )2014ابعاد عملكرد سازماني را به ترتيب

اين پژوهش قصد دارد تا با بررسي متغيرهاي مؤثر

 / 74عيسي عابدي خليلي

سوالهاي تحقيق

علوم ميباشد ،که تعداد آنها  80نفر است؛ و با توجه

سوال اصلي :آيا برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر

به در دسترس بودن اعضاي جامعهي آماري ،روش

عملکرد مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

نمونه گيري به صورت تمام شمار ميباشد و حجم آن

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟

برابر با حجم جامعهي آماري ميباشد .دادهها در دو

سؤالهاي فرعي

بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي ،مورد تجزيه و

آيا برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني بر

تحليل قرار گرفته شده اند .بخش آمار توصيفي

عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

(شيوههايي که براي خالصه کردن مقادير بزرگي از

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟

دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد ).شامل فراواني،

آيا برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني بر

ميانگين ،انحراف معيار و جداول آماري و

عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

نمودارهاست که در اين پژوهش براي بررسي

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟

متغيرهاي فردي مربوط به کارکنان که شامل سن،
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آيا برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر عملکرد

جنس ،مدرک ،سابقه خدمت ،سطح تحصيالت

کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

ميباشند استفاده شده است.در بخش آمار استنباطي به

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟

منظور انجام محاسبات مربوط به بررسي سواالت

آيا برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني بر

تحقيق از آزمونهاي همبستگي و رگرسيون استفاده

عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

شده است.

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟

يافتههاي تحقيق

آيا برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني بر
عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه
دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟
آيا برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر عملکرد
سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه
دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟
روش تحقيق
تحقيق حاضر از نوع کاربردي ميباشد زيرا هدف

بررسي سؤاالت تحقيق
در اين بخش ،سؤالهاي فرعي تحقيق بررسي
ميشوند .بوسيله رگرسيون تأثير برنامه شايستگيهاي
نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني سنجيده
ميشود .روش رگرسيون مورد استفاده در اين تحقيق
روش همزمان يا  Enterاست که کليه متغيرها بطور
همزمان وارد مدل ميشوند.

بررسي سؤال فرعي اول تحقيق

از انجام اين تحقيق توسعه دانش کاربردي در يک

"آيا برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني

زمينه خاص ،بهقصد کاربرد نتايج يافتهها براي توسعه

بر عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

قابليت اعتماد ميباشد .همچنين درزمينهي نحوه

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟"

گردآوري دادهها نيز مطالعه حاضر مطالعهاي توصيفي

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

پيمايشي است.جامعه آماري تحقيق حاضر صندوق

ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني» و «عملکرد

رفاه دانشجويان وزارت علوم ميباشد .در اين تحقيق

کارکردي مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه مديران،

نرمال متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون

کارشناسان و کارمندان صندوق رفاه دانشجويان وزارت

استفاده ميشود.

تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني75 /

جدول  :1نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي اول
همبستگي
عملکرد کارکردي
0.469

ضريب همبستگي

0.000
80

سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

مهارتهاي ادراکي

جدول  :2جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي اول
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

22.916

1

22.916

باقي مانده

58.798

78

0.287

جمع

81.714

79

آماره

F

سطح معناداري
0.000

79.895

متغير مستقل مهارتهاي ادراکي است

خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.469

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي

 3آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

ادراکي نيروي انساني» مثبت به دست آمد بنابراين بين

ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني و عملکرد

دو متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين

کارکردي مديريت منابع انساني 0.530 ،ميباشد که

سؤال از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.

حاکي از رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد.

نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح

ضريب تعيين تعديل شده اين مدل 0.277 ،ميباشد که

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

بيانگر آن است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي

 2آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

نيروي انساني توانسته است حدود  7 .27درصد از

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد

تغييرات متغير وابسته عملکرد کارکردي مديريت منابع

از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال

انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير

استفاده شود.

متغيرهاي خارج از مدل هستند.
جدول  :3اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي اول

خطاي معيار تخمين

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.536

0.277

0.280

0.530

متغير مستقل مهارتهاي ادراکي

است.

جدول  :4نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي اول
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

مهارتهاي ادراکي

0.390

0.044

0.530

مقدار ثابت

1.617

0.157

آماره

t

سطح معناداري

8.938

0.000

10.334

0.000
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با توجه به جدول  1در سطح تشخيص  5درصد

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

 / 76عيسي عابدي خليلي

نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح

بررسي سؤال فرعي دوم تحقيق

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

«آيا برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني

 4آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

بر عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟»

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني» و «عملکرد

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

کارکردي مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

نرمال متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون

ادراکي نيروي انساني  0.530ميباشد که بيانگر تأثير

استفاده ميشود.

مثبت و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي
نيروي انساني بر عملکرد کارکردي مديريت منابع

جدول  :5نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي دوم
همبستگي

انساني ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در

عملکرد کارکردي
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کارکردي مديريت منابع انساني خواهد شد.
در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني
برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير
ميباشد:
( ×)0.39( [ + 1.617برنامه ارتقا مهارتهاي
ادراکي نيروي انساني)] = عملکرد کارکردي مديريت
منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
بنابراين ميتوان گفت:
«برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني بر
عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق
رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

انساني

باعث  0.530واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد

مهارتهاي

متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني،

ضريب همبستگي

0.422

سطح معناداري ()sig

0.000
80

تعداد نمونه آماري

با توجه به جدول  5در سطح تشخيص  5درصد
خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.422
بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي
انساني نيروي انساني» مثبت به دست آمد بنابراين بين
دو متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين
سؤال از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.
نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول
 6آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي
از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد
از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال
استفاده شود.

جدول  :6جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي دوم
رگرسيون
باقي مانده
جمع

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

18.459
63.255
81.714

1
78
79

18.459
0.309

آماره

F

59.821

سطح معناداري
0.000

متغير مستقل مهارتهاي انساني است

تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني77 /

جدول  :7اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي دوم
خطاي معيار تخمين
0.555
متغير مستقل مهارتهاي انساني است

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.222

0.226

0.475

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

متغير برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني،

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

باعث  0.475واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد

 7آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

کارکردي مديريت منابع انساني خواهد شد.

ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني و عملکرد

در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

کارکردي مديريت منابع انساني 0.475 ،ميباشد که

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

حاکي از رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد.

ميباشد:

ضريب تعيين تعديل شده اين مدل 0.222 ،ميباشد که

( ×)0.364( [ + 1.646برنامه ارتقا مهارتهاي

بيانگر آن است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي انساني

انساني نيروي انساني)] = عملکرد کارکردي مديريت

نيروي انساني توانسته است حدود  22.2درصد از

منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير

«برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني بر
عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

متغيرهاي خارج از مدل هستند.
نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول
 8آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

بررسي سؤال فرعي سوم تحقيق

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

«آيا برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.

عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟»

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني» و «عملکرد

انساني نيروي انساني  0.475ميباشد که بيانگر تأثير

کارکردي مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع

مثبت و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي انساني

نرمال متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون

نيروي انساني بر عملکرد کارکردي مديريت منابع

استفاده ميشود.

انساني ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در
جدول  :8نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي دوم
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

مهارتهاي انساني

0.364

0.047

0.475

مقدار ثابت

1.646

0.176

آماره

t

سطح معناداري

7.734

0.000

9.339

0.000
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تغييرات متغير وابسته عملکرد کارکردي مديريت منابع

بنابراين و ميتوان گفت:

 / 78عيسي عابدي خليلي

جدول  :9نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي سوم
همبستگي
عملکرد کارکردي
مهارتهاي فني

ضريب همبستگي

0.491

سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

0.000
80

جدول  :10جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي سوم
F

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

رگرسيون

27.900

1

27.900

106.284

باقي مانده

53.814

78

0.263

جمع

81.714

79

سطح معناداري
0.000

متغير مستقل مهارتهاي فني است.
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با توجه به جدول  9در سطح تشخيص  5درصد

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.491

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي فني

 11آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

نيروي انساني» مثبت به دست آمد ،بنابراين بين دو

ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني و عملکرد

متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين سؤال

کارکردي مديريت منابع انساني 0.584 ،ميباشد که

از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.

حاکي از رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد.

نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح

ضريب تعيين تعديل شده اين مدل 0.338 ،ميباشد که

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

بيانگر آن است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي فني

 10آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

نيروي انساني توانسته است حدود  33.8درصد از

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد

تغييرات متغير وابسته عملکرد کارکردي مديريت منابع

از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال

انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير

استفاده شود.

متغيرهاي خارج از مدل هستند.
جدول  :11اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي سوم
ضريب تعيين تعديل شده

خطاي معيار تخمين

0.338
0.512
متغير مستقل مهارتهاي فني است.

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.341

0.584

جدول  :12نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي سوم
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد
B

ضرايب استاندارد

خطاي استاندارد

مهارتهاي فني

0.431

0.042

مقدار ثابت

521 .1

0.146

بتا
0.584

آماره

t

سطح معناداري

10.309

0.000

10.451

0.000

تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني79 /

بنابراين ميتوان گفت:

نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

«برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر

12آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني در صندوق

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.
ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

بررسي سؤال فرعي چهارم تحقيق

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

"آيا برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

بر عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق

فني نيروي انساني  0.584ميباشد که بيانگر تأثير مثبت

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟"

انساني بر عملکرد کارکردي مديريت منابع انساني

ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني» و «عملکرد

ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در متغير

سازماني مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع نرمال

برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني ،باعث

متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده

 0.584واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد کارکردي

ميشود.
با توجه به جدول  13در سطح تشخيص  5درصد

مديريت منابع انساني خواهد شد.
در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.429

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي

ميباشد:

ادراکي نيروي انساني» مثبت به دست آمد ،بنابراين بين

( ×)0.431( [ + 521 .1برنامه ارتقا مهارتهاي
فني نيروي انساني)] = عملکرد کارکردي مديريت

دو متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين
سؤال از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.

منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
جدول  :13نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي چهارم
همبستگي
عملکرد سازماني
مهارتهاي ادراکي

ضريب همبستگي

0.429

سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

0.000
80

جدول  :14جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي چهارم
مجموع مربعات

درجه آزادي

رگرسيون

454 .27

1

454 .27

باقي مانده

260 .54

78

0.142

جمع

714 .81

79

F

ميانگين مربعات

آماره

722 .103

سطح معناداري ()sig
0.000

متغير مستقل مهارتهاي ادراکي است
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و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

 / 80عيسي عابدي خليلي

جدول  :15اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي چهارم
خطاي معيار تخمين

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.514

0.333

0.336

0.580

متغير مستقل مهارتهاي ادراکي است.

نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

 26-4آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

حاکي از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد.

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

بنابراين بايد از آزمون رگرسيون خطي ساده براي

ادراکي نيروي انساني  0.58ميباشد که بيانگر تأثير

بررسي اين سؤال استفاده شود.

مثبت و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

نيروي انساني بر عملکرد سازماني مديريت منابع

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

انساني ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در

 15آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني،

ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني و عملکرد

باعث  0.58واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد

کارکردي مديريت منابع انساني 0.58 ،ميباشد که

سازماني مديريت منابع انساني خواهد شد.

حاکي از رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد.

در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

ضريب تعيين تعديل شده اين مدل 0.333 ،ميباشد که

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

بيانگر آن است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي

ميباشد:

نيروي انساني توانسته است حدود  3 .33درصد از

( ×)0.465( [ + 498 .1برنامه ارتقا مهارتهاي

تغييرات متغير وابسته عملکرد سازماني مديريت منابع

ادراکي نيروي انساني)] = عملکرد سازماني مديريت

انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير

منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
بنابراين ميتوان گفت:

متغيرهاي خارج از مدل هستند.
نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح

«برنامه ارتقا مهارتهاي ادراکي نيروي انساني بر

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

16آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول
جدول  :16نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي چهارم
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

مهارتهاي ادراکي

0.465

0.046

0.580

مقدار ثابت

1.498

0.149

آماره

t

سطح معناداري ()sig

10.184

0.000

10.025

0.000

تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني81 /

جدول  :17نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي پنجم
همبستگي
عملکرد سازماني
مهارتهاي انساني

ضريب همبستگي

0.367

سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

0.000
80

جدول  :18جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي پنجم
F

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

آماره

رگرسيون

20.060

1

20.060

66.698

باقيمانده

61.654

78

0.301

جمع

81.714

79

سطح معناداري ()sig
0.000

متغير مستقل مهارتهاي انساني است.

خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.367

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي

از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال

انساني نيروي انساني» مثبت به دست آمد بنابراين بين

استفاده شود.

دو متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين
سؤال از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول
 19آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

بررسي سؤال فرعي پنجم تحقيق

ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني و عملکرد

«آيا برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني

سازماني مديريت منابع انساني 0.495 ،ميباشد که

بر عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق

حاکي از رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد.

رفاه دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟»

ضريب تعيين تعديل شده اين مدل 0.242 ،ميباشد که

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

بيانگر آن است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي فني

ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني» و «عملکرد

نيروي انساني توانسته است حدود  24.2درصد از

سازماني مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع نرمال

تغييرات متغير وابسته عملکرد سازماني مديريت منابع

متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده

انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير

ميشود.

متغيرهاي خارج از مدل هستند.

نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول
جدول  :19اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي پنجم
خطاي معيار تخمين

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.242

0.245

0.495

0.548
متغير مستقل مهارتهاي انساني است.
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با توجه به جدول  17در سطح تشخيص  5درصد

 18آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي
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جدول  :20نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي پنجم
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد
مهارتهاي انساني
مقدار ثابت

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

0.355
1.851

0.044
0.143

0.495

نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح

آماره

t

سطح معناداري ()sig

8.167
12.941

0.000
0.000

بنابراين ميتوان گفت:

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

«برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني بر

 20آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.
ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

بررسي سؤال فرعي ششم تحقيق

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

«آيا برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

انساني نيروي انساني  0.495ميباشد که بيانگر تأثير

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد؟»

مثبت و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي انساني

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

نيروي انساني بر عملکرد سازماني مديريت منابع

ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني» و «عملکرد

انساني ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در

سازماني مديريت منابع انساني» با توجه به توزيع نرمال

متغير برنامه ارتقا مهارتهاي انساني نيروي انساني،

متغيرها ،از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده

باعث  0.495واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد

ميشود.
با توجه به جدول 21در سطح تشخيص  5درصد

سازماني مديريت منابع انساني خواهد شد.
در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.412

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه ارتقا مهارتهاي فني

ميباشد:

نيروي انساني» مثبت به دست آمد ،بنابراين بين دو

( ×)0.355( [ + 1.851برنامه ارتقا مهارتهاي
انساني نيروي انساني)] = عملکرد سازماني مديريت

متغير رابطه مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين سؤال
از آزمون رگرسيون استفاده ميشود.

منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم
جدول  :21نتايج آزمون پيرسون براي سؤال فرعي ششم
همبستگي
عملکرد سازماني
مهارتهاي فني

ضريب همبستگي

0.412

سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

0.000
80

تأثير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد مديريت منابع انساني83 /

جدول  :22جدول  ANOVAبراي سؤال فرعي ششم
مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

رگرسيون

20.044

1

20.044

باقي مانده

61.670

78

0.301

جمع

81.714

79

آماره

سطح معناداري ()sig

F

0.000

66.628

متغير مستقل مهارتهاي فني است.

جدول  :23اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال فرعي ششم
خطاي معيار تخمين

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.548

0.242

0.245

0.495

متغير مستقل مهارتهاي فني است.

نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير متغيرهاي خارج
از مدل هستند.

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال

 24آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

استفاده شود.

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

 23آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني و عملکرد سازماني

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه ارتقا مهارتهاي

مديريت منابع انساني 0.495 ،ميباشد که حاکي از

فني نيروي انساني  0.495ميباشد که بيانگر تأثير مثبت

رابطه مستقيم بين اين دو متغير ميباشد .ضريب تعيين

و مستقيم متغير برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي

تعديل شده اين مدل 0.242 ،ميباشد که بيانگر آن

انساني بر عملکرد سازماني مديريت منابع انساني

است که متغير برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي

ميباشد .به عبارت ديگر يک واحد تغيير در متغير

انساني توانسته است حدود  24.2درصد از تغييرات

برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني ،باعث

متغير وابسته عملکرد سازماني مديريت منابع انساني را

 0.495واحد تغيير در متغير وابسته عملکرد سازماني
مديريت منابع انساني خواهد شد.

جدول  :24نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال فرعي ششم
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

مهارتهاي فني

0.343

0.042

0.495

مقدار ثابت

1.973

0.129

آماره

t

سطح معناداري ()sig

8.163

0.000

15.330

0.000
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 22آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح
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جدول  :25نتايج آزمون پيرسون براي سؤال اصلي
همبستگي
عملکرد مديريت منابع انساني
ضريب همبستگي
سطح معناداري ()sig
تعداد نمونه آماري

برنامه شايستگيهاي نيروي انساني

0.540
0.000
80

جدول  :26جدول  ANOVAبراي سؤال اصلي
درجه آزادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

رگرسيون

37.621

1

37.621

باقي مانده

44.093

78

0.215

جمع

81.714

79

آماره

F

174.911

سطح معناداري ()sig
0.000

متغير مستقل مهارتهاي فني است.
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در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

بين  -1و  +1براي متغير «برنامه شايستگيهاي نيروي

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

انساني» مثبت به دست آمد ،بنابراين بين دو متغير رابطه

ميباشد:

مثبت وجود دارد .براي آزمودن اين سؤال از آزمون

( ×)0.343( [+ 1.973برنامه ارتقا مهارتهاي فني
نيروي انساني)] = عملکرد سازماني مديريت منابع
انساني در صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

رگرسيون استفاده ميشود.
نتايج آزمون  ANOVAدر رگرسيون در سطح
تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

بنابراين ميتوان گفت:

 26آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

«برنامه ارتقا مهارتهاي فني نيروي انساني بر

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .بنابراين بايد

عملکرد سازماني مديريت منابع انساني در صندوق رفاه

از آزمون رگرسيون خطي ساده براي بررسي اين سؤال

دانشجويان وزارت علوم تاثير دارد».

استفاده شود.
اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سطح

بررسي سؤال اصلي تحقيق

تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

«آيا برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد

 427آمده است.ضريب همبستگي بين دو متغير برنامه

مديريت منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان

شايستگيهاي نيروي انساني و عملکرد مديريت منابع

وزارت علوم تاثير دارد؟»

انساني 0.679 ،ميباشد که حاکي از رابطه مستقيم بين

براي بررسي ميزان همبستگي ميان دو متغير «برنامه

اين دو متغير ميباشد .ضريب تعيين تعديل شده اين

شايستگيهاي نيروي انساني» و «عملکرد مديريت

مدل 0.458 ،ميباشد که بيانگر آن است که متغير

منابع انساني» با توجه به توزيع نرمال متغيرها ،از آزمون

برنامه شايستگيهاي نيروي انساني توانسته است حدود

ضريب همبستگي پيرسون استفاده ميشود.

 45.8درصد از تغييرات متغير وابسته عملکرد مديريت

با توجه به جدول  25در سطح تشخيص  5درصد
خطا و اطمينان  95درصد ،عدد به دست آمده ()0.540

منابع انساني را تبيين کند و مابقي تغييرات تحت تأثير
متغيرهاي خارج از مدل هستند.
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جدول  :27اطالعات مدل رگرسيون خطي ساده در سؤال اصلي
ضريب تعيين تعديل شده

خطاي معيار تخمين

0.458
0.464
متغير مستقل برنامه شايستگيهاي نيروي انساني است.

ضريب تعيين

ضريب همبستگي

0.460

0.679

جدول  :28نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده براي سؤال اصلي
ضرايب
ضريبهاي غير استاندارد

ضرايب استاندارد

B

خطاي استاندارد

بتا

برنامه شايستگيهاي نيروي انساني

0.688

0.052

0.679

مقدار ثابت

0.721

0.174

نتايج آزمون رگرسيون خطي ساده در سطح

آماره

t

سطح معناداري
()sig

13.225

0.000

4.151

0.000

نتيجهگيري

 28آمده است.مقدار  0.000 sigبه دست آمد که حاکي

جدي در سازمانها ميباشد .لذا سازمان تمام بسترهاي

از رابطه خطي بين اين دو متغير ميباشد .اين جدول

الزم براي ارتقاء سطح شايستگي کارکنان خود را از

نتايج مربوط به ضرايب رگرسيوني را نشان ميدهد.

طريق برنامهريزي نيروي انساني بايد فراهم آورد و آنها

ضريب استاندارد بتا ،نشاندهنده سهم نسبي متغير

را تا باالترين سطح شايستگي حمايت کند .در اين

مستقل در تبيين متغير وابسته ميباشد .ضريب

پژوهش متغيرهاي مستقل در چارچوب نظري پژوهش

استاندارد بتا براي متغير مستقل برنامه شايستگيهاي

طوري انتخاب شده بودند که حداقل بنيادهاي اساسي

نيروي انساني  0.679ميباشد که بيانگر تأثير مستقيم و

داخلي مؤثر بر شايستگيهايي که بر اساس آن ميتوان

مثبت متغير برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر

يک برنامهريزي مناسب نيروي انساني داشت .اين

عملکرد مديريت منابع انساني ميباشد .به عبارت ديگر

پژوهش از نظر مورد توجه قرار دادن برنامهريزي نيروي

يک واحد تغيير در متغير برنامه شايستگيهاي نيروي

انساني با تحقيق حسينيان ( )1382همخواني دارد ،که

انساني ،باعث  0.679واحد تغيير در متغير وابسته

تحقيقي با عنوان شاخصهاي انتخاب و انتصاب مديران

عملکرد مديريت منابع انساني خواهد شد.

با رويکرد شايستهگزيني انجام داده است.از لحاظ توجه

در مجموع ميتوان گفت که معادله خط رگرسيوني

به شايستگيها و تأثير آن در برنامهريزي نيروي انساني

برآورد شده بر اساس ضرايب استاندارد به شرح زير

با تحقيق نظري منش ( )1385همخواني دارد .از نظر

ميباشد:

تعريف شايستگي و مؤلفههاي آن با تحقيق باتماني و

( ×)0.688( [ + 0.721برنامه شايستگيهاي نيروي

ستاري ( )1385همخواني دارد که به مهارتهاي

انساني)] = عملکرد مديريت منابع انساني در صندوق

کارکنان هم نيز توجه شده است.اين پژوهش به مقولهي

رفاه دانشجويان وزارت علوم

بررسي توانايي بالقوه مديران با استفاده از شايستگي

بنابراين ميتوان گفت:

توجه دارد که با تحقيق هيلز ( )2009همخواني دارد .از

«برنامه شايستگيهاي نيروي انساني بر عملکرد

نظر توجه به مؤلفههاي مهارتهاي فني ،انساني ،ادراکي

مديريت منابع انساني در صندوق رفاه دانشجويان

و وضعيت عملکرد کارکنان با تحقيق کوچينگ ()2006

وزارت علوم تاثير دارد».

همخواني دارد.
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تشخيص  5درصد خطا و اطمينان  95درصد در جدول

موضوع شايستگي نيروي انساني يکي از مالحظات
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به نظر ميرسد عملکرد مسئولين برنامهريزي نيروي
انساني سازمان عليرغم موارد مثبت صورت گرفته،
مبتني بر شايستگي و شايستهساالري نبوده و در نتيجه از
اثربخشي و کارايي الزم برخوردار نيست .بررسيهاي

عملكرد واقعي و ارزيابي هدفهاي استراتژيك
گرفتهاند.
 تسهيل انتخاب ،ارزيابي ،آموزش و توسعه نيرويانساني.

انجام شده در اين تحقيق نشان ميدهد که اگر سازمان

 -کمک به سازمانها در مورد اولويتبندي شايستگي-

در برنامهريزي نيروي انساني مبتني بر شايستگيها از

ها ،براي جبران خدمت و مديريت عملكرد كاركنان.

مدل ارائه شده در اين تحقيق استفاده نمايد ،اثربخشي و

 -کمک به تسهيل تصميمگيري در مورد خطمشي و

کارايي بيشتر از سيستم فعلي خواهد شد .با توجه به

استراتژيهاي سازمان.

اينکه جامعهي آماري شامل مديران ،کارشناسان و
کارمندان صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،

منابع و مآخذ
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ميباشد و با توجه به اينکه مدل ارائه شده ،ترکيبي از

آرمسترانگ ،مايکل ( ،)1381مديريت استراتژيک

نقطه نظرات ايشان ميباشد ،اين مدل در صورت اجرا،

منابع انساني (راهنماي عمل) ،دفتر پژوهشهاي

اثربخشي و کارايي در سطح باالتري را در پي خواهد

فرهنگي ،محمد اعرابي و داود يزدي ،تهران

داشت.

حسينيان ،شهامت و اطماني ،جعفر ( )1392مدل

سيستم مديريت منابع انساني طراحي نظامهاي

مناسب برنامهريزي نيروي انساني مبتني بر شايستگيها

جذب ،بهبود عملكرد ،رشد كاركنان ،برنامهريزي

(مورد مطالعه :پليس اطالعات و امنيت عمومي ناجا)،

توسعه مسير ترقي شغلي ،برنامهريزي موفقيت ،ارزيابي

فصلنامه علمي پژوهشي مديريت منابع در نيروي

عملكرد و پرداخت و ...را شامل ميشود .بنابراين

انتظامي ،سال دوم ،شماره  ،2تابستان .1393

سرمايهگذاري سازمان در توسعه مدل شايستگي مزاياي

دري ،بهروز و نجات ،حسين .)1384( .طراحي و

فراواني براي سازمان دارد .به بياني ديگر و به طور

توسعهي الگوي شايستگي از طريق طراحي و استقرار

خالصه :مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگيها،

نظام جانشيني و پرورش مديريت ،اولين همايش توسعه

ميتواند كاربردهاي موفقيتآميزي اين گونه در پي

شايسته ساالري در سازمانها ،تهران :دانشکده علوم

داشته باشد:

تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران.

 برقراري پيوند و ارتباط مستقيم بين شايستگيهايفردي و هدفها و استراتژيهاي سازماني.
 توافق عمومي مديران بر با ارزشترين شايستگي-هاي سازماني كه منجر به قاطعيت بيشتر مديران در
توسعه و پرورش شايستگيها ميشود.
 توسعه مجموعه شايستگيهاي مورد نياز براي يكنقش و موقعيت خاص.
 تخصيص متناسب و درست افراد به مجموعه نقش-ها و مسئوليتهاي سازماني.
 فراهم آوردن امكان كنترل و اصالح يك مجموعهشايستگي ،زيرا كه اين شايستگيها اعتبار خود را از

دستجاني فراهاني ،علي اصغر« ،1390 ،بررسي
رابطه بين مديريت منابع انساني الكترونيك و
توانمندسازي كاركنان» ،پايان نامه کارشناسي ارشد،
دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک.
دسلر ،گري .)1389( .مباني مديريت منابع انساني.
چاپ پنجم ،ترجمه علي پارسائيان و سيدمحمداعرابي،
تهران :نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
دسلر ،گري« ،)1371( ،مباني مديريت» ،ترجمه
داود مدني ،جلد دوم ،چاپ آرين ،چاپ دوم ،ص.35
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