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 .1مقدمه

انسان بهعنوان کانون توجه در مباحث مديريت رفتار سـازماني و مـديريت منـابع انسـاني جايگـاه
ويژهاي در مديريت نوين دارد و نقش راهبردي آن مورد توجه بسياري از صاحبنظرانـي کـه معتقدنـد
مديريت منابع انساني ،زاويه فکري سازماني جديدي را بهوجود آورده ،قرارگرفته اسـت [ .]5در دنيـاي
امروز ،سازمانها در رقابت دائمي قرار دارند .شدت رقابت هرساله افزايش مييابد و بهطور پيوسته همه
سازمانها براي بقا و بالندگي خود به بهبود عملکرد سازماني نياز دارند .درنتيجه ،مديريت منابع انساني
بهعنوان شريک راهبردي سازمان ،با ديگر مديران و رهبران سـازمان همکـاري مـيکنـد تـا راهبـرد
سازمان را به عمل تبديل کند [.]3
به استناد پژوهش هاي انجامگرفته ،يک سيستم منابع انساني جامع ،عملکرد سـازماني را افـزايش
ميدهد و در مزيت رقابتي مستمر نقش اساسي دارد .ازاينرو ،از طريق يـک سيسـتم مـديريت منـابع
انساني کارآمد و اثربخش ،افراد ميتوانند بهمثابه دارايي راهبردي در نظر گرفتـه شـوند [ .]13سيسـتم
مديريت منابع انساني در هر سازمان ،با توجه به پويايي و تغييرات مستمر محيطي نميتواند يک پديده
ساکن و ثابت باشد .درنتيجه ،مباحث مرتبط به آن در دو سطح کلي مديريت راهبردي منابع انسـاني و
مديريت عملياتي منابع انساني بررسي وتحليل ميشود.
مديريت راهبردي منابع انساني ،به سازمانها در کسب مزيتهاي رقابتي کمک ميکنـد و امکـان
هماهنگي الزم در فعاليتهاي سازمان ،ايجاد فرصتهاي مناسب و پيشگيري از تهديدهاي احتمالي را
فراهم ميسازد .در چارچوب مديريت راهبردي منابع انسـاني ،سـازمانهـا مـيتواننـد از فرصـتهـا و
موقعيتها استفاده بهينه داشته باشند و به يکپـارچگي و همـاهنگي راهبـردي کـه در سـازگاري بـين
راهبرد منابع انساني و راهبرد سازماني خالصه ميشود ،نائل شوند [.]8
پژوهشها و مطالعات انجامشده در مديريت راهبردي ،بهويژه در حـوزه راهبـردي منـابع انسـاني،
حاکي از آن است که مديريت اثربخش منابع انساني تضمينکننده افزايش بهرهوري ،سودآوري و شأن
و منزلت اجتماعي سازمان است [.]2
عالوه بر آن ،مديريت راهبردي منابع انساني ،ارتقاء بهره وري ،افزايش خالقيت و نوآوري ،ايجاد و
افزايش تعهد ،افزايش خدمات مناسبتر از ديدگاه مشتريان ،افـزايش نقـش نيـروي کـار در تـدوين و
اجراي راهبردهاي سازماني را به عنوان بخشـي از نقـش هـاي در حـال تغييـر خـود دنبـال مـيکنـد.
درحاليکه ،مديريت عملياتي منابع انساني ،بيشتر به مباحـث کـارکردي همچـون برنامـه هـاي جـذب
کارکنان به عنوان فرآيندهاي قبل از ورود نيروي کار به سازمان ،مديريت عملکـرد ،پـاداش ،توسـعه و
روابط کارکنان بهعنوان فرآيندهاي حين کار در سازمان ميپردازد [.]5
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فقدان نگرش راهبـردي و بلندمـدت بـه مـديريت منـابع انسـاني در سـازمان تـأثيرات منفـي در
برنامه ريزي صحيح فرآيندهاي ورودي ،نگهداري و خروجي کارکنـان برجـا خواهـد گذاشـت و سـبب
کاهش بهرهوري ،اثربخشي و تحقق نيافتن مأموريت سازمان خواهد شد [.]12
دانشگاه علوم پزشکي شيراز بهعنوان يکي از قديميترين و بزرگترين دانشگاههاي علوم پزشکي
کشور داراي مسئوليتها و وظايف گسترده و عميق آموزشي ،پژوهشي ،درماني و بهداشتي اسـت کـه
بهعنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالي کشور وظيفه حفظ و حراست از جايگاه و حيثيت علمي اين
مرزوبوم را نيز بر عهده دارد .در اين دانشگاه قريب به  20/000نفر کارمند در رشتههاي شغلي و ردهها
و سطوح گوناگون سازماني مشغول به فعاليت هستند؛ بنابراين ،گستردگي و تنوع فعاليتها و اهداف در
اين سازمان ،توجه به برنامهريزي راهبردي منابع انساني را حياتي و ضروري مـيکنـد .ايـن پـژوهش
باهدف تدوين راهبردهاي مناسب علمي و عملي منابع انساني با بهرهگيري از الگوي طبيعـي طراحـي
شده است.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

مديريت راهبردي را ميتوان هنر و علم تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفـه اي چندگانـه کـه
سازمان را به هدف هاي خود نزديک ميسازد ،تعريف کرد [ .]10مديريت راهبردي شامل سـه مرحلـه
است :تدوين راهبردها ،اجراي راهبردها و ارزيابي راهبردها .اغلب تـدوين راهبـرد را مرحلـه نظـري و
برنامه ريزي و اجراي راهبردها را مرحله عملي و ارزيابي راهبردها را مرحله کنترل مـديريت راهبـردي
مينامند [ .]4تدوين راهبردهاي مناسب يک سازمان ،نتيجه انجام فرآيند مناسب برنامهريزي راهبردي
آن سازمان است .اين برنامهريزي ،اولين مرحله از مراحل سهگانه مديريت راهبردي است.
راهبردها ،ابزارهايي هستند که سازمان با استفاده از آنها ميتواند به اهداف بلندمـدت خـود دسـت
يابد [ .]10در راهبرد سازمان ،هدفها و مسير بلندمدت تعيين و فرمولي گسـترده ارائـه مـيشـود کـه
سازمان بر اساس آن ميکوشد منابع مورد نياز را بهدست آورد و آنها را بهکار گيرد تـا مزيـت رقـابتي
خود را در بازار حفظ کند [.]9
مديريت و برنامهريزي راهبردي ،به سازمان اين امکان را ميدهد که با شيوههاي خـال و نـوآور
عمل کند و براي شکل دادن به آينده خود بهصورت انفعالي عمل نکند [.]4
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مفهوم مديريت راهبردي منابع انساني در دهه  1980مطرح شد .رايـت و مـک ماهـان ،مـديريت
راهبردي منابع انساني ( )SHRMرا نتيجه بهکارگيري منابع انساني و فعاليتهاي برنامهريزيشـدهاي
ميدانند که سازمان را در تأمين و دستيابي به هدفهايش قادر ميسـازد [ ]9و بـر همـاهنگي داخلـي
سياست هاي مبتني بر تواناييها ،مهـارت هـا و دانـش کارکنـان بـه عنـوان تالشـي بـراي حمايـت از
راهبردهاي رقابتي بهمنظور تحقق اهداف سازماني تأکيد دارد [.]5
مديريت راهبردي منابع انساني کاربرد زيادي در کشورهاي پيشرفته داشته است؛ بهطوريکـه ،بـر
اساس پژوهشهاي انجامشده ،بيش از نيمي از سازمانها در اين کشورها با بهکارگيري نتـايج تـدوين
راهبردهاي منابع انساني به قابليتهاي نويني در منابع انساني خـود دسـت يافتـهانـد [ ]8و بـا ايجـاد
هماهنگي بين راهبردهاي سازمان و خط مشيهاي منابع انساني موجب همافزايي فعاليتهاي سازماني
شدهاند [.]11
راهبردهاي منابع انساني ،نتيجهاي از موجوديت سازمان است و الگويي از تصميمهايي اسـت کـه
به سياستها و رويههاي متعلق به سيستم منابع انساني نياز دارد [ .]9اين راهبـردهـا بـهدنبـال ايجـاد
حداکثر هماهنگي و همراهي ميان کارکنان و سازمان است [.]7
همان گونه که ميلر نيز معتقد است ،راهبردهاي منابع انساني بايد با راهبردهاي سازمان هماهنـ
و يکپارچه شود و براي ايجـاد ايـن يکپـارچگي ،بايـد اقـدامات مـديريت در حـوزه منـابع انسـاني بـا
تصميمهاي ديگر حوزههاي فعاليت سازمان هماهن باشد [.]1
در تدوين راهبردهاي منابع انساني  3الگوي کلي وجود دارد:
 .1الگوي عقاليي و منطقي ( :)Rational Modelاين مدل توسط فامبران و همکارانش معرفي شـد.
مکتب ميشيگان ،معتقد است راهبردهاي منابع انساني بايد با راهبردهاي سازمان سـازگار و هماهنـ
باشد ،بههمين دليل آن را مدل سازگار نيز مينامند [ .]8در اين رويکرد ،اعتقاد بر اين است که راهبـرد
سازمان به عنوان اصل و يا محور اصلي است و راهبرد منابع انساني بهطور مستقيم از آن بهدست مي-
آيد.
 .2الگوي طبيعي ( :)Natural Modelمکتب هاروارد از ديگر بنيانگذاران مديريت منابع انساني ،بـر
اين باور است که امروزه به بينشي وسيعتر ،فراگيرتر و بلندنظرانهتر در پيوند با منابع انساني نياز اسـت
[ .]8در تعريف راهبردها در اين الگو بر محيط متمرکز ميشوند [.]6
الگوهاي عقاليي و منطقي در زمره الگوهاي فرآيندي (سلسله مراتبي–مرحله به مرحله) ميباشند.
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 .3الگوي ترکيبي يا يکپارچه :در سال  2000ميالدي ،پيتر بامبرگر و لـن مشـولم بااسـتفاده از منطـق
پژوهش ترکيبي ،با معرفي مدل يکپارچه ،استفاده از نقاط مرجـع راهبـردي ( )SRPsرا بـراي تـدوين
راهبرد منابع انساني پيشنهاد کردند .اين الگو از الگوهاي نتيجهاي است [.]9
الگوي مورد استفاده در اين پژوهش ،الگوي طبيعي از نوع فرآينـدي اسـت .در ايـن پـژوهش ،در
راستاي بهرهگيري از اين الگو از ماتريسهاي  IE ،SWOTو  QSPMاستفاده شد.
ماتريس بررسيوتحليـل  ،SWOTيکي از ابزارهاي مهمي است که مديران از طريق آن مـيتواننـد
اطالعات را مقايسه کرده و چهار نوع راهبرد ارائه دهند .مقايسه کردن عوامل اصلي داخلي و خـارجي،
از مهمترين بخشهاي اين ماتريس است؛ زيرا ،به قضاوتهاي دقيقي نياز دارد .عوامل داخلي ،شـامل
نقاط قوت و ضعف سازمان هستند و عوامل خارجي شامل فرصتها و تهديدهايي که سازمان بـا آنهـا
مواجه است .راهبردهاي حاصل از تعامل اين عوامل عبارتاند از:
ـ راهبردهاي  :SOبا استفاده از قوتهاي داخلي و فرصتهاي خارجي تعيين ميشوند .اين راهبـردهـا
نشاندهنده توانايي سازمان در رشد و توسعه است.
ـ راهبردهاي  :WOبا استفاده از فرصتهاي خارجي ،ضعفهاي داخلي کاهشيافته يا حذف ميشوند.
ـ راهبردهاي  :STبا استفاده از قوتهاي داخلي ،تهديدهاي خارجي کاهشيافته يا حذف ميشوند.
ـ راهبردهاي  :WTبا اين راهبردها ،نقاط ضعف داخلي کاهش يافته و از تهديدهاي خارجي نيز پرهيز
ميشود .جدول شماره  1نشاندهنده هر يک از اين راهبردها و جايگاهشان است.
جدول  .1ماتريس SWOT

عوامل داخلی

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

عوامل خارجی
فرصتها ()O
تهديدها ()T

راهبرد SO
راهبرد ST

راهبرد WO
راهبرد WT

براي تهيه ماتريس  SWOTشش مرحله بايد طي شود:
 .1تهيه فهرستي از فرصتها و تهديدهاي عمده محيط خارجي (در اين پژوهش ،محيط خارجي شامل
سه اليه خارج از مديريت منابع انساني اما داخل سازمان ،خارج از سازمان و صنعت دانشگاه و سطح
ملي ميشود).
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 .2تهيه فهرستي از نقاط قوت و ضعف عمده داخلي .در اين پژوهش ،محيط داخلي شامل محيط
مديريت منابع انساني ميشود.
 .3مقايسه نقاط قوت داخلي با فرصتهاي خارجي و واردکردن نتيجه در گروه راهبردهاي .SO
 .4مقايسه نقاط ضعف داخلي با فرصتهاي خارجي و واردکردن نتيجه در گروه راهبردهاي .WO
 .5مقايسه نقاط قوت داخلي با تهديدهاي خارجي و وارد کردن نتيجه در گروه راهبردهاي .ST
 .6مقايسه نقاط ضعف داخلي با تهديدهاي خارجي و واردکردن نتيجه در گروه راهبردهاي .]10[ WT
ماتريس داخلي و خارجي ( ،)IEبهمنظور تعيين موقعيت راهبردک سـازمان اسـتفاده مـيشـود .در ايـن
ماتريس ،جمع امتياز نهايي عوامل داخلي بر روي محور افقي و جمع امتياز نهايي عوامـل خـارجي بـر
روي محور عمودي قرار ميگيرد .اگر جمع نهايي بين  1تا  2/5باشـد ،نشـاندهنـده ضـعف درونـي و
تهديد خارجي و چنانچه بين  2/5تا  4باشد ،بيانگر غلبه فرصتها و قوتهاي سـازمان اسـت .جـدول
شماره  2مبين اين ماتريس است.
جدول  .2ماتريس IE

نمره نهايي ماتريس ارزيابي عامل داخلي ()IFE
نمره نهايي ماتريس ارزيابي
عوامل خارجي ()EFE

4
2/5
1

1 2/5
تهاجمي

محافظهکارانه

رقابتي

تدافعي

بر اساس جدول  ،2قرار گرفتن سازمان در هر يک از موقعيتهاي راهبردي ،بيـانکننـده انتخـاب
راهبردهاي خاصي است و مفاهيم راهبردي خاصـي را بـهدنبـال دارد .سـازماني کـه در خانـه  4قـرار
ميگيرد ،موقعيتي عالي دارد و اين سازمان بهتر است راهبرد تهاجمي را مدنظر قرار دهد .سازماني کـه
در خانه  3قرار گيرد ،از نظر محيط خارجي داراي موقعيتي است؛ ولي ،از نظر محـيط داخلـي موقعيـت
خوبي ندارد؛ بنابراين ،انتخاب راهبرد محافظه کارانه براي اين سازمان مناسبتـر اسـت .اسـتقرار يـک
سازمان در خانه  ،2نشان ميدهد که سازمان از نظر محيط داخلي مـوقعيتي عـالي دارد؛ ولـي از نظـر
محيط خارجي وضع مناسبي ندارد و راهبرد مناسب آن ،رقابتي ميباشد و سازماني که در خانـه  1قـرار
ميگيرد ،هم از نظر محيط داخلي و هم به لحاظ محيط خارجي در وضعيت نامناسبي قرار دارد؛ يعنـي،
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در محيط داخلي ضعف دارد و در محيط خارجي نيز تهديد ميشود و بهتر است از راهبردهـاي تـدافعي
استفاده کند [.]7،10
ماتريس برنامهريزي راهبردي کمي ( ،)QSPMابزاري براي مقايسه و اولويتبندي راهبردها است.
در اين ماتريس ،ميزان جذابيت نسبي راهبردها مشخص ميشود .در اجراي اين مـاتريس از مـاتريس
بررسي وتحليل  SWOTو نتيجه مقايسه عوامل داخلي و خارجي اسـتفاده مـيشـود تـا راهبـردهـاي
قابلاجرا و امکانپذير ارزيابي و مشخص شوند .همانند ساير روشهاي تحليلي در تدوين راهبـرد ،بـه
هنگام کاربرد اين ماتريس نيز بايد از قضاوت شهودي خوب استفاده کرد .در استفاده از ايـن مـاتريس
مشخص کردن معيار جهت انتخاب نهايي راهبردها مهم است .پيادهسازي اين ماتريس  6مرحله دارد:
 .1فهرست کردن فرصتها و تهديدات (عوامل خارجي) و نقـاط قـوت و ضـعف (عوامـل داخلـي) در
ستون طرف راست؛
 .2اعطاء وزن يا ضريب اهميت به عوامل داخلي و خارجي؛
 .3واردکردن راهبردهاي تدوينشده در جدول ماتريس؛
 .4مشخص کردن نمره جذابيت هر راهبرد؛
 .5محاسبه جمع نمرههاي جذابيت براي هر راهبرد؛
 .6محاسبه و مقايسه مجموع نمرات جذابيت هر راهبرد [.]10
در بهکارگيري چارچوب جامع تـدوين راهبـرد ،بايـد يکپـارچگي در قضـاوت شـهودي و بررسـي
وتحليلهاي منطقي را در نظر داشت [.]7
مطالعات زيادي با بهرهگيري از اين الگو و ماتريسها انجام گرفته است که از بين آنها ميتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 .1توسعه راهبردهاي بهينه با چارچوب همهجانبه راهبرد ،مطالعه موردي يـک شـرکت سـاختماني ،در
سال .]15[ 2012
 .2رويکرد ترکيبي در تدوين راهبردهاي منابع انسـاني ،مطالعـه مـوردي شـرکت  ،DMNدر سـال
.]12[ 2013
 .3کاربرد دو روش دلفي و ماتريس  SWOTدر برنامهريزي راهبردي بندر مانتا در اکوادور در سـال
.]14[ 2014
اين پژوهش با هدف تدوين راهبردهاي مناسب علمي و عملي منابع انساني با اسـتفاده از الگـوي
طبيعي طراحي شده است.
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 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از حيث ماهيت و روش ،توصيفي تحليلي و به لحاظ اجرا،
از نوع ميداني است .با استفاده از ماتريس بررسي وتحليل  SWOTو نيز روش دلفي ،عوامل داخلـي و
خارجي شناسايي و فهرست شد .سپس ماتريس عوامل داخلـي ( )EFEو خـارجي ( )IFEتنظـيم و بـا
استفاده از ماتريس داخلي و خارجي ( ،)IEمنطقه راهبردي مشخص و راهبردهاي مناسب براي حـوزه
منابع انساني تـدوين و پيشـنهاد شـدند .درنهايـت ،بـا بهـره گيـري از مـاتريس  ،QSPMراهبـردهـا
اولويتبندي و معرفي شدند .در اين پژوهش ،مراحل تدوين و اولويتبندي راهبردهـاي منـابع انسـاني
طبق مراحل زير انجام شده است:
 .1بررسي و تعريف مأموريت ،چشمانداز و ارزشهاي منابع انساني و اهداف راهبردي و شـاخصهـاي
دستيابي به آنها.
 .2بررسي و تعيين وضعيت موجود منابع انساني :بررسي و تعيين فهرست عوامل داخلي (نقاط قـوت و
ضعف) و عوامل خارجي (فرصتها و تهديدها) در حوزه منابع انساني به روش دلفي با اسـتفاده از نظـر
مديران و کارشناسان منتخب.
 .3تهيه و تنظيم پرسشنامهها درباره عوامل داخلي و خارجي منابع انساني.
 .4آزمون پرسشنامههاي تهيهشده از نظر روايي و پايايي.
 .5توزيع پرسشنامهها و جمعآوري و بررسي وتحليل دادهها.
 .6تعيين موقعيت راهبردي منابع انساني دانشگاه (ماتريس .)IE
 .7تدوين راهبردها با بهرهگيري از عوامل داخلي و خارجي مشخصشده (ماتريس  )SWOTو کسـب
نظرات مديران و کارشناسان منتخب مديريت منابع انساني و انجام اصالحات الزم ،راهبردهاي نهـايي
فهرست شدند.
 .8اولويتبندي راهبردهاي تائيـد شـده (مـاتريس  )QSPMو کسـب نظـرات مـديران و کارشناسـان
منتخب مديريت منابع انساني و انجام اصالحات الزم ،راهبردهاي نهايي فهرست شدند.
 .9ارائه راهبردهاي نهايي به ترتيب اولويت.
در مجموع اين مراحل را ميتوان در  4گروه تقسيمبندي کرد:
 .1مرحله شروع :بررسي و تعريف مأموريت ،چشمانداز و ارزشهاي سازمان  -تعريف اهداف راهبـردي
و شاخصهاي آنها.
 .2مرحله ورودي :بررسي عوامل داخلي و خارجي.
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 .3مرحله مقايسه :تشکيل ماتريس تهديدات ،فرصـت هـا ،نقـاط قـوت و ضـعف ( )SWOTو تعيـين
موقعيت با تشکيل ماتريس عوامل داخلي و خارجي (.)IE
 .4مرحله تصميمگيري :اولويتبندي راهبردها با بهرهگيري از ماتريس برنامـهريـزي راهبـردي کمـي
(.)QSPM
داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه ،انجام مصاحبه ،برگزاري جلسههاي تحليلي با مديران و
کارشناسان منتخب مديريت منابع انساني و نيز بررسي اسناد و گزارشهـاي موجـود جمـعآوري شـده
است .اطالعات جمعآوريشده به کمک نرمافزار  SPSSو با استفاده از روشهـاي آمـاري ميـانگين و
انحراف معيار بررسي وتحليل شدند.
روايي و پايايي پرسشنامههاي عوامل داخلي و خارجي و راهبردها سنجيده شد .روايي پرسشنامهها
را اساتيد متخصص دانشگاهي و اجرايي تأييد کردند .بهمنظور سـنجش پايـايي نيـز از ضـريب آلفـاي
کرونباخ استفاده شد که براي عوامل داخلي و خارجي برابر با  0/85بود که نشاندهنده قابليت اعتمـاد
(پايايي) ابزار سنجش است.
جامعه آماري مطالعه شده ،شامل  35نفر از مـديران و کارشناسـان منتخـب (سـتادي و محيطـي)
حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه بودند .در گروه مديران و معاونين ( 7نفر) ،از تمام آراء استفاده شد
و در گروه کارشناسان انتخاب طبق نظر مدير منابع انساني و بر اساس ميزان تجربه و دانش تخصصي
انجام شد.
 .4تحلیل یافتهها

با توجه به بررسي اسناد باالدستي ،مطالعات کتابخانهاي ،مطالعات تطبيقي و نظر خبرگـان ،بيانيـه
مأموريت چشمانداز و ارزشهاي دانشگاه تعريف شد .مأموريت  9جزء ،چشمانـداز  1جـزء ،ارزشهـا 4
جزء و اهداف راهبردي  18جزء دارند .پس از مشخص شـدن مرحلـه اول ،بـه تعيـين وضـعيت منـابع
انساني با شناسايي و امتيازدهي عوامل داخلي و خارجي پرداخته شد .اين عوامـل در جـدول شـماره 3
نشان داده شدهاند.
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جدول  .3ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و داخلي منابع انساني دانشگاه
ردیف

عوامل محیطی خارجی و داخلی

ضریب اهمیت

امتیاز

نمره نهایی

فرصتها
وجود مراکز آموزشي متعدد و متنوع براي افزايش سطح تحصيالت و
مدارک تخصصي کارکنان
وجود دستورالعمل و ضوابط دقيق کشوري براي ارتقاء و انتصابها
نگرش مثبت جامعه و ميزان باالي اعتماد عمومي به خدمات دانشگاه و
اهميت آنها
نرخ باالي فارغالتحصيالن با مدارک تخصصي کارشناسي ارشد به باال
نام تجاري معتبر و قابلقبول دانشگاه

0/017

3/5

0/059

0/025

3/8

0/095

0/037

4

0/148

0/025
0/032

4
4

0/1
0/128

O6

قطب درماني منطقه جنوب کشور بودن دانشگاه

0/028

3/9

0/109

O7
O8

سند جامع سالمت کشور
رشد تقاضا براي خدمات دانشگاه با توجه به بافت سني کشور
تأکيد اسناد باالدستي (وزارتي و کشوري) بر ارائه خدمات باکيفيت و
نهادينه شدن فرهن مشتريمداري
داشتن حمايت و پشتوانه دولتي با توجه به اهميت خدمات
وجود کميته طرح تکريم اربابرجوع و بازرسيهاي مستمر و غيرمستقيم

0/02
0/025

3/6
3/7

0/072
0/092

0/03

4

0/12

0/02
0/027

3/9
3/9

0/078
0/105

O12

مشارکت در سياستگذاريهاي وزارتي مديريت منابع انساني و نگرش
مثبت وزارت متبوع در تعامل با مديريت و حوزه تخصصي

0/025

4

0/1

O13

قابليت سازمان در پيشنهاد قوانين و لوايح حوزه منابع انساني

0/017

3/5

0/059

O1
O2
O3
O4
O5

O9
O10
O11

O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26

تأکيد وزارت متبوع بر ارائه بازخورد در زمينه کميت و کيفيت خدمات
ارائهشده
امکان ترغيب و تشويق مديران و کارکنان از طريق مجامع مختلف
خارجي
امکان برقراري روابط مناسب برونسازماني
فقدان رقيب قابلتوجه در سطح استان و حتي منطقه جنوب کشور
هيئتامنايي شدن دانشگاه
وجود کميته مستندسازي و ارتقاء فرآيندها و نظام پيشنهادهاي فعال
وجود بستر فرهنگي و ساختاري مناسب در دانشگاه براي آموزش و
توانمندسازي کارکنان
عدالت محوري در جذب منابع انساني
توجه جدي و مسئوالنه به کيفيت خدمات در دانشگاه
توان سازمان در کسب درآمد از منابع مالي متعدد (ارائه خدمات درماني،
)...
انجام پايش و نظارت مستمر بر فعاليتهاي سازمان بهويژه فعاليتهاي
تفويض شده
الزام واحدهاي تابعه به همکاري و هماهنگي با مديريت منابع انساني
افزايش سطح مدارک تخصصي دانشگاهي و غيردانشگاهي

0/02

3/7

0/074

0/025

3/9

0/097

0/02
0/015
0/012
0/03

3/5
3/5
3/5
4

0/07
0/052
0/042
0/12

0/025

3/6

0/09

0/01
0/02

3/6
3/6

0/036
0/072

0/027

3/8

0/102

0/022

3/9

0/085

0/017
0/025

3/8
3/8

0/064
0/095
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0/017

3/8

0/064

O27

اجرا و کنترل مستمر برنامه عملياتي در تمام واحدهاي دانشگاه
تهديدها
محدوديت بودجه در برآوردن انتظارات کارکنان
وجود بازار کار جذابتر و پردرآمدتر براي منابع انساني متخصص دانشگاه
نامناسب بودن سطح کيفي مدارک علمي فارغالتحصيالن و ارتباط آن با
نيازهاي جامعه
کمبود آموزشهاي تخصصي افراد تازهوارد در بدو استخدام

0/037
0/035

1
1

0/037
0/035

0/022

1/1

0/024

1/6

0/019

0/012

0/055
0/022
0/025

T5

کاهش مستمر ارزش واقعي دستمزد به دليل سياستهاي تورمزا

0/055

1

T6
T7

بيکفايتي نظامهاي حمايتي کارکنان در خارج از دانشگاه
تورم و مسائل اقتصادي
نبود خطمشي کلي کشوري و وزارتي براي پرداخت پاداش در سه حيطه،
کار در مناطق جغرافيايي خاص ،ساعات خاص و کار با بيماران و شرايط
خاص
نارسايي ،بهروز نبودن و بيثباتي بخشنامهها و مصوبات کشوري و وزارتي
کاهش مجوزهاي استخدامي با توجه مسائل اقتصادي و سياستهاي
دولت
نبود محمل قانوني و مالي براي پرداخت برخي مزايا به کارکنان
ضعف پوششهاي بيمهاي
صدور برخي از بخشنامهها و مصوبات وزارتي که داراي بار مالي هستند
تأکيد وزارت بر اجراي چکليستهاي ارائهشده جهت ارزيابي عملکرد
(بدون هيچگونه تغيير و تحول و انعطافي)

0/015
0/025

1/5
1

0/027

1/2

0/032

0/012

1/2

0/014

0/02

1/1

0/022

0/026
0/015
0/014

1/3
1/2
1/5

0/033
0/018
0/021

0/012

1/3

0/015

T15

پايين بودن حقو و مزايا نسبت به سازمانهاي همجوار

0/018

1/5

0/027

T16

نظام غيرمتمرکز و چندگانه جمعآوري و پردازش اطالعات در سازمان
ناهماهنگي و عدم همکاري برخي از حوزههاي دانشگاه با مديريت منابع
انساني
طوالني بودن دوره وصول مطالبات و کمبود نقدينگي

0/017

1/6

0/027

0/007

1/8

0/013

0/017

1/5

0/025

T1
T2
T3
T4

T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

T17
T18

جمع نهايي

S1
S2
S3
S4
S5
S6

نقاط قوت
بهروزرساني تشکيالت سازماني متناسب با نيازهاي بهداشت و درمان
جامعه
وجود آزمونهاي تخصصي و عمومي علمي جهت ارزيابي و انتخاب
عادالنه نخبگان و شايستگان
مشخص و شفاف بودن فرآيندهاي کاري و بهويژه فرآيندهاي حوزه
مديريت منابع انساني
توجه به شرايط احراز مشاغل در زمان انتخاب و گزينش افراد با باالترين
مدارک تحصيلي
امکان جذب فارغالتحصيالن در رشتههاي مختلف دانشگاهي
برنامهريزي آموزشي منظم و مستمر براي تمام کارکنان متناسب با نيازها

2/80

0/025

4

0/1

0/03

3/8

0/114

0/026

3/7

0/096

0/033

3/9

0/128

0/02
0/025

3/7
4

0/074
0/1
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S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
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وجود امکانات رفاهي و خدماتي متنوع و گسترش تسهيالت بيمه
تفويض اختيار امور به واحدهاي محيطي
حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمريبگيران و
بهرهگيري از نظرات و تجارب مفيد آنها
نگرش مثبت کارکنان نسبت به مديريت منابع انساني بهعنوان مدافع
حقو آنها
وجود نيروي انساني متعهد و معتقد در دانشگاه
وجود منشور اخالقي
وجود چکليست ارزيابي عملکرد
وجود شرح وظايف مدون و دقيق کارکنان
وجود نظام رسيدگي به شکايات کارکنان و اربابرجوع
پايبندي مديران و کارکنان به مقررات و رويههاي اداري در دانشگاه
برنامه مديريت در راستاي برقراري ارتباط منطقي و مؤثر بين پرداخت
اضافهکاري و رضايتمندي اربابرجوع
پرداخت سريع و به هنگام حقو و مزايا
پرداختهاي متعدد انگيزشي
بازنگري و اصالح مستمر فرآيندها و تأکيد بر الکترونيکي و کوتاه کردن
آنها
نقاط ضعف
طوالني و متمرکز بودن فرآيند جذب و انتخاب
ناتواني سازمان در پيگيري و بررسي ميزان روايي و پايايي آزمونهاي
استخدامي
فقدان جذابيت برخي واحدهاي سازماني جهت اشتغال
انعطافناپذيري قوانين و مقررات استخدامي
توزيع نامتناسب منابع انساني (تورم و کمبود منابع انساني)
نبود نظامهاي مناسب انگيزشي و بيتوجهي به تأثير انگيزش در عملکرد
عدم جابجايي کارکنان مناطق محروم يا شاغل در مشاغل سخت پس از
گذشت مدتزماني خاص
کم بودن ميزان رضايت شغلي و مشخص نبودن علل و راهکارهاي رفع
علل
بررسي نکردن ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي برگزارشده بهصورت
علمي و عملي
فرسايشي بودن و خطرپذيري باالي برخي مشاغل
چرخش غيرضروري در مشاغل به دليل فقدان برنامهريزي
ضعف در نظام ارتقاء شغلي و پايبند نبودن به شايستهساالري
تناسب ضعيف بين شرايط احراز مشاغل مورد تصدي و ويژگيها و
توانمنديهاي شاغلين
وجود وظايف اضافي خارج از چارچوب وظايف مشخصشده سازماني
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0/015

3/8
3/7

0/098
0/055

0/02

3/9

0/078

0/025

3/8

0/095

0/027
0/026
0/02
0/017
0/026
0/016

4
3/8
3/5
3/7
3/9
3/7

0/108
0/098
0/07
0/062
0/101
0/059

0/035

4

0/14

0/026
0/03

3/7
3/8

0/096
0/114

0/015

3

0/045

0/022

1

0/022

0/023

1

0/023

0/02
0/012
0/022
0/02

1/5
1/6
1/4
1

0/03
0/019
0/03
0/02

0/021

1/3

0/027

0/012

1/2

0/014

0/022

1/2

0/026

0/013
0/02
0/024

1/6
1/4
1/1

0/02
0/028
0/026

0/02

1/2

0/024

0/022

1/3

0/028

کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبردهای منابع انسانی

W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26

(ساير امور محوله)
وجود نظام نامناسب ارزيابي عملکرد مديران و کارکنان
بيتوجهي ارزيابان به عملکرد واقعي در ارزيابي عملکرد ساالنه
کمبود شفافيت در مسئوليتها و اختيارات در دانشگاه
بيکفايتي نظامهاي حمايتي کارکنان در داخل دانشگاه
بيتناسبي حقو و مزاياي پرداختي نسبت به حجم و سختي کار کارکنان
و فعاليتهاي سازمان
داشتن تعداد و طيف وسيعي از کارکنان با تمايالت متفاوت و درجههاي
انگيزشي و علمي متفاوت در مناطق جغرافيايي پراکنده
تنوع تخصصها و منابع انساني مورد نياز
باال بودن چرخش شغلي (اغلب خارج از تخصص و توان کارمند)
نظاممند نبودن سيستم پاداش بر مبناي عملکرد
تفاوت زياد بين دريافتي مديران و کارکنان
تفاوت زياد بين دريافتي رشتههاي بهداشتي درماني و ديگر رشتهها
اجرا نکردن ضوابط مشخص براي توزيع عادالنه اضافهکار يا پاداش
جمع نهايي
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0/023
0/02
0/013
0/012

1/2
1
1/3
1/5

0/027
0/02
0/016
0/018

0/03

1/4

0/042

0/023

1

0/023

0/012
0/022
0/024
0/022
0/023
0/02

1/6
1/6
1
1/2
1/5
1/5
2/49

0/019
0/035
0/024
0/026
0/034
0/03

با توجه به نتايج ماتريس  ،IEمنطقه راهبردي دانشگاه (جدول شماره  )4در خانـه محافظـهکارانـه
است و دانشگاه بايد راهبردهاي محافظهکارانه را در اولويت کار خود قرار دهد .البته با محاسبه انحراف
معيار نقطه راهبردي مشخص شده ،دانشگاه تمايل دارد به سمت منطقه تهاجمي حرکت کند.
جدول  .4ماتريس  IEو موقعيت راهبردي دانشگاه
نمره نهايي ماتريس ارزيابي
عوامل خارجي ()EFE

4

نمره نهايي ماتريس ارزيابي عامل داخلي ()IFE
1 2/5

2/5

تهاجمي

محافظهکارانه

1

رقابتي

تدافعي

* 2/83( 2/80و )2/76
 2/53( 2/49و )2/45
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با توجه به مشخص شدن منطقه راهبردي و نوع راهبردهاي داراي اولويت ،به تدوين راهبردهـاي
پيشنهادي و ارزيابي آنها پرداخته شد .راهبردهاي نهايي که به تائيـد صـاحبنظـران رسـيده اسـت در
جدول  5به شرح زير ميباشند.
جدول  .5راهبردهاي پيشنهادي منابع انساني

فرصتها
()O

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

راهبرد SO
 .SO1بهرهگيري از حسن شهرت دانشگاه در جذب
فارغالتحصيالن نخبه متناسب با نيازهاي جامعه و
تشکيالت مصوب
 .SO2ايجاد امکانات بيشتر براي بهرهگيري از
رسانههاي جمعي و بستر ارتباطي و اطالعاتي
بهمنظور جذب منابع انساني نخبه بومي و معرفي
مشاغل و خدمات دانشگاه به جامعه
 .SO3بهرهگيري از روشهاي علمي و پيشرفته
براي تهيه ابزارهاي سنجش مناسب در گزينش
عادالنه اصلحترينها
 .SO4برنامهريزي در راستاي توزيع بهينه منابع
انساني طبق تشکيالت بهروز شده با بهرهگيري از
همکاري واحدهاي تابعه و روشهاي علمي و
استاندارد
 .SO5هماهنگي با وزارت متبوع در انتخاب منابع
انساني متنوع و متخصص متناسب با نياز جامعه،
تشکيالت و شرايط احراز مشاغل با بهرهگيري از
فرآيند جذب شفاف و مشخص
 .SO6تقويت واحدهاي مشاورهاي و حقوقي براي
رفع مشکالت داوطلبان استخدام
 .SO7توسعه و بهبود نظام بررسي شکايات
اربابرجوع و کارکنان
 .SO8بهرهگيري از اصول و موازين اخالقي و
اسالمي در تدوين منشور اخالقي
 .SO9توسعه و تنوع برنامههاي آموزشي کارکنـان،
متناسـب بـا سند جامع سالمت کشور و اهداف و
چشمانداز دانشگاه
 .SO10طراحي و بهروزرساني مستمر سيستم
نيازسنجي آموزشي متناسب با بررسي وتحليل مشاغل
و با بهرهگيري از فنآوريهاي روز
 .SO11تقويت و تحکيم فرهن سازماني ،بهمنظور

راهبرد WO
 .WO1بهرهگيري از نرخ باالي نياز به خدمات در جذب منابع
انساني براي مناطق محروم و واحدهاي کم جاذبه
 .WO2تدوين طرح پژوهشي بلندمدت باهدف ارزيابي ميزان روايي
و پايايي ابزارهاي انتخاب منابع انساني
 .WO3تالش در راستاي ارتقاء جايگاه کارکنان با بهرهگيري از
نگرش مثبت جامعه
 .WO4تسهيل استفاده قانونمند از دورههاي آموزشي تخصصي
داخل و خارج کشور در راستاي توانمندسازي مديران و کارکنان
 .WO5تدوين برنامههاي جامع آموزشي بدو خدمت کارکنان و
مسير پيشرفت شغلي آنها
 .WO6بررسي ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي با تأکيد بر
کاربرديتر کردن دورهها و افزايش کيفيت خدمات
 .WO7قانونمند کردن انتصاب و ارتقاء با تدوين خطمشي و
روشهاي علمي و استاندارد در راستاي تأکيد بر توانمنديها و
شايستهساالري در سطوح مختلف
 .WO8شفافسازي و اصالح فرآيندها و استفاده از نظامهاي
کنترل کيفيت و فناوريهاي نوين
 .WO9فراهمسازي مزاياي خاص ويژه کارمندان مناطق محروم و
مشاغل خاص
 .WO10بهرهگيري از فنّآوريهاي نوين در بهبود بهرهوري منابع
انساني
 .WO11مذاکره با سازمانهاي بيمهاي و خدماتي مختلف
(خصوصي) در راستاي جلب حمايت و همکاري آنها باهدف بهبود
انگيزش کارکنان
 .WO12نظاممند کردن برنامههاي پرداخت پاداش بر مبناي
عملکرد
 .WO13طراحي و اجراي نظام جامع ارزشيابي بر اساس
شايسـتگي ،طرح تجزيهوتحليل مشاغل و عملکـرد کارکنان ،باهدف
تحقق اهداف سازماني و رضايت گروههاي هدف
 .WO14برنامهريزي استفاده از روشهاي علمي و پيشرفته براي
تهيه ابزارهاي سنجش مناسب در ارزيابي عملکرد افراد

کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبردهای منابع انسانی

افـزايش مشـارکت و نـوآوري مديران و کارکنان و
تقويت کارتيمي
 .SO12ارتقاء سطح کمي و کيفي مدارک علمي
کارکنان
 .SO13تالش در راستاي هماهنگي بيشتر
سياستها و خطمشيهاي کارکنان با سياستهاي
دانشگاه در راستاي انطبا با سند جامع سالمت و
چشمانداز  20ساله کشور

تهديدها
()T

راهبرد ST
 .ST1شناسايي و بهرهگيري از منابع انساني شايسته
و متعهد داخلي در فرآيند تأمين و ارتقاء
 .ST2اجراي فرآيندهاي علمي و کاربردي آموزشي
در آموزشهاي توجيهي بدو خدمت
 .ST3بهرهگيري از بازنشستگان در راستاي آموزش
نيروهاي جديد و تازهکار
 .ST4بهرهگيري از تعهد و اعتقاد منابع انساني در
راستاي افزايش بهرهوري
 .ST5رسيدگي به شکايات کارکنان و تالش در
راستاي حل آنها در درون سازمان
 .ST6تالش براي رفع محدوديتهاي بودجه براي
مؤثرتر شدن نظام پاداش
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 .WO15ايجاد تمهيدات الزم در راستاي ترغيب مديران به
ارزيابي عملکرد بر اساس عملکرد واقعي و دوري از خطاهاي ارزيابي
 .WO16ارائه پيشنهادهاي کاربردي به وزارت متبوع در راستاي
تدوين نظام ارزيابي عملکرد منطقي و عادالنهتر
 .WO17ايجاد تمهيدات الزم براي بهبود نظام پرداخت و انگيزش
کارکنان با بهرهگيري از سهمي از درآمدهاي دانشگاه

راهبرد WT
 .WT1تصحيح سياستها و روشهاي واگذاري برخي خدمات به
شرکتها و مؤسسههاي خصوصي
 .WT2ايجاد تمهيدات الزم در راستاي کاهش جابجايي و
چرخشهاي غيرضروري کارکنان در سازمان
 .WT3يکپارچهسازي سامانههاي اطالعاتي در راستاي بهرهگيري
از اطالعات دقيقتر و کاربرديتر در تمام کارکردهاي منابع انساني
 .WT4اتخاذ تمهيدات الزم براي تعادل و هماهنگي بين دريافتي
کارکنان و سازمانهاي همجوار با توجه به حجم و نوع فعاليتها
 .WT5تهيه دستورالعمل پيشنهادي براي افزايش اعتبارات متناسب
با اهداف و راهبردهاي دانشگاه
 .WT6نظاممند کردن و بهروزرساني سيستم پرداخت با توجه به
بهرهوري ،عملکرد ،دانش و تخصص کارکنان و نتايج فرآيند ارزيابي
عملکرد و رضايتمندي اربابرجوع
 .WT7رفع ابهامات از طريق تدوين و اجراي ضوابط مشخص
بـراي توزيـع عادالنـه پرداختها
 .WT8متناسبسازي دريافتي افراد با نوع ،حجم و سختي کار
 .WT9طراحي نظامهاي انگيزشي مالي و غيرمالي در راستاي
حفظ و نگهداشت نيروهاي متخصص

در مرحله نهايي پژوهش به اولويتبندي راهبرد با بهرهگيري از مـاتريس  QSPMپرداختـه شـد.
راهبردهايي که در اولويتبندي پژوهشگر و صاحبنظران با روش دلفي تائيد شدهاند با در نظر گـرفتن
امتياز نهايي  6/5و بيشتر در جدول  6شرح داده شدهاند:
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جدول  .6راهبردهاي نهايي منابع انساني اولويتبندي شده
عنوان راهبرد
 .WO10بهرهگيري از فنّآوريهاي نوين در بهبود بهرهوري منابع انساني
 .WO12نظاممند کردن برنامههاي پرداخت پاداش بر مبناي عملکرد
 .SO1بهرهگيري از حسن شهرت دانشگاه در جذب فارغالتحصيالن نخبه متناسب با نيازهاي جامعه و تشکيالت مصوب
 .SO5هماهنگي با وزارت متبوع در انتخاب منابع انساني متنوع و متخصص متناسب با نياز جامعه ،تشکيالت و شرايط احراز مشاغل با
بهرهگيري از فرآيند جذب شفاف و مشخص
 .WO1بهرهگيري از نرخ باالي خدمات در جذب منابع انساني براي مناطق محروم و واحدهاي کم جاذبه
 .WO7قانونمند کردن انتصاب و ارتقاء با تدوين خطمشي و روشهاي علمي و استاندارد در راستاي تأکيد بر توانمنديها و شايستهساالري
در سطوح مختلف
 .SO11تقويت و تحکيم فرهن سازماني ،بهمنظور افـزايش مشـارکت و نـوآوري مديران و کارکنان و تقويت کارتيمي
 .WO6بررسي ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي با تأکيد بر کاربرديتر کردن دورهها و افزايش کيفيت خدمات
 .SO9توسعه و تنوع برنامههاي آموزشي کارکنـان ،متناسـب بـا سند جامع سالمت کشور و اهداف و چشمانداز دانشگاه
 .WO2تدوين طرح پژوهشي بلندمدت باهدف ارزيابي ميزان روايي و پايايي ابزارهاي انتخاب منابع انساني
 .SO3بهرهگيري از روشهاي علمي و پيشرفته جهت تهيه ابزارهاي سنجش مناسب در گزينش عادالنه اصلحترينها
 .WO17ايجاد تمهيدات الزم براي بهبود نظام پرداخت و انگيزش کارکنان با بهرهگيري از سهمي از درآمدهاي دانشگاه
 .WO9فراهمسازي مزاياي خاص ويژه کارمندان مناطق محروم و مشاغل خاص
 .WO4تسهيل استفاده قانونمند از دورههاي آموزشي تخصصي داخل و خارج کشور در راستاي توانمندسازي مديران و کارکنان
 .WO11مذاکره با سازمانهاي بيمهاي و خدماتي مختلف (خصوصي) در راستاي جلب حمايت و همکاري آنها باهدف بهبود انگيزش
کارکنان
 .SO10طراحي و بهروزرساني مستمر سيستم نيازسنجي آموزشي متناسب با بررسي وتحليل مشاغل و با بهرهگيري از فنآوريهاي روز
 .SO12ارتقاء سطح کمي و کيفي مدارک علمي کارکنان
 .SO4برنامهريزي در راستاي توزيع بهينه منابع انساني طبق تشکيالت بهروز شده با بهرهگيري از همکاري واحدهاي تابعه و روشهاي
علمي و استاندارد
 .SO2ايجاد امکانات بيشتر براي بهرهگيري از رسانههاي جمعي و بستر ارتباطي و اطالعاتي بهمنظور جذب منابع انساني نخبه بومي و
معرفي مشاغل و خدمات دانشگاه به جامعه
 .SO13تالش در راستاي هماهنگي بيشتر سياستها و خطمشيهاي کارکنان با سياستهاي دانشگاه در راستاي انطبا با سند جامع
سالمت و چشمانداز  20ساله کشور
 .WO5تدوين برنامههاي جامع آموزشي بدو خدمت کارکنان و مسير پيشرفت شغلي آنها
 .WO13طراحي و اجراي نظام جامع ارزشيابي بر اساس شايسـتگي ،طرح بررسي وتحليل مشاغل و عملکـرد کارکنان ،باهدف تحقق
اهداف سازماني و رضايت گروههاي هدف
 .SO8بهرهگيري از اصول و موازين اخالقي و اسالمي در تدوين منشور اخالقي
 .WO8شفافسازي و اصالح فرآيندها و استفاده از نظامهاي کنترل کيفيت و فنآوريهاي نوين
 .WO15ايجاد تمهيدات الزم در راستاي ترغيب مديران به ارزيابي عملکرد بر اساس عملکرد واقعي و دوري از خطاهاي ارزيابي
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نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان ،بايد بتواند خود را با تغييرات و تحوالت مستمر محيطي
هماهن کند .در سالهاي اخير ،منابع انساني در سازمانها جايگاه محوري پيدا کرده اسـت و عـاملي
راهبردي در هر سازمان بهشمار ميآيد .عالوه بر اين ،اهميت و نقش منابع انسـاني در رشـد و تحقـق
اهداف سازماني ،لزوم پرداختن همهجانبه به آن را ضروري ميداند؛ بنـابراين ،تـدوين ،اجـرا و ارزيـابي
راهبردهاي منابع انساني ،به عنوان الگويي از تصميمات راهبردهاي متعلق بـه منـابع انسـاني ،باهـدف
مرتبط ساختن آنها با هدفهاي راهبردي سازمان مدنظر قرار ميگيرد .در اين بين ،دانشگاهها بهويـژه
دانشگاههاي علوم پزشکي نسبت به ديگر سازمانها ،با فلسفه کالن تعليم و تربيت منابع انساني براي
حفظ سالمت جامعه ،اهميت زيادي قائلند.
عملکرد مديريت منابع انساني بايد منجر بـه اسـتفاده اثـربخش از نيـروي کـار سـازمان و بهبـود
عملکرد شود و فرض بر اين است که عملکرد اثربخش مديريت منابع انساني ،استفاده از منابع انساني
سازمان را به عنوان منبع مزيت رقابتي ،ممکن ميسازد []5؛ بنابراين ،نگاه راهبردي به منـابع انسـاني،
موضوعي است انکارناپذير که با گذر زمان و ايجاد تحوالت روزافزون محيطي بـر اهميـت آن افـزوده
ميشود .درعينحال ،فضاي شکلگيري راهبـردهـاي منـابع انسـاني و ايجـاد يکپـارچگي ميـان ايـن
راهبردها و راهبردهاي سازمان ،ازجمله چالشهاي اساسي مديران ،بهويژه مديران منابع انساني اسـت.
اين چالش داراي ابعاد مختلفي است که ميتوان به چگونگي ايجاد هماهنگي ،يکپـارچگي و انسـجام
بين زيرسيستم هاي دروني حوزه منابع انساني (مانند برنامه ريزي ،جذب و استخدام ،آموزش و توسـعه،
ارزيابي عملکرد ،جبران خدمات ،روابط کارکنان و مسائل امنيتي و بهداشتي) و برقـراري همـاهنگي و
انسجام بين سيستم منابع انساني با سـاير نظـامهـاي عمليـاتي سـازمان (ماننـد :مـالي و حسـابداري،
بازرگاني و بازاريابي ،تحقيق و توسعه و اطالعات و غيره) اشاره کـرد .بـا توجـه بـه زيـادي نقـشهـا،
فعاليتها ،وظايف و کارکردها ،ضرورت توجه بـه همـاهنگي احسـاس شـده و ايـن همـاهنگي بـدون
مديريت راهبردي منابع انساني ميسر نخواهد شد.
مديريت راهبردي منابع انساني ميتواند ،با ايجاد هماهنگي بين راهبردهاي سازمان و راهبردهـاي
منابع انساني ،امکان استفاده بهينه از فرصتها و پيشگيري از تهديـدهاي احتمـالي را فـراهم کـرده و
سازمان را در مزيتهاي رقابتي کمک کند.
درنهايت ،پيشنهاد ميشود ماتريس نقاط مرجع راهبردي ( )SRPsرا در مورد وضعيت موجود منابع
انساني دانشگاه نيز ترسيم کرده و تناظر راهبردي موقعيت و راهبردهاي منابع انساني را بررسي کرد.
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