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 چکیده
می این واقعیت  بیان کنندهسازمانی محسوب می شود هر  سرمایه  با ارزش ترینتوجه به منابع انسانی و توانمند سازی آن که امروز مطابق دیدگاه منبع محور 

، موجب توسعه پایدار آن ، مورد توجه قرار گرفته و توسعه عملکرد سازمان و موثر در  تجاریبه عنوان شریک  از عناصر اصلی سازمان بوده و که انسان باشد

ویژه ای برخوردار اهمیت  از سازمان راهبردیمنابع انسانی به عنوان شریک  توان گفت میاین رویکرد مسلما با . ها می گردد جانبه و متوازن سازمانهمه 

کرد نمی توان  نجایی که هر چه را که نتوان اندازه گیری، ضرورت دارد و از آن مهم تر از آشریک راهبردی شدن منابع انسانیدر نتیجه وجود مدل . است

ی است از کنترل نمود، مدیریت آن ممکن نخواهد بود، پس موضوع اصلی در تمام تجزیه تحلیل ها سازمانی، عملکرد است و ببهود آن  مسالزم اندازه گیر

شریک  ی سنجش عملکردبرالذا مسئله اصلی عبارت است از طراحی مدل این رو هیچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نخواهد بود. 

هدف این مقاله، نشان دادنِ چگونگی  منابع  انسانی شریک استراتژیک سازمان را مورد سنجش قرار داد، در نتیجهکه بتوان با آن،  راهبردی شدن منابع انسانی

سنجش  ، تامی باشدسازی ساختاری دلم دلفی، شامل تکنیک روش ترکیبیبا  سنجش عملکرد شریک راهبردی شدن منابع انسانی در دانشگاه لمد حیاطر

. سپس این فنون با شناسایی گردیدبرای پاسخگویی به مسئله تحقیق، ابتدا فنون مختلف کاربردی  عملکرد شریک راهبردی شدن منابع انسانی صورت پذیرد. 

شد و این مدل در سازمانی به  انجامسازی  مدلو به این ترتیب سازی ساختاری تفسیری، با هم ترکیب شد. ریاضی به نام مدل ، نرم ومدل سازیی کمّیتکنیک

 .گردیدبندی مطلوبیت مدل با تکنیک گروه توافق جمعسنجش عملکرد و و در انتها نیز، به اجرا درآمدصورت عملی 

 مدل، سنجش عملکرد، منابع انسانی ،شریک، راهبردی :کلیدی واژگان
 

 

  

                                                           
 a_tayyebi_nmir@yahoo.com،  نویسنده مسئولواحد تهران شمال،   استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی 1
2
 yousefmohamad@yahoo.comاستاد گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین،  

3
 mt.asar@yahoo.comدانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین،  
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 بلند مدت

 کوتاه مدت

فرآیند
 

افراد
 

  مقدمه .1
به عنوان كانون توجه در مباحث علوم اجتماعي از  همواره انسان

از نظر  بوده  به طوري كهجايگاه ويژه اي برخوردار اهميت و 

موثر در  منبع عامل و  سازماني نيز انسان به عنوان مهمترين

آن نقش اساسي  اثر بخشمطرح بوده و مديريت عملکرد سازمان 

بهبود عملکرد به تبع آن  و  يسازمان اهداف محقق شدندر 

 .[1]سازمان را به همراه دارد

مبناي دسته بندي موضوع هاي مرتبط با انسان ، موضوع بر          

ي شناخت رفتار و شناخت منبع م، شناخت انسان: هايي همچون

در بين تمامي عوامل  ، شناخت منبعرويکرد  مبناي. بر توان نام برد

قابل  كه تفاوت عاملي استتوليد، منابع انساني موثر در فرآيند 

. نمايدسازمان ايجاد مي  هردر نسبت به ساير عوامل،  را  توجهي

و قابليت انسان است كه سازمانهاي  تعهدويژگي، اين در حقيقت 

، قطع بنابراين به طور سازد.متمايز مي سازمانهاي ديگرموفق را از 

توجه و صرف  بذلگي منابع انساني منبع ويژه اي است كه شايست

 .[2]را داردبيشتر براي آن هزينه و زمان 

مزيت رقابتي  ايجاد امروزه به عنوان منبعمنابع انساني        

كننده مبني بر  متقاعدارزشمند براي سازمان شناخته شده و شواهد 

سيستم هاي  دقيقدر صورت همسويي  سازمانافزايش عملکرد 

 .[3]قابل مشاهده استكسب و كار  راهبردمنابع انساني و 

در افزايش  انساني منابع اهميت افزايش واسطه به ازطرفي      

 تدوين در كليدي نقش مي تواند انساني منابع، سازماني وري بهره

 .[3]باشد داشته يسازمان راهبردهاياجراي  و

منابع انساني، عالوه بر انجام همه  ديگر، متولياناز طرف         

جزيه و تحليل )همچون ت اين حوزهسنتي  گذشته وكامال اقدامات

و طراحي شغل، ارزشيابي مشاغل، كارمنديابي، برنامه ريزي منابع 

انساني، انتخاب، جامعه پذيري، طراحي سيستم جبران خدمات، 

در سازمان  بهداشت(، بايدتوسعه منابع انساني و انضباط و ايمني و 

با تقسيم وظايف  كه اين امر  را ايفا كنند. جديدينقش هاي  ها

در مورد افراد و  مدت و بلند مدتمنابع انساني به كوتاه  متوليان

قابل تصور  اين حوزه مديران و متولياننقش براي  4، فرايند ها 

 شدن منابع انساني است. كه يکي از نقش ها شريک راهبردي

حاكميت منابع انساني را نيز بايد به منزله در حقيقت ،  كهت اس

هريک نقش  البته .نمودتلقي مشاركت راهبردي و تجاري نوعي 

، باشندمشاركت، ممکن است متفاوت از اعضاي سازمان در اين 

 پيشبرد اهداف  كارسازمان درهمه اعضا در آنچه مسلم است اما 

 .[4]نندبوده و نقش آفريني مي كسهيم  سازمان

توان  منابع انساني را مي و متوليان نقش هاي مديراندر نتيجه          

. از اين ديدگاه، قرار داد قالب دو بعد افراد و فرآينددر 

متخصصان منابع انساني به عنوان بخشي از نقشهاي خود، زماني را 

بخشي ديگر از  .[5]صرف تعامل با هر يک از كاركنان مي كنند

زمان متخصصان منابع انساني، صرف تدوين و بهبود فرآيندهايي 

به  منابع انسانياستخدام و ايجاد انگيزه در  فرآيند كه در مي گردد

مي توان همان طور كه بيان شد ديگر  طرفشود. از  كار گرفته مي

هاي بلند مدت و كوتاه مدت  ها را در دو بعد فعاليت اين نقش

ابعاد، يک ماتريس بر اين اساس، از تركيب اين  تعريف كرد.

هاي  نقشترسيم نمود و نمودار زير شکل به چهارسلولي 

 .[6] را تعريف كردمتخصصان منابع انساني 

 

نقش هاي منابع انساني 1شماره نمودار  

است،  ترسيم، 1شکل شماره  نمودارهمان طوري كه در

را در نظر منابع انساني چهار نقش به شرح ذيل براي متخصصان 

 .[7]مي گيرند

  دهنده سرمايه انساني: هدف اصلي،  توسعه

 يادگيري و ارتقاي مستمر كاركنان است.

  :توجه به نياز ها و حامي و مدافع كاركنان

 خواسته هاي كاركنان

 :متخصصان اين حوزه از كارشناس عملياتي .

 دنبال مديريت بهتر افراد هستند طريق آن به

  مهم،  بسيار : در ايفاي اين نقشراهبرديشريک

منابع انساني با ساير مديران و رهبران سازمان  متوليان

سازمان  به راهبرد هايكنند تا  همکاري مي تعامل و 

اين  صحيح و دقيق. به جهت انجام جامه عمل بپوشانند
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درباره نقش، الزم است متخصصان منابع انساني 

هاي سازمان و  محصوالت، خدمات، و فعاليت 

سازمان  راهبرديچگونگي همسويي آنها با اهداف 

 داشته باشند.كافي اطالعات 

خود كار منابع انساني با  از نظر آقاي اولريش در حقيقت        

با كسب شروع كار منابع انساني نمي شود بلکه  آغازمنابع انساني 

و تجارتي است كه منابع انساني بر مبناي آن تعريف مي  و كار

متوليان منابع انساني  جاهاي مختلف از كتاب هايش، او در شود. 

و  نامدمي  راهبرديگران تجاري و كسب و كار و بازيرا شركاي 

كه ذهن متوليان منابع  از آن جهت مي داندرمز اين توجه را 

و در اين صورت  گرددانساني با دريافت كننده ارزش آغاز مي 

د شد، نتبديل خواه راهبرديبه سرعت به شركاي  منابع انساني

وري كسب و كار  بهره ،اضافه نمودهبه ذي نفعان  بيشتريارزش 

زش به نتايج با ارتا ضمن دستيابي  مي دهد و در نتيجه، را افزايش

خلق خواهد كرد و در  يرقابتي پايدار سنجش مزيتو قابل 

 .[1]خواهند رسيد يشادابي بيشترنشاط وكارراهه خود، به 

قش مديريت منابع نتيجه گرفت ن در اين راستا مي توان          

را داشته و فعاليت  راهبرديويژگي شريک  راهبرديانساني 

را  (كسب و كارتجارت)منابع انساني و  راهبردهماهنگ كردن 

 .[8]گردداجرا  راهبردبر عهده داشته تا در نتيجه 

گفت هــر ســازمان به منظــور آگاهــي از  از طرفي مي توان

ميــزان مطلوبيــت و مرغوبيــت فعاليتهــاي خــود به ويــژه در 

ارزيابـي  سنجش و پيچيــده نيـاز مبـرم بـهپويـا و محيط هــاي 

دان نظــام ارزيابــي و كنتــرل در فقــ طرف ديگردارد. از سـوي 

يــک سيســتم بــه معنــاي عــدم برقــراري ارتبـاط بـا محيـط 

درون و بـرون سـازمان تلقي مي شـود، كـه پيامدهـاي آن 

تعييـن عملکـرد .[3]كهولـت و در نهايـت مـرگ سـازمان اسـت

ی در هــر شــرکت مي توانـد به عنـوان يــک سيســتم كنتــرل

کنــد، تعریــف  کــه عملیــات روزانــه اش را بررســی می

شــود و اینکــه شــرکت چقــدر بــه اهدافــش رســیده 

مقاالت ، از اواخـر دهـه .[9]اســت، را ارزیابــی نمایــد 

متعـددی در نشـریات گوناگـون در مـورد ناکارآمـدی 

بسـیاری از  روشـهای ارزیابی عملکرد شـرکتها منتشـر شـد و

صاحب نظران استفاده گسترده و انحصـاری از معیارهـای 

زیــرا در بـی عملکـرد را بـه نقـد کشـیدندمالـی در ارزیا

گذشــته موفقیــت ســازمانها تنهــا براســاس ســنجه های 

مالــی ارزیابــی می شــد، امــا پــس از مدتــی بــه ایــن 

نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایــش رقابــت در بــازار، 

بایــد عــالوه بــر ســنجه های مالــی ســایر جنبه هــای 

ـز مدنظــر قــرار گرفتــه شــود عملکــرد ســازمان نیـ

بـه ایـن منظـور چارچوب هـا و مدل هـای مختلفـی .[10]

بـرای سـنجش عملکـرد مطـرح شـدند، کـه مدلهـای جایـزه 

کیفیـت اروپایـی و جایـزه مالکـوم بالدریـچ و چارچوبهایـی 

از قبیــل هــرم عملکــرد و کارت امتیــازی متــوازن از 

امــا در ســالهای اخیــر در بیــن  .[11]هستند ایــن جمله 

الگوهــای ارزیابــی عملکــرد، مــدل کارت ارزیابــی 

متــوازن از اقبــال بیشــتری برخــوردار بــوده اســت در 

واقــع، کارت ارزیابــی متــوازن یــک ابــزار راهبردی 

در  کـه در آن .[12]جهــت ارزیابـی عملکرد سازمان ها است

کنـار توجه بـه سـنجه های مالـی، بـه ملزومـات مشـتریان، 

فرآیندهـای کسـب و کار و پایداری در بلندمـدت نیـز توجـه 

 .[13]می شـود 

مــدل کارت امتیــازی متــوازن در ابتــدا بــرای  هرچند

، امــا ایــن ه بودشــد طرح ریزیســازمانهای تجــاری 

شگاه ها و مراکز آموزش عالی نیــز بــا دان استراتژیکروش 

منطبــق اســت. از آنجـا کـه امـروزه رقابـت در همـه 

جوامـع فشـرده تر و پیچیده تـر می شـود، دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی برای کسب مزیت رقابتی و جذب دانشجویان 

قوی تر نیــاز بــه ابــزار راهبردی ماننــد کارت امتیـازی 

کنـد تـا  ارنـد. کـه نـه تنهـا بـه سـازمانها کمـک میمتـوازن د

بـه اهـداف خـود دسـت یابنـد، بلکـه مشـارکت کارکنـان را 

و  [14]کنــد  جهـت بهبـود عملکـرد ســازمانی جلــب می

بــرای مدیــران ارشــد ســازمان یــک قضــاوت ســریع 

رای ارزیابـی بـ .[15]امــا جامــع را امکانپذیــر می ســازد

عملکـرد سـازمان ها معموال، چهـار جنبـه مالی، مشـتری، 

فرآیندهـای داخلـی کسـب و کار و یادگیـری و رشـد را 

پیشـنهاد داده شده است، کـه تعـداد ایـن جنبه هــا نیز می 

توانــد بــا توجــه بــه مضامیــن راهبردی و حوزه هــای 
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تحقـق راهبرد متفـاوت باشـد.  توجــه ســازمان در رابطـه بـا

کارت امتیـازی متـوازن روشـی اسـت کـه بـا اســتفاده از آن 

هم می توان ســنجه های مالــی، ســنجه های غیرمالــی 

داد. نظـام جامـع ارزیابـی  قرار نیــز مــورد ارزیابــی

عملکـرد ، یـک نظـام نویـن مدیریتـی اسـت کـه سـازمانها را 

کند تـا چشـم انـداز و راهبـرد  را به طور عمومی و  قـادر می

شریک راهبردی شدن منابع انسانی را به طور خاص، روشـن 

سـاخته و آن را بـه عمـل تبدیـل کننـد. به بیان دیگر در 

صـورت اسـتقرار کامـل و موفـق ایـن نظـام، می تـوان شریک 

 راهبردی شدن منابع انسانی را عملیاتی کــرد.
می توان گفت،  ســازمانهای بســیاری در پیادهســازی  حال

و اجــرای کامــل راهبرد ها یــا مدیریــت عملیـات خـود، 

ناموفق انـد؛ بـه ایـن خاطـر کـه چارچـوب مشـخصی بـرای 

ژی و عملیـات در اختیـار یکپارچگـی و همسـویی اسـترات

ت در واقــع، امــروزه یکــی از مشکال. [16]ندارنـد

اساســی ســازمانها در ایجــاد نظامهــای ارزیابــی عملکـرد، 

دانشگاه ها  .[3]شناسـایی شـاخصهای کلیـدی مناسـب اسـت 

 . و مراکز آموزش عالی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت

و برای اجرای کامل شریک راهبردی شدن منابع انسانی نیاز به 

    سنجش عملکرد دارد.

این تحقیق به نقش  ن ضرورت پژوهش می توان گفت،در بیا

منابع انسانی)اعضای هیئت علمی و کارکنان( دانشگاه در کار 

آفرین شدن دانشگاه اشاره دارد  که در صورتی که این نقش 

آفرینی وجود نداشته باشد مسلما با توجه به ماموریت دانشگاه 

نیاز این آزاد تهران شمال به عنوان قطب پدافند غیر عامل و 

واحد به پوشش همه محور های پدافند غیر عامل دارد، موارد 

چون مزیت رقابتی، ارتباط با شرکت ها و سازمانها، اثر بخشی 

 .[17]جایگاه در آموزش عالی و..... وجود نخواهد داشت

همانطور که ذکر گردید، اهمیت منابع انسانی از در بیان مسئله، 

است و شریک راهبردی  اولویت های سازمان های امروزی

شدن منابع انسانی موضوعی است که اخیرا سازمان های سرآمد 

 و آینده نگر آن را دنبال می کنند.

از شریک راهبردی شدن منابع انسانی، به جز اهداف هدف 

وری، نقش آفرینی برای منابع انسانی  سازمانی همچون بهره

موزش عالی سازمان می باشد. در نتیجه این مفاهیم در مراکز آ

و دانشگاه ها، نیاز به بسط و توسعه داشته و هرگونه تالش 

 جهت غنی سازی آن ارزشمند خواهد بود.

با وجود اینکه برخی اندیشمندان این  در بیان سوال پژوهش،

حوزه همچون، اولریش سال ها در خصوص شریک راهبردی 

ز شدن منابع انسانی در بلند مدت تاکید کرده و به بیان برخی ا

ابعاد نقش آفرینی منابع انسانی و شریک راهبردی شدن آن 

پرداخته اند، هنوز شاهد عدم تحقق این مهم در عمل هستیم و 

چرا که معیارهای مشخص برای شریک راهبردی شدن منابع 

انسانی در عمل وجود ندارد، که شامل طیف کاملی از شاخص 

 ها و ابعاد باشد.

 این سوال که:  در نتیجه این تحقیق در پاسخ به

با چه مدلی منابع انسانی می تواند در سازمان نقش  -1

 آفرین بوده و شریک راهبردی  سازمان گردد؟

 چگونه این مدل مورد سنجش  قرار می گیرد؟ -2

باتوجه به موارد مطرح شده پژوهش حاضر به دنبال ارائه  

و سپس سنجش برای شریک راهبردی شدن منابع انسانی  مدلی

م ،منابع انساني شريک مفهو، مها در ادالذمی باشد. آن مدل 

مي داده بيشتر توضيح ي يندآفرل مدم همچنين مفهوراهبردي و 

مِ بهگامحي گااطراي بري يندآفرل مدد جووسپس خأل د. شو

و هش وپژت الاسؤو تبيين شريک راهبردي شدن منابع انساني، 

و هش وپژي ست. يافتههاه اشدي بندرتهش صووپژروش 

 ست.ه امدآمقاله ي نتهامدل سنجش عملکرد در اها نيز آن تحليل

 پیشینه و مبانی نظری .2
به هر فرد يا سازماني كه شريک تجاري يا شريک كسب و كار 

اين اطالق مي گردد. كه باشد  داشته به تعامل با سازمان تمايل

 شاملوسيعي را در بر مي گيرد كه  تجاري حوزه بسيارشريک 

 مي باشدنيروي انساني سازمان تا رقبا و تامين كنندگان و....

[18]. 

 در كه است افرادي از متشکل انساني، منابع ظهور نو جامعه        

 و يکپارچه ايجاد براي انساني منابع هاي رويه از سازمان سراسر

 سازمان ارزش كننده خلق كه سازماني، هاي قابليت سازي

 .[19]كنند مي استفاده هستند،
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از این  گرفته شده است "بخشي"از كلمه  "شريک"كلمه        

رو، شرکا در یک رابطه مشترک و یا مجموعه ای از اهداف، به 

مشاركت . وندعنوان یک بخشی از چیزی محسوب می ش

ولي م نيست،  در سازمان تجاري يک عنوان شغليكسب و كار و 

دانش، مهارت، شايستگي و نگرش منابع انساني  يتواند به نحوي

 .[20]كند بيانرا سازمان 

منابع  متوليانكسب و كار منابع انساني،  راهبردي و يا شركاي       

كه با رهبران ارشد سازمان تعامل و همکاري دارند  انساني هستند

كه  منابع انسانيكاري  هاي برنامهبه اين طريق موجبات توسعه تا 

 .[21]كلي سازمان حمايت مي كند، را فراهم آورند از اهداف

است  يمنابع انساني، يک مدل شدن تجاريراهبرد و ريک ش       

طرح تواند براي سازماندهي وظايف منابع انساني  مياساسا كه 

منابع انساني به  اين است كه،هسته اصلي اين باور  .گردد ريزي

عنوان يک تابع نياز به هماهنگي بسيار نزديک با باال و مركز 

اني را بخشي از استراتژي سازمان ساختار سازمان دارد تا منابع انس

شريک  ذير است.و نه يک كارمند كه واكنش پ بدل نمايد

ه منظور ايجاد تفاوت منابع انساني با مديريت سازمان ب راهبردي

در تمركز كاركنان و افزايش بهره وري همکاري  قابل سنجش

 .[9]نمايدمي 

 شركاي انسان جزء منابع زمانيحال مي توان گفت           

 راهبرد تدوين و تعريف فرآيند در كه گردد مي راهبردي

 هاي به برنامه تبديل را راهبرد برنامهو داشته مشاركت سازمان

 همسو سازمان راهبرد با را انساني منابع هاي رويه و كنند عملياتي

 .[22]كند

بيان  كتاب قهرمان منابع انسانيهمان طور كه در همچنين           

 ، كمک به متخصصانراهبرديهدف از مدل شريک  گرديد:

 گردندمتصل  فرآيند  تجاريبه طور كامل به  تااست  منابع انساني

خود را با نتايج كسب و كار هماهنگ  هاي روزمره و كار 

 .[6]نمايند

 هر برای تماس نقطه یک عنوان به منابع انسانی تجاری شرکای

 به نیاز این. کنند می عمل سازمان در مدیران و کارکنان دو

 راهکارها، ارائه برای کار و کسب رهبران با نزدیک ارتباط

 با مقابله برای رو پیش و سفارشی های سیاست و ها برنامه

 .[9]شود می ارائه هستند، مواجه شرکت این با که مسائلی

 پیشینه نقش منابع انسانی را به عنوان شریک راهبردی 1جدول 

 در که شوند می استراتژیک شرکای جزء انسان زمانی منابع

 را استراتژی و کرده مشارکت سازمان استراتژی تعریف فرایند

 را انسانی منابع های رویه و کنند عملیاتی های به برنامه تبدیل

 .[6]نمایند همسو سازمان استراتژی با

برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی دراز مدت در شرایط پویا 

را به  منابع انسانی محیط تجاری معاصر، ضرورت دارد که

پیشینه  1جدول  در عنوان یک شریک راهبردی بررسی گردد

نسانی را به عنوان شریک راهبردی بیان می انقش منابع 

 .[9]کند

 

 توضیح درباره نقش

نام 

گذاری 

 نقش

 محقق

یکپارچه سازی فعالیت ها برای 

 رسیدن به اهداف راهبردی

ارتقا و رشد  شایستگی های 

 منابع انسانی

مشارکت 

در 

کسب و 

 کار

آرمسترانگ 

2007 

توسعه راهبرد با افزایش دانش 

در مدیریت کارکنان ، مشاوره 

 و آموزش های سازمانی

همه کارکنان ، مدیر مشارکت 

ارشد و مدیران صف برای 

 رسیدن به هدف

کمک به بهبود راهبرد سازمان 

و کمک به تحقق ماموریت و 

 چشم انداز

شریک 

 راهبردی

اولریش و 

 2008بروکبانک

دخالت منابع انسانی  در 

تصمیم گیری های راهبردی  

 سازمان

 راهبردی
ریلی و ویلیامس 

2009 

کسب و مدیر منابع انسانی که 

کار می شناسد و درک می کند 

و مشتریان داخلی سازمان را 

 پشتیبانی می کند

شریک 

 راهبردی

منابع 

 انسانی

 2012استبریا 
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استدالل بسیار  2016با این حال، اولریش و همکاران در سال 

توصیفی از تعاریف شریک راهبردی شدن منابع انسانی داشتند 

ولی، متاسفانه تحقیقات آنها پیوند واضحی با اجرای عملی 

است که در صورت تحقق سازمانها را قادر نداشت؛ این چیزی 

به دستیابی به هدف در چگونگی پر شدن خال این نقش در 

معیار های شریک  2در جدول  سازمانهای آینده می سازد.

راهبردی شدن منابع انسانی از نظر محققین ارائه شده،  که با 

کمک این معیار ها، معیار های کاربردی جدید دیگر و برقراری 

 بین آنها می توان به این مهم جامه عمل پوشاند. ارتباط

 معیار های شریک راهبردی شدن منابع انسانی  2لجدو
 محقق شریک راهبردی شدن منابع انسانی

 مدیره هیئت عضو - انسانی منابع مدیر

راهبرد تنظیم مسئول  
2005اولریش   

همسو کردن برنامه های توسعه منابع 

 انسانی با خط مشی ، راهبرد
2008اولریش   

و  پایین به باال  قوی روابط ایجاد

افراد ورهبران در کسب و  برای برعکس

 کار دخالت داشته باشند

2008یونگر   

داشتن دانش در همه زمینه  و شایستگی 

 ها
2008یونگر   

رویکرد بلند مدت برای تغییر نیاز 

 کارکنان

2008براون  

 

 و ازکسب  وسیع های بخش مسئول

است، کار  
2013 2رابسون  

 به اشتراک گذاشتن سود
 3پرزیوسی رابرت

2015 

 BSCراهبردی در قالب  شریک
پرزیوسی  رابرت

2015 

2015 4آنتون شنیدن صدای منابع انسانی  

2016براون  شناسایی نیاز راهبردی سازمان  

2016 5لیندوال ساماندهی وظایف منابع انسانی  

2018 6هتهافیلد ایجاد فرآیند حل مشکل کارکنان  

                                                           
2
 Rabson 

3
 Perzyoucy 

4
 Anton 

5
 lindval 

6
 hethafild 

، شريک راهبردي  منابع انساني مدلين وتداي بر در نتيجه          

 ست. ز انيا، ل سازي مدشناسايي مولفه ها و به 

همچنين در محيـط بـه شـدت رقابتـي و پرتحـول امـروز، 

سـازمانها بايـد وقـت، انرژي و منابع ســازماني و مالــي قابل 

ارزيابــي عملکــرد خــود در تحقــق توجهــي را صــرف 

به طــور كلــي، نظــام ارزيابــي  .[23]اهــداف راهبردي نماينــد

عملکــرد را مي تــوان فرآينـد سـنجش و اندازه گيـري و مقايسـه 

ميـزان و نحـوه دسـتيابي بـه وضعيـت مطلـوب بــا معيارهــا و 

ت پوشــش معيــن بــا نگــرش معيــن در دامنــه و حــوزه تحــ

شــاخصهاي معيـن و در دوره زمانـي معيـن بـا هـدف بازنگـري، 

بنابرايـن روش  .[23]اصـالح و بهبـود مسـتمر آن تعريـف كرد

ارزيابـي متـوازن به عنـوان ابـزاري مؤثر و تأييد شـده در پاسـخ 

بـه اين نياز پا بـه عرصـه گذاشـت تا بـا ترجمـة دارائيهـاي 

امشـهود بـه ارزش واقعـي بـراي همـة ذينفعـان يـک سـازمان، بـه ن

سـازمانها اجـازه دهـد تـا راهبرد هاي متمايزكننـدة خـود را بـا 

روش ارزيابـي متـوازن يـک  .[22]موفقيـت پيـاده كننـد 

چارچـوب سـنجش عملکـرد اسـت كـه بـا مجموعـهاي از 

ي كامـل بـه عملکـرد سـازمان مقياسـهاي مالـي و غيرمالـي، نگاهـ

 4مــدل ارزيابــي متــوازن كاپــان و نورتــون داراي  .[23]دارد

منظــر مالــي، مشــتري، رشــد و يادگيــري و فرآيندهــاي 

 داخلــي اســت

منظــر مالــي: ســنجه هاي ايــن منظــر مي گويــد كــه  -2

آن در چگونــه اجــراي اســتراتژي، كــه جزئيــات 

ســنجه هاي انتخابــي در ســاير منظرهــا آمــده اســت، 

بــه نتايــج مطلـوب و مـورد نظـر در ارقـام نهايـي مالـي 

منجـر خواهـد شـد. يـک سـازمان مي توانـد همــة تــوان و 

رقابــت خــود را بــر بهبــود رضايــت مشــتري، كيفيــت، 

كنــد ولــي بــدون تعييــن  تحويــل به هنــگام و... صــرف

اثــرات آنهــا روي بازدههــاي مالــي ســازمان، آنهــا 

 .[22] داراي ارزش محــدودي خواهنــد بــود

منظـر فرآيندهـاي داخلـي: در ايـن منظـر وظيفـه، مشـخص  -3

كـردن ايـن فرآيندها و توسـعة بهتريـن سـنجه هاي ممکـن 

اي آنهاسـت. سـازمانها بـراي ارزيابـي پيشـرفت اجـر

ممکــن اســت بــراي برآورده ســاختن انتظــارات 
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مشــتريان و سهامدارانشــان، بــه جــاي تمركــز كوشش 

ها بــر بهبــود تدريجــي فعاليتهــاي فعلــي، مجبــور 

شــوند مجموعــهاي از فرآيندهـاي كامـاً جديـد را تعييـن 

د، سـاخت، تحويـل و كننـد. توسـعة محصـول، توليـ

خدمـات پـس از فـروش ممکـن اسـت در ايـن منظـر مـورد 

توجـه قـرار گيـرد. بسـياري از سـازمانها بـراي خدمـت 

رسـاني بـه مشـتريان، بـه شـدت بـه روابـط بـا 

كننـدگان و ســاير اشــخاص ثالــث متکي انــد. در  تأمين

هايي را در منظـر  ايــن حالــت، بايــد توســعة ســنجه

فرآيندهـاي داخلـي به منظـور انعـکاس عناصـر كليـدي 

 .[22]ايـن روابـط، مـورد توجـه قـرار دهنـد

منظــر مشــتري: بيشــتر ســازمانها بــدون مواجــه شــدن  -4

بــا مشــکالت جــدي مي تواننــد تعــداد زيــادي ســنجه 

ــازمان هايي كــه بــا در منظــر مشــتري تعييــن كننــد. س

كننــد،  مشــتريان خــود روابــط صميمانــه برقــرار مي

دريافته انــد كــه نيازهــاي مشــتريان فراتـر از آن اسـت 

كـه سـازمان تنهـا از طريـق ارائـة محصوالت قـادر بـه 

برآورده سـاختن آنهـا باشـد. ايـن سـازمانها راه حـل 

ة منحصربه فـردي از خدمـات جامعـي شـامل مجموعـ

كننــد؛ به گونــهاي  متمايــز بــه مشــتريان خــود ارائــه مي

كــه آنــان بيشــترين منفعــت را از محصــوالت عرضه 

 .[22]كننــد  شــده دريافــت مي

منظـر رشـد و يادگيـري: در واقـع منظـر رشـد و يادگيـري  -5

ب ارزيابــي متــوازن ماننـد زيربنايي اسـت كــه چارچــو

روي آن بنــا مي شــود. بــه محــض اينکــه ســنجه ها و 

برنامه هـاي مربوطـه در منظرهـاي مشـتري و فرآيندهـاي 

داخلـي تعييـن شـدند، مي تـوان شــکاف هايي را بيــن 

ســطح فعلــي زيرســاخت هاي ســازماني )مرتبــط بــا 

هاي اطالعاتــي( بــا ســطح مهــارت كاركنــان و سيســتم

مطلــوب كــه جهــت حصــول نتايــج مــورد نظــر 

وجــود دارد، كشــف نمــود. ســنجه هايي كــه در ايــن 

منظــر طراحــي مي شــود، ســازمان را در پوشـاندن ايـن 

شـکاف كمـک كـرده و عملکـردي پايـدار را بـراي آينـده 

هاي منظــر رشــد و يادگيــري  كنــد. ســنجه تضميـن مي

را مي تــوان بــه مثابــه ريشــه هاي درختــي در نظــر 

گرفــت كــه در نهايــت از طريــق تنــة فرآيندهــاي 

داخلــي، شــاخه هاي نتايــج مشــتري و ســرانجام 

 .[22]برگهــاي بــازده مالــي را بــه وجــود مي آورنــد 

ي، يندآفري هالمينه مددر زبه مطالب پيشگفته  با توجه          

و جو وجستت، بياد در ادموجوف شکاسنجش عملکرد مدل و 

ي كمي هاه روشيژوبه ي جديد مدل سازي ، هاروشمايش آز

، ين مقالهدر اكه ؛ هش باشدوپژاي مهمي برمي توان موضوع  

ده ستفايفيتي اشي كل وسنجش عملکرد  از روستيابي به مداي دبر

معيار ها و فرآيند هاي فرعي و سنجش عملکرد شريک ا شد ت

 هد.ن دنيز به خوبي نشاراهبردي شدن منابع انساني را 

  تحقیق شناسی روش  .3
پژوهش حاضر به علت ارائه الگو برای شریک راهبردی شدن 

منابع انسانی است اکتشافی است و چون از آن بهره برداری می 

 از استفاده ین تحقیق باشود کاربردی تلقی می شود  همچنین ا

 7تفسیری ساختاری الگوسازی نظر خبرگان)کیفی(و تکنیک

  .انجام شده است )کمی( و با رویکرد آمیخته

 بهره گیری با که است رویکردی تفسیری، ساختاری الگوسازی

 به متخصصان و خبرگان، مشارکت نیز رایانه و ریاضیات، از

 تکنیک این.[23]پردازدمی  پیچیده و بزرگ سیستمهای طراحی

 ساختاری الگوسازی. است گراف و شبکه نظریه از برآمده

 تکنیک این. شد تبیین و معرفی (1976)8وارفیلد توسط تفسیری

 تعداد بین پیچیده روابط که می سازد توانمند را گروهها و افراد

 ترسیم تصمیم، پیچیده موقعیت یک در را عناصر زیادی

 را غیرشفاف و ناپیوسته ذهنی الگوهای تکنیک، این .[24]کنند

 می تبدیل شده تعریف خوب پذیر مشاهده سودمندِ الگوهای به

 جهت و نظم برای ابزاری عنوان به می تواند تکنیک کند این

 کند. عمل متغیرها بین روابط آشفتگی و پیچیدگی به دادن

 متغیرهای الگوسازی از عبارتند تکنیک این کاربردهای برخی

، طراحی الگو راهبرد  سیمان صنعت در انرژی نگهداشت

 به دستیابی برای اقدامات الزم مراتب سلسله تعیین پابرجا و یا

 .[24]آینده اهداف

                                                           
7
 Interpretive Structural Modeling 

8
 Warfield, J. 
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ساختاری  الگوسازی بر مبتنی تحقیق، روش شناسی مراحل

 :می باشد زیر مراحل شامل تفسیری،

 دهنده تشکیل اجزای مجموعه توصیف و انتخاب: 1 مرحله

( بین اجزای 9محتوای)بافتاری رابطه : تعریف2 مرحله.سیستم

 براساس سیستم اجزای میان تعامل : تشخیص3 سیستم.مرحله

 : ساخت ماتریس مجاور4 شده.مرحله تعریف بافتاری رابطه

 5 .مرحله10)ماتریس دودویی مربع( و محاسبه ماتریس دسترسی

 ترسیم: 6 مختلف.مرحله سطوح به سیستم افرازبندی: 5

 الگوی همان سیستم، اینجا در) سیستم( نمودار) دایگراف

 (.است فرایندی

 شده استفاده کتابخانه ای مطالعات از  2و 1 مراحل انجام برای

 استفاده خبرگان نظرات از روش دلفی و  3مرحله برای. است

نمونه  روش مرحله، این در گیری نمونه روش. است شده

 بدین نمونه گیری روش گیری هدفمند استفاده شده است. این

 کار زمانی به تصادفی نمونه گیری که است شده انتخاب دلیل

 جامعه به آماری نمونه از را نتایج بخواهد محقق که می رود

نمونه  هدفمند، گیری نمونه اقسام از دهد. یکی تعمیم آماری

 خبرگان، از نمونه گیری. است قضاوتی یا خبرگانی گیری

 آنها بودن خبره یا تجربه که است افرادی بین از انتخاب شامل

 برخی در .[26]است شده محرز حوزه مطالعاتی، یک در

خبرگانی ممکن است فقط روش نمونه  نمونه گیری شرایط،

 گیری مفید برای پاسخگویی به سواالت پژوهش باشد.

 که کند می ایجاب تفسیری ساختاری الگوسازی روش همچنین

شود  تحلیل و دریافت متخصصین و خبرگان از اطالعات

 و تمایل عملی، تجربه نظری، تسلط خبرگان انتخاب معیارهای

 از معیارها. است دسترسی و پژوهش در مشارکت توانایی

 تسلط شوند مانند: می سنجیده گانه هفت شاخصهای طریق

 به ، تمایل بودن دسترس فرآیند منابع انسانی ،در به کامل

 پژوهش و ...... در مشارکت

 از اطمینان کسب خبرگان، تعداد تعیین در نکته مهمترین

 .است تحقیق این در مختلف خبرگان دیدگاه های جامعیت

 خبرگان وجود مانند:  شاخص 5 طریق از خبرگان جامعیت

                                                           
9
 Contextual Relation 

10
 Adjacency Matrix 

 خبره یک حداقل با تجربه، وجود خبرگان برابر در دانشگاهی

 باشد. داشته عمیق آشنایی نظری حداقل که

 برای مختلفی خبرگان شده، پیشنهاد شاخصهای به توجه با

 در که بررسی شدند شاخصها و معیارها این به دادن پوشش

 تمام نفر 15 خبرگان مجموعه این با که شد مشخص نهایت

  می شود. پوشش داده الذکر فوق شاخصهای

. است ساخت یافته پرسشنامه طریق از اطالعات جمع آوری

 شده استفاده محتوایی روایی از پرسشنامه روایی تضمین برای

 مورد در دیگر تن دو و ناظر و راهنما استادان نظر. است

 سنجش برای. است شده اعمال و اخذ پرسشنامه بودن مناسب

 و است شده استفاده پس آزمون-آزمون روش از پایایی

 ارسال دوباره خبرگانی از تن دو برای بعد هفته دو پرسشنامه

% 70از  پاسخها همبستگی شود که حاصل اطمینان تا است شده

 .[27]باشد بیشتر

، از روش دلفی  کتابخانه ای مطالعات در این راستا بعد از انجام

خبرگان برای شناسایی و انتخاب فرآیند های فرعی  نظرات و

شد و در نهایت  شریک راهبردی شدن منابع انسانی استفاده

دن منابع موارد زیر به عنوان فرآیند فرعی شریک راهبردی ش

 انسانی انتخاب گردید.
تعریف روشن استراتژی کسب و کار: منظور از این   -1

فرآیند، نقش داشتن مدیران منابع انسانی در تصمیم گیری 

های کالن و مشارکت در تدوین خط مشی و سیاست 

 گذاری منابع انسانی میباشد.

ایجاد یک کسب و کار برای منابع انسانی: چگونگی  -2

انسانی  مطابق با استراتژی و کسب وکار پشتیبانی منابع 

 تعریف شده

ایجاد یک نقشه استراتژی: در این فرآیند فرعی سیستم  -3

سنجش عملکرد سازمان به زنجیره ارزش متصل می شود 

به عبارت دیگر مدیران و کارکنان درک می کنند که 

 چگونه ارزش ایجاد می شود.

راتژی: در تعیین دستاورد های منابع انسانی در نقشه است  -4

کدام یک از محرک های  :پاسخ به این سوال که

عملکردی و توانمند سازی)شایستگی کارکنان ، انگیزه ، 

در دسترس بودن کارکنان شایسته( در سطح شرکت در 

نقشه استراتژی  تصویر شده است ، که آنها را پشتیبانی 

 کنیم.
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برنامه ریزی تحقق دستاورد: برنامه ریزی جهت شایستگی  -5

 الزم برای منابع انسانی تا دستاورد ها محقق شوند. های

همسو کردن فرهنگ با استراتژی و توانمند سازی مدیران  -6

وکارکنان منابع انسانی: مدیران و کارکنان منابع انسانی در 

خصوص کسب و کار، دانش کسب کنند و فرهنگ آنها با 

 استراتژی جدید همسو شود.

ای دقیق  مجموعه: مدیریت صدای مشتریان )دانشجویان( -7

و انتظارات مشتریان را به صورت اولویت بندی  از نیازها

قرار  متولیان و سیاست گذاران سازمان شده در اختیار 

 گیرد.

مدیریت ریسک منابع انسانی: این فرآیند شامل ریسک در  -8

 نگرش و فرآیند می باشد که باید مدیریت شود

ه با بهره مدیریت تسهیم دستاورد: وقتی که عملکرد پای -9

وری پایه مقایسه شود و در صورتی که بهره وری واقعی 

بزرگتر از میزان پایه بود در صدی از آن می تواند بین 

کارکنان تسهیم شود و هدف از این فرآیند مدیریت نمودن 

 تسهیم این دستاورد می باشد.

نظام پیشنهادات و نوآوری مستمر)مدیریت صدای  -10

ئت علمی(: هدف این است کارکنان هیئت علمی و غیر هی

که منابع انسانی سازمان بتوانند آزادانه پیشنهادات خود را 

 مطرح نمایند.

ایجاد مدل جامع منابع انسانی و اجرای آن: هدف از این  -11

فرآیند فرعی تدوین رویه های مناسب برای منابع انسانی 

و اطمینان از اجرای فعالیت های منابع انسانی به صورت 

 یکپارچه

یت شبکه توزیع اطالعات: هدف از این فرآیند در مدیر -12

جریان کار قرار گرفتن کلیه توابع سازمان از جمله منابع 

انسانی از اطالعات که می تواند ارتباط گسترده ای بین 

 توابع سازمان ایجاد نماید

مدیریت تغییرات: هدف از این فرآیند زمینه سازی جهت  -13

بتواند متناسب  چابکی سازمان است به طوری که سازمان

با اقتضای زمان و شرایط سازمانی، توابع خود از جمله 

 منابع انسانی را، تغییر دهد.

طراحی سیستم استراتژیک سنجش منابع انسانی: باید  -14

شاخص های معتبر برای دستاورد های منابع انسانی 

 تدوین شود

مدیریت از طریق سنجش: رهبران منابع انسانی باید به  -15

ورد های منابع انسانی را که تعریف شده طور منظم دستا

را بررسی نموده تا اطمینان یابند که توانمند ساز ها 

 همچنان از لحاظ استراتژی ، مهم باقی مانده اند.

در این پژوهش به گونه انجام شد  اطالعات جمع آوری روش

که بعد از مصاحبه با خبرگان و استفاده از تکنیک دلفی، نتایج 

 صورت به ساخت یافته که پرسشنامه قالبحاصل از آن در 

 تکنیک اساس بر چون پرسشنامه این شد. حضوری تکمیل

 یک به صورت است شده تنظیم تفسیری ساختاری مدلسازی

 از را مدل یک مولفه های بین رابطه وجود که است جدول

  می پرسد. خبرگان

 یک نماد هر که کنند استفاده نماد 4 از می توانند دهندگان پاسخ

 :دارد خاص معنای
V دهد که خروجی )پیش( این معنا را میa ورودی ،b ( .استab) 

A دهد که )پس( این معنا را میa  ورودی خود را ازb گیرد.می(ba) 

X دهدکه )هم( این معنا را میa و b دهند به یکدیگر ورودی و خروجی می

(a b) 

O دهد که )بی( این معنا را میa وb   .نه  نامربوط هستندa   و نهb   به

 .دهندیکدیگر ورودی نمی

 هشوپژی یافتهها .4

 مدلسازی تکنیک از استفاده با خبرگان از آمده بدست اطالعات

و مراحل ذکر شده در روش پژوهش  تفسیری تحلیل ساختاری

 انجام گردید.

 تشکیل ماتریس خودتعاملی -

پژوهش  (3)جدول  در گام اول ماتریس خودتعاملی ساختاری

برای تشکیل  دهیمتشکیل می خبرگانرا با استفاده از نظر 

خبرگان معیارها را به صورت ماتریس خودتعاملی ساختاری 

گیرند و بر  این اساس ماتریس زوجی با یکدیگر در نظر می

 مقایسات زوجی پاسخ داده می شود.
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 خودتعاملی ساختاریماتریس  3جدول 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 v v o O o A o o A v x o v o   . تعریف روشن استراتژی کسب و کار سازمان1

 v o O o O o o A o o o o o     . ایجاد یک کسب و کار برای منابع انسانی2

 v O o A o o A o o o v o       . ایجاد یک نقشه استراتژی3

 v o O o v A v o o v o         . تعیین دستاورد های منابع انسانی در نقشه استراتژی4

 v O x V A v x x v o           . برنامه ریزی تحقق دستاورد5

 O X o A o A x v o             . همسو کردن فرهنگ با استراتژی و توانمند سازی مدیران وکارکنان 6

 o o o o o o o o               مشتریان. مدیریت صدای 7

 o A v x x v o                 .. مدیریت ریسک منابع انسانی8

 A A A o V V                   . مدیریت تسهیم دستاورد9

 v X o v v                     . نظام پیشنهادات و نوآوری مستمر)مدیریت صدای کارکنان(10

 v v v o                       جامع منابع انسانی و اجرای آن. ایجاد مدل 11

 X X X                         . مدیریت شبکه توزیع اطالعات12

 X v                           . مدیریت تغییرات13

 V                             . طراحی سیستم استراتژیک سنجش منابع انسانی14

                               از طریق سنجش . مدیریت15

 

 تشکیل ماتریس دستیابی اولیه -

ماتریس دستیابی اولیه با تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری 

  شد. به اعداد صفر و یک تشکیل

 تشکیل ماتریس دستیابی اولیه سازگار -

در  ای ست کهه روابط دهندهنشان  ∗1های که با سلول 

 .است ماتریس سازگار شده ایجاد شده

 : ماتریس دستیابی اولیه سازگار شده4جدول 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 *1 1 1 *1 *1 *1 0 *1 *1 *1 1 1 *1 1 *1 

2 0 *1 1 *1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *1 0 

3 0 0 *1 1 *1 0 0 0 *1 0 *1 *1 *1 1 *1 

4 0 0 0 *1 1 *1 0 *1 1 0 1 *1 *1 1 *1 

5 *1 0 0 0 *1 1 0 1 1 *1 1 1 1 1 *1 

6 0 0 0 0 *1 *1 0 1 0 0 *1 *1 1 1 *1 

7 1 *1 1 *1 0 0 *1 0 0 0 *1 *1 0 *1 0 

8 *1 0 0 0 1 1 0 *1 *1 *1 1 1 1 1 *1 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 *1 0 0 *1 *1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 *1 1 1 *1 1 1 

11 *1 0 0 0 *1 *1 0 *1 1 *1 *1 1 1 1 *1 

12 1 *1 *1 *1 1 1 0 1 1 1 *1 *1 1 1 1 

13 *1 0 0 0 1 1 0 1 *1 *1 *1 1 *1 1 1 

14 *1 0 0 0 *1 *1 0 *1 *1 *1 0 1 1 *1 1 

15 *1 0 0 0 *1 *1 0 *1 *1 *1 0 1 *1 *1 *1 
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 تعیین سطوح عوامل -

در این گام مجموعه معیارهای ورودی )پیش نیاز( و خروجی 

)دستیابی( برای هر معیار را محاسبه و سپس عوامل مشترک 

مشخص می شود و معیاری دارای باالترین سطح خواهند بود 

که مجموعه خروجی )دستیابی( با مجموعه مشترک برابر باشند. 

ها را از غیرها، سطر و ستون آنپس از شناسایی این متغیر یا مت

کنیم و عملیات را دوباره بر روی دیگر جدول حذف می

ها در  1کنیم. برای تعیین سطح اول ، تعداد معیارها تکرار می

ها در ستون برابر ورودی  1هر سطر بیانگر خروجی، و تعداد 

 شوند.( استخراج می5هستند)جدول 

 1سطح  5جدول 

 س اشتراک ورودی خروجی 

1 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-  1-5-7-8-10-11-12-13-14-15-  1-5-8-10-11-12-13-14-   

2 2-3-4-14  1-2-7-10-12-  2-   

3 3-4-5-9-11-12-13-14-15-  1-2-3-7-10-12-  3-12-   

4 4-5-6-8-9-11-12-13-14-15-  1-2-3-4-7-10-12-  4-12-   

5 1-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-3-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-  1-5-6-8-10-11-12-13-   

6 5-6-8-11-12-13-14-15-  1-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-  5-6-8-11-12-13-14-15-  1 

7 1-2-3-4-7-11-12-14-  7-  7-   

8 1-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-4-5-6-8-10-11-12-13-14-15-  1-5-6-8-10-11-12-13-   

9 9-12-13-14-15-  1-3-4-5-8-9-10-11-12-13-14-15-  9-12-13-14-15-  1 

10 1-2-3-4-5-6-10-11-12-13-14-15-  1-5-8-10-11-12-13-14-15-  1-5-8-11-12-13-14-15-   

11 1-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-  1-5-6-8-10-11-12-13-   

12 1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-13-14-15-  1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-3-4-5-11-12-13-14-15-   

13 1-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-5-6-8-9-10-13-14-15-  1 

14 1-5-6-8-9-10-12-13-14-15-  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-5-9-10-12-13-14-15-  1 

15 1-5-6-8-9-10-12-13-14-15-  1-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-  1-5-6-10-12-13-14-15-  1 

استخراج شده است که شامل  1معیارهای سطح  3در جدول

 باشد. می 15و  14، 13، 9، 6معیار

حال برای تعیین معیارهای سطح دوم، کافیست سطر و ستون 

)جدول  سازگار شده یهاول یابیدستمعیار را از ماتریس  5این 

( حذف نمود و دوباره محاسبات تعیین خروجی و ورودی را 2

 انجام داد. این عمل برای تمام سطوح انجام شد به صورتی که:
، 5استخراج شده شامل معیارهای  2معیارهای سطح  -

 است. 11و  8

اند که شامل معیار استخراج شده 3سطح  معیارهای -

 است  4شماره 

اند که شامل معیار استخراج شده 4معیارهای سطح  -

 است  3شماره 

اند که شامل معیار استخراج شده 5معیارهای سطح  -

 است 2شماره 

 
 

از سطوح بدست آمده از معیارها، شبکه تعامالت 

ISM شود. اگر بین دو متغیر رسم میi  وj  رابطه

-باشد آن را به وسیله یک پیکان جهت دار نشان می

های نهایی ایجاد شده که با حذف حالت دهیم. دیاگرام

بندی سطوح بدست تعدی و نیز با استفاده از بخش

 نشان داده شده است. 2ر آمده است در نمودا
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 11تحلیل میک مک -
توان از لحاظ قدرت نفوذ و همچنین مدل پژوهش را می

معیار نشان داد. بر این اساس  2وابستگی به صورت شکل 

از نوع متغیرهای مستقل هستند. این متغیر  7و  4، 3شماره 

باشند به عبارتی دیگر می دارای وابستگی کم و هدایت باال

های این متغیرها تاثیرگذاری باال و تاثیرپذیری کم از ویژگی

 یدارا یرهامتغ ینااز نوع وابسته است  9معیار شماره  است.

اصوال  یرهامتغ ینهستند ا یفضع یتو هدا یقو یوابستگ

معیار  دارند. یستمس یرو یکم یرگذاریباال و تاث یرپذیریتاث

و قدرت  یوابستگ یزانم، از نوع خودمختار است و 2شماره 

 شوندیجدا م یستمعموما از س یارهامع یندارند ا یکم یتهدا

 یندر ا ییریهستند. تغ یستمبا س یفاتصاالت ضع یدارا یراز

از مابقی معیارها  .شودینم یستمدر س یجد ییرباعث تغ یرهامتغ

نوع رابط هستند این متغیرها از وابستگی باال و قدرت هدایت 

باال برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این 

                                                           
11

 Mic Mac 

معیارها بسیار باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها 

 شود. باعث تغییرات اساسی در سیستم می

 
وابستگی-ماتریس قدرت نفوذ 1شکل  
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  نتیجه گیری .5

می توان  با پیشینه پژوهش نتایج انطباقدر خصوص 

شامل  شریک راهبردی شدنمدل  2نمودار با توجه به  :گفت

که شاخص  7سطح در  آن باشد که میاصلی سطح  هفت

سطح و  تاثیرگذارترینبه عنوان  است یانمشتر یصدا یریتمد

، (6) یهمسو کردن فرهنگ با استراتژشاخص  5که  یکسطح 

طراحی ، (13) ییراتتغ یریتمد، (9دستاورد ) یمتسه یریتمد

به  (15مدیریت از طریق سنجش )و  (14سیستم استراتژیک )

سطح  تاثیرپذیرترینبه عنوان در آن است عنوان معیار فرعی 

 باشد. میمطرح 

 نخستدر گام  شودشریک راهبردی منابع انسانی  این که برای

تعریف روشن  اساسو بر این  گرددنیاز مشتری تحلیل می 

، نظام پیشنهادات و صدای کارکنان و مدیریت توزیع راهبرد

منابع انسانی  برای اطالعات زمینه الزم برای ایجاد کسب و کار

ایجاد کسب و کار برای گام بعد: که  از ،را فراهم می آورند

حاصل شده و در نهایت از  راهبردی، نقشه  است منابع انسانی

یین دستاورد های منابع انسانی می به تع راهبردیطریق نقشه 

به نوبه خود نیز توان رسید که تعیین دستاورد های منابع انسانی 

باید برنامه ریزی تحقق دستاورد،  مدیریت ریسک منابع انسانی 

و ایجاد مدل جامع منابع انسانی و اجرای آن را مد نظر قرار 

دهد و مسلما برای تحقق )برنامه ریزی تحقق دستاورد ، 

دیریت ریسک منابع انسانی و ایجاد مدل جامع منابع انسانی و م

، مدیریت تسهیم راهبرداجرای آن( باید همسویی فرهنگ با 

و  راهبردیدستاورد، مدیریت تغییرات ، طراحی سیستم 

مدیریت از طریق سنجش باید مد نظر قرار گیرد تا در نهایت 

عالوه بر  منابع انسانی شریک راهبردی سازمان شود. این الگو

سازمان و قابلیت مقایسه با  راهبردجامعیت از نظر ارتباط با 

 را به صورت زیر دارد: پیشین تحقیقات

اولریش منابع انسانی را عضو تیم تنظیم راهبرد همان طور که 

می داند که به نحوی می تواند در تعریف روشن استراتژی که 

برنامه با در الگو آمده است موثر باشد. همچنین همسویی 

اهداف و خط مشی که توسط این محقق تاکید شده 

 درهمسویی فرهنگ با استراتژی اشاره شده است.

در الگو ارائه شده وجود نظام پیشنهادات و صدای کارکنان در  

تدوین استراتژی سازمان نقش بسزایی دارد.که توسط ریچارد 

 آنتون مورد تاکید قرار گرفته است.

وظایف منابع انسانی تاکید داشته و  لیندوال بر ساماندهی

اولریش و یونگر اشاره به شایستگی های منابع انسانی جهت 

شریک راهبردی شدنش در سازمان و هماهنگی منابع انسانی با 

کسب کار دارد  که در این الگو با تعیین دستاوردهای و 

شایستگی های مورد نیاز برای منابع انسانی و پیگیری دستیابی 

دستاورد ها با طراحی الگو تسهیم دستاورد این موضوع به این 

 مورد تاکید قرار گرفته است.

در مقایسه با پیشینه تحقیق، عالوه بر موارد ذکر شده در پیشینه، 

این الگو به معیار ها جدید همچون: ایجاد نقشه استراتژی برای 

منابع انسانی، مدیریت توزیع اطالعات، مدیریت ارتباط با 

، طراحی سیستم استراتژیکییرات، تغ یریتمد مشتریان،

، مدیریت ریسک پرداخته و بین آنها مدیریت از طریق سنجش

ارتباط برقرار نموده و الگویی جهت شریک راهبردی شدن 

  منابع انسانی ارائه نموده است.

جهت اثر بخشی  و تکامل بیشتر این مدل نیاز به           

به  4طابق جدول شماره سنجش داشت که سنجش آن از نیز م

 صورت دقیق در قالب کسب و کار دانشگاه تدوین گردید.

در این راستا دیدگاه ، مضامین،  هدف، شاخص عملکردی، و 

 مسئول انجام آن مشخص شده است.
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  سنجش مدل در قالب کسب و کار دانشگاه  .6جدول 

این تحقیق برای دستیابی به الگوی منابع  تحلیل و تفسیر:

انسانی شریک راهبردی مسیری را طراحی و اجرا نمود که 

ترکیبی از روش کیفی و کمی است و هر کدام از روش های 

مصاحبه و مدلسازی ساختاری تفسیری واجد ویژگی های 

 مثبتی هستند. 

 مسئول انجام شاخص عملکردی هدف مضامین دیدگاه

ی 
رد

هب
 را

ش 
ج

سن
م 

ست
سی

ی 
اح

طر
ن

  آ
ت

ری
دی

و م
ی 

سان
 ان

بع
منا

 

 

دریافت و تحلیل 
 نیاز مشتریان

 
 مدیریت ارتباط

 با دانشجو

 افزایش نرخ ارتباط با دانشجو
 تعریف روشن استراتژی

 افزایش پیشنهادات  کارکنان و دانشجویان
افزایش ارتباطات و توزیع اطالعات 

 سازمانی

  نرخ ارتباط با دانشجو
 

 واحد امور دانشجویان
 تعداد برگزاری جلسات هم اندیشی

با دانشجویان   

 نرخ اطالع رسانی الکترونیکی

 

 

طرح ریزی 
 استراتژی

 
تعریف روشن 

 استراتژی

 
 تدوین و بازنگری دقیق استراتژی

 افزایش سطح آگاهی کارکنان

درصد تحقق تدوین و بازنگری 
 استراتژی

 هیئت رئیسه
واحدو نماینده   

درصد افزایش سطح آگاهی  منابع انسانی
 کارکنان

نرخ  اثربخشی پیشنهادات  افزایش سرانه پیشنهادات نظام پیشنهادات
 دانشجویان و کارکنان

 مدیریت منابع انسانی

 نظام
 ارتباطات سازمانی

مدیر واحد منابع  نرخ به موقع بودن اطالعات توزیع اطالعات به موقع و به حد کفایت
کفایت اطالعاتنرخ  انسانی  

ایجاد یك كسب و 
كار برای منابع 

 انسانی

ایجاد یك کسب و 
کار برای منابع 

 انسانی

توسعه وتعریف کسب و کار برای منابع 
داشتن منابع انسانیبرای  انسانی  

استراتژی محور   

نرخ رشد در حوزه های مرتبط با 
 منابع انسانی

 مدیریت واحد
منابع انسانی   

ایجاد نقشه 
 استراتژی

ایجاد نقشه 
 استراتژی

ایجاد نقشه استراتژی تا کارکنان از میزان 
 نقش خود در موفقیت سازمان مطلع شوند

درصد تحقق تدوین یا بازنگری 
 نقشه استراتژی

 هیئت رئیسه
 و مدیر منابع انسانی

تعیین دستاورد 
 های منابع انسانی

تعیین شایستگی 
های منجر به 

 دستاورد ها

شایستگی هایی که منجر به رسیدن به 
 دستاورد های منابع انسانی می شود

درصد تحقق دستاورد ها و 
شایستگی های تعریف شده برای 

 منابع انسانی

 مدیر واحد
منابع انسانی   

 

 

 برنامه ریزی و اجرا

برنامه ریزی تحقق 
 دستاورد

 برنامه ریزی  جهت تحقق 
 دستاورد های منابع انسانی

هریك از برنامه وجود برنامه برای 
های دستاورد های منابع انسانی)از 

 جنس ابتکارات( مورد انتظار

 مدیر واحد
منابع انسانی   

مدیریت ریسك 
 منابع انسانی

کاهش انحراف در دستیابی به دستاورد 
 های منابع انسانی

 متخصصین درصد شناسایی ریسك
منابع انسانی   درصد پاسخ به ریسك 

اثربخشی ریسكدرصد   

مدل جامع منابع 
 انسانی و اجرای آن

پارچه سازی و هماهنگ سازی یک  
 سیستم  های منابع انسانی

افزایش پاسخ گویی به موقع و به 
 حد کفایت

متخصصین و 
 مدیران منابع انسانی

 نرخ اشتباهات در فرآیند کاری

 

 

پشتیبانی و بهبود 
 در اجرا

هم سویی فرهنگ 
استراتژیبا   

اجرای برنامه کسب و کار مطابق با 
 استراتژی برنامه ریزی شده

 هیئت رئیسه نرخ برگزاری جلسات توجیهی
 نرخ برگزاری دوره های آموزشی و مدیر منابع انسانی

مدیریت تسهیم 
 دستاورد

میزان تناسب پاداش تسهیم  تحقق دستاورد های منابع انسانی
 دستاورد

 هیئت رئیسه
مدیر منابع انسانیو   

مدیریت تغییرات و 
 تحول

مدیریت تغییرات  منابع انسانی در برابر 
 تحول و چابکی سازمان

ازشناسایی تغییرات مورد نی متخصصین و  
 درصد اجرای تغییرات مورد نیاز مدیران منابع انسانی



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
رم 

چها
، 

رة
ما

ش
  

ن 
ستا

زم
ر، 

چها
13

99
 

 در... یشدن منابع انسان یراهبرد کیشر لمدسنجش عملکرد   

58 

 

های این پژوهش می توان به متناسب و مرتبط  از دیگر ویژگی

بودن موضوع تحقیق با اولویت های استراتژیک سازمان ها و 

نیاز دانشگاهی اشاره نمود همچنین سامان بخشی به مطالعات 

گذشته و انسجام به ادبیات موجود به صورت جامع نیز از دیگر 

ویژگی های این تحقیق می باشد چرا که پراکندگی ادبیات 

وجود امکان بهره برداری از نتایج آن را مشکل کرده بود م

همچنین در مطالعات قبلی نگاه محدود و تک بعدی بود ولی 

در این تحقیق نگاه  جامع و استراتژیک به موضوع دارد. 

 بنابراین می توان گفت:

از بعد مقایسه الگوی شریک راهبردی شدن منابع  -

ادبیات  که شودمی  طستنبااانسانی با ادبیات موضوع، 

موضوع بر نظر خبرگان و مدل سازی ساختاری 

 تفسیر منطبق است.

ل سازی ساختاری مداز  دهستفاا با در این پژوهش -

 به گذشت نخبرگا هندر ذ که نچهآ هم تفسیری،

 نقد قابلبه صورت شفاف و مد)آ کاغذ، روی خوبی

 با اتنظراین  حتیو را ساختارمند(و هم به خوبیو 

 .ندشد ترکیب یکدیگر

 که ستآن ا بمطلو هشوپژ یهااز ویژگی  یکی -

 کمک تفسیری ریساختا زیسا لمد. دباش پذیرارتکر

را  هشوپژاین  ندابتو یدیگر محقق هر که کند می

این  نتایج باآن را  یجنتاو  کند ارتکر بار دیگر

 .بسنجد هشوپژ

 پیشنهادات پژوهش
الگو برآمده از این تحقیق، در عرصه عمل می تواند با روش -1

و های تحقیق همچون اقدام پژوهی، تحت مشاهده، بازتاب 

 انعکاس قرار گیرد.

در خصوص الگوی بدست آمده از این تحقیق،  باید توجه -2

داشت که فرآیند شریک راهبردی شدن منابع انسانی نوعی 

کنش و واکنش بین واحد ها را به دنبال خواهد داشت و در 

صورتی که جو سازمانی و اسناد باالدستی فرآهم باشد می تواند 

گردد. در نتیجه پیوند بهتری بین این الگو و منابع انسانی ایجاد 

پیشنهاد می شود برای هر یک از معیار ها و فرآیند های تعریف 

شده در الگو،  دستور العمل تدوین گردد و در قالب یک 

 سیستم و یا نرم افزاری، تحت پایش و کنترل قرار گیرند.

در راستای فرهنگ سازی بهتر در اجرای این الگو پیشنهاد -3

مفاهیمی همچون شایستگی می شود قبل از اجرا، در خصوص 

های منابع انسانی که مرتبط با دستاورد های منابع انسانی)معیار 

( است، نظام ارتباطات سازمانی که مرتبط با مدیریت 4شماره 

( است و مدیریت ریسک منابع 12توزیع اطالعات)معیار شماره

انسانی و مدیریت تغییرات منابع انسانی مطالعه بیشتر صورت 

  صورت پذیرد.
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