علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران

1

کیوان مرادی

2

عباس عباسپور

3

امین هماینی دمیرچی

4

محمود آرائی

5

تاریخ دریافت1333/11/25:
تاریخ پذیرش1334/55/25:

چکیده
هﺪف پژوهش ﺣاﺿر ،ارزیابی سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در دانشکﺪههای علوم رفتاری و
اجتماعی دانشگاه تهران است .روش پژوهش ازنظر هﺪف کاربردی و ازنظر شیوهی گردآوری دادهها
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعهی آماری شامل کلیّه کارشناسان دانشکﺪههای علوم رفتاری و
اجتماعی دانشگاه تهران میباشﺪ ،که تعﺪاد آنها برابر با  163نفر است؛ بنابراین 142 ،کارشناس از این
دانشکﺪهها از طریق نمونهگیری طبقهای متناسب انتخاب شﺪنﺪ .آنها پرسشنامه سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی الی ون ( )2552را کامل کردنﺪ .برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییﺪی بهره
گرفته شﺪ .شاخصهای تحلیل عاملی نشان دادنﺪ که پرسشنامه برازش خوبی دارد .پایایی پرسشنامه نیز
با استفاده از آلفای کرونباخ ( )5/722گرفته شﺪ .دادهها با استفاده از آزمونهایتی تست تک نمونهای و
آنوای یکطرفه تحلیل شﺪنﺪ .یافتهها نشان داد که )1 :دانشکﺪه مﺪیریت در متغیر سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی دارای بیشــترین میانگین است و دانشکﺪه اﻗتﺼاد دارای کمترین میانگین میباشﺪ)2 .
 . 1این مقاله نتیجه پژوهش ارزیابی سیاست های توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه تهران در سال  33است.
 .2نویسنﺪه مسئول :دانشجوی دکتری مﺪیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی .
 .3دانشیار دانشکﺪه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.
 .4کارشناس ارشﺪ مﺪیریت آموزشی دانشگاه تهران.
 .5دانشجوی دکتری مﺪیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی.
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بین دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران ازلحاظ سیاستهای توسعه سرمایه انسانی و
ابعاد تشکیلدهنﺪهی آن (سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،نظارت و راهنمایی مﺪیر و فرصتهای
آموزش و توسعه) تفاوت معناداری مشاهﺪه نشﺪ.
واژگان کلیدی:
آموزش و توسعه ،نظارت و راهنمایی مﺪیر ،فرصتهای آموزش و توسعه ،دانشگاه تهران
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مقدمه
تغییر در شرایط سازمانهای عﺼر ﺣاﺿر ،به تغییر نگرش آنها به کارکنان منجر شﺪه است .در
این شرایط کارکنان سازمان ابزار موفقیت مﺪیر نیستنﺪ و بهعنوان سرمایهگذاران سازمان ،به
گرداننﺪگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبﺪیلشﺪهانﺪ (اﺣمﺪیزاد و همکاران.)1373 ،
بقا و رشﺪ سازمانها مستلزم ایجاد نوعی مزیت استراتژیک پایﺪار از سوی آنهاست .مهمترین
است (اخوان و همکاران .)1332 ،سرمایه انسانی 1مجموعهای از دانش ،مهارتها ،شایستگیها
و توانایی هایی است که طی تحوّل در زنﺪگی انسان ،توسعه از طریق مشارکت در اشکال متنوّع
آموزشوپرورش رسمی و غیررسمی و در فعالیتی پربازده برای کسب منفعت افراد ،سازمانها
و جامعه مﺪنظر ﻗرار گرفته است (بیکر1333 ،2؛ به نقل از آردیچولی و همکاران .)2512 ،3به
سخن دیگر" ،سرمایه انسانی دربردارنﺪهی هرگونه یادگیری آگاهانه ارزشآفرین است که منجر
به شکوفایی انﺪیشه و عقل فرد میشود" (نادری .)1335 ،سرمایه انسانی همان معنی را برای
سازمان دارد که آب برای ماهی دارد؛ تﺼور یکی بﺪون دیگری امکانپذیر نیست .سازمانها چه
خﺼوصی و عمومی یا داوطلبانه ،بﺪون وجود افرادی (سرمایههای انسانی) که آن را هﺪایت
میکننﺪ ،نمیتواننﺪ وجود داشته باشنﺪ (بورتون -جانس و اِسپنﺪر.)235 :2511 ،4
برای توسعه مزیت رﻗابتی ،ﺿروری است که سازمانها واﻗعاً سرمایههای انسانی را بهعنوان مهمترین
عامل رﻗابتی مﺪنظر ﻗرار دهنﺪ .یکی از استراتژیهایی که برای بهبود بنیادین باروری سرمایه انسانی
موردنظر میباشﺪ ،این است که سازمانها ارزش باالتری برای سرمایههای انسانی خود ﻗائل شونﺪ و
آنها را در کانون توجّه خود ﻗرار دهنﺪ .از همین رو ،سازمانهایی که در پی توسعه سرمایههای
انسانیشان از طریق برنامههای توسعهای جامع هستنﺪ ،نهفقط به اهﺪاف بلنﺪمﺪت خود میرسنﺪ،
بلکه بیشتر بقا مییابنﺪ و رونق خود را طی سالیان متوالی ﺣفظ میکننﺪ .برای رسیﺪن به این مهم،
سازمانها بایﺪ منابعی را برای تضمین اینکه کارکنان اطالعات ،دانش ،مهارت و شایستگیهایی که
آنها برای کار مؤثر در یک محیط پیچیﺪه و بهسرعت متغیر نیاز دارنﺪ ،اختﺼاص دهنﺪ .لذا ،مﺪنظر
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ﻗرار دادن سرمایهگذاریهایی در جهت توسعه سرمایه انسانی 1بهعنوان بخشی از تالشی همهجانبه
برای کسب نتایج مناسب و سودآور ،ﺿرورتی انکارناپذیر است (الیون .)2552 ،2درواﻗع ،برنامه-
ریزی سرمایه انسانی ،تخﺼیص منابع ،آموزش و توسعه سرمایه انسانی به شیوههای راهبردی و نظام
گرا محور اصلی ﺣرکت سازمانها بهسوی برنامههای بلنﺪمﺪت است .نادیﺪه گرفتن این عوامل
موجب هﺪر رفت هزینههای هنگفت سازمانها ،طوالنی شﺪن فرآینﺪهای کاری ،نارﺿایتی کارکنان
و سازمان میشود (طبیبی و همکاران .)1335 ،در ﺣقیقت ،توسعه توانمنﺪیهای شناختی ،3مهارت-
های فراشناختی 4و شایستگیهای عاطفی -ارتباطی 5کارکنان از طریق برنامههای آموزشی ،ازجمله
اُموری است که سازمان را از بُعﺪ اﻗتﺼادی و اجتماعی یاری میرسانﺪ .لذا ،توسعه سرمایه انسانی که
معموالً با برخیهای شیوههای آموزشی همراه میشود ،بایﺪ وظیفه اصلی مﺪیریت سازمانها شناخته
شود (فیچر2553 ،؛ به نقل از ﺣسین هاشمی و همکاران.)1373 ،
آموزشوپرورش که تنها ابزار توسعه سرمایه انسانی محسوب میشود ،محور اساسی ارتقاء
ﺣیات انسانهاست و در کیفیت بخشیﺪن به ﺣیات فردی ،اجتماعی و سازمانی نقش اصلی
دارد .لذا ،تمام نهادهای اجتماعی (ازجمله مراکز آموزش عالی) برای تﺪاوم و فراهم نمودن
زمینههای تحقق اهﺪاف تعیینشﺪه ،به عملکرد موفق جریان توسعه و آموزش کارکنان نیازمنﺪ
هستنﺪ (نﺪایی .)1333 ،سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که مراکز آموزش عالی
چگونه به این رویکرد پاسخ دادهانﺪ؟ باوجود جایگاه واالی توسعه سرمایه انسانی دانشگاهها در
دستیابی آنها به چشمانﺪاز علمی کشور ،متأسفانه شواهﺪ گویای این واﻗعیت است که
سیاستهای توسعه سرمایه انسانی 6در دانشگاهها و بهتبع در دانشکﺪهها ،وﺿعیت مناسبی
نﺪارد و کارکنان رﺿایت پایینی از این برنامهها دارنﺪ .این مراکز در توسعه کارکنان خود ناموفق
عمل کرده و فاصلهی زیادی با اهﺪاف و رویکردهای توسعه سرمایه انسانی دارنﺪ (ابیلی و
عالیخانی.)1371 ،
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باوجود اهمیت توسعه سرمایه انسانی در بهبود عملکرد مراکز آموزش عالی ،کار پژوهشی
چنﺪانی در مورد توسعه سرمایه انسانی و ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی در دانشگاهها در داخل و خارج کشور صورت نگرفته است .لذا ،تالش برای
بررسی تجربی در این مورد ،که آیا وﺿعیت مراکز آموزش عالی ازنظر سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی مناسب است ،امری بسیار ﺿروری است .با توجّه به مسائل مطروﺣه ،درزمینهٔ
تهران که از باسابقهترین دانشگاههاست ،این سؤال مطرح میشود که وﺿعیت سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی با توجّه به سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،فرصتهای توسعه و
آموزش و راهنمایی و نظارت مﺪیر چگونه بوده است؟ آیا برای تأمین آموزش و توسعه مناسب
کارکنان این دانشکﺪهها ،سیاستهای مؤثری اتخاذ شﺪه است؟ آیا فرصتهای توسعه و
آموزش کارکنان وﺿعیت مطلوبی دارد؟ وﺿعیت راهنمایی و نظارت مﺪیر بر کارکنان چگونه
است؟ بهعبارتدیگر ،پژوهش ﺣاﺿر بر آن است تا وﺿعیت موجود سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی را ،با توجه به رویکردهای پیشگفته ،موردبررسی ﻗرار داده و با وﺿعیت
مطلوب مقایسه نمایﺪ.
مبانی نظری و پژوهشی
دراکر بر این عقیﺪه بود که بزرگترین چالش برای سازمانهای امروزی و دستکم دههی
بعﺪی ،پاسخ به تغییر اﻗتﺼاد صنعتی 1به اﻗتﺼادی مبتنی بر دانش 2است .او به ما یادآوری می-
کنﺪ این تغییر رویکرد نسبت به دانش ،اثرات متمایزکننﺪهای بر تمامی جنبههای مﺪیریت
سازمان؛ مثل کارایی عملیات ،خریﺪوفروش ،ساختار سازمان و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی
(توسعه سرمایه انسانی) خواهﺪ گذاشت (به نقل از فیتز -انز .)2555 ،3لذا ،در اﻗتﺼاد دانش-
محور سازمانها ملزم به ﺣفظ و توسعه سرمایههای انسانی خود میباشنﺪ تا از طریق آن ﻗادر به
ایجاد نوآوری شونﺪ .توانایی سازمانها در این شرایط برای یادگیری و توسعه مطلوب سرمایه-
های انسانی خود متضمن بقایشان خواهﺪ بود (خیرانﺪیش و همکاران.)1331 ،
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در ادبیات ﺣوزه سرمایه انسانی ،بهکرات دربارهی مفهوم سرمایه انسانی بحـ

و اظهـارنظر

شﺪه است (بهعنوانمثال ،گراتون و گوشال2553 ،1؛ راستوگی .)2555 ،2بااینوجـود ،دیـﺪگاهی
واﺿح درباره توسعه سرمایه انسانی و عملیاتی کردن آن بهصورت صریح بیان نشﺪه اسـت (بـه
نقل از کالوایسیچن .)2556 ،3توسعه در مقایسه با رشﺪ که یک پﺪیﺪه کمی و با کاهش /افزایش
همراه است ،نوعی شکوفایی همواره مثبت و رو به جلو است .غالباً توسعه را با ایجـاد فرصـت
تحقق یادگیری و توسعه فرد ،بایﺪ در چهار زمینه دانش ،نگـرش ،بیـنش و رفتـار و مهـارت او
تغییر به وجود آیﺪ (ابیلی و موفقی.)253-252 :1373 ،
بهطور سنتی ،واژههای گوناگونی همچون یادگیری ،آموزش و توسعه برای توسعه و پرورش
کارکنان مورداستفاده ﻗرار گرفته است .واژههای توسعه منابع انسانی 4و توسعه سرمایه انسانی
جﺪیﺪترین اصطالحهایی هستنﺪ که برای توسعه کارکنان در سازمانها مﺪنظر ﻗرار گرفته است.
بهطورکلی  ،توسعه سرمایه انسانی فرآینﺪ کمک به کارکنان برای بهبود وظای  ،دانش ،تجارب
وزنﺪگیشان است (الیون .)2552 ،همچنین ،توسعه سرمایه انسانی یک راه مؤثر برای مواجهه
با چالشهای متعﺪدی همچون تغییر کارکنان ،یکنواختی و عﺪم بهرهوری کارکنان و تغییرات
تکنولوژیکی جامعه مﺪنظر ﻗرار گرفته شﺪه است (آدوآکا1372 ،؛ به نقل از آیلگبیناسا.)2513 ،5
انیکیت و همکاران )2511( 6توسعه سرمایه انسانی را فرآینﺪ سیستماتیک ،مﺪاوم و استراتژیکی
میداننﺪ که هﺪفش افزایش دانش ،بهبود مهارتهای شاغالن و آموزش فنی در جهت افزایش
اثربخشی و برانگیختن تﺪابیر مؤثر در کارآموزان میباشﺪ .کردستانی ( )1372توسعه سرمایه
انسانی را دربرگیرنﺪه مجموعهای از شایستگیهای الزم برای استفاده از دانش ،مهارت و
تخﺼّص بهمنظور دستیابی به نتیجه برنامهها در نظر گرفته است .این شایستگیها شامل
ویژگیهایی همچون خالﻗیت ،انعطافپذیری ،توانایی رهبری ،توان ﺣل مسئله ،برﻗراری ارتباط
سازنﺪه با دیگران ،کارآفرینی و مهارتهای پیچیﺪهای همچون دانش چگونه آموختن میشود.
نکتهای که بایﺪ مورد توجّه ﻗرار داد این است که نبایﺪ توسعه سرمایه انسانی و توسعه منابع
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مـیکننـﺪ؛ زیـرا بـرای

ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای 25 / .....

انسانی را یکی ﻗلمﺪاد کرد .توسعه سرمایه انسانی ﺣوزهی گستردهتر و عمومیتری نسبت به
توسعه منابع انسانی دارد (پولیتیس .)2554 ،1در دیﺪگاه انسان بهعنوان منبع ،سازمانها با پیروی
از سنت کاپیتالیستی و سرمایهداری ،انسانها را بهعنوان کاال در نظر گرفته ،آنها را به دیﺪهی
نوعی وسیله مینگرنﺪ ،نه هﺪف .در این دیﺪگاه کمترین توجّه به آموزشوپرورش کارکنان شﺪه
و اگر هم توجهی شﺪه بیشتر در ﺣﺪ لفاظی مانﺪه است .از جهت دیگر ،در توسعه سرمایه
که با وظای

پیشروی آنها مرتبط است و هم به ظرفیت افزایش و ذخیره دانش ،مهارت و

تجربیات از طریق یادگیری افراد توجّه دارد .ازاینرو ،توسعه سرمایه انسانی محﺪوده ی وسیع-
تری از توسعه منابع انسانی را در بر میگیرد .در ادبیات توسعه منابع انسانی تأکیﺪ بر دانش
فردی و به ویژه دانش فرد در ارتباط با شغل است؛ در ﺣالی که در ادبیات توسعه سرمایه
انسانی بر ایجاد دانش و تسهیم آن بین گروهها و نهادی کردن آن بین فرآینﺪهای سازمانی تأکیﺪ
میشود (رایت و همکاران2551 ،2؛ به نقل از کردستانی .)1372 ،همچنین در دیﺪگاه توسعه
منابع انسانی هﺪف از برنامههای توسعهای ،تأکیﺪ بر کسب ارزشافزوده 3از سوی کارکنان
است ،در ﺣالی که در دیﺪگاه توسعه سرمایه انسانی هﺪف از برنامههای توسعهای ،خلق

ارزش4

از سوی کارکنان است (اینگام .)362 :2552 ،5تمایز اساسی بین این دو رویکرد ،در واژه
آموزش نهفته است .در دیﺪگاه توسعه سرمایه انسانی ،آموزش و متعاﻗب آن یادگیری ارزش-
آفرین ،عامل اصلی و به نوعی تنها عامل پرورش سرمایههای انسانی محسوب میشود .ولی در
ﺣوزه توسعه منابع انسانی ،آموزش یکی از نظامهای توسعه ی کارکنان محسوب میشود.
تئوری سرمایه انسانی تأکیﺪ دارد که هم سازمانها و هم افراد برای سرمایهگذاری در آموزش
(توسعه سرمایه انسانی) هزینه -اثربخشی این سرمایهگذاری را موردنظر ﻗرار میدهنﺪ (بیکر،
 .)1364بیکر ( ،)1362در مطالعه بنیادی خود با عنوان سرمایهگذاری در سرمایه انسانی :یک
تحلیل تئوریکی؛ فعالیتهایی که موجب توسعه سرمایه انسانی میشود را شامل آموزش رسمی
و آموزشهای غیررسمی شغلی (سرمایه انسانی عمومی) و آموزشهای ﺣین خﺪمت (سرمایه
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انسانی هم ﻗابلیتهای فردی ،دانش ،مهارتها و تجربیات کارکنان و مﺪیران مورد توجّه است
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انسانی ویژه) دانسته است .همچنین بیکر و اکثر پژوهشگرانی که چارچوب سرمایه انسانی را
پذیرفتهانﺪ ،معتقﺪنﺪ که مفاهیم آموزش ،مهارتها و سرمایه انسانی ﻗابلمعاوﺿه باهم هستنﺪ.
در اکثریت مطالعات صورت گرفته در ﺣوزهی سرمایه انسانی ،آموزش مؤلفه ی اصلی سرمایه
انسانی محسوب شﺪه است (شولتز .)1333 ،1در هر ﺣال ،ازنظر اکثر نویسنﺪگان ﺣوزه ی
سرمایه انسانی ،آموزش رسمی تنها راه برای ایجاد و توسعه مهارتها و دانش محسوب می-
دیگر آموزش ،ماننﺪ یادگیری از طریق عمل ،آموزشهای ﺿمن خﺪمت و ﺣین خﺪمت موجب
توسعه و بهسازی سرمایههای انسانی در جامعه و سازمانها میشونﺪ (به نقل از تاکسیارا،2
 .)2552همچنین بیکر ( )1362دو روش اساسی برای توسعه سرمایه انسانی در سازمانها را
شامل یادگیری ﺣین کار (کارآموزی ،کارورزی ،فراگیری ﺣین کار و )..و آموزش رسمی می-
دانﺪ (به نقل از فوالنی.)2553 ،3
همانگونه که اشاره شﺪ ،سرمایهگذاری انسانی دامنه گستردهای از فعالیتها ماننﺪ آموزش،
فراگیری ،4یادگیری ،تحرک شغلی ،مهاجرت ،سالمت و بهﺪاشت را شامل میشود (نادری،
 .)32 :1373آنچه در این پژوهش مﺪنظر است ،سرمایهگذاری انسانی است که به بهبود دانش،
مهارت و تخﺼّص منجر شود .لذا ،محور اصلی در این پژوهش در ﺣوزهی توسعه سرمایه
انسانی ،بر آموزش و فراگیری متمرکز است .واژه فراگیری به معنای یک فرآینﺪ برنامهریزیشﺪه
برای تغییر نگرشها ،دانش و مهارتها از طریق تجربه یادگیری بهمنظور عملکرد مؤثرتر در
یک فعالیت یا مجموعهای از فعالیتها میباشﺪ .هﺪف اصلی فراگیری در موﻗعیتهای شغلی،
توسعهی تواناییهای کارکنان و برآورده کردن نیازهای فعلی و آتی سرمایه انسانی سازمان می-
باشﺪ .توسعه به «رشﺪ واﻗعگرایانه توانایی یک شخص از طریق یادگیری آگاهانه و غیرتعمﺪی»
داللت دارد (میرزا و جوهری .)1335 ،5بهعبارتدیگر ،توسعه سیستمی است که بهبودهای
مستمر در اهﺪاف عملکردی کارکنان را در نقش اصلی ایجاد میکنﺪ (هال2557 ،؛ ترجمه
رﺣمانپور و کاظمینژاد .)233 :1331 ،مفهوم آموزش نیز به مجموعه فعالیتهایی اشاره دارد
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شود .با این وجود ،آراو ( )1362و یونگ ( )1332جزء نویسنﺪگانی هستنﺪ که معتقﺪنﺪ اشکال
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که هﺪف آنها توسعه دانش ،مهارت ،ارزشهای اخالﻗی و شناخت موردنیاز تمامی جنبههای
زنﺪگی میباشﺪ .لذا ،نمیتوان بهبود دانش و مهارتهایی که تنها به زمینهی فعالیتی خاصی
محﺪود هستنﺪ را معادل توسعه ﻗلمﺪاد کرد (اسمیت.)1332 ،1
واژهی توسعه سرمایه انسانی استراتژیک ،2بهطور فزاینﺪهای در سالهای اخیر مورداستفاده ﻗرار
گرفته است .بئر و همکاران ( ،)2555توسعهی سرمایه انسانی استراتژیک را یک مﺪاخلهی
 .)2552این رویکرد متفاوت از دیﺪگاه سنتی توسعه و فراگیری که بر واکنشپذیری ،سرمایه-
گذاریهای مجزایی که بر پاسخ به مسائل ویژه مبتنی است ،میباشﺪ .بر پایهی ادبیات توسعه
سرمایه انسانی ،سه دیﺪگاه متفاوت برای توسعه سرمایه انسانی مشخص شﺪه است .این سه
دیﺪگاه عبارتانﺪ از:
 )1دیﺪگاه انباشت توسعه سرمایه انسانی ،3که بر فراهم آوردن منابع برای رسیﺪن سازمان به
اهﺪافش متمرکز است؛
 )2دیﺪگاه ﻗرارداد روانشناختی ،4که بر رابطهی ﺣرفهای بین کارفرما و کارکنان متمرکز است و
 )3دیﺪگاه سازمان یادگیرنﺪه یا یادگیری جمعی 5که بر سازمان بهعنوان یک تولیﺪکننﺪهی
جمعی ،بهبوددهنﺪه و انتقالدهنﺪهی دانش متمرکز است (گاراوان.)1333 ،6
الگوی مفهومی پژوهش
با توجّه به مطالب مطرحشﺪه ،الگوی مفهومی پژوهش در ﻗالب شکل شماره  ،1نمایش داده
شﺪه است .همانطور که مالﺣظه میشود ،بامطالعهی مبانی نظری موﺿوع در خﺼوص توسعه
سرمایه انسانی ،سه عامل سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،2فرصتهای توسعه و

آموزش7

و راهنمایی و نظارت مﺪیر 3بهعنوان عوامل تعیینکننﺪه سیاستهای توسعه سرمایه انسانی مورد
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کنشگرایانه مرتبط با تغییر فرهنگی و برنامهریزی استراتژیک ﻗلمﺪاد میکننﺪ (به نقل از الیون،
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شناسایی ﻗرار گرفته است .این عوامل که از مﺪل الی ون ( ،)2552اﻗتباسشﺪه است ،سیاست-
های توسعه سرمایه انسانی را مورد ارزیابی ﻗرار میدهﺪ.

راهنمایی و

فرصت های
توسعه و
آموزش

نظارت مﺪیر

شکل شمار  .1الگوی مفهومی پژوهش

سؤالهای پژوهش
 )1وﺿعیت موجود سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران ازنظر کارشناسان چگونه است؟
 )2آیا تفاوت معناداری بین دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران ازلحاظ
سیاستهای توسعه سرمایه انسانی (سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،فرصتهای توسعه و
آموزش و راهنمایی و نظارت مﺪیر) وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
پژوهش ﺣاﺿر ازنظر هﺪف کاربردی و ازنظر شیوهی گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش ﺣاﺿر شامل کلیه کارشناسان دانشکﺪههای علوم رفتاری
و اجتماعی دانشگاه تهران در سال  34-1333بوده که تعﺪاد آنها برابر با  163نفر است .از این
تعﺪاد ،هرکﺪام از دانشکﺪههای مﺪیریت ،روانشناسی و علوم تربیتی ،علوم اجتماعی ،اﻗتﺼاد،
تربیتبﺪنی و علوم ورزشی و کارآفرینی به ترتیب دارای  33 ،16 ،35 ،33 ،31و  3کارشناس
هستنﺪ .تعیین ﺣجم نمونه در این دانشکﺪهها در دو مرﺣله صورت گرفته است:
در مرﺣله اوّل با استفاده از جﺪول مورگان ﺣجم کل نمونه محاسبه گردیﺪ .بنابراین ،با استفاده
از جﺪول مورگان ،ﺣجم نمونه ﺣﺪود  117کارشناس به دست آمﺪ که با توجّه به تجربه
پژوهشگران مبنی بر اینکه تعﺪادی از پرسشنامهها ناﻗص تکمیل میشونﺪ و یا اصالً تکمیل

Downloaded from ihej.ir at 22:06 +0330 on Sunday December 5th 2021

سیاست
های توسعه
سرمایه
انسانی

سیاست های
تأمین آموزش
و توسعه

ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای 23 / .....

نمیشونﺪ 25 ،درصﺪ پرسشنامه بیشتر بین کارشناسان توزیع شﺪ .لذا ،ﺣجم کل نمونه 142
کارشناس در نظر گرفته شﺪ.
در مرﺣله دوم با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب ،ﺣجم نمونه هر دانشکﺪه نسبت
به نمونه کل مشخص گردیﺪ .در جﺪول شماره  ،1چگونگی تعیین ﺣجم نمونه برای هر
دانشکﺪه مشخصشﺪه است.
جدول شماره  .1جامعه آماری و توزیع نمونه موردنیاز هر دانشکده

تعﺪاد کارشناسان
ﺣجم نمونه

31
22

16
14

33
34

3
7

ابزار گردآوری دادههای پژوهش عبارت است از پرسشنامه سیاستهای توسعه سرمایه انسانی
الیون ( )2552که دارای  15گویه و  3بُعﺪ سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،فرصتهای
توسعه و آموزش و راهنمایی و نظارت مﺪیر میباشﺪ ،که بر اساس مقیاس لیکرت از یک
(خیلی کم) تا پنج (خیلی زیاد) تنظیم شﺪه است .بُعﺪ سیاستهای تأمین آموزش و توسعه
دارای  3سؤال ،بُعﺪ فرصتهای توسعه و آموزش دارای  6سؤال و بُعﺪ راهنمایی و نظارت
مﺪیر دارای  6سؤال میباشﺪ .بﺪین ترتیب ،بهمنظور ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران از پرسشنامه 15
سؤالی استفاده شﺪه است.
دادههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار
استنباطی (کولموگروف -اسمیرن  ،آنوای یکراهه ،تی تست تک نمونهای ،تحلیل عاملی
تأییﺪی) ،تجزیهوتحلیل شﺪنﺪ .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای

SPSS

ویرایش  21و  LISRELویرایش  7/7استفاده شﺪ .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
« »5/722محاسبه شﺪ و روایی آن نیز از نوع سازه بوده است که از روش تحلیل عاملی تأییﺪی
استفاده شﺪ .برای مشخص نمودن اینکه آیا سیاستهای توسعه سرمایه انسانی بهدرستی توسط
عوامل فرعی و عوامل فرعی بهدرستی توسط سؤالها سنجیﺪه میشونﺪ ،از تحلیل عاملی
تأییﺪی مرتبهی دوم استفاده شﺪ که نتایج آن در نمودار شماره  ،1گزارششﺪه است:
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دانشکﺪه

مﺪیریت

روانشناسی و علوم
تربیتی
33
23

اﻗتﺼاد

علوم
اجتماعی
35
35

تربیتبﺪنی

کارآفرینی
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برای مشخص نمودن میزان برازش مﺪل از شاخصهای ﻗابلارائه در نرمافزار لیزرل استفاده
گردیﺪ که این شاخصها در جﺪول شماره  ،2ارائه شﺪه است.
جدول شماره  .2شاخصهای برازش الگوی سیاستهای توسعه سرمایه انسانی
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

خیدو ()ᵡ2

-

121/37

نسبت خیدو به درجهی آزادی

کمتر از 5

1/645

RMSEA

کمتر از 5/57

5/562

SRMR

کمتر از 5/57

5/522

NFI

نزدیک به 1

5/73

CFI

نزدیک به 1

5/72

IFI

نزدیک به 1

5/35

RFI

نزدیک به 1

5/33

GFI

نزدیک به 1

5/31

AGFI

نزدیک به 1

5/35

بر اساس یافتههای جﺪول شماره  ،2عوامل فرعی شکلدهنﺪهی سیاستهای توسعه سرمایه
انسانی در الگوی طراﺣیشﺪه عوامل مناسبی است؛ زیرا ،شاخصهای برازش الگو در تحلیل
عاملی تأییﺪی برازش الگو را فراهم مینماینﺪ .نسبت خیدو به درجه آزادی  1/64است.
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نمودار شماره  .1تحلیل عاملی مرتبه دوم عامل سیاستهای توسعه سرمایه انسانی
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مقﺪار RMSEA1برابر با  5/562و SRMR2نیز برابر با  5/522میباشﺪ که میزان ﻗابل ﻗبولی در
برازش الگو تلقی میشود .سایر شاخصهای برازنﺪگی ماننﺪ  RFI 6،IFI5،AGFI 4،GFI3نیز
مقادیر باالی  5/3بهعنوان شاخصهای مطلوب برازنﺪگی الگو تلقی میشونﺪ .همچنین
شاخصهای  NFI2با میزان  5/73و شاخص  CFI7نیز با میزان  5/72الگوی سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی را تأییﺪ مینماینﺪ.
برای بررســی سؤالهای پژوهش ،ابتﺪا بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگـروف  -اسمیرن

اســتفاده گردیــﺪ ،که یافتههای آن در جﺪول شماره  3آمﺪه است.

یافتههای ﺣاصـل از این آزمون نشـان میدهﺪ که فرض توزیع نرمال دادها برﻗرار اســت و
لذا ،میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
جدول شماره  .3آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
شاخصها

Kolmogrov-Smirnov Z

سطح معنیداری

سیاستهای تأمین آموزش و توسعه

1/344

5/554

فرصتهای توسعه و آموزش

1/546

5/224

راهنمایی و نظارت مﺪیر

1/122

5/125

متغیر

P=5/55

یافتههای سؤال اوّل پژوهش
وﺿعیت موجود سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران ازنظر کارشناسان چگونه است؟
بهمنظور بررسی مناسب یا نامناسب بودن وﺿعیت هر یک از پارامترهای مربوط به مؤلفههای
سیاستهای توسعه سرمایه انسانی به تفکیک پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه
1.

Root Mean Square Error of Approximation
Standardized Root Mean Square Residual
3. Goodness of Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Incremental Fit Index
6. Relative Fit Index
7. Normed Fit Index
8. Comparative Fit Index
2.
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یافتههای پژوهش
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تهران ،از آزمونتی تست تک نمونهای استفاده گردیﺪ ،که یافتههای آن در جﺪولهای شماره 4،5
و  ،6ارائه گردیﺪه است .با توجّه به یافتههای بهدستآمﺪه از جﺪول شماره  ،4وﺿعیت
دانشکﺪههای روانشناسی و علوم تربیتی ،اﻗتﺼاد ،علوم اجتماعی ،تربیتبﺪنی و کارآفرینی در
بُعﺪ سیاستهای تأمین آموزش و توسعه پایینتر از ﺣﺪ متوسط و میانگین نظری ارزیابی شﺪه
است .وﺿعیت دانشکﺪه مﺪیریت در بُعﺪ سیاستهای تأمین آموزش و توسعه در ﺣﺪ متوسط
جدول شماره  .4تعیین وضعیت سیاستهای تأمین توسعه و آموزش در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران برحسب آزمون tتک نمونهای (میانگین نظری= )3
شاخصها
تأمین آموزش و توسعه

فراوانی

میانگین

انحراف

خطای

استانﺪارد

استانﺪارد

 tمقﺪار

*

درجه

سطح

آزادی معنیداری

روانشناسی و علوم تربیتی

33

2/52

5/653

5/126

-2/432

32

5/535

مﺪیریت

31

3/53

5/753

5/233

5/113

35

5/357

علوم اجتماعی

35

2/42

5/773

5/236

-2/212

34

5/545

اﻗتﺼاد

16

2/45

5/262

5/255

-3/134

15

5/557

کارآفرینی

3

2/36

5/737

5/245

-2/475

7

5/527

تربیتبﺪنی و علوم ورزشی

33

2/42

1/152

5/353

-1/742

37

5/547

*توﺿیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنهی نمرهگذاری سؤالها ( 1تا  )5و محاسبهی نمرهی
کلی این بُعﺪ برﺣسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته شﺪه است.

با توجّه به یافتههای بهدستآمﺪه از جﺪول شماره  ،5وﺿعیت دانشکﺪههای روانشناسی و علوم
تربیتی ،اﻗتﺼاد و کارآفرینی در بُعﺪ فرصتهای آموزش و توسعه پایینتر از ﺣﺪ متوسط و
میانگین نظری ارزیابی شﺪه است .وﺿعیت دانشکﺪههای مﺪیریت ،تربیت بﺪنی و علوم ورزشی
و علوم اجتماعی در بُعﺪ فرصتهای آموزش و توسعه در ﺣﺪ متوسط ارزیابی شﺪ.
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ارزیابی شﺪ.

ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای 73 / .....
جﺪول شماره  .5تعیین وﺿعیت فرصتهای آموزش و توسعه در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
*

دانشگاه تهران برحسب آزمون tتک نمونهای (میانگین نظری= )3
شاخصها

فراوانی میانگین

فرصت آموزش و توسعه
روانشناسی و علوم تربیتی

خطای

انحراف

استانﺪارد استانﺪارد

درجه

مقﺪار t

آزادی

سطح

معنی-
داری

مﺪیریت

31

2/72

5/243

-5/527 5/216

35

5/525

علوم اجتماعی

35

2/55

5/332

-1/262 5/243

34

5/151

اﻗتﺼاد

16

2/36

5/251

-3/365 5/172

15

5/555

کارآفرینی

3

2/51

5/266

-2/373 5/254

7

5/533

تربیتبﺪنی و علوم ورزشی

33

2/42

1/522

-1/717 5/277

37

5/532

*توﺿیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجّه به دامنهی نمرهگذاری سؤالها ( 1تا  )5و محاسبهی نمرهی
کلی این بُعﺪ برﺣسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته شﺪه است.

بهمنظور بررسی وﺿعیت سیاستهای راهنمایی و نظارت مﺪیران در پردیسهای علوم رفتاری
و اجتماعی دانشگاه تهران از آزمونتی تست تک نمونهای استفاده گردیﺪ ،که یافتههای آن در
جﺪول شماره  ،6ارائه گردیﺪه است .با توجّه به یافتههای بهدستآمﺪه ،وﺿعیت دانشکﺪه
مﺪیریت ازنظر سیاستهای راهنمایی و نظارت مﺪیران باالتر از ﺣﺪ متوسط و میانگین نظری
ارزیابی شﺪه است .این در ﺣالی است ،که وﺿعیت سایر دانشکﺪهها ازلحاظ سیاستهای
راهنمایی و نظارت مﺪیران در ﺣﺪ متوسط ﻗرار دارد.
جﺪول شماره  .6تعیین وﺿعیت سیاستهای راهنمایی و نظارت مﺪیران در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران بر حسب آزمون tتک نمونهای (میانگین نظری= )3
شاخصها

انحراف

خطای

*

درجه

مقﺪار
t

آزادی

روانشناسی و علوم تربیتی

33

3/25

1/54

5/223

5/224

32

5/472

مﺪیریت

31

3/55

5/767

5/255

2/216

35

5/543

علوم اجتماعی

35

2/26

5/733

5/222

-1/567

34

5/355

اﻗتﺼاد

16

2/67

5/621

5/123

-1/231

15

5/532

کارآفرینی

3

2/72

1/252

5/322

5/456

7

5/632

تربیتبﺪنی و علوم ورزشی

33

3/55

5/373

5/262

5/171

37

5/753

فراوانی

میانگین

راهنمایی و نظارت مﺪیر

استانﺪارد استانﺪارد

سطح معنیداری

*توﺿیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنهی نمرهگذاری سؤالها ( 1تا  )5و محاسبهی نمرهی
کلی این بُعﺪ برﺣسب این دامنه ،میانگین نظری جامعه  3در نظر گرفته شﺪه است.
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33

2/42

5/215

-2/233 5/131

32

5/512
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با توجّه به یافتههای بهدستآمﺪه که در جﺪول شماره  2مشخص شﺪه است ،وﺿعیت
دانشکﺪههای روانشناسی و علوم تربیتی ،مﺪیریت ،علوم اجتماعی ،کارآفرینی و تربیتبﺪنی
ازنظر متغیر سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در ﺣﺪ متوسط است و با میانگین نظری تفاوت
معناداری نﺪارد .همچنین ،وﺿعیت دانشکﺪه اﻗتﺼاد در متغیر سیاستهای توسعه سرمایه انسانی
با میانگین نظری تفاوت معناداری را نشان میدهﺪ که گویای این است ،که متغیر سیاستهای
جدول شماره  .7تعیین وضعیت سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران برحسب آزمون tتک نمونهای (میانگین نظری= )3
شاخصها
فراوانی میانگین

سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی

انحراف

خطای

استانﺪارد استانﺪارد

*

مقﺪار
t

درجه

سطح

آزادی معنیداری

روانشناسی و علوم تربیتی

33

2/25

5/257

5/173

-1/325

32

5/215

مﺪیریت

31

3/15

5/252

5/212

5/253

35

5/436

علوم اجتماعی

35

2/65

5/716

5/217

-1/737

34

5/573

اﻗتﺼاد

16

2/42

5/621

5/123

-2/363

15

5/511

کارآفرینی

3

2/53

5/765

5/231

-1/251

7

5/153

تربیتبﺪنی و علوم ورزشی

33

2/65

5/324

5/224

-1/414

37

5/171

*توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنهی نمرهگذاری سؤالها ( 1تا  )5و محاسبهی نمرهی کلی
این بُعد برحسب این دامنه ،میانگین
نظری جامعه  3در نظر گرفته شده است.

یافتههای سؤال دوّم پژوهش
آیا تفاوت معناداری بین دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران ازلحاظ سیاست-
های توسعه سرمایه انسانی (سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،فرصتهای توسعه و آموزش
و راهنمایی و نظارت مﺪیر) وجود دارد؟
بهمنظور مقایسه وﺿعیت هر یک از پارامترهای مربوط به مؤلفههای سیاستهای توسعه سرمایه
انسانی در پردیسهای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران ،از آزمون آنوای یک راهه
استفاده گردیﺪ ،که یافتههای آن در جﺪول شماره  ،7ارائه گردیﺪه است .همچنان که یافتهها
نشان میدهﺪ (جﺪول شماره  ،)7بین دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران
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توسعه سرمایه انسانی در دانشکﺪه اﻗتﺼاد پایینتر از ﺣﺪ متوسط ﻗرار دارد.

ارزیابی رﺿایت کارکنان از سیاستهای 75 / .....

ازلحاظ سیاستهای توسعه سرمایه انسانی و ابعاد تشکیلدهنﺪهی آن در سطح  5/55تفاوت
معناداری مشاهﺪه نشﺪ.
جدول شماره  .8آزمون آنوای یک راهه برای مقایسه پردیسهای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
برحسب سیاستهای توسعه سرمایه انسانی و ابعاد آن
شاخصها
جمع
مجذورات

متغیّرها

درجه مجذور مقﺪار سطح
آزادی میانگین  Fمعنیداری
5/331

فرصتهای توسعه و آموزش

5
بین گروهها 1/775
درون گروهها 136 53/273
141 55/167
کل

5/322
5/251

5/537

راهنمایی ونظارت
مﺪیر

5
بین گروهها 6/276
درون گروهها 136 67/361
141 25/242
کل

1/352
5/352

1/436

5
بین گروهها 3/521
سیاستهای توسعه سرمایه انسانی درون گروهها 136 47/153
141 51/675
کل

5/214
5/633

1/127

5/423

5/242

5/251

5/353

بحث و نتیجهگیری
توسعه سرمایه انسانی یکی از وظای

مهم سازمانها میباشﺪ .در سطح جهانی توجّه خاصی به این

مقوله مبذول گشته و سازمانها موفق متوجّه شﺪهانﺪ که چنانچه درزمینهٔ توسعه سرمایه انسانی،
سرمایهگذاری کننﺪ ،بهرهوری سازمان و کارکنان بهطور چشمگیری بهبود خواهﺪ یافت .ازاینرو
هﺪف پژوهش ﺣاﺿر ،بررسی وﺿعیت سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در دانشکﺪههای علوم
رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران بوده است .یافتههای این پژوهش در زیر خالصهشﺪهانﺪ:
یافتهها در خﺼوص سؤال اوّل پژوهش مبنی بر چگونگی وﺿعیت سیاستهای توسعه سرمایه
انسانی و مؤلفههای آن (سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ،سیاستهای فرصتهای آموزش
و توسعه و سیاستهای نظارت و راهنمایی مﺪیر) در دانشکﺪههای علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه تهران نشان میدهﺪ که دانشکﺪه مﺪیریت در سه مؤلفه سیاستهای تأمین آموزش و
توسعه ( ،)3/53سیاستهای فرصتهای آموزش و توسعه ( ،)2/72سیاستهای نظارت و
راهنمایی مﺪیر ( )3/55و خود سیاستهای توسعه سرمایه انسانی بهعنوان یک سازه کلی

Downloaded from ihej.ir at 22:06 +0330 on Sunday December 5th 2021

5
بین گروهها 3/713
سیاستهای تأمین آموزش و توسعه درون گروهها 136 57/534
141 62/413
کل

5/264
5/221
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( )3/15دارای باالترین میانگین در مقایسه با بقیه دانشکﺪهها میباشﺪ .در این راستا ،دانشکﺪه
اﻗتﺼاد دارای کمترین میانگین ازنظر مؤلفههای سیاستهای فرصتهای آموزش و توسعه
( )2/36و سیاستهای نظارت و راهنمایی مﺪیر ( )2/67و خود سازه سیاستهای توسعه
سرمایه انسانی ( )2/42است .همچنین ،دانشکﺪه کارآفرینی دارای کمترین میانگین ازنظر
سیاستهای تأمین آموزش و توسعه ( )2/36میباشﺪ.
علوم تربیتی در مقایسه با دیگر دانشکﺪهها دارای میانگینهای باالتری ازنظر متغیر سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی و ابعاد آن میباشنﺪ .ویژگیهای اصلی برنامههای توسعه سرمایه انسانی در
دانشکﺪههای مﺪیریت و روانشناسی و علوم تربیتی که موجب برتری آنها ازنظر سیاستهای
توسعه سرمایه انسانی در مقایسه با سایر دانشکﺪهها شﺪه شامل این موارد است :دسترسی کارکنان به
مﺪیر ،راهنمایی مناسب کارکنان از سوی مﺪیران خود ،تشویق کارکنان به توسعهی ﺣرفهای از سوی
مﺪیران خود ،ﺣمایت مﺪیران دانشکﺪه از پیشرفت شغلی کارکنان ،مهیاکردن فرصتهای کاری
مناسب برای توسعه و رشﺪ کارکنان از سوی دانشکﺪه ،دسترسی برابر کارکنان به فرصتهای
آموزشی در دانشکﺪه ،ارائه ﺣمایت و آموزش مناسب برای اثربخشی کارکنان در کار از سوی
دانشکﺪه و ارائه مهارت و آموزش شغلی مناسب به کارکنان از سوی دانشکﺪه.
یافتهها در خﺼوص سؤال دوم پژوهش مبنی بر مقایسه دانشکﺪههای علوم رفتاری و اجتماعی
دانشگاه تهران ازلحاظ سیاستهای توسعه سرمایه انسانی (سیاستهای تأمین آموزش و
توسعه ،فرصتهای توسعه و آموزش و راهنمایی و نظارت مﺪیر) ،نشان داد که تفاوت
معناداری بین پردیسهای علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران ازلحاظ متغیر پژوهش و
ابعاد آن وجود نﺪارد .همچنین با بررسی ابعاد سیاستهای توسعه سرمایه انسانی در این
دانشکﺪهها مشخص شﺪ که بُعﺪ فرصتهای آموزش و یادگیری در تمام پردیسهای علوم
رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران در ﺣﺪ پایینی ﻗرار دارد.
تئوریهای مﺪرن ﺣوزهی سازمان و مﺪیریت اذعان دارنﺪ که افرادی که در سازمانها کار می-
کننﺪ ،داراییهای ﺣیاتی و بیبﺪیلی هستنﺪ که میتواننﺪ توسعه و کسب مزیت پایﺪار
استراتژیک را برای سازمانها به ارمغان بیاورنﺪ (هاشی و بشیر)2553 ،؛ لذا ،مسئوالن و مﺪیران
دانشکﺪههای فوق و در مقیاسی گستردهتر دانشگاه تهران ،بایستی برنامههای جامعی برای
توسعه توانمنﺪیهای شناختی ،مهارتهای فراشناختی و شایستگیهای عاطفی و ارتباطی
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بررسی یافتههای پژوهش این نکته را آشکار میسازد که دو دانشکﺪه مﺪیریت و روانشناسی و
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کارکنان خود تﺪارک ببیننﺪ .ازاینرو ،بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای بهبود ابعاد
سیاستهای توسعه سرمایه انسانی دانشکﺪههای موردمطالعه به شرح زیر ارائه میگردد:
ال ) فراهم کردن فرصتهای برابر ،مناسب و موردنیـاز هـر کارمنـﺪ بـر اسـاس نیازسـنجی از
کارمنﺪان و بررسی شرح شغل مشاغل مورد تﺼﺪی برای برنامههای آموزشی و توسعهای؛
ب) ایجاد مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی در دانشگاه تهران برای رفع نیازهای کارکنان؛
آموزشی را نﺪارنﺪ و
د) تﺪوین نظام شایستهساالری مناسب برای ارتقای کارکنان توانمنﺪ.
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ج) توجه بیشتر بر آموزشهای مبتنی بر وب برای کارکنانی که فرصت ﺣضور در کـالسهـای
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