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                                                                                 اًذاسهذيزيتدٍلتيچطن

 1390ـ ظّؿتبٓ  8قْبضٙ                                                                                      

  23- 43ل  ل                                                                             

ّايهذيزاىهٌاتغاًساًيتخصدٍلتيطزاحيهذلضايستگي

درايزاى


،***،اكزمّاديشادُ**ػليرضائياى،*كزيويػثاسؼليحاج

1****ًائيٌيػليتٌيادي

چكيذُ
 آفطيٖي مبض اّطٗظ، ت٘خٚ ثٚ اضظـٗ  ٛبي مؿت ّعيت ضقبثتي زض فضبي مؿت تطئ خٖجٚ يني اظ ِّٜ     

ٛبي إؿبٕي اؾت. ْٛچٖئ ت٘خٚ ثٚ  ٛبي ّح٘ضي ؾطّبيٚ ّٖبثـ إؿبٕي ٗ تْطمع ثط قبيؿتيي
ٗيػٙ ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثرف زٍٗتي مٚ ذ٘ز ّتٍ٘ي اخطاي  ٛبي ّسيطيتي ّسيطآ، ثٚ قبيؿتيي

ٔ اي ثطذ٘ضزاض اؾت. ثٖبثطائ زض اي ٖس، اظ اْٛيت ٗيػٙٛؿتؾيؿتِ ّسيطيت ّجتٖي ثط قبيؿتيي زض زٍٗت 
ٛبي ّٖبثـ إؿبٕي، يل ّسً  ّتقسز إدبُ قسٙ زض ظّيٖٚ قبيؿتيي ٛبيٚ ّقبٍٚ پؽ اظ ثطضؾي ّغبٍق

ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ  ٛبي ّسيطيتي، قبيؿتيي ٛبي ٛ٘قي، قبيؿتيي اثتنبضي، ّتكنٌ اظ قبيؿتيي
ّجٖبي  زض ازاّٚ ثط قس إؿبٕي ٗ اضظـ آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي  ثب اؾتفبزٙ اظ ضٗـ ىطٗٙ مبٕٕ٘ي عطاحي

ىيطي،  پطؾكٖبّٚ تسٗئ ٗ پؽ اظ اعْيٖبٓ اظ ضٗايي ٗ پبيبيي اثعاض إساظٙ ٛبي ؾؤاًّسً عطاحي قسٙ، 
پطؾكٖبّٚ زض ّيبٓ ْٕٕ٘ٚ آّبضي ّتكنٌ اظ ثطذي مبضقٖبؾبٓ ٗ ّسيطآ ّطتجظ ثب ّسيطيت ّٖبثـ إؿبٕي 

مـْي -امتكبفي ٗ ميفي-نيفياظ ٕ٘ؿ ت٘ پػٗٛفشمط اؾت مٚ ائ  قس. الظُ ثٚ ٛب ت٘ظيـ   زض ٗظاضتربٕٚ
، ثٖبثطائ اؾت  قسٙؾبظي ّقبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزٙ  اظ ّـسً پػٗٛف ٛبيٚ اي آظّ٘ٓ فطضـيث٘زٙ ٗ ثط

ٛبي  ٛبي ّسيطيتي ٗ قبيؿتيي ٛبي ٛ٘قي ثط قبيؿتيي زٛس مٚ قبيؿتيي ٕكبٓ ّي پػٗٛفٕتبيح 
ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي  قبيؿتيي ٛبي ّسيطيتي ثط ىصاض ث٘زٙ ٗ قبيؿتييتأثيطّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي 

ٛبي ّسيطآ  ييآفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي فقظ قبيؿت ىصاضي ثط ضٗي اضظـ تأثيط؛ ْٛچٖئ زض ٛؿتٖساثطىصاض 
 ثبقٖس. زاض ّيّٖبثـ إؿبٕي ّقٖب
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هقذهِ.1

  ٚ ٛـبي ؾـبظّبٕي   ت٘خٚ ثٚ ّٖبثـ إؿبٕي ٗ ت٘ؾقٚ ٗ ت٘إْٖسؾبظي آٓ مٚ اضظقـْٖستطئ ؾـطّبي
ثبقس، ّؤيس ائ ٗاققيت اؾـت  مالؼ خٜبٕي ّيافعايي زض ّحؿ٘ة قسٙ ٗ ّح٘ض ت٘إبيي ٗ زإف

ٕؾط قـطاض ىطفتـٚ ٗ پـطٗضـ ٗ    ٛب، ّـس  مٖٖسٙ ٗ ّؤثط زض ؾبظّبٓيل تقيئ فٖ٘آ قط مٚ إؿبٓ ثٚ
ؾت. ثٖبثطائ إدـبُ اقـساّبت   ّ٘خت ت٘ؾقٚ ْٛٚ خبٕجٚ ٗ ّت٘اظٓ ؾبظّبٓ ا ،ت٘ؾقٚ ّٖبثـ إؿبٕي

ـ   ىطايبٕٚ زض ح٘ظٙ ّسيطيت ّٖبثـ إؿبٕي،آفطئ ٗ تحً٘ اضظـ ٛـبي  قبيؿـتيي  اّنـبٓ ىؿـتط
آٗضز. ْٛچٖئ زض ّحيغي مـٚ ثـب تيييـطات ّؿـتْط      مبض ضا فطاِٛ ّيٗ ّح٘ضي زض فضبي مؿت

مبض، تيييطات ؾـطيـ فٖـبٗضي ٗ ضقبثـت ّجتٖـي ثـط      ٗ ضٗ اؾت ٗ ّسيطآ ثب خٜبٕي قسٓ مؿتٚ ضٗث
ٚ    إس، ّيٛب ّ٘اخٚقبيؿتيي ثطاي خصة ٗ اؾتفبزٙ اظ اؾتقساز ٛـبي  ثبيـس ّـسيطيت ثٜيٖـٚ ؾـطّبي

ضز ت٘خٚ مبفي قطاض ىيطز، اّب ٕنتـٚ ّٜـِ   إؿبٕي زض اثقبز ٗ مبضمطزٛبي ّرتَف ّٖبثـ إؿبٕي ّ٘
ايٖدبؾت مٚ اؾتفبزٙ اظ ّسيطآ مبضآّس زض ائ فطنٚ ثبفث ضقس ٗ افـتالي مَيـٚ اثقـبز ّٖـبثـ     

ٛبي ّ٘ضز ٕيبظ ّسيطآ ّٖبثـ إؿـبٕي ّتٖبؾـت ثـب    ز؛ ثٖبثطائ ثطقْطزٓ قبيؿتييق٘إؿبٕي ّي
ٛب ثطاي ائ زؾتٚ اظ ّـسيطآ  ييقطايظ خسيس ٗ اٍعاّبت ثّ٘ي ٗ فطٖٛيي ٗ عطاحي ّسً قبيؿت

 پصيط اؾت.اختٖبة ٕب
اظ ٕقغٚ ٕؾط زييطي ٕيع قبثٌ تأّـٌ اؾـت ٗ    ت٘خٚ ثٚ ّ٘ض٘ؿ قبيؿتيي زض فطنٚ ّسيطيت     

آٓ ايٖنٚ اىط چٚ ضٕٗس عطح ّ٘ض٘ؿ ّسيطيت قبيؿتيي زض فطنٚ ثرف ذه٘ني ؽٜ٘ض ٗ ثطٗظ 
اّـب ثطذـي اظ إسيكـْٖسآ آٓ ضا     يبفتٚ ٗ مْتط زض ثرف فّْ٘ي ٗ زٍٗتي ْٕبيـبٓ قـسٙ اؾـت،   

ٛـبي ّ٘خـ٘ز زض زضٗٓ   إس تب ث٘ضٗمطاؾي ٛبي زٍٗتي زض ٕؾط ىطفتٚ فٖ٘آ اٛطّي ثطاي ؾبظّبٓٚ ث
ؾـيط ت٘خـٚ ثـٚ ايـٔ     ثب ت٘خٚ ثٚ ايـٔ اّـط،   [. 9] ٖسمٖذ٘ز ضا ثٚ ٗاحسٛبي مبضا ٗ ّٖقغف تجسيٌ 

ٛب زض ق٘إئ ثٚ قبيؿتييّ٘ض٘ؿ زض ثرف زٍٗتي ٕيع قتبة ىطفتٚ اؾت، ّؤيس ائ ثحث، ت٘خٚ 
ذسّبت مك٘ضي مك٘ضٛبيي ْٛچ٘ٓ ايبالت ّتحسٙ اّطينب، مبٕبزا، إيَؿـتبٓ، آٍْــبٓ، َٛــٖس،    

؛ چطا مٚ زض زٕيبي ّسضٓ اّطٗظي، ٛط مك٘ضي ثـطاي افـعايف ؽطفيـت    [12] اؾتغاپٔ  ٗ ؾ٘ئس
بٕي اؾت تـب  حنْطإي ٗ ٕيع افعايف مبضايي ٗ اثطثركي ذسّبت فّْ٘ي، ٕيبظّٖس ّسيطآ ٗ مبضمٖ

ثت٘إس ثطاؾبؼ قبيؿتيي ذ٘يف ثٚ اضائٚ ذسّبت ثٜتط ثٚ قـٜطٕٗسآ ثطاؾـبؼ ّٖـبفـ فْـّ٘ي     
ٛـبي ذـ٘يف ضا   قبيؿـتيي ٛـب ٗ   افعٗٓ تيييطات، ت٘إْٖسيّقٚ پطزاذتٚ ٗ ّتٖبؾت ثب ضقس ضٗظخب

 . ثٜج٘ز ثركٖس
اظ ثرف فّْ٘ي، ثب اٍٜبُ اظ ّغبٍت پيف ىفتٚ ٗ ت٘خٚ ثٚ ف٘اَّي ْٛچ٘ٓ افعايف إتؾبضات      

تْطمع ثط ضٗينطزٛبي ٕ٘ئ زض فطنٚ ّسيطيت ّٖـبثـ إؿـبٕي ْٛچـ٘ٓ ثٖيـبٓ ٕٜـبزٓ ضٗينـطز       
ثركي ذسّبت فّْ٘ي ثٚ قٜطٕٗسآ ؿتيي، ضطٗضت افعايف مبضايي ٗ اثطّسيطيت ّجتٖي ثط قبي

 ٚ ــ ــب ث ــتقطاض فط    اظ عطي ــسيطآ، اؾ ــبٓ ٗ ّ ــغن مبضمٖ ــتيبٓ زض ؾ ــبضىيطي قبيؿ ــسٛبي آم يٖ
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ضطٗضت تيييط ٕيبٙ اظ ضٗينطز ّجتٖي ثط قيٌ ثٚ ضٗينطز ّجتٖي ثـط قبيؿـتيي،   ؾبالضي،  قبيؿتٚ
ضـطٗضت ٕيـبظ ثـٚ يـل ّـسً خـبّـ        آ قبيؿتٚ زض ثرف فْـّ٘ي ٗ ... ت٘خٚ ثٚ پطٗضـ ضٛجط

       ٗيـػٙ زض ثرـف زٍٗتـي مكـ٘ض احؿـبؼ      ّسيطيت قبيؿتيي زض فطنٚ ّسيطيت ّٖبثـ إؿبٕي ثٚ
 .[19]ق٘زّي

ٓ مٚ اظ ٍحـبػ ٕيـطٗي إؿـبٕي ّتـرهم زض ّطتجـٚ ّٖبؾــجي قــطاض    زض مكـ٘ضّبٓ ايـطا     
ىيطي ٗ ّسيطيت ثٜيٖٚ ائ ؾطّبيٚ فؾيِ إؿبٕي ّؿتَعُ تيييط ّٜبضت، زإف، ٕقـف   زاضز، ثٜطٙ
ً  ٛبي ّتٍ٘يبٓ ّٖبثـ إؿبٕي اؾت ٗ ٗضٗز ثٚ حـ٘ظٙ فقبٍيت ٗ قبثَيت ىــطايبٕٚ ّيــؿط    ٛـبي تحـ٘

ضٛجـطي ّٖـبثـ   ىط، حـبّي، قـطيل ّجٖـبيي ٗ     ي ْٛچ٘ٓ ت٘ؾقٚٛبيٕقف يق٘ز ّيط ثب ايفب ْٕي
ثٖبثطائ زض ّؿيط تقبٍي ّٖبثـ إؿبٕي ٗ ْٛعّبٓ ثب تيييطات ّحيظ زضٕٗي ٗ ثيطٕٗي  [.18] إؿبٕي
ٗيـػٙ زض ثرـف زٍٗتـي مـٚ زاّٖـٚ       ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثٚمبض، ت٘خٚ ثٚ قبيؿتييٗ مؿت

ٗ ؾـسؽ   اؾتىصاض تأثيطؿتقيِ ثط تْبّي آحبز خبّقٚ ّغيطٛب ّؿتقيِ يب  ٗ اقساّبت آٓ ٛب تهْيِ
ٛـبي ٕيطقـي ٗ    ٕبپصيط ثـ٘زٙ ٗ تفـبٗت    عطاحي ّسً ثّ٘ي ّسيطيت قبيؿتيي زض ايطآ، اختٖبة

ثـب  ْٕبيـس.   ّبٛ٘ي زض ّبٛيـت ٕـؾبُ خْٜ٘ضي اؾـالّـي ائ ضطٗضت ٗ اْٛيت ضا ّضبفـف ّي
ّ  عطاحي ّسً قبيؿتيي ت٘خٚ ثٚ ائ اّط،  ٖـبثـ إؿـبٕي ثرـف زٍٗتـي ايـطآ اظ      ٛبي ّـسيطآ 

ثرـف  ٛـب زض  ٗ ِٛ ضاؾتب ثب ائ ٛسف، تؿطي زازٓ ّ٘ض٘ؿ قبيؿتيي اؾت پػٗٛفاٛساف ائ 
ت٘إـس زض   ؾبالضي زض ٕؾبُ ازاضي ٕيع ّي  فٖ٘آ اثعاضي ثطاي تحقب فطايٖس قبيؿتٚ زٍٗتي ايطآ ثٚ

 ٕؾط ىطفتٚ ق٘ز.

 
.هثاًيٍچارچَبًظزيتحقيق2

ٛب  خسيسي ٕيؿت؛ ثَنٚ ضّٗي ح٘ظٙ ّسيطيت ّٖبثـ إؿبٕي ضٗينطز زض 1قبيؿتييضٗينطز      
ٕبُ قبيؿتيي زض ٕؾط ىطفتٚ ث٘زٕس.   ٛبيي ضا ثٚ ٛب ٗ نالحيت ٕؿجت ،ذ٘ة ضّٗي ثطاي يل ؾطثبظ

ىطزز؛ يقٖي ظّبٕي مٚ  ّيثط  1970ْٛچٖئ ثٚ مبضىيطي قبيؿتيي زض فطنٚ ّسيطيتي ثٚ زٛٚ 
ّٖبثـ إؿبٕي ضا ّقطفي ٗ ّغطح ْٕ٘ز. زض آٓ  ّجبٕي ٕؾطيبيؿتيي زض ايسٙ ق 2مََٖس زي٘يس ّل

مٚ زض  پػٗٛكييٖسٛبي إتربة افطاز ث٘ز. ٗي زض آٛب ٗ فط ظّبٓ تالـ اٗ خٜت ثٜج٘ز ضٗيٚ

ٛبيي ْٛچ٘ٓ حؿبؾيت ثئ فطزي، ّالحؾبت  إدبُ ىطفت، ٕكبٓ زاز مٚ قبيؿتيي 1973ؾبً
ٛبيي ضا ثئ افـطاز  زض ؾغ٘ح ّرـتَف، تفـبٗتّسيطيـتي ٛبي  ّثجت چٖس فطٖٛيي ٗ ّٜـبضت

ضٗينطزٛبي ّجتٖي ثط قبيؿتيي ّسيطآ، ثٚ  ،زض ازاّٚ ٗ زض عً٘ ظّبٓ. [13] آٗضز ثـٚ ٗخ٘ز ّي
ضيعي ٕيطٗي إؿبٕي،  يل اثعاض اؾبؾي ٗ حيبتي زض مبضمطزٛبي ؾبظّبٕي ْٛچ٘ٓ ثطٕبّٚ

                                                 
1. Competency 
2 . McClelland 
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ؽ اظ عطح ايسٙ قبيـؿتيي ايٖـنٚ پضيعي خبٕكيٖي ٗ اضظيـبثي فَْنطز تجسيٌ قس؛ تب  ثطٕبّٚ
مََٖس، ث٘يبتعيؽ ائ انغالح ضا ّتساًٗ ٗ ّكٜ٘ض ؾبذت ٗ ؾسؽ ٗٗزضٗف زض ؾبً  ت٘ؾـظ ّل

فٖ٘آ تطميجي اظ إييعٙ، ذهيهٚ، ّٜبضت، ذ٘زپٖساضي، ٕقف اختْبفي ٗ  قبيؿتيي ضا ثٚ 1991
ٗخ٘ز ٚ ؿتيي ٛب ثزإف ّغطح ؾبذت مٚ ائ ذ٘ز ّدبٍي ضا ثطاي ثحث ٗ ّٖبؽطٙ پيطاّ٘ٓ قبي

 [.5] آٗضز

ٛبي ّتقسزي اضائٚ قسٙ  ٛبي ائ ّقبٍٚ، تقبضيف ٗ ّسً ٗاغٙ ثطاي قبيؿتيي ٗ زييط مَيس
 ت٘آ ثيبٓ زاقت مٚ: ىٕ٘ٚ ّي تقبضيف ٗ ّسً ٛبي ثطىعيسٙ ضا ائ اؾت مٚ

ٖي مٚ پتبٕؿيٌ ٗ ؽطفيت ٛبي نطين ٗ ضْ ميجي اؾت اظ زإف، ضفتبض ٗ ّٜبضتقبيؿتيي تط
 [.7] زٛسثرف ٗؽبيف ضا ثٚ افطاز ّيطإدبُ اث

(IC)ٛـبي ٛ٘قـي  قبيؿـتيي
ٛـبي ث٘يـبتـعيـؽ ٗ  سىـبٙاؾـبؼ زيمٚ زض ائ ّـقبٍٚ ثط 1

، تطميـجي اظ قبيـؿـتـيي ٛـ٘ـ فـبعـفي 3ضيبٓ ٗ زييطآ يب ّجـتٖي ثط ٕؾـطات 2ضأتي
(EIC)

(SIC)، قـبيـؿتيي ٛ٘ـ اختْبفي 4
(CIC)قٖبذتي  قبيؿتيي ٛ٘ـٗ  5

زض ٕؾط  6
 ٛبي ّرتَف فجبضت اؾت اظ: ىطفتٚ قسٙ اؾت، ْٛطاٙ ثب ثيبٓ تقطيف ٛ٘ـ

ىطزز  ٛبي فبعفي ٗ اختْبفي تكنيٌ ّي ٛب ٗ ت٘إبيي اي اظ زإف ٛ٘ـ فبعفي اظ ّدْ٘فٚ
[؛ 10] زٛس قطاض ّي تأثيط ع٘ض ّؤثطي تحت مٚ قبثَيت مَي ّب ضا زض پبؾد ثٚ ٕيبظٛبي ّحيغي ثٚ

ْٛچٖئ قبيؿتيي ٛ٘ـ فبعفي ّتكنٌ اظ ت٘إبيي تكريم، فِٜ ٗ اؾتفبزٙ اظ اعالفبت 
 [.6] اؾتفبعفي فطزي ثب ٛسف ضٛجطي ثطتط يب فَْنطز ّتقبٍي ٗ مبضآّستط 

فجبضت زييط  آّيع ثب افطاز اؾت ٗ يب ثٚ ٛبي تقبٌّ ّ٘فقيت ٛ٘ـ اختْبفي تطميجي اظ ّٜبضت
 ٕبيي ّقبقطت ثٜيٖٚ ثب افطاز ٗ خَت ْٛنبضي ايكبٓ ثب ذ٘زٛ٘ـ اختْبفي فجبضت اؾت اظ ت٘ا

[. ْٛچٖئ قبيؿتيي ٛ٘ـ اختْبفي فجبضت اؾت اظ ت٘إبيي تكريم، فِٜ ٗ اؾتفبزٙ اظ 4]
 [.6] اعالفبت فبعفي پيطاّ٘ٓ زييطآ ثب ٛسف ضٛجطي ثطتط يب فَْنطز ّتقبٍي ٗ مبضآّستط

 ّطتجظ ثب تفنط ٗ تحَيٌ اعالفبت ٛبي اي اظ ّٜبضت قٖبذتي فجبضت اؾت اظ ّدْ٘فٚ ٛ٘ـ
[؛ ْٛچٖئ قبيؿتيي ٛ٘ـ قٖبذتي فجبضت اؾت اظ ت٘إبيي تأٌّ ٗ تحَيٌ اعالفبت ٗ 4]

 [. 15] قٕ٘س مٚ ثبفث فَْنطز ّتقبٍي ٗ مبضآّستط ّيٛبيي  ّ٘ققيت
(MC)ٛبي ّسيطيتي  ثطضؾي قبيؿـتيي

ٛبي مبضمطزي  ٛب ٗ ترـهم ٕؾط اظ ح٘ظٙ نطف 7
مٚ ٛبي ّرتَف اؾت؛ ٛب ٗ ضٗينطز ثٖسي ز، حبمي اظ زؾتٚق٘سيطآ امتؿبة ثبيس ت٘ؾظ ّ مٚ ّي

                                                 
1. Intelligence Competency 

2. Boyatzis & Ratti  

3. Ryan & et al 
4. Emotional Intelligence Competency 

5. Social Intelligence Competency 

6. Cognitive Intelligence Competency 
7. Managerial Competencies 
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ٛبي  ثٖسي زض قبٍت ؾٚ ح٘ظٙ قبيؿتيي تقؿيِت٘آ ثٚ ّ٘اضز شيٌ اقبضٙ مطز:  ثطاي ْٕٕ٘ٚ ّي
ٛبي  [؛ ثطضؾي ٗ تقيئ قبيؿتيي20] ٛب ّجتٖي ثط زإف، ّجتٖي ثط ّٜبضت ٗ ّجتٖي ثط اضظـ

زض يل قبٍت ينسبضچٚ  1تي ثطيتبٕيب ثب اضائٚ چٜبض اثطقبيؿتييّسيطيتي زض ٕيطٗي زضيبيي ؾَغٖ
ٛبي تقبَّي ٗ  ؾبظي، قبيؿتيي ٛبي ِٛ خٜت ٛبي ازضامي، قبيـؿتيي فٖبٗئ قبيؿتييتحت 

ٛبي ّسيطيتي زض اضٗپب مٚ زض قبٍت  [؛ ٗ ثطضؾي قبيؿتيي21آفطيٖي ] يتٛبي ّ٘فق قبيؿتيي
ّسيطآ فبٍي ٗ ّيبٕي زض ؾطتبؾط ّطظٛبي اضٗپب ّٖؾ٘ض ثطضؾي اْٛيت قبيؿتيي  مٚ ثٚ پػٗٛكي

ٗيػىي ٗ  45ٛبي ّرتَف ؾبظّبٕي ن٘ضت ىطفت ٗ تقساز  ٛبي ّرتَف ٗ إساظٙ ٗ زض ّحيظ
 [.11]ثٖسي قس  قبيؿتيي، قْبضـ ٗ ضتجٚ

تـ٘آ ٛـبي ّـغـطح زض ظّـيٖـٚ قـبيـؿـتيي ّـسيـطيـتي، ّـي اظ زيـيـط ّـسًْٛچـٖيـٔ 
PMCDقـبيؿـتيي ّـسيـط پـطٗغٙ  ثـٚ چـبضچـ٘ة تـ٘ؾـقـٚ

PMBOKزض قـبٍـت  2
اقـبضٙ  3

ٛبي خٜبٕي ّسيطيت  ٛبي قبيؿتيي ـبثطايـٔ ثب تـ٘خٚ ثٚ تقيئ قبذم[. ث14ٖاقـبضٙ مـطز ]
ٗ ٗاحسٛبي قبيؿتيي ٗ ( 1998پطٗغٙ )ضٗينطزي خٜبٕي ثٚ قبيؿتيي ّسيطيت پطٗغٙ زض ؾبً 

قبيؿتيي ّ٘فقيت اثقبز ٛبي قرهي ّسيطيت پطٗغٙ،  ٛبي ّٖسضج زض ؾبذتبض قبيؿتيي ّدْ٘فٚ
ٗ ٕف٘ش، قبيؿتيي ّسيطيتي، قبيؿتيي  تأثيطٗ اقساُ، قبيؿتيي اثطثركي قرهي، قبيؿتيي 

ثبقس مٚ قبيؿتيي ّسيطيتي زض  ضؾبٕي ٗذسّبت إؿبٕي ّغطح ّي قٖبذتي ٗ قبيؿتيي مْل
 ٛب زض ٕؾط ىطفتٚ قسٙ اؾت. مٖبض زييط قبيؿتيي

ت٘آ ثٚ ّسً اؾَ٘مبُ ٗ  ٛبي ّسيطيتي، ّي ّغطح قسٙ زض ظّيٖٚ قبيؿتيي ٛبي اظ زييط ّسً
ّسيطيت ثط  قبيؿتييمٚ اظ اضمبٓ انَي ائ پػٗٛف اؾت اقبضٙ ْٕ٘ز. زض ايٖدب  4زييطآ

قبيؿتيي اقساُ اؾتطاتػيل  ،6(PACضيعي ٗ ّسيطيت ) ثطٕبّٚ تيي، قبيؿ5(SMCذ٘يكتٔ )
(SAC)7قبيؿتيي ، ( اضتجبعيCC)8 ،ِقبيؿتيي تي ( مبضيTWC)9 چٖس فطٖٛيي  ٗ قبيؿتيي

 [.17زٖٛس ] اخعاي انَي ّسً ضا تكنيٌ ّي 10(MCCفطٖٛيي )
ٛبي ّرتَفي اضائٚ قسٙ  ّسً 11(HRMCٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ) زض ذه٘ل قبيؿتيي

پطزاظز،  ّيت٘ؾقٚ ّٖبثـ إؿبٕي  ح٘ظٙ ّترههئ ٛبي ٛب ٗ قبيؿتيي قبثَيتاؾت مٚ ثطذي ثٚ 

                                                 
1. Supra Competency  
2. Project Manager Competency Development 

3. Project Management Body of Knowledge 

4. Slocum & et al 
5. Self Management Competency 

6. Planning and Administration Competency 

7. Strategic Action Competency 
8. Communication Competency 

9. Teamwork Competency 

10. Multicultural Competency 
11. Human Resource Managers Competencies 
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 اقبضٙ زاضز:  ظيط ٛبي قبيؿتييمَي ثٚ فٖ٘آ  قفض قبٍت مٚ ز 1ّسً ىيجطؾّ٘ٓٔ خَْٚ 
ٗمبض،  ٛبي فّْ٘ي مؿت اضتجبعي، قبيؿتييٛبي  ّسيطيتي، قبيؿتيي ٛبي قبيؿتيي
ٗ ثطذي زييط [ 8]ٛبي قبٕٕ٘ي اذالقي  ٛبي تٖ٘ؿ ٗ قبيؿتيي ٛبي ضيبضي، قبيؿتيي قبيؿتيي

ٍطيچ ٗ ٗآقبي اخَْٚ ّغبٍقبت  ؛ ّٔپطزاظٕس ّي -إؿبٕيٚ قبيـؿتيي ّٖبثـ ع٘ض ذبل ث ثٚ
تطئ ٗ  [. ايكبٓ زض زإكيبٙ ّيكييبٓ، ع٘الٕي18] ّيالزي ثٚ ثقس 1987اظ ؾبً  2ْٛنبضإف

 ٛبي ّتٍ٘يبٓ ّٖبثـ إؿبٕي ضا زض چٖس ّقغـ انَي  تطئ ّغبٍقٚ زض ظّيٖٚ قبيؿتيي ثعضه
ؾبً  20ٗ زض عي ثيف اظ  ّيالزي 2007ٗ  2002، 1997، 1992، 1987زض عً٘ ؾبٍيبٓ 

إس ضا اضائـٚ  إدـبُ زازٙ ٗ پٖـح ّسً مٚ زض عـً٘ ظّـبٓ، ثـطٗظ ضؾـبٕي ٗ تنْيـٌ قـسٙ
[.19ْٕبيٖس ] ّي

 فٖ٘آ ّثبً ثٚاؾت، سٙ ٛب ٕيع تؿت قٛب زض زييط مك٘ض ْٛچٖئ ٕتبيح ثطذي اظ ائ ّسً
ٛبي  زض قطمتٛبي ضطٗضي ٗ حيبتي ثطاي ّترههئ ّٖبثـ إؿبٕي  ؾٖدف قبيؿتيي

زٖٛسٙ  ـ إؿبٕي اٍٗطيچ ٗ ثطٗمجٖل، ٕكبٓٛبي ّٖبث تٍ٘يـسي ّبٍـعيـبيي ثط اؾبؼ ّسً قبيؿتيي
 إس،  ٙ قبيؿتيي مٚ ثيكتط زض ائ ّقبٍٚ ّ٘ضز اؾتفبز 2002ٛط پٖح خعء ّسً ؾبً  تأييس
 فٖبٗضي، 4(BKمبض )ٗ ، زإف مؿت3(PC) ائ پٖح خعء ّسً فجبضتٖس اظ افتجبض فطزي [.16] اؾت

)ّتكنٌ اظ زٗ قبيؿتيي فطٖٛو ٗ تيييط  6، ّكبضمت اؾتطاتػيل5(HRTّٖبثـ إؿبٕي ) فٖبٗضي
اظ ّسً قجَي اٍٗطيچ ٗ ْٛنبضآ( ٗ زؾتبٗضزٛبي ّٖبثـ إؿبٕي مٚ زض ائ ّقبٍٚ  7(CHتيييط )

ٗ تحت فٖبٗئ عطاحي ؾبذتبض  8(HRVPآفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ) اضظـ فٖ٘آ قبيؿتيي ثٚ
، حفؼ ٗ 12(PM، ّسيطيت فَْنطز )11(TD، آّ٘ظـ ٗ ت٘ؾقٚ )10(A، خصة )9(SDؾبظّبٕي )
 زض ٕؾط ىطفتٚ قسٙ اؾت. 14(RSٗ عطاحي ؾيؿتِ پبزاـ ) 13(Mٕيٜساضي )

الظُ ثٚ شمط اؾت مٚ ّٖؾ٘ض اظ ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثرف زٍٗتي ايطآ زض ائ ّقبٍٚ، آٓ 
بثـ إؿبٕي ضا زض يت ّٖٛبي ّرتَف ّسيطإي اؾت مٚ ّؿئٍ٘يت إدبُ مبضمطززؾتٚ اظ ّسيط

 فٜسٙ زاضٕس.ٛبي ّرتَف ثط ٗظاضتربٕٚ

 

                                                 
1. Giberson 

2. Ulrich & et al 
3. Personal Credibility 

4. Business Knowledge 
5. Human Resource Technology 

6. Strategic Contribution 

7. Culture & Change 
8. Human Resource Value Proposition 

9. Structure Designing 

10. Absorption 
11. Training & Development 

12. Performance Management 

13. Maintenance 
14. Reward System designing 
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ٛب مٚ  ٛبي ّطتجظ ثب ّ٘ض٘ؿ قبيؿتيي ثب ت٘خٚ ثٚ ّسً.ّايتحقيقهذلهفَْهيٍفزضيِ
 ثب اؾتفبزٙ اظ ضٗـ ىطٗٙ مبٕٕ٘ي عطاحيٛب ثيبٓ قس، ّسً ّفّٜ٘ي ائ پػٗٛف  ّرتهطي اظ آٓ

ق٘ز. ْٕبيف زازٙ ّي 1ٍت ْٕ٘زاض قْبضٙ ٗ زض قب

بيي مٚ ثط اؾـبؼ إٓداظ  ٕح٘ٙ پيـكٖٜبز ائ ّسً ٕيع ثبيس ىفـتزض ذه٘ل ّٖغب حبمِ ثط 
ثبفث فَْنطز ّتقبٍي زض مبض ٗ اثطثركي اقساّبت ٛبي ٛ٘قي  ٛبي اضائٚ قسٙ، قبيؿتيي ّـسً

ٛب ثط  ائ زؾتٚ اظ قبيؿتيي تأثيطقس مٚ تهْيِ ثط آٓ  ضٗ اظ ائ قٕ٘س، ّسيطيتي ّي
ّٖبثـ إؿبٕي زض قبٍت تسٗئ ٗ عطاحي يل ّسً ثّ٘ي، ّ٘ضز ؾٖدف  ٛبي ّسيطآ قبيؿتيي

بي ضٛجطي ٛ آّسي ّسيطآ ذ٘اٛس قس، ثَنٚ خٖجٚقطاض ىيطز، ائ ّ٘ض٘ؿ ٕٚ تٖٜب ثبفث مبض
ٛبي ٛ٘قي،  مٚ قبيؿتييفطو  پيف. ثٖبثطائ ثب ائ مٖس ّسيطآ ضا ٕيع تق٘يت ّي

ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ضا تحت  ـتييي ّسيطيتي ّسيطآ ٗ ٕيع قبيؿٛبي فْـّ٘ قبيـؿتيي
 پػٗٛف، ائ ق٘ز آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ّي زٕجبً اضظـ ثٚ ّٖدط قطاض زازٙ ٗ اظ ائ عطيب تأثيط

 حبنٌ زض ائ ّقبٍٚ اضائٚ قسٙ اؾت.ٗ ٕتبيح إدبُ ىطفتٚ اؾت 
 

EIC

SIC

CIC

SAC CC TWC

MC

HRVPIC

HRMC

MCCPACSMC

TD

PM

M

RS

A

SD

PC CHHRTBK

ًٗا ٚيضطف ُضبٜچ ٚيضطف

ُ٘ؾ ٚيضطف

ُٗز ٚيضطف ِدٖپ ٚيضطف

 ّسً ّفّٜ٘ي تحقيب .1ْٕ٘زاض 
 

ٛبي  ّطتجظ ثب قبيؿتيي ٛبيٚ ثط ّغبٍقّجتٖي  پػٗٛف، ّسً ّفّٜ٘ي ائ قبيبٓ شمط اؾت
ٛبي فّْ٘ي ّسيطيتي زض  ٗيػٙ ّسً ث٘يبتطيؽ ٗ ضأتي ٗ ثب زض ٕؾط ىطفتٔ قبيؿتيي ٛ٘قي ٗ ثٚ
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زض قبٍت ضٗـ اٍٗطيچ ٗ زييطآ،  ٛبيپػٗٛفّسً اؾَ٘مبُ ٗ ْٛنبضإف ٗ ٕيع ٕتبيح حبنٌ اظ 
 :اؾتثٚ قطح ظيط  ٛبييجٖبي تسٗئ فطضيٚفتٚ ٗ ّىطٗٙ مبٕٕ٘ي قنٌ ىط

ىصاضٕس. تأثيط( MC) ٛبي ّسيطيتي( ثط قبيؿتييICٛبي ٛ٘قي )فطضيٚ اًٗ: قبيؿتيي -
ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ( ثط قبيؿتييICٛبي ٛ٘قي )فطضيٚ زُٗ: قبيؿتيي -

(HRMC )ىصاضٕس.تأثيط
ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ٛبي ( ثط قبيؿتييMCٛبي ّسيطيتي )فطضيٚ ؾُ٘: قبيؿتيي -

(HRMC )ىصاضٕس. تأثيط
( HRVPآفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ) ( ثط اضظـMCٛبي ّسيطيتي )فطضيٚ چٜبضُ: قبيؿتيي -

ىصاضٕس.تأثيط
آفطيٖي ّٖبثـ  ( ثط اضظـHRMCٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي )فطضيٚ پٖدِ: قبيؿتيي -

ىصاضٕس.تأثيط( HRVPإؿبٕي )
ٛبي  ، ّتييطٛبي قبيؿتييپػٗٛفب ثب ّسً ّفّٜ٘ي ْٛچٖئ الظُ ثٚ شمط اؾت مٚ ّغبث

آفطيٖي ّٖبثـ  ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ٗ اضظـ ٛبي ّسيطيتي، قبيؿتيي ٛ٘قي، قبيؿتيي
إس؛ ثسئ ٕح٘  إؿبٕي، ّتييطٛبي ّنٖ٘ٓ ث٘زٙ مٚ ٛط مساُ اظ تقسازي ّتييط ّكبٛسٙ تكنيٌ قسٙ

(، قبيؿتيي ٛ٘ـ EICعفي )ٛبي ٛ٘قي اظ ؾٚ ّتييط قبيؿتيي ٛ٘ـ فب مٚ قبيـؿتيي
ٛبي ّسيطيتي اظ  ( تكنيٌ قسٙ ٗ قبيـؿتييSIC( ٗ قبيؿتيي ٛ٘ـ اختْبفي )CICقٖبذتي )

ضيعي ٗ ّسيطيت ٚ (، قبيؿتيي ثطٕبSMCّقـف ّتييط قبيؿـتيي ّسيطيت ثط ذ٘يكتٔ )
(PAC( قبيؿتيي اقساُ اؾتطاتػيل ،)SAC( قبيؿتيي اضتجبعي ،)CC قبيؿتيي تيِ مبضي ،)
(TWCٗ ) قبيؿتيي چٖس( فطٖٛييMCCقنٌ ىطفتٚ ٗ قبيؿتيي )  ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي

( HRT(، فٖبٗضي ّٖبثـ إؿبٕي )BKمبض )ٗ (، زإف مؿتPCثط اؾبؼ چٜبض ّتييط افتجبض فطزي )
آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ّجتٖي ثط قف ّتييط  ( ثٖب قسٙ ٗ زض ٕٜبيت ّتييط اضظـCHٗ تيييط )

(، آّ٘ظـ ٗ ت٘ؾقٚ A(، خصة )SDٔ عطاحي ؾبذتبض ؾبظّبٕي )ّكبٛسٙ قسٙ مٚ تحت فٖبٗي
(TD( ّسيطيت فَْنطز ،)PM،) ( حفؼ ٗ ٕيٜساضيM( عطاحي ؾيؿتِ پبزاـ ٗ )RS ٔتسٗي )

 قسٙ اؾت.
 
تحقيقضٌاسيرٍش.3

اي ث٘زٙ ٗ ّجٖبي  ىيطي ت٘ؾقٚ ، زاضاي خٜتاؾتامتكبفي -ائ پػٗٛف مٚ اظ ٕ٘ؿ ت٘نيفي     
اؾتقطايي ث٘زٙ ٗ ثب اؾتفبزٙ اظ اثعاض -ىطايي اؾت. ْٛچٖئ ضٗينطز آٓ قيبؾي فَؿفي آٓ اثجبت

آّبضي پػٗٛف  يقٖي ّسيطآ ٗ مبضقٖبؾبٓ اّ٘ض  خبّقٚ يٛب زيسىبٙآٗضي  خْـپطؾكٖبّٚ ثٚ 
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پطزاظز؛ اؾتطاتػي ائ پػٗٛف مْي ٕيع پيْبيكي  ت زٍٗت ّيأازاضي ثيؿت ٗظاضتربٕٚ فض٘ ٛي
 .اؾت

ظ ّترهـهئ ّطث٘ط ٗ ثط اؾبؼ طؾكٖبّٚ اٍٗيٚ پؽ اظ اذص ّكبٗضٙ االظُ ثٚ شمط اؾت مٚ پ
ٗ ضٗايي ٗ پبيبيي قس ٛبي ّتييطٛبي ّٖسضج زض ّسً ّفّٜ٘ي تحقيب، عطاحي  ٛب ٗ ى٘يٚ قبذم

آٓ ّ٘ضز ثطضؾي ٗ ؾٖدف قطاض ىطفت. ثطاي ؾٖدف پبيبيي ٗ خٜت ثطضؾي ْٛجؿتيي زضٕٗي 
قس. ثسئ تطتيت  نفط تب يل اؾت، اؾتفبزٙئ پطؾكٖبّٚ، اظ ضطيت آٍفبي مطٕٗجبخ مٚ فسزي ث

آّبضي ت٘ظيـ قس. ضطيت آٍفبي  آظّ٘ٓ، ثئ خبّقٚ  پطؾكٖبّٚ زض ّطحَٚ پيف 30مٚ اثتسا 
ىٕ٘ٚ مٚ خسًٗ ٕكبٓ  اؾت. ْٛبٓ ٕكبٓ زازٙ قسٙ 1ٛبي پػٗٛف زض خسًٗ مطٕٗجبخ ؾبظٙ

بٓ اظ إؿدبُ زضٗٓ اؾت مٚ ائ اّط ٕك 7/0ٛب ثبالتط اظ  ضطيت آٍفبي ْٛٚ ؾبظٙزٛس،  ّي
 [.1] پطؾكٖبّٚ زاضز

 
 ٛبي تحقيب  ضطيت آٍفبي مطٕٗجبخ ؾبظٙ. 1خسًٗ

 
 
 
 
 

 
 
ٛبي تحقيب زض ْٕٕ٘ٚ   ّٖؾ٘ض ثطضؾي اؾتبٕساضز ث٘زٓ ؾبظٙ فبَّي امتكبفي ثٚ  ؾسؽ اظ تحَيٌ     
زض إدبُ تحَيٌ فبَّي، اثتسا ثبيس اظ ائ ّؿأٍٚ اعْيٖبٓ  ٍينٔتبيي اؾتفبزٙ قسٙ اؾت،  30

اؾتفبزٙ قطاض زاز يب ٕٚ؟ ثٖبثطائ ٛبي ّ٘خ٘ز ضا ثطاي تحَيٌ ّ٘ضز  ت٘آ زازٙ ّيآيب حبنٌ ق٘ز مٚ 
ٛبي ّرتَفي ثطاي  ضٗـ پطزاظيِ. ٛب ثطاي تحَيٌ فبَّي ّي اثتسا ثٚ ثطضؾي ّٖبؾت ث٘زٓ زازٙ زض

KMO ّحبؾجٚ ّقساضت٘آ ثٚ  ٛب ّي ائ مبض ٗخ٘ز زاضز مٚ اظ خَْٚ آٓ
1
اقبضٙ مطز مٚ ّقساض آٓ  

ٛب  ثبقس، زازٙ 50/0مْتط اظ  KMOزض ٕ٘ؾبٓ اؾت. زض ن٘ضتي مٚ ّقساض  1تب  0آٓ ْٛ٘اضٙ ثئ 
ت٘آ ثب  ثبقس، ّي 69/0تب  50/0ثطاي تحَيٌ فبَّي ّٖبؾت ٕر٘اٛس ث٘ز ٗ اىط ّقساض آٓ ثئ 

ثبقس،  70/0آٓ ثعضىتط اظ احتيبط ثيكتط ثٚ تحَيٌ فبَّي پطزاذت؛ ٍٗي زض ن٘ضتي مٚ ّقساض 
 ث٘ز. ٛب ثطاي تحَيٌ فبَّي ّٖبؾت ذ٘اٛس ٛبي ّ٘خ٘ز زض ثئ زازٙ ْٛجؿتيي

                                                 
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

 ضزيةآلفا ًطاى تحقيق(هتغيز)ساسُ

 /.IC 856 ٛبي ٛ٘قي قبيؿتيي

 /.MC 915 ٛبي ّسيطيتي قبيؿتيي

 /.HRMC 927 ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي قبيؿتيي

 /.HRVP 762 آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي اضظـ

 /.964 ---- مٌ
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ٛبيي  ٛب ّجٖي ثط ايٖنٚ ّبتطيؽ ْٛجؿتيي اظ ؾ٘ي زييط ثطاي اعْيٖبٓ اظ ّٖبؾت ث٘زٓ زازٙ     

اؾتفبزٙ قسٙ  1ىيطز، زض خبّقٚ ثطاثط ثب نفط ٕيؿت، اظ آظّ٘ٓ ثبضتَت مٚ پبيٚ تحَيٌ قطاض ّي

ىيطي اعْيٖبٓ حبنٌ  ت٘آ اظ مفبيت ْٕٕ٘ٚ ط ثب اؾتفبزٙ اظ آظّ٘ٓ ثبضتَت ّيفجبضت زيي اؾت. ثٚ
ّٖبؾت ث٘زٓ  ٕكبٕيط، اؾت ٕكبٓ زازٙ قسٙ 2ز. ٕتبيح حبنٌ مٚ زض خسًٗ قْبضٙ مط

ضٗ  اظ ائ؛ اؾتىيطي  مفبيت ْٕٕ٘ٚ ٗٛب ثطاي تحَيٌ فبَّي  ٛبي ّ٘خ٘ز ثئ زازٙ ْٛجؿـتيي
 .ت٘آ ثٚ تحَيٌ فبَّي امتكبفي، اقساُ مطز ّي

 
 ي تحقيبٛب ٗ ثبضتَت ؾبظٙ KMOٕتبيح آظّ٘ٓ  .2خسًٗ 

 تارتلت KMO هتغيز

 000/0 850/0 ٛبي ٛ٘قي قبيؿتيي

 000/0 817/0 ٛبي ّسيطيتي قبيؿتيي

 000/0 875/0 ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي قبيؿتيي

 000/0 806/0 آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي اضظـ

 
ٗ انالح پطؾكٖبّٚ، پطؾكٖبّٚ  SPSSافعاض  پؽ اظ إدبُ تحَيٌ فبَّي امتكبفي ت٘ؾظ ٕطُ     

 ؾؤاً عطاحي ٗ ؾسؽ ت٘ظيـ قس.  56ٕٜبيي زض قبٍت 
قطح ظيط  زض ايٖدب ّسيطآ ٗ مبضقٖبؾبٓ اّ٘ض ازاضي ثيؿت ٗظاضتربٕٚ زض قبٍت چٜبض عجقٚ ٗ ثٚ

ع٘ض ّت٘ؾظ پٖدبٙ ٕفط  ٕح٘ي مٚ زض ٛط ٗظاضتربٕٚ ثٚ ثٚفٖ٘آ خبّقٚ آّبضي قَْساز قسٙ،  ثٚ

 : إس آّبضي زض ٕؾط ىطفتٚ قسٙفٖ٘آ خبّقٚ  ثٚ
ٛبي فطٖٛو ٗ اضقبز اؾالّي؛ فَُ٘،  آّ٘ظقي: ٗظاضتربٕٚ-ٛبي اّ٘ض فطٖٛييٗظاضتربٕٚ -

 ٕٚ(ٗظاضترب 4تحقيقبت ٗ فٖبٗضي؛  ثٜساقت، زضّبٓ ٗ آّ٘ظـ پعقني؛ آّ٘ظـ ٗ پطٗضـ )

 ضتربٕٚ( ٗظا 2ٛبي اّ٘ض اقتهبز ٗ زاضايي؛ ثبظضىبٕي ) ٛبي اقتهبزي: ٗظاضتربٕٚٗظاضتربٕٚ -

ٛبي نٖبيـ ٗ ّقبزٓ؛ ٕيطٗ؛ ٕفت؛ خٜبز  ٛبي اّ٘ض تٍ٘يسي ٗ ظيطثٖبيي: ٗظاضتربٕٚٗظاضتربٕٚ -
 ٗظاضتربٕٚ(  7ٗضي اعالفبت؛ ّؿنٔ )ضاٙ ٗ تطاثطي؛  اضتجبعبت ٗ فٖب  مكبٗضظي؛

ٛبي مك٘ض؛ زازىؿتطي؛ مبض ٗ اّ٘ض اختْبفي؛ ضفبٙ  ٛبي اّ٘ض اختْبفي: ٗظاضتربٕٚٗظاضتربٕٚ -
 ٗظاضتربٕٚ(  7اختْبفي؛  اّ٘ض ذبضخٚ؛  تقبٗٓ؛ زفبؿ ٗ پكتيجبٕي ٕيطٗٛبي ّؿَن ) تأّئٗ 

اي ٗ زض ٛط عجقٚ ّتٖبؾت  ن٘ضت عجقٚ ثب ت٘خٚ ثٚ ؾبذتبض خبّقٚ آّبضي، ْٕٕ٘ٚ ّ٘ضز ٕيبظ ثٚ
ٕح٘ٙ ت٘ظيـ ْٕٕ٘ٚ آّبضي ضا زض ٛط عجقٚ ٗ ٕيع  3ثب حدِ خبّقٚ تقيئ قسٙ مٚ خسًٗ قْبضٙ 

                                                 
1. Bartlett Test 

تكنيٌ ٗظاضت * ت٘ظيـ پطؾكٖبّٚ قجٌ اظ ازغبُ ٗظاضت مبض ٗ اّ٘ض اختْبفي ثب ٗظاضت ضفبٙ ٗ تأّئ اختْبفي ٗ ٗظاضت تقبٗٓ ٗ 
تقبٗٓ، مبض ٗ ضفبٙ اختْبفي ٗ ٕيع ازغبُ ٗظاضت ثبظضىبٕي ثب ٗظاضت نٖبيـ ٗ ّقبزٓ ٗ تكنيٌ ٗظاضت نٖقت، ّقسٓ ٗ تدبضت ٗ 

 ٕيع تكنيٌ ٗظاضت خسيساٍتأؾيؽ ٗضظـ ٗ خ٘إبٓ اظ ازغبُ ؾبظّبٓ تطثيت ثسٕي ٗ ؾبظّبٓ َّي خ٘إبٓ إدبُ قسٙ اؾت.
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ظ اثطاي مؿت اعْيٖبٓ زٛس. الظُ ثٚ شمط اؾت مٚ  ي ٛط عجقٚ ضا ٕكبٓ ّيتقساز ْٕٕ٘ٚ ٗاقق
اي، تقساز ْٕٕ٘ٚ ثطاي ٛط عجقٚ ثب ت٘خٚ ثٚ  ىيطي عجقٚ ّٖبؾت ث٘زٓ تقساز ْٕٕ٘ٚ زض حبٍت ْٕٕ٘ٚ

اظ خبّقٚ ّحسٗز ٗ خسًٗ ّ٘ضىبٓ ٕيع ّحبؾجٚ قس. ّقبيؿٚ تقساز  ىيطي تهبزفي فطًّ٘ ْٕٕ٘ٚ
اي مٚ زض ائ پػٗٛف  ىيطي عجقٚ ٛب ثب تقساز حبنٌ اظ ْٕٕ٘ٚ ضٗـْٕٕ٘ٚ حبنٌ ٛطيل اظ ائ 

  ٛب زاقت. ثٚ آٓ اؾتٖبز قسٙ اؾت، ٕكبٓ اظ مفبيت تقساز ْٕٕ٘ٚ

 
 حدِ ْٕٕ٘ٚ ٗاققي زض ٛط عجقٚ. 3خسًٗ 

ضوارُ

 طثقِ

تؼذاد

 جاهؼِ

تؼذادًوًَِ

 ايطثقِ

تؼذادًوًَِتصادفياس

 جاهؼِآهاريهحذٍد

تؼذادًوًَِ

 هَرگاى

تؼذادًوًٍَِاقؼي

 ايطثقِ

1 200 34 - - 73 

2 100 17 - - 32 

3 350 59 - - 140 

4 350 59 - - 120 

 365 278 93 169 1000 خْـ

 
ٛبي حبنٌ اظ مبضقٖبؾبٓ ٗ ّسيطآ ّٖبثـ  ٗتحَيٌ پطؾكٖبّٚ زض ازاّٚ ٕتبيح حبنٌ اظ تدعيٚ     

ٛبي ٗظاضت ضفبٙ ٗ تأّئ  شمط اؾت مٚ پطؾكٖبّٚ الظُ ثٚ .ق٘ز ٗظاضتربٕٚ، اضائٚ ّي 19إؿبٕي 
 اختْبفي، ثطىكت زازٙ ٕكس.

 
ّايپضٍّصيافتِ ٛبي خْقيت قٖبذتي ْٕٕ٘ٚ آّبضي قبٌّ عجقٚ  پؽ اظ ثطضؾي ٗيػىي.

ٗظاضتربٕٚ ّحٌ اقتيبً، خٖؿيت، ؾٔ، ؾغن تحهيالت، ؾبثقٚ مبض ٗ ٕ٘ؿ قيٌ، ثٚ ثطضؾي 
ٛبي ٛط ّتييط ثط اؾبؼ آظّ٘ٓ  ّٖحٖي ت٘ظيـ زازٙٗضقيت ّتييطٛبي تحقيب اظ ثقس 

فَي ضغِ اّنبٓ اؾتٖبز ثٚ قضيٚ حس -( ٗ آظّـ٘ٓ فالّت K-Sاؾْيـط ٕ٘ف )-مٍ٘ـْ٘ى٘ضف
اي ٗ آظّ٘ٓ  ىصاضي ّتييط اظ عطيب آظّ٘ٓ يل ْٕٕ٘ٚ تأثيطپطزاذتٚ ٗ ؾسؽ ميفيت -ّطمعي

ٗ ثٚ زٕجبً آٓ ثب  ق٘زثطضؾي ّيفالّت، ّ٘ضز ثطضؾي ٗ فطو ّؤثط ث٘زٓ مَيـٚ ّتيـيطٛب 
ىيطي ّطث٘ط، تحَيٌ فبَّي ّطتجٚ اًٗ ٗ ّطتجٚ  افعاض ٍيعضً ٗ ثب اضائٚ ّسً إساظٙ اؾتفبزٙ اظ ٕطُ

خَْٚ قبذم ٕؿـجت  اظٛبي ٕين٘يي ثطاظـ  ي ّتييطٛبي پػٗٛف إدبُ ٗ قبذمتأييسزُٗ 
 ٕس.ا ٗ .... ّحبؾـجٚ قسٙ RMSEA، قبذـم P-Valueمبي زٗ ثط زضخٚ آظازي، قبذـم 

ّٖؾ٘ض ثطضؾي ضٗاثظ ثئ ّتييطٛب، اظ آظّ٘ٓ ْٛجؿتيي پيطؾ٘ٓ اؾتفبزٙ قسٙ مٚ  ْٛچٖئ ثٚ
ثبقس. ثئ مَيٚ ّتييطٛبي ّكبٛسٙ قسٙ ّيزاضي ضاثغٚ ٖبزٖٛسٙ ّق ٕتبيح حبنَٚ ٕكبٓ

 زٛس. آّبضي ضا ٕكبٓ ّيٛبي خْقيت قٖبذتي ْٕٕ٘ٚ  ٗيػىي 4 ضٙخسًٗ قْب
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 قٖبذتي ْٕٕ٘ٚ آّبضي ٛبي خْقيت . ٗيػىي4خسًٗ

ائ  ،ٕكبٓ زازٙ قسٙ اؾت 5زض خسًٗ قْبضٙ  پػٗٛفٛبي  ٕتبيح تحَيٌ فبَّي تأييسي ؾبظٙ
 .اؾت پػٗٛفىيطي  ٛبي إساظٙ حبمي اظ ٕين٘يي ثطاظـ ّسً ٕتبيح
 

 ٛبي تحقيب . ٕتبيح تحَيٌ فبَّي تأييسي ؾبظ5ٙخسًٗ 

 1ؾبظي ّقبزالت ؾبذتبضي ، اظ ّسًٛبي پػٗٛفٚ يب ضز فطضي تأييسْٛچٖئ خٜت ثطضؾي، 
اؾتبٕساضز ٗ زض حبٍت ترْئ اؾتبٕساضز، ترْئ غيط پػٗٛفاؾتفبزٙ قسٙ مٚ ّسً ؾبذتبضي 

 زاضي زض قبٍت ْٕ٘زاضٛبي ظيط ثيبٓ قسٙ اؾت: ّقٖب
 

                                                 
1. Structural Equation Modeling (SEM). 

 سطحتحصيالت سي جٌسيت ػاهل

تب  40  40تب30  30تب20 ظٓ  ّطز 
50  

> 
50  

 زمتطي  اضقس مبضقٖبؾي مبضزإي  زيسَِ 

 11 104 195 32 13 24 106 167 60 120 235 ػذد

 3 28 53 9 4 7 29 46 16 33 64 درصذ

ًَعضغلساتقِكار

ّسيطيتيمبضقٖبؾي20<20 -1515 -1010 -55 >

556588836525195

15182423186926

   هتغيز

  
⁄  

RMSEA P-Value AGFI GFI NFI 

ٛبي  قبيؿتيي
 ٛ٘قي

تحَيٌ 
 ّطتجٚ اًٗ

864/2 075/0 000/0 89/0 97/0 93/0 

تحَيٌ 
 ّطتجٚ زُٗ

668/2 076/0 000/0 91/0 90/0 91/0 

ٛبي  قبيؿتيي
 ّسيطيتي

تحَيٌ 
 ّطتجٚ اًٗ

887/2 061/0 000/0 90/0 86/0 95/0 

تحَيٌ 
 ّطتجٚ زُٗ

006/2 054/0 000/0 91/0 90/0 91/0 

ٛبي  قبيؿتيي
ّسيطآ ّٖبثـ 

 إؿبٕي

تحَيٌ 
 ّطتجٚ اًٗ

779/2 078/0 000/0 90/0 95/0 95/0 

تحَيٌ 
 ّطتجٚ زُٗ

810/2 068/0 000/0 92/0 94/0 94/0 

 97/0 96/0 92/0 000/0 065/0 181/2 آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي اضظـ
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 ّسً ؾبذتبضي تحقيب زض حبٍت  ترْئ اؾتبٕساضز. 2ْٕ٘زاض 

 

 

اؾتبٕساضزبذتبضي تحقيب زض حبٍت  ترْئ غيطّسً ؾ .3ْٕ٘زاض 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 92 0931زمستان  - 8شماره  -انداز مديريت دولتي چشم                                                                                            

 

 ّسً ؾبذتبضي تحقيب زض حبٍت ّقٖبزاضي .4ْٕ٘زاض 

 

 6مٚ زض خسًٗ قْبضٙ  پػٗٛفٛبي ٕين٘يي ثطاظـ ّسً ؾبذتبضي  ٕتبيح ثطضؾي قبذم
ٕكبٕيط  RMSEA  08/0؛ چطا مٚ ّيعآ مْتط اظ اؾتزٖٛسٙ ثطاظـ ّسً  آّسٙ اؾت، ٕكبٓ

 1ثٚ فسز  AGFI  ٗGFI  ٗNFI[. ْٛچٖئ ّقبزيط 2ثطاظـ قبثٌ قجً٘ ّسً ؾبذتبضي اؾت ]
 زٛس. ٛب، قبثٌ قجً٘ ث٘زٓ ثطاظـ ّسً ضا ٕكبٓ ّي ٕعزيل  ث٘زٙ ٗ ثطايٖس قبذم

 
 ٕتبيح حبنٌ اظ ثطضؾي ٕين٘يي ثطاظـ ّسً ؾبذتبضي تحقيب  .6خسًٗ 

طايت ّؿيط زض حبٍت ترْئ غيطاؾتبٕساضز، ثيبٕيط ضالظُ ثٚ شمط اؾت مٚ ّسً ؾبذتبضي 
ٛبي ٛ٘قي  ضطيت ّؿيط ثئ زٗ ّتييط قبيؿتيي فٖ٘آ ّثبً . ثٚاؾت پػٗٛفثئ ّتييطٛبي 

(ICقبيؿتيي ٗ ) ( ٛبي ّسيطيتيMC )84/0 ٛبي ٛ٘قي ثط  فجبضت زييط قبيؿتيي ثبقس؛ ثٚ ّي
حبٍت ضطايت ّقٖبزاضي ٕيع  ثبقس. ّسً زض تأثيط ّي 84/0ٛبي ّسيطيتي زاضاي  قبيؿتيي

فجبضت زييط ّسً زض حبٍت ضطايت  زٛس. ثٚ ي ضٗاثظ ٗ ضطايت ّؿيط ضا ٕكبٓ ّيّقٖبزاض
ّثبً ضطيت ىيطز. ثطاي  ّ٘ضز اؾتفبزٙ قطاض ّي پػٗٛف ٛبيٚ ضييب ضز فط تأييسّقٖبزاضي ثطاي 

ت٘خٚ ثٚ  ثبقس ٗ ثب ّي 21/11ٛبي ّسيطيتي  ٛبي ٛ٘قي ٗ قبيؿتيي ّقٖبزاضي ّيبٓ قبيؿتيي
ٛبي ّسيطيتي  تأثيط قبيؿتيي ٛبي ٛ٘قي ثط قبيؿتييثبقس، فطضيٚ  ّي 96/1ايٖنٚ ثعضىتط اظ 

 ق٘ز. ّي تأييس

  

  
⁄  

RMSEA P-Value AGFI GFI NFI 

3 067/0 000/0 91/0 97/0 93/0 
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زٛس مٚ  ضا ٕكبٓ ّي پػٗٛفّسً ؾبذتبضي  ٛبيٚ ٕتيدٚ ثطضؾي فطضي 7خسًٗ قْبضٙ      
، تأثيط. ضْٖبً فسز ّٖفي زض ّيعآ اؾت 4چٜبض فطضيٚ ٗ ضز قسٓ فطضيٚ قْبضٙ  تأييسحبمي اظ 

 HRMCثط  MCزٛس مٚ  ٕكبٓ ّي تأثيطضا ٕكبٓ زازٙ ٗ افساز شيٌ ّيعآ  تأثيطخٜت فنؽ 
 .تأثيط ضا زاضزثيكتطئ 

 
 ٕتبيح آثبض ّؿتقيِ ٗ ضطايت ّقٖبزاضي فطضيبت ّسً   .7خسًٗ 

 تائيذيارد هؼٌاداري تأثيزهيشاى ًطاى فزضياتتحقيق رديف

ٛبي ٛ٘قي ثط قبيؿتيي تأثيط 1
 ٛبي ّسيطيتيقبيؿتيي

IC ثط MC 84/0 21/11 تأييس 

ٛبي ٛ٘قي ثط قبيؿتيي تأثيط 2
 ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕيقبيؿتيي

IC ثط HRMC 44/0- 12/3- تأييس 

ٛبي ّسيطيتي ثط قبيؿتيي تأثيط 3
 ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕيقبيؿتيي

MC ثط HRMC 14/1 89/6 تأييس 

ٛبي ّسيطيتي ثط قبيؿتيي تأثيط 4
 آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي اضظـ

MC ثط HRVP 21/0- 82/1- ضز 

ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ قبيؿتيي تأثيط 5
 آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي إؿبٕي ثط اضظـ

HRMC ثط HRVP 09/1 57/6 تأييس 

مٚ  پػٗٛفزض ّسً ٕٜبيي  پػٗٛفثئ ّتييطٛبي ّؿتقيِ ّؿتقيِ ٗ غيطْٛچٖئ آثبض 
خسًٗ  ، زض قبٍتاؾتّؿتقيِ ٗ غيطّؿتقيِ ّتييطٛب ثط ضٗي ينسييط  تأثيطٖٛسٙ ّيعآ زٕكبٓ

 . ق٘ز اضائٚ ّي 8قْبضٙ 

 مٌ ّتييطٛب زض ّسً انَي تحقيب تأثيطّيعآ  .8خسًٗ 



ٍپيطٌْادّاگيزي.ًتيج5ِ

ىيطز  إدبُ ّيفَْي ٗ اؾتبٕساضز  پػٗٛفٕتبيح ٛطىٕ٘ٚ  ثب ت٘خٚ ثٚ ّطظٛبي زإف پيف ثطز     
زض ازاّٚ ثب ت٘خٚ ثٚ ائ اّط ٕيع زض ائ ضاؾتب ّفيس ٗاقـ ق٘ز.  پػٗٛفضٗز ائ  ٗ إتؾبض ّي

 ىيطز. ّ٘ضز ثطضؾي ثيكتط قطاض ّي پػٗٛفٛبي ّتْبيع ائ  خٖجٚ

ًَع

 اثزگذاري

IC  بر

MC 
IC تز 

HRMC 

IC تز 

HRVP 

MC تز 

HRMC 

MC تز 

HRVP 

HRMC تز 

HRVP 

 09/1 -21/0 14/1 --- -44/0 84/0 اثط ّؿتقيِ

اثط غيط 
 ّؿتقيِ

--- 96/0 39/0 --- 24/1 --- 

 09/1 03/1 14/1 39/0 52/0 84/0 اثط مٌ
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ّطتجظ ثب ثحث  ّ٘ض٘ؿ ّجبٕي ٕؾطي تؿطي زازٓمٖٖسٙ ائ پػٗٛف، ٛبي ّتْبيع يني اظ خٖجٚ 
ٛب،  ٛب اظ ثرف ذه٘ني ثٚ ثرف زٍٗتي اؾت؛ چطا مٚ ّجبحث ّطث٘ط ثٚ قبيؿتيي قبيؿتيي

ضٗز ثب إدبُ ائ  ٛبي زٍٗتي قسٙ ٗ اّيس ّي ضز ح٘ظٙتسضيح ٗا ّيالزي ثٚ 1990پؽ اظ ؾبً 
پػٗٛف، ىبُ ّْٜي زض عطح ّ٘ض٘ؿ ّسيطيت ّجتٖي ثط قبيؿتيي زض ٕؾبُ زٍٗتي ايطآ ثطزاقتٚ  

 ٛبي عطاحي قسٙ ضا فطاِٛ ْٕبيس. ّقسّبت اؾتقطاض ّسًٗ 
ثسئ تطتيت  ؛ثبيس ثٚ شمط آٓ پطزاذت، اضائٚ يل ّسً تَفيقي اؾت ٕنتٚ ِّٜ زييطي مٚ ّي     
زإكْٖسإي چ٘ٓ ث٘يبتطيؽ ٗ ضأتي، اؾَ٘ مبُ ٗ زييطآ ٗ اٍٗطيچ ٗ ْٛنبضإف ٛبي ٚ ّغبٍقمٚ 

ّسً ٕٜبيي پػٗٛف، عطاحي قسٙ  ،بُ ثطذي انالحبتّجٖبي انَي مبض قطاض ىطفتٚ اؾت ٗ ثب إد
 اؾت.
ٗيػٙ  ٛبي ّسيطآ ٗ ثٚ اظ زييط ٕنبت ّ٘ضز ت٘خٚ زض ائ پػٗٛف، ت٘خٚ ثٚ قبيؿتيي     

ع٘ض اذم ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثرف زٍٗتي اؾت؛  ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ٗ ثٚ قبيؿتيي
ٛبي اخطايي مك٘ض زض إدبُ ٗ پيكجطز اّ٘ض ٗ  چطا مٚ ٕقف غيط قبثٌ إنبض ٕيطٗي إؿبٕي زؾتيبٙ

 ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي زض ّسيطيت ثٜيٖٚ ائ ؾطّبيٚ إؿبٕي، ثط مؿي پ٘قيسٙ ٕيؿت. تأثيط
فٖ٘آ  ضتربٕٚ انَي فض٘ ٛيأت زٍٗت ثٚاؾتفبزٙ اظ ْٕٕ٘ٚ آّبضي ّتكنٌ اظ ثيؿت ٗظا     

ٛبي ّرتـَف زٍٗـت مبض  ؾيبؾتيصاضآ اؾبؾي ٗ ٕٚ نطفبً اؾتفبزٙ اظ مـبضمـٖبٕي مٚ زض قؿـْت
 ٛبي خْـ آٗضي قسٙ ٗ ٕتبيح حبنٌ ذ٘اٛس قس. مٖٖس، ثبفث تق٘يت افتْبز ثٚ زازٙ ّي

( ضا 8 زض ّسً ٕٜبيي )خسًٗزض ازاّٚ ثط ّجٖبي ّسً ؾبذتبضي مٚ ّيعآ تأثيط مٌ ّتييطٛب      
 ز:  ق٘ اضائٚ ّيزٛس، پيكٖٜبزٛبي ظيط  ٕكبٓ ّي

(؛ 14/1ثب اضظـ فسزي ) HRMCثط  MC تأثيطمٌ، ّطث٘ط اؾت ثٚ  تأثيطثيكتطئ      
ضا  HRMCثط ضٗي ّتييط  تأثيطثيكتطئ ّيعآ ، IC  ٗMCْٛچٖئ اظ ثئ زٗ ّتييط ّنٖ٘ٓ 

MC ثؿعايي زض  تأثيطٛبي ّسيطيتي  ثٚ ذ٘ز اذتهبل زازٙ اؾت؛ چطا مٚ قبيؿتيي
ٛب زض  ثسيٌ ائ ٕ٘ؿ قبيؿتيي ٗ ائ حبمي اظ ٕقف ثي ؿبٕي زاضزٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إ قبيؿتيي

؛ ثٖبثطائ پيكٖٜبز اؾتزٍٗتي ٛب ٗ قبيؿتيي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثرف  ثَيتىيطي قب قنٌ
ّٖبثـ إؿبٕي ثرف زٍٗتي، ٛبي ّ٘ضز ٕيبظ ّسيطآ  يؿتييز زض حئ ثطضؾي قبق٘ ّي

 ّ٘ضز ت٘خٚ ٗيػٙ قطاض ىيطز.  ،ٛبي ّسيطيتي قبيؿتيي
 اؾت( 09/1)ثب اضظـ فسزي  HRVPثط  HRMC تأثيطمٌ،  تأثيطثيكتطئ  زض ّطتجٚ ثقس،     

آفطئ ّٖبثـ  ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثط اضظـ ىصاض قبيؿتييتأثيطٕقف  زٖٛسٙ ائ ٕكبٓٗ 
مٌ ثط  تأثيطثيكتطئ  ،IC، MC ٗ HRMCإؿبٕي اؾت. ْٛچٖئ اظ ثئ ؾٚ ّتييط ّنٖ٘ٓ 

ّٖغب  تأييس زٖٛسٙ زازٙ اؾت ٗ ائ ٕكبٓذ٘ز اذتهبل  ثٚ HRMCضا  HRVPضٗي ّتييط 
آفطيٖي  ثطاي اضظـ ق٘ز ؛ ثٖبثطائ پيكٖٜبز ّياؾتزٖٛسىبٓ، ت٘ؾظ ّٖغب ّسيطيت  شٖٛي پبؾد
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ٛبي ّ٘ضز ٕيبظ ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثرف زٍٗتي زض  ّسيطيت ّٖبثـ إؿبٕي، قبيؿتييثيكتط زض 
 اٍٗ٘يت ت٘خٚ قطاض ىيطٕس.

( قطاض زاضز ٗ اظ إٓدبيي مٚ زض 03/1ثب اضظـ فسزي ) HRVPثط  MC تأثيطزض ضتجٚ ثقسي،      
ّؿتقيِ  يطتأث)ّسً ؾبذتبضي ٕٜبيي تحقيب زض حبٍت ترْئ غيط اؾتبٕساضز(  3ْٕ٘زاض قْبضٙ 

ّؿتقيِ مٚ اظ عطيب  غيط تأثيط( زضج قسٙ اؾت، ثبال ث٘زٓ ؾِٜ -21/0زٗ ثب اضظـ فسزي ) ائ 
آفطيٖي  ق٘ز، ٕكبٓ زازٙ قسٙ اؾت. ثٖبثطائ خٜت اضظـ حبنٌ ّي HRMCّتييط ّيبٕدي 

 .ق٘ز ٛبي ّسيطيتي پيكٖٜبز ّي ثيكتط ّٖبثـ إؿبٕي، اٛتْبُ ٗيػٙ ثٚ قبيؿتيي

      IC  ٖٓ٘ثط ضٗي ؾٚ ّتييط ّنـMC ،HRMC  ٗHRVP  ٗ ِثٚ نـ٘ضت ّؿتقي
ؿتقيِ ن٘ضت ّ ثٚ MCضا ثط ضٗي  تأثيطثيكتطئ ىصاض اؾت مٚ زض ائ ثئ تأثيطّؿتقيِ غيط

ٛبي ّسيطيتي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي  قبيؿتيي ز زض حئ ثطضؾيق٘ پيكٖٜبز ّي ضٗ ائاظ زاضز؛ 
 ٛ٘قي ٍحبػ ق٘ز. ٛبي ثرف زٍٗتي، ت٘خٚ مبفي ثٚ قبيؿتيي

مٌ ّتييطٛب ثيبٓ قس، ثط اؾبؼ ثطضؾي ضز يب  تأثيطمٚ ثط اؾبؼ  ٛبييفالٗٙ ثط پيكٖٜبز     
 :مطز ظيط ضا اضائٚ ٛبيت٘آ پيكٖٜبز ّي 7ّٖسضج زض خسًٗ قْبضٙ  ٛبيٚ فطضيقجً٘ 
ٛبي ّسيطيتي ثط  يقبيؿتي تأثيطٗ فقظ فطضيٚ  تأييس پػٗٛفّسً ٕٜبيي ٛبي  ْٛٚ فطضيٚ     

 ق٘ز ٗ اىط ّيعآ ذغب زضنس ضز ّي 5آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ثب زض ٕؾط ىطفتٔ ّيعآ ذغبي  اضظـ
اٍجتٚ ٗخ٘ز يل  .ق٘ز ّي تأييسائ فطضيٚ ٕيع  -82/1زاضي زضنس ٍحبػ ق٘ز، ثٚ زٍيٌ ّقٖب 10

تحت فٖ٘آ آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي  ٛبي ّسيطيتي ٗ اضظـ ؿتييثئ قبيّب ٗاؾغٚ في
ٛبي ّسيطيتي ثط  ، ثبفث ثبال ضفتٔ اثط مٌ قبيؿتييآ ّٖبثـ إؿبٕيٛبي ّسيط قبيؿتيي

 96/1( ٗ فقظ اثط ّؿتقيِ آٓ مْتط اظ ّثجت ٗ ّٖفي 93/5آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي قسٙ ) اضظـ
يطآ قجٌ ٗ پؽ اظ ٛبي ّس نالحيتق٘ز زض ثطضؾي  ق٘ز. ثٖبثطائ پيكٖٜبز ّي ّيٍحبػ 

يعآ ٛـ٘ـ فبعفـي، اضظيبثي فَْنطز ايكبٓ، ّٛبي ّسيطيتي ٗ زض ذه٘ل  إتـهبة زض ؾْت
إؿبٕي اظ عـطيب آفطيٖي ّٖبثـ  ٛ٘ـ قٖبذتي ايكبٓ زض ضاؾتبي اضظـٗيػٙ  اختْبفـي ٗ ثٚ

 ز.ق٘ٛبي ّسيطيتي تأٌّ  تقـ٘يت قبيـؿتيي
آ ّٖبثـ إؿبٕي مٚ ٛبي ّسيط ٛبي ّسيطيتي ثط قبيؿتيي قبيؿتيي تأثيطزض ثطضؾي فطضيٚ      

(، ٕقـف قبيـؿتيي 14/1) اؾت تأثيطزٛـٖسىبٓ زاضاي ثيكتطئ ّيـعآ  اظ زيس پبؾـد
فطٖٛيي، قبيؿتيي ّسيطيت ثط ذ٘يكتٔ ٗ قبيؿتيي ضيعي ٗ ّسيطيت، قبيؿتيي چٖس ثـطٕبّـٚ

ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ّكتٌْ ثط افتجبض فطزي،  ىصاضي ثط قبيؿتييتأثيطاقساُ اؾتطاتػيل زض 
ائ ِّٜ زض قبٍت ت٘ؾقٚ مٚ  زاضزٗمبض اْٛيت فطاٗآ  زإف مؿتفٖبٗضي ّٖبثـ إؿبٕي، تيييط ٗ 

 ت٘إس ّ٘ضز اؾتفبزٙ قطاض ىيطز. ٗ ت٘إْٖسؾبظي ّسيطآ ّي
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ثيبٓ  ٛبٚ مٌ ّتييطٛب ٗ ثطضؾي ضز يب قجً٘ فطضي تأثيطمٚ ثط اؾبؼ  ٛبييفالٗٙ ثط پيكٖٜبز
ٛب مٚ اظ تَفيب ٓ ٛبي آ ثٖسي ّتييطٛبي ّنٖ٘ٓ، ّكبٛسٙ قسٙ ٗ قبذم قس، ثط اؾبؼ اٍٗ٘يت

ت٘آ  سّٔ ٗ تبمؿّٕ٘٘ي ثٚ زؾت آّسٙ، ّيحبنٌ اظ ؾٚ ضٗـ ّيبٕيئ، آظّ٘ٓ فطي ٕتبيح
 پيكٖٜبز ظيط ضا اضائٚ ْٕ٘ز:

ٛبي  ٛ٘قي زض اٍٗ٘يت ٛبي آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ٗ قبيؿتيي ّتييط ّنٖ٘ٓ، اضظـ 4اظ ثئ      
ٛبي ٛ٘ـ  تجيئ ّسً قبيؿتيي ٕبّٚ، عطاحي ٗ ٕرؿت قطاض زاضٕس؛ چطا مٚ ٛسف ائ پبيبٓ
ثسيٜي  ضٗ اظ ائ؛ اؾتآفطيٖي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي  فبعفي، قٖبذتي ٗ اختْبفي ّجتٖي ثط اضظـ

زٖٛسىبٓ  دٛبي ٛ٘قي زض اٍٗ٘يت ت٘خٚ پبؾ آفطيٖي ّٖبثـ إؿبٕي ٗ قبيؿتيي اؾت مٚ اضظـ
ٛبي ّسيطيت ّٖبثـ بضمطزآفطيٖي زض قبٍت م ٛبي اضظـ ت٘خٚ مبفي ثٚ خٖجٚ ضٗ اظ ائقطاض ىيطز. 

ٛبي قرهيتي ّسيطآ، ثبيس ّ٘ضز تأميس قطاض ىيطز مٚ ائ ِّٜ زض  إؿبٕي زض مٖبض ت٘خٚ ثٚ خٖجٚ
 ّيالزي اٍٗطيچ ٗ زييطآ ٕيع ثيبٓ قسٙ اؾت. 2002قبٍت ّسً ؾبً 

 ت٘خٚ آفطيٖي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي، ز ثطاي افعايف اضظـق٘ زض پبيبٓ پيكٖٜبز ّي ضٗ اظ ائ     
ّس ٕؾط قطاض ٛ٘ـ فبعفي ثبيس   ٗ زض شيٌ آٓ ت٘خٚ ثٚ قبيؿتييٛبي ٛ٘قي  ثٚ قبيؿتيي

ٕفؽ شيٌ ٛ٘ـ فبعفي زضاٍٗ٘يت قطاض ىيطز. ْٛچٖئ قبذم  ثٚىطفتٚ ٗ قبذم افتْبز
ضيعي ٗ ّسيطيت زض ثئ مَيٚ  قبذم ٗ قبيؿتيي ثطٕبّٚ 56ضفبيت انً٘ اذالقي زض ثئ مَيٚ 

 آفطيٖي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ذ٘اٖٛس زاقت.  ّْٜي زض اضظـّتيييط ّكبٛسٙ قسٙ، ٕقف  14
پػٗٛف ٗ زض خٜت پيكجطز  ٛبي ؾؤاًثٚ  ْٛچٖئ ثبيس ىفت مٚ اىط چٚ خٜت پبؾري٘يي

ٛبي ّرتَف آّ٘ظقي، پػٗٛكي  تقطيف قسٙ ٗ زض فطنٚ ٛب پػٗٛفِ ٗ ضفـ ٕقبط ّجِٜ، إ٘اؿ فَ
ىٕ٘ٚ مٚ  ْٛبٍٓٗي ىطزز،  ٗ اخطايي ثطاي حٌ ّؿبئٌ ٗ ضفـ اثٜبّبت ّجبزضت ثٚ إدبُ تحقيب ّي

ْٛبٓ تطتيت ٕيع ٕقبط  ز، ثٚق٘ إدبُ يل تحقيب ثبفث اضائٚ ضاٙ حٌ ثطاي حٌ يل ّؿأٍٚ ّي
ز مٚ مطت٘آ ثٚ ّ٘اضز ظيط اقبضٙ  آٓ زؾت ّيْٕبيس مٚ اظ  اثٜبُ ٗ ّؿبئٌ خسيسي ضا ّنك٘ف ّي

 آيٖسٙ ّالك فٌْ قطاض ىيطٕس: ٛبي پػٗٛفاّيس اؾت زض 
ٛب  ثرف زٍٗتي ايطآ زض ٗظاضتربٕٚ إؿبٕي ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ ؾبظي ّسً قبيؿتيي ثّ٘ي .1

-ٛبي فطٖٛيي ٕبّٚ؛ ّٔ خَْٚ ٗظاضتربٕٚ زض عجقبت چٜبضىبٕٚ ّرتَف ّٖسضج زض ائ پبيبٓ
 ظيطثٖبيي ٗ اختْبفي. -تهبزي، تٍ٘يسيآّ٘ظقي، اق

ٛبي  ٛ٘ـ فطٖٛيي ٗ .... زض عطاحي ّسً ٛبي ٛ٘قي ّثٌ اؾتفبزٙ اظ زييط قبيؿتيي .2
 ّكبثٚ.

آظّ٘زٓ ّسً عطاحي قسٙ زض ْٕٕ٘ٚ آّبضي ّٖترت زض ثرف زٍٗتي ٗ عطاحي ّسً ٗ  .3
 آظّ٘ٓ آٓ زض ثرف ذه٘ني ايطآ.
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ٛبي  ثط اؾبؼ ّغبٍقبت خسيس زض ح٘ظٙ ٗيػٙ ٛبي ّٖبثـ إؿبٕي ثٚ افعٗزٓ زييط قبيؿتيي .4
 چٜبضىبٕٚ ّٖسضج زض ّسً ّفّٜ٘ي ائ تحقيب.

فطز، ن٘ضت چٖس ؾغحي ) ٛبي ّسيطآ ّٖبثـ إؿبٕي ثٚ ت٘خٚ ثٚ عطاحي ّسً قبيؿتيي .5
 ىطٗٙ ٗ ؾبظّبٓ(.

تقبٍي  ٛبي ثٚ اخعاي ّرتَف ّسً ثٚ ّبٕٖس ّسًزٛي  عطاحي ّسً ّصم٘ض ْٛطاٙ ثب ٗظٓ .6
 .ٗيػٙ ّتييطٛبي ّنٖ٘ٓ ّسً ٛب ثٚ ت اْٛيت ّتييطفَْنطز ٗ تقيئ ضطي
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 ، تٜطآ.SPSSٛبي آّبضي ثب اؾتفبزٙ اظ  تحَيٌ. (1389)  فقبً قيّ٘ي، فَيّؤّٖي، ّٖه٘ض؛  .3
4. Albrecht. Karl,(2006). Social Intelligence, Jossey – Bass (A Wiley Imprint).  

5. Boyatzis.R.E (2009). "Competencies as a Behavioral Approach  to Emotional 

Intelligence", Emerald-Journal of Management Development 28(9):749-770. 

6. Boyatzis.R.E,Ratti.F.(2009). "Emotional, social and cognitive competencies: 

distinguishing  effective Italian managers and leaders in a private company 

and cooperatives", Journal of Management Development 28(9):821-833. 

7. Draganidis,F., Mentzas, G.(2006)."Competency Based Management : A 

Review of Systems and Approaches ", Information Management & Computer 

Security 14(1):51-64. 

8. Giberson. Tomas, R. (2010). "Performance Capabilities and Competencies at 

the Undergraduate and  Graduate Levels for Performance Improvement 

Professionals", Wiley InterScience 22(4):99-120. 

9. Hondeghem . A. , Vandermeulen , F. (2000)." Competency Management in 

The Flemish and Dutch Civil Service" , International Journal of  Public 

Sector Management 13(4):342. 

10. Hughes,M., Patterson, L. and Terrell.J.B.(2005). Emotional Intelligence In 

Action-Training and Coaching Activities for Leaders and Managers,Pfeiffer-

An Imprint of Wiley. 

11. Iversen.O.I. (2000). "Managing people towards a Multicultural workforce: An 

Investigation into the Importance of Managerial Competencies across 

National Boarders in Europe – Differences and Similarities", Presented at the 

8th World Congress on Human Resource Management. Paris. 

12. Jarvalt,J. Veisson,M.(2006).” Developing Public Sector Leaders:An Analysis 

of The Competency Framework for The Stonian Senior Civil Service”, Paper 

presented at the 13th NISPAcee Annual Conference, Moscow, Russia, May 

19-21 

13. McClelland,D. (1973). "Testing for competence rather than for intelligence" , 

American Psychologist 20:321-330. 

14. Project Management Institute (2002). "Project Manager Competency 

Development (PMCD) Framework", Newtown Square, Pennsylvania USA. 

15. Ryan.G. Emmerling,R.J., Spencer, Lyle, M. (2009). "Distinguishing High- 

Performance European Executives-The role of emotional, social and cognitive 

competencies", Journal of Management Development 28(9):859-875. 

16. Sang L. (2009). "Human Resource Competencies :An Empirical Study on the 

HR  Professionals in the Manufacturing Sector in Malaysia", E- Journal of 

Business and Economic Issues 3(1). 

17. Slocum.Jr.John.W., Jackson,Susan.E., Hellriegel, D.(2008) Competency – 

Based Management, Thomson , South – Western. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 29   هاي مديران منابع انساني .... طراحي مدل شايستگي

18. Ulrich, D., Brockbank,W. (2005). "The HR Value Proposition", The RBL 

Institute, The Society For Human Resource Management. 

19. Ulrich,D., Brockbank,W., Johnson,D., Sandholtz,K., and Younger (2008). 

"HR competencies: mastery at the intersection of  people and business", The 

RBL Institute, The Society For Human Resource Management. 

20. Wickramasinghe,V., and De Zoyza, N. (2008). " Gender, Age and Marital 

Status as Predictors of Managerial Competency Needs: Empirical Evidence 

from a Sri Lankan Telecommunication Service Provider", Emerald-Gender in 

Management : An International Journal 23(5):337-354. 

21. Young,M., and Dulewicz,V.(2009). " A study in to Leadership and 

Management Competencies predicting Superior Performance in the British 

Royal Navy", Emerald-Journal of Management Development 28(9):794-820. 

 










 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

