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 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مدیریت استعداد در 

 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 
 

 ػبسا کبظن صادُ
  2ػعیذ جوبلی سٍشت، 1

  (Sarakazemzadeh152@yahoo.comداًشگبُ پیبم ًَس ٍاحذ ثٌبة) کبسشٌبع آهَصشی -1

 اػتبى آرسثبیجبى ششقیگشٍُ هذیشیت، هذسع هذعَ داًشگبُ پیبم ًَس  -2

 

 چکیذُ:

و اولویت ثنسی فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكگاب  ییگبن نگوض اؾگتب      هسف ولی تحمیك حبضط قنبؾبیی 

فبمل  40تحمیمبت ییكین زضثب مغبلقه وتت، ممبالت وفوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز ثبقس. می آشضثبیدب  قطلی

ثبقس  زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلیولیه وبضونب  ؾبیی گطزیس. خبمقه آمبضی تحمیك حبضطثه نوضت اولیه قنب

 و ثه ضوـ نمونه گیطی تهبزفینفط ثطآوضز  191فطمول وووطا  ثطاؾبؼنفط اؾت حدم نمونه آمبضی  375هب وه تقساز آ 

 محمك ؾبذته و یطؾكنبمه مسیطیت اؾتقساز بنساضزاؾت آوضی اعالفبت؛ یطؾكنبمه. اثعاض خمـ  اؾتقسانتربة  عجمه ای

ثب اؾتفبز  اظ تىنیه تحلیل فبملی اؾت وه یگؽ اظ ؾگندف ضوایگی و یبیگبیی و      فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز

زض حگس   توؾقه مسیطیت اؾتقساززهس وه میعا  نتبیح حبنل نكب  می اعمینب  اظ آ  زض اذتیبض نمونه آمبضی لطاض گطفت.

  7ثب اؾتفبز  اظ تىنیه تحلیل فگبملی قنبؾگبیی و زض   فبمل 31فبمل اولیه 40و همچنین اظ ثینتط اظ حس مغلوة ثوز  ثبال

 حطفگه ای، وخگوز   فلمگی و  فقبلیتهبی ثطای امىبنبت و منبثـ و نوآوضی، وخوز اثتىبضات ثطای منبثـ زاقتن اذتیبض زض گطو 

 زض یػوهف و تحمیك و زض نهبیت اظ ثین فوامل هفتابنه، فوامل خوطزیس ثنسی گزؾته یػوهف و تحمیك ثطای مبلی منبثـ

وبضی ومتطین تبثیط ضا توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكگاب  ییگبن نگوض اؾگتب       فیعیىی زانكاب  ثیكتطین و فوامل محیظ

 آشضثبیدب  قطلی زاضز.
 

 مسیطیت اؾتقساز، فوامل موثط ثط مسیطیت اؾتقساز ٍاطگبى کلیذی:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 2 

 هقذهِ 

 مواخه ثبآ  وه وبضفطمبیب  چبلكهبیی تونیف ثطای ضا اؾتقساز ثطای خنگ واغ  قطوبء و مىنعی 1997 ؾبل زضاوایل     

 نمبینس. ایفب هب زضؾبظمب  ضا ضهجطی نمف تب زاضنس ضا آمبزگی این ومی مسیطا  وه افتمبز زاقتنس نموزنس.آنهب مغطح انس

 ضووؿت یبثنس.اظ این می زیاطا  ثب ضلبثت زضگیط ضا ذوز اؾتقسازهب، ثه زؾتیبثی ثطای ب ؾطاؾطخه ثنبثطاین قطوتهبی

 ثطای اضظـ ثب وبضونب  حفؼ و ناهساضی و آنهب ثه الظن آموظـ اضائه اؾتقساز، ثب افطاز قنبذت توانبیی ثبیس ووبضهب

 ؾغوح زض هم التهبزی معایبی این تاؾ فطاوانی معایبی التهبزی زاضای اؾتقساز ثبقنس.مسیطیت زاقته ضا ثلنسمست

 زضعول وه اؾت فطاینسی اؾتقساز مسیطیت وه قوز تهوض نجبیس اؾبؼ این قس  اؾت.ثط اثجبت انفطازی هم و هب قطوت

 وتنهب ثرف زضگیطنس زضآ  ثؿیبضی فوامل وه ثبقس می ای یىپبضچه ضیعی ثطنبمه قبمل ثلىه قوز. یىؿبل وبمل یب مب  3

 ثؿیبض امب گیط، ظمب  و ضا زقواض اؾتقساز مسیطیت امط این وه گیطز نمی فهس  ثط تنهبیی ثه ضا آ  یتمؿئول انؿبنی منبثـ

 (.1389،ؾبظز)حبخی وطیمی و حؿینی می اضظـ ثب

 توانمنس و مؿتقس افطازی اذتیبض زاقتن زض نمیطونس، قمبض ثه ؾبظمبنهب معیت تنهب تىنولوغیه و مبلی منبثـ امطوظ       

 خجطا  نیع ضا منبثـ زیاط نمم یب و فمسا  میتوانس ثلىه محؿوة قوز ؾبظمب  ضلبثتی معیت تنهب نه وانسمیت وه اؾت

 اؾت تنهب آ  ویػگی تطین انلی مساون نوآوضیهبی و ییسضیی تغییطات وه محیغی زض و ضلبثتی موخوز وضقیت زض نمبیس.

 منبثـ زاضای و نموز  زضن ضا انؿبنی ذوز نبثـم اؾتطاتػیه نمف وه قس ذواهنس ؾطآمسی وؿت ثه موفك ؾبظمبنهبیی

 ثط تبویس ثب التهبزی نوین (. نؾطیه هبی2008،ثبقنس)آضامؿتطانگ توانمنس و نرجه ، قبیؿته محوض، زانف مبهط، انؿبنی

 آ  ثه اظ و یطزاذته زانف توظیـ و تولیس ثه وه میساننس التهبزی آینس ، زض ضا التهبز محوض، موفمتطین زانف التهبز

 وؿت و زانف تولیس زض ؾطمبیه هبی انؿبنی نمف التهبزی نوین نؾطیبت زض اینطو، اظ ونس. ثهط  ثطزاضی تدبضی نوضت

 و زانبیی، زانف فهط زض اؾت. زگطگونی حبل زض ولی ثه ضلبثت اؾت اؾبؼ گطفته لطاض توخه موضز ثیف اظ ثیف زضآمس

 ثطلعون انؿبنی منبثـ مسیطیت زض حوظ  ثنبثطاین هؿتنس. زانكی وبضونب  و زانف ثط افعو  ضوظ تبویس حبل زض ؾبظمبنهب

هعینه  تحمل ضغم ثه متأؾفبنه، (.1391،تبویس می قوز)عهمبؾجی و همىبضا  اؾتقساز مسیطیت اظ خبمقی فطاینس عطاحی

 ثه افطاز این تطثیت اظ نبقی ثبالی هعینه هبی همچنین و ثب اؾتقساز افطاز اؾترسان و خصة فطآینس زض فعاینس  هبی

تطن  ثه تمبیل افطاز این فمل زض وه قوز می زیس  مواضز اظ ثؿیبضی زض آنب ، ضؾبنس  اؾتقسازهبی ؽهوض ثه منؾوض

 ؾبظمبنی مواضزی نؾیطووچه ؾبظیهبی زاضنس نمف تمبیلی چنین افعایف زض وه زالیلی زاضنس. قغل تغییط و ؾبظمب 

 اظ وثیطی انجو  ثه آؾب  زؾتطؾی انس، آمس  وخوز ثه بی خسیسفنبوضیه وؾیله ی ثه وه ظیبز قغلی فطنتهبی اذیط،

 تغییط و ؾبظمب  زض ؾبالضی قبیؿته فسن الظن، ؾبظمبنی تقهس فسن قغلی، فسن ضضبیت اینتطنت، وؾیله ی ثه مكبغل

 (.1392،میجبقس)ذبلونسی و فجبؼ ظاز  افطاز نیبظهبی قغلی

 محؿوة ؾبظمبنهب موفمیت ثطای ضطوضی قطط یه چنس مؿتقس هط انؿبنی ؾطمبیه هبی اظ ثهط  منسی ثنبثطاین،     

 اؾتقسازهب این اظ ثتواننس تب زاضنس نیبظ هبیی فمل اثتىبض و منبؾت ضاهجطزهبی ثه آنهب همچنین نیؿت. وبفی امب، میكوز

 زض تقسازاؾ مسیطیت فطاینس موخوز ؾبظمبنی وضقیت هط اؾت وه ضطوضی ثنبثطاین، وننس. ثهط  گیطی مؤثطتطی ثه عوض

 وطز  مطتفـ و لوت نمبط تمویت زض آ  ضقفهبی و لوتهب قنبذت ثب و لطاض زاز  قنبؾبیی موضز ذوثی ثه ضا ذوز ؾبظمب 

 ؾبظمبنی خصة اؾتقسازهبی ثطای ، گیطز می نوضت ضوقمنسی السامبت مكتطیب  خصة ثطای وه ضقف همچنب  نمبط

 ثطای ضاهجطز ثهتطین مسیطیت اؾتقساز گبمهبی اؾبؾی ثطزاقت.وطز و زض یی توؾقه  السان ضوقمنس عوض ثه ثبیس نیع

 ثه اؾت. تطین افطاز منبؾت خصة ثلىه نیؿت اؾتقساز ثب افطاز تمبن گطزآوضی اؾتقسازهب، خصة ثطای زض ضلبثت موفمیت

 و هسمتق انایع ، ثب قطوت، وبضی زض محیظ تواننس می وه اؾت وؿبنی ثب تقبمل و مسیطیت خصة، وكف، زیاط، فجبضت

 فمظ فبلی آموظـ فىطی مؤؾؿبت اؾتقساز و مسیطیت ؾطمبیه اضظـ مسیطیت این، وخوز (. ثب2009ثبقنس )ؾویم ، وبضا

 یه فطاینس زض امطوظ  آموظـ فبلی نؾبمهبی ثطضؾی می قوز. می گیطز، لطاض ثحث موضز هعینه و وبضا فملىطز وه گبهی
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 ثوز  لیبؼ لبثل و ضلبثت علجی قفبفیت، زانكابههب، ثیكتط یصیطی انقغبف نیبظ ثه موخت وه ضفته انس فطو قسیسی گصاض

 زانكی ذلك زاضاییهبی فطاینسهبی آگبهبنه مسیطیت ثه نیبظ فبلی آموظـ مؤؾؿبت چبلكهب، این ثب زض ضویبضویی اؾت. قس 

 ظیطثنبی كیزان زاضنس. زاضاییهبی خبمقه زض آنهب مساون نمف فىطی و مسیطیت اؾتقساز ثب ؾطمبیه اضظـ قنبذت و

 انساظ  گیطی ثه نیبظ و میىننس ایفب اؾتطاتػیه مهمی نمف ثنبثطاین، هؿتنس ؾبظمب  هط محوضی قبیؿتایهبی

 (.1390،زاضنس)ثبثبیی و همىبضا 

 ییكجطز زض اؾتطاتػیه وه نمكی میكونس محؿوة مهمی ؾبظمبنهبی خمله اظ فبلی آموظـ مطاوع و زانكابههب      

 نیبظ موضز متقهس و مترهم نیطوی تطثیت ثه و زانف یطزاذته تولیس ثه میطوز انتؾبض زانكابههب اظ زاضنس. وكوض اهساف

 ضا ؽطفیت این زانكاب ، وه قطعی ثه گطفت نؾط زض وكوض هط زض تحوالت مجسا ضا میتوا  زانكاب  .گمبضنس همت وكوض

 اؾت.ثنبثطاین آ  لمی و وبضونب ف هیئت افضبی زانكابهی هط ؾطمبیه هبی ثبقس.مهمتطین وطز  ایدبز زض ذوز

 همب  وه ثهتطینهب، ثبیس ثعننس.آنهب اظ ثهتطینهب یبضگیطی ثه زؾت و ثایطنس نؾط زض امط این ثطای ضا ثهتطینهب ثبیس زانكابههب

 زض فضویت و همىبضی ثه ضاغت افطاز این وه وننس فطاهم ضا مولقیتی و ضا قنبؾبیی میكونس محؿوة فلمی اؾتقسازهبی

 و هؿتیم افطاز ثطتطین و نبة گعینف اؾتقسازهبی زنجبل ثه اؾتقسازهب مسیطیت زض وه زاقت توخه ثبقنس.ثبیس ههبزانكاب

ثسهنس.لصا قنبؾبیی این فوامل  زانكابههب ثه ضا انتربة حك وه هؿتنس فطاوا  انساظ  وبفی ثه فضویت متمبضیب  گطنه

یت ثبالیی ثطذوضزاض اؾت ثط اؾبؼ تحمیمبت مرتلف این فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض ؾغح زانكاب  اظ اهم

زض چنس زؾته عجمه ثنسی می قونس نتبیح تحمیمبت می توانس این موضوؿ ضا ثیكتط قىبفته و زانكاب  ضا زض خهت اضائه 

 ال انلی تحمیك حبضط فجبضتؿت اظ:ؤؾ توؾقه مسیطیت اؾتقساز یبضی ضؾبنس. لصاضاهىبضهبی الظمه خهت 

 مل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی وسامنس؟. فوا1

 . اولویت ثنسی فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی چه نوضت اؾت؟2

یت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  فوامل موثط ثط توؾقه مسیط قنبؾبیی و اولویت ثنسیزض تحمیك حبضط ثطای       

( زض اثقبز مسیطیت اؾتقساز، خصة اؾتقساز ،حفؼ 2006مسیطیت اؾتقساز ثط اؾبؼ مسل آضامؿتطانگ)،  آشضثبیدب  قطلی

فوامل موثط ثط آ   ثب مغبلقه وتت،  ( و1392ی اؾتقساز)نویؿنس و همىبضا ،و ناهساقت اؾتقساز، مسیطیت توؾقه 

ثطای این منؾوض  ثه فنوا  چبضچوة نؾطی زض نؾط گطفته قس  اؾت ،ییكین ثه زؾت آمس  اؾت  تحمیمبت و ممبالت

فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز ثبمغبلقه وتت وممبالت و تحمیمبت ییكین ووؿت نؾط اظ وبضقنبؾب  امط ثهوضت 

 اولیه ثكطح شیل تقطیف گطزیس  اؾت :                

 خصة وبضونب  زانكی .1

 ؾقه ی لبثلیت هبی ییكطفت زضو  ؾبظمبنیتو .2

 گیطی تهمیم زض فطآینسهبی وبضونب  زاز  مكبضوت .3

 اضظیبثی ضوانكنبذتی زض هنابن خصة .4

 ثطگعاضی آظمو  زانف قغلی .5

 توخه ثه ذاللیت و نوآوضی اظ ؾوی زانكاب  .6

 توؾقه مؿئولیت یصیطی وبضونب  .7

 وكف اؾتقسازهبی ینهب  .8

 وبضونب توؾقه توانمنسی هب و لبثلیت هبی  .9

 ثطلطاضی فطهنگ قبیؿته ؾبالضی زض زانكاب  .10

 زانكاب  اؾتطاتػی و مبموضیت زض قفبفیت  .11

 و نوآوضی اثتىبضات ثطای منبثـ زاقتن اذتیبض زض .12

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 4 

  زانكاب  ثوز  مساض ییكطفت و ثوز  نوآوض .13

 ؾبیط زانكابههب میب  زض زانكاب  افتجبض و قهطت .14

 مبزی یبزاقهبی وخوز  .15

 خبثدبیی قغلی منبؾت .16

 قغلی ییكطفت فطنتهبی زوخو .17

  قغلی امنیت وخوز .18

 غیطمبلی هبی یبزاـ ؾیؿتم وخوز .19

 حطفه ای فلمی و فقبلیتهبی ثطای امىبنبت و منبثـ وخوز .20

  قغلی اظ وؽبیف ذبضج و فطفی وبضهبی اندبن ثطای فطنت .21

 قرهی توؾقه و ضقس ثطای فطنت .22

 فلمی و ای حطفه توؾقه ثطای فطنت .23

  آموظقی حمبیتهبی وخوز .24

 آموظقی امىبنبت و هیالتتؿ وخوز .25

 ( وبضونب  فلمی ؾغح)وبضونب  ویفیت .26

  آموظـ اخطایی اموض زض مكبضوت .27

  یػوهف و تحمیك خهت منبؾت فطنت و ظمب  .28

  یػوهكی موفمیتهبی ثه زاز  ثهب .29

  یػوهف و تحمیك ثطای مبلی منبثـ وخوز .30

  یػوهكی حمبیتهبی و امىبنبت وخوز .31

  یػوهكی امىبنبت و تؿهیالت خوز و .32

  زانكاب  و زانكىس  ػوهكیی خو .33

  وبض زفتط مغلوثیت و ویفیت .34

 ثطگعاضی زوض  هبی آموظقی .35

 زانكاب  و ازاضی زانكىس  وبضونب  و مسیطیت تیم قبیؿتای .36

 توؾقه یبزگیطی تیمی .37

 فطهنگ ؾبظمبنی .38

 ؾجىهبی ضهجطی مسیطا  .39

 مسیطیت منبثـ انؿبنی ضاهجطزی .40

 اػتشاتظی هذیشیت اػتعذاد هفَْم

 ظمینه، این زض فملی یػوهكهبی و ممبالت آثبض، وخوز ثب وه قوز می مكبهس  اؾتقساز مسیطیت ینهییك ثطضؾی زض     

 قىبف همب  اظ حبوی این و .قوز نمی یبفت آ  ولی اهساف و اثقبز و زامنه اؾتقساز، مسیطیت اظ واحسی و قفبف تقطیف

 ؾیط اظ ذالنهبی (1) خسول( 2009ییم،)ؾومیكوز زیس  آوبزمیه زنیبی و میب  وبضوضظا  زض وه اؾت ای فبنله و

 .میىننس منقىؽ ضا ذبنی زیسگب  یه هط وه میسهس نكب  ضا اؾتقساز مسیطیت گونبگو  تقبضیف
 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 5 

 اؾتقساز مسیطیت گونبگو  تقبضیف ؾیط -1خسول 

محوض 

 تقطیف

 یػوهكاطا  تقطیف

ت
یؿ

 
ی 

هب ی
یس

ول
ب  

ظم
ؾب

 

 ولیسی هبی یؿتنؾبمنس قنبؾبیی ثه وه اؾت یضاهجطزمسیطیت یهاؾتقساز، مسیطیت

 س.قون می محؿوة ؾبظمب  ضلبثتی معیت و یبیساضی ضمع هب یؿت این وه یطزاظز می

 مؿو خمله اظ زی ولی هبی یؿت این وطز  یط ثطای ؾبظمب  اؾتقساز شذیط  توؾقه

 .ضوز می قمبض ثه مسیطیت نوؿ این انلی هبی لیت

 

. 

Collings, & 

Mellahi,2009 

قه
وؾ

ت
 

طاز
اف

 

قس
ؿت

م
 

 ؾطمبیه نوفی و مكبغل زض افطاز ین ثهتط ای ثط مفیس و مثجت السامی اؾتقساز مسیطیت

 ثه ومه و افطاز ثبلمو  اؾتقسازهبی قىوفبؾبظی همچنینت.آنهبؾ ضقس ای ثط گصاضی

 ثبقس می ضقف نمبط ثهجوز و ذوز لوت نمبط اظ ثطز  ثهط  ثطای آنهب

 

 

Hirsh,2008 

ف
وك

 
قه

وؾ
و ت

 
طاز

اف
 

قس
ؿت

م
 

 ثب افطاز توؾقه و اؾترسان فطاینس ثهجوز ثطای اثعاضی فنوا  ثه اؾتقساز مسیطیت اظ

 می اؾتفبز  ؾبظمب  فقلی نیبظهبی ثب مواخه ثطای نیبظ موضز هبی توانبیی و هب مهبضت

 وننس

 آینس  و حبل ثطای ضا افطازی ؾبظمب ، آ  زض وه زهس می ییكنهبز ضا فطاینسی      

 زهس می توؾقه ؾپؽ و وطز  ازاض  و قنبؾبیی

 

Bhatnagar,2007 

 

CIPD ،2006b 

ت
طی
سی

م
 

طاز
اف

 
قس

ؿت
م

 
ك
طی
 ع

اظ
 

ی
هب
طز

ضو
وب

 
ی

ؿبن
ـ ان

نبث
م

 

 

ثـ
منب

 
ی
ؿبن

ان
 

 گیط زض و وبضگیطی ثه توؾقه، قنبؾبیی، خصة،مؤلفه 5 زاضای اؾتقساز مسیطیت     

 ونس می ومه مؿتقس وبضونب  ازاض  ثه وه اؾت وطز 

 و توؾقه آموظـ، اؾترسان، ثطای وبضفطمب وه قوزمی گفته تهبییفقبلی مدموفه ثه      

 زض ضا ؾبظمب  اهمیت ثب و اخطایی مكبغل وه وبضونبنی اظ زؾته آ  ازاض  ی ول عوض ثه

 ونس می اؾتفبز  زاضنس زؾت

 قنبؾبیی هبی فقبلیت ؾبظی یىپبضچه و ؾبظی همبهنگثط مجتنی اؾتقساز مسیطیت -

 اؾتقساز، وطز  ازاض  اؾتقساز، ناهساضی اؾتقساز، قهتوؾ اؾتقساز، خصة اؾتقساز،

 ضویىطز ثب متنبؾت فطهنگ ثه ؾبظمبنی فطهنگ تغییط یطوضی، خبنكین ضیعی ثطنبمه

 اؾت ؾبظمب  زض اؾتقساز اضظیبثی و اؾتقساز مسیطیت

 

Uren ، ,2007 

 

 

Cappelli،,2004  

 

 

Rothwell,2002،  
مه

طنب
ث

 
ی 

یع
ض

ن
كی

خبن
 

ی 
وض

یط
 

 انؿبنی ؾطمبیه ثین قىبف ، نؾبممنس عوض ثه وه اؾت فطاینسی سازاؾتق مسیطیت

 هبی چبلف ثه یبؾراویی ثطای ؾبظمب  وه ضهجطی اؾتقسازهبی و ؾبظمب  زض موخوز

 ثطز می ثین اظ ضا زاضز نیبظ آ  ثه آینس 

 

Wellins, Smith 

& 

Rogers,2006 

 

ت 
طی
سی

م

ی
طز

هج
 ضا

ساز
تق

اؾ
 

 تب یطزاظز می ؾبظمب  زض اؾتقساز موخوز خطیب  ضاهجطزی مسیطیت ثه اؾتقساز مسیطیت

 ظمب  زض منبؾت افطاز ، ؾبظمب  ضاهجطزی اهساف ا ة متنبؾت وه قوز حبنل اعمینب 

 هؿتنس فقبلیت و وبض ثه مكغول ؾبظمب  زض منبؾت مكبغل زض و منبؾت

 

Duttagupta,2005 

Williams,2000 

 (1392،)منجـ: ذبلونسی و فجبؼ یوض

 فنوا  ثه یب و مسیطیتی، وبضوطز یه فنوا  ثه اؾتقساز مسیطیت گبهی میاطزز، مالحؾه فوق خسول زض هو همبناونه   

 ثه هم گبهی و ؾبظمب  ضهجطی ی وؽیفه فنوا  ثه مواضز اظ ای یبض  زض وی انؿبن منبثـ مسیطیت ثرف وؽبیف اظ یىی

 تأثیط ذبنی ضویىطز اظ یه هط وه ؾتا قس  مغطح منبثـ انؿبنی مسیطیت و ؾبظمب  مسیطیت مكتطن تالـ فنوا 

 (.1392،یوض )ذبلونسی و فجبؼمیپصیطنس
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 هجبًی ًظشی  ٍ ًظشیِ ّبی هشتجط ثب هذیشیت اػتعذاد:

 دس هَسد هذیشیت اػتعذاد فیلیپغ عبهلی 5هذل 

 مسل این اؾت ضایط و فیلیپؽ فبملی 5 مسل اؾتقساز، مسیطیت ظمینه زض قس  اضائه هبی مسل متساولتطین اظ یىی      

 س:میجبق ظیط فوامل ثطگیطنس  زض

 .جزة:1

 ؾیؿتمهبی زض مقضالت اظ یىی همواض  ت.اؾ اؾتقساز ثب افطاز خصة اؾتقساز مسیطیت زض فطاینسهب مهمتطین اظ      

 فطز هط انتربة ثطای گوگل قطوت مثبل ثطای ت.اؾ منبؾت قبذههبی مجنبی ثط مغلوة افطاز خصة و انتربة ؾبظمبنی

 ثطنس ایدبز اؾتقسازهب خصة ضاؾتبی زض .ونس انتربة ضا زضؾت و منبؾت قرم تب میىنس نطف ظمب  تؾبف 187

 زضو  ییكطفت لبثلیتهبی مقطفیز.زاض اهمیت ثؿیبض مربعت ثه ؾبظمب  فطز ثه منحهط ویػگیهبی مقطفی و ؾبظمبنی

 ضتجه و قبیؿتای مجنبی ثط ؾبظمب  طا مسی وه خسیس وبضونب  ثه مغلت این زاز  نكب  و اؾتقساز ثب افطاز ثه ؾبظمب 

 ضوقهبی ثبیس ؾبظمبنهب منؾوض ثسین .میطوز قمبض ثه اؾتقسازهب خصة فوامل مهمتطین اظ انس گطفته لطاض یؿتهب زضو 

 فقبل هبی قجىه و ؾبیتهب نؾیط هبیی اؾتطاتػی .گیطنس ثىبض ضا خصة ذالق اؾتطاتػیهبی و گصاقته ونبض ضا خصة ؾنتی

 (.1391،س)نیبزی و همىبضا ان گونه این اظ ثبظاض ؾغح اظ فطاتط زؾتمعزهبی و همىبضا  مقطفی هبی ثطنبمه حوظ ، این زض

 

 

 .اًتخبة:2

 اضظیبثی ضفتبضی، هبی مهبحجه قنبذتی، ضوا  هبی اضظیبثی مبننس فملىطز ؾندف فینی هبی ضوـ اظ اؾتفبز  امطوظ      

 ت.اؾ قس  تط متساول قغل ثب فطز زضؾت انغجبق و ةانترب خهت قغلی زانف هبی آظمو  و قرهیتی، هبی

 . دسگیشکشدى3

 یصیطـ نوآوضی، و ذاللیت ثه توخه نؾیط ثبقس زاقته وخوز توانس می مرتلف هبی نوضت ثه افطاز نموز  زضگیط     

 (1388، )ضضبئیب  و ؾلغبنیؾبظمب موفمیت ثطای اذاللی تمبیالت و زهس می ضوی وه اتفبلبتی ثطای قرهی مؿئولیت

 ثْؼبصی ٍ . تَػع4ِ

 ویػ  و ذبل ثؿیبض ثبیس می نیع ثهؿبظی و توؾقه هبی اؾتطاتػی اؾتقساز، ثب افطاز فطز ثه منحهط ویػگیهبی زلیل ثه     

 مسیطا  این ت.اؾ ز(افطا مؿتمیم مسیطا ی)فملیبت مسیطا  فهس  ثط نمف مهمتطین اؾتقسازهب ثهؿبظی ثحث زض س.ثبق

 ثه وبضونب  تكویك حلهب ضا  اظ زیاط یىی وز.ق می وبضمنس هط قس  لویتط موخت چیع چه ینسنمب زضن ثبیس وه هؿتنس

 نیبظمنسی وه وطز ؾئوال وبضونب  اظ میتوا  مثبل فنوا  ثه ت.اؾ ذویف فطزی ثهجوز و توؾقه امط زض مؿئولیت یصیطـ

 ینهب  اؾتقسازهبی وكف موخت ه(توؾق امط زض فطز ذوز اظ ؾئوالل)فبم این س.ونن فنوا  ضا ذوز ثهؿبظی و ثهجوز هبی

 زمیاطز نیع 

 کبسکٌبى اص ًگْذاشت ٍ . حفظ5

 و هب چبلف ثه توخه ز.زاض ؾبظمب  فملىطز مسیطیت ؾیؿتم ثب نعزیىی و تنابتنگ ثؿیبض ییونس وبضونب  زاقتن ناه     

 و زائم عوض ثه تب آوضنس می فكبض ؾبظمب  ثه اؾتقسازهب ت.اؾ مهم ثؿیبض آنهب زاقت ناه ثطای خوا  نؿل انتؾبضات

 اظ یىی قبیؿته ؾبالضی ضویىطز نوفی تسوین ضاؾتب این زض س.ثجركن ثهجوز ضا آنب  هبی لبثلیت و توانمنسیهب مؿتمط

 توخه فسن زلیل ثه هب، ؾبظمب  اظ مؿتقس افطاز ذسمت تطن(.ثیكتطین 2009،ت)فیلیپؽ و ضویطاؾ انلی ضاهىبضهبی

 ؾبظمب  زض ضقس و یبزگیطی هبی فطنت فبمل وه زهس می نكب  گطفته نوضت مغبلقه یه نتبیح ت.اؾ آنب  ثه مسیطا 

 (.1387،ت)تبج السین و تفتیاؾ ثوز  زیاط فوامل اظ ثبالتط و مهمتط زهنسگب  یبؾد توؾظ
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 (2009،: فیلیپؽ و ضویطولیسی)منجـ قبیؿتایهبی و اضظقهب ثط مجتنی اؾتقساز مسیطیت مسل-2قىل

 

  1ذل هذیشیت اػتعذاد کبلیٌض ٍ هالحیه

 ثبیس اثتسا مسل این اؾبؼ ثط ت.اؾ  مالهی و وبلینع مسل اؾتقساز، مسیطیت هبی مسل مكهوضتطین اظ زیاط یىی     

 ؾبظمب  اؾتطاتػی و انساظ چكم مبموضیت، ولیسی یؿتهبی قنبؾبیی زض مقیبض ز.قو مكرم ؾبظمب  ولیسی یؿتهبی

 منجـ ایدبز ثه زؾت آناب  و قوز یف تقط هب خبیاب  این ثب متنبؾت هبی مهبضت و یؿتاهبقب زانف، ثبیس ؾپؽت.اؾ

 مسل اینز.قو تأمین ؾبظمب  ذبضج وبض نیطوی ثبظاض اظ هم و ؾبظمب  زاذل اظ هم توانس می اؾتقساز منجـ م.ثعنیز اؾتقسا

 ثىبضگیطی اظ انلی هسف ز.قو اندبن انؿبنی منبثـ متمبیع مقمبضی تحت ثبیس اؾتقساز مسیطیت فطآینس وه زاضز می ثیب 

 منبؾت اؾتقساز مسیطیت ؾیؿتم یه ت.اؾ مغلوة فطزی و ؾبظمبنی هبی ؾتبز  ثه ضؾیس  اؾتقساز، مسیطیت ؾیؿتم

  وبضی انایعـ ثط اثطگصاضی ثب اؾتقساز مسیطیت ؾیؿتم زیاط فجبضت ثه زاضز؛ ؾبظمبنی فملىطز ثب غیطمؿتمیمی ضاثغه

 (.1391،)ؾیسی قوز می فملىطز ؾبظمبنی اضتمبی موخت وبضونب ،  فطانمكی ضفتبضهبی و ، ؾبظمبنی ،تقهس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . Collings and Mellahi 

ارسش ها و شایستگی 

 ها

 بهساسی

تاشنگهد  
 جذب

 انتخاب

کزدندرگیز  

 اجرا

 اجرا

 ارزیابی

 استراتژی
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 ی

 استراتژی

 استراتژی
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 اجرا
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ارزیاب

 ارزیابی ی

 ارزیابی

 ارزیابی

 مقمبضی منبثـ انؿبنی متمبیع

 مرع )ثؿته(اؾتقساز

 ثبظاض ذبضخی نیطوی وبض

 

 یؿت هبی ولیسی

وی وبضثبظاض زاذلی نیط  
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 ػ
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  (2009،: وولیناؽ و مالهیاؾتقساز منجـ مسیطیت مسل -3قىل 

 کوپبًی: ٍ کیٌضی هك گبًِ پٌج دػتَسالعول

 (2001)ومپبنی و وینعی مه زضطز.گی می لطاض مغبلقه موضز فطاینسی نوضت ثه اؾتقسازهب مسیطیت ضویىطز این زض

 هبن ؾبظمب اخطایی مسیطا  وطزنس افالن آنهب س.نموزن ثبظثینی اؾتقسازهب مسیطیت زؾتوضالقمل موضز زض ذوز لجلی الاوی

 و لطوز اوؽ الیعاثتس)زهن لطاض نؾط مس ؾغوح تمبمی زض اؾتقسازهب مسیطیت زض ضا ظیط اخطایی زؾتوالقمل ینح ثبیس

 (.2001 ،همىبضا

  .ؾبظمب ؾغوح تمبن زض اضقس مسیطا  ثب مكتطن فىط عطظ یه تسضیدی المبی -

 .ونس می حفؼ ؾبظمب  زض و آوضز  ؾبظمب  زاذل ثه ضا آنهب وه وبضونب  ثطای اضظقمنس وبض یه ایدبز -

 .اؾتقسازهب مساون هىبضگیطی ة و خصة

 .اؾتقسازهب ؾوی اظ توؾقه و ضقس مؿیط ضهجطی نمف ایفبی س:ضق ضهجطا  -

 و السامبت وطز  تهسیك و آنهب توانمنسی اؾبؼ ثط ؾبظمب  اؾتقسازهبی ثین قس  لبئل تفبوت س:تأیی و افتطاق -

 .(1390،)نیبزی و همىبضا آنب  هبی ایس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یندابنه فنبنط اؾتقساز مسیطیت هبی ؾیؿتم اظ خوامـ و نهب ؾبظمب متفبوت هبی ذواؾته و اهساف ثه توخه ثب      

 ایناونه وه ضا ضاهی اؾتقسازهب مسیطیت ضوـ و ضویىطز .اؾت ظمب  و مهطف تبضید زاضای نیع آنهب زض اؾتقسازهب مسیطیت

 اؾت ممىن مكبثه هبی فقبلیت وه عوضی ثهس،زه می قىلز، گطز می فملیبتی و قس  اخطایی و اضائه آ  زض هب ؾیؿتم

 زض ضا ذوز ضویىطز اؾت ممىن خوامـس.ثبق ثطزاقته زض زهباؾتقسا خصة ضویىطز ثه ثؿته ضا متفبوتی نتبیح یب و السامبت

 معیت ثه زؾتیبثی ثطای ذوز ثنیب  زانف التساض ثب مرتلف هبی حوظ  زض ملی هبی ضاهجطز تغییط اؾبؼ ثط ظمب  عی

 ثهجوز واثطثركی

 اؾتقسازهب وبضگیطی ثه

 مساون ثه عوض

 ثطای اضظقمنس وبض ایدبز

 اؾتقسازهب

 تأییس و افتطاق مسیطا  اضقس 

المبی فىط ثه 

 اؾتقسازهب

 (1002همکاران، و رود اكسل اليزابت)منبع: جوامع رد استعدادها مديريت گانه پنج عناصر -4شکل 
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و س )زهىطزی زهن تغییط اؾتقسازهبیكب  مسیطیت ؾیؿتم اؾتمطاض و توؾقه والـ زض و خهبنی فطنه زض یبیساض ضلبثتی

 (.1392،بؽمیو

 اّذاف تحقیق 

 تقیین ؾغح  ثىبضگیطی مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی. .1

 تقیین فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی .  .2

 بیدب  قطلی.تقین الاوی منبؾت توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضث .3

هسف وبضثطزی تحمیك حبضط فجبضتؿت اظ اضایه ییكنهبزهبی ثطای توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  

 فبملی آشضثبیدب  قطلی ثب توخه ثه فوامل مطتجظ احهبء قس  ثب اؾتفبز  اظ تىنیه تحلیل

 پیشیٌِ تحقیق:

 یبؾد زضنس 90 وه زاز نكب  زازنس اندبن انالؿتب  زی . آی.ؾی موؾؿه زض (2006ط)ینىلو و والضن وه ضا تحمیمی

 زاقته مثجتی تأثیط قطوت هبی فقبلیت حوظة ثط توانس می اؾتقساز مسیطیت هبی فقبلیت وه ثوزنس مقتمس آ  زهنسگب 

 یم لطاض اؾتقساز مسیطیت هبی فقبلیت حیغۀ زض چیع همه تمطیجبً وه ثبوضنس این ثط هب آ  اظ نیمی اظ ثیف و ثبقس

 یاؾتقساز ثط وؿت و وبض قطوتهب تیطینمف مس یزضاتجبط ثب ثطضؾ 1مىنعی كیحم(.ت1394)لوؾی و همىبضا ، گیطز

افطاز مؿتقس  عییطوضی، تمب نیخبنك تیطیثطنبمه هبی و ثطنبمه هبی مس تیفیو نیوه ث سهسینكب  م  دیزض مون یثبظضگن

چو   یدیاؾتقساز نتب تیطیزاضز. مس خوزو یمیاضتجبط مؿتم و توخه ؾهبمساضا  ثه ؾبظمب  هیو ثبظگكت ؾطمب اطا یاظ ز

 ،یمنؾوض ثهجوز فطهنگ ؾبظمبن نیزنجبل زاز.. ثطای ا ثهط  وضی زض ؾبظمب  ضا ثه فیاضتمبی فملىطز، ثهجوز فطوـ، افعا

 تیطیسفنوا  م فملىطز ثه تیطیمنبثـ، مس ثنسی تیو مكرم وطز  اهساف فملىطز ثه همطا  اولو نسهبیو فطآ ؿتمهبیؾ

( تحمیمی ثب فنوا  ثطضؾی 2007) 2هبلف. طزیمسنؾط لطاض گ سیمنؾوض اؾتفبز  منبؾت اظ اعالفبت ثب ثه زفملىط بضهبییمق

 تبثیط مسیطیت اؾتقساز ثط فملىطز و موفمیت ؾبظمبنی زض ؾبظمبنهبی اتطیف اندبن زاز نتبیح تحمیك نكب  زاز وه  فقبلیت

 ثب ذوز، زوتطی ضؾبله زض(2009) 3مؾوی زاضنس ؾبظمبنی موفمیت ثط ای القبز  فوق اهطمی تأثیط اؾتقساز مسیطیت هبی

 و اؾتقساز مسیطیت ؾیؿتم ثطضؾی ثه آمطیىب، زض ذسمبتی قطوت یه واحسهبی اظ یىی زض آمیرته ضوـ ثه یػوهكی

 مهبحجه اظ حبنل نتبیحت.اؾ یطزاذته وبضونب  زض تقهس ایدبز ثطای اهطمی فنوا  ثه ؾیؿتم این اظ گیطی ثهط  چاونای

 ثرف چاونه وه زاز نكب  وبضونب ، تقهس ثط اؾتقساز مسیطیت تأثیط ثط فالو  وی یػوهف زض یبفته ؾبضذتبض نیمه هبی

. (2009ز)ؾوییم،ثپطزاظ اؾتقساز مسیطیت ؾیؿتم تمویت و حمبیت ثه میتوانس ؾبظمبنی توؾقه و انؿبنی منبثـ مسیطیت

فوامل ظمینه ؾبظ ثطای ضقس مطتجه فلمی و توؾقه اؾتقساز افضبی هیئت فلمی  ( زض تحمیمی ثب فنوا 2005) 4وضهبگن

 ثه اؾتقسازهب، ناهساقت و خصة ثقس زو هط لحبػ اظ و فلمی هیئت افضبی نؾط اظ وه زاززانكابههبی مغطح اضویب نكب  

 نكب  زاز وی تحمیك س.زاضن لطاض اولویت ثبالتطین زض تحمیك، و یػوهف ظمب  آوبزمیه، و فلمی آظازی فوامل تطتیت

ثطضؾی  (. تحمیمی ثب فنوا 2005زض اولویت اول لطاض زاضنس)وضهبگن، میایطنس لطاض یػوهف و تحمیك حوظ  زض وه فواملی

توؾظ امین  تأثیط تؿهیم زانف ثط مسیطیت اؾتقساز وبضقنبؾب  زانكاب  هبی نیكبثوض ثب اثط میبندی ؾطمبیه فىطی

نتبیح تحمیك نكب  زاز وه تؿهیم زانف و ؾطمبیه فىطی هط یه ثه اندبن گطفت  1391زض ؾبل ثیسذتی و همىبضانف 

عوض خساگبنه زاضای تأثیط مؿتمیم ثط مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  هبی نیكبثوض هؿتنس . لیىن تؿهیم زانف ثط ؾطمبیه 

یت اؾتقساز نساضز . می توا  فىطی تأثیطگصاض نساضز لصا تؿهیم زانف اثط غیط مؿمیم و اظ عطیك ؾطمبیه فىطی ثط مسیط

وی مسیطیت اؾتقساز ایفب نىطز  نتیده گطفت وه ؾطمبیه فىطی اثط میبندی گطانه مثجتی ثط تأثیطگصاضی تؿهیم زانف ثط ض

                                                           
1
 . McKinsey and Company 

2
 . Half 

3
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4
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زض نهطآثبز  ای توؾظ ضضبیوض حطفه فطانمف ضفتبضهبی و اؾتقساز مسیطیت متمبثل اثط تحمیمی ثب فنوا ت. اؾ

و  یطؾتبضا  زیاط اظ متقبلی یطؾتبضا  ضفتبضهبی ثوز  متفبوت اظ حبوی حبضط یػوهف اندبن گطفت. نتبیح(1393ؾبل)

 و تطغیت نیبظمنس زیاطی، ضفتبض هط مبننس انمف، فط هبی ضفتبض ثطوظ ؾت. ا موخوز قطایظ زض هب آ  ذبل ویػگیهبی

 زض منبؾت، ضاهجطزهبی و هب ؾیبؾت وضـ ثب ثبیس آنب  اؾت. اهمیت یع حب مسیطا  نمف میب  این زض ثبقس. تكویك می

 یطؾتبضی ذسمبت ویفیت اضتمبی ظمینه عطیك این اظ و نموز  تالـ یطؾتبضا  زض فطانمف نموز  ضفتبضهبی قىوفب خهت

ؾبظمب  ثنبزض و زضیبنوضزی  ی ثین مسیطیت اؾتقساز و فملىطز ؾبظمبنی ثطضؾی ضاثغه تحمیمی ثب فنوا  نمبینس. فطاهم ضا

هبی مطثوط ثه  نتبیح نكب  زاز وه ثین فقبلیت ( اندبن گطفت.1393انیل زض ؾبل) یؿنستوؾظ نوؿ اؾتب  گیال  

ای مقنبزاض وخوز زاضز و همچنین السامبت الظن زض  ی ذسمبت ضاثغه مسیطیت اؾتقساز و ویفیت ذسمبت و نوآوضی زض اضایه

قس  زاضز و خصة اؾتقسازهبی ثطتط  هضاؾتبی حفؼ اؾتقسازهب زض ؾبظمب  ثیكتطین تأثیط مثجت ضا ثط ویفیت ذسمبت اضای

 مسل تحمیمی ثب فنوا   عطاحیس. ثبق ا  نوآوضی زض ؾبظمب  زاضا میثه ؾبظمب  ثیكتطین تأثیط مثجت ضا ثط افعایف تو

( زض 1392یبضؼ توؾظ ذبلونسی و فجبؼ یوض زض ؾبل) گبظ و نفت اؾتقساز زض قطوت مسیطیت فطاینس ؾبظی ثهینه

 و خهتساض محتوای تحلیل ضوـ ثه اؾتقساز اثقبز مسیطیت زض موخوز اندبن گطفت قىبفهبی زانكاب  فالمه عجبعجبیی

 مسیطیت مؤلفه هبی تمبن زض موخوز وضقیت ثین وه زاز ومی نكب  زاز  هبی اظ حبنل نتبیح قس. تحلیل تلریهی

 آقىبض اذتالفهبی ثه توخه ثب زاضز. وخوز مقنبزاض فبنله آنهب مغلوة حبلت ناهساقت و و اضظیبثی توؾقه، وكف، اؾتقساز

 زض ونونی اؾتقساز مسیطیت ؾیؿتم ثهینه ؾبظی منؾوض ثه ثقس، هط زض مهبحجه هب ویفی تحلیل محتوای اظ حبنل قس 

 مسیطیت منبثـ زض آنچه تىطاض خبی ثه تب میىنس ومه امط مؿئولین ثه مسل این گطزیس. اضائه ییكتهبزی قطوت، مسل

 اضظیبثی و توؾقه اضتمب، آموظـ، اؾترسان، اموض مؿئول وه افطازی ثه میتوانس یػوهف این نتبیح میكوز، اندبن انؿبنی

 تهمیمایطیهبی ذوز، ثطنبمه هبی زض ثتواننس زهس تب آگبهی هؿتنس، یبضؼ گبظ و نفت قطوت زض مؿتقس وبضونب 

 چاونه و ودب زض وه هسمیس آگبهی قطوت این فبلی ؾغح ثه تهمیم گیطنسگب  همچنین، نمبینس. اتربش ضا منبؾجی

 اظ ثبقنس. ضا زاقته تأثیطگصاضی حساوثط وبضونب  قغلی تقهس میعا  ثط ثتواننس تب وننس متمطوع ضا ذوز و منبثـ تالقهب

 ثب مطتجظ مولفه هبی و اثقبز ولیه گطفتن زض نؾط ثب ضاثغه زض آ  خبمقیت ثه میتوا  یػوهف این مهم ویػگیهبی خمله

وطز)ذبلونسی و فجبؼ یوض  اقبض  آ  ناهساقت و حفؼ و تغجیك اضظیبثی و اؾتقساز، ؾقهتو اؾتقساز، وكف و خصة

اؾتقساز زض ؾبظمبنهبی زولتی توؾظ حبخی  مسیطیت ثط ؾبظ ظمینه ضاهجطزی فوامل تحمیمی ثب فنوا  تأثیط. (1392،

 مطوض ازثیبت و ضؾیثط ( زض زانكاب  قهیس ثهكتی اندبن گطفت زض این تحمیك ثب1389وطیمی و حؿینی زض ؾبل)

 نؾطگطفته زض مسیطیت اؾتقساز ثط تبثیطگصاض ضاهجطزی فوامل ثقنوا  ضا فبمل 5 اؾتقساز مسیطیت ذهول زض مرتلف

 لصا اؾت نكس  توخهی ؾبظمبنهبی زولتی زض اؾتقساز مسیطیت ثحث ثه زنیب فقلی ازثیبت زض اینىه ثه توخه ثب .اؾت

 نمف ثه نیع آمس  ثسؾت نتبیح اؾت. زاز  توخه لطاض موضز زولتی ؾبظمبنهبی ثه مطثوط ضویىطز ثب اؾتقساز مسیطیت محمك

اؾت )حبخی  زاقته اقبض  زولتی ممطضات و لوانین و انؿبنی ضاهجطزی منبثـ مسیطیت ؾبظمبنی، فطهنگ انىبض غیطلبثل

توؾظ  "تهطا   اضظیبثی و انتربة اؾتقسازهبی مسیطیتی قطوت ثطق" (.تحمیمی ثب فنوا 1389وطیمی و حؿینی ،

 می مسیطیتی مكبغل احطاظ ثطای مؿتقس افطاز انتربة تحمیك نهبیی نتیده.. ( اندبن گطفت1387خقفطی ممسن زض ؾبل)

اؾتقساز  مسیطیت ثط ؾبظ ظمینه ضاهجطزی فوامل تأثیطتحمیمی ثب فنوا  ثطضؾی  (.1387خقفطی، اظ نمل ثه ضضبئیب )ثبقس

 هبیی فطضیه تسوین ثب محممب  ( اندبن گطفت1389نی زض ؾبل )حؿی و یمیوطتوؾظ حبخی  وكوض هبی وظاضتربنهزض 

 ضاهجطزی، انؿبنی منبثـ مسیطیت مسیطا ، نمف ؾبظمب ، ضاهجطزظ)ؾب ظمینه ضاهجطزی فوامل ثین ضاثغه وخوز ثطضؾی ثه

 اظ یه هط وه زاز  نكب آمس  ثسؾت نتبیح س.ان یطزاذته اؾتقساز مسیطیت و ی(زولت ممطضات و لوانین و ؾبظمبنی فطهنگ

 انؿبنی منبثـ مسیطیت ؾبظمبنی، فطهنگ فوامل، این میب  زض س.زاضن اؾتقساز مسیطیت ثط مقنبزاضی تأثیط فوق فوامل

 س.ان زاقته ضا تأثیط میعا  ثیكتطین تطتیت ثه فوامل ؾبیط ثه نؿجت ؾبظمب ، ضاهجطز و زولتی ممطضات و لوانین ضاهجطزی،
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  تحقیق تػَاال

 قطلی زض چه حسی اؾت؟  آشضثبیدب  اؾتب  نوض ییبن زانكاب  زض اؾتقساز مسیطیت ثىبضگیطی  ؾغح .1

 قطلی وسامنس؟  آشضثبیدب  اؾتب  نوض ییبن زانكاب  زض اؾتقساز مسیطیت توؾقه ثط موثط فوامل .2

 قطلی وسامؿت؟ آشضثبیدب  اؾتب  نوض ییبن زانكاب  زض اؾتقساز مسیطیت توؾقه منبؾت الاوی .3

  حقیققلوشٍ  ت

وه زض للمطو می ثبقس  اؾتقساز مسیطیت للمطو موضوفی تحمیك حبضط، قنبؾبیی و الویت ثنسی فوامل موثط ثط توؾقه

 قس  اؾت. اندبنمىبنی زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی 

 کبسسٍؽ 

یگك حبضگط وبضونگب     اؾت .خبمقه آمبضی تحم اوتكبفی و تونیفی ضوـ، حیث اظلحبػ هسف وبضثطزی و اظ حبضط تحمیك

نفط اؾت. ثگطای محبؾگجه حدگم نمونگه آمگبضی اظ       375می ثبقس وه تقساز آنهب  قطلی آشضثبیدب  اؾتب  زانكاب  ییبن نوض

نفط ثسؾت آمس  اؾت. ثطای انتربة نمونه آمبضی اظ خبمقگه   190ضاثغه وووطا  اؾتفبز  قس  اؾت وه حدم نمونه آمبضی 

آوضی اعالفبت اظ نمونه آمبضی و ثگه منؾگوض   جمه ای اؾتفبز  قس  اؾت. ثطای خمـآمبضی اظ ضوـ نمونه گیطی تهبزفی ع

ایی وه ثب توخه ثه متغیطهگبی تحمیگك و فملیگبتی نمگوز  آنهگب      هبی تنؾیم قس  این تحمیك، اظ یطؾكنبمهآظمو  فطضیه

وه ثب حگطوف الفجگب وگس    تنؾیم قس ، اؾتفبز  گطزیس  اؾت.یطؾكنبمه تحمیك متكىل اظ زو زؾته ؾؤال اؾت. زؾته اول 

گصاضی قس  اؾت ثه منؾوض تقیین و مكرم قس  مكرهبت نمونه آمبضی اظ لحبػ خنؿیت، وضقیت تأهل، ؾن، ؾغح 

و زؾته زون وه قبمل زو  ثرف اؾت و ثه منؾگوض یبؾگراویی ثگه ؾگؤاالت تحمیگك حبضگط       تحهیالت، ؾبثمه ذسمت و 

 (2006آضامؿگتطانگ) مگسیطیت اؾگتقساز    مه اؾتبنساضز اضظیبثیقبمل یطؾكنبتنؾیم گطزیس  اؾت، ثرف اول این ؾواالت 

ؾؤال تكىیل قس  اؾت و ثرف زون این ؾواالت خهت قنبؾبیی  فوامل موثط ثگط توؾگقه مگسیطیت     25می ثبقس وه اظ 

ؾگؤال مگی    40اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی ثب توخه ثه تىنیه تحلیل فگبملی اؾگت وگه زاضای    

ـ     وه  ثبقس آوضی اعالفگبت اظ  زض لبلت ممیبؼ ینح گعینه ای لیىطت تنؾیم گطزیس  اؾت. ثگطای تقیگین ضوایگی اثگعاض خمگ

ثطای ثطآوضز یبیبیی یطؾكنبمه اظ آظمو  آلفبی وطونجبخ اؾتفبز  قس  اؾگت.   ضوایی نمبزی یب نوضی اؾتفبز  گطزیس  اؾت

افگعاض آمگبضی   بضونب  خبمقه موضز ثطضؾی و ثب اؾگتفبز  اظ نگطن  نفط اظ و 30ثطاؾبؼ این ضوـ ثب یه مغبلقه ممسمبتی ضوی 

SPss  ثسؾگت آمگس. ثگه منؾگوض      874/0و  912/0ثتطتیگت   مسیطیت اؾتقساز و فوامل موثط ثگط آ  میعا  یبیبیی ؾؤاالت

ـ  هبی ثه زؾت آمس  اظ یطؾكنبمهتدعیه و تحلیل زاز  آوضی قگس  اظ ضوقگهبی آمگبضی تونگیفی و اؾگتنجبعی      هگبی خمگ

هگبی توظیگـ فطاوانگی و    فبز  قس  اؾت. ثسین تطتیت وه ثطای تونیف یبؾرهبی نمونه آمبضی ثگه ؾگؤاالت، اظ خگسول   اؾت

هبی آمبضی ؾؤاالت فمومی ثه نوضت مدؿم، اظ زضنس یبؾرهبی مطثوط ثه ؾؤاالت اؾتفبز  قس. و ثطای نكب  زاز  زاز 

ؾگغح ثىگبضگیطی مگسیطیت اؾگتقساز زض وبضونگب       ین زض ؾغح اؾتنجبعی تقیگ نموزاضهبی ؾتونی اؾتفبز  گطزیس  اؾت. 

) ته نمونه ای( و ثطای قنبؾبیی فوامل موثط ثط توؾگقه مگسیطیت     t اظ آظمو زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی  

تبئیسی و خهت اولویگت ثنگسی فوامگل     اوتكبفی و اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی اظ تحلیل فبملی

 وثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی اظ آظمو  فطیسمن اؾتفبز  گطزیس  اؾت.م

: ػطح ثکبسگیشی هذیشیت اػتعذاد دس داًشگبُ پیبم ًَس اػتبى آرسثبیجبى ششقی ثبالتش اص حذ 1فشضیِ 

 اػت    هتَػط
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قنبزاضی فبنله وضقیت موخوز و مغلوة  ثطای قبذم هب و مولفه ه ثطضؾی مته گطوهی ث tثب اؾتفبز  اظ آظمو        

ومتط ثبقس آناب  می توا   05/0+ ثبقس و ؾغح مقنی زاضی اظ 96/1ثیكتط اظ   tهبی اثقبز می یطزاظیم. اگط ممساض آمبض  

نتیده گیطی  گفت وه قبذم وضقیت مغلوثی زاضز. همچنین ثب اؾتفبز  اظ فبنله اعمینب  نیع می توا  زض موضز فطضیه

وطز. زض نوضتی وه وطا  ثبال و وطا  یبیین فبنله اعمینب  محبؾجه قس ، هط زو ممساض مثجت و ثعضگتط اظ نفط ثبقنس، 

( ضا ضز و فطو مربلف)ثبالتط اظ حس متوؾظ( ضا تبئیس وطز. امب زض غیط 3آناب  می توا  فطو نفط)یبیین تط اظ حس متوؾظ;

 این نوضت فطو نفط ضز نمی قوز. 
 ؾغح ثىبضگیطی مسیطیت اؾتقساز زض ن زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی   ته نمونه ای ثطای ثطضؾی  tآظمو  -2خسول 

 مولفه زض 

 وضقیت موخوز

زضخه  tآمبض  

 آظازی

اذتالف اظ 

 میبناین

 ؾغح

 مقنی زاضی

 نتیده فطضیه فبنله اعمینب 

 وطا  ثبال وطا  یبیین

یطیت ؾغح ثىبضگیطی مس

 اؾتقساز

 تبئیس فطضیه 2124/1 0992/1 000/0 15576/1 190 347/40

ممساض آمبض   می ثبقس و اظ عطفی 05/0ؾغح مقنی زاضی آظمو  ووچىتط اظ  مالحؾه می گطزز 2چنبنچه زض خسول        

t   ه موضز نؾط اظ وضقیت می توا  نتیده گطفت وه مولف و وطا  ثبال و وطا  یبیین مثجت می ثبقس+ ثبقس 96/1ثیكتط اظ

ؾغح ثىبضگیطی مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب   یقنیمغلوثی و ثبالتط اظ حس متوؾظ ثطذوضزاض می ثبقس. 

 .اؾت آشضثبیدب  قطلی ثبالتط اظ حس متوؾظ

 

  : عَاهل هَثش ثش تَػعِ هذیشیت اػتعذاد دس داًشگبُ پیبم ًَس اػتبى آرسثبیجبى ششقی کذاهٌذ؟ 2ػؤال

اظ آندبیی وه ثطای قنبؾبیی فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی،        

 ممساض یبیبیی هط ؾؤال تبثیط گصاض اؾت. لصا اثتسا ثه نمف هط یه اظ ؾؤاالت زض یبیبیی ول ممیبؼ یطزاذته می قوز.

 

 

 
 ط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض یبیبیی ول ممیبؼنمف هطیه اظ ؾؤاالت فوامل موث -3خسول 

 ؾؤاالت
  همجؿتای ضطیت

ای نمغه ای زوضقته  

ضطیت یبیبیی زض 

 نوضت حصف ؾؤال
 ؾؤاالت

 همجؿتای ضطیت

ای نمغه ای زوضقته  

 زض یبیبیی ضطیت

ؾؤال حصف نوضت  

1 855/0  918/0  21 854/0  918/0  

2 890/0  918/0  22 891/0  918/0  

3 284/0  920/0  23 884/0  918/0  

4 886/0  918/0  24 876/0  918/0  

5 290/0  919/0  25 882/0  918/0  

6 860/0  918/0  26 851/0  918/0  

7 891/0  918/0  27 294/0  919/0  

8 288/0  919/0  28 883/0  918/0  

9 884/0  918/0  29 876/0  918/0  

10 884/0  918/0  30 881/0  918/0  

11 835/0  918/0  31 857/0  918/0  
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12 889/0  918/0  32 890/0  918/0  

13 883/0  918/0  33 885 /0  918/0  

14 871/0  918/0  34 880/0  918/0  

15 884/0  918/0  35 881/0  918/0  

16 847/0  918/0  36 857/0  918/0  

17 892/0  918/0  37 286/0  919/0  

18 285/0  920/0  38 878/0  918/0  

19 882/0  918/0  39 872/0  918/0  

20 892/0  918/0  40 886/0  918/0  

ومتط  37، 27، 18، 8،  5،  3مكبهس  می قوز، ضطیت تقیین) یبیبیی( ؾؤاالت  3همبنغوضی وه زض خسول قمبض         

می ثبقس. چنبنچه زض ؾتو  اول )میعا  همجؿتای ؾؤال ثب ول ؾؤاالت یطؾكنبمه( میعا  ثسؾت آمس  ومتط اظ  3/0اظ 

ؾؤال( ضطیت ثسؾت آمس  ثیكتط اظ آلفبی ول یطؾكنبمه  حصف نوضت زض یبیبیی طیتثبقس یب زض ؾتو  زون)ض 3/0

می  3/0ثبقس ؾؤال موضز نؾط ثبیؿتی حصف گطزز. زض خسول فوق ؾؤاالت شوط قس  زاضای میعا  همجؿتای ومتط اظ 

ل فبملی اوتكبفی و یؽ اظ آظمو  یبیبیی یطؾكنبمه، ؾبذتبض فبملی این ممیبؼ عی زو مطحله و ثب زو ضوـ تحلی ثبقنس.

 تحلیل فبملی تبییسی موضز ثطضؾی لطاض گطفت.

 تحلیل عبهلی اکتشبفی

اؾترطاج فبملهب ، تكىیل مبتطیؿی اظ ضطایت همجؿتای، آظمو  وفبیت نمونه گیطی مطاحل: قبمل  تحلیل فبملی زاضای

ملهب وه ممساض آ  ثبیس ثیف اظ چطذف فبملهب ثه منؾوض ثه حساوثط ضؾبنس  ضاثغه متغیطهب و فب، اظ مبتطیؽ همجؿتای

 اؾت.ثبقس. 5/0

 آصهَى کفبیت ًوًَِ گیشی:

زض تحلیل فبملی اثتسا ثبیس اعمینب  حبنل قوز وه آیب زاز  هبی موخوز ثطای تحلیل ضا می توا  اؾتفبز  وطز؟        

 و آظمو  ثبضتلت اؾتفبز  قس  اؾت. KMOثسین منؾوض اظ قبذم

 

 وفبیت نمونه گیطی-4خسول 

 KMO 834/0مقبذ

 408/2257 آظمو  ثبضتلت

 561 زضخه آظازی

 000/0 ؾغح مقنی زاضی

می ثبقس( تقساز نمونه آمبضی ثطای تحلیل  6/0اؾت)قبذم منبؾت ثیكتط اظ  KMO ،834/0اظ آندب وه ممساض قبذم

وه نكب  می زهس زضنس می ثبقس  05/0فبملی وبفی می ثبقس. همچنین ممساض ؾغح مقنی زاضی آظمو  ثبضتلت ومتط اظ 

 تحلیل فبملی ثطای قنبؾبیی ؾبذتبض، مسل فبملی منبؾت اؾت.

فبمل هب نكب  زاز  قس  اؾت وه میعا  تجیین واضیبنؽ ؾؤاالت ضا نكب  می  1اقتطان اؾترطاخی 5زض خسول        

ظیطا ووچه  اؾت حصف می گطزز 5/0زهس زض این مطحله فبمل هبیی وه ممبزیط اقتطان اؾترطاخی قب  ووچىتط اظ 

                                                           
1 .Extraction 
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ثوز  این ممساض ثسا  مقنبؾت وه فبمل ثب هیچ یه اظ فبمل هب اضتجبط نساضز. و این مطحله ضا تب آندب ازامه می زهیم وه 

 ثبقس زض این تحمیك ممبزیط ظیط ثسؾت آمس. 5/0ممبزیط اؾترطاخی ثیكتط اظ 

 نتبیح اقتطان اؾترطاخی -5خسول 

ثبقنس زض این مطحله حصف  می  5/0ثب توخه ثه نتبیح ثسؾت آمس  اقتطان اؾترطاخی فبمل هبیی وه ومتط اظ        

وه زض این مطحله  39، 22، 16فجبضت اؾت اظ  می ثبقس 5/0قونس. فبمل هبیی وه زاضای اقتطان اؾترطاخی ومتط اظ 

 حصف  می قونس.

 

 ٍاسیبًغ تجییي جذٍل

مطحله ؾون اظ تحلیل فبملی اوتكبفی تقیین وننس  فبمل هبی هؿتنس وه زض تحلیل ثبلی  می مبننس. زض این        

قوز. ثب توخه ثه نتبیح خسول تقساز فوامل قنبؾبیی قس  و میعا  تججین واضیبنؽ ثطا ی هط یه اظ آنهب مكرم می 

می توا  ثیب  وطز وه زض ایندب هفت فبمل اول زاضای ثطزاضهبی ویػ  ثعضگتط اظ یه  SPssذطوخی ثطآمس  اظ تحلیل 

  هؿتنس و زض مسل ثبلی می مبننس.

 خسول تجیین واضیبنؽ-6خسول 

 ممبزیط ویػ  فبمل اؾترطاخی ثب چطذف ممبزیط ویػ  عجمبت

 زضنس تدمقی زضنس واضیبنؽ مدموؿ نس تدمقیزض زضنس واضیبنؽ مدموؿ

1 906/7 504/35 504/35 291/4 841/21 841/21 

2 477/2 991/15 495/41 188/3 282/16 123/38 

3 925/1 211/10 707/51 761/2 906/11 030/50 

4 613/1 203/9 910/60 254/2 270/9 300/59 

5 426/1 601/8 511/69 623/1 236/9 536/68 

6 348/1 349/7 860/76 591/1 131/8 667/76 

7 204/1 884/5 744/82 577/1 077/6 744/82 

 اقتطان اؾترطاخی فبمل هب ن اؾترطاخیاقتطا فبمل هب اقتطان اؾترطاخی فبمل هب

1 649/0 16 428/0 30 597/0 

2 608/0 17 724/0 31 684/0 

4 553/0 19 705/0 32 666/0 

6 662/0 20 611/0 33 685/0 

7 709/0 21 613/0 34 658/0 

9 702/0 22 420/0 35 709/0 

10 708/0 23 650/0 36 598/0 

11 625/0 24 678/0 38 616/0 

12 639/0 25 701/0 39 497/0 

13 634/0 26 695/0 40 816/0 

14 604/0 28 707/0  

15 628/0 29 667/0 
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زضنس،  21هفت فبمل زاضای ثطزاضهبی ویػ  ثعضگتط اظ یه هؿتنس، فبمل اول حسوز  6ثط اؾبؼ خسول قمبض         

زضنس،  9دم حسوز زضنس، فبمل ین 9زضنس ، فبمل چهبضن  حسوز  11زضنس، فبمل ؾون حسوز  16فبمل زون حسوز 

زضنس اظ واضیبنؽ ضا توضیح می زهس. همچنین واضیبنؽ تدمقی ثطاثط  6زضنس، فبمل هفتم  حسوز  8فبمل قكم  حسوز 

زضنس واضیبنؽ ؾؤاالت ضا توضیح می زهس.  83زضنس اؾت. این ثه این مقنبؾت وه این هفت فبمل حسوز  744/82ثب 

 زضنس ثبقس.  60 میعا  تجیین واضیبنؽ تدمقی ثبیس ثعضگتط اظ

عَاهل هَثش ثش تَػعِ هذیشیت اػتعذاد دس داًشگبُ پیبم ًَس اػتبى آرسثبیجبى  هٌبػت :الگَی 2ػَال 

 ششقی  چیؼت؟

ه زض ثطای یبؾد ثه این ؾؤال اظ تىنیه تحلیل فبملی تبییسی ثب اؾتفبز  اظ نطن افعاض لیعضل اؾتفبز  قس  اؾت و       

ثه منؾوض تبئیس ؾبذتبض فبملی ثسؾت آمس  و آظمو  لسضت و مقنبزاضی هطیه اظ متغیطهب زض ثطگیطنس  نتبیح ظیط می ثبقس. 

فبملی تأییسی اندبن گطفت وه زض  توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی، تحلیل ممیبؼ

 اضائه قس  اؾت. 3و  2نموزاضهبی قمبض  
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 (.η ،ETA)ثط متغیط هبی نهفته زضو  ظا ( ξ ،KSI) اثط ول متغیطهبی نهفته ثطو  ظا -7خسول 

AVAMEL T0.00

Farhang 

Jav Amoz

Tose Her

Jav Tahg

Brand

Mohit Fi

SHarayet

q 1 8.94

q 2 7.80

q 9 9.14

q 2 8 9.54

q 3 5 8.77

q 3 6 9.05

q 4 8.70

q 2 3 9.50

q 3 3 9.34

q 6 9.68

q 15 9.63

q 2 1 1.79

q 2 5 9.71

q 3 4 9.74

q 3 8 2.42

q 4 0 9.70

q 7 9.25

q 2 0 9.10

q 2 6 9.72

q 3 0 9.75

q 3 1 9.49

q 10 8.69

q 12 8.03

q 13 8.74

q 11 8.59

q 19 8.89

q 2 9 9.83

q 14 9.23

q 17 9.52

q 2 4 9.45

q 3 2 9.37

Chi-Square=1858.73, df=427, P-value=0.00000, RMSEA=0.133

4.51

3.66

2.62

4.07

3.79

4.65

4.97

5.79

8.99

3.16

2.90

8.98

4.51

6.71

4.58

3.01

5.84

6.94

6.34

6.15

3.74

5.47

5.71

5.89

4.95

7.65

6.63

8.60

8.04

9.15

8.11

 

AVAMEL T1.00

Farhang 

Jav Amoz

Tose Her

Jav Tahg

Brand

Mohit Fi

SHarayet

q 1 0.82

q 2 0.65

q 9 0.85

q 2 8 0.94

q 3 5 0.78

q 3 6 0.83

q 4 0.80

q 2 3 0.88

q 3 3 0.86

q 6 0.69

q 15 0.77

q 2 1 0.03

q 2 5 0.94

q 3 4 0.95

q 3 8 0.03

q 4 0 0.87

q 7 0.70

q 2 0 0.67

q 2 6 0.88

q 3 0 0.95

q 3 1 0.77

q 10 0.66

q 12 0.57

q 13 0.67

q 11 0.80

q 19 0.83

q 2 9 0.96

q 14 0.72

q 17 0.80

q 2 4 0.77

q 3 2 0.75

Chi-Square=1858.73, df=427, P-value=0.00000, RMSEA=0.133

0.42

0.59

0.39

0.24

0.47

0.41

0.45

0.34

0.38

0.55

0.48

0.99

0.24

0.22

0.98

0.36

0.55

0.57

0.35

0.22

0.48

0.58

0.65

0.57

0.45

0.42

0.21

0.53

0.45

0.48

0.50

0.82

1.20

0.65

1.08

0.96

1.39

1.07

 

 ثط اؾبؼ ضطیت مقنبزاضی فبملی تأییسی  تحلیل: 3نموزاض 

 

 ثط اؾبؼ ثبض فبملی  فبملی تأییسی  تحلیل: 2نموزاض 
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ـ  نكب  می زهس وه فوامل موثط ثط   t ممساض   زانكگاب ،  خگو   فطهنگگ  و هگب  توؾقه مسیطیت اؾتقساز  یقنگی فوامگل اضظ

زانكگاب ،   قگهطت  و زانكگاب ، ثطنگس   زض یػوهف و تحمیك قرهی، خو و ای حطفه  زانكاب ، توؾقه زض آموظـ و تسضیؽ

 زضنس مقنب زاض می ثبقس. 95وبضی ، ثب احتمبل وبضی، قطایظ فیعیىی محیظ

ثطاظـ الاوی حبنل تحلیل فبمل تأییسی ضا وه حبوی اظ ذوثی ثطاظـ مسل ثب زاز   قبذم هبی نیىویی 8خسول        

هبی مكبهس  قس  اؾت ضا نكب  می زهس. ثه فجبضت زیاط تقطیف وه فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز  ثب هفت 

 مؤلفه زض این تحمیك ثب زاز  هب مغبثمت زاضز.

 ل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز قبذم هبی نیىوئی ثطاظـ الاوی فوام 8 خسول

ضیكه ذغبی میبناین  ؾغح مقنبزاضی زضخه آظازی مدصوض ذی

 مدصوضات تمطیت

 قبذم نیىویی ثطاظـ

73/858 427 000/0 076/0 02/1 

مهمتطین آمبض  ثطاظـ آمبض  مدصوض ذی اؾت. این آمبض  میعا  تفبوت مبتطیؽ مكبهس  قس  و ثطآوضز قس  ضا انساظ        

ی گیطز. فسن مقنبزاضی این آمبض  ثطاظـ مسل ضا ثب زاز  هب نكب  می زهس ولی ایطاز این آمبض  حؿبؼ ثوز  نؿجت ثه م

ثطای  08/0حدم نمونه اؾت، یقنی زض نمونه هبی ثب حدم ثبال امىب  فسن مقنبزاضی آ  وبهف می یبثس. ممساض ومتط اظ 

ثطای قبذم نیىویی ثطاظـ و قبذم تقسیل  9/0ثبالتط اظ قبذم ضیكه ذغبی میبناین مدصوضات تمطیت و ممبزیط 

قس  نیىویی ثطاظـ ثه فنوا  مالوهبی انغجبق الاو ثب زاز  هبی مكبهس  قس  زض نؾط گطفته می قوز. زض نتیده مسل 

 ثبقس. قطلی ثب هفت فبمل  موضز تبئیس می آشضثبیدب  اؾتب  نوض ییبن زانكاب  فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز  زض

 ثحث ٍ ًتیجِ گیشی:

ازثیبت تحمیك نیع حبوی اظ فوامل قنبؾبیی قس  موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب    

 یػوهف و تحمیك فبمل قنبؾبیی قس  فوامل خو 31نكب  زاز وه اظ ثین نتبیح تحمیك حبضط  آشضثبیدب  قطلی ثوز  و 

( وه زض تحمیمی ثب فنوا  فوامل 2005اقته وه تب حسوزی ثب یبفته هبی تحمیك وضهبگن)زانكاب  ثیكتطین تبثیط ضا ز زض

 نؾط اظ وه زازظمینه ؾبظ ثطای ضقس مطتجه فلمی و توؾقه اؾتقساز افضبی هیئت فلمی زانكابههبی مغطح اضویب نكب  

 ظمب  آوبزمیه، و فلمی آظازی فوامل تطتیت ثه اؾتقسازهب، ناهساقت و خصة ثقس زو هط لحبػ اظ و فلمی هیئت افضبی

 یبضامتط اؾتبنساضز  قس   یبضامتط ثطآوضز  خهت مؿیط

B 
t 

 فوامل موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز  -7خسول 

 95/4 82/0 82/0 زانكاب  فطهنگ و هب اضظـ

 65/7 20/1 21/1 زانكاب  زض آموظـ و تسضیؽ خو

 63/6 65/0 65/0 قرهی و ای حطفه  توؾقه

 60/8 08/1 07/1 زانكاب  زض یػوهف و تحمیك خو

 04/8 96/0 96/0 زانكاب  قهطت و ثطنس

 15/9 39/1 39/1 وبضی فیعیىی محیظ

 11/8 07/1 07/1 وبضی قطایظ
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 لطاض یػوهف و تحمیك حوظ  زض وه فواملی نكب  زاز وی تحمیك س.زاضن لطاض اولویت ثبالتطین زض تحمیك، و یػوهف

زض اولویت اول لطاض زاضنس وه ثب یبفته هبی تحمیك حبضط ؾبظگبضی ظیبزی زاقته  و همچنین ثب یبفته هبی  میایطنس

اؾتقساز زض ؾبظمبنهبی زولتی وه   مسیطیت ثط ؾبظ ظمینه ضاهجطزی فوامل ی ثب فنوا  تأثیطتحمیمی ثب یبفته هبی تحمیم

( زض زانكاب  قهیس ثهكتی اندبن گطفت ؾبظگبضی زاقته چطاوه نتبیح 1389توؾظ حبخی وطیمی و حؿینی زض ؾبل)

 اقبض  زولتی ممطضات و لوانین و انؿبنی ضاهجطزی منبثـ مسیطیت ؾبظمبنی، فطهنگ انىبض غیطلبثل نمف تحمیك مصووض ثه

اؾت زض تحمیك حبضط نیع فوامل مصووض ثه فنوا  موثط ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب   زاقته

 تط مهم ثؿیبض زضونی یبزاقهبی اؾتقسازهب ثطای وه میسهس نكب  تحمیك نتبیحآشضثبیدب  قطلی موضز تبییس لطاض گطفتنس 

 وه اؾت زضونی یبزاـ این امب نیؿتنس اهمیت ثی ثیطونی یبزاقهبی وه وطز اقبض  ثبیس الجته اؾت؛ یثیطون یبزاقهبی اظ

 ثطعطف ضا وبضونب  مبزی هبی زغسغه ثتواننس و ثوز  منبؾت اگط نیع ثیطونی یبزاقهبی .زاضز اولویت اؾتقسازهب ثطای

 اضائه ثب وه قوز می تونیهییبن نوض  زانكاب  ثه زلیل همین ثه .ثبقس موثط ثؿیبض آنهب ضضبیتمنسی زض میتوانس نمبیس

 وه وننس می احؿبؼ آنب  عطیك این اظس.نمبی انایع  ایدبزوبضونب   زض مبلی مكولهبی زیاط یب و منبؾت یطزاذتهبی

و زض نهبیت ییكنهبزهبیی ثهوضت ظیط خهت   ت.یبف ذواهس افعایف آنهب زض فلمی وبض انایع  و گطفته لطاض توخه موضز

انكاب  قوز امیس اؾت وه مسیطا  اضقس اضائه می قه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلیتوؾ

 توخه الظن ضا زاقته ثبقنس:فوامل ثه این ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی 

 پیشٌْبدّب

 فبمل هبی زانكاب  زض یػوهف و تحمیك فوامل خوزهس وه اظ ثین ثب توخه ثه این وه نتبیح تحمیك نكب  می       

آموظـ،  اخطایی اموض زض قغلی، مكبضوت اظ وؽبیف ذبضج و فطفی وبضهبی اندبن ثطای وكف اؾتقسازهبی ینهب ، فطنت)

وبضی،  و اظ ثین فوامل قطایظ (زانكاب  و زانكىس  یػوهكی یػوهكی، توؾقه خو حمبیتهبی و تؿهیالت و امىبنبت وخوز

 زفتط مغلوثیت و آموظقی، ویفیت امىبنبت و تؿهیالت قغلی، وخوز امنیت مبزی، وخوز ییبزاقهب وخوز) فبمل هبی

 ییكطفت و ثوز  زانكاب ، نوآوض اؾتطاتػی و مبموضیت زض هبی)قفبفیت زانكاب ، فبمل قهطت و و اظ ثین فوامل ثطنس (وبض

 قرهی، فبمل و ای حطفه ین فوامل توؾقهؾبیط زانكابههب( و اظ ث میب  زض زانكاب  افتجبض و زانكاب ، قهطت ثوز  مساض

توانمنسیهبی وبضونب ،  توؾقه و ضقس ثطای هبی)توؾقه مؿئولیت یصیطی وبضونب ، خبثدبیی قغلی منبؾت، فطنت

 منبثـ زانكاب ، مسیطیت و زانكىس  ازاضی وبضونب  و مسیطیت تیم وبضونب (، قبیؿتای فلمی ؾغح)وبضونب  ویفیت

 فطهنگ و هب نحیح اظ وبضونب  زانكی )متنبؾت ثوز  قغل مطثوعه(( و اظ ثین فوامل  اضظـضاهجطزی، اؾتفبز   انؿبنی

گیطی، ثطلطاضی فطهنگ  تهمیم زض فطآینسهبی وبضونب  زاز  هبی)خصة وبضونب  زانكی، مكبضوت زانكاب ،  فبمل

ؾبظمبنی( و اظ ثین فوامل   نگتیمی، فطه یبزگیطی یػوهكی، توؾقه موفمیتهبی ثه زاز  قبیؿته ؾبالضی زض زانكاب ، ثهب

 هبی زوض  آموظقی، ثطگعاضی حمبیتهبی هبی)ثطگعاضی آظمو  زانف قغلی،وخوز زانكاب ، فبمل زض آموظـ و تسضیؽ خو

 و منبثـ و نوآوضی، وخوز اثتىبضات ثطای منبثـ زاقتن اذتیبض هبی)زض آموظقی( و اظ ثین فوامل محیظ فیعیىی وبض، فبمل

توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زض  یػوهف(  و تحمیك ثطای مبلی منبثـ حطفه ای، وخوز فلمی و هبیفقبلیت ثطای امىبنبت

توخه وبفی مجصول  می ثبیؿتیثبقس؛ الظن اؾت وه ثه این فوامل می مؤثط زانكاب  ییبن نوض اؾتب  آشضثبیدب  قطلی

ثط اؾبؼ فواملی وه ثط  زهبی وبضثطزیفطمبینس. زض این ضاؾتب و ثط یبیه نتبیح تحمیمی وه نوضت گطفته اؾت ییكنهب
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اؾبؼ آظمو  فطیسمن اولین ضتجه ضا اظ لحبػ تبثیط گصاضی ثط توؾقه مسیطیت اؾتقساز زض زانكاب  ییبن نوض اؾتب  

 قوز:اضائه میآشضثبیدب  قطلی ثه ذوز اذتهبل زاز  

 پظٍّشی  هَفقیتْبی ثِ دادى ثْب .1

 ین ظمینه ثؿیبض حبئع اهمیت ثبقساضتمبء ثط اؾبؼ قبیؿته ؾبالضی می توانس زض ا .1-1
 ثطگعاضی آظمونهبی زاذلی ثطای وبضونب  و ایدبز گطیس ثطای وبضونب  زض مؿیط قغلی .1-2

 تكویك مبلی منبؾت و تقیین حموق و معایبی منبؾت ثطای وبضونب  موفك زض این ظمینه .1-3

 ینهانتؿبة مسیطا  و مؿئوال  زانكاب  اظ میب  افطاز زاضای ممبن یب ضتجه زض این ظم .1-4

 آهَصشی ّبی دٍسُ .ثشگضاسی2

 . نیبظ ؾندی منبؾت اظ نیبظهبی قغلی وبضونب  و ثطگعاضی زوض  هبی آموظقی مطتجظ ثطای وبضونب 1-2

 .اؾتفبز  اظ وبضونب  ثب تدطثه خهت ثطگعاضی نحو  زوض  هبی و محتوای آموظقی زوض  هب2-2

 فبت وبضونب .توؾقه آموظقهبی مدبظی زض ؾغح زانكاب  خهت افعایف اعال3-2

 .ثطگعاضی آظمونهبی منبؾت زض یبیب  هط زوض  خهت یوقف نمبط ضقف زوض  هبی ثقس4-2

 .تَػعِ هؼئَلیت پزیشی کبسکٌبى  3

 .افتمبز ثه وبضونب  اظ ؾوی مسیطا  ثغوضیىه ثه توانمنسیهب و لبثلیتهبی وبضونب  ذوز افتمبز نمبینس1-3

 ی وبضونب  ثب قیو  هبی تهمیم گیطی زض ؾغح زانكاب .ثىبضگیطی تهمیم گیطی مكبضوتی خهت آقنبی2-3

.تمؿیم ثنسی وبضهب زض ؾغح زانكاب  و قفبف و مكرم ثوز  وؽبیف ته تگه وبضونگب  خهگت فهگس  زاض قگس       3-3

 مؿئولیت وبضهب اظ ؾوی وبضونب 

 .خبثدبیی قغلی منبؾت خهت توؾقه توانمنسی هب و آقنبیی وبضونب  ثب وؽبیف ؾبظمبنی متقسز4-3

 کشف اػتعذادّبی پٌْبى.4

 .اضظیبثی منبؾت فملىطز وبضونب  زض خهت قنبؾبیی نمبط ضقف و لوت آنب 1-4

 .اضائه ثبظذوض منبؾت ثه وبضونب  خهت اعالؿ آنب  اظ نتیده وبضی2-4

 .توخه ظیبز ثه نتبیح آظمونهبی ثطگعاض قس  زض ؾغح زانكاب  اظ ؾوی مسیطا  و تكریم وبضونب  ولیسی  3-4

 ط مؿتمیم و نؾبضت ثط وبض وبضونب  خهت اضظیبثی توانمنسیهبی وبضونب   .اضتجب4-4

 .عطاحی مؿیط قغلی منبؾت خهت اضتمبء وبضونب  ولیسی و ثب اؾتقساز5-4

 داًشگبُ   اػتشاتظی ٍ هبهَسیت دس .شفبفیت5

 .خصة افطاز ثب اؾتقساز و نرجاب  زانكابههب زض اولویت وبض مسیطیت منبثـ انؿبنی لطاض گیطز1-5

 . توؾقه وبضونب  ثب اؾتقساز اظ عطیك توؾقه مسیطیت زانف زض ؾغح زانكاب 2-5

 .خصة هیئت فلمی اظ فبضك التحهیال  ذوز زانكاب  ییبن نوض 3-5

 .یطوضـ اؾتقسازهبی وبضونب  اظ عطیك وكف و ثىبضگیطی آ  زض اولویت وبضهب لطاض گیطز4-5

 ی  ٍ ًَآٍس اثتکبسات ثشای هٌبثع داشتي اختیبس .دس6

 . ثطلطاضی قطایظ منبؾت خهت ثىبضگیطی وبضونب  ثب اؾتقساز زض ؾغح زانكاب 1-6

 .احتطان ثه فمبیس و ایس  هبی خسیس وبضونب  اظ عطف مسیطا  واحسهب2-7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 20 

 اؾتفبز  اظ تمبن ؽطفیت  و توانبییهبی قغلی   وبضونب  خهت .توؾقه اذتیبضات قغلی3-7

نموز  ایس  هبی ذالق اظ ؾوی وبضونب  ثغوضیىه زانكاب  ذگوز ظمینگه ضا   .اضائه تؿهیالت مبلی منبؾت خهت فملی 4-7

 خهت این وبض مؿبفس ؾبظز

 شغلی   اهٌیت .ٍجَد7

 .ایدبز فطنتهبی تحهیلی ثطای وبضونب  زض عول مؿیط قغلی1-7

 .ثوضؼ تحهیلی وبضونب  زض ؾغح زانكاب  ثب ثطلطاضی حموق و معایبی منبؾت2-7

 ب اؾتقساز زض ؾغح اؾتب  .اضتمبء قغلی وبضونب  ث3-7
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 هٌبثع:

ثطضؾی تأثیط تؿهیم زانف ثط مسیطیت اؾتقساز ( 1391امین ثیسذتی، فلی اوجط. ظضگطانی، مهؿب، خمكیسی، الله.)

ت فلون، وظاض. یبیبنبمه وبضقنبؾی اضقس.ثب اثط میبندی ؾطمبیه فىطی 91وبضقنبؾب  زانكاب  هبی قهط نیكبثوض زض ؾبل 

  1391ؾبل انتكبض:  زانكىس  فلون انؿبنی و مسیطیت -زانكاب  ؾمنب   -تحمیمبت و فنبوضی 

 63-62، نم191 قمبض  تسثیط، مبهنبمه اؾتقساز، مسیطیت چطا ،1387مطخب  تفتی، مقبلی محمس، السین، تبج

 .73-72، نم192 مبض ق تسثیط، مبهنبمه اؾتقسازهب، خنگ ،1387مطخب . تفتی، مقبلی محمس، السین، تبج

 ؾبل تسثیط، انؿبنی، مبهنبمه منبثـ توؾقه فطاینسهبی زض اؾتقساز مسیطیت ،1387مطخب  تفتی، مقبلی محمس، السین، تبج

 .73-72نم ،202قمبض   نوظزهم،

 اؾتقساز، مغبلقبت مسیطیت ثط ؾبظ ظمینه ضاهجطزی فوامل (.تأثیط1389اثوالحؿن. ) حؿینی، ، وطیمی، فجبؾقلی حبخی

 .71-51، نم2ضاهجطزی، قمبض   مسیطیت

 قطوت موضزی اؾتقساز؛ مغبلقه مسیطیت فطاینس ؾبظی ثهینه مسل (عطاحی1392فجبؼ) یوض، فجبؼ و فبعمه ذبلونسی،

 .128-103، نم19قمبض   .فمومی مسیطیت هبی یػوهف .یبضؼ گبظ و نفت

 منبثـ ناهساضی و حفؼ زض اؾتقساز مسیطیت نمف .1394ضضب.  غالن نوایی، قبوطی ، ...اؾسا مهطآضا، نسیمه،  لوؾی،

 تطویدی فطآینس نو،  فلمی ترههی ؾبضی، فهلنبمه منغمه نفتی هبی فطآوضز  یرف قطوت ملی زض مؿتقس انؿبنی

 .264-251،نم5 قمبض  ظمؿتب ،

 خصة و ثط موثط فوامل ثنسی ضتجه و قنبؾبیی : اؾتقسازهب مسیطیت (1391ظاز  ا.) خواهطی،  آ. یوض للی، ض عهمبؾجی،

  .26-5یبییع،  نم ، هفسهم قمبض  ، یندم فمومی، ؾبل مسیطیت ،یػوهكهبیفلمی اؾتقسازهبی ناهساقت

 مبهنبمه ، ؾبظمبنی حوظ  زض ولیسی مفهومی اؾتقساز مسیطیت ،(1390) یوض نیه امین و محمسی ومطضیه نیبزی،ؾقیس

  86 ل تب 81 ل اظ  ،،قهطیوضمب 135قمبض  خبمقه و وبض فطهنای و اختمبفی،فلمی
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