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 های انتصابات مدیران ها و روش اصالح سیستم

  )مطالعه موردی: شهرداری مشهد(

 

 1نرجس فروزانفرد

 foroozanfard.narjes@gmail.com ،  واضقٙاؾی ٟٔٙسؾی نٙایـ، زا٘كٍاٜ نٙقتی ؾداز، ٔكٟس

 

 

 چىیسٜ

باقیس. أیطٚظٜ بیكیتط     ٞای زِٚتیی ٔیی   ٞا ٚ ؾاظٔاٖ تطیٗ فٛأُ تاثیطٌصاض زض ٔٛفمیت قطوت ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی یىی اظ انّی

وٙٙس تا ؾیؿتٕی عطاحی وٙٙیس ویٝ بیا     ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ زاقتٝ باقٙس؛ ٚ تالـ ٔی ا٘س تا ٔسیطا٘ی با ٟٔاضت ٞا ٔكتاق ؾاظٔاٖ

تطیٗ خایٍاٜ قیلّی لیطاض زٞٙیس تیا ویاضایی ؾیاظٔاٖ        اضوٙاٖ آٟ٘ا ضا زض ٔٙاؾبٞا ٚ ؾٛابك و ٞا، قایؿتٍی تٛخٝ بٝ ٟٔاضت

ٞا بتٛا٘س ؾیؿتٕی ضا بیطای ا٘تریا     ٞایی زاضز تا با اؾتفازٜ اظ آٖ افعایف یابس. قٟطزاضی ٔكٟس، ٘یاظ بٝ قٙاؾایی قاذم

ؾیاظی ٚ   ٞای ؾاظٔاٖ لابُ پیازٜ ٞا عطاحی وٙس. ایٗ ؾیؿتٓ، بایس زض تٕاْ لؿٕت ٔسیطاٖ، ٔقاٚ٘یٗ، ضئیؽ ازاضات ٚ ٌطٜٚ

ٗ  زض ٔٛضز٘ییاظ  نطفٝ باقس. اعالفیات  اخطا؛ ٚ اظ ِحاػ ٞعیٙٝ ٚ ظٔاٖ ٔمطٖٚ بٝ  ـ  اظ تحمییك؛  ایی ٓ  ٔرتّفیی  ٔٙیاب ٖ  ٞی  چیٛ

قیٛز   زض ایٗ تحمیك ؾقی ٔیی  .اؾت قسٜ آٚضی خٕـ پطؾّٙی اعالفات ؾیؿتٓ ٚ ٔطبٛعٝ ٞای وتا  ٞا، ٘أٝ آییٗ ٔماالت،

ٞایی وٝ قطایظ آضٔا٘ی ٞیط   ا٘داْ پصیطز ٚ قاذم ای ٚ تدطبی اؾت؛  ؾیؿتٓ فقّی وٝ بیكتط ؾّیمٝتا انالحاتی بط ضٚی 

ُ   ؾاظی قاذم ؾاظٔاٖ بٟتط اؾت آٟ٘ا ضا زاقتٝ باقس یافت قٛز. بقس اظ بٛٔی ـ  ٞای یافت قیسٜ، تحّیی ٞیای   ٞیایی اظ ضٚ

ٝ  ٞا با تحّیُ پطؾف بٙسی قاذم ضتبٝتط ٌطزز.  آٔاض تٛنیفی اضائٝ ذٛاٞس قس تا خایٍاٜ اؾتفازٜ ٞط قاذم قفاف ٞیا   ٘أی

قٛز. خأقٝ ٕ٘ٛ٘یٝ اییٗ تحمییك، ٔیسیطاٖ ٚ ٔقیاٚ٘یٗ ضزٜ بیاال حیٛظٜ قیٟطزاض ٚ          ٞط قاذم ا٘داْ ٔی  ٚ تقییٗ ٔیاٍ٘یٗ

٘فط اؾت. زض ٟ٘ایت، ؾیؿیتٓ فطآیٙیس ا٘تهیابات ویٝ خایٍیاٜ       50ٞا  باقٙس؛ وٝ تقساز آٖ ٞای قٟطزاضی ٔكٟس ٔی ٔقاٚ٘ت

 وٙس؛ بٝ فٙٛاٖ ذطٚخی تحمیك اضائٝ ذٛاٞس قس.  ٞای بٛٔی قسٜ ضا ٞٓ ٔكرم ٔی ماؾتفازٜ قاذ

 ؾاالضی، قٟطزاضی ٔكٟس. ٞای ا٘تهابات، قایؿتٝ ا٘تهابات، ا٘ترا  ٔسیطاٖ، قاذم: کلیدواژه
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 مقدمه -1
ٞایی اؾت؛ ویٝ   ٞسف اظ ایٗ ٔغاِقٝ ٚ تحمیك، انالح ؾیؿتٓ ا٘تهابات فقّی قٟطزاضی ٔكٟس ٚ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ قاذم

ٞا افطاز ٔٙاؾیب ضا بیط اؾیاؼ ٘ؾیاْ      ٞا بتٛاٖ بطای ٞط فطز برهٛل ٔسیطاٖ، ٔقاٚ٘یٗ ٔسیطاٖ ٚ ضئیؽ ازاضٜ با تٛخٝ بٝ آٖ

 ؾاالضی ٔٙتهب وطز.  قایؿتٝ

تط اظ حس ا٘تؾاض اؾت. بٙابطایٗ، قٟطزاضی ٔكٟس ٘ییاظ   ٚضی قٟطزاضی ٔكٟس پاییٗ ایی ٚ بٟطٜبط اؾاؼ ٘ؾطات ذبطٌاٖ، واض

زاضز؛ اظ فٛأُ تِٛیس یا اضائٝ ذسٔات وٝ زض ٞط ؾاظٔا٘ی فأُ فٕسٜ ٚ اؾاؾی آٖ ٘ییطٚی ا٘ؿیا٘ی اؾیت، اؾیتفازٜ بٟیٙیٝ      

ایدیاز ؾیؿیتٕی ٔیسٖٚ انیالح ٕ٘اییس؛ تیا       بىٙس. بٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض بایس، فّٕىطز واضوٙاٖ ذٛز ضا با ا٘تهیابات نیحیو ٚ   

 ٚضی ٚ واضایی ؾاظٔاٖ افعایف یابس. بٟطٜ

ٝ  ٘ؿبت افطاز تقٟسٞای. زاض٘س یىسیٍط بٝ ٘ؿبت ٔتمابُ تقٟسٞای واضی،  ٔحیظ ٚ ٞط ؾاظٔاٖ ا٘ؿا٘ی ی ؾطٔایٝ   ٔحییظ  بی

ٓ  ٞای اضظـ ٚ فطًٞٙ بٝ احتطاْ ٔحِٛٝ، ٚؽایف زضؾت ا٘داْ قأُ ذٛز واضی ـ  ؾیاظٔاٖ،  بیط  حیاو  بیطای  ٔؿیتٕط  تیال

ٛ  اضتمای ٚ افطاز ٘یاظٞای بطآٚضزٖ ضاؾتای زض ٞا ؾاظٔاٖ ٔتمابالً. اؾت ؾاظٔاٖ اٞساف تحمك  ٔحییظ  ا٘ؿیا٘ی  قیطایظ  ٚ خی

ٝ  ٔٙاؾب قلُ ترهیم ٚ ٌٕاضـ چٖٛ تقٟساتی بٝ ٘ؿبت بایس واض، ٝ  ٚ  ویاٞف  افیطاز،  بی ُ  بی ٖ  حیسال  احؿیاؼ  ضؾیا٘س

ٛ  تیط  پاییٗ ؾغٛح افطاز بطای بیكتط ٞای فطنت ایداز ٚ ؾاظٔاٖ زض تبقیض ٗ . (1385باقیٙس اابیّیی،    پاؾیرٍ ٝ  بٙیابطای  بی

ٗ  ٚ اؾت، آٖ ا٘ؿا٘ی ٘یطٚی ؾاظٔا٘ی ٞط ظیطبٙای ٚ قاِٛزٜ وٝ اؾت ٔكاٞسٜ لابُ ذٛبی  اثیطبرف  بٙیای  ظییط  ییه  زاقیت

ٖ  ٔٛفمییت  بیطای  اؾاؾی قطط پیف قلّی، ٞای ٔٛلقیت تطیٗ ٔٙاؾب زض افطاز تطیٗ قایؿتٝ ٌطفتٗ لطاض یقٙی  ٞیا  ؾیاظٔا

 ضطٚضت ٚ ذٛز بمای بطای ٞا بٍٙاٜ ٚ ٞا ؾاظٔاٖ أطٚظٜ وٝ وطز، تٛخٝ ٘یع ٘ىتٝ ایٗ بٝ بایس زیٍط ؾٛی اظ. قٛز ٔی ٔحؿٛ 

 ٞیای  بطضؾیی . وٙٙس ٔی احؿاؼ بیكتط ٌصقتٝ بٝ ٘ؿبت ضا ؾاالضی قایؿتٝ بٝ ٘یاظ خٟا٘ی، ٞای فقاِیت ی فطنٝ زض حضٛض

ٝ  ٘ؾاْ ضفایت فسْ زِیُ بٝ زِٚتی ٞای ؾاظٔاٖ اوثط وٝ زٞس ٔی ٘كاٖ قسٜ ا٘داْ  ٚ ا٘تریا   زض ِیالیت،  ٚ ؾیاالضی  قایؿیت

(. بیٝ ٕٞییٗ ٔٙؾیٛض، زض اییٗ     1392ا٘س الیهطی ٚ ٕٞىیاضاٖ،   ٘ساقتٝ بركی ضضایت فّٕىطز واضوٙاٖ، ٚ ٔسیطاٖ ا٘تها 

ٞای تاثیطٌصاض بط فطآیٙس  قاذم ؾاالضی زض ا٘ترا  ٔسیطاٖ، ؾاظی ٘ؾاْ قایؿتٝ تحمیك ؾقی قسٜ اؾت زض ضاؾتای پیازٜ

،  ؾاظی قٛ٘س ٚ زض لاِب ٔقیاضٞیای اؾیتا٘ساضز قیسٜ    ٞا بٛٔی قٛز قاذم ا٘تهابات تقییٗ قٛز. زض ٔطاحُ بقسی ؾقی ٔی

ْ  قیٟطزاضی  ٔدٕٛفٝ زض باض اِٚیٗ بطای ا٘تهابات ٞای قاذم قٙاؾاییااضائٝ ٌطز٘س ٚ ؾیؿتٓ ا٘تهابات انالح قٛز.   ا٘دیا

 .(اؾت قسٜ

 

 تحقیقمبانی  -2
 ا٘س. اضائٝ قسٜ 1-2ٔماالت اؾتفازٜ قسٜ زض ایٗ پػٚٞف، بٝ نٛضت خسَٚ 

 خسَٚ ذالنٝ ٔماالت -1-2

 ٘تایح                         ابعاض     ٞسف             ٔٙبـ

احٕسی ٚ ٕٞىاضاٖ، 

1392 

اضائٝ ضٚـ اخطایی فٕٛٔی خٟت عطاحی 

 ٞای ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی ٔسَ ٔفٟٛٔی قایؿتٍی

 -ٔطٚضی ٞای تحمیك

ضیعی  ٞای بط٘أٝ ٔسَ

 ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی

ٚ ُ ی٘مف، بیٞسی ایٞ ظـٛیٔخٌّٛیطی اظ آ

 بیضابغٝت تطفیقاضز ٚ ٛیٔ ییبت االی٘تما
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ظازٜ ٚ  انلطی

 1387٘هطاِّٟی، 

  ٘تراأٛثط بط ی ٞا قٙاؾایی قاذم

 ضپیٕا٘ىا

 

 AHPَ ٔس

تٛا٘ایی،  -ٞا فٙی، ٟٔاضتی تطیٗ قاذم ٟٔٓ

وازض ترههی،  -ٔاِی، ٔسیطیتی -التهازی

 باقس. تدٟیعات، افتباض ٚ حؿٗ ؾابمٝ ٔی

وطیٕی ٚ  حاخی

 1388ٕٞىاضاٖ، 

ٔسَ ا٘ؿا٘ی تّفیمی  ٘ؿا٘یأسیطیت ٔٙابـ اظ یسٌاٞی ٘ٛ زئٝ اضا

 ٔسیطیت زا٘ف

تٛاٖ ٟٔاضت خٛقىاضاٖ ضا  با آٔٛظـ ٔی

 افعایف زاز.

افكا٘ی  حؿیٙی ٌُ

 1393ٚ ٕٞىاضاٖ، 

ٔسیطیت ؾاظی ٘ؾاْ  ؾٙدی پیازٜ أىاٖ

 پطٚضی خا٘كیٗ

ٌیطی  ٕ٘ٛ٘ٝ -ؾاظی فطضیٝ

 وٛوطاٖ

ی ضضایت ٚ أٙیت قلّی  اِٚٛیت اَٚ ِٔٛفٝ

 اؾت.

ٞای  قٙاؾایی ٔقیاضٞا ٚ قاذم 1389ضبیقی، 

 قٙاؾی ٔسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی آؾیب

 Zآظٖٔٛ -قاذٍی ٔسَ ؾٝ

 -X^2ٔدصٚض وای زٚ -

 آظٖٔٛ فطیسٔٗ

ز یات ٔٛضٛفال ذهٛاٖ زض ٔسیطـ ٍ٘ط

ٖ ٚ ؾطپطؾتاـ ٔمایؿٝ با ٍ٘طٜ زض قس

 اؾت.ٔثبتتط ٖ قٙاؾاضوا

بیٍی ٚ پطتٛی،  ضخب

1389 

ٞای اؾاؾی ٔسیطیت ٔٙابـ  بطضؾی چاِف

 ا٘ؿا٘ی

تحّیُ ٚاضیا٘ؽ بط ضٚی 

 ٘أٝ ٞای پطؾف زازٜ

ٔیعاٖ ٘اضضایتی قلّی زض ؾغٛح قلّی 

 ٔسیط ٚ واضقٙاؼ تفاٚت ٘ساضز.

ؾّغا٘ی ٚ ٔیطظا٘ػاز، 

1389 

ؾاظی ٚ بیاٖ فٛایس  پیازٜبطضؾی ٘حٜٛ 

ٞای ٔسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی  ؾیؿتٓ

 اِىتطٚ٘یه

ٚ  e-HRMتكطیو ٔسَ 

 ای ٔٙابـ وتابرا٘ٝ

افعایف اؾتفازٜ اظ ایٗ ؾیؿتٓ ٔٛخب 

ؾِٟٛت زؾتطؾی خٟت تٕأی یی ٚ واضا

 اؾت.شیٙفقاٖ ؾاظٔا٘ی 

ؾّیٕا٘ی ٚ 

 1381ٕٞىاضاٖ، 

ٖٚ بطزضٖٚ ٚ ُٔ ابغٝ بطذی فٛخؿتدٛ ضا

 ز ازاضیفؿا ٔا٘ی باظؾا

 -ٌیطی وٛوطاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٘أٝ پطؾف

ضابغٝ ٔقٙازاضی بیٗ ٚضقیت التهازی 

ٞای فطزی واضوٙاٖ با  واضوٙاٖ ٚ ٚیػٌی

 فؿاز ازاضی ٚخٛز زاضز

 -اٖسیطیلّی ٔیتٛؾقٝ ٔؿیط قء ٚ تمااض 1384نٕیٕیت، 

اضائٝ اٍِٛیی ٔتٙاؾب زض ؾغٛح ٔرتّف 

 ؾاظٔاٖ

ٟٔاضت فٙی زاضای  ٟٔاضت ا٘ؿا٘ی ٚ ؾپؽ تؿت ظٚخی Tآظٖٔٛ 

 بیكتطیٗ تاثیط

  فباؾی ٚ فّیعازٜ

 1392قا٘ی، 

یابی بٝ ٔقیاضٞا ضٚـ  زؾت افعایف واضایی

٘أٝ ٚ  با عطح پطؾف

 -ٔهاحبٝ با ذبطٌاٖ

 ٔمایؿات ظٚخی

یف افعزاضا بٛزٖ اظ ٔقیاضٞا ٔٛخب ا

ضقف ت ٚ لٛط قٙاؾایی ٘ماٖ ٚ عٕیٙاا

 قٛز. ٔی

لاؾٕی ٚ ٕٞىاضاٖ، 

1392 

ٟٔٓ بطای اؾتمطاض ٘ؾاْ  بطضؾی فٛأُ

 پطٚضی ٔسیطیت خا٘كیٗ

تطیٗ  پطٚضی اظ ٟٔٓ ضیعی خا٘كیٗ بط٘أٝ 

 ٞا اؾت واضٞای تٛؾقٝ ٚ بمای ؾاظٔاٖ ضاٜ

پٛض عبابایی ٚ  ٘یّی

 1391ٕٞىاضاٖ، 

ثطبرف أا٘ی ظؾات تباعااٖ اضؾی ٔیعضبط

 زیؾتاٖ وٙاضوازض 

ٞا با ضٚـ  اؾترطاج قاذم

 زِفی

تطیٗ ٚ ٔٛثطتطیٗ  ٟٔٓ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی یىی اظ 

 ٔٙابـ ؾاظٔاٖ زض ضؾیسٖ بٝ اٞساف اؾت.

فهطی ٚ  ٟٔسی

 1391ٔٙهٛضیاٖ، 

تحَٛ زض اضظقیابی فّٕىطز واضوٙاٖ 

بٟبٛز ٔؿتٕط ٔٙابـ ٚ  -ٞای زِٚتی ؾاظٔاٖ

 فطآیٙسٞای ؾاظٔاٖ

 

 ٘أٝ پطؾف

ز بقاأثبتی بیٗ زاض ٚ بغٝ ٔقٙاضا

ثطبرف أا٘ی ظؾات تباعاٜ اضٞٙسزتكىیُ

 زاضز.ز خٛٚ

پٙاٜ  یعزاٖ

 1390فبسإِّىی، 

ا٘ترا   -اضتما قطایظ ٔسیطیت قٟطی

 ٔسیط ٚاخس قطایظ

 ٞا اضائٝ ٘ٛالم ٔٛخٛز زض ٔسیطیت قٟطزاضی ای تحمیمات وتابرا٘ٝ
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 -اؾتفازٜ بٟتط اظ ٔٙابـ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی 1393پٛض،  ؾّیٕاٖ

تقییٗ ؾیؿتٓ ٔٙاؾب افعایف حمٛق ٚ 

باال  -زپازاـ بط ٔبٙای ٔقیاضٞای فّٕىط

 بطزٖ ؾغو واضایی واضوٙاٖ

 

ٞای اضظیابی  ا٘ٛاؿ ضٚـ

 فّٕىطز

قٙاؾایی ٘یطٚٞای ظبسٜ، بافث تؿطیـ زض 

 قٛز. ضؾیسٖ بٝ اٞساف ؾاظٔاٖ ٔی

اضزؾتا٘ی ٚ 

 1390ٕٞىاضاٖ، 

ٞای  ٔسَ -ؾاظی فطضیٝ بطضؾی فٛأُ ٔؤثط بط فّٕىطز واضوٙاٖ

 اضظیابی فّٕىطز

ٔتلیط ٔتلیط تٛا٘ایی، زاضای ضتبٝ اَٚ ٚ 

باظذٛضز، زاضای ضتبٝ آذط زض فٛأُ ٔٛثط بط 

 باقٙس. فّٕىطز واضوٙاٖ ٔی

ٞاٖ ٚ  خاً٘

 2015ٕٞىاضاٖ، 

ٞای آٔٛظقی ٔٛضز فاللٝ  یافتٗ ضٚـ

 ٔسیطاٖ

 

 تحمیمات ٔیسا٘ی

ٞای ٞٛقٕٙس ضا  ٔسیطاٖ ٚ واضٔٙساٖ، ٌٛقی

بٝ تبّت، ٚ ِبتا  ضا بطای یازٌیطی تطخیو 

 زٞٙس. ٔی

 اؾتطْ ٚ ٕٞىاضاٖ،

2016 

زؾتیابی بٝ إٞیت ٚ چٍٍٛ٘ی ا٘سٚذتٗ 

فّٓ اظ ضٚـ وؿب تدطبٝ زض ٔمایؿٝ با 

 ٞای فّٕی ضٚـ

 

 ٔهاحبٝ با ذبطٌاٖ

وٝ بیكتطیٗ تدطبیات ٚ اعالفات تمطیبا 

تهازفی، زض حیٗ واض ٚ فّٕیات ٘هیب 

 ٔسیطاٖ قسٜ اؾت.

آیٙیٗ ٚ ٕٞىاضاٖ، 

2015 

  ٞای ٔسیطاٖ زٚ وكٛض بطضؾی اؾتطاتػی

 ٘أٝ پطؾف

ٔسیطاٖ وكٛض ٔاِعی زض ٔمایؿٝ با ٔسیطاٖ 

وكٛض ایطاٖ، فٛالب ٚ ٘ىات بیكتطی ضا زض 

 وٙٙس ٞای ذٛز ِحاػ ٔی ٌیطی تهٕیٓ

ضأع ٚ ٕٞىاضاٖ، 

2016 

ٞای اتراش قسٜ  قٙاؾایی ؾبه ٚ ضٚـ

 تٛؾظ ٔسیطاٖ پطٚغٜ

 

 ٞا تحّیُ فأّی ٕ٘ٛ٘ٝ

زض بطظیُ ٔسیطاٖ پطٚغٜ بیكتط بطای بٝ 

ا٘سٖ تاذیطٞای ظٔا٘ی ٚ حسالُ ضؾ

 وٙٙس. ٞای ٔاِی تالـ ٔی ثباتی بی

 

 روش تحقیق -3

 ضناخت وضعیت جاری -1-3
ٗ  اظ ٔؿیوِٛیٗ،  ٚ ٔسیطاٖ ا٘تهابات زض تدطبی -ای ؾّیمٝ ؾیؿتٓ واضٌیطی بٝ ٚ وأُ ٚ خأـ ٞایی قاذم ٘بٛز  بعضٌتیطی

ٖ  ؾیؿیتٕی  ؾاظی پیازٜ ٞای ا٘تهابات، ٞا ٚ ضٚـ ٞسف اظ انالح ؾیؿتٓ. اؾت قٟطزاضی ٔكىالت  ا٘تهیابات  بیطای  ٔیسٚ

قٛز اؾتفازٜ وطز. بٝ زِیُ تاوییس ظییاز ٔیسیطاٖ     بطای قٙاذت ٚضقیت خاضی، اظ ابعاضٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔی .باقس ٔی ٔسیطاٖ

ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی ٚ ازاضی ٚ ٔاِی بط خٙبٝ واضبطزی ایٗ پػٚٞف؛ اظ ؾیؿتٓ اعالفات پطؾیّٙی ییا ٕٞیاٖ قییٜٛ ٔهیاحبٝ بیا       

 فازٜ قسٜ اؾت. ذبطٌاٖ، اؾت

ٞای ٔكرم ٚ یىؿا٘ی پطؾییسٜ قیسٜ اؾیت. ؾیٛاالت پطؾییسٜ       اظ ٔؿوِٛیٗ، واضقٙاؾاٖ ٔغّـ ٚ ٔقاٚ٘یٗ ٔسیطاٖ ؾٛاَ

 باقٙس: قسٜ، بٝ قطح ظیط ٔی

چیٝ فیٛأّی    -3ٔكىالت ؾیؿتٓ ٔٛخیٛز چیؿیت؟    -2قٛز؟  آیا زض ا٘تهابات ٔسیطاٖ، اظ ؾیؿتٓ ٔٛخٛز پیطٚی ٔی -1

 بطای ضفـ ٔكىالت ؾیؿتٓ ا٘تهابات، پیكٟٙازی زاضیس؟ -4اٖ، ٔؿوِٛیٗ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز؟ بایس زض ا٘تهابات ٔسیط

ی واضبطزی آٟ٘ا وٕه ظیازی وطزٜ اؾت. ظیطا بطذیی   ٞای اؾترطاج قسٜ ٚ افعایف خٙبٝ ٘ؾط ذبطٌاٖ، بٝ تىٕیُ قاذم

ویاض پػٚٞكیی اییٗ اؾیت ویٝ؛      قٛ٘س ٚ الظٔٝ ٞیط   اظ فٛأُ ٞؿتٙس وٝ فمظ زض تحمیمات ٔیسا٘ی زض ؾاظٔاٖ ٔكرم ٔی

ٞای بٝ زؾیت آٔیسٜ    ٞا ٚ قٙاذت ٔیسا٘ی افعایف زٞس. زض ٌاْ بقس، قاذم واضایی پػٚٞف ذٛز ضا با تحمیمات ٚ پیٍیطی
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 ای بٝ تاییس ٔكاٚض پػٚٞكی ٚ ٔؿوَٛ ؾاظی وطزیٓ ٚ عی خّؿٝ ضا با زض ٘ؾطٌطفتٗ قطایظ ٌفتٝ قسٜ زض ٔهاحبات؛ بٛٔی

ا٘س. اظ اییٗ   شوط قسٜ 1-4ٞای ٟ٘ایی ٚ بٛٔی قسٜ زض خسَٚ  ٟطزاضی ٔكٟس ضؾیس. قاذمق ٞای ضٚـ ٚ ٞا ؾیؿتٓ بٟبٛز

ٞیا زض ٞفیت ٌیطٜٚ ابتىیاض ٚ      ٞا زض ٔماالت، بٝ فٙٛاٖ زالیُ تاثیطٌصاض زض ا٘ترا  ٔسیطاٖ یاز قسٜ اؾیت. قیاذم   قاذم

ٚ  ای، اخطایی، بٟطٜ ٔٙسی، ٟٔاضت ٔىاتبٝ ذاللیت، ٔیعاٖ ضضایت ٝ   ٚضی، فٕٛٔی ٚ اذاللیی  ا٘یس   بٙیسی قیسٜ   ضفتیاضی زؾیت

 (. 1391پٛض عباعبایی ٚ ٕٞىاضاٖ،  ا٘یّی

 ٞای بٛٔی قسٜ خسَٚ قاذم -1-4

 قاذم ٘ٛؿ قاذم ضزیف

1  

 ابتىاض ٚ ذاللیت

 ٞای ٘ٛ اضائٝ ایسٜ

 ٞای خسیس ؾاظی بؿتط اضائٝ ذاللیت، ٘ٛآٚضی ٚ عطح فطاٞٓ 2

 ٔٙسی اظ ا٘داْ أٛض احؿاؼ فاللٝ ٚ ضضایت 3

4  

 ٔٙسی ٔیعاٖ ضضایت

 خّب ضضایت اضبا  ضخٛؿ

 خّب ضضایت ؾایط ٔسیطاٖ ٔدٕٛفٝ  5

 خّب ضضایت ٕٞىاضاٖ  6

7  

 ای ٟٔاضت ٔىاتبٝ

 اؾتفازٜ اظ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ٔؿتٙسؾاظی تدطبیات

 افعاضٞا ٞای ٘ٛیٗ ٚ ٘طْ اؾتفازٜ اظفٙاٚضی 8

 ٞای خسیس ٞا ٚ ابالك آٌاٞی اظ زؾتٛضاِقُٕ 9

10  

 

 

 

      

 

      

 آقٙایی ٚ اؾتفازٜ اظ انَٛ ٚ لٛافس ضفتاض ؾاظٔا٘ی  

 1اؾتفازٜ ٔطتبظ اظ تحهیالت، تٛاٖ ٚ ترهم ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی 11

ٍٟ٘ساقت ٚ پطٚضـ ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی با زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘تایح حانُ اظ  12

 ٞای آٔٛظقی بطٌعاضی زٚضٜ

 2عطاحی ٔؿیط قلّی واضوٙاٖ 13

 قٙاؾایی ٘ماط ضقف ٚ بط٘أٝ ضیعی خٟت بطعطف ٕ٘ٛزٖ آٖ   14

                                                           
1

 هَثراست؟ چقذر هرتبط تحصیالت داشتي دارد، قرار کِ ای سازهاًی پست در هذیر یک 

2
 هجوَعِ آى در سوتی چِ بِ ٍ کردُ شرٍع سوتی چِ از شخص، یعٌی. کٌذ ترسین را یک ّر شغلی هسیر خَد، کارکٌاى برای بایذ هذیر یک 

 .برسذ تَاًذ هی
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 اخطایی   

15  

 اخطایی          

 ٞا ٚ ٚؽایف ٔسیطیت ٔطبٛعٝ باظٍ٘طی ؾاذتاض ٔغابك ٔأٛضیت

 تٛا٘ایی زض بطلطاضی اضتباط ااضتباعات ؾیاؾی، ضفتاضی، ازاضی ٚ...( 16

 ٔمابّٝ با فؿاز ازاضی  17

 ٞای واضی( فطنتاغتٙاْ فطنت ااؾتفازٜ زضؾت اظ  18

 تٛا٘ایی ازاضٜ تقاضضات ٚ تضازٞا زض ؾاظٔاٖ 19

 ٘ؾاضت خأـ بط پاؾرٍٛیی ٚ ا٘داْ ٚؽیفٝ واضوٙاٖ خٕقی    20

 لسضت ٔسیطیت أطخقیت، لا٘ٛ٘ی، واضیعٔاتیه( 21

 ضیعی اؾتطاتػیه بط٘أٝ 22

 ٕٞاًٞٙ بٛزٖ با فطًٞٙ ؾاظٔا٘ی 23

 ؾاظٔاٖزضن خایٍاٜ فّٕیاتی زض وُ  24

25       

 

 

 

 

 

 

      

      

 ٚضی بٟطٜ        

 ؾاظی ٚ حفؼ ٘ؾٓ ٚ ا٘ضباط واضی پیازٜ

 پصیطی ٚ ا٘تكاض آٖ زض ٔدٕٛفٝ ضٚحیٝ واض تیٕی ٚ ٔكٛضت 26

 اؾتفازٜ اظ تدطبیات لبّی  27

 3پطٚضی خا٘كیٗ   بط٘أٝ 28

 واضٞای تحمیماتی ا٘داْ قسٜ تٛؾظ فطز 29

 ایداز ٔحیظ واضی ؾآِاأٙیت ٚ بٟساقت قلّی( 30

 زاقتٗ پكتىاض 31

 ٔسیطیت ظٔاٖ  32

 ٔمبِٛیت زض ٔحُ واض 33

ذٛاٞیس   ٔیعاٖ تٙاؾب ؾغو ٔسیطیت لبّی ٚ ؾغو ٔسیطیتی وٝ ٔی 34

                                                           
 رّبری تذاٍم از اطویٌاى برای ّا آى آهَزش ٍ بالقَُ ّای تَاًایی رشذ ٍ تَسعِ 3

وریبهره  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931ماه  دی             ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

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

 7 

 ا٘تها  پیسا وٙس

 تحهیالت ٔطتبظ با قلُ 35

 تقٟس ؾاظٔا٘ی 36

 4ٔسضن تحهیّی فٕٛٔی 37

 ذسٔت ٔطتبظ ازض اضٌاٖ زِٚتی یا ذهٛنی(تدطبٝ    38

 ٘تیدٝ اضظقیابی فّٕىطز فطز   39

 تدطبٝ زض ؾغو ٔسیطیتی زٚضٜ لبُ   40

 عی ٕ٘ٛزٖ ؾّؿّٝ ٔطاتب ؾاظٔا٘ی بطای ضؾیسٖ بٝ پؿت ٔسیطیتی فٕٛٔی            41

 ٌیطی زض قطایظ اضغطاض( ٔسیطیت التضایی اتهٕیٓ 42

 ا٘داْ أٛضپصیطی ٚ خؿاضت زض  ضیؿه 43

 ٞا تمؿیٓ ٔٙاؾب واض ٚ عطاحی فقاِیت 44

 نالح اٌعیٙف، حطاؾت ٚ...( تاییس تٛؾظ ٔطاخـ شی 45

 ثبات قلّی أست ذسٔت زض پؿت لبّی( 46

47  

 

 اذاللی ٚ ضفتاضی   

 ؾقٝ نسض ٚ ٌصقت

 إِاَ ضفایت نطفٝ ٚ نالح زِٚت ٚ بیت 48

 اٞتٕاْ بٝ ضفایت ٚاخبات قطفی 49

پایبٙسی بٝ انَٛ اذالق ازاضی اٚخساٖ واضی، زلت زض ا٘داْ أیٛض،   50

 ٘ٛؿ بطذٛضز ٚ...(

 ثبات لسْ ٚ لاعقیت 51

 نامه تنظیم پرسص -2-3
ٞای تحمیك ٚ بیطای ضؾییسٖ بیٝ ییه قیطایظ ٔغّیٛ  زض        ٘أٝ، ابعاضی اؾت وٝ زض ایٗ پػٚٞف بطای وؿب زازٜ پطؾف

٘أٝ زض لاِب ؾیٛاالت ٔطبیٛط    ای ا٘داْ قسٜ، پطؾف ا٘تهابات ٔسیطاٖ اؾتفازٜ قسٜ اؾت. با اؾتٙاز بٝ تحمیمات وتابرا٘ٝ

ٔٙیسی ؾیٛاِی تحیت فٙیٛاٖ ٘ؾطذیٛاٞی اظ       یعاٖ ضضیایت بٝ ٞط ٘ٛؿ قاذم تٙؾیٓ ٌطزیس. بٝ عٛض ٔثاَ، بطای قاذم ٔ

ٞیای ٔتفیاٚت زض ا٘تهیا      ٔسیطاٖ ضاخـ بٝ ٔیعاٖ إٞیت ضضایت اضبا  ضخٛؿ، ضضایت ٕٞىاضاٖ، ضضایت واضٔٙساٖ حٛظٜ

                                                           
 ...(ٍ دکتری -ارشذ کارشٌاسی -کارشٌاسی) فرد تحصیلی هذرک هقطع 4
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ٌیطی ٍ٘طـ افطاز ٘ؿبت بیٝ ٞیط ؾیٛاَ، اظ ٔمییاؼ      ٘أٝ بطای ا٘ساظٜ ٔسیطاٖ قٟطزاضی پطؾیسٜ قسٜ اؾت. زض ایٗ پطؾف

ٗ  ضایح اظ یىی ِیىطت ٞای ذیّی ظیاز، ظیاز، ٔتٛؾظ، وٓ ٚ ذیّی وٓ اؾتفازٜ ٌطزیسٜ اؾت. ٔمایؽ ٌعیٙٝ با 5ِیىطت  تیطی

 قیسٜ  ابیساؿ  6ِیىطت ض٘ؿیؽ تٛؾظ ٚ قٛز ٔی ا٘داْ ٘أٝ پطؾف بطاؾاؼ اؾت، وٝ تحمیماتی زض ٌیطی ا٘ساظٜ ٞای ٔمیاؼ

ٖ  قیطوت  اذتییاض  زض ضا ٌٛیٝ تقسازی ذٛز تحمیك ٔٛضٛؿ بٝ تٛخٝ با ٔحمك عیف، یا ٔمیاؼ ایٗ زض. اؾت  لیطاض  وٙٙیسٌا

وٙٙس. زض ایٗ تحمیك، ٞیط قیاذم بیٝ     ٔكرم ضا ذٛز ٌطایف ٔیعاٖ چٙسٌا٘ٝ، ٞای پاؾد ٚ ٞا ٌٛیٝ بطاؾاؼ تا زٞس؛ ٔی

 فٙٛاٖ یه ٌٛیٝ ٔغطح ٌطزیسٜ اؾت. 

٘أیٝ   اظ ضٚاییی ٚ پاییایی پطؾیف   ٘أٝ ٟ٘ایی قس ٚ زض ایٗ ٔطحّیٝ ابتیسا باییس     با تاییس ٔؿوَٛ حٛظٜ ازاضی ٚ ٔاِی، پطؾف

 باقس.   آٚضی اعالفات ٔی ٘أٝ، اظ ٔٛضٛفات بؿیاض ٟٔٓ زض أط خٕـ پطؾف 8ٚ ضٚایی 7اعٕیٙاٖ حانُ وطز. پایایی

ٞیای ٔیٛضز بطضؾیی اؾیت. بیسٖٚ آٌیاٞی اظ ضٚاییی ابیعاض          ٌیطی قاذم ٘أٝ زض ا٘ساظٜ ضٚایی، بیاٍ٘ط ٔیعاٖ تٛا٘ایی پطؾف

 ابیعاض  ٞیای  ٚیػٌیی  اظ یىیی  ٞای حانُ اظ آٖ، اعٕیٙاٖ زاقیت. پاییایی،   تٛاٖ بٝ زلت زازٜ ٕ٘ی ٘أٝ( ٌیطی اپطؾف ا٘ساظٜ

ٖ  ٘تایح اضائٝ ٔیعاٖ بیاٍ٘ط وٝ باقس؛ ٔی( اختٕافی فّْٛ ٞای آظٖٔٛ ؾایط یا ٔهاحبٝ ٘أٝ، پطؾفا ٌیطی ا٘ساظٜ  ابیعاض  یىؿیا

 .اؾت یىؿاٖ قطایظ زض

٘أٝ، اظ ضٚـ افتباض ٔحتٛا اؾتفازٜ قسٜ اؾت. افتباض ٔحتٛا،  ی اافتباض( پطؾف٘أٝ( بطای تقییٗ ضٚای زض ایٗ تحمیك اپایاٖ

 ٔحتیٛای  قٛز. افتباض ٔی بطزٜ واض بٝ ٌیطی ا٘ساظٜ ابعاض یه زٞٙسٜ تكىیُ اخعای بطضؼ بطای ٔقٕٛال وٝ اؾت؛ افتباض ٘ٛفی

ٝ  ٔحتیٛا  افتباض ضٚ ایٗ اظ. قٛز ٔی تقییٗ ٔغاِقٝ ٔٛضز ٔٛضٛؿ زض ٔترهم افطازی تٛؾظ ٔقٕٛال آظٖٔٛ، یه  لضیاٚت  بی

٘أیٝ   زاٚض، ٔؿوَٛ حٛظٜ ازاضی ٔیاِی زض ٘ؾیط ٌطفتیٝ قیسٜ اؾیت؛ ٚ بقیس اظ تایییس پاییایی پطؾیف          .زاضز بؿتٍی زاٚضاٖ

 ٌیطی ٌطزیس. ا٘ساظٜ

 ٞیای  ؾاظٔاٖ زض اضظیابی ٘ٛؿ بٟتطیٗ زِٚت، ٞای ؾیاؾت ٚ اٞساف ٚ ازاضٜ ؾاظٔاٖ بٝ ٘ٛؿ تٛخٝ بط اؾاؼ ٘ؾط ذبطٌاٖ ٚ با

ٝ  ٞیا  ٘أٝ بٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض، پطؾف .باقس ٔی ٔؿتمیٓ ؾطپطؾت تٛؾظ اضظیابی زِٚتی ٔیسیطاٖ ٚ ٔقیاٚ٘یٗ حیٛظٜ     تقیساز  بی

ٖ     قٟطزاض ٚ ٔقاٚ٘ت ٘فیط   50ٞیا بیٝ    ٞای قٟطزاضی وٝ ٔؿتمط زض ؾاذتٕاٖ ٔطوعی، تٛؾیقٝ ٚ قیٕؽ ٞؿیتٙس ٚ تقیساز آ

 اختٙا  ؾیؿتٕی نٛضت بٝ ٞا ٘أٝ پطؾف تىٕیُ اظ اٖ،ٔسیط ظیطا. قٛز زازٜ آ٘اٖ بٝ ٞٓ حضٛضی تا ٌطزیس چاپ ضؾس؛ ٔی

 .وٙٙس ٔی

ٝ      ای اؾت؛ وٝ بٝ ٔٙؾٛض قٙاذت پایایی پطؾیف  آظٖٔٛ آِفای وطٚ٘باخ قیٜٛ ی آٖ اظ  ٘أیٝ ا٘دیاْ ٌطفیت، ٚ بیطای ٔحاؾیب

٘أیٝ ضا تىٕییُ وطز٘یس.     ٘فط اظ ٔسیطاٖ پطؾیف  30اؾتفازٜ قسٜ اؾت. بطای ا٘داْ آظٖٔٛ آِفای وطٚ٘باخ،  SPSSافعاض  ٘طْ

-3٘أٝ زض حس لابُ لبِٛی بٛز؛ ظیطا ضطیب آِفای وطٚ٘باخ بط اؾاؼ خیسَٚ   ی پایایی پطؾف زٞٙسٜ ی آظٖٔٛ ٘كاٖ ٘تیدٝ

 بٝ زؾت آٔسٜ اؾت. 7/0، بیكتط اظ 2

 

 

 

                                                           
5
 Likert Scale 

6
 Rnsys Likert 

7
 Reliability 

8
 Validity 
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 طٚ٘باخخسَٚ ضطیب آِفای و -2-3

 

 ها تحلیل داده -3-3
ٖ  ٔیی  ٞیا  آٖ ٚؾیّٝ بٝ وٝ ضا ٞایی ضٚـ وّی، عٛض وٙیٓ. بٝ ٞا اظ آٔاض تٛنیفی اؾتفازٜ ٔی بطای تحّیُ زازٜ  اعالفیات  تیٛا

ٝ  اؾیت اظ  فبیاضت  تٛنیفی، آٔاض والْ یه زض ٚ ٘أیٓ ٔی تٛنیفی آٔاض ٕ٘ٛز؛ ذالنٝ ٚ تٙؾیٓ ضا قسٜ آٚضی خٕـ  ٔدٕٛفی

آیس، قیأُ ا٘بیٛٞی اظ    اعالفاتی وٝ اظ ٔغاِقٝ ایٗ ٔتلیطٞا بٝ زؾت ٔی. ؾاظز ٔی فطاٞٓ ضا ٞا زازٜ پطزاظـ وٝ ٞایی؛ ضٚـ

ٖ    ٘أیٓ. زازٜ ٞا ضا زازٜ ذاْ ٔی افساز اؾت؛ وٝ آٖ وٙییٓ، زازٜ   ٞیا ضا بطضؾیی ٔیی    ٞای ذاْ ٘ؿبت بٝ ٘یٛؿ ٔتلییطی ویٝ آ

ٞا ضا بیٝ ٘حیٛی ٔٙاؾیب     ٞا ضا اؾترطاج وطز؛ آٖ اٖ ٚالقیتٞای ٔٛخٛز بتٛ قٛ٘س. بطای ایٙىٝ اظ زازٜ ٌؿؿتٝ ٔحؿٛ  ٔی

ٞا ضا ابتسا بٝ نٛضت وّی ٚ زض ؾغو ظیطٔقیاضٞا، ؾیپؽ بیٝ    ٕ٘اییٓ. زازٜ ٞای آٔاضی ضا تٟیٝ ٔی بٙسی وطزٜ ٚ خسَٚ زؾتٝ

ٞا  تحّیُٕ٘اییٓ؛ ٚ بط ٕٞیٗ اؾاؼ خساَٚ، ٕ٘ٛزاضٞا ٚ  بٙسی ٔی ٞای ٔرتّف ٔقاٚ٘ت زؾتٝ ٞا ٚ حٛظٜ نٛضت ا٘ٛؿ قاذم

زٞس؛ بٝ ٕٞیٗ زِیُ بیط ضٚی   ٞا اضائٝ ٔی زٞیٓ. ٔیاٍ٘یٗ، تٛنیف ٘ؿبتا وأّی اظ ٔدٕٛفٝ زازٜ ٌیطی ضا ا٘داْ ٔی ٚ ٘تیدٝ

قٛز. ؾپؽ، بیطای   افعاض اوؿُ ا٘داْ ٔی ٌیطی با اؾتفازٜ اظ ٘طْ ٞای یاز قسٜ، ٔیاٍ٘یٗ بٙسی  ٞا ٚ بط اؾاؼ زؾتٝ تٕاْ زازٜ

وٙییٓ. زض   بٙسی ٚ تحّیُ ٔی ٞای بٝ زؾت آٔسٜ، ضتبٝ ٞا ضا بط اؾاؼ ٔیاٍ٘یٗ وٙیٓ. زازٜ ٓ ٔیٞط یه، ٕ٘ٛزاض ٔیاٍ٘یٗ ضؾ

  ٝ ٖ     پایاٖ ٞٓ بطای حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ نحت ٘تایح، عیی خّؿی ٝ   ای بیا ٔقیاٖٚ حیٛظٜ ازاضی ٚ ٔیاِی آ ٌیصاضی   ٞیا ضا نیح

ابات ٔیسیطاٖ قیٟطزاضی ٔكیٟس    ٕ٘اییٓ. حاَ ٘ٛبت بٝ عطاحی ؾیؿتٕی ٔٙاؾب، بٝ ٔٙؾٛض ٔسٖٚ وطزٖ فطآیٙیس ا٘تهی   ٔی

(، زؾیتٛضاِقُٕ  1393ای ٚظاضت خٟیاز وكیاٚضظی ا   عطاحی ضؾیسٜ اؾت. با اؾتٙاز بٝ زؾتٛضاِقُٕ اخطایی ٔسیطاٖ حطفٝ

ا٘تهابات ٚ ا٘را  ٔسیطاٖ وٝ تٛؾظ ٔٛؾؿٝ اؾتا٘ساضز ٚ تحمیمات نٙقتی ایطاٖ تٙؾیٓ قسٜ، ٚ ٔطاحیُ ازاضی ا٘تهیابات   

 ، عطاحی قسٜ اؾت.2-3طآیٙس ا٘تهابات ٔسیطاٖ بٝ نٛضت تهٛیطیه ٔسیط زض قٟطزاضی ٔكٟس، ف

ـ      بطای حهَٛ اعٕیٙاٖ اظ فطآیٙس ا٘تهابات، خّؿٝ ٞیای   ای با حضیٛض ٔیسیط ازاضی ٚ ٔیاِی ٚ ضئییؽ ازاضٜ بٟبٛزٞیا ٚ ضٚ

 قٟطزاضی بطٌعاض قس ٚ فطآیٙس اضائٝ قسٜ تاییس ٌطزیس.
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ؿٚطق

ؾاٛذضز
بتو ت

ش قٛفأ ْامٔ ی
اسٙتؿٔ ٜاطٕٞ ٝب حالن ی

:طیظ ت

ی ُیٕىت -1
ٚاح ٝو ْطف ه

افالعا ی
زطف ت

ّلق ٚ ی
زاٟٙكیپ زطف ی

.سقاب ی
ی ُیٕىت -2

ؾٛت ْطف ه
ش قٛفأ ْامٔ ظ

ٚاح ٝو ،حالن ی
افالعا ی

ّو ت
     زاطفا ی

فطقٔ ٚ
ٟخ اٖٞ آ ی

اهت٘ا ت
ؿپ ضز  

اٞ ت
تیطیسٔ ی

.ی
٘ٚاقٔ ٝیسییات -3

٘ٚاقٔ ای ت
اٞ ت

ٛهذ ضز ٝعٛبطٔ ی
اهت٘ا ل

طؾ٘ زضٛٔ زاطفا  
ؾاطح ٝیسییات -4

ٙیعٌ ٚ ت
ف

بتطٔ كالبا -5
ؿپ اب ظ

زاٟٙكیپ ت
ی

ٙیعٌضاو ٜس٘ٚطپ ٝنالذ ْطف -6
ی

باٛؾ َٚسخ -7
ٔسذ ك

ضازطٟق ٝفٕٛدٔ ظا جضاذ ٚ ُذاز ت
سٟكٔ ی

ؾضطب
ضاسٔ ی

ن

ی ُیٕىت
ٚاح ٝو ْطف ه

 ی
٘ٚاقٔ طؾ٘ ضاٟؽا

ضازا ت
 ٚ ی

ِأ
٘اؿ٘ا ـباٙٔ ٜضازا ،ی

 ٚ ی
٘ابیتكپ

.سقاب ٜافض ٚ ی

ٝیٟت
ٛفز 

ٝٔا٘ ت
 ٝؿّخ 

ٖٛیؿیٕو
َٛحت 

ضازا 
ی

 اب 
ٍٙٞإٞ

٘ٚاقٔ ی
عیضٝ ٔا٘طب ت

 ی
 ضاو ضٛتؾز ٝیٟت ٚ ،ٝقؾٛت ٚ
اهت٘ا

اٞ  

ضٛن ضز
 ٖزٛب ُیٕىت ت
اسٙتؿٔ

ت

ضازا َٛحت ٖٛیؿیٕو ُیىكت
 ی

ٜضابضز طؾ٘ ضاٟؽا ٚ
ٔطف ُیٕىت ٚ ٜسق زاٟٙكیپ زطف 

إیٕهت ٝو ی
ت

یا ضز ٜسق ٝتفطٌ 
ضٛن ٝب اض ٝؿّخ ٗ

ٝنالذ ت
ٛتىٔ 

.سٙو  

ٙیعٌضاو ٓىح ضٚسن
ی

ٖایاپ

ٝعٛبطٔ سحاٚ ٝب ؿالعا

ضٛن ضز
مفاٛٔ ت

ت
ضٛن ضز

فِارٔ ت
ت

 

فطآیٙس ا٘تهابات ٔسیطاٖقىُ فّٛچاضت  -2-3  
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 نتایج -4

 بندی ها به صورت کلی و دسته ضاخص -1-4
قیٛز؛ ویٝ باییس بیٝ انیَٛ       ٘تیدٝ ٔیی  1-4ٞای بٝ زؾت آٔسٜ اظ ٞط ٘ٛؿ قاذم، ٚ بط اؾاؼ خسَٚ  با تٛخٝ بٝ ٔیاٍ٘یٗ

ُ       اذاللی ٚ ضفتاضی بیكتط اظ بالی ا٘ٛاؿ قاذم لیطاض ٌییطز.    ٞا تٛخٝ قٛز ٚ زض ا٘تهیا  ٔیسیطاٖ حتٕیا باییس ٔیالن فٕی

ٞای فٕٛٔی وٕتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ضا زاض٘س؛ ٚ بیاٍ٘ط اییٗ ٞؿیتٙس ویٝ قیطط الظْ بیطای ا٘تهیا  ییه ٔیسیط زاقیتٗ           ٟٔاضت

ٞیای   ٞای زیٍطی ٕٞچیٖٛ ٟٔیاضت   ٞای فٕٛٔی ٔسیطاٖ اؾت، أا قطط وافی آٖ ٘یؿت ٚ بایس ٔقیاضٞا ٚ قاذم قاذم

 ای ضا ٞٓ زض ٘ؾط ٌطفت.   ٔىاتبٝ

 ٞا ا٘ٛاؿ قاذمبٙسی  خسَٚ ضتبٝ -1-4

Name Average Rank 

 6 3.733333 ابتىاض ٚ ذاللیت

 5 3.773333 ٔٙسی ٔیعاٖ ضضایت

 2 3.986667 ای ٟٔاضت ٔىاتبٝ

 3 3.906667 اخطایی

 4 3.81 ٚضی بٟطٜ

 7 3.724 فٕٛٔی

 1 4.096 اذاللی ٚ ضفتاضی

 

تیٛاٖ ٚظٖ ٞیط ییه ضا بیٝ      ٞا؛ ٔی ٞا، ٚ تمؿیٓ آ٘اٖ بط خٕـ وُ ٔیاٍ٘یٗ بٙسی قاذم بط اؾاؼ ٔیاٍ٘یٗ ٞط یه اظ زؾتٝ

اضائیٝ ٌطزییسٜ اؾیت. ٞیط ویساْ اظ       1-4ٞیا، زض قیىُ    بٙسی ا٘ٛاؿ قیاذم  زؾتٝ  عٛض خساٌا٘ٝ ٔحاؾبٝ وطز. ٕ٘ٛزاض ٚظٖ

اضای إٞییت یىؿیا٘ی ٞؿیتٙس. أیا بطذیی وٕتیط ضفاییت        ٞای بٝ زؾت آٔیسٜ ز  ٞای یاز قسٜ، بط اؾاؼ ٚظٖ بٙسی زؾتٝ

ٞای ا٘تها  ییه ٔیسیط ضا بیطای     ذٛاٞس قاذم قٛ٘س. زض ٚالـ ایٗ تحمیك، ٔی ٞای زیٍط ٔی قٛ٘س ٚ یا لطبا٘ی قاذم ٔی

 ٔدٕٛفٝ قٟطزاضی ٔكٟس قٙاؾایی وٙس ٚ ٔٛخب وتٕاٖ إٞیت ٞیچ یه ٘رٛاٞس قس.  

 

ٞیای   اٌط برٛاٞیٓ زض حاِت وّی ٚ با ضؾٓ ٕ٘ٛزاض ٔییاٍ٘یٗ تٕیاْ ظیطٔقیاضٞیا، ٘تیایح حانیُ ضا تحّییُ وٙییٓ؛ قیاذم        

ٞای خسیس، ثبات لیسْ ٚ لاعقییت، پایبٙیسی بیٝ انیَٛ اذیالق        ٞا ٚ ابالك ضیعی اؾتطاتػیه، آٌاٞی اظ زؾتٛضاِقُٕ بط٘أٝ

 ابتىاض ٚ ذاللیت

14% 

 ٔیعاٖ ضضایت ٔٙسی

14% 

ٝ ای  ٟٔاضت ٔىاتب

15% 
 اخطایی

14% 

 بٟطٜ ٚضی

14% 

 فٕٛٔی

14% 

 اذاللی ٚ ضفتاضی

15% 

 ّاشکل ًوَدار ٍزى اًَاع شاخص -1-4
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ٗ   زاقتٗ پكتإِاَ، تقٟس ؾاظٔا٘ی،  ازاضی، ضفایت نطفٝ ٚ نالح بیت ٞیا ضا بیٝ    واض ٚ ٔسیطیت التضایی بیكیتطیٗ ٔییاٍ٘ی

ٓ   ٞایی وٝ بٝ آٖ ا٘س. ِصا قاذم ذٛز اذتهال زازٜ قیٛز ٚ بیط اؾیاؼ ٘ؾیط ذبطٌیاٖ زِییُ        تیط إٞییت زازٜ ٔیی    ٞیا وی

ٞا اؾت، ٔٛاضزی ٞؿتٙس وٝ بیكتطیٗ ٔیاٍ٘یٗ ضا ٘ؿیبت بیٝ    ٞای وٙٛ٘ی قٟطزاضی ٔكٟس فطأٛقی ایٗ قاذم ٘ابؿأا٘ی

بٙسی ٘ٛؿ قاذم خسِٚی ٔكیابٝ خیسَٚ    ا٘س. بٝ ٕٞیٗ ٔٙؾٛض بطای ٞط زؾتٝ ٞا ٚ ظیطٔقیاضٞای زیٍط وؿب وطزٜ ذمقا

 ضؾٓ قس.   1-4

 أیٛض باییس بیكیتط اظ    ا٘داْ اظ ٔٙسی ضضایت ٚ ٞای ٔٛخٛز زض زؾتٝ ابتىاض ٚ ذاللیت، قاذم احؿاؼ فاللٝ بیٗ قاذم

ٗ  زیٍط ٔٛضز تٛخٝ ٚ ٔالن ا٘تها  یه فطز ٞای قاذم ٞیای   عیٛض بیطای قیاذم    بطای پؿت ٔسیطیت لطاض بٍیطز. ٕٞیی

ٞیای   ٞای ٔٛخٛز زض زؾتٝ ٟٔاضت ٔٙسی، قاذم خّب ضضایت اضبا  ضخٛؿ، بیٗ قاذم ٔٛخٛز زض زؾتٝ ٔیعاٖ ضضایت

ٝ   ٞای خسیس،  بیٗ قاذم ٞا ٚ ابالك ای، آٌاٞی اظ زؾتٛضاِقُٕ ٔىاتبٝ ضییعی   ٞای ٔٛخٛز زض زؾتٝ اخطایی، قیاذم بط٘أی

ٝ  ٞای ٔٛخٛز زض زؾتٝ بٟطٜ طاتػیه، بیٗ قاذماؾت  زض آٖ ا٘تكیاض  ٚ پیصیطی  ٔكیٛضت  ٚ تیٕیی  ویاض  ٚضی، قاذم ضٚحیی

 التضیایی  ٞیای ٔٛخیٛز زض زؾیتٝ فٕیٛٔی، قیاذم ٔیسیطیت       ٔدٕٛفٝ، زاقتٗ پكتىاض ٚ تقٟس ؾاظٔا٘ی، بییٗ قیاذم  

ٞای ٔٛخٛز زض زؾتٝ اذاللی ٚ ضفتاضی، قاذم ثبیات لیسْ ٚ لاعقییت     ٚ بیٗ قاذم (اضغطاض قطایظ زض ٌیطی تهٕیٓا

ٝ  زض ٔسیطیت پؿت بٝ فطز یه ا٘تها  بطای تٛخٝ ٞای زیٍط ٔٛضز اظ قاذم بیكتط بایس  لیطاض  ٔكیٟس  قیٟطزاضی  ٔدٕٛفی

 .ٌیطز

 های معاونت ها در حوزه تحلیل ضاخص -2-4
ٔاِی، فطٍٞٙی ٚ اختٕافی، فٙی ٚ فٕطاٖ، ذسٔات قٟطی، ٔقٕاضی ٚ قٟطزاضی ٔكٟس زاضای ٞفت حٛظٜ ٔقاٚ٘ت ازاضی ٚ 

ذٛاٞیٓ ظیطٔقیاضٞا ضا بطای ٞط حٛظٜ ٔقاٚ٘ت قیٟطزاضی   ضیعی ٚ تٛؾقٝ اؾت. ٔی ٚ٘مُ ٚ تطافیه ٚ بط٘أٝ قٟطؾاظی، حُٕ

كیتط ٔیالن   ٞیای ٔقاٚ٘یت ٔرتّیف باییس بی     ٞا زض حیٛظٜ  بطضؾی وٙیٓ؛ تا بٝ ایٗ ٘تیدٝ بطؾیٓ وٝ زاقتٗ وساْ یه اظ آٖ

افیعاض اوؿیُ بیطای تٕیاْ ظیطٔقیاضٞیا زض ٞیط حیٛظٜ         با وٕه ٘طْ 1-4ا٘تها  یه ٔسیط لطاض ٌیطز. خسِٚی ٔكابٝ خسَٚ 

 آٚضیٓ. ٞا ضا بٝ زؾت ٔی وٙیٓ ٚ ٔیاٍ٘یٗ ٔقاٚ٘ت ضؾٓ ٔی

سیطیت ضیعی اؾتطاتػیه، زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت ٔقٕاضی ٚ قٟطؾاظی قیاذم ٔی   زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت ازاضی ٚ ٔاِی قاذم بط٘أٝ

ُ  اظ ضیعی ٚ تٛؾقٝ قاذم آٌاٞی ظٔاٖ ٚ تحهیالت ٔطتبظ با قلُ، زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت بط٘أٝ  ٞیای  ابیالك  ٚ ٞیا  زؾیتٛضاِقٕ

 ضؾیسٖ بطای ؾاظٔا٘ی ٔطاتب ؾّؿّٝ ٕ٘ٛزٖ ؾاظٔا٘ی، عی پطٚضی، تقٟس خا٘كیٗ   لبّی، بط٘أٝ تدطبیات اظ خسیس، اؾتفازٜ

ْ  زض زلیت  ویاضی،  ٚخساٖا ازاضی اذالق انَٛ بٝ ٔسیطیتی ٚ پایبٙسی پؿت بٝ ، زض حیٛظٜ  ...(ٚ بطذیٛضز  ٘یٛؿ  أیٛض،  ا٘دیا

 ٞیای  ابالك ٚ ٞا زؾتٛضاِقُٕ اظ تدطبیات، آٌاٞی ٔؿتٙسؾاظی ٚ زا٘ف ٔسیطیت اظ ٔقاٚ٘ت ذسٔات قٟطی قاذم اؾتفازٜ

ٚ  (واضیعٔاتییه  لیا٘ٛ٘ی،  ٔطخقییت، ا ٔسیطیت ا٘ؿا٘ی، لسضت ٘یطٚی ترهم ٚ تٛاٖ تحهیالت، اظ ٔطتبظ خسیس، اؾتفازٜ

ٔدٕٛفٝ، زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت فطٍٞٙی ٚ اختٕافی قاذم تقٟس ؾاظٔا٘ی،  زض آٖ ا٘تكاض ٚ پصیطی ٔكٛضت ٚ تیٕی واض ضٚحیٝ

ٔٙسی، خّب ضضایت ٕٞىاضاٖ، اغتٙیاْ فطنیت، ٔبیاضظٜ بیا فؿیاز ازاضی ٚ       پطٚضی، احؿاؼ فاللٝ ٚ ضضایت بط٘أٝ خا٘كیٗ

ُ ٚ ٘مُ ٚ تطافیه قاذم خّب ضضایت اضبا  ضخٛؿ، پایبٙسی بٝ انَٛ اذالق اؾتفازٜ اظ تدطبیات، زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت حٕ

ازاضی، ٔمبِٛیت زض ٔحُ واض ٚ تٛا٘ایی زض بطلطاضی اضتباط، زض حٛظٜ ٔقاٚ٘ت فٙی ٚ فٕطاٖ قاذم ثبات لسْ ٚ لاعقییت،  

ؼ ٘ؾیٓ ٚ ا٘ضیباط   ؾیاظی ٚ حفی   خّب ضضایت ٕٞىاضاٖ، ٔسیطیت التضایی، تقٟس ؾاظٔا٘ی، ٔمبِٛیت زض ٔحُ ویاض، پییازٜ  

 ٞای خسیس باییس  ؾاظی بؿتط اضائٝ ذاللیت، ٘ٛآٚضی ٚ عطح ٞای ٘ٛ ٚ فطاٞٓ ٔٙسی، اضائٝ ایسٜ واضی، احؿاؼ فاللٝ ٚ ضضایت

 .ٌیطز لطاض ٔكٟس قٟطزاضی ٔدٕٛفٝ زض ٔسیطیت پؿت بٝ فطز یه ا٘تها  بطای تٛخٝ ٔٛضز زیٍط ٞای قاذم اظ بیكتط
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 طراحی سیستم انتصابات -3-4
قیٛز. بیٝ    ای ٚ بط اؾاؼ ضٚایظ ٚ آقٙایی با ٔسیطاٖ ضزٜ باال ا٘دیاْ ٔیی   زض قٟطزاضی ٔكٟس، ا٘تها  ٔسیطاٖ بیكتط ؾّیمٝ

ٚضی ٚ انالح ؾیؿتٓ ا٘تهابات قٟطزاضی ٔكٟس، ٚ ٔسٖٚ وطزٖ فطآیٙس آٖ؛ ابتسا باییس بطضؾیی وٙییٓ     ٔٙؾٛض افعایف بٟطٜ

 ، عی قٛز.  2-3ضا زاضز یا ذیط. ؾپؽ فطآیٙس ا٘تهابات عبك تهٛیط  ٞای ٔٛضز ٘یاظ ٔسیطیت وٝ آیا فطز پیكٟٙازی قاذم

 

 پیطنهادات -5

 پیطنهادات کاربردی -1-5
 با. قٛز ٌطفتٝ ٘ؾط زض قسٜ بٛٔی ٞای قاذم تٕاْ ٘ؾط، ٔٛضز فطز ٞای ٚیػٌی ٚ ؾٛابك فطْ بطضؾی قٛز زض پیكٟٙاز ٔی

 ضا ٔسیطاٖ ا٘تهابات ٞای قاذم بطضؾی اؾت بٟتط اؾت، ٌطزیسٜ شوط( 4-1ا ٌیطی ٘تیدٝ لؿٕت زض وٝ ٘ىاتی بٝ تٛخٝ

 ضفتٗ بیٗ اظ بافث زاض٘س، بیكتطی ٔیاٍ٘یٗ وٝ ٞایی قاذم بٝ بیكتط تٛخٝ. زٞیٓ ا٘داْ بٙسی زؾتٝ ا٘ٛاؿ نٛضت بٝ ابتسا

 یابس، ا٘تها  آٖ زض ذٛاٞس ٔی ٔسیط وٝ ٔقاٚ٘تی حٛظٜ بٝ تٛخٝ با ؾپؽ. قٛز ٔی ٔسیطیتی ٞای ٘ابؿأا٘ی ٚ ٞا قىاف

 تٕاْ بایس ٔسیطاٖ ٞا، قاذم بٛزٖ ؾاظ بٛٔی زِیُ بٝ ٚ ٔكٟس قٟطزاضی ٔكىالت ضفـ بطای. وٙیٓ بطضؾی ضا ٞا قاذم

 . باقٙس زاقتٝ ضا ،1-4خسَٚ  زض قسٜ شوط ٔقیاضٞای

 بط. وٙیٓ بٙسی اِٚٛیت ضا افطاز ایٗ اؾت بٟتط وٙیٓ، ٔی ٔسیطیتی پؿت افطاز پیكٟٙازی فطْ تىٕیُ بٝ الساْ وٝ ظٔا٘ی

 ٞای اِٚٛیت زض بایس لغقا باقس، بطذٛضزاض بیكتطی ٞای قاذم اظ وٝ وؿی ٔسیطیتی، ٞای قاذم بطضؾی اؾاؼ

 .ٌیطز لطاض  تط ابتسایی

قٛز با تٛخٝ  ٞای ٔطبٛط ؾپطزٜ قٛز. پیكٟٙاز ٔی بٟتط اؾت تٕاْ ٔطاحُ ٔٛخٛز زض فطآیٙس ا٘تهابات، بٝ ٔقاٚ٘ت ٚ ازاضٜ

 ٞا شوط ٌطزز.  ٞای ٔٛضز ٘ؾط ضا ٔكرم قٛ٘س؛ ٚ زالیُ ا٘ترا  آٖ ازاضٜٞای ؾاظٔا٘ی،  بٝ ٚیػٌی

ٞای بطضؾی نالحیت ا٘تها  ٔسیطاٖ ٞؿتٙس؛ پایبٙس بٝ انَٛ اذاللی باقٙس. بٝ  ٚاخب اؾت افطازی وٝ فضٛ وٕیؿیٖٛ

 قٛز زض ا٘ترا  افطاز ایٗ وٕیؿیٖٛ زلت بؿیاض قٛز.  ٕٞیٗ زِیُ پیكٟٙاز ٔی

ٌیطی ا٘تها  ٚی؛ حضٛض  ز، فطز ٔطتبظ با پؿت ٔٛضز بحث بٝ نٛضت قٙاٚض زض خّؿات تهٕیٓقٛ چٙیٗ پیكٟٙاز ٔی ٞٓ

 زاقتٝ باقس. 

افعاضی وٝ بط اؾاؼ  تٛاٖ با عطاحی ٘طْ ؾاالضی اؾت. ٔی ؾاظی ٘ؾاْ قایؿتٝ ٞسف ا٘داْ ایٗ پػٚٞف، زض ضاؾتای پیازٜ

زٞس؛  ای ا٘تهابات افطاز ٚاخس قطایظ ضا پیكٟٙاز ٔیٞ ٌیطی تٕاْ قاذم ٞای فطزی ٚ ا٘ساظٜ اضتما قلّی، ؾٕت، قایؿتٍی

 فطآیٙس ا٘تهابات ضا ؾیؿتٕاتیه وطز.

 پیطنهادات تحقیقاتی -2-5
ٌیطی ٔٙاؾب پیكٟٙاز قٛز. بٝ  ، بایس ٔمیاؼ ا٘ساظ1ٜ-4ٞای ٔقطفی قسٜ زض خسَٚ  ٌیطی ٞط یه اظ قاذم بطای ا٘ساظٜ

 ٌیطی وطز؟ تٛاٖ تقٟس ؾاظٔا٘ی افطاز ضا ا٘ساظٜ یا، چٍٛ٘ٝ ٔیٌیطی تقٟس ؾاظٔا٘ی چیؿت؟  عٛض ٔثاَ، ضٚـ ا٘ساظٜ
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ٞا بٝ نٛضت یه  ا٘س. زض ٔیاٍ٘یٗ، ٞط یه اظ قاذم بٙسی قسٜ ٞا زض ایٗ پػٚٞف، فمظ بط اؾاؼ ٔیاٍ٘یٗ ضتبٝ قاذم

ٔیعاٖ ٚابؿتٍی ٔتلیطٞا ضا  AHP  ٚANPٞای  قٛز اظ ضٚـ قٛز. پیكٟٙاز ٔی ٔتلیط ٔؿتمُ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی

 باقٙس. ٞا ضا ٔتلیطٞایی ٚابؿتٝ بسا٘یٓ. ٘تایح بٝ زؾت آٔسٜ؛ ٔىُٕ ٘تایح حانُ اظ ایٗ تحمیك ٔی ٌیطی وٙیٓ؛ ٚ آٖ ظٜا٘سا

 ٌیطی قٛز. ٌٛیی ٔسیطاٖ ا٘ساظٜ ، بط پاؾد2-ٞای پیٛؾت اِف قٛز تاثیط ظیاز بٛزٖ تقساز قاذم چٙیٗ پیكٟٙاز ٔی ٞٓ

ا٘تها  ٔسیطاٖ بایس زاقتٝ باقٙس، بٝ ا٘ترا  ٔسیطاٖ ٔٙاؾب وٕه تقییٗ ٔقیاضٞایی وٝ افطاز فضٛ وٕیؿیٖٛ نالحیت 

 ٞا بیاٖ قٛز. ٌیطی آٖ ٞای ا٘ساظٜ قٛز عی تحمیمی، ایٗ ٔقیاضٞا قٙاؾایی ٚ ضٚـ وٙس. پیكٟٙاز ٔی ٔی

 

 منابع و مراجع

زِٚتی ٚ ذهٛنی. ٔاٞٙأٝ زا٘ف (. بطضؾی ٔیعاٖ قایؿتٝ ؾاالضی زض ا٘ترا  ٔسیطاٖ برف 1385ابیّی، خ. ا

 .54ٔسیطیت، 

ٞای  ٞا ٚ ِٔٛفٝ (. عطاحی ٔسَ ٔفٟٛٔی فٕٛٔی قاذم1392احٕسی، ؿ.، فاضّی وبطیا، ح.، ٚ فمیٝ، ْ. ا

 .147ٞا. فهّٙأٝ ضاٞبطز،  ضیعی ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی ٔبتٙی بط قایؿتٍی بط٘أٝ

 ٛثط بط فّٕىطز واضوٙاٖ.(. بطضؾی فٛأُ 1390ٔاضزؾتا٘ی, ؼ., ٔٛٔٙی, ْ., ٚ ٔطخا٘ی, ا. ا

ٞای  ٞای ٔٛثط زض ا٘ترا  پیٕا٘ىاضاٖ پطٚغٜ (. قٙاؾایی ٚ تقییٗ ٚظٖ قاذم1387ظازٜ, ؿ., ٚ ٘هطاِّٟی, ْ. ا انلطی

 ٞای ٔسیطیت. فٕطا٘ی. ٔدّٝ پػٚٞف

 بٙسی ٔكاغُ. ٔكٟس: قٟطزاضی ٔكٟس. ٘أٝ اخطایی عطح عبمٝ (. آیی1385ٗ٘یا, ل. ا الساْ

 سیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی. تٟطاٖ: ٘كط ٘ی.(. 1378ٔخع٘ی, ٖ. ا

, ذطزاز(. بطضؾی تاثیط ٔسیطیت زا٘ف ٘مف ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی زض 1388وطیٕی, ْ., لّٕبط, ْ., ٚ وطیٕی, ؿ. ا حاخی

 تٛؾقٝ نٙقت ؾاذت. اِٚیٗ وٙفطا٘ؽ ٟٔٙسؾی ٚ ٔسیطیت ؾاذت.

ؾاظی ٘ؾاْ ٔسیطیت  یازٜؾٙدی پ (. أىا1393ٖافكا٘ی, ؼ., فتحی ٔؾّْٛ, ا., ٚ ٘أساض, ظ. ا حؿیٙی ٌُ

 پطٚضی اابقاز ؾاذتاضی ٚضفتاضی(. خا٘كیٗ

 ای حطفٝ ٔسیطاٖ ا٘تها  ٚ ا٘ترا  اخطایی زؾتٛضاِقُٕ(. 1393. اازاضی تحَٛ ٚ اضتباعات اعالفات، فٙاٚضی زفتط

 .وكٛض آبریعزاضی ٚ ٔطاتـ ٞا، خٍُٙ ؾاظٔاٖ: تٟطاٖ. وكاٚضظی خٟاز ٚظاضت

 ٔسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی با ٞسف بٟبٛز ٚ تٛؾقٝ. قٙاؾی (. آؾیب1389ضبیقی, ؼ. ا

ٞای ٔسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی زض برف زِٚتی ایطاٖ. ؾٛٔیٗ وٙفصا٘ؽ  (. چاِف1389بیٍی, ْ., ٚ پطتٛی,  . ا ضخب

 .34تٛؾقٝ ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی, 

ٚ  ٞای ٚابؿتٝ. ؾاظٔاٖ فطٍٞٙی (. آقٙایی با تكىیالت ٚ ٚؽایف قٟطزاضی ٔكٟس ٚ ؾاظٔا1389ٖضٚٔٛضی, ا. ا

 تفطیحی قٟطزاضی ٔكٟس، ٔسیطیت تطٚیح ٚ آٔٛظـ فطًٞٙ قٟطٚ٘سی.
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 بٙسی ٚ اضظقیابی ٔكاغُ. تٟطاٖ: ا٘تكاضات فطٔٙف. (. عطاحی قلُ، عبم1387ٝضٚ٘ك, ی. ا

 ٞای اخطایی. تٟطاٖ: ا٘تكاضات فطٔٙف. بٙسی ٚ اضقیابی ٔكاغُ ٔؿترسٔیٗ زؾتٍاٜ (. عطح عبم1391ٝضٚ٘ك, ی. ا

(. زؾتٛضاِقُٕ ا٘ترا ، ا٘تها  ٚ تلییط ٔسیطاٖ. تٟطاٖ: ٔٛؾؿٝ 1383ضیعی وكٛض. ا أٝؾاظٔاٖ ٔسیطیت ٚ بط٘

 اؾتا٘ساضز ٚ تحمیمات نٙقتی ایطاٖ.

ٞای الظْ خٟت  ( ٚ ظیطؾاذتe-HRM(. ٔسیطیت ٔٙابـ ا٘ؿا٘ی اِىتطٚ٘یىی ا1389ؾّغا٘ی, ْ., ٚ ٔیطظا٘ػاز, ض. ا

 ؾاظی آٖ. پیازٜ

 ٞا. فّٕىطز واضوٙاٖ زض ؾاظٔاٖ(. اضظیابی 1391پٛض, ٖ. ا ؾّیٕاٖ

(. بطضؾی ضابغٝ بطذی فٛأُ زضٖٚ ٚ بطٖٚ ؾاظٔا٘ی با فؿاز 1381پٛض, ٜ. ا ؾّیٕا٘ی, ؿ., ٘اٞیسی, ض., ٚ ؾّیٕا٘ی

 ازاضی.

ٞای ٔسیطیتی بط تٛؾقٝ ٔؿیط قلّی ٔسیطاٖ ٚ اضائٝ اٍِٛی ٔتٙاؾب  (. تاثیط ٔیعاٖ ٟٔاضت1384نٕیٕیت, ْ. ا

 ٗ وٙفطا٘ؽ ٔسیطیت.ٞا. ؾٛٔی خٟت اضتماء آٖ

ٞای بیٕٝ  بٙسی قطوت (. اؾتفازٜ اظ ضٚیىطز تحّیُ ؾّؿّٝ ٔطاتبی خٟت ضتب1392ٝفباؾی, ا., ٚ فّیعازٜ قا٘ی, ض. ا

 اظ ٘ؾط ؾٛزآٚضی.

پطٚضی  ٞای اؾتمطاض بط٘أٝ خا٘كیٗ ٞا ٚ چاِف (. بطضؾی زقٛاضی1392لاؾٕی, ْ., زضذكا٘ی, ج., ٚ زضذكاٖ, ْ. ا

 .زض ٘ؾاْ ازاضی ایطاٖ

(. قٙاذت فٛأُ باظزاض٘سٜ اؾتمطاض ٘ؾاْ قایؿتٝ ؾاالضی زض ؾغو 1392لیهطی, ف., ضٞٙٛضز, ف., ٚ قیطاظی, ْ. ا

 .25ٚضی,  ٘أٝ ٔسیطیت بٟطٜ ٔسیطاٖ حطفٝ ای ؾاظٔاٖ ٞای زِٚتی قٟطؾتاٖ اٞٛاظ. فهُ

ٔایٝ ا٘ؿا٘ی ضییؽ (. لاٖ٘ٛ ٔسیطیت ذسٔات وكٛضی. ٔقاٚ٘ت تٛؾقٝ ٔسیطیت ٚ ؾط1386ٔدّؽ قٛضای اؾالٔی. ا

 خٕٟٛض.

(. بطضؾی ٔیعاٖ اضتباعات ؾاظٔا٘ی اثطبرف زض واضوٙاٖ ؾتازی ازاضات 1391ٟٔسی فهطی, ي., ٚ ٔٙهٛضیاٖ, ؿ. ا

 ٔطوعی. ٘رؿتیٗ ٕٞایف ّٔی فّْٛ ٔسیطیت.

ٔسیطاٖ  (. اضائٝ ٔسِی بطای اضظیابی فّٕىطز1391ٔیا , ْ. ا پٛض عباعبایی, ؼ., ٘ٛضٚظی چٍٙی, ْ., ٚ اذتیاضی ٘یّی

 ٞای زِٚتی. اضقس ؾتازی ؾاظٔاٖ

ضیعی  ٘أٝ خص  ٚ ٍٟ٘ساضی ٘یطٚی ا٘ؿا٘ی ٘ربٝ. تٟطاٖ: ؾاظٔاٖ ٔسیطیت ٚ بط٘أٝ (. آیی1383ٗٞیوت ٚظیطاٖ. ا

 وكٛض.

 ٞا زض ٔسیطیت قٟطی ایطاٖ ٚ خٟاٖ. (. بطضؾی ٘مف قٟطزاضی1390پٙاٜ فبسإِّىی, ا. ا یعزاٖ
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Abstract: 

Manpower is one of the main factors is the success of companies and government agencies. 
Today, most organizations eager to have managers with different skills; And trying to design a 
system that according to the skills, competencies and personnel records put them in the best 
position to increase organizational efficiency. Mashhad Municipality, the need to identify 
indicators to using them to design a system for selecting managers, assistants, head of 
departments and groups. The system should be implemented in all parts of the organization; 
and is affordable in terms of cost and time. Required information on this research is collected 
from various sources such as Articles, Regulations, relevant books and systems of personal 
data. In this study, we trying to done reform the current system that more taste and 
experimental, and be found indicators ideal for any organization that is better to have them. 
After localization markers have been found, will be presented analysis of descriptive statistics 
to use of each indicator is transparent. Ranking criteria determined by analysis of the 
questionnaires and the average of each index. Sample for this study are, managers and senior 
deputy mayor and deputy mayor field of Mashhad; the number of 50 people. Finally, the 
system will use the appointment process for the position of regional indicators also specifies; 
the research will be presented as output. 

Key word: 
Appointments, Manager selection, Indicators appointments, meritocracy, Mashhad 
Municipality. 
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