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 مقدمه

پههرتال    يايههو در دن يالديدر هههزاره سههو  مهه  

تها   اند رقابتدر تالش و  ها سازمان، يامروز وکار کسب

 يت رقهابت يه ک مزيه  عنهوان  به  ران را يمهد  نيتر ست يشا

، يطين شههرايو حفههک کننههد. در چنهه اهه ب، ييشناسهها

ران در يمهد  يهها  تيه قابلآموزش و توسهع    يها برنام 

و  ييش کهارا يا زا منظور ب ت ک  يريسطوح مطتلف مد

و  نيتهر  مه ، رديپ  يمآنان انشا   يها تي عال ياثربط 

محسهوب   هها  سهازمان ن ههدف و رسهالت   يارزشمندتر

 (. 8811، يزاده و عدل يموس) شود يم

کارکنان مسهتعد   يريکارگ ب ا ب و  يبرا، رو نيازا

 يهها  سهازمان در  يت رقهابت يمنبع مز عنوان ب ست  يو شا

ده   ک  از شود يم يمعر  2ين پرورياان . رح، امروز

 است. قرارگر ت  موردتوا گ شت  

 نيتر ييابتدادر  ين پرورياان  يزير برنام اگرچ  

« ندهين رهبران آييتع»ساده ف خود ب  شک  يتعر

 يزير برنام ن يا، درواقع؛ اما شود يمف يتعر

 عنوان ب  يانسان يها  يسرمااز راهبرد  گر ت  ن أ 

در  ياز تداو  رهبر نانيمنظور ا م ب  ياراد يندي را

و  ي  معنويحفک و توسع  سرما، يديمناصب کل

ق ا راد ب  توسع  ينده و ت ويآ ي  دانش برايسرما

ند يدر  را آنچ  (. 7002، 1هلتون و اکسون. )است

ن است ک  يا رديگ يمقرار  موردتوا  ين پرورياان 

الز   ياز آمادگ يستيبا، ن نظا يا يسازمان قب  از اارا

و  ها يآمادگاز  يا مشموع واود برخوردار باشد. 

نظا   ياارا يالزاما  سازمان را برا تواند يم ها ن يزم

ب   ها پژوهشاز  ياريبس ن ان دهد. يپرور نياان 

 يها ب  برنام  يپرور نياان  گره زدن تياهم

ش  را در ين نتيا گره زدنن ي. ااند کرده اشارهک ياستراتژ

ران ارشد و رهبران سازمان از يبر خواهد داشت ک  مد

. ت کننديق م ارکت  عال و آشکار حمايبرنام  از  ر

ن يا، يهرحال در مطالعا  مورد ب  (. 7002، 4يستيکر)

برشمرده شده  له آدياوب و مطل ي تر مورديارتبا  ب

در  يحت، است تا آنچ  ک  در عم  برقرارشده است

، 2و هال يکارائول. )ها ن برنام يبا بهتر ييها سازمان

7008 .) 

ز مانند هر ين يپرور نيگر در مورد اان يد ياز سو

ران يت مديالب حما، در سازمان يا گستردهبرنام  

 يحت، تين حماياست. بدون ا يار ضروريبس يديکل

ت اارا يقابل، شود ي راح يپرور نيند اان ياگر  رآ

عالق  نداشتن ، در ا ب منابع ييندارد. عد  توانا

ن برنام  و عد  م اهده عملکرد ا راد در يران ب  ايمد

ق انتطاب و آموزش و يدق يزمان و عد  اارا ي 

ت ينده از عوام  نداشتن قابلينان آياان  يگر يمرب

 (. 1001، 5امونديد. )باشند يم يياارا

، استعداديابي و اان هين پهروري   يها برنام ااراي 

مستلز  واود ، م اب  آن يها برنام و  ها  رحمانند هم  

اسهت.   ربهط  يذدر سهازمان   ها ن يزمو  ها يآمادگبرخي 

 هها  ن يزمب  دلي   قدان اين  ها برنام بسياري از اين نوع 

و يهها بهه  نتههايج   خورنههد يمههشكسههت  ههها يآمههادگو 

 يهها  پهژوهش .شوند ينمدستاوردهاي مورد انتظار نائ  

 هها  برنام درصد از  00ك  حدود  دهد يمن ان  اتکا قاب 

آغاز  ها سازمانايشاد تحول در  باهدفك   ييها تالشو 

، كيفيههت گرايههي  يههها برنامهه از قبيهه  ) شههود يمهه

( و مهديريت م هاركتي   يور بههره بهبود ، ييگرا يم تر

 نيتهر  مهه  .انهد  شهده تما  و ناكها   گر تار همين پايان نا

عبار  است از عد  توانهايي   ها برنام دالي  ناكامي اين 

در اثبا  ارتبا  اثربطش خود با اهداف  موردنظربرنام  

در الهب و   موردنظرناتواني برنام  ، استراتژيك سازمان

نگهاه  ، الز  از سوي  رهنگ سهازمان  يها تيحماحفک 

م  و غفلهت از ضهرور    ب  برنا سامانمندموردي و غير 

، ساير ابعهاد و ااهزاي سهازمان    ک  ينحو ب ، ينگر اامع

ابههوالعاليي و ) .کننههد ينمههرا تكميهه   مههوردنظربرنامهه  

 (  2434، غفاري

توا  ب  تشربيا  عملياتي در ايهن حهوزه و مبهاني    

در اين زمينه  بسهترهاي پي هنهادي و     شده مطرحنظري 

:حمايت دههد  يمه ن موارد را ارائ  يشام  ا يا شده مطرح

 نان يب خوشنگاه مثبت و ، مستمر مديريت ارشد سازمان
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بهاالي  ( درصد) تعداد و نسبت، مديران ب  منابع انساني

و پا ب  سن گ اشت  همهراه بها تعهداد و     باتشرب مديران 

 کهرده   يتح باالي كارشناسان اوان و ( درصد) نسبت

گرايش اهدي  ، ثبا  تي  مديريت ارشد، و  الب رشد

روشهن بهودن اسهتراتژي و    ، ان ب  شايست  گزينهي سازم

محفهوظ بهودن سهازمان از    ، اهداف استراتژيك سازمان

واهود  ،   ارهاي سياسي در مورد استطدا  و انت هاب 

يك واحهد مهديريت منهابع انسهاني  عهال و مشههز در       

 يقله ) سهازمان  يهها  تي عالسازمان و روند رو ب  رشد 

 ( 2430، گرانيپور و د

ر پژوهش خود را تحت د( 7088. )هانگ

 يامدهايران و پيمد ين پروريجانش يها ستميس.عنوان

ن يت اان يريمد يها ست يس ٔ  ن يدرزم يمنابع انسان

 يا پرس نام در قالب  يمنابع انسانهاي  و ستاده يپرور

ن ياان  يزير برنام شاخص ک  درا  مهار  80شام 

ستاده  يديشاخص کل 4و  کرد يمن ييرا تع يپرور

، ياو سازمان، ک  شام  اخالق کارکنان يانسانمنابع 

ت يو رضا يتعهد سازمان، نر  ترک خدمت کارکنان

ق ن ان داد ک  ين تحقيصور  داد. ا شد يم يشغل

، ران صفيمانند متعهد کردن مد ها يژگيواز  يبعض

 اعتماد قاب ، ياسيرسيغ ين پرورياان  يها شاخص

و  يبازنگر، ين پرورياان  يزير برنام بودن کارکنان 

عملکرد  يبر رو مؤثر يا العات يها ست يسبازخورد و 

 است. رگ اريتأث يمنابع انسان

با ( 7004) تر مک گراويلور و پيت يسيپژوهش تر

 يها سازماندر  ين پروريت جانشيريمد عنوان

 ينفر از کارشناسان منابع انسان 288ن يدر ب يياياسترال

آن  يو   انشا  گر ت يياياسترال يها سازماندر 

ن برنام  يا ها سازماناز  يميم طص شد در کمتر از ن

سال است.  2ز کمتر از يشده و عمر آن ن يياارا

 وکار کسبج ين برنام  بهبود نتايا يها م وق نيتر مه 

د در سازمان بوده ياد يها مهار از ب  کسب يو ن

ساختار و ، ن اندازهيب ياست. ضمن آنک  رابط  مثبت

ن ياان  ي  آن ب  اارايمان و تمات سازيحوزه  عال

ت يبر مو ق مؤثرعوام   نيتر مه م اهده شد.  يپرور

ر يتعهد مد يز عبار  بودند از: سطح بااليبرنام  ن

ران يم ارکت مد، ران ارشديت مديحما، ارشد سازمان

توسع  و ات ال  يها برنام ، داهاين کاندييصف در تع

 وکار کسب يها ياستراتژب  

(. 8812) يد صابر امامياز پژوهش سج حاصل  ينتا

 يت دولتيريارشد مد يکارشناس نام  انيپاک  در قالب 

 ييواحد بناب ب  راهنما يدان گاه آزاد اسالم

بررسي عوامل مؤثر بر ناصرپورصادق و با عنوان 

دولتي كشور براي استقرار نظام  يها آمادگي سازمان

بررسي موردي حوزه ) جانشين پرور مديران

انگر يانشا  شد ب(. ن جوان رياست جمهوريمشاورا

ر ارشد از يت مستمر مديزان حمايم ريتأثآن است ک  

ش سازمان ب  يو گرا ين پرورياان  يها برنام 

 يبر آمادگ مؤثردو عام   عنوان ب  ينيست  گزيشا

ن پرور در ياستقرار نظا  اان  يبرا يدولت يها سازمان

ران يمدسازمان از  رف کارکنان رد و از  رف 

اسناد و ا العا   ين بررسيهمچن.است شده ر ت يپ 

عام   ريتأثانگر يگر بيد يها  ي رضمواود رااع ب  

و پا ب  سن گ اشت  ب   باتشرب نسبت باالي مديران 

  يثبا  ت.نيو همچن کرده  يتح کارشناسان اوان و 

استقرار نظا   يسازمان برا يت ارشد بر آمادگيريمد

 است. موردبحث

ن الزامات ييو تب يبررسبا موضوع  يج پژوه ينتا

در بدنه دولت  ين پرورينظام جانش ياجرائ

مطلوب بر  يران و ارائه مدليا ياسالم يجمهور

ک  در قالب رسال   4141 انداز چشماساس اهداف 

دان گاه آزاد  در (. 8830)  ر يک  به تيمل يدکتر

 يانيمسعودپورک ييواحد کرمان ب  راهنما ياسالم

 ين پرورياست ن ان داد الزاما  نظا  اان  شده ا انش

سازمان و  يآمادگ، يسازمان  رهنگ، رانيشام  تعهد مد

 ين پرورينظا  اان  يران با اارايمد يها تيقابل

ن يدارد. با در نظر گر تن ا دار يمعنرابط  مثبت و 

  يبرا ي ترياحتمال ب، يتيريمد يها تي عالالزاما  در 
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 ين پروريد اان نير  رايمتغادول 

 منابع ياتيعمل يها شاخص مؤلفه

، سازمان يها ياستراتژبا  يهماهنگ، ران ارشد و صفيتعهد مد سازمان يساز آماده

 ييشناسا، ن  و منفعتيمحاسب  هز، ت گريحما يسازمان  رهنگ

، نديو ا راد م مول در  را ها دپارتمانم ارکت ، انتظارا  سازمان

ش سازمان ب  يگرا، ت ارشديري  مدي  تثبا، لو يپا يساز ادهيپ

واود واحد ، ياسيس يمحفوظ بودن از   ارها، ينيست  گزيشا

 يديکل يها پستن ييتع،  عال يمنابع انسان

( 7004) لور و مکگراوي؛ ت( 7088) هانگ

( ، 8830)  ر يبه ت( ، 8812) ي؛ امام

؛ سبک ( 7002) ؛ گروز( 7004) انويتروپ

؛ ( 8830) راشاه؛ دهقانپور  ( 8811) رو

 يو غفار يي؛ ابوالعال( 7001) يباگل

 ؛ ( 7002) کايامر يم  خط؛ ( 8838)

 

 و  آموزشي، ابيارز، ران در استطدا يت مديمو ق

ن ياان  يساز ادهيپابعاد  عنوان ب استعدادها  پرورش

 واود دارد. يپرور

انشا  شده  يب شناسيکرد آسين پژوهش با رويا

از  مند نظا است  يندي راي ب شناسياست. آس

تعام  اثربطش و سودمند  منظور ب  ها داده يآور امع

  ارها و ، ها چالش، ح  م کال  يدر راستا

هدف از  .سازماندر  يطيمح يها تيمحدود

نقا  ضعف  ييشناسا، ن پژوهشيدر ا يشناس بيآس

ران و رهبران با يمد ين پروريمواود در نظا  اان 

ق يوسع  ک ور است و از  رآن در ت يبر اثربط  ديتأک

وضع  يند و بررسيدر استقرار  را مؤثرعوام   ييشناسا

(. 8823يي، کلو يفيشر) رديگ يمصور   ها آنمواود 

 يمدل، قين  تحقي يا  و پيپس از مطالع  ادب، بر اساس

 يزان آمادگيشاخص اهت سنشش م 87شام  

ن يند اان ي را ياارا يران برايا يدولت يها سازمان

د ک  عوام  و مرااع آن يگرد يران  راحيمد يپرور

 ده است:ير درج گرديدر ادول ز

 

 روش پژوهش

حاضر اقدا  ب   قيتحق ک  نيابا توا  ب  

در  ين پروريند اان ياستقرار  را يشناس بيآس

را  يران نموده و چاراوبيدولت اهاي  وزارتطان 

 يفيتوصو  يبرحسب هدف اکت ا  ل ا، کند ي نهاد ميپ

ها و  مؤلف ، ف ابعاديتوص يرا در پيز شود يم محسوب

 يموردبررس يرهاين متغين ارتبا  بييها و تب شاخص

 يها در قالب  راح مؤلف  ييمنظور ک ف و شناسا ب 

مرتبط  يها بيآسو  ين پرورياان  چارچوب استقرار

ران آن يب  لحاظ مطا ب و بهره گ بوده است. با آن

ن پژوهش يادر  چراک  شود يمحسوب م يکاربرد

 ين پروريدن ب  مدل مناسب اان يها اهت رس داده

و در  آمده دست ب  ق خبرگانيها از  ر در وزارتطان 

، ها گروه، ها يژگيوق در مورد يا العا  دق ياستشو

خاص بوده است. ب  لحاظ  يها تيموقعا ينهادها 

 .گردد يممحسوب  يز پژوهش مقطعين يزمان

ش در سه  مرحله    ن پهژوه يه ها در ا داده يگردآور

ا  يه مهرور ادب  منظور ب است. در مرحل  اول  شده انشا 

 يو مهدل مفههوم   ين چهارچوب نظهر  يپژوهش و تدو

 ين پهرور ياان  يم  خطو اسناد  يا کتابطان  يها داده

قرار گر هت. در مرحله     مورداستفادهاز ک ورها  يبرخ

 ياز خبرگان حهوزه منهابع انسهان    ي  گروهيبعد با ت ک

 يو در قالب روش دلفه  يفيک يبا استراتژ، يبطش دولت

در قالهب   ي  مدل مفههوم يتکم ي ان برايا يها دگاهيد

 يا نهه يگزکههر  هفههت يف ليههبهها   ييههها پرس ههنام 

 يريه گ شهک   يز بهرا يه شد. در مرحل  سو  ن يگردآور

ن ينهد اان ه  ياسهتقرار  را  يشناسه  بيو آسه  ييمدل نها

فت کر  هيف ليها در قالب پرس نام  با   داده يپرور

و  يگهردآور  يدولته  چهار سهازمان ران ياز مد يا ن يگز

   شد.يتحل

، اول پژوهش را خبرگان آشنا با ابعاد ياامع  آمار

ران در بطش يمد ين پرورياان  يارهايو مع ها مؤلف 

ن يخبرگان ا ک  نيا. با توا  ب  اند داده  يت ک يدولت

دانش و تشرب   يد باشند ک  دارايبا يپژوهش کسان
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 باشند يم يدولت ير خ وص مسائ  منابع انساند يکا 

ران ارشد و باسابق  يد دان گاه و کارشناسان و مدياسات

خبرگان در  عنوان ب دولت  يمنابع انسان يها حوزه

ش مدل يپاال يبرا ها آناست ک  نظرا   شده گر ت .نظر

ن بطش با ياستفاده است. ا راد موردنظر در ا يمفهوم

 ش شده اند:ير انتطاب و پاالياز دوشر  ز يبرخوردار

 سابق   يو دارا يت دولتيريمد يمدرک دکتر يدارا

دولت  يس و پژوهش در حوزه منابع انسانيتدر

 باشند.

 مرتبط با  يها حوزهت در يسابق   عال يدارا

در سطوح  يدولت يها سازمان يت منابع انسانيريمد

 ت ارشد باشند.يريو مد يکارشناس

ن بطهش از روش  ين در اانتطاب نمون  خبرگا يبرا

 و در دسههترس در مرحلهه  اول يقضههاوت يريههنمونهه  گ

(. نفههر4) يو در ادامهه  از روش گلولهه  بر هه (. نفههر70)

  پهژوهش بها   يه استفاده شده اسهت. در ادامه  مهدل اول   

عوام   ٔ  ن يدرزمدگاه خبرگان ياز د يدلف  ناستفاده از 

ک يه  ي ه ،  ين پهرور ينهد اان ه  يبر اسهتقرار  را  مؤثر

ش قهرار گر هت و در   يو مهورد پهاال   يرسهنش مرحل  نظ

هههاي  مولفهه  يهمهان مرحلهه  اول اامههاع مههوردنظر رو 

 شده حاص  شد.  ييشناسا

که    يا هراد ن پژوهش شهام   يدو  ا ياامع  آمار

 يهها  دسهتگاه ت يرير در سطوح مطتلف مديمدعنوان  ب 

ش مهدل  يمها يم غول ب  کار بودند که  اههت پ   يدولت

 ههها آنز نظههرا  ا يشناسهه بيآسههق و انشهها  يههتحق

ن اامعه  به  علهت    يا يتعداد اعضا .است شده استفاده

شهمارش نامحهدود در نظرگر ته  شهده و بهر       يدشوار

نفر به  عنهوان حشه      482اساس  رمول کوکران تعداد 

آنک  نمون  موردنظر معهرف   يد و براين گردينمون  مع

 ياعضا ي  گستردگيق باشد ب  دلياز اامع  تحق يخوب

مورد استفاده قهرار   يخوش  ا يري  گاامع  روش نمون

 گر ت.  

 يها گروهن ياز ب يا خوش  يريگ نمون بر اساس 

 رانيا ياسالم يدولت امهور يها وزارتطان چهارگان  

خدما   يها وزارتطان ، يتيحاکم يها وزارتطان )

، يو آموزش ي رهنگ يها وزارتطان ، يو ر اه يااتماع

در ،  (. ييربنايو ز ياقت اد، يديتول يها وزارتطان 

در گروه دو  ، يگروه اول ستاد وزار  دادگستر

در گروه سو  ستاد وزار  ، يااتماع نيتأمسازمان 

ورزش و اوانان و در گروه چهار  سازمان امور 

 870 ها سازمانک از يانتطاب شدند و در هر ياتيمال

ران سطوح مطتلف ب  روش نمون  ين مديپرس نام  ب

 402 درمشموعع شد ک  يساده توز يت اد  يريگ

 از(. درصد14نسبت بازگ ت ) ا ت شديپرس نام  در

و  شده انتطابح يپرس نام  کام  و صح 814 نيب  نيا

 .  قرار گر تيمورد تحل

ق ياز  ر آمده دست ب مدل  ياثربط آزمون  يبرا

ران ياز مد يتعداد، يا همان روش دلفينظر خبرگان 

انتطاب  يريگ نمون  يها روشبر اساس  ياامع  آمار

پرسش  87 يو پرس نام  محقق ساخت  مربو   حاو

سازمان اهت استقرار  يآمادگهاي  رامون شاخصيپ

ن يا ييع شد. روايتوز ها آنن يب ين پروريند اان ي را

و  يعامل ييمحتوا و روا ييپرس نام  ب  روش روا

با مقدار ) کرونبا  يب آلفايآن ب  روش ضر ييايپا

ن يا يها دادهد قرار گر ت. ييمورد تا(.  101/0

. يپرس نام  با استفاده از روش معادال  ساختار

 ا زار نر  قياز  ر(.  يدييتا ي  عامليروش تحل)

ز ين تيدرنهااست.  قرارگر ت   يوتحل  يتشزمورد .زرليل

 يها نمون با استفاده از  يشناس بيآساهت انشا  

ت مواود يدو  وضع ياز اامع  آمار شده يآور امع

ند يدر استقرار  را زا بيآسده شده و نقا  ينشس

 د.ين گرديمع ين پرورياان 

 

 ها افتهي

ار يه در اختهها   مولف  ين مرحل  پرس نام  حاويدر ا

 هان را در  ينفر از خبرگان قرار گر ت تها نظهرا  ا   12

ق در قالهب  يه ا  تحقيه خ وص عوام  مستطرج از ادب

 يج بررسه يسنشش قهرار دههد که  نتها     مورد عام  21
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ر درج شده يدر ادول ز ينظرا  خبرگان ب  روش دلف

 است:

 

 بيآس يحد باال جهينت نيانگيم شاخص مؤلفه شماره

8 

ده
آما

 
از
س

 ي
ان
زم
سا

 

 3.3 و درج در مدل ييرش نهايپ  2527 ران ارشد و صفيتعهد مد

 3.25 و درج در مدل ييرش نهايپ  2582 سازمان يها يبا استراتژ يهماهنگ 7

 3 و درج در مدل ييرش نهايپ  2542 ت گريحما يزمان رهنگ سا 8

 2.8 و درج در مدل ييرش نهايپ  4512 ن  و منفعتيمحاسب  هز 4

 3.2 و درج در مدل ييرش نهايپ  2578 انتظارا  سازمان ييشناسا 2

 3.1 و درج در مدل ييرش نهايپ  2564 نديو ا راد م مول در  راها  م ارکت دپارتمان 6

 3.15 و درج در مدل ييرش نهايپ  2562 لو يپا يساز دهايپ 2

 2.75 و درج در مدل ييرش نهايپ  2572 ت ارشديري  مديثبا  ت 1

 2.9 و درج در مدل ييرش نهايپ  2574 ينيست  گزيش سازمان ب  شايگرا 3

 2.1 و درج در مدل ييرش نهايپ  6582 ياسيس يمحفوظ بودن از   ارها 80

 3.45 و درج در مدل ييرش نهايپ  2522  عال يحد منابع انسانواود وا 88

 3.82 و درج در مدل ييرش نهايپ  4516 يديکلهاي  ن پستييتع 87

 

شهده از   يگهردآور هاي  د اعتبار شاخصييپس از تا

 ين شده برايتدوهاي  پرس نام ، ا  توسط خبرگانيادب

دو   يار اامع  آمهار ي وق در اختهاي  سنشش شاخص

  يه تحل، مدل يعامل ييسنشش روا يرار گر ت و براق

زرل انشها  گر هت.   يه توسط نهر  ا هزار ل   يدييتا يعامل

 يسهاز  آمهاده مرحله    يهها  مؤلفه  ر مهدل  يز ينمودارها

را ن ههان  يسههازمان در حالههت اسههتاندارد و معنههادار  

، دههد  يمه ن نمودارهها ن هان   يه ک  ا  ور همان. دهد يم

ز يه ر نيه ن متغيه در ا شهده  يبررسه   عوام  يت کليعضو

 است. دشدهييتأ

 
 استاندارد درحالتمرتب  دو   يدييتا يعامل  يتحلز ا استفاده با يطيمح عوام  ابعاد گيري اندازه مدل :8شک 
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 يدار يمعن درحالتمرتب  دو   يدييتا يعامل  يتحلز ا بااستفاده يطيمح عوام  ابعاد گيري اندازه مدل :7شک  

 

 رها را ن انيمتغ يتمام يدار يمقدار معن 7شک  

 يتمام يدار يک  مقدار معن ييدهد و از آنشا مي

، + قرار دارند8536و  -8536رها خارج از بازه يمتغ

 د قرارييرها در گروه مورد تايمتغ يت تماميعضو

 يده نمين بعد ديدر ا يرد و سوال ح ف شده ايگ مي

 م اهده(. 1-4) .ن همانطور ک  در شک يشود. همچن

برازش مدل مورد نظر را ، برازشهاي  شاخص گردد مي

باشد  مي 0501کمتر از  RMSEAک  مقدار  يياز آنشا

هاي  گر شاخصين ديهمچن، دهد مي د قرارييمورد تا

باشد ک   مي ز در حد استانداردين مدل نيا يبرازش برا

ن در يهمچن باشد. مي ن ان دهنده برازش مناسب مدل

ک مدل ي يار ثابت برايک معي اقد مدل  وق نسبت

 2ده آل برابر با يک ارزش اي ياما برا، قاب  قبول است

باشد  4د کمتر از يرش مدل بايخواهد بود و اهت پ 

باشد ک  ن ان  مي 1ن مدل مقدار آن کمتر از يک  در ا

ن يباشد همچن مي دهنده برازش مناسب مدل

ن صفر و يبGFI, AGFI, NFI, CFI, IFIهاي  شاخص

 ييکوين، کتر باشديک نزديستند و هرچ  ب  ک هي

  تر است.يم اهده شده بهاي  برازش مدل با داده

در مرحل  بعد بر اساس سنشش وضع مواود 

ن ياان  ياارا يران برايا يدولتهاي  سازمان يآمادگ

قرار  يمورد بررسها  ج حاص  از پرس نام ينتا يپرور

  شد. يحلره تيتک متغ tگر ت  و با استفاده از آزمون 

درج شده  7وضع مواود در ادول  يج بررسينتا

 است:

 

 4مقدار آزمون: ريمتغ

انحراف  نيانگيم تعداد

 اريمع

 يخطا

 استاندارد

درا   tآماره

 يآزاد

 يسطح معن

 يدار

نان ياختالف در سطح ا م

 درصد32

 حدباال نييحد پا

 2.9289 2.97633 000. 383 123.332 02413. 47290. 2.9763 384 يآماده ساز
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ن عوام  شک  يانگيدهد م مي ج  وق ن انينتا

ب   ين پرورياان  ياارا يسازمان برا يدهنده آمادگ

ن يين متوسط تعيانگين تر از مييپا يدار يشک  معن

ران يا يدولتهاي  توان گفت سازمان مي شده بوده و ل ا

ن يبرنام  اان  ياده سازياارا و پ يبرا يکا  ياز آمادگ

 ستند.يران برخوردار نيمد يپرور

 

 يريجه گيبحث و نت

بر ا العا   يمبتن يک برنام  عمليتوسع  سازمان 

ها و اثرا    رصت، يرامون م کال  ااريق پيدق

، نيها در اهت ح ول ب  اهداف است. بنابرا تي عال

مداو   يآور ست  امعيک سيب   ياج مبرمياحت

ست  ين سي. اها دارد آن  يوتحل  يا العا  و تشز

 يشناس بيا العا  را آس  يوتحل  يو تشز يآور امع

پژوه گر  (. 2403، ييکلو يفيشر. )نديگو يابي ا علتي

  يد با ترسيبا، يسازمان يشناس بيمتط ص آس

داخ  و خارج  يمرزها، يژه و عموميو يها طيمح

و پژوهش خود را م طص و در  يست  موردبررسيس

 دنبال ب  و.ت هيط  عاليمح يعنيه  يط داخليابتدا مح

 ب  يخاص اهتما  با زا بيآس يها کانون کردن م طص

 ييرزايم) .باشد بيآس يها ن ان  وعالئ   صيت ط

  (. 2482، ياهرنشان

ن پژوهش پس از يدر ا، کرد  وقياهت تحقق رو

ب يآس يعام  برا 87، قين  تحقي يا  و پيادب يبررس

 يدولتهاي  در سازمان ين پرورياستقرار اان  يشناس

 يک مرحل  ب  روش دلفيشد و در  ييران شناسايا

 يدولت ينفر از خبرگان حوزه منابع انسان 74د ييمورد تا

د يياهت تا، شده ييقرار گر ت. سپس عوام  شناسا

در  يب شناسيوضع مواود و انشا  آس يو بررس يينها

ران يا يران چهار وزارتطان  دولتينفر از مد 814ار ياخت

د تناسب هم  ييضمن تا يج بررسيک  نتا قرار گر ت

ط مناسب در يشده از  راه  نبودن شرا ييعوام  شناسا

 ياستقرار و اارا يبراها  ن سازمانياها  ن سازمانيا

 ت داشت.يحکا ين پرورياان 

 يت اارايک  سازمان قابل يطيدر شرا

را  ين پروريرا داشت  و اان  يساختارهاي  رساختيز

در  يتوسع  منابع انسانهاي  نام از بر يکيب  عنوان 

خود گنشانده و ارتبا  آن  يمنابع انسانهاي  ياستراتژ

 يد و برايخود برقرار نما يک کليرا با برنام  استراتژ

و  يمقطعهاي  يکردن آن نسبت ب  هدف گ ار يياارا

ن يبر ا يان مد  و کوتاه مد  اقدا  نموده و مبتنيم

 ينيمناسب و عي ها و دستورالعم ها  اهداف برنام 

ن امر يرا ب  ا يکا  يو انسان ين نموده و منابع ماليتدو

 عال سود  يک واحد منابع انسانيص دهد و از يتط 

در خود  ين پروريط استقرار اان يتواند شرا مي برد

ج يک  بر اساس نتا يط کنونيد. در شرايشاد نمايا

 يت عوام  ساختاريق وضعين تحقيحاص  از ا

و  ياست ک  ب  لحاظ منطق يعيب ، ستيمطلوب ن

 ياده سازيپ يسازمان برا يز امکان آماده سازين ينظر

ق ياز  ر يواود ندارد.عوام  ر تار ين پرورياان 

ران يزه در کارکنان و مدي  و انگيشاد ادراک و تمايا

و  يو گروه ي رد ير در ر تارهاييو تغ يارشد و صف

 يسازن  آماده يزمها  الب م ارکت ا راد و گروه

 ند را  راه ي را ياده سازيپ يسازمان برا

ن و مقررا  ياز امل  قوان يطيآورد.عوام  مح مي

ت الزا  سازمان ب  يک سو قابلياز  يو استطدام يادار

توانند از  مي گريد يرا دارند و از سو ين پرورياان 

ش ب  يشاد گرايو ا يري  گيق کاهش نقا  ت مي ر

شاد ثبا  در يبا ا، يدر  رهنگ عموم ين پرورياان 

ت ارشد و محفوظ نگاه داشتن سازمان از يري  مديت

ن ياان  يالز  برا يدر سازمان آمادگ ياسيسهاي    ار

 را  راه  کند. يپرور

در پژوهش خود بر (. 7004) لور و مک گراويت

ت يساختار و حوزه  عال، همچون اندازه يرابط  عوامل

د يتاک يپرورن ياان  ي  آن ب  اارايسازمان با تما

ر يز در بعد تاثين(. 8812) يج پژوهش امامينمودند. نتا

ت ارشد و يري  مديو ثبا  ت يپرسنلهاي  نسبت

 يسازمان برا يران ارشد بر آمادگيت و تعهد مديحما
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ن پژوهش ه  اهت يبا ا ين پرورياستقرار اان 

ن ان داد اندازه (. 7006) نيج پژوهش ناوبياست. نتا

سازمان  يعي   بياختار سازمان با تماتنوع و س، سازمان

ت ارشد يريمناصب مد يکارکنان برا يآماده ساز يبرا

، ياسيرا  سييتغ(. 7006) تايمرتبط است.ارا

ش يک را بر گرايو تکنولوژ ياقت اد، ي رهنگ

آن  يبرا ين  سازيو زم ين پروريب  اان ها  سازمان

اصالح  يرا براها  ت دولتيموثر دانست  است و مو ق

 يتلق ين پرورياان  ياارا يبرا يخود در گرو آمادگ

 کرده است. 

 

 و مآخذمنابع 

مديران  (. 2434) عباس.، بهزاد. غفاري، ابوالعاليي

هاي  آينده مباني نظري و تشارب علمي برنام 

تهران: ، استعداديابي و اان ين پروري مديران

 . چاپ اوليت صنعتيريانت ارا  سازمان مد

بررسي عوام  موثر بر  (. 2480) دصابر.يس، يامام

آمادگي سازمانهاي دولتي ك ور براي استقرار نظا  

بررسي موردي حوزه م اوران ) اان ين پرور مديران

ارشد  يان نام  کارشناسيپا (. اوان رياست امهوري

واحد بناب.  يدان گاه آزاد اسالم يت دولتيريمد

 رانيبناب. ا

ن الزاما  ييتب و يبررس.(. 8830) .ک يمل،  ر يبه ت

 يدر بدن  دولت امهور ين پرورينظا  اان  ياارائ

مطلوب بر اساس اهداف  يران و ارائ  مدليا ياسالم

. يت دولتيريمد يرسال  دکتر .8404چ   انداز 

 ران يواحد کرمان. کرمان. ا يدان گاه آزاد اسالم

 يابيساخت و اعتبار (. 8830) .يعل، دهقانپور  راشاه

ن يت اان يريمد يگستردگ يريگ اندازهشاخص 

ن تشارب. رسال  يبهتر يبر اساس  بق  بند يپرور

. يي. دان گاه عالم   با بايت دولتيريمد يدکتر

 رانيتهران. ا

 .يمهد، اصغر. سبک رو يعل، ن. پورعز يآر، پور يقل

 يزيرو در برنام  ريدان نيکاربست مدل م (. 8830)

اي ه . دو  لنام  پژوهشين پرورياان  يبرا

 (. ع) ني. دان گاه اامع اما  حسيت منابع انسانيريمد

 883-883: ص ( 8) 8

 يارهايمع (. 2488)  .يمر، يزهره. عدل، زاده يموس

 ينيست  گزيکرد شايران با رويانتطاب و انت اب مد

-204:ص ( 2) 4ت. يري   مديدر نهج البالغ . اند
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