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 چکیده

 ثبتا   و پایتاار  رقتابیی  مزایتای  بته  برای دستییابی  مهم منبعی عنوان به انی،ویکم، لزوم توجه به منابع انس نهادهای موفق در قرن بیست
 دنبتا   بته  ،ی منتابع انستانی  فترد  هتای  یتت شناخت قابلپس از حاضر  اساس، مقالة این بر. انا کرده درك را المللی بین بازارهای در حضور
 کتارییری  بته  بتا بر اساس رویکرد مبینتی بتر منتابع،    در ایجاد مزیت رقابیی های فردی آنان  و قابلیتنقش منابع انسانی  یلو تحل یبررس

 یرفیته  قرار پژوهشگران مانظر که هایی ما  از یکی رقابیی، مزیت در ایجاد سازمانی منابع نقش منظور تحلیل به. است VRIO چارچوب
 منتابع  است و نقتش  منابع بر مبینی رویکرد چارچوب، این اصلی زیربنای. است معرفی شاه بارنی توسط که است VRIO چارچوب است،

کارشناسان و مایران یک شترکت   همة تحقیق، این در بررسی مورد جامعة. شود می تحلیل پایاار، رقابیی مزیت کسب منظور به سازمانی،
 ای پرسشنامه رقابیی، ایجاد مزیتانسانی و نقش آن در  منابع فردی های قابلیت تحلیل و سنجش منظور به .ییرد دربرمی را بیمة خصوصی

هتای حاصتل از    بترای تحلیتل داده  . شا داده قرار آماری جامعة اعضای از نفر 051 اخییار در شا و طراحی یادشاه چارچوب کارییری به با
 مزیتت  انی بته خلتق  انست  های فتردی منتابع   ها نشان داد قابلیت یافیه. کار یرفیه شا به SPSSافزار  نرم تی تک نمونه و پرسشنامه، آزمون
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 مقدمه

 .گااارد  نما   تااق   رقااتي   م یا   كسا   جا   راها   اماوزز،  رقااتي   محاط   در هاا  سازمان حفظ

 اناد،  كاود   مطاو   رقااتي   م یا   كسا   تاوای  عماد   رزیكود دز راهبودی مدیوی  پودازان نظویه

. ساازمان  داخلا   هاای  قاتلطا   تاو  مبينا   رزیكاودی  ز محططا   هاای  فوصا   تو مبين  رزیكودی

 از تهياو  هاا  ساازمان  درزن  های قاتلط  تو مبين  های م ی  دهد م  نشان اخطو دهة دز های پژزهش

 تاوای  تاوی  مطمائن  مبناای  ز كنند تعططن را ها مانساز رقاتي  موقعط  توانند م  محطط  های فوص 

 مبينا   رزیكود مقاله این در رز، این از .(77، ص8311 مؤمن ، ز پور حاج )اند  رقاتي  م ی  ایجاد

 .گوف  خواهد قوار تحقطق این تورس  ز تحلطل مبنای ز شود پایوفيه م  مناتع تو

ای را جلا    سااتقه  مبين  تو مناتع، نقش مدیوی  مناتع انسان  توجه تاز  ز تا   یكودتا ظهور رز

 ,Paauwe)ته تعد مورد توجه ميخصصاان ز مجاامع دانشاياه  قاوار گوفا        8991 ةكود ز از ده

2006, p.61) . ةساومای »هاا   زاقع  سازمان ةكنند كه در آن سومای ای را تجوته م  مدیوان اموزز، دزر 

 فق های فوارزیشان  ها ز چالش رقات  ةهای پطشوز در عوص سازمان ،ته عبارت دیيو. اس « انسان 

 & Barney. )پطشا  گطوناد   ی دیيوها توانند تو سازمان آفوین م  های هوشمند ز دانش ته مدد انسان

Wright, 1998, p.41) .هاا   فود مناتع انسان  در موقعط  رقااتي  ساازمان   اهمط  ز جایيا  منحصوته

تاوین   نظوی در مقولة م ی  رقاتي ، ته مناتع انساان  تاه عناوان تااارز      شود هو صاح  م تاعث 

هاا ز نقاش منااتع     دلطل نطاز ته تغططو ز تحول در ساازمان . طور مسيقل توجه كند سومایة سازمان  ته

، 8311مهاوی،  )انسان  در توانمندسازی سازمان، سازگاری تطشيو تا ال امات جدید محططا  اسا    

 (.33ص

 طوف از حوز  این در رقات  یافين شدت ز طوف یک از تطمه صنع  اهمط  ته توجه تا اموزز 

جایياه   ای تطمه های شوك  رقاتي  زضعط  ارتقای ز حفظ منظور ته مناتع زضعط  مطالعة دیيو،

 ز جا  آن،  ز كارشناساان  مادیوان،  جملاه  از تطماه  صنع  انسان  مناتع عملكود سنجش. دارد زیژ 

 اهمطا   هاا  شاوك   این رقاتي  جایيا  تعططن تطمه در های شوك  ارز  زنجطوة در شان سهمتعططن 

 .دارد
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 شاناخ   منظاور  تاه  انساان ،  منااتع  تحلطال ز تورسا    پاژزهش،  ایان  هدف مشخص، طور ته

 VRIO چاارچو   كاارگطوی  تاه  تا پایدار، رقاتي  م ی  ایجاد در آن نقش ز آنان های فودی قاتلط 

 ز ای حوفاه  نياو   مهاارت،  داناش، )انساان    منااتع  هاای فاودی   قاتلط  شناخ  از اس  كه پس

ایجاد م یا    منظور ته ها، این قاتلط  تقوی  در تاید ها، آن تودن محوری سطح تحلطل ز( توانمندی

 .كوشطد انسان  مناتع رقاتي  پایدار توس 

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 دراهبر مزیت رقابتی به عنوان کارکرد اصلی

. اسا   «رقااتي   هاای  م یا  » تاه  دسايطات   سازمان، یک رشد ز ماندگاری را  تنها رقاتي  محط  در

 م یا   تادزن . شود م  مشيوی توس  رقط  تو سازمان توجطح سب  كه اس  عامل  رقاتي ، م ی 

 ز تاازار  ساهم  حفاظ  ز اسا   رز رزته اساس  های دشواری تا رقاتي  محط  در فعالط  ادامة رقاتي ،

 كااركود . آفویناد  ما   رقااتي   م ی  سازمان توای كه اس  رزیكودی راهبود. شود م  ناممكن منافع

 مشايوی  تاوای  تطشايو  ارز  خلاق  را  از كاه  اس  سازمان توای رقاتي  م ی  خلق راهبود، اصل 

 تاا  آن اهمطا   ز اسا   مهام  تساطار  مفهاو   ایان  عمطاق  درک. گطاود  ما   نسب  تاه رقطا  انجاا    

تایاد   راهباود ( 8998) گوان  از نظو. (22، ص8317 غفاریان،) یاتد م  اف ایش حط م شدن تو رقاتي 

نشان داد  شاد    8طور كه در شكل  همان ،این تبدیلكه رقاتي  تبدیل كند  مناتع سازمان را ته م ی 

 گطاود  ما   انجاا  رقااتي    محاوری ز م یا    هاای  شایسايي  منااتع، قاتلطا ،    ةطا  زنجطاو  اس ، 

 (. 81، ص8317زاد ،  حمطدی)

 

 

 

 

 

 (11ص، 1831 زاده، یدیحم)دیدگاه مبتنی بر منابع و کارکرد راهبرد . 1 شکل

 شود؟ شود كه م ی  رقاتي  چيونه خلق م  حال، این سؤال مطو  م 

کارکرد 
 راهبرد

 قابلیت محوری شایستگی منابع مزیت رقابتی
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 ها سازمان رقابتی مزیتنظری  مبانی

عوامال   درتارة ميفازت دیدگاه  یک هو كه دارد زجود كل  مدل ها دز سازمان رقاتي  م ی  مبان  در

دز  این. دارند راهبود تدزین فوایند ز ها سازمان عملكود تفازت علل سازمان ، راهبودهای كنندة تعططن

8تازار تو مبين  رزیكود از اند عبارت مدل
 .3مناتع تو مبين  رزیكود ز 2صنعي  سازمان نظویة یا 

، 8911 ةده یلز ازا 8971ةازاخو ده در (.نظریة سازمان صنعتی)رویکرد مبتنی بر بازار ( الف

را ته  نظویه ینميون ا  البيه تعض) كود  زكار معوف كس  راهبودرا در   سازمان صنعي یدگا رتو دوپ

 طوثأرا تح  تا  یوانمد های ط فعال  ،صنعي  خارج طوزهایادعا كود ن یز(. دهند  نسب  م طسونم

انيخاا    ، تاو تالقو  موجود ز یز رقبا كنندگان وضهز ع یانمشيو یي ین،جا یز كاالها دهد  قوار م

 ط محا  طا  موفق اصال  كاه عوامال    كناد   مطاو  ما   رزیكاود  یان ا. گاارند تأثطو م  عمل شوك 

 دهاد  طاق تطب ط محا  ی خود را تا شوا یدز سازمان تا اس عملكود شوك   كنندة ططنزكار، تع كس 

 (.28ص، 8313یار،  نصطوی)

ز  ططا  مح یكاه فشاارها   كاود   ما  طاان ت  سازمان صانعي  یكودرز. بر منابع یمبتن یکردرو( ب

، اماا  ندساازمان  طا  موفق ةكنناد  ططنتع  عوامل اصل ،آن یها ز فوص  یدهادادن ته تهد پاسخ ی توانا

ها را از محط  خارج تاه منااتع درزن ساازمان     سازمان راهبودیكانون توجه  ،مبين  تو مناتع یكودرز

تنهاای    ها ز تهدیدها ته شف فوص زتحلطل محط  خارج  توای ك ز تج یه تورس . تغططو داد  اس 

زیاد ز ناشناخيه  ،از سوی دیيو، تغططوات محط  تطوزن. رقاتي  شوك  شود تواند موج  توتوی نم 

لااا منااتع ز    ،دارد مخااطوة زیاادی  ری ی تو مبناای عوامال خاارج      تونامه اس  ز در این شوای ،

 یكاود رز .ندساازمان  راهباودی های  تونامهتوی توای تدزین  نمطمئ های داخل  شوك  مبنای قاتلط 

كار گوفياه    كه چيونه تاید مناتع یک سازمان توكط  ز ته كند را تبططن م مبين  تو مناتع این موضوع 

 تو اساس این رزیكاود، هنياام   . (Collins, 2003)شود تا تيوان ته م ی  رقاتي  پایدار دس  یاف  

                                                           
1. MBV: Market based View 
2. Industrial Organization Theory 
3. RBV: Resource based View 
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 «محاوری  هاای  شایسايي  »ین كاود كاه درک كاامل  از    ی مبين  تو مناتع را تادز راهبودهاتوان  م 

ته عنوان منشأ  سازمان «یها قاتلط »ز  «مناتع»رزیكود مبين  تو مناتع، تو . سازمان زجود داشيه تاشد

 راهباودی تاو منااتع    یكاود رز ایان (. 81ص، 8317زاد ،  حمطدی)كند  م م ی  رقاتي  تأكطد ة تالقو

  ز منااتع ساازمان    منااتع انساان   ط یك ،شامل مناتع ف)وك  ش راهبودیمناتع . كند م  طدكأشوك  ت

كاه  اناد    منااتع ( آنشاهوت ساازمان ز     ،داناش اطععاات    ،ساازمان  هایفوایند ها، یمانند توانمند

ز  اناد   رقاتي ی م  أ، خود، منشراهبودیمناتع . تاشد تو ینهآن ه از  طدتود  ز تقل طا كم ارزشمند ز

 (.23ص، 8313یار،  نصطوی)مناتع اس   ینا یوی ز مد ی شناسا یوانچالش مد

 منابع سازمان و اهمیت منابع انسانی

م ی  رقاتي  پایدار یک سازمان، عمدتاً در پ  ایجااد م یا  رقااتي  در منااتع داخلا  آن حاصال       

اصطعح  اس  كه ته همة آنچه در تولطاد كااال یاا     8منبع. (Hunt & Morgan, 1995, p.12)شود   م 

از این رز، ته آن منااتع،  . (Grant, 1991, p.114)شود  شود، اطعق م  كار گوفيه م  عوضة خدم  ته

وس، لمناام  منااتع . اسا  وس لموس ز ناام لما این مناتع شامل مناتع م. گویند نط  م  2مناتع عملطات 

طا  زماان تاه زجاود      در مشكل اس  ز معموالً وای رقبا تقویباًها ت كه تقلطدپایوی از آن اند مناتع 

فوهنا  ساازمان  ز شاهوت ز    ، این مناتع شامل مناتع انسان ، قدرت خعقطا  ز ناوآزری  . آیند م 

. اناد  تاوین تاازیيوان ایان عوصاه     مناتع انسان ، اصال  (. 821-833، ص8318هانيو، )اس  اعيبار 

تسايه تاه ناوع    )اندركاران دیيو تولطاد كااال یاا عوضاة خادم        مدیوان، كاركنان، كارگوان ز دس 

توان گف  ساازمان    اهمط  مناتع انسان  ته حدی اس  كه م . ج ء مناتع انسان  سازمانند( سازمان

  الز  موفقط  را دارد ز منااتع دیياو ساازمان، در كناار     كه مجه  ته افواد تاصعحط  اس ، شوای

 یةساوما همچناطن،  (. 13ص، 8318امطوكبطاوی،  )گطوند  مناتع انسان  ته عنوان عنصو مكمل قوار م 

ز توساعه شاناخيه    یاادگطوی  های فودی، ط محور، قاتل نانسا های ی مانند دارا ین كه تا عناز  انسان

                                                           
1. Resource 
2. Functional Resource 
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 كاه  اسا   سازماندر   جمع های قاتلط  فود از دانش نهفيه ز وتهمنحص ای طو در زاقع، ذخ شود،  م

را  یهساوما  یان ا. یاتاد  ما  ظهاور     كاركناان ز دانش ضامن  ها ی توانا ها، تجوتهها،  در قال  مهارت

هاو ساازمان     رقااتي  ی كه م  كود  تلق ها سازمان در ین آفو توای ارز  یهسوما ینتو مهم توان  م

ج نا  ز  ) اسا    منااتع انساان   یوی در ماد  هافوایناد ین تو محوری آن از ةتوسع شک،  اس  ز ت

 (.87ص، 8319همكاران، 

  قابلیت

توداری از  ها ته توانای  سازمان در تهو  قاتلط . كارگطوی مناتعشان ميفازتند ها در چيوني  ته سازمان

ای از  هاا، كاه موكا  از مجموعاه     مواتا  قاتلطا    در ایان ساطح از سلساله   . مناتعش زاتسيه اس 

ن تاوای  تاوای مااال، ساازما   . كند فوایندهای سازمان اس ، سازمان تعامل مطان مناتع را مدیوی  م 

، فناازری  (ميخصصاان تازاریاات   )تواند تاو تعامال مطاان منااتع انساان        كس  قاتلط  تازاریات  م 

 .(Carneiro, 2001, p.360)ز مال  اسيوار تاشد ( اف ار اف ار ز نو  سخ )

 محوری شایستگی

ای ها  شایسايي  . های محوری اس  سازمان توای دسيطات  ته توتوی ز تلوغ نطازمند ایجاد شایسيي 

هاای محاوری     شایسيي . (Sanchez, 2004, p.525)اند  های سازمان  نشأت گوفيه محوری از قاتلط 

هاا در ساطح فاودی ز ساازمان       این قاتلطا  . اند سخي  قاتل پوزر  ز تكمطل كه ته اند های  قاتلط 

هاای   لطا  قات. ز ارزشمند، كمطا  ز تقلطدناپایوناد د نشو های ميمادی ایجاد م  سال تدریج ز ط  ته

گاااری كاود كاه تاا      ناا   ارزیاات  ز  اصال  محاوری ز   شایسيي توان  فودی ز سازمان  را زقي  م 

هاا تاأثطو قاتال     گطاوی  رت  موتب  تود  ز در تحقق این جها   سازمان ذی راهبودیهای  گطوی جه 

هاای    شایسايي  (. 33-37، ص8313اتاوالععی  ز غفااری،   ) داشيه تاشد ناپایوی توجه ز جایي ین

 ,Barney) شاود  محوری، ته خلق م ی  رقاتي ، ایجاد ارز  ز تازگش  سومایة تطشايو منجاو ما    

1991, p.110). 
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 های فردی منابع انسانی قابلیت

تواناای    دهنادة  ازل  نشان ،شود م تطان  های مناتع انسان  قاتلط  ةمعموالً دز تعویف موتب  در زمطن

سا  از  ا اثوتخش اس  ز تعویاف دز  عباارت   طور ته ته شغل كارهای موتوط دادن فود توای انجا 

. اماا ميفازتناد   ،یكدیيو ن دیاک  این دز تعویف خطل  ته. فود توای عملكود اثوتخش نطاز دارد آنچه

مط انا  كاه   كه ازل  تا  درحال  ،توای موفقط  در شغل الز  اس  چط ی اس  كه ةدزم  درتودارند

  (.Moyer, 2001)ارتباط دارد  ،دهد م  انجا  ،توای شغل مهم اس كه آنچه را فود 

شغل یا عملكود توتاو  هاى مورد نطاز تواى توفطق در  های فودی، عمدتاً ته زیژگ  اموزز  قاتلط 

 :در زاقع، ته رفيارهای هدفمندی دالل  دارد كه شامل عناصو ذیل اس  شود ز اطعق مى

 شغل؛موتب  تا  صمعلومات شغل ، اطععات ز تخص :ها دانش و آگاهی -

 دادن كارهای موتب  تا اهداف شغل ؛ توانای  انجا  :ها مهارت -

 ها یا مفوزضات ذهن  فود؛ توجطح :ها ها و ارزش نگرش -

درگااهى ز همكااران،   ) خصوصطات شخصطي  ز نحوة زاكنش ته شوای  ز افواد :ها ویژگی -

 (.99ص، 8313

تاارة  سساه اساكاتنور در  ؤموگوفياه از كاار   شكل ت ینا. هاس  لفهؤم ینا طان جامع  ازت 2شكل 

 .(91ص، 8319درگاهى ز همكاران، ) تاشد  آن م شد   ز صورت كامل یفود های ط قاتل
 

 
 

 

 های فردی های قابلیت مؤلفه. 2شکل 

قاتلط  های 
 فودی 

 دانش

 نيو 

 توانمندی

 مهارت
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 های فردی منابع انسانی  قابلیت ابعاد

های فاودی اسا ، حاصال مطالعاات ز      توین تعد قاتلط  معلومات نظوی كه پوساتقه : دانش( الف

محسو  ها ز نيو   مهارت ةزیوتنای توسع ،دانش ز معلومات ةتوسع. تحقطقات اندیشمندان اس 

 (.83ص، 8311دیاني ، ) های مدیویي  ندارد شایسيي  ةدر توسع زیادیثطو أتنهای  ت ، ز تهشود م 

تكاوار   تاا مهاارت  . «ساازی علام در عمال    توانای  پطاد »: س  ازا عبارتمهارت  : مهارت( ب

مهاارت تاه تهباود كطفطا       ةتوساع . یاتاد  كارتود دانش در محط  زاقع  ته دس  آمد  ز توسعه م 

 ثطو زیاادی نخواهاد تاود   أتدزن آن، در تسطاری از موارد، معلومات منشأ تا ز شود  م منجو عملكود 

 (.83ص، 8311دیاني ، )

را تاوای دسايطات  ز    صد كه شاخ كن خصلي  تاثبات ز زسطع را مصور م  ،توانش : توانایی( ج

اس  توانای  ز مهارت، مشاته هم  ،در زاقع. كند نهای  عملكود در مشاغل فط یك  زفكوی مقطد م 

اماا   ،فط یكا  كارهاسا    دادن تاوای انجاا    صها در این اس  كه مهارت ظوفطي  خاا  تفازت آن ز

 .(8313ز شعبان ،   فيح)دهد  نشان م كارهای فكوی را  دادن ط  انجا توانای  ظوف

نقش نيو  كه در زاقاع   .س  از تصویو ذهن  انسان از دنطا ز پطوامون آنا عبارت : نگرش( د

تو از دانش ز مهارت، ز فوایند ایجاد ز تغططاو   دهد، در مدیوی  تسطار مهم ها را شكل م  درک انسان

 (.87ص، 8311دیاني ، )فوایند كس  دانش ز مهارت اس   تو از آن نط  پطچطد 

 VRIO چارچوب

هاا   اند كه سودآزری سازمان های ميمادی در پ  درک عوامل  تود  پودازان ز مدیوان، ط  سال نظویه

نيا  مبين  تو مناتع ته سازمان، زیوساخي  اقيصادی تاوای تورسا  نقاش منااتع     . كند م  صرا مشخ

تواناد منشاأ م یا      این دیدگا  تو مناتع  از سازمان كه ما  . دكن رقاتي  فواهم م انسان  در م ی  

                                                           
1. Knowledge 

2. Skills 
3. Ability 

4. Attitude 
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تسااطاری از نویسااندگان . (Barney, 1991, p.103) كنااد ماا ، تموكاا  تاشاادرقاااتي  در آن صاانع  

هاای   شایسايي   كاودن  فاواهم  هاا را در  های مناتع انسان  ساازمان  ین دلطل كه توانای ه ادانشياه  ت

كاار   همحور را تا  سازمان، دیدگا  منبع شناسند، توای درک نقش مناتع انسان  در م خوت   محوری ته

مبين  تو مناتع را توای تورس  اینكاه چيوناه منااتع     رزیكود ز همكاران ماال، رای  توای. اند گوفيه

 ,Wright et al., 1994)اناد   گوفياه كاار   پایدار تاشند، تاه  م ی  رقاتي توانند منشأ  م  انسان  سازمان

p.299.)  

در ایان  . كاار گوفياه شاود    تاه زتحلطال منااتع ساازمان     تواند تاوای تج یاه   م VRIO  چارچو 

توتاودن،   ه یناه ، 2(R) كمطاات   ،8(V) چارچو  زضعط  مناتع سازمان از جه  مطا ان ارزشامندی  

 . شود  تورس  م  1(O)سازمان از آن مناتع  ةز حمای  ز اسيفاد 3(I) تقلطدپایوی
 

  VRIOچارچوب . 1جدول 

 ...آیا یک منبع یا قابلیت

 عملکرد نتایج رقابتی
 کمیاب است؟ ارشمند است؟

سختی تقلیدپذیر  به

 است؟

توسط سازمان 

کار گرفته  به

 شود؟ می

 تو از حد عادی پایطن ضعف رقاتي  - - - خطو

 در حد عادی تواتوی رقاتي  - - خطو آری

 تاالتو از حد عادی م ی  رقاتي  موق  - خطو آری آری

 تاالتو از حد عادی م ی  رقاتي  پایدار آری آری آری آری

 Barney, 1999: منبع

زتحلطل توانای  مناتع سازمان توای  توای تج یهVRIO  دهد چيونه چارچو  نشان م  8 جدزل

                                                           
1. Valuable 

2. Rareness 
3. Costly to Imitate 
4. Organization Support 
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 .شود م كار گوفيه  تهپایدار  م ی  رقاتي موق  ز  م ی  رقاتي  حدی رقاتي ، تدزن م ی ، تا ةنقط

پایدار  م ی  رقاتي كوشند مناتع انسان  خود را ته عنوان منبع  ته كمک این چارچو  م ها  سازمان

 .(Barney & Wright, 1998, p.41) توسعه دهند

كنناد،   های مناتع انسان  كه ارزشا  تولطاد نما     ، جنبهVRIOطبق چارچو   .ارزشمندی( الف

كارگطوی این منااتع یاا    مدیوان مناتع انسان  تاید از ته. اشندتوانند منشأ نقطة ضعف رقاتي  ت تنها م 

 .ها صوف نظو كنند فعالط 

، در صاورت   (ای داناش، مهاارت، تواناای  ز نياو  حوفاه     )های فودی منااتع انساان     قاتلط 

توانند ته خلق م ی  رقاتي  منجو شوند كه تا حاوزة كااری افاواد،     ارزشمند ز راهيشا هسيند ز م 

. تاشاند  داشايه  مابا    ها، ارتبااط  آن آمط  نقش موفقط د یا اجواى افواتا عملكود تهيو ز  موتب  تود 

های محصاول یاا    ها از طویق كاهش ه ینه سازماناز طوف ، . (99ص، 8313درگاهى ز همكاران، )

تاه ایان    (Porter, 2001) كنناد  م  خلق ارز ، یا از طویق ميمای كودن محصول یا خدم  ،خدم 

 .اس  از طویق كاركود مناتع انسان  خلق ارز نهای  مدیو مناتع انسان   توتط ، هدف

كنناد، اماا كمطاا      های  از مناتع انسان  كه ارزشمندند ز ارز  ایجااد ما    قاتلط  .کمیابی( ب

هاا منشاأ    فاید  انياشيه شوند، زیوا نداشين آن ها نباید ت  این قاتلط . اند نطسيند، منشأ تواتوی رقاتي 

عوصاة  توانناد در   هاا نما    ها را دارند، این قاتلطا   های دیيو نط  آن ضعف رقاتي  اس ، اما سازمان

هاای ناادر منااتع     قاتلط تناتواین، مدیو مناتع انسان  تاید تورس  كند كه . رقات ، م یي  فواهم كنند

 Barney) .ها تهو  تبود ز از آن هندتوسعه د ،كس  م ی  رقاتي  ته منظورانسان  سازمان را چيونه 

& Wright, 1998, p.38) 

گطاود   های  سوچشامه ما    ز مناتع ز قاتلط م ی  رقاتي  موق  ا .بربودن تقلیدپذیری هزینه( ج

اگو ایان منباع كااركود یاک منشاأ      . شوند سادگ  تقلطد م  كنند ز كمطاتند، اما ته كه تولطدِ ارز  م 

كنند ز ته تواتاوی رقااتي     ها اليوتوداری م  ززدی از آن م ی  رقاتي  را داشيه تاشد، رقبای دیيو ته

تواند م یي  هوچند ماوقي ، تاوای شاوك  یاا        كوتا  م منجو خواهد شد، اما در همان توهة زمان

منااتع انساان  ساازمان را     یها قاتلط مدیو مناتع انسان  تاید تكوشد آن دسيه از . سازمان ایجاد كند
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این نكيه تاه تموكا  تاو اهمطا      . سادگ  قاتل تقلطد توس  رقبا نطس  توسعه ز پوزر  دهد كه ته

فاود ساازمان در ایجااد     همنحصاوت  ةفوهن  یاا تاریخچا   مانند  ،های ته لحاظ اجيماع  پطچطد پدید 

 .(Barney & Wright, 1998, p.35) كند رقات  م ی  رقاتي  اشار  م 

سخي  تقلطدپایو تاشند  های  از مناتع انسان  كه تاارز ، كمطا  ز ته جنبه .حمایت سازمانی( د

  ایان منااتع انساان  منشاأ م یا  رقااتي        توانند منشأ م ی  رقاتي  پایدار تاشند، اما فق  زماان  م 

گاااری كناد ز از آن    پایدارند كه سازمان طوری سازمانده  شد  تاشد كاه تاو ایان منااتع ساومایه     

در جای خاود قاوار گطوناد كاه      طوریهای سازمان  ها ز رزیه سطسيم تدین منظور تاید. اسيفاد  كند

 ,Barney & Wright) .شان را ته ثماو رساانند   و های مناتع انسان  اجاز  یاتند مطو  م ی  تالق قاتلط 

1998). 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل 

، مدل  طواح  شد كه VRIOشود، تا توجه ته چارچو   مشاهد  م  تاالطور كه در شكل  همان

كند، تدین صورت كه اگاو پاساخ هاو ساؤال      ده  م  تا طو  چهار پوسش، ارزیات  م تور را جه 
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شود ز اگو پاسخ منف  تاشد، فوایند در همان موحلاه   طو  سؤال تعدی فواهم م ماب  تاشد، زمطنة 

هاای   ای كه توس  مناتع انساان  ز قاتلطا    توان درتارة سطح ز نوع م ی  رقاتي  ميوقف شد  ز م 

ها تا انيها ماب  تاشاد،   كه پاسخ در صورت . گطوی كود شود، نيطجه فودی آنان توای سازمان ایجاد م 

فودی در حال تورس ، ته خلق م یا  رقااتي  پایادار تاوای ساازمان منجاو         سان  ز قاتلط مناتع ان

 .شود م 

 های تحقیق فرضیه

 :شود  م های تحقطق ته شو  زیو مطو  طه، فوضVRIOتا توجه ته چارچو  

 (.V)های فودی كاركنان سازمان، ارزشمند ز راهيشا اس   قاتلط . 8

هاای   هاای فاودی كاركناان ساازمان     مان در مقایسه تا قاتلطا  های فودی كاركنان ساز قاتلط . 2

 (.R)فود اس   ز منحصوته صرقط ، خا

های رقط ، دشوار  های فودی كاركنان سازمان، توس  سازمان پوزر  افوادی تا سطح قاتلط . 3

 (.I)ز پوه ینه اس  

 (.O)كود  اس  های فودی كاركنان خود را فواهم  توداری از قاتلط  سازمان، امكان تهو . 1

 روش تحقیق

هاا در   داد  یآزر اتا ار جماع   .اسا   كار گوفياه شاد    ته  ز دلف  مقطع یها رز  پژزهش یندر ا

ز   مناتع انسان های فودی ط قاتل ط توك كارگطوی اس  كه تا ته پاسخ تسيه ةحاضو، پوسشنام طقتحق

تاا هادف تورسا  ز تحلطال نقاش منااتع انساان  ز        پوسشنامه این . شد  طواح VRIOچارچو  

 یعنا  ، VRIOتاو اسااس چهاار تعاد چاارچو       های فودی آنان در خلاق م یا  رقااتي ،     قاتلط 

منااتع   هاای فاودی   طا  قاتل  ،سازمان ی ز حما ینه،دشوار ز پوه  طدپایویتقل طات ،كم ی،ارزشمند

را تورسا    (افاواد   شاغل  طناة تا زمموتب   های یز توانمند یا دانش، مهارت، نيو  حوفه)  انسان

 83 طاار پژزهش در اخي طوةش تارةدر طحات محيوا، پوسشنامه تا توض ی رزا یات ته منظور ارز .كند م 

 یاک پوسشانامه،   یاای  پا  جه  تورس .قوار گوف  یوی مد ةرشي ياداننفو از خبوگان صنع  ز اس
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آلفای كوزنباا    ی ز ضو یعآماری توز ةجامع طانپوسشنامه م 31آزمون انجا  گوف  ز  طشموحله پ

 .اس  تطان شد  2آن در جدزل  یجشد، كه نيا طویگ آن انداز 
 

 سنجش پایایی پرسشنامه. 2جدول 

 (توزیع نهای ) آلفای كوزنبا  ی ضو (آزمون پطش) آلفای كوزنبا  ی ضو اتعاد ردیف

 7/1 7/1 (V)ارزشمندی  8

 193/1 987/1 (R)كمطات   2

 93/1 931/1 (I)تقلطدپایوی پوه ینه  3

 938/1 917/1 (O)حمای  سازمان   1

 737/1 122/1 كل پوسشنامه 3

 

 جامعه و نمونة آماری

های تطماة   یك  از شوك  یز كارشناسان سازمان موك  یوانمد همةمورد نظو،  طقتحق یآمار ةجامع

نفاو   832، «جادزل مورگاان  »تو اساس  هنمون مناس  حجم. اس نفو  213 شامل، خصوص  كشور

 831هاا،   پوسشانامه   عاد  تازگشا  توخا    یاا  ،شدن تا توجه ته احيمال مخدز  .زد  شد طنتخم

 . شدز عودت  طلتكم هپوسشنام 813 ز یعپوسشنامه توز

 های پژوهش ها و یافته تحلیل داده

در قال  آزماون    ،آمار اسينباط  ،مورد تورس ةدر جامع طقتحق های طهفوض طلزتحل یهته منظور تج 

مطلو  اتعاد ماورد  نا ط زضع كنندة طانآزمون، فوض صفو، ت ینا در. كار گوفيه شد ته 8نمونه تک ت 

 . اس  خعف آن یک،ز فوض   تورس

                                                           
1. One Sample T-Test 
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 «دانش» یت فردیقابل یرقابت یتوضع یبررس

 هاای  طهفوضا  دهنادة تأیطاد   نشاان آمد   دس  هاطععات تشود،  مشاهد  م  3طور كه در جدزل  همان

تاه   توجاه تاا   طكنلا .   اسا  مناتع انسان« دانش» ط قاتل ینةپوه  طدپایویز تقل طات كم ی،ارزشمند

چهاار    ة، مدل تا موحلا 3تو اساس شكل رد شد،  ط قاتل ینا تارةدر  سازمان ی حما طةفوض اینكه

از نظو  ،شوك  مورد نظو  مناتع انسان« دانش» ط ، قاتل8تا توجه ته جدزل  طجه،در ني یاتد، م ادامه 

كاه   شود منجو م  ای  رقاتي ی م ته خلق   ،رقاتي یجز از نظو نيا اس  یعملكود، تاالتو از حد عاد

 .گطود كار نم  آن را ته شوك 
 

 

 «دانش» یفرد یتقابلنمونه دربارة وضعیت رقابتی  نتایج آزمون تی تک. 8جدول 

 آمارة تی میانگین فراوانی فرضیه
ضریب 

 معناداری

 59اطمینان ضریب 

 نتیجة آزمون درصد

 حد تاال حد پایطن

 رد فوض صفو 33/1 17/1 111/1 132/88 33/3 813 ارزشمندی

 رد فوض صفو 23/1 18/1 118/1 13/2 83/3 813 کمیابی

 رد فوض صفو 32/1 11/1 111/1 138/2 83/3 813 تقلیدپذیری پرهزینه

 پایو  فوض صفو 88/1 -21/1 319/1 -312/1 93/2 813 حمایت سازمانی
 

 

 «مهارت» یت فردیقابل یرقابت یتوضع یبررس

های ارزشمندی ز كمطاات    آمد  فوضطه دس  شود، اطععات ته مشاهد  م  1طور كه در جدزل  همان

كند، زل  تا توجه ته اینكه فوضطة تقلطدپاایوی پوه یناه ز    مناتع انسان  را تأیطد م « مهارت»قاتلط  

موتوطه تاا موحلاة ساو  اداماه      مدل، 3تو اساس شكل  حمای  سازمان  درتارة این قاتلط  رد شد،

مناتع انسان  شاوك  ماورد نظاو، از نظاو     « مهارت»، قاتلط  8یاتد، در نيطجه، تا توجه ته جدزل  م 

  موقا  منجاو   رقااتي  یا  م عملكود، تاالتو از حد عادی اس  ز از نظو نيایج رقااتي ، تاه خلاق    

 .شود م 
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 «مهارت» یفرد یتقابل نمونه دربارة وضعیت رقابتی نتایج آزمون تی تک. 1جدول 

 آمارة تی میانگین فراوانی فرضیه
ضریب 

 معناداری

 59ضریب اطمینان 

 نتیجة آزمون درصد

 حد تاال حد پایطن

 رد فوض صفو 72/1 33/1 111/1 113/83 31/3 813 ارزشمندی

 رد فوض صفو 31/1 11/1 118/1 317/3 28/3 813 کمیابی

 پایو  فوض صفو 27/1 -13/1 883/1 391/8 82/3 813 تقلیدپذیری پرهزینه

 پایو  فوض صفو 87/1 -83/1 711/1 271/1 12/3 813 حمایت سازمانی
 

 «ای نگرش حرفه» یت فردیقابل یرقابت یتوضع یبررس

 طا  قاتل یارزشامند  طةآماد  فوضا   دسا   هاطععاات تا  شود،  مشاهد  م  3طور كه در جدزل  همان

 یان ا تاارة در طاات  كم طةفوضا  ینكاه ته ا توجهتا  كند، زل    را تأیطد م مناتع انسان «یا نيو  حوفه»

تاا توجاه تاه     طجه،در نيیاتد،  م دز  ادامه  ة، مدل موتوطه تا موحل3تو اساس شكل رد شد،  ط قاتل

 یاز نظو عملكود، در حاد عااد  شوك  مورد نظو،   مناتع انسان «یا نيو  حوفه» ط ، قاتل8جدزل 

 .شود  ممنجو   رقاتي اتویتوخلق ته   ،رقاتي یجز از نظو نيا اس 
 

 «ای حرفه نگرش» یفرد یتقابلنمونه دربارة وضعیت رقابتی  تک  نتایج آزمون تی. 5جدول 

 آمارة تی میانگین فراوانی فرضیه
ضریب 

 معناداری

 59ضریب اطمینان 

 نتیجة آزمون درصد

 حد تاال حد پایطن

 رد فوض صفو 32/1 38/1 111/1 933/7 18/3 813 ارزشمندی

 پایو  فوض صفو 88/1 -18/1 197/1 83/1 18/3 813 کمیابی

 رد فوض صفو -81/1 -13/1 111/1 -319/1 31/2 813 تقلیدپذیری پرهزینه

 پایو  فوض صفو 13/1 -23/1 883/1 -393/8 19/2 813 حمایت سازمانی
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 «توانمندی» یت فردیقابل یرقابت یتوضع یبررس

 طا  قاتل یارزشامند   طةآماد  فوضا   دسا   هاطععاات تا  شود،  مشاهد  م  3طور كه در جدزل  همان

رد  ط قاتل ینا تارةدر طات كم طةفوض ینكهاكند، زل  تا توجه ته    را تأیطد م مناتع انسان «یتوانمند»

 طا  ، قاتل8تا توجاه تاه جادزل     طجه،در ني یاتد، م دز  ادامه  ة، مدل تا موحل3تو اساس شكل شد، 

 یجز از نظاو نياا   اسا   یاز نظو عملكود، در حاد عااد  شوك  مورد نظو،   مناتع انسان «یتوانمند»

 .شود منجو م   رقاتي یتواتوخلق  ته  ،رقاتي
 

 «توانمندی» یفرد یتقابلنمونه دربارة وضعیت رقابتی  نتایج آزمون تی تک. 6جدول 

 آمارة تی میانگین فراوانی فرضیه

 

ضریب 

 معناداری

 59ضریب اطمینان 

 نتیجة آزمون درصد

 حد تاال حد پایطن

 فوض صفورد  39/1 13/1 111/1 839/82 38/3 813 ارزشمندی

 پایو  فوض صفو 21/1 -13/1 82/1 333/8 81/3 813 کمیابی

 پایو  فوض صفو 11/1 -21/1 839/1 -318/8 92/2 813 تقلیدپذیری پرهزینه

 پایو  فوض صفو 13/1 -22/1 222/1 -227/8 92/2 813 حمایت سازمانی

 

 (بندی  جمع) «منابع انسانی» یرقابت یتوضع یبررس

طاور جداگاناه، تاا      تاه  VRIOهای چهار قاتلط  فودی در هو یک از اتعااد چاارچو     تا تلفطق داد 

دادن  پاس از انجاا   . ، ميغطوهای جدیدی توای كل جامعة آماری در نظو گوفياه شاد  SPSSاف ار  نو 

شاود، اطععاات    مشااهد  ما    7هاا كاه نياایج آن در جادزل      نمونه تاوای ایان داد    آزمون ت  تک

های مناتع انسان  را تأیطد كود، زل  تا توجه ته  های ارزشمندی ز كمطات  قاتلط  آمد  فوضطه دس  ته

مشاهود   1طاور كاه در شاكل     اینكه فوضطة تقلطدپایوی پوه ینه ز حمای  سازمان  رد شد، هماان 

  هاای منااتع انساان    ، قاتلط 8در نيطجه، تا توجه ته جدزل . یاتد مدل تا موحلة سو  ادامه م ، اس 

 یا  م شوك  مورد نظو، از نظو عملكود، تاالتو از حد عادی اس  ز از نظو نيایج رقاتي ، ته خلاق  

 .شوند   موق  توای شوك  منجو م رقاتي
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 های اصلی تحقیق نمونه برای فرضیه نتایج آزمون تی تک. 1جدول 

 آمارة تی میانگین فراوانی فرضیه
ضریب 

 معناداری

 59ضریب اطمینان 

 زموننتیجة آ درصد

 حد تاال حد پایطن

 رد فوض صفو 39/1 17/1 111/1 993/83 33/3 813 ارزشمندی

 رد فوض صفو 22/1 11/1 111/1 133/2 88/3 813 کمیابی

 پایو  فوض صفو 81/1 -83/1 339/1 -178/1 97/2 813 تقلیدپذیری پرهزینه

 صفو پایو  فوض 17/1 -81/1 111/1 -133/1 93/2 813 حمایت سازمانی

 

 
 

 مزیت رقابتی موقت ایجادشده توسط منابع انسانی شرکت. 1شکل 

 بحث و پیشنهاد

در ایجااد  های فودی آنان  ز قاتلط نقش مناتع انسان   طلز تحل  تورسدر این پژزهش كه ته منظور 

ی مناتع فود های ط شناخ  قاتلتو اساس رزیكود مبين  تو مناتع انجا  گوف ، پس از م ی  رقاتي  

چاارچو    كاارگطوی  تهتا  ها، زضعط  م ی  رقاتي  ایجادشد  توس  هو یک از این قاتلط ، انسان 

VRIO  چاارچو  از اتعااد   یاک در هو  یفود ط چهار قاتل یها داد  طقتلف تا ادامه، در. شد ارزیات 

 یان كاه تاا ا   شاد، محاسابه   یادی جد طوهاای ميغ ،SPSSافا ار   جداگانه، ته كمک نو  طور ته یادشد 
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 VRIO چاارچو   از طویاق  شاوك ،   شد  توس  مناتع انسان خلق  رقاتي ی م  ط زضع طوها،غمي

 از یكا  ز كارشناساان   یوانماد  هماة  انساان ،  منااتع  از منظاور  حاضاو  پاژزهش  در. شاد  تورس 

 .كشور اس  خصوص  تطمة های شوك 

   رارقااتي   م یيا  قاتلطا   دهد ایان  انسان  نشان م  مناتع «دانش» قاتلط  درتارة پژزهش نيایج

 قاتلطا ،  این از شوك  مدیو شود م  پطشنهاد لاا گطود، كار نم  آن را ته شوك كه كود  اس   یجادا

 ظوفطا   قاتلطا   كند، زیوا ایان  سازمانده  قاتلط  این از مندی تهو  توای را شوك  ز كند حمای 

 م یا   خلاق  تاه  ن دیاک،  آینادة  در كاه  دارد را انسان  مناتع محوری های شایسيي  ته شدن تبدیل

 .شد منجوخواهد شوك  توای پایدار رقاتي 

یعنا   . شاود   ما منجو شوك   توایم ی  رقاتي  موق   خلق ته انسان ، مناتع «مهارت» قاتلط 

ززدی امكاان تقلطاد ز    شاوك ، تاه    منااتع انساان   یهاا  تاودن مهاارت   طا رغم ارزشمند ز كمعل 

ریا ی شاود   ای تونامهته شطو  شود  م طشنهادپ لاا. ود داردرقبا زج توس  قاتلط  اینتوداری از  كپ 

تقلطدتودن آن كاسيه شاود ز امكاان    شدن ته فوهن  درزن  غال ، از قاتل شدن یا تبدیل ا پطچطد ت كه

 .شود حاصلته م ی  رقاتي  پایدار  طات دسي

 ینا توس  رقاتي  تواتوی ایجاد مبطن ،«توانمندی» ز «ای حوفه نيو » های قاتلط  پطوامون نيایج

 منااتع  «یتوانمناد »ز  «یا حوفاه  نيو »رغم ارزشمندتودن یعن  عل . شوك  اس  یتوا ها ط قاتل

 ایان  البياه . قاوار دارد  طا  از رقبا ن یادیتعداد ز  مناتع انسان طاردر اخي ها قاتلط  این شوك ، انسان 

اس ، اماا چاون منااتع      منشأ ضعف رقاتي ها آن زیوا نداشين د،انياشيه شو فاید   ت یدنبا ها  قاتلط 

 ةدر عوصا  تواناد   نما  طا  قاتل ینا طلةزس شوك  ته ند،از آن توخوردار ط ن های دیيو شوك   انسان

 ایان  ارزشمندی كه شود فواهم شوایط  ازل زهلة در شود  لاا پطشنهاد م . كندفواهم  یي رقات ، م 

 قاتلطا   ایان شادن   ز كمطاا   صخاا ه موج  ك را های شوك  تونامه سپس،حفظ شود،  ها قاتلط 

 .كار گطود تهشود،  م 

 درتاارة آمد   دس  هت اطععات ید،جد طوهایز محاسبه ميغ یفود ط چهار قاتل یها داد  طقتلف تا

زلا  تاا توجاه تاه اینكاه فوضاطة        كند، را تأیطد م  كمطات  ز ارزشمندی های فوضطه ،« مناتع انسان»
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تاوان نيطجاه را    ما   ،در مجماوع رد شد، « مناتع انسان »تقلطدپایوی پوه ینه ز حمای  سازمان  از 

كاه در   موقا  دارد رقااتي    م یا   ،خاود انساان   مناتع حوزة در  ،شوك »: دكو اعع  شو تدین 

پایادار  تواند ته م ی  رقااتي    م  ،های كارآمد در ارتقای زضعط  خود رز از گطوی  تهو  صورت

 .«یاتد دس 

تحلطال  « ارزشمند ز راهيشا»های آنان  از آنجا كه در حال حاضو، مناتع انسان  شوك  ز قاتلط 

اند، توای حفظ زضع مطلو ، ضوزرت دارد شوك  تو اساس اصول علم  ز عمل  نطازسنج   شد 

اف ایا  ز   هاای مهاارت   های آموزش ، سمطنارهای تهبود نيو ، كارگا  آموزش  انجا  دهد ز كعس

های مناتع انسان  كه موتب  تا زمطنة شغل  آنان تاشد، در جه  نطال   ج  آن در راسيای تهبود قاتلط 

همچنطن، تاید هنياا  اسايخدا  ز جاا  نطاوزی انساان ،      . های رقاتي  پایدار، توگ ار كند ته م ی 

تطشايوی  های مدنظو شوك  ز از تطن ميقاضطان  كه انطباق  تع  شود مناتع انسان  تو اساس ارز 

های آنان تا موضوع شغل  ماورد اسايخدا  زجاود     ای ز توانمندی تطن دانش، مهارت، نيو  حوفه

 .های اسياندارد، تأمطن شوند دارد ز از طویق توگ اری آزمون

پطشانهاد  اناد،   تحلطال شاد   « كمطاا  »های آناان   تا توجه ته اینكه مناتع انسان  شوك  ز قاتلط 

هاا   آن  در كمطاات  ،شاوك  انساان   منااتع   توتاوی حفاظ  كه موج   را های  تونامه شوك  شود م 

خااص  هاای   ای ز توانمندی ، نيو  حوفهها مهارتدانش، ماال اف ایش  توای. كار گطوند تهشود،  م 

هاای آموزشا  ز    دزر  ، توگا اری از ایان رز . ها شود آن  كمطاتحفظ تواند موج   مناتع انسان  م 

مادیوان در   كارشناساان ز فاود   ز منحصاوته خااص  هاای   لطا  ایجااد ز تقویا  قات  پژزهش  توای 

  كمطاات حفاظ  موجا    تواند های  اس  كه م  مدت شوك ، خود از جمله رهطاف  های مطان تونامه

همچنطن، ضوزری اس  م ایاای انيط شا  جها  حفاظ منااتع انساان         .شوك  شودانسان  مناتع 

كنناد،   ر جه  كس  این موارد تاع  ما   فود دارند، یا د ز منحصوتهخاص های  داخل  كه قاتلط 

شود شوك  تاداتطوی اتخااذ كناد ز جها       ای موارد توصطه م  همچنطن، در پار . كار گوفيه شود ته

 .های رقط ، انيط   ایجاد كند فود از شوك  های تخصص  ز منحصوته جا  مناتع انسان  تا قاتلط 

آنان پوه ینه ز دشوار تحلطل نشد  اس ،  های از آنجا كه تقلطد از مناتع انسان  شوك  ز قاتلط 

ای ز  توساعة داناش، مهاارت، نياو  حوفاه     كاه موجا     را هاای   توناماه  شوك  شود  پطشنهاد م 
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این اماو   .كار گطود ته، پایو نباشد راحي  امكان ها ته مناتع انسان  كه تقلطد از آنخاص های  توانمندی

همچنطن، . شود ری ی ز توگ اری جلسات عموم  ز سمطنارهای تخصص  تسهطل م  از طویق تونامه

فود مناتع انسان  شوك   ز منحصوتهخاص های  ضوزری اس  اسوار موتوط ته نحوة ارتقای قاتلط 

رقباا   هاا، تاوای   فود مناتع انسان  شوك  ز نحوة دسايطات  تاه آن   های منحصوته حفظ شود تا قاتلط 

 .شفاف نباشد

ها، مناتع انسان  م ی  رقاتي  پایدار دارناد ز   تا توجه ته نيایج تحقطق، تا اینكه در توخ  قاتلط 

هاای   منادی از م یا    از نظو عملكود نط  تاالتو از حد عادی قوار دارند، زل  شاوك  جها  تهاو    

لاا . شود ی  مورد نظو م نكودن شوك  از م  ده  نشد  اس  كه این تاعث اسيفاد  یادشد  سازمان

شود مدیوی  شوك  زضعط  فعل  سازمانده  شوك  را تورسا  كناد ز     در این زمطنه پطشنهاد م 

مندی از م ایاای رقااتي  پایادار منااتع      های مناس  جه  تهو  ضمن شناسای  مشكعت نبود تونامه

كارگطوی م ایاای     توای تههای عملطات انسان ، اقدامات الز  جه  سازمانده  جدید ز ایجاد تونامه

 .یادشدة كاركنان را فواهم كند

های دزلي  تا مجوزهاا   تسطاری از شوك  در آن كه) زضعط  تازار فعل  كشوراینكه تا توجه ته 

چناطن پژزهشا  مطاان     دادن انجاا  نطسا ،  كامال   رقاتا  ( كنناد  ما  فعالطا    صهای خا قاتلط  ز

 شاود ضامن   اما پطشنهاد ما   رسد، نظو م  تهارآمد تولطدی ز تجاری قدری ناكخدمات ، های  شوك 

هاای آتا  نيااه      ریا ی  توناماه  های فعل  این مواك ، جها   در ارزیات  قاتلط  رز اسيموار این 

 ةدر حاوز  زیاژ   ، تاه ریا ی  تواند مبنای علم  مناساب  تاوای توناماه    زیوا م  ،ته آن داش  راهبودی

 :شود ی  ته شو  زیو توای تحقطقات آت  مطو  م در كل، پطشنهادها .تاشد راهبودیری ی  تونامه

دادن این پژزهش تو مبنای دریاف  نظوهای طبقات مخيلف كاركنان درتارة طبقات دیياو؛   انجا 

تو را فاواهم   های عطن  های  كه دسيطات  ته داد  كارگطوی ات ارها ز رز  دادن این پژزهش تا ته انجا 

هاای    ها، كارخانجات ز شاوك   ای تطن سازمان طور مقایسه تههای مشاته  دادن پژزهش كند؛ انجا  م 

ای تطن شع  ز  طور مقایسه های مشاته ته دادن پژزهش كه محصوالت یا خدمات مشاته دارند؛ انجا 

 .های یک سازمان، كارخانه، یا شوك  تخش
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 و مآخذ منابع

تجاار  عملا     نظاوی ز مباان   )مادیوان آیناد    (. 8313) عبااس غفاری، ز  ؛اتوالععئ ، ته اد .8
 .سازمان مدیوی  صنعي چاپ ازل، تهوان، . (پوزری مدیوان های اسيعدادیات  ز جانشطن تونامه
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