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اًتصاب شایستِ کارکٌاى تر اساس ًظام شایستِ ساالری ٍ تاثیر آى تر هَفقیت  

 (هَرد هطالعِ: کارکٌاى تاًک هسکي استاى ّوداى) سازهاًی

 

 ًادر خداتٌدُ لَیی

 واضضٌاسی اضضس هسیطیت زٍلتی زاًطگاُ اظاز هالیط

 چکیدُ

تط هَفمیت ساظهاًی زض  تاثیط آىاساس ًظام ضایستِ ساالضی ٍ  ّسف اظ اًدام تحمیك حاضط، تطضسی اًتػاب ضایستِ واضوٌاى تط 

ّوثستگی ٍ تِ لحاػ  -هاّیت تَغیفی ضٍش تحمیك تِ لحاػ ّسف واضتطزی، یِ لحاػتاضس. ّوساى هیتاًه هسىي استاى 

تؼساز  تِ 1392عی سال واضوٌاى ضؼة تاًه هسىي استاى ّوساى  ضاهل ولیِخاهؼِ آهاضی ضٍش اخطا پیوایطی هی تاضس. 

ًفط هی تاضٌس وِ تِ ضٍش ًوًَِ گیطی تػازفی  162تاضس. ًوًَِ ایي تحمیك تا استفازُ اظ خسٍل هَضگاى هدوَػاً ًفط هی 280

اتعاض اًساظُ ضٍش گأٍضی اعالػات زض ایي پژٍّص تِ زٍ ضیَُ اسٌازی ٍ وتاتراًِ ایی ٍ هیساًی هی تاضس.  سازُ اًتراب ضسًس.

ضٍایی پطسطٌاهِ تِ عطیمِ ضٍایی  ٍ ضٍایی آى هحاسثِ گطزیسُ است. پایاییوِ  اهِ استاًساضزپطسطٌزض ترص هیساًی گیطی 

پس اظ خوغ آٍضی زازُ  تسست آهس. 96/0غَضی ٍ هحتَایی ٍ پایایی آى تا استفازُ اظ ضٍش آلفای وطًٍثاخ تطای ول پطسطٌاهِ 

 ًتایح تِ زست آهسُ اظهَضز تطضسی لطاض گطفتٌس.  spssافعاض ّا، زض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌثاعی هَضز تطضسی تا استازُ اظ ًطم 

 ایي تحمیك ًطاى زاز اًدام زضست هؼیاضّای ضایستِ ساالضی تط هَفمیت ساظهاًی اثط هثثت ٍ هؼٌازاضی زاضز.

 

 تاًه هسىي استاى ّوساى ضایستِ ساالضی، هَفمیت ساظهاًی،ٍاشُ ّای کلیدی: 
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 هقدهِ. 1

وِ تا تالش ّوگاًی ٍ ایداز ّواٌّگی هیاى آًْا ٍ تِ واضگیطی  ي هٌاتغ ساظهاًْا هحسَب هی ضًَسهٌاتغ اًساًی اضظضوٌستطی

غحیح اظ آًاى ٍ زیگط اخعای ساظهاى هی تَاى اّساف ساظهاًی ضا تحمك ترطیس. ایي هٌاتغ زاضای تَاًایی ّا ٍ لاتلیت ّای تالمَُ 

زست یاتی تِ ایي هْن ًیاظهٌس زضن ٍ ضٌاذت واهل اًساًْا ٍ ای ّستٌس وِ زض هحیظ ساظهاًی تِ فؼل تثسیل هی ضًَس ٍ 

. یىی اظ هَاضزی وِ زض ایي ظهیٌِ لاتل تطضسی است لطاضزازى افطاز زض ضطایظ هٌاسة تطای واض ٍ تالش استفطاّن وطزى 

 (2002؛ چي، 1382اتیلی،است )اًایی ٍ تداضب ٍ لاتلیت آًْا خایگاّْای هٌاسة تا تَ
ّا  ّایی است وِ زض ػولىطز ضغلی هَفك ٍ ًیل تِ ّسفْای ساظهاًی سْین است. ایي ضایستگیگیضایستگی هدوَػِ ٍیژ

ّا تِ اضافِ ٍیژگیْایی ًظیط اضظضْا، اًگیعش، ًَآٍضیْا ٍ وٌتطل ذَز هی ضًَس. فْطست ضایستگی ضاهل زاًص، هْاضتْا، تَاًایی

ٍ زض ػیي حال هتٌاسة تا فطٌّگ ساظهاًی ٍ تَهی  تطوی استّا زض ّط ساظهاًی ٍ تِ تثغ آى زض ّط فطٌّگی زاضای فػلْای هط

تا تَخِ تِ ون ضًگ ضسى تْطُ ٍضی ٍ ػَاهلی هاًٌس ذاللیت ٍ (. 1387)ػغاضفط،  هی تَاًس ضًگ تاظُ ای تِ ذَز تگیطز

زٍلتی زاضای  تاًه هسىي ًیع تِ ػٌَاى یه ساظهاى ًیوِ .ضضایتوٌسی هطتطیاى وِ اظ ػَاهل هْن هَفمیت ساظهاًی هی تاضٌس

هطىالتی هاًٌس ضایستِ ساالضی ٍ هؼیاضّای اًتراب آى هی تاضس وِ ایي اهط سثة ًاضضایتی واضوٌاى هرػَغاً زض اذص پست ٍ 

اضتماء ساظهاًی هی تاضس. ّواًغَض وِ هی زاًین اضتماء تِ هَلغ واضوٌاى هی تَاًس سثة تْثَز زض تْطُ ٍضی ٍ ضٍحیِ ساظهاًی 

واضوٌاى تِ هَلغ اضتماء یاتٌس ٍ اظ اًگیعضی زضًٍی خْت واض تطذَضزاض گطزًس تْتط واض ذَاٌّس وطز ٍ ایي  واضوٌاى ضَز لصا اگط

وطَض ایطاى ًیع تحث ضایستِ ساالضی تِ هیاى  زض (.1382؛ تٌْایی، 1387)ضهضاًی،  اهط سثة تْثَز واض ساظهاًی هی گطزًس

زض ٍالغ ضایستِ ساالضی زض ساظهاًْای زٍلتی همَلِ ای ضس وِ تِ  س.آهس ٍلی ّیچگاُ تِ عَض واضآهس ٍ هٌاسة تىاض گطفتِ ًط

ػٌَاى هْوتطیي همَلِ زض حل هطىالت ساظهاًی هؼطفی گطزیس ٍلی پس اظ آى وِ ًظطیِ ّای خسیسی ٍاضز ػلن هسیطیت ضس ون 

 (1384لْطهاًی،) تِ فطاهَضی سپطزُ ضس. ون ایي ًظطیات ضٍ

ضَع زض زاذل ٍ ذاضج اظ ایطاى غَضت گطفتِ است، زض تحمیمی وِ اسپٌژ زض سال تحمیمات هتؼسزی تا تَخِ تِ اّویت هَ

تا ًام تطضسی ضاتغِ ضایستِ ساالضی ٍ اًساظُ گیطی ویفیت ػولىطز زض زاًطگاُ ایالتی ضیىاگَی اهطیىا اًدام زاز ًتایح  1990

ولىطز افطاز است ظیطا پازاضی وِ تِ افطاز تؼلك ػ  گیطی ویفیت ًطاى زاز یىی اظ هفطٍضات اساسی ضایستِ ساالضی، لاتلیت اًساظُ

گیطز تایس تا ػولىطز آًْا اضتثاط زاضتِ ٍ ظهاًی پازاش تؼلك گطفتِ تِ افطاز هٌػفاًِ ذَاّس تَز وِ تا تَخِ تِ ضایستگی افطاز  هی

اى تحمیمی اًدام زض تاًىْای اهطیىاٍ آلو 2002زض تحمیمی زیگط چاضلع زض سال (. 1996؛ ولیي، 1983وتس، ضَز )پطزاذت 

زاز تا ًام تطضسی ضایستِ ساالضی همایسِ اتؼاز آى زض سیستن تاًىی آلواى ٍ ایاالت هتحسُ اهطیىا وِ زض آى تٌی چٌس اظ اساتیس 

زاًطگاُ زٍتی زض تطضسی ضایستِ ساالضی تِ همایسِ اتؼاز آى زض سیستن تاًىی آلواى ٍ ایاالت هتحسُ اهطیىا پطزاذتِ اًس ٍ 

تیي واضتطزّای سیستوْای ضایستِ ساالضی زض آلواى اضزى ٍ آهطیىا ضا هطرع ًوَزُ اًس. ایي هغالؼِ تفاٍت تیي تفاٍت ػوسُ 

زض  (.2002تًَسض، وٌس )زض تیي زٍ وطَض ضا ًطاى زاز وِ اظ لحاػ فطٌّگی ذیلی اظ هؼیاضّای ایي زٍ وطَض تا ّن فطق هی 

ضطٍع ضس  1360س، زض وطَض ایطاى تحث ضایستِ ساالضی اظ اٍاذط زِّ ( ًطام هس1390ّ) یخؼفطزاذل ایطاى ًیع، ًتایح تحمیك 

( تا ًام ضایستِ ساالضی زض 1389) یاغفْاًزض تحمیك زیگط ًػط  ٍ تا ًگاّی خاهغ تَسؼِ ًیافت. ٍلی ّیچگاُ تِ گًَِ ای هستوط

میك تِ هسائلی هاًٌس ذاللیت، هسیطیت خاهؼِ تا تاویس تط اًسیطِ ّای سیاسی اهام ػلی )ع( ًطاى زازُ ضس وِ زض ایي تح

ضایستِ  اغَل ترػع، لیالت افطاز پطزاذتِ است ٍ ایي هَاضز ضا تا ًظام هسیطیت فؼلی خْاى هَضز همایسِ لطاض زازُ است.

ًیع تِ ضطح شیل هی تاضس: هٌظَض اظ اغَل ضایستِ ساالضاًِ زض ًظط گطفتي، ترػع،  44ساالضی زض سیاست ّای ولی اغل 

اضت ٍ تَاًایی افطاز ٍ هٌظَض اظ اغَل ًاضایستِ ساالضاًِ، زض ًظط گطفتي ٍاتستگی ّای ذاظ هثل ضٍاتظ فطزی ٍ تؼْس، تدطتِ، هْ

تطن است )ذاًَازگی، لَهیت، ًژاز، ظتاى هطتطن، تاًس ٍ ضاتغِ تاظی ٍ حتی هٌعلت اختواػی ٍ عثماتی افطاز زض اًتراب هسیطاى 

تالش تطای تْثَز تْطُ ٍضی ٍ واضوطز واضوٌاى تط اساس ضایستگی آًاى هی میك، تا ػٌایت تِ همسهِ ٍ پیطیٌِ تح(. 1387،ظازُ

 هَفمیت زض ساظهاًْا هَخة هی ضَز. تَاًس تِ
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ّواًغَض وِ هیساًین، زض تاًه هسىي خْت استرسام ٍ خصب ساظهاًی اظ فطایٌس استرسام هی وٌٌس ٍلی ایٌىِ آیا افطاز ضایستِ 

تاًه هسىي هؼتمس است وِ فطایٌس  ّای گًَاگًَی تطای پاسد هَخَز هی تاضس. هٌاتغ اًساًیایي ضغل هی تاضٌس یا ذیط گعیٌِ 

، اهتحاى وتثی، اظ لثَل ضسگاى هػاحثِ ٍ سپس آظهایص ّای پعضىی ٍ ... هی استرسام وِ ضاهل ثثت ًام ٍ گعیٌص اٍلیِ

ٌَّظ زض ساظهاًْای اهطٍظی افطازی ّستٌس وِ ًِ تَاًس تِ ػٌَاى گعیٌِ آذط ٍ وافی ضٌاذتِ ضَز ٍلی تا ایي ٍخَز هی تیٌین 

تطای ساظهاى هفیس ّستٌس ٍ ًِ تا هطتطی ضفتاض هٌاسة زاضًس پس ایي اهط ًطاى هی زّس وِ تایس تِ اّویت ایي تحث تِ غَضت 

 تراب گطزًس.یه فطایٌس هْن پی تطز، ّن زض استرسام ٍ ّن زض ازاهِ واض وِ افطاز تایس تط اساس ضایستگی تطای واض هحَلِ اً

تٌاتطایي ایي تحمیك زض خْت ووه تِ ضٌاسایی ػَاهل ضایستِ ساالضی ایداز ٍ سؼی زاضز تِ ایي سَال اساسی پاسد زّس وِ 

آیا اًتراب واضوٌاى تط اساس ًظام ضایستِ ساالض گًَِ هی تَاًس سثة تْثَز ػولىطز ساظهاًی ٍ هَفمیت ساظهاًی گطزز یا ذیط ٍ 

 یطگصاض هی تاضس؟ایي اهط تا چِ حس تاث

 

 تحقیقشٌاسی  رٍش .2

تیِ زلییل اًیساظُ    هیی تاضیس،   پیوایطی  -تِ ضٍش تَغیفیضٍش تحمیك حاضط، تِ لحاػ ّسف واضتطزی ٍ تِ لحاػ هاّیت ٍ اخطا 

خاهؼیِ آهیاضی ضیاهل ولییِ واضوٌیاى تاًیه       اضس. تش گطزآٍضی اعالػات ًیع هیساًی هیاظ هٌظط ضٍ گیطی ضاتغِ تیي هتغیطّا ٍ

ًفط  280تاضس وِ تط اساس اعالػات اذص ضسُ اظ سطپطستی ایي تاًه زض حال حاضط  هی 1392استاى ّوساى زض سال  هسىي زض

خْت تیطآٍضز حدین ًوًَیِ ًییع اظ خیسٍل هَضگیاى اسیتفازُ         تاضٌس. ایي تحمیك زض تاًه هسىي استاى ّوساى اًدام گطفت. هی

ًفط زض ًظط گطفتِ ضسُ است. خْت ًوًَِ گیطی ًیع اظ ضٍش عثمِ ای  162گطزز وِ تط اساس ایي خسٍل حدن ًوًَِ تطاتط تا  هی

خویغ  ضٍش گطزآٍضی اعالػات زض ترص ًظطی ٍ هثاًی آى هغالؼِ اسٌازی ٍ وتاتراًِ ایی هی تاضیس ٍ  گطزیس. ًسثی استفازُ  –

طٌاهِ استفازُ ضیسُ اسیت   اظ زٍ ًَع پطساظ عطیك پطسطٌاهِ اًدام ضسُ است. زض ّویي ضاستا، ، ترص هیساًیآٍضی اعالػات زض 

 7( هی تاضس ٍ تِ تطضسی گَیِ ّای ضایسیتِ سیاالضی ویِ ضیاهل     1381زض تحمیك حاضط هطتَط تِ همیوی )وِ پطسطٌاهِ اٍل 

سیَال ضایسیتِ    4سیَال ضایسیتِ گعیٌیی     5سَال ضایستِ پطٍضی  7سَال ضایستِ ضٌاسی  6سَال هطتَط تِ ضایستِ ذَاّی 

طزاظز. تطای هؼیاض زٍم پطسطٌاهِ هَفمیت ساظهاًی استاًساضز همیوی زض ًظیط گطفتیِ ضیسُ    ضایستِ سٌدی هی پسَال  5گواضی 

 6سیَال ضضیایت هطیتطیاى ٍ     4سَال واّص ّعیٌِ ّیا،  5سَال سَزآٍضی ساظهاًی، 3سَال هی تاضس ضاهل  18است وِ زاضای 

ِ، سؼی زض استفازُ اظ سَ تطضسی خْت سَال افعایص ّوىاضی هی تاضس. ٍایی پطسطٌاه االتی گطزیسُ است وِ زضتطگیطًیسُ تویاهی اتؼیاز    ض

زُ ٍ خاهؼیت َاالت پژٍّص َت ساف ٍ س الظم ضا زاضتِ تاضس. ضوٌاً پطسطٌاهِ هصوَض ضا تا ًظط هترػػیي ٍ استازاى ایي اهیط تْییِ ٍ پیس     ّا

ٌوا تاییس ضس ٍ ٍایی پطسطٌاهِ تَسظ استاز ضّا ٍلییِ ٍ    20عطاحیی ضیسُ )  تطای سٌدص پایایی یا اػتثاض پطسطیٌاهِ   اظ ایٌىِ ض پطسطیٌاهِ( ا

ا ًَِ تَظیغ وطزُ ٍ تؼس اظ خوغ آٍضی آًْ ًٍثیاخ ضا تیا اسیتفازُ     تأییس ضسُ ضا زض تیي ًو ًٍثاخ هیعاى ضطیة آلفیای وط ، ِت ووه آظهَى آلفای وط

ساظُ گیطی وطزُ اگط همساض پایایی تیطتط اظ  SPSSاظ ًطم افعاض  َاى گفت پطسطٌاهِ اظ پا70ًا َتی تطذیَضزاض اسیت  % تاضس هی ت یافتیِ   .یایی ذ

ًٍثاخ ول پطسطٌاهِ آلفا تطای پطسطیٌاهِ حیاوی اظ اػتثیاض تیاالی پطسطیٌاهِ عطاحیی        هی تاضس وِ ایي همساض 94/0 ّا ًطاى زاز، آلفای وط

یا   تطای تدعیِ ٍ SPSSاظ ًطم افعاض پس اظ خوغ آٍضی زازُ ّا ًیع،  تاضس. ضسُ تطای ایي تحمیك هی  اسیتفازُ ضیسُ اسیت.     تحلیل فطضییِّ 

ى آظهَى) آهاض استٌثاعیٍ تَغیفی  آهاض زض زٍ سغح هحاسثات  استفازُ ضسُ است.( ّوثستگی اسپیطهي تطٍا

 

 ّایافتِ .3

ًفط اظ  45ًفط اظ پاسرگَیاى هطز ٍ خٌسیت  117خٌسیت ّای تسست اهسُ اظ آهاض تَغیفی ًطاى هیسّس، اظ لحاػ یافتِ

 پاسرگَیاى ظى هی تاضس.

سال  40تا  30زضغس( تیي  43) ًفط 70سال، سي  30تا  20زضغس( تیي  33اظ پاسرگَیاى ) ًفط 54 سيلحاػ ساذتاض سٌی، تا 

سال ٍ تیطتط هی تاضس.  50رگَیاى ( اظ پاسزضغس 5ًفط ) 8سال ٍ ّوچٌیي سي  50تا  40( تیي زضغس 19ًفط ) 30ٍ سي 

زضغس(  37ًفط ) 60، زضغس( زاضای هسضن فَق زیپلن 27ًفط ) 44، زضغس( اظ پاسرگَیاى زیپلن هی تاضس 24ًفط ) 39تحػیالت 
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تِ تا تَخِ  ساتمِ ذسهت پاسرگَیاى هی تاضٌس. زضغس( زاضای هسضن فَق لیساًس 12ًفط ) 19ٍ زاضای هسضن لیساًس تَزُ 

سال  10تا  5تیي ( زضغس 36) ًفط 58سال ساتمِ ذسهت،  5زضغس( ظیط  11ًفط اظ پاسرگَیاى ) 18وِ  یافتِ ّا، ًطاى هیسّس

 15زضغس( اظ پاسرگَیاى تیي  22ًفط ) 36، سال ساتمِ ذسهت 15تا  10زضغس( اظ پاسرگَیاى تیي  27ًفط ) 43، ساتمِ ذسهت

 سال زاضای ساتمِ ذسهت هی تاضٌس. 20زضغس( تیطتط اظ  4ًفط ) 7ساتمِ ذسهت ٍ  سال 20تا 
 1تغیطّای تحمیك تا استفازُ اظ ضاذع ّای تَغیفی زض خسٍل ّای زوَگطافیه پاسرگَیاى، هپس اظ تطضسی هرتػط ٍیژگی

 ًطاى زازُ ضسُ است:

 ٍ شایستِ ساالری آهار تَصیفی هَفقیت سازهاًی :(1جدٍل )

 هاکسیون هیٌیون هیاًگیي اًحراف هعیار هعیار

 5 1 73/2 731/0 هَفمیت ساظهاًی

 4 1 69/2 707/0 ضایستِ ساالضی

 5 1 92/2 891/0 سَز آٍضی ساظهاى

 

هی تاضس. خسٍل ظیط ًطاى زٌّسُ اًحطاف هؼیاض ٍ سایط  731/0، اًحطاف هؼیاض هَفمیت ساظهاًی تطاتط 1عثك یافتِ ّای خسٍل 

هی تاضس. خسٍل ظیط ًطاى  707/0ستِ ساالضی تطاتط اًحطاف هؼیاض ضایهؼیاضّای آهاض تَغیفی تطای هَفمیت ساظهاًی هی تاضس. 

اًحطاف هؼیاض سَز آٍضی ساظهاى تطاتط یفی تطای ضایستِ ساالضی هی تاضس. زٌّسُ اًحطاف هؼیاض ٍ سایط هؼیاضّای آهاض تَغ

 تاضس.هی تاضس. خسٍل ظیط ًطاى زٌّسُ اًحطاف هؼیاض ٍ سایط هؼیاضّای آهاض تَغیفی تطای سَز آٍضی ساظهاى هی  891/0

ضص فطضیِ فطػی عطاحی ٍ هَضز آظهَى لطاض گطفتِ است. تا تَخِ تِ سغح هتغیطّا، اظ  زض ایي تحمیك یه فطضیِ اغلی ٍ

 اضائِ ضسُ است. 3ٍ  2وِ ًتایح آى زض خسٍل ضواضُ  استفازُ هی ضَز ّوثستگی اسپیطهي تطاٍىآظهَى 

 

 طِ هعٌاداری ٍجَد دارد.رات هَفقیت سازهاًی ٍ شایستِ ساالریتیي فرضیِ اصلی: 

 

 هَفقیت سازهاًی ٍ شایستِ ساالری(: 2)جدٍل 

 هقدار هعیار فرضیِ

 593/0 ضریة ّوثستگی فرضیِ اصلی

 000/0 سطح هعٌاداری

 

تا تَخِ تِ خسٍل فَق تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي هَفمیت ساظهاًی ٍ ضایستِ ساالضی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط 

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌازاض تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي  α;05/0ؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ تَزى سغح ه

 ساظهاًی ٍ ضایستِ ساالضی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. یتهَفم تَاى گفت وِ: هی 

 

 فرضیات فرعی

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. تیي ضایستِ ذَاّی ٍ هَفمیت ساظهاًی -1

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. یستِ ضٌاسی ٍ هَفمیت ساظهاًیتیي ضا -2

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. تیي ضایستِ پطٍضی ٍ هَفمیت ساظهاًی -3

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. تیي ضایستِ گعیٌی ٍ هَفمیت ساظهاًی -4

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. تیي ضایستِ سٌدی ٍ هَفمیت ساظهاًی -5
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 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. هَفمیت ساظهاًیتیي ضایستِ گواضی ٍ  -6

 

 ًتایج آزهَى فرضیات فرعی( 3جدٍل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي ضایستِ ذیَاّی ٍ هَفمییت   تا  ، زض تطضسی فطضیِ فطػی اٍل،3ضواضُ خسٍل ًتایح تا تَخِ تِ 

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌیازاض   α;05/0ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ 

 ازاضی ٍخَز زاضز.ضایستِ ذَاّی ٍ هَفمیت ساظهاًی ضاتغِ هؼٌ یيت تَاى گفت وِ: تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي هی 

تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي ضایستِ ضٌاسیی ٍ هَفمییت    ، زض تطضسی فطضیِ فطػی زٍم،3تا تَخِ تِ ًتایح خسٍل ضواضُ 

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌیازاض   α;05/0ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ 

 ظهاًی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز.ضایستِ ضٌاسی ٍ هَفمیت سا یيت تَاى گفت وِ: هی ضَز. تٌاتطایي هی  تیي ایي زٍ هتغیط ضز

تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي ضایستِ ضٌاسی ٍ هَفمییت   ، زض تطضسی فطضیِ فطػی سَم،3تا تَخِ تِ ًتایح خسٍل ضواضُ 

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌیازاض   α;05/0اظ همساض هفطٍؼ  ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی

 ظهاًی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز.ضایستِ پطٍضی ٍ هَفمیت سا یيت تَاى گفت وِ: تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي هی 

تییي ضایسیتِ ضٌاسیی ٍ    تیا اسیتفازُ اظ ضیطیة ّوثسیتگی      ، زض تطضسی فطضیِ فطػی چْیاضم، 3تا تَخِ تِ ًتایح خسٍل ضواضُ 

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط  α;05/0هَفمیت ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ 

ظهاًی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز ضایستِ گعیٌی ٍ هَفمیت سا یيت تَاى گفت وِ: هؼٌازاض تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي هی 

 زاضز.

تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي ضایستِ ضٌاسی ٍ هَفمیت ، زض تطضسی فطضیِ فطػی پٌدن، 3تِ ًتایح خسٍل ضواضُ  تا تَخِ

فطؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌیازاض   α;05/0ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ 

 ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز.ضایستِ سٌدی ٍ هَفمیت ساظهاًی  یيت اى گفت وِ:تَ تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي هی 

 ًتیجِ هقدار هعیار فرضیات فرعی

 اٍل
 424/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 دٍم
 509/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 سَم
 415/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 چْارم
 408/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 پٌجن
 401/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 ششن
 540/0 ضریة ّوثستگی

 تاییس
 000/0 سطح هعٌاداری

 162  تعداد
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تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی تیي ضایستِ ضٌاسی ٍ هَفمیت  ، زض تطضسی فطضیِ فطػی ضطن،3تا تَخِ تِ ًتایح خسٍل ضواضُ 

ؼ غفط هثٌی تط ػسم اضتثاط هؼٌازاض فط α;05/0ساظهاًی زض هی یاتین تِ زلیل وَچىتط تَزى سغح هؼٌازاضی اظ همساض هفطٍؼ 

 ضایستِ گواضی ٍ هَفمیت ساظهاًی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز. یيت تَاى گفت وِ: تیي ایي زٍ هتغیط ضز هی ضَز. تٌاتطایي هی 

 

 گیریًتیجِ. 4

ساظهاًی زض تاًه تطضسی اًتػاب ضایستِ واضوٌاى تط اساس ًظام ضایستِ ساالضی ٍ تاثیط آى تط هَفمیت ّسف اظ پژٍّص حاضط، 

آظهًَْای هَخَز تواهی فطضیات اغلی ٍ فطػی تاییس گطزیس. ایٌه تِ تط اساس ًتایح تِ زست آهسُ اظ  هسىي استاى ّوساى تَز.

 تحلیل ًتایح تسست آهسُ پطزاذتِ هی ضَز.

تِ است، یؼٌی زض ، فطضیِ اٍل هحمك هَضز پصیطش لطاض گطفّایافتِتا تَخِ تِ تدعیِ ٍ تحلیل در تررسی فرضیِ اصلی، 

عثك تحمیك اًدام ضسُ ًتایح ًطاى ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز.  االضیخاهؼِ آهاضی هَضز ًظط تیي هَفمیت ساظهاًی ٍ ضایستِ س

 .تطضسی ضاتغِ ضایستِ ساالضی ٍ اًساظُ گیطی ویفیت ػولىطز زض زاًطگاُ ایالتی اهطیىا اًدام زاز ( تا ًام1990زاز وِ اسپٌثط )

گیطز  ػولىطز افطاز است ظیطا پازاضی وِ تِ افطاز تؼلك هی گیطی ویفیت اًساظُ تیلاتل فطٍضات اساسی ضایستِ ساالضی،اظ ه یىی

تایس تا ػولىطز آًْا اضتثاط زاضتِ ٍ ظهاًی پازاش تؼلك گطفتِ تِ افطاز هٌػفاًِ ذَاّس تَز وِ تا تَخِ تِ ضایستگی افطاز پطزاذت 

اساس تالش،  تط ضَز؟ گیطی هی چغَض ضایستگی افطاز اًساظُ یستِ ساالضی آى است وِاظ ًىات هْن زض ذػَظ ضا یىی ضَز.

شاتی ٍ اوتساتی زیگطی وِ تط ضٍی واضایی تاثیط زاضز وِ تا تحمیك ها  تحلیل ٍ یا ّط ٍیژگی لسضت ،ضفتاض ،زاًص ّا، هْاضت َّش،

 ّوسَ هی تاضس.

هحمك هَضز پصیطش لطاض  اٍل فطػی، فطضیِ ّایافتِ ل آهاضیتا تَخِ تِ تدعیِ ٍ تحلیزض تطضسی فطضیِ فطػی اٍل، تحمیك، 

تحمیك  يیا .ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز گطفتِ است، یؼٌی زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظط تیي ضایستِ ذَاّی ٍ هَفمیت ساظهاًی

َفمیت تیطتطی زست ًطاى زازُ است وِ ّط چِ هسیطاى ٍ ساظهاى ذَاّاى افطاز ضایستِ تط تاضٌس ساظهاى زض ًْایت اهط تِ ه

هَضز پصیطش لطاض گطفتِ است، یؼٌی زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظط تیي ضایستِ ضٌاسی ٍ هَفمیت  تحمیك ًیع زٍمفطضیِ  هی یاتس.

ساذتاض ساظهاًی عَضی عطاحی ضَز وِ ضایستِ تطیي واضوٌاى ضا تطٌاسس یؼٌی ّط چِ ؛ ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ساظهاًی

 طتطی زست پیسا هی وٌس.ساظهاى تِ هَفمیت تی

تیي ضایستِ پطٍضی ٍ هَفمیت هحمك هَضز پصیطش لطاض گطفتِ است، یؼٌی زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظط  سَمفطضیِ ّوچٌیي، 

یؼٌی ّط چِ ساظهاى فطٌّگ ضایستِ ساالضی ٍ ضایستِ پطٍضی ضا زض ساظهاى تیطتط  ؛ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ساظهاًی

 َفمیت ذَز ساظهاى ذَاّس ضس.گستطش زّس سثة افعایص ه

هحمك هَضز پصیطش لطاض گطفتِ است،  پٌدن، فطضیِ ّایافتِتا تَخِ تِ تدعیِ ٍ تحلیل آهاضی فرضیِ چْارم تحقیق ًیس، 

یؼٌی ّط چِ هسیطاى تِ ؛ ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز تیي ضایستِ گعیٌی ٍ هَفمیت ساظهاًی یؼٌی زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظط

اًتراب واضوٌاى تَسظ ذَزضاى تیطتط ازاهِ زٌّس لصا ایي اهط سثة تْثَز ضایستِ ساالضی ٍ سپس هَفمیت ضایستگی تِ 

 ساظهاًی ذَاّس ضس.

تیي ضایستِ سٌدی  هَضز پصیطش لطاض گطفتِ است، یؼٌی زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظطًیع هحمك  پٌدن ٍ ضطنفطضیِ ّوچٌیي، 

یؼٌی ّط چِ هسیطاى ضایستِ سٌدتط تطای اًتراب واضوٌاى زض ضزُ ّای تاالیی ؛ اضزضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز ز ٍ هَفمیت ساظهاًی

تیي ضایستِ گواضی ٍ هَفمیت  زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظطهَفمیت تیطتطی زست پیسا هی وٌٌس. تاضٌس لصا زض ًْایت تِ 

ضغلی حوایت وٌٌس ٍ سثة تاال آهسى آًْا  یؼٌی ّط چِ هسیطاى افطاز ضایستِ ضا زض اضتمای؛ ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ساظهاًی

 زض ساظهاى ضًَس ایي اهط سثة هَفمیت ساظهاًی ذَاّس ضس.
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Abstract 

This study aimed to evaluate appointment of qualified employees based on meritocratic system and its effect on 

organizational success at Maskan bank at Hamedan Province. The method of study was practical in term of 

objective. This was a descriptive-correlational study in term of nature and was done in survey method. The 

statistical population consisted of 280 employees at branch of Maskan Bank at Hamedan Province in 2013. 

Sample of study was 162 subjects using Morgan Table and selected by simple random sampling. Data were 

gathered using library and field survey. the measurement tool in the field survey was a standardized 

questionnaire which its validity and reliability has been calculated. The validity of questionnaire was calculated 

in content and face validity and reliability of the questionnaire was 0.96 using Cronbach Alpha Method. 

Obtained data were analyzed in two descriptive and inference level using SPSS software. According to the 

results, proper measures of meritocratic system have positive and significant effect on organizational success. 
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