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 های دستگاه ایحرفه مدیران عمومی شایستگی معیارهای بندیاولویت و بررسی

  (مازندران ریسیبرنامه و مدیریت سازمان: موردی مطالعه) اجرایی
 

 3 سلیمان کریمی، 2 سیدرحیم ساداتی، 1 مجتبی رحیمی

 کبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی صٌبیع، داًطگبُ علَم ٍ فٌَى هبسًذراى  8

 هذیزیت ثبسرگبًی، داًطگبُ هبسًذراى کبرضٌبسی ارضذ 2

 ریشی آهَسضی، داًطگبُ هبسًذراىکبرضٌبسی ارضذ هذیزیت ثزًبهِ 9

 

 چکیده

 در ایي ضزایط ثبقی تَاًٌذّبیی هیسبسهبى تٌْب است، یبفتِ افشایص ّبسهیٌِ ّوِ در ٍریتَجِ ثِ ثْزُ کِ اهزٍس رقبثتی دًیبی در

. اکٌَى ثبضٌذ داضتِ را ٍریثیطتزیي ثْزُ ٍ ًوَدُ استفبدُ خَد هٌبثع اس ٍجِ ثْتزیي ثِ کِثوبًٌذ ٍ ثِ هَفقیت دست پیذا کٌٌذ 

ّبی در ثزًبهِ ّبّبی السم ثزخَردار ثبضٌذ ٍ ثب ثکبرگیزی ایي ضبیستگیرٍد کِ اس ّوِ ضبیستگیّب اًتظبر هیاس هذیزاى سبسهبى

زاّن سبسًذ ٍ ایي درست ّوبى چیشی است کِ هَجت ضذُ در هحیط تَسعِ کبرکٌبى ٍ سبسهبى، سهیٌِ ایجبد هشیت رقبثتی را ف

 هعیبرّبی ضبیستگیدر ایي تحقیق ثِ دًجبل آى ّستین تب  .ّب ثزای سطَح هختلف هذیزاى اّویت یبثذرقبثت، احزاس ضبیستگی

اجزایی هطوَل  ّبی دستگبُای اس سَی سبسهبى اداری ٍ استخذاهی کطَر ثِ توبهی کِ طی ثخطٌبهِ ایعوَهی هذیزاى حزفِ

سبسهبى  هذیزاى را. جبهعِ آهبری ایي پژٍّص ًوبیینثٌذی ٍ رتجِقبًَى هذیزیت خذهبت کطَری اثالغ ضذُ است را ثزرسی 

هعیبرّب ثِ رٍش هیذاًی ٍ  ثٌذیرتجِ. ثِ هٌظَر ثبضذهی 25 ثزاثز ًوًَِ حجن ٍ دٌّذهی ریشی هبسًذراى تطکیلهذیزیت ٍ ثزًبهِ

تحلیل سلسلِ ، سپس ثب کوک رٍش کزدیناس جبهعِ آهبری هَرد ًظز  ّبآٍری دادُاثشار پزسطٌبهِ اقذام ثِ جوعثب استفبدُ اس 

-ًطبى هی ّبثزرسیثٌذی ًوَدین. ًتبیج رتجِّب را ٍسى هعیبرّب تعییي ٍ آى  Expert Choiceافشارٍ ثب استفبدُ اس ًزم هزاتجی

ثِ عٌَاى اٍلَیت آخز اًتخبة  "ًگزی ٍ ًگزش فزآیٌذیکل"لَیت اٍل ٍ هعیبر ثِ عٌَاى اٍ "پذیزیهسئَلیت"دّذ کِ هعیبر 

 ضذًذ. 

 

 ای، فزآیٌذ تحلیل سلسلِ هزاتجیهعیبرّبی ضبیستگی عوَهی، هذیزاى حزفِهای کلیدی:  واشه
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