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  چکيده

 تیفیک یرو، ارتقانیا اقتدار کشور دارند. از یبرا ییباال تیاهم ،مسلح یروهاین بانیپشت عیعنوان صنابه یدفاع عیصنا
سواز است. یو راهبرد یضرور اریعرصه بس نیدر ا داتیتول بوود استاندارد صونا یدیوتول ینودهایفرا یبه فواع عیدر   ید

بورد یازهایها با نو انطباق آن یدفاع داتیتول تیفیک یمؤثر در ارتقا یاقدام تواندیم مو   یراه کواوو عوا لو،ا،  شود.  با

نو دیود هیونظر بر هیتک با. است ییباال تیاهم یدارا یاعدف عیصنا طهیدر ح یاستانداردساز یبر ارتقا رگ،اریتأث  بور یمبت
ارتباط  یبررس رو،نیا . ازندیآیحساب مبه ندهایتر فراها در انجام مناسبسازمان یعنوان منابع اصلبه یمنابع انسان منبع،

قورار  نینظر امد یدفاع عیصنا یندهایفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیبا ک یانسان یروهاین یابعاد توانمند انیم پوووه  
هور   هدفمند ارائه شوند. هایتا از طریق تحلی  نتایج، پیشنهاد گرفته است سوتیی ب برای این هدف، از آزمون تحلی  همب

بو  گرفته شد  است. بوت و قا طوه م  صو  راب توایج حا سوانی و ن هوای ان نودی نیرو یوان توانم جورا تیوفیکتووجهی را م  یا

 ی نشان دادند.دفاع عیصنا یندهایفرا یاستانداردساز
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 مقدمه

در  داتیوتول یبواال تیوفیبوه ک یابیدست ،یالمللنیدر عرصه ب دیشد یرقابت یبا توجه به فضا

 یبواال تیوبا توجه به اهم ،یدفاع عیصنا طهید  است. در حکر دایپ ییباال تیحوز  صنعت اهم

سوت کی اریدر قدرت و اخت یدفاع یتوانمند یو نق  راهبرد یدفاع یتوانمند بوه  یابیکشور، د

کواران،  ی)دباغاست  یاتیو ح یضرور اریبس تیفیو با ک روزبه داتیتول .  (18-26: 1392و هم

هوداف و آرم یراهبرد یا یبا توجه به جا رانیا یاسالم یدر جمهور لو یهوااندر منطقه و ا  ،یم

صونا یاو یوتوجه و فواع عیبوه  طووف م ید طویصوورت. بهشوودیمع شوته  30 یکه، در  سوا  گ،

جوه و  جوهیمهم، نت نیاست. ا افتهی  یافزا یرییصورت چشمبه ورکش یدفاع یهایتوانمند تو

 است. یدفاع عیصنا طهیمناسب در ح یزیربرنامه

سوت.  ییباال تیاز اهم داتیو روزآمد بودن تول تیفیک ،یدفاع داتیدر عرصه تول برخوردار ا

کواران،  شوودیمطرح م یصورت نسببود  و به یانتزاع یمفهوم تیفیک توونی و هم : 1993)دی 

روز به ینظام زاتیتجه دیصورت تولبه تواندیم تیفیک ،یدفاع عیصنا طهیدر ح .1(1371-1385

بوا  ییکه توانا یزاتیف شود. تجهیباال تعر ییو با توانا شوابه و رامقابله  شوته و  جیومووارد م را دا

هوم م نیا. 2(329-332: 2016)ملکا و همکاران،  کشور باشند یدهند  اقتدار نظامنشان نودیم  توا

شوود. برنامه حیصح یاز اجرا نانیمناسب و اطم یزیربرنامه ازها،یتوسط شناخت ن قوق   ازها مح

سواز ،دییرسویی سوت یهوااز را  یکوی یاستاندارد سوت  یصونعت تیوبوه مز یابید سوا و  ی)عبا

 یهواو کمبودها در بخ  هایکاست ییبا شناسا ی. در استانداردساز(133-153: 1394همکاران، 

سوت یم و انجام اقداماتها الزبهبود ییمختلف، شناسا هوت د بوود یابیدر ج قوا بوه به  یهودف ارت

نود و نظام قیانجام دق ن،ی. بنابرا3(211-224: 2008)وولنوبر و همکاران،  شودیم با دن تیفیک م

سوت  تیوفیبوا ک یدفاع عیبه صنا یابیدست یهااز را  یکی یاستانداردساز کواران، ا کوا و هم )مل

 
1 (De Toni, et al., 1993: 1371-1385) 
2 (Mĺkva, et al., 2016: 329-332) 
3 (Wüllenweber et al., 2008: 211-224) 
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یوون از .(332-329: 2016 کووروا سووا، تمر عووه در شنا بوور  ییز و مطال مووؤثر  هووم و  موو  م عوا

قودام ییسطح توانا یارتقا یو تالو برا یاستانداردساز مو ، ا بوا  یآن عوا سوب  سوب و متنا منا

 .دینمایم یاقتدار مل  یزااف

طرح  کیثمربخ   یکه، اجرایصورت. بهدهدیقرار م اریرا در اخت یقالب کل کیاستاندارد    

سوواز سووته  ،یاستاندارد سووتان کیوو قیووبووه تطبواب بوورا فیووتعر داردا موودنظر  حوووز   بووا   یشوود  

سوواز سووت یاستاندارد کوواران،  ا سووترمان و هم نووابرا1(29-56: 2010)مون  نوودیدر د  فرا ن،ی. ب

یون از. ردیوگیمستمر صورت م یریادگیو  قیتطب ق،یدق ییاقدام شناسا کی یاستانداردساز ، روا

 یسوازاد یدر پ یانسان یروی، نق  ناست ینسانا صهیخص کی اساساً یریادگی نکهیبا توجه به ا

سوتریغ یدفاع عیمانند حوز  صنا د یچیو پ یراهبرد یادر حوز  همآناستاندارد  کوار ا بو  ان  قا

 .2(36-29: 2013)دکر و همکاران، 

نوابع  یهاهیاز نظر یکیکه  3بر منبع یمبتن دید هیدر نظر ن،یهمچن عوات م مقبو  در حوز  مطال

نو یرقابت تیمز جادیا یسازمان عوام  اصل کینابع است، م یسازمان  نیآن سازمان هستند. همچ

نوابع  یانسان یروهای، نیخاص منابع انسان اتیبا توجه به خصوص، هینظر نیا بر اساس دیدگا  م

قوابت تیوکسب مز یاصل سووب مسوازمان یبورا یر کواران،  شووندیها مح یوو و هم : 2008)تر

قرار گرفته  دیمورد تأک یمطالعات منابع سازمان تیلب در اک رغا صورتبهادعا  نی. ا4(185:207

هوویز )-6(366:391: 2013کوهه و همکاران، ) -5(558:577: 2007)سان و همکاران،  است ایجن

  .8(31-46:1998بارنی و همکاران، ) -7(15-41:2007و همکاران، 

 نودیفرا ی ، استانداردسازمحصو یبه سه دسته استانداردساز یاستانداردساز ،دییرسویی از   

بوه 9(737-762: 2012)بوتزان و همکاران،  شودیم میخدمت تقس یو استانداردساز جوه  بوا تو  .

ثمر   آ د یمحصو  ا کیواقع، کارآمد خواهد بود و در ندیفرا کی یخروج یهر محصول نکهیا

 
1 (Münstermann et al., 2010: 29-56) 
2 (Decker et al., 2013: 26-29) 
3 Resource-Based View (RBW) 
4 (Theriou et al., 2008: 185-207) 
5  (Sun et al., 2007: 558-577) 
6 (Kehoe et al., 2013: 366-391) 
7 (Eigenhuis et al., 2007: 15-41) 
8 (Barney et al., 1998: 31-46) 
9 (Botzem et al., 2012: 737-762) 
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کواران،  است آ د یا ندیفرا کیانجام  سواس بر. 1(13-24: 2016)بلیند و هم ضوا ئوه  حاتیتو ارا

سوتاندارد با نودیفرا کیو 2(471-482: 1998)کنیر و همکاران،  شد  در مرجع  4 شوام  یسوتیا

بورای  جیورا ی( زبان2ی، ریگانداز  یاز توافق جامع نسبت به واحدها ی( برخوردار1 ؛خصیصه

یوبوا ت  قیتطب یبرا یریپ،( انعطاف3حفظ یکپارچیی،  نوواختی (4و  عیسور راتی جوام  یک در ان

  باشد. ندیراف

سوازمانیخروجی از یانکته بخ  عمد  نیبا توجه به ا    هودف  جورا نودیرا فرا هوای   یو ا

نود،یاهداف حاص  م سواز ک جوه امورد نودیفرا یاستاندارد سوت.  نیوتو توه ا قورار گرف پوووه  

سوو کیصنعت مهم از  نیا طهیدر ح زاتیتجه تیفیک یو ارتقا یدفاع عیصنا تیاهم ن،یهمچن

مود از  تیوفیبوا ک زاتیبه تجه یابیدست یهااز را  یکیعنوان به یتانداردسازاساهمیت و  و کارآ

قو ما را بر آن داشت تا مطالعه در حوز   ،یرید یسو سوی ن نودی برر سوانیهوانیرو توانم ، ی ان

سوازی منبع اصلی کسب مزیت رقابتی برای سازمان عنوانبه قودامات استاندارد ها و رکن اصلی ا

  .میرا مدنظر قرار ده یستانداردسازبر ا را و آثار آن

 پیشینه

صول عنوانبهها بود  و منابع سازمان نیترمهم یانسان یروهاین سوب مز یمنابع ا قوابت تیوک  یر

مود انیوم یمنابع انسان اتی. اگرچه، در ادبشوندیشناخته م کور  طورز تف سوان تیریدو  نوابع ان  یم

جو یاندک ،محور یانسان هیسرما تیریمحور و مد خوتالف و بور  و ود داردا کور  طورز تف هور دو 

بوارندارند  دیتأک یرقابت تیبه مز یابیدر دست ینانسا یروین تیاهم کواران،  ی) -1998:46و هم

سوت یانسان یروهایبه ن یابیبر دست دگا یواقع، هر دو د. در(31 نود در را  د  تیوبوه مز یابیتوانم

سوازمایصوورتدارند. به دینسبت به رقبا تأک داریپا یرقابت نودیها منکه،  نوابع  توان خواب م بوا انت

و  تیریمود یهواتیفعال ی( و طراحیانسان هیمنابع سرما دگا ی)د ناسبم اتیبا خصوص یانسان

هوایبوه ن یابیدست قیاز طر(، یمنابع انسان تیریمد دگا یمناسب )د یارتقا سوان یرو نود  یان توانم

 
1 (Blind et al., 2016: 13-24) 
2 (Conger et al., 1988: 471-482) 
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کواران،  شووند داریوپا یرقابت تیمز یدارا بوون و هم کواران،  -1(87-81: 2019) سوو  و هم )ر

بوا ن هاتیفعال هیکلاز  یهدف اصل ن،ی. بنابرا2(48-63: 2015 مورتبط  قودامات  سوان یرویوو ا  یان

 توانمند است. یانسان یروهایبه ن یابیدست

 اریعنوان معبه یانسان یروهاین یشناختروان یمرتبط، غالباً از توانمند یدر مطالعات پووهش   

مود ریتأث ای یانسان یروهاین یسطح توانمند ییشناسا یبرا یاو انداز  قودامات   نوهیدر زم یتیریا

کواران،  شودیاستفاد  م ،یانسان یروهایدر ن یتوانمند جادیا . 3(332-349: 2004)سیبرت و هم

نوداز  یعنوان شاخصبه یشناختروان ییر، توانمندید عبارت به نود یریگدر ا هواین یتوانم  یرو

شورا یانسان یروین یذات اتیتطابق خصوص زانیم ،زیرا. شودیدر نظر گرفته م یانسان کوار  طیبا 

نود زانیوکرد م انیب توانیم رو،این. ازاست کارایی اقدامات توانمندسازیدهند  نشان زین  یتوانم

سواز جهینت  یمکان نما یانسان یروین قودامات توانمند سوت  یا کواران، ا سویبرت و هم (2004 :

بو . 4(1442-1465: 1995، )اسپریتزر و همکاران -(332-349 سوازدر مقا هواین ی، توانمند  یرو

فوراد اخت یمند که طو نظام یمنطق یندیعبارت است از فرا یانسان نو ، تما ار،یوآن به ا و   یودا

بوه  یمجموعه اقدامات یر،ید عبارت داد  شود. به هاتیفعال یدر اجرا ز یانی که سازمان را مجهز 

مورمن  شودیاطالق م یانسان یروهاین یتوانمندساز ند،یا نماو کار ز یبا انی یانسان یروهاین )ژی

 .5(707-727: 1992و همکاران، 

هواین یشوناختروان یتوانمند زانیم یریگانداز  یبرا ،یکل صورتبه    سوان یرو هوار  یان از چ

کوه به نیو. اشودیبعد استفاد  م عود  هوار ب سوط  یلویصوورت تحلچ نود تو سوپرو هدفم و  تزری)ا

بوهپرسشنامه استاندارد ارائه شد  کیو در قالب  یبندجمع (1442-1465: 1995همکاران،   اند 

نواداری، کهیصوورتنام دارند. به ریو تأث یمختارخود ،یستییشا ،یمعنادار بیترت نو ،مع  یبوه مع

سوب م صو انیواحساس مناسب نسبت به ش   و تنا سوان یرویون اتیشو   و خصو سوت. یان  ا

با  قیآموزو، تطب توسطاست که  یانسان یروین اتیو خصوص هاییدهند  توانانشان ،یستیشای

 
1 (Boon et al., 2019: 81-87) 
2 (Rasool et al., 2015: 48-63) 
3 (Seibert et al., 2004: 332-349) 
4 (Spreitzer, 1995: 1442-1465) 
5 (Zimmerman et al., 1992: 707-727) 
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سوان یروین اریاخت زانیم کنند انیب ار،اختی. خواهد شد دستنیازا یو موارد ینوآور ط،یمح  یان

نودیمو انیورا ب یحالت ر،یتأث مرتبط با ش   است. یهایریگمیدر اتخاذ تصم شوان ک دهند  کوه ن

گ،ار از اثر نانیخود و اطم فهیمربوط به وظ یدر کارها رییت  جادیاحساس فرد نسبت به امکان ا

 .1(1523-1550: 2007)لوگان و همکاران،  بودن است

مو  و خروج یانسان یروهاین یارتباط توانمندساز   فو یسوازمان یهوایبور عوا موورد  یمختل

کواران،  م ا  عنوانقرار گرفته است. به یبررس سوتفاد  از بوا ا 2(419-434: 2005)بهاتنجر و هم

سوازمان یشناختروان یابعاد مختلف توانمند انیچندگانه ارتباط م یهمبستی  یتحل  یرا با تعهد 

بواط م یبه بررس (75-88: 1388دین و همکاران، جوا)سیدداد  است. قرار  یموردبررس  انیوارت

سوت.  یسازماندرون ینیو کارآفر یانسان یروهاین یتوانمندساز یون بورایپرداخته ا ظوور، ا از  من

سوت دمنیگام و آزمون فربهگام ر یچندمت  یخط ونیرگرس و یهمبستی  یتحل توه ا هور  گرف  .ب

و عوام  مؤثر  یانسان یروهاین یتوانمندساز انیارتباط م یبه بررس (73-100: 1395، پورعباس)

سوتی  یوپوووه  از تحل نی. در اپرداخته است یوربر بهر  سو یهمب سو یبورا ونیو رگر  یبرر

کواران، شد  استفاد  شد  است. مطرح هیفرض یودوموس و هم مود   کیو 3(251-276: 2015)آ

صو انیودر ارتباط م یشناختروان ینمندنق  توا یبررس یبرا صو اتیخصو ضوا یتیشخ  تیو ر

سواز یبه بررس 4(2017)قاسمی و همکاران،  کارمندان ارائه داد  است. یش ل در  ینق  توانمند

سوتی  یوراستا، با استفاد  از تحل نیا پرداخته است. در یانسان یروهاین یچاالک  یافزا و  یهمب

  یوتحل یچاالک  یرا بر افزا یاز ابعاد توانمند کیهر  ریأثگام ارتباط و تبهگام یخط ونیرگرس

قو  م 5(266-282: 2017)مصطفی و همکاران،  کرد  است. ضوا ینجایون شوار  یشو ل تیر و ف

 یانجینق  م یبررس یبرا ی، از روو معادالت ساختارراستاایندرکرد  است.  یرا بررس یکار

 
1 (Logan et al., 2007: 1523-1550) 
2 (Bhatnagar, 2005: 419-434) 
3 (Aydogmus et al., 2015: 251-276) 
4 (Ghasemi et al., 2017) 
5  (Mostafa, 2017: 266-282) 
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ضوا یانسان یروهاین یتوانمندساز انیاحساس م بت در ارتباط م کورد   یشو ل تیو ر سوتفاد   ا

 است. 

سو ،یسوازمان یریادگیوفرهنگ  یانجیبا در نظر گرفتن نق  م یر،ید یدر پووهش     یبوه برر

کواران،  پرداخته شد  است یو تعهد سازمان یانسان یروهاین یتوانمندساز انیرابطه م )جو و هم

کواران،  .1(425-441: 2010 قو  م 2(639-647: 2010)گرییوری و هم سواز یانجیون  یتوانمند

 تیمانند رضا یچندگانه سطح فرد یهایسازمان و خروج-فرد قیتطب انیرا در ارتباط م روهاین

لوه راستا این درقرار داد  است.  یو بررس  یو عملکرد مورد تحل ی لش سوتفاد  از دو مرح بوا ا  ،

کواران،  قرار داد  است. یمطرح شد  را مورد بررس هیفرض یخط ونیرگرس : 2015)فونگ و هم

بور انیرا در ارتباط م یتوانمندساز یانجینق  م 3(126-138 سواز و خروج یره  یهوایتوانمند

بور یپووه  برا نیدر ا ن،یقرار داد  است. همچن یبررسمورد یانانس یروهاین سوطح  یره دو 

هوودرون سووتفاد  از مد  یگروهانیووو م یگرو بووا ا سووت و  شوود  ا تووه  ظوور گرف طوو یسووازدر ن  یخ

کواران،  شد  آزمون شد  است.مطرح یهاهیفرض یمراتبسلسله  4(304-313: 2014)اوکجو و هم

سواز یانجینق  م هواین یتوانمند بواط م یسوانان یرو سوازمان انیورا در ارت  زانیوو م یشوناخت 

هوا مورد سوت. مشارکت در انجام کار قورار داد  ا عوه  بواغمطال کواران ی)د  (13-26: 1392، و هم

هواین انیرا در م یش ل تیرضا  یو افزا یانسان یروهاین یتوانمندساز انیرابطه م یبررس  یرو

 و مطالعه قرار داد  است. یمورد بررس ینظام

بواط  یبررسجاییا  بررسی توانمندی نیروهای انسانی در مطالعات سازمانی،  به با توجه    ارت

هوم  تواندیم یاستانداردساز یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین یابعاد مختلف توانمندساز انیم م

شو به ، با توجهروایناز باشد. عوات پووه سویدر زم یفقدان مطال سواز ریتوأث ینوه برر و  یتوانمند

فواع عیدر حوز  صنا یاستانداردساز یاجرا تیفیدر ک یانسان یروهاین یتوانمند توأثر ید از  و م

بواط م نی، در ا(1397یم و همکاران، )فه یمطالعه پووهش کواوو ارت نود انیوپووه  به   یتوانم

در  نودیفرا یتانداردسازاس یاجرا تیفیو ابعاد مختلف آن و ک یانسان یروهایدر ن یشناختروان

 
1 (Joo et al., 2010: 425-441) 
2 (Gregory et al., 2010: 639-647) 
3 (Fong et al., 2015: 126-138) 
4 (Oktug, 2014: 304-313) 
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 یرابو یهدف، آزمون همبستی نیبه ا یابیمنظور دستبه پرداخته شد  است. یدفاع عیحوز  صنا

 وردمو ،نودیفرا یاستانداردساز تیفیو ک یاز ابعاد توانمندساز کیهر  انیوجود ارتباط م یبررس

بوا فوت و  توا بور هیوتک استفاد  قرار خواهد گر سو جین بوه برر صوله،  ضو  یوو تحل یحا  یهاهیفر

شود.آن یهاشهیشد  و رمطرح هود  هوای  ها پرداخته خوا نودی نیرو سوی توانم عوات برر در مطال

بوه صورتبهانسانی،  جوه  بوا تو نوه  غالب از رویکرد اسپریتزر استفاد  شد  است.  عواد چهارگا اب

سوت،دی اسپریتزر که مورد توافق پووهشتوانمن حووز  ا یون  هووم یران ا پوووه  را  یمود  مف

  داد.  ینما 1شمار   صورت شک به توانیم

 
 مدل مفهومی پژوهش .1 شماره شکل

فرضیه در قالب مد  مفهومی پووه  آزمون  5شود، نیز مشاهد  می 1که در شک   طورهمان

 اند از:ن پنج فرضیه به ترتیب عبارتخواهند شد. ای

1H : یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین یشناختروان یتوانمند انیم توجهیقاب ارتباط م بت و 

 وجود دارد. یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز

2H : یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین داری وظیفهمعنی انیم توجهیقاب ارتباط م بت و 

 وجود دارد. یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاردسازاستاند
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3H : یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین احساس شایستیی انیم توجهیقاب ارتباط م بت و 

 وجود دارد. یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز

4H : یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین احساس اختیار انیم توجهیقاب ارتباط م بت و 

 وجود دارد. یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یداردسازاستان

5H : یاجرا تیفیو ک یانسان یروهاین رگ،ارییاحساس تأث انیم توجهیقاب ارتباط م بت و 

 وجود دارد. یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز

 اهداف پژوهش

سوان یروین یتوانمند انیهدف کاوو ارتباط م پووه  با نیدر ا عوا یان بواو اب لوف آن   د مخت

شود  و  مطرح ریز یهاپرس  ،یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز یسازاد یپ تیفیک

 اند.قرارگرفته یبررس پووه  مورد یهاهیدر قالب فرض

 يپرسش اصل

جورا تیفیو ک یانسان یروهاین یشناختروان یتوانمند انیم یداریارتباط م بت و معنآیا  ➢  یا

 ؟وجود دارد یدفاع عیدر حوز  صنا ندیراف یاستانداردساز

 يفرع یهاپرسش

هواین یبودن مشاغ  برا داریاحساس معن انیم یتوجهارتباط م بت و قاب آیا ( 1 سوان یرو و  یان

 ؟وجود دارد یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز یسازاد یپ تیفیک

هوایدر ن یسوتییوجود حس شا انیم یتوجهط م بت و قاب ارتباآیا ( 2 سوان یرو  تیوفیو ک یان

 ؟وجود دارد یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز یسازاد یپ

یووا ( 3 خوووردار انیوومآ سوواس بر هووایدر ن اریوواز اخت یاح سووان یرو  یسووازاد یپ تیووفیو ک یان

 ؟وجود دارد یتوجهقاب ارتباط م بت و  یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز

بوت و  ارتباطآیا  (4 بو م  سواس تأث انیوم یتووجهقا گو،اریاح هواین یر سوان یرو  تیوفیو ک یان

 ؟وجود دارد یدفاع عیدر حوز  صنا ندیفرا یاستانداردساز یسازاد یپ
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 روش تحقيق

انجام شد  است. از نظر هدف،  یشیمایپ کردیاست که با رو ختهیآم قیتحق کیحاضر  قیتحق

کواربردی در یجهت که به بررس نیاز ا موک م نوهیزم کیو و دان   جوه و ک نود،یخواص تو  ک

پوووه  تیوهای کاربردی دانست. به لحاظ ماهآن را در زمر  پووه  توانیم سوته  هوای در د

 .ردیوگیقرار م یهمبستی-یفیهای توصاطالعات در پووه  آوریگرد کردیو از نظر رو ینییتب

سوت. بهر  گرفته یااز مطالعات کتابخانه یاهیپا فیو تعار ینظر یبخ  مبان نیتدو یبرا شد  ا

خو یالمللنیو ب یمرتبط در عرصه مل یهاراستا، پووه  نیا در از  یمورد مرور قرارگرفته و بر

قرار  یپووه  در گرو  مطالعات منابع انسان نیا یاز منظر موضوع نی. همچناندشد  ها ارائهآن

 .ردیگیم

سوازپووه  کارکنان بخ  مع نیدر ا یموردبررس یجامعه آمار نوت استاندارد سوعه  یاو و تو

سوؤاالت  هاهیفرض یبررس یاست. برا رانیا یاسالم یجمهور یدفاع عیصنا تیفیک بوه  و پاسخ 

سواز یاخوشه یریگپووه ، بر اساس روو نمونه نیا نوت استاندارد سوعه  یکارکنان معاو و تو

خواب یرسبر یمسلح برا یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت رمجموعهیچهار سازمان ز تیفیک  انت

هور  گرفته نیوا ازیموردن یهاداد  یآورجمع یاند. براشد  شونامه ب بوزار پرس شود  پوووه  از ا

بور  یشناختروان یتوانمند یریگانداز  یهااست. بخ  او  پرسشنامه شام  شاخص کوه  است 

لوب  (1465:1442: 1995و همکاران،  تزری)اسپر تزریاساس پرسشنامه استاندارد اسپر  12و در قا

سوتاندارد ارائه زی. بخ  دوم پرسشنامه نشد  است میسؤا  تنظ شود  در با استفاد  از پرسشنامه ا

بورا 3و شام   شد میتنظ (211-224: 2008)وولنوبر و همکاران،  پووه  نوداز  یسؤا    یریگا

نوان معاونت ندیابودن فر استاندارد زانیم عوداد کارک بوا ت سوب  عوداد یهوااست. متنا  یمودنظر، ت

 .و کام  برگرداند  شدند حیطور صحپرسشنامه به 98و تعداد  شد عینامه توزشرسپ

 ییمورد استفاد  قرار گرفته و از نظر روا یمورد استفاد  تاکنون در موارد مختلف یهاپرسشنامه

بور   یهاپرسشنامه ییصحت ترجمه و روا ن،یاند. همچنشد  دییتأ نود خ مورد استفاد  توسط چ
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شونامه  31پرسشنامه  ییایپا دییمنظور تأقرار گرفته است. به دییو تأ رویپ،مورد  یدانشیاه پرس

ضورآن یکرونباخ برا یشد  و مقدار آلفا عینمونه توز یاعضا انیم سوت.  شود  ا  بیها محاسبه 

هوایاز مت  کیهر  یکرونباخ برا یآلفا سو یر جودو  نیودر ا یموردبرر  1 شومار  پوووه  در 

 .شد  است گزارو

 هاآنو هر یک از متغیرها و ابعاد  نامهسشپرضریب پایایی  .1 شماره جدول

غیر
 مت

ام
ن

زی 
سا

ند
انم

تو
 

يمعن
دار

گي ی
ست

شای
 

ار
ختی

ا
 

ثیر
تأ

 

ند
رای

ی ف
از

دس
دار

تان
اس

 

مه
شنا

رس
ل پ

ک
 

ییایپا بیضر  6/75%  3/80%  1/89%  3/91%  9/82%  5/85%  8/84%  

بوراکرونباخ حاص  یآلفا ریمقاد شود،یاهد  ممش 1 شمار  که در جدو  طورهمان     یشود  

موورد تأ 7/0و ک  پرسشنامه بزرگتر از  رهایاز مت  کیهر  یوبود  و  سوت.  دی توداا مور و  یدر اب ا

نوه یشوناختتینسبت به اطالعات جمع ن یب جادیا یبرا موع یهانمو ضوع یآورج  تیشود ، و

 شومار  جدو در  ن در پووه اکنندگشرکت تیسابقه خدمت و جنس الت،یتحص زانیم ،یسن

 .شد  استداد    ینما 2

 یموردبررسهای ی نمونهشناختتیجمعاطالعات  .2 شماره جدول

 درصد سطوح متغیر درصد سطوح متغیر

 سن     

20-25 0 

سابقه 

 خدمت

 0 سا  و کمتر 5

 09/1 سا  10تا  6 17/2 26-30

 39/42 ا س 15تا  11 35/4 31-35

 52/56 سا  15بیشتر از  48/93 35بیشتر از 

 تحصیالت

 0 تری و پایینکاردان

 جنسیت 

 57/94 مرد
 0 کارشناسی

 13/14 ارشدکارشناسی 
 43/5 زن

 87/85 دکتری
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خو   توانیپووه ، م یشناختتیاطالعات جمع یبا تمرکز رو نوان ب کوه کارک کورد  مشاهد  

هوایعمدتاً ن یدفاع یهادر سازمان یتصنع یاستانداردساز بوه، دارا یکوار یرو سوابقه  یبوا تجر

ها را سازمان نیکارکنان ا تیبخ  اک ر ن،یهستند. همچن هیعال التیخدمت قاب  توجه و تحص

بوه،  یهاونهنم یشناختتیتوجه در اطالعات جمعاند. نکته قاب داد   یتشک انیآقا پوووه  تجر

 است. یکارکنان استانداردساز یباال التیسابقه خدمت و تحص
 تجزیه و تحلیل 

نود انیارتباط م یپووه ، کاوو و بررس نیهدف ا هواین یابعاد مختلف توانم سوان یرو و  یان

بورا یدفاع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک سوت.  شوور ا تودا  نیوا یک ظوور، اب من

نود انیوم یهمبستی لوف توانم عواد مخت هوارین یشوناختروان یاب جورا تیوفیو ک یسوانان یو  یا

توا هیو آزمون قرار گرفته است. سپس، با تک یمورد بررس ندیفرا یاستانداردساز صو   جیبور ن حا

موضوع و ارائه   یبه تحل ،یانسان یروهاین یشناختروان یاز ابعاد توانمند کیهر تیشد  و ماه

شود  استخراج یهاداد  یفی، اطالعات توصدر ابتدا بخ  پرداخته شد  است.بهبود هایشنهادیپ

 اند.گزارو شد  3 شمار  ها محاسبه شد  و در جدو سشنامهاز پر
 هاهای توصیفی پژوهش برای شاخصنمایش یافته .3 شماره جدول

 بیشینه کمینه اریانحراف مع میانگین شاخص

96/11 معناداری  13/1  7 15 

15/11 شایستگي  70/2  3 15 

01/7 اختیار  02/2  3 13 

68/11 یرتأث  00/2  3 15 

80/41 شناختيتوانمندی روان  73/4  24 53 

کیفیت استانداردسازی 

 فرایند
67/11  52/2  3 15 
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مووه    سوودر ادا بووه برر ضوو ی،  پوونج فر سووت. مطرح هیصووحت  شوود  ا تووه  پووووه  پرداخ شوود  در 

بوودن داد  کردینوع رو نییتع ی، براراستاایندر موا   تودا نر سوتفاد  اب موام ت یهواو روو مورد ا

سو یقرار گرفته است. روش یها موردبررسشاخص موار یهوااز پووه  یاریکوه در ب  یبورا یآ

مووگروف رد،یگیاستفاد  قرار م ردها موداد  نرما  بودنسنج   سوم -آزمون نرما  کول  رنوفیا

موورد مقا عیوبوا توز ینمونه مورد بررس یهاداد  عیروو، توز نیاست. در ا موا   قورار  سوهینر

 . شد  استارائه  4 شمار  ها در جدو تمام شاخص یآزمون برا نیا جینتا .ردیگیم
 هابرای بررسی نرمال بودن داده یاتک نمونهاسمیرنوف  -موگروفنتایج آزمون کول .4 شماره جدول

 توانمندسازی تأثیر اختیار شایستگي داریمعني هاشاخص

کیفیت 

استانداردسازی 

 فرایند

Z 43/0  22/0  25/0  27/0  18/0  25/0  

P 00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  

سطح 

یداریمعن  
05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  

بوودن داد  شود،یکه مشاهد  م طورهمان     موا   بورافرض نر کودامیه یهوا  هوایاز مت  چ  یر

بوودن داد  دییبا توجه به عدم تأ. نیرفته استقرار  دییتأ پووه  مورد موون فرض نرما   هوا، آز

جورا تیوفیاز ابعاد آن با ک کیو هر  یشناختروان یتوانمند انیم یهمبستی سواز یا  یاستاندارد

سوتفاد  ندیفرا سوپ از با ا جوام گرف رمنیروو ا توا توهان سوت.  جیو ن شود  ا گوزارو  موه  آن در ادا

سوؤاالت فرعابتدا سؤراستا، ایندر سوپس  شود  ی مورد بررسی قرار گرفته و  سوی  صولی برر ا  ا

 است.

قرار گرفته  یمورد بررس رمنیاسپ یتوسط آزمون همبستینیز در پووه  حاضر  دوم هیفرض      

 اند.رائه شد ا 5 شمار  نتایج این آزمون در جدو است. 
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 دومفرض  یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ جهینت. 5 شماره جدول

 نتیجه P-Value ضریب تعیین ضریب همبستگي فرض صفر

 انیتوجه موجود رابطه م بت و قاب عدم 

 یاستانداردساز تیفیش   و ک یداریمعن

ندیفرا  

5/0  25/0  03/0  رد 

جوود  هیفرض رویپ، یبرا یلیدل شود،یمشاهد  م 5 شمار  که در جدو  طورهمان    عودم و

 %5 یداریدر سطح معن ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیو ک ش   یداریبعد معن انیارتباط م

 آناز  یحواک نیاست و ا 25/0برابر با  ارتباطنیدرا نییتع بیمقدار ضر ن،همچنی. ندارد وجود

نود یداریمتأثر از بعد معن ندیفرا یاستانداردساز تیفیک انسیدرصد از وار 25است که   یتوانم

جورا تیفیش   و ک یداریمعن انیارتباط م رو،نیااست. از یشناختروان سواز یا در  یاستاندارد

 است.  دییمورد تأ یدفاع عیصنا

فورض  نیآزمون ا جهیاستفاد  شد  است. نت یاز آزمون همبستی زین سوم هیفرض یبررس یبرا

موون، دل 6 شمار  در جدو  موار  آز  رویپو، یبورا یلویگزارو شد  است. با توجه به مقدار آ

سوان یروهاین یستییشا احساس انیم یداریارتباط معن ن،یفرض صفر وجود ندارد. بنابرا و  یان

 نیوا نییتع بیضر ن،یوجود دارد. همچن یدفاع عیدر صنا ندیفرا ینداردسازاستا یاجرا تیفیک

یواز ت  28/0حودود  یور،ید عبارت بهاست.  28/0رابطه  سواز تیوفیک راتی  نودیفرا یاستاندارد

 .شودیم فیتعر یستییتوسط بعد شا
 سومفرض  یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ جهینت .6 شماره جدول

 نتیجه P-Value یب تعیینضر ضریب همبستگي فرض صفر

 انیتوجه موجود رابطه م بت و قاب عدم 

 تیفیو ک فهیانجام وظ یستییشا

ندیفرا یاستانداردساز  

53/0  28/0  00/0  رد 
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سوت.  یاز آزمون همبستی چهارم نیز هیفرض یبررس یمشابه با موارد قب ، برا    شود  ا سوتفاد   ا

 .اندگزارو شد  7 شمار  جدو  گام در نیا جینتا
 چهارمفرض  یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ جهینت .7 شماره جدول

 نتیجه P-Value ضریب تعیین ضریب همبستگي فرض صفر

توجه وجود رابطه م بت و قاب عدم 

 تیفیو ک اریداشتن اخت انیم

ندیفرا یاستانداردساز  

1/0  01/0  29/0 رویپ،   

کوه دل توانیشد  در جدو   مگزارو P-Value بر مقدار هیبا تک    کورد  رد  یبورا یلویادعا 

عود اخت انیم یداریوجود ارتباط معن یر،ید عبارت گام وجود ندارد. به نیفرض صفر در ا  اریوب

 وجود ندارد. یدفاع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیو ک در نیروهای انسانی

 تیفیو ک یاثرگ،ار ساساح بعد انیم داریدر پووه  حاضر وجود رابطه معن پنجم هیفرض   

شود  و  یفرض از آزمون همبستی نیا یبررس یبرااست.  ندیفرا یاستانداردساز یاجرا استفاد  

 گزارو شد  است. 8 شمار  آن در جدو  جینتا
 پنجمفرض  یبرا رمنیاسپ یآزمون همبستگ جهینت .8 شماره جدول

 نتیجه P-Value ضریب تعیین ضریب همبستگي فرض صفر

 انیتوجه مابطه م بت و قاب وجود رعدم 

 تیفیدر کارها و ک یاثرگ،ار

ندیفرا یاستانداردساز  

61/0  37/0  00/0  رد 

صوفر  رویپ، یبرا یلیدل شود،یمشاهد  م 8 شمار  که در جدو  طورهمان ن،یهمچن  فرض 

 تیوفیو ک یانسان یروهاین احساس اثرگ،اریبعد  انیم یداریارتباط معن جه،ینتوجود ندارد. در

صود وار 37کوه، یصورتوجود دارد. به یدفاع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز یاجرا  انسیودر

 .شودیم فیتعر احساس اثرگ،اریبعد  نیتوسط ا ندیفرا یاستانداردساز یجراا تیفیک
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سوت بهت فرعی، االپس از بررسی فرضیات مرتبط با سؤ   . بررسی فرضیه او  پرداخته شد  ا

توا یاز آزمون همبستی این فرضیه یبررس یبرا لوب  نیوا جیاستفاد  شد  است و ن موون در قا آز

 اند.ارائه شد  9 شمار  جدو 

 نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرض اول. 9 شماره جدول

 نتیجه P-Value ضریب تعیین ضریب همبستگي فرض صفر

 یروین یتوانمندساز انیم یداریارتباط معن

 یداردسازاستان یاجرا تیفیو ک یانسان

 وجود ندارد ندیفرا

 رد 00/0 28/0 ۵۳/0

جوود  رویپ، یبرا یلی، دل9 شمار  شد  در جدو گزارو جهینت بر هیبا تک    صوفر و فورض 

سوان یرویون یشوناختروان یتوانمند انیم یداریارتباط م بت و معن یر،ید یانیندارد. به ب و  یان

 یشوناختروان یتوانمند ریتوسط مت  ن،یمچنوجود دارد. ه ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک

شوان نی. اشودیم دییتأ ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک ریت م راتییدرصد از ت  28 دهند  ن

نود یوریبا د سهیدر مقا دو عام  است. نیا انیارتباط م عواد توانم توأث ،یشوناختروان یاب عود   ریب

طوه  ن،یدارد. همچن ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیارتباط را با ک نیشتریب جوود راب فورض و

فواع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز تیفیو ک اریبعد اخت انیم پو، ید توه  رویموورد  قورار نیرف

 است.

 تیوفیبور ک یشوناختروان یاز ابعاد توانمند کیهر  ریتأث سهیو مقا شتریب  یانجام تحل یبرا  

نوه استفاد چند یخط ونیاز رگرس ندیفرا یاستانداردساز یاجرا سوت. گا توداشود  ا بورادر اب  ی، 

شود  -نیها از آزمون دوربداد  انیم یاز عدم وجود خودهمبستی نانیاطم توه  هور  گرف واتسون ب

جوه محاسبه 70/1پووه  عدد  نیا یهاداد  یآزمون برا نیآمار  ا راست. مقدا شد  است. با تو

 یهواداد  انیاست، م 2آن  آ د یو مقدار ا کندیم رییت  4و  0آمار  در باز   نیا ریمقاد نکهیبه ا

نوه توج یخط ونیاستفاد  از رگرس ،نیوجود ندارد. بنابرا یهمبستیخود ،پووه   ریپو،هیچندگا

 است.
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هوایاز مت  یکویحوداق   یگو،ارریفورض تأث طرفهکی انسیوار  یابتدا، با استفاد  از تحل     یر

 10 شومار  در جدو  طرفهکی انسیوار  یلتح جهیوابسته آزمون شد  است. نت ریمستق  بر مت 

کورد دل توانی، م10 شمار  جدو  جیشد  است. با توجه به نتاگزارو  رویپو، یبورا یلویادعا 

نود کدامچیه ریعدم تأث ایفرض صفر  سوان یرویون یشوناختروان یاز ابعاد توانم  تیوفیبور ک یان

نودارد. در یدفاع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز جوود  گو،اریتأث ،جوهینتو از  یکویحوداق   یر

قودار  شود  یتعد  adj2Rجدو ،  نی. در اشودیم دییوابسته تأ ریمستق  بر مت  یرهایمت   2Rم
 .دهدیم  یوابسته را نما ریمت  ینیب یمستق  در پ یرهایمت  ییتوانا زانیبود  و م

 فیت اجرای استانداردسازی فرایندنتیجه مدل رگرسیون خطی چندگانه ابعاد توانمندسازی بر کی .10 شماره جدول

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F R 2R 

adj
2R P-Value 

ونیرگرس  48/324  3 16/108  22/37  75/0  56/0  54/0  00/0  

ماند یباق  74/255  88 91/2       

22/580 ک   91       

صود از وار 75حودود  یزیوآمد ، چدستبه جیاساس نتابر      یوت  نسایودر سوته  ریومت  راتی واب

فواع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز تیفی)ک سوط مت ید هوای( تو نود یر عواد توانم سوتق  )اب  یم

نوا انیریمسئله، ب نی. اشودیم ینیب ی( پیانسان یروهاین هوایمت  ییتوا سوتق  در پ یر  ینویب یم

سوا ادامه، با است. در هوابست ریمت  هوایمت  ییهودف شنا سوتق  تأث یر گو،یم  زانیوم نیویو تع ارر

شواهد   11 شومار  آزمون در جدو  نیا جیشد  است. نتااستفاد  tها از آزمون آن یرگ،اریتأث م

  .شودیم

 در مدل رگرسیون واردشدهاطالعات متغیرهای مستقل  .11 شماره جدول

بیني متغیر پیش

 کننده

 ضرایب رگرسیون
 t P-Value آماره

 استاندارد نشده استانداردشده

ثابت ریمت   90/1-   93/0-  36/0  

یداریمعن  28/0  23/0  01/2  04/0  
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یستییشا  30/0  31/0  65/3  001/0  

ریتأث  59/0  47/0  10/5  000/0  

عواد  5 یداریدر سطح معن شود،یمشاهد  م 11 شمار  که در جدو  طورهمان موام اب درصد ت

سواز تیوفیبوا ک یاردیارتباط معن یکه دارا یانسان یروهاین یشناختروان یتوانمند  یاستاندارد

سواز یاجرا تیفیک یرو یداریمعن ریاند، تأثبود  نوابرا یاستاندارد نود. ب لوه  تووانیم ،نیدار معاد

 نوشت: ریصورت زرا به ندیفرا یاستانداردساز تیفیک هدف ریمت  ونیرگرس

(1) 
1 2 4Y=0.28*X  +0.30*X +0.59*X 1.90− 

فواع ندیفرا یاستانداردساز تیفیک Y که،یدرحال   صونعت د نو 1Xبوود ،  یدر  عود مع  یداریب

توأث 4Xو   یشناختروان یتوانمند یستییبعد شا 2X ،یشناختروان یتوانمند نود ریبعد   یتوانم

 است. یشناختروان

سوتی یهواآمد  از آزموندستبه جیبر اساس نتا   عود اخت ریوبوه غ ،یهمب عواد  اریواز ب موام اب ت

نوابرا یداریارتباط معن ندیفرا یبا استانداردساز یشناختروان یتوانمند کوز رو ن،یدارند. ب  یتمر

بوود ک تواندیدر تمام ابعاد، م ،یانسان یروهاین یاقدامات توانمندساز بوه به جورا تیوفیمنجر   یا

 نتووایچندگانه، م ونیرگرس  یتحل جهینت بر هیبا تک ،دییرسوییازگردد.  ندیفرا یاستانداردساز

نود ریو تأث یستییشا ،یداریاستنباط کرد که سه بعد معن هواین یاز ابعاد مؤثر توانم سوان یرو  یان

 هستند.  ندیفرا یدر استانداردساز

 گیری و پیشنهادنتیجه

جوه به توجه با گیری و نتایج آماری و موارد مطرح شد  در بخ  تحلی ، در این قسمت به نتی

)سیبرت و  و (137-167: 1396و همکاران،  ی)نظر ر مطالعاتد شود.ارائه پیشنهاد پرداخته می

عواد عوام  زمینه 1(967-981: 2011همکاران،  یوک از اب هور  سوانی ساز  هوای ان نودی نیرو توانم

مو  این عوام  را میاند. معرفی شد  سوازمانی و عوا مو   فوردی، عوا مو   گورو  عوا توان در سه 

 
1 (Seibert et al., 2011: 967-981) 
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سواس نتیجه تح به با توجه بندی کرد.مدیریتی دسته عود اح شوتر ب یوت بی سوتیی و اهم یو  همب ل

نوامساز معرفینهاثرگ،اری و با توجه به عوام  زمی جوو برد شد  در مطالعات  خودمت،  بوران  ، ج

نوگ انطباق، سبک رهبری، توانمندسازی،  موه و فره هدف سازمانی، بین  مدیریت، راهبرد، برنا

نوودی نی عنوانبووهسووازمانی  قووای توانم یووت در ارت موو  دارای اهم شوواغ  در عوا سووانی  هووای ان رو

مو ،شناسایی شد استانداردسازی فرایندهای صنایع دفاعی  شونهاد اند. متناسب با این عوا ی هایپی

 برای ارتقای توانمندی این نیروها ارائه شد  است.

 يریگنتيجه 

بوا یانسان یروهاین یتوانمندساز انیارتباط م یپووه  به بررس نیدر ا نوه آن   و ابعاد چهارگا

موون  نیا یپرداخته شد. برا ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک جوام آز سوتفاد  از ان منظور، با ا

موانقرار گرفت.  یشد  موردبررسعوام  مطرح انیفرض وجود ارتباط م ،یهمبستی کوه  طوره

ظوار م فوت، میانت سواز انیوور هوواین یتوانمند سوان یرو بووا ک یان عواد آن  موود  اب جوورا تیوفیو ع  یا

نو نودیفرا یاستانداردساز بواط مع جوود دارد. به یداریارت نو انیوکه، میصوورتو عواد مع  ،یداریاب

جورا تیفیو ک یانسان یروهاین یاز توانمند یرگ،اریو تأث یستییشا سواز یا  نودیفرا یاستاندارد

توا ن،یمشاهد  شد. همچن یوجهتارتباط م بت و قاب  شواهد  ن سو  یوتحل جیبا م طو ونیرگر  یخ

نودسه بعد از  نیا ریچندگانه تأث نوه توانم هواین یابعاد چهارگا سوان یرو جورا تیوفیبور ک یان  یا

عود  کیهر  یارتقا یتمرکز رو ن،یقرار گرفت. بنابرا دییمورد تأ ندیفرا یاستانداردساز سوه ب از 

 ینودهایفرا یاستانداردساز تیفیک یمنجر به ارتقا تواندیم ینسانا یروهاین یبرد  از توانمندنام

نوشود.  یدفاع توا ن،یهمچ لوب گز تووانیپوووه  را م نیوصو  از احا جین  ریوز یهانوهیدر قا

 کرد: یبندجمع

 یاستانداردساز یاجرا تیفیبا ک یداریتوجه و معنرابطه قاب  یانسان یروهاین توانمندسازی( 1

 دارد. یدفاع عیصنا یندهایفرا

 یداردسازاستان یاجرا تیفیدر ک یتوجهقاب  ریتأث یانسان یروهاین یتوانمند یداریبعد معن( 2

مو  زم یدفاع عیصنا یندهایفرا نود نیوا سوازنهیدارد. ل،ا، توجه به عوا عود از توانم جوب  ،یب مو

 خواهد شد. یدفاع عیدر صنا ندیفرا یاستانداردساز تیفیک یارتقا
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جورا تیوفیبر ک یانسان یروهاین یتوانمند یستییبعد شا رسدینظر م به( 3 سواز یا  یاستاندارد

قوا یدفاع عیدر صنا ندیفرا لو،ا، ارت هواین یهایسوتییشا یاثرگ،ار است.  سوان یرو نودیم یان  توا

 باشد. یدفاع عیصنا یندهایفرا طهیدر ح یاستانداردساز تیفیک یارتقا سازنهیزم

بور  یسوازمان یهادنسبت به تحقق راهبر یانسان یروهاین یاحساس اثرگ،ار ریبه تأث با توجه( 4

فواع عیصونا طهیدر ح ندیفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک مود ،ید سوعه  سواز و  تیریتو توانمند

 .دینمایمناسب م یدفاع یندهایفرا یاستانداردساز یدر ارتقا یتیریمد یبازخوردها

 هاپيشنهاد  

 ،یشوناختروان یاز ابعاد توانمند کیهر  سازنهیو عوام  زم یآمار یهاآزمون جیتوجه به نتابا

سوعه  هاشونهادیپ نیو. هدف ارائه اگرددیارائه م پووه  حاضر هاشنهادیعنوان پبه ریموارد ز تو

 یمگا هاشنهادیپ نیا یاست اجرا دیاست. ل،ا، ام یدفاع عیصنا یندهایفرا یاستانداردساز ترشیب

 رو،نیاکشور باشد. از یدفاع عیدر صنا ندهایفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیک یدر جهت ارتقا

 یتووجه رابطه قاب رسدینظر مکه به یانسان یروهاین یسه بعد از چهار بعد توانمند یدر راستا

 .استارائه شد   یهایشنهادیدارند، پ یدفاع عیصنا یندهایفرا یاستانداردساز یاجرا تیفیبا ک

 شغل یداريبعد معن( 1

جوود در م یها یاز پتانس شودیم شنهادیپالف(  شویاه انیومو شور دان سوعه عالقه یق بوه تو نود  م

 .شود یریگبهر  کشور یدفاع عیصنا یاستانداردساز

 يانسان یروهاین يستگیبعد شا (2

سواز نودیفرا یمورد استفاد  در اجرا یافزارهاسخت نهیدر زم شودیم شنهادیپالف(   یاستاندارد

خوود  ردیصورت گ راتییت  ظوایف  جوام و سوانی در ان تا با تسهی  در انجام وظایف، نیروهای ان

 احساس شایستیی بیشتری داشته باشند.
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صوورت گ یافزارنرم نهیدر زم شودیم شنهادیپ( ب صو یکوی. ردیواقدامات هدفمند   یهاهیاز تو

سوت. ز یکواربرد یافزارهانرم یدر طراح ین کارمندان استانداردسازدخالت داد یکاربرد  را،یوا

 .نظر استموجود در کاربرد مد یازهاین ییافزار کارا شناسانرم کیگام در توسعه  نیاول

هوداف که به وستهیروز و پمنظم، به یآموزش یهادور  شودیم شنهادیپپ(  بوا ا صورت هدفمند 

 .رندیاند، در دستور کار قرار بیهمسو شد  یدفاع عیصنا یراهبرد

قودامات شودیم شنهادیپت(  سوه یا هوت ت نود در ج طوات   یهدفم شو لارتبا تراک شوو ا یدرون 

 .ردیورت بیص یکارکنان استانداردساز انیها در ماطالعات و دانسته

شوور  یهادر دانشیا  افتهیج،ب سازمان ندیو فرا یآموزش یهادور  شودیم شنهادیپث(  برتر ک

 .شوند ییشناسا یدفاع یبرتر و همسو با راهبردها یتا استعدادها ردیصورت گ

 يانسان یروهاین یبعد احساس اثرگذار( 3

لووف(  سووتیس شووودیم شوونهادیپا بوورد یهاا سوو قیووتحق یبوورا یراه سووا نووهیعه در زمو تو  ییشنا

 .در نظر گرفته شود یاستانداردساز یاجرا یمناسب برا یهابخ  نییبالقو  و تع یهاتیظرف

سوتانداردها یهادور  شودیم شنهادیپب(  بوا ا طوابق  مود یسطح باال، م بوا  یتیریروز  بوق  و منط

 .شود یزیربرنامه یاستانداردساز رانیآموزو مد یبرا یدفاع یراهبردها

بوق بوه ،یعلم یارهایمع ییشناسا یو توسعه برا قیاقدامات تحق شودیم هادشنیپپ(  روز و منط

سواز تیفیو ک ندهایاستاندارد بودن فرا زانیسنج  م یبرا یدفاع یبا اهداف راهبرد  یاستاندارد

 .ردیصورت گ
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