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 کیدهچ

اربردی هدف ک ازنظراست. تحقیق  دیشه ادیدر بن رویالزم در جذب و استخدام ن هاییستگیشا ییشناسااین تحقیق هدف  در

مدرک نفر از خبرگان بنیاد شهید استان قزوین با  53ها پیمایشی است. جامعه آماری شامل روش گردآوری داده ازنظرو 

 یبا داشتن حداقل مدرک کارشناسان نفر از کارشناسان این سازم 01ی و سال سابقه کار 01ارشد و باالتر و حداقل  یکارشناس

 دیشه ادیدر بن رویالزم در جذب و استخدام ن یهایستگیشاخص شای در نظر گرفته شدند. جهت شناسایی سال سابقه کار 3و 

 تحلیل منظوربهشاخص از انجام مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید.  30شاخص از پیشینه و  92تعداد  پیشینه تحقیق بامطالعه

شاخص در  53 یتدرنهاباز، محوری و گزینشی قرار گرفتند و  هایکدگذاریتحت تکنیک  شدهییشناسا هایشاخص ،هاداده

 أییدیتشدند. سپس با انجام تحلیل عاملی  یبنددستهاکتسابی، انتسابی، شغلی و آکادمیک  مؤلفه 4و  ایحرفهبعد شخصیتی و  9

ها، شاخص درنهایت شاخص در این مرحله حذف شدند. 90از منظر کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و  هاشاخصروایی این 

کسب  یشتریب ازیامت یتیابعاد، بعد شخص یبندرتبه جیبر اساس نتابندی شدند. با آزمون کیندال رتبه هاآنو ابعاد اصلی  هامؤلفه

در رتبه اول و  یاکتساب مؤلفه ،یتیبعد شخص هایمؤلفهقرار گرفت. در  یحرفه یستگینسبت به بعد شا یباالتر تیو در اولو

رار اول و دوم ق هایرتبهدر  بیتبه تر کیو آکادم یشغل هایمؤلفه ،ایحرفهبعد  هایمؤلفهدر رتبه دوم و در  یانتساب مؤلفه

 گرفتند.

نسبت به  بایستمیجامعه ایثارگری،  مندیرضایتو افزایش  یفیتباکبا عنایت به اهمیت نقش نیروی انسانی در ارائه خدمات 

 شایستگی در جذب، انتخاب و تعدیل نیروی انسانی اهتمام ویژه ورزید. هایشاخصتعیین و استفاده از 

 .ایحرفه، شایستگی شخصیتی، شایستگی جذب و استخدامی، ستگیشاواژگان کلیدی: 

  



 
 

Abstract: 

Relational force is the most critical element in achieving organizational goals. In order 

to have an optimal recruitment and recruitment system, the competencies of the candidates 

should be considered. This study will identify and prioritize the competencies required in 

recruiting and recruiting staff at the Martyr Foundation. 

The present study is a survey in terms of purpose and data collection method. The 

population consisted of 105 personnel and experts of Qazvin Martyr Foundation. Their indices, 

components and main dimensions were ranked by Kindle test. Based on the dimension ranking 

results, the personality dimension gained more points and was given higher priority than the 

professional competence dimension. In the personality dimensions, the acquired component 

ranked first and the attributable component ranked second, and in the professional dimension, 

occupational and academic components ranked first and second, respectively. 

Given the importance of the role of human resources in providing quality services and 

increasing the satisfaction of the sacrificial community, special attention should be paid to the 

determination and use of merit indicators in recruiting, selecting and modifying human 

resources. 
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