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Extended Abstract 

Abstract 

Given the role of it in the production of science and knowledge, the 

higher education is expected to be a pioneer in the application of up-to-

date and efficient knowledge. In this regard, the subject of attention to 
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new management methods and the subject of communication in new 

organizations in order to increase employee productivity is the aim of this 

study. In the present study, three management concepts compatible with 

new universities; quantum management, human resource productivity and 

organizational empathy have been investigated and it is intended to 

compare the amount of these three variables in Lorestan Universities and 

Lorestan Medical Science Universities. The present study is applicable in 

terms of purpose and has been conducted in terms of data collection 

method with library studies and a prefabricated questionnaire. The 

statistical population in this study is the staff of Lorestan Universities and 

Lorestan University of Medical Sciences in 1396 with 863 people, among 

which 265 people selected by means of the relative classifying sampling 

via the Krejcie & morgan table as sample, were determined relatively in 

each class. To compare the variables in the two universities, the data 

related to the research hypotheses were analyzed using the analysis of 

variance test. According to data analysis, there is a difference between 

quantum management and human resource productivity in Lorestan 

universities and Lorestan University of Medical Sciences, but there is no 

difference between the levels of organizational empathy in these two 

universities. 

Introduction 

Rapid and continuous changes in the world, the increasing growth of 

knowledge and information production has led to the need to change 

organizations from a state of stability and predictability to coordination 

with the uncertainty in all world situations, including the management of 

organizations. The ability of change is one of the most vital capabilities of 

an organization on which the survival and development of the 

organization depends (Vaezi, Adnan Raad, & Shahmohammadi., 2015). 

Quantum management increases the level of empowerment of employees 
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and at the same time provides the ground for consultation and synergy by 

employees and managers (mirkamali & hajkhozeymh, 2020). Today, the 

importance of empathy in new organizations is clear to everyone. 

Organizations as a social phenomenon include a number of people who 

have the ability to cooperate and create different relationships to achieve 

a common goal and therefore have a high need for empathy in their 

organization (Amirkabiri, 2002). Empathy is an incentive force for social 

behaviors and behaviors that lead to group cohesion (Jolliffe & 

Farrington, 2006; Reef, et al., 2010). Empathy is one of the effective 

factors on the development of human relations in the organization and 

consequently leads to psychological improvement in the organization 

(Shahrasebi, Mooghali, Ahmadi, & Amirkhani., 2019). Given that the 

existence of organizational empathy has positive effects on the 

development of organizations and consequently society (Mohammad 

Shafi'I,., Haghshenas, & Afrough (2015) and also in interpersonal 

practices, empathy is a factor of success; The leaders, with appropriate 

methods, can penetrate the beliefs and values of their employees; and 

cause the dynamism, effectiveness and increasing success of the 

organization, because there are always shortcomings and weaknesses in 

the design of organizations. Management and leadership are strong and 

reassuring factors in creating coordination between members, activities 

and also leads them in creating their empathy (Pirooz, khedmati, & 

Beheshtinejad, 2002). Growth and development of organizations, 

especially universities,  will not be possible without considering the basic 

element of manpower, because among the factors of production, the 

manpower factor, unlike other organizational resources, is known as the 

consciousness and coordinator of other factors. The human source is the 

most important investment in each organization, and Index of superiority 

of an organization over other organizations that determines how it 

operates, performance and ultimately the efficiency of the organization 
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(mardani, shahr, babak & khaki, 2019). Employment of motivated, 

capable and productive human resources, in addition to providing quality 

services, can use other resources within the organization in a proper and 

desirable manner and achieve a variety of productivity aspects And 

ultimately make the organization productive (Baradaran & Valijani, 

2016). Since one of the main goals of higher education is to strive for 

quality in the set of activities effective in better educational, research and 

executive performances, The present study seeks to answer the question; 

whether there is a difference between quantum management, 

organizational empathy and human resource productivity in Lorestan 

University and Lorestan University of Medical Sciences? 

Case study  

In this study, all employees of Lorestan University and Lorestan 

University of Medical Sciences, including full-time and part-time 

employees, contract and formal and pact forces have been working in 

these universities; has been reviewed as a case study. 

Theoretical framework  

Manpower productivity is the maximum appropriate use of 

manpower in order to achieve the goals of the organization with the 

minimum time and cost (Azadi, 2014). 

Quantum management is a fully operational skill for managers, 

which fits with the characteristics of organizations in the last century. 

This metaphor for managers' behaviors is derived from quantum theory, 

which is derived from the field of physics (Golshan, 2003). 

The existence of a sense of empathy among the members of an 

organization is called organizational empathy. This empathy must be 

reflected in the interpersonal relationships between employees, between 

managers and employees, and between managers. Empathy is one of the 

factors of internal cohesion of the organization (Davis, 2009). 
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Mirkamali and Haj Khuzimeh (2020) in a study entitled "The 

relationship between managers 'quantum management skills and staff 

readiness for organizational change" which was conducted on employees 

of the University of Tehran showed that there is a positive and significant 

relationship between managers' quantum management skills and staff 

readiness for organizational change (mirkamali & hajkhozeymh, 2020). 

Shahabi Nasab et al. (2021), in their study "The effect of quantum 

management skills on the formation of innovative work behavior based 

on the mediating role of psychological empowerment and knowledge 

management" showed that quantum management skills has a positive and 

significant effect on innovative work behaviors, knowledge management 

and psychological empowerment of employees (Shahabi Nasab, Bahrami, 

Pirzad & Hojjatdoost.2021). 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in 

terms of data collection method. The statistical population of this study is 

all employees of Lorestan University and Lorestan University of Medical 

Sciences, who have been working in these universities in the academic 

year 1397-1396. The statistical population of this study is 843 people, 

which according to Krejcie and Morgan (1970) table, 265 people have 

been selected as a sample. Using the relative class sampling method, a 

sample of 126 people from Lorestan University and 139 people from 

Lorestan University of Medical Sciences were selected. Data collection 

tool consists of three prefabricated questionnaires. 

Discussion and Results 

Analysis of variance was used to analyze the data related to the 

hypotheses. Since the significance level (0.00) of quantum management 

in Lorestan Universities and Lorestan University of Medical Sciences is 

less than the error level of 0.05; therefore this hypothesis is confirmed 
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and there is a difference between the amount of quantum management in 

Lorestan Universities and Lorestan University of Medical Sciences. Since 

the significance level (0.09) of organizational empathy between Lorestan 

Universities and Lorestan University of Medical Sciences is greater than 

the Error level of 0.05; therefore, this hypothesis is not confirmed and 

there is no difference between the level of organizational empathy in 

Lorestan universities and Lorestan University of Medical Sciences. Since 

the significance level (0.00) of human resource productivity in Lorestan 

Universities and Lorestan University of Medical Sciences is less than the 

error level of 0.05; therefore, this hypothesis is confirmed and there is 

a difference between the productivity of human resources in Lorestan 

universities and Lorestan University of Medical Sciences. 

Conclusion 

The results of the first hypothesis showed that the staff of these 

universities has different perceptions of quantum skills implemented by 

their administrators. Despite the fact that both organizations (Lorestan 

University and Lorestan University of Medical Sciences) are located in 

the same geographical area in Iran and have the same environmental, 

social, political and cultural conditions, there is different platform in each 

university for implementing quantum management principles and skills 

based on these basics. According to the research findings, it seems that 

universities can move in the direction of these goals by reforming 

management and using new management methods and scientific 

evaluation and supervision. 

Hypothesis 2: There is no difference between the levels of 

organizational empathy in two different universities. According to what 

has been observed in this research as well as researches (Shariati, &, 

Sanei.2017; Leilami, &, Soltani.2018) it seems that efforts to improve 

organizational communication, information activities inside and outside 
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the organization, Ceremonies and visits, exhibitions and publications, and 

cultural and artistic activities increase organizational empathy in 

universities. 

The results of the third hypothesis showed that the difference in the 

productivity of the staff of the two universities under study and looking at 

previous research (Mousavi, & Yarmohammadzadeh.2015; Koohkan. &, 

Rezaian.2000; Deljoo, &, Tabatabai.2018) probability view 

characteristics, equal job opportunities, training and development of 

human resources, freedom of action of employees, creating financial and 

spiritual incentives, creating a suitable environment for developing the 

spirit of competition and creativity of employees, creating balance 

between staff volume, developing management and satisfying equally the 

internal and external needs of staff is more dependent on human resource 

productivity in organizations with higher human resource productivity; 

and for universities with lower levels of human resource productivity, 

using the results of this research as a Practical guidance is suggested. 

Therefore, it is suggested that managers, officials and experts explain the 

concept of human resource productivity in the universities where they 

work and by formulating strategic planning and drawing its theoretical 

and practical framework, creating a productivity map in human resources 

with the help of Analyzing the effective methods of productivity and use 

successful international experiences and finally proceed with the accurate 

implementation of operational plans. 

Keywords: Quantum management, human resource productivity, 

organizational empathy. 
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لرستان و علوم  یها: دانشگاهی)مطالعه مورد یدر آموزش عال یسازمان

 لرستان( یپزشک

  1نظرزاده مریم

 2پی نیک ایرج

 3آرانی دار معدن عباس

  دهیچک

روز دانش به یریکارگبه درکه  رودیانتظار م ،علم و دانش دیتول در یعال آموزشتوجه به نقش  با

و موضوع ارتباطات  یتیریمد نینو یهابه روش توجهموضوع  راستا، نیا در. باشد شرویپ زین آمدو کار

. در پژوهش حاضر است حاضر پژوهش هدفکارکنان  یوربهره شینو در جهت افزا یهادر سازمان

 یو همدل یمنابع انسان یوربهره ،یکوانتوم تیریمدنو،  یهاسازگار با دانشگاه یتیریسه مفهوم مد

 یهارا در دانشگاه ریسه متغ نیا زانیمموردتوجه قرارگرفته است و در صدد آن است که  یسازمان

و  است یکاربرد هدف،حاضر به لحاظ  پژوهشقرار دهد.  سهیلرستان مورد مقا یلرستان و علوم پزشک

جامعه  .است شده اجرا ساختهشیو پرسشنامه پ یامطالعات کتابخانه باها داده یبه لحاظ روش گردآور

 863با تعداد  1396لرستان در سال  یلرستان و علوم پزشک یهاپژوهش کارکنان دانشگاه نیدر ا یآمار

 و یکرجس جدول از استفاده بانفر که  265تعداد  ،ینسب یاطبقه یریگنمونه روشنفر است که با 

 سهی. جهت انجام مقادندیگرد مشخص نسبت به طبقه هر در بودند شده برآورد نمونهعنوان به مورگان

 انسیوار لیتحلبا استفاده از آزمون  قاتیتحق یهاهیمربوط به فرض یهادر دو دانشگاه، داده رهایمتغ

                                                 
 .یران،دانشگاه لرستان،ا یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس یتی،گروه علوم تربارشد،کارشناس  . 1

mariamnazarzadeh@gmail.com   
 nikpay.i@lu.ac.ir. یران،دانشگاه لرستان،ا یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس یتی،گروه علوم ترب،. دانشیار2

 arani.a@lu.ac.ir. یرانرستان،ا،دانشگاه ل یتیو علوم ترب  یدانشکده روانشناس یتی،گروه علوم ترب، . دانشیار3
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منابع  یوربهره و یکوانتوم تیریمد زانیم نیها بداده لیوتحلهیتجز به توجه با. دیگرد لیوتحلهیتجز

 یسازمان یهمدل زانیم نیلرستان تفاوت وجود دارد اما ب یلرستان و علوم پزشک یهادر دانشگاه یانسان

 دارد.ندو دانشگاه تفاوت وجود  نیدر ا

 .یسازمان یهمدل ،یمنابع انسان یوربهره ،یکوانتوم تیریمد :یدیکل یهاواژه

 مقدمه

 لزوم به توجه موجب اطالعات و دانش دیتول ندهیفزا رشد جهان، مستمر و عیسر راتییتغ

 یتمام در موجود تیقطع عدم با یهماهنگ به یریپذ بینیپیش و ثبات حالت از هاسازمان رییتغ

 ترینحیاتیاز  یکی ر،ییتغ ییتوانا. است شده هاسازمان تیریمد جمله آن از و جهان احواالت

 Vaezi, Adnan) سازمان به آن وابسته است شرفتیسازمان است و بقاء و پ کی هایتوانایی

Raad, & Shahmohammadi., 2015). نینو هایروش سازیپیادهبه دنبال  رانیمد ،روازاین 

. باشندمی ،با جهان امروزه را دارد یهماهنگ ییکه توانا رندهیادگیسازمان  کی جادیا و یتیریمد

 هایروشخود را به مدل و  یجا یسنت هایسازمانتوسعه  هایمدل ،یکوانتوم استعاره در

 اندداده عیسر رییو تغ شدنجهانی ،یدگیچیپ نان،یدر عصر عدم اطم دیجد گرمداخله

(salimi,2019). نوآوریو  تحولو  تغییر هرگونه برای بنیادین ارکان ترینمهماز  یکی دانشگاه 

 ،عالی آموزش فراگرد طریقاز  اقتصادیو  اجتماعی پیشرفت ،استقالل اهداف تحققو  است

 برای الزم توان ،ناپذیرانعطاف هایرویهو  سنتی ساختار با هایدانشگاه. شودمی میسر

 که است الزامی روازاین. (Perry&Christensen, 2016) ندارندرا  الزم تغییرات به ییپاسخگو

 کامالا  هایمهارت ،یکوانتوم تیری. مدنباشند غافل نو هایسازمان هایمشخصهاز  هادانشگاه

استعاره  نی. ااست ریاخ قرندر  هاسازمان هایویژگیاست که متناسب با  رانیمد یبرا یاتیعمل

 شدهبرگرفته کیزیاست که از عرصه علم ف یکوانتوم هیبرگرفته از نظر ران،یمد یرفتارها یبرا

و  دهدمی شیکارکنان را افزا یسطح توانمند ،یکوانتوم تیریمد(. Golshan,2003) است

 mirkamali) کندمیرا فراهم  رانیتوسط کارکنان و مد افزاییهممشورت و  نهیزم حالدرعین

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARobert+K.+Christensen
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& hajkhozeymh, 2020) .نو بر همگان آشکار شده  هایسازماندر  یهمدل تیاهم امروزه

 ییتوانا یکه دارا استافراد  ایعدهشامل  ،یاجتماع دهیپد کی عنوانبه هاسازماناست. 

به  ییالبا ازین درنتیجهو  هستند مشترک هدف به لین یبرا گوناگون یروابط جادیو ا یهمکار

 یرفتارها برانگیزاننده یروین ی(. همدلAmirkabiri,2002د )نخود دار سازمان در یهمدل

 & Jolliffe 2006) دارد یرا در پ یاست که انسجام گروه ییو رفتارها یاجتماع

Farrington,;2010 Reef, et al, .)در سازمان  یبر توسعه روابط انسان مؤثراز عوامل  یهمدل

 ,Shahrasebi, Mooghali) گرددمیدر سازمان  یروان یآن موجب بهساز تبعبهاست و 

Ahmadi, & Amirkhani., 2019در  یاثرات مثبت یسازمان یوجود همدل نکهی(. با توجه به ا

 & ,Mohammad Shafi'I,.,Haghshenas) جامعه دارد درنتیجهو  هاسازمان شرفتیپ

Afrough, 2015) آیدمی حساببه تیعامل موفق زین یشخص نیب یدر عملکردها یهمدل و .

 کارکنان خود نفوذ کنند هایارزشدر باورها و  توانندمیمناسب  هایروشامروزه رهبران با 

(Moghimi, Rahbari, & Eslamie., 2007) روزافزون  تیو موفق اثربخشی ،ییایو باعث پو

وجود دارد  هاییضعفو  هاوکاستیکمهمواره  هاسازمان یدر طراح چراکهسازمان گردند؛ 

و  هافعالیت اعضا، نیب یهماهنگ جادیا در بخشاطمینانو  یقو یعامل یو رهبر تیریمدکه 

اهداف سازمان  ختنیرهبر با در هم آم قتیاست. در حق هاآن یهمدل جادیدر ا تیهدا نیهمچن

به اهداف  یابیدست یبرا یشتریب اقیو اشت زهیکارکنان با انگ شودمیو اهداف کارکنان باعث 

مهم در  نیا و  (Pirooz, khedmati, & Beheshtinejad,. 2002) ندینما الشسازمان ت

 شیبا افزا یسازمان یکه همدل روستازاینمصداق دارد.  هاسازمان گریهمچون د زین هادانشگاه

آموزش  یتوانمند در جهت محقق ساختن اهداف متعال ییروین تواندمیسازمان  نیا یاثربخش

و ارتباطات در  یاز روابط انسان ییبا ارائه الگو توانندمی هادانشگاهکشور باشد.  یعال

است، در جهت حرکت  یمنابع انسان یرشد شخص شبردیبا پ توأمنو و کارآمد که  هایسازمان

 مؤثرنو  هایسازمان هایویژگیو توجه به  تیریمد یسنت هایروشدر  رییتغ یبرا هاسازمان

 باشند.
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 ،یانسان یروین یاساس رکن به توجه بدون ،هادانشگاه ویژهبه هاسازمان ٔ  توسعهرشد و 

 منابع ریبرخالف سا یانسان یرویعامل ن د،یعوامل تول انیدر م ازآنجاکه. ستین پذیرامکان

 ،یانسان یروین ،شودمیعوامل شناخته  ریسا کنندههماهنگشعور و  ینبه عنوا یسازمان

 هایسازمان برسازمان  کی یرود و شاخص برتر یهر سازمان به شمارم هیسرما ترینبزرگ

 mardani) کندمی نییبازده سازمان را تع درنهایتاست که نحوه عملکرد آن، عملکرد و  گرید

shahr babak & khaki, 2019) عالوه ،وربهره و توانمند ،انگیزه با یانسان نیروی کارگیریبه 

 استفاده مطلوب و ستهیشا نحو به سازمانیدرون منابع ریسا از تواندمی ،کیفیت با خدمات ارائه بر

 & Baradaran) کند وربهره را سازمان تاا ینها و سازد محقق را وریبهره هایجنبه انواع و دینما

Valijani,2016 .)یمنابع انسان ،یآموزش هایسازمان یفکر هیسرما هایزیرساخت ترینمهم 

قدرت تفکر و  شرفته،یپ یفناور ،یتیریمد یابزارها کارگیریبهبا  تواندمیکه  هاستآن

 ,Bahadori)بگذارد یشگرف ریسازمان تأث عملکرد برو تعهد خود،  مانیا زیو ن تیخالق

Babaei, & 2013.,Mehrabian) .اهتمام در  ،یآموزش عال یاز اهداف اصل یکی ییآنجا از

 یپژوهش ،یآموزش فیاست که در انجام بهتر وظا هاییفعالیتبه مجموعه  بخشیکیفیتجهت 

مسئوالن و  ران،یمد یبرا ییراهنما تواندمیپژوهش  نیا جیباشند، نتا مؤثر توانندمی ییو اجرا

، عدم پرداخت و الذکرفوقتوجه به مالحظات  باباشد.  یکارشناسان در حوزه آموزش عال

که موضوع  یتیپژوهشگران و اهم ریسا یاز سو یالدر آموزش ع ریسه متغ نیا سهیانجام مقا

 به حاضر پژوهش در نیمرتبط با آن دارد، بنابرا یتیرینو و مسائل مد هایدانشگاه هایویژگی

و  یسازمان یهمدل ،یکوانتوم تیریمد زانیم نیب ایآ که میهست سؤال نیا به پاسخ دنبال

 لرستان تفاوت وجود دارد؟ یدر دو دانشگاه لرستان و علوم پزشک یمنابع انسان وریبهره
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 ینظر چارچوب

 انسانی نیروی وریبهره

 تالش هرگونه در اساسی عنصر رایز است؛ وریبهره اریمع ترینمهم انسانی نیروی وریبهره

 ترینبراارزش 1مارشرال آلفررد (.,2013Jabarzadeh) اسرت انسرانی نیرروی ،وریبهره بهبود برای

 نیرروی وریبهرره(. (Nasrpour,2003 کنردمی قلمرداد انسرانی نیروی پرورش را گذاریسرمایه

زمران  نیبا کمترر سازمانتحقق اهداف  منظوربه یانسان یرویحداکثر استفاده مناسب از ن ،انسانی

منرابع  وریبهرره ،2تیو گلداسرم ی(. برر اسراس مردل هرسرAzadi ,2014( اسرت نهیو حداقل هز

 :است ریبه شرح ز مؤلفه 7 یدارا یانسان

است که کارکنان  هاییرتمهادانش و  یبه معنا ییتوانا ؛(هامهارت)دانش و  ییتوانا -1

 (.Hersey& Blanchard, 2001. )دارند ازین آن به نقش کی موفقبه انجام رساندن  یبرا

کارکنران،  یآن اسرت کره بررا یبه معنرا نقشوضوح  ؛تصور نقش( ای درک) وضوح -2

 (.Hersey& Blanchard, 2001باشد ) شدهپذیرشانجام کار درک و  ینحوه، محل و چگونگ

 تیرمقاصرد و اولو نیربره ا دنیاز مقاصد و اهداف عمده و نحوه رس یدرک کامل دیبا کارکنان

 ,Danyali Deh Hoz)داشته باشند تا بتوانند سازمان را به سمت اهداف خود سروق دهنرد  هاآن

Allameh & Mansoori,2013.) 

کامل کردن و  یبرا کارکنان تالش و لیتما یمعنا به زهیانگ ؛(لیتما ای زهیپاداش )انگ -3

 & Ahmadi Baladehi, Riahi) اسررت آمیزتوفیررق ایگونررهبهنقررش  کیررانجررام دادن 

Raskhadiv,2016.)  هراپاداش نیرا ،نماینردمیرا کره پراداش دارنرد، دنبرال  یفیتکرال طبعاامردم 

 ایرمثبرت در مرورد عملکررد کارکنران و  ینراملموس باشرند. بازخوردهرا ایرملمروس و  تواندمی

برره شررمار آورد  هاسررازماندر  زشیررانگ سررتمیاز س یبخررش مهمرر ترروانمیرا  شررانیاز ا ییدلجررو
(Danyali Deh Hoz Et all., 2013.) 

                                                 
1. Alfered Marshal 

2. Hersey& Goldsmith 
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 اثربخشری لیرسرازمان در تکم کیرکارکنران را در  آنچره ؛(یسازمان تیکمک )حما -4

 .,Ahmadi 2016) اسرت یسرازمان تیرحما ایرکمک  ،نمایدمیکار کمک  اینقش  کیانجام 

Baladehi et al.) یبررا کره یانسان منابع یکاف رهیذخ و التیتسه و زاتیتجه ،یکاف بودجه مثل 

 ایرو  میمستق تواندمی یسازمان تیحما (Rezaian, 2007) . است مناسب کار آمیزموفقیت انجام

 باشد. غیرمستقیم

 یعملکررد کارکنران تنهرا بره معنرا برازخورد ؛)آموزش و بازخورد عملکرد( یابیارز -5

 .اسرت مدنظرفرد به او  روزانهعملکرد  یررسمیبلکه ارائه غ ستین ایدورهو  یرسم یدهایبازد

(Rezaian, 2007)  یرسرم طوربرهرا  یمنفر ایرمثبرت  اریبسر یعملکردها توانمیروش  نیا در 

 .(KirkPatrick ،2007)مستند ساخت 

 هایصرمیمتاعمرال و  یعنریاصطالح اعتبار  ؛(کارکنان ی)اعمال معتبر و حقوق اعتبار -6

 دیربا رانیمرد (.Ahmadi Baladehi etal.,2016) باشرد ینسبت به کارکنان معتبر و حقروق ریمد

 سرتاوردار برخ یو قانون یآنان درباره کارکنان از بار حقوق ماتیحاصل کنند که تصم نانیاطم

(Sayad,2014). 

 نظیرر عملکردمؤثر بر  محیطیعوامل  سایرو  محیطانطباق با  ؛(یطی)تناسب مح طیمح -7

 ,Hersey, Blanchard, &,Johnson) کننردگانتأمینمصروب و  قروانینبازار،  موقعیترقابت، 

1996.) 
 کوانتومی تیریمد

کره  (2001) 1نرگیشرلتون و دارل یکوانتروم تیریمد مدلپژوهش  نیمورد استفاده در ا مدل

 :است ریاست، به شرح ز یمهارت کوانتوم 7شامل 

 دنیرد یبررا یی. توانرامتضراد و متنراق  شیوه به کردن فکر توانایی: یکوانتوم دنید -1

 یباورهرا و انتظرارات اسراس بر و است یذهن ذاتاا تیواقع که منطق نیا بر یمبتن و است هدفمند

 (.Shelton & Darling, 2003) کندمی ظهور کننده مشاهده

                                                 
1. Shelton & Darling 
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 ,Darling & Walker) اسرت متضراد ایگونرهبه کرردن فکرر ییتوانا :یتفکر کوانتوم -2

 هرایحلراه صرورتبه را متضراد ظاهراا هایگزینه تا دهدمی امکان رانیمد به مهارت نیا (.2001

 .(Shelton & Darling, 2003) درآورند خالق اریبس

. (Darling, 2001)اسرت  بخشحیرات و زنرده احسراس ییتوانرا: یاحساس کوانتووم -3

و  انررییاز  براالییسرطوح  تواننردمی مردیرانفعرال.  الاکرام ایگونرهبهاحسراس کرردن  توانایی

 با تغییراتکنند تا  حفظ وقایعمثبت همه  هایجنبه رویتمرکز  طریقاز  سادگیبهرا  شورونشاط

 (. (Afjahi & Hamzehpour, 2014اتفاق افتد  شتریب سهولت

 ,Dargahi)اسرت  یخالقانره و شرهود وهیدانسرتن بره شر ییتوانرا: یشناخت کوانتووم -4

 ظرفیرت و دارد شرهودی یحالت ،نیست خطی فرایند آگاهی کسب ،یکوانتوم شناخت در (.2005

 (.Mokhtari Nouri & Khadem Al-Husseini, 2008) است نهایتبی آن

 ,Gribbin) است مسئوالنه وهیش به عمل یبرا ییتوانا یکوانتوم عمل: یعمل کوانتوم -5

. انتخراب کشراندمیمسئوالنه  هایانتخابرا به  ریمد ،ی. به کار بستن مهارت عمل کوانتوم(2015

. هرر سرازدمیمتعهرد  ،یتیریمرد هایگزینرهشردن  ترآگاهانرهرا به هرچه  ریمد نیمسئوالنه همچن

 لیربره دل نیبلکه همچن ،گذاردمی اثر ندهیآ هایانتخاببر احتمال  تنهانه ریمد ٔ  آگاهانهانتخاب 

اسررت  مررؤثر زیررن گرررانید نرردهیآ هررایانتخاباشررخا ، بررر  نیبرر یکوانترروم یدرونرر یهمبسررتگ

(Golshan,2003). 

 اسرت یزندگ یعیطب یندهایفرآ به اعتماد ییتوانا ،یکوانتوم اعتماد: یاعتماد کوانتوم -6

 .(Shelton, Yang & Liu, 2005). است شده مشتق آشوب هینظر از که

 صرورتبه گررانید برا ارتبراط ییتوانرا یعنری ،یکوانتروم تیموجود: یوجود کوانتوم -7

 ,Shelton & Darling) نردیبب یگررید چشرمان قیرطر از را جهران بتوانرد کس هر که یمفهوم

، مفهروم کوچرک بسریاردر سطوح  وارد شدن در روابط است درواقع تواناییمهارت  این .(2003

، درواقررع .(Afjahi & Hamzehpour,2014) کنرردمی پیردا معنرریفقررط در روابرط  موجودیرت
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 هرایترس برر کره اسرت ارتبراطی چنرین طریرق از. اسرت برد -برد تعارض حل برای نیازیپیش

 (.Shelton & Darling, 2000) شودمی غلبه یآن هایدفاع و یدرون

 یسازمان یهمدل

 یبره آن همردل دیرسرازمان بره وجرود آ کیر یاعضرا انیردر م یاحساس همردل کههنگامی

و کارکنران و روابرط  رانیکارکنان و روابط مد یفرد نیدر روابط ب یهمدل نی. اندیگو یسازمان

 ,Davis) استسازمان  یاز عوامل انسجام درون یکی یخود را نشان دهد. همدل دیبا رانیمد نیب

 دارد: تأثیر یسازمان یعامل بر همدل پنج( 2011) 1یمدل جورف اساس بر (.2009

سرات و احسا تیراشرخا ، موقع امیرپ رفتنیو پرذ دنیرفهم معنرایبره  یهمدل ؛یهمدل -1

امرل ع وافراد  یدرون تیظرف درواقع یهمدل (Farhanfar, Nadi& Molavi, 2015) .هاستآن

 شررودمیروابررط  میو تنظرر یاسررت کرره باعررث انسررجام گروهرر یاجتمرراع یرفتارهررا زاننرردهیبرانگ
(Mohammad Shafi'I et al., 2015.) 

، هاآن مشتمل بر شناخت احساسات و استفاده درست از یجانیه هوش ؛هیجانی هوش -2

 هرایمهارتو  هاتکانرهکنتررل  ،وخرویخلقاداره مطلروب  ییمناسرب، توانرا هایتصمیمگرفتن 

را  یارتبراط هرایمهارتبره کرار برردن  یمناسب برا یبستر درنتیجهمطلوب است، که  یاجتماع

 (.Perch, 2013گردد ) جادیا یآن همدل وسیلهبهتا  کندمیفراهم 

 شرررودمی مربررروط کارکنررران گرایهررردف یرفتارهرررا بررره زشیرررانگ زش؛یوووانگ -3

(Hasanzadeh,2018 .)حرس موجرب، آغراز و ایرنرفترار اسرت.  یکانجام دادن  دلیل، انگیزه 

 .Rezaian,2000)) سازدمی معینرفتار هر فرد را  کلیو جهت  شودمی فعالیتادامه 

نباط مشرترک از اسرت یسرتمیس عنوانبرهفرهنرگ  فیردر صورت تعر ؛سازمانیفرهنگ -4

 ایاصرلی هرایگیویژاسرت از  ایمجموعه ،سازمانیفرهنگ آنگاه ،سازمان کیاعضا نسبت به 

 یکدسرتدارنرد کره  نظراتفراقهمه اعضرا  ،هاسازماندر  درواقع نهدمیارج  هاآنکه سازمان به 

 (.Ecoplago, 2011) کندمی تیهدا یرفتار نامرئ یافراد را در جهت نوع دا،یناپ

                                                 
1. Jorfi 
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و آن را  کنردمی فیسرازمان را توصر کیاست که  هاییویژگی مجموعه ؛جوسازمانی -5

ازمان را رفتار افراد در س است و داریدر طول زمان پا باایتقر ،سازدمی زیمتما گرید هایسازماناز 

کررد:  انیرب تردهسرا یانیررا بره ب جوسرازمانی تروانمی .(Perch, 2013) دهردمیقرار  تأثیرتحت 

 (.Baker, 1992)« هستند کار بهاست که در آن مشغول  یطیدرک کارکنان از مح ،جوسازمانی»

 قیتحق نهیشیپ

کره  دهردمیاسرت، نشران  شردهانجامکه توسط پژوهشگر  ایکتابخانهو  یدانیم هایبررسی

منرابع  وریبهررهو  یسازمان یو همدل یکوانتوم تیریمد زانیم ایمقایسه یجهت بررس یپژوهش

 نداشرته رقررا پژوهشرگر دسرترس در زیرن هاسرازمان ریدر سرا نیو همچن یدر آموزش عال یانسان

 کند:میک کم قیتحق مسئله یبه بررس که شودمیاشاره  هاییپژوهش. در ادامه به است

در  یکوانتروم یمدل رهبر یطراح "تحت عنوان ی(، در پژوهش2018پور و همکاران ) ینظر

 یبررا یمردل یه طراحرب "یریتفس-یساختار سازیمدل کردیبا استفاده از رو یتدول هایسازمان

پررژوهش متخصصرران و خبرگرران  نیرردر ا یپرداخترره اسررت کرره جامعره آمررار یکوانترروم یرهبرر

 (Nazarpour, Arefnejad & Shariatnejad, 2018) .لرستان بوده است یدولت هایدانشگاه

 تیریمد هایمهارت رابطه " عنوان تحت یپژوهش در( 2020) مهیخز حاج و یرکمالیم

شگاه تهران کارکنان دان یبر رو که "یسازمان رییتغ یبرا کارکنان یآمادگ و رانیمد یکوانتوم

 کارکنان یآمادگ و رانیمد یکوانتوم تیریمد هایمهارت نیب که دادند نشاناجرا شده است 

 .(mirkamali& hajkhozeymh (2020,دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه یسازمان رییتغ یبرا

 ادارات کارکنان هیکل یرو بر که عنوان نیهم با یپژوهش در(، 2018) یمراد و یقنبر نیهمچن

ابطه مثبت و ر هماندادند که  نشان زیاست، ن شدهانجامشهرستان همدان  وپرورشآموزش

 .(Ghanbari & Moradi, 2018) داردوجود  دارمعنی

در  تیریمرد یکوانتروم هایمهارت تأثیر" خود مطالعه در(، 2021) همکاران و نسب یشهاب

 تیریو مرد شرناختیروان یتوانمندسراز یانجینوآورانه با اتکا به نقش م یرفتار کار گیریشکل
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نوآورانره کارکنران،  یکرار یبرر رفتارهرا تیریمد یکوانتوم هایمهارتنشان دادند که  "دانش

 دارد داریمعنریمثبرت و  ترأثیرکارکنران  شرناختیروان توانمندسازیدانش کارکنان و  تیریمد

(Shahabi Nasab, Bahrami, Pirzad & Hojjatdoost, 2021.) ( در 2020) رشیپرذ و بنردهیز

 معتقرد "یسازمان یچابک و عملکردکوانتوم بر  تیریمد هایمهارتنقش  یبررس"پژوهش خود 

 ,zibandeh & Pairesh) دارد ریثأکارکنان ت یبر عملکرد و چاالک یکوانتوم تیریکه مد است

2020.) 
 وریهررهب یدیرعوامرل کل ییشناسرا"( با عنروان 2021) همکاران و یدلبرپژوهش  هاییافته

برر  ؤثرمرکره عوامرل  دهردمیدانشرگاه قرم، نشران  موردمطالعرهدر  "دانشرگاه  یکارکنان سرتاد

بهبرود  یاسرت و بررا یطریو عوامرل مح یعوامل فررد ،یکارکنان شامل عوامل سازمان وریبهره

 لیتسرره شررغل بررا کارکنرران و تناسررب ،یماننررد آمرروزش سررازمان یکارکنرران برره عرروامل وریبهررره

 .) Abedini &delbari, Rajaeipour (2021,است شده تأکید یارتباطات سازمان

کارکنان  یبرا وریبهرهمدل  یطراح" خود پژوهش در( 2019) یشهربابک و خاک یمردان

 وریبهرره یابر ییالگو ،"اطالعات و ارتباطات یبر نقش فناور دیمسلح با تأک یروهایدانشگاه ن

 نردداد ارائرهاطات اطالعات و ارتب یبر نقش فناور تأکیدمسلح با  یروهاین هایدانشگاهکارکنان 
mardani shahr babak & khaki, 2019).) 

 عوامرل لیرو تحل ییشناسرا"خرود پرژوهش در( 2020) همکراران و مراجالن یمشک نیهمچن

 54 ،"تیریدبرر عامرل و مر دیربرا تأک یخردمات هایسرازماندر  یمنرابع انسران وریبهرهشاخص 

 تیرفید: کبعر 4را در  هاشراخص نیرنمودنرد و ا ییکارکنران شناسرا وریبهرره یشاخص را بررا

و  تیریدمرعامرل  کیرسازمان و برا  طیو مح ریزیبرنامه-یهدفگذار ق،یپاداش و تشو ،یرهبر

 شرنهادیکارکنان پ وریبهره یمدل برا کی ،هاشاخص نیو بر اساس ا اندشده یطبقه بند یرهبر

 (.,meshki bajlan, sattari, soleimani, 2020 &daryani) استشده 
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 یهمردل بهبرود مردل ارائره و نیریتب" عنروان برا یپژوهشر در (،2019) همکراران و یشهراسرب

 ،یعلر طیشرراعامل:  4 ،"ادیبن داده هینظر کردیرو با کشور آموزش سنجش سازمان در یسازمان

 یسرازمان یمردل همردل کیرقالرب  در را امدهایراهبردها و پ ،ایزمینه، عوامل گرمداخلهعوامل 

 یبررسر" پرژوهش در (2018) یآزاد و یعبرد (.Shahrasebi et al., 2019) انردنموده یمعرفر

 جرادیبرر ارتباطرات، ا مرؤثرعوامرل  یبره بررسر ،" یهمدل و تعهد جادیعوامل بهبود ارتباطات و ا

 & Abdi) 2018,) انردپرداخته المیرا یدر کارکنان دانشگاه علوم پزشرک یسازمان یتعهد و همدل

Azadi. یسرازمان یهمدل جادیبر ا مؤثرعوامل  ییشناسا "و همکاران در پژوهش خود یسرفراز 

برر  مرؤثرقررار داده و عوامرل  یرا مورد بررس یسازمان یکه مفهوم همدل اندداشتهبر آن  ی، سع"

 قررار دهنرد ییو شناسرا موردمطالعرهالرستان  یرا در دانشگاه آزاد اسالم یسازمان یهمدل جادیا

Sarfarazi, Shams & Rahmanian, 2019)). 

 پژوهش یمفهوم مدل

 
 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل
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 پژوهش هایفرضیه

فراوت وجرود تلرسرتان  یلرستان و علوم پزشرک هایدانشگاهدر  یکوانتوم تیریمد زانیم نی. ب1

 دارد.

 .اوت وجود داردلرستان تف یستان و علوم پزشکرل هایدانشگاهدر  یسازمان یهمدل زانیم نی. ب2

جرود لرستان تفاوت و یکستان و علوم پزشرل هایدانشگاهدر  یمنابع انسان وریبهره زانیم نی. ب3

 .دارد

 پژوهش روش

هرا از نروع داده یو به لحاظ روش گرردآور یپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربرد

 علروم و لرسرتان دانشرگاه کارکنران یتمرام پرژوهش، نیا یآمار جامعهاست.  یشیمایپ یفیتوص

و  یمرانیو پ یو رسرم یقرارداد یروهاین ،وقتپاره ووقت تمام کارمندان شامل لرستان، یپزشک

انرد. ها مشغول بره کرار بودهدانشگاه نیدر ا 1396-1397 یلیکه در سال تحص باشندیم یاپرویه

( 1970) 1و مورگران ینفر است کره برا توجره بره جردول کرجسر 843پژوهش  نیا یجامعه آمار

 ،ینسرب یاطبقره یریگاند. برا اسرتفاده از روش نمونرهشرده آوردعنوان نمونه بررنفر به 265تعداد 

لرسررتان  یدانشررگاه علرروم پزشررکنفررر از  139نفررر از دانشررگاه لرسررتان و  126بررا تعررداد  یانمونرره

ها احراز شغل در مشاغل دانشرگاه طیدر شرح شغل و شرا تیجنس کهییازآنجا واند شدهانتخاب

انتخراب نمونره موردمطالعره موردتوجره قررار نگرفتره  در تیجنس ،اییصهخص ریمتغ ،یستمؤثر ن

 لیرتحل آزمرونپرژوهش از  نیدر ا قیتحق هاییهفرضمربوط  یهاداده وتحلیلیهتجز یبرااست. 

 .است هاستفاده شد انسیوار

و  ؛یاکتابخانرهپرژوهش از مطالعرات  نهیشیو پ ینظر یمبان لیاز قب یاطالعات یگردآور یبرا

برا ابرزار  یدانیرپرژوهش از روش م هاییهفرضر یاطالعرات الزم جهرت بررسر یگرردآور یبرا

                                                 
1. Krejcie & morgan 
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 اول است، شدهیلتشک ساختهیشپرسشنامه پ سه ازها داده یگردآور ابزاراستفاده شد. پرسشنامه 

 یبررا دومو  ((2014) غمبردوسرتیپ)پرسشرنامه  سرؤال 30 یسرازمان یهمردل ریسنجش متغ یبرا

 ریمتغ یسوم برا و ((1980) تیگلداسم پرسشنامهسؤال ) 26 یمنابع انسان یوربهره ریسنجش متغ

پرسشرنامه توسرط  ییمحتوا ییروا. است(( 2011) یمیعظ)پرسشنامه  سؤال 34 یکوانتوم تیریمد

 کیرپرسشرنامه در  نیرا ییایرقررار گرفرت و پا ییردتأدانشگاه لرستان مرورد  علمییئته یاعضا

در  سرؤاالتارائره  بیرکرونبرا  بره ترت یآلفرا بینفر( با استفاده از ضرر 30)با  یآزمون مقدمات

 ییردتأبعرد  ریردو متغ یبررا بیربره ترت 80/0و  93/0اول و  ریرمتغ یبررا 82/0پرسشنامه با اعرداد 

 .دیگرد

 پژوهش یهاافتهی

 موردمطالعه یرهایمتغ عیتوز بودن نرمال نییتع جهت رنفیاسم -آزمون کلموگروف  جینتا .1جدول 

 یداریسطح معن zآماره  اریانحراف مع نیانگیم تعداد موردمطالعه یرهایمتغ

QM 53/0 76/0 16/9 84/96 265 یکوانتوم تیریمد 

OC 07/0 49/1 80/6 96/25 265 یسازمان یهمدل 

HP 13/0 16/1 69/8 84/66 265 یمنابع انسان یوربهره 

 z یهارهآما یدست آمده برا ریمقاد اساس بر، دهدیمنشان  1جدول  جیکه نتا یطورهمان

 کهییاازآنج(. P>05/0) ندنرمال برخوردار عی، از توزموردمطالعه یرهایمحاسبه شده، متغ

از  هاهیفرضمربوط به  یهاداده لیوتحلهیتجز ینرمال بود، برا موردمطالعه یرهایمتغ عیتوز

 .دیاستفاده گرد انسیوار لیتحل آزمون

سرتان تفراوت لر یلرستان و علروم پزشرک یهادانشگاهدر  یکوانتوم تیریمد زانیم نیب .1 هیفرض

 وجود دارد.
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 05/0 ی( از سطح خطرا00/0) یداریمقدار سطح معن کهییازآنجا، 2اطالعات جدول  اساس بر

در  یکوانتروم تیریمرد زانیرم نیبرو  ردیرگیقررار م دییرمورد تأ هیفرض نیا نیکمتر است؛ بنابرا

 لرستان تفاوت وجود دارد. یلرستان و علوم پزشک یهادانشگاه

 یپزشک علوم و لرستان یهادانشگاه در یکوانتوم تیریمد سهیمقا .2 جدول

 هیفرض
 مجموع

 مربعات
 یآزاد درجه

 نیانگیم

 مربعات
 F آماره

 سطح

 یداریمعن

 یهادانشگاهدر  یکوانتوم تیریمد زانیم نیب

لرستان تفاوت وجود  یلرستان و علوم پزشک

 دارد.

60/3 1 60/3 27/61 00/0 

ان تفاوت لرست یلرستان و علوم پزشک یهادانشگاهدر  یسازمان یهمدل زانیم نیب .2 هیفرض

 .وجود دارد

 05/0 ی( از سطح خطرا09/0) یداریمقدار سطح معن کهییازآنجا، 3اطالعات جدول  اساس بر

در  یسرازمان یهمردل زانیرم نیبرو  ردیرگیقررار نم دییرمرورد تأ هیفرضر نیا نیاست؛ بنابرا شتریب

 .وجود ندارد یلرستان تفاوت یلرستان و علوم پزشک یهادانشگاه

 یپزشک علوم و لرستان یهادانشگاه در یسازمان یهمدل سهیمقا .3 جدول

 هیفرض
 مجموع

 مربعات
 یآزاد درجه

 نیانگیم

 مربعات
 F آماره

 سطح

 یداریمعن

 یهادانشگاهدر  یسازمان یهمدل زانیم نیب

لرستان تفاوت وجود  یلرستان و علوم پزشک

 .دارد

15/0 1 15/0 89/2 09/0 

وت لرستان تفا یپزشک لرستان و علوم یهادانشگاهدر  یمنابع انسان یوربهره زانیم نی. ب3 هیفرض

 .وجود دارد
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 ی( از سطح خطا00/0) یداریمقدار سطح معن کهییازآنجا، 4اطالعات جدول  اساس بر

 یمنابع انسان یوربهره زانیم نیبو  ردیگیقرار م دییمورد تأ هیفرض نیا نیکمتر است؛ بنابرا 05/0

 لرستان تفاوت وجود دارد. یلرستان و علوم پزشک یهادانشگاهدر 

 یلرستان و علوم پزشک یهادر دانشگاه یانسان یروین یوربهره سهیمقا .4 جدول

 هیفرض
 مجموع

 مربعات
 یآزاد درجه

 نیانگیم

 مربعات
 F آماره

 سطح

 یداریمعن

در  یمنابع انسان یوربهره زانیم نیب

لرستان  یلرستان و علوم پزشک یهادانشگاه

 تفاوت وجود دارد.

31/6 1 31/6 59/70 00/0 

 گیری نتیجه و بحث

 توانیحاضر م پژوهشدر  هایافتهو  یشینپ یهاپژوهش هاییافتهو  ینظر یتوجه به مبان با

شده در آموزش انجام هاییسهمقا یجبا توجه به نتا یتو درنها پرداخت گیرییجهو نت یصتلخ به

ه س مقایسه جهت درژوهشگر . پنمودها ارائه دانشگاه یبرا یو کاربرد یعمل هاییشنهادپ ی،عال

از  ،موردمطالعه یرهایپس از اثبات نرمال بودن متغ عالی، آموزش در پژوهش مورد یرمتغ

 یآمده برادستبه یهاوجود تفاوت معنادار در داده یبررس جهت واریانس تحلیلآزمون 

 مورد یرهایمتغ داوری،یشپ گونهیچبدون ه ینجامورد پژوهش استفاده نمود و در ا یرهایمتغ

ست که در ااز آن  یپژوهش حاک هاییافته یتو درنها استرا مورد آزمون قرارگرفته  پژوهش

 شده است:شرح گزارش ینبد یجپژوهش، نتا یهسه فرض یبررس

لرستان  یلرستان و علوم پزشک یهادر دانشگاه یکوانتوم یریتمد یزانم بیناول:  فرضیه

از  یها برداشت متفاوتدانشگاه ینگرفت کارکنان ا یجهنت توانیم روین. ازاتفاوت وجود دارد

هر دو سازمان )دانشگاه  ینکها رغمیخود دارند. عل یرانتوسط مد یکوانتوم یهامهارت یاجرا

ارند و قرار د یرانا کشوردر  یاییمنطقه جغراف یکلرستان( در  یلرستان و دانشگاه علوم پزشک

 متفاوتیبستر  دانشگاه دو ایندارند اما در  یکسانی یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع یطی،مح یطشرا
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ها به وجود دارد. دانشگاه یمبان ینبر ا یمبتن یهاو مهارت یکوانتوم یریتمد یمبان یاجرا یبرا

و  یانواسطه کارکنان و دانشجوعلم و دانش و به یعو توز یدسبب ارائه خدمات متنوع در تول

 یدر توسعه اقتصاد یشرو،سازمان پ یکمناسب از  ییالگو یجخود با ارائه و ترو یالنالتحصفارغ

 ،هادانشگاه رسدیپژوهش به نظر م هاییافتهدارند. با توجه به  یمهم یرکشور تأث یک یو فرهنگ

در  توانندیم یو نظارت علم یابیو ارز یریتیمد یننو یهاو استفاده از روش یریتبا اصالح مد

 .یداهداف حرکت نما ینا یراستا

وجود ندارد. با  یدر دو دانشگاه مختلف، تفاوت یسازمان یهمدل یزانم ین: بدوم فرضیه

 ,& ,Shariati) یهاپژوهش یزو ن استشده مشاهده پژوهش این درتوجه به آنچه 

Sanei.2017; Leilami, &, Soltani.2018 )ی،سازمان ارتباطاهتمام در بهبود  رسدینظر م به 

 هاییتفعال یدها،و بازد یفاتتشر هاییتفعال ی،سازماندرون و برون یرساناطالع هاییتفعال

در  یسازمان یهمدل یشموجب افزا یو هنر یفرهنگ هاییتو انتشارات و فعال یشگاهینما

 .شودیها مدانشگاه

 بادر دو دانشگاه مختلف، تفاوت وجود دارد.  یمنابع انسان یوربهره یزانم ینسوم: ب یهفرض 

به  یکارکنان دو دانشگاه مورد پژوهش و با نگاه یوربهره یزانتوجه به مشاهده تفاوت در م

 ,&.Mousavi, & Yarmohammadzadeh.2015; Koohkan) یشین؛پ یهاپژوهش

Rezaian.2000; Deljoo, &, Tabatabai.2018 )یهافرصت های،یژگیمشاهده و احتمال 

و  یمال یهامشوق یجادعمل کارکنان، ا یآزاد ، یانسان یرویبرابر، آموزش و توسعه ن یشغل

توازن  یجادکارکنان، ا یتو خالق یریپذرقابت یهتوسعه روح یمناسب برا یفضا یجادا ی،معنو

 بر یطور مساوکارکنان به یرونیو ب یدرون یازهایارضا ن و یریتحجم کارکنان، توسعه مد ینب

 یشترب ،هستند یباالتر یمنابع انسان یوربهره یکه دارا ییهادر سازمان یانسان منابع یوربهره

 یریکارگهستند، به یمنابع انسان یوراز بهره ترییینکه در سطح پا ییهادانشگاه یاست و برا

 گرددیم یشنهادپ روین. ازاگرددیم یشنهادپ یرهنمود عمل یکعنوان ها بهپژوهش این یجنتا

محل  یهادانشگاه در یمنابع انسان یورمفهوم بهره یینو کارشناسان به تب ینمسئول یران،مد
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 ،آن یو عمل یچهارچوب نظر یمترسو  یراهبرد یزیربرنامه تدوین با و بپردازندخدمت خود 

و  یوراثربخش بهره یهاروش وتحلیلیهتجز کمک به یدر منابع انسان یورنقشه بهره یجادا

 .ینداقدام نما یاتیعمل یهابرنامه یقدق یبا اجرا یتو درنها المللیینموفق ب یاتاستفاده از تجرب
 انپژوهشگر یردر ذهن سا یسؤاالت متعدد یدآن موجب تول یجهو نت یسهمقا این انجام

 یابیعلت به کیفی شپژوه یک درکه  گرددیم یشنهادپ ی،در مطالعات آت روینازا گردد،یم

 یعال آموزش یکه در اثربخش یزن یگرید یرهایمتغ سایر. شود پرداخته معنادار تفاوت این

ها و دانشگاه یرسا یبرا پژوهش مورد یرهایو متغ یردقرار گ یمؤثر باشند، مورد بررس توانندیم

 .یردقرار گ یابیمورد ارز یزن یمراکز آموزش عال
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