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 مباين اخلاق،  یِفردارتباطات ميان یپديدارنگار

 سازمان یدر تضييع استعدادها

 
 ، دکتر علی شیرازی، دکتر علیرضا پویا*یینآمهرداوود خانی، دکتر محمد 

 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد 
 (82/7/77، تاریخ پذیرش:82/7/77تاریخ دریافت:)

 

 

 زسرآغا

،ر«هللرفعرل ت»تأمللدر نرریاتللرترانتترسللرتریللرتمررقرعرتصر لل ر  ر للار
 هلدررشرنرمقاجتمر قررهری نرمدلری ستم«رهررگاش»،رعر«تعرمصرت»

بررتوجهربهراهم لتررشلارانتترسلرتر نریلرتمرن،رتعرمصلرترعرانتترسلرتر
هریرکرنک رنرنار چلرنرعرفعرل ت2هررتواردررگاشررکرنآمدرمقر1فا یم رن

کرنگ ایرایلتعدا هریرمثربهرمررعقر نرمس ارتویعهرعربله هرعربهتغ  ارکا
چهر نرتمرمقرمااحدرک  درآن(.رمحششرنرتأک درمق1 مدررمرتدر)3یرتمررق

حرئزراهم ترایتراتجر رتکرشتکهرانتترسقربررهمکرنانرر4برل دگقرایتعدا 
(.ر2تواردرموجبرجصبرهمکرنیرمشتاکرعرحمرتترآررنرشو ر)ایترکهرمق

تواردر نرفااترعررش بربرل دگقرایتعدا هر،ر نرتعرمصرتریرتمررقرمقرنعاتاتن
ریزاتقراتررررمرتد.ر(،ررشاربه3«ر)5تعرلق»آغرتتنرترر«رپتررس د»ی اراتر

ر
ر
ر

ر
اهم ترموضوعرحرظرعرپاعنشرایتعدا هرراعل نربرنرتویطرمحششرنرگاعهر

م یونررشلرنر ا نربله«رج ل ربلاایرایلتعدا »ک  زیربررا للصر رمک
(.ر4هررمللا رشلدر)هررعریلرتمرنترمحونیرکرنک رنرباایرشلاکتاهم 

هرتقرکلهر نترفت لد،ربتتلاتنراالدا ر09محششرنراتنرگاعهر نراعاخار ههر
(؛راتر5هررناربهر مصکا ربرلرتقرنیرردهرایترمدتاتترایتعدا رایتر)شاکت

کلهرمتحلارا لصقراتلنر[نعرپا اختنربهرپاعنشرعربرل دگقرکرنک رنراتن
هریرایلتااتژتکرملدتاتترایلتعدا رزرکهرتکقراترمولرهر ر]پژعهارایت
باارگ زرتوانرامایربس رنرحرئزراهم ترعرچرلا(رنارمق6شو ر)محسوبرمق

ج  رباایر» نرراتااننیدرکشونر نر ر ریراماعتراصمدا رکا .ربهرریارمق
ررنربررکرجتررق،راتاانللللچ دانرموف ررتو هرچاارکهرملرب رآم«رایتعدا 

ر
ر

 چکیده
عرغ ارنیمقررعرک تالرنفترنیررایراترفاه  ریرتمرن،رترث ارمتشربدرچ دربُعدیربارنعابطرنیمقهریراخصراقربهر  وانرتتامجمو هانتشزمینه: 

رج ته رترث ا رانتتربق ر ان . رآن رم رنا ضری رتعرمصرت رع رنعابط رات ریرتمرنهرتق ر ن رتض  عرفا ی ر رمد راخصراق، رکژکرنکا هری رمثربه ربه رکه هر
 شوردرموضوعرپژعهارحرضارایت.ایتعدا هریریرتمرنرشما هرمق

هریر علتقرایترنرنیرایت.رجرمعهرآمرنیرمجمو هرکرنک رنرپ مررقرتررنیمقرانگرنرگرملرلعهرحرضارپژعهشقرک رقربررایتااتژیرپدتدهروش: 

رعرمترنت»خاایرنرشمرلقرایترکهر رم ربعرارسررقرتتامجمو هرخو ر اشته«رهرتجابهرتض  عرایتعدا هر رتر رهمکرنان، ر نرخو ، رتعدا رنا ر29ارد.
هررایترر هرشد.رآعنیر ا هیرخترنترفتهرباایرجمعخربرشدهرعراترمصرحتهرر مهانگرنر علتقرارتر11رمورهربهرش وهرغ اتصر فقرعرهدفم دراترم رنر

 هرر نریهرگر رکدگذانیربرت،رمحونی،رعرگزت شقر ونترگافتهرعرفضریررت جهربارآنرایرسرانائهرشد.تحص در ا ه
رعرکدب دیر ا هها: یافته رتشص د، رتعدا رپسراترتصخ ص، ر نرحوتهرر11هر ر4رگاراخصرقر نرارلبرکژکرنکا هریرباعنکررونرتوجهر)اف ر نعرق(

 ستشهرتو  رقرارجرم د.ر21هریرب اعرقرعر نعرقربهراتجر رفا یر)اف رب اعرق(رحر درشد.رتصر  راف تم  هرانتترسقرم رن
عر«رپا اتیتراتراتدهتررعتقرعر د رحمرتبق»بررتعرمصرترررکرنآمدرخو ر نرارلبر«رمدتاانرعریلو ربرلرتاریرتمرن»رترتجررشرنر ا رگیری: نتیجه

 نر«رافاا رمستعدربررمدتاان»ک  د.رکژکرنکا هریرانتترسقرتاتنررشارنار نرتض  عرایتعدا هریریرتمرنراترررمقب ا«رسصتقرافاا  د رمشرنکت»
 اعلوتتربعدرااانرگافت.

 

 فا ی،رتض  عرایتعدا هرکژکرنکا هریراخصراق،رانتترسرترم رنکلید واژگان: 

ر

 
 

 
ر

 m-lagzian@um.ac.irئول:ررشررقرالکتاعر کق:رروتس دۀرمس
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هزانررختله،رنتتلهراعلرر159گذشتهربررخاعجرهاریرلهرحدع رریرلر29 نرر
فاانرمغزهررنار نرجترنر انایترکهربارایرسرباآعن رمعرعرتر صمقرعرفلنر

م ص رن ر للرنرناربلارر159ایربرلغربارآعنیرنتریترجمتونی،ریرلررهرهزت ه
(؛راتنرمسرلهراهم لترتوجلهربلهرمتحلارحرلظر1ک در)کشونرتحم درمق

رک د.ار عرچ دانرمقعبرل دگقرایتعدا رن
گورهرکهراشرنهرشد،ررشلارانتترسلرتر نربرل لدگقرایلتعدا هررحلرئزرهمرن

رعی صهربهرکهرفاات دیرنارفا یرب نرانتترسرترگااناهم ترایت.رپژعها
رهلریپ ر رتتلر لرساتل راترافاا رتویطراحسریرترع،رمعررق،راسصر رترآن

ر(.8)رارلد هکلارتعاتل رشلو ملقرگذاشتهراشتااکربهرغ اکصرمقرعرکصرمق
فا یر عرنعیرتلکرهریرانتتلر رم لرن«ر6شرتستگق»هررعر«کژکرنکا »

اردرکهرتکقراهدافرانتترسقرعرخش و یرحر لدراترانتتلر رنارت لزلریکه
بخشدرعر تگایر نررشلهرمشربد،ربتتو رنضرتترعرافزاتار مصکلا رعرمق

ترهلارنعربانیقرا ب رهمااهر ان .راتاتنهریرانتتر رناربهارتررعرتمر رساف
تواردر نکرنعش قراترمرتو ِر تگار نراخت لرنرالاانرتکراتراتنر عرمع ررمق

 هد.رتتتعر نرا ب رترپژعهارر زررشرنر ا رانتترسلرتراترهلار عرریاگلرهر
رمون رمداالهرااانگافتلهرایلت.رشرتسلتگق«رشرتستگق»عر«رکژکرنکا »

رایریقبهرانتترسق راترمختصرلقرهریج تلهرشلرمدرکهرایترمرتومقرسون
رتوارلدمقراثابخارتعرمدرایت؛راثابخشقرع،رنفترن،رمترنت،رارگ زه،ر ارا

ربلررفا رتکرآنر نرشو رکهر تدهراجتمر قر اتأثرعررروذراترشکصقر  وانبه
راهدافرتحش ر رترلربه(،رت ریب)رایمحرعنهرعرفا یب نره جرنهریرحرظ

هلریر«کژرکرنکا »نعر(.راتاتن0)ر(اثابخشق)رایترخو رانتترسقرعظرت رع
 ونترتعرمصرترانتترسقرکهر نر د رارلتلرقرترسق،ر نراتنرپژعهاربهانت

 نرا املهرباخلقراترابعلر ر؛رشلو بررتشرضرهریرمح لقرهست درتعات رمق
رشو :فا یرب رنرمقکژکرنکا یرانتترسرترم رن

رمحشش نر ش دهربه رنعابلطرتویلعهربارم رقرترث ایرتتارنفترنهریرتکقرات
ر اشته راتلنرکلهرایلتراتلنرر رتم لدرص دملدتبر نرمثتترنعابطرتویعهرع،

ر:اردرات ترنترنفترنهرراتن.رر رت دراتررقرنفترنهر
رارتشر 1ر رحل راتجلر رهلدفربررمشربدرسافرشخص تربهرحمصهرعرکا نر.

ر؛کسقرباای
رتلررتلوه نرهدفربررمشربدرسافرپ دانهرخو ربهرحمصهرعرکا نرتحش ار.2ر

راعربهرش رختقنعانرتتمت
ر  وانبلهرنار تگلاهمرانتترسقرساف نرات کهرتع قرتدافعقرهریحرلتر.3ر

ربت   دراابررقرتک رمشربلدرسلافریویراترشدهر نکرحمصهرک  دریعقرع،
رامثرلرعر1گرتنربصهربصه،رررل دن،ر ا خواهق،رگ ایبتررهرعی صهبهرنارانتترسق

ر؛ک  در فعرهراتن
رنابلهرتاکرعرمشربدرسافبهر رسرقرعرذه قرتوجهر د رترر8کرنشک قر.4ر

ر(.19)رتعرنضراتراجت ربرباایرناهقروان  به
ک  د؛رتررعتر نرالدنتر  وانرموارعرانتترسقرتر رمقاتر وامدرمختصرقربه

تواردرتکقراترموارعرانتتلرسقربرشلد؛رافلاا ر نرشدهربهررشارمقرستتر ا ه
هلررعراتنرشااتطرتمرتدر انردرباراحسریرترخو رتک هرک  درتلرربلارعااع ت

انتتربرره،رنفترنهریرارلتقرم رقرعرتحش ارحات رهرربهراظترناترم ل ؛رآن
تاتنر رمدراتر تدرآررن،رارلواعرانتترسلرتقرشورد؛رامررشرتدرمتممتویدرمق

ایترکهرممکنرایترموجبراتجر رحرلترتدافعقرشدهرعر نرت جهرخو ربهر
 (.11مررعقرباایرا امهرانتتر ربدلرشوردر)

برت انردهرانتتلرسقررهرررشرنر ا رفتایترجرمعقراتر عات هتکقراترپژعها
ر(:12توانر نریهرمشولهرا صقرتشس مربهرشا را امهرت ی مررمو ر)نارمق

گلذانی،ر اعنیریللحق،رعرهریرارتشر ،ررر اضرعت:رشرمدرشرخصر-ال 
رانتتربقریتو رق.

هریر یتونر ا ن،رتتدتد،راخصراقریرتی،رحد:رشرمدرشرخصانائهرناهر-ب
رجر،رعررص حت.یؤالرترتتر رعربق

هریرم حلافرهریرسافرمشربلد:رشلرمدرشلرخصت ربراتررگاارقاجر-ج
 کا نرتوجه،ربحارم لشق،رعراسم  رنربخشق.

هررتکرمررعرانتترسقر تگاربهراتنرمجمو هراضرفهرکا ؛رامررا امهرپژعها
ب رنراتنررکتهربهر تگلاانرکلهراترچلهر»اتنرکژکرنکا رانتترسقربرر  وانر

الاانرگافلتر«راضرعت» یتهرخواردهرشدرعر نر«رک  دموارعقرایترر هرمق
ر(.13)

فا یربرراهدافرمشخصرشلدهر نرش ریرتقرکژکرنکا هریرانتترسقرم رن
اتنرپژعها،رترک ونر نرملرلعرتر اخصقرعرخرنجقرمصرحیهررشلدهرایلت.ر

هریرهریر علتقر) نرا لرسربلرریلرتمرنهریرخرصریرتمرنالتتهرعتژگق
،ر«ارتلدنتجقا لرلترتغ  ل»،ر«تمرتدرب شتاربهرثتلرت»خصو ق(را مراتر

الگوهللریرمسللوعل تقریصسللصهر»،ر«باتللایرج تللهرا انیربللارتخصصللق»
(رلزع رتوجهرب شتاربهربتتلو ر14«ر)ا مرلرحرکم ترعرک تال»عر«رمااتتق

چلهر نرک د.راتراتنرنعرآنهررنارب شتارمقانتترسرتر نراتنری خراتریرتمرن
«رفا یم لرن»اتنرپژعهار نرپقرآنرایترش رخترت و قراترانتترسلرتر

هریرم ربعرارسررقرناربهر«تض  عرایتعدا »هریر علتقرایترکهرنریرتمرن 
ر رترلر ان .

ر

 روش
ایتااتژیراتنرتحش  رایترر هراترنعشرپدتدانرگرنیرخواهدربلو .رجرمعلهر

هریرمون رریارجتترپژعها،رمجمو هرکرنک رنرپ مررقرتررنیمقرانگرن
هررعرتجابلهرتضل  عرایلتعدا » علتقرایترنرخاایرنرشلمرلقرایلترکلهر

نار نرخو ،رهمکلرنان،رتلررم لربعرارسلررقرتتامجمو لهرخلو ر«رهرمترنت
رمورهرهدفم دراترر اعهریرپ مررقرعرنیمقِر صرام دربهرر29ارد.رتعدا ر اشته

یرتمرنر علتقربارایلرسراتلنر عرمع لرنرا لصقرارتخلربرر11مصرحتهر نر
 رحبرایتعدا ر نرتکرتم  هریرتمررق.رعجو راتلنرعتژگلقربلهر-1شدرد:ر

معافلقراتریلویر-هرر نرفا رمون ریارتأت درشلد:رالل نعشرقراتراتنتک
ر-  وانررختهر نرتکرتم  هرشغصقریلرتمررقربمدتا)ان(،رتررهمکرنانربه

هریرمعتتارمت قربارعجلو رایلتعدا رتلرر نترفترجواتزیراتریویریرتمرن
ترت در صرح ترفا ربهرلحرظر اشلتنرتلکرر-جرتکرمترنترعتژهریرتمررق

عاجدرتجابهرتض  عر-2ا یر نرریر رانتتربقر مصکا ریرتمرن.رایتعدا رکرنب
کرنانرعرملدتاانرعرترت لدرایتعدا .راتنرعتژگقرر زربرربانیقرم دارقراترهم

هرربلررنعشرگافت.رچترنرمون راتررمورلهفا رمستعدرمون ربانیقرااانرمق
شدهرعر حترا  ریرآرلرنراترهریراعل هرمعافقگصولهربافقراتریویررموره

کرنانریرتمرنرمون رتأت درااانرگافت؛رحجمررمورلهربلارایلرسریویرهم
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کلهرپلسراترهجلدهرمصلرحتهر) نر هرسونیهررمشخصرشدربهاشترعر ا ه
هررایتخااجررشد.رهر(رکدهریرجدتدیراترتحص در ا ه ن درپرتررقرمصرحته

یلرلرر55تلررر35تمرمقرا ضرءررمورهرج س ترما ر اشتهرعرینرآررنرب نر
ایربو .رخصر هر28عرحداکثارآنرر1هررباابارنیررمورهبو .رحداادریربشهرکر

رهریرا ضرءررمورهر نرا امهرآمدهرایت.اترمشخصه
ر

 شناختی نمونههای جمعیت: ویژگی1جدول

ر
ر
ر

 سابقه کاری در سازمان سطح سازمانی

 عملیاتی میانی عالی
> 

02 
16-

02 
< 

16 

ر14ر3ر3ر3ر19ر1رتعدا 

ر19ر15ر15ر15ر59ر35ر ن د

ر
پسررهررایترر هرشد.آعنیر ا هیرخترنترفتهرباایرجمعهریرر مهحتهاترمصر
هر،رفاات درتکاانیرعرچ دبرنهرتحص دریرتیرکصمهربهرکصمهرمصرحتهاترپ ر ه

(ر:رمرلره مرمتعلد ر15هرربدتنر ونترارجلر رپلذتافتر)عرکدگذانیر ا ه
،ریلسسر)کدگذانیربرت(فا یرانتتر راحصرءرگا تدر-کژکرنکا هریرم رن

 نرارلبرتکر«رمتررعت»حصهرکدگذانیرمحونی،رهارتکراترمرره مر نرما
ستشهرتو  رقرانائهرشد.رهارستشه،ریرخترنرکرملدرتلکرمرتلو رنار نربلار

)کهرمع لریر ملومقرر0انجر ق-کهرشرمدر عر  صارال سونیگ ا ربهمق
 هلدرعر نر  لوانرستشلرتراربلدرشدهرناررشلرنرمقیرتیموضوعِرمرتو 

هلرتقرنار)کلهرآم لزهرخر لقراترعتژگقر19نییرختر-مشرهدهرایت؛رعرب
ارد(رایت.ر  صاریرخترنیربرراف رب اعرقرشده هدرکهرتم زر ا هرشرنرمق
 ه دهربخشلقراترجتلرنرشو ؛راف رب اعرقررشرنمشخصرمقر11عر نعرق

ب   درامرراف ر نعرلق،رکلررونرناررمقک  دگرنرعنایرآنایترکهرمشرنکت
(.ر نرماحصلهررتلرتقر11عرر16 هلدر)ک  دگرنرناررشرنرمقتوجهرمشرنکت

آمدهر)کهرهارتلکرمرلره مر یت)کدگذانیرگزت شق(رستشرترتو  رقربه
ر12تارکهرفضریررت جلهک  د(ر نرارلبریرخترنیربزنگمتررعتقر اضهرمق

م یونرمست دیرتیرهارچهربتتارشو رماتتطرعرتاک برشدرد.ربهخواردهرمق
شده،رعرریراعل هرایتخااجهبخشق،رتصخ صرعرتاک بر ا ههر،رریممصرحته

«رمکلسرک لو.ر ی.راِی.»افلزانرتاراتررا ایرملصلوبتربقربهررت جه یت
رهریرک رقرایترر هرشد. نرتحص در ا هر19رسخهر

ر-الل رهریرذتدر ونترپذتافت:هرربررنعشانتتربقرا تترنرعرپرترتقرترفته
هریرشا ر ا  رپرنامتاهریرپژعهارعرمحدع هرتحش  ،رعرثتترپ چ دگق

محتواتقرحرکمربارشااتطرپژعهارکهراترمع رنهریری جاراربص ترا تترنر
هررپلژعهارک رلقرخوارلدهر(رترفتله10(رعراربص ترارتشلرلر)18)مشتول ت(ر)

تصرشر نرجتترتت  نرتئونتکرم ریبرمسرلهرعرپژعهارکهرر-شو .ربمق
پذتایر نرپذتایرپژعهار)معر لرتعم ممع رنهریرارتشرلناراترتوانرآنمق

هریرمختصل رایترر هراترمکرنر-(.رج18گاا(راصمدا رکا ر)رتراثترتتحش ش
ای؛راتلنرم یونرارجر رمصرحتهرعربانیقرک تلالریلرتگرنیرم لربعر ا هبه

 افزاتدشو رکهربهرا تترنرپژعهارمقایرخواردهرمقب دیر ا هنعش،رتاعته

(.رربلدتنر18شلو ر)پذتایرر زرمحسلوبرمق(رعراترناهتا هریرارتشرل29)
نر عریرتمرنر علتقرکهربهرلحرظرمره ترفعرل تربررتکدتگارمترلرعترم یو

هسلت در)تللکر ارشلگرهرکللهرفعرل للترکرنک لرنرآنر نرفضللرتقر صمللقرعر
پذتا رعرایلترردانیرکلهرکرنک لرنرآنر نرفضلرتقرکرنش ریقر ونترمق

ایرارتخربرب دیر ا هم یونرتاعتهسونرعتژهربهک  د(ربهی ریقرفعرل ترمق
«راشلخرص»عر«رمکلرن»ایر نرعتژگلقرب لدیر ا هاعتهشدرد.راتنرروعرت

اشلتااکر نرمضلرم نرر%15متررعتربو .رمشرتسهررترتجررشرنر ا رب اراتر
ایلترر هراتربانیلقرهمکلرنانرتلرریلرتارر-شلدهرایلت.رعر ا صقرحر د

هریر ونترگافتهرعتحص دمحشش نر)خرنجق(رجتتربانیقرعرتأت درتجزته
هریرایلرت درناه ملررعرریااترعراتدهعرفاات درپژعها.ر نراتنرپژعهاراتر

مشرعنرعرر زرتکقر تگاراترمتخصص نرحوتهرنفتلرنریلرتمررقر نرخلرنجراتر
ایرم یونرن رتترچلرنچوبرپلژعهارعرلحلرظر  ر لارتم  له ارشگرهربه

توجهر نراتنرفاات درایترر هرشد؛راتنرشل وه،راترناهتا هلریراربص لتراربد
 شد.ر(رایترر ه18شو ر)تأت درپژعهارمحسوبرمق

ر

 یافته ها
کررونرتوجهر)اف ر نعرق(ر)ملرب رجلدعلرر11هررتعدا رپسراترتحص در ا ه

تم  هرانتترسقر)اف رب اعرق(رحر درشد.ربررتوجهربهرتصر ل رر4(ر نرارلبر2
(ر نر3هریرب اعرقرعر نعرقر نرارلبرکدب دیرگزت شقر)ملرب رجدعلراف 

ا املهرر لدرشلدرکلهر نمشولهرتو   ر)ستشهرتو ل رق(رحرر21مجموعر
ر.شوردتشاتحرمق

 در بالندگی استعدادها« فردیمیان»: عناصر ثابت و متغیر استخراج شده از کژکارکردهای ارتباطی 0جدول 

عنصر ثابت )افق 

 درونی(
 عنصر متغیر

ت 
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ی
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د 
ک

ده
ش

 

 عبارات کلیدی

ت 
ارا

عب
ع 

مو
ج

م
ی

ده
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ش

 

ر6رتوجتقربهرر رتهریرعااعقهریرشخصق؛ربق اشترم ریتت د رپرسر6ر د رهمدلق

ر،رتتدتد،رتحش اتخلئه

رهریرمرلق،رتتدتدربهراخااجرعرتتع داِ مرلرمحدع تتر1 ت ت هرعرتتدتد

ر46 رهرتقرری ارریم؛راتتر رمرلقانائهرجصوهرم رقراترعتژگقر25 یعرتترعراتاا راتتر 

را انیرمم و  ترحضونر نرجصسرترعرایترر هراترامکرررتر14 تحش ا،را مرلرفشرن

ر46رتعرمصرتر اتاهرمحدع یرتی
هریرایترر هراترافاا ربومقِرفرادرتخصص؛ر د رحضونرفعرلر نرتشکد

رحزبقرعری ریق
ر46
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 مداخصه

ر16 عظرت ریرتمررق
هریررریرلم؛راادا رپ ترنر نرحوتهراخت رنیرتواعرهمااهقر نرفعرل ت

 فا ر تگا
ر26

امونرشخصقرعرانتترسرتر
رغ انیمق

ر19
اترنفترنهریرشخصقرتررشااتطرخرصرتردگقرخصو قریوءایترر هر

 افاا 

ر مصکا /دهتارپریداشتر د 

رپا اتیتست مرم رفعربررافاا رغ اموثار نراتدهر1رکشقبتاه

ر50
رهریررو،راتجر راضلاانر نراجاایراتدهتررعتقررستتربهراتدهبقر31رحمرتت د 

گذانیرعرتشدتارانتش
رررشرتست

ر21
هر؛رررباابایر نرمدترتوارم دییر هرعرکوترها  ریرامکرنرآموتشر

ررستتر ا هربهریتر ه

غرصتر نراجاارعرتمت در
رمصزعمرترکرنی

 هرتاتنرکرنشک ق د رایتماانرتصرشر نرمواجهربررکوچکر24رپا اتیرعراجاااتده

ر38

 تررعتررستتربهرتذکااترهمکرنانبقر4 برتخون 

ر19 ارضتر 
ست داترتجابهریرتمررق؛ر د رن رتترتررعتقر نراتجر رتررحرظرمبق

 مااتبیصسصه

ر4 م دیانتشرءرمترنترعرتوان
نعرجتترنعتآمدیر نرتواررتقرعرهریرپ ار د رایترر هراترمجرل

  ارا

 انیرگذانی/جررب حه
 جررتررم رفشررهرربه

ر«اجاایراوار ن»ترر«رضع ر مصکا »تتع ضر نرمواجهربررر23 اادا رعر مصکا ریرتاتن
ر28

ر؛رسصتررهجتترمشر درارتررعاترنعابطرشخصقررایترر هر5راادا رعر مصکا رخو 

 تت  نرررمت ریب

ر1  د رااتضرءم دی
توجتقربهرشااتط،رگ ایراترفضریرانتترسقرغ انیمق؛ربق د ربتاه

رشخص ت،رعرجرتگرهریرتمررقرافاا ر نرتعرمصرت
ر16

ررگرهرمدتاانعاهمهراترب رنرریااترکرنش ریقرمغرتارر2رتعدتدراتده

رهر د رتصرشرکرفقر نرجصبرریارمدتارعرنفعرابترمرتراجاایراتدهر1ربخشق د راسم  رن

ر11رخشمرعرکرنبا ر ترناترررم ریبر نرمواجهربررریااترمخرل ر11رغ امتعرنف«ره جررق»هریرنفترنیرعاک ا

ر12رغ ام لشقضوابطرترررشربدربرراادامرترمغرتات
نغمرمخرل رنجوعر صقمکرنانرتررانبربجصوگ ایراترتض  عرحشوقره

رمدتاان
12 

ر
ر

بارایرسرتحص در ونترگافته،رمشرنکترک  دگرنراترچترنرریاگرهر)اف ر
رمق رپدتده ربه رب اعرق( رم یا ربرلرتار»رگارد: ریلو  رتر رمدتاان تعرمصرت

ر«یرتمررق رتتامجمو ه»، ر«هریریرتمررقتعرمصرترهمکرنانرتر تعرمصرتر»،
ر رمدتاان ربر رمستعد ریرتمرنفا  رخرنج ر«ع رع ربرر»، رمستعد رفا  تعرمصرت

رنجوع رانبربرن رع رتتامجمو ه ررت جه«همکرنان، رفضری را امه، ر ن رهار؛ ی
راف  رات ررشرنتک رکه رچترنگرره راتنرهری رتک رها رتو  رق رستشرت گا

ر.شو هررایترانائهرمقاف 

ر
مدیران یا سطوح بالاتر »الندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی ب فردی: فضای نتیجه کژکارکردهای میان1نگاره

 «سازمانی
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های همکاران یا زیرمجموعه»بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی  فردی: فضای نتیجه کژکارکردهای میان0نگاره

 «سازمانی

 

 
 

فرد مستعد با مدیران و خارج »بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی  فردی: فضای نتیجه کژکارکردهای میان3هنگار

 «سازمان

 

 
فرد مستعد با همکاران، زیرمجموعه و » فضای نتیجه کژ کارکردهای بالندگی استعدادهای سازمانی در افق ارتباطی : 4نگاره

 «رجوعربابانا
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رترفت  را صق رمضرم ن راف تشاتح رکه رپژعها راتن ر ن ر نعرقرشده هری

رگ ا :مرره مِرهارتکراترستشرترتو  رقرهست در نرا امهر ونترمق
شدهرباایراتنرمرتو ،ربررتوجهربهرماترا ناکقرتعات «:ر لق د رهم»-1

 ناکرفا رمستعدر نریلحرتعرمصرترمدتاانرتررمااتبربرلرتاریرتمررقربهرا
رهم» ر لق د  رمشرنکتمق« رایرس، راتن ربا رخو رپا ات . رکه ک  دگرن

ربقافاا یربریربشهرتض  عرایتعدا رهست درمد ق توجهراردرهاگرهرمدتاان،
بهرمسرئدرتردگقرفا رمستعدرعر افرًر نرچرنچوبرنیمقریرتمرنراادا ربهر
رفااهمر رفا  ربرتخوایترآنرک درتم  هرتض  عرایتعدا  عاگذانیرعظرت رع

رشو .مق
ملرب راتنرستشهرمرتومق،راتاا راتتر ربار«:رتخلئه،رتحش ا،رعرتتدتد»-2

ربا اشت رآنایرسر لرتدرغ امست د، رتر چهرهریررراصراترضوابطراررورق،
شو ،رعرر زرتمرمقراادامرتقرکهرموجبرت مرمدتاررر نیترمحسوبرمقبه

رمق رشو  رفا  رشأن رتشص د رع رنعحق رباریرتتم  هرتواردفشرنهری ایراوی
گ ایراترآنربرشد.راجزارکررونرتوجهرتوا رتویعهرایتعدا هریرفا رترربتاه

ر ترنت رستشه راتن ر ن رات ر»ارد رع راتتر یعرتت ر«اتاا  رتتدت»، رع ،ر«دت ت ه
رافاا » رشأن رن رتت ر د  رع رفشرن را مرل رتحش ا، رمرتو ر«. رخا ه ملرب 
راتتر » راتاا  رع ریعرتت رع« رعاهق راتترمرت ربر رکه رکرنک ررق رتر رمدتاان

ناربهرافاا رشمرنردررعرگرهقرآنایت ر اترررکرفقرفا رمستعدرنارخلرکرنرمق
عی صهر مص رترنعارقرناربا ص هراعرک  درعربدتنتأث اگذانریرتمرنرم تشدرمق

رجاترنرمق ریصبرمقبه رفا  رنا رایتعدا  رتویعه رارگ زه رخا هرارداترد ک  د.
هراخااج،رارتشرل،رعرک درتتدتدرفا ربر زر  وانرمق«رت ت هرعرتتدتد»مرتو ر

هریرمرلق،رترراجااتقرکا نرهارتک،راثایرمشربهر ان .راِ مرلرمحدع تت
بارایرسرخا هرمرتو ریو رمدتاارقرکهربررهدفراِ مرلرفشرنرعرتحش ارترر
حتقربرعجو ر د رآگرهقراترتأث ارنفترنرعر یتوناترخو ،رشأنرافاا رنار نر

ررمق رن رتت ر لیرتمرن رفضرتق رنک  د رک  ده ربهریا  رافاا  راتن رباای ا
آعنرد.رباعتراتنرنفترنراتریویرفا رمستعدر)بهر  وانرمدتا(رر زرانمغرنرمق

تواردراثااترم رقرخو رنارباربرل دگقرایتعدا رفا ربررگذشترتمرنررشرنرمق
ر هد.

رمشرنکت»-3 ر د  رتعرمصرت، ر اتاه رسصتقمحدع یرتی ررگرهر«: ات
ر ونتمشرنکت راادامرتق رمدتا رهاگره ربهررک  دگرن، رمعلوف رکه  هد

محدع یرتیر اتاهرتعرمصرتقراعرترریرتمرنرگا  رحوتهر مصکا یریرتمرنر
رتواررتق رع ر اشته ررگره رمحدع  ریلح ر ن ربهنا رر ز رمستعد رافاا  سونرهری

راتر رع ربو  رخواهد ریرتمرن رتر ربخا ر نعن ربه رمحدع  رع رمحتوس ست عق
رمق رکریته رآن رتویعه رتاربص ت رتوان ر د  رری ا رنفترنهرتق رتمرتدرشو ؛ ر

هریرتعرمصقرپوترر نریلحریرتمرن،رهریرگاعهقرعرباااانیرشتکهفعرل ت
هر،رگرهرآنر نرم رنریرتاریرتمرنتوجهربهرجریرگرهرمحصقربهریرتمرنرعربق

ری ریق،ر ر ت ق، رمع رنهری ر)ری ا رکرنکا ی رغ ا رمع رنهری ربر گزت ا
راتنرمضمونر نراف رانتترسقرفا ج س تقرعر...(راتراتنرات د مستعدررارد.

رارجر ر ربه رمستعد رفا  ر صراه رتوانرتر ر د  ربه رایترکه رشده رمشرهده ر ز
هریرتعرمصقرپوترر نریلحریرتمرن،رهریرگاعهقرعرباااانیرشتکهفعرل ت

رک د.هریرخرصراشرنهرمقتررمحدع یرتیرخو ربهرفعرل تر نرگاعه

رمداخصهرعرتجسس»-4 تربقربهرکرنانرجتتر یتتصرشرمدتاانرعرهم«:
رک ر ترانت راخت رناترربعضرًترسرترغ انیمقرع ر ن رمداخصه شخصقرافاا ،

یرتمررقررعرحتقرنفترنهریرخرنجراترمجمو هریرتمرن،رعر دعنر یتوناتر
ر نر رانتترسق رکرنکا هری رکژ راتجمصه رمستعد، رفا ِ رکرنیِ رضوابط مغرتا

راتنرکررونرتویعهرایتعدا هریترکهر نرستشهرچترن رگ جررده شدهرایت.
را رجزء ر ع رعاجد رتوجه راعل، رجزء رانتترسرتر»یت؛ رع رشخصق امون

رهم«رغ انیمق رتر ر صراهرمدتا ربا ر لرتدرایترکه رع ربهرکسبرمحتوا کرن
رباعن رع رغ انیمق رنفترنهری رع رافاا رانتترسرت ربه رارتشرل رع یرتمررق

رمق راشرنه ریرتمررق ر)ترث اگذان ر ع  رجزء ر ن رفعرل تک د. رع ربارهرعظرت  )
رهما مرل رع رمدتا رریا رعظرت  ر ن رانائهرکرن رع رفا  ریرتمررق راخت رنات ع
رک د.هریرنیمقربهرافاا رغ اماتتطرتماکزرمقفعرل ت

گررهرکررونرتوجهر نراتنراجزاءریه«:ر د رپریداشتراتدهرترر مصکا »-5
کرنانرانا هرمدتاانرعرهم«:رکشقبتاه»ستشهراتراتنرااانرد:رخا هرمرتو ر

هررتکرتدهاعراحتمرلقربا انیرشخصقراترم رفباایرهارروعرایترر هرعربتاه
شو .رخا هرمرتو رقمکژرکرنکا رانتترسقر نرتویعهرایتعدا هررمحسوبر

ر د رتوجتقبق» رحمرتتع ر«: رپ شتا  رپشت تررقرمدتاانرات رعرتدها د  هر
رتض  عر ر ن رکرنکا هر رکژ رات رتکق ریرتمررق رظاف ت رات رفااتا ارتیرنات

ربه رمقایتعدا  ر»نع شمرن رتشبق. رع رکا ن راصمدا  رررشرتستانتش «ردتا
اهم تر ارستنرابتکرناترعر نکرخا هرمرتو ربعدیرایترکهربهررشاربق

ر رالشریربقهرتصرشررم ریبرات راتریویرثمایراتنرفعرل تیرروآعنارهرع هر
هر،ر نرا رسربرریرتارکرنان،رعرررنضرتتقرفا رمستعدراتریتر همدتاانرعرهم

رمق راشرنه رترفتههمکرنان رایرس ربا رمضمک د. راتن ربقهری انتشرون،
رکا نرفعرل ت رهماصمدا  ر مصکا  رع راترهر رر اعهریرتتامجمو ه کرنانرتر

توجتقربهرانتتربقر ح حر مصکا رتتامجمو هرترریویرفا رمستعد،رعربق
توار دربهرتشدتارررشرتستراترآررن،رکژرکرنکا هریرانتترسقرهست درکهرمق

ررمرت د.رمثربهرمررعقر نرمس اربرل دگقرایتعدا هریرفا رمستعدر مد
رعرتمت درمصزعمرترکرنی»-6 چترنر  صار نراتنرستشهر«:رغرصتر نراجاا

رمق رااان ربانیق رمون  ر  وان ربر راعل ر  صا راجاااتده»گ ا . رع «رپا اتی
کرنر نراجاایرعظرت ر نراتحدرفا رمستعدرتررهماهمرلرتررحسری ترب ا

رباررمه ربقچرنچوب رتر رعیرتمررق، ریرتمرن رمشکصرت ربه ررستت رتررعتق
رمقبق رشرمد رنا رپ ش تر ات راجاای رموارع ربا رغصته ر ن ر نرارگ زگق شو .

ربق ر)برتخون ( ر ع  رعر  صا رتعرمصرت ررترتج ربه ررستت رمستعد رفا  تررعتق
  وانرتکرکژرکرنکا ر مصکا رخو رعر د رملرلتهربرتخون راتری ستمرناربه

رمق ربقمعافق رکرنی(، ر)ارضتر  ریو  ر  صا رایرس ربا رفا رک د. توجتق
رباررمهمستع را انی، ر اف رتر راوا د ربه رمدعند رع رعظرت رنتزی یرتی

رتویعهرمحول رباای رمستعد رفا  ریوی رات رانتترسق رکرنکا  رکژ رتک شده
نتزیرعراجاایرآن،رایتعدا هریراعیت؛ر د رتش درمدتاانربهرا ولرباررمه

عرفامرردهقرخرنجراترچرنچوبریرخترنیریرتمرنرر زربخار تگایراتراتنر
رای ر د  رایت. ربه  صا ر ن رفضریرنعتنیررقر ارستهتماان ربر رماتتط هری

رمترنت رکسب ر د  رع رفا رکرنی، رتویط ریرتمرن رر رت ربر رمت ریب هری
انتشرءرمترنترعر»مستعد،رموضوعرکژرکرنکا ر تگایرایترکهربرر  وانر

رآمدهرایت.«رم دیتوان
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 عرجزءراتنرکررونرتوجهر«:رجررتررم رفشرره انیررربهگذانی/جررب حه»-1
رال ت ترن رات ریکوتر-ارد رتأت د، رحمرتتربقر،تتحمر، رحتق رتر تررعتق،

رم رعت رهمکونکونارهرتر کرنانرعرمااتبریرتمررقربرلرتاراترسصتررهرمدتاان،
رتصوتایرتیر-اادامرترعر مصکا هریرغ ااربدراتولرباخقرکرنک رنرب

راادامرترراترمثتت ر فرعرغ ام لشقرمدتارات راتنر  صا، رفاافک ق: رتر خو 
باراتنرایرسرر.گ ا متاایرتیرخو راتررترتجریرتمررقرنار نربارمقرخو رتر

رهم را  ریرتصرش رر ز رع رچرپصویق رع رمدتاان ربه ررز تکق رباای کرنان
هریرفا رمستعدربهر  وانرتکرشرتستگقرب شتارجتترتصدیرمسؤعل ت

رشو .کژرکرنکا رانتترسقرتویعهرایتعدا رمحسوبرمق
رررمت ریب»-8 رتت  ن رررم ریبِ«: ر د رک ر ت رع رشااتطرتت  ن تشخ ص

هررعرریااترتویطرفا رمستعدرملرب راتنرستشهرتکقراترب رنرمسرئد،راتده
کرنگ ایرایتعدا هریت.ریهرکژرکرنکا هریرانتترسقر نرمس ارتویعهرعربه

گ ارد؛رجزءراعلربرر  وانر  صارمتغ ار نرکررونرتوجهراتنرستشهرااانرمق
رااتضرءم دی» ر د  ربق« رابه ر د  رع رعرتوجتق رموجو  رشااتط رات یترر ه

رمجمو ه رع ر)مدتاان رمخرسترن رخصشق رع ره جررق هریرعضع ت
راتدهباعن رع رریاات رتت  ن ر ن ربهیرتمررق( رکرنکا رهر رکژ رتک   وان

رمق راشرنه ر)تعدتدانتترسق ر ع  رجزء رتررک د. ریکوت راخت رن راتده(، گای
ر لرتصقرهمچونراحتمرلرمغرتاترتعدتدراتده ربه ریارهریراربدرتت  نرنا

ربامق رکرنکا  رمااتبربرلرتاریرتمررقرتکرکژ رمدتاانرع ربر ربارخو  شمرن .
هرتقراتریویراتنرایرسرفا رمستعدرحتقرممکنرایتربهرحمرتتراتراتده

ریو ر رجزء ربسا ات . ر انرد رکمتای رروآعنی رتر راجااتق راربص ت رکه مدتاان
بخشق(،ر د رتصرشرکرفقرجتترنفعرابتر رعرا تمر بخشقر) د راسم  رن

رتکرکژرکرنکا رگ اانر نرخصوصرفضریرپ ر هتصم مر ن یرتیراتدهرنا
رک د.کرنگ ایرایتعدا هررمحسوبرمقانتترسقر نرتویعهرعربه

رعاک ا»-0 ره جررقِ»هریرنفترنی رغ امتعرنف« ر  وانر«: رستشه راتن  ن
ررربهمق رنفترنی راظترنات رکه رپذتافتهشو  رع رفا ره گر  ریوی رات رشده

ر رمح طرکرنیرکه ر ن رتصرسممستعد رع رشون هریرنعحقرتع گذنرم تعارات
توار درتأث ااترم رقرباررگرهر تگاانربهرفا رمستعدرگذان هرعرهست درمق

رشورد.تکرکژرکرنکا رمحسوبرمق
چهراتنرستشهربارآن«:رتشربدربرراادامرترمغرتارضوابطرتررغ ام لشق»-19

ت مرهرتقرایترکهربهآنرتأک در ان رموضوعرا تااضربهراادامرترعرتصرش
رذی رتر ریرتمرن رآت ده رمستعد، رااانرافاا  رخو  رم رق رتأث ا رتحت رنا ررعرن

ر ام هرشدتراتنرا تااضرترمق راتستر گقرعرتواردراترخا ه هد. گافتنرتر
راتنر ربرشد؛ ریرتمررقرمت وع رمااتبربرلرتا  مدرباخصرفرریااترمدتاانرع

شو ررهریرمتشربدرمدتاانرعرباعترشااتلقتواردرم جارعاک انفترنهررمق
رکهر نرترتترمررعرتویعهرایتعدا هریرآررنرگا  .

تربقربهرهدفررترتقربهرم یونراتجر ر نکر م  رتاراتراتنرپدتدهرعر یت
ربهر رتا رکصق ریرخترن رتک ر ن رآمده، ر یت ربه رتو  رق رستشرت پژعها،

هریرب اعرقر؛راتنرفضریررت جهرشرمدرتمرمقراف شو رمرتارگذاشتهرمق
 رگارد.آنربهرپدتدهرمقک  دگرنراترایترکهرمشرنکت

 

 

 بحث
  وانرشلدربلهرتات لبر واملدرر2تاربارایرسرجدعلرسونرکهرپ اهمرن

،رعر«14تخلئله،رتتدتلد،رعرتحش لا»،ر«13 مصکلا تررردهتارپریداشتر د »
برراختصرفرتتر رعاجدرب شتاتنرتکلاانربلهر«ر15محدع یرتیر اتاهرتعرمصرت»

یتعدا هرر نرم رنریرتارتاتنرکژکرنکا هریرانتترسقربرل دگقرا  وانرمتم
کدهریرایتخااجقرهست د.رملرب ربرررترتجرپژعهارحرضا،ر نرپژعهشلقر
 نرخصللوصرش ریللرتقر وامللدرمللؤثاربللارحرللظرافللاا رمسللتعدراتررگللرهر

 عمل نر«ریلتر ه-ت ریبر مصکلا »ایتعدا هریریرتمررقرر ز،رکدرجزئقر
نیربو رعر رمدرباالاارشدهتاتنرتکاانراترم رنر وامدرکش  رمدربررب ا

هلریرنفتلرنیرمترنت»هریرپ ش تر اترعرپر اشرپلسراتر رملدری ستم
 ر لررللهررمللو نر(.ر»21پاتکاانتللاتنر وامللدربو رللدر)«رمللدتاانرانشللد

هریرایر نریلرتمرنهریراخصرقرحافلهبهر  وانرتکقراترمولره«رهرپر اش
ک لدر(.رتکقراترمحششرنرر لزرتأک لدرمق22خدمرتقرمحسوبرشدهرایتر)

ر رتم لدرر)اترپتررس درتررشرتستگق(س اربرل دگقرایتعدا رافاا رمستعدر نرم
یلرلرنرفعلرلر نرعتژهرهمرلرنربرر صرئ رمشلربهرعربزنگحمرتتر تگاانربه

  وانرتکلقراترر لزربله«ر عنیراترسملع(.ر»23یرمون ریارهست در)هحاف
رایرمدتاانرمحسوبرشدهفا ی،راتراخصرقرحافههریرانتترسرترم رنمولره

نار«ریوءرایترر هراترم لربعرارسلررق»هررتگاراترپژعها(.رتکقر 24ایتر)
تخلئه،ر(.رر»25هریرنفترنرغ ااخصراقرنهتاانرتصشقرم ک در)تکقراترمولره

،ر«ت ت لهرعرتتدتلد»کدربعدیرایترکهربلرریلهر  صلار«رتتدتد،رعرتحش ا
رشلأنرن رتلتر لد رعرفشلرنرا ملرلرتحش ا،»،رعر«یعرتترعراتاا راتتر »

شللدهرایللت.ر نرکللژرکللرنکا رپاتکللاانرش رخته  وانر عملل نربلله«رافللاا 
تویطرملدتارعر«رپاه زراترتحش ا»عر«رحرظرشأنرعرشخص ت»پژعهشق،ر

همکرن،راتر وامدرمؤثاربارحرظرافاا رمستعدراتررگرهرایتعدا هریریرتمررقر
هریرناراترمولرله«رتحش لاررکلا ن»(؛رمحششقر تگا،ر21 نرپژعهاربو ر)

محدع یلرتیر اتلاهر(.ر»24تر)ایرمدتاانرتشخ صر ا هرایاخصرقرحافه
تلاتنرکلژرمتم«رتخلئه،رتتدتلد،رعرتحش لا»بررفااعارقربااباربرر«رتعرمصرت

 هلدرک  دگرنررشرنرمقشو .راظترناترشاکتکرنکا ربعدیرمحسوبرمق
مدتاانرعرمااتبریرتمررقربرلرتاربهر لرتصقرری ار د ر صراهرتلررآگلرهقراتر

 ش دتق،رالوم تقرتلرر نرریرتی،رتررلحرظرمع رنهریری ریق،اهم ترشتکه
هر،رمجمو هرافاا رریارگافتنرمسرئدرتردگقرشخصقرافاا ر نرگزت ارآن

 ه لد؛ر لد رهررنارتشص لدرمقعاجدرشااتطرهمکرنیرتررتصدیرمسلؤعل ت
هلریری ریلقرعر ضلوتتر نرتمرتدرر اعهریرمستعدریرتمررقربهرفعرل ت

نجربو نراحزابرعرتاج حرآررنربهرتماکزربارعظرت رتخصصقرر زر رمدرخر
گقرعر صلراهریلت؛ربلقهرراترتماهرافاا را صحراتررگرهرمدتاانریرتمرنآن

عر د رتمرتدربهرهمکرنیربررر اعهرتقرریرتیآگرهقراتراهم ترشتکه د ر
هررردانردر وامدر تگایرایلترکهر صرح ترکرفقرباایرتصدیرمسؤعل ت

اتررشلو .رگلذان  وانرعاجدتنر صرح ترمقکهرمررعرش ریرتقراتنرافاا ربه
شرتستگقربهرمترنترر رتم درفااتارنفتنراترتر گ ایرا ولرتکرحوتهربلهر

شدنررستتربهرفاه  رتم  هرایترعرچ  نراجتمر قگااتقرعرهمتخصص
هررعرماب رنرعرباااانیرانتتر رایتواردراترسات رکرنکا نربرریرتارحافهمق

 (.21عرر26برریرتارافاا ربرایتعدا رارجر رشو ر)
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 های چهارگانهنتیجه کژ کارکردهای ارتباطی بالندگی استعدادهای سازمانی در افق: فضای 3جدول

 افق بیرونی                                           
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ر 
لات

 با
ب

رات
و م

ر 
دی

م
ی

مان
از

س
 

عه
مو

ج
رم

زی
و 

ار 
مک

ه
 و  

یر
مد

با 
د 

تع
س

د م
فر

تر
الا

ب ب
رات

م
 

ر، 
کا

هم
با 

د 
تع

س
د م

فر
مو

ج
رم

زی
 و 

عه
ب

ربا
ا

وع
رج

 

     دلیعدم هم

 تخطئه

     تنبیه و تهدید

     سعایت

     تحقیر، اعمال فشار
     محدودسازی دایره تعاملات

 مداخله
     وظایف سازمانی

     امور شخصی و ارتباطات غیررسمی

داشت ایده عدم پاس

 و عملکرد

     کشیبهره

     حمایتعدم

     گذاری و تقدیر ناشایستارزش

غفلت در اجرا و تمهید 

 ملزومات کاری

     پردازی و اجراایده

     بازخورد

     انضباط

     مندیارتقاء مهارت و توان

دارگذاری/جانبصحه

 جا یا منافقانهی نابه

     اقدام و عملکرد سایرین

     اقدام و عملکرد خود

 تبیین نامتناسب

     عدم اقتضاءمندی

     تعدیل ایده

     بخشیعدم اطمینان

     غیرمتعارف« هیجانی»رفتاری  هایواکنش
     قابل با اقدامات مغایر ضوابط یا غیرمنطقیت

 
هریرکص دیرموفش تر نراتلنرماحصلهرنارگاانرر زرتکقراتربخاپژعهار

چ  نر(رهم26 ار در)هررمقگذانیرکرنرعراتدهااکاشتتواررتقرانتشرءرخو ،ربه
م یونرارجلر رهمکلرنیرمشلتاکرعراتجر رشتکهرانتترسقربررهمکرنانربله

جصبرحمرتترجتترحاکتراترمترنترتررتعرلقرایتعدا رفا رنارحرئزراهم تر
ر(.28شمرنردر)مق

هلریرب اعرلقرشدهربلهرترک لکراف  نربانیقرفااعارقرکدهریرایتخااج
ملدتاانرعر»شلدهر نرافل رصرشدرکژرکرنکا هریرا ناکچترنگررهرمشخ
تکاانهلررب شلتاتنرفااعارلقرناربلهرخلو رر%69بلررحلدع ر«ریلو ربرللرتا
همکلرنرعر»،ر«فلا رمسلتعدربلررملدتاان»هلریر ه لد.راف اختصرصرمق

بلهر«رفا رمستعدربلررهمکلرنرعرر اعهلریرتتامجمو له»،رعر«تتامجمو ه
هللررناربللهرخللو رااعارقب شللتاتنرفر%5،رعر%19،ر%25تات للبربللررحللدع ر

 ه دهراهم لتررشلارانتترسلرتریللحرارد.رآمرنهلرررشلرناختصرصر ا ه
(ر نر21مللدتاانر نرتضلل  عرایللتعدا هریریللرتمررقرایللت.ر نرپللژعهار)

خصوصرش ریرتقر وامدرمؤثاربارحرظرافاا رمستعدراتررگرهرایتعدا هریر
ی ار)شرمدرکدهرتقرر«رهریرارسررقرمدتاانرانشدمترنت»یرتمررق،ر رمدر

 لق(رسافقر نرتعرمصرت،راحتاا ،راجت ربراترتحش ا،رعرحمرتترعرهمحرظربق

شلدهر تگلارری لاری سلتمرپ شل تر اترعر نرمشرتسهربرر وامدرش ریرتق
تلاتنرتکلاانربلو رکلهر هق،رعرجورحرکمرم رنرکرنک رنرعاجدرب اپر اش

ر25توجلهرفااعارلقریوربرررترتجراتنرپژعهارایت.ررکتلهرجرلبتشاتترًرهم
 نرتعرمدربلررملدتاانرعر«رفا رمستعد»ن دیرکژرکرنکا هرتقرایترکهر 

پذتایر نرمسلئول ترنشلد هد.رمحشش نراحسرسرنعربهریرتمرنرباعترمق
فا ررستتربهرتویعهرایتعدا رنار نرتتدتدرپتررس دربهرشرتستگقرضاعنیر

هریرکص دیرموفش لتر نرگلذانراترشرتسلتگقربلهر ارستهرعرتکقراتربخا
ر26شمرنردر)قر نخوایتربرتخونرعر نترفترپشت تررقربارمقمترنترنارتواررت

بخلار«رشربدربرراادامرترمغلرتارضلوابطرتلررغ ام لشلقت»(.ر  صار21عر
ایترکهر نررترتجر«رفا رمستعدربررمدتاانرعرمااتبربرلرتا» تگایراتراف ر

رهریر تگارمصرحیهررشدهرایت.پژعها
هرتحش  ر نرهریرمسرلمحدع تترارجر رپژعهارحرضاربررمره ترپایا

نابلهربو .ریوالر نرخصوصرانتترسرترررملصوبریرتمررقرعرتصرشرجتتر
هرربخش دهربو ربهرتاتنرتعرمصرت،رعتژگقرخر قربهرمصرحتهک کرشرجزئق

هررجتترارجر رمصرحتهربلهرکهرجصبرنضرتترکرنک رنراتنریرتمرنسونی
 ل درعاهمهراترفرشرشدنراسصر رتربلررمصلرئتقرهملااهربلو .ررپ شل تر ر
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هریرجغااف لرتقرتار نرحوتهشو رپژعهارمزبونربررجرمعهرآمرنیرعی عمق
هررعرکش رت لوعر تگارتررمااکزرغ ا علتق،ربهرم یونرافزاتارا تترنرترفته

کرمصقراترکژکرنکا هریرانتترسقر نربرل دگقرایلتعدا هرر لونترپلذتا .ر
ایربررمصرحتهربلررملدتاانرعرهمکلرنانریرتیر ا هیوتهگ ایراتریهبتاه

تایراترکژکرنکا هریرتعلرمصقرهریر م  تواردرج ته اعهریرمستعدرمقر
رافاا رمستعدرنارآشکرنرک د.ر

 

 گیرینتیجه
فا یر)تحلتر نراتنرپژعهاررشارکژکرنکا هریراخصراقر نربُعلدرم لرن

فا ی(ر نرجصللوگ ایراتربرل للدگقرایللتعدا هریر  للوانرانتترسللرترم للرن
حر دررشرنر ا ر نربخارا یمرریرتمررقرمون رانتتربقرااانرگافت.ررترتج

هریر علتق،ررشلارپلارنرل رفا یریرتمرنکژکرنکا هریرانتترسقِرم رن
شو ؛رک  دگرنرمصرحیهرمقهرربهر  وانرتکقراترتعرمدمدتاانرعرحضونرآن

توار دربررمشرنکترجوتقراترم لربعرارسلررقرتوارم لد،راتراتنرنعرمدتاانرمق
هلریرقرعرحمرتلتراترخصرا تهریرم لربعرارسلرر غدغهررستتربهرپتررس د

هلریرهلریرروآعنارلهرعراربص تیرتمررق،رعرر زر نکرانتشرحش شقرفعرل ت
یزاتقر نرحاکتربهریمتربرل دگقرایلتعدا هریریرتمررقرافاا ،ریتمربه

ریرتمررقراتررررمرت د.ر
ر

 های اخلاقیملاحظه
ک  دگرنر نربخشللقربللهرمشللرنکتن رتللترمصرحیللرتراخصللراقرعراسم  رن

هرر ونترپذتافت.رحشوقرروتسل دگرنرررهرمرردنرمصرحتهخصوصرمحام
هرربارایرسرنعشر صمقر نراتنرمشرلهرن رتترشلدرعررتلرتجربررذکاررر رآن

رحر درپسراترا تترنی جقر نراخت رنرخوار دگرنرااانرگافت.
ر

 هنام واژه
 Interpersonal communication .1 فا یانتترسرترم رن

 Attitude .2 رگاشرهر

 Organizational talents .3 ریریرتمررقایتعدا ه

 Talent development .4 برل دگقرایتعدا 

 Eminence .5 تعرلق

 Competency .6 شرتستگق

 Yes-Butting .7 بصهربصهرگرتن

 Stonewalling .8 کرنشک ق

 Referential component .9   صارانجر ق

 Structural component .10   صاریرخترنی

 External & internal horizon .11 اعرقرعر نعرقاف رب 

 Outcome space .12 فضریررت جه

  Lack of advocation .13  د رپریداشت

14. Proscription, threat & Humiliation 

 تخلئه،رتتدتد،رعرتحش ا

 Limiting transaction domain .15 محدع یرتیرتعرمصرت

ر
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