
 02-93، ص6991،ةىار 9رویکردوای پژووضی در عليم اجتماعی، صماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 چکيذُ
ّان رکً اغاغی جّغؿَ ، درچِارچّب فؿانیث ُای گطوُی و غازىاٌی ٍاٌػان ةَ ؾ

پطاُيیحی اغث ،اىطوزه رؽص و جّغؿَ غازىان ُا در گطو  سّد ایفاگط ٌلؼ ىِو و

ةکارگياری ـرید ىٍاةؽ اٌػاٌی اغث .ةؿضی از غازىان ُا غؿی ىیکٍٍص کَ ىٍاةؽ 

حصیصی را درسارج از غازىان کؾف کٍٍص و ةؿضی دیگط از ٌیطوی داسهی ةِطه ىیگیطٌص 

اكؽ پع از جؿییً ... در ایً ةطرغی ُصف روش ُای حضب ىٍاةؽ اٌػاٌی ةّده اغث.در و

ٌیاز ةَ حضب افطاد ، ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی ةایص اكصام ةَ گظیٍؼ و جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی 

ىٍاغب ةط اغاس ٌؼام ؽایػحگی ٌيایص ةا ىلایػَ ٌیطوی اٌػاٌی ىّحّد و پیؼ ةیٍی 

ٌیاز ةَ ٌیطوی اٌػاٌی ؾيم کارىٍص یاةی ضطورت ىی گیطد. و در ٌحیخَ کؾف ىٍاةؽ 

ار ةطای جاىیً اذحیاحات ٌیطوی اٌػاٌی ذال و آیٍصه غازىان ـّرت ىًّثط ٌیطوی ک

 ىیگیطد.
 ٌیطوی اٌػاٌی، گظیٍؼ، حضب کارىٍص، ىصیطیث ةِطه وری :ٍاصگاى کليذي
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 هقذهِ 
 گزاًبْاتزیي هٌبع ساسهاى

غازىان ىرػّب ىی ؽّد. ٌیطوی اٌػاٌی گطان ةِاجطیً ىٍتؽ غازىان ةطای ؽکّفایی اغحؿصادُا و دغحیاةی ىػحيط ةَ ؾيهکطد ؾانی 

کارفطىایان پیؾطو ، در ىّاحَِ ةا فؾار ُای ىریط ركاةحی حصیص ، ىی کّؽٍص جا ذحی انيلصور اغحؿصاد ٌیطو ُای اٌػاٌی سّد را ةعّرکاىم 

ِيحطیً وحَ کارکٍان ىا ، ى» و « ٌیطوی اٌػاٌی ىِيحطیً غطىایَ غازىاٌی اغث » ؽکّفا غازٌص . ةاز جاب ایً جالش در ؽؿار ُایی ٌؼیط 

 ىالذؼَ ىی ؽّد.« جيایظ ایً غازىان از غایط غازىان ُا ةَ ؽيار ىی آیٍص.

در روزٌاىَ ُا ، جتهیغات جفّیطی ، گظارش ُای غاالٌَ ، ىعانب آىّزؽی غازىان ُا ، غشٍطاٌی ىصیطان  "چٍیً اؾحطاف ُایی ىکطرا

 احطایی و ستط ٌاىَ ُای غازىاٌی ىعطح ىی ؽّد.

اگط غازىان ةشّاُص ذحيی ةا ةطسّرداری از رغانحی روؽً و » ویژه اٌص:  "ز وحّد یک ادراك و ؽٍاسث کاىالُيَ ایً ىّادذاکی ا

راُتطد ُای ىعهّب و غاسحار ُایی غازىاٌی کار آىص و ظطاذی ؽغم ىٍاغب ، ةعّر کاىم ةَ ُصف ُای سّد دغث یاةص ، ةَ ٌیطوی اٌػاٌی 

وزه فؾار ركاةث حِاٌی و جغییطات اححياؾی ةَ ٌّؾی اٌلالب در ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی ىٍخط ؽصه اىط« جّاٌيٍص و ىحؿِص ٌیظ ٌیاز سّاُص داؽث 

 "ؿااغث کَ اٌّاع غازىان ُا را جرث االؽؿاع سّد كطار ىی دُص. ٌکحَ كاةم جاىم آن اغث کَ جرّالت ٌاؽی از ایً اٌلالب اغحيطار دارٌص و واك

 وضؽ ىّحّد را جرث جاثیط كطار ىی دٍُص 

 ىصی ىٍاةؽ اٌػاٌی ، الزىَ ُط ٌّع پیؾطفحی ةَ ؽيار ىی آیص .کارآ

در یک ىریط پّیا کَ جرث جاثیط ةرطان ُای اكحفادی ةَ کيتّد ىٍاةؽ اٌػاٌی ، ػِّر غازىان ُای حصیص ، جغییط راُتطد ُای  

ىادی و اٌحؼارات فطدی ، پیچیصه جط غازىاٌی جغییط فً آوری ُا و ظطاذی ؽغم ُای حصیص ، درگیطی ةا ىػائم ذلّكی ، جغییط ارزش ُای 

ىی ؽّد ، غازىان ُا ةطای کيک ةَ ةِتّد کیفیث ىریط کار ، ةَ ىٍؼّر ؽکّفا غازی ُيَ اغحؿصاد ُِای کارکٍان ، ةَ ىحشففان ىٍاةؽ 

 .اغحثٍایی اغث ةا ىخيّؾَ ای از فطـث ُای ؽغهی« ىصریث ىٍاةؽ اٌػاٌی » اٌػاٌی ٌیازدارٌص ٌحیخَ  ایً جرّالت ، پصیصار ؽصن ذطفَ 

فطایٍصی کَ ةَ وغیهَ آن غازىان ىؿیً ىی کٍص کَ ةطای ٌیم ةَ اُصاف سّد ةَ چَ جؿصاد کارىٍص ، ةَ چَ جشفؿ وىِارت ُای و در 

 .(83، ص  6831غؿادت ) چَ زىاٌی ٌیاز دارد فطایٍص ةطٌاىَ ریظی ٌیطوی اٌػاٌی ٌام دارد

ص را ؽٍاغایی کٍٍص و آٌِا را ةطای جفصی ىؾاغم ىِو در ذّزه ىػئّنیث سّد حضب ىصیطان ةفیط ُيّاره ىحطـص آٌٍص جا افطاد جّاٌيٍ

کٍٍص ، ىّفلیث در ایً اىط ىػحهظم اُحيام ىصیطان ةَ ىصیطیث ـرید و دكیق فطاگطد ُای ةطٌاىَ ریظی ىٍاةؽ اٌػاٌی ، جرهیم ٌیاز ُای 

 غازىان ةَ ٌیطوُای اٌػاٌی و ةطٌاىَ ریظی ةطای رفؽ ایً ٌیاز ُاغث.

فطاگطد ةطٌاىَ ریظی ٌیطوی اٌػاٌی ةا ىطور ُصفِا وراُتطد ُای غازىان آغاز ىی ؽّد. ایً ةطرغی ىتٍایی ةطای پیؼ ةیٍی ىیظان ٌیاز 

ص ةَ ىٍاةؽ اٌػاٌی ، و چگٌّگی ٌیطوی کاردر داسم و سارج غازىان فطاُو ىی آورد.فطاگطد ةطٌاىَ ریظی ىٍاةؽ اٌػاٌی ةایص ةَ ىصیطان کيک کٍ

ىیظان ٌیاز غازىان ةَ ٌیطوی اٌػاٌی را جؿییً کٍٍص و ٌیطوی کار ىّحّد را ارزیاةی ٌيایٍص جا ىیظان کيتّد ٌیطوی اٌػاٌی ةطای پاغز  جا ةحّاٌص

 .(891، ص 6833رضائیان ، ) گّیی ةَ ٌیاز ُای اجی ىؿیً ؽّد

اٌخام ىی  "درکارُایی کَ واكؿا» جرهیم ؽغمةطٌاىَ ریظی ىٍاةؽ اٌػاٌی ر ىتٍای جخظیَ وجرهیم ؽغم اٌخام ىی ؽّد. ٍُگام جخظیَ و 

چَ وكث کخا ، چگٌَّ ، چطا و ةَ وغیهَ چَ کػی در ىؾاغم فؿهی « ایً کار ُا » ىّرد ىعانؿَ كطار ىی گیطدٌص و ىؿیً ىی ؽّد کَ « ؽٌّص 

 .یا ىؾاغم حصیص اٌخام ىی پضیطد

رد وػایف و ىػئّنیث ُای ؽغهی فطاُو ىی گطدد ایً ةا جخظیَ و جرهیم ؽغم ، اظالؾات ىفیصی در كانب حيالجی ىکحّب در ىّ

اظالؾات را ىی جّان ةطای ٌّؽحً یا ٍُگام کطدن ؽطح ؽغم و جؿیً ىشحفات و ؽطایط اذطاز ؽغم ىّرد اغحفاده كطار داد . ؽطایط اذطاز 

اذطاز ُط ؽغم در ٌؼط گطفحَ  ؽغم ، ىؾحيم ةَ فِطغحی از ویژگی ُایی ٌؼیط جرفیالت ، جخطةَ و ىِارت ُای ىّرد ٌیاز اغث کَ ةطای

 .ىیؾّد

 پع ار ارزیاةی ىٍاةؽ اٌػاٌی ىّحّد و پیؼ  ةیٍی ىٍاةؽ اٌػاٌی ىّرد ٌیاز ، ؾطضَ و جلاضای پیؼ ةیٍی ٌؾصه ةا ُو ىلایػَ ىی ؽٌّص . 
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 .روٌص ثتث در ىصارس ذطفَ ای ، داٌؾگاه ُا وو  ىطاکظ آىّزش ؾانی 1

   

ؽاىم آن دغحَ از فؿایث ُای ىصیطیحی اغث کَ ظی آن اُصاف آجی غازىان و اةظار ُای ىٍاغب ةطای  اؾيال ةطٌاىَ ریظی درغازىان ،

ىیػط دغحیاةی ةَ آن اُصاف ةایص جؿییً گطدد. درغث ُياٌٍص یک غازىان جّنیصی کَ اةحصا ةایص ىّاد اونیَ جّنیص فطُو گطدد جا اكصام ةَ جّنیص 

فطاد ىٍاغب ةطای پؾحیتاٌی از جّنیص ، ةازاریاةی و ارائَ سصىات در اةعَ ةا ىرفّل ةایص ىؾشؿ ؽٌّص ؽّد . در اؾيال ةطٌاىَ ریظی ٌیظ اةحصا ا

( کَ ةا اغحفاده ازروش ُا ی پیؼ ةیٍی و ىلایػَ ةیً جؿصاد افطاد ىٍاغب ةطای اٌخام فؿانیث ُا از پیؼ جؿییً ؽصه ) جلاضای ٌیطوی اٌػاٌی 

) ؾطضَ داسهی ( و در ـّرت اظيیٍان از ةطكطاری جؿادل ةیً ؾطضَ و جلاضای ٌیطوی اٌػاٌی ةَ  و جؿصاد افطادی کَ در دغحطس سّاٍُص ةّد

 .(294، ص  6834حّادیً ، ) فطایٍص اٌعتاق ىی پطدازیو

حَ زىاٌیکَ در غازىان ةا کيتّد ٌیطو ىّاحَ ىیؾّیو ، جصاةیطی را حِث جاىتیً ٌیطوی اٌػاٌی ةایص در ٌؼط ةگیطیو . ایً ؾيم ةایص ةا جّ

ةَ دیگط فطایٍص ُای ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی وکارکطد ُای ةطٌاىَ ریظی ٌیطوی اٌػاٌی ةاؽص. ضيً آٌکَ ةایص ةَ ُظیٍَ ُا ، كّاٌیً ، غیاغث 

جؾّیق و جٍتیَ ، اٌگیظش زدایی ، رؽص و ةلای غازىان جّحَ داؽث. درایً راةعَ ىصیطان غازىان ىيکً اغث كتم از ؾيم کارىٍص یاةی از 

ىیً ٌیطو حِث اٌخام کار و دیگطی اغحفاده کٍٍص کَ جرث ؾٍّان حایگظیً ُای کارىٍصیاةی ٌاىیصه ىیؾّد. از ایً  ٌؼط جا روش ُای

 .(802،  6834ُيان ىٍتؽ ، ) یاةی را یکی از وػایف ؾيصه و اغاغی در غازىان ىی ؽٍاغٍصکارىٍص

ىصیطیث اغحشصاىی یا ىصیطیث پطغٍهی یا ةَ ؾتارت ةِحط ، ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی ، از وػایف ةػیار ىِو ىصیطیث ُطغازىاٌی اغث، 

زیطا کارایی و اثط ةشؾی ُط غازىان ةَ ٌرّه ىصیطیث و کارةطد ـرید و ىّثطىٍاةؽ اٌػاٌی ةػحگی زیادی دارد ظتیؿی اغث کَ ُط كصر غازىان 

جط وگػحطده جط و ىحٍّع جطؽٌّص ، ةَ ىؾکالت و اُيیث اداره ایً ٌیطوی ؾؼیو افظوده ىیؾّد . ةٍاةط ایً ىصیطان ةایص ةَ  ُا و ىّغػات وغیؽ

اداره  .(66، ص  6813ىیط غپاغی ، ) داٌؼ و ةیٍؼ الزم حِث ىّاحَ ؽصن و ذم ىؾکالت ایً ؾاىم پیچیصه و ذػاس ىخِظ ؽٌّص

یً ، اغحفاده ، پطورش و ذفغ و ـیاٌث ٌیطوی اٌػاٌی ، ةعطیلی کَ ىػحشصىیً ةا ؽایػحگی و ىیم و اىّراغحشصاىی ؾتارجػث از : جِیَ و جاى

غحاری ، ) جرلق ةشؾٍصـطفَ ُصف ُای اـهی غازىان را رغتث و فصاکاری ةَ احطای وػایف و جکانیف ىرّنَ ةپطدازد و دغحیاةی ىلطون ةَ

 .(88، ص  6888

، گػحطش اُصاف اف غازىان و دیگطی ضایؿات پطغٍهیطوری ىی گطدد ، یکی گػحطش اُصٌیطو یاةی ، حضب و گظیٍؼ ةَ د وؾهث ض

كتیم ةازٌؾػحگی ، ازکار افحادگی،  غازىان ُا ةَ دنیم گػحطدگی ٌیاز حّاىؽ اغث و ضایؿات پطغٍهی کاُؾی اغث کَ ةَ دالیم گٌّاگّن از

 اٌػاٌی ایخاد گطدد. ، فّت ، اسطاج ، و یا اٌحلال ىيکً اغث  در ىیظان ٌیطو ُایاغحؿفا

ٌیطو یاةی ، حضب و گظیٍؼ در واكؽ وغیهَ ای اغث ةطای حایگظیً ٌيّدن ىِارت ُا و كاةهیث ُای از دغث رفحَ  غازىان و ُيچٍیً 

ِو و ایخاد ىِارت ُا و كاةهیث ُای ىّرد ٌیاز ةَ ىٍؼّر ٌیم ةَ اُصاف آیٍصه . ةٍاةطایً در ٌیطو یاةی ، حضب و گظیٍؼ ةایص ةَ دو ٌکحَ ى

اغاغی جّحَ ٌيّد. یکی ىیظان ضایؿات پطغٍهی کَ ایص ةطای غال آیٍصه جّغط کارگظیٍی پیؼ ةیٍی ؽّد و دیگط ىیظان گػحطش اُصاف و 

ىؾشؿ گطدیصه و ةَ ىصیطان پطغٍهی ارائَ  "ةطٌاىَ ُای کّجاه ىصت ، ىیان ىصت و ةهٍص ىصت کَ ةایص جّغط ىصیطان رده ةاالیی غازىاٌی کاىال

 ٌان ةحّاٌٍص ٌیطو ُای اٌػاٌی ىحٍاغب ةا اُصاف آیٍصه غازىان را یافحَ ، حضب و گظیٍؼ ٌيایٍص.ؽّد جا آ

ٌیطو یاةان غؿی ىی کٍٍص ٌیطو ُای اٌػاٌی واحص ؽطایط را ةیاةٍص و ةَ ظطف غازىان حضب ٌيایٍص . انتحَ ؽیّه  ُای ٌیطو یاةی 

یث زىاٌی و ىکاٌی دارد. ةٍاةطایً در واكؽ ٌيی جّاٌگفث کَ چَ ؽیّه ای ةِحطیً ةػحگی ةَ غعد ٌیطو ُای اٌػاٌی ىّرد ٌیاز ، ؽطایط و ىّكؿ
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سّد دارای جخطةَ ،  "ؽیّه ةطای ٌیطو یاةی اغث. اىاآٌچَ کَ ُيّاره جّـیَ گطدیصه اغث ایٍػث کَ ٌیطو یاةان  و ىػئّنیً گظیٍؼ اوال

« ؽطح ؽغم  » ط ٌیطو یاةی ، حضب و گظیٍؼ ُيّاره از فطم ُا ی در اى"جرفیالت و ؽٍاسث کافی در ىّرد غازىان و ىریط آن ةاؽٍص دوىا

 اغحفاده ٌيایٍص.« ؽطایط اذطاز ؽغم » و 

 

 ّذف ّاي اساسی
 ٌگَ داری وپطورش ٌیطوی کارةاای ازفؿانیث ُای ىحٍّع ؽاىم حضب  اـعالذی اغث ةطای جّـیف گػحطده«ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی »

اٌػاٌی ةطىػئّنیث ىصیطان ةطای جخِیظ غازىان ةاکارکٍان جّاٌيٍص وذفّل اظيیٍان ازىعهّةیث ةَ کارگیطی اغحؿصادوپطاٌطژی.ىصیطیث ىٍاةؽ 

 کارگيارده ؽٌّصغب اغحشصام ؽٌّص ودرحای ىٍاغب ةَ اگط افطادىٍا»ی از ـاذب ٌؼطان ةطایً ةاورٌص کَ:اغحؿصادُای آٌان دالنث دارد.ةطس

 « ةَ سّةی پیؼ سّاُصرفث.ُيَ چیظ

 ٌػاٌی ؾتارجٍصاز: ؾيصه فطاگطد ىصیطیث ىٍاةؽ اىطاذم 

 ةطٌاىَ ریظی ةطای کارىٍصیاةی واٌحشاب واغحشصام ىٍاةؽ اٌػاٌی -حضب ٌیطوی کارجّاٌيٍص -6

 پیؾطفث ةطای کارکٍانىٍاةؽ اٌػاٌی و ةطٌاىَ ریظی ىػیط وةِتّدراٍُيایی آىّزش  -پطورش ٌیطوی کارجّاٌيٍص -2

ازجطك سصىث ٌیطوی اٌػاٌی وذفغ آٌِاازظطیق ارزیاةی ؾيهکطد وحتطان سصىات حهّگیطی  -ٌگَ داری ٌیطوی کارجّاٌيٍص -8

 (808ص ، 6833،رضائیان ) ةِتّد رواةط کارکٍان ةاىصیطیث

 

 ّذف ادارُ اهَر استخذاهی:
 جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی الزم ةاذصاكم ُظیٍَ.

 جاىیً ُصف ُای کارکٍان ورفؽ اذحیاحات ىادی وىؿٍّی وحهب رضایث آٌِا.

ُصف ُای اححياؾی ةاجّحَ ةَ ىػائم و رویصادُای ىریط اححياؾی غازىان وپاغشگّی ةَ ىّكؽ ةَ ایً ىؾکالت وىػائم جاىیً 

 .(48،ص  6813ىیطغیاغی ،) ىطةّط ةَ آن

ةحّاٌٍص  دونحِا ةَ نراظ اىٍیث وغٍگیٍی وػایف ؾيّىی ةایص اُصاف و وػایف کهیَ غازىاٌِا اؾو ازدونحی وسفّـی رادرةط ىی گیطد.

حهب ودرؽطایط ىٍاغب ةَ کارةگيارد وةَ گٌَّ ای درىّردٌیطوی اٌػاٌی سّد ؾيم کٍٍص کَ غطىؾق ىّغػات  طگظیصه جطیً وةِحطیً افطاد راة

سفّـی گطدٌص.دونحِاىؿيّال ةظرگحطیً غازىان اغحشصام کٍٍصه درکؾّرُػحٍص.کارکٍان دونحی ؾالوه ةط داؽحً کهیَ ـفات وؽطایط الزم 

ِای دیگط ةایصٌػتث ةَ اىّر غیاغی ةی ظطف ةاؽٍص.کارکٍان اداری)غیطغیاغی(غحّن فلطات اداره ُای  دونحی ازىاٌةطای اغحشصام در غ

 .(14،18ص  ،6814،غازىان ىهم ىحرص ) راجؾکیم ىی دٍُص.زیطاآٌان کارکٍان ثاةث ُػحٍصکَ ةاجغییطات دونث ؾّض ٌيی ؽٌّص

 

 کارهٌذیابی
يٍصجطی را اٌحشاب کٍص.غازىان اٌػاٌی دردغحطس داؽحَ ةاؽص جاةحّاٌص ازىیان آٌِا کارکٍان جّاٌُای ازٌیطوذسیطه ای  ان ةایصغازى

راپیؼ ةیٍی کٍص.ُيچٍیً غازىان ةایصىؿیً کٍصکَ چَ وكث ةَ  اغحشصام ؽٌّص وٌّع ىِارجِای ىّردٌیاز سّد ةایصکَ ةایصاةحصا جؿصادکارکٍاٌی 

ُا،وىطاحؿَ ةَ ىّغػات کاریاةی وىطاکظ آىّزؽی راىی جّان ازظطیق درج آگِی دررغاٌَ اغحشصام  ایً ٌیطوُا ٌیازسّاُص داؽث.داوظهتان

 .(898،ص 6833رضائیان،) دؽٍاغایی کط

 کارىٍصیاةی ُو ازداسم غازىان وُو ازسارج غازىان ـّرت ىی پضیطد.

ةطىتٍای اظالؾات ةَ دغث  ةطرغی کطد جاةحّان ةطىتٍای اظالؾات جاةحّانىؾاغم راةَ ظّردكیق  درفطآیٍصکارىٍصیاةی ةایص

 .(408،ص 6833رضائیان،) آىصه،کارکٍاٌی جّاٌيٍصراةطای اؽحغال درىٍفب ُای ىٍاغب حضب کطد

فطآیٍص کارىٍصیاةی ؾتارجػث ازفطآیٍصحضب افطادؽایػحَ وةاکیفیث درزىان ىٍاغب حِث احطای ىؾاغم غازىان ىی ةاؽصکَ درایً 

ةطای احطای ىؾاغم  ىٍاغب وجشيیً آٌِاحػث وحّی افطاد ةطسی کارىٍصیاةی رافطآیٍص ب ؽٌّص.نضاةاکیفیث ةاالىيکً اغث اٌحشا افطاد فطآیٍص

 .(802،ص6843حّادیان،) درغازىان ىی داٌٍص

غػَ . ةَ ّی آگاه کطدن ىطدم از فطـث ُای اغحشصىی ، و جالش ةطای حضب افطاد واحصؽطایط و ىّرد ٌیاز ةَ ىٍکارىٍص یاةی یؿ

 كتّلآٌان ةَ  قاىّر اغحشصاىی ، کارىٍص یاةی ةَ ؾيهیات کاوش در ىٍاةؽ اٌػاٌی و کؾف افطاد ؽایػحَ و جطغیب و جؾّیؾتارت دیگط در اداره 

وی طاةم اححٍاب ىیػازد ، جرطك و ٌلم و اٌحلال ٌیكىػئّنیث در غازىان اظالق ىی ؽّد. آٌچَ ؾيهیات کارىٍصیاةی را ضطوری ، ىصاوم و غیط 

 . (91،  98، ص  6888غحاری .) اغث ةَ ـّرت ُای : اسطاج ، جطفیؽ ، اٌحلال ، ةازٌؾحگی و ... غػاتّاٌػاٌی در حاىؿَ و ى
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یاةی ؾتارجػث اغث از فطایٍص جرلیق و ؽٍاسث ٌیطو ُای اٌػاٌی کَ دارای اغحؿصاده ای ةانلّه ىی ةاؽٍص و جؾّیق آٌان حِث ٌیطو

 .(Marc G.singer -1990.p 106)اغحشصام در غازىان 

ةاةی ، فطایٍصی اغث کَ ةَ وغیهَ آن کػاٌی کَ ةٍؼط ىیطغٍص جّاٌایی ةانلّ ُای ةطای ؾضّیث در غازىان و اٌخام دادن کارىٍص 

ّحتات حضب آن ُا ةَ غّی غازىان فطاُو ىی ؽّد کارىٍص یاةی یک فطایٍص واغعَ ای اغث ىوػایف ىرّل دارٌص، ؽٍاغایی ىی گطدٌص و 

( و کػاٌیکَ سّاُان ٌیطوی کارٌص ) اغحشصام کٍٍصگان ( ةطای ٌشػحیً ةار ةایکصیگط روةَ رو یان کاری کَ حّیای کارٌص ) ىحلاضیؿٍی کػاٌ

 .ٍص ةؿصی ) اٌحشاب وگظیٍؼ (یظی فطا ىیؾٌّص جا

 .(90، ص  6831غؿادت ، ) جّاٌایی واكؿی آٌِا ةطای  اذطاز ؽغم و ورود ةَ غازىان جؿییً گطدد

ایً ةاؽص کَ ةَ ؾٍّان ىتٍایی ةطای ؽٍاغایی « ؽطح وػایف  جخظیَ و جرهیم ؽغم و»از و کارفطىایان در چٍصیً ىّرد  ؽطکث ُا

 6.(14و  18، ص  6833گطی وغهط ، )ىؾاغم ىّحّد درؽطکث ، اغحفاده ىی کٍٍص  افطاد واحص ؽطایط و پع گظیٍؼ آٌان ةطای

ایً کار را از  "داوظهتان را ىؾشؿ کٍص ، کَ اذحياالپع از ایٍکَ ىصیط احازه یافث افطادی را اغحشصام ٌيایص گام ةؿصی ایً اغث کَ 

) ؽٍاغایی سّاُص داد. ازآن حِث کارىٍص یاةیاز ىٍاةؽ سارحی اٌخام  ان کارکٍان ) ىٍاةؽ داسهی ( ویاىیظطیق ؽٍاغایی افطاد واحص ؽطایط از 

 .(36، ص  6833گطی وغهط، )ص داؽث اُیث دارد کَ ُط كصر داوظهب ةیؾحط ؽّد ىصیط ذق گظیٍؼ ةیؾحطی سّاُ افطادواحصؽطایط (

 

 (93، ص 6831غؿادت ، ) کارهٌذ یابیهزاحل 

جؿصاد و ٌّع ٌیطوی ىّرد ٌیاز غازىان جؿییً ىیؾّد .

.ؽطح ؽغم ٌّؽحَ ىی ؽّد

.ؽطایط اذطاز ؽغم ىؿیً ىی گطدد

.ىطاکظ و ىٍاةؽ کارىٍص یاةی ؽٍاغایی ىی ؽٌّص

.ىی ؽّد روش کارىٍص یاةی اٌحشاب

.در سّاغث کار ةطرغی ىی ؽّدفطم ُای 

.ىفاذتات ىلصىاجی ةطگظار ىیؾّد

فِطغحی از افطاد واحص ؽطایط جِیَ ىی ؽّد.

  

 ٌذ یابیهرجایگشیي ّاي کا
ه از کارکٍان ىّكث د، اغحفادادش ىی ؽّد ةا اغحفاده ازروش ُای ىاٌٍصکارکٍان اٌحلانی ، ؾلص كطارتم از پطداسحً ةَ کارىٍص یاةی جالك

ىيکً اغث ةَ واغعَ ىفّةات دونث و  کَ دونحی یدر غازىان ُا "د و پاره وكث جلاضا ةطای کار ةیؾحط را حّاةگّ ةاؽیو ، سفّـاظو یا روز ى

 جفّیب كّاٌیً ىٍؽ در اغحشصام و حّد داؽحَ ةاؽص و یا ایٍکَ غازىان جّان  ىانی چٍصاٌی را ةطای جاىیً ُظیٍَ ُای کارىٍص یاةی و اٌحشاب

ؽص و در ةطسی ىّارد دیصه ىی ؽّد کَ ىصیطان جطحید ىی دٍُص از روش ُای حایگظیٍی کارىٍص یاةی ةَ دنیم ایخاد ؾصم جؿِص افطاد ٌصاؽحَ ةا

 ةهٍص ىصت در ىلاةم ىػحشصىان اغحفاده ٌيایٍص

 

 حایگظیً ُای کارىٍص یاةی

ؾلص كطار داد

کارکٍان ىّكث

کارکٍان پاره وكث

) کارکٍان اٌحلانی ىّكث یا دائو ( اغحفاده از کارکٍان غازىان ُای دیگط

روش ُای ىتحی ةط فً آوری در حایگظیٍی کارىٍص یاةی

ٌيّدار حطیان کار     

 ةَ کار گیطی فً آوری

 ةَ کار گیطی جیو ُای کاری

 (802-203، ص  6834حّادیً ، ) جّاٌا غازی کارکٍان

                                                           
 14و  18، ص  6833گطی وغهط ،  . 6
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 آري
       

 خير

 اقذام بزاي جایگشیٌی

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (893، ص 8811همان منبع ، ) هذیزیت هٌابع اًساًیًوَدار : فزاگزد 

 

 تذٍیي راّبزد بزاي تاهيي هٌابع اًساًی
 ىصیط ةطای رفؽ ٌیاز ةَ ىٍاةؽ اٌػاٌی ةایص درىّرد دو ىّضّع جفيیو گیطی کٍص:

جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی از داسم غازىان ةا سارج آن .6

اغحفاده از ىِارت اُی ىّحّد کارکٍان یا آىّزش آٌان .2

 : ر اغثّفراُتطد كاةم ج ةٍاةطایً چِار

آٌان ّزشاغحفاده از ٌیطوی داسهی ، ةصون آى . أ

اغحفاده از ٌیطوی داسهی ، پع ازآىّزش آٌان . ب

اغحشصام ٌیطوی اٌػاٌی از سارج ، ةصون آىّزش آٌان . ت

اغحشصام ٌیطوی اٌػاٌی از سارج و آىّزش آٌان . ث

ر راُتطد اُای فّق را ةکار ىی ةطٌص  و در غازىان ُای ةظرگ گاُی از ُط چِ ةطسی از غازىاٌِا ةعّر جطکیتی ىخيّؾَ ای از راُتطد

 .(893، 6833رضائیان ، ) ىیؾّد هةعّر ُيظىان اغحفاد

 

 اهَر استخذاهی  ُرٍظایف ادا
ؾيهیات اغحشصاىی 

ؾيهیات آىّزش و ةِػازی

ؾيهیات ٌگِصاری ٌیطوی اٌػاٌی

 (43،  41، ص  6813ىیط غپاغی ، )کارةطد ٌیطوی اٌػاٌی 

 

 سياست ّاي کلی ًيزٍ یابی
ةَ ىٍؼّر  دغیاغث ٌیطو یاةی از داسم غازىان : ؾتارت اغث از جرطیک کاکطکٍان ةَ ارجلای ىیظان داٌؼ ، ىِارت  و ٌّع رفحار سّ

جفصی ىؾاغم ةاالجط در غازىان ، جلّیث روذیَ و ذع وفاداری کارکٍان ٌػتث ةَ غازىان ، جلهیم ُظیٍَ ُای ٌیطو یاةی ، حضب و گظیٍؼ از 

حيهَ ىراغً ایً غیاغث ُػحٍص.

پيش ةينی و ةرنامه 

 مناةع انسانیریزی 
كارمند یاةی

 

ب
انتخا

 

تيجيه و راونمایی
 ذطکث 

 . ارجلاء   6ار     

 .  جٍظل درح2َ       

 .  اٌحلال8        

                         . جخصیص غاسحار غازىان ) ؽغم (    4       

   . آىّزش8

 

صال یا 
انف

تر
ت

ك خدم
 

ب خالی
ص

من
 

 آیا

 اماغحشص

ةرای  یانسانمدیریت مناةع فراگرد         فرایند مدیریت مناةع انسانی ةرای كاركنان       

كاركنان فعلی



 02-93، ص6991،ةىار 9رویکردوای پژووضی در عليم اجتماعی، صماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
اد حصیص در یک غازىان وافطن ؾتارت اغث از ورود افکار حصیص یاةی از سارج غازىااةی از سارج غازىان : ىراغً ٌیطویغیاغث ٌیطو

ظایؼ کیفی اف "ةط غیط رغيی در غازىان  وٌِایحا کَ گاُی ىيکً الغث اثطات آن ةَ ىٍظنَ سّن حصیص ةَ ةصن یک ةیيار ةاؽص و جضؿیف روا

 جّنیص ؽصه . یُا و کيی سصىات و یا کاال

 

 (860،  6834حّادیً ، ) هٌابع تاهيي ًيزٍ
  هٌابع خارجی                        هٌابع داخلی

ىطاحؿَ ىػحلیو کارکٍان ةَ ؽطکث  -  کارکٍان ىّحّد 

اگِی و ستط  -  ىّحّدی ىِارت ُای كاةم اغحفاده 

دفاجط اغحشصاىی -  ىطاحؿَ کارکٍان 

 کارىٍص یاةی از ىصارس و داٌؾگاه ُا -  اٌحلال و ارجلاء

 (91،  98، 6888غحاری ، ) ای زیط جاىیً ىی ؽٌّص:ُ ٌی ىّردٌیاز ىّغػات از راه ٌػا ٌیطی ا

ىان حفصی از کارکٍان ؽایػحَ  ُيان غازپػث ُای ةصون ىةَ کارگياردن افطاد درىٍاةؽ داسهی : در ُطغازىاٌی ىی جّان ةطای 

اغحفاده کطد. احطای چٍیً ؽیّه ای ؾالوه ةط ایخاد زىیٍَ جطكی و پیؾطفث ، ىّحب جلّیث روذیَ کارکٍان سّاُص ؽص.

رد ٌیاز غازىان ُا وحّد دارد.ُّط حاىؿَ ای ىٍاةؽ گٌّاگّن ةطای جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی ىىٍاةؽ سارحی: در 

 ىِيحطیً ىٍاةؽ سارحی کارىٍص یاةی ؾتارجٍص از :

، ود ر حػحخّی کار ةَ غازىان ىطاحؿَ ىی کٍٍص( "ىحلاضیان ٌاسّاٌصه ) داوظهتاٌی کَ ؽشفا

ىّغػات کارىٍص یاةی

ی گطوُی و ...ُا َىعتّؾات و رغاٌ آگِی ُای اغحشصاىی در 

فَ ایذطاجرادیَ ُاو غازىاٌِای کارگطی و

 غازىان ُای دونحی و ىّغػات غیط دونحی 

 

 هٌابع کارهٌذیابی
از داسم ةَ ایً ىؿٍاغث کَ ىصیطان ةطا جفصی ىؾاغم ، از ٌیطو ُای ىّحّد در غازىان اغحفاده ىی  ىٍاةؽ داسهی : غیاغث ارجلاء

.کٍٍص ىاٌٍص اؾالن ؽغم

ٌحّاٌص طاد ؽایػحَ و الیلی پیصا ٌيایص یا ُای ىّحّد دردرون غازىان ، افجیکَ غازىان ٌحّاٌص از ىیان ٌیطوىٍاةؽ سارحی : در ـّر

ن ٌشّاُص ةّد. آگِی ، از سارج غازىاء جاىیً ٌیطوکػب ىِارت ُای ىّرد ٌیازش ةیاةص چارُای حظوآىّزش جشففی  کػاٌی را ةطای

یاةی ، داٌؾگاُِا و غایط ىطاکظ آىّزؽی ، ىفطفی و جّـیَ اؾضاء غازىان و ىطاحؿَ ىػححلیو داوظهتان از حيهَ غیاغث ُای ىّغػات کار

.(600- 604،  6831غؿادت ، ) سارج غازىاٌی ُػحٍص

 

 تخاب یا گشیٌصاً
ٌحشاب  ای غازىان را ةطاورده غازٌص را اٌحشاب کطد. ایص افطادی را کَ ىی جّاٌٍص ٌیازُُای سانی ، ةا پع از کارىٍصیاةی ةطای ىٍفب

 .(898ص  6833رضائیان ، ) ىػحهظم جفيیو گیطی دؽّاریی اغث ، زیطا ُط یک از غازىان ُا ، ؽشفیحی ىٍرفط ةَ فطد دارٌص

از ىفاذتَ ُا ، آزىّن ُای اغحشصاىی و حضب ازظطیق افطاد ىؿطف  "جفيیو گیطی در ىّرداٌحشاب داوظهتان ، ىؿيّالةطای جػِیم 

، ص  6833ُيان ىٍتؽ ) طاکظ ارزیاةی و ىّغػَ ُای کار یاةی ٌیظ روز ةَ روز ىحصاول جط ىی ؽّدى اغحفاده از اغحفاده ىیؾّد ، ضيً آٌکَ

408) . 

ام رغص ةَ فطایٍص اٌحشاب در حضب ٌیطو ةایص پطداسث ُط چَ ىحلاضیان ياوظهتان اؽحغال ةَ اجدغاٌی ةَ ر از اٌکَ ىطاذم اظالع عپ

ی ةطای پػث ُای سانی داوظهب ةیؾحط سّاُص ةّد اگط فلط دو ىحلاضؽص اىکان اٌحشاب ىٍاغب جط جّغط غازىان م درغازىان ةیؾحط  ةاؽغ

ا و كادر ةَ اغحفاده از فٍّن ، روؽِ داؽحَ ةاؽص ؽيا دحّوىحلاضی ةطای  دو پػث  20ط ةاؽص اىکان اٌحشاب از غازىان غهب ىی ؽّد اىا اگ

 .(882، ص 6834حّادیً ، ) آزىّن ُا ةطای اٌحشاب ةِحطیً فطد در راةعَ ةاؽغم سّاُیص ؽص

 .(882،  6834 ُيان ىٍتؽ ،) ةَ فطایٍص گظیٍؼ ىٍاغب جطیً افطاد حِث پػث ُا از گطو ه ىحلاضی کار ، اٌحشاب گفحَ ىیؾّد
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، ةَ ظّری کَ ؽایػحَ جطیً و ىٍاغب جطیً آٌان ردکطدن جلا ضا ُای ىحلاضیان کا رای اغث ةطای پضیطفحً یا  ىطذهَ اٌحشاب

 .(286، 6813غپاغی ،  طىی) ةطگظیصه ؽٌّص

اٌحشاب ةِحطیً ٌاىظد از وىلایػَ ؽطایط ىحلاضیان ةا ؽطایط اذطاز ىؾاغم ةَ ىٍؼّر ٌحشاب ىطذهَ ای اغث ةطای جؾشیؿ گظیٍؼ یا ا

 ىیان ٌاىظدُای ىّرد ٌؼط ةطای جفصی ؽغم ىطةّظَ .

 

ًسبت گشیٌص  =     

 

 

ِا و از ىیان آٌ . ایً افطاد ارزیاةیهَ ةایص ةط اغاس ضّاةط  و ىؿیارُایی کَ ةطای اذطاز ؽغم ىؿیً گطدیصه اغثطذذال در ایً ى

 ارٌص ، ةطگظیصه ىی ؽٌّص.دکػاٌی کَ ةیؾحطیً ؽایػحگی را 

یی و ؽایػحگی ااٌحشاب ـرید کارکٍان از اُيیث زیادی ةطسّردار اغث ، زیطا اٌحشاب غهط یا ٌاةخا، یؿٍی اٌحشاب کػاٌی کَ جّاٌ

غؿادت ، )، ُظیٍَ ُای غٍگیٍی ةَ غازىان جريیم ىی کٍٍص اٌخام دادن کار را ٌصارٌص یا کػاٌی کَ ةؿص از ىصجی  غازىان را جطك ىی کٍٍص 

 .(669، ص  6831

را  غث ؽغم ، گام ةؿصی ایً اغث کَ ، ةطای ؽغم یا کار ىّرد ٌؼط ، ةِحطیً فطدّاؽصه درس پع از حيؽ آوری ةطگَ ُای جکيیم

آزىّن ، ةطرغی غاةلَ ظطف ُای داوظهب و اٌخام  ةصیً ىؿٍی اغث کَ ةا اغحفاده ازروش ُای ةطرغی ىثم گطفحً "اٌحشاب ٌيّد ،ایً ىؿيّال

 .(604، ص 6833گطس وغهط ، ) دادن ىفاذتَ ، ةػیار از ةطگَ ُای درسّاغث کٍار گضاؽحَ ىی ؽّد

پع ازآٌکَ ىطاذم اظالع رغاٌی ةَ داوظهتان اؽحغال ةَ اٌخام رغیص. فطایٍص اٌحشاب و حضب ٌیطو ظی ىطاذم ذضّر فطد داوظهب در 

ىی ، ىفاذتَ اونیَ ، فطم درسّاغث ، آزىّ ٌِای اغحشصاىی ، ىفاذتَ  اغحشصاىی ، ةطگ ؾصم  غّء پیؾیٍَ و ةطرغی غّاةق ، اداره اغحشصا

ؽصه اٌخام ىی  ياری افطاد اغحشصامغطاٌخام پضیطش ، جّحیَ و ةَ کارگغطپطغحان آزىایؼ ُای پظؽکی و  و اٌحشاب جّغط اداره اغحشصاىی 

 .(844، ص  6834حّادیً ، ) گیطد

 

 واردى) اًتصاب (بِ کارگ
دارٌصگان ةیؾحطیً ةؿصاز ىطاذم اٌحشاب ، فِطغحی از افطاد واحصؽطایط ، ةَ جطجیب اىحیازات ، جِیَ ىی ؽّد ، غپع ةط ذػب ٌیاز 

 ؽٌّص. گيارده ىیاىحیار ةَ کار

» ىؿطوف  رحٍاغب ةاآن ؽغم اغث ؽؿااٌحفاب ؾتارت اغث از ةَ کارگياردن داوظهب در ؽغهی کَ ةط ىتٍای اظالؾات ةَ دغث آىصه ى

 . (281، ص  6813ىیط غپاغی ، ) ایٍخا ـصق ىی کٍص« غپطدن کار ةَ کاردان 

 ةَ دو ـّرت احطا ىی ؽّد: "اٌحفاب ىؿيّال

 ىهی وحّد ٌصاؽحَ ةاؽص،د ةا ٌیاز ُای غازىان اظيیٍان کااٌحفاب ىّكث: جازىاٌی کَ ٌػتث ةَ ٌحیخَ آزىّن ُا و جعتیق جّاٌایی فط

( ضطوری اغث. ظی دورُآزىایؾی ) اٌحشاب ىّكث

زىاٌی کَ اداره اىّر پطغٍهی از ؽایػحگی و کفایث داوظهب کاىم ذاـم کٍص، ذکو اٌحفاب دائو ـادر ىی  "اٌحفاب دائو : ىؿيّال

اٌحفاب ـرید فّائصی سّاُص داؽث از كتیم : ؽّد. 

ٌحلاالت ةی ذاـم درغازىان کاُؼ  ٌلم و ا

اندرغازى افظایؼ کارایی 

ـطفَ حّیی در ُظیٍَ ُای پطغٍهی و آىّزؽی 

.(283، ص  6813ىیط غپاغی ، ) ىظایای ٌاؽی از غپطدن کار ةَ کاردان 

اغث از اٌخام یک غهػهَ ای اٌػاٌی ؾتارت و ىٍؼّر ازحضب ٌیطو ُ ىیً كصم پع ازیافحً ٌیطو ُای اٌػاٌی اغثوحضب در واكؽ د 

زىاٌی ةَ ةَ غازىان و اغحشصام درآ ن حهب ٌيایص. ؾيهیات حضب  ی اٌػاٌی ىّرد ٌیاز غازىان ، ٌؼط آٌان راؾيهیاجی کَ پع از یاكحً ٌیطو ُا

ان ىخطب یاةةَ وغیهَ ٌیطو "كتالٌی ىحشففیً  ىحؿِص ىّرد ٌؼط و ىّرد ٌیاز غازىان کَ  ُای اٌػاثيطىی رغص کَ درـص ةیؾحطی از ٌیطو

اغث ُط چَ ىیظان ىحلاضیان ؽغم درغازىان ةاالجط  جلاضای اغحشصام ٌيایٍص. ةصیِیازىان آورده اٌص و ةَ غ گطفحَىّرد ؽٍاغایی اونیَ كطار

 .افظایؼ ىی یاةص  ُای ةِحطةاؽص اىکان گظیٍؼ ٌیطو

 

 تعذاد متقاضيان استخذام      

 تعذاد كل متقاضيان          
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 ( گام ّاي گشیٌص ) اًتخاب
ىفاذتَ ىلصىاجی

غث ؽغم جّغط ىحلاضیّاجکيیم فطم درس

ارائَ اغٍاد و ىصارك الزم

اٌخام جرلیلات الزم

اٌخام آزىّن ُای فیظیکی

اٌخام آزىّن ُای اغحشصاىی

 ىفاذتَ اغحشصاىی

 

 هزاحل هختلف فزایٌذ اًتخاب
ىفاذتَ ىلصىاجی

جکيیم فطم درسّاغث کار

ةطگظاری آزىّن ُای اغحشصاىی

ىفاذتَ حاىؽ ) جشففی (

غّاةق ىحلاضی یةطرغ

ىؿایٍَ پظؽکی

 (.628،  6831دت ، اغؿ) جفيیو گیطی ٌِایی

 

 ّاي کِ در اًتخاب عوَهيت دارًذ:رٍیِ 
ذضّر فطد داوظهب در اداره اغحشصاىی

ىفاذتَ اونیَ

فطم در سّاغث

آزىّن ُای اغحشصاىی

ىفاذتَ

ةطگ ؾصم غّء پیؾیٍَ و ةطرغی غّاةق پضیطفحً ىحلاضی

اٌحشاب جّغط اداره اغحشصاىی و غطپطغحان

آزىایؼ ُای پظؽکی

(.888، 848، ص 6834،  حّادیً) پضیطش ، جّحیَ و ةَ کار گياری

ةا وحّد آٌکَ رویَ ُای اٌحشاب ٌػتث ةَ وغؿث و ػطفیث غازىان ُا و ؾصه داوظهتان و اُيیث ىؾاغم جغییط ىی کٍص، ونی ىطاذم 

 .(286 - 286، ص  6813ىیط غپاغی ، ) :اٌحشاب در اغهب غازىان ُا ةَ ؽطح زیط اغث

پضیطش ىحلاضی

ىفاذتَ ىلصىاجی

جٍؼیو درسّاغحً ؽغم

آزىّن ُای اغحشصاىی : آزىّن ُای ُّش ، اغحؿصاد ، ىِارت ، ؽشفیث

ىفاذتَ اغحشصاىی : ةطای دكث در سفّـیات ىحلاضی ، سفایؿ اسالكی ، رؽص فکطی ، جّاٌیی حػيی و فٍی و اححياؾی ةّدن و ... 

 ىشفّص – ؽصه ُصایث – ؾيیق یا ىففم–اٌّاع ىفاذتَ : آزاد 

ـصق گفحار داوظهب در ىفاذتَ ُای اغحشصاىی و ـرث ىٍصرحات فطم درسّاغث ؽغمجرلیلات ىرهی: ةطای ذفّل از 

آزىایؼ ُای ةِصاؽحی: ایً آزىایؼ ُا ةطای جرلق غَ ُصف احطا ىی ؽّد:

اظيیٍان از غالىث حػيی داوظهب در ةصو ورود ةَ غازىان 

اظيیٍان از داؽحً جٍاغب حػيی الزم ةطای ؽغم ىّرد ٌؼط

 ةطای ىؿایٍَ ُای ةؿصی  ایخاد زىیٍَ و اغاغی
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 تَجيِ ٍ راٌّوایی
پع از اغحشصام کارکٍان حصیص ، ةایص آٌان را ةطای اٌخام وػایفؾان راٍُيایی کطد و ةا ىّكؿیث ؽغهی سّد آؽٍا غاسث . در ةطٌاىَ 

جّكؿاجی کَ غازىان ازآن ُا دارد » و « کار ُایی کَ ٌتایص اٌخام دٍُص » ، « کار ُایی کَ کارکٍان ةایص اٌخام دٍُص » ُای جّحیِی ،در ىّرد 

 .(898، ص  6833رضائیان ، )ؾاجی ةَ کارکٍان ارائَ ىی ؽّد ، اظال« 

ىؾاغم و ةا واذص ُای غازىاٌی و ٌیاز ُای ؾيهکطدی « جّحیَ و راٍُيایی » غازىان ُا ، کارکٍان حصیص سّد را از ظطیق فطاگطد 

ایی ُای غطپطغحان ، ىصل غازی يا ىی غازٌص .از ظطیق آىّزش ضيً سصىث کَ ىؾحيم ةط گطدش ؽغهی ، راٍُحایگاُؾان در غازىان آؽٍ

ؽاد اغث ، جّاٌاییِای کارکٍان ةِتّد ىی یاةص . ةا آىّزش کارکٍان در غاؾث ُای پع از پایان کار ، از ظطیق جؾکیم کالس ُا و احطای وار

 یطان اكصام ىی ؽّدیی کارکٍان و ىصاةطٌاىَ ُای رغيی ، ؽتیَ غازی و ظطاذی دوره ُای آىّزؽی ویژ ه ىصیطان ، ةطای ارجلا غعد جّاٌ

 . (408، ص 6833ُيان ىٍتؽ ، )

پع از اٌخام ىّفلیث آىیظ آزىایؼ ُای حػيی داوظهب ، وی اغحشصام ىی گطدد. در واكؽ آزىایؼ حػيی آسطیً ىطذهَ ای اغث 

ط آؽٍا غازی ةَ و آؽٍا غازی داوظهب اغحشصام ؽصه روةَ رو اغث نضا اگ گياری ةا ىؾکم ىؿطفیىيکً اغث فطد ىطدود ؽّد. ةَ کار کَ

ىاه اول گظارش  1ر سالل ددرغحی اٌخام ٌؾّد ىّحب اغحؿفا و جطك سصىث کارکٍان سّاُص ؽص جرلیلات ةیؼ از ٌیيی از اغحؿفا ُا را 

 دادٌص.ةطای جّحیَ کارىٍصان حصیص ىی جّان از آىّزش ُای  کّجاه ىصت جّحیِی ، ٌيایؼ فیهو ، ةازدیص از غازىان ، ىؿطفی کارىٍصان ىّحّد

ی وی و ٌّع کارآن ُا ، در اسحیار كطار ادن ٌؾطیات غازىان ، چگٌّگی ةِطه گیطی از اضافَ کار ، جلاضای ىطسفی و اغحفاده از ارجتاظات را ةطا

 .(848، ص  6834حّادیً ، ) جؾطید ٌيّد . جا اضعطاب ، سطوج وی وفلصان اٌگیظه کارىٍص حصیص پطُیظ ؽّد

ةصو اغحشصام و ةطای آؽٍا ؽصن ؾضّ حصیص ةا ىریط کار ، ُيکاران و ؽغم ىّرد ٌؼط احطا ىی ؽّد . آىّزش جّحیِی : ایً ةطٌاىَ در 

فیضی ، ) ی ویژه ، گطو ه ُای جتییً و جؾطید ، فیهو ُا ، کحاب ُای راٍُيا در ىّرد ىّغػَ و ... اغحفاده ىی ؽّداةطای ایً کار از کالس ُ

 .(220، ص  6836

طدن فطد ىّحب ىاٌصن و اداىَ سصىث او در غازىان و ُيچٍیً جؿِص ةیؾحط وی ٌػتث ةَ وػایف و در ـّرت ىّفلیث ، اححياؾی ک

 ؽکػث در کار و جطك سصىث سّاُص ةّد . "ؾيهکطدش ىی گطدد ، ونی در ـّرت ؾصم ىّفلیث ٌحیخَ آن ىؿيّال

 

 هزاحل اجتواعی کزدى 
كتم از رود ةَ غازىان 

رویارویی فطد ةاغازىان 

 .(616 -613، ص  6831غؿادت ، ) یجرّل و دگطگٌّ

 حزکت : جابِ جایی
کارکٍان اغحشصام ؽصه ، پع از جّحیَ ٌػتث ةَ ؽغم سّد، ةَ ىٍظنَ یک ؾضّ حصیص وارد فطاگطد ىصیطیث ٌیطوی اٌػاٌی غازىان 

از  پطدارٌص. ُط گاه یکیىیؾٌّص و از ظطیق اٌحلال ، ارجلا ، جٍظل درحَ و آىّزش ضيً سصىث ةَ ذطکث در ىػیط ُای پیؾطفث ؽغهی ىی 

گیطد ، ىٍفب كتهی او سانی ىیؾّد ، ةَ ایً جطجیب افطاد حای یکصیگط را در غازىان پط ىی کٍٍص و ةا اٌخام کارکٍان در ىٍفب حصیصی كطار 

 .(898، ص  6833رضائیان ، ) وػایف سّد غازىان را در حِث ٌیم ةَ اُصافؼ یاری ىی کٍٍص

جٍاغب ىؾاغم ةا ؽاغالن آن ُا ةَ ظّر ىػحيط ذفغ ؽّد. ةا  َاغم ىشحهف ىّحب ىی ؽّد کحاةَ حایی ـرید کارکٍان در ىؾ

جّحَ ةَ ایٍکَ اٌػان در حِث جؿانی و جکاىم گام ةط ىی دارد ، ثاةث ٌگَ داؽحً ىصاوم کارکٍان در پػث ُا و ىؾاؾم غازىاٌی ٌَ ةَ ٌفؽ 

ةَ ـّرت ُای گٌّاگّن از حيهَ :  "ر دغث ىصیطان کَ ىؿيّالر ىّثطی اغث دحایی کارکٍان اةظا غازىان اغث و ٌَ ةَ ٌفؽ کارکٍان . حاةَ

گیطد. اٌحفاب ُط كصر ـرید ةاؽص . جغییطات فطدی ایی ىّكث یا دائو از سصىث ؽکم ىی جطفیؽ ، اٌحلال ، ىاىّریث ، گطدش در ىؾاغم و حص

 .(421و  428، ص  6813ىیط غپاغی ، ) ب ىی کٍصو غازىاٌی و کارةطد ىعهّب ىٍاةؽ اٌػاٌی ، حاةَ حایی ُای ضطوری را ایخا

کارکٍان ةَ ىٍؼّر افظایؼ ىِارت و ٌیطوی کار دُی آٌان و ازدیاد کار آجی غازىان ىی ةاؽص.ٌلؼ اغاغی آىّزش ةطٌاىَ ُای آىّزؽی

ّغػات ، اؾو از دونحی ، ةازرگاٌی و جغییط ظطز جفکط ، جعتیق رفحار افطاد ةا اـّل و ىّازیً پػٍصیصه اغث . ةٍاةطایً ، نظوم آىّزش در کهیَ ى

 .(212و  216، ص  6888غحاری ، ) ـحؿحی غیط كاةم جطدیص اغث

آىّزش ةشؾی از ىصیطیث اغث و ؾصه ای ةطآٌٍص کَ در ذلیلث سّد ىصیطیث ةَ ؽيار ىیآیص. ىؽ ُضا جاىیً ىّفلیث آىیظ ٌیاز ُای 

و ةِطه گیطی از یک کادر ةا ـالذیث ةطای ٌیم ةَ ایً ىلفّد اغث. آىّزؽی ىػحهظم ةطرغی اذحیاحات آىّزؽی از یک دیصگاه وغیؽ 
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گهً اغحال ، ) یطان اغث کَ غطپطغحی ـرید ، آىّزش ـرید را ٌیظ در ةط ىی گیطدصىِيحطیً وػیفَ واذص پطغٍهی جفِیو ایً ٌکحَ ةَ ى

 . (602و  606، ص  6881

 

 فزایٌذ آهَسضی کارکٌاى
یکی از وػایف اـهی در ُط غازىاٌی ، آىّزش کارکٍان اغث ، زیطا داؽحً کارکٍان ورزیصه ، یکی از ىِيحطیً ؾّاىم در ىیظان کارایی 

 .(634، ص 6831غؿادت ، )و کار اىصی غازىان اغث 

د جازه وارد ةَ غازىان یا جازه ىلفّد از آىّزش ، روش ُایی اغث کَ ةصن وغیهَ ىِارت ُای الزم ةطای اٌخام دادن کارُا را ، ةَ افطا

 .(688، ص  6833گطی دغهط ، ) اغحشصام یاد ىی دٍُص

 

 ٍ تَسعِ: پٌج هزحلِ در فزایٌذ آهَسش
جخظیَ و جرهیم ٌیاز ُا

ظطح آىّزؽی

ىؿحتط ةّدن ىعانب آىّزؽی 

احطا

ارزیاةی ٌحخیَ ُا و پیگیطی ةطٌاىَ 

 

 پزٍرش هذیزاى ٍ تَسعِ هٌابع هذیزیت
ار رغیصگی ةَ ةطسی از ه دکَ ؾِصزىان ُای ةظرگی ةَ وحّد آىصه اٌصغازىان ُای دونحی و سفّـی ، ةَ جصریج غاةا جّغؿَ 

ص جا ةحّاٌٍص ةَ ٌرّی ىِيحطیً ؽئٌّات زٌصگی ىطدىٍص . ىصیطان ایً غازىان ُا ةایص از غعد ىعهّةی از داٌؼ و كصرت درك ةطسّردار ةاؽٍ

ٌَ غازىان ُا جيایم دارٌص کَ اداره اىّر یم ـاذتان غطىایَ و ىانکیً ایً گّطیث کٍٍص ، ةَ ُيیً دنص ، در آن ُا اؾيال ىصیـرید و کارآى

یطیث آن ُا حهب کٍٍص یا ةطای پطوش و صغازىان ُا ی سّد را ةَ ىصیطان ذطفَ ای ةػپارٌص و ُيکاری افطاد جّاٌيٍص و ىػحؿص را ةطای ى

 ٍصه غازىان ُای ىضکّر اكصام کٍٍص.ُصایث افطاد ىػحؿص و ؽایػحَ ، ةطای ىصیطیث آی

 ٌیاز ىصیط ؾتارجٍص از : ةعّر کهی ىِارت ُای ىّرد

جخِیظات ویژه ةطای اٌخام اىّر و ػایف جشففی، فٍّن و ىِارت فٍی: ىِارت ةَ کارگیطی ؾهّم ، روش ُا

َ ىِارت و جّاٌایی کار ةا کارکٍان و اغحفاده ازآن ُا ةطای اٌخام وػایف ىرّن -ىِارت اٌػاٌی

ك پیچیصگی ُای کم غازىان و جؾشیؿ ىّكؿیث و حایگاه ، ؾيهکطد سّد در غازىان. ایً و كصرت درىِارت  –ىِارت ادارکی 

کٍص جا ةحّاٌٍص ىعاةق و ُيػّ ةا اُصاف کم غازىان ؾيم کٍص. فطد کيک ىیىِارت ةَ 

کیب ُای ىحفاوجی از ایً ىِارت ُا ٌیاز سّاُص ةَ ىطاجتی کَ ىصیط از غعد غطپطغحی ةَ غعد ىصیطیث ؾانی جطكی ىی کٍص ، ةَ جط

.(899، ص  6833رضائیان ، )داؽث 

ةَ ىطاجتی کَ افطاد از غعّح پاییً غهػهَ ىطاجب غازىاٌی ةَ غعّح ةاالجط جطفیؽ ىی یاةٍص ، ٌیاز آن ُا ةَ کػب ىِارت ادراکی و 

ایً غطپطغحان غعّح ٌِا کاُؼ ىی یاةص . ةٍاةطجشففی ةطای آىفِّىی افظیؾی ىی یاةص ، در ذانی کَ ضطورت کػب ىِارت ُای فٍی و 

کَ ةط ٌرّه اٌخام کار ٌیطو ُای فٍی و کارگطان ىاُط ٌؼارت  ؾيهیاجی ٌیاز كاةم جّحِی ةَ ىِارت ُای فٍی و جشففی دارٌص ، زیطا ىّػفٍص

» جا ذصودی ٌیاز ةَ ىِارت ادراکی ةطای ؽٍاسث  کٍٍص ،در ذانی کَ ىصیطان ىیاٌی ةَ ىِارت ُای رفحاری ةیؾحطی ٌیاز دارٌص ، ضيً آٌکَ

ؾانی غازىان ، ةیؼ از ُط ىِارت دیگطی ةَ  اذحیاج دارٌص . اىا ىصیطان غعّح« حایگاه  سّد ةطای اٌخام کار » و « پیچیصگی ُای غازىان 

، ةَ ویژه در غعّح ؾانی غازىان ، در گطو  ىِارت ادارکی و ىفِّىی ، و جّان ظطاذی و جخطیَ و جرهیم ىػائم ٌیاز دارٌص ، زیطا کارایی ىصیط

 یافحً راه ذم ُای ؾيهی رای ذم ىػائم غازىاٌی اغث.

رفحار » ىِارت  َةىان ىحفاوت سّاُص ةّد ونی ٌیاز ةط ذػب غعّح غاز« ىِارت ُای فٍی  وجشففی » ةٍاةطایً ىیظان ٌیاز ةَ 

ؽّد. در واكؽ یکی از ىِيحطیً ىِارت ُای ىّرد ٌیاز ُط ىصیط احطایی  ةَ ظّر حصی در ُيَ غعّح غازىاٌی غازىاٌی اذػاس ىی« غازىاٌی 

 .(400، ص  6833رضائیان ، )اغث « جّاٌایی ةطای کار کطدن ةا اٌػان ُا » ، 
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 اىآهَسش ٍ پزٍرش کارکٌاى ٍ هذیز
.ایً اىط ٌاؽی از ىاُیث  داٌؼ ىصیطیث در ؽيار ؾهّىی اغث کَ ةَ ؽصت جرث جاثیط جرّالت فٍی و پیؾطفث غایط ؾهّم كطار دارٌص

ی ی ىػحيط و آىّزؽی ىصاوم ىصیطان ضطورت دارد .انتحَ در ایً زىیٍَ آراورٌؼ ىصیطیث اغث. ةَ ُيیً دنیم اُحيام ةَ ةاز آ ةیً رؽحِای دا

ةطای ىثال ، ؾصه ای ةط ایً ةاورٌص کَ ىصیطان ةَ داٌؾی کهی ةطای درك ؾهم رفحار کارکٍان و جّغؿَ رواةط اٌػاٌی  ىحفاوجی ىعطح ىی ؽّد.

یطان سّد ، ةَ پطورؽی صةَ ُط ذال غازىان ُا ىایهٍص کَ ى .َ ىصیطان ةایص آىّزؽی داده ؽٌّص ةاآن ُا ٌیاز دارٌص. گطوُی دیگط ىؿحلصٌص ک

ال ن ٌیظ ىػحهظم جّحَ ةَ جرّالت درذو افظایؾی آىادگی و ىؿهّىات آٌان جاکیص ىی کٍٍص . آىّزش ـرید ىصیطا جّان رُتطی ، جّان ىطاورده

 .(406و  402،  6833رضائیان ، ) وكّع و پیؼ ةیٍی دگطگٌّیِای آیٍصه اغث

ةطسّردار ةاؽٍص. ةَ ٌؿيیط و  کارایی ةیؾحطت ةطای آٌکَ ازآىّزؽی کارکٍان ىاٌٍص ٌگِصاری اىّال و جخِیظات اغث .اةظار و جخِیظا

کارایی افطاد غازىان ، ضيً آؽٍا غاسحً ةا ىریط و جّحیَ آن ُا ةط اغاس طای ةَ ذصاکثط رغاٌصن اثط ةشؾی وجٍؼیو ىػحيط ٌیاز دارٌص. ة

 ٌیاز ، دوره ُای آىّزؽی ىٍاغب را ةایص ةطای آن ُا جصویً کطد.

شصام اونیً اكصام و ةَ ـّرت جّحیَ کارکٍان حِث آؽٍا غاسحً ةا ىؾغم و ةطسی ىؿحلصٌص آىّزش پع از ؾيم کارىٍص یاةی و اغح

داده ُا  غازىان ىی ةاؽص. اىطوزه آىّزش ةَ ىفِّم یاد دادن ؽیّه ُای اـالذی و جکيیم و ٌیظ ىی ةاؽص جا کارکٍان ىّفق ةَ ةِتّد ، پطدازش

وزؽی را ةطای ُط غاؾث دوره آ 83ظّر ىحّغط ىحّغط  ةَ کار ةا ارائَ گطدٌص. ـاذب ٌؼطانىؾارکث در جفيیو گیطی ُای جیيی و، 

 .(484، ص  6834حّادیً ، ) غاؾث ةّد 86اغحشصاىی ضطوری ىی داٌٍص در ذانی کَ در دَُ كتم 

 

 فزایٌذ آهَسضی
. جؿییً ٌیاز ُای آىّزؽی 

جؿییً اُصاف آىّزؽی و جّغؿَ ىٍاةؽ اٌػاٌی 

جؿییً ىرحّای دوره ُا 

اٌی یادگیطی گیطی اـّل و ىتةَ کار

 احطا و ارزؽیاةی 

 

 ٍ عَاهل هَثز در تَسعِ هْارت ّاي اًساًی بْبَد هذیزیت
 ةِطه ىٍصی از ىِارت ، ٌلؼ ذایظ اُيیحی در ةِتّد ىصیطیث غازىان دارد .

 ایً ىِارت جرث جاثیط غَ ؾاىم ىِو كطار دارد:

درك رفحار گضؽحَ وؽٍاسث ؾهم ةطوز رفحار ساص کارکٍان: 

رفحار ساـی را از سّد ةطوز رکٍان ، ةایص ةصاٌص کَ چطا آٌان کاةا غایط ىصیط ٍُگام کار ؟ةصاٌٍص کَ ؾهث رفحار افطاد چیػث ىصیطان ةایص

در واكؽ ىصیطان ةایص غؿی کٍٍص انگّی رفحاری افطاد و گطوه ُای کاری غازىان را ؽٍاغایی کٍٍص. ؟ىی دٍُص و ُصف آٌان چیػث

پیؼ ةیٍی رفحار:

یط ایً ىصاغث ةٍاةط کٍان ، ىػحهظم پیؼ ةیٍی رفحار آیٍصه آٌانرکاذائظ اُيیث اغث ونی ىصیطیث ىّثط حَ کارکٍاندرك رفحار گضؽ

ن جالش کٍص. ىصیط ةایص پیؼ آٌا گضؽحَ کارکٍان ، ةطای ؽٍاغایی ؾّاىم ىّثط در ؽکم گیطی رفحار آیٍصهةایص ضيً جالش ةطای درك رفحار

ط اكصاىات ةطٌاىَ ریظی ؽصه وی ةطای آیٍصه ، چَ سّاُص ةّد . ُيچٍیً ىصیط ةایص ةحّاٌص پیؼ ةیٍی کٍص ةیٍی کٍص کَ واکٍؼ کارکٍان در ةطاة

 کَ در چَ ؽطایعی چَ رفحاری از کارکٍان غط سّاُص زد 

ُصایث ، کٍحطل و جغییط رفحار کارکٍان:

گیطی ٌیطوی اٌػاٌی غازىان . ةصیِی اغث کَ ةَ کاراف ن ةطای ٌیم ةَ اُصرفحار  دیگطان و اغحفاده از آٌا ىصیطیث یؿٍی ٌفّذ ةط

ذ در کارکٍان و جغییط رفحار آٌان در حِث اُصاف ّفسّاُصةّد. ةَ گٌَّ ای کَ زىیٍَ ٌىػحهظم درك رفحار آن ُا و پیؼ ةیٍی واکٍؼ ُایؾان 

 .(406، ص 6833-رضائیان ) غازىان فطاُو آیص

 

   ارسیابی سيستن بزًاهِ ریشي اًساًی
» ةی غیػحو ةطٌاىَ ریظی ىٍاةؽ اٌػاٌی ، از ذهلَ ُای ةاز سّر اغحفاده ىی ؽّد و ةا ىلایػَ در ؾيهکطد واكؿی غیػحو و ارزیاةطای 

ٌیطوی اٌػاٌی  «ىازاد» یا « کيتّد »اىکان اؾيال اـالذات ضطوری درآن فطاُو ىی گطدد. ىّاحَ ؽصن ةا «  ةطٌاىَ ُای از كتم جصویً ؽصه
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ّر ةط ىیظان ؾطضَ و جلاضای ظةو ضؿف غیػحو ةطٌاىَ ریظی ىٍاةؽ اٌػاٌی دالنث دارد. گاُی ىصیطان ةطرغی ؾّاىم ى جّاٌيٍص ، ةطٌارغایی

ةطآورد ُای ٌادرغث جٍؼیو ىی کٍٍص . در ُط ـّرت ، ةطای ایٍکَ غازىان  ٌیطوی اٌػاٌی را ٌادیصه ىی گیطٌص و ةطٌاىَ ُای سّد را ةط ىتٍای

اییِای ٌارغَ ةَ غطؾث ةحّاٌص ةاةی و غٍخؼ ةطٌاىَ اغحفاده کٍص جایىتادرت کٍص ةایص از سطده غیػحو  ارز ةحّاٌص ةَ اكالم اـالذی سّدی

 َ کٍص .اثط ةشؼ جطی اٌخام وػیف را جؾشیؿ ةصُص و ةَ ٌرّ« جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی » ىّحّد در ةطٌاىَ 

ا و کيتّد ُا را از ُيَ افطاد ةاجضکط ةَ ایً کَ کاغحی ُاظالع دادن ةَ افطاد در ىّرد ٌرّه ؾيهکطد ؽان و کيک ةَ ةِتّد کارآٌان 

ؽّد ،  ىهيّس ةّدن ایً ٌکحَ ةا ذضّر فطد در ىصارس از ظطیق کٍحطل جکانیف  فطد جّغط آىّزگاران اذػاس ىی .کّدکی جخطةَ ٌيّده اٌصاز

اه ىی ؽٌّص و ةا جٍتیَ و جؾّیق فطزٌصان پیؾطفث وانصیً ةا دریافث کارٌاىَ جرفیهی فطزٌصان از کار کطدن فطزٌصان سّد و ىؿهيان آن ُا آگ

 آن ُا را ُصایث ىی ٌيایٍص.

از ٌحایج ؾيهکطد افطاد در  اغاس ةاز سّر ىثتث یا ىٍفیش رغيی جؾشیؿ سفّـیات کارکٍان ةطارزؽیاةی ؾيهکطد ؾتارت از : رو 

 .(864، ص  6834حّادیً ، )ایف ىی ةاؽص ػچگٌّگی اٌخام و

ف آٌان در ىؾاغم ٌرّه ی احطای وػای اجیک و ىٍؼو کار افطاد در راةعَ ةاکارکٍان ؾتارجػث ازغٍخؼ غیػحيارزیاةی ؽایػحگی 

 ن ةطای رؽص و ةِتّد . ارزؽیاةی ةَ ىٍؼّر اُصاف زیط اٌخام ىی ؽّد :ىرّل و جؿییً و جّان و ػطفیث آٌا

ةم كتّل ةطای ُط ؽغمایخاد ىّازیً ةطای احطای کار رضایث ةشؼ ، یؿٍی جؿییً کیفیث و کيیث كا

وی تةِتّد کارایی ىػحشصم از ظطیق ؽٍاسث و اٌصازه گیطی ٌلاط ضؿف و كصر

جؿیً اؾحتار ؾيهیات اغحشصاىی و اـالح آن ُا

ؾیٍیث ةشؾیصن ةَ کارةطد سط ىؾی ُای اغحشصاىی ، در اٌحشاب ، کارگاری ، جطفیؽ ، اسطاج ، در ؽٍاسث ىیظان ىعهّةیث کار 

کارکٍان ةَ ٌرّ ـرید ، کاىم و حاىؽ ؾتارجػث از : ىطاذهی رغيی ةَ ىٍؼّر ارزؽیاةی  .(34- 38، ص  6888،  گهً اغحال)کاکٍان 

ت ، سفّـیات و ویژگی ُای ىّرد ٌؼط و وػایف و ىػئّنیث ُای ىرّنَ و ـفا رد ٌرّه اٌخامّغٍخؼ و  ىعهؽ ٌيّدن کارکٍان در ى

 . (264،ص 6831غؿادت ،) ص و ؽکّفایی دراةؿاد ىشحهفرؽ ُيچٍیً ؽٍاسث اغحؿصاد ُای ةانلّه کارکٍان حِث

 

 ارسیابی عولکزد
ىٍؼّر از ارزیاةی ؾيهکطد ، فطایٍصی اغث کَ ةَ وغیهَ آن کار کارکٍان در فّاـهی ىؿیً و ةَ ظّر رغيی ، ىّرد ةطرغی و غٍخؼ 

اٌگیظه ةطای ةِتّد ؾيهکطد آٌان و غایط کارکٍان ، از  اداش ةَ آن ُا و از ایً ظطیق ، ایخادد . ؽٍاسث کارکٍان  كّی و اؾعای پكطار ىی گیط

 .( 220، ص  6831غؿادت ، ) حيهَ اـهی ارزیاةی اغث

 

 یابی:سهزاحل ار
.ُصف از ارزیاةی ؾيهکطد ىؿیً ىی ؽّد

.ةا جّحَ ةَ اغحاٌصارد ُای وضؽ ؽصه ، ةَ فطد جفِیو ىی ؽّد کَ چَ ةایص ةکٍص و چَ اٌحؼاری از او ىی رود

كؿی فطد در ؽغم اٌصازه گیطی ىی ؽّد.ؾيهکطد وا

.ؾيهکطد واكؿی فطد ةا اغحاٌصارد ُای ؾيکهطد ىلایػَ ىی ؽّد

، 6833گطی دغهط ، ) ؽّد و در ـّرت نظوم ، اكصاىث اـالذی ةَ ؾيم ىی آیص ٌحایج ذاـم از ایً ىلایػَ ةا فطد در ىیان گضارده ىی

 (. 200ص 

غازىان ُا در ارزیاةی ؾيهکطد کارکٍان و اؾضای سّد در پی ُصف ُای ىشحهف و گٌّاگّن ُػحٍص ىصیطان ةطای جفيیو ُایی کَ در 

کٍٍص. آن ُا ىی جّاٌٍص ةصیً وغیهَ درةاره ارجلا ، ٌلم و اٌحلال و ساجيَ ةی ُا اغحفاده ىی ن ةایص ةگیطٌص از ایً گٌَّ ارزیاىّرد کارکٍا

 .(220، ص  6831غؿادت ، ) کٍان جفيیو ُایی ىِو ةگیطٌصارةشؾیصن ةَ ک

 .ؿیار ُای اوَ ىاةی ؾيهکطد کٌٍّی یا گضؽحَ فطد ةا جّحَ ةِيیىی جّان ارزیاةی ؾيهکطد را ةصیً گٌَّ جؿطیف کطد : ارز

 

 ارسیابیرٍش ّاي اصلی 
 یروش ىلیاس رجتَ ةٍصی جطغیي

 روش رجتَ ةٍصی جطجیتی

 روش ىلایػَ دو ةَ دو 
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 روش جّزیؽ احتاری

 روش ثتث وكایؽ  روش ىلیاس رجتَ ةٍصی رفحاری 

 روش ىصیطیث ةط ىتٍای ُصف ارزیاةی ؾيهکطد ةَ کيک رایاٌَ 

 

 تزک خذهت ٍ اًفصال
فطاگطد ىصیطیث ٌیطوی اٌػاٌی ىرػّب ىی ؽّد. اٌففال و جطك سصىث ىيکً اٌففال کارکٍان و جطك سصىث آٌان آسطیً ىطذهَ 

 .(898 ص  6833ٌرضائیان ) اغث ٌحیخَ یافحً یک ؽغم ةِحط ، ةازٌؾػحگی ، از کار افحادگی و یا ىطگ ةاؽص

 

 خاتوِ خذهت 
آزاد ىی ؽّد و ةَ سصىث وی ساجيَ ىػحشصم واحص ؽطایعی از كیص كطار داد اغحشصاىی  ر ٌؼام اكحفاد آزاد اوكات ةػیاری اغث کَد

داده ىی ؽّد. زیطا غازىان دیگط ةَ سصىات وی ٌیازىٍص ٌیػث . ساجيَ سصىث ىيکً اغث ىّكحی و در اثط کاُؼ ذخو کار غازىاٌی ةاؽص و 

ؽصن غازىان  یا ایٍکَ ىرفّالت غازىان ةا ؾصم اغحلتال و جلاضای ىؾحطیان ىّاحَ ؽّد ساجيَ سصىث کارکٍان ىيکً اغث ةَ ؾهث سارج

 .(293، ص 6834حّادیً ، ) از گطدوٌَ جّنیص یا ٌیاز ىطدم حاىؿَ و ُيچٍیً ةَ واغعَ اٌحلال ةَ ىػافث ُای دور ، دایيی ةاؽص

 

 بزکٌاري اس کار 
صی ىّحب ٌّغان غعد ٌیازىٍ "ٌّغان ذخو جّنیص ، جغییط جکٍّنّژی ، جغییط ؽطایط اححياؾی ، اكحفادی و غیاغی حاىؿَ و ... غانتا

کَ پطداسث  دغحيظد  کارکٍان ةطای ىصیطیث غازىان ىلصور ٌتاؽص و کَ ذخو کار ةَ كصری پاییً آیص  ؽّد. زىاٌی ىٍاةؽ اٌػاٌی غازىان ىی

کٍاری ىی جّاٌص ةَ اج جؾشیؿ داده ؽٌّص و ةَ ٌرّی ازکار ةطکٍاری ىی گطدٌص . ةطىازاد ةط اذحی یا ةَ ؾهث ؾّاىم دیگط ، ؾصه ای از کارکٍان

 ـّرت احتاری  و اسحیاری ةاؽص :  ود

 ةطکٍاری احتاری ؾتارجػث از : ةطکٍاری دائو یا ىّكث ، جؿهیق ، اسطاج یا ةازٌؾػحگی ، 

ةطکٍاری اسحیاری ؾتارجػث از : اغحؿفا ، ةازسطیص اسحیاری ، ىطسفی ةصون اغحفاده از ذلّق ، ةازٌؾػحگی ةٍا ةط جلاضای ىؾشؿ و  

 (488، ص  6813ٌاـط ىیط غپاغی ، ) ...
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 گيزي ًتيجِ
حضب و ةکارگياری ىٍاةؽ اٌػاٌی در اغهب غازىان ُای جرّل گطا ةَ ىثاةَ غحّن اـهی ٌؼام ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی ةَ ذػاب ىی آیص 

چٍاٌچَ غازىاٌی از ىظیث ركاةحی حضب و ةکارگياری ىٍاةؽ اٌػاٌی اثطةشؼ و واحص ـالذیث ةطسّردار ةاؽص و از اغحاٌصارد ىؾشفی جتؿیث 

ایص ، جالش ىی کٍص ؾالوه ةط ىعانؿَ ىاُیث و ویژگی ُای ىّرد ٌیاز ُط ؽغم ةَ گطدآوری و گظارش اظالؾات کافی در ىّرد آٌِا ٌیظ ٌي

ةپطدازد و ةَ رفؽ ٌارغاییِا و کاغحی ُایی کَ در کیفیث زٌصگی کاری کارکٍان ةَ وحّد ىی آیص جّحَ کٍص و از ظطیق فطایٍص کارىٍص یاةی 

ی ایخاد ةِتّد در ٌرّه ی ورود کارحّیان ةانلّه را ىِیا غاسحَ و جصاةیط الزم  ةطای اٌحشاب ةِحطیً کارکٍان را ةا جفکط و ةیٍؼ ؽطایط الزم ةطا

 راُتطدی فطاُو ىی غازد.

 در ایً ىلانَ جالش ؽص ةَ ىّنفَ ُای اغاغی حضب و ةکارگياری ٌیطوی اٌػاٌی پطداسحَ ؽّد .

یاز ُای  ىٍاةؽ اٌػاٌی در یک غازىان و اظيیٍان از وحّد جؿصاد کافی افطاد ةا ـالذیث ةطای حضب و ةکار گياری فطایٍص جؿییً ٌ

ث ةطاورده غاسحً ان ٌیاز ُا ىی ةاؽص . ُصف ایً  فطآیٍص اظيیٍان از ایً ىّضّع اغث کَ غازىان ةَ ظّر دایو جؿصاد کافی کارکٍان ةا ـالذی

غث ایً کارکطد ىٍاةؽ اٌػاٌی ٌیظةایص ىاٌٍص غایط وػایف ىصیطیث ىٍاةؽ اٌػاٌی ُيػّ ةا در زىان و ىکان ىٍاغب در اسحیار دارد. ةصیِی ا

 . اغحطاجژی کالن غازىان ةاؽص 
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