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 چىيدُ
 ُاؿازىان وری ةؼ رقغ ةِؼهکارکٍان پیاىغُای جّاٌيٍغؿازی ةؼرؿی ُغف از پژوُف صاوؼ 

ٌحیسَ صامم از ةؼرؿی ىٌانْات  .اؿث ای ىؼوری و کحاةعاٌَپژوُف از ٌّع  روش .اؿث

ُا  وری ازحياّی و اكحنادی ؿازىان کَ جّاٌيٍغؿازی کارکٍان افؽایف ةِؼه اؿثةیاٌگؼ ایً 

زیؼا کَ ةؼ افؽایف ّيهکؼد کیفی ادؼ گػار اؿث و ىّزب جّاٌاؿازی در  ؛را ةَ دٌتال دارد

جّاٌغ گؼدد کَ ىیاةْاد جعننی، زـارت قغهی، ایساد روایث قغهی و وزغان کاری ىی

وری را ةؼآورده ؿازد و ىٍسؼ ةَ  ارات جعننی در زِث رقغ ةِؼهزىیٍَ ةؼآوردن اٌحُ

و  ایً ىلانَ کَ ةَ مّرت ىؼوری و ةا اؿحفاده از ىٍاةِ کحاةعاٌَ وری قّد. افؽایف ةِؼه

ادؼات و ٌحایر جّاٌيٍغؿازی کارکٍان در ُای ایٍحؼٌحی جِیَ قغه اؿث؛ جالش دارد ؿایث

  .ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغُا را وری ؿازىانافؽایف کارایی و ةِؼه

 .وری ةِؼهّيهکؼد کیفی، جّاٌيٍغؿازی،  :ٍاصگبى وليدي
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  2بْوي خسزٍي پَر ،1ػلی سلىی ًضاد
ىٍاةِ ًتیْی  و ارقغ جؼویر و آىّزش کكاورزی، داٌكگاه کكاورزیداٌكسّی کارقٍاؿی 1

 ظّزؿحانراىیً
 ّىّ ُیأت ّهيی داٌكگاه کكاورزی و ىٍاةِ ًتیْی راىیً ظّزؿحان 2

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای
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 همدهِ

 ُا،داده قغه مؼف آن ةَ صنّل ةؼای کَ آٌچَ و ىٍاةِ ةؼ ؿحاٌغه صامهَ ٌـتث ةا و گیؼد ىی ةؼ در را کارایی و ادؼةعكی وری، ةِؼه

 ُایپغیغه دروری  ةِؼه افؽایف .[1]دُغىی ٌكان راُا  فْانیث ادؼةعكی َک اؿث ُاییقاظل جؼیًىِو از یکی قّد. ایً ٌـتثىی ةیان

 و اقحغال ؿٌش افؽایف ّيّىی، رفاه ؿٌش افؽایف جّرم، کاُف ازحياّی، اىّر گٌّاگّن و فؼٍُگ ؿیاؿث، اكحناد، ىاٌٍغ زاىَْ امهی

 درآىغ راه از ازحياّی رفاه و زٌغگی ؿٌش رفحً ةاال ىّزب وری ةِؼهرقغ  .[2]دارد ؿؽایی ةَ جأدیؼ اكحنادی، و ؿیاؿی ركاةث جّان افؽایف

 . [1]قّدىی زٌغگی کیفیث و ركاةث ىهی واكْی،

 ىیان در ىفِّم ایً ةَ زیادی یّالكَ ،98ی دَُ در اىا اؿث. قغه ىْؼفی 88 دَُ در ةار ٌعـحیً جّاٌيٍغؿازی، ىفِّم

 ؿازىاٌی و مٍْحی، قٍاؿیروان ادةیات در ىفِّم اؿث. ایً آىغه وزّد ةَ زىانؿا و اٌغرکاران ىغیؼیث دؿث و داٌكگاُیان پژوُكگؼان،

 ىـائم جيام گكای ىكکم جّاٌيٍغؿازی .اؿث ىؼجتي ةَ آٌان، اظحیار جفّیه و کارکٍان اؿحلالل ىفاُیو ةا کَ اؿث زغیغی ٌـتحاً یواژه

 ادةیات در»گّیٍغ؛  ىی 1(1998) نیتائّؿّنیّن و ُاردی .رودىی قيار ةَ کار ىضم رقغ ةؼای زغیغی و ؿّظث قّدىی جهلی ؿازىاٌی

 ٍّاویً جضث ؿازىاٌی، گیؼی جنيیو در کارکٍان کؼدن دظیم و مٍْحی دىّکؼاؿی ةَ جّاٌيٍغؿازی امٌالح از اؿحفاده ی ؿاةلَ ىغیؼیث،

 قغ، اٌسام ایً ىّوّع روی ةؼ ایً روی ةؼ کَ جغییؼاجی گؼدد. آظؼیًةؼىی فؼاگیؼ کیفیث ىغیؼیث و ىكارکحی ؿازی، ىغیؼیث جیو

   .[3]گؼفث  ٌام کارکٍان جّاٌيٍغؿازی

ُا  ىٍاؿب ةؼای کارکٍان ظّد ُـحٍغ. ةَ ّتارجی ؿازىان ؿازیجّاٌيٍغ کارکٍان ظّد ٌیاز ةَوری  اىؼوزه ةؼای افؽایف ةِؼه ُا ؿازىان

و  در قغم جّاٌيٍغیىٍاؿتی ّؼوَ ٌيّده کَ الزىَ ایً اىؼ وزّد  ظّد را ٌـتث ةَ ركتا صفٍ کٍٍغ ىستّرٌغ ؿاظحار ةؼای آٌکَ ةحّاٌٍغ فامهَ

جّاٌغ ادؼ ىذتث و قغهی را جضث جأدیؼ كؼار دُغ و ىضیي ىیوری  ةِؼه رقغ جّاٌغُای ىعحهف ىیىضیي قغهی ةنّرت امّالً .[4]اؿث کارکٍان

جّاٌيٍغؿازی در ُؼ ةایغ گفث . [5]گؼددىٍسؼ ىیُا  آن داقحَ ةاقغ کَ ایً ىـأنَ ةَ ةیكحؼ یا کيحؼ قغن جالشوری  یا ادؼىٍفی ةؼ ةِؼه

در کٍحؼل و  پاییٍی دارٌغی جّاٌيٍغ افؼادی کَاّحلاد دارٌغ کَ   [6] 2ونحِّس جّىاس و. غه اؿثؿازىاٌی ىّزب رقغ ؿاظحار ؿازىاٌی ق

و ىّاٌِ را ةؼًؼف  اٌگیؽه ُـحٍغةی یغُا و وَایف زغ فؼمث ،مئدر پاؿط ةَ ىـا ،دارٌغ کيحؼی پػیؼی اٌٌْاف اٌغ،وْیف اٌسام وَایف

 ؿازٌغ.  يیٌ

 ُایؿازىان قؼایي در جغییؼ .[7]اؿث  کارکٍان جّاٌيٍغؿازی گؼدیغه، ىٌؼح اٌـاٌی ىٍاةِ ةانٍغگی در راؿحای کَ ىفاُیيی از یکی

 ٍّّان ةَ و ٌیـحٍغ ىغیؼ ىّفلیث اةؽار ىانؿاز کارکٍان قؼایي ایً در قغه اؿث. اٌـاٌی ٌیؼوی ةَ آٌِا ٌگؼش در جغییؼ ةَ ىٍسؼ صاوؼ، ّنؼ

 ةؼای ُای رُتؼیىِارت مؼف داقحً ةٍاةؼایً، اٌغ.قغه جتغیم ؿازىان قؼکای و کار زؼیان امهی ةَ گؼداٌٍغگان ؿازىان، ُایؿؼىایَ

 جؼیًىِو ةایغ ؿازىان ُاگیویژ ایً ةَ دؿحیاةی ةؼای ُـحٍغ. ٌیازىٍغ راُتؼی ظّد ُایروش آىّزش ةَ ٌیؽ کارکٍان و ٌیـث کافی ىغیؼان

 ةیً از ةَ ىٍسؼ قؼایٌی، چٍیً در ىغیؼیث ؿٍحی ُایکارگیؼی قیّه ٌيایغ. ةَ جّاٌيٍغ را اٌـاٌی ٌیؼوی یٍْی ظّد، ّاىم ركاةحی و ىٍتِ

ةی ىٍسؼ ةَ یؽٌ کار در کاىم آزادی واگػاری گؼدد.ىی کارکٍان ةؼای ىضغودیث و کار صسو کارکٍان، افؽایف ٌّآوری و اةغاع صؾ رفحً

 ادؼةعكی ةَ ٌیافحً دؿث و ؿازىان و ىٍّْی ىادی ىٍاةِ رفحً ُغر ةَ ىٍسؼ صانث دو ایً واكِ، در قّد.ىی اىّر گـیعحگی نسام و ٌُيی

 .[1]گؼددىی

 آٌان ّيهکؼد ةِتّد ةؼای جّزَ ىـائم ىّرد زيهَ از قغهی وَایف اٌسام در کارکٍان ُایٌاجّاٌی کاٍُغه ّّاىم ةَ جّزَ ةٍاةؼایً

زؽ  ایچاره ُاؿازىان کٌٍّی، ىحالًو قؼایي در ةٍاةؼایً اؿث. کارکٍان رفحار و ٌگؼش ةؼ ىذتحی ادؼات ىّزب کارکٍان اؿث. جّاٌيٍغؿازی

ّيغة  ىٍاةِ ؿّم، ُؽارة در کَ اؿث وؼوری ٌکحَ ایً ذکؼ ٌغارٌغ. ركاةحی ىؽیث یك ةَ ٍّّان اٌـاٌی ٌیؼوی از ىٍاؿب ةؼداری ةِؼه

 کار ٌیؼوی قایـحگی و جِْغ ؿازىان، کیفیث ةَ دنتـحگی در ةهکَ زغیغ، ُای فٍاوری از اؿحفاده در جٍِا ركاةحی، ٌَ از ىؽیث ظّرداریةؼ

 ىّفلیث کَ آٌسایی از اىا آورٌغ.ىی در ةَ ازؼا ظّد کارکٍان ةؼای را ىحفاوجی ُایفٍاوری، ةؼٌاىَ از اؿحفاده کٍار در ُااؿث. ةٍاةؼایً، ؿازىان

 ظّد ؿاز و کارُای قؼایي ةَ جّزَ ةا ُاؿازىان اؿث الزم ةٍاةؼایً دارد، ةـحگی آن مضیش و ازؼای زىاٌی، ىکاٌی قؼایي ةَ ةؼٌاىَ ُؼ

 . [8] گیؼٌغ کار ةَ جّاٌيٍغ اٌـاٌی ٌیؼوی پؼورش زِث در ىٍاؿتی

ؿاظحً افؼاد ةَ صم  پػیؼی، ظالكیث و ٌّآوری و كادرؿازی قاىم ةؼداقحً ىّاٌِ رقغ، جؼغیب جِْغ ةَ اُغاف، جؼغیب ظٌؼ جّاٌيٍغ

ىكکم، افؽایف ىـئّنیث اؿث. ةَ ًّر ظالمَ جّاٌيٍغؿازی، ظاجيَ دادن ةَ ُؼ چیؽی اؿث کَ ىّزب جّكیف رقغ، آزادی ّيم، اّحياد ةَ 

گفث  جّانىی پؾ .دارٌغ ٌیاز ّاٌيٍغجؼج کارکٍاٌی ةَ ىضیٌی، جغییؼات ةَ پاؿعگّیی ُا ةؼایؿازىان .قّدٌفؾ، ىكارکث و ُيکاری افؼاد ىی

 . [1]قّدوری ىیو ىٍسؼ ةَ ةِؼه ظارزی اؿث جغییؼات ةا ةِحؼ جٌاةق ىِو راُتؼدُای از یکی کارکٍان جّاٌيٍغؿازی کَ

                                                           
1
- Hardy, C & Leiba, O  

2
- Thomas & Velthouse 
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ف ( پیكٍِاد کؼدٌغ کَ جّاٌيٍغؿازی یك ؿاظحار چٍغ ةْغی اؿث، ةٌّری کَ جّاٌيٍغؿازی ةنّرجی جْؼی1998ونحِّس ) و جّىاس

یاةغ: از زيهَ ىٍْاداری، قایـحگی، داقحً صق اٌحعاب و قّد، کَ در چِار ةْغ جسهی ىیُای ذاجی ىیقغه اؿث؛ کَ ةاّخ افؽایف اٌگیؽش

، اقاره کؼد کَ ّغم وزّد 1995در ؿال  3اؿپؼیحؽرکَ ىٍْکؾ کٍٍغه زِث گیؼی فؼد ةؼای ٌلف کاری ظّد اؿث. ةا ایً صال  ،ةّدن ىّدؼ

، جّاٌيٍغؿازی یا انلای رواٌی در ىضیي کار را ىی ؿٍسغ. اؿپؼیحؽر ّالوه ةؼ آن ىكعل کؼد کَ انلاء یا جّاٌيٍغی رواٌی یك پیكتؼد فؼوی

در اٌحِا . [7]یاةغ قاىم: ىٍْاداری، قایـحگی، داقحً صق اٌحعاب و ىّدؼةّدنیؽقی اؿث کَ در چِار ةْغ جسهی ىیةٍّْان یك ؿاظحار اٌگ

ؿازىاٌی رکً امهی رقغ ؿازىان اؿث و الزم اؿث اةْاد ىّدؼ ةؼ آن ةؼرؿی قّد. ةٍاةؼایً ىـئهَ ىغٌُؼ پژوُف وری در ُؼةایغ گفث ةِؼه

 وری ىی ةاقغ.  ةؼرؿی پیاىغُای جّاٌيٍغؿازی ةؼ رقغ ةِؼه

 

 ّدف تَاًوٌدسبسي
 و کـب ُا درؿازىان کَ گؼددىی ةاّخ زیجّاٌيٍغؿا افحغ. کار ةَ ةازواٌكان ُياٌٍغ افؼاد ىغؽُای کَ اؿث ایً ُغف جّاٌيٍغؿازی

 جّاٌيٍغؿازی دیگؼ ؿّی از .ةاقٍغ کار ةؼظّردار در ةیكحؼی اٌگیؽه از و گؼدد ىٍْی ةا افؼاد قغم قّدىی ةاّخ ُيچٍیً ةاقٍغ. ىّفق کار

-ىی کارکٍان در . . . و جِْغ صـاسا اٌگیؽه، افؽایف کٍحؼنی، ظّد ؿازىان، ایساد در ةعكی ادؼ افؽایف ظغىات، ارائَ در کیفیث ةِتّد ةاّخ

 .[9] اؿث افؽایف ةَ رو ُيّاره آن اُيیث و اؿث دائيی فؼآیٍغ و صؼکث یك جّاٌيٍغؿازی داقث کَ جّزَ ٌکحَ ایً ةَ ةایغ اىا .گؼدد

 

  اروبى تَاًوٌدسبسي 
کٍٍغ، فؼآیٍغ جّاٌاؿازی را ىْؼفی ىی (، ؿَ رکً اؿاؿی جّاٌيٍغؿازی کَ در واكِ ىؼاصم و1989) 4ةالٌچارد، کارنّس و راٌغونف

داٌٍغ کَ گؼدان ةَ زای ؿهـهَ ىؼاجب ىیظّدُای ىكارکث ُيگاٌی در اًالّات، ایساد ظّدىعحاری ةا جْییً صغ و ىؼز و كؼاردادن جیو

  .[1]قّد وری ىیىّزب رقغ ةِؼه

      

 تَاًوٌدسبسي سطَح
5الونؼ و ةاون .آورٌغارىغان ىی ةَ کارکٍان ةؼای را یجّاٌيٍغ از ىحفاوجی ؿٌّح گٌّاگّن، ُایةؼٌاىَ

-ةؼٌاىَ ةؼای را ىحفاوت ؿٌش ؿَ 

 اٌغ:ىْؼفی کؼده جّاٌيٍغؿازی ُای

 ؿیـحو و قغهی، ؿازی غٍی ُایةؼٌاىَ قاىم ُای جّاٌيٍغؿازیةؼٌاىَ از ؿٌش ایً در :پبييي سطح تَاًوٌدسبسي ّبيبزًبهِ. 1

 ؿیـحو در قّد.ىی داده ّيم ىضغودی آزادی قانقغهی وَایف چارچّب در فلي کارکٍان ةَ قغهی ؿازی در غٍی قّد.ىی پیكٍِادُا

ایً  ازؼای ةَ ىهؽم ىغیؼ اىا دٍُغ، ارائَ ُاییپیكٍِاد ظغىات و جّنیغ ةَ ُای ىؼةّطزىیٍَ در جا یاةٍغىی ازازه پیكٍِادُا، کارکٍان

 ٌیـث. پیكٍِادُا

 ىكارکث ُایةؼٌاىَ كانب در ّيم آزادی درزة ىحّؿي از ؿٌش، کارکٍان ایً در تَسط:ّبي تَاًوٌدسبسي سطح هبزًبهِ. 2

-ىی کارکٍان آن ةَ ىّزب کَ اؿث ظامی قیّة قغهی، ىكارکث قٌّغ.ىی ةؼظّردار ایوَیفَ چٍغ ُایو جیو کیفیث کٍحؼل دوایؼ قغهی،

کٍحؼل  کٍٍغ. دوایؼ دُیؿازىان ظّد را کارقان اٌسام چگٌّگی و ةاقٍغ ّيم داقحَ آزادی قانقغهی ُایزٍتَ از ةْىی ىّرد در جّاٌٍغ

 ةپؼدازٌغ. قانؿازىاٌی و یا کاری واصغ ىكکالت صم ةَ جا یاةٍغىی ازازه ٌیؽ ایوَیفَ چٍغ ُایجیو و کیفیث

 قیّة زىیٍة در زیادی ةـیار ّيم آزادی از آن، کارکٍان در کَ اؿث ووْیحی جكؼیش ببال: سطح سبسي تَاًوٌد ّبي. بزًبه3ِ 

 ةاون اّحلاد قٌّغ. ةَداده ىی ىكارکث ٌیؽ ؿازىان ّيهکؼد در ةهکَ قغهی، ّيهکؼد در جٍِا ٌَ ُاآن قٌّغ.ةؼظّردار ىی قانوَایف اٌسام

ىكکالت  صم و جیيی کار زىیٍة در کارکٍان گیؼد.ىی كؼار افؼاد جياىی اظحیار در قؼکث ّيهکؼد ةَ ىؼةّط اًالّاتؿٌش:  ایً در والونؼ،

 اّىا جياىی ةیً ؿازىان قغه، ؿّد داده ىكارکث واصغُای کاری ىغیؼیحی جنيیيات در رؿاٌٍغ،ىی جکاىم ةَ را ُایكانىِارت ؿازىان

 .گؼدٌغىی ؿِیو قؼکث کهیث در کارکٍان و د قّىی جلـیو

 غةُْ قّد. اونیًىی واكِ ىّدؼ غةُْ ؿَ در ٍانٌيّدن کارک جّاٌيٍغ ةؼای ىعحهف ؿٌّح ُایةؼٌاىَ کهیَ گفث جّانىی کهی ًّر ةَ     

ةا  کارکٍان ُيـّیی ،غاؿث؛ و ؿّىیً ةُْ ؿازىان اٌغاز چكو و رؿانث ،غُا، دوىیً ةُْ ارزش ةا کارکٍان ُيـّ ٌيّدن و ُيؼاه جّاٌيٍغؿازی،

 .[8]ةاقغ ىی ىؤدؼ افؼاد جِْغ روی ؼة ایً ًؼیق از و آورده فؼاُو را ؿازىاٌی اُغاف ةا آٌِا ُيـّیی ىّزتات ؿازىان اؿث کَ رؿانث
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 اًَاع تَاًوٌدسبسي

یث کٍٍغ. در ىـحلیو ؿؼپؼؿث، فْان ُا كادرٌغ ةغون ٌیاز ةَ صىّردر ایً ىغل، کارکٍان ةا کـب ىِارت تَاًوٌدسبسي فزدي:الف( 

اؿط و راه صم ىٍاؿب پیغا کٍٍغ. ُا و ىكکالت ظّد پجّاٌٍغ ةؼای پؼؿف و ىی یافحَ ؽیَ و جضهیم کارکٍان رقغایً ىؼصهَ، كغرت جس

 .و پاؿعگّ ةاقغ ُایف ىـئّل كادر اؿث در قؼایي زغیغ رفحارش را جٍُیو کؼده، در ىلاةم ّيهکؼد و جنيیو ُيچٍیً قعل

ؿازىان را جغویً کٍٍغ. آٌِا  ُای کم قٌّغ ةؼٌاىَ كادر ىی در ایً ؿٌش کَ ویژه ىغیؼان اؿث، آٌان تَاًوٌدسبسي سبسهبًی:ة( 

ِّغه  کارکٍان را ةؼ جّؿي چَ کـاٌی و چٌّر اٌسام گیؼد؟ ىغیؼان ةَ وَایفكان آگاه ةّده، کياکان ُغایث گیؼٌغ چَ کارُاییىیجنيیو 

 .[8]اٌغ، آىّزش دادجّاٌيٍغؿازی ىؼصهَ فؼدی را ةا ىّفلیث گػراٌغه جّان ةَ کارکٍاٌی کَُای رُتؼی را ىیدارٌغ. در ایً ىؼصهَ، ىِارت

 

 سبسي اجشاي تَاًوٌد
جّاٌٍغ یادگیؼی ؿازىاٌی و ؿازىان یادگیؼٌغه: در ؿازىان یادگیؼٌغه ُيَ افؼاد درگیؼ قٍاؿایی و صم ىـائم ُـحٍغ و ةغیٍّؿیهَ ىی

ر ُای ظّد ةیفؽایٍغ. ارزش امهی ؿازىان یادگیؼٌغه، ُياٌا صم ىـئهَ اؿث. دُای زغیغ ةیاىّزٌغ، اىّر را ةِتّد ةتعكٍغ و ةؼ جّاٌاییجسؼةَ

ؿازىان یادگیؼٌغه کارکٍان و اّىا پیّؿحَ در مغد قٍاؿایی ىـئهَ ُـحٍغ و ایً ةغان ىٍْی اؿث کَ ُيّاره ؿْی دارٌغ ٌیازُای ىكحؼی را 

دُغ کَ آٌِا ةؼای جأىیً ٌیازُای ىكحؼی آٌچَ را کٍٍغ. ایً ٌكان ىیقٍاؿایی کٍٍغ. ُيچٍیً کارکٍان و اّىای ؿازىان ىـائم را صم ىی

-ةؼٌغ و ةغیً گٌَّ ؿازىان از ًؼیق قٍاؿایی ٌیازُای زغیغ و جأىیً آٌِا ىیکَ در جّان دارٌغ در راه و ىـیؼُای ىٍضنؼ ةَ فؼد ةَ کار ىی

جّاٌغ ظّد را ةا ىضیي در صال جغییؼ ؿازگار کٍغ ُا ةیفؽایغ. ُؼ كغر کَ ةؼ جّاٌایی یادگیؼی افؽوده قّد، ؿازىان ةِحؼ ىیگّقغ و ىیؽان ارزش

 .[1]جؼ قّد و در ٌحیسَ ىّفق

ةؼای جّاٌيٍغؿازی، ةایغ ةَ افؼاد كغرت داد. ایً ىِو از ًؼیق اظحیار دادن ةَ افؼاد، ىكارکث آٌِا در اجعاذ جنيیيات،  هطبروت:

قّد. ةَ ُيیً ّهث ىكارکث، قکم ىّدؼی از جّاٌيٍغؿازی افؼاد، ىضلق ىیُا، اّيال ٌفّذ و ُيیً ًّر ىـئّنیث دادن ةَ اىکان اةؼاز ایغه

در  6ةعكغ. اؿکات و ژافَدُغ و جّاٌيٍغؿازی ٌیؽ در ّّض، ّيهکؼد و ؿالىث فؼدی را ةِتّد ىیاؿث. ىكارکث، جّاٌيٍغؿازی را افؽایف ىی

داٌٍغ و ةؼای درک ةِحؼ، قّد، در جّاٌاؿازی ىّدؼ ىیغه ىیکحاب جّاٌاؿازی کارکٍان، ىؼزی فؼاجؼ از ىكارکث را کَ اقحؼاک ىـاّی ٌاىی

  کٍٍغ کَ چٍیً اؿث:ىؼاصم دؿحیاةی ةَ جكؼیك ىـاّی را ىٌؼح ىی

 غ، ةغون ایٍکَ ةَ آٌِا ةگّییغ.ُا ىّاَتث کٍیاز اٌـان فزسًد: -رٍش پدر  (لدم اٍل

 قٌّغ و آٌِا را ىٌهِ ٌگَ داریغ.ُا ةگّییغ چؼا کارُا ةایغ اٌسام داده ةَ اٌـان ارتببطبت: (لدم دٍم

 ُا را ةعّاُیغ.ُا و اٌغیكَُا، دادهاز اٌـان هطبروت: (لدم سَم

 .(2815)زیٍگیً و فیٍگ،  ُا ؿِیو قٌّغریؽی، ازؼاء، ىضاؿتَ و پاداشافؼاد در ةؼٌاىَ اضتزان هسبػی: (لدم چْبرم

 

 تَاًوٌدسبسي ّبي تئَري

 .داٌغوَایف ىی ُا وزی را ةَ ىٍْی جفّیه كغرت و اظحیار ةَ کارکٍان ةؼای اٌسام فْانیثجّاٌيٍغؿا : ایً دیغگاهديدگبُ هىبًيىی

ُای ایً دیغگاه، ـیًداٌغ. ماصتٍُؼان و جئّری ةْغی ىی را پیچیغه و چٍغ : ایً دیغگاه، فؼایٍغ جّاٌيٍغؿازیديدگبُ ارگبًيه

اٌغ. در ایً دیغگاه، َ ٌلف ظّیف در قغم و ؿازىان جْؼیف کؼدهُای قعنی کارکٍان ةةؼ اؿاس ةاورُا و زِث گیؼی جّاٌيٍغؿازی را

 .اٌغ ؿاز و وؿائم جّاٌيٍغؿازی ىٍاةِ اٌـاٌیجّاٌيٍغؿازی ٌیـث، ةهکَ آٌِا زىیٍَ ُای ىغیؼیحی، ةَ ىٍْایُای ؿازىان و اكغامقؼایي و ویژگی

ُا و ٌیازُای اٌگیؽقی افؼاد دارد کَ در ةؼگیؼٌغه ادراک یكَ درفؼویَ اؿاؿی ایً دیغگاه ایً اؿث کَ جّاٌيٍغؿازی افؼاد ٌیؼوی اٌـاٌی، ر

اٌگیؽش دروٌی  ةَ ٌلف ظّد در ؿازىان اؿث. ةؼای ىذال جّىاس و ونحِّس، جّاٌيٍغؿازی را فؼایٍغ افؽایف ةؼداقث و جنّر کارکٍان ٌـتث

ةّدن و داقحً کٍحؼل ةؼ  صّزه قٍاظحی، یٍْی: ىؤدؼاز چِار  ایداٌٍغ کَ در ىسيَّّ ٌیؼوُای اٌـاٌی ٌـتث ةَ قؼح وَایف ىضّل قغه ىی

داری یٍْی  آىیؽ، ىٍْی ُای قعنی ةؼای ادای وَایف ةَ گٌَّ ىّفلیث یٍْی ةاور داقحً ةَ جّاٌایی ةَ جّاٌائی ُا، قایـحگیٌحایر فْانیث

صق اٌحعاب، یٍْی داقحً آزادی ّيم در  ٌِایث صّزه اؿحاٌغاردُای فؼدی و در ُا وآلُای کاری ةؼ اؿاس ایغهارزش كائم قغن ةؼای ُغف

  .[1]قٌّغقغه، ىحسهی ىی اىّر ىضّل
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 ٍري بْزُ بز هؤثز ػَاهل

 :قٌّغىی جلـیو دؿحَ دو ةَ کهی ًّر ةَ ُاؿازىان وریةِؼه ةؼ ىؤدؼ ّّاىم 

 .اؿث جؼزؽئی یًتلَ دو جأدیؼ جضث کَ سيستن در اًسبى رفتبر ٍ ػولىزد (الف

 .دارد بستگی وبروٌبى وبريتَاى ٍ ضبيستگی بِ سبسهبى يه ٍريْزُب يب وبر تَاًبيی -1

 .دارد کار جّاٌایی در ایکٍٍغه جْییً ٌلف... و اؿحْغاد جسؼةَ، کارآىّزی، آىّزش،
 

 .گذاردهی تأثيز ٍريبْزُ سطح بز وبروٌبى در اخالق ٍ اًگيشُ يب وبر بزاي اضتيبق -2

 و )اجّىاؿیّن ىغیؼیحی اةؽار از اونیَ، اؿحفاده ىّاد اٌؼژی، آالت،ىاقیً ری،فٍاو ىاٌٍغ؛ سبسهبى ٍ ًظبم ّبيٍيضگی ة(

 .[3]و...  جّؿَْ و جضلیق ریؽیةؼٌاىَ ُایروش اؿحاٌغاردؿازی(،

 

 ٍري هفَْم بْزُ

وری در دَُ اظیؼ  ِؼهرود. ىفِّم ةىی وری ىفِّىی اؿث کَ ةؼای ٌكان دادن ٌـتث ةؼوٌغاد یك ؿازىان ةَ دروٌغاد آن، ةَ کار ةِؼه

ُای گػقحَ ىّرد جّزَ ىغیؼان و رُتؼان کكّرُای ةؼزرگ مٍْحی كؼار گؼفحَ اؿث و رُتؼان ایً کكّرُا ةَ ایً واكْیث پی  ةیف از دَُ

ی و ٌُایؼ ُای مٍْحی، فؼٍُگی، ؿیاؿی، ٌُاىوری ىهی، ةَ کار ٌگیؼٌغ در زىیٍَ اٌغ کَ اگؼ جالش ظّد را زِث افؽایف ُؼچَ ةیكحؼ ةِؼه ةؼده

ُا در ًّل جارخ، افؽایف یا آن، از کكّرُای دیگؼ ّلب ظّاٍُغ افحاد. یکی از ّّاىم یا دالیم اؿاؿی قٍاظحَ قغه ةؼای َِّر و ؿلّط ىهث

ُای یك کكّر، در صغ ةِیٍَ ةاقغ.  وری ؿازىان دُغ کَ ةِؼهىی وری ىهی ٌیؽ در قؼایٌی افؽایف وری ىهی آٌان اؿث و ةِؼه کاُف ةِؼه

قّد ةؼای افؽایف ىی وری گفحَ ُا، ارائَ قغه اؿث. در ٌُؼیَ چٍغ ّاىهی ةِؼه وری ؿازىان ُای ةـیاری زِث افؽایف ةِؼهجاکٍّن راه صم

وری ىٍاةِ اٌـاٌی ؿازىان ٌیؽ ةایغ ُيَ ّّاىم  وری قغهی کارکٍان افؽوده قّد و ةؼای افؽایف ةِؼه وری ؿازىاٌی، ةایغ ةؼ ىیؽان ةِؼه ةِؼه

وری اةؽاری اؿث کَ اىؼوزه ةَ آن ٍّّان مالصی كغرجيٍغ و ٌَ جٍِا ةَ ٍّّان روقی  . ةِؼه[1]ؿازىاٌی )امهی و ىکيم( را ةكٍاؿیو  درون

وری ةِحؼیً وؿیهَ اؿث ةؼای دؿحیاةی ةَ  قّد. اىؼوزه در ؿؼاؿؼ زِان کارقٍاؿان اّحلاد دارٌغ کَ ةِؼهىی ةؼای افؽایف جّنیغ ٌگؼیـحَ

ةؼاةؼ قغه اؿث. ةایغ جّزَ داقث کَ در  45وری در زِان  ؿال اظیؼ افؽایف ةِؼه 17جْییً قغه و ایً گٌَّ اؿث کَ در  اُغاف از پیف

ُای ازؼای ةؼٌاىَ ةَ واؿٌَ افؽایف درمغ از رقغ اكحنادی در ًی ؿال 38ریؽی قغه اؿث کَ ةؼٌاىَ چِارم جّؿَْ ایؼان ایً گٌَّ ةؼٌاىَ

 .[8]وری مّرت گیؼد  ةِؼه

 

  ٍريبْزُ ٍ َاًوٌدسبسيت
 از ىؼاجب ةَ اٌـاٌی ىٍاةِ اُيیث دیگؼ، ّتارت ةَ اؿث. اٌـاٌی جّاٌيٍغی ٌیؼوی و کیفیث ُا،ؿازىان صیات و ةلاء ىِو ّّاىم از

-ىی اٌکار غیؼكاةم اىؼی اُغاف ؿازىاٌی جضلق در داٌا و جّاٌا کارآىغ، اٌـاٌی ٌیؼوی اؿث. ٌلف ةیكحؼ ىادی و ىانی زغیغ، ىٍاةِ ُایفٍاوری

 ؿازىان جّاٌيٍغ، اٌـاٌی ٌیؼوی قّد.ىی ىضـّب ؿازىان یك یؿؼىایَ جؼیًو ةاارزش جؼیًگؼان جؼیً،ىِو ٍّّان ةَ اٌـاٌی ىٍتِ ةاقغ.

 .کٍٍغىی ریُيکا یکغیگؼ ةا ُافْانیث اٌسام در ُای ىعحهفگؼوه در کارکٍان کَ اؿث ىضیٌی جّاٌيٍغ ؿازىان و آوردىی وزّد ةَ را جّاٌيٍغ

 در صاوؼ اكحنادی كؼن ُایپیكؼفث یُيَ او اؿث. فؼُیعحَ کارکٍان جّاٌيٍغکؼدن ىؼُّن رقغ اكحنادی، (،1999)7دراکؼ ٌُؼ از

 ةَ ىغیؼیث ٌُؼ ماصب داٌغ. ایًىی آٌان وریةِؼه ٌِایث، افؽایف در و اٌـاٌی ٌیؼوی جّاٌيٍغقغن از ٌاقی را یافحَ جّؿَْ کكّرُای

ةاقغ.  دارایی ایً وریةِؼه ارجلاء و ٌگِغاقث و صفٍ فکؼ ةَ ةایغ ُيّاره رُتؼی و ىغیؼیث ةٍاةؼایً ٌگؼد،ىی ی داراییدیغه ةَ یّهي کارکٍان

 ؿاظحار جسغیغ و کارکٍان ظّدگؼداٌی و اؿحلالل دائو، ٌّآوری ةؼای زىیٍَ اٌـاٌی، ایساد ٌیؼوی ىـحيؼ آىّزش دراکؼ پیحؼ کَ اؿث رو ایً از

 .[3]داٌغىی فؼُیعحَ کارکٍان وریةِؼه ارجلاء در ىِو ّّاىم و انؽاىات از اؿازىاٌی ر

 

 رٍش پضٍّص

 ُا و اىکاٌات ازؼایی ىّزّد زِث ىّوّع ىّرد ىٌانَْ از روش ىؼوری اؿحفاده قغ.  ةا جّزَ ةَ ُغفدر ایً پژوُف 
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 بحث ٍ ًتيجِ گيزي
جّان گفث جّاٌيٍغؿازی کارکٍان در ؿازىان ةؼ ٍغؿازی ةؼ رقغ ةِؼه وری ةّد. ىیُغف ایً جضلیق جْییً ىیؽان پیاىغُای جّاٌي

و ُيکاران  8ةاقغ. نیغنوری قغهی و جّاٌاؿازی کارکٍان ىی ّيهکؼد ادؼةعف ادؼ ىذتث دارد زیؼا کَ ىِيحؼیً ّاىم جْییً کٍٍغه رقغ ةِؼه

  را ىذتث قغهی اٌحُاراتؿازی جّاٌيٍغ .كؼار دارٌغوری  و ةِؼه ةِیٍَ ز ّيهکؼدافؼاد جّاٌا در ؿٌّح ةاالیی ا در جضلیلی ةیان ٌيّدٌغ کَ، [18]

 ُایو دارائی ىهی دؼوت ةٍیاد کَ کارآىغ و جّاٌا اٌـاٌی ٌیؼوی دُغ. داقحًقغهی را افؽایف ىی پؼچانف ُای اؿحلاىث در ىّكْیث ٌيایغ وىی

 کَ ٌيایٍغىی اَِار ىغیؼیث ىٌانْات واكِ، داقث. در دٌتال ظّاُغ ةَ ُازىانةؼای ؿا ةـیار زیادی ىٍافِ آیٍغ،ىی صـاب ةَ ؿازىان صیاجی

 و ُادر ؿازىان وری ةِؼه ّاىم اؿث. جّاٌيٍغؿازی ىِيحؼیً وری ىغیؼیث و رقغ ةِؼه ادؼةعكی امهی زؽء کارکٍان ةَ جّاٌيٍغؿازی پؼداظحً

 ةغیً اؿث. آن ٌِفحَ اٌـاٌی ىٍاةِ پؼورش و ةِتّد در ایُؼزاىَْ قکّفایی کَ ٌیـث جؼدیغی اؿث. ىٍاةِ اٌـاٌی زاىَْ، کم ٌِایث در

دارٌغ. یکی از ىی ىتػول کارکٍان پؼورش ةَ را ظامی جّزَ ىٍاةِ اٌـاٌی و رفحاری ىحعننان یاری ةا ُاکَ ىغیؼان ؿازىان اؿث ؿتب

وری ازحياّی و اكحنادی  زی کارکٍان افؽایف ةِؼهآیغ. ةایغ گفث جّاٌيٍغؿاوری اصـاس جّاٌيٍغی ةَ قيار ىی ّّاىم ىِو در ایساد ةِؼه

گػار اؿث و ىّزب جّاٌاؿازی در اةْاد جعننی، زـارت قغهی، ایساد روایث ُا را ةَ دٌتال دارد زیؼا کَ ةؼ افؽایف ّيهکؼد کیفی ادؼ ؿازىان

ری را ةؼآورده ؿازد و ىٍسؼ ةَ افؽایف وجّاٌغ زىیٍَ ةؼآوردن اٌحُارات جعننی در زِث رقغ ةِؼهگؼدد کَ ىیقغهی و وزغان کاری ىی

 وری قّد.  ةِؼه

 

 ّبي تحميكپيطٌْبد
 ةٍیادی ةؼرؿی قّد جا ةا قٍاؿایی  وری ةنّرت گؼدد، کَ زىیٍَ ىؼجتي پیاىغُای جّاٌيٍغؿازی کارکٍان ةا ةِؼهپیكٍِاد ىی

 وری ةحّان گام ةهٍغی ٌِاد. پیاىغُای ىؼجتي در زِث ارجلا ةِؼ

 ُا ازؼا قّد.وری ةاال در ؿازىان، ىفِّم جّاٌاؿازی کارکٍان ةنّرت ّيهیاجی در ؿازىاناؿحلؼار ةِؼه قّد ةؼایپیكٍِاد ىی 

وری ةؼای ی در زِث قٍاؿایی اةْاد ىؼجتي جّاٌيٍغؿازی ةؼ رقغ ةِؼهیُاُا، کارگاهوری در ؿازىانقّد ةؼای رقغ ةِؼهپیكٍِاد ىی

 ىغیؼان ازؼا قّد.
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وری در کارکٍان ظغىات  (. ةؼرؿی راةٌَ جّاٌيٍغؿازی و اىٍیث قغهی ةا ةِؼه1394زارّی، ّهی و فؼاقتٍغی، صتیب ) [9]

  .31-42پؽقکی. ىسهَ رفحار ؿازىاٌی، ؿال یازدُو قياره دوم. 

 و ظغىات کیفیث در افؽا ارزش ّاىهی ٍّّان ةَ یاٌـاٌ ٌیؼوی جّاٌيٍغؿازی ىیؽان (. ةؼرؿی1393) رئیـی ، ّاًفَ [18]

 ویژه ،1393 زىـحان ُكحو، قياره ةعحیاری، و چِارىضال اؿحان ٌّر پیام داٌكگاه پژوُكی گاٍُاىَ - ىضنّالت

 .اٌـاٌی ّهّم ٌاىَ
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