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چکيده:
ّدف ایي هقالِ تبییي هفَْم تؼْد سازهاًی ٍ ًقش ٍ کااککد کاّبد ّاام هادیدین هٌاانغ اً ااًی ک
تٌظین ٍ نْبَ آى اسن .ایي تحقیق انتدا نا هدٍک تؼاکیف ٍ یدگاُّام هتؼد ک خصَص تؼْاد ساازهاًی
انؼا آى کا تشدیح ٍ ًظدات هیید ٍ آلي کا ک خصَص تؼْد سازهاًی ٍ انؼا سِ گاًِ تؼْد ػاطفی ه اتود
ٍ ٌّجاکم هَک ندکسی قداک هی ّد .ک ا اهِ هتغیدّام اثدگاااک ناد تؼْاد ساازهاًی هاَک ندکسای قاداک
هیگید  .تحلیل تحقیقات هدتبط نا هَضَع ٍ یافتِّام آىّا کاّبد ّام هدیدین هٌانغ اً اًی هتؼْداًِ
کا ک سِ زیدحَزُم تأهیي ( 8کاّبد ) هدیدین ػولکد ٍ پا اش( 7کاّباد ) ٍ کٍاناط کاککٌااى ( 7کاّباد )
ًوایاى ساخن .ک جدیاى تبییي تأثید کاّبد هدیدین هٌانغ اً اًی ًقش ا کاک افادا ک کک کاّبد ّاا ناِ
ػٌَاى هتغید هیاًجی هْن تشخیض ا ُ شدُ ٍ ک ًْاین هدلی هفَْهی ندام کااککد کاّبد ّاا ناد ّاد
نُؼد از تؼْد سازهاًی اکائِ هیگد .
کليد واژهها:
تؼْد سازهاًی تؼْاد ػااطفی تؼْاد ه اتود تؼْاد ٌّجااکم کاّبد ّاام هادیدین هٌاانغ اً ااًی.
 .استاديار گروه مديريت دانشگاه اصفهانAnsari@Ase.ui.ac.ir .
 .فوق ليسانس مديريت بازرگاني .دانشگاه عالمه طباطباييAli_bagheri83@Yahoo.com .
 دانشجوي دکتري مديريت منابع انساني و رفتارسازماني دانشگاه اصفهانMoslemsalehi@Gmail.com .

دوماهناهمي تىسعوي انساني پليس ،سال هفتم ،شمارهي  ،13مهر وآبان 3131

63

مقدمه

يىي اق ٍٔىالت فٕؽٜي وبقٔبٖٞب ،خبثٝخبيي وبـوٙبٖ ،وٓوبـي ،فؽْ ؼِجىتٍي  ٚغرفٚـ
وبقٔب٘ي ،اٍ٘يك ٜي پبئيٗ  ٚؼـ ٟ٘بيت ،تفن وبقٔبٖ تٛوظ وبـوٙبٖ اوت (ثٚ ٝيرم ٜوبـوٙرب٘ي
و ٝاق تػُّ ثباليي ثفغٛـؼاـ٘ؽ  ٚثفاي وبقٔبٖ يه ٔٙجـ ٔ ٟٓثٌٕ ٝبـ ٔيآيٙؽ)؛ ايرٗ أرف،
ٞكيٞ ٝٙبي ثباليي ثفاي وبقٔبٖ ثٕٞ ٝفا ٜؼاـؼ .اق خّٕٔ ٝي تٛاٖ ث ٝپبئيٗ آٔرؽٖ ثٟرفٜٚـي ٚ
ٞكيٞٝٙبي آٔٛقٌي ،تٛإ٘ٙؽوربقي ،اورتػؽاْ  ٚثر ٝوربـٌيفي ٘ ٚيرك اق ؼورت ؼاؼٖ ؼا٘رً
وبقٔب٘ي اٌبـ ٜوفؼ ،و ٝثىيبـ ٌكاف  ٚوٍٙيٗ اوت.
ٔييف ،آِٗ  ٚاوٕيت ثيبٖ ٔيوٙٙؽ و ٝؼـ عي  52وبَ ٌؿٌت ٝتقؽاؼ لبثرُ ٔالضؾرٝاي اق
تطميمبت ثٔ ٝغبِقٝي خبثرٝخربيي  ٚورٓ وربـي وبـوٙربٖ ٍٔ ٚرىالت ٔرؿوٛـ پفؼاغترٝا٘رؽ
(ِٚ ،)Meyer, Allen & smith, 1993ي ثب ٚخٛؼ ايٗٛٙٞ ،ق ؼـن وبّٔي اق اثقبؼ ايٗ ٔٛضرٛفبت
ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ؛ ايٗ اثٟبْ ،يه قٔيٝٙي وٙدىبٚي ـا ثفاي ٔؽيفاٖ ٓٞ ٚزٙيٗ ثفاي ٔطممبٖ فّْٛ
ـفتبـي ث ٝؼ٘جبَ ؼاـؼ (.)Buck & Watson,2002,p.176
ٍٔىالت فٛق ،أٛـ لبثُ وٙتفِي ٞىتٙؽ ؤ ٝي تٛا٘ؽ ثفاي وبقٔبٖٞبيي و ٝضىبويت آٖ
ـا ؼـن وفؼ ٚ ٜتطت وٙتفَ ؼـآٚـؼٜا٘ؽ ،يه لبثّيت ث ٝضىبة آيرؽ .ثر ٝفجربـت ؼيٍرف ثرب
ٌٙبوبيي ـاٜٞبي وٙتفَ فٛالت ٘بٔغّٛةٔ ،ؽيفاٖ لبؼـ غٛاٙٞؽ ثٛؼ و ٝقٔبٖ غٛؼ ـا ثٟيٙرٚ ٝ
ث ٝخبي تٕفوك ثف وٙتفَ وبـوٙبٖ  ٚخبيٍكيٗ ٕ٘ٛؼٖ ٘يفٞٚبي اق ؼوت ـفت ،ٝثف فقبِيتٞربيي
ٔتٕفوك ٌ٘ٛؽ ؤ ٝىتميٕبً ثب ٔأٔٛـيتٞبي وبقٔبٖ ،ؼـ اـتجبطا٘ؽ.
تقٟؽ وبقٔب٘ي 1ؼـ فّ ْٛـفتبـي ث ٝعٛـ ٌىرتفؼٜاي ثر ٝفٙرٛاٖ يره فبٔرُ وّيرؽي ؼـ
ـاثغٝي ٔبثيٗ اففاؼ  ٚوبقٔبٌٖٙ ،بغتٌ ٝؽ ٜاوت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،ثفغي اق ٔطممبٖ 5ثرف ايرٗ
ثبٚـ٘ؽ و ٝتقٟؽ وبقٔب٘ي ،فبّٔي اوت ور ٝفاللر ٚ ٝؼِجىرتٍي فرفؼ ـا ثر ٝوربقٔبٖ افركايً
ٔيؼٞؽ؛ ٓٞزٙيٗ ثب ٔؽيفيت تقٟؽ وبـوٙبٖ ،ثىيبـي اق فٛالرت ٘بغٛاورت ٝؼـ وربقٔبٖٞرب اق
ٔيبٖ ٔيـٚؼ.
ٔٛضٛؿ تقٟؽ وبقٔب٘ي ؼـ ؼٞٝٞبي اغيف ٔٛـؼ فاللٝي ثىيبـي لرفاـ ٌففترٔ ٚ ٝغبِقربت
قيبؼي ثفاي يبفتٗ فٛأُ ٔؤثف ثف تقٟؽ وبقٔب٘يِٛ ،ـت پؿيففت ٝاوت .تقٟرؽ وربقٔب٘ي ،ثرٝ
1. Organizational Commitment
2. Raju & Srivastava, 1994; Mowday, 1998;Gilbert & Ivancevich, 1999
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ٚيم ٜاق ٔٙؾف ٔؽيفاٖ ،ؼـ خٟت ؼوت يبثي ثٛٔ ٝفميت ،ثىيبـ ٔ ٟٓاوت .أرفٚق ٜثرب ورففت
فكايٙؽٜي تغييف ؼـ وبقٔبٖ ٞبٔ ،ؽيفاٖ ؼـ خىت  ٚخٛي ـاٜٞبيي ثفاي افكايً تقٟؽ وبـوٙبٖ
ٞىتٙؽ ،تب اق ايٗ عفيك ثٔ ٝكيت ـلبثتي ؼوت يبثٙؽ.
اق اٚايُ ؼٝٞي  1521و ٝتقٟؽ وبقٔب٘ي ؼـ قٔيٝٙي ـفتبـ وبقٔب٘ي ٔغفش ٌؽ ،ايٗ ٔمِٝٛ
يىي اق ٔٛضٛفبتي اوت وٕٞ ٝيٍ ٝؼـ ـأن فاليك ٔطممربٖ 1لرفاـ ٌففترٝ؛ زرفا ور ٝآ٘ربٖ
ٔقتمؽ٘ؽٔ ،ؽيفيت ِطيص تقٟؽ وبقٔب٘ئ ،يتٛا٘ؽ ٔٙدف ث٘ ٝتبيح وٛؼٔٙؽي اق لجيُ اثفثػٍي
وبقٔب٘ي ،ثٟجٛؼ فّٕىفؼ ،وب ًٞخبثٝخبيي ٓٞ ٚزٙيٗ وب ًٞغيجت ٌٛؼ٘ .تبيح ٔثجت ٘بٌي اق
ٚخٛؼ تقٟؽ وربقٔب٘ي ثرِ ٝرٛـت غالِر ٝؼـ خرؽٌ َٚرٕبـٜي ٍ٘ 1ربٖ ؼاؼٌ ٜرؽ ٜاورت
(:)Laka-Mathebula, 2004, p.1
جذٍل شوارُي ( :)1پياهذّاي هثبت تعْذ ساسهاًی
سطَح تجشيِ ٍ تحليل






فزد

احسااااعل و اااا ي 
يابستگي

احسعل امىيت

صًر مثبات اس واًو ي 
حس غزير
الش ي كًضص فزوي

گزٍُّا

ثبعت عضًيت
جعوس ي َمبستگي
اثزبخطي گزيَي
كعَص وعرضعت







ساسهاى

افشايص اثز بخطي
كعَص زك ودمت ي جعبٍجعيي
كعَص أويز ي غيبت
جذابيت بزاي افزاو وعرج اس سعسمعن
افشايص بُزٌيري

ٞؽف ٔب ؼـ ايٗ ٔمبِ ،ٝتٍفيص  ٚتجييٗ ٔف ْٟٛتقٟؽ وربقٔب٘ي  ٚفٛالرت ٘ربٔغّٛة آٖ ؼـ
ِٛـت پبئيٗ ثٛؼٖ ٔيكاٖ آٖ اوتٓٞ .زٙيٗ ٌٙبوبيي  ٚثفـوي فٛأُ ٔؤثف ثف تقٟؽ  ٚاثقربؼ
آٖ  ٚتٕفوك ثف ويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي (ؼـ قيرف ويىرتٓٞربي ترأٔيٗٔ ،رؽيفيت
فّٕىفؼ  ٚپبؼاي  ٚـٚاثظ وبـوٙبٖ) ،ث ٝفٛٙاٖ فٛأُ لبثُ وٙتفَ ٞ ٚؽايت اق وٛي ٔرؽيفاٖ،
اق خّٕ ٝؼيٍف اٞؽاف ايٗ ٔمبِ ٝاوت .ؼـ ايٗ ٔمبِ ٝتالي غٛاٞؽ ٌؽ تب ـاٜوبـٞربي اـتمرب اق
ؼيؽ ٘ؾفي ٝپفؼاقاٖ ٔػتّف ٔفٚـ ٌؽ ٚ ٜويبوتٞبي ٔٙبوت ٔرؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ثرفاي
1. Aryee & Heng, 1990; Meyer &Allen, 1997;Baruch, 1998; Mowday, 1998; Goulet & Frank, 2002

دوماهناهمي تىسعوي انساني پليس ،سال هفتم ،شمارهي  ،13مهر وآبان 3131

63

اـتمب تقٟؽ وبقٔب٘ي ،غِّٛبً ؼـ ثُقؽ فبعفي آٖ ،اـائٌ ٝؽٔ ٚ ٜؽَ ٔفٟٔٛي ثفاي تجيريٗ ايرٗ
ففايٙؽ تفويٓ ٌفؼيؽ ٜاوت.
تعهد سازماني
تقبـيف ٔتقؽؼي ـا ٔي تٛاٖ ثفاي تقٟؽ وبقٔب٘ي ثفٌٕفؼ .تقٟؽٔ ،فٟرٔٛي زٙرؽ ثُقرؽي ٚ
پيسيؽ ٜاوت؛ ث ٝعٛـي و ٝؼـ تئٛـي ٞب  ٚتطميمربت ثرٌ ٝرىُٞربي ٔتفربٚتي آٖـا تقفيرف
وفؼٜا٘ؽ.
اق ٘ؾف ثِىف ،تقٟؽ ،تٕبيُ ث ٝا٘دبْ ٔىتٕف ٔدٕٛف ٝفقبِيتٞبيي اوت و ٝث ٝغبعف ؾغيرفٜ
ٌؽٖ ا٘ؽٚغتٞٝب  ٚوفٔبيٌٝؿاـيٞبيي پيٍيٗ ثٛؼ ٜو ٝثب تفن وبقٔبٖ ،ايٗ ا٘ؽٚغتٞٝب اق ثريٗ
ٔيـٚؼ (ٌ .)Becker,1992فاوىئ ،بٞيت ـاثغٝي ففؼ ثب وبقٔبٖ غٛؼ ـا ثِٛ ٝـت يه تقٟؽ
وبقٔب٘ي فبْ تقفيف ٔيوٙؽ (ٞ .)Grusky,1966بَ ٕٞ ٚىبـاٖ ،تقٟؽ ـا ففايٙؽي ٔيؼا٘ٙؽ ورٝ
اق عفيك آٖ ،اٞؽاف وبقٔب٘ي  ٚفض ٛوربقٔب٘ي ترب ضرؽٚؼ قيربؼي ؼـ ٞرٓ اؼغربْ ٔريٌر٘ٛؽ
( .)Hall & et al.,1970وب٘تف ،تقٟؽ ـا ث ٝفٛٙاٖ تٕبيُ اففاؼ ث ٝؼـ اغتيربـ ٌؿاٌرتٗ ا٘رفلي ٚ
ٚفبؼاـي غٛيً ث٘ ٝؾبْ اختٕبفي ،تقفيف ٔيوٙؽ (.)Kanter,1968
اوتيجيٙك ،تقٟؽ ٔىتٕف ـا آٌبٞي اق غيف ٕٔىٗ ثٛؼٖ ا٘تػبة يه ٛٞيت اختٕبفي ؼيٍرف ٚ
ٔتفبٚت ،ث ٝغبعف قيبٖٞبي قيبؼ ٘بٌي اق تغييرف ٔريؼا٘رؽ (ٌ .)Stebbins,1970رّؽ ،ٖٚتقٟرؽ
وبقٔب٘ي ـا يه ٍ٘في يب يه خٟت ٌيفي ٘ىجت ث ٝوبقٔبٖ ؼا٘ىرت ٝورٛٞ ٝيرت فرفؼ ـا ثرب
وبقٔبٖ ٔفتجظ ٔيوبقؼ ( .)Sheldon,1971وبال٘ىيه ،تقٟرؽ ـا ضربِتي ٔري ؼا٘رؽ ور ٝفضرٛ
وبقٔبٖ ث ٝـفتبـٞب ،فقبِيت ٞب  ٚالؽأبت غٛؼي ٔميؽ  ٚپبيثٙؽ ٌؽ ٚ ٜايٗ ثبٚـ ؼـ ففؼ ايدبؼ
ٔي ٌٛؼ و ٝثبيؽ ايٗ ـفتبـٞب ـا تؽا ْٚثػٍيؽٍٔ ٚ ٜبـوت ٔؤثف غٛؼ ـا ؼـ ا٘دبْ آٖٞرب ضفرؼ
وٙؽ (.)Salancik,1977
ٔٛؼي ،پٛـتف  ٚاوتيفق ،تقٟؽ ـا فجبـت اق تقييٗ ٛٞيت ٌؽٖ ثب يه وبقٔبٖ ٔيؼا٘ٙؽ ورٝ
ٌبُٔ يه ثبٚـ لٛي ؼـ پؿيفي اٞؽاف  ٚاـقيٞبي يه وبقٔبٖٔ ،يُ ثِ ٝفف تالي لبثرُ
ٔالضؾررر ٝثرررفاي وررربقٔبٖ  ٚآـقٚي ٌرررؽيؽ ثرررفاي ٔب٘رررؽٖ ؼـ وررربقٔبٖ اورررت
).(Mowdey, Porter & Steers, 1979, p. 20
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اق ٘ؾف ـاثيٙك ،تقٟؽ فجبـت اوت اق ضبِتي و ٝففؼي وربقٔبٖ ـا ٔقرفف غرٛؼ ؼا٘ىرتٚ ٝ
آـقٔ ٚيوٙؽ و ٝؼـ فضٛيت آٖ وبقٔبٖ ثبلي ثٕب٘ؽ (ـاثيٙرك ،تفخٕرٝي اففاثري  ٚپبـوربئيبٖ،
.)522 َ،1832
ٔي تٛاٖ تقبـيف اـائٌ ٝؽ ٜثفاي تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا ؼـ اثتؽا ٔفٟٔٛي  ٚتِٛيفي ؼا٘ىت .أرب
ؼـ تطميمبت ٘ؾفي ٝپفؼاقاٖ ،تجييٗ  ٚتقبـيف فّٕيبتي اق آٖ ث ٝفُٕ آٔرؽ ٚ ٜتقٟرؽ وربقٔب٘ي
پؽيؽ ٜاي زٙؽثُقؽي ٌٍت ٝاوت .ثبـقتفيٗ ٕ٘ ٝ٘ٛاق ايٗ ٘ٛؿ تقبـيفٔ ،تقّك ث ٝآِرٗ ٔ ٚرييرف
اوت .اق ٘ؾف آٖ ٞب تقٟؽ وبقٔب٘ي يه ٍ٘في اوت؛ يه ضبِت ـٚا٘ي وٍ٘ ٝبٖ ؼٙٞؽٜي ٘ٛفي
تٕبيُ٘ ،يبق  ٚاِكاْ ،خٟت اؼأ ٝي فقبِيت ؼـ يه وبقٔبٖ اوت .تٕبيُ يقٙي فالل ٚ ٝغٛاوت
لّجي ثفاي اؼأٝي فقبِيت ؼـ وبقٔبٖ؛ ٘يبق يقٙي ايٗو ٝففؼ ث ٝغبعف وفٔبيٌٝؿاـيٞبيي ورٝ
ؼـ وبقٔبٖ وفؼ٘ ،ٜبزبـ ث ٝاؼأ ٝي غؽٔت ؼـ آٖ اوت؛ اِركاْ فجربـت اق ؼنيرٗٔ ،ىرئِٛيت ٚ
تىّيفرري ورر ٝفررفؼ ؼـ ثفاثررف ورربقٔبٖ ؼاٌررت ٚ ٝغررٛؼ ـا ّٔرركْ ثررٔ ٝب٘ررؽٖ ؼـ آٖ ٔرريثيٙررؽ
).(Allen & Meyer, 1997, p.18
ابعاد تعهد سازماني
اق خّٕ ٝاِٚيٗ ٔطممبٖ ؼـ تقفيف اثقبؼ  ٚا٘ٛاؿ تقٟؽ ،وفيه آـخفيه 1اوتٚ .ي ٔقتمرؽ
اوت و٘ ٝيفٚي ا٘ىب٘ي ؼـ وبقٔبٖ ٔيتٛا٘ؽ ؼٛ٘ ٚؿ اق تقٟؽ ـا ؼاٌت ٝثبٌؽ:
تعهد دزيوي : 5ايٗ تقٟؽ اق ؼـٍ٘ ٖٚأت ٔيٌيفؼ .ث ٝايٗ ٔقٙي و ٝاففاؼ ،ثٙب ث ٝاٍ٘يكٜٞبي
ؼـ٘ٚي ث ٝوبقٔبٖ ٔتقٟؽ ٔيٌ٘ٛؽ  ٚؼـ تقييٗ فقبِيتٞب  ٚاٞرؽاف وربقٔب٘ي غٛؼٌربٖ ٘مرً
قيبؼي ؼاـ٘ؽ  ٚث ٝؼِيُ ؼغبِت ؼـ تقييٗ فقبِيتٞبي وبقٔبٖ ،يره تقٟرؽ ؼـ٘ٚري ؼـ آٖٞرب
ثفاي ا٘دبْ وبـ ايدبؼ ٔيٌٛؼ.
تعهد بيسيوي :8يه تٛافك لفاـؼاؼي ٔيبٖ وبقٔبٖ  ٚوبـوٙبٖ اوت؛ ث٘ ٝطٛي ورٌ ٝرفايظ
وبـي ،اٞؽاف  ٚـفتبـٞبي آ٘بٖ اق ورٛي وربقٔبٖ تقيريٗ  ٚاق وبـوٙربٖ ا٘تؾربـ ٔريـٚؼ ورٝ
فقبِيت ٞبي وبقٔبٖ ـا ث٘ ٝطٔ ٛغّٛة ا٘دبْ ؼٙٞؽ .تقٟؽ ثيف٘ٚري ثر ٝايرٗ ؼِيرُٟٔ ،رٓ تّمري
1. Cris Argyris, 1964
2. Internal Commitment
3. External Commitment
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ٔيٌٛؼ و ٝوبـوٙبٖ اق غٛؼ اغتيبـ ٘ؽاٌت ٝزفا و ٝأٛـات وبقٔبٖ اق لجرُ ٍٔرػُ ٌرؽٚ ٜ
ففؼ ث ٝايٗ تّٕيٕبت ٚ ٚؽبيف ٔط ،ِٝٛپبيثٙؽ اوت.
وبُٔ تفيٗ تطميك ثف ـٚي تقٟؽ وبقٔب٘ي  ٚاثقبؼ آٖ ،تٛوظ آِٗ ٔ ٚييرف ِرٛـت ٌففترٝ
اوت .ايٗ ؼٔ ٚطمك ،تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا ايٗ ٌ ٝ٘ٛتقفيف ٔيٕ٘بيٙرؽ« :يره ضبِرت ـٚا٘ري ورٝ
ٍ٘بٖ ؼٙٞؽٛ٘ ٜفي تٕبيُ (تقٟؽ فبعفي ٚ 1تقٟؽ ٔىتٕف ٚ )5اِكاْ خٟرت اٌرتغبَ ؼـ وربقٔبٖ
(تقٟؽ ٙٞدبـي) 8اوت».
ٔي يف ٕٞ ٚىبـاً٘ اق پيٍٍبٔبٖ ـٚيىفؼ زٙؽ ثُقؽي ٞىتٙؽ؛ ثُقؽ فبعفي ،ثُقؽ ٔىتٕف  ٚثُقؽ
ٙٞدبـي ،و ٝثُقؽ تقٟؽ وبقٔب٘ي اوت ؤ ٝؽَ آٖٞب ـا تٍىيُ ٔيؼٞؽ.
 -1تعْد عاطفي
آِٗ ٔ ٚي يف ،تقٟؽ فبعفي ـا ث ٝفٛٙاٖ ٚاثىتٍي فبعفي ففؼ ثر ٝوربقٔبٖ  ٚتقيريٗ ٛٞيرت
ٌؽٖ اق عفيك آٖ ٔي ؼا٘ٙؽ .اٌف تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا اق ايٗ عفيك تقفيف وٙريٓ ،تقٟرؽ فربعفي
ؼاـاي و ٝخٙج ٝاوت:
ِٛ ـتي اق ٚاثىتٍي فبعفي ث ٝوبقٔبٖ؛
 تٕبيُ ففؼ ثفاي تقييٗ ٛٞيت ٌؽٖ اق عفيك وبقٔبٖ؛
ٔ يُ ث ٝاؼأٝي فقبِيت ؼـ وبقٔبٖ.
آِٗ ٔ ٚي يف ٔقتمؽ٘ؽ و ٝيه ففؼ قٔب٘ي ؼـ غٛؼٚ ،اثىرتٍي فربعفي ٘ىرجت ثر ٝوربقٔبٖ
اضىبن غٛاٞؽ وفؼ و ٝاٞؽاف وبقٔب٘ي ـا اٞؽاف غٛؼ ؼا٘ىتٔ ٚ ٝتمبفؽ ٌٛؼ و ٝوربقٔبٖ ـا
ثبيؽ ؼـ ـا ٜـويؽٖ ث ٝاٞؽافً يبـي وٙؽٓٞ .زٙيٗ آٖٞب ثيبٖ ٔيوٙٙؽ و ٝتقييٗ ٛٞيت ٌؽٖ
ففؼ اق عفيك وبقٔبٖ ،قٔب٘ي ـظ ٔيؼٞؽ و ٝاـقيٞبي ففؼي افرفاؼ ثرب اـقيٞربي وربقٔبٖ
وبقٌبـ ثٛؼ ،ٜث٘ ٝطٛي و ٝففؼ لبؼـ ثبٌؽ و ٝاـقيٞبي وربقٔبٖ ـا ؼـ غرٛؼ ،ؼـ٘ٚري وربقؼ.
ثؽٌ ٖٚه ،ؼـ ايٗ تقييٗ ٛٞيت ٌؽٖ اق عفيك وبقٔبٖ ،يره ـاثغرٝي ـٚاٌٖٙبورب٘ٚ ٝخرٛؼ
ؼاـؼ  ٚففؼ ث ٝغبعف تقييٗ ٛٞيت ٌؽٖ اق عفيك وبقٔبٖ ،ؼـ غٛؼ يه ٘رٛؿ اضىربن غرفٚـ
ٔيوٙؽ(.)Allen & Meyer,1990
1. Affective Commitment
2. Continuance Commitment
3. Normative Commitment
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اق خّٕ ٝتقبـيفي و ٝث ٝايٗ خٙجر ٝاق تقٟرؽ اٌربـ ٜؼاـ٘رؽ ٔريترٛاٖ ثر ،ٝورب٘تفٌ ،رّؽ،ٖٚ
وبال٘ىيه ،ـاثيٙك ٛٔ ٚؼي ،پٛـتف ،اوتيفق ٞ ٚبَ ٕٞ ٚىبـاً٘ اٌبـ ٜوفؼ.
 -2تعْد هستوز
ؼٔٚيٗ ثُقؽ اق اثقبؼ وبقٔب٘ي آِٗ ٔ ٚي يف ،تقٟرؽ ٔىرتٕف اورت؛ ور ٝثرف ٔجٙربي تئرٛـي
وفٔبيٌٝؿاـي ٞبي ثِىف لفاـ ؼاـؼ .ايٗ تئٛـي ثفايٗ اوبن اوت و ٝثرب ٌؿٌرت قٔربٖ ،فرفؼ
وفٔبيٝاي ـا ؼـ وبقٔبٖ ا٘جبٌتٔ ٝيوٙؽ وٞ ٝفز ٝوبثمٝي ففؼ ؼـ وبقٔبٖ ثيٍرتف ٔريٌرٛؼ،
ايٗ وفٔبي٘ ٝيك ا٘جبٌتٝتف ٌؽ ٚ ٜاق ؼورت ؼاؼٖ آٖ ثرفاي فرفؼٞ ،كيٙرٝآٚـ ٔريٌرفؼؼ .ايرٗ
وفٔبيٌ ٝؿاـي ٌبُٔ قٔبٖ ،وىت ٟٔبـتٞبي ٚيرمٜي وربقٔبٖ -ور ٝلبثرُ ا٘تمربَ ٘يىرت-
ـفبلتٞبي وبـي ،فٛأُ ويبوي ٞ ٚكيٞٝٙبي ؼيٍفي اوت و ٝفرفؼ ـا اق خىرتٚخر ٛثرفاي
وبـٞبي خبيٍكيٗ ّٔٙفف ٔيوبقؼ.
ٔييف ٕٞ ٚىبـاٖ ،تقٟؽ ٔىتٕف ـا ِٛـتي اق ؼِجىتٍي ـٚا٘ي ففؼ ث ٝوبقٔبٖ ؼا٘ىت ٝو ٝاق
اؼـان وبـٔٙؽ اق زيكٞبيي و ٝؼـ ِٛـت تفن وبقٔبٖ اق ؼوت ٔيؼٞؽ٘ ،بٌي ٔيٌرٛؼ .ؼـ
ٚالـ ٔيتٛاٖ زٙيٗ ٌفت و ٝتقٟؽ ٔىتٕف ٌبُٔ آٌبٞي ففؼ اق ٞكيٞٝٙبي تفن وبقٔبٖ اوت.
ثٙبثفايٗ ؼـ ايٗ ٌىُ اق تقٟؽ ،ؼِيُ اِّي اـتجبط ففؼ ثب وبقٔبٖ  ٚتّٕيٓ ا ٚث ٝثربلي ٔب٘رؽٖ
ؼـ ورربقٔبٖ ،يرره تررالي ثررفاي ضفررؼ ٔكايرربي ضبِررّ ٝاق اـتجرربط ثررب ورربقٔبٖ اوررت
(.)Meyer & et al., 1989
ـأكن ايٗ ٘ٛؿ ٚاثىتٍي ـا ث ٝفٛٙاٖ يه ٘ٛؿ ٔقبّٔٔ ٝيؼا٘ؽ .أ ٚقتمؽ اوت و ٝوبـوٙبٖ
وفٔبيٌٝؿاـيٞبيٍبٖ ـا ؼـ وبقٔبٖ ،ثف ٔجٙبي آٖز ٝؼـ وبقٔبٖ ٌؿاٌتٝا٘ؽ  ٚآٖز ٝثب ٔب٘ؽٖ
ؼـ وبقٔبٖ ث ٝؼوت غٛاٙٞؽ آٚـؼٔ ،طبوجٔ ٝيوٙٙؽ ( .)Romzek,1990ثفاي ٔثبَ ،يره فرفؼ
ٕٔىٗ اوت تغييف يه وبقٔبٖ ـا ث ٝغبعف پ ٚ َٛقٔب٘ي وِ ٝفف يره ثف٘بٔر ٝثبقٍ٘ىرتٍي
وفؼ ،ٜتفخيص ٘ؽٞؽ.
فال ٜٚثف تفن اق ؼوت ؼاؼٖ وفٔبيٌٝؿاـي ٞب ،تقٟؽ وبقٔب٘ي ؼـ ففؼ ،ث ٝغبعف ٍٔربٞؽٜ
يب ؼـن فؽْ ٚخٛؼ خبيٍكيٗٞبي ٌغّي ٘يك ثٚ ٝخٛؼ ٔيآيؽ .آِٗ ٔ ٚييف ثيبٖ ٔريوٙٙرؽ ورٝ
زٙيٗ تقٟؽي اق خب٘ت ففؼ ٘ىجت ث ٝوبقٔبٖ ،ثف ٔجٙبي اؼـان ا ٚاق ٔٛلقيتٞبي اورتػؽأي
غبـج اق وبقٔبٖ اوت .ؼـ ٚالـ ايٗ ٘ٛؿ تقٟؽ قٔب٘ي ثٚ ٝخٛؼ ٔيآيؽ و ٝفرفؼ ثر ٝايرٗ ثربٚـ
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ٔيـوؽ و ٝتٛا٘بييٞبي ا ٚلبثُ ففض ٝؼـ ثبقاـ ٘يىت ،يب ايٗ و ٝا ٚفبلرؽ ٟٔربـت القْ ثرفاي
ـلبثت ؼـ قٔيٝٙي ٔٛـؼ ٘ؾف اوت؛ ايٗ زٙيٗ وبـٔٙؽي يه ٘ٛؿ اضىبن ٚاثىرتٍي ـا ٘ىرجت
ث ٝوبقٔبٖ فقّي غٛؼ غٛاٞؽ ؼاٌت .اففاؼي و ٝؼـ ٔطيظٞبيي وبـ ٔيوٙٙؽ و ٝآٔرٛقيٞرب ٚ
ٟٔبـتٞبي ؼـيبفتي آٖ ٞب غبِجبً ٔػِّٙ َٛقت غبِي اوت ،اضتٕبَ قيبؼي ؼاـؼ و ٝؼاـاي
ايٗ ٘ٛؿ اق تقٟؽ وبقٔب٘ي ثبٌٙؽ .ؼـ ٚالـ وبـٔٙؽ اضىبن ٔيوٙؽ و ٝثر ٝغربعف ٞكيٙرٞٝربي
ٔبِي ،اختٕبفي ،ـٚاٖ ٌٙبغتي  ٚوبيف ٞكيٞ ٝٙبي ٔفتجظ ثب تفن وبقٔبٖٔ ،دجٛـ اورت ٘ىرجت
ث ٝوبقٔبٖ ٔتقٟؽ ثبٌؽ .ثفغالف تقٟؽ فبعفي وٌ ٝبُٔ ٚاثىتٍي فبعفي اوت ،تقٟؽ ٔىرتٕف
ٔررٙقىه وٙٙررؽٜي ٞكيٙررٞٝرربي تررفن ورربقٔبٖ ؼـ ٔمبثررُ ٔٙرربفـ ٔب٘ررؽٖ ؼـ آٖ اوررت
(.)Allen & Meyer,1991
 -3تعْد ٌّجاري
ثُقؽ و ْٛتقٟؽ وبقٔب٘ي ،تقٟؽ ٙٞدبـي اوت؛ وٍ٘ ٝبٖ ؼٙٞؽ ٜي يه ٘ٛؿ اضىبن تىّيف
ثفاي اؼأ ٝي ٕٞىبـي ثب وبقٔبٖ اوت؛ افرفاؼي ور ٝؼاـاي ورغص ثرباليي اق تقٟرؽ ٙٞدربـي
ٞىتٙؽ ،اضىبن ٔيوٙٙؽ ؤ ٝدجٛـ٘ؽ ؼـ وبقٔبٖ فقّي ثبلي ثٕب٘ٙؽ

(Allen & Meyer, 1997,

) . p.14ؼـ ٔٛـؼ ايٗ ثُقؽ اق اثقبؼ وبقٔب٘ي ٘ىجت ث ٝاثقبؼ ؼيٍرف ،تطميمربت وٕترفي ِرٛـت
ٌففت ٝاوت .فال ٜٚثف آِٗ ٔ ٚييف ،ـ٘ؽاَ  ٚوٛت 1ٝاُـيّي ،زبتٕٗ  ٚوبِ ،5َٛاق خّٕرٔ ٝطممرب٘ي
ٞىتٙؽ و ٝتالي وفؼ ٜا٘ؽ تب ايٗ ثُقؽ اق تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا اق اثقبؼ ؼيٍف ٔدكا وبق٘ؽ .ـ٘رؽاَ ٚ
وٛت ٝث ٝتقٟرؽ ٙٞدربـي اق ٔٙؾرف ٘رٛفي تىّيرف اغاللري ٍ٘فيىرتٝا٘رؽ ور ٝفرفؼ ؼـ لجربَ
وفٔبيٌٝؿاـيٞبيي و ٝوبقٔبٖ ـٚي ا ٚا٘دبْ ؼاؼ ٜاوت ،ؼـ غٛؼ اضىربن تىّيرف ٔريوٙرؽ.
آٖٞب ٔقتمؽ٘ؽ ،قٔب٘ي ايٗ اضىبن ؼـ ففؼ ثٚ ٝخٛؼ ٔيآيؽ و ٝوبقٔبٖ ٞكي ٝٙيب قٔبٖ قيربؼي
ـا ِفف آٔبؼ ٜوفؼٖ ا ٚثفاي ثٟتف ا٘دبْ ؼاؼٖ وبـوفؼ ٜاوتِ ،ؿا يه ٘ٛؿ اضىربن تىّيرف
ؼـ ٚي ثفاي ٔب٘ؽٖ ؼـ وبقٔبٖ ثٚ ٝخٛؼ غٛاٞؽ آٔؽ .ثفاي ٔثبَ ،وبـٔٙؽي و ٝوبقٔبً٘ ثفاي
آٔٛقي ا ٚوفٔبيٌٝؿاـي ٔي وٙؽٕٔ ،ىٗ اوت ث ٝايٗ ثبٚـ ثفوؽ ورٔ ٝريتٛا٘رؽ ٞكيٙرٞٝربي
وبقٔبً٘ ـا اق عفيك اؼأ ٝي فقبِيت ؼـ آٖ ،خجفاٖ وٙرؽ .ؼـ ضبِرت وّري ،تقٟرؽ ٙٞدربـي،
1. Randall & cote, 1991
2. O'Reilly, Caldwell & Chatman, 1991
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قٔب٘ي ثيٍتف ايدبؼ ٔي ٌٛؼ و ٝففؼ اضىبن وٙؽ پبوع ث ٝوفٔبيٌٝؿاـيٞبي وبقٔبٖ ،ورػت
اوت .ايٗ ٘ٛؿ اق تقٟؽ ،ؼـ ضبِتي و ٝففؼ ثر ٝوربقٔبٖ ،تقٟرؽ غرؽٔت  ٚضضرٛـ ؼاؼ ٜوربٔالً
ٍٟٔٛؼ اوت.
أب اُـيّي ٕٞ ٚىبـاً٘ ( )1551تقٟؽ ٙٞدربـي ـا ثرف ضىرت اـقيٞرب تقفيرف ٔ ٚرٛـؼ
وٙدً لفاـ ؼاؼٜا٘ؽ .آٖٞب ٔقتمؽ٘ؽ و ٝـاثغٝي ٔتمبثُ ثيٗ اـقيٞبي يه فرفؼ  ٚوربقٔبٖ،
ٔٙدف ث ٝتقٟؽ وبقٔب٘ي ٔي ٌٛؼ .ؼـ ضٕبيت اق ايٗ ؼيؽٌبٔ ،ٜبيف  ٚاوىٛـٔٗ 1تقٟؽ ٙٞدبـي ـا
ث ٝفٛٙاٖ پؿيفي اٞؽاف  ٚاـقيٞبي يه وبقٔبٖ تٛوظ وبـوٙبٖ ،ؼا٘ىتٝا٘ؽ.
خبـٚن ٕٞ ٚىبـاً٘ 5ثب آِٗ ٔ ٚي يف ٔٛافك ٞىتٙؽ  ٚتقٟؽ ٙٞدبـي ـا ثر ٝفٙرٛاٖ تقٟرؽ
اغاللي تّمي ٔيوٙٙؽ .آٖ ٞب ث ٝتفبٚت ٔبثيٗ ايٗ ٘ٛؿ اق تقٟؽ  ٚتقٟؽ فبعفي تأويؽ ؼاـ٘ؽ؛ زفا
و ٝتقٟؽ ٙٞدبـي يه اضىبن ٚؽيف ٝيب اخجبـ ـا ثرفاي ٔب٘رؽٖ  ٚاؼأرٝي وربـ ؼـ وربقٔبٖ،
ٔٙقىه ٔيوٙؽ .آٖ ٞب ٚاثىتٍي فربعفي  ٚايرٗ ٘رٛؿ اق تقٟرؽ ـا اق تقٟرؽ ٔىرتٕفٔ ،تفربٚت
ٔيؼا٘ٙؽ؛ زفا و ٝث ٝثفآٚـؼ ٌػُ اق ٞكيٞٝٙبي تفن وبقٔبٖ ثىتٍي ٘ؽاـؼ.
زٙؽ ثُقؽي ثٛؼٖ تقٟؽ وربقٔب٘ئ ،بٞيرت ثىريبـ پيسيرؽٜي آٖ ـا ٔرٙقىه ٔريوربقؼ ٚ
ٕٞبٖعٛـيو ٝثيبٖ ٌؽ ث٘ ٝؾف ٔي ـوؽ و ٝثُقؽ اق تقٟؽ وبقٔب٘ئ ،جٙبٞربي ٔتفربٚتي ؼاٌرتٝ
ثبٌٙؽ .اق آٖخبيي و ٕٝٞ ٝي ٘يفٞٚبيي و ٝثٔ ٝتغيفٞبي ٔفثٛط ثر ٝا٘رٛاؿ ٔػتّرف تقٟرؽ ؼـ
وبقٔبٖ٘ ،ىجت ؼاؼٔ ٜي ٌ٘ٛؽ ،ؼـ يه وبقٔبٖ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ،ثٙبثفايٗ ٔيتٛاٖ ايٗعرٛـ فرفْ
وفؼوٞ ٝف وٛ٘ ٝؿ تقٟؽ ٘يك ٔيتٛا٘ؽ ؼـ ففؼ ٔٛخٛؼ ثبٌؽِ .ؿا يه وبـٔٙؽ ٔيتٛا٘رؽ يره يرب
ا٘ٛاؿ ٔػتّفي اق تقٟؽٞب ـا ؼاٌت ٝيب اق ٞير وؽاْ اق ا٘ٛاؿ تقٟؽ ثفغٛـؼاـ ٘جبٌرؽ .خٙجرٞٝربي
ٔػتّف تقٟؽ وبقٔب٘ي ،تٟٙب ثف اوبن اٍ٘يكا٘ٙؽٜٞب ٘ ٚتبيح قيفثٙبيي آٖٞب اق ٕٞرؽيٍف تفىيره
ٔيٌ٘ٛؽ ()Becker, 1992; Ivancevich & Gilbert,1999؛ ثفاي ٔثبَ يه ففؼ ثب تقٟؽ فبعفي،
ؼـ وبقٔبٖ ثبلي ٔب٘ؽٍٔ ٚ ٜتبق آٖ غٛاٞؽ ثٛؼ و ٝتالي ثيٍتفي ـا ثفاي ا٘دبْ فقبِيتٞربي
وبقٔب٘ي ِفف وٙؽ؛ ؼـضبِي و ٝففؼ ثب تقٟؽ ٔىتٕف ٘يك اٌفز ٝؼـ وبقٔبٖ ثبلي غٛاٞؽ ٔب٘رؽ،
ِٚي ٍٔتبق ا٘دبْ ٞير ٌ ٝ٘ٛتالٌي ثيً اق آٖز ٝا٘تؾربـ ٔري ـٚؼ ٘ػٛاٞرؽ ثرٛؼ .ؼـ ِرٛـت
ٔٛاخ ٟٝثب يه ففِت ٌغّي خؽيؽ ،ـفتبـ وبـوٙبٖ ؼاـاي ا٘ٛاؿ ٔػتّف تقٟؽٔ ،تفبٚت اورت.
1. Mayer & Schoorman, 1992
2. Jaros et al., 1993
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ففؼي و ٝؼاـاي تقٟؽ فبعفي اوت ،اٌف ثب يه ففِت ٌغّي ٓٞوبٖ يب ضتي ثٟتف ؼـ وبقٔب٘ي
ؼيٍف ـٚثٝـٌٛ ٚؼ ،ث ٝاضتٕبَ قيبؼي ؼـ وبقٔبٖ غٛاٞؽ ٔب٘ؽ .أب ففؼي و ٝتقٟؽ ٔىتٕف ؼاـؼ،
ث ٝاضتٕبَ قيبؼ ثب ٔمبيىٝي وفٔبيٌٝؿاـي ٞب  ٚفٛايؽ ضبُِ اق وبـ خؽيرؽ ،وربقٔبٖ فقّري ـا
تفن  ٚث ٝوبقٔبٖ خؽيؽ غٛاٞؽ پيٛوت .ففؼ ؼاـاي تقٟؽ ٙٞدبـي ٘يك اضتٕبالً تب ٚلتي ور ٝاق
قيف ؼنيٗ وبقٔبٖ ٔتجٛؿ غٛؼ غبـج ٌؽ ٚ ٜاق ِطبػ لب٘٘ٛي  ٚاغاللي آوٛؼٌٛ ٜؼ ،ـفتبـي ٌجيٝ
ث ٝـفتبـ وبـٔٙؽ ؼاـاي تقٟؽ ٔىتٕف غٛاٞؽ ؼاٌت.
ِؿا وئٛاِي ؼـ ايٗخب ٔغفش ٔي ٌٛؼ و ٝزٍٔ ٝ٘ٛرؽيفاٖ وربقٔبٖ ٔري تٛا٘ٙرؽ ٔتغيفٞربي
ٔػتّف ـا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي تٙؾيٓ  ٚآٖٞب ـا وٙبـ يىؽيٍف لفاـ ؼٙٞؽ تب ثتٛا٘ٙرؽ وبـوٙربٖ ٔتقٟرؽ-
تفخيطبً اق ٞف و ٝثُقؽ -ؼاٌت ٝثبٌٙؽ .ث ٝفجبـت ؼيٍف ،ايٗ وئٛاَ ـا ٔيترٛاٖ ثر ٝايرٗ ٌرىُ
ٔغفش وفؼ و ٝتقٟؽ وبقٔب٘ي ٔتأثف اق زٔ ٝتغيفٞب  ٚفٛأّي اوت؟
متغيرهاي مؤثر بر تعهد سازماني
ؼإٍ٘ٙؽاٖ ـفتبـ وبقٔب٘ي ٔ ٚطممب٘ي و ٝؼـ قٔيٝٙي تقٟؽ وبقٔب٘ي ثٔ ٝغبِقٔ ٝيپفؼاق٘ؽ،
ثفايٗ تالي ثٛؼ ٜا٘ؽ تب ثبثت وٙٙؽ و ٝثقؽ اق ٚـٚؼ يه ففؼ ثر ٝوربقٔبٖ ،زر ٝفرٛأّي تقٟرؽ
وبقٔب٘ي ٚي ـا تطت تأثيف لفاـ ٔي ؼٞؽ .ؼيٛيؽ ا٘ٚه فٛأُ ٔؤثف ثف تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا ثرؽيٗ
ٌىُ ثيبٖ ٔيوٙؽ:
 -1ـضبيت ٌغّي؛
٘ -5ؾبْ تففيـ ٔٙبوت؛
 -8لؽـؼا٘ي  ٚوپبن اق غؽٔبت؛
 -4غؽٔبت اختٕبفي.
ٔبـذ  ٚوبيٕ٘ ٖٛيك عي ٔغبِق ٝاي ث ٝثفـوي تقٟؽ وبقٔب٘ي پفؼاغتٙؽ؛ ؼـ ايٗ تطميكٛٔ ،اـؼي
ٓٞز ٖٛتّؽي ٍٔربغُٔ ،كايربي ثبقٍ٘ىرتٍي ،آٔرٛقي ،وربثمٔ ،ٝتغيفٞربي ٍٔربـوتٙٔ ،كِرت
اختٕبفي وبـ  ٚاثٟبْ ؼـ ٘مً ثف تقٟؽ ٔؤثف ٌٙبغتٌ ٝؽ .ثف اوبن يبفتٞٝبي آٖٞب زٟبـ ٔتغيرف اَٚ
ثف تقٟؽ ٔىتٕف ٔ ٚبثمي ٔٛاـؼ ثف تقٟؽ اـقٌي ٔؤثف ثٛؼ ٜاوتٛٔ .ؼي  ٚؼيٍفاٖ 1فٛأّي ـا و ٝثرٝ
تقٟؽ وبقٔب٘ي ثيٍتف ٔٙدف ٔيٌٛؼ ث ٝو ٝؼوتٝي اِّي تمىيٓثٙؽي وفؼٜا٘ؽ:
1. Mowday et al, 1979
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 -1فٛأُ ٌػّي؛
 -5فٛأُ وبقٔب٘ي؛
 -8فٛأُ غيف وبقٔب٘ي.
ٞف وؽاْ اق ايٗ فٛأُ ٕٔىٗ اوت ؼـ ثفٚق اثقبؼ ٔػتّفي اق تقٟؽ وبقٔب٘ي ثب ؼـخرٞٝربي
ٔتفبٚتٔ ،ؤثف ثبٌٙؽ.
ٔي يف ٞ ٚفوىٛير ٘يك تأثيف ٔتغيفٞبي قيبؼي ـا ثف تقٟؽٛٔ ،ـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ٘ؽ .آٖٞرب
افتمبؼ ؼاـ٘ؽ وٕٝٞ ٝي ايٗ ٔتغيفٞب ـا ٔيتٛاٖ ؼـ ؤ ٝمِٝٛي ٚيمٌيٞبي ٌػّيٚ ،يمٌيٞبي
وبقٔب٘ي  ٚتدبـة وبـي ،ؼوتٝثٙؽي وفؼ(.)Meyer & Herscovitch, 2001
ييژگيَعي فزوي
تعْد ساسهاًي

ييژگيَعي سعسمعوي
جعرب كعري

شکل شوارُي ( :)1عَاهل هؤثز بز تعْذ ساسهاًی اس دیذگاُ آلي ٍ هی یز

ييژگيهاي فسدي :1ثب ٔفٚـ اؼثيبت تقٟؽ وبقٔب٘ي ،ث ٝايٗ ٘تيدٔ ٝيـويٓ وٚ ٝيمٌيٞبي
ففؼي و ٝث ٝعٛـ لبثُ ٔالضؾٝاي ؼـ تقٟؽ وبقٔب٘ي تأثيف ٔريٌؿاـ٘رؽ ثرٝعرٛـ وّري ٌربُٔ
ٚيمٌريٞرربي خٕقيررت ٌررٙبغتي اق لجيررُ وررٗ ،5ؼٚـ ٜتّررؽي ٌررغُ ،8خٙىرريتٛٔ ،4لقيررت
وغص تطّيالتٓٞ ٚ 2زٙيٗ وبيف ٚيمٌيٞبي فرفؼي اق لجيرُ ٘يربق ثرٛٔ ٝفميرت ،7اضىربن
ِالضيت ٚ 3اضىبن ٟٔبـت 5اوت).(Thornhill, Lewis & Saunders 1996
1. Personal Characteristics
2. Age
3. Tenure
4. Gender
5. Family Status
6. Educational Level
7. Need for Achievement
8. Sense of Competence
9. Sense of Professionalism
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ييژگيهاي سااشااويٚ :1يمٌري ٞربي وربقٔب٘ي اق لجيرُ وربغتبـ ،ففٙٞرً ،ـاٞجفؼٞرب ٚ

ويبوتٞبي وغص وبقٔب٘ي ؤ ٝيتٛا٘ٙؽ اؼـان وبـوٙبٖ ـا اق ضٕبيت وبقٔب٘ي افكايً ؼٙٞؽ،
ث ٝاضتٕبَ قيبؼ ٔٙدف ث ٝافكايً تقٟؽ وبقٔب٘ي غٛاٙٞؽ ٌؽ .ؼـ قٔيٝٙي ـاثغ ٝويبورتٞربي
وبقٔب٘ي ثب تقٟؽ فبعفئ ،يتٛاٖ ث ٝضٕبيت ثفغي اق ٔطممبٖ اق ايٗ ٔىأِ ٝؼـ اؼثيربت تقٟرؽ
وبقٔب٘ي اٌبـ ٜوفؼ ) .(Meyer & Allen,1997, p.45ثفاي ٔثبَ ،اق ٘ؾف ٌفيٙجفيٌ 5يٜٛاي وٝ
و ٝوبـوٙبٖ ويبوتٞبي وبقٔب٘ي ـا ؼـن ٔيوٙٙؽ ٌ ٚي ٜٛي اـتجبط ثفلفاـ وفؼٖ ثب آٖٞب ،ثب
تقٟؽ فبعفي وبـوٙبٖ ـاثغٝي ثىيبـ قيبؼي ؼاـؼ.
تجازب کازي :آِٗ ٔ ٚي يف ث ٝايٗ ٘تيد ٝـويؽ٘ؽ و ٝتدبـثي و٘ ٝيربق وبـوٙربٖ ـا ثرفاي
اضىبن ـاضتي اق ٘ؾف ـٚا٘ي  ٚفيكيىي ؼـ وبقٔبٖ اـضب ٔيوٙٙرؽ ٔٙدرف ثر ٝتقٟرؽ فربعفي
ٔي ٌ٘ٛؽ .ايٗ تدبـة ٌبُٔ اؼـان ضٕبيت اق وٛي وبقٔبٖ اوت؛ ِؿا وبـوٙب٘ي و ٝاضىربن
ٔي وٙٙؽ ث ٝعٛـ ٚويقي اق عفف وبقٔبٖ ٔٛـؼ ضٕبيت لفاـ ٔيٌيف٘ؽ ،ث ٝاضتٕبَ ثيٍتفي يه
٘ٛؿ اضىبن تىّيف ؼـ غٛؼ ثفاي پبوع ؼاؼٖ ث ٝايٗ ٘ٛؿ ضٕبيت وبقٔب٘ي ،غٛاٙٞؽ ؼاٌت.
ث ٝفميؽٜي آِٗٔ ،ي يف ٕٞ ٚىبـاٖ ،ؤ ٝمِٝٛي ؾوف ٌؽ ٜاوبوبً ثرف تقٟرؽ فربعفي ترأثيف
ٔي ٌؿاـ٘ؽ .ث ٝفميؽٜي آٖ ٞب تقٟؽ ٔىتٕف ٙٞ ٚدبـي ،تطت تأثيف ٔتغيفٞبي ؼيٍفي ثٛؼ ٜورٝ
ؼـ اؼأٛٔ ٝـؼ ثفـوي لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ (:)Meyer, Allen& Laryssa,1998
 -1هتغيزّايي کِ با تعْد هستوز ،رابطِ دارًد
تقٟؽ ٔىتٕف ،ؼالِت ثف تّٕيٓ ففؼ ث ٝاؼأٝي فقبِيت ؼـ وبقٔبٖ ث ٝغربعف ٞكيٙرٞٝربي
پيً ثيٙي ٌؽ ٜتفن وبقٔبٖ ؼاـؼ .فٛأُ ٔؤثف ثف تقٟؽ ٔىتٕف ـا ٔي ترٛاٖ ؼـ ؼ ٚورفي اق
ٔتغيفٞبي ـوٕي غالِ ٝوفؼ :وفٔبيٌٝؿاـيٞب  ٚففِتٞبي ٌغّي خبيٍكيٗ.
الف) سساايهگرازيهاٞ :3ف ٚلت ففؼ ٔتٛخٌٛ ٝؼ و ٝثب تفن وبقٔبٖ فقّري ٔكايربيي ـا
اق ؼوت غٛاٞؽ ؼاؼ ،ث ٝاضتٕبَ قيبؼ ث ٝغبعف اق ؼوت ٘ؽاؼٖ وفٔبيٌٝرؿاـيٞربيً ترفخيص
غٛاٞؽ ؼاؼ و ٝؼـ وبقٔبٖ ثبلي ثٕب٘ؽ .وفٔبيٌٝؿاـي ففؼ ٔيتٛا٘ؽ ثٞ ٝف ٌىّي ثبٌؽ؛ ٔفثرٛط
1. Organizational Characteristics
2. Greenberg, 1990
3. Investments
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ث ٝوبـ ثبٌؽ يب ٘جبٌؽ .وفٔبيٌٝؿاـيٞبي ٔفثٛط ث ٝوبـ ٔي تٛا٘ؽ ٌبُٔ ٔٛاـؼي اق لجيُ قٔبٖ
ِفف ٌؽ ٜثفاي وىت ٟٔبـتٞبي غيف لبثرُ ا٘تمربَ ،اق ؼورت ؼاؼٖ ٔكايربي اضتٕربِي  ٚاق
ؼوت ؼاؼٖ يره ٔٛلقيرت فربِي ٔ ٚكايربي ٔرفتجظ ثرب آٖ ثبٌرؽ ).(Meyer & Allen, 1990
وفٔبيٌٝؿاـيٞبي ٘بٔفثٛط ث ٝوبـ ٘يك ٔي تٛا٘ؽ ٌبُٔ ثف  ٓٞغٛـؼٖ ـٚاثظ ففؼي ٔ ٚػبـج ٚ
ٞكيٞ ٝٙبي اوىبٖ  ٚآٌٙبيي غب٘ٛاؼ ٜؼـ ٌٟف ؼيٍف ثبٌؽٓٞ .زٙيٗ وفٔبيٌٝؿاـي ففؼ ٔيتٛا٘ؽ
ثِٛ ٝـت قٔب٘ي ثبٌؽ وِ ٝففبً پيٍففت ؼـ يه ٔىيف ٌغّي غبَ يرب تٍرىيُ ٌرفٜٞٚربي
وبـي يب ضتي ٌجىٞٝبي ؼٚوتي ٌؽ ٜثبٌؽ)(Romzek,1990؛ تفن وبقٔبٖ ؼـ ٚالـ ثٔ ٝقٙي اق
ؼوت ؼاؼٖ قٔبٖ ،پ َٛيب تالٌي اوت و ٝففؼ ؼـ وبقٔبٖ وفٔبيٌٝؿاـي وفؼ ٜاوت .ث٘ ٝؾرف
ٔيـوؽ و ٝايٗ وفٔبيٌٝؿاـيٞب اق ٘ؾف تقؽاؼ ٔ ٚيكاٖ ،ثب ٌؿٌت قٔربٖ ،افركايً ٔرييبثٙرؽ؛
ثٙبثفايٗ وٗ  ٚؼٚـٜي تّؽي ثب ا٘جبٌت وفٔبيٌٝؿاـيٞب ـاثغ ٝغٛاٙٞؽ ؼاٌت.
ـأكن افتمبؼ ؼاـؼ و ٝوبقٔبٖٞب ث ٝـاضتي ٔيتٛا٘ٙؽ ايٗ اضىربن ـا ؼـ وبـوٙربٖ غرٛؼ
ايدبؼ وٙٙؽ و ٝثفاي آٖٞب وفٔبيٌٝؿاـي قيبؼي ؼـ وبقٔبٖ وفؼٜا٘ؽ .ا ٚپيٍٟٙبؼ ٔيوٙرؽ ورٝ
وبقٔبٖٞب فمظ ثبيؽ ففِتٞب ٌ ٚفايظ ٌغّياي ـا ث ٝوبـوٙبٖ پيٍٟٙبؼ وٙٙؽ ور ٝثرب ٌرفايظ
وبيف وبـففٔبيبٖ لبثُ ـلبثت ثبٌؽ .اق خّٕٝي ايٗ ٌبغُٞبي وفٔبيٌٝرؿاـئ ،ريترٛاٖ ثرٝ
ا٘تؾبـ تففيـ ،ايدبؼ ٌجىٞٝبي ٌفٜٚوبـي ،پبؼاي ٞبي ٔجتٙي ثرف فّٕىرفؼ ،فبيرؽي ضبِرُ اق
ٔفغّي ٞبي اوتقالخي ٔ ٚكايبي ثبقٍ٘ىتٍي ـا ٘بْ ثفؼ .اٌف وبـففٔبيبٖ ٘تٛا٘ٙؽ ايٗ فٛأُ ـا
ثفاي وبـوٙبٖ غٛؼ ففا ٓٞآٚـ٘ؽ ،وبـٔٙؽاٖ تٕبيُ پيؽا ٔيوٙٙؽ ور ٝثر ٝؼ٘جربَ وربقٔبٖٞربي
ؼيٍفي ثبٌٙؽ.
ب) فسصتهاي شغلي جايگصيه :1اؼـان يره وبـٔٙرؽ اق ٚخرٛؼ ففِرتٞربي ٌرغّي
خبيٍكيٗ ،ثب تقٟؽ ٔىتٕف ،ـاثغٝي ٔٙفي ؼاـؼِ ،ؿا وبـوٙب٘ي و ٝفىف ٔريوٙٙرؽ خربيٍكيٗٞربي
قيبؼي ثفاي ٌغُ غٛؼ ؼاـ٘ؽ ،ؼـ ٔمبيى ٝثب اففاؼي و ٝفىف ٔيوٙٙؽ خبيٍكيٗ ٌرغّي وٕترفي
ؼاـ٘ؽ ،تقٟؽ ٔىتٕف وٕتفي غٛاٙٞؽ ؼاٌت.
ٕٞب٘ٙؽ وفٔبيٌٝؿاـيٞب ،ـٚيؽاؼٞب يب فقبِيتٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛيتٛا٘ؽ ـٚي اؼـان يه فرفؼ
اق ٚخٛؼ ففِتٞبي ٌغّي خبيٍكيٗ ،تبثيفٌؿاـؼ ) .(Meyer & Allen, 1997,p.68ثرفاي ٔثربَ،
1. Employment Alternatives
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يه وبـٔٙؽ ٕٔىٗ اوت اؼـان غٛؼ ـا اق ٚخٛؼ ففِتٞبي ٌغّي خبيٍكيٗ ،اق عفيرك ثفـوري
ٔطيظ ثيف٘ٚي ٍ٘ ٚب ٜوفؼٖ ثٔ ٝيكاٖ اوتػؽاْ ٔطّي  ٚخ ٛالتّبؼي فٕٔٛي پبيٌٝؿاـي وٙرؽ .اق
عفف ؼيٍف ،يه وبـٔٙؽ ٕٔىٗ اوت خبيٍكيٗٞبي ٌغّي اؼـاوي غٛؼ ـا ثف ٔجٙبي ؼـخٝاي ورٝ
ٟٔبـتٞبيً ،ث ٝـٚق  ٚلبثُ اـائ ٝؼـ ثبقاـ اوت ،لفاـ ؼٞرؽ .آِرٗ ٔ ٚيرف ( )1551زٙريٗ ثيربٖ
ٔيوٙٙؽ وٛٔ ٝاـؼي اق لجيُ تاليٞبي لجّي ثفاي خىتٚخٛي وبـ ٞ ٚرٓزٙريٗ ٔيركاٖ ترالي
وبقٔبٖٞبي ؼيٍف ثفاي ث ٝغؽٔت ٌففتٗ اففاؼ ٘ ٚيك ٔيكا٘ي و ٝفٛأُ غب٘ٛاؼٌي ،تٛا٘بيي ففؼ ـا
ثفاي ا٘تمبَ ثٌ ٝغُ ؼيٍف ٔطؽٚؼ ٔيوٙؽٔ ،ريتٛا٘رؽ اؼـاوربت فرفؼ ـا اق ففِرتٞربي ٌرغّي
خبيٍكيٗ ،تطت تأثيف لفاـ ؼٞؽ .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،اٌف وبـٔٙؽي ؼـ ٔٛلقيتٞبي وبـي لجّي غرٛؼ
ٔٛفك ٘جٛؼ ٜاوت ،ايٗ زٙيٗ تّٛـ غٛاٞؽ وفؼ و ٝخبيٍكيٗ ٌغّي ،ثفاي وبـ فقّي غٛؼ ٘رؽاـؼ ٚ
ثٙبثفايٗ تفخيص ٔيؼٞؽ و ٝث ٝفقبِيتً ثب وبقٔبٖ فقّي اؼأ ٝؼٞؽ .اق عففي ؼيٍف ،وبـٔٙؽي وٝ
ٔٛـؼ تمبضبي وبقٔبٖٞبي ؼيٍف اوت ،ث ٝايٗ ثبٚـ ٔيـورؽ ور ٝثرفاي ا ٚففِرتٞربي ٌرغّي
ؼيٍفي ٚخٛؼ ؼاـؼ؛ ثؽيٗ تفتيت غٛؼ ـا ٚاثىت ٝث ٝوبـففٔبي فقّي ٘ػٛاٞؽ ؼيؽ.
ٚخٛؼ خبيٍكيٗ ٞبي ٌغّي ث ٝغٛؼي غٛؼ تقٟؽ ٔىتٕف ـا تطت ترأثيف لرفاـ ٘ػٛاٞرؽ ؼاؼ.
ثفاي ٔثبَ ٕٔىٗ اوت يه وبـ ثب ؼوت ٔكؼ ثٟتف ثفاي ففؼ پيٍٟٙبؼ ٌٛؼِٚ ،ي أ ٚتٛخٌٛ ٝؼ
و ٝؼـ ٔطُ وبـ خؽيؽ أىب٘بت تطّيّي ٔٙبوت ثفاي ففق٘ؽاٖ أٟ ٚيب ٘ػٛاٞؽ ثٛؼ؛ يب ٕٔىرٗ
اوت ٕٞىف ا ٚؼـ ٌٟف خؽيؽ ٘تٛا٘ؽ وبـ ٔٙبوجي پيؽا وٙرؽ؛ ثٙربثفايٗ فرفؼ ،اضتٕربالً پيٍرٟٙبؼ
خؽيؽ ـا ـؼ  ٚث ٝفقبِيت غٛؼ ؼـ وبقٔبٖ فقّي اؼأ ٝغٛاٞؽ ؼاؼ.
ثفاي ثفغي اق وبـوٙبٖٞ ،كيٞٝٙبي پيًثيٙي ٌؽٜي تفن وربقٔبٖ ،ثرب افركايً وربثمٝي
غؽٔت  ٚافكايً وٗ ،افكايً ٔي يبثؽ؛ ِٚي ثفاي ٌف ٜٚؼيٍفٞ ،كيٞٝٙبي تفن وبقٔبٖ ٕٔىٗ
اوت ثب افكايً ٟٔبـت  ٚتدفث ،ٝوب ًٞيبثؽٔ .ييف  ٚآِٗ ( )1557ثرف ايرٗ ضميمرت تأويرؽ
ٔي وٙٙؽ و ٝوفٔبيٌٝؿاـيٞب  ٚففِتٞبي ٌغّي خبيٍكيٗٞ ،يروؽاْ تب قٔب٘ي و ٝوبـٔٙرؽ اق
٘تبيح اق ؼوت ؼاؼٖ وفٔبيٌٝؿاـيٞب  ٚفؽْ ٚخٛؼ ففِتٞبي ٌغّي خبيٍكيٗ ،آٌرب٘ ٜجبٌرؽ،
تأثيفي ثف تقٟؽ ٔىتٕف ٘ػٛاٙٞؽ ؼاٌت .ثٙبثفايٗ ،تٍرػيُ فرفؼ اق ايرٗور ٝاق ؼورت ؼاؼٖ
وفٔبيٌٝؿاـي ٞبي ا٘جبٌتٌ ٝؽ ٚ ٜفمؽاٖ ففِت ٞبي ٌغّي خربيٍكيٗ ،ترفن وربقٔبٖ ـا پرف
ٞكي ٝٙتف غٛاٞؽ وبغتٛٔ ،خت افكايً تقٟؽ ٔىتٕف ٔي ٌٛؼ .عجك ٘ؾرف ٔرييرف ٕٞ ٚىربـاٖ
( ،)1535ايٗ ضميمت و ٝاؼـان يب تٍػيُ٘ ،مً ٔفوكي ـا ؼـ ايٗ ففايٙؽ ثبقي ٔيوٙؽ ،ؼٚ
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٘ىت ٝـا ثفاي ٔب ـٔ ٌٗٚيوٙؽ :ا َٚايٗو ،ٝاففاؼي و ٝؼـ ٌفايظ يىىبٖ ٍٔ ٚبثٟي لفاـ ؼاـ٘ؽ،
ٔي تٛا٘ٙؽ وغٛش ٔػتّفي اق تقٟؽ ٔىتٕف ـا ؼاٌت ٝثبٌٙؽ .ؼ ْٚايٗو ،ٝؼـ ـاثغر ٝثرب ثفغري اق
ٔتغيفٞبي ٔفتجظ ثب ٞكي ،ٝٙثفاي تطت تأثيف لفاـ ؼاؼٖ تقٟؽ ٔىتٕف ،ثبيؽ تٛخ ٝوبـٔٙؽ ـا ثرٝ
ايٗ ٔتغيفٞب خّت وفؼ.
 .2هتغيزّايي کِ با تعْد ٌّجاري ،رابطِ دارًد
تقٟؽ ٙٞدبـي ثف اوبن يه ٘ٛؿ ٚيمٜاي اق وفٔبيٌ ٝرؿاـي وربقٔبٖ ثرف ـٚي فرفؼ ،ورٝ
خجفاٖ آٖ ـا وػت ٔيؼا٘ؽ ٌىُ ٔيٌيفؼ .ثفاي ٔثبَ اٌف يره وربقٔبٖ ٞكيٙرٝي آٔرٛقي
وبـوٙبٖ غٛؼ ـا ثپفؼاقؼ (ٔب٘ٙؽ ثٛـن تطّريّي ٕٔ ،)... ٚىرٗ اورت وبـٔٙرؽ يره اضىربن
ثؽٞىبـي ٌ ٚفٔٙؽٌي ٘ىجت ث ٝوبقٔبٖ ؼاٌت ٚ ٝؼـ پبوع ث ٝآٖ ،وبـٔٙؽ ؼـ غٛؼ يره ٘رٛؿ
اضىبن تىّيف ثفاي ثبلي ٔب٘ؽٖ ؼـ وبقٔبٖ  ٚخجفاٖ ايٗ وفٔبيٌٝؿاـي ـا ؼاٌت ٝثبٌرؽ .ؼـ
ايٗ قٔي ٝٙثبيؽ يبؼآٚـ ٌٛيٓ و ٝتفبٚتٞبي ففٍٙٞي  ٚففؼي ٘يك ،ؼـ ٔيكاٖ ايٗ ٘ٛؿ اضىربن
تىّيف تأثيفٌؿاـ اوت ).(Meyer & Allen,1997, p.67
ؼـ ٔمبيى ٝثب تقٟؽ فبعفي ٔ ٚىتٕف ،فٛأُ ثىيبـ وٕي ث ٝفٛٙاٖ ٔتغيفٞبي تأثيفٌؿاـ ثرف
تقٟؽ ٙٞدبـي ٌٙبوبيي ٌؽٜا٘ؽ .عجك ٘ؾف آِٗ ٔ ٚييف تقٟؽ ٙٞدبـي ،ثفاوبن يره لرفاـؼاؼ
ـٚاٌٖٙبغتي ثيٗ ففؼ  ٚوبقٔبٖ ثٚ ٝخٛؼ ٔيآيؽ؛ يه لفاـؼاؼ ـٚاٌٖٙبغتي ور ٝثر ٝتقٟرؽات
ٔتمبثُ ٔفثٛط ٔي ٌٛؼ .ثفغي اق تقبٔالت ففؼ  ٚوبقٔبٖ ـا ٔريترٛاٖ ؼـ لبِرت لفاـؼاؼٞربي
ٔؿاوفٜاي 1ؤ ٝجتٙي ثف أِ َٛجبؼِٝي التّبؼيا٘ؽ تمىيٓثٙؽي وفؼ؛ ٕ٘ ٝ٘ٛثبـق آٖ ،لفاـؼاؼ
وبـ اوتٛ٘ .ؿ ؼيٍف ،لفاـؼاؼ ـوٕي ٔ ٚىتٛة اوت ورٔ ٝريترٛاٖ آٖ ـا لرفاـؼاؼ ـاثغرٝاي
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٘بٔيؽ .لفاـؼاؼ ٔؿاوفٜايٚ ،القيتف ثٛؼ ٚ ٜثف ٔجٙبي أِ َٛجبؼِٝي التّبؼي اوتٛاـ اورت؛ ؼـ
ف ْٛلفاـؼاؼٞبي ـاثغٝاي ،ثيٍتف ا٘تكافي  ٚثف ٔجٙبي أِ َٛجبؼِرٝي اختٕربفي لرفاـ ؼاـؼ؛
ايٗ ٔجبؼِٝي اختٕبفي ؼـ ٔفضّٝي خبٔق ٝپؿيفي ٚ ٚـٚؼ ففؼ ث ٝوبقٔبٖ ٌىُ ٔيٌيفؼ  ٚعي
آٖ ا٘تؾبـت وبقٔبٖ اق ففؼ تقييٗ ٔيٌفؼؼ .ؼـ ضبِيور ٝلفاـؼاؼٞربي ٔرؿاوفٜاي ثرف تقٟرؽ
ٔىتٕف تأثيف ثيٍتفي ؼاـ٘ؽ ،لفاـؼاؼ ـاثغٝاي ثيٍتف ث ٝتقٟؽ ٙٞدبـي ٔفثٛط

ٔيٌٛؼ.
1. Transactional
2. Relational
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تعْد رفتاري

تجزبيات کاري:
تعْد عاطفي

ٍيژگيّاي شغلي

 احسعل آرامص
 ضعيستگي

ٍيژگيّاي ساسهاًي

ٍيژگيّاي فزوي

زك ودمت
 سزهايِ گذاريّاي
تعْد هستوز

فزد
 فزصتّاي شغلي

اثز پذيزي
(اجتواعي شدى)

جايگشيي

تعْد ٌّجاري

سزهايِ گذاريّاي
ساسهاى (حوايتّا)

رفتارّاي شغلي:
 عولكزد ٍ تالش
 غيبت ٍ تاخيز
 جابِجايي

جبزاى هتقابل
( هٌظووَر جبووزاى کووزدى

 اًگيشُ
 تابعيت ساسهاًي

خدهات ٍ اهكاًاتي اسوت
کِ سواسهاى بوزاي فوزد
فزاّن ًوَدُ است)

شکل شوارُي ( :)2عَاهل هؤثز بز تعْذ ساسهاًی اس دیذ هییز ٍ آلي

ٚيمٌي ٞبي وبقٔب٘ي اق خّٕٔ ٝتغيفٞبيي اوت و ٝوٙتفَ  ٚتٙؾيٓ آٖ ؼـ اغتيربـ ٔرؽيفاٖ
لفاـ ؼاـؼٔ .فبٞيٕي ٔب٘ٙؽ فف ،ًٙٞوبغتبـ ٘ ٚطر ٜٛي اـتجبعربت  ٚـاٞجفؼٞرب اق ايرٗ لفاـ٘رؽ.
ـاٞجفؼٞب يب ويبوت ٞبي (ٚؽبيف يب افٕبَ) ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي اق خّٕٛٔ ٝاـؼي اوت و ٝؼـ اـتجبط
ٔىتميٓ ثب وبـوٙبٖ لفاـ ؼاٌت ٚ ٝاثفات آٖ وفيـتف  ٚثيٍتف تٛوظ آٖٞب ضره ٔريٌرٛؼ .اق
وٛي ؼيٍف ايٗ ـاٞجفؼٞب  ٚويبوتٞب ؼاـاي تٙرٛفي ثىريبـ ثرٛؼِ ٜرؿا ثفلرفاـي ٕٞربٍٙٞي ٚ
ٓٞوٛيي ثيٗ آٖ ٞب إٞيت ثىيبـي ؼاـؼ .ؼـ اؼأ ٝثب تٕفوك ثف ـاٞجفؼٞب يب ويبوتٞبي ٔٙبثـ
ا٘ىب٘ي٘ ،مً آٖ ـا ثف پؽيؽٜي تقٟؽ وبقٔب٘ي ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ غٛاٞيٓ ؼاؼ.
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سياستهاي مديريت منابع انساني
تبثيف ويبوت ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثرف ـٚي ثف٘ٚرؽاؼٞبي وربقٔب٘ي اق لجيرُ تقٟرؽ
وبقٔب٘يٛٔ ،ـؼ تٛخ ٝثىيبـي اق ٔطممبٖ ثٚ ٝيم ٜثقرؽ اق ؼٞرٝي  1551لرفاـ ٌففتر ٝاورت.
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي يقٙي ٔؽيفيت  ٚاؼاـٜي ـاٞجفؼي (ثّٙؽ ٘ؾفا٘ ٚ )ٝپبيؽاـ ثرباـقيترفيٗ
ؼاـاييٞبي وبقٔبٖ يقٙي وبـوٙب٘ي و ٝؼـ آٖ وبقٔبٖ وبـ ٔيوٙٙؽ  ٚؼـ وٙبـ  ،ٓٞؼـ ـوريؽٖ
ث ٝاٞؽاف وبقٔب٘يٕٞ ،ىبـي ؼاـ٘ؽ (آـٔىتفاً٘ ،تفخٕرٝي اففاثري  ٚايركؼي.)13َ،1831،
فقبِيتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔيتٛا٘ؽ خٟت اٍ٘يكي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،ؼـ ـاوتبي تٛورقٚ ٝ
اوتفبؼ ٜي ثٟي ٝٙاق پتب٘ىيُ ثٍفيٛٔ ،ـؼ اوتفبؼ ٜلفاـ ٌيفؼ .آـتٛـ اق عفيك تدكير ٚ ٝتطّيرُ
زٙؽٌبٍ٘٘ ٝبٖ ؼاؼ و ٝفقبِيت ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ث ٝعٛـ لبثرُ ٔالضؾرٝاي ثرف ـٚي
فّٕىفؼ وبـوٙبٖ تأثيف ؼاـؼ ( .)Arthur,1992تپىتفا ث ٝايٗ ٘تيدر ٝـوريؽ ور ٝوربقٔبٖٞربي
ثكـي آٔفيىبيي و ٝاق ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي غبِي اوتفبؼٔ ٜريوٙٙرؽ ،ثر ٝعرٛـ
لبثُ ٔالضؾٝاي وٛؼ وبال٘ ٚ ٝثٟفٜٚـي ثبالتفي ـا ؼـ ٔمبيى ٝثرب وربقٔبٖٞربيي ور ٝاق ايرٗ
ـاٞجفؼٞب اوتفبؼٕ٘ ٜيوٙٙؽ ،ث ٝؼورت ٔريآٚـ٘رؽ (ٛ٘ .)Tepstra,1994يىرٙؽٌب٘ي ٘ؾيرف ففرف،
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ـا ث ٝفٛٙاٖ اثكاـي ثفاي ـويؽٖ ثٔ ٝكيت ـلبثتي تٍفيص وفؼٜا٘ؽ .ففف
ث ٝايٗ ٘تيد ٝـويؽ و ٝوبقٔبٖٞبيي و ٝاق ويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي قيرف تجقيرت
ٔيوٙٙؽ ثيٍتف اق وبقٔبٖ ٞبي ؼيٍف ،اق عفيك وبـوٙبٖ غٛؼ ثرٔ ٝكيرت ـلربثتي ؼورت پيرؽا
وفؼٜا٘ؽ )1( :أٙيت ٌغّي ( )5تىٟيٓ اعالفبت (ٍٔ )8بـوت  ٚتٛإ٘ٙؽ وبقي ( )4پفؼاغرت
اٍ٘يكا٘ٙؽٞ ٜب (.)Pfeffer,1994,p.56
ثب تٛخ ٝث ٝايٗ ٔغبِت ٔتٛخٔ ٝيٌٛيٓ و ٝث ٝوبـٌيفي يهوفي ويبوتٞربي ٔرؽيفيت
ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔي تٛا٘ؽ وبـوٙبٖ وبقٔبٖ ـا ث ٝورغٛش ثربالتفي اق تقٟرؽ فربعفي  ٚؼـ ٘تيدر،ٝ
فّٕىفؼ ثٟتف ثفوب٘ؽ .ـاثغٝي ثيٗ ويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي  ٚتقٟؽ وبقٔب٘ي ٘يبق ثٝ
ثفـوي ثيٍتفي ؼاـؼ .ثؽيٗ ٔٙؾٛـ ؼـ اثتؽا ثٔ ٝفٚـ ثفغري اق ٚيمٌريٞربي ٔرؽيفيت ٔٙربثـ
ا٘ىب٘ي ،و ٝآٖ ـا اق ٔؽيفيت پفوّٙي  ٚـٚاثظ ِٙقتي ٔىتثٙي ٔيوبقؼ ٔيپفؼاقيٓ:
ٔ ؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثف إٞيت خّت تقٟؽ وبـوٙبٖ ٘ىجت ث ٝوبقٔبٖٔ ،أٔٛـيرت ٚ
اـقيٞبي آٖ تأويؽ ٔيوٙؽِ ،ؿا تقٟؽ ٔطٛـ اوت؛
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 ثب ثيٍٙي ففاٌيف  ٚثب ثجبت ،اق عفاضي  ٚافٕبَ ويبوتٞبي اٌتغبَ ،وٙٔ ٝبفـ ؼ ٚعفف
(ٔؽيفاٖ  ٚوبـوٙبٖ) ـا تأٔيٗ وٙؽ ضٕبيت ٔيوٙؽ؛ يقٙي اق عفاضي  ٚتٛوق ٝـٚيٞب ٚ
ويبوتٞبي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي يهپبـز ٝضٕبيت ٔيوٙؽ؛
 ؼـ ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثف اـقيٞب  ٚففًٞٙٞبي لٛي تأويؽ ٔيٌٛؼ؛
 ـٚاثظ وبـوٙبٖ ثيٍتف تىبٚيٌفايٙؽ تب تىثفٌفا  ٚثيٍتف ففؼيا٘ؽ تب ٌفٞٚي؛
 تٛخ ٝثيٍتفي ث ٝوبـ ٌفٞٚي ،ا٘قغبف پؿيفي  ٚتيٓ وبقي ؼاـؼ؛
ٛ٘ ؿ ٔ ٚيكاٖ پبؼاي ٞب ثف اوبن فّٕىفؼٌ ،بيىتٍئٍ ،ربـوت يرب ٟٔربـت وبـوٙربٖ،
ٔتفبٚت اوت (آـٔىتفاً٘ ،تفخٕٝي اففاثي  ٚايكؼي.)81َ،1831 ،
اق ٔيبٖ ايٗ ٍٔػّبتٌ ،بيؽ ٕٟٔتفيٗ آٖ ٞب تأويرؽ ٔرؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ثرف تقٟرؽ
وبـوٙبٖ ٕٞ ٚبٍٙٞي ـاٞجفؼي اوت (آـٔىتفاً٘ ،تفخٕٝي اففاثي  ٚايركؼي.)85َ،1831 ،
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثفاي ـويؽٖ ث ٝاٞؽاف غٛيً  ٚپيفٚي اق فّىفٝي ٚخرٛؼي غرٛؼ ؼـ
لبِت ويبوتٞب يب ٚؽبيف يب ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،الؽاْ ث ٝتدٛيك  ٚث ٝوبـٌيفي
ـاٜٞب ٌ ٚيٜٞٛبي اؼاـٜي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ؼـ وبقٔبٖٞب ٔيٕ٘بيؽٔ .طممبٖ ايرٗ ويبورتٞرب ـا ؼـ
لبِت ضٛقٜٞبي ٔػتّفي (قيفويىتٓ يب ضٛقٜٞبي ٚؽيفٝاي) ؼوتٝثٙؽي وفؼٜا٘ؽ ور ٝثفغري اق
آٖٞب ثٌ ٝفش قيف اوت:
پمٍٍٞٚفا٘ي ز ٖٛثيف ،اوپىتف ،الـوٗٔ ،يّك ٚ ٚاِت ٖٛؼـ ٌف٘ ٜٚػىتيٗ پمٍٍٞٚفا٘ي ثٛؼ٘ؽ
و ٝؼيؽٌب ٜوُ ٍ٘ف يب ٍ٘في ويىتٕي ـا ؼـ تقفيف قيفويىتٓٞب يب ضٛقٜٞب تِٛري ٝوفؼ٘رؽ.
آٖٞب زٟبـ ضٛقٜي اِّي قيف ـا ثفاي ويبوتٞب پيٍٟٙبؼ ٔيوٙٙؽ:
 -1جسيان اىابع اوساوي :ثٌ ٝفؼي (خفيبٖ) اففاؼ ث ٝؼـ( ٖٚيب ؼـ ؼـ )ٖٚوبقٔبٖ تٛخرٝ
ٔي ٌٛؼ؛ وٌ ٝبُٔ وبـٔٙؽيبثي٘ ،مُ  ٚا٘تمبَ اففاؼ ؼـ ؼـ ٖٚوربقٔبٖ ،پبيربٖ ؼاؼٖ ثرٝ
غؽٔت اففاؼ ،تأٔيٗ ٘يف ٚ ٚاـقيبثي فّٕىفؼ اوت.
 -5اعمال وفًذ کازکىان :زٔ ٝيكاٖ ٘فٛؾ  ٚاغتيبـ  ٚتطت وؽاْ ويبوت ،ثبيرؽ ثر ٝافرفاؼ
تػّيُ يبثؽ.
 -8سيستم پسداخت حقًق ي اصايا :ثف پبؼايٞبي ؼـ٘ٚي  ٚثيف٘ٚئ ،ربِي  ٚغيرف ٔربِي ٚ
زٍٍ٘ٛي اـتجبط ؼاؼٖ ٍ٘فيٞب  ٚـفتبـٞبي ٔٛـؼ ا٘تؾبـ ثب پبؼايٞب ٔتٕفوك اوت.
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 -4سيستم کاز :ثف عفاضي وبـ ثب تٛخ ٝث ٝاـتجبعبت ؼـ٘ٚري ثريٗ ٚؽربيف ٌ ٚرغُٞرب ،ثٟرفٜ
خىتٗ اق ٌبيىتٍيٞب  ٚتٛوقٝي ٟٔبـتٞب ٔتٕفوك اورت (ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر ،ِٓٛتفخٕرٝي
پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)54َ،1834 ،
ؼايف ِٛٞ ٚؽـ (٘ )1533يك ثب ٍ٘ب ٜويىتٕي ضٛقٜي اِرّي قيرف ـا ثرفاي ويبورتٞرب اـائرٝ
ٔيوٙؽ:
 -1تَسعِ :ويبوتٞب  ٚفّٕيبت تمٛيت ؼاًٟ٘ٔ ،بـت  ٚتٛا٘بييٞبي وبـوٙبٖ.
 -5پاداشّا :ويبوت ٞب  ٚفّٕيبت ٔفثرٛط ثر ٝپفؼاغرت ضمرٛق ٔ ٚكايرب  ٚاـج ٟ٘ربؼٖ ثرٝ
وبـوٙبٖ.
 -8سيستن کار :ويبوتٞب  ٚفّٕيبت ٔفتجظ ثب عفاضي (ثِٛ ٝـت يه ٔدٕٛفرٚ )ٝؽربيف،
ٌغُٞب ٔ ٚطُ وبـ (وبقٔبٖ).
 -4هذیزیت عولکزد ٍ سزپزستی :ويبوتٞب  ٚفّٕيبت ٔفثٛط ثرٞ ٝرؽايت  ٚاـقيربثي وربـ
ؼيٍفاٖ.
 -2رٍابط با کارهٌذاى ٍ کارگزاى :ويبوتٞب  ٚفّٕيبت ٔفثٛط ثٔ ٝمفـات ا٘ضرجبعي ،ـفرـ
اغتالف  ٚـٚاثظ ٔؽيفيت  ٚاتطبؼيٝي وبـٌفي.
 -2رٍابط با دٍلت :ويبوت ٞب  ٚفّٕيبت ٔفثٛط ث ٝـفبيت ؼورتٛـاِقُٕٞربي وربقٔب٘ي ٚ
لٛا٘يٗ ٔ ٚمفـات ؼِٚتي (ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚتفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)52َ،1834 ،
آـٔىتفاً٘ ٘يك ايٗ قيفويىتٓٞب يب ضٛقٜٞب ـا تطت فٛٙاٖ ـاٞجفؼٞبي وربـوفؼي ثر ٝپرٙح
قيفويىتٓ تمىيٓ وفؼ ٜو ٝفجبـتٙؽ اق )1( :ـاٞجفؼٞبي خؿة وبـوٙبٖ ( )5ـاٞجفؼٞبي فّٕىرفؼ
( )8ـاٞجفؼٞبي تٛوقٝي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ( )4ـاٞجفؼٞبي پبؼاي ( )2ـاٞجفؼٞبي ـٚاثظ وبـوٙبٖ.
پيتف ثبٔجفٌف  ٚايّٗ ٍٔ 1ِٓٛويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي ـا ثر ٝور ٝقيفويىرتٓ يرب
ضٛقٜي قيف تمىيٓ ٔيوٙٙؽ:
 -1شيسسيستم گسدش افسادٌ :بُٔ فقبِيتٞبي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔب٘ٙرؽ وبـٔٙرؽيبثي ،ا٘تػربة،
ا٘تّبة اففاؼ ؼـ پىتٞبي وبقٔب٘ي ،خبثٝخبيي وبـوٙبٖ (ؼاغّري  ٚغربـخي) ،تٛورقٚ ٝ
تمٛيت ٔىيف ٌغّي وبـوٙبٖ ،آٔٛقي  ٚتٛوق ٚ ٝثف٘بٔ ٝـيكي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي.
1. Peter Bamberger & Ilan Meshoulam
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 -5شيسسيستم ازشيابي عملکسد ي پاداشٌ :بُٔ فقبِيت ٞبيي ز ٖٛاـقيبثي فّٕىفؼ ،تقييٗ
ضمٛق ٔ ٚكايب ٙٔ ٚبفـ.
 -8شيسسيستم زيابط با کازکىانٌ :بُٔ فقبِيت ٞربيي ٔب٘ٙرؽ ـٚاثرظ ِرٙقتي  ٚـاثغر ٝثرب
وبـوٙبٖ ،عفاضي ففاي ٙؽ وربـٌ ،رغُٚ ،ؽيفرٔ ٚ ٝرؽيفيت ففٍٙٞري (ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر،ِٓٛ
تفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)57َ،1834،
اوبن وبـ ايٗ ٔمبِ ٝؼـ اؼأ ٝتمىيٓ ثٙؽي ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚاوت  ٚؼـ ٔؽَ ٟ٘بيي اق ايٗ
تمىيٓثٙؽي ثفاي ثفـوي تأثيف ويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثف ٔيركاٖ تقٟرؽ وربقٔب٘ي
وبـوٙبٖ ٍٔ ٚػُ وفؼٖ ٘مبط ضقف ٔ ٚىبئُ ٍٔ ٚىالت ويبوتٞبي افٕبَ ٌؽ ،ٜاوتفبؼٜ
غٛاٞؽ ٌؽ.
رابطه سياستهاي مديريت منابع انساني و تعهد سازماني
اغيفاً ؼإٍ٘ٙؽاٖ ث ٝثفـوي تأثيف فقبِيرتٞربي ٔرؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ثرف ـٚي تقٟرؽ
وبقٔب٘ي ـٚي آٚـؼٜا٘ؽ .ايٗ ٔطممبٖ ثف ايٗ ٘ىت ٝتأويؽ ٔريوٙٙرؽ ور ٝويبورتٞربي غربَ
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔٙدف ث ٝاٌىبَ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اق تقٟؽ وبقٔب٘ي ٔيٌرٛؼ .ثر ٝفٙرٛاٖ ٔثربَ
ٌفيتٙف  ِٗٛ٘ ٚؼـيبفتٙؽ اففاؼي و ٝتّٛـ ٔيوٙٙؽ وبقٔبٍ٘بٖ ثٔ ٝىبئّي اق لجيُ أٙيت ٌغّي،
اـتمب اق ؼـ ٖٚوبقٔبٖ ،آٔٛقي  ٚتٛوقٝي وبـوٙبٖ إٞيت ٔيؼٞرؽ ،ؼاـاي تقٟرؽ وربقٔب٘ي
ثبالتفي ٘ىجت ث ٝوىب٘ي ٞىتٙؽ و ٝاضىبن ٔي وٙٙؽ وبقٔبٍ٘بٖ ٘ىجت ث ٝوبـوٙربٖ ٔتقٟرؽ
٘يىتٙؽ ( .)Graetner & Nollen,1992ففف ٚ ٚيٍب تأثيف ويبوتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي ـا
ؼـ وٌٝ٘ٛ ٝي ٔػتّف ويبوتٞبي فّٕىفؼٌفايبٍ٘ٔ ،ٝبـوتٌفايب٘ٔ ٚ ٝتقٟؽا٘ 1ٝثف وبقٔبٖٞب
ٔٛـؼ ثفـوي لفاـ ؼاؼ٘ؽ .ثقؽ اق پٙح وبَ تطميك ؼـ ٔٛـؼ وٛؼآٚـي ،ليٕت وٟبْ ٔ ٚغبِقٝي
اعالفبت فٕٔٛي وبقٔبٖ ٞبي ثكـٌي اق زٙؽيٗ ِرٙقت ٔػتّرف ،اق خّٕرِ ٝرٙبيـ اتٔٛجيرُ،
پٌٛبنِٙ ،قت ٘يٕٞٝبؼي ،تِٛيؽوٙٙؽٌبٖ فٛالؼٌ ،فوتٞبي ٘فت ِٙ ٚبيـ غؽٔبتي ٍ٘بٖ ؼاؼ
و ٝثب اخفاي فقبِيتٞبي ٔؽيفيتي ٔتقٟؽا٘ٙٔ ،ٝفقت ثيٍتفي ،يقٙي زيكي ضؽٚؼ ز ُٟؼـِؽ
ّ٘يت وبقٔبٖٞب ٔيٌٛؼٚ .ي ويبوتٞبي ٔٛفك ـا ثؽيٗ ِٛـت ٔقففي وفؼ:
1 High Commitment Human Resource Management Practices
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 -1أٙيت ٌغّي؛
 -5اوتػؽاْ ٌكيٍٙي؛
 -8تيٓٞبي غٛؼ ٔؽيفيتي  ٚتٕفوك قؼايي ث ٝفٛٙاٖ اخكاي اِّي عفاضي وبقٔب٘ي؛
 -4ضمٛق ثبالي لبثُ ٔمبيى ٝوٚ ٝاثىت ٝث ٝفّٕىفؼ وبقٔب٘ي اوت؛
 -2آٔٛقي ٌىتفؼٜ؛
 -2وب ًٞتفبٚت پىت ٔ ٚمبْ؛
 -7تىٟيٓ اعالفبت (.)Pfeffer& Veiga,1999
ٔي يف  ٚاوٕيت فقبِيت ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ـا ث ٝزٟبـ ؼوتٝي اـقيربثي فّٕىرفؼ،
ضمٛق ٔ ٚكايب ،آٔٛقي  ٚتٛوق ٝي ٔىيف پيٍففت ٌغّي ،تمىيٓ وفؼ٘ؽ  ٚث ٝثفـوي ٔىرب٘يكْ
ـاثغٝي ثيٗ ضٛقٞ ٜبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي  ٚتقٟؽ وبـوٙبٖ پفؼاغتٙؽ .ايٗ ٔطممبٖ ثب تٛقيـ
پفوٍٙبٔ ٝثيٗ ٘ 531فف ،ث ٝثفـوي  ٚاـقيبثي آ٘بٖ اق خٙجٝي ويفيت ايٗ زٟبـ فقبِيت  ٚتأثيف
آٖ ثف تقٟؽ وبـوٙبٖ پفؼاغتٙؽ .ؼـ ايٗ تطميك ٔي يف  ٚاوٕيت ثر ٝايرٗ ٘تيدر ٝـوريؽ٘ؽ ورٝ
ـاثغٝي ثيٗ اـقيبثي وبـوٙبٖ اق ِطبػ فقبِيتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي  ٚتقٟرؽ ٙٞدربـي ٚ
فبعفي آٖٞب ،ث ٝعٛـ فٕؽ ٜاق اؼـاوبت آٖٞب اق ضٕبيت وبقٔب٘ي  ٚفؽاِت ؼـ ايٗ فقبِيرتٞرب
تأثيف ٔيپؿيفؼ (.)Meyer & Smith,2000
ثبن ٚ ٚاتى ٖٛثب تطميمي ثف تأثيف ثبِم ٜٛي ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي ثرف ورغٛش
تقٟؽ وبقٔب٘ي ؼـ ثيٗ وبـوٙبٖ وتبؼي پفؼاغتٙؽ .ؼـ ايٗ تطميك ،اق ٘ؾف ٔرؽيفاٖ وربقٔبٖٞرب،
ٍٞت فقبِيت ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔترفيٗ فٛأرُ ٔرؤثف ثرف تقٟرؽ وربقٔب٘ي
ٌٙبغتٌ ٝؽ٘ؽ؛ و ٝفجبـتٙؽ اق -1 :ضمٛق ٔ -5كايب  -8ففايٙؽٞبي پفؼاغت ضمٛق ٍٔ -4بـوت
وبـوٙبٖ  -2وغص ٟٔبـت وبـوٙبٖ  -2آٔٛقي فٕٔٛي  -7غٙي وبقي  -3تقبٔرُ اختٕربفي.
ٞف زٙؽ ؼـ پبيبٖٔ ،طممبٖ ٔٛفك ث ٝاثجبت ـاثغٝي ٔقٙيؼاـي ثيٗ ايٗ ٔتغيفٞرب ٍ٘رؽ٘ؽِٚ ،ري
ٔقتمؽ٘ؽ و ٝايٗ أف ٘يبق ث ٝتطميمبت ثيٍتفي ؼاـؼ( .القْ ث ٝؾوف اوت ور ٝؼـ ايرٗ تطميرك،
ثفغي فٛأُ ٔثالً ضمٛق ،ثب تقٟؽ فبعفي ٓٞ ٚزٙيٗ غٙيوبقي ٌغُ ثب تقٟؽ فبعفي ـاثغرٝي
ٔثجت ؼاٌتٙؽ) (.) Buck & Watson,2002
ؼـ اؼأ ٝث ٝثفـوي ـاثغ ٝثيٗ ويبوت ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي  ٚتقٟرؽ وربقٔب٘ي ،ؼـ
لبِت و ٝقيف ويىتٓ ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي غٛاٞيٓ پفؼاغت:
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 -1سيزسيستن تأهيي ًيزٍي اًساًي ٍ 1رابطِي آى با تعْد ساسهاًي
ؼـ ٚالـ ،ففايٙؽ تأٔيٗ ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ٌبُٔ تٕبْ فقبِيتٞبي وبقٔب٘ي ٚاثىت ٝيب ٔفتجظ ثٝ
ٔ ،ٓٞب٘ٙؽ ثف٘بٔ ٝـيكي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،تدكي ٚ ٝتطّيُ ٌغُ ،وبـٔٙؽيبثيٌ ،كي ،ًٙپؿيفي فرفؼ
ث ٝؼاغُ وبقٔبٖ  ٚا٘تّبة وفؼٖ ٚي ؼـ يه پىرت ،خبثر ٝخربيي افرفاؼ ،اـقيربثي فّٕىرفؼ،
ثف٘بٔٝـيكي ٔىيف ٌغّي  ٚتٛوقٝي ٟٔبـتٞبي ففؼي  ٚوفا٘دبْ غبتٕ ٝؼاؼٖ ث ٝفقبِيتٞبي
ٌررغّي ٚي ؼـ ورربقٔبٖ ٔرريٌررٛؼ (ثرربٔجفٌف ٍٔ ٚرر ،ِٓٛتفخٕررٝي پبـورربئيبٖ  ٚاففاثرري،
.)111َ،1834
ٔطممبٖ ثىيبـي ث ٝـاثغ ٝي ثيٗ خؿة ٌ ٚكي ٚ ًٙتقٟؽ وبقٔب٘ي اٌربـ ٜورفؼٜا٘رؽ؛ ايرٗ
ٔطممبٖ ٔقتمؽ٘ؽ و ٝوبقٔبٖ ٞب ثب ٌكي ًٙؼليك اففاؼٔ ،ريتٛا٘ٙرؽ اق تٙبورت ثريٗ وربقٔبٖ ٚ
وبـوٙبٖ اعٕيٙبٖ ضبُِ وفؼ ٚ ٜلبؼـ غٛاٙٞؽ ثٛؼ تب ثب وِٟٛت ثر ٝتٛورقٝي تقٟرؽ وربقٔب٘ي
ثپفؼاق٘ؽٓٞ .زٙيٗ آٖٞب ث ٝتىٙيهٞبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛخؿة ٌ ٚكي ًٙؤ ٝيتٛا٘ؽ ثف ـاثغٝي ثيٗ
خؿة ٌ ٚكي ٚ ًٙتقٟؽ وبقٔب٘ي تأثيف ثٍؿاـ٘ؽٔ ،يپفؼاق٘ؽ .ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚوبقٔبٖٞبيي ـا
و ٝاق ـاٞجفؼ يب ويبوت ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔيوٙٙؽ ٔرٛـؼ ثفـوري لرفاـ
ؼاؼ٘ؽ ٛٔ ٚاـؼ قيف ـا اوتػفاج ٕ٘ٛؼ٘ؽ:
الف) تاکيذ بر ارتقاء در درٍى سازهاى ٍ گسترُي هحذٍد تالشّاي تأهيي:
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚوبقٔبٖ ٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔريوٙٙرؽ ،ثيٍرتف ثرٝ
فّىفٝي وبغت ٔقتمؽ٘ؽ تب غفيؽ؛ يقٙي وقي ٔيوٙٙؽ ث ٝتأٔيٗ ٘يف ٚاق ؼـ ٖٚوبقٔبٖ ثپفؼاق٘رؽ.
ؼـ ٚالـ ؼـ ايٗ وبقٔبٖٞبٌ ،ىتفٜي تاليٞبي تأٔيٗ ٔطؽٚؼ ثٛؼ ٚ ٜاوتب٘ؽاـؼٞب ؼـ وغص ثباليي
اوت .ثب ايٗ ضبَ ،ضتي وبقٔبٖٞبيي و ٝثفاي تأٔيٗ ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ،اق ويىتٓ ثربقاـ وربـ ؼاغّري
اوتفبؼٔ ٜيوٙٙؽ ،ثفاي پىتٞبي ـؼ ٜپبئيٗ (ثب ٔفاخق ٝث ٝثبقاـ وبـ ؼاغّي) الؽاْ ث ٝوبـٔٙرؽيبثي
اففاؼ ٔيوٙٙؽ .ؼـ ضٕٗ ايٗ ويبوتٞبي اـتمبي ؼـ٘ٚي ،ثٔ ٝؽيفاٖ وٕه ٔيوٙؽوٞ ٝكيٞٝٙربي
آٔٛقي ـا وٓ  ٚإٞيت فّٕىفؼ غٛة ـا ثفاي وبـوٙبٖ ،افكايً ؼٙٞؽٓٞ .زٙيٗ ايرٗ الرؽأبت،
ايٗ افتٕبؼ ـا ؼـ ثيٗ وبـوٙبٖ ثٚ ٝخٛؼ ٔيآٚـؼو ٝتالي ؼـ وبقٔبٖ ٔفيؽ غٛاٞؽ ثٛؼ (ثربٔجفٌف
 ،ٍِٓٛٔ ٚتفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)118َ ،1834 ،

1. People Flow Or staffing Subsystem
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ب) ٍاقعگرايي در فلسفِ ٍ پيام تاهيي:
ثبٔجفٌف ٔ ٍِٓٛٔ ٚقتمؽ٘ؽ و ٝثفاي وبقٔبٖٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝاورتفبؼٔ ٜريوٙٙرؽ
ٚالـٌفايي ،إٞيتي ضيبتي ؼاـؼ؛ ؼـ ٔمبثُٚ ،يٙف )1535(1ايرٗعرٛـ ثيربٖ ٔريوٙرؽ ور ٝخرؿة
ٔتقٟؽا٘ٝي وبـوٙبٖ ،ث ٝعٛـ لبثُ ٔالضؾٝاي ثف ا٘تمبَ اـقيٞب  ٚثبٚـٞبي وبقٔبٖ ثٔ ٝتمبضريبٖ
ٔتىي اوت؛ ٓٞزٙيٗ ٌكي ًٙاق ثيٗ ايٗ ٔتمبضيبٖ ثف ضىت تٙبوت ثيٗ اـقيٞربي وربقٔبٖ ٚ
اففاؼ ِٛـت ٔيٌيفؼ.

5

ج) تاکيذ بر رٍشّاي غير رسوي کارهٌذيابي:
ايٗ وبقٔبٖٞب ث ٝپؽيؽٜي ضفؼ فف ًٙٞلٔٛي ،تأويؽ قيبؼي ؼاـ٘رؽ؛ ؼـ ٘تيدر ٝثر ٝاضتٕربَ
قيبؼ ،ثفاي ضفؼ اـقيٞب ٙٞ ٚدبـٞبي و٘ٛٙي وبقٔبٖٔ ،ػك٘ي اق ؼاٚعّجبٖ ٘ب ٍٖٕٛٞـا اق ؼورت
ٔيؼٙٞؽ .اق ايٗـ ٚأىبٖ ؼاـؼ ثيٍتف ث ٝـٚيٞبي غيفـوٕي وبـٔٙؽيبثي ،ـٚي آٚـ٘رؽ(ثبٔجفٌف ٚ
ٍٔ ،ِٓٛتفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)113َ،1834 ،
د) تَجِ بِ تَاًايي بالقَُي افراد در ٌّگام استخذام ،بِ جاي تَاًايي هَجَد:
ثؽيٟي اوت ايٗ وبقٔبٖٞب ثيٍتف تٛخ ٝغٛؼ ـا ٔقغٛف ث ٝـٌرؽ  ٚتٛورقٝي تٛا٘ربييٞربي
ثبِم ٜٛؼاٚعّجبٖ (اوتقؽاؼٞبي اِّي آ٘بٖ) ٔيوٙٙؽ؛ ٓٞزٙيٗ ؼـ ايٗ ـاوتب ث ٝتٛا٘بييٞربيي تٛخرٝ
ؼاـ٘ؽ و ٝففؼ لبؼـ ثبٌؽ ٔىيفٞبي ٌغّي اق پيً تقييٗ ٌؽ ٜـا عري وٙرؽِ .رؿا ثر ٝؼا٘رً يرب
ٟٔبـت و٘ٛٙي اففاؼ ،وٕتف تٛخٔ ٝيٌٛؼ.
ّـ) اعتواد زياد بِ رٍشّاي پيچيذُ در رٍشّاي گسيٌص:
ؼـ ايٗ وبقٔبٖٞب افتٕبؼ قيبؼي ث ٝـٚيٞبي پيسيؽ ٚ ٜپيٍرففتٚ ٝخرٛؼ ؼاـؼ .عجرك ٘ؾرف
ٔه اِفٚي )5111( 8اوتػؽاْ ٌكيٍٙي 4يىي اق فقبِيتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي اوت ورٝ
پيبْ ٚاضطي ـا ث ٝوبـٔٙؽاٖ و ٝاق ٘ؾف آ٘بٖ ؼاـاي إٞيت قيبؼي ٞىتٙؽٔ ،يؼٞؽ.

1. Weiner
2. Recruitment
3. Mc Elroy
4. Selective Hiring
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ٍ) رعايت اصل برابري ٍ عذالت در رٍشّاي تأهيي:
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚوبقٔبٖٞبيي و ٝاق ـاٞجرفؼ ٔرؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ٔتقٟؽا٘رٝ
اوتفبؼٔ ٜي وٙٙؽ ،اق ويىتٓ ٌكئ ًٙتٕفوك ثٟفٔ ٜيثف٘ؽ؛ يقٙري لرٛا٘يٗ ٔ ٚمرفـات ٔفثرٛط،
ٔتٕفوك ثٛؼ ٚ ٜيه ٚاضؽ وتبؼ ٔفوكي ثف آٖ ٘ؾبـت ٔيوٙؽ تب اُِ ثفاثرفي  ٚثجربت ـٚير،ٝ
ـفبيت ٌٛؼ؛ ؼـ فيٗ ضبَ ٔىتّكْ ٍٔبـوت ؼاؼٖ اففاؼ ٌ ٚفٜٞٚربيي اورت ور ٝؼـ وربقٔبٖ
ؾي٘فـ ٞىتٙؽ ،ث ٝفجبـت ؼيٍف تّٕيٌٓيفي غيفٔتٕفوك اوتِ .ره ٕٞ ٚىربـاً٘)1551( 1
٘يك ث ٝفبؼالِ٘ ٚ ٝطيص ثٛؼٖ ـٚيٞٝبي ٌكيٍٙي ،اٌبـٔ ٜيوٙٙؽ.
ز)تَجِ ٍسيع بِ آهَزش ٍ تَسعِ:
ٔطممبٖ ثىيبـي ـٚيٞٝبي اـتمب يب ٔىيف پيٍففت ٌرغّي ـا ثرب تقٟرؽ وربقٔب٘ي ٔرفتجظ
ؼا٘ىت ٝا٘ؽٌ .فاوىي په اق ٔغبِقٝي ٔ 1245ؽيف يه وبقٔبٖ ثكـي تدبـي ث ٝايرٗ ٘تيدرٝ
ـويؽو ٝاق ٘ؾف آٔبـي ،ـاثغٝي ٔثجت ٔقٙي ؼاـي ثيٗ أىبٖ پيٍففت ٌغّي  ٚتقٟؽ وبقٔب٘ي
ٚخٛؼ ؼاـؼ؛ آٖ ٞب ث ٝايٗ ٘تيد ٝـويؽ٘ؽ ؤ ٝؽيفا٘ي و ٝؼـ ٔىريف پيٍرففت ٌرغّي غرٛؼ اق
خبث ٝخبيي (اـتمب ) وٕتفي ثفغٛـؼاـ٘ؽ ٘ىجت ثٔ ٝؽيفا٘ي و ٝاق خبث ٝخبيي ثباليي ثفغٛـؼاـ٘ؽ،
٘ىجت ث ٝوبقٔبٖ غٛؼ وٕترف ٔتقٟؽ٘رؽ ) .(Grusky, 1966وربقٔبٖٞربيي ور ٝاق ـاٞجفؼٞربي
ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔيوٙٙؽ ٘ىجت ث ٝتٛوقٝي وبـوٙبٖ ،إٞيت قيبؼي لبئُ ٌؽ ٚ ٜثف و ٝثُقرؽ
تٛوق ،ٝيقٙي ٟٔبـتٌ ،بيىتٍي ٙٞ ٚدبـٞب تأويؽ ٔيٚـق٘ؽ ).(Laka-mathebula, 2004, p.56
ح) ًقل ٍ اًتقال داخلي افراد بر اساس ضايستگي ٍ ارتقاي عادالًِ:
ِه ٕٞ ٚىبـاً٘ ( )1551ثيبٖ ٔيوٙٙؽ و ٝاؼـان اق ثي فؽاِتي ؼـ ـٚيٞٝبي اـتمبي يه
وبقٔبٖ ٔيتٛا٘ؽ ثٚ ٝيم ٜثفاي وبـوٙب٘ي و٘ ٝبؼيؽٌ ٜففتٌ ٝؽ ٜا٘ؽ ،ؼِىفؼ وٙٙؽ ٜثبٌؽ.
ط)تأکيذ بر اهٌيت ضغلي:
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚؼـ وبقٔبٖٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔيوٙٙرؽ تأويرؽ
قيبؼي ثف ثجبتٚ ،خٛؼ ؼاـؼ .ففف ٚ ٚايٍب ( )1555فرفا ٓٞآٚـؼٖ أٙيرت ٌرغّي ـا ثر ٝفٙرٛاٖ
1. Lles et al.
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ٔمؽٔ ٝي ثفاي ٔطٛـ لفاـ ؼاؼٖ اففاؼ ؼـ ٔٛفميت وبقٔبٖ ،تّمري ٔريوٙٙرؽ؛ آٖٞرب ٔقتمؽ٘رؽ
وبقٔبٖٞبيي و ٝأٙيت ٌغّي ـا ثفاي وبـوٙبٖ غٛؼ ففأ ٓٞيآٚـ٘ؽ ،ؼـ ٚالـ ثٔ ٝتقٟؽ وفؼٖ
وبـوٙرربٖ ٘ىررجت ثرر ٝورربقٔبٖٔ ،رريپفؼاق٘ررؽ .ؼيٍررف ايررٗوررٞ ٝررير ورربقٔب٘ي ٔبيررُ ٘يىررت
وفٔبيٌٝؿاـي ٞبي غٛؼ ـا ثف ـٚي وبـوٙب٘ي ا٘دبْ ؼٞؽ ور ٝثرٔ ٝرؽت عرٛال٘ي ؼـ وربقٔبٖ
٘ػٛاٙٞؽ ٔب٘ؽ ،په اوتػؽاْ ثّٙؽ ٔؽت ،ثفاي ٔٛفميت وربيف ويبورتٞربي ٔرؽيفيت ٔٙربثـ
ا٘ىب٘ي ضفٚـي اوت.
ؼـ خؽٌٕ َٚبـٜي ( )5ثِٛ ٝـت غالِ ٝثٔ ٝطممبٖ ٔػتّفي و ٝؼـ عي تطميمبت غرٛؼ،
ٌبغُ ٞبي ٔؿوٛـ ـا ث ٝفٛٙاٖ يه فبُٔ ٔؤثف ثف تقٟؽ وبقٔب٘ي وبـوٙبٖ ؼـ ٘ؾف ٌففتٝا٘رؽ،
اٌبـٌ ٜؽ ٜاوت:
جذٍل شوارُي (ً :)2ظز هحققاى هختلف در هَرد تأثيز سياستّاي سیزسيستن تأهيي ًيزٍي اًساًی بز تعْذ ساسهاًی
لس ٍ
ّوكاراى()1990

ففز ٍ ٍايگا()1999

راجزس()2000

هک الزٍي()2001

آرهستزاًگ()1331

گيب()2001

باک ٍ
ٍاتسَى()2002

ديكسَى()2002

هتبَال()2004

عكياااد باااز ار واااعز ورين ساااعسمعوي ي
گستزٌي محديو الشَعي أميه
ياقعگزايي ور ف سفٍ ي پيعم أميه
عكيااد بااز ريشَااعي غيااز رساامي
كعرمىديعبي
ًجٍ بٍ ًاوعيي بعلوًٌي افزاو ور َىگاعم
استخدام بٍ جعي ًاوعيي مًجًو
اعتمعو سياعو باٍ ريش َاعي پيييادٌ ور
ريشَعي گشيىص
رععياات ا ااا بزاباازي ي عاادالت ور
ريشَعي أميه
ًجٍ يسيع بٍ آمًسش ي ًسوٍ
ووا ي اوتواع واو اي افازاو باز اساعل
ضعيستگي ي ار وعز ععوالوٍ
أكيد بز امىيت ضغ ي

*

ادگار ٍ جيز()2005

باهبزگز ٍ هشَلن

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
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 -2سيزسيستن ارسيابي عولكزد ٍ پاداش ٍ رابطِي آى با تعْد ساسهاًي
ٔؽيفيت فّٕىفؼ ث ٝثٟجٛؼ فّٕىفؼ ٓٞ ،ؼـ وغص ففؼي ٞ ٚرٓ ؼـ ورغص وربقٔب٘ي تٛخرٝ
ؼاـؼ .فّسف ٚ ٚيّيبٔك ( )1552ؼـ تطميمي و ٝاق وربقٔبٖٞربي ؼِٚتري  ٚغِّٛري ثر ٝفٕرُ
آٚـؼ٘ؽ ،تٛا٘ىتٙؽ ثيٗ تقٟؽ وبقٔب٘ي ٔ ٚقيبـٞبي ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؽيفيت فّٕىفؼ ٘ؾيف ٍٔبـوت،
ثبقغٛـؼ  ٚوػتي اٞؽاف تقييٗ ٌؽ  ،ٜـاثغ ٝپيؽا وٙٙؽ ( .)Laka-Mathebula,2004,p.64
ـاٞجفؼ پبؼاي ٘يك ث ٝؼ٘جبَ اعٕيٙبٖ اق ايٗ أرف اورت ور ٝـفتبـٞرب  ٚفّٕىرفؼ ٔرؤثف
وبـوٙبٖ ؼـ تطمك اٞؽاف وبقٔبٖٛٔ ،ـؼ تمؽيف لفاـ ٔي ٌيفؼ (آـٔىتفاً٘ ،تفخٕٝي اففاثي
 ٚايكؼي .) 571َ ،1831 ،تئٛـي ا٘تؾبـ (ٚـ ٚ ) 1524 ،ْٚتئٛـي ثفاثفي (آؼأرك)1528 ،
اق خّٕ ٝتئٛـي ٞبيي ٞىت ٙؽو ٝو ًٙثٙبي ـاٞجفؼٞبي پفؼاغت فّف ضبضف ٞىتٙؽ .تئٛـي
ا٘تؾبـ ث ٝايٗ ٔىأِٔ ٝي پفؼاقؼ و ٝوبـٔٙؽاٖ ا٘تؾبـ پبؼاي ٔ ٚقمٛال٘ ٝثرٛؼٖ آٖ ـا ؼاـ٘رؽ؛
ِٚي تئٛـي ثفاثفي ث ٝايٗ ٔىأِٔ ٝي پفؼاقؼ و ٝاٌف وبـٔٙؽي اضىبن وٙؽ ٘ىجت پبؼاي ثٝ
ٔيكاٖ ٘مٍي وٚ ٝي ايفب ٔي وٙؽ ،وٕتف اق پبؼاي وبـوٙبٖ ؼيٍفِ وبقٔبٖ  ٚيب وربقٔبٖٞربي
ؼيٍف اوت و ٝثٕٞ ٝيٗ ٔيكاٖ ٘مٍي ايفب ٔي وٙٙؽ ،ث ٝيىي اق ٌيٞ ٜٛبي قيف فٕرُ غٛاٙٞرؽ
وفؼ :وٓ وبـي ٔي وٙؽ؛ وبقٔبٖ ـا تفن ٔي وٙؽ يب ؼوت ث ٝافتّبة ٔي ق٘ؽ ،تب ث ٝثفاثفي ٚ
ٔىبٚات ثفوؽ يب اوتٙجبط وٙؽ و ٝثيٗ ايٗ ٘ىجت ٞب ٘ٛفي ت ٛاقٖ  ٚتقبؼَ ثفلفاـ ٌؽ ٜاوت.
(ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚتفخٕ ٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)185َ ،1834 ،
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚوبقٔبٖ ٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ٔتقٟؽا٘رٝ
پيفٚي ٔي وٙٙؽ ؼـ قٔي ٝٙي قيفويىتٓ اـقيبثي فّٕىفؼ  ٚپبؼايٌ ،ربغُٞربيي ـا ٔرؽ٘ؾف
لفاـ ٔيؼٙٞؽ و ٝفجبـتٙؽ اق:
الف) پرداخت هبتٌي بر عولکرد:
ٚيّيبٔك ٔ ٚه ؼـٔيؽ ث ٝايٗ ٘تيد ٝـويؽ٘ؽ و ٝاففاؼي و ٝث ٝغربعف ورغٛش فّٕىرفؼ
ثبال ،ث ٝآٖ ٞب پبؼاي ؼاؼٔ ٜي ٌٛؼ ،اضتٕبَ وٕتفي ؼاـؼ و ٝوبقٔبٖ ـا تفن وٙٙرؽ؛ اضتٕربالً
ايٗ أف ث ٝايٗ غبعف غٛاٞؽ ثٛؼ و ٝويىتٓ خجفاٖ غؽٔت ٔٙبورت ،ثر ٝفٙرٛاٖ يره ٘رٛؿ
وفٔبيٌ ٝؿاـي ٔطىٛة ٔي ٌٛؼ ،و ٝففؼ ث ٝغبعف ضفـ اق ؼوت ؼاؼٖ آٖ ،ضبضف ث ٝتفن
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وبقٔبٖ ٕ٘ي ٌٛؼ .ايٗ تطميمبت ٍ٘بٖ ٔي ؼٙٞؽ و ٝوبقٔبٖ ٞب ثبيؽ ثٚ ٝيم ،ٜخٟت ٍٟ٘رؽاـي
وبـٔٙؽاٖ ثب فّٕىفؼ ثبالي غٛؼ ،ثف٘بٔٞ ٝبي پفؼاغت ؼـ اقاي فّٕىرفؼ ـا ثر ٝوربـ ٌيف٘رؽ
(.)Williams & McDermid,1994
ب) رعايت برابري داخلي:
ـفبيت ثفاثفي  ٚفؽاِت ثيٗ پبؼايٞبي ؼـيبفتي وبـوٙبٖ ثب پربؼايٞربي ؼـيربفتي وربيف
وبـوٙبٖ ؼـ پىت ٞبي ؼيٍف ؼـ ٕٞيٗ وبقٔبٖ ،ثف تقٟؽ وبقٔب٘ي وبـوٙربٖ تأثيفٌرؿاـ اورت.
ثفاثفي ؼاغّي 1اق ٘ؾف ثبٔجفٌف يىي اق ٚيمٌيٞبي وبقٔبٖٞبيي اوت و ٝثف ـاٞجفؼ ٔرؽيفيت
ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ٔتقٟؽا٘ ٝتأويؽ ؼاـ٘ؽ.
ج) رعايت برابري خارجي:
ثفاثفي پبؼاي ٞبي ؼـيبفتي وبـوٙبٖ وبقٔبٖ ثب وبيف وبـوٙبٖ ؼـ پىرتٞربي ٍٔربث ٝؼـ
وبقٔبٖ ٞبي ؼيٍف يقٙي ثفاثفي غبـخي٘ 5يك اق ٘ؾرف ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر ِٓٛثرف تقٟرؽ وربقٔب٘ي
وبـوٙبٖ تأثيف ٔي ٌؿاـؼ .ثبزى ٛثيبٖ ٔيوٙؽ وبقٔبٖٞبيي و ٝثىتٝي ٔكايبي آٖٞب اق ويفيرت
ثباليي ثفغٛـؼاـ اوت ،اق ففوبيً ٘يفٚي ا٘ىب٘ي وٕتفي ثفغٛـؼاـ ٞىتٙؽٚ .ي ايٗ أف ـا ثرٝ
غبعف آٖ ٔيؼا٘ؽ و ٝوبـوٙبٖ ث ٝغبعف ٔكايبي ؼـيبفتي اق وبقٔبٖ ـاضي ٔيٌ٘ٛؽ؛ يرب أىربٖ
ؼاـؼ ثؽيٗ وجت ثبٌؽ و ٝپبؼاي ٞب ٔ ٚكايبي ؼـيبفتي ث ٝفٛٙاٖ وفٔبيٌٝؿاـيٞبي اِكاْآٚـي
ثبٌٙؽ وٙٔ ٝدف ث ٝافكايً تقٟؽ وبقٔب٘ي ٔىتٕف ٔيٌ٘ٛؽ (.)Buchko,1993
د) تأکيذ بر پاداشّاي هعٌَي:
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚوبقٔبٖٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔيوٙٙؽ ،ثيٍرتف ثرف
پبؼايٞبي غيفٔبؼي تأويؽ ؼاـ٘ؽ تب پبؼايٞبي ٔبؼي .اِجت ٝؼـ غّ َٛپبؼايٞب ،اورتبْ ثرٝ
ايٗ ٘تيد ٝـويؽ ٜاوت ؤ ٝكايبيي اق لجيُ ثف٘بٔرٞٝربي پكٌرىي ،ثف٘بٔرٞٝربي ثبقٍ٘ىرتٍي،
تقغيالتٔ ،فغّي اوتقالخي  ٚثف٘بٔٞٝبي اق وبـ افتبؼٌي ٔٛلت ٓٞ ٚزٙيٗ ثف٘بٔٞٝبي غفيؽ
1. Internal Equity
2. External Equity
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الالْ ضفٚـي  ٚغٛاـثبـ  ٚتمىيٓ وٛؼ  ٚپبؼايٞبي ٘مؽي ،ثب تقٟؽ وبقٔب٘ي وبـوٙبٖ ـاثغرٝي
ٔىتميٓ ؼاـ٘ؽٓٞ ،زٙيٗ ٚي ث ٝايٗ ٔىأِ ٝاٌبـٔ ٜي وٙؽ و ٝايٗ ٔكايب ،قٔب٘ي تقٟؽ وبقٔب٘ي ـا
ثبال ٔيثف٘ؽ و ٝوبـوٙبٖ اق ايٗ ٔكايب ثب غجف ٌ٘ٛؽ  ٚث ٝـفبيت اّ٘بف  ٚفؽاِت ؼـ پفؼاغتٞب
اعٕيٙبٖ ؼاٌت ٝثبٌٙؽ(.)Stum,1999
ّـ) ارزيابي بلٌذهذت:
اـقيبثي فّٕىفؼ وبـوٙبٖ ؼـ وبقٔبٖ ٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي ٔتقٟؽا٘رٝ
پيفٚي ٔيوٙٙؽ ،اق ٘ؾف ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚؼـ ثبقٜي قٔب٘ي ثّٙؽٔؽت ِٛـت ٔيٌيفؼ.
ٍ) رعايت عذالت در گردآٍري دادُّا ٍ ارزيابي عولکرد:
ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚؼـ قيفويىتٓ اـقيبثي فّٕىفؼٔ ،قيبـٞب ٔيتٛا٘ؽ فيٙي يرب ؾٙٞري
ثبٌؽ؛ آٖ ٞب ٔقتمؽ٘ؽ و ٝپٙؽاٌت وبـوٙبٖ ؼـثبـ ٜي ـفبيت فرؽاِت ؼـ ٌرفؼآٚـي ؼاؼٜٞرب ٚ
اـقيبثي فّٕىفؼ ثىيبـ إٞيت ؼاـؼ؛ آٖٞب ٓٞزٙيٗ ٔقتمؽ٘ؽ يه ـا ٜثفاي ثٚ ٝخٛؼ آٚـؼٖ ايٗ
ؼيؽ ؼـ وبـوٙبٖ ايٗ اوت و ٝوبقٔبٖ اـقيبثيٞبي فّٕىفؼ ـا ثف ٔجٙبي ؼاؼٜٞبي فيٙي  ٚثؽٖٚ
اثٟبْ ا٘دبْ ؼٞؽِٚ ،ي وبقٔبٖ ؼـ ِٛـت ِكٔ ْٚي تٛا٘ؽ اق ٔقيبـٞبي ؾٙٞي ٘يك اورتفبؼ ٜوٙرؽ؛
ٔٛضٛؿ اِّي ايٗ اوت و ٝوبـٔٙؽاٖ اضىبن ثفغٛـؼاـي اق اّ٘بف  ٚفؽاِت وٙٙؽ.
ز) بازخَرد  063درجِ:
يه ـا ٜؼيٍف ثفاي افكايً ؼـخٝي افتٕبؼ ويىتٓ اـقيبثي ،ايٗ اوت و ٝؼأٝٙي فٛأّي
و ٝؼـ اـقيبثي ٔٛـؼ تٛخ ٝلفاـ ٔي ٌيف٘ؽ ،افكايً يبثؽ٘ .تيد ٝي زٙؽيٗ تطميك ٍ٘بٖ ؼاؼ ورٝ
ز ٖٛوفپفوتبٖ ِففبً يىي اق اـثبة ـخٛؿٞبي وبـوٙبٖ ٞىتٙؽ ،اـقيبثي و ٝثٚ ٝويّٝي آٖٞب
ا٘دبْ ٔيٌٛؼ ثٌٝ٘ٛ ٝاي ٘يىت و ٝث ٝتٕبْ خٙجٞٝبي فّٕىرفؼ تٛخرٕ٘ ٝبيرؽٌ .ىرتفي ؼاؼٖ
تقؽاؼ اـقيبثيٞبٔ ،يتٛا٘ؽ ويىتٓٞبي اـقيبثي ـا و ٝثف زبـزٛة تقؽؼ ٔٙبثـ اـقيبثي اوتٛاـ٘ؽ،
اق ـٚي ثرربقغٛـؼ  821ؼـخررٝاي (ثرربٔجفٌفٍٔ ٚرر ،ِٓٛتفخٕررٝي پبـورربئيبٖ  ٚاففاثرري،
 )122َ،1834ثٟفٜٙٔؽ وبقؼ.
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ؼـ خؽٌٕ َٚبـٜي  8ثِٛ ٝـت غالِ ٝثٔ ٝطممبٖ ٔػتّفي و ٝؼـ عري تطميمربت غرٛؼ،
ٌبغُ ٞبي ٔؿوٛـ ـا ث ٝفٛٙاٖ يه فبُٔ ٔؤثف ثف تقٟؽ وبقٔب٘ي وبـوٙبٖ ،ؼـ ٘ؾف ٌففت ٝا٘ؽ،
اٌبـٌ ٜؽ ٜاوت:
جذٍل شوارُي (ً :)3ظز هحققاى هختلف در هَرد تأثيز سیزسيستن ارسیابی عولکزد ٍ پاداش ،بز تعْذ ساسهاًی
باچكَ()1993

ٍيلياهش ٍ هک درهيد
()1994

استام()1999

آرهستزاًگ()2000

هک الزٍي()2001

گيب()2001

رععيت عدالت ور گزوآيري واوٌَع ي ارسيعبي عم کزو

*

*

بوووووووووووواک ٍ
ٍاتسَى()2002

*

*

*
*

*
*

ديكسَى()2002

پزواوت مبتىي بز عم کزو
أكيد بز پعواشَعي موىًي
رععيت بزابزي واو ي
رععيت بزابزي وعرجي
ارسيعبي ب ىدمدت

*

*

*

هتبَال()2004

باهبزگز ٍ هشَلن

*

*
*
*

*
*

بعسوًرو  363ورجٍ

 -3سيز سيستن رٍابط با کارکٌاى ٍ رابطِي آى با تعْد ساسهاًي
قيفويىتٓ ـٚاثظ ثب وبـوٙبٖ فجبـت اوت اق آٖ ؼوت ٝفقبِيتٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي
اوت و ٝثف تؽٚيٗ ،افٕبَ ٘ ٚؾبـت ثف لفاـؼاؼٞربي ـٚاٌٖرٙبغتي ثريٗ وبـففٔرب  ٚوبـوٙربٖ
٘ؾبـت ؼاـؼ؛ ثؽيٗ ٌٔ ،ٝ٘ٛطيظ وبـ فيكيىي ٔ ٚجٙبي ٙٞدبـي وربقٔبٖ (يقٙري ففٙٞرً) ورٝ
وٕتف لبثُ ِٕه اوت ـا ٌىُ ٔيؼٞؽ (ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر ،ِٓٛتفخٕرٝي پبـوربئيبٖ  ٚاففاثري،
 .)135 َ،1834ثبٔجفٌف  ٍِٓٛٔ ٚثب اٌبـ ٜث ٝايٗ ورٞ ٝرؽف اِرّي قيفويىرتٓ ـٚاثرظ ثرب
وبـوٙبٖ ايٗ اوت وٚ ٝضقيت ٚاثىتٍي  ٚتقٟؽ ففؼ ث ٝوبقٔبٖ تمٛيرت ٌرٛؼ ،ضرٛق ٜـٚاثرظ
وبقٔبٖ ثب وبـوٙبٖ ـا ؼـ و٘ ٝبضي ٝثيبٖ ٔيوٙٙؽ:
الف) سيستنّاي کار:
ٌيٜٛاي و ٝؼـ آٖ وبغتبـ ٌغُٞب تقييٗ ،اغتيبـات ٍٔػُ  ٚوفپفوتي افٕبَ ٔيٌفؼؼ.
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(ثبٔجفٌف  ،ٍِٓٛٔ ٚتفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي)151َ ،1834 ،؛ ث٘ ٝؾف آ٘ربٖ وربقٔبٖ ثرب
ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝؼـ قٔيٝٙي ويىتٓٞبي وبـ ،ؼاـاي ٚيمٌيٞبي اوت و ٝفجبـتٙؽ اق:
 شزح ٍظایف اًعطاف پذیز :ث٘ ٝؾف ثبٔجفٌف ٌ ،ٍِٓٛٔ ٚفش ٚؽبيف ؼـ وبقٔبٖٞربييو ٝاق ـاٞجفؼٞبي ٔتقٟؽا٘ ٝؼـ قٔيٝٙي ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي پيفٚي ٔريوٙٙرؽ ،ا٘قغربفپرؿيف
اوت.
 کارّا بِ ٍسيلِي تين اًجام هیشَد :ث٘ ٝؾرف آـٔىرتفاً٘ ( )1831فمرؽاٖ ا٘ىردبٌْفٞٚي ٔٙدف ث ٝتقٟؽ پبئيٗ وبقٔب٘ي ٔي ٌٛؼ؛ ٚي ؼ ٚـا ٜضُ ـا ثفاي زٙريٗ ٍٔرىّي
پيٍٟٙبؼ ٔيؼٞؽ )1( :وبـ ٌفٞٚي ( )5تٍىيُ ٌف.ٜٚ
 در تصوين گيزيّاي راّبزدي کارکٌاى هشارکت سیااد دارًاذ٘ :رؽاؼٖ ففِرت ثرٝوبـوٙبٖ ثفاي اثفاق ٘ؾف يب ـوب٘ؽٖ ِؽاي افتفاْ غٛؼ ث ٝوبقٔبٖ ،ثبفث ٔيٌٛؼ وٝ
وبـوٙبٖ ٘بـاضي ،ثفاي ضُ زٙيٗ ٔىبئّي وبقٔبٖ ـا تفن وٙٙرؽ (ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر،ِٓٛ
تفخٕٝي پبـوبئيبٖ  ٚاففاثي.)134َ ،1834 ،
ب) برًاهِّاي کوک بِ خاًَادُ ٍ کارکٌاى؛ کِ ضاهل دٍ قسوت است:
 اجزاي بزًاهِّاي کوک بِ خاًَادُٔ :ب٘ٙؽ ٔفالجتٞبي ٔىتميٓ اق ففق٘رؽاٖ يرب افرفاؼوبَغٛـؼٜي ٚاثىت ٝث ٝوبـوٙبٖ ،ؼـ ؼـ ٖٚوبقٔبٖ يب غبـج اق آٖ ٘ ٚيك وبفبت وبـي
ا٘قغبفپؿيف.
 اجزاي بزًاهِّاي کوک بِ کارکٌاى :و ٝاق ٘ٛؿ ثف٘بٔٞٝبي ٔجتٙري ثرف ٌرغُ يرب وربـٞىتٙؽ؛ ايٗ ثف٘بٔٞٝب ؼـ ؼـ ٖٚوبقٔبٖ ٞبي وبـي ،ثب ٞرؽف ٌٙبوربيي وبـوٙرب٘ي ورٝ
ؼزبـ ؼـؼوف ٌؽٜا٘ؽ ث ٝاخفا ؼـ ٔيآيؽ.
ج) حَزُ حاکويت بر هحل کار:
ثب ففايٙؽ تّٕيٓ ٌيفي  ٚضُ اغتالف ؼـ وبقٔبٖ وفٚوبـ ؼاـؼ ور ٝثر٘ ٝؾرف ثربٔجفٌف ٚ
ٍٔ ِٓٛؼـ وبقٔبٖٞبيي و ٝاق ـاٞجفؼ ٔتقٟؽا٘ ٝپيفٚي ٔري وٙٙرؽ ؼـ ايرٗ لّٕرف ٚثرفاي ضرُ
اغتالف تب ضؽ أىبٖ اق ـٚيٞبي غيفـوٕي اوتفبؼٔ ٜيٌٛؼ؛ ث٘ ٝؾرف ثربٔجفٌف ٍٔ ٚر ،ِٓٛؼـ
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ايٗ وبقٔبٖٞب ثفاي ضُ اغتالفٞب اق ٌيٜٞٛبي غيفـوٕي  ٚؼيرؽٌبٜٞربي ٕٞىربـاٖ اورتفبؼٜ
ٔي ٌٛؼِٚ ،ي ثفاي ؼاؼغٛاٞي ٞب اق ويىتٓٞبي ـوٕي  ٚعري ٔفاضرُ ٔػتّرف اورتفبؼٜٞربي
ٌىتفؼٔ ٜيٌٛؼ.
ؼـ خؽٌٕ َٚبـٜي  4ثِٛ ٝـت غالِ ٝثٔ ٝطممبٖ ٔػتّفي ور ٝؼـ عري تطميمربت غرٛؼ
ٌبغُٞبي ٔؿوٛـ ـا ث ٝفٛٙاٖ يه فبُٔ ٔؤثف ثف تقٟؽ وبقٔب٘ي وبـوٙبٖ ؼـ ٘ؾف ٌففتٝا٘رؽ،
اٌبـٌ ٜؽ ٜاوت:
جذٍل شوارُي(ً :)4ظز هحققاى هختلف در هَرد تأثيز سياستّاي سیز سيستن رٍابط با کارکٌاى بز تعْذ ساسهاًی
فزيوي ٍ
هداف()1934

آرهستزاًگ
()2000

باک ٍ
ٍاتسَى()2002

*

ديكسَى()2002

ضزح يظعيف اووطعف پذيزود
كعرَع بٍ يسي ٍي يم اوجعم ميضًو
ور صميم گيزيَعي راَبزوي ،كعركىعن مطاعركت
*
سيعو وارود
اجزاي بزوعمٍَعي كمک بٍ وعوًاوٌ
اجزاي بزوعمٍَعي كمک بٍ كعركىعن
*
استفعوٌ اس ريشَعي غيزرسمي بزاي حا اوتالف

هتبَال()2004

*

*
*

ادگار ٍ گيز()2005

باهبزگز ٍ هشَلن

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*

نتيجهگيري
اق يبفتٞ ٝب زٙيٗ ثفٔي آيؽ و ٝتقٟؽ ثب ـاٞجفؼ ٔؽيفيت ٔٙربثـ ا٘ىرب٘ي ٔرفتجظ اورت.
ثؽيٗ ٌىُ و ٝويبوت ٞبي ٔمتضي ؼـ قيف ويىتٓ ٞبي تأٔيٗ  ٚاـقيبثي فّٕىفؼ  ٚپبؼاي
 ٚـٚاثظ وبـوٙبٖ وٞ ٝؽف آٖ ٞب ثٟجٛؼ تقٟؽ اففاؼ اوت اق وٛي اففاؼ ،ؼـن ٌرؽ ٚ ٜؼـ
ٌىُ ٌيفي ا٘ٛاؿ تقٟؽ٘ ،مً ؼاـ٘ؽ .ؼـ ايٗ ـاثغ ،ٝاضىبن  ٚاؼـان وبـوٙبٖ  -ث ٝفٛٙاٖ
ٔتغيفٞبي ٔيب٘دي

٘مٍي اوبوي ايفب ٔي وٙؽٕٞ .بٖ عٛـ و ٝؼـ ٌىُ ٌٕبـ ٜي ٍ٘ 8بٖ

ؼاؼٔ ٜي ٌٛؼ و ٌٝ٘ٛ ٝاؼـان ٔػتّفٚ ،اوغ ٝي ثيٗ ويبوت ٞبي ٔٙبثـ ا٘ىرب٘ي  ٚتقٟرؽ
وبقٔب٘ي اوت.

دوماهناهمي تىسعوي انساني پليس ،سال هفتم ،شمارهي  ،13مهر وآبان 3131

33

ادزاک عصت وفس ي ازششمىدي1؛ ايرٗ اؼاـن تقٟرؽ فربعفي ـا تطرت ترأثيف لرفاـ
ٔي ؼٞؽ .ففؼ ثقؽ اق اضىبن ويبوت ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،ث ٝثفـوي ٘مً غٛؼ ؼـ
وبقٔبٖ  ٚثٟبيي و ٝوبقٔبٖ ثٚ ٝي ٔي ؼٞؽٔ ،ي پفؼاقؼ .ا ٓٞ ٚزٙيٗ و٘ ٚ ٟٓمً غرٛؼ ـا
ؼـ تطمك اٞؽاف  ٚخؿة اـقي ٞبي وبقٔبٖ ،ؼـ ايٗ ٔفضّ ٝثفـوي ٔي وٙؽ  ٚؼـ اؼأ ٝيب
ث ٝآٖ ٞب پبي ثٙؽ ٌؽ ٚ ٜيب آٖ ٞب ـا ٕ٘ي پؿيفؼ .ؼـ ِٛـت اتػبؾ ويبوت ٞربي ِرطيص ٚ
ضه فكت ٘فه  ٚاـقٌٕٙؽي اق وٛي ففؼٚ ،ي ث ٝاٞؽاف  ٚاـقي  ٞبٔ ،تقٟؽ ٌؽ( ٜتقٟؽ
فبعفي)  ٕٝٞ ٚي تالي غٛيً ـا ثفاي وبقٔبٖ ِفف غٛاٞؽ وفؼ.
ادزاک فسد اش هصيىه ي جابه جايي ي تسک شغل2؛ ففؼ په اق ؼـيبفت ويبوت ٞربي
ٔػتّف ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي  ٚوفٔبيٌ ٝؿاـي ٞبي ا٘دبْ ٌؽ ٜي غٛؼ ؼـ وبقٔبٖ ،ثٛ٘ ٝفي ث ٝتٛاٖ
لضبٚت ؼـ غّٞ َٛكيٞ ٝٙبي تفن ٌغ ُ فقّي  ٚفبيؽي اق ٌغُ خؽيؽ غٛاٞرؽ ـوريؽ.
اٌف ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ؼاؼٞ ٜبي غٛؼ ـا ث ٝففؼ ،ثب اـقي  ٚورٛؼٔٙؽ خّر ٜٛؼٞرؽ ،ؼـ
لضبٚت ففؼ  ٚاؼـان ٚي اق ٞكيٞ ٝٙبي تفن ٌغُ  ٚؼـ ٟ٘بيت ثف تقٟؽ ٔىتٕف ا ٚترأثيف
غٛاٞؽ ٌؿاٌت.
ادازک فسد اش وياشي که ساشاان به يي دازد3؛ ايٗ اؼاـ ن تقٟؽ ٙٞدربـي ـا تطرت
تأثيف لفاـ ٔي ؼٞؽ .ثؽيٗ ٌىُ وٚ ٝاثىتٍي ٘ ٚيبقٔٙؽي و ٝوربقٔبٖ ثرفاي فرفؼ تفوريٓ
وفؼ ٚ ٜاتىبيي و ٝوبقٔبٖ ثٚ ٝي ؼاـؼ ،ؼـ ٌىُ ٌيفي تقٟرؽ ٙٞدربـي ٔ ٚب٘رؽٖ ٚي ؼـ
وبقٔبٖ تأثيف ؼاـؼ.
ٔٛاـؼي و ٝؼـ ٌىُ ٌٕبـٜي ٔ 8غفش ٌؽ ٜاوتٍ٘ ،ربٖ ٔري ؼٞرؽ ور ٝويبورتٞربي
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،ؼاـاي پتب٘ىيُ ثبِم ٜٛاي ثفاي تأثيفٌؿاـي ثف تقٟؽ وبـوٙبٖ اوت؛ أرب
ؼـ تجييٗ ايٗ ـاثغ ،ٝزبًِٞبي قيف ـا ٘يك ثبيؽ ؼـ ٘ؾف ؼاٌت.
ٔ ؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ؼـ غال فُٕ ٕ٘يوٙؽ .ث ٝفجبـت ؼيٍف ٕٞرفا ٜثرب ـاٞجفؼٞربي
ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،ؼيٍف فقبِيتٞبي وبقٔبٖ  ٚفقبِيتٞبي ـلجب ؼـ تّٕيٌٓيفي

1. Perecived Self Worth
2. Perecived Cost of Loss
3. Perecived Need to Reciprocate
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 ٚاؼـان وبـوٙبٖ تأثيف ٌؿاـ اوت؛ ايٗ تفىف و ٝتٟٙب ثب تٙؾيٓ ـاٞجفؼ ٔرؽيفيت ٔٙربثـ
ا٘ىب٘ي ٔي تٛاٖ تقٟؽ ـا ث ٝعٛـ وبُٔ ٞؽايت وفؼ٘ ،بؼـوت اوت.
تعْد ساسهاًي

تعْد عاطفي

تعْد هستوز

تعْدٌّجاري

اوراك عشت وفس ي ارسضمىدي

اوراك فزو اس َشيىٍ جعبٍجعيي
ي زك ضغا

اوراك فزو اس ويعس ي يابستگي
سعسمعن بٍ يي

راّبزدّا /سياستّاي هديزيت هٌابع اًساًي
سيزسيستم
أميه

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ياقع گزايي ور ف سفٍ ي پيعم عميه
گستزٌ ي الش َاعي اأميه محاديو،
ار وعز اس ورين سعسمعن
عكيد بز ريشَعي غيز رسمي أميه
ًجٍ بٍ ًاوعيي بعلوًٌ افزاو ور َىگاعم
استخدام بٍ جعي ًاوعيي مًجًو
رععياات ا ااا بزاباازي ور ريشَااعي
عميه
ًجٍ يسيع بٍ ًسوٍ ي آمًسش
أكيد بز امىيت ضغ ي
ووااا ي اوتوااع واو ااي بااز اسااعل
ضعيستگي ي ععوالوٍ باًون ريياٍَاعي
ار وعز

سيزسيستم
ارسيعبي عم کزو ي پعواش

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

پزواوت مبتىي بز عم کزو
أكيد بز پعواشَعي موىًي
رععيت بزابزي واو ي
رععيت بزابزي وعرجي
ارسيعبي ب ىدمدت
رععيت عدالت ور گزوآيري
واوٌَع ي ارسيعبي عم کزو
بعسوًرو  363ورجٍ

سيزسيستم
ريابط بع كعركىعن

 .1رفتعر مىعسب مديزان بع كعركىعن
 .2طًي كعر گزيَي
 .3مطااعركت كعركىااعن ور صااميم
گيزيَعي راَبزوي
 .4بزوعماٍَاعي كماک باٍ وااعوًاوٌ
كعركىعن
 .5بزوعمٍَعي كمک بٍ كعركىعن
 .6ريشَاااعي غيزرسااامي حاااا
اوتالف
 .7ضزح يظعيف اووطعفپذيز

شکل شوارُي ( :)3هذل هفَْهی رابطِي بيي راّبزدّاي هذیزیت هٌابع اًساًی ٍ تعْذ ساسهاًی

 ثفلفاـي ٕٞبٍٙٞي ثيٗ ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ؼـ قيفويىتٓٞبي ٌ٘ٛربٌٖٛ
وبـي ٍٔىُ اوت؛ ثفغي اق ـاٞجفؼٞب ،ؼـ فُٕ ثب يىؽيٍف ترؽاغُ ؼاـ٘رؽ (ٕٞربٍٙٞي
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افمي) .فال ٜٚثف ايٕٗٞ ،بٍٙٞي ثيٗ ؼيٍف ـاٞجفؼٞبي وبقٔبٖ غِّٛبً ؼـ وغص ـلربثتي
ٌ ٚفوت ؼـ ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي (ٕٞبٍٙٞي فٕرٛؼي) زربًِ ؼيٍرفي
اوت.
 آيب ثبيؽ ـاٞجفؼٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ثرفاي ٕٞر ٝوبـوٙربٖ يىىربٖ ثبٌرؽ؟ ثرٝ
فجبـت ؼيٍف آيب ثبيؽ تقٟؽ ٕٝٞي وبـوٙربٖ (ؼائٕري ٛٔ ٚلرت  )... ٚافركايً يبثرؽ ٚ
وبقٔبٖ ثفاي ضفؼ آٖٞب ٞكي ٝٙوٙؽ؟
 ؼـ ٔمبثُ تٕبْ ـاٞجفؼٞبي تقٟؽآففيٗٔ ،ف ٚ ْٟٛاثكاـٞبي وٙتفَ ،لفاـ ؼاـؼ .ثفغري اق
ٔؽيفاٖ ث ٝخبي آـايً قيفويىتٓ ٞبي ٔؽيفيت ٔٙبثـ ا٘ىب٘ي ،خٟت ايدربؼ تقٟرؽ اق
اثكاـٞبي وٙتفِي ثفاي ثٟجٛؼ فّٕىفؼ ،ترأغيف ،غيجرت ،ترفن  ٚخبثرٝخربيي وبـوٙربٖ
اوتفبؼٔ ٜي وٙٙؽ .ؼـ ضميمت ٘ٛفي اثكاـ تغييف وفيـ (تٙؾيٓ لٛا٘يٗ ٔ ٚمفات  ٚفٙبٚـي
اعالفبت)و٘ ٝتبيح قٚؼثبقؼ ٜتفي ٘يك ثٕٞ ٝرفا ٜؼاـؼ؛ ِٚري ـاثغرٝاي ـٚاٌٖرٙبغتي ٚ
ٔتقٟؽا٘ٝي پبيؽاـ ،ايدبؼ ٘ػٛاٞؽ وفؼ.
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