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چکيدٌ:
مذیزیت مسیز ضغلی ،جایگاٌ يیژٌای در ضیًٌی کار ي چارچًب کلی مذیزیت عملکرزد دارد مرذیزیت
مسیز ضغلی مىثع عظیمی است کٍ کارکىان آرمانَای مسیز ضغلی خًیص را عملری مریکىىرذ ي مُرار ،
عالئق ي ارسشَای خًیص را تا ساسمان َمسً میکىىذ مذیزیت مسیز ضغلی ،اتشار ضزيری ساسمان اسرت
سیزا تٍ کارکىان در کسة اَرذا سراسماوی کمری مری کىرذ َرذ ایرلی راَثرزد مرذیزیت عملکرزد مسریز
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ضغلی تز تأمیه ویاسَای اوگیشضی تاالتز کارکىان ،ماوىذ عش وفس ي خًد ضرکًاایی اسرت مقصرذ دي ،،اس
ایه تزکیة اوگیشضی ،تزای ااشایص عملکزد کارکىان ي اثزتخطی ساسماوی ي ترذاي ،رضرذ ترٍ ضرکی یثیعری
استفادٌ میضًد تا تًجٍ تٍ ایه َذ ي محیسوی ضیًٌی کار تًسعٍی مسیز ضغلی ،دي مذاخلٍ در ایره
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مقدمٍ
اٌش چٔ ٝؼیش ؿغّی دس ٔذیشیت افشادٛٔ ،هوٓٛی لوذیٕی ٔوؼوٛة ٔویؿوٛد ِٚوی افوضایؾ
تالؽٞبی اخیش  ٚاػتفبدٜی اٞشٔی اص ا٘ٛاّ ِ٘بْ ٔذیشیت ا٘ؼب٘ی ،دٚثبس ٜتٛرٞٝوب سا ثؤ ٝوذیشیت
ٔؼیش ؿغّی رّت وشد ٜاػت .لبثُ روش اػت و ٝتٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٓٞ ،فشكت ٚ
 ٓٞتٟذیذ ثضسٌی ثشای احشثخـی ػبصٔب٘ی لّٕذاد ٔیؿٛد .دس كٛست ٔذیشیت دسػت ِ٘ ٚبْٔٙوذ
ٔؼیش ؿغّی ،وبسوٙبٖ تـٛیك ٔیؿ٘ٛذ ّٕٓ ٚىشد آ٘بٖ افضایؾ ٔییبثذ .أب اٌش ػٛء ٔذیشیت ؿوٛد
ٔٛرجبت ػشخٛسدٌی ٘یشٚی وبس  ٚثٓ ٝذْ تٙبػت ٟٔبست  ٚؿغُ ٔٙزش ٔیؿٛد.
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ،ربیٍبٚ ٜیظٜای دس ؿیٜٛی وبس  ٚچبسچٛة وّی ٔوذیشیت ّٕٓىوشد داسد.
دس ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی٘ ،یبصٞبی ٓضت ٘فغ  ٚخٛدؿىٛفبیی وبسوٙبٖ ثشآٚسدٔ ٜیؿوٛد ٚ
ساٞجشدی ّٕٓی اػت وٛٔ ٝفمیت فشد  ٚػبصٔبٖ سا ثب یىذیٍش تأٔیٗ ٔیوٙذٔ .ؼیش ؿوغّی یىوی اص
ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت و ٝث ٝد ٚاكُ ٌؼتشد ٜأب ٚیظٚ ٜاثؼت ٝاػت .ا َٚایٗؤ ٝؼویش
ؿغّی ثبیذ ث٘ ٝوٛی ٔذیشیت ٌشدد و ٝوبسوٙبٖ ث ٝثٟجٛد اػتٔذاد خٛیؾ تـٛیك ؿ٘ٛذ تب ثبالتشیٗ
ّٕٓىشد خٛیؾ سا رذای اص تأٔیٗ اٞذاف ػّؼّٔ ٝشاتجی فشدی ،وؼت ٕ٘بیٙذ .د ،ْٚػوبصٔبٖ ثبیوذ
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی سا ثٛٙٓ ٝاٖ ساٞجشدی وبس ػبص ثٝوبس ٌیشد تب ثوب ٞوٓػوٛیی افموی ٕٓ ٚوٛدی
پیـشفتٞبی فشد دس ػبصٔبٖ ،ثٛ٘ ٝآٚسی  ٚسؿذ ػبصٔب٘ی دػت یبثذ .چبِؾٞوب دس ایوٗ ثبفوت آٖ
اػت و ٝچ ٝثبیذ وشد تب ایٗ اكُ دٌٚب٘ٝی ساٞجشد ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ٔؼویش ؿوغّیثٙیوبٖ سا دس
دٚساٖ پیذایؾ ػبختبسٞبی ػبصٔب٘ی ثبسیه ٌ ٚؼتشد ،ٜو ٝفشكتٞبی سؿذ ٕٓوٛدی وٕتوشی ثوٝ
افشاد ٔیدٙٞذّٕٓ ،ی وٙیٓ .دس ایٗ ٔمبِ ،ٝساٜحُٞبیی ثشای غّج ٝثش ایٗ ٔٛهٌٔ ّٛشح ٔوی ؿوٛد ٚ
ػبصٔبٖٞب ٔ ٚذیشاٖ سا رٟت ًشح ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ٞذایت ٔیوٙذ .ایوٗ
ٔمبِ ٝدس اثتذا ٌٔبِجی دس خلٛف چیؼتی ٔؼیش ؿغّی  ٚإٞیت آٖ دس ِ٘وبْ ٔوذیشیت ّٕٓىوشد
ثیبٖ وشد ٚ ٜدس ادأ ٝث ٝتفلیُ دٔ ٚذاخّٔ ٝذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ سا تـشیح ٔیوٙذ.
راَبزد مسيز ضغلی در مدیزیت عملکزد
ٔؼیش ؿغّی ثٔ ٝزٕٝٓٛی ٔـبغّی اًالق ٔی ؿٛد و ٝفشد دس ً َٛص٘ذٌی ؿغّی دس یه
ػبصٔبٖ یب ػبصٔبٖٞبی ٔـبث ٝداؿت ٝاػت .دس ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىشد ،ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی ثٝ
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تأحیشات ٔـتشن فشد  ٚػبصٔبٖ دس پشٚسؽ اػتٔذاد ٍ٘ ٚشؽ فشدی اًالق ٔیؿٛد و ٝدػتیوبثی
ث٘ ٝتبیذ فشدی  ٚػبصٔب٘ی سا ث ٝد٘جبَ داسد .ثٓ ٝجبستی ،ساٞجوشد ٔؼویش ؿوغّی اص ٔهِفوٞٝوبی صیوش
تـىیُ ؿذٜاػت:
 -1تالؽ ػبصٔبٖ دس ؿٙبػبیی ػبثمٝی اػتٔذاد ٍ٘ ٚشؽ وبسوٙبٖ
 -2تالؽ ػبصٔبٖ دس ٓٞػٛیی اػتٔذاد ٍ٘ ٚشؽ وبسوٙبٖ ثب ربیٍبٜٞبی ػبصٔب٘ی
 -3تالؽ  ٚتٛر ٝػبصٔبٖ ث٘ ٝیبصٞبی تىبّٔی وبسوٙبٖ دس حٛصٜٞبی ؿٙبخت ٝؿذٜی اػوتٔذاد ٚ
ٍ٘شؽ
 -4تالؽ ػبصٔبٖ ثشای تأحیشٌزاسی ثش تالؽٞبی ػٌٝب٘ٝی فٛق ثشای دػتیبثی ثو ٝاٞوذاف
ػبصٔب٘ی
 -5تالؽ وبسوٙبٖ ثشای اسصیبثی خٛیؾ  ٚؿٙبػبیی لٛت  ٚهٔف خٛد ثوِ ٝووبٍ اػوتٔذاد ٚ
ٍ٘شؽ
 -6تالؽ وبسوٙبٖ ثشای ٔذیشیت خٛیؾ  ٚتلذی ربیٍبٜٞبی ػبصٔب٘ی و ٝثیـتشیٗ تٙبػت سا
ثب ٍ٘شؽ  ٚاػتٔذادٞبی آ٘بٖ داس٘ذ
 -7تالؽ وبسوٙبٖ دس وؼت پیـشفتٝتشیٗ  ٚهشٚسیتشیٗ اػتٔذادٟٔ ،بست  ٚدا٘ـوی وو ٝدس
ٔؼیش ؿغّی ث ٝآٖ ٘یبص داس٘ذ
 -8تالؽ وبسوٙبٖ ثشای پیـشفت دس ؿغُ  ٚتلذی ثبالتشیٗ ربیٍبٜٞبیی و ٝثوب ٟٔوبستٞوب ٚ
تأٔیٗ ٘یبصٞبی اٍ٘یضؿی آ٘بٖ تٙبػت داس٘ذ.
وبایدَای راَبزد مسيز ضغلی
ٔؼیش ؿغّی دس ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىشد كشفبً تشفیْ یب پیـوشفت ٕٓوٛدی وبسوٙوبٖ اص پّىوبٖ
ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔبٖ ٘یؼت .ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی دس ثبفت ٔذیشیت ّٕٓىوشد ثو ٝاكو َٛاػبػوی
پشٚسؽ افشاد دس حٛصٜٞبی تخللی خٛیؾ  ٚوؼت ٘تبیذ ثشای ػبصٔبٖ  ٚفشد تٛر ٝداسد .دس ایٗ
ٌفتٕبٖ ،حشوت ٕٓٛدی دس ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی ٓشهوی  ٚثشخوٛسداسی اص ؿبیؼوتٍی  ٚدا٘وؾ
پیـشفتٝی رٞٛشی اػتٔ .ؼیش ؿغّی و ٝثخـی اص ٔذیشیت ّٕٓىوشد اػوت ؿوبُٔ ٔوٛاسد صیوش
٘یؼت:
 -1فمي حشوت ٕٓٛدی اص ربیٍبٞی ث ٝربیٍب ٜدیٍش ثذ ٖٚپشثبسػبصی ؿغُ
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 -2كشف حشوت ٕٓٛدی دس فٛاكُ ٔٔیٗ ثٛٙٓ ٝاٖ ثخـی اص خئـی ػبصٔبٖ ثذ ٖٚوؼت
دا٘ؾ یب فشثٟی آ٘بٖ (اػتٔذاد ٍ٘ ٚشؽ)
 -3پیـشفت ٔؼیش ؿغّی وبسوٙبٖ ٔؼتمُ اص پیـشفت ػبصٔب٘ی
 -4تشفیْ دس ٔؼیش ؿغّی ثٛٙٓ ٝاٖ تٟٙب ٔؼئِٛیت وبسوٙبٖ
 -5تشفیْ ٔؼیش ؿغّی وبسوٙبٖ ثٔ ٝخبث ٝیه ٍ٘شا٘ی كشف ػبصٔب٘ی
 -6ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ثذِ ٖٚووبٍ ووشدٖ ػوٛاثك فوشدی ثوب ربیٍوبٜٞوبی
ػبصٔب٘ی
 -7تالؽ ٘بوبفی دس وبسثشد تأحیشٌزاس ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ثشای دػتیبثی ث ٝتٔبِی ّٕٓىشد
ٔ -8ذیشیت تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثٛٙٓ ٝاٖ فٔبِیتٞبی ٔزضا.
اَميت راَبزد مسيز ضغلی در مدیزیت عملکزد
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی٘ ،مؾ ثشرؼتٝای دس ساٞجشد والٖ ٔوذیشیت ّٕٓىوشد داسد.
ثبیذ تٛر ٝداؿت ؤ ٝؼیش ؿغّی یىی اص ٞفت ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت و ٝث ٝوؼت ٞوذف
پیـشفت ٓٞصٔبٖ ػبصٔبٖ  ٚفشد وٕه خٛاٞذوشد .اص ِٔٙش چـٓا٘ذاص ػبصٔب٘ی ،اٌوش ِ٘وبْ ٔؼویش
ؿغّی دسػت ثش٘بٔٝسیضی ،تٛػٔ ٚ ٝارشاء ٌشدد ٔیتٛا٘ذ ٘ٛآٚسی ّٕٓ ٚىشد ػبصٔب٘ی سا افوضایؾ ٚ
ٔیضاٖ سیضؽ وبسوٙبٖ سا وبٞؾ دٞذ اص ػٛی دیٍش ٔٛرجبت ػبصٌبسی ػبصٔب٘ی  ٚثٟی ٝٙػوبصی سا
فشا ٓٞآٚسد ٚ ٜتٟٔذ ٚ ٚفبداسی وبسوٙبٖ سا استمبء ٔیدٞذ.

اهمیت راهبرد مسیر ضغلی
دسترسی به اطالعات مهم
افسایص تعهد
سازگاری نیازها
خودارزیابی
چابکی سازمانی

توسعهی پیوسته
تعیین ضغل مناسب
مطلوبیت تالشها
ضایستهسازی
موفقیت انگیسضی

ضکل ضمارهی ( :)1اهمیت راهبرد مدیریت عملکرد مسیر ضغلیبنیان
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اص ِٔٙش چـٓ ا٘ذاص وبسوٙبِٖ٘ ،بْ ٔؼیش ؿغّی خٛة ث ٝآ٘بٖ أىبٖ ٔیدٞذ و٘ :ٝیبصٞوبی
اٍ٘یضؿی ٘ ٚیبصٞبی تٛػٔ ٝای خٛیؾ سا ثشآٚسد ٜوٙٙذ ٙٞشٞوبی ؿوغّی خوٛد سا ؿٙبػوبیی ٚ
تمٛیت ٕ٘بیٙذ ث ٝسؿذ ؿغّی خٛد ػشٓت ثجخـٙذ ٕٓ ٚش ٔؼیش ؿغّی خٛد سا ٔفْٟٛداس وٙٙذ
دس ٟ٘بیت ایٗ و ،ٝثتٛا٘ٙذ ثیـتشیٗ خـٛٙدی ؿغّی ٕٞ ٚبٍٙٞی سا دس ص٘ذٌی فشا ٓٞآٚس٘ذ .اٌش
ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی ٔذیشیت ٘ـٛد یب ثذ ٔذیشیت ؿٛد ٝ٘ ،تٟٙب دس حٛصٔ ٜذیشیت ّٕٓىشد ثّىٝ
دس وُ ػبصٔبٖ ،آؿفتٍی ثٚٝرٛد ٔی آٚسد .دس ادأ ،ٝثشخوی ٔٛهوٓٛبت ثؼویبس ٟٔوٓ ٌٔوشح
ٔیٌشدد و ٝثش إٞیت ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی دس ٔذیشیت ّٕٓىشد تأویذ داس٘ذ:
تًسعٍی پيًستٍ
تٛػٔٝی پیٛػتٝی افشاد ،صٔب٘ی أىبٖپزیش اػت و ٝتٛػٔ ٝثًٛٝس ِ٘بْٔٙذ ثبؿذ  ٚساٞجشد
ٔؼیش ؿغّی ث ٝدسػتی ارشا ٌشدد .ایٗ تٛػٔ ٝث ٝؿىُ تىبّٔی ٌٙٔ ٚمی اتفبق ٔیافتوذ .ثوشای
ٔخبَٔ ،ؼیش ؿغّی ثش٘بٔٛ٘ٝیغ سایب٘ ،ٝاٌش ثٝدسػتی تشػویٓ ٌوشدد ،تجوذیُ آٖ ثو ٝثش٘بٔوٝی
تٛػٔٝی ٔف ْٟٛداس ٔؼویش ؿوغّی ،آػوبٖ خٛاٞوذثٛد .ثوذیٗ ٚػویّٚ ٝیظٌویٞوبی سفتوبسی ٚ
اػتٔذادٞبیی و ٝثش٘بٔٛ٘ ٝیغ سایب٘٘ ٝیبص داسد تب دس ٔؼیشٞبی ؿغّی حشوت وٙذ ،لبثُ تشػیٓ
اػتِ .زا دس حمیمت دس ِ٘بْ ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی حشفٝای ،تشػویٓ ٍ٘وشؽ  ٚاػوتٔذاد،
ثیؾ اص حشوت دس ٔؼیش ربیٍب ٜإٞیت داسد .ثشای وؼت احشثخـی  ٚتوأحیش ٚالٔوی ،سؿوذ ٚ
تٛػٔ ٝی وبسوٙبٖ ثیؾ اص حشوت ٕٓٛدی إٞیت داسد .ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی ِ٘بْٔٙوذ وٕوه
ٔیوٙذ ؿشایي تٛػٔٝی پیٛػت- ٝو ٝػت ٖٛتٙٔٛٙذ ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت -ایزبد ٌشدد.
قزار دادن افزاد مىاسب در جایگاٌ مىاسب
ٔٛفمیت پبیب٘ی ٔذیشیت ّٕٓىشد اص ًشیك افشادی حبكُ ٔیؿٛد و٘ ٝمؾ خوٛیؾ سا ثوٝ
خٛثی ایفبء وشد ٜثبؿٙذ  ٚثشای آٖ ؿغُ وبٔالً ٔٙبػت ثبؿوٙذ .ثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش ؿوغّی،
ٚسٚدی ٌٔ ٚ ٟٓبْ ثؼیبس حؼبػوی دس تٔیویٗ ربیٍوبٙٔ ٜبػوت وبسوٙوبٖ دس ػوبصٔبٖ اػوت.
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،ؿبُٔ اسصیبثی اػتٔذاد ٍ٘ ٚشؽ وبسوٙبٖ ٓٞ ٚػٛیی آٖ ثب ُٚبیف ٚ
ربیٍبٜٞبی ػبصٔب٘ی اػت .ایٗ س٘ٚذ ،ثًٛٝس خٛدوبس ثبٓوج ٔویؿوٛد افوشاد دس ربیٍوبٜٞوبی
ٔٙبػت لشاس ٌیش٘ذ.
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بُبًد تالشَا
ٚلتی وبسوٙبٖ دس ربیٍبٜٞبیی لشاس ٌیش٘ذ وٙٔ ٝبػت ثب تٛإ٘ٙذی آٖٞبػوت ،ثوب وٕتوشیٗ
تالؽٔٔ ،زضٔ ٜیوٙٙذِٛٙٔ .س ایٗ ٘یؼت و٘ ٝجبیذ ػختوٛؽ ثبؿٙذ دس حمیمت افشاد صٔب٘ی
تالؽ  ٚػختوٛؿی ٔی وٙٙذ و ٝاػتٔذاد آ٘بٖ ثب وبسؿوبٖ ٔٙبػوت ثبؿوذ .دس ایوٗ كوٛست
وبسوٙبٖ ٔتٛر٘ ٝیؼتٙذ و ٝوبس ػخت یب تالؽ آ٘بٖ اػت و ٝث ٝثبس ٔی٘ـیٙذ صیشا وبس ثشای
آ٘بٖ ثؼیبس ِٕٔٔٛی ؿذٜاػت .أب اٌش ثیٗ ٟٔبست  ٚوبس تٙبػت ٚرٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ،افوشاد ثوب
ٚرٛد تالؽ ثؼیبس صیبد  ٚػپشی وشدٖ سٚصٞبٞ ،فتٞٝبٔ ،بٜٞب  ٚیب ػبَٞب تالؽ٘ ،تبیذ ٘وبچیضی
ثٝدػت ٔیآٚس٘ذ.
ضایستٍ ساسی
ًجك تشتیت ٌٔٙمی ثبال ،ػبصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ ثب اػتفبد ٜاص ِ٘بْ تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیوضی ّٕٓوی
ٔؼیش ؿغّی ،ثیٗ ؿبیؼتٍیٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی تٕبیض لبئُ ؿٛد .ثشای ایٗوو ٝفوشدی دس ووبسی
ػشآٔذ ٍٕٞبٖ ؿٛد ،د ٚالذاْ ثبیذ ا٘زبْ ؿٛد ا َٚایٗ و ٝفشد ثبیوذ ثویٗ اػوتٔذاد ٍ٘ ٚوشؽ
خٛیؾ  ٚؿغّی ؤ ٝیخٛاٞذ د٘جبَ وٙذ ٓٞػٛیی ایزبد وٙذ .د ْٚآٖو ٝفشد ثبیذ پیٛػوت ٝثوب
وؼت اػتٔذادٟٔ ،بست  ٚدا٘ؾ دس وبس یب ٔؼیش ؿغّی پیـشفت وٙذ .ث ٝیمیٗ ،ا٘زوبْ ایوٗ دٚ
أش هشٚسی وٕه خٛاٞذ وشد تب افشاد ثب ؿبیؼتٍیٞبی خبف پشٚسؽ یبثٙذ .پیٌیشی ایٗ دٚ
رٙج ،ٝثخؾ رذایی٘بپزیش ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی خٛة اػت.
مًفقيت اوگيشضی
پیـشفت دس ٔؼیش ؿغّی یىی اص ٔٙبثْ لذستٕٙذ تأٔیٗ ٘یبصٞبی اٍ٘یضؿی ثبالتش ٔب٘ٙذ ٓضت
٘فغ اػت .یىی اص ٔٛهٓٛبت ٔ ٟٓدس ثیـتش ػبصٔبٖٞبی أشٚصی ٘یوض ٕٞویٗ اػوت .ثیـوتش
وبسوٙبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٘یبصٞبی اٍ٘یضؿی پبئیٗ تش ٔب٘ٙذ ٘یبصٞبی ثذ٘ی ،أٙیتی  ٚارتٕبٓی سا توأٔیٗ
وٙٙذ ،أب فشكت چٙذا٘ی دس اختیبس آ٘بٖ ٘یؼت و٘ ٝیبصٞبی ثبالتش سا تأٔیٗ ٕ٘بیٙذ .وبسوٙوب٘ی
و ٝػبصٔبٖ ث ٝآ٘بٖ فشكت تأٔیٗ ایٗ ٘یبصٞب سا ٕ٘یدٞذ ،ثوشای توأٔیٗ آٖ ثو ٝد٘جوبَ ٔٙوبثْ
ثیش٘ٚی ٔیس٘ٚذ .ثب تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ایٗ أىبٖ ثشای  ٕٝٞفشأ ٓٞی ؿوٛد توب
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٘یبصٞبی ثبالتش خٛد سا تأٔیٗ وٙٙذِ .زا ثب ٔذیشیت ػبختبس اٍ٘یضؿی ثبالتش وبسوٙبٖ ٔیتٛا٘ذ ثٝ
اٚد ّٕٓىشد دس ػبصٔبٖ دػت یبثٙذ.
دستزسی بٍ داوص بسيار مُم
ّٕٓىشد احشثخؾ ػبصٔبٖ تب حذ صیبدی فمي ث ٝوبسوٙب٘ؾ ثؼتٍی داسدّٕٓ .ىشد احوشثخؾ
وبسوٙبٖ ٘یض ٘ؼجتبً ثٔ ٝیضاٖ دا٘ؾ آ٘بٖ ثؼتٍی داسدٚ .لتی ساٞجشد ٔؼیش ؿوغّی ثو ٝؿویٜٛی
ّٕٓی ٔفْٟٛػبصی  ٚارشا ؿٛد ،ا٘جبؿت وبسوٙبٖ آٌب ٜسا ث ٝد٘جبَ خوٛد خٛاٞوذ داؿوت .اٌوش
ساٞجشد ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ثب صیشوی ًشاحی ؿذ ٜثبؿذٞ ،شیه اص حشوت ٞبی ٕٓٛدی
 ٚافمی وبسوٙبٖ ،استجبى ٘ضدیىی ث ٝاستمب ٚ ،پشثبسی دا٘ؾ پبیٝی آ٘بٖ خٛاٞذ داؿتٔ .وذیشیت
ٔؼیش ؿغّی ث ٝدِیُ ٘مؾ دا٘ؾ آفشیٙی خوٛد ،ربیٍوبٕٟٔ ٜوی دس چوبسچٛة ووُ ٔوذیشیت
ّٕٓىشد داسد.
افشایص تعُد کارکىان
فمذاٖ ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی ٌٔٙمی ٚ ٚالٔی دس ػبصٔبٖ ،یىی اص ٔهحشتشیٗ ٓٛأُ سیضؽ ٘یشٚ
اػت .وبسوٙبٖ اٌش دس ػبصٔبٖ ،فشكت سؿذ ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ ،ث ٝد٘جوبَ فشكوتٞوبی سؿوذ دس
ثیش ٖٚاص ػبصٔبٖ خٛاٙٞذثٛد .دس ٘تیزٝی سیضؽ وبسوٙبٖ ،تأحیش ٔٙفوی ثوش تٟٔوذ  ٚسٚحیوٝی
وبسوٙبٖ خٛاٞذ ٌزاؿت .اٌش سیضؽ ٘یش ٚپذیذٜای سٚصٔشٌ ٜشدد دػتیبثی حتی ثوّٕٓ ٝىوشد
ٔتٛػي ،دؿٛاس خٛاٞذ ثٛدِ .زا تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،ساٞجشدی اػت و ٝ٘ ٝتٟٙوب
ثشای وبٞؾ ٔیضاٖ سیضؽ وبسوٙبٖ ثّى ٝثشای افضایؾ تٟٔوذ وبسوٙوبٖ ٘یوض ٔویتٛا٘وذ ٔوٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٌیشد .چشا و ٝوبٔالً ٔـخق اػت ٚلتی حشوت ؿغّی وبسٔٙذ ث ٝسٚؿٙی تشػیٓ
ؿٛد ،تشن وبس  ٚیبفتٗ وبس رذیذ دؿٛاس خٛاٞذثٛد .تشػویٓ دسػوت ٔؼویش ؿوغّی ،تٟٔوذ ٚ
ٚفبداسی وبسٔٙذ ث ٝػبصٔبٖ سا تمٛیت ٔیوٙذ.
َماَىگی بيه وياسَای ديجاوبٍ
توبد راتی ثیٗ ٔٙبفْ وبسفشٔبیبٖ  ٚوبسوٙبٖٛٔ ،اْ٘ ثؼیبسی دس سا ٜپیـشفت ٛ٘ ٚآٚسی دس
ػبصٔبٖ ثٚٝرٛد ٔی آٚسدِ ،زا ٕٞبٍٙٞی ٓبُٔ ٕٟٔی اػت و ٝافضایؾ ٘ٛآٚسی ّٕٓ ٚىشدٞوبی
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ثضسي سا دس ػبصٔبٖ توٕیٗ ٔی وٙذٕٞ .بٍٙٞی ثوٙٔٔ ٝوی تٔبٔوُ ثویٗ ٘یبصٞوبی وبسوٙوبٖ ٚ
ػبصٔبٖ اػت .تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّیٚ ،ػیّٝی لبثوُ آتٕوبد ثوِٙٔ ٝوٛس تشویوت
٘یبصٞبی دٚرب٘ج ٝدس ؿشایي ٕٞب ًٙٞخٛاٞذثٛد .ثب ٍ٘ب ٜػٌویٔ ،یتٛاٖ ٌفوت ٞوش ػوبصٔب٘ی
ٕٞب٘ٙذ وبسوٙب٘ؾ آسصٚی س ؿذ داسد .ثب ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی ،ایٗ د ٚآسص( ٚآسصٚی ػوبصٔبٖ ٚ
وبسوٙب٘ؾ) پی٘ٛذ ٔفْٟٛداسی ثب یىذیٍش ثشلشاس وشد ،ٜثًٛٝسیو ٝسؿذ یىی ث ٝدیٍشی ثؼتٍی
خٛاٞذ داؿت.
خًدارسیابی
ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی ،وبسوٙبٖ سا تـٛیك ٔیوٙذ و ٝث ٝخٛد اسصیبثی الذاْ وٙٙذ توب اسصؽٞوب،
ٟٔبستٞب ،ؿبیؼتٍی ٞبی ؿغّی ٓ ٚالیك خٛیؾ سا ؿٙبػبیی  ٚدسن ٕ٘بیٙذِ٘ .بْ ٔؼیش ؿغّی
ٓٞچٙیٗ اص تالؽٞبی وبسوٙبٖ دس تٌجیك تٛإ٘ٙذیٞبی خٛد ثب وبس ػبصٔب٘ی پـتیجب٘ی ٔیوٙذ.
ایٗ ِ٘بْ وبسوٙبٖ سا ٞذایت  ٚسإٙٞبیی ٔیوٙذ تب چـوٓ ا٘وذاص  ٚكوٛست ٚهؤیت خوٛد سا
ٔتٙبػت ثب ٔأٔٛسیتٞبی ػبصٔب٘ی ٚفك دٙٞذٚ .الٔیوت ایوٗ اػوت وو ٝػوبصٔبٖٞوب ٞوش چوٝ
ٔیخٛاٙٞذ ا٘زبْ ٔیدٙٞذ أب ایٗ تالؽ افشاد اػت و ٝخیّی إٞیت داسد ثشای ایٗوو ٝایوٗ
تالؽٞب ٌّٔٛة ،احشثخؾ ٔ ٚفْٟٛداس ثبؿذ ،خٛداسصیبثی ِ٘بْٔٙذ ،پیؾ٘یبص  ٚأىب٘ی اػت وٝ
ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی فشأ ٓٞیآٚسد.
افشایص چابکی کارکىان ي ساسمان
ثیـتش ػبصٔبٖٞب ثّٓ ٝت ایٗ و ٝوبسوٙبٖ  ٚدس ٘تیز ٝػبصٔبٖ ،فبلذ اٍ٘یضؽ ؿغّی ٞؼتٙذ،
لبدس ث ٝاسائّٕٓ ٝىشد خٛثی ٘یؼتٙذّٕٓ .ىشدٞبی ثضسي ثشای افشاد  ٚػوبصٔبٖٞوبییٕٔٔ ،وِٛی
رّٔ ٜٛی وٙذ و ٝاص ِ٘ش ؿغّی چبثه ثبؿٙذ .ایٗ چبثىی اص ٍ٘بٔ ٜخجت آ٘بٖ اص آیٙذ ٜػشچـٕٝ
ٔی ٌیشدٞ .ش وبسٔٙذی ٕٞب٘ٙذ ػبصٔبٖٔ ،أٔٛسیتی دس ٔؼیش ؿغّی داسدٞ .ش وبسٔٙذی ٔـوغَٛ
ا٘زبْ ٔأٔٛسیت اػت ٞ ٚش ٚلت ٔأٔٛسیت سا ا٘زبْ ٔیدٞذٛٔ ،رت تٔبِی ػبصٔب٘ی ٔویؿوٛد.
ایٗ س٘ٚذ ص٘ذٌی ؿغّی دس ػبصٔبٖٞبیی اػت و ٝساٞجشد ٔؼیش ؿغّی سا ثًٝوٛس ّٕٓوی اروشا
وشد ٜا٘ذ .ایٗ چبثىی ،اٌ٘ٔبف پزیشی ػبصٔب٘ی سا تمٛیوت  ٚثو ٝػوبصٔبٖ أىوبٖ ٔویدٞوذ ثوٝ
تغییشات ٔویي ث ٝػشٓت پبػخ دٞذ.
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پيصران َا ،مداخلٍَا ي راَبزد مدیزیت عملکزد مسيز ضغلیبىيان
ٞذف اكّی ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىوشد ٔؼویش ؿوغّیثٙیوبٖٔ ،وذیشیت ٔمبكوذ دٌٚب٘وٝی
تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی اػتٔ .ملذ ا ،َٚاحشٌزاسی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ثوش توأٔیٗ ٘یبصٞوبی
اٍ٘یضؿی ثبالتش وبسوٙبٖٔ ،ب٘ٙذ ٓضت ٘فغ  ٚخٛد ؿىٛفبیی اػتٔ .ملذ د ،ْٚاص ایوٗ تشویوت
اٍ٘یضؿی ثشای افضایؾ ّٕٓىشد وبسوٙبٖ  ٚاحشثخـی ػبصٔب٘ی  ٚتذا ْٚسؿذ ثو ٝؿوىُ ًجیٔوی
اػتفبدٔ ٜیؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٞذف  ٚثش اػبع ٔجوب٘ی ِ٘وشی ٔ ٚووهص٘وی ؿویٜٛی ووبس
تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ،دٔ ٚذاخّ ٝث ٝؿشح ریُ ایزبد ٌشدیذ ٜو ٝساٞجوشد ٔوذیشیت ّٕٓىوشد
ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ سا ّٕٓی ٔیوٙذ:
 -1پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ
ٟ٘ -2بدی ٝٙوشدٖ ٔذیشیت ّٕٓىشد ثب ػشٔبیٌٝزاسی دس ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی.
یاول:پزورشمذیزیتعملکزدمسیزضغلیبنیان


مذاخله
تٛػوؤ ٚ ٝارووشای ثش٘بٔووٝی تٛػوؤٝی ٔؼوویش ؿووغّی ػووبصٔبٌٖؼووتشُٚ ،یفووٝای ثؼوویبس
چبِؾثشاٍ٘یضی داسد .اغّت ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی وٞ ٝذف آٖٞب اٍ٘یضؽ افشاد ٚ
تأٔیٗ اٍ٘یضٜٞبی آ٘بٖ اػت ،ثٙٔ ٝجْ ػشخٛسدٌی تجذیُ ٔیؿ٘ٛذ و ٝدس ٟ٘بیت ث٘ ٝبوبسآٔذی
ػبصٔب٘ی ٔٙزش ٔیٌشدد .ثشسػی  ٚتزضی ٚ ٝتوّیوُ ثش٘بٔوٞٝوبی تٛػؤٝی ٔؼویش ؿوغّی دس
ػبصٔبٖٞب حبثت وشد ٜاػت وٕ٘ ٝیتٛاٖ ثیٗ ثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی و ٝثشای ٞش وغ
دس ػبصٔبٖ ثٟشٜای داؿتٝثبؿذ  ٓٞ ٚچٙیٗ ثشای ػبصٔبٖ احشثخؾ ثبؿذ ،تٛاصٖ ثشلشاس وشد .ایٗ
چبِؾ ٔ ٚوذٚدیت ث ٝدِیُ یه ػٛء تفب ٓٞاػوت وو ٝتٛػؤٝی ٔؼویش ؿوغّی ثوٙٔٔ ٝوبی
ربث ٝربیی ًِٛی دس ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی  ٚوؼت لذست  ٚالتذاس ثیـتش اػت.
سٚؿٗ اػت ٞش ػبصٔب٘ی دس ٚاٌزاسی ٔؼئِٛیت ثو ٝافوشاد  ٚحشووت پیٛػوتٝی آ٘وبٖ دس
پّىبٖ ػبصٔب٘ی ثب ٔوذٚدیتٞبیی سٚثٝس ٚاػت .افشادی و ٝث ٝلذست  ٚػّؼٔ ٝشاتوت سػوٕی
ػبصٔب٘ی أیذ داس٘ذٚ ،لتی ٔٛفك ٕ٘یؿ٘ٛذ ربیٍبٜٞوبی اسؿوذ ػوبصٔب٘ی سا ثوٝدػوت آٚس٘وذ،
ػشخٛسدٔ ٜی ؿ٘ٛذ .ایٗ ػٛء تفب ٓٞثٕٞ ٝشا ٜػٛء ٔذیشیت ا٘تِبسات ٔؼیش ؿغّی وبسوٙوبٖ ٚ
ٓذْ ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبػت تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی وبسوٙبٖ ،ثبٓج ٔیٌشدد تب ػبصٔبٖ ٘تٛا٘وذ اص
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تأحیش ٔذیشیت ٔ ؼیش ؿغّی دس ساٞجشد اػوتفبد ٜووشد ٚ ٜثوب افوضایؾ ّٕٓىوشد ،ثو ٝاحشثخـوی
ػبصٔب٘ی دػت یبثذٔ .ذاخّ ٝی پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىوشد ٔؼویش ؿوغّیثٙیوبٖ ثوب تٛرو ٝثوٝ
٘بوبسآٔذیٞبی ٔٛرٛد  ٓٞ ٚچٙیٗ ثٟتشیٗ سا ٜووبس تٛػؤ ٝیبفتو ٝاػوت .ایوٗ ٔذاخّو ٝاص 10
پیؾساٖ تـىیُ ؿذ ٜو ٝوبسثشد آ٘بٖ ٘ ٝتٟٙب ث ٝؿی ٜٛی وبس ٔؤ ِٓٙوذیشیت ٔؼویش ؿوغّی
وٕه ٔیوٙذ ثّىٙٔ ٝبدی  ٚپیؾلشا َٚاِّٚیٝی تٔبِی ّٕٓىشد خٛاٞذثٛد.
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پیش
پیؾساٖ اِٚی ٝدس پشٚسؽ ٔذاخّٝی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیوبٖ ،ثش٘بٔوٝسیوضی ثوشای
ثش٘بٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی اػت ایٗ ثش٘بٔو ٝثبیوذ روبْٔٔ ،توٛاصٖ  ٚساٞجشدٔوذاس ثبؿوذ .توالؽ ثوشای
تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ِ٘بْٔٙذ ،ثبیذ ثب ثش٘بٔٝسیضی ثبؿذ تب پبػخٌٛی ٘یبصٞبی اٍ٘یضؿی وبسوٙوبٖ ٚ
هشٚستٞبی ّٕٓىشدی ػبصٔبٖ ثبؿذ .ثٔ ٝفٚ ْٟٛالٔی ،ثیـتش ػبصٔبٖٞب -چٔ ٝوشنٔوذاس  ٚچوٝ
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كٔٙتی -دس ػٌح ٚػیٔی ث ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی تٛرو٘ ٝذاؿوت ٚ ٝآٖ سا تجیویٗ ٘ىوشدٜا٘وذ.
ػبصٔبٖٞبی كٔٙتی ،تـشیفبت  ٚػوبختبسٞبی ٓوشین ًٛ ٚیوُ ػوبصٔب٘ی ٞ ٚوٓچٙویٗ ثو٘ ٝوٓٛی
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ربٌٔٔٝشایب٘ ٚ ٝثو ٝثش٘بٔوٞٝوبی تٛػؤٝی افشاًوی ٌوشایؾ داؿوتٝا٘وذ.
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ربٌٔٔٝشایب٘ ٝثٙٔٔ ٝی اسایٝی فشكت ثشاثش ث ٝتالؽٌش  ٚغیش توالؽٌوش دس
فٛاكُ ٔٔیٗ ،ثشای پیٕٛدٖ ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی اػت .پیـشفت دسایٗ ٔؼیش ؿوغّی فبلوذ ٞوش
ٌ ٝ٘ٛآٔبدٌی دس٘ٚی ٔب٘ٙذ ثٟجٛد ّٕٓىشد  ٚوؼت ٟٔبستٞبی رذیذ اػت .فشم ثش ایٗ اػت ووٝ
تزشث ٝدس ربیٍبٜٞبی پبئیٗ وفبیت ٔیوٙذ و ٝافشاد ،ربیٍبٜٞبی ثبالتش سا اؿغبَ وٙٙذ .ػوبصٔبٖٞوبی
ٓلش اًالٓبت ث ٝپیذایؾ ػبختبسٞبی ػبصٔب٘ی ٔب٘ٙذ ٔبتشیغٔ ،ؼوٌحٚ ،احوذٞبی وؼوت  ٚووبس
ساٞجشدی  ٚاٍِٞٛبی ؿجىٝای ٔٙزش ؿذٜاػت و ٝس٘ٚذ ثش٘بٔٝسیضی ٔؼویش ؿوغّی  ٚربثوٝروبیی ٚ
حشوت وبسوٙبٖ دس ٔؼیش ؿغّی سا تیش ٚ ٜوبٔالً ٘بٔـخق وشد ٜاػت .ثٞ ٝش حوبَ ،تٔوذاد ا٘وذوی
ػبصٔبٖ ،ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی ػٙتی سا ثٕٞ ٝشا ٜػبختبسٞبی ٔوذیشیت پوشٚط ٜد٘جوبَ ٔویوٙٙوذ.
ث٘ٝذست ثب ػبصٔبٖٞبیی سٚثٝسٔ ٚیؿٛیٓ و ٝثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔؼویش ؿوغّی ووبٔالً ٔـخلوی سا
ارشا وشدٜثبؿذ .دس ثیـتش ػبصٔبٖٞب ،ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی فبلذ ِ٘بْ ٔ ٚذیشیت ثوٛد ٚ ٜثوذٖٚ
چبسچٛة فٔبِیت ٔیوٙذٚ .لتی و ٝتٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ثب ا٘ذیـٔ ٝوذیشیت ٘ـوٛد ،ثو ٝپشثوبسی
ٔؼیش ؿغّی وبسوٙبٖ  ٚث ٝاحشثخـی ػبصٔبٖ وٕه ٘خٛاٞذ وشد .اص ایٗس ٚتٛػؤٝی ٔؼویش ؿوغّی
ربْٔ ٔ ٚتٛاصٖ ٓٞ ٚچٙیٗ داؿتٗ ثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ساٞجشدی ،اِٚیٗ ٌوبْ دس ؿویٜٛی
وبس ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی تأحیشٌزاس خٛاٞذثٛدٌ .بْٞبی صیش ٘ـبٖ ٔیدٞذ ثوشای تٛػؤٝی چٙویٗ
ثش٘بٔٝای ث ٝچ ٝچیضٞبیی ٘یبص اػت:
گام اٍل :بزرسی عزحّای ساسهاًی
س٘ٚذی و ٝدس تٛػٔٝی ثش٘بٔٞٝب دس ػٌح ػوبصٔبٖ ثوٝووبس ٔویسٚد دس ٕٞو ٝروب ؿوبُٔ
تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی اػت .اص آٖربیی و ٝثش٘بٔٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿوغّی ثبیوذ ثوب سؿوذ ٚ
ثش٘بٔ ٝػبصٔبٖ ٌٔبثمت داؿتٝثبؿذ ،ایٗ ثش٘بٔٞٝب ثبیذ ث ٝدلوت ثشسػوی ؿو٘ٛذ .ثوشای ٔخوبَ،
ػبصٔبٖ ٕٔىٗ اػت ثشای ٔٔشفی فٙبٚسی رذیذٚ ،سٚد ث ٝثبصاسٞبی رذیذ ،ثؼوتٗ ٚاحوذٞب یوب
ػشٔبیٌٝزاسی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس وؼت  ٚوبس ساووذ ،ثش٘بٔوٞٝوبیی داؿوتٝثبؿوذٞ .وش یوه اص ایوٗ
ثش٘بٔٞٝبی ػبصٔبٖ ،تأحیشات چـٌٓیشی ثش تٛػٔ ٚ ٝارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿوغّی
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خٛاٙٞذ داؿتِ .زا ثش٘بٔٞٝبی ػبصٔبٖ ثبیذ ٔجٙب  ٚصیش ثٙبی ٞش ٘و ّٛثش٘بٔوٝسیوضی تٛػؤٝی
ٔؼیش ؿغّی ثبؿذِ .زا ثش٘بٔٞٝبی ػبصٔب٘ی ثبیذ ثشسػی ؿو٘ٛذ  ٚدس ٌوبْ ا ،َٚػوٕت  ٚػوٛی
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ٔـخق ٌشدد.
گام دٍم :بزرسی کارکزد ،اًضباط ٍ ساختار ساسهاًی
ٌبْ د ْٚدس استمبی ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ،ثشسػی دلیك ػبختبس ػوبصٔب٘ی اػوت.
ایٗ ثشسػی ؿبُٔ ثخؾٞب یب ا٘وجبى ػبصٔبُٖٚ ،بیف دس ػبصٔبٖ ٔب٘ٙوذ ّٕٓیوبت ،ثبصاسیوبثی،
تِٛیذ ،أٛس ٔبِی ٔ ٚذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی اػت ،ایٗ و ٝچٍ ٝ٘ٛوبسٞب دس ػبصٔبٖ رشیوبٖ داسد
 ٚچٍ ٝ٘ٛوبسوشدٞب ثبیذ تزضی ٚ ٝتوّیُ ؿ٘ٛذ؟ ایٗ الذأبت وٕه ٔیوٙذ وبسوشدٞبی ٔىُٕ
 ٚاكّی ػبصٔبٖ ؿٙبخت ٝؿ٘ٛذ.
گام سَم :بزرسی راُّای هسیز ضغلی
پغ اص ثشسػی وبسوشد ،ػبختبس  ٚساٞجشد ػبصٔب٘ی ٌبْ ثٔذی ؿٙبخت ساٜٞبی ٔؼیش ؿغّی
ٔٛرٛد دس ػبصٔبٖ اػت .ثشای ٔخبَ چشا  ٚچٍ ٝ٘ٛچٙوذ ستجو ،ٝپؼوت  ٚربیٍوبٌ٘ٛ ٜوبٌ ٖٛدس
ػبصٔبٖ ٚرٛد داسدٟٓٔ .تش ایٗو ٝوبسٔٙذ چٍ ٝ٘ٛاص ربیٍبٜٞبی پبئیٗ ث ٝربیٍبٜٞبی ثوبالتش دس
ػّؼّٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی كٔٛد ٔیوٙذ .ثٚٝیظ ٜثبیذ ایٗ ٔٛسد ثشسػی ؿٛد و ٝآیب ساٜٞبی ٔؼیش
ؿغّی ثشای تٕبْ ربیٍبٞ ٜبی ػبصٔب٘ی یىؼبٖ اػت یب ثشای وبسوشدٞب  ٚربیٍبٜٞوبی ٌ٘ٛوبٌٖٛ
تفبٚت داسد .دس ثیـتش ٔٛاسد ،سؿذ ٔؼیش ؿغّی  ٚفشكت تشلوی دس ربیٍوبٜٞوبیی وو ٝداسای
وبسوشدٞبی اكّی ثٛد ٜدس ٔمبیؼ ٝثب ربیٍبٜٞبیی و ٝداسای وبسوشدٞبی ٔىُٕ  ٚغیشٞ ٜؼوتٙذ
ثیـتش اػت.
گام چْارم :بزرسی خظهطیّای تَسعِی هسیز ضغلی فعلی
ثشسػی ٔفلُ خئـیٞبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی فّٔی ٔب٘ٙذ خئـیٞبی تشفیْ ثؼویبس
إٞیت داسد .ایٗ خئـیٞب ثبیذ ثشسػی  ٚخبػتٍب ٚ ٜاستجبى آ٘بٖ ثب سؿذ  ٚػبثمٝی ػبصٔب٘ی
تزضی ٚ ٝتوّیُ ٌشدد .دس ایٗ ثیٗ ٔٛهٓٛبتی و ٝصیشثٙبی فٔبِیتٞبی تشفیْ سا ؿىُ ٔیدٙٞذ
ثبیذ ثًٛٝس ٚیظٔ ٜـخق ؿ٘ٛذ.
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گام پٌجن :بزرسی ارتباط بیي خظهطیّای تَسعِی هسیز ضغلی با دیگز کارکزدّای هٌابع
اًساًی
أىبٖ داسد ثش٘بٔ ٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی حبوٓ ،استجبى ٔؼتوىٕی ثب وبسوشدٞبی دیٍوش
ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٔب٘ٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ،اسصیبثی ّٕٓىشدِ٘ ،بْ ثبصخٛسدٌیشی  ٚآٔوٛصؽ
٘ذاؿت ٝثبؿذ .ث٘ٝذست دس ػبصٔبٖ ٞب تٕبْ وبسوشدٞبی ٔذیشیت ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثًٛٝس ٔؼتمُ ٚ
ٔٔٙبداس ٚرٛد داس٘ذِ٘ .بْ تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی و ٝاستجبى هٔیف ثب دیٍش وبسوشدٞبی ٔٙبثْ
ا٘ؼب٘ی داؿت ٝثبؿذ ٘یض هٔیف خٛاٞذثٛدٙٓ .لش ٕٟٔی و ٝثبیذ دس س٘ٚذ تٛػٔٝی ثش٘بٔٔ ٝؼیش
ؿغّی ثشسػی ؿٛد ،استجبى ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی ثب دیٍش وبسوشدٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثًٛٝس ٚیوظٚ ٜ
استجبى آٖ ثب فّؼفٙٔ ٝبثْ ا٘ؼب٘ی ثًٛٝس وُ اػت.
گام ضص :بزرسی سابقِ هٌابع اًساًی
ثِٛٙٔ ٝس استمبی ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی احشثخؾ و ٝثتٛا٘ذ ٘یبصٞبی ٚالٔی ٔؼویش
ؿغّی تٕبْ وبسوٙبٖ سا پبػخ ٌ ٛثبؿذ ،الصْ اػت ػبثمٙٔ ٝبثْ ا٘ؼب٘ی دس ػوبصٔبٖ ثو ٝتفلویُ
ثشسػی  ٚتزضی ٚ ٝتوّیُ ؿٛد .ایٗ ثشسػی ثبیذ ؿبُٔ كالحیتٞبی دا٘ـوٍبٞی ،تزشثوٞٝوبی
ؿغّی ،ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّیٟٔ ،بستٞب ،تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔذیشیتی ،حشوت ٔؼیش ؿغّی وبسوٙوبٖ
دس ٌزؿتِٛٔ ٚ ٝفٞ ٝبی ٍ٘شؿی ثبؿذ .ایٗ ثشسػی دس ٍٙٞبْ تٟیٝی ثش٘بٔٝی تٛػؤٝی ٔؼویش
ؿغّی ػٛدٔٙذ خٛاٞذثٛد.
گام ّفتن :بزرسی اًعغافپذیزی ٍ پیزایگیّای هٌابع اًساًی
ایٗ ٓبُٔ دیٍشی اػت و ٝوبسثشد ٕٟٔی دس ًشاحی ثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی داسد.
ػبصٔبٖٞبی دٚساٖ كٔٙتی  ٚػبصٔبٖٞبی التلبد ٔذسٖ ٔب٘ٙذ فٙبٚسی اًالٓبت ،خذٔبت ٔبِی،
پزیشایی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚغیش ٜدس ثشاثش پیشایٍیٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ،حؼبع ٞؼتٙذ صیشا ٘یشٞٚبی
ثبصاس  ٚفٙبٚسی ث ٝؿذت ٔتغیش ٞؼتٙذ .ایٗ تغییشات ٘یض ث ٝپیشایٍی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ػوبصٔبٖ
ٔٙزش ٔیٌشدد .ایٗ پیشایٍیٞب سا ٔیتٛاٖ ثب وبسآٔذی ٔذیشیت ووشد ثو ٝؿوشى آٖوو ٝایوٗ
٘یشٞٚب اٌ٘ٔبفپزیشی دس٘ٚی داؿتٝثبؿٙذ .اٌ٘ٔبفپزیشی یٔٙی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی داسای ٍ٘وشؽ ٚ
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اػتٔذاد پبی ٝثشای یبدٌیشی ٓٞ ٚػٛیی ثب ٚالٔیوت ٞوبی ٔتغیوش ػوبصٔبٖ اػوت .غبِجوبً حتوی
ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ثؼیبس دلیك ٘یض اٌش ثٚ ٝالٔیت پیشایٍیٞب حؼبع ٘جبؿوٙذ ،دس
خذٔت افشاد  ٚآسٔبٖٞبی غّي لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
یتوسعهیهسیرشغلی:توجهبهفرد(فردگرا) 

راىدوم:برناههریسیبرایبر 
ناهه

پیش
ٕٞبًٖٛس وٌ ٝفت ٝؿذ ،استمبی ثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّیٔ ،ؼئِٛیت ػبصٔبٖ ،افوشاد ٚ
ٌشٜٞٚبی وبسوٙبٖ اػت .اِّٚویٗ پویؾساٖ دس پوشٚسؽ ٔذاخّوٝی ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ٔؼویش
ؿغّیثٙیبٖٔ ،تِٛی تالؽ دس ػبصٔبٖ اػت .پویؾساٖ فّٔوی ُٚیفو ٝداسد ٔـوبسوت  ٚتوالؽ
وبسوٙبٖ دس استمبی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی سا -و٘ ٝیبصٞوبی ٔؼویش ؿوغّی آ٘وبٖ سا
تأٔیٗ ٔیوٙذ -تؼٟیُ  ٚتـٛیك وٙذ .اٌش چٞ ٝش یه اص وبسوٙوبٖ ٔؼوئ َٛاسصیوبثی ٘یبصٞوبی
ٔؼیش ؿغّی خٛیؾ ٞؼتٙذ ،أب ػبصٔبٖ ثبیذ تٛر ٝداؿتٝثبؿذ و ٝصٔی ،ٝٙچوبسچٛة ٔ ٚوویي
ٔٙبػت سا ثشای آ٘بٖ فشا ٓٞآٚسد .ثٓ ٝجبست دیٍش ػبصٔبٖ ثبیذ وبسوٙبٖ سا ٞذایت وٙوذ ووٝ
٘یبصٞبی ٔؼیش ؿغّی ٓٞػ ٛثب تٕشوض ػبصٔب٘ی سا ؿٙبػبیی وٙٙذ .دس ثیٗ  10پیؾسا٘ی وو ٝدس
ایٗ ٔذاخّٚ ٝرٛد داسد ایٗ ػختتشیٗ ٟٓٔ ٚتشیٗ پیؾسا٘ی اػت و ٝثبیذ ثشای وؼت ٔٙبفْ
ٚالٔی ثش٘بٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ارشا ٌشدد .ایٗ ٌبْ ٞب س٘ٚذٞبی پیـٟٙبدی ٞؼتٙذ و ٝوبسوٙبٖ سا
تـٛیك ٔیوٙذ تب ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی سا تذٚیٗ وٙٙذ .ثٞ ٝش حبَ ٚ ّٛ٘ ،تشتیت ایٗ
س٘ٚذٞب ٓال ٜٚثش ثبفت ػبصٔب٘ی  ّٛ٘ ٚپٛیبیی ٌش ٜٚث ٝتٔذاد وبسوٙب٘ی و ٝایٗ ٔوشنٞوب ثبیوذ
پٛؿؾ دٙٞذ ٘یض ثؼتٍی داسد.
گام اٍل :آگاُ ساسی
اِٚیٗ الذاْ ثشای ٔـبسوت وبسوٙبٖ دس استمبی ثش٘بٔٞٝبی تٛػؤٝی ٔؼویش ؿوغّی ،آٌوبٜ
ػبصی آ٘بٖ ث ٝهشٚست ٙٔ ٚبفٔی اػت ؤ ٝـبسوت آ٘بٖ دس چٙیٗ ثش٘بٔٞٝبیی اػت و ٝثبیذ
ٔومك ؿ٘ٛذ .ایٗ الذاْ الصْ اػت صیشا ثیـتش ػبصٔبٖٞب دس ٌزؿت ،ٝوبسوٙبٖ خٛد سا دس چٙیٗ
ثش٘بٔٞٝبیی ٔـبسوت ٕ٘یداد٘ذِ .زا الذاْ ث ٝآٌبٜػبصی سا ثبیذ ٔذیشیت اسؿذ  ٚثب للذ ٚالٔی
ارشا ٕ٘بیذ .دس اثتذا وبسوٙبٖ ٕٔىوٗ اػوت تشدیوذ  ٚاثٟوبْ داؿوتٝثبؿوٙذ وو ٝچوشا ثبیوذ دس
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی -و ٝػبَٞب حٛصٜی وبسی ػبصٔبٖٞب ثوٛد ٜاػوت -ؿوشوت
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وٙٙذ؟ تالؽٞب دس ایٗ ٔشحّ ٝثبیذ ث ٝآٔبدٜػبصی وبسوٙبٖ ً ٚشح ایٗ ٔٛهٔ ّٛوذٚد ٌوشدد
و ٝتٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ٘ ٝتٟٙب ث٘ ٝفْ ػبصٔبٖ ثّى ٝث٘ ٝفْ وبسوٙبٖ ٘یض خٛاٞوذثٛد .دس ایوٗ
ثیٗ ثبیذ ثٝدسػتی اًالّ سػب٘ی ؿٛد ؤ ٝـبسوت وبسوٙبٖ دس تشػیٓ ٘یبصٞبی ٚالٔی آ٘بٖ دس
ٔؼیش ؿغّی ،هشٚسی اػت.
گام دٍم :تْیِی ابشارّای خَدارسیابی
ٚلتی و ٝآٌبٜػبصی ث ٝا٘ذاص ٜی وبفی ا٘زبْ ؿذٌ ،بْ ثٔذی تٛإ٘ٙذػبصی آ٘وبٖ اػوت ووٝ
ثتٛا٘ٙذ تٛػٔ ٝی ؿغّی خٛد سا اسصیبثی وٙٙذ .وبٔالً ًجیٔی اػوت وو ٝثیـوتش وبسوٙوبٖ ٚالٔوبً
٘ذا٘ٙذ و ٝچٍ٘ ٝشؽ  ٚاػتٔذادی داس٘ذ  ٚچٍٔ ٝ٘ٛیتٛا٘ٙذ آٖٞوب سا اسصیوبثی وٙٙوذ .دس ایوٗ
ساػتب ػبصٔبٖ ثبیذ چٙذ الذاْ ا٘زبْ دٞذ اِٚیٗ الوذاْ ،تٛػؤٝی اثضاسٞوبی اسصیوبثی ٔٙبػوت
اػت ایٗ الذاْ ،رذای اص ٍ٘شؽ  ٚاػتٔذاد ؿغّی ،ث ٝوبسوٙبٖ وٕه ٔیوٙوذ توب اسصؽٞوب ٚ
ٓالیك ٔؼیش ؿغّی خٛیؾ سا ؿٙبػبیی وٙٙذ .ثشای ٔخبَ ،آصٔٔ ٖٛمِٝٛی ٟٔبست وبٔپُ 1یوه
ٕ٘ ٝ٘ٛاص ایٗ آصٖٔٞٛبػت و ٝثشای اسصیبثی خجشٌی ٟٔ ٚبست ٔٛسد ٓاللٝی وبسوٙبٖ اػوتفبدٜ
ٔیؿٛد .ثًٛ ٝس وّی حذالُ د ٚآصٔ ٖٛثبیذ ثشای اسصیبثی ٍ٘شؽ  ٚاػتٔذاد ٚرٛد داؿتٝثبؿوذ.
آصٔٞ ٖٛبی اػتٔذاد ؿبُٔ اسصیبثی ٓذدیٟٔ ،بستٞبی ٔـىُ ٌـبیی ،ؿٙبخت ٔویي وؼت ٚ
وبس ،وبسوشدٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝالصْ ٔ ٚىٕوُ ػوبصٔبٖٞوبی ٔوذیشیتی ٔ ٚؼوبئُ ثبصاسیوبثی ٚ
ّٕٓیبتی ٔ ٚؼبئُ ٔشثٛى ث ٝویفیت اػت .ایٗ ٔؼبئُ اػوتٔذادٞبی ػوٌح ووالٖ سا اسصیوبثی
ٔی وٙذ .ثشای اسصیبثی ٔؼبئُ ػٌح خشد ٔب٘ٙذ ٔموٛالت ٔوذیشیتی ،آسایوؾ آصٔو ٖٛثبیوذ ثوٝ
ٌٝ٘ٛای دیٍش ثبؿذ .یٔٙی ثشای اسصیبثی اػتٔذاد ثبیذ اثضاسٞبیی ٚرٛد داؿتٝثبؿوذ ووٞ ٝوش دٚ
ػٌح خشد  ٚوالٖ سا اسصیبثی وٙذ .ثوشای تٌجیوك ِ٘وبْ اسصؿوی ػوبصٔبٖ ٍ٘ ٚوشؽ وبسوٙوبٖ
(تٛإ٘ٙذیٞبی سٚاٖ ؿٙبختی  ٚثیٗ فشدی وبسوٙبٖ) ،ثبیذ آصٖٔٞٛبی ٓبٔی ٚرٛد داؿتٝثبؿوذ
ٔب٘ٙذ ٔمِٝٛی ٔذیشیت ٘ضاّ ویُ ٔبٖ ،2آصٔوٓ ٖٛبٔوُٞوبی ٌ 16ب٘و ٝؿخلویت ،3اٍ٘وشاْ ٚ
آصٔ ٖٛػٌح خشد 4و ٝثبیذ دس ثبفت ٚیظٜی ػبصٔبٖ ًشاحی ؿ٘ٛذٔ .ؼأِٝی ٔ ٟٓآٖ اػت وٝ

)1. Campbell Skill Inventory Test (CSIT
2. Killman’s Conflict Management Inventing
3. Personality Factors Test
4. Ennegram and a Micro Level Test
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ث ٝربی تٔییٗ ٌشٞٚی اص ػٛی ػبصٔبٖ ثشای اسصیوبثی وبسوٙوبٖ ،خوٛد وبسوٙوبٖ اروشای آصٔوٚ ٖٛ
اسصیبثی خٛد سا ثش ٟٓذٔ ٜیٌیش٘ذ .اص ایٗ ٌّٔت ،د ٚثشداؿت ٔویتوٛاٖ ووشد ا َٚایوٗوو٘ ،ٝموؾ
ػبصٔبٖ ٔ ٚذیشیت ،ؿٙبػبیی  ٚتٛػٔٝی اثضاس ٚ ٚػبیُ خٛداسصیوبثی ثبیوذ دس دػوتشع لوشاس دادٜ
ؿ٘ٛذ .د ْٚایٗو ٝوبسوٙبٖ ثبیذ اص آصادی وبُٔ ثشخٛسداس ثبؿٙذ یٔٙی آ٘بٖ ،ایٗ اثضاسٞوب سا اػوتفبدٜ
ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜؼیش ؿغّی ٔٛسد ٓاللٝی خٛیؾ سا ؿٙبػبیی وٙٙذ .اسصیبثی ثبیذ ثش پبیٝی إًیٙبٖ ثبؿوذ.
ایٗ اسصیبثی دس ٔمبیؼ ٝثب اسصیبثیٞبی ػبصٔب٘ی و ٝتشویجی اص ؿٙبخت  ٚػٛء تفب ٓٞاػت احتٕبالً ثوٝ
اسصیبثی ٚالٔی وٕه خٛاٞذ وشد.
گام سَم :فزاّن آٍردى اهکاى آهَسش بزای خَدارسیابی اثزبخص
ٔٛفمیت  ٚاحشثخـی آیٙذٜی ثش٘بٔٝسیضی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿوغّیٕٓ ،وذتبً ثو ٝچٍوٍ٘ٛی اروشای
خٛداسصیبثی ثؼتٍی داسد .كشف تٟیٝی چٙذ اثضاس ٚ ٚػیّٝی خٛداسصیبثی ٕ٘یتٛا٘ذ احوشثخؾ ثبؿوذ.
وبسوٙبٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ اص ایٗ اثضاس اػتفبدٕٛ٘ ٜد٘ ٚ ٜتبیذ سا تفؼیش وٙٙوذ .آٔوٛصؽ خوٛداسصیوبثی ثوٝ
وبسوٙبٖ ،فشایٙذی اػت الصْ  ٚهشٚسی .وبسٌبٜٞبی خٛداسصیبثی ثبیوذ ثو٘ ٝؼوجت تٔوذاد وبسوٙوبٖ
توت پٛؿؾ ایٗ ثش٘بٔ ،ٝثش پب ٌشدد .وبسوٙبٖ ثبیذ ثتٛا٘ٙذ ث ٝساحتی ایٗ اثضاسٞوب سا اػوتفبد ٜوٙٙوذ.
ایٗ تٕشیٗ  ٓٞپیچیذ ٓٞ ٚ ٜخؼوتٝوٙٙوذ ٜاػوت أوب پوغ اص پیـوشفتٞوبی اِٚیو ،ٝآػوبٖتوش ٚ
ٔذیشیتپزیش ٔیؿ٘ٛذ٘ .ىتٝی ٔخجت آٖ اػت وٞ ٝش ٚلت وبسوٙبٖ دس ایٗ صٔی ٝٙآٔٛصؽ ثجیٙٙوذ،
پیٛػت ٝاسصؽ افضٚد ٜث ٝػبصٔبٖ تضسیك ٔیوٙٙذ ث ٝدیٍوشاٖ ٘یوض آٔوٛصؽ خٛاٙٞوذ داد .ػوبصٔبٖ
ٔیتٛا٘ذ اص ساٞجشدٞبی دسٖٚصا ثشای آٔوٛصؽ وبسوٙوبٖ اػوتفبد ٜوٙوذ .ساٞجشدٞوبی دسٖٚصا یٔٙوی
ػبصٔبٖ ثبیذ الذاْ ث ٝآٔٛصؽ تٔذادی اص وبسوٙبٖ ٕ٘وٛد ٚ ٜآٖٞوب سا تـوٛیك وٙوذ ووٕٞ ٝىوبساٖ
خٛیؾ سا ثٝتذسیذ ،آٔٛصؽ دٙٞذ .ثٓ ٝال ،ٜٚرضئیبت وبُٔ دػتٛسإُِٔٞبی اػوتفبد ٜاص اثضاسٞوب ٚ
ثٚٝیظ ٜسٚؽٞبی تفؼیش  ٚسٚؽٞبی أتیبصدٞی ثبیذ دس اختیوبس آ٘وبٖ لوشا ٌیوشد٘ .جبیوذ ثوش سٚؽ
أتیبصدٞی ٚیظٜای تأویذ ؿٛد .اٌش سٚؽٞبی أتیبصدٞی ٌّٔٛة یب هؤیف ٔـوخق ٌوشدد ،ایوٗ
احتٕبَ ٚرٛد داسد و ٝثش ّٕٓىشد آ٘بٖ تأحیش ٌزاؿت ٚ ٝرٟتٌیشی اسصیبثی سا تغییش دٞذ.
گام چْارمً :تایج خَدارسیابی بایذ بیًام باضذ
٘تبیذ خٛداسصیبثی ثبیذ ث ٝسٚؽ ٔخفوی ٔ ٚوشٔب٘و ٝرٕوْآٚسی ؿوٛد .الوذأبت صیوش ثوٝ
وبسوٙبٖ تٛكیٔ ٝیؿٛد )1 :خٛد سا اسصیبثی وٙٙذ ٘ )2تبیذ فشدی سا تفؼیش وٙٙوذ  )3تفؼویش
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٘تبیذ ٘ ٚتبیذ خبْ سا دس كٙذٚلی ،دس ٚسٚدی ػوبختٕبٖ لوشاس دٙٞوذ .اسصیوبثی ٔؼویش ؿوغّی
فشد ٔوٛسٕٓ ،ذتبً ث ٝد ٚدِیُ ا٘زبْ ٔیؿٛد )1 :ػٙزؾ ٘وٍ٘ ّٛوشؽ  ٚاػوتٔذاد ٔٛروٛد دس
ػبصٔبٖ  )2دادٜٞبیی و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ و ٝفشد چ ٝثشداؿت  ٚآسصٚیی اص ٌضیٙوٞٝوبی ٔؼویش
ؿغّی داسدٔ .ذیشاٖ ّٕٓىشد ٔؼئِٛیت داس٘ذ تب ٞش چ ٝثیـتش وبسوٙوبٖ سا تـوٛیك وٙٙوذ ووٝ
خٛداسصیبثی سا ا٘زبْ دٙٞذ .دس ایٗ ثبفت ،سٚیىشد ؿغّی آٖ اػت و ٝاص پیؾ دسثبسٜی روذَٚ
وبُٔ اثضاسٞبی ٔٛرٛد ،آٔٛصؽ ،اثضاسٞب ٚ ٚػبیُ خٛداسصیوبثی  ٚثبیٍوب٘ی ٘توبیذ ٌ ٚضاسؿوبت،
اًالّسػب٘ی ؿٛد .ایٗ الذأبت اثضاسٞوبیی ٞؼوتٙذ وؤ ٝوذیشاٖ ّٕٓىوشد ٔویتٛا٘ٙوذ ٔیوضاٖ
پبػخ دٞی دس ٞش ٔشحّ ٝسا ِ٘بست وشد ٚ ٜثشای ثٟجٛد آٖ ،الوذأبت اكوالحی ا٘زوبْ دٙٞوذ.
سفتبس ٔذیشاٖ ّٕٓىشد ٘یض ٘مؾ ٔوٛسی دس ٔٛفمیت الذأبت خوٛداسصیوبثی داسد .آٖٞوب ثبیوذ
ثیبٔٛص٘ذ و ٝسٚیىشد ؿغّی دسػت  ٚكبدلب٘ ٝداؿت ٝثبؿوٙذ توب ثوبصخٛسد ٔٙبػوت سا دس ثویٗ
وبسوٙبٖ ثٚٝرٛد آٚس٘ذ ایٗ الذأبت ثشای آ٘بٖ ٘یض ػٛدٔٙذ خٛاٞوذثٛد .دس ٓوٛم ،سٚیىوشد
وؼت  ٚوبس تٟذیذ آٔیض  ٚوّی (غیش ؿخلی) ٔیتٛا٘ذ ٔیضاٖ پبػخدٞی خٛداسصیبثی سا وبٞؾ
دٞذ.
راىسوم:بیاىاهدافتوسعهوبرناههریسیهسیرشغلی 


پیش
پغ اص دسن  ٚؿٙبخت وبُٔ ؿیٜٛی وبس  ٚخئـیٞبی ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ٔٛرٛد ٚ
ا٘تِبسات وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ ،الذاْ ٌٔٙمی ثٔذی ثبیذ ثیبٖ ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼویش ؿوغّی
رذیذ ثبؿذ .ایٗ ثش٘بٔٞٝبی رذیذ ثبیذ ثب تٛر ٝث ٝدادٜٞبی ثٝدػت آٔذ ٜاص ػٌٛح پویؾساٖ
ا ٚ َٚدً ْٚشاحی ؿٛدٞ .ذف اكّی پیؾساٖ فّٔوی تٔیویٗ اٞوذاف ّٕٓیوبتی ثوشای ساٞجوشد
ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ اػت .ثیـتش ػبصٔبٖٞب ث ٝدِیُ ایٗ و ٝدس اٞوذاف ٔؼویش
ؿغّی اثٟبْ داس٘ذ كذٔٔ ٝیثیٙٙذ .آٖٞب ث ٝایٗ ثبٚس ٌشایؾ داس٘ذ و ٝخٛد ػوبختبس ػوبصٔبٖ،
ٔجٙبی ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی سا ؿىُ ٔیدٞذ .ایٗ ثشداؿوت ثو ٝدِیوُ دسن ٘بدسػوت اص
ٔؼیش ؿغّی ،دس ػبصٔبٖٞب ؿبیْ ؿذٜاػت .ػبصٔبٖٞب اٌش اص پویؾ ،اٞوذافی ثوشای ٔوذیشیت
ٔؼیش ؿغّی ٘ذاؿتٝثبؿٙذ ،دػتخٛؽ ػٛء ٔذیشیت ؿوذٔ ٚ ٜوذیشیت ثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی سا ٕ٘یتٛا٘ٙذ تـخیق دٙٞذ .دس حبِی و ٝد ٚپویؾساٖ ا َٚایوٗ ٔذاخّو ،ٝثو ٝػوبصٔبٖ
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أىبٖ ٔیدٞذ تب دادٜٞبی ٔٙبػت  ٚوٌُشا سا ثٝدػت آٚسد ٚ ٜث ٝآٖ دػتشػی داؿتٝثبؿوٙذ،
پیؾ ساٖ فّٔی ث ٝآ٘بٖ وٕه ٔیوٙذ اص ایٗ دادٜٞب ث ٝؿىُ ٌٔٙمی اػتفبدٕٛ٘ ٜد ٚ ٜتزضیوٚ ٝ
توّیُ ُشیفتشی ثٝدػت آٚس٘ذ تب اٞذاف تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی سا دسػوتتوش ثیوبٖ وٙٙوذ.
الذأبتی و ٝدس صیش تـشیح ٔیؿ٘ٛذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػبصٔبٖ ثشای تٔییٗ اٞوذاف تٛػؤٝی
ٔؼیش ؿغّی ث ٝچ ٝچیضٞبیی ٘یبص داسد:
گام اٍّل :تزکیب دادُّا
دادٜٞبیی و ٝثب وٕه پویؾساٖ ا ٚ َٚد ْٚرٕوْآٚسی ؿوذ٘ذ ثبیوذ ثو ٝسٚؿوی ٔٔٙوبداس
یىؼبٖػبصی  ٚتشویت ؿ٘ٛذ .ثشای ٔخبَ دادٜٞب سا ٔیتٛاٖ ث ٝؿىُ صیش ًجمٝثٙذی وشد:
-1وبسثشد ثش٘بٔٞٝبی وؼت ٚوبس ػبصٔبٖ دس ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
-2وبسثشد ػبختبس ػبصٔب٘ی دس ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
ٚ-3یظٌیٞبی ثشرؼت ٚ ٝفشمٞبی صیش ثٙبیی ؿیٜٛی وبس ،خئـی  ٚثش٘بٔٝسیضی ٔؼویش
ؿغّی فّٔی
-4ساٜٞبی ٔؼیش ؿغّی سایذ
ٔ-5فبٞیٓ وبسوشدی ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
-6تّفیك ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی فّٔی ثب وبسوشدٞبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی
-7اسصیبثی ػبثمٝی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ثٛٙٓ ٝاٖ دادٜٞبی ػبصٔب٘ی
ٌ-8شا٘ؾ ،اٌ٘ٔبف پزیشی  ٚفشاٚا٘ی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی  ٚوبسثشد آ٘بٖ دس ثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی
ٍ٘-9شؽ  ٚاػتٔذاد وبسوٙبٖ ًجك خٛد اسصیبثی
-10تأحیشپزیشی وبسوٙبٖ اص اٞذاف ٔؼیش ؿغّی خٛیؾ.
ثش اػبع ٘تبیذ ٚالٔی  ٚػشؿت دادٜٞبً ،جمٝثٙذی ثبال ا٘زبْ ٔیؿٛد تب آػبٖتش ثتٛاٖ ثوٝ
ٔٛه ّٛفىشوشد  ٚاص آٖ ؿٙبختی ثٝدػت آٚسد .ارشای ایوٗ ؿویٜٛی ووبس ثؤٟ ٝوبستٞوبی
ٔـبٚسٜای ،تزضی ٚ ٝتوّیُ  ٚپظٞٚؾ ٘یبص داسد .ػبصٔبٖٞوبیی وو ٝاص پـوتیجب٘ی ؿوغّی ووبفی
ثشخٛسداس ٘یؼتٙذ ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔـبٚساٖ ٔذیشیت ثیش ٖٚاص ػبصٔبٖ وٕه ثٍیش٘ذ .أب وٕوه اص
ایٗ ٔـبٚساٖ ثبیذ ث ٝتزضی ٚ ٝتوّیوُ ٔ ٚوذیشیت دادٜٞوب ٔووذٚد ٌوشدد .ؿوٙبخت طسف اص
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ثش٘بٔٞ ٝبی وؼت  ٚوبس حبَ  ٚآیٙذ ،ٜتبسیخچ ،ٝپٛیبیی  ٚثبفت ػبصٔب٘ی ،ثشای توذٚیٗ اٞوذاف
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ٌُٕٓشا ٞ ٚذفٕٙوذ ،هوشٚستی اػبػوی داسدٔ .وذیشاٖ داخّوی ثویؾ اص
ٔـبٚساٖ و ٝؿبیؼتٍی ٓبْ داس٘ذ ث ٝایٗ ٔٛهٓٛبت آٌوبٜتوش ٞؼوتٙذ .چٙویٗ سٚیىوشد ٓوبٔی
تٙبػت ثش٘بٔٝی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی سا وبٞؾ ٔیدٞذ.
گام دٍم :استٌباط ٍ تَجِ
ثش اػبع دادٜٞبی تشویجی ،اػتٙجبىٞبی اكّی ثبیذ اػتخشاد  ٚوب٘ ٖٛتٛرو ٝلوشاس ٌیش٘وذ.
ثشای ٔخبَ تزضی ٚ ٝتوّیُ دادٞ ٜب ٕٔىٗ اػت چٙذ توبد ثویٗ ا٘تِوبسات وبسوٙوبٖ  ٚاٞوذاف
ػبصٔب٘ی سا آؿىبس ٕ٘بیذ .دس ثشخی ٔٛاسد ،تزضی ٚ ٝتوّیُٞب ٕٔىٗ اػت ث ٝسٚؿٙی ٘ـبٖ دٞذ
و ٝچٍ ٝ٘ٛؿیٜٛی وبس  ٚخئـی ٞبی تٛر ٝثٙٔ ٝبفْ وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ ،وبسآٔذ یب ٘بوبسآٔذ
ٞؼتٙذ .ایٗ ٌبْ ثبیذ ثشای حُ  ٚفلُ ایٗ توبدٞب غٙیٕت ؿٕشد ٜؿٛدٚ .لتی و ٝتوبدٞب حُ
 ٚفلُ ؿذٔ ،یتٛاٖ یىپبسچٍی ثش٘بٔٞٝبی فّٔی سا توٕیٗ وشدٓٞ .چٙیٗ ثبیذ ٘ـوبٖ داد ووٝ
ایٗ دادٜٞب ث ٝچ ٝچیض اؿبس ٜداس٘ذ .ثشای ٔخبَ ،دادٜٞب ٕٔىٗ اػت ٘ـبٖ دٙٞوذ وو ٝػوبصٔبٖ
ثش٘بٔٞٝبی آ٘ی ثشای آتی ٝی وؼت  ٚوبسی خٛد داسد و ٝث ٝتزشث ٚ ٝؿبیؼتٍیٞوبی ٕٞؼوبٖ
٘یبصٔٙذ اػت ،أب ػبثم ٝی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٔٛرٛد ٘تٛا٘ذ آٖ سا افوضایؾ دٞوذ .ایوٗ ٔٛهو ّٛدس
تذٚیٗ اٞذاف تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ثؼیبس ٔٛسد تٛر ٝلشاس خٛاٞذٌشفتٞ .وٓچٙویٗ وٕبووبٖ
توبد ٘بؿوی اص ؿوىبف فضایٙوذ ٜثویٗ ا٘تِوبسات وبسوٙوبٖ اص سؿوذ ٔؼویش ؿوغّی خوٛیؾ ٚ
فشكت ٞبیی و ٝػبصٔبٖ ٔی تٛا٘ذ دس اختیبس آ٘بٖ لشاس دٞذٚ ،رٛد داسد .ثشای ٔخوبَ وبسوٙوبٖ
ٕٔىٗ اػت ث ٝایٗ خیبَ ثبؿٙذ و ٝخیّی ػشیْ ٘شدثبٖ تشلی سا ًی وٙٙوذ  ٚثو ٝربیٍوبٜٞوبی
ٔذیشیت ثشػٙذ ،دس حبِی و ٝػبصٔبٖ دس ِ٘ش داسد ػبختبس ػبصٔب٘ی ٔؼٌح سا ٓشه ٝوٙذ یوب
ثشای افضایؾ ٔیضاٖ پبػخٌٛیی ،پبی ٝػّؼٔ ٝشاتت ػبصٔب٘ی سا وبٞؾ دٞذ .ثو ٝدِیوُ ٕٞویٗ
توبد ثیٗ سٚیب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی ػبصٔب٘ی ،وبسوٙبٖ سا ٘بأیذ ٔی وٙذ صیوشا ؿوبٞذ ووبٞؾ ػّؼوٝ
ٔشاتت ػبصٔب٘ی ٞؼتٙذ .دس چٙیٗ ٔٛلٔیتی ،یىی اص اٞذاف اكّی ثش٘بٔٞٝبی تٛػؤٝی ٔؼویش
ؿغّی ثبیذ ٔذیشیت ا٘تِبسات وبسوٙبٖ ثٚٝیظٚ ٜالٔی تش ووشدٖ آسصٞٚوبی وبسوٙوبٖ اص ٔؼویش
ؿغّی ثبؿذ .دس پبیبٖ ایٗ ٌبْ ،ثبیذ ؿٙبخت وبٖ٘ٞٛبی ٔٛسد تٛر ٝتٛػٔٝی ٔؼویش ؿوغّی دس
ػبصٔبٖ آػبٖ ؿذ ٜثبؿذ.
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گام سَم :تعزیف رٍیکزد بزًاهِّای تَسعِی هسیز ضغلی
سٚیىشدٞبی ثؼیبسی ثشای ٔذیشیت تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی دس ػوبصٔبٖ ٚروٛد داسد .ثوشای
ٔخبَٕٞ ،بًٖٛس وِ٘ ٝشیٞٝبی ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی تزٛیض ٔیوٙٙذ ،سٚیىشد صیؼت ٔویٌوی،
ساٞجشدی  ٚتٟٔذی ث ٝثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ٚرٛد داسد .ثوب ؿوٙبخت ووبٖ٘ٞٛوبی
تٛر ٚ ٝثب دس ِ٘ش ٌشفتٗ اػتٙجبى ٞبی اكّی فٛق ،ثبیذ ثوشای ٔوذیشیت ٔؼویش ؿوغّی ٞوذف
فشادػتی ثٚ ٝرٛد آٚسد .دس ایٗ ٔشحّ ،ٝػبصٔبٖ ٞب ثبیذ ث ٝسٚؿٙی تلوٕیٓ ثٍیش٘وذ وو ٝووذاْ
سٚیىشد ثشای تأٔیٗ ٘یبصٞبی وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ ،رٟت سػیذٖ ث ٝتٔبِی ّٕٓىوشد ٔٙبػوتتوش
اػت .ثشای ٔخبَ ،ػبصٔب٘ی و ٝللذ داسد ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی سا ث ٝسؿذ  ٚثموبی
ػبصٔب٘ی پی٘ٛذ دٞذ ثٝػختی ٔی تٛا٘ذ سٚیىشد ساٞجشدی سا ثشای ارشای ثش٘بٔٞٝوبی تٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثشٌضیٙذ .فشكت ٞبی ٚالٔی ثشای سؿوذ وبسوٙوبٖ دس ٔؼویش ؿوغّی
ثًٛ ٝس ٌّٔك ثٛٔ ٝفمیت  ٚسفب ٜػبصٔبٖ ثؼوتٍی داسد .ثوٓ ٝجوبست دیٍوشٛ٘ ،ػوبٖ دس ٚروٛد
ػبصٔبٖٔ ،یضاٖ إٞیت یب ثیإٞیتی ،تأحیش ٘ؼجی ٔ ٚؼتمیٓ ثش تٛػٔٝی ٔؼیش ؿوغّی وبسوٙوبٖ
خٛاٞذ داؿت .دس ٓٛم اٍِٛی تٟٔذ ،توٕیٗ ٔیوٙذ و ٝسؿذ وبسوٙبٖ دس ٔؼویش ؿوغّی ثوٝ
ٞیچ ٚرٔ ٝتأحش اص سؿذ ٚالٔی ػبصٔبٖ ٘خٛاٞذ ثٛدٓٞ .چٙیٗ ػبصٔبٖٞب توالؽ ٔویوٙٙوذ ووٝ
فشكت ٞبی سؿذ دس ٔؼیش ؿغّی سا ثشای وبسوٙبٖ ٘ؼُ آیٙذ ٜحفَ وٙٙوذ حتوی صٔوب٘ی ووٝ
ػبصٔبٖ ،سؿذ ػشیْتشی داسد.
گام چْارم :بیاى اّذاف تَسعِ ٍ بزًاهِریشی هسیز ضغلی
آخشیٗ ٌبْ دس ایٗ ٔشحّ ،ٝثیبٖ اٞذاف تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ث ٝصثب٘ی آؿوٙب،
ػٙزؾپزیش ٔ ٚـخق اػت .ثشای ٔخبَ ،ثیب٘یٝی اٍِ ٛاحتٕبالً ث ٝؿشح صیش خٛاٞذثٛد:
 -1تٛر :ٝساٞجشدی  ٚوؼت  ٚوبس ٔوٛس
ٞ -2ذف فشادػتی :سؿذ دً ٚشف ٝػبصٔبٖ  ٚوبسوٙبٖ
 -3اٞذاف ّٕٓیبتی:
اِف) ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،ػبص ٚوبسی و ٝؿبیؼوتٍیٞوبی ٔٙوبثْ ا٘ؼوب٘ی سا پوش ثوبس
ٔیوٙذ
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ة) ػٌٛح ّٕٓىشد فّٔی  ٚتٛاٖ پزیشؽ ٔؼئِٛیتٞبی ثبالتشٔٔ ،یبسٞبی پبی ٝدس تٛػٔٝی
ٔؼیش ؿغّی وبسوٙبٖ
ح) ؿیٜٛی وبس  ٚخئـی ٔؼیش ؿغّیٚ ،ػیّٝی اٍ٘یضؿی لذستٕٙذی دس تٔبِی ّٕٓىشد
ت) ؿیٜٛی وبس  ٚخئـی ٔؼیش ؿغّیِ٘ ،بْ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ٓیٙی ،ػٙزؾپزیش  ٚثشاثش
ث) تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،ؤ ٝـىالت فشاٚا٘وی ٘یوشٚی ووبس دس ػوبصٔبٖ سا
وبٞؾ ٔیدٞذ.
راىچهارم:تعریفشایستگیهایشغلی 


پیش
٘مق تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی دس ثیـتش ػبصٔبٖٞب آٖ اػت و ٝثوب ربثوٝروبیی
ػّؼّٔ ٝشاتتٔ ،ذیشیت ٔیؿ٘ٛذ  ٚوٕتش ث ٝپشثبسی ؿبیؼتٍی تٛرٔ ٝیؿٛدِ .زا ،اص آٖروبیی
و ٝثخـی اص ًشح ،ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اػت ،ػبصٔبٖ ثبیوذ توالؽ  ٚروذیت ثیـوتشی
ثٝوبس ثٙذد تب ایٗ ثشداؿت ٘بدسػت سا ثش ًشف ٕ٘بیذ .ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی ،ثبیذ افضایؾ ؿبیؼتٍی ؿغّی دس ػبصٔبٖ سا تـٛیك ٕ٘بیذ .دس پبیبٖٛٔ ،فمیت اٍ٘یضؿوی
وبسوٙبٖ  ٚسؿذ ػبصٔبٖ ٍٙٞبٔی ث ٝحمیمت تجذیُ ٔی ؿٛد و ٝؿبیؼتٍیٞوبی الصْ ثوٚٝروٛد
آٔذ ٜثبؿذ .سٚؿٗ اػت وٕ٘ ٝیتٛاٖ ثب ٔیشاثٞبی ػّؼّٔ ٝشاتجی  ٚربیٍبٜٞبی ووالٖ ،آٖ سا
ا٘زبْ داد .ثؼیبس دؿٛاس اػت و ٝوبسوٙبٖ سا خـٛٙد  ٓٞ ٚسأی وشد و ٝؿبیؼتٍی ثوش ربیٍوبٜ
ثشتشی داس٘ذٍٔ ،ش ایٗو ٝایٗ ٔٛاْ٘ اػبػی ثشداؿت ٝؿٛد  ٚدٚثبس ٜرٟتٌیشی ؿوٛد دس غیوش
ایٗ كٛست ،اػتمشاس ثش٘بٔ ٝی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿوغّی ّٕٓىشدٔووٛس ٚالٔوی غیوش
ٕٔىٗ خٛاٞذ ثٛد .دس ٘جٛد چٙیٗ تغییشات ػبختبسی ِ٘ ٚبْٔٙذ ،ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّیٔوٛس
 ٚاٞذاف ّٕٓیبتی  ٚفشادػتی ارشایی ٘خٛاٞذؿذ  ٚثش سٚی وبغز ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذٚ .لتوی ووٝ
اٞذاف تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ث ٝتفلیُ ثیبٖ ٌشدیذ ثبیذ ایٗ تالؽٞوب ،اص ًشیوك
٘یشٚثخـی ثِ٘ ٝبْ ث ٝتشتیت ٌبْٞبی صیش تمٛیت ؿٛد.
گام اٍل :ایجاد ساختار هسیز ضغلی هَاسی
اٌش چ ٝدس ٔشاحُ اِٚی ،ٝپیچیذ ٚ ٜا٘تضآی ثِٙش ٔیسػذ ،أب ساٞجشد ّٕٓی ثشخٛسد ثب ًشح
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ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ّٕٓىشدٔوٛس ،ایزبد ػبختبس ٔؼیش ؿوغّی ٔوٛاصی ٔجتٙوی ثوش سٚیىوشد
ؿبیؼتٍی اػت .ػبختبس ٔٛاصی دس ایٗرب ربیٍضیٙی ثشای ًشح ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ػّؼوّٝ
ٔشاتجی  ٚػٙتی اػت .ثیـتش ػبصٔبٖٞب دس ثٟتشیٗ حبِتً ،شح ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿوغّی داس٘وذ،
أب ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ٘ذاس٘ذ .یٔٙی خئـی پبیوٝای ٚروٛد داسد وو ٝثوش تشفیوْ
وبسوٙبٖ ث ٝدسربت ثبالتش ِ٘بست داسد  ٚتٛرٟی ثوٛٔ ٝهوٓٛبت تٛػؤٝای ٔشثوٛى ثو ٝچٙویٗ
تشفیٔبتی ٘ذاس٘ذ .چٙیٗ خئـی فمي ٘بؿبیؼتٍی ثٚٝرٛد ٔیآٚسد  ٚثٛٓ ٝأُ تـوذیذ وٙٙوذٜی
فشاٚا٘ی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی  ٚدس ٘تیز ٝفشاٚا٘ی دس ػبصٔبٖ تجذیُ ٔیٌشدد .ػبصٔبٖٞب ٔیتٛا٘ٙذ ػبختبس
ٔؼیش ؿغّی ٔٛاصی ؿبیؼتٝثٙیبٖ سا اختیبس وٙٙذ .ایٗ ػبختبس ث ٝفشدی و ٝداسای ؿبیؼوتٍیٞوبی
ٔـخلی اػت ایٗ أىبٖ سا ٔیدٞذ و ٝاص أتیبصات ربیٍبٔ ٜـوبث ٝآٖ ،دس ػوبصٔبٖ ثشخوٛسداس
ثبؿذ .ایٗ ػبختبس ؿبیؼتٍی ،ث ٝتٕبْ وبسوٙبٖ فشكوت وؼوت ؿبیؼوتٍی ٔویدٞوذ ٞوٓچٙویٗ
ٔیتٛا٘ٙذ ُٚبیفی ٔتٙبػت ثب خٛد سا ثشٌضیٙٙذ  ٚدس ٕٞبٖ ٔؼیش ؿغّی سؿذ وٙٙذ ٓٞ ٚػوٌح ثوب
ٔذیشاٖ ارشایی ػبصٔبٖ تّمی ؿ٘ٛذٞ .ذف ػبصٔبٖ ثبیذ ربیٍضیٙی تذسیزی ػبختبس ٔؼویش ؿوغّی
ػّؼٔ ٝشاتجی  ٚػٙتی ثب ػبختبس ٔؼیش ؿغّی ؿبیؼتٍیثٙیبٖ ثبؿذ .ثوش حؼوت ؿوذت ٔؼوأِٚ ٝ
ا٘ذاصٜی ػبصٔبٖ ثٚٝیظ ٜثِ ٝوبٍ لذست ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،دٚساٖ تو َٛایٗ ربیٍضیٙی یب پیـشفت اص
ػٙتی ث ٝػبختبس ؿبیؼتٍیثٙیبٖ تفبٚت خٛاٞذ داؿت.
تفبٚت ثیٗ ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجی  ٚؿبیؼتٍیثٙیبٖ آٖ اػت و ٝػوبختبس ػّؼؤّ ٝشاتجوی
ربیٍبٜٞب  ٚػٌٛح سا دس ٕٞبٖ ؿغُ ٘ـبٖ ٔی دٙٞوذ ٔوخالً ووبسوشد ٔٙوبثْ ا٘ؼوب٘ی سا ٘ـوبٖ
ٔی دٙٞذ .ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجی ربیٍبٞ ٜبی ٔزشیبٖ رضءٔ ،زشیبٖ اسؿذٔ ،ذیش ٔٙبثْ ا٘ؼوب٘ی،
ٔذیش اسؿذ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘یٔٔ ،بٔ ٖٚذیش ؤُ ،ذیش ٔٙبثْ ا٘ؼب٘یٔ ،ذیش وُ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی  ٚغیشٜ
سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .دس حبِی و ٝدس ػبختبس ٔؼیش ؿغّی ؿبیؼتٍیثٙیبٖ ،ؿبیؼوتٍیٞوبیی ٔب٘ٙوذ
ؿبیؼتٍی ٞبی پبی ،ٝؿبیؼتٍیٞبی ٔیب٘ ٚ ٝؿبیؼتٍیٞبی پیـشفت ٝی یه سؿت ،ٝتٔشیف ؿذٚ ٜ
وبسوٙب٘ی و ٝداسای ؿبیؼتٍی ؿغّی دس ػٌح ٚیوظ ٜای ٞؼوتٙذ ثوش ٕٞوبٖ اػوبع ،ؿٙبػوبیی
ٔیؿ٘ٛذٚ .یظٌیٞبی ٔـخق ػبختبس ؿبیؼتٍیثٙیبٖ ،آٖ اػت و ٝدس ا٘ٛاّ ػبصٔبٖٞبیی ووٝ
ٔی خٛاٙٞذ اٍِٛی ؿجى ٝایٔ ،ؼٌح ٔ ٚبتشیؼی سا ثپزیش٘ذ ،وبسثشد داسد ٓٞچٙیٗ فشكتٞوبی
٘بٔوذٚدی دس اختیبس تٕبْ وبسوٙبٖ لشاس ٔیدٞذ تب ّٕٓىشد ٚالٔی ٔـٛق سؿذ دس ٔؼیش ؿغّی
سا تزشث ٝوٙٙذ.
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گام دٍم :تعزیف ضایستگیّای ضغلی
ثیـتش ػبصٔبٖ ٞب دس ٟ٘بیتٚ ،یظٌی ٔ ٚـخلبت ؿغّی سا ٔی پزیش٘ذ ،أوب ثو٘ٝوذست داسای
ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّی خٛاٙٞذثٛد٘ .جٛد چبسچٛة ؿبیؼتٍی ؿغّی ،تأحیشٌزاستشیٗ ٓبّٔی اػت ووٝ
ث ٝػٛء ٔذیشیت وبسوشد ٔؼیش ؿغّی ٔٙزش ٔیؿٛد .ػبصٔبٖٞب ثبیذ ثب تالؽٞوبیی خبِلوب٘ ،ٝتوب
حذ أىبٖ تٔشیف ربٔٔی اص ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّی اسائٕ٘ ٝبیٙذ .دس ایٗ ثبفتٔ ،وذیشیت ّٕٓىوشد
ؿبیؼتٍیثٙیبٖ وٕه وٙٙذ ٜخٛاٞذ ثٛد  ٚدس ایٗ ساػتب دادٜٞوبی ثؼویبسی سا ٓشهؤ ٝویوٙوذ.
ؿبیؼتٍی ٞبی ؿغّی ث ٝؿىّی و ٝدس س٘ٚذ ارشای ٔذیشیت ّٕٓىشد ؿبیؼتٍی ثٙیبٖ ؿٙبػوبیی ٚ
تو َٛپیذا وشدٜا٘ذ ،ثبیذ دس ایٗرب ٘یض پزیشفت ٝؿ٘ٛذ .ثًٛٝس خالك ،ٝؿبیؼتٍیٞوبی الصْ ثوشای
تلذی ٞش ربیٍبٞی ثبیذ تٔشیف ؿٛد .ایٗ تٔشیف ثبیذ ٚیظٌویٞوبی ٍ٘شؿوی  ٚاػوتٔذادی ٞوش
ربیٍب ٜسا داؿتٝثبؿذ ٕٞبًٖٛس و ٝپیؾتش ثیبٖ ٌشدیذٞ ،ش وبسوشدی ثش حؼت ؿذتٌ ،ؼتشٜی
دا٘ؾٟٔ ،بست ٍ٘ ٚشؽ ث ٝػ ٝیب چٟبس ػٌح ًجمٝثٙذی ٔویؿوٛدٕٔ .ىوٗ اػوت ثوشای ا٘زوبْ
احشثخؾ ربیٍبٞی ث ٝؿبیؼتٍیٞبی پبیٔ ،ٝیب٘ ،ٝاسؿذ  ٚپیـشفت٘ ٝیبص ثبؿذ .ایٗ ػوٌٛح ثبیوذ ثوب
تٛر ٝثٔ ٝوتٛا ،تزشث ٚ ٝدا٘ؾ ٔشثٛى ثٞ ٝش وبسوشد ،ؿٙبػبیی  ٚآالْ ؿٛد .دس ٚالْ ایٗ ػٌٛح
دس چشخٝی ص٘ذٌی ؿغّی فوشد ،روبیٍضیٗ ا٘تلوبثبت سػوٕی ٔویؿوٛد .ایوٗ ؿویٜٛی تٔشیوف
ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّیٓٞ ،چٙیٗ ث ٝتالؽٞبی ٔوبٓف  ٚث ٝدادٜٞبی افشاد  ٚوبسوشدٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ػبصٔبٖ ٘یبص داسد .دس پبیبٖ ایٗ پیؾساٖ ،ػبصٔب٘ی و ٝدس رٟت ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼویش
ؿغّیثٙیبٖ تالؽ ٔیوٙذ ،ثبیذ ػبختبس ٔؼیش ؿغّی ٔٛاصی ثوٚٝروٛد آٚسد ٚ ٜتٔشیفوی روبْٔ اص
ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّی اسائٕ٘ ٝبیذ ؤ ٝجٙبی سؿذ فشد دس ٔؼیش ؿغّی ثبؿذ.
یهسیرشغلییادگیریهحور 


راىپنجن:توسعه

پیش
ٞش ٚلت ٘یبصٞبی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی دس ػٌح ػبصٔبٖ  ٚوبسوٙبٖ اسصیوبثی ٌشدیوذ ٚ
اٞذاف تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی  ٚؿبیؼتٍی ٞبی ؿغّی تٔشیف ٌشدیذ ،پیؾ ساٖ ثٔذی ،چبؿٙی
یبدٌیشی سا ثٔ ٝذیشیت ٔؼیش ؿغّی اهبفٔ ٝی وٙذ .لجُ اص ارشای ثش٘بٔ ٝی وبُٔ تٛػٔ ٝی
ٔؼیش ؿغّی ،آٔٛصٞ ٜبی ٔٛسد ٘ یبص دس تٕبْ ػٌٛح ثبیذ ٔـخق ٌشدد  ٚؿیٞ ٜٛبِ٘ ،بْٞوب ٚ
ٚػبیُ وٕه آٔٛصؿی ثبیذ دس دػتشع ٍٕٞبٖ لشاس ٌیشد .ایٗ پیؾ ساٖ ثًٛ ٝس دلیوك ایوٗ
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الذاْ سا تؼٟیُ ٔی وٙذ .ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ ،ؿبیؼتٍی ٔووٛس اػوت
چشا و ٝإٞیت یبدٌیشی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ٘ .یبصٞبی یبدٌ یشی ثبیذ ثب ٕٞبٖ ٔیضاٖ آتمبد ثوٝ
ارشای لٛا٘یٗ ٔشثٛى ث ٝوبسوٙبٖ  ٚثب ٕٞبٖ دلت فٟشػوت پشداخوت حموٛق اروشاء ؿوٛد.
ٔتأػفب٘ ٝػبصٔبٖ ٞب ٔذاخّٞ ٝوبی تٛػؤٔ ٝب٘ٙوذ یوبدٌیشی سا ٌضیٙو ٝای اختیوبسی دس ِ٘وش
ٔی ٌیش٘ذ  ٚث ٝؿی ٜٛی فّؼفی ارشاء ٔی وٙٙذ .دس حبِی و ٝایٗ ٌضی ٝٙثبیذ ٕٞب٘ٙذ ٔٛهٓٛبت
ساٞجشدی ثب ایٗ آتمبد ،ارشاء  ٚد٘جبَ ؿ٘ٛذ وٚ ٝرٛد  ٚسؿذ ػبصٔبٖ ،ث ٝارشای ٚالٔی چٙیٗ
ِ٘بْ ٞبیی ثؼتٍی داسد .یبدٌیشی صیبد ث ٝؿبیؼتٍی ثیـتش ٔٙزش ٔوی ٌوشدد ؿبیؼوتٍی ثوٝ
ٔؼیش ؿغّی ثضسي تش ٔٙتٟی ٔی ٌشدد و ٝخٛد ٘یض ٓبُٔ ّٕٓىشد ثیـتش خٛاٞذثٛد .الذأبت
پیـٟٙبدی و ٝػبصٔبٖ ٞب ثشای تومك ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ ثبیذ ًی وٙٙوذ ثوٝ
ؿشح صیش اػت:
گام اٍل :ایجاد سیز ساخت یادگیزی
پغ اص ٔفْٟٛػبصی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼویش ؿوغّی ؿبیؼوتٍی ٔووٛس ،أىب٘وبتی ثبیوذ
ثٚ ٝرٛد آیذ و ٝوبسوٙبٖ ثتٛا٘ٙذ ؿبیؼتٍیٞبی الصْ سا دس حیٗ خذٔت  ٚپوغ اص آٖ وؼوت
وٙٙذ .ثشای ٔخبَ ،وتبثخب٘ ،ٝؿجی ٝػوبص ،أىب٘وبت تٛػؤ ٚ ٝپوظٞٚؾٔ ،وویي دسػوی ٙٔ ٚوبثْ
آٔٛصؿی  ٚدا٘ـٍبٞی ثبیذ ٚرٛد داؿت ٝثبؿذٞ .ذف اص ایٗ الذاْ ثبیذ ایزوبد صیشػوبختٞوبیی
ثبؿذ و ٝث ٝافشاد وٕه وٙذ ؿبیؼتٍیٞوب سا دس حوذالُ صٔوبٖ ٕٔىوٗ  ٚثو ٝؿویٜٛای ّٕٓوی
ثیبٔٛص٘ذ.
گام دٍم :ایجاد باًک داًص
ٞش ػبصٔب٘ی ؤ ٝی خٛاٞذ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ثٚٝروٛد آٚسد ثبیوذ ثب٘وه
دا٘ؾ  ٚپظٞٚؾٞبی ٔٛسدی داؿت ٝثبؿذ تب ثلیشت  ٚؿٙبخت الصْ دس سٚیبسٚیی ثب ٔٛهٓٛبت
ٔ ٚـىالت ٔشثٛى ث ٝوؼت  ٚوبس ٌزؿتٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ساٞجشدٞب  ٚچٍٍ٘ٛی ٔمبثّ ٝثوب آٖٞوب سا
دس اختیبس ػبصٔبٖ لشاس دٞذٌٔ .بِت خٛا٘ذ٘ی اػتب٘ذاسد ثبیذ دس ٞش یوه اص ایوٗ ٔٛهوٓٛبت
ٚرٛد داؿتٝثبؿذ و ٝوبسوٙبٖ ثتٛا٘ٙذ ثشای افضایؾ دا٘ؾ پبیٔ ٚ ٝیب٘ٝی خٛیؾ دس صٔیٞٝٙبی
ٔٛسد ٓالل ،ٝاص آ٘بٖ اػتفبد ٜوٙٙذ.
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گام سَم :ایجاد دستَرالعول آسهَى
ثبیذ ِ٘بْ ؿٙبػبیی یب ِ٘بْ كذٚس ٌٛاٞی٘بٔٚ ٝرٛد داؿتٝثبؿذ و ٝاص ًشیوك آٖٟٔ ،وبست
وبسوٙبٖ ثِ ٝوبٍ ػٌح ؿبیؼتٍی ،اسصیبثی ؿذ ٚ ٜثوشای آٖ ٌوٛاٞی٘بٔو ٝكوبدس ٌوشدد .ایوٗ
ٌٛاٞی ٘بٔ ٝدٞ ٚذف داسد .ا َٚث ٝفشد  ٚػبصٔبٖ أىبٖ ٔیدٞذ و ٝػوٌح ٟٔوبست فوشدی سا
ثؼٙزذ .د ْٚث ٝفشد وٕه ٔیوٙذ تب ػبختبس ٔؼیش ؿغّی سا ًی وٙذ  ٚثش ًجوك آٖ اص ٔضایوب
ثشخٛسداس ؿٛد .ثضسيتشیٗ چبِؾ پیؾ س ٚدس ایٗ ٔشحّ ،ٝتذٚیٗ ِ٘بْ كوذٚس ٌوٛاٞی٘بٔوٚ ٝ
ػٙزؾ پیـشفت ٚ ٝثی ًشف اػت .دس ایٗ ثبفتٔ ،ذیشیت ّٕٓىشد ػٙزؾثٙیبٖ ٔیتٛا٘ذ چٙذ
سٚؽ ٓشه ٝوٙذ تب ثذیٗٚػیّ ٝثشای تذٚیٗ ِ٘بْ ػٙزؾ اص آٖ اػتفبد ٜوٙٙذ.
راىششن:توسعهیهسیرشغلیهشاورههحور 


پیش
صیشػبختٞبی یبدٌیشی ،ثب٘ه دا٘ؾ  ٚدػتٛسإُِٔٞبی آصٔ ،ٖٛوٕوه چـوٌٓیوشی ثوٝ
ایزبد ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی یبدٌیشی ٔوٛس خٛاٞذ ووشد .رٟوتٌیوشی ایوٌٗ٘ٛوٝ
یبدٌیشی ،ثذ ٖٚؿه صیشثٙبی پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیوبٖ خٛاٞوذثٛد .ثوشای
تمٛیت رٟت ٌیشی یبدٌیشی ٔزوٛس دس تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّیِ٘ ،بْ تٛػٔٝی دیٍشی ثو٘ ٝوبْ
ٔـبٚسٛٔ ،ٜسد ٘یبص اػتٔ .ـبٚس ٜاثضاسی ربْٔ اػت و ٝتٛػؤٝی ؿخلوی  ٚؿوغّی فوشد سا
ؿبُٔ ٔی ؿٛد .ثٞ ٝش حبَ ٔٛفمیت  ٚوبسثشد آٖ ثٛٙٓ ٝاٖ اثوضاس تٛػؤٝی ٔؼویش ؿوغّی ثوٝ
ٔـبسوت ٌؼتشد ٜی ػبصٔبٖ  ٚفوبی آتٕبد  ٚاستجبًبت ؿغّی ٓ ٚبِی ثیٗ وبسوٙبٖ ٘یبص داسد.
 ٓٞچٙیٗ ایٗ حمیمت ا٘ىبس٘بپزیش اػت و ٝػبصٔبٖٞوبیی وو ٝدس ٔـوبٚسٛٔ ٜفوك ؿوذٜا٘وذ دس
ٔمبیؼ ٝثب ػبصٔبٖٞبیی و ٝؿىؼت خٛسد ٜا٘ذ ثؼیبس ٘بچیض ٞؼتٙذ .دِیُ اكّی آٖٓ ،ذْ تٟٔذ،
تالؽ ٘بوبفی ٘ ٚجٛد كذالت اص ًشف ٔذیشیت اسؿذ ٓ ٚذْ آتمبد ثوِ٘ ٝوبْ دس ثویٗ تٔوذاد
ٔوذٚد ٔـبٚساٖ ٔ ٚـبٚس ٜرٛیبٖ اػت .ثٞ ٝش حبَ ،ػبصٔبٖٞوبیی وو٘ ٝوٛآٚسی  ٚؿبیؼوتٍی
ثبالیی داس٘ذ ،آٖ سا ثِ٘ ٝبْ ٔـبٚس ٜی غیش سػٕی ٘ؼجت ٔیدٙٞذ .ػبصٔبٖٞب دس ثش٘بٔٝسیوضی
ثشای ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ ثبیوذ ٔـوبٚس ٜسا ثخوؾ روذایی٘بپوزیش ثؼوتٞٝوبی
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی لشاس دٙٞذ .دس ایٗ فشایٙذ ،ػبصٔبٖٞب ٕٔىٗ اػت ٔزجٛس ثوٝ
چٙذ الذاْ ؿ٘ٛذ .چٙذ ٌبْ پیـٟٙبدی ثشای چٙیٗ الذأی ث ٝؿشح صیش الصْ اػت:
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گام اٍل :ضٌاسایی هطاٍراى ٍ خظدّی
لجُ اص ارشای ثش٘بٔٝی ٔـبٚس ،ٜػبصٔبٖ ثبیذ ساٞجشد ٔـبٚس ٜسا اص لجُ آٔبدٕ٘ ٜبیذ .چٙویٗ
ساٞجشدی ثبیذ ؿبُٔ رضئیبتی ثبؿذ ٔب٘ٙذ چٍٍ٘ٛی ٔـوبٚس ٜثوب تٛػؤٝی ووُ ٔؼویش ؿوغّی
وبسوٙبٖ استجبى داسد  ٓٞچٙیٗ چ ٝالوذأی ثوشای ٔـوبٚسٜی ثٟتوش ثبیوذ ا٘زوبْ داد؟ ػوپغ
ٔـبٚساٖ دس ٞش سؿت/ٝوبسوشد/صٔی ٝٙثبیذ ؿٙبػبیی ؿ٘ٛذ  ٚرٟوت ٌیوشی ٔٙبػوت ثو ٝآ٘وبٖ
داد ٜؿٛدٔ .ـبٚساٖ ثبیذ ثب تٛر ٝث ٝػبثم ٝی ٍ٘شؿی  ٚاػتٔذاد ٌضیٙؾ ؿ٘ٛذٍ٘ .شؽ دسػوت
ٔـبٚساٖ ٔیتٛا٘ذ وبسوٙبٖ سا تـٛیك ٘ ٚوٜٛی وؼت تٔبِی ّٕٓىوشد سا ثو ٝآ٘وبٖ اِموبء وٙوذ.
ٔـبٚساٖ  ٓٞچٙیٗ ثبیذ خیّی ٔخجتا٘ذیؾ  ٚخوٛؽثویٗ  ٚافوشادی ؿوىیجب  ٚاػوتٛاس ثبؿوٙذ.
ثشرؼتٍی دس یه صٔی ٝٙی ؿبیؼتٍی ثشای تلذی ربیٍبٔ ٜـبٚس ٜوبفی ٘یؼت صیوشا ٔـوبٚسٜ
ثیؾ اص آٖو ٝوبسوشدی ثبؿذ ٘مـی س٘ٚذٌشا داسد.
گام دٍم :ایجاد فزٌّگ هطاٍرُ
دٔٚیٗ ٔٛه ٟٓٔ ّٛثشای تومك ٔـبٚس ٜثٛٙٓ ٝاٖ ِ٘بْ ٔؼیش ؿوغّی ،اػوتفبد ٜاص ساٞجوشد
ٔذیشیت ّٕٓىشد فشًٙٞثٙیبٖ اػت و ٝفشٙٞوً ٔـوبٚسٜای سا ثوٚٝروٛد ٔویآٚسد ٚیظٌوی
فشٔ ًٙٞـبٚس ٜای ،استجبى ػبِٓ  ٚثبآتٕبد ثیٗ یىذیٍش اػت .دس پبیبٖ ثبیذ ٌفت وو ٝآتٕوبد
ثیٗ ٔـبٚس ٔ ٚـبٚسٜر ٛثیؾ اص تٔذاد رّؼبت  ٚصٔبٖ رّؼبت ،ث ٝاحشثخـوی ِ٘وبْ ٔـوبٚسٜ
وٕه خٛاٞذ وشدٔ .ـبٚس ٜثبیذ دس فوبیی آصاد ا٘زبْ ؿٛد تٕبْ افشاد دس فووبی وّوی ِ٘وبْ
ٔـبٚس ٜتب صٔب٘ی و ٝایٗ آصادی تٛػٔ ٝی ٔؼویش ؿوغّی وبسوٙوبٖ سا تمٛیوت ٔویوٙوذ اص آٖ
ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.
گام سَم :هطاٍرُجَیاى در گشیٌص هطاٍراى آسادی عول دارًذ
ٕٞبًٖٛس و ٝپیؾ تش ثوج ؿذٔ ،ـبٚس ٜدس ِ٘بْ ٔؼیش ؿغّی وبٔالً اختیبسی اػتٕٝٞ .ی
ٔـبٚسٜرٛیبٖ ثبیوذ آصاد ثبؿوٙذ توب اص ثب٘وه دادٜی ػوبصٔبٖ ٔـوبٚس دِخوٛا ٜسا ؿٙبػوبیی ٚ
ثشٌضیٙٙذٔ .ـبٚسٍٙٞ ٜبٔی احشثخؾ خٛاٞذثٛد ؤ ٝـبٚسٜرٛیبٖ ثب اختیبس ،فشدی سا ثشٌضیذٚ ٜ
اص ٚی دسخٛاػت وٕه وٙٙذ ٘ ٝایٗو ٝػبصٔبٖ ثوًٝوٛس سػوٕی وؼوی سا ثوشای ٔـوبٚس ٜسا
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ثشٌضیذ ٜثبؿذ .ػبصٔبٖ ثبیذ فمي فشٔ ًٙٞـبٚس ٜسا ثٚٝرٛد آٚسد آٔٛصؽ ٔـوبٚس ٜثو ٝچٙوذ
٘فش اص وبسوٙبٖ اسؿذ اسائٕٛ٘ ٝد ٚ ٜصیشػبختٞبی ٔٙبػت ٔـبٚس ٜسا ثٚٝرٛد آٚسد.
هایتوسعهوبرناههریسیهسیرشغلیهناسب 


اىهفتن:اجرایبرناهه
پیشر

ٕٞبًٖٛس و ٝػبصٔبٖٞب ثب ٔٛفمیت پیؾساٖ ا َٚتب ؿـوٓ سا پـوتػوش ٔویٌزاس٘وذ ،ثوٝ
ٔشحّٝای خٛاٙٞذ سػیذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ساٞجشدی ٚ
ّٕٓی سا ارشاء وٙٙذٚ .لتی ػبصٔبٖ ثٔ ٝشحّٝی پیؾساٖ فّٔی ٔیسػذ ٔیتٛا٘وذ ثش٘بٔوٞٝوبی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی سا ارشا وٙذ صیشا تٕبْ ٚسٚدیٞوب  ٚآٔوبدٌیٞوبی الصْ دس
ایٗ رب لشاس داسد .ثٞ ٝش حبَ ،رٙجٞٝبی صیش ،وٙتشَ ٞبی پبیب٘ی ٞؼتٙذ و ٝػبصٔبٖ ثبیذ ًشاحی
وٙذ  ٚؿٌَٕٛشایی آٖ سا دس ٍٙٞبْ ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػؤ ٚ ٝثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش ؿوغّی
توٕیٗ ٕ٘بیذ:
گام اٍل :بزًاهِی پیطزفت هسیز ضغلی
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿوغّی ثبیوذ دػوتٛسإُِٔٞوبی پیـوشفتٔ ،ب٘ٙوذ
چٍٍ٘ٛی پیـشفت فشدی وبسوٙبٖ دس ؿغُ سا دلیمبً ٔـخق ٕ٘بیذ .ایٗ دسػت ؿجی ٝخئـی
تشفیْ اػت أب داسای سا ٜحُٞبی ربْٔ  ٚؿغّی ثیـتشی اػتٞ .ش ؿغُ ،پؼوت  ٚحشفوٝای
ثبیذ ؿبُٔ پٛؿؾ ثش٘بٔٝای ،خئؾ ً ٚشح پیـشفت ٔؼیش ؿغّی ثبؿذ.
گام دٍم :کٌتزل ضزایظ یادگیزی
٘مؾ وبسآٔذ یبدٌیشی ثبیذ دس ثش٘بٔٝی پیـشفت ٔؼویش ؿوغّی تووٕیٗ ٌوشدد .ؿوشایي
اختلبكی ٔشثٛى ث ٝیبدٌیشی ثبیذ ٌٙزب٘ذ ٜؿٛد صیشا دس ٞش یه اص ٌبْٞبی پیـشفت ٔؼویش
ؿغّی اِضأی اػت.
گام سَم:کٌتزل ضزایظ هطاٍرُ
دس ثش٘بٔٝی پیـشفت ٔؼیش ؿغّی ثبیذ ث ٝا٘ذاصٜی ثؼٙذ ٜثش ٔـبٚس ٜتأویوذ ؿوٛد .دلوت ثبیوذ
وشد و ٝس٘ٚذ ٔـبٚس ٚ ٜاستجبًؾ ثب تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی دس خٛد ًشح تـشیح ؿذ ٜثبؿذ.

065
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گام چْارم :ضزایظ ضایستگی ضغلی
ؿبیؼتٍیٞبی الصْ دس ٞش یه اص ػٌٛح ؿغّی ٔ ٚؼئِٛیتی ثبیذ ٕٞبًٖٛس و ٝدس ثش٘بٔٝی
پیـشفت ٔؼیش ؿغّی اػت تلشیح ٌشدد.
گام پٌجن :ضزایظ راُ هسیز ضغلی
ایٗ ٌبْ دس ثش٘بٔٞ ٝبی پیـشفت ٔؼیش ؿغّی إٞیت داسد .چٍٍ٘ٛی آغوبص  ٚپبیوبٖ ٔؼویش
ؿغّی دس ػبختبس ػبصٔب٘ی/ؿجىٝای ػبصٔب٘ی ثبیذ دس ثش٘بٔٞٝب تـشیح ٌشدد.
گام ضطن :کٌتزل تزکیب بزًاهِّای پیطزفت هسیز ضغلی با اّذاف ساسهاى ٍ کارکٌاى
والْ پبیب٘ی ایٗ و ،ٝثبیذ توٕیٗ ؿٛد و ٝثش٘بٔ ٝی پیـشفت ٔؼیش ؿغّی ثب اٞذاف ػبصٔبٖ
 ٚوبسوٙبٖ ػبصٌبسی وبُٔ داؿتٝثبؿذ ثٕٞ ٝبٖ ٌٝ٘ٛای وو ٝدس اسصیوبثی پویؾساٖ ا ٚ َٚدْٚ
تلشیح ٌشدیذ .دس پبیبٖ ایٗ پیؾساٖ ،ػبصٔبٖ ثبیذ داسای ثش٘بٔوٝی تٛػؤ ٚ ٝثش٘بٔوٝسیوضی
ٔؼیش ؿغّی وبٔالً ارشایی ثبؿذ .چٙیٗ ثش٘بٔٝای ربْٔ اػت  ٚثشای سػیذٌی ثٍ٘ ٝشا٘ویٞوبی
وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ تٛػٔ ٝیبفت ٝاػتٟٓٔ .تش آٖو ٝثش٘بٔ ٝثبیذ ثٌٝ٘ٛ ٝای ًشاحی ؿوٛد ووٝ
اثضاس لذستٕٙذی ثشای تـٛیك وبسوٙبٖ ثشای تٔبِی ّٕٓىشد ثبؿذ .ثش٘بٔٝی ٔزوٛس ثبیذ اٞوذاف
فشادػتی ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی سا ثشرؼت ٝوٙذ ٓٞچٙیٗ اكُ یب ٘مٌٝی ٔشرْ رٟبٖؿوِٕٛی
ثشای ؿفبفػبصی ٔٛهٓٛبت ٔشثٛى ثٔ ٝؼیش ؿغّی ثبؿذ.
توسعهوبرناههریسیهسیرشغلی 

راىهشتن:اجرایبرناهههای


پیش
پیؾساٖ ٞـتٓ ػبصٔبٖ سا ٞذایت ٔیوٙذ و ٝثش٘بٔٞٝوبی تٛػؤ ٚ ٝثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی وبٔالً پیـشفت ٝسا ث ٝؿیٜٛی ِ٘بْٔٙذ ٚوٓتش دسد ٘بن اروشا ٕ٘بیوذ .چشاوو ٝروبیٍضیٙی
خي ٔـی ٔؼیش ؿغّی فّٔی ثشخی وبسوٙبٖ سا ٍ٘شاٖ وشدٔٔ ٚ ٜشفوی ثش٘بٔو ٝرذیوذ دس آغوبص
ٔیتٛا٘ذ ثب آؿفتٍیٞبیی سٚثٝس ٚؿٛد .اٌش ایٗ ٔشحّ ،ٝدسػت ٔذیشیت ٘ـٛد  ٚثب ٔمبٔٚوتٞوب
ثٝدسػتی ٔمبثّ٘ ٝـٛد ،ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٞش چمذس  ٓٞخٛة ثبؿذ
دس ارشا ثب دؿٛاسیٞبیی سٚث ٝس ٚخٛاٞذؿذ .تٛكویٔ ٝویؿوٛد ػوبصٔبٖٞوب ٔ ٚوذیشاٖ ٔتوِٛی
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ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ،ساٞجشد ارشایی ّٕٓ ٚی سا ًوشح ٕ٘بیٙوذ .ثخـوی اص ایوٗ ساٞجوشد تٔبٔوُ
ػبصٔبٖ ثب ٟ٘بدٞبی چب٘ٝص٘ی رٕٔی  ٚاتوبدیٞٝبی وبسٌشی اػت .اكُ اِٚیٝی ثش٘بٔٝی تٛػٔٚ ٝ
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثبیذ ث ٝؿیٜٛای ثشاثش ،خٛؽثیٙب٘ٔ ٚ ٝخجت اسائ ٝؿوٛدٚ .لتوی وبسوٙوبٖ
ٍ٘بٔ ٜخجتی ث ٝؿیٜٛی وبس ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی داؿتٝثبؿٙذٔ ،مبٔٚت ٘خٛاٙٞوذ ووشد ثّىو ٝآٖ سا تأییوذ
خٛاٙٞذ ٕ٘ٛد .چٙذ الذاْ ثشای وٕه ث ٝارشای ایٗ س٘ٚذ ث ٝؿشح صیش تٛكیٔ ٝیٌشدد:
گام اٍل :قبل اس اجزاء با کارکٌاى گفت ٍ گَ کٌیذ
ٌفت ٌٛٚثب وبسوٙبٖ ٔ ٚـبسوت فٔبال٘ٝی آ٘بٖ دس ًشاحی  ٚتٛػٔٝی ثش٘بٔٞٝوبی تٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،ثؼیبس إٞیت داسد .ایٗ ٔٛه ّٛدس ثیٗ فٔبِیتٞبی دیٍش ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی
اص حؼبػیت ٚیظٜای ثشخٛسداس اػت ٔذیشیت اسؿذ ثبیذ ٔشالت ثٛد ٚ ٜدس ایٗ ٔجبحج ؿوشوت
وٙذ.
س٘ٚذ ثبیوذ دٔٛوشاتیوه ثبؿوذ ٓ ٚشكوٝای ثبؿوذ وو ٝدسثوبسٜی ثش٘بٔوٝی ٔؼویش ؿوغّی،
اًالّسػب٘ی ٕ٘بیذ ایٗ س٘ٚذ ثٞ ٝیچ ٚر٘ ٝجبیذ ثب س٘ٚذ ٌفت ٚ ٌٛٚچب٘ٝص٘ی رٕٔی اؿتجبٌ ٜشفتوٝ
ؿٛد.
گام دٍم :اًتطار اسٌاد بزًاهِ قبل اس اجزاء
ٚلتی ػبصٔبٖٞب ثضسي ثبؿٙذ ّٕٓ ٚیبت آ٘وبٖ ٌؼوتشؽ رغشافیوبیی داؿوت ٝثبؿوٙذ ،ثٟتوش ٚ
دٚسا٘ذیـب٘ٝتش خٛاٞذثٛد و ٝرضئیبت ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼویش ؿوغّی ثوٕٞ ٝوشاٜ
ٔضایبی احتٕبِی ارشای آٖ لجُ اص ارشا دس اختیبس ٍٕٞبٖ لشاس ٌیوشدٔ .وذیشاٖ خٌوی ٔ ٚوذیشاٖ
ٔؼیش ؿغّی ٔیتٛا٘ٙذ ثب ػخٙشا٘ی  ٚاسائٝی ٌضاسؽ ثش٘بٔٞٝب ث ٝوبسوٙبٖ ث ٝایٗ تالؽٞوب وٕوه
وٙٙذ.
گام سَم :آغاس با عٌاصز ًزم
ارشاء سا ثبیذ ثب رٙجٞٝبی ٔالیٓ ٔب٘ٙذ ٔـبٚس ،ٜیبدٌیشیٕ٘ ،بیؾ تٛإ٘ٙذیٞوبی ػوبص٘ذٚ ٜ
حشوت وبسوٙبٖ دس ٔؼیش ؿغّی  ٚپیـشفت ٔؼیش ؿغّی آغبص ووشد .ایوٗ ساٞجوشد ٔویتٛا٘وذ
تٔبُٔ احشثخـی ثب ٔمبٔٚتٞب داؿتٝثبؿذ ٓٞ ٚچٙیٗ ٌٔٙموی خٛاٞوذثٛد وو ٝلجوُ اص اسصیوبثی
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پیـشفت وبسوٙبٖ دس ٔؼیش ؿغّی ث ٝآ٘بٖ فشكت داد ٜؿٛد و ٝتٛإ٘ٙذیٞبی خٛیؾ سا ثوبال
ثش٘ذٚ .لتیو ٝوبسوٙبٖ دس س٘ٚذ ٔـبٚس ٚ ٜیبدٌیشی لشاس ٔیٌیش٘وذ دیٍوش دس ثشاثوش ثش٘بٔوٝی
تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی رذیذ چٙذاٖ ٔمبٔٚت ٘خٛاٙٞذ وشد.
گام چْارم :جایگشیٌی جایگاُّای فعلی با جایگاُّای جذیذ
پغ اص ارشای ٔٛفمیت آٔیض ٔـبٚس ٚ ٜیبدٌیشی -دس ساػتبی تٛإ٘ٙذیٞبی ؿوغّیٌ ،-وبْ
ثٔذی دس ارشا ،ربیٍضیٙی ربیٍب ٜیب پؼتٞبی لذیٕی ثب ٘مؾٞب  ٚربیٍبٜٞبی رذیذ اػت ووٝ
دس ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی رذیذ پیؾ ثیٙی ؿذٜاػت .ایٗ ٌبْ سا ٔیتٛاٖ
ثب تِٙیٓ ٔؼیش ؿغّی دس آیٙذ ٚ ٜث ٝؿىُ ثش٘بٔٞٝبی رذیذ د٘جوبَ ووشد .یٔٙوی ثش٘بٔوٞٝوبی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثبیذ ث ٝتشتیت صیش ا٘زبْ ؿٛد:
 -1ارشای ؿیٜٛی وبس ٔـبٚسٜ
 -2ارشای س٘ٚذ یبدٌیشی
 -3تٌجیك ٔؼیش ؿغّی فّٔی ثب ساٜٞبی ٔؼیش ؿغّیً/جمٝثٙذی تٛإ٘ٙذیٞبی ؿغّی
 -4ربیٍضیٙی ربیٍب ٚ ٜپؼتٞبی فّٔی ثب ربیٍب ٚ ٜپؼتٞبی رذیوذ ثوٌ٘ٛ ٝوٝای وو ٝدس
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثیبٖ ؿذٜاػت
 -5ا٘تمبَ وبسوٙبٖ اص ربیٍب ٚ ٜپؼتٞبی لذیٕی ث٘ ٝمؾ  ٚربیٍبٜٞبی رذیذ
 -6ارشای ثش٘بٔٔ ٝؼیش ؿغّی رذیذ ثشای حشوت وبسوٙبٖ دس ٔؼیش ؿغّی.
وبسثشد ایٗ پیؾساٖ ث ٝارشای ٔٛفمیتآٔیض ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
رذیذ وٕه خٛاٞذ وشدّٕٓ .یبت احشثخؾ ثش٘بٔٞٝبی رذیذ ثبصد ٜایٗ پیؾساٖ سا ثبال ٔیثشد.
ریسیهسیرشغلیوبرناههیتوسعه 


راىنهن:ارزیابیتأثیربرناهه

پیش
اسصیبثی احشثخـی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضیٞب ٔؼیش ؿغّی پویؾساٖ یىوی لجوُ اص
آخش دس پشٚسؽ ٔذاخّٝی ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ اػت .پغ اص ٔذتی لبثُ لجوَٛ
و ٝاص ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٌزؿوت احشثخـوی آٖ ثوِ ٝووبٍ
تأٔیٗ ٘یبصٞبی وبسوٙبٖ  ٚاٞذاف ػبصٔب٘ی ثبیذ اسصیبثی ٌشددٔ .ذت لبثُ لج َٛیٔٙی ثبیوذ ثوب
ا٘ذاصٌ ٚ ٜؼتشدٌی ػبصٔبٖ ثِ ٝوبٍ ّٕٓیبت ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی ٌٔبثمت داؿت ٝثبؿوذٞ .وش چوٝ
ػبصٔبٖ ٌؼتشدٜتش ثبؿذ ٔذت ثیـتشی ٞ ٚش چ ٝػبصٔبٖ وٛچهتش ثبؿذ ٔذت وٕتوشی ثبیوذ
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ػپشی ؿٛد .دس ٞش كٛست اسصیبثی ٘جبیذ لجُ اص ػپشی ؿذٖ حذالُ د ٚػبَ اص ارشای ثش٘بٔٝ
ا٘زبْ ؿٛد .اسصیبثی ثبیذ ثش ٔجٙبیی ا٘زبْ ؿٛد و ٝثب ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی ػبصٔبٖ ٓٞخٛا٘ی داؿت ٚ ٝؿبُٔ ػٌٛح صیش ثبؿذ:
گام اٍّل :سغح ساسهاًی
اسصیبثی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثبیذ ٘تبیذ ػٌح ػوبصٔب٘ی سا ٘ـوبٖ دٞوذ .ایوٗ
٘تبیذ سا ٔیتٛاٖ ث ٝؿىُ ّٕٓىشد ػبصٔب٘ی ث ٝدػت آٚسد .آیب پغ اص چٟوبس یوب پوٙذ ػوبَ اص
ارشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٔؼیش ؿغّی رذیذ تٛا٘ؼت ٝث ٝسؿذ تِٛیذ ،فشٚؽ خذٔبت ،وُ ٔٔبّٔ ،ٝػٛد
ّٕٓ ٚىشد وُ وؼت  ٚوبس وٕه وٙذ یب خیش؟ ارشای ٔمذٔبتی تشریوبً ثبیذ ث ٝاسصیبثی اسلوبْ
تِٛیذ یب ویفیت خذٔبت  ٚوبال ٓٞ ٚچٙیٗ ث ٝثشداؿت یب تأحیش وّی ری٘فْٞبی داخّی ػبصٔبٖ
ٔوذٚد ٌشدد .ػٌح د ْٚاسصیبثی ثبیذ ٌٔٔٛف ث ٝػبصٔبٖ ثبؿذ آیب ثش٘بٔٞٝبی ٔؼویش ؿوغّی
رذیذ ث ٝتٛإ٘ٙذػبصی ػبصٔب٘ی وٕه وشد ٜاػت یب خیش؟
گام دٍم :سغح رًٍذ
٘ ّٛد ْٚاسصیبثی حؼبثشػی اػت ،آیب ثش٘بٔٝی ٔؼیش ؿغّی ًجك ثش٘بٔ ٝارشا ؿوذٜاػوت؟
آیب خٛد ثش٘بٔ ٝثِ ٝوبٍ فٙی ٌٙٔ ٚمی دسػت اػت یب خیش؟ وُ فٔبِیت تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی
ٔؼیش ؿغّی ثبیذ ٔؼتٙذ ثٛد ٚ ٜاسصیبثی ؿوٛد .ایوٗ ٔؼتٙذػوبصی سا ٔویتوٛاٖ ثؤ ٝـوبٚساٖ،
وبسؿٙبػبٖ  ٚػبصٔبٖٞبی آٌب ٜث ٝسٚؽٞبی ٔتٔبِی اسػبَ وشد  ٚخٛاػتبس دیذٌبٜٞبی ا٘تمبدی
آ٘بٖ ٌشدیذ .ثٗٔبیٝی فٔبِیت ٞبی ػٌح س٘ٚذ ،تٔیویٗ ویفیوت  ٚچٍوٍ٘ٛی توذٚیٗ  ٚاروشای
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اػت .آیب ایٗ ثش٘بٔو٘ ٝیبصٞوبی ثٙیوبدی اكوَٛ
اػبػی ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی سا ث ٝخٛدی خٛد تأٔیٗ ٔیوٙذ یب خیش؟ ایٗ ثش٘بٔو ٝیوه ػوبَ
پغ اص ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی رذیذ ا٘زبْ خٛاٞذؿذ.
گام سَم :سغح کارکٌاى
ػٔٛیٗ ٘ ّٛاسصیبثی ،اسصیبثی خـٛٙدی وبسوٙبٖ اص ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی
ٔؼیش ؿغّی رذیذ اػتٔ .یتٛاٖ اص ٌٕ٘ٝ٘ٛیشیٔ ،لبحج ٚ ٝؿیٜٞٛبی تٔبٔوُ ٌؼوتشد ٜثوشای
اػتخشاد دادٞ ٜبی ٔشثٛى ث ٝوبسوٙبٖ اػتفبد ٜووشدٔٔ .یبسٞوبی اسصیوبثی ثبیوذ ثو ٝاػوتخشاد
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ٔٛهٓٛبت ٔشثٛى ث ٝوبسوٙبٖ ٔوذٚد ٌشدد ٔخالً آیب ثش٘بٔٔ ٝؼیش ؿغّی رذیذ ث ٝپشثوبسی
ٔؼیش ؿغّی آ٘بٖ وٕه وشد ٜاػت؟ آیب اص ایوٗ ِ٘وبْ خـوٛٙدی وبٔوُ داس٘وذ یوب خیوش؟
 ٓٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ اص وبسوٙبٖ ثشای ثٟجٛد ثش٘بٔ ٝی ٔؼیش ؿغّی ِ٘شخٛاٞی وشد .ایٗ اسصیبثی
سا ٔی تٛاٖ دس ٍٙٞبْ ارشای ثش٘بٔٔ ٝؼیش ؿغّی رذیذ ارشاء وشد.
پیش راىدهن:بازسازیبرناهههایتوسعهوبرناههریسیهسیرشغلی 
آخشیٗ پیؾ ساٖ دس پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼویش ؿوغّی ثٙیوبٖ ،توالؽ ٔؼوتٕش دس
ثبصػبصی ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اػوتٙٞ .زبسٞوب ،فشهویبتٔ ،ؼویش
ؿغّی ،تٛإ٘ٙذی ٞبی ؿغّیِ٘ ،بْ ٔـبٚس ٚ ٜفش ًٙٞیبدٌیشیٍٕٞ ،ی  ٓٞػ ٛثب ٚالٔیتٞوبی
ٔتغیش دػت خٛؽ تغییش ٞؼتٙذ٘ ٟٓٔ .یؼت وِ٘ ٝبْ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی تب چ ٝا٘ذاصٜ
خٛة یب ٚیظ ٜثبؿذ ،صیشا ث ٝتذسیذ ث٘ ٝیبصٞبی وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ ثی تفبٚت خٛاٞذؿذٍٔ ،وش
ایٗ و ٝایٗ ِ٘بٌْ ،ب ٜثٌ ٝب ٜپبالیؾ ٌشدد .ثبصػبصی ثش٘بٔ ٝی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیوضی ٔؼویش
ؿغّی ثبیذ ٌبْ ا ػبػی دس وُ ِ٘بْ ثبؿذ .ثشای ا٘زبْ فٔبِیت ٞبی ثبصػبصی ٌوبْ ٞوبی صیوش
تٛكیٔ ٝیٌشدد:
گام اٍل :باسساسی در پزتَِ ارسیابی سغح کارکٌاى ٍ رًٍذ
دادٞ ٜبی ث ٝدػت آٔذ ٜاص اسصیبثی ػٌح وبسوٙبٖ  ٚس٘ٚذ ثبیذ خیّی صٚد ثوشای پوبالیؾ
ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اػتف بدٌ ٜشدد .ایٗ اسصیبثی اًالٓبت فشاٚا٘وی
ثٚ ٝیظ ٜاص ِوبٍ ارشایی فشأ ٓٞی آٚسدِ .زا ثؼیبس إٞیوت داسد وو ٝثو ٝچٙویٗ ثوبصخٛسد ٚ
تغییشات الصٔی و ٝثٚ ٝرٛد ٔی آٚس٘ذ تٛر ٝثؼٙذ ٜؿٛد٘ ٟٓٔ .یؼت و ٝػبصٔبٖ ٞوب چٍ٘ٛوٝ
ِ٘بْ تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی سا ًشاحی  ٚارشاء ٔیوٙٙوذ ٕٞیـو ٝفشكوتٞوبی
فشاٚا٘ی ثشای ثٟجٛد ٚرٛد داسد .اص ایٗ س ٚػبصٔبٖ ٞب ثبیذ دادٞ ٜبی اسصیبثی سا یىؼبٖ ػبصی ٚ
تزضی ٚ ٝتوّیُ وشد ٚ ٜثشای احشثخـی ثیـتش ثش٘بٔ ٝاص آٖٞب ثٟش ٜثشداسی وٙٙذ.
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گام دٍم :باسساسی در پزتَ ارسیابی سغح ساسهاًی
اػتفبد ٜاص دادٞ ٜبی اسصیبثی و ٝاص تزضی ٚ ٝتوّیُ دادٞ ٜبی وؼت ٚوبسٔ ،ب٘ٙذ تشاص٘بٔوٝ
ث ٝدػت آٔذ ٜاػت ثو ٝتفىوش ا٘تموبدی ٘یوبص داسد .ثبیوذ دلوت ووشد وو ٝفموي ثو ٝاسصؽ
اػٕی دادٞ ٜب تٛر٘ ٝـٛد .ثیـتش ٚلت ٞب دالیُ تشاص٘بٔو ٝی ٔٛفوك ِضٔٚوبً اسایو ٝی ثش٘بٔو ٝی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی رذیذ ٘یؼت  ٓٞچٙیٗ ٕ٘ی تٛا٘ذ دِیُ تشاص٘بٔ ٝی ٘بٔٛفك
ثبؿذٛٓ .أُ ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس ؿوىُ ٌیوشی ّٕٓىوشد وؼوت  ٚووبس ،ثوٚٝیوظٜ
ٔٔیبسٞبی ٔبِیٔ ،ب٘ٙذ وُ ٔٔبّٔ ،ٝػٛد  ٚفشٚؽ ٘مؾ داس٘ذ .ؿىی ٘یؼت و ٝثش٘بٔوٞ ٝوبی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٔی تٛا٘ذ ثش ػ الٔت ٔبِی ػبصٔبٖ تأحیشاتی داؿوت ٝثبؿوذ.
ثٗ ٔبی ٝی ثوج ،آٖ اػت وو ٝثوب وٙتوشَ ٓبٔوُ ٞوبی ٔذاخّوٝا ی ثبیوذ دس ػوٙزؾ ػوٟٓ
ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی دس ّٕٓىشد ٔبِی ػبصٔبٖ احتیبى ووشد .ثوشای
وٙتشَ ٓبُٔ ٞبی دیٍش ث ٝاػتفبد ٜاص اثضاسٞبی اسصیبثی ٔٔتجش  ٚلبثُ آتٕبد ٘یبص اػتٕٔ .ىٗ
اػت اص دادٞ ٜبی ػوٌح ػوبصٔب٘ی ثوشای ثٟجوٛد ٓبٔوُ ٞوبی ػوبختبسی ثش٘بٔو ٝتٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿوغّی اػوتفبدٌ ٜوشدد .دس پبیوبٖ ایوٗ پویؾ ساٖ ػوبصٔبٖ ثبیوذ داسای
ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ساٞجشدی ،اسصؿٕٙذ  ٚووبٔالً پوبالیؾ ؿوذٚ ٜ
ّٕٓیبتی ثبؿذ.
مذاخلهیدوم:سزمایه گذاریدرراهبزدمسیزضغلیبزاینهادینههسهاسیمهذیزیت
عملکزد 
دٔٚیٗ ٔذاخّ ٝدس ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ اػتفبد ٜاص ثش٘بٔوٞ ٝوبی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثشای ٟ٘بدی ٝٙػبصی ّٕٓىشد ثوٙٓ ٝوٛاٖ سٚؽ ص٘وذٌی
اػت .صٔب٘ی ؤ ٝذی شیت ٔؼیش ؿغّی ثب وٕه ٔذاخّ ٝی ا َٚپوشٚسؽ یبفوت ثو ٝافوشاد
وٕه ٔی وٙذ تب ّٕٓىشد ٓبِی ٙٔٔ ٚبداسی داؿت ٝثبؿٙذ .اٌش فٔبِیت ساٞجشد ٔؼیش ؿوغّی
ث ٝپختٍی سػیذ ٜثبؿذٔ ،ی تٛا٘ذ ثوش ووُ ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ػوبصٔبٖ تأحیشٌوزاس ثبؿوذ.
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ثبیذ تٔبِی ّٕٓىشد وبسوٙبٖ ثًٛ ٝس  ٚیظ ٚ ٜتٔبِی ّٕٓىشد ػبصٔبٖ سا
ثًٛ ٝس ٓبْ تمٛیت ٕ٘بیذ .اٌش ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ث ٝحبَ خٛدؽ سٞب ؿٛد ٕٔىٗ اػت
آٖ لذس پیـشفت وٙذ و ٝث ٝاٞذاف خٛیؾ دػت یبثذ ،أب اٌش ثشای ثٟجٛد ِ٘بْ ّٕٓىوشد
اػتفبد ٜؿٛد ث ٝتالؽ ٞبی ٚیظ٘ ٜیبص داسد .ایٗ ٔذاخّ ٝدلیمبً ثشای ٕٞیٗ ِٔٛٙس اػت وٝ
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ثٕٞ ٝشا ٜد ٜپیؾ ساٖ دیٍش و ٝدس ادأ ٝث ٝتـشیح آٖ ٞب ٔی پشداصیٓ ػوبصٔبٖ سا ٞوذایت
وٙذ و ٝالذاْ ٚیظ ٜای سا ؿش ٚ ّٚس٘ٚذ ٟ٘بدی ٝٙػبصی سا تمٛیت وٙذ .ایٗ پیؾ ساٖ ٞوب ثوٝ
ؿشح صیش اػت:
پیش راىاول:تقویتانتظاراتواقعی 
س٘ٚذی و ٝد٘جبَ ٔی ؿٛد  ٚسٚؽ ٞبی وبسی و ٝثش ای ّٕٓی وشدٖ ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔٚ ٝ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٚرٛد داسد ٔی تٛا٘ذ ثشای روزة  ٚپوزیشؽ ٓوبدت ا٘تِوبسات
ٚالٔی اػتفبد ٜؿٛد .پویؾ ساٖ خوٛد اسصیوبثی وو ٝدس ٔذاخّو ٝی ا ،َٚثووج ؿوذ اص ایوٗ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبػت .تٔبِی ّٕٓىشد دس ثیـتش ٔٛاسدٔ ،ـشٚى ث ٝا٘تِبسات ٚالٔی  ٚدسػت اػت.
ای ٗ ا٘تِبسات ث ٝؿىُ خٛدؿٙبػی ،وبسؿٙبػی یب ؿٙبخت وبُٔ وؼت  ٚووبس  ٚػوبصٔبٖ
اػت .ثٓ ٝجبست دیٍش ٔذیشیت فمي ثبصی ثب ا٘تِوبسات اػوت وو ٝوبسوٙوبٖٔ ،وذیشیت،
ٔـتشی  ٚری ٘فْ ٞوبی دیٍوش چو ٝا٘تِوبساتی اص یىوذیٍش داس٘وذ .ثش٘بٔوٞ ٝوبی تٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٔی تٛا٘ذ اثضاسی رٟت تٔذیُ تٕبْ ا٘تِبسات ثبؿذ .ػوبصٔبٖ ٞوب
ثبیذ اص ِ٘بْ تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثشای ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىوشد اص
ًشیك تمٛیت فش ًٙٞا٘تِبسات ٚالٔی ثٟش ٜثشداسی ٕ٘بیٙذ.
پیش راىدوم:تقویتوفاداری 
اٌش چ ٝثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ّٕٓی ٔی تٛا٘ذ ٚفبداسی ثٚ ٝرٛد
آٚسد أب ثبیذ تالؽ ٞبی آٌبٞب٘ ٝثشای تمٛیت ٞش چ ٝثیـتش آٖ ا٘زوبْ ؿوٛد توب اٞوذاف
ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ّٕٓی ٌشدد .ثش٘بٔٞ ٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
ؿشایي تشویت ٘یبصٞبی وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ سا ثب خـٛٙدی ًشفیٗ ثٚ ٝرٛد ٔی آٚسد .ثب ایٗ
ٍ٘شؽ ّٕٓی وشدٖ ٞذف یه ًشف ث ٝػالٔت ًشف ثؼتٍی داسد .دس ٘تیزو ٝاص چٙویٗ
ِ٘بْ وبٔالً دس ٓٞتٙیذ ٚ ٜفشاٌیشی ٚفبداسی ثٚ ٝرٛد ٔی آیذ.
تٔبِی ّٕٓىشد ٚلتی ّٕٓی ٔی ٌشدد و ٝػبصٔبٖ  ٚوبسوٙبٖ یه ػشؿت داؿت ٝثبؿوٙذ.
ػبصٔبٖ ٞب ثبیذ تالؽ ٞبی ٚیظ ٜای ث ٝوبس ثٙذ٘ذ و ٝثش فش ًٙٞدً ٚش ف ٚ ٝاٞذاف فشادػتی
تأویذ  ٚپبفـبسی وٙٙذ  ٚػبصٔبٖ سا ث ٝدػتٍبٞی چبثهٛ٘ ،آٚس  ٚسلبثتی تجذیُ ٕ٘بیٙذ.
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دس خبتٕ ٝی ایٗ پیؾ ساٖ ٘یبص اػت ٌفت ٝؿٛد و ٝػبصٔبٖ ٞب ثبیذ فشٙٞوً دٚػوٛی ٝسا
ا٘تمبَ دٙٞذ تب ٚفبداسی سا تب حذ پختٍی تمٛیوت ووشد ٚ ٜثو ٝد٘جوبَ آٖ ٟ٘بدیٙو ٝػوبصی
ٔذیشیت ّٕٓىشد سا ٘یشٙٔٚذ وٙٙذ.

تقویتوفاداری

تقویتانتظارات
واقعی

تقویتیادگیزی

تقویتتلفیق
مذیزیتعملکزد
سزمایٍ گذاری

تقویتآسادی

در راَبزد

کارکنان

مسيز ضغلی

تقویتمطلوبیت

تقویترضایت

تقویتتغییز

کارکنان
تقویتضایستگی

تقویتعملکزد
متواسن

ضکل ضمارهی ( :)3پیصران های مداخله در راهبرد مسیر ضغلی برای نهادینه سازی مدیریت عملکرد

پیشراىسوم:تقویتیادگیری 

یبدٌیشی ٓٙلش ٔ ٟٓثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اػت و ٝث ٝسٚؿٙی دس
ٔذاخّٝی آ َّٚشهٌ ٝشدیذ .ػبصٔبٖٞوب ٔویتٛا٘ٙوذ اص رٟوتٌیوشی یوبدٌیشی ثوشای ایزوبد
ػبصٔبٖ ٞبی ٚالٔبً یبدٌیش٘ذ ٜاػتفبد ٜوٙٙذٞ .ذف ٟ٘بیی ِ٘بْ ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ایزوبد سٚؽ
وبس ،س٘ٚذ  ٚػبختبس لذستٕٙذ یبدٌیشی اػتِ .زا ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
سا ٔیتٛاٖ ثب احشثخـی ثشای ّٕٓیوشدٖ ایٗ رٟتٌیشی ثٝوبس ٌشفتٔ .ذیشیت یبدٌیشیثٙیبٖ
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حبِت ثّ ٕٛتٔبِی ّٕٓىشد اػت .چٙذ پظٞٚؾ حبثوت ٔویوٙٙوذ وو ٝیوبدٌیشی ،رٙجوٝی ٘وشْ
ٔذیشیت ّٕٓىشد اػت .ثٓ ٝال ٜٚتزشثٝی ػبصٔبٖٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،وو ٝثیـوتشیٗ ٘وٛآٚسی ٚ
ٔٛفمیت اص ًشیك ػبصٔبٖٞبیی ثٝثبس ٔی٘ـیٙذ وو ٝیوبدٌیشیٔووٛس ٞؼوتٙذ .ایزوبد ٌوشایؾ
یووبدٌیشی دس ثوویٗ وبسوٙووبٖ  ٚػووبصٔبٖ حشوتووی اػووت ٌٕٔووئٗ ووو ٝدس ٟ٘بیووت ٔٙزووش ثووٝ
ٟ٘بدی ٝٙػبصی ّٕٓىشد خٛاٞذؿذ .ثب اػتفبد ٜاص رٙجٞٝبی سیـوٝداس یوبدٌیشی دس ثش٘بٔوٞٝوبی
تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٔیتٛاٖ ایٗ رٟتٌیشی دس یبدٌیشی سا ثٚٝرٛد آٚسد.
پیشراىچهارم:تقویتآزادیکارکناى 

ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔؼیش ؿغّی آتموبد ساػوخ داسد وو ٝوبسوٙوبٖ ثبیوذ دس
ٌضیٙؾ ٔملذ ٔ ٚؼیش حشوت خٛیؾ آصادی ٌّٔك داؿتٝثبؿٙذ .ثش٘بٔوٞٝوبی ٔؼویش ؿوغّی
ٓٞچٙیٗ ثب ٚسٚدیٞبی ٔٙبػت  ٚخٛداسصیبثی وبسوٙبّٖٕٓ ،ی ٔیٌشددٔ .وویي آصادی وو ٝدس
ٍٙٞبْ ارشاء  ٚپیٌیشی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثٚٝرٛد ٔویآیوذ ثٙوبیی
اػبػی اػت و ٝآصادی وبس  ٚدس ٟ٘بیت آصادی وبسوٙبٖ سا تمٛیت ٔیوٙوذ .اص ِ٘وش تزشثوٝی
استجبى ا٘ؼب٘ی  ٚثـشدٚػتب٘ ٝچٙیٗ آصادیای دس ثٟشٜثوشداسی آ٘وبٖ ثؼویبس إٞیوت داسد .دس
ٔـبٞذات سٚصٔش ٜؿبٞذ ٞؼتیٓ و ٝوبسوٙبٖ تٕبیُ داس٘ذ خٛة وبس وٙٙذ  ٚاٌوش دس ٌوضیٙؾ
ٔؼیش ؿغّی ،ساٙٔ ،ٜبثْ ،سفتبس  ٚصٔبٖ آصادی داؿت ٝثبؿٙذ اغّت ثیؾ اص ا٘تِبس وبس ٔیوٙٙوذ.
أب اٌش وؼی اص ثبال آ٘بٖ سا ٔوذٚد وٙذّٕٓ ،ىشد وبسوٙبٖ ٔووذٚد ٔویٌوشدد .وبسوٙوبٖ اٌوش
آصادی ٌضیٙؾ داؿتٝثبؿٙذ ،اك َٛخٛداسصیبثی سا ثٚٝرٛد خٛاٙٞوذ آٚسد .ایوٗ آصادی وو ٝدس
ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی ث ٝوبسوٙبٖ داد ٜؿذ ٜاػت ثبیذ ثشای ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد وٝ
فشآٚسد ٜآصادی اػت ثٝوبس ٌشفتٔ ٝی ؿٛد.
پیشراىپنجن:تقویتتغییر 

ّٕٓىشد ػبصٔبٖ ٞب تب حذ ثؼیبس صیبدی ٔتأحش اص تٛا٘بیی آ٘بٖ دس ػبصٌبسی ثب ٔویي ٔتغیوش
اػت .ػبصٔبٖ ٞب ثشای تأحیش ثش ٔویي  ٚسٞجشی كؤٙت ثبیوذ تٛإ٘ٙوذی خوٛیؾ سا افوضایؾ
دٙٞذ .ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثٟتشیٗ ٚػیّٝای اػت و ٝث ٝػوبصٔبٖٞوب
وٕه ٔی وٙذ تب تٛإ٘ٙذیٞبی ٔوذیشیت تغییوش سا وؼوت وٙٙوذ .پویؾساٖ ثؼویبس ٟٔوٓ دس
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ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ثبصػبصی ساٞجشد ٔؼیش ؿوغّی ثوًٝوٛس پیٛػوتٝ
اػت .ایٗ پیؾ ساٖ اػبػبً ث ٝاكٔ َٛذیشیت تغییش ٚفبداس اػوت .دس ٍٙٞوبْ اروشای ّٕٓیوبت
ثبصػبصی ،تٛػٔ ٝچبسچٛةٞبی اكّی  ٚد٘جبَوشدٖ ٌبْٞوبیی ثوشای ساٞجوشد ٔوذیشیت تغییوش
ثؼیبس إٞیت داسد .اٞذاف ٔذیشیت تغییش سا ٔی تٛاٖ ثب فٔبِیت ثبصػبصی تشویت ووشد ٚ ٜثوش
ًجك آٖ ٔؼیش ؿغّی سا ثٚٝرٛد آٚسد .ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼویش ؿوغّی ،اثوضاس
تومك ایٗ تغییشات اػت و ٝثوذ ٖٚتوالؽ ٔ ٚمبٔٚوت فوشاٚاٖ اروشاء ٘خٛاٞذؿوذ .وبسوٙوبٖ
تغییشات سا ًجیٔی ٔی دا٘ٙذ صیشا ٔٛهٓٛبت تغییش ثخـی اص ٔؼیش ؿغّی آ٘بٖ اػتّٕٓ .ىشد،
صٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ ث ٝؿیٜٛی ص٘ذٌی تجذیُ ٟ٘ ٚبدی ٝٙؿٛد و ٝتغییش ٔ ٚؼیش ؿغّی سا ِ٘وبْٞوبی
یىؼبٖ ٔذیشیت وٙٙذ.
پیشراىششن:تقویتشایستگی 

ػٌح ّٕٓىشد ػبصٔبٖ ث ٝؿبیؼتٍیٞبیؾ ثؼتٍی داسد ٓٞ .چٙیٗ ایٗ حمیمت ا٘ىبس ٘بپوزیش
اػت و ٝؿبیؼتٍیٞب ثبیذ پیٛػت ٝث ٝسٚص ؿ٘ٛذ .پشٚسؽ پیٛػت ٝؿبیؼتٍیٞب ثٟ٘ ٝبدی ٝٙؿوذٖ
ٔذیشیت ّٕٓىشد وٕه خٛاٞذ وشد .ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّی ،پویؾساٖ ٔووٛسی ،دس ٔذاخّوٝی
پشٚسؽ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ اػوت .ثوٗٔبیوٝی ایوٗ پویؾساٖ آٖ اػوت ووٝ
ؿبیؼتٍی ٞبی ؿغّی ٕٞبٖ ًٛس و ٝثوج ؿذ ثبیذ دس ٟ٘بدیٝٙػبصی ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ٘موؾ
ٔوٛسی داؿت ٝثبؿذ .ؿیٜٛی وبس ایٗ ٌ ٝ٘ٛاػت و ٝثخـی اص ؿوشح ُٚوبیف ربیٍوب ٜثو ٝسٚص
وشدٖ ؿبیؼتٍیٞب اػت .یٔٙی ٞش فشدی دس ػبصٔبٖ ثوش حؼوت فٔبِیوتٞوبی سٚصا٘و ،ٝثبیوذ
ؿبیؼتٍیٞبیؾ سا ثب ٚالٔیتٞبی ٔتغیش ػبصٔب٘ی ٓٞػ ٛوٙذ .ایٗ تغییشات ؿبُٔ فٙبٚسی ،ثبصاس
 ٚتغییشات وؼت  ٚوبس ،حشف ٚ ٝؿغُ اػت.
پیشراىهفتن:تقویتعولکردهتوازى 

ٟ٘بدیٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد صٔب٘ی اتفبق ٔیافتذ و ٝؿیٜٛی وبس ٔذیشیت ّٕٓىوشد ثوش
اػبع سٚیىشدی ٔتٛاصٖ ایزبد ؿذ ٜثبؿذ .سٚیىشد ٔتٛاصٖ یٔٙی ػبصٔبٖ ٘جبیذ ووبٔالً غوشق دس
تشاص٘بٔ ٝثبؿذ ٕٞچٙیٗ ٘جبیذ وبٔالً دس اٞذاف وٛتبٔ ٜذت غشق ؿٛد  ٚثًٛٝس ٌّٔكٔ ،تىی ثٝ
سٚاثي ا٘ؼب٘ی ثبؿذ .ثٞ ٝش حبَ ِٔٛٙس ایٗ ٘یؼت ؤٔ ٝیبسٞبی ٔبِی ٘جبیوذ ؿوبخق ػوٙزؾ
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احشثخـی ٔذیشیت ّٕٓىشد ثبؿذ .دس حمیموت تشاص٘بٔو ٝیىوی اص ٓبٔوُٞوبی ٔوٛحش دس چٙویٗ
اسصیبثی ٞب خٛاٞذ ثٛدِ .زا ثوج اكّی آٖ اػت و ٝثبیذ ثًٛ ٝس یىؼبٖ ث ٝاثٔبد س٘ٚذ ،یبدٌیشی
ٛ٘ ٚآٚسی تٛر ٝوشد٘ .تبیذ اسصیبثی یب حؼبثشػی ِ٘بْ ،ػالٔت ؿی ٜٛی وبس ٔذیشیت ّٕٓىوشد
سا ٘ـبٖ خٛاٞذداد .دس ایٗ ثبفت ،اص ثش٘بٔٝی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔوٝسیوضی ٔؼویش ؿوغّی ٔویتوٛاٖ
اػتفبد ٜوشد  ٚثب ایٗ وبس سٚیىشد ٔتٛاصٖ سا ٚاسد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٕ٘وٛد .ثش٘بٔوٝی تٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ،صٔب٘ی ثش اػبع سٚیىشد ٔتٛاصٖ ایزبد خٛاٞذؿذ و ٝدس آٖ ،وبسوٙبٖ
 ٚػبصٔبٖ ٘مؾ داؿت ٚ ٝفبسٕ اص ٓبُٔ ٔبِیٞ ،ش د ٚس٘ٚذ ػبِٕی داؿت ٝثبؿٙذ.
پیشراىهشتن:تقویتهطلوبیت 

ِ٘بْ ثب ّٕٓىشد ثبالی خٛد٘ ،تیزٝی ٌّٔٛثیت تالؽٞبی ا٘ؼب٘ی اػتٔ .یضاٖ پیـوشفت ٚ
كذالت دس پیـشفت سا فمي خٛد فشد ٔیتٛا٘ذ اسصیبثی وٙوذ .خوٛد فوشد ثٟتوشیٗ داٚس ثوشای
اسصیبثی ّٕٓىشد خٛیؾ اػت .ثٓ ٝال٘ ٟٓٔ ،ٜٚیؼت وِ٘ ٝبْ ثب چ ٝلذستی  ٚچٍ ٝ٘ٛاػتٔذادٞب
سا ؿىٛفب وشد ٚ ٜاص ٔٙبثْ ٔبدی ثٟشٜثشداسی ٔیوٙذ دس پبیبٖ ایٗ ٚفبداسی فشد اػت وو ٝثوٝ
ٔٙبثْ  ٚتالؽٞب ٌّٔٛثیت ثخـیذ ٚ ٜث ٝتٔبِی ّٕٓىشد وٕه ٔیوٙوذ .ثش٘بٔوٞٝوبی تٛػؤٚ ٝ
ثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی اص دس ٖٚفوب سا ثشای وبسوٙبٖ فشأ ٓٞیآٚسد و -1 :ٝخٛد سا اسصیبثی
وٙٙذ  ٚثب ربیٍب ٜثؼٙزٙذ ٘ -2یبصٞبی ػبصٔب٘ی سا اسصیبثی ووشد ٚ ٜآ٘وبٖ سا ثوب اسصیوبثیٞوبی
خٛیؾ ثؼٙزٙذ .ایٗ س٘ٚذ ث ٝوبسوٙبٖ اٍ٘یضٔ ٜی دٞذ وو ٝثو ٝتٕوبْ ٔٙوبثْ اص رّٕو ٝخوٛیؾ
ٌّٔٛثیت دٙٞذ .ایٗ سفتبس ٌّٔٛة ثبیوذ دس تٕوبْ تلوٕیٌٓیوشیٞوبی وؼوت  ٚووبس حووٛس
داؿتٝثبؿذ .پیؾ فشم ایٗ پیؾساٖ آٖ اػت وٟ٘ ٝبدیٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد صٔوب٘ی ثوٝ
ٚالٔیت تجذیُ ٔیؿٛد وٌّٛٔ ٝثیت ،ثخؾ رذایی٘بپزیش وبس دس ػبصٔبٖ ثبؿذ.
پیشراىنهن:تقویتخشنودیکارکناى 

دس پبیبٖ تٕبْ اٍِٞٛبی ٔشثٛى ثٙٔ ٝبثْ ا٘ؼب٘ی ثش د٘ ٚىت ٝتأویذ داسد :اٍِٞٛبی ٚفبداسی یب
سٚاثي ا٘ؼب٘ی اص ٞشٌِ٘ ٝ٘ٛبْ ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی و ٝداسای ٔوذیشیت ّٕٓىوشد ٞؼوتٙذً ،شفوذاسی
ٕ٘ٛد ٚ ٜثبٚس داسد و ٝایٗ ِ٘بْٞب ثبیذ دس خذٔت آسٔبٖ وبسوٙبٖ (خـٛٙدی وبسوٙوبٖ) ثبؿوذ.
اٍِٞٛبی ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی ساٞجشدی یب وؼت  ٚوبس ٔوٛس اػتذالَ ٔیوٙٙذ و ٝػٛد ػبصٔب٘ی ثبیوذ
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ٓبُٔ غبِت دسٞش ِ٘٘ ّٛبْ ا٘ؼب٘ی ثبؿذ .ثٞ ٝش حبَٚ ،الٔیت آٖ اػت و ٝایٗ د ،ٚربٔٔیوت
د ٚػٛی ٝداس٘ذ٘ .بسهبیتی وبسوٙبٖ ٞشٌض ث ٝتٔبِی ّٕٓىوشد ٕ٘ویا٘زبٔوذ ٞوٓچٙویٗ ػوبصٔبٖ
صیبٖ دٞ ٜشٌض ٕ٘ی تٛا٘ذ خـٛٙدی وبسوٙبٖ سا تأٔیٗ ٕ٘بیذ .پیؾ فشم ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش
ؿغّی ثٙیبٖ ایٗ اػت و ٝخـٛٙدی وبسوٙبٖ  ٚسفب ٜػبصٔب٘ی ،د ٚسٚی یه ػوىٞ ٝؼوتٙذ .ایوٗ
فّؼف ٝثبیذ اص ًشیك تالؽٞبی ِ٘بْ ٔٙذ دس دس ٖٚػوبصٔبٖٞوب ٟ٘بدیٙوٌ ٝوشدد .چٙویٗ س٘ٚوذ
ٟ٘بدیٝٙػبصی ثًٛٝس خٛدوبس ٟ٘بدیٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد سا ث ٝا٘زبْ ٔیسػب٘ذ.
پیشراىدهن:تقویتوترکیبراهبردهایهدیریتعولکرد 

ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ثٚٝیظٔ ٜذاخّٝی ا َٚیٔٙی پوشٚسؽ ٔوذیشیت
ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ دس ٔشاحُ ٌ٘ٛوبٌ ٖٛؿوی ٜٛی ووبس  ٚتووِٛؾ ،اص پـوتیجب٘ی دیٍوش
ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ٔب٘ٙذ ٔذیشیت ّٕٓىشد ؿبیؼتٍیثٙیبٖٔ ،وذیشیت ّٕٓىوشد سٞجوشثٙیوبٖ،
ٔذیشیت ّٕٓىشد فشًٙٞثٙیبٖ ٔ ٚذیشیت ّٕٓىشد ػٙزؾثٙیبٖ ثشخٛسداس ثٛدٜاػتٔ .ذیشیت
ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ٘مٌٔ ٝشوضی اػت وؤ ٝویتوٛاٖ ثوشای وؼوت تٛافوك ثویٗ تٕوبْ
ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ّٕٓىشد اص آٖ اػتفبد ٜوشدٟ٘ .بدیٝٙػوبصی ٔوذیشیت ّٕٓىوشد اص چٙویٗ
تٛافك یهپبسچ ٚ ٝتشویت وبّٔی ثٝدػت خٛاٞذ آٔذ .ایٗ پیؾساٖ تٛكیٔ ٝیوٙذ و ٝػبصٔبٖ
ثبیذ تالؽ وٙذ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ سا ثٛٙٓ ٝاٖ اثضاس چٙویٗ تشویجوی ثوٝووبس
ٌیشد.
جمع بىدی
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی ثشای وبسوٙبٖ ٔ ٚذیشاٖ ػبصٔبٖ چیض رذیذی ٘یؼت .ثٞ ٝوش حوبَ
ٔذیشیت ٔؼیش ؿغّی دس ػبَٞبی اخیش ثٛٙٓ ٝاٖ ػوبص  ٚووبس وبٔوُ توأٔیٗ ٘یبصٞوبی ثوبالی
اٍ٘یضؿیٔ ،ب٘ٙذ ٓضت ٘فغ  ٚخٛدؿىٛفبیی ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفتٝاػتٔ .ذیشیت ٔؼیش ؿغّی
ٓٙلش اكّی ساٞجشد والٖ ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔوؼٛة ٔیؿوٛد .دس چوبسچٛة وّوی ٔوذیشیت
ّٕٓىشد ،تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ٘مؾ ٚیظٜای داسد ،صیشا  ٓٞفشكت  ٓٞ ٚتٟذیذی
ثشای تالؽ ٞبی ّٕٓىشدػبص دس ػبصٔبٖ اػتٔ .ذیشیت دسػت ِ٘بْ ٔؼیش ؿوغّی ٔویتٛا٘وذ
ّٕٓىشد سا افضایؾ دٞذ دس حبِی ؤ ٝذیشیت ٘بدسػت ِ٘بْ ّٕٓىوشد ،ثو ٝووبٞؾ سٚحیوٚ ٝ
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وبٞؾ ّٕٓىشد ٔٙتٟی ٔیؿٛد .إٞیت ساٞجشد ٔؼیش ؿغّی اص ًشیك وٕهٞبیؾ ثٔ ٝذیشیت
ّٕٓىشد ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛد و ٝث ٝؿشح صیش اػت:
 )1تٛػٔٝی ٔؼتٕش ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ی
 )2تأٔیٗ افشاد ٔٙبػت دس ربیٍبٜٞبی ٔٙبػت
 )3تؼٟیُ ثٟیٝٙػبصی تالؽٞب
 )4تأٔیٗ صٔیٝٙی ٔٙبػت ثشای ؿبیؼتٝػبصی
ٌ )5ـٛدٖ ساٛٔ ٜفمیتٞبی اٍ٘یضؿی
 )6دػتشػی ث ٝدا٘ؾ ٔٛسد ٘یبص اٍ٘یضؽ
 )7افضایؾ ٚفبداسی وبسوٙبٖ
 )8ایزبد ػبصٌبسی ثیٗ ٘یبصٞبی وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ
 )9ایزبد ؿشایي ٔٙبػت خٛد اسصیبثی
 )10چبثهػبصی وبسوٙبٖ  ٚػبصٔبٖ.
ساٞجشد ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّیثٙیبٖ ث ٝوٕه دٔ ٚذاخّ ٝتٛػٔٔ ٝییبثوذ .پوشٚسؽ
ٔذیشیت ّٕٓىشد ٔؼیش ؿغّی ثٙیبٖ اِٚیٗ ٔذاخّ ٝاػت .دس ایٗ ٔمبِ ٝپیـٟٙبد ؿذ وؤ ٝؼویش
ؿغّی ثٛٙٓ ٝاٖ ٘یشٚی اِٚی ٝدس وؼت تٔبِی ّٕٓىشد دس ایٗ ٔذاخّ ٝثو ٝوٕوه د ٜپویؾساٖ
دیٍش ث ٝوبس ٌشفت ٝؿٛد .ایٗ پیؾساٖٞب ث ٝؿشح صیش اػت:
 )1ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی :ػبصٔبٖ ٔذاس
 )2ثش٘بٔٝسیضی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی :فشد ٔذاس
 )3ثیبٖ اٞذاف تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
 )4تٛكیف ؿبیؼتٍیٞبی ؿغّی
 )5ایزبد تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی یبدٌیشیٔوٛس
 )6ایزبد تٛػٔٝی ٔؼیش ؿغّی ٔـبٚسٜٔوٛس
 )7سا ٜا٘ذاصی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی ػبصٌبس
 )8ارشای ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
 )9تزضی ٚ ٝتوّیُ احشثخـی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی
 )10ثبصػبصی ثش٘بٔٞٝبی تٛػٔ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ٔؼیش ؿغّی.
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دٔٚوویٗ ٔذاخّووٝای ووؤٌ ٝووشح ؿووذ ،ػووشٔبیٌٝووزاسی دس ساٞجووشد ٔؼوویش ؿووغّی ثووشای
ٟ٘بدی ٝٙػبصی ٔذیشیت ّٕٓىشد ثٛٙٓ ٝاٖ ػجه ص٘ذٌی ػبصٔب٘ی اػوت .ایوٗ ٔذاخّو٘ ٝیوض ثوب
ارشای د ٜپیؾساٖ صیش ّٕٓی ٔیٌشدد:
 -1تمٛیت ا٘تِبسات ٚالٔی
 -2تمٛیت ٚفبداسی
 -3تمٛیت یبدٌیشی
 -4تمٛیت آصادی وبسوٙبٖ
 -5تمٛیت تغییش
 -6تمٛیت ؿبیؼتٍی
 -7تمٛیت ّٕٓىشد ٔتٛاصٖ
 -8تمٛیت ٌّٔٛثیت
 -9تمٛیت خـٛٙدی وبسوٙبٖ
 -10تمٛیت  ٚتشویت ساٞجشدٞبی ٔذیشیت ّٕٓىشد دس ُٕٓ.

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

081

:مىابع
-

Hall, Douglas, T.(1996), The Career is Dead-Long Live the Career: A Relational
Approach, San Francisco: Jossey-Bass.

-

Holland, John (1996), Exploring Careers With a Typology, American
Psychologist, April, pp. 397-407.

-

Mondy, Wayne; Noe, RobertY; Premeaux, Shane (1999), Human Resource
Management, New Jersey, Prentice Hall Inc.

-

Schein, Edgar H. (1975), How Career Anchors Hold Executives to Their Career
Paths, Personnel, 52, pp. 11-24.

-

Schein, Edgar H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and
Organizational Needs, Massachusetts, Addison- Wesley.

