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علی عطافر  ،بیتا یزدانی

چکيده:
در دِّی گذضتِ ،تالشّای سیادی صَرت پذیزفت تا ًطاى دادُ ضَد کِ هدیزیت ًیزٍی اًساًی
بز عولکزد ساسهاى تأثیز هثبت هیگذارد .اها در بیصتز تحقیقاتی کهِ تهأثیز سیاسهتّهای ههدیزیت
هٌابع اًساًی بز عولکزد ساسهاًی را سٌجیدُاًد اثز ًظامّا یا رٍیِّای هٌفزد هدیزیت هٌابع اًساًی
بز عولکزد ساسهاى بزرسی ضدُ است .اصَالً ،ایي تحقیقات هزاحل هیاًِ یا هتغیزّهای ٍاسه ِای را
کِ بیي هدیزیت هٌابع اًساًی ٍ عولکزد ساسهاى قزار دارًد ًادیدُ گزفتِاًد .هَضَعی کِ السم است در
ادبیات هدیزیت ًیزٍی اًساًی تَضیح دادُ ضَد فزایٌدّا ٍ راُکارّایی است کهِ بهِ ٍسهیلِی آىّها
هدیز ًیزٍی اًساًی بز عولکزد ساسهاى تأثیز هیگذارد .ایي فزایٌدّا ٍ راُکارّها عوَههاً تحهت عٌهَاى
«جعبِی سیاُ» ضٌاختِ هیضَد .در ایي هقالِ ،هْنتزیي تحقیقات صَرتگزفتِ دربهارُی جعبهِی
سیاُ بزرسی خَاّد ضد .ایي هقالهِ بها اسهتفادُ اس ه العهِی هٌهابع کتابااًهِای ،اس جولهِ کتهو ٍ
هقاالت ،تدٍیي ضدُ است .در ایي هقالِ ،جعبِی سیاُ اس ضص دیدگاُ الگَی پزسل ( ،)3002دیدگاُ
فاصلِ ی خزٍجیّا ،دیدگاُ هطاغل راّبزدی ،اًع اف پذیزی ًیزٍی اًسهاًی ،تَجهِ بهِ ارسشّهای
هطتزک ٍ جَّ ساسهاًی ٍ اًگیشُی داخلی کارکٌاى بزرسی ضدُ است.

کليدواژهها:
هدیزیت هٌابع اًساًی ،عولکزد ساسهاى ،جعبِی سیاُ.
 .استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

 .دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه اصفهان Yazdani1979@gmail.com
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مقدمه
زض اياذط زٍَی  1980ي ايایل زٍَی  ،1990تحقیقبت زض ظمیىٍی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی
ثط ضيی چىس مًيًع متمطکع قس .یکی اظ ایه مًاضز جىجٍَبی وطم یب ؾرت مدسیطیت مىدبثغ
اوؿبوی ي میعان اَمیت َط یک زض ؾبظمبنَب ثًز .زؾتٍ ی زیگطی اظ تحقیقدبت ضيی ثُتدطیه
فطایىسَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی متمطکع قس .امب میتًان گفت مًيدًع اند ی تحقیقدبت اظ
زٍَی  1990زض ظمیىٍی تأثیط مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن اؾدت .یکدی اظ
اوگیعٌ َبی ان ی ثطای ایه زؾتٍ تحقیقبت ایه حقیقت اؾت کدٍ مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی زض
ثحطان قطاض زاضز؛ ثٍ میعان ضيظافعيوی ثٍ آن حم ٍ ي اوتقبز قسٌ اؾت ي ثبیدس ثتًاودس حقبویدت
ذًز ضا ثبثت کىس .زلیل ان ی ایه امط مًاجٍ قسن ثب چكماوساظی اؾدت کدٍ ازػدب مدیکىدس
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی میتًاوس ؾدُم قدبیبوی اظ يیدبین ؾدىتی ذدًز ضا ثدطينؾدابضی کىدس
(َ .)Edgar & Geare, 2009م چىیه ،زض ایه میدبن ،محققدبوی َؿدتىس کدٍ ثدٍ تدأثیط م جدت
ضيیٍ َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط افعایف ضيبیت قغ ی ،تؼُس ي ػم کدطز م جدت ؾدبظمبوی
مكکًکاوس ( .)Edwards & Wright, 2001ثىبثطایه ،زاوكگبَیبن ي اَل فه مدستَبؾدت ثدٍ
تًؾؼٍی وظطیٍ َبیی کٍ چگًوگی ثُجًز ػم کطز فطزی ي ؾبظمبوی اظ َطید مدسیطیت ویدطيی
اوؿبوی ضا تًيیح زَس تًجٍ زاضوس .زض زٍَی گصقتٍ ،تالـَبی ظیبزی زض ایده ظمیىدٍ قدسٌ
اؾت ( .)Harney & Jordan, 2008امب ثٍ وظط میضؾس کٍ ایه تحقیقبت ثٍتىُبیی کبفی ویؿت.
زض چبضچًة َبی وظطیٍ ،مكرم ویؿت کٍ کسام یک اظ ؾیبؾتَبی مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی
ثط ػم کطز ؾبظمبن اثطگصاضی ثیفتدطی زاضزَ .دمچىدیه ،زض ثدیفتدط تحقیقدبتی کدٍ تدأثیط
ؾیبؾتَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾدبظمبوی ضا ؾدىدیسٌ اؾدت ،اثدط وظدبمَدب یدب
ضيیٍ َبی مىفطز مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن ثطضؾدی وكدسٌ اؾدت .زض ایده
تحقیقبت ،انًالً مطاحل میبوٍ یب متغیطَبی ياؾٍُ ای کٍ ثیه مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز
ؾبظمبن قطاض زاضوس وبزیسٌ گطفتٍ قسٌ اؾت.
مًيًػی کٍ الظم اؾت زض ازثیبت مسیطیت مىبثغ اوؿبوی تًيدیح زازٌ قدًز فطایىدسَب ي
ضاٌکبضَبیی اؾت کٍ ثٍ يؾی ٍی آنَب مسیطیت ویدطيی اوؿدبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن تدأثیط
می گصاضز .ایه فطایىسَب ي ضاٌکبضَب ػمًمبً تحدت ػىدًان «جؼجدٍی ؾدیبٌ» مؼطفدی مدیقدًز.
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تحقیقبت ظیبزی ثطای ثبظ کطزن جؼجٍی ؾیبٌ زض ازثیبت مسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی آزدبظ قدسٌ
اؾت ( .)Harney & Jordan, 2008کبتً ي ثدًزياضز ( )2010وتدبیدی ضا کدٍ ثًؾد ی زض ؾدب
 2005اظ تدعیٍيتح یل  104تحقی ثٍ زؾت آيضزٌ ثًز اوؼکبؼ میزَىس .زض ثطضؾی ثًؾد ی
( )2005ثیبن قسٌ ثًز کٍ اذتالف ظیبزی زض اجعای تكکیلزَىسٌی جؼجٍی ؾیبٌ زض ازثیدبت
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی يجًز زاضز.
زض ثؿیبضی اظ تحقیقبت ندًضتگطفتدٍ زض ظمیىدٍی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز
ؾبظمبوی ،ثٍ جؼجٍ ی ؾیبٌ تًجٍ وكسٌ اؾت ،يلی ثطذی اظ محققبن ویع آن ضا مُم زاوؿتٍ ي زض
الگًَبی متؼسز پػيَكی ذًز زض وظط گطفتٍاوسَ .مچىیه َط یک اظ تحقیقبت نًضتگطفتٍ زض
ظمیىٍی ضاثٍُ ی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن ثٍ جىجٍَبی ذبنی اظ ایده ضاثُدٍ
تًجٍ کطزٌ اؾت .زض مدمًع ،میتًان گفت ،ثدب يجدًز اَمیدت جؼجدٍ ی ؾدیبٌ زض تحقیقدبت
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ،فقط ازثیبت زض ایه حًظٌ زض میبن مقبالت اوگ یؿی مكدًُز اؾدت .ثدب
ثطضؾی مىبثغ فبضؾی مًجًز ویع مكرم قس کٍ محققبن ایطاوی ثٍ ضاثُدٍی مدسیطیت مىدبثغ
اوؿددبوی ي ػم کددطز ؾددبظمبن تًجددٍ کمددی زاقددتٍاوددس .ػدداليٌ ثددط ایدده ،قددًاَسی مجىددی
ثط ثطضؾی جؼجٍی ؾیبٌ زض ازثیبت فبضؾی یبفت وكس .ثىبثطایه ،ثب زض وظط گطفته اَمیدت ایده
مًيًع زض مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي فقط ازثیبت فبضؾی ثط آن قسیم تب ،ثب مطيض ثطضؾدیَدبی
نًضتگطفتٍ زض ایه ظمیىٍ ،زضیچدٍای ثدٍ ضيی محققدبن مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی زض ایدطان
ثگكبییم .زض مقبلٍی حبيط ،اَمّ تحقیقبت نًضتگطفتٍ زضثبضٌی جؼجٍی ؾیبٌ ثطضؾی ذًاَدس
قس.
زض ایه مقبلٍ ،اثتسا ازثیبت مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کدطز ؾدبظمبن ثطضؾدی مدیقدًز.
ؾاؽ ،مفًُم جؼجٍ ی ؾیبٌ زض مسیطیت مىبثغ اوؿبوی قطح زازٌ میقًز .زض قؿمت آذط ،ثدٍ
ثبظکطزن جؼجٍی ؾیبٌ زض مسیطیت مىبثغ اوؿبوی پطزاذتٍ میقًز .ثطای ثبظکطزن جؼجٍی ؾیبٌ
اظ قف الگً اؾتفبزٌ می قًز کٍ ػجبضت اؾدت اظ الگدًی پطؾدل ( ،)2003زیدسگبٌ فبند ٍی
ذطيجیَب ،زیسگبٌ مكبزل ضاَجطزی ،اوؼُدبفپدصیطی ویدطيی اوؿدبوی ،تًجدٍ ثدٍ اضظـَدبی
مكتطک ي جًّ ؾبظمبوی ي اوگیعٌی زاذ ی کبضکىبنَ .ط یک اظ ایه الگًَب ثٍ ندًضت مكدطيح
زض مقبلٍ قطح زازٌ قسٌ اؾت .زض پبیبن ،ثٍ وتیدٍگیطی مُبلت میپطزاظیم.
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مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان
اظ زٍَی  ،1990مًيًع ان ی تحقیقبت مسیطیت مىبثغ اوؿبوی تأثیط وظبمَب ي ضيیدٍَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن ثًزٌ اؾت ( .)Edgar & Geare, 2009زض ایه زَدٍ،
محققددبن ظیددبزی پصیطفتىددس کددٍ مددسیطیت مىددبثغ اوؿددبوی ثددط ػم کددطز ؾددبظمبن تددأثیط زاضز
(  .)Huselid, 1995; Guthrie, 2001; Becker & Gerhart, 1996تفکط پصیطفتٍقدسٌ ایده ثدًز
کٍ ثُتطیه ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی آنَبیی اؾدت کدٍ زاودف ،مُدبضتَدب ي تًاودبیی
کبضکىبن ضا افعایف زَس؛ زضوتیدٍ ،ضيبیت قدغ ی ي ثُدطٌيضی ثدیفتدط ،ضیدعـ ي گدطزـ
کبضکىبن کمتط ي تهمیمگیطیَب ثُتط ي ؾطیغ تط ذًاَس قس .ایه امًض ،ؾطاودبم ،مًجت ثُجدًز
ػم کطز ؾبظمبوی میقًز(.)Combs & Liu, 2006
تبیطویً ي َمکبضاوف ( )2007ثدب اؾدتفبزٌ اظ ازثیدبت مدسیطیت ضاَجدطزی مىدبثغ اوؿدبوی
تًاوؿتىس اضتجبٌ ثیه ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ذطيجیَبی ؾبظمبن ضا زض ؾدٍ ؾدُح
تؼطین کىىس .ایه زیسگبٌ َب ثب ؾٍ ػىًان جُبوی ،اقتًدبیی ي پیکطثىدسی مؼطفدی قدسٌ اؾدت.
پبیٍایتطیه زیسگبٌ زیسگبٌ جُبوی اؾت .ثط اؾبؼ زیسگبٌ جُبوی ،ثطذدی اظ ضيیدٍَدبی مىدبثغ
اوؿبوی ،مبوىس آمًظـ ،ضيیٍ َدبی کدبضی َؿدتىس کدٍ تقطیجد ًب َمگدبن ثدط افدعایف اثطثركدی
ؾبظمبنَبیی کٍ اظ آنَب اؾتفبزٌ میکىىس مؼتطفاوس .فطو ايلیٍی زیسگبٌ جُدبوی آن اؾدت
کٍ اؾتفبزٌی ثیفتط اظ ضيیٍَبی ذبل مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثبػث ػم کدطز ثُتدط ؾدبظمبن
میقًز ( .)Tharenou et al., 2007زیسگبٌ زيم ثٍ ػىًان زیسگبٌ اقتًبیی قدىبذتٍ مدیقدًز.
فطو ػمًمی زیسگبٌ اقتًبیی آن اؾت کٍ ثیه ضيیٍَدبی ذدبل مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي
ػم کطز ؾبظمبوی ثط اؾبؼ ػًامل ک یسی زض ثؿتط ؾبظمبن ي َمچىیه ضاَجدطزَدبی ؾدبظمبن
اضتجبٌ يجًز زاضز .ثىبثطایه ،ؾبظمبنَبی ثب ضاَجطزَبی ذبل ثٍ ضيیٍَبیی ذبل زض مسیطیت
مىبثغ اوؿبوی ثیفتط ویبظ زاضوس تب ؾبظمبنَبیی کٍ ضاَجطز َبی متفبيتی زاضوس .زیسگبٌ اقتًبیی
اظ زیسگبٌ جُبوی پیچیسٌتط اؾت ،ظیطا اضتجبٌ ثیه ضيیٍَبی مسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي ػًامدل
ؾبظمبوی ضا مس وظط قطاض میزَس .ؾبظمبنَبیی کٍ تدبوؽ ثیفتطی ثیه ضيیدٍَدبی مدسیطیت
مىبثغ اوؿبوی آنَب ثب ضاَجطزَبیكبن یب ثب زیگط ػًامل مدطتجٍ ثدب ثؿدتط ؾدبظمبن يجدًز زاضز
ػم کطز ثُتطی ضا وكبن ذًاَىس زاز ( .)Tharenou et al., 2007زیسگبٌ ؾًم ،زیسگبٌ پیکطثىسی
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اؾتَ .ج پیكىُبز ایه زیسگبٌ ،اوًاع ایسئب یب پیکطثىسی َبی ایسئب مىبثغ اوؿبوی يجًز زاضز
کٍ وظبم َبی مىبثغ اوؿبوی ضا کٍ مىدط ثٍ ػم کطز ثبال می قًز تكکیل میزَىس .زض وظبمَدبی
ػم کطز ثبال ،ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ثبیس مکمل ي ثٍَمياثؿتٍ ثبقىس تب ثتًاوىس ثب َم کبض کىىدس
ي یطفیتَبی مىبثغ اوؿبوی ثب اضظـ ي کمیبة ضا ثطای افعایف اثطثركی ؾبظمبن تًؾؼٍ زَىس
( .)Tharenou et al., 2007ثب تًجٍ ثٍ زؾتٍثىسی ؾٍگبودٍی فدً دددکدٍ ازثیدبت مدسیطیت
ضاَجطزی مىبثغ اوؿبوی اظ اضتجبٌ ثیه مسیطیت ویطيی اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن اضائٍ میکىسدد
میتًان وًػی اضتجبٌ ثیه ایه زي مقًلٍ ضا پیفثیىی کطز.
تؼسازی اظ ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ،کٍ ثیف تطیه تدأثیط ضا ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن
زاقتٍاوس ،ثٍ ػىًان ضيیٍ َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ػم کطز ثدبال یدب مدسیطیت ػم کدطز ثدبال
مؼطفی قسٌاوسَ .سف مسیطیت ػم کطز ثبال تأثیطگصاضی ثط ػم کطز ؾبظمبن ،اظ َطی افعایف
ثُطٌ يضی ،افعایف کیفیت کبض ي ذسمبت اضائٍقسٌ ،افدعایف کیفدی ؾدُح ذدسمبت مكدتطی،
افعایف ؾًز ،ضقس ثیفتط ي اضظـ ثیفتط ثطای ؾُبمزاضان ،ثٍ کمک کبضکىبن ؾبظمبن اؾدت
(آضمؿتطاوگ ،تطجمٍی اػطاثی ي ایعزی.)1386 ،
ثُتطیه تؼطین ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ػم کطز ثبال ضا يظاضت کبض آمطیکب ()1993
اضائٍ کطزٌ اؾت .مكرهبت ایه ضيیٍَب ثٍ قطح ظیط اؾت (آضمؿتطاوگ ،تطجمدٍی اػطاثدی ي
ایعزی:)1386 ،
وظبمَبی زقی ي گؿتطزٌی جصة ویطي ،اوتربة ي آمًظـ؛
وظبمَبی زقی ضؾمی تؿُیم اَالػبت ثب افطازی کٍ زض ؾبظمبن کبض میکىىس؛
َطاحی زقی مكبزل؛
فطایىسَبی مكبضکت گؿتطزٌ؛
ثطضؾی زیسگبٌَب؛
اضظیبثی ػم کطزَب؛
ضيیٍَبی کبضی مىبؾت؛
َطحَبی پطزاذت ي پیكجطزی کٍ ػم کطز ذًة کبضکىبن ضا کكن کىدس ي ثدٍ آنَدب
پبزاـ مبلی ثسَس.
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َم چىیه ثمجطگط ي مكًالم ( ،)2000ثب تًجٍ ثٍ زیدسگبٌ زلدطی ي زتدی ( )1996ي اؾدىل
( ،)1992ضيیٍ َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ػم کطز ثبال ضا تكطیح کطزٌاوس .آنَب ثدب تًجدٍ ثدٍ
زیسگبٌ مىجغمحًض زلطی ي زتی ( )1996گؿتطٌای ضا کٍ ضيیدٍَدبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی
ثبػث تؿُیل زض تًؾؼٍی زاذ ی کبضکىبن میقًز  -مبوىس آمًظـ ي مؿیطَبی قغ ی يؾیغ-
ثٍ ػىًان ضيیٍَبی ػم کطز ثبال مؼطفی کطزٌاوس .اظ ؾًی زیگدط ،اؾدىل ( )1992اودساظٌگیدطی
ضيیٍ َبی ػم کطز ثبال ضا ثب َسایت ي وظبضت ثط ػم کدطز کبضکىدبن تًيدیح مدیزَدسَ .دط زي
زیسگبٌ وبکبفی ثٍ وظط میضؾىس ي ومیتًاوىس ویبظَبی ؾبظمبنَدبی پیكدطفتٍی امدطيظی ضا زض
محیٍ َبی پٔطضقبثت کىًوی جًاة گً ثبقىس .ثىبثطایه ،ثمجطگدط ي مكدًالم ( )2000زي زیدسگبٌ
فً ضا ثب َم زض یک چبضچًة ياحس ت فی کطزوس ي ایسٌی ضيیٍَبی مسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی
ػم کطز ثبال ضا تًؾؼٍ زازوس .ضيیٍَبی مسیطیت اوؿبوی ػم کطز ثبال قبمل قؿمتَدبی اند ی
ظیط اؾت کٍ ػجبضت اؾت اظ (:)Zhang et al., 2008
فطایىسَبی مطتجٍ ثب مؿیطَبی حطکت کبضکىبن زض زاذل ؾبظمبن کٍ قبمل اؾدترسام
اوتربثی ،آمًظـ ،حطکت کبضکىبن (ثطای م ب مؿیط قغلَبی يؾیغ ،اضتقدب زض زاذدل
ؾبظمبن) ي تًمیه امىیت قغ ی اؾت.
فطایىسَبی مطتجٍ ثب اضظیبثی ي پبزاـَب کٍ قبمل ججطان ذسمبت ي زیگط مىبفغ مبوىدس
پبزاـَبی ثبظ ي ظیبز اؾت.
فطایىسَبی مطتجٍ ثب اؾترسام کٍ قبمل َطاحی قغل (مبوىس قطح قدغلَدبی يؾدیغ،
قغلَبی اوؼُبفپصیط) ي ثطاوگیرته افطاز ثطای مكبضکت اؾت.
پفّط (َ )1998مبَىگی ثیه َفت ضيیٍ مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی ضا ثبػدث افدعایف ػم کدطز
ؾبظمبن میزاوؿت .ایه َفت فطایىس ػجبضت اؾت اظ (آضمؿتطاوگ ،تطجمٍی اػطاثی ي ایدعزی،
:)1386
امىیت کبضکىبن؛
اؾترسام اوتربثی؛
تیمَبی ذًز مسیط؛
ججطان ذسمبت ثبال ثط اؾبؼ ػم کطز؛
آمًظـ؛
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اظ ثیه ثطزن تجؼیىَب؛
تؿُیم اَالػبت.
امب ،زض ایه میبن ،محققبوی يجًز زاضوس کٍ ثٍ تأثیط م جت ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثدط
افعایف ضيبیت قغ ی ،تؼُس ي ػم کطز م جت ؾبظمبوی مكکًکاوس .ثطای م ب  ،ازياضزظ ي ضایدت
( )2001ثٍ قًاَس ظیبزی اقبضٌ میکىىس کٍ تغییط ثُطٌيضی اقتهبز ثطیتبویب زض زَدٍی  1980ضا
وبقی اظ ذؿبضتَبی قغ ی میزاوىسَ .مچىیه ،فطوی ي مت کبلن ( )1995ثدٍ اظ زؾدت ضفدته
امىیت قغ ی ي اضظیبثی ػم کطز اقبضٌ میکىىس .زض ازثیبت مسیطیت ویطيی اوؿبوی ،امىیت قدغ ی
ي اضظیبثی قغ ی َط زي ثٍ ػىًان ثُتطیه ضيیٍَب قىبذتٍ میقًوس؛ زض حبلی کٍ ،ثدٍ وظدط فطودی ي
مت کبلن ،ثط ػم کطز ؾبظمبن اثط تؼییهکىىسٌای وساضوس (.)Edgar & Geare, 2009
اظ ؾًی زیگط ،گطَبضت ي ضایت کیفیت پدػيَفَدبی ندًضتگطفتدٍی مدسیطیت مىدبثغ
اوؿبوی -ػم کطز ضا زض مقبالتی کٍ زض مد ٍی ضيان قىبؾی کبضکىبن مىتكدط قدس ظیدط ؾد ا
ثطزوس .آنَب ثیبن کطزوس« :قجل اظ آنکٍ محققبن مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ضاَجطزی ثتًاوىس قًیّدبً
اثط م جت مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبوی ضا ثیبن کىىس ،ثبیدس اثدعاض ثُتدطی ثدطای
کبَف ذُبَبی اوساظٌگیطی ددکٍ زض ایه زؾت پػيَفَب ضخ میزَسدد پیسا قًز ،چدٍ ایده
ذُبَب تهبزفی ي چٍ وظبممىس

ثبقس».

وگطاوی زیگط ثٍ مؿئ ٍی ضاثٍُی ػ ت ي مؼ ًلی ثیه مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز
ؾبظمبوی مطثًٌ میقًز .ضایت ي َبگطتی ( )2005ي پبي ي ثًؾ ی ( )2005ثیبن مدیکىىدس کدٍ
َمجؿتگی ثیه ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز میتًاودس وبقدی اظ ضاثُدٍی ػ دت ي مؼ دًلی
ثطػکؽ ثبقس .یؼىی ممکه اؾت ،ثٍ جبی آنکٍ ضيیدٍَدبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ثبػدث
مًفقیت اقتهبزی قًز ،مًفقیت اقتهبزی ثبػث ایدبز ایه ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی زض
ؾبظمبن

قًز.

نطف وظط اظ ایه ياقؼیت کٍ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ػم کطز ضا ثُجًز مدیزَدس یدب ذیدط،
مًيًػبت زیگطی ویع ثبیس تًجدٍ قدًز ) .(Edgar & Geare, 2009یکدی اظ ایده مًيدًػبت
چگًوگی تأثیط مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبوی اؾت .ثٍ ػجبضتی زیگط ،ثبیس مكرم
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قًز کٍ زض فبن ٍی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن چٍ ػًام ی يجًز زاضز کٍ ثبػدث
تأثیط م جت ي یب حتی مىفی ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن میقًز.
فبن ٍی ثیه انً ظیطثىبیی وظطی ،ثطای اضتجدبٌ ثدیه مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز
ؾبظمبن ي ذهًنیبت تدطثی ایه اضتجبٌ ،زض تالـَبی جبضی ،ثٍ مىظدًض ضيقده قدسن مفُدًم
جؼجدددٍی ؾدددیبٌ ثدددیه مىدددبثغ اوؿدددبوی ي ػم کدددطز ؾدددبظمبن ،مدددىؼکؽ قدددسٌ اؾدددت
) .(Becker & Huselid, 2006ایه قؿمت ثعضگِ تًيیح زازٌوكسٌ کٍ ضاثُدٍی مدسیطیت مىدبثغ
اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبوی ضا مكرم میکىس ،ثٍ زلیل مبَیت مدًُلف جؼجدٍی ؾدیبٌ وبمیدسٌ
قسٌ اؾت ( .)Boselie et al., 2005زض ازثیبت مسیطیت ویطيی اوؿبوی ،جؼجٍی ؾدیبٌ فطایىدسَب ي
ضاٌکبضَبیی اؾت کٍ ثٍ يؾی ٍی آنَدب مدسیطیت ویدطيی اوؿدبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن تدأثیط
میگصاضز .تحقیقبتی ثطای ثبظکطزن جؼجٍ ی ؾدیبٌ آزدبظ قدسٌ اؾدت کدٍ متغیطَدبی ياؾدٍُای
مددطتجٍکىىددسٌی مددسیطیت مىددبثغ اوؿددبوی ي ػم کددطز ؾددبظمبوی ضا تًيددیح مددیزَددس
) .(Harney & Jordan,2008امب زضک کمی اظ ضاٌکبضَبیی کٍ زض ذال آن ضيیٍَدبی مدسیطیت
مىبثغ اوؿبوی ثط اثطثركی ؾبظمبن تأثیط میگصاضز يجًز زاقتٍ اؾدت ).(Edgar & Geare, 2009
ایه امط ثبػث قس تب ثطقطاضی اضتجبٌ ثیه فطایىسَب ي وظبمَبی مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز
ؾبظمبن ثٍ یکی اظ مًاضزی تجسیل قًز کٍ زض ازثیبت ثبضَب ثحث ي ثطضؾی قسٌ اؾت .تحقیقدبتی
کٍ زض ایه ظمیىٍ نًضت گطفتٍ ثؿیبض گیجکىىسٌ اؾت .یکی اظ زالیل ایه مًيًع آن اؾت کدٍ
زض پػيَفَبی گًوبگًن مؼیبضَبی اوساظٌگیطی ػم کطز ثؿیبض متىًػی ثٍکبض ثدطزٌ قدسٌ اؾدت
( .)Colakoglu et al., 2006اظایهضيَ ،ىًظ محققدبن ثدٍ اضتجدبٌ ثدیه مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي
ػم کطز ؾبظمبوی ػالقٍمىسوس ي زضثبضٌی آن تحقی ي پػيَف میکىىس.
زض قکل قمبضٌی ( ،)1جبیگبٌ جؼجٍی ؾیبٌ زض ازثیبت مكرم قسٌ اؾتَ .مدبنگًودٍ کدٍ
مكبَسٌ میقًز ،جؼجٍی ؾیبٌ ثٍ ضاٌکبضَب ي مطاح ی اقبضٌ زاضز کدٍ زض َدی آنَدب ضيیدٍَدب ي
وظبمَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن تأثیط میگصاضز.
عملکرد سازمان

جعبهی سیاه

رویههای مدیریت منابع انسانی

شکل شمارٌی ( -)1جایگاٌ جعبٍی سیاٌ در ارتباط مدیریت مىابع اوساوی ي عملکرد سازمان
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درون جعبهی سياه
تحقیقبت ثؿیبض ظیبز ي متىًػی زضثبضٌی جؼجٍی ؾیبٌ نًضت گطفتٍ اؾت .زض َط یک اظ ایه
تحقیقبت جؼجٍی ؾیبٌ اظ مىظط متفبيتی ثطضؾی قسٌ اؾت ي ،زض َط یک ،ثدٍ متغیطَدبی ذبندی
تًجٍ قسٌ اؾت .زض ایه مقبلٍ ،ؾؼی قسٌ اؾت کٍ اَمّ تحقیقبت نًضتگطفتدٍ زض ایده ظمیىدٍ
مرتهطاً ثطضؾی قًز.
الگوی پزسل و همكارانص ()3002
تالـَبی نًضتگطفتٍ ،ثطای تًيیح اضتجبٌ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾدبظمبوی ،ثدط
مبَیت ظودیطٌای ایه فطایىس متمطکع قسٌ کٍ ثٍ نًضت جطیبوی اظ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی قطيع
قسٌ اؾت ي ،زض ذال ذطيجیَبی کبضکىبن ،ثٍ ػم کطز ؾبظمبوی تجسیل میقًز .یکی اظ ثُتطیه
الگًَبیی کٍ ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ي قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز ؾبظمبن ضا ثٍ َدم پیًودس
میزَس الگًی پطؾل ي َمکبضاوف ( )2003اؾت .آنَب الگًی ذًز ضا َی تحقی گؿتطزٌای زض
ًَ ؾی مبٌ زض زياظزٌ ؾبظمبن ثعضگ اجطا کطزوس .ایه الگً ،زض کتبة «زضک ضاثٍُی ػم کدطز
ي کبضکىبن :ثبظکطزن جؼجٍی ؾیبٌ »،ثٍ َمطاٌ وتیدٍی تحقی  ،ثٍ ندًضت مكدطيح تًيدیح زازٌ
قسٌ اؾت .قکل قمبضٌی ( )2الگًی کبضکىبن -ػم کطز پطؾل ي َمکبضاوف ضا وكدبن مدیزَدس.
ایه الگً ثطای ػم کطز ثُتط ؾبظمبن َطاحی قسٌ اؾت.
ػمًمبً وظطیٍَب ي تدبضة کبضی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی اجدعای ؾدٍ وظدبم کدبضی مؿدتقل ضا
پیكىُبز میکىىس کٍ ذهًنیبت فطزی ي جمؼی کبضکىبن ضا ثطای زؾتیبثی ثٍ مًفقیت ؾبظمبوی
قکل میزَس .ایه اجعا ػجبضت اؾت اظ (:)Purcell et al., 2003
ضاٌکبضَبیی ثطای حهً اَمیىبن اظ ایهکٍ ویطيی کبض مُبضتَب ي تًاوبییَدبی الظم ضا
زاضاؾت؛
ضاٌکبضَبیی ثطای اوطغی ي اوگیعٌزازن ثٍ ویطيی کدبض ثدٍ گًودٍای کدٍ آنَدب ثتًاوىدس
ضفتبضَبی مُ ًة ضا ثطيظ زَىس ،ثب ثهدیطتٕ ضفتدبض ي اوتظدبضات فطایىدسَب ضا ثدطآيضزٌ
کىىس.
وظبم َبی کبضی کٍ ثتًاوىس زض کبضکىبن ایدبز قسضت کىىس ،ثٍ گًوٍای کٍ تدالـَدبی
فطزی ي جمؼیقبن زض جُت ذطيجی ؾبظمبن قطاض گیدطز ي فطندتَدبی کدبفی ثدطای
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ثٍکبضگیطی مُبضتَبیكبن زض ایفبی قغل ي مكدبضکت زض کبضَدبی گطيَدی ي مًفقیدت
ؾبظمبن ضا زاقتٍ ثبقىس.
امنیت ضغلی

آموزش و توسعه

ارزیابی عملکرد

فرصتهای ضغلی

استخذام /انتخاب

توانایی و
مهارت

رفتارهای باصالحذیذ

عملکرد و
خروجیهای مثبت

تعهذ
سازمانی

نقص مذیران
صف

انگیسه






رضایت
ضغلی

رضایت از پرداخت
انگیسه و
محرکها

اجرا
وضع
رهبری
کنترل

تعادل کار -زنذگی

فرصت برای
مطارکت

ضغل چالطی/
استقالل در ضغل

درگیر ضذن

کار تیمی

ارتباطات

شکل شمارٌی -2الگًی کارکىان -عملکرد ()Purcell et al., 2003

ایه ؾٍ فطایىس میتًاوس ک یسَبیی ضا ثطای ثبظکطزن جؼجٍی ؾیبٌ زض اذتیبض مب قطاض زَدس .زض
ایه الگً ،ػم کطز تبثغ تًاوبیی ،39اوگیعـ 40ي فطنت 41اؾت .ؾ الی کٍ ممکه اؾت زض ایدهجدب
مُطح قًز آن اؾت کٍ کسام ؾیبؾتَب ي ضيیٍَب «تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» ضا ثدٍ ػم کدطز
39. Ability
40. Motivation
41. Opportunity
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تجسیل میکىس؟ ثطذی قًاَس اؾترسام ،اوتربة ي آمًظـ ضا ثب تًاوبیی ،پبزاـَدب ضا ثدب اوگیدعٌ ي
زضگیطقسن زض قغل ضا ثب فطنتَب مطتجٍ میزاوىس؛ امب فقٍ يجًز فُطؾتی اظ ؾیبؾتَب کدبفی
ویؿت ،ث کٍ الظم اؾت زضکی ػمی اظ ؾیبؾتَبی گًوبگًن حبنل قًز تب ثتًان اظ آنَب ثدطای
افعایف تًاوبیی ،اوگیعٌ ي فطنت اؾتفبزٌ کطز .یکی اظ زالیل ان ی ایه امط ياکىفَبی گًودبگًن
کبضکىبن ثٍ ایه ؾیبؾتَبؾت .زضک ایده ياکدىفَدب ،ثدٍ ؾیبؾدتَدبی «تًاودبیی ،اوگیدعـ ي
فطنت» ،ک یسی ثطای زضک الگًَبی افعایفزَىسٌی ػم کطز اؾت (.)Purcell et al., 2003
زض ثیفتط مكبزل ؾبزٌ ي تکطاضی ،کبضکىبن نالحیت الظم ضا ثطای اوتربة ایهکٍ کدبض ضا
چگًوٍ ي ثب چٍ کیفیتی اودبم زَىس زاضوس .ضفتبضَبی ثبنالحسیس ثٍ مؼىی اوتربةَبیی اؾت کٍ
ضيی تؼطین قغل ،ضاٌ ایفبی قغل ،ؾطػت ،زقدت ،ودًآيضی ي وحدًٌی تحًیدل قدغل تدأثیط
میگصاضز .ایه ضفتبضَب ق ت اضتجبٌ کبضمىس ي کبضفطمبؾت ،ظیطا ثدطای کبضفطمدب ثؿدیبض ؾدرت
اؾت کٍ میعان زقید فؼبلیدت َدبی الظم ثدطای ایفدبی قدغل ،میدعان ودًآيضی ي ضفتبضَدبی
وًآيضاوٍی الظم ضا تؼطین ي پبیف کىس.
ثیفتط مكبزل اظ فؼبلیتَبی ظیبزی تكکیل قسٌ اؾدت؛ ثىدبثطایه ،ؾدُح پیچیدسگی ثدٍ
میعان حیطتآيضی افعایف می یبثس .ایه مًيًع ثطای مكبزل ؾبزٌ ویع نبز اؾت .اوتردبة
ایه کٍ کبضَب چگًوٍ ي ثب چٍ کیفیتی اودبم زازٌ قًز العامبً ؾىدیسٌ ي آگبَبوٍ نًضت ومیگیطز،
ث کٍ زض ثؿیبضی مًاضز وبآگبَبوٍ ي فقٍ ثركی اظ ضفتبض ؾبظمبن اؾت.
ضفتبضَبی ثبنالحسیس زض ثطذی مًاقغ میتًاودس ودًػی کىدبضٌگیدطی ثبقدس :زض پبؾدد ثدٍ
ثیتًجُی ؾبظمبن ثٍ فطز ،آیىسٌ ی اي ي ػقبیسـ .اوگیعٌَب ي مكً َبیی کٍ ؾبظمبن ؾدؼی زض
اؾتفبزٌ اظ آن َب زاضز ،زض تغییط ایه ودًع ضفتبضَدبی ثبندالحسیس کىبضگیطاودٍ ،وقكدی ودساضز.
َىگبمی کٍ ایه وًع ضفتبضَب ثٍ نًضت جمؼی یبَط میقًز ،میتًاودس ثدطای ؾدبظمبن ثؿدیبض
مرطّة ثبقس .ایه َىگبمی اؾت کٍ اذال زض ؾدبظمبن کمیىدٍ اؾدت ي َدط کبضمىدسی ؾدؼی
میکىس تب آنجبیی کٍ ممکه اؾت محلّ کبض ضا ظيزتط تطک کىس.
حب  ،ایه ؾ ا مُم َطح میقًز کٍ کبضکىبن ضا چگًوٍ میتًان متقبػس ي تُییج کدطز تدب
ضفتبضَبی ثبنالحسیس ضا ثطای ثُجًز ػم کطز قغ ی ثٍکبض ثطوس .جدًاة ایده ؾد ا زض اضکدبن
«تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» اؾت (:)Purcell et al., 2003
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تًاوبیی چیعی اؾت کٍ افطاز ،ثٍ زلیدل زاقدته آن ،ثدطای اؾدترسام زض ؾدبظمبن اقدسام
میکىىس (اؾترسام) ،ثٍ زلیل زاقته تًاوبییَب ي يیػگیَدبیی اظ ؾدًی ؾدبظمبن اوتردبة
میقًوس (اوتربة) ي مُبضتَب ي ضفتبضَبی الظم ثطای ایفبی قغل ضا میآمًظوس (آمًظـ
ي تًؾؼٍ).
زض اوگیعـ ،فطو میقًز کٍ کبضکىبن زض ؾبظمبن ثطاوگیرتٍ میقًوس تدب تًاودبییَدبی
ذًز ضا زض ضاٌ ثطيظ ضفتبضَبی ثُطٌيض ثٍکبض گیطودس .آنَدب زض ایده ضاٌ ثدٍ پدبزاـَدب ي
محطکَبی زضيوی ي ثیطيوی پبؾد میزَىس.
زض فطنت ،فطو ثط ایه اؾت کٍ کبضکىبن ذسمبت مكتطی ذًة ي یب کبضی ثدب ؾدُح
کیفیت ثبال ضا ثب میعان ثبالی ضيبیت قغ ی ػطيٍ میکىىس .آنَدب زيؾدت زاضودس کدٍ
فطنت مكبضکت زض فطایىسَبی حلّ مؿئ ٍی ؾبظمبن ي تهمیمگیطیَب ضا زاقتٍ ثبقىس.
آنَب ثٍ فطنتَبی کبفی ثطای ثٍکبضگیطی مُبضتَب ي تًاوبییَبیكبن ي ویدع مكدبضکت
زض فؼبلیتَبی گطيَی زض ؾُح تیمی ،ياحسی ي ؾبظمبوی ویبظ زاضوس .ثدٍ ػجدبضتی زیگدط،
آنَب ثٍ زوجب فطنتَبی کبفی ثطای مكبضکت زض قغ كبن ي ؾبظمبن َؿتىس.
کبضفطمبیددبن ثددٍ ؾددُح ايلیددٍای اظ ؾیبؾددتَددبی «تًاوددبیی ،اوگیددعـ ي فطنددت» ثددطای
ثطآيضزٌکطزن کمیىٍ ی اؾتبوساضَبی نىؼت ویبظ زاضوس تب ثتًاوىس زض آن نىؼت ثدبقی ثمبوىدس.
ایه زض حبلی اؾت کٍ وگبٌ ؾبظمبنَبی اثطثرف ثٍ مسیطیت کبضکىبن پیچیسٌتط اؾدت .آنَدب
زض نسز اؾتفبزٌ اظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس َؿتىس ي ،ثب کمک آنَب ،ػم کطز ذدًز ضا ثدبالتط اظ
حسّ متًؾٍ وگٍ میزاضوس.
زض حب حبيط ،تمطکع ثط ضفتبضَبی ثبنالحسیس ثدٍ یکدی اظ حدًظٌَدبی اند ی تحقیقدبت
کبضکىبن ي ػم کطز ؾبظمبن تجسیل قدسٌ اؾدت .زض حدبلی کدٍ اگدط ضاثُدٍی ثدیه ضفتبضَدبی
ثبنالحسیس ي ػم کطز ضا میپصیطیم ،ثبیس ثاطؾیم کدٍ چدٍ ػدًام ی ثبػدث تقًیدت ضفتبضَدبی
ثبنالحسیس میقًز.
پطؾل ي َمکبضاوف ( )2003ازػب میکىىس کٍ ثیه گطيٌ يؾیؼی اظ ؾیبؾتَدبی «تًاودبیی،
اوگیعـ ي فطنت »،مبوىدس اوتردبة ،آمدًظـ ،اوگیدعـ ي زضگیطکدطزن کبضکىدبن ،ي تقًیدت
ضفتبضَبی ثبنالحسیس ،ضاثٍُ يجًز زاضزَ .مچىیه ،آنچٍ زض ؾبظمبن ضفتبض قُطيوسی ؾبظمبوی
وبمیسٌ میقًز قًیّبً ثب ازضاک کبضکىبن اظ کبضفطمبیكبن ،میعان ضايی ثًزن اظ قغل ي اوگیعاوىسٌ
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ثًزن قغل زض اضتجبٌ اؾت .اظایه ضي ،اگط قمبضی ثؿىسٌ اظ کبضکىبن وؿجت ثٍ ؾدبظمبن تؼُدس
زاقتٍ ثبقىس ،ثٍ گًوٍای کٍ ثب زطيض زضثبضٌی ایهکٍ ثطای چٍ ؾبظمبوی کبض میکىىدس ندحجت
کىىس ي تهمیم زاقتٍ ثبقىس کٍ ثطای َدًالوی مدست زض ؾدبظمبن ثمبوىدس ،ثدٍ احتمدب ظیدبز،
ضفتبضَبی ثبنالحسیسی کٍ ثطای مًفقیت ؾبظمبن الظم ثبقس اظ ذدًز وكدبن ذًاَىدس زاز .زض
چىیه حبلتی مؼمًالً کبضکىبن زاضای اوگیعٌَبی کبفیاوس ي اظ قغل ذًز احؿبؼ ضيبیت کبم ی
زاضوس .ثطای ثطذی اظ کبضکىبن ،نفبت تؼُس ،اوگیعٌ ي ضيبیت ثب َم زض اضتجبٌ اؾت ،زض حدبلی
کٍ زض ؾبیطیه فقٍ یکی اظ آنَب میتًاوس مىدط ثٍ ثطيظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس قًز.
یکی اظ کبضکطزَبی ايلیٍی ؾیبؾتَبی «تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» ضاَی اؾدت کدٍ ثدٍ
تًؾؼٍی وگطـَب ي احؿبؾبت ضيبیت ،تؼُس ي اوگیعـ زض ثیفتط کبضکىبن کمک میکىدس ي
مىدط ثٍ ثطيظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس میقًز.
زض ایه الگًَ ،مبنگًوٍ کٍ زض قکل قمبضٌی ( )2وكدبن زازٌ قدسٌ« ،تًاودبیی ،اوگیدعـ ي
فطنت» ثٍ نًضت مؿتقیم ثٍ ؾٍ ػىهط تؼُس ؾبظمبوی ،اوگیعـ ي ضيبیت قغ ی متهل قسٌ
اؾت .ایه قؿمت ثرف ان ی الگًؾت؛ امب ؾٍ ثٔؼس مُم زیگط ویع زض ایه الگً يجًز زاضز.
اثتسا ،زض ح قٍ ی ذبضجی ،یبظزٌ ؾیبؾت ي ضيیٍ ی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی يجًز زاضز کٍ ثٍ
نًضت يضيزی ثطای «تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» تؼطین قسٌ اؾت ي مؼدبوی کدبضثطزی ثدٍ
«تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» میزَس .آنَب ثب یکسیگط ویع زض اضتجبٌ ثًزٌ ي ػجبضتاوس اظ:
اؾترسام ي اوتربة ثبزقت ي پیچیسٌ؛
آمًظـ ي یبزگیطی /تًؾؼٍ؛
تأکیس ثط فطاَم آيضزن فطنتَبی قغ ی؛
تؿُیم اَالػبت ي اضتجبَبت ػمی زيَطفٍ؛
زضگیطقسن زض تهمیمگیطیَب
کبضَبی تیمی؛
اضظیبثی ػم کطز فطزی ي تًؾؼٍ؛
ضيبیت اظ پطزاذتَب؛
امىیت قغ ی؛
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قغل چبلكی /اؾتقال قغ ی؛
تؼبز

کبض ي ظوسگی (.(Purcell et al., 2003

ثب تًجٍ ثٍ مطيض تحقیقبتی پطؾل ي َمکبضاوف ( ،)2003ایه یبظزٌ ضيیٍ ثٍ ػىًان ضيیٍَبی
مُم مؼطفی قسوس.
زيمیه جىجٍ ی مُم ي ثحطاوی اظ الگًی کبضکىبن -ػم کطز کبزض میبوی یؼىی مدسیطان ذدٍ
مقسم (مسیطان نن) اؾت کٍ ثدیه «تًاودبیی ،اوگیدعـ ي فطندت» ي کدبزض تؼُدس ،اوگیدعٌ ي
ضيبیت قطاض گطفتٍ اؾت .ایه ػىهط تًجٍ مب ضا ثٍ ایه حقیقت ج ت میکىس کٍ مسیطان نن
تمبمی ؾیبؾتَبی مىبثغ اوؿبوی ضا اجطایی می کىىس .ایه مسیطان نناودس کدٍ ؾیبؾدتَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ضا ظوسٌ وگبٌ میزاضوس ( .)Purcell et al., 2003مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی
یکی اظ جىجٍَبی تمبم مكبزل مسیطیتی اؾت ي مدسیطان ندن زض يیدبین ضيظاودٍقدبن ،ثدٍ
ذهًل زض فؼبلیت َبی تیمی ،زضگیط وًػی اظ فؼبلیتَبی مسیطیت ویدطيی اوؿدبوی َؿدتىس.
َمچىیه ،ازضاک کبضکىبن اظ ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ،آنگًوٍ کٍ آنَب زض َی تدبضثكدبن ي زض
ذال کبضَبی مسیطان میبوی زضک کطزٌاوس ،ثؿیبض اَمیت زاضز .مسیطان نن وقكدی ک یدسی
زض قکلزازن ضيیٍ َدبی مدسیطیت ویدطيی اوؿدبوی ي ویدع مًفقیدت ػمدًمی ؾدبظمبن زاضودس
( .)Gardner et al., 2001تحقیقبت اظ ایهکٍ زقیقبً مكدرم کىىدس کدسام یدک اظ ضيیدٍَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز اثط میگصاضوس وبکبم مبوسٌاوس .قًاَس وكبن میزَدس کدٍ زض
ایه میبن وٍفقٍ ثٍ وظطیٍی محکمی زض مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ویبظ اؾت ،ثٍ وظطیٍای زضثبضٌی
ػم کطز ي وظطیٍای کٍ مبوىس پ ی ایه زي ضا ثٍ یکسیگط متهل کىس َم ویبظ اؾت .زض ایه میبن،
تحقیقبت پیكطفتٍ ای نًضت گطفتٍ اؾت کٍ ضفتبضَبی کبضکىبن ي مسیطان نن ضا ثب یکدسیگط
یکی میکىس .م الً ،زض کبضی کٍ گبضزوط ي َمکبضاوف ( )2001اودبم زازوس ،ثط ؾُح ضيبیت ي
تؼُس کبضکىبن ي اضتجبٌ آن ثب ػم کدطز تأکیدس قدس؛ زض کىدبض آن ،ثدٍ اَمیدت مفُدًم ضفتدبض
قُطيوسی ؾبظمبوی زض کىبض ضفتبض ؾطپطؾتبن ویدع تأکیدس کطزودس .زض ایده تحقید  ،گدبضزوط ي
َمکبضاوف ( )2001ثٍ ایه وتیدٍ ضؾیسوس کٍ الظم اؾت ثٍ وقف مسیطان نن زض اضتجبٌ ثیه
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبوی ثیفتط تًجٍ قًز ،ظیطا آنَب میتًاوىس وقف ظیبزی
زض قکلزَی ذطيجیَبی کبضکىبن زاقتٍ ثبقىس .گبضزوط ي َمکبضاوف زض تحقیقكدبن جبمدٍی
ػمل پًقبوسن ثٍ ایسٌ ی مكبزل ضاَجطزی ضا ،کٍ ثکط ي ًَؾ یس ( )2006مُطح کطزٌ ثًزودس،
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زض گطي تًجٍ ثٍ وقف حؿبؼ مسیطان نن میزاوىسَ .م چىیه ،زض تحقی آنَدب ثیدبن قدسٌ
اؾت کٍ ؾطپطؾتبوی می تًاوىس ضياثٍ ثُتدطی ثدب کبضکىدبن ثطقدطاض کىىدس کدٍ ثدب احتدطام ثدب
کبضکىبوكبن ثطذًضز میکىىس ،ثٍ مكبضکت آنَب زض فؼبلیتَبی ضيظاوٍ اضظـ میزَىس ،زؾت
ثٍ تكکیل قجکٍَبی اجتمبػی میظوىس ي مًفقیتَب ضا جكه میگیطودس .پطؾدل ي َمکدبضاوف
( )2003ویع ،زض مقیبؾی يؾیغتط ،فطَىگ ؾبظمبوی ي اضظـَبیی ضا کٍ ثٍ يؾدی ٍی کبضکىدبن
تدطثٍ میقًز اظ َطی قیًٌ ی ازای احتطام ایه مسیطان ثٍ اضظـَب ،اػتمدبز آنَدب ،وحدًٌی
پبؾدگًیی آن َب ثٍ پیكىُبزَب ،چگًوگی مكرم کطزن اودبم یبفته کبضَب ي ضفتدبض آنَدب ثدٍ
کبضکىبن مىتقل میکىىس .پطؾل ي َمکبضاوف ( )2003ایه مًيًع ضا ضَجدطی مدسیطان ندن
میوبمىس ،کٍ وكبنزَىسٌی وقف حیبتی مسیطان نن زض تطجمدٍی ؾیبؾدتَدب ي ضيیدٍَدبی
ؾبظمبن ي تجسیل فطَىگَب ي اضظـَبی آن ثٍ ػمل اؾت .ثیفتطیه وقف مسیطان ندن زض
ثطيظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس اؾت.
ؾطاودبم ،پیکبن َبیی کٍ اظ ػم کطز ؾبظمبن ثٍ ؾًی وگطـ ضفتٍاوس وكبنزَىسٌی اَمیت
وقف ثبظذًضز زض ایه فطایىس اؾت .مطزم مؼمًالً زيؾت زاضوس کٍ ثطای ؾدبظمبنَدبی مًفد
کبض کىىس ي مًفقیت ،ثٍذهًل مًفقیت جمؼی ،ضا تدطثٍ کىىس .ثبظذًضز ثٍ تقًیت وگدطـَدب
کمک میکىىس .ایه وکتٍ وكبنزَىسٌ ی ایه حقیقت اؾت کٍ مطزم مًفقیتَب ضا ثٍ ؾیبؾتَب
ضثٍ میزَىس ،حتی اگط ياقؼبً اضتجبَی ثیه آنَب ثطقطاض وجبقس.
دیدگاه فاصلهی خزوجیها
زض ایه زیسگبٌ ،ظودیطٌی قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز اظ وعزیکتطیه قدبذمَدب ثدٍ
ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی تب زيضتطیه آنَب ثطضؾی میقًز .زیط ي ضیًظ ( ،)1995ثب وگبٌ
ثٍ قبذمَبی وُفتٍی اوساظٌگیطی اثطثركی مىبثغ اوؿبوی ،پیكىُبز زازوس کٍ اوساظٌگیطیَبی
ػم کطز ؾبظمبوی زض تحقیقبت مىبثغ اوؿبوی میتًاوس ثب زض وظط گطفته زيضی یدب وعزیکدی ایده
قبذمَب ثٍ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی متىًع ثبقس .ثط اؾبؼ زؾدتٍثىدسی آنَدب ،فطایىدسَبی
مىبثغ اوؿبوی ثیفتطیه تأثیط ؾطیغ ضا ثط کبضکىبن زاضوس؛ اظایهضي ،ذطيجیَبی کبضکىبن ،مبوىدس
ضیعـ کبضکىبن ،زیجت ،ضيدبیت قدغ ی ي اوگیدعـ ،زض فبند ٍی وعزیدکتدطی وؿدجت ثدٍ
فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی قطاض زاضوس .آنَب پیكىُبز میکىىس فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی ثیفتطیه
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تأثیط ضا ضيی ایه قجیل ذطيجیَبی کبضکىبن زاضز؛ ثىبثطایه ،میتًاوس ثٍ َدسف ايلیدٍای ثدطای
َطاحی فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی تجسیل قًز .زؾتٍ ی زيم اظ ػم کطز ؾبظمبوی کٍ وؿدجت ثدٍ
ذطيجی َبی کبضکىبن اظ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی زيضتدط اؾدت ،قدبمل ذطيجدیَدبی ؾدُح
کالنتطی میقًز کٍ ثب تالـ َبی کبضکىبن آمیرتٍ اؾت؛ مبوىس قدبذمَدبی اودساظٌگیدطی
ثُطٌ يضی ،کیفیت محهًالت ي ذسمبت مكتطیبن .ؾًمیه زؾتٍ اظ قبذمَدبی اودساظٌگیدطی
ػم کطز قبمل ذطيجیَبی مبلی ي حؿبةزاضی مبوىس وطخ ثبظگكت زاضاییَب ي وطخ ثبظگكدت
ؾطمبیٍ ي ؾًزآيضی اؾت؛ ؾطاودبم ،زيضتطیه قبذمَبی اوساظٌ گیدطی ػم کدطز وؿدجت ثدٍ
فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی قدبمل ذطيجدی َدبی ثدبظاض ؾدطمبیٍ مبوىدس قیمدت ؾدُبم ،ضقدس ي
ثطگكتَبؾت (.)Colakoglu et al., 2006
پػيَكگطان مسیطیت مىبثغ اوؿبوی زض تأکیس ثط ؾدُح تدعیدٍيتح یدل اودساظٌگیدطی ػم کدطز
متفبيتاوس .زض حبلی کٍ تحقیقبت ؾىتی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثیفتط ضيی ذطيجدیَدب زض ؾدُح
فطز مبوىس ػم کطز قغل ،ضيبیت قغ ی یب اوگیعـ تمطکع میکىىس ،تحقیقدبت مدسیطیت ضاَجدطزی
مىبثغ اوؿدبوی ثدط ياحدس ؾدبظمبوی یدب ذطيجدیَدبی ؾدبظمبن مدطتجٍ ثدب ثُدطٌيضی ویدطيی کدبض
( ،)Huselid, 1995وطخ يبیؼبت ( ،)Arthur, 1994ضقس فدطيـ ( ،)Gutherie, 2001ودطخ ثبظگكدت
زاضاییَب ،وطخ ثبظگكت ؾطمبیٍ ( )Delery, 1996ي ػم کطز مطتجٍ ثب ثبظاض ( ،)Huselid, 1995تأکیدس
میکىىس .ایه اوجًٌ ذطيجیَب میتًاوس ثب تفبيت زض ؾًُح ػم کطز ثردفَدبی ؾدبظمبن ،کبضذبودٍ،
کؿتيکبض ي ثىگبٌ تدبضی افعایف یبثس ).(Colakoglu et al., 2006
اگطچٍ قبذمَبی اوساظٌ گیطی ػم کطز ؾبظمبوی ثطای تحقی مُم اؾت ،ثٍؾرتی میتًان
گفت اَمیت کسامیک ثدیفتدط اؾدت .یکدی اظ زالیدل ايلیدٍی ایده امدط زيض ثدًزن وؿدجی
قبذمَبی اوساظٌ گیطی ػم کطز ؾبظمبن اظ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی اؾدت؛ اظایدهضي ،ممکده
اؾت قبذمَبی معثًض تحت تأثیط یکی اظ قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کدطز وعزیدکتدط ثدٍ
محطک َبی مىبثغ اوؿبوی قطاض ثگیطوس .ػاليٌ ثط ایه ،ضيجط ي ضایت ( )1998اقبضٌ میکىىس کٍ
ذطيجیَبی وعزیکتط ثٍ مىبثغ اوؿبوی ثٍ م بثٍ يؾی ٍای ثطای زؾدتیدبثی ثدٍ ذطيجدیَدبی
ؾُح ثبالتط اؾت .ثطای م ب  ،اوگیعٌَبی کبضکىبن میتًاوس ثبػدث افدعایف تدالـ ي ػم کدطز
کبضکىبن قًز کٍ ذًز ،ؾطاودبم ،مدمًع ػم کطز ؾبظمبن ضا افعایف ذًاَس زاز .ثب يجًز ایده،
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قبذمَبی زيض اوساظٌ گیطی ػم کطزَ ،ىدًظ ثؿدیبض مدًضز تأکیدس محققدبن ي قدبزالن اؾدت
(.)Colakoglu et al., 2006
زض قکل قمبضٌی ( ،)3اضتجبٌ ثیه قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز ،کدٍ ثدیه ضيیدٍَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن يجًز زاضز ،ثب تًجٍ ثٍ زيض قسن آنَب اظ ضيیٍَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ومبیف زازٌ قسٌاوس.
عملکرد مالی و
بازار

عملکرد
عملیاتی(سازمانی)

خروجیهای منابع
انسانی

رویههای مذیریت
منابع انسانی

دور ضذن ضاخصهای انذازهگیری عملکرد از رویههای مذیریت منابع انسانی

شکل شمارٌی ( -)3شاخصَای اودازٌگیری عملکرد بیه ريیٍَای مدیریت مىابع اوساوی ي عملکرد سازمان

دیدگاه مشاغل راهبزدی
ثکط ي ًَؾ یس ( )2006جُت گیطی جسیسی ضا ثطای تحقیقبت مدسیطیت ضاَجدطزی مىدبثغ
اوؿبوی پیكىُبز زازٌاوس کٍ ثط فطایىسَبی ضاَجطزی ظیطثىبیی زض جؼجٍی ؾیبٌ تمطکع مدیکىدس.
آنَب ایه جُت گیطی جسیس ضا قغل ضاَجطزی میوبمىس .ثکط ي ًَؾ یس ( )2006مؼتقسوس کدٍ
زیسگبٌ فبن ٍی ذطيجیَب جؼجٍی ؾیبٌ ضا اظ تمطکع ظیطثىبیی ضاَجطزی زيض میکىس.
مكبزل ضاَجطزی زیسگبَی ثطای اجطای اثطثرف تًاوبیی ضاَجدطزی ثدٍ يجدًز مدیآيضز ي
پیًوس ثیه وظبم متمبیع مىبثغ اوؿبوی ثب آثبض ضاَجطزی آن ضا وكبن میزَس .مكدبزل ضاَجدطزی
میتًاوس زض َط ؾُحی اظ ؾبظمبن یبَط قًز ،امب تمبمی آنَب زض يیػگیَبی ظیط مكتطکاودس
(:)Becker & Huselid, 2006
 کمیبثی (ػمًمبً کمتط اظ پبوعزٌ زضنس اظ مكبزل َط ؾبظمبن ضاَجطزی اؾت)؛
 اثط ضاَجطزی (آن َب مؿتقیمبً ثط تًان ؾبظمبن زض اجطای ضاَجطزَدبیف ثدب اؾدتفبزٌ اظ
تًاوبییَبی ضاَجطزی اثطگصاضوس)؛

دوماهناهمی توسعوی انسانی پليس ،سال هشتم ،شمارهی ،37مهر و آبان 1390

44

 تًاوبیی تغییط ػم کطز (فبن ٍ ی ثدیه کبضکىدبن ثدب ػم کدطز ثدبال ي ػم کدطز پدبییه ضا
مكرم میکىىس).
مًيًع ان ی زض ضاَجطز مىجغمحًض آن اؾت کٍ تًاوبییَبی ؾبظمبن مُمتطیه مىجغ ثطای
معیت ضقبثتی اؾت .ایه تًاوبیی َدب ذدبل یدک ؾدبظمبن اؾدت ،زض ثؿدتط آن يجدًز زاضز ي
تق یسوبپصیط اؾت .مؿئ ٍای مُمتط ایهکٍ ایه تًاوبییَب ،ثٍ م بثٍ کبالَدبی ياؾدٍُ ،مدیتًاودس
اضتجبٌ ثیه مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن ضا ضيقده کىدس .زض حدبلی کدٍ گدبَی ثدٍ مفُدًم
تًاوبییَب ،ثٍ زلیل اثُبم ي حبقیٍی ظیبز ،اوتقبز میقًز ،ثکط ي ًَؾ یس ( )2006ثط تًاودبییَدب،
ثٍ م بثٍ تؼطین مىبؾجی اظ فطایىسَبی ؾبظمبوی (مبوىس تًؾؼٍی محهً ) ،متمطکع میقًوس .ثط
اؾبؼ وظط ضی ي َمکبضاوف ( ،)2004یطفیت ضقبثتی مىبثغ ي تًاوبییَبی ؾدبظمبن زض ذدال
فطایىسَبی ؾبظمبوی زضک می قًز ي قبیبن ثطضؾی اؾت .زضک یطفیت ضقبثتی مفًُم زیگطی
ضا زض ازثیبت ضاَجطز تًؾؼٍ میزَس کٍ تأکیس ثط اجطای ضاَجطز اؾتَ .مبنگًودٍ کدٍ ثدبضوی
( )2001ثیبن میکىس ،تًاوبیی اجطای ضاَجطزَب ثٍتىُبیی مىجؼی اؾت کٍ میتًاوس ثبػث ایددبز
معیت ضقبثتی قًز.
ثب تًجٍ ثٍ تًاوبییَبی ضاَجطزی ي اجطای ایه تًاوبییَب ،چدبضچًة وظدطی يايدحتدطی اظ
جؼجٍ ی ؾیبٌ زض پیًوس مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن ایدبز میقًز .ایه چدبضچًة پیكدىُبز
میزَس کٍ اثط ضاَجطزی مىبثغ اوؿبوی زض ذال تمبم ویطيی اوؿبوی ػمل ومیکىس ،ث کٍ ثٍ ًَض
وبمتىبؾجی ثط تًاوبییَبی ضاَجطزی متمطکع می قًز .ایه ثٍ آن مؼىی اؾت کٍ وظبم ضاَجدطزی
مىبثغ اوؿبوی ددثٍ جبی آن کٍ فقٍ یک وًع ضاَجدطز ػمدًمی مبوىدس پیكدگبمی َعیىدٍَدب یدب
اؾتبوساضزَبی نىؼت ضا ثٍتىُبیی زض وظط ثگیطزدد ثبیس العامبت ؾطمبیٍی اوؿبوی ضا ،ثٍ م بثدٍ
تًاوبییَبی ضاَجطزی ؾبظمبن ،مىؼکؽ کىس ( .)Becker & Huselid, 2006تأکیس ثکط ي ًَؾ یس
( )2006تمطکع ثط ؾبذت معیت ضقبثتی اؾت .تمبیع زض وظبم مىبثغ اوؿبوی ي ویدطيی کدبض ثدٍ
مؼىبی تًؾؼٍی وظبمی تق یسوبپصیط اظ فطایىسَبیی اؾت کٍ ثبػث ثُجدًز ػم کدطز زض مكدبزل
ضاَجطزی ؾبظمبن میقًز .ایه وکتٍ اوتظبضات ضا ثٍ ؾًیی َسایت میکىدس کدٍ ،زض ذدال آن،
وظبم َبی ضاَجطزی مىبثغ اوؿبوی ؾبظمبن ومیتًاوىس ؾبزٌلًحبوٍ اظ الگًَبی مًجًز زض ندىؼت
یب ثُتطیه ضيیٍَبی حطفٍ ای پیطيی کىىس .ثکط ي ًَؾ یس ( )2006اػتقبز زاضوس کٍ ضيیدٍَدبی
ؾىتی مىبثغ اوؿبوی وًػی َمبوىسؾبظی وكئتگطفتٍ اظ وظطیٍَبی وُبزی ضا مىؼکؽ میکىىدس.
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مؼمبضی نحیح اظ مسیطیت ضاَجطزی مىبثغ اوؿبوی میتًاوس ثدب ثطقدطاضی اضتجدبَی مفُدًمی ي
مسیطیتی ایه ؾىت ضا ثكکىس .ثىبثطایه ،میتًان وتیدٍ گطفت کدٍ َطاحدی مكدبزل ضاَجدطزی
ؾبظمبن ضا ثٍ ؾًی ایدبز معیت ضقبثتی ؾً ذًاَس زاز .زؾتیبثی ثٍ چىدیه معیدت ضقدبثتی
ؾبظمبن ضا زض ثُجًز قبذمَبی ػم کطزی کمک ذًاَس کطز.
انعطافپذیزی منابع انسانی
زض تحقیقی کٍ کتکبض ي ؾت ( )2009اودبم زازوس ،اوؼُبفپصیطی ویطيی اوؿبوی ضا یکی اظ
ثرفَبی جؼجٍ ی ؾیبٌ مؼطفی کطزوس .زض محیٍ ضقبثتی پًیدب ،ثبیدس اوؼُدبفپدصیطی ویدطيی
اوؿبوی زاضایی ضاَجطزی زض وظط گطفتٍ قدًز کدٍ معیدت ضقدبثتی َدًالویمدست ضا اظ َطید
تًؾؼٍی تًاوبیی زؾت یبثی ثٍ تىبؾت ثب ویبظَبی ضاَجطزی مُیب میکىس .ثب تًجدٍ ثدٍ زیدسگبٌ
مىجغمحًض ثبضوی ( ،)1991تهمیمگیطیَب زضثبضٌی وظبمَبی مىبثغ اوؿبوی اوؼُبفپصیط ممکده
اؾت ثٍ م بثٍ ؾطمبیٍ گصاضی وگبٌ قًز کٍ ؾبظمبنَب ثبیس آن ضا فطنتی ثطای زؾتیدبثی ثدٍ
فطایىسَبی تًلیسکىىسٌی مىبثغ جسیس زاضای اضظـ ،کمیبة ي تق یسوبپصیط زض وظط ثگیطوس.
مكددبثٍ اوؼُددبفپددصیطی زض وظددبمَددب ي فطایىددسَبی ؾددبظمبوی ،ضيیددٍَددبی مىددبثغ اوؿددبوی
اوؼُبفپصیط ي محطکَبی اوؼُبفپصیطی زض فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی ثٍ َمطاٌ َم میتًاوس ثٍ
ػىًان مىبثغ تًاوبیی پًیب زض وظط گطفتٍ قًز .مسیطان ثٍ يؾی ٍی آن میتًاوىس پبیٍَبی مىدبثغ
اوؿبوی ذًز ضا ثطای ایدبز معیت ضقبثتی زض محیُی پًیب تغییط زَىس َمچىیه اظ آنَدب ثدطای
پیکطثىسی زيثبضٌی مىبثغ اوؿبوی اؾتفبزٌ قًز.
زض ظمیىٍی تأثیط اوؼُبف پصیطی ویدطيی اوؿدبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبوی ي جبیگدبٌ آن زض
جؼجٍی ؾیبٌ تحقیقبتی نًضت گطفتٍ اؾت .زض تحقی گؿتطزٌای کٍ کتکدبض ي ؾدت ()2009
زض َىس اودبم زازوس ،اثؼبز چىسگبوٍی اوؼُدبفپدصیطی مىدبثغ اوؿدبوی ثٔؼدس جسیدس محدطّک
اوؼُبفپصیطی ویطيی اوؿبوی -کٍ ذًز آنَب تًؾؼٍ زازٌ ثًزوس -ي اضتجدبٌ آنَدب ثدب ؾدًُح
گًوددبگًن ػم کددطز ؾددبظمبوی  -اظ جم ددٍ ذطيجددیَددبی کبضکىددبن ،ذطيجددیَددبی ػم یددبتی ي
قبذمَبی مبلی -ثطضؾی قس .زض ثطضؾی آنَدب ،اثؼدبز چىسگبودٍی اوؼُدبفپدصیطی ویدطيی
اوؿبوی ،کٍ قبمل اوؼُبفپصیطی مُبضتی ،اوؼُبفپصیطی ضفتبضی ،اوؼُدبفپدصیطی ضيیدٍَدبی
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مىبثغ اوؿبوی ي محطّک اوؼُبفپصیطی زض ضيیٍَبی مىدبثغ اوؿدبوی اؾدت ،ي تدأثیط آنَدب ثدط
ػم کطز ؾبظمبن مًضز تأییس قطاض گطفت.
کتکبض ي ؾت ( )2009تأثیط ضيیٍَبی مسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ثدط ػم کدطز ؾدبظمبن ضا اظ
َطی اوؼُبفپصیطی ممکه میزاوىس .آنَب ثیبن میکىىس کٍ َمٍی ثطضؾیَدبیی کدٍ قجدل اظ
آن َب نًضت گطفتٍ ثًز يجًز تأثیط م جت ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن ضا وكبن
میزازوس ،امب آنَب ثٍ ضاثٍُ ی ضفتبض ي مُبضت کبضکىبن ي ضيیٍَدبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی
تًجٍ وکطزٌ ثًزوس .آنَب اظ ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ثٍ م بثٍ ػبم ی َمگدهکىىدسٌ ي ؾدبذتبضی
جُبوی اؾتفبزٌ کطزٌ ثًزوس ،ثسين آنکٍ زضثبضٌی جؼجٍی ؾیبٌ تحقیقی کىىس .وتیدٍی پػيَف
کتکبض ي ؾت ثٍ ذًثی وكبن زاز کٍ زضؾت اؾت کٍ ضفتدبض کبضکىدبن ؾدطاودبم ثدٍ ؾدبظمبن
کمک می کىس تب ثٍ اَساف ضاَجطزی ذًز زؾت یبثس ،ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی مبوىدس ػىبندطی
ؾبذتبضی اؾت کٍ ثٍیقیه ثٍ قکلزَی فطایىسَبی ضفتبضی کبضکىبن ثطای زؾتیبثی ثٍ اَساف
ؾبظمبوی کمک میکىس.
توجه به ارسشهای مشتزک و جو ساسمانی
پًضؾل ي َمکبضاوف ( )2006تًجٍ ثٍ ؾبذته فطَىگ ؾبظمبوی قًی ي ایددبز اضظـَدبی
مكتطک ثیه کبضکىبن ضا اظ زیگط م لفٍَبی جؼجٍی ؾیبٌ زض وظط میگیطوس .آنَب ثدٍ مؼطفدی
فطَىگ ؾبظمبوی قًی میپطزاظوس :فطَىگی کٍ اظ مأمًضیت ي ضؾبلت ؾبظمبن وبقی مدیقدًز؛
قًیّبً زض ثؿتط ؾبظمبن ي شیوفغَبیف ضیكٍ زاضز؛ قبمل مُمتطیه اضظـَبی ؾبظمبن میقًز
ي تمبم اػًبی ؾبظمبن زض آن اقتطاک زاضوس .چىیه فطَىگی ػبم ی ک یسی زض ؾبظمبنَبیی ثب
ػم کطز ثدبال محؿدًة مدی قدًز .کمجدًز اضظـ َدبی ثبثدت ي مكدتطک قبذهدٍای ثدطای
ؾبظمبنَبیی ثب مًفقیت کمتط اؾت.
یکی اظ زالیل تأثیط اضظـَبی مكتطک زض ػم کطز ؾبظمبن آن اؾت کٍ ؾبظمبنَب قبمل
گطيٌَبیی میقًوس کٍ اظ ؾبذتبض ؾبظمبوی وكئت میگیطوس ي ایده افدطاز ي گدطيٌَدب ویدبظ ثدٍ
یکی قسن زاضوس تب اظ وتبیج مرطّثی کٍ ضیكٍ زض تًبزّ ضفتبضَب زاضز ج ًگیطی ثدٍ ػمدل آیدس.
وظبم اضظقی مبوىس چؿجی زض زضين گطيٌَب ػمل میکىس .کاؽ ي زلطی ( )2006ثیبن میکىىس:
«اگط َط کبضمىس زضک یکؿبوی اظ اَساف ،ؾیبؾتَبی ؾبظمبن ،ضيیٍَب ي فطایىسَبی مدسیطیت
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مىبثغ اوؿبوی ثطای زؾت یبثی ثٍ اَساف زاقدتٍ ثبقدس ،احؿدبؼ ودبثطاثطی ي ضفتبضَدبی زیدط
يییفٍای مطتجٍ ثب آن کبَف می یبثس .زض ػدًو ،جدًّ م جدت ؾدبظمبوی تقًیدت مدیقدًز ي
اثطثركیَبی ؾبظمبوی افعایف می یبثس .زض ایه حبلت ،مًقؼیتی قًی ذ

میقدًز کدٍ ضفتدبض

کبضکىبن ضا َسایت میکىس».
تًؾؼٍی اضظـَبی مكتطک ثیه افطاز ي ؾبظمبن ثؿیبض ثب ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی
زض اضتجبٌ اؾت ي میتًاوس َم پیفویبظ ي َم ذطيجی زض وظط گطفتٍ قًز .ثٍ م بثٍ پیفویدبظ،
اضظـَبی ؾبظمبن ثطای مكرمقسن ؾیبؾتَب ي ضيیدٍَدب اؾدتفبزٌ مدیقدًز ي مدیتًاودس
ضفتبضَبی مُ ًة زض ویطيی کبض ضا ثٍ يجًز آيضز .ثٍ م بثٍ ذطيجی ،ایه ؾیبؾتَب ي ضيیٍَدب
پیكىُبززَىسٌی ذٍ مكیای اؾت کٍ اظ َطی آن پیبمی ثبثدت ي پصیطفتدٍی زي َدطف ثدٍ
ویطيی کبض فطؾتبزٌ میقًز کٍ زض ذال آن وظبم اضظقی ؾبظمبن تقًیت میقًز.
جًّ ؾبظمبوی ویع زض ثطذی تحقیقبت یکی اظ ثرفَبی جؼجٍی ؾیبٌ زض وظدط گطفتدٍ قدسٌ
اؾت .جًٓ ازضاک کبضکىبن اظ ضيیٍَب ي پبزاـَبی ؾدبظمبوی اؾدت ي مدیتدًان آن ضا محدیٍ
پیطامًن افطاز ددکٍ آنَب میتًاوىس مؿتقیمبً َىگبمی کٍ ياضز ؾبظمبن میقًوس ازضاک کىىسدد
وبمیس .تحقیقبتی کٍ زض آنَب وكبن زازٌ میقًز ثیه میدعان ػالقدٍی اػًدبی ؾدبظمبن ،جدًّ
ؾبظمبوی ي ضيبیت مكتطیبن اضتجبٌ يجًز زاضز فطاياناوس .زض ثطضؾی يای دی يثدطيک ()2000
گعاضـ قسٌ اؾت کٍ اثؼبز گًوبگًن جًّ کبضی مبوىس مكتطیگدطا ثدًزن ،تأکیدس ثدط کیفیدت،
َمکبضی ي کبض تیمی ي َمچىیه زضگیطکطزن ي قسضت زازن ثٍ کبضکىبنْ ضاثٍُی مؿدتقیمی ثدب
میعان ضيبیت مكتطیبن زاضز .ثطذی اظ جىجٍَبی جًّ ؾبظمبوی ثٍ نًضت مؿتقیم ثب ضيیٍَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی اضتجبٌ زاضز .ثٍ ًَض ومًوٍ ،ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ثبیس ثدطای ذدسمبت
مكتطیبن ثط مًاضزی مبوىس زضگیط قسن کبضکىبن ،آمًظـ ي مكًّ َبی ػم کطز  -کٍ متىبؾت
ثب ػم کطز کبضکىبن زض ثرفَبی ذسمبتی اؾت -تأکیس کىىس (.)Colakoglu, 2006
انگیشهی داخلی کارکنان
وتیدٍی تحقیقبت کًاؼ ي زیؿًیک ( )2010وكبن میزَس کٍ اوگیعٌی زاذ دی کبضکىدبن
میتًاوس ثطای اضتجبٌ ثیه ثُتطیه ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ي ذطيجیَبی کبضکىبن حیبتی ثبقدس.
ذهًنبً ،میعان قسضتزَی ي تؿُیم اَالػبت ازضاک قسٌ ،ثب تًجٍ ثٍ اضتجبَكبن ثدب ػم کدطز
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کبضی ،تؼُس ؾبظمبوی ي وطخ گطزـ زض ؾبظمبن ،ثٍ يؾی ٍی اوگیعٌَبی زاذ ی تؼسیل میقًز.
ثط اؾبؼ تحقیقبت ایه زي وفط ،ؾٍ زیسگبٌ زضثبضٌی تحقیقبت مسیطیت ذُطز مىدبثغ اوؿدبوی زض
ؾبظمبن مُطح می قًز .ورؿت ،يجًز جبیگعیهَبیی ثطای الگًَبی میبودیِ اضتجبٌ ضيیدٍَدبی
مىبثغ اوؿبوی ازضاکقسٌ ي ذطيجی کبضکىبن پیكىُبز میقًز .زيم ،ایهکٍ ثُتدطیه ضيیدٍَدبی
مىبثغ اوؿبوی ممکه اؾت ثطای ثطذی اظ کبضکىبن ثُتط اظ ؾبیطیه ثبقس .ؾًم ي مُمتط اظ ثقیدٍ،
ایهکٍ آیب ثُتطیه ضيیٍ َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثطای کبضکىبوی ثب اوگیدعٌَدبی زاذ دی ثدبال
ذًة اؾت یب کبضکىبوی ثب اوگیعٌ َبی زاذ ی پبییه؛ ویع ،ایه مًيًع ثٍ ضيیٍَبی ذبلّ تحدت
ثطضؾی ي وًع ذطيجی مىبثغ اوؿبوی کٍ ثطضؾی میقًز ثؿتگی زاضز یب ذیط.
جمعبندی
زض زٍَی  ،1990محققبن ظیبزی پصیطفتىس کٍ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾدبظمبن
تأثیط زاضز .تفکط پصیطفتٍقسٌ ایه ثًز کٍ ثُتطیه ضيیٍَبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی آنَدبیی
اؾت کٍ زاوف ،مُبضت َب ي تًاوبیی کبضکىبن ضا افعایف میزَدس ،زض وتیددٍ ،ضيدبیت قدغ ی
ثبالتط ،ضیعـ ي گطزـ کبضکىبن کمتط ،ثُطٌيضی ثبالتط ي تهمیمگیطیَب ثُتط ي ؾطیغتط ذًاَس
قس .تمبم ایه مًاضز ،ؾطاودبم ،ػم کطز ؾبظمبوی ضا ثُجًز میزَىس .نطف وظط اظ ایه ياقؼیدت
کٍ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ػم کطز ضا ثُجًز میزَس یب ذیط ،ثٍ مًيًػبت زیگطی ثبیدس تًجدٍ
قًز .یکی اظ ایه مًيًػبت چگًوگی تأثیط مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن اؾت .ثٍ
ػجبضتی زیگط ،ثبیس مكرم قًز کٍ زض فبن ٍ ی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن چٍ
ػًام ی يجًز زاضز کٍ ثبػث تأثیط م جت ي یب حتی مىفی ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی ثدط
ػم کطز ؾبظمبن میقًز.
فبن ٍی ثیه انً ظیطثىبیی وظطی ثطای اضتجبٌ ثیه مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز
ؾبظمبن ي ذهًنیبت تدطثی ایه اضتجبٌ ،زض تالـ َبی جبضی ،ثٍ مىظًض ضيقه قسن مفُدًم
جؼجٍ ی ؾیبٌ ثیه مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن مىؼکؽ قسٌ اؾت .قؿمت ثدعضگ تًيدیح
زازٌوكسٌ کٍ ضاثٍُ ی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبوی ضا مكرم میکىس ،ثٍ زلیدل
مبَیت مدًُلف ،جؼجٍ ی ؾیبٌ وبمیسٌ قسٌ اؾت .زض ازثیبت مسیطیت ویطيی اوؿبوی جؼجدٍی
ؾیبٌ فطایىسَب ي ضاٌکبضَبیی اؾت کٍ ثٍيؾی ٍی آنَب مدسیطیت ویدطيی اوؿدبوی ثدط ػم کدطز
ؾبظمبن تأثیط میگصاضز .تحقیقبتی ثطای ثبظ کطزن جؼجٍی ؾیبٌ آزبظ قسٌ اؾت کٍ متغیطَدبی
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ياؾٍُای مطتجٍکىىسٌ ی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبوی ضا تًيدیح مدیزَدس .امدب
زضک کمی اظ ضاٌکبضَبیی کٍ زض ذال آن ضيیٍَدبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ثدط اثطثركدی
ؾبظمبن تأثیط میگصاضز يجًز زاقتٍ اؾت؛ ایه امط ثبػث قس کٍ ثطقطاضی اضتجبٌ ثیه فطایىسَب
ي وظبم َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ي ػم کطز ؾبظمبن ثٍ امطی تجدسیل قدًز کدٍ ،زض ازثیدبت،
ثبضَب ثحث ي ثطضؾی قسٌ اؾت .زض مقبلٍی حبيط ،تؼسازی اظ مُمتطیه تحقیقدبتی کدٍ ثدطای
ضيقه قسن جىجٍَبی گًوبگًن جؼجٍی ؾیبٌ نًضت گطفتٍ اؾت ثطضؾی قس.
زض ثطذی اظ تالـَبی نًضت گطفتٍ ثطای تًيیح جؼجٍی ؾیبٌ ،ثط مبَیت ظودیطٌای ایه
فطایىس متمطکع قسٌ اؾت کٍ ثٍ نًضت جطیبوی اظ مسیطیت مىبثغ اوؿبوی قدطيع ي زض ذدال
ذطيجیَبی کبضکىبن ثٍ ػم کطز ؾبظمبوی تجدسیل مدیقدًز .یکدی اظ ثُتدطیه الگدًَدبیی کدٍ
ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ي قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز ؾبظمبن ضا ثٍ َدم پیًودس مدیزَدس
الگًی پطؾل ي َمکبضاوف ( )2003اؾت .زض ایه الگً ،ضيیٍَبی مدسیطیت مىدبثغ اوؿدبوی ثدٍ
گًوٍای زض وظط گطفتٍ می قًز کٍ ثتًاوىس مُبضتَب ي تًاوبییَبی الظم ضا زض کبضکىدبن ایددبز
کىىس ،ثٍ کبضکىبن اوگیعٌی کبفی ثسَىس ي فطنتَبی کدبفی ثدطای مكدبضکت ضا ثدطای آنَدب
فطاَم کىىس .زض ایه نًضت ،ؾبظمبن می تًاوس قبَس تؼُس ؾبظمبوی ،اوگیعـ ي ضيبیت قدغ ی
زض میبن کبضکىبن ذًز ثبقس .يجًز ایه ػًامل زض کىبض َم ثبػث ثطيظ ضفتبضَدبی ثبندالحسیس
م جت اظ ؾًی کبضکىبن می قًز .زض ایه میبن ،ثٍ وقف مسیطان نن زض اجطای ؾیبؾدتَدبی
مسیطیت مىبثغ اوؿبوی تًجُی يیػٌ قسٌ اؾتَ .م چىیه ،زازن ثبظذًضز ػم کطز م جت ؾبظمبن
ثٍ کبضکىبن زض ثُجًز وگطـَبی کبضکىبن ي ثطيظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس اَمیت زاضز.
ثٍ ًَض ذالنٍ ،وکبت مُمّ الگًی کبضکىبن ػم کطز پطؾل ي َمکدبضاوف ( )2003ػجدبضت
اؾت اظ:
ضيیٍ َبی مطتجٍ ثب ػم کطز مىبثغ اوؿبوی َىگبمی ثٍ ذًثی ػمل میکىىدس کدٍ مًجدت
ثطيظ ضفتبضَبی ثبنالحسیس م جت قًوس .ایه امط يقتی ضخ میزَس کٍ العامبت ايلیدٍی
اؾترسام ضػبیت قسٌ ثبقس.
ضفتبضَبی ثبنالحسیس َىگبمی ثیفتط ثدٍ يقدًع مدیپیًودسز کدٍ قدمبضی ثؿدىسٌ اظ
کبضکىبن ثٍ ؾبظمبن تؼُس زاقتٍ ي ایه احؿبؼ ضا زاقتٍ ثبقىس کٍ زاضای اوگیدعٌَدبی
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کبفیِ کبض ثطای تحق اَساف ؾبظمبن َؿتىس .زض ایه َىگدبم اؾدت کدٍ ؾدُح ثدبالی
ضيبیت قغ ی زض آنَب ضخ ذًاَس زاز.
َىگبمی کٍ کبضکىبن ؾبظمبن تدطثٍ ی م جتی اظ اجطای ؾیبؾت َدبی مدسیطیت مىدبثغ
اوؿبوی -کٍ وگطاودیاـ ذ د ویدطيی کدبض تًاودب ،اوگیعاوىدسٌی ضفتبضَدبی ثدباضظـ ي
فطاَمآيضوسٌی فطنتَبیی ثطای مكدبضکت اؾدت -زاقدتٍ ثبقدىس ،تؼُدس ،اوگیدعٌ ي
ضيبیت قغ ی زض ؾبظمبن افعایف مییبثس.
تدطثٍی م جت فً زض نًضتی ثُتط ػمدل ذًاَدس کدطز کدٍ محدسيزٌی يؾدیؼی اظ
ؾیبؾتَبی مطتجٍ ثب «تًاوبیی ،اوگیعـ ي فطنت» زض جبی ذًز ثٍکبض گطفتٍ قًوس ي
ثتًاوىس ثٍ نًضت زيجبوجٍ یکسیگط ضا تقًیت کىىس.
ضاَی کٍ مسیطان نن ثطای اجطای ؾیبؾتَب ي ضيیٍَب اوتربة میکىىس ي ویع ضيقدی
کٍ مسیطان اضقس ثطای ثیبن اضظـَب ي ييغ فطَىدگ ؾدبظمبوی زض پدیف مدیگیطودس
اثطگصاضی ؾیبؾتَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ضا زض قکلزَی ضفتبضَدبی ثبندالحسیس
تحت تأثیط قطاض میزَس .ایه امط اظ َطید وگدطـَدبی ایدبزقدسٌ زض کبضکىدبن ضخ
میزَس.
تدطثٍی مًفقیت مكبَسٌقسٌ زض ػم کدطز ذطيجدی ؾدبظمبن ثبػدث تقًیدت وگدطـ
کبضکىبن میقًز.
زیسگبٌ زیگطی کٍ ثطای ثدبظکطزن جؼجدٍی ؾدیبٌ مُدطح قدسٌ اؾدت زیدسگبٌ فبند ٍی
ذطيجیَب اؾت .زض ایه زیسگبٌ ،ظودیطٌی قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز  -اظ وعزیکتدطیه
قبذمَب ثٍ ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی تب زيضتطیه آنَب -ثطضؾی میقًز .زیط ي ضیدًظ
( ،)1995ثب وگبٌ ثٍ قبذمَبی وُفتٍی اوساظٌگیطی اثطثركی مىبثغ اوؿبوی ،پیكىُبز زازوس کٍ
اوساظٌگیطیَبی ػم کطز ؾبظمبوی زض تحقیقبت مىبثغ اوؿبوی میتًاوس ،ثب زض وظط گدطفته زيضی
یب وعزیکی ایه قبذمَب ثٍ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی ،متىًع ثبقس .ثط اؾبؼ زؾتٍثىسی آنَب،
فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی ثیف تطیه تأثیط ؾطیغ ضا ثط کبضکىبن زاضودس؛ اظایدهضي ،ذطيجدیَدبی
کبضکىبن دد مبوىس ضیعـ کبضکىبن ،زیجت ،ضيبیت قغ ی ي اوگیعـدد زض فبن ٍی وعزیکتطی
وؿجت ثٍ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی قطاض زاضوس .آنَب پیكىُبز میکىىدس کدٍ فطایىدسَبی مىدبثغ
اوؿبوی َمچىیه ثیفتطیه تأثیط ضا ضيی ایهگًوٍ ذطيجیَبی کبضکىدبن زاضز؛ ثىدبثطایه ،آنَدب
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می تًاوىس ثٍ َسفی ايلیٍ ثطای َطاحی فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی تجسیل قدًوس .زؾدتٍی زيم اظ
ػم کطز ؾبظمبوی ،کٍ وؿجت ثٍ ذطيجی َبی کبضکىبن اظ فطایىدسَبی مىدبثغ اوؿدبوی زيضتطودس،
قبمل ذطيجیَبی ؾُح کالنتطی میقًز کٍ ثب تالـَبی کبضکىدبن آمیرتدٍ اؾدت؛ مبوىدس
قبذمَبی اوساظٌگیطی ثُطٌيضی ،کیفیت محهًالت ي ذسمبت مكدتطیبن .ؾدًمیه زؾدتٍ اظ
قبذمَبی اوساظٌگیطی ػم کطز قبمل ذطيجیَبی مبلی ي حؿبةزاضی ،مبوىس وطخ ثبظگكدت
زاضایی َب ي وطخ ثبظگكت ؾطمبیٍ ي ؾًزآيضی ،مدیقدًز؛ ؾدطاودبم ،زيضتدطیه قدبذمَدبی
اوساظٌ گیطی ػم کطز وؿجت ثٍ فطایىسَبی مىبثغ اوؿبوی ،قبمل ذطيجیَبی ثبظاض ؾطمبیٍ مبوىس
قیمت ؾُبم ،ضقس ي

ثطگكتَبؾت.

ثکط ي ًَؾ یس ( )2006مكبزل ضاَجطزی ضا یکی اظ جىجٍَبی مُمّ جؼجٍی ؾیبٌ میزاوىدس.
آنَب جُت گیطی جسیسی ضا ثطای تحقیقبت مسیطیت ضاَجطزی مىبثغ اوؿبوی پیكىُبز زازٌاودس
کٍ ثط فطایىسَبی ضاَجطزی ظیطثىبیی زض جؼجٍی ؾیبٌ تمطکع میکىس .آنَب ایده جُدتگیدطی
جسیس ضا قغل ضاَجطزی می وبمىس .ثکدط ي ًَؾد یس ( )2006مؼتقسودس کدٍ زیدسگبٌ فبند ٍی
ذطيجیَب جؼجٍی ؾدیبٌ ضا اظ تمطکدع ظیطثىدبیی ضاَجدطزی زيض مدیکىدس .مكدبزل ضاَجدطزی
زیسگبَی ثطای اجطای اثطثرف تًاوبیی ضاَجطزی ثٍ يجًز میآيضز ي پیًوس ثدیه وظدبم متمدبیع
مىبثغ اوؿبوی ثب آثبض ضاَجطزی آن ضا وكبن میزَس .مكبزل ضاَجطزی میتًاوس زض َدط ؾدُحی
اظ ؾبظمبن یبَط قًز ،امب تمبمی آنَب زض يیػگیَبی کمیبثی ،اثطگدصاضی ضاَجدطزی ي تًاودبیی
تغییط ػم کطز مكتطک اوسَ .طاحی مكبزل ضاَجطزیٕ ؾبظمبن ضا ثٍ ؾًی ایدبز معیت ضقدبثتی
ؾً ذًاَس زاز .زؾت یدبثی ثدٍ چىدیه معیدت ضقدبثتی ؾدبظمبن ضا زض ثُجدًز قدبذمَدبی
ػم کطزی کمک ذًاَس کطز.
ػاليٌ ثط زیسگبٌَبیی کٍ جؼجٍی ؾیبٌ ضا ثٍ ندًضت ظودیدطٌای یدب اظ زیدسگبٌ ضاَجدطزی
ثطضؾی می کىس ،تحقیقبتی ویع يجًز زاضز کٍ ثط ضيی یکی اظ اجعای آن متمطکع قدسٌ اؾدت ي
وقف میبودی گطی آن جعء ضا ،زض اضتجبٌ ضيیٍَبی مسیطیت مىبثغ اوؿدبوی ي ػم کدطز ،اثجدبت
کطزٌ اؾت .یکی اظ ایه اجعا تأثیط اوؼُبفپصیطی ویطيی اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبوی ي جبیگدبٌ
آن زض جؼجٍ ی ؾیبٌ اؾت .زض تحقی گؿتطزٌای کٍ کتکدبض ي ؾدت ( )2009زض َىدس اوددبم
زازوس ،اثؼبز چىسگبوٍ اوؼُبفپصیطی مىبثغ اوؿبوی ،ثٔؼس جسیس محطک اوؼُدبفپدصیطی ویدطيی
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اوؿبوی کٍ ذًز آنَب تًؾؼٍ زازٌ ثًزوس ي اضتجبٌ آن ثب ؾًُح گًوبگًن ػم کطز ؾبظمبوی دداظ
جم ٍ ذطيجیَبی کبضکىبن ،ذطيجیَبی ػم یبتی ي قدبذمَدبی مدبلیددد ثطضؾدی قدس .زض
ثطضؾی آنَب ،تأثیط اثؼبز چىسگبوٍی اوؼُبفپصیطی ویطيی اوؿبوی ددکٍ قبمل اوؼُبفپدصیطی
مُددبضتی ،اوؼُددبفپددصیطی ضفتددبضی ،اوؼُددبفپددصیطی ضيیددٍَددبی مىددبثغ اوؿددبوی ي محددطک
اوؼُبفپصیطی زض ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی اؾتدد ثط ػم کطز ؾبظمبن تأییس قس .کتکبض ي ؾدت
( )2009تأثیط ضيیٍ َبی مسیطیت مىبثغ اوؿبوی ثط ػم کطز ؾبظمبن ضا اظ َطی اوؼُبفپدصیطی
ممکه میزاوىس .وتیدٍ ی پػيَف کتکبض ي ؾت ثٍ ذًثی وكبن زاز کٍ ضفتبض کبضکىبن ؾطاودبم
ثٍ ؾبظمبن کمک میکىس تب ثٍ اَساف ضاَجطزی ذًز زؾت یبثس.
پًضؾل ي َمکبضاوف ( )2006تًجٍ ثٍ ؾبذته فطَىگ ؾبظمبوی قًی ي ایددبز اضظـَدبی
مكتطک ثیه کبضکىبن ضا یکی زیگط اظ کبضکطزَبی جؼجٍی ؾیبٌ زض وظط میگیطودس .آنَدب ثدٍ
مؼطفی فطَىگی ؾبظمبوی قًی میپطزاظوس :فطَىگی کٍ اظ مأمًضیت ي ضؾدبلت ؾدبظمبن وبقدی
میقًز؛ ثؿیبض زض ثؿتط ؾبظمبن ي شیوفغَدبیف ضیكدٍ زاضز؛ قدبمل مُدمتدطیه اضظـَدبی
ؾبظمبن می قًز ي تمبم اػًبی ؾبظمبن زض آن اقتطاک زاضوس .چىیه فطَىگی ػدبم ی ک یدسی
زض ؾبظمبنَبیی ثب ػم کطز ثبال محؿدًة مدیقدًز .وتیددٍی تحقیقدبت کدًاؼ ي زیؿدًیک
( )2010ویع وكبن میزَس کٍ اوگیعٌی زاذ ی کبضکىبن میتًاودس ثدطای اضتجدبٌ ثدیه ثُتدطیه
ضيیٍَبی مىبثغ اوؿبوی ي ذطيجیَبی کبضکىبن حیبتی ثبقس.
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