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وقص یادگیزی خًدراَبز بز سزمایٍَای اوساوی مزاکش آمًسش عالی
(مًرد :داوطگاٌ تُزان)
اثزاَیم مشاری ،1داوؾدًی دکتزی مدیزیت آمًسػ ػبلی داوؾگبٌ تُزان ،تُزان ،ایزان.
کبظم فتحتجبر فیزيسخبیی ،داوؾدًی دکتزی اقتقبد ي مدیزیت مبلی آمًسػ ػبلی داوؾگبٌ تُزان ،تُزان ،ایزان.
مُدی قىجزویب ،داوؾدًی دکتزی اقتقبد ي مدیزیت مبلی آمًسػ ػبلی داوؾگبٌ تُزان ،تُزان ،ایزان.
عًداثٍ ثبدٌثبن ،کبرؽىبط ارؽد ريانؽىبعی تزثیتی داوؾگبٌ الشَزا ،تُزان ،ایزان.
تاریخ يصًل39/4/1 :

تاریخ پذیزش39/11/5 :

چکیدٌ
پضيَؼ حبضز ثب َدف تجییه وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍَبی اوغبوی مزاکش آمًسػ ػبلی اوداب ؽادٌاعات .ريػ پاضيَؼ تًفای ی-
َمجغتگی ي ريػ تحلیل اس وًع مدلیبثی مؼبدالت عبختبری ثًدٌ اعت .خبمؼٍ پضيَؼ ؽابمل کبرکىابن َ ات داوؾاپدٌ پازدیظ ػلاً اختمابػی ي
رفتبری داوؾگبٌ تُزان ثًدٌ کٍ ثب اعت بدٌ اس فزمًل ومًوٍگیزی کًکزان ي ريػ ومًوٍگیزی عجقٍای ثب اختقابؿ متىبعات 131 ،و از اس آوابن اوتبابة
ؽدود .ثزای خمغآيری دادٌَب اس پزعؼوبمٍ یبدگیزی خًدراَجز اثیلی ي مشاری ( )1393ثب پبیبیی ( )α;95/0ي پزعؼوبمٍ عزمبیٍَابی اوغابوی وابدری
( )1390ثب پبیبیی ( )α;96/0اعت بدٌ ؽد کٍ ريایی محتًا ي عبسٌ آنَب ویش ثزرعی ي تأیید گزدید.وتبیح تی تکگزيَی وؾبن داد ،یبدگیزی خاًدراَجز
ي عزمبیٍَبی اوغبوی کبرکىبن ،ثبالتز اس حد متًعظ ثًدٌ اعت .وتبیح آسمًن َمجغتگی وؾبن داد یبدگیزی خًدراَجز( )r=70/0ثب عازمبیٍَابی اوغابوی
کبرکىبن راثغٍ مثجت ي مؼىبداری) (p<0/01داؽتٍ اعت .مدل یبثی مؼابدالت عابختبری ویاش حابکی اس آن ثاًد کاٍ،یبدگیزی خاًدراَجز ثاز داواؼ ي
مُبرتَبی ؽىبختی ( ،)γ;85/0مُبرتَبی فزاؽىبختی ( )γ;83/0ي ؽبیغتگیَبی ػبع ی-ارتجبعی ( )γ;86/0تأثیزگذار ثًدٌ اعت.
کلیدياصٌ َا :یبدگیزی خًدراَجز ،عزمبیٍَبی اوغبوی ،کبرکىبن ،مزاکش آمًسػ ػبلی ،داوؾگبٌ تُزان
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مقدمٍ
آمًسػ ػبلی 1در کؾًرَبی در حبل تًعؼٍ ،وُبد ثغیبر مُمی ثٍ ؽمبر میريد؛ وٍ تىُب اس ایه وظز کٍ تزثیات وبجگابن را
ثز ػُدٌ دارد ي مجىبیی را ثزای خبمؼٍای ثزخًردار اس فىبيری ایدبد میکىد ،ثلپٍ اس ایه وظز کٍ مُمتزیه وُبد فپازی اعات
(لؾپزی ي خدائی متیه .)46 :1392 ،آمًسػ ػبلی ثٍ ػىًان ثُتزیه مزکش خلق ي تًعؼٍ داواؼ ،وقاؼ مُمای را در تًعاؼٍ
کؾًرَب ای ب میکىد (عًکیزوً ي عیىگتبیی )494 :2011،2ي وقؼ داوؾگبٌَب اس وقؼ َبی عىتی در گذؽتٍ فزاتز رفتٍ اعت؛
ثٍعًری کٍ امزيسٌ داوؾگبٌ َب در مًج عً یب مأمًریت عً خًد َغتىد ،ایاه افاغ ب ثاٍ وقاؼ داوؾاگبٌَاب در تًعاؼٍ ي
پیؾزفت اقتقبد ،در کىبر دي وقؼ عىتی داوؾگبٌ َب کٍ آمًسػ ي تحقیق اعت اؽبرٌ میکىد (ريعای .)155 :2010 ،3ػا يٌ
ثزایه ،داوؾگبٌ َب ثٍ ػىًان مزاکش تًلیدکىىادٌ ػلام ي فزَىاگ ي وُبدَابی تزثیات متبققابن کؾاًر ،خبعاتگبٌ ثغایبری اس
وًآيریَب ي خ قیتَب ثزای حل مغبئل ريس خبمؼٍ َغتىد (گشارػ ملی آمًسػ ػبلی ایزان .)1380 ،خدمبتی کٍ اس عزیاق
داوؾگبٌَب ي مؤعغبت آمًسػ ػبلی ویش ارائٍ میؽًد ،یپای اس مُامتازیه حاًسٌَابی خادمبتی در َاز خبمؼاٍای محغاًة
میؽًد کٍ اس وقؼ ثی ثدیلی در تًعؼٍ یبفتگی خًامغ ثزخًردار اعت ،ثىبثزایه ،تًخٍ ثاٍ ارتقابی کی یات خادمبت ثاٍعاًر
مغتمز ،امزی ضزيری ثٍ وظز میرعد (وًرالىغبء ،عقبیی ،ؽبدالًیی ي فمیمی.)98 :1387 ،
ثدين ؽک ،کبرکىبن مزاکش آمًسػ ػبلی اس مُمتزیه ػًامال ارتقابء کی یات خادمبت داوؾاگبَی ثاٍؽامبر مایريواد.
کبرکىبوی تًاومىد ي آؽىب ثٍ يظبیف ي مغئًلیتَبی عبسمبوی ي دارای حًسٌ يعیؼی اس داوؼ ي مُبرتَب ،خًاَىاد تًاوغات
در ارائٍ خدمبت ثب کی یت وقؼ مُمی ای اب ومبیىاد .ػا يٌ ثازایه ،مدمًػاٍ آنچاٍ ػىاًان ؽاد اػام اس کی یات ،واًآيری،
خ قیت ،تًعؼٍ ي پیؾزفت ي آمًسػ ي تحقیق ،خًد مزًَن ت ػ َابی متًلیابن وظاب آماًسػ ػابلی اس خملاٍ مادیزیت ي
رَجزی داوؾگبَی ،اػضبی َیئت ػلمی ي کبرکىبن مزاکش آمًسػ ػبلی اعت کاٍ در ایاه میابن ،وقاؼ کبرکىابن ویاش حابئش
اَمیت فزايان اعت .در فًرتی کٍ کبرکىبن داوؾگبٌ ،تًاومىد ي متبقـ ثبؽىد ،ثاب احتمابل ثیؾاتزی مایتًاوىاد رعابلت ي
وقؼ َبی متىًع ي خغیز آمًسػ ػبلی را ثٍفًرت اثزثبؼ ي کبرآمدتزی ثٍ اودب رعبوىد .اس ایهري ،تًعؼٍ ي ثُجًد داوؼ،
مُبرت ي تبقـ ،مُبرتَبی فزاؽىبختی ي ؽبیغتگیَبی ػبع ی -ارتجبعی افزاد یک عبسمبن کٍ اس آنَب ثٍ عازمبیٍَابی
اوغبوی4یبد میؽًد (وبدری ،)1390،ضزيرت دارد .م ًُ ي عبسٌَبی عزمبیٍَبی اوغبوی اس وظز فبحتوظزان مبتلاف ي در
عًل سمبن اس تىًع سیبدی ثزخًردار گزدیدٌ اعت (خديل .)1
عزمبیٍ اوغبوی ػجبرت اعت اس مُبرتَب ،ظزفیتَب ي تًاوبییَبیی کٍ فزد دریبفت میدارد ي یب تحقیل مایکىاد .چىایه
ثُجًدی در کی یت ویزيی اوغبوی مًخت ثُزٌيری ثیؾتز در تًلید میؽًد کٍ در حقیقت ثز کمیت ي کی یت تًلید میافشاید
ي اس عزفی ،ثزای دارودٌ ایه مُبرت ي قبثلیتَب ،افشایؼ درآمد ایدبد میومبید (سارع ؽبٌآثبدی .)68 :1388 ،رخغبرٌ ،ویش ثز
عزمبیٍ َبی اوغبوی تأکید ومًدٌ ي ػىًان داؽتٍ اعت :ثدين تزدید میشان دخبلت ي تأثیز عزمبیٍ اوغبوی در رؽد اقتقابدی ،ثاٍ
میشان کغت عغًب ثبالتز داوؼ ،مُبرت ي تبقـ ثغتگی دارد ،یؼىی َز اواداسٌ مىابثغ اوغابوی دارای اوگیاشٌ ،تبقاـ ي
مُبرت ثیؾتزی ثبؽىد ،وقؼ آن َب در رؽد اقتقبدی ثیؾتز اعت سیزا در فزایىدَبی رؽد ي تًعؼٍ ،عزمبیٍ اوغبوی ي تبقاـ
ي ثُزٌيری پب ثٍ پبی َم پیؼ میريود .مىؾأ عزمبیٍ اوغبوی کٍ ثٍ يضؼیت ريحی ،فپزی ي خغمبوی اوغبنَب ثبس مایگازدد،
متغیزَب ي سیزمدمًػٍَب یب ػًامل پدیدآيرودٌ گغتزدٌای دارد .افق کغت ایه عزمبیٍ اوغبوی تب ثیوُبیت گغتزدٌ اعت ي اس
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ثُبر  1394وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍ َبی اوغبوی مزاکش آمًسػ ػبلی (مًرد :داوؾگبٌ تُزان)
عزف دیگز ،متغیزَبی آن ثٍ ؽدت ثٍ َم پیًعتٍاود (رخغبرٌ.)64 :1388 ،
جديل  :1ساسٌَای سزمایٍ اوساوی (حیدری)11 :1931 ،

ؽًلتش 1361

ع مت ،مُبرتَب ي داوؼ فزدی کٍ دارای ارسػ اقتقبدی اعت.

ثزيکیىگ 1996

مُبرتَب ي تبقـ ،تًاوبییَبی حل مغئلٍ ،عجکَب ي تًاوبییَبی رَجزی کٍ در درين کبرکىبن يخًد دارد.

عبلیًان 2000

قبثلیتَبی کبرکىبن ثزای حل مغبئل مؾتزک ،تدزثٍ خمؼی ،مُبرتَب ي فه ي فًت ػمًمی َمٍ افزاد یک
ؽزکت.

اعًپیی 2000
چه ي َمپبران
2004

ؽبیغتگی کبرکىبن ؽبمل ظزفیت ػمل کزدن در مًقؼیتَبی متىًع ثزای ایدبد داراییَبی مؾًُد ي وبمؾًُد.
تزکیجی اس ؽبیغتگیَب ،عزس تلقیَب ،خ قیت کبرکىبن.

میزکمبلی 1385

مُبرت ،ظزفیتَب ي تًاوبییَب ،داوؼ ي آگبَی افزاد اوغبوی یک خبمؼٍ..

وبدری 1390

داوؼ ي مُبرتَبی ؽىبختی ،مُبرتَبی فزاؽىبختی ي ؽبیغتگیَبی ػبع ی-ارتجبعی.

اس مىظز اقتقبدی ویش اَمیت عزمبیٍ اوغبوی ثٍعًر کلی ي آمًسػ ثٍعًر خبؿ ،در تئًریَبی رؽد در دٍََابی 1980
ي  1990در مدل َبی رؽد درينسا ي مدل رؽاد وئًک عایک تًعاؼٍیبفتاٍ 1ماًرد تأکیاد ياقاغ ؽادٌ اعات .در مادل رؽاد
وئًک عیک تًعؼٍ یبفتٍ ،عزمبیٍ اوغبوی ثٍ ػىًان دادٌ اضبفی تلقی میؽًد ي ثىبثزایه ،کؾًرَبیی کٍ رؽاد آماًسػ عازیغ
دارود ،وزخ رؽد اقتقبدی ي درآمد ثیؾتزی خًاَىد داؽت .در مدلَبی رؽد درينسا ،آمًسػ ثٍػىًان فزایىدی کٍ فىبيری
تًلید را تغییز میدَد ،اوغجبق ثب فىبيری خبرخی را تغُیل میکىد ي در اوتقبل مىبثغ ثٍ پًیبتزیه ي تپىًلًصیکتزیه ثبؼَاب
عًُلت میثبؾد ،وگبٌ ؽدٌ اعت(خیمبثزمپبوگ ،پبدیغًن ي يرک.)2006 ،2عزمبیٍ اوغبوی ویزيیی اعات کاٍ در فازد فؼابل
می ؽًد ،تًان ي امپبن اي را ثزای تًلید کبال ي خدمتی کٍ مًخت اعتغىب ي رفبٌ يی در سودگی فزدی ي اختمبػی مایگازدد،
افشایؼ میدَد .ت بيت گغتزدٌ ثیه عغح ظزفیتَب ،وبؽی اس يخًد ت بيت در کغت تًاوبییَبعت کاٍ ثاٍ عازمبیٍ اوغابوی
مؼزيف اعت (فىًثزی .)121 :1388 ،م ًُ عزمبیٍ اوغبوی ثیبن گز ایه اعت کٍ خقًفایبت کی ای اوغابن واًػی عازمبیٍ
اعت ،سیزا ایه خقًفیبت می تًاود ثٍ فًرت درآمدَبی ثیؾاتز ي یاب اقىابع ي ارضابی فازايانتاز در آیىادٌ درآیاد .چىایه
عزمبیٍای اوغبوی اعت چزا کٍ خشئی اس اوغبن را تؾپیل میدَد (ػمبدسادٌ.)29 -30 :1375 ،
وظزیٍ پزداسان وظزیٍ عزمبیٍ اوغبوی مؼتقدود کٍ عزمبیٍ اوغبوی ثٍ فًرت مُبرت ،داوؼ ي تبقـ در افزاد تدغم یبفتٍ
اعت عغح تًلیدات ،کی یت خدمبت ي میشان درآمد را افشایؼ دادٌ ي ثغیبری اس تقامیمبت آنَاب را در کلیاٍ سمیىاٍَابی
سودگی متأثز میعبسد (قىبدان .)78 :1387 ،عزمبیة اوغبوی اس اعاتؼدادی ااتای ثزخاًردار اعات کاٍ مایتًاواد َام خاًد را
دگزگًن کىد ي َم ثٍ دگزگًوی یب تؼدیل عبیز وُبدٌَب مىدز ؽًد ي َمیه يیضگی اعات کاٍ ثاٍ پًیابیی َمیؾاگی اقتقابد
خًاَد اودبمید .عزمبیٍ اوغبوی ،ثٍ داوؼ ،تحقی ت ،ؽبیغتگیَبی کبری ي ارسیبثی ريانعىدی اؽبرٌ دارد (وبمبعی يایب ي
دویشعی )382 :2006 ، 3ي َمیه يیضگی َبی عزمبیٍ اوغبوی اعت کٍ سمیىٍ ي ؽزایظ را ثزای تزثیت ي پزيرػ اوغبوی مت پز ي
2
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تًعؼٍ یبفتٍ عبسمبوی را فزاَم میکىد .اوغبوی کٍ دارای خ قیت ،پًیبیی ي کمبلخًیی اعت ي َمایه يیضگایَاب در اوغابن
تًعؼٍ یبفتٍ عبسمبوی ثب عزمبیٍ اوغبوی اوجبؽت ؽدٌ اعت کٍ ثبػث ثُزٌيری ي کبرایی عبسمبن ي ثٍتجغ آن ارتقبء کی یت َماٍ
خبوجٍ در آن خًاَد ؽد.
ثىب ثز آنچٍ ػىًان ؽد ،تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغبوی 1کبرکىبن مزاکش آمًسػ ػبلی ضزيرت داؽتٍ کٍ مغیز مغلّم ایه امز،
فزایىد آمًسػ ي یبدگیزی کبرکىبن اعت .امب مغئلٍ اس آنخب آغبس میگزدد کٍ فزایىاد تًعاؼٍ عازمبیٍَابی اوغابوی اس مغایز
ريػَبی عىتی اس خملٍ آمًسػ ک عی ،ديرٌَبی ضمه خدمت ي کبريرسیَب ،رفتٍ رفتٍ اثزثبؾی خًد را اس دعت دادٌ
اعت .گیت )2002(2ػىًان داؽتٍ اعت کٍ تداي ي تمغک ثٍ ريیٍَابی فؼبلیات عاىتی در داوؾاگبٌَاب ،آنَاب را تجادیل ثاٍ
محیغی ایغتب ،ثیريب ي فبقد اػتجبر میومبید کٍ ثٍخبعز ػد پًیبیی ،اعتؼدادَبی خًد را َدر میدَىد .در ایاه سمیىاٍ ي ثاب
تأکیااد ثااز فزایىاادَبی آمااًسػ ي یاابدگیزی عاابسمبوی ،ثاابقزی ( )1393ویااش ػىااًان داؽااتٍ اعاات اس مُاامتاازیه اقاادامبت ي
عزمبیٍگذاریَب در ارتقبی عزمبیٍ َبی اوغبوی یک عبسمبن ،امز آمًسػ ي یبدگیزی اعت ي عبسمبنَب َشیىٍَابی سیابدی را
ثٍ آمًسػ ي ثُغبسی ویزيَبی خًد اختقبؿ میدَىد .ثب ایه يخًد ،ثغیبری اس آمًسػَبی عابسمبوی محاديد ثاٍ دریبفات
مدمًػٍای اس ػلً وظزی ي کبرثزدی عبدٌای می ؽًد کٍ در اوتقبل مثجت ي تأثیزگذار آن ثاٍ محایظ کابر ي فىابيری ؽاغلی
تأثیز مؼىبداری ودارد .ثغیبری اس آمًسػَبی عبسمبوی محديد ثٍ ثزگشاری ديرٌَبیی اس پیؼ تؼزیف ؽادٌ ي مزعاً اعات.
در وتیدٍ ،پیبمد ي وتبیدی کٍ در پبیبن حبفل میؽًد ویش ثب ثیتاًخُی ري ثاٍ ري اعات .اس ایاهري ،تًعاؼٍ ي ثُجاًد تًاوابیی
یبدگیزی کبرکىبن ویبسمىد اقدامبت ثىیبدی ي اعبعی اعت (ثبقزی.)21 :1393 ،
ثزوبمٍ َبی یبدگیزی اگز چٍ َىًس مُم َغتىد ،امب یک ؽبـ ثبید ثٍ خًدمدیزیتی 3تًعؼٍ خًد ثپزداسد ي ؽبیغتگیَبی
2

خًد را ثٍ فًرت مىظم در خُت دعتیبثی اثزثبؼ ػملپزد ؽغلی ثاٍريس رعابوی وماًدٌ ي گغاتزػ دَاد (ماک کلای ي
َشلت .)2001 ،4اکىًن ثلًؽ عبسمبنَب ي ظًُر کبرکىبن اعتق لعلت ي خًدمغئًلیتپذیز ، 5ريیپزدَابی تًعاؼٍ فازدی را
3

علت میکىد؛ ريیپزدَبیی کٍ خًدرَجزی 6ي خًدمدیزیتی رفتبر را یک ارسػ تلقیوماًدٌ ي در تا ػاواد فزَىگای را در
عبسمبن وُبدیىٍ عبسود کٍ یپبیک افزاد عبسمبن ثتًاوىد ثز اعبط یاک رعابلت ي چؾاماوداستًعاؼٍای فازدی -عابسمبوی ،ثاٍ
تًعؼٍ ي تًاومىدعبسی خًد ثپزداسود (اثیلی ي مشاری .)13 :1393 ،ثز ایه اعبط ،عبسمبنَابی امازيسی اس خملاٍ داوؾاگبٌَاب
ویبسمىد ثبستؼزیف وظب آمًسػ ي یبدگیزی خًد َغتىد کٍ الیىدز )2004( 7ثز آن تأکید ومًدٌ ي ػىًان داؽتٍ اعات ،امازيسٌ
4

یبدگیزودگبن ثٍعًر فشایىدٌای ثب ایه چبلؼ مًاخٍاود کٍ ثبید مغئًلیتپذیزی ثیؾتزی ثزای یبدگیزی ي تًعؼٍ خًدؽابن در
کبرَبی عبسمبوی ثز ػُدٌ ثگیزود (الیىدز .)158 :2004 ،ػ يٌ ثزایه ،افبلت تبقـ وغجی حبکم ثز عبسمبنَب ي اثزثبؾای
ريیپزدَبی آمًسؽی فزدی ،ضزيرت مؼزفی مپبویش َبی مجتىی ثز مغئًلیتپذیزی فازدی کبرکىابن را در فزایىاد آماًسػ
ديچىدان ومًدٌاعت (اثیلی ي مشاری )130 :1393 ،کٍ ایه امز ،م ابَیم خدیدیادر آماًسػ ي یابدگیزی اس خملاٍ یابدگیزی
خًدراَجز 8را مؼزفی ومًدٌ اعت .خًدراَجزی یبدگیزی ارتجبط خبفی ثب مًقؼیت َبی پیچیدٌ امزيسی کٍ رَجزان ي مادیزان
ثبید ثزای یبدگیزی مغئًلیت فزدی را در وظز ثگیزود ،دارد (تًثیه.)2000 ، 9
5

1

. Human Capital Development
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5
. Self-responsiple
7
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9
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ثُبر  1394وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍ َبی اوغبوی مزاکش آمًسػ ػبلی (مًرد :داوؾگبٌ تُزان)
ثٍدلیل مشایبی یبدگیزی خًدراَجز ،محیظَبی آمًسؽی ي عبسمبوی ثٍعًر خدی ثز اَمیت آن تأکید میيرسواد ي ارسػ
آن ثٍ ػىًان یک مُبرت ثزای آمًسػ ي کبر در قزن ثیغت ي یک مًرد تًخٍ قزار گزفتٍ اعات (یًعا ی ي گازدانؽاپه،
 .)1389خًدراَجزی در یبدگیزی ،یپی اس م بَیمی اعت کٍ ثز اعبط فزاگیزمحًری ثىب وُبدٌ ؽادٌ اعات .خاًدراَجزی در
یبدگیزی ،یک ريیپزد ثٍ فزایىد یبدگیزی اعت کٍ فزاگیزان را ثٍ ؽىبعبیی مقبفد یب ویبسَبی یابدگیزی خًدؽابن اس عزیاق
ؽىبخت مؾتزک ي تقمیمگیزی مؾبرکتی تزغیت میکىد ي ایه ريیپزد ثٍ فزاگیزان اخبسٌ میدَد راَجزدَبی یابدگیزی را
ثٍمىظًر رعیدن ثٍ ایه ویبسَب ثٍکبر ثجزود .راَجزدَبیی چًن خغتخًگزی ،یبدگیزی مغتقل ي تپىیکَبی تدزثی ،تپاًیه
ي تًعؼٍ یک ارسیبثی اس پیؾزفت فزدی ي گزيَی ثٍ عًی اَداف تؼزیف ؽدٌ ،خشء خداییوبپاذیز ایاه ريیپازد مایثبؽاد
(یبوگ ي پیتزعًن.)2007،1
رایحتزیه تؼزیف یبدگیزی خًدراَجز ،ثٍ يعیلٍ وًلش 2ایه چىیه ارائٍ ؽدٌ اعات :فزاگیازان ثاب کماک ثاب ثادين کماک
دیگزان ثزای تؾبیـ ویبسَبی یبدگیزی ،تديیه اَداف ،ؽىبعبیی مىبثغ اوغبوی ي غیزاوغبوی ،اوتبابة ي اخازای راَجزدَابی
یبدگیزی ي ارسیبثی پیبمدَبی یبدگیزی اثتپبر ػمل دارود .یبدگیزان خًدراَجز ،افزادی خًداوگیبتٍ ،عابػی ،مغاتقل ،خاًد
مىضجظ ،خًدثبير ي َدفمحًر َغتىد (وبدی ،گزدانؽپه يگلپازير .)1390 ،اثیلای ي ماشاری ( )1393اثؼابد خاًدراَجزی
یاابدگیزی را ؽاابمل خًدویبسعااىدی یاابدگیزی ،خااًدتىظیمگاازی اَااداف یاابدگیزی ،ؽىبعاابیی مىاابثغ یاابدگیزی ،اوتباابة
اعتزاتضیَبی یبدگیزی ي ارسیبثی اس پیبمدَبی یبدگیزی ػىًان ومًدٌاود (اثیلی ي مشاری.)157 :1393 ،
اثیلی ي مشاری ( ،)1393مشاری ،اثیلی ي ؽپًری ثبتیبر ،)2014( 3مشاری ( ،)1392اثیلای ،پاًرکزیمی ،ماشاری ،خجابرٌ ي
2

ثبدٌثبن ( ،)1393مشاری ي خجبرٌ ( )1393ي مشاری (  1393الف) ي پًرکزیمی ،مشاری،خجبرٌ ي عمبوٍ ،یابدگیزی خاًدراَجز
را یک مپبویش خًدتًعؼٍای ػىًان ومًدٌاود کٍ ثزاعبط آن فزد می تًاود در یک فزایىد مؾبـ ثٍ تًعؼٍ ي ثبلىدگی خًد
ثپزداسد .وبدی ي َمپبران ( )1390در تحقیق ثب ػىًان تأثیز آماًسػ ت پاز اوتقابدی ،حال مغاألٍ ي فزاؽاىبخت ثاز یابدگیزی
خًدراَجز ثٍ ایه وتیدٍ رعیدٌ اواد کاٍ آماًسػ ت پاز اوتقابدی ،حال مغاألٍ ي فزاؽاىبخت ثاز میاشان یابدگیزی خاًدراَجز ي
مؤل ٍَبی آن(خًدمدیزیتی ،رغجت ثزای یبدگیزی ي خًدکىتزلی) تأثیز مؼىابداری داؽاتٍ ي میاشان ایاه مؤل اٍَاب را افاشایؼ
میدَد.
مشاری ي مشاری ( )1393در پضيَؼ خًد ،یبدگیزی خًدراَجز را یپی اس يیضگیَبی مىبثغ اوغبوی خًدتًعاؼٍگاز اکاز
کزدٌ ي تأکید ومًدٌ اود ایه چىیه مپبویش َبی تًعؼٍ ي ثبلىدگی فزدی ،ثبید ثاٍ فاًرت وُابدی ي عابسمبوی درآیاد چزاکاٍ
کبرکىبن امزيسی عبسمبنَب اعتق لعلجی ،خًدمبتبری ي خًدگزداوی ثیؾتزی را در امًرات خًد علت میکىىد.
مشاری ،اثیلی ،پًرکزیمی ي خجبرٌ ،)2014(4مشاری ،اثیلی ،ياػظی ي ؽاپًری ثبتیابر ( )2014ي ماشاری ( 1393ة) در
تديیه ثزوبمٍ تًعؼٍ فزدی ،یبدگیزی خًدراَجز را یک مپبویش تًعؼٍای اکز ومًدٌاود کاٍ ثزاعابط آن کبرکىابن عابسمبن
می تًاوىد ثب وگبؽت ثزوبمٍ تًعؼٍ فزدی ي اعت بدٌ اس مپبویش َب ي ريیپزدَبیی َمچاًن یابدگیزی خاًدراَجز ،خاًدرَجزی،
خًدمدیزیتی ي خًدوظمدَی ،ثٍ تًعؼٍ ي ثبلىدگی خًد ي وتیدتبً تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغبوی ثپزداسود.
یًع ی ي گزدانؽپه ( )1389در تحقیقی ثب ػىًان مزيری ثز تًعؼٍ یبدگیزی خًدراَجز کاٍ یاک مغبلؼاٍ مازيری ثاز
ثزخی اس مقبالت مىتؾز ؽدٌ در سمیىٍ یبدگیزی خًدراَجز اس عبلَبی  1990تب  2008پزداختىد ثٍ ایاه وتیداٍ رعایدٌاواد کاٍ
.Young& Paterson
. Mazari, Abili, Vaezi, SHakouriBakhtiar

2.Knowls
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یبدگیزی خًدراَجز رؽدی فؼًدی ي ريودی ري ثٍ تًعؼٍ داؽتٍ اعات ي دلیال ایاه اماز را ویاش ثاٍ دلیال مشایابی یابدگیزی
خًدراَجز ،تًخٍ ثىیبدی ثٍ ایه وًع یبدگیزی ي آمًسػَبی اعبعی ثزای ارتقبء آن در عبلَبی اخیز داوغتىد.
قىجزی َبؽمآثبدی،گزايود ،محمادسادٌ وقاز ي حغایىی ( )1390در تحقیقای وؾابن دادٌاواد ثایه یابدگیزی خاًدراَجز ي
گزایؼ ثٍ ت پز اوتقبدی ثب مًفقیت تحقیلی راثغٍ مؼىی داری يخًد ودارد ،امب ثیه خًدراَجزی ي گزایؼ ثاٍ ت پاز اوتقابدی
راثغٍ مثجت ي مؼىیداری يخًد دارد.
ثب تًخٍ ثٍ آن چٍ ػىًان ؽد پضيَؼ حبضز ثب َدف تجییه وقؼ یابدگیزی خاًدراَجز ثاز عازمبیٍَابی اوغابوی کبرکىابن
پزدیظ ػلً اختمبػی ي رفتبری داوؾگبٌ تُزان اودب ؽدٌ اعت .اوتببة مزاکش آمًسػ ػبلی ثاٍ ػىاًان خبمؼاٍ َادف ویاش
ثٍخبعز حزکت عزیغ ایه عبسمبن َب ي مىبعجت ثابالتز ريیپزدَابی خدیاد یابدگیزی اس خملاٍ یابدگیزی خاًدراَجز ثاب ایاه
عبسمبن َب داؽتٍ اعت .اس عزفی مزاکش آمًسػ ػبلی خًد ویش متًلی ارائٍ ي ثغاظ ريػَاب ي ريیپزدَابی خدیاد یابدگیزی
َغتىد .اس ایه ري ،اودب چىیه پضيَؾی در مزاکش آمًسػ ػبلی اس اَمیت ي ايلًیت ثیؾتزی ثزخًردار خًاَد ثًد.
مدل مفًُمی پضيَص
اس آن خب کٍ در پضيَؼ حبضز ثٍ ثزرعی تأثیز یبدگیزی خاًدراَجز ثاز عازمبیٍَابی اوغابوی کبرکىابن پزداختاٍ ؽادٌ ،مادل
م ًُمی پضيَؼ ثٍ فًرت سیز تزعیم ي ثزرعی گزدیدٌ اعت:
دانش
مهارت
تخصص

دانش و مهارتهای
خودنیاسسنجی

شناختی

یادگیزی

اطالعات
خودهذف گذاری
آگاهی از فرایند شناختی
ارزیابی از فرایند شناختی

سزمایه

بازآفرینی فرایند شناختی

یادگیزی
مهارتهای

یادگیزی

فزاشناختی

انتخاب استزاتژی

خودراهبز

های یادگیزی

انسانی
خودانگیششی

شناسایی منابع
یادگیزی

خوداصالحی
نوع دوستی
خودآگاهی

ارسیابی اس پیامذهای

شایستگی های

یادگیزی

عاطفی ارتباطی

آگاهی اجتماعی
مهارتهای اجتماعی

ضکل :1مدل مفًُمی پضيَص
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ثُبر  1394وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍ َبی اوغبوی مزاکش آمًسػ ػبلی (مًرد :داوؾگبٌ تُزان)
ريش پضيَص
ريػ پضيَؼ حبضز تًفی یَ -مجغتگی ي ريػ تحلیل ،اس وًع مدلیابثی مؼابدالت عابختبری اعات .خبمؼاٍ آمابری
پضيَؼ ؽبمل کبرکىبن َ ت داوؾپدٌ پزدیظ ػلً اختمبػی ي رفتبری داوؾگبٌ تُزان (ريانؽىبعی ي ػلً تزثیتی ،اقتقبد،
تزثیت ثدوی ،ػلً اختمبػی ،مدیزیت ،کبرآفزیىی ي خغزافیاب) ،ثاٍ تؼاداد  197و از ثاًدٌ کاٍ ثازای اوتبابة ومًواٍ اس ريػ
ومًوٍگیزی عجقٍ ای ثب اختقبؿ متىبعت ي ثزای تؼییه حدم ومًوٍ اس فزمًل ومًوٍگیزی کاًکزان ،ثاب خغابی  05/0اعات بدٌ
ؽد .ثز ایه اعبط ،حدم ومًوٍ  131و ز محبعجٍ ي دادٌ َبی مًرد ویبس ایه پاضيَؼ اس عزیاق دي پزعاؼوبماٍ ثاٍ ؽازب سیاز،
خمغآيری گزدید:
الف) پزعؼوبمٍ یبدگیزی خًدراَجز :پزعؼوبمٍ یبدگیزی خًدراَجز اثیلی ي مشاری ( )1393کٍ ثز اعبط وظزات الیىداز
( ،)2004چىگ ( )2009ي الیىش ي َمپبران ( )2008عبختٍ ؽادٌ ي پاىح مؤل اٍ یابدگیزی خاًدراَجز را ماًرد ارسیابثی قازار
میدَد .ضزیت آل بی کزيوجبخ پزعؼوبمٍ ( )α;95/0ثٍدعت آمدَ .م چىیه ضزیت آل بی مؤل ٍ خًدویبسعىدی یابدگیزی
( ،)84/0خًدتىظیمگزی اَداف یبدگیزی ( ،)89/0ؽىبعبیی مىبثغ یبدگیزی ( ،)85/0اوتببة اعتزاتضیَبی یابدگیزی()85/0
ي ارسیبثی پیبمدَبی یبدگیزی ( )91/0ثٍدعت آمدٌ اعت .خُت ثزرعی ريایی اثشار ثب تًخٍ ثٍ تؼداد مؤل ٍَب ي حدم ومًوٍ،
ػ يٌ ثز تحلیل محتًا ،اس تحلیل ػبملی تأییدی ي ثب اعت بدٌ اس وز افشار لیشرل اعت بدٌ ؽد کاٍ ثزرعای ؽابخـَابی ثازاسػ
()IFI;98/0( ،)NNFI;99/0( ،)NFI;0/99( ،)RMSEA;0/049( ،)GFI;0/95( ،)χ2/df;1/15ي (،)RFI;0/98
تحلیل ػبملی را مًرد تأیید قزارداد .لذا میتًان گ ت اثشار پضيَؼ اس ريایی عبسٌ ثزخًردار ثًدٌاعت.
ة) پزعؼوبمٍ عزمبیٍَبی اوغبوی :خُت عىدؼ عزمبیٍَبی اوغبوی اس پزعؼوبمٍ وبدری ( )1390اعت بدٌ ؽدٌ اعت کٍ
در آن عٍ ثؼد عزمبیٍ اوغبوی مًرد ثزرعی قزار میگیازد .ضازیت آل ابی کزيوجابخ پزعاؼوبماٍ ( )α;96/0ثاٍدعات آماد.
َمچىیه ضزیت آل بی داوؼ ي مُبرتَبی ؽاىبختی ( ،)93/0مُابرتَابی فزاؽاىبختی ( )93/0ي ؽبیغاتگیَابی ػابع ی-
ارتجبعی ( )93/0ثٍدعت آمدٌ اعت .خُت ثزرعی ريایی ایه پزعؼوبمٍ ویش ،ػ يٌ ثز تحلیل محتًا ،اس تحلیل ػبملی تأییدی
اعااات بدٌ ؽاااد .ثزرعااای ؽااابخـَااابی ثااازاسػ (،)NFI;0/95( ،)RMSEA;0/063( ،)GFI;0/93( ،)χ2/df;2/12
( )IFI;0/97( ،)NNFI;0/96ي ( ،)RFI;0/95تحلیل ػبملی را مًرد تأیید قزارداد .لذا میتًان گ ت ایه پزعؼوبماٍ ویاش
اس ريایی عبسٌ ثزخًردار ثًدٌاعت.
یافتٍَا
یبفتٍ َبی پضيَؼ ثب تمزکش ثز َدف پضيَؼ ثیبن ؽدٌ اعت .خُت ثزرعی يضاؼیت متغیزَابی پاضيَؼ اس آسماًن تای
تکومًوٍای ثب ارسػ آسمًن  3اعت بدٌ ؽد .اس آنخب کٍ ومزات حبفلٍ ثیه  1تب  5میثبؽىد ،ػدد  3ثٍ ػىًان میبوٍ ( 50درفد
ومزٌَب) خُت تؼییه يضؼیت متغیزَب اعت بدٌ ؽدٌ اعت .وتبیح وؾبن داد ،یبدگیزی خًدراَجز ثب مقدار تی ( )130/14ي عاغح
مؼىبداری ( )000/0ي عزمبیٍ َبی اوغبوی ثب مقدار تی ( )070/14ي عغح مؼىابداری ( )000/0ثاٍعاًر مؼىابداری ثابالتز اس حاد
متًعظ ثًدٌ اعت .تمبمی مؤل ٍَبی یبدگیزی خًدراَجز ي عزمبیٍ َبی اوغبوی ویش ثبالتز اس حد متًعظ ثًدٌ اعت.
خُت ثزرعی راثغٍ متغیزَب اس آسمًن َمجغتگی گؾتبيری پیزعًن اعت بدٌ ؽد .وتبیح وؾابن داد یابدگیزی خاًدراَجز ثاب
مقدار ضزیت َمجغتگی( )70/0ثب عزمبیٍ َبی اوغبوی راثغٍ مثجت ي مؼىبداری در عغح آل ابی  01/0داردَ .امچىایه اس میابن
مؤل ٍَبی یبدگیزی خًدراَجز ،ؽىبعبیی مىبثغ یبدگیزی ( ،)75/0ثیؼتزیه ارتجبط را ثب عزمبیٍَبی اوغبوی داؽتٍ اعت.
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جديل :1ضزایب َمبستگی یادگیزی خًدراَبز ي سزمایٍَای اوساوی

داوؼ ي

مُبرت َبی

ؽبیغتگی َبی ػبع ی

فزاؽىبختی

ارتجبعی

یبدگیزی خًدراَجز

**70/0

**64/0

**64/0

**64/0

خًدویبسعىدی یبدگیزی

**61/0

**56/0

**52/0

**57/0

خًدَدف گذاری یبدگیزی

**60/0

**56/0

**51/0

**55/0

ؽىبعبیی مىبثغ یبدگیزی

**67/0

**60/0

**61/0

**59/0

اوتببة اعتزاتضیَبی یبدگیزی

**58/0

**52/0

**48/0

**51/0

ارسیبثی اس پیبمدَبی یبدگیزی

**67/0

**67/0

**67/0

**67/0

متغیز َب

مُبرتَبی

عزمبیٍ اوغبوی

ؽىبختی

** مؼىبداری عغح  * /01مؼىی داری عغح 05/0
خُت ثزرعی تأثیز یبدگیزی خًدراَجز کبرکىبن ثز عزمبیٍ َبی اوغابوی آوابن ،اس ريػ الگًیابثی مؼابدالت عابختبری ي
وز افشار لیشرل اعت بدٌ ؽدٌ اعت(خديل ،3ومًدار .)1

ومًدار :1مدل ساختاری یادگیزی خًدراَبز ي سزمایٍَای اوساوی
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جديل :9ضاخصَای بزاسش مدل یادگیزی خًدراَبز ي سزمایٍَای اوساوی

ؽبخـ
ثزاسودگی
دامىٍ پذیزػ
مقدار محبعجٍ
ؽدٌ

χ2/df

SRMR

AGFI

GFI

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

1- 5

>0.05

>0.9

>0.9

<0.08

>0.9

>0.9

01

1/53

0/05

0/90

0/91

0/070

0/96

0/98

98/0

پظ اس حذف خغبَبی کًياریبوظ ،ثزرعی ؽبخـ َبی ثزاسودگی مبوىد وغجت مدذير خی ثٍ درخاٍ آسادی)،)χ2/df
ؽبخـ ویپًیی ثزاسػ( ،)GFIؽبخـ ثزاسودگی افشایؾی( ،)IFIخذر میبوگیه مداذيرات خغابی تقزیات(،(RMSEA
ؽبخـ ثزاسودگی َىدبر ؽدٌ( )NFIي ؽبخـ ویپًیی ثزاسودگی تغجیقی( )AGFIوؾبن میدَىد کٍ مدل اس ثزاسػ وغجتبً
خًثی ثب دادٌَب ثزخًردار اعت( خديل  3ي ومًدار.)1
ثز ایه اعبط ،یبدگیزی خاًدراَجز ثاز داواؼ ي مُابرتَابی ؽاىبختی( ،)γ;85/0مُابرتَابی فزاؽاىبختی( )γ;83/0ي
ؽبیغتگیَبی ػبع ی-ارتجبعی( )γ;86/0تأثیز داؽتٍ اعت(خديل .)4
جديل :4مسیزَای بزرسی ضدٌ در مدل

مقدار آمبرٌ

عغح

آسمًن

مؼىبدری

یبدگیزی خًدراَجز

داوؼ ي مُبرتَبی ؽىبختی

25/6

05/0

یبدگیزی خًدراَجز

مُبرتَبی فزاؽىبختی

34/9

05/0

50/7

05/0

مغیز

یبدگیزی خًدراَجز

ؽبیغتگیَبی ػبع ی -ارتجبعی

ضزیت مغیز
مغتقیم
85/0
مغتقیم
83/0
مغتقیم
86/0

يضؼیت
مؼىبدار

مؼىبدار

مؼىبدار

خُت ثزرعی مؼىبدار ثًدن رياثظ ثیه متغیزَب اس آمبرٌ آسمًن  tیب َمبن t-valueاعت بدٌ ؽد .اس آنخب کٍ مؼىبداری در
عغح خغبی 05/0ثزرعی ؽدٌ ،ثىبثزایه اگز میشان مقبدیز حبفلٍ ثاب آسماًن t-valueاس  ±1.96کًچاکتاز محبعاجٍ ؽاًد،
راثغٍ مؼىبدار ویغت .مقدار آسمًن  tمحبعجٍ ؽدٌ میابن یابدگیزی خاًدراَجز ي مُابرتَابی ؽاىبختی( ،)25/6مُابرتَابی
فزاؽىبختی( )34/9ي ؽبیغتگی َبی ػبع ی-ارتجبعی( )50/7ثٍدعت آمادٌ کاٍ در عاغح  05/0مؼىابدار اعات .عابیز مقابدیز
آسمًن  tدر خديل  6آيردٌ ؽدٌ اعت.
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جديل :5مقادیز  t-valueمحاسبٍ ضدٌ در مدل ساختاری یادگیزی خًدراَبز ي سزمایٍَای اوساوی

مغیزَب

یبدگیزی
خًدراَجز

داوؼ ي
مغیزَب

مغیزَب

مُبرتَبی

مُبرتَبی
فزاؽىبختی

ؽىبختی

مغیزَب

ؽبیغتگیَبی
ػبع ی ارتجبعی

ارسیبثی

خًدویبسعىدی
یبدگیزی

*53/9

مُبرت

*

تبقـ

*60/6

پیبمدَبی

*

71/10

خًداف حی

*

89/7

ؽىبختی
اف ب ي

خًدَدف
22/9

گذاری

*

89/6

یبدگیزی

ثبسآفزیىی

*

12/11

وًع ديعتی

*

38/9

ؽىبختی

اوتببة
اعتزاتضی

*

78/10

اع ػبت

*

خًدآگبَی

08/14

*

75/8

یبدگیزی
ؽىبعبیی مىبثغ
یبدگیزی

آگبَی

*31/9

اختمبػی

ارسیبثی اس
پیبمدَبی

مُبرتَبی

*

86/9

اختمبػی

یبدگیزی

*29/7

*

62/8

*مؼىبداری در عغح 05/0
بحث ي وتیجٍگیزی
پضيَؼ حبضز ثب َدف تجییه وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍَبی اوغبوی کبرکىبن پزدیظ ػلً اختمبػی ي رفتابری
داوؾگبٌ تُزان اودب ؽدٌاعت .ضزيرت ي وتبیح پضيَؼ حبضز ثب یبفتٍَبی ماشاری ي َمپابران ( ،)2014اثیلای ي َمپابران
( ،)1393مشاری ( ،)1392پًرکزیمی ي َمپبران ،وبدی ي َمپبران ( ،)1390یًع ی ي گازدان ؽاپه (َ )1389امعاً ثاًدٌ
اعت .وتبیح وؾبن داد ،یبدگیزی خًدراَجز ي عزمبیٍ َبی اوغبوی کبرکىبن ،ثبالتز اس حد متًعظ ثًدٌ ي یبدگیزی خًدراَجز ثاب
عزمبیٍ َبی اوغبوی کبرکىبن راثغٍ مثجت ي مؼىبداری داؽتٍ اعت .ایهکٍ متغیزَبی پضيَؼ ثابالتز اس حاد متًعاظ مایثبؽاىد
وؾبن اس يخًد ثغتز ي پتبوغیلی مىبعت ثزای یبدگیزی خًدراَجز ي عزمبیٍَبی اوغبوی در خبمؼٍ مًرد ثزرعی دارد امب ثٍ مؼىی
ػد ویبس ثٍ تًعؼٍ ي ارتقبی آنَب ویغت .ثٍ ػجبرت دیگز ،يضؼیت مًخًد خًد می تًاود ثغتزی را تًعؼٍ ي ثُجًد مغتمز در
تزيیح ريیپزد خًدراَجزی یبدگیزی ي وتیدتبً تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغبوی کبرکىبن گزدد .اس ایهري ضزيری اعت کٍ ثٍمىظًر
ارتقبء متغیزَب ي مؤل ٍ َبی پضيَؼ اقدامبتی اعبعی ي يعیغ اوداب گیازد .ایاه وپتاٍ حابئش اَمیات اعات کاٍ مغایز تًعاؼٍ
عزمبیٍَبی اوغبوی اس آمًسػ ي یبدگیزی می گذرد امب وٍ اس َز وًع آمًسػ ي یبدگیزی ثلپٍ َمبنعًر کاٍ اثیلای ي ماشاری
( ،)1393مشاری ي َمپبران ( )1393ي مشاری ( 1393الف) تأکید ومًدٌاود اس عزیق ريیپزدَبی خدیدی کٍ مىبعجت ثبالیی
ثب ريحیٍ اعتق لپذیزی ،خًدگزداوی ي خًدتًعؼٍای کبرکىبن امزيسی عبسمبنَب داؽتٍ ثبؽد .اس ایهري ضزيری اعات کاٍ
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مؼمبری عبسمبوی ي ث ٍ يیضٌ حًسٌ مىبثغ اوغبوی ي ثب تمزکش ثاز وظاب آماًسػ ي یابدگیزی عابسمبوی ،ثبساودیؾای ي ثابسعزاحی
اعبعی اودب گیزد تب ثٍ خبی آمًسػ پبرٌ ای ديرٌ َبی ضمه خدمت گزيَی ي خمؼای کاٍ اثزثبؾای ي کابرایی کمتازی
دارد ،امپبن تحقق یبدگیزی خًدراَجز ثب راَجزدَبیی اس خملٍ خًدویبسعىدی ،تأمیه مىبثغ یبدگیزی ،آمًسػ اعتزاتضیَابی
یبدگیزی ي ؽیًٌَبی مؤثز ي ػلمی خًدارسیبثی ثیؾتز گزدد .سمبویکٍ کبرکىبن مدُاش ثاٍ چىایه تًاوابییَابیی در یابدگیزی
گزدود ،خًد می تًاوىد ثب یک ویبسعىدی ايلیٍ ي اوتببة اعتزاتضی َبی یبدگیزی متىبعت ثب ؽزایظ خًد کابرایی تا ػَابی
آمًسؽی خًد را ثٍ حداکثز ثزعبوىد .مشاری ( 1393ة) ي ماشاری ي َمپابران ( ،)2014ي ماشاری ي ماشاری ( )1393اس واًع
خدیدی اس عبسمبن َب ي مىبثغ اوغبوی کٍ ثز مجىبی ريیپزد خًدتًعاؼٍای ثىاب مایؽاًد عابه گ تاٍاواد کاٍ ایاه واًع خدیاد
عبسمبوی ،ثٍدلیال تازيیح خًدمغائًلیتپاذیزی ،خًدات پابیی ،خًداوگیشؽای ي خًدآگابَی کبرکىابن ،مىبعاجت ثابالیی ثاٍ
عبسمبنَبی امزيسی ي کبرکىبن آن دارد .الیىدز( )2004ي مککلی ي َشلت ( )2001ویش ثز ایه اثؼبد مجتىای ثاز خاًد تأکیاد
ومًدٌاود .وپتٍ ضزيری ایىدبعت کٍ میثبیغت ایه اثؼابد ريانؽاىبختی مجتىای ثاز خاًد ،رفتاٍرفتاٍ ثاٍ فاًرت مغبلجابت ي
فزایىدَبی عبسمبوی درآید تب عبسمبن ثٍ ياعغٍ داؽاته افازاد ي فزایىادَبیی ثاب يیضگایَابی خًدمحاًر ،ثاٍ عاًی عابسمبوی
عبیجزوتیک حزکت ومبید .مزاکش آمًسػ ػبلی ي داوؾگبٌَب کٍ در آنَاب ػلام ،داواؼ ي تبقاـ ي خاًدگزداوی افازاد در
ثبالتزیه عغح خًد قزار دارد ثغتز مىبعجی ثزای تحقق چىیه اودیؾٍ عبسمبوی خًاَىد ثًد .یًع ی ي گزدانؽپه( )1389ویاش
تأکید ومًدٌاود کٍ در عی عبل َبی اخیز ،گزایؼ ثٍ یبدگیزی خًدراَجز رؽد فشایىدٌای داؽتٍ اعت ي ایه امز وًید گزایؼ
ثٍ چىیه ريیپزدَبیی را در آیىدٌ خًاَد داد .اس ایهري ضزيری اعت کاٍ عابسمبن َاب اس پایؼ ،ثازای يريد ثاٍ چىایه واًع
ريیپزدَبیی آمبدگی پیدا کىىد .مشاری ي مشاری ( )1393ویش در پضيَؼ خًد اودیؾٍ چىیه عبسمبنَبیی را مغزب ومًدٌاواد
کٍ داوؾگبٌَب می تًاوىد خشء پیؾگبمبن حزکت ثٍ عًی چىیه ريیپزدَبیی ثبؽىد.
َمبن عًر کٍ ػىًان ؽد ،اثؼبد یابدگیزی خاًدراَجز اس خملاٍ خًدویبسعاىدی یابدگیزی ،خًدَادفگاذاری یابدگیزی،
اوتببة اعتزاتضی َبی یبدگیزی ،ؽىبعبیی مىبثغ یبدگیزی ي ارسیبثی اس پیبمدَبی یبدگیزی مىدز ثٍ تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغابوی
کبرکىبن خًاَد ؽد کٍ راَجزد ػملی در ایه سمیىٍ ،آمًسػ کبرکىبن ثٍ ؽیًٌَبی ویبسعىدی ي َادفگاذاری ي کماک ثاٍ
آنَب در ؽىبعبیی مىبثغ یبدگیزی ي فزاگیزی اعتزاتضیَبی یبدگیزی خًاَد ثًد .سمبویکٍ فزد ثتًاود ثٍ درعتی ویبسَبی خًد
را ؽىبعبیی کىد ،خًاَد تًاوغت اَدافی ريؽه ي مؾبـ تؼزیف ومًدٌ ي ثب تؼزیف اقدامبتی اثازثبؼ ي کابرا ،ثاٍ عامت
َدف حزکت ومبید .ػ يٌ ثزایه ،حزکت در خُت تأمیه ویبسَبی یبدگیزی خًد ویبسمىد مىبثغ یبدگیزی اعت لذا ؽىبعابیی
مىبثغ یبدگیزی ي اػتجبر عىدی ایه مىبثغ ویش مُم اعت .وُبیتبً َز فازدی ثبیاد ثتًاواد اس تا ػَابی یابدگیزی خاًد قضابيتی
ثٍدعت دَد .اس ایهري ،یبدگیزی ؽیًٌَبی خًدارسیبثی در فزایىد یبدگیزی خًدراَجز حبئش اَمیت اعت .مدلیبثی مؼبدالت
عبختبری وؾبن داد،یبدگیزی خًدراَجز ثز داوؼ ي مُبرتَبی ؽىبختی ،مُبرتَبی فزاؽىبختی ي ؽبیغاتگیَابی ػابع ی-
ارتجبعی تأثیزگذار ثًدٌ اعت .ثزایه اعبطَ ،ز اقدامی کٍ در خُت تًعؼٍ ي ثُجًد خاًدراَجزی یابدگیزی کبرکىابن اوداب
گیزد خًد مًخجبت تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغبوی کبرکىبن را فزاَم خًاَد ومًد.
ثٍعًر کلی ثٍ مىظًر تقًیت ريیپزد یبدگیزی خًدراَجز در یک عبسمبن تًخٍ ثٍ دي عغح فازدی ي عابسمبوی ضازيرت
دارد .در عغح فزدی َمبنعًر کٍ اثیلی ي مشاری ( )1393ویش ثز آن تأکید ومًدٌاواد ،گاشیىؼ ي اوتبابة افازادی کاٍ یاک
تمبیاال عجیؼاای ثااٍ خًدتًعااؼٍ ای ي خااًدراَجزی یاابدگیزی داروااد خااًد ايلاایه قااد در تًعااؼٍ یاابدگیزی َاابی مجتىاای ثااز
مغئًلیتپذیزی فزدی در عبسمبن خًاَد ثًد .اس دیگز اقدامبت میتًان ثزگشاری ديرٌَبی آمًسػ ضمه خدمتی کٍ اثؼابد
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ي الشامبت ريیپزد یبدگیزی خًدراَجز را ثٍ کبرکىبن مؼزفی ومبید ،را پیؾىُبد ومًد .ایه امز وٍتىُب عجت آؽىبیی َزچٍ ثیؾتز
کبرکىبن ثب ایه وًع وگبٌ ثٍ یبدگیزی خًاَد ؽد ثلپٍ ثٍ کبرکىبوی کٍ خًد مجبدرت ثٍ یبدگیزی ثاب مغائًلیتپاذیزی فازدی
پزداختٍاود کمک میکىد تب ثب ريػؽىبعی ػلمی ي مىغقیتزی فزایىد یبدگیزی خًد را راَجزی ومبیىد.
در عغح عبسمبوی ،مزاکش آمًسػ ػبلی ضزيری اعت کٍ فزایىد تًعؼٍ ي ثبلىدگی کبرکىبن خًد را ثٍ عاًی وظاب َابی
مجتىی ثز مغئًلیتپذیزی َز چٍ ثیؾتز فزد ،عًق دادٌ ي مؼمبری عبسمبوی را ثٍ گًوٍای ؽیتدار ومبیىد کٍ چىیه اقادامبتی اس
کبرکىبن مغبلجٍ ؽدٌ ي وتیدٍ ایه فؼبلیتَب در عبیز وظب َبی پزعىلی اس خملٍ وظب خجزان خدمبت ،وظب ارتقابء ي اوتقابة ي
وظب ارسیبثی ػملپزد مىؼپظ ؽًد .یبدگیزی خًدراَجز قجل اس ایهکٍ یک ريػ یبدگیزی ثبؽد خًد وًػی وگبٌ ي ريیپازد
ثًدٌ ي متأثز اس خً ي فزَىگ عبسمبن ویش خًاَد ثًد .درعبسمبوی کٍ در آن یبدگیزی یاک ارسػ ي مغلاًة عابسمبوی تلقای
میؽًد ،مغلّمبً خلًٌ َبی یبدگیزی خًدراَجز ثیؾتز اس عبیز عبسمبنَب خًاَد ثًد .مزاکش آمًسػ ػبلی ثاٍ ياعاغٍ رعابلت ي
چؾم اوداس عبسمبوی خًد ،چىیه فضبیی داؽتٍ ي الس اعت کٍ در مدمًػٍ ارسػَب ي ثبيرَبی عبسمبوی ایه واًع رفتبرَاب ثاٍ
فًرت خدی تزی تأکید ي تزيیح گزدد تب ثٍ تدریح ،ایه وًع وگبٌ ثٍ تًعؼٍ عزمبیٍَبی اوغبوی در عابسمبن رؽاد ي تًعاؼٍ
یبثد.
مىابع
فارسی


اثیلی ،خ .پًرکزیمی ،ج .مشاری ،ا .خجبرٌ ،ک .ثبدٌثبن ،ط .)1393( .تجییه وقؼ خًدثبلىدگی مدیزان مادارط در
ثُجًد ػملپزد آوبن (مغبلؼٍ مًردی :مدیزان مدارط ؽاُزری) .فصلوامهٍ آمهًسش ي ارسشیهابی،)26( 7 ،
.103-124



اثیلی ،خ .مشاری ،ا .)1393( .تًسعٍ مىابع اوساوی (جلد ايل :با تأکید بز خًدتًسعٍای ،خًدرَبزی ي
خًدمدیزیتی) .تُزان :اوتؾبرات امید.



ثبقزی ،ا .)1393( .ؽجپٍ مدیزیت یبدگیزی عبسمبوی؛ عیغتم َبی اع ػابتی ي تًعاؼٍ عازمبیٍ اوغابوی .مطالعها
مدیزیت بز آمًسش اوتظامی.19-40 ،)25( 7 ،



پًرکزیمی ،ج .مشاری ،ا .خجبرٌ ،ک .عمبوٍ ،ف .ثزرعی راثغاٍ فا بت ثزتاز خًدتًعاؼٍای ،داواؼ ي اع ػابت
ثىیبدی ي ػملپزد مدیزان (مغبلؼٍ مًردی :مدیزان مدارط ؽُز ری) .فصلوامٍ علمی-پضيَطی رَیافتی وً



در مدیزیت آمًسضی ،در وًثت چبح.
حیدری ،ط .)1391( .ثزرعی راثغٍ ثیه عزمبیٍ اوغبوی ي ػملپزد عبسمبوی در ؽاؼت ؽازکت عاُبمی ثیماٍ ایازان.
پایانوامٍ کارضىاسی ارضد ،داوؾپدٌ ريانؽىبعی ي ػلً تزثیتی داوؾگبٌ تُزان.



رخغبرٌ ،ک .)1388( .ثزآيرد عزمبیٍ اوغبوی در ایزان :ثب اعات بدٌ اس وتابیح عزؽامبری عابلَابی  1375ي .1385
ماٌوامٍ اجتماعی ،اقتصادی ،علمی ،فزَىگی.63 -68 ،110 .



سارع ؽبٌآثبدی ،ا .)1382( .آمًسػ ي عزمبیٍ اوغبوی .کايشوامٍ5 ( 4 .ي .65-84 ،)6
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ثُبر  1394وقؼ یبدگیزی خًدراَجز ثز عزمبیٍ َبی اوغبوی مزاکش آمًسػ ػبلی (مًرد :داوؾگبٌ تُزان)


فىًثزی .)1388( . ،مقدمٍای ثز عزمبیٍ اوغبوی (م بَیم ،يیضگیَب ي ؽبخـَبی اواداسٌگیازی) .دي مهاٌوامهٍ
تًسعٍ اوساوی پلیس.119-136 ،)22( 6 .



ػمبدسادٌ .)1375( . ،مباحثی اس اقتصاد آمًسش ي پزيرش .اف ُبن :اوتؾبرات خُبد داوؾگبَی.



قىبدان .)1386( . ،کلیا



اقتصاد .تُزان :اوتؾبرات خُبد داوؾگبَی تُزان.

قىجزی َبؽمآثبدی ،ة .ع .گزايود .ٌ ،محمدسادٌ وقز ،ا .حغیىی ،ط .ع .ا .)1390( .ثزرعی راثغٍ گزایؼ ثٍ ت پز
اوتقبدی ي یبدگیزی خًدراَجز در داوؼ خًیبن پزعتبری ي مبمبیی مؾُد ي وقؼ آن در مًفقیات تحقایلی.مجلهٍ
مزکش مطالعا



ي تًسعٍ آمًسش علًم پشضکی یشد.15-27 ،)4( 7 ،

لؾپزی . ،خدائی متیه ،ا .)1392( .ثزرعی میشان آمبدگی پیبدٌعبسی مدیزیت داوؼ در داوؾگبٌ پیب وًر (مغبلؼٍ
مًردی :داوؾگبٌ پیب وًر مزکش مؾُد) .وامٍ آمًسش عالی.45-68 ،)23( 6 ،



مشاری ،ا .)1392( .ثزرعی راثغٍ خًدتًعؼٍای مدیزان ي ػملپزد آوبن ي ارائٍ راٌکبرَبی ثُجًد يضاؼیت مادیزان
مدارط ؽُز ری در عبل تحقیلی  .91-92پایانوامٍ کارضىاسی ارضد ،داوؾپدٌ ريانؽىبعی ي ػلً تزثیتای،
داوؾگبٌ تُزان.



مااشاری ،ا 1393( .الااف) .تجیاایه اودیؾااٍ عاابسمبن خًدتًعااؼٍگااز؛ ثااب تأکیااد ثااز مىاابثغ اوغاابوی خًدتًعااؼٍگااز
(خًدتًعؼٍگزان) .ايلیه سمپًسیًم بیهالمللی علًم مدیزیت .ایزان ،تُزان.



مشاری ،ا1393( .ة) .عزاحی ثزوبمٍ تًعؼٍ فزدی ثٍ ػىًان اثشاری اعاتزاتضیک در تًعاؼٍ مىابثغ اوغابوی (ريیپازد

اعتزاتضی تئًری دادٌ ثىیابد) .ايلیه کىفهزاوس بهیهالمللهی اقتصهاد ،مهدیزیت ،حسهابداری ي علهًم
اجتماعی ،ایزان ،رؽت.


مشاری ،ا .خجبرٌ ،ک .)1393( .ثزرعی ویبسَبی خًدتًعؼٍای مدیزان مادارط ي ارائاٍ پیؾاىُبداتی خُات تاديیه
ثزوبمٍ تًعؼٍ فزدی آوابن .ايلیه کىفزاوس بیهالمللی اقتصاد ،مدیزیت ،حسابداری ي علًم اجتماعی،
ایزان ،رؽت.



مشاری ،ا .مشاری .)1393( . ،ارایٍ مدل خبمغ خًدتًعؼٍای مدیزان ي رَجزان در عبسمبنَب (ثاب تأکیاد ثاز ػًامال
فزدی ،گزيَی ي عبسمبوی) .ايلیه سمپًسیًم بیه المللی علًم مدیزیت ،ایزان ،تُزان.





وبدری ،ا .)1390( .طزاحی مدلی بزای سىجص سزمایة اوساوی در ساسمانَا .داوؾگبٌ تُزان.
وبدی . ،ع .گزدانؽپه . ،گلپزير .)1390( . ،ػىًان تأثیز آمًسػ ت پز اوتقبدی ،حل مغألٍ ي فزاؽاىبخت ثاز
یبدگیزی خًدراَجز در داوؼخًیبن ،فصلوامٍ پضيَص در بزوامٍریشی درسی1( 8 ،ي .53-61،)2
وًرالغااىبء ،ر .عااقبیی ،ع .ؽاابدالًیی ،ف .فاامیمی ،ی .)1387( .اوااداسٌگیاازی رضاابیت مؾااتزی ثاازای ؽىبعاابیی
فزفت َبی ثُجًد در خدمبت پضيَؾی آمًسػ ػبلی .فصلوامٍ پضيَص ي بزوامٍریشی در آمًسش عالی،
.97-119 ،49



یًع ی ،ع .گزدانؽپه ،)1389( . ،مزيری ثز تًعؼٍ یبدگیزی خاًدراَجز .مجلٍ ایزاوی آمًسش در علهًم
پشضکی (يیضٌوامٍ تًسعٍ آمًسش).776-783 ،)5( 10،
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