آهَصش ثِ وبسوٌبى
هضایبی آهَصش
آهَصش ًیشٍی اًسبًی یىی اص هغوئي تشیي ٍ اسبسی تشیي ساّْبی ثْسبصی سبصهبًی است ٍ ػالٍُ ثش ایٌىِ
استؼذادّبی افشاد سا پشٍسش هیذّذسٍش ّب ٍ

فٌَى اًدبم وبس سا ثْجَد هی ثخطذٍ هَخت وست داًص ٍ افضایص

هْبستْبی ضغلی هیطَد ٍ اص اتالف هٌبثغ اًسبًی ٍ هبلی ًیض خلَگیشی هی وٌذ .یوی اص ٍظبیف اغلی ٍ حیبتی دس ّش
سبصهبًی ،آهَصش وبسوٌبى است؛ صیشا داضتي وبسوٌبى ٍسصیذُ ،یىی اص هْوتشیي ػَاهل دس هیضاى وبسآیی ٍ وبسآهذی
سبصهبى است.
فْشست صیش اص خولِ هضایبی آهَصش وبسوٌبى است :
ّ.1یچ وس دس ثذٍ ٍسٍد ثِ سبصهبى ثب توبم خٌجِ ّب ٍ صیش ٍ ثوْبی ضغل خَد آضٌب ًیست ٍ ثبیذ هذت صهبًی ثگزسد تب
ّش وس وبس سا ثخَثی یبد ثگیشد  .ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی ثب سشپشستی هشثیبى وبس آصهَدُ ٍ ثب تدشثِ ،صهبى یبدگیشی
سا ثِ حذالل هی سسبًذ ٍ ثبػث افضایص ثبصدُ وبسوٌبى هی گشدد .
.2آهَصش ،خبظ افشاد تبصُ ٍاسد ًیست ،ثلىِ ثشای وبسوٌبى ثبسبثمِ ٍ ثب تدشثِ ًیض ثبیذ ،ثٌب ثِ ضشٍست ،دٍسُ ّبیی
تشتیت داد  .دسٍالغ ،آهَصش  ،خبظ یه گشٍُ یب هٌحػش ثِ یه همغغ صهبًی خبظ ًجَدُ ،توبم وبسوٌبى دس عَل ػوش
وبسی خَد ثبیذ ثِ عَس دائن ٍ هستوشف آهَصش ثجیٌٌذ تب دس سوتی

وِ اًدبم ٍظیفِ هی ًوبیٌذ ،حذاوثش وبسآیی ٍ

اثشثخطی سا داضتِ ثبضٌذ.
.3یىی اص اّذاف اٍلیِ دس ّش دٍسُ آهَصضی ،ایدبد عشص فىش غحیح ًسجت ثِ وبس ٍ سبصهبى است ٍ اًتظبس هی سٍد ثؼذ اص
پبیبى دٍسُ ،ثیٌص ٍ ًگشضی دس وبسوٌبى ثَخَد آهذُ ثبضذ وِ سفتبس آًبى سا دس خْت هغلَة ٍ ّوىبسی هَثش ثب سبصهبى
تغییش دّذ ٍ رّي آًبى عَسی ضىل گیشد وِ اص اّذاف سبصهبى پطتیجبًی ًوبیٌذ .
.4آهَصش وبسوٌبى ثِ حل هطىالت ػولیبتی ووه هی وٌذ  .ضىبیت ٍ ًبسضبیتی دس هحیظ وبس غبلجب ًبضی اص هذیشیت
ضؼیف ٍ ثی اثش است ٍ هؼوَال ثب آهَصش دادى هسئَالى دس صهیٌِ ّبیی

هبًٌذ سٍاثظ وبسگشی ،سٍاثظ اًسبًی ٍ سّجشی

هی تَاى ایي گًَِ هطىالت سا حل وشد ّ .وچٌیي هسبئلی اص لجیل ضؼیف ثَدى سٍحیِ وبسوٌبى ،حیف ٍ هیل هٌبثغ ٍ
ضبیؼبت ثیص اص حذ ٍ سٍضْبی ػولیبتی غلظ یب ثی اثش سا ًیض هی تَاى ثب آهَصش سفغ ًوَد .
.5آهَصش وبسوٌبى فؼلی سٍش هَثشی ثش ای تبهیي ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص سبصهبى است  .چٌبًچِ سبصهبى ًتَاًذ ًیشٍی
اًسبًی هَسد ًیبص خَد سا اص ثبصاس وبس (خبسج اص سبصهبى ) تبهیي ًوبیذ ،تٌْب ساُ چبسُ آهَصش ،تشثیت یب حتی ثبص آهَصی
وبسوٌبى هَخَد دس دسٍى سبصهبى اس ت ضبهل آهَصش هذاٍم ،آهَصش ضوي خذهت ،آهَصش ة سٍى سبصهبًی ٍ آهَصش
ثؼذ اص دٍسُ پبیِ
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.6آهَصش ثشای خَد وبسوٌبى ًیض هفیذ است؛ صیشا ّش چِ وبسهٌذ سغح داًص فٌی ٍ هْبستْبی ضغلی خَد سا ثبالتش ثجش،
ثِ ّوبى اًذاصُ ثِ اسصش ٍی دس ثبصاس وبس ٍ دس ًتیدِ ثِ تَاًبیی اٍ دس وست دسآهذ ثیطتش ،افضٍدُ خَاّذ ضذ .
اًَاع آهَصش :
-1آهَصش هذاٍم :


آهَصش ضوي خذهت



آضٌبسبصی



هْبست ّب ً،گشش ٍ داًص هتٌبست ثب فؼبلیت پشستبسی دسدسٍى تین هشالجت اص سالهتی ٍ ثشًبهِ سیضی ضغلی
ثشای پشستبساى حشفِ ای



آهَصش ثشٍى سبصهبًی –هتٌبست ثب ًیبصضخع ٍ هَسسِ ثْذاضتی دسهبًی

-2آهَصش ثؼذ اص دٍسُ پبیِ -ثبیذ هتٌبست ثب ًیبصضخع ٍ هَسسِ ثْذاضتی دسهبًی ثشای فؼبلیت پشستبسی ثبضذ .
ثْسبصی ًیشٍی اًسبًی :
ثْسبصی ًیشٍی اًسبًی ضبهل آهَصش ٍ وبسآهَصی گشٍُ سسوی ٍ غیشسسوی ٍ ضخع هی ثبضذ .
اّذاف ثشًبهِ ّبی ثْسبصی ًیشٍی اًسبًی ووه ثِ ّش وبسهٌذ دسثْجَد ػولىشد دسهَلؼیت وًٌَی اش ٍ وست تَاًبیی
ّب ی حشفِ ای ٍ ضخػی هی ثبضذ وِ احتوبل پیطشفت ضغلی سا ثِ حذاوثش هیشسبًذ

.فؼبلیت ّبی ثْسبصی ًیشٍی

اًسبًی ضبهل هَاسد صیش است :
آهَصش آغبصیي :ثِ هحض ٍسٍد وبسهٌذ ثِ سبصهبى اسائِ هیطَد .ضبهل فلسفِ ٍخَدی سبصهبى ،اّْذاف هذیشاى ،ثشًبهِ
ّب ٍ خط هطی ّبی سبصهبى است وِ هَخت اًغجبق فشد ثب اّذاف ٍ اسصش ّبی سبصهبى هی گشدد .هذت ایي آهَصش ّب 2
تب  3سٍص است .
آضٌبسبصی ضغلی :یه ثشًبهِ آهَصش فشدی است وِ ثِ هٌظَس آضٌبوشدى وبسهٌذی وِ ثِ تبصگی استخذام ضذُ ثب
هسئَلیت ّبی ضغلی خَدش ،هحل وبس،هذدخَیبًَ ّوىبساى ا خشا هیگشدد .هذت آى  2تب ّ 24فتِ ٍ ّذف اص آى آضٌب
ًوَدى وبسهٌذ ثب هسئَلیت ّبیص د سهحل وبس ،اسثبة سخَع ٍ ّوىبساى هی ثبضذ تب اٍ ثتَاًذ ثب ّوىبساًص استجبط ثشلشاس
ًوَدُ ٍ خغَط استجبعی خَد سا دس سبصهبى ثطٌبسذ .
آهَصش ضوي خذهت  :اضبسُ ثِ آهَصش ضغلی خبسی داسد وِ ثش ای ثْجَد ػولىشد وبسی وبسوٌبى دسضغل وًٌَی آًْب
اسائِ ضذُ است .یه آ هَصش ثشًبهِ سیضی ضذُ یب ثشًبهِ وبسآهَصی فشاّن ضذُ ثَسیلِ یه سبصهبى استخذام وٌٌذُ
دسهحیظ استخذاهی است وِ ثشای افضایص هْبست دسیه حیغِ خبظ عشاحی ضذُ است .
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آهَصش هذاٍم :فشغت ّبی ٍسیؼی ثشای خَاًذى ،هغبلؼِ ٍ وبسآهَصی ثشای ّشضخع ثؼذ اص تىویل یب فشاغت اص
تحػیل دسدٍسُ ّبی داًطگبّی فشاّن هیىٌذ

.آهَصش ّبی فشاّن ضذُ ثَسیلِ هذاسس ،هشاوض،داًطىذُ ّب یب

هَسسبت خبظ است وِ اًؼغبف پزیشی ثیطتشی ًسجت ثِ ثشًبهِ ّبی سٌتی یب داًطگبّی داسىد  ٍ.هذت آى  1تب  5سٍص
هی ثبضذ .
آهَصش د سخبسج ا صسبصهبى

:یه آهَصش هذاٍم خبهؼِ هحَس دسخْت سسیذى ثِ ًیبصّبی یبدگیشی پشستبسٍ

دیگشوبسوٌبى است .آهَصش ثؼذ اص دٍسُ پبیِ است وِ ثػَست ثَسس تحػیلیذس خبسج اصهَسسِ اخشا هی ضَد ٍ تحمیك
ٍ هغبلؼِ توبم ٍلت ثؼذاصثشًبهِ آهَ صضی پبیِ پشستبسی است .
ٍظبیفی وِ هؼوَال ثِ ػْذُ ٍاحذ آهَصش اداسُ اهَس وبسوٌبى گزاضتِ هی ضَد ػجبستٌذ اص :
.1تؼییي ًیبصّبی آهَصضی.
.2تؼییي اّذاف ٍ سیبستْبی آهَصضی .
.3تْیِ وتبثْب ،هدالت ،همبالت ٍ ،اثضاس ٍ ٍسبیل سوؼی ٍ ثػشی ای وِ دس دٍسُ ّبی آهَصضی هَسد استفبدُ

لشاس هی

گیشًذ.
.4اًتخبة هذسسبى ،هشثیبى ٍ سخٌشاًبى هٌبست ٍ حبئض ضشایظ ثشای اسائِ هغبلت .
.5وٌتشل ٍ ّوبٌّگ وشدى فؼبلیتْبی هختلف آهَصضی ٍ ًظبست ثش آًْب .
.6اسصیبثی دٍسُ ّبی آهَصضی.
آهَصش وبسوٌبى ٍظیفِ ای ستبدی ثِ ضوبس هی سٍد ٍ اگشچِ اداسُ اهَس وبسوٌبى دس عشاحی ثشًبهِ ّبی آهَصضیً ،مص
هْوی ایفب هی ًوبیذ .اخشای هَفمیت آهیض ایي ثشًبهِ ّب ثِ ّوىبسی ٍ ّوفىشی هذیشاى غفی ًیض ثستگی داسد .
تػَیت عشحْبی آهَصضی ٍ اخبصُ اخشای آًْب ثش ػْذُ ثبالتشیي همبم هسئَل دس سبصهبى است  .ایي همبم ،ثذٍى ایٌىِ
خَد سا دسگیش خضئیبت ایي عشح ّب ًوبیذ ،ولیبتطبى سا دس ثشسسی ٍ ثَدخِ هَسد ًیبص سا ثشای اخشای آًْب تؼییي هی وٌذ .
عجیؼی است وِ یىی اص ٍظبیف هْن هسئَالى ٍاحذ آهَصش ،اسائِ عشح ثِ تشتیجی است وِ هذیشاى اسضذ ٍ افشاد هتٌفز
دس سبصهبى ،لضٍم اخشای آى سا دسن ًوَدُ ،اص آى پطتیجبًی ًوبیٌذ .
هشاحل هختلف فشآیٌذ آهَصش
آهَصش ،فشایٌذی است وِ اص پٌح هشحلِ تطىیل ضذُ است )1 :تطخیع ًیبصّبی آهَصضی )2تؼییي اّذاف آهَصضی
)3اًتخبة سٍش آهَصش )4ثشًبهِ سیضی ثشای ثشگضاسی دٍسُ آهَصضی )5اسصیبثی دٍسُ آهَصضی.
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.1تطخیع ًیبصّبی آهَصضی :هؼوَال ثب ثشسسی سبصهبى ،ضغل ٍ وبسهٌذ ًیبصّب ی آهَصضی ضٌبسبیی ٍ تؼییي هی ضًَذ .
ثشسسی سبصهبى :ثب ثشسسی سبصهبىً ،خست داًص ٍ هْبستْبیی وِ ثشای ًیل ثِ اّذاف وَتبُ هذت ٍ دساص هذت ضشٍسی
است ،هؼلَم ٍهؼیي هی گشدًذ  .سپس هطخع هیطَد وِ آیب ایي داًطْب ٍ هْبستْب دس داخل سبصهبى ٍخَد داسد یب ثبیذ
دس خبسج اص سبصهبى جستدَ ضَد  .ثٌبثش ایي ،هطبّذُ هی ضَد وِ ایي هشحلِ ،ساثغِ ًضدیىی ثب سیبستْب ٍ استشاتژیْبی
استخذاهی سبصهبى داسد.
ثشسسی ضغل  :ثب تدضیِ ٍ تحلیل ضغل ،اعالػبتی دسثبسُ ٍیژگیْبٍ ،ظبیف ٍ هسئَلیتْبی هَخَد دس ضغل ثِ دست هی
آیذ وِ دس فشم ضشح ضغل هٌؼىس هی ضَد  .ثش اسبس ضشح ضغل ،ضشایظ احشاص ضغل یب ٍیژگیْبی هتػذی ضغل ًَضتِ
هی ضَد ٍ .لی ػالٍُ ثش ایي اعالػبت ولی ،تدضیِ ٍتحلیلی وِ اص ضغل ثِ هٌظَس وست اعالػبت ثشای تؼییي ًیبصّبی
آهَصضی ثِ ػول هی آیذ ،ثبیذ ضبهل ایي هَاسد ًیض ثطَد :
خضئیبت ٍظبیف ٍ ػٌبغش تطىیل دٌّذُ ضغل؛ استبًذاسدّبی ػولىشد دس ضغل؛ سٍضْبیی وِ هتػذی ضغل ثبیذ ثشای اًدبم ٍظبیف ٍ هسئَلیتْبی خَد ثِ وبس گیشد؛ چگًَگی آهَصش ایي سٍضْب ثِ هتػذی ضغل؛ثشسسی وبسهٌذ :ثب ثشسسی وبسهٌذ ،داًص ،هْبست ٍ تَاًبیی اٍ تؼییي ٍ اسصیبثی هی ضَد .اعالػبت الصم دسثبسُ وبسهٌذ سا
هی تَاى اص عشیك صیش ثِ دست آٍسد
.1هطبّذُ هستمین وبس ٍػولىشد اٍ؛
.2هغبلؼِ ٍ ثشسسی اسصیبثیْبیی وِ سشپشستبى اص وبس ٍ ػولىشد اٍ ًوَدُ اًذ .
 .3ثشگضاسی هدوَػِ آصهًَْب یی وِ ثِ ٍسیلِ آى ثتَاى تَاًبییْبی ٍالؼی ٍ ثبلمَُ اٍ سا تؼییي ٍ اسصیبثی ًوَد؛
.4همبیسِ ػولىشد اٍ ثب سبیش وبسوٌبى؛
.5غحجت ٍ تجبدل ًظش ثب فشد دسثبسُ ػولىشد اٍ ثوٌظَس ضٌبخت ػَاهلی وِ هبًغ اص اًدبم ثْتش وبس است
.2تؼییي اّذاف آهَصضی  :ثؼذ اص تؼییي ًیبصّبی آهَصضی ،اّذاف آهَصضی ثبیذ هؼیي گشدًذ ّ .ذف اص ثشگضاسی ّش دٍسُ
آهَصضی دس ًْبیت ،افضایص وبسآیی ػوَهی دس سبصهبى اص عشیك ثبال ثشدى ویفیت وبس ًیشٍی اًسبًی ضبغل دس آى هی
ثبضذ .ثٌبثشایي ،اّذاف دٍسُ ّبی آهَصضی هؼوَال ثش حست سفتبس ٍ ػولىشدی وِ وبسهٌذ ثبیذ ثؼذ اص عی
ًطبى دّذ ،هؼیي هی گشدًذ.
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دٍسُ اص خَد

.3اًتخبة سٍش آهَصش  :ثغَس ولی ،سٍضْبی آهَصضی سا هی تَاى ثِ سِ گشٍُ اغلی تمسین ًوَد وِ ػجبستٌذ اص  :گشٍُ
اٍل:سٍضْبیی وِ هٌظَس اص آًْب دادى اعالػبت ثِ وبسهٌذ است  .گشٍُ دٍم  :سٍضْبی ضجیِ سبصی  .گشٍُ سَم  :سٍضْبی
ضوي خذهت.
تغسیف اسصضیبثی :
تؼشیف اسصضیبثی اص ًظش غبحت ًظشاى :اص ًظش فشٌّگ سٍاًطٌبسی آستَس ٍثش اسصضیبثی دس هؼٌی ػبم "تؼییي اسصش ٍ یب
اّویت یه چیض " هی ثبضذ ٍثِ غَست دلیمتش اسصضیبثی سا تؼییي هیضاى هَفمیت یه ثشًبهِ ،یه دسس ،یه سشی
آصهبیص ٍ ...هی داًذ .
اسصضیبثی یبفتي یب تؼییي اسصش اضیبء،پذیذُ ّب ٍ فؼبلیت ّبست

.ثِ ثیبى دیگش خوغ آٍسی اعالػبت ثب تَخِ ثِ

هؼیبسّبی تؼییي ضذُ ثِ هٌظَس لضبٍت ٍ داٍسی است .ثٌبثشایي هْوتشیي وبسثشد ًتبیح اسصضیبثی ،لضبٍت دسهَسد وبس
اًدبم ضذُ ٍ یب ثشًبهِ دسحیي اخشا یب تؼییي هیضاى هغلَثیت یه ثشًبهِ آمٍصضی است .
هفَْم اًذاصُ گیشی ٍ اسصضیبثی :
اگش ثخَاّین تَاًبیی یب یىی اص ٍیژگی ّبی فشاگیشاى سا ثِ وویت تجذیل وٌین ٍ یب هیضاى تغییشسفتبس یب ًتبیح یبدگیشی
فشاگیشاى سا دس پبیبى دٍسُ آهَصش یب آصهَى ،ثسٌدین ٍ ًتبیح سا ثِ غَست وویت دسآٍسین ،ػول اًذاصُ گیشی سا اًح

ام

دادُ این .اهب اگش پس اص تؼییي اعالػبت ووی ،ثِ تدضیِ ٍ تحلیل ویفی آى ثپشداصین ٍ دسثبسُ آى لضبٍت وٌین ،ػول
اسصضیبثی سا اًدبم دادُ این .پس هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ اسصضیبثی ًتبیح یبدگیشی ،ػجبست است اص فشآیٌذی هٌظن ثشای
تؼییي ٍ تطخیع هیضاى پیطشفت فشاگیشاى دسسسیذى ثِ اّذاف آهَصضی .
سٍش ّبی اًدبم اسصضیبثی :
الف –اسصضیبثی اص عشیك هطبّذُ سفتبس وبسهٌذ
ة-اسصضیبثی اصعشیك اًدبم دادى وبسّب
ج-اسصضیبثی اص عشیك ثشگضاسی آصهَى ضفبّی
د -اسصضیبثی اص عشیك ثشگضاسی آصهَى وتجی

دس پبیبى آهَصش ًتبیح اسصضیبثی ثِ اعالع فشد سسبًذُ هیطَد .
هٌجغ :حسیٌی ،هیشهحوذ.)1391(.اغَل هذیشیت خذهبت پشستبسی .تْشاى .اًتطبسات :حىین ّیذخی
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