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طزاحی ي تذييه سیستم  پاداش ي مكاویشٌ ومًدن آن در ادارٌ كل بىادر ي 

 ( رٌ)درياوًردي بىذرامام خمیىی 

 

 (سُ)یغ اداسُ آهبسٍاًفَسهبتیك ثٌذساهبم خویٌی يس ؛حؼي حكوت ؿؼبس 

Email: Hekmat@bik.ir 

 (سُ)یغ اداسُ هغبلؼبت ٍ ثشًبهِ سيضک ثٌذساهبم خویٌی يس ؛قبػن ػشة صادُ 

Email: Arabzadeh@bik.ir 

 

 

 :چكیذُ 

ثٙذسأبْ ٔذِي ثشاي ػيؼشٓ دبداؽ دس اداسٜ وُ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي دظٚٞؾ حبهش 

 ػزة، دبداؽ دس ايٗ دظٚٞؾ ، ػيؼشٓ اص ِٔٙٛس. ديـٟٙبد ٕ٘ٛدٜ اػز( سٜ)خٕيٙي 

 سٚا٘ي ِ٘ش اص وٝ اػز دشداخز ػبخشبس يه ايؼبد ٚ وبسآٔذ اؿخبف ثشاٍ٘يخشٗ ٚ حفَ

 ٕ٘بديٗ ٚ ُبٞشي ٔفبٞيٓ داساي ٞب دبداؽ. ثبؿذ سلبثز لبثُ ُبٞشي ِ٘ش اص ٚ ثشاثشي لبثُ

 ٞبي ػيؼشٓ. ؿٛ٘ذ ٔي دادٜ ػٛايض ٚ ٓٛايذ ٔضايب، حمٛق، ؿىُ ثٝ ٞب دبداؽ. ثبؿٙذ ٔي

 اٍ٘يضؽ آٖ، اص اػشفبدٜ ثب سٛا٘ٙذ ٔي ٔذيشاٖ وٝ ٞؼشٙذ ٟٕٔي اثضاسٞبي ػّٕٝ اص دبداؽ

 سٛػٔٝ اكّي اػضاي اص يىي ػٛيي ديٍش، اص.  وٙٙذ  ٞذايز ِ٘ش ٔٛسد ػٕز ثٝ سا وبسوٙبٖ

 ٞؼشٙذ وٝ ا٘ؼب٘ي ٔٙبثْ ،( سٜ) خٕيٙي ثٙذسأبْ دسيب٘ٛسدي ٚ وُ ثٙبدس اداسٜ دس

 ثٝ ٔؼشميٓ ثؼشٍي  خبسػي ٚ داخّي ثٙبدس ػبيش ثٝ ٘ؼجز  سلبثشي ٔضيز ثٝ يبثي دػز

 سٛػٝ ِزا. داسد ٞب آٖ اطشثخـي ٚ وبسآيي ٚ أبْ ثٙذس ا٘ؼب٘ي ٓٙبكش ثخـي اطش ٚ وبسآيي

 سا آٖ ثبيذ ٕٞٛاسٜ وُ اداسٜ ٔذيشاٖ وٝ اػز ٔٛاسدي اص يىي ٖآ٘ب ٘يبصٞبي ٚ اٍ٘يضٞب ثٝ
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 يه ايؼبد ، وبسوٙبٖ اٍ٘يضؿي ٔٛاسد اص يىي وٝ ايٗ ثٝ سٛػٝ ثب. دٞٙذ لشاس ِ٘ش ٔذ

 داسد ػٔي ٔحمك اػبع ايٗ ثش ِزا ثبؿذ ٔي ٞب آٖ ٔٛطش ّٕٓىشد ٔجٙبي ثش دبداؽ ػيؼشٓ

 ٔذَ سٟيٝ ثٝ ٘ؼجز وبسوٙبٖ اطشثخـي ٚ وبسايي دس دبداؽ ػيؼشٓ سبطيش ثشسػي ثب سب

 الذاْ( سٜ) خٕيٙي أبْ ثٙذس دسيب٘ٛسدي ٚ ثٙبدس وُ اداسٜ دس دبداؽ ػيؼشٓ ديـٟٙبدي

 الذاْ افضاسي ٘شْ ػيؼشٓ يه كٛسرٝ ث آٖ ٕ٘ٛدٖ ٔىب٘يضٜ ثٝ ٘ؼجز ػذغ ٚ ٕ٘ٛدٜ

 .ٕ٘بيذ

 .(سٜ)ػيؼشٓ دبداؽ ، اداسٜ وُ ثٙبدس ٚ دسيب٘ٛسدي ثٙذسأبْ خٕيٙي  : كلیذک ٍاطُ ّبک 

 

 : هقذهِ 

اداسٜ أٛس وٝ ثٝ ًٛس ٘ؼجي، لٌٔي ثٝ ِ٘ش ٔي سػذ، ٚػٛد ايٗ ٘ىشٝ اػز وٝ ٝ چ آٖ

ٟٓذٜ  ثشٞب ثذٖٚ سٛػٝ ثٝ افشادي وٝ سلذي ٔـبرُ ػبصٔبٖ سا دس ػٌٛح ٔخشّف  ػبصٔبٖ

سش دا٘ـٕٙذاٖ ّٓٓ ٔذيشيز ٚ ػبصٔبٖ،  دس ايٗ خلٛف ثيؾ .، أىبٖ دزيش ٘يؼزش٘ذيٌ ٔي

سب ػبيي وٝ سلٓ ٔي ص٘ٙذ ُ دس ثٟشٜ ٚسي ػبصٔبٖ سشيٗ ٓبٔ ٔذيشيز ٔٙبثْ ا٘ؼب٘ي سا ٟٔٓ

دسيه ػبصٔبٖ ثٝ وبسوٙبٖ دس اصاي ٚلز ٚ . سيّٛس ػبصٔبٖ سا ٘بؿي اص ٓبِٓ ا٘ؼب٘ي ٔي دا٘ذ

ثٝ سالفي ،  ٙذٞبي ػبصٔبٖ كشف ٔي وٙ٘يشٚيي وٝ دس ػبصٔبٖ ٚ ثٝ خبًش ٘يُ ثٝ ٞذف 

سي ػذيذسش ٚ ثٟشش، دبداؽ ٞبي وب وبسٌيشي سٚيٝ ٞب ٚ سٚؽٝ يبفشٗ ٚ ثٚ خالليز اسايٝ 

ٞب سالؽ ٔي وٙٙذ وٝ دس ػجشاٖ خذٔز وبسوٙبٖ  ثٝ ٕٞيٗ ِٔٙٛس ػبصٔبٖ .ؿٛد دادٜ ٔي

 خبًش ثٝ يب داسد ٔي دسيبفز ػبصٔبٖ اص فشد وٝ دبداؿي. ٟ٘بيز دلز سا ثٝ خشع دٞٙذ

 دػشٕضد يب حمٛق كٛسر ايٗ دس وٝ اػز ٔشٔبسف ٚ ٓبدي حذ دس ٔحَٛ ُٚبيف ا٘ؼبْ

 وبسي ٓبدي  اػشب٘ذاسدٞبي اص ثبالسش ػٌحي دس ُٚبيف ا٘ؼبْ خبًش ثٝ يب ؿٛد، ٔي ٘بٔيذٜ

 أِبدٜ فٛق ثب وبس خبًش ثٝ أِبدٜ فٛق ٔضايبي ٓٙٛاٖ ثٝ دبداؽ، اص كٛسر ايٗ دس وٝ اػز

 ٚ ٌيشد ٔي ثش دس سا ّٕٓىشد دّٚ٘ٛ ػبصٔبٖ ٞش دس دبداؽ ػيؼشٓ. ؿٛد ٔي كحجز
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 سا وبسوٙبٖ اص يه ٞش دبداؽ خبف، ٞبي ؿيٜٛ ٚ ٔٛاصيٗ اػبع ثش وٝ اػز ػيؼشٕي

اص ًشف ديٍش ػيؼشٓ دبداؽ ثبيذ وبسا ٚ اطشثخؾ . بٖ ٔي دشداصدآ٘ ثٝ وبسؿبٖ ثب ٔشٙبػت

وٝ حذاوظش  كٛسر دزيشدثٝ ٓجبسر ديٍش، سخليق ٚ آٌبي دبداؽ ثبيذ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي  .ثبؿذ

اػشب، ػيؼشٓ ثبيذ ًٛسي ثٝ ٓٙٛاٖ اِٚيٗ لذْ دس ايٗ س. ثبصدٜ سا ثشاي ػبصٔبٖ ٕٔىٗ ػبصد

ِٔٙٛس اص ّٕٓىشد ٔٛطش، . )د وٝ آٌبي دبداؽ ٔـشٚى ثٝ ّٕٓىشد ٔٛطش ثبؿذؿًٛشاحي 

سٟٙب دس ايٗ كٛسر اػز (. ػبصٔبٖ ثبؿذ ٞبي ّٕٓىشدي اػز وٝ دس ػٟز ٘يُ ثٝ ٞذف

وٝ اػشفبدٜ اص دبداؽ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔىب٘يؼٕي ثشاي سـٛيك ٚ ايؼبد اٍ٘يضٜ دس وبسوٙبٖ، وبسػبص 

خذٔبر ثشػؼشٝ سا  ، ثشٛا٘ذ ؿبيؼشٝ ٝ ٘حٛث ػيؼشٓ دبداؽ وبسوٙبٖ اٌش . ٙذ ثٛدخٛاٞ

لبثُ ايؼبد ثٟجٛدي ٔٔشفي وٙذ، ثٝ ًٛس ٚ خذٔبر هٔيف سا ثشاي ٔـخق ٕ٘بيذ 

 اي دس سمٛيز سٚحيٝ، ايؼبد اٍ٘يضٜ خذٔبر ٚ افضايؾ وبسايي وبسوٙبٖ سبطيش ٌزاس ٔالحِٝ

  .خٛاٞذ ثٛد

 

 :ادثیبت هَضَع

. ساٜ وبسي ثشاي ايؼبد ثٟجٛدي ٚ سٚؿي ثشاي آٔٛصؽ اػز سـٛيك چٙيٗ ٞٓ ٚ دبداؽ 

ا٘ؼب٘ي ٔشخلق ثيؾ اص  ٔٙبثْٞب ثٝ حفَ  ػبصٔبٖ دس ثبصاس ثؼيبس سلبثشي أشٚص، ٘يبص

دبداؽ  .ػٟز ٚكَٛ ثٝ ايٗ ٟٔٓ اػز دبداؽ ساٞجشدي دساػز ٚ اسايٝ  ديؾ آؿىبس ؿذٜ

(REWARD )ؿشٔشٞشٖ )ٔٙذ ٔظجز وبس ثشاي افشاد  اسصؽٔذٞبي آ دي: ػز اصا ٓجبسر

ثشاي ا٘ؼبْ سفشبسي ٌّٔٛة اص فشد ثٝ ِٔٙٛس  ٔذ خٛؽآ ٝ يه دييدبداؽ اسا .(1993

 (.1995ّٞشيٍُ، ٚ ديٍشاٖ . )افضايؾ احشٕبَ سىشاس اػز

دبداؽ اص چٙبٖ إٞيشي دس ٔجبحض ٔشثٛى ثٝ ٔذيشيز ثشخٛسداس اػز وٝ اص آٖ ثٝ 

يبد ٔي ؿٛد ِٔٙٛس اص « لذسر دبداؽ»ٔذيش سحز ٓٙٛاٖ ٓٙٛاٖ يىي اص ٔٙبثْ لذسر 

ٞبي ٔخشّف دسٚ٘ي ٚ ثيشٚ٘ي ثٝ ِٔٙٛس وٙششَ ّٕٓىشد  لذسر دبداؽ اػشفبدٜ اص دبداؽ
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ثٝ ٓجبسسي، ٔذيش اص لذسر دبداؽ ثٝ ِٔٙٛس سبطيشٌزاسي ٚ وٙششَ سفشبس . افشاد اػز

ٔذيشاٖ داساي لذسر اٌشچٝ ٕٞٝ ( 1999ساثيٙض ٚ وبِشش، . )صيشدػشبٖ اػشفبدٜ ٔي وٙذ

دبداؽ ٔـبثٝ اي ٞؼشٙذ أب ٔٛفميز دس دػششػي ٚ ثٝ وبسثشدٖ اطشثخؾ دبداؽ ٘يبصٔٙذ 

 آؿٙبيي ثب ا٘ٛاّ دبداؽ ٚ  ،دبداؽٌّٔٛة ثٝ ِٔٙٛس ٔذيشيز . ٔذيشيز آٖ اػز

آٖ ثٝ سـشيْ ادأٝ ثٝ ِ٘ش ٔي سػذ وٝ دس  ٞبي ٔخشّف دشداخز دبداؽ هشٚسي ػيؼشٓ

 .سٛػٝ ٔي ؿٛد

 

 :پبداؽ اًَاع

ٞبي راسهي   ٞبي ثيشٚ٘ي ٚ دبداؽ دبداؽ: دٚ ّ٘ٛ دبداؽ اػبػي ٚػٛد داسدًٛس وّي ٝ ث

 .  يب ًجئي

وٝ اص ٞؼشٙذ ٞبيي  دبداؽ( EXTRINSIC REWARDS)ٞبي ثيشٚ٘ي  دبداؽ: اِف

ثهٝ ًهٛس   ) ٔٙذي وٝ اص يه ٘فش ثهٝ ؿهخق ديٍهش     ٔذٞبي اسصؽآ ثيشٖٚ اداسٜ ؿذٜ ٚ دي

َ . ثٝ صيشدػز دادٜ ٔي ؿٛد ( ٔذيش ػٌ  ثبالسشاص يه ػشدشػز يب يه َٕٔٔٛ  ٞهبي   ٔظهب

اهبفٝ حمٛق، اسسمب، ٔشخلي سـٛيمي، ٔضايهب،   ؿبُٔ ٞب دس ٔحيي وبس سايغ ايٗ ّ٘ٛ دبداؽ

 .اػز... سٕؼيذ ؿفبٞي ٚ

وٝ خٛد ػبصٔبٖ يبفشٝ ٞؼشٙذ  (Natural Rewards) ٞبي راسي يب ًجئي دبداؽ: ة

 ِزا ايٗ ّ٘ٛ . سا ا٘ؼبْ دٞذ سو ٔي دٞٙذٚ ثٝ ًٛس ًجئي ٍٞٙبٔي وٝ فشد وبسي 

ٞبي راسي،  ٔٙجْ اكّي دبداؽ. ٞب ثٝ ًٛس ٔؼشميٓ دسٖٚ خٛد ؿغُ ايؼبد ٔي ؿٛد دبداؽ

ٞبي وبسي  ايؼبد سيٓ ٚ رٙي ػبصي ؿغّي. اػز... احؼبع ؿبيؼشٍي، سٛػٔٝ ؿخلي ٚ

 ٝ چٙيٗ احؼههههبػبسي سا فشاٞٓخٛدٌشداٖ ٕ٘ٛ٘هههٝ اي اص اػششاسظي ٞبيي اػز و

  .(1993ؿشٔشٞشٖ، . )وٙذ ٔي
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ٖ  ٔي سٛاٖ دبداؽديٍشي ثٙذي  دس سمؼيٓ  ٞهب ثهٝ وهبس ٌشفشهٝ      ٞبيي وٝ سٛػي ػهبصٔب

 .(1995ّٞشيٍُ ٚ ديٍشاٖ، ) :سمؼيٓ وشدّ٘ٛ ؿٛد سا ثٝ ؿؾ  ٔي

 ٞبي ٘مذي ٚ افضايؾ حمٛق؛ اصلجيُ دشداخز:  ٞبي ٔبدي دبداؽ (1

اص لجيُ خٛدسٚ ؿشوشي، ثش٘بٔٝ ٞبي سٔييٗ ػالٔز ٚ :  (وٕىي)ٔضايبي ٔىُٕ  (2

 ؛ذاؿز، سٌٔيالر، سؼٟيالر سفشيحيثٟ

يب اص لجيُ سٕؼيذ، ِجخٙذ، دٓٛر وشدٖ فشد ثٝ ؿبْ : ٞبي اػشٕبٓي  دبداؽ  (3

 ٘بٞبس؛

سش، وبس خٛد  ِٚيز ثيؾٛاحؼبع ديـشفز، وبس ثب ٔؼ: ٞبي حبكُ اص وبس دبداؽ (4

 ؛سش ٞذايز ؿٛ٘ذٜ ٚ ا٘ؼبْ وبسٞبي ٟٔٓ

خٛدسٕؼيذي، سؿذ خٛد اصًشيك ٌؼششؽ دا٘ؾ :  ٞبي خٛد اداسٜ ؿٛ٘ذٜ دبداؽ (5

 ؛سش ٔٙذي ثيؾ ٞب، احؼبع اسصؽ ٚ ٟٔبسر

 .٘مبؿي ٞبي ٔحُ وبس دوٛساػيٖٛ ّٚ٘ٛ :  ٕ٘بدٞبي ٚهٔيشي (6

 

 : ػیؼتن ّبک پبداؽ

 ٞب ثهشاي اٍ٘يهضؽ دادٖ ثهٝ وبسوٙهبٖ خهٛد اص ػيؼهشٓ ٞهبي ٔخشّفهي اػهشفبدٜ           ػبصٔبٖ

ٙذ ٞؼهش  ٞبي أشٚصي ٚػٛد داسد وٝ ٓجهبسر  چٟبس ّ٘ٛ ػيؼشٓ سايغ دس ػبصٔبٖ. وٙٙذ ٔي

ثش٘بٔٝ ٞبي ػٟيٓ ؿذٖ دس ػٛد، ثش٘بٔٝ ٞبي ٔضايبي اٌ٘ٔبف دزيش، ٔشخلي ٚ دشداخهز  : اص

 .(1995ّٞشيٍُ ٚ ديٍشاٖ، . )ٔجشٙي ثش ٟٔبسر

٘مهذي   ٞهبي  ٞب دهبداؽ  ثش٘بٔٝ ٞب، ػبصٔبٖايٗ اصًشيك : ثش٘بٔٝ ػٟيٓ ؿذٖ دس ػٛد -اِف 

ٝ يه ِٕٔٙي سا ثٝ وبسوٙبٖ ثٝ خبًش ثٟشٜ ٚسي ثبالسش، وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞب يب ثٟجهٛد ويفيهز اسا  

ًشاحي كحي  چٙيٗ ثش٘بٔٝ ٞبيي ٔٛػت افضايؾ اٍ٘يضٜ ٚ دسٌيهههههشي ؿهغّي   . داس٘ذ ٔي

ثٝ وبسوٙب٘ي دادٜ ؿٛد وهٝ ثهٝ ػهٌ  سِٛيهذ      يدبداؿثٟشش اػز چٙيٗ . وبسوٙبٖ ٔي ؿٛد

 .ذٕ٘بيٙوٙششَ دسػشي ٝ ث سا ػبصٔبٖخبكي ثشػٙذ ٞضيٙٝ ٞبي 
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ههبصٜ ٔي دٞذوهٝ ٔضايهبيي سا   ايٗ ثش٘بٔٝ ثٝ وبسوٙبٖ اػههه: ثش٘بٔٝ ٔضايبي اٌ٘ٔبف دزيش -ة

وٝ ٔذيشيز حك ا٘شخهبة سا ثهشاي    ثٝ ػبي ايٗدس ايٗ سٚؽ . خٛاٞٙذ ا٘شخبة وٙٙذ وٝ ٔي

ٗ فهشم اػهشٛاس   ايٗ ثش٘بٔٝ ثشاي .آٟ٘ب داؿشٝ ثبؿذ حك ا٘شخبة دسدػز خٛد وبسوٙبٖ اػز

ٓ ػا ٔٙذا٘هٝ سا دس صٔيٙهٝ دهبداؽ ٚ     ٟٔهٓ ٚ ٞهٛؽ  ٞهبي   ز وٝ وبسوٙبٖ ٔي سٛا٘ٙذ سلهٕي

ثهٝ  سا دس دَٛ ٔي ثيٙٙذ ثشخي خٛد  ثشخي وبسوٙبٖ سٕبْ ٔضايبي. خٛد، اسخبر وٙٙذ ٔضايبي

ٞهضاساٖ ػهبصٔبٖ دس ػهٌ  ػٟهبٖ ثش٘بٔهٝ       ،دسحهبَ حبههش  ، ...سش ٚ سفبٞي ثيؾٞبي  ٓبُٔ

 .ٝ ٔي دٞٙذيسا اسا ٔضايبي اٌ٘ٔبف دزيش

دسچٙيٗ . بد اٍ٘يضٜ ٔي وٙذساٜ ثب حمٛق ثشاي ثشخي اص افشاد ايؼ ٔشخلي ٞٓ: ٔشخلي -ع

 سـهٛيمي  وهشد ٌّٔهٛة اصػهٛي ػشدشػهز خهٛد ٔشخلهي        اي افشاد دس ٔمبثُ ُٕٓ ثش٘بٔٝ

 .ساٜ ثب حمٛق دسيبفز ٔي وٙٙذ ٞٓ

ٔشسجي ثهب ؿهغُ فهشد     ٞبي ػٌٛح ٟٔبسرثب ايٗ ّ٘ٛ ثش٘بٔٝ : دشداخز ٔجشٙي ثش ٟٔبسر -د

ثش ا٘ؼبْ ؿغُ سا ؿٙبػهبيي وهشدٜ ٚ    ٞبي ٔٛسد٘يبص ػب ٔذيشاٖ ٟٔبسر دس ايٗ. ٚاثؼشٝ اػز

ٞهبي ػذيهذي سا    ٕٞبٖ ًٛس وٝ فهشد ٟٔهبسر  . ٞب سا ثٝ وبسوٙبٖ خبًش٘ـبٖ ٔي ػبص٘ذ آٖ

٘مٌٝ لٛر ايهٗ سٚؽ ايهٗ اػهز    . وٙذ ٔيضاٖ دشداخز ثٝ اٚ ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ وؼت ٔي

ٞهبي ػذيهذي    ثبيؼشي ٟٔبسر سش يبثي ثٝ دبداؽ ٚ دشداخز ثيؾ ثشاي دػز وٝ وبسوٙبٖ

 . وؼت وٙٙذ

 

 : هؼیبسّبک پبداؽ

 :ٞبي ريُ ثبؿذ ػشي اص ٚيظٌي دبداؽ ٔٙبػت ثبيؼشي داساي يه

 وبفي ٚ ٔٙبػت ثبؿذ؛ -

دشداخز دبداؽ ثٝ ٞش فشد ثبيؼهشي ثهٝ ًهٛس ٔٙلهفب٘ٝ ٚ ثبسٛػهٝ ثهٝ       . ٔٙلفب٘ٝ ثبؿذ -

 .ٞبي افشاد كٛسر ٌيشد ٟٔبسر ٚ ٞب سالؽ
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 .سىشاس يه دبداؽ اص خبكيز اٍ٘يضؿي آٖ ٔي وبٞذ. ٔشّٙٛ ثبؿذ -

 .حشٕي ٚ لٌٔي ثبؿذ -

ٚ وشد فشد  ثّىٝ ثب سٛػٝ ثٝ ػٌ  ُٕٓ. دبداؽ ٘جبيذ حذ افشاى ٚ سفشيي داؿشٝ ثبؿذ -

 .ؿٛدسٛاٖ دشداخشي ػبصٔبٖ سٔييٗ 

 .ؿٛد ٔٛاص٘ٝ ؿذٜ ٚ ػٙؼيذٜ ثبؿذ ٚ ثٝ ًٛس ٌٔٙمي دشداخز -

ثشاٍ٘يضا٘ٙذٜ ثبؿذ، ثش ٘يشٚي وبس ثشاي وبس اطشثخؾ ٚ وبسآٔذ ٚ ثٟجٛد ّٕٓىهشد سهبطيش    -

 .ٌزاسد

٘يشٚي وبس ثبيؼشي ػيؼشٓ دهبداؽ سا دسن وهشدٜ ٚ آٖ   . ٔٛسدلجَٛ ٘يشٚي وبس ثبؿذ -

 .(فٛر ٚ ٞٛن. )سا يه ػيؼشٓ ٓماليي ثذا٘ذ

 .ي فٛسيز ٚ ديٍشي سٛاصٖثٝ ًٛسوّي دٚ ٔٔيبس ٟٔٓ دس ٔذيشيز دبداؽ ٚػٛد داسد يى

 دغ اص  ، ثذٖٚ دسً٘ ٚيٗ ٔٔٙبػز وٝ دبداؽ ثبيؼشي سبحذ أىبٖٝ افٛسيز ث

فشذ اص خبكيز اٍ٘يضؿي اٝ ؿٛد صيشا ٞش چمذس ثيٗ ايٗ دٚ فبكّٝ ايّٕٓىشد ٌّٔٛة اس

دبداؽ وبػشٝ ٔي ؿٛد ٚ ِٔٙٛس اص سٛاصٖ، ٘ٛٓي ثشاثشي ٚ ٓذاِز ثيٗ ّٕٓىشد فشد ٚ ّ٘ٛ ٚ 

اص خبكيز اٍ٘يضؿي دبداؽ وبػشٝ دسكٛسر ٓذْ سٛاصٖ ثيٗ ايٗ دٚ  .اػز دبداؽٔيضاٖ 

 .ؿٛد ٔي

 

 :   (سُ)ػیؼتن فؼلی پبداؽ دس ثٌذساهبم خویٌی 

ر وـٛسي دس ثٙبدس دس حبَ وٝ دس حبَ حبهش لبٖ٘ٛ ٔذيشيز خذٔب ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ

دِٚز ثٝ ػٟز وبسوٙبٖ ثبؿذ ٚ دس ايٗ لبٖ٘ٛ ، فٛق أِبدٜ اي ثٝ ٘بْ دبداؽ  اػشا ٔي

ٞب ٚ  ٘بٔٝآييٗ اػز ِزا ٚهٔيز فّٔي دشداخز دبداؽ ثش اػبع ـذٜ ثيٙي ٘ كشاحز ديؾ

ثش ايٗ اػبع ٚ ثٝ ػٟز . دؿٛٔؼٛصٞبيي اػز وٝ اص ًشف ػبصٔبٖ ثٝ ثٙبدس اثالٕ ٔي 

ٞبي دشداخشي دس  افضاسي ثب ٘بْ ٔب٘يشٛسيًٙ دبداؽ ٔىب٘يضٜ ٕ٘ٛدٖ ٚهٔيز فّٔي، ٘شْ
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 ا٘ذاصي ؿذٜ وٝ سإٞٙبي آٖ ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذ    ساٜ( سٜ)ثٙذسأبْ خٕيٙي 

ٔإخز اهبفٝ وبس اص ػيؼشٓ دشػّٙي اخز ؿذٜ ٚ دس  –وذ دشػّٙي  –اثشذا ٘بْ دشػُٙ  -1

 (سٛػي دـشيجبٖ ثش٘بٔٝ. )ػيؼشٓ رخيشٜ ٔي ٌشدد

 

 

 

 

 

 

 

 

دغ اص كذٚس ٘بٔٝ اداسي ٚ ٔٛافمز ٔجبدي ريشثي، ٘بٔٝ سٛػي ادشاسٛس ػيؼشٓ ٚاسد   -2

 . ٘شْ افضاس ٔي ؿٛد
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ؿبُٔ  ،طجزالذاْ ثشاي ، اِٚيٗ ؿٛدفٛق ٔـبٞذٜ ٔي  سلٛيش چٙبٖ وٝ دس ٞٓ

ي لبثُ ػؼشؼٛ يا٘شخبة ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي فشد ٔي ثبؿذ وٝ اص ًشيك ِيؼز وـٛ

كٛسر خٛدوبس وذ دشػّٙي، ػٕز ػبصٔب٘ي ٝ ثٚ يٗ ٔشحّٝ دغ اص ا .دزيش اػز أىبٖ

خز اهبفٝ وبس ٔشثٛى ثٝ فشد اص ػذَٚ دشػُٙ فشاخٛا٘ي ٚ دس ايٗ ػذَٚ باداسٜ ٚ ٔ

كٛسر ػبٓشي ثبؿذ دس لؼٕز ٝ وٝ دبداؽ ث ػذغ دس كٛسسي. دؿٛطجز ٔي 

ٔيضاٖ سيبِي »وٝ ٘مذي ثبؿذ دس لؼٕز  ٚ دس كٛسسي« ٔيضاٖ ػبٓز دبداؽ»

كٛسر ػبٓشي ٝ وٝ دبداؽ ث ؿبيبٖ روش اػز دس كٛسسي. دؿٛع ٔي دس« دبداؽ

كٛسر خٛدوبس، ػبٓز ٝ ث« ٔيضاٖ سيبِي دبداؽ»ثبؿذ دغ اص سىٕيُ ثخؾ 

طجز « ٔٔبدَ سيبِي دبداؽ»خز اهبفٝ وبس هشة ؿذٜ ٚ دس ثخؾ بوبس دس ٔ اهبفٝ

طجز ثٝ ٕٞبٖ ٔشٗ وٝ دس ٘بٔٝ اداسي دسع ؿذٜ « سمذيش/ّٓز دبداؽ»ػذغ . دؿٛ ٔي

ٚ « ؿٕبسٜ ٔؼٛص» ،«ييذ وٙٙذٜبٔمبْ س»، «ٔمبْ ديـٟٙبد دٞٙذٜ» چٙيٗ ٞٓ. دؿٛٔي 

 . دؿٛ ي اػشخشاع ؿذٜ ٚ دس ػيؼشٓ طجز ٔياص ٘بٔٝ اداس« سبسيخ كذٚس»
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سا دس ثخؾ  ٔي سٛاٖ آٖ٘ىبسي لبثُ سبويذ ثبؿذ، وٝ ٘بٔٝ اداسي داساي  دس كٛسسي

  .دسع ٕ٘ٛد« ٔالحِبر»

 

 :   (سُ)دس ثٌذساهبم خویٌی ػیؼتن پیـٌْبدک پبداؽ 

وبسٞبي اداسي  دس ػيؼشٓ ػذيذ ديـٟٙبدي ٔحمك ػٔي داسد وٝ ثب ثشسػي ساٜ

سا ثشسػي ٚ ثب ايؼبد ( سٜ)ٞبي ّٕٓي دشداخز دبداؽ دس ثٙذسأبْ خٕيٙي  ٔٛػٛد، سٚؽ

ثشاي ايٗ ِٔٙٛس .٘ؼجز ثٝ سـٛيك ٚ اٍ٘يضؽ وبسوٙبٖ الذاْ ٕ٘بيذػيؼشٓ ػذيذ دبداؽ ، 

 .اخز دبداؽ ثش ٔجٙبي ّٕٓىشد وبسوٙبٖ دس ِ٘ش ٌشفشٝ ؿذٜ اػزسٚيىشد دشد

 دس الصْ وبسايي سبوٖٙٛ فبلذ ّٕٓىشد اسصيبثي ٞبي وٝ ٔي دا٘يٓ ِ٘بٌْٛ٘ٝ  ٕٞبٖ

 ٞب ِ٘بْ ّ٘ٛ ايٗ اص ػٟز سغييش ثٝ ٘يبص ثٛدٜ  ٚ ثشايٗ اػبع وبس ٘يشٚي ٚسي ثٟشٜ ياسسمب

 اخيش ٞبي ػبَ دس. دؿٛ ٔي احؼبع ديؾ اص ثيؾ ّٕٓىشد ٔذيشيز ٘ٛيٗ ٞبي ِ٘بْ ثٝ

 دس ٚ ا٘ؼب٘ي ٔٙبثْ سٚصآٚسي ثٝ ٚ سٛػٔٝ ثشدٞبي ساٜ اص يىي ٓٙٛاٖ ثٝ ّٕٓىشد ٔذيشيز

 ٔحيٌي ايؼبد ثب ّٕٓىشد ٔذيشيز. سٚد ٔي ؿٕبس ثٝ وبس ٘يشٚي ٚسي ثٟشٜ ثٟجٛد ٘شيؼٝ

 چٙيٗ ٞٓ ٚ ٞب آٖ ثٝ يبثي دػز ٞبي ساٜ ٚ وبسوٙبٖ ثٝ ػبصٔبٖ اٞذاف اثالٕ ٚ ٔـبسوشي

 ٞبي ػيؼشٓ اص ٌيشي ثٟشٜ ثب ٘يض ٚ وبسوٙبٖ ٞذايز ٚ اسصيبثيٝ ٞبي ػّؼ ثشلشاسي

 ٚ ذٜؿ ػبصٔبٖ ٚ وبسوٙبٖ ٞبي ٞذف ػٛيي ٞٓ ايؼبد ثبٓض ّٕٓىشد، ٔجٙبي ثش دشداخز

 خبًش سّٔك احؼبع افشاد ِ٘بٔي چٙيٗ دس. دٞذ ٔي افضايؾ سا وبس ٘يشٚي ٚسي ثٟشٜ

 ٔحِٛٝ أٛس ثخؾ سهبيز يٗ ِٔٙٛس ٚ ػٟز ا٘ؼبْٝ اث. ٕ٘بيٙذ ٔي ػبصٔبٖ ثٝ سشي ثيؾ

 : ٔي ؿٛدٔٛاسد ريُ ػٟز سٟيٝ ػيؼشٓ ػذيذ دبداؽ دس ِ٘ش ٌشفشٝ  وبسوٙبٖ، سٛػي

 .يبثي دشداخز دبداؽ ثش اػبع ٘شيؼٝ اسصؽ -1

 ٕ٘ٛدٖ فشاٞٓ ثب وٝاػز  ٔذيشيشي ؿذٜ ؿٙبخشٝ اثضاس وبسوٙبٖ يه يبثي اسصؽ
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 ؿغّي ياسسمب ٚ ٌشٜٚ حمٛق، افضايؾ ثشاي ٌيشي سلٕيٓ الصْ، صٔيٙٝ ٔؼشٙذار

 ػبصٔب٘ي سىبِيف ٚ ُٚبيف ا٘ؼبْ دس وبسوٙبٖ ٚسي ثٟشٜ ٔيضاٖ ٚ ايؼبد سا وبسوٙبٖ

  ٕ٘بيؾ ثٝٔشسجي ثب ٔٛهّٛ سا  ِٚيٗٛٔؼ ٚ ٔذيشاٖ ثشاي لٛا٘يٗ ًجك

يبثي وبسوٙبٖ دس ِ٘ش  ٔٔيبسٞبي دبداؿي وٝ دس سحميك ثش ٔجٙبي اسصؽ .ٌزاسد ٔي

 .اػز ثٝ ؿشح ريُ ٔي ثبؿذٌشفشٝ ؿذٜ 

  جبى وبسيوا٘سٓبيز. 

  سٛػٔٝ فشديوٛؿؾ ثشاي. 

  ٔٙبػت ػبصٔب٘ي اخالق ٚ سفشبسسٓبيز. 

 ثشخٛسداسي اص اٍ٘يضٜ ثشاي اسايٝ ٚ ًشح ديـٟٙبد. 

  وبسآفشيٙيسالؽ ثشاي. 

 ّٛسىشيٓ اسثبة سػ. 

  ٚيظٜػبيش أشيبصٞبي. 

 

 دشداخز دبداؽ ثش ٔجٙبي ٔيضاٖ سالؽ ٚ ٟٔبسر  -2

 وبس ثبؿذ ٌيش چـٓ سٛا٘ذ ٕ٘ي افشاد ّٕٓىشد وٝ ٞب ػبصٔبٖ اص ثٔوي دس:  سالؽ ٔيضاٖ

 ايٗ ثش آشمبد ػبصٔب٘ي دس اٌش. ثبؿذ ٔي دبداؽ دشداخز ثشاي ؿبخلي ٓٙٛاٖ ثٝ سالؽ يب

 وبس ٔيضاٖ كٛسر آٖ دس ٌيش٘ذ لشاس سـٛيك ٔٛسد ثبيذ ا٘ذ وشدٜ سالؽ وٝ وؼب٘ي وٝ ثبؿذ

 . ثٛد خٛاٞذ دبداؽ دسيبفز ٘شيؼٝ دس ٚ ٚالٔي ّٕٓىشد وٙٙذٜ سٔييٗ,  سالؽ يب
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  دبداؽ افشاد ثٝ آٖ اػبع ثش ٞب ػبصٔبٖ وٝ ٞبي سٚؽ اص ديٍش يىي:  ٟٔبسر

ديٛ٘ذد،  ٔي ػبصٔب٘ي ثٝ فشد يه وٝ ٍٞٙبٔي.  اػز وبسوٙبٖ ٟٔبسر ثٝ سٛػٝ ددشداص ٔي

 دسيبفز وٝ اػز دبداؿي يب حمٛق وٙٙذٜ سٔييٗبُٔ ٞبي ٓ اص يىي ٚي ٟٔبسر ٔيضاٖ

 .وشد خٛاٞذ

ٔٔيبسٞبي دبداؿي وٝ دس سحميك ثش ٔجٙبي ٔيضاٖ سالؽ ٚ ٟٔبسر وبسوٙبٖ دس ِ٘ش 

 .ثٝ ؿشح ريُ اػز شفشٝ ؿذٌٜ

 خالليز ٚ ٘ٛآٚسي. 

 سٟيٝ ٚ سذٚيٗ ؿبخق ٞبي ػذيذ. 

 ثٟجٛد ؿبخق ٞبي ثٟشٜ ٚسي. 

 سلٕيٓ ٌيشي ٔٛطش. 

 ٜٚٓوٛيز دس ٌش. 

 ٖحوٛس ٔٛطش دس ػبصٔب. 

 خٛد ٔذيشيشي. 

ٝ ؿذٜ ٘ؼجز ثٝ سٟيٝ ػيؼشٓ ػذيذ الذاْ ٕ٘ٛدٜ يػذغ ٔحمك ثش اػبع سٚيىشد اسا

 اػز وٝ ػٟز آؿٙبيي ثب آٖ ٔٛاسد ريُ ثٝ اخشلبس سٛهي  دادٜ ؿذٜ اػز
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ٔشسجي دس ػيؼشٓ سٔشيف ٜ ٞبي اثشذا ثش اػبع ػبخشبس ػبصٔب٘ي، ٚاحذٞب ٚ اداس -1

 .ؿٛ٘ذ ٔي

 

 

 

 

 

 

  

 

 

سٛا٘ذ ثهٝ   ٔيوٝ ػذغ لؼٕز ثٛدػٝ ثش اػبع ٔيضاٖ ثٛدػٝ سخليق دادٜ ؿذٜ  -2

كٛسر ٔبٞيب٘ٝ، ػٝ ٔبٞهٝ، ؿهؾ ٔبٞهٝ ٚ يهب ػهبِيب٘ٝ ثبؿهذ، ثٛدػهٝ الصْ سا ثهٝ         

ٔيضاٖ ثٛدػٝ سخليق دادٜ ؿذٜ ثٝ ٞش ٚاحذ ثهش اػهبع   . ٚاحذٞب سخليق دٞذ

 .خٛاٞذ ثٛدِ٘ش ٔذيش ٚ يب ؿٛساي ٔٔبٚ٘يٗ 
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بي سٔشيف ؿذٜ ٚ ػٟٓ افشاد ، دبداؽ الصْ ثٝ وبسوٙبٖ سخليق ثش اػبع ٔٔيبسٞ -3

 . دادٜ ٔي ؿٛد

 

 

 

 

 

 

 

 

ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص دبداؽ سخليق دادٜ ؿذٜ ثٝ دشػُٙ ٚاحذ دس سلٛيش دبييٗ كفحٝ -4

 .  ًشح ٚ سٛػٔٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز
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 : خزبهٌبثغ ٍ ه

  1373 ه ػٕزا٘شـبسار  ه ا٘ؼب٘ي ٔٙبثْ ٔذيشيز ه اػفٙذيبس ، ػٔبدر -1

 ٘ـهش  ٚ چبح ه ا٘ؼب٘ي ٔٙبثْ ٔذيشيز ه حؼٗ ، سٍ٘شص ٚ ٓجبػّٔي ، وشيٕي حبػي -2

 1379 ه ثبصسٌب٘ي

ْ  دس دهبداؽ  دشداخهز  ٞهبي  ػيؼشٓ ثشسػي ه حؼٗ ، ػٛؿمب٘ي كشاف -3  هه  كهٙبي

 1379 ه اسؿذ وبسؿٙبػي ػٕيٙبس

ٝ  ٚ 113 ؿهٕبسٜ  سهذثيش  ٔؼّٝ ه دػشبٚسد سؼٟيٓ ه حؼٗ ، ػٛؿمب٘ي كشاف -4  ٔؼّه

 1380 ه 68 ؿٕبسٜ سٚؽ

5- McClelland, D. C. and Burnham, D. (Jan/Feb 1995 (first edition 1982)) 

“Power is the Great Motivator.” Harvard Business Review, 73, No. 1: 

126-139.;  

6- Kolb, D.A. and Boyatzis, R.E. (1987), “Goal-Setting and Self-

Directed Behavior Change,” Human Relations, 23, No. 5: 439-457. 
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