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افــراد، نســبت  یو سنجشــ یعــاطف ،یشــناخت يهــاواکنش ) بــه (Job satisfaction یشــغل تیرضــا 

ــه شغلشــان اطــالق م ــل م یشــغل تی. عوامــل مهــم در رضــاگــرددیب ــه توســط  باشــندیشــامل دو گــروه عوام ک

 لشــام گــریو گــروه د یگــروه شــامل عوامــل ســازمان کیــاند. مختلــف مشــخص شــده يهــااز پژوهش يارهیــزنج

 ت،یو ارشـد گـاهیپا یشخصـ تیـفیپـاداش، ک سـتمیبـه س تـوانیم ی. از عوامـل سـازمانباشـدیم یتیعوامل شخص

ــ ــوش ب ــاال، خ ــس ب ــزت نف ــا نیع ــودن، رض ــدگ تیب ــل ژنت یاز زن ــیو عوام ــوامل یک ــرد. ع ــاره ک ــر  یاش ــه ب ک

ــغل يمندتیرضــا ــأث یش ــدیم ریت ــوانیرا م گذارن ــ ت ــل درون ــه عوام ــل ب یب ــیو عوام ــ میتقســ یرون ــل ودنم . عوام

 .شودیم میدر کار تقس یشخص نیو مناسبات ب يکار طیبه نوبه خود شرا یرونیب

ــاشــتغال ن ــ يدر گذشــته در ســازمانها یانســان يروی ــام یدولت ــد مســتمر و ت ــه منظــور کســب درآم  نیب

ــتیمعــاش صــورت م ــد جد کــهی. در حال گرف ــامــروزه رون در ســازمانها آغــاز شــده اســت و کــار در ســازمانها  يدی

و  عــاتاطال شی، افــزا یاز اســتاندارد شــدن زنــدگ یتوانــد ناشــ یامــر مــ نیــکــرده اســت . ا دایــپ يدیــجد يمعنــا

کارکنــان باشــد .  حــاتیو ترج هایدر عالقــه منــد راتییــتغ جــادیو ا یکلــ اسیــدر مق یانســان يرویــن يهــا یآگــاه

انجـام  نیخـود در حـ يهـا یینشـان دادن توانـا يبـرا ییفرصـت هـا یرسـد کـه کارکنـان در پـ یبه نظر م نیچن

 يدخالـت کننـد ، واکـنش هـا شـتریب هـایریگ میباشـند ، در تصـم یخـاطر از کارشـان مـ تیرضـا نیو تام فیوظا

 از خود نشان خواهند داد یمناسب و مطلوب

 تیاسـت کـه رضـا ياقـدامات مثبـت و سـازنده ا يسـر کیـبـه  یمتکـ یاستفاده مطلوب از منـابع انسـان

 ابـدی ینمـ شیآنهـا افـزا ییصـورت نـه تنهـا کـارا نیـا ریـکارکنـان از سـازمان فـراهم آورد . در غ ینسـب ایـکامل 

 کند ریبلکه ممکن است سازمان در جهت عکس آن س

ــن ــ، تجه یانســان يروی ــات از عوامــل عمــده تول هی، ســرما زاتی ــو اطالع ــره ور دی ــود به محســوب  يو بهب

 ژهیـو تیـاز اهم یانسـان يرویـعوامـل ، ن نیـا انیـباشـند . در م یسـازمان مـ تیریمـد اریـشـوند و تحـت اخت یم

ــد يا ــ تیریبرخــوردار اســت و م ــبا یســازمان م ــفعال دی ــا تی ــآن را حــول ا يه ــز ن نی ــمامحــور متمرک ــذا  دی . ل

ــدامات یمتکــ یاســتفاده مطلــوب از منــابع انســان ــه اق ــرا یب ــان   ياســت کــه ب حفــظ ســالمت جســم و روح کارکن

 .  دیآ یسازمان به عمل م

ــاث   ــ ریت ــغل طیمح ــد یش ــورد م ــرا رانیو برخ ــ يب ــالمت روان ــا یس ــاه و رض ــان ا تی، رف ــهیح زکارکن  ط

 يهــایریاز درگ دیــبا رانیمنظــور مــد نیاســت . بــد یشــغل یطــیمح یســتیقابــل انکــار در بهز ریــغ يامــر یشــغل

ران یشـده اسـت کـه مـد هیتوصـ نی، آگـاه باشـند . همچنـ شـانیها تیهـا و محـدود يتوانمنـد یکارکنان به خوب

ــبا ــهیتوجــه ، زمــان و هز دی ــ یمناســب ن ــه کــار گ یرا در جهــت مراقبــت روان ــدیکارکنــان ب ــو ا رن ــر بخــش  نی ام

: 2003شـده سـازمان اسـت . ( شـابراك ،  نیـیتع شیهـداف از پـبـه ا دنیرسـ يآنـان بـرا ریاز مسـ ریناپذ ییجدا

ــ97 ــت روان ــ ی) بهداش ــا ش ــاط آن ب ــان و ارتب ــا وهیکارکن ــد يه ــئ تیریم ــازمان مس ــه در  اي لهدر س ــت ک اس

کــه بــا  یو سرپرســتان رانینشــان داده اســت کــه مـد جیقــرار گرفتــه اســت . نتـا یمطالعـات گونــاگون مــورد بررسـ

گـردد کارکنانشـان کمتـر دچـار  ینـه تنهـا باعـث مـ دنـریگ شیو اعتـدال را در پـ یعلمـ يکارکنان خـود روشـها



ــ ــد ، بلکــه ارتبــاط دو ســو یفشــار روان ــرار مــ یخــوب هیگردن ) کــه  86:  1996،  ریســازند. ( راس و آلتمــا یرا برق

 یشـغل تیدربـاره رضـا یشـود . وقتـ يکـار تیرضـا شیتوانـد باعـث افـزا یبـه نوبـه خـود مـ هیارتباط دو سو نیا

 یوارد ســازمان مــ یمتفـاوت اریبســ يازهـایمهـم اســت کـه افــراد بــا ن ارینکتــه بســ نیـشـود ، ذکــر ا یصـحبت مــ

خـود  تیـحـس امن يتنهـا بـه فکـر ارضـا گـرید یشـوند و برخـ یمـ یاز افـراد اساسـاً بـا پـول راضـ یشوند . برخ

کـه  سـتین یمعنـ اسـت ، امـا بـدان یمهمـ اریمطلـب بسـ يفـرد يهستند . بـا آنکـه در نظـر گـرفتن تفـاوت هـا

،  تسیــبــه عمــل آورد . ( را یاساســ يهــا ینــیب شیکارکنــان اســت . پــ تیتــوان دربــاره آنچــه باعــث رضــا ینمــ

 ) 39:  1381، به نقل از هومن ،  1999

 

 شغل  –کار 

اسـت کـه بـه منظـور رفـع  یجسـم ایـ يفکـر تیـفعال یفعل و عمـل و کـردار اسـت ؛ نـوع يکار به معنا

زنـد و فـرد را بـه خـود  یاسـت کـه از شـخص سـر مـ يزیـو در برگیـر نـده آن چ ردیگ یانسان صورت م يازهاین

از  بــارتکــار ع ایــ شــهیپ گــری). بــه عبــارت د65:1385 ،ی، بــه نقــل از صــالح1974ســازد (تــالبرت ،  یمشــغول مــ

 یشــدن و اجــرا مــ ادهیــمختلــف قابــل پ يتهــایاســت کــه در موقع فیقابــل توصــ یشــغل يتهــایسلســله فعال کیــ

ــباشــد. کــار  ــاز د شــهیپ ای ــه تول یدائمــ یتیفعــال يو حرفــه ا یشــغل ییراهنمــا دگاهی ــکــاال  و  دیــاســت کــه ب  ای

ــ ــر م ــدمات منج ــرا یخ ــود و ب ــرا يش ــتمزد ياج ــ يآن دس ــذا ک ــت. ل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه  يدارا اردر نظ س

انجامـد .  یخـدمات مـ ایـکـاال  دیـ) بـه تول2اسـت  یشـگیو هم ی) دائمـ1باشد کـه عبارتنـد ا ز :   یم تیخصوص

ــرا ي) دســتمزد3 ــه شــده اســت (شــف يب ــاد عیآن در نظــر گرفت ــر کــار تالشــ46:1384 ،يآب ــارت بهت ــه عب  ی). ب

 گـریشـود ، از طـرف د یمـ محسـوبپنهـان  يکـار یبـ ینـوع یزود گـذر و مـوقت يتهـایاسـت و فعال ینسبتاً دائم

باشــد ، بــا  حیصــح یشــرع دگاهیــمقبــول و از د یاز نظــر قــانون دیــشــده و خــدمات انجــام گرفتــه با دیــتول يکــاال

دسـتمزد  تیـشـود . و در نها یمختلـف دگرگـون مـ يکارهـا گـاهیحـاکم بـر جامعـه ، جا يو ارزشـها نیقوان رییتغ

و  حیتفـر يبـرا يکـار در برابرکـار باشـد . اگـر فـرد ایـکـاال و  ، يتوانـد بـه صـورت نقـد یدر برابر کار مـ یپرداخت

شــود .  یگفتــه مــ یاقــدام کنــد ، بــه عمــل او ســرگرم یائــه خــدمتار ایــکــاال  دیــتول هیــدســتمزد  افــتیبــدون در

 ببـرد  زیـدسـتمزد از انجـام کـار لـذت ن افـتیآن اسـت کـه  فـرد ، عـالوه بـر در آل در کـار دهیـمطلوب و ا دگاهید

 .)74: 1385 ،ی، به نقل از صالح1974( تالبرت ، 

دهــد . در  یخــود باالجبــار بــه کــار تــن مــ يمــاد يازهــاین يمعتقدنــد انســان بــه خــاطر ارضــا یگروهــ

توانــد عامــل  یداننــد و معتقدنــد اجبــار نمــ یکــارکردن و اشــتغال را بــا اجبــار تــوأم نمــ گــرید یکــه گروهــ یحــال

 یرا بـر طـرف مـ شیزنـدگ يازهـایکـار ن قیـگـروه انسـان از طر نیـدر ادامه اشتغال بشـمار رود. بـه نظـر ا یمهم

 گـرید يکنـد . کـار از سـو یمـ یبـرد و بـه خـاطر کـار کـردن زنـدگ یلـذت مـ زیـحـال از کـار ن نیسازد ، در عـ

شــود و ارضــاء  یمحســوب مــ یعــیو ممارســت طب نیجســم و ذهــن ، تمــر يبــرا يمــاد يازهــایعــالوه بــر رفــع ن

 .)45: 1384، يآباد عیانسان است. (شف یو ذهن یها و تالش ها جسم تیکننده فعال



 

 شغل

فـرد  تیاسـت کـه باعـث مشـغول يو آن مـورد ییبـه کـار گمـاردن درجـا يبـه معنـا ياز نظر لغـو شغل

کــاال   ایـپـاداش بـه صـورت پـول نقـد  ومشـارکت  دیتولــ انیـاشتغــال ، فعــاالنه در جر قیـشود. فرد از طر یم

کنـد  یو خـدمات مشـارکت مـ دیـتول انیـاشـتغال، فـرد فعاالنـه در جر قیـ. از طر19دارد ( تـالبرت ،  یمـ افتیدر

ــ ــد یو پاداش ــی ينق ــتیدر یاجنس ــ اف ــال1دارد. ( یم ــغل فع ــار و ش ــدن یتی) ک ــ یب ــر ای ــت تول يفک ــدر جه و  دی

مـزد پرداخـت  يخواسـته شـده و در مقابـل آن، بـه و یاسـت کـه از کسـ یتیکـار فعـال ،یخدمت است.به طور کلـ

کــه فــرد، مشــغول بــه انجــام آن اســت و از  يکــار یعنــیتــوان گفــت: شــغل  یطورخالصــه، مــ بــه) 2شــود. ( یمــ

 .)75:1385،  یبه نقل از صالح( دینما یکند و هم امرار معاش م یم فهیآن، هم انجام وظ قیطر

باشـد .  یکارگـاه مـ ایـموسسـه ، اداره ، و  کیـهـم  در  هیشـب يهـا تیـاز موقع یعبـارت از گروهـ شغل

مدرســه سـه نفــر مشـاور بــه شـغل مشــاوره اشـتغال داشــته باشـند ، مجموعــه ســه  کیـبـه عنــوان مثـال اگــر در 

،  تهــایالاز مجموعــه فع زعبــارتین تیــدهــد. موقع یمــ لیبنــام مشــاور مدرســه را تشــک یدرمدرســه شــغل تیــموقع

 گــری). بــه عبــارت د46:  1384 ،يآبــاد عیشــود (شــف یافــراد احــراز مــ لهیاســت کــه بــه وســ یفیو تکــال فیوظــا

ــورت  ــه ص ــغل ب ــهرش ــ کی ــمار م ــه ش ــازمان ب ــت در س ــآ یُپس ــا دی ــوع وظ ــت از مجم ــارت اس ــغل عب و  فی، ش

ــکــه در  یمســتمر و مرتبطــ يتهایمســئول ــوان  کی ــه عن ــســازمان ب ــ کی ــار واحــد شــناخته م  دیشــود ( ســ یک

احسـاس  یدارد . شـاغل زمـان ازیـمشـخص ن يهـا یژگـیبـه ضـوابط و و ی). احـراز هـر شـغل93:  1383،  نیجواد

احــراز شــغل مــورد نظــر را داشــته  يالزم بــرا اتیخواهــد کــرد کــه خصوصــ فشیوظــا يدر ادا تیــامــش و موفقآر

 .)75:1385،  ی، به نقل از صالح1974باشد ( تالبرت ، 

 

 عوامل انتخاب شغل

 :است که عبارتند از ياریعوامل بس ازمندین ست،ین یاست که انتخاب آن تصادف یشغل موضوع

 یوضع جسمان -1

ــه خصوصــ هــر ــن یمشخصــ یجســمان اتیشــغل ب ــو یدارد.در برخــ ازی ــزرگ و ق ــه ب الزم  يمشــاغل، جث

ــمشــاغل ممکــن اســت ا یکــه دربرخــ یاســت، درحــال  یدر بعضــ نیباشــد.همچن فیامــر مــانع از انجــام وظــا نی

نقــص دســت و پــا و  ایــفقــدان و  گــر،ید یکــه در برخــ یمشــاغل، وجــود و ســالمت دســت وپــاالزم اســت، در حــال

 .آورد یبه وجود نم یراعضامشکلیسا

 استعداد -2



ــتعداد ــی اس ــتغال موفق یک ــه اش ــغل وادام ــم در انتخــاب ش ــل مه ــاز عوام ــآم تی ــه  زی ــتعداد ب ــت. اس اس

 یاو کمـک مـ يریادگیـفـرد کـه بـه  يفطـر ییتوانـا ;اسـت يبـر انجـام کـار ییو توانـا یآمـادگ اشدن،یمه يمعنا

 .دینما یم عیکند و آن را تسر

 یمــ ینــیب شیپــ نــدهیگونــاگون در آ يهــا نــهیرا در زم يریادگیــ زانیــمعنــا، اســتعداد نحــوه و م نیبــد

 .برد یم يتر شیخود در آن مورد بهره ب اتیاستعداد دارد، از تجرب یخاص نهیکه در زم یکند و کس

 رغبت -3

ــه معنــا»  رغبــت« ــ ندیاحســاس خوشــا نیاســت.همچن يزیــچ يداشــتن و خواســتن و آرزو لیــم يب  ای

تـالش  يبـرا یمهمـ زهیـشـود.رغبت انگ یمـ دهیـنام» رغبـت « ،یاموضـوعی يزیـنسـبت بـه چ يو کنجکاو لیتما

 .مستلزم داشتن رغبت است ،یدر انجام هر شغل تی.موفقدیآ یو حرکت انسان به حساب م

 یاجتماع - يامکانات فرد -4

ــالوه ــل د ع ــذکور، عوام ــوارد م ــر م ــریب ــنظ يگ ــرد تیشخصــ ری ــر ،يف ــع نگ ــات مح ،يواق ــیامکان و  یط

 ) .دارد ییبسزا ریجامعه در انتخاب شغل تاث يازهاین

 

ــه ــ ب ــه، م ــور خالص ــرد یط ــل ف ــت: عوام ــوان گف ــ(از قب يت ــع لی ــمان تیوض ــت و  ،یجس ــتعداد، رغب اس

امکانــات  زانیــم ،یو فرهنگــ یاجتمــاع يفشــار خــانواده، ارزش هــا ریــ(نظ ی) ، عوامــل اجتمــاعیتیصــفات شخصــ

 زیـ) و نيکـاری(هماننـد فقـر و ب يدهـد) ، عوامـل اقتصـاد یافـراد قـرار مـ اریـکـه در اخت ییهر جامعه و فرصت ها

 در انتخاب شغل مؤثر است. تیوراثت و جنس

 

 کار کردن علل

تواننـد  یشـود؛نم یکسـب پـول درمقابـل انجـام کـار حاصـل مـ قیـکـه از طر یجسـمان يازهـاین يارضا

ــرا یتنهــا علــت الزم وکــاف ــ ي ازهــاین يکــار کــردن محســوب گــردد. ارضــا يب ــن یو اجتمــاع یروان ــیاز تع زی  نی

را کـه موجـب  ی)  عـوامل1952ننجـر  ( یرونـد. بـه نظرمـ یمهـم در اشـتغال و نـوع ان بـه شـمار مـ يکننده هـا

 :برشمرد ریتوان به شرح ز یشوند  م یکارکردن م

ــردن وســ کــار ــرا يا لهیک ــرژ يب ــرژ يصــرف ان ــوب اســت. انســان ان ــخــود را با يدر راه مطل ــبطر دی  قی

رسـاند و  یخـود را در راه مطلـوب بـه مصـرف مـ یکیولـوژیزیتعـادل ف لهیبه مصرف برسـاند تـا بـدان وسـ یمطلوب

 .سازد یبدن را برقرار م یکیولوژیزیتعادل ف



اسـت.  یاجتمـاع ياسـت ، انسـان موجـود گـرانیبـا د یروابـط اجتمـاع جـادیا يبـرا يا لهیوسـ کارکردن

 یمـ لهیوسـ نیـشـود و بـه ا یموفـق مـ یروابـط اجتمـاع جـادیکـارکردن بـه ا قی) معتقد است از طر1963آدلر   (

) دوســت 1965گالســور (  دهیــانســان بــا توجــه بــه عق يازهــایاز ن یکــی. ردیــقــرار گ گــرانید دییــتوانــد مــورد تأ

 .دینما یتا حد ممکن ارضاءم زین را نانسا یروان ازین نیداشتن و دوست داشته شدن است. کار کردن ا

ــطر از ــ قی ــرد خــود را جزئ ــردن ف ــار ک ــ یک ــه محســوب م ــ یاز جامع ــحــال خــدمات و  نیدارد. در ع  ای

 .کند یم فایجامعه به نحو احسن ا یو نقش خود را در سازندگ دینما یم دیرا تول یکاالهائ

هـا و مهــارت هـا  یتوانـائ یابیبـه ارزشــ گـرانیخـودش بـا  د سـهیکارکردن انسـان ضـمن مقا قیطـر از

فـرد در صـدد توسـعه وگسـترش  ،یابیو ارزشـ سـهیمقا نی.بر اثـر چنـدیـنما یخـود اقـدام مـ تیمحدود زکشفیو ن

 )7-46:  1384،  يآباد عی. ( شفدیآ یخود بر م يو حرفه ا یشغل يمهارت ها 

 

 : یشغل تیمفهوم رضا

ــی یشــغل تیرضــا ــل بســ یک ــم در موفق اریاز عوام ــمه ــغل تی ــأث یش ــه ت ــ ریاســت ک ــدگ یفراوان  یدر زن

 تیقـرن اسـت کـه توجـه پژوهشـگران را بـه خـود متمرکـز کـرده اسـت . رضـا میاز نـ شیدارد و ب یو جمع يفرد

،  اگـردد و هـر کارفرمـ یمـ يفـرد تیاحسـاس رضـا زیـو ن ییکـارا شیاسـت کـه باعـث افـزا یاز عوامل یکی یشغل

). بـه 98: 1384،  يآبـاد عیباشـد (شـف یدر کارکنـان موسسـه خـود مـ یشـغل تیرضـا شیدرصـدد افـزا یبه نوع

و  تیری، مـــد یکـــه متخصصـــان رفتـــار ســـازمان یمیهمـــه مفـــاه انیـــاز صـــاحبنظران از م ياریاعتقـــاد بســـ

ــازمان ــان س ــنعت یروانشناس ــایدر موقع یو ص ــا يته ــد ، رض ــرار داده ان ــه ق ــورد مطالع ــف م ــغل تیمختل از  یش

ــر ــهیزم نیمهمت ــا ن ــ يه ــو یپژوهش ــب ــه هم ــت. ب ــدل نیده اس ــد لی ــاز دگاههای ــوم س ــاه  يهایو مفه ــدد و گ متع

 . است افتهیدرباره آن شکل گرفته و توسعه  یمتناقض

 :داده شده که عبارتند از صیتشخ یشغل تیسه بعد مهم در رضا یطور کل به

 یرا نم یشغل تیاعتقاد مطرح است که  رضا نیوجود دارد ، ا یشغل تیرضا نهیکه در زم یمفهوم نیاول در

) یتیو نه نارضا تی( نه رضا یخنث يکه نقطه ا یمنفرد و دوقطب وستاریپ کیمتضاد  يتوان تحت عنوان قطبها

است.  یشغل یتیو نارضا تیبه رضا مربوط داریبه گونه پا صهیخص نیچند رایدرمرکز آن است،مورد مطالعه قرار داد ز

 تیو...) را به منزله منابع رضا صی، تشخ شرفتی(مانند پ یعوامل درون زیاز هر چ شیاز افراد ب ياریبه عنوان مثال بس

ارتباط با همکاران و ... ) را به عنوان عوامل  ،یافتی، حقوق در یسازمان ، سرپرست ی( خط مش یرونیو عوامل ب

 .توان به هرزبرگ اشاره نمود یپژوهشگران م نیکرده اند ، از جمله ا انیب یلشغ یتینارضا

دو  نیاست . اما شامل پاسخ به ا يبعد کیوجود دارد ؛ تنها  یشغل تیکه از رضا یجیمفهوم را نیدوم

 تی. و ب) تا چه حد از شغل خود رضا دیهست یشود که : الف) در حال حاضر چقدر از شغل خود راض یپرسش م



ا آنچه که به دنبال آن است ب اردآنچه فرد در حال حاضر د نیاز صاحبنظران تفاوت ب ياریبه اعتقاد بس دیخواه یم

) ، 1976از پژوهشگران مانند  پورتر ( ياریبه اعتقاد بس قتیباشد . در حق یشغل تیاز رضا یتواند شاخص یم

 . دهد یم لیرا تشک یشغل تیرضا یاختالف مفهوم اصل نی) ا1985) و هالند (1969( سیویو د ستیالفکوئ

 نیاست. بد یابیارزش ندیفرا ینوع ةدر بر دارند یشغل تیرضا فیو تعار هایاز مفهوم ساز ياری، بس سرانجام

 .)9و  10: 1381دهد ( هومن ،  یقرار م یفرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است ، مورد بررس کیمعنا که آنچه را 

با  یعاطـف يسازگار یدانند  و آن را نوع یم یدرون یرا عامـل "یشغل تیرضا")  1939و هانـا ( شریف

 یکند ، او از شغلش راض نیفرد تأم ياگر شغل مورد نظر ، لذت مطلوب را برا یعنیانگارند ؛  یم طیشغـل  و شرا

حالت او کار خود را مذمت   نی، در ا هدو لذت مطلوب را به فرد ند تیاست. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضا

 .)98: 1384 ،يآباد عی( شف دیآ یآن بر م رییو درصدد تغ دینما یم

که از دو منبع  یدرون تیکنند :رضا یاشاره م "یشغل تیرضا") به دو نوع  1951و همکاران (  نزبرگیگ

که در  یشود . دوم ، لذت یم دشیعا تیکه انسان صرفًا از اشتغال به کار و فعال یگردد: اول، احساس لذت یحاصل م

به  يفرد يها و رغبت ها یو به ظهور رساندن توانائ یعاجتما يتهایمسئول یانجام برخ ایو  شرفتیاثر مشاهده پ

 .دهد یانسان دست م

و تحـول است.  رییکار ارتباط دارد و هر آن در حــال تغ طیاشتغال و و مح طی، که با شرا یرونـیب تیرضا

کارگر و کارفرما را نام  نیکار ، دستمزد ، پاداش ، نوع کار ، روابط موجود ب طیمح طیتوان به شرا یم یرونیازعوامل ب

 .برد

کار و  طیکه شرا یرونیبا عوامل ب سهیگردند ، در مقا یرا شامل م يفرد اتیکه خصوص یدرون عوامل

است ( همان  یرونیب تیتر از رضا داریپا یدرون تیبرخوردارند و لذا رضا يشتریاز ثبات ب رد،یگ یاشتغال را در برم

 .) 99منبع:

و  ازهاین انیم یاز هماهنگ یکنش "یشغل تیرضا"اعتقادند که  نی) بر ا1969( سیویو د ستیالفکوئ

 .)10: 1381، به نقل از هومن،1989، یکننده کار است (گت تیفرد و نظام تقو يحرفه ا يارزشها

تجربه  ایشغل  یابیاز ارز یداندکه ناش یم یومثبت ندیخوشا یجانیرا حالت ه"یشغل تیرضا")1976( لوکه

 .فرداست (همان منبع) یشغل يها

،  تیانتظارات فرد ( از نظر استقالل ، امن نیاختالف ب زانیرا تابع م "یشغل تیرضا") 1976( پورتر

 .)57:1380،  يکند (صبور یم فیحاکم توص طیاز شرا يو...) و ادراك و یشغل اراتیاخت

دارند  لیمشاوره تما یمانند روانشناس گرید يمعتقد است پژوهشگران حوزه ها زی) ن1979من ( کاپل

، به نقل 1989، یکنند (گت فیرا به تفاوت آنچه فرد داراست ، در برابر آنچه خواستار آن است ، تعر "یشغل تیرضا"

 .)10: 1381از هومن،



فرد را  يتقاضاها يکار طیاست که در آن مح يگستره ا "یشغل تیرضا") معتقد است 1982( تیاسم

کرد ، که آنچه  فیتعر یابیارزش ندیفرا  کیوجه  نیتوان به بهتر یرا م یشغل تیرضاجهت  نیکند . از ا یبرآورده م

 .(همان منبع) دده یقرار م یفرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است را مورد بررس کیرا 

حرفه  ایفرد نسبت به شغل  یرا بازخورد عموم "یشغل تیرضا") 1989، اسلوکام و وودمن ( جلیر هل

 .)13: 1381کنند (هومن، یم فیتعر شیخو

کند با مقدار  یم افتیکه فرد در ییتعداد پاداشها انیرا حاصل تفاوت م "یشغل تیرضا") 1993( نزیراب .

است  یشغل تیاز رضا ییکه واجد سطح باال یکند. شخص یم فیکند، تعر افتیدر دیکند با یاست که فکر م یپاداش

: 1381دارد ( هومن، یمنف ينسبت به شغل بازخورد تیبازخورد مثبت ، اما شخص فاقد رضا شی، نسبت به شغل خو

11(. 

 ياحساسات و نگرشها انگریمفهوم ب نیکه ا دیآ یبر م نیچن " یشغل تیرضا "ارائه شده درباره  فیتعار از

برخوردار  ییسطح باال یشغل تیاز رضا یشود که کس یگفته م یاست که شخص نسبت به شغلش دارد. وقت یمثبت

مثبت به آن  ياست و به گونه ا لیقا يادیآن ارزش ز يدارد ،  برا ی، شغلش را دوست م یبه طور کل یعنیاست ؛ 

 .)100: 1384،يآباد عینسبت به آن برخوردار است  ( شف یکالم از احساس خوب و مطلوب کینگرد و در  یم

 ایپاسخ دادن به طرز مطلوب  يبرا یالقه استعداد ، آمادگ، ع لی، تما شی،گرا نهیزم ینوع "یشغل تیرضا"

 ینم ای دیآ یخوشمان م ایشغل  کیباشد. ما از  یکار خود م طینگرش نسبت به مح ینوع یبه طور کل اینامطلوب 

اندازه  یمنف اریمثبت تا احساس بس اریاز احساس بس یعنی فیط کی ياحساس را بر رو نیا زانیم میتوان یو م دیآ

شوند . به  یبا هم اشتباه م هیاحساسات ، نگرشها و روح رینظ یمیکه گاه مفاه میتوجه داشته باش دی. بامیکن يریگ

، روانشناسان را متقاعد  یسالها بررس جیاحساسات فرد نسبت به شغل خود است . نتا انیب یشغل تیرضا گریعبارت د

،  دیتول نهیافراد و کاهش هز یشغل تیرضا نیب نیآنان و همچن یافراد و رفتار شغل ينگرشها نی: ب هساخته است ک

و  میو کاهش تعداد اشتباهات در کار رابطه مستق ییکارا شیکارکنان از کار ، افزا بتی، کاهش غ يبهره ور شیافزا

 .مثبت وجود دارد

 یهستند ، عل یخاص یتیسنخ شخص يکه دارا يافراد یشود به طور کل یگفته م یشغل تیرضا نهیزم در

را دارند.  یشغل فیانجام دادن وظا يالزم برا زهیباشند و انگ یم یکه بر عهده دارند ، از کار خود راض یرغم نوع شغل

با  افراد  گریگله مند هستند. از طرف د آنشوند از  یکه م یکه عهده دار هر شغل میشناس یرا م يهمه ما افراد

را داشته  یشغل فیانجام دادن وظا  يالزم برا زهیکه در رابطه با شغل خشنود بوده اند و انگ میآشنا بوده ا زین  يگرید

 هیدو نظر نیاست. ا دهیو سوت ارائه گرد يور لهیمرتبط است به وس یشغل زشیبا انگ تیکه شخص هینظر نیاند . ا

سئوال  70 يکرده اند که دارا هیته یفرد آزمون یشغل زشیانگ یسطح کل يریاندازه گ يتالش خود برا درپرداز 

چه  نکهیافراد صرفنظر  از ا یشغل زشیبود که ممکن است سطوح انگ  دهیعق نیا دییآنان در تأ قاتیتحق جیاست. نتا

 .راعهده دار هستند ثابت است  یشغل



انتخاب کنند  گرید يشنهادیچند شغل پ نیشود شغل مورد نظر خود را در ب یداده م اریبه افراد اخت یوقت

 گریاز مواقع د شیآنان از شغل خود ، ب تیرضا زانیدارند م اریرا در اخت یفرصت شغل کیکه افراد تنها  يدر موارد ای

 تیرضا هیشوند ، سطح اول یموجب م یخاص يتهایعموق ایو  دادهایرو میکه به کار مشغول هست ییاست. در سالها

نامرتبط با شغل بهتر  ایمربوط  يمثال هر چه ارزشها يکند . برا یم دایپ شیافزا ایما از کار خود کاهش  یشغل

و   یمنیا ،ی، منزلت اجتماع شرفتیپ نهیافراد در زم ازیخواهد شد.ن شتریب زیما از شغل خود ن تیبرآورده شود ، رضا

 يازهایتوان مشخص کرد که بتواند همه ن یرا نم یشغل چیه نیمتفاوت است. بنابرا گریکدیبا  یاجتماع يهابرخورد

،  میفرد خاص را بشناس کی يازهاین میرا برعهده دارند ارضاءکند. اما اگر بتوان یشغل نیچن يرا که تصد يافراد هیکل

او از شغل  تیرضا زانیبر م نیداشته باشد و بنابرا يشتریرابطه ب يو يازهایکه با ن میبگمار یاو را به شغل میتوان یم

 .)38:1382،  ی( ساعتچ مییفزایب خود

 وستاریپ کی يدو انتها تیو عدم رضا تی، رضا داستیپ گرید یعلم يها لیو تحل هایاز تئور آنچنانچه

حقوق  و   جهیجانبه نت  کیبه  طور  تیرضا ای تیکنند ، عدم رضا یتصور م ياریآنچنان که بس زیو ن ستندین

:  رینظ ياریعوامل بس ریماحصل تأث یشغل تیهست اما رضا زیباشد ، گرچه متأثر از آن ن ینم ادیز ایدستمزد کم و 

 زیو ن یسازمان طی، مح ي: معنادار رینظ یطرف و مختصات شغل کیافراد از  تی، نگرش ها ، و شخص قی، عال ازهاین

شوند که فرد در خود  یم یباشند، موجب حالت گریکدی دیعوامل مؤ نیباشد و چنانچه ا یم گرید ياز سو تیریمد

 .)41:1380،  يمعروف است ( صبور یشغل تیبه رضا هک دینما یم تیاحساس رضا

از  بــتیو غ یعــاطف يســازگار ،یاز زنــدگ یکلــ يمنــد تیرضــا تــوانیم یشــغل يمنــد تیرضــا جینتــا از

 يهــايماریمنبــع فشــار باشــد و فشــار موجــب ب توانــدیم یشــغل يمنــد تیکــه رضــا ییکــار را نــام بــرد. از آنجــا

از  اداســت کــه افــر ينشــان دهنــده حــدّ یشــغل تی. رضــادیــنمایم یمنطقــ ونــدیپ نیــا شــود،یم یمتعــدد جســم

و آن را بــه عنــوان  برنــدیافــراد از کــار خــود لــذت م ی. برخــدارنــدیهســتند و آن را دوســت م یشــغل خــود راضــ

کـه مجبورنـد، آن  نیـاز کـار خـود متنفرنـد و فقـط بـه خـاطر ا یبرخـ و نـدینمایم یخود تلقـ یزندگ یمحور اصل

اســت کــه شــخص نســبت بــه  یبتــمث يهــااحساســات و نگرش انگریــب یشــغل تی. مفهــوم رضــادهنــدیرا انجــام م

ــاال یشــغل تیاز رضــا یکــه کســ شــودیگفتــه م یشــغلش دارد. وقتــ ــیبرخــوردار اســت؛  ییســطح ب ــه یعن طور ب

و در  نگــردیمثبــت بــه آن م ياقائــل اســت و بــه گونــه يادیــآن ارزش ز يبــرا دارد،یشــغلش را دوســت مــ ،یکلــ

 .باشدینسبت به آن برخوردار م یمجموع، از احساس خوب و مطلوب

 

 یشغل تیعوامل رضا

ــان ــو محقق ــت وج ــت در جس ــدت هاس ــیتع يم ــ نی ــل اساس ــا یعل ــازمان و اداره  تیرض ــغل در س از ش

امــا  ابنــد،یدســت  یشــغل تیاز عوامــل ثابــت و مــرتبط بــا ضــا يهســتند.تاکنون آن هــا توانســته انــد بــه رشــته ا

 نیـتـوان بـه اختصـار بـه چنـد عامـل کـه در ا یاسـت. مـ افتـهیتحقـق ن یجـامع تجربـ يالگـو کیبه  یابیدست 



بـه چهـار  (M.Steers) رزیو اسـت (W. Porter) برخوردارنـد، اشـاره کرد.پـورتر يتـر شیبـ تیـاز اهم نـهیزم

 :اشاره کرده اند لیعامل ذ

 :سازمان يعوامل سراسر -1

مثــل حقــوق و  ;کنــد یتــر کارکنــان صــدق مــ شیدر مــورد بــ عیکــه بــه طــور وســ ییرهــایمتغ یعنــی 

 .ارتقا يفرصت ها

 :یشغل طیعوامل بالفصل مح -2

روابـط بـا  تیـفیو ک یسرپرسـت وهیهماننـد شـ ;دهـد یمـ لیرا تشـک یشـغل يکه گـروه هـا ییرهایمتغ 

 .کار و محل کار طیهمکاران، شرا

 :یبالفعل شغل يها تیفعال ای ییعوامل محتوا -3

 ;) و وضوح نقشتیتنوع، استقالل ومسؤول زانیمانند قلمرو شغل (م 

 :يعوامل فرد -4

 تیهمچـون سـن، سـنوات خـدمت و شخصـ ;سـازد یمـ زیمتمـا يگـریفـرد را از د کیـکه  ییها یژگیو 

 (اعتماد به نفس، عزم و بلوغ). 

 

 :کند یخالصه م نیرا چن یشغل تیعوامل مؤثر بر رضا نیمهم تر (E. A. Locke) الك

بـا  يدر سـازگار تیـبـا آن سـازگار شـود (موفق تیـتوانـد بـا موفق یکـه فـرد مـ یکار پر مخاطره ذهنـ.1

 ; کار)

 شیاو بـ تیرضـا زانیـتـر باشـد م شیبه خود شغل کـه هـر قـدر عالقـه فـرد بـه شـغل بـ يعالقه فرد.2

 ;تر خواهد بود

تـر خسـته شـود،  شیاز حـد خسـته کننـده نباشـد (هـر قـدر فـرد بـ شیبـ یکه از نظـر جسـمان يکار.3

 ; تر خواهد بود) شیب تشیرضا زانیکم تر خواهد بود و هر قدر کم تر خسته شود م تشیرضا

 ;علمکرد، منصفانه، آموزنده و منطبق با خواست فرد باشد يپاداش برا.4

 ;کمک کند یسازگار باشد و به اهداف شغل یکیزیف يازهایکار که با ن طیشرا.5

تــر  شینســبت بــه خــود بــ گــرانید ياو هــر قــدر از ســو ;شــاغل ياحســاس احتــرام بــه نفــس از ســو.6

 ;تر خواهد بود شیب تشیرضا زانیاحساس احترام کند، م



حقـوق  شیافـزا لیـاز قب ;کنـد یمـ لیرا تسـه یشـغل يبـه ارزش هـا ازیـکـار، ن طیکه در محـ یعوامل.7

 .عیو ترف

 

ارتبـاط دارد.هـر قـدر انصـاف و عـدالت در پرداخـت  یشـغل تیبـا رضـا زیـو عـدالت در پرداخـت ن انصاف

تــر باشــد،  شیبــ تیرضــا زانیــبــاالتر اســت و هــر قــدر م یشــغل تیرضــا زانیــشــود، م تیــتــر و بهتــر رعا شیبــ

ــاالتر مــ زیــعملکــرد کــارگر و کارمنــد ن ــه وســ یشــغل تیرضــا نیرود.همچنــ یب ــاداش و تشــ لهیب  قیوپرداخــت پ

 تیرضـا زانیـدر بـاال بـردن م یرفـاه التیو تسـه یخـدمات درمـان ،یفرهنگـ يرود.نگـرش هـا یباال مـ زیکردن ن

 .دخالت دارند یشغل

 

 انتخاب شغل يها هینظر

کنتـرل  يهـا وهیکننـد و شـ یمـ یانتخـاب شـغل ، عوامـل مـوثر بـر انتخـاب شـغل را معرفـ يها هینظر

انتخـاب شـغل  يهـا هیـنظر گـرید انیـسـازند. بـه ب یو اصـالح آنهـا را در جهـت مطلـوب مطـرح مـ رییـتغ یعلم

ــر انتخــاب شــغل را روشــن مــ ــ ییرا در شناســا یســازند و راهنمــا و مشــاور شــغل ینقــش عوامــل مــوثر ب  شیو پ

 .دهند یم ياری رهایمتغ نیا ینیب

تـوان انهـا را شـناخت  یدر آن موثرنـد؟ چگونـه مـ ی؟ چـه عـوامل ردیـگ یشغل چگونـه انجـام مـ انتخاب

انتخـاب  يهـا هیـنظر دیـسـئواالت مشـابه با گـریپرسشـها و د نیـبـه ا ییپاسـخ گـو يو تحت کنترل در آورد؟ بـرا

اسـت .  شـدهارائـه  يمتعـدد يدگاههایـ، د یشـغل يهـا هیـنظر يطبقـه بنـد نـهیشـوند در زم يشغل طبقـه بنـد

 :میکن یم یرا بررس پویارائه شده اوس يطبقه بند نجایدر ا

 عامل :  –صهیخص هینظر

هـا ) را  تیهـا ، رغبتهـا ، محـدود یفـرد (توانـائ اتیخصوصـ دیـاعتقـاد بـرآن اسـت کـه با دگاهید نیدر ا

ــا مـــشاغل منـــاسب ســازش منطقــ ــداد. در ا یشــناخت وآنهــا را ب ــوع نظـــر نی ــ يآزمونهــا هازین  ياریبســ  یروان

ــی ، عامــل – صــهیخص هیــشــود . نظر یاســتفاده مــ انتخــاب شــغل اســت.  نــهیدر زم هیــنظر نیتــر یمیو قــد ناول

بـه افـراد کمـک شـود  دیـبا هیـنظر نیـهسـتند. بـر اسـاس ا هیـنظر نیـا روانیـاز جمله پ تسونیپارسونز، هال، و ک

مناســب  لیبشناســند، ســپس بــا اســتفاده از ابــزار و و ســا یتــا خــود را بــه طــور کامــل در ابعــاد مختلــف بــه خــوب

 .را انتخاب کنند یخود ، شغل مناسب يها یژگیبه و جهبا تو تیکنند و در نها ییشغل را شناسا

 :  یجامعه شناس هینظر

اسـت کـه کنتـرل آنهـا از قـدرت  یو متـأثر از عـوامل ی، انتخـاب شـغل تصـادف هیـنظر نیـا روانیبه نظر پ

، شـغل  ردیـقـرار گ یدرسـت تیـ، در مکـان و موقع حیاگـر فـرد در زمـان صـح دگاهیـد نیـفرد خـارج اسـت . در ا



ــنظر نیــرا انتخــاب خواهــدکرد. کــاربرد ا یمناســب ــبا یدر انتخــاب شــغل آن اســت کــه مشــاور شــغل هی نقــش  دی

آنهـا آگـاه کنـد. بـه عبـارت  ریکنـد و او را از تـأث نیمراجـع معـ يرا در انتخـاب بـرا یو شانسـ یتصادف يرهاییمتغ

مقابلـه  يزیـآم تیـچگونـه بـه طـور موفق يکـه بـا عوامـل ناشـناخته در مواقـع ضـرور اموزدیـب دیـمراجـع با گرید

 .و فرم را نام برد  نگزهدیهول لر،ی،م کاپلوتوان  یم هینظر نیا روانیکند. از پ

  : يپندار شتنیخو هینظر

شـود و اعتقـاد بـر آن اسـت کـه  یمـ یتلقـ یشـغل يریـگ میدر تصـم یانسـان عامـل اصـل ه،ینظر نیدر ا

پــردازد کــه بــا تصــور و پنــدارش دربــاره خــود ، ســازگار و هماهنــگ باشــد. ســوپر از  یمــ یفــرد بــه انتخــاب شــغل

انسـان هماهنـگ اسـت .  یاست . سـوپر معتقـد اسـت کـه انتخـاب شـغل بـا رشـد عمـوم هیاین نظر یرهبران اصل

بـر  اریبسـ دیـبـا تأک ي. وونـددیپ یدر رابطـه بـا انتخـاب شـغل بـه وقـوع مـ یاتفاق مشخص یو در هر دوره از زندگ

کنـد. عوامــل  یمـ یرا در انتخـاب شـغل مهــم تلقـ یتیو مـوقع ي، فـرد ی، عوامـل نقشــ يپنـدار شـتنینقـش  خو

مهنـدس، معلـم  ریـسـازد ( نظ یرا در جامعـه مشـخص مـ شـاغلم ی، نقـش فـرد و ارزش و اعتبـار اجتمـاع یشنق

مــوثر  يخــاص، رغبتهــا و ارزشــها در زمــره عوامــل فــرد يهــایهــوش، توانائ ریــنظ يفــرد اتی، مشــاور) . خصوصــ

، رابطــه عرضــه  ياقتصــاد  –ی، وضــع اجتمــاع یخــانوادگ نــهی، زم تیــ. در نهاشــوندیدرانتخــاب شــغل محســوب م

تـوان بـه  یمـ هیـنظر نیـا گـرید روانیـهسـتند. از پ یتیازجملـه عوامـل مـوقع وقدسـتمزد و حقـ زانیو تقاضا ، م

 .اشاره کرد  نزبرگیبوهلر ،گ

 :  یتیشخص هینظر

کـه  نـدیگز یرا بـر  مـ یخـود شـغل یتیشخصـ يهـا یژگـی، انسـان بـا توجـه بـه و هیـنظر نیا دگاهیاز د

 يهــا یژگــیو يادیــکننــد تــا حــدود ز یرا انتخــاب مــ یکســانیکــه مشــاغل  يباشــد. افــراد شیازهــایبرآورنــده ن

اسـت. بـه نظـر او انتخـاب  هیـرنظ نیـا یپـردازان و رهبـران اصـل هیـدرانـد. جـان هالنـد از نظر یمشابه یتیشخص

 طیمشــاغل ارتبــاط دارد و انســان در تعامــل فعــال بــا محــ ياو بــه ســو شیانســان و گــرا تیشــغل بــا نــوع شخصــ

دهـد .بـه نظـر هالنـد ،  یمـ حیمشـاغل را تـرج یخـود برخـ یتیشخصـ يهـا یژگـیاست و بـا توجـه بـه و یزندگ

دو  نیـا نیسـازش بـ زانیـچـه م هـراسـت و  یشـغل طیو محـ تینـوع شخصـ نیسـازش بـ زانیـم یشغل تیرضا

بـه هاپـاك ، رو  اشـاره کـرد  تـوانیم هیـنظر نیـا گـرید روانیـاسـت. از جملـه پ شـتریب یشـغل تیباشد رضا شتریب

 .) 8-117: 1384،  يآباد عی( شف

 

 

 

 



 یشغل تیرضا يها هینظر

 : یشغل يها یژگیو هینظر .1

 يهـا یژگـیو و اتیبـا خصوصـ یشـغل تیکـه رضـا دیـنما یمطـرح مـ نیچنـ یشـغل اتیخصوصـ هیـنظر

). 1975قــرار گــرفتن مــرتبط اســت ( هــاکمن و همکــاران ،  یمــورد قــدردان ایــو  یانجــام کــار ماننــد : تنــوع شــغل

را  دوجـود دارد کـه کـار خـو يشـتریکننـد ، احتمـال ب یابیـخـود را مثبـت ارز فیوظـا يهـا صهیاگر شاغالن خص

آورنـد ، کارکنـان را بـر  یکـه از کـار بـه دسـت مـ یدرونـ تیرضـا نیـداشته باشـند . ا تیو از آن رضا افتهیبا معنا 

 .)108: 1382 ،ي، عسگر يکلد .   ( زدیانگ یم

لــذت  مــانیبرا یشــغل فیکــه انجــام دادن وظــا یطی، در شــرا هیــنظر نیــبــر اســاس ا گــر،یعبــارت د بــه

افــراد مختلــف نســبت بــه لــذت بخــش بــودن  یاســت . تلقــ شــتریب زیــمــا ن یشــغل تیرضــا زانیــبخــش باشــد ، م

 حیهـا حالـت تفـر انـهیافـراد کـارکردن بـا را یبرخـ يمتفاوت اسـت . بـه عنـوان مثـال بـرا گریکدیبا  یشغل فیوظا

کـردن خـود  ریـاز افـراد از درگ ياریخسـته کننـده تـر از ان وجـود نـدارد. بسـ يکـار گـرید یبعضـ دگاهیدارد و د

 ی) لـذت مـ انیـپـروژه ( از آغـاز تـا پا ایـطـرح  کیـ ي، حل تعـارض هـا و اجـرا يریگ میتصم رینظ ییتهایدر فعال

رشـد ،  ياسـاس فقـدان فرصـت بـرا نیـ. بـر ا دندارنـ تهـایفعال نیـبـه انجـام دادن ا يعالقـه ا گـرید یبرند و بعض

نسـبت بـه  يکمتـر تیاز افـراد عالقـه و رضـا ياریشـود بسـ یباعـث مـ شـرفتیو پ يچالش ، تنـوع ، خودمختـار

کـه  یآنـان از وجـوه مختلـف شـغل تیرضـا ریافـراد تحـت تـأث یکلـ تیرضـا نیشغل خود داشـته باشـند . همچنـ

 ایـفهـم و  ت،کجیـکفا یبـ يکارفرمـا ایـ سیرئـ کیـوجـود  لمثـا ي. بـراردیـگ یعهده دار ان هسـتند ، شـکل مـ

 ایـفـرد را از شـغل  یکلـ تیتوانـد رضـا یرشـد و تحـول مـ يو فرصـت انـدك بـرا نییبدرفتار،حقوق و دستمزد پا

 .)94:1382،  یکار خود کاهش دهد ( ساعتچ

 نیـدارد . ا دیـتأک یشـغل تیعـدم رضـا ایـ یشـغل تیرضـا يمشـاغل بـر جنبـه هـا یدر طراح هینظر نیا

داشــته  تیانجــام داد کــه کارکنــان از شــغل خــود احســاس رضــا يتــوان بــه گونــه ا یمشــاغل را مــ یروش طراحــ

ــه کــارگ ــا يریباشــند . در ب ــد ، از طر نی  ماغلاز شــ ینــیکــردن عناصــر مع یغنــ قیــروش ، صــاحبنظران معتقدن

 .داد شیشاغالن را افزا یافراد موثر بود و اثربخش یروان رحاالتییتوان در تغ یم

 : عبارتند از وهیش نیمهم در ا یو ابعاد شغل عوامل

 مهارت ها :  تنوع )1

ــاگون ــرا ییمهــارت هــا یتعــداد و گون  ازمنــدین يا فــهیکــه وظ یانجــام کــار الزم اســت ، هنگــام يکــه ب

کــه آن را  يفــرد ياز ســو فــهیمختلــف باشــد ، آن وظ يمهــارت هــا و اســتعداد هــا  ایــ زیــتــالش برانگ يتهــایفعال

 .شود یم یدار تلق یدهد ، معن یانجام م

 



 بودن کار:  مشخص )2

مشـخص دارد. بـه  يواحـد کـار کیـبـه عنـوان  لیـبـه تکم ازیـاست کـه شـغل تـا آن درجـه ن يدرجه ا

 دایـپ يشـتریدار بـودن ب یدهـد ، احسـاس معنـ یواحـد کامـل کـار را انجـام مـ کیـکـه فـرد  یوقت گریعبارت د

 .کند یم

 : يکار ای يا فهیوظ تییاهم )3

کـار پزشـکان  ریگـذارد ماننـد تـأث یمـ يسـازمان برجـا ایـ گـریکه شـغل در افـراد د يا یاثربخش زانیم 

 .مارانیب يدر مداوا

 عمل و استقالل :  يآزاد )4

ــب ــرا يآزاد انگری ــه اج ــبت ب ــد نس ــل کارمن ــ يعم ــتفاده از بص ــرح ، و اس ــود  رتیط ــت ، خ ــخص اس مش

 .مفهوم است نیدر ا یاساس یژگیو یرتیمد

 : بازخورد )5

 یدارنــد و آگــاه مــ یمــ افــتیو عملکــرد کــار خــود در یکــه افــراد نســبت بــه اثربخشــ یاطالعــات زانیــم 

 .موثر است جیآنها در کسب نتا يشوند که تا چه اندازه کوشش ها

دار بـودن شـغل ،  ی: احسـاس معنـ لیـمهـم از قب یروش هـر کـدام از سلسـله حـاالت روانـ نیا براساس

 تیو رضـا يبـر بـازده کـار یمتفـاوت راتیتـأث يدارا جینسـبت بـه نتـا یو آگـاه جیدر برابـر نتـا تیاحساس مسـئول

 حیزه در تشـریـاسـت ، بـه و هیـنظر کیـفقـط  یشـغل يهـا یژگـیفرد دارد. الزم به ذکـر اسـت کـه مـدل و یشغل

هســتند ، مــوثر اســت . بــر  یشناســ بــایو ز ی، معرفــت شناســ ییاقــدام ،خودشــکوفا يازهــایکــه ن يافــراد يرفتــار

 زهیــمــدل انگ نیــاز آنهــا ، در ا کیــهر یروانــ يشــغل و واکــنش هــا یابعــاد اصــل نیشــده بــ انیــاســاس روابــط ب

 .)7-104: 1383، نیدجوادی) ( س 3حد خود خواهد بود ( نمودار  نیدر باالتر یشغل

 

 

 

 

 

 

 



 يکار زشیمربوط به انگ یشغل يها یژگیو الگوي                              

 

 یو شخص یشغل جینتا مهم یروان يحالتها شغل یابعاد اصل
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 : انصاف گرونبرگ هینظر .2

عادالنــه  یپاداشــ افـتیشــده ، بـر اســاس مفهــوم در انیـ) ب1976انصــاف کـه توســط گرونبــرگ (  هیـنظر

ادراك از  ریخــود از ســازمان را کــه تحــت تــأث يافتهــایدر هیــتــالش انجــام شــده اســتوار اســت. کارکنــان کل يبــرا

ــنســبت در ــ یافتی ــازمان م ــود از س ــا در یخ ــباشــد ب ــا یِافتی ــ ریس ــازمان م ــان آن س ــان در  ،ســنجند  یکارکن آن

، امـا  رنـدیگ ی، درخـدمت اهـداف سـازمان قـرار مـ يشـتریب يتمندیبـا حالـت رضـا ضیصورت احساس عدم تبعـ

ــ ــاس تبع ــر احس ــدینما ضیاگ ــر ن ــاداش کمت ــود پ ــاران خ ــه از همک ــوند ک ــه ش ــتیدر يو متوج ــ اف ــد ،  یم کنن



ــ یتیاحســاس نارضــا ــه تســامح ، پرخاشــگر یم ــل و... مــ يکننــد و دســت ب ــد (ســ ی، تعل  1383ن،یوادجــ دیزنن

فـرد نسـبت بـه کـار ،  یذاتـ ایـ یرغـم عالقـه درونـ یکـرد کـه علـ ینیب شیتوان پ یم هینظر نی) بر اساس ا223:

ارائـه نگـردد ، کارکنـان از شـغل  يسـاالر سـتهیعـدل و انصـاف و شا هیـکـار بـر پا طیدر محـ هیـتنب ایـاگر پاداش 

ه همکـار متوجـه شـود بـ ینباشـد ، وقتـ آمـدکـارکردن فـرد در لیـاگـر تنهـا دل یخواهند شـد . حتـ یخود ناراض

 .)95: 1382،  یخواهد شد. ( ساعتچ یشود ، از شغل خود ناراض یداده م ازیامت شتریکم کارتر او ب

کنـد تـا  یو سـنوات خـدمت طراحـ یسـتگیجبـران خـدمات را بـر اسـاس شا سـتمیس دیـسازمان با حال

ـــ ـــراد احســـاس تبع ـــ ضیاف ـــدالت یو ب ـــد و در نت یع ـــ جـــهینکنن ـــته نشود(س ـــرد مثبتشـــان کاس  دیاز عملک

 .)223: 1383ن،یجواد

 گروه مرجع :  هینظر  .3

، بلکـه  ردیـگ ینمـ و عالئـق فـرد را در نظـر ازهـایبـه عنـوان نقطـه عطـف ؛ خـودِ خواسـتها، ن هینظر نیا

 نینگـرد ،چنـ یو ارشـاد بـه آنهـا مـ تیهـدا يدهـد کـه فـرد بـرا یرا مـورد نظـر قـرار مـ یو عالئق گروه دگاهید

ــه گــروه مرجــع معروفنــد، ا یگروهــ ــب ــرد را از  یابیارزشــ یچگــونگ زیــو ن ایــو نگــرش را از دن دیــگروههــا د نی ف

ــا  یمــ فــرض هیــنظر نیــکننــد .  ا یمــ نیــیتع طیگونــاگون در محــ يدارهایــپد کنــد کــه چــون افــراد خــود را ب

تـوان  یمـ هیـنظر نیـشـود .بنـابر ا یکننـد کـه بـا آنهـا بـه انصـاف رفتـار مـ نیـیکننـد تـا تع یم سهیمقا نیریسا

گـروه مرجـعِ شـخص را بـرآورد ، شـخص شـغل مـورد  طیکه اگر شـغل ،عالئـق و خواسـتها و شـراکرد  ینیب شیپ

نخواهـد  ينشـود ، بـه شـغل مـورد نظـر عالقـه ا نی) و اگـر چنـیشـغل ينظر را دوسـت خواهـد داشـت ( خشـنود

ــابرایشــغل يداشــت( ناخشــنود  یمــ لیشــاغالن را تســه یشــغل تیاز گــروه مرجــع درك رضــا ی، آگــاه نی) ؛ بن

 ) 319: 1384کند ( کورمن، ترجمه شکرکن ، 

کـه  افـتیتـوان در یآنهـا مـ جیکنـد و از نتـا یمـ تیـحما کـردیرو نیـاز ا يمتعـدد يپژوهشـها هرچنـد

بــه عمــل آمــده  یشــغل تیرضــا نــهیکــه در زم يمطالعــات متعــدد ریتفســ يتوانــد بــرا یگــروه مرجــع مــ يالگــو

 يهــا دهیــگــروه از پد يو بــا ارزشــها یگروهــ دیــاز مــردم بــا عقا ی، برخــ نیــرود. بــا وجــود ا یاســت، بــه کــار مــ

ــا بســ یهمداســتان مــ ــن ياریشــوند ، ام ــل ا زی ــدر مقاب ــ نی دهنــد (هــومن  یفشــارها از خــود مقاومــت نشــان م

،1381 :17(. 

 : ازهاین  هینظر .4 

 یکـه مـ کـهیاسـت ، تـا جائ کیـمـازلو نزد يازهـایسلسـله مراتـب ن هیـبـه نظر يادیبه مقدار ز هینظر نیا

 تیمــازلو ، عــام تــر اســت و رضــا يازهــاین هیــبــه حســاب آورد .  البتــه ناگفتــه نمانــد کــه نظر یکــیتــوان آنهــا را 

هـر فـرد کـه  یشـغل تیرضـا زانیـ، م ازهـاین هیـ. بـر اسـاس نظرردیـو محدوده آن قـرار گ رهیتواند در دا یم یشغل

کــار و احــراز  قیــکــه از طر ییازهــایدارد : اول ، آن مقــدار از ن یشــود بــه دو عامــل بســتگ یاز اشــتغال حاصــل مــ

ــأم تیــموفق ــکــه از طر ازهــایگــردد . دوم ، آن مقــدار از ن یمــ نیمــورد نظــر ت ــه کــار مــورد نظــر ،  قی اشــتغال ب



ــاق نیتــأم ــد . نت یمــ ینشــده ب  تیرضــا زانیــشــود ، م یعوامــل اول و دوم حاصــل مــ یرســکــه از بر يا جــهیمان

از  یرا تـابع يرضـامند هیـنظر نیـ، ا گـرید انیـ). بـه ب100:1384،  يآبـاد عیکنـد ( شـف یمـ نیفرد را معـ یشغل

بـه عنـوان  ازهـایدانـد. ن یمـ یو روان شـناخت یجسـم يازهـایفـرد ، شـامل ن يازهـاین يو ارضـا ییکـامروا زانیم

 یذهنــ يوارزش هــا آرز کــهیشــود. در حال یمــ یانســان ، کــه در همــه افــراد مشــابه اســت، تلقــ ینــیع اجــاتیاحت

 .)89:1374کند ( ازکمپ ، ترجمه ماهر ، یفرق م گریشخص به شخص د کیفرد است که از 

 : هرزبرگ هینظر .5

ــا ــنظر نی ــا هی ــا نامه ــنظر " يب ــنظر "و  "یبهداشــت یزشــیانگ هی ــامل هی ــرگ  یدو ع ــن "هرزب ــروف  زی مع

 تیمنجـر بـه رضـا یرونـیب ایـ ی( درونـ یدهـد کـه چـه عـوامل یمـ حیتوضـ یشـغل تیرضا یدو عامل هیاست . نظر

دو اصــل  قبرطبــ ازیــدو نــوع ن نیــهرزبــرگ ، ا ي). بــه ادعــا1959گــردد . ( هرزبــرگ و همکــاران ،  یشــاغالن مــ

 نیـکـه ا یکننـد. عـوامل یعمـل مـ یدر جهـت اجتنـاب از درد و نـاراحت یبـدن يازهـایکننـد. ن یمتفاوت عمل مـ

ــ ازهــاین ــر مــ یرا ب ــرگ کــه –کنــد  یاث ــ " بهداشــتی عوامــل " را آنهــا هرزب ــاراحت مــی –نامــد  یم ــد ن را  یتوان

،  یروانشـناخت يازهـاین گـرید يشـود. از سـو يتوانـد موجـب خشـنود یکنـد. امـا نمـ ياز آن دور ایـکاهش دهد 

 –آن يکنــد. ارضــاء کننــده هــا یاســت و براســاس اصــل لــذت عمــل مــ تیــو فرد تیــو خالق شــرفتی، دانــش ، پ

توانــد موجبــات  یفقــدان آن نمــ یگــردد. ولــ يد موجــب خشــنودتوانــ یمــ –شــودیخوانــده م " زنــدهبرانگی "کــه

کنـد .  یمـ یتلقـ گریکـدیرا مسـتقل از  يرضـامندو نا يرا فـراهم آورد . هرزبـرگ رضـامند ینـاراحت ایـعدم لـذت 

امکـان دارد بـه  یعنـینداشـته باشـند ،  ایـوجـود داشـته باشـند  یتواننـد بـه درجـات یم يگریمستقل از د کیهر 

 . نباشد ایشغل واحد ، ارضاءکننده باشد  کیگوناگون  يطور همزمان در رابطه با جنبه ها

ــرگ ــ هرزب ــ یو م ــه رضــا رزی ــد ک ــ تیمعتقدن ــدنبال م ــاال را ب ــاال ، عملکــرد ب ــآورد . از ا یب ــرا نی  يرو ب

و ماننـد آن متوسـل  ی، چـرخش شـغل یسـازي  شـغل یو غنـ ی: توسـعه شـغل لیـاز قب یبـه اقـدامات دیآن با جادیا

 . شد

را  یتیاز شــغل و عوامــل نارضــا تیتــوان عامــل رضــا یدر مطالعــات خــود متوجــه شــد کــه مــ هرزبــرگ

عوامــل  "شــود را  یکارکنــان از شــغل مــ تیرا کــه منجــر بــه رضــا یعــوامل يقــرار داد . و یجداگانــه مــورد برســ

عوامــل  ایــ "عوامــل ابقــا  "آورد  یرکنــان را فــراهم مــکا یتیرا کــه موجبــات نارضــا یو عــوامل دیــنام " یزشــیانگ

شـوند افــراد  یموفـق مـ یدر صـورت یو خـدمات یصـنعت يکـرد.  بـه نظـر هرزبـرگ ، واحـدها يبهداشـت نامگـذار

ــد و ن یرا بخــوب ــایجــذب کنن ــار يازه ــد:  اوالً : ک ــه بتوانن ــد ک ــان را ارضــاء کنن ــه  يآن ــد ک ــا عرضــه کنن ــه آنه ب

بــه رشــد و  ازیــســطح ســوم ( ن يازهــاین يارضــا ی: کــار را بــا توجــه بــه چگــونگ اًیــرا جلــب کنــد . ثان تشــانیرضا

سـازمان بـر اسـاس تححـق  یعنـی،  رنـدیبـالقوه در فـرد) در نظـر بگ يروهـایو ن يفکـر يشکوفا شـدن اسـتعدادها

ــظرف ــ تی ــر یروح ــتعدادها يو فک ــناخت اس ــد  و ش ــارگر و کارمن ــار  يو يک ــه ک ــه ب ــث عالق ــر –باع ــاس ب  اس

شــود و امکانــات   یکــار ســازمان مــورد نظــر اســت ، مــ انیــکــه در جر ییهــا تمســئولی احســاس و –آن  عــتطبی

 جـهینت نیـسـازد.هرزبرگ بـه ا یفـرد را فـراهم مـ يو پرداخـت دسـتمزد برابـر بـا کوشـش هـا  يو حرفه ا یشغل



رضـاء دارنـد و اگـر ا تیشـود کـه از کـار خـود رضـا یفـرد ارضـاء گـردد، گفتـه مـ يازهـاین نگونـهیکه اگـر ا دیرس

 لیـقب نیـا يتوانـد بـا ارضـا یکننـد . سـازمان مـ یمـ یتینشود ، در رابطه با آن سـازمان و کارشـان اظهـار نارضـا

ــاین ــا ازه ــ یتی، نارض ــد و حت ــاهش ده ــا را ک ــاز م یآنه ــ انی ــردارد ( هرس ــد،  یب ــه بن ــه عالق ــارد، ترجم و بالنچ

60:1378-3(. 

 مازلو يازهایسلسله مراتب ن هینظر .6

ــازمان روانشناســان ــر ا شــتریب یس ــب ــب ن نی ــله مرات ــه سلس ــد ک ــباورن ــدر نظر ازی ــ هی ــازلو ، در بررس  یم

کنـد کـه بـه  یرا مشـخص مـ یانسـان يازهـایپـنج نـوع از ن هیـنظر نیـاسـت . ا ریکاربرد پـذ یشغل يمند تیرضا

( مثـل  یمنـیبـه ا ازیـ( مثـل : غـذا ، آب ، هـوا ) ، ن يتنکـرد يازهـایبـه بـاال عبارتنـد : ن نییاز پـا تیـاهم بیترت

مــن  يازهـای) ، ن یو تعلـق گروهــ رشی(مثــل عشـق ، پــذ یاجتمـاع يازهــای)، ن ياقتصـاد یمنــیاز خطـر و ا يدور

ــ ــ ای ــا شــرفتیذات ( پ انتیص ــ،تأ یی، شناس ــاز یی) ، خودشــکوفا يو احســاس ارزشــمند دیی ــل س ــل بالفع  ي( مث

بـرآورده شـود ،  یتـر بـه طـور نسـب یاساسـ يازهـاین یتـمـازلو ، تنهـا وق يبالقوه ) . به ادعـا يحداکثر استعداد ها

کـه دارنـد بـرآورده شـوند ،  یتیهـا بـا توجـه بـه مـوقع ازیـن نیـچنانچـه ا ردویـگ یباال مـد نظـر قـرار مـ يازهاین

شـود کـه  نیـینکتـه تع نیـبـا توجـه بـه ا دیـبا یشـغل يمنـد تیرو رضـا نیـشـود . از ا یمـ جـادیا یشغل تیرضا

 یمنـی، ا يفـرد ياو جنبـه غالـب دارد. ممکـن اسـت بـرا ياسـت کـه بـرا ییازهـاین يشغل فـرد چگونـه پاسـخگو

ــرا کــهیباشــد ، در حال ازیــن کیــ ياقتصــاد ــه خودشــکوفا ازیــن يگــرید يب  یعــیرو، طب نیــمطــرح باشــد. از ا ییب

 . در افراد شود يمند تیمتفاوت رضا اریآمدن  سطوح بس دیشغل واحد بتواند موجب پد کیاست که 

توانـد بـا توجـه  یکـرده انـد کـه سـازمان مـ هیـته یفهرسـت هیـنظر نیـا هیـ) بر پا1998و شن ( الوسون

فهرسـت در جـدول  نیـآنهـا شـود. ا یشـغل تیدر آن قـرار دارد ، موجـب فـراهم آوردن رضـا فـرد کـه یبه سـطح

ز ، جــدا ا ازهـایاز ســطوح ن کیـهـر  يشـود بــرا یمــ دهیـجـدول د نیــنشـان داده شـده اســت . چنانکـه در ا 2-3

ط کـار یسـود ببـرد ، محـ ازهـایارضـاء ن يخـود بـرا یاجتمـاع  طیتوانـد از محـ یفـرد مـ یکه به گونه کلـ یعوامل

 يریکنـد تـداب یمـ دایـبـروز پ یکـه در سـطوح مختلـف سـازمان ازهـاین نیـا يبـرا یتواند به گونه اختصاص یم زین

 .)19:1381(هومن ، دیاتخاذ نما

 

 

 

 

 

 



 

 آن در سازمان يارضا يو روشها ازهایمراتب نسلسله                        

 ي سازمانیارضاء کننده ها ارضاء کننده هاي کلی سطح نیاز

 دستمزد، پاداش، منافع جانبی غذا، آب، استراحت فیزیولوژیکی

موقعیتهــاي کــاري ایمنــی، امنیــت  ایمنی، اطمینان، ثبات،  محافظ امنیت

 شغلی

 پیوســـته گروهـــی،بهـــم  کـــار محبت، عاطفه، تعلق اجتماعی

ــتانه، ــتی دوس ــویت در  سرپرس عض

 گروه

بــــازخورد از  عنــــوان شــــغلی، احترام به خود، احترام از دیگران عزت نفس

 بازخورد از ارباب رجوع مدیران،

ــراي  شــغل چــاش انگیــز، مقام، وجهه، اعتبار، رشد ، پیشرفت خودشکوفایی فرصــت ب

 ارتقاء

 

 

 :یشغل تیسازنده رضا عوامل

 يازهـایمهـم اسـت کـه افـراد بـا ن ارینکتـه بسـ نیـشـود ، ذکـر ا یصحبت مـ یشغل تیدرباره رضا یوقت

پردازنــد .  یبــه رقابـت در رفتــار مـ وسـتهیاز آنهـا بـه گونــه پ کیــشــوند و هـر  یوارد ســازمان مـ یمتفـاوت اریبسـ

راد اساسـا بـا پـول افـ ینـدارد. برخـ ازهـاین نیـدر ا یکسـانی يهایرومنـدیهـا و ن زهیـبه گونـه کامـل آم يفرد چیه

خــود هســتند . بــا آنکــه در نظــر گــرفتن  تیــحــس امن يتنهــا بــه فکــر ارضــا گــرید یشــوند و برخــ یمــ یراضــ

 تیتـوان دربـاره آنچـه باعـث رضـا یکـه مـ سـتیاسـت ، امـا بـدان معنـا ن یمهمـ اریمطلـب بسـ يفـرد يتفاوتها

  رانیمـد يعمـده  و مهـم بـرا رسـشپ کیـرو  نیـ. از ا اوردیـبـه عمـل ن یاساسـ يهـا ینـیب شیکارکنان است پـ

 .خواهد یاست که کارکنان واقعاً از شغل خود چه م نیو پژوهشگران رفتار کار وجود دارد و آن ا



عوامـل مـوثر در ان تمرکـز  ينظـر يهـا هیـاغلـب برگسـترش پا یشـغل تیدربـاره رضـا ریـاخ يپژوهشها

ــهی ــت . از ا افت ــاس ــ نی ــف تقس ــگران مختل ــد میرو ، پژوهش ــاگون يهایبن ــازنده رضــا یگون ــل س ــغل تیاز عوام   یش

 :نمود میفوق اشاره خواه يهایبند میاز تقس یبه برخ نجایارائه داده اند ، که در ا

 ) :1976 ( لوکه

ــد میتقســ نیاز نخســت یکــی ــل ســازنده رضــا يهــا يبن ــه عوام ــوط ب ــه داده  یشــغل تیمرب ــه ارائ را لوک

 :وجود دارد یشغل تیدرباره عوامل رضا يفکر ةسه مکتب عمد ياست . به اعتقاد و

 دیــکــار تأک يمناســب بــرا یکــیزیف طیاز همــه بــر شــرا شی: کــه بــ ياقتصــاد یکــیزیعوامــل ف .1

 .دارد

بــه  یو کــار گروهــ يمــوثر ، ارتبــاط کــار یسرپرســت تیــبــر اهم شــتری: کــه ب یعوامــل اجتمــاع .2

 . تمرکز دارد وستهیهم پ

ــماه .3 ــاس تأک تی ــر احس ــه ب ــار : ک ــک ــدارد ، و از طر دی ــا قی ــام وظ ــ یفیانج ــر روان ــه از نظ  یک

 .شود یاست ، ارضاء م زیچالش برانگ

، حجـم کـار و کنتـرل  تهایشـغل، مسـئول يهـا یژگـیوابطتـه بـه کـار ماننـد و يرهـایاعتقاد لوکـه متغ به

ــرا ــا ب ــر راهبرده ــها يب ــغل يدرك نگرش ــاز اهم یش ــتریب تی ــت ز يش ــوردار اس ــبرخ ــبب ا رای ــادیس ــأث ج  راتیت

 .)39: 1381،به نقل از هومن ، 1999،  تسیگردد (را یم رومندین یآن یتیموقع

  

 ) :1985( واسترومیو ن سیوید

ــد ــد نتــا واســترومیو ن سیوی ــ ینشــان مــ قــاتیاز تحق ياریبســ جیاعتقــاد دارن چــون  یعــوامل نیدهــد ب

ــد و  الت،یجــنس، ســن، ســطح تحصــ ــغل ترضــای و …ســطح درآم ــرابطــه وجــود دارد و آن را تائ یش ــرده  دی ک

  .است

  :عبارتند از واستورمیو ن سیدیاز نظر د یشغل تیعوامل موثر و مرتبط با رضا نیاز مهمتر یبرخ

 ) : مونث –جنس (مذکر -1

نشـده لکـن  دهیـد يدار یمعنـ يآنـان از شـغل رابطـه آمـار تیکارکنـان بـا رضـا تیجنسـ انمیـ اگرچه 

  .کار با مردان متفاوت است طیقابل ذکر است که مشکالت زنان در مح

 ): ی(گروه سنسن -2



ــاالتر مــ ــرا یبــه همــان نســبت کــه ســن کارکنــان ب و اعتبــار  تیــاز شغلشــان اهم تیرضــا يرود آنهــا ب

 .شوند یقائل م يشتریب

 سطح درآمد:   -3

نشــان  قــاتیدهــد. تحق یقــرار مــ ریبــه آن را تحــت تــاث لیــتما زانیــســطح درآمــد کارکنــان از شــغل، م

حقـوق  یکمـ لیـهسـتند بـه دل يدارنـد و غالبـاَ کارمنـدان جـوانتر ینیکه سـطح درآمـد پـائ یهائداده است گروه

   .دارند شیبه حفظ شغل خو يکمتر لیتما

 ): یسطح شغل (سازمان  -4

 شــتریب یشــغل تیاســت کــه هرچــه ســطح شــغل بــاالتر باشــد، رضــا نیــهــا ا افتــهی نیدارتریــاز پا یکــی

 .از مشاغل گرید یبرخ يقائل است تا برا يشتریاز مشاغل ارزش ب یبعض يرفته برا همیاست. اجتماع رو

 : التیسطح تحص  -5

رابطــه معکــوس و  يمســاو طیآنــان از شــغل در شــرا تیافــراد بــا رضــا التیســطح تحصــ انیــم

 یشـغل تیفـرد بـاالتر باشـد رضـا التیهرچـه سـطح تحصـ يمسـاو طیدر شـرا یعنـیشده اسـت.  دهید يداریمعن

 سـهیرا بـا آنهـا مقا دخـو ازاتیـهسـتند کـه امت يمرجـع بـاالتر يگروههـا يافـراد دارا نیـا رایـاسـت ز ترنییاو پا

 .شوندیم یناراض شتریب نندیب یتر م نییکنند و چون خود را پا یم

 ) :ییگرا (تخصص یشغل يمحتوا -6

ــر  ــوا یحــاک يشــواهد معتب ــوع در محت ــه هرچــه تن ــد ک ــراد  يباشــد خشــنود شــتریشــغل ب ياز آنن اف

 .است شتریب ریدرگ

 :یسازمان جو  -7

قـرار دهـد و منظـور  ریرا تحـت تـاث یشـغل تیعملکـرد و رضـا زش،یـتوانـد انگ یمـ یجو سـازمان ایفضا  

 .کنند یاست که کارکنان سازمان در آن کار م یطیاز آن مح

 : یسرپرست  -8

 .مثبت دارد یهمبستگ یشغل يرفتار با مالحظه سرپرست ظاهراَ با خشنود یبه طور کل

 : يریگ میمشارکت در تصم  -9

 یهمبسـتگ یشـغل تیکـه بـه کـار آنـان مربـوط اسـت بـا رضـا یماتیدر تصـم ردسـتانیدرجه مشارکت ز

خـود مشـارکت داشـته  یشـغل تیـمربـوط بـه موقع يریـگ میکارکنـان دوسـت دارنـد در تصـم شـتریمثبت دارد. ب

 .باشند



 اندازه سازمان:  -10

ــوچک  ــدازه (ک ــ یان ــ ای ــازمان،یبزرگ ــوس  ) س ــاط معک ــب ارتب ــنوداغل ــا خش ــغل يب ــواهد یش  يدارد. ش

 .ابدی یکاهش م جیبه تدر يشوند خشنود یکه سازمانها بزرگتر م یوجود دارد که به همان نسبت

 وضوح شغل:   -11

 تیـحکا يبـودن شـغل، از روابـط مثبـت بـا خشـنود نیماننـد وضـوح و معـ یمطالعات مربوط بـه عـوامل

 .کنند یم

 وضوح نقش:  -12

کـه نقـش فـرد  ی. هنگـامگـرانیبـودن روابـط و مناسـبات فـرد بـا د نیواضـح و معـ یعنـیوضوح نقـش  

 .دارد يشتریب یشغل يواضح باشد خشنود

 بازخور:  - 13

 یو مســتمر مــ قیــکارشــان آگــاه شــوند. ارائــه بــازخور دق جــهیهســتند تــا از نت لیــکارکنــان معمــوالَ ما

 .دهد شیرا افزا یشغل يتواند خشنود

 شغل: يزیچالش انگ  -14

تـوان بـه عنـوان عوامــل  یرا مـ يفـرد يمهارتهـا يریاهـداف دشـوار و بـه کــارگ ت،یـتنـوع شـغل، خالق 

 .شغل برشمرد يزیچالش انگ

 شغل:  يساز یغن  -15

و  یالقـاء روح مبـارزه طلبـ قیـکارکنـان از طر يسـطوح بـاال يازهـایتوجـه بـه ن یعنـیشـغل  يساز یغن

ــه شــاغل، بد شــتریب تیــدادن شــانس موفق ــه آنچنــان رضــا لهینوســیاز درون شــغل ب  دایــدســت پ یتیکارکنــان ب

 .انجام خواهند داد احسنسرپرست، کار خود را به نحو  قیخواهند کرد که بدون توجه به نظارت دق

 گروه:  کیو کار در  یتعامل اجتماع -16

ــروه همت ــل در گ ــهیعام ــا ش ــش ن تیرض ــت،یبخ ــام س ــل هنگ ــا یتعام ــ تیرض ــد ب ــش خواه ــه: بخ ود ک

و  سـازدیرا آسـان م گـرانیرفتـار د ینـیب شیامـر پـ نیـا رایـفـرد مشـابه باشـند. ز يبا نگرشـها گرانید ينگرشها

 گـرانید يفـرد از سـو رشیاسـت کـه بـه پـذ نیـا ي. مـورد بعـددیـآ یاعتبار بـه شـمار مـ یشخص نوع يبرا نیا

 .)35-39: 1381سازد( هومن ،  لیو حصول اهداف را تسه نجامدیب

 

 



 : کورمن 

 : نمود میتوان  به دو طبقه تقس یرا م یشغل تیرضا يمعتقد است همبسته ها کورمن

 : یطیعوامل مح .1

تعامـل  ع،یـترف يمالحظـه کـار ، دسـتمزد ، فرصـت هـا يشـغل ، رهبـر يسطح شغل ، محتـوا  .2

 .گروه کیو کار در  یاجتماع

 : یعوامل شخص .3

 .و تجربه و مانند آن تیو جنس التیسن ، سطح تحص  .4

، اسـتقالل و تنـوع بـاالتر باشـد، مطلـوب تـر اسـت، هرچنـد بـه  تیقدر شغل از لحـاظ سـطح مسـئول هر

و ماننـد آن ) ، سـطح الزم  یی، توانـا التیقـرار داشـته باشـد ( برچسـب تحصـ يکـه فـرد در سـطح بـاالتر ینسبت

 .) 102:1384باالتر باشد ( کورمن، ترجمه شکرکن ،  دیبا يکسب خشنود يبرا اتیخصوص نیا

 

 : یشغل تیو عدم رضا یشغل تیرضا يامدهایپ

، نسـبت بـه سـازمان متعهـد شـود. سـالمت  ابـدی شیفـرد افـزا يشـود بهـره ور یباعث مـ یشغل تیرضا

را  یشـغل دیـجد يشـود و مهارتهـا یفـرد از از زنـدگ تیرضـا شیشـود. باعـث افـزا نیفـرد تضـم یو ذهن یکیزیف

 )53:1381،  یامی( پ ردیبه سرعت فرا بگ

 نییپــا هیــشــود کــه روح یکارکنــان مــ  هیــروح یی، کــارا يباعــث کــاهش بهــره ور یشــغل تیرضــا عــدم

 : عبارتند از یشغل تیباشد. عالئم عدم رضا ینامطلوب م اریدر کار بس

 : شیتشو

دهـد و ممکـن اسـت بـه  یفـرد از شـغلش را نشـان مـ ياسـت کـه ناخشـنود یکلـ طیشرا کی شیتشو 

 يکــار طیبــه شــغل خــود نداشــته باشــد ، در محــ يادیــز لیــاشــکال مختلــف ظــاهر شــود. فــرد ممکــن اســت تما

ن یــا یکنــد، کــه همگــ تیشــکا يکــار طیکنــد ، از شــرا یدقتــ یخــواب آلــود شــود، فراموشــکار شــود ، در کــار بــ

 .گذارد یم يبرجا یمنف ریفرد تأث یبر سالمت ذهن طیشرا

 :  يکار بتیغ

کننـد. دو  یمـ بـتیغ شـتریدارنـد ، احتمـاالً ب يکمتـر تیکـه رضـا یدهـد، کارکنـان یمطالعات نشان مـ

 شیموجـه و حـوادثپ لیـدال ریسـا ایـ يمـاریاسـت کـه بـه علـت ب ياراد ریـغ بـتیغ یکـیوجـود دارد:  بتینوع غ

 بــتیغ يگــرینــدارد . د یشــغل تیبــا رضــا یاجتنــاب اســت و ارتبــاط رقابــلیافتــد کــه غ ینشــده اتفــاق مــ ینــیب

 .فرد است یشغل تیاز عدم رضا یاست که ناش ياریاخت



 : ردرکاریتأخ

 نیـاسـت ، ا یآورد کـه فـرد از کـارش ناراضـ یبـاور را بـه وجـود مـ نیـا بـتیهماننـد غ يگکـار ریتأخ 

اوقـات خـود را بـه اسـتراحت در  شـتریو ب سـتیقائـل ن یتـیشـغل خـود اهم يدهـد کـه فـرد بـرا یکار نشـان مـ

پرداختـه و بـه  یشخصـ يبـه تلفـن هـا شـتریشـود ، ب یهم که سـر کـار حاضـر مـ یدهد ، وقت یخانه اختصاص م

شـود ، نشـانگر  یسـر کـالس حاضـر مـ ریـکـه د ییاتالف وقـت اسـت. بـه عنـوان نمونـه دانشـجو یدر پ یطور کل

 .است یاستاد خود ناراض سینحوه تدر ایخود  یلیآن است که از رشته تحص

 خدمت :  ترك

ــرك خــدمت در  ــه در عملت ــان موجــب وقف ــکارکن ــا اتی ــازمان شــده و ج ــرا نیگزیس ــراد ب ــودن اف  ينم

ــر هز ــهیســازمان پ ــ ن ــوده و از نظــر فن ــن يو اقتصــاد یب ــر اســاس مطالعــات  زی ــامطلوب اســت. ب ــد س "ن در  "فل

تـر اسـت ، نـرخ تـرك خـدمت  نییافـراد در آن از حـد متوسـط پـا یشـغل تیرضـا زانیـکـه م یسـازمان يواحدها

باشـد و  یشـغل تیو مربـوط بـه عـدم رضـا يالتر خواهد بـود. البتـه تـرك خـدمت ممکـن اسـت ارادکارکنان آن با

 .است ریداشته باشد که خارج از کنترل مد یشخص لیدال ای

 زودرس :  یبازنشستگ

 یبازنشسـتگ يکـه تقاضـا یکارکنـان نکـهیبـر ا یوجـود دارد مبنـ يو مـک لـن شـواهد تیمطالعات اشـم

مثبـت خـود را کمتـر معطـوف بـه کـار خـود بسـازند ، از طـرف  يدارنـد نگرشـها لیـکنند ، تما یاز موعد م شیپ

هسـتند ، نسـبت بــه  یچالشــ يکـار يفرصـتها يدارنـد و دارا يتــر یعـال یسـازمان يکـه ُپســتها یکارکنـان گـرید

 .)54: 1381 ،یامیزودرس هستند ( پ یتر کمتر به دنبال بازنشستگ نییبه مشاغل سطوح پا

 

 یشغل تیود رضاوج آثار

ــاه ــا یاگ ــا جیاز نت ــم رض ــا تیمه ــب رض ــه موج ــناخت آنچ ــدازه ش ــه ان ــغل ب ــ تیاز ش ــود دارا یم  يش

 : عبارتند از جینتا نیباشد . ا یم تیاهم

 : و ترك خدمت تی) رضا الف

 نیبــ یبــرد کــه دامنــه همبســتگ یرابطــه دارنــد ، وروم پــ گریکــدیاز شــغل و تــرك خــدمت بــا  تیرضــا

ــا ــدو متغ نی ــ ریی ــا یدر بررس ــاگون ، از يه ــا  -0,25گون ــمتغ -0,42ت ــت ریی ــورتر و اس ــپس پ ــت . س در  رزیاس

 زاده محمــد. (  اســت – 0,25از شــغل و تــرك خــدمت  تیرضــا انیــم یبردنــد کــه همبســتگ یپــ یپــانزده بررســ

،1375  :98- 73(. 

و رهـا کـردن شـغل خـود پرداختـه انـد ،  یشـغل تیرضـا نیرابطـه بـ ی، که بـه بررسـ ریقرن اخ بازنگران

 یاگـر کارکنـان از شـغل خـود راضـ یعنـیبرقـرار اسـت ؛  یرابطـه منفـ کیـدو  نیـا نیدهنـد کـه بـ یگزارش مـ



ــه رهــا کــردن شــغل خــود  یباشــند ، کــار خــود را رهــا نخواهنــد ســاخت و اگــر از شــغل خــود راضــ نباشــند ، ب

،  چــاردی، ر رزیرا ارائـه داد (  پــورتر و اســت یمشــابه بــاًیگــزارش تقر زیـن 1976ورزنــد. الك در ســال  یمبـادرت مــ

40:1991(. 

 : و عملکرد تی)  رضاب

 هیــارتبــاط آن بــا عملکــرد اســت . ســه نظر یشــغل تیرضــا تنــهیمباحــث در زم نیزتــریاز بحــث انگ یکــی

 : است دهیمطرح گرد نهیزم نیدر ا

 شود یموجب عملکرد م تیرضا

 . شود یم تیباعث رضا عملکرد

 . کند یبه عنوان واسطه عمل م  تیعملکرد و رضا نی، ب پاداش

ســوم ، کــه براســاس آن پــاداش بــه  هیــبرخــوردار اســت ، امــا نظر یفیضــع تیــنخســت از حما هیــنظر دو

ــکنــد ، از حما یعمــل مــ تیعنــوان عملکــرد و رضــا ــ یبرخــوردار مــ يشــتریب تی موجــب  یباشــد. عملکــرد قبل

ــتیدر ــ اف ــاداش درون ــ( احســاس کام یپ ــ یابی ــ یشخص ــاداش برون ــوق و ترف ی) و پ ــ( حق ــ عی ــود . ا ی) م ــش  نی

مـوثر   یشـغل  تیرضـا زانیـبـرد وهـم در بـاال بـردن م یفـرد را بـاال مـ  نـدهیبه نوبه خـود هـم عملکـرد آ اشپاد

ــدزاده، ــت ( محم ــاتی). وروم در تحق 98-73:1375اس ــ ق ــه ب ــت آورد ک ــود ، بدس ــا نیخ ــغل تیرض ــو م یش  زانی

 .)85:1384،  يآباد عیوجود دارد ( شف یو عملکرد ، رابطه مثبت ییکارا

کارمنــد و کــارگر بــاال  يکــار زهیــکننــد کــه : هــر قــدر انگ یو پــورتر در کتــاب خــود مطــرح مــ رزیاســت

 یدر ســطح زیــباشــد ) عملکــرد او ن یمــ یباشــد و هرقــدر نگــرش فــرد بــه شــغلش مثبــت باشــد ( از کــارش راضــ

از کـار  تیتـر باشـد ( رضـا نییو نگـرش مثبـت نسـبت بـه کـار پـا زهیـهرقـدر انگ باال تر خواهـد بـود . بـه عکـس

 . قرار خواهد گرفت يتر نییدر سطح پا زیکمتر باشد ) عملکرد فرد ن

 :از کار بتیاز شغل و غ تی) رضاج

از محـل کــار  بـتیاز شــغل و غ تیرضـا نیمعتــدل و معکـوس بـ يدهــد کـه رابطـه ا ینشـان مـ شـواهد

 – 0,38 تـــا – 0,14از  ینشـــان داد کـــه دامنـــه همبســـتگ یبررســـ نیکارکنـــان وجـــود دارد . وروم در چنـــد

ــاســت . ا رمتغییــ ــن گــرانیو د رزیپــورتر واســت دییــمــورد تأ یبررســ نی  نقــرار گرفــت ( محمــد زاده و مهــروژا زی

،43:1375(. 

 

 

 



 : بر سازمان یشغل تیرضا ری) تأثد

داشــته باشــند ،  تیســازمان از شــغل خــود رضــا کیــدهــد کــه هرگــاه کارکنــان  یهــا نشــان مــ یابیــارز

درخواهـد آمـد (  دیـسـازمان اثـر بخـش و مف کیـخواهـد بـود  و بـه صـورت  یاثرات مثبتـ يدارا زیسازمان آنها ن

 .همان منبع)

ــالوه ــذکور ، رضــا ع ــوارد م ــر م ــا یشــغل تیب ــرید جینت ــن يگ ــامالً  راضــ زی ــان ک ــرا یدارد : کارکن  شیگ

برخوردارنــد ، طــول عمرشــان  يشــتریب یو روانــ یدارنــد . از ســالمت جســمان تیشــکا میدر مــورد تســل يکمتــر

 یمـ روروبـ يکمتـر یو باسـوانح شـغل رنـدیگ یمـ ادیـ عتریمـرتبط بـا شـغل را سـر دیـجد فیاسـت ، وظـا شتریب

 .شوند(همان منبع )

 

 :یشغل تیو اهداف سنجش رضا کاربرد

 يکمـک خواهـد کـرد تـا آنهـا کارکنانشـان را بـه طـور اثـربخش تـر رانیبـه مـد یشـغل تیرضـا سنجش

 :رود یبه کار م نهیدر چهار زم یشغل تیاداره کنند. سنجش رضا

 مشکالت بالقوه در سازمانها صیتشخ

ــ ياریبســ ــه ان ــد کــه ســنجش رضــا دهیرســ جــهینت نیاز موسســات ب ــا مســائل  یشــغل تیان در رابطــه ب

 کیـشـاهد  يریفشـار سـنج کارکنـان عمـل خواهـد کـرد . بـه عنـوان مثـال اگـر مـد کیمتنوع سازمان به عنوان 

ــ زیتمــا ــان باشــد ، آنگــاه او از شــکا تیدر رضــا ینزول ــ یاحتمــال تیاز حقــوق در کارکن ــاه  یآت ــاره حقــوق آگ درب

 .کند ياز حقوق بازنگر یتینارضا شیکشف علل افزا يرا برا شیها یتواند خط مش یشده است و لذا م

 

 : بتیعلل انتقال و غ کشف

 تیمکـرر دچـار مشـکل شـده اسـت ، ممکـن اسـت مسـأله رضـا يو انتقالهـا بـتیبه علت غ یسازمان اگر

 .قرار دهد یکارکنان از سازمان مورد بررس يریعلل کناره گ یرا به منظور بررس یشغل

 

 کارکنان يبر نگرشها یسازمان رییاثرات تغ سنجش

مختلـف در برنامـه  راتیـتغ یابیـجهـت کمـک بـه ارز يدیـتوانـد بـه طـور مف یمـ یشـغل تیرضا یبررس

 یمــ تیریمــد رییــکارکنــان ، قبــل و بعــذد از تغ ينگرشــها ســهیمقا قیــر بــرده شــود . از طرســازمان بــه کــا يهــا

 .نمود نییکارکنان تع تیرا در رضا راتییتغ نگونهیا ریتوان تأث

 



 و کارکنان تیریمد نیارتباط بهتر ب ختنیبرانگ

ــدارد ،  ياصــرار قیــتحق يآنجــا کــه در پرسشــنامه هــا از در شــناخته شــدن پاســخ دهنــده هــا وجــود ن

اســت کــه در اغلــب مــوارد امکــان ابــراز  یدرحــال نیــکننــد و ا یمــ يکارکنــان در انتقــال نظراتشــان احســاس آزاد

 کیــ عنـوان هـا بــه یبررسـ نگونــهیمواقـع ا یدر برخـ نیباشـد.، بنــابرا یمقـدور نمــ میاحساسـات بـه طــور مسـتق

توانـد  یفـوق مـ يهـا یبررسـ نیکنـد. همچنـ یسـازمان عمـل مـ يکانال امن در جهـت ارتبـاط بـا سـطوح بـاال

را فـراهم آورد تـا آنـان مسـائل  ییفرصـتها رانیمـد ي. جلسـات بـازخورد بـرا زدیـبرانگ زیـرا ن نییارتباط رو بـه پـا

 .)79:1380،يمهم را با کارکنان به بحث بگذارند ( صبور

اول شـروع شـد و بـه  یاز جنـگ جهـان شیمربـوط بـه کـار، از پـ ينگـرش هـا هیـدر زمن هیـاولمطالعات 

ــا و امر ــال گرد کــایطــور فعــال، در انگلســتان، اروپ ــدنب ــ) هــر 75. (دی ــوع شــمندانیاز اند کی ــه ن ــاره ا یب ــدرب  نی

ــه شناســان و روان شناســان ــه اند.جامع ــز مســاله ســخن گفت ــرون اخ نی ــدر ق ــاوت ر،ی ــار و  ینظــرات متف ــاره ک درب

کـار و بـاال بـردن  زهیـانگ ،یشـغل تیدر کـار، رضـا يگونـاگون کـار، اعـم از نـابرابر يشغل ارائه نموده اند.جنبه هـا

ــره ور ــا يبه ــازمان ه ــار يس ــو ،يک ــه نح ــدام ب ــر ک ــمندان و اند يه ــه دانش ــمندانیموردتوج ــد ش ــم م  ت،یریعل

 .قرار گرفته است یاقتصاد و روان شناس ،یشناس جامعه

 روان شناسان يها یبررس - الف

ــرار » کــار«از متخصصــان،  ياریماننــد بســ یشناســان و روان شناســان اجتمــاع جامعــه را مــورد توجــه ق

ــاز، برخــ ــد.در آغ ــه هــا یداده ان ــیو ک یکمــ يجنب ــه خــاص ا یف ــرار دادند.نمون ــکــار را مــورد مطالعــه ق ــوع  نی ن

» زمــان  تمطالعــات حرکــ«مطالعــاتش را  دانســت. او (F. W. Taylor) لــوریت يهــا یبررســ دیــمطالعــات را با

نــوع مطالعــات را بــه همــراه همســرش بــا  نیهمــ (Feank Gilbert) لبــرتی) پــس از او، ژ78) نــام نهــاد. (77(

 دهیـمنبعـث گرد یخـاص اجتمـاع نـهیهـا از زم یبررسـ لیـقب نی.ادیبـه انجـام رسـان» کـار -مطالعات زمـان «نام 

خـود  یـیعصـر طال يدار هیرماخـاص، سـ نـهیزم نیـشـود.در ا یمشـخص مـ»  کیکالسـ سـمیبرالیل«که با عنوان 

و  (Proudhon) از نظـر پـرودن سـتمیهمـه انسـان هـا حـاکم بـود.در قـرن ب اتیـبـر ح هیو سـرما دیگذران یرا م

شـد کـه هـر چنـد انسـان هـا  رفتـهیموضـوع پذ نیشـناخته شـد.ا یاز وجـود آدمـ یجزئ» کار» (Marx), مارکس

 دیـبـا احسـاس مف یروانـ يو ارضـا سـتیپردازنـد، امـا تنهـا کـارکرد کـار، اصـل ن یو معاش به کـار مـ يروز يبرا

 تیازشخصـ یـیکـار جز جـهیمـورد توجـه قـرار گرفـت و نت شیحاصـل کـار خـو دنیـبـا د تیبودن، احساس خالق

 .آمد یانسان به حساب م

 )1917-1858( یمطالعات جامعه شناخت -ب 

ــرا (E. Mayo) ویمــا گــر،یمــورد د در انســان و  یذهنــ يونــدهایکــار و پ یفــینشــان دادن ابعــاد ک يب

کــار را مــورد مطالعــه قــرار داد.مطالعــات او و همکــارانش در هــاتورن نشــان داد کــه  یروان شناســ نــهیکــارش، زم

و  یکمـ شیافـزا هتـوان بـ یاسـت، نمـ ییلـورگرایو پـس از او ت لـوریت يهـا شـهیاند هیـکـه پا ،یبا محاسـبات کمـ



توجـه بـه فراغـت  ،یبهداشـت يهـا نـهیهز نیسـاعات کـار، تـام نی. اسـتراحت در بـافـتیکار دسـت  یفیک يارتقا

ــســالم ن ــار، تصــح يروی ــارگر  حیک ــط ک ــارگر  -رواب ــد) و ک ــد کارمن ــارگر (کارمن ــد  -ک ــا (کارمن ــ -کارفرم ) سیرئ

 .ازندس یازعوامل مؤثربرکاررام يشبکه ا یکار، همگ یطیطمحیوبهبودشرا

 

 سالمت روان

مــورد  رهــایمتغ ریاز ســا شــتریکــار اســت کــه ب طیمحــ یروانشناســ نــهیدر زم يریــمتغ یشــغل تیضــار

و  یعوامـل سـازمان ،یمـوارد همچـون؛ مسـائل روانشـناخت ياریو بـا بسـ] 1و پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت. [ قیتحق

مفهـوم سـالمت روان اصـطالحی اسـت کـه از آن بـراي بیـان و اظهـار کـردن هـدف شـغل  مـرتبط اسـت.  یطراح

شـود. هـر فرهنگـی براسـاس معیارهـاي خـاص خـود بـه دنبـال سـالمت روان اسـت. اصی در جامعه اسـتفاده میخ

کنـد، آمـاده نمایـد. منظـور هدف هر جامعه این اسـت کـه شـرایطی را کـه سـالمت اعضـاي جامعـه را تضـمین می

ف دیگـر سـالمت از سالمت روان سالمت ابعاد خاصـی از انسـان مثـل هـوش، ذهـن، حالـت و تفکـر اوسـت. از طـر

ــی از حالت ــیاري از پژوهشروان روي یک ــت. بس ــذار اس ــراد تاثیرگ ــاي اف ــخص کردهه ــر مش ــاي اخی ــه ه ــد ک ان

ـــل از یک ـــه نق ـــتند (ب ـــرتبط هس ـــی م ـــاص روان ـــرایط خ ـــه ش ـــمی ب ـــی و جس ـــتالالت فیزیک ـــري اخ س

 .)102:1385،یمحسن

ــاً ــی هســتند  عموم ــانی مختلف ــی و بهزیســتی اگرچــه داراي مع ــی، ســالمت روان ســه  واژه بهداشــت روان

ــرار می ــورد اســتفاده ق ــه جــاي یکــدیگر م ــواردي ب ــی در م ــی را شــامل ول ــراد بهداشــت روان ــد. بعضــی از اف گیرن

. در دداننــیاند و بهداشــت روانــی مثبــت را متــرادف بــا ســالمت روانــی مبهداشــت روانــی مثبــت و منفــی دانســته

برخی متون، بهداشت روانـی بـه معنـاي سـالمت روانـی اسـت و وجـود بهداشـت روانـی در زنـدگی فـرد بـه منزلـه 

 .)18: 1382باشد (شاملو،سالم بودن او از لحاظ روانی می

هــاي فکــري و ارتبــاطی ، یــادگیري، روانــی از اوایــل کــودکی تــا لحظــه مــرگ در پــروش مهارت ســالمت

کنـد تـا در و عـزت نفـس نقـش غیرقابـل انکـار دارد. ایـن عوامـل بـه فـرد کمـک میرشد عاطفی،انعطـاف پـذیري 

ــهجامعــه به ــیس بهــداري امریکــا، اي موفقیــتگون ــردازد. (گــزارش رئ ــه ایفــاي نقــش بپ ــه نقــل از  ؛2000آمیز ب ب

 .)103:1385،یمحسن

 یسالمت روان فیتعر

 :ره می شودبهداشت روانی تعاریف زیادي شده است که به برخی از آنها اشا از

ــا ســالمت فکــر اعتقــاد دارد: ســالمت فکــر  "ســازمان بهداشــت جهــانی " ــی ی در تعریــف بهداشــت روان

عبارت است از قابلیـت ارتبـاط مـوزون و هماهنـگ بـا دیگـران، تغییـر و اصـالح محـیط فـردي و اجتمـاعی و حـل 

و  دیگـرانسـازگاري بـا تضادها و تمـایالت شخصـی بـه طـور منطقـی و عادالنـه و مناسـب تأکیـد ایـن تعریـف بـر 

 .)15:  1382محیط زندگی آنان است. (میالنی فر،



مــی گوینــد بهداشــت روانــی حالــت خاصــی از روان اســت کــه ســبب بهبــود، رشــد و  "کــاپالن و بــارون"

کمال شخصیت انسان می گردد و بـه فـرد کمـک مـی کنـد کـه بـا خـود و دیگـران سـازگاري داشـته باشـد. (میـر 

 .)7: 1375کمالی، 

سـالمت فکـر را نیـل بـه بلـوغ بـر اسـاس خصوصـیات و قـوانین  "جامعـه سـالم"در کتاب   "فروم اریک"

می داند. به عبـارت دیگـر، زنـدگی طبیعـی و تـالش بـراي زیسـتن، سـبب سـالمت روان مـی شـود. طبیعت آدمی،

ود خـ طـريبه نظر فروم سالمت فکر موقعی تأمین مـی شـود کـه فـرد بـر اسـاس ویژگـی هـا و قانونمنـدي هـاي ف

 .)101: 13 74تبریزي، ک،ترجمهیرشد کند. (ار

ــا خــود ومحــیطش، دنیــایی کــه در اطــراف اوســت و  "میلــر"نظــر  از شــخص ســالم فــردي اســت کــه ب

مردمــی کــه بــا او هســتند و همچنــین بــا اســتعدادهاي خویشــتن تطــابق کــرده اســت و چنانچــه الزم باشــد بــراي 

 .)22: 1379مایند. (حسینی،تفسیر وضعی که برایش ناخوش آیند است فعالیت می ن

اعتقاد دارد که بهداشـت روانـی عبـارت از فعـالیتی اسـت کـه باعـث مـی شـود تـا فـرد بـا "کارل منینجر"

محیط خود خوب سـازگار شـود و برداشـت فـرد از ایـن محـیط چنـان  باشـد کـه باعـث نـاراحتی خـود و دیگـران 

 .)15:  1382شود. (میالنی فر،

کـه در کـار مشـاوره و درمـان صـاحب نـام اسـت،  یص و روان پزشـکگلسـر پزشـک متخصـ امیـلیو دکتر

و  يرا بــه صــورت برقــرار ی) علــم بهداشــت روانــ1981( یروانــ يمــاریب ایــ یدر کتــابش بــا عنــوان ســالمت روانــ

 زکــامالً مســتقل ا تیــموجود کیــرا بــه عنــوان  یعمــوم یســالمت روانــ یولــ رد،یــگ یحفــظ ســالمت در نظــر مــ

 .)65:2005،  ایپد یکیکند (و یم فیتعر یروان يماریب

ــالمت ــ س ــ یروان ــادل ب ــع تع ــا نیدر واق ــه ه ــدگ يجنب ــف زن ــاع یمختل ــمان ،یاجتم ــ یجس ،  ی، روح

ــو ــانیو ه يمعن ــ یج ــا محــ يباشــد. نحــوه ا یم ــه م ــ رامونمــانیپ طیک ــ یرا اداره م ــرا میکن ــدگ يو ب ــود  یزن خ

 یشــود کــه ســالمت روانــ یباشــد، پــس آشــکارا مالحظــه مــ یبرخــوردارم یخاصــ تیــاز اهم میریــگ یمــ میتصــم

تــا چــه حــد قــادر  نکــهیمثــل ا یزنــدگ ياز جنبــه هــا ياریو شــامل بســ یروانــ يمــاریشــتر از نبــود بیب يزیــچ

باشـد  یمـ م،یـدار گـرانیکـه مـا نسـبت بـه خـود و د یو احساسـ میروبـه رو شـو یزندگ يبا درخواست ها میهست

 و شــرفتیاســت کــه بــا پ یرشــته پزشــکاز  يشــاخه ا ی).  ســالمت روانــ2005، ی(انجمــن بهداشــت شــمال شــرق

 ظیبــه شــرا یهــم معتقدنــد کــه ســالمت روانــ نیاز محققــ یســروکار دارد، برخــ یروان شــناخت یســتیحفــظ بهز

 .)2005کا،یفرد اشاره دارد (فرهنگ لغات امر یکل جانیو ه یروان شناخت

ــ در ــامع روانشناس ــگ ج ــ یو روانپزشــک یفرهن ــظ ســالمت و کفا یبهداشــت روان ــار حف ــم و ک ــرا عل  تی

و  يو اسـتعداد هـا فطـر هـاییبـه منظـور اسـتفاده مثبـت از توانا یو اجتمـاع یرفتـار شخصـ يو مطلوب ساز یروان

 .کرده است(همان منبع) فیتعر یاز اختالالت روان يریشگیپ زین



 یدو قســمت فیــتعر کیــ یبهداشــت روانــ یکنگــره جهــان نیســوم یمقــدمات ونیســیکم 1948در ســال 

 :دهد یارائه م

کـه بـا بهداشـت  يدر حـد یو عـاطف یروانـ  یاسـت کـه از نظـر جسـم یحـالت یبهداشت روانـ -1

 .را ممکن است نیفرد مطلوب تر يانطباق داشته باشد برا گرانید یروان

ــه ا -2 ــه خــوب، جامع ــرا يجامع ــ ياعضــا ياســت ب ــ يرشــد نیخــود چن ــراهم م آورد و در  یرا ف

: 1384دهد(شــاملو، ینشــان مــ يجوامــع بردبــار ریکنــد و نســبت بــه ســا یمــ نیحــال رشــد خــود را تضــم نیعــ

13-12(. 

 :را ارائه داد یاز سالمت یفیتعر 1986در سال  یسازمان بهداشت جهان

 تیـطـرف موجـب واقع کیـگـروه کـه از  ایـاسـت جهـت توانمنـد سـاختن فـرد  یعیگستره وس یسالمت

 یمـ طیمقابلـه بـا محـ ایـ طیدادن محـ رییـباعـث تغ گـریو از طـرف د ازهـایبـه آمـال و آرزوهـا و ارضـا ن دنیبخش

 .شود

روزمـره اسـت نـه  یزنـدگ يبـرا یمنبعـ کیـ یرسـد کـه سـالمت یفوق بـه نظـر مـ فیطبق تعر نیبنابرا

 یجسـمان ییبـر توانـا دیـو مثبـت اسـت کـه عـالوه بـر تاک يمفهـوم کـاربرد کیـ یزنـدگ يبرا يا لهیبه عنوان وس

-10:1384لو،؛بــه نقــل از شــام1998 لــدیورزند(اســکو ف یمــ دیــتاک زیــآنــان ن یو اجتمــاع يافــراد بــر منــابع فــرد

9(. 

ــان ســازمان ــ ،یبهداشــت جه ــا یبهداشــت روان ــه ه ــاع یســتیز يرا براســاس جنب ــتعر یو اجتم ــ فی  یم

و اســتعداد  گــرانیروابــط مــوزون بــا د جــادیفــرد اســتعداد ا يبــرا یســازمان، بهداشــت روانــ نیــکنــد.  بــه نظــر ا

( تسـازنده قائـل اســ وهیبـه شــ راتییـاسـتعداد کمــک بـه تغ ایـ یعـیو طب یاجتمــاع طیمحـ راتییـشـرکت در تغ

 .همان منبع)

 

 .)13: 1384 ،یکرده است( گنج هیرادر سه قسمت ارا فیتعر یبهداشت روان ییانجمن کانادا

 :مربوط به خود ينگرشها -

 ها جانیبر ه تسلط

 از ضعفها یآگاه

 شتنیاز خو تیرضا

 



 :گرانیمربوط به د ينگرشها  -

 یمیو صم یطوالن يهایدوست عالقه

 گروه کیتعلق به  احساس

 یو مال یانسان طیدر قبال مح تیمسئول احساس

 :یمربوط به زندگ ينگرشها -

 ها تیمسئول رشیپذ

 و امکانات قیتوسعه عال ذوق

 یشخص میاخذ تصم ییتوانا

 خوب کار کردن ذوق

 

 ها جانیبر ه تسلط مربوط به خود ينگرشها 

 از ضعفها یآگاه

 شتنیاز خو تیرضا

 یمیو صم یطوالن يهایدوست عالقه گرانیمربوط به د ينگرشها           

 گروه کیتعلق به  احساس

 یو مال یانسان طیدر قبال مح تیمسئول احساس

 ها تیمسئول رشیپذ یمربوط به زندگ ينگرشها 

 و امکانات قیتوسعه عال ذوق

 یشخص میاخذ تصم ییتوانا

 خوب کار کردن ذوق

 

 

          

 )1385(به نقل از نجات،یبهداشت روان ییاز نظر انجمن کانادا یبهداشت روان                   

 

 



 :کرده اند فیتعر نیچن نی) سالمت روان ا1962و همکاران ( سونیلون

ــالمت ــت از ا س ــهیروان عبارتس ــ نک ــه احساس ــود چ ــود، دن یخ ــه خ ــب ــدگ يای ــل زن ــراف ،مح و  یاط

بـا درآمـد خــود  يسـازش و یدارد، چگـونگ گـرانیکـه در قبــال د یتیدارد و مخصوصـاً بـا توجـه مسـئول انیـاطراف

 .(همان منبع)شتنیخو یدرمان یمکان تیو شناخت موقع

 :دیگو یکارل مننجرم

کــه باعــث  يعبارتســت از ســازش فــرد بــا جهــان اطــرافش بــه حــداکثر امکــان بــه طــور یروانــ ســالمت

). و نهایتــاً از دیـدگاه مــدیران، 1384،  يو مـوثر بـه طــور کامـل شــود(به نقـل از غضـنفر دیــو برداشـت مف يشـاد

در  رفتــاريبهداشـت روانــی در محــیط کـار یعنــی چــاره اندیشــی در مقابـل پریشــان هــاي روانـی و اخــتالل هــاي 

 1379ارکنان سـازمان و سـالم سـازي محـیط و فضـاي روانـی کـار و بهبـود مناسـبات کارکنـان. (عبـاس زادگـانک

:29(. 

 :یبهداشت روان اصول

 گرانیخود و د تیاحترام به شخص -1

 گرانیدر خود و د تهایشناختن محدود -2

 .که رفتار انسان معلول عوامل است قتیحق نیدانستن ا -3

 .وجود اوست تیکه رفتار هر فرد تابع تمام نیبه ا ییآشنا -4

 یرفتـــار و اعمـــال انســـان مـــ جـــادیکـــه ســـبب ا ییو محرکهـــا اجـــاتیاحت ییشناســـا -5

 .)28:1382گردد(شاملو،

 

 : یسالمت روان تیاهم

خـود را  یتـا فعاالنـه زنـدگ میـدار ازیـآورد مـا ن یبـه بـار مـ اتیـو ح یمـا سـرزندگ يبـرا یروان سالمت

 ی. سـالمت روانـمیتعامـل برقـرار کنـ زیـبـه صـورت احتـرام آم گـرانیکرده ، اهـدافمان را ارتقـا داده و بـا د تیهدا

از  یو برخــ اضــطرابمــا را نســبت بــه اســترس،  تیگــذارد و حساســ یمــ يمــا اثــر یبــه صــورت مثبــت بــر زنــدگ

 قــتیبخشــد. در حق یمــا را بهبــود مــ یبــازده  یســالمت جســمان نیدهــد، بنــابرا یکــاهش مــ یاشــکال افســردگ

سـالمت بـودن و  يو بـرا دیـآ یکـردن مـا بـه حسـاب مـ یخـوب زنـدگ يبـرا یاساسـ اریمنبع بسـ یسالمت روان

، بلکــه بــر  رنــداردیمــا تاث يدباشــد. امــا آن فقــط بــر رفتــار فــر یمــ يخــوب الزم و ضــرور یروابــط شخصــ جــادیا

باشــد هــیچ  یگــذارم ریتــاث زیــکــه در خــارج از کنتــرل مــا هســتند، ن یکــیزیو ف ياقتصــاد -یاجتمــاع يطهــایمح

پدیده اي به اندازه سـالمت و روانـی بـراي کارکنـان اهمیـت نـدارد و سـالمت روانـی بـه عوامـل مختلفـی بسـتگی 



دارد. تقریباً هـیچ فـردي مصـون از گرفتـار آمـدن بـه بیماریهـاي روانـی نمـی باشـد، زیـان هـاي بیمـاري روانـی را 

بــه دو دســته فــردي و اجتمــاعی تقســیم کــرد. وقتــی فــرد گرفتــار نــوعی کســالت روانــی مــی شــود از مــی تــوان 

نحوه اســتدالل و نیــز در زنــدگی خــانوادگی و از نظــر اجتمــاعی و جهــات مختلــف، یعنــی از نظــر تفکــر و شــناخت،

گــران دچــار مشــکل مــی شــود و در محــیط کــار نــاراحتی بــه نظــر مــی رســد. دی راندر برخــورد بــا ســایر همکــا

 .ترجیح می دهند کمتر با او برخورد  نمایند و به ناچار وي تنها می ماند

هاي اقتصـادي پریشـانی روانـی در محـیط هـاي کـارگري بسـیار زیـاد اسـت. حـدود چهـار در هـزار  زیان

 -درصـد آنهـا بـه علـت یکـی از اخـتالالت عصـبی 10جمعیت هر کشور را بیماري روانـی تشـکیل مـی دهنـد کـه 

 .ول سالهاي عمر خود در بیمارستان ها بستري می شوندروانی در ط

ــا  5آمــار حــاکی از آن اســت کــه  همــین ــوعی پریشــانی  10ت درصــد دیگــر ایــن جمعیــت نیــز دچــار ن

 .روانی هستند. لیکن غالباً کوشش می شود این روان پریشی بروز خارجی نداشته باشد

ایـن افـراد در شـرایط خــاص و محـیط نامناسـب قـرار بگیرنـد، نــاراحتی روانـی آنهـا بـروز پیـدا مــی  اگـر

ــادي  ــعیت اقتص ــه وض ــر چ ــت. ه ــان داده اس ــف نش ــورهاي مختل ــات در کش ــد. تحقیق ــاعی –کن ــان اجتم  کارکن

 .)30: 1379زادگان، عباس. (شد خواهد بیشتر روانی بیماري به او ابتالي احتمالباشد، تر نامناسب

 :هستند یسالمت روان يگذار بر رو ریکننده و تاث نییکه تع یعوامل

هسـتند و چـه  یکننـده سـالمت روانـ نیـیتع یچـه عـوامل میامـر الزم اسـت کـه توجـه داشـته باشـ نیا

اشــاره داشــت:  فقــر  ریــتــوان بــه مــوارد ز یعوامــل مــ نیــباشــند از جملــه ا یگــذار مــ ریآن تــاث يبــر رو یعــوامل

ــت ــ یوتنگدس ــن، جنس ــ ت،ی، س ــات و بال الت،یتحص ــتعارض ــ، تغ ای ــاع راتیی ــاری، ب یاجتم ــا يم ــم يه  یانجس

 .)2003،ی(بولتن سازمان بهداشت جهان یطیو مح یعمده، عوامل خانوادگ

 

 :تحقیقات در انجمن ملی بهداشت روانی بنابر سالمت روان يمشترك افراد دارا يها یژگیو

پذیرنــد، از کننــد، خــود را آنگونــه کــه هســتند میمی: افــراد ســالم از نظــر روانــی، احســاس راحتــی الــف

ــتعدادي ــره میاس ــود به ــمانی و ناتوانیهاي خ ــوب جس ــورد عی ــد و در م ــوده و از آن گیرن ــکیبا ب ــود ش ــاي خ ه

ــد واقعناراحــت نمی ــد، دشــواريشــوند، دی ــه دارن ــدگی را ســهل میگرایان ــد، آهاي زن ــاانگارن ــت کمــی را در  نه دق

رو بـوده و کننـد، اغلـب آرامنـد، نسـبت بـه عقایـد تـازه گشـادهحسـادت سـپري می نگرانی، تـرس، اضـطراب و یـا

برنـد، امـا داراي طیب خاطرند، شوخ طبـع هسـتند، اعتمـاد بـه نفـس دارنـد، اگرچـه از حضـور در جمـع لـذت می

ــت می ــز اهمی ــودن نی ــا ب ــه تنه ــد، ب ــتی از آن ندارن ــد و وحش ــارب  ازدهن ــه از تج ــد ک ــی برخوردارن ــیم ارزش ت

گیــرد، بــدین معنــی کــه احســاس شخصــی نســبت بــه درســت یــا غلــط بــودن امــور ان سرچشــمه میشــشخصی

 .دارند



 یدارنــد. آنهــا کوشــش مــ گــرانینســبت بــه د یاحســاس خــوب یو ذهنــ یســالمت روانــ ي: افــراد داراب

آنهـا را دوسـت داشـته  زیـن گـرانیدارنـد د لیـرا دوست بدارند و به آنهـا اعتمـاد کننـد چراکـه تما گرانیکنند تا د

باشـند و بـه آنهـا اعتمـاد  هآنهـا را دوسـت داشـت زیـن گـرانیدارنـد د لیـباشند و به آنها اعتماد کنند، چـرا کـه تما

 یگذارنـد. آنهـا بـه خـود اجـازه نمـ یتوجـه کـرده و احتـرام مـ گـرانید قیافراد قادرند که دهند به عال نیا ندینما

 ابنـدیتسـلط  گـرانیکننـد کـه بـر د ینمـ یسـع زیـو ن رنـدیشـار قـرار گمورد حملـه و ف گرانید يدهند که از سو

 . کنند یم تیاحساس مسئول گرانید هبودن با جامعه نسبت ب یکیآنها با احساس 

سـالمت روان غالبـا نسـبت بـه  يرا دارنـد. افـراد دارا یزنـدگ هایازمنـدی: آنها قدرت روبـه رو شـدن بـا نج

کننـد  یدهنـد برخـورد مـ یکـه رخ مـ وهیکننـد و بـا مشـکالت بـه همـان شـ یمـ تیاعمال خود احساس مسـئول

دارد بـا آن  رتتـا آنجـا کـه ضـرو زیـدهنـد و ن یخـود را تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت شـکل مـ طیآنها محـ نیبنابرا

 یشـوند. آنهـا بررسـ یخـود نمـ فتهیبرنـد امـا هرگـز شـ یلـذت مـ یزنـدگ نیادیـشـوند. از تجـارب بن یسازگار م

دهنـد  یتـالش خـود را صـرف آنچـه کـه انجـام مـ نیشـتریپردازنـد ب یخـارج از خـود مـ يایبا دن تجارب و تبادل

 .)25-28: 1380ی،شود(بنی جمال یم بشانینص يخرسند زیکنند و پس از انجام آن ن یم

هــاي اصــلی ســالمت روانــی ســازگاري اســت. فــردي کــه از ســالمت روان برخــوردار اســت از مالك یکــی

ــا خــود و محــیط اجتمــاعی خــود ســازگاري دارد، یعنــی نیازهــا و خواســته ــا واقعیتب ــردي هاي خــود را ب هــاي ف

 شسـازد. یکـی از ویژگـی هـاي اصـلی فـرد سـازگار آن اسـت کـه نسـبت بـه خـود و محـیطاجتماعی منطبـق می

هـاي وجـود خـود و ها، واقعیتها و نیازهـا و انتخـاب هـدفاقع بـین اسـت. بـدین معنـی کـه در ارضـاي خواسـتهو

ــراي خــود مطــرح میگیــرد. افــراد ســازگار هــدفشــرایط محــیط را در نظــر می ــل دسترســی ب ــا هاي قاب کننــد. ب

را تغییــر دهنــد، از  ودهاي خــتواننـد انگیــزه هــا و هــدفکننــد، میمشـکالت شخصــی بــه طــور عینــی برخــورد می

 .)64:1379نژاد، هاي فریبنده استفاده نکنند (نوابیمکانیسم

 

 سالمت روانی هاينظریه

 )1856-1939( فروید زیگموند

عقیده فروید اکثـر مـردم بـه درجـات مختلفـی روان نژنـد هسـتند و سـالمت روانـی یـک آرمـان اسـت  به

 .)348: 1382،ي؛ ترجمه پورافکار2003نه یک هنجار آرمانی (کاپالن و سادوك،

 )1870-1937( آدلر آلفرد

یــد کــاري اســت کــه بــر ماهیــت اجتمــاعی انســان تاکشناســان معتقدنــد کــه آدلــر اولــین روانروان اکثــر

دانـد و بـه اصـالت وجـود معتقـد اسـت هـا و تفکـراتش مینموده است و رفتار انسـان را تـا حـدودي زاییـده نگرش

باشـد بلکـه شـدن اسـت یعنـی وي و در مورد انسان دیدگاهی کلـی نگـر دارد. زنـدگی بـه عقیـده آدلـر بـودن نمی



داشـته اسـت و شـیوه زنـدگی افـراد به انتخاب مسـئولیت و معنـاداري مفـاهیم و اهـداف در شـیوه زنـدگی اعتقـاد 

ــد و محــرك اصــلی رفتــار بشــر را هــدفرا متفــاوت می ــه تصــور او هــدف ها و انتظــاراتش از آینــده میدان ــد. ب دان

ــا محــیط و پاســخگویی  ــه ســازگاري ب ــاز ب ــدگی نی ــهانســان در زن ــت کمــال ب ــذت آن و در نهای ــه ل جویی اســت ن

 .)372: 13 82 ،ي؛ ترجمه پورافکار2003جویی (کاپالن و سادوك،

 )1900-1980اریک فروم( 

باشـد بلکـه در نحـوه معتقد اسـت کـه تفـاوت شخصـیت سـالم و ناسـالم در نـوع نیازهـاي روانـی نمی وي

هـاي معقـول، مولـد و بـارور ارضـا ارضاي ایـن نیازهاسـت. بـه ایـن معنـی کـه شخصـیت سـالم نیازهـایش را از راه

 .سازدهاي نامعقول برآورده میکند. ولی انسان ناسالم آنها را از راهمی

ورزد، آفرینشــگر اســت کــه انســان داراي ســالمت روان کســی اســت کــه عمیقــاً عشــق مــی معتقــد فــروم

کنـد، بـا جهـان در پیونـد اسـت در آن ریشـه دارد و حـاکم است، خودش و جهـان را بـه شـکل عمیقـی ادراك می

ــت ــالم را داراي جه ــیت س ــروم شخص ــت. . ف ــویش اس ــت خ ــر سرنوش ــارور میب ــی گیري ب ــرین ویژگ ــد و بهت دان

ـــار ـــیت ب ـــت شخص ـــناخت اس ـــرام و ش ـــئولیت و احت ـــاس مس ـــه، احس ـــتلزم توج ـــود مس ـــه خ ـــت ک ور اس

 .)91:1385نسب، ی، کمال1973،ینی(کورس

آورد کـه مهمتـرین دسـتاورد انسـان، یعنـی شخصیت سالم بـارور بـه یـک معنـا چیـزي را بـه بـار مـی اما

بـه آنچـه در توانشـان اسـت، ها سالم با زایانـدن همـه اسـتعدادهاي بـالقوه خـود بـا تبـدیل شـدن خود است، انسان

؛ ترجمــه  1998فریننــد (شــولتز و شــولتز،شــان خــود را مــی آهــا و تواناهاییبــا تحقــق بخشــیدن بــه همــه قابلیت

 .)200: 1384،يمحمد دیس

 

 

 :سالمت روان يها اریمع

 1382فــر، یالنــیســالمت روان در نظــر گرفــت( م يارهــایتــوان بــه عنــوان مع یرا مــ ریــمــورد ز هشــت

:14(. 

 تیاحساس هو

چگونـه  تـاًیخواهـد باشـد و نها یدانـد کـه چگونـه بـوده ،اکنـون چگونـه اسـت، چگونـه مـ یسالم مـ فرد

و چـه  هـاییچـه توانا سـتیدانـد ک یاسـت.او مـ نیفـرد واقـع بـ تیوضـع یابیـباشد. در واقع فـرد سـالم در ارز دیبا

 بیـترت نیکنـد. بـد ینمـ یابیـکـه هسـت ارز يکمتـر از آن حـد ایـ شـتریدارد، خـود را ب یها و نواقصـ تیمحدود

اعتمـاد کنـد  گـرانیکنـد تـا بـه خـود و د یاسـت کـه بـه فـرد کمـک مـ يخـاطر نانیموجب اطم تیاحساس هو



ــایدر فعال ــغل یلیتحصــ یدرســ يته ــدگ یش ــاع یشخصــ یزن ــود  یو اجتم ــار خ ــدرت ابتک ــرفتن ق ــه دســت گ و ب

 .کند یجوش عمل م

 یذات ياز قوه به فعل درآوردن استعداد ها

را بشناســد و آنهــا را بــه  شیخــو ياســتعداد هــا زانیــآن اســت تــا م يســالم نخســت در جســتجو انسـان

و درجـات  گـریکنـد، بلکـه دنبـال مراتـب د ینمـ یراه تلقـ انیـآن را پا ابـدیدسـت  تیـ. او بـه هـر موقعردیـکار گ

ــم و کمــال اســت. او در کســب ا ــاالتر عل ــب ــب خــود جــوش عمــل مــ نی ــه وجــود آ یمرات  مــدنکنــد و منتظــر ب

 .شود ینم یاجبار کنند زندگ طیشرا ای یاجتماع يضرورتها

 استقالل

ــات مح یســالم از تمــام شــخص ــ يدر جهــت رشــد اســتعداد هــا یطــیفرصــتها و امکان  یخــود بهــره م

 طیکنــد بــه شــرا یاحســاس اســتقالل مــ طیاو نســبت بــه محــ نــد،یب یامــا خــود را وابســته بــه آنهــا نمــ رد،یــگ

را  ییبلکــه بــه خــود وابســته اســت در جهــت تکامــل اســتعداد هــا و تــوان خــود فرصــتها ســتیوابســته ن یطــیمح

 .کند یم جادیخود ا يبرا

 سالم یروابط اجتماع

ــراز محبــت بــه دوســتان، بســتگان و اعضــا فــرد کنــد. او  یمــ یخــانواده احســاس خوشــحال يســالم از اب

 لیـباشـد. فـرد سـالم م یمـ گـرانیهمـواره درصـدد ابـراز محبـت بـه د يفـرد نیسرشار از محبت است چن یمنبع

 .کند ابراز کند یم افتیکه در یاز محبت شیدارد ب

 گسترش مفهوم خود

در ابتـدا خـود  ردیـگ یو اشـخاص را فـرا مـ ایپهنـاور از اشـ يقلمـرو ابـد،ی یکه خـود گسـترش مـ یزمان

مجـدد و آرمانهـا را در بـر  يو ارزشـها ابـدی یتجربـه خـود وسـعت مـ شیتنها معطوف به خـود اسـت. امـا بـا افـزا

 يهـا شـهیو اند داز خـو رونیـشـود تـوجهش بـه ب یکـه انسـان بـالغ پختـه مـ یبه عبارت بهتـر هنگـام رد،یگ یم

 .ابدی یم يشتریب یدر ارتباط باشد، سالمت روان يمتنوع تر

 یعاطف تیامن

خـود  رفتنیآن پـذ نیکـه عمـده تـر ردیـگ یرا در بـر مـ تیسـالم چنـد خصوصـ تیشخصـ يهـا یژگیو

خـود را  يهـا یخـود از جملـه نقـاط ضـعف و کاسـت یهسـت يتوانند همـه جنبـه هـا یسالم م يتهایاست. شخص

 یعــاطف تیــامن يهــا صــهیخص گــریاز د یتــن بــه آن دهنــد، مــدارا بــا ناکــام رانــهیبــدون آنکــه فعــل پذ رنــد،یبپذ

 ایـبـه همـان هـدفها  افتنیـدسـت  يشـود، بلکـه بـرا ینمـ یناکـام میکند. تسل یفرد سالم موانع را تحمل م است

 يکمتــر یرا کــه از ناکــان یمتفــاوت يهــا وهیســاخته اســت شــ شیپــ يهــدف هــا ینیگزیکــه جــا يگــریاهــداف د

 .رندیگ یبرخوردار باشند به کار م



 نانهیادراك واقع ب

همـه مـردان و تمـام  یتجربـه شخصـ ایـادراك  هیـنگـرد. او بـر پا یمـ ینـیع شیسالم به جهان خـو فرد

 .ردیپذ یرا همانگونه که هست م تیپندارد و واقع یبد نم ایرا خوب  تهایموقع

 فیمهارتها و وظا

کـار، پـژوهش  قیـتوف یفـراوان داشـت. مفهـوم ضـمن دیـکـار و غـرق شـدن در آن تاک تیـبه اهم آلپورت

ــیخــاص اســت،  هــاییمهارتهــا و توانا ــه ســطح دنیرســ یعن ــا داشــتن مهارتهــایســتگیاز شا یب ــورد ن ي. ام ــم  ازی

بـه کـار  هدانـهمشـتاقانه و متع مانهیصـم يا وهیمهارتهـا را بـه شـ نیـا دیـبلکـه با سـتین یکـاف ییمناسب به تنهـا

 .دارد وندیپ یو تداوم مثبت زندگ تیگذارد. حسن تعهد کار با احساس مسئول هیبرد و از خود ما

 

 بهداشت روانی اهداف

و هدف اصـلی بهداشـت روانـی تـامین سـالمت فکـر و روان افـراد جامعـه اسـت، بـه طـور خالصـه  وظیفه

 :وار بهداشت روانی داراي چهار هدف اصلی استو فهرست

 خدماتی: -1

هــاي روانــی، بیماریــابی، جهــت تــامین ســالمت فکــر و روان افــراد جامعــه، پیشــگیري از ابــتال بــه بیماري

هــاي مبـتال بـه اخـتالالت عصــبی روانـی بـه طـور سـرپایی و یـا بسـتري، کمکدرمـان سـریع و پیگیـري بیمـاران 

 .اندمشورتی، به افرادي که دچار مشکالت روانی، اجتماعی و خانوادگی شده

 آموزشی:-2

آموزش بهداشت روانی بـه افـرادي کـه بـا بیمـاران عصـبی روانـی سـر و کـار دارنـد و همچنـین آمـوزش  

هاي موجــود در صــورت تن مــردم جهــت همکــاري و اســتفاده از ســرویسبهداشــت روانــی همگــانی و آشــنا ســاخ

ها و مشــکالت روانــی، آمــوزش روانپزشــکی بــه دانشــجویان پزشــکی و پیــرا پزشــکی، تنظــیم مواجهــه بــا اســترس

هاي بــازآموزي کوتــاه مــدت روان پزشــکی بــراي پزشــکان عمــومی جهــت آشــنایی بیشــتر علــوم پزشــکی و برنامــه

 .نظایر آن

 پژوهشی: -3

ــگیري از بیماري ــان و پیش ــروع، درم ــوه ش ــل، نح ــاره عل ــق درب ــدگیتحقی ــب مان ــی، عق ــاي روان هاي ه

ــدارس، دانشــگاه ــژوهش در م ــد پ ــات مانن ــابی، ها، ســازمانذهنــی و انحراف ــز کاری ــیس، کارخانجــات و مراک هاي پل

 .مراکز بهداشت تنظیم خانواده، مادر و کودك و نظایر آن



ــاره ایجــاد و گســترش مراکــز جــامع روانپزشــکی منطقــهدریزي بهداشــتی طــرح و برنامــه-4 اي، مراکــز رب

بهداشت مادر و کـودك و تنظـیم خـانواده، مراکـز کودکـان اسـتثنایی ، مراکـز آموزشـی جهـت بـاال بـردن کیفیـت 

هاي هاي گروهـی و ایجـاد همـاهنگی بـین برنامـهامور بهداشـتی درمـانی و سـطح آگـاهی مـردم بـه وسـیله رسـانه

ش و پــرورش .همــانطور کــه گذشــت هــدف از بهداشــت روانــی شــناخت وســیع و پیشــگیري از خــدماتی ـ آمــوز

اي ســالم، از هــاي روانــی بــراي ایجــاد جامعــهعــاطفی و رفتــاري اســت. مقابلــه بــا بیماري ،یبــروز اختالفــات خلقــ

هــا و افــراد جامعــه اســت و هــر اجتمــاعی کــه خواســتار بهزیســتی و شــادکامی افــراد خــود وظــایف اصــلی دولت

 .)51: 1382باشد باید مردم سازگار و هماهنگی پرورش دهد(میالنی فر،می

 

 :اختالل یا مشکل روانی در محیط کار علل

 :ترین علل  مشکالت روانی در محیط کار عبارتند  از عمده

 فقدان توان رهبريمدیریت ناکارآمد،  .1

زیــاد ماشــین آالت، شــرایط نامناســب محــیط کــار بــه لحــاظ فیزیکــی و مکــانی، ســر و صــداي  .2

 .نور کم، ساعات طوالنی کار، تغذیه نامناسب

ــا  .3 ــا کارکنــان ،درگیــري هــا و تضــادهاي فــردي و گروهــی کارکنــان ب رفتــار ناعادالنــه مــدیران ب

 )3:  1379یکدیگر (عباس زادگان،

 

 :بهداشت روانی در سازمان اهداف

ــا هــدف ــاعی س ــردي و اجتم ــی پیشــگیري و ایجــاد محــیط ف لم اســت و چــون بهداشــت بهداشــت روان

روانــی هــم افــراد و اجتمــاع را منفــرداً و هــم بطــور دســته جمعــی در بــر مــی گیــرد لــذا اصــل کــل در بهداشــت 

 :روانی، سالم سازي محیط فردي و اجتماعی است و براي نیل به این منظور اصول زیر را باید بکار برد

 اعتماد به نفس و احترام به شخصیت خود و دیگران .1

 شناختن قدرت  و شایستگی ها و محدودیت ها در خود و افراد دیگر .2

 .داشتن و آشنایی به این که رفتار انسان تابع قاعده علت و معلول است .3

ــی  .4 ــانی م ــال انس ــار و اعم ــاد رفت ــبب ایج ــه س ــایی ک ــد و محرکه ــات و فراین ــایی احتیاج شناس

 .)76:  1382گردد (میالنی فر،

 



 :ی در سازمانعمده بهداشت روان فرآیند

ــی ناشــی از  .1 ــار پریشــانی روان ــان گرفت ــه کارکن ــار ک ــی در محــیط ک ایجــاد فضــاي مناســب روان

 .محیط کار و عوامل درون سازمانی نشوند

پیشــگیري از پیــدایش دشــواریهاي ناشــی از اختاللهــاي رفتــاري و پریشــانی هــاي روانــی  .2

 .بعضی از کارکنان سازمان

مــاري زا و درك ماهیــت همــه عــواملی کــه در ایجــاد کمــک بــراي شناســایی عوامــل بی .3

 .پریشانی روانی و اختاللهاي رفتاري کارکنان سازمان نقش دارند

ــاري  .4 ــاي بیم ــانه ه ــروز نش ــگیري از ب ــان و پیش ــخیص درم ــه تش ــازمان در زمین ــه س ــک ب کم

 .روانی در کارکنان تا حدي که مربوط به وظایف مدیریت می شود

ــ .5 ــري از روانشناس ــره گی ــی و به ــاي روان ــواري ه ــگیري از دش ــه پیش ــازمان در زمین ــاور س ی مش

 .)34:1386آشنا سازي کارکنان سازمان با مفاهیم اساسی بیماري و سالمت روانی (اسالمی،

 

 :سازمان سالم تعریف

سـالم سـازمانی اسـت کـه بـراي ادامـه حیـات خـود قـادر اسـت بـه هـدف هـا و مقاصـد انسـانی  سازمان

خود دست یابد، موانعی را کـه در دسـتیابی بـه هـدف هـایش بـا آن مواجـه مـی شـود درك کنـد و  ایـن موانـع را 

رار آن قــ ربــردارد. ســازمان ســالم ســازمانی اســت کــه دربــاره خــود و مــوقعیتی کــه کارکنــان بــه لحــاظ روانــی د

واقع بین باشد، قابلیـت انعطـاف را داشـته و قـادر باشـد بـراي مقابلـه بـا مشـکالت روانـی منـابع خـود  گرفته است،

 .)29: 1384را بکار گیرد. (عباس زادگان،

 

 :هاي سازمان سالم ویژگی

 .هدف مؤسسه براي اکثریت کارکنان روشن باشد .1

 .کارکنان به سازمان احساس تعلق خاطر کنند .2

 .مسائل در چهار چوب امکانات موجود به صورت فعال و واقع بینانه برطرف می گردد .3

تصــمیم گیــري بــراي افــزایش کــارآیی ســازمان بــر اســاس عــواملی از قبیــل توانــایی، احســاس  .4

 .مسئولیت، وجود اطالعات، حجم کار، زمان مناسب و تجزیه تحلیل منطقی صورت می گیرد



ــر .5 ــازمان ب ــزي در س ــه ری ــم  برنام ــراري نظ ــرد و برق ــري، عملک ــده نگ ــا و آین ــت ه اســاس واقعی

 .صورت می گیرد

 .بین کارکنان روحیه همکاري کامل وجود دارد .6

ــرام  .7 ــه و احت ــورد توج ــازمان م ــف س ــان ســطوح مختل ــی کارکن ــاي منطق ــته ه قضــاوت و خواس

 .است

 .نیازهاي شخص و روابط انسانی در تصمیمات لحاظ می گردد .8

 .نان به صورت آزاد و داوطلبانه انجام می گیردهمکاري کارک .9

هــر گــاه بحرانــی ســازمان را فــرا مــی گیــرد، کارکنــان بــراي رفــع بحــران بــا یکــدیگر متحــد و  .10

 .هماهنگ می شوند

تفــاوت درك در امــر تصــمیم گیــري طبیعــی تلقــی مــی شــود، کارکنــان آنچــه را احســاس مــی  .11

 .کنند، ابراز می دارند

 .ا به عنوان یک فرد مستعدد و توانا براي یادگیري و توسعه می بینندکارکنان خود ر .12

 .انتقاد گروهی در ارتباط با پیشرفت کارها امري عادي است .13

 .صداقت در روابط حاکم است و کارکنان نسبت به یکدیگر احساس اقدام دارند .14

 .رهبري به صورت انعطاف پذیر در سازمان اعمال می  شود .15

 .اعتماد، آزادي و مسئولیت متقابل در بین کارکنان زیاد استحس  .16

ــان  .17 ــر، مــورد قبــول مــدیریت و کارکن ــوان یکــی از شــرایط توســعه و تغیی ــه عن قبــول ریســک ب

 .است

 .سازمان معتقد است که افراد باید از اشتباهات گذشته یاد بگیرند .18

ــداعات و  .19 ــود دارد و اب ــازنده وج ــرك س ــازمان تح ــراي در س ــت. ب ــدیر اس ــورد تق ــارات م ابتک

 .عملکرد نادرست، به سرعت چاره اندیشی می شود

 .سازمان به سرعت خود را با امکانات و تغییرات بازار تطبیق می دهد .20

 .)231:  1370بین مسئولیت و اختیار مدیران توازن منطقی وجود دارد. (ساعتچی، .21

 

 



 :هاي سازمان نا سالم ویژگی

 .راي تعداد محدودي از کارکنان طراز اول مؤسسه تا حدي روشن استهدف همه ب .1

ــان مؤسســه،  .2 ــورد اصــالح آن صــورت کارکن ــاري در م ــا ک ــف هســتند ام شــاهد مشــکالت مختل

 .نمی پذیرد

 .داشتن عنوان و مقام در سازمان از انجام کار مهمتر است .3

 .کنترل خود داشته باشندافراد سطح باالي سازمان سعی دارند کلیه تصمیمات را در  .4

ــده  .5 ــا دی ــد. ابتکــارات ب ــی کنن ــدم پشــتیبانی م ــزي احســاس تنهــایی و ع ــه ری مــدیران در برنام

 .تردید مورد بررسی است

قضــاوت و خواســته هــاي منطقــی کارکنــان ســطوح پــائین تــر ســازمان مــورد توجــه و  احتــرام  .6

 .قرار نمی گیرد

 .عنوان مسائل حاشیه اي نگاه می شودبه نیازهاي شخصی و روباط انسانی به  .7

 .کارکنان با یکدیگر به جاي رقابت، برخورد می کنند .8

 .هر گاه بحرانی موقعیت سازمان را در خطر قرار دهد، افراد خود را کنار می کشند .9

 .به تضادها نه تنها توجه نمی شود، بلکه رو به افزایش و گسترش است .10

 .در ارتباط با عدم پیشرفت کارها انجام نمی گیردهیچ نوع انتقاد سازنده  .11

کارکنان احسـاس مـی کننـد در چـارچوب  شـغلی خـود محبـوس شـده انـد و از خـود ناراضـی  .12

 .هستند

 .مدیریت و به ویژه رهبري در سازمان به صورت از پیش تجویز شده اي عمل می شود .13

 .با هر کس اشتباه کند برخورد می شود .14

ــا .15 ــاخت س ــار س ــراي ک ــازمان را ب ــاي س ــت و پ ــا دس ــتورالعمل ه ــا و دس ــی ه ــس مش زمانی، خ

 .)233:  1370سازنده بسته است. (ساعتچی،

 

 

 

 



 :هاي بهداشت روانی و شخصیت سالم شاخص

 توان برقراري رابطه با دیگران .1

 داشتن عواطف و احساسات متعادل .2

 داشتن اعتماد به نفس و احساس کفایت در خود .3

احتــرام بــه خــود و دیگــران، خــود کنترلــی و رضــایتمندي و امنیــت و آرامــش خــاطر،  احســاس .4

 )30: 1384خرسندي (عباس زادگان ،

 

 :به عنوان تأمین کننده بهداشت روانی در محیط کار مدیر

که ذکـر شـد بـر نقـش مـدیر بـه عنـوان تـأمین کننـده بهداشـت روانـی تأکیـد زیـادي صـورت  همانگونه

ه یکـی از مهمتـرین وظـایف مـدیر را حفـظ فضـاي عـاطفی و روانـی سـازمان و کارکنـان نگرفته است هـر چنـد کـ

و  هیجــانیدانســته انــد. بــدیهی اســت در ایــن راســتا از مــدیر انتظــار مــی رود تــا بــا کســب مهارتهــاي شــناختی، 

کرداري خـاص بـا کارکنـان تحـت نظـارت خـود در جهـت افـزایش بهداشـت روانـی محـیط کـار تـالش نمایـد.اگر 

ســازمانی دچــار اخــتالل روانــی نگردنــد، احســاس رضــایت نمــوده و عالقمنــد بــه ادامــه آن مــی گردنــد، بــا  افــراد

پـاره اي مشـکالت در بیـرون و  دیکدیگر و با محیط کـار روابـط مطلـوب برقـرار نمـوده و بـاالخره علـی رغـم وجـو

کــار حــاکم مــی  درون ســازمان، احســاس خوشــبختی از عضــویت در ســازمان نمــوده و فضــاي روانــی مناســب بــر

). 56:1377گــردد. ایــن شــرایطی اســت کــه اهــداف بهداشــت روانــی در ســازمان تــأمین گشــته اســت. (ســاعتچی، 

روانـی کارکنـان در محـیط کـار مـی باشـد  داشـتدورنگر و کـاردان، تـأمین بهپس یکی از نقش هـاي مـدیر الیـق،

 .)34:1386(اسالمی، 

 رود نقش یک روانشناس را ایفا کند؟ مهم این است که آیا از مدیران انتظار می سوال

ایــن نکتــه ضــروري  اســت کــه بــین بکــارگیري مهــارت هــاي مشــاوره اي و مشــاور بــودن تفــاوت  ذکــر

وجــود دارد و آنچــه کــه مــد نظــر اســت فقــط بکــارگیري فنــون مشــاوره بــه گونــه اي غیــر حرفــه اي در ســازمان 

یـا بکـارگیري اصـول و فنـون آن بـه شـیوه اي توسط مدیران است. بدیهی است بـا انـدکی مشـاوره غیـر رسـمی و 

ــد بخشــید (حســنی ، ــایی خواهن ــه اي، شــرایط و جــو ســازمان را از بحــران هــاي احتمــالی ره ــر حرف :  1385غی

37(. 

 

 

 



 :روانشناسی کار یا مشاوران بهداشت روانی در رشد سازمان نقش

ــاوران ــدي، مش ــازمان تولی ــد در س ــی توانن ــی م ــت روان ــازمانهاي  بهداش ــی س ــی حت ــدماتی و آموزش خ

درمانی به کار اشـتغال داشـته باشـند. مشـاوران بهداشـت روانـی در حکـم یـک عامـل تغییـر مـی تواننـد قسـمتی 

ــن  ــه دهنــد. ای ــه کارکنــان ارائ ــی عمــل کننــد و خــدمات کمکــی ب ــه مشــاور بیرون ــه منزل ــا ب از ســازمان باشــند ی

ــ ــدي خ ــد. (مه ــترش یاب ــازمان گس ــر س ــز ب ــه متمرک ــا مداخل ــرد ی ــر ف ــز ب ــه متمرک ــد از مداخل ــی توان دمات م

 .)51:  1385زادگان،

ــس ــات  پ ــات قطع ــه  چــرخش و حرک ــی ک ــد روغن ــد مانن ــی توان روانشناســی یامشــاور بهداشــت روان م

مـی دهـد. یـک مختلف یـک موتـور را تسـهیل مـی کنـد، مـدیریت سـازمان را در نیـل بـه اهـداف سـازمان یـاري 

روز روانشناس کار مشـغول آمـوزش شـیوه هـاي مـؤثر رهبـري در سـازمان اسـت و روز بعـد کارمنـدان سـازمان را 

براي سـازگاري بـا محـیط یـاري مـی دهـد و روزي دیگـر بـا مـدیر سـازمان دربـاره اشـتباه او در انتخـاب مسـئول 

 .)10: 1377یک واحد سازمان سخن می گوید. (ساعتچی، 

 

 1(Q.W.L) یت زندگی کاريکیف تاریخچه

کیفیــت زنـدگی کــاري در آغــاز کـار بــراي تاکیـد بــر کیفیــت ضـعیف محــیط هـاي کــاري مــورد  عبـارت

ــارت ک ــته عب ــال گذش ــی س ــت . در س ــی گرف ــرار م ــتفاده ق ــفیاس ــدگ تی ــار یزن ــه آن  يک ــوب ب ــی منس و معن

ــت ، ــت و در نهای ــته اس ــل مالحظــه اي گش ــرات قاب ــعه و تغیی ــان دســتخوش توس ــارکت کارکن ــوان مش ــت عن تح

گرفتـه اسـت . مشـارکت کارکنـان فعلـی را مـی تـوان مقـارن بـا پیشـینه آن در جنـبش کیفیـت  قـرارمورد تاییـد 

ي مطالعــات مهــم روي کــار و پیامــد دانســت . هنگامیکــه یکســر 1950زنــدگی کــاري آغــاز شــده در اواخــر ســال 

ــاعی شــد  ــی اجتم ــاي تکنیک ــوري سیســتم ه ــانی تئ ــن تحقیقات،مب ــد . ای ــی آن انجــام ش ــاي بشــري و تکنیک ه

ــه(م ــتمهاي کــاري را بهینــه مــی کــرد). اغلــب  جموع اي از اصــول کــه اجــزاي اجتمــاعی و تکنیکــی سیس

  . ندکوششهاي کنونی براي غنی کردن کار بر اساس این مطالعات قرار دار

ــه   ــاالت متحــده در ده ــان  1950در ای ــب ارضــاي شــغلی کارکن ــل و عواق ــر روي عل ــادي ب ــات زی تحقیق

اهمیـت حقـوق مـدنی بـاال گرفـت و مسـئولیت هـاي اجتمـاعی راهنمـاي بعضـی از  1960انجام گرفـت . در دهـه 

هـا دو مرحلـه  ). در میـان ایـن فعالیـت528: 1375فعالیت هـاي دولـت شـد (کـامینگز.اورلی ،ترجمـه محمـدزاده،

 . مشخص در زمینه فعالیت هاي مربوط به کیفیت زندگی کاري قابل مالحظه می باشد

مربــوط مــی شــود . زمانیکــه گــروه وســیعی از محققــین ،  1974تــا  1969اول بــه ســالهاي بــین  مرحلــه

عالقـه  دانش پژوهان ، رهبران انحادیـه هـا و سـران دولتـی بـه چگـونگی نفـوذ بـر کیفیـت تجربیـات شـغلی افـراد

منــد شــدند . دالئــل متعــددي در مــورد علــت بــروز ایــن عالقمنــدي در آن زمــان وجــود دارد . در جامعــه آمریکــا 

ــان  ــعلی کارکن ــاتمندي ش ــی و رض ــی و روان ــت فیزیک ــر بهداش ــتخدام ب ــاثیرات اس ــورد ت ــده اي در م ــه فزاین عالق



ي کـاري خـود گـردان بـه چشـم وجود داشت و مباحثی نیـز در مـورد نـوآوري هـاي اروپـایی در زمینـه گـروه هـا

ــد ــت زن ــه کیفی ــیها در زمین ــات و بررس ــله مطالع ــک سلس ــین ی ــورد . همچن ــی خ ــالهاي  گیم ــین س ــاري در ب ک

یــا تــاثیر » کیفیــت اســتخدام«انجــام گرفــت و بــه معطــوف شــدن توجهــات بــه ســوي آنچــه کــه  1973تــا  1969

و هیجـان اولیـه تـا اواسـط دهـه  مجموع تجربیات شـعلی بـر روي فـرد نامیـده شـده بـود کمـک کـرد . ایـن شـور

فــروکش نمــود (همــان منبــع) . در خــالل فعالیــت هــاي مرحلــه اول ، دو تعریــف عمــده از کیفیــت زنــدگی  1970

 : کاري را می توان بیان کرد

بـه تعریف نخست ، کیفیـت زنـدگی کـاري عبـارت اسـت از عکـس العمـل مـردم نسـبت بـه کـاري ، طبق

 .)529(همان منبع :  .شغلی و سالمت روحی  ویژه پیامد هاي فردي آن در ارضاي

تعریفی کـه از کیفیـت زنـدگی کـاري در ایـن دوره بـه عمـل آمـده اسـت ، آنـرا بـه عنـوان نحـوه  دومین

انجام کـار ارائـه کـرده اسـت . مـردم کیفیـت زنـدگی کـاري را بـر حسـب تکنیـک هـا و روش هـاي خـاص انجـام 

  کردنـدردان و کمیتـه هـاي کارکنـان ، مـدیریت تعریـف کار ،مثل غنی سـازي شـل ، گـروه هـا ي کـاري خـود گـ

 )53 0. (همان منبع :

آغـاز شـده و تـا امـروز ادامـه دارد . عامـل اصـلی  1979دوم فعالیـت هـاي زنـدگی کـاري از سـال  مرحله

ــی و خــارجی  ــاالت متحــده در بازارهــاي داخل ــارویی ای ــت و روی ــاري رقاب ــدگی ک ــات کیفیــت زن ــد حی ــن تحدی ای

 ارجروشــن اسـت کــه بخشــی از پــایین تـر بــودن قیمــت و کیفیــت بـاالي کاالهــاي ســاخت خــاسـت . بــه وضــوح 

ــیاري از  ــان بس ــان زم ــت . در هم ــن اس ــویژه در ژاپ ــورها ب ــایر کش ــدیریت در س ــات م ــتفاده از تجربی ــی از اس ناش

آغـاز شـده بـود در شـرف تکیمـل و در حـال بـه بـار  1970برنامه هاي کیفیت زنـدگی کـاري کـه در اوایـل دهـه 

تـوام بـا عالقـه فزاینـده بـه  قستن بود . به ویژه برنامـه هـاي ابـداعی خـاص نظیـر برنامـه هـاي ابـداعی و خـالنش

بهــره ور ي ، بــه عنــوان یــک موضــوع عمــده ، انبــوهی از پــروژه هــاي کیفیــت زنــدگی کــاري  را بــه وجــود آورد . 

ــه  ــابراین در ده ــورد توجــه 1980بن ــه طــور اساســی م ــاري مجــددا و ب ــدگی ک ــت زن ــان  کیفی ــت (هم ــرار گرف ق

 .منبع)

ــروزه ــوان  ام ــت عن ــاري تح ــدگی ک ــت زن ــاي کیفی ــت ه ــه از فعالی ــین مرحل ــان«دوم ــارکت کارکن » مش

مطــرح اســت . بــراي بســیاري از کــارگزاران توســعه ســازمانی ، عبــارت مشــارکت کارکنــان مشــخص تــر از عنــوان 

کیفیت زنـدگی اسـت و تکیـه بـر ایـن نکتـه دارد کـه کارکنـان تـا چـه انـدازه مـی تواننـد در اداره سـازمان بـراي 

ــاالت متحــده ،  ــودن بیشــتر ، ســهیم باشــند . در ای ــابتی ب ــذیري و رق ــه بهــره وري بیشــتر ، تطبیــق پ دســتیابی ب

اهمیـت بهــره وري در سـطح ملــی افـزایش یافتــه و روشـهاي جدیــدي بـراي فــراهم کـردن مشــارکت کارکنــان در 

ت و آمریکـایی هـا یافـ ان، جاذبـه اولیـه روشـهاي ژاپنـی نقصـ 1980محیط کـار شناسـایی شـده اسـت . در دهـه 

براي حل مشـکالت در داخـل بـه جسـتجو پرداختنـد . تعـداد سـازمان هـاي آمریکـایی کـه مشـارکت کارکنـان در 

آنها انجام مـی شـود ، رو بـه افـزایش انـد . در مطالعـات جـامعی کـه از تجربیـات مشـارکت کارکنـان انجـام شـد ، 

نــه هــاي مشــارکت کارکنــان بــوده اســت . گو  خــیمــورد شــرکت هــاي موفــق ناشــی از اجــراي بر 1000% از  84



ــتفاده  ــه اس ــی از جمل ــاي غرب ــاي اروپ ــور ه ــد و کش ــک ، هن ــادا ، مکزی ــن ، کان ــه ژاپ ــیاري ازجمل ــورهاي بس کش

ــان در  ــی ، مشــارکت کارکن ــین الملل ــد . در ســطح ب ــان ان ــر مشــارکت کارکن ــی ب ــدیریت مبتن ــدگان شــیوه م کنن

ــدهاي مســتقیم ت ــه اي از فراین ــده مجموع ــربرگیرن ــه محــیط فرهنگــی د غیی ــا توجــه ب ــار ب ر ســاختار وضــعیت ک

خــاص اســت و تحــت نفــوذ ارزشــها و فلســفه هــاي خــاص قــرار دارد . در نتیجــه ، در مــواردي مشــارکت کارکنــان 

بخشی از فلسفه واقع بینـی مـدیریت بـه عنـوان روش افـزایش بهـره وري اسـت و در سـایر مـوارد نیـز جهـت داده 

 .می شود (همان منبع) تلقی یشده ، توسط ارزشهاي اجتماع

 

  کیفیت زندگی کاري تعاریف

 »کیفیت زندگی کاري«اول  تعریف

زنــدگی کـاري بــه دو روش تعریـف مــی شــود . مطـابق روش اول کیفیــت زنـدگی کــاري عبــارت  کیفیـت

ــارچوب  ــاي خــاص و ملمــوس در ســازمان (پیشــرفت در چه ــت ه ــه اي از شــرایط و انجــام فعالی اســت از مجموع

ــر اســاس روش دوم ، نظــاخــط مشــی هــا ، ــا ب رت دموکراتیــک ، مشــارکت کارکنــان و شــرایط کــاري ایمــن ). ام

زندگی کـاري عبـارت اسـت از دیـدگاه هـاي کارکنـان نسـبت بـه محـیط کاربـه عنـوان یـک مجموعـه ویـا  یتکیف

 طرزتلقــی آنهــا ازمیــزان ارضــاءنیازهاوامکانات رشدوتوســعه اي کــه درمحــیط کــار از آن برخوردارنــد . ایــن نگــرش

،کیفیت زنـدگی کـاري رابـه میـزان ارضـاءنیازهاي کارکنـان مربـوط مـی سازد.دربسـیاري از مـوارد ایـن دو نگـرش 

 .)18و19: 1998با یکدیگر تلفیق می شوند (کاسیو،

 

 »کیفیت زندگی کاري«دوم  تعریف

زنـدگی کـاري داشـتن محــیط کـاري اسـت کـه در آن فعالیـت هــاي کارمنـد بـا اهمیـت بیشــتر  کیفیـت

تلقی می شود . بـدین ترتیـب کـه بـا اتخـاذ رویـه هـا و سیاسـت هـا ، کـار بـه گونـه اي تنظـیم مـی شـود کـه از 

تها یکنواختی آن کاسته و بـه تنـوع و محـرك بـودن آن بـراي کارمنـد افـزوده  مـی شـود . ایـن رویـه هـا و سیاسـ

ــند .  ــی باش ــی م ــا عین ــاداش ه ــت پ ــعه و در نهای ــی و توس ــق ، ترق ــدیر) ، تعل ــایی (تق ــتقالل ، شناس ــامل اس ش

استقالل به میزان آزادي کارکنان اطـالق مـی شـود کـه مـی تواننـد در شـغل خـود اعمـال نماینـد . شناسـایی بـه 

. تعلـق بـدین معنـی  باشـدمیزان ارزشی مربـوط مـی شـود کـه دیگـران در محـیط کـار بـراي شـخص قائـل مـی 

اسـت کـه شـخص خـویش را بـه عنـوان بخشـی از سـازمان در نظـر بگیـرد . ترقـی و توسـعه اشـاره بـه پاداشـهاي 

درونــی ســازمان از قبیــل رقابــت و پیشــرفت دارد و در نهایــت پاداشــاي عینــی (خــارجی) معمــوال شــامل حقــوق و 

 .)254: 1989مزایا و همچنین ترفیع مقام و موقعیت می باشد (دکنزو،

 

 



 

 »کیفیت کاري«سوم  تعریف

ــت ــان  کیفی ــل می ــازش متقاب ــاري و س ــترك ، همک ــري مش ــمیم گی ــدي از تص ــاري فرآین ــدگی ک زن

مدیریت و کارکنان می باشـد و هـدف آن تغییـر شـرایط کـار بـه گونـه اي اسـت کـه کارکنـان مشـارکت بیشـتري 

وع کـه چگونـه ایـن حالـت تحقـق در کار داشته باشـند ومنـافع بیشـتري ازشـغل کسـب نمایندواگرچـه ایـن موضـ

ـــی ی ـــدم ـــده  اب ـــن نش ـــا روش ـــت؟تاکنون دقیق ـــر چیس ـــاري بهت ـــدگی ک ـــت زن ـــه کیفی ـــه ک ـــن نکت وای

 . ) 1987:683است.(سزالجی،

 

 »کیفیت زندگی کاري« چهارم  تعریف

کیفیـت زنـدگی کـاري بـه هـر فعـالیتی اطـالق مـی شـود کـه در هـر سـطحی از سـازمان رخ مـی  بهبود

ــاال بــردن مقــام و منزلــت و فــراهم نمــودن امکــان دهــد و هــدف از آن افــزای ــر بخشــی  ســازمان از طریــق ب ش اث

ــدگی کــاري فرآینــدي اســت کــه طــی آن ســهامداران ســازمان ، مــدیریت  ــراد مــی باشــد . کیفیــت زن  ،ترقــی اف

مـی آموزنـد چگونـه بـا یکـدیگر بهتـر کـار کننـد ، عملیـات را بـراي خـود تشـریح نماینـد و   اتحادیه ها و کارکنان

تغییرات الزم را اعمال نمایند تـا هـر دو هـدف بهبـود کیفیـت زنـدگی کـاري بـراي اعضـاي سـازمان و اثـر بخشـی 

 ) 412: 1984شرکت و اتحادیه ها به طور همزمان تحقق یابد (فلیپو ،

 

 »کیفیت زندگی کاري«پنجم  تعریف

زنـدگی کـاري بــه معنـاي سرپرسـتی مطلــوب ، شـرایط کـار ي خــوب ، حقـوق و مزایـاي خــوب  کیفیـت

و شغل جالب و داراي پـاداش مـی باشـد . کیفیـت عـالی زنـدگی کـاري از طریـق یـک فلسـفه روابـط انسـانی کـه 

 يقابـل حصـول اسـت . زنـدگی کـاراستفاده از تالشهاي کیفیـت زنـدگی کـاري را مـورد تشـویق قـرار مـی دهیـد 

یــک مجموعــه از تکنیــک هــاي معــین نیســت ، بلکــه بیشــتر بــه عنــوان روشــی اســت کــه در جســتجوي بهبــود 

 .)178:1991شرایط کلی محیط کار در کل سازمان و در واحد هاي فرعی آن می باشد (ویکچو،

 

 »کیفیت زندگی کاري«ششم  تعریف

طــرح گردیــده و طــی ایــن مــدت تعریــف کیفیــت زنــدگی م 1970زنــدگی کــاري از اوائــل دهــه  کیفیــت

)ممکـن اسـت شـامل حلقـه هـاي کیفیـت  يکـار یزنـدگ تیـفیکاري تغییر و تکامل یافتـه اسـت . در حقیقـت (ک

، غنی سازي شـغل ، رویکـردي  بـه گفتگوهـاي جمعـی ، بهداشـت روانـی کارکنـان ، طراحـی شـغل ، دموکراسـی 

) اینســت کــه آن يکــار یزنــدگ تیــفی، مــدیریت مشــارکتی و توســعه ســازمانی باشــد . یــک دیــدگاه ( ک نعتیصــ

) يکـار یزنـدگ تیـفیمی تواند شامل همه این مـوارد و مـواردي بیشـتر نیـز باشـد . دیـدگاه دیگـر اینسـت کـه (ک



سـازمان و بـه  کـردنیک برنامـه یـا پـروژه نیسـت ، بلکـه یـک فلسـفه مـدیریتی اسـت کـه بطـور عـام بـراي اداره 

طور خاص منابع انسـانی بـه کـار مـی رود نـادلر و الولـر کیفیـت زنـدگی کـاري را شـیوه اي بـراي تفکـر در مـورد 

(  از دیـدگاه آنهـا عبارتنـد يکـار یزنـدگ تیـفیافراد ، کار و سازمان هـا تعریـف مـی کننـد . عناصـر مشخصـه ( ک

 : از

  مانیبررسی تاثیر کار بر افراد در جهت اثر بخشی ساز .1

 .)259:1988مشارکت در حل مشکالت و تصمیم گیري در سازمان (هاروي.براون ، .2

 

 »زندگی کاري«هفتم  تعریف

ــه طبقــه بنــدي نمــوده اســت .  ریچــارد ــه هشــت مقول ــدگی کــاري را ب والتــون برنامــه هــاي کیفیــت زن

والتون بر این عقیده است کـه برنامـه هـاي کیفیـت زنـدگی کـاري ، رضـایت شـغلی ، میـزان تولیـد  و اثـر بخشـی 

 .) 550: 1998،  فنیسازمانی را افزایش می دهند ( مورهد . گر

مین هـر یـک از ایـن مقـوالت کـه بـه عنـوان چهـارچوب تجزیـه و توضیحی مختصـر دربـاره مضـا تعریف

 . )  تلقی می شوند ، ضروري استيکار یزندگ تیفیو تحلیل (ک

 یپرداخت منصفانه و کاف -1

ــپرداخــت ، مزا زانیــم چــه ــو  ای ــ يپرداخــت هــا ای ــل قبــول  یحفــظ اســتاندارد زنــدگ يبــرا یجبران قاب

 کند ؟ یم تیکارها و مشاغل کفا ریبا سا سهیمخصوصا در مقا

  یو بهداشت منیا يکار طیشرا -2

  ساعات کار عادالنه و مناسب است؟ ایاست؟ آ منیا یکیزیکار از نظر ف طیشرا ایآ

  یانسان يها تیدر استفاده کردن و توسعه قابل يفور  يفرصت ها -3

 یامکـان خـود کنترلـ ایـسـازد ؟ آ یاز مهـارت هـا را فـراهم مـ یعیشغل امکان اسـتفاده از دامنـه وسـ ایآ

باشــد ؟ کارهــا تــا چــه  یدار در دســترس مــ یاطالعــات مناســب و معنــ ایــدر کــار وجــود دارد ؟ آ یو خــود گردانــ

در شـغل وجـود دارد  یامکـان طراحـ ایـو قـاطع انـد ؟ آ قیـشده اند و کنتـرل هـا چـه قـدر دق کیحد ساده و تفک

  ؟

 

 

 



  مداوم تیرشد و امن يبرا یآت يفرصت ها -4

ــه مــ يکارهــا انجــام ــا چــه حــد در حفــظ و رشــد اشــخاص مــوثر اســت ؟ چگون ــوان  یواگــذار شــده ت ت

 تیـشـود بدسـت آورد ؟ امن یکـه بعـدا بـه کارکنـان واگـذار مـ ییانجـام کارهـا يتـازه را بـرا يدانش و مهارت ها

 شود ؟ یم نیتام يپرداخت حقوق چگونه است و تا چه حدود تیو امن یشغل

 در سازمان یانسجام اجتماع ای قیتلف -5

سلسـله مراتـب  تیـبـه رعا یو تعصـب وجـود دارد ؟ سـازمان تـا چـه انـدازه متکـ ضیاز تبعـ ییکارها ایآ

اعضـا وجـود دارد  نیدر بـ گریاز همـد تیـصـداقت و حما ایـوجـود دارد ؟ آ شـرفتیامکـان پ ایـو مقامات اسـت ؟ آ

  ؟

  در سازمان ییقانون گرا -6

نظــرات بــه صــورت آزاد و  انیــامکــان ب ایــشــود ؟ آ یافــراد احتــرام گذاشــته مــ یخصوصــ میبــه حــر ایــآ

وجـود  اتیبـه شـکا یدگیرسـ يرونـد مناسـب بـرا کیـدر سـازمان  ایـبدون ترس از مقامات بـاالتر وجـود دارد ؟ آ

  و منصفانه است ؟ کسانینحوه رفتار با کارکنان سازمان  ایدارد ؟ آ

 و کار یزندگ یکل يفضا -7

کننـد  فـایا یخـود را بـه خـوب یزنـدگ ينقـش هـا گـریدهـد کـه د یامکان را به اعضـا مـ نیسازمان ا ایآ

ــمامور ي، درخواســت هــا يو ضــوابط کــار طی؟ شــرا ــ ییو جابجــا تی ــه محــل د یو انتقــال از محل ــه  گــریب چگون

 است ؟

  يکار یزندگ ینقش اجتماع -8

ــآ ــاز د ای ــازمان در تول دگاهی ــان ، س ــکارکن ــا دی ــدام ض ــون بازار عاتی، انه ــتخدام ، فن ــوه اس ــ، نح و  یابی

 کند ؟ یخود عمل م یاجتماع تیها به مسئول تیفعال ریو سا یاسیس يها تیمشارکت در فعال

 .)335و  336: 1998هاروي.براون،(

 

 : يکار یزندگ تیفیک یاتیعمل فیتعر

 کیــوجــه قابــل درك خواهــد بــود کــه آنــرا بــه عنــوان  نیبهتــر یزمــان يکــار یزنــدگ تیــفیک مفهــوم

ــنما یکــه آن  هــدف را محقــق مــ نــدیفرا کیــهــدف ،  ــو  دی ــر  تیریکننــده روش مــد نیــیفلســفه کــه تع کی ب

 . )221:1996(مولینز، دیریکارکنان است در نظر بگ

 



  هدف کیبه عنوان  يکار یزندگ تیفیک

ــود ــرد ســازمان بهب ــاز طر یعملک ــا طیمشــاغل و محــ جــادیا قی ــار يه ــت برانگ يک ــرقاب ــر ، راضــ زی  یت

 .سطوح سازمان (همان منبع) هیافراد در کل يکننده تر و موثر تر برا

 

  ندیفرا کیبه عنوان  يکار یزندگ تیفیک

ــا ــدیفرا نی ــوان ن ــوق از طر ی، فراخ ــدف ف ــردن ه ــق ک ــور محق ــه منظ ــها ب ــتالش ــت دادن  و  قی دخال

ــال و کل ــارکت فع ــمش ــ هی ــر م ــازمان را در ب ــراد س ــگ یاف ــراد از طرردی ــ. اف ــ قی ــود م ــال خ ــت فع ــد  یدخال توانن

ــر ــه نما يشــتریب يتمندیرا در ســازمان داشــته و رضــا يمشــارکت معنــا دار ت ــه رشــد شخصــ نــدیرا تجرب و  یو ب

 .خود مباهات کنند  (همان منبع) شرفتیپ

 

  فلسفه کیبه عنوان  يکار یزندگ فتیک

خـود را بـه منصـه ظهـور رسـاند ، از  یسـتیکـه با ییهـا و اسـتعداد هـا هیبه افراد به عنـوان سـرما نگرش

ســازمان قــرار دهنــد .  اریــو بتواننــد دانــش ، مهــارت هــا ، تجربــه و تعهــد خــود را در اخت نــدیقــوه بــه فعــل در آ

 یکـه کنتـرل آنهـا الزامـ شـوند ینمـ یتلقـ دیـتول يهـا نـهیصرفا مـازاد بـر هز یانسان يرویفلسفه ، ن نیبراساس ا

 .باشد (همان منبع)

 

  یامور کارکنان و منابع انسان تیریدر مد يکار یزندگ تیفیک گاهیجا

متـداول شـده اسـت   1970از دهـه  رایـ، ز دیـاسـت بـه نسـبت جد ی، اصـطالح  یمنـابع انسـان تیریمد

 تیـدر درجـه دوم اهم یسـازمان يهـا فـهیوظ ریامـور کارکنـان نسـبت بـه سـا تیریمـد يهـا تی. در گذشته فعال

آورده  بدسـترا کـه درخـور آن اسـت  یگـاهیکـرده ، توجـه و جا رییـتغ اریبسـ تیامـروزه وضـع یقرار داشت . ولـ

بــر کارکنــان خــود  تیریمــد نــهیتواننــد در زم یدهنــد کــه نمــ یمــ صیتشــخ گــریســازمان هــا د رانیاســت . مــد

بـه علـت  انیـکارکنـان بـر ضـد کارفرما يشـمار دعـاو یو صـنعت یغربـ يدچار اشتباه شـوند . در اکثـر کشـور هـا

و انتقـال  ییموجـب جابجـا مسـتعدکـار  يرویـجـذب ن يبـرا نـدهیاسـت و رقابـت فزا یسوء رفتار آنان رو به فزونـ

کــار خــود بــد  يرویــبــا ن ایــتــر از حــد الزم دارنــد  نییپــا یشــود کــه پرداختــ یمــ ییکارآمــد از ســازمانها يرویــن

موسسـات و واحـد  يعملکـرد اقتصـاد نی، پـژوهش هـا نشـان داده انـد کـه بـ نیـکننـد . فـزون بـر ا یمـ يرفتار

وجــود دارد (دوالن.شــولر،ترجمه  يمحکــم و اســتوار ارتبــاطآنهــا  یامــور کارکنــان و منــابع انســان تیریمــد يهــا

 .)89:1375طوسی، 

 



  یامور کارکنان ومنابع انسان تیریمد ي تهایها و فعال فهیوظ

 يرویـشـناخت اسـتوار اسـت کـه ن نیـکـار سـاز و اثـر بخـش بـر ا ینابع انسـانمامور کارکنان و  تیریمد

ــرا ــه هــدفها یابیدســت يکــار ســازمان ب ــســازمان اهم  يب ــو بن یاتیــح تی ــان و  رتیدارد . مــد يادی ــور کارکن ام

در  یکـه منـابع انسـان نیـاز ا افتنیـ نـانیاطم يبـرا یکـه منـابع انسـان نیـاز ا افتنیـ نـانیاطم يبرا یمنابع انسان

افراد ، سازمان و جامعه بـه گونـه اي اثـر بخـش و عادالنـه بـه کـار گرفتـه مـی شـود چنـدین وظیفـه  يراه بهرمند

و فعالیت را بر عهـده مـی گیـرد . پـنج وظیفـه و فعالیـت اساسـی مـدیریت امـور کارکنـان و منـابع انسـانی چنـین 

  : است

  برنامه ریزي و پیش بینی نیاز هاي سازمان به منابع انسانی )1

 : عمده مربوط به این وظیفه عبارتند از دوفعالیت

 . برنامه ریزي و پیش بینی نیازهاي نیروي انسانی سازمان در کوتاه مدت و بلند مدت 1-1

ــزوم و  1-2 ــورد ل ــا ي م ــش و تواناییه ــا ، دان ــین مهارته ــور تعی ــه منظ ــونی ب ــغلهاي کن ــل ش تحلی

  . ندطراحی شعلهایی که بر این نیازهاي فردي و سازمانی پاسخ می گوی

 جذب و تامین نیروي انسانی )2

 : فعالیت هاي مربوط به تامین نیروي انسانی عبارتند از      

  جذب کارجویان1-2

  . برگزیدن کسانی که بیشترین همخوانی را با مشاغل موجود دارند 2-2

 .آشنا کردن و به کار گماردن نامزدان کار در مشاغل مربوطه2-3

  و پرداخت دستمزد ارزیابی رفتار کارکنان ) 3

 : فعالیت هاي مربوط به این قسمت عبارتند از     

  پرداخت حقوق دستمزد بر پایه ارزشیابی شغل 1-3    

  پیش بینی پرداخت بر پایه عملکرد 2-3    

 . پرداخت مزایاي جانبی غیر مستقیم به کارکنان سازمان 3-3    

  پرورش و باال بردن ظرفیت کار انسانی ) 4

زمینــه در ارتبــاط بــا ایــن وظیفــه در مــدیریت امــور کارکنــان و منــابع انســانی کــه در ســالهاي اخیــر  دو

 : مورد توجه فروان است که عبارتند از



 

طراحـی بکـار بسـتن برنامـه هـاي آموزشـی و پرورشـی (بالنـده کـردن) کارکنـان بـراي بـاال تعیین ، 1-4

 . بردن توانایی ، عملکرد و رشد آنان

خشـیدن بـه محـیط کـار ، بـه ویـژه در زمینـه کیفیـت زنـدگی کـاري و بکـار بسـتن برنامـه بهبـود ب 2-4

 . هاي بهبود بهره وري

 ایجاد و تقویت پیوندهاي اثر بخش بین کارکنان  و مدیریت ) 5

 : پدید آوردن و نگهداري روابط کاري اثر بخش با کارکنان ، هر سازمانی باید براي

 شـد کـه تندرسـتی و ایمنـی کارکنـان بـه بهتـرین وجـه تـامین شـودمحیط کار را چنان بهبـود بخ 1-5

.  

  . حقوق کارکنان را باز شناسد و پاس بدارد 2-5

دالیــل پیوســتن کارکنــان را بـه اتحادیــه هــا ، انجمــن هــا و سـازمان هــاي سیاســی یــا گــروه هــاي  3-5

ان و سـازمانهایی کـه از سـوي آنـان فشار و نیز وظیفه ها و ساختار آنهـا را بـه خـوبی بشناسـد تـا بتوانـد بـا کارکنـ

آنهاسـت حـل و فصـل  نماینـدهنمایندگی دارنـد بـه خـوبی مـذاکره کنـد و شـکایتهاي کارکنـان و سـازمانی را کـه 

  . کند

  مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی اهداف

کارکنــان و منــابع انســانی در نهایــت چهــار هــدف را تــامین  وروظــایف پــنج گانــه مــدیریت امــ مجموعــه

 :می کند

 . جلب کار جویان شایسته -1

  . نگهداري کارکنن مطلوب -2

  . ایجاد انگیره براي کارکنان -3

 . یاري دادن به کارکنان براي رشد ، بالندگی و شکوفا کردن استعدادهایشان -4

و منـابع انسـانی بیشـتر از آن جهـت مهـم اسـت کـه بـه  ها و فعالیتهـاي مـدیریت امـور کارکنـان وظیفه

جلـب کــردن ، نگهــداري و بـرانگیختن بــا ترغیــب کارکنـان یــاري مــی دنـد تــا در نهایــت بـر هــدف هــاي بنیــانی 

بــر مــی  مانبــه ســود آوري و تــوان رقــابتی ســاز» هــدف هــاي بنیــانی ســازمان«ســازمان تــاثیر گــذارد . عبــارت 

ر انتفــاعی اشــاره بــه پویــایی و توانــایی انجــام دادن کارهــاي بیشــتر بــا همــان گــردد و در ســازمانهاي دولتــی و غیــ

  . منابع یا منابع کمتر دارد



امــور کارکنــان و منــابع انســانی از راه ســه هــدف راهبــردي (اســتراتژیک) ، یعنــی بهــره وري ،  مــدیریت

رو، در  نیــاســت. از ا رگــذاریکیفیــت زنــدگی کــاري و پیــروي از قــانون ، بــا هــدفهاي بنیــانی و بــر عملکــرد آن تاث

بـه  یابیاسـت بـه دسـت نممکـ یامـور کارکنـان و منـابع انسـان تیریمـد يتهـایهـا و فعال فـهیکـه وظ یهمان حال

و  رنـدیقـرار گ يسـه هـدف راهبـرد نیـممکـن اسـت در خـدمت ا کیـدهنـد، هـر  ياریـچهارگانه عمده  يهدفها

ــا هــدفها جــه،یدر نت ) نشــان داده شــده 2-3روابــط در نمــودار ( نیــا نشــان دهنــد. يســازمان ســازگار یانیــبن يب

 .)90- 102:1375است. (دوالن.شولر ،ترجمه طوسی، 

 

 

 

ـــــدفها)               یاتی(عملییاجرا يهدفها               تهایها و فعال فهیوظ ـــــرد يه  يراهب

 )یکی(استراتژ

 بهره وري جذب برنامه ریزي

 هدفهاي بنیانی زندگی کاريکیفیت  نگهداري بکارگماري نیروي انسانی

 پیروي از قانون برانگیختن ارزیابی و جبران خدمات

ــــه رشــــد و  پرورش نیروي کار ــــاري دادن ب ی

 بالندگی

 نگهداري نیروي کار

 

ــط م ــرواب ــرد يهــدفها و مقصــودها تهــا،یهــا و فعال فــهیوظ انی ــابع  تیریمــد يراهب ــان و من ــور کارکن ام

 سازمان یانیبن يبا هدفها یانسان

 

 

 

 



 باال يکار یزندگ تیفیبرخوردار از ک طیمح کی يهایژگیو

  :هایریگ میمشارکت کارکنان در تصم

کــه در شــغل آنهــا مــوثر  ییهــایریگ میبــه کارکنــان فرصــت دخالــت و اعمــال نفــوذ در تصــم کــهیهنگام

کوچـک  يداشـته، کمتـر بـه اجـزا يشـتریکننـد بـر سرنوشـت خـود کنتـرل ب یشود، احسـاس مـ یاست، داده م

 يبـه معنـا هـا،یریگ میدخالـت در تصـم يبـراشـباهت دارنـد. اجـازه دادن بـه دخالـت کارکنـان  میعظ نیماش کی

 ریمـد تیبـه عنـوان مسـئول يریـگ میچـرا کـه تصـم سـت،یبـه آنهـا ن تیریمـد ژهیـو ازیـحق قانون و امت يواگذار

 .دخالتهاست نیدرست ا یابیو ارز قیتوجه دق يبه معنا شتریامر، ب نیماند. ا یم یباق

 

 مشارکت کارکنان در حل مشکالت:

ــبهــره گ  ــا حــد ز نــدیمســتمر از نظــرات کارکنــان و مشــارکت آنهــا در فرا يری ــحــل مشــکالت، ت  يادی

 .بخشد یو ارزش ارتقاء م شرفتیبه حس پ یابیشدن در امور سازمان و دست میکارکنان را در سه ییتوانا

 

 شدن در اطالعات:  میسه

ــام ــق ب یهنگ ــازمان احســاس تعل ــه س ــراد نســبت ب ــ يشــتریاف ــه از پ یم ــد ک ــایو ن شــرفتهایکنن  يروه

 یکـاف ییبـه کارکنـان، بـه تنهـا یسـاالنه و فصـل يشکل دهنـده سـازمان کـامالً مطلـع باشـند. ارائـه گـزارش هـا

ــاث ییشــرفتهایمطلــع ســاختن کارکنــان از پ یعنــیشــدن در اطالعــات ،  میســه ســت،ین  یمــ ریکــه در ســازمان ت

شــود کــه کارکنــان  یباعــث مــ ت،یریمتخــذه توســط مــد يمهایتصــم یمنطقــ لیــدال حیتوضــ نیگــذارد و همچنــ

 یواکـنش مثبتـ ر،ییـمتغ طیمطلع نشان دهنـد، بهترمـی تواننـد بـه حـل مشـکالت کمـک کننـد و در مقابـل شـرا

 .نشان دهند

 

 بازخورد ساالنه:

ــن  ــاه ازی ــه آگ ــهیاز ا یب ــ نک ــل م ــور عم ــ یچط ــود  میکن ــود را بهب ــرد خ ــت عملک ــن اس ــور ممک و چط

کننـده عملکـرد خـوب و  تیـباشـد. بـازخورد مرتـب و مـنظم، تقو یمـا انسـانها مـ یعـیطب اتیاز خصوصـ م،یبخش

 .شخص است یمشوق تعال

 

 



 : یمساع کیو تشر یکار گروه

 گــریمشــترك، بــا د يبــه هــدف هــا دنیرســ يگــروه باشــند و بــرا کیــاز  يعضــو نکــهیاکثــر افــراد، از ا

 نیــو احسـاس تعهـد نســبت بـه آرمـان و اهـداف سـازمان، ا یبرنـد. آگـاه یسـازمان کـار کننـد، لـذت مــ ياعضـا

 .نددار یآورد که جهت و اهداف مشترک یم دیاحساس را در کارکنان پد

 

 طلبی کار: مفهوم داشتن ومبارزه

 یعمــل نســب يکارکنــانی کــه مســولیت طیفــی ازوظــائف رابــه عهــده دارنــدواز  اســتقالل و آزاد

ــه کســان ــد، نســبت ب ــرار یبرخوردارن ــان تک ــه کارش ــار خــود احســاس رضــا يک ــده اســت، از ک  تیو خســته کنن

 .کنند یم يشتریب

 

 : یشغل تیامن

ــوار ــه دش ــ يب ــوان کســ یم ــ یت ــران از دســت دادن شــغلش م ــه نگ ــه از  یرا ک ــرد ک ــد ک باشــد، متقاع

ــدگ تیــفیک ــاال يکــار یزن ــوع فعال ییب ــدون اســتثناء در هــر ن ، مســاله  يبهبــود بهــره ور تیــبرخــوردار اســت. ب

بهبـود موجـب از  نـدیکمـک بـه فرا ایـداننـد کـه آ یآنهـا نمـ رایـشـود، ز یکارکنـان مطـرح مـ يبرا یشغل تیامن

مــانع،  نیــقدرتمنــد غلبــه بــر ا ياز ابزارهــا یکــی. ریــخ ایــخودشــان خواهــد شــد  ایــدســت دادن شــغل همکــاران 

از کارکنــان در  کیــ چیتعهــد اســت کــه هــ نیــبــه طــور همزمــان، ســپردن ا يکــار یزنــدگ تیــفیبــود کضــمن به

-105: 1374وبرنامــه ریــزي ، اديشــغل خــود را از دســت نخواهنــد داد (معاونــت اقتصــ يبهبــود بهــره ور جــهینت

102(. 

 

 يکار یزندگ تیفیک يتالشها يجار تیوضع

کنــد کــه  یمــ جــادیکارکنــان ا يبــرا ییباشــد و فرصــتها یســاده مــ ،يدر تئــور يکــار یزنــدگ تیــفیک

ــاره شغلشــان، طراحــ ــد، تصــم ازیــو ارائــه خــدمات ن دیــتول يکارشــان و آنچــه کــه آنهــا بــرا طیمحــ یدرب  میدارن

شـئونات  تیـادارد کـه بـا کارکنـان خـود محترمانـه و بـا رع یرانیبـه مـد ازیـ) نيکـار یزندگ تیفیکنند. (ک يریگ

 .با هم مشارکت داشته باشند رانیاست که کارکنان و مد نیآن بر ا دیرفتار کنند و تاک یانسان

ــر در ــل، بهت ــ نیعم ــفیاز (ک فیتوص ــدگ تی ــار یزن ــيک ــنا ی) را م ــوان در ص ــالکترن عیت ــذا ک،ی  ،ییغ

مســطح اداره  یســازمان يخــودگردان و ســاختارها يکــار يهــا میتــ لهیکــه بوســ یو در موسســات لیــاتومب ،يفلــز

کارکنــان  و  يقــدرت ، آمــوزش گســترده بــرا  میبــه تقســ لیــ) تمايکــار یزنــدگ تیــفی. در (کافــتیشــوند،  یمــ



ــه چنــد يکــار یزنــدگ تیــفیک يباشــد. تالشــها یمــ الزم   رانیمــد  ایــســال  10تــا  3ســال وقــت ( نیاغلــب ب

 يتالشــها تیــشــود. جهــت موفق ختــهیســازمان در هــم آم یدارد تــا بــه طــور کامــل بــا نظــام درونــ ازیــ) نشــتریب

 :در نظر گرفته شوند ریالزم است که موارد ز يکار یزندگ تیفیک

ــد .1 ــمجــدداً تعر یســتیبا رانینقــش م ــر یســتیشــود و با فی ــ ينقــش رهب ــر یو مرب ــود  يگ ــه خ را ب

 .را کتاتورینه نقش کارفرما و د رند،یبپذ

 کیــتوانــد بــه عنــوان  ینمــ يکــار یزنــدگ تیــفیو بــاز و قابــل اعتمــاد الزم اســت. ک حیارتبــاط صــر .2

 نیو همچنـ ردیـهـا و کنـار گذاشـتن آنهـا مـورد اسـتفاده قـرار گ هیـدر هم شکسـتن انجمنهـا و اتحاد يبرا لهیوس

 تیریمقابـل مـد درسـاده  لهیوسـ کیـ) بـه عنـوان يکـار یزنـدگ تیـفیتواننـد از (ک یهـا نمـ هیـانجمنهـا و اتحاد

 .استفاده کنند

ــات .3 ــط در اخت یاطالع ــاً فق ــه نوع ــک ــد اری ــت با رانیم ــتیاس ــازمان توز یس ــر س ــدر سراس ــده و  عی ش

ــنهاداتیپ ــط غ یش ــه توس ــک ــد ری ــ رانیم ــه م ــد یارائ ــود ج ــ يش ــود (حت ــه ش ــدور زم یگرفت ــهیالمق ــرا ن  ياج

 .در سازمان فراهم شود) شنهاداتیپ

حـل مشـکالت  تیکنـد و از وضـع رییـبـه طـور مـداوم تغ یسـتیبا يکـار یزنـدگ تیـفیک يبرنامه ها .4

 .و کارکنان حرکت کند تیریمد یبه سمت مشارکت واقع هیاول

:        1998اجـرا شـود (کاسـیو، رانیتوسـط مـد کطرفـهیتوانـد بـه صـورت  ی) نمـيکـار یزنـدگ تیفی(ک .5

54  -52(. 

 

 يکار یزندگ تیفیاساس (جوهره) ک مشارکت،

مشـارکت  هیـانسـانها بـوده اسـت. کـانون خـانواده بـر پا یمهـم زنـدگ ياز ابزارهـا یکی ربازیاز د مشارکت

ــام ــه دســت مــ يهــدفها نیاســتوار اســت و ت ــآ یآن از راه مشــارکت آســانتر ب مشــارکت  ریــاخ ي. در دهــه هــادی

منظـور بـه  نیهمـ بـه زیـکـرده اسـت. سـازمانها ن دایـتـازه پ ییمعنـا یو اجتمـاع ياقتصـاد ،یاسیمردم در امور س

کارکنــان در اداره مــوثر امــور بتواننــد بهــره منــد  اتیــآورده انــد تــا از افکــار و نظر يرو یمشــارکت تیریمــد يســو

ــرا یمناســب لهیدر ســازمانها، مشــارکت عمــدتاً وســ گــریشــوند و از طــرف د ــانگ جــادیا يب ــزا زش،ی  ییکــارا شیاف

و کارکنـان در کارهـا توجـه  رانیشـدن مـد مینـد سـهیوضـع موجـود اسـت. در مشـارکت، بـه فرا رییکارکنان و تغ

 یاسـت کــه آنـان را بـر مــ یگروهـ يتهــایاشـخاص در موقع یو عـاطف ینــذه يریـدرگ کیـشـود. مشــارکت  یمـ

 نیـشـوند. در ا کیکـار شـر تیدهنـد و در مسـئول ياریـ یگروهـ يبـه هـدفها یابیدسـت يتا سازمان را برا زدیانگ

و  خیشـود. نظـام مشـارکت در طـول تـار یمطـرح مـ تیو مسـئول ونتعـا ایـ يسـه عنصـر مداخلـه، همکـار نهیزم



مهـم مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و امـروزه سـازمانها بـه  ياز موضـوعها یکـیمختلـف بـه عنـوان  يدر مکتبها

 :دارد لیبه شرح ذ يدیفوا يدر سازمان ادار ینظام مشارکت جادیکنند. ا ینظام استقبال م نیشدت از ا

 طیمحــ جــادیاســتعدادها و ا ییشــکوفا ،يکــار یزنــدگ تیــفیک شیافــزا ،یانســان یعــال يارزشــها توســعه

و  یهمبسـتگ هیـروح جـادیهـا، ا نـهیو هز عاتیدر افـراد، کـاهش ضـا زهیـانگ جـادیو ابـداع، ا تیخالق يمناسب برا

 نکـهیو ... . بـه رغـم ا ینیبـردن فرهنـگ گوشـه نشـ نیو از بـ تیـاحسـاس مالک جـادیا ،یکاهش تعارضـات گروهـ

ــد ــروزه م ــوان  یمشــارکت تیریام ــه عن ــیب ــا وهیاز شــ یک ــرا يه ــوثر ب ــزا يم ــره ور شیاف ســازمانها  ياز ســو يبه

 .)49 -50: 1379مواجه است (قلیچ لی، ییتهایموانع و محدود يسر کیبا  نیشناخته شده، با وجود ا

 

 :یمشارکت تیریمد

بـار در ژاپـن مـورد  نیاولـ يمطـرح کردنـد و بـرا ییکـایآمر سـندگانیرا ابتـدا نو یمشـارکت تیریمـد فکر

ــت، ا ــرار گرف ــعمــل ق ــه ســازمانها نی ــا راه  کــایآمر يتجــار يفکــر از آنجــا ب ــتیو اروپ ــاتیتحق قــت،ی. در حقاف  ق

 نیـا یاصـل امیـجهـان شـد. پ يدر همـه بخشـها یمشـارکت تیریمنبـع تفکـر مـد کـرتیو ل گوریمک گر س،یآرجر

از سـبک کنتـرل گـرا بـه سـمت مشـارکت گـرا اسـت  يرییـشـامل تغ یمشـارکت تیریبـود کـه مـد نیـا قاتیتحق

 .)89: 1378(زارعی،

 میتصــم نــهیدر زم ت،یریکارکنــان در همــه ســطوح مــد هیــعبارتســت از دخالــت کل یمشــارکت تیریمــد

 .)8:1375باشد (میرکمالی،فالحی،  یاهداف مشترك م افتنیبه راه حلها و  یابیو دست ،يریگ

 :مشارکت وجود داشته باشد که عبارتند از یاصل نهیچهار زم دیحداقل با یمشارکت تیریدر مد 

 .هدف مشارکت داشته باشند نییکارکنان در تع .1

را  یکــیگونــاگون  يهــا نــهیگز انیــاز م یعنــیمشــارکت کننــد،  يســاز میکارکنــان در تصــم .2

 .نندیبرگز

مســاله و ارائــه  ایــمشــکل  فیــکــه شــامل تعر ينــدیکارکنــان در حــل مشــکالت مشــارکت کننــد، فرا .3

 .آنان است انیو انتخاب از م یاتیعمل يراه حلها

 .توسعه و سازمان) يتهایفعال یعنیدر سازمان شود ( رییتغ جادیمشارکت موجب ا .4

 نیناسـازگارند. بنـابرا گریکـدیو نـه بـا  ردیـگ یانجـام مـ یینـه کـامالً بـه تنهـا نـهیچهـار زم نیدر ا البته

زمنـه . مشـارکت در نـدیفـوق مشـارکت نما يهـا نـهیزم یدر تمـام ایـو  کیـتواننـد در آن واحـد در  یکارکنان م

 :ردیصورت گ ریتواند در سه سطح عمده به شرح ز یشده م ادی يها

 .مربوط به خودشان شرکت کنند يریگ میتوانند در تصم یکارکنان م .1



ــ .2 ــان م ــ یکارکن ــوان بخش ــه عن ــد ب ــد یتوانن ــان و م ــترك کارکن ــروه مش ــته  تیریاز گ ــارکت داش مش

 .باشند

همکــاران خــود مشــارکت داشــته  گــرید ایــ ریگــروه، بــا مــد يتواننــد بــه عنــوان اعضــا یکارکنــان مــ .3

 .باشند

ــا از  یبرخــ نــدیممکــن اســت خــوش آ یو ســه ســطح) از نظــر علمــ نــهیچهــارچوب ســاده (چهارزم نی

 .)68: 1378(محمدزاده،ابندی یو کارساز م یآن را عمل رانیرسد مد ینباشد، اما به نظر م رانیمد

 

 مشارکت آثار

 :گذارد یم يانجام شده، مشارکت حداقل سه اثر را بر جا قاتیتحق يها افتهی براساس

بـه مراتـب مشـکل تـر  یکننـد بـه انتخـاب اهـداف یهـدف مشـارکت مـ نیـیکه کارکنان در تع یزمان اول

تــر ســطح عملکــرد  یکنــد. اهــداف عــال یمــ لیــبــر آنــان تحم تیریپردازنــد کــه مــد یمــ یتــر از اهــداف یو عــال

 .شوند نییتع یصادق است که اهداف به طور مشارکت یمطلب تنها زمان نیرا به دنبال دارد. ا يباالتر

معمـوالً  زیـباشـند، کارکنـان ن یتـر مـ یعـال یشـده بـه صـورت مشـارکت نیـیاهـداف تع نکهیضمن ا دوم

 .انتخاب خود آنان است راینسبت به آنان دارند ز يراحت تر رشیپذ

کنــد.  یمــ جــادیدراز مــدت و مســاعد را در ســازمان ا تیــاز اعتمــاد و امن يجــو یمشــارکت نیچنــ ســوم

حـل  ،يریـگ میمشـارکت ماننـد تصـم يهـا نـهیزم ریآثـار مثبـت مشـارکت در سـا بـتیاثر خـود موجـب تقو نیا

ــمشــکالت و تغ ــا ریی ــ جیو تحــول شــده و نت ــت عملکــرد را در سرتاســر ســازمان گســترش م ــ یمثب  نیدهــد. چن

 يازهـاین يارضـا قیـو تعهـد بـه اهـداف، از طر رشیدر پـذ شیزاتـر و افـ یعـال يهـدف هـا نیـیتع یعنی ،یجیتان

 فـهیداننـد کـه وظ یکـه کارکنـان بـه وضـوح مـ یمعنـ نیگـردد. بـد یو کنتـرل بـر کـار حاصـل مـ يخود مختار

خـود  یشـغل يتهـایبـر فعال يشـتریآن پرداختـه انـد. بـه عـالوه، آنـان کنتـرل ب فیخود به توصـ رایز ستیشان چ

بـه کـار  دیـرا با یشـغل يداننـد چـه رفتارهـا یمـ قیـکه خود به عمـل آورده انـد بـه طـور دق یفیبا توص رایدارندز

بـا اهـداف  یشـغل يرفتارهـا انیـکـه م ییکـرده انـد برسـند و از ارتباطهـا نیـیکـه خـود تع یتـا بـه اهـداف رندیگ

 .)69: 1378آگاهند (محمدزاده، یوجود دارد به خوب

 

 :مشارکت موانع

 :عبارتند از ینظام مشارکت ياجرا يفرا رو يتهایو محدود موانع

  عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت: .1



ــد ــه نظــام م ــان ب ــاد کارکن ــدم اعتق از  يشــمار يو ظــاهر یاز برخــورد ســطح یناشــ یمشــارکت تیریع

بـه  چگـاهیبا آن است. آنـان در ظـاهر خواهـان شـرکت کارکنـان در امـور سـازمان هسـتند، امـا در عمـل ه رانیمد

مشــارکت افــراد در امــور جنبــه مــردم  نکــهیا ثیــاز ح ران،یمــد زگــروه ا نیــگذارنــد. ا ینمــ ینظــرات آنهــا وقعــ

ــ ــتقو یپســندانه دارد، در پ ــر مــ هیــروح تی ــان ب ــو  نــدیآ یآن ــرا تیــفقــط خواهــان کســب محبوب ای  شیخــو يب

بــوده و تنهــا جنبــه  یاســت کــه کارکنــان عالقمندنــد کــه مشــارکت آناهــا در امــور واقعــ یدر حــال نیــهســتند و ا

 .نداشته باشد یفاتیتشر

 

  :قیارشد ال رانیمد تیعدم تثب .2

ــه تغ ــت ک ــان داده اس ــه نش ــتجرب ــد ریی ــام م ــد  تیریزود هنگ ــارش ــازمان،  کی ــاًیقیس ــرا ن ــام  ياج نظ

 رانیوجـود نـدارد، مـد تیو نظـام ارشـد یشـغل تیـکـه امن ییخواهـد انـداخت. در سـازمانها قیمشارکت را به تعو

 .کند یم دیسازمان را تهد یثبات یب جهیانتقال اند و در نت ایو  ضیهر لحظه در انتظار تعو

 :تیریضعف مد .3

ــه عق  ــب ــث موفق دهی ــه باع ــه ک ــاحبنظران آنچ ــر ص ــاکث ــدم موفق تی ــو ع ــ تی ــ کی ــازمان م ــود  یس ش

افـراد در سـازمان وحشـت  یشـدن سـازمان و مشـارکت واقعـ کیـاز دموکرات رانیاز مـد یآن اسـت. برخـ تیریمد

شـود کـه کنتـرل امـور از دسـت آنهـا خـارج شـده و بـه  یکـار موجـب مـ نیـدارنـد انجـام ا دهیـدارند. چرا که عق

 یســازمان لیدخالــت دادن کارکنـان در حــل مســا کننــدیاحسـاس م رانیگــروه از مــد نیـ. افتــدیدسـت کارکنــان ب

از عـدم اعتمـاد بـه نفسشـان اسـت  یتـوان گفـت احسـاس آنـان ناشـ یشـود. در واقـع مـ یمـ ریبه ضعف آنها تعب

 .گردد یآنان باز م تیریکه خود به ضعف مد

  به منافع حاصل از مشارکت در کوتاه مدت: رانیمد یابیعدم دست .4

کننــد و  یمــ لیـاز آن غالبــاً تعج يمـاد یینظـام مشــارکت و بهـره جــو ياجــرا يبـرا رانیاز مــد يشـمار

مختلـف  نیآورنـد بـه عنـاو یاسـا، بـه دسـت نمـ يمورد انتظار خـود را کـه عمومـاً مـاد جیچون در کوتاه مدت نتا

 ریمسـ رییـتغ ایـو  لیـدر صـدد تعط شـتر،یب دیـو تول یشـغل تیمشـارکت و رضـا نیبـ میسـتقچون عدم ارتبـاط م

 .ندیآ یبر م ینظام مشارکت ییاجرا ندیفرا

 به سهم کارکنان از منافع حاصل از مشارکت: رانیعدم توجه مد .5

آن  جــهیکننــد کــه مطمــئن شــوند در نت یبــا عالقــه در امــور مشــارکت مــ یکارکنـان ســازمان در صــورت 

کننـد کـه منفعــت  یتصــور مـ رانیمـد یخواهـد شــد. لکـن، هرازگـاه دشـانیکـه مطلـوب آنــان اسـت، عا يزیـچ

عمــل  جــهیدارنــد. نت انیــم نیــدر ا یهم انــدکاســت و کارکنــان ســ نحاصــل از مشــارکت فقــط مخصــوص ســازما

 .مشارکت در امور سازمان است يدر کارکنان برا زهیسلب انگ ران،یگروه از مد نیا



 احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان:  .6

بــه  زیــآنهــا ن يو معنــو يمــاد يهــا يازهــاینداشــته باشــند و ن یشــغل تیــاگــر کارکنــان در ســازمان امن

 يافـراد نیخواهنـد کـرد. چنـ دایـنسـبت بـه آن پ یگـانگینـوع خصـومت و ب کیـنشود، همـواره  نیاندازه الزم تام

ــدگ ــدگ يرا جــدا یشــغل یاحتمــال دارد زن ــان ســازمان صــرفاً  یشخصــ یاز زن ــد. بعــالوه در نظــر آن خــود بپندارن

 .مشارکت است يدر آنها برا زهیپندار، سلب انگ نیا جهیکسب درآمد است. نت يبرا یمکان

  مشارکت بهتر: يآموزش برا تیتوجه به اهمعدم  .7

آمــوزش  قیــآمــوزش کارکنــان اســت. کارکنــان از طر ،یدر هــر ســازمان یاتیــو ح یاصــل فیاز وظــا یکــی

طرحهـا و برنامـه هـا را خواهنـد شـناخت  یـیسـازمان آشـنا شـده، مشـکالت و موانـع اجرا ياسـتهایبا اهـداف و س

بــر بــودن  نــهیاز هز یآگــاه لیــبــه دل رانیاز مــد یامــا برخــ. ردو در جهــت حــل و رفــع آنهــا تــالش خواهنــد کــ

 .دهند یمنظور انجام نم نیا يشده را برا يزیبرنامه ر يآموزش، کوششها

  مشارکت: يمناسب برا طیفقدان شرا .8

نظـام مشـارکت داشـته باشـند بـه طـور  ياجـرا يالزم را بـرا طیآنکـه شـرا یسازمانها بـ رانیاز مد یبرخ

ــه از نظــام هــا ســبک  چیهــ ییاقتضــا يکننــد. طبــق تئــور یمــ دیــســازمانها تقل ریاجــرا شــده در ســا يکورکوران

 تیـهرگونـه موقع يموفـق و مـوثر باشـد. چـرا کـه بـرا توانـدب تهـایوجود ندارد کـه در همـه موقع يواحد یتیریمد

 .موفق نخواهد بود تیرینشود، مد تیتناسب رعا نیا وجود دارد. اگر تیریاز مد يا ژهیخاص سبک و

 از کارکنان به مشارکت: یبرخ لیعدم تما .9

کـه  ییمهایانـد در تصـم لیـدهـد کـه اکثـر کارکنـان ما یبـاره نشـان مـ نیـدر ا قاتیتحق نکهیبه رغم ا 

 نیـا دیشـا يفـرد يداشـته باشـند، بـا توجـه بـه تفاوتهـا يشـتریشـود دخالـت ب یدر رابطه با کـار آنهـا اتخـاذ مـ

 ادیــهســتند، ز یســازمان يتهــایو فعال هــایریگ میدر تصــم مشــارکتصــبرانه منتظــر  یتصــور کــه همــه کارکنــان بــ

نداشـته باشـند، آن  يگونـه عالقـه ا چیهـ يریـگ مینباشـد. چنانچـه کارکنـان بـه موضـوع تصـم تیمقرون به واقع

ــرار گ ــدیهنگــام کــه مــورد مشــورت ق ــا تیــفید کــه از کاتخــاذ شــو یماتیممکــن اســت تصــم رن برخــوردار  نییپ

 .)49-50: 1379باشند. (قلیچ لی،

اسـت کـه همـواره ذهـن انسـان هـا، دولـت هـا و ملـت هـا را بـه خـود مشـغول  یاشتغال از جمله مسـائل

بـا  یشـود، ولـ یانسـان هـا مربـوط مـ یشـتیمع - يداشته است.هر چند شغل و حرفه بـه ظـاهر، بـه بعـد اقتصـاد

حــوزه  یلشــغ تیتنگاتنــگ دارد.رضــا یارتبــاط زیــآنــان ن یو فرهنگــ یاســیس ،یاجتمــاع ،یخــانوادگ ،يبعــد فــرد

ــه در آن د يا ــت ک ــاس ــا دگاهی ــناخت يه ــاع یروان ش ــناخت ،یاجتم ــه ش ــاد ،یجامع ــوم س ،ياقتص ــیعل و  یاس

هـزاران هـزار شـغل و حرفـه وجـود  ،يبه سـهم خـود در آن سـخن گفتـه انـد.امروزه در هـر کشـور کیهر  یتیترب

.آنچـه همـواره مـورد توجـه ددهن یخـود ادامـه مـ یبـه زنـدگ ق،یـطر نیـدارد که افراد به آن اشتغال داشـته و از ا



آن هــا و  هیـدر روح تیرضــا نیـافــراد و آثـار ا یشـغل تیبـوده رضــا یعلــوم اجتمـاع شـمندانیروان شناسـان و اند

 يکـار نـهیدر زم يو اسـتعداد و تیـخـود عالقـه منـد باشـد، خالق بـه شـغل یباشـد.اگر کسـ یکارشان م یبازده

ــه اش  یشــد.به عکــس، اگــر کســ خواهــدن یو افســردگ یاش شــکوفا خواهــد شــد و هرگــز دچــار خســتگ از حرف

خواهـد بــود و از  جـهینت یشـود و هــم کـارش بـ یمـ یو سـرخوردگ ینباشـد، هـم خـودش دچــار افسـردگ یراضـ

 خواهد شد. بیدچار آس زیرهگذر، جامعه ن نیا

 


