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ٍ  ( Development)، تَععِ (Training)آعیة عودُ ی آهَسػ دٍاسدُ 

 هٌاتع اًغاًی در عاسهاى ّای کشَر( Empowerment)تَاًوٌدعاسی 

  

 دکتز عید حغیي اتطحی

  

ِ ی هٌاتع اًغاًی  دٍهیي کٌفزاًظ هلی آهَسػ ٍ تَعع
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ِ ی ایٌجاًة در اهز آهَسػ، تَععِ ٍ تَاًوٌدعاسی کارکٌاى در هزاکش  تجزتِ ٍ تحقیقات چٌدیي عال

 :آعیة عودُ در ایي سهیٌِ تِ شزح سیز ٍجَد دارددٍاسدُ گًَاگَى ًشاى هی دّد کِ 

 

 

 

ٌ ی آسیة ديازدٌ   تًاومىذسازی ي (Development) تًسعٍ ،(Training) آمًزش عمذ

(Empowerment) کشًر سازمان َای اغلة در کارکىان 

 

  تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ، ویازسىجی علمی َای  ريش تِ کافی تَجِ عدم .1
 .کارکٌاى

ٍ ریسی علمی اصًل تِ کافی تَجِ عدم . 2  .تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ، تروام

  ٍ تَععِ آهَسػ، وًیه مذل َای ي َا ريش فىًن، اس کافی اعتفادُ ی عدم .3

 کارکٌاى تَاًوٌدعاسی
2 



ِ ّای اس صحیح ارزشیاتی تِ کافی تَجِ عدم .4  تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ، تزًاه

 اًغاًی ًیزٍّای

3 

 

 در کارآزمًدٌ ي مجرب مرتیان ي اساتیذ کارکىان، مذیران، اس کافی اعتفادُ ی عدم .5

ِ ّای  .کارکٌاى تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ، تزًاه

 
 

 .عاسهاى ّا در اًغاًی هٌاتع تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ،  ّایتروامٍ کوثَد .6

 
 کارکٌاى عاسی تَاًوٌد ٍ تَععِ آهَسػ، ّای تفاٍت تِ تَجِ عدم .7
 

 

ٌ َای ایجاد فقداى .8  .تَاًوٌدی ٍ تَععِ یادگیزی، هٌظَر تِ کارکٌاى در الزم اوگیس
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 عشل در ایزاًی -اعالهی اصَل اعاط تز "ساالری شایستٍ وظام" تِ کافی تَجِ عدم .12

ِ ٍیضُ ًصة ّا ٍ ِ ّای در ت  هْن هشاغل ٍ عاسهاًی تاالی الی

ِ جای ًاسل کیفیت ّای تا تی عاتقِ هدرک گزایی .11  مُارت کسة ي یادگیری ت

 

 .کارکٌاى تَاًوٌدعاسی ٍ تَععِ آهَسػ، تزای کافی امکاوات ي تًدجٍ تخصیص عدم .10

  

ِ ّای لشٍم ٍ اّویت تِ تَجِ فقداى .9   تِ (Organizational Behavior) رفتاری آهَسػ  تزًاه

ِ ٍیضُ کارکٌاى در جاهعِ ارسػ ّای ٍ ًُزم ّا تا هتٌاعة ٍ هطلَب رفتارّای ایجاد هٌظَر  هدیزاى در ت

 عاسهاًی تاالی ردُ ّای کارشٌاعاى ٍ
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 هٌاتع تزای هطالعِفْزعت      
 

، اًتشارات الًیش، چاج آهَسػ ٍ تْغاسی عزهایِ ّای اًغاًیاتطحی، عید حغیي، ( 1   
 1383دٍم 

، تَاًوٌدعاسی، ٍاگذاری کار ٍ تفَیض اختیاراتطحی، عید حغیي ٍ عاتغی، ععید، ( 2   
 1391ًشز فَصاى 

، اًتشارات آساد هْز شایغتِ عاالریاتطحی، عید حغیي، عثد صثَر، فزیدٍى، ( 3   
1389 

، اًتشارات  هدیزیت هٌاتع اًغاًی شایغتِ هحَراتطحی، عید حغیي ٍ دیگزاى، ( 4   
 1392هْزتاى 
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 تا سپاس از تًجٍ حاضریه


