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هیشاى کارتزد هَلفِّای هذيزيت ًاب درکتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی
هٌطقِ ؽوال ايزاى

1

صفیِ طْواعثی لیوًَی* ،صذيقِ هحوذاعواػیل**،
* .دا٘ؾ آٔٛخت ٝدٚس ٜدوتشي تخللي وتبثذاسي  ٚاعالع سػب٘ي ،دا٘ـىذ ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ي  ٚاجتٕبػي ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي،
ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحميمبت تٟشاٖ ،تٟشاٖ ،ايشاٖ،

** .اػتبديبس ٌش ٜٚػّٓ اعالػبت  ٚدا٘ؾ ؿٙبػي ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔيٚ ،احذ ػّ ٚ ْٛتحميمبت تٟشاٖ ٔ ٚإِف ٔؼئَٛ
Email: m. esmaeili2@gmail. com

چکیذُ
هذيزيت ًاب اس طزيق تْثَد هغتوز ،ريؾِ کي کزدى اتالف ٍ آفزيٌؼ ارسػ در عاسهاى تِ ّوزاُ جلة هؾارکت
کارکٌاى اس يک عَ ٍ هؾتزياى اس عَی ديگز ،هشايای سيادی را تزای عیغتنّای تَلیذی ٍ خذهاتی تِ هٌظَر
کٌتزل ّشيٌِّا ٍ تْثَد کیفیت خذهات تِ ّوزاُ داردّ .ذف اس ايي هطالؼِ تؼییي هیشاى کارتزد هَلفِّای هذيزيت
ًاب درکتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی هٌطقِ ؽوال ايزاى هیتاؽذ .هطالؼِ حاضز اس ًَع پیوايؾی هقطؼی
هیتاؽذ کِ در آى ديذگاُ ً 501فز اس هذيزاى ٍ کارکٌاى تخؼّای هختلف کتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی
هٌطقِ ؽوال کؾَر(تاتل،گلغتاى ،گیالى ٍ هاسًذراى) در ارتثاط تا تکارگیزی هَلفِّای هذيزيت ًاب عٌجیذُ ؽذ.
تِ دلیل هحذٍدتَدى جاهؼِ پضٍّؼ ،کل جاهؼِ تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتخاب ؽذ .اتشار پضٍّؼ ،پزعؾٌاهِ هحقق
عاختِای هؾتول تز ّؾت تخؼ ٍ  46عَال هثتٌی تز هقیاط لیکزت تَد کِ تِ رٍػ دلفی تِ تايیذ ًْايی رعیذ.
دادُّا تزاعاط آهار تَصیفی ٍ آهار اعتٌثاطی ؽاهل آسهَىّای تی تک ًوًَِای ،تی هغتقل ،فزيذهي ،کزٍعکال
ٍالیظ ٍ هي ٍيتٌی تا اعتفادُ اس ًزم افشار Spss 20تحلیل ؽذًذ .تاتَجِ تِ فزض ًوزُ هؼیار  ،7هیاًگیي ًوزُ کل
هَلفِّای هذيزيت ًاب کتاتخاًِّای ػلَم پشؽکی هَرد تزرعی 7/46 ،تِ دعت آهذ .تاالتزيي هیاًگیي ًوزُ تِ
هذيزيت عیغتن خزيذ ( ٍ )7/88کوتزيي هیاًگیي ًوزُ تِ هَلفِ عاسهاًذّی ًیزٍی اًغاًی ( )7/16تؼلق گزفت.
تیي ًظزات هذيزاى ٍ کتاتذاراى داًؾگاُّای هَرد تزرعی در خصَؿ کارتزد هَلفِّای هذيزيت ًاب ٍ ّن چٌیي
ٍضؼیت هذيزيت ًاب در کتاتخاًِّای  6داًؾگاُ هَرد تزرعی تفاٍت هؼٌی داری ٍجَد داؽت(  .)p≤0/05تحلیل
ًتايج ًؾاى داد ٍضؼیت تکارگیزی هذيزيت ًاب در جاهؼِ هَرد تزرعی در حذ هطلَتی قزار دارد.

ٍاصُّای کلیذیٔ :ذيشيت ٘بة ،تفىش ٘بة ،وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٞي

 .1ايٗ ٔمبِ ٝحبكُ پبيبٖ ٘بٔ ٝكفي ٝعٕٟبػجي ِيٕ٘ٛي دا٘ـجٛي دوتشي ػّٓ اعالػبت  ٚدا٘ؾ ؿٙبػي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ ػّْٛ
تحميمبت تٟشاٖ ٔي ثبؿذ.
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هقذهِ
ٌؼتشدٌي  ٚپيچيذٌي د٘يبي أشٚص ،تِٛيذ ثشتش ،استمبء ٚ
ثٟشٚ ٜسي ،اثشثخـي ثيـتش  ٚسلبثت دس كحٞٝٙبي ثيٗ
إِّّي ثبػث ؿذ ٜو ٝثٔ ٝذيشيت ثٟبي ثيـتشي داد ٜؿٛد.
أشٚص ٜالصٔ ٝاداس ٜجٛأغ ػّٓ ٙٞ ٚش ٔذيشيت اػت  ٚدا٘ؾ
ٔذيشيت ث ٝػٛٙاٖ أشي اجتٙبة ٘بپزيش دس تٕبْ حٛصٜٞبي
ػّٕي سيـ ٝدٚا٘ذ ٜاػت .دس ايٗ ساػتب وتبثخب٘ٞٝب ٔ ٚشاوض
اعالع سػب٘ي ث ٝػٛٙاٖ ٟ٘بدٞبي اجتٕبػي جٛأغ پيـشفتٝ
اص ايٗ أش ٔؼتثٙي ٘جٛدٍٕٞ ٚ ٜبْ ثب تٛػؼ ٝاجتٕبػي ٚ
سؿذ ّٔتٞب ػّٕىشد وتبثخب٘ٞٝب ٘يض تغييش وشد .وتبثخب٘ٞٝب
دس يه ػيؼتٓ ٔٙظٓ ٔ ٚشتجظ جغشافيبيي  ٚحتي جٟب٘ي
لشاس ٌشفتٙذ  ٚايٗ أش ٔؼتّضْ تجذيذ ٘ظش دس اداسٜ
وتبثخب٘ٞٝب  ٚثىبسٌيشي سٚؿٟبي ػّٕي اػت .دس ايٗ ٔيبٖ
ساٍ٘ب٘بتبٖ ػميذ ٜداؿت پيـشفتٞبي اجتٕبػي  ٚخذٔبت
وتبثذاسي چ ٖٛحّمٞٝبي ص٘جيش ث ٝيىذيٍش پيٛػت ٝا٘ذ)
ػّٔٛئ .)6731،ذيشيت ٘بة ٘يض يه ٔفٔ ْٟٛذيشيتي
جذيذ اػت و ٝدس پي سيـ ٝوٗ وشدٖ اتالف  ٚآفشيٙؾ
اسصؽ دس ػبصٔبٖٞب ؿىُ ٌشفت ٝاػت تب اص ايٗ عشيك ثتٛاٖ
ثب ٔٙبثغ  ٚتجٟيضات وٕتش ث ٝثيـتشيٗٞب دػت يبفت.
اجشاي ايٗ ٘ظبْ ٔذيشيتي ٘يبص ث ٝيه ا٘مالة فىشي دس
ػبصٔبٖ ريسثظ داسد و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔذيشيت  ٚوبسوٙبٖ ثبيذ ثٝ
آٖ ٔؼتمذ ٔ ٚتؼٟذ ثٛد ٚ ٜث ٝوبس ثؼتٗ آٖ سا ضشٚستي
اجتٙبة ٘بپزيش ثذا٘ٙذ ثّى ٝثبيذ أىب٘بت  ٚتؼٟيالتي فشآٞ
ٌشدد تب ايٗ تح َٛفىشي دس تٕبْ ػغٛح ػبصٔبٖ ؿىُ
ٌشفت ٚ ٝث ٝوبس آيذ (ثبثب.)6731،1
تفىش ٘بة ٍ٘شؿي ثشاي افضايؾ ثٟشٚ ٜسي ،اسصؽ
آفشيٙي ٔؼتٕش ،حذالُ وشدٖ ٞضيٞٝٙب  ٚاتالفبت اػت.
ٚلتي اص د ٝٞي  6111ثشاي اِٚيٗ ثبس تفىش اكالح ػبختبس
ػبصٔبٖ اص جٙج ٝي ٞضيٞٝٙبي ٘بخٛاػت ٝدس وبسخب٘ ٝي
تٛيٛتب  ٚثؼذ اص د ٚد ٝٞدس وبسخب٘ ٝي ثٛئي ًٙپيبد ٜؿذ،
ٔؼٌّ ْٛـت ثؼيبسي اص فؼبِيتٞبي ٔذيشاٖ ث ٝجبي آٖ وٝ
ث ٝعٛس ٘بة  ٚخبِق كشف ٔذيشيت ا٘جبْ وبس ٌشدد،
ٔلشٚف ٞضيٞٝٙبيي ٔيؿٛد و٘ ٝجٛد آٖٞب ثٟتش اص ثٛد٘ـبٖ
اػت ٚ .اص ايٗ جب سٚيىشد "٘بة" ٔذيشيت وشدٖ ،يب
. Baba Motomo

1

"ٔذيشيت ٘بة"  ٚيب ٔذيشيت ،تٟٙب ثش سٚي آٖ چ ٝوٝ
ٔؼتميٕب ث ٝخٛد تِٛيذ وبال يب خذٔت ٔٙجش ٔيؿٛد ٔغشح
ؿذ.
دس تفىش ٔذسٖ اص آٖ س٘ ٚبة ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد ؤ ٝي
تٛا٘ذ ؿي ٜٛاي سا فشا ٓٞآٚسد و ٝاص عشيك آٖ ثب وٕتشيٗ،
ثيـتشيٗ سا ث ٝا٘جبْ سػب٘ذ .دس ايٗ سٚيىشد تالؽ ثش آٖ
اػت و ٝتب حذ ٕٔىٗ ػبُٔٞبيي و ٝا٘شطي ٘ ٚيشٚي
ػبصٔبٖ سا اتالف ٔيوٙٙذ اص ٔيبٖ ثشداؿت ٝؿٛد ،خٛاٜ
فبكّ ٝي يه اتبق تب اتبق ديٍش ثبؿذ ،خٛا ٜا٘تظبس ٘يشٚي
ا٘ؼب٘ي ثشاي ا٘جبْ وبس تٛػظ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ديٍش  ٚاِي
آخش .ث ٝػجبستي خٛا ٜايٗ اتالفٞب دس اٞذاف  ٚاػتشاتظيٞب،
ػبختبس ػبصٔب٘ي ،فشايٙذٞبي وبسيٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ي،
ػجهٞبي ٔذيشيتي ،ػيؼتٓٞب  ٚسٚؽ ٚ ،يب فشٚ ًٙٞ
اسصؽٞبي ػبصٔب٘ي  ٚيب ٞشوجبي ديٍش ثبؿذ.
(ٔٚٚبن .)6731،ثٕٞ ٝيٗ ػجت تفىش ٘بة ثب ٌشايؾ ثٝ
چٙذ اكُ ؿىُ ٔيٌيشد و ٝثشخي اص آٖٞب ػجبستٙذ اص:
ٞذف ٌزاسي دليك ،اكِٛي ٚالغ ثيٙب٘ ،ٝتٛػؼ ٝي
اػتشاتظيٞبيي اثش ثخؾ  ٚخاللب٘ ،ٝاٞذاف ػبِي ،ثبص
ٟٔٙذػي  ٚاسصؽ آفشيٙي دس فشايٙذٞب٘ ،يشٚي ا٘ؼب٘ي
ٔتخلق ،سٚؽ ٔذيشيتي پٛيب ٔ ٚـبسوت ج ،ٛسٚؽٞبي
وبسٔذ ٔجتٙي ثش يىپبسچٍي  ٚػِٟٛت جشيبٖ اعالػبت،
حزف ػّؼّٔ ٝشاتت صائذ ٚ ،ػبصٔب٘ي يبدٌيش٘ذٔ ٚ ٜجتٙي ثش
اسصؽٞبي ٔتؼبِي (غضٙفشي،6731 ،ف .)63-61
ٔغبِؼبت ٔشتجظ دس حٛصٔ ٜذيشيت و ٝث ٝاسصيبثي
ٔذيشيت  ٚتفىش ٘بة پشداخت ٝا٘ذ ،حبوي اص آٖ اػت وٝ
ؿبخقٞبي ايٗ ٔغبِؼبت ثشاي اسصيبثي ٔذيشيت ٘بة ،تحت
ػٛأُ ٔ ٚؼيبسٞبي ٔختّف اػت و ٝثب ا٘ذاصٌ ٜيشي ؿذت ٚ
ضؼف آٖٞب ٔيتٛاٖ أىبٖ اجشاي آٖ سا دس ػبصٔبٖٞبي
ٔختّف ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد .ايٗ ؿبخقٞب دس ٔغبِؼبت
ٔختّف ث ٝكٛستٞبي ٔتفبٚتي دس٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜا٘ذ.
الوٕي اسصيبثي ػّٕىشد  ٚپيٛػتٍي آٖ ث ٝػيؼتٓٞبي
فشٚؽ ،ا٘جبس  ٚتذاسوبت ،تؼٕيشات ٍٟ٘ ٚذاسيِ ،جؼتيه ٚ
پـتيجب٘ي سا ث ٝػٛٙاٖ اثضاس ٕٟٔي ثشاي وبٞؾ ليٕت
ٔحلٛالت ،افضايؾ ويفيت وبالٞبي تِٛيذي  ٚوبٞؾ صٔبٖ
ا٘تظبس ثشاي تحٛيُ وبال ثٔ ٝـتشي  ٚدس ٟ٘بيت تِٛيذ ٘بة
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ػٛٙاٖ وشد(الوٕي .) 6111،1دس تحميمبت ديٍشي ،ثٟجٛد
ٔؼتٕش  ٚاكالح فش ًٙٞػبصٔب٘ي ؛ آٔٛصؽ ٔ ٚـبسوت
تيٕي دس ثٟجٛد ٔؼتٕش ،اجشاي كحيح  ،TQMتغييش
ٔبٞيت وبس  ٚتغييش ٌشايؾٞب  ٚسفتبسٞبي فشديٌ ،شٞٚي ٚ
ػبصٔب٘ي ٕٟٔتشيٗ ػبُٔ دس ٔٛفميت اجشا  ٚتغييش ث ٝػٛي
٘بة ؿذٖ اػالْ ؿذ ٜا٘ذ(تِٛيذ ٘بة دا٘ؾ ثٙيبٖ،1111،ف
 71-13؛ ٔٛسي1117 ،2؛ٔه ٌشئ .)1117،3غبِؼبت
ٔشتجظ دس حٛصٔ ٜذيشيت  ٚتفىش ٘بة حبوي اص آٖ اػت وٝ
اثضاسٞبي ايٗ ٔغبِؼبت ثشاي اسصيبثي ٔذيشيت ٘بة
پشػـٙبٔٞٝبي ٔختّفي ثٛد ٜو ٝا٘ذيـٕٙذاٖ ايٗ حٛصٜ
عشاحي وشد ٜا٘ذٞ ٚش وذاْ اص آٟ٘ب ؿبخقٞبي ٔتفبٚتي سا
ثشاي ايٗ ٔٙظٛس دس ٘ظش ٌشفت ٝا٘ذ .پشوبسثشدتشيٗ آٖٞب دس
حٛصٔ ٜذيشيت پشػـٙبٔ ٝػيشٚصَ ٚ 4ػيذحؼيٙي  ٚثيبت
اػت ؤ ٝشتجظ تشيٗ  ٚوبُٔ تشيٗ ػٛأُ دس پيبد ٜػبصي
ٔٛفك تفىش ٘بة دس ػبصٔبٖٞب ،سا ؿبخقٞبي اكّي
(تىِٛٛٙطي اعالػبت ،ػبصٔب٘ذٞي  ٚسٞجشي ،ػبٔب٘ذٞي
ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي ،ػيؼتٓ خشيذ ،تذاسوبت  ٚوٙتشَ ٔٛجٛدي،
ٔذيشيت تبٔيٗ وٙٙذٌبٖ ٔٙبثغ اعالػبتئ ،ذيشيت ويفيت
جبٔغٔ ،ذيشيت فشايٙذ تِٛيذٔ ،ذيشيت تجٟيضات  ٚػخت
افضاس ٔ ٚذيشيت تؼٕيشات ٍٟ٘ ٚذاسي)  ٚتؼذادي
ؿبخقٞبي فشػي ٔيدا٘ذ(ػيشٚصَ1167 ،؛ ػيذحؼيٙي،
 .)6731ايٗ پشػـٙبٔ ٝثب اػتفبد ٜاص ٘ظش ٔتخللبٖ ٚ
ا٘ذيـٕٙذاٖ ٌش ٜٚػّٓ اعالػبت  ٚدا٘ؾ ؿٙبػي ٔ ٚذيشيت،
ث ٝسٚؽ دِفي دس وتبثخب٘ٞٝب ٙٞجبس ؿذ ٜاػت  ٚدس ٟ٘بيت
ِٛٔ 3ف ٝاكّي ِٛٔ 11 ٚف ٝفشػي ثشاػبع ؿشايظ
وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٞي ايشاٖ اص ػٛي اػضبي پبُ٘ دِفي
تبييذ ٌشديذ .اص ايٗ س ٚث٘ ٝظشٔي سػذ و ٝدػتيبثي ثٝ
اٞذاف ػبصٔبٖ دس ثؼتش ػيؼتٓ ٔذيشيت ٘بة اص عشيك
پيٍيشي ايٗ ؿبخلٞٝب  ٚاك َٛايٗ ػيؼتٓ ػّٕيبتي
ٔيٌشدد.
ثب تٛج ٝثب اػتمجبَ ػبصٔبٖٞب ٔٚشاوض تِٛيذي ٚ
خذٔبتي اص اجشا  ٚپيبد ٜػبصي ثش٘بٔٞٝبي ٔذيشيت ٘بة،
تبو ٖٛٙپظٞٚؾٞبي ٔتفبٚتي دسخلٛف تؼييٗ ٔيضاٖ
1
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آٔبدٌي ػبصٔبٖٞب  ٚاثشثخـي ثش٘بٔٞٝبي تفىش ٘بة ،كٛست
ٌشفت ٝاػت .أب اص آٖ جب و ٝتبو ٖٛٙپظٞٚـي دس استجبط ثب
پيبد ٜػبصي  ٚاجشاي ٔذيشيت ٘بة دس وتبثخب٘ٞٝب كٛست
٘پزيشفت ٝاػت  ٓٞ ٚچٙيٗ ثب تٛج ٝث ٝإٞيت تفىش ٘بة دس
ػبصٔبٖٞبي خذٔبتي  ٚتِٛيذي  ٚث ٝخلٛف دس
وتبثخب٘ٞٝبٞ ،ذف اص اجشاي ايٗ پظٞٚؾ ،ثشسػي ٔيضاٖ
وبسثشد ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت ٘بة اص ديذٌبٔ ٜذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ
وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي ٔٙغم ٝؿٕبَ
وـٛس(ثبثٌُّ ،ؼتبٌٖ ،يالٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ) اص عشيك ػٙجؾ
ٔتغيشٞبي ٔشتجظ ثب ٔذيشيت ٘بة ٔيثبؿذ.
هَاد ٍ رٍػّا
ايٗ ٔغبِؼ ٝاص ٘ٛع پيٕبيـي – ٔمغؼي ثٛد ٜو ٝدس ػبَ
 ٚ 6711دس وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي ٔٙغمٝ
ؿٕبَ ايشاٖ (ثبثٌُّ ،ؼتبٌٖ ،يالٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ) ث ٝا٘جبْ
سػيذ ٜاػت .دس ايٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛيشي اػتفبدٜ
٘ـذ ٚ ٜوّي ٝجبٔؼ ٝپظٞٚؾ اص عشيك سٚؽ ػشؿٕبسي
ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٙذ و ٝؿبُٔ ٘ 611فش اص ٔذيشاٖ ٚ
وتبثذاساٖ ٔؼئ َٛوتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي
ٔٙغم ٝؿٕبَ ايشاٖ ثٛد٘ذ .اثضاس اػتفبد ٜؿذ ٜپشػـٙبٔٝ
ٔحمك ػبختٔ ٚ ٝجتٙي ثش پظٞٚؾٞبي پيـيٗ كٛست
ٌشفت ٝدس ايٗ حٛصٔ ٜيثبؿذ و ٝث ٝسٚؽ دِفي دس
وتبثخب٘ٞٝب ٙٞجبس ؿذ ٜاػت .ثٙٔ ٝظٛس تؼييٗ اػتجبس ػّٕي
اص سٚؽ اػتجبس ٔحتٛايي اػتفبد ٜؿذ .ثب اسػبَ پشػـٙبٔٝ
ثشاي ٔتخلليٗ حٛص ٜػّٓ اعالػبت  ٚدا٘ؾ ؿٙبػي ٚ
ٔذيشيت ،اكالحبت ٔشثٛع ٝاػٕبَ  ٚپشػـٙبٟٔ٘ ٝبيي آٔبدٜ
ٌشديذ .ثشاي تؼييٗ لبثّيت اػتٕبد (پبيبيي) اص سٚؽ
ٕٞبٍٙٞي دس٘ٚي ػٙبكش اػتفبد ٜؿذ و ٝثش ايٗ اػبع،
ٔيضاٖ ؿبخق آِفبي وش٘ٚجبخ ثشاي وُ ػٛاَٞبي
پشػـٙبٔ1/13 ٝدسكذ ٔحبػجٌ ٝشديذ  ٚدس ٘تيج ٝپبيبيي
اثضاس پظٞٚؾ ثشاي ػٙجؾ اٞذاف تحميك ٔٛسد تبييذ لشاس
ٌشفت .پشػـٙبٔٔ ٝـتُٕ ثش د ٚثخؾ اكّي ثٛد ثخؾ اَٚ
ٔشثٛط ث ٝخلٛكيبت دٌٔٛشافيه جبٔؼ ٝپظٞٚؾ  ٚثخؾ
د ْٚؿبُٔ پشػؾٞبيي ٞذف داس دس استجبط ثب اٞذاف
پظٞٚؾ دس لبِت  3لؼٕت عشاحي ٌشديذ .پشػـٙبٔٝ
داساي  11ػٛاَ ٌ 1ضيٝٙاي ثشاػبع عيف ِيىشت اص خيّي
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وٓ تب خيّي صيبد عشاحي  ٚثب اػذاد  6تب  1اسصؽ ٌزاسي
ٌشديذ .اثؼبد ٔٛسد ثشسػي ؿبُٔ تىِٛٛٙطي اعالػبت،
ػبصٔب٘ذٞي  ٚسٞجشي ،ػبٔب٘ذٞي ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي ،ػيؼتٓ
خشيذ ،تذاسوبت  ٚوٙتشَ ٔٛجٛدئ ،ذيشيت
تبٔيٗوٙٙذٌبٖٔ ،ذيشيت ويفيت جبٔغٔ ،ذيشيت فشايٙذ
تِٛيذ ٔ ٚذيشيت تجٟيضات  ٚػخت افضاس ثٛدٔ .يبٍ٘يٗ
ٕ٘شات ٞش وذاْ اص اثؼبد پظٞٚؾ ٔحبػجٌ ٝشديذ  ٚثشايٗ
اػبع ٔيبٍ٘يٗ ثبالي ٔ 7غّٛة ٔ ٚيبٍ٘يٗ صيش ٘ 7بٔغّٛة
دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ .ثؼذ اص جٕغآٚسي پشػـٙبٔٞٝب ،دادٜٞب ثب
اػتفبد ٜاص آصٖٔٞٛبي تي يه ٕ٘ٝ٘ٛاي ،تي ٔؼتمُ،
فشيذٔٗ ،وشٚػىبَ ٚاِيغ ٚ ٗٔ ٚيتٙي ٔٛسد ٔمبيؼ ٝلشاس
ٌشفتٙذ ٔ p≤ 1/11 ٚؼٙبداس دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ.
ًتايج
اص  611پشػـٙبٔ ٝتٛصيغ ؿذٛٔ 611 ،ٜسد آٖ تىٕيُ ؿذ.
ثشاػبع ٘تبيج پظٞٚؾٔ ،يبٍ٘يٗ ػٙي وبسوٙبٖ  73/1ػبَ
ثٛد و ٝحذالُ ػٗ  ٚ 11حذاوثش 13ػبَ ثٛد71 .دس كذ
پبػخٍٛيبٖ ٔشد  31 .ٚدسكذ آ٘بٖ صٖ ثٛد ٜا٘ذ .اص وُ
جبٔؼٛٔ ٝسد ثشسػي٘ 13 ،فش( )% 13ؿبغُ دس دا٘ـٍبٜ
ػّ ْٛپضؿىي ثبثُ٘ 13 ،فش( )%13دس دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي
ٔبص٘ذساٖ٘ 17،فش( )%17دس دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ٌيالٖ ٚ
٘ 16فش( )%16وبسٔٙذ دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ٌّؼتبٖ ثٛدٜ
ا٘ذ61 .دسكذ جبٔؼٛٔ ٝسد پظٞٚؾ داساي تحليالت فٛق
ديپّٓ 13 ،دسكذ ِيؼب٘غ 11 ،دسكذ فٛق ِيؼب٘غ ٚ
6دسكذ داساي تحليالت دوتشا ثٛد٘ذٔ .يبٍ٘يٗ ػبثم ٝوبس

آٟ٘ب 67/3ػبَ ثٛد .اص وُ جبٔؼٛٔ ٝسد ثشسػي 36 ،دسكذ
سؿت ٝوتبثذاسي 13 ٚدسكذ سؿت ٝغيشوتبثذاسي ثٛد٘ذ.
ٚضؼيت اػتخذأي وبسوٙبٖ ٔٛسد ثشسػي ٘ـبٖ داد و31 ٝ
دسكذ اص آ٘بٖ سػٕي61،دسكذ پيٕب٘ي 61 ٚدسكذ ٓٞ
لشاسدادي ٞؼتٙذ 67 .دسكذ آٟ٘ب دس حٛص ٜػشپشػتي 71 ٚ
دسكذ دس لؼٕت خذٔبت فٙي11 ،دسكذ دس لؼٕت
خذٔبت ػٕٔٛي 3 ٚدسكذ دس لؼٕت اداسي ٔـغ َٛث ٝوبس
ثٛد٘ذ.
ثب تٛج ٝثٔ ٝيبٍ٘يٗ ٕ٘ش ٜوُ ٔدذيشيت ٘دبة ± 1/13
 7/11و ٝثيـتش اص ٔمذاس ٔتٛػدظ  7اػدت ٔيدضاٖ ودبسثشد
ٔذيشيت ٘بة دس وتبثخب٘ٞ ٝبي دا٘ـٍبٞ ٜبي ٔٛسد ثشسػي دس
حذ ٔغّٛة اسصيبثي ؿذ ٜاػتٞ .دٓ چٙديٗ وتبثخب٘دٞٝدبي
دا٘ـٍبٞ ٜبيػّْٛپضؿىي ٔٙغمٝؿٕبَ ايشاٖ)ثبثُٔ ،بص٘ذساٖ،
ٌّؼدددتبٖ ٌٚددديالٖ( ،دس اثؼدددبدتىِٛٙدددٛطي اعالػدددبت
( ،) 7/31  1/3ػبصٔب٘ذٞي  ٚسٞجدشي (،) 7/31  1/31

ػبٔب٘ذٞي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي( ٔ ،) 7/11  1/1ذيشيت ويفيت
جددددبٔغ (ٔ ،) 7/31  1/36ددددذيشيت فشايٙددددذ تِٛيددددذ
(ٔ ،) 7/11  1/13ددددددذيشيت تددددددبٔيٗ وٙٙددددددذٌبٖ
(ٔ ،)7/17  1/31دددذيشيت تجٟيدددضات  ٚػدددخت افدددضاس
( ٚ ) 7/13  1/17ػيؼددتٓ خشيددذ ،تددذاسوبت  ٚوٙتددشَ
ٔٛجٛدي (٘ ) 7/33  1/31يض داساي ٔيبٍ٘يٗ لبثُ لجدِٛي
ثٛد٘ذ .دس ايٗ ٔيبٖ ،ثؼذ ٔذيشيت ػيؼتٓ خشيذ ،تذاسوبت ٚ
وٙتددشَ ٔٛجددٛدي داساي ثيـددتشيٗ ٔيددضاٖ ثددب ٔيددبٍ٘يٗ
( ٚ ) 7/33  1/31ثؼذ ػدبٔب٘ذٞي ٘يدشٚي ا٘ؼدب٘ي داساي
وٕتشيٗ ٔيضاٖ ثب ٔيبٍ٘يٗ (  ) 7/11  1/1ثٛد( .جذ)6 َٚ

جذٍل .3هیاًگیي ًوزُ ٍ رتثِ هذيزيت ًاب کتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی هٌطقِ ؽوال

تؼذاد حذالُ حذاوثشٔيبٍ٘يٗ ٕ٘ش **ٜا٘حشاف ٔؼيبس
تىِٛٛٙطي اعالػبت
4/83 1/50 100
ػبصٔب٘ذٞي  ٚسٞجشي
5/00 1/80 100
ػبٔب٘ذٞي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي
5/00 1/27 100
ٔذيشيت ويفيت جبٔغ
5/00 1/89 100
ٔذيشيت فشايٙذ تِٛيذ
4/90 2/20 100
ٔذيشيت تبٔيٗ وٙٙذٌبٖ
5/00 1/33 100
ٔذيشيت تجٟيضات  ٚػخت افضاس
5/00 1/00 100
ػيؼتٓ خشيذ ،تذاسوبت  ٚوٙتشَ ٔٛجٛدي 8/17 2/33 100
ٔذيشيت ٘بة
4/93 2/00 100
** ٕ٘شٔ ٜؼيبس 7؛ ٕ٘شات ثبالي ٔ :7غّٛة ؛ ٕ٘شات وٕتش اص ٘ :7بٔغّٛة

3/7917
3/7500
3/5464
3/8067
3/6530
3/6300
3/6883
3/8800
3/6898

0/79327
0/79766
0/90398
0/71567
0/68083
0/79334
0/93673
0/76618
0/68820

طْواعثی لیوًَی ،هحوذاعواػیل  -هیشاى کارتزد هَلفِّای هذيزيت ًاب درکتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج حبكُ اص آصٔٚ ٗٔ U ٖٛيتٙي ٚ
آصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِيغ ،اص آٖ جبيي و ٝػغح ٔؼٙي داسي
دس تٕبٔي ٔٛاسد (سؿت ٝتحليّي ،پؼت ػبصٔب٘يٚ ،ضؼيت
اػتخذأي  ٚثخؾٞبي ٔختّف ٔحُ وبس) اص 1/11
ثضسيتش اػت ،ثٙبثشايٗ ،ثيٗ ٚضؼيت وبسثشد ِٔٛفٞٝبي
ٔذيشيت ٘بة دس وتبثخب٘ٞٝب ٔ ٚتغيشٞبي فٛق اختالف ٔؼٙي
داسي ٚجٛد ٘ذاسد ٓٞ .چٙيٗ ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج حبكُ اص
آصٔٚ ٗٔ u ٖٛيتٙي  ٚآصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِيغ ،اص آٖ جبيي
و ٝػغح ٔؼٙي داسي دس تٕبٔي ٔٛاسد) جٙؼيت
پبػخٍٛيبٖ ،ػغٛح ٔختّف تحليّي آ٘بٖ ،ػبثم ٝوبس ٛ٘ ٚع
دا٘ـٍب )ٜاص  1/11وٕتش اػت ،ثٙبثشايٗ ،ثيٗ ٘ٛع ٍ٘شؽ
افشاد ٘ؼجت ثٚ ٝضؼيت ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت ٘بة دس
وتبثخب٘ٞٝب ٔ ٚتغيشٞبي فٛق اختالف ٔؼٙي داسي ٚجٛد
داسد(جذ.)1 َٚ

ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘شٔ ٜيضاٖ وبسثشد ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت ٘بة دس
دا٘ـٍبٜٞبي ٔختّف استجبط ٔؼٙي داسي ٔـبٞذ ٜؿذ
( .)P=1/111وتبثخب٘ ٝدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ٌّؼتبٖ اص
٘ظش ٚضؼيت ثىبسٌيشي ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت ٘بة ٘ؼجت ثٝ
ػبيش وتبثخب٘ٞٝبي ثشسػي ؿذ ٜدس ٚضؼيت ثٟتشي لشاس
داؿت؛ ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘شٔ ٜذيشيت ٘بة  ٚػغٛح ٔختّف
تحليّي ٘يض استجبط ٔؼٙي داسي ٔـبٞذ ٜؿذ (.)P=1/116
پشػ ُٙثب ٔذسن تحليّي ثبالتش ٚضؼيت ث ٝوبسٌيشي
ٔذيشيت ٘بة دس وتبثخب٘ٞٝب سا ثٟتش  ٚپشػ ُٙثب ٔذسن
تحليّي پبييٗ ٚضؼيت سا ضؼيف تش ٔيدا٘ؼتٙذ؛ ثيٗ
ٚضؼيت ثىبسٌيشي ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت ٘بة  ٚػبثم ٝوبسي
 ٓٞاستجبط ٔؼٙي داسي ٔـبٞذ ٜؿذ ( ،)P=1/161ث ٝعٛسي
و ٝثٟتشيٗ ٕ٘ش ٜاسصيبثي دس ٌش ٜٚثب ػبثم ٝوبسي 71-16
ػبَ  ٚضؼيفتشيٗ

جذٍل  .2هقايغِ ٍضؼیت هذيزيت ًاب کتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی ؽوال ايزاى
تزحغة هتغیزّای سهیٌِای هزتَط تِ کارکٌاى

ٔتغيشٞب

65

ٔيبٍ٘يٗ ٕ٘ش ٜوؼت
ؿذٜ

Pvalue

کتاتخاًِّای داًؾگاُّا
ػّ ْٛپضؿىي ثبثُ

7/11  1/11

ػّ ْٛپضؿىي ٌّؼتبٖ

1/61  1/31

ػّ ْٛپضؿىي ٌيالٖ

7/33  1/31

ػّ ْٛپضؿىي ٔبص٘ذساٖ

7/11  1/13

1/111

عطَح هختلف تحصیلی
وبسدا٘ي

7/71  1/11

وبسؿٙبػي

7/11  1/11

وبسؿٙبػي اسؿذ

7/33  1/11

دوتشا

1/11  1/1

1/116

عاتقِ کار
 61-6ػبَ

7/11  1/31

 11-66ػبَ

7/36  1/11

 71-16ػبَ

7/33  1/11

1/161

جٌغیت
صٖ

7/17  1/11

ٔشد

1/11  1/16

1/116
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ٕ٘ش ٜاسصيبثي دس ٌش ٜٚثب ػبثم ٝوبسي  61-6ػبَ ث ٝدػت

صٔي ،ٝٙتٛج ٝثِٛٔ ٝفٞٝبيي ٔثُ سضبيت وبسوٙبٖ ،سضبيت

آٔذ؛ ٕٞچٙيٗ ثيٗ جٙؼيت ٔ ٚيضاٖ وبسثشد ٔذيشيت ٘بة

ٔـتشيبٖ داخّي  ٚخبسجي ،اػتفبد ٜاص سٚؽٞب  ٚاثضاسٞبي

دس وتبثخب٘ٞٝب ٘يض ثب تٛج ٝث ٝايٗ ؤ ٝمذاس ٔؼٙي

ثٟجٛد ٔؼتٕش (ٔثُ ٘ظبْ تـٛيك  ٚپبداؽ ،تـىيُ

داسي 1/116ؿذ ٚ ٜوٕتش اص ػغح ٔؼٙي داسي 1/11

وبسٌشٜٞٚب  ،) . . .ٚتلٕيٌٓيشي ثش ٔجٙبي ٚالؼيت  . . .ٚثبيذ

ٔيثبؿذ تفبٚت ٔؼٙبداسي ٚجٛد داسد ٚچٔ ٖٛيبٍ٘يٗ ثٝ

ٔذ٘ظش لشاس ٌيشدٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝحٕذي ( )6731دس

دػت آٔذٔ ٜذيشيت ٘بة دس ثيٗ صٖٞب ثشاثش  ٚ 7/11دس ثيٗ

پظٞٚؾ خٛد ٘ظبْ ػبدال٘ ٝپبداؽ  ٚتمذيش سا ث ٝػٛٙاٖ

ٔشدٞب ثشاثش  1/11اػت ثٙبثشايٗ وبسثشد ٔذيشيت ٘بة دس

ٕٟٔتشيٗ ِٔٛف ٝدس پيبدٜػبصي ٔذيشيت ويفيت فشاٌيش

وتبثخب٘ٞٝب ،دس ثيٗ ٔشدٞب داساي ٚضؼيت ٔٙبػت تشي

اسصيبثي ٔيوٙذ .يبفتٞٝبي پظٞٚؾ ٚصيشپٛس وـٕيشي ٚ

٘ؼجت ث ٝصٖٞب اػت .الصْ ث ٝروش اػت و ٝثيٗ ِٔٛفٞٝبي

ديٍشاٖ (٘ )6733يض حبوي اص ث ٝوبسٌيشي ايٗ اك َٛدس

ٔذيشيت ٘بة ثب ػبيش ٔتغيشٞبي ٔٛسد ثشسػي ،استجبط ٔؼٙي

پيبدٜػبصي ٔذيشيت ويفيت فشاٌيشدس وتبثخب٘ٞٝب ٔيثبؿذ.
دس ٔمبثُ ثؼذ ػبٔب٘ذٞي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي وٕتشيٗ ٔيضاٖ

داسي ٔـبٞذ٘ ٜـذ.

ٔيبٍ٘يٗ ( )7/11سا دس ٔيبٖ ػبيش ػٛأُ ث ٝخٛد اختلبف

تحث ٍ ًتیجِ گیزی
ث ٝعٛس وّي دس وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي
ٔٙغم ٝؿٕبَ(ثبثٌُّ،ؼتبٌٖ ،يالٖ ٔ ٚبص٘ذساٖ)ٔ ،يضاٖ
وبسثشد ِٔٛفٞٝبي ٌ 3ب٘ٔ ٝذيشيت ٘بة دس ػغح ٔٙبػجي
اسصيبثي ؿذ٘ذ ،دس ايٗ ٔيبٖ ِٔٛفٔ ٝذيشيت ػيؼتٓ خشيذ،
تذاسوبت  ٚوٙتشَ ٔٛجٛدي ثيـتشيٗ ٔيضاٖ ٔيبٍ٘يٗ
( )7/33سا دس ٔيبٖ ػبيش ػٛأُ ث ٝخٛد اختلبف دادٜ
اػت و ٝايٗ أش حبوي اص تٛجٔ ٝغّٛة ٔذيشاٖ ٔ ٚؼئِٛيٗ
وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٞي ث ٝأش ٔجٕٛػ ٝػبصي  ٚاثؼبد
ٔشتجظ ثب آٖ ٘ظيش ث ٝوبسٌيشي ػيؼتٓ خشيذ  ٚتذاسوبت
ثٍٟٙبْ دس ساػتبي ثٟجٛد ٔؼتٕش ،تٛج ٝث٘ ٝيبص ٔخبعجيٗ
دس تٟيٙٔ ٝبثغ ،تٛج ٝث٘ ٝمؾ وبسوٙبٖ دس تلٕيٌٓيشيٞبي
ٔشثٛط ثٔ ٝجٕٛػٌ ٝؼتشي  ٚتٛج ٝث ٝإٞيت ٚجٛد
اػتؼالْٞبي ٔختّف خشيذ اص وبسٌضاساٖ ٔيثبؿذ ٘ ٚتبيج
تحميك ٌٛپتبٕٞ ٚ 1ىبساٖ ٚ ،ػيذحؼيٙي ٕٞ ٚىبساٖ ٘يض
تبثيش ايٗ ػٛأُ سا تبييذ ٔيوٙذٌٛ( .پتب1111 ،؛
ػيذحؼيٙي .)6733 ،ثؼذ اص آٖ ٔذيشيت ويفيت جبٔغ (
 )7/31ثبالتشيٗ ستج ٝسا ث ٝخٛد اختلبف داد .دس ايٗ
. Gupta
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داد ٜاػت .ثب تٛج ٝث ٝايٗ و٘ ٝيشٚي ا٘ؼب٘ي ٞش ػبصٔبٖ
٘مـي وّيذي دس پيـجشد اٞذاف آٖ ػبصٔبٖ داس٘ذ ،ثٙبثشايٗ
ٔيتٛاٖ تٛج ٝث٘ ٝيشٚي ا٘ؼب٘ي  ٚػبٔب٘ذٞي آٖٞب سا ثٝ
ػٛٙاٖ يىي اص اِٛٚيتٞبي ٔذيشيتي  ٚثش٘بٔ ٝسيضي ثشاي
ٔذيشاٖ ٔ ٚؼئٛالٖ وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٞي پيـٟٙبد ٕ٘ٛد.
ٔتؼبلجب دس ساػتبي پيبد ٜػبصي اٞذاف  ٚثش٘بٔٞٝبي
ٔذيشيت ٘بة ،تٛج ٝث٘ ٝيشٚي ا٘ؼب٘ي  ٚآٔٛصؽ
آٖٞبٔ،ـبسوت آ٘بٖ دس ثش٘بٔ ٝسيضيٞب  ٚاداس ٜػبصٔبٖ،
افضايؾ تفٛيض اختيبس ث ٝوبسوٙبٖ ،فشا ٓٞوشدٖ يه ٘ظبْ
ػبدال٘ ٝپبداؽ  ٚتشفيغ ،افضايؾ تٙبػت حمٛق پشداختي دس
ػبصٔبٖ ثب ػبصٔبٖٞبي ٔـبث ٚ ٝفشا ٓٞوشدٖ ٔحيغي جٟت
اثشاص ٘ظش ثذ ٖٚتشع وبسوٙبٖ اص ػٛأُ اكّي  ٚصٔيٝٙاي دس
پيـجشد ايٗ اٞذاف ث ٝؿٕبس ٔيسٚد .ؿٛلي ؿفك اسيب دس
پظٞٚؾ خٛدٚ ،جٛد ٘ظبْ تمذيش  ٚتـٛيك ٔٛثش سا ث ٝػٛٙاٖ
يىي اص ػبختبسٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي اجشاي ٔذيشيت ويفيت
فشاٌيش و ٝيىي اص اثؼبد ٔ ٟٓدس ٔذيشيت ٘بة اػت اسصيبثي
ٔيوٙذ (ؿٛلي ٕٞ ٚىبساٖ .)6733 ،آٔٛصؽ وبسوٙبٖ ٘يض اص
جّٕ ٝديٍشػٛأّي اػت و٘ ٝمؾ ٕٟٔي دس پيبدٜػبصي
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اٞذاف ٔذيشيت دس صٔي ٝٙػبٔب٘ذٞي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ايفب

٘ىشد ٚ ٜايٗ أش سا ٘يبصٔٙذ تمٛيت  ٚثٟجٛد ٔؼتٕش

ٔيوٙذ و ٝثب پظٞٚؾ ٘لشآثبدي غيشٕٞؼ ٛثٛد ٜچشاو ٝاٚ

ٔيدا٘ذ(تٛسا٘ي ،عجيجي  ٚؿٟجبصي .)6733

دس پظٞٚؾ خٛد ارػبٖ ٔيوٙذ و ٝثشخي اص ٔذيشاٖ ث ٝايٗ

دس اتجبط ثب ضؼف ٔذيشيت ص٘جيش ٜتبٔيٗ وٙٙذٌبٖ،

ػّت و٘ ٝتبيج آٔٛصؽ ،غيشّٕٔٛع ٘ ٚبٔـٟٛد اػت ،ثٝ

ثشسػيٞبي وٕي  ٚويفي دسوتبثخب٘ٞٝبي ايشاٖ كٛست

آٔٛصؽ وبسوٙبٖ تٛجٟي ٘ذاس٘ذٚ .ي آٔٛصؽ وبسوٙبٖ سا

ٍ٘شفت  ٚأىبٖ ٔمبيؼ٘ ٝتبيج ٚجٛد ٘ذاؿت ِٚي ٔغبِؼٝ

يه ػشٔبيٌ ٝزاسي پٟٙبٖ ٔيدا٘ذ و ٝدس دساص ٔذت ٘تبيج

ػيذحؼيٙي  ٚثيبت تشن(٘ ،)6731ـبٖ اص لٛت ػّٕىشد

ٔثجت فشاٚا٘ي سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد(ثختيبس ٘لشآثبدي،6737،

ٔذيشيت ص٘جيش ٜتبٔيٗ داسد .ثب ثشسػي پظٞٚؾٞبي ا٘جبْ

ف ِٚ )1-1ي ثب ٘تبيج پظٞٚؾ (تيغ صادٚ )6736 ،ٜ

ؿذ ،ٜدس ٔم ِٝٛا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ص٘جيش ٜتبٔيٗ ٞش يه

(سئٛفي ٕٞ ٚىبساٖٕٞ) 6737،ؼ ٛاػت .پظٞٚؾ آ٘بٖ دس

اص پظٞٚـٍشاٖ ث ٝيه يب چٙذ ٚيظٌي ٔ ٟٓاص جّٕ ٝاثش

خلٛف تبثيش آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ثش ٔيضاٖ وبسايي

ثخـي ٞضي ،ٝٙخذٔت ثٔ ٝـتشيبٖ ،وٙتشَ ػغح ٔٛجٛدي،

وبسوٙبٖ ٘ـبٖ داد و ٝثيٗ آٔٛصؽٞبي ضٕٗ خذٔت ٚ

ػغح خذٔبت ،وبسايي ػّٕيبت ،ػّٕىشد تبٔيٗ وٙٙذٌبٖ،

وبسائي وبسوٙبٖ ساثغٔ ٝثجت ٚجٛد داسد؛ ثٙبثشايٗ ،الصْ

صٔبٖ ا٘ؼغبف پزيشي ،يىپبسچ ٝػبصي اعالػبت  ٚغيش ٜثشاي

اػت دس وتبثخب٘ٞٝبي ٔٛسد ثشسػي فشآيٙذ ثشٌضاسي آٔٛصؽ

ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ص٘جيش ٜتبٔيٗ پشداخت ٝا٘ذِ .يىٗ ػٝ

ضٕٗ خذٔت  ٚيبدٌيشي ٔذاٛٔ ْٚسد تجذيذ٘ظش لشاس ٌيشد.

ٔـخل ٝا٘ؼغبف پزيشي ص٘جيش ٜتبٔيٗ ،يىپبسچٍي ص٘جيشٜ

٘تبيج تحميك ٘ـبٖ داد ؤ ٝـبسوت وبسوٙبٖ دس

تبٔيٗ  ٚپبػخٍٛيي ثٔ ٝـتشي دس اوثش پظٞٚؾٞب ٔـتشن

ثش٘بٔٝسيضيٞب  ٚاداس ٜػبصٔبٖ ػبُٔ ٔ ٟٓديٍشي اػت وٝ

ثٛد ٜاػت (وش٘ٚفّ .)1161 1ٝثٙبثشايٗ ثٔ ٝؼئِٛيٗ  ٚدػت

دس ثحث ػبٔب٘ذٞي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔغشح اػت  ٚوٕتش ثٝ

ا٘ذسوبساٖ تٛكئ ٝيؿٛد ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞيت  ٚخلٛكيبت

آٖ تٛج ٝؿذ ٜاػت .ثٙبثشايٗ ٔيتٛاٖ ارػبٖ داؿت و ٝػذْ

افشاد دخيُ دس ص٘جيش ٜتبٔيٗ ،ػّٕىشد تأٔيٗ وٙٙذٌبٖ دس

اػتفبد ٜاص ٘ظشات وبسوٙبٖ ٔ ٚتؼبلجب وبٞؾ احؼبع تؼّك

فٛاكُ صٔب٘ي ٔختّف ٔٛسد

اسصيبثي  ٚاسصؿيبثي لشاس

وبسوٙبٖ ث ٝػبصٔبٖ دس دا٘ـٍبٜٞبي تحت ٔغبِؼٔ ٝيتٛا٘ذ

ٌيشدٔ ،مبيؼ ٝويفي تأٔيٗ وٙٙذٌبٖ ث ٝعٛس ٔذا ْٚاص ٘ظش

يىي اص ٔٛا٘غ پيٍيشي اٞذاف ٔذيشيت ٘بة ث ٝؿٕبس سٚد .اص

ليٕت ،ويفيت ،صٔبٖ تحٛيُٛ٘ ،آٚسي  ٚػغح تىِٛٛٙطي،

ايٗ س ٚثٙٔ ٝظٛس ٔشتفغ ػبختٗ ايٗ ٔٛضٛع ٔيتٛاٖ

فش ًٙٞوبس  ٚا٘ؼغبف پزيشي ثشاي تِٛيذ  ٚتمؼيٓ ثٙذي

اػتفبد ٜاص ٘ظشات وبسوٙبٖ دس ثش٘بٔ ٝسيضيٞب  ٚاداسٜ

آ٘بٖ ثٝ

سدٜٞبي ا ،َٚد ٚ ْٚػ ٚ ْٛدس ٟ٘بيت تشغيت

ػبصٔبٖ ،افضايؾ تفٛيض اختيبس ث ٝوبسوٙبٖ  ٚافضايؾ

تِٛيذوٙٙذٌبٖ ثٔ ٝـبسوت دس عشاحي ٔحلٛالت جذيذ ٚ

تٕشوض صدايي دس تلٕيٌٓيشيٞبي ػبصٔبٖ سا اص جّٕٝ

پزيشؽ ٔـىالت  ٚاسائ ٝتؼٟيالت ٚيظ ٜث ٝػشض ٝوٙٙذٌب٘ي

ػٛأُ ٔ ٟٓثشاي استمبي ٔـبسوت وبسوٙبٖ دس ساػتبي

و ٝثب پيـٟٙبدٞبي خٛد ٔٙبفغ خٛثي سا ث ٝؿشوت ٔٙتمُ

تحمك اٞذاف ٔذيشيت ٘بة دس وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي

ٔيوٙٙذ ،سا ٔذ ٘ظش لشاس دٙٞذ.

ٔٛسد پظٞٚؾ پيـٟٙبد ٕ٘ٛد .تٛسا٘ي دس پظٞٚؾ خٛد،

دس ٔيبٖ وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ٔٛسد ثشسػي،

ٔيضاٖ ٔـبسوت وبسوٙبٖ سا دس حذ لبثُ لجِٛي اسصيبثي

وتبثخب٘ ٝدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ٌّؼتبٖ داساي ثيـتشيٗ

. Qronfelh
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ٔيبٍ٘يٗ ( ،)1/61دس خلٛف وبسثشد ِٔٛفٞٝبي ٔذيشيت

عپاطگشاری

٘بة ٔيثبؿذ .وتبثخب٘ ٝدا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي ٌيالٖ ٚ

اص ٔذيشيت ٔحتشْ ٌش ٜٚوتبثذاسي  ٚاعالع سػب٘ي دا٘ـٍبٜ

ٔبص٘ذساٖ ث ٝتشتيت ( )7/11( ٚ )7/33پغ اص وتبثخب٘ ٝػّْٛ

آصاد اػالٔي ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحميمبت ،اص وّي ٝسؤػب  ٚپشػُٙ

پضؿىي ٌّؼتبٖ دس سدٜٞبي ثؼذي اص ِحبػ ٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ

ٔحتشْ وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي ٔٛسد

وبسثشد ٔذيشيت ٘بة لشاس ٔيٌيش٘ذ .وتبثخب٘ ٝدا٘ـٍب ٜػّْٛ

ٔغبِؼٚ ٝوّي ٝافشادي و ٝكٕيٕب٘ ٝدس ا٘جبْ ايٗ تحميك

پضؿىي ثبثُ و ٝثب ثيـتشيٗ ٔيضاٖ اختالف اص ػبيشيٗ دس

ٕٞىبسي ٕ٘ٛد٘ذٔ ،شاتت تـىش  ٚلذسدا٘ي سا اػالْ ٔي

سد ٜآخش لشاس ٌشفت ٝتٛجٟبت ٞشچ ٝثيـتش ٔؼئِٛيٗ ٚ

وٙيٓ .ايٗ تحميك حبكُ پبيبٖ ٘بٔ ٝكفي ٝعٕٟبػجي

ٔذيشاٖ سا دس جٟت استمبء  ٚآٔبد ٜػبصي صٔيٞٝٙبي الصْ دس

ِيٕ٘ٛي دا٘ـجٛي ٔمغغ دوتشي تخللي وتبثذاسي ٚ

ساػتبي پيبد ٜػبصي اٞذاف ٔذيشيت ٘بة ايجبة ٔيٕ٘بيذ.

اعالع سػب٘ي دا٘ـىذ ٜػّ ْٛا٘ؼب٘ي  ٚاجتٕبػي دا٘ـٍبٜ

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج پظٞٚؾ حبضش ٘ ٚظش ث ٝتبثيش اجتٙبة
٘بپزيشي و ٝتفىش ٘بة ثش افضايؾ ثٟشٚ ٜسي ،اسصؽ آفشيٙي
ٔؼتٕش دس فشايٙذٞب  ٚحذالُ وشدٖ ٞضيٞٝٙبٞب  ٚاتالفبت
داسد ،ا٘جبْ الذأبتي ٘ظيش اكالح  ٚثبصٍ٘شي ػبختبس ٚ
اٞذاف ػبصٔبٖ ثشاػبع اٞذاف ٔذيشيت ٘بةٔ ،ـخق
ٕ٘ٛدٖ ٚظبيف وبسوٙبٖ دس استجبط ثب اٞذاف ايٗ ػيؼتٓ،
ثٟشٌ ٜيشي اص فٙبٚسيٞب  ٚأىب٘بت جذيذ خذٔبتي ٚ
اعالػبتي ،عشاحي  ٚتٛػؼ ٝثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي ضٕٗ
خذٔت ،فشا ٓٞػبختٗ صٔيٞٝٙبي ثشٚص خالليت ،ثٟشٜ
ٌيشي اص ٔذيشيت ٔـبسوتي ،تٛج ٚ ٝثىبسٌيشي
پيـٟٙبدٞبي ػبص٘ذٔ ٚ ٜفيذ ،تؼييٗ حذٚد ٚظبيف
وتبثذاساٖ ث ٝكٛست ؿفبف ،اعالع سػب٘ي كحيح ثٝ
ٔشاجؼبٖ  ٚثٟشٌ ٜيشي اص ٘ظشات آ٘بٖٚ ،اٌزاسي اختيبسات ٚ
ٔؼئِٛيتٞب ث ٝوتبثذاساٖ جٟت ايجبد تؼٟذ ثيٗ آ٘بٖ ٚ
تلشيح ٔىشس ٔمبكذ  ٚاِٛٚيتٞبي وتبثخب٘ٝاي ثشاي
وتبثذاساٖ پيـٟٙبد ٔيٌشدد ؤ ٝيتٛا٘ذ دس ٟ٘بيت ٔٙجش ثٝ
ثٟجٛد اسائ ٝخذٔبت  ٚثٟتش ثشآٚسد ٜػبختٗ ٘يبصٞبي
اعالػبتي ٔشاجؼ ٝوٙٙذٌبٖ ؿٛد.

آصاد اػالٔي ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحميمبت تٟشاٖ اػت.

طْواعثی لیوًَی ،هحوذاعواػیل  -هیشاى کارتزد هَلفِّای هذيزيت ًاب درکتاتخاًِّای داًؾگاُّای ػلَم پشؽکی

اسصيبثي خذٔبت دس والع جٟب٘ئ .جّ ٝپظٞٚؾٞبي

هٌاتغ ٍ هآخذ
.6

ثبثبٛٔ ،ت TQM .)6731( ٛٔٛثب ايجبد وبيضٖ :فٖٛٙ
ثٟجٛد ويفيت  ٚثٟشٜٚسي دس طاپٗ .تشجٕ ٝفتبح

.2

ثختيبس ٘لشآثبدي ،حؼٙؼّي ؛ أبٔي لٟفشخي،

آٔبدٌي دا٘ـٍبٜٞبي ػّ ْٛپضؿىي وـٛس ثشاي اجشاي

اختش( .)3131ثشسػي وبسثشد اكٛٔ َٛثش ثش اجشاي

ٔذيشيت جبٔغ ويفيت اص ديذٌبٔ ٜذيشاٖ آٔٛصؿي.

ٔذيشيت ويفيت فشاٌيش دس دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي

ٌبْٞبي تٛػؼ ٝدس آٔٛصؽ پضؿىي دٚس ٜؿـٓ:

اكفٟبٖ اص ديذٌب ٜوبسوٙبٖ ٔ ٚذيشاٖ دس ػبَ

ؿٕبس ٜا َٚف 33-34

.3

ا٘تـبسات ػٕت.

تٛسا٘ي ،ػٌٙٛذ؛ عجيجي ،جٕبَ اِذيٗ؛ ؿٟجبصي،
ثٟشاْ( .)3133ػٛأُ ٔٛثش ثش اجشاي ٔذيشيت فشاٌيش

ػبصي ػبصٔبٖ  ٚفشايٙذٞبي ػبصٔب ٘ي .فلّٙبٔٝ

دس ثيٕبسػتبٖٞبي آٔٛصؿي دا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي

ٔذيشيت فشدا ،ػبَ ا ،َٚؿٕبس ،4ٚ1 ٜف .10-31
 .33فتح أِٟ ،ٝذي ؛

غلٙفشئٟ،ذي(”)3130

تيغ صادٟٔ ،ٜذي(٘ .)3133ظشػٙجي اص وبسوٙبٖ

ثىبسٌيشي ٔفبٞيٓ تفىش ٘بة  ٚسٚؿٟبي حزف ٔٛدا“

خذٔبت آٔٛصؿي ٘ ٚمؾ آٖ دس تلٕيٓ ٌيشي .پبيبٖ

دا٘ـٍب ٜػّٓ  ٚكٙؼت ايشاٖ.

٘بٔ ٝوبسؿٙبػي اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.

.6

.9

ػّٔٛي ،عبٞش( .)3136اداس ٜوتبثخب٘ .ٝتٟشاٖ:

 .30غضٙفشئٟ ،ذي؛ فتح اهللٟٔ ،ذي(٘ .)3132بة

ايشاٖ٘ .ـشي ٝحىيٓ :دٚس ،2 ٜؿٕبس.33 ٜ

.1

.3

ؿٛلي ؿفك آسيب ،فشٍ٘يغ؛ الٔؼ ،ٝاثٛاِفتح؛ ِجبف

ٔيىبئيّي ،فشٞبد ا٘ٛسي .اكفٟبٖ٘ :ـش اسوبٖ.

دٚس ،3 ٜؿٕبس2 ٜ

.4

ٔذيشيت ،ؿٕبس.33 ٜ

لبػٕي ،سضب؛ اوشأئ ،حٕٛد( .)3133ثشسػي ٔيضاٖ

ٔ .3133-3132جّٔ ٝذيشيت اعالػبت ػالٔت،

.1
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ٔ .32حٕذي ،ػّي  ٚػّيشضب ؿغّي( .)3131ؿىبف ثيٗ

سئٛفئ ،حٕذحؼيٗ؛تبسيخي لٛچب٘ي ،أيش(.)6737

ا٘تظبسات  ٚادسان وبسوٙبٖ دس ٔٛسد ِٔٛفٞٝبي

تبثيش آٔٛصؽ ضٕٗ خذٔت ثش ٔيضاٖ وبسايي  ٚثٟشٜ

ٔذيشيت ويفيت فشاٌيش دس ثيٕبسػتبٖٞبي اػتبٖ

ٚسي ٔذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ ٔذاسعٔ .غبِؼبت تشثيتي ٚ

ص٘جبٖٔ .جّ ٝدا٘ـٍب ٜػّ ْٛپضؿىي ص٘جبٖ :ؿٕبسٜ

سٚا٘ـّٙؼي ،)6(1 ،ف .13-31

 ،14دٚس.9-12 :34 ٜ

ػيذحؼيٙئ ،حٕذ؛ ثيبت تشن ،أيش(.)3134

ٚ .31صيشپٛس وـٕيشئٟ ،شدخت؛ تفشؿي ،ؿى ٜٛ؛

اسصيبثي ػٛأُ تِٛيذ ٘بة دس ػبصٔبٖٞبي تِٛيذي

يٛػفي٘ ،ؼشيٗ( .)6733اسائ ٝاٍِٛي ٔٙبػت ٔذيشيت

غيشپيٛػت(ٝػفبسؿي)ٔ :غبِؼٛٔ ٝسدي ٌش ٜٚكٙؼتي

ويفيت فشاٌيش دس وتبثخب٘ٞٝبي دا٘ـٍب ٜؿٟيذ

ػذيذ .فلّٙبٔٔ ٝذسع ػّْٛا٘ؼب٘ي ،دٚس 9ٜؿٕبس.2 ٜ

ثٟـتي .فلّٙبٔ ٝدا٘ؾ ؿٙبػي ،ػبَ د ،ْٚؿٕبس.4 ٜ

ػيذحؼيٙئ ،حٕذ؛ػجذي ،فشؿيذ( .)3133اسائٚ ٝ

14. Building a Lean Knowledge base – new Level

تذٚيٗ ٔذَ ٘بة دس كٙبيغ خذٔبتي ثب سٚيىشد

of Skills training Nestle Uks Factory Line
;Managers bring-signi,( 2004), Cant Rewards
20( 4): 28-30.
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