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چکیدُ
ثِ عَس کلی ػِ فبهل اًؼبًی ،فٌی ٍ اقشلبدی دس افضایؾ کبسایی ًقؾ داسًذ .آهَصؽ ثِفٌَاى یکی اص
ٍؽبیف هْن دس کلیِ ًْبدّب اػز ثِ عَسیکِ آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی ،ثبفث ثبال سفشي ثبصدُ دس ؿکَفبیی
ٍ گؼششؽ ثْیٌِ ػبصهبى ٍ ّوچٌیي دس افشالی فشٌّگ فوَهی خبهقِ ًقؾ هؤثشی سا ایفب هیکٌذ.
هٌؾَس اص فَاهل فٌی ،هدوَفِ ؿشایظ ٍ ٍیظگیّبیی اػز کِ فبهل اًؼبًی ًقـی دس سَلیذ ٍ ایدبد آى
ًذاؿشِ ٍلی ثِؿذر اص آىّب سأثیش هیدزیشد ٍ ثذیي سشسیت ثش هیضاى کبسآیی ًیشٍی اًؼبًی هؤثش اػز.
هقذاس ٍ کیفیز سدْیضار ٍ هبؿیي آالر ،هذیشیز سَلیذ ،ػبصهبى فیضیکی ٍ فولی کبس دس سأع ایي
ؿشایظ قشاس داسًذ .یکی دیگش اص فَاهل هؤثش ثش کبسایی ،فَاهل اقشلبدی اػز کِ دس ایي هَسد ثبیذ ثِ
هشغیشّبی کالى اقشلبدی ٍ ؿبخقّبی کالى سَخِ ًوَد کِ ثیبًگش ٍضقیز کلی اقشلبد هیثبؿٌذ .دس
اقشلبدی کِ دچبس سکَد ثبؿذ ،هؼئلِ ثیکبسی ثلَسر یک هـکل حبد دس هیآیذ ٍ اخشاج دیدسدی
افشاد ؿبغل دس ػبصهبىّب اص دیبهذّبی سکَد اقشلبدی اػز .دس چٌیي حبلشی کبسکٌبى ثِ دلیل
فـبسّبی ًبؿی اص سشع اخشاج ؿذىً ،ویسَاًٌذ ثب دسخِ کبسآیی ثبال کبس کٌٌذ کِ دس ًْبیز ثبفث
کبّؾ کبسآیی ػبصهبى خَاّذ ؿذ .دس ایي هقبلِ سأثیش فَاهل هزکَس ثِ هٌؾَس افضایؾ اسسقبی کبسایی
ثشسػی ؿذ .ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی فٌی ٍ حشفِایٍ ،خَد سدْیضار اػشبًذاسد چِ اص لحبػ کیفی ٍ
کوی ،اػشفبدُ اص سٍؽّبی خذیذ اًجبسداسی ٍ ؿبسط اًجبس ٍ اخشلبف افشجبسار ػشهبیِای اص قجیل خشیذ
سدْیضار ٍ هبؿیي آالر یگبًی ٍ اثضاسآالر سقویشاسی ثبفث اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
هیگشدد.
کلید ٍاشُ ّا :اسسقبء کبساییً ،گْذاسی ٍ سقویش ،فَاهل اًؼبًی ،فَاهل فٌی ،فَاهل اقشلبدی.
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هقدهِ
کبسایی ثِ اخشای دسػز کبسّب دس ػبصهبى هشثَط هیؿَد؛ یقٌی سلویوبسی کِ ثب ّذف ک بّؾ
ّضیٌِّب ،افضایؾ هقذاس سَلیذ ٍ ثْجَد کیفیز هحلَل اسخبر هیؿًَذ .ؿٌبػبیی فَاهل هؤثش ث ش
کبسایی دس اسسقبی اثشثخـی ػبصهبى ٍ حشی دیبهذّبی ػبصهبًی ًقؾ ثبسصی ایفب هیکٌذ ٍ هٌد ش
ثِ افضایؾ ثبصدّی ٍ کبّؾ ّضیٌِّب دس ػبصهبىّب هیگشدد.
دس ػبلّبی اخیش فَاهل صیبدی ثش ػغح کبسایی ٍ ثْشٍُسی یگبىّبی ًضاخب ًقـ ِ داؿ شِ اػ ز.
سغییش دس سفشبس ٍ خَاػشِّبی ًیشٍی اًؼبًی ،دیـشفز دس فٌبٍسی سدْیضار ٍ قغقبر ٍ سَخ ِ ث ِ
كشفِ اقشلبدی ،ثبفث ؿذُ سب کبسایی دس ػبصهبىّب هَسد سَخِ هذیشاى ٍ هؼ ئَالى قشاسگی شد .ث ب
ًگشؽ ثِ ًقؾ ٍ ٍؽیفِ یگبىّبی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس ًیشٍّ بی هؼ لح ٍ اّوی ز ای ي ً َؿ
یگبىّب دس ًضاخب ،سَخِ ثِ ػغح ثْشُ ٍسی ٍ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویشار اص اٍلَیزّبی
هْن هؼئَالى ٍ فشهبًذّبى ایي ًیشٍ هیثبؿذ .ثشسػی هیذاًی ٍ سد بسة خ ذهشی هحق و گَی بی
ایي اػز کِ دس ػبلّبی اخیش ثِخل َف د غ اص خٌ گ سحویل ی ٍ ؿ شایظ خذی ذ خْ بًی ٍ
هٌغقِای ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ػغح ًضاخب اص ٍضقیز هغلَثی ثشخَسداس ًج َدُ
اػزً .یشٍی اًؼبًی اخشلبف یبفشِ ثِ ایي یگبىّب اص آهَصؽ ،هْبسر ٍ سَاًوٌذی الصم دس صهیٌ ِ
فٌی ثشخَسداس ًجَدُ ٍ سدْیضار یگبىّبی فولیبسی فوش قبًَى خَد سا ػذشی ٍ ثبصػبصی ٍ سقویش،
سأثیش چٌذاًی ثش اسسقبء فولکشد ایي سدْیضار ًذاؿشِ ٍ کبسثشاى اًگیضُ الصم ثشای ًگْذاسی آًْ ب سا
اص دػز دادُاًذ .ثِ دلیل هـکالر اقشلبدی ٍ افو بل سح شینّ ب ٍ کوج َد افشج بسار اخشل بف
یبفشِ ،سػیذى ثِ کبسایی ثْیٌِ دس ػغح ًگْذاسی ٍ سقویشار هـکل ؿذُ اػز .لزا ای ي سحقی و
دس د ی آى اػز دس ایي ؿشایظ ٍ ثب سَخِ ثِ هؼبئل ٍ هـکالر هَخَد فَاهل سجییي کٌٌذُ اسسقبء
کبسایی یگبىّب سا دس ػِ ثقذ اًؼبًی ،فٌی ٍ اقشلبدی هَسد ثشسػی قشاسدّذ.
ًَؿ سحقیو کبسثشدی ٍ سٍؽ سحقیو سَكیفی ثب سٍؽ سٍیکشد آهیخشِ ثَدُ اػز .خبهق ِ آه بسی
ایي سحقیو یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخب هیثبؿذ کِ حدن ایي خبهقِ ثشاث ش ث ب ً 336ف ش اص
دسخبر ػشَاًیکوی (الف) ثِ ثبال سب ػشسیخ دٍم سا ؿبهل ه یؿ َد .حد ن ًوًَ ِ ث ب اػ شفبدُ اص
فشهَل کَکشاى ثِ سقذاد ً 108فش سقییي ؿذُ کِ اثشذا ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ًوًَ ِگی شی عجق ِای
دسكذ اًشخبة ّش عجقِ هـخق ٍ ػذغ ثب سٍؽ ًوًَِگیشی سلبدفی عجقبسی ػبدُ افشاد ًوًَ ِ
اًشخبة ؿذُاًذ.
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اثضاس هَسد اػشفبدُ دس ایي سحقیو ،هلبحجِ ثب خجشًگبساى ٍ دشػـ ٌبهِ ث َدُ اػ ز ٍ سٍؽّ بی
سدضیِ سحلیل ثب اػشفبدُ اص ًشم افضاس  SPSSثِسٍؽّبی کو ی (آه بس سَك یفی ٍ اػ شٌجبعی) ٍ
کیفی اًدبم گشفشِ اػز .سٍؽ گشدآٍسی اعالفبر هیذاًی ٍ کشبثخبًِای هیثبؿذ.
سؤالّای تحقیق
سؤال اصلی تحقیق
چگًَِ هیسَاى کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش سا دس ًضاخب اسسقبء داد؟
سؤالّای فرعی تحقیق
 -1چگًَِ هیسَاى ثب ثِ کبسگیشی فَاهل اًؼبًی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش دس ًضاخ ب سا
اسسقبء داد؟
 -2چگًَِ هیسَاى ثب ثِ کبسگیشی فَاهل فٌی کبسایی یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس ًضاخ ب سا
اسسقبء داد؟
 -3چگًَِ هیسَاى ثب فَاهل اقشلبدی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء داد؟
فرضیِّا
 -1ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل اًؼبًی ،کبسایی یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس
ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
 -2ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل فٌی ،ک بسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس
ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
 -3ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل اقشلبدی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
اّداف تحقیق
ّدف کلی تحقیق
ّذف کلی اص اًدبم ایي سحقیو سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس
ًضاخب هیثبؿذ.
اّداف فرعی
 -1سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ث ب ث ِ ک بسگیشی فَاه ل
اًؼبًی.
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 -2سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ث ب ث ِ ک بسگیشی فَاه ل
فٌی.
 -3سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ث ب ث ِ ک بسگیشی فَاه ل
اقشلبدی.
اّویت ٍ ضرٍرت تحقیق
کبسایی ثِ هقٌبی کوششیي صهبى ٍ اًشطی هلشفی ثشای ثیـششیي کبسی کِ اًدبم ؿذُ اػز .اسسق بء
ٍ افضایؾ کبسایی هَخت افضایؾ ثْشٍُسی ٍ کوک هؤثش دس ًیل ثِ اّذاف ػبصهبى خَاّ ذ ؿ ذ ٍ
اگش ػبصهبًی ثشَاًذ دس هقبیؼِ ثب ػبصهبًی دیگش ثب كشف هقذاس کوششی اص هٌبثـ ثِ ّذف هـ خق
ثشػذ ،هیسَاى گفز کِ کبسایی آى ثیـشش اػز .لزا ػَدهٌذی فلو ی ای ي سحقی و ه َاسد ری ل
هیثبؿذ:
ٍ -1سٍدی ثبثز ثب افضایؾ هیضاى خشٍخی ٍ افضایؾ ثْشُدّی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس
ًضاخب.
 -2اسسقبء آهبدگی فولیبسی یگبىّبی دـشیجبًی ؿًَذُ ٍ کبّؾ دسیبفشی اص یگبىّ بی دـ شیجبًی
کٌٌذُ.
-3کبّؾ حدن سقویشار ٍ ّضیٌِّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ثِ فلز سَاًوٌذػ بصی کبسکٌ بى فٌ ی ٍ
ًْبیشبً اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش.
 -4کبّؾ ّضیٌِّبی اقشلبدی دس صهیٌِ خشیذ ٍ ثبصػبصی سدْیضار ٍ هبؿیي آالر دس ًضاخب.
دس كَسر فذم اخشای ایي سحقیو یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ثب چبلؾّبی صیش هَاخ ِ خَاٌّ ذ
ؿذ:
 -1افضایؾ حدن سقویشار ،سدْیضار ٍ خَدسٍّبی ثیـشش دس یگبىّبی فولیبسی.
 -2کبّؾ فوش هلشفی سدْیضار ٍ دس ًشیدِ سحویل ّضیٌِ ثیـشش.
 -3سؿذ ٍ گؼششؽ ثی اًگیضگی کبسکٌبى فٌی ٍ کبّؾ فولکشد آًبى.
هثاًی ًظری تحقیق
 -1عَاهل اًساًی ٍ ًقص آى در ارتقا کارایی یگاىّای ًگْداری ٍ تعویر
فَاهل هؤثش دس کبسآیی ثِ دٍ دػشِ کل ی فَاه ل دسٍى ػ بصهبًی ٍ فَاه ل ث شٍى ػ بصهبًی ی ب
هحیغی سقؼین هیؿًَذ .ثشخی اص هَلفِّبی فَاهل دسٍى ػبصهبًی فجبسسٌذ اص:
الف) آهَزش
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آهَصؽ اهشٍصُ ثِفٌَاى یکی اص ٍؽبیف هْن ػبصهبىّب ٍ هذیشاى هحؼَة هیؿَد .ػبصهبىّ بی
ثضسگ اهشٍصُ ثب سالؽ ثشای افضایؾ کبسایی ّشچِ ثیـشش اقذام ث ِ سأػ یغ ًْبدّ بی داًـ گبّی
هیکٌٌذ( .خجبسی)1380،
ب) اّویت آهَزش
اّویز ٍ ضشٍسر آهَصؽ ٍ ثِ ٍیظُ ثبصآهَصی کبسکٌبى ػبصهبىّب ثش ّیچ فشدی دَؿیذُ ًیؼ ز.
اص آىخب کِ هْنسشیي ثقذ ایي ٍاطُ ،دشٍسؽ ،سؿذ ،هْبسر ٍ سخلقّبی کبسی اػز ،ثذاى خْز
دبیِسیضی ٍ اػشوشاس سًٍذ آهَصؽ دس ػبصهبىّبی اهشٍصی ًقؾ ثِػضایی دس سخللی فولکشدى
ٍ دس ٍاقـ دیـشٍ ثَدى آى دس ػبصهبىّب داسدّ .وچٌیي ثشسػیّب ًـبى دادُ اػز کِ آهَصؽ ،ثِ
حفؼ سذاٍم ٍ ثقبی ػبصهبى هٌدش هیؿَد .یک ثشسػی ػِ ػبلِ دس ػٌگبدَس ًـبى دادُ اػز کِ
 17دسكذ ؿشکزّبی سدبسی ٍ كٌقشی ایي کـَس ٍسؿکؼز ؿذُاًذ کِ اص ایي سق ذاد ،کوش ش اص
 1دسكذ ؿشکزّبیی ثَدُاً ذ ک ِ ث شای کبسکٌ بى آًْ ب ،دٍسُّ بی آهَصؿ ی ثشگ ضاس ک شدُاً ذ.
(كبئویبى)1382،
ج) رضایت ضغلی
سضبیز ؿغلی یکی اص فَاهل ثؼیبس هْن دس هَفقی ز ؿ غلی اػ ز ٍ ثبف ث اف ضایؾ ک بسایی ٍ
احؼبع سضبیز فشدی هیؿَدّ .ش کبسفشهب ثِ ًَفی دس كذد افضایؾ سضبیز ؿغلی دس کبسکٌبى
ػبصهبى خَد اػز ٍ اّویز آى اص آًدب ًبؿی هیؿَد کِ افشاد ،سقشیجبً ًیوی اص ػ بفبر ثی ذاسی
خَد سا دس هحیظ کبسی هیگزساًٌذ( .ػیذ خَادیي)1385،
د) تَاًوٌدسازی
سَاًوٌذػبصی هْنسشیي چبلؾ هذیشاى دس فلش حبضش اػز .صیشا ػبصهبىّ ب دس هق شم سغیی شار
ػشیـ ٍ غیشقبثل دیؾ ثیٌی قشاس داسًذ .اص هْنسشیي فَاهل ثشٍص ایي سغییشار ،هیسَاى ث ِ سقبث ز
سٍصافضٍى خْبًی ،سَػقِ ٍ گؼششؽ فٌبٍسی اعالفبر ٍ ثشٍص سغییشار دس ٍیظگیّب ٍ خَاػشِّ بی
هـششیبى اؿبسُ کشد .سغییش دس ؿشایظ ػبصهبىّبی فلش حبضش ،هٌدش ثِ سغییش دس ًگشؽ آًْ ب ث ِ
ًیشٍی اًؼبًی ؿذُ اػزٍ( .سي ،دیَیذ ٍ کین کوشٍى
)1390
ُ) هطارکت دادى کارکٌاى
هـبسکز کبسکٌبى دس هذیشیز فجبسر اػز اص کلیِ اقذاهبسی کِ هیضاى ًفَر ٍ هؼئَلیز کبسکٌ بى
سا دس فشایٌذ سلوینگی شی اص عشی و ًوبیٌ ذگی هٌبػ ت دس ػ غَت هخشل ف ػ بصهبى اف ضایؾ
هیدّذ( .کبؽوی ،ثبثک)1392.
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ٍ) سثک هدیریتی (فرهاًدّی)
هذیش دس ًقؾ سّجشی ػبصهبى هیسَاًذ ػجکّبی هشفبٍسی سا دس ّذایز ًی شٍی اًؼ بًی اًشخ بة
کٌذ .الگَّبی سفشبسی هٌبػت هذیش دس ّش ػبصهبى ثبفث ثَخَد آهذى سٍحیِ ٍ اًگیضؽ ق َی دس
کبسکٌبى هیؿَد ٍ هیضاى سضبیز آًْب سا اص ؿغل ٍ حشفِ خَیؾ افضایؾ هیدّ ذ( .هل ذ ساد،
فلی هحوذ ).1391
 -2عَاهل فٌی ٍ ًقص آى در ارتقا کارایی
الف) تجْیسات ٍ اتسارآالت:
دػشِای اص ٍػبیل ثب دٍام ّؼشٌذ کِ خْز ًگِداؿ شي ی ب اداه ِ فولی بر ٍ آه بدُ ث ِک بسی ٍ
ًگْذاسی اهکبًبر اص آًْب اػشفبدُ هیؿًَذ .یکی اص فَاهل هؤثش ٍ هْن دس دػزیبثی ثِ سَفیق بر
ثشای ّش ػبصهبًی اػشفبدُ اص اثضاس ٍ سدْیضار ٍ فيآٍسیّ بی ً َیٌی اػ ز ک ِ دس فشك ِّ بی
هخشلف خْز اًدبم هبهَسیزّبی هحَلِ ،آىّب سا ثِ کبسگیشی هیکٌٌذ .ثقذ اص ًی شٍی اًؼ بًی،
سدْیضار اكلیسشیي فبهلی اػز کِ هیسَاًذ خْز اًدبم هبهَسیزّب ٍ اسسقبء کبسایی کوک کٌذ.
کبسآیی افشاد فالٍُ ثش فَاهل دیگش ،ثِ اثضاس کبسی کِ هذام ثب آىّب کبس هیکٌٌذ ،ثؼشگی داسد .اگش
اثضاسّب ثب اػشقذاد ٍ ٍیظگیّبی ؿخلیشی اًؼبىّب هشٌبػت ًجبؿذ ،کبسآیی د بییي خَاّ ذ آه ذ.
(فقیِ)1391،
ب) ساهاًِ اًثارداری ًگْداری ٍ تعویر
اًجبس دس كٌبیـ سَلیذی دٍ ًقؾ ثؼیبس حیبسی داسدً .قؾ اٍل آى" سضویي اػ شوشاس س ذاسک "ٍ
ًقؾ دٍم آى" سضویي اػشوشاس فولیبر" اػز .ایي دٍ ًقؾ هشضبد ثب یکذیگش ّؼشٌذ ٍ سضویي
كذ دس كذ یکی ثبفث سضقیف كذ دس كذ دیگشی هیؿَد .رخیشُػبصی صیبد گش چ ِ اػ شوشاس
سذاسک سا سضویي هیکٌذ ٍلیکي ثِ خبعش اًجبؿشِ ؿذى صی بد دس هَخ َدی ،هـ کالر اف ضایؾ
کبسایی ٍ ًیض کوجَد ًقذیٌگی ثِ ثبس هیآٍسد ٍ ایي هوکي اػز ثِ ّوبى اًذاصُ فقذاى هَخَدی،
اػشوشاس فولیبر كٌقز سا ثِ خغش اًذاصد .اص هذرّب قجل ٍ اص صهبًی کِ احؼبع ؿذ ث بال سف شي
ّضیٌِ ثْشُ ػشهبیِ رخیشُ ؿذُ ،ثقب ،سؿذ ٍ سَػقِ كٌبیـ سا سْذیذ هیکٌذ سَخ ِ ث ِ ه ذیشیز
اًجبس ثؼیبس ثیـشش اص دیؾ ؿذُ اػز.
ج) ساهاًِ تدارکات اتسارآالت ٍ قطعات
سذاسکبر ٍ آهبد ٍ دـشیجبًی یک ٍاحذ «ػشبد کوکی» ٍ «خذهبسی» ثِ ؿ وبس ه یسٍد ک ِ ث شای
خذهز ٍ کوک ثِ ٍاحذّبی «اخشایی ٍ فولیبسی» ٍ ،دـشیجبًی اص آىّب ٍ فشاّن ک شدى هَخج بر
ٍ سؼْیالر الصم ثشای کبس ٍ ػشدب ًگْذاؿشي آىّب ،ایدبد هیؿَد .هقوَالً دس ػبصهبىّ ب ث ِ اصای
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ّش چْبس ًفش کبسکٌبى اخشایی یک ًفش کبسهٌذ ػشبدی (اهَس اداسی ٍ خذهبسی) ًیبص اػز ک ِ آًْ ب
سا دـشیجبًی کٌذ .هحوَدی ،فٌبیز ()1388
ً -3قص عَاهل اقتصادی در ارتقا کارایی
دس یک اقشلبدی کِ دچبس سکَد ثبؿذ ،هؼئلِ ثیکبسی ثِكَسر ی ک هـ کل ح بد دس ه یآی ذ ٍ
اخشاج دی دسدی افشاد ؿبغل دس ػبصهبىّب اص دیبهذّبی سکَد اقشلبدی اػ ز .دس چٌ یي ح بلشی
کبسکٌبى ثِ دلیل اػششع ٍ فـبسّبی ًبؿی اص سشع اخشاج ؿذىً ،ویسَاًٌذ ث ب سٍحی ِ ف بلی ٍ
دسخِ کبسآیی ثبال کبس کٌٌذ کِ ًْبیشبً ثبفث کبّؾ ؿذیذ ساًذهبى فقبلیز کبسهٌذاى ٍ ث ِ دًج بل
آى ثبفث کبّؾ کبسآیی ػبصهبى خَاّذ ؿذ( .ػلغبًی ،ایشج)1390،
کارایی یگاىّای ًگْداری ٍ تعویر
ٍضعیت ًگْداری ٍ تعویر یگاىّای ًساجا در اتعاد اجرایی
هْنسشیي ًشیدِ فذم کبسایی ،خشاثی ٍ ی ب اص ک بس افش بدگی سدْی ضار دس ٍاح ذّبی فولی بسی ٍ
ػبصهبىّبی ًؾبهی دس كحٌ ِ ً ج شد ً وبی بى هیؿَد .کِ ًشیدِ ًْبیی آىّ ب ک بّؾ ٍ ی ب اص
دػز دادى اهٌیز یک هٌغقِ ٍ دس ًْبیز ؿکؼز ٍاحذّبی ًؾبهی خَاّذ ؿذ.
تررسی هیداًی ٍ هطاّدات یگاًی در هَرد کارایی یگاىّای ًگْداری ٍ تعویر
 -1عَاهل اًساًی
ثب ثشسػی هیذاًی ثِ فول آهذُ ٍ اًدبم هـبّذُ ٍ هلبحجِ حضَسی ثب سق ذادی اص فشهبً ذّبى ٍ
کبسکٌبى یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ،ثِ ًؾش هیسػذ دس ؿشایظ فقل ی هـ کالر اخشای ی ای ي
یگبىّب ثِ ؿشت صیش هیثبؿذ:
 )1دبییي ثَدى ػغح آهَصؽ سخللی ٍ فذم سشثیز کبسکٌبى فٌی کبس آهذ :ثب ثشسػ یّ بی ث ِ
فول آهذُ هـخق هیگ شدد ک ِ ػ غح آه َصؽ ک بسکٌبًی ک ِ دس ث خؾّ بی ه خشلف
س قویشاسی فقبلیز هیًوبیٌذ دس حذ هغلَة ٍ قبثل قجَل ًویثبؿذ.
ً )2ذاؿشي اًگیضُ کبفی دس کبسکٌبى سقویشاسی :دس ثقض ی اص یگ بىّ ب هـ بّذُ ه یگ شدد ک ِ
کبسکٌبى سقویشاسی اص اًگیضُ کبفی خْز اًدبم اهَس سقویشاسی ثشخَسداس ًویثبؿٌذ ٍ ث ب هقبیؼ ِ
ٍضقیز خَد ثب سقویشکبساى ّوغشاص دس ػغح ؿْش ایي فذم ٍخَد اًگیضُ کبسی دس آىّب ؿ ذر
دیذا ًوَدُ سب خبیی کِ هـکالر ٍ هؼبیلی سا ثشای خَد ٍ یگبى فشاّن هیآٍسًذ.
 )3سضبیز ؿغلی :سضبیز ؿغلی ًگشؿی اػز کِ افشاد دسثبسُ ؿغل خَد داسًذ کِ ًـبر گشفشِ
اص ادساک افشاد اص ؿغلؿبى اػز.
 هیل سّبیی اص یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ٍ سضبیز ثشای دزیشؽ هـبغل غیش فٌی.
 هقبیؼِ خَد ثب دیگشاى ّوکبساى اص لحبػ خبیگبُ ،سؿذ ٍ هضایبی دسیبفشی.
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 )4هـبسکز دادى :هـبسکز یقٌی ػْین ًوَدى کبسکٌبى دس اقذاهبر یگبىّ ب ،دس ح بلی ک ِ دس
یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش هَاسد ریل هـبّذُ هیؿَد.
 فذم هـبسکز کبسکٌبى دس سلوینگیشیّبی یگبًی
 فذم سَخِ ثِ هیضاى هْبسر ثِ فٌَاى هـبٍس ٍ كبحت سدشثِ اص ػَی فشهبًذُ.
 -2عَاهل فٌی
 فذم ٍخَد هحلّبی هٌبػت ًگْذاسی دس ٌّگبم ًجَدى سدْیضار دس فولیبر.
 اػشفبدُ اص سدْیضار دس فضبّبی غیشهٌبػت.
 فذم سَخِ خذی ثِ سجییي فشآیٌذ خشیذ سدْیضار ٍ ًحَُ ٍسٍد آى ثِ ػبصهبى.
ٍضعیت هطلَب ساهاًِ ًگْداری ٍ تعویر ترای یگاىّای ًساجا
ثشسػی ًؾشی هٌبثـ ٍ ادثیبر گَیبی ایي اػز کِ ثشای دػزیبثی ثِ ّذف هغلَة دس ًگْذاسی
ٍ سقویش اثشذا ثبیذ ػبهبًِ دسػز ٍ یکذبسچِ ایدبد ًوَدّ .ذف اكلی اص ایدبد یک ػبهبًِ كحیح
ًگْذاسی ٍ سقویشار فجبسراػز اص:
 سفـ ًَاقق ٍ هقبیت خضئی قجل اص ًیبص ثِ سقویشار کلی.
 افضایؾ عَل فوش سدْیضار ٍ دس ًشیدِ كشفِخَیی دس خشیذ سدْیضار خذیذ.
 کبّؾ سَقف سَلیذ ٍ خلَگیشی اص صیبىّبی ًبؿی اص ٍقفِ دس کبس.
هشاحل اكلی ایي سٍؽ فجبسسٌذ اص:
 -1سْیِ ػبخشبس ٍ دادُّبی ػبهبًِ.
 -2هـخق کشدى ؿشایظ هغلَة ػبهبًِ.
 -3هقبیؼِ ؿشایظ هغلَة ثب هَخَد.
 -4ثْیٌِػبصی ٍ حزف ًقبط ضقف ػبهبًِ.
ثب اخشای ًگْذاسی ٍ سقویشار خْزداس هیسَاى ثِ هٌبفـ ٍ هضایبی صیش ًبئل گشدیذ:
 -1اػشفبدُ اص حذاکثش فوش هفیذ ػبهبًِ.
 -2خلَگیشی اص سقویشار ،ثبص ٍ ثؼشِ کشدى ثی هَسد قغقبر ػبهبًِ.
 -3اخشای ثشًبهِ الصم خْز سقویشار.
ثشای ّش ػبهبًِای کِ احشیبج ث ِ ًگْ ذاسی ٍ سقوی شار داؿ شِ ثبؿ ذ ،دػ شَسالقول فولی بر
ًگْذاسی ٍ سقویشار خْزداس ،خْز سضویي کبسایی قبثل افشوبد ٍ هٌبػت ،هَسد ًیبص هیثبؿذ.
تجسیِ ٍ تحلیل یافتِّای تحقیق
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 -1سدضیِ ٍ سحلیل کیفی :ثب اػشفبدُ اص ًؾشار كبحت ًؾشاى ٍ هغبلقِ اػ ٌبد ٍ ه ذاسک سحلی ل
کیفی اًدبم ؿذُ اػز.
 -2سدضیِ سحلیل کوی :دیذگبُ ٍ ًگشؽ خبهقِ ًوًَِ دس دبػخ ثِ ػ ئَاالر دشػـ ٌبهِ سحلی ل
گشدیذُ اػز.
تجسیِ ٍ تحلیل کیفی ّدف اٍل
الف ) دستِتٌدی دادُّا تر حسة اسٌاد ٍ هدارک در راتطِ تا ّدف یکن
ّدف یکن :سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ثب ث ِ ک بسگیشی
فَاهل اًؼبًی
هَلفِّب :آهَصؽ -سضبیز ؿغلی -هـبسکز دادى کبسکٌبى -سَاًوٌذػبصی کبسکٌبى فٌی -ػ جک-
ّبی هذیشیشی ٍ فشهبًذّی
 -1آهَزش :ثب آهَصؽ هؤثش ،هیسَاى سقْذ افشاد سا ث شای اف ضایؾ ک بسایی اسسق بء داد ٍ ع ی آى
هْبسرّب ،عشص سلقیّب ٍ گشایؾّبی هٌبػت سا دس کبسکٌبى ایدبد ًوَد .سحقیقبر ًـبى دادُ ک ِ
آهَصؽ یکی اص هْوششیي اقذاهبر اف ضایؾ کبسآه ذی کبسکٌ بى دس ػ بصهبى اػ ز .ث شای ایٌک ِ
آهَصؽ ثشَاًذ هٌدش ثِ اسسقبء کبسایی ؿَد ،ثبیذ ثِ كَسر هؼشوش ٍ هذاٍم ثبؿذ( .ػلغبًی)1381،
 -2رضایت ضغلی :فالقوٌذی ثِ ؿغل ٍ حشفِ دس ًیشٍی اًؼبًی هَخت ؿکَفب ؿ ذى اػ شقذاد
آًبى هیؿَد .فذُای هقشقذًذ کِ اگش ؿغل ؿشایغی هغلَة ثشای کبسکٌبى فشاّن کٌ ذ ،آىّ ب اص
ؿغلـبى سضبیز خَاٌّذ داؿز .ؿغلی کِ فشد دس آى اًشلبة داسد ثبیذ ثب ؿخلیز فشد سٌبػ ت
داؿشِ سب ثشَاًذ هْبسر الصم سا دس کبسکٌبى ایدبد ًوبیذ .هیضاى دسیبفشیّ ب ،هـ بسکز ،اهشی بصار ٍ
خظ هـیّبی ػبصهبًی ٍ ؿشایظ کبسی هغلَة ،عشاحی هٌبػت هحیظ فیضیکی کبس ،اسج ًْ بدى
ثِ فضبیل ٍ سَاًبیی کبسکٌبى دس هحیظ کبس ٍ ثشخَسد كحیح ثب هـکالر آًبى هیسَاًذ دس ک بسایی
ٍ فولکشد کبسکٌبى ًقؾ داؿشِ ثبؿذ( .خاللی)1384،
 -3هطارکت دادى کارکٌاىٍ :قشی ًؾبم هـبسکشی دس ػبصهبى حبکن ثبؿذ ،سلوینگیشیّ ب ث ب
خشد خوقی اًدبم ؿذُ ،اعالفبر دس سدُّبی هخشلف ػبصهبى اًشقبل ٍ اًگیضُّبی هثجشی دس سدُ-
ّبی اخشایی ٍ دبییي ػبصهبى ایدبد هیؿَد( .اًشـبسار داًـگبُ اهبم حؼیي)1386،
 -4تَاًوٌدسازی کارکٌاى :دس ّش ػ بصهبى ،داً ؾ ،اعالف بر ٍ سد بسة کبسکٌ بى ث ِ فٌ َاى
گٌدیٌِ ای ثب اسصؽ سلقی ؿذُ ٍ ًی بص ث ِ سَاًوٌذػ بصی ٍ د شٍسؽ داسد .هغبلق بر هْ بسرّ بی
هذیشیشی ًـبى دادُ کِ سَاًوٌذػبصی صیشدػشبى ثخؾ هْوی اص اثشثخـ ی ػ بصهبًی ٍ ه ذیشیشی
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ّؼشٌذ .افشاد سَاًوٌذ ،احؼبع خَد اثشثخـی داسًذ ٍ احؼبع سَاًوٌذی ک شدُ ٍ ث ب اعویٌ بى ٍ
کفبیز ٍؽبیف خَد سا اًدبم هیدٌّذ( .كبئویبى)1389،
 -4سثکّای هدیریتی ٍ فرهاًدّی
ػجک ٍ الگَی سفشبسی هذیش هیسَاًذ دس سٍحیِ ٍ اًگیضؽ کبسکٌبى سأثیش گزاؿشِ ٍ ػغح سضبیز
ؿغلی آًبى سا کن یب صیبد ًوبیذ .فشهبًذُ ًیشٍّبی ًؾبهی ثب اخشیبسار ٍ فلوی کِ داسد ث ِ ك َسر
هؤثش ٍ فبؿقبًِ ،فبلوبًِ ٍ ٌّشهٌذاًِ فضب ٍ ثؼششی ػبصًذُ سا ثِ ٍخَد هیآٍسد( .عبّشی)1384،
ب -دستِتٌدی دادُّا از هٌظر هصاحثِ تا صاحة ًظراى در راتطِ تا ّدف یکن
 -1آهَزش :خشیذ ٍ ٍاگزاسی سدْیضار ٍ هبؿیي آالر خذیذ ًیبصهٌذ داؿشي کبسکٌبى فٌی هبّش
ٍ آهَصؽ دیذُ داسد .سـکیل دٍسُّبی آهَصؽ فٌی دغ اص خشیذ سدْیضار اص عشی و ؿ شکز ی ب
ػبصهبى فشٍؿٌذُ ثشای کبسکٌبى فٌ ی ث ِ هٌؾ َس آؿ ٌبیی ٍ کؼ ت هْ بسر دس اثق بد هخشل ف ٍ
سخللی هبًٌذ دٍسُ کَسبُ هذر سقویشار هَسَس ،سقویشار خقجِ دًذُ ٍ اًشق بل ًی شٍ ،سقوی شار
ػبهبًِّبی الکششیکی ،ثش ٍ ...دس اسسقبء هْبسر ًیشٍی اًؼبًی ًقؾ داسد.
 -2رضایت ضغلی :کبسکٌبى فٌی خَد سا ثب ػبیش کبسکٌبى دس صهیٌِّبی اهکبًبر ٍ دسی بفشیّ ب،
هقبیؼِ هیکٌٌذ .ایي هقبیؼِ هیسَاًذ دس خلَف هکبى کبس یب اػششاحز ٍ ی ب اسصؽ گ زاسی ث ِ
فقبلیزّبی ٍ اسسقبء هٌضلز کبسی ٍ حشفِای آًبى اص عشیو حوبیز هبدی ثبؿذ .ایي اهش ه یسَاً ذ
ػغح سضبیز ؿغلی آًبى سا ًؼجز ثِ ؿغل فٌی سحز سأثیش خَد قشاس دّذ.
 -3هطارکت دادى :ثِ هٌؾَس دیـجشد اّذاف ٍ هأهَسیز یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش ٍ حبض ش
ثکبسی سدْیضار فٌی ،هـَسر ثب فشهبًذّبى ٍ کبسکٌبى فٌی ٍ ًیض اػشفبدُ اص ًؾشار ٍ ساّکبسّبی
دیـٌْبدی آًبى دس اخشای دشٍطُّبی سقویشاسی ضشٍسی اػز صیشا ایي افشاد هؼشقیوبً ثب اهکبً بر ٍ
ؿشایظ یگبى سقویشاسی ٍ ًَؿ سدْیضار آؿٌبیی داؿشِ ٍ ه یسَاًٌ ذ قج ل اص ؿ شٍؿ ّ ش فولی بر
سقویشاسی ،دیذگبُ هٌغقیسش سا اسائِ ًوبیٌذ.
 -4تَاًوٌدسازی :کبسکٌبى فٌی سَاًوٌذ ،قبدس ثِ اسائِ اثشکبسار ٍ خالقیزّ بی خذی ذ ّؼ شٌذ
کِ ًیبص ثِ سَخِ ٍ دشٍسؽ ایذُّبی آًْب اص ػَی فشهبًذّبى ٍ هؼئَالى اػز .کِ دس ای ي صهیٌ ِ
سَخِ ثِ ػغَت کیفی آهَصؽ ّبی دادُ ؿذُ هْن ٍ ًیض ثشای ایدبد اًگی ضُ ٍ سـ َیو ٍ آؿ ٌبیی
فٌی ٍ سقویشاسی آًبى ثِ سدْیضار خَدسٍیی خذیذ ،هیسَاى هجبدسر ث ِ ساّبً ذاصی کبسگ بُّ بی
خذهبسی ٍ فٌی دس خَاس یگبىّب ًوَد.
 -5سثک هدیریتی ٍ فرهاًدّی :فشهبًذُ یگ بىّ ب ثبی ذ اص هْ بسر فٌ ی ٍ داً ؾ سخلل ی
هغلَثی ثشخَسداس ثبؿذ سب فالٍُ ثش دسک کبسکٌبى خَد ،سَاًبیی ّذایز فٌ ی آً بى سا ًی ض داؿ شِ
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ثبؿذ .ثب سَخِ ثِ ایٌکِ کبسکٌبى یگبى ّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقویشاس ی ًی بص ث ِ ّوفک شی ٍ سد بسة
یکذیگش دس اًدبم هأهَسیز یگ بى ٍ ػ بصهبى داسً ذً ،ی بص اػ ز س ب فشهبً ذّبى اص ػ جک ٍ سٍؽ
فشهبًذّی هـبسکشی ٍ اًقغبفدزیش ٍ ثشخَسد كویوی ٍ دٍػ شبًِ دس ّ ذایز ٍ سّج شی اػ شفبدُ
ًوبیٌذ.
پردازش اطالعات در راتطِ تا ّدف یکن
 -1آهَزش :یکی اص فَاهل هؤثش دس سجییي اسسقبی کبسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش خشی ذ
سدْیضار هشفشقِ ٍ خذیذ اص ؿشکزّبی هخشلف اػز .دس ؿشایظ فقلی ثِ فلز فق ذاى ٍ کوج َد
اهکبًبر آهَصؿی سدْیضار خشیذاسی ؿذُ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش اص هغلَثی ز الصم
ثشخَسداس ًویثبؿذ.
 -2رضایت ضغلی :ثشای دػشیبثی ثِ ایي ّذف سَخِ ثِ اػشقذاد فٌی داٍعلجبى سػشِ فٌ ی ث ِ
ٌّگبم سػشِ ثٌذی داًؾ آهَصاى دسخِ داسی ثشای اخشلبف آًبى ثِ ایي سػشِّب ،ف شاّن ًو َدى
سدْیضار ٍ اثضاسآالر فٌی هشٌبػت ثب سدْیضار خشیذاسی ؿذُ دس یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش
اهشی ضشٍسی ثِ حؼبة هیآیذ.
 -3هطارکت دادى کارکٌاى :فذم سَخِ فشهبًذّبى یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش ث ِ هـ بسکز
کبسکٌبى فٌی هی سَاًذ هٌدش ثِ ًبکبم هبًذى سلویوبر اسخبر ؿ ذُ اص ػ َی فشهبً ذّبى دس ای ي
قجیل یگبىّب گشدد صیشا هیضاى سدشثِ ٍ آگبّی کبسکٌبى فٌی ًؼ جز ث ِ اهکبً بر ٍ سَاً بییّ بی
ٍاققی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش هیسَاًذ ثش ً َؿ سل ویوبر هٌغق یس ش فشهبً ذّبى دس اثق بد
کبسایی ًقؾ داؿشِ ثبؿذ.
.
 -4تَاًوٌدسازی کارکٌاى :اسسقبء سَاًوٌذی کبسکٌبى فٌی دس یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش هی-
سَاًذ ثِ احؼبع خَد اثشثخـی سجذیل ٍ دس اًدبم ٍؽبیف یگبىّب ،هیضاى افشوبد ثِ ًفغ آً بى سا
اسسقبء دّذ .دس سَاًوٌذػبصی کبسکٌبى یگبىّبی فٌی ًقؾ فشهبًذُ ٍ ًَؿ سدشثِ ٍ داًؾ سخللی
ٍی دس ؿٌبخز ًیبصّبی آهَصؿی ٍ هْبسسی کبسکٌبى فٌی ،هْن اػز کِ دس ؿشایظ فقلی ٍ سقلیل
دسخِ خبیگبُ ؿغلی ٍ اًشلبة کبسکٌبى خَاى ،ایي اهش سحقُو دی ذا ًک شدُ ٍ هـ کالسی دس آیٌ ذُ
ایدبد هیًوبیذ.
 -5سثکّای هدیریتی ٍ فرهاًدّیًَ :ؿ ػجک فشهبًذّی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخ ب
ثش فولکشد کبسکٌبى فٌی ایي یگبىّب اثشگزاس اػز ٍ هَفقیز ٍ اسسقبء کبسایی آًبى دس اثقبد اًؼبًی
دس یگبىّبی هضثَس ًیبصهٌذ سَخِ ٍ ّوفکشی خوقی دس اػشفبدُ اص سدبسة فشدی ٍ خوقی اػ ز،
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لزا ػجک ٍ سٍؽ فشهبًذّی هـبسکشی ٍ اًقغبفدزیش ٍ ثشخَسد كویوی ٍ دٍػ شبًِ دس ّ ذایز ٍ
سّجشی یگبىّبی هضثَس هیسَاًذ کبسایی آًبى سا اسسقبء دّذ.
قضاٍت ٍ تصوین گیری
اص هدوَؿ هَاسد فَ هیسَاى ًشیدِ گشفز کِ ثشای اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب دس اثقبد ًیشٍی اًؼبًی سَخِ ثِ آهَصؽ ٍ اسسقبء هْبسسی فٌی ٍ سدشث ی ،آه َصؽ سدْی ضار
خشیذاسی ؿذُ خذیذ ،ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی کَسبُ هذر سخلل ی اص عشی و ؿ شکزّ بی
فشٍؿٌذُ سدْیضار ،دس ػغح یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ٍ ًیض آهَصؽ اص عشی و اػ شبد ک بس ث ب
سدشثِ دس یگبى ثِ عَس هذاٍم ٍ هؼشوش ،هیسَاًذ دس ایي ثُقذ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش
سا اسسقبء دّذ .ثشای افضایؾ سضبیز ؿغلی ،اًشخبة ٍ گضیٌؾ اٍلیِ ٍ افشاد ثب اػشقذاد ثشای سػ شِ
فٌی ،فشاّن ًوَدى سدْیضار ٍ اثضاسآالر فٌی خذیذ هشٌبػت ثب سدْیضار خشیذاسی ؿ ذُ ،سَخ ِ
ثِ ٍضقیز دسیبفشیّبی ًقذی ٍ غیش ًقذی ٍ سفبّیبر آًبى ،هیثبیؼز هَسد سَخِ قشاس گشفشِ س ب
ثب اسسقبء سضبیز ؿغلی کبسکٌبى فٌی ،اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش دس ًضاخ ب سحق و
یبثذ .فذم سَخِ ثِ هـبسکز دادى کبسکٌبى ٍ افؼشاى فٌی دس سلوینگی شیّ بی یگ بًی ،هوک ي
اػز اخشای سلویوبر فشهبًذّبى سا هخشل ًوَدُ ٍ اػشفبدُ ٍاققی اص اهکبً بر ه بدی ٍ هقٌ َی
یگبى سا هحذٍد ًوبیذ .فبهل سَاًوٌذػبصی کبسکٌبى فٌی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخ ب دس
اثقبد داًـی ٍ اعالفبسی هیسَاًذ هیضاى اثشثخـی فقبلیزّب ٍ هیضاى افشوبد ثِ ًفغ کبسکٌبى ای ي
یگبىّب سا اسسقب دادُ ٍ ثش ػغح کبسایی یگبًی ًیض هؤثش ثبؿذ .فبهلی کِ دس ایي صهیٌ ِ ثبی ذ ه َسد
سَخِ قشاس گیشدً ،قؾ فشهبًذُ ٍ سدشثِ ٍ سخلق اٍ اػز کِ فشهبً ذُ ث ب سدشث ِ دس ای ي هی بى
فبهل هْوی اػز
تجسیِ ٍ تحلیل کیفی ّدف دٍم
الف -دستِتٌدی دادُّا تر حسة اسٌاد ٍ هدارک در راتطِ تا ّدف دٍم
ّدف دٍم :سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ثب ث ِ ک بسگیشی
فَاهل فٌی.
هَلفِّب :سدْیضار ٍ اثضاسآالر  -ػبهبًِ اًجبسداسی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش -ػ بهبًِ س ذاسکبر اث ضاس ٍ
قغقبر.
 -1تجْیسات ٍ اتسارآالت :ؿشایظ فٌی ه یسَاً ذ ،هق ذاس ٍ کیفی ز سدْی ضار ٍ هبؿ یيآالر،
هذیشیز سَلیذ ،ػبصهبى فیضیکی ٍ فلوی کبس سا دس سحز س أثیش خ َد ق شاس دّ ذ ک ِ دٍ قؼ وز
ػخز افضاس ٍ ًشم افضاس سا دس ثش هیگیشد .ػبصهبًی کِ ثشَاً ذ اصاث ضاس ٍ سدْی ضار ٍ فٌ بٍسیّ بی
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ًَیٌی ثشای سَلیذ ٍ خذهبر اػشفبدُ کٌذ ،دس اًدبم هأهَسیز ٍ ٍؽبیف خَد هَفوسش اػ زً .کش ِ
هْوی کِ دس اػشفبدُ اص سدْیضار ٍ اثضاسآالر خذیذ ثبیذ ثِ آى سَخِ کشد ،هشٌبػت ث َدى فبه ل
اًؼبًی (اص ًقغِ ًؾش داًؾ ،هْبسر ٍ ثِ کبسگیشی) ثب سدْیضار اػز کِ دس غیش ایٌل َسر ٍخ َد
ایي اثضاس ثِ خض سحویل ّضیٌِ اضبفی ،ػَدی ثشای ػبصهبى ًخَاّذ داؿز( .ثَصًدبًی)1380،
 -2ساهاًِ اًثارداری ًگْداری ٍ تعویر :دسیبفز قغقبر ٍ سدْیضار سٌذ هلشف ٍ دس اخشی بس
گزاؿشي آًْب ثشای هلشف کٌٌذگبى اص عشیو هدوَفِای اص فقبلیزّب ثِدػ ز ه یآیٌ ذ ک ِ ث ِ
هٌؾَس دػششػی ػشیـ ثِ ًیبصّبی هلشفی دس یگبىّب ًیبص ثِ اًجبس ٍ ًگْ ذاسی آًْ ب اػ ز ٍ اث ش
هثجشی ثش دیگش فشآیٌذّبی لدؼشیکی گزاؿشِ ٍ ًْبیشبً دس اسسقبء هٌ بفـ ػ بصهبى ػ ْین خَاٌّ ذ
ثَدً .گْذاسی ثیؾ اص اًذاصُ قغقبر یذکی دس اًجبسّب فالٍُ ثش سحویل ّضیٌ ِ ،هؼ شْالک ؿ ذى
قغقِ سا ًیض ثِ دًجبل خَاّذ داؿزً .کشِ هْوی کِ دس اًجبسدای ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش ثبی ذ ث ِ آى
سَخِ ًوَد دػششػی ػشیـ ٍ آػبى ثِ قغقبر ٍ ٍاگ زاسی ك حیح ٍ کبسؿٌبػ ی ؿ ذُ قغق ِ اص
ػَی اًجبسداس اػز( .سضبییبى)1380،
 -3ساهاًِ تدارک اتسار ٍ قطعات :سذاسکبر ٍ آهبد ٍ دـشیجبًی ی ک ٍاح ذ «ػ شبد کوک ی» ٍ
«خذهبسی» اػز کِ ثشای خذهز ٍ کوک ثِ ٍاحذّبی «اخشایی ٍ فولیبسی» ٍ دـشیجبًی اص آىّب
ٍ فشاّن کشدى هَخجبر ٍ سؼْیالر الصم ثشای کبس ٍ ػشدب ًگْذاؿشي آىّب ،ایدبد ؿذُ اػ ز .دس
ػبهبًِ سذاسک ،سأهیي اقالم ٍ قغق بر فٌ ی هوک ي اػ ز اص هٌ بثـ داخل ی ٍ خ بسخی س أهیي ٍ
ًیبصهٌذیّبی ػبصهبى سا دس حذٍد اهکبًبر هشسفـ ًوبیٌذ ٍلی دس ثقض ی هَاق ـ ًیبصهٌ ذیّ بی
سذاسکبسی دس حذی اػز کِ ػبصهبى ٍ یب یگبى ق بدس اػ ز اص عشی و ػ بهبًِ کبسگ بُّ بی دسٍى
ػبصهبًی خَد ،خشیذ ٍ یب سأهیي اقذام ٍ دـشیجبًی سذاسکبسی ٍاحذّبی هشث َط ث ِ خ َد سا اًد بم
دّذ( .هحجقلی)1390،
ب -دستِتٌدی دادُّا از هٌظر هصاحثِ تا صاحة ًظراى در راتطِ تا ّدف دٍم
 -1تجْیسات ٍ اتسارآالت :اثضاس ٍاگزاسی ثبیذ ّوبٌّگ ثب دیـ شفز فٌ بٍسی دس فل َم ًؾ بهی،
سغییش ًوبیذ ،صیشا خشیذ سدْیضار خذیذ ثِ اثضاسآالر خذیذ ثشای ًگْذاسی ٍ سقویش ًیبصهٌذ اػ ز
ٍ ٍاگزاسی سدْیضار ٍ اثضاسآالر فٌی ثش اػبع سدُّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس اسسق بء ک بسایی ای ي
ًَؿ یگبىّب ًقؾ داسد.
 -2ساهاًِ اًثارداری ًگْداری ٍ تعویر :ثب سَخِ ثِ هشٌَؿ ثَدى سدْیضار ٍ اث ضاسآالر فٌ ی،
ًیبص اػز سب اًجبسداس ٍ اؿشاف کبهل ثِ قغقبر هَخَد دس اًجبس ٍ ؿٌبخز فٌ ی ًؼ جز ث ِ آًْ ب سا
داؿشِ ثبؿٌذ .ػبخشي اًجبسّبی خذیذ ٍ هدْض ػبخز آًْب ثِ ػبهبًِّبی الکششًٍیکی ٍ سایبً ِای،
ثبفث هی ؿَد سب ؿبسط اًجبس دسػز ٍ داؿشي قغقبر سٌذ هلشف ٍ کٌذ هلشف ث ِ اً ذاصُ سْی ِ ٍ
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ًگْذاسی کِ هٌدش ثِ كشف ّضیٌِّبی اقشلبدی صیبدی ًـَد صیشا ًگْ ذاسی قغق بر دس اًجبسّ ب
هیسَاًذ فالٍُ ثش اػشْالک قغقبر هضثَسّ ،ضیٌِ ًگْذاسی سا ًیض ثش یگبىّب ٍ ًضاخب سحویل ًوبیذ.
فبهل دیگشی کِ دس ایي ثُقذ هْن اػز دبییي ثَدى آهَصؽ اًجبسداساى فٌ ی دس یگ بىّ بی ًضاخ ب
اػز ٍ آى ًیض ثِ فلز ًذاؿشي هشَلی آهَصؽ فٌی ٍ ٍخَد اقالم غیشقبثل هلشف ٍ کٌذ هلشف ٍ
حشی ثی هلشف دس اًجبسّبی یگبىّبی آهبدی هیثبؿذ.
 -3ساهاًِ تدارک اتسار ٍ قطعات :دػششػی ػشیـ ٍ ثِ هَقـ ،ثِ قغقبر ی ذکی ث شای حبض ش
ثکبس ًوَدى سدْیضار هالک سذاسک هغلَة دس یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش اػ ز دس غی ش ای ي
كَسر فولیبر ًبهَفو ٍ دس ًْبیز سکَد ػبهبًِ ًگْذاسی ٍ سقویش سا ث ِ دًج بل خَاّ ذ داؿ ز.
فذم سذاسک اثضاس ٍ قغقبر یذکی فٌی ثش اػبع سدْیضار ٍ خَدسٍّبی ٍاگزاسی ثِ یگ بى ،ه ی-
سَاًذ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش سقلیل دّذ.
پردازش اطالعات در راتطِ تا ّدف دٍم
 -1تجْیسات ٍ اتسارآالت :سدْیضاسی کِ ثِ یگ بىّ بی فولی بسی ًضاخ ب اخشل بف دادُ ؿ ذُ،
ًیبصهٌذ ًگْذاسی ٍ سقویش ًیبص ثِ سدْیضار ٍ قغقبر هٌبػت ٍ ثب کیفی ز ث ب سَخ ِ ث ِ سدُّ بی
سقویشاسی ٍخَد داسد صیشا دس دػششع ثَدى اثضاسآالر سقویشاسی ثبفث هیؿَد سب صهبى سقویشار ٍ
سحَیل سدْیضار ثِ یگبىّبی فولیبسی کَسبُسش ٍ کبسایی ایي یگبًْب اسسقبء یبثذ.
 -2ساهاًِ اًثارداری ًگْداری ٍ تعوی ر :دس ؿ شایظ فقل ی ف َاهلی هبًٌ ذ ًبهٌبػ ت ث َدى
هحیظ ّبی ًگْذاسی ،دبییي ثَدى آهَصؽ ٍ سخلق اًجبسداساى ٍ ًگْذاسی قغقبر خشیذاسی ؿذُ
ثذٍى ًؾشار کبسؿٌبػی ،هٌدش ثِ سحویل ّضیٌِّب ٍ کبّؾ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش
دس ًضاخب ؿذُ اػز.
 -3ساهاًِ تدارک اتسار ٍ قطعات :سأهیي اقالم ٍ قغقبر فٌی ٍ یذکی دس یگبىّ بی ًگْ ذاسی
ٍ سقویش ًضاخب اص هٌبثـ داخلی ٍ خبسخی اػز .ک ِ دس ثقض ی هَاق ـ ث ِ فل ز فَسی ز صه بًی ٍ
حبضشثکبسی ٍػیلِ سقویشاسی ًیبص اػز سب یگبى سقویشاسی ث ب اػ شفبدُ اص اهکبً بر داخل ی قغق ِ
هَسد ًیبص سا سأهیي ًوبیذ.
قضاٍت ٍ تصوین گیری
اص هدوَؿ هَاسد فَ هیسَاى ًشیدِ گشفز کِ ثشای اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب دس اثقبد فٌی ،سَخِ ثِ سدْیضار ٍ اثضاسآالر ٍ دسیبف ز آًْ ب ث ش اػ بع سدْی ضار ًؾ بهی
خشیذاسی ؿذُ ٍ فٌبٍسیّبی خذیذ ٍ ًیض دس دػششع ثَدى ایي اثضاس ثشای اًدبم هأهَسیز یگ بى-
ّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخب ضشٍسی اػز .دس ثُقذ فٌی ثب سَخِ ثِ ػبهبًِ اًجبسداسی ثِ خل َف
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ثشای قغقبر سٌذ هلشف دس یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش ٍ سؼ شیـ دس حبض شثکبسی سدْی ضار
یگبىّبی فولیبسی هْن اػز .دس ؿشایظ فقلی سأهیي ثقضی اص قغقبر ،سدْیضار خشیذاسی ؿ ذُ
اص کـَسّبی خبسخی دؿَاس ،لزا فولیبر سقویشاسی عَالًی ٍ کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش
سقلیل یبفشِ اػز.
تجسیِ ٍ تحلیل کیفی ّدف سَم
الف -دستِتٌدی دادُّا تر حسة اسٌاد ٍ هدارک در راتطِ تا ّدف سَم
ّدف سَم :سجییي چگًَگی اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب ثب ثِ ک بسگیشی
فَاهل اقشلبدی
 -1اعتثارات سرهایِای :فَاهل اقشلبدی اص عشیو فَاهلی هبًٌذ سک َد ٍ س َسم ث ش ػ بصهبىّ ب
سأثیش گزاؿشِ ٍ ثبفث افضایؾ ٍ یب کبّؾ سٍحیِ ٍ ًْبیشبً ک بسآیی ًی شٍی اًؼ بًی ػ بصهبى سا ث ِ
دًجبل داسد .هبدُ  79قبًَى هحبػجبر ،ػبصهبىّب سا دس هقبهالر دٍلشی اف ن اص خشی ذ ٍ ف شٍؽ ٍ
اخبسُ ٍ اػشدبسُ ٍ دیوبًکبسی ٍاخشر کبس ٍغیشُ هلضم هٌبقلِ یب هضایذ هیًوبی ذ (ؿ جبٌّگ سض ب
)1392
 -2اعتثارات جاری :افشجبسار ّش یگبى هقوَالً ػِ هبُ یکجبس اص عشیو کٌششٍلش ًیشٍی هشثَط ثِ
یگبى ٍاگزاس هیؿَد ٍ ثش اػبع ایي افشجبس ػِ هبِّ داسائی اسسؾ  1/3آًشا ثحؼبة ثبًک دس ٍخ ِ
داسائی یگبى حَالِ هیکٌذ ٍ ّیچک اص سدُّبی فشهبًذّی هدبص ًیؼشٌذ ثیؾ اص افشج بسی ک ِ دس
اخشیبس آًْب گزاؿشِ هیؿَدٍ ،خَّی سا سقْذ ٍ ّضیٌِ ًوبیٌذ.
ب -دستِتٌدی دادُّا از هٌظر هصاحثِ تا صاحة ًظراى در راتطِ تا ّدف سَم
 -1اعتثارات سرهایِای :ثب سَخِ ثِ فشػَدُ ٍ قذیوی ثَدى سدْی ضار کبسگ بّی ٍ هح لّ بی
کبسی کبسکٌبى فٌی ،اخشلبف ٍ دسیبفز افشجبسار ػشهبیِای ثیـشش هیسَاًذ سَاً بیی یگ بىّ بی
ًگْذاسی ٍ سقویش ٍ اسسقبء دّذ .ثب افضایؾ هیضاى افشجبسار ػشهبیِای دس ثَدخِّبی ػبلیبًِ ه ی-
سَاى فولکشد کبسکٌبى فٌی یگبىّبی هضثَس سا اص عشیو سدْی ض ٍ سَػ قِ سدْی ضار ثبث ز ،سْی ِ
هکبىّبی هٌبػت سقویشاسی ٍ خشیذ آسبلیِّبی سقویشاسی اسسقبء داد.
 -2اعتثارات جاری :اػشفبدُ اص افشجبسار خبسی قذسر فشهبًذّی سا خْز سأهیي ًیبصهٌذیّ ب ٍ
سوشکض ثش خشیذ قغقبر اػشبًذاسد ثب کیفیز ثبال ثشدُ ٍ هیسَاً ذ ک بسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ
سقویش سا اسسقبء ٍ قذسر فشهبًذّی یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش سا دس دبػ خگَیی ث ِ یگ بىّ ب
دـشیجبًی ؿًَذُ سقَیز هیًوبیذ.
پردازش اطالعات در راتطِ تا ّدف سَم
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 -1اعتثارات سرهایِای :ثب سَخِ ثِ ایٌکِ سدْیضار ثبثزٍ ،ػبیل سقویشاسی ٍ اث ضاسآالر دقی و
یگبى ّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب فشػَدُ ٍ قذیوی اػز لزا دیؾ ثیٌی ٍ اخشلبف افشجبسار
ػشهبیِای دس ثَدخِ ػبلیبًِ خْز خشیذ ٍ خبیگضیي ًوَدى آًْ ب ،ه یسَاً ذ ک بسایی یگ بىّ بی
هضثَس سا اسسقبء ٍ فذم افشجبسار ٍ سؼْیالر کبسگبّی هٌبػ ت ث ش ک بسایی سقویشاس ی یگ بى س أثیش
هٌفی خَاّذ داؿز.
 -2اعتثارات جاری :اػشفبدُ اص افشجبسار ػ شهبیِای ه یس َاى سدْی ضار کبسگ بّی ثبث ز ٍ ...
یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش سا سدْیض ٍ ػ ذغ دس ك َسر ٍاگ زاسی افشج بسار خ بسی ،فولی بر
ًگْذاسی ٍ سقویش سا دس ّویي یگبىّب خشیذ قغقبر ثب کیفیز ٍ اػشبًذاسد ٍ دبػخگَیی ػشیـ ثِ
یگبىّب دـشیجبًی ؿًَذُ ،اًدبم داد.
قضاٍت ٍ تصوین گیری
اص هدوَؿ هَاسد فَ هیسَاى ًشیدِ گشفز کِ ثشای اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب دس اثقبد اقشلبدی ،سَخِ ثِ افشجبسار ػشهبیِای ٍ دیؾ ثیٌی آى دس ثَدخِ ػبلیبًِ اسس ؾ ٍ
اخشلبف آى اص عشیو سدُ ثبال خْز خشیذ ٍ ًَػبصی سدْیضار ثبثز ٍ ثبدٍام یگبىّبی ًگْذاسی
ٍ سقویش ،ضشٍسی ٍ هْن ثَدُ ٍ ًیض كشف ّضیٌِّبی افشج بسار خ بسی ث ب ک ذ آصاد خْ ز اًد بم
سقویشار ثب اػشفبدُ اص قغقبر ثب کیفیز ٍ اػشبًذاسد دس ػغح یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقوی ش ه ی-
سَاًذ کبسایی ایي یگبىّب سا اسسقبء دّذ.
ب) رٍش کوی
فرضیِ یکن :ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل اًؼبًی ،کبسایی یگبىّبی ًگْ ذاسی ٍ
سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
خذٍل  -1هیبًگیي ٍ ؿبخقّبی دشاکٌذگی هَلفِّبی ثُقذ اًؼبًی دس اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
هیبًگیي

سقذاد

ؿبخقّبی دشاکٌذگی
فَاهل اًؼبًی

.029

1.11

4.12

1512

آهَصؽ

.033

1.19

4.08

1188

سضبیز ؿغلی

.048

1.317

3.64

756

هـبسکز کبسکٌبى

.047

1.194

3.97

647

سَاًوٌذػبصی کبسکٌبى

.040

1.25

3.95

864

ػجکّبی هذیشیشی

اًحشاف هقیبس اًحشاف اػشبًذاسد
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تفسیرً :شبیح خذٍل فَ گَیبیی ایي اػز کِ اص هَلفِّ بی ه َسد ثشسػ ی ،هؤلف ِ آه َصؽ ث ب
هیبًگیي کلی  4/12دس سسجِ اٍل ٍ هؤلفِ سضبیز ؿغلی ثب هی بًگیي  4/08دس سسج ِ دٍم ٍ هؤلف ِ
سَاًوٌذػبصی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ثب هیبًگیي  3/97دس سسجِ ػَم قشاس داسًذ.
فرضیِ دٍم :ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل فٌی ،ک بسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ
سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
خذٍل  -2هیبًگیي ٍ ؿبخقّبی دشاکٌذگی هَلفِّبی ثُقذ فٌی دس اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
اًحشاف هقیبس

اًحشاف اػشبًذاسد

هیبًگیي

سقذاد

ؿبخقّبی دشاکٌذگی
فَاهل فٌی

.039

.984

4.30

648

سدْیضار ٍ اثضاسآالر

.041

1.397

3.52

1188

ػبهبًِ اًجبسداسی

.042

1.386

3.63

1080

ػبهبًِ سذاسک اثضاس ٍ قغقبر

تفسیرً :شبیح خذٍل فَ گَیبیی ایي اػز کِ اص هَلفِّبی ه َسد ثشسػ ی ،هؤلف ِ سدْی ضار ٍ
اثضاسآالر ثب هیبًگیي کلی  4/30دس سسجِ اٍل ٍ هیبًگیي ػبهبًِ س ذاسک اث ضاس ٍ قغق بر  3/63دس
سسجِ دٍم ٍ ػبهبًِ اًجبسداسی کبسکٌبى ثب هیبًگیي  3/52دس سسجِ ػَم قشاس داسًذ.
فرضیِ سَم :ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِکبسگیشی هٌبػت فَاهل اقشلبدی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی
ٍ سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ.
خذٍل  -3هیبًگیي ٍ ؿبخقّبی دشاکٌذگی هَلفِّبی ثُقذ اقشلبدی دس اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
ؿبخقّبی دشاکٌذگی
فَاهل اقشلبدی

اًحشاف هقیبس

اًحشاف اػشبًذاسد

هیبًگیي

سقذاد

.045

1/236

3/94

756

افشجبسار ػشهبیِای

.048

1/314

3/76

756

افشجبسار خبسی

تفسیرً :شبیح خذٍل فَ گَیبیی ایي اػز ک ِ اص هَلف ِّ بی ه َسد ثشسػ ی ،هؤلف ِ افشج بسار
ػشهبیِای داسای هیبًگیي کلی ثبالسشی ًؼجز ث ِ هؤلف ِ افشج بسار خ بسی دس اسسق بء یگ بىّ بی
ًگْذاسی ٍ سقویشار داسد کِ ایي هیبًگیي ثشاثش  3/94دس سسج ِ اٍل ٍ هی بًگیي هؤلف ِ افشج بسار
خبسی ًیض  3/76دس سسجِ دٍم قشاس داسًذ.
هقایسِ کلی اتعاد هَرد تررسی در تثییي کارایی یگاىّای ًگْداری ٍ تعویر:
خذٍل  -4هیبًگیي ٍ ؿبخقّبی دشاکٌذگی اثقبد اًؼبًی ،فٌی ٍ اقشلبدی دس اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ
سقویش
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Variance
1.470

Std. Deviation
1.212

Mean
3.99

Maximum
5

Minimum
1

ثُقذ اًؼبًی

1.803

1.343

3.80

5

1

ثُقذ فٌی

1.655

1.286

3.83

5

1

ثُقذ اقشلبدی

تفسیرً :شبیح خذٍل فَ گَیبیی ایي اػز کِ اص اثقبد هَسد ثشسػی ،ثُقذ اًؼبًی ٍ هؤلفِّبی آى
اص هیبًگیي کلی ثبالسشی ًؼجز ثِ ػبیش اثقبد دس اسسقبء یگبىّبی ًگْ ذاسی ٍ سقوی شار ثشخ َسداس
ّؼشٌذ.

ؿکل ً -1وَداس کلی هقبیؼِ هیبًگیي¬ّبی اثقبد ،هؤلفِ ّب ثب هشغیش اسسقبء کبسایی یگبى¬ّبی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش
ًضاخب

تفسیر :ثب سَخِ ثِ هذل هفَْهی کِ اص عشیو دشػـ ٌبهِ ٍ ً شم اف ضاس  SPSSحبك ل گشدی ذُ
گَیبی ایي هغلت اػز کِ سوبم صیش هَلفِّبی قیذ ؿذُ دس ک بسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ه ؤثش
هیثبؿذ کِ هْنسشیي آى دس ثقذ فَاهل اًؼبًی هْنسشیي فبهل آهَصؽ هیثبؿذ ٍ دس ثقذ فَاه ل
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فٌی ػبهبًِ سذاسکبر هیثبؿذ ٍّوچٌیي دس ثق ذ فَاه ل اقشل بدی هْ نس شیي فبه ل افشج بسار
ػشهبیِای هیثبؿذ کِ ایي فَاهل دس كَسر سَخِ ثبفث اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی خَاّذ
ؿذ.
تجسیِ ٍ تحلیل استٌثاطی:
تجسیِ ٍ تحلیل استٌثاطی فرضیِ یکن تحقیق
آزهَى فرضیِ اٍل:
 ":Hoثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل اًؼبًی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
دس ًضاخب سا اسسقبء ًویدّذ".
 ":H1ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل اًؼبًی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش
دس ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ".
دس ایي دظٍّؾ خْز ثشسػی سلبدفی ًجَدى دبػخّبی ًوًَِ آهبسی فشضیِّبی سحقیو اص آصهَى
خی  2اػشفبدُ ؿذُ اػز .ایي آصهَى ثشای ثشسػی دٍ هشغیش کِ دػز کن یکی اص آًْب کیفی
اػز ،اػشفبدُ هیؿَد .دس ایي آصهَى فشاٍاًیّبی هـبّذُ ؿذُ ثب فشاٍاًیّبی هَسد اًشؾبس
اػشقالل دٍ هشغیش هقبیؼِ هیؿًَذ .اص سَصیـ کبی -هشثـ دس آصهَى فشضیِّبیی کِ دادُّبی
هَسد سدضیِ ٍ سحلیل ثِ كَسر فشاٍاًی اسائِ ؿذُاًذ ،هیسَاى اػشفبدُ کشد.
خذٍل  -5خذٍل ؿوبسُ هحبػجِ خی فَاهل اًؼبًی ٍ اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخب
ػجکّبی
فشهبًذّی

سَاًوٌذػبصی
کبسکٌبى

هـبسکز کبسکٌبى

سضبیز ؿغلی

568.573
4
.000

341.679
4
.000

193.339
4
.000

902.717
4
.000

آهَصؽ
Chi-Square 1146.889
df
4
Asymp. Sig.
.000

ثب سَخِ هقذاس کبی اػکَئش (هدزٍس کبی دٍ) هحبػجِ ؿذُ ٍ هیضاى خغ بی ث ِ دػ ز آه ذُ دس
خذٍل ( )0/000کِ کوشش اص ػغح خغبی  0/05اػز فشم  Hoسد ؿذ ٍ ًـبى هیدّذ کِ ث یي
فشاٍاًی هـبّذُ ؿذُ ٍ ه َسد اًشؾ بس دس هؤلف ِ آه َصؽ ،سض بیز ؿ غلی ،هـ بسکز کبسکٌ بى،
سَاًوٌذػبصی کبسکٌبى ٍ ػجکّبی فشهبًذّی دس اسسقبء کبسایی یگبىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش دس
ًضاخب سفبٍر ٍخَد داسد.
تجسیِ ٍ تحلیل استٌثاطی فرضیِ دٍم تحقیق
" :Hoثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل فٌی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب سا اسسقبء ًویدّذ".
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" :H1ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل فٌی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس
ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ".
دس ایي دظٍّؾ خْز ثشسػی سلبدفی ًجَدى دبػخّبی ًوًَِ آهبسی فشضیِّبی سحقیو اص آصهَى
خی  2اػشفبدُ ؿذُ اػز .ایي آصهَى ثشای ثشسػی دٍ هشغیش کِ دػز کن یکی اص آًْب کیفی
اػز ،اػشفبدُ هیؿَد .دس ایي آصهَى فشاٍاًیّبی هـبّذُ ؿذُ ثب فشاٍاًیّبی هَسد اًشؾبس
اػشقالل دٍ هشغیش هقبیؼِ هیؿًَذ .اص سَصیـ کبی -هشثـ دس آصهَى فشضیِّبیی کِ دادُّبی
هَسد سدضیِ ٍ سحلیل ثِ كَسر فشاٍاًی اسائِ ؿذُاًذ ،هیسَاى اػشفبدُ کشد.
خذٍل  -6خذٍل ؿوبسُ هحبػجِ خی فَاهل فٌی ٍ اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخب
ػبهبًِ اًجبسداسی

سذاسک اثضاس ٍ قغقبر

سدْیضار ٍ اثشاسآالر

307.244
4
.000

530.491
4
.000

687.941
4
.000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

ثب سَخِ هقذاس کبی اػکَئش (هدزٍس کبی دٍ) هحبػجِ ؿذُ ٍ هیضاى خغ بی ث ِ دػ ز آه ذُ دس
خذٍل ( )0/000کِ کوشش اص ػغح خغبی  0/05اػز فشم  Hoسد ؿذ ٍ ًـبى هیدّذ کِ ث یي
فشاٍاًی هـبّذُ ؿذُ ٍ هَسد اًشؾبس دس هؤلفِ سدْیضار ٍ اثضاسآالر ،ػ بهبًِ اًج بسداسی ٍ س ذاسک
اثضاس ٍ قغقبر یذکی دس اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش دس ًضاخب سفبٍر ٍخَد داسد.
تجسیِ ٍ تحلیل استٌثاطی فرضیِ سَم تحقیق
" :Hoثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل اقشلبدی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ
سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء ًویدّذ".
" :H1ثِ ًؾش هیسػذ ثب ثِ کبسگیشی هٌبػت فَاهل اقشلبدی ،کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ
سقویش دس ًضاخب سا اسسقبء هیدّذ".
دس ایي دظٍّؾ خْز ثشسػی سلبدفی ًجَدى دبػخّبی ًوًَِ آهبسی فشضیِّبی سحقیو اص آصهَى
خی  2اػشفبدُ ؿذُ اػز .ایي آصهَى ثشای ثشسػی دٍ هشغیش کِ دػز کن یکی اص آىّب کیفی
اػز ،اػشفبدُ هیؿَد .دس ایي آصهَى فشاٍاًیّبی هـبّذُ ؿذُ ثب فشاٍاًیّبی هَسد اًشؾبس
اػشقالل دٍ هشغیش هقبیؼِ هیؿًَذ .اص سَصیـ کبی -هشثـ دس آصهَى فشضیِّبیی کِ دادُّبی
هَسد سدضیِ ٍ سحلیل ثِ كَسر فشاٍاًی اسائِ ؿذُاًذ ،هیسَاى اػشفبدُ کشد.
خذٍل  -7خذٍل هحبػجِ خی فَاهل اقشلبدی ٍ اسسقبء کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًضاخب
Test Statistics
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افشجبسار خبسی

افشجبسار ػشهبیِای

275.362
4
.000

352.031
4
.000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

ثب سَخِ هقذاس کبی اػکَئش (هدزٍس کبی دٍ) هحبػجِ ؿذُ ٍ هیضاى خغ بی ث ِ دػ ز آه ذُ دس
خذٍل ( )0/000کِ کوشش اص ػغح خغبی  0/05اػز فشم  Hoسد ؿذ ٍ ًـبى هیدّذ کِ ث یي
فشاٍاًی هـبّذُ ؿذُ ٍ هَسد اًشؾبس دس هؤلفِ افشجبسار ػشهبیِای ٍ افشجبسار خبسی دس
ًتیجِگیری:
ثب ًگشؽ ثِ  3فبهل اًؼبًی ،فٌی ٍ اقشلبدی دس هجحث اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًضاخ ب هـ خق
گشدیذ کِ آهَصؽ ثب ایدبد سغییش دس سفشبس هیسَاًذ هٌدش ثِ افضایؾ هْبسر کبسکٌ بى فٌ ی ه ی-
گشدد ٍ ثب سَػقِ سٍؽّبی آهَصؽ هیس َاى اػ شقذادّبی ًْفش ِ ٍ ق ذسر سخی ل ٍ خالقی ز
کبسکٌبى سا سحشیک کشدُ کِ ایي اقذام دس کبسایی کبسکٌبى ًقؾ داؿ شِ ٍ ًْبیش بً اسسق بء ک بسایی
یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿزّ .وچٌ یي ث شای اسسق بی ک بسایی ًی شٍی
اًؼبًی هیسَاى ثب ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی فٌی ٍ حشفِای آًْب سا ثشای ؿشکز دس ایي دٍسُ کِ
سَػظ ؿشکزّبی خَدسٍػبص داخلی ٍ خبسخی فشٍؿٌذُ خَدسٍ ثِ ًضاخب سـکیل هیؿ َد ،اف ضام
داؿز .دس ثحث فٌیٍ ،خَد سدْیضار ٍ هبؿیيآالر اػ شبًذاسد چ ِ اص لح بػ کیف ی ٍ کو ی دس
یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ًقؾ اػبػی دس اسسقبی کبسایی داسًذ .ثبصػبصی اًجبسّب اص لحبػ ؿ کل
ؽبّشی ٍ اػشفبدُ اص سٍؽّبی خذیذ اًجبسداسی ٍ ؿبسط اًجبس ٍ داؿشي قغقبر سٌذ هل شف ٍ کٌ ذ
هلشف ثِ اًذاصُ کبفی دس ؿشایظ حؼبع ٍ ثحشاًی ًیض دس کبسایی یگ بىّ بی ًگْ ذاسی ٍ سقوی ش
هَثشًذ ٍ .دس ًْبیز دس ثحث فَاهل اقشلبدی اخشلبف افشجبسار ػشهبیِای دس اؿکبل هخشل ف اص
قجیل خشیذ سدْیضار ٍ هبؿیيآالر یگبًی ،اثضاسآالر سقویشاسی ،ثبفث اسسقبی ک بسایی یگ بىّ بی
ًگْذاسی ٍ سقویش هیگشدد .ثب دیؾثیٌی ٍ سٌؾین دسػز ثَدخِ ػبلیبًِ ٍ دیذى افشج بساسی ث شای
یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش ٍ اخشلبف آى هیسَاى دس یک دٍسُ کَس بُ ه ذر سدْی ضار ک بسی
فشػَدُ سا اص سدُ خبسج ًوَد .ثِ عَس کلی اخشای كحیح ایي فَاهل ثبفث ًی ل ث ِ دیـ شفز دس
خْز اسسقبی کبسایی یگبىّبی ًگْذاسی ٍ سقویش هیگشدد.
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