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 چکيدُ
ُغف امهی پژوُف صاضؼ، قٍاؿایی و جسؽیَ و جضهیم چانف ُای اؿحلؼار ٌؼام ىغیؼیث داٌف 

در ىضيّؾَ ای از قؿب ةاٌک ىـکً قِؼ جِؼان ىیتاقغ. از آٌسا کَ جا ةضال پژوُكی در داظم 

مّرت ٌگؼفحَ کكّر در صّزه جتییً چانف ُا ىّزّد در ىـیؼ اؿحلؼار ٌؼام ىغیؼیث داٌف 

قاىم کهیَ ةّد، ةؼ آن قغیو جا ایً ىِو را ىّرد ارزیاةی كؼار دُیو. ةغیً ىٍؼّر  زاىؿَ آىاری 

را   95کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ  قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان در ؿال 

یً ٌفؼ جعيیً زده قغه اٌغ. ةؼای جؿییً صسو ٌيٌَّ درا 1500اٌحعاب کؼدیو کَ جلؼیتا صغود

ةا جّزَ ةَ ٌحایر  ٌفؼ ةؼآورد قغ. 150جضلیق از فؼىّل کّکؼان اؿحفاده ٌيّدیو و صسو ٌيٌَّ 

ةغؿث آىغه از ٌؼؼات کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان ىی 

جّان ؾّاىم فؼٍُگ داٌف ىضّر و آىّزش را کَ در ُؼ دو ؿعش ورود و پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان 

ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ُيَ حَ قغه اٌغ ةَ ؾٍّان ىِو جؼیً چانف ُا ىؿؼفی ٌيّد.ىاٌؽ قٍاظ

ؾّاىم ةَ زؽ ؾاىم رُتؼی ةَ ؾٍّان چانف ُا ورود ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ قغه اٌغ ىی جّان 

  دریافث کَ ؿازىان در ىؼصهَ ورود ىغیؼیث داٌف ةا ىكکالت ةیكحؼی ىّازَ اؿث.
  ث داٌف، ةاٌک ىـکًچانف ُا، ىغیؼی :ٍاشگاى کليدي
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 هقدهِ 

از آٌسا کَ ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر ىِيحؼیً دارایی ُا ؿازىان ُادر ؾنؼ صاضؼ جهلی ىیكّد،  ؿازىان ُای اىؼوزی ةا جّزَ و 

ةَ جاکیغ  ةیكحؼی ةَ ؿیاؿث ُای ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر و کارةؼدُای آن ةيٍؼّر دؿحیاةی ةَ یک ىؽیث ركاةحی پایغار و دؿحیاةی 

. در ایً راؿحا ؿؼىایَ داٌكی ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر ىِيحؼیً ؿؼىایَ جهلی ىیكّد   (Vardarlıer, 2015)ؾيهکؼد ةاالجؼ، ىیٍگؼٌغ 

(. ىغیؼیث داٌف رویکؼدی یکپارچَ ةَ قٍاؿایی،کـب و اؿحعؼاج، ةازیاةی، ارزیاةی، جـِیو و ظهق کهیَ ىٍاةؽ داٌف ؿازىان 1392)انّاٌی، 

َ ای کَ ؿازىان را در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف ؿازىاٌی کيک ٌيایغ.ُغف ىغیؼیث داٌف ةؼكؼاری ارجتاط ةیً ظتؼگان و افؼاد اؿث ةَ گٌّ

ىسؼب ؿازىان ةا افؼادی اؿث کَ ٌیاز ةَ داٌف ظامی دارٌغ.ایساد چٍیً ارجتاظی ةَ کيک فؼآیٍغُا و اةؽارُای ىغیؼیث داٌف جـِیم ىی 

ث داٌف ٌیازىٍغ ایساد یک ىضیط زغیغ کاری ىی ةاقغ کَ داٌف و جسؼةَ ةحّاٌٍغ ةَ  راصحی جـِیو قٌّغ گؼدد.ىّفلیث در زىیٍَ ىغیؼی

 (.1:1385،ٌؼافحی و دیگؼان)

ؾغم ةِؼه گیؼی از ىغیؼیث داٌف درؿازىان ىكکالت و زیان ُایی را ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث. ؿازىاٌی کَ از ىغیؼیث داٌف ةِؼه ٌيی 

اةحکار در آن ػاُؼ ٌعّاُغ قغ.ُيچٍیً ةعف ؾؼیيی از داٌكی کَ در ىضیط ظارزی ؿازىان وزّد دارد ىّرد  گیؼد ٌكاٌَ ُای اةغاع و

غفهث كؼار ىی گیؼد.داٌف ىضّر ٌيّدن ؿازىان ىـحهؽم اؿحفاده از ٌیؼوُای داٌكگؼ در ؿازىان اؿث کَ در مّرت ٌتّد ىغیؼیث داٌف در 

گؼ اصـاس ٌيی قّد. نػا ةـیاری از فؼمث ُای ىّزّد یا ىّرد ةِؼه ةؼداری كؼار ٌيی ؿازىان ٌیازی ةَ زػب و ةکارگیؼی ٌیؼوُای داٌك

گیؼد و یا اؿحفاده ىضغودی از آن ةَ ؾيم ىی آیغ. ُيچٍیً در چٍیً قؼایعی ىغیؼیث ؿیـحو ُای اظالؾاجی ةی ىؿٍاؿث و اظالؾات 

 (.1:1388دزّ فؼاُو ىی ٌيایغ)راُؼو ظّازَ،ىّزّد در ؿازىان اصحکار قغه و یا زىیٍَ را ةؼای ؿّء اؿحفاده افؼاد ؿّ

درىلاةم از زيهَ دؿحاوردُای ىغیؼیث داٌف افؽایف ةِؼه وری،جـؼیؽ در یادگیؼی ،اجعاذ جنيیيات ةِحؼ و ؿؼیؽ جؼ،افؽایف جّاٌایی 

یـحو ةَ دكث قٍاؿایی ىی ةؼای جّؿؿَ،جلّیث ٌّآوری و ایساد اٌگیؽه ةؼای کارکٍان اؿث.در ؿازىان ةؼظّردار از ىغیؼیث داٌف ٌیازُای ؿ

قّد،چِؼه ارائَ قغه از ؿازىان ةِتّد یافحَ و ُيّاره جکاىم ىی یاةغ.دؿحیاةی ةَ داٌف ىٍاؿب جّؿط ازؽاء گٌّاگّن ؿازىان ىيکً ىی 

پؼوژه ُای قّد.دوةاره کاری ُا و اقحتاُات در ؿازىان ةَ صغاكم ىی رؿغ.ُؽیٍَ ُای ظؼاصی و جّؿؿَ کاُف ىی یاةغ.زىان ىّرد ٌیاز ةؼای 

جّؿؿَ ىضنّالت زغیغ کاُف ىی یاةغ.ؾيهکؼد ؿازىان ةَ مّرت یکپارچَ دراىغه وجّان جضهیم ةازار و كغرت ركاةحی ؿازىان افؽایف ىی 

یاةغ.جّاٌایی جنيیو گیؼی در ؿعّح ىعحهف ؿازىان ةِتّد یافحَ ،ؿازىان ةَ ؿازىاٌی ُّقيٍغ و یادگیؼٌغه جتغیم ىی قّد و ؿازىان ةَ 

 (1388و دیگؼان، اؿحاٌغاردُای ىٍاؿب ىسِؽ ظّاُغ قغ)رزتهّ ىؿياری و

جهلی ىیكّد. در  21پیحؼ دراکؼ در اواظؼ دوره ؾيؼ ظّد ادؾا کؼد کَ ىّنغ ؿازی کارکٍان داٌكی، ةؽرگحؼیً چانف ىغیؼیحی كؼن 

حَ جهلی ىیكّد. قکـث در ایً صّزه واكؽ دراکؼ ُكغار داد کَ ةِتّد ةِؼوری کارىٍغ داٌكی، ٌعـحیً انؽام ةؼای ةلای ىهم جّؿؿَ یاف

(. اىؼوزه ىغیؼیث داٌف ةَ یک 1393پیاىغُای وظیيی را ةؼای زاىؿَ و اكحناد یک ىهث ةِيؼاه ظّاد داقث )ىضيغی فاجش و ُيکاران، 

از ایغه ُای ضؼورت اٌکارٌاپػیؼ جتغیم قغه اؿث. ىغیؼیث داٌف ةَ ؾٍّان ةعكی ضؼوری و اؿاؿی در ىّفلیث ؿازىان ،داىٍَ گـحؼده ای 

ؿازىاٌی قاىم ٌّآوری ُای راُتؼدی،اكحنادی،رفحاری و ىغیؼیحی را در ةؼ ىی گیؼد. ةَ ظّری کَ ؿازىان ُا ةؼای ركاةث و صفغ ةلا ةغون 

ُای ىغیؼیث داٌف جلؼیتا ىٍفؿم ُـحٍغ.ىّفلیث ؿازىان ُا ةیكحؼ از آٌکَ ةَ دارایی ُای فیؽیکی آٌِا ىٍّط ةاقغ، ةَ ةِؼه گیؼی از دارایی 

داٌكی،ؿؼىایَ ُای فکؼی و جّاٌيٍغی ُای ظالكاٌَ و ؿیـحيی واةـحَ اؿث. ؾلیغه ةؼایً اؿث کَ در قکّفا ؿاظحً ىضیط داٌكی ،افؼاد و 

(. اىا ةایغ اذؾان 23:1386ؿازىان ُا در جّنیغ و گـحؼش ؿؼىایَ ُای فکؼی ىٍتؽ ىِو ىؽیث ُای ركاةحی قٍاظحَ ىی قٌّغ)صيیغی زاده،

قؼوع اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف در ؿازىان و پیٌّغ زدن ؾيهکؼد آصاد کارکٍان ؿازىان ةَ ایً صّزه، ىـحهؽم قٍاؿایی چانف داقث کَ ٌلعَ 

ُا پیف روی ٌؼام ىغیؼیث داٌف اؿث کَ در ایً ىلانَ ةغان ىیپؼدازیو. ةغیً زِث ىا فؼآیٍغ اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف را ةَ دو  ةعف ورود 

 و پیاده ؿازی ٌؼام ىغیؼیث داٌف در ؿازىان، جلـیو کؼده ایو.ٌؼام ىغیؼیث داٌف ةَ ؿازىان 

 

 هباًی ًظري پصٍّص 
 هدیریت داًص

ىغیؼیث داٌف چیؽ زغیغی ٌیـث، در واكؽ از مغُا ؿال كتم کَ ىانکان قؼکث ُای فاىیهی و یا پیكَ وران زةغه ،جسارت صؼفَ ای 

لال ىی داده اٌغ، ىغیؼیث داٌف وزّد داقحَ اؿث.اىا در دَُ ُای اظیؼ ظّد را ةَ ظّر کاىم و دكیق ةَ فؼزٌغان و قاگؼدان ظّیف اٌح

(. نیتؾ کیٍغ، ىغیؼیث داٌف را ؿیـحيی ةؼای 23:1387جؿاریف،دؿحَ ةٍغی و...در ارجتاط ةا ةضخ ىغیؼیث داٌف ىعؼح قغه اؿث )صتیتی،

(. ةَ زؾو ىانِّجؼا  ىغیؼیث داٌف 1996)نیتؾ کیٍغ،  اداره ،زيؽ آوری، امالح و اقاؾَ داٌف در جيام اقکال آن در یک ؿازىان ةؼىیكيؼد

فؼآیٍغی اؿث کَ ةَ واؿعَ آن ؿازىان ُا در زىیٍَ یادگیؼی )دروٌی کؼدن داٌف(، کغگػاری داٌف)ةیؼوٌی کؼدن داٌف( و جّزیؽ و اٌحلال 

ُای اٌـاٌی ، ٌگؼقِا و كاةهیحِای اٌـاٌی ، (. کارل ویگ ىغیؼیث داٌف در ةؼگیؼٌغه رفحار1997داٌف ىِارجِایی را کـب ىی کٍٍغ )ىانِّجؼا، 
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(. ُافيً ىغیؼیث داٌف را فؼایٍغ 2003، رویَ ُا و فٍاوریِای پیچیغه جؿؼیف ىیکٍغ )کارل ویگ،  فهـفَ ُای کـب و کار ، انگُّا ، ؾيهیات

(.  ةَ زؾو 2005ار ةؼد، ىیغاٌغ )ُافيً، ظهق و جـِیو ، اٌحلال و صفغ داٌف ةَ گٌَّ ای کَ ةحّان آن را ةَ قیّه ای ادؼةعف در ؿازىان ةَ ک

اؿحیُّانؾ ىغیؼیث داٌف فؼایٍغی اؿث کَ ةَ واؿعَ آن جّاٌایی جتغیم داده ةَ اظالؾات و اظالؾات ةَ داٌف را پیغا کؼده و ُيچٍیً كادر 

. در ىسيّع ىغیؼیث داٌف، (2002ظّاٍُغ ةّد جا داٌف کـب قغه را ةَ گٌَّ ای ىّدؼ در جنيیو ُای ظّد ةَ کار گیؼٌغ )اؿحیّ ُانؾ، 

اداره فؼآیٍغُای جكعیل،ظهق،کـب،زػب،ٌگِغاری، ةازاریاةی، ٌكؼ،جّؿؿَ و ؿؼاٌسام کارةؼد داٌف در ؿازىان اؿث.ةَ ؾتارت دیگؼ ىغیؼیث 

،رؿانث ُا ظّد داٌف ىسيّؾَ اكغاىاجی اؿث کَ در فؼآیٍغُای یادگیؼی ؿازىاٌی وةکارگیؼی آن اٌسام گیؼد جا ؿازىان ةا ةِؼه گیؼی از داٌف

را جضلق ةعكغ.ان جؿؼیف در ؾیً زاىؿیث ،ةَ ؿِّنث كاةم فِو ةّده و ىی جّاٌغ ىتٍای ىٍاؿتی ةؼای درك ىكحؼك ىضللیً و دؿث 

 ( .6:1393اٌغرکاران ازؼایی ؿازىان ُا را فؼاُو کٍغ )انّاٌی و دیگؼان ،

 

 پيطيٌِ تحقيق
 پژوُكگؼان کَ اؿث ىِيی قّد پؼؿف ىی ؿازىاٌِا در داٌف ىغیؼیث ؼاراؿحل پؼوژه قکـث یا و ىّفلیث ىّزب ؾّاىهی چَ ایٍکَ

 ُيچّن گٌّاگٌّی ؾّاىهی اؿث گؼفحَ مّرت پژوُكگؼان کَ جّؿط گٌّاگٌّی ىعانؿات در . اؿث ؿاظحَ ىكغّل ظّد ةَ را ىغیؼیث

 اٌغ. كؼارگؼفحَ ىعانؿَ و جّزَ ىّرد فؼٍُگ داٌف ىضّر و فؼد ، ؿاظحارؿازىاٌی

 ادةیات ایٍکَ وزّد ةا و ةّده اؿث داٌف ىغیؼیث ىّفلیث کهیغی ؾّاىم روی ةؼ گؼفحَ مّرت ىعانؿات اغهب يؼکؽ  ج صال ایً ةا

 ایؼان ؿازىاٌِای در ىعنّما   و داٌف ىغیؼیث چانف ُا اؿحلؼار زىیٍَ در کَ ىعانؿاجی دارد وزّد داٌف ىغیؼیث زىیٍَ در ای گـحؼده

 . اؿث ٌاچیؽ ةاقغ گؼفحَ اٌسام

 

 اي داخلیّپصٍّص
( در پژوُكی جضث ؾٍّان ةؼرؿی جادیؼ ىغیؼیث داٌف ىكحؼی ةؼ وفاداری ىكحؼیان ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان ةغیً 1394اصيؼی )

ٌحیسَ ىیؼؿغ کَ ىغیؼیث داٌف ىكحؼی ةؼ وفاداری ىكحؼی جادیؼ ىذتث و ىؿٍاداری داقحَ و ةؼ ىّنفَ ُای آن اؾحياد ، درگیؼی فؼد ةَ 

ةاقغ ةعّریکَ ةیكحؼیً  ةَ جؼجیب ىّدؼ و ىؿٍادار ىی 0.32و  0.54،  0.56و ىیؽان ادؼ  %99یث ىكحؼیان ةا اظيیٍان ظغىث و در ٌِایث رضا

 . جادیؼ را ةؼ اؾحياد ىكحؼی دارد

، ـِیم ٌّآوری از دیغگاه ىغیؼان ةاٌک ىـکً قِؼ جِؼانؾّاىم ىّدؼ در ىغیؼیث داٌف و ج( در پژوُكی جضث ؾٍّان 1394جكکؼی )

ةیان ىیغارد کَ در وضؽ ىّزّد ةاٌک ىـکً ؾاىم اقحؼاك داٌف ةیكحؼیً ىیاٌگیً را در ظنّص ادؼگػاری ةؼ ٌّآوری در ؿازىان ةَ ظّد 

ضؽ ىعهّب: ؾاىم یادگیؼی و اؿحفاده از اظحناص داده وؾاىهِای اؿحفاده، کارةؼد ىّدؼ و یادگیؼی از داٌف در رجتَ ُای ةؿغی ُـحٍغ.در و

داٌف ةیكحؼیً ىیاٌگیً را در ظنّص ادؼگػاری ةؼ ٌّآوری در ؿازىان ةَ ظّد اظحناص داده و ؾاىهِای کارةؼد ىّدؼ و اقحؼاك داٌف در 

 .رجتَ ُای ةؿغی ُـحٍغ

ةحی در ةاٌک جّؿؿَ جؿاون ةَ ایً ٌحیسَ ( ةا ةؼرؿی ادؼةعكی ارزیاةی ىغیؼیث داٌف ةؼ ارجلای ىّكؿیث ركا1393پّر و ُيحی)ُاقيی

 آوری، ةاالجؼیً اُيیث و ؿاظحارُای ةاٌک صغاكم اُيیث را در اةؿاد ادؼةعكی ىغیؼیث داٌف دارٌغ. رؿیغٌغ کَ فً

(  ةا پژوُف ةؼ روی مٍؿث ةاٌکغاری ایؼان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ىغیؼیث داٌف ادؼةعف، ةعكی از اؿحؼاجژی ؾيّىی 1392ؾالىَ)

ىان ىی ةاقغ. جٍِا درایً زىیٍَ اؿث کَ ىغیؼیث داٌف ىی جّاٌغ کارآیی و ادؼةعكی ؿازىان را افؽایف دُغ. جؼس از دادن كغرت ؿاز

 ؿازىاٌی، جأدیؼ ىٍفی ةؼ روی ٌگؼش افؼاد ةَ جـِیو داٌف دارد.

ب ىٍاؿتحؼیً ىغل ةَ ُيؼاه جکٍیک ؿازی ىغیؼیث داٌف و اٌحعای ظّد ةا ؾٍّان ةؼرؿی چگٌّگی پیادهٌاىَ( در پایان1388ىؿانی)

در قؼکث پاالیف ٌفث جِؼان ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ ؿَ ىحغیؼ زیؼؿاظحی ىغیؼیث داٌف یؿٍی، فؼٍُگ،  KMاؿحؼاجژی  (todimجّدیو )

و کیفیث کار  قّد و ؾيهکؼد کارکٍانفٍاوری اظالؾات و فؼایٍغُای داٌكی ىٍسؼ ةَ کـب، جّؿؿَ، جـِیو و ٌگِغاری اظالؾات در ؿازىان ىی

 گؼدد.یاةغ و ىٍسؼ ةَ ىؽیث ركاةحی در ؿازىان ىیةِتّد ىی

ٌفؼ پؼؿٍم در جیو ُای کاری کَ صغاكم ةَ  1500قؿتَ ةا صغود  151( ةؼ روی کارکٍان ىّزّد در 1386ٌحایر پژوُف ظاٌتاةایی )

فضای اؾحياد، زةان ىكحؼك، ٌاُيگٌّی و ىِارت ُای  ىغت دو ؿال ةا ُو کارکؼده اٌغ، ٌكان داد کَ ظّد ىغیؼیحی، رُتؼی، اؿحلالل فؼدی،

 ىکيم یکغیگؼ، ةَ ؾٍّان ازؽای امهی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قٌّغ.

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/862063
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 ّاي خارجیپصٍّص

( در ىلانَ ای ةا ؾٍّان ةؼرؿی ىغیؼیث داٌف در مٍؿث ةاٌکغاری ؾؼةـحان  ةَ ةؼرؿی ىغیؼیث داٌف در ةاٌک 2016اةغان و ٌاویگال )

ؼةـحان پؼداظحٍغ و ؿَ ؾاىم ؾغم جيایم ةَ یادگیؼی، ؾغم وزّد فً آوری، و فلغان رُتؼی صاکو ةؼ کارکٍان کَ از فؼٍُگ ُای پادقاُی ؾ

 داٌف ىضّر صاکو ةؼ کارکٍان ٌاقی ىیكّد را ىِيحؼیً ىاٌؽ اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف ةؼقيؼدٌغ.

ُای داٌف ىضّر ةا پژوُف و فؼایٍغ جّنیغ ؾهو در ةاٌک ارجتاط فؼٍُگ داٌف ىضّر ی دکحؼای ظّد ةا ؾٍّاندر رؿانَ (2015) ىيّن

ٌحایر پژوُف ٌكان  ُای داٌف ىضّر در پاکـحان ةَ ةؼرؿی فؼٍُگ داٌف ىضّر و ظهق داٌف در ةاٌک پؼداظث.قؿتَ از ةاٌک 50ةؼ روی 

 تّد ظّاُغ یافث. ُای ىضیعی ةِداد ةا صفغ جيؼکؽگؼایی در ؿازىان جِغیغات ىضیعی کاُف و كاةهیث اؿحفاده از فؼمث

در ؾؼةـحان ؿؿّدی داٌف ىغیؼیث را ةَ ؾٍّان كغرت در ىضیط ركاةحی کـب و  ( ةا ةؼرؿی ةاٌک اؿالىی جّؿؿ2011َ) اىیؼ و رویاگا

گؼدد و ُای روزىؼه ةاٌک جّؿؿَ اؿالىی ىیفؿانیث ُای ٌّآوراٌَ، فؼایٍغُای ؿازىاٌی اظالؾات ىٍسؼ ةَ ارجلاکار نضاظ کؼدٌغ.ةا ةؼرؿی كاةهیث

 گؼدد.ُای ایً ةاٌک ىیةَ ظّر ىكاةَ ىٍسؼ ةَ ةازآفؼیٍی پحاٌـیم

( ةا ةؼرؿی ةاٌک ىؼکؽی ةضؼیً ةَ ایً ٌحایر دؿث یافحٍغ.جـِیو داٌف، ُؽیٍَ ُا را کاُف داده و زىان 2011ىضيغ و زالل )

ی دُغ. ةاٌک ىؼکؽی ةضؼیً ةؼ روی افؽایف و پػیؼش جنيیو گیؼی افؼاد را ةا جّزَ ةَ در اظحیار داٌف و اظالؾات ىّرد ٌیاز آٌان، کاُف ى

 ىفِّم جـِیو داٌف ةیً واصغُای ىعحهف ظّد از ظؼیق ةَ کارگیؼی فٍاوری ىٍاؿب و ةِتّد ىِارت ُای اٌـاٌی، جيؼکؽ کؼده اؿث.

اقغ ةَ ایً ( کَ قاىم ظهق، ٌگِغاری و جـِیو داٌف ىی ة BKMM( ةا ةؼرؿی ىغل ىغیؼیث داٌف در ةاٌک) 2006ؾهی و اصيغ )

ای اؿث کَ ةَ ظهق فؼٍُگ ىكّق ىغیؼیث داٌف در ةاٌک، کيک قایاٌی ىی ٌيایغ. ةاٌک، ةَ گٌَّ BKMMٌحیسَ دؿث یافحٍغ کَ ظؼاصی 

 و رفؽ ىكکالت آٌان ٌيّد. e-libraryکارکٍاٌی را ىأىّر دتث ىكکالت ىكحؼیان در 

 

 فرضيات تحقيق
 داٌف در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان د و پیاده ؿازی ىغیؼیثپیف روی ورو چانكِای از یکی فؼٍُگ داٌف ىضّر .1

 .اؿث

 .اؿث داٌف در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان پیف روی ورود و پیاده ؿازی ىغیؼیث چانكِای از یکی رُتؼی قیّه .2

اؿحان  در قؿب ةاٌک ىـکً داٌف پیف روی ورود و پیاده ؿازی ىغیؼیث چانكِای از ٌؼام ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر یکی .3

 .اؿث جِؼان

 در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان داٌف پیف روی ورود و پیاده ؿازی ىغیؼیث چانكِای از یکی ؿاظحار داٌف ىضّر .4

 .اؿث

 .اؿث داٌف در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان پیف روی ورود و پیاده ؿازی ىغیؼیث چانكِای از یکی ؿازىان در آىّزش .5

 .داٌف در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان اؿث ىغیؼیث ورود و پیاده ؿازی پیف روی چانكِای از یکی جکٍّنّژی .6

 اؿث. داٌف در قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان پیف روی ورود و پیاده ؿازی ىغیؼیث چانكِای یکی اؿحؼاجژی ؿازىاٌی .7

 

 رٍش تحقيق
ُا پیف روی ورود و پیاده ؿازی  ىلانَ پیف رو یک پژوُف ىیغاٌی از ٌّع اکحكافی اؿث چؼا کَ ةَ دٌتال ىكعل ٌيّدن چانف

ٌؼام ىغیؼیث داٌف در ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان ىی ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ىّضّع جضلیق، ٌيٌَّ آىاری از ىیان کارىٍغان رده ُای ؾانی و ىیاٌی 

ی قاىم کهیَ ىسيّؾَ  قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان اٌحعاب قغه اؿث. زاىؿَ آىاری جضلیق صاضؼ ةَ ىٍؼّر اٌسام ىعانؿات ىیغاٌ

ٌفؼ جعيیً زده  1500ةّده اؿث کَ جلؼیتا صغود  95کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ  قؿب ةاٌک ىـکً اؿحان جِؼان در ؿال 

 .قغه اٌغ. ةؼای جؿییً صسو ٌيٌَّ درایً جضلیق از فؼىّل کّکؼان اؿحفاده ٌيّدیو

 اگؼ صسو زاىؿَ ىكعل ةاقغ ظّاُیو داقث:

 
 = n ٌَّصسو ٌي 
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 = Z ىی ةاقغ 1.96درمغ ةؼاةؼ  95ىلغار ىحغیؼ ٌؼىال واصغ اؿحاٌغارد، کَ در ؿعش اظيیٍان 

 = P درٌؼؼ گؼفث.در ایً صانث ىلغار واریاٌؾ  0.5ىلغار ٌـتث مفث ىّزّد در زاىؿَ اؿث. اگؼ در اظحیار ٌتاقغ ىی جّان آن را

 ةَ صغاکذؼ ىلغار ظّد ىی رؿغ.

 = q در زاىؿَ ُـحٍغدرمغ افؼادی کَ فاكغ آن مفث (q =1-p)  

 = dىلغار اقحتاه ىساز 

= N صسو زاىؿَ آىاری 

 در پژوُف صاضؼ ىلادیؼ 

                    1500;N                               96/1 z=                                        05/0 d= 

در ٌؼؼ گؼفحَ قغه اؿث.نػا ةا اؿحفاده از فؼىّل q=0.69 ٌحیسَ  و درp=0.31و پؾ از ةؼرؿی ُای اٌسام قغه در ةاٌک ُا ىلغار 

ٌفؼی ةَ مّرت جنادفی ؿاده از ىیان کارکٍان ةاٌک ُا اٌحعاب قغه  150ةغؿث ىی آیغ. در ایً جضلیق ٌيٌَّ ای n=150 کّکؼان ىلغار  

صضّری ىیان اؾضای ٌيٌَّ کَ ةَ مّرت ؿّال ،ةا ىؼازؿَ  75اؿث. پؾ از ىكعل قغن جؿغاد اؾضای ٌيٌَّ پؼؿكٍاىَ ای ىكحيم ةؼ 

ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار  SPSSجنادفی گؽیٍف قغٌغ جّزیؽ گؼدیغ و ؿپؾ اظالؾات ةغؿث آىغه از پؼؿكٍاىَ ُا ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار 

 گؼفث. 

 

 ل تحقيقهد
انؽی  ىیتاقغ. ىغل ىػکّر ( در مٍؿث ةاٌکغاری ى2012) چٌّگ قُّّی و جیً چٍگ جیًىغل ایً ىلانَ ةؼ گؼفحَ از پژوُف 

 ةغنیم زاىؿیث و كؼاةحی کَ ةا ىّضّع پژوُف داقث، اٌحعاب گؼدیغ.

 

 ابعاد هَلفِ ّا )هَاًع(

 ؾغم اصـاس ٌیاز ةَ ىغیؼیث داٌف -

 ؾغم جيایم افؼاد ةَ جـِیو داٌف -

 ؾغم اؾحياد -

 ؾغم جؿِغ -

 ٌتّد فؼٍُگ ىكارکث در جنيیو گیؼی -

 جؼس از جغییؼ -

 

 

 داٌف ىضّرفؼٍُگ 

 

 

 

 ؾغم صيایث رُتؼی -

 ؿتک ُای ٌا ىٍاؿب رُتؼی -

 ؾغم جـهط ةؼ زیؼدؿحان -

 

 رُتؼی داٌف ىضّر
 

 ؾغم زػب ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌكی -

 جّزَ یکـان ةَ افؼاد ةا جّاٌایی ُای ىحفاوت -

ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف 

 ىضّر داٌف ىضّر

 جيؼکؽ كغرت جنيیو گیؼی در یک ٌلعَ -

 الری در اٌحناب کارکٍانؾغم قایـحَ ؿا -

 ؿاظحار ؿهـهَ ىؼاجتی و غیؼ ىٍؿعف -

 جعنل گؼایی افؼاظی -

 كّاٌیً -

 

 ؿاظحار داٌف ىضّر
 

 ؾغم ارائَ آىّزش کافی -

 جاکیغ ةیف از صغ ةؼ قیّه ُای رؿيی یادگیؼی -

 ؾغم جّاٌایی کارکٍان در جـِیو داٌف -

 آىّزش ىتحٍی ةؼ داٌف

 الؾاجی داٌكیةَ روز ٌتّدن ؿیـحو ُای اظ -

 یکپارچَ ٌتّدن ؿیـحو ُای اظالؾاجی داٌكی -

 ؾغم جّاٌایی افؼاد در کارةؼد جکٍّنّژی داٌكی -

 جکٍّنّژی داٌف ىضّر

چالص ّاي ٍرٍد ٍ پيادُ 

سازي ًظام هدیریت داًص 

 در صٌعت باًکداري
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 رٍایی ٍ پایایی تحقيق

 پایایی تحقيق

ةيٍؼّر ؿٍسف پایایی ایً جضلیق  از روش آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغه اؿث. ایً روش ةؼای ىضاؿتَ ُياٍُگی دروٌی اةؽار اٌغازه 

ةؼای ىضاؿتَ ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ گیؼی از زيهَ پؼؿكٍاىَ ُا یا آزىٌِّایی کَ ظنینَ ُای ىعحهف را اٌغازه گیؼی ىی کٍغ ةکار ىی رود. 

 اةحغا ةایغ واریاٌؾ ٌيؼه ُای ُؼ زیؼ ىسيّؾَ ؿؤال ُای پؼؿكٍاىَ )یا زیؼ آزىّن( و واریاٌؾ کم را ىضاؿتَ کؼد. 

 کَ در آن:را ىضاؿتَ کؼده از فؼىّل زیؼ ىلغار ضؼیب آنفا ؿپؾ ةا اؿحفاد

 

 

 

 جؿغاد زیؼ ىسيّؾَ ؿّال ُای پؼؿكٍاىَ یا آزىّن. 

 ام.اریاٌؾ زیؼ آزىّن و 

 واریاٌؾ کم آزىّن. 

 

پایایی پؼؿكٍاىَ ةَ کار رفحَ در ایً پژوُف اةحغا ةَ مّرت زغاگاٌَ ةؼاؿاس ؿّاالت ىؼةّط ةَ ُؼ فؼضیَ ىضاؿتَ قغ و ؿپؾ 

 پایایی کهی آن ىّرد ىضاؿتَ كؼار گؼفث کَ ٌحایر ةَ مّرت ذیم ىی ةاقغ: 
 

 بِ ّر فرضيِپایایی پرسطٌاهِ در قسوت ّاي هربَط 

 پیاده ؿازی ورود فؼضیات

72/0 فؼضیَ اول  75/0  

68/0 فؼضیَ دوم  76/0  

75/0 فؼضیَ ؿّم  77/0  

79/0 فؼضیَ چِارم  74/0  

71/0 فؼضیَ پٍسو  83/0  

82/0 فؼضیَ قكو  69/0  

77/0 فؼضیَ ُفحو  78/0  

 

 كاةم كتّنی اؿث.ىی ةاقغ کَ ىلغار  0/ 75در ٌِایث ضؼیب پایایی کهی ةؼای پؼؿكٍاىَ ةؼاةؼ 

 

 رٍایی تحقيق
در ایً پژوُف از روش اؾحتار ىعحّا اؿحفاده قغه اؿث. اؾحتار ىضحّا ٌّؾی اؾحتار اؿث کَ ىؿيّال  ةؼای ةؼرؿی ازؽای جكکیم دٍُغه 

دارد. اگؼ ؿؤال ُای  قّد. اؾحتار ىضحّای یک اةؽار اٌغازه گیؼی ةَ ؿؤال ُای جكکیم دٍُغه آن ةـحگی یک اةؽار اٌغازه گیؼی ةَ کار ةؼده ىی

ُا را داقحَ ةاقغ، آزىّن دارای اؾحتار ىضحّا اؿث. ةؼای  اةؽار ىؿؼف ویژگی ُا و ىِارت ُای ویژه ای ةاقغ کَ ىضلق كنغ اٌغازه گیؼی آن

ةؽار ىؿؼف اظيیٍان از اؾحتار ىضحّا، ةایغ در ىّكؽ ؿاظحً اةؽار )ىاٌٍغ ظؼاصی پؼؿكٍاىَ( چٍان ؾيم کؼد کَ ؿؤال ُای جكکیم دٍُغه ا

قّد.  كـيث ُای ىضحّای اٌحعاب قغه ةاقغ. ةٍاةؼایً اؾحتار ىضحّا ویژگی ؿاظحاری اةؽار اؿث کَ ُيؽىان ةا جغویً آزىّن در آن جٍیغه ىی

j
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 قّد. از ایً رو اؾحتار ىضحّا ةَ كضاوت داوران اؾحتار ىضحّای یک آزىّن ىؿيّال  جّؿط افؼادی ىحعنل در ىّضّع ىّرد ىعانؿَ جؿییً ىی

 .(1394ةـحگی دارد)ؿؼىغ و ةازرگان،
 

 تجسیِ ٍ تحليل یافتِ ّا
 قغه اؿث زیؼ ةیان زغول در آن ٌحایر کَ قغ، ىعؼح ؿؤال چِار اؾضای ٌيٌَّ قٍاظحی زيؿیث وضؿیث ةؼرؿی ةؼای

 جؿغاد جّضیضات ىحغیؼ زيؿیث قٍاظحی

 35 زن زٍـیث

 115 ىؼد 

 22 دیپهو ؿعش جضنیالت

 82 نیـاٌؾ 

ٌؾفّق نیـا   38 

 8 دکحؼی 

 7 ؿال 5کيحؼ از  ؿاةلَ ظغىث

 28 ؿال 6-10 

 51 ؿال 11-15 

 64 ؿال 16ةیكحؼ از  

 

 آزهَى فرض چالص ّا ٍرٍد ٍ چالص ّا پيادُ سازي ًظام هدیریت داًص در باًک هسکي

 هدیریت داًص ٍرٍد ًظامآزهَى فرض چالص ّا فرارٍي 

 ؿعش ىؿٍاداری آىاره درزَ آزادی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً 

 035/0 50/1 149 42/0 09/3 ؾاىم اول

 181/0 -35/1 149 91/0 90/2 دوم

 001/0 -26/3 149 94/0 75/2 ؿّم

 001/0 -44/3 149 81/0 77/2 چِارم

 000/0 -7/3 149 81/0 76/2 پٍسو

 004/0 91/2 149 77/0 18/3 قكو

 042/0 -04/1 149 76/0 07/3 ُفحو

 هدیریت داًصًظام فرارٍي پيادُ سازي آزهَى فرض چالص ّا 

 019/0 -203/0 149 80/0 16/3 ؾاىم اول

 000/0 -62/3 149 96/0 72/2 دوم

 004/0 -94/2 149 90/0 78/2 ؿّم

 032/0 -523/0 149 75/0 07/3 چِارم

 004/0 -91/2 149 87/0 79/2 پٍسو

 130/0 52/1 149 18/2 27/3 قكو

 749/0 -32/0 149 74/0 98/2 ُفحو

 

درمغ ؾّاىم اول و ؿّم جا ُفحو ىؿٍادار ُـحٍغ. ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً ةغؿث  5ىكاُغه ىی قّد؛ در ؿعش ىؿٍاداری ُياٌعّر کَ 

آىغه از ؾّاىم ىؿٍادار ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جؼجیب اُيیث ایً ؾّاىم درىؼصهَ ورود از دیغ پاؿط دٍُغگان ةَ جؼجیب ةَ مّرت زیؼ اؿث : 

گ داٌف ىضّر، ؾاىم  ُفحو:اؿحؼاجژی، ؾاىم چِارم:ؿاظحار داٌف ىضّر، ؾاىم پٍسو:آىّزش و ؾاىم ؾاىم قكو:جکٍّنّژی، ؾاىم اول:فؼٍُ

 ؿّم:ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر.
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درمغ ؾّاىم اول جا پٍسو ىؿٍادار ُـحٍغ. ةا جّزَ ةَ ىیاٌگیً  5ُيچٍیً چانف ُا ورود ٌؼام ىغیؼیث داٌف ٌیؽ در ؿعش ىؿٍاداری 

ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جؼجیب اُيیث ایً ؾّاىم درىؼصهَ پیاده ؿازی از دیغ کارکٍان ةَ جؼجیب ةَ مّرت زیؼ  ةغؿث آىغه از ؾّاىم ىؿٍادار

اؿث : ؾاىم اول: فؼٍُگ داٌف ىضّر، ؾاىم چِارم: ؿاظحار داٌف ىضّر، ؾاىم پٍسو:آىّزش، ؾاىم ؿّم:ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّر،ؾاىم 

 دوم:رُتؼی.

 

  هدیریت داًصگاُ افراد ًسبت بِ چالص ّا ٍرٍد ٍ پيادُ سازي ًظام آزهَى تفاٍت تأثير جٌسيت در دید

ایً آزىّن ةغیً ىؿٍاؿث کَ آیا ٌؼؼات زٌان و ىؼدان جفاوت ىؿٍاداری دارد یا ظیؼ؟ یا ةَ ؾتارت ؿاده جؼ آیا زٍـیث جفاوجی در 

مفؼ ایً آزىّن ةؼاةؼ ةّدن ىیاٌگیً ٌؼؼات پاؿط دیغگاه افؼاد ٌـتث ةَ چانف ُا فؼاروی ورود ىغیؼیث داٌف ایساد ىی کٍغ یا ظیؼ. فؼض 

 دٍُغگان ةَ ىاٌؽ ةّدن ؾاىم در ىؼصهَ ورود ىغیؼیث داٌف اؿث. 

{
          
          

 

ىیاٌگیً ٌؼؼات ىؼدان اؿث. ةؼای ؿٍسف ٌؼؼات ةیً ایً دو گؼوه )ىؼدان و زٌان( از آزىّن   2ىیاٌگیً ٌؼؼات گؼوه زٌان و  µ1کَ 

 ٌيٌَّ ای اؿحفاده ىی قّد.  جی دو

 زغول ٌحایر آن ةَ مّرت زیؼ اؿث: 

 آزهَى تأثير جٌسيت در دیدگاُ افراد ًسبت بِ چالص ّا ٍرٍد

 ؿعش ىؿٍاداری آىاره درزَ آزادی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً زٍـیث 

 ؾاىم اول
 53/0 16/3 زن

148 812/0 419/0 
 79/0 07/3 ىؼد

 دوم
 53/0 83/2 زن

148 720/0- 473/0 
 00/1 92/2 ىؼد

 ؿّم
 49/0 79/2 زن

148 366/0 715/0 
 04/1 74/2 ىؼد

 چِارم
 61/0 79/2 زن

148 210/0 834/0 
 86/0 77/2 ىؼد

 پٍسو
 70/0 78/2 زن

148 212/0 832/0 
 84/0 75/2 ىؼد

 قكو
 66/0 28/3 زن

148 826/0 410/0 
 80/0 15/3 ىؼد

 ُفحو
 68/0 98/2 زن

148 365/0 716/0 
 78/0 92/2 ىؼد

 

 آزهَى تأثير جٌسيت در دیدگاُ افراد ًسبت بِ چالص ّا پيادُ سازي

 ؿعش ىؿٍاداری آىاره درزَ آزادی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً زٍـیث 

 ؾاىم اول
 53/0 16/3 زن

148 812/0 419/0 
 79/0 07/3 ىؼد

 دوم
 53/0 83/2 زن

148 720/0- 473/0 
 00/1 92/2 ىؼد

 ؿّم
 49/0 79/2 زن

148 366/0 715/0 
 04/1 74/2 ىؼد

 چِارم
 61/0 79/2 زن

148 210/0 834/0 
 86/0 77/2 ىؼد
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 پٍسو
 70/0 78/2 زن

148 212/0 832/0 
 84/0 75/2 ىؼد

 قكو
 66/0 28/3 زن

148 826/0 410/0 
 80/0 15/3 ىؼد

 ُفحو
 68/0 98/2 زن

148 365/0 716/0 
 78/0 92/2 ىؼد

 

ةا جّزَ ةَ ىلغار ؿعش ىؿٍاداری در ُؼ دو ىؼصهَ ورود و پیاده ؿازی ٌؼام ىغیؼیث داٌف، فؼض مفؼ در ُيَ ىّارد پػیؼفحَ ىی 

ؼیث داٌف قّد. یؿٍی ظتق ٌؼؼات پاؿط دٍُغگان جفاوت ىؿٍاداری ىیان ٌؼؼات گؼوه ىؼدان و زٌان در ىّرد چانف ُا فؼاروی ورود ىغی

 وزّد ٌغارد.

 

 آزهَى تأثير تحصيالت در دیدگاُ افراد ًسبت بِ چالص ّا فرارٍي هدیریت داًص

در ایً ةعف، جضنیالت افؼاد ةَ چِار دؿحَ جلـیو قغه اؿث.در ایً كـيث چانف ُا فؼاروی ورود در ىیان ایً گؼوه ُای ؿٍی 

ّع ىّرد ؿٍسف كؼار ىی گیؼد کَ آیا جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه ُای جضنیهی ةؼرؿی ىی قّد. در واكؽ ةا آزىّن آٌانیؽ واریاٌؾ ایً ىّض

 ىحفاوت در ىّرد چانف ُا فؼاروی ورود وزّد دارد یا ظیؼ. فؼض مفؼ ایً آزىّن ةؼاةؼی ىیاٌگیً ُيَ گؼوه ُای ؿٍی اؿث.ةَ مّرت زیؼ:

{
              

                                   
 

 ُا ىیاٌگیً یک گؼوه جضنیهی اؿث. َ ُؼ کغام از ک

 

 آزهَى تأثيرتفاٍت گرٍُ ّاي تحصيلی در هَرد چالص ّا پيادُ سازي

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم اول 

937/0 139/0 

076/0 3 228/0 Between Groups 

548/0 146 973/79 Within Groups 

---- 149 202/80 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم دوم 

020/0 391/3 

682/2 3 046/8 Between Groups 

791/0 146 454/115 Within Groups 

---- 149 500/123 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ؿّم 

342/0 122/1 

987/0 3 961/2 Between Groups 

880/0 146 414/128 Within Groups 

---- 149 375/131 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم چِارم 

182/0 644/1 

059/1 3 177/3 Between Groups 

644/0 146 076/94 Within Groups 

---- 149 253/97 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم پٍسو 

000/0 987/20 

746/9 3 238/29 Between Groups 

464/0 146 799/67 Within Groups 

---- 149 037/97 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم قكو 
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007/0 163/4 

309/2 3 927/6 Between Groups 

555/0 146 981/80 Within Groups 

---- 149 908/87 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ُفحو 

000/0 518/9 

649/4 3 948/13 Between Groups 

488/0 146 317/71 Within Groups 

---- 149 265/85 Total 

 

 آزهَى تأثيرتفاٍت گرٍُ ّاي تحصيلی در هَرد چالص ّا پيادُ سازي

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم اول 

002/0 009/5 

002/3 3 007/9 Between Groups 

599/0 146 522/87 Within Groups 

---- 149 529/96 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم دوم 

000/0 372/8 

767/6 3 300/20 Between Groups 

808/0 146 008/118 Within Groups 

---- 149 308/138 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ؿّم 

135/0 885/1 

507/1 3 521/4 Between Groups 

799/0 146 688/116 Within Groups 

---- 149 208/121 Total 

Sig. Fisher MS Df SS مؾاىم چِار 

065/0 460/2 

341/1 3 024/4 Between Groups 

545/0 146 583/79 Within Groups 

---- 149 606/83 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم پٍسو 

001/0 082/6 

186/4 3 558/12 Between Groups 

688/0 146 480/100 Within Groups 

---- 149 038/113 Total 

  MS Df SS  قكوؾاىم 

491/0 809/0 

855/3 3 565/11 Between Groups 

763/4 146 410/695 Within Groups 

---- 149 975/706 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ُفحو 

002/0 223/3 

685/1 3 054/5 Between Groups 

523/0 146 311/76 Within Groups 

---- 149 365/81 Total 

 

ؼجفاوت گؼوه ُای جضنیهی در ىّرد چانف ُا ورود ىكاُغه ىی قّد ةؼای ؾّاىم دوم، پٍسو،قكو و ُفحو ؿعش در آزىّن جأدی

ىؿٍاداری ةغؿث آىغه از پٍر مغم کيحؼ اؿث. ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه ُای جضنیهی در ىّرد ایً چانف ُا وزّد 
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ُا دارٌغ. در ٌحیسَ ٌؼؼ گؼوه ُای جضنیهی ىعحهف در ىّرد ؾّاىم رُتؼی، آىّزش،  دارد و گؼوه ُا ٌؼؼ یکـاٌی در ىّرد ةلیَ چانف

 جکٍّنّژی و اؿحؼاجژی در ىؼصهَ ورود ىحفاوت اؿث اىا ٌؼؼ یکـاٌی ٌـتث ةَ ةلیَ ؾّاىم دارٌغ.

م، پٍسو و ُفحو ؿعش در آزىّن جأدیؼجفاوت گؼوه ُای جضنیهی در ىّرد چانف ُا پیاده ؿازی ٌیؽ ىیتیٍیو کَ ةؼای ؾّاىم اول، دو

ىؿٍاداری ةغؿث آىغه از پٍر مغم کيحؼ اؿث. ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه ُای جضنیهی در ىّرد ایً  چانف ُا وزّد 

دارد و گؼوه ُا ٌؼؼ یکـاٌی در ىّرد ةلیَ چانف ُا دارٌغ. در ٌحیسَ ٌؼؼ گؼوه ُای جضنیهی ىعحهف در ىّرد ؾّاىم فؼٍُگ داٌف 

 ر،رُتؼی، آىّزش و اؿحؼاجژی در ىؼصهَ پیاده ؿازی ىحفاوت اؿث اىا ٌؼؼ یکـاٌی ٌـتث ةَ ةلیَ ؾّاىم دارٌغ.ىضّ
 

 آزهَى تأثير سابقِ ضغلی در دیدگاُ افراد ًسبت بِ چالص ّا فرارٍي در هدیریت داًص

اده ؿازی در ىیان گؼوه ُای ؿاةلَ در ایً جضلیق ؿاةلَ افؼاد ةَ پٍر دؿحَ جلـیو قغه اؿث.در ایً كـيث چانف ُا ورود و پی

قغهی ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد. در واكؽ ةا آزىّن آٌانیؽ واریاٌؾ ایً ىّضّع ىّرد ؿٍسف كؼار ىی گیؼد کَ آیا جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه 

ؼوه ُای ؿاةلَ ای اؿث.ةَ ُای ؿاةلَ قغهی ىحفاوت در ىّرد چانف ُا ورود وزّد دارد یا ظیؼ. فؼض مفؼ ایً آزىّن ةؼاةؼی ىیاٌگیً ُيَ گ

 مّرت زیؼ:

{
                 
                                   

 

 

ُا ىیاٌگیً یک گؼوه ؿاةلَ ای اؿث. ةؼای ایً آزىّن از آىاره فیكؼ اؿحفاده ىی کٍیو. ةؼای ایً ویژگی زغول  کَ ُؼ کغام از 

ةؼاةؼ ةّدن ىیاٌگیً ٌؼؼات گؼوه ُای ىعحهف ؿاةلَ قغهی در ىّرد چانف ُا ورود و پیاده  آزىّن ةَ مّرت زیؼ اؿث. فؼض مفؼ آزىّن

 ؿازی ٌؼام ىغیؼیث داٌف اؿث.

 

 ٍرٍد چالص ّاآزهَى تأثيرتفاٍت گرٍُ ّاي سابقِ ضغلی در هَرد 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم اول 

070/0 398/2 

256/1 3 767/3 Between Groups 

524/0 146 435/76 Within Groups 

---- 149 202/80 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم دوم 

076/0 340/2 

888/1 3 665/5 Between Groups 

807/0 146 835/117 Within Groups 

---- 149 500/123 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ؿّم 

531/0 739/0 

655/0 3 964/1 Between Groups 

886/0 146 411/129 Within Groups 

---- 149 375/131 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم چِارم 

663/0 528/0 

299/0 3 520/1 Between Groups 

565/0 146 733/95 Within Groups 

---- 149 253/97 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم پٍسو 

685/0 496/0 

326/0 3 979/0 Between Groups 

658/0 146 058/96 Within Groups 

---- 149 037/97 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم قكو 

113/0 025/2 171/1 3 512/3 Between Groups 
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578/0 146 396/84 Within Groups 

---- 149 908/87 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ُفحو 

762/0 388/0 

225/0 3 675/0 Between Groups 

579/0 146 591/84 Within Groups 

---- 149 265/85 Total 

 

 پيادُ سازي چالص ّاآزهَى تأثيرتفاٍت گرٍُ ّاي سابقِ ضغلی در هَرد 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم اول 

002/0 287/5 

153/3 3 458/9 Between Groups 

596/0 146 071/87 Within Groups 

---- 149 529/96 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم دوم 

022/0 293/3 

922/2 3 765/8 Between Groups 

887/0 146 543/129 Within Groups 

---- 149 308/138 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ؿّم 

207/0 537/1 

237/1 3 711/3 Between Groups 

805/0 146 497/117 Within Groups 

---- 149 208/121 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم چِارم 

663/0 528/0 

299/0 3 898/0 Between Groups 

566/0 146 708/82 Within Groups 

---- 149 606/83 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم پٍسو 

037/0 894/2 

115/2 3 344/6 Between Groups 

731/0 146 694/106 Within Groups 

---- 149 038/113 Total 

  MS Df SS ؾاىم قكو 

004/0 630/4 

472/20 3 416/61 Between Groups 

422/4 146 558/645 Within Groups 

---- 149 975/706 Total 

Sig. Fisher MS Df SS ؾاىم ُفحو 

046/0 739/2 

445/1 3 335/4 Between Groups 

528/0 146 030/77 Within Groups 

---- 149 365/81 Total 

 

در آزىّن جأدیؼجفاوت گؼوه ُای ؿاةلَ قغهی در ىّرد چانف ُا ورود ىكاُغه ىی قّد ةؼای ُیچ کغام از ؾّاىم ؿعش ىؿٍاداری 

ىّرد ایً چانف ُا  ةغؿث آىغه از پٍر مغم کيحؼ ٌیـث. ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه ُای ىعحهف ؿاةلَ قغهی در

 وزّد ٌغارد.
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در آزىّن جأدیؼجفاوت گؼوه ُای ؿاةلَ قغهی در ىّرد چانف ُا پیاده ؿازی ىغیؼیث داٌف ٌیؽ ىكاُغه ىی قّد کَ ةؼای ؾّاىم 

اول،دوم،پٍسو،قكو و ُفحو ؿعش ىؿٍاداری ةغؿث آىغه از پٍر مغم کيحؼ اؿث. ىی جّان ٌحیسَ گؼفث جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه ُای 

اول،دوم،پٍسو،قكو و ُفحو فلط در ىّرد ایً ؾّاىم وزّد دارد و گؼوه ُا ٌؼؼ یکـاٌی در ىّرد ةلیَ ؾّاىم دارٌغ. در ٌحیسَ ٌؼؼ گؼوه ُای 

ؿاةلَ قغهی ىعحهف در ىّرد ؾّاىم فؼٍُگ داٌف ىضّر،رُتؼی، آىّزش،جکٍّنّژی و اؿحؼاجژی در ىؼصهَ پیاده ؿازی ىحفاوت اؿث اىا ٌؼؼ 

 ةَ ةلیَ ؾّاىم دارٌغ.یکـاٌی ٌـتث 
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 ًتيجِ گيري
ُغف پژوُف صاضؼ، جسؽیَ و جضهیم چانف ُا پیف روی ورود و پیاده ؿازی ٌؼام ىغیؼیث داٌف در ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً 

 ٌحایر صامم از فؼضیَ ُای پژوُف کَ ةا اؿحفاده از ىغل ..... و ُيکاران در دوؿعش ورود و پیاده ؿازی ٌؼام .اؿحان فارس ىی ةاقغ

 ىغیؼیث داٌف در ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اٌغ ةكؼح زیؼ  ىیتاقغ:

در ىّرد ُؼ فؼضیَ ظاٌَ ُایی کَ ةا ؾالىث ؿحاره ىكعل قغه اٌغ، در ؿعش ىكعل قغه ،از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی 

 ٌف قٍاظحَ قغه اٌغ.ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان ةَ ؾٍّان ىاٌؽ فؼاروی ىغیؼیث دا

 پیاده ؿازی ورود فؼضیات

 * * فؼضیَ اول

 *  فؼضیَ دوم

 * * فؼضیَ ؿّم

 * * فؼضیَ چِارم

 * * فؼضیَ پٍسو

  * فؼضیَ قكو

  * فؼضیَ ُفحو

 

: ُياٌعّر کَ در زغول ىكاُغه ىی قّد از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان فرضيِ اٍل

 در ُؼ ؿَ ؿعش ورود، پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد.  فؼٍُگ داٌف ىضّرؾاىم 

ؿعش پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان  در رُتؼیؾاىم : از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان فرضيِ دٍم

 ٌؿی در ةؼاةؼ  ورود ىغیؼیث داٌف ةَ ةاٌک ٌیـث.ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد و ىا

در ؿعّح  ىٍاةؽ اٌـاٌی داٌف ىضّرؾاىم : از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان فرضيِ سَم

 ورود و پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد.

در ؿعّح ورود  ؿاظحار داٌف ىضّرؾاىم ی ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان : از ٌؼؼ کارکٍان رده ُافرضيِ چْارم

 و پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد.

دو ؿعش ورود و پیاده  در ُؼ آىّزشؾاىم : از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان فرضيِ پٌجن

 ةَ ؾٍّان ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد.ؿازی 

ورود ةَ ؾٍّان  در ؿعش جکٍّنّژیجِؼان ؾاىم : از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً فرضيِ ضطن

 ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد و ىاٌؿی در ةؼاةؼ  پیاده ؿازی ىغیؼیث داٌف در  ةاٌک ٌیـث.

فلط در ؿعش  اؿحؼاجژی ؿازىاٌیجِؼان ؾاىم از ٌؼؼ کارکٍان رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً  يِ ّفتن:فرض

 ورود ةَ ؾٍّان ىاٌؿی فؼاروی ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ ىی قّد و ىاٌؿی در ةؼاةؼ  پیاده ؿازی ىغیؼیث داٌف در  ةاٌک ٌیـث.

ن رده ُای ؾانی و ىیاٌی ىسيّؾَ قؿب ةاٌک ىـکً جِؼان ىی جّان ؾّاىم فؼٍُگ ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغه از ٌؼؼات کارکٍا

داٌف ىضّر و آىّزش را کَ در ُؼ دو ؿعش ورود و پیاده ؿازی ةَ ؾٍّان ىاٌؽ قٍاظحَ قغه اٌغ ةَ ؾٍّان ىِو جؼیً چانف ُا ىؿؼفی 

ُا ورود ىغیؼیث داٌف قٍاظحَ قغه اٌغ ىی جّان دریافث ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ُيَ ؾّاىم ةَ زؽ ؾاىم رُتؼی ةَ ؾٍّان چانف ٌيّد.

 کَ ؿازىان در ىؼصهَ ورود ىغیؼیث داٌف ةا ىكکالت ةیكحؼی ىّازَ اؿث.
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