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 چکیده

. جهت  اانت صننۀت وودرو  توانۀ مؤثر بر  داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یهامؤلفه یبندت یاولو و  ییپژوهش شنناانا نیهدف ا

منابع   ۀنفر از وبرگان حوز 15از نظرات   ،یگلوله برف یاحتمالریغ یبردارنمونهبا ااننتفاده از رو   قیبه اهداف تحق یابیداننت

 ااتفاده شد. ،تا مرحل  اشباع نظری و اایپا وودرورانیا یهاشرکت  تواۀ ارشد  رانیمد نیو همچن یانسان

با اانتفاده از  یفیاانت. در بخش ک رفتهیصنورت پ  میو ک  یفیک  در دو بخش ،یاکتشناف  ختهیحاضنر با اانتفاده از رو  آم قیحقت

مورد   129در طی کندگن اری بناز حندود  بناز اناناش شننند. کندگن اری ابتندا هنا،مصننناحبنه وط بنه وطتحلینل  و بنا بنینادتئوری داده

  طیشنرا ،یعلّ طیشنرا  شناوص و پن  بعۀد 20در قالب اانتخرا  و انپ   ،شندهانااش یهااز متن مصناحبه هیمفاهیم اول عنوانبه

رو    قالب   در قیتحق یبخش کم  در شند. یبنددانته ،امدهایو پ  یو راهبردها و نتا هایگرانه، اانتراتژمداوله طیشنرا ،یانهیزم

 با اانتفاده از هادادهو انپ   یگردآور وبرگان یهادگاهید ،اناوتهمحقق  ابزار پرانشننام قیو از طر یشن یمایپ_یفیپژوهش توصن 

 .تۀیین شد ،گانهپن از ابۀاد  کیها در هر مؤلفه ت یاولو و  لیوتحلهیتاز(، FAHP) یفاز یمراتبالسله ندیفرا

  نیباالتر ،یانسنان یرویو حفظ ن ج بی؛ علّ شنرایط انیرا در م ت یاولو  نیباالتر ،یاقتصناد طیشنرانشنان داد که تحقیق   ینتا

  تیصنن ح یرو یگ ارهیاننرماه؛ گرانمداوله شننرایط انیرا در م ت یاولو  نیباالتر دولت،ی؛ انهیزم شننرایط انیرا در م ت یاولو 

  نیباالتر ،یو رشند اقتصناد یمال یایمزاو  هایاانتراتژ انیرا در م ت یاولو  نیباالتر نده،یو آ یفۀل یوهایکارمندان باهدف اننار

 .دادندبه وود اوتصاص  امدهایو پ  ینتا انیرا در م ت یاولو 

، صنۀت وودرواولویت ،یمنابع انسان ،پایداری واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و   یمال مدتکوتاهبه اهداف   یابیدانت تمرکز وود را در راانتای  یطوالن زمانمدت یبرا وکارکسنب  طیدر مح ت یریمد ندیفرآ

 تواننۀ  یتصنناعد رشنندع وه بر این  (.1،2014مالیبود )داده قرار ی،مرتبط با مسننا ل انسننان  گرفتن اهداف درازمدت دهیناد

  یبرا یاجتماع یهات یفۀالمشنارکت در  حالنیدرع ؛جهان داشنته یۀیو منابع طب سنت یزطیمحبر  یمخرب ریبشنر تثث یاقتصناد

 بر  یعامل انسننان ریبه تثث ریمطالۀات او توجه .(199۸، 2کورتنااننت )محدود  اریبسنن  ت یوضننۀ نیاز ا یجبران وسننارات ناشنن 

و عملکرد   یاجتماع ت یبا تمرکز روزافزون بر مسنئول هاانازمان .(2017،  3پیففراانت )و حفظ منابع جلب شنده داریپا توانۀ 

انند  کرده میرا تنظ یطیمحسنننت یزو  یاجتمناع یامندهناین صنننرف، مناننند تۀهند بنه پ یانننود منال رازیغبنه یدین اهنداف جند دار،ین پنا

که  یاقتصاد طیمح و یدر رابطه با مشنک ت اجتماع یعموم یآگاهبیان داشنت که  توانیمراانتا  نیدر هم ؛(2000، 4جوریسنن)

  کندیم یشنتریکمک ب ،یدارینشنان دادن تۀهد وود به پا یبرا هاانازمانشنود، به   داریپد وکارکسنب  یو یدرون اننار تواندیم

 (.2016و همکاران،  نرتیا)

دارد وجود  ،تمرکز دارنند هتوانننۀن  و  یدارین کنه بر پنا یمطنالۀنات یبرا جندی یهناینگران کین کنه در بخش آکنادم اانننت  ذکرقنابنل

  حالنیباا  ؛(2012، 6اات )روکا و ارکی افتهی شیافزا ریاو  یهااالدر    قاتیتۀداد تحق اگرچه(. 2010، 5لیننلوکه و گریفیته )

اهداف  یبرا یمنابع انسنان  نقش در انه دهه گ شنته زمانهم. (200۸، 7وجود دارد )لوزانو  نواقصنی یمفهوم از لحاظهنوز هم 

  یمنافع اقتصنناد یابیو درآمد و ارز نهیهز یکردهایرو قیاز طر یعملکرد اننازمان ارتقا و (2014، ۸کرامراننازمان )یک ااننتراتژ

 .(2010، 9)جکسون و او  ات ابرجسته شده مالکان،و  ذینفۀان

در مورد    قاتیتحق امروزهمطرح شنند.  ایو ااننترال  یاننو   ،در اواور دهه نود در آلمان یمنابع انسننان داریپا ت یریمدمبحث 

بر    یمطالۀات نیچن ؛در حال توانۀه اانت    یقاتیتحق یهامختلف و حوزه یهاتوانط رشنته یمنابع انسنان ت یریمد یبرا یداریپا

 میرا نسنبت به مفاه یمتفاوت دگاهیکه د تمرکز دارند داریپا یکار یهاسنتمیشنرکت و ان  یاجتماع ت یولئمسن  ،یشنرکت یداریپا

  یدارا یمنابع انسنان داریپا ت یری. مدکنندیم شننهادیپ ،وکارکسنب  طیدر مح یمنابع انسنان کیاانتراتژ ت یریمد یهاوهیو شن  یاننت

( و  یو انسنان یاجتماع ،یکیاکولوژ ،یانازمان و جامۀه(، ابۀاد )اقتصناد  ند،یفرآ ت یری)اثرات بر افراد، مد یلیانطوح چندگانه تحل

 (.2013اینرت و همکاران، اات ) یمختلف زمان یهادگاهید

  ادی. تۀداد زاانت را به وود اوتصناص دادهصننۀت  نیتربزرگعنوان  ،پ  از صننۀت نفت  یصننۀت وودرواناز نیز در ایران

  نیا انگریب ،یوودرواناز یهاشنرکت در عملکرد  یانسنان یروین ادیز اریبسن  ریصننۀت و تثث نیها در اتنوع تخصنص، پراننل

؛ دندار یانازمان توانۀ  یدر راانتا یمنابع انسنان ت یریمد سنتمیبه بهبود ان  یادیز اریبسن  لیتما هاشنرکت  نیمطلب اانت که ا

و   ییشننننناانننااقنداش بنه  ،یدر نظر گرفتن م حظنات واقۀ بنا و یق مننابع علمیدقی اوکن بنا هندف وا حناضنننر ن پژوهشیبننابرا

  اصلی به این پراش . همچنیناات  نموده ،صنۀت وودرو تواۀ بر  مؤثر داریپا یمنابع انسان ت یریمد یهامؤلفه بندییت اولو 
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این   بندییت اولو و ؟ اانت  ییهامؤلفهدارای چه  ،صننۀت وودرو  توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان ت یریمد"که   دهدیمپاان  

 "، به چه صورت اات؟صنۀت وودرو رانیمد دگاهیاز د هامؤلفه

جامۀه و   ق،یشند. انپ  رو  پژوهش شنامل نوع تحقمرتبط اشناره وواهد یهاپژوهش  نیشن یو پ ینظر یدر ادامه ابتدا به مبان

 .گرددیمپژوهش ارا ه  یشنهادهایپو  گیرییاهنت ق،یتحق یهاافتهیپ  از ارا ه  انیو در پا شدهیانب یآمار  نمون

 

 

 مبانی نظری  

قرار   مورد بررانی ،موجود مختلف هاییدگاهدو بر اانا    نظری  جنب ازی منابع انسنان پایدار یریت مد ،تحقیق از در این بخش

،  (19۸7، 3ی )اانکاتانازمان  ی(، نظر19۸4، 2ورنرفلت ) محورمنبع  (، نظری2010، 1یمن)فر  نفۀانیذ  نظری اانت؛ از قبیلگرفته

، 6)پورا  و رابرتسننون یاننازمان تواننۀ   ی، الف(، نظر1992، 5)بک یزآممخاطره  جامۀ  ینظر(، 19۸9، 4تناقض )ون  نظری

  9توانایی، انگیز  و فرصنننت   و نظری (197۸،  ۸)اانننپن  یدهع مت    نظری ،(1950،  7رتاالنفی)ب هاسنننتمیاننن   (، نظری19۸6

 ینترمهمبروی از   ،با مبحث تحقیق مرتبطراانننتای بررانننی مبانی نظری  در بر همین اانننا   ؛(2000و همکاران،  10)اپلباوش

 :میکنیمبه طور و صه بیان را  یداریو پامنابع انسانی  یریت مد های مربوط به روابط میاننظریه

   واانطبه « اانت کهباز یسنتمان » یکردرو مبتنی بر نوعی ،یداریو پامنابع انسنانی  یریت مد میان یوند، پنفۀانیذ یالگو  براانا 

)بن و   اانت شنده ریزییهپا محیطییسنت زو  ی، عوامل اجتماعگ ارنقانونانهامداران،  همچون یمختلف عواملو تۀامل  یوندپ

  وکارکسنب  ۀدر حوز ال کرفوقو مشنارکت فۀاالن   یتۀامل اجتماع یت اهم بر   م کورینظر مبانی ینهزم ین. در ا(2011، 11بولتون

  بر اینو  گیردیم بر دررا  های جمۀیرانیمربوط به نگ هاییت ها و فۀالاز ارز  واننیۀی یفط ی،تۀامل یکرد. روکندتثکید می

که شولر و  طورهمان .(2014، 12کرامارکند )یمتوجیه را   یداریو پای منابع انسان یریت مدهای میان عمل همگرایی رویه ،ااا 

را پوشنش  یانازمانو برون انازمانیدرون مسنئولیت  هر دو حالِت  ،نفۀانیذچارچوب  مطرح کردند که  (2005) 13جکسنون

پ   بلکه باید از ؛منافع کارکنان را برآورده نماید تنهانه باید مدیریت منابع انسننانی یکه راهبردها اشنناره داشننتندها . آندهدیم

.بربیایند نیز نفۀانیذنیازهای تماش 

 
1 Freeman 
2 Wernerfelt 
3 Scott 
4 Poole and Ven 
5 Beck 
6 Porras and Robertson 
7 Bertalanffy 
8 Spence 
9 Ability, Motivation, and Opportunity (AMO) theory 
10 Appelbaum 
11 Benn and Bolton 
12 Kramar 
13 Schuler and Jackson 
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ی پنایندار مرتبط بنا نیروی کنار  هناهین رومحور بر این فرض اانننتوار اانننت کنه هرگناه بخش مننابع انسنننانی بنا دیندگناه منبع  نظرین 

مالی و    برای شنرکت موردنظر در دو زمین افزودهارز مشنارکت، انگیز ، نگهداری و توانمندانازی( ادغاش شنود، ایااد یک )

را  2محوردیدگاه منبع   (. از دیدگاه تخصننیص منابع، شننمار زیادی از محققان، نظری2009و همکاران،  1)گونگ کندیمغیرمالی 

مسنننتقیم بنا راهبردهنای   طوربنهزیرا هر دو مورد  ؛رنندیگ یممندیرینت مننابع انسنننانی و پناینداری در نظر  مینانپنل رابط  عنوانبنه

  توانننۀ براانننا  چارچوب دیدگاه منبع محور،  همچنین (.2017و همکاران،  3محور و مدیریت مرتبط هسنننتند )نااتیمنبع

شنناانند )آرول عوامل اصنلی در ایااد مزیت رقابتی می وانعنبهی انسنانی و محافظت از منابع طبیۀی را هامهارتو  هاییتوانا

 (.2016، 4راجا و اعپاتا

که چگونه کارکردهای منابع   دهدیمتوضنی   وضنوحبهانازی مدیریت منابع انسنانی پایدار انازمانی در وصنوص عملیاتی  نظری

پایداری  انازییادهپ(. این نظریه به 2016آمیزند )آرول راجا و اَپاتا، )پختگی( انازمان درهم می توانۀ  رشند و   انسنانی با پروان 

، 5)روانو و فوت  بخشندیم، اعتبار شنودیممدنی اعمال   نوعی پاان  به فشنارهای بیرونی که از طرف دولت و جامۀ عنوانبه

شنوند انااش میوظایف منابع انسنانی در دو مرحله   واانطبهپایدار  (. مطابق رویکرد انازمانی، اتخاذ مدیریت منابع انسنانی1997

(. الگوی  2016مشننروعیت بخشننی در اننط  اننازمانی و راننمیت دادن در اننط  اداری )آرول راجا و اَپاتا،  اند ازکه عبارت

که نیازهای مشنتر    شنودیمی منابع انسنانی تلقی هاسنتمیان و  هابوشیسنت زای از نیکویی براز  میان جنبه عنوانبهانازمانی 

، مدیریت  هاسنتمیان (. بدین ترتیب در نظریه 1999، 6انازد )گرینرا برآورده می یانازمانبرونو  یانازماندرونهردوی فۀاالن 

سنت و جامۀه  کنند که با هدف ایااد اعتبار و مقبولیت انازمان با محیط زیمنابع انسنانی پایدار را ورده انیسنتمی توصنیف می

تواند از این نظریه بیانگر آن اانت که مدیریت منابع انسنانی پایدار می ،مثال عنوان به ؛(1995کند )جکسنون و شنولر، تۀامل می

به   محیطییسننت زی مبتکرانه نسننبت به موضننوعات اجتماعی و هانگر ی و تقویت هامهارت تواننۀ طریق حفظ کارکنان، 

 یابد.پایدار بهتری دات  عملکرد

انسننانی و عملکرد    توانایی، انگیز  و فرصننت را محققان در مقاالت مدیریت منابع انسننانی که از ارتباط میان اننرمای  نظری

یک مدل چندبۀدی اانت که     م کور(. نظری2015، 7اعپاتابرند )کنند، زیاد بکار میحمایت می یشنناوتبوشاجتماعی، او قی و 

ی و کمک به  ریکارگ بهتوانایی ( 1)از:  اندعبارت. این اننه عامل پردازدیمبه تقویت نتای  پایدار شننرکت برااننا  اننه عامل 

ایااد فرصننتی برای   (3)و  تمایل برای پرور  فضننای اننازگار با محیط زیسننت در داول و بیرون محل کار (2، )هات یفۀال

و افزایش   پایدارمنااننب و فرهنگ حمایت اننازمانی که باعث تقویت نگر   اننازگار شنندن کارمندان با یک محیط کاری

و  ز یانگ ،ییتوانا  ینظردر این میان  (.2013و همکاران،  9رنویک؛ 2015، ۸)اعپاتا دنشنو یمی داوطلبانه هات یفۀالمشنارکت در 

را انازمان  داریپا (توانۀ  عملکرد )ارتقا  یبرا یمنابع انسنان یکارکردها مِیراهبردها و مفاه ،(2000و همکاران،  اپلباوشفرصنت )

.(2016و همکاران،  ی؛ گو را2016و همکاران،  یغ ماازد )یروشن م
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 پژوهش یشینهپ

 :اات شده  هارا پایداری انسان منابع یریت مد ۀدر حوز گرفته صورتمطالۀات از  یاو صهدر ادامه 

 داریپا تواننۀ  یبرا یابزار عنوانبه یمنابع انسننان ت یریمد یبررانن  بهی در پژوهشنن  (201۸) 1کلواننکا-بومبیا  و مارکینیو   

  یهاآن در شنرکت  یباالتر باشند، اجرا  نیمۀ ت یفۀال کی ریاز تثث یابیکه هرچه ارز دنشنان دا قیتحق  یها پرداوتند. نتاشنرکت 

در  یمنابع انسنان ت یریمفهوش مد یاجرا ۀحوز شیافزا یحاصنل شند: برا ذیل گیرییاهنتاانا   نیاانت. برا شنتریمطالۀه بمورد

ها  در اننازمان داریپا تواننۀ  بر  یمنابع انسننان ت یریمد ریو دانش مربوط به تثث ابدی شیافزا یآگاه دی، باینوپا یوکارهاکسننب 

 شود.گستر  داده

دانش و عوامل   ت یریاثرات کانال مد "داریپا یمنابع انسنان توانۀ   یبرران  به یدر پژوهشن  (1397)و همکاران  عبا  زادهدیان 

  تیریمد ندیو مۀنادار؛ فرآ میمثبت، مسنتق ریدانش تثث ت یریمد ندیبر فرآ ینشنان داد که عوامل انازمان  یپرداوتند. نتا "یانازمان

و   میمثبت، مسنتق ریتثث یمنابع انسنان توانۀ بر  یو مۀنادار؛ عوامل انازمان میمثبت، مسنتق ریتثث یمنابع انسنان توانۀ  دانش بر

ل ا  ؛دارد یمثبت و مۀنادار ،یرمسنتقیمغ ریتثث  یمنابع انسنان  توانۀ  بردانش   ت یریمد ندیفرآ  واانطبه یمۀنادار؛ و عوامل انازمان

منابع   توانۀ  با یزماناز ارتباط عوامل انا یحاک  یکل گیرییاهنتپژوهش و  یمفهوم یمنطبق بر الگو  آمدهدانت به یتارب یالگو 

 هرمزگان بود. یکارکنان دانشگاه آزاد اا م انیدانش در م ت یریمد ندیفرآ یانایبا نقش م یانسان

در  داریپا یمنابع انسنان ت یریبر مد یو بلوغ منابع انسنان یاجتماع  یانرما ریتثث یبرران  به یدر پژوهشن  (1395آرمان و همکاران )

مثبت و  ریتثث یداریبر پا یو بلوغ منابع انسان یاجتماع  یارماکه پژوهش نشان داد  هاییافتهپرداوتند.  رانیا یمیصنۀت پتروش

داشنته   مۀنادار یارابطه  دار،یپا یمنابع انسنان ت یریبر مد ی  اجتماعیابۀاد انرما ریدر تثث یفرع هاییهفرضن در   .گ اردیم یمۀنادار

 زین یابۀاد بلوغ منابع انسنان ریتثث یدر برران  نیشنناوته شندند. همچن ریتثثیب یو شنناوت یاناوتار  یانرما یۀنی گریو دو بۀد د

اهداف انازمان و   یاما ابۀاد همسنواناز  ؛گ ارندیمثبت م ریثتث  ،داریپا یمنابع انسنان ت یریبر مد یو ان مت فرد یانازمان ریتصنو 

 .گ ارندینم ریتثث ،داریپا یمنابع انسان ت یریبر مد یوربهرهافراد و 

اط عات   یفناور یهادر شنرکت  داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یازیکارت امت  ارا  بهی در پژوهشن  (1395طباطبایی و همکاران ) 

  یامندهناین و پ یابین ارز یارهناین هنا، اهنداف، مۀداده وتحلینلینهتازحناصنننل از   ینتنا قیپرداوتنند. از طر رانیا ینانبندانشو ارتبناطنات 

،  هتوانۀ )ج ب و اانتخداش، آموز  و یمنابع انسنان ت یریمد یاز کارکردها کیدر هر  داریپا یمنابع انسنان ت یریحاصنل از مد

منابع   ت یریمد یباال لیاز پتانسن  یحاک  ،م کورپژوهش  یهاافتهیشندند.   یینگهداشنت، جبران ودمت و ورو  کارکنان( شنناانا

 اات.بوده هامانااز یبرا کیااتراتژ ت یموقۀ اادیو ا یوربهره شیافزا ،یاازمان  یداریپا ،یرقابت ت یدر بهبود مز  داریپا  یانسان

رو  را  نیپرداوت. ا EFI ROMبا اانتفاده از رو  و قانه  یاو حرفه یانسنان داریپا توانۀ  بهی ( در پژوهشن 2015) 2ترپون

 بلندمدتو  مدتکوتاه ماتیاتخاذ تصنم  نیدر زم ییهات یبا مسنئول یتیریمد یمراتبانطوح انلسنله تماشو  ت یریبر مد توانیم

و مربوط بنه   ینافتنهبهبودنوع  ،مقنالنه نینوآوراننه مورد تسنننت قرار گرفتنه اانننت. ا یهنااز پروژه یمقنالنه در برو نیاعمنال کرد. ا

اات.نوآور را ارا ه داده یهااازمان یهامشخصه

 
1 Bombiak & Marciniuk-Kluska 
2 Tripon 
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پرداوتند. بر اانا    یانازمان داریپا توانۀ در  یمنابع انسنان انازیینهبه ریتثث یبه برران  یپژوهشن  ( در1393)ملکی و دارینی 

  شیبه افزا توانیآن م هیکه در اننا داریپا  تواننۀ  مؤثر در یراهکارها ازجملهکردند که  گیرییاهنت شننانیا ق،یتحق یهاافتهی

  یریکارگ به ،یو نوآور  رییشدن تغ نهینهاد ،یاحرفه  تواۀ  ودمت،  نیح وز تمرکز بر آم شاملشد،  دواریاازمان ام یوربهره

 .باشندمیعملکرد  ت یریمد یهاستمیاط عات و تمرکز بر ااتقرار ا یفناور

عوامل و   یلیتحل یبرران "انازمان:  داریپا توانۀ  جهت  یکارراه یمنابع انسنان انازیینهبه یبرران  بهدر پژوهشنی  (13۸۸)کارگر 

را در  داریپا توانۀ  انازوکار توانیبود که با تمرکز بر آن م ییکارهاراه ییشنناانا ،یلیتحل یبرران  نیا  اهیپرداوت. نت "کارهاراه

  ،یاحرفه تواننۀ ودمت،  نی. تمرکز بر آموز  حدیگرد دواریام اننازمان یوربهره شیآن به افزا هیو در اننا نهیاننازمان نهاد

پن  عامل   عنوانبهعملکرد  ت یریمد یهاسنتمیاط عات و تمرکز بر اانتقرار ان  یفناور یریکارگ به ،یو نوآور رییشندن تغ نهینهاد

 اات.قرار گرفته یمقاله مورد بحث و بررا نیدر ا ذکرشدهتحقق اهداف  یمهم در رااتا

  اتیدر ادب منابع انسنانی ت ی مرتبط با مدیریمتنوع  ینظر یهاچارچوبکه  دهدیمپژوهش نشنان   پیشنینمبانی نظری و بررانی 

در تحقیقی  ،انازمانی پشنتیبانی کند توانۀ  که از بر پایداری مدیریت منابع انسنانی مؤثر یهامؤلفهاما هنوز  ؛اانت ارا ه شنده

مرتبط با مبحث   نتای  و پیامدهایدر مورد همچنین . اانت اوتصناصنی مورد شنناانایی و بررانی موشنکافانه قرار نگرفته صنورتبه

در  یمنابع انسنان اانتراتژی و راهبردهایوجود و هنوز هم عدش بررانی واصنی صنورت نپ یرفته ،انط  کارمندان پایداری در

 داد.قرار وواهد مدنظرموارد را  نیوجود دارد که پژوهش حاضر ا اازمانی تواۀ از  یبانیپشت  نیزم

 

 

 روش پژوهش

از  هاداده ت یماه برحسنب و  یشن یمایپ_یفیتوصن از نوع  رو  اانتنتا  برحسنب  ،یکاربرد از نوع  هدف بر حسنب حاضنر  قیتحق

 یادر مطالۀه یفیو ک  یکم یهاداده  ریو تفسنن  لی، تحلیگردآور ۀرندیدربرگ  ختهیآم قیرو  تحق ااننت. آمیخته اکتشننافی نوع

 قیانتخاب رو  تحق لیدال  .دهدیقرار م  قیمطالۀه و تحق را مورد یااناان   دهیپد کیاانت که  یدر ماموعه مطالۀات ایواحد 

 اند از:حاضر عبارت قیتحق یبرا یاکتشاف ختهیآم

   صنۀت وودرودر  مدیریت منابع انسانی پایدار ۀدیبهتر پد   در یبرا شتریشواهد ب آوردن دات  به (1

  صننۀت وودرو توانۀ  کنندهیبانیپشنت)در داول و وار  از کشنور( که  داریپا یمنابع انسنان ت یریاز مد یجامۀ ینبود الگو  (2

 باشد

  یهادگاهیاز د یریگ و لزوش اعمال بهره صنننۀت وودرو تواننۀ و  داریپا یمنابع انسننان ت یریمد  بودن مقول یارشننتهانیم (3

 مختلف یهامتخصصان حوزه

افراد   نیند. ااهداد لیتشک پایو اا وودرویرانا یهاشرکت  تواۀ   ارشد رانیو کارشنااان مد  رانیرا مد قیتحق نیا یآمار  جامۀ

هندفمنند گلولنه   یراحتمنالیغ یریگ انتخناب افراد نموننه از رو  نموننه ی. برابناشننننندیممربوط بنه مبحنث پژوهش وبره  ۀدر حوز

مبحث  ۀاط عات را دربار نیشتریکه ب میادار به دنبال آن داته از وبرگان بودهصورت هدفبه رایز ؛اات شدهه ااتفاد یبرف
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  لیبراانا  وبرگان در دانتر  و متما قیتحق نیحام نمونه ا یت درنها ،یریگ نمونهرو   ت یبا توجه به ماه  .اندداشنته تحقیق

 شد. نیینفر تۀ 15 ،یبه همکار

 نییمطالۀه تۀمتخصننص در موضننوع مورد یتواننط افراد مۀموالًآزمون  کی ی، اعتبار محتوااعتبار مراحل تحقیق دییتثجهت 

مصنناحبه و   اننؤاالت هیاول میمربوطه، تنظ یمنابع علم   پ  از مطالۀبر همین ااننا   ؛(139۸دیگران، فرد و داناییشننود )یم

  که  شند ی)اانتاد راهنما، مشناور و دو نفر از وبرگان صننۀت وودرو( نظروواه  قیتحق میتاز   انپ  .رفت یپرانشننامه صنورت پ 

 قرار گرفت. هاآن دییتث ردمو  اؤاالتروند کار و 

و   ت یپراننش تا موقۀ یمراحل انااش آن از طراح ی(، اگر در انااش مصنناحبه ااننتانداردهاییایاعتماد )پا ت یقابل نییتۀ منظوربه

حصنول  یپژوهش برا نی. در ا(139۸فرد و دیگران، داناییبود )مصناحبه مطمئن  ییایاز پا توانیم ،شنود ت یرعا یبردارنسنخه

همین اانا    بر اانت.اشنباع انااش شنده  به اجماع وبرگان تا مرحل دنیران  یبرا قیعم یهامصناحبهانااش  قیمدل، از طر ییایپا

کننده مفروضنات  منۀک  هالیکردند که تحل دییها تثشند و آنشنوندگان بازوورد دادهبه مصناحبه هادادهیبر رو هیاول یهالیتحل

ها قرار  آن دییمورد تث هالیان ارا ه شنند و تحلشننوندگ مصنناحبه یبرا هاافتهیاز  یاو صننههمچنین  آنان ااننت. یهادگاهیو د

 .دداشتنآن  یو اجزا هامؤلفهاز  یدر  منااب که شوندگان اع ش کردندپراش یگرفت. همگ

اانننتفاده   کمی قیتحق یهاو انننپ  رو  یفیک  قیتحق یهاابتدا از رو  یاکتشننناف ختهیآم قیدررو  تحق نکهیبا توجه به ا

 باشد:می ذیل ۀو یحاضر به ش قیمراحل تحق شود،یم

از گرانندد  ،یفیبخش ک  وتحلینلینهتاز یهنا و اط عنات براداده یآورجمع منظوربنهرو  تحقیق بخش کیفی: در این بخش  •

که  منابع انسنانی صننۀت وودرو کشنوراز متخصنصنان و وبرگان   هنفر 15کیفی با گروه   مصناحب یبرااانتفاده شند.  یتئور

اشنباع    ها تا مرحلداده یآورجمع ،کیفی تحقیق  مرحلدر . صنورت گرفت شنناوت کافی از موضنوع داشنتند، اقدامات الزش  

. پ  از افنت ین فراهم نبود، ادامنه  گرید دین جند یهنابنه داده یابین کنه امکنان دانننت ییتنا جنا ترواضننن  انین هنا و بنه بمقولنه ینظر

 انااش گرفت. NVivo Plus 2020 افزارنرشدر  زین ینشیو گز یمحور ه،یاول یها، کدگ ارمصاحبه اازییادهپ

پژوهش  یی برامک   ترین رو  در مرحلبا توجه به هدف و ماهیت موضننوع تحقیق، منااننب  می:رو  تحقیق بخش ک  •

 تیریمد یهامؤلفهدرباره وبرگان امر های به دانت آوردن دیدگاه یل ا برا ؛پیمایشنی بود _رو  تحقیق توصنیفی ،حاضنر

اناوته قمحق  ابزار پرانشننام ازاین بخش   در  از این رو  اانتفاده شند. ،صننۀت وودرو توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان

 یگراندد تئور مسننتخر  از فرایند گانهپن های پراننشنننامه بر ااننا  مؤلفه و کمی بهره گرفته یهاداده یگردآور یبرا

بنندی  منظور اولویت به 1(AHPF) فازی مراتبیکمی از رو  فراینند تحلینل انننلسنننلنهی هاتحلینل داده یطراحی شننند. برا

ای  مراتبی شنیوهفرایند تحلیل انلسنله. گردیداانتفاده  ،صننۀت وودرو توانۀ  بر مؤثر  داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یهامؤلفه

 :مراتبی اات ااا  نظم السلهها یا متغیرها برهای ترکیبی آن و چیدن این بخشتازیه وضۀیت پیچیده به بخش یبرا

 :ذیلتشکیل جداول مقایسات زوجی و پااخگویی بر ااا  طیف  اول:گاش  (1

به این مقایسننات زوجی   ذیلباید مقایسننات زوجی را ایااد کرد و بر ااننا  طیف فازی  AHPدر این گاش همانند رو  

اما این طیف  ؛تایی نیز ااتفاده نمود 7تایی و یا  5 یهافیاز ط توانیالبته م .فازی اات  AHPتایی  9پاا  داد. این طیف 

.باشدیتایی یک طیف ااتاندارد م 9

 
1 Fuzzy analytic hierarchy process(FAHP) 
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 :نرخ نااازگاری مقایسات زوجی  محااب دوش:گاش  (2

زوجی    یۀنی مقایسن  ،باشند 0.1شنود و چنانچه این نرخ کمتر از  یبرران  یزوج سناتیمقا ینرخ ناانازگار دیدر این گاش با

 از ثبات و اازگاری منااب برووردار اات.

 داشته باشیم: Aی ماتری  هاهیدرای برقرار باشد، یۀنی برای تماش جشرط تۀادی در ماتری  مقایسات زو هرگاه

A = [aij] → i, j = 1,2,… , n

∀i, j, k = 1,… , n ⋮ aii = aik × akj,
 

 

 w1.w2…2n. در حالت کلی فرض کنید میدهیمنشنان  cAرا با  انازوکار. ماتری  شنودیمآنگاه ماتری ، انازگار نامیده 

  صنورتبهتۀدی،   شنرطبهدر این صنورت ماتری  انازگار با توجه  ؛برای مۀیارها باشنند شندهیینتۀوزن از پیش   nشنامل 

 :شودیمذیل تۀریف 

W =
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aijداریم: jو  iیک ماتری  اازگار باشد، آنگاه برای هر  Aدر نتیاه اگر  = wi/wj   

 تواندیبرقرار نباشنند، در این صننورت ماتری ، نااننازگار بوده و میزان نااننازگاری م هاهیشننرط تۀدی برای تماش درا اگر

  چندمنظورهانازگاری و ناانازگاری در مسنا ل   . از آناا که مسنئلشنودیبه ناش نرخ ناانازگاری محاانبه م یاتوانط اندازه

از اهمیت باالیی   ،وجود تکنیکی که بتواند نسنبت به انازگاری و ناانازگاری هر تصنمیم اظهارنظر کند ،حا ز اهمیت اانت 

و کنترل اننازگاری هر ماتری  و تصننمیم  یریگ اندازهمراتبی برووردار ااننت. یکی از مزایای مهم فرآیند تحلیل اننلسننله

میزان انازگاری تصنمیم را محاانبه نمود و نسنبت   توانیمراتبی مبه عبارت دیگر همواره در فرآیند تحلیل انلسنله؛ باشندیم

 و مردود بودن آن قضاوت کرد. قبولقابلو  بد بودن یا به ووب

 

 :ادغاش مقایسات زوجی اوش:گاش  (3

از رو  میانگین هنداننی ااننتفاده    هاآنبرای ادغاش  ،اندبه مقایسننات زوجی پاانن  داده دهندهپاانن هنگامی که چندین 

  یهاهیفازی به این صنورت اانت که درا یها یحاصنل شنود. ادغاش ماتر شندهادغاشتا یک ماتری  مقایسنه زوجی  شنودیم

 .میریگ یین هندای ممیانگ باهمنیز را اوش  یهاهیو درا باهمدوش  یهاهی، دراباهممقایسات  تماشاول 
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 چانگ: تواۀ  اوزان با رو  آنالیز  محااب چهارش:گاش  (4

 .میآوریم به دات زوجی فازی   را برای هر اطر ماتری  مقایس Siمقادیر  ذیل  ابتدا بر ااا  رابط

 

(2) Sj = ∑Mgi
j

⊗ [∑∑ M
gi
j

m

j=1

n

i=1

]

−1m

j=1

 

 
 

 .میآوریم به دات را  Skو  Siارجحیت( هر   میزان بزرگی )درج ذیل  اپ  بر ااا  رابط      

 

(3 ) V(Si > Sk) = {

1
0

lk − ui

(mi − ui) − (mk − lk)

Mi ≥ mk

lk ≥ ui

otherwise

 

 

که با تقسنیم هر وزن واش بر ماموع   شنوندیمی واش محاانبه هاوزن ذیل  آور نیز با اانتفاده از رابط  در مرحلگاش پنام:  (5

 .گرددیماوزان واش، وزن نرمال حاصل 

 

(4 ) 
𝑉(𝑆 ≥ 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑘) = (𝑉(𝑆 ≥ 𝑆1), (𝑆 ≥ 𝑆2),… , (𝑆, 𝑆𝑘)) 

= 𝑚𝑖𝑛(𝑉(𝑆 ≥ 𝑆1), (𝑆 ≥ 𝑆2), … , (𝑆, 𝑆𝑘)) 

= 𝑚𝑖𝑛𝑉(𝑆 ≥ 𝑆𝑖) 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 
 

 

 هاافتهی

های تحقیق بررانی و  ها و اط عات، به تفکیک هر یک از انؤالو تحلیل داده یآمده از گردآوردانت های بهدر این بخش یافته

 :اندشده تحلیل

 اند؟کداش ،صنۀت وودرو تواۀ  بر  مؤثر داریپا یمنابع انسان ت یریمد یهامؤلفه (1

   و تاربی، از مصناحب یجانبه مبانی نظرشند، پ  از بررانی همهشنناانی پژوهش نیز اشناره همانطورکه در بخش رو 

صننۀت   توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یهامؤلفهشنناانایی  یبرا یگراندد تئورو رویکرد  افتهیاناوتارمهین

 :گردیدطی  ذیلاین منظور مراحل  یبخش کیفی ااتفاده شد. برادر وودرو 

، برای تیم و تاربی  ینظر  ای از پیشنینتحقیق )پروپوزال( و و صنه ی، طرح پیشننهادهامصناحبه ییک هفته قبل از برگزار •

وود را  اتها وواانته شند تا نظراز آن و انپ   یتشنر تحقیق )اانتاد راهنما، مشناور و دو نفر از وبرگان صننۀت وودرو(

کنند. انیب



 رانیصنعت خودرو ا ۀمؤثر بر توسع داری پا یمنابع انسان تیریمد  یهامؤلفه  یبندت ی و اولو ییشناسا

 

1۸0 

هنای افراد  ثبنت دیندگناه یآمنده از مصننناحبنه، ابتندا فرش مصننناحبنه طراحی شننند. برادانننت هنای بنهداده یگردآور یبرا •

 گرفت.برداری و ضبط مکالمات انااش یادداشت 

کنننده منۀک  هالین کردند که تحل دیین ها تثشننند و آنشنننوندگان بازوورد دادهبه مصننناحبنه هادادهیبر رو هین اول یهالین تحل •

 .آنان اات  یهادگاهیمفروضات و د

ها با توجه های کیفی آغاز شنند. این دادهآمده از مصنناحبه، فرایند تحلیل و تلخیص دادهداننت های بهداده یبۀد از گردآور •

ها در مصناحبه یها، کدگ ارمصناحبه انازییادهپپ  از که  صنورتینبد؛ ندشند یتلخیص و کدگ ار رو  گراندد تئوری

بودن و باز بودن،  یاول با توجه به کل  در مرحل یانااش گرفت. کدگ ار ینشنن یو گز یمحور ه،یاول یاننه اننط  کدگ ار

بنه علنت تۀنداد  هین اول یاناناش گرفنت کنه در آن کندهنا هین ثنانو  یکندگن ار دوش  . در مرحلن شنننودیمحسنننوب م هین اول یکندگن ار

 129باز حدود  یکدگ ار  یشندند. در ط لیتبد یکد مفهوم کیبه  ،هیثانو  یهمان کدها ایمشنابه  یهافراوان در قالب طبقه

 یبندهدانتشناوص و پن  بعۀد  ریز 20به دانت آمد که در قالب  شندهانااش یهااز متن مصناحبه هیاول  میمفاه عنوانبهمورد 

 .ندشد

  شنوندگانپرانش یها قرار گرفت. همگآن دییمورد تث هالیشنوندگان ارا ه شند و تحلمصناحبه یبرا هاافتهیاز  یاو صنه •

 آن داشتند. یو اجزا هامؤلفهاز  یدر  منااب اع ش کردند

 

 اات:( بیان شده1) شماره در ادامه نتای  این بخش از تحقیق در جدول 

 

 هامصاحبه   لیتحل: 1جدول  

 اعداد داول پرانتز نشان دهنده تکرار مفاهیم اات(باز )کد گ اری  (ها)مؤلفه یمحور کدگ اری مقوالت اصلی

شرا
ی 

 ط
علّ
 ی

 یاقتصاد شرایط
 (،7کارمندان ) یو اقتصناد یرفاه اجتماع  (،12)  یوربهره  (،11شنرکت )ی رشند مال  (،9)  دیتول  یهانهی هز شی افزا

 (۸) یکاریب(، 9رکود )(، 7تورش ) (،13کارکنان ) شتیمۀ

 یاجتماع طی شرا

کارکنان و  میان انهی جوزهیو انننت  زیآمروابط وصنننومت  (،10انننازمان )ی کارکنان در اننن مت اجتماع   ی ترو

و  یاهین پرور  ادرا  عندالنت رو (،4) یمننابع انسنننان تین ری مند یبرا یاو ق ینندهنای اتخناذ فرآ (،6) انین کنارفرمنا

شنرکت  یداری پا  تی تقو  یبرا یارتباطات داول  (،9کارکنان )ی در میان مۀضن ت او ق  (،5در انازمان ) یۀی توز

  تیانننط  تحصننن بنا توجنه بنه کنار  یروین یو توقۀنات اجتمناع یو گروه ینگر  و رفتنار فرد تفناوت (،7)

 (11) یدانشگاه

 محیطیزیست  طی شرا

 یدار ی پاتروی     (،3)  ستی زطیفقر و فقدان مقررات حفظ مح  (،4وودرو )در صنۀت   یستی زطیمح  مسا ل   ی ترو

وودرو در صننۀت    محیطیزیسنت یداری بهبود پا  (،7انبز ) یمنابع انسنان  تی ری مد ی،در بافت انازمان  سنتی زطیمح

 (،15)  یدیدر محصننوالت تول یطیمحسننتی و ز یندگی ازنظر آال یااننتانداردها مصننوب ملاجرای دقیق   (،۸)

 (9اازمان ) هایها در فۀالیتزیست و ادغاش آنمحیط تی ری مد یهابرنامه
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1۸1 

شرا
ی 

 ط
یزم

انه
 ی 

 یانسان یرویج ب و حفظ ن
 یاننازمان تواننۀ  در  از تاارب و اننهم کارکنان  ی، قدردان(10اورا  کارکنان ) اجتناب از  (،7حفظ اشننتغال )

 (9) داری پا یمنابع انسان یستگی ج ب بر ااا  شا (،5) داری پا یمنابع انسان یستگی شا یارهایمۀ نی تدو (،13)

 تواۀ   آموز  و 

 کارکنان  یهامهارت 

 آموز  و   (،12کارکنان )  توانننۀ  و   یآموزشننن   یهابرنامه  (،11کار )  ندی در فرآ ثبت  راتییتغ  ی تروآموز  و  

 (،7)  یرحضنننوریغ  ،یمختلف حضنننور  یآموز  با اانننتفاده از متدها(،  13) یفنی  هامهارتمداوش    توانننۀ 

آموز   ندی آدر فر یفناور  یاانتفاده از ابزارها  (،4)  داری پا یمشنارکت و آموز  کارکنان در رابطه با منابع انسنان

 (13) تواۀ  و 

 و حفظ ا مت 

 کارکنان کارایی

 نهیزم  و کاهشحفظ ان مت    (،15) دیتولوط  در   یاق ش بهداشنت عی توز  (،7کارکنان ) یو اجتماع یان مت روان

 (،6کارکنان )از   اننازمان تی حما  (،14) یرضننروریغات  از تامۀ یریجلوگبا کرونا  رو ی به و کارکنان  یابت 

 یآگاه   (،15کارکنان و کارگاه )  یمنی ا یارتقا  (،6ج ب )نسننبت به    متخصننص یانسننان یرویحفظ نارجحیت  

 (۸) یصنۀت یارگونوم یبهبودها (،6کارکنان )بخشی 

شرا
ی 

 ط
مداوله 

گرانه 
 

 کارکنان
در   صننۀت وودرو دارپای   توانۀ  و   یتۀال  (،5وودرو )صننۀت    توانۀ  بخش تحول و   نی ترمهم یعامل انسنان

 (6کارکنان )ی ااتۀدادهاو ها مهارت (،7گسترده ) بازار کار (،5) یارتقا منابع انسان هی اا

 گ اران ارمایه

 (،6شننرکت )ی رونیو ب یگ اران داولمنافع اننرمایه  نیتثم  (،10انتظارات اننهامداران )  (،9منافع اننهامداران )

 یمنابع انسنان  توانۀ   گ اران در مشنارکت انرمایه  (،10) یگ اران درباره عملکرد انازمانانرمایه  یهاتی اولو

 (4) داری پا

 کنندهتثمین 

 یبرقرار  (،7قطۀنات ) نیبنازار تنثماز اط عنات  افنتین در (،4کننندگنان وناص )تنثمینبروی دونالنت و تنثثیرگن اری 

کنترل  (،۸) دارین پنا یمشنننی مننابع انسنننانوط تین از رعنا ننانیکننندگنان جهنت حصنننول اطمروابط مؤثر بنا تنثمین

 (14کنندگان و پادا  عملکرد )تثمینکیفی  تواۀ  (، 10کنندگان )تثمین

 دولت 

مدت کوتاه  یهامشنیوط تبیین  (،14کار ) دولتی نیقوان هیکل  یاجراالزاش به   (،15) رانهیو انخت گ دی جد نیقوان

اثرگ ار  یاز مقررات دولت تیتبۀ  (،6ها )گ اری و اب غ دانتورالۀملانیاانت  (،۸وودرو )صننۀت  مدت در بلندو 

 (7) داری پا یبر عملکرد منابع انسان

 اجتماع 

  یتقاضنننا  (،7وودرو )  در صننننۀت تیآغاز فۀال  یکارآمد برا یانسنننان یروینتربیت   (،12جامۀه )ی مطالبه گر

توجنه بنه  (،5) دارین پنا یهنای اجتمناعمشنننارکنت کنارکننان در فۀنالینت (،4) یاجتمناع تین روزافزون دربناره مسنننئول

 (10) داری پا یمنابع انسان یمشی گ اروط ندی انتظارات جامۀه در فرآ

 ی مشتر

 نی صنورت آن الۀاده بهمامع فوق  یبرگزار  (،13) یرحضنوریصنورت غارا ه ودمات فرو  و پ  از فرو  به

 (،7) انی آموز  مشننتر  (،10)  یمشننتر یازهایذا قه و ن  (،13ها )یندگی در محل نما  یاق ش بهداشننت عی توز  (،6)

 یمشنتر  تی رضنا  (،7) انی دانش مشنتر تی ری مد  (،5)  داری پا یمنابع انسنان  یندهای فرآبروی از در   یمشنارکت مشنتر

(15) 



 رانیصنعت خودرو ا ۀمؤثر بر توسع داریپا یمنابع انسان تیریمد یهامؤلفه یبندتیو اولو ییشناسا

 

1۸2 

ااتراتژ
ی 

 ها
و راهبردها 
 

ج ب و   یاازمان برا ییتوانا

 حفظ ااتۀدادها

 یها رو   توانۀ    (،۸)  زیبرانگکار ج اب و چالش طیمح  (،5متخصنصنان )  یهایتوانمند  یو ارتقا ییشنناانا

جبران ودمات بهینه  سنتمیان  یطراح  (،5متخصنصنان )  مهارت  توانۀ  حفظ و   (،9کارکنان )عملکرد   به پادا 

 (6نخبگان ) یو ج ب برا یدیهای کلشناوت جایگاه (،4ااتۀدادها ) تی ری و مد هاتیپرور  قابل (،5)

کار   یروین یریکارگضرورت به 

 االم و باانگیزه 

 یبرا  یکار کاف یروین  (،10) یشننغل  کاهش از ااننتر یا و   یریجلوگ  (،9در محل کار ) یمنی ارتقا انن مت و ا

 (،9افراد )  یشننخصنن  یکار و زندگ میانتۀادل     یترج  (،10)  کیارگونوم یکار  طی شننرا یطراح  (،7ها )تیفۀال

 (4کارکنان )عملکرد  در ز یانگایااد  تی، اهم(4کارکنان ) یو اجتماع یا مت روان

  تیص ح  یرو یگ ارهی ارما

  یوهای کارمندان، باهدف انار

 ندهی و آ یفۀل

 (،7کارمندان )  تیصن ح  یرو یگ ارهی انرما(،  4کارکنان )  ندهی و آ یهای فۀلو محدودیت هاتیقابل ییشنناانا

 توانۀ  آموز  و   یهافرصنتایااد   (،6کارکنان ) یهاتیقابل در جهت ارتقا ییهاتیها و فۀالآموز  مهارت

 تی صنن ح  یرو  یگ ارهی اننرما  (،5) یسننتگی های اننناش شنناو شنناوص ارهایمۀتۀیین   (،5کارکنان )مهارت  

 (11کارکنان )ی شغل و الزامات تخصص قیدق یطراح (،9ااتخداش )در بدو  کارمندان

نتا
 ی 

 
و پ
ی

امدها
 

 ی و رشد اقتصاد یمال یای مزا
 شی افزا(،  7کارکنان )انگیز  در    شی افزا  (،7کارکنان )ی  و اقتصاد  یرشد مال  (،7کارکنان )ایااد رفاه نسبی برای  

 (7) یاودآورکار مطلوب و  (،7کارکنان ) تی رضا

 ی اجتماع یو آگاه تیمسئول

و  انننازمنانیبلوغ  (،9) طیمح این مضنننر بر جنامۀنه  یاجتنناب اثرات جنانب  (،11شنننرکنت ) یاجتمناع  تین مسنننئول

 توانۀ  برنامه   نی تدو  (،4) یاجتماع  تیو محبوب یهای اجتماعمشنارکت در فۀالیت  (،6با جامۀه )  یهمزادپندار

 ی اجتمناعیهناارز  نی تندو(، 4) اننهین گراایاناد هوینت جمع  (،6کنارکننان ) یاجتمناع یهنافرهننگ مشنننارکنت

 (10صنۀت وودرو ) تواۀ   رااتایدر  کارکنان

 های ابزباارز   یکارمندان

ی ها ارز   نی تدو  ،(14کارکنان )توانط  محصنول انبز  دیتولطراحی و   (،12) سنتی زبه محیط کارکنان  احتراش

ضنایۀات توانط کارکنان   دیکاهش تول  (،10صننۀت وودرو )  توانۀ  در جهت   انبز در حوزه منابع انسنانی پایدار

ی پ یری باال مسنئولیت  (،5)  سنتی ز رفتار انازگار با محیط  (،۸رفتار انبز کارکنان ) یارتقا  (،7)  دیتولدر زنایره 

 (12) یطیمح یرقابت تی تحقق مز (،4ابز داوطلبانه ) یرفتارها (،9) ستی زدر برابر محیط کارکنان

  اقدامات در جهت  ییهمگرا

 تواۀ  

 داری پا  کردی رو کی اننازگار با  یها و رفتارهانگر   تواننۀ    (،7) یتی ری زمینه مطالۀات مد نوآورانه در کردی رو

منابع  یسنتگی شنا یارهایمۀ نی تدو  (،7صننۀت ) داری پا  توانۀ  در  کارکنان  مشنارکت  ،(12)  ندهای فرآ کارایی  (،9)

در محصنوالت   انازی منابع و کاهش ات ف انرژیبهینه  (،۸وودرو )صننۀت   توانۀ  در جهت   داری پا یانسنان

 (5) تواۀ  ی در جهت و اازمان یفرد یهاارز  ییگراهم (،۸) یدیتول

 در کار  یکاهش نابرابر

کار و  طیدر مح  یدموکرااننن   (،7) یشنننغلدر ارتقنا    برابر  یهافرصنننت  (،5کارمنندان )  یبرا  دارین پا یکار طیمح

کار   زانیم متناانب باکسنب درآمد    (،6هدفمند ) یشنغل تی رضنا  ،(11) ز یانگ  شی افزا  (،7مشنارکت کارکنان )

در   یفرد یازهایکارکنان متنااننب با ن  یبرا  یو بهداشننت یرفاه  یهابرنامه  یاجرا  (،9کارکنان )  یآیی و کارآمد

 (13های کارکنان )در فۀالیت ضیو تبۀ ی، کاهش نابرابر(11مختلف ) یشغل یهاگروه
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 به چه صورت اات؟صنۀت وودرو،  تواۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسان ت یریمد یهامؤلفهاهمیت   درج (2

و تۀیین  صننۀت وودرو توانۀ  بر مؤثر  داریپا یمنابع انسنان ت یریمدهای میزان اهمیت هرکداش از مؤلفه  منظور محاانببه

و   ینتا ،راهبردها و هایاانتراتژ ،گرانهمداوله طیشنرا ی،انهیزم طیشنرا ی،علّ طیشنرادر پن  بعۀد ) هاوزن هر یک از مؤلفه

های زوجی  مقایسنه یابتدا میانگین هندانی امتیازها (FAHP) فازی مراتبیتحلیل انلسنله ندیرو  فرا یبر مبنا (امدهایپ

  پا،یو انا وودرویرانا یهاشنرکت  توانۀ ارشند و کارشنناانان   رانیمدبر اانا  دیدگاه  گانهپن در هر یک از ابۀاد  هامؤلفه

که نتای  آن در  محاانبه گردید هامؤلفهاهمیت   و در ادامه با طی مراحلی که در رو  تحقیق بیان شند درج  دانت آمد به

 :اات شده نشان داده (6 تا 2) شماره ولاجد

 

 هاآن  تیدرجه اهم نییو تۀ ی با یکدیگرعلّ طی شرا ت یاهم  درج نییو تۀ یزوج سهی مقا:  2جدول  

یاقتصاد طیشرا یعلّ طیشرا یاجتماع طیشرا  ی طیمحستیز طیشرا   

 1/587 1/292 1/023 1/587 1/292 1/023 1 1 1 یاقتصاد طی شرا

 1/496 1/122 0/803 1 1 1 0/977 0/774 0/630 یاجتماع طی شرا

  1 1 1 1/246 0/891 0/668 0/977 0/774 0/630 یطیمحست ی ز طی شرا

سطر هر فازی جمع فازی مرکب بسط   Sk  بر Si ارجحیت درجه 
 درجه 

 ارجحیت

 یسازنرمال

 هاتیارجح

3/047 3/584 4/175 0/280 0/392 0/537 1 1 1 0/442 

2/433 2/896 3/473 0/224 0/317 0/447 0/688 1 0/688 0/305 

2/298 2/665 3/223 0/211 0/291 0/414 0/571 0/883 0/571 0/253  
 نرخ ناسازگاری

CRm CRg 

001/0  002/0  

(.شودی م دییشوندگان تثاعتبار پاا  پراش) اازگار اات.   
 

 

( شنرایط اقتصادی، باالترین اولویت را در میان عوامل به وود اوتصاص داده اات و پ  2)شنماره جدول  اط عات با توجه به 

ی بۀدی قرار دارند.هارتبهی در طیمحست یز یطو شرای اجتماع طیشرااز آن 
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و   یانهیزم طیشنرا  سن یمقا  ینتام. یکنیمرا محاانبه  این عوامل ت یاهم و  میپردازیم یانهیزم طیشنرازوجی   در ادامه به مقایسن 

 اات: ذیل صورتبه هاآن ت یاهم  درجتۀیین 

 

 یانه یزم طی شرا ت یاهم  درج نییو تۀ یزوج سهی مقا:  3جدول  

یانسان یرویجذب و حفظ ن یانه یزم طیشرا  
 توسعۀ  آموزش و 

کارکنان یهامهارت  

 حفظ سالمت و

کارکنان یی کارا   

 1/552 1/149 0/803 1/382 1/141 0/917 1 1 1 یانسان یرویج ب و حفظ ن

 1/158 0/812 0/621 1 1 1 1/091 0/876 0/724 کارکنان یهامهارت   تواۀ  آموز  و 

 1 1 1 1/610 1/231 0/864 1/246 0/871 0/644 کارکنان  ییکاراحفظ ا مت و 
 

سطر هر فازی جمع فازی مرکب بسط  Sk بر Si ارجحیت درجه    
 درجه 

 ارجحیت

 یسازنرمال

 هاتیارجح

2/720 3/290 3/934 0/246 0/362 0/519 1 1 1 0/376 

2/345 2/689 3/248 0/212 0/296 0/429 0/734 0/816 0/734 0/276 

2/508 3/102 3/855 0/227 0/342 0/509 0/927 1 0/927 0/348  
 نرخ ناسازگاری

CRm CRg 

005/0 007/0 

 (شودی م دییشوندگان تثاعتبار پاا  پراش) اازگار اات.
 

 
 

ی،  انهیزم طیشنرا یارهایمۀریزی، باالترین اولویت را در میان انسنان یرویج ب و حفظ ن (3) شنماره  جدولاط عات با توجه به 

  یهادر رتبه کارکنان یهامهارت توانۀ  و آموز  ،کارکنان ییکاراو پ  از آن حفظ ان مت و  به وود اوتصناص داده اانت 

 قرار دارند. یبۀد

 

 اات: مشاهدهدر صفح  بۀد قابل هاآن ت یاهم  درجتۀیین گرانه و مداوله طیشرا سهیمقا  ینتا
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 گرانه مداخله طیشرا تیاهم  ۀدرج نییو تع سهیمقا: 4جدول 

شرایط 

 گرانهمداخله 
گذارانسرمایه  کارکنان کنندهتأمین   مشتری اجتماع دولت 

 1/25 0/89 0/67 1/70 1/39 1/10 1/496 1/122 0/803 1/587 1/292 1/023 2/688 1/866 1/000 1 1 1 دولت 

 1/61 1/23 0/86 1/55 1/15 0/80 0/794 0/635 0/527 1/398 1/176 0/956 1 1 1 1/000 0/536 0/372 گ اران ارمایه

 1/50 1/12 0/80 1/59 1/29 1/02 1/496 1/122 0/803 1 1 1 1/046 0/850 0/715 0/977 0/774 0/630 کنندهتثمین 

                   

 1/50 1/12 0/80 1/62 1/31 1/03 1 1 1 1/246 0/891 0/668 1/899 1/574 1/260 1/246 0/891 0/668 کارکنان

 1/587 1/292 1/023 1 1 1 0/977 0/774 0/630 0/977 0/774 0/630 1/246 0/871 0/644 0/912 0/719 0/588 اجتماع 

 1 1 1 0/977 0/774 0/630 1/246 0/891 0/668 1/246 0/891 0/668 1/158 0/812 0/621 1/496 1/122 0/803 مشتری 
 

Sk بر Si ارجحیت درجه  بسط مرکب فازی جمع فازی هر سطر  درجه ارجحیت 
نرمال سازی 

 هاتیارجح

5/591 7/562 9/718 0/119 0/204 0/330 1 1 1 1 1 1/000 0/211 

4/521 5/727 7/353 0/096 0/154 0/250 0/726 0/925 0/825 1 1 0/726 0/153 

4/974 6/161 7/602 0/106 0/166 0/258 0/787 1 0/895 1 1 0/787 0/166 

5/430 6/786 8/502 0/116 0/183 0/289 0/891 1 1 1 1 0/891 0/188 

4/515 5/430 6/699 0/096 0/146 0/228 0/654 0/943 0/861 0/754 0/988 0/654 0/138 

4/391 5/490 7/122 0/093 0/148 0/242 0/688 0/958 0/883 0/784 1 0/688 0/145  
 نرخ ناسازگاری

CRm CRg 

017/0  041/0  

(.شودی م دییشوندگان تثاعتبار پاا  پراش) اازگار اات.  
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، به وود  گرمداوله طیشننرا یارهایمۀریززیرمۀیار دولت، باالترین اولویت را در میان  (4) شننماره  جدول اط عات با توجه به

 قرار دارند. یبۀد یهادر رتبه اجتماعی و مشتر، گ ارانهیارما، کنندهنیتثمکارکنان، و پ  از آن  اوتصاص داده اات 

 

 اات: ذیل صورتبه گریکدینسبت به  هاآن ت یاهم  درجتۀیین و راهبردها و  هایااتراتژ  سیمقا  ینتا

 

 و راهبردها  های ااتراتژ ت یاهم  درج نییو تۀ یزوج  سی مقا:  4جدول  

 راهبردها و هااستراتژی
 جذب برای سازمان توانایی 

 استعدادها حفظ و 

کار نیروی کارگیریبه  ضرورت  

باانگیزه و سالم   

 صالحیت روی گذاریسرمایه 

 فعلی  سناریوهای باهدف کارمندان،

 آینده و

 0/891 0/603 0/392 1/380 1/140 0/944 1 1 1 ااتۀدادها  حفظ و ج ب  برای اازمان توانایی

 1/145 0/874 0/630 1 1 1 1/059 0/877 0/725 باانگیزه و االم  کار نیروی کارگیریبه  ضرورت

 کارمندان،  ص حیت  روی گ اریارمایه

 آینده  و فۀلی اناریوهای هدف با 
1/122 1/657 2/551 0/874 1/145 1/587 1 1 1 

 

اطر هر فازی جمع فازی مرکب بسط  Skبر  Siدرجه ارجحیت    ارجحیت درجه 
 یاازنرمال

 هاتیارجح

2/336 2/743 3/271 0/201 0/295 0/426 0/996 0/595 0/595 0/273 

2/355 2/751 3/204 0/203 0/296 0/417 1 0/584 0/584 0/268 

2/996 3/802 5/138 0/258 0/409 0/668 1 1 1 0/459  
 نرخ ناسازگاری

CRm CRg 

029/0  076/0  

(.شودی م دییشوندگان تثاعتبار پاا  پراش) اازگار اات.  
 

 

 

، ندهیو آ یفۀل یوهایهدف اننار کارمندان، با ت یصن ح یرو یگ ارهیانرمازیرمۀیار  (5) شنماره  جدولاط عات با توجه به 

ج ب و   یانازمان برا ییو پ  از آن توانابه وود اوتصناص داده اانت  و راهبردها هایاانتراتژباالترین اولویت را در میان 

.دقرار دارن یبۀد یهادر رتبه زهیکار االم و باانگ یروین یریکارگ به ضرورتو  حفظ ااتۀدادها
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 اات: ذیل صورتبه گریکدینسبت به  هاآن ت یاهم  درجتۀیین و  امدهایو پ  ینتا  سیمقا  ینتا

 

 امدهایو پ  ی نتا تیدرجه اهم نییو تۀ یزوج سهی مقا:  5جدول  

 پیامدها و نتایج
 رشد و مالی  مزایای

 اقتصادی
اجتماعی آگاهی  و مسئولیت سبز هایباارزش کارمندانی    

  جهت در اقدامات همگرایی 

 توسعۀ
کار در نابرابری کاهش  

  و مالی مزایای

 اقتصادی رشد
1 1 1 1/000 1/866 2/688 1/097 1/390 1/701 0/803 1/122 1/496 1/02 1/29 1/59 

  و مسئولیت

 اجتماعی  آگاهی
0/372 0/536 1/000 1 1 1 1/097 1/390 1/701 0/668 0/891 1/246 0/96 1/18 1/40 

  با کارمندانی

 ابز هایارز  
0/588 0/719 0/912 0/588 0/719 0/912 1 1 1 0/527 0/635 0/794 0/80 1/15 1/55 

  همگرایی

  در  اقدامات

 ه تواۀ  جهت

0/668 0/891 1/246 0/803 1/122 1/496 1/260 1/574 1/899 1 1 1 0/86 1/23 1/61 

  نابرابری کاهش

 کار در
0/630 0/774 0/977 0/715 0/850 1/046 0/644 0/871 1/246 0/621 0/812 1/158 1 1 1 

 
Skبر  Siدرجه ارجحیت  بسط مرکب فازی جمع فازی هر سطر  

درجه 

 ارجحیت

 یسازنرمال

 هاتیارجح

4/923 6/671 8/473 0/151 0/256 0/409 1 1 1 1 1 0/276 

4/094 4/993 6/345 0/125 0/192 0/306 0/707 1 0/839 1 0/707 0/195 

3/505 4/222 5/169 0/107 0/162 0/249 0/512 0/807 0/639 0/977 0/512 0/141 

4/595 5/819 7/250 0/141 0/224 0/350 0/859 1 1 1 0/859 0/237 

3/611 4/307 5/426 0/111 0/166 0/262 0/550 0/838 1 0/676 0/550 0/152  
 نرخ ناسازگاری

CRm CRg 

011/0  022/0  

(.شودی م دییشوندگان تثپراشاعتبار پاا  ) اازگار اات.   
 

 

به   امدهایو پ  ینتای، باالترین اولویت را در میان و رشند اقتصناد یمال یایمزازیرمۀیار  (6)شنماره جدول   اط عات با توجه به

در  ینابرابر کاهشی، اجتماع یو آگاه ت یمسنئول ه،توانۀ اقدامات در جهت  ییو پ  از آن همگرا وود اوتصناص داده اانت 

قرار دارند. یبۀد یهاابز در رتبه یهاارز  با یکارمندانو  کار
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 به چه صورت اات؟صنۀت وودرو،  تواۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسان ت یریمد یهامؤلفههر یک از  بندییت اولو  (3

  یمنابع انسننان ت یریمد یهامؤلفه ت یاهم زانیم نییتۀ منظوربهدوش این پژوهش پاانن  داده شنند؛   اننؤالکه در  هگون همان

به   . با توجه به نتای اانتفاده شند( FAHP) یفاز یمراتبانلسنله ندیصننۀت وودرو، از پرانشننامه و فرا توانۀ  بر مؤثر داریپا

و   هایاانتراتژ گرانه،مداوله طیشنرا ،یانهیزم طیشنرا ،یعلّ طی)شنرا گانهپن در هر یک از ابۀاد  هامؤلفهاولویت   دانت آمده،

 اات:( ارا ه شده7) شماره جدولدر  (امدهایو پ  یراهبردها و نتا

 

 هامؤلفه  بندییت اولو:  6جدول  

 اهمیت درجه  هامؤلفه  اولویت  ابعاد

 علّی شرایط

 0/442 اقتصادی شرایط 1

 0/305 اجتماعی شرایط 2

 0/253 محیطیزیست  شرایط 3

 ای زمینه شرایط

 0/376 انسانی نیروی حفظ و ج ب 1

 0/348 کارکنان  ییکارا و ا مت  حفظ 2

 0/276 کارکنان هایمهارت   تواۀ   و  آموز  3

 گرمداوله  شرایط

 0/211 کارکنان 1

 0/188 دولت  2

 0/166 کنندهتثمین  3

 0/153 گ اران ارمایه 4

 0/145 مشتری  5

 0/138 اجتماع  6

 و هاااتراتژی 

 راهبردها 

 0/459 آینده  و فۀلی اناریوهای باهدف کارمندان،  ص حیت  روی گ اریارمایه 1

 0/273 ااتۀدادها  حفظ و ج ب  برای اازمان توانایی 2

 0/268 باانگیزه و االم  کار نیروی کارگیریبه  ضرورت 3

 پیامدها و نتای 

 0/276 اقتصادی  رشد و مالی مزایای 1

 0/237 تواۀ    جهت در اقدامات همگرایی 2

 0/195 اجتماعی  آگاهی  و مسئولیت 3

 0/152 کار  در  نابرابری کاهش 4

 0/141 ابز هایباارز   کارمندانی 5
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 و پیشنهادات یریگجهینت

قرار    مدنظر را صننۀت وودرو توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یهامؤلفه بندییت اولو و  ییشنناانا پژوهش حاضنر،

 129طی کدگ اری باز حدود ی انااش گرفته، هامصنناحبه وتحلیلیهتاز وداد. بر همین ااننا  با ااننتفاده از متد گرندد تئوری 

 .شنند یبندداننتهشنناوص و پن  بعۀد   20که در قالب   ااننتخرا  ،شنندهانااش یهااز متن مصنناحبه هیمفاهیم اول عنوانبهمورد 

صننۀت   توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان ت یریمد یهامؤلفه بندییت اولو مراتبی فازی، به با کمک فرایند انلسنله یت درنها

 پرداوت. وودرو

که  هسننتند ییدادهایرو یعلّ طیشننراااننت. تشننکیل داده یعلّ طیشننرای تحقیق حاضننر را میپارادا ابۀاد از مقولهاولین  •

 نیها به اکه چرا و چگونه افراد و گروه کنندیم  یتشنر یرا ولق و تا حدود  دهیمباحث و مسنا ل مرتبط با پد ها،ت یموقۀ

گ اشنته و منار  ریتثث دهیپد نیاانت که بر ا یو اتفاقات دادهایرو ،یعلّ طیمنظور از شنرا درواقع؛ ورزندیمبادرت م  دهیپد

به وود اوتصناص   یعلّ عوامل انیرا در م ت یاولو  نیباالتر ،یاقتصناد طیشنرانتای  تحقیق  توجه بهبا  .شنوندیبه بروز آن م

  شیافزا ؛و انایپا وودرویراناشنرکت  توانۀ ارشند   رانیمد نیو همچن یمنابع انسنان ۀوبرگان حوزاز دیدگاه اانت. داده

و  کارکنان، تورش، رکود شننت یکارمندان، مۀ یو اقتصنناد ی، رفاه اجتماعیورشننرکت، بهره ی، رشنند مالدیتول یهانهیهز

 .گ ارندیم ریتثثاقتصادی  یطشرای عواملی هستند که بر کاریب

اانت که  یطیشنرا ،یانهیزم طیاانت. شنراداده لیتشنک یانهیزم طیحاضنر را شنرا قیتحق یمیپاراداابۀاد مقوله از  دومین •

 نیباالتر ،یانسنننان یرویج ب و حفظ ن ،قیتحق  ی. با توجه به نتاپردازندیم دهیراهبردها و اقدامات تحت آن به اداره پد

 رانیو مد یمنابع انسننان ۀوبرگان حوزبا توجه به نظر ااننت. به وود اوتصنناص داده یانهیعوامل زم انیرا در م ت یاولو 

از تاارب و انهم کارکنان   ییپا؛ حفظ اشنتغال، اجتناب از اورا  کارکنان، قدردانو انا وودرویراناشنرکت  توانۀ ارشند 

 داریپا یمنابع انسنان یسنتگیاانا  شنا ج ب بر و داریپا یمنابع انسنان یسنتگیشنا یارهایمۀ نیتدو ،یانازمان توانۀ  در

 ریتثثصننۀت وودرو  توانۀ  یدر راانتا داریپا یمنابع انسنان ت یریکه بر مدی اانت انهیزمعوامل مرتبط با شنرایط  ازجمله

 .دنگ اریم

و  عیوا طیگر، شرامداوله طیاانت. شراداده لیگرانه تشنکمداوله طیحاضنر را شنرا قیتحق یمیپاراداابۀاد مقوله از  انومین •

 عیو تسنر لیراهبردها را تسنه یاجرا ط،یشنرا نیا .کندیمحدودکننده راهبردها عمل م ای یلگرتسنه عنوانبهاانت که  یعام

 منلعوا انین را در م ت ین اولو  نی، بناالتردولنت ، قیتحق  ی. بنا توجنه بنه نتنانندینمنایم ریمنانع، دچنار تنثو کین  عنوانبنهکرده و 

 یدولت نیقوان هیکل یالزاش به اجرا ،یرانهگ انخت و  دیجد نیقوانعواملی چون اانت. گرانه به وود اوتصناص دادهمداوله

از  ت یها، تبۀو اب غ داننتورالۀمل یگ ارااننت یمدت و بلندمدت در صنننۀت وودرو، انن کوتاه یهایمشنن وط نییکار، تب

  تیریمد یبر رو دولت اانننت که گرانهمداولهاقدامات  ازجمله داریپا یاثرگ ار بر عملکرد منابع انسنننان یمقررات دولت

 .دنگ اریم ریتثثصنۀت وودرو  تواۀ   یدر رااتا داریپا یمنابع انسان

  ایها اات. کنشداده لیحاضر را تشک قیتحق یمیپارادا ابۀاد چهارمین بعۀد از که دیگر اات   و راهبردها مقوله هایااتراتژ •

  منتن  (صننۀت وودرو توانۀ  بر مؤثر داریپا یمنابع انسنان ت یریمد) قیتحق یمحور  ۀدیکه از پد یواصن  یهاکنشبرهم

 ،قیتحق  ی. با توجه به نتاندینمایمدل کمک م یکه به طراح یی هسننتندهاها و کنش. راهبردها و اقدامات، طرحدنشننو یم

  هایاانتراتژ ملعوا انیرا در م ت یاولو  نیباالتر ندهیو آ یفۀل یوهایکارمندان باهدف اننار ت یصن ح یرو یگ ارهیانرما

کارکنان،    ندهیو آ یفۀل یهات یو محدود هات یقابل ییشننناانناعواملی چون ااننت. و راهبردها به وود اوتصنناص داده

 اادیکارکنان، ا یهات یتقا قابلدر جهت ار ییهات یها و فۀالکارمندان، آموز  مهارت ت یص ح یرو یگ ارهیارما
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 یرو یگ ارهیانرما ،یسنتگیانناش شنا یهاو شناوص ارهایمۀ  نییمهارت کارکنان، تۀ توانۀ آموز  و  یهافرصنت 

و راهبردها  هایاانتراتژ ازجمله کارکنان  یشنغل و الزامات تخصنصن  قیدق یطراح و کارمندان در بدو اانتخداش ت یصن ح

 .دنگ اریم ریتثثصنۀت وودرو  تواۀ  یدر رااتا داریپا یمنابع انسان ت یریمد یبر رو اات که

و  یمال یایمزا، قیتحق  یاات. با توجه به نتاداده لیتشک امدهایو پ  یحاضر را نتا  قیتحق یمیپاراداابۀاد مقوله از  آورین •

 ۀوبرگان حوزبا توجه به نظر  ااننت. به وود اوتصنناص داده امدهایو پ  ینتا انیرا در م ت یاولو  نیباالتر یرشنند اقتصنناد

و  یکارکنان، رشند مال یبرا یرفاه نسنب اادیو انایپا؛ ا وودرویراناشنرکت  توانۀ  ارشند رانیمد نیو همچن یمنابع انسنان

و   ینتا ازجملهی کار مطلوب و اننودآور و کارکنان ت یرضننا شیدر کارکنان، افزا ز یانگ شیکارکنان، افزا یاقتصنناد

 .گ اردیم جایهباثر از وود صنۀت وودرو  تواۀ  یدر رااتا داریپا یمنابع انسان ت یریمد اات که ییامدهایپ

 

 :شودیارا ه م ذیل اتشنهادی، پموارد مطروحه در تحقیقبا در نظر گرفتن 

در طول  یو حت داده تواننۀ  کارمندان وود را  رتبمداوش   طوربهرا ارتقا دهد و  یاننازمان یریادگ ی دیبا صنننۀت وودرو •

 کند. یدتثک کارمندان را  یدا م ت یص ح ت یاهمبر بحران، 

 .ی وود قرار دهدهابرنامه رأ را در  هاآن مهارت شیمشارکت کارمندان با هدف افزاباید صنۀت وودرو  •

و  نظارت قیکارکنان را از طر یاو حرفه یشنخصن  یزندگ  میاندارد که تۀادل  هاییرویه توانۀ  به ازینصننۀات وودرو  •

 فراهم آورد.، روزانه یکنترل ااعات کار

و  دنشنو داده قیتطب یو اجتماع یانازمان ،یصننۀت وودرو در انطوح فرد یکار هایانیسنتمو  هاراناوت یز الزش اانت  •

.گرددرا فراهم  ترنییپا ایباالتر  یت باص حمتخصصان  یبرا بلندمدت یهاکیتاکت یداریپا
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