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چکیده
در حال حاضر مؽارکت ؼُريوذان در امًر ؼُرْ تا حذيدْ تٍ دلٕل ضؼف قًاوٕه مدذٔرٔیٓ ي ػدذآ نؼدىأٓ مدردآ در ادارِ امدًر
ؼُرَا َىًز ویًاوعیٍ چىذان خًدومأٓ ومأذ .تر أه اظاضَ ،ذف از اوجاآ أه پصيَػ ،ؼىاظأٓ مٕسان مؽارکت ؼُريوذان در مدذٔرٔت
پعماوذَاْ خاوگٓ اظت .در راظی اْ اجراْ أه َذف ،از ريغ تحقٕق تًصٕفٓ ي تحلٕلٓ اظیفادٌ ي اعالػات تٍ ريغ اظىادْ ي مٕدذاوٓ
گردنيرْ ؼذٌ اظت .جامؼّ نمارْ پصيَػ را ؼُريوذان ؼُر مؽُذ در ظال  1392تؽکٕل مٓ دَىذ کٍ از مٕان نن َا ي تر اظداض ررمدًل
ومًوٍگٕرْ کًکران ،ومًوٍ اْ تٍ حجم  322وفر ظرپرظت خا وًار تٍ ريغ تصادرٓ ظادٌ اویخاب ي تا تًجٍ تٍ تؼذاد خاوًارَدا در َدر ٔدز از
وًاحٓ ؼػ گاوٍ ،اقذاآ تٍ تًزٔغ پرظؽىامٍ ؼذ .ویأج حاصل از نزمًن ررضٍٕ َا وؽان داد کٍ تٕه پأگاٌ اجیماػٓ – اقیصادْ ؼُريوذان ي
مٕسان مؽارکت در مذٔرٔت پعماوذَاْ خاوگٓ راتغّ مثثت ي مؼىادارْ ي جًد داردَ .مچىٕه ویأج نزمًن نمارْ کريظکاليالدٕط وؽدان
داد کٍ تٕه وًاحٓ مخیلف ؼُر از وظر مٕسان مؽارکت در مذٔرٔت پعماوذَاْ خاوگٓ تفايت مؼىادارْ يجًد دارد ،تٍ عًرْ کٍ تٕؽدیرٔه
مٕسان مؽارکت ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ خاوگٓ در تمامٓ مؤلفٍ َا مرتًط تٍ واحٕدّ دي از مىغقدّ ٔدز ي کمیدرٔه مٕدسان مؽدارکت
مرتًط تٍ واحٍٕ دي از مىغقّ پىج اظت .ویأج تررظٓ َا تٍ مىظًر ؼىاظأٓ ػًامل مؤثر تر مؽارکت وؽان داد کٍ ػًاملٓ از جملٍ رضدأت،
اػیماد ،نگآَ ،تؼلق خاعر تٍ مکان تاػث تفايت واحّٕ دي مىغقّ ٔز تا ظأر وًاحٓ مًرد مغالؼٍ از وظر مٕسان مؽارکت ؼذٌ اظت .ویدأج
وؽان مٓ دَذ کٍ تٕه میغٕرَأٓ ماوىذ وًع ؼغل ،ظغح تحصٕالت ،مٕسان َسٔىّ خاوًارَا ،جىعٕت ي وًع مالکٕت تدا مٕدسان مؽدارکت در
مذٔرٔت پعماوذَاْ خاوگٓ راتغّ مؼىادار يجًد داردَ .مچىٕه راتغدّ گدريٌ َداْ ظدىٓ تدا مٕدسان مؽدارکت ؼدُريوذان در مدذٔرٔت
پعماوذَاْ خاوگٓ تا اظیفادٌ از نزمًن اظپٕرمه مؼىادار وؽذ.
کلٕذ ياشگان :مؽارکت ،مذٔرٔت پعماوذ ،مذٔرٔت ؼُرْ ،مؽُذ.
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پددريشٌاْ اظددت کددٍ در اجددراْ ـدددٕل مراحدددل آن


مقدمه
مؽارکت مٓ تًاودد تّرٔدگ تعدهردٌح مددديدح ِدا ي
خاؾ داؼهٍ باؼد .مؽارکت در ابّاد تعدهردٌح ررأىددْ
تّرٔگ مٓ ؼًد کدٍ بدٍياظدىّ آنح ردرد وشدػ اـددٓ در
حٕات ظٕاظٓح اقهفادْ ي اجهمآِ کؽدًرغ أادا مدٓ
کىد ي جامٍّ را جُت وٕل بٍ اَدارػ ٔدارْ مدٓرظداود.
ماًُ مدديدتر مؽارکت بر اقداماتٓ مهمرکدس اظدت کدٍ

ؼُريودان بأد حمًر داؼدهٍ باؼدىدح بدٍ َمدٕه جُدت
برآيرد مٕسان مؽارکت ؼُريودان در مددٔرٔت پعدماودَا
آن َم در حًلّ پعماود خاوگٓ بعٕار اَمٕدت دارد .بدا
تًجٍ بٍ م احث مىرح ؼدٌح َدش اظاظٓ از اوجدا أده
پددصيَػح ؼىاظددأٓ مٕددسان مؽددارکت ؼددُريودان در
مدٔرٔت پعماود خاوگٓ اظدت کدٍ بدا تًجدٍ بدٍ َددش

ؼُريودان بأد اوجا دَىد تا از أده ورٔدب بدا مددٔرٔت

اظاظدٓ تدشٕدبح اکىددًن أده ظدؤال مىددرح اظدت کددٍ

َمکارْ کىىد (ررّٕٓ ي َمکارانح  .)68 :1389تريَدٓ
مؽدارکت را يظدٕدٍاْ بدراْ رظددٕدن بدٍ َددش ي رؼددد

ؼُريودان وًاحٓ مصهددگ ؼدُر مؽدُد تدا بدٍ حدد در
مدٔرٔت پعماود خاوگٓ مؽارکت دارودد ي بدٍ ِدًامدٓ

آتآَ َاْ اجهمآِ ي تؽدًٔب پدٕػتدامٓ در رّایٕدت

در مٕددسان مؽددارکت ؼددُريودان وددًاحٓ مصهدددگ ؼددُر

َاْ مدددٓ بدٍؼدمار مدٓآيرودد ي َددش آن اظدت کدٍ
ظاخهار تفمٕمتٕرْ مددٓ بأدد مداخددٍ ؼدُريودان را

مؽدُد در مدددٔرٔت پعدماود خدداوگٓ تاثٕرتد؟ار اظددت

در مًلدًِاتٓ کددٍ معدهشٕما بددا وٕازَداْ آوددان مددرت ه
اظتح تؽًٔب ي تعُٕل کىد
در جُان امدريز مؽدارکت َدر بدٍ بٕؽدهر مدرد در
(.)peris & et al, 2011: 14

تمدا زمٕىدٍَددا از ئصتدَٓداْ ِمدددِ جامّدّ مدددوٓ ي
تًظُ ٔارهگٓ ٔک کؽًر ؼىاخهٍ مٓ ؼدًد .در أده مٕدان
مؽارکتح وٍ تىُا از مًلًِات ي اَدداش اظاظدٓ تًظدّّ
اجهمآِ ي اقهفادْ در َر کؽًر بٍؼمار مدٓآٔددح بدکدٍ
ابسارْ مؤثر در تدشب اَداش تًظّّ پأددار وٕدس مدعدً
مددٓؼددًد (رٕددريز زارَ ي َمکددارانح  .)2 :1390امکاوددات
مدديد ديیت َا در رظداودن خددمات بدٍ مدرد ٔکدٓ از

َم ىٕه بٍ تاايتٓ بٕه وًاحٓ مصهدگ ؼُر مؽدُد در
مٕسان مؽارکت بدراْ مددٔرٔت پعدماود خداوگٓ يجدًد
دارد ي در وُأدددت بدددا تتٕٕدددر مهتٕرَدددأٓ َماوىدددد:
جىعٕتح تدفٕالت ي تريٌ َاْ ظدىٓ مٕدسان مؽدارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت پعماود خاوگٓ بدٍ تادايتٓ مدٓ
کىد با تًجٍ بٍ َدش ي ظؤاالت بٕانؼددٌح ررلدٍَٕداْ
ِدمٓ بٍ ؼرح زٔر مىرح اظت:
 ؼُريودان وًاحٓ مصهدگ ؼُر مؽدُد در مددٔرٔتپعماود خاوگٓ مؽارکت مهاايتٓ دارود.
 بٕه پأگاٌ اجهمآِ ي اقهفادْ با مٕسان مؽدارکتؼُريودان در مدٔرٔت پعماود خاوگٓ رابىٍ يجًد دارد.

مُم ترٔه دالٔل وٕاز بٍ مؽارکت مرد در بروامٍَا اظدت

 -مٕاوگٕه مؽارکت ؼُريودان در مددٔرٔت پعدماود

( .) Michael, 1984: 40مؽارکت ِمًمٓ ررأىددْ مدؤثر
اظدت کددٍ از ورٔددب آنح مددرد اؼددصاؾ ٔددا تددريٌَدداْ

خاوگٓ با کىهرل جىعٕتح تدفٕالتح تدريٌَداْ ظدىٓ
تااي ت ومٓکىد.

ظازمان ٔارهٍ مٓ تًاوىد بٍ ت ادل اوالِاتح بٕدان ِشٕددٌ ي

مثاوٓ وظرْ تحقٕق

ارائّ وٍر بپردازود ي از تًاودأٓ الز بدراْ تفدمٕمظدازْ
برخًردار ؼًود (.)finger, 2002: 101

تًظددّّ مؽددارکهٓ در دَددّ 1950بددريز ٔارددت ي

با تًجٍ بٍ أىکٍ مدٔرٔت پعماودَا در ؼدُر مؽدُد

کدارتساران اجهمدآِاْ کددٍ در اثدر وادٔددٌاوگاؼددهه ْ

بىدٔه ظال در حدال رّایٕدت اظدت ي از آنجدأٓ کدٍ
ؼُر مؽُد بٍ یداي جمّٕهٓ ي تّدداد تردؼدگران ٔدک

واّددان اـدددٓ پددريشٌ َددا ي ؼکعددت ایگًَدداْ وصعددهٕه
تًظٍّح از دراَ از راَ رد باال بدٍ پدإٔه تًظدٍّح وداامٕدد

اظددهاىا در کؽددًر ي َم ىددٕه مدددٔرٔت پعددماودَا

ؼدٌ بًدودح آن را بٍ کدار تررهىدد

(.)Botchway, 2001: 135
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زٔرا براْ تدکٕم آنح وٕاز بٍ بروامٍرٔسْ از پإٔه بدٍ بداال
ي ارت ان بدٕه َمدّ مؤیادٍَداْ مًجدًد در أد ه زمٕىدٍ

ؼُرْ بدٍ بُهدرٔه ؼدکل ِمدل کىدد ( Chakarbarty,

 .)2001: 23مؽدارکت ّٔىدٓ مدرد معدهشٕما در ررآٔىدد

يجددًد دارد ( .)Wang, Xiaojun et al, 2008: 86در
ررأىددد مؽددارکت بأددد بددر ترکٕدد کارؼىاظددٓ رىددٓح
تفمٕم ظازْ ظالٔب ي ارزغ َاْ ِشالوٓ ي ت ادل مهشابل
اظهدالالت ي اودٔؽٍ َا تکٍٕ کرد)Renn, 2006: 34l(.

دي دَدّ ت؟ؼددهٍ مؽدارکت در جًامددُح اَمٕدت ئددصٌاْ

امددريزٌ لددريرت مؽددارکت ؼددُريودان در بُ ددًد
يلّٕت کای دْ ي اجهمآِ بدر کعدٓ پًؼدٕدٌ وٕعدت.

کع کردٌ اظت (وًابصػ ي وّٕمٓح  .)2 :1390ماُدً
مؽارکت در وًل حٕدات ودًالوٓ خدًدح ريودد تکامدل ي

تجربٍ کؽًرَاْ مصهددگ جُدان در ودرحَداْ تًظدّّ

دترتدًوٓ را پؽدت ظدر ت؟اؼددهٍ ي بدٍ اقهمداْ ؼددرأه

ؼُرْ وؽدان مدٓدَددح اجدراْ ودرحَدا در بعدٕارْ از
مًارد از تًان ديیت خارج اظت .مًرشٕت ورحَدا در تدري

زماوٓ ي مکاوٓ خًد تّارٔگ مهاايتٓ درٔارتکردٌ اظت.
پٕػ از تفمٕمتٕرْ دربارِ ؼدًِٕ مؽدارکتح بروامدٍ

مؽارکت مردمٓ ي وُادَاْ مددٓ اظت ي تىُا بدا جدد

رٔددسان بأددد در مرحد دّ وصع د ت اَددداش کدددٓ بروامددٍ را

اِهماد ِمًمٓح تؽًٔب مرد در مراحدل مصهددگ ودرح ي
اظهاادٌ از مؽايرِ ِمًمٓ باِث مٓؼًد کدٍ ودرحَدا در

مؽصؿ کىىد )Cole, 1975: 781(.دٔدتاٌَداْ ردعدآ
در زمٕىّ مؽدارکت از وٍرٔدٍ َداْ مصهددگ در خفدًؾ

مرحدّ ايل تا حديد زٔدادْ در تددئه اَدداش ي قابدٕدت

ظاخهار ي ِمدکرد حکًمتَاْ مددٓ بٍودًر اخدؿ ي از

َداْ اجرأددٓ بددا مًرشٕدت َمگددا باؼددىد ي در وُأددت

وٍرٍٔ َاْ مصهدگ در زمٕىّ مؽدارکت کدارترْ بدٍودًر

بهًاوىد با اتکا بر دادٌ َاْ مًثبح وٕازَدا ي پؽدهًاوّ مدرد ح
مًرشٕت خًد را تممٕه کىىد (داوػپدًرح  .)2 :1388در

اِم وؽات مٓتٕرد .در دٔدتاٌَا ي وٍرٍَٔاْ مؽدارکتح
دي رئکدرد ِمددٌ تدددت ِىدًان وگددرغ خدرد ي وگددرغ

زمان حالر اتر وگدًٕٔم کدٍ مؽدارکت بدٍِىدًان معدهدٍ

کالن يجًد دارد کٍ در ظىل خردح بر اوگٕدسٌَداح تدرأػ

حٕاتٓ ي اظاظٓح دظتکم بٍ ِىدًان پدٔددٌاْ ظدًدمىد
پ؟ٔررهٍ ؼدٌ ي بر أه ررق اظدهًار اظدت کدٍ مؽدارکت

َا ي ررهارَا تاکٕد مٓ ؼًد ي در ظىل کدالنح زمٕىدٍَداح
ؼرأه ي ِىاـر ظداخهارْ مدًرد تًجدٍ قدرار مدٓ تٕدرد

(.)Lowe et al, 2005: 14

 )Royterz, 1994: 118(.با أده کدٍ ق دل از دَدّ 1950

ٔکددٓ از مؽددکالت ي لددّگ َدداْ مدددٔرٔت ؼددُرْ
رشدددان بُدداربً مؽددصؿ بددٍ مىٍددًر بُددرٌتٕددرْ از

َم ؼُريودان در تفدمٕمتٕدرْ َداْ ِمدًمٓ دخایدت
داؼهىد اما در أه زمان مؽارکت بدٍِىدًان حشدٓ بدراْ

مؽارکت ؼُريودان اظدت .در حدال حالدر تتٕٕراتدٓ در

ؼُريودان درآمد .بٍوًر خالـدٍ مؽدارکت ؼدُريودان از

م اوٓ مدٔرٔت ؼُرْ ـدًرت پ؟ٔررهدٍ اظدت کدٍ أده
تتٕٕرح ظدمت ي ظدًْ مردمدٓ ؼددن را بدٍ خدًد تررهدٍ

ٔددک تسٔىددٍ در دَددّ  1950بددٍ ق ددل در دَددّ  1960ي
 1970ي در آخدر بدٍ وٕدداز در دَدٍَدداْ  1980ي 1990

اظت .بر أه اظاض از ايیًٔت َداْ بداالْ ظٕاظدتَداْ

ت دٔل ؼدٌ اظت (اـترپًرح .)3 :1387

مدٔران ؼدُرْ ي مددٔرٔت ؼدُرْح أجداد زمٕىدٍَدأٓ
براْ جد مؽدارکت مردمدٓ اظدت .مؽدارکت مدرد در

ظابشّ ظٕعهمَاْ مدرن مدٔرٔت مدًاد زأدد جامدد
ؼدُرْ در کؽدًرَاْ ـدىّهٓ بدٍ اياخدر دَ دّ  1930ي

وراحٓح اجدرا ي ارزٔدابٓ بروامدٍ َداْ ؼدُرْ ٔدک اـدل

ايأددل دَددّ  1940ي در مجددامُ ِدمددٓ ي ريؼددىاکرْ

اظاظٓ در مدٔرٔت ؼُرْ اظت .مددٔرٔت ؼدُرْ بأدد

ظابشّ مًلًَ بٍـًرت مکهً

بٍ اياظه دَّ  1910بدر

بهًاود در پاظخدادن ي غد دٍ بدر مددديدٔتَدا ي معدائل

مٓتردد .اتدر بدٍ در آن ريزَدا ظٕعدهم مددٔرٔت مدًاد

بٕؽهرح بُهر از کمبًدن آناظت

تٍُٕ ورح حمًر دارود ي ِاليٌ بر تاثٕرت؟ارْ بدر ررآٔىدد
مٓ تًاوىدح آن را کىهرل کىىد ()Sanoff , 2000: 8

مؽارکت پٕؽٕىٍاْ بٍ قددمت تدارٔخ دارد امدا ودٓ
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زأد جامد ؼُرْ بعٕار ظادٌ بدًدٌح يیدٓ پأدٍ ي اظداض


اثر آن ظًدمىدْ َداْ اقهفدادْ حدديد دي مٕدٕدًن دالر

2

ِدمٓ داؼدت (ررٔشدٓ ي َمکدارانح  .)2 :1388از ايأدل

براْ ٔک ظال أجاد کردَ .م ىٕه اض.جدٓ .بدارودٓ ي

دَّ  1360وؽاوٍ َأٓ از تًجٍ بٕؽهر بدٍ ظٕعدهمَداْ
مددٔرٔت مدًاد زأدد جامدد ؼدُرْ در ؼدُرَاْ بددسر

َمکاران ( )2006در تدشٕشٓ بدا ِىدًان «ارزٔدابٓ مدًاد
زأد جامد ؼُرْ در يیس»ح بٍ أه وهٕجٍ رظدٕدٌاودد کدٍ

مؽاَدٌ ؼد ي آَعدهٍآَعدهٍ بدٍ ظدأر ؼدُرَا رظدٕد.

 36درـددد مددًاد زأددد ؼددُرْ مىىشددٍ را مددًاد قابددل

پعماود ؼُرْ براظاض تّرٔدگ آشاودط مددٕه زٔعدت
آمرٔکا ؼامل پعماودَاْ تًیٕدؼدٌ از مىابُ معدکًوٓ ي

بازٔارتح  16/5درـد را مًاد قابل تجسٔدّ بًٕیدًشٔکٓح دي
درـددد را تجُٕددسات ایکهريوٕکددٓ ي  8درـددد آن را مددًاد

تجددارْ ي مؤظعدداتٓ ماوىددد ادارات ديیهددٓح مدددارض ي

زأد خىرواك تؽکٕل دادٌ اظت.

غٕرٌ اظت کٍ بأد بدٍ ؼدکل اـدًیٓ جمدُآيرْ ي دردُ
تدددردد (پًراـترظدددىگابٕه ي دٔىاريوددددْح .)2 :1390

غاددًرْ ي َمکدداران ( )1387در پصيَؽددٓ تدددت
ِىًان «امکان ظىجٓ اظدهشرار ظٕعدهم بازٔاردت از م ددأ

ظٕعهم مددٔرٔت پعدماود مجمًِدٍاْ از رّایٕدتَدأٓ

مًاد زائد ؼُرْ قدم از ورٔدب بررظدٓ مٕدسان مؽدارکت

اظت کٍ براْ ظاماندادن پعدماودَاْ جامّدٍ بدٍ ريغ

مردمٓ ي پهاوعٕل َاْ بازٔاردت مدًاد زائدد ؼدُرْ» بدٍ

َاْ مُىدظٓ ي بُداؼه ٓ ـدًرت مدٓتٕدرد (ِ ددیٓ ي
حبایدُٓح  .) 105 :1390پعماود بٍ بروامٍرٔسْح کىهدرل

أه وهأج رظٕدود :تدئه ي اجراْ بروامٍَداْ آمًزؼدٓ
با ابسارَاْ مىاظ جُدت تدريٌَداْ َددش مُدمتدرٔه

ي أجاد ٔک ظٕعهم جامُ وٕاز دارد کٍ مُم تدرٔه آنَدا

وشػ را در خفًؾ ارسأػ آتدآَ ي وگدرغ ؼدُريودان

بر پأّ کاَػ از م دأح بازٔارتح پردازغ ي ت ددٔل ي دردُ
پعماودح اوالَرظاوٓ ي ارتشاْ ظىل آتدآَ ؼدُريودان

داؼهٍح َم ىدٕه جمدُآيرْ اقدال بازٔدارهٓ بدا بروامدٍ
رٔسْ مىاظ ح يجًد مراکس تدًٔلتٕرودِ اقدال بازٔدارهٓ

اظهًار اظت (ابرإَمٓ ي بٕدخهٓح  .)3 :1391مددٔرٔت

ؼُريودان ي داؼهه مىاّدت اقهفدادْ بدراْ ؼدُريودانح

پعماود ِمدکردْ مُىدظٓ اظت أه معهدٍ بدا رؼدد ي
تکامل تکىًیًشْ جًامُ مرت ه بًدٌ ي َمدراٌ بدا رًأددْ

از راٌ َدداْ ارددسأػ مؽددارکت ؼددُريودان در بازٔارددت
مؽصؿ تردٔد .از دٔگر پصيَػَاْ اوجدا ؼددٌ در أده

کٍ داردح مؽکالت او ًَٓ را بٍيجًد آيردٌ کٍ تًجدٍ َدر

زمٕىددٍ «وشددػ ررَىدد ظددازْ ِمددًمٓ در مدددٔرٔت

بددٍ بٕؽددهر بددٍ پعددماود را اجهىددا واپدد؟ٔر مددٓومأددد
(بًباوًتدًض ي کرٔثح .)2 :1389

پعماودَاْ ؼُرْ» در ظال ( )1387تًظه احمددْ ي
وٕدًرر ِابدٔهزادٌ اظت  .در أه پدصيَػ بدٍ أده وهدأج
رظٕدود :براْ اِمال مدٔرٔت ـدٕل پعدماود ِداليٌ بدر

پٕؽٕىّ تحقٕق
در مًرد مؽارکت در مدٔرٔت پعدماودح مىایّداتٓ در

حمًر ارتان َاْ ٔربه ديیهٓ بٍ ِىًان بدازيْ اجرأدٓح
مؽارکت تًدِ مدرد لدريرْ اظدتَ .م ىدٕه رئٕعدٓ

جُان ي أران اوجا ؼدٌ اظت کٍ در أه جا بٍ خالـٍاْ

ظرآظٕا ي معًّد مىًرْ ( )1387در مىایٍّاْ تددت

از وهأج برخٓ از آنَا اؼارٌ مٓؼًد:
ظددم  )2000( 1در مىایّدٍاْ تددت ِىدًان «بروامدّ

ِىدًان « بررظددٓ مٕددسان آتدآَ ي مؽددارکت ؼددُريودان

بازٔارت پالظهٕک در ريماوٓ» بىٕه ِىًان کدرد کدٍ بدا
اجراْ دقٕب بروامّ بازٔارت پالظهٕک در ريماوٓ مٓتدًان
 4000ته مًاد پالظهٕکٓ را در ظال بازٔارت ومدًد ي در
4- Salem

اًَازْ در زمٕىّ بازٔارت مدًاد زائدد» مًرشٕدت ودًالوٓ
مدت بروامّ بازٔارتح در ـًرتٓ ِمدٓ اظدت کدٍ دالٔدل
یسي مؽارکت تًظه ِمً مرد درك ي پ؟ٔررهٍ ؼًد.

5- S.J.Barli
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حعدهزادٌ مشدد ي زَدرا رلداپًر ( )1388در مشای دّ
خًد با ِىًان «مدٔرٔت جسء ئدصِ پعدماود خداوگٓ» در

مؼررٓ محذيدِ مًرد مغالؼٍ
کالن ؼدُر مؽدُد در حاؼدّٕ جىدًبٓ کؽدگريد بدا

مؽُد بدٍ أده وهٕجدٍ رظدٕدود کدٍ پعدماودَاْ ئدصٌ

مصهفات جترارٕأٓ  59درجٍ ي  36دقٕشّ ودًل ؼدرقٓ
ي  36درجٍ ي  7دقٕشّ ِرق ؼمایٓ بدا مهًظده ارتاداَ

مجمًِا  0.25درـدد از کدل پعدماودَاْ ريزاودّ جمدُ
آيرْؼدِ خاوگٓ أه ؼُر را تؽکٕل مٓدَدد .ررَدادْ
( )1389در مشایّ خًد تدت ِىدًان «ارزٔدابٓ مؽدارکت
مرد در پريشِ ؼُر ظایم کًْ ظدٕسدٌ آبدان در تُدران»
وؽان داد کٍ مٕسان مؽارکتح ظىل ظدًاد ي ؼدتل تداثٕر
مّىٓدارْ بر رلأت مرد از پريشِ ؼُر ظایم در مىىشدّ
مدًرد مىایّددٍ دارد ي ِدًامدٓ بددًن اِهشداد بددٍ اَمٕددت
مؽارکتح آؼىأٓ ي رلأت از رّایٕت َاْ اوجدا تررهدٍح

حديد  970مهر بٍ مرکسٔدت حدر مىُدر امدا رلدا (َ)
ؼىاظأٓ مٓ ؼًد .أه مدديدٌ حد راـل رؼهٍکًٌَداْ
آالداْ ،بٕىدایًدح کپدٍداْ و َسارمعدجد قدرار دارد (مددارٓح
 .)136 :1387ؼُر مؽُد از ؼدُرَاْ اظدهان خراظدان
رلًْ بًدٌ ي از وٍدر جمّٕدت ديمدٕه ؼدُر کؽدًر بدٍ
حعا مٓ آٔد أه ؼُر داراْ ظدٍ بصدػح ظدٍ ؼدُر ي
 11دَعهان اظت (مرکس آمار أرانح .)1390

مٕسان مؽارکت ق دٓ ي ظه تاثٕر مّىٓدارْ بدر آمدادتٓ
براْ مؽارکت در ورحَاْ آتٓ مىىشّ مًرد مىایٍّ دارد.

ؼکل  : 1وقؽّ مًقؼٕت ؼُر مؽُذ در وظاآ تقعٕمات ظٕاظٓ
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ريغ تحقٕق




ٔاریٍَاْ تحقٕق

پصيَػ حالر از وٍدر مإَدت ي َددشح کداربردْ –
تًظٍّاْ ي از یداي ريغ اوجا تدشٕب پٕمأؽٓ اظدت.

از کل حجم ومًودٍح بٕؽدهرٔه اردراد در تدريٌ ظدىٓ
40- 49ظایٍح  105وار ( 32/6درـدد) ي کمهدرٔه اردراد
در تددريٌ ظددىٓ بدداالْ  50ظددالح  45واددر ( 14درـددد)

جامّدددٍ آمدددارْ مدددًرد مىایّدددٍ در أددده پدددصيَػ را
ظرپرظهان خاوًار وًاحٓ ؼػتاوّ ؼُر مؽدُد تؽدکٕل
مٓدَد کٍ  389625وادر مدٓ باؼدىد .حجدم ومًودٍ بدا

اظت .از مجمًَ  322وار پاظصگًح تّداد  130وادر مدرد
( 40/4درـد) ي  192وادر زن ( 59/6درـدد) بدًدٌاودد.
بٕؽهرٔه پاظصگًٔان ؼتل خًد را آزاد ي َم ىدٕه اکادر

اظهاادٌ از ررمًل کًکران  322وار تّٕٕه ي بدا تًجدٍ بدٍ
تّددداد ظرپرظددت خدداوًار در ظددىل وددًاحٓ ي بددٍ ريغ

آوان مدرك خًد را دٔپدم اٌُار کردٌاود.

تفادرٓ ظادٌح پرظؽىامٍ در بٕه آن َا تًزُٔ ؼدٌ اظت.
بٍ مىًٍر تّٕٕه قابدٕت اِهماد ٔا پأأٓ ابدسار اوددازٌ

بدٍ مىٍدًر ظدىجػ مٕدسان مؽدارکت ؼددُريودان در
مدٔرٔت پعماود خداوگٓ در بدٕه ودًاحٓ مصهددگ ؼدُر

تٕدرْ تدشٕدب (پرظؽددىامٍ)ح آزمدًن مشددماتٓ بددر ريْ

مؽدُد ي تّٕدٕه تاددايت مّىدادارْ آن از آزمدًن آمددارْ

تّداد  30وار اوجا تررت .آیاداْ کريو داب بدراْ بصدػ
َدداْ مصهدددگ پرظؽددىامٍ  0/862بددٍدظددت آمددد کددٍ

کريظکاليایدٕط اظدهاادٌ ؼدد .وهدأج حاـدل از آزمدًن
مىابب جديل ٔک بٕاوگر آن اظدت کدٍ در بدٕه ودًاحٓ

وؽاندَىددِ قابدٕدت بداالٔٓ از اِهمداد ي اومٕىدان ابدسار

مصهدددگ ؼددُر مددًرد مىایّددٍ از وٍددر مٕددسان مؽددارکت

مدًرد تدشٕدب اظددت  .در أده پددصيَػ جُدت تجسٔددٍ ي
تددٕل اوالِدات حاـددٍ از تددٕدل َداْ آمدار تًـدٕآ

ؼدُريودان در مددٔرٔت پعددماود خداوگٓ تدا ظددىل 99
درـد تاايت مّىادارْ (  )sig;0/ 000يجًد دارد.

ؼدامل ؼداخؿ َداْ مرکددسْ ي آمدار اظدهى اوٓ ؼددامل
آزمًنَاْ آمارْ کريظکاليایٕطح مدهيأهىدٓ ي لدرٔ
َم عهگٓ اظپٕرمه اظهاادٌ ؼدٌ اظت.
جذيل  : 1مقأعّ مؽارکت ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ خاوگٓ
آمارِ کريظکال

مؤیاٍ

مّىادارْ

وهٕجٍ

يایٕط
28/03

مقأعّ مؽارکت ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

تإٔد
**0.000

∗

** ظىل مّىادارْ %99

جذيل : 2مقأعّ مؽارکت ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ در وًاحٓ مخیلف ؼُر مًرد مغالؼٍ تٍ تفکٕز مؤلفٍَا
نمارٌ
مؤلفٍ

مٕاوگٕه
واحٍٕ 1واحٍٕ2

واحٍٕ3

واحٍٕ  4واحٍٕ 5

کمز رکرْ

3/41

3/12

2/66

کمز مالٓ

3/41

3/18

2/57

2/87

َمکارْ ػملٓ
کمز در تصمٕمگٕرْ

3/33
3/31

3/29
3/38

2/75
2/84

3/01
3/29

رػأت قًاوٕه

3/72

3/25 3/43

3/50

جمغنيرْ زتالٍَا
تازٔارت زتالٍَا

3/41
3/64

3/25 3/40
3/38 3/52

3/29
3/49

واحٍٕ  6جمُ

کريظکال
يالٕط

مؼىادارْ

3/23

3/04

3/09

19/064

**0.002

3/06

3/13

2/99

31/249

**

3/06
3/23

3/29
3/31

3/09
3/20

20/590
10/553

**

0.001
**0.004

3/46

3/34

3/44

17/372

*0.042

3/56
3/56

3/43
3/34

3/36
3/48

2/917
4/641

0.461NS
0.713NS

3/09

مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

NS

ِد مّىادارْ

0.000
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اوالِات مىدرج در جدديل دي وؽداندَىددِ تادايت
مّىادار برخٓ از مؤیاٍ َا ؼامل :مؤیادٍَداْ ارائدّ کمدک

مٕاوگٕه  3/09در رت ٍ َاْ بُدار ي پدىجم قدرار دارودد.
در وُأت مؤیاّ ارائّ کمک رکرْ بٍ مدٔران بدا مٕداوگٕه

رکرْح رىٓ ي تصففدٓ بدٍ مددٔرانح ارائدّ کمدک مدایٓح

 3/05در رت ّ ؼؽ م اظت .الز بٍ کدر اظدت کمهدرٔه

َمکارْ ِمدٓ –اجرأٓح کمدک در تفدمٕمتٕدرَْداْ
مددٍاْ تا ظىل  99درـدد ي مؤیادّ رِأدت قدًاوٕه بدا

مٕاوگٕه وٍرات پاظصگًٔان مربًن بٍ مؤیاّ ارائدّ کمدک
مایٓ با مٕاوگٕه  2/99بًدٌ اظت.

مّىددادارْ در ظددىل  95درـددد بددا اظددهاادٌ از آزمددًن

در ٔک وهٕجٍتٕرْ کدٓ مٓ تدًان ا ِدان داؼدت کدٍ

آمدارْ کريظدکاليایدٕط در بدٕه ودًاحٓ مصهددگ مدًرد
مىایٍّ اظتح اما در مؤیاٍَداْ دٔگدر ؼدامل کمدک بدٍ

بٕؽددهرٔه مٕددسان مؽددارکت ؼددُريودان در مدددٔرٔت
پعماودَاْ خاوگٓ در تمامٓ مؤیاٍَا غٕر از مؤیاٍَداْ

اوجا ررأىد بازٔارت زبایٍ َا ي کمدک بدٍ جمدُآيرْ بدٍ

کمک در تفمٕمتٕرْ َاح کمک بٍ جمُآيرْ زبایٍَداْ

مًقُ زبایٍَداْ خداوگٓ تادايت مّىدادار حاـدل وؽددٌ
اظت .در ياقُ رشه در مًرد دي مؤیاّ اخٕدر تادايت بدٕه

مربًن بٍ واحّٕ دي از مىىشدّ ٔدک ؼدُرْ اظدت .در دي
تسٔىّ اخٕر بٍ ترتٕ ح پعصگًٔان واحٕدّ ظدٍ از مىىشدّ

مؽارکت در وًاحٓ مصهدگ يجًد وددارد ي در مؤیادٍَداْ

ٔددک ي واحٕددّ ٔددک از مىىشددّ پددىج بٕؽددهرٔه مٕددسان

دٔگر در مٕسان مؽدارکت ؼدُريودان تادايت يجدًد دارد.
بىابرأه پاظختًٔان بعهگٓ بٍ أه کدٍ در کددا واحٕدٍ

مؽددارکت را در مدددٔرٔت پعددماود داؼددهٍاوددد .کمهددرٔه
مٕاوگٕه وٍدرات پاظدصگًٔان در اکادر مؤیادٍَداح غٕدر از

زودتٓ مٓکىىدح مکان زوددتٓ آنَدا باِدث اردسأػ ٔدا

مؤیاّ کمک بٍ بازٔارت زبایٍ َاْ مربًن بدٍ واحٕدّ ٔدک

کاَػ مؽارکت در برخٓ مؤیاٍ َا ؼددٌ يیدٓ در برخدٓ

از مىىشدّ دي اظدت .در مؤیادّ اخٕدرح کمهدرٔه مٕدداوگٕه

مؤیاٍ َا ؼامل رِأت قدًاوٕه ي مشدررات ؼدُرْح کمدک
بٍ اوجا ررأىد بازٔارت زبایٍ َدا ي کمدک بدٍ جمدُآيرْ

مؽارکت در واحّٕ دي مىىشّ پىج بًدٌ اظت.

بٍمًقُ زبایٍَا واحّٕ زودتٓ ؼان تاثٕرْ بدر ريْ مٕدسان
مؽارکت ودارد.
َمددانوددًر کددٍ در جددديل دي مؽدداَدٌ مددٓؼددًدح
بٕؽهرٔه مٕاوگٕه وٍرات پاظصگًٔان مربدًن بدٍ مؤیادّ
کمک بٍ اوجا ررأىد بازٔارت زبایٍ َا بدا مٕداوگٕه 3/48
کٍ در رت ّ ايلح ظپط مؤیادّ رِأدت قدًاوٕه ي مشدررات
ؼُرْ با مٕاوگٕه  3/ 44در رت دّ دي ح َم ىدٕه مؤیادّ
کمک بٍ جمُآيرْ زبایٍَدا بدا مٕداوگٕه  3/36در رت دّ
ظددً قددرار دارد .بىددابرأهح بٕؽددهرٔه مٕددسان مؽددارکت
ؼدُريودان از مٕدان مؤیادٍَدداْ بررظدٓؼددٌ در زمٕىددّ
بازٔارت زبایٍح رِأت قًاوٕه ي مشدررات ؼدُرْ ي کمدک
بددٍ جمددُآيرْ زبایددٍ َددا اظددت ي در أدده ظددٍ مؤیاددٍ
ؼُريودان تمأدل بٕؽدهرْ بدراْ مؽدارکت وؽدان مدٓ
دَىدد .در ادامدٍح مؤیادّ کمددک در تفدمٕمتٕدرَْدا بددا
مٕداوگٕه  3/20ي مؤیادّ َمکدارْ ِمددٓ – اجرأدٓ بدا
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ؼکل  : 2مٕاوگٕه مؽارکت ؼُريوذان در وًاحٓ مًرد مغالؼٍ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

برو دب ومدًدار ؼدمارِ ٔدکح از مٕدان ودًاحٓ مدًرد

مىایٍّ بٕؽدهرٔه مٕدسان تًیٕدد ( 83تده در ريز) اظدت.

مىایٍّح ؼدُريودان واحٕدّ دي از مىىشدّ ٔدک بٕؽدهرٔه

واحٕ دّ دي مىىشددّ دي بددا مٕدداوگٕه  3/22ي واحٕ دّ ٔددک

مٕسان مؽدارکت را در مددٔرٔت پعدماودَاْ خداوگٓ بدا
مٕاوگٕه  3/46داؼهٍاود ي أده واحٕدٍ در رت دّ ايل قدرار

َمٕه مىىشٍ بدا مٕداوگٕه  2/ 96در رت دٍَداْ پدىجم ي
ؼؽدددم مٕدددسان مؽدددارکت ؼدددُريودان در مددددٔرٔت

دارد .أه واحٕدٍ بدا داؼدهه بٕؽدهرٔه مٕدسان مؽدارکت

پعماودَاْ خاوگٓ قرار دارودد .در دي واحٕدّ مىىشدّ ديح

ؼُريودانح مٕسان تًیٕد پعدماودَاْ آن حدديد  44تده

ِدٕددرغم پددإٔه بددًدن مٕددسان مؽددارکت ؼددُريودان آنح

در ريز وٕس وع ت بٍ برخٓ از وًاحٓ مًرد مىایّدٍ کمهدر
اظدت .واحٕدّ ظدٍ َمدٕه مىىشدٍ بدا مٕداوگٕه  3/33از

مٕسان تًیٕد زبایؽان وع ت بٍ ظأر وًاحٓ مًرد مىایّدٍ
کمهر اظت .بر اظاض ٔارهٍ َداْ تدشٕدبح اتدر در مکداوٓ

یدداي مؽدارکت ؼدُريودان در رت دّ دي قدرار داردح َدر

ؼددُريودان آن رلددأت بٕؽددهر از ِمدکددرد خددددمات

بىد مٕسان تًیٕد پعماود آن ( 50ته در ريز) اظت.
واحّٕ ٔک مىىشدّ پدىج بدا مٕداوگٕه  3/31در رت دّ

ؼُردارْ داؼهٍ ٔا مٕسان آتآَ ؼدُريودان در مددٔرٔت
پعددماودَا ي َم ىددٕه اِهمدداد آوددان بددٍ ظددازمانَددا ي

ظدددً مٕدددسان مؽدددارکت ؼدددُريودان در مددددٔرٔت

وُادَدداْ مددرت ه بددا بدددث پعددماودَا بٕؽددهر باؼددد

پعدماودَاْ خداوگٓ قدرار داردح َدر بىدد مٕدسان تًیٕدد
زبایّ أه واحٍٕ وع ت بٍ برخٓ از ودًاحٓ مدًرد مىایّدٍ

ؼُريودان آن مکان مؽدارکت بٕؽدهرْ خًاَىدد داؼدت
کٍ َر ظٍ أه ًِامدل در أده واحٕدٍ وعد ت بدٍ ظدأر

زٔاد اظت ( 75ته در ريز) واحٕدّ دي َمدٕه مىىشدٍ بدا

وًاحٓ مًرد مىایٍّ بٕؽهر بًدٌ اظت.

مٕداوگٕه مؽددارکت  3/27در رت دّ بُددار بدًدٌ اظددت.
مٕسان تًیٕد زبایٍ در أه واحٍٕ وعد ت بدٍ ودًاحٓ مدًرد
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ؼکل  : 3وقؽّ ظغح تىذْ مٕسان مؽارکت ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ خاوگٓ تر حعة وًاحٓ
مى ُ :وگارودتانح 1392

براظاض وهأج مىدرج در جديل ظٍح بٕه وًَ ؼتل با
مٕسان مؽارکت ؼُريودان رابىّ مّىدادار يجدًد دارد .بدٍ
ِ ارت دٔگرح وًَ ؼدتل باِدث تادايت مٕدسان مؽدارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت پعماود خاوگٓ در ظىل  95درـد
ؼدٌ اظتَ .م ىٕه مٕدسان تدفدٕالت در َدر خداوًادٌح
ٔکٓ از ًِامل تّٕٕهکىىدِ پأگاٌ اجهمآِ بٍ ؼمار مدٓ
آٔدَ .مانوًر کٍ مؽاَدٌ مٓ ؼدًد بررظدٓ رابىدّ بدٕه
تدفٕالت ي مٕدسان مؽدارکت در مددٔرٔت پعدماودَاْ
خاوگٓ با اظهاادٌ از آزمًن آمارْ اظپٕرمه وؽان داد کدٍ
مٕان ظىل تدفٕالت با مٕدسان مؽدارکت ؼدُريودان در
مدٔرٔت پعماودَاْ خاوگٓ رابىّ مّىادار برقدرار اظدتح
بدٔه مّىا کٍ با ارسأػ ظىل تدفٕالت مٕسان مؽارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت پعماودَاْ خاوگٓ ارسأػ مٓٔابد
ي مٕدسان تدفددٕالت باِددث تادايت مّىددادارْ در مٕددسان
مؽارکت مٓ ؼًدَ .م ىٕه وهأج وؽان داد کٍ بٕه ودًَ

مایکٕت معکه با مٕسان مؽارکتح رابىدّ مّىدادار يجدًد
داردّٔ .ىٓ وًَ مایکٕت معکه بدر ريْ مٕدسان مؽدارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت زبایٍ َاْ خاوگٓ تاثٕر دارد ي باِث
تاايت مّىادارْ در ظىل  95درـد ؼدٌ اظت.
بررظٓ رابىّ مٕان مٕسان َسٔىٍ بدا مٕدسان مؽدارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت پعماود وؽان مٓدَد کدٍ مٕدسان
َسٔىٍ َداْ خاوًارَدا بدا مٕدسان مؽدارکت ؼدُريودان در
مدٔرٔت پعماودَا رابىّ مّىدادارْ دارد ي مٕدسان َسٔىدٍ
باِث تاايت مّىادارْ در مٕسان مؽدارکت مدٓؼدًد .بدر
اظاض آزمًنَاْ تررهدٍ ؼددٌ از بُدار مهتٕدرْ کدٍ بدٍ
ِىًان مهتٕرَاْ پأگداٌ اجهمدآِ – اقهفدادْ در وٍدر
تررهٍ ؼدٌ َر بُار مهتٕدر ؼدامل :تدفدٕالتح َسٔىدٍح
ؼدتل ي ودًَ مایکٕدتح بدا مٕدسان مؽدارکت در مدددٔرٔت
پعددماودَاْ خدداوگ ٓ رابىددّ مّىددادار داؼددهٍ اظددت.
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جذيل  : 3تررظٓ راتغّ وًع ؼغل تا مٕسان مؽارکت
مؤلفٍ

ویٕجٍ

نزمًن

مؼىادارْ

کريظکاليایٕط

*0.040

∗

اظپٕرمه

*

∗

وًع مالکٕت تا مٕسان مؽارکت

کريظکاليایٕط

*

مٕسان َسٔىٍ تا مٕسان مؽارکت

اظپٕرمه

*

مٕسان پأگاٌ اجیماػٓ  -اقیصادْ تا مٕسان مؽارکت
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

اظپٕرمه

*

وًع ؼغل تا مٕسان مؽارکت
مٕسان تحصٕالت تا مٕسان مؽارکت

تإٔد

0.024

∗

0.011

∗

0.027

∗

0.023

با اظدهاادٌ از آزمدًن آمدارْ اظدپٕرمهح بدٕه پأگداٌ

پعددماودَاْ خدداوگٓ رابىددٍ مّىددادار بددًدٌ ي مٕددسان

اجهمآِ – اقهفدادْ ؼدُريودان ي مٕدسان مؽدارکت در
مدٔرٔت پعماود خاوگٓ رابىّ مّىدادار يجدًد .بىدابرأهح

تدفٕالت پاظصگًٔان باِث تاايت مّىدادارْ در ظدىل
 95درـد در مٕسان مؽدارکت ؼددٌ اظدت .بىدابرأهح بدر

با تًجٍ بٍ ظىل مّىادارْ مداظد ٍ ؼددٌح بدٕه پأگداٌ

ريْ أه مهتٕر کىهرل ـًرت مٓتٕدردح امدا رابىدّ تدريٌ

اجهمددآِ –اقهفددادْ ؼددُريودان ي مٕددسان مؽددارکت در
مددٔرٔت پعدماود خداوگٓ رابىدّ مّىدادارْ يجدًد دارد.

ظدىٓ بدا مٕدسان مؽدارکت بدا اظدهاادٌ از آزمدًن آمدارْ
اظپٕرمه مّىادار وؽدٌ اظت .از آن جأٓ کٍ أده مهتٕدر

َم ىددٕه مٕدداوگٕه مؽددارکت ؼددُريودان در مدددٔرٔت

باِدث تتٕٕدر در مٕدسان مؽدارکت ؼدُريودان در وددًاحٓ

پعماودَاْ خاوگٓ در مهتٕرَاْ جىعٕتح تدفدٕالت ي
تريٌ َاْ ظىٓ مًرد بررظٓ قرار تررهٍ اظدت کدٍ وهدأج

مًرد مىایٍّ وؽدٌ اظدت بىدابرأه کىهریدٓ بدر ريْ آن
ـددًرت ومددٓتٕددردَ .م ىددٕه مهتٕددر جىعددٕت رابىددّ

وؽان مٓ دَد:

مّىددادارْ در ظددىل  99درـددد بددا مٕددسان مؽددارکت

بدددٕه مهتٕرَددداْ جىعدددٕت ي مٕدددسان مؽدددارکتح

ؼُريودان داؼت کٍ در وهٕجدٍ بدر ريْ أده مهتٕدر وٕدس

تريٌ َاْ ظىٓ ي مٕسان مؽدارکت ي تدفدٕالت ي مٕدسان
مؽارکت رابىٍ مّىادار يجًد دارد .بدٍ ودًرْ کدٍ مٕدان

کىهرل ـدًرت مدٓتٕدرد .م احدث تًـدٕآ مربدًن بدٍ
مهتٕرَاْ ظهح ظىل تدفٕالت ي تدريٌَداْ ظدىٓ در

تدفدددٕالت پاظدددصگًٔان ي مؽدددارکت در مددددٔرٔت

م احث ق دٓ آيردٌ ؼدٌ اظت.

جذيل  : 4تررظٓ ویأج مخیلف جُت نزمًن ررضّٕ ظًآ
آزمًن

مّىادارْ

مؤیاٍ
مٕسان تحصٕالت ي مؽارکت

اظپٕرمه

*0.024

گريٌ َاْ ظىٓ ي مؽارکت

اظپٕرمه

0/467 NS

جىعٕت ي مؽارکت

مهيأهىٓ

مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

**

0.002

وهٕجٍ
تإٔد

رد

*
*
*
ِ NSد مّىادارْ

وهددأج بررظددٓ مؽددارکت ؼددُريودان در مدددٔرٔت

داروددد ي َم ىددٕه مهتٕرَدددأٓ ماوىددد تدفدددٕالت ي

پعددماودَاْ خدداوگٓ در ظددىل وددًاحٓ وؽددان داد کددٍ
ؼُريودان واحّٕ دي از مىىشّ ٔک ؼُر مؽُد بٕؽدهرٔه

جىعٕت کٍ رابىّ مّىدادارْ بدا مٕدسان مؽدارکت داروددح
داراْ باالترٔه مٕاوگٕه در ظىل أه واحٍٕ بًدٌاود.

مٕداوگٕه مؽدارکت را در مددٔرٔت پعدماودَاْ خداوگٓ
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ظؤال اـدٓ أه اظت آٔا مٕاوگٕه باالْ ًِامدل مدؤثر
بر مؽارکت در أه واحٍٕ ظ اردسأػ مؽدارکت ؼددٌ

يایٕط وؽان داد کٍ :تاايت مٕداوگٕه مؽدارکت در تدريٌ
بىدْ َاْ مصهدگ مربًن بدٍ مهتٕرَدا در ظدىل ودًاحٓ

اظت ٔا ؼرأه مًجًد واحٕدّ دي از مىىشدّ ٔدک مؽدُد

ؼػتاودٍ مّىدادار اظدتح ّٔىدٓ مٕداوگٕه مؽدارکت در

ظ ؼدٌ تا مٕسان مؽارکت ؼدُريودان در أده واحٕدٍ
وع ت بٍ ظأر وًاحٓ بٕؽهر باؼدح براْ پاظدخ بدٍ أده

مدٔرٔت پعماودَاْ خاوگٓ در تمدا تدريٌبىددَْدا در
ظىل واحّٕ دي از مىىشّ ٔک بٕؽهرٔه مٕداوگٕه وعد ت

ظؤال بٍ کىهرل مهتٕرَا در ظىل وًاحٓ پرداخهدٍ ؼددٌ

بٍ ظأر وًاحٓ را دارد .بىابرأه مٓ تًان أهتًودٍ وهٕجدٍ

اظت.
َمانتًوٍ کٍ مؽداَدٌ مدٓ ؼدًدح وهدأج حاـدل از

تررت کٍ ًِامدٓ در واحّٕ دي مىىشدّ ٔدک يجدًد دارودد
کٍ بر مٕسان مؽارکت ؼُريودان تاثٕرت؟ار َعهىد.

کىهرل مهتٕرَدا بدا اظدهاادٌ از آزمدًن آمدارْ کريظدکال
جذيل  : 5کىیرل میغٕرَا در ظغح وًاحٓ مخیلف ي ظىجػ أه میغٕرَا تا اظیفادٌ از نزمًن کريظکاليالٕط
مٕاوگٕه
مهتٕر
مّىادارْ
واحّٕ  1واحّٕ  2واحّٕ  3واحّٕ  4واحّٕ  5واحّٕ 6
تريٌ

ظىل تدفٕالت

جىعٕت

ابهدأٓ

69.1

65.2

38.7

42.4

54.5

50.1

ظٕکل

49.3

47.8

28

35

42.2

39.3

دٔپدم

50

45

22.5

26.2

42.8

40.4

کارداوٓ +

79.3

50.5

32.7

382

48.8

42

مرد

61.5

52.3

32.3

34.1

41.4

35.3

زن

130.6

115.1

73.6

74.5

89.6

82.3

*

0.030

**

0.004

*

0.015

*

0.003

*

0.017

**

0.000
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ؼىاظأٓ ػًامل مؤثر تر مٕسان مؽارکت ؼُريوذان

 -رضأت

وهأج بررظٓ َدا در ظدىل ؼدُر مؽدُدح بدٍ مىٍدًر

َمددانوددًر کددٍ در ومددًدار دي مؽدداَدٌ مددٓؼددًدح

ؼىاظأٓ ًِامل مؤثر بر مؽارکت وؽدان داد کدٍ ِدًامدٓ

بٕؽهرٔه مٕسان رلأت پاظصگًٔان در واحٕدّ دي مىىشدّ

از جمدٍ رلأتح اِهمادح آتآَح تّددب خداور بدٍ مکدانح
باِث تاايت واحّٕ دي مىىشّ ٔک با ظدأر ودًاحٓ مدًرد

ٔک با مٕاوگٕه  3/31بًدٌ ي کمهرٔه رلدأت در واحٕدّ
ٔدددک مىىشدددّ دي بدددا مٕددداوگٕه  2/88بدددًدٌ اظدددت.

مىایٍّ از وٍر مٕسان مؽارکت مٓؼًد.
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ؼکل  : 4مٕاوگٕه رضأت پاظخگًٔان از ػملکرد خذمات ؼُردارْ در وًاحٓ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

بٕؽددهرٔه مٕدداوگٕه وٍددرات پاظددصگًٔان در مٕددان
مؤیاٍ َاْ رلأت از ِمدکرد خدمات ؼدُردارْح مربدًن

پىجمح رلدأت از دردُ زبایدٍ بدا مٕداوگٕه ظدٍ در رت دّ
ؼؽمح رلأت از مامًرٔه جمدُآيرْ زبایدٍ بدا مٕداوگٕه

بٍ مؤیاّ ودًِ جمُآيرْ زبایٍ با مٕداوگٕه  3/23کدٍ در

 2/96در رت ددّ َاددهم قددرار داردَ .م ىددٕه کمهددرٔه

رت ّ ايل ي ظپط رلدأت از ِمدکدرد مدامًرٔه بازٔاردت

مٕدداوگٕه وٍددرات پاظددصگًٔان در مؤیاددٍَدداْ رلددأت

با مٕاوگٕه  3/18در رت ّ دي ح رلأت از ؼدکل ٌداَرْ
ظىل َاْ زبایٍ با مٕاوگٕه  3/11در رت دّ ظدً ح بّدد از

مربًن بٍ مؤیاّ رلأت از ودًِ اوالَرظاوٓ بدا مٕداوگٕه
 2/94اظت  .بىابرأهح کمهرٔه مٕسان رلدأت ؼدُريودان

آن مؤیاّ رلأت از زمان حمل زبایدٍ بدا مٕداوگٕه 3/01

از خدمات ؼُردارْ در وًاحٓ مدًرد مىایّدٍ مربدًن بدٍ

در رت ددّ بُددار ح رلدددأت از ِمدکددرد ؼدددُردارْ در
خفدًؾ رِأددت بُداؼدت بددا مٕداوگٕه  3/02در رت دّ

أه مؤیاٍ ي بٕؽدهرٔه رلدأت مربدًن بدٍ مؤیادّ وددًِ
جمُآيرْ زبایٍ اظت.

جذيل  : 6رراياوٓ رضأت پاظخگًٔان از ػملکرد خذمات ؼُردارْ
خٕلٓزٔاد
زٔاد
میًظظ
کم
خٕلٓکم
رراياوٓ
رراياوٓ رراياوٓ رراياوٓ رراياوٓ
19
122
128
23
30
وحًِ جمغنيرْ زتالٍ
20
122
106
45
29
ػملکرد مأمًرٔه تازٔارت
16
105
131
40
30
ؼکل ظاَرْ ظغل َاْ زتالٍ
16
74
164
37
31
زمان حمل زتالٍ
15
86
148
36
37
رضأت از ػملکرد ؼُردارْ (رػأت تُذاؼت)
17
61
176
42
26
درغ زتالٍ
13
75
159
37
38
مأمًرٔه جمغنيرْ زتالٍ
12
82
143
45
40
وحًِ اعالعرظاوٓ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

مٕاوگٕه
3/23
3/18
3/11
3/02
3/01
3
2/96
2/94
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 -تؼلق خاعر تٍ مکان زوذگٓ

َمانوًر کٍ در ومًدار پدىج مؽداَدٌ مدٓکىٕدد بدا
تًجٍ بٍ مٕاوگٕه َاْ بٍ دظدت آمددٌح بٕؽدهرٔه مٕدسان
تّدب خاور بٍ مکان زودتٓ با مٕداوگٕه  3/23در واحٕدّ

دي مىىشدّ ٔدک بددًدٌ اظدتَ .م ىددٕه کمهدرٔه تّدددب
خاور پاظصگًٔان بٍ مکان زودتٓ ؼان مهّدب بدٍ واحٕدّ
ٔک مىىشّ پىج اظت.

ؼکل  : 5مٕاوگٕه مٕسان تؼلق خاعر تٍ مکان زوذگٓ ؼان در وًاحٓ ؼُرْ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392

 -نگآَ

واحّٕ دي مىىشّ ٔدکح  3/52بدًدٌ کدٍ بٕؽدهرٔه مٕدسان

و ب ومًدار بُدارح مٕدسان آتدآَ ؼدُريودان در زمٕىدّ

آتآَ در وًاحٓ مًرد مىایٍّ اظتَ .م ىدٕه کمهدرٔه
مٕسان آتآَ پاظدصگًٔان در واحٕدّ ٔدک مىىشدّ دي بدا

مهاايت بًدٌ ي در أه بٕهح مٕاوگٕه آتدآَ پاظدصگًٔان

مٕاوگٕه  3/ 30بًدٌ اظت.

مدٔرٔت پعدماودَاْ خداوگٓ در ودًاحٓ مدًرد مىایّدٍ

ؼکل  : 6مٕاوگٕه نگآَ پاظخگًٔان در وًاحٓ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392
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بروامٍ َاْ بازٔارت بدٍ ِددت ظدًدمىدْ بازٔاردت بدراْ


بٍ مىٍدًر ظدىجػ مٕدسان آتدآَ ؼدُريودان بدراْ
مؽارکت در مدٔرٔت پعماود خاوگٓح از َادت مؤیادٍ در

جامّددٍ ي مدددٕه زٔعددت بددا مٕدداوگٕه 3/40ح کدداَػ

پرظؽىامٍ اظهاادٌ ؼد .وهأج وؽان مدٓدَدد بٕؽدهرٔه
آتآَ پاظصگًٔان در مٕان مؤیاٍَداح مربدًن بدٍ مؤیادّ

آیًدتَٓاْ زٔعتمدٕىدٓ بدا کداَػ تًیٕدد زبایدٍ بدا
مٕاوگٕه 3/38ح بّد از آن مؤیاٍ َاْ أجاد رمداْ کدارٓ

حاً مدٕه زٔعت با کاَػ تًیٕد زبایٍ اظت .مٕداوگٕه

با جمُآيرْ زبایٍ ي رًأد اقهفادْ جمدُآيرْ زبایدٍ بدا

آتآَ ؼُريودان در أده مؤیادٍ  3/92بدًدٌح بّدد از آن
مؤیاّ لريرت بازٔارت بٍ مىٍدًر داؼدهه جامّدّ پأددار

مٕاوگٕه ٔکعان  3/36قرار دارود .بىدابرأه بدا تًجدٍ بدٍ
وٍرات پاظصگًٔان کمهرٔه آتآَ آنَا براْ مؽدارکت

با مٕاوگٕه  3/41بٕؽدهرٔه مٕدسان آتدآَ ؼدُريودان را

در مدٔرٔت پعماودَا مربًن بٍ أه دي مؤیاٍ اظت.

بدٍ خدًد اخهفدداؾ دادٌ اظدت .مؤیاددٍَداْ ؼددرکت در
جذيل  : 7رراياوٓ ي مٕاوگٕه نگآَ ؼُريوذان تراْ مؽارکت در مذٔرٔت پعماوذ خاوگٓ
خٕلٓ کم

کم

میًظظ

زٔاد

خٕلٓ زٔاد

مٕاوگٕ

نمارٌ

ررياوٓ

ررياوٓ

ررياوٓ

ررياوٓ

ررياوٓ

ن

ضريرت تازٔارت تراْ داؼهه جامؼّ پأذار

22

35

98

120

47

3 /41

ظًدمىذْ تازٔارت تراْ جامؼٍ

25

30

109

104

54

3 /40

داؼیه اعالػات مىاظة تراْ رخٕرِ زتالٍ

30

37

104

129

22

3 /23

حفظ محٕظ زٔعت تا کاَػ تًلٕذ زتالٍ

15

9

67

125

106

3 /92

داؼیه رضا تراْ زتالّ تًلٕذؼذٌ تا جمغنيرْ زتالٍ

21

40

115

93

53

3 /36

رًأذ اقیصادْ جمغنيرْ زتالٍ

23

35

112

105

47

3 /36

کاَػ نلًدگَٓاْ محٕغٓ تا کاَػ تًلٕذ زتالٍ

21

30

117

113

41

3 /38

مؤیاٍ
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َاْ مرت ه بدا مددٔرٔت پعدماود بدا مٕداوگٕه  3/23در

 -اػیماد

َمانوًر کٍ در ومًدار ؼمارِ  6مؽداَدٌ مدٓکىٕدد
بٕؽهرٔه مٕسان اِهماد پاظصگًٔان بٍ وُادَدا ي ظدازمان

واحّٕ دي مىىشّ ٔک بدًدٌ ي کمهدرٔه مٕدسان اِهمداد بدا
مٕاوگٕه  2/35وٕس در واحّٕ ٔک مىىشّ پىج اظت.

ؼکل  : 7مٕاوگٕه اػیماد پاظخگًٔان در وًاحٓ
مى ُٔ :ارهٍَاْ تدشٕبح 1392
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اِهماد ؼُريودان بٍ وُادَا ي ظازمانَاْ مدرت ه بدا
بدث مدٔرٔت پعماود مدٓ تًاودد ٔکدٓ از ًِامدل اـددٓ

زٔعددت بددا مٕدداوگٕه  2/80بٕؽددهرٔه مٕددسان اِهمدداد
پاظصگًٔان را بٍ خًد جد کدردٌ اظدتح ادارِ بُداؼدت

بددراْ ارددسأػ مؽددارکت در بدددث مدددٔرٔت پعددماودَا

ي ـدا ي ظٕما با مٕاوگٕه ٔکعان از یدداي جدد اِهمداد

باؼد .بر اظاض ٔک ظدؤال در پرظؽدىامٍ مٕدسان اِهمداد
ؼُريودان بٍ وُادَا ي ظدازمان َداْ مدرت ه بدا مًلدًَ

پاظصگًٔان در ٔک رت دٍ بدا مٕداوگٕه  2/73قدرار دارودد
َم ىٕه کمهرٔه مٕاوگٕه وٍرات ؼُريودان مربدًن بدٍ

مدٔرٔت پعماود مًرد پرظدػ قدرار ترردتح در أده جدا

اِهماد بٍ ؼُردارْ بدا مٕداوگٕه  2/48اظدت .بىدابرأهح

َات ظازمان ي وُاد مرت ه مًرد ظؤال ياقُ ؼد.
برو ب جديل 8ح بٕؽهرٔه مٕداوگٕه اِهمداد از مٕدان

پاظصگًٔان کمهرٔه اِهماد را بدٍ ؼدُردارْ ي بٕؽدهرٔه
اِهمدداد را بددٍ وُادَدداْ آمًزؼددٓ داوؽددگاٌ ي آمددًزغ ي

وٍرات پاظصگًٔان مربًن بٍ مؤیاّ اِهماد بٍ داوؽگاٌَدا

پددريرغ داؼددهٍاوددد .بٕؽددهرٔه رراياوددٓ مٕددسان اِهمدداد

با مٕاوگٕه  2/95ي بّد از آن آمًزغ ي پدريرغ بدا 2/94
قرار دارودح بّد از أه وُادَا ظدازمان حااٌدت از مددٕه

پاظصگًٔان بٍ وُادَا ي ظازمان َاْ مدرت ه بدا مددٔرٔت
پعماودَاح اِهماد در ظىل مهًظه اظت.

جذيل : 8رراياوٓ ي مٕاوگٕه اػیماد پاظخگًٔان تٍ وُادَا ي ظازمانَا
نمارٌ

مٕاوگٕه

خٕلٓ کم

کم

میًظظ

زٔاد

خٕلٓ زٔاد

رراياوٓ

رراياوٓ

رراياوٓ

رراياوٓ

رراياوٓ

داوؽگاٌَا ي مراکس نمًزغ ػالٓ

44

60

117

68

33

2 /95

نمًزغ ي پريرغ

23

83

133

56

27

2 /94

حفاظت از محٕظ زٔعت

33

89

124

60

16

2 /80

ادارِ تُذاؼت

28

108

121

50

15

2 /73

صذا ي ظٕما

32

98

128

51

13

2 /73

مذٔرٔت پعماوذ

33

110

134

34

11

2 /62

49

114

125

22

12

2 /48

ظازمانَا

ؼُردارْ
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ویٕجٍگٕرْ ي ارائّ پٕؽىُادَاْ کارتردْ

قدرار ترردت ي ظدپط بدٍ بررظدٓ مٕدسان ارت دان پأگداٌ

بٍ مىًٍر تّٕٕه اخهالش بدٕه ودًاحٓ مصهددگ ؼدُر
مدددًرد مىایّدددٍ در مٕدددسان مؽدددارکت پاظدددصگًٔان در

اجهمآِ -اقهفادْ با مٕسان مؽارکت پرداخهٍ ؼد.
بٍ وًر کدٓ وهأج وؽان داد کدٍ بدٕه ودًَ ؼدتل بدا

مددٔرٔت پعددماود خدداوگٓح از آزمدًن آمددارْ کريظددکال

مٕسان مؽارکتح رابىّ مّىادار يجًد دارد .بررظدٓ رابىدّ

يایٕط اظهاادٌ ؼدٌ اظت کدٍ وهدأج دالیدت بدر تادايت
مّىادارْ مٕان وًاحٓ مصهدگ ؼدُر مؽدُد در مددٔرٔت

بدددٕه تدفدددٕالت ي مٕدددسان مؽدددارکت در مددددٔرٔت
پعماودَاْ خاوگٓ با اظهاادٌ از آزمًن اظدپٕرمه وؽدان

پعماود خاوگٓ داردَ .م ىٕه بدا َددش بررظدٓ رابىدّ

داد کددٍ مٕددان ظددىل تدفددٕالت بددا مٕددسان مؽددارکت

بددٕه پأگدداٌ اجهمددآِ  -اقهفددادْ ي مٕددسان مؽددارکت
ؼُريودان در مدٔرٔت پعماودَاْ خاوگٓح ابهدا بدٍودًر

ؼددُريودان در مدددٔرٔت پعددماودَاْ خدداوگٓح رابىددّ
مّىادار يجًد دارد .وهأج رابىّ ودًَ مایکٕدت معدکه بدا

جداتاودٍ ارت ددان َددر ٔدک از ؼدداخؿَدداْ اقهفددادْ ي

مٕسان مؽارکت وؽان از يجًد ارت دان مّىدادار بدٕه ودًَ

اجهمآِ با مٕسان مؽارکت پاظدصگًٔان مدًرد ظدىجػ

مایکٕدت معددکه ي مٕددسان مؽدارکت اظددت ّٔىددٓ وددًَ
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مایکٕت معکه بدر ريْ مٕدسان مؽدارکت ؼدُريودان در



پٕؽىُادَأٓ در جُت تُثًد ي ارسأػ مؽدارکت

مدٔرٔت پعماودَاْ خداوگٓ تداثٕر دارد .بررظدٓ رابىدّ

ؼُريوذان در مذٔرٔت پعماوذ خاوگٓ

مٕان مٕسان َسٔىٍ با مٕسان مؽارکت وؽان مدٓدَدد کدٍ
مٕسان َسٔىٍ َاْ خاوًارَا با مٕسان مؽدارکت ؼدُريودان

الف  -پٕؽىُادَاْ کلٓ

در مدددٔرٔت پعددماودَا ارت ددان مّىددادارْ دارد ي مٕددسان
َسٔىٍ باِث تادايت مّىدادارْ در مٕدسان مؽدارکت مدٓ
ؼددًد .ررلددّٕ دي ح بددٕه پأگدداٌ اجهمددآِ –اقهفددادْ
ؼُريودان ي مٕسان مؽارکت در مدٔرٔت پعماود خداوگٓ
رابىٍ يجًد دارد ٔا خٕرح بدا اظدهاادٌ از آزمدًن اظدپٕرمه
مدًرد ظددىجػ ياقدُ ؼددد ي مؽدصؿ ؼددد بدٕه پأگدداٌ
اجهمددآِ –اقهفددادْ ؼددُريودان ي مٕددسان مؽددارکت در

 تشًٔت م اوٓ ظٕاظدتتد؟ارْ در راظدهاْ تًظدّّمؽارکتَاْ ِمًمٓ در تفمٕمتٕرَْدا ي بروامدٍرٔدسْ
َاْ مدٔرٔت پعماود
 بروامددٍرٔددسْ بددراْ جددد مؽددارکت ؼددُريودانبأعدهٓ از ورٔدب دظددهگاٌ َداْ ديیهددٓ ي مددٔرٔهٓ بددر
م ىداْ وٕازَداْ ياقّدٓ مدرد در راظدهاْ اَدداش قابددل
دظهٕابٓ باؼد
 -أجاد وگرغ ما دت بدٍ مؽدارکت ي جدد اِهمداد

مدٔرٔت پعماود خاوگٓ رابىّ مّىادار يجًد دارد.

ِمدًمٓ ؼدُريودان وع د ت بدٍ معدهًالن ي در ظددىدٓ

بٍ مىًٍر بررظٓ ررلّٕ ظً ح در ابهددا آزمدًنَدأٓ
بٕه مهتٕرَاْ جىعدٕت ي مٕدسان مؽدارکتح تدريٌَداْ

دٔگر أجاد اِهماد بٕه ؼُريودان ي معهًالن
 -کمک بٍ أجاد تؽدکل َداْ خًدجدًغ ي مردمدٓ

ظىٓ ي مٕدسان مؽدارکتح تدفدٕالت ي مٕدسان مؽدارکت

در امًر مدٔرٔت پعماود ي تدئه لًابه ي آٔدٕهوامدٍَدا

اوجا ؼد .برو ب وهأج بٍدظدتآمددٌ مٕدان تدفدٕالت
پاظصگًٔان ي مؽارکت در مدٔرٔت پعماودَاْ خداوگٓح

براْ اجراْ مؽارکت

رابىدّ مّىددادار بددًدٌ امدا رابى دّ تددريٌ ظدىٓ بددا مٕددسان
مؽارکت با اظهاادٌ از آزمدًن اظدپٕرمه مّىدادار وؽدد .از
آن جأٓ کٍ أه مهتٕر باِث تتٕٕدر در مٕدسان مؽدارکت
ؼُريودان در وًاحٓ مًرد مىایٍّ وؽددٌ اظدتح بىدابرأه
کىهریٓ بر ريْ آن ـًرت ومدٓتٕدردَ .م ىدٕه مهتٕدر
جىعٕت رابىّ مّىادارْ در ظدىل  99درـدد بدا مٕدسان
مؽارکت ؼُريودان داؼت در وهٕجٍ بر ريْ أده مهتٕدر
َماوىددد مهتٕددر تدفددٕالت کىهددرل ـددًرت مددٓتٕددرد.
بىابرأه بٕه دي مهتٕر تدفدٕالت ي جىعدٕت بدا مٕدسان
مؽدارکت ؼدُريودان در مدددٔرٔت پعدماودَاْ خدداوگٓ

 اـددالح ي بازؤًعددٓ قددًاوٕه ي آٔددٕهوامددٍَدداْؼُردارْ ي إٓٔهوامٍَا ي وٍا وامٍَاْ مًجًد در کؽًر
 ت دٕتات ي اوالَرظداوٓ يظدُٕ در زمٕىدّ رّایٕدتَاْ اوجا ؼدٌح ّٔىٓ ت ادل اوالِات بدا ؼدُريودان بدٍ
ِىًان ٔک اـل م ىأٓ پ؟ٔررهٍ ؼًد
آمًزغ ؼدُريودان تًظده ظدازمانَداْ مددٔرٔتکىىدددِ ؼددُر (کددٍ بددٍ امکاوددات اوددالَرظدداوٓ وٍٕددر
بريؼددًرَاْ ت دٕتدداتٓ ي ...دظهرظددٓ کمهددرْ دارودددح
لريرْ تر بٍ وٍر مٓرظد)
 ایسا معهًالن ي مدٔران ؼُرْ بدٍ پاظدصگًٔٓ بدٍؼُريودان کٍ مًج رلأت ؼدُريودان از مددٔران مدٓ

رابىدّ ما ددت بدًدٌ ي مؽددصؿ ؼدد کددٍ تادايت مٕددسان

ؼًدح مٓ تًاود اقدامٓ مىاظ

مؽارکت ؼُريودان بٕه مىاوب مصهدگ ؼدُر مؽدُد بدا
کىهرل جىعٕت ي تدفٕالت َم ىان باقٓ ماوددٌ اظدت.

ؼُريودان در امر مدٔرٔت ؼُر مدعً تردد.

در مًرد َدر ٔدک از ظدىًح تدفدٕالت ي َدر ٔدک از دي
جددىط زن ي مددرد تاددايت مٕددسان مؽددارکت در وددًاحٓ
مصهدگ َم ىان برقرار اظت.

در جُت جدد مؽدارکت

ب  -پٕؽىُادَاْ کارتردْ

 تدًٔل کٕعٍ َاْ زبایٍ بٍ رو َداْ مصهددگ ي بدااظهدکا کارٓ براْ جداکردن مًاد ٔا در ـدًرت امکدانح
ت؟اؼدهه ظدىلَدداْ زبایدٍ بددٍ رود َدداْ مصهددگ ٔددا
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بعد اودن بربعد َدأٓ بددر ريْ ظدىلَداْ زبایددٍ ي
قراردادن آنَا در مکانَاْ مصهدگ

بازٔارت ي اظهاادٌ از مىابُ آیٓ تجدٔدؼًودٌ در کؽدايرزْح
داوؽگاٌ آزاد اظالمٓح ياحد خًاراظگان.

 -خرٔد کاغ؟ ي پالظدهٕک ي ؼٕؽدّ تاکٕدکؼددٌ از

پًراـترظىگابٕهح ررزا ي مرتمٓ دٔىاريودْ ()1390ح مدٔرٔت
پعماودَاْ جامد ؼُر تُران با تاکٕد بدر تاکٕدک از م ددأ.
پىجمٕه َمأػ تصففٓ مُىدظٓ مدٕه زٔعت.

 -ارسأػ مٕسان رلأت ؼُريودانح بٍ ِىدًان ومًودٍح

بًباوًتدًضح جًرج ي رراوک کرٔث ()1389ح راَىماْ کاربردْ
مدٔرٔت پعماود (جدد دي ) .مهرجمان :مدمدرلا خاوٓح خعري
مُدْ پًرِىأٓح ريحاهلل مدمًدخاوٓح مصدٌ مدهدٓح اؼدرش
خدٕدٓح اوهؽارات ظازمان ؼُردارَْا ي دَٕارَْاْ کؽًرح
ئرأػ دي .

مرد ي َم ىٕه احداث أعهگاٌَاْ ثابت درٔارت مدًاد
زأد جامد در وًاحٓ مصهدگ
ظُٕم ؼدن آوان در ظدًد واؼدٓ از بازٔاردت ٔدا تّدًٔك
کاالَدداْ تاکٕددک ؼدددٌ بددا کاالَدداْ حاـددل از مددًاد
بازٔارهٓ تًیٕد
 ارسأػ مٕسان آتآَ ؼدُريودانح بدٍِىدًان ومًودٍحبرپأٓ ومأؽگاٌ َأٓ از مدفدًالت بازٔدارهٓ ي آؼدىأٓ
بٕؽهر ؼُريودان با أه مدفدًالت ٔدا بداگ آتإَىامدّ

داوػپًرح ظٕدِ ددایُادْ ()1388ح بررظدٓ وشدػ مؽدارکت
ؼُريودان در اجراْ ورحَاْ وًظازْ بارتَداْ ررظدًدٌ
ؼُرْ .رفدىامّ مدٔرٔت ؼُرْح ؼمارِ .2

ؼُرْ در َر واحٍٕ
 -قددراردادن مصددازن مصفددًؾ تاکٕددک در کىددار

ررّٕٓح َادْ ي َمکاران ()1389ح بررظٓ راَکارَاْ اردسأػ
مؽارکت مردمٓ در اجراْ ورحَاْ تاکٕک از م دأ .تسٔدِ
پصيَؽٓ اقهفاد ؼُرْ جُاد داوؽگآَ مؽُد.

کٕعّ رأگان زبایٍ

رئٕعٓ ظرآظٕا ح ِ داهلل ي ظٕدمعًّد مىدًرْ ()1387ح بررظدٓ مٕدسان

مصازن مصفًؾ جمُ آيرْ زبایٍ َدا ي َم ىدٕه تًزٔدُ
 برتددسارْ ظددصىراوٓ دربددارِ اَمٕددت اقهفددادْ يبُداؼددهٓ ي زٔعددتمدٕىددٓ مدددٔرٔت پعددماودَا ي
قراردادن زبایٍ در زمان تّٕٕه ؼددٌ در مصدازن مصفدًؾ
جمُآيرْ زبایٍ
 وف ٌريش ئصِ مدًاد قابدل بازٔاردت در مجمًِدٍَاْ معکًوٓ ي ظاخهمانَاْ بدىدمرت ٍ

آتآَ ي مؽارکت ؼُريودان اًَازْ در زمٕىدّ بازٔاردت مدًاد .ظدًمٕه
کىگددرٌ مدددٓ بازٔارددت ي اظددهاادٌ از مىددابُ آیددٓ تجدٔدؼددًودٌ در
کؽايرزْح داوؽگاٌ آزاد اظالمٓح ياحد خًاراظگان.

ِ دیٓح مدمدِدٓ ي ِدٓ حبایدُٓ ()1390ح ئصتَٓاْ پردازغ
ي بازٔارت پعماودَاْ ريظهأٓ .مددٕه ؼىاظدٓح ظدال 37ح
ؼمارِ 57ح ـؿ .112- 105
غاددًرْح ٔددداهلل ي َمکدداران ()1387ح امکددان ظددىجٓ اظددهشرار ظٕعددهم
بازٔارت از م دأ مًاد زائد ؼُرْ قم از ورٔب بررظدٓ مٕدسان مؽدارکت

 -باگ بريؼًر ئصِ زائران.

مردمٓ ي پهاوعٕلَاْ بازٔارت مًاد زائد ؼدُرْ .ظدًمٕه کىگدرِ مددٓ
بازٔارت ي اظهاادٌ از مىدابُ آیدٓ تجدٔدؼدًودٌ در کؽدايرزْح داوؽدگاٌ

مىاتغ
اـترپًرح احمدرلا ()1387ح ورح پصيَؽٓ بررظٓ راَکارَاْ
ارسأػ مؽارکت اجهمآِ ؼُريودان در ؼُر مؽُد .مرکدس
پصيَػ َاْ ؼًراْ اظالمٓ ؼُر مؽُد.
ابرإَمٓح ريزبٍ وای

بٕدخهٓح واـر ( .)1391وشدػ آمدًزغح ررَىد

ي

مؽارکت اجهمآِ در مدٔرٔت پعماودَاْ ؼدُرْ .ؼؽدمٕه َمدأػ
مدٓ ي ظًمٕه َمأػ بٕه ایدمدٓ ي مدٔرٔت پعماود.

احمدْح پرٔعا ي وٕدًرر ِابدٔهزادٌ ()1387ح وشػ ررَى ظازْ
ِمًمٓ در مدٔرٔت پعماودَاْ ؼُرْح ظًمٕه کىگرِ مدٓ

آزاد اظالمٓح ياحد خًاراظگان.
ررَادْح ريدابٍ ()1389ح ارزٔابٓ مؽارکت مرد در پريشِ ؼُر ظایم
کًْ ظٕسدٌ آبان تُران .رفدىامّ ِدمدٓ –پصيَؽدٓ اوجمده
جترارٕاْ أران  ،ديرِ جدٔدح ظال 8ح ؼمارِ .27
ررٔشٓح وٕدًرر ي َمکاران ()1388ح ارزٔابٓ مدٔرٔت ورح جدٔد
جمُآيرْ پعماودَاْ ؼُرْ در ؼُر تُرانِ .دً مدٕىٓح
ظال 6ح ؼمارِ .3
مارٓح ِستاهلل ()1387ح جترارٕاْ تى ٕشٓ پداتًیًشْ ؼدُرْ
(ئه  -مؽُد) .تدشٕشات جترارٕأٓح ظال 4ح ؼمارِ .2
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ٍ) بررظٓ ًِامل مًثر بر تمأل ب1390( رٕريز زارَ ي َمکاران
 مجدٍ مدٔرٔت.پرداخت ؼُريودان براْ آیًدتٓ ًَا در مؽُد
28 ٌؼُرْح ؼمار
.ًْ)ح ظایىامّ آمارْح اظهاودارْ خراظان رل1390( مرکس آمار أران

)ح ت ٕدٕه ًِامدل1390( ٓوًابصػح مُرداد ي مّفدًمٍ وّٕمد
ُاجهمآِ مؤ ثر بر جد مؽارکت ؼُريودان در تاکٕک ي جم
ْ ؼُردار13 ّآيرْ زبایٍَاْ خاوگٓ (مىایّّ مًردْ مىىش
.1 ِح ؼمار1  مىایّات ؼُرْح ظال.)تُران
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