بهره وری درشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فرهاد وفایی
اعتبزیبر ٍ فضَ ّیأت فلوی گزٍُ هسیزیت ثبسرگبًی ،زاًؾگبُ وززعتبى ،عٌٌسج ،ایزاى

امیر مرادی
وبرؽٌبعی ارؽس هسیزیت ثبسرگبًی -ثبساریبثیٍ ،احس وزهبًؾبُ  ،زاًؾگبُ آساز اعالهی ،وزهبًؾبُ ،ایزاى
سینا فرجی (ًَیغٌسُ هغؤٍل)
وبرؽٌبعی ارؽس هسیزیت اخزایی -هسیزیت اعتزاتضیهٍ ،احس عٌٌسج ،زاًؾگبُ آساز اعالهی ،زاًؾىسُ فلَم اًغبًی ،عٌٌسج ،ایزاى
Email: sinafaraji@yahoo.com

تبرید زریبفت * 95/3/7 :تبرید پذیزػ95/8/19 :

چکیده
ّسف اصلی پضٍّؼ حبضز ثزرعی اثزثرؾی سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْرزُ ٍری زر
ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثَز .ثِ ایي هٌؾَر تقساز ً 126فز اس وبروٌبى ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثرب رٍػ
ًوًَِ گیزی تصبزفی عبزُ ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة ؽسًس .ثزای گزز آٍری زازُ ّرب اس پزعرؼ ًبهرِ سًدیرزُ ارسػ لبعروی
( ٍ )1391پزعؼ ًبهِ ثْزُ ٍری عبسهبًی ّزعی ٍ گلساعویت ( )2005اعتفبزُ ؽس .ثزای تدشیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اس ًزم افشار
 SPSSاعتفبزُ گززیسً .تبیح ًؾبى زازوِ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری ؽزوت
صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ تبثیز زاؽتِ اعتً ٍ .یش فَاهل سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات  ،افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ
ٍری زر ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ را پیؼ ثیٌی هی وٌسّ .وچٌیي ًتبیح ًؾبى زاز وِ فقبلیت ّربی سًدیرزُ ارسػ
هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثِ زرعتی صَرت گزفتِ اعت.
کلمات کلیدی :سًدیزُ ارسػً ،گْساری ٍ تقویزات ،زرآهس ،ثْزُ ٍری ،پتزٍؽیوی.

فصلٌبهِ هسیزیت صٌقتی زاًؾىسُ فلَم اًغبًی ،زاًؾگبُ آساز اعالهی
ٍاحس عٌٌسج  -عبل یبسزّن  /ؽوبرُ /37پبییش 1395
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هدلِ هسیزیت صٌقتی زاًؾىسُ فلَم اًغبًی زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس عٌٌسج – عبل یبسزّن  /ؽوبرُ / 37پبییش 1395

 -1مقدمه
ثب تَخِ ثِ ًیبس هجزم وؾَرّب ثزای صٌقتی ؽسىّ ،وِ عبسهبى ّب ی اًتفبفی ٍ غیزاًتفبفی اهزٍسُ زرصس افشایؼ ثْزُ ٍری زر
وبرّب ٍ ایدبز ارسػ ثیؾتز ثزای فقبلیت ّب ٍ زر ًتیدِ هحصَالت ًْبیی ذَز ّغتٌس .زر زِّ  1960عبسهبى ّبی اًتفبفی
(ؽزوت ّب ٍ وبرذبًِ ّب) ثِ ثْجَز فزآیٌسّبی زرٍى عبسهبًی رٍی آٍرزًس .زر زِّ  70عبسهبى ّب ثِ تَعقِ خشئیبت اعتزاتضی
ّبی ثبسار ٍ هؾتزی گزایی پززاذتٌس .زر زِّ ی  80ثب افشایؼ تٌَؿ زر الگَّبی هصزف هؾتزیبى ،عبسهبى ّب ثِ تَعقِ
1

هحصَالت خسیس ثزای ارضبی ًیبس هؾتزیبى فاللِ هٌس ؽسًس) .(Copacino, 2012ثِ افتمبز پَرتز سًدیزُ ارسػ اثشاری
تَاًوٌس زر ثبسؽٌبعی فزآیٌسّب ،فقبلیت ّب ٍ فولیبت گًَبگَى وغت ٍ وبر اس عزیك ثزرعی فَاهلی ّوچَى عزاحی ،تَلیس،
ثبساریبثی ،ت حَل ٍ ذسهبت پظ اس فزٍػ ٍ ًیش اثشار هٌبعت زر ارائِ تحلیلی راّجززی ثِ ؽوبر هی رٍز .هسل پَرتز ووه هی وٌس
تب ثتَاًین تحلیل زلیك تزی اس عبسهبًْب ٍ ٍاحسّبی صٌقتی ٍ تَلیسی زاؽتِ ثبؽین .ایي هسل هجٌبی ذَثی ثزای زرن عبذتبر
ّشیٌِ ؽزوت ّب هحغَة هی ؽَز .تَضیح ایٌىِ ارسػ زر ًتیدِ تجییي ّشیٌِ ّبی السم خْت فقبلیت ّبی ایدبز وٌٌسُ ارسػ،
عَزی خشئی را ًیش ثزای ؽزوت زر پی ذَاّس زاؽت وِ هقوَالً ایي ّشیٌِ اضبفی ًیش ثبیس تَعظ ذزیساراى پززاذت ؽَز
) .(Kaplinsky & Morris, 2010حَسُ وبری سًدیزُ ارسػ عبسهبى ثِ زٍ زعتِ تمغین هی ؽَز وِ زر پضٍّؼ حبضز ثِ
ثحث ًگْساری ٍ تقویزات وِ خشء حَسُ وبری هبهَریت ّبی پؾتیجبًی سًدیزُ ارسػ اعت ،پززاذتِ هی ؽَز .چزا وِ زر هزاحل
پیؾزفتِ عبذت ٍ تَلیس ایي هَضَؿ هَرز تَخِ ٍالـ ؽسُ وِ فٌبصز ٍ فَاهل پؾتیجبًی (لدغتیه )2ثِ فٌَاى خشئی غیزلبثل
تفىیه اس یه عیغتن تَلیسی تقزیف هی ؽًَس .هجحث ًگْساری ٍ تقویزات وِ یىی اس اروبى عبذتبر لدغتیه هی ثبؽس ،زر
وبرذبًدبت خْبى اس حسٍز ًین لزى پیؼ هَرز تَخِ لزار گزفتِ اعتً .گْساری ٍ تقویزات صحیح ،فلوی ٍ ثزًبهِ ریشی ؽسُ ثب
رٍػ ّبی ًَیي خْبًی هغتمیوبً ثز رٍی ثْزُ ٍری ،ویفیتّ ،شیٌِ ،زرآهس ،ذسهبت ٍ وبرایی تدْیشات اثز هتمبثلی گذاؽتِ اعت
).(Porter, 2008

هٌؾَر اس ثْزُ ٍری ثِ حساوثز رعبًسى اعتفبزُ اس هٌبثـ ً ،یزٍی اًغبًی ٍ توْیسات ثِ عزیك فلوی ثِ هٌؾَر وبّؼ ّشیٌِ ّب ٍ
رضبیت وبروٌبى ،هسیزاى ٍ هؾتزیبى اعت .ثٌبثزایي پضٍّؼ حبضز زر پی ثزرعی تبثیز سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ
تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری زرؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ اعت .سًدیزُ ارسػ ،هدوَفِ ای اس فقبلیت ّبی
هتصل ثِ ّن اعت وِ اس عزیك آى یه وبال یب ذسهت  ،تَلیس ؽسُ ٍ ثِ هؾتزیبى تحَیل زازُ هی ؽَز .ایي سًدیزُ ثِ هٌشلِ
چْبرچَثی ثزای تؾریص ٍ تدزیِ ٍ تحلیل ولیِ فقبلیت ّبی ؽزوت ٍ چگًَگی تأثیز گذاری آًْب ثز یىسیگز اعت  .پظ سًدیزُ
 ،فالٍُ ثز ّشیٌِ ّب ٍ ارسػ ارائِ ؽسُ ثِ ذزیساراًؼ را ًیش ًؾبى هی زّس ).(Tripatty, 2014
ًگْساری ٍ تقویزات ،هدوَفِ ایی اس فقبلیت ّب ،فولیبت ٍ رٍػ ّبی ًؾبم هٌسی اعت وِ زر خْت حفؼ ٍ وٌتزل ٍضقیت
تدْیشات  ،تأعیغبت ٍ هبؽیي آالت (زارایی ّبی فیشیىی )3زر ؽزایظ هغلَة ٍ یب تغییز آًْب ثِ ؽزایظ هغلَة ٍ تب حس اهىبى
هغبثك ثب اعتبًسارز لبثل لجَل ٍ وبّؼ فزعبیؼ ذزاثی ّب اًدبم هی ؽَزً .ؾبم ّبی سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات هدوَفِ
ای اعت هتؾىل اس رٍػ ّب ،فزهْب ٍ زعتَرالقول ّبیی وِ اّساف فَق را ثزآٍرزُ هی عبسزّ .سف اصلی ًؾبم ًگْساری ٍ
تقویزات ایدبز رٍؽی ًؾبم هٌس خْت وٌتزل ٍضقیت تدْیشات ٍ زعتگبُ ّبی هَخَز ،ثْیٌِ وززى تَاًبیی ّبی آًْب ثِ هٌؾَر
رعیسى ثِ حساوثز وبرایی ،وبّؼ ًزخ ذزاثی ٍ اس وبر افتبزگی آى ّب ،وبّؼ ّشیٌِ ّب ٍ افشایؼ ویفیت هی ثبؽس .سًدیزُ ارسػ
تقیوزات ٍ ًگْساری تبثیز ثِ عشایی زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری عبسهبى زارز ).(Dunn, 2010
هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات ،زٍ هفَْم ثغیبر هْن ٍ زٍ همَلِ اعبعی ّغتٌس وِ تحمك ٍ فول ًوَزى ثساى هَخجبت ثمبء ٍ تساٍم
ذغَط هرتلف تَلیس ٍ وبّؼ ّشیٌِ ّب را فزاّن هی ًوبیس ایي اهز عجت اعتفبزُ ثْیٌِ ٍ التصبزی اس ٍعبئل ٍ اهىبًبت هَرز ًؾز
هی ثبؽس .رٍػ ّبی فلوی هٌبعجی وِ ثزای ایي اهز ثَخَز آهسُ اعت تزویجی اس فقبلیت ّبی هسیزیتی ،هبلی ٍ هٌْسعی اعت.
وِ زر راعتبی یه عیىل فوز التصبزی ثز زارایی ّبی فیشیىی افوبل هی ؽًَس ) .(Moubary, 2011زر ٍالـ سًدیزُ ارسػ
1

Porter
Logistics
3
Physical Asset
2
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هسیزیت ًگْساری هدوَفِ فقبلیت ّبی ارسؽی ّغتٌس خْت ثبال ثززى ثْزُ ٍری ٍ ویفیت هحصَالت زر ؽزوت صٌبیـ
پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ .سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزاتٍ ،ؽیفِ ای ثغیبر پیچیسُ اعت وِ زر ؽزایظ وًٌَی زر صٌبیـ
پتزٍؽیوی ثزای ٍرٍز ثِ تدبرت خْبًی ٍ ثبسارّبی فزا هلی ٍ ارتمبء ویفیت هحصَل ثبیس رٍس ثِ رٍس آى را ارتمبء ٍ اس تىٌیه ّبی
پیؾزفتِ خْبًی اعتفبزُ ًوَز تب ثَعیلِ آى ثِ ثْجَز ویفیت ثزای هحصَل رعیس .اس ایي رٍ ّسف پضٍّؼ حبضز پبعد گَیی ثِ
ایي عئَال اعت وِ آیب سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری زر ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی
وزهبًؾبُ تبثیز زارز؟
اهیز صبلحی پَر ٍ حدت ًجَتی( )1391زر همبلِ ای ثب فٌَاى پبیؼ فولىزز عیغتن ًگْساری ٍ تقویزات زر صٌقت ذَزرٍعبسی
ثِ ایي ًتیدِ زعت یبفتٌس ٌّگبهی وِ فزایٌسی تحت وٌتزل اعت فولىز آى لبثل پیؼ ثیٌی اعت ٍ چٌیي ثْجَزی هی تَاًس ثِ
وبّؼ ّشیٌِ ٍ افشایؼ ثْزُ ٍری ثیٌدبهس .عیس اوجز ًیلی پَر عجبعجبیی( )1390زر همبلِ ای ثب فٌَاى عزاحی هسل وبرثززی
ارسیبثی هتَاسى فولىزز عیغتن ّبی ًگْساری ٍ تقویزات ثِ ایي ًتیدِ زعت یبفت وِ عیغتن ًگْساری ٍ تقویزات ،هجبحثی
ّوچَى وبّؼ ّشیٌِ ّب  ،تَاى رلبثتی ثبال ،ثْجَز هغتوز ،افشایؼ ویفیت ٍ وویت هحصَل ٍ حل ًوَزى ثحزاى اًزصی را زًجبل
هی ًوبیس .فلی سیٌل ّوساًی( )1390زر همبلِ ای ثب فٌَاى اعتزاتضی ثْیٌِ ًگْساری ٍ تقویزات پیؾگیزاًِ ثب رٍیىزز لبثلیت افتوبز
ثزای ولیسّبی فؾبر لَی زر ًیزٍگبُ ّب ٍ پغت ّبی فؾبر لَی ثیبى زاؽتٌس وِ ّزگبُ لبثلیت افتوبز تدْیش ثِ همسار آعتبًِ رعیس،
فقبلیت ًت پیؾگزاًِ ثز رٍی تدْیش اًدبم هی گیزز ٍ زر ًتیدِ ّشیٌِ ّبی آى را وویٌِ هی وٌس .هْسی اثشری( )1389عی همبلِ
ای ثب فٌَاى چبلؼ ّبی هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر ّشارُ عَم ثیبى وزز وِ ثزای حضَر هَفك عبسهبى ّب زر فزصِ رلبثت
ّبی خْبًی زر ّشارُ عَم زیگز فَاهل عٌتی خَاثگَ ًوی ثبؽس ٍ ثبیس ثِ ثزرعی فَاهل تحَالت خسیس ثزای اس ثیي ثززى اتالف
ّبی سهبًی پززاذتّ .بًغي ٍ ثیزویٌؾبٍ )2007(4عی همبلِ ای ثب فٌَاى سًدیزُ ارسػ ًَ آٍری ثیبى وززًس وِ ثِ ًَآٍری ٍ
اذتزاؿ زر سًدیزُ ارسػ خْت افشایؼ وبرایی ٍ ثبال ثززى ثبس زّی عیغتن ٍ وبّؼ ّشیٌِ ّب پززاذتِ هی ؽَز .ؽبرهب ٍ
ّوىبراى )2010( 5زر همبلِ ای ثب فٌَاى افشایؼ اثزثرؾی ولی تدْیشات اس عزیك ًگْساری ٍ تقویزات ثْزُ ٍر فزاگیز(خبهـ) ،ثِ
ایي ًتیدِ زعت یبفتٌس وِ فزآیٌسی اعت ثزای حفؼ اعالفبت ٍ آًبلیش ًوَزى آًْب ثزای اخزای سًدیزُ فقبلیت ّبی ًگْساری ٍ
تقویزات ثزای ّسایت ًوَزى وبرّب ،عجمِ ثٌسی ٍ اٍلَیت ثٌسی آًْب ثزای رعیسى ثِ اّساف هی ثبؽس.

-2مواد و روشها
فزضیِ ّبی ایي پضٍّؼ ثصَرت سیز هی ثبؽس:
 )1سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ تبثیز زاؽتِ اعت.
 )2فَاهل سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات ،افشایؼ زرآهس زر ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ را پیؼ ثیٌی
هی وٌس.
 )3سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زرافشایؼ ثْزُ ٍری ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ تبثیز زاؽتِ اعت.
 )4فَاهل سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات ،افشایؼ ثْزُ ٍری عبسهبًی زر ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ را
پیؼ ثیٌی هی وٌس.
 )5فقبلیت ّبی سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات زر پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثِ زرعتی صَرت گزفتِ اعت.
پضٍّؼ حبضز اس ًؾز ّسف وبرثززی ٍ اس لحبػ هبّیت ٍ رٍػ تَصیفی اس ًَؿ پیوبیؾی اعت .زر ٍالـ ،پضٍّؼ حبضز وبرثززی
اعت سیزا ًتبیح ثِ زعت آهسُ را هیتَاى زر خْت فقبلیتّب ٍ الساهبتی وِ هٌدز ثِ افشایؼ فولىزز عبسهبًی هیؽَز ،اعتفبزُ
ًوَزّ .وچٌیي پضٍّؼ حبضز اس ایي خْت تَصیفی اعت وِ ؽبهل هدوَفِ رٍػّبیی اعت وِ ّسف آى تَصیف ؽزایظ ٍ یب
پسیسُّبی هَرز ثزرعی اعت وِ هزثَط ثِ ٍضقیت فقلی هَضَؿ هَرز هغبلقِ هیؽَز ٍ ّویي عَر اس آًدبیی وِ پضٍّؼ حبضز
Hansen & Birkinshaw, 2007
Sharmaa at al., 2010
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هجتٌی ثز تقوین اعالفبت حبصل اس ثرؼ وَچىی اس خبهقِ تحت فٌَاى ًوًَِ ثِ ول خبهقِ آهبری هیثبؽس ٍ ثیؾتز هجتٌی ثز
ًؾزعٌدی ذَاّس ثَز اس ًَؿ پضٍّؾْبی پیوبیؾی اعت .خبهقِ آهبری پضٍّؼ حبضز را ولیِ وبروٌبى ؽزوت پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ
تؾىیل هیزٌّس وِ تقساز آًْب ً 188فز اعت .زر ایي پضٍّؼ ثِ زلیل هحسٍز ثَزى تقساز خبهقِ آهبری ٍ هجتٌی ثز خسٍل هَرگبى
حسالل ثبیس تقساز ً 126فز ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة گززیس .زر ایي پضٍّؼ رٍػ ًوًَِگیزی اس ًَؿ تصبزفی عبزُ هیثبؽس .زر ایي
پضٍّؼ اعالفبت ثِ زٍ رٍػ وتبثربًِای ٍ هیساًی خوـآٍری ؽسُ اعت .زر ٍالـ ،زر رٍػ وتبثربًِای ،اس اعالفبت ثِ هٌؾَر
تسٍیي ازثیبت هَضَؿ ٍ تٌؾین چبرچَة ًؾزی پضٍّؼ اعتفبزُ ؽسُ اعت .زر رٍػ هیساًی ًیش ،هحمك ثب اعتفبزُ اس پزعؾٌبهِ ثِ
فٌَاى یىی اس هتساٍلتزیي عزیك خوـآٍری اعالفبت السام ثِ گززآٍری زازُّب ًوَزُ اعت .ثِ فجبرت زیگز ،ثزای وغت اعالفبت
هزثَط ثِ هتغیزّب ٍ ثرؼ تحلیلی پضٍّؼ ،پزعؾٌبهِ ثیي وبروٌبى پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ تَسیـ گززیس .ثِ هٌؾَر خوـ آٍری زازُ
ّب زر پضٍّؼ حبضز اس زٍ پزعؾٌبهِ سًدیزُ ًگْساری ٍ تقویزات ٍ پزعؾٌبهِ ثْزُ ٍری اعتفبزُ ؽس.
-1پزعؾٌبهِ سًدیزُ ًگْساری ٍ تقویزات
پزعؾٌبهِ سًدیزُ ارسػ لبعوی ( )1391وِ ثز اعبط هسل سًدیزُ ارسػ پَرتز عبذتِ ؽسُ اعت ،ؽبهل زٍ لغوت اعت وِ
لغوت اٍل حَسُ وبری هسیزیت اصلی را هی عٌدس ٍ زُ عئَال زارز .لغوت زٍم حَسُ هسیزیت پؾیتجبًی را هی عٌدس وِ ایي
لغوت ًیش زُ عئَال زارز ٍ زر هدوَؿ  20عئَال اعتً .حَُ ًوزُ گذاری ثز اعبط عیف لیىزت اعت .افتجبر ٍ رٍایی آى تَعظ
لبعوی ( 0/89 )1391ثِ زعت آهس ٍ ًیش زر پضٍّؼ حبضز ثب آلفبی وزًٍجبخ  0/88ثِ زعت آهس.
-2پزعؾٌبهِ ثْزُ ٍری
پزعؾٌبهِ ثْزُ ٍری عبسهبًی تَعظ ّزعی ٍ گلساعویت زر عبل  2005ارائِ ؽسُ اعت .ایي پزعؾٌبهِ ثب  26عَال ثب عیف
لیىزت ثِ ثزرعی  7ثقس اس اثقبز ثْزُ ٍری هی پززاسز .رٍػ ًوزُ گذاری آى ثز حغت عیف لیىزت اعتّ .زعی ٍ گلساعویت
افتجبر ٍ پبیبیی پزعؼ ًبهِ را  0/85ثِ زعت آٍرزًس .زر پضٍّؼ حبضز ثب اعتفبزُ اس آلفبی وزًٍجبخ افتجبر ٍ پبیبیی پزعؾٌبهِ 0/81
ثِ زعت آهسّ .وچٌیي ثزای عٌدیسى هتغیز زرآهس زر ثبالی پزعؼ ًبهِ لغوت هؾرصبت فززی زرخِ زرآهس عبسهبًی را زر 6
هبُ اذیز ثز حغت ضقیف ،ذَة ،هتَعظ ٍ لَی لزار زازُ وِ پبعد زٌّسُ ثِ آى پبعد زّس ٍ هیشاى زرآهس عبسهبى ٍ ارتجبط آى ثب
زیگز هتغیزّب ثِ زعت آیس.
زر ایي تحمیك ثِ هٌؾَر وغت پبیبیی پزعؾٌبهِ اس هیبى رٍؽْبی فوسُ ثزآٍرز ضزیت پبیبیی اس رٍػ ضزیت آلفبی وزًٍجبخ
اعتفبزُ گززیسُ اعت .ثسیي صَرت وِ زر اثتسا  30پزعؾٌبهِ ثیي پبعد زٌّسگبى تَسیـ ٍ پظ اس پبعرگَیی خوـآٍری گززیس.
عپظ ثِ ووه ًزم افشار  SPSSهمسار آلفبی وزًٍجبخ هحبعجِ گززیس وِ ایي همسار ثزای پزعؾٌبهِ اٍل  ٍ 0/85ثزای پزعؾٌبهِ
زٍم  0/79ثِ زعت آهس .زر ایي تحمیك ثزای تحلیل زازُّب اس ًزم افشار  SPSSاعتفبزُ ؽسُ اعت .خبهقِ آهبری پضٍّؼ حبضز
را ولیِ وبروٌبى ؽزوت پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ تؾىیل هیزٌّس وِ تقساز آًْب ً 188فز اعت .زر ایي پضٍّؼ ثِ زلیل هحسٍز ثَزى
تقساز خبهقِ آهبری ٍ هجتٌی ثز خسٍل هَرگبى حسالل ثبیس تقساز ً 126فز ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة گززیس .تقساز ًوًَِ ّبی هقتجز
ثزای اًدبم تحلیل ّبی السم ثزاثز ً 21فز سى ٍ ً 105فز هزز وِ زر هدوَؿ ً 126فز ثَزُ اعت .تَسیـ فزاٍاًی تحصیالت
پبعرگَیبى ثِ تفىیه خٌغیت ًؾبى هی زّس وِ ثیؾتزیي تَسیـ تحصیالت زر عغح وبرؽٌبعی وِ ً 43فز عْن گزٍُ هززاى ٍ
ً 9فز عْن گزٍُ سًبى هی ثبؽس ٍ ّوچٌیي ووتزیي تَسیـ تحصیالت زر عغح زوتزی هی ثبؽس وِ ّز ً 4فز آى عْن گزٍُ
هززاى اعت .تَسیـ فزاٍاًی زرآهس پبعرگَیبى ثِ تفىیه تحصیالت ًؾبى هی زّس وِ ثیؾتزیي تَسیـ زرآهس ثیي  1/5تب  3هیلیَى
تَهبى هی ثبؽس وِ ً 30فز آًْب زارای تحصیالت وبرؽٌبعی ارؽس هی ثبؽٌس ٍ ّوچٌیي ووتزیي تَسیـ زرآهس ثبالتز اس  3هیلیَى
تَهبى هی ثبؽس وِ ً 12فز زر ایي عغح لزار زارًس.
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سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری زرؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ

خسٍل ؽوبرُ ( .)1ضزیت ّوجغتگی ثیي زرآهس ٍ سًدیزُ ًگْساری ٍ تقویزات

زرآهس

هسیزیت اصلی

هسیزیت پؾتیجبًی

سًدیزُ ًگْساری ٍ تقویزات

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

0/474

0/375

0/489

هقٌبزاری

0/001

0/001

0/001

تقساز

126

126

126

خسٍل ؽوبرُ ( ) 1ضزیت ّوجغتگی زرآهس ٍ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات را ًؾبى هی زّسّ .وبًگًَِ وِ خسٍل
ًؾبى هی زّس همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي زرآهس ٍ هسیزیت اصلی ثزاثز  ٍ 0/474زر عغح  P<0/05هقٌی زار
هی ثبؽس ،لذا فزض صفز هجٌی ثز فسم ٍخَز راثغِ ثیي ایي زٍ هتغیز رز هی ؽَز .یقٌی ثیي زرآهس ٍ هسیزیت اصلی راثغِ هغتمین
ٍ هثجتی ٍخَز زارز .همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي زرآهس ٍ هسیزیت پؾتیجبًی ثزاثز  ٍ 0/375زر عغح  P<0/05هقٌی زار
هی ثبؽس  ،لذا فزض صفز هجٌی ثز فسم ٍخَز راثغِ ثیي زرآهس ٍ هسیزیت پؾتیجبًی رز ٍ فزض پضٍّؼ پذیزفتِ هی ؽَز .ایي یقٌی
ثیي زرآهس ٍ هسیزیت پؾتیجبًی راثغِ هثجت ٍ هغتمیوی ٍخَز زارزّ .وچٌیي همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي زرآهس ٍ سًدیزُ
ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات ثزاثز  ٍ 0/489زر عغح  P<0/05هقٌی زار هی ثبؽس ٍ لذا فزض صفز ثزای ایي زٍ رز ٍ
فزض پضٍّؼ هجٌی ثز ٍخَز راثغِ ثیي زرآهس ٍ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات پذیزفتِ هی ؽَز.
خسٍل ( ) 2پیؼ ثیٌی افشایؼ زرآهس ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ را ثَعیلِ زٍ فبهل سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ
تقویزات ًؾبى هی زّسً .تبیح تحلیل رگزعیَى ذغی گبم ثِ گبم ًؾبى هی زّس وِ ضزیت رگزعیَى ذغی چٌس هتغیزُ ثزای
هسیزیت اصلی ،هسیزیت پؾتیجبًی ٍ افشایؼ زرآهس هقٌبزار اعت ( ;0/500 ، R2;0/250 ، F) 2 , 123( ; 20/501 ، P <0/05
 .) Rثز ایي اعبط ضزیت ّوجغتگی چٌسگبًِ ثیي تزویت ذغی هتغیزّبی پیؼ ثیي ٍ افشایؼ زرآهس  0/500ثَزُ اعت ٍ ایي
هتغیزّبی پیؼ ثیي ٍ 0/25اریبًظ ٍ پزاوٌسگی افشایؼ زرآهس را تجییي هی وٌٌسّ .وبًغَر وِ خسٍل ًؾبى هی زّس ثِ اسای ّز
ٍاحس افشایؼ زر ًوزُ هسیزیت اصلی ،زرآهس ٍ 0/38احس افشایؼ هی یبثسّ.وچٌیي ثِ اسای ّز ٍاحس افشایؼ زر ًوزُ هسیزیت
پؾتیجبًی  ،زرآهس ٍ 0/18احس افشایؼ هی یبثس.
خسٍل ؽوبرُ ( .)2پیؼ ثیٌی افشایؼ زرآهس ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثَعیلِ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات
هسل
B

SE

β

زرآهس
ثبثت هسل

-0/600

0/494

P

R

R2

F

0/001

0/500

0/250

20/501

0/226

هسیزیت اصلی

0/150

0/035

0/382

0/001

هسیزیت پؾتیجبًی

0/069

0/034

0/183

0/044
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خسٍل ؽوبرُ ( .)3ضزیت ّوجغتگی ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ سًدیزُ ًگْساری ٍ تقویزات

ثْزُ ٍری عبسهبًی

هسیزیت اصلی

هسیزیت پؾتیجبًی

سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ
تقویزات

ضزیت ّوجغتگی پیزعَى

0/681

0/660

0/774

هقٌبزاری

0/001

0/001

0/001

تقساز

126

126

126

خسٍل ( ) 3ضزیت ّوجغتگی ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات را ًؾبى هی زّسّ .وبًگًَِ وِ
خسٍل ًؾبى هی زّس همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ هسیزیت اصلی ثزاثز  ٍ 0/681زر عغح
 P<0/05هقٌی زار هی ثبؽس  ،لذا فزض صفز هجٌی ثز فسم ٍخَز راثغِ ثیي ایي زٍ هتغیز رز هی ؽَز .یقٌی ثیي ثْزُ ٍری
عبسهبًی ٍ هسیزیت اصلی راثغِ هغتمین ٍ هثجتی ٍخَز زارز .همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ هسیزیت
پؾتیجبًی ثزاثز  ٍ 0/660زر عغح  P<0/05هقٌی زار هی ثبؽس  ،لذا فزض صفز هجٌی ثز فسم ٍخَز راثغِ ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی
ٍ هسیزیت پؾتیجبًی رز ٍ فزض پضٍّؼ پذیزفتِ هی ؽَز .ایي یقٌی ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ هسیزیت پؾتیجبًی راثغِ هثجت ٍ
هغتمیوی ٍخَز زارزّ .وچٌیي همسار ضزیت ّوجغتگی پیزعَى ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ
تقویزات ثزاثز  ٍ 0/774زر عغح  P<0/05هقٌی زار هی ثبؽس ٍ لذا فزض صفز ثزای ایي زٍ رز ٍ فزض پضٍّؼ هجٌی ثز ٍخَز
راثغِ ثیي ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات پذیزفتِ هی ؽَز.
خسٍل ( ) 4پیؼ ثیٌی افشایؼ ثْزُ ٍری عبسهبًی ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ را ثَعیلِ زٍ فبهل سًدیزُ ارسػ هسیزیت
ًگْساری ٍ تقویزات ًؾبى هی زّسً.تبیح تحلیل رگزعیَى ذغی گبم ثِ گبم ًؾبى هی زّس وِ ضزیت رگزعیَى ذغی چٌس
هتغیزُ ثزای هسیزیت اصلی  ،هسیزیت پؾتیجبًی ٍ افشایؼ ثْزُ ٍری عبسهبًی هقٌبزار اعت ( 2 , 123( ; 92/210 ، P <0/05
) .) R;0/775 ، R2;0/600 ، Fثز ایي اعبط ضزیت ّوجغتگی چٌسگبًِ ثیي تزویت ذغی هتغیزّبی پیؼ ثیي ٍ افشایؼ ثْزُ
ٍری عبسهبًی  0/775ثَزُ اعت ٍ ایي هتغیزّبی پیؼ ثیي ٍ 0/6اریبًظ ٍ پزاوٌسگی افشایؼ ثْزُ ٍری عبسهبًی را تجییي
هی وٌٌسّ .وبًغَر وِ خسٍل (ً )4ؾبى هی زّس ثِ اسای ّز ٍاحس افشایؼ زر ًوزُ هسیزیت اصلی  ،ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ 0/47احس
افشایؼ هی یبثسّ.وچٌیي ثِ اسای ّز ٍاحس افشایؼ زر ًوزُ هسیزیت پؾتیجبًی ،ثْزُ ٍری عبسهبًی ٍ 0/43احس افشایؼ هی یبثس.
خسٍل ؽوبرُ ( .)4پیؼ ثیٌی افشایؼ زرآهس ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثَعیلِ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات
هسل
B

SE

β

زرآهس
ثبثت هسل

47/197

4/184

P

R

R2

F

0/001

0/775

0/600

92/210

0/001

هسیزیت اصلی

2/130

0/300

0/468

0/001

هسیزیت پؾتیجبًی

1/850

0/286

0/426

0/001

ثزای ثزرعی زرعتی فقبلیت ّبی سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ  ،اس آسهَى  tته ًوًَِ ای
اعتفبزُ ؽسُ اعت .هقیبر عٌٌدؼ ایي آسهَى ثشرگتز ثَزى هیبًگیي ًوزُ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات اس همسار 25
هی ثبؽس .زر خسٍل ( )5هؾبّسُ هی ؽ َز وِ همسار اذتالف هیبًگیي ًوزُ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات ثب همسار 25
ثزاثز  ٍ 2/849همسار  t= 8/456وِ زر عغح  P<0/05هقٌی زار هی ثبؽس.لذا فزض صفز رز ٍ فزض پضٍّؼ هجٌی ثز ثیؾتز
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سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویزات زر افشایؼ زرآهس ٍ ثْزُ ٍری زرؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ

ثَزى همسار هیبًگیي ًوزُ سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویز ؽزوت صٌبیـ پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ اس همسار  25پذیزفتِ
هی ؽَز.
خسٍل ؽوبرُ ( .)5همبیغِ هیبًگیي سًدیزُ ارسػ هسیزیت ًگْساری ٍ تقویز ثب همسار 25
هتغیز

تقساز

هیبًگیي

اًحزاف اعتبًسارز

اذتالف هیبًگیي

t

زرخِ آسازی

هقٌبزاری

سًدیزُ ارسػ هسیزیت
ًگْساری ٍ تقویزات

126

27/85

3/305782

2/849

8/456

125

0/001

-3نتایج و بحث
پتزٍؽیوی ّب ثب تٌَؿ زر تَلیس هحصَالت تَاى افشایؼ صبزرات غیزًفتی را زارًس .صبزرات هحصَل ًْبیی ،ثِهزاتت عَز ٍ ًفـ
فزاٍاى تزی ثزای وؾَر زارز ٍ ایي هغتلشم تىویل سًدیزُ ارسػ زر صٌبیقی هبًٌس پتزٍؽیوی اعت .پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ ثب تَخِ
وززى ثِ لبثلیت ّبیی وِ زارز ،تالؽؼ ثغیبری ًوَزُ اعت تب فقبلیت ّبی سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات را ثِ زرعتی اخزا
وٌس .هفَْم سًدیزُ ارسػ اثشاری اعت وِ ثِ ٍعیلِ آى اهىبى ثزذَرز عیغتوبتیه ثب توبم حَسُّبی وبری یه ثٌگبُ فزاّن ؽسُ
ٍ ثب تدشیِ ٍ تحلیل رفتبر ایي حَسُّبی وبری هیتَاى ّز حَسُ را زر ارتجبط ثب هشیتّبی رلبثتی ٍ فولىززی(ون وززى ّشیٌِ ٍ
ثْجَز ویفیت ذزٍخی) زر ول عبسهبى ارسیبثی وزز .ثٌبثزایي هیتَاى ًتیدِ گزفت ثىبرگیزی هفَْم سًدیزُ ارسػ هٌدز ثِ
ؽىلگیزی ًگبُ یىپبرچِ ثِ فقبلیتّب ٍ ٍؽبیف هرتلف ٍ ثِ تجـ آى هٌبثـ عبسهبى هیگززز .ایي اهز ووه هیًوبیس وِ هٌبثـ
عبسهبى زر خْت هشیتّبی عبسهبى هَرز تَخِ ٍ ارسیبثی لزار گیزًس اس آًدبییوِ سًدیزُ ارسػ ثزای ثٌگبُّبی هرتلف هتفبٍت
اعت .لذا هدوَفِ حَسُّبی وبری تؾىیلزٌّسٓ سًدیزُ ارسػ زر ثٌگبُّبی هرتلف تبثیزات هتفبٍتی ثز ارسػ ٍ تَاى رلبثتی ٍ
اخزایی ایدبز ؽسُ ثدب هیگذارًسّ ٍ .وبًگًَِ وِ ًتبیح ًؾبى زاز ،سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات ثز فَاهلی هبًٌس ،ثْزُ ٍری ٍ
زرآهس زر عبسهبى تبثیز زارز ٍ اس عزفی پتزٍؽیوی وزهبًؾبُ فقبلیت ّبی سًدیزُ ارسػ را ُ ذَثی اخزا ًوَزُ اعت .ثب تَخِ ثِ
ایٌىِ ثزای حضَر هَفك عبسهبى ّب زر فزصِ رلبثت ّبی خْبًی زر ّشارُ عَم ثِ ثزرعی فَاهلی خسیس وغت ثبسزُ زاریی ّب ٍ
زیگز فَاهل عٌتی خَاثگَ ًوی ثبؽس .زر سًدیزُ ارسػ ،ثِ ثزرعی فَاهل تحَالت خسیس ثزای اس ثیي ثززى اتالف ّبی سهبًی هی
پززاسز .زر تجییي ًتبیح هی تَاى ثیبى ًوَز وِ راثغِ هثجت ٍ هقٌی زاری ثیي سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات ثب افشایؼ زرآهس
ٍخَز زارزّ .وپبی افشایؼ تبثیز سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ تقویزات ،زرآهس ًیش افشایؼ هی یبثس ٍ ثزفىظ .رٍیىزز سًدیزُ ارسػ
زر تحلیل فقبلیت ّبی زرٍى عبسهبًی اثشاری هَثز زر ؽٌبذت ًمبط لَت ٍ ضقف ٍ تصوین گیزی زرهَرز ّزیه اس ایي فقبلیت
ّبعت .سًدیزُ ارسػ تىٌیه تحلیل عزیقی اعت وِ فقبلیت ّبی ولیسی زر وغت ٍ وبر راهؾرص هی ًوبیس ٍ ثِ تَلیس یه
هسل وبری عبزُ ثزای وغت ٍوبر ووه هی وٌس ٍ گبم ّبی اصلی زر فقبلیت ّبی وغت ٍوبر را هقیي هی ًوبیس .هسل سًدیزُ
ارسػ اس وبر آهستزیي اثشارّب زر تقزیف ؽبیغتگی ّبی اصلی ٍ فقبلیت ّبیی وِ زرآى ثتَاًین ثِ هشیت رلبثتی ثزعین ،ثِ حغبة
هی آیس .زر تحلیل سًدیزُ ارسػ هی تَاًین تصویوبتی ثزای ثزٍى عپبری اذذ وٌین وِ زاًغتي ًمبط لَت ٍ ضقف ؽزوت ثزای
اذذ ایي تصویوبت ثغیبر هْن هی ثبؽس .ؽزوت ّب زر یه یب چٌس فقبلیت سًدیزُ ارسػ هی تَاًٌس ثصَرت ترصصی ٍارز ؽًَس ٍ
ثمیِ را ثزٍى عپبری ًوبیٌس .سًدیزُ ارسػ تبثیزات پبیساری ثز افشایؼ زرآهس عبسهبًی زارز ٍ ایي یىی اس فَاهل اّویت آى زر
عبسهبى ّب اعت .زر تجییي ایي ً تبیح هی تَاى ثیبى ًوَز وِ راثغِ هثجت ٍ هقٌبزاری ثیي فَاهل سًدیزُ ارسػ ٍ افشایؼ زرآهس
ٍخَز زارز .هسل سًدیزُ ارسػ ،اثشار پبیِ ثزای ؽٌبذت هشیت رلبثتی ٍ یبفتي رٍػ ّبیی ثزای ارتمبی ثٌگبُ ثَزُ ٍ آى را ثزای
زعتیبثی ثِ راّىبرّبی فبم ووه هی ًوبیس .ایسُ سًدیزُ ارسػ ثز پبیِ زیس فزآیٌسی اعتَار اعت .زرن هشیت رلبثتی ثب ًؾز ثِ
ولیت ثٌگبُ هیغز ًجَزُ ثلىِ ریؾِ زر فقبلیت ّبیی زارز وِ ثٌگبُ زر سهیٌِ ّبی هرتلف اًدبم هی زّس .زر یه صٌقت سًدیزُ
ارسػ رلجب هتفبٍت ثَزُ ٍ اذتالف زر سًدیزُ ارسػ یه هٌجـ ولیسی رلبثت هی ثبؽس .اس ایي رٍ سًدیزُ ارسػ ًگْساری ٍ
تقویزات هی تَاًس تبثیزاتی زر ثْزُ ٍری ٍ ارتمبی عبسهبًی زاؽتِ ثبؽس.
سًدیزُ ارسػ ؽبهل هدوَفِ ای اس فقبلیت ّبی اًدبم ؽسُ تَعظ ٍاحس رؽتِ وبری اعت وِ یه راُ ثغیبر اثزثرؼ را ثزای
ؽٌبذت هَلقیت رؽتِ وبری زرهمبثل رلجبی اصلی ارائِ هی زّس ٍ پبیِ ّبیی را ثزای ووه ثِ السام زر حفؼ هشیت رلبثتی تقزیف
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 تدشیِ ٍ تحلیل آًْب هب را. فقبلیتْبی سًدیزُ ارسػ ؽبهل فَاهل لبثل وٌتزل ٍ سیزثٌبیی ثزای وغت ثزتزی رلبثتی اعت.هی ًوبیس
ثِ ؽٌبعبیی فَاهل هَفمیت ثشري هْن خْت توزوش ثز رلبثت ّسایت هی ًوبیس ٍ چگًَگی تسٍیي ؽبیغتگْبی هٌحصز ثِ فزز را
 اس. تقزیف رلبثت هی ثبؽس، هشیت یه سًدیزُ ارسػ.زرن وززُ ٍ ّوبى پبیِ ای ثزای رّجزی رؽتِ وبری زلیك هی تَاًس ثبؽس
 هَخت ایدبز ارسػ،ُ زاؽتي زرخِ ای ثبال اس لسرت رلبثتی تَعظ یه ثٌگبُ زر یه یب چٌس حلمِ اس حلمِ ّبی سًدیز،ُایي زیسگب
ُ هی تَاًس تبثیزاتی ثز ثْزُ ٍری عبسهبًی زاؽتِ ثبؽس ٍ ثْز، تحلیل سًدیزُ ارسػ زر هتساٍل تزیي وبرثززػ.افشٍزُ ثبال هی گززز
.ٍری عبسهبًی را ارتمب زّس
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