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  چکيده
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 مقدمه

مرادم در   هرادن  شرایک  صراد و  یرایی در اقت جراد پو سر صنعت و قولیدات صنعتی با ای  ه

، در قمام هاورها صنعت  یدل نیهمباای اقتصاد هاور دارد. بو  اهمیت باالیی را ،افزودهار ش

ارورهای لد اقتصادی شناختو میمو عنوانبو براای ه حرعودروالشود. قوحعو صنایع  یرت  قو اهم

مری نویدر مدی ، در این هاورها متالعات  یارواینا باالیی دارد.  یرادارقاای صنعت صورت   گ

یرژه(149-169: 1388)افجو و همکاران،  صرنعتی . یکی ا  اقداماقی هو جایگاه و ارای  ای در ارق

حرا ی میقاار  مورداحتفادهصنعتی نیز عی در هاورهای صورت وحیداشتو و بو یراد، احتاندارد گ

صرحیو و  شدهیزیرباناموای ا  اقدامات یکپارچو و احتانداردحا ی مجموعواحت.  باای اجاای 

 . (23-49: 1388و همکاران،  صالوی) حا ی مناح  یک احتاندارد احتپیاده

صرا،  صرورتبوشد.  متاح ستمیقان ب  یبار در اوا نینخست یمفهوم احتاندارد باا  کیرمخت

مران ایر تیرفیه ت،یهم تو،یبعد، و ند،یآمالک، اندا ه، روند، فا صورتبو قواندیاحتاندارد م  ی 

 کیرعنوان و بو یقوافق عموم با احاس ایو  اریاختصاو  ،یگافتو شود هو قوحط ماتانظادر

حرا  دیر. ا  فواشرودیم  یقعا سویارجاع و ماا یباا ،احاسماجع و  برو  قروانیم یاحتاندارد

برانکی عنوانبوا  احتاندارد  ن،یاشاره هاد. همچن یحا و ماخص یحا کدحتی ،یحا حاده   

یرنس و ه شودیم ادی عیصنا انیدر م آل دهیا جیرا کراران، )هیگ نرین،  .1(109-142: 2010م همچ

جرام میمجموعو اقداماقی هو باای پیاده حرتاندارد ان یرده شرونحا ی یک ا حرا ی نام د، احتاندارد

هردفاین اقدامات  .شوندمی جرام، یکپارچو با حرادگی ان نرواختی،  فرزایش یک هراهش  حرا ی وا

جرام می ،یند یا خدمتختاها و باای یک محصول، فاآ سرن  شروندان کراران، )آنتون : 2012و هم

2009-2001)2. 

حرایی و پیوحتو احت. در یندی مستمااحتانداردحا ی فاآ ورو ه شنا طی آن، ابتدا یک نیا  یا 

فرمی ور  مختل حرتای پیادهشود. حپس، ماا طری میی در را حرتاندارد  نرین، حرا ی ا شرود. همچ

قراار می یموردبا نگاصورت متناوب احتاندارد بو هرداری  یرادو نگ سرون و  گ کراران)باون ، هم

 
1 Higgins et al., 2010: 109-141 
2 Antonsen et al., 2012: 2001-2009 
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حرت، . 1(613-632: 2012 شرتو ا قردامات دا اگاچو قوحعو فناوری همک شایانی بو بهبود انجام ا

صرلعهدههمچنان نیاوی انسانی  یراوی دار بخش عمده و ا حرت. ن حرا ی ا قردامات احتاندارد ی ا

برو  ریزیها و نیا ها، یبت مستندات، باناموانسانی وظیفو شناحایی هاحتی یراات را  جراای قیی و ا

 د. بنابااین، نیاوهای انسانی قثییا  یادی در اجاای مناح  احتانداردحا ی دارند.عهده دار

 بیان مسئله

لری  هااحتانداردحا ی واف هاحتیهو آنجاییا  حرتانداردهای م را ا  طایق قاجمو و قتبیق ا

برو رونیا اشود. شود، نوعی یادگیای محسوب میشام  می یموردبارحبا وو ه المللی یا بین  ،

سرانی دلی  اینکو یادگیای خصیصو یراوی ان حرای انسانی احت ناش ن حرتاندارد تدر ا یرک ا ااار 

گراه نی قوجوبا .2(36-29: 2013)دها و همکاران،  ویاقی احت سرانی برو جای هرای ان  عنوانبرواو

هراار ش، منابعی با حرا ی نیاو لر  قوانمند حرا مانی مخت قردامات  برا ا قرثییا آن  صرورت بو ،و 

ترو یموردبارحدیایت ای در متالعات مگستاده حرت قاارگاف حری  .ا هرن احا سرانی ر یراوی ان ن

صرنایع مختمناح  اقدامات احتانداردحا ی اجاای  یرت  دارایلر  و بارحی جایگاه آن در  اهم

 .احت

یک متالعو  جایگاه نیاوی انسانی در صنایع مختل  هاورنمایش  باهدف، این قحایق در   

صرورت ماایسو ای باای نمایش ارقباط میان قوانمندی نیاوهای انسانی و اجاای احتانداردحا ی 

یراوی ای ا  بارحی قو، پس ا  ارائو مبانی نظایو و پیاینوراحتا نیدر ا گافتو احت. انمندحا ی ن

حرا ی،  شدهیآورجمعهای دادهانسانی،  فراعیا  حو صنعت مهم خودرو مرورد  د شریمی  و پتاو

صرنایع. حپس، نتایج واصاندقاارگافتوقحلی   یرن  سرو    ا  قحلی  همبستگی باای ا مرورد ماای

 احت. شدهارائو و پیانهادهایی و در ادامو قحلی احت  قاارگافتو

 ضرورت و اهمیت تحقیق

حر اریو رشد هاورها بس یناش صنایع در اقتصاد جهان  هرم و احا نر یم حرت. همچ در  ن،یا

برو   ستندیباخوردار ن یکسانی تیمختل  ا  اهم عیقمام هاورها صنا حراختیو با قوجو   یهاا

 
1 Brunsson et al., 2012: 613-632 
2 Decker et al., 2013: 26-29 
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فر هایتی، اهماقتصادیوابستو و قثییا در قوحعو  فرتیدر یمختل نردیم ا کراران،  هن جرو و هم )اف

لرنیدر عاصو ب دیشد یرقابت یقوجو بو فضا. با (169-149: 1388 حرت ،یالمل  تیرفیبرو ه یابید

حرت. داهادهیرپ ییبراال تیاهم عتدر وو ه صن داتیقول یباال حرا ا برالاوه  یهراتیظاف ییشنا

هرد  یو قوحعو اقتصاد اافتیپ ای، مسهاآنهدفمند در  یگاارویقوحعو و حاما را هموارقا خوا

فراع عیصنا توی. در و(43-69: 1381, یلهام و ی)راحخ هاد برو اهم ،ید جرو   یبراال تیربرا قو

حرت کی اریدر قدرت و اخت یدفاع یقوانمند یو ناش راهباد یدفاع یقوانمند برو  یابیهاور، د

 .(18-26: 1392ی و همکاران، )دباغ احت یاقیو و یضاور اریبس تیفیباهو  رو بو داتیقول

حریصنایع راهبادی و  عنوانبوصنایع دفاعی،  یرق بسیار مهم، هدف اصلی بار یرن قحا های ا

یررز  برروده لرری ن صررنایع م فرراعی،  صررنایع د نررار  حررت. در ه حررا نرردقاارگافتو یموردبار صررنایع ا  .

یرت  خودروحا ی دارای اهمیت  یادی در عاصو جهانی بوده و قاایباً قمامی هاورها بو آن اهم

نرد. می ارور دار هرا ه صرنعت دهند. این صنایع قثییا باالیی با اقتصاد  یرن  حراک  صرورتبوا م

شرناختو  عنوانبوصنایعی مختلفی بوده و اهمیت باالیی در اشتیال دارد و  صرنایع  موقور محاهو 

حرعو  یکی یخودروحا  عیواص  ا  صنا شود. قولید، قو یع و مصافمی هرم در قو ا  عوام  م

شرناختو می عنوانبروصنعت  نیا ،رونیا ابوده و  یاقتصاد یرز  صرنایع ن صرنایع شرودصرنعت   .

ارور ای طوالنی بوده و ا  عما اولین مجتمع پتاپتاوشیمی دارای حاباو  50 بابرال وشیمی در ه

صراً حال می شریمی، خصو صرنعت پتاو ارور،  گرا  در ه گارد. با قوجو بو فااوانی منابع نفت و 

قرثییصنایع پایین صرنایع  یرن  ارای ا حرعو و ارق ا دحتی، فعالیت چندانی ندارند. بنابااین، رشد، قو

 (.55-89: 1396مستایم با رونق اقتصادی و افزایش اشتیال خواهد داشت )هایمی، 

قوحعو  یباا یمناحب تیمنابع فااوان نفت و گا  ظاف بو با قوجو اانیا یاحالم یدر جمهور 

سر کیبو با ار الکتاون یکینزد ن،یوجود دارد. همچن یمیپتاوش عیصنا حر اریو ب شراآ آ هرم   ایم

باال  یاقتصاد یبو قوانمند یابیهاور و دحت یمیپتاوش عیقوحعو صنا یاامناح  ب اریبس یفاصت

هرد  یدر قوحعو اقتصاد یمهم و احاح یهاور گام یمیپتاوش عیقوحعو صنا رو،نیااحت. ا  خوا

نرد.  ییبراال تیرهاورها ا  اهم یدر قمام یمهم خودروحا  عیصنا گا،یدییحوبود. ا  باخوردار

در قمام هاورها  یعوام  قوحعو اقتصاد نیقابستو بو آن ا  مهموا عیو صنا یخودروحا  عیصنا
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حرعو در  جادیقوجو بو عوام  ا ن،ی. بناباا(149-169: 1388)افجو و همکاران، هستند  رشد و قو

صرنا رو،نیرااحت. ا  یاقیمهم و و عیصنا نیمختل  ا یهاقسمت نرار  فراع عیدر ه  عیصرنا ،ید

 .اندشدهگافتودر نظا  قیم قحاانجا یباا زین یمیو پتاوش یخودروحا 

 پیشینه

مرد اییو با قی 1970در حال  یمنابع انسان تیایمد نردان تیایعنوان مبحث   صرورتبو هارم

سرانی و  موا اتبو .هارهاد آغا  بو یرحم هرای ان این قیییا، قوجو ها چو بیاتا بو مدیایت نیاو

حرنتی روی مدیا. انجام قحایاات مختل  داناگاهی در این مورد همااه شد سرانی  نرابع ان یت م

براان  یمنیعملکاد، ا یابیقوحعو، ار  ،یایهارگجاب، آمو ش، بو اقداماقی مانند شرت، ج و بهدا

سران انیخدمت و روابط م شرت یمنابع ان هرز دا کراران،  قما مرین و هم در  .1(125-142: 2014)ا

کراران،  های مختلفی مانند دیدگاه رفتاری ادامو، با ارائو نظایو شرولا و هم (1978 :219-207)2 ،

یرد 3(12-31 :2000آپوهومو و همکاران، ) فاصت -زهیانگ -ییمدل قوانا یرو د نری و نظا برا  مبت

حرا مان 4(109-132: 2008)بورچات،  منبع یرت  هرای جایگاه نیاوی انسانی در موفا ها ا  منظا

ظرای  اقداماقی  مجموعو مختلفی قحلی  شد. جرام و هو میزان قوانمندی نیاوهای انسانی را در ان

برو شرود. قحت عنوان قوانمندحا ی نیاوهای انسانی شناختو می زایش دهند،محولو اف پراداختن 

حراباو سرانی  مردیایت داردمبحث قوانمندحا ی نیاوهای ان یرات  طروالنی در ادب هراردی و ) ای 

  .5(451-483: 1998همکاران، 

شرتااک  های ابتدایینظایو قردرت و ا فرویت  شری ا  ق نردی را نا نرو قوانم یرن  می  ورقدر ا

نردی  متالعات، باخی دیگا در مااب دانستند. وح مختل  حا مانی میگیای در حتقصمیم قوانم

 .6(707-727: 1992)ژیمامن و همکاران،  اندرا ناشی ا  اقدامات انگیزشی و روانی دانستو

مر  های مختل  نسبت بو قوانمندی دیدگاه  هرو در ع سرانی را،  هرای ان و قوانمندحا ی نیاو

یردگاههای مختل  هستند، میواص   اویو نگاه لر  د نرون،  قوان در قا  و 7(153-180: 2001)م

 
1 Amin et al., 2014: 125-142 
2 Schuler et al., 1987:207-219 
3 Appelbaum et al., 2000: 31-12 
4 Borchert, ,2008: 109-132 
5 Hardy et al., 1998: 451-483 
6 Zimmerman et al., 1992: 707-727 
7 Menon, 2001: 153-180 
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جرو  1(332-349: 2004حیبات و همکاران، ) سرانی نتی هرای ان نردی نیاو قجمیع هاد.  یاا، قوانم

برود.انجام هار احت و این قوان دارای  نویدر مارقاای قوان  هرد  فری خوا ، هرووالیدر ابعاد مختل

نردی نیاوهای انسانی ابزاری باای اندا ه شناختیروانقوانمندی  یرن قوانم لر  ا گیای ابعاد مخت

 شود.او ظاها می شناختیرواندر قال  والت احت.  یاا، قوانمندی یک نیاوی انسانی 

نرردا ه    نرردی ا حررط قو شررناختیروانگیای قوانم سررانی قو هررای ان سرروس مررنیاو اس و ول

یرق قاار گافت یموردبارح ترثیا ا  قحا سروس). م مراس و ول حرپایتزر2(666-681: 1990، قو  ، ا

نردی یک ابزار پاحانامو باای اندا ه 3(1442-1465: 1995 ،)احپایتزر  شرناختیروانگیای قوانم

نردی  مرده قوانم عرد ع هرار ب برا چ نری  برزار مبت یرن ا  شرناختیرواننیاوهای انسانی قوحعو داد. ا

سروس، قوحط متالعو قوماس و ولسوس احت  شدهییناحاش مراس و ول  .(666-681: 1990)قو

نمایای حاده ا   1نام  دارند. شک   ایو قثی اریاخت ،یستگیشا ،یمعناداراین چهار بعد بو قاقی  

 دهد.مفهوم ها یک ا  این چهار بعد را ارائو می

 

 (666-681: 1990)توماس و ولسوس،  شناختیرواننمندی ابعاد چهارگانه توا .1شکل 

قراهنون در  سرانی  هرای ان نردی نیاو قرثییا قوانم اراتبارحی رابتو و  فری  قحای  مردنظامختل

حرا ی  قاارگافتو گراه قوانمند احت. قعداد باالی این متالعات با اهمیت مفهوم قوانمندی و جای

قرثییا ق گراارد.نیاوهای انسانی در متالعات مدیایت صحو می عرات  یرن متال یرادی ا  ا عرداد  

 
1 Seibert et al., 2004: 332-349 
2 Thomas et al., 1990: 666-681 
3 Spreitzer, 1995: 1442-1465 
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نردی  یرانجی قوانم ارش م گرا ن عردادی دی هراده و ق مستایم قوانمندی نیاوهای انسانی را قحلی  

براره  1اند. جدول نیاوهای انسانی را در اهداف حا مانی بارحی هاده اطالعات مختصای را در

سرانی اهمیت قوادر  مینو بارحی  گافتوانجامباخی ا  متالعات و قحایاات  هرای ان نردی نیاو  نم

 دهد.نمایش می

 شده در زمینه بررسی توانمندسازی نیروهای انسانینگاهی بر برخی از تحقیقات انجام -1جدول 

 مرجع
 قیقشرح تح

 

  1(405-425: 2004)کارلس، 
دحا ی و نیاوهای انسانی در ارقباط میان جو قوانمن شناختیروانبارحی ناش قوانمندی 

 رضایت شیلی

-434: 2005)بهاتنجر و همکاران، 

419)2  
 ی با قعهد حا مان های انسانیاوین شناختیروان یابعاد مختل  قوانمند انیارقباط م بارحی

-49: 2007)ارجنلي و همکاران،  

41)3 
 یحا مانبا اعتماد درون های انسانیاوین شناختیروانی ارقباط ابعاد قوانمند یبارح

-1550: 2007وگان و همکاران، )ل

1523)4 

و هیفیت هاری با در  اتیخصوصنیاوهای انسانی با  شناختیروانبارحی رابتو قوانمندی 

  نظا گافتن ناش میانجی ومایت جمعی و اعتااد قوانمندحا ی

: 2010)گریگوری و همکاران، 

647-639)5 

-فاد قیقتب انیدر ارقباط م های انسانیاوین شناختیروانی قوانمند یانجیناش مقحلی  

 یچندگانو حتو فاد یهایحا مان و خاوج

-441: 2010)جو و همکاران، 

425)6 

ی با در نظا گافتن ناش و قعهد حا مان یانسان یاوهاین یقوانمندحا  انیرابتو م یبارح

 یحا مانفاهنگجی میان

-128: 2010)ژانگ و همکاران،  

107)7 

با   قوانمند حا  یرهبا انیارقباط منیاوهای انسانی در  بارحی ناش میانجی قوانمندحا ی

 یانسان یاوهاین تیخالق زانیم

-1152: 2011)صفری و همکاران، 

1142)8 
 یحا مان یایادگیو  شناختیروان یقوانمند انیارقباط مبارحی 

-295: 2011)لي و همکاران،  

279)9 

جو و ماارهت میق ماتیقنظ انیط مدر ارقبا شناختیروان یقوانمندحا  یانجیناش مبارحی 

 یمیو عملکاد ق تیبو هو یابیدحت زانیم

 
1 Carless, 2004: 405-425 
2 (Bhatnagar, 2005: 419-434) 
3 Ergeneli et al., 2007: 41-49 
4 (Logan et al., 2007: 1523-1550) 
5 (Gregory et al., 2010: 639-647) 
6 (Joo et al., 2010: 425-441) 
7 X. Zhang et al., 2010: 107-128 
8 Safari et al., 2011: 1142-1152 
9 Lee et al., 2011: 279-295 
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: 2012)آنتونسن و همکاران،  

2009-2001) 

 ،یشیل تیقوانمندحا  با رضا یرهبا انیارقباط مبارحی ناش میانجی قوانمندحا ی در 

 هارهنان تیقالش و خالق

-289: 2014ژانگ و همکاران، )   

342)1 

 ییپاحخگو انیبودن در ارقباط م یو حنت یانسان یاوهاین یقوانمندحا  یانجیناش مبارحی 

 یحا ماندرون یو ارقباط و همکار یانیم اانیمد

-400: 2014)اوجو و همکاران،  

377)2 
 ماارهت هارهنان زانیو م یاعتماد حا مان انیرابتو م ی قوانمندی نیاوهای انسانی دربارح

-313: 2014)اوکجو و همکاران، 

304) 

 زانیو م یشناخت حا مان انیاط مدر ارقب یانسان یاوهاین یقوانمندحا  یانجیناش مبارحی 

 ماارهت در انجام هارها

-191: 2015)الن و همکاران،  

184)3 
 هارهنان یو رفتار هار شناختیروان یقوانمندحا  انیارقباط م یبارح

 اییقی یباا یو آمادگ یایپاانعتاف شیدر افزا یانسان یاوهاین یقوانمندحا بارحی قثییا  4: (2015)لیزار و همکاران، 

: 2015)آیدوموس و همکاران، 

276-251)5 

و  یتیشخص اتیخصوص انیدر ارقباط م شناختیروان یقوانمند میانجی ناش یبارح

 هارمندان یشیل تیرضا

-352: 2017)قاسمي و همکاران، 

343)6 
 با افزایش چاالهی در هارهنان شناختیروانبارحی رابتو قوانمندی 

-282: 2017)مصطفي و همکاران، 

662)7 

با در نظا گافتن ناش  هارمندان یهایو خاوج یانسان یاوهاین یقوانمندحا  انیرابتو م

 میانجی رضایت و فاار شیلی

-488: 2017گوتام و همکاران، )

466)8 
 نیاوهای انسانی در دحتیابی بو مزیت رقابتی شناختیروانبارحی ناش قوانمندی 

: 2017)آپوهومو و همکاران،  

159-134)9 

 انیدر ارقباط م یحا مان یایادگیو  یانسان یاوهاین یقوانمندحا  یانجیناش م یبارح

 اانیمد تیو خالق یعملکاد راهباد یابیار  یهاستمیح

 

جراای حی رابتو میان قوانمندحا ی نیاو، هدف بارواضا قیقحا    یرت ا های انسانی و هیف

صرنعت اآردحا ی فاحتاندا جرویند را در بخش  یرن  موردقو صرلی ا کراد ا حرت. روی قراار داده ا

 
1 A. Y. Zhang et al., 2014: 242-289 
2 Ugwu et al., 2014: 377-400 
3 Lan et al., 2015: 184-191 
4 (Lizar et al., 2015: 343-352) 
5(Aydogmus et al., 2015: 251-276) 
6 (Ghasemi et al., 2017) 
7 Mostafa, 2017: 266-282 
8 Gautam et al., 2017: 466-488 
9 Appuhami, 2017: 134-159 
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حرت.  دفاعیخودروحا ی،  تیبااهمقحایق، ماایسو نتایج واص  در حو صنعت  شریمی ا و پتاو

هرای شناختیروان، ابتدا بو بارحی همبستگی و ارقباط قوانمندی راحتاایندر هرا  نیاو سرانی و  ان

حرپس، اردحا ی فاآاحتاند تیفیباهیک ا  ابعاد آن  شرد.  ترو  یند در ها یک ا  حو صنعت پاداخ

هرم یموردبارحاطالعات واص  باای حو صنعت  عرات و ماایسو قاار گافت. ارائو  مران اطال  

یرین این حو صنعت بزرگ و ویاقی باای اقتدار هاور می براای قع عری  قواند بینای اولیو و ماج

 ید.های راهبادی فااهم نمارویکادها و حیاحت

احت.  شدهدادهنمایش  2 شماره های قحایق در شک الگوی منتای بارحی رابتو و فاضیو  

ضریو، با احتفاده ا  دادههو یبو صورق های های واص  ا  متالعات پیاین محااان این قحایق، فا

یرابی  2شماره در شک   شدهمتاح مرورد ار  نردقاارگافتوباای ها یک ا  حو صنعت  حرپس، ا  .

 اند.ص  با یکدیگا ماایسو شدهنتایج وا

 

 

 
 قوانمندحا ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تحقیقمدل مفهومی  .2 شماره شکل  

حا ی فاآیند احتاندارد

 یحا خودرو در صنعت

 خودروحا ی

احتانداردحا ی فاآیند در 

دفاعی  صنعت  

احتانداردحا ی فاآیند 

 در صنعت پتاوشیمی

گااریقثییا  

 

 شایستگی
 داریمعنی

 وظیفو
یمختارخود  

مخ   

ریمختا  
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اراهده م زیرن 2 شمارههو در شک   طورهمان ضر 5 شرود،یم هروم ویفا مردل مف لر    یدر قا

 اند ا :عبارت  یبو قاق ویپنج فاض نیپژوهش آ مون خواهند شد. ا

H1  هراین شرناختیروان یقوانمند انیم یقوجه: ارقباط مثبت و قاب سران یاو  تیرفیو ه یان

 وجود دارد. صنعتدر  ندیآفا یاحتانداردحا  یاجاا

H2  سران یاوهاین فویوظ یداریمعن انیم یقوجه: ارقباط مثبت و قاب جراا تیرفیو ه یان  یا

 وجود دارد. صنعتدر  ندیآفا یاحتانداردحا 

 H3 : جراا تیفیو ه یانسان یاوهاین یستگیاوساس شا انیم یقوجهاط مثبت و قاب ارقب  یا

 وجود دارد. صنعتدر  ندیآفا یاحتانداردحا 

H4 :  هراین اریراوساس اخت انیم یقوجهارقباط مثبت و قاب سران یاو جراا تیرفیو ه یان  یا

 وجود دارد. صنعتدر  ندیآفا یاحتانداردحا 

H5 :  سراس قثی انیرم یجهوقرارقباط مثبت و قاب گرااریاو هراین یا سران یاو  تیرفیو ه یان

 وجود دارد. صنعتدر  ندیآفا یاحتانداردحا  یاجاا

سرانی و رویکاد اصلی این قحایق نمایش قفاوت هرای ان نردی نیاو ها و وضعیت رابتو قوانم

حرت. دردحا ی فاآهیفیت اجاای احتاندار ئرو یند در حو صنعت ا برا ارا یرق  یرن قحا جرو، در ا نتی

 احت. شدهفااهمقالبی مناح  باای ایجاد ماایسو  ،ایهای ماایسوا و قحلی نموداره

نیاوهای انسانی  شناختیروانان ارقباط میان قوانمندی م هدف اصلی این قحایق بارحی هم

حرا ی،  تیفیباهو ها یک ا  ابعاد آن  فراعیاجاای احتانداردحا ی در حو صنعت مهم خودرو  د

عرات  ، مان نتایج در قال  نمودارها و جداولبا ارائو هم هو یبو صورقو پتاوشیمی احت.  اطال

شرود. سرو  کردیگا ماای برا ی صرنعت  یرنا  واص  ا  ها یک ا  حو  ضریو ،روا برا فا ترابق  های م

صرنعتهای  یا بپاحش ،شدهارائو برا  شردهمتاح اای ها یک ا  حو  ترایج  حری ن پرس ا  بار و 

 اند.یکدیگا ماایسو شده

حرتیق این قحا پاحش اصلی  برارت ا یرا ا :  ع براطآ نر ارق برت و مع یرانیمث نرد داری م  یقوانم

 ؟دارد در صنعت وجود ندیآفا یاحتانداردحا  یاجاا تیفیه و یانسان یاوهاین شناختیروان

 :نیز شام  موارد  یا احت ی فاعیهاپاحش
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هراین یبودن مااغ  باا داریاوساس معنمیان  معنی داریارقباط مثبت و آیا  سران یاو  و یان

 ؟دارد در صنعت وجود ندیآفا یاحتانداردحا  حا یپیاده تیفیه

ورس میان  معنی داریارقباط مثبت و آیا  سرتگیوجود  هرایدر ن شای سران یاو  تیرفیه و یان

 ؟دارد در صنعت وجود ندیآفا یاحتانداردحا  حا یپیاده

یررا  یرران آ خرروردارم سرراس با هررایدر ن اریررا  اخت یاو سرران یاو  یحررا پیاده تیررفیه و یان

 ؟داردوجود  دارییمثبت و معن در صنعت ارقباط ندیآفا یاحتانداردحا 

نری یاگااریقثی داری میان اوساسیمثبت و معنارقباط آیا  هراین درو سران یاو  تیرفیه و یان

 ؟دارد وجود در صنعت ندیآفا یاحتانداردحا  حا یپیاده

 روش تحقيق

خا  قوجو و همک  نوی م کی و دانش هاربادی در یهو بو بارح جهتنیا اهدف،  ا نظا

مراه پژوهش قروانیم هند،یم حرا  ماهآن را در   برو ل سرت.  هراربادی دان حرتو  تیرهرای  در د

صرگادآوری اطالعات در پژوهش کادیرو ا نظاو  ینییهای قبپژوهش سرتگ -یفیهای قو  یهمب

یرو .ادیگیقاار م نروباای قدوین بخش مبانی نظای و قعاری  پا عرات هتابخا هراه ای ا  متال ای ب

تروالمللی مورد ماور ماقبط در عاصو ملی و بین قحایاات، راحتاایندراحت.  شدهگافتو  قاارگاف

گرا قحایقاین  ،. همچنین ا  منظا موضوعیاندشدهارائوها و باخی ا  آن نرابع در  عرات م وه متال

یرک، هوآنجاییا  گیاد.انسانی قاار می یران هدف اصلی این قحایق ایجاد  سرو م حرو  ماای ترایج  ن

 رود.ای بو شمار میصنعت احت، یک متالعو ماایسو

حرعو  ،قحایقی در این موردبارحجامعو آماری  حرا ی و قو هارهنان بخش معاونت احتاندارد

این قحایق  ا یموردنهای دادههاور احت.  و پتاوشیمی دفاعیحو صنعت خودروحا ی، هیفیت 

حرت شردهیآورجمعاین حو صنعت  ا  حو متالعو پژوهای قبلی محااین در ها یک ا  یرن  .ا ا

مراندارد و قو یع آنهای احتاها، ا  قهیو و قنظیم پاحاناموداده عرو آ حرری هرا در جام  یموردبار

حرهای آماری . نمونواندشدهواص  نرو یموردبار یرق نمو شروا  طا و  شردهانتخابای گیای خو

 اند:شام  موارد  یا بوده
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 خودرو و حایپاصنایع خودروحا ی ایاانهارهنان معاونت احتانداردحا ی  •

 در بخش دفاعحا مان صنعتی  چهارقوحعو هیفیت  هارهنان معاونت احتانداردحا ی و •

 صنایع پتاوشیمی شمال غاب هاور ستی طیمحهارهنان بخش حالمت، ایمنی و  •

شراخص نردا هبخش اول پاحانامو شام   نردی های ا برابروده  شرناختیروانگیای قوانم  و 

مررو و گرران ا   قاج یررد خبا حررتانداردقثی اررنامو ا حررپایتزر  وحررلال 12 پاح حررپاا : 1995، تزری)ا

حرتاندارد  شدهمیقنظ (1465:1442 ارنامو ا حرتفاده ا  پاح برا ا یرز  ارنامو ن خرش دوم پاح احت. ب

باای  حلال حوو شام   شدهمیقنظ 1(211-224: 2008لنوبا و همکاران، )وو قحایقدر  شدهارائو

شرام  حرل یند احت.تاندارد بودن فاآگیای میزان اح هاندا ارنامو  بروده و در  5االت پاح نرو  گزی

عرداد مدنظا،  هایبخش متناح  با قعداد هارهنان اند.طی  لیکات گستاده شده ، 99بو قاقی  ق

حرلاندشردهعیقو امو در حو صنعت پاحان 108و  98 گران ا.  حرط خبا تردا قو ارنامو اب الت پاح

حراندقاارگافتو واییو ر داناگاهی مورد قثیید اعتبار برا   تفاده ا  روش. حپس، با ا فرای هاون آل

ارنامو  2 شماره جدول احت. شدهبارحیها آن پایایی حرو پاح براای  برا  را  ماادیا آلفای هاون

 دهد.نمایش می

 هاآنو هر یک از متغیرها و ابعاد  نامهسشپرضریب پایایی  -2 شماره جدول

 نام نام صنعت
 تأثیر اختیار شایستگي یداريمعن توانمندسازی متغیر

استانداردسازی 

 یندفرآ

کل 

 پرسشنامه

 خودروحا ی
  یضا
ییایپا  

%94  %19  %89  %92  92%  %91  %93  

 دفاعی
  یضا
ییایپا  

6/75%  3/80%  1/89%  3/91%  9/82%  5/85%  8/84%  

 پتاوشیمی
  یضا
ییایپا  

%79  %93  %78  %84  97%  %84  %81  

  

  هند.الت را باای ها حو صنعت قثیید میلاپایایی ح 2 شماره جدول آلفای هاونبا نتایج   

 
1 Wüllenweber et al. 2008: 211-224 



 71                                                 1400 بهار ،نهمشماره  ،چهارم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه

مرایش  موردبارحیهای نمونو یشناخت تیجمعاطالعات  3 شماره شک     را در هنار یکدیگا ن

 دهد.می

 

درصد برحسباز سه صنعت  شدهآوریجمعهای مونهن جمعیت شناختیمقایسه اطالعات  .3 شماره شکل  

 

لروها یک ا  حتون هراهای نمودار می عرات را در  گراوه ا  اطال صرد آن  حرو  ای در یرک ا  

بروده، در  90درصد هارهنان ماد در صنایع دفاعی بیاتا ا   مثالعنوانبودهد. صنعت نمایش می

حرت.  60دیک بو و در صنایع پتاوشیمی نز 90صنایع خودروحا ی نزدیک بو  قروان میدرصد ا

براالی  برو  ترای، قجا حرن  15مااهده هاد هو درصد هارهنان ماد، میزان قحصیالت ده حرال و 

حرت. ح 35باالی  ارتا ا فراعی بی صرنایع د بر ال در  صرنعتدر ماا برانوان در  یرت  یرزان فعال  ، م

 یاتا احت.هارگیای ا  نیاوی هار جوان در این صنعت نیز بپتاوشیمی بیاتا بوده و میزان بو

 هایافته وتحلیلتجزیه

 اطالعات قوصیفی ها یک ا ، پاداختن بو ماایسو نتایج واص  ا  آ مون همبستگیپیش ا   

حرو ابعاد قوانمندحا ی و همچنین هیفیت اجاای احتانداردحا ی  یرک ا   هرا  براای  یر   بو قاق
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شرریمی  فرراعی و پتاو حررا ی، د شررک شردهمحاحبوصرنعت خودرو مررایش بررو  5و  4های  و در  ن

حررت.گااشتو مرراات  4شررک   شررده ا یررانگین ن نرردی  شرردهیبتم عرراد قوانم یررک ا  اب هررا         برراای 

 دهد.یند را نمایش میهیفیت احتانداردحا ی فاآ و همچنین شناختیروان

 

از سه صنعت شدهآوریجمعهای هنمون در موردبررسیمیانگین متغیرهای مقایسه . 4 شماره شکل  

 

مراات نزدیکی ماادیا 4 شماره شک  حرو  میانگین ن براای  ارنامو را  یر  پاح صر  ا  قکم وا

صرنعت داری وظیفو در ایاادیای مانند حتو اختیار و معنالبتو، مدهد. صنعت ناان می حرو  ین 

صرنعت  ناختیشرروان، میانگین قوانمندی شدهمحاحبودیا اما با احاساوت احت. اندهی متف در 

پتاوشیمی بیاتا ا  دو صنعت دیگا بوده و هیفیت اجاای احتانداردحا ی در صنایع دفاعی بهتا 

شرد.او بودن صنعت دفاعی در  مینو فناقواند بو دلی  پیااین مورد می احت. نرین،  وری با همچ

صر  انحااف معیار مراات وا ارنامو ا  قیییاات در ن یر  پاح شرک  قکم صرنعت در  حرو   5های 

فراوت در م این شک  احت. شدهدادهنمایش  یرار زانیرق حرااف مع مراات  ان ا   شردهآوریجمعن

جرودهدیم شیحو صنعت نما یها را بااپاحانامو هروم  برو . با قو یرارمف حرااف مع اردر ان  هاچ

هو  طورهمانقا احت. ناح تا بوده و ممقفاوت در نظاات ه زانیتا باشد، مآماره هم نیا ایمااد
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ترا هم گاید عینسبت بو صنا یدفاع عینظاات در صنا ااتییقی زانیماخص احت، م 5در شک  

اران نیا هوها حو صنعت وجود دارد  یدر نظاات باا ااتییقی زانیاحت. اگاچو، م یرقی ا  ن  ای

 دارد. شدهیبتدر نظاات  یمتوحت

 

از سه صنعت شدهآوریجمعهای در نمونه موردبررسیمتغیرهای  انحراف معیارمقایسه  .5 شماره شکل  

حرااف ر داری صنایع دفاعی احت. ماداپایین در بعد معنی انحااف معیارقوجو نکتو جال  ان

اران داری هارهنان صنایع دفاعی درباره معنی نظااقفاآدهنده نزدیک بو یک ناان معیار وظیفو ای

 این بعد باای دو صنعت دیگا بیاتا احت. انحااف معیار، هووالیدر احت.

شریمی ، بیاتاین میانگین شاخص معنی4 شماره شک بو قوجوبا صرنعت پتاو داری متعلق بو 

بروده  بوده، بیاتاین میانگین شاخص شایستگی متعلق بو صنعت دفاعی و صنعت خودروحا ی 

بر  لق بو صنعت پتاوشیمی احت.عهای قثییا و اختیار نیز متو بیاتاین میانگین شاخص ، در ماا

دفاعی همتا بوده و همتاین داری، شایستگی و قثییا در صنعت حو شاخص معنی انحااف معیار

 احت. شدهمااهدهشاخص اختیار در صنعت پتاوشیمی  انحااف معیار

فرت. دراینقاار گ موردبارحیشده در ادامو، بارحی صحت پنج فاضیو متاح تردا ا حرتا، اب را

صرنعتها های قمام شاخصنامال بودن داده حرو  هرا  حری باای  فرتقراار  موردبار ترایج  .گا ن

لراا، ا   کیچیههای فاض نامال بودن داده ،های آماریبارحی نرد.  یرد نکاد ا  حو صنعت را قثی
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هرای اآ مون همبستگی احپیامن باای بارحی فاض وجود ارقباط  سرانی و میان قوانمندی نیاو ن

فراض اجاای احتانداردحا ی فاآ تیفیباهابعاد آن  شرد.  حرتفاده  صرنعت ا یند در ها یک ا  حو 

شرک  صفا و فاض مااب  در قمام این آ مون حرت.  ترو ا جرود راب ترو و و جرود راب  6ها عدم و

ضریو باای درصد 5داری را در حتو معنی ای ا  نتایج بارحی آ مونخالصو مرایش قمام فا ها ن

 ض صفا در قمام موارد عدم وجود همبستگی و رابتو میان عوام  احت.فا دهد.می

خرش مااهده می 6 شماره هو در شک  طورهمان شود، دلیلی باای پایاش فاض صفا در ب

ترو ای ا  فاضیوعمده جرود راب شرتو و و جروقاب ها وجود ندا نردی  قو یران قوانم  شرناختیروانم

صرنعت اردحا ی فاآاحتاند تیفیباهاد آن نیاوهای انسانی و ابع نرد در  شردهییقثی هرا،  د حرت. قن ا

جراای  نیاوهای انسانی شناختیرواندار میان بعد اختیار قوانمندی وجود رابتو معنی یرت ا و هیف

سرهلو میاحتانداردحا ی فاآ یرن م برا یند در صنعت دفاعی مورد قثیید قاار نگافتو احت. ا نرد  قوا

 باشد. مااق حلسلوشاایط خا  دفاعی و رعایت 

 

و ابعاد آن با  میان توانمندی توجهقابلبرای فرض صفر عدم وجود رابطه  P-Value: مقادیر 6 شماره شکل 

 یند در سه صنعتاستانداردسازی فرآ
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عراد آن  یرک ا  اب هرا  نردی و  براط قوانم جراای  تیرفیباهباای ایجاد ماایسو میان میزان ارق ا

شرک  در آ مون آمدهدحتبوحو صنعت، میزان همبستگی احتانداردحا ی در ها یک ا    7ها در 

یران  ،شدهدادهاعداد نمایش  احت. شدهدادهنمایش  حرپیامن م نتایج واص  ا  آ مون همبستگی ا

براای  شناختیروانها یک ا  ابعاد قوانمندی  حرا ی  نیاوهای انسانی و هیفیت اجاای احتاندارد

 می هستند.روحا ی، دفاعی و پتاوشیحو صنعت خود

سرتگ زانیمااهده هاد هو م قوانیم شدهداده شینما یهمبستگ ایمااد باویقکبا   انیرم یهمب

جراا تیفیباهو حو بعد ا  ابعاد آن  شناختیروان یابعاد قوانمند حرا  یا صرنعت  یاحتاندارد در 

سرتگ زانیم ن،یاحت. همچن گایا  دو صنعت د اتایب یخودروحا  براا یهمب ارابو  صرنعت  یم

براا موردبارحی یهمبستگ زانیدوم قاار دارد. اگاچو، م ودر رقب یمیپتاوش مر   دو  یعمده عوا

نر گا،ید ییحو بو هم احت. ا  کینزد یمیو پتاوش یصنعت دفاع براط مع عرد  انیرم یداریارق ب

حرت. ا یدر صنعت دفاع ندیآفا یو احتانداردحا  اریاخت ترا نیرمااهده ناده ا اران ا  آن  جین ن

در  نردیآفا یاحتانداردحا  یاجاا تیفیباهو ابعاد آن  شناختیروان ینمندقوا انیدارد هو رابتو م

بروده و  یارقباط باا نیا زانیم هو،یوالاحت. در قوجوقاب ها حو صنعت  فراوت  صرنعت مت حو 

 احت. گایا  دو صنعت د اتایب یصنعت خودروحا  یباا
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 استانداردسازی در سه صنعت  تیفیباکمقایسه همبستگی میان توانمندی و ابعاد آن . 7 شماره شکل

 

یرک   هرا  حرا ی همچنین، باای نمایش میزان اهمیت قوانمندی و  عراد آن در احتاندارد ا  اب

 شرماره های همبستگی در شک در آ مون شدهمحاحبویند حو صنعت، ماادیا ضای  قعیین فاآ

شرده دهشردادهنمایش  8 سرو  مران اند.و ماای شرک   طوره اراهده م 8 شرمارههرو در   شرود،یم

هراین شناختیروان یقوانمند سران یاو نردیم یان صرد ا   28/0و  45/0، 64/0  یربرو قاق قوا در

 نیهند. ا  یقعا یو دفاع یمیپتاوش ،یحو صنعت خودروحا  یرا باا یاحتانداردحا  ااتییقی

هررم، نما نرر تیرراهم زانیررم انگایررم هرراین یدقوانم سرران یاو صرر نیرردر ا یان حررت.  نعتحررو   ایررا

حرا  یمااغ  و اقداماق تیماه ،گایدعبارتبو صرنعت  نیرا ینردهایآفا یهو در احتاندارد حرو 

 را متفاوت هاده احت. یانسان یاوهایقوانمند بودن ن تیاهم زانیوجود دارد م
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 استانداردسازی در سه صنعت  باکیفیتضریب تعیین در رابطه میان توانمندی و ابعاد آن  مقایسه .8شکل 

 
 

 :هاگیری و پیشنهادنتیجه

های موجود باای ها حو صنعت و قفاوت واص  ا  قحلی  همبستگینتایج آماری  باویقک با

 .احتداختو پا هاگیای و ارائو پیانهاد، این قسمت بو نتیجودر نتایج ها یک ا  حو صنعت

 

 گیرینتیجه 

نردی  قحایقدر این   یران قوانم براط م یرزان ارق عراد آن  شرناختیروانم یرتو اب جراای  باهیف ا

حری نداردحا ی فاآاحتا یند در حو صنعت خودروحا ی، دفاعی و پتاوشیمی مورد ماایسو و بار

صرنعت های واص  ا  قو یع پاحانامو در ، با احتفاده ا  دادهراحتاایندر .قاار گافت حرو  یرن  ا

صر آ مون ترایج وا نردی  ،های همبستگی باای بارحی رابتو انجام شدند. ن یران قوانم براط م ارق
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نردی  باهیفیترا  شناختیروان عراد قوانم یران اب نرد. ا  م احتانداردحا ی ها حو صنعت قثیید هاد

براط  ینداجاای احتانداردحا ی فاآ باهیفیتنیاوهای انسانی قنها بعد اختیار در صنایع دفاعی  ارق

هرایی را میزان ارقباط میان ابعاد قوانمندی و هیفیت احتانداردحا ی در حو صنعت قفاوتندارد. 

    ناان داده احت.

حرو ، مهمنتایج واص  باویقک با      یرک ا   قاین بعد یا ابعاد قوانمندی نیاوهای انسانی در ها 

شردهلویتها بو اوحا  ارقاای آنو عوام   مینو شدهییشناحاصنعت  فری  اند. های پیانهادی معا

نردی در  یرزان قوانم بروده و م گرا  حتو احتانداردحا ی در صنعت دفاعی بیاتا ا  دو صنعت دی

حرو صورت. بونیاوهای انسانی صنعت پتاوشیمی بیاتا احت هلی نتایج واص  ا  ماایسو نتایج 

 :بندی هادقوان در قال  موارد  یا جمعصنعت را می

حررا ی نی • تررو قاب قوانمند سررانی راب هررای ان نرریاو جررو و مع یررتداری قو جرراای  باهیف ا

 .در ها یک ا  حو صنعت دارد ینداحتانداردحا ی فاآ

 .یند در صنعت دفاعی بیاتا ا  دو صنعت دیگا احتهیفیت احتانداردحا ی فاآ حتو •

صرنعت  • ارتا ا  دو  حرا ی بی حتو قوانمندی هارهنان احتانداردحا ی در صنعت خودرو

 .دیگا احت

صرنعت می • زان قجابو و قحصیالت در هارهنان احتانداردحا ی صنایع دفاعی بیاتا ا  دو 

 .دیگا احت

صرنعت  تقعداد هارهنان جوان دارای قحصیال • ارتا ا  دو  شریمی بی عالیو در صنعت پتاو

 .دیگا احت

در صنعت دفاعی  موردبارحیهای درباره شاخص شدهآوریجمعمیزان قیییا در نظاات  •

نرابااین،  همتا ا  دو صنعت فراآدیگا احت. ب یرن  نظااق حرا ی ا نران احتاندارد ارتای در هاره بی

 صنعت وجود دارد.

 بیاتاین میزان بعد شایستگی قوانمندی در هارهنان صنعت پتاوشیمی مااهده شد. •

 شدهمااهدهایاگااری در صنعت خودروحا ی داری، اختیار و بیاتاین میزان ابعاد معنی •

 احت.
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یرن صندی نیاوهای انسانی در میزان قوجو بو قوانم • ارای ا بروده و ارق ترا  فراعی هم نعت د

 ها هیفیت احتانداردحا ی در این صنعت را بهبود خواهد داد.قوانمندی

 

 

 هاپیشنهاد

هراهش مند و منایندهای صنعتی اقدامی نظاماحتانداردحا ی فاآ یرت و  ح  باای ارقاای هیف

هرم در  ،چو بیاتا اجاای این اقدامها ، شناحایی عوام  بهبودرواینا ت. ها احرفتهدر گامی م

مراریهای میدانی و قحلی اص  ا  بارحینتایج وبو  قوجو باقوحعو صنعتی خواهد بود.   ،های آ

اررنهاد صررنایع پی حررا ی در  بررود احتاندارد هررت به فرراعی و  تیرربااهمهایی در ج حررا ی، د خودرو

 احت: شدهارائوو قحایاات آینده پتاوشیمی 

هرار ای قوجو ویژه ✓ نردی،  ارای قوانم مرو ارق بو اقداماقی مانند ایجاد جو قوانمندحا ی، بانا

 .شود معتوفقیمی، نمایش با خورد و جباان خدمت منعت  در صنعت دفاعی 

شری   ✓ چراخش  هرای  تر ، الگو بو اقداماقی مانند احتخدام هدفمند، مدیایت شیلی منع

حرا ی  هار دهای قوانمندحا ی ومناح ، جباان خدمت هدفمند، راهبا قیمی در صنعت خودرو

 .شودای قوجو ویژه

شری ،  ✓ برا  صریات ال م  برا خصو نری  حرتخدام مبت نرد، ا حرتخدام هدفم بو اقداماقی مانند ا

مند در ای و نظامهای دورهافزاری، آمو شافزاری و نامچاخش شیلی، ارقاای قجهیزات حخت

 ای شود.صنعت پتاوشیمی قوجو ویژه

برالاوه ای بدر صنعت دفاعی قوجو ویژه ✓ سری   و قوانمندی نیاوهای انسانی شود،  یاا پتان

 .مناحبی در این صنعت وجود دارد

نردی های میدانی بیاتای در  مینو شناحایی عوام   مینوپژوهش ✓ عراد قوانم حا  ارقاای اب

 .در ها یک ا  صنایع با اهمیت هاور انجام شود
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