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 بزق شزکتبزرسی عوامل موثز بز  افشایش بهزه وری نیزوی انسانی در 

 
 کارشناس ارشد ارسیابی وتحول شزکت بزق منطقه ای غزب–شکوفه اعتضادی 

 

 چکیده:

هجوَػِ رٍیکزدّب ٍ فٌَى اس ّب ثبیذ ثِ هٌظَر دعتیبثی ثِ هشیت رلبثتی  اعت، عبسهبى  ّب ؽذُ ثبػث تغییزات ؽگزفی در عبختبر عبسهبى جْبًی ؽذى

ّبی هزتجو ثب هذیزیت هٌبثغ اًغبًی اعت . ّب در رلبثت یبری رعبًذُ، رٍیکزد  رٍیکزدّبکِ ثِ عبسهبىي . یکی اس ایًَیي هذیزیت ػولیبت اعتفبدُ کٌٌذ

عبلت  ّز عبسهبًی  ایجبد فزفت هٌبعت ؽًَذ ٍ ثبیذ  رهٌبثغ اًغبًی اػن اس کبرکٌبى ٍ هذیزاى، ثب ارسػ تزیي عزهبیِ ّبی  ّز عبسهبًی هحغَة هی

ثز افشایؼ ثزای رؽذ ٍ افشایؼ ثْزُ ٍری آًبى ثبؽذ. ثب تَجِ ثِ اّویت ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی در عبسهبى، ایي پضٍّؼ ثِ  دًجبل ثزرعی ػَاهل هَثز 

. 2. ػَاهل فزدی1بر دعتِ سیز ىجمِ ثٌذی ؽذًذ :ثبؽذ. هتغیزّبی ایي پضٍّؼ ثؼذ اس ؽٌبعبیی درچْثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی ؽبغل در فٌؼت ثزق هی

. ػَاهل هزثَه ثِ هحیو عبسهبًی. ثزای جوغ آٍری دادُ ّب اس 4. ػَاهل هزثَه ثِ حوبیت عبسهبًی ٍ ًظبم ججزاى خذهبت3ػَاهل عبسهبًی یب هذیزیتی

 ای اعتفبدُ ؽذُ اعت.رٍػ کتبثخبًِ

یزٍی اًغبًی،ػَاهل فزدی، ػَاهل عبسهبًی یب هذیزیتی، ػَاهل هزثَه ثِ حوبیت عبسهبًی ٍ ًظبم : ًیزٍی اًغبًی، ثْزُ ٍری، ثْزُ ٍری ًواصگان کلیدی

 ججزاى خذهبت، ػَاهل هزثَه ثِ هحیو عبسهبًی.
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 مقدمه

 1ّبی اخیز، ثخؼ خذهبت رؽذ چؾوگیزی در تَلیذ ًبخبلـ داخلیدر عبل

. اّویت خذهبت در هَفمیت ٍ رؽذ (Ostrom et al., 2010)داؽتِ اعت

 ,Rai & Sambamurthy)التقبدی ّز کؾَری ؽٌبختِ ؽذُ اعت

2006; Vuorinen, Järvinen, & Lehtinen, 1998) عیغتن  .

ثزد ثیي ارائِ -ی دٍ عَیِ ٍ ثزدخذهبت هَفك عغت ایجبد یک راثيِ

. ثِ (Spohrer & Maglio, 2010)ؽَدی خذهت ٍ هؾتزی هیدٌّذُ

هَاسات رؽذ خذهبت تغییز هغتوزی اس دیذگبُ تَلیذ هحَر، ثب توزکش ثز 

هحقَالت تَلیذی یب خذهبت آهبدُ ؽذُ ثِ دیذگبّی کِ در آى هؾتزی در 

ّبی کغت ٍ کبر ّب هذلؽَد، ٍجَد دارد. ثغیبری اس ؽزکتهزکش دیذُ هی

اًذ.  در ًتیجِ در گیزی خذهت هحَر تغییز دادُا ثِ جْتتَلیذ هحَر خَد ر

ای فَرت ّبی ارسیبثی تغییزات ػوذُعبختبر عبسهبًی، فزایٌذّب ٍ عیغتن

 . (Ostrom et al., 2010 )گزفتِ اعت

تزیي هغبئل اس دیذگبُ ٍری یکی اس هْندر هيبلؼبت خذهبت، ثْزُ

ٍری ثِ دلیل عْن هْوی کِ در التقبد ٍ التقبدی اعت چزا کِ ثْزُ

ثْجَد اعتبًذاردّبی سًذگی دارد، ًمؼ کلیذی در رؽذ التقبدی کؾَرّب 

ن اعت، ٍری خذهبت ًِ تٌْب در ًَع خَد هْکٌذ. ػالٍُ ثز آى ثْزُایفب هی

ّبی التقبدی دیگز ًیش هْن ثلکِ ثِ دلیل تبثیز خذهت ثز ثْزُ ٍری ثخؼ

. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ (Durdyev, Ismail, & Bakar, 2012)ثبؽذهی

ٍری ؽَد، لذا ثْزُ% اس کل التقبد را ؽبهل هی75ثخؼ خذهت تمزیجبً 

ی هْوی اعت کِ ثبیذ ثِ آى تَجِ ؽَد. در عيح یک خذهبت هغئلِ

ٍری یکی اس هتغیزّبی اعبعی ثزای رؽذ ْزُعبسهبى، عيح ثبالی ث

عبسهبى  ثَدُ ٍ ثزای هَفمیت در دًیبی رلبثتی اهزٍس فبکتَری حیبتی 

ٍری  ًزخ آًچِ کِ تَعو یک ػولیبت فزایٌذ تَلیذ ؽذُ  ثِ اعت. ثْزُ

تز  ؽَد. ثِ ثیبى عبدُآًچِ کِ ثزای تَلیذ آى هَرد ًیبس اعت گفتِ هی

خزٍجی ٍالؼی ثِ ٍرٍدی در ىَل یک دٍرُ اس تَاى  ًزخ ٍری را هیثْزُ

ّب ؽبهل هٌبثغ)هَاد، تجْیشات، هؾتزیبى ٍ سهبى تؼزیف کزد. ٍرٍدی

 & Johnston)ّب هحقَالت ٍ خذهبت ّغتٌذًیزٍی اًغبًی( ٍ خزٍجی

Jones, 2004) یکی اس ٍرٍدی ّبیی کِ اهزٍسُ ثیؼ اس گذؽتِ هَرد  .

ّب اعتؼبهل ًیزٍی اًغبًی هی ثبؽذ. هٌبثغ اًغبًی ثِ ػٌَاى تَجِ عبسهبى

هْوی در رؽذ ٍ تَعؼِ  یکی اس ػَاهل ٍ ًْبدّبی افلی ّز عبسهبًی ًمؼ

. ثزاعبط تحمیمبت اًجبم ؽذُ؛ (1392, ثزدثبر) ثْزُ ٍری عبسهبًی دارًذ

عبیز ػَاهل تَلیذ را داؽت کِ در  سهبًی هی تَاى اًتظبر ثْزُ ٍری  در

اثتذا ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی  ؽٌبختِ ؽذُ ثبؽذ. چزا کِ 

 ّب دارد. ثِ ػجبرت دیگز، جٌیي فزایٌذی هشایبی ثغیبری ثزای عبسهبى

                                                           
 

 
 

ّب ثبیذ ػَاهل هَثز ثز ثْجَد ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی را  ؽٌبعبیی عبسهبى

ّب را ثب اّذاف عبسهبًی تقوین گیزی هٌبعت آىًوَدُ ٍ ثب ثزًبهِ ریشی ٍ 

ّوغَ عبسًذ. در ایي پضٍّؼ ثِ دًجبل آى ّغتین کِ ػَاهل هَثز ثز ثْزُ 

 ٍری ًیزٍی اًغبًی را ؽٌبعبیی کٌین.

 بزق  یزوی انسانی در رشد بهزه وری شزکتنقش بهزه وری ن 

اهزٍسُ در کلیِ کؾَرّب، ثْزُ ٍری ٍ اعتفبدُ فحیح ٍ ّزچِ ثْتز ٍ 

ی هٌبعجتز اس ػَاهل تَلیذ ثِ یک اٍلَیت هلی تجذیل ؽذُ اعت ٍ ّوِ

اًذ کِ تذاٍم حیبت ّز جبهؼِ ثذٍى تَجِ ثِ جَاهغ ثِ ایي ثبٍر رعیذُ

(. هذیزاى در 1387هَمَع ثْزُ ٍری هوکي ًیغت)پَیبى ٍ هؼقَهی، 

اًذ ّب جْت افشایؼ ثْزُ ٍری  ثِ ؽؼ ػبهل هَثز تَجِ ًوَدُعبسهبى

اس: ًیزٍی کبر، عزهبیِ، تکٌَلَصی، هَاد اٍلیِ، ثبسار ٍ هْبرت.  کِ ػجبرتٌذ

ّب ثِ ىَریکِ  هٌبثغ اًغبًی، ػبهل افلی خذهت، ثمب ٍ هَفمیت عبسهبى

ؽٌبختِ ؽذُ اعت. ثٌبثزایي ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی یکی اس اعبعی 

ؽَد ٍ ّز گًَِ ٍری عبسهبًی هحغَة هیتزیي پیؼ فزك ّبی ثْزُ

ثْزُ ٍری عبسهبًی ثذٍى ٍجَد ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی عؼی ٍ تالػ در 

 (.1387ثی هؼٌی اعت)ثزدثبر ٍ ّوکبراى، 

ثذیْی اعت رفبُ ّوگبًی ٍ تَعؼِ هلی جش در عبیِ ارتمب ثْزُ ٍری 

آیذ. اس ایي رٍ ثْب دادى  ّز چِ ثیؾتز ثِ اهز ًیزٍی اًغبًی ثذعت ًوی

ػٌَاى یک ٍعیلِ هَثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی ٍ کبرثزدی کزدى آى، ثِ 

در جْت ؽکَفبیی التقبد کؾَر ثبیذ هَرد تَجِ دٍلت، داًؾگبُ ٍ 

فٌؼت لزار گیزد. اس آى جبیی کِ فٌؼت در فزایٌذ تَعؼِ کؾَر ًمؼ 

چؾوگیزی دارد ثٌبثزایي تَجِ ثِ  هجبحث هذیزیت هٌبثغ اًغبًی در 

 ثبؽذ.فٌبیغ هختلف حیبتی اعت. یکی اس ایي فٌبیغ، فٌؼت ثزق هی

ایي فٌؼت ثِ خبىز ًمؼ سیز ثٌبیی ٍ ارتجبه سیبدی کِ ثب کلیِ ػَاهل 

هَثز ثز رؽذ التقبدی دارد، فٌؼتی پَیب ٍ تبثیزگذار اعت ٍ ّوچٌیي ثب 

تَاى آى را ثِ ػٌَاى یکی اس تَجِ ثِ فزاگیزی گغتزدُ اًزصی ثزق، هی

افلی تزیي ػَاهل ثغتز عبس تَعؼِ التقبدی ٍ تَعؼِ پبیذار کؾَر 

ة کزد. اس ایي رٍ تَجِ ثِ هجبحث هزتجو ثب ثْزُ ٍری ًیزٍی هحغَ

 (.1387ثبؽذ)ثزدثبر ٍ ّوکبراى، اًغبًی در ایي فٌؼت اهزی حیبتی هی

       شناسایی عوامل موثز بز  افشایش بهزه وری نیزوی انسانی در    

 بزق  شزکت   

ای عؼی ؽذُ ایي تحمیك اس ًَع تَفیفی ثَدُ ٍ ثب اعتفبدُ اس رٍػ کتبثخبًِ

تزیي ػَاهل هَثز ثز افشایؼ ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی در کِ  هْناعت 

 (:1فٌؼت ثزق ؽٌبعبیی ؽَد)ًوَدار ؽوبرُ 
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ماوع 

رو هزهب زب زثوم ل
وزین ی

نا ی
ناس

   ی
ماوع 

رو هزهب زب زثوم ل
وزین ی

نا ی
ناس

 ی

 یتیزیدم  لماوع یتیزیدم  لماوع

 تیا   هب  وبزم لماوع
 ناز    ا ن و ینامساس

  امد 

 تیا   هب  وبزم لماوع
 ناز    ا ن و ینامساس

  امد 

 یدزف لماوع یدزف لماوع

 راک یطیحم لماوع راک یطیحم لماوع

                                           

                               

                           

                                     

                      

                         

                               

            

                                

                                         

                                

              )                 ...(

                      

                                 

                           

                                 

: ػَاهل هَثز ثز افشایؼ ثْزُ ٍری  ًیزٍی اًغبًی در فٌؼت 1ًوَدار ؽوبرُ 

 ثزق

فٌؼت اس جولِ عبیز ػَاهلی کِ در افشایؼ ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی در 

ثزق  تبثیز گذار ّغتٌذ هی تَاى ثِ هَارد سیز اؽبرُ کزد: ػَاهل هزتجو 

ثب هیشاى آسادی ٍ اعتمالل کبرکٌبى در اًجبم اهَر، ػَاهل هزتجو ثب 

ریشی ٍ ّذایت ػولکزد کبرکٌبى ٍ ... کِ ایي ػَاهل ًیش خَد ثِ ثزًبهِ

ذار هتغیزّبی تبثیزگ 1ؽًَذ. جذٍل ؽوبرُػَاهل جشئی تزی تمغین هی

ی ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی ثِ ّوزاُ هٌبثغ فبرعی پؾتیجبًی کٌٌذُ

 آًْب ارائِ ؽذُ اعت.

 

 

 پضٍّؾگزاى هؼیبر

ثزخووَرداری اس عووالهت  

 جغوی ٍ رٍحی  

(، الووَاًی ٍ 1387ىووَاری ٍ ّوکووبراى) 

 (1392(، ثزدثبر)1380ّوکبراى)

داؽتي تخقـ، تجزثِ ٍ 

 تَاًبیی کبر 

 ّوکوووبراى(، ىوووَاری ٍ 1376خوووبکی)

(، آلوب  1380(، الَاًی ٍ ّوکبراى)1387)

 (1392(، ثزدثبر)1385گلشادُ)

ٍجذاى کوبری ٍ اًنوجبه   

 اجتوبػی  

(، 1385(، آلووب گلووشادُ) 1375الذعووی)

(، 1387(،ىوووبّزی)1387اعوووتبدسادُ)

 (1392ثزدثبر)

ثزخَرداری اس اػتوبد ثِ 

 ًفظ ٍ ػشت ًفظ

 ،ثزدثبر (1387(، عبػتچی)1374دػبیی)

(1392) 

 پبیجٌذی ثِ افَل اخبلی
 (، ثزدثبر1391(، هحوذی)1376خبکی)

(1392) 

ٍجَد ًظبم هذیزیت 

 هؾبرکتی 

( 1394(، کیووبًی ٍ رادفووز)1392ثزدثوبر) 

 (1395،ؽجبػی ٍ ّوکبراى)

ٍجووَد ًظووبم ارسؽوویبثی  

 ثزاعبط ػولکزد

 (، ؽووجبػی ٍ ّوکووبراى 1392ثزدثووبر)

(1395) 

( 1394رادفووز)(، کیووبًی ٍ 1392ثزدثوبر)  رّجزی عبسهبًی

 (1395،ؽجبػی ٍ ّوکبراى)

ػووووووذم تجؼوووووویل ٍ  

 ایجبدػذالت عبسهبًی  

 (، ىوووَاری ٍ ّوکوووبراى1376خوووبکی)

 ىووبّزی (،1387اعووتبدسادُ) ( 1387)

 (1392(، ، ثزدثبر)1387)

احغبط ایوٌی ٍ آراهؼ 

 در هحیو کبر

(، الووَاًی ٍ 1387ىووَاری ٍ ّوکووبراى) 

 (1392(، ثزدثبر)1380ّوکبراى)

ت ٍ ٍجووووَد تجْیووووشا 

 اهکبًبت هٌبعت  

(، 1385(، آلوووب گلوووشادُ)1376خوووبکی)

 (1392ثزدثبر)

 (، آلوب گلوشادُ  1387ىَاری ٍ ّوکبراى) کیفیت هحیو کبر

 (1392(، ثزدثبر)1385)

جَ ّوکوبری در هحویو   

 کبر  

( 1394(، کیووبًی ٍ رادفووز)1392ثزدثوبر) 

 (1395،ؽجبػی ٍ ّوکبراى)

پزداخووت پووبداػ ّووبی  

 ًمذی ٍ غیز ًمذی  

 (،1387(،عووووبػتچی)1374دػووووبیی)

 (1392ثزدثبر)

اػيووبم هشایووب ٍ اهکبًووبت  

 رفبّی

(، 1387(، ىَاری ٍ ّوکبراى )1376خبکی)

 (1392(، ثزدثبر)1380الَاًی ٍ ّوکبراى)

حوبیووووت اس کبرکٌووووبى 

 جْت رؽذ ٍ تؼبلی  

 (،ىووووَاری ٍ ّوکووووبراى1375الذعووووی)

]  (1392(، ثزدثبر)1380(،ىبّزی)1387)
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 نتیجه گیزی:

ّب افشایؼ یبفتِ جْبى رلبثتی کًٌَی کِ ثْزُ ٍری در توبهی سهیٌِدر 

تَاًٌذ ثبلی ثوبًٌذ کِ ثِ ثْتزیي ٍجِ اس هٌبثغ ّبیی هیاعت، تٌْب عبسهبى

خَد اعتفبدُ کزدُ  ٍ ثیؾتزیي ثْزُ ٍری را داؽتِ ثبؽٌذ. ّوبًگًَِ کِ در 

-هی ایي تحمیك ثحث ؽذ ثْجَد ًیزٍی اًغبًی اس ىزیك ثغتزّبی هختلف

تَاًذ ًميِ هٌبعجی ثزای ثْجَد ثْزُ ٍری عبسهبًی ثبؽذ. ثب تَجِ ثِ ثزرعی 

ّبی فَرت گزفتِ ثز رٍی هيبلؼبت هختلف  تَجِ ثِ چْبر ػبهل فزدی، 

تَاًذ ًمؼ هْوی در ثْجَد ثْزُ ٍری هذیزیتی، هحیيی ٍ عبسهبًی هی

 ًیزٍی اًغبًی داؽتِ ثبؽذ.

 منابع و ما ذ:

(، ثزرعی ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی 1385غالهحغیي)آلب گلشادُ، 

 88-71ؿ1، ؽوبرُ 1ٍاحذّبی اًتظبهی، ًؾزیِ هذیزیت فٌؼتی، دٍرُ 

(، ثیوبری ًزم افشاری ٍ فٌَى اًغبى افشاری ارتمبی ثْزُ 1375الذعی، هحوذ)

 ٍری،  تْزاى، هزکش آهَسػ  هذیزیت دٍلتی 

(، ىزاحی الگَی ػَاهل هَثز ثز 1380پزٍیش)الَاًی، عیذ هْذی ٍ احوذی، 

، ؽوبرُ 5ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی، فقلٌبهِ هذرط ػلَم اًغبًی، عبل 

 20-1،ؿ1

(، افَل اًذاسُ گیزی کبرایی ٍ ثْزُ ٍری، هَعغِ 1384اهبهی هیجذی، ػلی)

 هيبلؼبت ٍ پضٍّؼ ّبی ثشرگبًی ، تْزاى

ی ًیزٍی اًغبًی ثب اعتفبدُ اس (،  ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍر1392ثزدثبر، غالهزمب)

 16تکٌیک ّبی تقوین گیزی چٌذ هؼیبرُ، هذیزیت عالهت ؽوبرُ 

ثزدثبر، غالهزمب؛هٌقَری، حغیي؛ عز یشدی، هْذی ٍ حغٌی، هحوذ 

(، ثزرعی ٍ ارسیبثی ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی در فٌؼت ثزق، 1387حغیي)

 پضٍّؾٌبهِ هٌبثغ اًغبًی

ی ثْزُ ٍری در (،اعتمزار چزخ1387ِ)پَیبى، عیذ ػلی ٍ هؼقَهی، هزین

ای تْزاى: هَاًغ ٍ راّکبرّب، ّفتویي ّوبیؼ کیفیت ٍ ؽزکت ثزق هٌيمِ

 ثْزُ ٍری در فٌؼت ثزق، تْزاى

(،آؽٌبیی ثب هذیزیت ثْزُ ٍری، اًتؾبرات عبیِ ًوب، 1387خبکی، غالرمب)

 تْزاى

داًؾگبُ  (،  هذیزیت هٌبثغ اًغبًی، هؾْذ، اًتؾبرات1374دػبیی، حجیت الِ)

 فزدٍعی 

(. ثزرعی ػَاهل هَثز ثز ثْزُ 1394رمب، آلبیی؛ هیالد آلبیی، افغز، آلبیی. )

پضٍّؼ ّبی هذیزیت هٌبثغ اًغبًی  BSCٍری ًیزٍی اًغبًی ثب اعتفبدُ اس هذل

 داًؾگبُ اهبم حغیي, 

(، هذل عبختبری ثْجَد ثْزُ 1390رٌَّرد، فزج الِ ٍ خذا ثخؼ، هجیذ)

 94-81، ؿ7ؽوبرُ  3، هذیزیت دٍلتی، دٍرُ ٍری کبرکٌبى تَلیذی

 (،رٍاى ؽٌبعی هذیزیت، تْزاى هَعغِ ًؾز ٍیزایؼ 1387عبػتچی، هحوذ)

(،ؽٌبعبیی ػَاهل 1395ؽجبػی، عؼیذ؛ جوبلی، غالهزمب ٍ هٌيمی، ًیکشاد)

هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی، فقلٌبهِ پضٍّؼ ّبی هذیزیت هٌبة 

 181-61، ؿ 2ؽوبرُ  اًغبًی داًؾگبُ جبهغ اهبم حغیي،

ّب.  (. ثْزُ ٍری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى در عبسهبى1380. )ٌْبمىبّزی, ؽ

 .ًؾز َّای تبسُ

ّب، ًؾز (، ثْزُ ٍری ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آى در عبسهبى1387ىبّزی، ؽٌْبم)

 ّغتبى، چبح پبًشدّن، تْزاى

(، ؽٌبعبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری 1387ىَاری، هجتجی)

، پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی MADMًیزٍی اًغبًی ثب اعتفبدُ اس تکٌیک ّبی 

 ارؽذ

(. ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی ثب اعتفبدُ 1392غالهزمب، ثزدثبر. )

 (116)51, هذیزیت عالهتاس تکٌیک ّبی تقوین گیزی چٌذ هؼیبرُ. 

(، ؽٌبعبیی ٍ رتجِ ثٌذی ػَاهل هَثز ثز ثْزُ 1394کیبًی، ًذا؛ رادفز، رمب) 

، 35ٍری عبسهبى ثب اعتفبدُ اس هذل دیوبتل، هذیزیت ثْزُ ٍری، ؽوبرُ 

 130-111ؿ

ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی (، اٍلَیت ثٌذی 1389اهلل ٍردی، هقيفی)

م پشؽکی اففْبى، فقلٌبهِ اًغبًی اس دیذگبُ هذیزاى هیبًی داًؾگبُ ػلَ

 85-77، ؿ35ثیوبرعتبى، ؽوبرُ 

(، اثزات فٌبٍری اىالػبت ٍ 1386هحوَد سادُ، هحوَد ٍ اعذی، فزخٌذُ)

ارتجبىبت ثز رؽذ ثْزُ ٍری ًیزٍی کبر در التقبد ایزاى،  فقلٌبهِ 

 184-153،ؿ43پضٍّؾٌبهِ ثبسرگبًی، ؽوبرُ 

ػَاهل ارتمبی ثْزُ ٍری (،  تؼییي 1390هْزاثیبى، فزدیي ٍ ّوکبراى)

ًیزٍی اًغبًی اسدیذگبُ اػنبی ّیبت ػلوی ٍ غیز ّیبت ػلوی داًؾگبُ 

 63-58ؿ3ػلَم پشؽکی گیالى، پضٍّؼ در ػلَم پشؽکی، ؽوبرُ 

ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری (، ؽٌبعبیی ٍ ثزرعی 1387ًظزی، هحوذ رمب)

بى ًبهِ ًیزٍی اًغبًی ر داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ػلی آثبد کتَل، پبی

 کبرؽٌبعی ارؽذ.

(، ؽٌبعبیی ٍ 1388ٍسیزی، عزٍر؛ هٌقَری، حغیي ٍ ادیجبى، احوذ)

اٍلَیت ثٌذی ػَاهل هَثز ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی اًغبًی ثب اعتفبدُ اس تکٌیک 

 159-135، ؿ100، فقلٌبهِ تؼلین ٍ تزثیت، ؽوبرُ MADMّبی 
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