
   بهنام صدقي
داشتن شغل و شاغل بودن در دنياي امروز از جهات مختلف 
داراي اهميت است. فرد ش��اغل عالوه بر تأمين مالي خويش 
براي گذران��دن زندگي، در جهت پيش��رفت در امور مختلف 
كشورش نيز س��هيم اس��ت و مي تواند زندگي راحتي را براي 
ديگر افراد جامعه و ه��م نوعانش به وج��ود آورد. براي مثال 
فردي كه در بانكي مشغول به كار است، عالوه بر تأمين مالي 
خود به امورات بانكي و مالي ديگران نيز رس��يدگي مي كند و 
اين گونه در پيشرفت و توسعه كشورش نقشي هر چند كوچك 
ايفا مي كند. افراد هر جامعه اي به سه دسته شاغل، بيكار و غير 

فعال تقسيم مي شوند. 
    

در حقيقت شاغل به فردي گفته مي شود كه مطابق استاندارد 
سازمان جهاني هفته اي يك ساعت كار كند. اگر كل جمعيت 
كش��ور را دايره اي بزرگ تصور كنيم، بخش اعظم و بيشتر از 
نيمي از آن را افراد ش��اغل تش��كيل مي دهند. سال گذشته 
حدود 800 هزار نفر در سن كار افزوده و در مقابل 43 هزار نفر 
بيكار شدند و اين روند نش��ان از كاهش اميد و استقبال افراد 

در بازار كار دارد. 
در اقتصاد، بيكار به فردي گفته مي شود كه در سن كار يعني 
15 تا 65 س��الگي جوياي كار باش��د اما كاري با منبع درآمد 
مناسب نيابد. ميزان شاغالن نس��بت به گذشته كاهش پيدا 
كرده و اميد به كار نيز كمتر شده است. با توجه به تحصيالت 
عالي افراد شغل متناسب با رشته تحصيلي خود را نمي يابند و 

در نتيجه در مشاغل ديگري مشغول به كار مي شوند. 
شرايط كاري بسيار دشوار شده و نيروي جوان به سختي وارد 
بازار كار مي شوند. چراكه اكثر ش��ركت ها و ادارات افرادي با 
سابقه كاري باال را جذب مي كنند و بدين ترتيب فرصت كسب 
ش��غل با توجه به داش��تن مدارج تحصيلي باال براي جوانان 
كاهش پيدا مي كند. همچني��ن تأمين س��رمايه اوليه براي 

راه اندازي كسب و كاري براي افراد به خصوص جوانان بسيار 
س��خت بوده و اينكه فرد با توجه به گذراندن دوران تحصيلي 
سخت، صرف وقت، هزينه و در نهايت اخذ مدرك توان فعاليت 
در حيطه رش��ته تحصيلي اش را پيدا نمي كن��د و اين يكي از 

عوامل نااميدي در كار به شمار مي رود. 
افراد زير 15 سال و باالي 65 سال كه ش��امل كودكان و افراد 

مسن هستند، به دليل نداشتن توانايي انجام كار جزو جمعيت 
فعال محس��وب نمي ش��وند و به آنها افراد غير فع��ال جامعه 
مي گويند. زنان خانه دار و دانش��جويان ني��ز در صورت جويا 
نبودن كار شامل اين دسته مي ش��وند. همچنين كساني كه 
با وجود منبع درآمد كافي مش��غول به انجام كاري نيس��تند. 
زماني كه سن افراد بيشتر از 65 سال مي شود ديگر آن كشش 
و قدرت قبل را براي انجام كار ندارد. بهتر است با رسيدن به سن 
بازنشستگي مابقي عمر خود را صرف استراحت و بودن در كنار 
خانواده كنيم و ميدان را به جوانان تازه نفس دهيم. جواناني كه 
سرشار از انرژي و انديشه هاي نو هستند. افراد زير 15 سال نيز 
توانايي كار ندارند و به آنها اصطالحاً كودكان كار گفته مي شود. 
اين نوعي از آسيب اجتماعي است كه شاهد رشد روز افزون آن 

هستيم. يادمان باشد دوران كودكي دوران بازي است نه كار. 
نيمي از جمعيت جهان را زنان تش��كيل مي دهند و دو سوم 
ساعت كاري جهاني را نيز آنها به خود اختصاص داده اند. با اين 
وجود تنها يك دهم درآمد جهان و يك صدم مالكيت اموال و 
دارايي ها متعلق به آنهاست. امروزه با توجه به شرايط، جامعه 
به تمام نيروي انساني خود نياز دارد و بنابراين تساوي زن و مرد 
در اشتغال مطرح مي شود. بنابر گزارش هاي مركز آمار كشور 
در سال 97 از ميان شاغل ها 82 درصد مرد و 18 درصد زنان 
بوده اند و در مقابل نيز از 3 ميليون و 260 هزار بيكار 69 درصد 
را مردان و 31 درصد را زنان تشكيل داده اند. در كل بيشترين 
سهم اشتغال زنان در بخش خدمات و كمترين آن مربوط به 

كشاورزي است. 
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سبك برنامه ريزي

عرصه براي اشتغال جوانان تنگ است

به تازه نفس ها ميدان بدهيم
سبك اشتغال

   راه حل هاي پله اي يا آسانسوري؟
تالش كردم از كوچك ترين راه حل ها به بزرگ ترين ها برسم، اما يك جاي كار 
ايراد داشت. هيچ كدام به قد و قواره مسئله هاي من نمي خوردند. راه حل ها 
يا تنگ و كوچك يا بزرگ و بي ش��كل و ش��مايل بودند. راه حل هايي كه به 
ذهنم رس��يده بودند اصاًل هيچ ضام��ن اطميناني نداش��تند. راه حل زماني 
به كار مي آيد كه پله اي باش��د. راه حل هاي پله اي به معني آن اس��ت كه هر 
كدام زمينه ساز ديگري باشند و يكديگر را حمايت كنند. خوبي راه حل هاي 
پله اي اين اس��ت كه اگر يكي به نتيجه نرسيد بتوان پا را روي قبلي گذاشت 
و قدمي ديگر برداشت. اگر راه  حل ها آسانسوري باشند، امكان موفقيت آنها 
كمتر مي شود. چون در صورت بروز شكس��ت با سر به زمين خواهيم خورد. 
وقتي راه حل هاي پله اي پيدا مي كنيم مي توانيم يك نقشه راه براي خودمان 
درست كنيم و از »الف« به »ي« برس��يم. اين گونه خيال مان از همه جهت 
راحت خواهد بود. چراكه در برنامه ريزي م��ا چندين خانه امن وجود دارد و 
الزم نيست بعد از عدم موفقيت تازه به فكر راهي ديگر باشيم، بلكه از پيش 

به فكر چندين راه بوده ايم. 
   ابر رايانه اي به نام خالقيت

حل مس��ئله يكي از مهم ترين بخش هاي زندگي اس��ت، چون در هر سن و 
سالي كه باشيم بايد بتوانيم از پس مسئله هاي خود بربياييم. بنابراين خيلي 
مهم است كه والدين به نوجوان و جوان خود چگونگي حل مسئله و اهميت 
مشورت كردن را آموزش بدهند. عمر انسان آن قدر زياد نيست كه بتواند به 
تنهايي تمامي راه ها را امتحان كند، پس بايد از تجربه هاي ديگران نيز درس 
بگيرد. حل مس��ئله فقط به نمره بهره هوشي بس��تگي ندارد، بلكه خالقيت 
و تصويرسازي ذهني مهم تر از هوش اس��ت. وقتي خالق باشي مي تواني از 
تجربيات ديگران راه حل هاي ديگري بسازي. خداوند به انسان نعمتي گران 
بها عطا كرده است كه مي توان آن را ابر رايانه دانس��ت. اين ابر رايانه اگر به 
خوبي اس��تفاده ش��ود مي تواند از صفر و هيچ، صد راه حل درست كند و اگر 
به درستي استفاده نشود ممكن است حتي س��اده ترين مشكالت را به هزار 
تويي بي انتها تبديل كند. اگر غرق در هزار تو شويم ديگر بيرون آمدن از آن 

دشوار است. 
همان قدر كه راه حل هاي اشتباه مي توانند موجب سردرگمي شوند، به همان 
اندازه ناديده گرفتن مسائل و ناتمام گذاشتن آنها هم نمك بر روي زخم است. 
بي توجهي به حل مسائل زندگي مي تواند تاب آوري و صبر و تحمل انسان را 
هم نابود كند. ناديده گرفتن زندگي قطره قطره مي تواند به دريا تبديل شود 
و زندگي را آب ببرد. چون هر روز ما به روز بعد مرتبط است و اگر يك روز را 

ناديده بگيريم گويا قسمتي از زنجيره زندگي را پاره كرده ايم. 
   صبر و تالش و توكل

توجه به مسائل و اهميت دادن به آنها به معني غرق شدن در غم و غصه يا هر 
روز ناراحتي و نگراني نيست. مي توان مس��ائل را با صبر و حوصله و توكل بر 
خدا برطرف كرد. توكل كردن هم به معني بي خيالي نيست. لطف و محبت 
خداوند بسيار زياد اس��ت، اما توكل كردن به معني سوءاستفاده از اين كرم 
و لطف نيس��ت. ما بايد تالش كنيم و يك قدم خود را برداريم تا خداوند هم 
صدقدم به سمت ما فراواني راهي كند. بعد از هر سختي و مشكل يك آسايش 
و راحتي وجود دارد، اما به شرط اينكه خودمان براي حل كردن آن تالشي 
كنيم و نتيجه را به خداوند بس��پاريم. هر چيز كه پي��ش بيايد قطعاً به خير 
و صالح ما خواهد بود. خداوند عادل ترين و ميانه ترين حل المس��ائل است. 
اما بايد بدانيم كه بدون تالش هرگز مسيري هموار نخواهد شد. گاهي فكر 
مي كنيم همين قدر كه دعا كنيم براي حل يك مشكل كافيست اما دعا كردن 
و راز و نياز سياهه درخواست ها و نيازمندي ها نيس��ت. بلكه راز و نياز راهي 
براي رهايي از بند سختي هاي روزمره و تازه كردن نفس زندگي است. نفس 
زندگي وقتي تازه شود، مغز وقتي آرام باشد و به درستي كار كند، قدم ها وقتي 
به دقت برداشته ش��ود و همه چيز را به خداوند بسپاريم، به طور قطع ديگر 
مسئله اي حل نشده باقي نخواهد ماند كه بخواهد زندگي را از پاي در بيارد. 
زندگي صفحه شطرنج است. كم كم ياد خواهيم گرفت هر مهره چه حركتي 
مي كند و امتيازي دارد. مهره ها، انتخاب ها و راه حل هاي ما هستند كه گاهي 
با آنها بازي را مساوي مي كنيم و نه برد و نه ضرري. گاهي هم با مشكالت سر 
شاخ مي شويم و آنها را كيش و مات مي كنيم. مهم اين است كه حتي اگر مات 
زندگي شديم و خيره مانديم بدانيم كه خدايي هست و اگر دست بر روي زانو 
قرار دهيم و بايستيم همه جوره به سمت ما قدم خواهد برداشت. فقط يادمان 
باشد اول قدم آن است كه عاشق باشيم. بايد عاشق خودمان و زندگي باشيم 
و قدر همه باال و پايين آن را بدانيم. هيچ ريش سفيدي با چشم سفيدي در 
برابر زندگي بزرگ نشده است. بلكه سر صبر و حوصله مسئله ها را دانه به دانه 
حل كرده و آنها به دانه هاي تسبيحش تبديل شده اند. هر كسي كه باشيم و 
به هر جايي كه برسيم در نهايت بنده خدا هستيم و به نفع خودمان است كه 

توكل به عالوه تالش كنيم. 

 مسئله ات را بشناس
و سپس حل  كن

همراهي توكل و تالش براي رفع مشكالت

   يك دست صدا ندارد
كار و تالش به فعاليتي اطالق مي شود كه به توليد كاال يا ارائه 
خدمت بي انجامد. همين كار كه مستلزم صرف انرژي است و 
باعث تأمين معيشت فرد و خانواده مي شود، در اسالم از شرافت 
ذاتي برخوردار بوده و در روايات ما جوان بيكار دشمن خداوند 
شمرده شده است. همچنين در اسالم كار جمعي بر كار فردي 

برتري داشته و ارزشمندتر به حساب آمده است. 
سؤال مهم آنكه آيا اساساً كار گروهي بر كار فردي مزيتي دارد 
يا نه؟ در ميان مردماني كه از كودكي شنيده اند كه: »اگر شريك 
خوب بود، خدا هم شريك داشت« يا »وقتي مي خواهيد كاري 
انجام نش��ود، آن را به چند نفر بسپاريد« اين پرسش اصاًل غير 

متعارف نيست!
چه خوب كه ما در ترويج فرهنگ كار جمعي نخس��ت آن مبنا 
را به بوته فراموشي سپرده، ايمان بياوريم كه: »يك دست صدا 
ندارد.«، بدين ترتيب ش��رط اوليه پذيرش كار جمعي اعتماد 
به يكديگر است كه عامل تعيين كننده شمرده مي شود، آنگاه 

توجه به مزاياي كار گروهي كه از عدد و شماره بيرون است. 
   مزيت هاي بي شمار كار گروهي

تصميم گروه به خاطر مشاركت گسترده تر، هم مورد درك بهتر 
واقع شده و هم نسبت به تصميم فرد آسان تر پذيرفته مي شود. 
از آن جهت كه گروه از دانش بيشتري برخوردار است، معموالً 
راه حل بهتري ارائه مي كنند. همواره در گروه براي رس��يدن 
به نتيجه تالش، كوشش بيش��تري شكل گرفته و در نهايت به 
قضاوت جمعي بهتري منجر مي شود. همين فوايد و مزاياست 
كه در اش��اعه فرهن��گ همي��اري، هم��كاري و تعامل بخش 

گسترده اي از روستا نشينان ما مفيد و مؤثر بوده است. 
اينها اتفاقاتي است كه بايد در سطح عموم ترويج يافته و در بين 
آحاد مردم رخ دهد، اما از سوي ديگر دولت ها نيز وظيفه دارند 
با توجه به محدوديت منابع كشور سيستم هاي موازي را در هم 

ادغام نموده، با ارائه آموزش هاي كارب��ردي، تبليغات، تقويت 
باورهاي دين��ي، افزايش رضايتمندي ش��غلي، مهارت ورزي، 

خردگرايي و... فرهنگ كار جمعي را در كشور ارتقا دهند. 
مسئله مهم ديگر عنايت به ثمرات و پيامدهاي ارزشمند فعاليت 
جمعي است كه مي تواند مشوق بسيار خوبي براي همگان باشد. 
حركت در چارچوب ها، آشنايي با افكار و ايده هاي تازه، چشم 
دوختن به هدف و تعيين درسِت مسير در جهت رسيدن به آن، 
انعطاف پذيري حتي در صورت مخالفت، جذب افراد همدل و 
همراه، انسجام و پشتكارو شكوفايي اذهان جمع در اثر برخورد 

با آراي ديگران مي تواند از جمله اين پيامدها باشد. 
   همنوردي يك فرهنگ است

اجازه دهيد همين جا شما را با يكي از اصطالحات كوهنوردي 
آش��نا كنم: »همن��وردي!«. در فرهن��گ نام��ه كوهنوردي، 
همنوردي دقيقاً به نوعي كار جمعي اطالق مي شود كه در آن 
همنوردان هميشه حواس شان هست كه يكي تندتر يا كندتر 
از ديگران حركت نكند، پاي يكي نلغزد و خداي نكرده سقوط 
نكند، يا كسي كم نياورد و در شرايط س��خت فشارش نيفتد. 
همنوردي در كوهنوردي يك واژه نيست، يك فرهنگ است. 
فرهنگ پشت و پناه هم بودِن بي منت، همراه بودِن بي تصاحب 

و همچنين عشق ورزي، مهرباني و همدلي بي توقع!
انجام چنين اموري هنوز در كش��ور ما نهادينه نش��ده است. 
در حالي كه برخي كش��ورهاي دنيا به رغ��م همه مضيقه هاي 
مادي و معنوي، سال هاس��ت به نهادينه س��ازي اين فرهنگ 
اقدام نموده اند. ژاپن از جمله كشورهايي است كه طي ساليان 
متمادي شرايط را براي آموزش كار جمعي فراهم كرده است. 
بازي صندلي هاي كمتر، آدم هاي بيش��تر، از جمله بازي هاي 
متداول در مهد كودك ها و دبستان هاي ژاپني است يا اينكه در 
دبس��تان هاي ژاپن، در كالس ها را سنگين مي سازند تا بچه ها 
با حس نياز به يكديگر، كمك كردِن به هم را ياد بگيرند. الزام 

دانش آموزان در مدارس ژاپن به اس��تفاده نوبه اي از ويلچر نيز 
در همين راستا تعريف مي ش��ود. بچه ها موظفند ساالنه چند 
بار از ويلچري كه در حياط مدرس��ه قرار دارد استفاده كنند تا 
مشكالت و محروميت هاي يك فرد معلول را بفهمند و در موقع 
مناسب به كمك او بشتابند. اين ها برخي از پايه هاي استحكام 

فرهنگ كار جمعي است كه ما از آن بي بهره يا كم بهره ايم. 
    كتاب هايي خالي از كار و تالش جمعي

نيم نگاهي به كتاب ها و منابع آموزش��ي ما اين حقيقت تلخ را 
آشكار مي كند كه متأسفانه فرهنگ كار جمعي در آموزش هاي 
كاربردي ما نيز چندان مورد توجه واقع نشده است. چندي پيش 
يكي از كارشناسان حوزه كار با اشاره به پژوهشي كه در خصوص 
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دبيرستان انجام شده، گفته بود 
در اين كتاب ها سهم نگرش مثبت به كار 26درصد، بهره گيري 
از فن آوري هاي جديد 13درصد، كارايي و بهره وري 11درصد، 
تعاون و همكاري گروهي 8 درصد، رعايت تقسيم كاري 7 درصد، 
رضايتمندي شغلي 4 درصد، مديريت مشاركتي و تعهد كاري هر 
كدام سه درصد، رعايت نظم در انجام كارها 2درصد، كارآفريني 
يك  درصد و عدالت سازماني، مشورت در انجام كارها و رعايت 

مسائل سازماني صفر درصد بوده است. 
تلخ تر و نگ��ران كننده ت��ر آنكه بررس��ي پنج كتاب درس��ي 
دبيرس��تان نش��ان مي دهد كه تنها در 17درصد اين كتاب ها 
شيوه هاي همكاري و كارگروهي آموزش داده شده است. اين ها 
اليه هاي پنهان آموزش هاي ماست كه متأسفانه گريبانگير ما 

شده و ناگزير به تبعات و پيامدهاي سوء آنها مبتال شده ايم. 
از س��وي ديگر كش��ور م��ا مه��د قهرمان پ��روري اس��ت. در 
قهرمان پروري اين فرد است كه حرف اول را مي زند. حتي در 
ورزش هاي قهرماني آنها كه جنبه فردي دارند، نزد ما ايرانيان 
محبوب ت��ر از ورزش هايي هس��تند كه مش��اركت جمعي را 
مي طلبند. قبول داريد كه ورزش هاي تيمي در كشور ما انگشت 

كوچك ورزش كشتي هم به حساب نمي آيند؟ چرا؟ چون اينجا 
دست يك نفر را بلند مي كنند، يك نفر باالي سكو مي رود و به 

گردن يك نفر مدال مي آويزند... 
موانع ديگري كه بر سر راه ترويج كار جمعي قرار دارند، عبارتند 
از: منيت ها و بخصوص فرهنگ منحط »همه چيز داني«، عدم 
همفك��ري، ناهماهنگي، خودرأيي، ترجيح منافع ش��خصي و 
صنفي و سازماني بر منافع ملي، عدم آگاهي از شرايط جهاني، 

فايده گرايي و به ويژه تنگ نظري. 
چرا از تنگ نظري به صورت ويژه ياد كردم، زيرا ما گاهي جوري 
تربيت شده ايم كه نمي توانيم موفقيت ديگران را تحمل كنيم. 

گويا آنان به شدت جاي ما را تنگ كرده اند!
اصطالحاتي همچون دكان كسي را تخته كردن، پوست خربزه 
زير پاي ديگري انداختن، در كار كس��ي موش دواندن، چوب 
الي چرخ ديگري گذاشتن، زيرآب كسي را زدن، دست كسي 
را در پوس��ت گردو گذاشتن، نان كس��ي را آجر كردن و ده ها 
ضرب المثل و تعبير عاميانه ديگر حكايت از نوعي فرهنگ تنگ 

نظرانه در ميان ما ايراني ها دارد. 
به هم��ه اين ها بيفزايي��د عدم مه��ارت در كار تش��كيالتي و 
الزامات آن را، كه نقيص��ه بزرگي براي تحق��ق كار جمعي به 

شمار مي آيد. 
نخبگان ما براي تشكيالتي بار آوردن جامعه چه كرده اند؟ اين 
نخبگان آيا خود از كار تشكيالتي سررشته اي دارند؟ اصوالً آيا 

چنين كاري اولويت سرمايه گذاري آينده ما تلقي مي شود؟
سخن پاياني آنكه فرهنگ س��ازي كار جمعي را بايد از دوران 
كودكي آغاز ك��رد و آن را قدم به قدم پيش برد تا س��ال هاي 
آتي با نس��لي مواجه باش��يم كه كار جمعي خصيصه و ويژگي 

بارز آن تلقي شود. 
* عضو هيئت علمي
 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي

   نگين خلج سرشكي
پيش از عيد تصميم گرفتم كتابخان�ه ام را تميز كنم و كتاب هايي كه به 
درد دوستان و اطرافيان مي خورد را به آنها امانت دهم. چند دقيقه اي به 
هر يك از كتاب ها فكر كردم. چشمم به كتاب حسابان دوران دبيرستانم 
افتاد. حس�ابي ذهنم درگير حس�اب و كتاب زندگي ام ش�د. يك دنيا 
مسئله ريز و درشت حل نشده پيدا كردم. مسئله ها و مشكالت زندگي 
مانند س�ؤاالت كتاب حسابان نيس�ت. هر كدام براي حل شدن نياز به 
تجربه و گوش ش�نوا و عقل بيدار دارد. هرچه فكر ك�ردم ديدم چوب 
خط مسئله ها از بس حل نش�ده اند ديگر جاي خالي براي عالمت زدن 
ندارند. تصميم گرفتم هر چي هست و نيست را بر روي كاغذي بنويسم. 

   حسين سروقامت *
در جهان امروز سبك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي شود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما و همچنين روش هايي 
كه براي ادامه حيات برگزيده ايم.  بحث سبك زندگي در بسياري از س�خنان رهبر فرزانه و از جمله بيانيه گام دوم انقالب 
مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در مهر ماه 1391 در جمع پرشور جوانان خراسان شمالي سؤاالت مهمي 
را در اين خصوص مطرح كردند و آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. در پاسخ به اين مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين 

سؤاالت را مطرح و به بررسي پاسخ خواهيم پرداخت.  شنبه هفته گذشته مورخ 1399/4/7 در نخستين شماره اين مجموعه 
به موضوع فرهنگ همسايگي و آپارتمان نشيني پرداختيم و موضوع امروز ما به فرهنگ كار جمعي اختصاص دارد. پرسش 
اين است كه  چرا فرهنگ كار جمعى در جامعه  ما ضعيف است؟ اين يك آسيب است. با اينكه كار جمعى را غربى ها به اسم 
خودشان ثبت كرده اند، اما اسالم خيلى قبل از اينها گفته است: »تعاونوا على البرهّ والتهّقوى« يا: »واعتصموا بحبل اللهّ جميعا« 

قوا«.  يعنى حتهّى اعتصام به حبل اللهّ هم بايد دسته جمعى باشد؛ »و ال تفرهّ

پيشرفت جامعه در سايه ترويج فرهنگ كار جمعي

بياييد همنوردي كنيم

نسيم زندگي

نيم نگاهي به كتاب ها و منابع آموزشي ما اين 
حقيقت تلخ را آش�كار مي كند كه متأس�فانه 
فرهنگ كار جمعي در آموزش هاي كاربردي ما 
نيز چندان مورد توجه واقع نشده است. چندي 
پيش يكي از كارشناس�ان حوزه كار با اش�اره 
به پژوهش�ي كه در خصوص تحليل محتواي 
كتاب هاي درس�ي دبيرس�تان انجام ش�ده، 
گفته بود در اين كتاب ها س�هم نگرش مثبت 
به كار 26درصد، بهره گي�ري از فن آوري هاي 
جديد 13درصد، كارايي و بهره وري 11درصد، 
تعاون و همكاري گروهي 8 درصد بوده اس�ت


