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  :خالصه

 .دهي مناسبي با راهنماهاي دائمي و رزرو خود انجام دهد به موزه علم مشاوره دهيد كه چگونه سرويس

  :توجه
  .  روزه داراي مزايايي است اما عواقبي را نيز به دليل قراردادهاي راهنماهاي دائمي به همراه دارد7 روزه به 10رنامه چرخش تغيير ب
  مقدمه

هدف از تاسيس . اندازي شد هاي اقتصادي، و صنعت هلند راه موزه علم ملي با استفاده از اعتبارات اتحاديه اروپا، وزارت آموزش و علم و فعاليت
اي  حرفه-تري را به مطالعات فني آموزان بيش هدف دوم آن نيز اين بود كه دانش. تر نمايد  اين بود كه علم و تكنولوژي را به مردم نزديكآن

 .عالقمند نمايد

به همين . كند هر گروه يك راهنما نياز دارد كه گروه را در طول يك روز همراهي . آموزي است هاي دانش هر هفته موزه علم ميزبان گروه
 .شوند وقت نيز وجود دارند كه در روزهاي شلوغ به خدمت گرفته مي  راهنماي پاره15همچنين . وقت دارد  راهنماي تمام8منظور موزه 

آموزان خبر  اكنون اگر دو روز قبل از ورود دانش هم. شوند در مواقع ضروري كه تعداد راهنماها خيلي كم باشند، اعضاي علمي وارد عمل مي
 . شود، راهنما حتما حضور خواهد داشتداده

 روز استراحت 3كنند و سپس   روز متوالي كار مي7ها  آن. وقت بر اساس برنامه مشخصي مشغول كار هستند اكنون راهنماهاي تمام هم
  . شود ش هزينهتواند منجر به افزاي توانند به كار گرفته شوند اما مي هاي ديگري نيز مي ها بر اساس برنامه البته آن. كنند مي

وقت  جا كه استفاده از اعضاي پاره از آن. دهد تر رخ مي هستند بيش) رزرو(وقت  اخيراً شرايطي كه در آن بيش از نيمي از راهنماها، اعضاي پاره
 .وقت خود را افزايش دهند اند اعضاي تمام ها تصميم گرفته وقت است، آن تر از اعضاي تمام گران

 
  تر اطالعات بيش

  .اند آموزان بازديدكننده را ثبت كرده ها به دقت اطالعات دانش  هفته گذشته، آن8 در طول
جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دوشنبه يک شنبه شنبه هفته
12 11 12 9 6 5 9 1
13 10 13 7 7 8 8 2
15 11 14 10 9 7 7 3
17 9 11 8 5 11 10 4
10 10 15 9 4 4 8 5
15 7 14 6 7 8 11 6
9 12 16 11 8 7 9 7
14 9 13 8 7 9 5 8

 
  
اند صحبت كنند و سرانجام چه تعدادي  اند، با چه تعدادي توانسته اند كه به چند راهنماي رزرو زنگ زده اين مدت ثبت كردهها در  آن

  . اند براي كار حاضر شوند توانسته
توانسته بيايد. در دسترس بوده زنگ زده   اند

226 315 426
 

همچنين . آميز بوده است يا نه اند؛ بنابراين معلوم نيست زنگ دوم موفقيت ها به نفر بعدي زنگ زده لفن پاسخ نداده، آناگر يك فرد رزرو به ت
  .مشخص نيست كدام فرد رزرو، بيش از بقيه توانسته است بيايد

، آخرين فردي بود كه با او تماس گرفته 5 شود، مثال اگر امروز، نفر رزرو بنابرقرارداد، با افراد رزرو در يك سيكل چرخشي تماس برقرار مي(
  . شود  تماس گرفته مي6شد، فردا، ابتدا با نفر شماره 

يك فرد رزرو براي هر روز كار . گيرد هزار واحد پول هلند حقوق و مزايا مي50وقت حدود  يك راهنماي تمام. حقوق افراد نيز متفاوت است
  .كنند حد براي يك سال دريافت ميهزار وا80 اعضاي علمي حدود .گيرد  واحد مي300

  
  :تمرين

جداي از . تري براي برخورد با راهنماها ارائه كند موزه از شرايط فعلي راضي نيست و مشاوري اختيار كرده است تا روش اقتصادي مناسب 



ارد زيرا مدارس نيز در آن تعطيالت نيز نقش جدي ند.  درصد بوده است4غيبت به خاطر بيماري و تعطيالت، غيبت غير موجه كم و حدود 
  . زمان تعطيل است

 .ها تصميم خواهند گرفت كه افزايش نيروهاي دائمي به صرفه است يا خير سپس آن. ابتدا قرار شد يك برنامه كاري با بازده باالتر بررسي شود
تواند بهينه باشد اما بايد  و پيشنهاد شما نميدقت كنيد كه اطالعات داده شده بسيار خالصه است . شما بايستي اين كار مشاوره را انجام دهيد

كنيد اين اطالعات كافي نيست يا قابل اعتماد نيست، شما بايد در   اگر احساس مي.شامل يك پيشنهاد براي ارتقاي وضعيت فعلي باشد
   .پيشنهاد خود، ذكر كنيد چه اطالعات ديگري مورد نياز است تا بتواند كيفيت كار را ارتقاء دهد

  
  


