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 چکیدُ

ذَز ٍ پاؾد گَیی تِ تغییطات قسیس  ٍاالی اّساف هٌؾَض تحمك زض فهط وًٌَی، تا تَخِ تِ قطایظ حؿاؼ ضلاتتی، تاًه ّا تِ

واضایی فٌی هی تاقٌس. هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز آى هی تَاًٌس ظهیٌِ ؾاظ تطٍظ  اظ تطذَضزاضی ًیاظهٌس ذَز،هحیغی ٍ تماء 

تطضؾی تاثیط هسیطیت ویفیت خاهـ تط واضایی فٌی زض تاًه تداضت قْط ذطم ایي تحمیك تا ّسف واضایی فٌی ضا فطاّن آٍضًس.  

ات واضتطزی ٍ اظ لحاػ هاّیت ٍ قیَُ تحمیمات خع تحمیمات تَنیفی/ اًدام قسُ اؾت ، وِ اظ لحاػ ّسف خع تحمیمآتاز 

پیوایكی هی تاقس . خاهقِ آهاضی تحمیك ولیِ واضوٌاى تاًه تداضت قْط ذطم آتاز هی تاقس، وِ تطای آظهَى فطضیِ ّای 

آٍضی زازُ ّا  ًفطی اظ واضوٌاى وِ تِ نَضت ًوًَِ گیطی تهازفی ؾازُ اًتراب قسًس. خْت خوـ 581تحمیك یه ًوًَِ 

ّا ، اظ پطؾكٌاهِ ی اؾتاًساضز وِ  ای )هغالقِ وتة ٍ هماالت( ٍ تطای آظهَى فطضیِ ضاخـ تِ ازتیات تحمیك اظ ضٍـ وتاتراًِ

گاًِ لیىطت اؾت ، اؾتفازُ قسُ اؾت . ضٍایی پطؾكٌاهِ اظ زیسگاُ واضقٌاؾاى ٍ اؾاتیس  1پاؾد ّا تط اؾاؼ عیف همیاؼ 

تسؾت آهس، وِ ًكاى زٌّسُ پایایی  969/0گطفت ٍ پایایی آى ًیع تط اؾاؼ آلفای وطًٍثاخ تِ هیعاى  هطتَعِ هَضز تائیس لطاض

اؾت . خْت تحلیل زازُ ّا اظ تحلیل فاهلی تائیسی ٍ هسلؿاظی هقازالت ؾاذتاضی اؾتفازُ قس. ًتایح حانل اظ تحمیك  ییتاال

 تاثیط هثثت ٍ هؿتمین زاضًس.  ًكاى زاز وِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز آى، تط واضایی فٌی

 تداضتهسیطیت ویفیت خاهـ، واضایی فٌی، تاًه ٍاشگاى کلیدی: 
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 هقدهِ

تاًه ّا تطای هَفمیت زض تاظاضّای تیي الوللی ٍ ضلاتت پصیطی زض فطنِ خْاًی ًیاظهتس افعایف ؾغَح فولىطز ذَز ّؿتٌس. 

اظ عطیك اضضای ًیاظّای هكتطی ٍ تمای ؾاظهاًی تِ زؾت هی (. زض ؾاظهاى ّا، هسیطاى اًطغی ضا 9889)تانطی ٍ ّوىاضاى، 

اؾت. هسیطیت ویفیت خاهـ یه ضٍیىطز تْثَز ویفیت ول ًگط تطای ؾاظهاى  1آٍضًس وِ فلؿفِ انلی هسیطیت ویفیت خاهـ

اظ خولِ تَلیس ّایی تا ّسف تْثَز واضایی هی تاقس. ؾاظهاى ّایی وِ اظ هسیطیت ویفیت خاهـ اؾتفازُ هی وٌٌس، هٌافـ تؿیاضی 

هحهَالت تا ویفیت تاالتط، ضضایت تیكتط هكتطیاى، واّف ّعیٌِ، تْثَز هالی، ویفیت ٍ تْثَز فولىطز ًهیة آًاى هی 

(. هسیطیت ویفیت خاهـ، فطایٌسی اؾت وِ ّسف آى ایداز اؾتاًساضز تطای اضتمای هساٍم ویفیت، 5192، 2قَز)تاؾىَ ٍ هیتطٍا

اهىاًات هحسٍز اؾت. ایي حطوت اتتسا زض ترف نٌقت آغاظ قس ٍ ؾپؽ، ؾایط ترف ّای ضٍـ ّا ٍ اؾتفازُ ی تْیٌِ اظ 

ؾاظهاى ضا ًیع زض تط گطفت. هْن تطیي ّسف ایي فطایٌس، تْثَز هؿتوط تَلیسات ٍ ذسهات تَزُ اؾت. ایي هفَْم، ضٍیىطزی 

تٌاتطایي، فلؿفِ ی هسیطیت ویفیت  گؿتطزُ زض هسیطیت، یه قیَُ ظًسگی ٍ یه ضاّثطز هْن تطای زؾتیاتی تِ تقالی اؾت،

(.  هسیطیت 5195ٍ ّوىاضاى، 3خاهـ تط ضًٍسی ًؾام هٌس، هٌؿدن، تا ثثات ٍ والى ًگط ًؿثت تِ ؾاظهاى تأویس زاضز)ًمف تٌسی 

، 4ویفیت خاهـ، ًَفی اؾتطاتػی اؾت وِ هی تَاًس تافث تْثَز فولىطز ٍ افعایف هعیت ضلاتتی ؾاظهاى ّا قَز)الم ٍ ّوىاضاى

. (5118(. تغییطات ؾطیـ تاظاض ٍ ؾلیمِ ّای هتٌَؿ هكتطیاى اظ زغسغِ ّای هْن ؾاظهاى ّا هی تاقس)پاضخگَ ٍ ؾَّال، 5118

اهطٍظُ ًیاظ هطزم تِ ذسهات تاًىی تیف اظ پیف زض حال افعایف اؾت . هطزم اًتؾاض ذسهت تیف تط ٍ ؾطیـ تط اظ تاًه ّا ضا 

یاى خسیس ، هؿتلعم تطذَضزاضی اظ هسیطیت واضا ٍ هَثط زض ّوِ اتقاز تاًه اؾت زاضًس . حفؼ هكتطیاى هَخَز ٍ خصب هكتط

تٌاتطایي، تِ فلت گؿتطـ ضٍظافعٍى واضایی زض ؾاظهاى ّا ٍ اّویتی وِ هسیطیت ویفیت ( . 9882)ضًدثطیاى ٍ غالهی وطیي ، 

 هؿألِ ایي تِ پاؾد زًثال تِ ، پػٍّكگط  اؾت هیساًی پػٍّكی اظ تطگطفتِ وِ همالِ ایي زض ،خاهـ زض تْثَز واضایی ایفا هی وٌس

 پیًَس ایي اگط ٍ ٍ واضایی زض تاًه تداضت ّؿتین؟ هسیطیت ویفیت خاهـ ّوثؿتگی ٍ پیًَس قاّس فولی عَض تِ آیا وِ اؾت

 َضتن زض تا هی ؾاظز فطاّن ضا ظهیٌِ هؿائل ایي تِ پاؾد اؾت؟ تطذَضزاض تطی تیف لَت اظ ّایی حَظُ چِ زض زاضز ، ٍخَز

 ّا آى تَأهاى تمَیت تطای ّایی پیكٌْاز ٍ ّا ، ضاّىاضّا آى فطفی ّای هؤلفِ ٍ همَالت ایي تیي هقٌازاض ٍ هثثت ضاتغِ ٍخَز

 .گطزز اضائِ تحمیك ًتایح اظ تطگطفتِ

 هباًی ًظری تحقیق

 هدیریت کیفیت جاهع

 ٍ زضن لاتل ٍ ؾازُ انـَل ٍ فلؿفی واىاض زاقتي تا ویفیت خاهـ هسیطیت. اؾت تطتط فلؿفِ ّواى ویفیت خاهـ هسیطیت

 هسیطیت فلؿفِ هْن ضوي ؾِ. تاقس هسیطاى ضٍی پـیف زض گعیٌـِ تٌْـا قـایس تالقـْا تطای عثیقی تؿتط یه ًوَزى فطاّن

 ٍ زضن لاتل آى لافسُ زض ّن ٍ ؾاظهاى یه ضاؼ زض ّن هؿتوط اضتمـای ٍ فطایٌسگطایی هكتطی هحَضی یقٌی ویفیت خاهـ

 ٍ هیىٌٌس تقییي ضا ولیسی فطایٌسّای آى ضؾالت ٍ زٍضًوا ؾاظهاى ٍخَزی فلؿفِ تحلیل اظ ؾـاظهاى اضقـس هـسیطاى. اخطاؾـت

 ضا فطایٌسّا نـاحثاى یقٌـی ؾـاظهاًی افطاز ّوِ هكتطیاى اًتؾاضات ٍ ًیاظّا تِ پاؾرگَیی ٍ ؾاظهاى ضؾالت تحمك ضاؾـتای زض

 تا ولیسی فطایٌسّای فولىطز تـا اضتمای ؾـاظهاى لافـسُ اظ ًیـع واضوٌـاى. هیٌوایٌس تؿیح ٍ آهازُ فطایٌسّا فولىطز اضتمای تطای

 تحَل ٍ زگطگًَی هَخة تاال تِ پاییي اظ ٍ پاییي تِ تاال حطوـت اظ زٍ تطآیٌس هیكًَس؛ ّوطاُ ٍ ّوگام ؾاظهاى اضقس هسیطاى

 ویفیت خاهـ هسیطیت قسى ًْازیٌِ تِ ّن اظ زٍ آى تحوای ٍ حطوت زٍ ایي تساٍم تـَز؛ ذَاّـس ؾـاظهاى زض خْتساض ٍ اؾاؾی

 . اًداهیس ذَاّس

                                                            
1 TQM 
2 Taskov & Mitreva  
3 Naghshbandi 
4 Lam. Et al 
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 زؾتیاتی تطای وِ تین ّا تـط هتىی ٍ حمایك تط هثتٌی ویفیت هحَض هكتطیاى تط هتوطوع اؾت فطایٌسی ویفیت خاهـ هسیطیت

هی قَز)قاّیي،  ضّثطی ىؾاظها اضقس هسیطیت تَؾـظ فطایٌـسّا هؿـتوط اضتمـای عطیـك اظ ؾـاظهاى اؾـتطاتػیه اّساف تِ

5199). 

  چیست؟ کیفیت

 : زاضز گًَاگًَی تقاضیف اؾت ّوگاى تطای آقٌا ای ٍاغُ «ویفیت» چٌس ّط

  اؾتفازُ ٍ ههطف تطای تَزى هٌاؾة -9

  هقیي ّای ًیاظهٌسی ٍ ّا ذَاؾتِ تا هغاتمت -5

  قسُ تقییي هكرهات تا هغاتمت -8

  اؾتاًساضزّا تا هغاتمت -4

  هكتطی یتضضا تاهیي -2

  هطغَتیت هیعاى ٍ تَزى فالی زضخة -6

  افتواز لاتلیت -7

 (5199اؾتحىام )ٍال هحوسی ٍ ّوىاضاى،  ٍ زٍام -8

 خْاًی ؾاظهاى. اؾت قسُ ویفیت تا هطتثظ ازتیات فطنة زض هفاّین آهیرتگی زضّن ٍ تفاّوات ؾَء ؾثة هَضَؿ ایي

 هٌؾَض تِ ٍ ویفیت تطای ای ًاهِ ٍاغُ 9987 ؾـال زض خْـاًی تدـاضت زض ویفیـت ضٍظافعٍى ًمف تِ تَخِ تا «ایعٍ» اؾتاًساضز

 هَضز 9999 ؾال زض ویفیت ظهیٌة زض پطقتاب تحَالت تِ تَخِ تـا ًاهـِ ٍاغُ ایـي. ًوـَز تـسٍیي هَضزتحث اتْاهات ضفـ

 9874 ؾـال زض ٍ اؾـت گطزیـسُ هٌتكـط«8415 ایـعٍ اؾـتاًساضز» فٌـَاى تحـت ًاهِ ٍاغُ ایـي. اؾت گطفتِ لطاض تدسیسًؾط

 .اؾت قسُ هٌتكط فاضؾی ظتاى تِ «8415 ایعٍ -ایطاى هلی اؾتاًساضز» فٌـَاى تحـت

  جاهع کیفیت هدیریت تعریف

 قسُ گطفتِ تىاض تداضت زضللوطٍ اذیط ّـای ؾـال زض وِ اؾت انغالحات تطیي هتساٍل اظ خاهـ یىی ویفیت هسیطیت انغالح

 ضلاتتی خْاى زض تما تضویي تطای قسُ اثثات فٌی ٍ تداضت ٍ واض اًدـام ؾٌتی ّای ضٍـ زض تْثَز خاهـ ویفیت هسیطیت. اؾت

 : زاضین واض ٍ ؾط ظیط ولوِ ؾِ تا خاهـ ویفیت هسیطیت لغت تدعیـِ زض. ضٍز هـی قـواض تِ وًٌَی

 . آًؿت تَزى گیط ّوِ زٌّسُ ًكاى:  خاهـ

 . وٌس هی تیاى ضا هكتطی ًیاظ تا قسُ اضائِ ذسهت یا قسُ تَلیس واالی تغاتك زضخِ: ویفیت

 . تاقس هی...  ٍ وطزى ّسایت وطزى وٌتطل وطزى ازاضُ ضٍـ یا ٌّط في: هسیطیت

 ویفیت هسیطیت ًگطـ زض. ّاؾت تْتطیي آٍضزى زؾت تِ تطای هدوَفِ توام هسیطیت ٌّط خاهـ، ویفیت هسیطیت تٌاتطایي

 تا خاهـ ویفیت هسیطیت تٌاتطایي (.5199)ٍال هحوسی،  فطآیٌسّاؾـت ٍ وـاض اظ ویفیتـی اؾـت ویفیـت تِ انلی تَخِ خاهـ

 تط حاون هْن انَل ولی عَض تِ. گیطز هی لطاض تماتل زض -زاضز تَخِ تیكتط تَلیـس ٍ ًتیدـِ تـِ تٌْا وِ -گطا ًتیدِ هسیطیت

 ّوىـاضی، ٍ هكـاضوت ٍالقیـات تطاؾـاؼ گیـطی تهـوین ٍ اضظقیاتی گطایی، هكتطی اضقس، هسیطیت تقْس اظ فثاضت زیسگاُ ایي

 (.5119)زاًیال،  تاقس هی هؿتوط تْثَز ٍ آهَظـ

 زض ٍ زاضز ؾاظهاى اّساف تـأهیي زض ًیـطٍظا ّـن تـأثیطی وِ هؿتوط ٍ آضام َّقوٌساًِ اؾت الساهی خاهـ ویفییت هسیطیت

 . قَز هی ذتن تـاظاض زض ضلاتـت تَاًـایی تطزى تاال ٍ واضایی افعایف هكتطی ضضایت تِ ًْایت

 کارایی فٌی

اض ؾت وِ همسضا ات واـفقالیت ّا ٌّگاهی یه فقالیای اظ هدوَفِ زض ؾت. اترهیم تْیٌِ هٌاتـ م تِ هفَْز لتهازض ایی ضاوا

  یی تِ ؾِ قىل لاتل تقطیف هی تاقس.ضاوازی، هاـلتت ااـتیزض ازیف ًثاقس هگط تَلیس ؾایط فقالیت ّا واّف یاتس. افعالاتل آى 

 ؾت.  اتَلیس هكرم ٍ هل اتا تَخِ تِ فَ، ٍ ذسهات تَلیسظی وثطؾااحسزض  ؾاظهاىًایی یه اتَاى هیعُ ٌّسى زیی فٌی: ًكاضاوا-
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، لـزض ٍاؾت. اًْا آهل تَلیس تا تَخِ تِ لیوت اتطویة تْیٌِ فَزُ اظ ؾتفاای اتط ؾاظهاىًایی اتَُ ٌّسى زیی ترهیهی: ًكاضاوا-

تا ل هقیي هحهَاى ًْاؾت تا تَلیس هیعآهل تَلیس تا تَخِ تِ لیوت اؾاؾی تقییي تطویة فَایی ترهیهی هؿئلِ ضاوازض 

 ز. پصیط قَى هىاالل ّعیٌِ احس

ُ ًحَزض یی ضاواُ ٌّسى زًكازی لتهاایی ضایگط واضت زترهیهی هی تاقس یا تِ فثاٍ یی فٌی ضاوااظتطویثی زی: لتهاایی ضاوا-

 . (9899)ذسازازواقی ٍ تَؾلی، هل تَلیس هی تاقساترهیم فٍَ تَلیس 

  ّادُ ستاٍ ّا دُ ًْای گیرربکاص خظَد درهَجَی ّاش ًگر

زض ها ، اّسزتكىیل هی ضا یی ضاهَفمیت تحلیل واؼ ؾاایه نٌقت زض ّا زُؾتاٍ ّا زازُلیك زگطچِ قٌاذت هاّیت ا

ای تِ گًَِ ، ًسزاضگاًِ زٍایـ هاّیت یي نٌای اؾغِ ت ٍاذسهاٍ واالّا اظ تطذی ا یط، ظؾتاهكىل م آى ًدااذسهاتی ت هؤؾؿا

زُ ؾتازازُ ٍ تاًه ًیع هاّیت ٍ هالی هاًٌس تیوِ ت ذسهات هَؾؿاای قًَس. تطب هحؿَزُ ّن ؾتازازُ ٍ ًٌس ّن اوِ هی تَ

ضُ تااضز زضؾتاًسایه تقطیف ل ذهَاضُ زضّوَى ًاززالتهاا، اؾت. لصظ اهكىل ؾای آى گیطاظُ ًسضٍ، ایي ٍ اظ اؾت ؼ اًاهلوَ

زازُ ٍ تِ ط هطتَض هاآًدایی وِ اضز اظ آغلة هَ، زض اًس. ّوچٌیياضًؾط ًسق تفااهالی ت ذسهای فقالیت ّازض ّا زُ ؾتاٍ ّا ز اًْ

  . زتقطیف قَای آى هٌاؾثی تطُ وِ ًوایٌسزهی قَـ ًیؿت تالؼ ؾتطزض زواهل ض تِ عَزُ ؾتا

هثلغ ی تطهثٌازُ هالی ؾتات هَؾؿا، زض ؾتاقی ضاقوضت ًْا تِ نَزُ آغیطهالیوِ ؾتات یی هَؾؿاضاوات هغالقاف تطذال

تِ ز. وطی گیطاظُ ًسضا اهالی ت هَؾؿاُ ئِ قست اضاذسهااى ؾت وِ هی تَضت ایي نَزض اتٌْا ا یطز، ظهی قَی گیطاظُ ًساقی اضظ

 ز زاضز.خٍَیط ٍت ظهتفای ّاـ ًگطاضی نٌقت تاًىسی ّازُ ؾتاٍ ّا ی زازُ گیطاظُ ًساهیٌِ زض ظولی ض عَ

  یتَلید شًگر

 اظ هرتلفی اؿًَا تَلیس تِ ضوای ًٍیط ٍ ؾطهایِ اظ زُؾتفاا تا وِ قًَس هی بهحؿَ ذسهاتی تهَؾؿا ّا تاًه ـ،ًگط یيا زض

 یّا ؾیؿتن ٍ فضا ،لیِاٍ ازهَ ،ؾطهایِ ،ًؿاًیا ٍیًیط هاًٌس فیعیىی یهتغیطّا ضٍـ یيا زض. ًسزاظپط هی تتؿْیال ٍ ّا زُؾپط

 ُخٍَ اضیًگْس ٍ تتؿْیال ئِاضا ضتنَ تِ ىهكتطیا تِ ُقس ئِاضا تذسها ،ّوچٌیي. قًَس هی بؿَهح زًُْا اىفٌَ تِ تعالفاا

 تا ـًگط یيا. قًَس هی ًؾطگطفتِ زض تاًه یّاُ زؾتا اىفٌَ تِ هرتلف یّا اضیگص ؾطهایِ زض ًْاآ یگیطضتىا ٍ ّاُ زؾپط اؿًَا

 .زتَ حاون اضیتاًىس تتیااز زض 0891 ِّز

  ای سطٍِا شًگر

 ٍ ؾطهایِ یگیطضتىا تا ّا تاًه ضٍـ، یيا ؼؾاا تط. قًَس هی بهحؿَ ُخٍَ ىوٌٌسگا خوـ اىفٌَ تِ تاًهّا ضٍـ يیا زض

 ّا تاًه ،لـزضٍا. وٌٌس هی اضیگص ؾطهایِ هرتلف یّا ٍغُپط زض زمهط اظ والتٍ تِ ضا ُقس زآٍضیگط یّاُ زؾپط زذَ ضوا ٍیًیط

 وِ ؾتا ًؾطیِ ؾِ قاهل ای ؾغٍِا ـًگط ،ولیضعَ تِ. قًَس هی فتِگط ًؾطزض هالی تذسها ؾغٍِا هَؾؿِ یه اىفٌَ تِ

 .ٍزُفعا اضظـ ًؾطیِ ٍ ُوٌٌس فههط ّعیٌِ ًؾطیِ ی،هسزضآ ًؾطیِ اظ تٌسضفثا

  یهددرآ ًظریِ

 ٍ اضییسز یّا زُؾپط قاهل ّا زًُْا. زاضز تَخِ تاًهّا ىلاًَ تِ اهٌحهطً وِ ؾتا اضیتاًىس فقالیت اظ ُ ایقس ذالنِ لالة

 اظ ُهسآ تسؾت ییّا یزاضا قاهل ّا زُؾتا. ؾتا( فیعیىی ؾطهایِ ٍ ضوا ٍیًیط)  لقیٍا هٌاتـ ٍ( تاًىی ىیَز) ّا زیهَخَ طیگز

 زض ،یياتٌاتط. زقَ هی تلمی زازُ یه اىفٌَ تِ ًیع ىهكتطیا زُؾپط ،ًؾطیِ یيا زض. تاقٌس هی ّا اضیؾطهایِگص ٍ ّام ٍا لثیل

 ّا زُؾتا ٍ ؾطهایِ ٍ ضوا ٍیًیط ،(ٍام ضتنَ تِ ذتزاپط لاتل ُخٍَ اىفٌَ تِ)  ّا زُؾپط اظ تٌسضفثا ّاُ زًْا ای ؾغٍِا ـًگط

 (. ّا وتضهكا ٍ ّا ٍام ُهاًس ؿهدوَ)  هرتلف یّا ٍام اظ تٌسضفثا
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  ُکٌٌد فهظر ّسیٌِ ًظریِ

 یه یا ؾتا زًُْا یه الیه تَلیس ّط وِ یوٌس ه تقییي تاًه هسزضآ تِ هالی تَلیس ّط ذالم تمؿین ًؿثت ؼؾااتط ًؾطیِ یيا

 زیهَخَ یه هالی یّا ّعیٌِ ّوچٌیي ٍ وٌس ٍظتدا آى خاًكیي یا ُخٍَ فطنت ّعیٌِ اظ ییزاضا یه هالی ّیظزتا گطا. زُؾتا

 .زقَ هی گطفتِ ًؾط زض زًُْا ضتنَ یيا غیط زض زقَ هی بهحؿَ زُؾتا ءخع تاقس آى فطنت ّعیٌِ اظ ووتط( ىیَز) تاًىی

  ٍدُفسا ارزش ًظریِ

. زگیط هی اضلط تَخِضزهَ زُؾتا ضتنَ تِ ٌّسز هی قىل ّا زُؾپط ضا ٍزُفعا اضظـ اظ ای ُفوس ؾْن یٌىِا لیلز تِ ًؾطیِ یيا

 ضا ًؾطیِ یيا. زقَ هی تیكتط ىهكتطیا بخص ایّا تط تاًه ىهیا لاتتض هٌدطتِ اضاىگص زُؾپط ُخٍَ آٍضی خوـ فّس لـزضٍا

 ًس. زاز ئِاضا( 5999) یّاهفط ٍ تطگط

  عولیاتی شًگر

 یياتط. قًَس هی ّعیٌِ هتحول هسزضآ وؿة تحمك ایتط ضیتدا یحسّاٍا هاًٌس ّا تاًه وِ ؾتا آى تط ُفمیس ـًگط یيا زض

 هی ًؾطگطفتِزض تاًه زًُْا( فولیاتی ضجهرا ٍ ای ُتْط)  ول ضجهرا ٍ تاًه زُؾتا( ّای تْط غیط یا ای ُتْط)  ول هسزضآ ؼ،ؾاا

 (.5889، هَؾایی ٍ ّوىاضاىقًَس)

 زض ایي تحمیك، واضایی فٌی ظالتِ ٍ ایٌاچِ هثٌای واض لطاض گطفتِ اؾت. ایكاى واضایی فٌی ضا تِ قىل ظیط تقطیف ًوَزًس.

 (.9051، 5واضایی فٌی ؾاظهاًی: یه ؾاظُ ولی اؾت وِ تیاى وٌٌسُ چگًَگی اًدام فولیات ؾاظهاًی هی تاقس)ظالتِ ٍ ایٌاچِ

 پیشیٌِ تحقیق

ؾی تاثیط اضتثاط فٌاٍضی اعالفات  ٍ هسیطیت ویفیت خاهـ تطواضایی ٍ اثط ضتط» زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى (، 5889قاضفی)

 ، ًؿاى زازًس وِ هسیطیت ویفیت خاهـ تط اثطتركی ٍ واضایی تاثیطگصاض هی تاقس.« تركی ؾاظهاًْای نٌقتی ٍ ذسهاتی

ویفیت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضی: اثط تقسیل وٌٌسگی تاثیط هسیطیت » (، زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى 5899وعاظی ٍ قَل)

، اتقاز هسیطیت ویفیت خاهـ ضا قاهل، حوایت هسیطیت اضقس، هكاضوت واضوٌاى، تْثَز هؿتوط ٍ توطوع تط « یازگیطی ؾاظهاًی

ٍ تقس توطوع تط  هكتطیاى زض ًؾط گطفتٌس، ٍ ًكاى زازًس وِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز آى تط فولىطز ًَآٍضی تاثیطگصاض ّؿتٌس

 هكتطی، تیكتطیي تاض فاهلی ضا تِ ذَز اذتهال زاز. 

تط ضًٍس  تىاضگیطی هسل هسیطیت ویفیت خاهـ تطضؾی تاثیط» (، زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى 5898زیاًتی زیلوی ٍ پَضچٌگیع)

ْثَز فولىطز هالی قطوت اخطای هسل هسیطیت ویفیت خاهـ، تافث تغییط زض ضًٍس ٍ ت، ًكاى زازًس وِ «فولىطز هالی قطوت 

قسُ اؾت. حتی زض تطِّ ّای ظهاًی وِ اخطای هسل، تْثَز چكوگیطزض فولىطز قطوت ًساقتِ اؾت، تَاًؿتِ حسالل تافث 

 ثثات زض فولىطز هالی آى گطزز.

هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ فولىطز قطوت ّای چٌسهلیتی تا ًمف » (، زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى 9052)6ًَضاظضی ٍ ّیلوی

 ، ًكاى زازًس وِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز آى تط فولىطز قطوت تاثیطگصاض هی تاقس. «یاًدی گطی یازگیطی ؾاظهاًیه
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هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ ضاتغِ تیي فطٌّگ ؾاظهاًی ٍ » (، زض تحمیك ذَز تحت فٌَاى 9051)7ٍال هحوسی ٍ ضٍقي ضویط

آى تا هیاًیدی گطی فطٌّگ ؾاظهاًی تط فولىطز ؾاظهاى تاثیطگصاض هی  ، ًكاى زازًس وِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز«فولىطز 

 تاقس. 

(، زض ترمیك ذَز زض وكَض هالعی تِ تطضؾی ضاتغِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ فولىطز پطزاذتٌس. ایكاى 9059احوس ٍ ّوىاضاى)

 تاالتطی زاقتِ تاقٌس. زض تحمیك ذَز زضیافتٌس، وِ قطوت ّای تا اخطای هسیطیت ویفیت خاهـ هی تَاًٌس فولىطز 

 رٍش تحقیق

تا تَخِ تِ ایٌىِ ّسف اظ اًدام ایي تحمیك تطضؾی ضاتغِ تیي هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ ًَآٍضی هی تاقس ٍ تا اؾتفازُ اظ ًتایح ایي 

ض تحمیك هی تَاى هیعاى تاثیطگصاضی هسیطیت ویفیت خاهـ تط واضایی فٌی ضا  هكرم وطز ، لصا هی تَاى گفت وِ تحمیك هصوَ

اظ لحاػ ّسف، یه تحمیك واضتطزی هی تاقس. تا تَخِ تِ ایٌىِ زض ایي تحمیك اظ ضٍـ ّای هغالقِ ی وتاتراًِ ای ٍ ًیع 

ضٍقْای هیساًی ًؾیط پطؾكٌاهِ، اؾتفازُ قسُ اؾت، زض ًتیدِ هی تَاى گفت وِ تحمیك حاضط تط اؾاؼ هاّیت ٍ ضٍـ یه 

حمیك حاضط ولیِ واضقٌاؾاى تاًه تداضت قْط ذطم آتاز هی تاقس وِ عی پیوایكی هی تاقس .خاهقِ آهاضی ت-تحمیك تَنیفی

ًفط هحاؾثِ قس. زض  581ًفط زض ًؾط گطفتِ قس وِ ًوًَِ گیطی تط اؾاؼ فطهَل وَوطاى؛ تقساز  200یه تطآٍضز اٍلیِ تقساز 

هحاؾثِ ایي ضطیة ، زض یه  اؾتفازُ قسُ اؾت . تطای 8ایي تحمیك ، تطای ؾٌدف پایایی پطؾكٌاهِ اظ ضطیة آلفای وطًٍثاخ

همساض ضطیة  SPSSپطؾكٌاهِ تَظیـ ذَاّس گطزیس ٍ تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض  80هغالقِ همسهاتی ٍ ًوًَِ گیطی اٍلیِ ، تقساز 

 (، ًكاى زازُ قسُ اؾت . 9هحاؾثِ قس ، وِ همساض آى زض خسٍل)

 (: ضریب آلفای کرًٍباخ هتغیرّای تحقیق1جدٍل)

یب آلفای کرًٍباخضر هتغیرّای تحقیق  

978/1 هسیطیت ویفیت خاهـ  

786/1 واضایی فٌی  

965/1 ول پطؾكٌاهِ   

 تجسیِ ٍ تحلیل یافتِ ّا

 اؾویطًَف اؾتفازُ قسُ اؾت. وِ ًتایح تِ قطح شیل هی تاقس.-تطای تطضؾی ًطهال تَزى اظ آظهَى وَلوَگطٍف
 اسویرًَف-(:ًتایج آزهَى کَلوَگرٍف2جدٍل )

هـهسیطیت ویفیت خا   واضایی فٌی 

 581 581 تقساز ًوًَِ

 825952 829195 هیاًگیي

 0295967 0287996 اًحطاف هقیاض

Sig 10511 10411 
 

 زضنس هی تاقس، پؽ ًطهال تَزى تاییس هی قَز.1زض تواهی هَاضز تیكتط اظ  sigتا تَخِ تِ ایٌىِ 
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ز وِ هی تَاى زازُ ّای هَخَز ضا تطای تحلیل هَضز اؾتفازُ زض اًدام تحلیل فاهلی، اتتسا تایس اظ ایي هؿئلِ اعویٌاى حانل قَ

لطاض زاز. تِ فثاضت زیگط، آیا تقساز زازُ ّای هَضز ًؾط)اًساظُ ًوًَِ ٍ ضاتغِ تیي هتغیطّا( تطای تحلیل فاهلی هٌاؾة ّؿتٌس یا 

 ٍ آظهَى تاضتلت اؾتفازُ هی قَز. KMOذیط؟ تسیي هٌؾَض اظ قاذم 

ه تِ یه تاقس، زازُ ّای هَضز ًؾط )اًساظُ ًوًَِ( تطای تحلیل فاهلی هٌاؾة ّؿتٌس ٍ زض غیط ًعزی KMOاگط همساض قاذم 

( ًتایح تحلیل فاهلی تطای زازُ ّای هَضز ًؾط چٌساى هٌاؾة ًیؿتٌس. فالٍُ تط ایي اگط ؾغح 026ایي نَضت)هقوَال ووتط اظ 

زض هلی تطای قٌاؾایی ؾاذتاض)هسل فاهلی( هٌاؾة اؾت. زضنس تاقس، تحلیل فا 1( آظهَى تاضتلت وَچه تط اظ sigهقٌی زاضی)

 تحمیك حاضط، قطایظ فَق هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت وِ ًتایح زض خسٍل ظیط اضائِ قسُ اؾت. 
 KMO(:ًتایج آزهَى بارتلت ٍ 3جدٍل )

 KMO 519.0هقدار شاخض 

 90552726 همساض آهاضُ آظهَى تاضتلت

 990 زضخِ آظازی

Sig 02000 

 هدل ساختاری تحقیق

تطای آظهَى فطضیِ ّا اظ هسل ؾاظی هقازالت ؾاذتاضی اؾتفازُ قسُ اؾت تا اهىاى تاثیط فَاهل تط یىسیگط ٍ همایؿِ ّن ظهاى 

ضطایة ضگطؾیَى، هیاًگیي ٍ ٍاضیاًؽ ٍخَز زاقتِ تاقس . ایي آظهَى آهاضی تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض لیعضل تحلیل قسُ اؾت . زض 

 همازیط اؾتاًساضز ٍ هقٌازاضی هسل ًْایی تحمیك ًكاى زازُ قسُ اؾت .  8ٍ  9ًوَزاضّای 

 

 : هقادیر استاًدارد هدل ساختاری تحقیق2ًوَدار 
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 : هقادیر هعٌاداری هدل ساختاری تحقیق 3ًوَدار 

 آزهَى برازش هدل

هكاّسُ( تا چِ اًساظُ ای تطای  پؽ اظ خوـ آٍضی اعالفات ، خْت هكرم وطزى ایٌىِ قاذم ّای اًساظُ گیطی )هتغیطّای

ؾٌدف هتغیطّای پٌْاى لاتل لثَل ّؿتٌس ، همازیط قاذم ّای تطاظـ ، ًكاى زٌّسُ تاییس الگَّای اًساظُ گیطی زض هسل 

هفَْهی پػٍّف تَزًس ؛ وِ ایي اهط حاوی اظ ایي اؾت وِ قاذم ّای اًساظُ گیطی )هتغیطّای پػٍّف( هی تَاًٌس هتغیطّای 

نَضت لاتل لثَل هَضز ؾٌدف لطاض زٌّس . یىی اظ قاذم ّای فوَهی تطای تِ حؿاب آٍضزى پاضاهتطّای آظاز زض پٌْاى ضا تِ 

هحاؾثِ قاذم ّای تطاظـ ، قاذم وای اؾىَاض تٌْداض اؾت وِ اظ تمؿین ؾازُ ذی زٍ تط زضخِ آظازی هسل هحاؾثِ هی 

 ( .19، ل  9050 تاقس هغلَب اؾت )والیي ، 1تا  5قَز . چٌاًچِ ایي همساض تیي 

 
2 183.82
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تسؾت آهسُ ،  01/0ٍ وَچىتط اظ  098/0تطاتط  9(RMSEA)ّوچٌیي اظ آًدا وِ قاذم ضیكِ هیاًگیي هدصٍضات تمطیة 

 2اًس وِ زض خسٍل  ّای تطاظـ ًیع زض تاظُ هَضز لثَل لطاض گطفتِ هسل اظ تطاظًسگی ذَتی تطذَضزاض اؾت. ّوچٌیي ؾایط قاذم

 اؾت .  آهسُ

 : شاخض ّای برازش هدل ساختاری تحقیق 4جدٍل 

 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI  IFI قاذم تطاظًسگی

 1 - 0  9 .0< 9 .0< 9 .0< 9 .0< 05 .0> 05 .0> همازیط لاتل لثَل

 99 .0  98 .0 97 .0 99 .0 99 .0 023 .0 026 .0 همازیط هحاؾثِ قسُ

 تاییس  تاییس تاییس تاییس تاییس تاییس تاییس ًتیدِ

                                                            
9  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 تا تَخِ تِ اعالفات خسٍل تاال )تطاظـ هسل( هی تَاى زضیافت وِ هسل اظ تطاظـ تؿیاض ذَتی تطذَضزاض اؾت.

 آزهَى فرضیات تحقیق

 تاثیر هدیریت کیفیت جاهع بر کارایی فٌی

کارایی ٍ ت کیفیت جاهعهدیریهسل هقازالت ؾاذتاضی ًْائی تطای ؾٌدف ضاتغِ زٍ فسز اظ ؾاظُ ّای انلی تحمیك یقٌی 

ّای تسؾت  اًس ، هیاًگیي پاؾد اؾتفازُ قسُ اؾت . اظ آًدا وِ ّط زٍ ؾاظُ ذَز اظ تقسازی هتغیط پٌْاى زیگط تكىیل قسُفٌی 

ّای ّط هتغیط هحاؾثِ قسُ ٍ اظ آى هتغیط تِ فٌَاى یه هتغیط لاتل هكاّسُ زض هسل ًْائی اؾتفازُ قسُ اؾت .  آهسُ تِ گَیِ

افعاض لیعضل تطؾین قسُ اؾت . ًتایح حانل اظ  اضائِ قسُ اؾت . ایي هسل تا التثاؼ اظ تطًٍساز ًطم 9زض ًوَزاض هسل تحمیك 

 اضائِ قسُ اؾت .  8ّای هسل ًیع زض ًوَزاض  ؾٌدف هقٌازاضی زازُ

 براساس هحاسبات اًجام شدُ :

زّس ایي ضاتغِ  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 61/0تط تاض فاهلی اؾتاًساضز ؾاظُ هسیطیت ویفیت خاهـ تا ؾاظُ واضایی فٌی تطا 

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 81/8ًیع  tتؿیاض هغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهلی آهاضُ 

 بٌابرایي هدیریت کیفیت جاهع بر کارایی فٌی هَثر است . اؾت. 

 تاثیر تعْد هدیریت ارشد بر کارایی فٌی

 

 

 :. تعْد هدیریت ارشد ٍ کارایی فٌی در حالت استاًدارد 4  ًوَدار
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  : تعْد هدیریت ارشد ٍ کارایی فٌی در حالت هعٌی داری5ًوَدار

زّس ایي ضاتغِ  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 19/0تاض فاهلی اؾتاًساضز ؾاظُ تقْس هسیطیت اضقس تا ؾاظُ واضایی فٌی تطاتط 

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 79/8ًیع  tی آهاضُ تؿیاض هغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهل

 بٌابرایي تعْد هدیریت ارشد بر کارایی فٌی هَثر است . اؾت. 

 تاثیر هدیریت هٌابع اًساًی بر کارایی فٌی

 

 : هدیریت هٌابع اًساًی ٍ کارایی فٌی در حالت استاًدارد6ًوَدار
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 ع اًساًی ٍ کارایی فٌی در حالت هعٌی داری: هدیریت هٌاب7ًوَدار

زّس ایي ضاتغِ  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 78/0تاض فاهلی اؾتاًساضز ؾاظُ هسیطیت هٌاتـ اًؿاًی تا ؾاظُ واضایی فٌی تطاتط 

اض زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌاز تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 28/8ًیع  tتؿیاض هغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهلی آهاضُ 

  بٌابرایي هدیریت هٌابع اًساًی بر کارایی فٌی هَثر است . اؾت. 

 تاثیر سیستن فٌی بر کارایی فٌی

 

 : سیستن فٌی ٍ کارایی فٌی در حالت استاًدارد8ًوَدار
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 : سیستن فٌی ٍ کارایی فٌی در حالت هعٌی داری9ًوَدار

زّس ایي ضاتغِ تؿیاض  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 12/0ط تاض فاهلی اؾتاًساضز ؾاظُ ؾیؿتن فٌی تا ؾاظُ واضایی فٌی تطات

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت.  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 98/8ًیع  tهغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهلی آهاضُ 

  بٌابرایي سیستن فٌی بر کارایی فٌی هَثر است . 

 تاثیر رضایت کارکٌاى بر کارایی فٌی

 

 رکٌاى ٍ کارایی فٌی در حالت استاًدارد: رضایت کا11ًوَدار
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 : رضایت ٍ کارایی فٌی در حالت هعٌی داری11ًوَدار

زّس ایي ضاتغِ تؿیاض  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 17/0تاض فاهلی اؾتاًساضز ؾاظُ ضضایت واضوٌاى تا ؾاظُ واضایی فٌی تطاتط 

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت.  وِ ًكاى هی تسؾت آهسُ اؾت 91/2ًیع  tهغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهلی آهاضُ 

  بٌابرایي رضایت کارکٌاى بر کارایی فٌی هَثر است . 

 تاثیر هشتری هداری بر کارایی فٌی

 

 : هشتری هداری ٍ کارایی فٌی در حالت ضریب استاًدارد12ًوَدار
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 : هشتری هداری ٍ کارایی فٌی در حالت هعٌی داری13ًوَدار

زّس ایي ضاتغِ تؿیاض  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 77/0ؾتاًساضز ؾاظُ هكتطی هساضی تا ؾاظُ واضایی فٌی تطاتط تاض فاهلی ا

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت.  تسؾت آهسُ اؾت وِ ًكاى هی 87/9ًیع  tهغلَب ٍ لَی اؾت. تاضفاهلی آهاضُ 

  . ری هداری بر کارایی فٌی هَثر استبٌابرایي هشت

 ِ گیری ٍ پیشٌْاداتًتیج

 ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ اطلی اٍل : 

تاض فاهلی اؾتاًساضز ، ضاتغِ تا تَخِ تِ ًتایح  هدیریت کیفیت جاهع بر کارایی فٌی تاثیر هعٌاداری دارد .فرضیِ اٍل : 

َی اؾت ، ّوچٌیي زّس ایي ضاتغِ تؿیاض هغلَب ٍ ل تسؾت آهسُ، وِ ًكاى هی 61/0هسیطیت ویفیت خاهـ تا واضایی فٌی 

. تٌاتطایي فطضیِ انلی اٍل زض ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت زّس تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 81/8ًیع  tتاضفاهلی آهاضُ 

 (5889، هحمط ٍ ّوىاضاى، 9058% تاییس هی قَز .)ّوطاؾتا تا هغالقِ تي ٍ ههغفی، 91ؾغح اعویٌاى 

 ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ فرعی اٍل :

تاض فاهلی اؾتاًساضز ، ضاتغِ تا تَخِ تِ ًتایح  : هدیریت ارشد بر کارایی فٌی تاثیر هعٌاداری دارد .ضیِ فرعی اٍلفر

زّس ایي ضاتغِ تؿیاض هغلَب ٍ لَی اؾت ، ّوچٌیي تاضفاهلی  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 19/0هسیطیت اضقس تا واضایی فٌی 

ّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت . تٌاتطایي فطضیِ فطفی اٍل زض ؾغح ز تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 79/8ًیع  tآهاضُ 

 ( .5887، پَضویاًی ٍ تاللعازُ، 9055 % تاییس هی قَز)ّوطاؾتا تا هغالقِ ٍال هحوسی،91اعویٌاى 

 ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ فرعی دٍم :

تاض فاهلی اؾتاًساضز ، تا تَخِ تِ ًتایح  ری دارد .هدیریت هٌابع اًساًی بر کارایی فٌی تاثیر هعٌادافرضیِ فرعی دٍم : 

زّس ایي ضاتغِ تؿیاض هغلَب ٍ لَی اؾت ،  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 78/0ضاتغِ هسیطیت هٌاتـ اًؿاًی تا واضایی فٌی 
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فطضیِ  زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت . تٌاتطایي تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 28/8ًیع  tّوچٌیي تاضفاهلی آهاضُ 

 ( .5889، هحمط ٍ ّوىاضاى، 9058% تاییس هی قَز )ّوطاؾتا تا هغالقِ لسیطی ٍ ّوىاضاى، 91فطفی زٍم زض ؾغح اعویٌاى 

 ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ فرعی سَم :

غِ تاض فاهلی اؾتاًساضز ، ضاتتا تَخِ تِ ًتایح  سیستن فٌی بر کارایی فٌی تاثیر هعٌاداری دارد .فرضیِ فرعی سَم : 

 98/8ًیع  tزّس ایي ضاتغِ هغلَب اؾت ، ّوچٌیي تاضفاهلی آهاضُ  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 12/0ؾیؿتن فٌی تا واضایی فٌی 

% 91زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت . تٌاتطایي فطضیِ فطفی ؾَم زض ؾغح اعویٌاى  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی

 ( .5887، پَضویاًی ٍ تاللعازُ، 9058غفی، تاییس هی قَز )ّوطاؾتا تا هغالقِ تي ٍ هه

 ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ فرعی چْارم :

تاض فاهلی اؾتاًساضز ، ضاتغِ تا تَخِ تِ ًتایح  رضایت کارکٌاى بر کارایی فٌی تاثیر هعٌاداری دارد .فرضیِ فرعی چْارم : 

ًیع  tضاتغِ هغلَب اؾت ، ّوچٌیي تاضفاهلی آهاضُ  زّس ایي تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 17/0ضضایت واضوٌاى تا واضایی فٌی 

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت . تٌاتطایي فطضیِ فطفی چْاضم زض ؾغح اعویٌاى  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 91/2

 ( .9055 ، ٍال هحوسی،9058% تاییس هی قَز )ّوطاؾتا تا هغالقِ تي ٍ ههغفی، 91

 پٌجن :  ًتایج حاطل از آزهَى فرضیِ فرعی

تاض فاهلی اؾتاًساضز ، ضاتغِ تا تَخِ تِ ًتایح  هشتری هداری بر کارایی فٌی تاثیر هعٌاداری دارد .فرضیِ فرعی پٌجن : 

ًیع  tزّس ایي ضاتغِ هغلَب اؾت ، ّوچٌیي تاضفاهلی آهاضُ  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 78/0هكتطی هساضی تا واضایی فٌی 

زّس ّوثؿتگی هكاّسُ قسُ هقٌازاض اؾت . تٌاتطایي فطضیِ فطفی پٌدن زض ؾغح اعویٌاى  تسؾت آهسُ ، وِ ًكاى هی 87/9

 ( . 5887، پَضویاًی ٍ تاللعازُ، 9055 ، ٍال هحوسی،9058% تاییس هی قَز )ّوطاؾتا تا هغالقِ لسیطی ٍ ّوىاضاى، 91

ضایی فٌی زض تاًه تداضت قْط ذطم آتاز هی یافتِ ّای تِ زؾت آهسُ اظ ایي تحمیك، حاوی اظ تاثیط هسیطیت ویفیت خاهـ تط وا

تاقس. تط ایي اؾاؼ، ّط چِ هسیطیت ویفیت خاهـ ٍ اتقاز آى زض تاًه هصوَض زض ؾغح تاالتطی تاقٌس، زؾت یاتی تِ واضایی فٌی 

زؾتیاتی قتاب ذَاّس گطفت. تٌاتطایي، هسیطاى فالی تاًه تایؿتی هسیطیت ویفیت خاهـ ضا یىی اظ ضاّثطزّای اؾاؾی تِ هٌؾَض 

تِ واضایی فٌی هس ًؾط لطاض زٌّس ٍ تطای ضؾیسى تِ ؾغَح تاالی هسیطیت ویفیت خاهـ، تطًاهِ ضیعی وٌٌس. زض ًْایت 

 پیكٌْازّای واضتطزی شیل اضائِ گطزیس. 

تِ هسیطاى فالی پیكٌْاز هی گطزز وِ هَخثات افتوازؾاظی، حفؼ هٌافـ تاًه، تقطیف اًتؾاضات ٍ ًمف ّای افطاز ،  

 ت افطاز ، تهوین گیطی گطٍّی ٍ اّویت زازى تِ واض تیوی ضا زض تاًه هصوَض فطاّن آٍضًس.هكاضو

فقالیت ّای تاًه عَضی تطًاهِ ضیعی قَز وِ افطاز هقٌی زاض تَزى ٍ اّویت ًمف ذَز ضا زضن وٌٌس ٍ زض ایي ظهیٌِ  

 ّط یه اظ افطاز ًمف ذَز ضا زض هَفمیت ول تاًه تِ ٍضَح زضن وٌٌس.

ی قَز تِ واضوٌاًی وِ اظ ضٍی ضغثت، ٍلت ذَیف ضا زض خْت ووه تِ ّوىاضاى ٍ هافَق ذَز اذتهال پیكٌْاز ه 

 هی زٌّس ٍ تا هكاٍضُ ّایی اضظًسُ زض خْت تَفیك تاًه هثازضت هی وٌٌس، پازاـ ٍیػُ زض ًؾط گطفتِ قَز.

س . ٍ هسیطاى فالی تاًه پیكٌْاز هی قَز، ؾثه هسیطیتی هسیطاى اضقس ٍ فالی ضتثِ،ؾثه هسیطیت هكاضوتی تاق 

ظهیٌِ ؾاظ تطٍظ واضایی فٌی ٍ زضیافت ایسُ ّای خسیس ضا زض واضوٌاى فطاّن آٍضًس)تا زض ًؾط گطفتي پازاـ ٍ تكَیك 

 ّای هٌاؾة(
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هسیطاى اظ عطیك ٍاگصاضی هؿئَلیت ٍ تفَیض اذتیاض، هكاضوت زازى واضوٌاى زض ؾیاؾت گصاضی ّا ٍ زضیافت ایسُ   

ضز ضٍـ ّا ٍ چگًَگی اًدام واض ٍ حوایت اظ آى ّا تالـ ًوایٌس. ایي واض هَخة ایداز اًگیعُ ٍ ّای واضوٌاى زض هَ

 احؿاؼ هؿئَلیت زض واضوٌاى قسُ ٍ تْطُ ٍضی افطاز  ضا زض تاًه افعایف هی زّس.

ز تا هسیطاى هَخثات اعالؿ ٍ آگاّی اظ فولىطز ذَز زض لثال ٍؽایف هحَلِ قسُ ٍ هثٌایی تطای همایؿِ فولىطز ذَ 

اًتؾاضات تاًىی هی قَز. پیكٌْاز هی قَز اظ عطیك خلؿات هاّاًِ تِ عطیك ضٍـ ّای ضؾوی ٍ غیطضؾوی ًتیدِ 

 فولىطز واضوٌاى زض اذتیاض آى ّا لطاض گیطز.

پیكٌْاز هی قَز زض تاًه هصوَض، تَخِ تِ هكتطی تِ فٌَاى یه انل اؾاؾی هَضز تَخِ لطاض گیطز ٍ تایؿتی تا  

ة، تِ واضوٌاى الماء قَز وِ تمای تاًه هٌَط تِ ضضایت هكتطیاى ٍ انل هكتطی هساضی هی فطٌّگ ؾاظی هٌاؾ

 تاقس. 

زض تاًه هصوَض پیكٌْاز هی قَز، اظ ضٍـ ّا ٍ هتسّای خسیس اؾتفازُ گطزز ٍ تْثَز هؿتوط تِ فٌَاى یه انل الظم  

 ٍ ضطٍضی تطای ؾَق تِ فالئك ٍ ؾالیك هكتطیاى زض ًؾط گطفتِ قَز. 

 دات برای تحقیقات آیٌدُپیشٌْا

 تا تَخِ تِ یافتِ ّای تحمیك ، هحَضّای شیل خْت تحمیمات آتی پیكٌْاز هی قَز :  

تطضؾی تاثیط هسیطیت ویفیت خاهـ تط واضایی فٌی تا تَخِ هتغیطّای هیاًدی اظ لثیل، فطٌّگ تاًىی، ؾاذتاض، آهَظـ  .5

 ٍ .. ، زض تاًه هصوَض. 

هسیطیت ویفیت خاهـ تط واضایی فٌی زض تاًه تداضت هتوطوع قسُ اؾت ،زض  هسل هفَْهی پػٍّف حاضط تط تاثیط .9

 پػٍّف ّای آتی، هسل حاضط هی تَاًس زض ؾغح ٍؾیـ تطی هَضز تطضؾی لطاض تگیطز  . 

 هحدٍدیت ّای تحقیق

ظ ایي لافسُ ّط تحمیك تا تَخِ تِ هاّیت ، ّسف ٍ ضٍـ ذال ذَز ، زاضای یه ؾطی هحسٍزیت ّا هی تاقس . ایي تحمیك ًیع ا

 هؿتثٌی ًیؿت . هْن تطیي هحسٍزیت ّایی وِ زض تحمیك حاضط ٍخَز زاضًس تِ قطح ظیط هی تاقٌس :

زض تحمیك حاضط تِ زلیل هحسٍزیت ّای هَخَز زض اخطا ٍ ّوچٌیي هحسٍزیت ّای ظهاًی تٌْا تاًه تداضت قْط  .5

نیِ هی قَز، ایي تحمیك زض ؾغح ٍؾیـ تطی ذطم آتاز هَضز اضظیاتی لطاض گطفتِ اؾت ، لصا تطای تحمیمات تقسی تَ

 اًدام قَز. 
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