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چکیده
ثب تَجِ ثِ اّویت آهَظـ ٍ ًمف تؼییي وٌٌسُ آى زض اضتمبی
ؾغح ویفی زاًكگبُ ،ایي پػٍّف ثب ّسف قٌبؾبیی ػَاهل
هؤحط ثط افعایف ویفیت آهَظقی زٍضُّبی وبضقٌبؾی اضقس
زاًكىسُ ػلَم تطثیتی زاًكگبُ آظاز ٍاحس ضٍزّي اًجبم قسُ
اؾت .پػٍّف حبضط اظ ًَع تَنیفی ثب ضٍیىطز پیوبیكی اؾت
ٍ جبهؼِ آهبضی آى قبهل ولیِ زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس
زاًكىسُ ػلَم تطثیتی زاًكگبُ اظاز ٍاحس ضٍزّي ثِ تؼسا 255
ًفط زض ؾبل  88ـ  89هیقَز  .حجن ًوًَِ ثط اؾبؼ جسٍل
هَضگبى ثِ تؼساز ً 152فط تؼییي قس ٍ ضٍـ ًوًَِ گیطی ثِ
نَضت تهبزفی عجمِای ثَز .ثِ هٌظَض گطزآٍضی زازُّب
پطؾكٌبهِای هحمك ؾبذتِ تسٍیي گطزیس وِ قبهل  27گَیِ
 5گعیٌِای زضهمیبؼ لیىطت اؾت ٍ ضطیت پبیبیی آى ثب
اؾتفبزُ اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ  0/78ثِ زؾت آهس .ثطای
تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ آهبض تَنیفی ٍ اؾتٌجبعی زض هحیظ
ًطم افعاض
اؾتفبزُ قسً .تبیج تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب
ًكبى زازًس وِ ػَاهلی هبًٌس تجْیع والؼّب ثِ تىٌَلَغی
ًَیي ،اًجبم پػٍّف ،تغییط هحتَای آهَظقی ،تسضیؽ اؾتبزاى
ٍ تَؾؼِ حطفِای آًبىّ ،وگی ثِ هیعاى ًؿجتبً ظیبزی زض
افعایف ویفیت آهَظقی زٍضُّبی وبضقٌبؾی اضقس هؤحط
ّؿتٌس .پػٍّف حبضط حبوی اظ آى اؾت وِ ثطذی اظ ایي
ػَاهل ػجبضتٌس اظ :قیَُ تسضیؽ اؾتبزاى ،آهَظـ ٍ پػٍّف،
تىٌَلَغیّبی ًَیي ٍ تَؾؼِ حطفِای اؾتبزاى .ضٍقي اؾت وِ
تٌْب قٌبؾبیی ایي ػَاهل وبفی ًیؿت ،ثلىِ ثبیس ثِ ؾبظهبًسّی
آًْب ثب تَجِ ثِ تكریم ٍضؼیتكبى زض ویفیت آهَظـ
زاًكگبّی ًیع تَجِ ًوَز
واشگاى کلیدی :آهَظـ ػبلی ،ویفیت آهَظقی ،قیَُ
تسضیؽ ،هحتَای آهَظقی
* نویسنده هسؤول :حؿي قْطوی پَض
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مقدمه
آهَظـ ػبلی هحَض انلی تَؾؼِ اؾت .اظ ایي ضٍ ًیبظهٌس
تَجِ ثٌیبًی ٍ ثطًبهِ ضیعی هجتٌی ثط تَاًوٌسیّبی شاتی
ذَز اؾتّ .وچٌیي هحل تَلیس ٍ اًجبقت زاًف ٍ اثعاض
انلی اًتمبل هیطاث فطٌّگی قوطزُ هیقَز .زض ٍالغ
آهَظـ ػبلی ضا اظ اضوبى انلی تضویي وٌٌسُ اهٌیت هلی ٍ
ٍحست آفطیٌی زض لطى آیٌسُ زاًؿتِاًس .ؾیبؾت ایجبز
ٍحست ،اًؿجبم ٍ ّوگًَی ثِ ًظبم ؾیبؾی ٍ زٍلت ذبنی
هحسٍز ًویقَز ٍ ثب تَجِ ثِ ایي وِ آهَظـ ػبلی تأهیي
وٌٌسُ هٌبفغ هلی ایطاى اؾت زض قىل ولی ذَز هَضز تَجِ
زٍلتّبی لجل ٍ ثؼس اظ اًمالة اؾالهی ثَزُ اؾت
(فطاؾتذَاُ.)1389 ،
آهَظـ ػبلی ثب جطیبىّبی ضس ٍ ًمیضی زض جْبى
اهطٍظ ضٍثِضٍؾت .چٌبى وِ ثِ اػتمبز نبحت ًظطاى ایي
حَظُ ،آهَظـ ػبلی زچبض ٍضؼیت «فَق پیچیسگی»
) قسُ اؾت .ایي ضٍیىطز ثبػج قسُ اؾت وِ
(
آهَظـ ػبلی ثِ ػٌَاى یه ًمغِ وبًًَی وِ پیكطفت جَاهغ
ضا زض ؾبیط ظهیٌِّب ًیع تضویي هیوٌس ،تَجِ ثؿیبضی ضا ثِ
ذَز جلت وٌس .ثِ ّویي زلیل وكَضّب ثط آى قسًس تب ًظبم
آهَظـ ػبلی ذَز ضا تب ؾط حس تَاى گؿتطـ زٌّس .اظ ایي
ضٍ زضن اّویت آهَظـ ػبلی اظ ؾَی وكَضّبی جْبى
ثبػج قسُ اؾت تب تَؾؼِ آهَظـ ػبلی زض اٍلَیت ؾیبؾت
).
گصاضیّبی آهَظقی آًْب لطاض گیطز
ایي جطیبىّب ،ازضان ٍ احؿبؼ هب ضا ًؿجت ثِ ٍضغ
وًٌَی زاًكگبُ ٍ آیٌسُ آى ثب اثْبم ،پیچیسگی ٍ زٍگبًگی
قسیسی ضٍثِضٍ وطزُ ٍ احؿبؼ زٍگبًِ ثین ٍ اهیس ًؿجت ثِ
تحَالت آهَظـ ػبلی زض ؾغح جْبى ثِ ٍجَز آٍضزُ اؾت.
اظ یه ؾَ ذطؾٌسین وِ ّط ضٍظ ثط قوبض زاًكگبُّب ٍ
زاًكجَیبى افعٍزُ هیقَز ٍ ثب «ثؿظ فطنتّبی آهَظقی»،
ػسالت آهَظقی گؿتطـ هییبثس ٍ اهىبى تَظیغ ػبزالًِتط
لسضت ٍ حطٍت زض جبهؼِ فطاّن هیقَز .اهب زض ػیي حبل
ایي اهط هیتَاًس ثِ ضًٍس ًبثطاثطیّبی هَجَز ثیبفعایس ٍ ثین
آى هیضٍز وِ «هحطٍهبى ّوچٌبى هحطٍم ثوبًٌس» ٍ آهَظـ
ػبلی «زٍض ثبعل» ًبثطاثطیّبی اجتوبػی ضا ّوچٌبى ثبظتَلیس
وٌس .یًَؿىَ زض ؾبل  1992اشػبى ًوَز وِ آهَظـ ػبلی
وِ لجالً هٌحهط ثِ پطٍضـ تؼسازی اظ ًرجگبى ثَز ،گؿتطـ

لبثل تَجْی یبفتِ ٍ هكىل هكبضوت ثیكتط الكبض هرتلف
زض ثطذَضزاضی اظ آهَظـ زاًكگبّی ،هتحَل قسُ اؾت.
ػالٍُ ثط ایي ،اظ زاًكگبُ اًتظبض هیضٍز وِ پبؾدگَی جبهؼِ
ثبقس .ایي پبؾدگَیی قبهل فطاّن آٍضزى فطنتّبی
آهَظـ ػبلی ،هتٌبؾت ثطًبهِّبی زضؾی ثب ًیبظّبی جبهؼِ ٍ
فطاّن آٍضزى آهَظـ زاًكگبّی ثب ویفیت هغلَة اؾت
(ػبلیكًَسی.)1390 ،
ثحج ویفیت ثطای زاًكگبُ ٍ آهَظـ ػبلی زض جْبى ،ثِ
یه جْت اظ ًیوِ زٍم لطى ثیؿتن ثِ ٍیػُ حَالی زِّ 80
قست گطفتِ اؾت .ظیطا ػلت ٍجَزی زاًكگبُ ٍ آهَظـ ػبلی
(ثط احط ػَاهلی هبًٌس قطایظ ضلبثتی ،ثبظتؼطیف ًمف زٍلت،
جْبًی قسى ظَْض التهبز ٍ زاًف ٍ  )....ػویمبً زض حبل
تحَل ثَز ٍ ثبیس اّساف ذَز ضا (ثِ ٍیػُ ثب تَجِ ثِ تحَالت
ػلوی زض ػهط فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ٍ تمبضبّبی ًَ
پسیس جْبى وبض) ،اظ ًَ تؼطیف وٌس ٍ هتٌبؾت ثَزى
ػولىطزـ ضا ثب ایي اّساف ،ثِ عَض هساٍم هَضز پبیف ٍ
).
اضظیبثی لطاض زّس (، 2010
زاًكگبُّب قبذم انلی پیكطفت یه وكَض ثِ قوبض
هیضًٍس ٍ هَججبت ضلبثت پَیبیی یه وكَض ضا زض هٌغمِ ٍ
جْبى فطاّن هیوٌٌس .ثٌبثطایي تمَیت ویفیت آهَظـ ػبلی
اؾبؼ ّوىبضیّبی ػلوی ثیي الوللی ٍ تمَیت وكَض زض
ضلبثتّبی هٌغمِای ٍ جْبًی اؾت .آهَظـ ػبلی زض ایطاى
تبضیرچِ وَتبّی زاضز .ثِ ػٌَاى هخبل ،زاًكگبُ تْطاى زض
ؾبل  1313ثب جصة  14زاًكجَ تأؾیؽ قس ٍ ّن اوٌَى
تؼساز زاًكجَیبى وكَض ثِ  2هیلیَى ًفط افعایف یبفتِ اؾت.
گؿتطـ آهَظـ ػبلی ثیف اظ ّط چیع ًكبى زٌّسُ ذَاؾتِ
هطزم ثطای وؿت ػلن زض جْت ثْجَزی ظًسگی ذَز ٍ زیگط
افطاز جبهؼِ اؾت (آضاؾتِ . )1389 ،ویفیت یىی اظ
هَضَػبتی اؾت وِ ّویكِ زض آهَظـ ػبلی هَضز تَجِ
ثَزُ ،اهب قست ٍ لَتف هتفبٍت اؾت .اظ زِّ  90ثِ ثؼس
ویفیت اظ یه ٍضؼیت حبقیِای ثِ یه هؿألِ ثطجؿتِ ٍ
لبثل تَجِ زض وٌبض هؿبئل هبلی تجسیل قسُ اؾت .ایي
هفَْم زض آهَظـ ػبلی ًؿجت ثِ ؾبیط حَظُّب ،ثحج
ثطاًگیعتط ٍ تهَضات ًؿجت ثِ آى هتٌَعتط اؾت .آهَظـ
ػبلی ّویكِ ظهیٌِ هحَض ثَزُ ،لصا تهَضات هَجَز پیطاهَى
ویفیت زض آهَظـ ػبلی هتوطوع ثِ ظهیٌِ (هحیظ) اؾت.
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تؼییي ٍ تٌظین آى زض غبلت یه چْبضچَة ذبل ،هكىل
اؾت .زض آهَظـ هیتَاى ویفیت ضا حصف ذغبّب ،اجتٌبة اظ
اقتجبُ ،اضائِ ذسهبت وبهل ثِ ٍؾیلِ هؤؾؿِ ٍ وبزض
آهَظقی ،ثْجَز زائوی جطیبى تسضیؽ ٍ یبزگیطی ،تَاًبیی زض
اضضبی ًیبظّبی زاًكجَیبى ،تضویي لبثلیت زؾتطؾی ثِ
آهَظـ ،احط ثركی ٍ زض ًْبیت هغبثمت ثب اؾتبًساضزّب
).
زاًؿت (
تؼبضیف گًَبگًَی اظ ویفیت قسُ اؾت اظ جولِ :اولٌس
ویفیت ضا چٌیي تؼطف هیوٌس« ،هجوَػِ ٍیػگیّب ٍ
ذهَنیبت یه فطاٍضزُ یب حصف وِ ًوبیبًگط تَاًبیی آى زض
ثط آٍضزى ذَاؾتِّبی ثیبى قسُ ٍ یب اقبضُ قسُ ثبقس»»
).
(
قجىِ ثیي الوللی ًْبزّبی تضویي ویفیت زض آهَظـ
ػبلی ًیع زٍ تؼطیف اظ ویفیت زض آهَظـ ػبلی ثِ زؾت زازُ
اؾت .زض ایي تؼطیفّب« ،ویفیت ػجبضت اؾت اظ تغبثك
ٍضؼیت آهَظـ ػبلی ثب ،الف ـ اؾتبًساضزّبی اظ لجل تؼییي
قسُ ٍ ة ـ ضؾبلتّ ،سف .اًتظبضّب «ثِ ایي تطتیت ،ویفیت
زض آهَظـ ػبلی حبلت ٍیػُای اظ ًظبم آهَظـ ػبلی اؾت.
ایي حبلتً ،تیجِ یه ؾلؿلِ الساهبت ٍ ػولیبت هكرم
اؾت وِ پبؾدگَیی ًیبظّبی اجتوبػی هؼیي زض یه ًمغِ
ظهبًی ذبل ثبقس.
ّط چٌس اظ هفَْم ویفیت زض آهَظـ ػبلی تؼطیفّبی
گًَبگًَی ػطضِ قسُ ،اهب ؾبزُتطیي تؼطیف ویفیت زض
آهَظـ ػبلی «هٌبؾت ثَزى ثطای ّسف ٍیػُ» اؾت
).ویفیت زض آهَظـ ػبلی ثب زؾتیبثی ثِ
(
اّساف ٍ وؿت ثب تأحیط اؾتبًساضزّبی ػوَهی ٍ لبثل لجَل
هطتجظ اؾت ٍ تضویي ویفیت ثِ هؼٌبی ٍجَز ثطًبهِ ضیعی
ٍ ثطضؾی هٌظن آى ثطًبهِ ثِ هٌظَض تؼییي اؾتبًساضزّبی
لبثل لجَل زض آهَظـ ،پػٍّف ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًی اؾت وِ
زض حبل حبضط ٍجَز زاضز ٍ افعایف ذَاّس یبفت (هسَّقی،
.)1388
اظ ًظط یًَؿىَ ویفیت زض آهَظـ ػبلی هفَْهی چٌس
ثؼسی اؾت وِ ثِ هیعاى ظیبزی ثِ ٍضؼیت هحیغی ًظبم
زاًكگبّی ،هأهَضیت یب قطایظ ٍ اؾتبًساضزّبی ضقتِ
زاًكگبّی ثؿتگی زاضز .ثط ایي اؾبؼ ًویتَاى گفت وِ

ویفیت اظ یه ًظطیِ ػوَهی یب یه الگَی ولی ثِ زؾت
)
هیآیس (.
اظ جولِ تجطثِّبی لبثل تَجِ زض ؾبیط وكَضّب ،تكىیل
ًْبز ویفیت زاًكگبُّبی اؾتطالیب اؾت .ایي ًْبز زض ؾبل
 2001هیالزی تأؾیؽ قس .تأؾیؽ ایي ًْبز ضا زٍلت
فسضال اؾتطالیب ثِ ػول آٍضز ،زٍلتّبی ایبلتی ًیع ؾْن
ظیبزی زض ثِ اًجبم ضؾبًسى آى ایفب وطزُاًس .ثبظذَضز
زاًكگبُّب ٍهؤؾؿِّبی آهَظـ ػبلی وِ تب وٌَى هَضز
هویعی لطاض گطفت اًسً ،كبى هیزّس وِ فطایٌس تضویي
ویفیت ثِ ٍؾیلِ ًْبز یبز قسُ ثْجَز ویفیت ضا زض هطاوع
) .ثبالذطُ
آهَظـ ػبلی هیؿط وطزُ اؾت (
اًجوي زاًكگبُّبی اضٍپب ،ثِ ػٌَاى ًوبز آهَظـ ػبلی اضٍپب
ًْبزی اؾت وِ زض ؾبل  2001ثب ػضَیت زاًكگب ّبی اضٍپب
تكىیل قس .اظ جولِ ضؾبلتّبی ایي ًْبز ،یبضی زازى ثِ
ایجبز ؾبظ ٍ وبض تضویي ویفیت زض زاًكگبُّبی اضٍپبؾت.
ایي ًْبز ،زاًكگبُّبی زاٍعلت زض وكَضّبی اضٍپبیی ضا یبضی
هیزّس تب ثِ اضظیبثی زضًٍی ذَز ثپطزاظًس .ؾپؽ اضظیبثی
ثطًٍی زاًكگبُ زاٍعلت ضا ؾبظهبى هیزّس ٍ ثِ لضبٍت
پیطاهَى ویفیت آًْب م پطزاظز .هْوتطیي الساهبتی وِ ایي
اًجوي ثطای ثْجَز ویفیت آهَظـ ػبلی ثِ ػول هیآٍضز،
ػجبضت اؾت :اظ یبضی زازى ثِ ظطفیت ؾبظی ثطای هسیطیت
ضاّجطزی زض زاًكگبُّبی اضٍپب اظ عطیك اًجبم اضظیبثی زضًٍی
ٍ ثطًٍی.
ویفیت ًظبمّبی آهَظـ ػبلی زض اغلت وكَضّبی
جْبى تحت تأحیط ػَاهل چٌسگبًِای لطاض گطفتِ اؾت؛ اظ
جولِ ایي ػَاهل م تَاى ثِ ثطذی ضًٍسّبی ًبقی اظ جْبًی
قسى اقبضُ وطز؛.ثطای هخبل ،اؾتفبزُ ثیف اظ پیف اظ
ًَآٍضیّبی ػلوی زض تَؾؼِ التهبزی (زاًف هحَض قسى
التهبز) ٍ ػطضِ آهَظـ ػبلی ثسٍى تَجِ ثِ هىبى ٍ ظهبى
(آهَظـ ػبلی ثسٍى هطظ) ضا هیتَاى ًبم ثطز .زض وكَضّبی
زض حبل تَؾؼِ ًِ تٌْب ضًٍسّبی یبز قسُ ثط آهَظـ ػبلی احط
گصاقتِاًس ،ثلىِ آحبض ًبهغلَثی ّن ثِ ثبض آٍضزُاًس .اظ آى
جولِ هیتَاى ثِ ایجبز ثبظاض جْبًی ثطای ًیطٍی اًؿبًی
هترهم ٍ تكسیس فطاض هغعّب اقبضُ وطز .ثب زض ًظط گطفتي
ایي اهط ،تَجِ ثِ ویفیت آهَظـ ػبلی زض ایي وكَضّب
هیتَاًس تأحیط زٍگبى ای زاقتِ ثبقس ،اظ یه ؾَ تَؾؼِ
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پبیساض ضا تؿْیل وٌس ٍ اظ ؾَی زیگط ػَاهل هؤحط زض تكسیس
فطاض هغعّب ضا وبّف زّس .تجطثِّبی ثیي الوللی ًكبى م
زّس وِ اضظیبثی ویفیت آهَظـ ػبلی زضآهطیىب وِ تحت
ػٌَاى اػتجبضؾٌجی اًجبم هیقَز ،ثب تَجِ ثِ ٍیػي ّبی
ضٍیىطزی هیتَاًس ،اػتجبضؾٌجی ـ فطٌّگی ٍ قطایظ
التهبزی هؤحط زض ثْجَز ویفیت زض آى وكَض ثبقس.
وكَضّبی اضٍپبیی ثب تَجِ ثِ قطایظ فطٌّگی ٍ ٍیػي ّبی
آهَظـ ػبلی ذَز ثیكتط اظ قیَُ هویعی ویفی زض آهَظـ
) .اظ ایي ضٍ،
ػبلی اؾتفبزُ هیوٌٌس (

پػٍّف ثِ چْبض ًفط اظ اؾتبزاى گطٍُ ػلَم تطثیتی ٍ ؾِ ًفط
اظ اؾتبزاى گطٍُ ػلَم اجتوبػی زازُ قس ٍ اظ آًبى ذَاؾتِ
قس ًظطات ذَز ضا زض هَضز ؾؤالّب اظْبض ًوبیٌس .زض ایي
ثطضؾی ؾؤاالت ًبهٌبؾت حصف ٍ ثطذی اظ ؾؤاالت هجْن زض
اثؼبز ٍ هحل هٌبؾتتط لطاض گطفت .پؽ اظ اضظیبثی ضٍایی
هحتَا ٍ تأییس آى اظ ؾَی اؾتبزاى ضاٌّوب ٍ هكبٍض ثطای ثِ
زؾت آٍضزى پبیبیی ،پطؾكٌبهِ زض اذتیبض ً 30فط اظ
زاًكجَیبى وِ ثِ نَضت تهبزفی اًتربة قسُ ثَزًس لطاض
گطفت ٍ ضطیت اػتجبض آلفبی وطًٍجبخ ثطاثط 0.7891هحبؾجِ
گطزیس .ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ ثطای هحبؾجِ ّوبٌّگی ٍ
ّوؿبًی زضًٍی پطؾكٌبهِ یب آظهَىّبیی وِ ٍیػگیّبی
هرتلف ضا اًساظُگیطی هیوٌس ،ثِ وبض هیضٍز.

روش پژوهص
پعٍّف حبضط اظ ًَع تَنیفی ثب ضٍیىطز ّوجؿتگی
اؾت .جبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قبهل ولیِ زاًكجَیبى
وبضقٌبؾی اضقس زاًكىسُ ػلَم تطثیتی زاًكگبُ آظاز ٍاحس
ضٍزّي ثِ تؼسا ً 255فط زض ؾبل  88ـ  89ثَز حجن ًوًَِ
ثط اؾبؼ جسٍل هَضگبى ثِ تؼساز ً 152فط تؼییي قس .ضٍـ
ًوًَِگیطی ثِ نَضت تهبزفی عجمِای ثَز .قطح ًوًَِ
پػٍّف زض جسٍل قوبضُ  1آهسُ اؾت.

يافتههاي پژوهص
ؾؤال اٍل پػٍّف :آیب ثیي تجْیعات والؼّبی
آهَظقی ثب تىٌَلَغیّبی ًَیي ٍ ویفیت آهَظقی
زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس ضاثغِ ٍجَز زاضز ؟
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ٍ 2هیعاى ثِ زؾت آهسُ (

ایي پػٍّف ثب تَجِ ثِ هغبلت گفتِ قسُ ،زض نسز ثطضؾی
قٌبذت ػَاهل هَحط زض افعایف ویفیت آهَظقی زٍضُّبی
وبضقٌبؾی اضقس اؾت.

جسٍل  1ـ حجن ًوًَِ زاًكجَیبى ثِ تفىیه گطٍُّب

جامعٍآماری 

ومًوٍآماری 

گريٌَا 

بروامٍریسی 

 63

 37

مدیریت 

 52

 31

مؽايرٌ 

 66

 40

تحقیقات 

 43

 26

تاریخيفلعفٍ 

 31

 18

ثِ هٌظَض گطزآٍضی زازُّب پطؾكٌبهِای هحمك ؾبذتِ
تسٍیي گطزیس تب زیسگبُ زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس ضا
پیطاهَى ػَاهل هؤحط ثط افعایف ویفیت آهَظقی ضا هَضز
ثطضؾی لطاض زّس .پطؾكٌبهِ هصوَض قبهل  27گَیِ 5
گعیٌِای زض همیبؼ لیىطت اؾت .پؽ اظ تٌظین پطؾكٌبهِ
زض زٍ هطحلِ ثطضؾی همسهبتی ثط ضٍی آى اًجبم گطفت ٍ زض
هطحلِ اٍل ،ثطای تؼییي ضٍایی؛ پطؾكٌبهِ ّوطاُ ؾؤاالت

 )17/385وِ زض ؾغح

هؼٌبزاض اؾت ٍ اًحطاف هؼیبض

 ./472اؾت ،ایي ًتیجِ گطفتِ هیقَز وِ هیبًگیي تجطثی
حبنل اظ زازُّبی هطثَط ثِ پطؾف اٍل پػٍّف  3/66ثب
هیبًگیي ًظطی عیف لیىطت ( )15تفبٍت هؼٌبزاضی زاضز.
ثٌبثطایي هیتَاى چٌیي اؾتٌجبط وطز وِ تجْیعات والؾی ثب
تىٌَلَغی ًَیي زض ثبال ثطزى ویفیت آهَظقی تأحیط زاضز.
ؾؤال زٍم پػٍّف :آیب ثیي آهَظـ ٍ پػٍّف زض اضتمبی
ویفیت آهَظقی زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس اضتجبط ٍجَز
زاضز؟
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ٍ 2هیعاى ثِ زؾت آهسُ
( )24/075وِ زض ؾغح

هؼٌبزاض اؾت ٍ اًحطاف هؼیبض

 0/396اؾت ،ایي ًتیجِ گطفتِ هیقَز وِ هیبًگیي تجطثی
حبنل اظ زازُّبی هطثَط ثِ پطؾف زٍم پػٍّف  3/77ثب
هیبًگیي ًظطی عیف لیىطت ( )15تفبٍت هؼٌبزاضی زاضز.
ثٌبثطایي هیتَاى چٌیي اؾتٌجبط وطز وِ اًجبم پػٍّف زض
اضتمبی ویفیت زاًكجَیبى اضقس تأحیط زاضز.
ؾؤال ؾَم پػٍّف :آیب ثیي تغییط هحتَای آهَظقی ٍ
اضتمبی آهَظقی زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس اضتجبط ٍجَز
زاضز؟
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ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ٍ 2هیعاى ثِ زؾت آهسُ
هؼٌبزاض اؾت ٍ اًحطاف

( )32/649وِ زض ؾغح

هؼیبض  0/483اؾت ،ایي ًتیجِ گطفتِ هیقَز وِ هیبًگیي
تجطثی حبنل اظ زازُّبی هطثَط ثِ پطؾف ؾَم پػٍّف
 4/27ثب هیبًگیي ًظطی عیف لیىطت ( )18تفبٍت
هؼٌیبزاضی زاضز  .ثٌبثطایي هیتَاى چٌیي اؾتٌجبط وطز وِ
تغییط هحتَای آهَظقی زض ثبالثطزى ویفیت تأحیط هْن ٍ
هؼٌبزاضی زاضز.
ؾؤال چْبضم پػٍّف :آیب ثیي قیَُ تسضیؽ اؾتبزاى ٍ
ویفیت آهَظقی زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس اضتجبط ٍجَز

زاضز؟
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ٍ 2هیعاى
( )47/616وِ زض ؾغح

ثِ زؾت آهسُ

هؼٌبزاض اؾت ٍ اًحطاف

هؼیبض  0/410اؾت ،ایي ًتیجِ گطفتِ هیقَز وِ هیبًگیي
تجطثی حبنل اظ زازُّبی هطثَط ثِ پطؾف چْبضم پػٍّف
 4/58ثب هیبًگیي ًظطی عیف لیىطت ( )15تفبٍت هؼٌبزاضی
زاضز .ثٌبثطایي هیتَاى چٌیي اؾتٌجبط وطز وِ قیَُ تسضیؽ
اؾتبزاى زض اضتمبی ویفیت آهَظقی تأحیط هْن ٍ هؼٌبزاضی
زاضز.

جسٍل 2ـ آظهَى ته ًوًَِای ثطای ؾؤاالت پػٍّف
فاصلٍاطمیىان
ظؤاالتپصيَػ 

میاوگیه

میاوگیه

اوحراف

وظری 

تجربی 

معیار 

خطای
اظتاودارد
میاوگیه 

درجٍ
آزادی 

آزمًن t

ظطح

تفايت

معىاداری  میاوگیه 

%95برایمیاوگیه
جامعٍ 
حد
پاییه 

حدباال 

آیابیهتجُیساتکالضَای

-1
آمًزؼیباتکىًلًشیَایوًیهي
کیفیتآمًزؼیداوؽجًیان

 15

 3/66

 ./472

 ./038

 151

 17/385

 ./000

 0/665

 0/741  0/590

کارؼىاظیارؼدرابطٍيجًد
دارد؟ 
-2آیابیهآمًزغيپصيَػدر
ارتقایکیفیتآمًزؼی
داوؽجًیانکارؼىاظیارؼدرابطٍ

15

77/3

396/0

321/0

151

075/24

000/0

775/0

711/0

838/0

يجًددارد؟
-3آیابیهتغییرمحتًایيارتقای
آمًزؼیداوؽجًیانکارؼىاظی

18

27/4

483/0

391/0

151

649/32

000/0

279/1

202/1

357/1

ارؼدارتباطيجًددارد؟ 
-4آیابیهؼیًٌتدریطيکیفیت
آمًزؼیداوؽجًیانکارؼىاظی

15

58/4

410/0

033/0

151

616/47

000/0

585/1

519/1

651/1

ارؼدرابطٍيجًددارد؟
-5آیابیهتًظعٍحرفٍایاظتادان
(آمًزغضمهخدمت،کارگاٌَا،

ظیمىارَايريغَایوًیه
تدریط)يکیفتآمًزؼی
داوؽجًیانکارؼىاظیارؼدرابطٍ
يجًددارد؟

18

45/5

429/0

034/0

151

662/41

000/0

452/1

383/1

521/1
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ؾؤال پٌجن پػٍّف :آیب ثیي تَؾؼِ حطفِای اؾتبزاى ٍ
ویفیت آهَظقی زاًكجَیبى وبضقٌبؾی اضقس اضتجبط ٍجَز
زاضز؟
ثب تَجِ ثِ جسٍل قوبضُ  ٍ 2هیعاى ثِ زؾت آهسُ
( )41/662وِ زض ؾغح

هؼٌبزاض اؾت ٍ اًحطاف

هؼیبض  0/429اؾت ،ایي ًتیجِ گطفتِ هیقَز وِ هیبًگیي
تجطثی حبنل اظ زازُّبی هطثَط ثِ پطؾف پٌجن پػٍّف
 4/45ثب هیبًگیي ًظطی عیف لیىطت ( )18تفبٍت هؼٌبزاضی
زاضز .ثٌبثطایي هیتَاى چٌیي اؾتٌجبط وطز وِ تَؾؼِ
حطفِای اؾتبزاى زض اضتمبی ویفیت آهَظقی تأحیطی ثِ ؾعا
ٍ ضاثغِای هؼٌبزاض زاضز.
بحث و نتیجهگیري
ثِ هٌظَض ثطضؾی ؾؤال اٍل هجٌی ثطایٌىِ ثیي تجْیعات
والؼّبی آهَظقی ثِ تىٌَلَغیّبی ًَیي ٍ ویفیت
آهَظقی پؽ اظ تجعیِ ٍ تحلیل ًتبیج ضاثغِ هیبى ایي ػَاهل
هَضز تأییس لطاض گطفت .ثسیي هؼٌب وِ تىٌَلَغیّبی ًَیي
آهَظقی ثط ویفیت آهَظقی تأحیط ثِ ؾعایی زاضزً .تبیج ایي
پػٍّف ثب ثطضؾیّبی یوٌی ( ،)1388ضیئؽ زاًب ّنذَاًی
زاضز .ثٌبثطایي هیتَاًین ثگَیین وِ تىٌَلَغیّبیی ًَیي
هبًٌس فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ،ؾبیتّبی آهَظقی،
اؾتفبزُ اظ ضایبًِ ،والؼّبی ًطم ٍ ضاحت ٍ وتبثربًِّبی
الىتطًٍیىی ّوگی ًمف ثِ ؾعای زض افعایف ویفیت
آهَظقی زاضز.
زض ثطضؾی ؾؤال زٍم پػٍّف هجٌی ثط تأحیط آهَظـ ٍ
پػٍّف زض اضتمبی ویفیت آهَظقی تجعیِ ٍ تحلیل ًتبیج
ًكبى زاز وِ ایي ػَاهل ثط ویفیت آهَظقی هؤحط اؾتً .تبیج
ایي پػٍّف ثب پػٍّفّبی هحوسی ،قؼجبًی ّنذَاًی
زاضز .لصا هیتَاى گفت وِ آهَظـّبی ذَة هطتجظ ثب
اّساف آهَظـ ػبلی ٍ ًیع پػٍّف زض ظهیٌِّبی گًَبگَى
آهَظقی هیتَاًس زض ثبال ثطزى ویفیت آهَظقی ًمف هْوی
زاقتِ ثبقس.
زض ثطضؾی ؾؤال ؾَم پػٍّف هجٌی ثط تغیییط هحتَای
آهَظقی ٍ اضتمبی ویفیت آهَظقی تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب
حبوی اظ آى اؾت وِ ایي ػَاهل زض ویفیت آهَظقی هَحط
اؾت ٍ ایي ًتبیج ثب یبفتِّبی پػٍّكی ّبقویبى ًػاز ٍ
پیٌىبؼ اضتجبط ًعزیه زاضزً .تبیج تحمیمبت اًجبم قسُ زض

ایي ظهیٌِ ،ثِ عَض ولی ًكبى هیزّس وِ اضائِ هٌبثغ جسیس
ػلوی زض ّط زضؼ ،اضائِ هٌبثغ هتؼسز ثطای ّط ٍاحس زضؾی،
وبّف تؼساز زضٍؼ ًظطی ٍ افعایف ٍاحسّبی ػولی،
تٌظین هحتَای زضٍؼ ثب تَجِ ثِ ػالیك ٍ ًیبظّبی ٍالؼی
فطاگیطاى ّوِ اظ هَاضزی ّؿتٌس وِ ثبیس زض ؾبظهبًسّی
هحتَا هَضز تَجِ ٍ ثطضؾی لطاض گیطز تب ظهیٌِ ؾبظ ثطای
اضتمبی ویفیت آهَظقی قَز.
زض ثطضؾی ؾؤال چْبضم پػٍّف هجٌی ثط قیَُ تسضیؽ
اؾتبزاى ٍ ویفیت آهَظقی پؽ اظ تجعیِ ٍ تحلیل ًتبیج
اضتجبط هیبى آى ػبهل ٍ ویفیت آهَظقی هَضز تأییس لطاض
گطفتً .تیجِ ایي پػٍّف ثب پػٍّف ایعی ( ٍ )1386چي ٍ
) ّوؿَ اؾت .تٌبؾت ضٍـ
ّوىبضاى (
تسضیؽ ثب تَاًبییّبی زاًكجَیبى ،اًتربة قیَُ تسضیؽ
هتٌبؾت ثب هَضَع زضؾی ٍ هفبّین ولیسی ٍ انلی ّط
زضؼ اظ هؿبئلی ّؿتٌس وِ هسضؼ والؼ ثبیس زض اًتربة
قیَُ تسضیؽ ثطای اضائِ زضؼ ثساىّب تَجِ زاقتِ ثبقس.
ّوچٌیي تأحیط قیَُ تسضیؽ زض ایجبز اًگیعُ زض زاًكجَیبى
ثِ هٌظَض فؼبلیت ػلوی ثیكتط ثطای زضن ػویكتط اظ زیگط
هَاضزی اؾت وِ ثبیس ثطای اضتمبی ویفیت آهَظقی هَضز
تَجِ لطاض گیطز.
زض ثطضؾی ؾؤال پٌجن پػٍّف هجٌی ثط تَؾؼِ حطفِای
اؾتبزاى ٍ ویفیت آهَظقی پؽ اظ تجعیِ ٍ تحلیل ًتبیج
تأحیط ایي ػَاهل ثط ویفیت آهَظقی هؤحط قٌبذتِ قسً .تبیج
ایي پػٍّف ثب ثطضؾیّبی هیط ووبلی ًعزیه اؾت .تَاًبیی ٍ
هْبضت اؾتبزاى زض ثِ وبض گیطی فٌبٍضی ٍ ضٍـّبی جسیس
زض اهط آهَظـ ثطای اضائِ زضٍؼ ترههی ٍ تَاًبیی ایجبز
ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض اهط اًتمبل زاًف ػلوی اظ هَاضزی
ّؿتٌس وِ ثبیس زض اضتمبی ویفیت آهَظقی هس ًظط لطاض
گیطز.
اّویت آهَظـ ػبلی ثب ویفیت ثبال زض ضقس ٍ تَؾؼِ
فطٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ التهبزی وكَض ثط ّیچ وؽ پَقیسُ
ًیؿت .ویفیت آهَظـ زض زٍضُّبی زاًكگبّی اظ ػَاهل
هتؼسزی تأحیط هیپصیطز .پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ ثطذی
اظ ایي ػَاهل ػجبضتٌس اظ قیَُ تسضیؽ اؾتبزاى ،آهَظـ ٍ
پػٍّف ،تىٌَلَغیّبی ًَیي ٍ تَؾؼِ حطفِای اؾتبزاى.
آقىبض اؾت وِ تٌْب قٌبؾبیی ایي ػَاهل وبفی ًیؿت ثلىِ
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ثبیس ثِ ؾبظهبًسّی ایي ػَاهل ثب تَجِ ثِ تكریم ٍضؼیت
آًْب زض ویفیت آهَظـ زاًكگبّی ًیع تَجِ ًوَز .لصا الظم
اؾت وِ زض ایي ضاؾتب توْیساتی اًسیكیسُ قَزً ،ظبم
آهَظقی هَضَع ویفیت آهَظـّبی زاًكگبّی ضا آى گًَِ
وِ زض ٍالؼیت ٍجَز زاضز ،ثِ نَضت هلوَؼ ـ ًِ ثِ نَضت
آًچِ زض چبضچَة آییي ًبهِّبی آهَظقی ٍظاضت هطثَعِ
ٍجَز زاضز ـ زضن وٌٌس.
زض پبیبى ثِ ثطذی اظ پیكٌْبزات وِ ثط اؾبؼ یبفتِّبی
پػٍّف ثِ زؾت آهسُ اؾت اقبضُ هیقَز.
• اؾتفبزُ اظ تجْیعات ووه آهَظقی هبًٌس
وبهپیَتطٍ ،یسئَ ،ایٌتطًت ٍ  ...ثطای اضتمبی ؾغح ػلوی
زاًكجَیبى.
• ایجبز ثؿتط هٌبؾت ثِ هٌظَض تكَیك زاًكجَیبى
ثِ اًجبم فؼبلیتّبی پػٍّكی.
• ثِ ضٍظ قسى هٌبثغ زضؾی ٍ هَاز زضؾی
• ّنذَاًی ثیي هحتَای زضٍؼ ثب ػالیك ٍ ًیبظّبی
زاًكجَیبى.
• تٌبؾت ثیي قیَُّبی تسضیؽ ٍ هَاز زضؾی
هطثَعِ ثِ ّط زضؼ.
• اؾتفبزُ اظ قیَُ تسضیؽ هبًٌس وبض گطٍّی،
یبزگیطی هكبضوتی ٍ حل هؿألِ ثطای تسضیؽ زضٍؼ.
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