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چکیده
تا تَخِ تِ استمطاض زاًطگاُ ٍ هطاوع آهَظش افسطی ًیطٍی زضيايی ضاّثطزی ٍ ًثَز ًطاًگطّای هٌاسة ٍ
تَهی تطای اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًساخا ،پژٍّص حاضط زضغسز است تا اضظياتی ویفیت ايي
ًظام آهَظضی ضا هَضز تطضسی لطاض زّس ٍ يه الگَی هٌاسة اضظياتی اضائِ ًوايس .ضٍش پژٍّص حاضط،
تَغیفی -پیوايطی اظ ًَع هَضزی ظهیٌِای ٍ اظ ًظط ّسف واضتطزی است .خاهؼِ آهاضی ضاهل فطهاًسّاى،
اساتیس ٍ زاًصآهَذتگاى افسطی وِ زض هدوَع ً 4512فط ٍ ًوًَِگیطی تِغَضت تػازفی عثمِای تِ تؼساز
ً 377فط ٍ ضٍش خوغآٍضی زازُّا وتاتراًِای ٍ هیساًی ٍ اتعاض آى هػاحثِ ٍ پطسصًاهِ هیتاضس .تطای
ضٌاسايی اتؼاز ٍ هَلفِّا اظ تطضسی ازتیات ًظطی ٍ هسلّای اضظياتی ویفیت ٍ اظ ضٍش زلفی ٍ تطای تحلیل
ػاهلی تايیسی هسل اظ ًطمافعاض آهَس استفازُ گطزيسً .تايح تحلیل ػاهلی تايیسی ًطاى زاز وِ هسل اظ تطاظش
هغلَتی تطذَضزاض تَزُ ٍ ضاذعّا تَاًستٌس ساظُ هطتَط ضا تِعَض زلیك اًساظُگیطی ًوايٌس .يافتِّا تا
حصف تؼسازی اظ ضاذعّا تا تْطُگیطی اظ زيسگاُ ذثطگاى ،هتٌاسة تا ضطايظ تَهی ،پااليص ضس ٍ الگَی
هغلَب ضاهل سِ تُؼس؛ تِ تطتیة زضًٍساز تا  5هَلفِ (تَزخِ ٍ اػتثاضاتً ،یطٍی اًساًی ،تطًاهِ زضسی ،فضا ٍ
تدْیعات آهَظضی ٍ هؼیطت ٍ ضفاُ) ،پطزاظش (فطايٌس) تا  3هَلفِ (تطًاهِّا ٍ فؼالیتّای پژٍّطی،
تطًاهِّای آهَظضی ٍ هسيطيت ٍ ضّثطی) ٍ تطًٍساز تا  2هَلفِ (ٍاسغِای ٍ ًْايی) اضائِ گطزيس.
واصگان کلیدیً :یطٍی زضيايی ضاّثطزی آخا ،الگَی اضظياتی ،ویفیت ًظام آهَظضیً ،ظام آهَظش افسطی.

 .1استتتتازياض زاًطتتتگاُ ػلتتتَم زضيتتتايی اهتتتام ذویٌتتتی (ضحوتتتِاهللػلیتتتِ) ٍ ًَيستتتٌسُ هستتت َل (ضاياًاهتتتِ:
)nasri.faramarz@yahoo.com
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مقدمه
تا تَخِ تِ گستطش ٍسیغ فؼالیتّای ًظام آهَظضی ،اضظياتی ساظهاىّای آهَظضی ،تطًاهِّا،
واضوٌاى ٍ ذسهات اضايِ ضسُ اظ عطف آىّا هیتَاًس ًمص هَثطی زض فطاّن آٍضزى ویفیت آهَظضی
زاضتِ تاضس (تاظضگاى 1383 ،تِ ًمل اظ :ضاّطضايی.)42 :1389 ،
اهطٍظُ ساظهاىّا تطای تحمك اّساف ذَز تايس تیص اظ ّط چیع تِ همَلِ آهَظش تِػٌَاى يه ضوي
اغلی تَخِ ًوايٌس .زض ايي ضاستا ویفیت ًظام آهَظضی تايس هثتٌیتط احىام ٍ لَاًیٌی تاضس وِ
تحَالت ظهاى ٍ هىاى تط آى تأثیط ووتطی تگصاضز .تٌاتطايي ايي هْن تا اضظياتی ویفی اظ عطاحی،
اخطاً ،ظاضت زلیك ٍ ًظامهٌس ًظام آهَظضی هیسط هیگطززً .گاّی تِ تحَالت آهَظش ػالی وطَض
زض زٍ زِّ گصضتِ ،حاوی اظ ضضس ووی ٍ ػسمتَخِ وافی تِ ویفیت زاًطگاُّا ٍ تْثَز اضتماء آى
هیتاضسٍ .ضؼیت اضظياتی ویفیت ًظام زاًطگاّی اظ چْاضچَب هطرع ٍ هٌسدوی تطذَضزاض
ًثَزُ ٍ ّویي اهط تاػث ايداز هطىالتی زض سط ضاُ تْثَز ٍ اضتماء ویفیت آهَظضی ٍ پژٍّطی
زاًطگاُّا تَزُ است (تاظضگاى.)1377 ،
يىی اظ حَظُ ّای تسیاض هْن زض ًظام آهَظش ػالی ّط وطَضیً ،ظام تطتیت ٍ آهَظش افسطی تِ
زلیل تطتیت ًیطٍی اًساًی هترػع ٍ هسيط است .ايي اّویت ًاضی اظ زضخِ اّویتی است وِ
آهَظش ًسل آيٌسُ زض تطلطاضی اهٌیت وطَض زاضزً .ظام آهَظش افسطاى ًیطٍی زضيايی آخا ّنچَى
سايط ًظامّای آهَظش ػالی تايس زاضای ٍيژگیّايی تاضس ٍ اظ عطيك ضاذعّايی سٌدیسُ ضَز وِ
ضاذعّای ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًاهیسُ هیضًَس.
تَسؼِ ًساخا اضتثاط تٌگاتٌگی تا تطٍىزازّای ساهاًِ آهَظش ػالی ذَز زاضز ٍ يىی اظ چالصّای
ػوسُ وِ تا آى هَاخِ است؛ تحث اضتماء ویفیت ٍ تضویي تَاًوٌسی افسطاى پطٍضشيافتِ زض آى
است .افسطاى ًیطٍی زضيايی ،زض پیطثطز اّساف ٍ زستیاتی تِ واضايی ٍ اثطترطی ساظهاىً ،مص
اساسی زاضًس .ايي افطاز تا ترػع تايس اظ تَاًوٌسیّا ،لاتلیتّا ٍ ظطفیتّای ػلوی ،حطفِای ٍ
اًساًی ٍيژُای تطذَضزاض گطزًس تا تتَاًٌس هأهَضيتّای ذَز ضا تِزضستی اًدام زٌّس ٍ زست تِ
السامّای هؤثط ٍ ًَآٍضاًِ تعًٌس .زاًطدَياى پس اظ عی زٍضُ واضضٌاسی ،همسهاتی ٍ ػالی تِػٌَاى
افسط ضستِّای هرتلف ًاٍتطی ٍ فطهاًسّی وطتی ،تفٌگساض زضيايی ،هىاًیه ،تطق ،الىتطًٍیه،
هسيطيت ٍ وویسط زضيايی زض يگاىّای ػولیاتی ،هس َلیت تِػْسُ هیگیطًس ٍ زض هطاتة تاالتط
ذسهتی زض ضزُّای فطهاًسّی ٍ هسيطيتی زض هٌاعك ػولیاتی ٍ ستازی ،هس َلیت ذَاٌّس پصيطفت.

ًظط فطهاًسّاى هٌاعك ػولیاتی زض هػاحثِّای حضَضی 2تِّوطاُ تدطتِ هحمك زض اًدام
هس َلیتّای تطتیت ٍ آهَظش افسطاى هَيسً ،یاظ تِ حطوت ٍ السامّای هْن ٍ هَثط زض ضاستای
تحمك اّساف لاتل تَخِ ظيط است:
 ايداز ًگطش والى ٍ ضاّثطزی تِ هسايل ًظام آهَظش افسطی ًساخا؛ ضفغ ّطگًَِ اتْام ولی زض تؼییي ضاّثطز ،عطاحی ،اخطا ٍ اضظضیاتی تطًاهِّای آهَظضی افسطاى؛ ايداز اضتثاط تیطتط الگَّای اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی فؼلی تا چطناًساظ ،سیاستّا ٍ...؛ اًدام اضظياتی زلیك تْطٍُضی ٍ هسيطيت ترػیع هٌاتغ ٍ ّعيٌِ زض تطًاهِّای آهَظضی؛ واّص ّطگًَِ فاغلِ تیي واضوطز ٍ تاظزُ هطاوع آهَظش ػتالی افستطاى تتا ًیاظّتای ػولیتاتیخسيس؛
 ايداز اهىاى پیصتیٌی ًمع ػولىطز هسيطيتی ٍ فطهاًسّی آيٌتسُ ٍ تستطستاظی تَاًوٌسستاظیآًاى.
تا تَخِ تِ هغالة فَق هیتَاى گفت وِ ًیاظ تِ يه الگَی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی خاهغ،
تطگطفتِ اظ تحمیك ػلوی هغاتك تا اضظشّای تَهی ٍخَز زاضز .تسييهٌظَض ،عطاحی يه الگَی
هسٍى ،ػلوی ٍ پاسدگَ تِ ًیاظ ٍالؼی ٍ آيٌسُ تِػٌَاى يه السام اساسی زض تحمك اّساف تیاى
هیگطزز ٍ پژٍّص حاضط زضغسز پاسد تِ سَالّای شيل است:
 الگَی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًیطٍی زضيايی ضاّثطزی وسام است؟ هْنتطيي اتؼاز ،هؤلفِّا ٍ ضاذعّای ايي الگَ وساهٌس؟ -اٍلَيتتٌسی ٍ ضٍاتظ تیي اتؼاز ،هؤلفِّا ٍ ضاذعّای الگَ چیست؟

 -1سَاتك اضظياتیّای ػولىطز ٍ تاظذَضزّای آهَظضی زض هؼاًٍت تطتیت ٍ آهَظش ًساخا
ً -2ظطات اضائِ ضسُ تَسظ فطهاًسّاى ،زض تاظزيسّای هتماتل ػولیاتی ٍ آهَظضی تیي سالّای  1380تا 1388

زضيايی ضاّثطزی آخا

سَاتك ٍ تاظذَضزّای هَخَز زض ترصّای ستازی ٍ هطاوع آهَظش ػالی ًساخاّ ٍ 1نچٌیي تٌاتط

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

تا ًگاّی خاهغ تِ ساذتاض ٍ فطآيٌسّای ًظام آهَظش افسطاى ٍ تط اساس هغالؼِ ٍ تطضسی اسٌاز ٍ
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زض ذػَظ اّویت ٍ ضطٍضت پژٍّص هیتَاى تِ هَاضز ظيط اضاضُ ًوَز.
تِعَض ذالغِ ًظطيِ حضطت اهام ذویٌی (ضُ) ضا زض تاضُ تحث تطتیت ٍ آهَظش ،هیتَاى اييگًَِ
تطضوطز« :ضطٍضت تَأم تَزى تطتیت آهَظشّای اذاللی ،هؼٌَی ٍ ػلوی -آهَظش ٍلتی هفیس
ذَاّس ضس وِ تَأم تا تطتیت تاضس -زاًطگاُّا واًَى تطتیت ّستٌس -هسايل فطٌّگی ،آهَظضی ٍ
تطتیتی زض ضأس هسايل وطَض است -ضطٍضت پطٍضش ػملی ٍ خسوی» (اهام ذویٌی(ضُ)-1361 ،
.)1366
ّوچٌیي ايطاى هیفطهايٌس« :هي تِػٌَاى فطهاًسُ ول لَا تِ هس َلیي ٍ تػوینگیطًسگاى ًیع زستَض
هیزّن وِ زض ّیچ ضطايغی اظ تمَيت ًیطٍّای هسلح ٍ تاال تطزى آهَظشّای ػمیستی ٍ ًظاهی ٍ
تَسؼِ ترػعّای الظم ٍ ذػَغاً حطوت تِعطف ذَزوفايی ًظاهی غفلت ًىٌٌس
(.)1368/01/28
حضطت اهام ذاهٌِای (هسظلِالؼالی) ًیع زض زيساض ًرثگاى ػلوی ٍ اساتیس زاًطگاُّا زض ضاتغِ تا
ًظام آهَظش ػالی ٍ لعٍم تحَل آى هیفطهايٌس« :تحث تحَل زض ًظام آهَظضی وطَض ٍ ًظام
آهَظش ػالی ،يه تحث ذیلی هْن ٍ عَالًی است وِ تايس هغطح ضَز .هیذَاّن ػطؼ وٌن وِ
زض ظهیٌِ تحَل ًظام آهَظضی ،اظ خولِ واضّايی وِ تايس اًدام تگیطز ،ايياست وِ خَضی ايي
ًظام تايس عطاحی ضَز وِ خَاى تِ تحمیك ،علثىاضی زض تؼویك ػلن ٍ زاًص ػاللِهٌس ضَز (تیاًات
حضطت اهام ذاهٌِای (هسظلِالؼالی) ،هَضخ .)1387/07/03
تا يه ًگاُ تِ تیاًات حضطت اهام ذویٌی (ضُ) ٍ ضّثط هؼظن حضطت اهام ذاهٌِای (هسظلِالؼالی)
هیتَاى تِ ضطٍضت تَخِ تِ خايگاُ آهَظش ٍ پطٍضش ،تطتیت ٍ پطٍضش تِغَضت تَأهاى تِ ٍيژُ
زض ًظاهیاى ،اّویت آهَظش ػالی ٍ زاًطگاُّا ٍ لعٍم تحَل زض ًظام آهَظش ػالی ٍ ّوچٌیي حفظ
ٍ اضتما ویفیت ايي ًظام پی تطز وِ ّوگی ايي هَاضز هیتَاًس زاللتی تط اّویت ٍ ضطٍضت پژٍّص
حاضط زاضتِ تاضس.
ًتايح تحمیمات ٍ تدطتیات ًطاى هیزّس وِ گطچِ زض سالّای اذیط فؼالیتّايی زض ظهیٌِ ویفیت
آهَظش ػالی افسطاى اًدام گطفتِ ،لیىي تا تَخِ تِ تغییطات زض هأهَضيت ًیطٍی زضيايی ،پیچیسگی
هحیظ ػولیاتی ٍ تحَالت هٌغمِ غطبآسیا ٍ تْسيسات آيٌسُ ٍ ّوچٌیي پیططفت هساٍم فٌاٍضی ٍ
غٌؼت زضيايی ،لعٍم تَخِ تِ تاظًگطی زض ًظامزّی آهَظش ػالی ًساخا تیصاظپیص ًواياى
هیگطزز .تالش ٍ تطًاهِضيعی خْت تاظًگطی ،هتٌاسةساظی ،تِضٍظضساًی ٍ اظ ّوِ هْنتط اضظياتی
ویفیت ًظام آهَظش اّویت هیياتس؛ لصا تا تَخِ تِ اّویت ٍ العام تسٍيي يه الگَی هسٍى ٍ

مبانی نظزی و پیطینهضناسی پضوهص
اهطٍظُ چالصّای فطاضٍی آهَظش ػالی اظ خولِ خْاًی ضسى ،التػاز زاًايیهحَض ٍ  ...تاػث ضسُ
زاًطگاُّا ٍ هَسسات آهَظش ػالی ویفیت ضا خسی تگیطًس ،ظيطا ضضس ٍ گستطش ووی ًظام
آهَظش ػالی تسٍى تَخِ تِ تحث ویفیت ،هیتَاًس سثة ايداز هسايلی ًظیط افت تحػیلی ،تیص
آهَظضی زض تطذی ضضتِّا ٍ اتالف هٌاتغ هالی ٍ اًساًی ضَز (ًَُاتطاّین.)1389 ،
ویفیت آهَظش اظ خولِ زغسغِّايی است وِ ًظامّای زاًطگاّی تطای زستیاتی تِ آى تالش
وطزُاًس .زض زِّ اذیط وَضصّای تسیاضی تطای تْثَز هستوط ویفیت آهَظش ػالی ٍ زستیاتی تِ
اّساف ًظامّای زاًطگاّی تِػول آهسُ است (حداظی ٍ ّوىاضاى.)1379،
اهطٍظُ تطای آهَظش ػالی پٌح ٍظیفِ اغلی زض سغح تیيالوللی تطسین ضسُ وِ اّن ايي ٍظايف ٍ
ًمصّا آهَظضی ،پژٍّطی ،ذسهاتی ،اًتطاضاتی ٍ ضضس حطفِای است (لَضچیاى ٍ ضْطویپَض تِ
ًمل اظ ویيط ٍ ٌّی .)1992 ،تطای حػَل اعویٌاى اظ تحمك ايي ٍظايف تِ عطاحی سیستنّای
اضظياتی پطزاذتِ ضسُ است .زض ايي فطآيٌس تالش تط آى تَزُ است وِ تا اغَل ٍ هالنّايی ايي
هْن ضا اًدام زٌّس .اغَالً تطای اًدام اضظياتی ،هیتَاى اظ الگَّای گًَاگًَی هاًٌس :تحمك ّسفّا،
هالنّای زضًٍی ،هالنّای تیطًٍی ٍ تسْیل تػوینگیطی (هاًٌس سیپ) استفازُ وطز (تاظضگاى،
 .)1374تِ تیاى زيگط تطای اضظياتی زاًطگاُّا اظ اًَاع ضاذعّايی هاًٌس زضًٍساز ،فطآيٌس ،تطًٍساز،
ضٌاذتی ،تاظزّی ،زاًطدَيی ،ػلوی ،ضفاّی ،هالی ٍ والثسی استفازُ هیضَز (حسیٌیًسة.)1372 ،
ویفیت زض تافت وسةٍواض ػوَهاً هثْن ًیست؛ چَى هحػَل ،ذسهات ،هطتطی يا هػطفوٌٌسُ،
تِ آساًی لاتلتطریع است (خوالیظٍاضُ ٍ ّوىاضاى تِ ًمل اظ ػثاسی ٍ ضیطُپع .)1390 ،اها
ویفیت زض آهَظش ػالی هفَْهی پیچیسُ است ٍ تؼطيفی وِ هَضز تَافك ّوگاى لطاض گیطز ،زضتاضُ
آى ٍخَز ًساضز .تطای ویفیت ،تؼطيفّای گًَاگًَی اظخولِ تٌاسة تا ّسف ،تغاتك تا استاًساضزّا،
ضضايت هطتطياى ٍ تؼالی هیتَاى اضائِ زاز (اٍلیاءّ .)1378 ،وچٌیي آهَظش ػالی ،ػاهل اغلی ٍ
ظهیٌِساظ تحمك سیاستّای تَسؼِ وطَض هحسَب هیضَز ٍ ظهاًی هیتَاًس تِ ٍظايف ،اّساف ٍ
واضوطزّای ذَز خاهِ ػول تپَضاًس وِ اظ واضايی ،اثطترطی ٍ ویفیت الظم تطذَضزاض تاضس
(هحوسیالسم .)1386 ،تساضن سیستن آهَظضی تا ویفیت تاال سثة هیضَز وِ زاًطگاُّا
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تپطزاظز.

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

ػلوی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًساخا ،ضطٍضتی ايداز گطزيس تا هحمك تِ تثییي آى
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زاًطدَياًی ضا تطتیت ًوايٌس وِ تِ تغییطات پاسدگَ تَزُ ٍ تَاًايی اًدام ذسهات ضا هغاتك تا
ًیاظّای هطتطياى زاضتِ تاضٌس (لیي.)2007 ،1
ٍيٌتس 2هؼتمس است وِ ًظام ویفیت زض آهَظش ػالی زٍ ّسف ػوسُ تْثَز ویفیت ياززّی -
يازگیطی ٍ فطاّنساظی ظهیٌِ پاسدگَيی ضا زًثال هیوٌسّ .وچٌیي ٍاى زام 3اضائِ اعالػات ٍ
پاسدگَيی تِ خاهؼِ ٍ تطًاهِضيعی ضا تِػٌَاى ػوسُتطيي اّساف تضویي ویفیت زض آهَظش ػالی
شوط هیوٌس (ظًدیعچی ٍ ّوىاضاى.)1390 ،
تطاتط تؼطيف ساظهاًی ًساخا ًظام آهَظش ،ساهاًِای است هطوة اظ ساذتاض ساظهاًی ٍ ساذتاض
اخطايی آهَظش وِ هدوَػِ ػٌاغط آى تِ ضىلی هٌظنّ ،نسَ ،هثتٌیتط اغَل حاون ٍ زض ضاستای
اّساف ٍ سیاستّای تِغَضت هٌسدن زض تؼاهل يىسيگطًس تا لاتلیتّای ًیطٍی اًساًی ضا
هتٌاسة تا ًیاظ زض حیغِّای ضٌاذتی ،ضٍاًی  -حطوتی ٍ ػاعفی تَسؼِ زازُ ٍ اًدام هَفمیتآهیع
هأهَضيت ضا هوىي ساظز (هؼاًٍت تطتیت ٍ آهَظش آخا.)11 :1391،
ویفیت آهَظش تا اتعاضی هَسَم تِ ًطاًگطّای ویفیت آهَظضی اًساظُگیطی هیضَز (ضیطًع ٍ
ّوىاضاى )2011،وِ زضتطزاضًسُ ًطاًگطّای زضًٍساز ،فطايٌس ،ظهیٌِ ٍ تطًٍساز آهَظضی است
(غازلی ّوىاضاى تِ ًمل اظ ساضیّ ٍ 4وىاضاى.)2016 ،
اظ ًظط ضيثط )1985( 5اضظضیاتی زض هؼٌای ػام ذَز ػثاضتاست اظ تؼییي اضظش يا اّویت يه چیع،
تِػثاضت زيگط ،اضظضیاتی يه فطآيٌس واضتطز ٍاضسی تطای خوغآٍضی ٍ تحلیل ضَاّس زض تاضُ حالت
اهَض ،اضظش ،ضايستگی ،لسض ٍ لیوت ،اّویت يا ویفیت يه تطًاهِ ،هحػَل ،ضرع ،ذظهطی ٍ
تطًاهِ استً .تايدی وِ اظ اضظضیاتی هٌتح هیضَز ّن زضتطگیطًسُ خٌثِّای تدطتی ٍ ّن زض
تطگیطًسُ خٌثِّای ٌّداضی است (ویاهٌص 1375 ،تِ ًمل اظ يعزاًی ٍ ّوىاضاى.)1389 ،
زض ّویي ضاتغِ ،ايتَى ( )2006اشػاى هی زاضز وِ اهطٍظُ اظ ًظام ػلوی اًتظاض هیضٍز وِ ذَز ضا زض
هؼطؼ اضظياتی شيٌفؼاى لتطاض تسّتس ٍ اعالػتات هتٌتَػی زض تتاضُ هٌتاتغ ،فطايٌتسّا ،تطًٍتسازّا ٍ
پیاهسّای ذَز زض اذتیاض اضظياتاى ویفیت ًظام آهَظش ػالی تگتصاضز (فطاستترَاُ .)1388 ،تتط ايتي
اساس ،اضظضیاتی ٍ هویعی ویفیت يىی اظ ػوسُتطيي ضٍشّای تْثَز ویفیتت ًظتامّتای آهَظضتی
تَزُ ٍ زض اوثط وطَضّای خْاى تِواض هتیضٍز (هحوتسی ٍ ّوىتاضاى .)1391 ،اضظيتاتی ویفیتت زض
1- Lin
2- Vintes
3- Van dam
4- Sari et al
5- Reber

.)1388
ویفیت فطايٌس ٍاتستگی ضسيسی تِ ویفیت ،تٌاسة ،ػلوی ،تَهی ٍ هٌغمی تَزى الگَی هَضز
استفازُ زض اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی زاضز .هغالؼات تغثیمی آهَظش ػالی ًطاى هیزّس،
زاًطگاُّای هَفك ّستٌس وِ اظ يه چطذِ ظًسگی زاًطگاّی يؼٌی ًظام تطًاهِضيعی تَسؼًِ ،ظام
ًگْساضی ٍ اضظياتی ٍ اػتثاضسٌدی ٍ ًظام تَلیس ٍ تَظيغ تطذَضزاض تاضٌس .تٌاتطايي ًظام اضظياتی ٍ
اػتثاضسٌدی يىی اظ چطذِّای اغلی ظًسگی زاًطگاُّا استً .ظاضت ٍ اضظياتی زض زاًطگاُّا ٍ
هَسسات آهَظش ػالی تِ هطاّسات هٌظن تَأم تا زاًص ،تیٌص ٍ آگاّی وِ تِ ثثت پسيسُّا
هیپطزاظز؛ اعالق هیضَز ٍ اظ اتعاضّای ووی ٍ ویفی چَى گعاضشّا ،هطاّسات ،چه لیستّا،
ًطستّا ،ايسُّا ٍ حمايك تْطُهٌس هیگطزز .تِػالٍُ اظ عطيك اتعاضّا تِ خوغآٍضی تاظذَضزّا
پطزاذتِ ٍ السام تِ اغالح اهَض هیًوايس (لَضچیاى.)1379 ،
پیطینهضناسی پضوهص
1

گَچىَ ،اسَخاًَيچ ٍ ضاخی ( )2015زض پژٍّطی تا ػٌَاى «تفىط اًتمازی زاًطدَياىً :طاًگطّای
ویفیت آهَظش ػالی» تفىط اًتمازی زاًطدَياى ضا يىی اظ هْنتطيي ًطاًگطّای ویفیت زض آهَظش
ػالی هؼطفی هیوٌس.
ّازی ٍ ّوىاضاى ( )1395پژٍّطی زض ظهیٌِ ًطاًگطّای ویفیت آهَظش ػالی تط اساس هسل واًَ

2

زض زاًطگاُ اضٍهیِ اًدام زازُاًسً .تايح ايي پژٍّص ًطاى زاز وِ تیي اًتظاضات زاًطدَياى اظ هحتَا،
ساذتاض ٍ اهىاًات زٍضُّای زاًطگاُ ٍ ٍيژگیّای استازاى ،تا ازضان آًاى تفاٍت هؼٌازاضی ٍخَز
زاضز .تِػثاضت زيگط هیعاى ازضاوات زاًطدَياى اظ چْاض تُؼس هحتَای زٍضُ ،ساذتاض زٍضُ،
ٍيژگیّای استازاى ٍ اهىاًات زٍضُ ،ووتط اظ اًتظاضات آًاى است.
وَهاض ضاهطا ٍ وَهاض )2016( 3زض پژٍّطی تِ ضٌاسايی ًطاًگطّای وٌتطل ویفیت زض تطتیت هؼلن
پطزاذتِاًس .ايطاى ًطاًگطّای هصوَض ضا زض حَظُّای عطاحی تطًاهِ زضسی ،اخطا ٍ اضظضیاتی تطًاهِ

1- Gojkov & Rajie
2- Kano
3- Kumar Shamra & Kumar
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تحمك ّسف ّا ٍ تغاتك ػولىطز آى تا استتاًساضزّا ،هتَضز تطضستی ٍ اضظيتاتی لتطاض زاز (تاظضگتاى،

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

آهَظش ػالی ضا هیتَاى زض لالة تٌاسة ّسفّای ًظام آهَظش ػالی يتا ٍاحتس زاًطتگاّی تتطای
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زضسی ،حوايت زاًطدَياى ٍ پیططفت تحػیلی ،پژٍّص ٍ تَسؼِ ،ساظهاى ٍ هسيطيت،
ظيطساذتّا ٍ هٌاتغ يازگیطی ٍ ضاهل تیست ٍ پٌح تُؼس ،ضٌاسايی ٍ تسٍيي وطزُاًس.
يَال ،اخول ٍ ضحواى )2016( 1تِ تحلیل ًطاًگطّای ویفیت زض آهَظش ػالی زض تیست زاًطگاُ
پاوستاى ٍ تا تَخِ تِ تیستٍّطت ًطاًگط پطزاذتِاًس .ايطاى زض ايي پژٍّص زاًطگاُّای زٍلتی
ضا اغلة فالس تدْیعات آظهايطگاّی گعاضش وطزُاًسّ .وچٌیي آىّا تیاى وطزُاًس وِ زاًطگاُّای
ذػَغی فالس اػضای ّی ت ػلوی ،وتاتراًِ هدْع ،پژٍّص ٍ اهىاًات ذَاتگاّی تَزًس.
ػٌايتی ًَييفط ٍ ّوىاضاى ( )1390پژٍّطی تحتػٌَاى «اضظياتی ویفیت ذسهات آهَظضی زاًطگاُ
پیام ًَض ّوساى تط اساس هسل سطٍوَآل» 2اًدام زازًسً .تايح ًطاى زاز وِ ازضان زاًطدَياى اظ
ویفیت ذسهات آهَظش اضايِ ضسُ زض حس پايیي ٍ اًتظاضاتطاى زض حس تاال استّ .نچٌیي هیاًگیي
ضىاف ازضاوات ٍ اًتظاضات زاًطدَياى اظ ویفیت ذسهات آهَظضی زض ّوِ اتؼاز هسل هٌفی ٍ
هؼٌازاض تَز .تیطتطيي ضىاف زض تُؼس ّوسلی ٍ ووتطيي ضىاف زض تُؼس پاسدگَيی هطاّسُ ضسُ
است.
ضاّطضايی ( )1389زض پژٍّطی تحتػٌَاى «تطضسی ٍضؼیت اضظياتی زض آهَظش ػالی وطَض
تِهٌظَض اضايِ يه چاضچَب ازضاوی» تا ّسف ضٌاسايی ٍضؼیت اضظياتی زض آهَظش ػالی وطَض ٍ
اضايِ الگَيی هفَْهی تِ ايي ًتیدِ ضسیس وِ وطَضّای پیططٍ تِ اتؼاز پٌحگاًِ اضظياتی (ظهیٌِ،
زضًٍساز ،فطايٌس ،تطًٍساز ٍ پیاهس) تَخِ ضاياًی زاضًس؛ هیعاى تَخِ ًْازّای ًظاضتی زض ايطاى تِ اتؼاز
ٍ هَلفِّای اضظياتی زض حس ون ٍ تسیاضون است ٍ ضَضای ػالی آهَظش ػالی ًمص سیاستگصاضی
ٍ ّسايت فؼالیت توام ًْازّای هطتَط تِ اضظياتی آهَظش ػالی هطتول تط چْاض ضوي فلسفِ ٍ
اّساف ،هثاًی ًظطی ،هطاحل اخطا ٍ ًظام تاظذَضز تاًه اعالػات ٍ هٌْسسی هدسز ضا تطػْسُ زاضز.
تْعازفط ( )1389زض پژٍّطی تحتػٌَاى «آسیةضٌاسی هسيطيت ًظام آهَظضی وطَض ٍ تأثیط آى تط
ٍضؼیت هَخَز ًظام آهَظش» تا ّسف آسیةضٌاسی هسيطيت ًظام آهَظضی وطَض ٍ تأثیط آى تط
ٍضؼیت هَخَز ًظام آهَظضی تِ اًدام ضساًس وِ ًتايح آى ،فمساى ًَآٍضی ٍ ذاللیت زض هسيطيت
ًظام آهَظضی ،فمساى اًسيطِ هطاضوتی ٍ هسيطيت ًظام آهَظضی ،فمساى تطًاهِ استطاتژيه زض
هسيطيت ًظام آهَظضی ٍ فمساى اضظياتی آهَظضی تَز.

1- Ullah, Ajmal, & Rahman.
2- SERVQUAL

اضائِ ًطاى ػلوی تِ زاًطدَياى ،تدسيسًظط واهل زض هحتَای زضٍس واضضٌاسی زاًطگاُ زضيايی ٍ
زٍضُ سطپطستی هطوع آهَظش ترػػی ،تدسيسًظط زض هحتَای ضاٌّوای آهَظضی زٍضُ ػالی ٍ
زٍضُ زاًصآهَظی ،اّویت زازى تِ پژٍّص ،افعايص تدْیعات آهَظضی ٍ ووه آهَظضی ،ايداز
تاًه اعالػاتی زاًطدَياى ٍ زاًصآهَظاى ،ضاُاًساظی زٍضُ واضضٌاسیاضضس ،ايداز ظهیٌِ ػلوی الظم
خْت ازاهِ تحػیل اساتیس ،تِواضگیطی واضوٌاى تا تَخِ تِ ترػع آىّا ،تطٍيح آهَظشّای
هستوط زض يگاىّا ،اخطای سرٌطاًی ػلوی ٍ اخطای سویٌاضّای زاًطدَيی ،زضيافت تاظذَضز اظ
زاًصآهَذتگاى ،استمطاض واهل ايعٍ ،تِواضگیطی سیستن اضظضیاتی ػلویٍ ،اگصاضی اهتیاظات تِ وازض
آهَظضی ،اػغای تَضس تحػیلی هسضسیي ،اضتمای تَاى اساتیس تا اخطای زٍضُّای عَلی ٍ ػطضی
تط اثطترطی ٍ واضايی ًظام آهَظضی ًساخا هَثط هیتاضٌس.
خوطیسی ( )1387تِ تطضسی هؤلفِّای هؤثط تط ًظام آهَظضی زاًطگاُّای افسطی تِهٌظَض تغثیك
آهَظش ايي زاًطگاُّا تا ًیاظّای ٍالؼی آخا پطزاذت ٍ تطهثٌای هحاسثات ٍظى ّط ضاذع ٍ
هیعاى اّویت ّط گطٍُ ضاذع ،هدوَػِای اظ ػَاهل استرطاج گطزيسًس وِ تِ تطتیة ػثاضتاًس اظ:
ذسهات پطتیثاًی آهَظضی ،ذسهات پژٍّطی ٍ هطاٍضًُ ،ظاضت ٍ اضظياتی آهَظضیٍ ،يژگیّای
اساتیس ٍ زاًطدَ ،ػاهل ٍضظش ٍ اهىاًات ٍاتستِ تِ آى ٍ ػاهل تؼاهل ٍ اضتثاعات آهَظضی.
سدازیپٌاُ ( )1388پژٍّطی تحتػٌَاى «عطاحی الگَی اضظياتی ضاّثطزی ػولىطز هطاوع آهَظش
ػالی ًیطٍّای هسلح» تا ّسف زستیاتی تِ يه الگَی هٌاسة اضظياتی ضاّثطزی ػولىطز هطاوع
آهَظش ػالی اًدام زاز .ضاذعّای اضظياتی ػولىطز ضاهل ،زضًٍساز :ضاذعّای حوايت
هحیغی ،تَاًوٌسساظیّای شاتی ٍ تْطٍُضی .فطآيٌس :ضاذعّای آهَظضی ،پژٍّطی ،زاًطدَيی ٍ
فطٌّگی .تطًٍساز :ضاذعّای ضضايتهٌسی اساتیس ،واضوٌاى ،زاًطدَياى ٍ زاًصآهَذتگاى ٍ
ضاذعّای ووی ػولىطز (واضايی) ٍ پیاهس ضاهل ضاذع اثطترطی تَز.
غازلی ٍ ّوىاضاى ( )1396زض پژٍّطی تحتػٌَاى «ضٌاسايی حَظُّا ،اتؼاز ٍ ًطاًگطّای ویفیت
ًظام تطتیت هؼلن ايطاى» ّسف ذَز ضا ضٌاسايی ًطاًگطّای ویفیت ايي ًظام تا تَخِ تِ استمطاض
زاًطگاُ فطٌّگیاى ٍ ًثَز ًطاًگطّای ویفیت تطای ايي ًظام زاًطگاّی تیاى ًوَزًسً .تايح حاغل،
پس اظ تحمیك چٌس هطحلِای ٍ استرطاج يافتِّا ،زض سِ ترص ،ضاهل  6حَظُ اغلی 25 ،تؼس ٍ 75
ًطاًگط ویفیت زستِتٌسی ضسًس.

زضيايی ضاّثطزی آخا

واضايی ًظام آهَظضی ًساخا ٍ ضٌاذت آسیةّای هَخَز زض ايي ًظام» تِ ايي ًتیدِ زست يافت وِ

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

غازلیًسة ( )1386زض پژٍّطی تحتػٌَاى «ضٌاسايی ػلل ٍ ػَاهل هؤثط تط اضتماء اثطترطی ٍ
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هَسَی ( )1386زض ضسالِ زوتطی ذَز تحتػٌَاى «هؤلفِّای هؤثط تط تْطٍُضی آهَظش ػالی آخا
ٍ تسٍيي ضاّثطز تْیٌِ» ،زضغسز پاسدگَيی تِ ايي پٌح سؤال وِ :ضاّثطز تْیٌِ تطای اضتمای تْطٍُضی
آهَظش ػالی آخا چیست؟ فطغتّا ٍ تْسيسّای آهَظش ػالی آخا وساهٌس؟ ًماط لَت ٍ ضؼف
آهَظش ػالی آخا وساهٌس؟ چالصّای فطاضٍی آهَظش ػالی آخا چیست؟ تطًاهِّای اخطايی
ضاّثطزی آهَظش ػالی آخا چِ تايس تاضس؟ تِ ايي ًتیدِ زست يافت وِ هیعاى واضايی آهَظش ػالی
آخا زض حس هتَسظ ٍ هیعاى اثطترطی ًیع اًسوی تیطتط اظ ضؼیف ٍ زض حس هتَسظ هیتاضس .ضاّثطز
هٌاسة خْت اضتما تْطٍُضی «ضٌاسايی ترصّای ضضسی ،ترػعگطايی ٍ سطهايِگصاضی
گعيٌطی» است وِ تا ػٌايت تِ اضظياتی خايگاُ ضلاتتی ٍ هیعاى واضايی تِزست آهسُ است .زُ ضاّثطز
اخطايی خْت تْیٌِ وطزى آهَظش ػالی آخا ًیع ػثاضتٌس اظ :تؼویك زٍضُّای ترػػی ،تَسؼِ
آهَظش ػالی آخا زض ضضتِّای خسيس ،حصف زٍضُّای غیطترػػی ،تَسؼِ ػَاهل :ذسهات
آهَظضی ،للوطٍ خغطافیايی ،ظيطساذت هسيطيتی ،فٌاٍضیّای خسيس آهَظضی ،تدْیعات ٍ ٍسايل
تْثَز هسيطيت هٌاتغ اًساًی ٍ هالی.
خَازیتَضا ٍ ّوىاضاى ( )1390زض پژٍّطی تحتػٌَاى «عطاحی هسل اضظياتی اثطترطی ًظام
آهَظش اظ ضاُ زٍض زض زاًطگاُ پیام ًَض» تا ّسف عطاحی هسل هٌاسثی تطای اضظياتی اثطترطی ايي
ًظام ،اظ ًَع تَغیفی ٍ تا ضٍش پیوايطی تِ اًدام ضساًسًسً .تايح پژٍّص ًطاى زاز هیعاى اثطترطی
ذسهات اضائِ ضسُ زض زاًطگاُ پیام ًَض زض ضاذع حوايتّای ياززّی -يازگیطی زاًطدَيی زض
حس هتَسظ ٍ ضاذع تَسؼِ تطًاهِ زضسی ٍ ضاذع پطتیثاًی اظ اػضای ّی ت ػلوی پايیيتط اظ
حس اًتظاض (ضؼیف) تَز .تحلیل ػاهلی ًطاىزٌّسٓ هٌاسة تَزى ضاذعّای تطاظًسگی تَز ٍ اظ
ايي هسل تِػٌَاى هؼیاض اضظياتی اثطترطی ذسهات اضائِ ضسُ هیتَاى زض زاًطگاُ استفازُ ًوَز.
هه.گطی ( )2003زض پژٍّطی تحتػٌَاى «اضظياتی ویفیت زٍضُّای آهَظضی آىاليي» ،ػَاهل هْن
عطاحی زٍضُّای آىاليي ضا ضٌاسايی وطزُ استٍ .ی اػالم ًوَز وِ زض عطاحی تطًاهِّای زضسی
آًاليي ،اًؼغاف ،تؼاهل ٍ هطاضوت ػَاهل هْوی ّستٌس.
ضهضاًی ( )1382زض پژٍّطی تحتػٌَاى «ضاذعّای ػولىطزی ًظام آهَظضی ًْاخا ٍ اضائِ
الگَی تْیٌِ آى» زضغسز پاسد تِ ايي سَال اغلی تَز وِ الگَی تْیٌِ ضاذعّای ػولىطزی ًظام
آهَظضی ًْاخا وسام است؟ تط اساس ًتايح پژٍّص ،ضاذعّا زض ّفسُ ػاهل ٍ زٍ گطٍُ لطاض
گطفتٌس .گطٍُ اٍل  9ػاهلّ ،ی تػلوی ٍ ذسهات پژٍّطیّ ،عيٌِ ،زاًصآهَذتگاى ٍ اضظضیاتی،
فضا ٍ تدْیعات آهَظضی ،وتاتراًِ ٍ اعالعضساًی ،اػتثاضاتً ،گْساضی ،تطتیت تسًی ٍ اضتثاعات ٍ

زاٍيال )2001( 1پژٍّطی زض ذػَظ هسل تطتیت ،آهَظش ٍ تَسؼِ واضوٌاى گطت ساحلی ًیطٍی
زضيايی آهطيىا تا فٌاٍضی آهَظش حیيذسهت ٍ اظ ضاُ زٍض ٍ تالش تطای اضائِ هسلی تطای تعضيك
فٌاٍضی آهَظضی زض ضٌاٍضّای گطت ساحلی ًوَزٍ .ی ػلت ػوسُ ضا ًساضتي ظهاى وافی تطای
ازاهِ تحػیالتػالی ضٍی آب يا زض تٌازض ،هحسٍزيتّای فٌاٍضی يازگیطی زض وطتی ٍ ػسماتػال
تِ ايٌتطًت هیزاًس .زض ًتیدِ زستطسی تِ پايگاُّای اعالػاتی ضا اظ عطيك زستطسی تِ ضثىِ
ضاياًِای تْثَز ترطیس ٍ اظ آهَظشّای ايٌتطًتیٍ ،يسيَيی يا واهپیَتطی تطای ازاهِ تحػیل تْطُ
تطز.
ًػطی ( )1393زض ضسالِ زوتطی ذَز تحتػٌَاى «الگَی تطتیت ٍ آهَظش افسطاى ضستِ ػطضِ
ًیطٍی زضيايی ضاّثطزی آخا تا تاویس تط تَاًوٌسساظی آىّا» ،الگَيی تا سِ تُؼس تَاًوٌسی ػوَهی،
حطفِای ٍ ترػػی ٍ تیستٍيه هؤلفِ ٍ غسٍزٍ ضاذع اضائِ ضسً .تايح تیاى هیوٌس وِ اظ ًظط
فطهاًسّاى اضضس ،تیي ٍضؼیت هَخَز تا ٍضؼیت هغلَب ،ضىاف هؼٌازاضی ٍخَز زاضز.
تطضسی پیطیٌِّای هَضَع پژٍّص هَضتَع ًطتاى هتیزّتس وتِ پتژٍّصّتای پیطتیي زض ظهیٌتِ
ًطاًگطّای ویفیت ،اغلة تِعَضولی ٍ تا ًظط تِ ًظام آهتَظش ػتالی وطتَض اًدتام ضتسُ استت ٍ
پژٍّطی زضتاضُ ویفیت ًظام آهَظش افسطاى زضيايی تِعَض اذتػاغی تا ّسف ضٌاسايی حتَظُّتا،
اتؼاز ٍ ًطاًگطّای اضظياتی ايي ًظام زض زاذل وطَض اًدام ًطسُ است .هس َلیت سٌگیي زاًطگاُ ٍ
هطاوع آهَظش افسطی ًتساخا زض اضتمتای ویفیتت ًظتام آهتَظش وتِ افستطاى ضا اظ اضتمتای هستتوط
ضايستگیّا ٍ تَاًوٌسیّای ػلوی ،حطفِای ٍ تطتیتی تطذَضزاض ساظز؛ اظ يهسَ ًیاظهٌس ّنستَيی
اّساف ٍ تطًاهِّای آى تا ًیاظّای تَهی ٍ اظ ستَی زيگتط ًیاظهٌتس تغتاتك ذتَز تتا استتاًساضزّا ٍ
ًطاًگطّای تیيالوللی است .تسٍيي ًطتاًگطّايی وتِ ّتط زٍ ٍيژگتی ضا زاضتتِ تاضتٌس ،اظ اّویتت
تِسعايی تطذَضزاض استً .طاًگطّايی وِ تتَاًس ویفیت زاًطگاُ ٍ هطاوع آهَظش ػالی ًتساخا ضا تتا
حس ظيازی تضویي وٌس ٍ هؼیاض هٌاستثی تتطای اضظيتاتی هیتعاى ویفیتت آى زض اذتیتاض فطهاًتسّاى ٍ
هس َالى اهط لطاض زّس.

1- Davilla

زضيايی ضاّثطزی آخا

اهَض اًضثاعی ،اهَض ذسهاتی ٍ پطتیثاًی ،اهَض ًیطٍی اًساًی ٍ ذسهات تْساضتی تَز.

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

ضاياًِ ٍ گطٍُ زٍم ّطت ػاهل فطاگیطاى ،تطًاهِضيعی ٍ فطآيٌس آهَظضی ،ذسهات ووه آهَظضی،
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تعاریف متغیزها
 الگَی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًساخاالگَی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًساخا هتغیّطی است وِ تِ اتؼاز ظيط تمستین ٍ هحمتك تتا
سَالّای  1تا  71پطسطٌاهِ تا عیف پٌح گعيٌِای لیىطت زض پی تثییي ٍ ػولیاتی ًوَزى آى است.
 تُؼس زضٍىزاز آهَظضیزض زيسگاُ سیستوی ،ضاذعّای ّط آًچِ وتِ ٍاضز ًظتام آهَظضتی هتیضتَز  -اػتن اظ هٌمتَل ٍ
غیطهٌمَل  -زضٍى زاز آهَظضی ًام زاضز (تاظضگاى .)20 :1373 ،ايي تُؼس هتغیّتطی استت وتِ هحمتك
خْت تسٍيي الگَی اضظياتی ،تا سَالّای  1تا  40زض پی تثییي آى تطآهسُ است.
 تُؼس پطزاظش (فطايٌس) آهَظضیضاذع ّای تواهی ضٍش ّای تِواض گطفتِ ضتسُ (اػتن اظ هتسيطيتی ،آهَظضتی ٍ پژٍّطتی) تتطای
زستیاتی تِ ًتايح ضا گَيٌس (تاظضگاى .)20 :1373 ،ايي تُؼس هتغیّطی است وتِ هحمتك خْتت تتسٍيي
الگَی اضظياتی ،تا سَالّای  41تا  61زض پی تثییي آى تطآهسُ است.
 تُؼس تطٍىزاز آهَظضیضاذع ّای ذطٍخی ًظام آهَظضی وِ ّواًا زاًصآهَذتگاى زض ضضتِّتای هرتلتف هتیتاضتٌس ضا
گَيٌس (تاظضگاى .)20 :1373 ،ايي تُؼس هتغیّطی است وِ هحمتك خْتت تتسٍيي الگتَی اضظيتاتی ،تتا
سَالّای  62تا  71پطسطٌاهِ تحمیك زض پی تثییي آى تطآهسُ است.
چارچوب نظزی پضوهص
خْت استرطاج ضاذعّای هسل هفَْهی ٍ تِهٌظَض اضائِ الگتَی اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهتَظش
افسطاى ًساخا ،هسلّای اًساظُ گیطی هرتلفی چَى هسل واًَ ،هسل (( 1)QFDتِ ًمل اظ خَازی تَضا
ٍ ّوىاضاى ٍ )1390 ،هسل اضٍپايی تؼالی ساظهاًی ( ٍ 2)TQMهتسل ستطٍوَآل 3تطضستی ضتسُ ٍ
ّوگی تِهٌظَض سٌدص اثطترطی (ویفیت) زض ساظهاىّای هرتلفی چَى غٌؼتً ،یطٍّتای هستلح،
تْساضت ،حولًٍمل ،تاًهّا تا هحَضيت ضاذعّای آهَظش ػالی هػَب ّی ت ًظتاضت ٍظاضت
ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍضی ( )1383هَضز استفازُ لطاض گطفتٌس .ػوسُ ايي هسلّا اتتسا تتطای اضظيتاتی
ویفیت زض غٌؼت ايداز ضسُ ٍ واضتطز آى زض آهَظش ػالی ّوطاُ تا چالصّايی ّوطاُ تتَزُ استت.
1- Quality Function Deployment
2- Total Quality Management
3- SERVQUAL

ضتاذعّتای هٌاستتة ٍ هتَثط ،اظ هْوتتطيي هطاحتتل زض عطاحتی الگتَی اضظيتتاتی ویفیتت استتت.
ضاذعّای اضظياتی ویفیت آهَظضیً ،مص تسیاض تؼییي وٌٌسُای ضا زض هَفمیت ًظتام اضظيتاتی ايفتا
هیوٌٌس .تٌا تِ ًظط تاضهیٌا ٍ گا )2009( 1اًتراب ضاذعّا ضاتغِ هستمیوی تا هَفمیت ًظام اضظياتی
زاضز .اًترتتاب ضتتاذعّتتا ضا اظ هْتتنتتتطيي هطحلتتِّتتای اضظيتتاتی ویفیتتت للوتتساز وتتطزُاًتتس
(يَسلیاًی.)1395،
زض پژٍّص حاضط تا هطٍضی تط ازتیات ٍ تْطُگیطی اظ تطذی هسلّای يازضسُ ٍ تطضسی پیطیٌِ
پژٍّصّای اًدام گطفتِ ٍ استفازُ اظ واضضٌاساى ٍ ذثطگاى تا ضٍش زلفی ٍ چٌسيي هطحلِ پااليص
ٍ تَهی ساظی ضاذعّا ،زض ايي حَظُ 3 ،تُؼس اغلی ٍ  9هَلفِ ٍ  71ضاذع زض ظهیٌِ اضظياتی
ویفیت ًظام آهَظضی تِ زست آهسُ استً .تايح حاغل اظ استفازُ ايي هسل پیطٌْازی ،تِ اضظياتی
ویفیت ًظام آهَظضی زض ًساخا هیپطزاظز وِ ًِفمظ ّوچَى هسلّای تاال تٌْا اظ ًظطات هطتطی
(ذثطگاى ،زاًطدَياى يا استازاى) استفازُ وطزُ ،تلىِ ویفیت ضا اظ هٌظط ػٌاغط اغلی ًظام آهَظش
تطضسی وطزُ ٍ تػَيطی خاهغتط ًسثت تِ هسلّايی وِ غطفاً تِ تفاٍت ازضان ٍ اًتظاضات
زاًطدَياى تِ هسالِ ویفیت زاضًس اضايِ وطزُ است .تٌاتطايي تط اساس چاضچَب ًظطی هغالؼات
اًدام ضسُ ،هسل هفَْهی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظش افسطی ًساخا تا تَخِ تِ ّسف اغلی
پژٍّص حاضط تسٍيي گطزيس.
روشضناسی پضوهص
پژٍّص حاضط تط هثٌای ّسف ،اظ ًَع وتاضتطزی استت ٍ اظ ازتیتات ًظتطی ٍ ّوچٌتیي اظْتاضات
ذثطگاى ٍ واضضٌاساى ًساخا زض تاضُ اخعای الگَی هغلَب اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضتی افستطی ٍ
ٍضؼیت آى استفازُ ضسُ است .ضٍش تحمیك هَضزی -ظهیٌِياتی است .خاهؼتِ آهتاضی اظ ذثطگتاى،
هس َلیي اػن اظ فطهاًتسّاى ،استاتیس زاًطتگاُ ٍ زاًطتدَياى ٍ زاًتصآهَذتگتاى زٍضُ واضضٌاستی،
همسهاتی ٍ ػالی اظ سال  1394تا  1397تطىیل گطزيسُاًس وِ زض هدوَع ً 4512فتط ٍ ًوًَتِ 377
ًفط تؼییي ضس .ذثطگاى تِغَضت آگاّاًِ ٍ ّسفوٌس اظ تیي غاحةًظطاى ٍ هترػػتاى تتا ضتطايظ
ظيط اًتراب ضسُاًس:
1- Tarmina & Gao

زضيايی ضاّثطزی آخا

اضظياتی ویفیت وتِ ّوتِ خٌثتِّتای آهتَظش ضا زضتتط گیتطز ،تتسٍيي ضتَز .ضٌاستايی ٍ اًترتاب
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غاحةًظطاى ویفیت هؼتمسًس وِ تطای اضظياتی ویفیت زض آهتَظش ػتالی ،تايتس هتسلّتای ذتاظ
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 تیست ًفط اظ فطهاًسّاى ٍ هسيطاى ٍ اساتیس تا حسالل  10سال ساتمِ آهَظضی تا هساضن ػلویحسالل واضضٌاسیاضضس.
 هؼاًٍیي ٍ هسيطاى آهَظضتی ستتاز ًتساخا زاضای هتسضن ػلوتی حتسالل واضضٌاستیاضضتس ٍهٌػَب زض هطاغل زضيازاضی تِ تاال ضا ضاهل هیگطزز.
زض ايي پژٍّص اظ اعالػات اسٌازی ٍ وتاتراًِای ،ايٌتطًت ،وتابّا ٍ همالِّای ػلوی پژٍّطتی ٍ
ضٍش هیساًی تا اًدام هػاحثِ تا ذثطگاى ٍ ضٍش زلفی ،چاضچَب هفَْهی پتژٍّص تتسٍيي ٍ تتط
اساس آى پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ ضس وِ تؼس اظ تْیِ سَاالت اٍلیِ تا هطَضت ًتاظطيي ٍ هطتاٍضاى
ٍ هترػػاى ،اغالحاتی زض آى غَضت گطفت ٍ زض تیي ً 15فط اظ ًوًَِ آهاضی تَظيغ ضتس ٍ پتس
اظ اعویٌاى اظ ايٌىِ پاسدزٌّسگاى سؤاالت ضا زضن وطزُ ٍ اضتىالی تتط آى ٍاضز ًیستت ،پطسطتٌاهِ
ًْايی تَظيغ ٍ پايايی آى ًیع اظ آلفای وطًٍثاخ تِزست آهسً .تیدِ ًطتاى زاز وتِ اظ پايتايی هٌاستثی
تطذَضزاض است .تا تَخِ تِ س َاالت پژٍّص تطای تَغیف زازُّا اظ آهاض تَغیفی ٍ ختساٍل يته
تؼسی وِ (فطاٍاًی ٍ زضغس؛ تطای همیاسّای ضتثِای ٍ اسوی ٍ هیاًگیي ،هیاًِ ،اًحطاف استتاًساضز،
ودی ٍ وطیسگی ،ووتطيي ٍ تیطتطيي ،ضاذعّای هطوعی ٍ پطاوٌسگی) ٍ تطای آظهَى فطضیِّا اظ
آهاض استٌثاعی ،آظهَى هیاًگیي همايسِ ظٍخی ٍ تطای ضتثِتٌسی هؤلفِّا اظ آظهتَى فطيتسهي استتفازُ
گطزيسُ است .تطای سٌدص چاضچَب هفْتَهی اظ تحلیتل ػتاهلی تايیتسی اظ ًتطمافتعاض آهتَس ٍ
هْنتطيي ضاذع ّای ًیىَيی تطاظش استفازُ ضسُ ٍ ختساٍل ٍ ًوَزاضّتای تَغتیفی ٍ ّوچٌتیي
آظهَى فطضیات تا استفازُ اظ ًطمافعاض اس.پی.اس.اس ٍ آهَس استفازُ گطزيس.
تجشیهوتحلیل دادهها و یافتههای پضوهص
يافتِّای پژٍّص ضاهل سِ تُؼس ٍ ًُِ هَلفِ ٍ ّفتازٍيه ضاذع زض خسٍل شيل (خسٍل ضواضُ )1
اضائِ ضسُ است:
جدٍل  .1هدل هفَْهی الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسش افسزی ًداجا
بُؼد

هَلفِ

درًٍداد

ًیطٍی اًساًی

شاخص
ً -1سثت زاًطدَياى تِ اػضای ّی ت ػلوی تِ تفىیه (استاز ،زاًطیاض ،استازياض،
هطتی)؛  -2هیاًگیي سغح تحػیالت اساتیس ٍ هطتیاى؛  -3هیاًگیي سٌَات ذسهت
آهَظضی هطتیاى ٍ اساتیس؛  -4هیاًگیي سٌَات ذسهت هطتیاى ٍ اساتیس زض هٌاعك
ػولیاتی؛  -5ضطية اضتغال ظاّطی ٍ ٍالؼی واضوٌاى آهَظضی؛  -6هیاًگیي تؼساز
زاًطدَياى زض والسّای آهَظضی؛  -7هیاًگیي ساػت تسضيس اساتیس ٍ هطتیاى زض

زضيايی ضاّثطزی آخا

هَلفِ

ّفتِ؛  -8هیاًگیي ًوطُ تؼطفِ سالیاًِ واضوٌاى هطاوع آهَظضی؛  -9فطغتّای هغالؼاتی
استفازُ ضسُ تَسظ اػضای ّی ت ػلوی؛  -10زضغس پَضص ساذتاض ساظهاًی واضوٌاى

هطاوع آهَظضی؛  -11هیاًگیي هؼسل زيپلن پصيطفتِضسگاى؛  -12هیاًگیي عی آهَظشّای
ػوَهی ٍ ترػػی حیي ذسهت اساتیس ٍ هطتیاى؛  -13ضطية زاًصآهَذتگی.
 -14اًغثاق تطًاهِّای زضسی تا اّساف ٍ هاهَضيت ًساخا؛  -15تاظتیٌی هتٌاٍب
تطًاهِّای تطتیتی ٍ آهَظضی هتٌاسة تا ًیاظ هٌاعك ػولیاتی ًساخا؛  -16هیعاى زستطسی
تِ وتة ٍ ًططيات ووه آهَظضی؛  -17ساػات واضگاّی ٍ آظهايطگاّی(ػولی)
زٍضُّای آهَظضی؛  -18تٌاسة هحتَای آهَظضی ٍ پطٍضضی تا ٍيژگیّا ٍ ًیاظّای
تطًاهِّای

زاًطدَياى؛  -19ساػات زضياًَضزی زض هست زٍضُ تحػیل؛  -20تٌاسة آهَظشّای

زضسی

ػمیستی زض تطًاهِ آهَظضی؛  -21تٌاسة آهَظشّای حفاظتی ٍ سطفػلّای هتٌاسة تا
تْسيسات ضٍظ؛  -22تٌاسة حدن هحتَای آهَظضی ٍ پطٍضضی تا هست ظهاى آهَظش؛
ً -23سثت وتابّای زضسی خسيسالتالیف ٍ تاظًگطی ضسُ تِ ول وتابّای زضسی؛
 -24تٌاسة آهَظشّای ًظاهی زض تطًاهِ زضسی؛  -25هیعاى زستطسی تِ هٌاتغ ػلوی
ضثىِای ٍ تیيالوللیَ
 -26سطاًِ فضای آهَظضی ویفی تِ اظای زاًطدَياى؛  -27سطاًِ فضای واضگاّی تِ
اظای زاًطدَياى؛  -28سطاًِ فضای ٍضظضی تِ اظای زاًطدَياى؛  -29سطاًِ فضای

فضا ٍ

وتاتراًِای ٍ تؼساز وتاب ترػػی تِ اظای زاًطدَياى؛  -30سطاًِ فضا ٍ تدْیعات

تدْیعات

آظهايطگاّی تِ اظای زاًطدَياى؛  -31سطاًِ تدْیعات ضاياًِای تِ اظای زاًطدَياى؛

آهَظضی

 -32هدْع تَزى والسّا تِ فٌاٍضیّای ًَيي آهَظضی؛  -33اهىاًات ظيستی ٍ
ذَاتگاّی هطاوع آهَظش ػالی تِ اظای زاًطدَياى؛  -34تٌاسة ٍسايل واضگاّی ٍ
آظهايطگاّی تا هحتَای آهَظضی.

تَزخِ ٍ
اػتثاضات

 -35تٌاسة سْن تَزخِ آهَظضی اظ ول اػتثاضات ًساخا؛  -36تٌاسة سْن تَزخِ
فؼالیتّای پطٍضضی اظ ول اػتثاضات ًساخا؛  -37تٌاسة سْن تَزخِ پژٍّطی اظ ول
اػتثاضات ًساخا.
ً -38سثت هیاًگیي حمَق ٍ هعايای واضوٌاى آهَظضی تِ سايط واضوٌاى؛

هؼیطت

 -39تطذَضزاضی واضوٌاى آهَظضی اظ اهىاًات ازاضی ،تاسیساتی ٍ تطاتطی ٍ...؛

ٍ ضفاُ

 -40تْطُهٌسی واضوٌاى آهَظضی اظ تسْیالت ٍ ذسهات ضفاّی ٍ تفطيحی هاًٌس ظهیي،
ذاًِ ساظهاًی ٍ...

پزداسش

هسيطيت ٍ

(فزایٌد)

ضّثطی

ّ -41واٌّگی فؼالیتّای هس َلیي هطاوع آهَظضی تا ذظهطیّا ٍ سیاستّای ًساخا؛
 -42ضػايت فاوتَضّای هٌاسة آهَظضی ٍ هسيطيتی اػن اظ ترػع ٍ تدطتِ زض
اًتػاب فطهاًسّاى هطاوع آهَظضی؛  -43حوايت ّی ت ضئیسِ ًساخا اظ فطهاًسّاى هطاوع

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

بُؼد

شاخص
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بُؼد

شاخص

هَلفِ

آهَظضی؛  -44ضسیسگی هس َلیي هطاوع آهَظضی تِ هطىالت واضوٌاى آهَظضی؛
 -45ضضايت ضغلی واضوٌاى آهَظضی تٍِيژُ اساتیس ٍ اػضای ّی ت ػلوی؛
ً -46ظاضت ٍ اضظضیاتی هَثط ٍ هستوط اظ ػولىطز واضوٌاى آهَظضی ٍ السام اغالحی
هطتثظ؛  -47حوايت فطهاًسّاى هطاوع آهَظضی اظ همَلِ ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض واضوٌاى
ٍ زاًطدَياى؛  -48اًغثاق اهَض اخطايی تا لَاًیي ،همطضات ٍ زستَضالؼولّای آهَظضی
ًساخا؛  -49حاوویت ضٍاتظ اًساًی ٍ ًظاهی زض هحیظّای ازاضی ٍ آهَظضی.
 -50تْطُگیطی اساتیس ٍ هطتیاى اظ فٌاٍضی اعالػات زض فطايٌس ياززّی -يازگیطی؛
 -51تٌاسة فَق تطًاهِّای تطتیتی ٍ آهَظضی تا اّساف ٍ هاهَضيت ًساخا؛  -52تٌاسة
تطًاهِّای

ظهاى والسّای واضگاّی ٍ آظهايطگاّی زاًطدَياى؛  -53تٌاسة ظهاى والسّای

آهَظضی

ػولی ٍ اضزٍگاّی زاًطدَياى؛  -54تطاتطی اهىاى زستطسی تِ والسّای تطتیتی؛
 -55تٌاسة ظهاى والسّای آهَظش ًظاهی؛  -56هغلَتیت ظهاًثٌسی والسّای
آهَظضی.
 -57واضتست يافتِّای پژٍّطی زاًطگاُ زض سغَح هرتلف تػوینساظی ٍ

تطًاهِّا ٍ

تػوینگیطی؛ ً -58سثت زاًطدَياى پژٍّطگط تِ ول زاًطدَياى؛  -59تؼساز همالِّای

فؼالیتّای

هٌتطط ضسُ زض ًططيات هؼتثط زاذلی ٍ ذاضخی؛ ً -60سثت وتة تألیفی ٍ تطخوِای

پژٍّطی

تَسظ واضوٌاى آهَظضی؛  -61زضغس اذتطاػات ٍ اتتىاضات ثثت ضسُ زاًطدَياى ٍ
واضوٌاى هطاوع آهَظضی.

هیاًی
(ٍاسغِای)

 -62ضطية واضايی زضًٍی ًظام آهَظش ػالی ًساخا؛ ً -63طخ لثَلی زاًطدَياى؛
ً -64طخ ضّايی اظ ذسهت زاًطدَياى؛ ً -65طخ زاًصآهَذتگی زاًطدَياى؛
 -66هیاًگیي هست ظهاى تحػیل زاًصآهَذتگاى.
ّ -67واٌّگی ٍ اًغثاق تَاًوٌسیّای زاًصآهَذتگاى تا اّساف ٍ هاهَضيتّای ًساخا؛

بزًٍداد

 -68پاسرگَيی تِ ًیاظّای ضغلی افسطی ًساخا تَسظ زاًصآهَذتگاى؛  -69هَفمیت
ًْايی

زض زستیاتی ٍ ًْازيٌِساظی اّساف اًضثاعی ٍ اذاللی زض زاًصآهَذتگاى؛ -70
هَفمیت زض زستیاتی زاًصآهَذتگاى تِ اّساف اختواػی ،تؼْسی ٍ هس َلیتی؛
 -71هَفمیت زض زستیاتی زاًصآهَذتگاى تِ اّساف ػلوی ٍ ترػػی.

جدٍل  .2فزاٍاًی ٍ درصد ًوًَِّا
مطخصٍ

مطخصٍ

درصذ

رستٍ

درصذ

سىًات خذمتی

مطخصٍ

درصذ

عىًان ضغل

مطخصٍ

درصذ

ماَیت ضغلی

عزضٍ

62

سیز  11سال

62

فزماوذٌ-رئیس

11

عملیاتی

62

مکاویک

12

 61-11سال

21

مذیز-سزپزست

9

آمًسضی

61

بزق

16

 21-61سال

16

استاد-مزبی

11

مذیزیتی-سزپزستی

11

آماد

62

بذين پاسخ

6

کارضىاسی ارضذ

1

ستادی-اداری

11

تفىگذار دریایی

61

کارضىاسی عالی

12

پطتیباوی

61

بذين پاسخ

1

کارضىاس

21

بذين پاسخ

1

بذين پاسخ

1

تعذاد کل ومًوٍ

211

آهار استٌباطی
تطای تطضسی ًَع تَظيغ زازُّا تايس اظ آظهَى وَلوَگطٍف – اسویطًَف استفازُ وطز.
جدٍل ً .3تایج آسهَى کَلوَگزٍف – اسویزًَف
ٍ( K-Sضغ هَجَد)

ٍ( K-Sضغ هطلَب)

هؤلفِ ًیطٍی اًساًی

0/124

0/322

تطًاهِ زضسی

0/231

0/333

0/098

0/099

تَزخِ ٍ اػتثاضات

0/301

0/341

هؼیطت ٍ ضفاُ

0/236

0/521

هسيطيت ٍ ضّثطی

0/088

0/544

تطًاهِّای آهَظضی

0/337

0/345

تطًاهِّا ٍ فؼالیتّای پژٍّطی

0/234

0/092

تطًٍساز ٍاسغِای

0/543

0/243

تطًٍساز ًْايی

0/313

0/213

ابؼاد

زضًٍساز

پطزاظش (فطايٌس)

تطًٍساز

هؤلفِ

فضتتا ٍ تدْیتتعات آهَظضتتی ٍ
پطٍضضی

هیعاى سغح هؼٌیزاضی (ً )Sigوا هَلفِّا تیطتط اظ  0/05است؛ تٌاتطايي فتطؼ ً( H0طهتال تتَزى

زضيايی ضاّثطزی آخا

آهاض تَغیفی ٍضؼیت زازُّاٍ ،يژگیّای توطوع ٍ پطاوٌسگی زازُّا ضا ًطاى هیزّس وِ ػثاضتٌس اظ:

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

آهار تَصیفی
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فاوتَضّا) تأيیس ٍ فطؼ ً( H1طهال ًثَزى فاوتَضّا) ضز هیضَز ٍ تتطای تدعيتٍِتحلیتل زازُّتای
تحمیك تايس اظ آظهَىّای پاضاهتطيه استفازُ وطز.
تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد درًٍداد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
ضىل ضواضُ  1ذطٍخی ًطمافعاض آهَس زض تحلیل ػاهلی تايیسی پطسطٌاهِ تُؼس زضًٍساز ضا ًوتايص
هی زّس .زض ًتايح تحلیل ػاهلی تأيیسی ضطاية استاًساضز ٍ ضطاية هؼٌازاضی اضائِ ضتسُ استت .تتِ
عَض ولی لسضت ضاتغِ تیي ػاهل (هتغیط پٌْاى) ٍ هتغیط لاتل هطاّسُ تِ ٍسیلِ تاض ػاهلی ًطتاى زازُ
هی ضَز .تاض ػاهلی همساضی تیي غفط ٍ يه است .اگط تاض ػاهلی ووتط اظ  0/3تاضس؛ ضاتغتِ ضتؼیف
زض ًظط گطفتِ ضسُ ،تاض ػاهلی تیي  0/3تا  0/6لاتل لثَل است ٍ اگط تعضي تط اظ  0/6تاضس هغلتَب
زض ًظط گطفتِ هیضَز.

شکل  .1تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد درًٍداد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی

زاضتِ تاضس .ايي ّوثستگی تِ ٍسیلِ همازيط هؼٌازاضی سٌدیسُ هی ضتَز .اػتساز هؼٌتازاضی يتا ّوتاى
 ،t-valueهؼٌازاض تَزى ّط يه اظ پاضاهتطّا ضا ًطاى هی زّس؛ ٍ چٌاًچِ همساض آى تعضي تتط اظ 1/96
تاضس ،پاضاهتطّای هسل زض سغح اعویٌاى  95زضغس هؼٌازاض ّستٌس .زض هسل ػاهلی ّوِ همازيط تِ غیط
اظ سؤالّای  29 ٍ 19 ،16 ،9 ،5زاضای ضطاية استاًساضز تتاالتط اظ  0/3تتَز وتِ ًطتاى اظ تتطاظش
هٌاسة هسل زاضز ٍ لصا سؤالّای يازضسُ اظ هسل حصف ضسًس .خْت افعايص تطاظش هسل تا تَختِ
تِ همازيط پیطٌْازی ًطمافعاض السام تِ اضثاع ساظی هسل ضسُ است.
خسٍل ضواضُ  4تاضّای ػاهلی استاًساضز ٍ ضطاية هؼٌازاضی سؤاالت ًطاى هیزّس ستؤاالت زاضای
تاض ػاهلی هٌاسة تَزُ ٍ ضطاية هؼٌازاضی آى ّا ًیع هؼٌازاض است .همازيط آلفای وطًٍثاخ ًیتع تتطای
ّط هتغیط هحاسثِ ضسُ وِ ّوگی تاالتط اظ ّ 0/7ستٌس؛ تٌاتطايي پايايی پطسطٌاهِ ًیع تأيیس هیضَز.
جدٍل ً .4تایج تحلیل ػاهلی تاییدی هَلفِ ًیزٍی اًساًی اس بُؼد درًٍداد الگَ بِػٌَاى ًوًَِ
متغیز

ضاخص

بار عاملی استاوذارد

t-value

ویزيی اوساوی

آلفای کزيوباخ
1/162

سؤال 1

1/222

سؤال 6

1/296

11/222

سؤال 2

1/112

11/292

سؤال 2

1/112

16/222

سؤال 2

1/112

11/611

سؤال 1

1/161

11/212

سؤال 1

1/112

11/291

سؤال 11

1/129

16/212

سؤال 11

1/112

16/161

سؤال 16

1/119

11/261

سؤال 12

1/116

11/969

زض هسل ػاهلی هَضز تطضسی همساض هدصٍض وا 1تطاتط تا  930/861تِ زست آهسُ وِ زض سغح اعویٌاى
 99زضغس هؼٌازاض است .ايي همساض ًطاى اظ تطاظش پايیي هسل زاضز .همساض هدصٍض وا تتطاظش ضتسُ
وِ اظ تمسین هدصٍض وا تط زضخِ آظازی تِ هحاسثِ هیضَز تطاتتط تتا  1/283تتِزستت آهتسُ وتِ زض
1- K squar

زضيايی ضاّثطزی آخا

هی تاضٌس .تطای زاضتي ضٍايی تايس تیي ّط ستاظُ ٍ ضتاذع ّتای آىّ ،وثستتگی هؼٌتازاضی ٍختَز

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

ضطاية استاًساضز زض ٍالغ تیاًگط ضطاية هسیط يا تاضّای ػاهلی استاًساضز تیي ػاهل ّا ٍ ًطتاًگطّا

فػلٌاهِ ػلوی پژٍّطی هغالؼات هسيطيت ضاّثطزی زفاع هلی ،سال سَم ،ضواضُ  ،9تْاض 1398

هحسٍزُ تَغیِ ضسُ لطاض زاضز .همساض  RMSEAتطاتط تا  0/089تِ زست آهسُ وِ اظ همساض تَغتیِ
ضسُ  0/1وَچهتط است ٍ ًطاى اظ تطاظش تاالی هسل تا زازُّای خوتغآٍضی ضتسُ زاضز .ضتاذع
تطاظًسگی ٌّداضيافتِ ( )NFIتطاتط تا  ،0/982ضاذع تطاظًتسگی تغثیمتی ( )CFIتطاتتط تتا ،0/941
ضاذع ًیىتَيی تطاظًتسگی ( )GFIتطاتتط تتا  ٍ 0/922ضتاذع ذتَتی تطاظًتسگی تؼتسيل ضتسُ
( )AGFIتطاتط تا  0/821است؛ تٌتاتطايي ضتاذعّتای تتطاظش هتسل همتازيط هغلتَتی ضا ًوتايص
هیزّس .تا تَخِ تِ ايي هَاضز هیتَاى گفت سؤاالت هَضز ًظط اظ لتسضت تثیتیي ذتَتی تطذتَضزاض
ّستٌس.
جدٍل  .5آستاًِ هَرد پذیزش ٍ هقادیز هشاّدُ شدُ شاخصّای بزاسش در پزسشٌاهِ
وام ضاخص

مقذار تًصیٍ ضذٌ

وسبت کای دي بٍ درجٍ آسادی

مقذار مطاَذٌ ضذٌ در پژيَص حاضز
1/612

ریطٍ خطای میاوگیه مجذيرات تقزیبی ()RMSEA

کمتز اس 1/1

1/119

ضاخص وزم ضذٌ بزاسوذگی ()NFI

بیطتز اس 1/9

1/916

ضاخص بزاسوذگی تطبیقی ()CFI

بیطتز اس 1/9

1/921

ضاخص ویکًیی بزاسوذگی)(GFI

بیطتز اس 1/9

1/966

ضاخص خًبی بزاسوذگی تعذیل ضذٌ)(AGFI

بیطتز اس 1/1

1/161

تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد پزداسش(فزایٌد) الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
ضىل  2ذطٍخی ًطمافعاض آهتَس زض تحلیتل ػتاهلی تايیتسی پطسطتٌاهِ تُؼتس پتطزاظش ضا ًوتايص
هی زّس .زض ًتايح تحلیل ػاهلی تأيیسی ضطاية استاًساضز ٍ ضطاية هؼٌازاضی اضائِ ضتسُ استت .تتِ
عَض ولی لسضت ضاتغِ تیي ػاهل (هتغیط پٌْاى) ٍ هتغیط لاتل هطاّسُ تِ ٍسیلِ تاض ػاهلی ًطتاى زازُ
هی ضَز .تاض ػاهلی همساضی تیي غفط ٍ يه است .اگط تاض ػاهلی ووتط اظ  0/3تاضس؛ ضاتغتِ ضتؼیف
زض ًظط گطفتِ ضسُ ،تاض ػاهلی تیي  0/3تا  0/6لاتل لثَل ٍ اگط تعضيتط اظ  0/6تاضس هغلَب است.

زضيايی ضاّثطزی آخا

زض هسل ػاهلیّ ،وِ همازيط تِغیتط اظ ستؤالّتای  58 ٍ 54 ،52 ،47 ،43زاضای ضتطاية استتاًساضز
تاالتط اظ  0/3تَزُ وِ ًطاى اظ تطاظش هٌاسة هسل ػاهلی زاضز .لصا سؤال ّای يازضسُ حصف ضتسًس.
خْت افعايص تطاظش هسل تا تَخِ تِ همازيط پیطٌْازی ًطمافعاض السام تِ اضثاع ساظی هسل ضس.
خسٍل  5تاضّای ػاهلی استاًساضز ٍ ضطاية هؼٌازاضی سؤاالت ًطاى هتی زّتس ستؤاالت زاضای تتاض
ػاهلی هٌاسة تَزُ ٍ ضطاية هؼٌازاضی آى ّا ًیع هؼٌازاض است .همازيط آلفای وطًٍثاخ ًیع تتطای ّتط
هتغیط هحاسثِ ضسُ وِ ّوگی تاالتط اظ ّ 0/7ستٌس؛ تٌاتطايي پايايی پطسطٌاهِ ًیع تأيیس هیضَز.
جدٍل ً .6تایج تحلیل ػاهلی تاییدی هَلفِ هدیزیت ٍ رّبزی اس بُؼد پزداسش الگَ بِ ػٌَاى ًوًَِ
متغیز

ضاخص

بار عاملی استاوذارد

t-value

مذیزیت ي رَبزی

آلفای کزيوباخ
1/121

سؤال 21

1/216

سؤال 26

1/116

11/192

سؤال 22

1/116

11/211

سؤال 26

1/111

11/912

سؤال 22

1/111

11/126

سؤال 21

1/122

11/111

سؤال 29

1/112

11/662

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

شکل  .2تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد پزداسش(فزایٌد) الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
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همساض هدصٍض وا تطاتط تا  1288/922تِزست آهسُ است ،تا تَختِ تتِ ستغح هؼٌتازاضی  0/0001زض
سغح اعویٌاى  99زضغس هؼٌازاض است .ايي همساض ًطاى زٌّسُ تطاظش پتايیي هتسل استت .زض هتسل
پژٍّطی اضائِ ضسُ ،همساض وای زٍ تِ زضخِ آظازی تطاتط تا  3/521تتِزستت آهتسُ وتِ زض هحتسٍزُ
هداظ لطاض زاضز .همساض  RMSEAتطاتط تا  0/085تِ زستت آهتسُ وتِ اظ همتساض تَغتیِ ضتسُ 0/8
وَچه تط است ٍ ًطاى اظ تطاظش تاالی هسل تا زازُّای خوغآٍضی ضسُ زاضز .ضتاذع تطاظًتسگی
افعايطی ( )IFIتطاتط تا  ،0/976ضاذع تطاظًسگی ٌّدتاض يافتتِ ( )NFIتطاتتط تتا  ،0/943ضتاذع
تطاظًسگی تغثیمی ( )CFIتطاتط تتا  ،0/988ضتاذع ًیىتَيی تطاظًتسگی ( )GFIتطاتتط تتا ٍ 0/903
ضاذع ذَتی تطاظًسگی تؼسيل ضسُ ( )AGFIتطاتط تا  0/849تِ زست آهسُ؛ تٌاتطايي ضاذعّای
تطاظش زض حس هغلَب لطاض زاضز ٍ ًطاى زٌّسُ تطاظش هٌاسة هسل است .ختسٍل  6ذالغتِای اظ
همازيط تَغیِ ضسُ ضاذع ّای تتطاظش ٍ همتازيط هطتاّسُ ضتسُ ٍ همتازيط ضتطاية استتاًساضز ٍ
ضطاية هؼٌازاضی هتغیطّا ضا ًوايص هیزّس.
جدٍل  .7آستاًِ هَرد پذیزش ٍ هقادیز هشاّدُ شدُ شاخصّای بزاسش در پزسشٌاهِ
وام ضاخص

مقذار تًصیٍ ضذٌ

مقذار مطاَذٌ ضذٌ در پژيَص حاضز
2/661

وسبت کای دي بٍ درجٍ آسادی
ریطٍ خطای میاوگیه مجذيرات تقزیبی ()RMSEA

کمتز اس 1/1

1/116

ضاخص وزم ضذٌ بزاسوذگی ()NFI

بیطتز اس 1/9

1/922

ضاخص بزاسوذگی تطبیقی ()CFI

بیطتز اس 1/9

1/911

ضاخص ویکًیی بزاسوذگی)(GFI

بیطتز اس 1/9

1/912

ضاخص خًبی بزاسوذگی تعذیل ضذٌ)(AGFI

بیطتز اس 1/1

1/129

تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد بزٍىداد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
ضىل ضواضُ  3ذطٍخی ًطم افعاض ًطم افعاض زض تحلیتل ػتاهلی تايیتسی پطسطتٌاهِ تُؼتس تتطٍى زاز ضا
ًوايص هی زّس .زض ًتايح تحلیل ػاهلی تأيیسی ضطاية استاًساضز ٍ ضتطاية هؼٌتازاضی اضائتِ ضتسُ
است .تِ عَض ولی لسضت ضاتغِ تیي ػاهل (هتغیط پٌْاى) ٍ هتغیط لاتل هطاّسُ تِ ٍسیلِ تتاض ػتاهلی
ًطاى زازُ هیضَز .تاض ػاهلی همساضی تیي غفط ٍ يه استت .اگتط تتاض ػتاهلی ووتتط اظ  0/3تاضتس؛
ضاتغِ ضؼیف زض ًظط گطفتِ ضسُ ،تاض ػاهلی تیي  0/3تا  0/6لاتل لثَل ٍ اگط تعضي تتط اظ  0/6تاضتس
هغلَب است.

زضيايی ضاّثطزی آخا

زض هسل ػاهلی پژٍّصّ ،وِ همازيط تِغیط اظ سؤالّای  68 ٍ 64زاضای ضطاية استاًساضز تاالتط اظ
 0/3تَزُ وِ ًطاى اظ تطاظش هٌاسة هسل ػاهلی زاضز ،لصا سؤال ّای يازضسُ حتصف ضتسًس .خْتت
افعايص تطاظش هسل تا تَخِ تِ همازيط پیطٌْازی ًطمافعاض السام تِ اضثاعساظی هسل ضسُ است.
خسٍل  8تاضّای ػاهلی استاًساضز ٍ ضطاية هؼٌازاضی ستؤاالت ًطتاى هتی زّتس زاضای تتاض ػتاهلی
هٌاسة تَزُ ٍ ضطاية هؼٌازاضی آى ّا ًیع هؼٌازاض است .همازيط آلفای وطًٍثاخ ًیع تتطای ّتط هتغیتط
هحاسثِ ضسُ وِ ّوگی تاالتط اظ ّ 0/7ستٌس؛ تٌاتطايي پايايی پطسطٌاهِ ًیع تأيیس هیضَز.
جدٍل ً .8تایج تحلیل ػاهلی تاییدی هَلفِ ٍاسطِای اس بُؼد بزٍىداد الگَ بِػٌَاى ًوًَِ
متغیز

ضاخص

بار عاملی استاوذارد

t-value

آلفای کزيوباخ
1/119

ياسطٍای
سؤال 26

1/112

سؤال 22

1/126

16/222

سؤال 26

1/126

16/191

سؤال 22

1/111

12/621

تطضسی ضاذعّای تطاظش ًیع همازيط هغلَتی ضا ًوايص هیزّتس .زض هتسل ػتاهلی هتَضز تطضستی
همساض هدصٍض وا تطاتط تا  10/35تِ زست آهسُ است وِ زض سغح اعویٌاى  99زضغس هؼٌتازاض استت.
ايي همساض ًطاى اظ تطاظش پايیي هسل زاضز .همساض هدصٍض وا تطاظش ضسُ وِ اظ تمسین هدصٍض وا تتط
زضخِ آظازی تِ هحاسثِ هیضَز تطاتط تا  2/034تِ زست آهسُ وِ زض هحسٍزُ تَغیِ ضسُ لطاض زاضز.
همساض  RMSEAتطاتط تا  0/071تِ زست آهسُ وِ اظ همساض تَغیِ ضتسُ  0/1وَچتهتتط استت ٍ
ًطاى اظ تطاظش تاالی هسل تا زازُّای خوتغآٍضی ضتسُ زاضز .ضتاذع تطاظًتسگی افعايطتی ()IFI

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

شکل  .3تحلیل ػاهلی تأییدی بُؼد بزٍىداد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
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تطاتط تا  ،0/942ضاذع تطاظًسگی ٌّداض يافتِ ( )NFIتطاتط تا  ،0/962ضاذع تطاظًتسگی تغثیمتی
( )CFIتطاتط تتا  ،0/924ضتاذع ًیىتَيی تطاظًتسگی ( )GFIتطاتتط تتا  ٍ 0/971ضتاذع ذتَتی
تطاظًسگی تؼسيل ضسُ ( )AGFIتطاتط تا  0/842تِ زست آهسُ است؛ تٌاتطايي ضاذعّتای تتطاظش
هسل ًیع همازيط هغلَتی ضا ًوايص هیزّس .هیتَاى گفت سؤاالت هَضز ًظط اظ لسضت تثیتیي ذتَتی
تطذَضزاضًس.
جدٍل  .9آستاًِ هَرد پذیزش ٍ هقادیز هشاّدُ شدُ شاخصّای بزاسش در پزسشٌاهِ
وام ضاخص

مقذار تًصیٍ ضذٌ

وسبت کای دي بٍ درجٍ آسادی

مقذار مطاَذٌ ضذٌ در پژيَص حاضز
6/111

ریطٍ خطای میاوگیه مجذيرات تقزیبی ()RMSEA

کمتز اس 1/1

1/111

ضاخص وزم ضذٌ بزاسوذگی ()NFI

بیطتز اس 1/9

1/926

ضاخص بزاسوذگی تطبیقی ()CFI

بیطتز اس 1/9

1/962

ضاخص ویکًیی بزاسوذگی)(GFI

بیطتز اس 1/9

1/911

ضاخص خًبی بزاسوذگی تعذیل ضذٌ)(AGFI

بیطتز اس 1/1

1/126

شٌاسایی ػَاهل الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
لثل اظ آظهَى فطضیِّای تحمیك ،الظم است تطضسی گطزز آيا هَلفِّای ضٌاستايی ضتسُ زض ازتیتات
تحمیك ٍ ضٍش زلفی ،زض خاهؼِ هَضز تحمیك تِ عَض ٍالغ تِ ػٌَاى ػاهل ضٌاذتِ هیضًَس يا ذیتط؟
تا تَخِ تِ ًطهال تَزى زازُّا تطای ايي آظهَى اظ «آظهَى هیاًگیي يته خاهؼتِ» استتفازُ هتیگتطزز.
فطضیِ هَضز ًظط زض ايي آظهَى تِ لطاض ظيطًس:
 :H0هؤلفِ هَضز ًظط ،تِ ػٌَاى هؤلفِای هْن زض اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی تلمی ًویگطزز.
 :H1هؤلفِ هَضز ًظط ،تِ ػٌَاى هؤلفِای هْن زض اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی تلمی هیگطزز.
زض ايي آظهَى ػسز ( 3هتَسظ) تِ ػٌَاى ػسز ٍسظ زض ًظط گطفتِ ضسُ است ٍ زض غَضتی وِ سغح
هؼٌی زاض اظ  0/05تاالتط تاضس تِ هؼٌای تأيیس  ٍ H0ضز  H1است .اگط سغح هؼٌی زاض ووتط اظ 0/05
تاضس تِ هؼٌای ضز  ٍ H0تأيیس  H1است.
ًتیدِ آظهَى ضاهل زٍ ذطٍخی هیتاضس .ذطٍخی اٍل (خسٍل ً )10طاى زٌّسُ هحاستثات ٍ آهتاض
تَغیفی فطضیِ هطتَط است وِ ّواًغَض وِ هطاّسُ هیگطزز تِ تطتیتة تؼتساز زازُّتا ،هیتاًگیي،
اًحطاف هؼیاض ٍ ذغای هؼیاض اًساظُگیطی ضا ًطاى هیزّس.

پزداسش(فزایىذ)

بزيوذاد

هؼیار

هیاًگیي
1/16122
1/12222

تؼداد

هیاًگیي

ویزيی اوساوی

212

2/1111

1/21121

بزوامٍ درسی

212

2/6212

1/61226

فضا ي تجُیشات آمًسضی ي پزيرضی

212

2/6961

1/21226

1/12291

بًدجٍ ي اعتبارات

212

2/2696

1/29196

1/12166

معیطت ي رفاٌ

212

2/2619

1/21661

1/12221

مذیزیت ي رَبزی

212

2/2191

1/66212

1/12111

بزوامٍَای آمًسضی

212

2/6296

1/62691

1/12622

بزوامٍَا ي فعالیتَای پژيَطی

212

2/1169

1/11661

1/12222

بزيوذاد ياسطٍای

212

2/1122

1/69661

1/12212

بزيوذاد وُایی

212

2/2912

1/61222

1/12262

ذطٍخی زٍم (خسٍل  )11هطتَط تِ آهاض استٌثاعی است ٍ ًتايح آظهَى ضا اضائِ هیًوايس.
جدٍل ً .11تیجِ آسهَى فزضیِ اٍل
Test Value=3
ابؼاد اصلی

زضًٍساز

پطزاظش(فطايٌس)

هؤلفِ

هیاًگیي

ًیطٍی اًساًی

42/832

305

0/0001

1/17358

1/2059

1/4384

تطًاهِ زضسی

37/109

305

0/0001

1/24837

1/1822

1/3146

37/100

305

0/0001

1/29512

1/2264

1/3638

تَزخِ ٍ اػتثاضات

33/796

305

0/000

1/35923

1/2801

1/4384

هؼیطت ٍ ضفاُ

39/278

305

0/0001

1/35893

1/2909

1/4270

هسيطيت ٍ ضّثطی

43/267

305

0/0001

1/37913

1/3164

1/4419

تطًاهِّای آهَظضی

39/257

305

0/0001

1/26953

1/2059

1/3332

فضتتتا ٍ تدْیتتتعات
آهَظضی

تطًاهِ ّتا ٍ فؼالیتت

آسادی

هؼٌی

حد

حد باال

داری

پاییي

26/450

305

0/0001

1/17588

1/0884

1/2634

تطًٍساز ٍاسغِای

34/474

305

0/0001

1/17358

1/1066

1/2406

تطًٍساز ًْايی

41/504

305

0/0001

1/39158

1/3256

1/4576

پژٍّطی
تُطًٍساز

آهارُ t

درجِ

سطح

اختالف

فاصلِ اطویٌاى%95

زضيايی ضاّثطزی آخا

ابؼاد اصلی

دريوذاد

هؤلفِ

اًحزاف

خطای هؼیار

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

جدٍل  .11هحاسبات ٍ آهار تَصیفی آسهَى هقایسِ هیاًگیي یک جاهؼِ
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خسٍل تاال (خسٍل ضواضُ ً )11طاى هیزّس وِ سغح هؼٌیزاضی توام هتغیطّا ووتط اظ  0/05استت.
تٌاتطايي زض ّوِ ػَاهل فطؼ  H0ضز ٍ  H1هَضز تأيیس استّ .وچٌیي اظ آًدا وِ حس تاال ٍ پتايیي
ّط زٍ هثثت ّستٌس ،تٌاتطايي هیاًگیي تسست آهسُ اظ هیاًگیي هَضز آظهتَى (هیتاًگیي  )3تتعضيتتط
است .ايي ًتیدِ تیاًگط ايي است وِ اظ ًظط پاسرگَياى تواهی ػَاهل تاال زاضای اّویتت ظيتازی زض
الگَی اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی تَزُ ٍ هیتَاى تِ ػٌَاى هَلفِّای هْن زض الگَ زض ًظط گطفت.
تِ ػثاضت زيگط زض غَضت ػسم تَخِ تِ ايي ػَاهل هوىتي استت الگتَی اضظيتاتی ویفیتت زچتاض
آسیة گطزز .خسٍل  9آهاض تَغتیفی هَلفتِ ّتای اتؼتاز ضا ًستثت تتِ اّویتت ّتط هؤلفتِ اظ ًظتط
پاسرگَياى ًطاى هیزّس .تیطتطيي هیاًگیي هطتَط تِ هؤلفِ تطًٍساز ًْتايی تتا همتساض  4/39تتَزُ ٍ
ووتطيي هیاًگیي ًیع هطتَط تِ هؤلفِ ًیطٍی اًساًی تا همساض  4/17است .ػالٍُ تتط آى زازُّتا ًطتاى
هیزّس وِ تیطتطيي اًحطاف هؼیاض ضا هؤلفِ تَزخِ ٍ اػتثتاضات تتا همتساض  0/926زاضتتِ ٍ ووتتطيي
اًحطاف هؼیاض ًیع هؤلفِ ًیطٍی اًساًی تا همساض  0/478زاضز .تط ّویي هثٌا تیطتطيي ٍاضياًس هطتتَط
تِ تَزخِ ٍ اػتثاضات تا همساض  ٍ 0/479ووتطيي همساض ٍاضياًس ًیع هطتَط تِ هؤلفِ ًیطٍی اًساًی تا
همساض  0/229است.
رتبِبٌدی اّویت هَلفِّای ابؼاد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
تطای ضتثِتٌسی هؤلفِّای تحمیك ٍ تؼییي هیعاى اّویت ّتط وتسام اظ آىّتا تتِ هتسل ستاذتِ ضتسُ
هطاخؼِ هیضَز .اظ آًدا وِ تاضّای ػاهلی ًطاى زٌّسُ اّویت ّط يه اظ هؤلفِّا تَزُ لصا اضخحیت
ّط هؤلفِ ضا همساض تاض ػاهلی آى ًطاى هیزّس.
جدٍل  .12رتبِبٌدی اّویت هَلفِّای ابؼاد الگَی ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی
ابؼاد

زضًٍساز

پطزاظش(فطايٌس)

هؤلفِ

بار ػاهلی ٍضغ
هَجَد

رتبِ

بار ػاهلی ٍضغ
هطلَب

رتبِ

هؤلفِ ًیطٍی اًساًی

0/773

زٍم

0/688

پٌدن

تطًاهِ زضسی

0/766

سَم

0/768

سَم

فضا ٍ تدْیتعات آهَظضتی
ٍ ...

0/746

چْاضم

0/810

زٍم

تَزخِ ٍ اػتثاضات

0/803

اٍل

0/867

اٍل

هؼیطت ٍ ضفاُ

0/693

پٌدن

0/764

چْاضم

هسيطيت ٍ ضّثطی

0/764

سَم

0/823

اٍل

پژٍّطی
تطًٍساز

تطًٍساز ٍاسغِای

0/866

اٍل

0/843

زٍم

تطًٍساز ًْايی

0/821

زٍم

0/902

اٍل

ًتایج تحلیل ػاهلی تأییدی

1

تطای تػوین گیطی زض هَضز هغلَب يا ًاهغلَب تَزى هسل ،تايس تِ تطذی ضاذعّا تَخِ ًوَز .اظ
خولِ آى ،ضاذعّای تطاظش ولی هدصٍض وا است وِ زض هسل ٍضؼیت هغلَب تطاتتط ٍ 930/861
زض هسل ٍضؼیت هَخَز تطاتط  1124/405است .سايط ضاذعّتای ولتی تتطاظش تتطای الگَّتای
اًساظُگیطی(تحلیل ػاهلی تأيیسی) تا استفازُ اظ ًطمافعاض آهَس هحاسثِ ضسُ وِ زض ظيط آهسُ است.

شکل  .4هدل ساختاری ٍضؼیت هَجَد هؤلفِّای هْن در ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی

1- Confirmatory factor analysis

زضيايی ضاّثطزی آخا

تطًاهتتِّتتا ٍ فؼالیتتتّتتای

0/871

اٍل

0/817

زٍم

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

تطًاهِّای آهَظضی

0/795

زٍم

0/756

سَم
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شکل  .5هدل ساختاری ٍضؼیت هطلَب هؤلفِّای هْن در ارسیابی کیفیت ًظام آهَسشی

ضطاية استاًساضز زض ٍالغ تیاًگط ضطاية هسیط يا تاضّای ػاهلی استاًساضز تیي ػاهل ّا ٍ ًطتاًگطّا
هی تاضٌس .تطای زاضتي ضٍايی تايس تیي ّط ستاظُ ٍ ضتاذع ّتای آىّ ،وثستتگی هؼٌتازاضی ٍختَز
زاضتِ تاضس .ايي ّوثستگی تِ ٍسیلِ همازيط هؼٌازاضی سٌدیسُ هی ضَز .زض هسل ػاهلیّ ،وِ همتازيط
ضطاية استاًساضز تاالتط اظ  0/4تَزُ وِ ًطاى اظ تطاظش هٌاسة زاضز ٍ ًیاظ تِ حتصف ّتیچ ستؤالی
ًیست .خْت افعايص تطاظش هسل تا تَخِ تِ همازيط پیطٌْازی ًطمافعاض السام تِ اضثاعساظی گطزيس.
جدٍل  .13آستاًِ هَرد پذیزش ٍ هقادیز هشاّدُ شدُ شاخصّای بزاسش در پزسشٌاهِ
وام ضاخص

مقذار

مقذار مطاَذٌ ضذٌ

مقذار مطاَذٌ ضذٌ

تًصیٍ ضذٌ

در يضعیت مطلًب

در يضعیت مًجًد

1/612

2/161

وسبت کای دي بٍ درجٍ آسادی

1/119

1/116

ضاخص وزم ضذٌ بزاسوذگی ()NFI

بیطتز اس 1/9

1/916

1/921

ضاخص بزاسوذگی تطبیقی ()CFI

بیطتز اس 1/9

1/921

1/912

ضاخص ویکًیی بزاسوذگی)(GFI

بیطتز اس 1/9

1/966

1/916

ضههاخص خههًبی بزاسوههذگی تعههذیل

بیطتز اس 1/1

1/161

1/122

ریطههٍ خطههای میههاوگیه مجههذيرات

کمتز اس 1/1

تقزیبی

ضذٌ

ّسف پژٍّص حاضط ،ضٌاسايی اتؼاز ،هَلفِّا ٍ ضاذعّای اضظياتی ویفیت ًظام آهَظضی افستطی
ًساخا است ٍ زض آى تالش ضسُ ًگاّی خاهغ ،والى ٍ ولًگط تِ هَضَع ضَز ٍ هسائل تتِغتَضت
ّوِخاًثِ ٍ اظ ظٍايای هرتلفی زيسُ ضَز .تا تَخِ تِ يافتِّا ٍ ًتايح ،ستؤاالت تحمیتك پاستد زازُ
ضسُ است .پژٍّص حاضط تِهٌظَض تثییي آهاضی ضاذعّای الگَی اضظياتی ویفیت ًظتام آهتَظش
افسطی ًیطٍی زضيايی ضاّثطزی وِ اظ هثاًی ًظطی ٍ تطویة آى تا ضٍش زلفتی اظ ذثطگتاى ،حاغتل
ضسًس؛ يافتِ ّای تحمیك ًیع زض ّنسَيی ،تىویتل ٍ تأيیتس استٌاز تاالزستتیً ،ظطيتات ٍ تحمیمتات
زيگطاى ،ضاذعّای الگَ ضا تا ٍضؼیت تَهیساظی تطای ًیطٍی زضيايی ضاّثتطزی تتِزستت آٍضزُ
است .اظ ًظط هحتَا ٍ ًطاى زازى ايٌىِ آيا زازُّای حاغل اظ ايي پژٍّص تا ساذتاض ػاهلی ٍ هتسل
ًظطی تِ زست آهسُ تطاظش هٌاسثی زاضز؛ اظ تحلیل ػاهلی تأيیسی استفازُ ضسُ ٍ تتِ ٍستیلِ آى تتِ
تطضسی ٍ تأيیس ًظطی اتؼاز زضًٍساز ،پطزاظش (فطايٌس) ٍ تطًٍساز الگَ پطزاذتِ ضس .تتا تطضستیّتای
اًدام ضسُ زض ضاتغِ تا سَالّا پس اظ اػتثاضسٌدی تَستظ استاتیس ٍ ذثطگتاى زض لالتة  3تُؼتس9 ،
هَلفِ ٍ  59ضاذع زستِتٌسی ضسًس .سپس آظهَى همايسِ هیتاًگیي اًدتام ضتس ٍ ًطتاى زاز توتام
ػَاهل زاضای اّویت تاال تَزُ ٍ تط ايي هثٌا ًیع ضتثِتٌسی ضسًس.
خْت تؼییي اٍلَيت هؤلفِّا تط اساس ضطية اّویت؛ هؤلفِّای تُؼس زضًٍساز الگَی تِزست آهسُ
اظ ضٍش آظهَى همايسِ هیاًگیي تِتطتیتة اٍلَيتت ،تَزختِ ٍ اػتثتاضات ،هؼیطتت ٍ ضفتاُ ،فضتا ٍ
تدْیعات آهَظضی ٍ پژٍّطی ،تطًاهِ زضسی ٍ ًیطٍی اًساًی است .هؤلفِّای تُؼس پطزاظش الگتَی
تِزست آهسُ تِتطتیة اٍلَيت ،هسيطيت ٍ ضّثطی ،تطًاهِّای آهَظضی ٍ تطًاهتِّتا ٍ فؼالیتتّتای
پژٍّطی است .هؤلفِّای تُؼس تطًٍساز الگَی تِ زست آهسُ تِ تطتیةًْ ،ايی ٍ ٍاسغِای است.
ايي هَلفِّا تا ًظط تسیاضی اظ غاحةًظطاى ٍ واضضٌاساى ٍ ّوچٌیي يافتِّای تحمیمات زيگتطاى اظ
خولِ ضاذعّای ٍظاضت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍضی  ،1383تاظضگاى  ،1382ضاهطا ٍ وَهتاض ،2016
يَال ٍ اخول ٍ ضحواى  ،2016ستاضی ٍ ّوىتاضاى  ،2016هْطهحوتسی  ،1384فتحتی ٍاخاضگتاُ ٍ
ّوىاضاى  ،1389ساوی  ،1384غازلی ٍ ّوىاضاًص  ،1396غالهؼلی يَستلیاًی ٍ ّوىتاضاى ،1395
غازلی ٍ ّسايتی ٍ هیثالیفط  ،1396هه.گطی  ،2003هحوس ػلی خَازی تتَضا ٍ ّوىتاضاى ،1390
ػٌايتی ًَييفط ٍ ّوىاضاى  ،1390ضاّطضايی ّ ،1389وسَ تَزُ است.
زض ضاتغِ تا تُؼتس زضًٍتساز ،هَلفتِ ًیتطٍی اًستاًی؛  13ضتاذع تتسٍيي ضتسُ وتِ اظ هیتاى آىّتا،
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ضاذع ّای ضغس پَضص ساذتاض ساظهاًی واضوٌاى هطاوع آهَظضی ٍ هیاًگیي هؼسل زيپلن پصيطفتتِ
ضسگاى تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ ضاذعّتای ضتطية اضتتغال ظتاّطی ٍ ٍالؼتی واضوٌتاى
آهَظضی ٍ فطغتّای هغالؼاتی استفازُ ضسُ اػضای ّی ت ػلوی حصف ضسًس .زض اضتثاط تا هَلفِ
تطًاهِّای زضسی؛  12ضاذع تسٍيي ضسُ وِ اظ هیاى آًْا ،ضاذعّای ًسثت وتتابّتای زضستی
خسيسالتالیف ٍ تاظًگطی ضسُ تِ ول وتابّای زضسی ٍ تٌاسة حدن هحتَای آهَظضی ٍ پطٍضضتی
تا ظهاى آهَظش تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ ضاذعّای ًططيات ووه آهَظضی زض زستتطس ٍ
ساػات زضياًَضزی زض هست زٍضُ تحػیل حتصف ضتسًس .زض اضتثتاط تتا هَلفتِ فضتا ٍ تدْیتعات
آهَظضی؛  9ضاذع تتسٍيي ضتسُ وتِ اظ هیتاى آًْتا ،ضتاذعّتای ستطاًِ فضتای آظهايطتگاّی
زاًطدَياى ٍ سطاًِ فضای آهَظضی ویفی زاًطدَياى تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ ضتاذعّتای
سطاًِ فضای وتاتراًِای زاًطدَياى ٍ تؼساز وتاب ترػػتی حتصف ضتسًس .زض اضتثتاط تتا هَلفتِ
تَزخِ ٍ اػتثاضت؛  3ضاذع تسٍيي ضسُ وِ اظ هیاى آىّتا ضتاذعّتای ختصب ٍ تٌاستة ستْن
تَزخِ فؼالیتّای پطٍضضی اظ ول اػتثاضات ًساخا ٍ ختصب ٍ تٌاستة ستْن تَزختِ فؼالیتتّتای
پطٍضضی اظ ول اػتثاضات ًساخا تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ هَلفتِ هؼیطتت ٍ ضفتاُ؛  3ضتاذع
تسٍيي ضسُ وِ اظ هیتاى آىّتا ضتاذعّتای تطذتَضزاضی واضوٌتاى آهَظضتی اظ اهىاًتات ازاضی ٍ
تاسیسات هاًٌس ظهیي ،ذاًِ ساظهاًی ًٍ ٍ ...سثت هیاًگیي حمتَق ٍ هعايتای واضوٌتاى آهَظضتی تتِ
سايط واضوٌاى تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ لیىي زض هَلفِّتای اذیتطّ ،تیچوتسام اظ ضتاذعّتا
حصف ًطسًس.
زض ضاتغِ تا تُؼس پطزاظش (فطايٌس) ،هَلفِ هسيطيت ٍ ضّثطی؛  9ضتاذع تتسٍيي ضتسُ وتِ اظ هیتاى
آىّا ،ضاذعّای ضضايت ضغلی واضوٌاى تٍِيژُ اػضای ّی تػلوی هطاوع آهَظضتی ٍ ًظتاضت ٍ
اضظضیاتی هَثط ٍ هستوط اظ ػولىطز واضوٌاى آهَظضی ٍ السام اغالحی هطتثظ ،تیطتطيي تاض ػاهلی ضا
زاضتٌس ٍ ضاذعّتای حوايتت ّی تت ضئیستِ ًتساخا اظ فطهاًتسّاى هطاوتع آهَظضتی ٍ حوايتت
فطهاًسّاى آهَظضی اظ ذاللیت ٍ ًَآٍضی حصف ضسًس .زض اضتثاط تا هَلفِ تطًاهِّتای آهَظضتی؛ 6
ضاذع تسٍيي ضسُ وِ اظ هیاى آىّا ،ضاذعّای تٌاسة فَق تطًاهِّای آهَظضی ٍ پطٍضضتی تتا
اّساف ٍ هاهَضيت ًساخا ٍ هغلَتیت ظهاىتٌسی والسّای آهَظضی تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ
ضاذعّای تٌاسة ظهاى والسّای واضگاّی ٍ آظهايطگاّی زاًطدَياى ٍ يىساى تَزى زستطستی
تِ والسّای تطتیتی حصف ضسًس .زض اضتثاط تا هَلفِ تطًاهِّا ٍ فؼالیتّای پژٍّطتی؛  5ضتاذع
تسٍيي ضسُ وِ اظ هیاى آًْا ،ضاذعّای ًسثت وتة تالیفی ٍ تطخوِ واضوٌاى آهَظضی ٍ واضتستت

زض ضاتغِ تا تُؼس تطًٍساز ،هَلفِ ٍاسغِای؛  5ضاذع تسٍيي ضس وتِ اظ هیتاى آىّتا ،ضتاذعّتای
هیاًگیي هست ظهاى تحػیل زاًصآهَذتگاى ٍ ًطخ لثَلی زاًطدَياى تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتتٌس
ٍ ضاذعّای ًطخ ضّايی اظ ذسهت زاًطدَياى حصف ضس .زض اضتثاط تا هَلفِ ًْتايی؛  5ضتاذع
تسٍيي ضس وِ اظ هیاى آًْا ،ضاذعّای ّواٌّگی زاًصآهَذتگاى تا اّساف ٍ هاهَضيتّای ًتساخا
ٍ هَفمیت زض زستیاتی زاًصآهَذتگاى تِ اّساف ػلوی ٍ ترػػی تیطتطيي تاض ػاهلی ضا زاضتٌس ٍ
ضاذع پاسرگَيی ًیاظّای ضغلی افسطی ًساخا اظ عطيك زاًصآهَذتگاى حصف ضس.
ب) پیطنهاد

ضايستِ است وِ ضاذعّايی وِ تاالتطيي تاض ػاهلی ضا زض ّط هَلفِ زاضتٌس؛ زض واًَى تَخِ
سیاستگصاضیّای آهَظضی لطاض تگیطًسً .یطٍی زضيايی زض پاسد تِ همتضیات ،زض غسز تاظًگطی ٍ
تغییطاتی لطاض گیطز وِ سثة تْثَز ٍضؼیت آهَظضی ضَز .اظ اييضٍ پیطٌْازّايی اضائِ ضسُاًس:
 ّواٌّگی تیطتط هؼاًٍتّای شیضتظ ستازّای ًساخا ٍ تاالتط زض پیازُساظی ٍ اخطای الگَیتِزست آهسُ ٍ تحمك اّساف هَضز ًظط تحمیك ،تا تَخِ تِ اتؼاز ،هَلفِّا ٍ ضاذعّای تِزست
آهسُ ٍ ّوچٌیي تْطُگیطی اظ يافتِّای حاغل اظ تحمیك اًدام ضسُ زض زاًطگاُ ٍ هطاوع آهَظضی
وِ تطای حل هسائل هَخَز زض سغَح هرتلف تػوینساظی ٍ تػوینگیطی تِواض گطفتِ ضَز.
 ايداز اًغثاق ّط چِ تیطتط تطًاهِّای زضسی ٍ هحتَای زضٍس تا اّساف ٍ هاهَضيتّای ًساخا. اضظياتی هستوط ضطية واضايی زضًٍی ًظام آهَظضیّ ،وچٌیي هیعاى لثَلی فطاگیطاى ،هیعاى اضتمایتحػیلی فطاگیطاى ٍ هیاًگیي عَل تحػیل زاًصآهَذتگاى.
 اضظياتی هستوط هیعاى زستیاتی زاًصآهَذتگاى تِ اّساف اًضثاعی ٍ اذاللی ،تؼْسی ٍ هس َلیتی،ػلوی ٍ ترػػیّ ،وچٌیي اختواػی ضا تا ٍيژگیّای تطتیتی ٍ آهَظضی هَضز اًتظاض ًساخا.
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ضا زاضتٌس ٍ ضاذع ًسثت زاًطدَياى پژٍّطگط تِ ول زاًطدَياى زاًطگاُ حصف ضس.

اضائِ الگَی هغلتَب اضظيتاتی ویفیتت ًظتام آهَظضتی افستطی ًیتطٍی

يافتِ ّای پژٍّطی زض زاًطگاُ زض سغَح هرتلف تػوینساظی ٍ تػوینگیطی تیطتطيي تاض ػتاهلی
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