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علی نصراصفهانی
فضَ ّيأت فلوي زاًكىسُ فلَم ازاضي ٍ التهاز زاًكگاُ انفْاى ،انفْاى ،ايطاى
تاضيد زضيافت * 91/2/4 :تاضيد پصيطـ91/9/10 :

چکیده
ّسف اظ اًدام ايي تحميك تحليل تأثيط هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي تط فولىطز ًَآٍضاًِ زض قطوت ايطاى زاضٍ هيتاقس .تحميك حاضط اظ لحاػ
ّسف ،اظ ًَؿ واضتطزي ٍ اظ لحاػ ضٍـ ،تَنيفي -پيوايكي اؾت .خاهقِ آهاضي ايي تحميك قاهل ً 210فط اظ واضوٌاى قطوت ايطاى زاضٍ اؾت ،وِ اظ تيي
آًْا ً 136فط تِ فٌَاى ًوًَِ تا اؾتفازُ اظ خسٍل هَضگاى تطاي يه زٍضُ  6هاُ اٍل ؾال  1391اًتراب قسًس .تا ايي ٍنف ق يَُ ًوًَ ِگي طي تحمي ك،
عثمِاي اؾت .خْت خوـآٍضي زازُّا ،اظ پطؾكٌاهِ هسيطيت ويفيت خاهـ اظ وَيلِ ق اپيطٍ ()2002؛ پطؾك ٌاهِ ي ازگيطي ؾ اظهاًي اظ ضٍزظ ٍ ّوى اضاى
( ٍ )2008پطؾكٌاهِ فولىطز ًَآٍضاًِ اظ پطاخَگَ ٍ ؾَّال ( ،)2003اؾتفازُ قس .ضٍايي پطؾكٌاهِّا تَؾظ خوقي اظ اؾتازاى زاًكگاّي هَضز تأيي س ل طاض
گطفت .ؾپؽ تطاي تقييي افتثاض ؾاظُ اظ تحليل فاهلي تأييسي اؾتفازُ قس وِ ًتايح حاوي اظ ايي تَز وِ تاض فاهلي توام گَيِّا تاالي  0/05تَز وِ ًكاى
اظ ضٍايي هٌاؾة اتعاض ؾٌدف تَز .پايايي آًْا ًيع تا هحاؾثِ ضطية آلفاي وطًٍثاخ تطاي پطؾكٌاهِ اٍل 0/91؛ ت طاي پطؾك ٌاهِ زٍم  ٍ 0/87پطؾك ٌاهِ
ؾَم  0/89تسؾت آهس .تا اؾتفازُ اظ ّوثؿتگي پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى ذغي ٍگام تِ گام تَؾظ ًطمافعاض  SPSSزازُّاي تحميك ه َضز تدعي ِ ٍ تحلي ل
لطاض گطفتٌسً .تايح تحميك ًكاى زاز وِ تيي فقاليتّاي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي ،ت يي ي ازگيطي ؾ اظهاًي ٍ فولى طز ًَآٍضاً ِ ٍ ت يي
هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضزّ .وچٌيي ًتايح ًكاى زاز وِ يازگيطي ؾاظهاًي زض اضتثاط هياى هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ
فولىطز ًَآٍضاًِ ًمف تقسيل وٌٌسُ ضا زاضز ٍ .اثط هسيطيت ويفيت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضاًِ ضا واّف هيزّس .اظ ؾَي زيگط زض ايي تحميك خْ ت آظه َى
هسل هفَْهي تحميك اظ هسل هقازالت ؾاذتاضي اؾتفازُ قس وِ ًتايح حاوي اظ تطاظـ هغلَب هسل تَز ٍ تِ ّويي زليل تِ فٌَاى هسل تدطتي اضائِ قسُ
اؾت.
واژههای کلیدی :هسيطيت ويفيت خاهـ ،يازگيطي ؾاظهاًي ،فولىطز ًَآٍضاًِ ،هسل هقازالت ؾاذتاضي ،قطوت ايطاى زاضٍ.
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 -1مقدمه
هسيطيت ويفيت خاهـ يىي اظ واهلتطيي ٍ واضاتطيي فلؿفِّاي هسيطيتي اؾت وِ تِ ًحَ قايؿتِاي هثاح ويفي ت ٍ ضض ايت
هكتطي ضا زض تط زاضز .زض زًياي اهطٍظ اظ يه ؾَ ضلاتتّاي هلي ،هٌغمِاي ٍ تيي الوللي تؿياض قسيس ٍ تٌگاتٌگ ٍ اظ ؾ َي زيگ ط
تغييط ٍ تحَالت زض تىٌَلَغيً ،ياظ تاظاض ٍ ...تؿياض ؾطيـ ٍ پطقتاب تَزُ ٍ هؿلواً تدعيِ ٍ تحليل ،قٌاذت ن حيح ٍ ت ِو اضگيطي
هٌاؾة هثاحثي اظ لثيل  TQMهيتَاًس ضاّگكا تاقسً .گطـّاي هتفاٍت تِ هفَْم  TQMهٌدط تِ تقاضيف هرتلفي اظ آى قسُ
اؾت ،ؾاظهاى تييالوللي اؾتاًساضز TQM )2005(2ضٍيىطز هسيطيتي يه ؾاظهاى اؾ ت ،و ِ هتوطو ع ت ط ضٍي ويفي ت ت ط پاي ِ
هكاضوت تواهي افضاي ؾاظهاى ٍ ّسف زؾتياتي تِ هَفميت عَالًي هست ،اظ عطيك ضض ايتهٌ سي هك تطياى ٍ هٌتف ـ ؾ اذتي
تواهي افضاي ؾاظهاى ٍ تِعَض ولي خاهقِ اؾت .ؾطيٌيَاؾاى TQM )2008(3يه فلؿفِ اؾت وِ هتقْس تِ ضضايت هك تطياى ٍ
تْثَز هؿتوط اؾت .آًتًَي ٍ ّوىاضاى TQM )2002(4هٌدط تِ افعايف هكاضوت واضوٌاى ،تْثَز ضٍات ظ ،اف عايف تَلي س ،تْث َز
ويفيت ٍ واّف زٍتاضُواضي ،افعايف ضضايت هكتطي ،واّف ّعيٌِّاي ًاقي اظ ويفيت ضقيف ٍ تْثَز هعيت ضلاتتي ه يق َز.
ضاّوي )2004(5افتماز زاضز وِ  TQMيه ضٍيىطز هسيطيتي تطاي تْثَز فولىطز ؾاظهاًي ،تِ ذهَل فولىطز ًَآٍضاًِ ت ِق واض
هيضٍز .تِ فميسُ تؿياضي اظ پػٍّكگطاى اؾتطاتػي  TQMتِن َضت ت المَُ ات عاض هفي سي ت طاي پ طٍضـ ي ازگيطي ٍ اف عايف
هعيتّاي ضلاتتي ؾاظهاىّا اؾتٌّ .طپَض ٍ اؾسي)2012(6؛ لي ٍ ّوىاضاى )2011(7شو ط وطزً س و ِ  TQMضاتغ ِ ًعزيى ي ت ا
يازگيطي ؾاظهاًي زاضز ٍ زضيافتٌس وِ يازگيطي ؾاظهاًي يىي اظ زؾتاٍضزُّاي  TQMهيتاقس .غًگ ٍ ّوىاضاى )2009(8يازگيطي
ؾاظهاًي 9فطآيٌسي پَيا اؾت وِ ؾاظهاى ضا لازض هيؾاظز تا تِ ؾطفت تا تغييط ؾاظگاضي ياتس .ايي فطآيٌس قاهل تَليس زاًف خسي س،
هْاضتّا ٍ ضفتاضّا هيقَز .يازگيطي ؾاظهاًي ضاُ انلي ايداز واض زاًكي ٍ تْثَز واضايي ؾاظهاى اؾت .پؽ يه ؾ اظهاى هَف ك
تايس زض يازگيطي ،پَيا تاقس .تايس گفت اظ زيسگاُ ّاي هرتلف تِ يازگيطي ؾاظهاًي پطزاذتِ قسُ اؾت ،تا يه زيسگاُ اؾ تطاتػيه ٍ
تط عثك ًؾط هَضگاى ٍ ّوىاضاى )1998(10يازگيطي ؾاظهاًي هيتَاًس تاف تؿْيل ضٍـّا ٍ فطآيٌ سّاي ً َيي ؾ اظهاًي ،ت طاي
يازگيطي ٍ تغييط قَزّ .وچٌيي وطٍؾاى ٍ ّوىاضاى )1995(11زضيافتٌس وِ اؾتطاتػي يازگيطي ؾاظهاًي ٍ فطٌّگ ؾاظهاًي تايس ت ا
هحيظ ؾاظهاى تغثيكپصيط تاقس ٍ اگط چٌيي تاقس اگاى ٍ ّوىاضاى )2004(12فطٌّگّايي وِ ي ازگيطي ؾ اظهاًي ضا اضتم ا زٌّ س،
تاف تْثَز يازگيطي فطزي ،گطٍّي ٍ ؾاظهاًي هيقًَس .پطيؿىيل ٍ ت َضؼً )1999(13ي ع زضيافتٌ س و ِ تَؾ قِ ي ه فطٌّ گ
يازگيطي ؾاظهاًي ًياظهٌس تطلطاضي اّساف ؾاظهاًي ضٍقي ،فطٌّگ هكاضوت ٍ اضتثاط هي اى ظيطؾيؿ تنّ اي ؾ اظهاًي ؾ اذتاض ٍ
فطٌّگ اؾت .اظ زيسگاُ ؾيؿتواتيه هي تَاى گفت يازگيطي ؾاظهاًي هفْ َهي پَياؾ ت و ِ ت ِ ت سضيح اظ ي ازگيطي ف طزي ت ِ
يازگيطي ؾاظهاًي تغييط هيياتس .اظ زيسگاُ فطآيٌسي ٍ تطعثك ًؾط الگطا ٍ چي َا )2008(14ي ازگيطي ؾ اظهاًي فطآيٌ سي اؾ ت و ِ
ؾاظهاىّا اظ عطيك آى ياز هيگيطًس ٍ ايي يازگطفتي تِ هقٌي ّطگًَِ تغييط زض هسلّاي ؾاظهاًي اؾت وِ هٌدط تِ تْثَز يا حف ؼ
فولىطز ؾاظهاى هيقَز .اٍواؾا ٍ ٍيويؿتط )2000(15تِ زليل ًياظ ؾاظهاىّا تِ ؾاظگاضي ت ا تغيي طات هحيغ ي ،هفْ َم ي ازگيطي
ؾاظهاًي تِعَض ضٍظافعًٍي ضايح قسُّ ،واًغَض وِ يازگيطي تطاي ضقس افطاز ضطٍضي اؾت ،تطاي ؾاظهاى ًي ع اّوي ت زاضز ّطچٌ س
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يازگيطي ؾاظهاًي تيف اظ هدوَؿ تَاى يازگيطي افطاز اؾ ت .هك ايري ٍ فؿ ىطي ً ػاز اهي طي )2010(16تَاً ايي زض ي ازگيطي
واضوٌاى تاف افعايف خصب ٍ زضًٍيؾاظي اعالفات زاذلي قطوت هيقَز .زٍزگؿَى ٍ )1993(17تاف تْثَز تَاًايي ؾاظهاى زض
يازگيطي ٍ اضتما فقاليتّاي ًَآٍضاًِ ،واضايي ٍ اثطتركي ًيع هيقَز .ضٍزاض هل ٍ زيسّ )2004(18وچٌيي تأثيط هثثت ي ت ط تَؾ قِ
هحهَالت خسيس ٍ ًَآٍضي زاضز .عثك ًؾط ًيىَهطام ٍ هقتَفي )2011(19قطوتّايي وِ گطايف تِ يازگيطي زاضًس لازضً س هح يظ
تيطًٍي ضا تطاي وكف پاضازاينّاي تىٌَلَغيىي خسيس ،وٌىاـ ٍ تطضؾي وٌٌس وِ ايي فول هٌدط تِ ًَآٍضي ه يق ًَس .تٌت يؽ ٍ
ّوىاضاى )2002(20يازگيطي ؾاظهاًي هيتَاًس ًَآٍضي ضا زض ؾاظهاىّا تحطيه وٌس ٍ زض هحيظّاي هتالعن ٍ هتغيط تاف حف ؼ
هعيتّاي ضلاتتي گطززًَ .آٍضي 21هيتَاًس زض ؾِ حَظُ ولي اتفاق تيفتس :هحهَل ،فطآيٌس ٍ ؾاظهاى ٍ ،هيت َاى آى ضا اي ي گًَ ِ
تقطيف وطز :يه ايسُ ،هحهَل يا فطآيٌس ،ؾيؿتن يا زؾتگاّي اؾت وِ تَؾظ فطز ،گطٍّي اظ هطزم ،تركي اظ نٌقت ،يا ت ِع َض
ولي خاهقِ ٍ ًَ ،خسيس تلمي قَز .عثك گفتِ آفَا )1988(22اظ هٌؾط هحهَلًَ ،آٍضي يقٌي اؾتفازُ اظ اتعاضّاي ًَيي تىٌَلَغيه ٍ
زاًف تاظاض تطاي اضائِ ٍ فطضِ هحهَل يا ؾطٍيؿي ًَ تِ هكتطياى .ذليل )2000(23اظ هٌؾ ط فطآيٌ سيَ ً ،آٍضي يقٌ ي هدوَف ِ
فولياتي وِ اظ پطزاظـ ايسُ قطٍؿ قسُ ٍ ؾطاًدام ت ِ تَلي س ٍ فطض ِ هحه َل ي ا ذ سهت خسي س ت ِ ت اظاض هٌتْ ي ه يق َز.
زاهاًپَض )1998(24اظ هٌؾط ؾاظهاًيًَ ،آٍضي فثاضت اؾت اظ تطويثي اظ تَؾقِ ٍ پيازُؾاظي ايسُّاي خسيس ،هحهَالت ،ؾيؿتنّا ٍ
تىٌَلَغيّاي هٌثـٍ .ي هقتمس تَز وِ زض تاظاضّاي ضلاتتي ،قطوتّ ا تاي س زاً ف ذ َز ضا ت طاي تغثي كپ صيطي ت ا هحه َل ٍ
تىٌَلَغي خسيس افعايف زٌّس ٍ زائواً ايي زاًف ضا زض تيي تواهي واضوٌاى تؿْين وٌٌس .وو اًي ٍ فؿ ىطي )2012(25ق يَُّ اي
تيقواضي ٍخَز زاضز وِ تٍِؾيلِ آًْا ًَآٍضي عثمِتٌسي هيقَز ٍ هْوتطيي ايي عثمِتٌسيّا ًَآٍضي ت اظاض هحه َل ٍ ً َآٍضي
تىٌَلَغيىي اؾتًَ .آٍضي تاظاض هحهَل تط عطاحي هحهَل ،هغالقِ ٍضقيت تاظاض ،تثليغ ٍ تطلي تأويس زاضز ٍ ًَآٍضي تىٌَلَغيىي
وِ قاهل همسهاتي ٍ پيكطفت فطآيٌس هٌْسؾي ،تحميك ٍ تاوي س ت ط تره مّ اي حطف ِاي ٍ زاً ف ن ٌقتي اؾ ت .اٍلؿ اى ٍ
ّوىاضاى )2012(26اوٌَى يه تح لاتل تَخِي ايي اؾت وِ چگًَِ فولىطز ًَآٍضاًِ ؾٌديسُ هيق َز .ي ه همي اؼ ؾ ٌدف
فيٌي تطاي فولىطز ًَآٍضاًِ هقوَالً اضظياتي تقساز حك اذتطاؿ وؿة قسُ ،گعاضقات هٌتكط قسُ ٍ پطٍغُّاي خسي س ته َية ق سُ
اؾت .يه همياؼ شٌّي همايؿِ ويفيت ٍ هيعاى واضوطز هحهَالت ٍ فطآيٌ سّاي خسي س ق طوت ت ا ضلث ا ٍ ّوچٌ يي ؾ ٌدف
فولىطز ًَآٍضاًِ تطاؾاؼ ؾْن تاظاض ٍ هيعاى قْطت قطوت اؾت.
تِ ّطحال تا تَخِ تا هغالة فَق ٍ تطضؾي ؾيط تحَل هسيطيت ويفيت خاهـ ًكاى هيزّس وِ هسيطيت ويفيت ضيكِ زض ي ازگيطي
زاضز ٍ .قطوتّايي وِ TQMضا تِواض هيگيطًس ًؿثت تِ ؾايط قطوتّا ،گطايف تيكتطي ت ِ ي ازگيطي زاضً س .ي ازگيطي هٌك أ
انلي هعيت ضلاتتي ٍ فاهلي تطاي تغييط اؾت ،تٌاتطايي يه ؾاظهاى تايس تا اؾتمطاض فَاهل تؿْيل وٌٌسُ يازگيطي ٍ تط عطف وطزى
هَاًـ يازگيطي ظهيٌِ ضا تطاي ًكط ٍ ًواي  TQMآهازُ وٌس .اظ عطفي ٍ اظ آًدا وِ ؾاظهاىّا تطاي زؾتياتي تِ هعيت ضل اتتي ،زض
تاظاضّايي وِ تا قتاب تؿياض زض حال تغييط ّؿتٌس ًياظهٌس تَؾقِ ًَآٍضي تىٌَلَغيىي ٍ چطذِ وَتاُتط فو ط هحه َل ّؿ تٌس ٍ اظ
آًدا وِ يازگيطي تاف اضتما فقاليتّاي ًَآٍضاًِ ًيع هيقَز ٍ ويفيت يىي اظ ان َل تقي يي وٌٌ سُ هَفمي ت زض زض هح يظّ اي
ضلاتتي اؾت .زض ًتيدِ قطوتّاي هرتلف هيتَاًٌس اظ عطيك تَليس هدسز هحهَالت تِعَض هؿتوط ٍ هسيطيت ويفيت ،هعيتّاي
ضلاتتي ذَز ضا حفؼ ًوايٌس ٍ تِ تما ،ضقس ٍ ؾَزآٍضي ذَز ازاهِ زٌّس .لصا تطاي اثطتركي ؾ اظهاىّ ا تَخ ِ ت ِ هف اّين ،TQM
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يازگيطي ٍ ًَآٍضي اظ اّويت تِ ؾعايي تطذَضزاض اؾتّ .واًغَض وِ ؾاتيف ٍ ؾطيٌيَاؾ اى )2010(27هقتمسً س و ِ ضٍاج ٍ اق افِ
 TQMزض ؾاظهاى تاف ايداز ؾيؿتن ٍ فطٌّگ (يازگيطي) ؾاظهاًي هيقَز ٍ ًَآٍضي ضا افعايف هيزّس .لصا تا تَخِ ت ِ ّ سف
ايي تحميك ،وِ تِ تطضؾي تحليل تأثيط هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ ي ازگيطي ؾ اظهاًي ت ط فولى طز ًَآٍضاً ِ زض ق طوت اي طاى زاضٍ
هيپطزاظز ،هحمميي ًيع تِزًثال پاؾد تِ ايي پطؾف ّؿتٌس وِ آيا هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي تط فولى طز ًَآٍضاً ِ
زض قطوت ايطاى زاضٍ تأثيط زاضز؟ ياذيط؟
تا تَخِ تِ هغالة فَق ًوًَِاي اظ تحميماتي ضا وِ زض ضاتغِ تا هَضَؿ تحميك زض زاذل ٍ ذاضج وكَض ن َضت گطفت ِ اؾ ت ،ت ِ
قطح ظيط هيتاقس :فاضؾيداًي ٍ ؾويقي ًيؿتاًي ( )1389تِ تطضؾي ًمف يىپاضچگي تيي  ٍ TQMهسيطيت تىٌَلَغي زض تقي يي
فولىطزّاي ويفيت ٍ ًَآٍضي (پػٍّكي زض هَضز قطوتّاي تَليسي اؾتاى هطوعي) پطزاذتٌسً .تايح ًكاى زاز و ِ  TQMزاضاي
لسضت پيف تيٌي لَي تطاي فولىطزّاي ويفي ؾاظهاى اؾت ٍلي ّيچگًَِ ضاتغِ هكرم ٍ لاتل تَخْي تا فولىطزّاي ً َآٍضي
ًساضزّ .وچٌيي هسيطيت ًَآٍضي خاهقِ ) (TIMزاضاي لسضت پيفتيٌي تطاي فولىطزّاي ويفي ؾ اظهاى اؾ تٍ ،ل ي ق ست آى
ًؿثت تِ  TQMزض زضخات پايييتطي لطاض زاضز ،تا ايي ٍخَز زاضاي ضاتغِ لَيتطي تطاي پيفتيٌي فولىطزّاي ًَآٍضي ؾ اظهاى
اؾت .زض ًْايت اييوِ  TIM ٍ TQMزاضاي ضاتغِ ّوثؿتگي تا يىسيگط ّؿتٌس ،هْوتطيي ًتيدِ تسؾت آهسُ اظ اي ي پ ػٍّف
ايي اؾت وِ هسيطيت تىٌَلَغي ٍ تحميك ٍ تَؾقِ هٌاتقي هٌاؾة تطاي واضتطز تِ ّوطاُ ٍ تا ّواٌّگي تا  TQMهيتاق ٌس و ِ
ًتيدِ ايي تقاهل اضتماي فولىطزّاي ويفيت ٍ ،هْوتط اظ آى تمَيت فولىطزّاي ً َآٍضي زض ؾ اظهاىّ ا اؾ ت .حؿ يي تيگ ي ٍ
ّوىاضاى ( )1388تِ تطضؾي يازگيطي ؾاظهاًي اظ عطيك حلمِّاي وٌتطل ويفيت زض قطوتّاي لغق ِؾ اظي ايطاً ي پطزاذتٌ س ٍ
زضيافتٌس وِ ايداز حلمِّاي وٌتطل ويفيت زض قطوتّاي لغقِؾاظي ايطاًي هيتَاًس اتعاض هٌاؾثي تطاي ٍضٍز ت ِ تطذ ي تغيي طات
ؾاظهاًي ٍ هىول يازگيطي ؾاظهاًي تطذاؾتِ اظ هحتَاي  TQMتاقس .تَولي ( )1380تِ تطضؾي ًمف خَايع ويفيت زض ي ازگيطي
ؾاظهاًي (تا تأويس تط ٍاحسّاي تحت پَقف ٍظاضت زفاؿ) پطزاذتٍ .ي زضيافت وِ ّن هقياضّ ا ٍ اضظـّ اي هح َضي ح اون ت ط
خَايع ويفيت ٍ ّن ًؾامّا ٍ فطآيٌسّاي حاون تط خ َايع ويفي ت هَخ ة تمَي ت ي ازگيطي ؾ اظهاًي ه يق ًَس .خيوٌ ع ٍ ؾ اًع
ٍال )2011(28تِ تطضؾي ضاتغِ ًَآٍضي ،يازگيطي ؾاظهاًي ٍ فولىطز پطزاذتٌسً .تايح ًكاى زاز و ِ ي ازگيطي ؾ اظهاًي ٍ ً َآٍضي
ضاتغ ِ هثث ت ٍ هقٌ ازاضي ت ا ّ ن زاضً س ٍ اي ي زٍ فاه ل ضاتغ ِ هثث ت ٍ هقٌ ازاضي ت ا فولى طز وؿ ة ٍ و اض زاضزّ .اً گ ٍ
ّوىاضاى )2011(29تِ تطضؾي تأثيط يازگيطي ؾاظهاًي ٍ  TQMتط فولىطز ًَآٍضي پطزاذتٌسً .ت ايح ًك اى زاز و ِ  TQMزاضاي
اثطات هثثت ٍ هقٌازاضي زض يازگيطي ؾاظهاًي زاضزّ .وچٌ يي  ٍ TQMي ازگيطي ؾ اظهاًي ،اث طات هثث ت ٍ هقٌ ازاضي ت ط ضٍي
فولىطز ًَآٍضي زاضًس .ؾاتيف ٍ ؾطيٌيَاؾاى )2010(30تِ تطضؾي ضاتغِ ت يي َ ً ٍ TQMآٍضي پطزاذتٌ سً .ت ايح ًك اى زاز و ِ
ًَ ٍ TQMآٍضي تا ّن ضاتغِ هقٌازاضي زاضًس .گيثل ٍ ّوىاضاى )2009(31تِ تطضؾي تأثيط  TQMتط ًَآٍضي پطزاذتٌسً .تايح ًكاى
زاز وِ  TQMتط ًَآٍضي تأثيط زاضزٍ .اًگ ٍ اليٌگط )2008(32تِ تطضؾي يازگيطي ؾاظهاًي ٍ فولىطز ًَآٍضي پطزاذتٌسً .تايح ًكاى
زاز وِ يازگيطي ؾاظهاًي ضاتغ ِ هقٌ ازاضي ت ا فولى طز ً َآٍضي زض زٍ ؾ غح فولى طز ً َآٍضي ف طزي ٍ ؾ اظهاًي زاضز .الگ ط ٍ
قيَا )2008(33تِ تطضؾي تأثيط لاتليت يازگيطي ؾاظهاًي تط فولىطز ً َآٍضي هحه َل پطزاذتٌ سً .ت ايح ًك اى زاز و ِ ي ازگيطي
ؾاظهاًي تط فولىطز ًَآٍضي هحهَل تأثيط زاضز .واؾتا ٍ خيويٌع )2008(34تِ تطضؾي اثطات  TQMتط يازگيطي ؾاظهاًي پطزاذتٌ س،
ًتايح ًكاى زاز وِ  TQMتط يازگيطي تأثيط زاضز .زيٌِ ٍ ّوى اضاى)2006(35؛ َّّاً گ ٍ ّوى اضاى )2006(36ت ِ تطضؾ ي ت أثيط
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تحليل ًمف تقسيل وٌٌسگي يازگيطي ؾاظهاًي زض ضاتغِ تيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ (هغالقِ هَضزي :قطوت ايطاى زاضٍ)

 TQMتط ًَآٍضي پطزاذتٌسً .تايح ًكاى زاز وِ  TQMتط ًَآٍضي تأثيط زاضز .ؾيٌگ ٍ اؾويت )2004(37ت ِ تطضؾ ي ضاتغ ِ ت يي
ًَ ٍ TQMآٍضي پطزاذتٌسً .تايح ًكاز زاز وِ  TQMاثطات هثثت ٍ هقٌازاضي تط ضٍي ًَآٍضي زاضًس .پطاخَگَ ٍ ؾَّال)2004(38
تِ تطضؾي قيَُّاي چٌسي تقسي  TQMزض تقييي ويفيت فولىطز ٍ ًَآٍضي زض نٌايـ اؾ تطاليا پطزاذتٌ سً .ت ايح ًك اى زاز و ِ
 TQMاظ تقس قيَُّاي هىاًيىي ٍ اضگاًيه ،ضاتغِ هقٌازاضي تا ويفيت فولى طز ٍ ً َآٍضي زاضز .اٍ ّوچٌ يي زضياف ت و ِ تق س
هىاًيىي  TQMتا ويفيت فولىطز ٍ تقس اضگاًيىي تا فولىطز ًَآٍضي زض اضتثاط اؾ ت .پطاخَگ َ ٍ ؾ َّال )2003(39ت ِ تطضؾ ي
ضاتغِ تيي قيَُّاي  ،TQMويفيت فولىطز ،ويفيت ٍ فولىطز ًَآٍضي زض نٌايـ اؾتطاليا پطزاذتٌسً .تايح ًكاى زاز وِ  TQMتا
ويفيت هحهَل ٍ فولىطز ًَآٍضي هحهَل ضاتغِ هثثت ٍ هقٌا زاضي زاضز ،اها زضيافتٌس و ِ هي عاى اي ي ضاتغ ِ زض تطات ط ويفي ت
هحهَل تيكتط اؾتّ .وچٌيي ضاتغِ هقٌازاضي تيي فولىطز ويفيت ٍ فولىطز ًَآٍضي ٍخَز زاضز.
فطضيات تحميك :تا تَخِ تِ پيكيٌِ تحميك ٍ ّوچٌيي هسل هفَْهي اضائِ قسُ ،چْاض فطو انلي زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت:
فطضيِ اٍل :تيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضز.
فطضيِ زٍم :تيي يازگيطي ؾاظهاًي ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضز.
فطضيِ ؾَم :تيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضز.
فطضيِ چْاضم :يازگيطي ؾاظهاًي زض اضتثاط هاتيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ًمف تقسيل وٌٌسُ ضا زاضز.
H3
عملکرد نوآورانه
ًَآٍضي زض تَليس هحهَل
ًَآٍضي زض فطآيٌس
ًَآٍضي زض ؾاظهاى

H2

یادگیری سازمانی
فطٌّگ يازگيطي
اؾتطاتػيّاي يازگيطي

H4

H1

مدیریت کیفیت جامع
حوايت هسيطاى اضقس
هكاضوت واضوٌاى
تَؾقِ ٍ تْثَز هؿتوط
 ف
هكتطي هساضي

ر
ًوَزاض قواضُ ( :)1هسل هفَْهي تحميك

ه

 .2مـواد و روشهـا
ايي پػٍّف اظ ًؾط ّسف اظ ًَؿ "تحميمات واضتطزي" اؾ ت ٍ اظ ًؾ ط ًح َُ گ طزآٍضي زازُّ ا ،اظ ً َؿ "تحميم ات تَن يفي-
گ
پيوايكي" اؾت .اظ آًدا وِ هحمميي تِ زًثال تقييي ضاتغِ ّوثؿتگي تيي هتغيطّاي تحميك ّؿتٌس ،ايي تحميك اظ ًَؿ "تحميم ات
ّوثؿتگي" اؾت .خاهقِ آهاضي زض ايي پػٍّف تا تَخِ تِ هتغيطّاي تحميك ،توام واضوٌاى قطوت ايطاى زاضٍ تَزًس وِ تقساز آًْا
ً 210فط تَز .ضٍـ ًوًَِگيطي تهازفي عثمِاي تَز تا ايي ٍنف حدن ًوًَِ آهاضي تا تَخِ تِ خسٍل هَضگاى  136تسؾ ت آه س.
ی
اظ پطؾكٌاهِ هسيطيت ويفيت خاهـ وَيل ِ ق اپيطٍ ،)2002(40و ِ هك تول ت ط  16ؾ ؤال؛ پطؾك ٌاهِ ي ازگيطي ؾ اظهاًي ضٍزظ ٍ
ّوىاضاى ،)2008(41وِ هكتول تط  9ؾؤال ٍ پطؾكٌاهِ پطاخَگَ ٍ ؾَّال )2003(42وِ قاهل  16ؾؤال تَز اتِ فٌَاى اتعاض ان لي
گطزآٍضي زازُّا هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت .زض ايي پػٍّف خْت تقييي ضٍايي اتعاض اًساظُگيطي ،اتتسا پطؾكٌاهِّاي اؾتاًساضز تِواض
د
گطفتِ قسُ ،تا اؾتفازُ اظ ؾايط هغالقات اًدام قسُ ٍ ازتيات هطتثظ تا هَضَؿ تحميك تَهيؾ اظي ق سُ ٍ ؾ پؽ ت َاى ؾ ٌدف
ذهيهِّاي هَضز ًؾط زض پطؾكٌاهِ تَؾظ خوقي اؾتازاى زاًكگاّي هَضز تأييس لطاض گطفت ،ؾپؽ ت طاي تقيگيي افتث اض ؾ اظُ اظ
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تحليل فاهلي تأييسي اؾتفازُ قس وِ ًتايح حاوي اظ ايي تَز وِ تاض فاهلي توام گَيِّا تاالي  0.05تَز وِ ًكاى اظ ضٍايي هٌاؾة
اتعاض ؾٌدف تَز .تِ هٌؾَض تقييي پايايي (لاتليت افتواز) پطؾكٌاهِ ،ؾاظگاضي زضًٍي آى تا ووه ً طماف عاض  ٍ SPSSت ا ض طية
آلفاي وطًٍثاخ تطاي فَاهل هرتلف پطؾكٌاهِ تِ قطح خ سٍل ق واضُ ( )1تسؾ ت آه س .ض طاية آلف اي وطًٍث اخ ًك اى زاز و ِ
پطؾكٌاهِّا اظ پايايي ٍ لاتليت افتواز تااليي تطذَضزاض ّؿتٌس.
خسٍل قواضُ (ً :)1تايح هحاؾثِ ضطية آلفا

آلفاي وطًٍثاخ

هسيطيت ويفيت خاهـ
0/91

فَاهل پطؾكٌاهِ
يازگيطي ؾاظهاًي
0/87

فولىطز ًَآٍضاًِ
0/89

پايايي ول فَاهل
0/93

 .3نتایـج و بحـث
زض ايي پػٍّف خْت تدعيِ ٍ تحليل فطضيات پػٍّف اظ ًطمافعاض  ٍ SPSSاًدام آظهَى ّوثؿتگي پيطؾَى ٍ ضگطؾيَى ذغ ي
گام تِ گام اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ًتايح حانل زض خسٍل قواضُ (ً )2كاى زازُ قسُ اؾت .اظ عطفي خْ ت تؿ ت ه سل هفْ َهي
تحميك اظ ًطمافعاض ليعضل اؾتفازُ قسُ اؾت.
خسٍل قواضُ ( :)2ضٍاتظ تيي هتغيطّا ٍ تطضؾي فطضيات

فرضیات

 Rهمساض
ً Fؿثت

فطضيِ اٍل
ذغي (هؿتمين)
%5
136
0/639
0/408
0/404

فطضيِ زٍم
ذغي (هؿتمين)
%5
136
0/414
0/171
0/165

فطضيِ ؾَم
ذغي (هؿتمين)
%5
136
0/365
0/133
0/127

قطح
ًَؿ اضتثاط
ؾغح ذغا
تقسازN
 Rهمساض
 R2همساض

92/498

27/710

20/643

 βتتا

0/639

0/414

0/365

0/000

0/000

0/000

%95
H1

%95
H1

%95
H1

2

P-value
ؾغح اعويٌاى
فطضيِ تأييس قسُ

فطضيِ چْاضم
گام تِ گام (هؿتمين)
%5
136
0/434
0/189
0/176
15/451
يازگيطي 0/305
0/170 TQM
يازگيطي 0/003
0/096 TQM
%95
H1

 -1يافتِّاي حانل اظ تطضؾي فطضيِ اٍل تياًگط آى اؾت وِ :تيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي تا تَخ ِ ت ِ ؾ غح
هقٌازاضي  ٍ 0/000ؾغح ذغاي لاتل لثَل ( ٍ )%5تا اعويٌاى  %95زاضاي ضاتغِ هقٌازاضي تا ّن هيتاقٌس .يقٌي فطض يِ  H1و ِ
تياًگط ٍخَز اضتثاط اؾت هَضز تأييس لطاض هيگيطز.
 -2يافتِّاي حانل اظ تطضؾي فطضيِ زٍم تياًگط آى اؾت وِ :تيي ي ازگيطي ؾ اظهاًي ٍ فولى طز ًَآٍضاً ِ ت ا تَخ ِ ت ِ ؾ غح
هقٌازاضي  ٍ 0/000ؾغح ذغاي لاتل لثَل ( ٍ )%5تا اعويٌاى  %95زاضاي ضاتغِ هقٌازاضي تا ّن هيتاقٌس .يقٌي فطض يِ  H1و ِ
تياًگط ٍخَز اضتثاط اؾت هَضز تأييس لطاض هيگيطز.
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 -3يافتِّاي حانل اظ تطضؾي فطضيِ ؾَم تياًگط آى اؾت وِ :تيي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ت ا تَخ ِ ت ِ ؾ غح
هقٌازاضي  ٍ 0/000ؾغح ذغاي لاتل لثَل ( ٍ )%5تا اعويٌاى  %95زاضاي ضاتغِ هقٌازاضي تا ّن هيتاقٌس .يقٌي فطض يِ  H1و ِ
تياًگط ٍخَز اضتثاط اؾت هَضز تأييس لطاض هيگيطز.
 -4يافتِّاي حانل اظ تطضؾي فطضيِ چْاضم تياًگط آى اؾت وِ :يازگيطي ؾاظهاًي زض اضتث اط ه اتيي ه سيطيت ويفي ت خ اهـ ٍ
فولىطز ًَآٍضاًِ ًمف تقسيل وٌٌسُ ضا زاضز.
تا تَخِ تِ فطضيِ اٍل هسيطيت ويفيت خاهـ تِ تٌْايي ٍاضز هقازلِ قسُ وِ ضاتغِ آى تا يازگيطي ؾاظهاًي  0/639اؾ ت ٍ اظ ًؾ ط
آهاضي ّن هقٌازاض اؾت ٍ تا تَخِ تِ فطضيِ زٍم يازگيطي ؾاظهاًي تِ تٌْايي ٍاضز هقازلِ قسُ وِ ضاتغ ِ آى ت ا فولى طز ًَآٍضاً ِ
 0/414اؾت ٍ اظ ًؾط آهاضي ّن هقٌازاض اؾت ٍ .تا تَخِ تِ فطضيِ ؾَم هسيطيت ويفيت خاهـ ت ِ تٌْ ايي ٍاضز هقازل ِ ق سُ و ِ
ضاتغِ آى تا فولىطز ًَآٍضاًِ  0/365اؾت ٍ اظ ًؾط آهاضي ّن هقٌازاض اؾت .زض ًْايت ٍلتي و ِ زض ي ازگيطي ؾ اظهاًي ّو طاُ ت ا
هسيطيت ويفيت خاهـ ٍاضز هقازلِ هيقَز ضاتغِ آًْا ضٍي ّن تا فولىطز ًَآٍضاًِ  0/434اؾت ٍ اظ ًؾط آهاضي ّن هقٌازاض اؾ ت ٍ
ًكاى هيزّس ّوپَقي زاضًس چَى زض ايي هحاؾثات ضٍي ّن تيكتطيي اثط ضا تط فولىطز ًَآٍضاً ِ ،ي ازگيطي ؾ اظهاًي زاضز ٍ اث ط
هسيطيت ويفيت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضاًِ ضا واّف هيزّس زض ايي هحاؾثات ضاتغِ يازگيطي ؾاظهاًي تا فولى طز ًَآٍضاً ِ 0/305
اؾت ٍ هقٌازاض ّن ّؿت ٍ ضاتغِ هسيطيت ويفيت خاهـ تا فولىطز ًَآٍضاًِ تِ 0/170واّف يافتِ اؾت ٍ تمطيثاً هقٌازاض ًيؿت .لصا
فطضيِ چْاضم تأييس هيقَز.
ًوَزاض قواضُ ( :)2هسل هقازلِ ؾاذتاضي اؾتاًساضز هسيطيت ويفيت خاهـ )(TQM؛ يازگيطي ؾاظهاًي( ٍ (OLفولىطز ًَآٍضاًِ )(IP

ًوَزاض قواضُ ( :)3ضطاية هقٌازاضي تيي هسيطيت ويفيت خاهـ)(TQM؛ يازگيطي ؾاظهاًي ( ٍ (OLفولىطز ًَآٍضاًِ )(IP

ًتايح حانل ًكاى هيزّس وِ همساض واي اؾىَيط  ٍ 182/912ؾغح هقٌيزاضي  0/05هقٌازاضي ًكسُ اؾت ،تا تَخِ تِ ايٌىِ اگط
همساض واي اؾىَيط هقٌازاضي تاقس ًكاى زٌّسُ تفاٍت تيي هسل ٍ زازُّا اؾت ٍ ًكاى زٌّسُ تطاظـ ضقيف هسل هيتاقس .ل صا زض
ايي تحميك تا تَخِ تِ فسم هقٌيزاضي آظهَى واي اؾىَيط هي تَاى فٌَاى زاقت وِ هسل اظ تطاظـ لات ل لث َل تطذ َضزاض ت َزُ
اؾتّ .وچٌيي قاذم ضيكِ ذغاي هياًگيي هدصٍضات تمطية ) ٍ ،(RMSEق اذم تطاظً سگي) ،(GIFت ِ تطتي ة ت ا هم سيط
ً 0/91 ٍ 0/047كاى زٌّسُ اًغثاق هغلَب تيي هسل ؾاذتاضي قسُ (هسل تِ تهَض زضآهسُ) تا زازُّ اي تدطت ي ف طاّن گطزي سُ
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اؾت ٍ هي تَاى الگَي هٌاؾة ضا تطاي ؾاذتاض هطتثظ تا فولىطز ًَآٍضاًِ فٌَاى ًوَز اظ ايي ضٍ ت ا تأوي س ت ط هق ازالت ؾ اذتاضي،
الگَيي هٌاؾة زض ظهيٌِ فولىطز ًَآٍضاًِ عطاحي گطزيسُ ٍ تطاظـ هغلَب ،هقطف الگَياتي هقازالت ؾاذتاضي ت ا تاوي س ت ط اتق از
هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي ٍ تا فولىطز ًَآٍضاًِ زض قطوت ايطاى زاضٍ اؾت.
خسٍل قواضُ ( .)3اثطات هؿتمين ٍ غيطهؿتمين ٍ ول هتغيطّا تط يىسيگط

روابط

OL
IP
IP

TQM
OL
TQM

اثرات مستقیم
ضطية
ؾاذتاضي
0/73
0/54
0/67

T

هقٌازاضي

6/42
5/37
4/35

هقٌازاضي
هقٌازاضي
هقٌازاضي

اثرات غیرمستقیم
ضطية
ؾاذتاضي
------0/54

T

هقٌازاضي

------5/37

------هقٌازاضي

اثرات کل
ضطية
ؾاذتاضي
0/73
0/54
0/36

T

هقٌازاضي

6/42
5/37
23/35

هقٌازاضي
هقٌازاضي
هقٌازاضي

تطاؾاؼ اعالفات خسٍل قواضُ ( ،)3اثط هؿتمين هتغيط هسيطيت ويفيت خاهـ تط يازگيطي ؾاظهاى0/73 ،اؾت ٍ تا تَخِ تِ آهاضُ T

ايي ضطية هقٌازاض اؾت .هالحؾِ هيگطزز وِ هتغيط هسيطيت ويفيت خاهـ ،اثط غيطهؿتميوي تط يازگيطي ؾاظهاًي ً ساضز .زض ازاه ِ
اثط هؿتمين هتغيط يازگيطي ؾاظهاًي تط فولىطز ًَآٍضاًِ تطاتط  0/54ؾٌديسُ قس ٍ تا تَخِ تِ آهاضُ  Tايي تأثيط هقٌ ازاض اؾ ت ،ت اظ
ّن هالحؾِ هيگطزز وِ هتغيط يازگيطي ؾاظهاًي ،اثط غيطهؿتميوي تط فولىطز ًَآٍضاً ِ ً ساضز ٍ ،زض ًْاي ت اث ط هؿ تمين هتغي ط
هسيطيت ويفيت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضاًِ ،تطاتط  0/67هيتاقس وِ تا تَخِ تِ آه اضُ  Tاي ي ض طية هقٌ ازاض ه يتاق س .اظ عطف ي
هالحؾِ هيگطزز وِ هتغيط هسيطيت ويفيت خاهـ اثط غيطهؿتميوي تط فولىطز ًَآٍضاًِ ،تطاتط  0/54زاضز ،وِ تا تَخِ تِ آهاضُ  Tايي
ضطية ًيع هقٌازاض هيتاقس .اث ط ول هتغيط هسيطيت ويفيت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضاًِ تطاتط  0/36هيتاقس وِ هقٌازاض اؾت.
ّواًغَض وِ گفتِ قس ّسف اظ ايي تحميك ،پاؾد تِ ايي پطؾف تَز وِ آيا هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ يازگيطي ؾاظهاًي ت ط فولى طز
ًَآٍضاًِ تأثيط زاضًس؟ يا ذيط؟ ًتايح حاوي اظ آى اؾت وِ زض فطضيِ اٍل هسيطيت ويفيت خاهـ ،تطذالف ًتيدِ فاضؾيداًي ٍ ؾويقي
ًيؿتاًي ()1389؛ ضاتغِ هقٌازاضي ضا تا يازگيطي ؾاظهاًي زاضز وِ ايي ًتيدِ تا ًتايح تسؾت آهسُ زض تحميماتي و ِ تَؾ ظ حؿ يي
تيگي ٍ ّوىاضاى ()1388؛ تَولي ()1380؛ ٌّطپَض ٍ اؾ سيّ ،)2012(43اً گ ٍ ّوى اضاى ،)2011(44ل ي ٍ ّوى اضاىٍ )2011(45
واؾتا ٍ خيويٌع )2008(46اًدام قسُ اًس ،هكاتْت زاضز .هسيطيت ويفي ت خ اهـ اّوي ت فطاٍاً ي ضا زض اف عايف اذتي اض ٍ تك َيك
واضوٌاى تِ پيكٌْاز ضٍـّاي اهىاىپصيط تطاي تْثَز ويفيت ٍؽايف زاضز .هسيطيت ويفيت خاهـٌّ ،گاهي و ِ اظ عطي ك ه سيطيت
فالي ،هكاضوت واضوٌاى ،تْثَز هؿتوط ٍ هكتطيگطايي حوايت قَز ًِ تٌْا يه اتعاض هسيطيتي تطاي اضتماي ٍ تْثَز ويفيت اؾ ت
تلىِ هيتَاًس تاف اضتماي يازگيطي ؾاظهاًي قَز .لصا تَنيِ هيقَز وِ ؾاظهاى هطتَعِ تِ ايي اهطٍ ،الف تاقس .زض ازاه ِ ًت ايح
تسؾت آهسُ زض فطضيِ زٍم حاوي اظ آى اؾت وِ تيي يازگيطي ؾاظهاًي ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ اضتثاط هقٌازاضي ٍخَز زاضز؛ ايي ًتيد ِ
تا ًتايح تِ زؾت آهسُ زض تحميماتي وِ تَؾظ خيوٌع ٍ ؾ اًع ٍالّ ،)2011(47اً گ ٍ ّوى اضاى( ،)2011اليٌگ ط ،)2008(48الگ ط ٍ
قيَا ٍ )2008(49ضٍزاض هل ٍ زيس )2004(50اًدام قسُ اًس ،هكاتْت زاضز .يازگيطي ؾاظهاًي فطآيٌ س وؿ ة ٍ تَؾ قِ زاً فّ ا ٍ
لاتليتّاي خسيس اؾت ٍ ايي فطآيٌس هيتَاًس تِ اضتما فقاليتّاي ؾاظهاى هٌدط ق َز .تؿ اي )2001(51تَؾ قِ زاً ف خسي س ت ِ
تؿْيل فولىطز ًَآٍضاًِ ٍ تْثَز واضايي ،اثطتركي ٍ ،تَاًايي ًَآٍضي ووه هيوٌس .تؿْين زاًف ت ِع َض و اضا ٍ اًتم ال آى ت ِ
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افضاي ؾاظهاى ،فطنت ضا تطاي يازگيطي ٍ هكاضوت فطاّن هيوٌس ٍ ،واضوٌاى ضا زض ذلك زاًف خسيس ،واضتطز زاًف تطاي ًَآٍضي
هحهَل ٍ اًتمال زاًف تِ ّوىاضاى ،تط هياًگيعاًس .زض ًتيدِ تايس گفت وِ ؾاظهاى هطتَعِ تطاي ايٌىِ ترَاّ س تْث َز فولى طز
ًَآٍضي زؾت ياتس ،تايس تِ اٍالً فطٌّگ يازگيطي ذَز ضا تمَيت وٌس ٍ ثاًياً تِ اؾتطاتػيّاي يازگيطي ؾاظهاى تَخِ واه ل زاق تِ
تاقس .چطا وِ تِ ٍاؾغِ آًْا فولىطز ًَآٍضاًِ تْتط ايداز هيقَزً .تايح فطض يِ ؾ َم ًي ع گَي اي اي ي ٍالقي ت اؾ ت و ِ ت يي
فقاليتّاي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ ضاتغِ هقٌازاضي ٍخَز زاضز ،وِ ايي ًتيدِ تا ًتايح تسؾت آه سُ زض تحميم اتي
وِ تَؾظ ّاًگ ٍ ّوىاضاى( ،)2011ؾاتيف ٍ ؾطيٌيَاؾاى ،)2010(52گيثل ٍ ّوىاضاىَّّ ،)2009(53اًگ ٍ ّوى اضاى،)2006(54
زيٌِ ٍ ّوىاضاى ،)2006(55ؾيٌگ ٍ اؾ ويت ٍ )2004(56پطاخَگ َ ٍ ؾ َّال )2004 ٍ 2003(57اًد ام ق سُ اً س ،هك اتْت زاضز.
ّواًگًَِ وِ زض فطضيًِ 1يع تياى قس" ،هسيطيت ويفيت خاهـٌّ ،گاهي وِ اظ عطيك ه سيطيت ف الي ،هك اضوت واضوٌ اى ،تْث َز
هؿتوط ٍ هكتطيگطايي حوايت قَز ًِ تٌْا اتعاضي هسيطيتي تطاي اضتما ٍ تْثَز ويفيت اؾت"؛ لصا هيتَاى تا تَخِ تِ ايي فَاهل،
ًَآٍضي ضا زض ؾاظهاى اضتما تركيس الثتِ تا ٍاؾغِ يازگيطي ؾاظهاًي .تِفثاضتي تطاي تْثَز فولىطز ًَآٍضي زض ؾاظهاى تايس گفت وِ
اٍالً هسيطيت ويفيت خاهـ تايس تِ زضؾتي اخطا قَز ،ثاًياً ؾاظهاى تايس زاضاي فطٌّ گ ي ازگيطي هٌاؾ ة ٍ ل َي تاق س .ي ازگيطي
ؾاظهاًي ،تا ّسف ايداز افتواز هتماتل ٍ فطٌّگ تِ اقتطانگصاضي زاًف زض هياى افضاي ؾاظهاى هيتَاًس يه ًمف ٍاؾ غِاي ي
تطاي هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ تْثَز ًَآٍضي زاقتِ تاقس .زض ًْايت زض فطضيِ چْ اضم ًم ف ي ازگيطي ؾ اظهاًي زض اضتث اط هي اى
هسيطيت ويفيت خاهـ ٍ فولىطز ًَآٍضاًِ تطضؾي قس ٍ اثثات قس وِ زض ايي ضاتغِ يازگيطي ؾاظهاًي ًمف تق سيل وٌٌ سُ ضا زاضز ٍ
اثط هسيطيت ويفيت خاهـ تط فولىطز ًَآٍضاًِ ضا واّف هيزّس؛ تٌاتطايي ؾاظهاىّا تطاي اضتما ؾ غح ً َآٍضي تاي س ت ِ ي ازگيطي
ؾاظهاًي تَخِ ٍيػُاي زاقتِ تاقٌس ٍ ايي هْن ًيع هيتَاًس اظ عطيك تَخِ تِ هسيطيت ويفي ت خ اهـ تحم ك يات س .زض پاي اى ٍ ت ا
فٌايت تِ ًتايح حانل اظ هسل هقازالت ؾاذتاضي هيتَاى گفت وِ ايي ًتايح تا آظهَى ضگطؾيًَي هغاتمت زاضز ٍ تا فطض يِّ اي
تحميك تأييس هيگطزز .تِفثاضتي تأثيط هؿتمين هسيطيت ويفيت خاهـ تط يازگيطي ؾ اظهاًي ٍ ً َآٍضي ٍ ت أثيط هؿ تمين ي ازگيطي
ؾاظهاًي تط ًَآٍضي ٍ ّوچٌيي تأثيط غيطهؿتمين هسيطيت ويفيت خاهـ تط ًَآٍضي تِ تأييس ضؾ يس ٍ ت ا تأيي س اي ي ه سل هفْ َهي

تحميك ،هيتَاى آى ضا تِفٌَاى هسل تدطتي وِ هيتَاًس ضاٌّوا ٍ هثٌايي تطاي پػٍّفّاي فلوي ٍ فولي آيٌ سُ ل طاض گي طز ،در
نظر گرفت.
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