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 هدیکچ

 و یریگ هزادنا مزلتسم نآ دوبهب و تسا درکلمع ،ینامزاس یاه لیلحتو هیزجت مامت رد یلصا عوضوم هزورما    
 تخانش شهوژپ نیا فده .دشابیمن روصت لباق درکلمع تیریدم ماظن نودب ینامزاس ور نیا زا و تسا تیریدم
 مهف و جیردلاب لدم ساسارب درکلمع تیریدم یارجا دروم رد نانکراک و ناریدم زا معا هاگشناد لنسرپ هاگدید
 هاگدید توافت نینچمه و اهتنواعم و اههدکشناد هاگدید توافت شهوژپ نیا رد دشابیم اهنآ یاه هاگدید یاهتوافت
 عون زا و یمک شور ثیح زا و یدربراک فده ثیح زا شهوژپ نیا شور .تفرگ رارق یسررب دروم زین نانز و نادرم
 رد 1390 لاس رد هک دشابیم نانکراک و ناریدم هعماج ود لماش شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دشابیم یشیامیپ یفیصوت
 یا هقبط یفداصت یریگهنومن شور زا نانکراک هنومن باختنا یارب .دنشابیم راک هب لوغشم هاگشناد فلتخم یاهتمسق
 نارکوک لومرف زا هنومن مجح نییعت یارب .دش هدافتسا هداس یفداصت یریگهنومن شور زا ناریدم هنومن باختنا یارب و
 باختنا تبسن نامه هب زین هنومن هزوح ره نانکراک تبسن هب و دش صخشم هاگشناد رد هزوح 10 ًااتیاهن و دش هدافتسا

 ییایاپ و ییاور و هدش هتخاس جیردلاب لدم ساسارب هک تسا یا هیوگ 39 همانشسرپ کی اههداد یروآدرگ رازبا .دیدرگ
 شزرا اب t نومزآ نینچمه و یفیصوت یاهشور زا اههداد لیلحت هیزجت روظنم هب .تفرگ رارق یبایزرا دروم ًااددجم نآ
 یلک روط هب هک داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا یبیقعت یاهنومزآ و هناگدنچ سنایراو لیلحت ،ررکم یریگهزادنا ،تباث
 تسد هب ار لک هرمن دصرد 33 دودح یزیچ ینعی ،دومن تفایرد جیردلاب لدم زا یبسانم هرمن دهشم یسودرف هاگشناد
 درادن دوجو یرادانعم توافت ناریدم هاگدید زا درکلمع تیریدم هناگ 6 یاههفلوم یارجا ناکما نایم نینچمه ،دروآ
  .دراد دوجو درکلمع تیریدم یاه هفلؤم نیب یرادانعم توافت نانکراک هاگدید زا هک تسا یلاح رد نیا و
 .دهشم یسودرف هاگشناد ،جیردلاب موکلام یوگلا ،درکلمع تیریدم ،یجنس ناکما :اه هژاو دیلک
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 همدقم
 شزومآو شرورپ و شزومآ هب دیدش شیارگ ،ریخا نرق یعامتجا یاه ینوگرگد هعومجم رد

 و یسایس ماظن ره اب اهتلم همه و تسا یناهج و ریگارف ًاابیرقت هک یشیارگ .تسا هجوت بلاج یلاع
 و تسین لیلد یب نیا ،دنراد هجوت تیبرت هلئسم هب تفرشیپ لاح رد هچ و هتفرشیپ هچ یعامتجا
 تیساسح هب هجوت اب ار تیبرت و میلعت رما ناوتیمن نیاربانب .(3 :3190 ،یریعم) دراد صاخ یقطنم
 زا شیب تیبرت و میلعت ماظن هک تسا نیا رگنایب و درپس اطخ و شیامزآ نایرج و ردق و اضق هب نآ
 ًاامومع شرورپ و شزومآ نارظنبحاص .دشابیم دنمناوت یربهر و تیریدم دنمزاین یرگید ماظن ره
 و تیافک حطس صخاش نیرتمهم ،یشزومآ یاهتیلاعف تیریدم تیفیک هک دناهدیقع نیا رب
 رما رد هک یرثوم و هدننک نییعت شقن هب هجوت اب تیریدم .تسا یشزومآ یاههمانرب لک یشخبرثا

 مه دناوتیم هوقلاب ،دراد نآ یاهفده تهج رد شرورپ و شزومآ یاهدنیارف یربهر و تیاده
 اب رگید فرط زا .(3 :1390 ،یمانکین) ددرگ نآ یگدیشاپ مه زا بجوم مه و نآ تفرشیپ بجوم
-یم ینامزاس اهنت و هدش رتهدیچیپ و رتهدرشف تباقر ،تاطابترا و تاعالطا رصع هب اهنامزاس دورو
 و هدومن کرد ار یتعنص و یطیحم هدیچیپ طیارش لکش نیرتهب هب هک دهد همادا دوخ یاقب هب دناوت
 رتهب دناوتب نامزاس هچ ره .دریگ شیپ رد ار ریغتم لماوع اب قیبطت ریسم ،دوخ زا لماک تخانش اب

 یارب یمرها ار شتوق طاقن و هدومن ناربج ار دوخ فعض طاقن دناوتیم رتهب ،دسانشب ار دروخ
  .(2112 ،دازه دروپ) دریگ رظن رد فادها تمس هب باترپ

 و اهنامزاس نیرتمهم زا یکی هراومه یلاع شزومآ تاسسوم و اه هاگشناد هکنیا هب هجوت اب
 حطس رطاخ هب هک (2112 ،ناراکمه و رذآ) دنیآیم رامش هب ملع دیلوت و یزرو هشیدنا زکارم
 دنوش یم بوسحم یعامتجا ینوگرگد هدمع لماوع زا و دنرادروخرب یدایز رابتعا زا الاب صصخت
 دوجو اهماظن ریاس اب هسیاقم رد اهنآ تیفیک و درکلمع تیعضو هب تبسن یرتشیب تیساسح نیاربانب

-همانرب زا دیاب یلاع شزومآ ماظن یاهنامرآ ققحت یارب رگید یوس زا .(3 :3190 ،دار زیورپ) دراد
 و اههمانرب یارجا و نیودت .درک راذگاو دماشیپ هب ار روما ماجنا هکنآ هن ،درک هدافتسا یزیر
 یاههداد یروآدرگ قیرط زا رگید ترابع هب .تسا یبایزرا یریگراکب مزلتسم ،بسانم یاه حرط
 اه حرط تبفیک هرابرد ناوتیم تاعالطا هب اهنآ لیدبت و یلاع یشزومآ ماظن لماوع هرابرد بسانم
 ترابع هب .(2112 ،ناراکمه و رذآ) درک تواضق اهنآ یارجا زا لبق یهاگشناد یاههمانرب و
 زا دنشخب دوبهب و ظفح ار دوخ یتباقر تیزم دنناوتب اهنامزاس هیلک هکنیا یارب هزورما رت هداس
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 ،یدمحا) دننکیم هدافتسا دوخ راک دنیارف دوبهب و لرتنک،شجنس روظنم هب درکلمع یبایزرا
 تسا بسانمان یتنس هویش هب درکلمع یبایزرا هک تسا هداد ناشن ریخا تاعلاطم لاح نیا اب .(6190
 یاراد ،دنتسه یلام یاهصخاش رب ینتبم ًاامومع هک درکلمع یریگ هزادنا یمیدق یاهلدم و
 و یعضوم شرگن ،یریذپ فاطعنا دوبن ،یژتارتسا اب نتشادن لاصتا دننام :دنتسه یناوارف تالاکشا

 و یتشد رهاوج) یتنس درکلمع اب یریگ هزادنا یاه متسیس نتشادن ییاراک هجیتن رد و عماج ریغ
0 ،ناراکمه 19  تبسن یرت هتسجرب شقن درکلمع تیریدم یاهمتسیس هک تسا رذگهر نیا رد .(2
 رتشیب زور هبزور قوف تالاکشا مدع و ندوب رتعماج لیلد هب نآ تمس هب شیارگ و هتفای هتشذگ هب
  .دوشیم

 ،یناسنا عبانم کیژتارتسا تیریدم ورملق رد ،نیون تیریدم تاعوضوم نیرتمهم زا نیاربانب
 عوضوم اب هطبار رد کیسالک هاگدید یادتبا زا درکلمع تیریدم ثحب .تسا درکلمع تیریدم
 هدش هئارا نامزاس و دحاو ،درف ،دعب هس رد نیون هدیدپ کی ناونع هب هزورما و هدوب حرطم یبایزرا
 دنیآرف و یراتفر تایصوصخ ،درکلمع یبایزرا) یدرف حطس رد اهنامزاس رد یبایزرا ینعی .تسا

 حطس رد و (دحاو ره راک جیاتن و دحاو ره راک دنیآرف یبایزرا) یدحاو حطس رد ،(درف یراک
 تیریدم .(3190 ،هداز بجر) تسا هتفرگ رارق هجوت دروم (نامزاس درکلمع یبایزرا) نامزاس
 ،یشخبرثا ،ییاراک ریظن یترابع بلاق رد و درکلمع عماج شجنس دنیآرف» :زا تسا ترابع درکلمع
 و فادها ققحت یارب میهافم و لوصا بوچراچ رد ییوگخساپ تیلباق ،یزاسدنمناوت ،یرادانعم
 ییایک)«نامزاس درکلمع یبایزرا ،نامزاس تدم دنلب هعسوت و یا همانرب ،یراتخاس ،نامزاس فیاظو
 درکلمع و هداد ناماس ار ینامزاس و یدرف راتفر ،درکلمع تیریدم نیاربانب .(2112 ،ناراکمه و
 دنهد یم ناشن یشهوژپ یاه هتفای .دشخب یم دوبهب نامزاس یالاب ات نییاپ حوطس رد ار دارفا

 یرو هرهب ،رتهب یلام شدرگ ،رتشیب دوس یاراد ،دنرادروخرب درکلمع تیریدم زا هک ییاه نامزاس
190 ،یساپسریم) دنتسه رتشیب دمآرد و رتهب یلام درکلمع ،رتشیب  زا دهاوخ یم تیریدم نیا .(3

 ،درکلمع تیریدم یاهدربهار و اه هلخادم ،اه نار شیپ یارجا و دنماظن یزیر همانرب قیرط
 و نامزاس نیریز حوطس دوبهب لابند هب نینچ مه ،دیامن لیدبت درکلمع هب ار ناسنا یاهدادعتسا
 یناسنا عبانم یاهزاین نیمات ناهاوخ و هدوب ناباتش رایسب راک و بسک طیحم رد یتباقر تیزم دیدشت
 ،درکلمع تیریدم هیرظن ییانبریز هک نیا رگید .دشاب یم یلغش یگدنز و یصخش ظاحل هب
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 درکلمع تیریدم یگدرتسگ تلع هب .(3190 ،0الودناک) دشاب یم یشزیگنا و یریگدای یاه هیرظن
 یبتارم هلسلس لیلحت یوگلا :زا دنترابع هک دراد دوجو فلتخم عبانم رد یرایسب یاهلدم و اهشور
(AHP)، نزاوتم یزایتما تراک یوگلا(BSC)، ینامرآ یزیرهمانرب یوگلا(GP)، یوگلا 
 ،(ISO) تیفیک یزیمم یوگلا ،یشخبرثا و ییاراک شجنس یوگلا ،رشیف یوگلا ،ددجم یسدنهم
 اهشزرا ساسا رب تیریدم ،(MBO) فده رب ینتبم تیریدم ،(TQM) عماج تیفیک تیریدم
(MBV)، نامزاس یلاعت لدم ،2چیردلاب موکلام یلم لدم (EFQM)، یداینب میهافم و اهشزرا، 
 ،ناعفنیذ لیلحت شور نینچمه ،(9،2190رناکا و دراچنالب) نیشوه تیریدم ماظن ،یهدزایتما قطنم

 یوگلا ،اکیرمآ یروهمج تسایر تیفیک هزیاج ،4گنیمد هزیاج لدم ،لپیتسا و یرودم بوچراچ
 یریگ میمصت لدم ای یبیکرت یوگلا ،تلود جیاتن و درکلمع هیال زا یرادربوگلا ،یجنس رابتعا
 لدم ،لیالد و جیاتن لدم ،درکلمع مره ،یرادم یرتشم کیژتارتسا یزیر همانرب لدم ،یلاوتم
 ،دویق یروئت ،درکلمع یدعب هس لدم ،دنیارف شزرا لدم ،لتات و کنیس لدم ،درکلمع روشنم
190 ،هداز خیش).... و گنیکرام چنب یوگلا 1، 11). 

 ارچ دنکیم هدافتسا چیردلاب موکلام یلم لدم زا شهوژپ نیا ،الاب رد هدش نایب یاهلدم نیب زا
 هدش داجیا 1130 ههد رد اکیرمآ یدیلوت یاهتکرش نیب تباقر شیازفا یارب ادتبا رایعم نیا هک
 .تسا هدش فیرعت یناهج حطس رد درکلمع یلاعت روظنم هب لمع رد ،هتفای لماکت رورم هب اما دوب
 یشزومآ و یتشادهب یاهنامزاس یارب یعماج و لصفم روط هب 1330 ههد هنایم رد جیردلاب رایعم
 رایعم نیا زا یددعتم یشزومآ تاسسوم رضاح لاح رد .تسا هتفرگ رارق یسررب و ینیبزاب دروم
 هرمن ،یسررب یارب تساوخرد نیا هئارا و تساوخرد نتشون رد ییامنهار یارب ای ینورد دوبهب یارب

 دنناوتیم اههاگشناد و اههدکشناد ،اه هسردم .دننکیم هدافتسا تیفیک یلم هزیاج تفایرد و یراذگ
 هب مادقا هدش عورش 3330 لاس زا نآ همانرب هک جیردلاب مکلام تیفیک یلم هزیاج تفایرد یارب
 یلاع شزومآ تاسسوم ،هتشذگ لاس دنچ یط .دننک لاسرا ار نآ ،هدرک تساوخرد لیمکت

                                                           
1 . Srinivas Rao Kandula 
2 . Malcolm Baldrige 
3 . Blanchard & Ekaner 
4 . Deming 
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 رییغت و یروآون داجیا یارب یتیریدم بوچراچ کی ناونع هب جیردلاب رایعم و اهشزرا زا یددعتم
 .(2112 ،0ریاب و تسراف) دنا هدرک هدافتسا درکلمع یدیلک یاهرایعم ورملق رد

 ًاالماک اهنامزاس یلاعت و دوبهب رد دمآراک تراظن و یبایزرا یاهماظن شقن رضاح لاح رد
 ،یناریا گرزب یاهنامزاس زا یرایسب رد هک دهدیم ناشن هدش ماجنا تاعلاطم .تسا هدش هتخانش
 درارق تیولوا رد تراظن و یبایزرا یاهماظن ،لوحت و یزیرهمانرب دمآراک یاهماظن هب زاین زا سپ
 اهیژتارتسا و فادها هب یبایتسد و ققحت هب هجوت و رمتسم یدنیآرف ناونعب درکلمع تیریدم .دراد
 و اهوگلا ییاسانش موزل ،تسا تلود تاراظتنا و اهنامرآ زا جتنم هک یتلود یاههاگتسد یوس زا

 زا .(2112 ،ناراکمه و رذآ) دیامنیم دییأت ار اههاگتسد نیا اب بسانتم درکلمع تیریدم یاهشور
 رد یتایلمع لکش هب نآ یارجا و یحارط ،درکلمع تیریدم رب مکاح ماظن ندرک یلمع یارب یفرط
 کی و یتلود نامزاس هک زین دهشم یسودرف هاگشناد .(4190،یناطلس) تسا یرورض نامزاس
-یم ماجنا دوخ درکلمع یبایزرا روظنم هب یناوارف یاهشالت هلاس همه ،تسا ناریا رد ردام هاگشناد
 عوضوم نیا دهاش هک تسا هدماین دوجو هب نامزاس نیا رد درکلمع عماج ماظن کی زونه اما ،دهد
 یاه حرط یور رب بترم روط هب هاگشناد نیا هلاس ره هک دشاب ینالک یاههجدوب و هنیزه دناوتیم
 هلاقم و دیآیم شیپ هک ییاهلاوس لاح .دهدیم ماجنا درکلمع تیریدم ات یبایزرا زا یفلتخم

  هک تسا نیا دراد ار نآ هب ییوگخساپ دصق رضاح
 قیقحت تالاوس

 یارجا ناکما صوصخ رد (نانکراک و ناریدم) دهشم یسودرف هاگشناد لنسرپ هاگدید .0
 ؟تسا هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم

 تیریدم یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد ناریدم هاگدید .2
 ؟تسا هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع

 تیریدم یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک هاگدید .9
 ؟تسا هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع

 یاههفلوم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک و ناریدم هاگدید نیب ایآ .4
 ؟دراد دوجو یرادینعم توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم

                                                           
1 . Furst & Bauer  
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-هفلوم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد درم و نز لنسرپ هاگدید نیب ایآ .3
 دوجو یرادینعم توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاه
 ؟دراد

 یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد فلتخم یاهشخب لنسرپ هاگدید نیب ایآ .6
 رادینعم توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم
 ؟دراد دوجو
  شور

 یعطقم یبای هنیمز -یفیصوت شور ثیح زا و یدربراک یشهوژپ فده ثیح زا شهوژپ نیا
 یسودرف هاگشناد ناریدم و نانکراک زا معا لنسرپ هیلک ار شهوژپ نیا یرامآ هعماج .دشابیم
 هاگشناد نیا ینیزگراک هرادا زا هدمآ تسد هب رامآ قبط هک دنهدیم لیکشت 1390 لاس رد دهشم
 نیا زا رفن 313 هک ؛دشابیم رفن 3920 هاگشناد رد لغاش لنسرپ ،تسا دوجوم زین اهنآ تیاس رد هک
-یم راک هب لوغشم فلتخم یاهتمسق رد ریدم 160 دادعت و اهتنواعم و اههدکشناد رد لنسرپ
 رد .ناریدم هعماج و نانکراک هعماج :لماش دراد دوجو هعماج ود شهوژپ رد یترابع هب .دنشاب

 یفداصت یریگ هنومن شور زا ناریدم هعماج رد و یا هقبط یریگ هنومن شور زا نانکراک هعماج
 هب هجوتاب :دیدرگ هدافتسا نارکوک لومرف زا هنومن مجح نییعت یارب نینچمه .دش هدافتسا هداس
 نیا هکنیا تلعب اما دشابیم رفن 94 ناریدم هورگرد و رفن 312 نانکراک هورگرد هنومن مجح لومرف
 (دشابیم رفن 110 یبایهنیمز شهوژپ رد هنومن لقادح ای فک) دشابیم یبایهنیمز عون زا شهوژپ
 عمج یارب .دشابیم رفن 110 ناریدم هورگرد و رفن 312 نامه نانکراک هورگرد ام هنومن نیاربانب

 ، یربهر :لماش هک جیردلاب موکلام یّللم هزیاج ساسا رب هدش هتخاس همانشسرپ زا ،اههداد یروآ
 و دنیآرف یفیک تیریدم ،تاعالطا لیلحت و هیزجت ،یناسنا عبانم هعسوت ،کیژتارتسا یزیر همانرب
 ترکیل یا هجرد 3 فیط ساسا رب همانشسرپ نیا هب نداد هرمن .دش هدافتسا ،دشابیم یرادم یرتشم
 رفن ود تواضق زا هکدش هدافتسا ییاوتحم ییاور شور زا ادتبا ،همانشسرپ ییاور شجنس یارب .دوب
 و داصتقا هدکشناد رد تیریدم هورگ نیصصختم زا رفن هس نینچمه و یتیبرت مولع هورگ ناداتسا زا
 نیدب .دش دافتسا ددجم نومزآ شور زا همانشسرپ ییایاپ نییعت یارب سپس .دش یریگهرهب تیریدم
 روط هب ،دندادیم لیکشت ار هعلاطم دروم یرامآ هعماج زا ییزج هک ناریدم زا رفن 32 بیترت
 سپ .دش هداد اهنآ هب قیقحت یاههمانشسرپ زور 10 هلصاف هب هلحرم ود یط و دندش باختنا یفداصت
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 جیاتن نیب یگتسبمه ،هلحرم ود ره رد ریدم 32 نایم رد هدش عیزوت یاههمانشسرپ یروآ عمج زا
 ددجم نومزآ قیرط زا شهوژپ نیا همانشسرپ ییایاپ .دیدرگ نییعت نمریپسا یگتسبمه قیرط زا اهنآ
 مرن رد یدییات یلماع لیلحت زا یاهزاس ییاور شجنس یارب ققحم تیاهنرد .دش هدروآرب 103/1
3120 اب ربارب ود یخ) یلصا یاهصخاش نازیم هب هجوت اب هک درک هدافتسا Lisrel رازفا .  هجرد ،42

1 اب ربارب یپ شزرا ،433 اب ربارب یدازآ  RMSEA0 ای بیرقت تاروذجم نیگنایم هشیر و.111
.1 اب ربارب  اب رباربAGFI 9 و 13.1 اب ربارب2GFI ) یگدنزارب یاهصخاش نازیم نینچمه و (161

1.1  هب جیردلاب موکلام لدم اب قباطم اهنآ بسانم یلماع راب و همانشسرپ نیا هیوگ 39 و لماع 6 ،(3
 نیگنایم هسیاقم یاهنومزآ و یفیصوت رامآ یاهصخاش زا هدافتسا اب شهوژپ یاههداد.دیسر دییأت
 دروم (MANOVA) هناگدنچ سنایراو لیلحت نومزآ و ررکم یاههزادنا نومزآ ،تباث شزرا اب
 .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت
 اه هتفای

 ناکما صوصخ رد (نانکراک و ناریدم) دهشم یسودرف هاگشناد لنسرپ هاگدید :لوا لاؤس
 هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم یارجا
 ؟تسا

 کی اب نآ هسیاقم و یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم تیعضو یسررب یارب لاوس نیا رد
 هدش لصاح هرمن سپس .دش هدافتسا نییاپ و طسوتم ،الاب لماش یحطس هس فیط کی زا ربتعم رایعم
 هریغتم کت t نومزآ قیرط زا ،فیط نیا طسوتم حطس تارمن نیگنایم اب یسودرف هاگشناد رد
 یاهیوگ 39 هدافتسا دروم همانشسرپ هکنیا هب هجوت اب .دش یسررب توافت نیا یرادانعم و هسیاقم
 نیا طسوتم دح ،تسا هدش میظنت 4 ات رفص یراذگ هرمن فیط ساسارب همانشسرپ نیا و دشابیم
 :زا تسا ترابع یحطس هس فیط ساسارب همانشسرپ

 39×4=140 (4 ددع ینعی) 4 ات رفص یراذگهرمن فیط دح نیرتالاب ردبرض اههیوگ دادعت 
 140÷9=66.64 (یحطس هس فیط یارب هیاپ شزرا هب یبایتسد تهج) هس رب میسقت لصاح لک هرمن
 3.93+ 66.64 =140                                                                   (الاب دح) 3.93 ات 140  

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of  Fit Index 
3. Normed Fit Index 
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6.64+66.64 =3.93                                                         (طسوتم دح) 66.64 ات 3.93   6 
 1+ 66.64 =66.64                                                                    (نییاپ دح) 1ات 66.64     
 یارب تباث شزرا اب t نومزآ زا ،(12) طسوتم دح یارب هدش هبساحم نیگنایم هب هجوت اب نیاربانب

 .دش هدافتسا 0 لودج رد اهنیگنایم توافت یرادانعم و هسیاقم
 تباث شزرا اب t نومزآ ،دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم یارجا ناکما .0 لودج

 نیگنایم دادعت
 فارحنا
 رایعم

 شزرا
 تباث

 یدازآ هجرد t هرمن
 یراد ینعم
 (هنماد ود)

 نیگنایم توافت

319 13.32 33.2 12 31.22 419 111.1 13.3 
 

 درومرد یسودرف هاگشناد لنسرپ هاگدید زا هدمآ تسدب نیگنایم ،دینکیم هدهاشم هک روطنامه
 رادینعم اهنآ نیب فالتخا و هدوب رتالاب (12) طسوتم دح نیگنایم زا درکلمع تریدم یارجا ناکما
 طسو دح هب تبسن دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تریدم یارجا ناکما هک ینعم نیدب .تسا
  .دراد یرتبولطم تیعضو هدش هئارا

 یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد ناریدم هاگدید :مود لاؤس
 ؟تسا هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم

 نیگنایم ات دش میسقت نآ یاههیوگ دادعت رب هفلؤم ره زا هدمآ تسدب هرمن لاوس نیا یارب
  .دنوش هسیاقم یناسکی طیارش رد اههفلؤم

 هاگشناد رد درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما یفیصوت رامآ .2 لودج
 نانکراک هاگدید زا دهشم یسودرف

 هنیشیب هنیمک رایعم فارحنا نیگنایم دادعت درکلمع تیریدم هفلؤم
 14.9 16.0 29.1 63.2 110 کیژتارتسا یزیر همانرب

 32.9 23.0 49.1 64.2 110 دنیآرف یفیک تیریدم

 94.9 32.0 39.1 39.2 110 تاعالطا لیلحت و هیزجت

 9 23.0 62.1 99.2 110 یرادم یرتشم

 9 13.0 39.1 22.2 110 یناسنا عبانم هعسوت

 99.9 99.0 64.1 62.2 110 یربهر

 یزیر همانرب ،(29.2) هفلوم 6 لک نیگنایم هب هجوت اب هک دینکیم هدهاشم 2 لودج رد
 لیلحت و هیزجت ،(29.2) لک نیگنایم زا رتالاب حطس رد دنیارف یفیک تیریدم و کیژتارتسا
 رتنییاپ حطس رد یربهر و یناسنا عبانم هعسوت و لک نیگنایم هب کیدزن یرادم یرتشم و تاعالطا

                            .تسا ریز حرش هب لاؤس نیا اب هطبار رد ررکم یاههزادنا نومزآ یفرط زا .دنتسه لک نیگنایم زا
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 ×× یرییغتم دنچ یاهنومزآ .9لودج.

 یرادینعم اطخ df هیضرف F df شزرا رثا
 111.1 111.33 111.3 633.3×  336.1 0سکلیو        0لماع 

 قیقد هرامآ .×
 0 لماع :یهورگ نورد حرط                                                   ضرع :حرط .××

 تیریدم یاههفلوم هسیاقم زین  سکلیو نومزآ ،9 لودج رد دینکیم هدهاشم هک روطنامه
  .دنهدیم ناشن ریذپناکما و رادینعم ناریدم هاگدید زا رگیدمه اب ار درکلمع

 2یلچام تیورک نومزآ .4 لودج

 نورد رثا
 یهورگ

W 
 یلچام

-Chi بیرقت
Square 

df یرادینعم 
 نولیسپا

Greenhouse-
Geisser Huynh-Feldt Lower-

bound 
 112.1 433.1 313.1 311.1 40 316.32 292.1 0لماع

 رد اهسنایراو هک تسانعم نادب نیا و تسین رارقرب یلچام تیورک هک دهدیم ناشن 4 لودج
 رد .درک ارجا ناوتیمن ار ررکم یاه هزادنا نومزآ رت نشور ترابع هب ای .دنتسین ناسکی هتسباو ریغتم
 ناریدم هاگدید زا جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم توافت تیاهن

 اهنآ توافت هک ییاههفلوم هک تفرگ رارق یسررب دروم ود هب ود تروص هب یسودرف هاگشناد
  .دنا هدش صخشم هریت هنیمز اب 3 لودج رد هدش راد ینعم

 ناریدم هاگدید زا درکلمع تیریدم یاه هفلوم یارب هتسباو t نومزآ .3 لودج
 یراد ینعم t df هرمن نیگنایم توافت اه هفلوم
 011.1 33 -33.9 -12.1 دنیارف تیفیک تیریدم -یربهر
 392.1 33 -30.0 -61.1 یرادم یرتشم -یربهر
 420.1 33 -33.0 -31.1 تاعالطا لیلحت و هیزجت -یربهر
 111.1 33 -63.4 -32.1 کیژتارتسا یزیر همانرب -یربهر
 433.1 33 31.1 -11.1 یناسنا عبانم هعسوت-یربهر
 011.1 33 33.9 90.1 یرادم یرتشم -دنیارف تیفیک تیریدم
 391.1 33 40.2 00.1 تاعالطا لیلحت و هیزجت -دنیارف تیفیک تیریدم
 241.1 33 -01.2 -31.1 کیژتارتسا یزیر همانرب -دنیارف تیفیک تیریدم
 111.1 33 33.9 30.1 یناسنا عبانم هعسوت -دنیارف تیفیک تیریدم
 346.1 33 -34.1 -21.1 تاعالطا لیلحت و هیزجت -یرادم یرتشم
 111.1 33 -40.3 -92.1 کیژتارتسا یزیر همانرب -یرادم یرتشم
 360.1 33 39.0 61.1 یناسنا عبانم هعسوت -یرادم یرتشم
 111.1 33 -33.9 -02.1 کیژتارتسا یزیر همانرب -تاعالطا لیلحت و هیزجت
 490.1 33 03.0 31.1 یناسنا عبانم هعسوت -تاعالطا لیلحت و هیزجت
 111.1 33 36.3 32.1 یناسنا عبانم هعسوت -کیژتارتسا یزیر همانرب

                                                           
1. Wilks 
2. Mauchly 
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 یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک هاگدید :موس لاؤس
 ؟تسا هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم

 هدافتسا ررکم یاههزادنا نومزآ و یفیصوترامآ زا مود لاوس دننامه زین لاؤس نیا هب خساپ یارب
 .دش

 هاگشناد رد درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما یفیصوت رامآ .6 لودج
 نانکراک هاگدید زا دهشم یسودرف

 هنیشیب هنیمک رایعم فارحنا نیگنایم دادعت درکلمع تیریدم هفلؤم
2.2 312 یربهر 3 24.1 99.0 26.9 
 99.9 0 14.1 30.2 312 یناسنا عبانم هعسوت
 40.9 40.0 14.1 30.2 312 دنیآرف یفیک تیریدم
 9 40.0 39.1 20.2 312 یرادم یرتشم
 12.9 0 94.1 41.2 312 کیژتارتسا یزیر همانرب
 9 02.1 04.1 33.0 312 تاعالطا لیلحت و هیزجت

 

 نیرتشیب اب ار یناسنا عبانم هعسوت و یربهر یاههفلوم ،اههفلوم لک نیگنایم هب هجوت اب 6لودج
 هسیاقم اب هطبار رد .تسا مود لاوس رد ناریدم هاگدید سکعرب نیا هک دهدیم ناشن نیگنایم
 .دش هدافتسا ررکم یاههزادنا نومزآ زا زین لاؤس نیا یاهنیگنایم

 ×× یرییغتم دنچ یاهنومزآ .2 لودج
 یرادینعم اطخ df هیضرف F df شزرا رثا
 111.1 111.112 111.3 202.40× 192.1 سکلیو     0 لماع
 قیقد هرامآ .×
 0 لماع :یهورگ نورد حرط                                                   ضرع :حرط .××

 

 زا ار درکلمع تیریدم یاههفلوم هسیاقم سکلیو 2 لودج رد دینکیم هدهاشم هک روطنامه
  .دنهدیم ناشن ریذپناکما و رادینعم نانکراک هاگدید

 0یلچام تیورک نومزآ .3 لودج

 نورد رثا
 یهورگ

W 
 یلچام

-Chi بیرقت
Square 

df یرادینعم 
 نولیسپا

Greenhouse-
Geisser 

Huynh-
Feldt 

Lower-
bound 

 112.1 111.0 323.1 366.1 40 022.00 643.1 0لماع
 

 ررکم یاههزادنا نومزآ ناوتیم و دنتسه ناسکی مه اب اهسنایراو هک دهدیم ناشن  1 لودج
 .درک ارجا ار

 

                                                           
1. Mauchly 
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 یهورگ نیب تارثا یاهنومزآ .3 لودج

 عبنم
 عومجم lll عون

 تاروذجم
df نیگنایم رذج F یرادینعم 

 4E620.9 111.1 304.6333 0 304.6333 ضرع
   320.1 412 462.69 اطخ

 هاگدید زا درکلمع تیریدم یاههفلوم نیگنایم نیب توافت ندش راد ینعم زا ناشن 3 لودج
  .دراد دهشم یسودرف هاگشناد رد نانکراک

 اههفلؤم ود هب ود هسیاقم .10 لودج

 (I- J)نیگنایم توافت (J) 0لماع    (I) 0لماع
 فارحنا
 رایعم

 یرادینعم
 نانیمطا ٪33 اب

 الاب دح نییاپ دح
0                      2 661.1 241.1 200.1 202.1- 130.1 
                        9                  020.1 241.1 411.1 141.1 912.1 

                        4 119.1 241.1 111.1 602.1 419.1 
                         3 112.1 341.1 111.1 120.1 232.1 
                         6 1.1 43 941.1 102.1 291.1- 390.1 

2                      0 661.1- 241.1 200.1 130.1- 201.1 
                        9                  331.1 391.1 460.1 921.1- 990.1 
                        4 992.1 391.1 111.1 630.1 109.1 

                         3 240.1 41.1 1 011.1 961.1 022.1 
                         6 901.1- 391.1 042.1 311.1- 961.1 

9                      0 020.1- 241.1 411.1 912.1- 141.1 

                        2                  331.1 391.1 460.1 990.1- 921.1 
                        4 120.1 391.1 11.1 1 010.1 6321 
                         3 211.1 041.1 391.1 611.1 160.1 

                         6 161.1- 191.1 121.1 940.1- 111.1 
4                       0 119.1- 241.1 111.1 419.1- 602.1 
                         2                  992.1- 391.1 111.1 1. 109- 630.1 

                         9 120.1- 391.1 111.1 632.1- 010.1 
                         3 031.1- 941.1 691.1 220.1- 611.1 
                         6 642.1- 241.1 111.1 329.1- 460.1 

3                       0 112.1- 341.1 111.1 232.1- 120.1 

                         2                  240.1- 141.1 011.1 022.1- 961.1 
                         9 211.1- 041.1 391.1 160.1- 611.1 
                         4 031.1 941.1 691.1 611.1 220.1 

                         6 330.1- 241.1 111.1 192.1- 221.1 
6                       0 431.1- 941.1 102.1 390.1- 291.1 
                        2                  901.1 391.1 042.1 961.1- 311.1 

                        9 161.1 191.1 121.1 111.1- 940.1 
                         4 642.1 241.1 111.1 460.1 329.1 
                         3 330.1 241.1 111.1 221.1 192.1 
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 ناشن اهنآ نیب رادینعم فالتخا ندش صخشم تهج ار اههفلؤم ود هب ود هسیاقم 10 لودج
 اب ربارب دنیآرف یفیک تیریدم اب یربهر هفلوم نیب توافت دینکیم هدهاشم هک روطنامه .دهدیم
(31.1 p ≥، 200.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت اب و (31.1 p ≥، 102.1) مدع زا ناشن هک دشابیم 
 لیلحت و هیزجت اب ؛(p ≥، 411.1 31.1) اب ربارب یرادم یرتشم اب و ؛اهنآ نیب فالتخا یراد ینعم
 (p ≥، 111.1 31.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیر همانرب اب و (p ≥، 111.1 31.1) اب ربارب تاعالطا
  .دراد اهنآ نیب فالتخا یراد ینعم زا ناشن هک دشابیم

 اب ؛(p ≥، 200.1 31.1) اب ربارب یربهر اب دنیارف یفیک تیریدم هفلوم نیب توافت نینچمه
 (p ≥، 042.1 31.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت اب و ؛(p ≥، 460.1 31.1) اب ربارب یرادم یرتشم
 31.1) اب ربارب تاعالطا لیلحت و هیزجت اب و ؛اهنآ نیب فالتخا یراد ینعم مدع زا ناشن هک دشابیم

p ≥، 111.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیر همانرب اب و (31.1 p ≥، 011.1) ینعم زا ناشن هک دشابیم 
 .دراد اهنآ نیب فالتخا یراد

 (p ≥، 460.1 31.1) اب ربارب دنیارف یفیک تیریدم اب یرادم یرتشم هفلوم نیب توافت نینچمه
 فالتخا یراد ینعم مدع زا ناشن هک دشابیم (p ≥، 121.1 31.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت اب و
 ،≤ p 31.1) اب ربارب تاعالطا لیلحت و هیزجت اب ؛(p ≥، 411.1 31.1) اب ربارب یربهر اب و ؛اهنآ نیب

 یراد ینعم زا ناشن هک دشابیم (p ≥، 391.1 31.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیر همانرب اب و (111.1
 .دراد اهنآ نیب فالتخا

 و تاعالطا لیلحت و هیزجت هفلوم اب اه هفلوم مامت نیب راد ینعم توافت دوجو هجوت لباق هتکن اما
 .دوب کیژتارتسا یزیر همانرب

 اب ؛(p ≥، 102.1 31.1) اب ربارب یربهر اب یناسنا عبانم هعسوت هفلوم نیب توافت هکنیا تیاهن رد و
.1) اب ربارب یرادم یرتشم اب و ؛(p ≥، 042.1 31.1) اب ربارب دنیارف یفیک تیریدم 31 p ≥، 121.1) 
 31.1) اب ربارب تاعالطا لیلحت و هیزجت اب و ؛اهنآ نیب فالتخا یراد ینعم مدع زا ناشن هک دشابیم

p ≥، 111.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیر همانرب اب و (31.1 p ≥، 111.1) ینعم زا ناشن هک دشابیم 
 فالتخا هک وسمه یاههفلوم ،ریز رد (3-9) لودج اتسار نیمه رد .دراد اهنآ نیب فالتخا یراد
 .دهدیم ناشن ار تسا هدشن رادینعم اهنآ نیب
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 نآ اب وسمه یاههفلوم و یسررب دروم هفلوم .00 لودج
 وسمه یاههفلوم هفلوم
 یناسنا عبانم هعسوت ،دنیآرف یفیک تیریدم یربهر

 یناسنا عبانم هعسوت ،یرادم یرتشم ،یربهر دنیآرف یفیک تیریدم
 یناسنا عبانم هعسوت ،دنیآرف یفیک تیریدم یرادم یرتشم
 - تاعالطا لیلحت و هیزجت

 - کیژتارتسا یزیر همانرب
 یرادم یرتشم ،دنیآرف یفیک تیریدم ،یربهر یناسنا عبانم هعسوت

 ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک و ناریدم هاگدید نیب ایآ :مراهچ لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا
 ؟دراد دوجو یرادینعم

 لدم ساسارب درکلمع تیریدم یارجا ناکما نازیم توافت یراد ینعم نییعت یارب لاؤس نیا رد
 MANOVA نومزآ زا ،یسودرف هاگشناد ناریدم و نانکراک هورگ ود نیب جیردلاب موکلام یلم
  .دش هدافتسا

 ینعم حطس رد هک دهدیم ناشن سکلیو نومزآ دینکیم هدهاشم 20 لودج رد هک روطنامه
-هفلوم یور (ناریدم و نانکراک) تمس ریغتم رثا نینچمه و (اهریغتم ریاس) هلخادم رثا ،31.1 یراد
 :دش هدافتسا ریز حرش هب MANOVA نومزآ .دشابیم رادینعم درکلمع تیریدم یاه

 یهورگ نیب تارثا یاهنومزآ .09 لودج
 یرادینعم F نیگنایم رذج df تاروذجم عومجم lll عون هتسباو رییغتم عبنم
 322.1 321.1 160.1 0 160.1 یربهر تمس
 111.1 109.69 211.462 0 211.462 دنیآرف یفیک تیریدم 

 111.1 492.32 961.390 0 961.390 یرادم یرتشم 
 111.1 263.36 203.693 0 203.693 تاعالطا لیلحت و هیزجت 

 111.1 144.310 464.064 0 464.064 کیژتارتسا یزیر همانرب 
 420.1 629.2 413.20 0 413.20 یناسنا عبانم هعسوت 
   021.2 919 209.206 یربهر اطخ

   922.2 919 192.9122 دنیآرف یفیک تیریدم 
   939.3 919 311.0260 یرادم یرتشم 

   310.1 919 129.0142 تاعالطا لیلحت و هیزجت 
   229.4 919 131.6290 کیژتارتسا یزیر همانرب 

 ×× یرییغتم دنچ یاهنومزآ .20 لودج
 یرادینعم اطخ df هیضرف F df شزرا رثا        
 111.1 111.132 111.6 316.1× 611.1 سکلیو     ضرع       

 111.1 111.132 111.6 200.14×  933.1 سکلیو      تمس       

 قیقد هرامآ .×
                                              تمس + ضرع :حرط .××
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   364.3 919 211.3360 یناسنا عبانم هعسوت 
    419 224.206 یربهر هدش حیحصت لک

    419 601.2642 دنیآرف یفیک تیریدم 
    419 221.6320 یرادم یرتشم 
9 212.1019 تاعالطا لیلحت و هیزجت  41    

    419 433.2120 کیژتارتسا یزیر همانرب 
    419 661.1660 یناسنا عبانم هعسوت 

 رب درکلمع تیریدم یربهر هفلوم یارجا ناکما نازیم یارب یراد ینعم حطس اه هداد لیلحت رد
 نیا نانکراک و ناریدم هاگدید بسح رب یسودرف هاگشناد رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسا
 ، p ≤31.1) اب ربارب دنیارف یفیک تیریدم هفلوم یارب ؛(p ≥، 322.1 31.1) اب ربارب هاگشناد
 لیلحت و هیزجت هفلوم یارب ؛(p ، 111.1 ≤31.1) اب ربارب یرادم یرتشم هفلوم یارب ؛(111.1
 ، p ≤31.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیرهمانرب هفلوم یارب ؛(p ، 111.1 ≤31.1) اب ربارب تاعالطا

11.1  هجوت اب .دمآ تسدب (p ≥، 420.1 31.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت هفلوم یارب تیاهن رد و (1
 31.1 زا رتالاب یناسنا عبانم هعسوت و یربهر یاههفلوم یارب هدمآ تسدب یرادینعم حطس هکنیا هب
 و تاعالطا لیلحت و هیزجت ،یرادم یرتشم ،دنیارف یفیک تیریدم یاههفلوم یارب و دشاب یم
 و یربهر یاههفلوم یارجا ناکما نازیم نیاربانب ،دشاب یم 31.1 زا رت نییاپ کیژتارتسا یزیرهمانرب
 و ناریدم هاگدید بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم یناسنا عبانم هعسوت

 یفیک تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما نازیم یلو دنرادن یراد ینعم توافت هاگشناد نیا نانکراک
 درکلمع تیریدم کیژتارتسا یزیرهمانرب و تاعالطا لیلحت و هیزجت ،یرادم یرتشم ،دنیارف
 لنسرپ تمس بسح رب اهنآ نیب توافت هک ییاه هفلوم یسررب اب اما .دنراد یراد ینعم توافت
 هسیاقم هب هجوت اب ار هفلوم ره رتهب تیعضو ناوت یم ،دش راد ینعم هاگشناد نیا (نانکراک و ناریدم)
 :درک صخشم ریز حرش هب هورگ ود نیگنایم

 نانکراک و ناریدم نیب زا رتهب هورگ نییعت .40 لودج

 رت نییاپ نیگنایم رتالاب نیگنایم تمس هفلوم

 دنیآرف یفیک تیریدم
 

 12.30 22.20 ناریدم

   نانکراک

 یرادم یرتشم
 13.40 29.60 ناریدم

   نانکراک

 تاعالطا لیلحت و هیزجت
 36.90 14.60 ناریدم
   نانکراک

 کیژتارتسا یزیر همانرب
 12.10 91.20 ناریدم
   نانکراک
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 هب تبسن درکلمع تیریدم یارجا ناکما اب هطبار رد ناریدم هاگدید هک دهدیم ناشن 40 لودج
 .تسا رادروخرب یرتهب و رتبولطم تیعضو زا نانکراک هاگدید

 ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد درم و نز لنسرپ هاگدید نیب ایآ :مجنپ لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا
 ؟دراد دوجو یرادینعم

 ساسارب درکلمع تیریدم یارجا ناکما نازیم توافت یراد ینعم نییعت یارب زین لاؤس نیا رد
 نومزآ زا ،یسودرف هاگشناد درم و نز لنسرپ هورگ ود نیب جیردلاب موکلام یلم لدم

MANOVA دش هدافتسا.  

 ینعم حطس رد هک دهدیم ناشن سکلیو نومزآ دینکیم هدهاشم 60 لودج رد هک روطنامه
 تیریدم یاههفلوم یور لنسرپ تیسنج ریغتم رثا نینچمه و (اهریغتم ریاس) هلخادم رثا ،31.1 یراد
  .دشابیم رادینعم درکلمع

 یهورگ نیب تارثا یاهنومزآ .60 لودج
 یرادینعم F نیگنایم رذج df تاروذجم عومجم lll عون هتسباو رییغتم عبنم
 214.1 414.1 623.1 0 623.1 یربهر تیسنج

 001.1 124.6 433.03 0 433.03 دنیآرف یفیک تیریدم 
 394.1 116.1 124.9 0 124.9 یرادم یرتشم 

 111.1 611.40 206.140 0 206.140 تاعالطا لیلحت و هیزجت 
 111.1 694.90 331.32 0 331.32 کیژتارتسا یزیر همانرب 
 426.1 142.1 929.0 0 929.0 یناسنا عبانم هعسوت 

   101.2 919 634.006 یربهر اطخ
2 919 922.6042 دنیآرف یفیک تیریدم  423.   

   212.3 919 214.9320 یرادم یرتشم 
   234.3 919 126.2212 تاعالطا لیلحت و هیزجت 
   346.3 919 336.0020 کیژتارتسا یزیر همانرب 

   913.3 919 243.2660 یناسنا عبانم هعسوت 
    419 224.206 یربهر هدش حیحصت لک
    419 601.2642 دنیآرف یفیک تیریدم 

    419 221.6320 یرادم یرتشم 
    419 212.1019 تاعالطا لیلحت و هیزجت 

    419 433.2120 کیژتارتسا یزیر همانرب 
    419 661.1660 یناسنا عبانم هعسوت 

 

 ×× یرییغتم دنچ یاهنومزآ .30 لودج
 یرادینعم اطخ df هیضرف F df شزرا رثا        
 111.1 111.132 111.6 632.3× 311.1 سکلیو      ضرع       
14×  303.1 سکلیو     تیسنج      . 114 111.6 111.132 111.1 
                                            تیسنج + ضرع :حرط .××                     قیقد هرامآ .×
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 تیریدم یربهر هفلوم یارجا ناکما نازیم یارب یراد ینعم حطس هک دهدیم ناشن 60 لودج
 نادرم و نانز هاگدید بسح رب یسودرف هاگشناد رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسا رب درکلمع
 ، p ≤31.1) اب ربارب دنیارف یفیک تیریدم هفلوم یارب ؛(p ≥، 214.1 31.1) اب ربارب هاگشناد نیا

 لیلحت و هیزجت هفلوم یارب ؛(p ≥، 394.1 31.1) اب ربارب یرادم یرتشم هفلوم یارب ؛(001.1
 ، p ≤31.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیرهمانرب هفلوم یارب ؛(31.1p≥ ، 111.1) اب ربارب تاعالطا

 هجوت اب .دمآ تسدب (p ≥، 426.1 31.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت هفلوم یارب تیاهن رد و (111.1
 یناسنا عبانم هعسوت و یرادم یرتشم ،یربهر یاههفلوم یارب هدمآ تسدب یرادینعم حطس هکنیا هب
 و تاعالطا لیلحت و هیزجت ،دنیارف یفیک تیریدم یاههفلوم یارب و دشاب یم 31.1 زا رتگرزب
 ،یربهر یاههفلوم یارجا ناکما نازیم نیاربانب ،دشاب یم 31.1 زا رتکچوک کیژتارتسا یزیرهمانرب
 هاگدید بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم یناسنا عبانم هعسوت و یرادم یرتشم
 تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما نازیم اما دنرادن یراد ینعم توافت هاگشناد نیا نادرم و نانز
 توافت درکلمع تیریدم کیژتارتسا یزیرهمانرب و تاعالطا لیلحت و هیزجت ،دنیارف یفیک
 و نادرم) لنسرپ تیسنج بسحرب اهنآ نیب توافت هک ییاههفلوم یسررب اب اما .دنراد یراد ینعم
 ود نیگنایم هسیاقم هب هجوت اب ار هفلوم ره رتهب تیعضو ناوتیم ،دش رادینعم هاگشناد نیا (نانز
 :درک صخشم ریز حرش هب هورگ

 نانز و نادرم نیب زا رتهب هورگ نییعت .20 لودج

 رت نییاپ نیگنایم رتالاب نیگنایم تیسنج هفلوم

 دنیآرف یفیک تیریدم
 

 62.30 10.60 نادرم

   نانز

 تاعالطا لیلحت و هیزجت
 64.90 33.40 نادرم
   نانز

 کیژتارتسا یزیر همانرب
 32.10 29.00 نادرم
   نانز

 

 هب تبسن درکلمع تیریدم یارجا ناکما اب هطبار رد نادرم هاگدید هک دهدیم ناشن 20 لودج
 .تسا رادروخرب یرتهب و رتبولطم تیعضو زا نانز هاگدید

 صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد فلتخم یاهشخب لنسرپ هاگدید نیب ایآ :مشش لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم یارجا ناکما
 ؟دراد دوجو رادینعم
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 لماش دهشم یسودرف هاگشناد هناگ 9 یاهشخب هب طوبرم یفیصوت رامآ ادتبا لاؤس نیا رد
 حرط تنواعم ،یلام یرادا تنواعم ،یشهوژپ تنواعم ،یشزومآ تنواعم ،تسایر هزوح) اهتنواعم
 و یسانشناور ،تایهلا ،تایبدا) یناسنا مولع یاههدکشناد ،(ییوجشناد یگنهرف تنواعم و همانرب و
 ،یضایر ،یسدنهم) یناسنا مولعریغ یاههدکشناد ًااتیاهن و (یندب تیبرت ،یرادا مولع ،یتیبرت مولع
 تیریدم یاههفلوم زا کی ره رد (یعیبط عبانم و یکشزپماد ،یزرواشک ،یرامعم ،هیاپ مولع
-هفلوم یارجا ناکما نازیم توافت یراد ینعم نییعت یارب سپس و تفرگ رارق یسررب دروم درکلمع
 نومزآ زا هناگ 9 یاهشخب نیا نیب جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاه

MANOVA دش هدافتسا.  
 یسودرف هاگشناد هناگ 9 یاه شخب طسوت هدش لصاح تازایتما و یفیصوت رامآ .30 لودج

 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت هزوح هفلوم
 2.0 01.6 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد یربهر
 6.0 62.6 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 

 9.0 02.6 13 اه تنواعم 
 4.0 32.6 312 لک 
 3.2 64.30 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد دنیارف یفیک تیریدم

 2.2 94.30 13 اه تنواعم 

 1.2 11.30 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 

 1.2 12.30 312 لک 
 2.2 23.40 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد یرادم یرتشم

 3.2 13.40 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد 

 2.2 41.40 13 اه تنواعم 
 3.2 13.40 312 لک 
 6.2 24.40 13 اه تنواعم تاعالطا لیلحت و هیزجت

 2.2 00.90 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد 
 1.9 43.20 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 
 3.2 36.90 312 لک 

 3.0 49.10 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد کیژتارتسا یزیر همانرب
 4.2 19.10 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد 
 2.2 13.3 13 اه تنواعم 

 0.2 12.10 312 لک 
 1.0 22.40 94  یناسنا مولع یاه هدکشناد یناسنا عبانم هعسوت

 3.2 24.90 22  یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 

 9.2 24.20 13 اه تنواعم 
 4.2 12.10 312 لک 

 

  .تسا هدش کیکفت هفلوم ره نییاپ و طسوتم ،الاب تارمن الاب لودج رد
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 ینعم حطس رد هک دهدیم ناشن سکلیو نومزآ دینکیم هدهاشم 30 لودج رد هک روطنامه
-هفلوم یور هاگشناد هناگ 9 یاه شخب ریغتم رثا نینچمه و (اهریغتم ریاس) هلخادم رثا ،31.1 یراد
  .دشابیم رادینعم درکلمع تیریدم یاه

 یهورگ نیب تارثا یاهنومزآ .12 لودج

 هتسباو رییغتم عبنم
 عومجم lll عون
 تاروذجم

df 
 رذج
 نیگنایم

F یرادینعم 

 هناگ 9 یاه شخب
 هاگشناد

 629.1 یربهر
2 

960.1 1 121. 323.1 

 963.1 623.1 006.4 2 222.3 دنیآرف یفیک تیریدم 
 133.1 031.1 229.1 2 436.1 یرادم یرتشم 

 011.1 113.6 321.43 2 132.310 تاعالطا لیلحت و هیزجت 
 624.1 631.1 390.4 2 362.1 کیژتارتسا یزیر همانرب 
 111.1 660.10 311.43 2 022.310 یناسنا عبانم هعسوت 
   321.2 212 213.304 یربهر اطخ

   411.1 212 132.6060 دنیآرف یفیک تیریدم 
   919.6 212 339.3120 یرادم یرتشم 
   433.2 212 236.6160 تاعالطا لیلحت و هیزجت 

   191.4 212 002.323 کیژتارتسا یزیر همانرب 

   339.3 212 033.1310 یناسنا عبانم هعسوت 
4 یربهر هدش حیحصت لک 209.12 412    
    412 121.6260 دنیآرف یفیک تیریدم 

    412 341.1320 یرادم یرتشم 
    412 104.6020 تاعالطا لیلحت و هیزجت 
    412 113.913 کیژتارتسا یزیر همانرب 

    412 229.1120 یناسنا عبانم هعسوت 

 تیریدم یربهر هفلوم یارجا ناکما نازیم یارب یراد ینعم حطس دهدیم ناشن 12 لودج
-شخب نانکراک هاگدید بسح رب یسودرف هاگشناد رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسا رب درکلمع
 اب ربارب دنیارف یفیک تیریدم هفلوم یارب ؛(p ، 323.1 ≤31.1) اب ربارب هاگشناد نیا هناگ 9 یاه
(31.1≥ p ، 963.1)31.1) اب ربارب یرادم یرتشم هفلوم یارب ؛ p ≥، 3.1  و هیزجت هفلوم یارب ؛(13

 ××× یرییغتم دنچ یاهنومزآ .30 لودج
 یرادینعم اطخ df هیضرف F df شزرا رثا                 
 E191.3 111.6 111.230 111.1 9× 611.1 سکلیو                        ضرع           

 011.1 111.439 111.20 313.2× 141.1 سکلیو         هاگشناد هناگ 9 یاه شخب 
 قیقد هرامآ .×
 .دنکیم هئرا یراد ینعم حطس یور ار یرت نییاپ دح ،دراد فا یور یرتالاب دح  هک یرامآ .××

                                              هاگشناد هناگ 9 یاه شخب + ضرع :حرط .×××
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 p ≤31.1) اب ربارب کیژتارتسا یزیرهمانرب هفلوم یارب ؛(p ، 011.1 ≤31.1) اب ربارب تاعالطا لیلحت

 اب .دمآ تسدب (p ، 111.1 ≤31.1) اب ربارب یناسنا عبانم هعسوت هفلوم یارب تیاهن رد و (624.1 ،
 عبانم هعسوت و تاعالطا لیلحت و هیزجت هفلوم ود یارب هدمآ تسدب یرادینعم حطس هکنیا هب هجوت
 هاگشناد هناگ 9 یاهشخب ریغتم هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب ،دشاب یم 31.1 زا رتکچوک یناسنا
-هفلوم یسررب اب اما .تسا راذگریثات یناسنا عبانم هعسوت و تاعالطا لیلحت و هیزجت یاههفلوم رب

 تیعضو ناوتیم ،دش رادینعم هاگشناد شخب 9 لنسرپ هاگدید بسح رب اهنآ نیب توافت هک ییاه
 :درک صخشم ریز حرش هب هورگ هس نیگنایم هسیاقم هب هجوت اب ار هفلوم ره رتهب

 
 هاگشناد هناگ 9 یاه شخب نیب زا رتهب هورگ نییعت .02 لودج

 رت نییاپ نیگنایم طسوتم نیگنایم رتالاب نیگنایم شخب هفلوم

 تاعالطا لیلحت و هیزجت
   24.40 اه تنواعم

  00.90   یناسنا مولع یاه هدکشناد
 43.20    یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 

 24.20   اه تنواعم 

   22.40  یناسنا مولع یاه هدکشناد یناسنا عبانم هعسوت

  24.90   یناسنا مولع ریغ یاه هدکشناد 
 

 یریگ هجیتن و ثحب
 دوبهب و تسا درکلمع ،ینامزاس یاه لیلحتو هیزجت مامت رد یلصا عوضوم هک تسا صخشم

 لباق درکلمع تیریدم ماظن نودب ینامزاس ور نیا زا و تسا تیریدم و یریگ هزادنا مزلتسم نآ
 یلاعت دوبهب رد دمآراک تراظن و یبایزرا یاهماظن شقن هزورما .(3190 ،یمیحر) دشابیمن روصت

 سپ گرزب یاهنامزاس زا یرایسب رد هک دهدیم ناشن تاعلاطم ،تسا هدش هتخانش ًاالماک نامزاس
 ،یدامتعا) دراد رارق تیولوا رد تراظن و یبایزرا ماظن ،لوحت و یزیر همانرب دمآراک یاهماظن زا

 یلاعت و تیفیک یبایزرا هزیاج یاراد ناهج روشک 46 زا شیب هک دهدیم ناشن تاعلاطم .(0190
 هورگ 4 رد یلک روط هب ناوتیم ار اهنآ زیاوج یاطعا رد هدش هتفرگ راک هب یوگلا هک دنشابیم
 -9 ،تیفیک تیریدم ییاپورا داینب یوگلا -2 ،(اکیرمآ) جیردلاب موکلام یوگلا -0 :درک یدنب قبط
 یوگلا 2 هب طوبرم هدافتسا نیرتشیب نایم نیا زا .یصاصتخا یوگلا -4 و (نپاژ) گنیمد یوگلا
 یوگلا فالخ رب جیردلاب ینامزاس یلاعت یوگلا .(0190 ،یدابآ سابع) تسا ییاپورا و جیردلاب
 هس زا نامزاس درکلمع یبایزرا یارب (تسا دحاو هویش کی یاراد هک) تیفیک تیریدم ییاپورا
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 و یشزومآ یوگلا -2 ،نامرد و تشادهب یوگلا -0 : زا دنترابع هک دنکیم هدافتسا فلتخم هویش
 .(0390،یرفعج و هداز کرت زا لقن هب ؛1112 ،درکلمع یارب ییاهرایعم) راک و بسک یوگلا -9
 هب اهنآ ریسفت و هدش بسک جیاتن هک درب هرهب جیردلاب موکلام لدم زا زین شهوژپ نیا ور نیا زا

 .تسا ریز حرش
 ناکما صوصخ رد (نانکراک و ناریدم) دهشم یسودرف هاگشناد لنسرپ هاگدید :لوا لاؤس

 هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم یارجا
 ؟تسا

 و 13.32 بیترت هب یسررب دروم لنسرپ یارب هدش لصاح رایعم فارحنا و نیگنایم لاوس نیا رد
 یلامرن ًاابیرقت عیزوت زا هدش یروآعمج یاههداد هنیشیب و هنیمک هب هجوت اب هک ،دشابیم 33.2
 یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم همانشسرپ زایتما لک هک تسا هجوت نایاش .دنتسه رادروخرب
 هجوت اب و ،(دصرد 11/33) 3.32 نیگنایم یسودرف هاگشناد هک دشابیم زایتما 140 جیردلاب موکلام
 تیریدم رایعم ،دصرد 3/63 یربهر رایعم رد .دروآ تسدب ار 1/133 زایتما ،جیردلاب زایتما 1110 هب

 تاعالطا لیلحت و هیزجت رایعم ،دصرد 32/13یرادم یرتشم رایعم ،دصرد 3/06 دنیارف یفیک
 32/63 یناسنا عبانم هعسوت رایعم رد و دصرد 46 کیژتارتسا یزیر همانرب رایعم ،دصرد 32/13
 نیرتمک و کیژتارتسا یزیرهمانرب هفلوم هب طوبرم دصرد نیرتشیب .تسا هدومن بسک ار دصرد
-یم هک دنراد یناوخمه رضاح شهوژپ جیاتن اب یدایز تاقیقحت .دشابیم یربهر هب طوبرم دصرد
 اهنآ هک یشهوژپ رد اهنآ .درک هراشا (6190) ناراکمه و هانپ حتاف تاقیقحت هب هلمجزا ناوت
-همانرب هفلوم هب طوبرم رضاح شهوژپ دننامه هرمن نیرتشیب ،دناهداد ماجنا جیردلاب لدم ساسارب

90) درفنم تقیقح و میدق داز ناراباک نوچمه یناققحم نینچمه .تسا هدوب کیژتارتسا یزیر 31)، 
 لباق هتبلا .دناهتفای تسد هجیتن نیمه هب دوخ تاقیقحت رد زین (6112)2زتیبن ،(0112)0گاتناس و رلوم
 یروط هب دشابیمن یلعف شهوژپ اب گنهامه هرمن نیرتنییاپ رد تاقیقحت نیا جیاتن هک تسا هجوت

 .دناهدروآ تسدب ار هرمن نیرتنییاپ یناسنا یورین هعسوت هفلوم هدش رکذ شهوژپ 4 ره رد هک
 و رچرب و (6112)4شناراکمه و یهوج ،(6112)9نتابگنال و وسُاا نوچمه یتاقیقحت هجیتن نینچمه

                                                           
1 . Moeller & Sanntag 
2 . Nabitz   
3 . Longbotton & Osseo 
4 . Juhi & Eskildsen & Kreistensen 
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 و اهدنیارف لثم یرگید یاههفلوم و درادن یناوخمه رضاح شهوژپ هجیتن اب (2112)0نوسکج
 یقیقحت رد (0390) یرفعج و هداز کرت نینچمه نینچمه .دناهدرک بسک ار هرمن نیرتشیب یربهر
 لباق تیافک حطس زا رتنییاپ زاریش هاگشناد رد درکلمع تیریدم یارجا تیلباق هک دنداد ناشن
 نیگنایم زا رتالاب ،هاگشناد یارب نآ داعبا و درکلمع تیریدم تسبراک هدیاف لاح نیا اب .تسا لوبق
  .تسا هدش یبایزرا هاگشناد رد نآ داعبا و درکلمع تیریدم یارجا تیلباق

 حالصا و دوبهب هب زاین نیرتشیب یربهر هفلوم رد لنسرپ رظن زا هک دش صخشم شهوژپ نیا رد
 هب تبسن کیژتارتسا یزیرهمانرب هنیمز رد رگید یوس زا ،دوشیم ساسحا اههفلوم یقبام هب تبسن

 هفلوم زا هدش لصاح هرمن یتح هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .تسا هدش لمع رتهب اههفلوم ریاس
 نیا رد بسانتم ًااتبسن یربهر کی دوجو زا ناشن دوخ نیا و تسا رتشیب نیگنایم زا زین یربهر
 یارجا و یزاس هدایپ رد کیژتارتسا و مهم شقن یربهر هک تشاد هجوت دیاب .دناسریم ار هاگشناد
 و (6190 ،ناراکمه و یدابآ زوریف) دراد تیفیک تیریدم نینچمه و و درکلمع تیریدم یاهماظن

 دوجو تیمها زا ناشن اههفلوم رگید هب تبسن جیردلاب لدم رد یربهر هفلوم دایز رایسب یهد نزو
 دشاب (6190) یدابآ زوریف شهوژپ دناوتیم هتکن نیا دیوم .دراد یشزومآ یاهنامزاس رد رایعم نیا

 .دنکیم نایب ار تیفیک تیریدم و درکلمع تیریدم یارجا و یربهر نیب میقتسم هطبار دوجو هک
 یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد ناریدم هاگدید :مود لاؤس

 ؟تسا هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم
 یرادم یرتشم یارب نییاپ رایعم فارحنا و یربهر یارب الاب رایعم فارحنا لاوس نیا جیاتن رد

 ناوتیم نیاربانب .دندوبن یرادینعم توافت یاراد یسررب دروم یاهریغتم نیگنایم و دش هدهاشم
-هفلؤم یارجا ناکما دروم رد یناسکی ًاابیرقت تارظن یسودرف هاگشناد ناریدم هک درک نایب نینچ
 تسد هب جیاتن اب هجیتن نیا اما .دناهتشاد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاه
 سرادم ناریدم هک دوب هنفای تسد هجیتن نیا هب یو .دوب فلاخم (6190)یدمحا شهوژپ زا هدمآ
 رضاح شهوژپ اب ًاابیرقت هک .دنراد سرادم رد درکلمع تیریدم یارجا هب تبسن یدعاسم هاگدید
 .دراد یناوخمه

                                                           
1 . Bircher & Jackson 
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 یاههفلؤم یارجا ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک هاگدید :موس لاؤس
 ؟تسا هنوگچ هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم

 نییاپ رایعم فارحنا و یربهر یالاب رایعم فارحنا نانکراک ددنام زین ناریدم موس لاوس رد
 یاراد ناریدم هاگدید زا یسررب دروم یاهریغتم نیگنایم اما دندناسر تبث هب ار یرادم یرتشم
 نانکراک هاگدید زا درکلمع تیریدم یاههفلوم ینورد لباقت نینچمه .دنشابیم یرادینعم توافت
 هاگشناد نانکراک هک درک نایب نینچ ناوتیم نیاربانب .دشابیم راد ینعم دهشم یسودرف هاگشناد رد
 یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم یارجا ناکما دروم رد یناسکی تارظن یسودرف
 درکلمع تیریدم یاههفلوم نیب نینچمه و نورد رد اهنآ تارظن و .دناهتشادن جیردلاب موکلام
 .دراد یرادینعم توافت جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب

 ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد نانکراک و ناریدم هاگدید نیب ایآ :مراهچ لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا
 ؟دراد دوجو یرادینعم

 درکلمع تیریدم یناسنا عبانم هعسوت و یربهر یاههفلوم یارجا ناکما نازیم هک دش صخشم
 یراد ینعم توافت هاگشناد نیا نانکراک و ناریدم هاگدید بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد
 هیزجت ،یرادم یرتشم ،دنیارف یفیک تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما نازیم رگید فرط زا .دنرادن

 بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم کیژتارتسا یزیرهمانرب و تاعالطا لیلحت و
 هک تفرگ هجیتن ناوتیم نیاربانب .دنراد یراد ینعم توافت هاگشناد نیا نانکراک و ناریدم هاگدید
 نیا زا هدش لصاح جیاتن اب هطبار رد .تسا راذگریثات درکلمع تیریدم یاههفلوم رب تمس ریغتم
 و یسودرف هاگشناد رد (4190) دنم هرهب هک یروط هب .دنتسه هجوت لباق ریز جیاتن شهوژپ لاوس
 تیریدم و درکلمع تیریدم زا یریگهرهب ناکما ،ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد رد (1290) یندم
 ،یلاز ،یشوهدم نینچمه .دندرک ییاسانش فیعض نانکراک مه و ناریدم مه هاگدید زا ار تیفیک
 هب دوجوم تیعضو زا رذگ ترورض (3190) هداز یلقنیسح و یکرو ینابعش و (1190) یمیجن

  .دنتسناد ریذپان راکنا نانکراک مه و ناریدم مه هاگدید زا ار بولطم تیعضو
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 ناکما صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد درم و نز لنسرپ هاگدید نیب ایآ :مجنپ لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا
 ؟دراد دوجو یرادینعم

 عبانم هعسوت و یرادم یرتشم ،یربهر یاههفلوم یارجا ناکما نازیم هک دش صخشم نینچمه
 هاگشناد نیا نادرم و نانز هاگدید بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم یناسنا
 ،دنیارف یفیک تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما نازیم رگید فرط زا .دنرادن یراد ینعم توافت
 رب دهشم یسودرف هاگشناد رد درکلمع تیریدم کیژتارتسا یزیرهمانرب و تاعالطا لیلحت و هیزجت

 رب ینبم یعطق هجیتن ناوتیمن .دنراد یراد ینعم توافت هاگشناد نیا نادرم و نانز هاگدید بسح
 تاقیقحت جیاتن هب دیاب لاوس نیا اب وسمه .تفرگ درکلمع تیریدم یاههفلوم رب تیسنج ریغتم ریثات
 قطانم رد (TQM) ریگارف تیفیک تیریدم یارجا یبایهنیمز" ناونع تحت هک (6190) یدمحا

 هک دیسر هجیتن نیا هب یو .تشاد هراشا ،دش ماجنا "زاریش رهش شرورپ و شزومآ هناگ راهچ
 ینعم فالتخا ریگارف تیفیک تیریدم یارجا هب تبسن اهنآ هاگدید نیب ناریدم تیسنج بسحرب

 و راکتشک اما .تسین راذگریثات ریگارف تیفیک تیریدم یارجا رب تیسنج و .درادن دوجو یراد
 تیفیک تیریدم لدم یاه رایعم یجنس ناکما یسررب " ناونع اب یقیقحت رد (3190) ناراکمه
 یاهرظن نیب هک دنداد ناشن " نارهت یکشزپ مولع یاه هاگشناد یاههناخباتک رد ییاپورا یاهداینب

 توافت ،تیسنج ساسارب ییاپورا داینب تیفیک تیریدم لدم رارقتسا ناکما دروم رد نانکراک
 .دراد دوجو یرادانعم

 صوصخ رد دهشم یسودرف هاگشناد فلتخم یاهشخب لنسرپ هاگدید نیب ایآ :مشش لاؤس
 توافت هاگشناد نیا رد جیردلاب موکلام یلم لدم ساسارب درکلمع تیریدم یاههفلؤم یارجا ناکما
 ؟دراد دوجو رادینعم

 لدم ساسا رب درکلمع تیریدم یاههفلوم یارجا ناکما نازیم هکدنداد ناشن مشش لاوس جیاتن
 نیا فلتخم یاهشخب نانکراک هاگدید بسح رب دهشم یسودرف هاگشناد رد جیردلاب موکلام یلم
 توافت اههدکشناد یمامت نینچمه و هناگ 3 یاهتنواعم ،تسایر هزوح نانکراک لماش هاگشناد
 درکلمع تیریدم یاههفلوم رب هاگشناد فلتخم یاهشخب ریغتم نیاربانب .دنراد یراد ینعم
 امرف مکح اهنآ گنهرف نآ عبت هب و نامزاس ،شخبره رد هک یطیارش هب هجوت اب .تسا راذگریثات
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 و داتسا (1112)0یجناک .دوش لصاح عونتم جیاتن فلتخم تاقیقحت رد هک تسا نکمم ،تسا
 و اکیرمآ روشک هس زا دوخ یسررب اب ،دلیفش هاگشناد ییاپورا ینامزاس یلاعت زکرم سیئر

 تسا رثوم ینامزاس یلاعت یاهصخاش رد یگنهرف یاهتوافت هک هداد ناشن یزلام و سیلگنا
 (0190) یبیان و یدرگذ ،یسدقا شهوژپ لاوس نیا جیاتن یایوگ .(00 ،3190 ،ناراکمه و یهدون)
 تیفیک تیریدم شریذپ دادعتسا یریگهزادنا یوگلا کی" ناونع تحت دوخ قیقحت رد هک تسا

 رارقتسا ناکما ناریا یلم گنهرف هب هجوت اب هک دندیسر هجیتن نیا هب "ناریا یلم گنهرف هنهپ رد
 رد (1190) یفسوی و یشرفت ،روپ یریزو نینچمه .تسین یا هداس راک نادنچ تیفیک تیریدم
 تیریدم و درکلمع تیریدم زا بسانم یریگهرهب ناکما هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ تاقیقحت

 و مادقا هنوگره زا لبق دش داهنشیپ اذل .درادن دوجو یتشهب دیهش هاگشناد یاههناخباتک رد تیفیک
 .دومن مادقا دیاب اهتخاس ریز حالصا هب تبسن یزیر همانرب

 لنسرپ یوس زا ار اههفلوم یارب بسانم زایتما بسک و شهوژپ نیا قیفوت لیالد ناوتب دیاش
 دوب نیا یبسن تیقفوم لیلد نیلوا ناریدم و نانکراک رظن زا :تسناد حرش نیدب یسودرف هاگشناد
 و نانکراک و دشن راذگاو یصاخ دارفا ای هتیمک هب اهنت هاگشناد رد یروآون دنیآرف ًاامومع هک
 بلج ،جیردلاب لدم یزاس هدایپ تیقفوم رد مود هتکن .دندش حرط ریگرد زین یملع تأیه یاضعا
 تامیمصت دنناوت   یمن اسؤر ،روآون یهاگشناد یاه طیحم رد عقاو رد .تسا ناعفن یذ هیلک تکراشم
 زایتما نیرتمک یربهر شهوژپ نیا رد هک یلیالد زا یکی دیاش .دننک ذخا هبناج کی تروص هب ار
 تالوحت مها رب یلامجا یرورم .دشاب هتکن نیمه تسا هدروآ تسدب اههفلوم یقبام هب تبسن ار
 یارب بسانم یدرکیور هک دهدیم ناشن ،یمالسا بالقنا یزوریپ زا سپ لاس 22 یط یرادا
-یگژیو دقاف ،دوجوم یاهتراظن .تسا هتفرن راک هب یلاع شزومآ و سرادم درکلمع رب تراظن

 و شزومآ یلعف تیعضو ندینایامن یارب زین دوجوم یاهصخاش .دنتسه شخبرثا تراظن یاه
 رکذتم دیاب نایاپ رد .(10 ،3190 ،ناراکمه و یهدون) دنتسین بسانم نوگانوگ حوطس رد شرورپ

 زورب هب رجنم لدم یزاس هدایپ هک تسین نآ ینعم هب ًاامازلا لدم نیا هب هلصاح جیاتن نداد طابترا دش
 هجیتن نیرت یلصا .دوشیم لیهست و عیرست ،تارییغت زورب اهنت دراوم یضعب رد هکلب ،دوشیم رییغت

 هبرجت نیا رورم .تسا هاگشناد رد اهدنیارف یگچراپکی و ییوسمه  ،لدم نیا رارقتسا زا لصاح

                                                           
1 . kanji 
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 هاگشناد رد ار هناروآون ددعتم یاه حرط یزاس هدایپ ،درکلمع تیریدم یریگراکب دهد یم ناشن
 عضو زا رذگ و یلعف طیارش رییغت موزل هک تفرگ رظن رد ار هتکن نیا دیاب هتبلا .دیامن یم ریذپ ناکما
 یتیریدم متسیس رییغت اب ییورایور یارب ناریدم یفرط زا .تسا ریذپان راکنا بولطم عضو هب دوجوم
 اب ناریدم یزاس انشآ دنیآرف ،یروآون و رییغت هنوگره ماجنا زا لبق نیاربانب .دنرادن ار مزال یگدامآ
 ندرک هاگآ و تارییغت یوس هب شیارگ هب اهنآ قیوشت و نآ یتسیچ ،اهنآ موزل و تارییغت تیهام
 .دسریم رظن هب یرورض ،یلعف یشزومآ یاهدنیآرف بولطمان جیاتن زا اهنآ
 عبانم
 شرورپ و شزومآ هناگراهچ قطانم رد (T.Q.M) عماج تیفیک تیریدم یارجا یبای هنیمز .(6190) .دیعس ،یدمحا

�.24-32 :(9)2 ،یتیبرت مولع رد هزات یاه هشیدنا .زاریش رهش
 زا یشان ییاهدیدهت ،اهتصرف ،���� لدم ساسارب یبایزرا دوخ .(0190) .دوعسم ،یدامتعا

 سنارفنک نیلوا تالاقم هعومجم رد .(یلمع هبرجت)یناریا یاه نامزاس رد ���� لدم یریگراکب
�.یهاگشناد داهج .نارهت هاگشناد .تیریدم هدکشناد .درکلمع تیریدم یلم

 اب هاگشناد کی هزوح درکلمع یبایزرا لدم هیارا .(2112) .الیهس ،نایدیواج ؛یلع ،هداز بجر ؛لداع ،رذآ
�.تیریدم یلم سنارفنک نیموس ،هاگشناد یبایزرا یاهرگناشن زا هدافتسا

�.هاگنبآ :نارهت ،هناورپ نارماک همجرت ،اهشزرا ساسا رب تیریدم .(2190) .لکیام ،رناکا ،تنک ،دراچنالب
 زا دهشم یسودرف هاگشناد رد (TQM) ریگارف تیفیک تیریدم هاگیاج یسررب .(4190) .هدازآ ،دنم هرهب

 مولع هدکشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ .اهنآ یداقتنا رکفت اب نآ هطبار و دشرا ناریدم هاگدید
�.دهشم ،یسودرف هاگشناد ،یسانشناور و یتیبرت

 یهاگشناد داهج ،درکلمع تیریدم یلم سنارفنک نیلوا ،درکلمع تیریدم و یبایزارت .(3190) .نامیپ ،دار زیورپ
�.نارهت هاگشناد ،تیریدم هدکشناد

 ،نامزاس تیقفوم نماض ،درکلمع تیریدم و راک و بسک یدنمشوه لماعت .(2112) .نامحر ،دازهدروپ
�.درکلمع تیریدم یلک سنارفنک نیموس

 هاگشناد یشزومآ یاههورگ رد درکلمع تیریدم دربراک یجنس ناکما .(0390) .هنیکس ،یرفعج ؛رفعج ،هداز کرت
�.(00) 9 ،9 ، یشزومآ تیریدم رد ون یتفایهر همانلصف .ناریدم هاگدید زا زاریش

 ات یروئت زا هلصاف درکلمع یانبم رب تیریدم .(2190) .زیگنارهم ،ول نیقی ؛میرم ،یقارع یلیلخ ؛کنارف ،یتشد رهاوج
�.040 ،ریبدت همانهام .ارجا

 سنارفنک نیلوا ،درکلمع تیریدم رد یرادرب وگلا میهافم یسررب رب یاهمدقم .(3190) .یلع ،هداز بجر
�.تیریدم هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،یهاگشناد داهج ،درکلمع تیریدم یلم

�.920 هرامش ،20 لاس ،ریبدت همانهام ،نامزاس رمتسم دوبهب و درکلمع یبایزرا .(3190) .روفغ ، یمیحر
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 نیمود تالاقم هعومجم .یناسنا عبانم هعسوت رد نانکراک تیلباق یلاعت یوگلا شقن .(4190) .جریا ،یناطلس
�.نارهت ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس .درکلمع تیریدم یلم سنارفنک

 و شهوژپ همانلصف ،اههاگشناد رد سیردت تیفیک یسررب .(3190) .ناوضر ،هداز یلقنیسح ؛رایتخب ،یکرو ینابعش 
�.02-0 ،لوا هرامش ،یلاع شزومآ رد یزیرهمانرب

 یاهشهوژپ .روشک تمالس ماظن درکلمع تیریدم و یبایزرا یوگلا یحارط .(1190) .یلعبجر ،هداز خیش
�.110 -91 ،10 ،9 ،تیریدم

�.باتکین :نارهت ،جیردلاب موکلام یلم هزیاج اب ییانشآ .(0190) .مساق ،یدابآ سابع
 لاس رد جیردلاب لدم ساسا رب داژن یمشاه ناتسرامیب درکلمع یبایزرا .(6190) .اضردمحم ،یکلم ؛هدازآ، هانپ حتاف

�.مراهچ لاس ،دزی تشادهب هدکشناد یشهوژپ یملع همانلصف ،6190
 رهش :نارهت .نامز و راک یبایزرا ینابم و لوصا .(3190) .لالج ،درفنم تقیقح ؛اضردمحم ،میدق داز ناراباک

�.بوشآ
 .نایقلپاج مالغ مجرتم .نآ یرظن ینابم و درکلمع تیریدم ترورض یسررب .(3190) .رآ .ساو ینیرس ،الودناک

�. -920 ،(32)2 ،2 ،سیلپ ینامزاس هعسوت همانلصف
 یاهداینب تیفیک تیریدم لدم یاه رایعم یجنس ناکما یسررب .(3190) .یلع ،تدایس ؛دمحا ،ینابعش ؛ارهز ،راکتشک

-040 ،(20)2 ،3 ،یشزومآ نیون یاه درکیور .نارهت یکشزپ مولع یاه هاگشناد یاههناخباتک رد ییاپورا
130.�

 یاه نامزاس رد درکلمع یریگهزادنا نیون درکیور .(2112) .دمحم ،یناخدلو ؛هللا حور ،یددم ؛لوتب ،ییایک
�.درکلمع تیریدم یلک سنارفنک نیموس .ناینب شناد

 هعلاطم) یلاع شزومآ ماظن رد تیفیک هناخ لیکشت .(1190) .میسن ،یمیجن ؛اضردمحم ،یلاز ؛دادرهم ،یشوهدم
 ;راهب یلاع شزومآ رد یزیر همانرب و شهوژپ .(یتلود یاههاگشناد تیریدم یرتکد عطقم :یدروم
30(0):020 -430.�

 تیوقت و نانکراک و ناریدم یزاس دنمناوت رد یریبدت درکلمع تیریدم .(3190) .رصان ،یساپس ریم
 هاگشناد ،تیریدم هدکشناد یهاگشناد داهج ،درکلمع تیریدم یلم سنارفنک نیلوا،نامزاس یعامتجا هیامرس
�.نارهت

 دادعتسا یریگ هزادنا یوگلا کی .(0190) .اضردیمح ،یبیان ؛نیدلا ماسحدیس ،یدرگذ ؛دمحم ،یسدقا
�.490-300 :(0)6 ،یناسنا مولع سردم .ناریا یلم گنهرف هنهپ ردTQMشریذپ

 یلاعت بسانم لدم یحارط .(3190) .رصان ،یساپسریم ؛دمحم دیس ،یلامکریم ؛دیعس دمحم ،یمیلست ؛نسح ،یهدون
10)0 ،62 ،تیبرت و میلعت همانلصف .یرظن هطسوتم عطقم سرادم :شرورپ و شزومآ رد ینامزاس 0). 2 – 12.�

�.تمس :نارهت .مود شیاریو .یشزومآ ییامنهار و تراظن .(1390) .یفطصم ،یمانکین
�
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