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 چکیده
ثاب اضتجبَابس ؾابظهبًي ٍ تحليات ضفتگاي       ، تجييي ضاثُِ هسيطيت ويفيت فطاگيطتحميكايي ّسف اظ 

ضٍـ تحميك تَنيفي اظ ًَع ّوجؿتگي ثَزُ ٍ  ثبقس.قغلي وبضوٌبى ازاضُ وت ٍضظـ ٍ جَاًبى فبضؼ هي

ثبقاس واِ ثاط اؾابؼ جاسٍل      ٌبى ازاضُ ٍضظـ ٍ جَاًبى فبضؼ هيًفط اظ وبضو 160جبهؼِ آهبضی پػٍّف 

اًاس.  گيطی تهبزفي ؾبزُ ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبضی اًتربة قاسُ ًفط ثِ ضٍـ ًوًَِ 111وطجؿي ٍ هَضگبى 

ضاثاطس   اضتجبَبس ؾبظهبًي ،فطاگيطهسيطيت ويفيت  اؾتبًساضز آٍضی اَالػبس اظ ؾِ پطؾكٌبهِجْت جوغ

ّب اظ ًظاطاس  ثطای تؼييي ضٍايي پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ گطزيس.ٍجىؿَى  هؿلف ٍ تحليت ضفتگي قغلي ّيلط

آًْب اظ َطيك يطيت آلفبی وطًٍجبخ اؾاتفبزُ  هترههبى هسيطيت ٍ ؾٌجف ّوؿبى زضًٍي ٍ ثطای پبيبيي 

گطزيس وِ ثطای پطؾكٌبهِ هاسيطيت ويفيات فطاگياط، اضتجبَابس ؾابظهبًي ٍ تحليات ضفتگاي قاغلي ثاِ          

ّاب اظ ضٍـ آهابضی ياطيت    تجعياِ ٍ تحليات زازُ   جْت هحبؾجِ گطزيس. 774/0ٍ  949/0 ،80/0تطتيت

ضگطؾيَى چٌسگبًِ ٍ تحليت ٍاضيبًؽ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتابي  تحليات آهابضی ثاِ      ّوجؿتگي پيطؾَى،

ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي ضاثُاِ هؼٌابزاضی ٍجاَز     زؾت آهسُ ًكبى زاز وِ ثيي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط

ثب تحليت ضفتگي قغلي ضاثُِ هؼٌبزاض ٍجَز زاضز، وِ اظ ثايي   يي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيطچٌيي ثّنزاضز. 

هساضی ٍضی، هكتطیاثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي ثؼسّبی پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ

هاسّبی  پيب غلي ثؼاسّبی حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى ٍ اظ ثيي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب تحليت ضفتگي ق ٍ

 زٌّس.ضا ًكبى هيتطی يفثثيٌي لسضس پيفهكتطی هساضی ٍضی ٍ ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ

فطؾاَزگي قاغلي،    هسيطيت ويفيت فطاگيط، اضتجبَبس ؾبظهبًي، تحليت ضفتگي قغلي، :یکليذَای ياشٌ

  ّبی اضتجبَيهْبضس

                                                 
 قيطاظ، ايطاى.   ، اؾتبزيبض گطٍُ ػلَم تطثيتي، ٍاحس قيطاظ، زاًكگبُ آظاز اؾالهي -1
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 مقدمه
ٍ هَثطتطيي ػبهت زض جْت ضقس ٍ تَؾؼِ  اثعاض جبهؼِ هتوسى اهطٍظی اضتجبَبس يىي اظ هْوتطيي

 اضتجبَبس ضوي اؾبؾاي ظًاسگي اًؿابى اؾات، ثاب اًجابم اضتجبَابس،        .ضٍزٍ تؼبلي اًؿبًي ثِ قوبض هي

ٍ هفبّين ٍ ػجبضاس اظ قرم ثِ قرم زيگط اًتمبل هاي  ولوبس، زض ًتيجاِ تفابّن ثايي افاطاز      يبثاس 

گكبی هكىالس افاطاز زض جَاهاغ   وِ ثتَاًس ضاُآيس. ًيبظ ثِ اًجبم اضتجبَبس نحيح جبهؼِ ثِ ٍجَز هي

اهطٍظی هرهَنب زض زاذت وكَض ايطاى ثبقس يه هَياَع اؾبؾاي ٍ ياطٍضی اؾات. اّويات ًماف       

ّبی ذَز زض ظًسگي ضٍظهطُ ًيبظ ثِ اضتجبَبس ثط ّيچ وؽ پَقيسُ ًيؿت، چَى افطاز زض توبم فؼبليت

ّابی هرتلا    ّبی ؾبظهبىظ اجعای انلي فؼبليتثطلطاضی اضتجبٌ زاضًس. اهطٍظُ فطايٌس اضتجبَبس يىي ا

 قاَز. گطزيسُ اؾت. اظ َطيك ايي فطايٌس، ضّجطی زض ؾبظهبى ثِ اجطا زضآهسُ ٍ ّوابٌّگي ايجابز هاي   

تاَاى گفات   هؿئَليت ايجبز اضتجبَبس نحيح ضا ثط ػْسُ زاضًس، ثِ جاطاس هاي   وليِ ؾَُح هسيطيت،

فاطازی ّؿاتٌس واِ زاضای هْابضس اضتجابَي ثاب يي       ّب اتطيي ٍ وبضآهستطيي هسيطاى زض ؾبظهبىهَفك

اضتجبَبس هَثط ثبػث افعايف وبضائي ٍ اثطثركاي ٍ   .(Aminshsyan jahromi & Amini,2009)ثبقٌس 

ذؿاتگي جؿاوبًي ٍ    ثطػىؽ اضتجبَبس غيط هاَثط، ٍ  گطززهيويفيت وبض ًيطٍی اًؿبًي زض ؾبظهبى 

آٍضز. تحليات ضفتگاي ضا   قاغلي ضا ثاِ ّواطاُ هاي    ًبوبهي ػبَفي ضا ثِ زًجبل زاقتِ ٍ تحليت ضفتگي 

اًاس. هؿالف   ثاسًي ٍ شٌّاي ًبقاي اظ وابض َاَ ًي هاسس تؼطيا  واطزُ         حبلتي اظ ترلياِ ػابَفي،  

(Maslash,1983،)   ّابی  تحليت ضفتگي ضا وبضوطز ؾِ ػبهت فطؾَزگي ػبَفي، تْي قاسى اظ ٍيػگاي

ت قغت هؼٌب ٍ اّويت ذَز ضا زاًس. زض ايي حبلفطزی )هؿد قرهيت( ٍ وبّف ػولىطز قرهي هي

پطذبقاگط   ضؾاس، زّس ٍ قرهي وِ زچبض تحليت ضفتگي قسُ، زائن ذؿتِ ثاِ ًظاط هاي   اظ زؾت هي

حَنالِ اؾات ٍ ثاب واَچىتطيي      ظٍزضًا  ٍ ثاي   حؿبؼ، هٌفي ثبف ٍ ثسثيي ٍ ػهجي، ثسگوبى، اؾت،

 & Ramazaninezhadثيٌاس والفاِ اؾات ٍ ذاَز ضا زض ثاي ثؿات هاي       ضٍز،ًبضاحتي اظ وَضُ زض هاي 

et,2009) .) ای زض هاسيطيت آغابظ قاس،   اٍايت لطى ًَظزّن ثِ ػٌَاى قيَُ هسيطيت ويفيت فطاگيط زض 

اًس. ّطچٌاس زض  ًمف زاقتِ زاًكوٌساى هتؼسزی زض تسٍيي ٍ اجطای آى ثِ ػٌَاى ضٍقي زض هسيطيت،

ّاب زض  ياك غاپٌاي  هيالزی ثِ ػلات تَف  1980اظ اٍايت زِّ  آغبظ ثِ ايي ضٍـ تَجِ چٌساًي ًگطزيسُ،

قابيس اناُالح    .(Mehraban.2009) وبضثطز ايي ضٍـ ثِ ووه زوتط زهيٌگ هَضز تمسيط لطاض گطفت

ّبی اذيط زض هاَضز  تطيي انُالحبس تجبضس ثبقس وِ زض ؾبلهسيطيت ويفيت فطاگيط، يىي اظ هتساٍل

طيت ويفيت فطاگيط، ّبی اًجبم قسُ ثطای پيكجطز ٍ ثْجَز ويفيت ثِ وبض ضفتِ اؾت. هسيتوبهي تالـ

ثطای تًويي ثمب زض جْبى ضلابثتي   ّبی ؾٌتي اًجبم وبض ٍ تجبضس ٍ فٌي اثجبس قسُثْجَزی زض ضٍـ

هسيطيت ويفيت فطاگيط ثِ هؼٌبی هكبضوت زازى توبهي وبضوٌابى زض ػطياِ    ضٍز.وًٌَي ثِ قوبض هي

ويفيات فطاگياط زض    اهطٍظُ هاسيطيت  .(Jafari & et,2007)هحهَل يب ذسهبس ًْبيي ثِ هكتطی اؾت

گطزز ٍ ّوِ اػًبء اظ هسيط ػبهات  ّب اػن اظ ذهَني ٍ زٍلتي هَيَػي وليسی تلمي هيّوِ ؾبظهبى
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هُبلت ثيبى قسُ ٍ ًماف  ثب تَجِ ثِ  . John  Macdonald) (2003,  زقَتب وبضگط ؾبزُ ضا قبهت هي

زض اياي  ضفتگاي قاغلي   تحليات  ٍ  اضتجبَابس ؾابظهبًي   ّابی آًْاب زض  هسيطيت ويفيت فطاگيط ٍ هَلفِ

ثطضؾي ضاثُِ ثيي هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي ٍ تحليات ضفتگاي قاغلي     پػٍّف ثِ

ّبی اضتجبَي ٍ تب قبيس ثتَاًس زض افعايف هْبضس پطزاظينازاضُ وت ٍضظـ ٍ جَاًبى فبضؼ هيوبضوٌبى 

 بز قسُ هَثط ثبقس.ؾبظهبى ياضتجبَبس هَثط ؾبظهبًي ٍ وبّف تحليت ضفتگي قغلي وبضوٌبى 

 پیشینه پژوهش
-زض تحميك ذَز ثِ ثطضؾي ًمف هْبضس (Ansari & Amiriansadr,2010) اًهبضی ٍ اهيطيبى نسض -

ّابی اضتجابَي   ّبی هسيطيت ويفيت جبهغ زض ظهيٌِ اضظيبثي هْبضسّبی اضتجبَي زض اؾتمطاض ؾيؿتن

ؾيسًس وِ: اضتجبَبس ٍ ثؿتطّبی ٍ ثِ ايي ًتيجِ ضزض هسيطاى ثرف ذهَني نٌبيغ وكَض پطزاذتٌس 

 جبهغ ّؿاتٌس ّبی هسيطيت ويفيت ّبی  ظم ثطای اؾتمطاض ؾيؿتناضتجبَي زض ؾبظهبى، اظ ظيطؾبذت

ای واِ زض ناَضس اجاطای هَفاك آى، ياوي       اًس. هؤلفِوِ زض وكَض هب، ووتط هَضز تَجِ لطاض گطفتِ

ٍ ذَزاضظقوٌسی، تجبزل افىبض ٍ ثْجَز ضّجطی ٍ هسيطيت، افعايف ضٍحيِ وبض تيوي ٍ حؽ هكبضوت 

ّبی جسيس زض ؾبظهبى، تجبزل زاًف ٍ اَالػبس زض ؾبظهبى ًيع تؿاْيت قاسُ ٍ ثاب ؾاطػت      ذلك ايسُ

 ِ ٍ « ثااِ ضٍظ»ّاابی وبضوٌاابى، آًاابى ضا ّوااَاضُ   ثركاايسى ثااِ اهااط ياابزگيطی ٍ ثااطٍظآٍضی آهَذتاا

 ذَاّس ًوَز.« پصيط اؾترسام»

ای ثب ػٌَاى تبثيط فٌبٍضی اَالػبس ٍ اضتجبَبس  زض همبلِ (Khakbaz & Ardali,2006)ذبوجبظ ٍ اضزلي 

ثط هسيطيت ويفيت جبهغ ثِ ايي ًتيجِ زؾت يبفتٌس وِ: فٌبٍضی اَالػبس ٍ اضتجبَبس زض وكاَضّبی  

ّابی ٌّگفتاي   ََضی وِ اوثط وكَضّب، ؾطهبيِ گاصاضی  هرتل  ثؿيبض هَضز تَجِ لطاض گطفتِ اؾت ثِ

حبل ثب تَجِ ثِ ايي هُلت ٍ آًچِ وِ ثيبى گطزياس، اؾاتفبزُ اظ فٌابٍضی    اًس. زض ايي ظهيٌِ اًجبم زازُ

اَالػبس ٍ اضتجبَبس زض ضاؾتبی هسيطيت ويفيت جبهغ هسيطيت ويفيت جبهغ هٌجاط ثاِ ًتابي  ظياط     

ؾبظی ثْجَز ضٍاثٍ ثب هكتطيبى؛ ثْجَز ضٍاثٍ ثب تأهيي وٌٌسگبى؛ افعايف وٌتطل فطايٌس؛ ؾبزُقَز: هي

ؾبظی جطيبى اَالػبس ثايي ٍاحاسّبی هرتلا  قاطوت؛ ثْجاَز فطايٌاس َطاحاي؛        وبض گطٍّي؛ ؾبزُ

ّبی ويفيت ّوچاَى اياعٍ    وبضگيطی ؾيؿتن ًگْساضی ٍ تؼويطاس پيكگيطاًِ؛ پيبزُ ؾبظی ؾيؿتن ثِ

ظاضػي هتيي ٍ  .ّبی ويفيت؛ ثْجَز فطايٌس تهوين زض ٍاحس تًويي ويفيتگيطی ّعيٌِ؛ اًساظ9000ُ

ٍ   زض تحميك ذَز ثِ  ثطضؾي ؾاجه  (Zaraeimatin & bagheri,2007)ثبلطی   ّابی ضّجاطی هطثيابى 

فهات   زؾتِ ياه وكاَض زض   ّبی فَتجبل ليگ ثطتط ٍهيعاى تحليت ضفتگي ثبظيىٌبى تين اضتجبٌ آى ثب

 پطزاذتٌس ٍ ثِ ًتبي  ظيط زؾت يبفتٌس:    82-83هؿبثمبس 

ٌبى زض اياي تحمياك هكارم    زض ذهَل اضتجبٌ ؾجه ضّجطی هطثيبى ثب هيعاى تحليت ضفتگي ثبظيى

قس وِ ثيي ؾجه ضّجطی ٍظيفِ هساض ثب هيعاى تحليت ضفتگي ثبظيىٌبى ضاثُِ لَی ٍجاَز زاضز. اياي   

ّابی اًجابم   هحتَی تحمياك  قَز. اظاضتجبٌ ثيي زٍ ؾجه زيگط ٍ هيعاى تحليت ضفتگي هالحظِ ًوي
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وابهال    ضفتگاي تابثيط   ّبی تحليات ّبی ضّجطی زض وليِ هؤلفِقَز وِ ؾجهقسُ چٌيي اؾتٌجبٌ هي

 ،تَاًس ؾجت فطؾاَزگي ػابَفي  وٌس ٍ اظ ايي َطيك اؾت وِ ؾجه ًبهٌبؾت هيايجبز هي هحؿَؾي

گياطی  ًْبيت هٌجط ثِ اًعٍا ٍ يب وٌبضُ ّبی قرهيتي ٍ وبّف ػولىطز قَز ٍ زضتْي قسى اظ ٍيػگي

تاط اظ  يت ضفتگي ثايف % اظ ثبظيىٌبًي وِ زاضای تحل5/40 ّبی ٍضظـ قَز. ٍجَزٍضظقىبضاى اظ نحٌِ

ناَضتيىِ اظ اياي ػبضياِ پيكاگيطی      قاَز، زض ػٌَاى ظًگ ذُط جسی تلمي هيّؿتٌس ثِ هيبًگيي 

. حكان زاض  ّاب ٍاضز قاَز  ّبی ججطاى ًبپاصيطی ثاط ثبظيىٌابى ٍ پيىاطُ تاين     ًكَز هوىي اؾت آؾيت

(Hashmdar,2006)، َزگي ّابی ضّجاطی ٍ فطؾا   ثب ػٌَاى  ثطضؾي ضاثُِ ثايي ؾاجه   ي وِزض تحميم

قغلي زض وبضوٌبى ًفت ٍ گبظ گچؿبضاى اًجبم زاز، ًتبي  تحميك ًكابى زاز واِ ثايي ؾاجه ضّجاطی      

تَاًاس تغيياطاس   حوبيتي ٍ فطؾَزگي قغلي ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز ٍ ؾجه ضّجطی حوبيتي هاي 

 فطؾَزگي قغلي ضا پيف ثيٌي وٌس.  

ّابی حات تؼابضو ثاب     ِ ثايي ؾاجه  زض تحميمي ثب ػٌَاى ثطضؾاي ضاثُا   ،(Ostavari,2009)اؾتَاضی 

ّبی اضتجبَي زض ثيي وبضوٌبى هجتوغ پتطٍقيوي قايطاظ ًكابى زاز واِ ثايي     تَاًوٌسؾبظی ٍ هْبضس

 (Meshksar,2010)هكىؿابض  زاضی ٍجاَز زاضز.  ّبی اضتجبَي ضاثُِ هؼٌبتَاًوٌسؾبظی ٍ اثؼبز هْبضس

َ  زض تحميمي ثب ػٌَاى ثطضؾي ضاثُِ تَاًوٌسی ثب هْبضس زاضز واِ ثايي اثؼابز    ي ثيابى هاي  ّابی اضتجاب

ثاِ ًمات اظ    (Wiliamz,1988)ّبی اضتجبَي ضاثُِ هؿاتمين ٍجاَز زاضز. ٍيليابهع    تَاًوٌسی ٍ هْبضس

تحميمي ضا ثب ّسف ثطضؾي هسيطيت ويفيت جبهغ ثاِ ػٌاَاى ياه     ((Saboorzadeh,2007 نجَضظازُ

از. ًتبي  تحميك ًكابى زاز واِ   ًَآٍضی زض زٍ هسضؾِ زٍلتي زض قوبل قطق اٍّبيَ زض آهطيىب اًجبم ز

ّبی هتفبٍس ثِ هَفميت ثطؾاس.  تَاًس اظ ضاَُطح پيكگبم هسيطيت ويفيت جبهغ زض هساضؼ زٍلتي هي

ت ضفغ ًيبظّب اؾتفبزُ ّبی آى زض جْزض هساضؼ هَضز هُبلؼِ اظ انَل هسيطيت ويفيت جبهغ ٍ ضٍـ

زٍ َطح پيكگبم ثَزًس. زض اياي   طضيعی ٍ آهَظـ يوي ذسهت زٍ ػٌهط هْن هَجَز زض ّقس. ثطًبهِ

تحميك ؾِ هتغيط پكتيجبى وِ هيعاى اًتكبض هسيطيت ويفيات جابهغ ضا تحات تابثيط لاطاض زازُ ثاَز       

حوبيت جبهؼِ زض  -3 ،حوبيت وبضوٌبى -2 ،ّبی ضّجطی ًبحيِ )هسيطاى(حوبيت -1ػجبضس ثَزًس اظ: 

ثاِ   (wu & Short,1996)ٍيَ ٍ قَضس .تطيي تبثيط ضا زاقتهيبى ايي ؾِ هتغيط، حوبيت هسيطاى ثيف

زض تحميك ذَز ثب ػٌَاى ضاثُِ ثيي تَاًوٌسؾبظی ضٍاى قٌبذتي  (Meshksar,2010) ًمت اظ هكىؿبض

ّبی تَاًوٌسؾبظی ثؼٌاَاى يىاي   ّبی اضتجبَي پي ثطزًس ٍ ثيبى وطزًس وِ ثيي هَلفِهؼلوبى ٍ هْبضس

 .اثُِ ٍجَز زاضزّبی اضتجبَي ضاظ اثؼبز هسيطيت ويفيت جبهغ ثب هْبضس

ّابی اضتجابَي   ؾبظز وِ ثيي تَاًوٌسؾبظی ضٍاى قٌبذتي ٍ هْبضسذبَط ًكبى هي (Hall,2007) ّبل

ّبی اضتجبَي آًْب ّبی آًْب ٍ هْبضسضاثُِ هثجتي ٍجَز زاضز. اگط هسيطاى احؿبؼ وٌٌس وِ هؿئَليت

قابى ضا  بم ػولىطز قاغلي ّبی  ظم ٍ يطٍضی ثطای اًجتط اؾت، ٍايح اؾت وِ تَاًبيي ٍ هْبضسثيف

ّبی اضتجبَي ّط ياه  ضٍز هْبضسزضن ذَاّس ًوَز )احؿبؼ تَاًوٌسؾبظی(، ثسيي تطتيت اًتظبض هي
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زض  .قَزچٌيي ثبػث افعايف ػولىطز قغلي هسيطاى هيزّس ٍ ّناظ اثؼبز تَاًوٌسؾبظی ضا افعايف هي

ثطضؾاي  "ثاب ػٌاَاى    (1995( ٍ زض ٍياي اتاطيف )  1983) ای وِ زضهسيؿَى آهطيىاب تحميك گؿتطزُ

اًجبم قس، ًتبي  تجعيِ ٍ تحليت  "ای اؾتمطاض ًظبم هسيطيت ويفيت جبهغ ثط اؾتطؼ وبضوٌبىهمبيؿِ

ّوجؿتگي ًكبى زازُ اؾت وِ: اؾتمطاض ًظبم هسيطيت ويفيت جبهغ ثب چٌس ػبهات ضفتابضی ٍ ضٍاًاي    

ويفيت جبهغ ضاثُِ هثجت ٍ  هطتجٍ ثب ويفيت ظًسگي وبضی ضاثُِ زاقتِ اؾت. اؾتمطاض ًظبم هسيطيت

هؿتميوي ثب هحتَای قرهي،وٌتطل قغت ٍ هكابضوت وبضوٌابى ٍ زضجاِ حوبيات اجتوابػي زاضز.      

َّيات ؾابظهبًي ٍ    اؾتمطاض ًظبم هسيطيت ويفيت جابهغ ثاب هكابضوت ٍ زضگياطی قاغلي وبضوٌابى،      

ًكابى زازُ  هٌسی قغلي وبضوٌبى ّن ضاثُِ زاضز. زض ايي هُبلؼِ تجعيِ ٍ تحليات ضگطؾايَى   ضيبيت

اؾت وِ ثيي ويفيت ظًسگي وبضی ٍ ػَاهت وبضی ضٍحي ٍ ضٍاًي ًيع ضاثُِ ٍجَز زاضز. ًتبي  تحمياك  

زض ّط زٍ وكَض ًكبى زاز وِ اجطای فطاگطز هسيطيت ويفيت جبهغ ثط وبضوٌبى ّن زاضای آثبض هثجات  

ثِ ايي  ((Hendrix  et  al ,2000ٌّسضيىؽ ٍ ّوىبضاى ( Kordrostami,2007) ٍ ّن آثبض هٌفي اؾت

ًتيجِ ضؾيسًس وِ هطثيبًي وِ زض ؾُح پبييٌي اظ ؾرتي وبض ٍ حوبيت اجتوابػي ٍ ؾاُح ثاب يي اظ    

اؾتطؼ ظيبزی ضا زضن وطزُ ثَزًس. ثٌبثطايي ؾُح ثاب ی اؾاتطؼ ثاب     هْبضس هطثيگطی لطاض زاقتٌس،

  ٌ زاضز.ؾُح ثب يي اظ فطؾَزگي ػبَفي ٍ هؿد قرهايت ٍ ؾاُح پابتييي هَفميات فاطزی اضتجاب      

ًكبى زاز وِ ثيي ضفتبض ضّجطی هطثيبى ٍ تحليت ضفتگي آًْب اضتجبٌ  ،,Altahaneyeh) (2003 آلتبّبًيِ

ّبی هْواي اظ ضفتبضّابی   زاضی ٍجَز زاضز ٍ ػسم هَفميت فطزی ٍ فطؾَزگي ػبَفي پيف ثييهؼٌي

حوبيات   بز،چٌايي ٍضظقاىبضاًي واِ هطثيبًكابى توطيٌابس ٍ اهىبًابس ظيا       ضّجطی هطثيبى ثَزًس. ّان 

تطی ثطذَضزاض ثَزًس ٍ تطی زاقتٌس اظ ضيبيت قغلي ثيفثبظذَضز ٍ ضفتبض زهَوطاتيه ثيف اجتوبػي،

، زض پػٍّكاي ثاِ اياي ًتيجاِ ضؾايس واِ       ( (Dworkin,2003تحليت ضفتگي آًْب ووتط ثَز. زٍضوايي 

تابض ضا زضن  گطا ًؿجت ثِ آًْبيي وِ ذاالف آى ضا ضف تحليت ضفتگي زض هؼلوبى زاضای هسيطاى حوبيت

 -Al (2007,ٍ ّوىابضاى   الوٌَّابزی  .وطزُ ثَزًس، زض ؾُح پبييٌي اظ تحليت ضفتگاي لاطاض زاقاتٌس   

Mohannadi.et  al)،    ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسًس وِ اؾتطؼ ثِ زليت ػَاهت قرهي يب هحيُاي افاعايف

ظای هات اؾاتطؼ  قَز. آًْاب ػَا تط ثِ زليت تؼبهت فطز ثب هحيٍ اَطافف ايجبز هيثلىِ ثيف يبثس،ًوي

ؾاجه هاسيطيت،    هطتجٍ ثب هحيٍ وبض ضا ػجبضس اظ جَ ؾبظهبًي ًبهُلَة،ووجَز احتطام ثاِ هؼلوابى،  

 زاًؿتٌس.  ... هيتًبز ٍ اثْبم ًمف ٍ ػسم حوبيت اظ َطف ّوىبضاى، اضتجبٌ ثب ّوىبضاى،

زض  گصقت ٍ زض ًظط گطفتي ايي هَياَع واِ ثاب اجاطای هاسيطيت ويفيات فطاگياط        آًچِ ثب تَجِ ثِ 

اياي   تَاى اضتجبَبس ؾبظهبًي ضا افعايف ٍ تحليت ضفتگي قاغلي وبضوٌابى ضا وابّف زاز،   ؾبظهبى هي

واِ   تحميك ثط آى اؾت تب ثب تَجِ ثِ اّويت هَيَع هسيطيت ويفيت فطاگيط ثِ ايي ؾَال پبؾد زّس

يت ضفتگاي  ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي ٍ تحل هسيطيت ويفيت فطاگيط ّبیّطيه اظ هَلفِ ثيي  ایچِ ضاثُِ
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ثاطای يابفتي پبؾاد ثاِ اياي       ٍجاَز زاضز   قغلي زض وبضوٌبى ازاضُ وت ٍضظـ ٍ جَاًبى اؾتبى فبضؼ

 ؾَال چٌس فطييِ ظيط هُطح قسُ اؾت:

 پژوهشهای فرضیه
وبضوٌابى ضاثُاِ   تحليات ضفتگاي قاغلي    ٍ  اضتجبَابس ؾابظهبًي  ثاب   ثيي هسيطيت ويفيات فطاگياط   -1

 .هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز

 زض ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. اضتجبَبس ؾبظهبًيثب  سيطيت ويفيت فطاگيطثيي اثؼبز ه -2

 ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.تحليت ضفتگي قغلي ثيي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب  -3

 ثبقس.هي اضتجبَبس ؾبظهبًي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط لبزض ثِ پيف ثيٌي -4

 ثبقس.هي تحليت ضفتگي قغلي پيف ثيٌياثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط لبزض ثِ  -5

 پژوهش روش
ايي َطح ثِ لحبِ ّسف جاعء تحميمابس وابضثطزی ٍ ثاِ لحابِ قايَُ جواغ آٍضی اَالػابس جاعء           

تحميمبس تَنيفي اظ ًَع ّوجؿتگي هي ثبقس وِ زض آى ثِ تَني  ضاثُِ ثايي هتغيطّاب ثاب يىاسيگط     

ضوٌبى ازاضُ وت ٍضظـ ٍ جَاًبى  اؾاتبى  پطزاذتِ قسُ اؾت. جبهؼِ آهبضی زض پػٍّف حبيط وليِ وب

ًفط هاي ثبقاٌس . ثاطای تؼيايي حجان       160فبضؼ هي ثبقس وِ زض ظهبى اًجبم تحميك تؼسازوبضوٌبى 

اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ  )Moorgan,1970) & yKerjs ًوًَِ آهبضی  اظ  جسٍل هَضگبى ٍ وطجؿي

 اظ جبهؼِ پػٍّف اًتربة قسًس.    ًفط111اظ جبهؼِ آهبضی هَضز هُبلؼِ ثِ نَضس ًوًَِ گيطی ؾبزُ ،

 ابسار پژوهش 
ٍ  اضتجبَابس ؾابظهبًي  پطؾكاٌبهِ   اظ ؾاِ پطؾكاٌبهِ هاسيطيت ويفيات فطاگياط،     ايي تحميك زض 

  هسيطيت ويفيت فطاگياط اؾتبًساضز پطؾكٌبهِ  اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت.تحليت ضفتگي قغلي پطؾكٌبهِ 

 (Korshidi,2009)ٍ تَؾٍ ذَضقايسی   ( زض آهطيىب اثساع1990تَؾٍ هَؾؿبس ويفيت فسضال )وِ 

ًياع هاَضز اؾاتفبزُ لاطاض      (Moharamzadeh,et,2009)تَؾٍ هحطم ظازُ ٍ زيگاطاى   ،گطزيسُ هؼطفي

ِ  زض ايي پطؾكٌبهِ ّكت ثؼس حوبيت ٍ ضّجاطی هاسيطيت ػابلي ؾابظهبى،     گطفتِ اؾت. ضياعی  ثطًبها

تَاًوٌسؾابظی   ضوٌابى، قٌبؾابيي ٍ آهاَظـ وب   هاساضی(، توطوع ضٍی هكاتطی )هكاتطی   اؾتطاتػيه،

ثيواِ ويفيات ٍ    گياطی ٍ تجعياِ ٍ تحليات ويفيات،    )لسضتوٌسؾبظی( وبضوٌبى ٍ وبض تيواي، اًاساظُ  

ّطيه اظ پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی ثؼٌَاى اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط تؼطي  قسُ اؾت. 

ثبقس. وِ گَيِ هي 48ی گَيِ تكىيت قسُ وِ جوؼب زاضا 6گبًِ اضظيبثي زض پطؾكٌبهِ اظ 8 هؼيبضّبی

زّاس  ى هؼيابض ضا زض ؾابظهبى ًكابى هاي    آػجبضتي وِ ثْتطيي وبضثطز  ای،گَيِ 6وبضوٌبى اظ ّط هؼيبض 

ثطای تؼييي اهتيبظ ؾبظهبى اظ فْطؾت هؼيبضّابی هاسيطيت ويفيات فطاگيط،گعيٌاِ      ًوبيٌس.اًتربة هي

ًكابى زٌّاسُ تؼْاس     200-160قَز واِ اهتيابظ   اًتربثي ضا َجك جسٍل پطؾكٌبهِ اهتيبظگصاضی هي
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ًكابى   119-80اهتيابظ  ًكبى زٌّسُ فلؿفِ هٌُماي ثاب ؾابظهبًسّي هُلاَة،    159-120اهتيبظ لَی،

ًكبى زٌّسُ ػاسم   39-0ًكبى زٌّسُ قٌبذت هجْن ٍ اهتيبظ  79-40زٌّسُ آغبظ وبض ؾبظهبى، اهتيبظ

بظهبًي تَؾٍ ضاثطس ّيلط اضتجبَبس ؾ ثبقس. پطؾكٌبهٍِضی هيػولىطز زض ظهيٌِ ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ

(Robert heeler,1998)        ،هؼطفي گطزياسُ ٍ تَؾاٍ اهايي قابيبى جْطهاي ٍ اهيٌاي(Aminshsyan 

jahromi & Amini,2009) گَياِ هاي   32. ايي پطؾكٌبهِ  قابهت  تطجوِ ٍ اضائِ قسُ اؾت ٍ  ثبقاس  

يابًگط اضتجبَابس   ( ث32-64واِ ًواطُ ثايي )    وٌاس ًحَُ ثطلطاضی اضتجبَبس ضا زض ؾبظهبى اضظيابثي هاي  

( ثيابًگط ثطلاطاض   96-125ثيبًگط ػولىطز اضتجبَي ًبهٌظن ٍ ًواطُ ثايي )   (65-95) ًوطُ ثيي غيطهَثط،

ثبقس. پطؾكاٌبهِ تحليات ضفتگاي قاغلي تَؾاٍ هؿالف ٍ       وطزى اضتجبٌ ثؿيبض ػبلي زض ؾبظهبى هي

َزگي گَيِ اؾت ٍ ثِ ؾاٌجف فطؾا   22ؾبذتِ قسُ ٍ زاضای  (Maslash& jakson,1985)جىؿَى 

ِ  پسيسُ ّيجبًي، -ای هاي ّبی قرهيت ظزايي ٍ فمساى هَفميت قرهي زض چبضچَة فؼبليات حطفا

 ذؿاتگي ػابَفي:    -گصاضی پطؾكٌبهِ تحليت ضفتگي قغلي ثِ قاطح ظياط اؾات:    قيَُ ًوطُ پطزاظز،

 ،( ػاسم هَفميات فاطزی   22-15-11-10-5) :هؿد قرهايت  - ،(13-14-16-20- 1-2-3-6-8)

ضٍايي ايي اثعاضّب پاؽ اظ اًجابم هُبلؼابس اٍلياِ ٍ تْياِ چابضچَة        (.4-7-9-12-17-18-19-21)

ٍ ثطای هحبؾجِ ًظطی تحميك ثب اؾتفبزُ اظ ًظطاس هترههبى ٍ اؾبتيس ضاٌّوب ٍ هكبٍض ثِ زؾت آهس 

جِ قاس واِ   هحبؾا ًفطی اظ جبهؼِ آهبضی اجطا ٍ يطيت آلفابی وطًٍجابخ    111پبيبيي آًْب ضٍی ًوًَِ 

ثِ هٌظَض ثِ زؾت آهس.  774/0ٍ پطؾكٌبهِ ؾَم  949/0پطؾكٌبهِ زٍم  ،80/0ثطای پطؾكٌبهِ اٍل 

 ( ٍهيابًگيي ٍ اًحاطاف اؾاتبًساضز   ) تَنيفي ی زض زٍ ؾُح ّبی آهبضّب اظ ضٍـزازُ تجعيِ ٍ تحليت

ِ  (يطيت ّوجؿتگي پيطؾَى، ضگطؾيَى چٌسگبًِ ٍ تحليت ٍاضيبًؽ)اؾتٌجبَي  -زض اضتجبٌ ثب فطياي

 ػوت آهس.   اؾتفبزُ ثِّبی تحميك 

 ها یافته

ضاثُاِ   وبضوٌابى  تحليت ضفتگي قاغلي ٍ  اضتجبَبس ؾبظهبًي هسيطيت ويفيت فطاگيط ثبثيي : 9فرضيٍ 

 هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.

 جْت ثطضؾي ايي فطييِ اظ ضٍـ آهبضی يطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت. 

 ي تحليل رفتگي شغلي ارتباطات سازماويمذيريت کيفيت فراگير با : َمبستگي بيه 9جذيل
 ؾُح هؼٌبزاضی تحليت ضفتگي قغلي                                                     اضتجبَبس ؾبظهبًي هتغيط

 001/0                                                   324/0                     0/ 640 هسيطيت ويفيت فطاگيط                             

زؾت آهسُ ثيي هسيطيت ويفيت تَاى هتَجِ قس وِ يطايت ّوجؿتگي ثِثب تَجِ ثِ جسٍل فَق هي

 لصا ثايي اياي هتغيطّاب    ،( ≥01/0Pفطاگيط ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي ٍ تحليت ضفتگي قغلي هؼٌبزاض قسُ )

 گيطز.  ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ٍ فطو فَق هَضز تأييس لطاض هي
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 ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. اضتجبَبس ؾبظهبًياثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب  ثيي: 2فرضيٍ 

 ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾتجْت ثطضؾي ايي فطييِ اظ ضٍـ آهبضی يطيت 

 ارتباطات سازماويابعاد مذيريت کيفيت فراگير با : َمبستگي بيه 2جذيل
 ؾُح هؼٌبزاضی   يطيت ّوجؿتگي                                     هتغيط ّب                                         

               001/0                                             0/ 479 حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى                                                

               001/0                                              470/0 ثطًبهِ ضيعی اؾتطاتػيه  

               001/0                                               453/0 هكتطی هساضی                                                             

               001/0                                                389/0    قٌبؾبيي ٍ آهَظـ وبضوٌبى                                        

               001/0                                               0/ 324 لسضتوٌس ؾبظی                                                            

               001/0                                               444/0 يت                              اًساظُ گيطی ٍ تجعيِ ٍ تحليت ويف

               001/0                                               517/0 ثيوِ ويفيت                                                                  

               001/0                                                572/0 پيبهس ّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی

زؾات آهاسُ ثايي توابهي اثؼابز      تَاى هتَجِ قس وِ يطايت ّوجؿتگي ثِثب تَجِ ثِ جسٍل فَق هي

ضاثُاِ   ثيي اياي هتغيطّاب  لصا  ،( ≥01/0Pهسيطيت ويفيت فطاگيط ثب اضتجبَبس ؾبظهبًي هؼٌبزاض قسُ )

 گيطز.   هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ٍ فطو فَق هَضز تأييس لطاض هي

وبضوٌبى ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجاَز  تحليت ضفتگي قغلي ثيي اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب : 3فرضيٍ 

 زاضز.

 جْت ثطضؾي ايي فطييِ اظ ضٍـ آهبضی يطيت ّوجؿتگي پيطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت. 

 تحليل رفتگي شغليگي بيه ابعاد مذيريت کيفيت فراگير با : َمبست 3جذيل
 ؾُح هؼٌبزاضی   يطيت ّوجؿتگي                        هتغيط ّب                                                      

               006/0                                              -  0/ 26 حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى                                                

 001/0                                               - 322/0 ثطًبهِ ضيعی اؾتطاتػيه  

 001/0                                              -  306/0 هكتطی هساضی                                                             

 3/0                                                -098/0 قٌبؾبيي ٍ آهَظـ وبضوٌبى                                           

 2/0                                                 0/ 122 لسضتوٌس ؾبظی                                                            

 02/0    -0/ 218 اًساظُ گيطی ٍ تجعيِ ٍ تحليت ويفيت                              

 02/0                                               -  206/0 ثيوِ ويفيت                                                                  

   001/0                                              - 353/0 ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی پيبهس ّبی ثْجَز

ِ  ثب تَجِ ثِ جسٍل فَق هي زؾات آهاسُ ثايي هتغيطّابی     تَاى هتَجِ قس وِ يطايت ّوجؿاتگي ثا

گياطی ٍ تجعياِ ٍ تحليات    ضيعی اؾتطاتػيه، هكتطی هساضی، اًاساظُ حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى، ثطًبهِ

هؼٌابزاض قاسُ    ويفيت ٍ پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی ثب تحليت ضفتگاي قاغلي   ويفيت، ثيوِ

(05/0P≤)، گيطز.   ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. ٍ فطو فَق هَضز تأييس لطاض هي لصا ثيي ايي هتغيطّب 
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 باشىذ.  مي ارتباطات سازماويابعاد مذيريت کيفيت فراگير قادر بٍ پيش بيىي  : 4فرضيٍ

ای اؾتفبزُ گطزيس وِ ّوجؿتگي ايي ايي فطييِ اظ ضگطؾيَى چٌس گبًِ ثِ ضٍـ هطحلِ ثطای ثطضؾي

هتغيطّب زض فطو فطػي اٍل هَضز ثطضؾي لطاض گطفت ٍ ؾپؽ ثِ هٌظَض تؼيايي پايف ثيٌاي هتغياط     

)اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط( اظ تحليت ٍاضيابًؽ   هالن )اضتجبَبس ؾبظهبًي( تَؾٍ هتغيط پيف ثيي

 ي اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت وِ ًتيجِ آى زض جسٍل ظيط آهسُ اؾت .ٍ يطيت تؼيي

َای آماری رگرسيًن بيه ابعاد مذيريت کيفيت فراگير : جذيل تحليل يارياوس ي مشخص4ٍجذيل

 ارتباطات سازماويي 
 هتغيطّب              ّب گبم
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62 هكتطی هساضی پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی 2
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هكتطی هساضی،  پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی،

 حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى ػبلي ؾبظهبى
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ّابی  تَاى هتَجِ قس وِ ضگطؾيَى تب ؾاِ گابم پايف ضفتاِ اؾات ٍ زازُ     تَجِ ثِ جسٍل فَق هيثب 

ٍ ؾُح هؼٌبزاضی آى زض هطحلِ اٍل ثيبًگط اثط هؼٌبزاض هتغياط   Fزّس وِ ًؿجت جسٍل فَق ًكبى هي

 پيبهسّبی ثْجَز ويفيات ٍ ثْاطُ ٍضی زض هؼبزلاِ ضگطؾايَى اؾات. زض اياي هطحلاِ اثاط ضگطؾايَى         

(05/53F= ) ( هؼٌابزاض هاي  001/0ثِ زؾت آهسُ وِ زض ؾُح هؼٌابزاضی )    ثبقاس، ٍ ياطيت تؼيايي

زضنس ٍاضيبًؽ هتغيط اضتجبَبس  32( اؾت، يؼٌي ايي هتغيط 32/0هحبؾجِ قسُ ثط اؾبؼ ايي هتغيط )

پيبهاسّبی ثْجاَز ويفيات ٍ ثْاطُ ٍضی ٍ     زض هطحلِ زٍم هتغيطّابی  وٌس. ؾبظهبًي ضا پيف ثيٌي هي

( 001/0( ثِ زؾت آهسُ وِ زض ؾاُح )  =1/34Fاًس. اثط ضگطؾيَى )هؼبزلِ قسُ ٍاضزهكتطی هساضی 

( ثِ زؾت آهسُ اؾت. يؼٌي اياي  38/0ثبقس. يطيت تؼييي پيف ثيٌي ثطای ايي هتغيطّب )هؼٌبزاض هي

وٌاس. زض  زضنس هتغيط ٍاضيبًؽ هتغيط اضتجبَبس ؾبظهبًي ضا پيف ثيٌي هاي  38زٍ هتغيط ثط ضٍی ّن  

هاساضی ٍ حوبيات ٍ ضّجاطی    پيبهسّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْاطُ ٍضی، هكاتطی  غيطّبی هطحلِ ؾَم هت

( هؼٌابزاض  001/0سُ وِ زض ؾُح )( ثِ زؾت آه =5/25Fاًس. اثط ضگطؾيَى )ٍاضز هؼبزلِ قسُهسيطاى 

( ثِ زؾت آهاسُ اؾات. يؼٌاي اياي ؾاِ      41/0ثبقس. يطيت تؼييي پيف ثيٌي ثطای ايي هتغيطّب )هي

 وٌس.اضتجبَبس ؾبظهبًي ضا پيف ثيٌي هيزضنس هتغيط ٍاضيبًؽ هتغيط  41هتغيط ثط ضٍی ّن
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 ثبقٌس.  هي تحليت ضفتگي قغلياثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط لبزض ثِ پيف ثيٌي : 5فرضيٍ 

گطزيس وِ ّوجؿتگي اياي  ای اؾتفبزُ گبًِ ثِ ضٍـ هطحلِثطای ثطضؾي ايي فطييِ اظ ضگطؾيَى چٌس

گطفت ٍ ؾپؽ ثِ هٌظَض تؼيايي پايف ثيٌاي هتغياط      ثطضؾي لطاض ّب زض فطو فطػي اٍل هَضزهتغيط

)اثؼابز هاسيطيت ويفيات فطاگياط( اظ تحليات       هالن )تحليت ضفتگي قغلي( تَؾٍ هتغيط پايف ثايي  

 ٍاضيبًؽ ٍ يطيت تؼييي اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت وِ ًتيجِ آى زض جسٍل ظيط آهسُ اؾت.

ابعاد مذيريت کيفيت فراگير  ًن بيه َای آماری رگرسي: جذيل تحليل يارياوس ي مشخص5ٍجذيل

 تحليل رفتگي شغليي 
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 ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی پيبهسّبی ثْجَز

 هكتطی هساضی
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ّابی  تَاى هتَجِ قس وِ ضگطؾيَى تاب زٍ گابم پايف ضفتاِ اؾات ٍ زازُ     ثب تَجِ ثِ جسٍل فَق هي

اثط هؼٌبزاض هتغياط  ٍ ؾُح هؼٌبزاضی آى زض هطحلِ اٍل ثيبًگط  Fزّس وِ ًؿجت جسٍل فَق ًكبى هي

  ٍضی زض هؼبزلاِ ضگطؾايَى اؾات. زض اياي هطحلاِ اثاط ضگطؾايَى       پيبهسّبی ثْجَز ويفيات ٍ ثْاطُ  

(4/15F=   ( ثِ زؾت آهسُ واِ زض ؾاُح هؼٌابزاضی )هؼٌابزاض هاي  001/0 )   ثبقاس، ٍ ياطيت تؼيايي 

ليات  زضنس ٍاضيابًؽ هتغياط تح  12( اؾت، يؼٌي ايي هتغيط 12/0هحبؾجِ قسُ ثط اؾبؼ ايي هتغيط )

 وٌس.  ضفتگي قغلي ضا پيف ثيٌي هي

اًس. ٍاضز هؼبزلِ قسُهساضی پيبهس ّبی ثْجَز ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی ٍ هكتطیزض هطحلِ زٍم هتغيطّبی 

ثبقاس. ياطيت تؼيايي    ( هؼٌابزاض هاي  001/0( ثِ زؾت آهسُ وِ زض ؾُح )=03/10Fاثط ضگطؾيَى )

زضنس 15يؼٌي ايي زٍ هتغيط ثط ضٍی ّن  ( ثِ زؾت آهسُ اؾت. 15/0پيف ثيٌي ثطای ايي هتغيطّب )

 وٌس.هتغيط ٍاضيبًؽ هتغيط تحليت ضفتگي قغلي ضا پيف ثيٌي هي

 بحث و نتیجه گیری
ثاب   ثيي هاسيطيت ويفيات فطاگياط   ثب تَجِ ثِ ًتبي  ثِ زؾت آهسُ زض ايي پػٍّف زض فطييِ اٍل 

ّابی اياي فطيايِ ثاب     يبفتِ وِ .ضاثُِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضزَبس ؾبظهبًي ٍ تحليت ضفتگي قغلي اضتجب

، ذبوجاابظ ٍ اضزلااي (Ansari & Amiriansadr,2010) ًتاابي  تحميماابس اًهاابضی ٍ اهيطياابى نااسض 

(Khakbaz & Ardali,2006)، حكن زاض (Hashmdar,2006)، ٍيٍَقَضس(wu & Short,1996)، ّبل 

(Hall,2007)،  ٍيليبهع(Wiliamz,1988) زاذتي ثِ اضتجبَبس تَاى ثيبى وطز وِ پطهي ثبقس.ّوؿَ هي

ؾبظهبًي ٍ تحليت ضفتگي قغلي ثب تَجِ ثِ هسيطيت ويفيات فطاگياط ياه ياطٍضس ثاَزُ ٍ يىاي اظ       
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ضٍز. اضتجبَابس ٍ ثؿاتطّبی اضتجابَي زض    ّبی هَفك ٍ وبضاهس ثِ قاوبض هاي  هْوتطيي هعايبی ؾبظهبى

تٌس وِ زض وكَض ّبی هسيطيت ويفيت جبهغ ّؿّبی  ظم ثطای اؾتمطاض ؾيؿتنؾبظهبى، اظ ظيطؾبذت

ای وِ زض نَضس اجطای هَفك آى، يوي ثْجاَز ضّجاطی ٍ    اًس. هؤلفِهب، ووتط هَضز تَجِ لطاض گطفتِ

ّابی   افعايف ضٍحيِ وبض تيوي ٍ حؽ هكبضوت ٍ ذَزاضظقوٌسی، تجبزل افىبض ٍ ذلك اياسُ  سيطيت،ه

ت ثركيسى ثاِ اهاط   جسيس زض ؾبظهبى، تجبزل زاًف ٍ اَالػبس زض ؾبظهبى ًيع تؿْيت قسُ ٍ ثب ؾطػ

پاصيط ذَاّاس ًواَز.     ّبی وبضوٌبى، آًبى ضا ّوَاضُ ثِ ضٍظ ٍ اؾاترسام  يبزگيطی ٍ ثِ ضٍظآٍضی آهَذتِ

ّبی هرتل  هاسيطيت ويفيات جابهغ ضا    ََض ولي، ثْجَز ٍ اثطثركي اضتجبَبس هَثطؾبظهبًي، جٌجِ ثِ

ِ   لَی ثاطای هاسيطيت  تحت تأثيط لطاض زازُ ٍ ثِ ػٌَاى يه پكتيجبًي وٌٌسُ  ضٍز. وابض هاي   ويفيات ثا

ثْجَز ضٍاثٍ هسيط ٍ وبضهٌس، پيكگيطی اظ ثطٍظ ثحطاى ٍ هسيطيت ثحطاى، آهاَظـ ػولاي ويفيات ثاِ     

ّابی ثطجؿاتِ هاسيطيت ويفيات      ايجبز حؿي قْطس ثطای ؾبظهبى زض ظهيٌِ ًمف اػًبی ؾبظهبى ٍ

ٍ تَؾاؼِ ؾابظهبى ٍ   اجطای هسيطيت ويفيت فطاگيط ضهاع ثماب ٍ پيكاطفت     ثبقٌس. ثٌبثطايي،فطاگيط هي

ّبی اضتجابَي اظ َطياك هاسيطيت ويفيات جابهغ       ضٍز. ثْجَز اضتجبَبس ٍ هْبضسوبضوٌبى ثِ قوبض هي

 قَز.  ٍضی آًبى هٌجط هيافعايف ثْطُ ثبػث وبّف تحليت ضفتگي قغلي وبضوٌبى ٍ

ثاب  اضتجبَابس   ثيي اثؼابز هاسيطيت ويفيات فطاگياط     ثطاؾبؼ ًتبي  ثِ زؾت آهسُ زض فطييِ زٍم 

وااِ ايااي ًتيجااِ ًيااع ثااب ًتاابي  تحميماابس اؾااتَاضی     زاضی ٍجااَز زاضز.ؾاابظهبًي ضاثُااِ هؼٌااي 

(Ostavari,2009) ذبوجبظ ٍ اضزلي ،(Khakbaz & Ardali,2006)،  حكن زاض(Hashmdar,2006)،  ٍَي

 & Ansari)، اًهاابضی ٍ اهيطياابى نااسض  (Hall,2007) ّاابل ،(wu & Short,1996) ٍ قااَضس

Amiriansadr,2010) هسيطيت ويفيت فطاگيط ثِ ػٌَاى يه قيَُ ًاَيي هاسيطيتي ٍ    ثبقس.ؿَ هيّو

اضتجبَبس ؾبظهبًي ثِ ػٌَاى ًكبى زٌّسُ جطيبى تجبزل اَالػابس زض ؾابظهبى ثاِ ػٌاَاى هتغيطّابی      

ثبقاس ٍ اجاطای   َجِ ثِ ايي هتغيطّب زض ؾبظهبى هيايي ثيبًگط لعٍم ت اؾبؾي هَضز تَجِ لطاض گطفتِ ٍ

ثبػاث افاعايف   گيط هؿتلعم تَجِ جاسی ثاِ ًحاَُ اضتجبَابس ؾابظهبًي ثاَزُ ٍ       هسيطيت ويفيت فطا

گطزز. آهَظـ يوي ذسهت ثؼٌَاى يه اظ اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط هَجت اضتجبَبس ؾبظهبًي هي

چٌيي تَاًوٌسی وبضوٌبى ثِ ػٌَاى يىي زيگط اظ اثؼبز هسيطيت قَز ّنّبی اضتجبَي هيثْجَز هْبضس

ًوبيٌس ٍ ضٍاثٍ هثجت ٍ حوبيتي ثاب يىاسيگط   ّوىبضاى ثِ يىسيگط ووه هي ي وِ،ويفيت فطاگيط ظهبً

ّابی  ّاب ٍ هْابضس  گط هاسيطاى احؿابؼ وٌٌاس واِ هؿائَليت     وٌس. اوٌٌس افعايف پيسا هيثطلطاض هي

ّابی  ظم ٍ ياطٍضی ثاطای اًجابم ػولىاطز      ٍايح اؾت تَاًبيي ٍ هْابضس  ،تط اؾتْب ثيفاضتجبَي آً

ّبی ضٍز وِ هْبضس)احؿبؼ تَاًوٌسؾبظی( ثسيي تطتيت اًتظبض هي اٌّس ًوَزقغلي قبى ضا زضن ذَ

حوبيات   قاَز. ػث افعايف ػولىاطز قاغلي هاسيطاى هاي    اضتجبَي، تَاًوٌسؾبظی ضا افعايف زازُ ٍ ثب

تَجاِ   ّبی هسيطيتي ٍ ضّجطی اؾت وِ ثبتَجِ ثِ اّويت فطايٌس وبض،ضّجطی يىي اظ هْوتطيي ؾجه

وبضوٌبى ٍ تَجِ ثِ ًيبظّبی فىطی ٍ اؾتمالل ػوت افطاز ٍ آظازی ػوات زازى   ّب ٍ ترهمثِ تَاًبيي
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تَاًس ثؿيبض هَثط ٍ وبضاهس ثبقس ٍ ّويي هسيط ٍ ضّجط ثب تفَيى اذتيبض ٍ لسضتوٌس واطزى  ثِ افطاز هي

تَاًٌاس هَجات   وبضوٌبى ٍ ايي وِ افطاز وبضذَز ضا اضظيبثي وٌٌس ٍ وٌتطل زضًٍي زاقاتِ ثبقاٌس، هاي   

 ي ٍ وبضايي ؾبظهبى ٍ ثْجَز اضتجبَبس ؾبظهبًي ثيي وبضوٌبى گطزز.اثطثرك

هسيطيت ويفيت فطاگيط  ثب تحليت ضفتگي قغلي وبضوٌبى ضاثُِ هؼٌبزاض  ثيي اثؼبز زض فطييِ ؾَم

 -Al (2007,ٍ ّوىابضاى   وِ ايي ًتيجِ هُبثك ثب ًتبي  تحميمابس الوٌَّابزی   ٍجَز زاضزٍ هؼىَؼ 

Mohannadi.et  al)اض ، حكاان ز(Hashmdar,2006)  ظاضػااي هتاايي ٍ ثاابلطی(Zaraeimatin & 

bagheri,2007)، ِ2003 آلتبّبًي) (Altahaneyeh, ٍضی  ثَُضی وِ ثب افعايف ويفيت ٍ ثْطُ .ثبقسهي

ٍ حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى ٍ آهَظـ هؿتوط وبضوٌبى ٍ تَاًوٌسؾبظی آًْاب، تحليات ضفتگاي قاغلي     

اؾتطؼ ثِ زليت ػَاهات   .وٌسگي زض ثيي وبضوٌبى افعايف پيسا هيتحليت ضفت ،ْبوبّف ٍ ثب وبّف آً

-تط ثِ زليت تؼبهت فطز ثب هحيٍ اَطافف ايجابز هاي  ثلىِ ثيف يبثس،قرهي يب هحيُي افعايف ًوي

 ووجَز احتطام ثِ هؼلوبى، اظ جَ ؾبظهبًي ًبهُلَة،اػن ظای هطتجٍ ثب هحيٍ وبض قَز. ػَاهت اؾتطؼ

تَاًس ثبػاث  تًبز ٍ اثْبم ًمف هي ػسم حوبيت اظ َطف ّوىبضاى، وىبضاى،ؾجه هسيطيت، اضتجبٌ ثب ّ

ِ  ايجبز تحليت ضفتگي قغلي زض فطز گطزز. ػٌاَاى يىاي اظ    ثيي حوبيت ٍ ضّجطی هسيطيت ؾبظهبى ثا

تطيي ثؼس اظ اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب تحليت ضفتگي قغلي ضاثُِ هؼٌي زاض هْوتطيي ٍ وبضثطزی

 ز ثسيي هؼٌي وِ ثب افعايف هيعاى حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى ًؿجت ثِ وبضوٌابى، ٍ هؼىَؼ ٍجَز زاض

تحليات ضفتگاي    تحليت ضفتگي قغلي آًْب وبّف يبفتِ ٍ زض نَضس ػسم حوبيت ٍ ضّجاطی هاسيطاى،  

 ثاب هياعاى تحليات ضفتگاي    هسيطاى  وٌس زض ذهَل اضتجبٌ ؾجه ضّجطیقغلي آًْب افعايف پيسا هي

ّبی تحليت ضفتگي تبثيطوبهال  هحؿَؾي ّبی ضّجطی زض وليِ هؤلفِجهزّس وِ ؾًكبى هي وبضوٌبى

تْاي قاسى    ،تَاًس ؾجت فطؾَزگي ػبَفيوٌس ٍ اظ ايي َطيك اؾت وِ ؾجه ًبهٌبؾت هيايجبز هي

ت ضفتگاي  ٍ زض ًْبيت تحليّبی قرهيتي ٍ وبّف ػولىطز قَز ٍ زض ًْبيت هٌجط ثِ اًعٍا اظ ٍيػگي

 قغلي ٍ فطؾَزگي قغلي قَز.

اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط، لبزض ثِ پيف ثيٌاي  فطييِ چْبضم ًتبي  ثِ زؾت آهسُ زض ط اؾبؼ ث

 ثبقاس واِ اياي ًتيجاِ ثاب ًتابي  تحميمابس ّابل        هبًي ٍ تحليات ضفتگاي قاغلي هاي    اضتجبَبس ؾابظ 

(Hall,2007)   اًهابضی ٍ اهيطيابى ناسض ، (Ansari & Amiriansadr,2010) ّوىابضاى   . الوٌَّابزی ٍ

,2007) Al- Mohannadi.et  al،)  حكن زاض(Hashmdar,2006)زٍضويي ، 
Dworkin,2003) )  َّوؿ

حوبيت ٍ ضّجطی هاسيطاى ٍ   ٍضی،وِ ثيي ويفيت ٍ ثْطُ زّسهي ثبقس. ًتبي  ثِ زؾت آهسُ ًكبى هي

ضيبيت هكتطيبى اظ اثؼبز هسيطيت ويفيت فطاگيط ثب تحليت ضفتگي قاغلي ضاثُاِ هؼٌابزاض ٍ هؼىاَؼ     

حوبيت ٍ ضّجطی هسيطاى، ضيبيت هكتطيبى، تحليت  ؼٌي ثب افعايف ويفيت ٍ ثْطُ ٍضی،ٍجَز زاضز. ي

وٌاس. زض  وبّف آًْب، تحليات ضفتگاي قاغلي افاعايف پياسا هاي       ضفتگي قغلي وبّف ٍ ثط ػىؽ، ثب

وٌٌاس ٍ ثاب آًْاب    ّبيي وِ هسيطيت ويفيت فطاگيط ضا اجطا ٍ هسيطاى اظ وبضوٌابى حوبيات هاي   ؾبظهبى
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ّب ٍ ؾبيط اهَض زض گيطیًوبيٌس، ايي اضتجبٌ هَثط ٍ هكبضوت وبضوٌبى زض تهوينلطاض هياضتجبٌ هَثط ثط

       ٍ اثطثركاي   ؾبظهبى ثِ وبّف تحليت ضفتگاي ٍ فطؾاَزگي قاغلي هٌجاط گطزياسُ ٍ ثبػاث ثْجاَز 

 گطزز.  اضتجبَبس ؾبظهبًي ٍ ضيبيت قغلي وبضوٌبى هي

هتمبثات ٍجاَز زاقاتِ ثبقاس ٍ ضّجاط ثاطای       اگط ثيي ضّجط ؾبظهبى ٍ ظيطزؾتبى احتطام  ثِ ََض ولي،

احؿبؾبس ٍ ػمبيس ظيط زؾتبى ذَز احتطام لبئت ثبقس ٍ يه جَ ّوسلي ٍ اضتجبٌ زٍَطفاِ ثاِ ٍجاَز    

فطؾاَزگي قاغلي    وِ هٌجط ثِ ضيبيت وبضوٌبى ٍ افعايف ويفيات ظًاسگي قاغلي آًابى قاَز،      آٍضز

اػتوبز ثبقس ٍ احتطاهي ثطای ػمبياس  يبثس ٍ اگط ضّجط ًؿجت ثِ ظيط زؾتبى ذَز ثيوبّف هيوبضوٌبى 

ٍ اضتجبَبس اٍ ثب ظيطزؾاتبى   ظيط زؾتبى لبئت ًجبقس ٍ زض هٌبؾجبس ثب اػًبی گطٍُ ؾطز ٍ ذكه ثبقس

لاصا   .گاطزز زض ؾابظهبى هاي   وبضوٌابى  فطؾَزگي قغلي ثبػث افعايف تحليت ضفتگي ٍ ووطًگ ثبقس،

ثبياس زض جْات    ،زٌّس ٍ يب اظ ثيي ثجطًسهسيطاى ثطای ايي وِ تحليت ضفتگي قغلي وبضوٌبى ضا وبّف 

ثَُض هفياس ٍ هاَثط تاالـ    آًبى ٍ زض ًْبيت تبهيي ضيبيت آًبى تَاًوٌس وطزى ٍ آهَظـ ٍ حوبيت اظ 

 وٌٌس.
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