
 وري شركت تىزيع نيروي برق تهران بسرگ تجديد ساختار سازماني در بهره تأثير

 مٍىعـ قيععلي مُقُي -ظكتؽ ؾٌؽا تؽَمىع

تٍثهُظ َ افهؿايم  فؽآيىهع  اؾ َؼي تطههي  تٍهؽي گيؽي  َؼي پايعاؼاقه.. اوهعاؾي كىىهع  تٍهؽي ٌا ظوثها  مي ظَلتٍا َ مُقكهً  اؾ مٍمتؽيه اٌعاف كً
گؽظاوع ٌهعف اؾ ايهه  ميكؽ  عملكؽظ ؼا َؼي َ اؼتقاي تٍؽي تُاوع  مي عملكؽظ  عىُان تطهي اؾ معيؽي.  قاضتاؼ قاؾماوي تًَتدعيع  َؼي اق. تٍؽي

قهاضتاؼ   تدعيع  معلي تؽاي چً  ايىكً  َ   تؿؼگ اق. تؽق تٍؽان تُؾيع نؽك. ظؼ َؼي تٍؽي قاؾماوي ظؼ اؼتقاء قاضتاؼ تأثيؽ  تعييه اتعاظ َ اوعاؾي  تسقيق 
َؼي  تهأثيؽ اتعهاظ قهاضتاؼي تهؽؼَي تٍهؽي وهُ  ٌمثكهت ي تهُظي َ تُيهييي َ اؾ تسقيهق   . ؼَل مىاقة اق.  َؼي تٍؽي  خٍ. افؿايم  ؾماويقا 

ٌاي اقههتاوعاؼظ تههُظي    ِؽيههق پؽقهههىامً اِالعههاا اؾ آَؼي تؽؼقههي اؽاؼگؽفتههً  خمع مههُؼظ   تسليههل مكههيؽ ؼگؽقههيُن َ تسليلَ  مىطق فاؾي تهها
تهؽق   اؾ مىهاِق كهاؼ قهاتقً  قها   اؾ ظَاؾظي   كاؼنىاقهي تهً تها  َ تهيم  كاؼكىان تا مهعؼ  تىعي نعي َ اؾ ُؼا تًاظفي ِثقًي گيؽي تً  ومُوً

تدؿيهً َتسليهل آمهاؼي اقهتياظيا وٍايتها  مهع  ؼگؽقهيُن   خٍه. SPSS14 َ excelٌهاي  افؿاؼ تهؿؼگ اودهاو َ اؾ وؽو تٍهؽان  تهؽق   تُؾيهع  نؽكتٍاي
َؼي اثهل َ تعهع اؾ  تٍهؽي  اي تيه تعييه َ مقايكهً َؼي تأثيؽ متغيؽٌاي اتعاظ قاضتاؼي تؽتٍهؽي َ ميؿان  َؼي اؼائً نع  تؽتٍؽي ؽقاضتاؼقاؾماوي مُث

وههان   خمع آَؼي نهعي تدعيع قاضتاؼ اقه.اٌؽچىع اِالعهاا اؾ تعع ظؼ َؼي گُياي اف. تٍؽي تعق. آمعي قاؾماوي اوداو َ وتايح   تدعيع قاضتاؼ
 مطلُتي َخُظ وعانتً اق..  قاضتاؼويؿََعي. اثل اؾ تدعيعنؽايّ  ظٌع مي

گُيهاي  ظٌع.وتايح  مي وههان َؼي كهاٌم تٍؽي ظؼ  عُامل مهُثؽ  ؼقمي. ؼا تؿؼگتؽيه َؼي عُامل تمؽكؿ َ تؽ تٍؽي ٌاي اتعاظ قاضتاؼي  آؾمُن فؽَيً
َ تقُيه.   تط.  قاضتاؼ  تهكيل ميعٌع. ايداظ تٍؽي َؼي ؼا ؽتؽعُامل مُث ظؼيع اؾ كليً  16/3تىٍا  كً اتعاظ قاضتاؼي عليؽغم اٌميتم  ايه اق.

تهعؼيدي  َ زهػف   تؽاٍهاي مىطقهً  كُچهر كهؽظن عملياتي  تيهُيٍ اضتيهاؼ تيههتؽ تهً   ٌاي اي  ٌكتً مىطقً تؽاٍاي   تقُي. قتاظ ؼاٌثؽظي   
  پيهىٍاظ ايلي زايل اؾ ايه تسقيق اق.. مياوي معيؽي.  

  مهعلٍاي مطتلهد َؼي تؽاقهاـ مثهاوي ترُؼيٍها َ گيؽي تٍهؽي  ٌاي اضيهؽ امكهان اوهعاؾي اوم ظؼعلهُو مطتلهد ظؼظٌهًپيهؽف. َتكامل ظ تً ظوثا  
اعو خٍ. اؼتقهاء   مٍمتؽيه َؼي  تٍؽي  گيؽي كىع.اوعاؾي تعؽيد مي ؼا   آن  تؽاي  خعيعي مياٌيم  قيكتمي َ فؽآيىعي   .و ؽنٍاي ميكؽنعي اق.

گُوهاگُن ااتًهاظي  اختمهاعي  ظؼ اتعاظ ٌهاي تهؿؼگ تؽااتًهاظ ؼنعَتُقهعً   مٍهم تها تأثيؽ تطهي  عىُان ً آن اق.  تٍؽي َؼي ظؼيىع. تؽق  ت
قهاضتاؼ  آَؼظ. تدعيع مي تهً اؼمغهان خٍه. تدعيهع قهاضتاؼ َ تسهُ   گكتؽظي ؾميىً مىاقثي ؼا َؼي ظؼاتعاظ آن اق.. اؼتقاء تٍؽي َيژگيٍاي ضاو اؾ

مٍهم   ناضًهٍاي عىُان يكهي اؾ نهعي َتهً مطهؽذ َ اؾ اٌميه. ضايهي تؽضُؼظاؼ  ظؼ ظويها ع ظًٌ اضيهؽچى كً ظؼ مَُُعٍايي اق. ظؼيىع. تؽق اؾ
 نُظ.  تُقعً تلقي مي 

َؼي  گيؽي تٍهؽي آَؼي َكيييه. ؾوهعگي اقه..اوعاؾي َؼي پايهعاؼ  تغييهؽ  وهُ تٍؽي كىىهع  مي ٌا ظوثا   ٌها َ مُقكهً اؾ مٍمتؽيه اٌعافي كً ظَل.
َؼي مسهل وياؾمىهع  ٌهاي تٍؽي وياؾ  عملكهؽظ  تههطيى ٌاي  فؽاؾ َوهية  تؽؼقي  گيؽي تا َؼي اق..اوعاؾي ايم تٍؽيتطهي اؾ فؽآيىع تٍثُظَ افؿ

َؼي َ يها كمهر تهً  اقه.. افهؿايم تٍهؽي  تسهُ  َ  تغييؽ   تؽاي  َ ويؽَمىعي مٍم  اق.  عامل   تطم وتيدً  مهكاععا َ خائيكً ايه  مكاععا  تً 
ِلهة  َؼي ؼا تٍؽي گيؽي اوهعاؾي فىُن اقهتياظي َ اخؽاي  ٌا َمٍهاؼا مهع   تيىم تثييه ؼاٌثؽظٌا  ظاوم تىظيم َِؽازهيَؼي  ٌاي تٍثُظ تٍؽي تؽوامً
 ( 7   1377كىع.) ٌُف َ ظي ؽان    مي

 تيان مكرلً:

تطًهُو ظؼكههُؼٌايي َؼي  قطر تٍؽي پاييه تُظن  تؽق تً ظليل  يىع. خٍ. اظاؼي كاؼآمع ؼنع مًؽف آن ظَلتٍا تا افؿايم خمعي. َ  مهكالا
مهعيؽي.   تهعَن اعمها   مىدؽنهعي َظؼ وتيدهً  نهثكً و ٍعاؼي تؽظاؼي َ ٌاي تٍؽي ٌؿيىً تً اتالف اوؽژي َ  ٌكتىع  نؽكتٍاي ظَلتي  كً ظؼ اوسًاؼ 
و ٍههعاؼي  ٌاي تعميههؽ َ  ٌؿيىههً  افههؿايم نههثكً    ؼَؾافههؿَن  نههعي اق..تُقههعً  مُاخههً مهههكل   تهها  تُقههعً ٌاي  تؽوامههً يههسير َ اخههؽاي  
  ؼَؾ  ؼا نهؽكتٍاي تُؾيهع   اٌهعاف تهً   مىاتع  ؼقهيعن تٍيىً َ مسعَظي.  تؽظاؼي َ تٍؽي  ازعاث نثكً تُقعً َ   ظؼ ضًُو  كالن گػاؼيٍاي  قؽمايًَ 

تٍثهُظ  ٌاي  يىهعَؼتؽتها فؽآ تهً اٌهعاف تهؽاي تسقهق قهاؾماوي تٍؽي  نهعن وائل   خٍ.  مىاقة  قاؾماوي  ظنُاؼتؽكؽظي اق.. لػا قاضتاؼ  ؼَؾ تً 
  اي َيهژي  اٌميه. اؾ   چىهيه قهاضتاؼي  َظقهتياتي تهً تٍؽي َؼي   اي مهكالا خٍ. نىاقائي ؼيهً  تسقيق َ امؽ مكتمؽ  اختىاب واپػيؽ اق.  

تؽق  ؼنهتً ظؼ   تسًهيلي پههتُاوً   َ ٌمچىهيه  مههكالا تا   آنىايي وؿظير تؽق َ ظؼ يىع. تدؽتً ظًٌ ظليل تيم اؾ ظَ اق.. پژٌَه ؽتً تؽضُؼظاؼ
   مكرلً اق.. تقؽب تً ايه عالامىع 

 اٌمي. مَُُ  تسقيق :

تؽق  قهاضتاؼ يهىع. تهُظن َواكهاؼآئي ااتًاظي خٍ. قهؽمايً تؽ يىع. تؽق تهً ظؼقاضتاؼ خٍان كهُؼٌاي يىعتي كً اي عمعي تً تغييؽاا  تُخً تا 
ظؼظقهه. تؽؼقههي تههُظي َ اؾ   ياَ  زهها  اودههاو نههعن ظؼ ٌاي ظويا كهههُؼ اؾ ظؼ تكههياؼي تؽق يههىع. قاضتاؼ كً تدعيع ظٌع مي وهههان اوههع    اودههاو ظاظي

ايم. آن تهً  كهً تؽق علهي الطًهُو اوؽژي    اقاقهي َ كا ٌهاي  قُتكيعٌا اؾ  زػف تا  (1381اٌمي. َيژٌاي تؽضُؼظاؼ اق. .)قياٌكلي  
ظؼيعظ اقه. تها تسقيهق  مدمُعً لػا ايه نُظ. هتؽ ازكاـ ميتٍؽي َؼي ايه قاؾمان تي ؼقيع لؿَو   ضُاٌع  ٌم آن  فعلي   ايم. تؽاتؽ  چىعيه 

ٌائي  تا تُيهيً تتُان تٍؽان َ تٍهؽي َؼي آوكه.  تها تها يهافته ايهه اؼتثهاِ تلكهً اي مىطقهً تُؾيع تؽق چً اؼتثاِي تهيه تدعيعقهاضتاؼ كىع تؽؼقيَ 

 مهكالا گهُظ. زل تؽاي ؾمان تؽًٌ اؾ ايه ؼَؾاوً اي ظؼ معيؽان تً

 اٌعاف تسقيق :

 كً ايه تسقيق تً ظوثا  آن اق. عثاؼتىع اؾ :  اٌعافي

 ظٌع.  ؼا افؿايم  تؿؼگ  تٍؽان  نؽك. تُؾيع تؽق َؼي تُاوعتٍؽي مي قاضتاؼقاؾماوي تعييه ايىكً چً اتعاظي َ تا چً اوعاؾي ظؼ -1

   َؼي خٍ. افؿايم تٍؽي قاضتاؼ قاؾماوي تؽاي تدعيع مىاقة مع  اؼائً -2

 المؽَ ؾماوي تسقيق :

مؽظاظ  تها 1384قها   نهعي اؾ آَؼي خمع اِالعاا نهعي اقه. َ آَؼي تُؾيع َخمع ٌائي پؽقهىامً   مقطعي تُظي ؾيؽا يُؼا تسقيق تً المؽَ ؾماوي
ظؼ َااهههههههع المهههههههؽَ ؾمهههههههاوي تهههههههً ظَ ظَؼي  ظَؼي اَ   كً اقههههههه. 1386آتاوماي  تُؾيع اقههههههه..تاؼيص اقهههههههتقال  نهههههههؽكتٍاي 1388
   اق.. 1388تيؽماي ماي  تا آضؽ 1386ظَو اؾ آتاوماي  ظَؼيَ  1386تا آتاوماي  1384ماي  ظيهفؽَؼ اؾ يعىي قاضتاؼ تدعيع اؾ اثل

 المؽَ مكاوي تسقيق :



   ؾيؽ اق.:  نؽكتٍاي نامل مكاوي تسقيق نؽك. تُؾيع ويؽَي تؽق تٍؽان تؿؼگ   المؽَ

 نؽق تٍؽان تؿؼگ  تؽق نما   تُؾيع ويؽَي  نؽك. -1

 تؿؼگ  تٍؽان  غؽب ا نؽك. تُؾيع ويؽَي تؽق نم -2

 تؿؼگ  غؽب تٍؽان  تؽق خىُب  نؽك. تُؾيع ويؽَي  -3

 نؽق تٍؽان تؿؼگ   نؽك. تُؾيع ويؽَي تؽق خىُب -4

 المؽَ مَُُعي تسقيق :

 َؼي اق..  تٍؽي

 
 چاؼچُب وظؽي تسقيق :

ٌهعف   تسقق  َ تؽاي  تُظي  مهطًي  وكثتا   َ ثغُؼ زعَظ  ظاؼاي  َ   نعي  ٌماٌىگ  آگاٌاوً ُِؼ آيع كً تً  مي نماؼ تً   اختماعي اي  پعيعي قاؾمان 
ؼ  مدهعظ قهاضتا  ؼيهؿي ِؽذ  ِؽيهق   اوع اؾ كُنهيعي ( مهعيؽان  21   1385كىع.)ؼاتيىؿ   مي ظائمي فعالي.   مثاوي قلكلً   ير    تؽاقاـ    اٌعافي يا 

تهً  مىتٍهي   ؼَوهع    َ    اقه. وهُآَؼي َ   ضالايه. پهي  تييؿايىع.قهاؾمان ظؼ ضهُظ   كهاؼآيي  ميهؿان  تهؽ  وُيه مهعيؽي.   ٌاي نيُي كاؼگيؽي  َ تً قاؾماوي 
  مها ظؼ ظويهاي   قهؽيع  تغيثهؽاا (20-1385 1ٌا اقه.. )ظفه.  ؾميىهً  ٌمهً  ظؼ  ايهالزاا تً اوداو  تمايل قاؾماوٍا تاؾتاتي اؾ ياظگيؽوعي   قاؾماوٍاي

ِي  كً ظاوكهه. مدمُعههً ؼاٌٍايي تُان مي  قههاؾمان ؼا   قاضتاؼير (25)ٌمههان مىثههع   قههاؾماوٍا اوعطههاف پههػيؽ تانههىع.  كههً  كىههع  مي  ايداب
  «چىهعلؽ» (3  1388نهُظ.)ميىتؿ تهؽگ    تأميه مي ٌماٌى ي ٌا ايه َظييهً َ ميهان   تقكيم نعي  نىاضتً  ٌاي َظييً  تً  فعاليتٍاي قاؾمان آوٍا

 اال  ايىكهً يا ؼا تكاؼگؽفتً خعيهعي   تايهع قهاضتاؼ    كاؼآمع تانهع يهُؼا تً كاؼ ضُاٌان اظامً ظاظي َ ؼا تُقعً ضُظ نؽكتي فعاليتٍاي اظٍاؼ ميعاؼظ اگؽ
َؼي ظضالههه. ظاؼظ ايهههه اقههه. كهههً  ( يكهههي اؾعهههُاملي كهههً ظؼ گُوهههاگُوي تعهههاؼيد تٍهههؽي114ضُظ تدعيعوظؽكىهههع. )ؼاتيىهههؿ    فعلي قهههاضتاؼ ظؼ

 اوع.  كؽظي عما َؼي ا ضاو ضُظ ؼا ظؼميٍُو تٍؽي مطتلد ظيعگاٌٍاي ٌاي ؼنتً

َؼي اؾ تياقهيؽ َقهيعتؽي تؽضهُؼظاؼ اقه. تً  كً تٍهؽي َؼي اق.. اما ايه مَُُ  ٌهم ؼَنهه اقه. قاؾي تٍؽي ميٍُو   ايعي ايلي ظؼ كاؼآيي
ويؿ  مسًهُ  چيؿي تهيم اؾ تُليهعكاؼ اقه. َ تهً تُليهع كييي َؼي ظي ؽ تٍؽي تُان غكؽكؽظ.تً عثاؼا  عىُان مثا  اٌمي. كييي. ظؼضؽَخيٍا ؼا مي

تٍؽي  خعيهع ظؼَااهع پاؼاظيم (33-4  1381ثؽتطههي اقه. .)كهاظمي  كاؼايي َ  ٌاي تؽكية ايهعي َؼي وياؾمىع پؽظاؾظ.تً ايه تؽتية ميٍُو تٍؽي مي
  ينههع غكؽ  ميٍُو  تههً  تُخً  تهها (  Anderson   1995  12) 0قههىدع َؼي ؼا مي اؾخملً تٍههؽي قههاؾمان عملكؽظ كل  كً َؼي  پههاؼاظيم عملكههؽظ اقهه.

نههؽكتٍاي تُؾيههع َ  خٍ. مطًُو ظٌي َؼي )عملكههؽظ( تهها َؾن تٍههؽي  قههىدم عىههُان  تههً  EFQMَؼي ظؼ ايههه تسقيههق اؾمههع   ظؼضًههُو تٍههؽي
    نعي اق.. اقتياظي   فاؾي مساقثاا فاؾي َ مىطق

 مع  ميٍُمي ) وظؽي ( تسقيق

مهع    تهً تها تأقهي  َؼي َ تٍؽي قاؾماوي َ  قاضتاؼ  تيه   َ اؼتثاِ  آن تؽ مُثؽ عُامل َؼي َ تٍؽي ٌاي ظاوهمىعان مطتلد َ معلٍاي  وظؽيً  تا تُخً تً
EFQM  ميٍُمي چىيه تؽقيم نعي اق. :  مع 

 ؼَل تسقيق : 

    َ ٌمطُاوي اق.. پژٌَم تُيييي  اؾوُ  ٌمثكت ي ؼَل

يههؽفا  َخههُظ ؼاتطههً ؼا تُيههيد كىههع  تلكههً  معلههُلي ؼا ؼَنههه ومي ي علهه. َ ؼاتطههً ٌمثكههت ي ٌؽگؿير كً تسقيق مٍم ايههه اقهه. وكتههً
 ( 123-4  1383)ضاكي   0كىع مي

 فؽَيً ايلي تسقيق : 

 َؼي ٌمثكت ي َخُظ ظاؼظ. َ تٍؽي قاؾماوي قاضتاؼ  تدعيع تيه

 ٌاي فؽعي : فؽَيً

   ياتع. َؼي افؿايم مي كاٌم تمؽكؿ تٍؽي تا -1

 ياتع. َؼي افؿايم مي تا افؿايم پيچيعگي قاؾمان  تٍؽي -2

 ياتع.  َؼي افؿايم مي ؼقمي. تٍؽي  يمتا افؿا -3

 خامعً آماؼي َ ومُوً :

ويهؽ   150تسًيالا تا ي ليكاوف   َ  كاؼ  قا  قاتقً  زعَظ تيم اؾ ظَاؾظي  تا  تؽق تٍؽان تؿؼگ  تُؾيع ويؽَي  نؽك.  كاؼنىاقان خامعً آماؼي 
تهً   نهعي    مقهعماتي اودهاو  تا تُخً تهً مطالعهاا  الا ليكاوف َ تً تا  كاؼ َ تسًي قاتقً   قا     ظَاؾظي  تيم اؾ  كاؼنىاقان تا وتطابااق.. 

  كاؼ ظؼ ظَ ظَؼي اثل َ تعع اؾ تدعيعقاضتاؼ تُظي اق.. قاتقً  كافي خٍ. پاقط ُئي تً قرُالٍا َ تدؽتً مىظُؼ ظانته ظاوم َ

تً  تُخً تا ومُوً  مُؼظوياؾ اعُهههاي تعهههعاظ ظؼ آن كً كؽخكهههاي مُؼگان َ كٍه  ٌاي واو قهههً ظاوههههمىع تهههً   نهههعي تُقهههّ خعَ  تٍيً تؽاقهههاـ
 تعييه نع. 108( تععاظومُوً ايه تسقيق تؽاتؽ110-1 1378اق.. )ظٍُؼي  نعي مهطى   خامعً تععاظاعُاي

 گيؽي :  ؼَل ومُوً

 تىعي نعي اق..  گيؽي تًاظفي قاظي ِثقً ومُوً ؼَل

 تعاؼيد عملياتي 

 تدعيع قاضتاؼ 



تياو ؽ  َاژي ظي ؽاقههههه..ايه يُؼتي تً تدعيهههههع تىهههههاي آن قاضتاؼ اهههههُاويه َ تغييؽَ  ميٍُو ظگؽگُوي . تهههههًيهههههىع ير  قهههههاضتاؼ ظؼ  تدعيهههههع
 ( 35ظَلتي تً زال. ؼااتتي يا ضًُيي( اق..) قياٌكلي    يا )اوسًاؼي غيؽقىتي زال. زال. قىتي تً يىع. اؾ تغييؽ ظؼ ميٍُو تؽيه كلي

 تٍؽي َؼي 

ٌعف كاؼايي: اودهاو ظاظن ظؼقه. َ   ؼاقتاي  ظؼق. َ زؽك. ظؼ  كاؼٌاي ظاظن  آيي )اثؽتطهي: اوداوعثاؼا اق. اؾاثؽتطهي + كاؼ َؼي تٍؽي
كىهع. )ِهاٌؽي   وكهثتي اؾمىهاتع تُليهعي اقهتياظي مي  چهً  تهً  َؼي يعىي ايىكً قاؾمان ظؼ اثا  مقعاؼ معيىي اؾ مسًهُ   تٍؽي  يسير كاؼٌا

1386 18 ) 
 (  Anderson  12ملكؽظ اق.. )َؼي  پاؼاظايم ع تٍؽي  پاؼاظايم خعيع

 ؼقمي. : 

كىع. اگؽ نغلي اؾ ميؿان ؼقمي. تا ئي تؽضُؼظاؼ تُظي َ متًعي  اوع اناؼي مي مهاغل قاؾماوي اقتاوعاؼظ نعي  كً زعي يا تً ميؿان ؼقمي.
تؽضُؼظاؼ  عمههل ظ اؾزههعاال آؾاظيتايههع اودههاو نههُ  چ ُوً اوداو نههُظَ مُاعي ايىكههً چههً نههغل َ تههً آن فعاليتٍههاي مؽتُِ ظاظن تههؽاي اوداو آن 

تعيهههيه  پيم تهههً وتهههايح اؾ مىدؽ كً  تكهههاؼ تؽوع معيىي ؼَل  ؼاتا ٌهههاي يككهههاوي ٌميههههً وٍاظي ؼَظ مي اوتظاؼ اقههه..ظؼچىيه زهههالتي اؾ كاؼكىان
قهاؾمان  فؽآيىعكاؼ ظؼ ظؼضًُو ؼَنه ظقتُؼالعملٍاي   ؾياظَ مقؽؼاا مهطى اُاويه َ  نغلٍاي  تا ق. نؽذ   ؼقمي.     َاتي     ايىؽَ  نُظ.اؾ اي نعي

 ( 89ؼيؿي وهعي تانع. )ؼاتيىؿ   تُاوع تؽوامً وكثي مي كاؼكىان تطُؼ ؼفتاؼ   كم اق. ؼقمي.     َخُظظاؼوع.َاتي

 تمؽكؿ : 

كهً  اؼنهع َ آوان انمتمؽكؿ معيؽ قاؾماوٍاي ظؼ  تُاوىع تًهميماتي ؼا ت يؽوهع مي    كً نُظ مي تمؽكؿتً قطُزي اؾ قلكلً مؽاتة اضتياؼاا اِالق
 ( 285نُوع. ) ظف.    تؽگؽفتً مي ظاؼوع.ظؼقاؾماوٍاي غيؽمتمؽكؿ ٌميه تًميماا ظؼقطُذ پاييه گيؽي زق تًميم ٌكتىع قاؾمان ؼأـ  ظؼ

 پيچيعگي : 

تعههعاظ ظَايههؽ  يعىههي عمههُظي يهها افقههي )  تههً يههُؼا  ممكه اقهه. نههُظ.ايه پيچيههعگي مي قههاؾمان اِالق  مههعيؽي. ظؼ  قههطر  تههً تععاظ  پيچيههعگي
 ( 286)ٌمان مىثع     قاؾماوٍاي تؿؼگ پيچيعي تؽٌكتىع. ٌمً خا ظؼ ٌميهً َ  قاؾماوي( تانع. َازعٌاي

 مىطق فاؾي : 

ٌاي فاؾي تً عىُان اتؿاؼٌهاي   ظؼَن قيكهتم مىطهق  ٌاي فاؾي ظؼ ؼاتطً مىطق فاؾي   تكّ مىطق چىع اؼؾني تً يُؼا تؽكية مدمُعً
َوكهثتا  َ  ضيلي  مثهل  )ايهع( گؽٌاي قاؾظَتععيل  مي  فؽاٌم ؾتاوي ير متعَلُژي تؽاي مُاخً نعن تا متغيؽٌاي  چىعاؼؾني اق. .مىطق فاؾي

مُاخهً ٌكهتىع تكهٍيل   ِثيعي مهثٍم كهً تهً ؾتهان ٌاي وهاظايق َ گؿاؼي كمر كىع.مىطق فاؾي اقتع   عقل قليم ؼا تهً مي وً َ....ؼا معؽفي
 ( 39 1381ؼَظ.) تُظخاظؾيد   كاؼ مي گيؽي َ ااعاماا كىتؽلي تً ٌاي تًميم ي تسليلاي تؽا عىُان پايً تً    تطهع َ مي

 :  EFQMمع  

قاؾمان َ تؽقهيم ؼاي ؼقهيعن تهً تعهالي قهاؾماوي تهعَيه كهؽظي  ؼا تؽاي تعييه ميؿان ؼنع َ تعالي EFQMىياظ اؼَپايي معيؽي. كييي. مع  ت
قهاؾمان ايهعي ا  ااهعاو   مقايكهً تها يهر قهاؾمان ظؼ هطيًي ظاؼظ. وكث. تهً نىاقهايي ََهعي. مُخُظكً تيهتؽ خىثً ت اق.. تا ايه مع 

  تهً  كىىهع. تعييه قهاؾمان ؼا ظؼمكهيؽ تعالي ٌاي ااتل تٍثهُظ َ ميهؿان ؼنع تُاوىع وقاِ اُا  زُؾي نُظ. تا تكاؼگيؽي ايه مع  قاؾماوٍا مي مي
 ( 25  1384ظي ؽان  َ  كؽظ.)اميؽان اقتياظي عملكؽظ اؾ آن گيؽي طتلد اوعاؾيم ٌاي تُان ظؼزُؾي مي EFQMمع   گكتؽظگي ظليل

َتعَن  گيؽي عملكهؽظ قهاؾمان اوهعاؾي قهىدم َ تعَن نهؽَ  كىع. قهاؾمان  عملكؽظ  گيؽي َؼي تايع اؾ قىدم َاوهعاؾي تؽاي تٍثُظ تٍؽي نؽكتي ٌؽ
 (67  1386كؽظ. )ِاٌؽي   ا نؽَ َؼي ؼ تٍؽي تٍثُظ  تُان  ومي  ؼَني متمؽكؿ  قيكتماتير َ تسليلي

 تؽآَؼظ َؾن ناضى ٌاي مع  

European   Foundation   

For Quality  Management 

( EFQM  ) 

ٌا ظؼ آن  مهعيؽي. كيييه. تها نهؽايطي كهً قهاؾمان ٌاي اقتاوعاؼظ تعييه نعي تُقّ تىيهاظ اؼَپايي كً َؾن اوع كؽظي مهطى متععظي تسقيقاا 
 ( 1 1385ٌماٌىگ ويك.. )مسقؽَظي ؽان كىىع كامال   فعالي. مي

كتٍاي تُؾيهع  ويؽاؾضثؽگهان يهىع. تهؽق ظؼ نهؽ 25َمتغيؽٌاي فُق الهػكؽ تٍيهً َ تهً تعهعاظ  EFQMاي ظؼ ؾميىً معلي  مىظُؼ پؽقهىامً تعيه
 ويؽَي تؽق تٍؽان تُؾيع نع. 

 ٌا: ؼَل تدؿيً َ تسليل ظاظي

اقهتىثاِي )ٌمثكهت ي  تسليهل  گيؽيٍاي گهؽايم مؽكهؿي َ پؽاكىهعگي( َ آماؼ ٍا  اوهعاؾيٌا اؾِؽيق آماؼتُيييي )فؽاَاوي ٌاي پؽقهىامً ظاظي
 ؼگؽقيُن  

مهعلي   گؽقيُن چىعگاوً تُاو   تسليهل َاؼيهاوف   تسليهل مكهيؽ( َ مىطهق فهاؾي تها اقهتياظي اؾ اعهعاظ مثلثهي تهً مىظهُؼ تهً ظقه. آَؼظنظ
العهاظي  اي اؾ فُق گؿيىهً  مهع    اعهعاظكييي ٌي.  نهاضى تهؽآَؼظ َؾوهي مساقثً نع. پؽقهىامً   مع   ناضًٍاي  َؾوٍاي EFQMتؽاقاـ 
 مثلثي فاؾي ٌماوىع نكل ؾيؽ وكث. ظاظ:  ٌا ير ععظ اٌمي. ؼا اؽاؼظاظ َ تؽاي تثعيل ايه اععاظ تً كمي اطعي تً ٌؽير اؾ گؿيىً  مٍم تا تي

اعهعاظ فهاؾي مؿتهُؼ تهً اعهعاظ  m= X+   طعي )فؽمُ  ميىكَُقكي(تا اقتياظي اؾ مياٌيم مىطق فاؾي َ فؽمُ  تثعيل اععاظ فاؾي تً اععاظ ا
 ,?,? ( ععظ فاؾي مثلثي. mنُظ)  مي  ؾيؽومايم ظاظي نعي كً ظؼخعَ  اطعي معاظ 

 ناضًٍاي مع  : 



ٌاي اقههتاوعاؼظ اقههتياظي نههع  ؼقههمي.  پيچيههعگي َ تمؽكههؿ تههً ِههُؼ مكههتقيم اؾ پؽقهههىامً  ٌههاي مكههتقل گيؽي متغيؽ خٍهه. اوههعاؾي
 -4كاؼكىهان  -3         مههي ضّ -2 ؼٌثهؽي  -1 كهً عثاؼتىهع اؾ EFQMَؼي اؾ ناضًهٍاي مهع   قهىدم تٍهؽي ( تً مىظُؼ60-7  1385ي )مقيم

َؼي تها  وتايح كليعي عملكؽظ كً مدمُعا  ناضًٍاي تٍهؽي -9وتايح خامعً -8       وتايح كاؼكىان -7 وتايح مهتؽي -6ٌا  فؽآيىع -5مىاتع  ء َ نؽكا
آمهعي اؾ ِؽيهق پؽقههىامً تهؽآَؼظ َؾوهي تها اقهتياظي اؾ   گيؽي َ قپف تا تُخهً تهً َؾوٍهاي تعقه. اوعاؼي EFQMاؼؾياتي مع   پىداي پؽقم

 ( 13  1385نُظ.) خلُظاؼي ممقاوي  مىطق َ مساقثاا فاؾي تً يُؼا وؽماليؿي ظؼ آمعي َ وكث. تً ٌؽ ناضى اعما  مي

 آَؼي اِالعاا: ؼَنٍاي خمع

 پؽقهىامً  -3مهاٌعي  -2اي َ ايىتؽو.  كتاتطاوً -1عاا ظؼضًُو ايه تسقيق عثاؼتىع اؾ: آَؼي اِال ؼَنٍاي خمع

 ٌاي تسقيق:  تدؿيً َ تسليل يافتً

  ؾو تً غكؽ اق. كً ظَ وُ  پؽقهىامً ظؼ ايه تسقيق مُؼظ اقتياظي اؽاؼ گؽفتً اق.. 

تُؾيع ويؽَي تؽق تٍؽان تا اقتياظي اؾ مىطق فاؾي نهامل وهً  خٍ. نؽكتٍاي EFQMٌاي مع   پؽقهىامً خٍ. تعييه تؽآَؼظ َؾوي معياؼ -1
پؽقههىامً تؽگؽظاوهعي نهع َ  20پؽقهىامً تيه ضثؽگان يىع. تُؾيع ويؽَي تؽق ظؼ نؽكتٍاي تُؾيع تؽق تٍهؽان  كهً  25قرُا  كً تا تُؾيع 

 ..َؼي تؽاقاـ ايه پاقطٍا تُظي اق گيؽي تٍؽي تؽآَؼظ َؾوي مع  فُق الػكؽ تً مىظُؼ اوعاؾي

َؼي  مكهههتق)پيچيعگي  تمؽكهههؿ َؼقهههمي.( َمتغيهههؽ َاتكهههتً تٍهههؽي ٌاي متغيؽ نامل گيؽي اتعهههاظ قاضتاؼي خٍههه. اوهههعاؾي  پؽقههههىامً -2
 آَؼي نع.  خمع  پؽقهىامً تا پاقص 109 َ  پؽقهىامً تُؾيع 150تععاظ  قرُا  تً 73نامل

ظؼ ايه تسقيهق  SPSSافؿاؼ ٌا اؾ وؽو خٍ. تدؿيً َتسليل ظاظيَ  EXCELفؿاؼ ا تُيييي اؾ وؽو  ٌا َ مساقثاا آماؼ تىعي َ َيؽايم ظاظي  ظقتً  خٍ.
 اقتياظي نعي اق. . 

 تؽاقاـ مىطق فاؾي َ اععاظ مثلثي: EFQMٌاي مع   تؽآَؼظ َؾوي ناضى

ايه  تىهاتؽايه پايهايي  تيهتؽاقه.   0.7اؾ كً اقه.SPSS 0.894افهؿاؼ  تُقهّ وؽو مع  ٌاي ناضى   آلياي كؽَوثاش پاياوي پؽقهىامً تهؽآَؼظ َؾوهي
 خعَ  ؾيؽ :  مُؼظ تاييع اق. .  پؽقهىامً

 EFQMٌهاي مهع   تؽاقاـ مىطق فهاؾي َ اعهعاظ مثلثهي فهاؾي ظؼضًهُو تعيهيه ميهؿان اٌميه. معياؼ EFQMٌاي مع   تؽآَؼظ َؾوي ناضى
 ظؼنؽكتٍاي تُؾيع ويؽَي تؽق تٍؽان اق. كً وتايح مساقثً آن ظؼ خعَ  ؾيؽ آَؼظي نعي اق. . 

 ٌا :  مُن فؽَيًآؾ

 َؼي ٌمثكت ي َخُظ ظاؼظ.  فؽَيً ايلي تسقيق : تيه تدعيع قاضتاؼ قاؾماوي َ تٍؽي

 وعاؼظ.   َؼي ٌمثكت ي َخُظ قاؾماوي َ تٍؽي فؽَيً ييؽ: تيه تدعيعقاضتاؼ

ف. َ تها تُخهً تهً قهطر گؽ ( مُؼظ تؽؼقي اؽاؼ0‚05ظاؼ  % )قطر معىي95وتايح آؾمُوٍاي فؽٌ تؽاقاـ تسليل ؼگؽقيُن تا قطر اِميىان 

« َؼي ٌمثكهت ي َخهُظ ظاؼظ تيه تدعيع قهاضتاؼ قهاؾماوي َ تٍهؽي» ييؽ ؼظَفؽَيً ايلي  % ( فؽَي99ً)قطر اِميىان  0, 01ظاؼي  معىي
 مُؼظ تاييع اؽاؼ گؽف.. 

 ٌاي فؽعي : آؾمُن فؽَيً

    ايم. % اقتياظي كؽظي95قطر اِميىان %( يا 5ظاؼي ) ٌاي فؽعي اؾ آؾمُن ٌمثكت ي پيؽقُن تا قطر معىي خٍ. آؾمُن فؽَيً

 ياتع.  َؼي افؿايم مي فؽَيً : تاكاٌم تمؽكؿ  تٍؽي -1

 ياتع.  َؼي افؿايم ومي فؽَيً ييؽ: تاكاٌم تمؽكؿ  تٍؽي

 معىهي  نُظ تهعيه مي  َ َؽية ٌمثكت ي مىيي پيؽقُن فؽَيً ييؽ ؼظ َفؽَيً مقاتل آن تاييع 0.008تاتُخً تً وتايح َقطر معىي ظاؼي 
 ياتع.  َؼي افؿايم مي كً تا كاٌم تمؽكؿ تٍؽي

 ياتع.  َؼي افؿايم مي فؽَيً: تا افؿايم پيچيعگي قاؾمان تٍؽي -3

 ياتع.  َؼي افؿايم ومي ييؽ: تا افؿايم پيچيعگي قاؾمان تٍؽي فؽَيً 

معىي  نُظ تهعيه مي  يا فؽَيً تسقيق ؼظ اق. فؽٌ ييؽ تاييع َ فؽٌ مقاتل 0, 05كً تؿؼگتؽ اؾ  0.058ظاؼي  تا تُخً تً وتايح َ قطر معىي
َؼي مثث. تُظي َلهي مقهعاؼ آن  قاؾماوي َ تٍؽي ياتع. َؽية ٌمثكت ي تيه پيچيعگي َؼي افؿايم ومي كً تا افؿايم پيچيعگي قاؾمان تٍؽي

   ( اق..0, 058كم )

 ياتع.  َؼي افؿايم مي فؽَيً : تا افؿايم ؼقمي.   تٍؽي -4

 ياتع.  َؼي افؿايم ومي ي.  تٍؽيفؽَيً ييؽ: تا افؿايم ؼقم

َ َؽية مىيهي ٌمثكهت ي فهؽٌ يهيؽ تاييهع َفؽَهيً مقاتهل آن يها  0, 01ظاؼي  تؽاقاـ تدؿيً َتسليل ٌمثكت ي پيؽقُن َ قطر معىي
 ياتع. َؼي افؿايم ومي نُظ تعيه معىي كً تا افؿايم ؼقمي.   تٍؽي مي  فؽَيً تسقيق ؼظ

َؼي( اثهل اؾ تدعيهع قهاضتاؼ قهاؾماوي َ تعهع اؾ آن َ  تقل )اتعهاظ قهاضتاؼي( َ متغيهؽ َاتكهتً )تٍهؽيٌاي مك مقايكً َ تعييه تغييؽاا متغيؽ
 ظؼ خعَ  ؾيؽ تً ومايم ظؼ آمعي اق. :  EFQMٌاي مع   معياؼ

 َؼي اثل َ تعع اؾ تدعيع قاضتاؼقاؾماوي :  مقايكً تٍؽي



اعما  َؽية َؾوي زايل نعي اؾِؽيق تدؿيً َ تسليهل پاقهص َ  EFQMتؽاقاـ وتايح تعق. آمعي اؾ خعَ  فُق تؽاقاـ ناضًٍاي مع  
% كهاٌم 19/10قهاؾماوي وكهث. تهً اثهل اؾ آن  قاضتاؼ  َؼي تعهع اؾ تدعيهع كً ميهؿان تٍهؽي  گُياي ايه اق. ويؽَي تؽق ضثؽگان يىع. تُؾيع

 يافتً اق.. 

% + 0, 4%+ َ 15/2%+ َ 3يهاي افهؿايم تهً تؽتيهة ٌاي ؼقمي.   تمؽكؿ  پيچيهعگي ظؼ تعهع َاثهل اؾ تدعيهع قهاضتاؼ گُ مقايكً متغيؽ -2
   اق..

 تسليل ؼگؽقيُن: 

 enterتها ؼَل  SPSSافهؿاؼ  تُقهّ وؽو« َؼي  تٍهؽي» تسليل ؼگؽقيُن تا قً متغيؽمكتقل )پيچيعگي  ؼقمي. َ تمؽكؿ( َ ير متغيؽ َاتكهتً 
  ٌهاي مكهتقل تُامها ظؼوظؽگؽفتهً قهثة اقه. كهً اثؽمتغيؽ گاوً تُاو اق. اوداو گؽف.   ظليل اقتياظي اؾ ايهه ؼَل تهعيه كً ؼگؽقيُن چىع

 نُظ. 

 َؼي تانع  ظاؼظ.  تاثيؽ ؼا ؼَي متغيؽ َاتكتً كً تٍؽي 16.8ٌاي مكتقل ظؼ ايه تسقيق فقّ %  ايه تسليل وهان ظاظكً متغيؽ

 تسليل مكيؽ: 

ٌهاي  ٌهاي مكهتقل تهؽ متغيهؽ َاتكهتً  اثؽ متغيؽٌهاي مكهتقيم  تسليل مكيؽ اؾ خملً تكىيكٍاي چىع متغيؽي اق. كً عهالَي تهؽ تؽؼقهي اثؽ
كىع. تكىيهر تسليهل  ٌا ؼا مطاتق تا َااعيتٍاي مُخُظ  ظؼ تسليل َاؼظ مي ظٌع َ ؼَاتّ تيه متغيؽ ٌا ؼا ويؿ معوظؽ اؽاؼ مي غيؽمكتقيم ايه متغيؽ
   كتقل َ َاتكتً اقتُاؼ اق..ٌاي م گاوً َتؽاقاـ فؽٌ اؼتثاِ تيه متغيؽ اي اؾ تسليل ؼگؽقيُن چىع مكيؽ تؽ پايً مدمُعً

تُاوىع تىٍا تطهي اؾ َاؼياوف متغيؽ َاتكتً ؼا تثييه كىىع. تً ٌمهيه ظليهل ظؼ تسليهل مكهيؽآوچً كهً تهً  ٌاي تسليل مكيؽ ٌمُاؼي مي متغيؽ
َاؼيهاوف  eكؽظن  َؼنهُظ تها مدهػ   كً تً كمي. ضطا معؽَف اقه. وههان ظاظي مي«  e» ماوع تُقيلً  عىُان اثؽ يا عُامل وانىاضتً تااي مي

 آيع.  كم نُظ مقعاؼ َاؼياوف تثييه نعي تعق. مي1اؾ ععظ e2آيع. چىاوچً مقعاؼ  تثييه وهعي تعق. مي

R2=1-e2  
R2=0.168  

0.832 =0.168 - 1  =R2-1= e2  % 83.2يا 

    كىع. َؼي ( ؼا تثييه ومي % اؾ َاؼياوف متغيؽ َاتكتً )تٍؽي83.2علي   تىاتؽايه ميتُان گي. كً مع 

ٌاي تا تيهتؽيه تأثيؽ ظؼخٍ. مثث. َ مىيهي عثهاؼا اقه.  نُظ.مكيؽ مي  مالزظً ؼگؽقيُن تا تُخً تً َؽاية تتا   اقتطؽاج نعي اؾ تسليل
    اؾ:

َؼي اقه.. َمكهيؽ تمؽكهؿ ؼقهمي.  مُثؽتؽيه مكيؽ ظؼ خٍ. مثث. َ افؿايم تٍؽي 0.021عملكؽظ تٍؽي َؼي تا مقعاؼ + گي وتايح كليعي پيچيع
 َؼي اق.. َكاٌم تٍؽي  ظؼخٍ. مىيي مُثؽتؽيه مكيؽ  0.083 -َؼي تا مقعاؼ    خامعً تٍؽي ايحوت

 گيؽي :  وتيدً

-َؼي زهعَظ  كهاٌم تٍهؽي قهاؾماوي اقه.. ايه قاضتاؼ   تٍؽان پف اؾ تدعيع ويؽَي تؽق  تُؾيع َؼي ظؼ نؽكتٍاي كاٌم تٍؽي وتايح تسقيق گُياي
قً متغيؽ اؾ اتعاظ قاضتاؼقاؾماوي اق. ؼا مهُؼظ تؽؼقهي   َؼي كً نامل عُامل مُثؽ تٍؽي % اؾ16.8يه تسقيق يؽفا  زعَظ ا% اق.. 10.19

اوهع   ظؼ ايهه تسقيهق مهُؼظ  َؼي اييها كؽظي َؼي كً تطم عمعي تأثيؽ ؼا ظؼكاٌم تٍؽي % عُامل تاثيؽگػاؼ تؽ تٍؽي83.2ظٌع. ظؼ زقيق.  اؽاؼ مي
 تؽؼقي اؽاؼ و ؽفتً اق.. 

َؼي اقه. ؼا ظؼ تؽگؽفتهً  ٌهاي تاثيؽگهػاؼ ؼَي تٍهؽي % متغيؽ16.8ٌهاي مسهعَظي كهً گُيهاي  آمعي تً عل. ايىكهً متغيؽمع  ؼگؽقيُن تعق. 
متغيؽٌهاي  َؼي ويكه.. تهؽاي ؼقهيعن تهً مهع  ؼگؽقهيُن مىاقهة تهً عله. َخُظ تيىهي َتغييهؽاا تٍهؽي ؼگؽقيُن مىاقثي خٍه. پيم مع 

 238.64َؼي تعع اؾ تدعيع قاضتاؼ  َ تٍؽي 256.74َؼي اثل اؾ تدعيعقاضتاؼ  كً اوعاؾي تٍؽيوانىاضتً وياؾمىع تسقيقاا تيهتؽي اق.. اؾ آودائي
نهان اثهل َ تعهع اؾ تدعيهع  ٌاي ككة نعي ظؼ ايؽان نؽكتٍاي تُؾيع ويؽَي تؽق تٍؽان تهؿؼگ امتيهاؾ ٌهؽ ظَ ظَؼي تىعي امتياؾ اق. َ ظؼ ِثقً

َ تعهع  گيؽوع. اؾ آودائيكً اتعاظ قاضتاؼي نؽكتٍاي تُؾيع اثهل ً قؽآمعي اؽاؼ مياق. َ ظؼِثقً گُاٌي اٌتماو ت 300قاضتاؼ قاؾماوي ؾيؽ 
آن ؼا متعلهق تهً عُامهل غيؽاتعهاظ  32/8َؼي  ظؼيع كاٌم تٍهؽي 10فازهي وكؽظي اق. َميتُان اؾ زعَظ   قاؾماوي تغييؽاا اؾ تدعيع قاضتاؼ

نىاقهايي   ٌهاي اتعهاظ قهاضتاؼي تهً زكهاب آَؼظ. لهػا اٌميه. ؼا مؽتهُِ تهً متغيؽ 68/1قاضتاؼي مطهؽذ نهعي ظؼ تسقيهق ظاوكه. َ فقهّ 
 َؼي اؾ اٌمي. تيهتؽي تؽضُؼظاؼ اق. .  ٌا ؼَي تٍؽي ٌاي ظي ؽ َ تاثيؽ آن متغيؽ

وتهايح  –ؼقهمي.  –َؼي تيههتؽيه تهأثيؽ مثثه. ؼا ظانهتً َ مكهيؽتمؽكؿ  تٍهؽي –وتايح كليهعي عملكهؽظ –تأثيؽگػاؼي مكيؽ اؾ ِؽيق پيچيعگي 
َؼي ظؼ ايههه تسقيههق ظانههتً اقهه. . ظؼ تؽؼقههي مدمههُ  اثههؽاا مكههتقيم  َؼي تيهههتؽيه تههأثيؽ مىيههي ؼا ؼَي كههاٌم تٍههؽي يتٍههؽ –خامعههً 

ظٌهع َظؼ مؽتثهً  َؼي وههان مي َغيؽمكتقيم تأثيؽظؼخٍ. مثث. پيچيعگي   ؼتثً اَ  ؼا ظانتً َ ؼقمي. تؿؼگتهؽيه تهأثيؽ مىيهي ؼا ؼَي تٍهؽي
وتايح مههتؽي تيههتؽيه امتيهاؾ َ وتهايح خامعهً  EFQMٌاي مع   ظٌع. اؾ معياؼ َؼي وهان مي َي تٍؽيتعع افؿايم تمؽكؿ تأثيؽ مىيي ضُظ ؼا ؼ

مهي َ اقتؽاتژي اق. .وتايح گُياي آن اق. كً ٌعف   تأميه ؼَهاي.  كمتؽيه امتياؾ ؼا ظانتً اق.. ؼتثً ظَو كمتؽيه امتياؾ مؽتُِ تً ضّ
ٌاي تؽظانهتي خامعهً اؾ قهاؾمان اقه. )  امتياؾ وتايح خامعً تياو ؽَهعيد تهُظن وههاو ؽ مهتؽي ٌمُاؼي معوظؽكاؼكىان تُظي اما پاييه تُظن

تهً  EFQMٌاي مهع   مىظُؼ وظؽقىديٍا   گؿاؼنٍا  مقالً ٌاي مىتهؽي   وهكتٍاي عمُمي َ......( تيهتؽيه ظؼيع تغييؽاا ظؼخٍ. معياؼ
قهاؾماوي مؽتهُِ تهً كاؼكىهان اقه. َگُيهاي ايهه اقه. كهً  اؾ قاضتاؼٌاي تعع اؾ قاضتاؼقاؾماوي يا اثهل  % ظؼ مقايكً ظَؼي16.04-ميؿان 

 قاؾمان ظؼضًُو تُخً تً كاؼكىان َ اٌمي. تً وظؽاا آوان ظؼ تٍثُظ عملكؽظ ظؼ ظَؼي تعع اؾ تدعيع قاضتاؼ تىؿ  كؽظي اق..

ظؼ ؼاقتاي اٌعاف قاؾماوي اقه. . ظؼ  كاٌم مىاتع َ ظاؼائيٍاي قاؾمان % اق. كً تا13.52-      ظؼمؽزلً ظَو معياؼ نؽكاء َ مىاتع اق.
% كههاٌم ؼا وهههان 12.56-  ؼٌثؽي اقهه. كههً ظٌههع. ظؼ مؽزلههً چٍههاؼو معيههاؼ % ؼا وهههان مي12.74-مؽزلههً قههُو معيههاؼ وتههايح كاؼكىههان 

 َؼي تعع اؾ تدعيع قاضتاؼ قاؾماوي اق. .  ٌاي مٍم كاٌم تٍؽي ؼ فُق الػكؽ معيا  ظٌع.چٍاؼ معياؼ مي

   سقيق:پيهىٍاظاا زايل اؾ ت



  تؽؼقهي تؽؼقهي اؽاؼگؽفتهً اقه.  تهً مىظُؼ  مُؼظ مهؽتثّ تها تؽضهي اتعهاظ قهاضتاؼي َؼي مُثؽ تٍؽي % اؾ عُامل16.8اؾ آودائيكً ظؼ ايه تسقيق 
 قاضتاؼقاؾماوي اؾخملً اتعاظ مستُايي مُؼظ تؽؼقي اؽاؼ گيؽظ.  َؼي اتعاظ ظي ؽ مُثؽ تٍؽي تؽتعييه عُامل َقيع

گيؽيٍا تا تُاومىعقاؾي تؽاٍاي مىطقً ظؼ مسهل اخهؽا  قمي.   قلكلً مؽاتة تايع تً زال. افقي ظؼآيع َ لػا تًميمتً مىظُؼكاٌم تمؽكؿ َؼ
 عملياتي نُظ. 

ٌَعاي. كىتؽ   ؼيؿي تا تؽوامً  قاؾماوي َؼي  قاضتاؼ مىظُؼ افؿايم تٍؽي مكتقل: تً ٌاي متغيؽ ايلي مكتقيم اؾ ايه تسقيق تؽاقاـ  پيهىٍاظ
امٍا َ معاَوتٍاي اخؽايي زػف َ ير قتاظ ؼاٌثهؽظي ظؼ نهؽك. تُؾيهع ويهؽَي تهؽق تٍهؽان تهؿؼگ تها َيژگيٍهاي قهاضتاؼي خعيهع كليً اائم مق

قاضتاؼ قاؾماوي اؼگاوير َ تطه. تها تيهُيٍ اضتيهاؼاا   ٌاي مىطقً تدعيع قاؾمان نعي َ َنايكت يٍاي  ؾو تً مُاؾاا تُاومىع قاؾي تؽق
 گيؽظ. تً مىاِق نكل

 : ىامً يىع. تؽقماٌ منبع 
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