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1ـ داًطجَی دکتزی هذیزیت ٍرسضیٍ ،احذ ػلَم تحقیقات ،داًطگاُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاى.
2ـ استاد گزٍُ تزبیت بذًی ٍ ػلَم ٍرسضیٍ ،احذ ػلَم تحقیقات ،داًطگاُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاى.

چکیده
با تَجِ بِ اّویت ػولکزد ضغلی هؼلویي ،در تحقیك حاضز سؼی در بزرسی رابطِ بیي کیفیت ارائِ
خذهات ،رضایت هٌذی ٍ ػولکزد ضغلی اس دیذگاُ هؼلویي ضزکت کٌٌذُ در دٍرُ ّای فَق بزًاهِ
ٍرسضی آهَسش ٍ پزٍرش استاى خزاساى ضوالی پزداختِ خَاّذ ضذًَ .ع تحقیك حاضز اس ًظز ّذف،
کاربزدی ٍ اس لحاظ استزاتژیّ ،وبستگی است ٍ رٍش هیذاًی ٍ کتابخاًِ ای اًجام ضذُ است .جاهؼِ
آهاری هَرد هطالؼِ در ایي پژٍّص را هؼلویي هزاجؼِ کٌٌذُ بِ دٍرُ ّای فَق بزًاهِ ٍرسضی استاى
خزاساى ضوالی را تطکیل دادًذ کِ تؼذاد آًاى ضاهل  220هؼلن سى ٍ  390هؼلن هزد هی باضذً .وًَِ
آهاری تحقیك حاضز بِ ٍسیلِ جذٍل هَرگاى بزآٍرد ضذ .ابشار هَرد استفادُ بزای جوغ آٍری اطالػات
در ایي تحقیك ضاهل پزسطٌاهِ ػولکزد ضغلی پاتزسَى( ،)1970پزسطٌاهِ کیفیت خذهات یی چیي
لیَ( ٍ )2008پزسطٌاهِ رضـــایت هٌذی جَچَى لیي( )2008استفادُ گزدیذ .بِ هٌظَر تجـــــشیِ ٍ تحلیل
دادُ ّــای تحقــــیك حاضـــز اس ضاخــــص ّــــای کطیـــذگی ٍ چـــَلگی ،آسهـــــَى ّوبستگی
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پیشػَى ٍ هذل ػاختاسی اص هعادالت ػاختاسی اػتفادُ ؿذ.ولیِ سًٍذ تدضیِ ٍ تحلیرل دادُّرای
تحمیك حاضش دس غالب ًشم افضاس  AMOS ٍ SPSSاًدام گشدیذً .تایح تحمیك حاضرش ًـراى داد
وِ ویفیت خذهات بش سضایت هٌذی هعلواى تاثیشی بِ هیضاى  ٍ 0/393برش عولىرشد ؿر لی آًراى
تاثیشی بِ هیضاى  0/431سا داسا هیباؿذ .با ایي تَخِ بِ هٌظرَس بْبرَد عولىرشد ؿر لی ٍ سضرایت
هٌذی هعلواى هی بایؼتی ضوي بْبَد بشًاهِّای ٍسصؿی بِ افضایؾ ویفیرت ایري بشًاهرِّرا الرذام
ًوَد.
ياژٌَای کلیدی :بشًاهِّای ٍسصؿی ،ویفیت اسائِ خذهات ،سضایت هٌذی ،عولىشد ؿ لی،
هعلواى.
مقدمٍ ي بیان مسألٍ
ٍسصؽ ٍ فعالیت بذًی دس كَستی وِ بِ كَست هٌظن ٍ هؼتوش كَست گیرشد آثراس هفیرذی
دس فشد بشخای هیگزاسد .آثاس اختواعی ٍ سٍاًی ٍسصؽ دس فشد عباست اػت اص :ووه برِ فرشد
دس خشیاى اختواعی ؿذى ٍ ػاصگاسی با هحری ،،ووره برِ فرشد دس تىاهرل ؿخلریت هٌاػرب،
پشوررشدى اٍلررات فشاغررت ٍ خلررَگیشی اص اًحشافررات اختورراعی بررِ خلررَف دس دٍساى خررَاًی،
تلحیح ٍ تىویل اخالق هٌاػب ٍ آهادُ وشدى فشد بشای سعایت حمَق دیگشاى ،ووه بِ فرشد
دس خشیاى فشٌّگ ػاصی ٍ داؿتي فشٌّگی هٌاػبّ .وچٌیي ٌّگرام ٍسصؽ برا تَخرِ برِ فعرل ٍ
اًفعاالتی وِ دس بذى كَست هیگیشد ،بیواسیّرایی اص لبیرل :افؼرشدگی ،اضرطشا ٍ اػرتشع،
آلضایوش وِ دس طَل عوش بِ ػشاغ آدهی هیآیٌذ بِ تذسیح اص هیاى هیسًٍذ وِ ایي هْن هیتَاًرذ
فشایٌذ صًذگی ٍ واسی فشد سا تحت تأثیش خَد لشاس دّذ وِ بؼرتِ برِ ًرَ وراس ٍ حدرن وراسی
هیتَاًذ ًتایح هتفاٍتی داؿتِ باؿذ (گشخی.)4 :1389 ،

عذم فعالیت بذًی یه عاهل خطشػاص لابل اكالح بشای بیواسیّای هختلف سٍحی ٍ سٍاًی
ٍ بیواسیّای هـتشن اػت (تیلرَس .)683 :2005 ،1برِ ًظرش هریسػرذ ورِ ؿریَ عرذم فعالیرت
فیضیىی دس علش حاضش سٍص بِ سٍص دس حال گؼتشؽ اػت ٍ ایي هْن هیتَاًذ سفتِ سفتِ ویفیرت
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صًذگی افشاد خاهعِ سا بِ هخاطشُ اًذاصد (پذسٍگؼا ٍ وَسیا .)455 :2008 ،1اًدرام فعالیرتّرای
ٍسصؿی هیتَاًرذ تبعراتی هاًٌرذ :ػرشصًذگیً ،ـرا ،،بْبرَد احؼراع اعتوراد برِ ًفرغ ،افرضایؾ
خَدواسآهذی فشدی ٍ تَاًاییّای فشدی سا باعث ؿَد .وِ ایي اهش دس افرضایؾ ترَاى همابلرِای
افشاد ًیض تأثیش بِ ػضایی بش خای خَاّذ گزاؿت .افضایؾ ترَاى همابلرِ ای افرشاد ،ترَاى آىّرا دس
هذیشیت خَد سا بْبَد بخـیذُ ٍ خَاّذ تَاًؼت وِ ًمؾ هثبتی دس واّؾ حدرن بیوراسیّرای
سٍاًی بشخای گزاسد(سضایی وْي .)22 :1387 ،هَاسد هطشح ؿذُ دس خلَف فَایرذ ٍسصؽ ٍ
هضشات ٍسصؽ ًىشدى ،دس واسوٌاى ًوَد بیـتشی داسد .اص خولِ واسوٌاًی ورِ تعرذاد آىّرا دس
وـَس ها ون ًیؼت ،هعلواى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّؼتٌذ (لیّ ٍ 2وىاساى.)97 :2010 ،
اهشٍصُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّوگاًی بِ عٌَاى یىی اص اسواى تَػعِ پایذاس ؿٌاختِ ؿذُ اػرت.
ّش وـَسی دس خْاى ،بخؾ بضسگی اص دسآهذ هلی خَد سا بشای گؼرتشؽ ٍ بْبرَد وراسآیی آى
اختلاف هیدّذ .دس ٍال آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سوي اػاػی خَاه اًؼاًی هحؼرَ هریؿرَد ٍ
ؿٌاػایی عَاهل هؤثش دس بْبَد واسوشد ایي ًْاد ،پیذا ورشدى ًمرا ،لرَت ٍ ضرعف آى ٍ ایدراد
ت ییشات هفیذ با تَخِ بِ ًیاصّای خاهعِ اص ضشٍسیات اػت (حافظی .)52 :1387 ،یىی اص اسوراى
هْن آهَصؽ ٍ پرشٍسؽ دس ّرش ًظرام آهَصؿری هعلوراى ّؼرتٌذ ورِ ًمرؾ بؼرضایی دس پرشٍسؽ
اػتعذادّا داسًذ.
ایي ؿ ل اص بیي هـاغل هختلف یه خاهعِ ،پشاّویتتشیي ؿر لّاػرت ٍ هعلوراى برِ دلیرل
تأثیشات هؼتمین آهَصؿی ٍ تشبیتی بِ فشصًذاى خاًَادُّا ،دس پشٍسؽ ًؼلّرای آتری ّرش خاهعرِ
ًمـی بیبذیل یافتِاًذ (خَّاًؼَىّ ٍ 3وىاساى .)179 :2005 ،بٌرابشایي برشای اػرتفادُ اص توراهی
تَاًایی ٍ ظشفیت ّا بایذ ًیاصّرا ٍ ؿرشای ،حراون برش هحری ،وراس ٍ عرَاهلی ورِ هَخرب بْبرَد
عولىشد واسی آىّا هیؿَد سا ؿٌاخت.
ػاصهاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ بِ عٌَاى ػاصهاى هترَلی اهرَس هعلوراىٍ ،ظرایف خطیرش ٍ هْوری
داسد .اص خولِ تَخِ بِ بحث اٍلات فشاغت آىّا .اٍلات فشاغتی وِ برا كرشف ّضیٌرِ ٍ بَدخرِ،
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بخؾ اعظوی اص آى دس لالب فعالیتّای ٍسصؿی كشف هریؿرَد ٍ اهىاًراتی دس ایري ساػرتا دس
اختیاس هعلواى لشاس هیگیشد .ایي اهىاًات ؿراهل ػراليّرای چٌرذهٌظَسُ ٍ ػراليّرای آهرادگی
خؼواًی ٍ اػتخشّای ؿٌا هیباؿذ وِ دس باصُ صهاًی علش دس اختیاس هعلواى لرشاس هریگیرشد .اهرا
تَخِ بِ ویفیت خذهات اسائِ ؿذُ اص ػَی ػاصهاى هَسد تَخرِ هعلوراى اػرت .دس كرَستی ورِ
ویفیت خذهات اسائِ ؿذُ ،هٌاػرب اسصیرابی ًگرشدد ،هعلوراى اًگیرضُای برشای حضرش هدرذد دس
اهاوي ٍسصؿی ًخَاٌّذ داؿت.
ویفیت خذهات داسای هعاًی هختلفی اػت ٍ اص خٌبِّرای هختلرف لابرل تعشیرف ٍ بشسػری
اػت .ویفیت خذهات هَضَ خذیذی اػت وِ تَخِ هحمماى براصاس ٍسصؽ سا برِ خرَد خلرب
وشدُ اػت (الىؼاًذسیغّ ٍ 1وىاساى.)37 :2004 ،
تعاسیف هتعذدی اص ویفیت خذهت اسائرِ ؿرذُ عباستٌرذ اص :الرف)ویفیرت خرذهت ػرِ بعرذ
فیضیىی ،هَلعیتی ٍ سفتاسی سا دسبشهیگیشد .بِ عباست دیىرش ویفیرت خرذهت عبراست اػرت اص
توشوض بش چیضی وِ بِ هـتشیاى تحَیل دادُ هی ؿرَد ،چگرًَگی هرَلعیتی ورِ خرذهات دس آى
اسائِ هی ؿَد  ) .تَخِ هؼتوش ػاصهاى بِ بشآٍسدُ ػاختي ًیاصّرا ٍ خَاػرتِّرای هـرتشیاى .ج)
هیضاى اختالف هَخَد هیاى اًتظراسات هـرتشیاى اص خرذهات دسیرافتی ٍ ادسان آًْرا اص خرذهات
دسیافت ؿذُ .آًچِ اص هشٍس ادبیات ویفیت خذهت لابل ًتیدِگیشی اػت ایي اػت ورِ تعشیرف
ػَم وِ هبتٌی بش سٍیىشد عذم تاییذ اًتظاسات هـرتشی لرشاس داسد ،طری ػرالیاى هتورادی تعشیرف
غالب بَدُ اػتّ .شچٌذ اخیشا فم ،صیش هدوَعِّای ادساوی ایي سٍیىشد بیـرتش هرَسد اػرتفادُ
لشاس هی گیشد( .حاج وشیوی ٍ دیگشاى.)24 :1388 ،
دس یه ًگشؽ ولیّ ،ش هـتشی (بِ كَست عام) پغ اص دسیافت خذهت یا خشیذ ٍ اػتفادُ
اص یه واال ،ساضی یا ًاساضی اػت .سضایت ٍخَد یه احؼاع هثبت اػت ورِ دس ًْایرت دس
هلشف وٌٌذُ یا دسیافت وٌٌذُ ایداد هیؿَد .دس اكل ایي احؼراع برِ ٍاػرطِ برشآٍسدُ ؿرذى
اًتظاسات هـتشی ٍعولىشد عشضِ وٌٌذُ بِ ٍخَد هی آیذ .بشحؼب ایري ورِ اًتظراسات هـرتشی
واال یا خذهت دسیافت ؿذُ با یىذیگش ّرن ػرطح باؿرٌذ ،یرا وراال براالتش یرا پراییيترش اص ػرطح
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اسائِ هذل ویفیت اسائِ خذهات ،سضایتهٌذی ٍ عولىشد ؿ لی هعلواى ؿشوت وٌٌذُ دس129 / ...

اًتظاسات هـتشی باؿذ ،دس اٍ احؼاع سضرایت یرا رٍق صدگری ٍ یرا ًاسضرایتی پذیرذ هری آیرذ
(وـىش.)32 :1390 ،
تاوٌَى تعاسیف هختلفی اص سضایت هـرتشی اسائرِ گشدیرذُ اػرت .بشخری هحممراى سضرایت
هـتشی سا اصلحاظ سٍاىؿٌاختی ،احؼاػی هیداًٌذ وِ دسًتیدِ همایؼِ بیي هـخلرات هحلرَل
دسیافت ؿذُ با ًیاصّا یا خَاػتّای هـتشیاى ٍ اًتظاسات اختواعی دس سابطِ با هحلَل حاكرل
هیؿَد (واٍػی ٍ ػمایی.)12 :1384 ،
سا ٍ دوش بش هبٌای تعشیف فَق ،سضایت هـرتشی سا برِعٌرَاى یره دیرذگاُ فرشدی برشای
هـتشی تعشیف هیوٌٌذ وِ اص اًدام همایؼِّای دائوی هابیي عولىشد ٍالعی ػراصهاى ٍ عولىرشد
هَسد اًتظاس هـتشی ًاؿی هیگشددً .ىتِ خالبتَخِ دس تعشیف هفَْم سضرایت هـرتشی تَػر،
تاپفش آى اػت وِ « سضایتوٌذی هـتشی بِ ًرَ فعالیرت تدراسی یره ػراصهاى ٍ یرا برِهَلعیرت
ػاصهاى دس باصاس بؼتگی ًرذاسد .بلىرِ سضرایت هـرتشی برِ تَاًرایی ٍ لابلیرت ػراصهاى دس ترأهیي
ویفیت هَسد اًتظاس هـتشی بؼتگی داسد» .طٍساى سضایت هـتشی سا ایيگًَِ تعشیرف هریًوایرذ:
«سضایت هـتشی ،حالتی اػت وِ هـتشی احؼاع هیوٌذ وِ ٍیظگیّرای فرشآٍسدُ هٌطبرك برش
اًتظاسات اٍػت» .طٍساى عذم سضایت یا ًاخشػٌذی هـتشیاى سا بِعٌَاى یه هفَْم خذاگاًِ دس
ًظش گشفتِ ٍ آى سا چٌیي تعشیف هیوٌذً« :اسضایتی هـتشی حرالتی اػرت ورِ دس آى ًرَالق ٍ
هعایب فشآٍسدُ هَخب ًاساحتی ،ؿىایت ٍ اًتمام هـتشی هیؿرَد» .بشخری اص پظٍّـرگشاى ایري
دٍ هفَْم یعٌی ویفیت خذهات ٍ سضایتوٌذی سا بِ خای یىذیگش بِ واس هی بشًذ ،برا ایري حرال
سضایتوٌذی ٍویفیت خذهات دٍهفْرَم خذاگاًرِ ،اهرا برِ ؿرذت برِ ّرن ٍابؼرتِاًرذ .برِ عرالٍُ
سضایتوٌذی هـتشی بایذ بِ طَس هدضا اص ویفیت خذهات بشای پی بشدى بِ ایٌىِ چگًَِ هـتشیاى
عولىشد خذهات سا اسصیابی هی وٌٌذ ،ػٌدیذُ ؿَد (علری دٍػرت لْفشخری ٍ دیگرشاى:1391 ،
.)20-23
ویفیت خذهات اسائِ ؿذُ اص ػَی باؿگاُّای ٍسصؿی(اهاوي ٍسصؿی) بِ كَست هؼتمین ٍ
ػاصهاى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ بِ كَست غیشهؼتمین ٍ ّوچٌیي سضایتوٌذی اص ایي خذهات ،بِ ًظرش
هیسػذ هیتَاًذ بش عولىشد ؿ لی هعلواى ًیض تأثیشگزاس باؿذ .بشای عولىشد ؿ لی ،تعشیفّای
هختلفی اسائِ ؿذُ اػت .تعشیف بشٍم بشاذ ،ایي ٍیظگی سا داسد :عولىشد ّن برِ هعٌرای سفتراس ٍ
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ّن بِ هعٌای ًتایح اػت .سفتاسّا اص فشد اخشا وٌٌذُ ًاؿری هریؿرًَذ ٍ عولىرشد اص یره هفْرَم
اًتضاعی بِ عول تبذیل هیوٌٌذ (بٍَى ٍ الٍلش .)32 :1992 ،1دس تعشیف دیگش عولىشد عباست اص
ًتیدررِ سػرریذى ٍظررایفی وررِ اص طررشف ػرراصهاى بررِ عْررذُ ًیررشٍی اًؼرراًی گزاؿررتِ ؿررذُ اػررت
(آسهؼتشاًگ.)10 :1388 ،
عولىشد ؿ لی عباست اػت اص آًچِ ؿخق اًدام هیدّذ ٍ لابل هـاّذُ اػرت ٍ ؿراهل آى
دػررتِ اص فعالیررتّررایی اػررت وررِ دس استبررا ،بررا اّررذاف ػرراصهاى اػررت ٍ هرریتررَاى آىّررا سا دس
اكطالحات تخللی ّش فشد اًذاصُگیشی وشد (هَچیٌىی .)38 :2008 ،2اهشٍصُ اغلب هحممراى
ػاصهاًی سٍی عولىشد ولری ؿر ل ،تَافرك داسًرذ ورِ دس ػرِ بعرذ تعشیرف هریؿرَد :عولىرشد
واسی(بِ طَس هؼتمین ٍ غیشهؼتمین با فعالیتّای فٌی ػاصهاى هشتب ،اػت) ،عولىرشد ٍابؼرتِ برِ
بافت(عولىشدی وِ دس ؿىلگیشی بافت ػاصهاًی ،اختواعی ٍ سٍاىؿٌاختی وِ عولىشد وراسی
دسآى اتفاق هیافتذ ،هؤثش اػتً ،ظیش :ووه بِ دیگرشاى ،داٍطلرب ؿرذى برشای اضرافِ وراسی،
اؿتیاق) ٍ سفتاس ضذتَلیذی(سفتاسّایی اص واسوٌاى وِ بِ ػاصهاى ٍ اعضای آى آػریب هریصًرذ.
ًظیش اًدام عوذی واسّا بِ وٌذی ٍ غل ،،دصدی ،ترَّیي برِ دیگرشاى ٍ ًادیرذُ گرشفتي آىّرا ٍ
واسؿىٌی (سٍتًَذٍ ٍ ػاوت.)67 :2002 ،3
دس پظٍّؾ حاضش ،بعذ عولىشد واسی اًذاصُگیشی ؿذُ اػرت .اص ػرَی دیگرش عولىرشد سا
اسصؽّایی وِ هَسد اًتظاس ػاصهاى اص تىِّای هدضای سفتاسی تعشیف هیوٌٌرذ ورِ ّرش فرشد دس
طَل دٍسُای هـخق اص صهاى اًدام هیدّذ .آى بخؾ اص عولىشد ورِ هعورَالد دس ؿرشح ؿر ل
سػوی ٍخَد داسد عولىشد ٍظیفِای ٍ آى بخؾ وِ بِ كَست سفتاسی برِ اثشبخـری ػراصهاى اص
طشیك اثش بش صهیٌِّای سٍاى ؿٌاختی ،اختواعی ٍػاصهاًی واس ووه هیوٌذ ،عولىرشد صهیٌرِای
ًاهیذُ هیؿَد (هاػی ٍ وَن.)17 :2000 ،4
اهشٍصُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،بِ عٌَاى یِ ػاصهاى هْن ،ػْن لابل تَخْی اص بَدخِ ّرش وـرَس
سا بِ خَد اختلاف هیدّذ .با تَخِ بِ اّویت ٍ ًمرؾ تعلرین ٍ تشبیرت ،برِ خلرَف دس ابعراد
1 Bowen and Lawler
2 Muchincky
3 Rotundo and Sacket
4 Masi & cook
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التلادی ،ػیاػی ،اختواعی ٍ فشٌّگی خاهعِ ،ضشٍسی اػت دس خْت بْبَد ویفیت آهرَصؽ ٍ
پشٍسؽ ،فعالیت ّای اػاػری كرَست گیرشد ترا اص برِ ّرذس سفرتي ػرشهایِّرای اًؼراًی ٍ هرادی
خلَگیشی ؿَد (ًادسی ًؼب .)12 ،1383 ،اص ایيسٍ با تَخِ برِ هطالرب عٌرَاى ؿرذُ ،تَخرِ برِ
بحث اٍلات فشاغت دس هعلواى ،اص ضشٍسیات هحؼرَ هریؿرَد .اٍلرات فشاغتری ورِ ترَ م برا
فعالیتّای بذًی باؿذ هیتَاًرذ برش افرضایؾ عولىرشد ؿر لی آىّرا تأثیشگرزاس باؿرذ (هحورذ ٍ
خایغ .)675 :2016 ،1بٌابشایي اًدام فعالیتّای بذًی اص هَاسد هْوی اػت وِ هذیشاى آهرَصؽ
ٍ پشٍسؽ بایذ بِ آى تَخِ ٍیظُ داؿتِ باؿٌذ .بِ ّویي خاطش اػرت ورِ هرذیشاى ایري ػراصهاى دس
بشًاهِّای خَد هـخق ًوَدًذ وِ دس ػراعات غیرشاداسی ،هعلوراى اص اهراوي ٍسصؿری ػراصهاى
اػتفادُ ًوایٌذٍ .لی حضَس هذاٍم آىّا دس ایي اهاوي ّوَاسُ با هـىالتی ّوشاُ برَدُ اػرت .اص
خولِ هْنتشیي هـىالت ،بیاًگیضگی آىّا بشای اداهِ فعالیت بذًی ٍ حضرَس دس اهراوي اػرت
(كفاسی ٍ دیگشاى.)53 :1388 ،
هحمك با تَخِ بِ اّویت خایگاُ فعالیت فَق بشًاهرِ ٍسصؿری دس بریي هعلوراى للرذ داسد برِ
بشسػی ویفیت اسائِ خذهات تَػ ،ایي ًْاد ٍ هیضاى سضایتوٌذی ٍ استبا ،آى برا عولىشدؿر لی
هعلواى بپشداصد ٍ ًْایتا الگَیی هٌاػب سا اسائِ دّذ .بذیي هٌظرَس پرظٍّؾ حاضرش ػرَال اكرلی
خَد سا بذیي كَست طشح هیوٌذ وِ تاثیش ویفیت اسائِ خذهات بشًاهِّای فَق بشًاهِ ٍسصؿری
بش عولىشد ؿ لی دبیشاى چگًَِ خَاّذ بَد؟ ٍآیا ایي بشًاهِّای فَق بشًاهِ اص لحراظ ویفیرت ٍ
وویت وافی اػت؟ ٍ استبا ،بیي ویفیت اسائِ خرذهات برا سضرایتوٌذی دبیرشاى چیؼرت؟ ٍ چرِ
استباطی بیي سضایتوٌذی ٍ عولىشد ؿ لی ٍخَد داسد.
ريش تحقیك
ًَ تحمیك حاضش اص ًظش ّذف ،وراسبشدی ٍ اص لحراظ اػرتشاتظیّ ،وبؼرتگی اػرت ٍ سٍؽ
هیذاًی ٍ وتابخاًِ ای اًدام ؿذُ اػت .خاهعِ آهاسی هرَسد هطالعرِ دس ایري پرظٍّؾ سا هعلوراى
هشاخعِ وٌٌذُ بِ دٍسُّای فَق بشًاهِ ٍسصؿی اػتاى خشاػاى ؿوالی وِ حرذالل ػرِ هراُ ػرابمِ
حضَس دس آى سا داسًذ ،تـىیل دادًرذ ورِ تعرذاد آًراى ؿراهل  220هعلرن صى ٍ  390هعلرن هرشد
1 Mohamad and Jais
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هیباؿذً .وًَِ آهاسی تحمیك حاضش بِ ٍػیلِ خذٍل هَسگاى بشآٍسد ؿذ .برذیي كرَستاص سٍؽ
خَؿِ ای ّفت ؿْش اص بیي ؿْشػتاىّرای اػرتاى خشاػراى ؿروالی برِ طرَس تلرادفی اًتخرا ٍ
ػپغ دس ّش ؿْش بِ ًؼبت هعلواى صى ٍ هشد حاضش دس دٍسُّای فَق بشًاهِ ٍسصؿی تعرذاد 196
هعلن صى ٍ  325هعلن هشد اص افشاد بِ سٍؽ تلرادفی برِ عٌرَاى ًوًَرِ اًتخرا ؿرذ .ابرضاس هرَسد
اػتفادُ بشای خو آٍسی اطالعات دس ایري تحمیرك ؿراهل پشػـرٌاهِ عولىرشد ؿر لی پاتشػرَى
( ،)1970پشػـٌاهِ ویفیت خذهات لیَ ( ٍ )2008پشػـٌاهِ سضایت هٌذی لریي ( )2008اػرتفادُ
گشدیذ .سٍایی ّش ػِ پشػـٌاهِ تَػ ،دُ ًفش اص اػاتیذ هذیشیت ٍسصؿی هَسد تاییذ لرشاس گشفترِ
اػررت .دس ضرروي پایرایی پشػـررٌاهِّررا بررا اػررتفادُ اص سٍؽ آلفررای وشًٍبررا هیررضاى  0/88بررشای
پشػـٌاهِ عولىشد ؿ لی 0/87 ،بشای پشػـٌاهِ سضایت هٌذی ٍ  0/91خْت پشػـرٌاهِ ویفیرت
خذهات هـخق گشدیذ .بِ هٌظرَس تدضیرِ ٍ تحلیرل دادُّرای تحمیرك حاضرش اص ؿراخقّرای
وـیذگی ٍ چَلگی خْرت تعیریي ًشهرال برَدى دادُّرا ،اص آصهرَى تری هؼرتمل خْرت همایؼرِ
گشٍُّای خٌؼیت ،آص آصهَى ضشیب ّوبؼرتگی پیشػرَى خْرت تعیریي سابطرِ هیراى هت یشّرا ٍ
خْت سػن ٍ تذٍیي هذل اًذاصُ گیشی ٍ هرذل ػراختاسی اص هعرادالت ػراختاسی اػرتفادُ ؿرذ.
اػتفادُ ؿذ .ولیِ سًٍذ تدضیرِ ٍ تحلیرل دادُّرای تحمیرك حاضرش دس غالرب ًرشم افرضاس ٍ SPSS
 AMOSاًدام گشدیذ.
یافتٍَای تحقیك
ًتایح تَكیفی هشبَ ،بِ ٍضعیت ػٌی ًوًَِّای آهاسی تحمیك حاضش ًـاى داد وِ اوثشیرت
ًوًَِ آهاسی پظٍّؾ سا هعلواى داسای ػي بیي  31تا  40ػال سا تـىیل دادُ اًذ .اوثشیت ًوًَرِ
آهاسی پظٍّؾ سا هعلواى داسای ػابمِ خذهت  11تا  20ػال تـىیل دادُ اًذّ .وچٌریي هعلوراى
با تحلیالت واسؿٌاػی با حذٍد  65دسكذ باالتشیي فشاٍاًی سا داسا بَدًذ ٍ  81دسكذ اص ًوًَرِ
آهاسی هعلواى داسای تحلیالت تشبیرت برذًی ٍ  19دسكرذ داسای تحلریالت غیشتشبیرت برذًی
داسًذ .دس ًْایت ًتایح تَكیفی هشبَ ،بِ ٍضعیت خٌؼریت ًوًَرِ تحمیرك حاضرش ًـراى داد ورِ
 37/4دسكذ اص ًوًَرِ آهراسی هعلوراى صى ٍ  62/6دسكرذ صى بَدًرذً .ترایح آصهرَى چرَلگی ٍ
وـیذگی ًـاى داد وِ دادُّای تحمیك حاضش ًشهال هیباؿرٌذ .برِ هٌظرَس بشسػری استبرا ،هیراى

اسائِ هذل ویفیت اسائِ خذهات ،سضایتهٌذی ٍ عولىشد ؿ لی هعلواى ؿشوت وٌٌذُ دس133 / ...

هت یشّا اص آصهَى ضشیب ّوبؼتگی پیشػَى بِ دلیل طبیعی بَدى تَصی دادُّا اػتفادُ هریؿرَد
وِ ًتایح آى دس خذٍل  1گضاسؽ ؿذُ اػت.
جديل  -1وتایج آزمًن ضریب َمبستگی پیرسًن در جُت تعییه رابطٍ میان متغیرَا
متغیرَا

R

Sig

سضایت هٌذی ٍ ویفیت خذهات

0/841

0/001

ویفیت خذهات ٍ عولىشد ؿ لی

0/662

0/001

سضایت هٌذی ٍ عولىشد ؿ لی

0/787

0/001

ّواى طَس وِ ًتایح خذٍل باال ًـاى هیدّذ بیي سضایت هٌذی ٍ ویفیت خذهات هعلواى اص
فَق بشًاهِ ٍسصؿی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى ؿوالی سابطِ هعٌراداسی برِ هیرضاى ٍ 0/841خرَد
داسد ٍ ّوچٌیي بیي ویفیت خذهات ٍ عولىشد ؿ لی هعلواى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى ؿوالی
سابطِ هعٌاداسی بِ هیضاى ٍ 0/662خَد داسدّ .وچٌیي بیي سضایت هٌرذی هعلوراى اص فرَق بشًاهرِ
ٍسصؿی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى ؿوالی ٍ عولىشد ؿ لی آًاى ًیض سابطرِ هعٌراداسی برِ هیرضاى
ٍ 0/787خَد داسد .بِ هٌظَس اسائِ الگَی هفَْهی تحمیك اص هعادالت ػاختاسی اػتفادُ گشدیرذ.
خذٍل ؿواسُ  ٍ 2ؿىل ؿواسُ ً 1تایح هذل تحمیك سا ًـاى دادُ اػت.

ؿىل  .1هذل هفَْهی تحمیك
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جديل  -2معادالت اودازٌ گیری مدل ساختاری در حالت استاودارد
ضریب مسیر

ريابط

0/618

سضایتوٌذی بش عولىشد ؿ لی تأثیش داسد

0/393

ویفیت خذهات بش سضایتوٌذی تأثیش داسد

0/431

ویفیت خذهات بش عولىشد ؿ لی تأثیش داسد

ّواى طَس وِ ًتایح هذل تحمیرك ًـراى هریدّرذ ،هـرخق گشدیرذ ورِ سضرایت هٌرذی برش
عولىشد ؿ لی تاثیش هعٌاداسی داسد ٍ ّوچٌریي ویفیرت خرذهات برش سضرایت هٌرذی ٍ عولىرشد
ؿ لی هعلواى تاثیش هعٌاداسی داسد.
وتیجٍگیری
ًتایح تحمیك ًـاى داد وِ بیي ویفیت اسائِ خذهات ٍ سضایت هٌرذی هعلوراى اص فرَق بشًاهرِ
ٍسصؿی آهَصؽ ٍ پرشٍسؽ خشاػراى ؿروالی سابطرِ هؼرتمین ٍ هعٌراداسی ٍخرَد داسد ( ≥0/05
 )r;0 /841 ٍ P ; 0/001بِ ایي كَست وِ ّش چِ ویفیت اسائِ خذهات دس بشًاهِّرای ٍسصؿری
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى خٌَبی افضایؾ پیذا وٌذ؛ هیرضاى سضرایت هٌرذی هعلوراى آهرَصؽ ٍ
پشٍسؽ ایي اػتاى ًیض افضایؾ پیذا هیوٌذ .بٌابشایي فشضیِ كفش سد ٍ فشضیِ تحمیك پزیشفتِ ؿذ.
دس تحمیمات هختلفی بِ ایي هؼالِ اؿاسُ ؿذُ اػرتً .رَسی ٍ ّوىراساى( )1395دس تحمیمری
وِ دس هحیٍ ،سصؿی ٍ دس باؿگاُّای ٍالیبال ؿْش ّوذاى اًدام گشفت ،پی بشدًرذ ورِ ویفیرت
اسائِ خذهات دس بشًاهِّای ٍسصؿی ًمؾ هْن ٍ هَثشی بش سفتاس هـتشیاى سا داسا هیباؿذ .بشؿراى
ٍ ّوىاساى( )1394دس تحمیك خَد پی بشدًذ وِ هؤلفِّای ویفیت خذهات بش سضایتوٌذی ولری
هـتشیاى ترأثیش داسدًٍَ .یراال ٍ ّوىراساى( )2015دس تحمیرك خرَد پری بشدًرذ ورِ ویفیرت اسائرِ
خذهات ًمؾ ولیذی دس پیؾ بیٌری سضرایت ٍ اسصؽ هـرتشیاى داسد .اص خولرِ تحمیمرات اًدرام
گشفتِ ؿذُ دس ایي حَصُ تحمیك َّات ٍ اػاوش ( )2013برَد ورِ دس آى پری بشدًرذ ورِ ویفیرت
دسن ؿذُ تاثیش لَی بش سٍی سضایتوٌذی واسوٌاى داسا هیباؿذ .با ایي تَخِ هیترَاى پری برشد
وِ ًتایح تحمیك حاضش با ًتایح تحمیك ًرَسی ٍ ّوىراساى ( ،)1395بشؿراى ٍ ّوىراساى (،)1394

اسائِ هذل ویفیت اسائِ خذهات ،سضایتهٌذی ٍ عولىشد ؿ لی هعلواى ؿشوت وٌٌذُ دس135 / ...

ًٍَیاال ٍ ّوىاساى (َّ ٍ )2015ات ٍ اػاوش (ّ )2013وخَاى هیباؿذ .یىی اص عَاهل هرَثش دس
هَفمیت ػاصهاىّا (تَلیذی /خذهاتی) دس ًیل بِ اّذاف سضایتوٌذی واسوٌاى ،بْبَد دس ویفیرت
خذهات اسائِ ؿذُ بِ آًْاػت .اوثش ًظشیرِ پرشداصاى ٍ هحممراى ،برش اّویرت دٍ هفْرَم سضرایت
هـتشی ٍ ویفیت خذهات ،تَافك داسًذ ٍ آًْا سا هفاّیوی بٌیادی دس هذیشیت خذهات هیداًٌرذ.
سضایت واسوٌاى یىی اص هباحث هْن ٍ حیاتی برشای ػراصهاىّرای اهرشٍصی اػرت .ػراصهاًْای
َّؿوٌذ ٍ آیٌذُ ًگش لبل اص ّش الذاهی دس ًحَُ سفتاس ٍ استبا ،با واسوٌاى تدذیذًظش هیوٌٌذ ٍ
دسگام اٍل آًاى سا ساضی ًگِ هیداسًذ.
ًاسضایتی واسوٌاى ًش خایدایی ٍ تشن ػاصهاى سا افضایؾ هیدٌّذ ٍ باعث هیؿَد ػرطح
ویفیت ،اسائِ خذهات ٍ تَلیذ هحلَل واّؾ یابذ بَیظُ ٍلتی وِ سابطِ ها برا هـرتشی هؼرتوش ٍ
ًحَُ اسائِ خذهات اّویت داؿتِ باؿذ .اگش واسوٌاى بِ واسؿاى یا خذهاتی ورِ اًدرام هریدٌّرذ
ایواى داؿتِ باؿٌذ دس هحی ،واس احؼاع ؿادتشی داسًذً .تایح ایي تحمیك ًـراى داد ورِ ویفیرت
خذهات اسائِ ؿذُ دس ٍسصؽ هیتَاًذ ضوي ایداد ایي احؼاع دس هیراى هعلوراى ػربب افرضایؾ
سضایت هٌذی آًاى گشدد .اص ایي سٍ ًیاص اػت تا با بْبَد ویفیت خرذهات بشًاهرِّرای ٍسصؿری،
ضوي افضایؾ ػطح ػرالهت هعلوراى آهرَصؽ ٍ پرشٍسؽ اػرتاى خشاػراى خٌرَبی برِ تَػرعِ ٍ
افضایؾ ػطح عولىشدی هعلواى ووه ًوَد ٍ اص طشفی ػبب ایداد هحیطی هٌاػب ٍ اػتاًذاسد
خْت فعالیت هعلواى گشدد ورِ ایري هؼرالِ ػربب افرضایؾ سضرایت هٌرذی هعلوراى ایري اػرتاى
هیگشدد.
ًتایح تحمیك ًـاى داد وِ بیي ویفیت اسائِ خذهات ٍ عولىشد ؿر لی هعلوراى اص فرَق بشًاهرِ
ٍسصؿی آهَصؽ ٍ پرشٍسؽ خشاػراى ؿروالی سابطرِ هؼرتمین ٍ هعٌراداسی ٍخرَد داسد ( ≥0/05
 )r;0 /662 ٍ P ; 0/001بِ ایي كَست وِ ّش چِ ویفیت اسائِ خذهات دس بشًاهِّرای ٍسصؿری
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى خٌَبی افضایؾ پیذا وٌذ؛ هیضاى عولىرشد ؿر لی هعلوراى آهرَصؽ ٍ
پشٍسؽ ایي اػتاى ًیض افضایؾ پیذا هیوٌذ .یىی اص تحمیمرات خراه اًدرام گشفترِ ؿرذُ دس ایري
حَصُ ،تحمیك وَ ٍ لیي ( )2016هیباؿذ .آًاى دس تحمیك خَد اؿاسُ داؿتٌذ وِ ویفیت خرذهات
اسائِ ؿذُ هیتَاًذ بِ عولىشد ؿ لی دس ػاصهاىّای هٌدش گشدد .هشصباى ٍ اهیشؿایاى (ً )1395یض
دس تحمیك خَد اؿاسُ داؿتٌذ ورِ ویفیرت خرذهات دس ػراصهاىّرا هریتَاًرذ برِ بْبرَد ٍ تَػرعِ
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عولىشد ػاصهاىّا هٌدش گشدد .اص ایي سٍ هیتَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ ًتایح تحمیك حاضرش برا
ًتایح تحمیمات وَ ٍ لیي ( ٍ )2016هشصباى ٍ اهیشؿایاى (ّ )1395وخَاى هیباؿذ.
دس تبییي ایي سابطِ هیتَاى چٌیي اػتٌباً ،وَد وِ ویفیت خذهات اسائِ ؿذُ دس بشًاهرِّرای
ٍسصؿی هعلواى هیتَاًذ ضوي تاثیش گزاسی بش ٍضعیت خؼواًی ٍ سٍاًی آًراى ،هحری ،هٌاػربی
خْت اًدام ٍظیفِ بشای آًاى فشاّن آٍسد .با بْیٌِ ػاصی ویفیت خذهات اسائرِ ؿرذُ برِ هعلوراى
خشاػاى خٌَبی دس حَصُ ٍسصؽ ٍ تمَیت بشًاهِّای ٍسصؿری آًراى ،حضرَس آًراى دس ٍسصؽ ٍ
فعالیرتّررای بررذًی بررِ ؿررىل هٌاػرربی افررضایؾ خَاّرذ یافررت وررِ ایري هؼررالِ هرریتَاًررذ ضرروي
تاثیشگزاسی بش هیضاى ػالهت خؼواًی ٍ سٍاًی آًاى؛ بِ ػاصهاى خَد ًیض تَخِ هثبتی داؿتِ باؿٌذ
ٍ اًدام فعالیت دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا بِ ؿىل هٌاػب ترشی دًبرال ًوایٌرذ .بشایٌرذ ایري اتفراق
هیتَاًذ بِ تَػعِ عولىشد ؿ لی آًاى هٌدش گشدد.
ًتایح تحمیك ًـاى داد وِ بیي سضایت هٌذی ٍ عولىشد ؿ لی هعلواى اص فَق بشًاهِ ٍسصؿری
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى ؿوالی سابطِ هؼتمین ٍ هعٌاداسی ٍخَد داسد ( ٍ P ; 0/001 ≥0/05
 )r;0 /787بِ ایي كَست وِ ّش چِ سضایت هٌذی دس بشًاهِّای ٍسصؿری آهرَصؽ ٍ پرشٍسؽ
خشاػاى خٌَبی افضایؾ پیذا وٌذ؛ هیضاى عولىشد ؿ لی هعلواى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ایي اػتاى ًیرض
افضایؾ پیذا هیوٌذ .بٌابشایي فشضیِ كفش سد ٍ فشضیِ تحمیك پزیشفتِ ؿذ.
سابطِ بیي سضایت هٌذی ٍ عولىشد ؿ لی دس تحمیمات هختلفی هَسد بشسػی ٍ پظٍّؾ لشاس
گشفتِ اػت .دس هعذٍد تحمیماتی ًیض برِ عرذم ٍخرَد سابطرِ هعٌراداس هیراى هت یشّرای سضرایت ٍ
عولىشد ؿ لی پی بشدُ اًذ .سضایی ٍ ّوىاساى ( )1389دس تحمیك خرَد اؿراسُ داؿرتٌذ ورِ بریي
سضایت ٍ عولىشد ؿ لی واسوٌاى سابطِ هعٌاداسی ٍخَد ًذاسد .با ایي تَخِ ًتایح تحمیك حاضش
دس استبا ،با فشضیِ ػَم با ًتایح تحمیك سضایی ٍ ّوىاساى (ً )1389اّوخَاى هیباؿذ .با تَخرِ
بِ ایٌىِ تحمیك سضایی ٍ ّوىاساى ( )1389دس هیراى واسوٌراى ػراصهاى باصیافرت ٍ تبرذیل هرَاد
ؿْشداسی هـْذ اًدام گشفتِ اػت ٍ ؿشای ،ولی ایي ػاصهاى با آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تفراٍتّرای
اػاػی داسد ٍ فعالیتّا ٍ اّذاف ّش دٍ ػاصهاى هتفاٍت اػت ،هیتَاى ایي تفاٍت سا دلیلری برش
ایداد ایي ًاّوخَاًی اعالم داؿت.
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ؿوؼی ٍ هحوذپَس ( )1392دس تحمیك خَد پی بشدًرذ ورِ سضرایت ًمرؾ هْوری دس بْبرَد
عولىشد واسوٌاى سا داسا هیباؿذ .با ایي تَخِ ًترایح تحمیرك حاضرش برا ًترایح تحمیرك ؿوؼری ٍ
هحوذپَس (ّ )1392وخَاى هیباؿذ .دس تبییي ایي سابطِ هیبایؼرتی اعرالم داؿرت ورِ عولىرشد
هٌاػب آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،تَػ ،هعلواى با اًگیضُ ٍ داسای هْاستّا ٍ لابلیرتّرای ػرطح براال
اًدام هیؿَد .سضایت ؿ لی یىی اص عَاهل هْن دس هَفمیت ؿ لی اػت سضایت ؿ لی عراهلی
اػت وِ باعث افضایؾ واسائی ٍ ًیض احؼاع سضایت فشدی هیگشدد .سضایت ؿر لی برِ عٌرَاى
توایالت عاطفی افشاد ًؼبت بِ ًمؾّای ؿ لی خَد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػرت برِ ّوریي تشتیرب
سضایت بِ پاػخ عاطفی افشاد ًؼبت بِ ؿ ل خَیؾ اؿاسُ هیوٌذ ٍ ایي صهاًی حاكل هریؿرَد
وِ تداس ؿ لی بِ اسصؿْا ٍ ًیاصّا فشد هشبَ ،هیؿَد .هعلواى ساضی دس ػاصهاى ،برا ورشداس ٍ
اعوال خَد ٍ اتخار تلویوات كحیح ٍ بوَل  ،هیتَاًرذ صیراىّرای هرادی سا برضٍدی خبرشاى ٍ
ترأهیي وٌرذ ،دسٍالر ّ ،ورَاسُ برشای ػراصهاى اسصؽ افرضٍدُ ،ثرشٍت ٍ فایرذُ ایدراد هریوٌررذ ٍ
بشػشهایِّای هادی ػاصهاى هیافضایذ .هعلواى ساضی بیؾاص ّضیٌِای وِ كشف تشبیت ،تدْیرض ٍ
آهَصؽ اٍ ؿذُ اػت ،بشای آهَصؽ ٍ پرشٍسؽ فایرذُ ٍ اسصؽ برِ ٍخرَد هریآٍسد .برشعىغ،
هعلواى ًاساضی ،غیشهتعْذ ،غیشواسآهذ ٍ ًاآگاُ ،هوىي اػت با تلویوات ٍ اعوا ل غلر ،خرَد
بش هـىالت ٍ صیاىّای ػاصهاى هیافضایذ.
ًتایح تحمیك ًـاى داد وِ دس غالب هذل تحمیك هت یشّای ویفیرت اسائرِ خرذهات ٍ سضرایت
هٌذی برش هیرضاى عولىرشد هعلوراى آهرَصؽ ٍ پرشٍسؽ خشاػراى ؿروالی تراثیش هعٌراداسی داسد ٍ
ّوچٌیي الگَی تحمیك اص بشاصؽ هٌاػبی بشخَسداس هیباؿذ .تحمیمی وِ دس غالب یره الگرَی
آهاسی بِ بشسػی ایي ػِ هت یش بِ كَست ّوضهاى پشداختِ باؿذ ،یافت ًگشدیذ .اها دس تحمیمرات
هختلفی دس غالرب الگرَ برِ بشسػری دٍ برِ دٍ هت یشّرای تحمیرك حاضرش پشداخترِ اًرذ .بشؿراى ٍ
ّوىاساى ( )1394دس تحمیك خَد ضوي اسائِ الگَ ،پی بشدًذ وِ دس ایري الگرَ ویفیرت خرذهات
بش سضایت هٌذی تاثی گزاس هیباؿذٌّ .یٌگ (ً )2002یض دس تحمیرك خرَد برِ تراثیش سضرایت برش
عولىشد دس غالب الگَی پیـٌْادی خَد پی بشد .با ایي تَخِ هیتَاى پی برشد ورِ ًترایح تحمیرك
حاضررش بررا ًتررایح تحمی رك بشؿرراى ٍ ّوىرراساى (ٌّ ٍ )1394یٌررگ ٍ ّوىرراساى (ّ )2002وخررَاى
هیباؿذ.
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بشسػی ّوضهاى ػِ هت یش ویفیت اسائرِ خرذهات ،سضرایت هٌرذی ٍ عولىرشد ؿر لی هعلوراى
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ خشاػاى ؿوالی بِ خَبی ًـراى داد ورِ ایري دس غالرب یره الگرَی آهراسی
هت یشّای ویفیت اسائِ خذهات ٍ سضرایت هٌرذی برِ خرَبی برش هیرضاى عولىرشد ؿر لی هعلوراى
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تاثیشگزاس هیباؿذ .ایي هؼالِ ًـاى دٌّذُ ایي اهش اػرت ورِ دس كرَستی ورِ
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ بِ خَبی دس وٌاس افضایؾ ویفیت اسائِ خرذهات برِ تَػرعِ ٍ بْبرَد سضرایت
هٌذی هعلواى ًیض تَخِ ًوایذًذ ،بِ خَبی هیتَاًذ بِ تَػعِ ٍ گؼتشؽ عولىرشد ؿر لی هعلوراى
ًیض هٌدش گشدد.
هعلواى وِ اص ؿ ل خَد سضایت داسًذ ووتش غیبت هیوٌٌذ ٍ یا آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا برشای
پیذا وشدى ؿ لی بْتش تشن ًویوٌٌذ ،بشخَسد ًاهٌاػب با اسبرا سخرَ ًذاسًرذ ،برشای خرَد ٍ
ػاصهاى ،هـىل ایداد ًویوٌٌذ ،با دلگشهی ٍ سغبت بیـتشی ٍظایف خَد سا اًدام هیدٌّذ ٍ اص
ػالهت خؼوی خَبی بشخَسداسًذ .یىی اص خٌبِّای سضایت هْن افرضایؾ ورِ هعورَال ًادیرذُ
گشفتِ هیؿَد ،استبا ،آى با ػالهت هعلواى اػت .افشاد ًاساضری اص ؿر ل خرَد هؼرتعذ ابرتال برِ
اهشام گًَاگَى ،اص ػشدسدّای خضیی گشفتِ تا بیواسیّای للبری ّؼرتٌذ .ایري هؼرالِ دس وٌراس
بْبَد ویفیت اسائِ خذهات دس بشًاهِّای ٍسصؿی بِ هعلواى هیتَاًذ بِ خَبی بِ ػالهت هعلواى
ووه ًوایذ وِ ایي هؼالِ ًـاًِ گش اّویت دٍ هت یش ویفیت اسائِ خرذهات ٍ ّوچٌریي سضرایت
هٌذی هعلواى دس وٌاس یىذیگش هیباؿذ.
بِ كَست ولی ًتایح تحمیك حاضش ًـاى داد وِ ویفیت خذهات بشًاهِّای ٍسؿری هعلوراى،
هیتَاًذ ًمؾ هْوی بش بْبَد عولىشد ؿ لی ٍ ّوچٌیي سضرایت هٌرذی آًراى داؿرتِ باؿرذ .ایري
هؼالِ هیتَاًذ اّویت بشًاهِ سیضی دس آیٌذُ سا خْت تَػعِ ٍسصؽ هعلوراى برِ خرَبی گَؿرضد
ًوایذ .با ایي تَخِ دس كرَستی ورِ برِ دًبرال بْبرَد سضرایت هٌرذی ٍ عولىرشد ؿر لی هعلوراى
هیباؿین ،هیبایؼتی بِ ػوت تَػعِ ووی ٍ ویفی بشًاهرِّرا ،هىراىّرا ٍ فعالیرتّرای ٍسصؿری
حشوت ًوایینً .تایح تحمیك حاضش هیتَاًرذ برِ كرَست وراسبشدی دس بطري ٍصاست آهرَصؽ ٍ
پشٍسؽ دس ساػتای تَػعِ ًیشٍی اًؼاًی خَد پیادُ ػاصی گشدد .با تَخِ بِ ًتایح تحمیرك حاضرش
پیـٌْاد هیگشدد تا با ًظش ػٌدی اص هعلواى دس هَسد ًیاصّای ٍسصؿی آًاى ضروي بْبرَد ویفیرت
اسائِ خذهات ٍسصؿی بِ آًاى ػبب افضایؾ سضایتوٌذی هعلواى اص فَق بشًاهِ ٍسصؿری آهرَصؽ
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ٍ پشٍسؽ گشدد ٍ ّوچٌیي با اسائِ خذهات ٍسصؿی هطابك برا ؿرشای ،فیضیىری ،سٍاًری ٍ عاللرِ
هعلواى بِ آًاى بِ افضایؾ ویفیت اسائِ خذهات ٍ سضایت هٌذی هعلواى اص فرَق بشًاهرِ ٍسصؿری
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ گشددّ .وچٌیي پیـٌْاد هیگشدد وِ با بشگضاسی بشًاهِّای ٍسصؿی هتٌرَ ٍ
غٌی ػاصی ایي بشًاهِّا اص لحاظ خزابیت ،بِ بْبَد عولىرشد ؿر لی هعلوراى برِ ٍاػرطِ افرضایؾ
ػالهت سٍاًی ٍ خؼواًی آًاى ووه ًوَد ٍ ّوچٌیي بشگضاسی بشًاهِّای ٍسصؿری خراًَادگی
دس هیاى هعلواى ضوي بْبَد سضایت هٌذی آًاى اص ایي بشًاهِّا بِ بْبَد عولىشد ؿ لی آًراى ًیرض
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