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چکیده

یافته ها :بدتای پدتداخ(ن بد دوضدوع ،از  6د(غیدت
سیس(یی هیچون دشارکد اتتهدی ت مدیمدحدوری،

بت دبنای آن ،د یتید سدازدان بدا دشدارکد میدادی

ت عوادل فیزیکی اس(فاده شد کد پدس از مجزید ت

کارکنان ت بتای رضاید د(قاضدیان بد بهبدود داییدی

محلیل داده ها دیدزان آددادای جیعیدد هداللاحیدت

فتاین ها دیپتدازد ،تیی دحققان قبل از پیداده سدازی

اس(ان اصدفهان در هدت یدز از د(غییتهدای پدژته

این ادت دهم ،ادکانسنجی ،ارزیابی ت مجزی ت محلیل

پایین مت از سطح د(وسط بتآترد اتدی .

پ(انسیل اسد(قتار آن را بدت اسدات محقیدق ت دطایعد
پیشنهاد دیکنن .
روش :این پژته

نتیجه گیری :از جیعبن ی ن(دای حاصدل ددیمدوان
ن(یج اتفد کد بدزر بدودن ت پیچید ای سدازدان

از نوع کاربتدی اسد ت با ه ف

دیموان در اجتای دوفدق ایدن سیسد(م ددثرت باشد ،

بترسی دیزان آددادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

طوری ک اجتای آن در سازدانهای کدوککی دانند

اصددفهان بددتای اسدد(قتار دد یتید کیفیددد جددادع بددا

م ارکات پزشکی دوفدقمدت از سدازدانهدای بزرادی

بهتهایتی از اطالعات د یتان ت کارکنان با طتاحی ت

کون جیعید هاللاحیت اسدد ت نیداز بد معیدق ت

موزیع پتسشناد انجام ش ه اسد .پس از جیع آتری

آدادهسازی بیش(تی دارد.

پتسشدناد هددا ،اطالعددات کسدد شد ه در نددتمافددزار
 SPSSنسخۀ  25مجزی ت محلیل ش .
1

کلماتکلیددی :سیسد(م دد یتید کیفیدد جدادع،
جیعید هاللاحیت ،اس(ان اصفهان
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مقدمه :د یتید کیفید جادع رتیکدتدی اسدد کد

آدوزشی ،دسئوییدپذیتی ت خ ددرسانی ،دد یتی(ی

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

دشارکد ،ب کدارایتی آددار ت عواددل فیزیکدی ،در

مقدمه
ادتتزه سازدان های خ دامی بدا کدای
دانن افزای

هدای زیدادی

هزین های خ دات به اش(ی ،تابسد(گی

به اشد ت دردان صدنعد نفدد اچسداران بترسدی
کتدهان ]6[ .

ب فنّاتری بد سدتعد در حدال مغییدت ،فشدار بدتای

جهانگیت فتد ت عیوزاده در سدال  1395پژتهشدی را

هزین هدا ت بهبدود کیفیدد خد دات رتبد رت

با  9دعیار حیاید ت رهبتی د یتید عایی سدازدان،

هسدد(ن  ]1[ .کنددین کددای هددایی سددبد دددیشددود

بتناد ریزی اس(تامژیز ،موج ت میتکز بدت دشد(تی،

بتناد ریزان سازدان های خ دامی ب سید پیادهسازی

شناسایی ت آدوزش کارکنان ،موانین سازی کارکنان ت

سیس(مهای ارای دهن ۀ خ دامی بدا کیفیدد بداررتی

کار مییی ،ان ازهایتی ت مجزی ت محلیل کیفید ،بیی

آترن [ ،]2سیس(یی ک با میام این کای ها دقابلد ت

کیفیددد ،پیاد د های بهبددود کیفیددد ت بهددته تری ،در

میادی دشکالت سازدان را حل کن  ،د یتید کیفید

شبکۀ به اشدد ت درددان فیتتزکدوه ،بدتای اسد(قتار

جادع 1اسد]3[ .

سیس(م د یتید کیفید جادع انجام دادن ]7[ .

د یتید کیفیدد جدادع مالشدی پیگیدت بدتای بهبدود

نوری در سدال  1384پژتهشدی را بدا عندوان دیدزان

دس(یت فتایند ها ،بدتتندادهدا ت میدام فعاییددهدای

آدادای ک(ابخان هدای دانشدگاههدای علدوم پزشدکی

سازدانی با مأکی بیش(ت بت فعاییدد هدا ت بتنادد هدای

مهددتان بددا د(غییتهددای دشددارکد کارکنددان ،تضددعید

آدوزشی ،ب دنظور مأدین نیازهدای ذینفعدان ،مقویدد

رهبتی ،دیزان موج ب آدوزش د اتم ،دیدزان موجد

اهتم رقاب(ی ت دس(یابی ب سطح بهینۀ کیفید خ دات

ب دش(تی ،تضعید پاداش ت متفیع ،دیدزان احسدات

درخصوص شدتایط پیوسد( درحدال مغییدت دحیطدی

معلق کارکنان ب ک(ابخان  ،فتهنگ سازدانی حاکم بدت

اسد]4[ .

ک(ابخان  ،تضعید ارمباطات ت دیزان موجد کارکندان

پیادهسازی ت اس(قتار د یتید کیفید جدادع دوجدد

ب بهبود دس(یت انجام داد]8[ .

کاه

افزای

ایش یفات 2نیدز در سدال  2015بد بترسدی اجدتای

کیفید خ دات ،رضاید د(قاضدیان ،افدزای

سودآتری ،کاه

هزین ها ،اس(فاده به(ت از دندابع ت...

سیس(م دد یتید کیفیدد جدادع در بییارسد(ا نهدای

دیشود]5[ .

دانشگاهی ،دتی(ی ،خصوصی ت نظادی با د(غییتهدای

بددا موج د ب د ایددن ادددت دهددم ،مدداکنون پژتهشددگتان

بهبددود دسدد(یت ،دشددارکد اتتهددی ت مددیم دحددوری،

بیشیاری ب بترسی ادکدانسدنجی اسد(قتار سیسد(م

آدوزشی ،دسئویید پذیتی ت خ دد رسانی ت حیاید

دد یتید کیفیددد جددادع در سددازدانهددای داخلددی ت

د یتید پتداخ( اسد]9[ .

خارجی پتداخ( ان  ،دانن حسینی ت قابضی در سدال

دطایعات دتبدو بد دد یتید کیفیدد جدادع نشدان

 1396ایدن دوضدوع را در  6د(غییدت معهد دد یتید

دیده ک دوفقید از آن سازدانهایی اسدد کد در

ارش  ،دسئوییدپدذیتی ت خد ددرسدانی ،آددوزش،

شدتایط دسداع آددادۀ مغییدت هسد(ن  .ارزیدابی در
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د یتان ت کارکنان دهم اسد ،زیتا ایدن ادتته هدا بد

اصفهان مشکیل دادهان ک شادل دد یتان ت کارکندان

اون ای عیل دیکنن کد ادویی ادرا هدا تاقعیدد

دیباشن  .بتای نیون ایدتی از رتش مصدادفی سداده

دارن  .معیین سطح آدادای بتای مغییت یا دقاتددد در

اس(فاده ش ب طوریک بد هدت یدز از افدتاد جادعد

بتابت آن یز دتحل پتاهیید اسدد ،بدا ایدن تجدود

اح(یال دساتی داده ش ما در نیوند ان(خداش شدود.

مع اد ان کی از سازدان ها هنگدام شدتتع بد اجدتای

حجم نیون از فتدول کوکتان 150 ،نفت بتآترد شد .

دد یتید کیفیددد جددادع دیددزان آدددادای را ارزیددابی

ابزار اتدآتری اطالعات ،پتسشنادۀ دحققسداخ( بدا

دیکنن  .بای دعیارهای عی ۀ ارزیابی دشخص شدود

اتل،

ت د(غییتهای بد کدار رف(د بدتای ارزیدابی دد یتان ت
کارکنان با موج ب این دشخص ها بحد

ت بترسدی

دقیات ییکتت  5تاح ی دیباش ک در بخد
اطالعات جیعیدشناخ(ی ت در بخ

دتم ،تضدعید

فعلی جیعید هاللاحیدت اسد(ان اصدفهان را در هدت

شود .بای راه های اس(فاده از این د(غییتها بتای اراید

یز از د(غیتهای سیس(یی ،دشارکد اتتهدی ت مدیم

هتاوندد خدد دامی ارزیددابی ت هیچنددین مشددخیص

دحوری ،آدوزشی ،دسئویید پذیتی ت خ دد رسانی،

راه های رفع دوانع اح(یایی در بتابت اجتای دد یتید

ددد یتی(ی ت عوادددل فیزیکددی ،بدد دنظددور اسدد(قتار

کیفید جادع شناسدایی شدود ت دشدخص شدود کد

د یتید کیفید جادع دیسنج .
اع(بار ررتایی) پتسشناد از رتش هدای

دتاکز خ دامی دیموانن از این د(غییتها بتای اجدتای

بتای سنج

بهین فتاین های موسع د اتم اس(فاده کنن ]10[ .

دح(وایی ت سازه اس(فاده ش  .قابلید اع(یاد رپایدایی)

با موج ب اهییدد ایدن دوضدوع ت اینکد جیعیدد

پتسشناد نیدز بدت اسدات ضدتید آیفدای کتتنبدا ،

هالل احیدت رسداید بازاتداند ن حیدات ت سدالد(ی

 0/958بتآترد ش  .ایدن پتسشدناد بدین 160نفدت از

موقع ت ان(ظار آن اسد ک طتاحی سازدان ب اون ای

بتاشد داده ش  .بتای جیعآتری اطالعات ،داده هدا

باشد کد مواندایی دقابلد بدا هدت بحتاندی را داشدد(

ت دطاید دخ(لف از رتش های ک(ابخان ای ت دید انی

باش [ ،]11بنابتاین در پژته

اس(فاده اتدی ت با اس(فاده از نتمافزار آداری SPSS

دهم پاسخ داده دیشود کد دیدزان آددادای جیعیدد

ب محلیدل دادههدا بد صدورت موصدیفی ت اسد(نباطی

هدداللاحیتاسدد(ان اصددفهان بددتای اسدد(قتار دد یتید

پتداخ( ش  ،ب اون ای ک در بخ

آدار موصدیفی از

کیفید جادع کگون اسد؟

شاخصهای آداری دانن فتاتاندی ،درصد فتاتاندی،
دیانگین ت انحتاف دعیار ت در بخ

روش تحقیق
پژته

حاضدت از نظدت هد ف ،کداربتدی ت از نظدت

نحوۀ اتدآتری دادهها ،موصیفی – پییایشی ت از نظت
زدان دقطعی دیباش  .جادعۀ آداری ایدن پدژته

را

 245نفت از کارشناسان جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان
3

آددار اسد(نباطی

از آزدونهدای آدداری  Tمدز نیوند ای ،فتید دن ت
محلیل تاریانس اس(فاده ش .
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دص تدان را بدت عهد ه دارد ت در فتهندگ عیدودی،

جادعددۀ پددژته

حاضت ب ایدن سدثال

موزیددع شدد کدد  149پتسشددناد

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

ج تل شیارۀ  :1دنابع اوی های پتسشناد دحقق ساخ(
د(غیت

سیستمی

مشارکت
گروهی و تیم
محوری

اوی ها
1

تجود دکانیزم دشخص کسد اطالعات پتسنلی رحسینی ت قابضی)1396 ،

2

جیعآتری تمجزی تمحلیل اطالعات دتبو ب فعاییدها رحسینی ت قابضی)1396 ،

3

اس(فاده از ابزارهای آداری در جیعآتری دادهها ت مجزی ت محلیل اطالعات رحسینی ت قابضی)1396 ،

4

دیزان مصییمایتی دب(نی بت اطالعات رحسینی ت قابضی)1396 ،

5

اس(فاده از اطالعات جاری بتای بهبود فتاین ها رحسینی ت قابضی)1396 ،

6

بهبود کیفید خ دات ت حل دشکالت سازدان از طتیق دشارکد مییی ت انجام کار اتتهی رایش یفات)2015 ،

7

اس(قبال از ارای پیشنهادات ت ان(قادات کارکنانرحسینی ت قابضی)1396 ،

8

بهبود ارمبا بین کارکنان از طتیق انجام کار مییی رایش یفات)2015 ،

9

موسع ت مستیع رتن کاری از طتیق انجام کار اتتهی رایش یفات)2015 ،

10

فعایید کارکنان در قاید میمهای کاری با ساخ(ار ت اه اف دشخص ررضایی ت هیکاران)1392 ،

11

اتیوید بخشی ت حیاید د یتان از میم سازی ت دشارکد کارکنان در فعاییدهای اتتهیررضایی ت هیکاران)1392 ،

12

از سدوی د یتانررضدایی ت

مشویق کارکنان ب انجام دادن کارهای مییی ت اتتهی بتای دس(یابی ب اهد اف دشد(ت
هیکاران)1392 ،

آموزشی

13

سیس(م آدوزش د تن ت د(ناسد با تظایف ت دهارتهای شغلی کاردن ان رایش یفات)2015 ،

14

ارای آدوزشهای دس(یت ب پتسنل رحسینی ت قابضی)1396 ،

15

بتناد های آدوزشی ارای ش ه د(ناسد با نیاز کاردن ان رایش یفات)2015 ،

16

ارزیابی رضاید کارکنان از آدوزشها رحسینی ت قابضی)1396 ،

17

ارت بخشی دترههای آدوزشی ت بهبود عیلکتد کارکنان رحسینی ت قابضی)1396 ،

18

فتاهمآتردن فتص(ی دناسد بتای میادی پتسنل بتای ترتد ب بتناد های آدوزشی رایش یفات)2015 ،

19

تجود ح اقل دهارتهای آدوزشی تفتصد بتای کسد دهارت ج ی رحسینی ت قابضی)1396 ،

20

شیوههای د(نوع اب(کاری ت دثرت بتای اتف(ن بازخورد ت ان(قادات ت پیشنهادات از دش(تیان بدتای میدادی کارکتدهدای

مسئولیتپذیری

سازدانی رایش یفات)2015 ،
دیزان رضاید دش(تیان از عیلکتد سازدان از طتیق ابزارهای دخ(لفی هیچون پتسشناد رایش یفات)2015 ،

و

21

سنج

خدمترسانی

22

ارزیابی خ دات ارای ش ه ب دش(تیان سازدان ب صورت دترهای رایش یفات)2015 ،

23

دسئوییدپذیتی ت خود کن(تیی در انجام تظایفرحسینی ت قابضی)1396 ،

24

پذیتش اصول ت ارزشهای سازدانی دتبو ب د یتید کیفید جادع از سوی د یتانررضایی ت هیکاران)1392 ،

25

معه د یتان ت اتتهها بتای مطابق عیلکتد خود با اصول ت ارزشهای دد یتید کیفیدد جادعررضدایی ت هیکداران،
)1392

مدیریتی

26

طتاحی ت م تین یز بتناد بلن د ت رراهبتدی) ب دنظور اس(قتار د یتید کیفید جادعررضایی ت هیکاران)1392 ،

27

پیگیتی فعارن بتناد های بهبود کیفید رحسینی ت قابضی)1396 ،

28

مشویق کارکنان ب در ان(ظارات دتاجعانرحسینی ت قابضی)1396 ،

29

مشویق کارکنان ت ارای فتصدهای رزم از سوی د یتان بتای رشد ت یدادایتی دسد(یت آندان رایشد یفات )2015 ،ت
ررضایی ت هیکاران)1392 ،

30

ارای فتصدهای دناسد از سوی د یتان ب کارکنان ب دنظور ارای افکار ت پیشنهادهای ج ید رایشد یفات )2015 ،ت
ررضایی ت هیکاران)1392 ،

عوامل فیزیکی

4

31

ادکانات فیزیکی کارآد ت اس(فاده از مجهیزات ب رتز رحسینی ت قابضی)1396 ،

32

آراس(گی کارکنان ت مییزی ت پاکیزای دحیط کاری رحسینی ت قابضی)1396 ،

33

بازنگتی ت اصالح ساخ(ار سازدانی بت اسات اصول د یتید جادع کیفید ررضایی ت هیکاران)1392 ،

34

قابل در ت شفاف ساخ(ن اه اف ،راهبتدها ت دأدوریدها سازدان بتای کارکنانررضایی ت هیکاران)1392 ،

35

تضوح قوانین ،آیین ناد ها ت دس(ورایعیلها ت ...رحسینی ت قابضی)1396 ،
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ج تل شیارۀ :2دیزان بار عادلی اوی های پتسشناد
متغیر

بار عاملی

گویه

تأیید/
رد

1

تجود دکانیزم دشخص کسد اطالعات پتسنلی

0/656

مأیی

2

جیعآتری ت مجزی تمحلیل اطالعات دتبو ب فعاییدها

0/807

مأیی

3

اس(فاده از ابزارهای آداری در جیعآتری دادهها ت مجزی ت محلیل اطالعات

0/768

مأیی

4

دیزان مصییمایتی دب(نی بت اطالعات

0/804

مأیی

5

اس(فاده از اطالعات جاری بتای بهبود فتاین ها

0/819

مأیی

6

بهبود کیفید خ دات ت حل دشکالت سازدان از طتیق دشارکد مییی ت انجام کار اتتهی

0/749

مأیی

مشارکت

7

اس(قبال از ارای پیشنهادات ت ان(قادات کارکنان

0/805

مأیی

گروهی و

8

بهبود ارمبا بین کارکنان از طتیق انجام کار مییی

0/844

مأیی

تیم

9

موسع ت مستیع رتن کاری از طتیق انجام کار اتتهی

0/801

مأیی

محوری

10

فعایید کارکنان در قاید میمهای کاری با ساخ(ار ت اه اف دشخص

0/771

مأیی

11

اتیوید بخشی ت حیاید د یتان از میم سازی ت دشارکد کارکنان در فعاییدهای اتتهی

0/821

مأیی

0/798

مأیی

سیستمی

12

مشویق کارکنان ب انجام دادن کارهای مییی ت اتتهی بتای دس(یابی ب اهد اف دشد(ت

از سدوی

د یتان

آموزشی

13

سیس(م آدوزش د تن ت د(ناسد با تظایف ت دهارتهای شغلی کاردن ان

0/803

مأیی

14

ارای آدوزشهای دس(یت ب پتسنل

0/843

مأیی

15

بتناد های آدوزشی ارای ش ه د(ناسد با نیاز کاردن ان

0/841

مأیی

16

ارزیابی رضاید کارکنان از آدوزشها

0/481

مأیی

17

ارت بخشی دترههای آدوزشی ت بهبود عیلکتد کارکنان

0/735

مأیی

18

فتاهمآتردن فتص(ی دناسد بتای میادی پتسنل بتای ترتد ب بتناد های آدوزشی

0/822

مأیی

19

تجود ح اقل دهارتهای آدوزشی ت فتصد بتای کسد دهارت ج ی

0/791

مأیی

20

شیوه های د(نوع ت دثرت بتای اتف(ن بازخورد ،ان(قادات ت پیشنهادات از دش(تیان بتای کارکتدهدای

0/833

مأیی

مسئولیت
خدمتر

22

ارزیابی خ دات ارای ش ه ب دش(تیان سازدان ب صورت دتره ای

سانی

23

دسئوییدپذیتی ت خود کن(تیی در انجام تظایف

0/747

24

پذیتش اصول ت ارزشهای سازدانی دتبو ب د یتید کیفید جادع از سوی د یتان

0/702

25

معه د یتان ت اتتهها بتای مطابق عیلکتد خود با اصول ت ارزشهای د یتید کیفید جادع

0/759

مأیی

26

طتاحی ت م تین یز بتناد بلن د ت رراهبتدی) ب دنظور اس(قتار د یتید کیفید جادع

0/727

مأیی

27

پیگیتی فعارن بتناد های بهبود کیفید

0/823

مأیی

28

مشویق کارکنان ب در ان(ظارات دتاجعان

0/758

مأیی

29

مشویق کارکنان ت ارای فتصدهای رزم از سوی د یتان بتای رش ت یادایتی دس(یت آنان

0/857

مأیی

30

ارای فتصدهای دناسد از سوی د یتان ب کارکنان ب دنظور ارای افکار ت پیشنهادهای ج ی

0/858

مأیی

31

ادکانات فیزیکی کارآد ت اس(فاده از مجهیزات ب رتز

0/655

مأیی

32

آراس(گی کارکنان ت مییزی ت پاکیزای دحیط کاری

0/735

مأیی

33

بازنگتی ت اصالح ساخ(ار سازدانی بت اسات اصول د یتید جادع کیفید

0/775

مأیی

34

قابل در ت شفاف ساخ(ن اه اف ،راهبتدها ت دأدوریدها سازدان بتای کارکنان

0/849

مأیی

35

تضوح قوانین ،آیین ناد ها ت دس(ورایعیلها ت...

0/783

مأیی

عوامل
فیزیکی

دیزان رضاید دش(تیان از عیلکتد سازدان

0/838

مأیی

0/834

مأیی
مأیی
مأیی
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پذیری و

21

سنج

مدیریتی

5

سازدانی

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

روایی و پایایی پرسشنامه
بتای اربات اع(بار ررتایی) پتسشناد دحققساخ( این پژته  ،از دی ااه د(خصصان ت صداحبنظتان اسد(فاده شد ت
پس از بترسی ت شناسایی نواقص ت اعیال نظتها ،پتسشنادۀ نهایی م تین اتدی  .در بترسی رتایدی سدازه از رتش
محلیل عادلی مأیی ی اس(فاده ش  .بار عادلی دق اری بین صفت ت یز اسد ک بین  0/3ما  0/6قابلقبدول اسدد .بدار
عادلی کی(ت از  0/3رابطۀ ضعیف ت بزر مت از  0/6خیلی دطلوش اسد .دطدابق جد تل شدیارۀ  ،2میدادی بارهدای
عادلی ب دسد آد ه ،دق اری بی
پایایی پتسشناد پژته

از  0/3دارن  ،بنابتاین نق

مبیینکنن ای میام سثالهای پتسشناد مأیی دیشود.

نیز از طتیق آیفای کتتنبا ان ازهایتی شد  .بد ین دنظدور یدز نیوندۀ اتیید  ،شدادل 30

پتسشنادۀ دحققساخ( موزیع ش ت پس از جیعآتری ،با اسد(فاده از ندتمافدزار  SPSSنسدخۀ  ،25ضدتید آیفدای
کتتنبا کل پتسشنادۀ دحققساخ(  0/958بتآترد اتدی ک اویای اع(بار کافی پتسشناد اسد.
ج تل شیارۀ  :3موزیع فتاتانی نیون بتحسد تیژایهای جیعیدشناخ(ی
گروه

ویژگی

فتاتانی

درص فتاتانی

دتد

107

71/8

زن

37

24/8

کی(ت از 30

14

9/4

30-40

45

30/2

41 -50

71

47/7

16

10/7

دیپلم

11

7/4

کاردانی

15

10/1

کارشناسی

63

42/3

کارشناسی ارش

52

34/9

دک(تی

6

4

کی(ت از 5

10

6/7

5 -10

23

15/4

11 -15

21

14/1

16 -20

35

23/5

21 -25

26

17/4

31

20/8

پییانی

41

27/5

آزدایشی

10

6/7

رسیی

85

57

-

149

100

جنسیت

سن (سال)
بی

تحصیالت

سابقه (سال)

بی
وضعیت استخدامی
کل

شخص آماری

از 50

از 25

یافتهها
آدار موصیفی با خالص کتدن دادهها ،تیژایهای دهم آن را نیایان دیسازد ما ای ههای رزم را در ذهدن پژتهشدگت
بتای دتحلۀ دتم محلیل آداری رآدار اس(نباطی) ایجاد کن ت موزیع کلی جادعۀ دادر را بتای امخاذ رتشهای آدداری
نشان ده  .در ج تل شیارۀ  ،3اطالعات ددواتافیز نیونۀ آداری بترسی ش  .طبق این ن(ای  ،بیش(تین افتاد از نظت
6

دحی تکیلی سهتفتتزانی ،سعی شتیفی

جنسید ،دتد ،از نظت سن 41 ،ما  50سال ،از نظت محصیالت ،کارشناسی ،از نظدت سدابق  16 ،مدا  20سدال ت از نظدت
تضعید اس(خ ادی ،رسیی دیباشن  .رزم ب ذکت اسد ک پتسشناد های بیپاسخ در هت ادتته در نگتدید  .طبدق
در سطح پایینی از جادعۀ آداری قتار دارن .

ن(ای ج تل شیارۀ  ،4از نظت پاسخگویان ،د(غیتهای پژته

ج تل شیارۀ  :4بتآترد دیانگین ت انحتاف دعیار نیتات پاسخگویان بتحسد د(غییتهای پژته
متغیر مورد بررسی

میانگین

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

سیس(م د یتید کیفید جادع

2/623

0/684

1/14

4/27

سیس(یی

2/703

0/723

1

4/20

دشارکد اتتهی ت میم دحوری

2/628

0/817

1

4/43

آدوزشی

2/527

0/824

1

4/29

دسئوییدپذیتی ت خ ددرسانی

2/684

0/787

1

5

د یتی(ی

2/574

0/813

1

4/71

عوادل فیزیکی

2/689

0/806

1

4/80

آمار استنباطی متغییرهای پژوهش
بتای بترسی نتدالبودن دادهها از آزددون کوییدواتتف اسدییتنوف 1اسد(فاده شد کد در ایدن آزددون اادت سدطح
دعنیداری بتای د(غیتها بیش(ت از  0/05باش دادهها نتدال بوده ت از آزددونهدای پاراد(تیدز بدتای بترسدی دادههدا
اس(فاده دیشود تیی اات سطح دعندیداری کی(دت از  0/05باشد  ،دادههدا نتددال نیدیباشدن ت باید از آزددونهدای
ناپاراد(تیز بتای بترسی دادهها اس(فاده کتد ک در ج تل شیارۀ  5ن(ای این آزدون نشان داده ش ه اسد.
از آنجایی ک سطح دعنیداری بتای د(غیتها با موج ب ن(ای ج تل شیارۀ  ،5بیش(ت از  0/05اسد ،بندابتاین فدت
صفت در این د(غیتها در سطح اطیینان  95درص مأیی دیشود .بنابتاین میادی د(غیتهدای پدژته

مدوزیعی نتددال

داش( ت بتای بترسی آنها از آزدونهای پاراد(تیز می مز نیون ای اس(فاده دیشود ک ن(ای آن در ج تل شدیارۀ 6
نشان داده ش ه اسد.
د(غیت دورد بترسی

دعنیداری

ن(یج

سیس(م د یتید کیفید جادع

0/200

نتدال

سیس(یی

0/112

نتدال

دشارکد اتتهی ت میم دحوری

0/153

نتدال

آدوزشی

0/059

نتدال

دسئوییدپذیتی ت خ ددرسانی

0/086

نتدال

د یتی(ی

0/074

نتدال

عوادل فیزیکی

0/076

نتدال

Kolmogorov–Smirnov test

7

1
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ج تل شیارۀ :5ن(ای آزدون کوییواتتف اسییتنوف نتدال بودن دادهها

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

ج تل شیارۀ  :6ن(ای آزدون می مز نیون ای
درجۀ

سطح

مفاتت

ح پایین

ح بار فاصل

آزادی

دعناداری

دیانگین

فاصل اطیینان

اطیینان

0/000

-0/376

-0/487

-0/265

-0/296

-0/413

-0/179

-0/503

-0/ 238
-0/ 339

دیانگین

آدارۀ t

2/623

-6/713

148

2/703

-5/003

148

0/000

2/628

-5/544

148

0/000

-0/371

2/527

-6/996

148

0/000

-0/472

-0/605

2/684

-4/895

148

0/000

-0/315

-0/443

-0/ 188

د یتی(ی

2/574

-6/376

148

0/000

-0/425

-0/556

-0/ 293

عوادل فیزیکی

2/689

-4/696

148

0/000

-0/310

-0/441

-0/ 179

فتضی ها
ادکان اس(قتار سیس(م
()TQM
سیس(یی
دشارکد اتتهی ت میم
دحوری
آدوزشی
دسئوییدپذیتی ت
خ ددرسانی

ن(ای ج تل فوق نشان دیده کد دیدانگین اسد(قتار دد یتید کیفیدد جدادع  ،2/623سیسد(یی ،2/703دشدارکد
اتتهی ت میم دحوری  ،2/628آدوزشی  ،2/527دسئوییدپذیتی ت خ ددرسانی  ،2/684د یتی(ی  2/574ت عواددل
فیزیکی  2/689دیباش  ،هیچندین سدطح دعنداداری ر )P_Valueدر هید د(غییتهدا ت ابعداد کدوکک(ت از  5درصد
ر )p>0/05ت ق ر دطلق می دحاسب ش ه بزرا(ت از می ج تل ر )1/96در سطح اطیینان  95درصد بد دسدد آدد ،
بنابتاین فتضیۀ صفت رد ت فتضیۀ دقابل دبنی بت اینک دیزان نیتات هت یز از د(غییتها دخدایف  3قدتار دارد ،مأیید
ش .
ج تل شیارۀ  :7آزدون فتی دن د(غییتهای اس(قتار سیس(م د یتید کیفید جادع
مع اد

آداره کای دت

درجۀ آزادی

سطح دعناداری

149

9/584

5

0/088

آزدون فتی دن ،یکی از آزدونهای ناپارد(تیز بسیار دهم اسد ک بتای رمب بن ی اهیید د(غیتهای پژته

اس(فاده

دی شود ک ن(ای آن در ج اتل  7ت  8آترده ش ه اسد .ج تل شدیارۀ  7نشدان ددیدهد کد ن(دای حاصدل بدین
رمب های ش اانۀ د(غیتها در سطح  P>0/01دعنادار نیسد ،هیچنین طبدق ن(دای جد تل شدیارۀ  8د(غیدت عواددل
فیزیکی با دیانگین رمب  3/70بارمتین رمب ت د(غیت آدوزشی با دیدانگین رمبد  ،3/22پدایینمدتین رمبد را بد خدود
اخ(صاص دادهان .
ج تل شیارۀ  :8رمب بن ی د(غیتهای پژته

8

د(غیت

رمب

دیانگین رمب

سیس(یی

3

3/63

دشارکد اتتهی ت میم دحوری

4

3/48

آدوزشی

6

3/22

دسئوییدپذیتی ت خ ددرسانی

2

3/68

د یتی(ی

5

3/29

عوادل فیزیکی

1

3/70

دحی تکیلی سهتفتتزانی ،سعی شتیفی

ج تل شیارۀ :9آزدون می دس(قل بین کارکنان زن ت دتد در هت یز از د(غیتهای پژته
آزدون یوین

د(غیت
ادکان اس(قتار د یتید کیفید جادع

آزدون مساتی دیانگینها

F

دعناداری

t

درجۀ آزادی

دعناداری

با فت

دساتی بودن تاریانسها

3/609

0/060

-1/793

142

0/075

با فت

دساتی نبودن تاریانسها

-

-

-2/015

79/34

0/045

ج تل شیارۀ  :10محلیل تاریانس یزراه بین نیتات پاسخگویان در د(غیتهای پژته

با موج ب د(غیتهای

جیعیدشناخ(ی
د(غییت اصلی
ادکان اس(قتار
د یتید
کیفید جادع

د(غییت

دجیوع دجذترات

درجۀ آزادی

دیانگین دجذترات

جیعیدشناخ(ی

بین اتتهی

بین اتتهی

بین اتتهی

F

سطح
دعنیداری

سن

4/172

4

1/044

2/303

0/061

سطح محصیالت

4/014

5

0/808

1/769

0/123

سابقۀ خ دد

3/983

6

0/664

1/441

0/230

نوع اس(خ ام

1/739

3

0/580

1/243

0/296

بترسی شدود کد آیدا تاریدانس دت جادعد بتابتند ،

پی تییو در ادکدان اسد(قتار دد یتید کیفیدد جدادع

بنددابتاین از آزدددون یددوین بددتای معیددین مسدداتی

بزرا(ت از  0/05ب دسدد آدد ه اسدد ،بندابتاین بدین

تاریانس های دت جادع رزن ت دتد) ،محلیل تاریانس

ادکددان اسدد(قتار د د یتید کیفی دد جددادع بددا نظتهددا

یددزراه د بددین نیددتات پاسددخگویان در د(غیتهددای

پاسددخگویان بتحسددد د(غیتهددای جیعیدددشددناخ(ی

ت معیین دعنداداری نیدتات ادکدان اسد(قتار

مفدداتت دعندداداری تجددود ندد ارد ت در اددتتههددای

د یتید کیفید جادع در جیعید هالل احیت اسد(ان

دخ(لف ،دیدانگین ادکدان اسد(قتار دد یتید کیفیدد

اصفهان بتاسات عوادل ددواتافیز اس(فاده شد کد

جادع بتابت دیباش .

ن(ای آنها در ج تل شیارۀ  9نشان داده ش ه اسدد.

بحث

اات دق ار دعناداری دتبو ب آزدون یوین بزرا(دت از

در پژته

پژته

 0/05باش ر ،)0/05 >sigفت

حاضدت اکرتیدد افدتاد نیوند بد عندوان

بتابتی تاریانسهدا

پاسخدهن اان با  107نفتر  71/8درص ) دتد ت با 85

رد

نفت ر57درص ) کاردند رسدیی ت بدا  71نفدتر47/7

مأیی دیاتدد ت در غیت این صدورت ایدن فدت

دیاتدد .ن(ای ج تل فوق نشان دی ده کد دقد ار

درص ) در اتته سنی  41ما  50سایگی قتار داشد(ن

دعناداری در د(غییت سیس(م دد یتید کیفیدد جدادع،

ک در تاقع  59نفت ر39/6درص ) از آنان کی(ت از 40

بیش(ت از  0/05ب دسدد آدد  ،بندابتاین بدین زندان ت

سال داش( ت اکرتید آنان بدا  89نفدتر 59/7درصد )

دتدان در این د(غیتها مفاتت دعندادار آدداری تجدود

سابقۀ کار کی(ت از  20سدال ددیباشدن  ،کد ایدن دت

ن ارد ت ادکان اس(قتار د یتید کیفید جادع در بدین

ن(یج بیانگت جوان ت بامجتب بودن کارکنان جیعیدد

دتدان ت زنان بتابت دیباش .

هدداللاحیددت اسدد(ان اصددفهان اسددد .از نظددت سددطح

9
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بتای آزدون مساتی دیدانگین دت جادعد رزم اسدد

ن(ای دن ر در ج تل فوق نشان دی ده ک دقد ار

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

محصیالت ،اکرتیدد آندان بدا  63نفدتر42/3درصد )
د ر

کارشناسی داش(ن  .این ن(ای نشان دیده ک

فتاهم نباش  ،اس(فاده از آن غیتدفی خواه بدود .بد
علد شتایط کادالً د(فاتمی ک در هت سدازدان ح(دی

این سازدان ب دییل سطح علیی بار ت مجتب کدافی،

در جیعید هدالل احیتاسد(ان اصدفهان تجدود دارد،

دارای نیتتهای بایقوه بدتای انجدام هتاوند مغییدت ت

رزم اسددد بددتای هتاوند مغییددت ت محددول ،شددتایط

دس(یابی ب پیشتفد ت موسع در زدین اه اف ددورد

خاص آن تاحد در نظدت اتف(د ت راهبدتدی کدادالً

نظت خود دیباش .

دشخص ت قابل اجتا م تین شدود .ایدن اددت ،معیدین

در رابط با تضعید دوجود از نظت زدین های اس(قتار

بسدد(ت دناسددد ت کددارکوش دنطبددق بددت جیعیددد

سیس(م د یتید کیفید جادع در جیعید هالل احیت

هاللاحیتاس(ان اصفهان را نیز موجی دیکن .

اس(ان اصفهان ،ب ن(ای کلی زیت اشاره دیاتدد ک با

سدثال :1دیدزان آددادای جیعیدد هداللاحیتاسد(ان

کداظیی ت بداقتی در

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

ن(ای حاصل شد ه از پدژته
سال  1388هیسو دیباش ]12[.

د(غییت سیس(یی کگون اسد؟ ن(ای ج تل شیارۀ 6

سثال اصلی :دیزان آدادای جیعید هاللاحیتاسد(ان

نشان داد ک دیانگین ایدن د(غییدت  ،2/703کدم مدت از

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع کگوند

سطح د(وسط  3دیباش ت از آنجایی ک  Tدحاسدب

اسد؟

ش ه ر )-5/003از  Tج تل ر )-1/96بیشد(ت اسدد،

هیانطور ک از ن(ای ج تل شیارۀ  4دشخص اسد،

بندابتاین دیدزان آدددادای جیعیدد هداللاحیتاسدد(ان

بارمتین دیانگین با  2/703دتبو ب د(غییت سیسد(یی

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع ،در ایدن

ت پایینمتین دیدانگین بدا  2/527دتبدو بد د(غییدت

د(غیت کدم ارزیدابی شد  .از عواددل ددثرت بدت محقدق

آدوزشی از نگاه پاسخدهند اان ددیباشد  ،هیچندین

د یتید کیفیدد جدادع ،در دسد(تت بدودن سدخد

طبددق یاف(د هددای جد تل شددیارۀ  6دیددانگین ادکددان

افزارها ،نتم افزارها ت آااهی از کگونگی موسدع ی

اس(قتار د یتید کیفید جادع در جیعید هاللاحیت

سیس(یها بتای جوابگویی ب نیاز د(قاضیان اسدد .بد

اس(ان اصفهان  2/623اسد کد از سدطح د(وسدط ،3

اع(قاد ان یشین انی کون ددینگ دنشأ هش(اد درصد

کددممددت دددیباشد  .از آنجددایی کد  Tدحاسددب شد ه

دشکالت کیفی ،سیس(یها ت بیسد درص  ،کارکنان ت

ر )-6/713از  Tجددد تل ر )-1/96بیشددد(ت اسدددد،

عیلکددتد آنهددا دددیباش د  .بنددابتاین بای د بتسددنج

بنابتاین دیزان آددادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

تضعید سیس(یهای دوجود ت فتایند های جداری در

اصفهان بتای اسد(قتار دد یتید کیفیدد جدادع ،کدم

ارای خ دات مأکی بیش(تی داشد.

ارزیابی ش ه اسد.

سثال  :2دیزان آدادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

کاظیی ت بداقتی در پدژته

خدود بد ایدن ن(یجد

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

رسددی هان د ک د ااددت بسدد(ت دناسددد بددتای اسدد(قتار

د(غییددت دشددارکد اتتهدی ت م دیم دحددوری کگون د

سیس(م های دد یتید کیفیدد جدادع در سدازدان هدا

اسد؟
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یاف( های ج تل شدیارۀ  6نشدان داد ،دیدانگین ایدن

ن(ای ج تل شیارۀ  6نشان داد ،دیانگین ایدن د(غییدت

د(غییت  2/628دیباش ک از سطح د(وسط  3کدم مدت

 2/527اسد ک از سطح د(وسط  3کممت دیباشد ت

اسد ت از آنجایی ک  Tدحاسب ش هر )-5/544از T

از آنجایی ک  Tدحاسب ش هر )-6/996از  Tج تل

ج تل ر )-1/96بیش(ت اسد ،بنابتاین دیدزان آددادای

ر )-1/96بیش(ت اسد ،بنابتاین دیزان آدادای جیعید

جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اسد(قتار ایدن

هاللاحیتاس(ان اصفهان بتای اسد(قتار ایدن سیسد(م،

سیس(م ،در این د(غییت کم ارزیابی ش ه اسد .ازجیل

در این د(غیت کم ارزیابی ش ه اسد .د یتید کیفیدد

عوادل دثرت بدت محقدق دد یتید کیفیدد جدادع کد

جادع یز رتیکتد دب(نی بت کارکنان اسدد بندابتاین

ان یشدین ان دد یتید نیدز بدت آن مأکید داشد( اند ،

بای زدین های رزم بتای کسد دهدارت هدای بهبدود

دشدددارکد کارکندددان ت ددد یتان در فعاییدددهدددا ت

کیفید خ دات ،از طتیق م تین بتناد های آدوزشدی

مصییم ایتیهای سدازدانی اسدد .کارکندان جدوهتۀ

دناسددد در جیعیددد هدداللاحیددت بددتای د د یتان ت

سازدان هس(ن ت دشارکد آنها باعد

کارکنان فدتاهم شدود .آشدنایی بدا فلسدف ت دفداهیم

خواهد شد

ما موانایی هایشدان دزیدد سدازدان دحسدوش ادتدد.

د یتید کیفید جادع در جیعید هالل احیت باعد

ایجاد دسدئویید پاسدخگویی کارکندان در رابطد بدا

ایجاد نگتشی دربد در افتاد ،بتای محقق اه اف این

عیلکتدشان ت هیچنین ایجاد اش(یاق در دشدارکد ت

سیس(م دیشود ،ادا ما هنگادیک زدین اجتای عیلدی

هیکاری ایشان ،زدین ساز بهبود دسد(یت در سدازدان

آدوخ( ها در دحدیط کدار بدتای کارکندان ت دد یتان

خواه بود ،ب هیدین علدد ،سدوبهاش ت ندار 1در

فتاهم نباش ت بد اسد(فاده از آنهدا مشدویق نشدون ،

سددال  2007بددا شناسددایی کهددار دعیددار در اسدد(قتار

نییموان ان(ظار کسد ن(ای دطلوش را داشد.

د یتید کیفید جادع ،میمسدازی ت کدار اتتهدی را

سثال  :4دیزان آدادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

خدود بتشدیتدهاند .

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

یکی از دهممتین ابعاد پدژته

از دریل ضعف این د(غییت در سازدانها این اسد ک

اسد؟

د یتان ،فاصلۀ بین بخ ها را از دیان بتن اش( اند ت

یاف( های ج تل شیارۀ  6نشان داد ک دیدانگین ایدن

کار اتتهی را با اس(فاده از فداک(ور اسد(قبال از اراید

د(غییدت  2/684اسدد ت کدم مدت از سدطح د(وسددط 3

پیشنهادات ت ان(قادات کارکنان ت حیایدد از سیسد(م

دیباش ت از آنجایی ک  Tدحاسدب شد ه ر)-4/895

دشارک(ی در بین پتسنل سازداندهی نکتدهان .

از  Tج تل ر )-1/96بیشد(ت اسدد ،بندابتاین دیدزان

سثال  :3دیزان آدادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

آدددادای جیعیددد هدداللاحیتاسدد(ان اصددفهان بددتای

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

اس(قتار این سیس(م ،در این د(غیت کدم ارزیدابی شد ه

د(غییت آدوزشی کگون اسد؟

اسد .یکی از دریل کسد این ن(یج این اسدد کد
دسئورن در رابط با ارایۀ خ دات ب د(قاضیان خدود
Subhash, Narag
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د(غییددت دسددئوییدپددذیتی ت خد ددرسددانی کگوند

بترسی دیزان آدادای جیعید هالل احیتاس(ان اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جادع

معه د ی در سددطح د(وسددط دارن د  ،هیچنددین نظددام

سثال  :6دیزان آدادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

پیشنهادات دنسجیی بتای بد تجدود آتردن فتصدد

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

رفع نیاز کارکنان ب اح(تام ،خودیدابی ،آزادی بیدان ت

د(غییت عوادل فیزیکی کگون اسد؟

بتابتی ،موج بیش(ت ب دشکالت کارکندان ت کداه

یاف( های ج تل شدیارۀ  6نشدان داد ،دیدانگین ایدن

دشکالت کاری ایشان با اجتای پیشدنهادها ت نیدز بدا

د(غییت  2/689دیباش ک از سدطح د(وسدط  3کی(دت

اعطای پاداش های ددادی پیدادهسدازی نشد ه اسدد.

اسد ت از آنجایی ک  Tدحاسب ش هر )-4/696از T

ن(یجۀ این حس دتری ،مدالش کدم د(قابدل کارکندان

ج تلر )-1/96بیش(ت اسد ،بنابتاین دیدزان آددادای

بتای رفع دسایل سازدانشان خواه بود.

جیعید هاللاحیت اسد(ان اصدفهان در ایدن د(غییدت،

سثال  :5دیزان آدادای جیعیدد هداللاحیدت اسد(ان

بتای اس(قتار این سیس(م ،کم ارزیابی ش ه اسدد .بدا

اصفهان بتای اس(قتار د یتید کیفید جدادع از نظدت

تجود اهیید زیداد عواددل فیزیکدی در جلدد نظدت

د(غییت د یتی(ی کگون اسد؟

دتاجعان ،د(أسفان ایدن دقوید کی(دت در دطایعدات ت

یاف( های ج تل شدیارۀ  6نشدان داد ،دیدانگین ایدن

پژته ها بح

د(غییت  2/574دیباش ک کم مت از سدطح د(وسدط 3

دهم ان  ،زیتا شکل ظاهتی هت دجیوع ای ددیمواند

اسد ت از آنجایی ک  Tدحاسب ش ه ر )-6/376ازT

نیایانگت تضع داخلی آن باش ک هیین ادت دیموان

ج تل ر )-1/96بیش(ت اسد ،پس دیزان آدادای ،کدم

در ذهن ارباش رجوع نگتش دربد ایجاد نیای  .ع م

ارزیابی ش ه اسد.

رعاید اصل دش(تی د اری ،با موج ب خواس( ها ت

بورمون ت سادز 1در سال  2005در پدژته

ت بترسی دی شود .عواددل فیزیکدی

خدود از

ان(ظارات د(قاضیان ت با موجد بد ادکاندات ت دندابع

د د یتید ب د عنددوان یک دی از عوادددل دهددم اجددتای

دوجود از کاس(ی های این د(غییت در اس(قتار د یتید

د یتید کیفید جادع نام بتده ان یعنی اکرت دد یتان

کیفید جادع دیباش .

سطوح بار از فاک(ورهای دتبدو بد بهبدود کیفیدد

پیشنهادات

حیاید دیکنن .

 -ایجدداد سیسدد(مهددای خودارزیددابی در جیعیددد
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د یتان ارش با ارای ایگوهای رف(اری دناسد ،ایفدای
نق

دتبیگتی ت آدوزشی ،موج ب شتایط کداری ت

هالل احیت ت سنج

فتاین ها ت عیلکتدها بتاسدات

دعیارهایی ک از قبل بدا دشدارکد دد یتان ارشد ت

رضددداید کارکندددان از تضدددعید دوجدددود ،اراید د

اجتایی ت کارکنان دخیل در فتایند ها دشدخص ت در

دس(ورایعیلهدای کداربتدی دررابطد بدا سدادان هی

اخ(یار تاح ها قتار اتف( اسد

فعایید های ارمقای کیفید خ دات ،معه خود را در

 -اقدد ام عیلددی ددد یتان ت ستپتسدد(ان سددازدان در

عیل نسبد ب د یتید کیفید جادع نشان دهن .

دشارکد کارکنان در مصییمایتی ها ت انجدام کارهدا
ب شکل اتتهی

Burton & Sams
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 -م تین بتناد های آدوزشی در ارمبا بدا اصدول ت

نتیجهگیری

دفاهیم دورد مأکی در د یتید کیفید جدادع ،نحدوۀ

ن(ای حاصل نشان داد ک جیعید هاللاحیت اسد(ان

اسدد(فاده از ابزارهددای علیددی ت کدداربتدی ارمقددای

اصفهان زدین های اجتای دد یتید کیفیدد جدادع را

فتاین ها ،بتناد های آدوزشی مخصصی بتای شاغلین

ن ارد .بنابتاین مالش بتای ایجاد زدین های رزم بتای

در رش( های دخ(لدف ت آددوزشهدای کداربتدی بد

اس(قتار ایدن سیسد(م از نظدت د(غییتهدای سیسد(یی،

دنظور ارمقای کیفید خ دات ارای ش ه

دشدددارکد اتتهدددی ت مدددیم دحدددوری ،آدوزشدددی،

 -ایجاد انگیزه های ددادی ت دعندوی بدتای کارکندان

دسئویید پذیتی ت خ دد رسانی ،د یتی(ی ت عواددل

بد د دنظدددور احسدددات دسدددئویید ،پاسدددخگویی ت

فیزیکی ضتتری ب نظت دیرسد  ،زیدتا بدا موجد بد

خ ددرسانی بیش(ت ت بهبود داییی در عیلکتدشان

فتاین جهانیشد ن ت پدذیتش داتطلباند دد لهدای

 -فتاهمکتدن زدین رزم بتای ایجاد فتهنگ قوی در

بهبود کیفید خ دات ،د یتید کیفید ب عنوان یدز

سازدان ب طوریک دنجت ب اس(قتار ت محقدق اهد اف

دزید دحسوش ش ه ت سازدان ها در ب کدارایتی آن

د یتید کیفید جادع شود ت کارکنان بد راح(دی آن

با یک یگت رقابد دیکنن .

را پذیتف( ت در اجتای آن دشارکد کنن

سپاسگزاری

 -ادکانات فیزیکدی کارآدد ت اسد(فاده از مجهیدزات

نویسددن اان ب د ین تسددیل از میددادی کسددانیک د در

ب رتز در سدازدان بدتای اسد(قتار سیسد(م دد یتید

نگارش این پژته

سهیی داش(ن  ،اعم از خبتادان،

کیفید جادع.

اسامی  ،پتسنل جیعیدد هداللاحیدت بد خصدوص،
دک(ت دودنی ،د یت جیعید هالل احیت اس(ان اصفهان
مشکت ت ق ردانی دیکنن .
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Abstract
Introduction: Total Quality Management is an approach based on which organization
management, with the participation of all employees, addresses the continuous
improvement of processes and the satisfaction of applicants; however, researchers
suggest its feasibility, assessment, and potential analysis based on established research
and studies prior to implementing this approach.
Method: The present study is applied and aims to investigate the readiness of the Red
Crescent Society of Isfahan Province for establishing a total quality management using
information from managers and staff by designing and distributing a questionnaire.
After collecting questionnaires, data are analyzed using SPSS-25 software.
Findings: Six system variables, group participation and team orientation, training,
service capacity, managerial support and physical factors have been used. After
analyzing the data, it is shown that the readiness of the Red Crescent Society of
Isfahan province in each variable is lower than the average level.
Conclusion: It can be concluded that the greatness and complexity of the organization
can be effective in the successful implementation of the system, so that its
implementation in smaller organizations such as medical procurement is more
successful than large organizations such as the Red Crescent Society and needs more
deliberation and preparation.
Keywords: total quality management, Red Crescent society, Isfahan province

