
 چکیده
هذيزاى هى تَاًٌذ تِ هٌظَر ًظارت ذ.هذيزيت هٌاتغ اًساًى، ادارُ ًظام جثزاى خذهات هى تاضيكى اس ٍظايف 

ٍرى فزدى ٍ ساسهاًى، اس طزاحى هٌاسة ًظام جثزاًى ٍ تأثيزگذارى تز رفتار افزاد ساسهاى ٍ افشايص تْزُ

زٍى اًساًى خذهات استفادُ كٌٌذ. ًظام جثزاى خذهات هٌاسة هى تَاًذ تِ جذب ٍ حفظ ٍ پزٍرش ًي

چِ هَجثات تقاء ساسهاًْا آً ّوچٌييهٌجزگزدد. تزاى ايي هٌظَر ًظام جثزاى خذهات تايذ اًگيشُ آٍر تاضذ.

را فزاّن هی آٍرد رػايت اصَل ٍ ضيَُ ّای صحيح اًجام كارّا است كِ ساسهاًْا در هحيط رقاتتی هحكَم 

هؼٌای درست اًجام دادى كار ٍاثز  تِ یكارآي ٍری ٍػثارت تْزُ. هيثاضٌذ ٍری تْزُ تِ توزكش ٍ اجزای

ضايذ ًتَاى تزای رسيذى تِ تْزُ ٍری هيشاى ٍ  تخطی تِ هؼٌای اًجام كارّای درست هطتق ضذُ است.

سقف هطخصی را در ًظز گزفت ٍليكي آًچِ در ايي هياى تزای ها اّويت دارد رسيذى تِ ًقطِ تْيٌگی در 

پژٍّص حاضز تا ّذف ضٌاسايی راتطِ تيي افشايص كيفيت ًظام .اًجام اهَرات ٍ ٍظايف ساسهاًی است

جثزاى خذهات ٍ تْزُ ٍری ًيزٍی اًساًی درضؼة تاًک  هلی استاى گيالى صَرت گزفت. پزسص آغاسيي 

ٍری  در ايي پژٍّص تذيي ضكل تذٍيي ضذ: چِ راتطِ ای تيي افشايص كيفيت ًظام جثزاى خذهات ٍ تْزُ

رد؟ تِ ايي تزتية فؼاليت هيذاًی تحقيق تا تَسيغ پزسطٌاهِ ّا در جاهؼِ آهاری ًيزٍی اًساًی راتطِ ٍجَد دا

كِ ضاهل كليِ كاركٌاى تاًكْای هلی استاى گيالى تَدًذ، ضزٍع ٍ تا جوغ آٍری آًْا خاتوِ يافت. در ًْايت 

تا كوک تا ًوًَِ ّای سٍجی ٍ ضزية ّوثستگی پيزسَى  tًيش تِ هٌظَر تجشيِ ٍ تحليل دادُ ّا اس آسهَى 

 استفادُ ضذُ است. spssًزم افشار 

فزضيِ پژٍّص حاضز هی تاضذ. تِ ػٌَاى يک  4ًتايج حاصل اس تجشيِ ٍ تحليل اطالػات حاكی اس تأييذ ّز 

ٍری ٍ كارايی ساسهاًی، پذيذُ ای پيچيذُ ٍ چٌذتؼذی است ٍ تحت تأثيز ًتيجِ كلی هی تَاى گفت تْزُ

يي ًْاديٌِ كزدى آى در ساسهاًْا، ٍ تَيژُ ساسهاًْای دٍلتی در ايزاى ػَاهل هختلفی قزار هی گيزد. تٌاتزا

هستلشم رٍيكزدی سيستواتيک، ٍاقغ گزاياًِ ٍ تلٌذهذت است ٍ رٍيكزدّای جشئی، كَتاُ هذت ٍ هقطؼی 

كارساس ٍ هفيذ ًخَاٌّذ تَد. در ًظزگزفتي ػَاهلـی كِ در پژٍّص حاضز هَرد تزرسی قزار گزفتٌذ ٍ تَجِ 

ّای ايي ػَاهل، هی تَاًذ تا حذ سيادی هسيز حزكت تِ سوت تْزُ ٍری را در تاًک قَت ٍ كاستیتِ ًقاط 
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ساًى  تاًک هلی استاى گيالى ًظام جثزاى خذهات، تْزُ ٍری ًيزٍی اًساًی، ،هذيزيت هٌاتغ ًا
 


