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 كفحِ اضبفی اػتفبدُ ٍکذ هشاخع ساپی دسپی رکش ًوبئیذ.(2) دسكَست ًیبص اص حذاکثشبیان مسألٍ يبررسی متًن 3-2

 

خشٍج هَاد صایذ اص ثدذى ایددبد هدی    ایدبد هؼیشی اًحشافی خْت اػتَهب یک ٍاطُ یًَبًی ٍ ثِ هعٌبی دسیچِ ٍ یب دّبًِ هی ثبؿذ ٍ هعَال ثب ّذف 

د یک ثشؽ کَچک ثش سٍی دیَاسُ ؿکن اًدبم هی پزیشد. اص خولِ اًَاع اػتَهی ّب هی تَاى ثِ اػتَهی ّدبی سٍدُ ای  ایي عول ثب ایدب. (1) ؿَد

استجبط سٍدُ کَچدک ثدِ دیدَاسُ    ثِ کَلَػتَهی استجبط دادى کَلَى ثِ دیَاسُ ؿکن ثَدُ ٍ ایلئَػتَهی ًیض لئَػتَهی( اؿبسُ ًوَد. ی)کَلَػتَهی ٍ ا

ثؼیبسی ػجت هی ؿَد تب ثیوبساى ثِ اػتَهی ّبی سٍدُ ای ًیبصهٌذ ؿًَذ کِ اص آى خولِ هدی تدَاى ثدِ هدَاسدی اص      دالیلؿکن اعالق هی ؿَد. 

دػتِ دائدن ٍ  قجیل ػشعبى ّبی ػیؼتن گَاسؽ، دیَستیکَل ّبی سٍدُ ای ٍ ثیوبسی ّبی سٍدُ ای اؿبسُ ًوَد. اػتَهبّبی سٍدُ ای دس کل ثِ دٍ 



ّضاس ًفش ثب اػتَهی دس حبل صًذگی ّؼتٌذ کِ  33آخشیي آهبس اًدوي اػتَهی ایشاى، دس کـَس هب ًضدیک ثِ  ثش اػبع .(1) ی ؿًَذهَقت تقؼین ه

 (.2) دسكذ ًیض یَسٍػتَهی هی ثبؿٌذ 13دسكذ ایئَػتَهی ٍ  23دسكذ کَلَػتَهی،  73اص ایي تعذاد 

بى اسػغَ ثبص هی گشدد. ّشچٌذ کِ ّوَاسُ ًیدبص ثدِ تعشیفدی    صه ثِکیفیت صًذگی هَضَعی اػت تبسیخی کِ پیذایؾ آى ثِ دٍساى قجل اص هیالد ٍ 

ٍاحذ اص کیفیت صًذگی هغشح ثَدُ اػت ، ٍلی ّوچٌبى تعشیف ٍاحذی اص ایي هَضَع ٍخَد ًذاسد ٍ هوکي اػدت ثدشای افدشاد هختلدف هفْدَهی      

ٍ  یاػتَه یّب یخشاح (.3) حؼبة آٍسدُ هی ؿَد ثِ عٌَاى یکی اص پیبهذّبی هْن ػالهتی ثِ، . اهشٍصُ اص کیفیت صًذگی (3) هتفبٍت داؿتِ ثبؿذ

سا  وبساىیث یصًذگ تیفیتَاًذ ک یٍ هـکالت ّوشاُ آى ه یاػتَه .(4) ؿَد وبسیث یدس صًذگ یاػبػ شاتییتغ دبدیتَاًٌذ هٌدش ثِ ا یهـکالت آى ه

تدبرش ػدبصد.   هافشاد دس اثعبد هختلف سا  یصًذگ تیفیتَاًذ ک یاػت کِ ه یاص خولِ هَاسد یسٍدُ ا یدّذ. داؿتي اػتَه شییتغ یثِ ؿکل قبثل تَخْ

. (5) تَخدِ خبكدی سا ثدِ ایدي هَضدَع هجدزٍل داسًدذ       دس ػشاػش دًیدب  ایي هَضَع ػجت ؿذُ اػت تب دس ػبلیبى اخیش پظٍّـگشاى حَصُ ػالهت 

غِ ثب کیفیت صًذگی دس ثیوبساى اػتَهی ثِ اًدبم ؿذُ دس ایشاى ًـبى داد کِ هغبلعبت اًدبم ؿذُ دس ساثخؼتدَّبی ایٌتشًتی دس ساثغِ ثب هغبلعبت 

، یدک  شسػی کٌٌذُ ثیوبساى داسای اٍػتَهی سٍدُ ٍ ادساسی ٍ یک هغبلعِ ثیوبساى داسای اٍػتَهی سٍدُ ای()دٍ هغبلعِ ث کویهغبلعِ تَكیفی  ػِ

 كِ ای اص آًْب اؿبسُ هی ؿَد.هحذٍد اػت کِ ثِ خال )ثیوبساى ثب اٍػتَهی سٍدُ ای ٍ ادساسی( یک هغبلعِ هذاخلِ ای هغبلعِ کیفی ٍ

ػشاثی ثِ ثشسػی کیفیت صًذگی دس ثیوبساى داسای اػتَهی ّبی سٍدُ ای ٍ ادساسی دس ؿْش ػٌٌذج پشداختِ اػت. ًتبیح  1387دس ػبل  یدس پظٍّـ

اثی، ثیودبساى ثیـدتشیي ػدغ     هغبلعِ ػشاثی ًـبى داد کِ کیفیت صًذگی ایي ثیوبساى دس حذ ًؼجتب هغلَة قشاس داسد. ثش اػبع ًتبیح هغبلعدِ ػدش  

. دس هغبلعِ دٍم کِ دس (6) اثعبد خؼوی ٍ ًگشاًی ّبی خٌؼی گضاسؽ ًوَدُ ثَدًذثذًی ٍ دسد ٍ کوتشیي سا ًیض اص  کیفیت صًذگی سا دس اثعبد تلَیش

آى دس ثیودبساى داسای اػدتَهی   ثِ اًدبم سػیذُ اػت، ًبك  ٍ ّوکبساى ثِ ثشسػی اثعبد هختلف کیفیت صًذگی ٍ عَاهل تبریش گزاس ثدش   1391ػبل 

ثیوبس هشاخعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى ّبی دٍلتی ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ علَم پضؿکی تْشاى سا هَسد  84ًبك  ٍ ّوکبساى  کِ ّبی سٍدُ ای پشداختِ اًذ. 

. ثش اػبع یبفتِ ّبی هغبلعِ ًبك  ٍ ثشسػی قشاس دادُ اًذ گضاسؽ هی کٌٌذ کِ کیفیت صًذگی ایي گشٍُ اص ثیوبساى دس ػغ  ًؼجتب هغلَة قشاس داسد

ٍ ّوکبساى، ثیوبساى  ثیـتشیي ٍ کوتشیي ًوشُ کیفیت صًذگی سا ثِ تشتیت اص اثعبد خؼوبًی ٍ اختوبعی کؼت ًودَدُ ثَدًدذ. ًتدبیح هغبلعدِ ًبكد       

اقتلدبدی، هدذت صهدبى داؿدتي     ّوکبساى ّوچٌیي ًـبى داد کِ کیفیت صًذگی ثیوبساى داسای اػتَهی تحت تبریش عَاهلی اص قجیل ػي، ٍضدعیت  

ثِ ثشسػی کیفیت صًدذگی   1392ٍ ّوکبساى دس ػبل  اًبسکی ػَمکوی تَكیفی . دس هغبلعِ (5) اٍػتَهی ٍ دائن یب هَقت ثَدى اٍػتَهی قشاس داسد

اًبسکی ٍ ّوکدبساى ًیدض گدضاسؽ    ٍ اثعبد هختلف آى دس ثیوبساى داسای اٍػتَهی سٍدُ ای ٍ ادساسی پشداختِ اًذ. ثِ هبًٌذ ًتبیح دٍ هغبلعِ رکش ؿذُ، 

. دس تٌْب هغبلعدِ کیفدی اًددبم ؿدذُ، دثیشیدبى ٍ      (7) هی کٌٌذ کِ کیفیت صًذگی ثیوبساى داسای اٍػتَهی دس توبهی اثعبد تحت تبریش قشاس هی گیشد

ػتَهی، تبریش َی دس استجبط ثب کَلتن اكلی تبریش گزاس دس کیفیت صًذگی ثیوبساى داسای اٍػتَهی سا کِ عجبست ثَدًذ اص  هـکالت فیضیک 9ّوکبساى 

ػتَهی ثش خٌجِ ّبی سٍاًی، استجبعبت خبًَادگی ٍ اختوبعی، ػفش، تغزیِ، فعبلیت فیضیکدی، فعبلیدت خٌؼدی، هؼدبئل هدزّجی ٍ اقتلدبدی سا       َکَل

لدبحجِ اًگیضؿدی گشٍّدی ثدش     ، سخجی پَس ٍ ّوکبساى ثِ ثشسػی تبریش ثشًبهِ ه1392دس ػبل دس ساثغِ ثب هغبلعِ هذاخلِ ای  .(8) هـخق ًوَدًذ

ًتبیح هغبلعِ سخجی پَس ٍ ّوکبساى ًـبى داد کِ اًددبم ایدي هذاخلدِ کیفیدت صًدذگی      کیفیت صًذگی ثیوبساى داسای اػتَهی سٍدُ ای پشداختِ اًذ. 



. (9) هدی دّدذ  ثِ ؿدکل قبثدل تدَخْی افدضایؾ      (یٍ ػالهت خؼو ی، ػالهت هعٌَی، ػالهت اختوبعیػالهت سٍاًثیوبساى سا دس توبهی اثعبد )

ٍ  بٍٍید ل 2314دس ػدبل   یدس هغبلعدِ ا  .(11،  13) دٌّذ یسا ًـبى هثب هغبلعبت داخلی هـبثِ  حیًتب یتب حذٍد ضیً ٌِیصه يیدس ا یهغبلعبت خبسخ

قشاس دادُ اًذ گضاسؽ  یبثیسا هَسد اسص وبسیث 74کِ  يیٍ کَئ بٍٍیپشداختِ اًذ. ل یسٍدُ ا یاػتَه یهجتال داسا وبساىیث یصًذگ تیفیک یثِ ثشسػ يیکَئ

ثدب   ودبساى یگدشٍُ اص ث  يید ًـدبى داد کدِ ا   يیّوچٌد  يیٍ کَئ بٍٍیهغبلعِ ل حی. ًتبؼتیً ذالیا وبساىیگشٍُ اص ث يیدس ا یصًذگ تیفیکٌٌذ کِ ک یه

 .(11) ثگزاسد یفآًْب ارش هٌ یصًذگ تیفیتَاًذ ثش ک یهَضَع ه يیذ دس ساثغِ ثب ؿغل ٍ حضَس دس اختوبع سٍثِ سٍ ّؼتٌذ کِ اهـکالت هتع

دس هتَى علوی ّوَاسُ اص اختاللت سٍاًی  ّشچٌذ. (4) ّؼتٌذافشاد داسای اػتَهی هعوَال ثب هـکالت خؼوی ، اختوبعی ٍ سٍاًی هتعذدی سٍثِ سٍ 

اػتشع چِ دس  هغبلعبت اكیل دس ساثغِ ثب ؿیَع اختالالت سٍاًی اص قجیل افؼشدگی، اضغشاة ٍ یدس ثیي ثیوبساى ثب اػتَهی كحجت ؿذُ اػت ٍل

داخل ٍ چِ دس خبسج اص کـَس دس ثیي ایي گشٍُ اص ثیوبساى ثؼیبس هحذٍد اػت. خؼتدَّبی ایٌتشًتی دس ثیي هغبلعبت داخلی تٌْب یک هغبلعِ 

ل ٍ اًدبم ؿذ، عبد 1387اختلبكی دس ساثغِ ثب اختالالت سٍحی سٍاًی دس ثیي ایي ثیوبساى سا ًـبى داد. دس ایي هغبلعِ کیفی کِ دس ػبل 

تن هشثَط ثِ اختالالت سٍاًی ایي  8دس ایي ساثغِ عبدل ٍ ّوکبساى ّوکبساى تدبسة سٍاًی ثیوبساى داسای اػتَهب سا هَسد ثشسػی قشاس دادُ اًذ. 

ٍ  عبدل .اعتوبدی، عذم پزیشؽ ٍ ٍاثؼتگی اسصؿی، ثی آثشٍ سیضی، افؼشدگی، دسدػش ٍ ػشثبس ثَدى، ثی ثیوبساى سا ایي گًَِ هـخق ًوَدًذ :

شػتبساى ثِ عٌَاى اعضبی تین ّوکبساى ایٌگًَِ ًتیدِ گیشی هی کٌٌذ کِ ثب تَخِ ثِ ٍخَد هـکالت سٍحی ٍ سٍاًی هتعذد دس ایي ثیوبساى پ

دس هغبلِ  .(12ذ )اختوبعی ایي ثیوبساى ًیض تَخِ الصم سا هجزٍل داسً -دسهبًی، الصم اػت دس عشاحی هذاخالت سٍاى پشػتبسی ثِ هـکالت سٍاًی

اًدبم ؿذ، تغییشات دس صًذگی ثیوبساى داسای اػتَهی پغ اص خشاحی هَسد ثشسػی قشاس گشفت.  1392گش کِ تَػظ اًبسکی ٍ ّوکبساى دس ػبل دی

ساى داسای اػتَهی دچبس بثبالیی اص ثیو یکی اص آیتن ّبی هَسد ثشسػی تَػظ اًبسکی ٍ ّوکبساى افؼشدگی ثَد. ثش اػبع ًتبیح آى هغبلعِ دسكذ

 تؿذُ ثَدًذ. هغبلعبت خبسخی دس ایي ساثغِ ًیض ثؼیبس هحذٍد اػت ٍ هیتَاى گفت کِ تقشیجب هغبلعِ ای اختلبكی دس ایي ساثغِ یبفافؼشگی 

 .(7) ًگشدیذ

اگشچِ کِ دس ػشاػش دًیب دس ػبل ّبی اخیش  (.13) اػتَهی ثِ ؿوبس هی سٍد یػالهت هعٌَی ثخـی خذا ًبپزیش اص کیفیت صًذگی ثیوبساى داسا

قبى تَخِ ثؼیبسی سا ثِ ثشسػی ػالهت هعٌَی ثیوبساى هجزٍل داؿتِ اًذ ، ٍلی هغبلعبت اًدبم ؿذُ دس ساثغِ ثب ػالهت هعٌَی دس ثیي هحق

گضاسؽ هی کٌٌذ کِ  2313ی ٍ ّوکبساى دس ػبل لکاػت. دس یکی اص ایي هغبلعبت ، ثَلثیوبساى داسای اػتَهب ثِ چٌذ هغبلعِ خبسخی هحذٍد 

ًْب ًیض تَخِ بساى ثبیذ ثِ اثعبد هعٌَی صًذگی آیش داؿتِ ٍ خْت استقبء کیفیت صًذگی ایي ثیواستقبء کیفیت صًذگی ثیوبساى تبرس ػالهت هعٌَی د

ثیوبس   45ى ثب رجبت سٍاًی دس ػی استجبط ػالهت هعٌَی ٍ استجبط آدس تبیَاى، لی ٍ ّوکبساى ثِ ثشس 2312. دس هغبلعِ دیگشی دس ػبل (13) گشدد

بًؼش کَلَى داسای کلَػتَهی پشداختِ اًذ. ًتبیح هغبلعِ لی ٍ ّوکبساى ًـبى داد کِ افضایؾ ػغ  ػالهت هعٌَی دس ایي گشٍُ اص هجتال ثِ ک

. ّوبًگًَِ کِ اؿبسُ ؿذ دس (14) ثیوبساى هی تَاًذ ػجت افضایؾ رجبت سٍحی ایي ثیوبساى ٍ افضایؾ ػبصگبسی آًْب ثب ثیوبسی خَد گشدد

 بلعِ اختلبكی دس ساثغِ ثب ػغ  ػالهت هعٌَی ثیوبساى داسای اػتَهی سٍدُ ای دس کـَس هب یبفت ًـذ. خؼتدَّبی ایٌتشًتی هغ



جبػی ٍ شیف عثش اػبع تع (.15) ػالهت هعٌَی دس ػبصگبسی ٍ آساهؾ ثیوبساى ثِ خلَف ثیوبساى ثب ثیوبسی ّبی هضهي ثؼیبس هَرش اػت

 ثشتش ٍ حبکن قذست یک ثب هثجت هتقبثل استجبط حغ ٍ اخالق هثجت، احؼبػبت پزیشؽ، حغ اص ثشخَسداسی ثِ هعٌَی ػالهت"ّوکبساى 

 (.16) "آیذ هی حبكل ؿخلی پیبهذی ٍ کٌـی عبعفی، ؿٌبختی، ّوبٌّگ ٍ پَیب فشآیٌذ یک عی کِ هیـَد اعالق خَد ٍ دیگشاى قذػی،

اضغشاة ٍ افؼشدگی دس ثیوبساى ثب ثیوبسی ّبی  ػتشع،ثیوبساى ثب کیفیت صًذگی ، ا هغبلعبت اًدبم ؿذُ دس ساثغِ ثب استجبط ػالهت هعٌَی

 ثخـیبى ٍ ّوکبساى کِ ثِ ثشسػی استجبط ثیي کیفیت صًذگی ٍ هللهختلف ًـبى دٌّذُ استجبط ثیي ایي هَاسد اػت. دس ایي ساثغِ ًتبیح هغبلعِ ا

ی اص غ  ػالهت هعٌَی ثبالتش ػجت خلَگیشذ کِ ػلتیپل اػکلشٍصیغ پشداختِ اًذ ًـبى هی دّال ثِ ثیوبسی هَػغ  ػالهت هعٌَی ثیوبساى هجت

یي سضبیی ٍ ّوکبساى ثِ ثشسػی استجبط ث 1391. دس هغبلعِ دیگشی دس ایي ساثغِ دس ػبل (17) کبّؾ کیفیت صًذگی دس ایي ثیوبساى هی گشدد

ًتبیح هغبلعِ سضبیی ٍ ّوکبساى کِ  اضغشاة ٍ افؼشدگی دس ثیوبساى هجتال ثِ ػشعبى ػیٌِ پشداختِ اًذ. ػغ  ػالهت هعٌَی ثب ػغ  اػتشع،

ثب کبّؾ هیضاى اػتشع، اضغشاة ٍ افؼشدگی دس ایي ثیوبساى ػغَح ثبالی ػالهت هعٌَی ًفش سا هَسد  ثشسػی قشاس دادُ اًذ ًـبى داد کِ  297

ػالهت هعٌَی ثب افؼشدگی ٍ  دس هغبلعِ دیگشی کِ اخیشا اًدبم ؿذُ اػت، خبدم ٍعٌی ٍ ّوکبساى کِ ثِ ثشسػی استجبط ثیي. (18) ّوشاُ ثَد

تجبط گی ٍ اضغشاة دس ایي ثیوبساى دس اساضغشاة دس ثیوبساى ثب اًفبسکتَع قلجی پشداختِ اًذ گضاسؽ هی کٌٌذ کِ ػالهت هعٌَی ثب ػغ  افؼشد

ی هـبثِ سا ًـبى هی . هغبلعبت دس ػبیش کـَسّب ًیض ًتبیح تب حذٍد(19) اػت ٍ ػغ  هعٌَیت ثبالتش ػجت کبّؾ افؼشدگی ٍ اضغشاة هی گشدد

، هیلض ٍ ّوکبساى ثِ ثشسػی استجبط ثیي ػالهت هعٌَی ثب عالئن افؼشدگی دس ثیوبساى هجتال ثِ 2315دّذ. دس هغبلعِ ای دس ایي ساثغِ دس ػبل 

ی ثبالتش ثِ ؿکل ػالهت هعٌَ ػغ  ًبسػبیی قلجی تبصُ تـخیق دادُ پشداختِ اًذ. ًتبیح هغبلعِ هیلض ٍ ّوکبساى ًـبى هی دّذ کِ هعٌَیبت ٍ

 .(23) قبثل تَخْی ػجت کبّؾ هیضاى ثشٍص افؼشدگی دس ایي گشٍُ اص ثیوبساى هی گشدد

ثب تَخِ ثِ هـخق ؿذى تبریش هثجت ػالهت هعٌَی دس استقبء کیفیت صًذگی ٍ کبّؾ اػتشع، اضغشاة ٍ افؼشدگی دس ثیوبساى ثب ثیوبسی ّبی 

ِ دس ثیي ثیوبساى داسای اػتَهی ، هغبلعِ حبضش عشاحی گشدیذ تب اص ًتبیح آى دس خْت استقبء هضهي  ٍ ثب تَخِ ثِ کوجَد هغبلعِ دس ایي ساثغ

 خذهبت ثِ ایي ثیوبساى اػتفبدُ گشدد.

 


