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 چکيذه
 ىكحؼی ىكارکث ةؼ قغه درک ارزش در ظغىات کیفیث جادیؼ ةؼرؿی صاوؼ جضلیق ُغف

 و ٌاىضغود پژوُف ايً در آىاری زاىَْ. ةاقغ ىی ةاةم ظٌَّ ةَ ظٌَّ ُای فؼوقگاه در

 کَ قغ اٌسام1396 ؿال در ةاقغ ىی ةاةم ظٌَّ ةَ ظٌَّ ُای فؼوقگاه ىكحؼيان کهیَ قاىم

. اٌغ قغه اٌحعاب ٌيٌَّ ٍّّان ةَ ٌفؼ 384 جْغاد کّکؼان ٌيٌَّ صسو فؼىّل از اؿحفاده اة

 آزىّن از جضهیم ايً در. ةاقغ ىی پیيايكی ٌّع از جّمیفی و کارةؼدی صاوؼ جضلیق روش

 زِث اؿيیؼٌّف - کّنيّگؼوف آزىّن پؼؿكٍاىَ، پايايی جْییً زِث کؼوٌتاخ آنفای

 ةیً ىحلاةم جادیؼ و راةٌَ آوردن ةغؿث ةؼای و ُا داده ةّدن لٌؼىا غیؼ يا و ٌؼىال جْییً

 جضهیم آزىّن از جادیؼگػار ّّاىم ةؼرؿی ُيچٍیً و ُا داده ةّدن ٌؼىال دنیم ةَ ىحغیؼُا

 قغه اؿحفاده نیؽرل افؽار ٌؼم از ىغل ةؼازش ٌیکّيی آزىّن و ىـیؼ جضهیم جأيیغی، ّاىهی

 ةِؼه وری، ىحغیؼُای کَ  کَ اؿث ىٌهب ايً دٍُغه ٌكان صاوؼ جضلیق ٌحاير. اؿث

 درک ارزش" واةـحة ىحغیؼ ةؼ ىٍْاداری و ىذتث جأدیؼ دارای جِْغ ازؼای ةَ و دؿحؼؿی

 . ةاقٍغ ىی" ىكحؼيان ىكارکث "و "قغه

 ُای فؼوقگاه ىكحؼی، ىكارکث قغه، درک ارزش ظغىات، کیفیث :يذيکل واشگان

 ةاةم. ظٌَّ ةَ ظٌَّ
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 2 ، عاطفه یسدانی ورزي1اسذاله مهرآرا

 اؿحاديار ىغيؼيث داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ كائيكِؼ  1
 اصغ ةاةمداٌكسّی دکحؼای ىٍِغؿی ىانی داٌكگاه آزاد اؿالىی و 2
 

 ٌّيـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی اي
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 مقذمه
 فؼٍُگی، ىْىالت و ىـائم قغن جؼ پیچیغه. اؿث ؿؼيِ جّؿَْ و پیكؼفث از ىحادؼ کَ اىؼوز دٌیای در ةكؼی زّاىِ ةارز یُا ويژگی از

. اؿث ىیـؼ ىيکً روش ةِحؼيً ةا ىْىالت رفِ ًؼيق از جٍِا ٌیؽ زّاىِ ايً جّؿَْ و پیكؼفث ةلاء، و صفٍ دتات،. اؿث اكحنادی و ازحياّی

 اداىَ ةؼای رو ايً از. ٌیـحٍغ و ٌتّده ىـحذٍی كاّغه ايً از ةكؼی زاىَْ از ىِو اىا کّچك ةعف ةٍّْان غىاجیظ ىانی ُای ؿازىان و ىّؿـات

 ىؼجفِ و ىكکالت و ىْىالت قٍاؿايی ةَ ٌـتث زىان جؼيً کّجاه در ةايغ ظّيف پیكؼفث و جّؿَْ و ركاةث ةازار در ركتا از گؼفحً ؿتلث صیات،

 .ٌيايٍغ اكغام آٌِا ٌيّدن

 واٌحلادُای پیكٍِادُا ٌُؼُا، از وآگاُی ُا ظّاؿث ٌیازُا، ّاليق، قٍاظث ؿازىان، در اىؼ ايً جضلق زِث راه ةِحؼيً راؿحا يًا در

 ُای فْانیث ةا ىـحلیو ارجتاط نضاظ ةَ و گیؼد ىی اٌسام آٌان ًؼيق از ؿازىان ُای فْانیث اٌسام و ظغىات ارائَ آٌکَ ةغنیم)ؿازىان کارکٍان

 ةا و گؼدٌغ ىی ىٍحفِ ؿازىان ظغىات از ٌّّی ةَ کَ اؿث( ىكحؼيان) ىؼدم و( دارٌغ ةِحؼی و ةیكحؼ آگاُی ىّزّد ٌلايل و كکالتى از ؿازىان

 (. 1390 اؿکٍغری، و ميغی)قٌّغ ىی آن ةؼای ىٍافِ ايساد و ؿازىان ةلای ىّزب ظغىات، از ةؼظّرداری و ظؼيغ

 فىای ايساد زىیٍَ در صؼکث ةؼای را کيحؼی وكث و کؼدٌغ ىی ؿازىان ؿیاؿحِای جغويً مؼف را زيادی زىان ؿازىاٌِا ىغيؼان گػقحَ در

. ىكحؼياٌف ًؼيق از ىگؼ کٍغ ايساد قغهی اىٍیث جّاٌغ ٌيی ؿازىاٌی و قؼکث ُیچ ٌّيً، دٌیای در کَ صانی در. گػاقحٍغ ىی کار و کـب واكْی

 مّرت ةَ كٌْا ايً کَ ةاورٌغ ايً ةؼ و دٍُغ ىی اٌسام ىكحؼی ٌیاز جاىیً در ّفلیثى ةؼای کاری ُؼ  اٌغ، دريافحَ را ٌکحَ ايً کَ ؿازىاٌِايی

 (. 1389ٌْیيی،)گؼدد ىی ةاز قؼکث يا ؿازىان ةَ ىانی افؽوده ارزش

 يا ظغىات دٍُغگان ارائَ ىیان کَ ُايی راةٌَ از واالجؼ و فؼاجؼ ةـیار ٌگؼقی ىكحؼی، ةَ ٌّ ٌگؼقی يٍْی قؼيك زايگاه در ىكحؼی

 ُؼ از كتم. کٍغ ىی جلّيث را وفاداری و جِْغ کَ اؿث واةـحگی ٌّّی جّؿَْ درةاره ٌگؼش ايً. دارد وزّد کٍٍغگان ىنؼف ةا کاال وقٍغگانفؼ

 جىيیً جٍِايی ةَ ىكحؼی روايث زيؼا اؿث ىكحؼی روايث از فؼاجؼ رو پیف ديغگاه. اؿث ٌگؼش يك ٌعـث ىكارکث، کَ ةغاٌیو ةايغ چیؽ

 (. 1،2011ايگؽم)قّد قيا دائيی ىكحؼی او َک ٌیـث آن کٍٍغه

 ةا ىّازَ در ىكحؼيان. کٍغ ىی جـِیم را ىْاىهَ پّل، ٌُیؼ جساری ٌام. اؿث ىِو راٍُيای يك ، جساری ٌام يك ، ةانلّه ىكحؼی يك ةؼای

 در ؿؼ ؿٍسیغ، گػرا ٌگاه يك در را کارکؼدش جّان ٌيی و ظّاٌغ چیؽی قّد ىی ؿعحی ةَ کَ ىضنّالجی يا زةان ةی ىضنّالت از ای ىسيَّّ

 جساری، ٌام يك. کٍغ ىی جؼ راصث جکهیفی، ةال ةؼدن ةیً از و ُا آن درک ٌُؼ از را ىضنّالت کار ُا، كیيث و جساری ُای ٌام. قّد ىی گو

 ةَ. اٌگیؽد ىی ةؼ اؿث، قغه ىحيؼکؽ ّالىث يا کهيَ يك در کَ را اًالّات ايً جساری، ٌام يك. جفاوت و ويژگی امانث، ُّيث، از ايـث چکیغه

 (.1392پّر، كهی و ىضيغی)اٌغ صیاجی کار، و کـب جتادالت ةؼای جساری ُای  ٌام کَ اؿث دنیم ُيیً

 

  خذمات کيفيت
 وزّد كیيحی ىؼةًَّ ةازار در آن ةؼای و اؿث جلاوا يك وزّد ةؼ ىتحٍی آن اٌسام کَ ىی قّد گفحَ فّْانیحی ةَ اكحنادی ىفِّم در ظغىات

 مٍْث يا ةٍگاه قعل، کَ غیؼفیؽيکی و اكحنادی کااليی يٍْی ىثظغ. دارد

 قٍاظحَ ظغىاجی ةٍگاه ٍّّان ةَ ةاقغ ىهيّس غیؼ و ىؼئی غیؼ کاالی آن ىضنّل کَ ةٍگاُی ُؼ و اؿث کؼده جّنیغ ديگؼان اؿحفادة ةؼای 

 ةَ ٌیؽ را چیؽی ىانکیث اىا ىی گؼدٌغ ظاًؼ ءاروا يا و ىٍفْث ىّزب و ُـحٍغ ٌكغٌی نيؾ و ٌاىضـّس فْانیث ُای قاىم ظغىات. ىی قّد

 دريافث صانث و دُغ¬ىی روی کٍٍغه دريافث و دٍُغه ارائَ ةیً کَ اؿث قغه جْؼيف فّْانیحی ٍّّان ةَ ظغىث ظغىث، ىٍِغؿی در. ٌغارد دٌتال

 (.1389 ىیؼىّؿّی، و ًانلاٌی)ىی دُغ جغییؼ را کٍٍغه

 

 خذمات کيفيت تاریخچه
 ىضنّالت و کاال کیفیث ةَ جّزَ کَ قغ ظّاُیو ىحّزَ ةاقیو داقحَ اظیؼ ّنؼ در کیفیث فْانیحِای جاريعچَ َة گػرا ٌگاُی چٍاٌچَ

 واكِ جّزَ ىّرد زغی ةٌّر ظغىات در کیفیث ىفِّم ىیالدی، 80 دَُ آغازيً ؿانِای جا اىا. اؿث ةؼظّردار كؼن يك ةَ ٌؽديك ؿاةلَ از ىهيّس

                                                           
1Exum  
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 جْؼيف ةَ ٌیاز اصـاس ّغم درکٍار صّزه، ايً در کیفیث ىعحهف اةْاد ةّدن ٌاقٍاظحَ و ظغىات کیفیث اةیارزي ٌضّه از آگاُی ّغم. ةّد ٌكغه

 (.1388ُيکاران، و ظٍیفؼ)ىی رود قيار ةَ اؿاؿی ىّوّع ايً ةَ جّزَ کيتّد ّّاىم ىِيحؼيً ظغىات، زىیٍَ در ىغون اؿحاٌغاردُای

 جّؿَْ( 2007) 2زيحيال و پارؿؼىً جّؿي ظغىات کیفیث پايَ جئّری و قغ ازآغ 1980 ؿال در ظغىاجی مٍايِ در کیفیث پژوُف ُای

 ةؼرؿی در ارزقيٍغ ىحغیؼ يك ٍّّان ةَ ازايٍکَ زغا ظغىات کیفیث کهی ةٌّر. اؿث ىكکم ظغىات کیفیث ىفِّم جْؼيف و ارزياةی. قغ داده

 ىفِّم رؿیغگی ةَ ىٍسؼ ظغىات ةازارياةی جضلیلات. ةّد قغه حَپػيؼف زٌغگی واكْیث يك ٍّّان ةَ کَ ةّد ىفِّىی ىی آىغ، صـاب ةَ جضلیلات

 . قٌّغ گؼفحَ ٌُؼ در ةايغ ظغىات ُای ويژگی و ظغىات ةازارياةی ىاُیث ُيچٍیً ىی قّد، کیفیث درک ةاّخ و ظغىات کیفیث

 و ىكحؼی روايث ارجلای ةؼای روقی ٍّّان ةَ ظغىات کیفیث ةِتّد و ىكحؼيان اٌحُارات روی 1990 دَُ در ظغىات ةازارياةی ىٌانْات

 قغه، اٌسام ّيهکؼد و ظغىات کیفیث ارجتاط قٍاؿايی زىیٍَ در کَ ىٌانْاجی. قغ ىحيؼکؽ قّد، ؿّددُی و كاةهیث افؽايف ةَ ىٍحِی کَ وفاداری

 در ىِو ركاةحی اؿحؼاجژی ّانٍّ ةَ ظغىات کیفیث ّاىم  جؼجیب ايً ةَ. دارد ادؼ ةازار ؿِو افؽايف ًؼيق از ؿّد ةؼ ظغىات کیفیث ىی دُغ ٌكان

 (.1385 جاجاری، و فیىی)قغ واكِ ىلتّل ىكحؼيان، و ظغىات زىیٍَ

 و کـب زِاٌی اؿحؼاجژی ُای جّؿَْ ةؼای( 1996)3الوالک. اؿث رقغ ةَ رو زِاٌی اكحناد در ظغىات اُيیث قٍاظحً رؿيیث ةَ

 قؼکث ُا. ُـحٍغ اُيیث ةا ظغىاجی مٍايِ ةؼای زِاٌی اؿحؼاجژی ُای کَ کؼد اؿحغالل وی. داد كؼار ةضخ ىّرد را چارچّةی ظغىاجی کارُای

 ٌيايف در ىحْغدی پژوُكگؼان. ةپؼدازٌغ ركاةث ةَ اؿث، صیاجی ىّنفَ يك کَ ظغىاجكان و ىضنّالت ىحْغد ويژگی ُای ةؼاؿاس دارٌغ ٌیاز

 (.1388کًِ، روايی)دٌغکؼ ةؼرؿی را ظغىات کیفیث کؼدن ارزياةی و ىغيؼيث از ٌاقی ىكکالت ظغىات، اُيیث

 

 ضذه درک ارزش
 ىٍغ راةٌَ ةازارياةی در اٌلالةی وكّع ٌياياٌگؼ قّد، آورده صـاب ةَ قؼکث وؼوری دارايی يك ٍّّان ةَ ىكحؼی آن در کَ رويکؼدی جّؿَْ

. قغ ظّاُغ قؼکث ةؼای ٌِاآ ىغت ةهٍغ آوری ؿّد ؿٌش ٌُؼ از ىكحؼيان گٌّاگّن ُای ًتلَ ةا ىحفاوت ةؼظّرد ةَ ىٍسؼ رويکؼدی چٍیً. اؿث

 اىؼوزه،. گیؼد ىی ةؼ ٌیؽدر اؿث ىٍغ راةٌَ ةازارياةی ُای ويژگی از کَ را قعنی ةازارياةی ةهکَ ٌیـث اٌتّه ةازارياةی ىعحلّ جٍِا رويکؼد ايً

 (.1393زاده، رىىاٌْهی)قٌّغ ىی ىضـّب قؼکث ةؼای دارايی يك ةٍّْان ّهيی ادةیّات در ىكحؼيان

 ىكحؼيان ةَ ىيکً ارزش ةِحؼيً ارائَ. اؿث گؼفحَ كؼار جّزَّ ىّرد اظیؼ ُای ؿال ًّل در ىحْغّدی آدار در قغه راکاد ارزش اُيیّث

 ارزقيٍغ ظغىاجی ىضنّالت آوری فؼاُو جّاٌايی کَ ُايی قؼکث. ةاقغ ىی کٌٍّی ركاةحی ةازار در ىّزّد ظغىاجی ُای ةٍگاه ةؼای ىِو اىؼی قك ةی

 و ارزياةی ٌضّه ىّرد در ةايغ ىضلّلیً ُو و ىغيؼان ُو ةٍاةؼايً،. يافث ظّاٍُغ دؿث ىِيّی ركاةحی ىؽيّث ةَ ةاقٍغ ىی دارا را ىكحؼيان ٌُؼ از

 ُای ؿال در ةٍاةؼايً، و ةّده ُا ؿازىان ةؼای وؼوری اىؼی ىكحؼی قغه ادراک ارزش. قٌّغ كائم اُيیّث قغه ارائَ ظغىث يك ةؼ ىكحؼيان جأکیغ

 .اؿث قغه ةازارياةی ُای اؿحؼاجژی جّزَّ ّنکاٌ ةَ جتغيم اظیؼ،

 ةٍغی ةعف و جؼفیْی ةازارياةی، ُای اؿحؼاجژی ةِحؼی مّرت ةَ جّاٌغ ىی قغه ادراک ارزش ىضّر صّل جضلیلات از آىغه ةغؿث ُای يافحَ

 و يافحَ جّؿَْ ىْیارُای از گیؼی ؼهةِ ةا. قٌّغ ىی ىضـّب ظغىات جّؿَْ ةؼای ىٍاؿتی ىٍتِ کٍٍغگان ىنؼف ادراکات زيؼا. کٍغ ةازگّ را ةازار

 ىلايـَ ىّرد را ظّد ىعحهف ىضنّالت و ُا ةؼٌاىَ ارزش جا داقث ظّاٍُغ را فؼمث ايً دٍُغگان ظغىات قغه، ادراک ارزش ىفِّم قغه جْغيم

 ىضنّالت ىٍفی يا ىذتث ُای ويژگی ةٍّْان قغه ادراک ارزش اةْاد قٍاؿايی در را دٍُغگان ظغىات جّاٌايی و َؼفیّث اىؼ ايً ةْالوه. دٍُغ كؼار

 اؿاس ُيیً ةؼ. ةاقغ کٍٍغه ىنؼف رفحار درک در ةازارياةان ُای جالش دلم ىؼکؽ در ةايغ قغه ادراک ارزش واكِ در. ةعكغ ىی ةِتّد ظّد

. ةاقغ ىذيؼديؼ گانکٍٍغ ىنؼف رفحاری جنيیيات ؿاظحً روقً در جّاٌغ ىی قغه ادراک ارزش ىفِّم کَ دٍُغ ىی ٌكان گؼفحَ مّرت ىٌانْات

 (.4،2009واٌگ و نیً)اؿث کٍٍغه ىنؼف رفحار از ةعكی ىفِّم ايً کَ زيؼا

 ٌحیسَ، در کٍغ، جيؼکؽ قؼکا ةیً ارزش ىتادنَ و جّنیغ ةؼ ةايغ ةازارياةی فّْانیّث و ةّده وؼوری قغه ادراک ارزش ّيیق قٍاظث ةْالوه

 .گػاقث مضَّ اٌغ داقحَ قغه ادراک ارزش ةؼ ظامی جأکیغ ةازارياةی اظیؼ ُای فّْانیّث و ٌُؼيَ کَ صلیلث ايً ةؼ جّان ىی
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 گیؼد ىی كؼار اؿحفاده ىّرد ىغرن ُای ؿازىان جّؿي کَ ىفِّم ايً. اؿث روقً ىكحؼيان ٌیازُای ةؼ جأکیغ ةا ةازارگؼايی ىفِّم اکٍّن، ُو

 ٌلٌَ را ىكحؼی کَ کٍٍغ ىی جْؼيف کار و کـب اٌغاز چكو يك ّانةٍْ را ةازارگؼايی. رود ىی ةکار ىكحؼيان ةا ةهٍغىغّت رواةي صفٍ ىٍُّر ةَ

 .کٍغ ىی قؼکث يك ٌِايی ُای فّْانیّث ىؼکؽی

 فلي ٌَ و آن ٌیازُای و زاىَْ کَ اؿث ةازارگؼايی ظغىث در زِث آن از ازحياّی ةازارياةی. اؿث ازحياّی ةازارياةی ىغرن ةازارياةی ةْالوه،

 کَ ةَ ٌضّی. کٍغ ىی ىٍحلم ركتا از کاراجؼ و ىّدّؼجؼ ةنّرجی را ىٌهّب ُای روايحيٍغی و جْییً را ُغف  ةازارُای. دُغ ىی كؼار ىغٌُّؼ را ؿّدآوری

 ايً و قّد ىی ةؼجؼ ىكحؼی ارزش اٌحلال ةَ ىٍسؼ ىغرن ةازارياةی ةکارگیؼی ًؼفی از و ةعكغ ةِتّد يا صفٍ را زاىَْ و کٍٍغه ىنؼف ؿالىث

 .(5،2009ةّنحّن)اؿث ىغرن ةازارياةی جّزَّ کاٌّن در قغه رکادا ارزش کَ اؿث ىٍْا ةغيً

 

 ارزش از کننذگان مصرف ادراکات مفهوم
 يك رفحار از ةـیاری. »قٍاظث ةؼای اؿث َؼفی ادراک صلیلث، در کٍغ، ىكاُغه دارد ديغن آىادگی کَ را آٌچَ جّاٌغ ىی جٍِا اٌـان ذًُ

 .«اؿث درک ةؼ ىتحٍی فؼد

 در ظغىاجی ُای ةٍگاه اُيیّث و ىعحهف ىكحؼيان ةیً ارزش ادراکات جفاوت داليم و کٍٍغگان ىنؼف ادراکات جْؼيف ةغٌتال ةعف ايً

 .ةاقغ ىی ظّد ظغىات ارزش از کٍٍغگان ىنؼف درک ٌضّه قٍاظث

 از صؾ غچٍ يا يك ًؼيق از ُا ىضؼّک ُيَ.  ةاقغ ىی ىضؼّک ةَ دادن ىٍْی و اصـاؿات جفـیؼ فؼايٍغ ةیاٌگؼ کٍٍغه ىنؼف ادراک

 و کؼوٌیً)كؼاردارد او رواٌی صانث و فؼد ىضیي فیؽيکی، صانث جأدیؼ جضث ىضؼّک ادارک ةٍاةؼايً. قٌّغ ىی دريافث پٍسگاٌَ ُای صؾ

 کٍٍغه ىنؼف يك از کَ اؿث ىيکً ارزش ادارکات.کٍٍغ ىی جتییً کٍٍغگان ىنؼف ىیان در را ارزش ادراک جفاوت ّّاىم، ايً(. 6،2012ُيکاران

 ةازارياةی، صّزه در کَ ىْحلغٌغ ُيچٍیً ماصتٍُؼان. دارٌغ ىعحهفی اٌحُارات اغهب کٍٍغگان ىنؼف زيؼا ةاقغ ىحفاوت ديگؼ کٍٍغه فىنؼ ةَ

 صق کٍٍغگان ىنؼف قؼايي ايً در. قٌّغ ىی ّؼوَ ركاةحی ىضنّالت کَ پیٌّغد ىی ةّكّع ُايی ىضیي در ارزش از کٍٍغگان ىنؼف ادراکات

 .ةتؼٌغ نػّت آٌِا ىنؼف از و اٌحعاب ىلايـَ، را قغه ظؼيغاری ظغىات ارزش ّاٌٍغج ىی و داقحَ اٌحعاب

 و ىٌانَْ ةَ ةايغ ظغىاجی ُای قؼکث ًؼفی از و ةكٍاؿٍغ، را ظّد ظغىات از کٍٍغگان ىنؼف ادارک ٌضّه ةايغ ظغىاجی ُای ةٍگاه ةٍاةؼايً،

 دٍُغ، افؽايف ظّد کٍٍغگان ىنؼف ادارکات پیؼاىّن را ظّد داٌف ظغىاجی ُای قؼکث چَ ُؼ ةٍاةؼايً. دٍُغ اداىَ ظّد ىكحؼيان و ةازار قٍاظث

 .(7،2012ُيکاران و واٌگ)داقث ظّاٍُغ ةِحؼی زايی درآىغ و داقحَ کار و کـب جکؼار از ةیكحؼی دؿحاورد

 

 مطارکت  مطتري
 اکٍّن. اؿث ؼيپػ واٌٌْاف كؼویپ یازىاٌِاؿ ةَ ىحْهق ٍغهيآ زِان ىعحهف، یُا ّؼمَ در کوي و ـثیة كؼن زٍتف و قحاب ةَ جّزَ ةا

 ٌحّاٌٍغ کَ یغیجّن ىؼاکؽ و اؿث کؼده چؼظف کٍٍغگان ىنؼف یىّردی جلاواُا ةَ ِيؿؼ يیپاؿعگّ یؿّ ةَ ةؽرگ یُا کارظاٌَ غیجّن ظٌّط

 ًيا از ؽیٌ ٍغهيآ یُِا داٌكگا. (1387)ًّؿی،ةـپارٌغ ظّد یركتا ةَ را کار غيةا ؿازٌغ، ةؼآورده ىّكِ ةَ را ظّد انيىكحؼ یازُایٌ از دؿحَ ًيا

 آن یاىؼوز یاؿحاٌغاردُا در را كیآکادى و یداٌكگاُ ٌُام كي یفیک و یکي یُا یژگيو کَ صال ًیّ در ةحّاٌٍغ غيةا و ـحٍغیٌ دور ةَ جضّالت

 یُا ظّاؿحَ اىؼوزه کَ آٌسا از.ارٌغةگػ اصحؼام ةغان و ٍغيگّ پاؿط ؽیٌ ظّد انيىكحؼ ىحٍّع یُا ظّاؿحَ ةَ و ةّده ؼيپػ ف اٌٌْا کٍٍغ، صفٍ

 جا یا صؼفَ و یکارةؼد ىؼاکؽ ةَ ُو و دارٌغ ازیٌ ىْحتؼ و قاظل یداٌكگاُِا ةَ ُو م،یجضن یىحلاو افؼاد اؿث، ىحفاوت داٌكگاُِا انِيىكحؼ

 ىكحؼک یُا دوره ّيؼ، جيام یةؼا زشآىّ یُا دوره ىْحتؼ، ىغت کّجاه یُا دوره یىسؼ ىْيّل، یُا دوره یةؼگؽار کٍار در قيًؼ ًيا از ةحّاٌٍغ

 یؼویٌ ُو ةحّاٌٍغ غيةا داٌكگاُِا. (1388)فیىی و ىتكیؼ،ةاقٍغ ؽیٌ یؼصىّریغ و یٍحؼٌحيا یآىّزقِا اي گؼيد ىْحتؼ یداٌكگاُِا و ىؤؿـات ةا

 ًيٌّ یِايفٍاور ظهق و ىّزّد یِاي فٍاور ؼییجغ ةَ و درٌّردٌغ را داٌف یىؼزُا ُو و دٍُغ آىّزش را کار ةازار ازیٌ ىّرد و کارآىغ یاٌـاٌ

 از پؾ را آٌان یٍيکارآفؼ ثیكاةه غيةا ةهکَ کٍٍغ، ىتاُات ظّد النیانحضن غ فار جْغاد فيافؽا ةَ فلي جّاٌٍغ یٌي گؼيد ىؼاکؽ ًيا. ةپؼدازٌغ

 و اؿث قغه كيٌؽد ظّد انيپا ةَ گكحً قغم دٌتال ةْغ و قغن میانحضن غ فار ّنؼ رؿغ یٌُؼى ةَ. دٍُغ كؼار جّزَ ىّرد ُو یرؿي التیجضن

 داٌكگاه ةحّاٌٍغ غيةا داٌكگاُِا ًیىـّون ًيةٍاةؼا. ةّد ظّاٍُغ غیجّن و قغم ساديا ؿؼچكيَ ظّد کَ ُـحٍغ َِّر صال در یىؼاکؽ و افؼاد اىؼوزه
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 یاؿحؼاجژ ًيا اؿاس ةؼ. ٍغيٌيا اؿحلتال ٍغهيآ ؿاظحً در ىؼدم ىكارکث یاؿحؼاجژ از آن، َيؿا در و کٍٍغ كيٌؽد افؽاد یزٌغگ يیىض ةَ را

 ةا جّاٌٍغ یى پؼدازٌغ، یى ىضنّالت جّؿَْ و یًؼاص ةَ ظّد انيىكحؼ ىكارکث ةا کَ یغیجّن یقؼکحِا از یاریةـ ُياٌٍغ ؽیٌ داٌكگاُِا

اىؼ و غ)ککٍٍ اكغام یکارةؼد و یٌُؼ ةهٍغىغت، و ىغت کّجاه ىعحهف یُا دوره یًؼاص ةَ داٌكگاه، در میجضن انیىحلاو ىكارکث

 (.8،2011ُيکاران

 

 ییگرا مصرف به یوابستگ در يمطتر مطارکت سانيم و یابیبازار
 انيىكحؼ زهب ىٍُّر ةَ ُا ٍَيُؽ دادن کاُف ةؼ دارٌغ، ثیفْان ىْيّل و یّاد یکاالُا مٍْث در کَ يیوکارُا کـب صانث، ًيا در

 اًالّات افثيدر یةؼا یکيحؼ ميجيا کٍٍغگان ىنؼف رفحَ رفحَ چؼاکَ قّد، یى ؿعث اریةـ یاةيةازار ثیفْان اٌسام. کٍٍغ یى جيؼکؽ كحؼیة

 ةَ اكغام ُو آن از فیپ کَ کٍغ یغاريظؼ را يیکاال دٍُغ یى شیجؼز ُيّاره و داده ٌكان ركتا ىضنّالت ةا آن ـَيىلا و قیجضل و کاال كي درةاره

 یکاال کَ اؿث یزىاٌ کٍغ، یى صؼکث ارزقگػاراٌَ صانث ؿيث َة یاؿي یؼیگ ویجني کَ یزىاٌ جٍِا وزّد، ًيةاا. اؿث کؼده یى آن غيظؼ

 .(1387)داودی پّر و ُيکاران،کٍغ یٌي ةؼآورده را کٍٍغه ىنؼف ىّردٌُؼ اٌحُارات ىّردٌُؼ

 آوردن دؿث ةَ یةؼا. کٍٍغ ساديا ُا آن در را غيظؼ ّادت كي غيةا ظّدقان انيىكحؼ صفٍ ىٍُّر ةَ کارُا و کـب لث،یصل كي ٍّّان ةَ

 ةَ انيىكحؼ کَ ویُـح یّاد یکاالُا ىّرد در کؼدن مضتث صال در ىا کَ يیآٌسا از اىا. دارد وزّد ىـحيؼ یٌّآور ةَ ازیٌ ُيّاره ،یؽیچ ًیچٍ

 کـب یوكح کَ اؿث ًيا ىّوّع ًيا میدن. قّد غهيد ُا آن در ةاره كي ؼاتییجغ غيٌتا ًيةٍاةؼا کٍٍغ، یى ُا آن غيظؼ ةَ اكغام ىغاوم مّرت

 ىسغد یاةيارز ؿيث ةَ اؿث ىيکً ُا کٍٍغه ىنؼف از یةؼظ کٍٍغ، یى ساديا را ِيجّز ٌضّه را يثیك میكت از ّادت ؼییجغ ةانلّه ّّاىم رُاوکا

 .(9،2009)ةاکؼ و ُيکارانقٌّغ غهیکك ىكاةَ ىّارد ةا آن ـَيىلا و ىضنّل

 

 روش تحقيق
فؼوقگاه ُای  ىكحؼيان کهیَ قاىم صاوؼ جضلیق آىاری ةاقغ. زاىَْ ىی پیيايكی جّمیفی جضلیلات ٌّع از جضلیق يك صاوؼ، جضلیق

 اصحيانی غیؼ گیؼی ٌيٌَّ روش از ٌيٌَّ، اٌحعاب ةؼای صاوؼ جضلیق ىی ةاقغ. در ٌفؼ 5000 از ةیف آن ُا جْغاد کَ ةاقغ ىی ةاةم ظٌَّ ةَ ظٌَّ

 کؼده ارائَ ٌيٌَّ صسو زغول يك ارائَ ةا را ظّةی گیؼی يیوجن ىغل "ىّرگان کؼزـی" ٌيٌَّ صسو جْییً اؿث. ةؼای قغه اؿحفاده دؿحؼس در

 ؿٍسف ةؼای .ةاقٍغ ىی ظٌَّ ةاةم ةَ ظٌَّ ُای فؼوقگاه ىكحؼيان از ٌفؼ 384 صغاكم جْغاد ىّرگان زغول از اؿحفاده ةا جضلیق ايً در. اٌغ

 اوالگا و اگؼت اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ قغه درک ارزش ٍسفؿ ةؼای گّيَ، 13 ةا( 2009) ُيکاران و جّرجّؿا اؿحاٌغرد پؼؿكٍاىَ از ظغىات کیفیث

 روايی جأيیغ گّيَ اؿحفاده قغ. ةؼای 10 ةا( 2005)ُيکاران و يٌّؾ اؿحاٌغارد پؼؿكٍاىَ از  ىكحؼی ىكارکث ؿٍسف ةؼای و گّيَ 9 ةا( 2010)

 ةّدن ىٍاؿب دٍُغة ٌكان آن ٌحاير کَ قغ حفادهاؿ جأيیغی ّاىهی جضهیم جکٍیك از 8.5 ٌـعة LISREL افؽار ٌؼم از اؿحفاده ةا ٌاىَ پؼؿف

  .اؿث ةّده ٌاىَ پؼؿف ىحغیؼُای ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای
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 نامه پرسص پایایی براي کرونباخ آلفاي آزمون ( نتایج1جذول)

 
 اسميرنوف -کولموگروف آزمون

 اسميرنوف – کولموگروف آزمون ( نتایج2جذول)

 
  و آىغه ٌؼىال زاىَْ از ُا داده کَ گیؼيو ىی ٌحیسَ ةاقغ ىی( Sig >0.05) ىٍْاداری ؿٌش ، جضلیق ىحغیؼُای اکذؼ در ايٍکَ ةَ جّزَ ةا

 .کٍیو اؿحفاده جضلیق ؿؤاالت ةؼرؿی ةؼای پاراىحؼيك ُای آزىّن از ةايغ
 

 تعهذ اجراي متغير تأیيذي عاملی تحليل

 
 (1قکم )
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07.3/2 قّد ىی ىكاُغه کَ ًّر ُيان df  0.068وRMSEAَصانث در ًؼفی، از دارٌغ؛ كؼار ىٌهّةی ؿٌش در دو ُؼ ک 

 کهیة ّاىهی ةارُای T-Values ىٍْاداری وؼايب صانث در و 3/0 از ةؽرگحؼ ُا ّاىم ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای Standard جعيیً

 .دارد ىحغیؼُا ةا ُا گّيَ ىٍاؿب ُيتـحگی از ٌكان کَ ةاقٍغ ىی 96/1 جا -96/1 ازةة از ظارج ىحغیؼُا ةَ ىؼةّط ُای گّيَ

 

 بهره وري متغير تأیيذي عاملی تحليل

 
 (2قکم)

18.2/2  قّد ىی ىكاُغه کَ ًّر ُيان df 0.075 وRMSEA  َدر ًؼفی، از دارٌغ؛ كؼار ىٌهّةی ؿٌش در دو ُؼ ک 

 ّاىهی ةارُای T-Values ىٍْاداری وؼايب صانث در و 3/0 از ةؽرگحؼ ُا ّاىم ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای Standard جعيیً صانث

 .دارد ىحغیؼُا ةا ُا گّيَ ىٍاؿب ُيتـحگی از ٌكان کَ ةاقٍغ ىی 96/1 جا -96/1 ةازة از ظارج ىحغیؼُا ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة

 

 دسترسی متغير تأیيذي عاملی تحليل

 
 (3قکم)

65.2/2   قّد ىی ىكاُغه کَ ًّر ُيان df    0.038   وRMSEA  ًَؼفی، از دارٌغ؛ كؼار ىٌهّةی ؿٌش در دو ُؼ ک 

 ةارُای T-Values ىٍْاداری وؼايب صانث در و 3/0 از ةؽرگحؼ ُا ّاىم ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای Standard جعيیً صانث در

 دارد. ىحغیؼُا ةا ُا گّيَ ىٍاؿب ُيتـحگی از ٌكان کَ ةاقٍغ ىی 96/1 جا -96/1 ةازة از ظارج ىحغیؼُا ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی
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 ضذه درک ارزش متغير تأیيذي عاملی تحليل

 
 (4قکم)

12.2/2 قّد ىی ىكاُغه کَ ًّر ُيان df  0.072  وRMSEA َدر ًؼفی، از دارٌغ؛ كؼار ىٌهّةی ؿٌش در دو ُؼ ک 

 ّاىهی ةارُای T-Values ىٍْاداری وؼايب صانث در و 3/0 از ةؽرگحؼ ُا ّاىم ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای Standard جعيیً صانث

 .دارد ىحغیؼُا ةا ُا گّيَ ىٍاؿب ُيتـحگی از ٌكان کَ ةاقٍغ ىی 96/1 جا -96/1 ةازة از ظارج ىحغیؼُا ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة

 

 مطتریان مطارکت متغير تأیيذي عاملی تحليل

 
 (5قکم)

50.2/2 قّد ىی ىكاُغه کَ ًّر ُيان df  0.074  وRMSEA َدر ًؼفی، از دارٌغ؛ كؼار ىٌهّةی ؿٌش در دو ُؼ ک 

 ّاىهی ةارُای T-Values ىٍْاداری وؼايب صانث در و 3/0 از ةؽرگحؼ ُا ّاىم ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة ّاىهی ةارُای Standard جعيیً صانث

 .دارد ىحغیؼُا ةا ُا گّيَ ىٍاؿب ُيتـحگی از ٌكان کَ ةاقٍغ ىی 96/1 جا -96/1 ةازة از ظارج ىحغیؼُا ةَ ىؼةّط ُای گّيَ کهیة
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 ٌكان قغه درک ارزش و ىكارکث واةـحة ىحغیؼُای ةا ار جِْغ ازؼای دؿحؼؿی، وری، ةِؼه ُای ؿازه ىیان راةٌة زيؼ ؿاظحاری ىغل

 .دٍُغ ىی ٌكان را اؿحاٌغارد جعيیً و ىٍْاداری وؼايب صانث در ؿاظحاری ( ىغل7) قيارة ( و6) قيارة اقکال. دُغ ىی

 " وری ةِؼه " ىحغیؼ :اؿث ةّده جؼجیب ايً ةَ "قغه ارزقغرک" ىحغیؼ ةا ىـحلم ىحغیؼُای ارجتاط ىٍْاداری ( ووْیث6) قکم ةَ جّزَّ ةا

 يا جأيیغ. ةاقٍغ ىی ،07/4 ىٍْاداری ّغد دارای "جِْغ ازؼای " ىحغیؼ ،11/3 ىٍْاداری ّغد دارای " دؿحؼؿی " ىحغیؼ ،45/3 ىٍْاداری ّغد دارای

 ةاقغ  – 96/1 از حؼکّچک يا 96/1 از جؼ ةؽرگ ىٍْاداری ّغد چٍاٌچَ ديگؼ ّتارت ةَ. قّد ىی ىكعل ىٍْاداری صانث در( رواةي) فؼویات رد

 .قّد ىی جائیغ فؼویَ

 قکم ةَ ىؼازَْ ةا ةْغی گام در ةاقٍغ؛ ىی "قغه درک ارزش" ىحغیؼ ةؼ ىٍْاداری جأدیؼ دارای جِْغ ازؼای دؿحؼؿی، ةِؼه وری، ةٍاةؼايً

 ارجتاط دارای ىحغیؼُای ٌيايیو؛ اُغهىك را اٌغ داقحَ كؼار ىٍْادار ارجتاط داىٍة در کَ ىـحلم ىحغیؼُای از ُؼيك جأدیؼ قغّت جّاٌیو ىی (7)

 جأدیؼ وؼيب ةا دؿحؼؿی و 51/0 جأدیؼ وؼيب ةا جِْغ ازؼای ،56/0 جأدیؼ وؼيب ةا وری ةِؼه: از ّتارجٍغ اُيیث و جأدیؼ قغّت جؼجیب ةَ ىٍْادار،

41/0 . 

 : اؿث ةّده جؼجیب ايً ةَ "كحؼيانى ىكارکث " ىحغیؼ ةا ىـحلم ىحغیؼُای ارجتاط ىٍْاداری ( ووْیث6قکم) ةَ جّزَّ ةا ُيچٍیً،

 ّغد دارای "جِْغ ازؼای" ىحغیؼ ،11/5 ىٍْاداری ّغد دارای " دؿحؼؿی " ىحغیؼ ،16/4 ىٍْاداری ّغد دارای " وری ةِؼه " ىحغیؼ

 از جؼ ةؽرگ ٍاداریىْ ّغد چٍاٌچَ ديگؼ ّتارت ةَ. قّد ىی ىكعل ىٍْاداری صانث در( رواةي) فؼویات رد يا جأيیغ. ةاقٍغ ىی ،41/4 ىٍْاداری

 .قّد ىی جائیغ فؼویَ ةاقغ  – 96/1 از کّچکحؼ يا 96/1

 ةَ ىؼازَْ ةا ةْغی گام در ةاقٍغ؛ ىی " ىكحؼيان ىكارکث " ىحغیؼ ةؼ ىٍْاداری جأدیؼ دارای جِْغ ازؼای دؿحؼؿی، وری، ةِؼه ةٍاةؼايً

 ارجتاط دارای ىحغیؼُای ٌيايیو؛ ىكاُغه را اٌغ داقحَ كؼار ىٍْادار جتاطار داىٍة در کَ ىـحلم ىحغیؼُای از ُؼيك جأدیؼ قغّت جّاٌیو ( ىی7قکم)

 جأدیؼ وؼيب ةا وری ةِؼه و 47/0 جأدیؼ وؼيب ةا جِْغ ازؼای ،74/0 جأدیؼ وؼيب ةا دؿحؼؿی: از ّتارجٍغ اُيیث و جأدیؼ قغّت جؼجیب ةَ ىٍْادار،

45/0. 

 

 
 (6قکم)

 
 (7قکم)
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 مذل برازش ( نتایج3جذول)
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 مقایسه و پيطنهادات و بحث
 درک ارزش ةؼ قغه، درک کیفیث ای، زٌسیؼه ُای فؼوقگاه در کَ داد ٌكان( 1394)ُيکاراٌف و رٌستؼيان جضلیق پژوُف ُای يافحَ

 ظؼيغ كنغ ةؼ ُيچٍیً و كحؼیى روايث ةؼ قغه درک ارزش آن ةؼ افؽون. گػارد ىی ادؼ ىسغد ظؼيغ كنغ و ىكحؼی روايث ةؼ ُيچٍیً و قغه

 كؼار قغه درک کیفیث كانب در ظغىات کیفیث صاوؼ جضلیق در کَ گػارد ىی ادؼ ىسغد ظؼيغ كنغ ةؼ ىكحؼی روايث. گػارد ىی ادؼ ىسغد

 و ىذتث جغدیؼ ةؼ دو ُؼ جضلیق دو ايً زيؼا داٌـث ُيؼاؿحا و ُيـّ را جضلیق دو ايً ٌحاير آىغه ةغؿث ٌحاير ةا جّان ىی ٌِايث در و گؼفحَ

 ةَ ٌیؽ ىكحؼيان ىكارکث ىحغیؼ صاوؼ جضلیق در کَ ٌيّد جّزَ ةايغ ٌیؽ ٌکحَ ايً ةَ اىا دارٌغ جأکیغ قغه درک ارزش ةؼ ظغىات کیفیث ىٍْادار

 کاراٌفُي و رٌستؼيان جضلیق ةَ ٌـتث ةیكحؼی زاىْیث از صاوؼ جضلیق گـحؼدگی ٌُؼ از نػا اؿث قغه گؼفحَ ٌُؼ در واةـحَ ىحغیؼ ٍّّان

 . اؿث ةؼظّردار

 ُيچٍیً. دارد وزّد ةؼٌغ ةَ ىكحؼيان وفاداری و ىكحؼيان روايث ، ةؼٌغ ُّيث و ةؼٌغ از قغه درک ارزش ىیان ىذتحی و دار ىٍْی راةٌَ

 و ىكحؼيان روايث ىكحؼيان، اّحياد و قغه درک ارزش ىكحؼيان، روايث و ةؼٌغ ارزش ىیان ىذتحی و ىٍْادار ارجتاط وزّد از صاکی ُا يافحَ

 و ةؼٌغ ُّيث ىیان ىٍْاداری راةٌَ جضلیق ايً در. دارد وزّد ىكحؼيان وفاداری و ةؼٌغ ةَ ىكحؼيان اّحياد ُيچٍیً و ةؼٌغ ةَ ىكحؼيان اّحياد

 ةا صاوؼ لیقجض ىلايـَ در ةاقغ ىی ُيـّ و ُيـان ٌـتحاً ٌحاير کَ ٌيّد اَِار جّان ىی صاوؼ جضلیق ىلايـَ در کَ ٌكغ يافث ةؼٌغ ةَ اّحياد

 .داٌـث يکغيگؼ ىکيم را جضلیق دو ايً جّان ىی اؿث صاوؼ جضلیق ةا ىٌاةق کَ(1393)ىضيغی و ىّىٍی جضلیق

 جادیؼ ةَ پژوُف ايً ٌحاير کَ اؿث ايً پؼداظث اّحياد واؿٌَ ةَ ظّدرو ظؼيغ كنغ ةؼ قغه درک ارزش جادیؼ ةؼرؿی ةَ( 1393)ؿانيی

 ىذتث جأدیؼ ةؼ صاوؼ جضلیق در زيؼا ةاقغ ىی صاوؼ جضلیق ٌحاير ظالف ٌحیسَ ايً کَ دارد اقاره ظؼيغ غكن و اّحياد ةؼ قغه درک ارزش ىٍفی

 .دارد جأکیغ ىكحؼيان ىكارکث و قغه درک ارزش ةؼ ظغىات کیفیث

 کٍٍغگان ىنؼف از ٌفؼی 248 ای ٌيٌَّ در روايث گؼی ىیاٌسی ةا اّحياد ةؼ قغه ادراک ريـك و قغه درک ارزش جادیؼ ةؼرؿی ىٍُّر ةَ

 جّزَ ةا ةهکَ قٌّغ ىی افؽايف ؿتب جٍِا ٌَ قغه ادراک ريـك کاُف و قغه ادراک افؽايف کَ داد ٌكان آٌِا ىٌانْات ٌحاير. دادٌغ اٌسام جايّاٌی

 کاُف و اداّحي و قغه درک ارزش ةیً ىذتث راةٌَ ىیؽان افؽايف ىٍُّر ةَ روايث افؽايف دٌتال ةَ ةايغ ُا قؼکث روايث، ىیاٌسی ٌلف ةَ

 و دارد يکـاٌی ٌحاير ٌـتحاً صاوؼ جضلیق ةا ىلايـَ در( 2013)چاٌگ و چً جضلیق ٌحاير کَ ةاقٍغ اّحياد و قغه درک ريـك ىٍفی راةٌَ ىیؽان

 را جضلیق دو ايً جّان ىی اٌغ گؼفحَ ةکار جضلیق دو ايً کَ ىحغیؼُايی ةَ جّزَ ةا ُيچٍیً. داٌـث ُيؼاؿحا و ُيـّ را ٌحاير جّان ىی ُيچٍیً

 .داٌـث ٌیؽ ىکيم

 :ُای فؼویَ ةَ جّزَ ةا

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ قغه درک ارزش ةؼ جِْغ ازؼای•

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ ىكحؼيان ىكارکث ةؼ جِْغ ازؼای•

 ظٌَّ فؼوقگاه ؿازان جنيیو و ىـئّنیً ىغيؼان، ةَ ىكحؼيان ىكارکث و قغه درک ارزش ةؼ جِْغ ازؼای ىٍْادار و ىذتث جأدیؼ ةَ جّزَ ةا

 گؼدد ىی پیكٍِاد ظٌَّ ةَ

 .قّد ّيم ىكحؼيان ةَ فؼوقگاه جِْغات کهیَ کَ ٌيايٍغ رفحار ای گٌَّ ةَ ؿازان جنيیو و ىغيؼان.1

 . ةؼدارٌغ گام زِث ايً در و پؼداظحَ ىكحؼيان ٌیازُای درک ةَ ظٌَّ ةَ ظٌَّ فؼوقگاه کارکٍان کهیَ ظغىث ويً ُای آىّزش ًی. 2

 .ةؼدارٌغ گام ىـیؼ ايً در کاری اوكات ؿؼاؿؼ در و داقحَ جأکیغ جِْغات ةَ ّيم ةؼ نیًىـئّ کهیَ.3

 فؼمث اونیً در آٌان ٌیازُای کهیَ جا ٌيايٍغ جالش و ةؼدارٌغ گام ٌیازُا کهیَ رفِ در و ٌيّده ةٍغی دؿحَ را ىكحؼيان کهیَ ٌیازُای جا. 4 

 . قّد ةؼآورده

 جا ةايغ ٌیؽ کارکٍان و ُـحٍغ کارقان پیگیؼ ىحِْغ و ىـئّل افؼادی کَ ٌيايٍغ صؾ ىكحؼيان کَ ايٍغٌي رفحار ىكحؼيان ةا ای گٌَّ ةَ. 5

 .  ٌيايٍغ جالش ىكحؼيان رفِ زِث در ٌحیسَ صنّل

 : ُای فؼویَ ةَ جّزَ ةا

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ قغه درک ارزش ةؼ وری ةِؼه•

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ ىكحؼيان ىكارکث ةؼ وری ةِؼه•

 ةاةم ظٌَّ ةَ ظٌَّ فؼوقگاه ىـئّنیً ىغيؼان، ةَ ىكحؼيان ىكارکث و قغه درک ارزش ةؼ وری ةِؼه ىٍْادار و ىذتث جأدیؼ ةَ جّزَ اة

 :گؼدد ىی پیكٍِاد
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 زىان ةَ ٌـتث کارکٍان ّيهکؼد جيؼيً ةا جا ٌيايٍغ ريؽی ةؼٌاىَ ُيچٍیً و دٍُغ افؽايف آىّزش ةا را کارکٍان ّيهکؼد دكث و مضث.1 

 .گؼدد ةِیٍَ قغه ؼفم

 کارکٍان ةَ اظحیار جفّيه ةا. 3. ٌيايٍغ پیگیؼی ٌِايی صنّل جا را ىضّنَ اىّر کهیَ جا ٌيايٍغ جالش ةايغ ظٌَّ ةَ ظٌَّ فؼوقگاه کارکٍان. 2

 .ٌيايٍغ پیاده را ىلحىی اّيال و رفحار ىعحهف قؼايي در جا داده ّيم آزادی ُا آن ةَ

 .  ةؼدارٌغ گام ؿازىان ىأىّريث راؿحای در کارکٍان کهیَ جا ٌيّده قفاف کارکٍان ةؼای را ؿازىان ىأىّريث جا.4 

 :ُای فؼویَ ةَ جّزَ ةا

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ قغه درک ارزش ةؼ دؿحؼؿی•

 .دارد ىٍْاداری جادیؼ ىكحؼيان ىكارکث ةؼ دؿحؼؿی•

 ظٌَّ فؼوقگاه گیؼٌغگان جنيیو و ىـئّنیً ىغيؼان، ةَ حؼيانىك ىكارکث و قغه درک ارزش ةؼ دؿحؼؿی ىٍْادار و ىذتث جأدیؼ ةَ جّزَ ةا

 :گؼدد ىی پیكٍِاد ظٌَّ ةَ

 ىٌْهی ةا يا ةالفامهَ، ةحّاٌٍغ ىكحؼيان جا ٌيايٍغ ٌنب ای گٌَّ ةَ را پالکاردُا و راٍُيا کارکٍان ُيچٍیً و ازٍاس ةٍغی ًتلَ و ُا غؼفَ.1

 ىكحؼيان ةیكحؼ ىكارکث ىّزب ٌِايث در و ىكحؼيان روايث ىّزب ّيم ايً زيؼا ٌيايٍغ ثدرياف فؼوقگاه از را ظّد ظغىات و ىضنّالت اٌغکی،

 .قٌّغ ىی فؼوقگاه ارزش درک و

 اؿحفاده فؼوقگاه ىضنّالت و ظغىات از راصحی ةَ ةحّاٌٍغ زاىَْ از ككؼ ايً جا گؼدد ًؼاصی ىْهّنیً و ؿانيٍغان ةؼای رفاُی اىکاٌات. 2 

 . ٌيايٍغ

 .گؼدٌغ جْتیَ و ٌنب کٍٍغ ىی راٍُيايی را ىكحؼيان ةِحؼ کَ زغيغی ّالئو.3
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