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چکیده
تؿیاضی اظ هحمماى تیاى زاقتِ اًس وِ ّن هسیطیت ویفیت خاهغ( ّ ٍ ) TQMن یازگیطی ؾاظهاًی هی تَاًٌس تغَض هؤإرط ٍ
هٌحصط تِ فطز ًَآٍضی ضا اضتماء زٌّس  .تا ایي ٍخَز  ،ایي ؾإال تالی هی هاًس وِ آیا ضاتغؤِ ای تؤیي  ٍ TQMیؤاز گیؤطی
ؾاظهاًی ٍخَز زاضز .ایي تحمیك زاضای زٍ ّسف ػوسُ اؾت )1 :تؼییي ضٍاتظ تیي  ، TQMیازگیطی ؾاظهاًی ٍ ًؤَآٍضی )2
آظهَى یه هسل پیكٌْازی وِ ضاتغِ هیاى  ، TQMیازگیطی ؾاظهاًی ٍ ًَآٍضی ضا اظ عطیك تطضؾی تدطتی تكطیح وٌؤس.
ایي تحمیك تا زض ًظط گطفتي ًوًَِ ای اظ قطوت ّای صٌؼتی ٍتا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ تِ گطزآٍضی زازُ ّا ،ؾپؽ تِ تطضؾی
ؾِ فطضیِ ٍ آظهًَْای هسل پیكٌْازی پطزاذتِ اؾت .یافتِ ّای اصلی ایي تحمیك تصَضت ظیط هی تاقٌس)1 :آًالیع ّای هسل
هؼازالت ؾاذتاضی(ً )SEMكاى هی زّس وِ هسل  TQMؤ یازگیطی ؾاظهاًی ؤ ًَآٍضی  ،زاضای هیعاى تطاظًسگی لاتؤ
لثَلی اؾت  TQM )2زاضای تأریطات چكوگیط ٍ هثثتی تط یؤازگیطی ؾؤاظهاًی اؾؤت ٍ  ٍ TQM )3یؤازگیطی ؾؤاظهاًی
زاضای تأریط چكوگیط ٍ هثثت تط ًَآٍضی ّؿتٌس.
واژگان کلیدی :هسیطیت ویفیت خاهغ ،یازگیطی ؾاظهاًی ًَ ،آٍضی ،هسل هؼازالت ؾاذتاضی.

فصلٌاهِ هسیطیت صٌؼتی زاًكىسُ ػلَم اًؿاًی ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی
ٍاحس ؾٌٌسج  -ؾال ّكتن  /قواضُ / 26ظهؿتاى 1392

تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر نوآوری
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 -1مقدمه
تؿیاضی اظ هحمماى اظْاض زاقتِ اًس وِ اؾتطاتػی هسیطیت ویفیت خاهغ ( )TQMتغَض تالمَُ یه اتعاض هفیس زض تطٍیح یازگیطی ٍ
افعایف هعیت ضلاتتی قطوت هی تاقس (. ) Martinez & et al. ,2008ؾطػت تاالی تغییطات زض تاظاض ًیاظهٌس تَؾؼِ ًَآٍضی
تىٌَلَغی اؾت ٍ عَل ػوط وَتاُ هحصَالت هساٍهاً هعیت ضلاتتی ضا تِ چالف هی وكاًس(.) Baker & Sinkula , 2004
تطذی هحمماى اظْاض زاقتِ اًس وِ تَاًایی یازگیطی هی تَاًس لاتلیت ًَآٍضی ؾاظهاًی ضا تطغیة وٌس ٍ یه هعیت ضلاتتی ضا زض
هحیظ ّای آقفتِ ( هتالعن ) حفظ وٌس(.)Bontis & et al., 2002
ی ازگیطی تاػث اضتماء فؼالیت ّای ًَآٍضی هی قَز  ٍ ،ویفیت ػاه تؼییي وٌٌسُ هَفمیت زض هحیظ ّای ضلاتتی اؾت .زض ًتیدِ
الساهاتی هی تَاًس هساٍهاً تا تَلیس هدسز هحصَالت ٍ ویفیت هسیطیتی یه هعیت ضلاتتی ضا حفظ وٌٌس ( & Hendricks
.)Singhal, 2001
تطذی هغالؼات تیاًگط یه ضاتغِ تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ ًَآٍضی ّؿتٌس ،زض ًتیدِ ّن هسیطیت ویفیت خاهغ ٍ ّن یازگیطی
ؾاظهاًی هی تَاًس تغَض هٌحصط تِ فطز ٍ تغَض هَرطی تاػث اضتماء ًَآٍضی گطزًس  .ایي تحمیك تِ زًثال ایي اؾت وِ ضاتغِ تیي
هسیطیت ویفیت خاهغ ،یازگیطی ؾاظهاًی ٍ ًَآٍضی ضا زض خاهؼِ آهاضی هَضز ًظط هَضز تطضؾی لطاض زّس ( & Treziovski
.)Samson , 2002
ضّیافت ّای گًَاگَى زض هَضز هفَْم هسیطیت ویفیت خاهغ هٌدط تِ تؼاضیف هتفاٍت قسُ اؾت وِ اقاضُ زاقتِ اًس هسیطیت
ویفیت خاهغ یه ضّیافت هسیطیتی اؾت وِ تِ ویفیت هتوطوع اؾت ٍ ّسفف تْثَز ارط تركی ٍ اًؼغاف پصیطی ؾاظهاًی اؾت.
تطذی هغالؼات تیاى زاقتِ اًس وِ هسیطیت ویفیت خاهغ هحصَالت تا ویفیت تاال ضا تَلیس هی وٌسّ ،عیٌِ ّا ضا واّف هی زّس،
ضضایت هكتطیاى ٍ واضهٌساى ضا افعایف هی زّس ٍ ػولىطز هالی ضا تْثَز هی تركٌس ( .)Easton & Jarrell , 2006
هحمماى تیاى زاقتٌس وِ ٍلتی وِ ّوِ اػضا اظ ًتایح قٌاذتی ٍ هسل ّای شٌّی هكتطن خسیس ،قاه فطایٌسّای واضی ٍ قغ
ّای فطزی آگاُ هی گطزًس ؛ یازگیطی ؾاظهاًی گؿتطـ هی یاتس .تٌاتطایي ،یه فطٌّگ یازگیطی وِ زض آى افطاز تا ّوسیگط واض
هی وٌس  ،هی تَاًس یه ؾاظهاى ضا تا پطٍضـ ٍ حفظ یه ؾیؿتن ایداز زاًف هَضز حوایت لطاض زّس .یازگیطی ؾاظهاًی یه
فطایٌس ایداز فطم ّا ٍ زاًف ؾاظهاى زض زض یه فطٌّگ ؾاظهاًی اؾت وِ ارط تركی ؾاظهاًی ضا تا تْثَز هْاضت ّای اًؿاًی
ایداز ٍ زگطگَى هی وٌس (.)Wang & et al., 2007
هغالؼاتی اقاضُ زاقتِ اًس وِ اظ آًدا وِ یه قطوت ًوی تَاًس تِ یه ٍضؼیت ػالی پایساض تطؾس  ،آًْا ًیاظهٌس یازگیطی هؿتوط
ٌّگام ضؾیسى تِ تطتطی ویفیت ّؿتٌس TQM .تغَض زلیمی تا یازگیطی ؾاظهاًی هطتثظ اؾت ٍ یازگیطی ؾاظهاًی ضاهی تَاى
تؼٌَاى یه هحصَل هَضز اًتظاض  TQMتیاى وطزّ .وچٌیي ایي هغالؼات ارثات هی وٌٌس وِ ٌّگام اخطای اصَل ،TQM
قطوت ّا تایس تِ یازگیطی زض ؾِ هطحلِ هتوطوع گطزًس :ؾغَح فطزی ،گطٍّی ٍ ؾاظهاًی .ایي فطایٌس افطاز ضا تا اعالػات ٍ
تىٌیه ّای خسیس آقٌا هی ؾاظز ٍ تِ گطٍّْای ؾاظهاًی زض تىوی پطٍغُ ّا ٍ تَظیغ زاًف هطتَعِ ووه هی وٌس ( Senge ,
.)2000
واضتطز اصَل ّ TQMوچٌیي تِ ؾاظهاى ووه هی وٌس وِ تِ عَض هَفك  TQMضا تِ واض هی گیطًس هی تَاًٌس تِ آؾاًی
فطٌّگ ّای ضا تَؾؼِ زٌّس وِ تاػث تطٍیح تمؿین زاًف هی گطزز .قطوت ّا تا اخطای  TQMتوای زاضًس تا ًؿثت تِ قطوت
ّای زیگط تیكتط یاز تگیطًس .تٌاتطایي ایي هغالؼات تیاى هی زاضًس وِ  TQMیه تأریط هثثت تط یازگیطی ؾاظهاًی زاضز
( )Barrow, 2003
ًَآٍضی هی تَاًس زض ؾِ حیغِ گؿتطزُ اتفاق افتس  :هحصَالت  ،فطایٌسّا ٍ ؾاظهاى ّا ٍ ،یه ایسُ  ،هحصَل یا فطایٌس ،ؾیؿتن یا
ٍؾیلِ ای اؾت وِ تطای یه فطز  ،یه گطٍُ اظ هطزم یا قطوت ّا  ،یه ترف صٌؼتی یا یه خاهغ تغَض و  ،خسیس للوساز
هی گطززًَ .آٍضی ؾاظهاًی تَؾؼِ ٍ واضتطز ایسُ ّا ،ؾیؿتن ّا ،هحصَالت یا تىٌَلَغی ّای خسیس ضا تطویة هی وٌس .زض
تاظاضّای ضلاتتی ،هَؾؿات التصازی تایس زاًككاى ضا زض اتراش هحصَالت ٍ تىٌَلَغی خسیس افعایف زٌّس ٍ ،تغَض هؿتوط ایي

تأریط هسیطیت ویفیت خاهغ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تط ًَآٍضی زض قطوت ّای صٌؼتی
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زاًف ضا تا ّوِ واضهٌساى تمؿین وٌٌس .تط اؾاؼ فاوتَضّای زاذلی ؾاظهاى ،هاّیت ًَآٍضی هی تَاًس قاه ًَآٍضی فٌی ،هحصَل
ٍ فطایٌس تاقس (.) Damanpour, 2007
هغالؼات تؿیاضی ًكاى هی زٌّس وِ یازگیطی ؾاظهاًی تاظزُ ػیٌی اظ عطیك ظطفیت تاالی زاًف تاػث اضتماء ًَآٍضی
هی قَزًَ .آٍضی اغلة اظ وؿة زاًف زض ترف تحمیك ٍ تَؾؼِ ( ٍ )R&Dزیگط ٍاحسّای قطوت ضیكِ هی گیطز .تَاًایی
یازگیطی واضهٌساى ،خصب ٍ ّواًٌس ؾاظی اعالػات زاذلی ضا افعایف هی زّسّ .وچٌیي تَاًایی یه ؾاظهاى ضا تطای یازگیطی
تْثَز هی تركس ٍ تاػث اضتماء ؾَزهٌسی ،واضآهسی ٍ لاتلیت ّای فؼالیت ًَآٍضی هی گطزز ،قطوت ّای تا توای یازگیطی
هی تَاًٌس هحیظ تیطًٍی ضا تطای پاضازاین ّای تىٌَلَغی خسیس تطضؾی وٌٌس وِ ایي اهط هٌدط تِ ًَآٍضی هی گطزز .ػالٍُ تطایي،
ذَز ًَآٍضی تِ یه فطآیٌس تطای ح هكىالت هَخَز تثسی هی گطزز .ح هكى یه فطایٌس یازگیطی اؾت وِ اًَاع زاًف
گًَاگَى ضا تا ّن یىپاضچِ هی ؾاظز ٍ تؼٌَاى پایِ ٍ اؾاؼ تطای ایداز زاًف تثسی هی گطزز .وؿة زاًف خسیس هٌثغ اصلی
ًَآٍضی اؾت .تطذی هغالؼات تدطتی یه ضاتغِ هثثت ضا تیي ایداز زاًف خسیس ٍ ػولىطز یه قطوت ارثات هی وٌٌس .ایي هغالؼِ
پكٌْاز هی وٌس وِ اضتماء یازگیطی ؾاظهاًی تاػث تْثَز لاتلیت زاًف ٍ ًَآٍضی هی گطزز (.)Tasi, 2000
هؼطفی ٍ هغطح وطزى  TQMتاػث ایداز فطٌّگ ٍ ؾیؿتن ؾاظهاًی هی گطزز وِ ًَآٍضی ضا اضتماء هی تركس  .هغالؼات تدطتی
پیكیي تیاى هی زاضًس وِ هؼطفی ٍ هغطح وطزى  TQMتغَض هثثتی تط ًَآٍضی تأریط هی گصاضز .تَخِ هكتطی  ،هسیطیت /
ضّثطی ،تَخِ ویفیت ،تَخِ واضهٌساى تَخِ فطایٌس ٍ تْثَز هؿتوط TQMفاوتَضّای حیاتی زض هَفمیت ًَآٍضی تَزًس ( Kanji,
.)1996
تطذی ًیع یه ضاتغِ تیي ًَ ٍ TQMآٍضی ضا قٌاؾایی وطزًس ٍ ًكاى زازًس وِ  TQMتاػث افعایف ًَآٍضی هی گطزز.
ؾطاًدام ،تؼْس یه هسیطیت تاال ٍ هكاضوت واضهٌساى ّوچٌیي یه اهط حیاتی زض هَفمیت ًَآٍضی ؾاظهاًی هی تاقس .زض ًتیدِ،
ایٌىِ تكىیالت التصازی ترَاٌّس  TQMضا هؼطفی وٌٌس یا ًِ تغَض هؿتمین تط ًَآٍضی تأریط هی گصاضًس ( & McAdam
.)Armstrong, 2005
هسیطیت ویفیت ًِ تٌْا یه اؾاؼ هْن زض تَؾؼِ ًَآٍضی اؾت .تلىِ ّوچٌیي ًمف یه واتالیعٍض ولیسی ضا زض فطایٌس ًَآٍضی
ایفاء هی وٌس .تغَض ذالصِ تؿیاضی اظ هحمماى وِ تِ هغالؼِ هسیطیت ًَآٍضی پطزاذتِ اًس تیاى هی زاضًس وِ تافت هسیطیت ًَآٍضی
هكاتِ  TQMاؾت ٍ تا آى ّوثؿتگی زاضزً TQM .یاظهٌس یه فطٌّگ ؾاظهاًی تط اؾاؼ اػتواز ٍ اقتطان زاًف اؾت
(.) Conner & Prahald, 2009
تٌاتطایي تا تَخِ تِ هغالة شوط قسُ فطضیِ ّای تحمیك حاضط ضا هی تَاى تِ صَضت ظیط تیاى ًوَز:
 1ؤ هسیطیت ویفیت خاهغ تِ عَض هثثتی تا یازگیطی ؾاظهاًی اضتثاط زاضز.
2ؤ یازگیطی ؾاظهاًی تِ عَض هثثتی تا ًَآٍضی زض اضتثاط اؾت.
 3ؤ هسیطیت ویفیت خاهغ تِ عَض هثثتی تا ًَآٍضی زض اضتثاط اؾت.
ایي تحمیك تاریط هسیطیت ویفیت خاهغ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی ضا تط ًَآٍضی تطضؾی هی وٌس .تحث اصلی ایي اؾت وِ هسیطیت
ویفیت خاهغ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تِ عَض چكوگیطی ًَآٍضی ضا تحت تأریط لطاض هی زٌّس ٍ ّوچٌیي هسیطیت ویفیت خاهغ زاضای
تأریطات چكوگیط ٍ هثثتی تط یازگیطی ؾاظهاًی اؾت .قى قواضُ ( ،)1هسل هفَْهی تحمیك ٍ ضاتغِ هتغیطّا ضا ًكاى هی زّس.
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 -7مواد و روش ها
زض تحمیك حاضط تا تَخِ تِ ایٌىِ تأریط هسیطیت ویفیت خاهغ تط یازگیطی ؾاظهاًی ٍ ًَآٍضی ؾٌدیسُ هیقَز ٍ زض ٍالغ ًَع ضٍاتظ
هَضز تطضؾی ػلت هؼلَلی هیتاقس پؽ هیتَاى گفت وِ تحمیك حاضط اظ ًَع ػلیّ-وثؿتگی هیتاقس .ضوٌاً چَى اظ ًتایح
تحمیك هَضز ًظط هیتَاى زض قطوت ّای صٌؼتی اؾتفازُ وطز ،هیتَاى گفت وِ تحمیك تط هثٌای ّسف ،واضتطزی اؾت .اظ آًدا
وِ هسیطاى تاال اعالػات هَرمی ضا زض هَضز ذصَصیات پایِ هحیغی ٍ ؾاظهاًی ؾاظهاى ّایكاى اضائِ زٌّس  ،هسیطاى اضقس قطوت
ّا هٌاؾة تطیي هٌاتغ اعالػاتی ضا تطای ایي هغالؼِ اضائِ هی وٌٌس ( .)Mintzberg & Waters, 1985تٌاتطایي زض تحمیك
حاضط خاهؼِ آهاضی قاه هسیطاى اضقس یا ضؤؾای قطوت هیتاقس ٍ ایي افطاز اظ قطوت ّای صٌؼتی اؾتاى ایالم اًتراب قسُ
اًسً .وًَِ ّا تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تصازفی ؾازُ اًتراب قسُ اًس .چَى اظ تىٌیه هؼازالت ؾاذتاضی اؾتفازُ قسُ اؾت
لصا حدن ًوًَِ تِ ایي صَضت هحاؾثِ هی قَز.
 15(الی ×)10تؼساز هتغیطّا  -حدن ًوًَِ
 15(45الی3 ×)10حدن ًوًَِ
ضوٌا گطفتي  15هَضز تِ اظای ّط هتغیط زض هسل هؼازالت ؾاذتاضی هٌغمی تِ ًظط هی ضؾس ٍ پػٍّكگطاى هی تَاًٌس حدن گطٍُ
ًوًَِ ضا تا  5هَضز واّف زاز ،زض ًتیدِ حدن ًوًَِ تحمیك حاضط ،تطاتط  45هیتاقس)Hidarali, 2005 ).
تحمیك حاضط اظ ًَع تحمیمات هیساًی اؾت ٍ ضایح تطیي تىٌیه خوغ آٍضی زازُ زض ایي ًَع تحمیمات اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ هی
تاقس .لصا اتعاض گطزآٍضی اعالػات ،پطؾكٌاهِ ای اؾتاًساضزتطاؾاؼ همالِ یَاى ٌّگ ٍ ّوىاضاى تَزُ وِ قاه 37ؾإال هی تاقس
وِ 15ؾَال هطتَط تِ هسیطیت ویفیت خاهغ 10 ،ؾَال هطتَط تِ یاز گیطی ؾاظهاًی ٍ12ؾَال هطتَط تِ ًَآٍضی هی تاقس .ضوٌا
ّوِ ؾَاالت تطاؾاؼ عیف  7گعیٌِ ای لیىطت عطاحی قسُ اًس) Hung & et al., 2010(.
خْت اضظیاتی ضٍایی اتعاض تحمیك حاضط ؾإاالت تط اؾاؼ هسل تحلیلی پػٍّف عطاحی قسُ اًس.
زض تحمیك حاضط تطای تطضؾی پایایی اتعاض اظ هیعاى آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ًتایح ػثاضتٌس اظ:
هسیطیت ویفیت خاهغ ،0/82 :یازگیطی ؾاظهاًی ًَ ٍ 0/813آٍضی ٍ 0/79آلفای وطًٍثاخ و تطاتط 0/806هی تاقس.
تا تَخِ تِ ًَؾاًات آلفای وطًٍثاخ وِ تیي  1 ٍ 0هی تاقس ٍ ًتایح تسؾت آهسُ زض هَضز پطؾكٌاهِ هیتَاى گفت وِ ؾإاالت
پطؾكٌاهِ اظ پایایی ذَتی تطذَضزاض تَزُ اؾت.
تطای تدعیِ ٍ تحلی زازُ ّا ضٍـ ّای هرتلفی ٍخَز زاضز .زض تحمیك حاضط تا تَخِ تِ واضتطز هؼازالت ؾاذتاضی ،اتتسا اضتثاط
تیي هتغیطّای هىٌَى تا ضطیة تتا تطآٍضز هی قَز .زض حمیمت تا ایي واض تِ عَض ّوعهاى ولیِ ضطائة ضگطؾیَى چٌسگاًِ هحاؾثِ
هی قَز ،ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ تؿت  tهؼٌازاضی ضطیة تتا تسؾت آهسُ ٍ هؼازالت ؾاذتاضی تیي هتغیطّا تسؾت ذَاّس آهس.
1
لث اظ اًدام تدعیِ ٍ تحلی ًْایی ٍ هسل یاتی هؼازالت ؾاذتاضی اتتسا قاذصْای تطاظًسگی هسل تَؾظ ًطم افعاض لیعضل
هحاؾثِ قسُ ٍهیعاى تطاظًسگی هسل تا اؾتفازُ اظ تؿت وای زٍ هكرص قسُ اؾت (.)Bollen, 2002
Lisrel
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زضایي تحمیك اتتسا تؼس اظ ضؾن هسل تَؾظ تطًاهِ path diagramتا اؾتفازُ اظ تطًاهِ  prelisقاذص ّای هَضز ًظط تطای
تطاظـ هسل هحاؾثِ قسُ اًس.ؾپؽ تا تسؾت آهسى هسل اًساظُ گیطی تا اؾتفازُ اظضطائةٍ اؾتفازُ اظ تؿت  tزض هسل ؾاذتاضی
فطضیِ ّا هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اًس.
تطای اًساظُ گیطی هسل ،قاذص وای زٍ اٍلیي قاذص تطای آظهَى ٍ تطاظـ هسل هی تاقس وِ همساض آى تطای هسل هَضز ًظط
تطاتط140/37هی تاقس ٍ تیاًگط تٌاؾة ذَتی تیي هسل ٍ زازُ ّا هی تاقس .زیگط قاذص ّا ػثاضتٌس اظ:
RMSEA= 0/0810 ، N NFI = 0/44 ، NFI =0 /48، AGFI =0/81 ،GFI =0 /101

اظ هیاى قاذص ّای شوط قسُ قاذص  GFIٍ RMSEAزاضای اّویت تیكتطی هی تاقٌس .قاذص  RMSEAتایس اظ
0/05ووتط تاقس ّط چِ ایي قاذص تِ ػسز صفط ًعزیىتط تاقس ًكاًِ تطاظـ ذَب هسل هی تاقس .قاذصً GFIیع تا ًعزیىتط
قسى تِ ػسز  1تطاظًسگی ذَب هسل ضا هكرص هی ًوایس .اها زض هطحلِ تؼسی قى ّای  4ٍ 3ٍ2تِ تطتیة هسل SEMهیعاى
تؿت t ٍ تطای هسل هَضز ًظط ضا ًكاى هی زٌّس ( .)Kelloway, 1995

قى قواضُ )2(:هسل SEM

قى قواضُ( :)3تطآٍضز ضطیة ّوثؿتگی
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قى قواضُ( :)4آظهَى t

تط عثك ذطٍخی لیعضل (هؼازالت ؾاذتاضی) هیعاى  تطای هتغیطّای هؿتم هحاؾثِ قسُ اؾت .ذطٍخی قاه هؼازالت ظیط
هی تاقس:
هؼازالت ؾاذتاضی
= 0/39 , R² = 0/61ذغای ٍاضیاًؽ هسیطیت ویفیت خاهغ * = 0/78یازگیطی ؾاظهاًی )(1
)(0/32
)(0/32
2/46
1/24
 = 0/23 R² =0/77ذغای ٍاضیاًؽ  ,هسیطیت ویفیت خاهغ * +0/45یازگیطی ؾاظهاًی *ًَ = 0/48آٍضی )(2
)(0/22
)(0/12
)(0/067
2/15
3/78
3/46

 -7نتایج و بحث
زض ایي ترف تا تَخِ تِ ضٍاتظ ؾاذتاضی تیي هتغیطّای تحمیك  ،هیعاى ضطایة ّثؿتگی ٍ آظهَى هؼٌازاضی تِ تطضؾی فطضیِ
ّای تحمیك پطزاذتِ هی قَز:
.3-1آظهَى فطضیِ اٍل() H1
زض هؼازلِ ) (1هیعاى ّوثؿتگی تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ویفیت خاهغ تطاتط 0/78هی تاقس وؤِ عثؤك آظهؤَى  t;2/46زض
ؾغح هؼٌازاضی 0/05پصیطفتِ قسُ اؾت .زض ًتیدِ ایي فطضیِ هَضز تأییس هی تاقس.
.3-2آظهَى فطضیِ زٍم()H2
زض هؼازلِ ) (2هیعاى ّوثؿتگی تیي ًَآٍضی زض ؾاظهاى ٍ هسیطیت ویفیت خاهغ تطاتط 0/45هی تاقسوِ تٌاتط آظهَى  t ;3/78زض
ؾغح هؼٌازاضی 0/05پصیطفتِ قسُ اؾت .زض ًتیدِ ایي فطضیِ هَضز تأییس هی تاقس.
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)H3(آظهَى فطضیِ ؾَم.3-3
 زضt;2/15 هؤی تاقؤس وؤِ تٌؤاتط آظهؤَى0/48 ( هیعاى ّوثؿتگی تیي ًَآٍضی زض ؾاظهاى ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تطاتط2) ِزض هؼازل
. زض ًتیدِ ایي فطضیِ هَضز تأییس هی تاقس.پصیطفتِ قسُ اؾت0/05 ؾغح هؼٌازاضی
تغییؤطات0/61  هی تاقس وِ ًكاى هی زّؤس0/61 ) زضهؼازلِ اٍل تطاتطR²( ُتط اؾاؼ هؼازالت ؾاذتاضی هیعاى ٍاضیاًؽ تثییي قس
(Error هتغیط یازگیطی ؾاظهاًی تَؾظ هتغیط هسیطیت ویفیت خاهغ تثییي هی قَز ٍ ًیع تالی تغییطات تِ ػٌَاى ذغای ٍاضیاًؽ
 هی تاقس وؤِ ًكؤاى0/77 ) زضهؼازلِ زٍم تطاتطR²( ُ ّوچٌیي هیعاى ٍاضیاًؽ تثییي قس.هكرص قسُ اؾت0/39  تطاتط تاvar)
تغییطات هتغیط ًَآٍضی زض ؾاظهاى تَؾظ زٍ هتغیط هسیطیت ویفیت خاهغ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تثییي هؤی قؤَز ٍ ًیؤع0/77 هی زّس
.هكرص قسُ اؾت0/23 ) تطاتط تاError var)تالی تغییطات تِ ػٌَاى ذغای ٍاضیاًؽ
ُتطای ؾِ هتغیط تیكتط تَز1/97  اظt هیعاى تؿت0/05 ّواى عَض وِ زض هؼازلِ ؾاذتاضی اٍل هكرص هی تاقس زضؾغح هؼٌازاضی
تٌاتطایي هی تَاى ًتیحِ گطفت هیاى هتغیط هؿتم (هسیطیت ویفیت خاهغ) ٍ هتغیطّؤای ٍاتؿؤتِ(یازگیطی ؾؤاظهاًی ٍ ًؤَآٍضی زض
.ؾاظهاى) ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز
:تاتَخِ تِ تحلی ّای اًدام قسُ یافتِ ّای تحمیك ضا تصَضت ظیط هی تَاى تیاى وطز
 تا تَخِ تِ ضطایة ّوثؿتگی زض هؼازالت ؾاذتاضی هی تَاى گفت ّط زٍ هتغیط هسیطیت ویفیت خاهغ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تؤط-1
.ًَآٍضی زض ؾاظهاى تأریط هثثت زاضًس
 تحلی ّا ًكاى هی زّس وِ هیعاى تأ ریط یازگیطی ؾاظهاًی تط ًَآٍضی لَی تؤط اظ تؤاریط هؤسیطیت ویفیؤت خؤاهغ تؤط ًؤَآٍضی-2
.هی تاقس
. هسیطیت ویفیت خاهغ یه ضاتغِ ی هؼٌازاض ٍ لَی تا یازگیطی ؾاظهاًی زاضز-3
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