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دزیافتی خدهات کیفیت ازتقاء بس زجوع ازباب هطازکت نقص بسزسی  

 (سسخس گوسک: هوزدی هطالؼه)
 

 2، اػظن هلکی 1 ههدی دازینی

  ػضَّیبت ػلوی گطٍُ هسیطیت زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس تطثت ربم،ایطاى 1
 زاًطزَی زوتطی هسیطیت هٌبثغ اًسبًی پژٍّطگبُ هٌْسسی ثحطاى ّبی عجیؼی ضبذع پژٍُ، اغفْبى، ایطاى 2

 

 چکیده

 اضتمبء ثط( ٍضفتبضی ضاثغْبی ظهبًی، احسبسی، فیعیىی، شٌّی، هطبضوت)ضرَع اضثبة هطبضوت تبحیط ثطضسی تحمیك، ایي اظ ّسف

 ٍ ذسهت اضائِ فطایٌس زض ضرَع اضثبة ّوىبضی ّبی هَلفِ تؼییي ثب تب ثبضس هی سطذس گوطن زض زضیبفتی ذسهبت ویفیت

 هَضَع، ازثیبت ٍ گطفتِ اًزبم هغبلؼبت اظ استفبزُ ثب سبظهبى، اًتظبضات ٍ ّب ضرَع اضثبة ػولىطز ثیي هَرَز ضىبف ضٌبسبیی

 -تَغیفی ًَع اظ  تحمیك ایي. وٌس اضائِ هَرَز ضىبف وبّص ٍ ثیطتط ّوىبضی ثِ هطارؼیي تطغیت رْت زض ضا ضاّىبضّبیی

 ًمل ٍ حول ّبی ضطوت ّبی ًوبیٌسُ ولیِ تَسظ هیساًی غَضت ثِ آى تىویل ٍ پطسطٌبهِ تىٌیه اظ استفبزُ ثب ٍ پیوبیطی

 ضٍش ٍ ًفط 115 هَضگبى فطهَل اظ استفبزُ ثب آهبضی ًوًَِ. ثبضس هی( آهبضی ربهؼِ)گوطوی وبضگعاضاى ٍ وبضهٌساى ٍ الوللی ثیي

. ضسًس تحلیل ٍ تزعیِ استٌجبعی ٍ تَغیفی سغح زٍ زض Spss 16افعاض ًطم ثب ّب زازُ. ثبضس هی سبزُ تػبزفی گیطی ًوًَِ

 ّبی یبفتِ ًتبیذ. گطزیس تبئیس پیطٌْبزی ّبی فطضیِ ٍ استفبزُ فطیسهي ٍ ای ًوًَِ ته تی آظهَى اظ ّب فطضیِ آظهَى رْت

 اضتمبء ثب ظهبًی ٍ ای ضاثغِ ضفتبضی، شٌّی، احسبسی، فیعیىی، ّبی هطبضوت ثیي زاضی هؼٌی ضاثغِ ٍرَز اظ حبوی تحمیك

 .است ضسُ اضظیبثی تط هٌبست ًیع ویفیت ثبضس،اضتمبء ثیطتط هطبضوت ّطچِ وِ عَضی ثِ.هیجبضس ذسهبت ویفیت

 

 سطذس گوطن ضرَع، ،اضثبة هطبضوت ، ذسهبت ویفیتهای کلیدی:  واضه
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 هقدهه -1

 تبحیط تحت ًیع ضا پیططفتِ وطَضّبی التػبز ثلىِ تَسؼِ حبل زض وطَضّبی التػبز تٌْب ًِ  گطی تسْیل ٍ ضسى رْبًی اهطٍظُ

 تغییط هطتطیبى ضضبیت افعایص عطیك اظ ثیطتط هٌبفغ وست رْت سَز وطزى حساوخط اظ ضا ذَز توطوع سبظهبًْب،. است زازُ لطاض

 هحػَالت تحَیل ّبی ضیَُ ثِ ٍ ًىطزُ تَرِ تَلیس فطایٌسّبی ثِ تٌْب سبظهبًْب تب است ضسُ ثبػج ضلبثتی فطبضّبی. اًس زازُ

 چطوگیطی عَض ثِ  وبض ٍ وست سٌبضیَی گصضتِ زِّ زٍ عَل زض(2005 ، سج. )زاضًس هجصٍل ضا الظم ٍ وبفی تَرِ ًیع ذَز

 وبالّبی وٌٌسُ تَلیس ّبی سبظهبى سَی اظ حتی) ضست ثِ ذسهبت ثِ تَرِ اذیط، ّبی سبل زض ثٌبثطایي. است یبفتِ تغییط

 گبّی ٍ است آى اضائِ فطایٌس زض هطتطی حضَض ًیبظهٌس وِ است عَضی ثِ ذسهبت هبّیت. است گطفتِ لطاض تَرِ هَضز( هلوَس

 ّبی سبظهبى چٌیي زض (Bateson,2006)ثبضس ذسهت اضائِ ثطای هطتطی سَی اظ فؼبالًِ ّوىبضی هستلعم است هوىي

 تب ضَز ثبػج ذسهت، وٌٌسُ زضیبفت سَی اظ الظم ّوىبضی ػسم است هوىي ثبضٌس، هی هطتطی ّوىبضی ًیبظهٌس وِ ذسهبتی

 ّوىبضی ثِ هطتطیبى تطغیت رْت زض تالش ثٌبثطایي. ًجبضٌس آًْب ثِ ضبیستِ ٍ هغلَة ذسهبت اضائِ ثِ لبزض سبظهبى وبضوٌبى

 اضائِ) عطف زٍ ّط ضضبیت ثبػج اهط ایي. ثبضس ذسهبت ویفیت اضتمبء رْت زض هفیس ٍ هَحط گبهی تَاًس هی سبظهبى، ثب غویوبًِ

. زاضت ذَاّس ّوطاُ ثِ سبظهبى ثطای ضا( … ٍ ثمبء ، سَزآٍضی) هستی ثلٌس هٌبفغ ٍ ضَز هی( ذسهت وٌٌسُ زضیبفت ٍ وٌٌسُ

(Armstrong ,1995) 

گوطن ًیع اظ رولِ سبظهبى ّبیی است وِ ثطای اضائِ ذسهت، ًیبظهٌس ایفبی هٌبست ًمص ٍ ّوىبضی فؼبل اضثبة ضرَع هی ثبضس. 

لبزض ثِ اضائِ ذسهت ًوی ثبضس. ثسیبض اتفبق هی افتس وِ زٍ فطز ثِ عَضی وِ گبّی زض غَضت ػسم ّوىبضی اضثبة ضرَع، سبظهبى 

یىی اظ ) (Barnes and etal,2000 هرتلف زض تطذیع یه وبال اظ یه گوطن ذبظ، ذسهبت هتفبٍتی ضا زضیبفت هی وٌٌس.

تطذیع ًوبیس. ػلی آًْب زض هست وَتبّی وبالی ذَز ضا تطذیع وطزُ ٍ زیگطی ضبیس هبُ ّب عَل ثىطس تب ثتَاًس وبالی ذَز ضا 

ضغن ایٌىِ گوطن سبظهبًی زٍلتی است ٍ تٌْب سبظهبى ًبظط ثط اهط ٍضٍز وبال ثِ وطَض ٍ ذطٍد وبال اظ وطَض هی ثبضس، اهب ثِ زلیل 

سطػت ٍ ضلبثت ثسیبض ظیبز زض ثعضگطاُ تزبضت ثیي الولل، لعٍم تَرِ ثِ فطایٌس اضائِ ذسهت زض ایي سبظهبى اهطی الظم ٍ ضطٍضی 

هی ضسس. چِ ثسب اضائِ ذسهبت هغلَة اظ سَی چٌیي سبظهبًی ثتَاًس ثِ ػٌَاى هعیتی ثطای تَلیسوٌٌسگبى ٍ غبزض  ثِ ًظط

وِ زض گوطن ًیع ثرطی اظ فطایٌس تَلیس  اظ آًزبیی (Bettencourt,1997) وٌٌسگبى وطَض ایطاى اسالهی ثِ حسبة آیس.

ص اظ ًمغِ ًظط هىتت زٍم ثِ هَضَع پطزاذتِ هی ضَز. ایٌىِ آیب ذسهت ثط ػْسُ اضثبة ضرَع گصاضتِ ضسُ است، زض ایي پژٍّ

 اضثبة ضرَع ّب هی تَاًٌس زض زضیبفت ذسهبت ثْتط اظ سبظهبى ًمص زاضتِ ثبضٌس، ٍ آیب ثِ ًحَ هغلَثی ایي ًمص ضا ایفب هی وٌٌس.
(Baker and etal,1992) 

جطاى ًبپصیطی ضا ثط پیىطُ التػبزی ّط وطَض ٍاضز آٍضز. ، هی تَاًس ضطضّبی رگوطنثی تطزیس ّط گًَِ ضؼف زض ذسهبت ضسبًی 

 پیَستي ثِ سبظهبى تزبضت رْبًی، تالش زض رْت تَسؼِ غبزضات، ضاُ اًساظی وطیسٍض تطاًعیت اظ ذلیذ فبضس ثِ وطَضّبی

CIS ٍ اظرولِ …ٍ اتػبل وطَضّبی اضٍپبیی ثِ ذلیذ فبضس ٍ الیبًَس ٌّس ٍ وطَضّبی ّوسبیِ ایطاى،ایزبز گوطن الىتطًٍیه

سؼی زض ثْجَز ػولىطز ٍ اضائِ  ثِ ذَز رلت وطزُ اًس. هسبئلی ّستٌس وِ تَرِ هسئَلیي اهط ضا ثِ ایي سبظهبى، زض سبلْبی اذیط

زض ضاستبی تحمك ایي  (Bateson,1989) ذسهبت هغلَة ٍ ثِ هَلغ، اظ اّساف اغلی هسیطاى ارطایی زض ایي سبظهبى هی ثبضس.

ظیوی زض رْت تزْیع گوطوبت هرتلف ثِ سیستن ّبی ضایبًِ ای، آهَظش وبضوٌبى ٍاحساث اثٌیِ ّسف، سطهبیِ گصاضی ّبی ػ

 . گیطز اًزبم هی…هَضز الظم ٍ

ثبضس ٍ آًْب ّستٌس وِ ثِ ػٌَاى هىول  ّب هی غبفل اظ ایي وِ ثرطی اظ فطایٌس تَلیس ذسهت زض ایي سبظهبى ثط ػْسُ اضثبة ضرَع

لبثل تَرْی  تَاًس تبحیط ّطگًَِ وَتبّی اظ سَی اضثبة ضرَع زض اًزبم ٍظبیف هحَلِ هی. سوٌٌ سبظهبى زض تَلیس ذسهت ػول هی

ثیطتط تحمیمبت اًزبم گطفتِ  and etal,1993) (Arnouldضا ثط ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ اظ سَی ایي سبظهبى زاضتِ ثبضس.

زض هَضز ویفیت ذسهبت ثِ زًجبل ضٌبسبیی ػَاهل تبحیط گصاض ثط ویفیت ذسهبت اظ زیسگبُ زضیبفت وٌٌسُ ذسهت ثَزُ ٍ ووتط ثِ 

    زًجبل یبفتي پبسد ایي سَال وِ ؛ چطا افطاز هرتلف ذسهبت هتفبٍتی ضا اظ یه سبظهبى ٍ زض هَضز یه ذسهت ذبظ زضیبفت 

 [8] ثَزُ اًس. ضبیس پبسد ثِ ایي سَال زض عطف زیگط فطایٌس تجبزل ذسهت یؼٌی زضیبفت وٌٌسُ ًْفتِ ثبضس. ،هی وٌٌس
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 ّوىبضی ّبی هَلفِ تؼییي ثب تب زّس لطاض ثطضسی هَضز ػلوی تحمیك یه لبلت زض ضا هَضَع ایي است آى ثط حبضط پژٍّص لصا

 اظ استفبزُ ثب سبظهبى، اًتظبضات ٍ ّب ضرَع اضثبة ػولىطز ثیي هَرَز ضىبف ضٌبسبیی ٍ ذسهت اضائِ فطایٌس زض ضرَع اضثبة

 اضائِ هَرَز ضىبف وبّص ٍ ثیطتط ّوىبضی ثِ هطارؼیي تطغیت رْت زض ضا ضاّىبضّبیی هَضَع، ازثیبت ٍ گطفتِ اًزبم هغبلؼبت

 اظ تحمیك ایي زض.ثطزاضز اسالهی ایطاى وطَض التػبزی ًظبم ضىَفبیی ٍ تَسؼِ رْت زض وَچه ّطچٌس لسهی است، اهیس. وٌس

 ای،ظهبًی احسبسی،ضاثغِ فیعیىی، شٌّی، هٌبثغ)ضسُ شوط اٍل ثؼس ضص. است ضسُ استفبزُ 1 ضىل زض ضسُ اضائِ هفَْهی هسل

 ٍ ای ضفتبضی،ضاثغِ ّبی هتغیط  2001 سبل زض گطًٍطٍظ ّوچٌیي 2000ٍ سبل زض  ولیي ٍ ضٍزیِ تَسظ وِ هسل زض( ٍضفتبضی

 ثطای ّب ضرَع اضثبة وِ ّستٌس ّبیی هَلفِ زضثطگیطًسُ اًس، ضسُ هغطح ضرَع اضثبة هطبضت زیگط ّبی هَلفِ ثؼٌَاى ضا ظهبًی

 .وٌٌس هی اضائِ وٌٌسُ تبهیي ثِ هستمیوب ، ذسهت زضیبفت

 

 

 پژٍّش: هدل هفَْهی 1شكل

 

 پطوهص زوش -2
هی ثبضس.فطضیِ ربهؼِ آهبضی پیوبیطی ثب استفبزُ اظ تىٌیه پطسطٌبهِ ٍ تىویل آى ثِ غَضت هیساًی تَسظ  -ایي ثطضسی اظ ًَع تَغیفی

هی ثبضس وِ ایي هطبضوت زض لبلت فطضیِ ّبی فطػی  زاضز طیتبح یبفتیذسهبت زض تیفیهطبضوت اضثبة ضرَع ثط اضتمبء و اغلی ضبهل

 )هطبضوت شٌّی، فیعیىی، احسبسی، ظهبًی، ضاثغِ ای ٍ ضفتبضی( هَضز ثطضسی لطاض گطفت.ربهؼِ آهبضی، ولیِ ًوبیٌسُ ّبی ضطوت ّبی

 ػبزفی سبزُ هی ثبضس.ًفط ٍ ضٍش ًوًَِ گیطی ت115ٍ ًوًَِ آهبضی  سطذس حول ٍ ًمل ثیي الوللی ٍ وبضهٌساى ٍ وبضگعاضاى گوطوی

تی ته ًوًَِ ای ٍ .رْت آظهَى فطضیِ ّب اظ آظهَى تزعیِ ٍ تحلیل ضسًسزض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌجبعی  Spssزازُ ّب ثب ًطم افعاض

گطزیس.ّوچٌیي، ثِ هٌظَض تؼییي ضٍایی پطسطٌبهِ، اظ ًمغِ ًظطات ٍ پیطٌْبزات استبیس هزطة، هترػػبى ٍ وبضضٌبسبى  استفبزُفطیسهي 

هیعاى ضطیت اػتوبز ثب ضٍش آلفبی وطًٍجبخ . استفبزُ گطزیس ٍ رْت تؼییي پبیبیی آظهَى اظ ضٍش آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ گطزیس

 ،آهسُ است.1پطسطٌبهِ هحبسجِ ضس وِ ًتبیذ آى زض رسٍل30ثطای

 

 کیفیت خدمات
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 هحاسثِ پایایی پرسشٌاهِ )آلفای کرًٍثاخ( -1جدٍل 

 ضریة آلفای کرًٍثاخ
932/0 

 

 ثیطتط( وطًٍجبخ آلفبی حسالل) 7/0 اظ وِ است 932/0 ثب ثطاثط پطسطٌبهِ، ثطای وطًٍجبخ آلفبی پبیبیی ضطیت فَق، رسٍل ثِ تَرِ ثب

 ثبضس هی ثطذَضزاض ذَثی پبیبیی اظ ثطضسی هَضز پطسطٌبهِ ثٌبثطایي. ثبضٌس هی

 

 نتایج و ها یافته -3

پیص اظ ثطضسی هتغیطّبی تحمیك، ثِ هٌظَض آضٌبیی ثب ًحَُ پبسرگَیی ثِ سَاالت، ثِ ثطضسی سَاالت پطسطٌبهِ ثب استفبزُ اظ رساٍل ٍ 

ضبهل هطرػبت فطزی پبسد زٌّسگبى ثط اسبس  تَغیف آهبضی زازُ ّبی حبغل اظ ارطای پطسطٌبهًِوَزاضّبی فطاٍاًی پطزاذتِ ضس. ًتبیذ 

 ثِ ضطح شیل هی ثبضس. تؼساز زفؼبت تطذیع وبال تَسظ پبسد زٌّسگبى زض گوطنوبض ٍ سبثمِ ، هیعاى تحػیالت سي، رٌسیت،

 زضغس آًْب ظى هی ثبضٌس.6/2زضغس پبسد زٌّسگبى هطز ٍ  4/97 -

 ضس.سبل هی ثب 50سبل ٍ ووتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ گطٍُ سٌی ثبالی  30تب  21ثیطتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ گطٍُ سٌی  -

ثیطتطیي فطاٍاًی اظ ًظط تحػیالت ثِ افطاز زاضای هسضن زیپلن ٍ ووتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ زاضًسگبى هسضن فَق لیسبًس ٍ ثبالتط  -

 اذتػبظ زاضز.

سبل  2سبل ٍ ووتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ اضثبثبى ضرَػی است وِ ظیط  11ثیطتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ اضثبثبى ضرَػی است وِ ثیص اظ  -

 زض گوطن ضا زاضًس.  وبضبثمِ س

ثبض  30تب  21ثبض ٍ ووتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ اضثبثبى ضرَػی است وِ ثیي  40ثیطتطیي فطاٍاًی هطثَط ثِ اضثبثبى ضرَػی است وِ ثیص اظ  -

 وبال اظ گوطن تطذیع ًوَزُ اًس.

 َیت از ًظر پاسد دٌّدگاىهقایسِ ًتایج آهار تَصیفی سَاالت پرسشٌاهِ تر حسة درجِ اّویت ٍ اٍل -2جدٍل 

 درجِ اّویت ٍ اٍلَیت از ًظر پاسد دٌّدگاى

 )درصد فراٍاًی(
 ردیف سَال

 ذیلی

 زیاد
 زیاد

ًسثتا 

 زیاد
 هتَسط

ًسثتا 

 کن
 کن

 ذیلی

 کن

       اظُار ضذٌ تٍ گمرک تًسط ارتاب  یارائٍ  اطالػات درست در مًرد ارزش کاال
 رجًع

1 

        یتا تًجٍ تٍ وًع کاال اظُار ضذٌ تٍ گمرک از سً  حیارائٍ تؼرفٍ ء درست ي غح
 ارتاب رجًع

2 

        3 در مًرد کاال تًسط ارتاب رجًع ، در اظُاروامٍ راطالػاتیسا حیدرج غح

        4 یگمرک یىذَایارتاب رجًع در جُت اغالح فرا یسازوذٌ از سً طىُاداتیارائٍ پ

        5 ارتاب رجًع یکردن کامل ي مرتة اسىاد ي مذارک تٍ اظُاروامٍ از سً مٍیضم

        6 کاال تًسط ارتاب رجًع یاتیالزم جُت ارز طیفراَم آيردن ضرا

        7  ارتاب رجًع تٍ کارکىان گمرک یزمان از سً هیارائٍ اسىاد ي مذارک الزم در ايل

        8 . یتٍ مًقغ  تؼُذات تًسط ارتاب رجًع  تا تًجٍ تٍ قاوًن امًر گمرک یفایا

        9 . اظُاروامٍ میتىظ ًٌیي ض عیترخ ىذیکامل ارتاب رجًع تا فرا ییآضىا



 هسیطیت ٍ وبضآفطیٌیهغبلؼبت 

 20 -10، غفحبت 1395 تبثستبى، 1/2، ضوبضُ 2زٍضُ 

14 

 

 درجِ اّویت ٍ اٍلَیت از ًظر پاسد دٌّدگاى

 )درصد فراٍاًی(
 ردیف سَال

 ذیلی

 زیاد
 زیاد

ًسثتا 

 زیاد
 هتَسط

ًسثتا 

 کن
 کن

 ذیلی

 کن

        10 .ي مقررات غادرات ي ياردات یارتاب رجًع  تا قاوًن امًر گمرک ییآضىا

        11 غادرٌ یتخطىامٍ َا هیارتاب رجًع از آخر یمطالؼٍ ي آگاَ

        12 . پاسخ تٍ سًاالت کارکىان گمرک یترا یارتاب رجًع  از داوص کاف یترخًردار

        13 .گمرک هیمراجؼ ریاحترامثٍ حقًق سا

        14 .رفتار مًدتاوٍء ارتاب رجًع تا کارکىان گمرک

       اظُاروامٍ از  یارتاب رجًع تٍ َىگام تررس یرفتار غثًراوٍ از سً وطان دادن

 .کارکىان گمرک یسً
15 

        16 .  خاطر در کارکىان تًسط ارتاب رجًع ىانیاطم جادیا

        17 کاال عیاظُاروامٍ( حُت کاَص زمان ترخ  میدر اوجام کار)تىظ غیتسر

       مذت زمان در وظر گرفتٍ ضذٌ چُت خريج کاال از گمرک)طرح زمان  تیرػا
 (یسىج

18 

       تا مذت زمان  سٍیارتاب رجًع در مقا یافتیمطاتقت ارزش خذمت در سانیم
 آن خذمت افتیغرف ضذٌ جُت در

19 

        20 َمکاران در خػًظ وحًٌ ارائٍ خذمت در گمرک ریتٍ سا یاطالع رساو

        21 مثثت  داضته ارتاب رجًع از سازمان گمرک تیرَى

        22 .آوُا ازیارتاب رجًع َا  در غًرت و گریدرست تٍ د یَا ییارائٍء راَىما

       ضًاتط از  هیمتىاسة تا ا یکارکىان ي داضته اوتظارات یتا ضًاتط قاوًو ییآضىا

 . ارتاب رجًع یسً
23 

        24 ()ساماوٍ ًَضمىذیکیاستفادٌ از خذمات الکتريو ییتًاوا صیافسا

        25 (تخطىامٍ ،یتیتراوس یاػالم يغًل کاال افتیاستفادٌ از پًرتال گمرک)در سانیم

       اظُار ضذٌ تٍ  یارتاب رجًع َا تا ارائٍ  اطالػات درست در مًرد ارزش کاال

 .کاال وقص داروذ عیترخ ىذیفرا غیي تسر لیگمرک در تسُ
26 

       اظُار  یتا تًجٍ تٍ وًع کاال  حیارتاب رجًع َا تا ارائٍ تؼرفٍء درست ي غح

 .کاال وقص داروذ عیترخ ىذیفرا غیي تسر لیضذٌ تٍ گمرک در تسُ
27 

       اظُار ضذٌ در  یاطالػات در مًرد کاال ریسا حیُا تا درج غحارتاب رجًػ

 .کاال وقص داروذ عیترخ ىذیفرا لیي تسُ غی، در تسراظُاروامٍ
28 

       کردن مرتة ي کامل اسىاد ي مذارک تٍ اظُاروامٍ در  مٍیارتاب رجًع تا ضم

  .خذمات تُتر وقص دارد افتیدر
29 

       کاال  غیسر یاتی، در ارز یاتیالزم جُت ارز طیارتاب رجًع  تا فراَم کردن ضرا

 .وقص دارد
30 

       زمان تٍ کارکىان گمرک در  هیارتاب رجًع تا ارائٍ اسىاد ي مذارک الزم در ايل

 . کاال وقص دارد ؼتریسر عیترخ
31 

       خذمات تُتر از گمرک  افتیتٍ مًقغ  تؼُذات خًد در در یفایارتاب رجًع تا ا

 .وقص دارد
32 

       اظُاروامٍ در  میتىظ ًٌیي ض عیترخ ىذیکامل تا فرا ییارتاب رجًع تا آضىا

 .کاال وقص دارد ؼتریسر عیترخ
33 

        ییي مقررات غادرات ي ياردات آضىا یکٍ تا قاوًن امًر گمرک ییارتاب رجًع َا

 . ىذیوما عیخًد را از گمرک ترخ یتًاوىذ کاال یداروذ راحت تر م
34 

        35  .خذمات تُتر وقص دارد افتیارتاب رجًع تا ترخًرد مًدتاوٍ تا کارکىان در در

        یاظُاروامٍ از سً یارتاب رجًع تا وطان دادن رفتار غثًراوٍ تٍ َىگام تررس

 .خذمات تُتر از گمرک وقص دارد افتیکارکىان گمرک ، در در
36 
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 درجِ اّویت ٍ اٍلَیت از ًظر پاسد دٌّدگاى

 )درصد فراٍاًی(
 ردیف سَال

 ذیلی

 زیاد
 زیاد

ًسثتا 

 زیاد
 هتَسط

ًسثتا 

 کن
 کن

 ذیلی

 کن

       خذمات تُتر وقص  افتیخاطر در کارکىان در در ىانیاطم جادیارتاب رجًع تا ا
 داروذ

37 

        عیغادرٌ در مًرد ترخ یتخطىامٍ َا هیاز آخر یارتاب رجًع تا مطالؼٍ ي آگاَ

  .تُترکاال وقص دارد
38 

       در   یگمرک یىذَایسازوذٌ  در جُت اغالح فرا طىُاداتیارتاب رجًع تا ارائٍ پ

 .خذمت تُتر وقص دارد افتید
39 

       خذمات تُتر از گمرک  افتیدر در گریکذیارتاب رجًع َاتا احترام تٍ حقًق 

  .وقص داروذ
40 

        افتیکارکىان در در ارتیارتاب رجًع تا داضته اوتظارات متىاسثثا حذيد ي اخت

 . خذمات تُتر وقص داروذ
41 

       اظُاروامٍ( حُت کاَص زمان   میدر اوجام کار)تىظ غیارتاب رجًع تا تسر
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتیکاال در در عیترخ

42 

       مذت زمان در وظر گرفتٍ ضذٌ چُت خريج کاال از  تیارتاب رجًع تا رػا
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتی( در دریگمرک)طرح زمان سىج

43 

       ي امکاوات  طیدر آمادٌ ومًدن ضرا یطتریارتاب رجًع تا  اختػاظ زمان ت
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتیدر   یاتیارز

44 

        غی( در تسرازی)در غًرت و هیمراجؼ گریدرست د ییارتاب رجًع َا تا راَىما

 .آوُا وقص داروذ یکاال عیترخ ىذیفرا
45 

       َمکاران در خػًظ وحًٌ ارائٍ خذمت در  ریتٍ سا یارتاب رجًع تا اطالع رساو
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتیگمرکذر در

46 

       خذمات تُتر از  افتیداضته ارتاب رجًع از سازمان گمرکذر درمثثت  تیرَى
 گمرک وقص داروذ

47 

       سًاالت کارکىان گمرک  پاسخ تٍ یترا یکٍ از داوص کاف ییُاارتاب رجًػ

 .کاال وقص داروذ عیترخ ىذیفرا لی، در تسُترخًرداروذ
48 

       اػالم يغًل  افتیاستفادٌ از پًرتال گمرک)در سانیم صیارتاب رجًع تا افسا
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتیتخطىامٍ َا(در در -یتیتراوس یکاال

49 

       )ساماوٍ ًَضمىذ(در یکیاستفادٌ از خذمات الکتريو ییتًاوا صیارتاب رجًع تا افسا
 خذمات تُتر از گمرک وقص داروذ افتیدر

50 

 

هَضز آظهَى لطاض گطفتِ ٍ زازُ ّب زض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌجبعی  ،فطضیِ ّبی هغطح ضسُپس اظ تَغیف آهبضی زازُ ّبی پطسطٌبهِ، 

، رساٍل تَظیغ فطاٍاًی ٍ ضبذع ّبی آهبضی هبًٌس ای تزعیِ ٍ تحلیل ضسُ اًس. ثِ هٌظَض تَغیف زازُ ّبی هصوَض اظ ًوَزاضّبی هیلِ

 فطضیِ ّب ٍ رْت آظهَى  اسویطًَف-ٍ ... ٍ زضسغح استٌجبعی ثطای ثطضسی ًطهبل ثَزى زازُ ّب اظ آظهَى وَلوَگطٍف فطاٍاًی،زضغس،هیبًگیي

 استفبزُ ضسُ است.ػالهت ٍ فطیسهي ظهَى آاظ آظهَى تی ته ًوًَِ ای، 

 

 هطازکت  ذهنی ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازد.فسضیه اول: 

، اظ تحلیل تی ته "اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی"ٍ  "ًمص هطبضوت شٌّی"ازػبی ٍرَز ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ثطای ثطضسی 

 ًوًَِ ای استفبزُ هی وٌین.
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 )فرضیِ اٍل(ًتایج آزهَى تی تک ًوًَِ ای  -3جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال حد پائیي

 قثًل فرضیٍ 06000 114 36637 5676 5616 16611 56464

 

 4هیبًگیي ثعضگتط اظ (،  00/0 < 05/0)  00/0ٍ سغح هؼٌی زاضی  37/36زضغس ، آهبضُ آظهَى  95، زض سغح اعویٌبى 3ثب تَرِ ثِ رسٍل

شٌّی زض اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ  هطبضوتثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اضثبة ضرَع هی تَاًس ثب هیجبضس. 

 گوطن ًمص زاضتِ ثبضس.

 

 هطازکت فیصیکی ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازد.: دوم هیفسض
، اظ تحلیل تی ته ًوًَِ ای "اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی"ٍ"ًمص هطبضوت فیعیىی"ثطای ثطضسی ازػبی ٍرَز ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط 

 استفبزُ هی وٌین.

 )فرضیِ دٍم(ًتایج آزهَى تی تک ًوًَِ ای  -4جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال پائیيحد 

 قثًل فرضیٍ 06000 114 49677 5680 5635 16202 56580

 
 4هیبًگیي ثعضگتط اظ ( ، 00/0 < 05/0)  00/0ٍ سغح هؼٌی زاضی  77/49زضغس ، آهبضُ آظهَى  95، زض سغح اعویٌبى 4ثب تَرِ ثِ رسٍل 

فیعیىی زض اضتمبء ویفیت  هطبضوتهطارؼِ وٌٌسگبى هی تَاًٌس ثب  ٍثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اضثبة ضرَع هیجبضس. 

 ذسهبت زضیبفتی اظ گوطن ًمص زاضتِ ثبضٌس.

 

 هطازکت احساسی ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازد.:ومس هیفسض

، اظ تحلیل تی ته ًوًَِ ای "زضیبفتی اضتمبء ویفیت ذسهبت"ٍ"ًمص هطبضوت احسبسی"ثطای ثطضسی ازػبی ٍرَز ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط 

 استفبزُ هی وٌین.

 عالهت )فرضیِ سَم(آزهَى  ًتایج  -5جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال حد پائیي

ٍقثًل فرضی 

 



 هسیطیت ٍ وبضآفطیٌیهغبلؼبت 

 20 -10، غفحبت 1395 تبثستبى، 1/2، ضوبضُ 2زٍضُ 

17 

 

 < 05/0)  00/0زاضی  ٍ سغح هؼٌی 079/51زضغس ، آهبضُ آظهَى  95زض سغح اعویٌبى گطزز  ّوبًغَض وِ اظ ًتبیذ رسٍل ثبال هالحظِ هی

احسبسی  هطبضوتتَاًس ثب  ثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اظ زیسگبُ اضثبة ضرَع هیثبضس.  هی 4هیبًگیي ثعضگتط اظ (، 00/0

 زض اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ گوطن ًمص زاضتِ ثبضس.

 

 هطازکت شهانی ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازد.فسضیه چهازم: 

ًِ ای ، اظ تحلیل تی ته ًوَ"اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی"ٍ"ًمص هطبضوت ظهبًی"ثطای ثطضسی ازػبی ٍرَز ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط 

 استفبزُ هی وٌین.

 عالهت )فرضیِ چْارم(ًتایج آزهَى   -6جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال حد پائیي

ٍقثًل فرضی 

 

 < 05/0)  00/0ٍ سغح هؼٌی زاضی  45.33زضغس، آهبضُ آظهَى  95زض سغح اعویٌبى ّوبًغَض وِ اظ ًتبیذ رسٍل ثبال هالحظِ هی گطزز. 

ظهبًی  هطبضوتثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اظ زیسگبُ اضثبة ضرَع هی تَاًس ثب هیجبضس. 4هیبًگیي ثعضگتط اظ (،  00/0

 زض اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ گوطن ًمص زاضتِ ثبضس.

 

 .هطازکت زابطه ای ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازدفسضیه پنجن: 

ًوًَِ ، اظ تحلیل تی ته "اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی"ٍ"ًمص هطبضوت ضاثغِ ای"ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط ثطای ثطضسی ازػبی ٍرَز ضاثغِ

 ای استفبزُ هی وٌین.

 ن(پٌجعالهت )فرضیِ ًتایج آزهَى   -7جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال حد پائیي

ٍقثًل فرضی 

 

 < 05/0) 00/0ٍ سغح هؼٌی زاضی 35.84زضغس، آهبضُ آظهَى  95زض سغح اعویٌبى ّوبًغَض وِ اظ ًتبیذ رسٍل ثبال هالحظِ هی گطزز

هٌبثغ  هطبضوتثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اظ زیسگبُ اضثبة ضرَع هی تَاًس ثبهیجبضس. 4هیبًگیي ثعضگتط اظ ( ،  00/0

 زض اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ گوطن ًمص زاضتِ ثبضس. غِ ایثضا

 

 .هطازکت زفتازی ازباب زجوع بس ازتقاء کیفیت خدهات دزیافتی تاثیس دازدفسضیه ضطن: 

، اظ تحلیل تی ته ًوًَِ ای "اضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی"ٍ"ًمص هطبضوت ضفتبضی"ثطای ثطضسی ازػبی ٍرَز ضاثغِ ثیي زٍ هتغیط 

 هی وٌین. استفبزُ
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 (ششنعالهت )فرضیِ ًتایج آزهَى   -8جدٍل 

 هیاًگیي
اًحراف 

 استاًدارد

فاصلِ تفاٍت تا سطح 

 درصد 95اطویٌاى 
 T  ِهحاسث

 شدُ

درجة 

 آزادی

سطح 

 هعٌی داری

ًتیجة 

 آزهَى
 حد تاال حد پائیي

52675ٍقثًل فرضی
 

 4هیبًگیي ثعضگتط اظ (،  00/0 < 05/0) 00/0ٍ سغح هؼٌی زاضی  75/52زضغس ، آهبضُ آظهَى  95، زض سغح اعویٌبى 8 ثب تَرِ ثِ رسٍل

زض اضتمبء ویفیت ذسهبت  ضفتبضی هطبضوتثِ ػجبضت زیگط هی تَاى ایٌگًَِ استٌجبط وطز وِ اظ زیسگبُ اضثبة ضرَع هی تَاًس ثب هیجبضس.

 زضیبفتی اظ گوطن ًمص زاضتِ ثبضس.

 اّویت شش تعد ًقش ارتاب رجَعًتایج آزهَى فریدهي ترای   -9جدٍل

 هقدار آهارُ ردیف

121/12 کی ديی فریذ مه 1
 درجٍ آزادی 2
033/0 سطح مؼىی داری 3

 

زیگط ثِ ػجبضت هیجبضس. 4هیبًگیي ثعضگتط اظ (،  033/0< 05/0)  033/0سغح هؼٌی زاضی ّوبًغَض وِ زض رسٍل ثبال هالحظِ هی گطزز، 

زضغس چٌیي استٌجبط وطز وِ اّویت ضص ثؼس ًمص اضثبة ضرَع اظ زیسگبُ ذَز آًْب تفبٍت هؼٌی زاضی  95هی تَاى زض سغح اعویٌبى 

اظ آًزبیی وِ ثیي اّویت اثؼبز هرتلف تفبٍت هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز، ثطای هطتت وطزى ایي اثؼبز ثطحست اّویت، اظ هیبًگیي ضتجْبی زاضًس.

احسبسی زاضای ثیطتطیي اّویت هی  هطبضوتًطبى زازُ ضسُ است، اظ زیسگبُ اضثبة ضرَع  شیلز. ّوبًگًَِ وِ زض رسٍل استفبزُ هی ضَ

 شٌّی زاضای ووتطیي اّویت هی ثبضس. هطبضوت ثبضٌس ٍ

 هیاًگیي رتثِ ای اتعاد شش گاًِ ًقش ارتاب رجَع -11جدٍل

 هیاًگیي رتثِ ای اتعاد ًقش ارتاب رجَع
 3658 فیسیکی مطارکت

 3686 احساسی مطارکت

 3630 زماوی مطارکت

 3645 راتطٍ ای مطارکت

 3667 رفتاری مطارکت

 3613 رَىی مطارکت

 بحث و نتیجه گیسی-4

اثتسا ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَرِ زاضت وِ زضٍاظُ ّبی اضتجبط تزبضی ّط وطَضی ثب زًیبی ذبضد، ّوبًب گوطوبت آى وطَض هی ثبضس. 

رْت ثْجَز ٍ هىبًیعُ ضسى سیستن تطذیع وبال ٍ افعایص ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ اظ سَی ایي سبظهبى، ثٌبثطایي تالش زض 

ثسٍى ضه تبحیط لبثل تَرْی ضا زض ًظبم التػبزی وطَض زاضتِ ٍ ثیص اظ پیص ثب چطن اًساظ ثیست سبلِ وطَضٍ پیَستي ثِ 

شٌّی، فیعیىی،  هطبضوتاضثبة ضرَع ّب هی تَاًس ثب  (Alba,J and etal,9187).سبظهبى تزبضت رْبًی هٌغجك ذَاّس ثَز

احسبسی،ظهبًی،ضاثغِ ای ٍ ضفتبضی زضاضتمبء ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ ایي سبظهبى ًمص زاضتِ ثبضٌس. ثِ عَضی وِ هطارؼیي ثِ 

بفتی ثیص اظ شٌّی، فیعیىی، احسبسی،ظهبًی،ضاثغِ ای ٍ ضفتبضی زض اضتمبء ویفیت ذسهبت زضی هطبضوتگوطن ًمص ذَز ضا ثب 
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هتَسظ اضظیبثی وطزًس. ثٌبثطایي هی تَاى ًتیزِ گطفت، اضثبة ضرَع ّب زض ویفیت ذسهبت زضیبفتی اظ سبظهبى ًمص لبثل تَرْی 

 ( Athanas,1997ضا ایفب هی وٌٌس)

 زض ّب، ضرَع اضثبة زضثیي هخجت ّوىبضی ٍرَز زٌّسگبى، پبسد زیسگبُ اظ زاز، ًطبى تحمیك ایي ّبی یبفتِ اظ حبغل ًتبیذ

 اضتجبط زاضًسٍزض سبظهبى ثِ وِ هطبضوتی ثط ػالٍُ هطارؼیي، ثٌبثطایي. زاضز ًمص گوطن سَی اظ ضسُ اضائِ ذسهبت ویفیت اضتمبء

 زضست، ّبی هطبٍضُ ٍ ّب ضاٌّوبیی اضائِ ٍ یىسیگط ثب سبظًسُ تؼبهل ثب تَاًٌس هی ثبضٌس، هی ذسهت اضائِ فطایٌس ثْجَز  ثب هستمین

 . ثبضٌس زاضتِ ًمص گوطن سَی اظ ضسُ اضائِ ذسهبت ویفیت ثْجَز زض

 پیطنهادات  -5

هطبضوت ٍ ّوىبضی هَحط، ًیبظهٌس هطتطیبًی است وِ اظ تَاًبیی الظم ثطای اضائِ ووه ّبی هفیس ثِ سبظهبى ثطذَضزاض ثبضٌس. ثٌبثطایي 

ى ، حسالل هسضن تحػیلی زض ضضتِ ّبی هطتجظ ، پیطٌْبز هی ضَز ثطای افطازی وِ لػس فؼبلیت زض گوطن ضا زاضًس ضطایغی ّوچَ

.سبظهبى ثبیس ثِ ایي ًىتِ تَرِ زاضتِ ثبضس وِ ایزبز اًتظبضات ٍالغ ثیٌبًِ زض اضثبة ضرَع ّب هی تَاًس زض تؼییٌطَز…سبلتزطثْؼولیَ…

هی تَاًٌس ثب ثیبى ضٍضي ٍ زلیك  اضتمبء ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ اظ سَی سبظهبى ًمص زاضتِ ثبضس. ثٌبثطایي هسیطاى ٍ هسئَلیي سبظهبى

ضَاثظ ٍ هحسٍزیت ّبی لبًًَی وبضوٌبى ثِ اضثبة ضرَع ّبی ذَز، ایي اهط ضا هحمك سبظًس.ضٌبسبیی اضثبة ضرَع ّبی ذبعی ٍ اتربش 

حمَق یىسیگط تػویوبت تٌجیْی زض هَضز آًْبیی وِ ثِ غَضت ػوسی ّوىبضی الظم ضا ثب سبظهبى ًساضتِ اًس.هطارؼیي هی تَاًٌس ثب ضػبیت 

ب ذسهبت ثْتطی ضا اظ سبظهبى ّب زضیبفت ًوبیٌس. ثٌبثطایي هسئَلیي ٍ هسیطاى گوطن هی تَاًٌس ثب ضٌبسبیی ٍ ثطذَضز لبًًَی ثب افطازی وِ ث

ضفتبضّبی ًبضبیست ٍ ظیط پب گصاضتي حمَق زیگطاى ثبػج وبّص ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ اظ سَی سبظهبى هی ضًَس، تب اًساظُ ای زض 

سیسى ثِ ّسف اضائِ ذسهبت ثب ویفیت ًبیل ضًَس.یىی اظ اغَلی وِ ثبیس زض ّوىبضی هطتطی هَضز تَرِ لطاض گیطز ، ایي است وِ ٍظبیف ض

ػْسُ ثِ اًساظُ ای سبزُ ثبضٌس وِ اضثبة ضرَع ّب ثتَاًٌس ثِ ضاحتی آهَظش ثجیٌٌس ٍ اظ ػْسُ اًزبم آًْب ثطآیٌس. اهب هتبسفبًِ ٍظبیفی وِ ثط

رَع ّب گصاضتِ ضسُ اًس ، اظ پیچیسگی ثبالیی ثطذَضزاض ّستٌس ثِ گًَِ ای وِ زض ثطذی اظ هَاضز حتی وبضضٌبسبى ثبتزطثِ گوطن اضثبة ض

ًیع ثب هطىل هَارِ هی ضًَس. زض ایي هَضز ، هسئَلیي اهط هی تَاًٌس ثب وبّص ایي پیچیسگی ّب )ضفبفیت ّط چِ ثیطتط لَاًیي ٍ همطضات 

فسیطّب ٍ ثطزاضت ّبی هرتلف ، اتربش تػویوبتی زض هَضز تؼطفِ ثٌسی آسبى ٍ غحیح وبال ، وبّص ثرطٌبهِ ّبی زض رْت رلَگیطی اظ ت

اظ رولِ پیطٌْبزات ولی هطتجظ ثب تحمیك  .ظهیٌِ ّوىبضی ّطچِ ثیطتط ٍ ثْتط هطارؼیي ضا ثب وبضوٌبى ٍ سبظهبى فطاّن آٍضًس( …غبزضُ 

 اًزبم ضسُ ضبهل:

 ثب سبهبًِ اضظش  ٍ ٍظاضت ثبظضگبًی)وتبة تؼطفِ( اضتجبط زاضتِ ثبضس  تب اظ ثطٍظ اضتجبّبت رلَگیطی ًوبیس. سبهبًِ ربهغ گوطوی  -1

آهَظش ّبی الظم ثِ اضثبة ضرَع ّبیی وِ ثتبظگی ٍاضز گوطن هی ضًَس ٍ آهَظش ّبی الظم زض هَضز سبهبًِ ّبیی وِ رسیسا ضاُ اًساظی  -2

ٍزٍض GPSبلی زض ظهیٌِ اذص حمَق ٍ ػَاضؼ ، زضیبفت ثي تضویي ثیوِ ای ، سبهبًِ تطاًعیت َّضوٌس ، ضسُ اًس اظ لجیل سبهبًِ ّبی زٍایط ه

 اظْبضی غَضت پصیطز.

رْت رلَ گیطی اظ ًبضضبیتی اضثبة ضرَع ٍ ثطٍظ زضگیطی،هسئَلیي گوطن ًسجت ثِ فطاّن ًوَزى اهىبًبت ٍ گوبضتي  پطسٌل آهَظش  -3

 السام ًوبیٌس وِ ثبػج ضٍاى اًزبم ضسى تططیفبت گوطوی ٍ رلَگیطی اظ اظزحبم وبضی ذَاّس ضس. زیسُ ٍ ثب تزطثِ زض پستْبی هرتلف

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ثیطتطیي ظهبى ٌّگبم تطذیع وبال اذص هزَظّبی لبًًَی اظ سبظهبًْبی ّوزَاض گوطن غطف هی ضَز هسئَلیي گوطن  -4

ظهبى هوىي ًسجت ثِ ثبظزیس ٍ غسٍض هزَظ السام ًوبیٌس تب اظ اتالف ٍلت رلَگیطی  ثب ّوبٌّگی ثب آًْب ،ٍی ضا هزبة ًوبیٌس تب زض وَتبتطیي

گطزز ٍ ّوچٌیي ثب ظهبًسٌزی زض زٍایط هحتلف پطسٌل گوطن ًیعزض اًزبم اهَض هحَلِ تسطیغ ًوبیٌس.ایي اهط ثبػج ذَاّس ضس تب اضثبة 

 ضرَع ًیع اعویٌبى ذبعط ثیطتطی زض اًزبم اهَض هحَلِ زاضتِ ثبضس.

ّوبًگًَِ زض لبًَى اهَض گوطوی پیص ثیٌی ضسُ است اًزبم فؼبلیت گوطوی ثِ افطازی سپطزُ ضَز وِ اظ گوطن پطٍاًِ  وبضگعاض گوطوی  -5

زضیبفت وطزُ اًس چَى زاضای سبثمِ ٍ تزطثِ وبفی ّستٌس ٍ اگط ًوبیٌسُ یب وبضهٌسی ضا استرسام هی ًوبیٌس هَظف ثِ آهَظش الظم ٍ تبویس 
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گوطن  ضا ثٌوبیٌس چَى ّط اذتطبش ٍ ثطٍظ زضگیطی زض گوطن ثبػج وٌس ضسى ضًٍس وبض گطزیسُ ٍ زض اًتْب ثبػج ػسم  ثط ّوىبضی زض

 ضضبیت اضثبة ضرَع ذَاّس ضس.

ثؼلت ایٌىِ ػسم آگبّی الظم اظ لَاًیي ربضی وطَض ٍ ثرطٌبهِ ّب ٍ زستَض الؼول ّب ثبػج ثطٍظ ضفتبضّبی هرتلف هیگطزز زض همغغ  -6

بثتی اظ اضثبة ضرَع ّب ٍ وبضهٌساى گوطن آظهًَی زض ظهیٌِ هیعاى آگبّی اظ لَاًیي ٍ همطضات گطفتِ ضَز ٍ وسبًی وِ اظ ضبیستگی ظهبًی ح

 الظم ثطذَضزاض ًیستٌس اظ فؼبلیت آًْب رلَگیطی گطزز تب گوطن ثِ سَی یه سبظهبى زاًب پیص ضٍز.

َظ تبحیط ّوىبضی سبظهبًْبی ّوزَاض گوطن اظ لجیل لطًغیٌِ گیبّی ٍ پیطٌْبز هی گطزز هحممیي ٍ ػاللوٌساى تحمیمبتی زضذػ -7

ًجبتی رْبز وطبٍضظی، ازاضُ استبًساضز،پبیبًِ ّبی حول ٍ ًمل،گصضًبهِ، هطظثبًی،اضضبز اسالهی،ضؼت ثبًىْبی هستمطزض گوطن ٍ ربیگبُ 

 ثبضٌس.وٌتطل سَذت ّوطاُ وبهیَى ضطوت ًفت ثط ویفیت ذسهبت اضائِ ضسُ اظ گوطن، زاضتِ 

ّزَم وبالی ثی ویفیت  ٍ اضظاى ذبضری ثبػج ٍضضىستگی غٌبیغ زاذلی هیگطزز ثِ پژٍّطگطاى پیطٌْبز هی ضَز زض ظهیٌِ ًمص  -8

 گوطن زض حوبیت اظ غٌبیغ زاذلی وطَض ٍ یب هػطف وٌٌسُ تحمیمبتی زاضتِ ثبضٌس.
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