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 تامیه زوجیرٌ کیفیت مدیریت مًفقیت در کلیدی عًامل بىدی رتبٍ ي شىاسایی

- 7931 سال در ممسىی صىعتی شُرک صىعتی َای سازمان کارکىان عملکرد ي

7931 
 

 مًسًی مىصًر سید

 مزکش تُزان ياحد اسالمی آساد داوطگاٌ ديلتی مدیزیت ارضد کارضىاسی

 

 چکیدٌ

تبٍ بىدی عًامل کلیدی در مًفقیت مدیزیت کیفیت سوجیزٌ تامیه ي عملکزد کارکىان ساسمان ایه پژيَص با َدف ضىاسایی ي ر

 بٍ اجزا درآمدٌ است. ريش تحقیق در ایه پژيَص اس وًع تًصیفی 1396- 1397َای صىعتی ضُزک صىعتی ممسىی در سال 

- 97ضُزستان َای ممسىی در سال جامعٍ آماری بزای تحقیق حاضز ضامل کلیٍ کارکىان ضُزک صىعتی َمبستگی بًدٌ ي 

وفز  144ريش ومًوٍ گیزی در ایه پژيَص تصادفی ي ومًوٍ مًرد بزرسی وفز مزد ي سن می باضد.  239بًدٌ کٍ تعداد آوُا  96

سًالی  38)بز اساس جديل مًرگان( ابشار سىجص پژيَص حاضز ضامل پزسطىامٍ  می باضىد.ضُزک صىعتی افزاد مطغًل در 

 سًالی استاودارد عملکزد کارکىان می باضد. 25ي پزسطىامٍ ل کلیدی در مًفقیت مدیزیت کیفیت سوجیزٌ تامیه عًاماستاودارد 

رابطٍ َای اطالعات کیفیت سوجیزٌ تأمیه بز عملکزد کارکىان  بیه سیستموتایج حاصلٍ اس آسمًن ضزیب َمبستگی پیزسًن 

می باضد وتایج حاصلٍ اس  03/0بًل است. چًن ضزیب معىاداری قابل ق sig≤0.05 معىادار يجًد دارد سیزا سطح معىاداری

آسمًن ضزیب َمبستگی پیزسًن بیه ريیکزد فزآیىدی بز عملکزد کارکىان رابطٍ معىادار يجًد دارد لذا فزضیٍ با قًت باال مًرد 

گی پیزسًن بیه می باضد اساس وتایج حاصلٍ اس آسمًن ضزیب َمبست 02/0گیزد. چًن ضزیب معىاداری تأیید قزار می

گیزد. استزاتژیُای کیفیت سوجیزٌ تأمیه بز عملکزد کارکىان رابطٍ معىادار يجًد دارد لذا فزضیٍ با قًت باال مًرد تأیید قزار می

عًامل کلیدی در مًفقیت مدیزیت کیفیت سوجیزٌ تامیه ي عملکزد کارکىان ساسمان َای صىعتی در وتیجٍ می تًان گفت 

 بٍ اجزا درآمدٌ است. 1396- 1397سال  ضُزک صىعتی ممسىی در

 

 .ممسىی صىعتی ضُزک صىعتی َای ساسمان کارکىان عملکزد تامیه، سوجیزٌ کیفیت، مدیزیتَای کلیدی:  ياژٌ
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