روز ملی کیفیت

كيفيت يعُي ٔيژگي،ايا دس دسجات يتفأت،تّ عثاست ديگش كيفيت يعُي يطاتقت داؽتٍ تا انضايات
يؾتشياٌ ،ايشٔصِ كيفيت تّ يعاَي يختهفي تّ كاس سفتّ اعت ٔ داَؾًُذاٌ يختهفي اصاتعاديتفأت تّ
تحث ٔ تشسعي دس آٌ تاسِ يي پشداصَذٔ.ني آٌ چّ ايشٔص اًْيت داسد خذيات ٔ يحصٕالت تا كيفيت اعت.
دس دَياي سقاتت ،كيفيت حشف أل سا يي صَذ ٔخٕد صاييذِيآٌ اعت .اَحصاس،دؽًٍ قغى خٕسدِ ي كيفيت
تّ ؽًاس يي سٔد،كيفيت َيض ياَُذ عايش يُاتع ٔ ايكاَات تايذ يذيشيت ؽٕد صيشا تش اعاط تحقيقات اَجاو
ؽذِ استثاط يعُی داسي تيٍ يذيشيت تٓيُّ ٔتٓثٕد كيفيت ٔجٕد داسد.كيفيت حاصم ؽاَظ ٔاقثال َيغت
تهكّ تّ يذيشيت عانًاَّ َياصيُذ اعت.طي دٔ دّْ گزؽتّ يفٕٓو كيفيت اص دَياي صُعتي ٔ تٕنيذ تّ
دَياي خذيات ٔعاصيآَاي دٔنتي گغتشػ يافتّ اعت.جًالت طاليي اص استاتاٌ اَذيؾّ دس صييُّ كيفيت:
كيفيت خٕبَٕ،عي اسصاَي اعت.
كيفيت ،يك پذيذِ ي تي َقص ٔكًال يطهق اعت.
تُٓا كيفيت تشتشتاعث افضايؼ تٓشِ ٔسي عت.
كيفيت،اص يؾتشي تّ يؾتشيعت.
كيفيت صياَي حاصم يي ؽٕدكّ يؾتشياٌ ؽًا تاص گشدَذٔ،ني يحصٕالت َّ.
كيفيت گشاٌ َيغت ٔني گشاٌ تٓاعت.
كيفيت يعُي يُاعة تٕدٌ.
كيفيت ،كاس َخغت ياعت.
تًايي تٓثٕد ٔ كيفيت،پشٔژِ تّ پشٔژِ حاصم يي ؽٕد َّٔ تّ طشيق ديگشي.
تشاي ايُكّ دسصذس سقاتت قشاس گيشيى تايذ دس جغتجٕي ؽيِٕ ْاي تٓتش تاؽيى؛كاسيكّ ايشٔص اَجاو
ييدْيى ،فشدا تايذ تٓتش اَجاو دْيى.
سيض يٕفقيت عاصياٌ ْا دس قشٌ ،12آيُذِ َگشي،خالقيت ٔكيفيت تٓتش اعت.
كيفيت،فقط ٔفقط تٕعط يؾتشي تعييٍ يي ؽٕد.
كاستاكيفيت ًْيؾّ سضايت تخؼ اعت.
كيفيت تايذ دس دسٌٔ فشايُذْا طشاحي گشدد.
خٕب تٕدٌ آفت تٓتش ؽذٌ اعت.
كيفيتَ،تيجّ ي تاصسعي ْاي گغتشدِ َيغت تهكّ اص اصالح فشآيُذْا حاصم يي ؽٕد.
تا صياَي كّ تّ دَثال تٓتش ْغتيى«،خٕب»اصال ً خٕب َيغت.

چگَّٕ يي تٕاَى كاسو سا تٓتش اَجاو دْى؟
كيفيت ٔاتغتّ تّ اَجاو كاس دسعت دس أنيٍ فشصت اعت.

روز ملي کيفيت و رواج انديشه کمي گرايي

َگشػ کيفي سا َگشػ تفغيشگشا يا (َ ٔ )pretative Interگشػ کًي سا پٕصيُيٕيغى يا يثثت کشدٌ
تشاصفشدي ( )Positivismيعُا کشدِ اَذ .کيفيت ٔ کيفي گشايي يطانعّ ٔ ؽُاعايي ؽيِٕ ْايي اعت کّ
يشدو اص طشيق آَٓا دَياْاي اجتًاعي خٕد سا يعُي يي کُُذ ٔ َيات ،اَگيضِ ْا ،تجشتّ ْاي رُْي ٔ
فکشي ديگشاٌ ٔ يعُا دادٌ تّ کُؼ ْاي خٕد ٔديگشاٌ ٔ  ..اًْيت پيذا يي کُذ ٔ يٓى ؽًشدِ يي
ؽٕد.سٔص يهي کيفيت سا يغتُى تؾًشيى ٔ کًيت ْاي تخشية کُُذِ آيُذِ جايعّ سا يالک تشَايّ ْا ٔ
حشکت ْا ٔ تٕنيذات ٔ اسائّ خذيات قشاس َذْيى.
دس َگاِ تفغيشي يا کيفيَ ،ثايذ جزب ٔ حًايت ياني صشف يٕسد تٕجّ قشاس گيشد ،تهکّ ايٍ يعُا دس
تعايالت ٔ يؾتشکات ٔ ٔاقعيت ْاي اجتًاعي تايذ يٕسد تشسعي قشاس گيشَذ .يعاَي يؾتشک چيضْايي
ْغتُذ کّ افشاد جايعّ تا ْى آَٓا سا يحقق يي کُُذ ٔ ٔاقعيت ْاي اجتًاعي سا ؽکم يي دُْذ .دس
کيفيت تّ جاي تٕجّ تّ يک يا چُذ يتغيش يجضا ،تًشکض کم گشاياَّ الصو اعتَ ،گاِ چُذ ٔجٓي ،اَعطاف
پزيش ،پٕيا ،اعتقشايي جٕاب يي دْذ ٔ سٔػ ْاي قياعي ساِ تّ جايي ًَي تشد.
سٔص يهي کيفيت سا گشايي تذاسيى ٔ قثم اص ْش چيض کيفيت دس اَذيؾّ ٔ فکش ٔ طشح ٔ تشَايّ سا استقا
تخؾيى کّ يتاعفاَّ تّ ٔيژِ دس عال ْاي اخيش َگشػ ْاي کًيتي ٔ پٕصيُٕيغتي خغاسات جثشاٌ
َاپزيشي سا تش پيکشِ جايعّ يتٕجّ عاختّ اعت .استقاي کيفيت تٕنيذات ٔ خذيات اگش َاؽي اص استقاي
کيفيت اَذيؾّ ٔ تفکش تٕنيذ تاؽذ ،ياَذَي اعت ٔ اگش تش اَذيؾّ اي تکيّ َذاؽتّ تاؽذ ،گزساعت .سٔص
يهي کيفيت تش ًّْ آَاَي کّ َگاِ تفغيشي تش سٔيذادْا داسَذ يثاسک تاد.
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