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چکیده
ّسف اظ ایي پژٍّص تؼییي اثطثرطی ثطگعاضی کبضگبُ آهَظضی هْبضتّبی تسضیس ثطذَز اضظیبثی اسبتیس
ٍاضظضیبثی زاًطجَیبى اظ اسبتیس زض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ثبثل ثَز .پژٍّص حبضط یك هطبلؼِ
هساذلِای ضجِ تجطثی است .جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص اسبتیس ٍ زاًطجَیبى زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس
ثبثل است کِ ً 84فط استبز ٍ  5012زاًطجَ است کِ کلیِ اسبتیس ثِ زٍ گطٍُ ً 42فطُ هساذلِ ٍ ضبّس
تقسین ضسًس اهب اظ هیبى زاًطجَیبىً ،وًَِ ً 358فطُ ثب استفبزُ اظ جسٍل هَضگبى اًتربة کِ زض قبلت زٍ
گطٍُ ً 179فطُ هساذلِ ٍ ضبّس قطاض گطفتٌس .ثطای جوغ آٍضی زازُّب اظپطسطٌبهِ هحقق سبذتِ
ذَزاضظیبثی اسبتیس ٍ پطسطٌبهِ اضظضیبثی اسبتیس تَسط زاًطجَیبى استفبزُ ضس کِ ضٍایی هحتَایی آًْب
تَسط کبضضٌبسبى هطثَطِ تبییس ٍ پبیبیی آًْب ًیع ثباستفبزُ اظ ضطیت الفبی کطًٍجبخ  0/90هحبسجِ ضس.
ًتبیج ثسست آهسُ ًطبى زاز کِ ثؼساظ ثطگعاضی کبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ،اسبتیس اضظیبثی ثْتطی اظ
ذَززاضتِ ٍزاًطجَیبى ًیع ػولکطزاسبتیس ضا هثجتتط اضظضیبثی کطزًس .ثطگعاضی کبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی
تسضیس ثطذَزاضظیبثی اسبتیس ٍاضظضیبثی زاًطجَیبى اظ ػولکطز اسبتیس تبثیط هثجت زاضتِ است .ثٌبثطایي الظم
است کِ ثط اسبس ثطًبهِای هسٍى ٍ ثِ غَضت زٍضُای ایي کبضگبُّب ثطگعاض ضسُ ٍ ثطای اسبتیس ٍ
زاًطجَیبى یبزآٍضی گطزز.

کلیدواژهها :کبضگبُ آهَظضی ،ذَزاضظیبثی اسبتیس ،اضظضیبثی زاًطجَیبى
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مقدمه
اًسبًْبزضطَل ظًسگی ًیبظهٌس اضظضییبثی تَاًیبییّیب ٍ ضفتبضّیبی ذیَز ٍ زیگیطاى ثیَزُ ییبکٌتطل
ضفتبضضبى ًیع ثَسیلِ ّویي اضظضیبثیّب اًجبم هیطَز .زضقطى حبضط ًیبظ ثِ اًجبم ایٌگًَِ اضظضییبثیّیب
چٌسثطاثطضسُ ٍ هیتَاى گفت اًسبًْب زائوبً زض حبل اًجبم اضظضیبثی ّبی ذَز ٍ زیگطاى ٍ جْبى پیطاهَى
ّستٌس (سیف .)1386 ،اضظضیبثی ثِ یك فطایٌس ًظبهساض ثطای جوغ آٍضی ،تحلیل ،تغییطاطالػبت گفتیِ
هیضَز کِ ثِ هٌظَض تؼییي ایٌکِ آیب اّساف هَضز ًظط تحقق یبفتِاًس یب ًِ ٍ ثیِ چیِ هیعاًیی ،اًجیبم
گطفتِ است .هْنتطیي ٍ هطلَةتطیي ّسف اضظضیبثی زض ظهیٌیِ آهیَظش ًٍظیبم آهَظضیی ،آگیبّی اظ
ٍضؼیت هَجَز ٍ هیعاى فبغلِ آى ثب ٍضؼیت هطلَة هَضز اضظضیبثی است کِ ثِ ثساى ٍسیلِ ثیب ییك
ثطًبهِضیعی جبهغ ٍضاّجطزی ثِ ثْجَز ٍضؼیت ٍ حیساکثط اسیتفبزُ اظ اهکبًیبت ٍ هٌیبثغ هَجیَز ثیطای
ضسیسى ثِ هقبغسٍ اّساف هَضز ًظط پطزاذت (ضکَضًیب.)1386 ،

اضظضیبثی ثِ لحبظ هبّیت ٍ پیچیسگی ذبظ ذَز ،اظ گستطزُتطیي ٍ جٌجبلیتطیي هَضَػبت آهَظضی
است ٍ زض غَضتی کِ ثِ ًحَ غحیحی اجطا گطزز ،هیتَاى ثط اسبس ًتیبیج آى ًقیبق قیَت ٍ ضیؼف
آهَظش ضا هطرع ًوَزُ ٍ زض ایجبز تحَل زض ًظیبم آهَظضیی گیبمّیبی هثجتیی ثطزاضیت (ثبزلیِ ٍ
ّوکبضاى .)1391 ،اضظضیبثی اسبتیس ثِ ػٌَاى یك استطاتژی هْن ثطای اضتقبی کیفییت آهَظضیی هیَضز
تَجِ زاًطگبُّبست؛ ثِ ّویي جْت ،هطاکع آهَظش ػبلی ثطای تؼییي ضبیستگی اسبتیس ذَز هیال -
ّبیی ضا تؼییي هیکٌٌس ٍ ثسیي ٍسیلِ ػولکطز آًْب ضا اظ ططیق فطآیٌسی هیسٍى هیَضز اضظضییبثی قیطاض
هیزٌّس (تَتًَچی ٍ ّوکبضاى .)1385 ،ضٍشّبی هرتلفی ثطای اضظضیبثی استبزاى ثِ کبض هیضٍز کیِ
اظ آى جولِ هیتَاى ثِ اضظیبثی تَسط هسؤٍلیي ،اضظضیبثی ثِ ٍسیلِ ّوکیبضاى ٍ زاًطیجَیبى ٍ ذیَز-
اضظیبثی اضبضُ ًوَز (ضاٌّوب ٍ ّوکبضاى .)2007 ،1ذَزاضظیبثی اسبتیس ییك تکٌییك قیَی ثیطای ثْجیَز
تَاًوٌسی آًْب است ٍثیب اػتقیبزات آًْیب زض هیَضز تَاًیبییضیبى زض آهیَظش ثیِ فطاگییطاى زض اضتجیبق
است(آقبهالیی .)1386 ،ذَزاضظیبثی یکی اظ اثعاضّبی هْن ٍ هطوئي ثطای تضویي کیفیت زض آهیَظش
ػبلی ثِ ضوبض هیآیس ٍ ثیٌص ػویقیی زض اضتجیبق ثیب ًقیبت قیَت ٍ ضیؼفبضائِ هییزّیس ٍ ثْتیطیي ٍ
هٌبستتطیي ًقطِ ضطٍع ضا ثطای تسٍیي ذط ٍ هطیّبی پیططفت ٍ تَسیؼِ ضا ًطیبى هییزّیس(ظضیي
آثبزی .)1384 ،

Rahnema et al.
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یکی اظ اّساف اضظضیبثی اػضبی ّیبت ػلوی اضائِ ثبظذَضز ثِ آًْب ثِ هٌظَض اضظیبثی هْیبضتّیبی
آهَظضی ،هحتَای آهَظضی هَضز استفبزُ ٍ ًحَُ اضائِ آى هیثبضس .ضبیس ثتیَاى گفیت ثْتیطیي ضییَُ
ثطای اضظضیبثی اظ کبض هسضس ذَزاضظیبثی است .ثطای ایٌکِ ذَز اضظیبثی هَفقییت آهییع ثبضیس ٍ ًتیبیج
ٍاقؼی اضائِ گطزز ،اسبتیس ثبیس ثْطّگیطی اضظضیبثی ضا ٍسیلِ ای هطوئي ثیطای کسیت ضضیبیت ذیبطط
ثیطتط اظ ضغل ذَز زض ًظط ثگیطًسٍ ًتیجِ ذَزاضظیبثی ًجبیس ّطگع زض اذتیبض افطازی کِ اظ آى ثِ غَضت
ٍسیلِ ای ثطای اضتقبء یب ػسم اضتقبء اػضبی ّیبت ػلوی استفبزُ هیکٌٌس ،قطاضگیطز(آقبهالیی.)1386 ،
اضظضیبثی زاًطجَ اظ ٍضؼیت آهَظضی ًیع یك جعء ضطٍضی است اهب ضٍش کیبهلی ثیطای ثطضسیی
ًحَُ ایفبی ًقص اسبتیس ًیست (هَضیسَى .)2003 ،آلتوي ( )2006هؼتقس است کیِ اضظضییبثی اسیبتیس
تَسط زاًطجَ یك هٌجغ اضظضوٌس ثطای ثبظذَضز ثِ استبزاى ثِ هٌظَض ثْجَز کیفییت آهیَظش اسیت ٍ
هیتَاًس فطغت هٌبسجی ضا ثطای ثْجَز آهَظش ٍ ضٍش تسضیس فطاّن ًوبیس .زض سبلّبی اذیط ًیبظ ثیِ
اضتجبق هیبى کیفیت تسضیس ٍ یبزگیطی زاًطجَیبى اظ ططییق گسیتطش ثطًبهیِّیبی ضضیس ٍ تَسیؼِ
آهَظشزٌّسگبى ٍ اسبتیس احسبس ضسُ ٍ زض ثیي ثطًبهِّبی اػتجبضثرطی زاًطکسُّب قطاض گطفتِ اسیت
(سلطبًی ػطثطبّی ٍ ّوکبضاى .)1383 ،کبضگبُّبى آهَظضی یکیی اظضاُّیبى ایجبزتؼْیسٍ ترػیع،
افعایص زاًص ضغلی ،اطالػبت ػوَهی ٍ اجتوبػی ٍ ثبال ثطزى سطح کبضایی ّط هؤسسِ اسیت .زٍضُ-
ّبی کبضگبّْبی آهَظضی ضوي ذسهت زض هتَى ػلوی سبظهبًْب ثِ ػٌَاى یکی اظ ػَاهل ضضس ٍ ثطٍظ
کطزى اطالػبت کبضکٌبى هططح هیضَز.
هؼوَالًکبضگبُّبى آهَظضی زض ًظبم ّبی آهَظضی ثب ّسف اضتقبء هیعاى اطالػبت ػلوی هطثییبى ٍ
ضٍاثط هتقبثل ثب زیگط ّوکبضاى ثطای تجبزل ًظط ٍ ثطضسی هطکالت هَجَز زض ظهیٌیِ زضسیی هطثَطیِ
ثطگعاض هیگطزز .آهَظشّبی ضوي ذسهت یکی اظ ضطٍضتّبی افعایص کیفیت آهَظضی است ثِ ٍیژُ
تغییط هحتَا ٍ ضٍش تؼلین ٍ تطثیت زض سبلّبی اذیط ،ایي ًَع آهَظشّب ضا ضطٍضی هیسبظز .ایي ًَع
آهَظشّب اظزیس گبُ یًَسکَ اظ یك ّفتِ ای ضص هبُ زض ّط سبل ثَزُ ٍ حساکثط ظهیبى ثیطای تجسییس
آهَظش کبضکٌبى ًیع ثبیس ّط سبل یك ثبض ثبضس (حسیٌی ًَشضی.)1390 ،
غفَی ( )1384زض پژٍّطی ثب هَضَع "ثطضسی آگبّی ٍ ًگطش اػضبی ّیئیت ػلویی زاًطیگبُ
ػلَم پعضکی ّوساى ًسجت ثِ هْبضتْبی تسضیس" ًتبیج ظیط ضا ثسسیت آٍضز ُ .اسیت .ثییي زٍضّیبی
آهَظضی هطتجط ثطای اػضبی ّیئت ػلوی ٍ هیعاى آگبّی ًٍَع ًگطش آًیبى ضاثطیِ هؼٌیی زاض ٍجیَز
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زاضزیؼٌی زٍضّبی آهَظضی سطح اگبّی اػضبی ّیئت ػلوی ضا ًسجت ثیِ هْبضتْیبی تیسضیس اضتقیبء
ثرطیسُ ٍزض ًگطش آًبى اثطات هثجتی ثجبی گصاضتِ است.
سلطبًی ػطثطبّی ٍ ّوکبضاى ( )1383زض پژٍّص ذَز ثِ ایي ًتیجِ زست یبفتٌیس کیِ ثطگیعاضی
کبضگبُّبی آهَظضی هْبضتّبی تسضیس تأثیط هثجتی ثط ثْجَز کیفیت تیسضیس زسیتیبضاى زاضز .ثییل ٍ
ّوکبضاى ( )2011زض پژٍّطی تحت ػٌَاى تبثیط کبضگبُ هْبضتّبی آهَظضی ثط ذَز اضظییبثی هؼلویبى
ث ِ ایي ًتیجِ ضسیسًس کِ کبضگبُ آهَظضی ثط ذَزاضظیبثی اسبتیس تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضت .پیطسَى
ٍ ّوکبضاى ( )2010زضثطضسی تبثیط کبضگبُ هْبضتّبی آهَظضی ثط ػولکطزاسبتیس ثِ ایي ًتیجیِ ضسییس
کِ کبضگبُ آهَظضی ضٍش تسضیس ثبػث ضضبیتهٌسی ثیطیتط زاًطیجَیبى اظ اسیبتیس گطزییس ًٍگیطش
زاًطجَیبى ضا ثِ زضس ثیطتط ًوَزُ است .ثَسبضی ٍ ّوکبضاى ( )2002ثیِ اییي ًتیجیِ ضسییسًس کیِ
ثطًبهِّبی آهَظضی ٍ تؼلیوی هَجت تقَیت ٍ ثْجَز هْبضتّبی تسضیس اسبتیس هیگطزز .ثٌبثط هفبّین
ٍ تَضیحبت پیطگفت ،تبکٌَى هطبلؼِ هساذلِای ثطای ثطضسی تأثیط ثطگعاضی کبضگبُّبی آهَظضیی ثیط
ذَزاضظیبثی اسبتیس ٍ اضظیبثی آًْب تَسط زاًطجَیبى اًجبم ًطسُ است لصا پژٍّص حبضط ثب ّسف تؼییي
اثطثرطی ثطگعاضی کبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ثطذَزاضظیبثی اسبتیس ٍ اضظضییبثی زاًطیجَیبى اظ
اسبتیس زض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ثبثل ططاحی ٍ اجطا ضس .فطضیِّبی پژٍّص ػجبضتٌس اظ:
 -1ضطکت کبضگبُ آهَظضی هْبضتّبی تسضیس ثطذَزاضظیبثی اسبتیستبثیط هثجت زاضز
 -2ضطکت کبضگبُ آهَظضی هْبضتّبی تسضیس ثطاضظضیبثی زاًطجَیبى اظاسبتیس تبثیط هثجت زاضز
روش پژوهش
پژٍّص حبضط یك هطبلؼِ هساذلِای ضجِ تجطثی است .جبهؼیِ آهیبضی اییي پیژٍّص اسیبتیس ٍ
زاًطجَیبى زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ثبثل زض سبل تحػیلی  1391-1392است کیِ ً 84فیط ّییبت
ػلوی ٍ  5012زاًطجَ است کِ کلیِ اسبتیس ثِ زٍ گطٍُ ً 42فطُ هساذلِ ٍ ضبّس تقسین ضیسًس اهیب اظ
هیبى زاًطجَیبىً ،وًَِی ً 358فطُ ثب استفبزُ اظ جسٍل هَضگبى اًتربة کیِ زض قبلیت زٍ گیطٍُ 179
ًفطُ هساذلِ ٍ ضبّس قطاض گطفتٌس .ثطای جوغ آٍضی زازُّب اظ زٍ پطسطٌبهِ هحقق سبذتِ ثب هقییبس 5
گعیٌِای لیکطت کِ پطسطٌبهِ ذَزاضظیبثی اسبتیس ثب  27گَییِ هْیبضتّیبی اسیبتیس ضا قجیل ٍ ثؼیس اظ
ثطگعاضی کبضگبُ هیسٌجس ٍ پطسطٌبهِ اضظضیبثی استبز تَسط زاًطجَ حبٍی 40گَیِ ثَز .ثریصّیبی
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هرتلف پطسطٌبهِ ذَزاضظیبثی اسبتیس زض  5هحَض هْبضتّبی تیسضیس تیسٍیي ضیس کیِ ثریصّیبی
هرتلف آى ػجبضت ثَز اظ )1 :هْبضت آهَظش ضبهل  6گَیِ ،هْبضت کست اطالػیبت ضیبهل  1گَییِ،
هْبضت سٌجص اطالػبت زاًطجَیبى ضبهل  7گَیِ ،هْبضت استفبزُ اظ ٍسبئل آهَظضی ضبهل  9گَیِ
ٍ هْبضت اضائِ تکبلیف ثِ زاًطجَیبى ضبهل  4گَیِ.
ضٍایی غَضی ٍ هحتَایی پطسطٌبهِّب تَسط کبضضٌبسبى هطثَطِ هَضز تبئیس قیطاض گطفیت .سیسس
پبیبیی پطسطٌبهِّبی"ذَزاضظیبثی اسبتیس" ٍ "اضظیبثی استبز تَسط زاًطجَ" پس اظ اجیطای آظهبیطیی
ثیي تؼسازی اظ اػضب ّیئت ػلوی ٍ ًیع ثطذی اظ زاًطجَیبى ثِ تطتیت ثب ضطیت الفبی کطًٍجبخ ٍ0/90
 0/90هحبسجِ ضسً .حَُ هساذلِ ثِ غَضت ثطگعاضی کبضگبُ زٍ ضٍظُ ثَز.
ایي پژٍّص زض زٍ هطحلِ ثِ ضطح شیل اجطا ضس.
الف -زٍ گطٍُ ً 179فطی زاًطجَیبى (هساذلِ ٍ ضبّس) ،اسبتیس ذَز ضا (زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ ضیبّس)
قجل اظ ثطگعاضی کبضگبُ هَضز اضظیبثی قطاض زازًس .سسس ّوبى زاًطجَیبى ،اسبتیس ذَزضا ثؼس اظ ثطگعاضی
کبضگبُ زض تطم ثؼس هَضز اضظضیبثی قطاض زازُ ًٍوطُ ایي زٍ اضظضیبثی هَضز هقبیسِ قطاض گطفت.
ة -زٍ گطٍُ ً 42فطی اظ اسبتیسقجل اظ ضطکت زض کبضگبّجب استفبزُ اظ پطسطٌبهِ "ذَز اضظییبثی "
ذَزضا هَضز اضظیبثی قطاض زازُ ٍ ًوطُ آى ثجت گطزیس .سسس ثؼساظ ثطگعاضی کبضگبُ ثطای اسبتیس گطٍُ 42
ًفطی هساذلِ ،هجسزا ّط زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ ضبّس ذَز ضا هَضز اضظیبثی قطاض زازُ ًٍوطُ آظهَى هجسز ثب
ًوطُ هطحلِ اٍل هَضز هقبیسِ قطاض گطفت.
یافتهها
فطضیِ اٍل:ضطکت زضکبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ثطذَزاضظیبثی اسبتیس تبثیط زاضز.
جسٍل -1آظهَى تی استیَزًت
تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

ذطبی هؼیبض هیبًگیي

ًوطُ
ًوطُ آظهَى قجل آهَظش
هْبضتْبی تسضیس

42

5143 .109

40529 .11

92785 .1

ًوطُ آظهَى ثؼس اظ آهَظش
هْبضتْبی تسضیس

42

0286 .117

74826 .9

64776 .1

آظهَى آهبضی
t;274 ،4
sig=000 ،0

ثطضسی آهبضی حبکی اظ آى است کِ هیبًگیي ًوطُ پیص آظهَى پبسرگَیبى (استبزاى) ثطاثیط ثیب (.109
 )5143ثَزُ است ،زض حبلی کِ هیبًگیي ًوطُ پس اظ آظهَى آًْب ثطاثیط ثیب ()0286 .117گیعاضش ضیسُ
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استّ .وچٌیي هقساض آظهَى tثطاثط ثب ( ٍ )-274 .4سطح هؼٌبزاضی حبغل هَضز پصیطش استs=0. ( .

 .)000ثٌبثطایي هی تَاى ًتیجِ گطفت ًوطُ پبسرگَیبى هَضز هطبلؼِ ثؼس اظکبضگیبُ آهَظضیی ثیِ طیَض
هحسَسی افعایص یبفتِ است.
فطضیِ زٍم :ضطکت زضکبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ثطاضظضیبثی زاًطجَیبى اظ اسبتیس تبثیط زاضز.
جسٍل -2هقبیسِ اضظضیبثی زاًطجَیبى اظاسبتیس قجل ٍ ثؼس اظ ثطگعاضی کبضگبُ
ذطبی هؼیبض هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

تؼساز

هیبًگیي

1/60

30/37

179

134/71

ًوطات اضظضیبثی اظ اسبتیس قجل اظ کبضگبُ

1/53

28/96

179

139/36

ًوطات اضظضیبثی اظاسبتیس ثؼساظ کبضگبُ

جسٍل ً -3تبیج آظهَى tزٍ ًوًَِ ٍاثستِ پیطاهَى هیعاى ًوطُ پیص اضظضیبثی ثب ًوطُ پس اضظضیبثی
ًوطُ
ًوطُ پیص آظهَى
ًوطُ پیص آظهَى

تؼساز
179
179

هیبًگیي
134/71
139/36

اًحطاف هؼیبض
30/37
28/96

ذطبی هؼیبض هیبًگیي
1/60
1/53

آظهَى آهبضی
t ; -3/818
sig ; 0/000

ثطضسی آهبضی حبکی اظ آى است کِ هیبًگیي ًوطُ پیص اضظضیبثی پبسرگَیبى(زاًطجَیبى)ثطاثط ثیب
 134/71ثَزُ است ،زض حبلی کِ هیبًگیي ًوطُ پس اضظضیبثی آًْب ثطاثط ثب  139/36گعاضش ضسُ است.
ّوچٌیي هقساض آظهَىtثطاثط ثب ( ٍ)-3/818سطح هؼٌبزاضی حبغل هَضز پصیطش است.)sig ; 0/000( .
ثٌبثطایي هی تیَاى ًتیجیِ گطفیت ثییي ًویطُ پییص پییص اضظضییبثی ٍپیس اضظضییبثی پبسیرگَیبى
(زاًطجَیبى)تفبٍت هؼٌبزاض ٍجَز زاضز .پس فطضیِ غفط ضز ٍ فطضیِ پژٍّص تبیییس هییگیطزز .یؼٌیی
ًوطُ زاًطجَیبى پس اظ ضطکت اسبتیس ٍ اضتقبی تَاًوٌسی ضبى زض کبضگبُ ثطیَض هحسَسیی افیعایص
یبفتِ است.
بحث ونتیجه گیری
ًتبیج پژٍّص ًطبى زاز کِ ضطکت اسبتیس زض کبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ثطذَزاضظیبثی آًبى
تبثیط زاضز .قجل اظکبضگبُ آهَظضی (پیص آظهَى) هیبًگیي ًوطُ ذَزاضظیبثی اسبتیس( )109/51ثیَزُ اسیت
زضحبلی کِ هیب ًگیي ًوطُ پس آظهَى ثؼساظ ثطگعاضی کبضگبُ هْبضت تسضیس ًویطُ ذَزاضظییبثی اسیبتیس
ثطاثط( )117/28گعاضش ضسُ استّ .وچٌیي هقساض  tهحبسجِ ضسُ ثطاثط ثب (ٍ )-4/274سطح هؼٌیبزاضی
حبغل هَضز پصیطش است( .)sig ;0 /000ثٌبثطایي هیتَاى ًتیجیِ گطفیت ًویطُ پبسیرگَیبى هیَضز
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هطبلؼِ ثؼس اظ کبضگبُ آهَظضی ثِ طَض هحسَسی افعایص یبفتِ است .کِ ثب یبفتِّبی غیفَی ()1384
سلطبًی ػطثطبّی ()1383ثیل (ّ)2013ورَاًی زاضز .زض فطضییِ زٍم هجٌیی ثطتیبثیط ضیطکت اسیبتیس
زضکبضگبُ آهَظضی هْبضتْبی تسضیس ثطاضظضیبثی زاًطجَیبى ًسجت ثِ اسبتیس ،ثطضسی آهبضی حیبکی اظ
آى است کِ هیبًگیي ًوطُ پیص اضظضیبثی زاًطجَیبى ثطاثط( ) 134/71ثَزُ است .زضحبلی کِ هییبًگیي
ًوطُ پس اضظضیبثی ثطاثط( )139/36گعاضش ضسُ استّ .وچٌیي هقیساض آظهیَى Tثطاثیط ثیب(ٍ )-3/818
سطح هؼٌبزاضی حبغل هَضز پصیطش است)sig=0/000( .ثٌبثطایي هیتَاى ًتیجیِ گطفیت .ثییي ًویطُ
پیص اضظضیبثی ٍپس اضظضیبثی زاًطجَیبى تفبٍت هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز .پس فطضیِ غیفط ضز ٍفطضییِ
پژٍّص تبییس هیگطزز .یؼٌی ًوطُ زاًطجَیبى پس اظ ضطکت اسبتیس زضکبضگبُ اضتقبء ٍتَاًوٌیسی ضیبى
ثطَض هحسَسی افعایص یبفتِ است .کِ ثب یبفتیِّیبی غیفَی( ،)1384سیلطبًی ػطثطیبّی(ٍ)1383
پیطسَى(ّ )2011ورَاًی زاضز .زضًْبیت ثب تَجِ ثِ یبفتِّیبی پیژٍّص پیطیٌْبز هییضیَزًظبهْبی
آهَظضی تطکیل کبضگبّْب یّبی آهَضضی ضا زض الَیت کبضی ذَز قطاض زٌّس تب ثبػث افیعایص زاًیص
ٍهْبضت هسضسبى گطززٍ ،اظذَزاضظیبثی ثؼٌَاى یك اثعاض کلیسی زض ثْجَز اهط آهَظش استفبزُ ًوبیٌس.

پژٍّطٌبهِ تطثیتی /زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ثجٌَضز /ضوبضُ 45

64

کتابنامه:
آقبهالئی ،هسؼَز ( )1386هقبیسِ اضظضیبثی ػولکطز آهَظضی اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ ػلیَم پعضیکی
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پعضکی اغفْبى31-23)6(01 ،
حسیٌی ًَشضی ،سیسػلی اغغط ( .)1390تأثیط کبضگبُّبى آهَظضی ثط تَاًوٌس سبظی هؼلوبى ثیب اسیتفبزُ اظ
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