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 هرمسگان دانشگاهی جهاد کارکنان روانی بهداشت و کاری زندگی کیفیت رابطه بررسی

 
 2مهنوش عابدینی، 1سارا علی یاس

لطن،  ،ثیي الولل لطن،داًطگبُ آصاد اسالهی ،ٍاحذ هذیشیت آهَصضیداًطدَی وبسضٌبسی اسضذ  .1

 neda_a525@gmail.com،ایشاى

 mahnoosh_abedini@yahoo.comداًطگبُ فشٌّگیبى، تْشاى، ایشاى، . استبدیبس 2
 

 

  چکیده
ثب استفبدُ  ّشهضگبى یوبسوٌبى خْبد داًطگبّ یٍ ثْذاضت سٍاً یوبس یصًذگ تیفیساثغِ و یثشسسایي پژٍّص ثب ّذف 

ّوِ وبسوٌبى خْبد داًطگبّی حبضش ضبهل  كیتحم یاًدبم گشفت. خبهؼِ آهبس یطیوبیپ ،یفیتَص كیاص سٍش تحم

 یگشدآٍس یثشا ّوِ پشسی است. كیتحم يیهَسد استفبدُ دس ا یشیًوًَِ گ سٍش. ثبضذ یه ًفش 65ّشهضگبى ثب تؼذاد 

 ییبیپبگشدیذ.  استفبدُ ٍ ّیش گلذثشي یسَال 28 یسٍاً ثْذاضتٍ  صًذگی وبسی ٍالتَى تیفیّب اص پشسطٌبهِ و دادُ

ّب اص  دادُ لیٍ تحل ِیتدض یثذست آهذ، ثشا 839/0ٍ  916/0ّب ثب استفبدُ اص آلفبی وشًٍجبخ ثِ تشتیت پشسطٌبهِ 

ضشیت ّب ٍ  دادُ غیخْت هطخص ًوَدى ًشهبل ثَدى تَص فَشًیٍ آصهَى وَلوَگشف اسو یفیآهبس تَص یضبخصْب

ًتبیح حبصل اص ثشسسی فشضیبت تحمیك ًطبى داد وِ ثیي ثْذاضت  .استفبدُ ضذ SPSS افضاس ًشمثب  ّوجستگی پیشسَى

 سٍاًی ثب ویفیت صًذگی وبسی ٍ اثؼبد آى ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجتی ٍخَد داسد. 

 

 خْبد داًطگبّی ،یوبس یصًذگ تیفیو ،ثْذاضت سٍاًی :یدیکل یواژه ها
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 مقدمه

 ٍسی ثْشُ  ٍ پیطشفت تَسؼِ، ٍ ضَد هی هحسَة سبصهبى ًَع ّش ّبی سشهبیِ تشیي گشاى ٍ تشیي وویبة اًسبًی، ًیشٍی

 ای پیچیذُ اختوبػی هحیظ دس ّب سبصهبى اهشٍصُ. ثبضذ هی سبصهبى آى ًیشٍّبی وَضص ٍ تالش ثِ هٌَط سبصهبى ّش

 اًسبًی سٍاثظ ایدبد دس اثشثخص، سّجشی دس هذیشاى ػولىشد ثِ هطشٍط ثسیبسی حذ تب آًْب هَفمیت وِ اًذ گشفتِ لشاس

 هی سبصهبى دس ٍ وبس هحیظ دس ًطبط ثب ٍ هغلَة ضشایظ ثشلشاسی عشیك اص وبسوٌبى دس اًگیضُ ایدبد دس ٍ سضبیتجخص

 (.1391 ستبس، ٍ ثخص فشح)ثبضذ

 سا سٍاًی سالهت وبپلي. ثبضذ هی هَثش خبهؼِ ٍ خبًَادُ ثبلٌذگی ٍ سضذ دس وِ است هْوی هجبحث اص یىی سٍاًی سالهت

 حبل دس هحیغی الضاهبت ٍ دسًٍی تضبدّبی ثیي اػتذال تحمك ثشای تالش ٍ هتغییش ضشایظ ثب هذاٍم سبصگبسی ضبهل

 ٍظبیف، اًدبم دس اختالل ثِ هٌدش سٍاًی هطىالت داضتي وِ است ثَدُ ایي اص حبوی صیبدی هغبلؼبت. داًذ هی تغییش

 صشف سا خَد فىشی ًیشٍی اص تَخْی لبثل ثخص فشد وِ ضَد هی سجت ٍ ضذُ ًگشاًی ٍ تشس اضغشاة، ٍ اًگیضُ وبّص

 وِ آًدب اص. داضت ًخَاّذ سا سبصهبى دس فؼبلیت ثشای وبفی ػاللِ ٍ تَاى وِ است هسلن ًتیدِ دس. ًوبیذ هطىالتی چٌیي

 ثْشُ افضایص دس آًْب سالهت وِ ضَد هی هحسَة سبصهبًی ّش ّبی سشهبیِ ٍ هٌبثغ ثضسگتشیي اص یىی اًسبًی ًیشٍی

 سالهت سغح استمبء حفظ ثِ هٌتْی وِ ثخص ایي دس گزاسی سشهبیِ حتی ٍ سیضی ثشًبهِ داسد وٌٌذُ تؼییي ًمص ٍسی

 ّوىبساى، ٍ ثیگلشی) ثبضذ ّوشاُ سشهبیِ ثبصگطت ثب ٍ ضذُ وبسایی افضایص ثِ هٌدش ًْبیت دس تَاًذ هی گشدد، وبسوٌبى

1393.) 

 وبسی صًذگی ویفیت استمبی عشیك اص تَاى هی ّوچٌیي سا، سبصهبى دس وبسوٌبى سٍاًی ًیبصّبی دّذ هی ًطبى هغبلؼبت

 خطٌَدی دس آى فشدی پیبهذّبی ٍیژُ ثِ وبس ثِ ًسجت وبسوٌبى ٍاوٌص سا وبسی صًذگی ویفیت ثشخی. وشد آٍسدُ ثش

 سفغ ساستبی دس وبس ثْجَد چگًَگی ٍ وبسی ی تدشثِ ضخصی، پیبهذّبی ثش وِ داًٌذ هی سٍحی سالهت ٍ ضغلی

 (.1384 سلوبًی،) داسد تبویذ فشد ًیبصّبی

 ػولىشد ی ًتیدِ ایٌىِ اص اػن است، یبفتِ ثْجَد وبسیص صًذگی ویفیت وِ وٌذ هی احسبس ٍالؼبً وبسگش یه اگش

 وبسگش ثِ هغلت ایي ضَد، هی اتخبر ٍسی ثْشُ افضایص خْت دس سبصهبى عشف اص وِ ّبیی سیبست یب ٍ ثبضذ؛ خَدش

 داخل دس فؼبل خَ ٍ صًذگی ًیشٍی ایدبد فشایٌذ ایي عجیؼی ی ًتیدِ ثخطذ، هی وبسش اًدبم خْت دس ثیطتشی ًیشٍی

 اًگیضُ هَخت خَد هغلت ّویي ٍ ضَد هی اًتظبس هَسد ًتبیح اص فشاتش ٍسی ثْشُ افضایص هَخت ٍ است سبصهبى یب گشٍُ

 ایي دس اسبس ّویي ثش(. 1386 وبهشاًی،) گشدد هی افشاد ثیطتش سٍاًی سالهت ثبػث ًتیدِ دس ٍ ثْتش وبس ثشای ثیطتش

 .پشداصین هی ّشهضگبى داًطگبّی خْبد وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضت ٍ وبسی صًذگی ویفیت ساثغِ ثشسسی ثِ تحمیك

 

 پیشینه پژوهش

 اداسات دس وبسی صًذگی ویفیت اسبس ثش وبسوٌبى سٍاى سالهت ثیٌی پیص ثِ ای هغبلؼِ دس( 1393) ّوىبساى ٍ ثیگلشی

 سالهت ٍ ٍالتَى وبسی صًذگی ویفیت پشسطٌبهِ اص استفبدُ ثب ٍ پشداختٌذ ضوبلی خشاسبى استبى خَاًبى ٍ ٍسصش

. داسد ٍخَد هٌفی هؼٌبداسی ساثغِ سٍاى اختالالت ثب آى اثؼبد ٍ وبسی صًذگی ویفیت ثیي وِ دادًذ ًطبى گلذثشي ػوَهی
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 پشداخت ٍ وبسی صًذگی اختوبػی ٍاثستگی ثْذاضتی، ٍ ایوي وبسی هحیظ هتغیشّبی وبسی صًذگی ویفیت اثؼبد ثیي اص

 .داضتٌذ سا سٍاى سالهت ثیٌی پیص یب تأثیشگزاسی تَاى ثیطتشیي تشتیت ثِ هٌصفبًِ ّبی

 دثیشاى سٍاى سالهت ٍ وبسی صًذگی ویفیت چٌذگبًِ ٍ سبدُ ساثغِ ثشسسی ثِ ای هغبلؼِ دس( 1392) ّوىبساى ٍ سپبسی

 پشسطٌبهِ اص. دادًذ تطىیل ًفش 240 سا ًوًَِ حدن. پشداختٌذ وشج ضْش هتَسغِ همغغ دثیشاى سبیش ٍ ثذًی تشثیت

. گشدیذ استفبدُ تحمیك اثضاس ػٌَاى ثِ گلذثشي سٍاى سالهت پشسطٌبهِ ٍ ٍالتَى الگَی اسبس ثش وبسی صًذگی ویفیت

 صًذگی ویفیت ّبی هَلفِ توبم ٍ ثذًی تشثیت دثیشاى دس سٍاى سالهت ثب وبسی صًذگی ویفیت وِ داد ًطبى تحمیك ًتبیح

 سبیش دس وبسی صًذگی اختوبػی ٍاثستگی هَلفِ ٍ ثذًی تشثیت دثیشاى دس وبفی ٍ هٌصفبًِ پشداخت هَلفِ خض ثِ وبسی

 . داضتٌذ داسی هؼٌی ٍ هثجت ساثغِ سٍاى سالهت ثب دثیشاى،

 هذیشاى سٍاًی سالهت ٍ وبسی صًذگی ویفیت ثیي ساثغِ ضٌبسبیی دًجبل ثِ ای هغبلؼِ دس( 1391) ستبس ٍ ثخص فشح

 هذیشاى وبسی صًذگی ویفیت ثیي وِ یبفتٌذ ٍ اًتخبة سا هذیشاى اص ًفش 230 هٌظَس ایي ثِ. ثَدًذ آثبد خشم ضْش هذاسس

 . داضت ٍخَد هستمین ّوجستگی وبسوٌبى سٍاًی سالهت ٍ

 ثیشخٌذ داًطگبُ وبسوٌبى سٍاى سالهت ٍ وبسی صًذگی ویفیت ثیي ساثغِ ثشسسی ثِ پژٍّطی دس( 1391) هبًذگبس

 سٍش ثِ ًوًَِ ػٌَاى ثِ ًفش 165 وِ ثَد ثیشخٌذ داًطگبُ وبسوٌبى ولیِ ضبهل پژٍّص آهبسی ی خبهؼِ. پشداخت

 دٍ اص اعالػبت، آٍسی خوغ هٌظَس ثِ. ضذًذ اًتخبة هَسگبى خذٍل اص استفبدُ ثب ٍ ای عجمِ تصبدفی گیشی ًوًَِ

 گلذثشي سٍاى سالهت سَالی 28 پشسطٌبهِ ٍ( 1972) ٍالتَى وبسی صًذگی ویفیت سَالی 27 استبًذاسد ی پشسطٌبهِ

 حذ اص تش پبییي داسی هؼٌی عَس ثِ وبسوٌبى وبسی صًذگی ویفیت ٍضؼیت داد ًطبى پژٍّص ًتبیح. ضذ استفبدُ( 1972)

 هؼٌبداسی ی ساثغِ عشفی اص. ثبضذ هی هتَسظ حذ اص ثبالتش داسی هؼٌی ًحَ ثِ وبسوٌبى سٍاى سالهت ٍضؼیت ًیض ٍ هتَسظ

 داسد. ٍخَد وبسوٌبى سٍاى سالهت ٍ وبسی صًذگی ویفیت ّبی هَلفِ ثیي

( تبثیش ویفیت صًذگی وبسی ثش ثْجَد ػولىشد ٍ ثْشُ ٍسی سا هَسد ثشسسی لشاس دادًذ وِ 2012سٍهبى اوتچ ٍ ّوىبساى )

ی ثبػث وبّص سغح ویفیت صًذگی ویفیت صًذگی وبسی تبثیش هؼٌبداس ٍ هثجتی ثش ثْجَد ػولىشد داسد. استشس ضغل

وبسی وبسوٌبى هی گشدد. ّوچٌیي استشس ضغلی هَخت وبّص سغح ػولىشد ٍ ثْشُ ٍسی دس سغح سبصهبى هی گشدد 

 ٍ افضایص سغح ویفیت صًذگی وبسوٌبى هی تَاًذ ثبػث افضایص اًگیضُ آًبى ٍ افضایص ثْشُ ٍسی دس سغح سبصهبى گشدد.

 یصًذگ تیفیٍ سالهت سٍاى وبسوٌبى و یسبصهبً یوبسی ٍ ثبلٌذگ یصًذگ تیفیثب ػٌَاى و یمی( دس تحم2011) ٌجشيیگش

ٍ  تیهسئَل ششیپز ت،یسضب ضش،یداسد ػَاهل سِ گبًِ اًگ یداًٌذ وِ سؼ یه یسبصهبً یاص فٌَى ثبلٌذگ یىیوبسی سا 

داس  یهؼٌ یوٌبى ساثغِ هٌفوبسی ٍ سالهت سٍاى وبس یگصًذ تیفیو يیوٌذ وِ ث يیاحسبس تؼْذ ًسجت ثِ وبس سا تبه

 .ذیهطبّذُ گشد

 

 اهداف تحقیق

 ّذف اصلی

 ّشهضگبى ٍاحذ داًطگبّی خْبد وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضت ثب وبسی صًذگی ویفیت ساثغِ ثشسسی
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 فشػی  ّذف

 ّشهضگبى ٍاحذ داًطگبّی خْبد وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضت ثب وبسی صًذگی ویفیتاثؼبد  ساثغِ ثشسسی

 

 فرضیه های تحقیق 

 فشضیِ اصلی

 ساثغِ هؼٌی داس ٍخَد داسد. ّشهضگبى ٍاحذ داًطگبّی خْبد وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضتثیي ویفیت صًذگی وبسی ٍ 

 

 فشػی فشضیِ 

 ساثغِ هؼٌی داس ٍخَد داسد. ّشهضگبى ٍاحذ داًطگبّی خْبد وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضتثیي اثؼبد ویفیت صًذگی وبسی ٍ 

 

 روش کار

 ثبضذ هی ّوجستگی ًَع اص ٍ تَصیفی ّب دادُ گشدآٍسی سٍش ًظش اص وبسثشدی، ّذف ًظش اص پژٍّص ایي

 خبهؼِ ثَدى هحذٍد دلیل ثِ .ثبضذ هی خْبد داًطگبّی ّشهضگبى وبسوٌبى اص ًفش 65 ثش هطتول تحمیك آهبسی خبهؼِ.

 است. ضذُ استفبدُ سشضوبسی سٍش اص پژٍّص ایي دس آهبسی،

 است؛ ثخص دٍ ضبهلهی ثبضذ وِ  پشسطٌبهِاثضاس گشدآٍسی دادُ ّب 

 دادین لشاس سٌدص هَسد سا وبسوٌبى صًذگی ویفیت اٍل ثخص دس: وبسوٌبى وبسی صًذگی ویفیت پشسطٌبهِ 

 دس گَیِ 35 اص پشسطٌبهِ ایي ، التیي ًسخِ. ضذ استفبدُ ٍالتَى وبسی صًذگی ویفیت پشسطٌبهِ اص هٌظَس ایي ثشای وِ

 ضذُ تطىیل( صیبد خیلی: 5 صیبد،: 4 هتَسظ،:3 ون،: 2 ون، خیلی: 1) لسوتی پٌح لیىشت عیف ثب ثخص صیش 8 لبلت

 هحیظ ،(گَیِ 4) هٌصفبًِ ٍ وبفی پشداخت: ضذ ضبهل سا صیش ّبی ثخص اص آى سبصی ثَهی ٍ تشخوِ اص پس وِ است

 ،(گَیِ 4) لبًًَگشایی ٍ لبًَى ًمص ،(گَیِ 4) هستوش اهٌیت ٍ سضذ فشصت ایدبد ،(گَیِ 6) ثْذاضتی ٍ ایوي وبسی

 ٍ( گَیِ 5) اًسبًی لبثلیتْبی تَسؼِ ،( گَیِ 5) وبسی صًذگی اختوبػی ٍاثستگی ،(گَیِ 3) وبسی صًذگی ولی فضبی

 .گَیِ( 4) اختوبػی اًسدبم ٍ یىپبسچگی

 1979 سبل ّیش ٍ گلذثشي سَالی 28 پشسطٌبهِ اص وبسوٌبى سٍاًی ثْذاضت ثشسسی ثشای: سٍاًی ثْذاضت پشسطٌبهِ

  اص ػجبستٌذ پشسطٌبهِ فشػی همیبس چْبس. داسد سئَال 7 همیبس ّش وِ است فشػی همیبس 4 داسای وِ گشدیذ استفبدُ

 ػالئن -4(  گَیِ 7)اختوبػی وبسوشد -3( گَیِ 7)خَاثی ثی ٍ اضغشاة ػالئن -2( گَیِ 7)خسوبًی ػالئن -1

 گضیٌِ تشتیت ثِ گزاسی ًوشُ ٍ است ای گضیٌِ چْبس لیىشت همیبس آصهَى ایي دس گزاسی ًوشُ سٍش(. گَیِ 7)افسشدگی

 لبلت دس وبسوٌبى فشدی ٍیژگیْبی دس ثخص آخش. است 84 تب صفش ثیي لیىشت ًوشات داهٌِ.  ثبضذ هی( 3 ، 2 ، 1 ،0) ّب

  .گشفتٌذ لشاس سٌدص هَسد استخذام ًَع ٍ وبس سبثمِ تحصیلی، هذسن تبّل، ٍضؼیت خٌس، سي، هتغیشّبی
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 عشیك اص ّب پشسطٌبهِ پبیبییّوچٌیي  .ثبضذ هی تبییذ هَسد ثَدى استبًذاسد ػلت ثِ ّب پشسطٌبهِ سٍایی

ثْذاضت ٍ  916/0وشًٍجبخ  آلفبی اص استفبدُ ثب ویفیت صًذگی وبسی پشسطٌبهِ پبیبیی .ضذ ثشسسی وشًٍجبخ آلفبی ضشیت

 آهذ هَسد تبییذ است. دست ثِ 7/0 اص ثیطتشثب تَخِ ثِ ایٌىِ  ثِ دست آهذ وِ 839/0 سٍاًی

 آهبس ٍ تَصیفی آهبس ثخص دٍ دس وِ گشدیذ استخشاج spss افضاس ًشم تَسظ تحلیل ٍ تدضیِ عشیك اص ًتبیح

 هی اسائِ دسصذ 95 هؼٌبداسی سغح دس پیشسَى ّوجستگی ضشیت عشیك اص تحمیك فشضیبت ثشسسی ضبهل استجبعی

 .گشدد

 

 و نتیجه گیری بحث

دسصذ سا صى تطىیل هی  54/41دسصذ وبسوٌبى سا هشد ٍ  46/58ًطبى داد وِ یبفتِ ّبی تَصیفی پژٍّص 

دسصذ داسای هذسن  23/9دسصذ هدشد هی ثبضٌذ. اص ثیي وبسوٌبى  69/27دسصذ وبسوٌبى هتبّل ٍ  31/72دٌّذ. 

 54/1دسصذ فَق لیسبًس ٍ  44/62دسصذ لیسبًس،  62/24دسصذ فَق دیپلن،  69/7دسصذ دیپلن،  31/12سیىل، 

 دسصذ سسوی ّستٌذ. 54/1دسصذ پیوبًی ٍ  23/9دسصذ وبسوٌبى لشاسدادی،  23/89صذ هی ثبضٌذ. دس

 

 دس ثخص آهبس استٌجبعی فشضیِ ّبی تحمیك هَسد ثشسسی لشاس گشفت وِ ًتبیح آى ثِ ضشح خذٍل ریل است:

 

داًطگبّی ّشهضگبى ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى خْبد ٍ اثؼبد آى ثب ویفیت صًذگی وبسیثیي  ساثغِتؼییي  -1خذٍل   

هتغیش                   

هتغیش       

 ثْذاضت سٍاًی

 سغح هؼٌبداسی ضشیت ّوجستگی

00/0 755/0 ویفیت صًذگی وبسی  

547/0 هٌصفبًِ ٍ وبفی پشداخت  00/0  

431/0 ثْذاضتی ٍ ایوي وبسی هحیظ  00/0  

52/0 هستوش اهٌیت ٍ سضذ فشصت ایدبد  00/0  

575/0 لبًًَگشایی ٍ لبًَى ًمص  00/0  

484/0 وبسی صًذگی ولی فضبی  00/0  

683/0 وبسی صًذگی اختوبػی ٍاثستگی  00/0  

617/0  یىپبسچگی ٍ اًسبًی لبثلیتْبی تَسؼِ  00/0  

495/0 اختوبػی اًسدبم  00/0  
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ساثغِ هؼٌی  خْبد داًطگبّی ّشهضگبىوبسوٌبى  ثْذاضت سٍاًیثیي ویفیت صًذگی وبسی ٍ : فشضیِ اصلیًتبیح ثشسسی 

 داس ٍخَد داسد.

ثْذاضت سٍاًی ٍ ثیي ویفیت صًذگی وبسی ّب ًطبى داد وِ ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ًتبیح یبفتِ

است، ثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت  05/0است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  755/0وبسوٌبى ثشاثش ثب 

گشدد. همذاس ضشیت ّوجستگی تبییذ هی خْبد داًطگبّی ّشهضگبىوبسوٌبى  اًیثْذاضت سٍثیي ویفیت صًذگی وبسی ٍ 

 ثیي ایي دٍ است.  ثبالی ًسجتب ًطبى دٌّذُ ّوجستگی 755/0

 

ساثغِ هؼٌی  خْبد داًطگبّی ّشهضگبىثیي اثؼبد ویفیت صًذگی وبسی ٍ ثْشُ ٍسی وبسوٌبى : فشػی فشضیِ ًتبیح ثشسسی 

 داس ٍخَد داسد.

پشداخت وبفی ٍ ّب ًطبى داد وِ ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ ًتبیح یبفتِ

است، ثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت  05/0است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  547/0ثشاثش ثب  هٌصفبًِ

ًطبى  547/0دد. همذاس ضشیت ّوجستگی گشتبییذ هی خت وبفی ٍ هٌصفبًِثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ پشدا

 دٌّذُ ّوجستگی هتَسظ ثیي ایي دٍ است. 

ثشاثش ثب  وبسی ایوي ٍ ثْذاضتی ظیهحهمذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

ثیي ثْذاضت سٍاًی است، ثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت  05/0است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  431/0

ًطبى دٌّذُ ّوجستگی  431/0گشدد. همذاس ضشیت ّوجستگی تبییذ هی وبسی ایوي ٍ ثْذاضتی ظیهحوبسوٌبى ثب ثؼذ 

 هتَسظ ثیي ایي دٍ است.

 هستوش تیایدبد فشصت سضذ ٍ اهٌّوچٌیي همذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

است،  05/0است وِ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی هتَسظ ثیي ایي دٍ است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  52/0ثشاثش ثب 

تبییذ  هستوش تیایدبد فشصت سضذ ٍ اهٌثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

 گشدد. هی

است ٍ  575/0ثشاثش ثب  ًمص لبًَى ٍ لبًًَگشاییًی وبسوٌبى ثب ثؼذ ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍا

است، ثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ  05/0چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص 

ثیي ایي دٍ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی هتَسظ  575/0گشدد. همذاس ضشیت ّوجستگی تبییذ هی ًمص لبًَى ٍ لبًًَگشایی

 است.

 484/0ثشاثش ثب  فضبی ولی صًذگی وبسیهمذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

است، ثٌبثشایي فشض  05/0است وِ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی هتَسظ ثیي ایي دٍ است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص 

 گشدد.تبییذ هی فضبی ولی صًذگی وبسیوبسوٌبى ثب ثؼذ ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی 

 ٍاثستگی اختوبػی صًذگی وبسیّوچٌیي همذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

 05/0است وِ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی ًسجتب ثبالی ثیي ایي دٍ است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  683/0ثشاثش ثب 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


          5931دی ماه              ملی مدیریت توسعهاولین همایش 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 7 

 ٍاثستگی اختوبػی صًذگی وبسیبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ است، ثٌ

 گشدد. تبییذ هی

ثشاثش ثب  یىپبسچگی ٍ اًسدبم اختوبػیهمذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

است،  05/0ثیي ایي دٍ است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص است وِ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی ًسجتب ثبالی  617/0

-تبییذ هی یىپبسچگی ٍ اًسدبم اختوبػیثٌبثشایي فشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

 گشدد.

ثشاثش ثب  سبًیاً تْبییتَسؼِ لبثلدس ًْبیت همذاس ضشیت ّوجستگی پیشسَى ثشای ساثغِ ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

است، ثٌبثشایي  05/0است وِ ًطبى دٌّذُ ّوجستگی هتَسظ ثیي ایي دٍ است ٍ چَى سغح هؼٌبداسی ووتش اص  594/0

 .گشددهیاًسبًی  تْبییتَسؼِ لبثلفشض ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس ٍ هثجت ثیي ثْذاضت سٍاًی وبسوٌبى ثب ثؼذ 

 

وبسوٌبى ساثغِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد  ثْذاضت سٍاًیثب  ٍ اثؼبد آى ًتبیح ًطبى داد وِ ثیي ویفیت صًذگی وبسی

 ستبس ٍ ثخص فشح، (1392) ّوىبساى ٍ سپبسی، (1393) ّوىبساى ٍ ثیگلشیوِ ایي ًتیدِ ثب یبفتِ ّبی پژٍّص ّبی 

  .هغبثمت داسد (1391) هبًذگبسٍ ( 1391)
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