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 یو قهرمان یریشگیدر حوزه سالمت، پ یتحوالت علوم ورزش

 

 ّای آى در صٌعت پَشاک ٍرزشی ایراىبررسی ارزش ٍیژُ برًد ٍ هَلفِ

 3، علی بٌسبردی2، هحودرضا هعیي فرد1حسیي حاجی ًژاد

 داًشجَی کارشٌاسی ارشد هیریت ٍرزشی، داًشگاُ حکین سبسٍاری .1

 استادیار داًشکدُ تربیت بدًی ٍ علَم ٍرزشی، داًشگاُ حکین سبسٍاری .2

 بدًی ٍ علَم ٍرزشی، داًشگاُ حکین سبسٍاریاستادیار داًشکدُ تربیت  .3

 

 خالصه

ّبی اذیط اّویت فطاٍاًی یبفتِ است. ّبی آى زض سبلی ثطًس ٍ اضظش ٍیژُ ثطًس ثطای ثبظاضیبثی ٍ تئَضیتحمیك زضثبضُ

-ّبی آى زض غٌعت پَضبن ٍضظضی تَلیس ضسُ ثِ ٍسیلِ ضطوتلصا پژٍّص حبضط ثب ّسف ثطضسی اضظش ٍیژُ ثطًس ٍ هَلفِ

ثبضس. جبهعِ آهبضی ایي پژٍّص ضا پیوبیطی ٍ اظ ًَع هطبلعبت ّوجستگی هی -ثبضس. ضٍش تحمیك تَغیفیّبی ایطاًی هی

-زٌّس. اثعاض گطزآٍضی اطالعبت پطسطٌبهِ هحمك سبذتِوٌٌسگبى پَضبن ٍضظضی ایطاًی تطىیل هیولیِ ذطیساضاى ٍ هػطف

آهسُ است. ضٍایی آى تَسط زُ تي اظ اسبتیس هسیطیت ٍضظضی هَضز  اظ تطویت چٌس پطسطٌبهِ زیگط ثسستثبضس وِ ای هی

ثطای تجعیِ ٍتحلیل زازُ ّب اظ آهبض تَغیفی  تعییي ضس. 87/0تبییس لطاض گطفت ٍ پبیبیی آى ًیع ثب استفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ 

ّبی اضظش ٍیژُ ثطًس ثب یي هَلفِّب ًطبى زاز وِ ثاستفبزُ گطزیس. یبفتِ 16ٍ استٌجبطی ثب ًطم افعاض اس پی اس اس ًسرِ 

زاضای ثیطتطیي  40/0اضظش ٍیژُ ولی ثطًس ضاثطِ هثجت ٍ هعٌبزاضی ٍجَز زاضز ّوچٌیي ٍفبزاضی ثِ ثطًس ثب همساض ثتبی 

 ووتطیي تبثیط ضا ثط اضظش ٍیژُ ولی ثطًس زاضًس. 15/0تبثیطگصاضی ٍ تساعی ثطًس ثب همساض ثتبی 

 ٍفبزاضی ثِ ثطًسَضبن ٍضظضی ایطاًی، اضظش ٍیژُ ثطًس، پکلوات کلیدی: 

 

 مقدمه

 هرتلف حسطَ اضاىسیبستگص ثیي زض هْن عهَضَ یه یپصیطلبثتض ى،ضس جْبًی ٍىفعضٍظا شگستطض عػض ز

 یّبظاضثب یغحٌِزض چِ ٍ ذلیزا یّبظاضثب زض لبثتض یعطغِ زض چِ. ًیبستز ّبی هرتلفشثرٍضطوت( زض  غٌعت ض،)وطَ

 ثِ ضبىفعلی لبثتیض هَلعیت اظ ضات حطوّب ضاُ ضطوت تب هیضًَس ٍیيتس ضهٌظَ ثسیي ضوب ٍ وست یّبیتژاستطا ،جْبًی

 ،هحیط پیَستِ اتطـتغیی ٍ بـّظاضثب  ىسـلبثتی ضض ثب ّبىهبظسب ٍظُهطا ّوچٌیي[1]. وٌٌس تجسیل جسیس تطیلَ هَلعیت یه

 ٍثطضٍ ضسض لحب زض یّبظاضثب ٍ شگستط ثِ ٍض زیلتػبا مًظب یه ثب گصضتِ سـهبًٌ طـیگزِ ـس وـًازُپیثط لعیتٍا یيا ثِ

 گطچِ. زوط ضظُهجب سـثبی ظاضبـث  اظ یتطـثیط  ْنـس آٍضزى تـسز ثِ ایثط ٍ زاضز ضا زذَ ُیژٍ اضظش یهطتط ّط الص. ًیستٌس

                                                           
tell:09371078101 mail:hajinejad89@yahoo.com:


ولئنویسنده مس   
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ش الـت ظ،بـًی یه وطف یعٌی یبثیظاضثب ٍظ،هطا ُیسگبز زض لیٍ ًسزثَ جسیس ىهطتطیب یبفتي ًسیطِا زض تٌْب ٍظیطز تب ىیبثبظاضثب

 ِـو سـًٍضثب يـیا طـث یيـهحمم طـوثا ،وًٌَی لبثتیض یطــهح . زض[2] شتال زض اضستوطا ٍ آى زىطـو آٍضزُطـث تـجْ زض

 بــّضوب ٍ تــوس اظ یــذیل ٍ ســّزیــه ىیلــتط ُ ضابــثٌگ هـی یبـّیـیزاضا ٍ ضبـو ٍ وست یه اظ هْوی س ثرصـثطً

 ثطًس ( ثطای2006آهطیىب ) ثبظاضیبثی اًجوي عطیفت .[3] ًسظثسب كـهَف سـثطً هـی ضَـچط ثگیطًس زیب وِ ّستٌس عاللوٌس

 ذسهبت یه یب هحػَل یه ضٌبسبیی ثطای وِ ثبضسهی جبضیت ًطبى یب ططح ًطبًِ، عالهت، لغت، ًبم، یه ثطًس: است چٌیي

  اهطٍظُ[15].  ثبضسهی ضلجبیطبى اظ آًْب وطزى هتوبیع ثطای ٍ ضٍزهی ثىبض اىگٍلیسوٌٌست اظ یّضٍگ یب وٌٌسُ ٍلیست

. ضَز عطضِ آًْب زض...( ٍ ٍضظضی جْیعاتت پَضبن،) ًبسجا هِّ وِ وٌٌسهی ذطیس ّبییُفطٍضگب اظ ٍضظضی اىگوٌٌسهػطف

 ثسٍى ضا اىگوٌٌسهػطف ذطیس غوینت ستٌس،ّ یىسبى ضىل ٍ ویفیت لحبظ ثِ وِ هحػَالت اظ فطاٍاًی اًجَُ ثب ضسى هَاجِ

 وٌٌسُهػطف ذطیس ّبییطیگغوینت زض آًمسض اّثطًس زض حمیمت،. زّسهی سَق هحػَالت ثطًس ثِ آًْب َغیبتذػ ثِ ٍجِت

 علن هحممبى اهطٍظُ وِ ای ًٍِگ ثِ .ضَزهی یبز اغلی زاضایی ٍ( سبظهبى) ضطوت زاضایی عٌَاى ثِ وِ اًسضسُ هیتّا زاضای

 لطاض ثبلمَُ ذطیساضاى اىّاش زض یعٌى آى اظ ثیطٍى ایىج ضطوت یه ٍالعى اضظش وِ ضسیسًس ًتیجِ ایي ثِ هسیطیت ٍ التػبز

 عش ضا آضىبض ّبی هتوبیآى هحػَل ضا هعطفی ٍ جٌجِ سٌجس اهب ثطًس،هی ضا آى پَلى اضظش هحػَل، یه لیوت. زاضز

 لَی ثطًس یه س،وٌٌهی پیسا اضیگسبظ ٍ طبثكت مّثب  ثیطتط ضٍظ ثِ ضٍظ ٍذسهبت، هحػَالت وِ اییّثبظاض زض . [4]وٌسهی

 ثطًس یه ّوچٌیي .[5] سبظزهی هتوبیع ضلجب اظ ضا ضسُ عطضِ ذسهت یب هحػَل وِ ثبضس اییتٌْب هطرػِ است هوىي

 عَاهل تب وٌسهی ووه آًْب ثِ ٍ زّس افعایص ٍذسهبت وبالّب ذطیس ٌّگبم زض ضا هطتطیبى اعتوبز تَاًسهی لسضتوٌس

  .[6] ًوبیٌس زضن ثْتط ضا ًبهلوَس

تطیي هفبّین ثبظاضیبثی وِ زض طَل زِّ گصضتِ اظ سَی زاًطگبّیبى ٍ عبهالى ثبظاضیبثی هَضز تحمیك ٍ اظ هعطٍف یىی

ثبضس. یىی اظ زالیل ایي ضْطت، ًمص استطاتژیه ٍ هْن اضظش ٍیژُ ثطًس زض اض گطفتِ است، اضظش ٍیژُ ثطًس هیثطضسی لط

گیطی ضَز هعیبض ٌّگبهی وِ اضظش ٍیژُ ثطًس ثِ طَض زلیك اًساظُ وست هعیت ضلبثتی ٍ تػویوبت هسیطیت استطاتژیه است.

 َاًستیثطًس ه ثبٍضاًس وِ ایي ثط هبلی هترػػیي.  [7]َاّس ثَزهٌبسجی ثطای اضظیبثی اثطات ثلٌس هست تػویوبت ثبظاضیبثی ذ

 ایي ٍ است ثبالتط ثطًس سٍىث وبالی اظ ثطًس زاضای وبالی یه ثٌبثطایي، اضظش .ًوبیس ایجبز اضظش هتساٍل اظ ثیص اضظضی

 یًَثِ ثِ هطتطی، ثط هجتٌی ٍ هثجت . اضظش ٍیژُ ثطًس[8]ضَز استٌجبط هی ثطًس ٍیژُ اضظش ثِ عٌَاى اضظش لبثل هالحظِ

ذبش تا زض سبظهبى ٍاًبییت ثط هستمیوی اثطات ٍ ضَز هٌجط ضیتثبال سَز ٍ پبییٌتط ّبیظیٌِّ ثیطتط، زضآهس ثِ ٍاًستهی ذَز،

 زاضتِ جبضیت یٍسعِت زض هَفمیت ٍ ثبظاضیبثی اضتجبطبت اثطثرطی هحػَالت، لیوت افعایص هَضز زض هٌبستغویوبت ت

 اظ ایهجوَعِ ثطًس ضا ُیژٍ اضظش (1991) 1طآو .ًساضز ٍجَز ثطًس ٍیژُ اضظش هَضز زض ٍاحسی ٍ هطرع . تعطیف [9]ثبضس

 جوع ز،ضَ هی ئِاضا ضطوت تذسهب یب لهحػَ تَسط وِ یضاضظ اظ وِ ضی،تجب ىًطب ٍ مًب ثِ طهطثَ یثسّیّب ٍ ییّبزاضا

 وِ هتفبٍتی ّبیالعول اظ عىس است عجبضت ثطًس ٍیژُ اضظش ولط زیسگبُ اظ . [10]هیوٌس تعطیف ززگط هی وسط یب

 یه اظ ُوٌٌس فهػط یثٌس یتٍلَا ضا ثطًس ُیژٍ ( اضظش1995ٍ ّوىبضاى) 2الظاض . [9]ًسزاض ثطًس ثِ ًسجت ٌٌسگبىوهػطف

 ( اضظش2007ٍ ّوىبضاى ) 3. ثِ عمیسُ گیل [11]وٌٌساظ هحػَل ثیبى هی طجمِ یه زض یثطًسّب یگطز ثب همبیسِ زض طًسث

 ثطًس ٍیژُ اضظش اظ ضسُ اضایِ تعطیف تطیيهعطٍف .[12] ًوبیسهی ضبفِا لهحػَ ثِ ثطًس یه وِ ستا ضیاضظ ،ثطًس ُیژٍ

                                                           
1 . Aaker 

2 Lassar 
3 Gil 
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 یه ٍ ثطًس زاضای وبالی یه ثیي هطتطیبى هتفبٍت ٍاوٌص ضبهل ثطًس ٍیژُ اضظش: است غَضت ایي ثِ 1َزاًت ٍ یَ تَسط

-هی هحػَل، ذػَغیبت ٍ ثبظاضیبثی یّبهحطن اظ هطتطوی سطح زاضای آًْب زٍی ّط وِ ٍلتی است ثطًس ثسٍى هحػَل

 .[13]ثبضٌس 

-ضُ اضظش ثطًس سري هیضًَس. ٍلتی هب زضثبهعوَال هفبّین اضظش ثطًس ٍ اضظش ٍیژُ ثطًس ثب یىسیگط اضتجبُ گطفتِ هی

ّبی تَغیفی ٍ گَیین، هٌظَض اضظش هبلی ٍالعی ثطًس است. زضغَضتی وِ، عجبضت اضظش ٍیژُ ثطًس، هعوَال زض اضتجبط ثب جٌجِ

ی لسضت ثطًس زض شّي ٍ تػَض ضٍز ٍ اًعىبس زٌّسُگطی هطتطی( ثىبض هیًس )هبًٌس ًوبز، تػَضات یب تساعیًبهحسَس ثط

 ضتغَ زٍ ثِ ثطًس ُیژٍ اضظش . [14]ثبضسی اظ ثطًس هیی ازضاوبت هطتطتط، ثیبى وٌٌسُسبزُ . ثِ عجبضتهطتطی است

 تجٍِ ضغٌعت ضی زض تجب مًب ًمص تحلیلٍ تجعیِ  ٍ  هبلی یتحلیلّب ٍ تجعیِ اظ ایهجوَعِ اٍل حبلتزض . زضَهیهحبسجِ 

 ّسزهی تطىیل ضا ضیتجب مًب هبلی اضظش ًْبیت ضز وِ تحلیلّب ای اظ ایيهجوَعِ ٍ لجبستض ىهیب زض ضتلس ظلحب اظ مًب آى

 آى فّس وِ ثبضسهی ُوٌٌسفهػط ًظط ثط هجتٌی ثطًس ُیژٍ اضظش ثییباضظ ستا حبضط ّصٍپژ فّس وِ زٍم حبلت زض .[15]

 [16]ززگطهی ثطًس ثِ زاضیفبٍ ثطًس ٍ ٌّیش تػَیط ثِ هٌجط وِ ستا ضیتجب مًب یه ثِ ُوٌٌسفهػط وٌصٍا تحلیل ٍ تجعیِ

.  

 ًْبآ تطیيٍ هعطٍف لیياٍ وِزاضز  زجٍَ ثطًس ُیژٍ اضظش ّبیز ٍ هَلفِثعبا ایثط زییبای ظّپیطٌْبز ٍ ثٌسی جمِط

 ُوٌٌسفهػط یسز اظ ضا ُیژٍ اضظش وِ ستا ًطٌبذتیضٍا وبهال لهس یه گفت اىتَهیوِ  ُضس ئِاضا (1991وط )آ تَسط

 یّبزاضایی سبیط ٍ ثطًس ثِ زاضیفبٍ ُ،ضس زضن ویفیت،ثطًس یعاتس ،ثطًس ثب گبّیآ ثعس 5ضبهل  ٍ ّسزاض هیلط سٌجص ضزهَ

ثط هجتٌی  ثطًس ُیژٍ اضظش تحلیل ثط ٍ تجعیِ ًبلیعآ زض اٍل ثعس 4عوال  وِ ح ضسهطط ستا ضطوت ثب هطتجط وِ ثطًس هبلىبًِ

 پٌجویي ٍ ستا زُوط زُستفبا عبهل 4 ّویي اظ ًظطیبتص سبیطزضوط آ حتی وِز ضَهیگطفتِ  زض ًظط ُوٌٌسفهػط ًظط

ُ وٌٌسُ هططح وطزهػطف ثب هستمین ثطِضا یه اىعٌَ ثِ ًِ هلاعَ ضیگز ٍ ضطوت ىهیب تجبطیاض لوبًب اىعٌَ ثِ ضا عبهل

 ( ٍ ّوچٌیي1993) 4لسيا ،(2005) ٍ ّوىبضاى 3ىتیلگبا (، 2006ّوىبضاى ) ٍ 2پبپَ (،2007ل ٍ ّوىبضاى )گی. [15]است 

-ُ عٌَاى  هَلفِث ضا ُضس زضن ویفیت، ثطًس ثِ زاضیفبٍ ،ثطًس عیاتس ،ثطًس اظ گبّیآ ضبهل ثعس 4 ًیع (2001ٍّوىبضاى ) یَ

  .سًزگطهی سیضثطّب ٍ هَلفِ هلاعَ یيا اظ یه ّط هِازا زضوِ  ًسزوط ىثیب ثطًس ُیژٍ ّبی اضظش

 زض ثطًس یه ٍضزىآ ذبطط ثِ یب ضٌبسبیی زض ُوٌٌسفهػط ًبییاتَ اىهیتَضا  ثطًس اظ گبّی( آ1991) 5آوط :برًد از گاّیآ

 ًوبیسهی ىثیب زذَ لهس زض اٍ .آزیساسهبًٌس  ذبغی ىًطبٍ  مًب آٍضزى زیب ثِ ،هثال زتعطیف وط هطرع لهحػَ طجمِ یه

 ًساتَهیوِ  عیّبییایگط تسز ایثط گبّی. تیى1ِهَثط ثبضٌس.  ُیژٍ اضظش ثط یطظ هلاعَ سیلٍِ ثِ ًساهیتَ ثطًس اظ گبّیآ وِ

 6ولطّوچٌیي  .[10] گطفتيلطاض تَجِ  ضزهَ تعْس/ اضیپبیس ایثط ایًِ. ًطب3ضٌب آپیًَس  یاضثطلط .2ثبضس  تَجِ ضزهَ

 هعیت ٍ ًوبیسظی هیثب ىوٌٌسگبفهػط ذطیس تػوین زض هْوی ًمص ثطًس ثب ضٌبییآگبّی ٍ آ وِ زوط ىثیب (2003)

ثطًس زض اضظش وٌٌس وِ ًمص آگبّی اظ هی( ًیع ثیبى 2002) 7ضاًسل ٍ ثٌت .[12] اُ زاضزّوط ثِ ضا ةًتربا  ٍتَجِ  ی،گیطزیب

                                                           
4 Yoo & Donthu 
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اضظش ٍیژُ ثطًس ثستگی ثِ سطح آگبّی ثسست آهسُ زاضز. زض سطح آگبّی ثبالتط، احتوبل افعایص زض ًظط گطفتي ثطًس ٍ تبثیط 

آگبّی اظ  ثب یىیزًع ثطِضا ثطًس تساعی وطآ ُعمیس : ثًِدبر عیاتد .[17]وٌٌسُ ثیطتط است ػطفثط ضٍی تػویوبت ذطیس ه

 ثط ضاُ 5 اظ ًساهیتَ ثطًس عیاتس ٍی ُعمیس ثِ ست.ا زُوط تعطیف ثطًس یه ثبزض حبفظِ  تجبطیاض ضا ثطًس عیاتس اٍ .زاضز ثطًس

بز اًگیعش ٍ . ایج5. گستطش 4. زلیلی ثطای ذطیس ثطًس 3. توبیع 2. ووه ثِ پطزاظش اطالعبت 1ثبضس.  هَثط ثطًس ُیژٍ اضظش

 ایثط ٍ، ستا اضتبثیطگص ُوٌٌسهػطف زاضیفبٍ ثط ثطًس عیاتس (2005ّوىبضاى ) ٍ 1ىتیلگبآ ُعمیس . ثِ[10]احسبس هثجت 

(، تساعی ثطًس ضا ثِ عٌَاى عٌػط 2001ٍ ّوىبضاًص ) 2. ّوچٌیي ضیَ[18] ًوبیسهی اضظش زیجبا ضطوت ٍ ىوٌٌسگبفهػط

 . [19] ولیسی زض تطىیل ٍ هسیطیت اضظش ٍیژُ ثطًس هططح وطزًس

 زاضز، هثجت شًگط ضیتجب ثطًسیه  ثِ ًسجت یهطتط وِ ًیاهیع اىعٌَ ثِ اىتَثطًس ضا هیثِ  زاضیفبٍ :برًد بِ داریفاٍ

 یتعْس یه ثطًس ثِ زاضیفبٍ حمیمت ز. زضوط تعطیف ُیٌسآ زض ذطیس هِازا لػس ٍ ضهعثَ ضیتجب ثطًسثِ  اٍ یپبیجٌس اىهیع

 زوط ىثیب ّوچٌیي گیلاست، ثیطتط هتغیطّب سبیط ظا ثطًس ثِ زاضیفبٍ تبثیط تلیسُ عمیس ثِ .ًوبیسهی زیجبا زهجس ذطیس ایثط

 سطٍِا ثِ ّن ٍ هستمین ضتغَ ثِ ّن ًیع هتغیطّب یگطٍ ز ُضس ثطًس ُیژٍ اضظش یصافعا ثبعث هستمین ضتغَ ثِ زاضیفبٍ وِ

 4. پبپَوطزس ی( ًیع ایي ًىتِ ضا تبی2001ٍ ّوىبضاى ) 3. تحمیمبت یَ[12] ّستٌس هَثط ثطًس ُیژٍ اضظش ثط زاضیفبٍ هتغیط

 ًظط زض زاضیفبٍ ایثط ثعس زٍ ٍ آى است ثِ زاضیفبٍ لیلز یهطتط جبًت اظ ضنهب یه اٍل ةًتربا وٌسثیبى هی (2006)

عجبضت است اظ هیعاى آگبّی  ُ:شد درک کیفیت.  [20]ی ٍفبزاضی ضفتبضی استٍ زیگط ًگطضی زاضیفبٍ یىی. گیطًسهی

 .[21]بیط وبالّبی هَجَز زض ثبظاض است ویفیتی ثطتط ًسجت ثِ س هطتطی ًسجت ثِ ایٌىِ هحػَلی ثب ثطًس ذبظ زاضای

 ّوچٌیي اٍ .زوط ىثیب لجبض ثِ ًسجت تذسهب یب وبال ی ویفیتثطتط اظ یهطتط ازضان ضا، ُضس زضن ویفیت (1998) 5یتبهلظ

 ثِ ضا ٌٌُسوفهػط ثبال ُضس زضن ویفیت ضٍایي اظ ،ستا ثطًس ُیژٍ اضظش اظ جعئی ُضس زضن ویفیت وِ ًوبیسهی هطرع

 یهطتط تَسط ُضس زضن ویفیت یصافعا ثب یياثٌبثط .هیًوبیس یتاّس لیتض یثطًسّب یگطز ثِ ًسجت ثطًس یه ةًتربا یسَ

  . [12]یبثسهی یصافعا ًیع ثطًس ُیژٍ اضظش

 ضیعیطًبهِث ات سبظزهی لبزض ضا هسیطاى ضطوت، ثطًس ٍیژُ اضظش ثط اّآى أثیطت ضست ٍ همبیسِ ثطًس ٍیژُ اضظش اثعبز زضن

ّبی ثبظاضیبثی هَثطتط، اظ ثِ ّسض ضفتي ای وِ ثب تسٍیي ثطًبهِثطًس ثىٌٌس، ثِ گًَِ افاّس ثِ زستیبثی ضاستبی زض غحیحی

 وِ ستا ضطوتی ّط زًبهطَْ یییّبزاضا جولِ ثطًس اظ . [22]اّساف حساوثط ضَزهٌبثع، جلَگیطی ٍ هیعاى زستیبثی ثِ 

 ،اضظش ٍیژُ آى، ثطًس یضُثبزض گطفتِ ضتغَ تهطبلعب وِ زوط ىعباش ثبیس هتأسفبًِ .ًوبیسهی زیجبا ضطوت ایثط ثبالیی اضظش

 یهْط ثی ٍ ثیتَجْیضز هَ یبثیظاضثب اظ ثعس یيا وِ هیطسس ًظط ثِ .ستٍز اهحس ضثسیب اىیطا زض آى زثعبا ٍ ّویتا

 ّبیفمیتهَ اظ ًیوی اظ ثیص جْبًی یّبوتضط وِ ستا حبلی زض یيا. ستا گطفتِ اضلط یبثیظاضثب اىهسیط پژٍّطگطاى ٍ

 ّستٌس. زذَ جْبًی ىًطب ٍ مًب ٍ ثطًس ىهسیَ سعِتَ لحب زض یّبضوطَ ىوٌٌسگبفهػط ىهیب زض ظذػَ ثِ ضا زذَ ٍشفط

 توبیل ٍ یصاگط هبا ؛ضسثبهی زذَ جیضذب یلجبضحس  زض ًیایطا تهحػَال یُضس ئِاضا تذسهب ٍ ویفیت ثسب چِ

ّبی تَلیسوٌٌسُ پَضبن ضطوتیبثی ظاضثب اىهسیط .ستا ثیطتطى آزیساس، ًبیه، پَهب ٍ غیطُ چَ ثطًسّبیی ثِ ىوٌٌسگبفهػط
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 ىًطب ٍ مًب ٍ ثطًس ثِ تَجِ ،ستا حیبتی تذسهب ٍ ویفیت وِ ضلس ىّوب وِ وٌٌس تَجِ هطا یيا ثِ ثبیس هب ضوطَ ٍضظضی زض

 ظیبزی اىگٍلیسوٌٌست ٍزجٍ ثب هتبسفبًِست. ا ثوط ؤثطه ىهطتطیب زاضیفبٍ ٍ لبثتیض هعیت زیجبا زض ٍ زاضز ّویتا ًیع ضیتجب

 ایّثطًس ًجَز آى زلیل وِ ستینّ وطَضهبى ثِ ذبضجی ایّثطًس ضٍیِ ثی ٍاضزات ٍ اضاتم ضبّس زاضز ٍزجٍ وطَض زاذل زض وِ

ٍضظضی تَلیس ضسُ ثِ  پَضبن ثطًس ٍیژُ اضظش سٌجص ٍ ثٌبثطایي ثطضسی ثبضسهی وطَض زاذل زض اطویٌبى لبثل ٍ هعتجط

 اىگٍلیسوٌٌستهعیبضی ثطای  ٍ ًوبّضا غَضت ثِ ٍاًستوٌٌسگبى ٍ ذطیساضاى هیاُ هػطفگزیس اظ ّبی ایطاًیٍسیلِ ضطوت

 ًبوبهی زالیل ثِ پبسری ٍ زاذلی اىگٍلیسوٌٌست ثطای ًوبییّضا ٍاًستایي پژٍّص هی لصا پَضبن ٍضظضی زض وطَضهبى ثبضس.

 ثبضس. ٍاضزاتی ایّثطًس ثب همبیسِ زض اّ آى

 

 روش شناسی 

 ایّضٍش ًظط اظ ٍ پیوبیطی ًَع اظ ضزآٍضی،گ ظهبى ًظط ًمطِ اظ وبضثطزی، پژٍّطی ف،ّس حیث اظ ضضحب ّصپژٍ

 وٌٌسگبىولیِ ذطیساضاى ٍ هػطف ضبهل حبضط پژٍّص آهبضی جبهعِثبضس. هی هیساًی ًَع اظ اطالعبت، ٍ اّزازُ آٍضیهعج

 هطوعیت تْطاى، ضْط اًتربة ثبضس. زلیلهی ضْط تْطاى زض اذلی )هجیس، زایی، تىٌیه ٍ غیطُ(ّبی زپَضبن ٍضظضی ثطًس

ّبی زاذلی زض ضْط است ٍ ایٌىِ اوثط ثطًس وطَض ضْطّبی زیگط ثِ ًسجت ضْط ایي جوعیت ثَزى تطًبّوگي ًیع ٍ آى

 طازی وِ پَضبن تَلیس ضسُ ثِ ٍسیلِ ضًَس. اظ آًجب وِ جبهعِ آهبضی ًبهحسٍز ثَزُ ٍ فْطستی اظ افتْطاى یبفت هی

ٍضی اطالعبت هَضز آوٌٌس زض زستطس ًجَز لصا اظ ضٍش ًوًَِ گیطی زضزستطس جْت جوعّبی زاذلی ضا استفبزُ هیضطوت

ًفط ثِ عٌَاى  384ثِ زلیل آًىِ حجن جبهعِ ًبهحسٍز هی ثبضس ثب استفبزُ اظ جسٍل وطجسی ٍ هَضگبى ًیبظ استفبزُ ضس. 

آٍضی ًفط ثِ عٌَاى ًوًَِ پژٍّص اًتربة ضسًس. اثعاض جوع 400ي ضس. اهب ثِ جْت تعوین پصیطی ثیطتط ًتبیج ًوًَِ تعیی

ّبی جوعیت ای ثَز وِ اظ تطویت چٌس پطسطٌبهِ زیگط سبذتِ ضس وِ زض هَضز ٍیژگیاطالعبت هَضز ًیبظ پطسطٌبهِ

سَال ٍ سَاالت  5هِ زض زٍ ثرص سَاالت عوَهی  ضبهلایي پطسطٌب .وٌسضٌبذتی ٍ اضظش ٍیژُ ثطًس سَاالتی ضا هططح هی

هسیطیت  ضضتِ اذتیبض زُ تي اظ اسبتیس زض پطسطٌبهِ ضٍایی، ثطضسی هٌظَض سَال ططاحی گطزیس. ثِ 19اذتػبغی ضبهل 

بخ ثطای هحبسجِ هیعاى پبیبیی پطسطٌبهِ اظ ضٍش آلفبی وطًٍج .تأییس لطاض گطفت هَضز ضٍایی ًظط اظ وِ گطفت ٍضظضی لطاض

 تجعیِ یطی است. زض ایي تحمیك ثطایگاًساظُ اثعاض ثبالی  پبیبیی ًسًُّطبى ز وِ ،ثسست آهس 87/0استفبزُ ضس؛ وِ ضطیت آى

 ثٌسیطجمِ ٍ وطزى ذالغِ زازى، سبظهبى ثِ هٌظَض وِ ضس استفبزُ استٌجبطی ٍ تَغیفی آهبض ضٍش زٍ اظ ّب زازُ تحلیل ٍ

 آهبض ّبی پطاوٌسگی اظضبذع هحبسجۀ ٍ فطاٍاًی، زضغسّب تَظیع تٌظین جسٍل ،ًوًَِ ّبیاًساظُ تَغیف ٍ ذبم ًوطات

ّبی تحلیل آظهَى ضگطسیَى ذطی چٌسگبًِ ضٍش ّوعهبى استفبزُ ضس. اظ استٌجبطی آهبض ثرص زض استفبزُ ٍ تَغیفی

 .اًجبم گطفت 01/0ٍ زض سطح هعٌی زاضی  16( ًسرِ spssآهبضی ثِ ٍسیلِ ًطم افعاض اس پی اس اس )
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 نتایج

اظ  :ظیط حبغل ضس اطالعبت ضٌبذتی هعیتج اطالعبت آٍضی ضسُ زض ثرصّبی جعثطاسبس تجعیِ ٍتحلیل زازُ

% ضا ظًبى 34.8% جبهعِ ضا هطزاى ٍ 65.2ثبضٌس وِ هیًفط ظى  139ًفط هطز ٍ  261ًفط جبهعِ تحت ثطضسی  400ع َهجو

% ثیي 32.5سبل، 18-25% افطاز ثیي 41.5زّس وِ سی ًطبى هیتحت ثطضّب زٌّس. ٍضعیت زاهٌِ سٌی ًوًَِتطىیل هی

% 26.8زّس ًطبى هیسبل ثَزًس. سطح همطع تحػیلی افطاز  36ی % ثبال10.8سبل ٍ  31-35% ثیي 15.2سبل،  30-26

افطاز  ّبًِهس هبُآ% زاضای هسضن وبضضٌبسی اضضس ٍ ثبالتط ّستٌس. هیعاى زض10.8% وبضضٌبسی ٍ 61.6زاضای هسضن زیپلن، 

% ثیي 12هیلیَى تَهبى،  1-1.5% ثیي 17.8% ووتط اظ یه هیلیَى تَهبى، 39.7ثبضس: ثِ ایي غَضت هیًیع پبسد زٌّسُ 

ویفیت هحػَالت، اضظاًی وبالّب ٍ حوبیت اظ تَلیس زاذلی هیلیَى تَهبى. ّچٌیي  2.5% ثبالی 21.2هیلیَى تَهبى ٍ 2.5-1.5

( 1زض جسٍل ) ثبضس.وٌٌسگبى هیّبی زاذلی اظ ًظط ذطیساضاى ٍ هػطفضسى ثطای ثطًستطیي زالیل اضظش لبئل ثِ تطتیت هْن

 ّبی پژٍّص زض هَضز عَاهل اضظش ٍیژُ ثطًس شوط ضسُ است.ّبی پطاوٌسگی ًوًَِضبذع

 ّبی پطاوٌسگی. ضبذع1جسٍل 

 ّای پراکٌدگیشاخص                 

 ّای ارزش ٍیژُ برًدهَلفِ
 اًحراف هعیار اًگیيهی (Nتعداد ًوًَِ )

 935/0 3.620 400 آگاّی از برًد

 840/0 3.636 400 تداعی برًد

 981/0 3.523 400 ٍفاداری بِ برًد

 829/0 3.627 400 کیفیت درک شدُ

   

 

 ، هیعاى ّوجستگی چٌسگبًِ ثیي (2جسٍل ) ثطاسبس ًتبیج حبغل اظ آظهَى ضگطسیَى ذطی ضٍش ّوعهبى

زّس ( ًطبى هیR2;79/0ثَز. ّوچٌیي ضطیت تعییي حبغلِ ) 89/0ًس ثب اضظش ٍیژُ ولی ثطًس ثطاثط ّبی اضظش ٍیژُ ثطهَلفِ

زضغس اظ ٍاضیبًس اضظش ولی ثطًس ثِ ٍسیلِ آگبّی اظ ثطًس، تساعی ثطًس، ٍفبزاضی ثِ ثطًس ٍ ویفیت ازضان ضسُ تجییي  79وِ 

یي ثب هالن اضتجبط ذطی هعٌبزاضی ٍجَز زاضز. زّس وِ ثیي هتغییطّبی پیص ثًطبى هی Fضَز. ّوچٌیي هیعاى هی

(01/0>P) 

 

 

 

 ًتبیج آظهَى ضگطسیَى ذطی ضٍش ّوعهبى. 2جسٍل 
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R R2 F Sig 

89/0 79/0 376.92 001/0 

 

 

 

هَلفِ اضظش ٍیژُ ثطًس تبثیط هعٌبزاضی ثط اضظش  4( ّط 4ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبغل اظ آظهَى ضگطسیَى ذطی جسٍل )

ثیطتطیي تبثیط ضا ثط اضظش ٍیژُ ثطًس زاضز، ثعس اظ آى آگبّی اظ  40/0س زاضًس. زض ایي ثیي ٍفبزاضی ثِ ثطًس ثب ثتبی ٍیژُ ولی ثطً

 لطاض زاضًس.  15/0ٍ تساعی ثطًس ثب ثتبی  19/0، ویفیت ازضان ضسُ ثب ثتبی 22/0ثطًس ثب ثتبی 

 

 (P< 01/0ثطًس. ) ولی ٍ اضظش ٍیژُ ش ٍیژُ ثطًساضظ ّبیهَلفِ ذطی ثیيضگطسیَى  آظهَى . ًتبیج4جسٍل

  B SE Beta T Sig 

 

ارزش ٍیژُ 

 برًد

 001/0 834/4 220/0 /.043 210/0 اگبّی اظ ثطًس

 001/0 336/4 151/0 /037 160/0 تساعی ثطًس

 001/0 603/8 407/0 /043 370/0 ٍفبزاضی ثِ ثطًس

ویفیت زضن 

 ضسُ
208/0 048/ 194/0 347/4 001/0 

 

 

   گیریتیجهبحث و ن

ّبی آى زض غٌعت پَضبن ٍضظضی ایطاًی زض هیبى ذطیساضاى پژٍّص حبضط ثب ّسف ثطضسی اضظش ٍیژُ ثطًس ٍ هَلفِ

گعاضش هی ًوبیس. ایي  79/0ضا ثطاثط  R2وٌٌسگبى ایي پَضبن اًجبم ضسُ است. ًتبیج حبغل اظ جسٍل ضگطسیَى، ٍ هػطف

ثطًس ضبهل ٍفبزاضی ثِ ثطًس، آگبّی اظ ثطًس، ویفیت ازضان ضسُ ٍ تساعی ثطًس ثساى هعٌب هی ثبضس وِ هَلفِ ّبی اضظش ٍیژُ 

 وٌٌس ٍ ایي ًطبى اظ تبثیط ظیبز ایي عَاهل ثط اضظش ٍیژُ ثطًس زض % اظ ول تغییطات اضظش ٍیژُ ثطًس ضا تَجیِ هی79حسٍز 

است. ًتبیج ایي پژٍّص ًطبى زاز وِ ثبضس ٍ هبثمی، سْن سبیط هتغیطّب ّبی زاذلی تَلیس وٌٌسُ پَضبن ٍضظضی هیضطوت

ثعس ٍفبزاضی ثِ ثطًس، آگبّی اظ ثطًس، تساعی ثطًس ٍ ویفیت ازضان ضسُ ثط اضظش ٍیژُ ثطًس هَثط اًس. زض ایي هیبى ٍفبزاضی ثِ  4

ٍفبزاضی ٍ ثطًس ثیطتطیي تبثیط ٍ سپس آگبّی اظ ثطًس ٍ زض ازاهِ ویفیت ازضان ضسُ ٍ تساعی ثطًس لطاض زاضًس .اهبزضایي هیبى 

 آگبّی اظ ثطًس ثِ عٌَاى هَثطتطیي عَاهل وِ تبثیط هستمین ٍ ضسیسی ثط اضظش ٍیژُ ثطًس زاضًس ضٌبذتِ ضس.
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وٌٌسُ ( وِ ثِ ثطضسی تبثیط اضظش ٍیژُ ثطًس هجتٌی ثط ًظط هػطف2007ٍ ّوىبضاى ) 1ًتبیج ایي پژٍّص ثب ًتبیج پژٍّص گیل

ًیع ثیبى ًوَزًس وِ فمط ٍفبزاضی ثِ ثطًس هستمیوبً ثبعث افعایص اضظش ٍیژُ  ثبضس. آًبىزض سِ هحػَل پطزاذتٌس ّوسَ هی

وِ ضاثطِ  وطزًس ضًَس. آًبى ّوچٌیي ثیبىی زیگط ثِ طَض هستمین سجت ایي افعایص ًویضَز ٍ سِ هَلفِثطًس هی

وِ ایي ضاثطِ ثِ ٍسیلِ هستمیوی هیبى آگبّی اظ ثطًس، تساعی ثطًس ٍ ویفیت زضن ضسُ ٍجَز ًساضز. ثلىِ ثیبى ًوَزًس 

( ضا 2007( ًیع ًتبیج هطبثِ ثب ًتبیج گیل ٍ ّوىبضاى )1387ّب ٍ ّوىبضاى )ضَز. زض ایطاى تحمیك ضفیعٍفبزاضی ایجبز هی

 ثیبى وطز.

( اًجبم زاز ًیع ثِ ایي ًتیجِ ضسیس وِ چْبض عبهل آگبّی، تساعی، 2005) زضسبل 2گبىلّوچٌیي زض تحمیمبتی وِ ایت

گصاض هی ثبضٌس ٍلی ٍ ایي عَاهل ًیع ثط یىسیگط تبثیطاًس ثطًس ثط ضٍی اضظش ٍیژُ ثطًس هَثطویفیت زضن ضسُ اظ ٍفبزاضی ٍ 

 .یج ایي پژّص ثب آى ّن ذَاًی زاضزتٌْب ٍفبزاضی ثِ ثطًس هستمیوبً ثط اضظش ٍیژُ ثطًس هَثط است وِ ًتب

( وِ زض غٌعت پَضبن چطم اًجبم ضسُ است هطبثمت 1393) چی ٍ زاًبییحبضط ًیع ثب ًتبیج پژٍّص زستجٌس ًتبیج پژٍّص

ی اضظش ٍیژُ ثطًس یعٌی آگبّی اظ ثطًس تساعی ثطًس، ٍفبزاضی ثِ ثطًس ٍ ویفیت زضن هَلفِ 4بى ًیع ثیبى وطزًس وِ ّط زاضز. آً

 ثبضس .ضا هیع ثیطتطیي تبثیطگصاضی ضا زاگصاض است ٍ ٍفبزاضی ثِ ثطًس ًیش ٍیژُ ثطًس ضطوت چطم هطْس تبثیطضسُ ثط اضظ

آگبُ سبظی ّب ٍ تَلیس وٌٌسگبى زاذلی پَضبن ٍضظضی ٍلت ٍ ّعیٌِ ذَز ضا غطف اثعبز ز وِ ضطوتضَزض پبیبى پیطٌْبز هی

 ضبّس افعایص سْن ثبظاض ایي  ٍ ًیع ثِ افعایص ویفیت هحػَالت ذَز ثپطزاظًس تب جبهعِ ًسجت ثِ ثطًس ذَیص

ت ذبضجی ثِ ذل وطَض ضَین ٍ ّوچٌیي اظ ٍضٍز ثی ضٍیِ وبالّب ٍ هحػَالّب ٍ ّوچٌیي پیططفت ایي غٌعت زض زاضطوت

ثتَاًٌس جبیگبّی زض هیبى سبیط  ًوبیبى ضسُ ٍ ضَز تب ًبم ثطًسّبی ایطاًی هبًٌس سبیط ثطًسّبی ٍضظضیزاذل وطَض جلَگیطی 

 ثطًسّب پیسا وٌٌس.
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