
 

 بیي سالهت ساسهاًی هدارس ٍ رضایت شغلی هعلواى هقطع ابتدایی ی رابطِبزرسی 

 3حؼین ػلی نظاد ، 2ػهیال هبؿمی، 1صاده ؿشیفحکیمه الؼبدات      

 چکیدُ:  

 پیمبیـای  ؿایهه  ثاه  مؼلماب   ؿغلی سضبیت و مذاسع ػبصمبنی ػالمت ثین ساثطه ثشسػی پظوهؾ این هذف      

 کاه  ؿاهد  می نفش 365 تؼذاد ثه ثبثلؼش ؿهشػتب  اثتذایی مقطغ مؼلمب  تمبمی ؿبمل پظوهؾ آمبسی خبمؼه. اػت

 انتخابة  تلبدفی ای طجقه گیشی نمهنه ؿیهه ثه و تؼیین نفش 181 مهسگب  وکشخؼی  خذول اػبع ثش نمهنه حدم

 5 [JDI] ؿااغلی سضاابیتو OHI 4] [ ػاابصمبنی ػااالمت نبمااه پشػااؾ دو اص هااب داده گااشدآوسی ثااشای. گشدیذنااذ

، وفلذمن ههی ػبصمبنی ػالمت نظشیه ثش ثهد  مجتنی دلیل ثه ػالمت ػبصمبنی نبمه پشػؾ که اػت ؿذه اػتفبده

 محتاهایی  سوایای  اص خابسخی  و داخلای  تحقیقابت  دس آ  اص اػاتفبده  و پبسػاهنض  تبلکهت اختمبػی ػیؼتم نظشیه

و دس  92/0تاب  89/0تهػط کنذال وهابلین اص   سضبیت ؿغلی نبمه پشػؾهمؼبنی دسونی همچنین  .اػت ثشخهسداس

آلفبی ثب اػتفبده اص ضشیت  هب نبمه پشػؾاػت. ػالوه ثش این پبیبیی  ؿذه گضاسؽ 46/0، 1373مطبلؼه غنی دس ػبل 

 ثاب  ؿاذه  گاشدآوسی  هابی  داده. اػات  آماذه  دػت ثه 94/0 و 86/0میضا  آ  ثه تشتیت  که گشدیذمحبػجه کشونجبخ 

 که داد نـب  پظوهؾ نتبیح. گشفتنذ قشاس وتحلیل تدضیه مهسد متغیشی چنذ تحلیل و همجؼتگی ضشیت اص اػتفبده

 50/0کاه ضاشیت همجؼاتگی آ      داسد وخهد مؼنبداسی ساثطه مؼلمب  ؿغلی سضبیت و ػبصمبنی ػالمت اثؼبد ثین

 .ؿاهد  مای  دیاذه  نیاض  ػابصمبنی  ػاالمت  اثؼابد  اصلحاب   غیشدولتی و دولتی مذاسع ثین مؼنبداس تفبوت این. اػت

 سضابیت  ثاین  اماب . داؿت وخهد مؼنبداسی تفبوت غیشدولتی و دولتی مذاسع مؼلمب  ؿغلی سضبیت ثین چنین هم

 .  نـذ مـبهذه مؼنبداس تفبوت این پؼشانه ومذاسع دختشانه  مؼلمب  ؿغلی
 

 .، سضبیت ؿغلیمب ، ػالمت ػبصمبنی، مؼلمب  مقطغ اثتذاییػبص :ّا کلیدٍاژُ 

 

 هقدهِ:  

، گاب   هذفمناذ دسػات   یاضی س ثشنبمه، ثه ػمت یک ثبهم مؤثشکه ثبیذ ضمن ثشقشاسی استجبطی  انذ یافشادمتـکل اص  هب ػبصمب       

ضه، کاه کبسکناب  ػابصمب  اص انگیا     ؿاهد  یما ثشداسنذ تب ثتهاننذ ثه اهذاف مـتشک ػبصمب  دػت یبثنذ. دس كهستی این هذف محقق 

مختلفای   ػنبكاش  اصکاه   هؼات  وپاشوسؽ  آماهصؽ ، نظاب   هاب  ػابصمب  ثشخهسداس ثبؿنذ. یکی اص این  سضبیت ؿغلی و نفغ اػتمبدثه

 تهانذ یمداسد و سضبیت ؿغلی آنب   یتو تشثیکی اص این ػنبكش، اهمیت خبكی دس نظب  تؼلیم  ػنها  ثهمؼلمب  »اػت.  ؿذه یلتـک

یاک ػبمال    6(. سضابیت ؿاغلی  77: 1390، همکبسا  و )نبظم« ثه ػضایی داؿته ثبؿذ یشتأث وپشوسؽ آمهصؽدس تحقق اهذاف نظب  

(. 36: 1390)غفهسیب  وهمکبسا   اػتنگشؽ مثجت مؼلمب  نؼجت ثه ؿغلـب   ینچن همانگیضه و  یدبدو امهم دس افضایؾ کبسایی 

سوحای و سوانای آناب      ػاالمت  ثاه ، کماک صیابدی   ؿهد یمحبكل  یبتؾو تدشثاین احؼبع مثجت که اص طشیق اسصیبثی ؿغل فشد 

 .  کنذ یم

                                                           
  hakimehsharifzadeh@gmail.com، دانـگبه مبصنذسا تشثیت  اػتبدیبس فلؼفه تؼلیم و . 1
 soheilahashemi@yahoo.com، ؿنبػی دانـگبه مبصنذسا  اػتبدیبس سوا  . 2

نبمه کبسؿنبػی اسؿذ ػله   این مقبله ثشگشفته اص پبیب ، Alinejadhusein@gmail.com، یتو تشثکبسؿنبػی اسؿذ فلؼفه تؼلیم  . 3

 تشثیتی دانـگبه مبصنذسا  اػت

 
4  .  organizational health  Inventory 
5 . job description index 
6. Job satisfaction  
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ػبصمب  ػبلم خبیی  اػت. 1، ػالمت ػبصمبنیو مؼلمب میضا  سضبیت ؿغلی کبسکنب   ثبال ثشد دس  یشگزاستأثیکی اص ػهامل »       

 ػابصمب   دس(. 16: 1384)خبهاذ، « کنناذ  یما دس این محل افتخابس   کبس کشد و ثه  آینذ یمثه محل کبسؿب   ثبػالقهاػت که افشاد 

و ایان   اناذ  کاذ  پزیشفتاه ػابصمب     هابی  اسصؽکاه   داننذ میافشاد سوؿن اػت. همه  ی همهػبصمب  ثشای  اهذاف و مأمهسیتػبلم، 

یکای اص   (.58: 1388،ییلاه  ینامثیک صاده وثیشامی «)کنذ میسا مـخق  نبدسػت وهؼتنذ که مشصهبی سفتبسهبی دسػت  هب اسصؽ

داسای سضابیت  آناب   ثاه ؿاشطی کاه     اػت،ثبال، نیشوی انؼبنی  یوس ثهشه ثشای سػیذ  ثه افضایؾ کبسایی و هب ػبصمب ػنبكش اكلی 

که ثش ػش تؼشیف مفهه  سضبیت ؿغلی های  تهافاق کلای وخاهد ناذاسد. ثاه نظاش او         کنذ می( ثیب  1979)2گشونجشگ.ذنؿغلی ثبؿ

(سضبیت 1997اػپکتهس) .بثی ثه اسصؽ کبسنبؿی اص اسصیبثی ؿغل ثشای دػتی ثخؾ لزتسضبیت ؿغلی ػجبست اػت اص: حبلت ػبطفی 

ثاب ایدابد    تهانناذ  می هب ػبصمب که  ذکن میوثیب   کنذ میؿغل تهػط افشاد تؼشیف  نذاؿتن دوػتؿغلی سا میضا  دوػت داؿتن و 

(. 2012)دیهیغ،ؿاهنذ هخات افاضایؾ سضابیت ؿاغلی     م دسنهبیات ثشای ثهجاهد   هبی ؿیههاكهل و  اتخبر وتغییشاتی دس محل کبس 

محایط   هابی  ویظگای ، تدابسة افاشاد و   هب اسصؽکه نیبصهب،  دهذ میثؼیبسی اص مطبلؼبت تحقیقبتی ثب تمشکض ثش سضبیت ؿغلی نـب  

 هاشص (. 2012کای،  ماک  ول خهد ؿغل، کبسفشمب و وضاؼیت اقتلابدی، نقاؾ مهمای دس سضابیت ؿاغلی داسد )دنگابنی        کبسی مث

ثش سضبیت ؿغلی سا ؿنبػبیی کشده اػت که ؿبمل: احؼبع مهفقیات، ثاه سػامیت ؿانبختن      تأثیشگزاس هبی مؤلفه( 1966)3ثشگ

، امنیات ؿاغلی، سواثاط ثاین فاشدی، نظابست، تهافاق        دػاتمضد  و، احؼبع مؼئهلیت، امکاب  پیـاشفت و سؿاذ، حقاه      خهدکبس

ؿاغلی دس مؼلماب     هابی  انگیاضه ثاب ایدابد   » (.2003)ولکاهین و طو،   ؿاهد  میؿخلی  وصنذگیػبصمب ، ؿشایط کبس  هبی ثبػیبػت

انداب    هثبکیفیت ثهتش واداس کشد. ایدبد حغ مؼئهلیت دس مؼلام دس قجابل کبسهابی کا     تذاثیشی وسا ثه تالؽ ثیـتش  هب آ  تها  می

 «تهخاه ثیـاتشی نمبیناذ    هاب  آ ثبیاذ ثاه    وپاشوسؽ  آماهصؽ خمله ػهامل مهمی هؼاتنذ کاه مؼائهال     اص نفغ اػتمبدثه، دهذ می

 کابس ( نـب  دادنذ که منبثغ سضبیت ؿغلی مؼلمب  ؿابمل  2000)4(. اػپیش وهمکبسا 55: 1384)طهمبػجی ثشوخنی و سخبیی پهس،

یاک  »(. 125: 2010اػتقالل دس کالع دسع اػت )ثبصمن، حغ وسوانی مهخهد دس این حشفه  هبی چبلؾآمهصا ،  ثب دانؾ کشد 

ثهد  ؿغل، یکؼبنی حقه ، ؿشایط منبػت کبسی، همکبسا   ضیثشانگ چبلؾکه ػهامل  دهذ یمثشسػی خبمغ اص ادثیبت مهخهد نـب  

اص ػهاملی  متأثشسضبیت ؿغلی (.71: 1386)اكغشی،«کننذ یمسضبیت ؿغلی نقؾ مهمی ثبصی  دسكحنه و ؿغلثین فشد  و تنبػت

اص سضابیت   یهاب  خنجاه کبسی اػات.   طیو محهفقیت ؿغلی مشتجط ثب م یشونیو ثدسونی  یهب پبداؽؿبمل  ػمذتبًمختلفی اػت که 

 دهاذ  یما قاشاس   شیتاأث سا تحات  محیط کابسی   ؿذت کبس ثهد  دس محل و سواثط ثب مش ثیشونی یهب پبداؽؿغلی مبننذ مبهیت ؿغل، 

   (.674: 2012)محمهد وهمکبسا ،

آ  ثاش   و اػابع خه اختمبػی مذاسع، ػالمت ػبصمبنی اػات کاه پبیاه     مهسدػندؾنظشی مـههس دس  یهب چبسچهةیکی اص      

 ( وهاهی و 1997) 7و تابستش هاهی   و تهػاط  اناذ  داده(، انداب   1953)6، ػایلض 5ثنیبد اػت که پبسػهنض، ثیلاض  یقبتیو تحقمطبلؼبت 

ثه اهذاف آ   یبثی و دػتخهد، ایدبد همبهنگی میب  اػضبی ػبصمب   یطثب محتهانبیی ػبصگبسی ػبصمب   ػنها  ثه( 1991میؼکل)

مابیلض دس مطبلؼاه وضاؼیت اختمابػی ماذاسع مطاش         مبتیه ط(. این مفهه  ثشای اولین ثبس تهػ2006اػت )کهسکمبص  ؿذه یفتؼش

تمشکض اهذاف، کفبیت ؿبمل ذسػه سا اثؼبد ػالمت ػبصمبنی دس مهسد م یا مقبلهدس 1965وی دس ػبل  (.2006گشدیذ )ػمبلهگ له، 

 یؼاتگی و ؿب،سوحیه،نهآوسی، اقتذاس،ػابصگبسی  یهػاتگی و پ،انؼادب   اص منبثغ یوس ثهاشه مطلاهة،   دس حاذ استجبطبت، تؼبدل قاذست  

ثاه   و دسثابسه ػابلم   یطدس ؿاشا  اص کابس  یا نـبنهػالمت ػبصمبنی، » (.229: 2012)محمذی كذس وهمکبسا ،دانذ یم ییگـب مـکل

، خبمؼه، مـاتشیب   گزاسا  یهػشمب؛ مبننذ نفؼب  یرثشونذادهبی ػبلم ثشای  ینچن همحذاکثش سػبنذ  ػالمتی و سفبه کبسکنب  اػت. 

                                                           
1 . organizational health 

2 . Gruneberg 

3 . Frederick Herzberg 

4 . Spear .et. al. 
5
 .Bales 

6
 .Sils 

7
 . Hoy& Tarter 
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 یو ملکا  یکمابل  یاش مص نقال ا  2003)ثشاتاه  وگهلاذ،   «اػت یکو اػتشاتظ، خبمغ نگش کلثشداسد. ػالمت ػبصمبنی  سا دس و مهکال 

اػت و ؿابمل تهانابیی ػابصمب  ثاشای انداب        یا تبصه یجبًتقشػالمت ػبصمبنی یک مفهه   1الیذ  وکلینگل اصنظش(. 114: 1387نیب،

 خهاهناذ  یما . یک ػبصمب  ػبلم خبیی اػت که افشاد گشدد یمػبصمب   و ثهجهدکه خهد مهخت سؿذ  اػت مؤثش طهس ثهوظبیف خهد 

ثاه کابس سا    یمناذ  و ػالقهکننذ و خهد افشادی ػهدمنذ ومهثش ثبؿنذ. ثنبثشاین مذاسع ػبلم مهخجبت انگیضؽ  و کبسثمبننذ  آندبدس 

 (.122: 1388نقال اص ؿاشیؼتمذاسی،   1993)ههی و ولفاهک، ثشد یمخهد سا ثبال  یاثشثخـدسمؼلمب  ثه وخهد آوسده و اص این طشیق 

 دس استجاب  ثاب  مؼائهلیت  ػطح مـخق ، ػه هب و دانـگبهمذاسع سػمی، نظیش  یهب ػبصمب  که کنذ یم( پیـنهبد 1976پبسػهنض )

 و(ػابصمب   یاک  کبسکناب   ثین همذلی اػتمبد، حغ)اثؼبد سوحیه و ؿبمل کنذ یمکه محلهل سا تهلیذ  این نیبصهب داسد: ػطح فنی

. ػاطح  ؿاهد  یما آمهصؿای اػات،    اهاذاف  ثاه  فشاگیاشا   سػایذ   ثشای مذسػه یهب و کهؿؾ تالؽ دهنذه نـب  که ػلمییذ تأک

 اص منابثغ  یتو حمب ػبخت دهی، مالحظه گشی،نفهر مذیشاثؼبد  و ؿبمل کنذ یمل دسونی ػبصمب  سا کنتش هبی یتفؼبلمذیشیتی که 

 آمهصؿای  ثشنبماه  حفا   ثاب  محایط  ثب و تطبثق ػبصگبسی ثشای و مذسػه ػبصمب  )تهانبیی نهبدی که یگبنگی نهبدی و ػطح ؿهد یم

 تهانناذ  یما  ثبوسنذ که این ثش کبسکنب  ػبلمی اػت که یهب ػبصمب  چنین دس (.2012،یشصاییو م)سنح دوػت خهد(سا دسثشمی گیشد

 ػابصمب   اص خضیای  سا خاهد  یناهػ  ثاه ثیب  کننذ و  مؼتقیم سا خهد نظشات و افکبس یساحت ثه و کننذ سؿذ ػبصمب  نیبصهبی ثب همگب 

 اگاش . ثبؿانذ  یشگازاس تأث محایط  ثش مطلهة یو اثشثخـ خذمبت کیفیت وثبالثشد  اهذاف ثه دػتشػی میضا  ثش تهاننذ یم که ثذاننذ

 یو نابتهان  و نقاق  ػیات  هشگهناه  اص یابدگیشی و  آماهصؽ  کابنه   ػنها  ثه مذسػه و آمهصؿی نظب  خلهف ثه خبمؼه یهب ػبصمب 

 اهاذاف  ثاه  نیال  خهات  دس سا یـاب  هب و ثشنبماه  هب یتفؼبلو  دهنذ انطجب  محیط ثب سا خهد ثتهاننذ ثبؿنذ مجشا اهذاف ثه یذ دسسػ

 ثشاثاش  ینسا چناذ  مؼلماب   ؿغلی سضبیت تهاننذ یم که سونذ یم ؿمبس ثه ػبلم ییهب ػبصمب  قطؼبً وهمؼهنمبینذ، مهسدنظش همبهنگ

 اثتاذایی  ماذاسع  ػابصمبنی  ػاالمت  یاضا  اص م ،یتحقیقا چنین  اندب  ثبکه  سػذ یم نظش ثه یو ضشوس الص  ثنبثشاین .دهنذ افضایؾ

 منبػات  هبی یمـ خط اتخبر و دسػت یضیس ثشنبمه یک آگبهی پیذا کنیم تب ثب مقطغ این مؼلمب  ؿغلی سضبیت و ثبثلؼش ؿهشػتب 

 ثبؿیم. یو آمهصؿ فشهنگی اختمبػی، اثؼبد تمب  دس مذسػه پیـشفت ػبص ینهصم

 پژٍّش: ّای فزضیِ

 مؼنبداسی وخهد داسد. ی ساثطهثتذایی و سضبیت ؿغلی مؼلمب  ثین اثؼبد ػالمت ػبصمبنی مذاسع ا

 تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد.  غیشدولتی ودولتی ػالمت ػبصمبنی دس مذاسع  هبی مؤلفهثین 

 مؼنبداسی وخهد داسد. تفبوت ثبثلؼشؿهشػتب   غیشدولتی وثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  مذاسع دولتی 

 غ اثتذایی ؿهشػتب  ثبثلؼش تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد.مقط مشد وثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  ص  

 ؿهشػتب  ثبثلؼش تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد. پؼشانه وثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  مذاسع دختشانه 

 رٍش پژٍّش:

خبمؼه آمابسی ایان پاظوهؾ     .سود میثه ؿمبس  تحقیقبت تهكیفیاین تحقیق اص حیث هذف کبسثشدی و اص حیث مبهیت خضء        

 مذاسع دس این دسمؼلم  365اػت که تؼذاد آمهصؿی واحذ 58ثه تؼذاد ثبثلؼش ؿهش غیشدولتی وکلیه مذاسع اثتذایی دولتی ؿبمل 

 ای طجقاه  گیاشی  نمهناه سوؽ  ثاه  نفاش  181اػبع خذول مهسگاب  ثه تذسیغ اؿتغبل داسنذ. حدم نمهنه ثش  91-92ػبل تحلیلی 

اػامیت،   2(JDI)ؿبخق تهكیف ؿغل( و OHIػالمت ػبصمبنی)اص دو پشػـنبمه  هب دادهتلبدفی انتخبة گشدیذنذ.ثشای گشدآوسی 

کاه   ؿاذه  انداب   نفاش  30یک مطبلؼه مقذمبتی ثش سوی  هب نبمه پشػؾثشای تؼیین پبیبیی اػت. ؿذه اػتفبده( 1969وهبلین ) کنذا 

آصمه  اص ضشیت همجؼتگی،  هب داده وتحلیل تدضیهثشای همچنین  حبكل گشدیذ. 941/0و 863/0ثه تشتیت  کشونجبخضشایت آلفبی 

t اػت. ؿذه اػتفبدهسگشػیه   تحلیل و ای مؼتقلدو نمهنه 

 :ّا یافتِ

                                                           
1

 .  Lynden & Klingle 
2  .  job description index 
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 مؼنبداسی وخهد داسد. ی ساثطهلؼش ثین اثؼبد ػالمت ػبصمبنی مذاسع اثتذایی و سضبیت ؿغلی مؼلمب  ؿهشػتب  ثبث :فزضیِ اٍل

 ثؼبد ػالمت ػبصمبنی و سضبیت ؿغلیمبتشیغ همجؼتگی ثین ا 1خذول                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 16/0که مقاذاس ضاشیت همجؼاتگی اػاپیشمن ثاین ثؼاذ یگابنگی نهابدی ثاب سضابیت ؿاغلی ثاه میاضا               دهذ یمنـب   1خذول 

مؼنبداس اػت. همچنین ضشیت همجؼتگی پیشػه  ثین ثؼذ نفهر ماذیش ثاب سضابیت ؿاغلی      03/0اػت که دس ػطح  ؿذه محبػجه

تهخه ثه ػطح مؼنبداسی مشثهطاه دس  اػت که هش دو مقذاس ثب  ؿذه محبػجه 475/0همجؼتگی ثؼذ مالحظه گشی  یتو ضش 387/0

 اطمینب  مؼنبداس هؼتنذ.  99/0ػطح 

ثاه   گب  ثه گب اص تحلیل سگشػیه  ثه ؿیهه  ثین اثؼبد ػالمت ػبصمبنی یب سضبیت ؿغلی چنذگبنهتؼیین ضشیت همجؼتگی  منظهس ثه

 .اػت ؿذه اػتفبدهؿش  خذاول صیش 

 : نتیده کلی مؼنبداسی سگشػیه 2خذول                                                                      

 ػطح مؼنبداسی F میبنگین مدزوسات دسخه آصادی مدمهع مدزوسات اثش

 000/0 29/30 02/7 2 05/14 سگشػیه 

 23/0 178 28/41 مبنذه

  180 34/55 کل

دسكذ مؼنابداس اػات.    99دس ػطح اطمینب   29/30ثشاثش  Fثب مقذاس  یطهسکل ثهگهیبی آ  اػت که اثش سگشػیه  نتبیح خذول     

ثین ثب فشم ثبثت ثهد  اثش ػبیش متغیشهابی دیگاش ثاش متغیاش ماالک      دس ادامه، دس تحلیل سگشػیه  اثش هش یک اص متغیشهبی پیؾ

 ؿهد:  اػت که نتبیح آ  دس خذول صیش مـبهذه می قشاسگشفته یمهسدثشسػ

 : تحلیل سگشػیه  چنذگبنه ثین اثؼبد ػالمت ػبصمبنی ثب سضبیت ؿغلی3خذول                                         

 ضشیت همجؼتگی 

 (R)چنذگبنه

 یینؼضشیت ت

R)چنذگبنه
2) 

 یینؼضشیت ت

 ؿذه یلتؼذ

 خطبی اػتبنذاسد

 ثشآوسد

 481/0 246/0 254/0 504/0 مقذاس

 -اػات، ضاشیت همجؼاتگی چنذگبناه ثاین دو ثوؼاذ آوسده ؿاذه دس ماذل)سػبیت         ؿاذه  دادهنـاب    3طهس که دس خذول  همب     

دس ػاطح   ؿاذه  محبػاجه و ػطح خطابی   Fاػت که ثب تهخه ثه مقذاس  504/0گشی و تأکیذ ػلمی( و سضبیت ؿغلی ثشاثش  هظمالح

ؿهد کاه  اػت. ثذین تشتیت مـخق می 254/0ثشاثش داس اػت. ضشیت تجیین چنذگبنه نیض  ( مؼنی;01/0دسكذ ) 99اطمینب  

و تأکیاذ   گاشی  مالحظاه  -)سػبیات دسكذ اص تغییشات سضبیت ؿاغلی مؼلماین متاأثش اص دو ثوؼاذ ػاالمت ػابصمبنی       25نضدیک ثه 

 .اػتػلمی(

اػت.  ؿذه اسائهثین ثش متغیش مالک آصمه  ثشسػی اثش متغیشهبی پیؾ منظهس ثهدس خذول صیش نتبیح تحلیل سگشػیه  چنذگبنه 

 اػت:             ؿذه داده( دس خذول صیش نـب  Stepwiseنتبیح تحلیل سگشػیه ) ثه سوؽ 

 تؼذاد ػطح مؼنبداسی ضشیت اػپیشمن ضشیت پیشػه  اثؼبد ػالمت ػبصمبنی

 181 03/0         16/0        یگبنگی نهبدی

 181 000/0     387/0    نفهر مذیش

 181 000/0    475/0       مالحظه گشی

 181 000/0    432/0       ػبخت دهی

 181 000/0     438/0    پـتیجبنی منبثغ

 181 000/0    334/0       سوحیه

 181 000/0     394/0    ػلمی تأکیذ
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 ثش سضبیت ؿغلی مؤثشضشایت آصمه  تحلیل سگشػیه  دسثبسه ػهامل : 4خذول                                 

 B Beta T Sig دس مذلمتغیشهبی مؼتقل مبنذه 

 مقذاس ثبثت

 یگش مالحظهسػبیت و 

 تأکیذ ػلمی

62/1 

354/ 

27/ 

-- 

354/ 

230/ 

11/6 

85/4 

15/3 

000/0 

000/0 

002/0 

(  ; 354/0) یمالحظاه گاش  ( + سػبیات و  23/0: تأکیذ ػلمای ) سگشػیهنی اػتبنذاسد چنین اػت مؼبدالتثب تهخه ثه نتبیح،        

اسقب  منذسج دس این مؼبدله ثه این مؼنبػت که ثب افضایؾ یک واحذ انحاشاف اػاتبنذاسد سػبیات و مالحظاه گاشی،      . سضبیت ؿغلی

یبثذ و همچنین ثب افضایؾ یک واحذ انحاشاف اػاتبنذاسد   % انحشاف اػتبنذاسد افضایؾ می354 انذاصه ثهمیضا  سضبیت ؿغلی مؼلمین 

% انحشاف اػتبنذاسد افضایؾ خهاهذ یبفت. ضشایت ثتب دس خاذول ثیابنگش آ    23 صهانذا ثهػلمی، میضا  سضبیت ؿغلی مؼلمین  یذتأک

ین متغیش واثؼته )سضبیت ؿغلی مؼلماین(  یدس تج 26/0و متغیش تأکیذ ػلمی 35/0نضدیک  یمالحظه گشاػت که متغیش سػبیت و 

 .ػهم داسنذ

 تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد. غیشدولتی وػالمت ػبصمبنی دس مذاسع دولتی  هبی مؤلفهثین  فزضیِ دٍم:

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼتػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ یگبنگی نهبدی    

 نهع مذاسع ثشحؼت: آصمه  تفبوت میبنگین میضا  یگبنگی نهبدی 5خذول                                                

 ػطح مؼنبداسی ویتنی -یهمن مقذاس آصمه   میبنگین ستجه تؼذاد مقهله متغیش

 001/0 2046 93/83    137 دولتی نهع مذاسع

 113 44 یشدولتیغ

 داسای تفبوت مؼنبداسی اػت. یشدولتیغدولتی و  س مذاسعگفت که میبنگین یگبنگی نهبدی د تها  یم خذول یهب دادهمطبثق 

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼتػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ نفهر مذیش 

اػات   ؿاذه  اػاتفبده ای مؼتقل دو نمهنه t، اص آصمه  یشدولتیغمقبیؼه میبنگین ثوؼذ نفهر مذیش دس ثین مذاسع دولتی و  منظهس ثه

 اػت: ؿذه گضاسؽح آ  دس خذول صیش که نتبی

 نهع مذاسع ثشحؼتای مؼتقل پیشامه  وضؼیت نفهر مذیش دو نمهنه t: نتبیح آصمه  6خذول                                    

 مؼنبداسی T خطبی مؼیبس میبنگین انحشاف مؼیبس میبنگین تؼذاد نهع  مذاسع

 474/3 046/0 549/0 81/2 137 دولتی

- 

000/0 

 099/0 657/0 15/3 44 یشدولتیغ

 15/3ثشاثش ثاب   یشدولتیغو دس مذاسع  81/2دهذ که میبنگین ثوؼذ نفهر مذیش دس مذاسع دولتی ثشاثش ثب هبی آمبسی نـب  میثشسػی

. ایان  هؼات ( s;  000/0و ػاطح مؼنابداسی حبكال )    - 474/3ثشاثش ثاب   tحبکی اص آ  اػت آمبس  آمذه دػت ثههبی . یبفتههؼت

 داسد. % قبثلیت تؼمیم ثه خبمؼه آمبسی سا 99تفبوت دس ػطح اطمینب  

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼت یمالحظه گشػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ 

 نهع مذاسع ثشحؼت یمالحظه گش:  آصمه  تفبوت میبنگین میضا  ثؼذ 7خذول           

 ػطح مؼنبداسی ویتنی –مقذاس آصمه  یهمن  میبنگین ستجه تؼذاد مقهله متغیش

 003/0 2110 41/84 137 دولتی نهع مذاسع

 53/111 44 یشدولتیغ
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 یشدولتای غدس ثین مذاسع دولتای و   مهسدمطبلؼهدس مذاسع  یمالحظه گشگفت که میبنگین  تها  یمخذول فه   یهب دادهمطبثق 

 داسای تفبوت مؼنبداسی اػت.

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼت ی ػبختهػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ 

 نهع مذاسع ثشحؼت یػبخت ده: آصمه  تفبوت میبنگین میضا  ثؼذ 8خذول                

 مؼنبداسیػطح  ویتنی–مقذاس آصمه  یهمن  میبنگین ستجه تؼذاد مقهله متغیش

 177/0 2609 05/88 137 دولتی نهع مذاسع

 19/100 44 یشدولتیغ

کاه ایان میاضا  ثاشای ماذاسع       هؼات  05/88دس ثین مذاسع دولتی ثشاثش ثاب   یػبخت دهمیبنگین ستجه خذول  یهب دادهبثق مط

داسای تفبوت اػات اماب    مهسدمطبلؼهدس مذاسع  یػبخت دهگفت که میبنگین  تها  یم سو یناصا. هؼت 19/100ثشاثش ثب  یشدولتیغ

 این نتیده قبثلیت تؼمیم ثه خبمؼه آمبسی سا نذاسد.

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼتجبنی منبثغ ػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ پـتی

 ؿاذه  اػاتفبده ای مؼاتقل  دو نمهنه t، اص آصمه  یشدولتیغمقبیؼه میبنگین ثوؼذ پـتیجبنی منبثغ دس ثین مذاسع دولتی و  منظهس ثه

 اػت:  ؿذه گضاسؽاػت که نتبیح آ  دس خذول صیش 

 پیشامه  میبنگین ثوؼذ پـتیجبنی منبثغ دس ثین مذاسعای مؼتقل دو نمهنه t: نتبیح آصمه  9خذول               

 مؼنبداسی T خطبی مؼیبس میبنگین انحشاف مؼیبس میبنگین تؼذاد نهع  مذاسع

 410/4 055/0 652/0 83/2 137 دولتی

- 

000/0 

 084/0 562/0 31/3 44 یشدولتیغ

ثشاثاش ثاب    یشدولتای غو دس ماذاسع   83/2دهذ که میبنگین پـتیجبنی منبثغ دس مذاسع دولتی ثشاثاش ثاب   هبی آمبسی نـب  میثشسػی

. این هؼت( s;  000/0و ػطح مؼنبداسی حبكل ) - 410/4ثشاثش ثب  tحبکی اص آ  اػت آمبس  آمذه دػت ثههبی . یبفتههؼت 31/3

 داسد. % قبثلیت تؼمیم ثه خبمؼه آمبسی سا 99تفبوت دس ػطح اطمینب  

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼتػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ سوحیه مؼلمب  

 نهع مذاسع ثشحؼت: آصمه  تفبوت میبنگین میضا  ثؼذ سوحیه مؼلمب  10خذول               

 ػطح مؼنبداسی ویتنی –مقذاس آصمه  یهمن  میبنگین ستجه تؼذاد مقهله متغیش

 003/0 2110 64/84 137 دولتی نهع مذاسع

 82/110 44 یشدولتیغ

 

گفت که میبنگین  تها  یم سو یناصاثه خبمؼه آمبسی اػت.  یمتؼم قبثلدسكذ  99دس ػطح اطمینب   سوحیه مؼلمب  این تفبوت ستجه

 داسای تفبوت مؼنبداسی اػت. یشدولتیغدس ثین مذاسع دولتی و  مهسدمطبلؼهسوحیه مؼلمب  دس مذاسع 

 :یشدولتیغمذاسع دولتی و  ثشحؼتػندؾ تفبوت میبنگین میضا  ثوؼذ تأکیذ ػلمی 

اػات   ؿذه اػتفبدهای مؼتقل دو نمهنه t، اص آصمه  یشدولتیغمقبیؼه میبنگین ثوؼذ تأکیذ ػلمی دس ثین مذاسع دولتی و  منظهس ثه

 اػت:  ؿذه گضاسؽکه نتبیح آ  دس خذول صیش 

 ای مؼتقل پیشامه  میبنگین ثوؼذ تأکیذ ػلمی دس ثین مذاسع دو نمهنه t: نتبیح آصمه  11خذول           

 مؼنبداسی t خطبی مؼیبس میبنگین انحشاف مؼیبس میبنگین دتؼذا نهع  مذاسع

 294/4 037/0 443/0 95/2 137 دولتی

- 

000/0  

 071/0 473/0 28/3 44 یشدولتیغ
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 28/3ثشاثش ثب  یشدولتیغو دس مذاسع  95/2دهذ که میبنگین تأکیذ ػلمی دس مذاسع دولتی ثشاثش ثب هبی آمبسی نـب  میثشسػی   

. ایان  هؼات ( s;  000/0و ػاطح مؼنابداسی حبكال )    - 294/4ثشاثش ثاب   tحبکی اص آ  اػت آمبس  آمذه دػت ثههبی . یبفتههؼت

 داسد.% قبثلیت تؼمیم ثه خبمؼه آمبسی سا  99تفبوت دس ػطح اطمینب  

 منظاهس  ثاه  مؼنابداسی وخاهد داسد.   تفابوت  ثبثلؼشؿهشػتب   غیشدولتی وثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  مذاسع دولتی  فزضیِ سَم:

اػت که نتبیح آ   ؿذه اػتفبدهای مؼتقل دو نمهنه t، اص آصمه  یشدولتیغمقبیؼه میبنگین سضبیت ؿغلی دس ثین مذاسع دولتی و 

 اػت:  ؿذه گضاسؽدس خذول صیش 

 ای مؼتقل پیشامه  میبنگین سضبیت ؿغلی دس ثین مذاسع دو نمهنه t:  نتبیح آصمه  12خذول                                      

 مؼنبداسی T خطبی مؼیبس میبنگین انحشاف مؼیبس میبنگین تؼذاد نهع  مذاسع

 006/0 -76/2 047/0 550/0 58/3 137 دولتی

 079/0 524/0 84/3 44 یشدولتیغ

اػت و ثب تهخه ثه ػطح مؼنبداسی، تفبوت انذکی که ثین ماذاسع    -76/2ثشاثش ثب  tحبکی اص آ  اػت آمبس  آمذه دػت ثههبی یبفته

 دسكذ اطمینب  قبثلیت تؼمیم ثه خبمؼه آمبسی سا داسد.  99ثب  ؿهد یمدولتی و غیشدولتی اص حیث میبنگین سضبیت ؿغلی مـبهذه 

 .مقطغ اثتذایی ؿهشػتب  ثبثلؼش تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد مشد وثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  ص    م:فزضیِ چْار

 مؼلمین ص  و مشد شامه  میبنگین سضبیت ؿغلی ای مؼتقل پیدو نمهنه t: نتبیح آصمه   13خذول                                 

 مؼنبداسی T خطبی مؼیبس میبنگین انحشاف مؼیبس میبنگین تؼذاد یتخنؼ

 99/0 /007 070/0 592/0 64/3 70 دمش

 050/0 532/0 64/3 111 ص 

هبی اػت که ثشسػی ؿذه اػتفبدهای مؼتقل دو نمهنه tمقبیؼه میبنگین سضبیت ؿغلی دس ثین مؼلمین ص  و مشد، اص آصمه   ثشای

 64/3و این میضا  دس مؼلمین ص  نیض ثشاثاش ثاب    64/3دهذ که میبنگین سضبیت ؿغلی دس ثین مؼلمین مشد ثشاثش ثب آمبسی نـب  می

/  اػت و ثب تهخه ثه ػطح مؼنبداسی، این نتیده قبثلیت تؼمایم  007ثشاثش ثب  tحبکی اص آ  اػت آمبس  آمذه دػت ثههبی . یبفتهاػت

 .ؿهد ینم ییذتأفشضیه این  یدهدسنتثه خبمؼه آمبسی سا نذاسد. 

 

 تفبوت مؼنبداسی وخهد داسد. پؼشانه وع دختشانه ثین سضبیت ؿغلی مؼلمب  مذاس ن:فزضیِ پٌج

مقبیؼاه میابنگین سضابیت     منظهس ثهکه دس پظوهؾ حبضش ػه نهع مذسػه )پؼشانه، دختشانه و مختلط( وخهد داسد،  ثب تهخه ثه این

 اػت: ؿذه گضاسؽاػت که نتبیح آ  دس خذاول صیش  ؿذه اػتفبده فهطش یکؿغلی دس ػه گشوه، اص تحلیل واسیبنغ 

 نهع مذسػه ثشحؼت: تهكیف آمبسی میبنگین سضبیت ؿغلی 14خذول                                          

 انحشاف مؼیبس میبنگین تؼذاد نهع مذسػه

71/3 45 پؼشانه  531/  

50/3 72 دختشانه  564/  

75/3 64 مختلط  532/  

64/3 181 خمغ  554/  

هبی آمبسی ثین دو متغیش نهع مذسػه ثب سضبیت ؿغلی، نـبنگش آ  اػت که میبنگین نمشه سضبیت ؿاغلی دس ماذاسع   نتبیح ثشسػی

 .اػتاػت که نـبنگش اختالف نبچیضی  75/3و مذاسع مختلط ثشاثش ثب  50/3و مذاسع دختشانه  71/3پؼشانه ثشاثش ثب 

 پیشامه  ػملکشد تحلیلی و نهع مذسػه طشفه یک: تحلیل واسیبنغ 15خذول                         
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مدمهع  منجغ تغییشات

 مدزوسات

میبنگین  دسخه آصادی

 مشثؼبت

 ػطح مؼنبداسی Fمقذاس 

 018/0 08/4 21/1 2 42/2 گشوهیواسیبنغ ثین 

 29/0 178 91/52 یگشوه دسو واسیب  

 - 180 34/55 واسیبنغ کل

    

دهذ که تفبوت میبنگین انذک متغیاش سضابیت ؿاغلی دس ثاین ماذاسع      نـب  می طشفه یکنتبیح حبكل اص آصمه  تحلیل واسیبنغ 

%  قبثلیات تؼمایم ثاه خبمؼاه آمابسی سا      95آمبسی مؼنبداس اػت. این نتیده دس ػطح اطمینب   اصلحب پؼشانه، دختشانه و مختلط 

داسد. اػتفبده اص آصمه  دانت ػی ثیبنگش آ  اػت که مذاسع پؼشانه دس مقبیؼه ثب مذاسع دختشانه و مختلط و همچناین ماذاسع   

 .مختلط دس مقبیؼه ثب مذاسع دختشانه اص سضبیت ثبالتشی ثشخهسداس هؼتنذ

 :گیزی یجًِت

غلی مؼلمب  ساثطه مثجتای وخاهد داسد. یؼنای    که ثین اثؼبد ػالمت ػبصمبنی ثب سضبیت ؿدهذ  یم یبفته نخؼت پظوهؾ نـب      

ػطه  فنی، نهبدی واداسی دس وضاؼیت مطلاهثی ثبؿاذ، ثاه هماب  میاضا         اصنظشیک ػبصمب  سػمی  ػنها  ثههشچه قذس مذاسع 

 ایان  نتهاناذ  مذاسػی اگش ثبلؼکغ و کننذ یماحؼبع سضبیت ؿغلی ثیـتشی  مؼلمبنی که دس این مذاسع مـغهل خذمت هؼتنذ،

 ثشخاهسداس  ثابالیی  ؿاغلی  سضابیت  اص ماذاسع  آ  مؼلماب   که داؿت انتظبس نجبیذ کنذ، ینتأم سا مؼلمب  یبصمهسدن آمهصؿی وػبیل

 چه . اػت همبهنگ گشفته، كهست مذاسع ػبصمبنی ػالمت هبی هدسصمین که دیگشی تحقیقبت نتبیح ثب مطبلؼه این نتبیح .ثبؿنذ

و  اسدثیال  اػاتب   ماذاسع  ػابصمبنی  ػاالمت  کاه  دهاذ  یم نـب ( 1384) نؼت روالقذس و( 1387)ػبل دس ثبثال  صاهذ هبی یبفته

 مثجتای  ساثطاه  مؼلماب   ػابصمبنی  تؼهاذ  و مذاسع ػبصمبنی ػالمت اثؼبد ثین و اػت میبنگین اص ثبالتش داسی یمؼن  ۀگهن ثه همذا 

 ثؼاذ  غیاشاص  ثاه  ػابصمبنی  ػالمت اص ثؼذ ؿؾ دس فشضیه این که داؿت ارػب  ثبیذ مطبلؼه این دو  فشضیه خلهف دس .داسد وخهد

 اثؼابد  خلاهف  دس سا خاهیؾ  نظبست و مؼئهلیت غیشدولتی مذاسع که اػت مؼنی ثذین این. ؿهد می تأییذ مذاسع دهی ػبخت

 نیض او صیشا. اػت همؼه( 1389)ػلیمبنی مطبلؼبت ثب آمذه دػت ثه نتبیح این .انذ داده اندب  دولتی مذاسع اص ثهتش ػبصمبنی ػالمت

 ػاالمت  میاضا   که کنذ می گیشی نتیده تهشا  اػتب  هبی ؿهشػتب  مذاسع ػبصمبنی ػالمت میضا  ثشسػی ػنها  ثب تحقیقی دس

 ثابالتشی  ػابصمبنی  ػاالمت  اص دولتای  مذاسع ثه نؼجت غیشانتفبػی مذاسع و اػت منبػت حذ دس مؼلمب  اصنظش مذاسع ػبصمبنی

 ،کنناذ  یم تذسیغ یشدولتیغ مذاسع دس که مؼلمبنی نهؿت تها  یم پظوهؾ این ػه  فشضیه ییذتأ دس خلهف. هؼتنذ ثشخهسداس

. کنذ یم ییذتأ سا گفته این دسػتی هب داده تحلیل اص حبكل نتبیح که داسنذ دولتی مذاسع مؼلمب  ثه نؼجت ثبالتشی ؿغلی سضبیت

 وخاهد  مؼنابداسی  تفابوتی  و ماشد ص   مؼلماب   ؿاغلی  سضابیت  میاضا   ثین که اػت نکته این ثیبنگش ینچن هم پظوهـی هبی یبفته

و  یاب و مضا حقاه   استقابء،  همکابسا ،  ماذیش،  ؿاغل،  مبهیت)ؿغلی سضبیت میضا  دس ؿذه ػندیذه ػهامل ثه تهخه ثب . یؼنینذاؿت

 ثهده یکؼب  و مشد ص  مؼلمین ؿغلی سضبیت میضا  دس ػهامل این یشتأث که سػیذ نتیده این ثه تها  یم( کبس محیط فؼلی یطؿشا

 واسیبنغ تحلیل آصمه  نتبیح ثبؿذ. نذاؿته وخهد ؿغلی سضبیت خلهف دس گشوه دو ثین مؼنبداسی تفبوت تب ؿذه مهخت که اػت

 تفابوت  کاه  دهاذ  یما  نـاب  ( مپاند  فشضایه ) مذاسع خنؼیت ثشحؼت ؿغلی سضبیت میضا  ثین تفبوت ػندؾ ثشای طشفه یک

 مؼلماب   کاه  دهاذ  یما  نـاب   نیاض  هاب  گاشوه  مقبیؼه ثشای تؼقیجی آصمه  همچنین. اػت مؼنبداس آمبسی اصلحب  مذاسع ینث انذک

 اص دختشاناه  ماذاسع  مؼلماب   ثاب  مقبیؼاه  دس نیاض  مخاتلط  مذاسع و مؼلمب  داسنذ ؿغلی سضبیت میضا  ثیـتشین پؼشانه مذاسع

 یشگازاس تأث که فشدی و ػهامل کبس مبهیت محیطی، ػبصمبنی، ػهامل که نکته این ثه تهخه ثب پغ .ثشخهسداسنذ ثبالیی ؿغلی سضبیت

 آ  کبسکناب   ؿاغلی  سضبیت ؿهنذ، فشاهم مذسػه مثل کبسی محیط یک دس ػهامل این و هشانذاصه هؼتنذ ؿغلی سضبیت میضا  ثش

 اصآندبکاه .ػابصد  فاشاهم  مؼلماب   ثشای سا ػهامل این اػت تهانؼته ثیـتش پؼشانه مذاسع که سػذ یم نظش ثه اػت، ثیـتش نیض مکب 

 نظب  انذسکبسا  دػت و مؼئهال  اػت الص . انذ نذاؿته سضبیت استقبء و یبو مضا حقه  وضؼیت اص مؼلمب  که داد نـب  تحقیق نتبیح



 1394صمؼتب   ،1ؿمبسه دوسه اول،                                                                   ػله  تشثیتی و مـبوسهدس فللنبمه پهیؾ       
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 ثابالتش  یهاب  سده ثاه  ثتهانناذ  و ػهاثق ضهاثط اػبع ثش ؿبیؼته مؼلمب  تب دهنذ ثهجهد سا کبسکنب  یؼیو تشفحقهقی  نظب  آمهصؿی

 ماذاسع  دس سا مؼلماب   یابص مهسدن یآمهصؿا  و کماک  آمهصؿی و امکبنبت وػبیل ثبیذ مؼئهال  این ثش ػالوه .کننذ پیذا دػت ؿغلی

و  هاب  کبسگابه  ثشگاضاسی  طشیاق  اص یکذیگش ثب کبسکنب  ػبصنذه استجب  و همجؼتگی افضایؾ و مـبسکت ثه اصپیؾ یؾثو  آوسنذ فشاهم

 .ذنمبین تهخه آمهصؿی خلؼبت

 : ٍ هاخذ  هٌابع

 اؿشاقی. -انتـبسات كفبس . تهشا :مذیشیت سفتبس ػبصمبنی(. 1386اكغشی، خمـیذ) -

 .62 -58.ف ،و خبمؼه کبس مبهنبمه.ػبصمبنی ػالمت(. 1388)امینلهیی،هبخش ثیشامی؛ صاده،خؼفش ثیک -

 .21 -16 ف ،159 ؿمبسه تذثیش، مبهنبمه. ػبصمبنی ػالمت(. 1384)حؼینؼلی خبهذ، -

 وپشوسؽ آمهصؽ مذیشیت مذاسع مذیشا  یاثشثخـ ثب ػبصمبنی ػالمت ثین ساثطه ثشسػی(. 1388) مهذی ؿشیؼتمذاسی، -

 .151 -119 ،ف6 ؿمبسه دو ، ػبل تشثیتی، ػله  مدله. تهشا 

 دس اكافهب   اػاتب   مؼلماب   ؿاغلی  سضابیت  ثاش  مؤثش ػهامل ثشسػی(.1384)پهس،ػؼیذ سخبیی؛سضب ثشوخنی، طهمبػجی -

 .55 ،ف25 ؿمبسه آمهصه، فللنبمه .1382 -1381ػبل

 فلالنبمه . ماذاسع  ماذیشا   ؿاغلی  سضابیت  ثاش  ؿاغلی  اػاتشع  میضا  یشتأث ثشسػی(. 1390)همکبسا  و همب غفهسیب ، -

 .48 -33 ف ،4ؿمبسه ،6ػبل تشثیتی، ػله  دس تبصه هبی یـهانذ

 ػابصمبنی  و ػاالمت  کبسکناب   مـابسکت  ثاین  ساثطاه  ثشسػای (. 1387) ػمابد  نیاب،  ملکای ؛ محماذ  ػایذ  ،یکمابل  یشم -

 .133 -113 ف ،4 ؿمبسه تشثیتی، ػله  دس تبصه هبی یـهانذ فللنبمه. تهشا  ؿهش دولتی هبی یشػتب دث

 سضابیت  ثاش  کابسی  صناذگی  کیفیات  ثین ساثطه ثشسػی(. 1390)،آصادهمطلجی و؛غالمشضب ؿبکشی اسقنه،خهاد فتب  نبظم، -

 ؿامبسه  چهابس ،  ػابل  اختمابػی،  پاظوهؾ  فلالنبمه . نظشآثابد  ؿهشػاتب   هابی  یشػاتب  دث دس متهػاطه  دثیشا  ؿغلی

 .95 -75 ف ،1390پبییض،12
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