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 استان کرمانشاه رانیا مهیشرکت بعمر  مهیب دیعوامل مؤثر بر خر یبررس 
 

 3اسما سعیدی بیستونیو  2یمجتبی مراد، 1 بساطیعلی 

  کزمبوشبٌای حسببذاری داوشگبٌ فىی ي حزفٍکبرشىبس ارشذ   8
 کزمبوشبٌ یاي حزفٍ یداوشگبٌ فى یحسببذارکبرشىبس  9

 میهداوشگبٌ پلیس ا :

 

 چکیده

، پیزی ي گذاری ي َمچىیه، بٍ مىظًر غلبٍ بز مشکالت وبشی اس مزگ سزپزست خبوًادٌری بزای سزمبیٍن ابشابٍ ػىًا بیمٍ ػمز

َبی گزفتٍ شذٌ بٍ دست ر کل جبمؼٍ اس حق بیمٍمبلی ػظیمی د َبی ػمز، مىبغمٍکًُلت است. در بسیبری اس کشًرَب بب بی

رسبوی بیشتز استفبدٌ کزد. بب يجًد پیشزفت َمٍ َب ي خذمبتي یب دیگز بخشتًان بزای تًسؼٍ خًد صىؼت بیمٍ آیذ کٍ میمی

ػمز کٍ ویبس مبزم  ؼٍ، محصًالت بیمٍجبوبٍ ایه بیمٍ در کشًرَبی تًسؼٍ یبفتٍ ي حتی بسیبری اس کشًرَبی در حبل تًس

بضز بزرسی اثز ت. َذف تحقیق حَبی ایزاوی جبیگبٌ مطمئىی بٍ دست ویبيردٌ اسسوذگی امزيس است، در سبذ مصزفی خبوًادٌ

 ذیػًامل مؤثز بز خز یبزرس قیتحق هیلذا َذف اس ا. اوذاس استبیمٍ ػمز ي پس ػًامل اوسبوی، اجتمبػی ي رياوشىبختی بز خزیذ

در  زانیا مٍیشزکت ب مشتزیبنوفز اس  ;1:شبمل  قیتحق هیا یجبمؼٍ آمبراست. استبن کزمبوشبٌ  زانیا مٍیػمز شزکت ب مٍیب

اوتخبة  8:31ايل سبل  مٍیو یػىًان ومًوٍ بزا سبدٌ ي بب استفبدٌ فزمًل کًکزان بٍ یصًرت تصبدف بٍکٍ  است بٌن کزمبوشاستب

طزاحی شذٌ ای کٍ  پزسشىبمٍ اس ،َب دادٌ آيری جمغاست. جُت  یاس وًع َمبستگ یشیمبیپ-یفیتًص قیتحق هیشذوذ. لذا ا

اس آن َستىذ  یحبک  وبمٍ ( پزسش0.81کزيوببخ:  ی)آلفب ییبیب( ي پذیسبتسط ا)تً ییاست. ريا شذٌاستفبدٌ  است، محققسبختٍ 

ي بب  SPSSافشار   تًسط وزم بتیاس آسمًن فزضحبصل  جیبزخًردار َستىذ. وتب یخًب ییبیي پب ییاس ريا یزیگ اوذاسٌ کٍ ابشار

 ػمز مٍیب ذیخزبز  یىبختياوشي ر یاجتمبػ ی،اوسبوػًامل وشبن داد کٍ  ،(یخط ًنیرگزساستىببطی ) یفی ي آمبر تًص استفبدٌ اس

 . مًثز َستىذ

 .ػمز مٍیب ،یرياوشىبخت ،یاجتمبػ ،یػًامل اوسبوکلیدی:  های واژه
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