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 چکیده

ٞسف اظ ایٗ تحمیك تبثیط أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت ثط اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ زض قؼت 

ٔیسا٘ی ا٘دبْ قسٜ  صٛضت ثٕٝٞجؿتٍی اؾت ٚ -ثٛز. ضٚـ تحمیك ایٗ پػٚٞف تٛصیفی ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی

 ٞب آٖوٝ تؼساز  ثبقٙس یٔاؾت. خبٔؼٝ آٔبضی ایٗ تحمیك، قبُٔ وّیٝ وبضوٙبٖ قؼت ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی 

فط ثٝ زؾت آٔس وٝ ایٗ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ 294٘زضصس  5٘فط ثٛز. تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ زض ؾغح ذغبی  1264

ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس٘س. ثٝ ٔٙظٛض ٌطزآٚضی اعالػبت اظ پطؾكٙبٔٝ اؾتب٘ساضز أٙیت  ػٙٛاٖ ثٝعیمٝ ای  تصبزفی یطیٌ ٕ٘ٛ٘ٝضٚـ 

( ٚ پطؾكٙبٔٝ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ زٚتٛوی 1386ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت آضاْ ٚ ٕٞىبضاٖ )

( اؾتفبزٜ قس. ضٚایی پطؾكٙبٔٝ ٞب تٛؾظ اؾتبز ضإٞٙب ٚ تٙی چٙس اظ اؾبتیس ٔسیطیت تبییس قس ٚ پبیبیی پطؾكٙبٔٝ ٞب 2009)

اعالػبت  ُیٚتحّٝ یتدعثٝ زؾت أس وٝ ٘كبٖ اظ پبیبیی ٔغّٛة پطؾكٙبٔٝ ٔی ثبقس.ثطای  849/0تٛؾظ آِفبی وطٚ٘جبخ، ثٝ ٔیعاٖ 

اؾٕیط٘ٛف ٚ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ اؾتفبزٜ قس. ٘تبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ -ٌٕٛطٚفٚ آظٖٔٛ فطضیبت تحمیك اظ آظٖٔٛ وِٛ

 ثیٗ أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾبظٔبٖ ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. 

 

 أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی فٙبٚضی اعالػبت، اؾتب٘ساضز ؾبظی، ثب٘ه وكبٚضظی.های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ٞبی ٔرتّف ػّْٛ، اضتجبط  ػٙٛاٖ ثعضٌتطیٗ فٙبٚضی زض عَٛ تبضید یبز وطز وٝ تٛا٘ؿتٝ ثیٗ ضقتٝ تٛاٖ ثٝ ٔی اعالػبتاظ فٙبٚضی 

ٔٛضز ٘یبظ پػٚٞكٍطاٖ، صٙؼتٍطاٖ، ثبظضٌب٘بٖ ٚ ٕٞچٙیٗ  اعالػبتاؾت  ثطلطاض وٙس. ایٗ فٙبٚضی ثب ثىبضٌیطی تٕبْ ػّْٛ تٛا٘ؿتٝ

، اعالػبتتٛاٖ ازػب وطز أطٚظٜ فٙبٚضی  عٛضی وٝ ٔی یٗ ٚخٝ فطاٞٓ وٙس ثٝلكطٞبی ٔرتّف خبٔؼٝ ضا زض وٕتطیٗ ظٔبٖ ٚ ثٟتط

ٌفتٗ ٚ قٙیسٖ (. 1388)ذبِمی،  ٔطظٞبی وكٛضٞبی ٔرتّف ضا زض ٘ٛضزیسٜ ٚ ّٔتٟب ضا زض یه خبٔؼٝ خٟب٘ی ٌطزٞٓ آٚضزٜ اؾت

ؾت. أب ایٗ فٙبٚضی ٕٞب٘ٙس ؾبیط ثرف ا ٚ أىب٘بتی وٝ ثطای ثكط ثٝ اضٔغبٖ آٚضزٜ ٕٞٛاضٜ ِصت اعالػبتاظ ٔعایبی فٙبٚضی 

اٌط ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ وٝ ثٝ تٛؾؼٝ ٚ فطاٌیطی آٖ  (.1383)ضازضخجی، « تٟسیس«ٚ « فطصت»فٙبٚضیٟب ٕٞچٖٛ ؾىٝ زٚ ضٚ زاضز: 

(. 1384 زا٘ف پطٚض وطیٓ ثیٍی،) تٛا٘س ثٝ یه تٟسیس ٚ ٔصیجت ثعضي تجسیُ قٛز وٙیٓ ثٝ أٙیت آٖ تٛخٝ ٘ىٙیٓ ٔی تٛخٝ ٔی

یبز قسٜ ٟٕٔتطیٗ زاضایی ٚ وّیس ضقس ٚ ٔٛفمیت ٞط ؾبظٔبٖ اؾت. اٌط ٔب ٘تٛا٘یٓ ایٗ زاضایی ٟٔٓ ضا اظ زؾتطؼ  بتالػاع

پػٚٞكٍطاٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س وٝ اوثط ؾبظٔبٟ٘ب (. 1388)ذبِمی،   ثیٙیٓ قست آؾیت ٔی ٘بٔحطٔبٖ ٚ ؾبیط تٟسیسٞب حفؼ وٙیٓ ثٝ

وٙٙس ٚ اغّت ثب اخطای  بی ثؿیبضی ثطای تٛؾؼٝ ایٗ فٙبٚضی صطف ٔیٞٝ ، ٞعیٙاعالػبتثسٖٚ تٛخٝ ثٝ تٟسیسات فٙبٚضی 

ثؿیبض  .ذٛز ضا حفؼ وٙٙس اعالػبتؾؼی زاض٘س تب ؾبظٔبٖ ٚ ( ٔب٘ٙس ٘صت آ٘تیٛیطٚؼ، زیٛاض آتف ٚ... )ضاٞجطزٞبی ٔمغؼی 

 زٞٙس ٕچٙبٖ ازأٝ ٔیا٘س، أب ٔتبؾفب٘ٝ ٕٞیٗ ضٚـ ضا ٞ ٔكبٞسٜ قسٜ ؾبظٔبٟ٘ب ذؿبضت قسیسی ضا اظ ایٗ ثبثت ٔتحُٕ قسٜ

ٞب ثطای ٞب لطاض ٔی ٌیطز. ؾبظٔبٖتٛخٝ ؾبظٔبٖ  (. زض ایٗ ٔیبٖ ایدبز أٙیت اعالػبت ضٚظ ثٝ ضٚظ ثیكتط ٔٛضز1383)ضازضخجی، 

ٞبی ؾبظٔب٘ی ذٛز ٘یبظ ثٝ یه ضٚیىطز أٙیتی زاض٘س ظیطا أطٚظٜ ثب ثطلطاضی أٙیت اعالػبت ٔٙبؾت ٚ ٔٙغجك ثب اٞساف ٚ ؾیبؾت

ٞب ٚخٛز زاضز ٘بزیسٜ ٌطفتٗ أٙیت اعالػبت ػٛالت ؾٍٙیٗ ٚ حتی خجطاٖ ثٝ تٟسیسات ٔتٙٛع ٚ ظیبزی وٝ ثطای زازٜتٛخٝ 

وٙس ٚ ثبػث اتالف ٔٙبثغ ٚ ظٔبٖ ؾبظٔبٖ ٔی قٛز. ایٗ ػٛالت ٕٔىٗ اؾت زض وبضوطز خبضی ٞب تحٕیُ ٔی٘بپصیطی ضا ثٝ ؾبظٔبٖ

یط آٖ ثالفبصّٝ لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت. ثطذی اظ پیبٔسٞب ٔكىالت حمٛلی ثٝ ٕٞطاٜ ؾبظٔبٖ اذتالَ ایدبز وٙس وٝ زض ایٗ صٛضت تبث

زٞٙس ٚ ٕٔىٗ اؾت زض آیٙسٜ وبضی ؾبظٔبٖ تبثیط ٔٙفی زاقتٝ ثبقٙس. ثطذی اظ زاض٘س ٚ زض عَٛ یه زٚضٜ ظٔب٘ی ذٛز ضا ٘كبٖ ٔی

ٖ قٛز ٚ زض ػّٕىطز وبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ تبثیط ثطز وٝ ٕٔىٗ اؾت یه ػٕط زأٍٙیط ؾبظٔبپیبٔسٞب اػتجبض ؾبظٔبٖ ضا ظیط ؾٛاَ ٔی

ٔٙفی زاقتٝ ثبقس ٚ ٔب٘غ ضقس ؾبظٔبٖ ثكٛز. ثطای خٌّٛیطی اظ چٙیٗ ٔكىالتی ایدبز ٚ تٛؾؼٝ یه ؾیؿتٓ ٔسیطیتی ثطای 

 (.2011ثطلطاضی أٙیت اعالػبت زض ؾبظٔبٖ ضطٚضضی ثٝ ٘ظط ٔی ضؾس )ٚیٛی، 

ٞبی ٞبی ذٛز ضا ثب ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ضیؿهزٞس تب ثتٛا٘ٙس أٙیت ؾیؿتٓیٔسیطیت أٙیت اعالػبت ثٝ ٔسیطاٖ ایٗ أىبٖ ضا ٔ

 چٙیٗ ثبقس ٔی اعالػبتی ٞبی ؾیؿتٓ زض ٔصوٛض ٔكىالت حُ ضاٞىبض  تدبضی وٙتطَ وٙٙس. ؾیؿتٓ ٔسیطیت أٙیت اعالػبت

 .اخطایی ػٛأُ - أٙیتی ٔحصٛالت ٚ تىِٙٛٛغی - أٙیتی ٞبیزؾتٛضاِؼُٕ ٚ ٞبؾیبؾت: قٛز ٔی ثٙب پبیٝ ؾٝ ثط ؾیؿتٕی

ٞب ثٝ ِحبػ فیعیىی ٚ ثبیؿت قجىٝٞبی فٙبٚضی اعالػبت أٙیت اؾت. ثٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛض ٔییىی اظ اخعای اصّی ظیطؾبذت

ٞب ٞبی ؾبظٔب٘ی ٚ ٚضٚز ٚ ذطٚجوٙٙس ٔكتُٕ ثط ضٚاَاِىتطٚ٘یىی ایٕٗ ٌطز٘س. ذغطات فیعیىی وٝ أٙیت ؾبظٔبٖ ضا تٟسیس ٔی

  .بٖ ٚ تٟسیسات اِىتطٚ٘یىی ٔكتُٕ ثط تٟسیسات ٞىطٞب ٚ ٘فٛشٌطاٖ زاذّی ٚ ذبضخی ٔی ثبقسثٝ ؾبیت قجىٝ ؾبظٔ

ٞبی أٙیتی زض حٛظٜ فٙبٚضی ثطای پیبزٜ ؾبظی أٙیت زض حٛظٜ ٞبی فٛق اِصوط ایٕٗ ؾبظی ؾرت افعاض قجىٝ ٚ تسٚیٗ ؾیبؾت

زی ضا ثطای ایٕٗ ؾبذتٗ ؾبذتبض ؾبظٔبٖ ثٝ ٔٙظٛض ٞبی اؾتب٘ساضاعالػبت ؾبظٔبٖ ضطٚضی اؾت. زض ایٗ ضاؾتب الظْ اؾت ضٚاَ

پطزاظز پیبزٜ ؾبظی فٙبٚضی اعالػبت اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. اؾتب٘ساضزی وٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی پیبزٜ ؾبظی أٙیت زض ٕٞٝ ی اثؼبز ؾبظٔبٖ ٔی

27001ISO/IEC  .ٔی ثبقس 

ضزؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی تبثیط زاضز یب ثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِت ثیبٖ قسٜ، ایٙىٝ أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت ثط اؾتب٘سا

٘ٝ، ٔٛضز اذتالف ٘ظط صبحت ٘ظطاٖ ٚ ا٘سیكٕٙساٖ لطاض زاضز، ِصا ٔؿئّٝ اصّی تحمیك حبضط قىُ ٌطفت، ثٙبثطایٗ ٞسف اصّی اظ 

ت ا٘دبْ ایٗ تحمیك، ثطضؾی أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت زض اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ زض قؼ

 ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ٔی ثبقس.
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 روش تحقیق

ٔیسا٘ی ا٘دبْ قسٜ اؾت. خبٔؼٝ آٔبضی ایٗ تحمیك، قبُٔ وّیٝ  صٛضت ثٕٝٞجؿتٍی اؾت ٚ -ضٚـ تحمیك ایٗ پػٚٞف تٛصیفی

 294اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ  ثب اؾتفبزٜ٘فط ثٛز. تؼساز  1264 ٞب آٖوٝ تؼساز  ثبقٙس یٔوبضوٙبٖ ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی 

ا٘تربة قس٘س. ثٝ ٔٙظٛض ٌطزآٚضی اعالػبت اظ پطؾكٙبٔٝ ٔحمك ؾبذتٝ اؾتفبزٜ قس. ضٚایی پطؾكٙبٔٝ ٞب  ٘فط ثٝ زؾت آٔس وٝ 

ثٝ  765/0تٛؾظ اؾتبز ضإٞٙب ٚ تٙی چٙس اظ اؾبتیس ٔسیطیت تبییس قس ٚ پبیبیی پطؾكٙبٔٝ ٞب تٛؾظ آِفبی وطٚ٘جبخ، ثٝ ٔیعاٖ 

اعالػبت ٚ آظٖٔٛ فطضیبت تحمیك اظ آظٖٔٛ  ُیٚتحّٝ یتدعكبٖ اظ پبیبیی ٔغّٛة پطؾكٙبٔٝ ٔی ثبقس.ثطای زؾت أس وٝ ٘

 افعاض ٘طْ ّٝیٚؾ ثٝاؾٕیط٘ٛف ٚ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ اؾتفبزٜ قس. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ وّیٝ ػّٕیبت آٔبضی -وٌِٕٛٛطٚف

SPSS  ا٘دبْ قس. 20ٚیطاؾت 

 یافته ها

٘فط آ٘بٖ ٔسضن زیپّٓ ٚ ظیط  20 وٝ ؛ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس٘س ػٙٛاٖ ثٝ٘فط ظٖ  25٘فط ٔطز ٚ  153، تؼساز ٞب زٜزاٌطزآٚضی  ٔٙظٛض ثٝ

 ٘فط وبضقٙبؾی اضقس ٚ ثبالتط زاقتٙس.  69٘فط ٔسضن وبضقٙبؾی،  59٘فط وبضزا٘ی،  30زیپّٓ، 

ظیغ آٔبضی ٔتغیطٞبی پػٚٞف ٔٛضز آظٖٔٛ ( ٘طٔبَ ثٛزٖ تK-Sٛاؾٕیط٘ٛف )-زض ایٗ ثرف اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف

. قٛز یٔی آٔبضی ٔٙبؾت خٟت آظٖٔٛ فطضیبت پػٚٞف اؾتفبزٜ ٞب آظٖٔٛاظ  ٞب زازٜٚ ؾپؽ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔبٞیت  طزیٌ یٔلطاض 

 تط ثعضي 05/0ی آظٖٔٛ اظ ؾغح ذغبی زاض یٔؼٙثطای تٕبْ ٔتغیطٞبی پػٚٞف ؾغح  وٝ قٛز یٔ( ٔكبٞسٜ 1ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ )

 آظٖٔٛ صفط٘طٔبَ اؾت ٚ فطضیٝ  زضصس 95(. یؼٙی ایٙىٝ تٛظیغ تٕبْ ٔتغیطٞبی پػٚٞف ثب اعٕیٙبٖ >05/0Pؾت )ا

ی پبضأتطی ٞب آظٖٔٛی پػٚٞف اظ ٞبٝ یفطض. ثٙبثطایٗ، خٟت آظٖٔٛ قٛز یٔاؾٕیط٘ٛف )فطض ٘طٔبَ ثٛزٖ( تأییس -وٌِٕٛٛطٚف

 .قٛز یٕٔٞجؿتٍی پیطؾٖٛ اؾتفبزٜ 

 اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهص-ن كولموگروف(: نتایج آزمو2جدول )
F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 ٖٛٔ٘تیدٝ آظ 

 فطاٚا٘ی 294 294 294 294 294 294 294

176/0  105/0  061/0  145/0  211/0  324/0  075/0  ؾغح ٔؼٙی زاضی 
 

ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  ثسؾت ٔكبٞسٜ ٔیآٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ  3٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ اصّی زض خسَٚ قٕبضٜ   

زضصس ٔی تٛاٖ  95( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب اعٕیٙبٖ  p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;006آٔسٜ)

ٔبضی ازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسیطت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آ

 ی ٔؼٙی زاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی اصّی تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.ضاثغٝ

: ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾ3ٖٛخسَٚ قٕبضٜ   

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

ؾیؿتٓ ٞبی 

 اعالػبتی

أٙیت ؾیؿتٓ 

ٞبی اعالػبتی 

 ٔسیطیت

 ٔٙبثغ

 

294 

006/  326/ أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی  1 

 اعالػبتی ٔسیطیت

 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/006 پیطؾٖٛ  1 326/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی
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ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  آٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی 4٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی اَٚ زض خسَٚ قٕبضٜ   

زضصس ٔی  95( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب اعٕیٙبٖ  p;/05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;006ثسؾت آٔسٜ)

تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت زاضایی ٞبی اعالػبتی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔبضی 

 تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.ی ٔؼٙی زاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی فطػی اَٚ ضاثغٝ

: ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾ4ٖٛخسَٚ قٕبضٜ   

 

ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  آٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی 5٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی زْٚ زض خسَٚ قٕبضٜ   

زضصس ٔی  95( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب اعٕیٙبٖ  p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;000ثسؾت آٔسٜ)

ی ٔؼٙی ز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی فطآیٙس وؿت ٚ وبض ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔبضی ضاثغٝتٛاٖ ازػب ٕ٘ٛ

 زاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی فطػی زْٚ تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.

: ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾ5ٖٛخسَٚ قٕبضٜ   

 

ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  ٌطزز آٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی 6٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی ؾْٛ زض خسَٚ قٕبضٜ   

زضصس ٔی  95( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب اعٕیٙبٖ  p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;000ثسؾت آٔسٜ)

ی ٔؼٙی تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔبضی ضاثغٝ

 تی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی فطػی ؾْٛ تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.زاض ٚ ٔثج

: ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾ6ٖٛخسَٚ قٕبضٜ   

 

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

أٙیت زاضایی 

ٞبی اعالػبتی 

 ٔسیطیت

 ٔٙبثغ

 

294 

006/  345/ أٙیت زاضایی ٞبی  1 

 اعالػبتی ٔسیطیت

 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/006 پیطؾٖٛ  1 345/ ؾبظی اؾتب٘ساضز 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

ؾغح  ٕ٘ٛ٘ٝ ٔؼتجط

ٔؼٙی 

 زاضی

تب٘ساضزؾبظی اؾ

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

أٙیت فطآیٙس 

 وؿت ٚ وبض

 ٔٙبثغ

294 000/  265/ أٙیت فطآیٙس  1 

 وؿت ٚ وبض

 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/000 پیطؾٖٛ  1 265/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی
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ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  آٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی 7٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی چٟبضْ زض خسَٚ قٕبضٜ 

زضصس  95عٕیٙبٖ ( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب ا p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;000) ثسؾت آٔسٜ

-ٔی تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت ٔحیظ اعالػبتی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔبضی ضاثغٝ

 ی ٔؼٙی زاض ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی فطػی چٟبضْ تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.

پیطؾٖٛ : ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی7خسَٚ قٕبضٜ   

 

ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  ثسؾت ؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔیآٔسٜ ا 8٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی پٙدٓ زض خسَٚ قٕبضٜ 

زضصس ٔی تٛاٖ  95( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ أط ثب اعٕیٙبٖ  p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;001آٔسٜ)

ی ٔؼٙی زاض ٚ بضی ضاثغٝازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت اضتجبعبت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔ

 ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی پٙدٓ تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.

: ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی پیطؾ8ٖٛخسَٚ قٕبضٜ   

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

أٙیت ٔٙبثغ 

 ا٘ؿب٘ی

 ٔٙبثغ

 

294 

000/  289/ أٙیت ٔٙبثغ  1 

 ا٘ؿب٘ی

 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/000 پیطؾٖٛ  1 289/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

أٙیت ٔحیظ 

 اعالػبتی

 ٔٙبثغ

 

294 

000/  485/ أٙیت ٔحیظ  1 

 اعالػبتی

 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/000 پیطؾٖٛ  1 485/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

 ٔٙبثغ أٙیت اضتجبعبت

294 001/  21/   أٙیت اضتجبعبت 1 

ٖٛ آظٔ
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ٌطزز ٔمساض ؾغح ٔؼٙبزاضی  آٔسٜ اؾت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔی 9٘تبیح اؾتٙجبعی فطضیٝ فطػی قكٓ زض خسَٚ قٕبضٜ 

زضصس ٔی  95أط ثب اعٕیٙبٖ ( ٔؼٙی زاض ٔی ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ  p/;05( ثٛزٜ وٝ ایٗ ٔمساض زضؾغح )sig/;000ثسؾت آٔسٜ)

ی ٔؼٙی زاض تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز وٝ ثیٗ ٔتغییط ٞبی أٙیت اعالػبت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی اظ ِحبػ آٔبضی ضاثغٝ

 ٚ ٔثجتی ٚخٛز زاضز. ثب زض ٘ظط زاقتٗ ایٗ قطایظ فطضیٝ ی فطػی قكٓ تحمیك تأییس ٔی ٌطزز.

پیطؾٖٛ : ٘تبیح آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍی9خسَٚ قٕبضٜ   

 بحث و نتیجه گیری

طیت زض اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ زض قؼت ٞسف اظ ایٗ تحمیك ثطضؾی أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٔسی

اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثٛز. ٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ اصّی ٘كبٖ زازوٝ ثیٗ أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی  وكبٚضظیثب٘ه 

( ٕٞبًٞٙ 1391ضاٖ )ٔسیطیت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. ٚ ایٗ ثب یبفتٝ ٞبی حطیطی ٚ ٕٞىب

اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت ؾیؿتٓ ٞبی  وكبٚضظیثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ قؼت ثب٘ه ٔی ثبقس. 

 اعالػبتی ٔسیطیت ضا ٔس٘ظط زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

اَٚ ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت زاضایی ٞبی اعالػبتی ٔسیطیت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی ٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی 

ثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ ( ٕٞبًٞٙ ٔی ثبقس. 1389اعالػبتی ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. ٚ ایٗ ثب یبفتٝ ٞبی ظ٘سٜ زَ ٘ٛثطی )

اعالػبتی ٔسیطیت ضا ٔس٘ظط زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت زاضایی ٞبی  وكبٚضظیقؼت ثب٘ه 

 عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی زْٚ ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت فطایٙس وؿت ٚ وبض ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی 

اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت فطآیٙس وؿت  وكبٚضظیٔسیطاٖ قؼت ثب٘ه  ثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝضاثغٝ ٚخٛز زاضز. 

 ٚ وبض ضا ٔس٘ظط زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

ٓ ٞبی اعالػبتی ضاثغٝ ٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی ؾْٛ ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿت

اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ی ضا  وكبٚضظیثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ قؼت ثب٘ه ٚخٛز زاضز. 

 ٔس٘ظط زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

001/  1 21/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

ٕٞجؿتٍی 

 پیطؾٖٛ

 ٕٝ٘ٛ٘

 ٔؼتجط

ؾغح 

 ٔؼٙی زاضی

اؾتب٘ساضزؾبظی 

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی

 ٔٙبثغ أٙیت اعالػبت

 

294 

000/  51/   أٙیت اعالػبت 1 

آظٖٔٛ 

ٕٞجؿتٍی 

/000 پیطؾٖٛ  1 51/ اؾتب٘ساضزؾبظی  

 ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی
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بٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت ٔحیظ اعالػبتی ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی چٟبضْ ٘ك

ثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ ( ٕٞبًٞٙ ٔی ثبقس. 1392ضاثغٝ ٚخٛز زاضز. ٚ ایٗ ثب یبفتٝ ٞبی چٟبضؾٛلی ٚ ٕٞىبضاٖ )

قتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت ٔحیظ اعالػبتی ضا ٔس٘ظط زا وكبٚضظیقؼت ثب٘ه 

 ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی پٙدٓ ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت اضتجبعبت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ضاثغٝ 

ثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت اضتجبعبت ضا ٔس٘ظط اؾتبٖ آشض وكبٚضظیثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ قؼت ثب٘ه ٚخٛز زاضز. 

 زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.

٘تبیح تدعیٝ ٚ تحّیُ فطضیٝ فطػی قكٓ ٘كبٖ زاز وٝ ثیٗ أٙیت اعالػبت ٚ اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ضاثغٝ 

اؾتبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ثبیؿتی أٙیت اعالػبت ضا ٔس٘ظط  وكبٚضظیٔی قٛز وٝ ٔسیطاٖ قؼت ثب٘ه ثٙبثطایٗ ٘تیدٝ ٚخٛز زاضز. 

 زاقتٝ ثبقٙس تب اظ ایٗ عطیك اؾتب٘ساضز ؾبظی ؾیؿتٓ ٞبی اعالػبتی ؾبظٔبٖ ثٟجٛز یبثس.
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 .وكٛض اعالػبتتجبزَ 

ٚ اضایٝ قبذص ٚ اٍِٛ ثطای ؾبظٔبٟ٘ب، پبیبٖ ٘بٔٝ  اعالػبتٔغبِؼٝ ؾیؿتٕٟبی ٔسیطیت أٙیت  (1385) ازضخجی، ٟٔسیض .6
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 أٙیت اعالػبت زض آٖ ٞب، پبیبٖ ٘بٔٝ وبضقٙبؾی اضقس، زاقٍٙبٜ ػّْٛ تحمیمبت تٟطاٖ.

 .تٟطاٖ : ٘كط چبح اَٚ، ،ٞبی وبٔپیٛتطی، تطخٕٝ ؾیس احٕس صفبیی . أٙیت قجىٝ(1383)یٛاِس، اضیه.  .8
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