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 چکیذٌ

کٌذ. بٌابزایي یک  هی ٍ رضذ جَاهع کوکّا  ّای هْن است کِ بِ پایذار هاًذى خاًَادُ هٌذی سًاضَیی یکی اس هَلفِ رضایت

ّص حاضز ّویي هبٌا پژٍ را بِ درستی ضٌاخت. بزّا  ّا بز رٍی رضایوتٌذی سًاضَیی تأثیزگذار ّستٌذ کِ بایذ آى سزی هَلفِ

هٌذی سًاضَیی سًاى هتأّل پزداختِ است. پژٍّص حاضز  دلبستگی ٍ رضایتّای  بِ بزرسی اثزبخطی طزحَارُ درهاًی بز سبک

ایي پژٍّص، طزح پیص آسهَى پس آسهَى با گزٍُ کٌتزل است کِ  تجزبی اس ًَع هطالعات ًیوِ آسهایطی است. طزح آسهایطی

 -3اجزای پیص آسهَى ٍ جوع آٍری دادّْا.  -2ایگشیي کزدى تصادفی آسهَدًی ّا. ج -1باضذ:  ضاهل هزاحل اجزایی سیز هی

اجزای آسهَى پیگیزی ٍ جوع آٍری  -5اجزای پس آسهَى ٍ جوع آٍری دادّْا.  -4ّا  اجزای هتغیز هستمل بز رٍی گزٍُ

باضذ کِ با استفادُ اس رٍش ًوًَِ  هی 1395دادّْا. جاهعِ آهاری ایي پژٍّص ضاهل کلیِ سٍجیي هتأّل در ضْز تْزاى در سال 

اًتخاب ضذ ٍ بزاساس حجن جاهعِ با استفادُ اس فزهَل ًوًَِ گیزی کَکزاى  14ای اس هٌاطك ضْز تْزاى هٌطمِ  گیز خَضِ

اطالعات با استفادُ اس فزهَل کَاریاًس ٍ ّا  ًفز اًتخاب گزدیذ. در سطح استٌباطی بزای آسهَى فزضیِ 285ًوًَْای بِ حجن 

تحلیل ضذ. ًتایج  spssٍاریاًس هَرد تحلیل لزار گزفت، ّوچٌیي اطالعات جوع آٍری ضذُ با استفادُ اس ًزم افشار آهاری  تحلیل

 درهاًی بز افشایص سبک دلبستگی تأثیز هعٌاداری داضتِ ٍ ّوچٌیي ًتایج ًطاى داد کِ اجزایٍارُ  طزح پژٍّص ًطاى داد کِ

تَاى ًتیجِ گزفت کِ  هی ّای پژٍّص ی تأثیز هعٌاداری داضتِ است. لذا باتَجِ بِ یافتِهٌذی سًاضَی درهاًی بز رضایتٍارُ  طزح

باضٌذ ٍ ایي اهز بایذ هَرد تَجِ  هی ّا هٌذی سًاضَیی ٍ سبک دلبستگی افزاد، طزح ٍارُ ّای هْن در رضایت یکی اس هَلفِ

 رٍاًطٌاساى ٍ کارضٌاساى اهَر طالق ٍ بِ ضکل کلی خاًَادُ لزار بگیزد.
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