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 چکیده

ضْشستبى سستن اجشا ضذُ  دس ٍسصضی گشدضگشی ثش تبکیذ ثب گشدضگشی صٌعت اسصیبثی ٍ پظٍّص حبضش ثب ّذف ثشسسی تحلیل

دس ضْشستبى سستن هی ثبضذ ًوًَِ آهبسی  گشدضگشی ثخص کبسضٌبسبى ٍ هذیشاى، ًفش اص هسَلیي 55است جبهعِ آهبسی تعذاد 

 09ًفش دس ًظش گشفتِ ضذ سٍش پظٍّص تَصیفی پیوبیطی ثَدُ ٍ اثضاس سٌجص پشسطٌبهِ  52ثش اسبع فشهَل کَکشاى تعذاد 

اًجبم ٍ جْت تبییذ یب سد   SPSS 19س آهبسیهحبسجبت آهبسی اص طشیق ًشم افضا سَالی ثش اسبع فشضیِ ّبی پظٍّص هی ثبضذ

دسصذ  19کیفیت دستشسی ثِ اهبکي ٍ هحیط ّبی ٍسصضی ثب  یبفتِ ّب ًطبى دادًذ فشضیِ ّب اص آصهَى سگشسیَى استفبدُ ضذ.

تبثیش کیفیت هحل اقبهت گشدضگشاى ثش .اطویٌبى ثش جزة گشدضگش ٍسصضی دس ضْشستبى سستن تبثیش هثجت ٍ هعٌبداسی داسد

کیفیت هحل ثشگضاسی هسبثقبت ٍسصضی ثشجزة ، دسصذ اطویٌبى تبثیش هثجت ٍ هعٌبداسی داضتِ 11گشدضگش ٍسصضی ثب  جزة

ثش جزة  دسصذ اطویٌبى تبثیش هثجت ٍ هعٌبداسی داضتِ است ٍ ّوچٌیي کیفیت ثشگضاسی هسبثقبت 15گشدضگش ٍسصضی ًیض ثب 

ثیش هثجت ٍ هعٌبداسی داضتِ است. ًتبیج ًطبى دادُ تَجِ ثِ اهبکي دسصذ اطویٌبى تب 19گشدضگش ٍسصضی دس ضْشستبى سستن ثب 

ٍ فضب ّبی ٍسصضی ٍ تبهیي هکبى هٌبست جْت اقبهت گشدضگشاى ٍسصضی تَجِ هسئَلیي ثِ ثشگضاسی هسبثقبت ثب کیفیت ثبال ٍ 

سد ٍ اسبسب ضْشستبى تَجِ اسبسی ثِ هکبى ثشگضاسی هسبثقبت ًقص هَثش ٍ هفیذی دس جزة گشدضگش ثِ ضْشستبى سستن سا دا

سستن دس ساستبی جزة گشدضگش ٍ تَجِ ثِ اثعبد ٍ ضبخص ّبی رکش ضذُ ًیبص ثِ تَجِ ثیطتش هسئَلیي ثشای تبهیي اعتجبس هبلی 

 دس حَصُ ٍسصش داسد.
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