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 چکیدٌ

ساظُ ظیازی اضظیاتی ولی  تهَیطی وِ تیواضاى اظ ویفیت ذسهات ؾالهت زض شّي زاضًس هی سمیىٍ ي َدف: تَاًٌس تا ًا

یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ویفیت راهـ  ّسف ولی ایي پػٍّف تطضؾی تاحیطّا ضا قىل زّس.  ّا اظ ایي ؾاظهاى آى
 .اؾتتط تهَیط ؾاظهاى تا ًمف هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض زض ترف ذسهات ؾالهت 

ٍ  واضوٌاى  ضىبسی: ريش زُ وثؿتگی َت ؿّ  نیفی اظ ًَ َاى راهقِ آهاضی ایي  ّا واضؾتاىیتضٍـ پػٍّف، َت ِت فٌ

ـ، یازگیطی ؾاظ یپػٍّف تطای ؾِ هتغیط هسیطیت ویفیت راه ِ  هًا ٌیي راهق وچ ٌّگ ایوٌی تیواض لحاػ قسُ اؾت.ّ  ٍ فط
ی  زُ اؾت وِ زض تاُظ ظهًا ی َت َیط ؾاظهاى، قاهل تیواضًا ِ ِت ایي  6آهاضی تطای هتغیط ته س وطزُهطارقِ  ّا واضؾتاىیتهّا . زض ًا

ایت  ًًَِفط اظ ّط ٍز گطٍُ ِت ضٍـ  240ًْ ًتراب قس. اتعاض  یطیگ ًو ض روـتهازفی ؾازُ ا  یّا ًاهِ پطؾفاعالفات،  یٍآ
ز وِ تطای  ساضز َت ٍایی  سییتأاؾتًا ٍایی  یّا قاذماظ  ّا ًاهِ پطؾفپایاییٍ  ض ٍایی ّوگطاٍ  ض ًثاخ، پایایی تطویثی، ض آلفای وَض

ُ قس. تحلیل  ِ زؾت یّا زازٍُاگطا اؾتفاز ّای آهاضی  ت طم افعاض ؾظً  زام  SPSS  ٍSmart PLSآهسُ َت  .قسًا

تهَیط ؾاظهاى احط هخثتی زاضز. ؾاظهاًی تط ؾِ هتغیط هسیطیت ویفیت راهـ، فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ یازگیطی  َب: یبفتٍ

ٌیي هسیطیت ویفیت راهـ تط فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ تهَیط ؾاظهاى احط هخثت ٍ هقٌازاضی زاضز. تطای تقییي احط ّوچ
. سیًوا یه سییتأفطٌّگ ایوٌی تیواض ضا  یگط یاًزیههتغیط هیاًزی ًیع اظ آظهَى ؾَتل اؾتفازُ قسُ ٍ ًتایذ، ًمف 

فطٌّگ ایوٌی تیواض تِ فٌَاى هتغیط هیاًزی تط ضاتغِ هیاى زٍ هتغیط یازگیطی ؾاظهاى ٍ هسیطیت ویفیت  تٌاتطایي
 راهـ، تط تهَیط ؾاظهاى احط هخثت ٍ هقٌازاضی زاضز.

ّای هسیطیت ویفیت  رطای هَحط عطحتَاًٌس تا ا وٌٌسُ ذسهات ؾالهت هی ّای اضائِ هسیطاى ؾاظهاى گیزی: وتیجٍ

ثَز تركٌس. ثَز یازگیطی ؾاظهاًی تهَیط ؾاظهاى ذَز ضا زض شّي تیواضاى ْت  راهـ ٍ ْت

 هسیطیت ویفیت راهـ، یازگیطی ؾاظهاًی فطٌّگ ایوٌی تیواض، ذسهات ؾالهت، تهَیط ؾاظهاًی، َب: ياژٌلیدک
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مقذمه
، تِ زؾت آٍضزى ٍ حفؼ ٍرِْ ٍ تهَیط تیطًٍی هخثت، یىیی اظ اّیساف هْین تویاهی     قه یت

ظهیاى، هٌیاتـ ٍ تیالـ تؿییاضی ضا      ّا ؾاظهاىقَز. اهطٍظُ تؿیاضی اظ  ّا هحؿَب هی ؾاظهاى
؛ چطاویِ ّطگیاُ ؾیاظهاًی    وٌٌس هیقاى واض ٍ یا وؿة ذَزاظ  تأحیطگصاضنطف ایزاز تهَیطی 

ٍ هكتطیاى آى فوَهاً ضفتاضّیا ٍ تهیویوات آى    ًفقاى یشثاى، تهَیط هخثتی زاقتِ تاقس هراع
(. اهطٍظُ 1387)همسهی ٍ ظاضؿ،  ّای ذَز ضا تا آى هخثت تلمی ذَاٌّس وطز ؾاظهاى ٍ ًیع تزطتِ

 اظ یىیی  ّا ای، حَظُ ؾالهت اؾت ٍ تیواضؾتاى تطیي اضواى ذسهاتی زض ّط راهقِ هْن اظ یىی

 هحییظ  زض تؿعایی ًمف ذسهات زض ایي ترف ّؿتٌس وِی  زٌّسُ ضائِانلی ا فَاهل ٍ اضواى

 ّا تیواضؾتاىذسهاتی ٍ تْساقتی ّواًٌس  ّای وٌٌس. ؾاظهاى هی ایفا حَظُ ایي پطتالعن ٍ حیاتی
هكییتطیاى ٍ شٌّییی ّؿییتٌس وییِ تهییَیط  ّییایی ؾییاظهاىٍ ؾییایط هطاوییع زضهییاًی اظرولییِ  

اؾیویت  . قَز هیتؿیاض هْن اؾت ٍ زاضایی پطاضظقی هحؿَب  ؾاظهاىوٌٌسگاى تِ ایي  هطارقِ
ٍییػُ زض هطاویع    هؿائل زض ترف ؾالهت ٍ تِ تطیي هْنیىی اظ ( هقتمسًس 2008) 1ٍ ّوىاضاى

قیسُ ویِ ایوٌیی      . ویفیت هطالثت ًیع ذَز اظ فٌانطی تكیىیل اؾتزضهاًی، ویفیت هطالثت 
فطٌّیگ   تیَاى  (. هیی 155: 1392ضاى، )یقمَتی فیط ٍ ّوىیا   ّاؾت تطیي آى تیواض یىی اظ هْن

انلی ویفیت ذیسهات ؾیالهت، تیِ هقٌیای پطّییع اظ ٍاضز       ّای هؤلفِیىی اظ  ضا 2ایوٌی تیواض
)ًیاـ ٍ   ؿیت ًازّیای ؾیالهت    قسى ّطگًَِ نسهِ ٍ رطاحت تِ تیواض زض حیي اضائِ هطالثت

یف فكیاض تیط   رْاًی تافج افعا ّای ضلاتت. اظ عطفی زیگط، چالف ًاقی اظ (2006، 3گلسفاضب
 ٍ ٍ ویفییت هحهیَ ت ٍ ذیسهات قیسُ اؾیت      ّیا  ییت لاتلّا،  ّا تطای تْثَز هْاضت ؾاظهاى
ّیای ؾیاظهاًی ذیَز ضا     ی فقالییت  افعٍزُ ذَز، اضظـ ی تَؾقِّا ًاگعیطًس تطای ضقس ٍ  ؾاظهاى

ـ      اضتماء تثركٌس. یىی اظ هْن  4تطیي ضاّىاضّای ایي اهط پییازُ ویطزى هیسیطیت ویفییت ریاه
(TQMاؾ ) .اذیط اّویت ویفیت ذسهات  یّا ؾالزض (؛ هقتمسًس 2006) 5اٍولی ٍ ّوىاضاىت

ِ   -ذسهات تْساقیتی  وٌٌسگاى اضائِتْساقتی تافج قسُ  ی اضتمیای ویفییت    زضهیاًی تیِ هؿیأل
ًؾط گطفتي تعضگیی ییا    زضزضهاًی تَرِ ًوایٌس. زض تؿیاضی اظ وكَضّا تسٍى -ذسهات تْساقتی

 

1. Smite et al. 

2. Patient Safety Culture 

2. Nash & Goldfarb 

4. Total Quality Management 

5. Oakley et al. 
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-تْساقیتی  یّیا  هطالثتحطٍت آًْا، ًگطاًی فوسُ زض هَضز تْساقت ٍ زضهاى ٍ چگًَگی اضائِ 
هٌاتـ زض زؾتطؼ اؾت. اضظیاتی ایي ذسهات ًیع اظ ًیاظّای توام هیسیطاى   یلٍِؾ تِزضهاًی واضا 

اهیطی ٍ ؾىاوی . (34: 1392)ظاضفی ٍ ّوىاضاى،  ذسهات تْساقتی ٍ زضهاًی اؾت وٌٌسُ اضائِ
تیطای تمیا ٍ وؿیة هَفمییت پاییساض       ّیا  ؾاظهاىزض چٌیي هحیغی ؽْاض هقتمسًس وِ ( ا2007)

هسیطیت ویفیت راهـ  ّای یؿتنؾًیاظهٌس هسیطیت هستطاًِ هٌاتـ ّؿتٌس؛ لصا هسیطیت ویفیت ٍ 
: 1392)ظاضفی ٍ ّوىیاضاى،   ًیع زض ترف تْساقت ٍ زضهاى تا اؾتمثال ظیازی ضٍتطٍ قسُ اؾت

نَضت تیالمَُ اتیعاض    پػٍّكگطاى، اؾتطاتػی هسیطیت ویفیت راهـ تِ . تِ فمیسُ تؿیاضی اظ(34
 1یازگیطی ؾاظهاًی. ّاؾت ؾاظهاىضلاتتی  ّای هعیتهفیسی تطای پطٍضـ یازگیطی ٍ افعایف 

تیا فولىیطز ذیَز ضا     زٌّیس  یهی تِ ووه آى ذَز ضا تا هحیظ ٍفك  ّا ؾاظهاىاتعاضی اؾت وِ 
فالٍُ تط ّسف انیلی ذیَز    ّا یواضؾتاىت(. 128 :1396تْثَز تركٌس )پطزاذتچی ٍ ّوىاضاى، 

وِ اضتمای ؾالهت ٍ تضویي ٍ تأهیي آى اؾت تِ ًَفی یه ؾاظهاى یازگیطًیسُ ًییع ّؿیتٌس،    
ؾاظهاًی وِ پیَؾتِ زض تقاهل تا هحیظ اعطاف ذَز تَزُ، تِ ذلك زاًف رسیس پطزاذتِ ٍ آى ضا 

 ّیا  ضٍـزیگطاى ًیع تِ آؾیاًی اظ اییي   اضتثاعی لطاض زازُ تا  یّا قثىِای یىپاضچِ زض  تِ گًَِ
تَرِ تِ اّویت هغالة فَق، ایي پیػٍّف تیا ّیسف تطضؾیی ضاتغیِ تییي       . تا اؾتفازُ ًوایٌس

هسیطیت ویفیت راهـ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی تط تهَیط ؾاظهاًی تا ًمف هیاًزی فطٌّگ ایوٌیی  
 اؾتاى ؾوٌاى نَضت گطفتِ اؾت. ّای یواضؾتاىتتیواض زض 

نظریمروریبرمبانی  

 تصًیز سبسمبن

 1955زض ؾیال   2زض ّاضٍاضز تیعیٌؽ ضیَیَ ای همالِاظ ًرؿتیي تاض  «تهَیطؾاظهاًی»انغالح 
. زض آى ظهاى، تقطیف ضاییذ اظ تهَیطؾیاظهاًی، نیطفًا ٍرْیِ ٍ ؾییوایی تیَز ویِ        ؽَْض ًوَز

ّای  رٌثِ ّا ٍ ارتوافات هطتثظ تا ذَز تِ ٍرَز آٍضزُ ٍ عثقاً تیكتط تِ ؾاظهاى زض اشّاى گطٍُ
 (.4: 2004 4تِ ًمل اظ لی 1960، 3)تطیؿتَل ذَضزُ تَز ّا گطُ تهطی ؾاظهاى

 

1. Organizational Learning 

2. Harvard business review 

3. Bristol 

4. Lee 
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ویِ   تیَزُ یه هكیتطی   یتاٍضّا( هقتمس اؾت وِ تهَیطؾاظهاًی هثتٌی تط 1993) 1ولط 
( هقتمیس اؾیت تهیَیط،    1988) 2س. ؾالهِیات یه تاظتاب حافؾِ، زض هَرَز تطًس تسافیات تَؾظ

تا ازضاویات هغلیَتی ضا زض    قَز یه یزّ تاظقىلٍ  یزّ قىل احؿاؾات ًاهحؿَؾی اؾت وِ
 قیَز  یهی  تیط  واهیل شّي هطزم ایزاز ًوایس. ایي احؿاؼ تِ تیسضیذ قیىل گطفتیِ ٍ ّیط ضٍظ     

(، تهَیط ؾیاظهاى ضا ازضان فویَهی اظ   1991گَضی ) (. گطی323: 1391ٍ ّوىاضاى،  یاً نالح)
قسُ  یتٌس قىلی وِ زض شّي هكتطیاى ا قسُ زاٍضی یفپپیف پٌساقتِ ٍ  ّای یسُاؾاظهاى ٍ 
 (.323: 1391ٍ ّوىاضاى،  یاً زاًس )نالح اؾت هی

 مدیزیت کیفیت جبمع ي یبدگیزی سبسمبوی

ضییعی قیس    تَؾظ زهیٌگ زض وكَض غاپي پایِ 1950انَل هسیطیت ویفیت راهـ اتتسا زض ؾال 
هسیطیتی اؾت وِ تا اؾتفازُ اظ ضاّثطزّای  یا فلؿفِهسیطیت ویفیت راهـ  .(1389، تٌس فاللِ)

تیِ  (. 2014، 3)زٍضاى ٍ ّوىاضاى وٌس یههرتلف، تغییطات هؤحطی زض فطایٌسّای ؾاظهاى ایزاز 
4هاضساٍلیي تاض تَؾظ ؾایطت ٍ  یازگیطی ؾاظهاًی ی ٍاغُ ضؾس یهًؾط 

ِ اٍلزض هغالقیِ     قیاى  یی
، 5گطفتیِ قیسُ اؾیت )زاٍؼ   واض تِ 1963ؾاظهاًی زض ؾال ضفتاض  گیطی ینتهو یّا رٌثِضٍی 
ّیا   اها تطذی تط ایي تاٍضًس وِ تَرِ هحافل زاًكگاّی تِ چگًَگی یازگیطی ؾیاظهاى  (؛2003
یازگیطی ؾاظهاًی ییه فطایٌیس    .(2003، 6ٍ وَتاًیع )تایطاوتاضاٍغلَ گطزز تاظهی 1950 ی زِّتِ 

ساف ؾیاظهاًی اؾیت   فلویی اؾیتاًساضز رْیت زؾیتیاتی تیِ اّی       ّای یَُقاًغثالی تا تأویس تط 
وِ هیسیطیت   زّس یه(. ؾیط تحَل هسیطیت ویفیت ًكاى 152: 1395ٍ ّوىاضاى،  ظازُ یفقط)

ًؿثت تیِ   گیطًس یهوِ هسیطیت ویفیت ضا تىاض  ییّا ؾاظهاىویفیت ضیكِ زض یازگیطی زاضز ٍ 
، گطایف تیكتطی تِ یازگیطی زاضًس. ییازگیطی هٌكیأ انیلی هعییت ضلیاتتی ٍ      ّا ؾاظهاىؾایط 

اهلی تطای تغییط اؾت، تٌاتطایي یه ؾاظهاى تایس تا اؾتمطاض فَاهل تؿْیل وٌٌسُ ییازگیطی ٍ  ف
تطعطف وطزى هَاًـ یازگیطی ظهیٌِ ضا تطای ًكط ٍ ًوای هسیطیت ویفییت ریاهـ آهیازُ وٌیس.     

( هقتمسًس وِ ضٍاد ٍ اقافِ هسیطیت ویفیت ریاهـ  2010) 7ّواًغَض وِ ؾاتیف ٍ ؾطیٌیَاؾاى

 

1. Keller 

2. Salame 
3. Durana et al. 

4. Syert & March 

5. Dawes 

6. Bayraktaroglu & Kutanis 

7. Satish and Srinivasan 
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ٍ ًیَآٍضی ضا افیعایف    قیَز  یهی زض ؾاظهاى تافج ایزاز ؾیؿتن ٍ فطٌّگ یازگیطی ؾاظهاًی 
 (.37-1392:38)اوثطی ٍ ّوىاضاى،  زّس یه

 فزَىگ ایمىی بیمبر

الوللیی   آغاًؽ تیي تَؾظ 1986نَضت ضؾوی زض ؾال  ًرؿتیي تاض تِ ،1فثاضت فطٌّگ ایوٌی
اظ تاٍضّا،  یا هزوَفِقس. فطٌّگ ایوٌی ضا  واضتطزُ اتوی، زض گعاضـ حازحِ چطًَتیل تِ یاًطغ

وِ هَریة ویاّف    زاًٌس یهارتوافی ٍ ترههی  یٍ فولىطزّا ّا ًمف، ّا یعُاًگٌّزاضّا، 
ضؾیاى   ٍ آؾییة  نوٌٌسگاى ٍ فوَم هطزم تا قطایظ ذغطًا ضٍیاضٍیی واضوٌاى، هسیطاى، ههطف

ی زض اضتمیاء ؾیغح   یىی اظ فَاهلی ویِ ًمیف هیؤحط   (. 2008، 2)ؾىؿتَى ٍ ّوىاضاى قَز هی
، 3)اًسضؾَى ایوٌی تیواض زض هطاوع تْساقتی زاضز، ٍرَز فطٌّگ ایوٌی تیواض زض ایي هطاوع اؾت

زٌّسُ هیعاى اٍلَییت ایوٌیی تیویاضاى     . زضٍالـ، فطٌّگ ایوٌی تیواض، ًكاى(2006، 3)اًسضؾَى
 5تًَط ٍ ّوىیاضاى  .(2007، 4)هیلیگاى ّا اؾت اظًؾط واضوٌاى زض ترف ٍ ؾاظهاى هحل واض آى

 ّا یؿتگیقاّا، ازضاوات،  ، ًگطـّا اضظـ( هقتمسًس فطٌّگ ایوٌی هحهَل 1989) 5ّوىاضاى
ٍ الگَّای ضفتاضی فطزی ٍ گطٍّی اؾیت ویِ تقْیسات، ؾیثه ٍ ویاضایی ییه        ّا یؿتگیقا

ٍ  ّیا  ًمیف  وٌٌسُ هٌقىؽ. فطٌّگ ایوٌی زض ٍالـ وٌس یهؾاظهاى تْساقتی ٍ زضهاًی ضا تقییي 
: 1391، اؾت )تمایی ٍ ّوىیاضاى،  تحطاًی ّای یتهَلقفولىطزّای فٌی ٍ ارتوافی افطاز، زض 

( زض ٍاحسّایی ویِ فطٌّیگ ایوٌیی تیویاض اظ هییعاى      2007) 6(. تِ افتماز ظّط ٍ ّوىاضاى156
تط اؾت اقتثاّات ًیع تیكتط ضخ ذَاّس زاز. ٍرَز رَ هٌاؾة اظ فطٌّگ ایوٌی  اؾتاًساضز، پاییي

واّیس )تمیایی ٍ    آًْیا زض تیواضؾیتاى هیی   تیواض زض یه ٍاحس اظ هیعاى اقتثاّات ٍ احطات هضط 
ت ٍ یفوی یهٌؾَض اضتما تِ یؿتیّا تا ًؾطاى هقتمسًس تیواضؾتاى ناحة(. 156: 1391ّوىاضاى، 

اى یی ع زض هیواض ضا ًیت یوٌی، فطٌّگ ایزض هطالثت ؾالهت، ّوگام تا هساذالت ؾاذتاض یوٌیا
اظ  یىیی ویاض  یت یوٌی یطٌّیگ ا گفیت ف  تَاى یه (.2005، 7)گیثع فطها ؾاظًس ٌاى ذَز حىنواضو

زغسغِ افطاز  یيتط هْنرعء ٍ  اؾتواض یت هطالثت اظ تیفویٍ تْثَز  یوٌیا یاضتما یفٌانط انل
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 .(2006)ؾىؿتَى ٍ ّوىاضاى،  اؾت
تاتَرِ تِ تقطیف هتغیطّای هَضز تطضؾی زض ایي تحمیك وِ تطگطفتِ اظ هٌاتـ ٍ هغالقیات  

زض  الوللیی  یيتاظ تحمیمات زاذلی ٍ  یا ذالنِپیكیي هغاتك قطح فَق اضائِ گطزیس، زض ازاهِ، 
 .قَز یهحَظُ تحمیك حاضط تكطیح 

زییسگاُ هكیتطیاى    تأحیط هحیظ فیعیىی تیواضؾیتاى تیط تهیَیط ؾیاظهاى:    »تا فٌَاى تحمیمی  
تَؾظ نالح ًییا   «ٍاتؿتِ تِ ؾاظهاى تأهیي ارتوافی ٍ فلَم پعقىی قْط انفْاى( ّای یواضؾتاىت)

ضاتغیِ لیَی ٍ هقٌیازاضی تییي      ًتیزیِ تحمییك ًكیاى زاز   (، نیَضت پیصیطفت.   1391ٍ ّوىاضاى )
 .(321: 1391)نیالح ًییا ٍ ّوىیاضاى    هتغیطّای هحیظ فیعیىی ٍ تهَیط شٌّی ؾاظهاى ٍرَز زاضز 

( زض پػٍّف ذَز تِ تطضؾی تأحیط فطٌّگ ؾاظهاًی تط تهیَیط ؾیاظهاًی   2013) 1تیٌگَل ٍ ّوىاضاى
ٍ َّیت ؾاظهاًی زض یه قطوت زاضٍؾیاظی پطزاذتٌیس. ًتیایذ حانیل اظ تحمییك ًكیاى اظ ؾیغح        

قیَز   ّا اضظییاتی هیی   یافتِ تط اؾاؼهتَؾظ َّیت ٍ تهَیط ؾاظهاًی تطای واضوٌاى زاضز. ّوچٌیي 
 2ویعاظی ٍ قیَل  (. 222: 2013وِ فطٌّگ ؾاظهاًی فقلی ًیاظ تِ تغییط زاضز )تیٌگیَل ٍ ّوىیاضاى،   

 وٌٌیسگی  یلتقساحط  تا تأحیط هسیطیت ویفیت راهـ تط فولىطز ًَآٍضی»تا فٌَاى  یا همالِ(، زض 1392)
گیطی ؾاظهاًی تط فولىیطز ًیَآٍضی   تِ تطضؾی تأحیط هسیطیت ویفیت راهـ ٍ یاز «یازگیطی ؾاظهاًی

تا اؾیتفازُ اظ هقیاز ت ؾیاذتاضی     ّا زازُس. ًتایذ تزعیِ ٍ تحلیل ٌزض قطوت هؽ ؾطچكوِ پطزاذت
تحت تأحیط هؿتمین هیسیطیت ویفییت ریاهـ     زضنس 93وِ فولىطز ًَآٍضی تِ هیعاى  زّس یهًكاى 
َ   وٌیس  یهایي تأحیط ضا تقسیل یازگیطی ؾاظهاًی اؾت ٍ  ٌّطپیَض ٍ اؾیسی   (. 1392ل، )ویعاظی ٍ قی

اًزیام   «تطضؾی ضاتغِ تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ ییازگیطی ؾیاظهاًی  »( تحمیمی تا فٌَاى 2012)
زازًس. ًتیزِ ایي پػٍّف ًكاى زاز وِ هسیطیت ویفیت راهـ ضاتغِ ًعزیىی تیا ییازگیطی ؾیاظهاًی    

 تاقیس  یهی ریاهـ   زاضز ٍ ّوچٌیي یازگیطی ؾاظهاًی یىی اظ زؾیتاٍضزّای هْین هیسیطیت ویفییت    
تحلیل ًَآٍضی، ییازگیطی  »(، عی تحمیمی تا فٌَاى 2011) 3ٍِال ٍ رویٌع .(2012)ٌّطپَض ٍ اؾسی، 

ط هخثتیی تیط   زضیافتٌس وِ یازگیطی ؾیاظهاًی ٍ ًیَآٍضی تیأحی    «یازگیطی ؾاظهاًی ٍ فولىطز ؾاظهاًی
قیه ؾیطائی ٍ ّوىیاضاى     (.408: 2011ضز )رویٌیع ٍ ٍالیِ،   ؾیاظهاى زا ٍ  ضٍی فولىطز واضوٌاى ٍا

ذَز تِ تطضؾی ضاتغِ تیي ضضایت قغلی پطؾیتاضاى ٍ فطٌّیگ ایوٌیی تیویاض زض      هغالقِ( زض 1395)
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ٍلتی ٍ ذهَنی قْط ضقت پطزاذتٌس. ًتایذ اظ زیسگاُ پاؾد ّای یواضؾتاىت زٌّسگاى ًكاى زاز وِ  ز
الیـ زض قیْط ضقیت زض    ٍ ّیای  تیواضؾیتاى اهتیاظ ضضایت قغلی پطؾتاضاى ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض زض 

ؾغح هتَؾظ لطاض زاضز. فالٍُ تط آى ًتایذ ًكاى زاز وِ تیي ضضیایت قیغلی پطؾیتاضاى ٍ فطٌّیگ     
ایوٌی تیواض ضاتغِ هؿتمیوی ٍرَز زاضز. ّوچٌیي ضضایت قغلی پطؾتاضاى ٍ فطٌّگ ایوٌی تیویاضاى  

قه ؾیطائی ٍ ّوىیاضاى،    ًیاظ تِ اضتماء زاضز ِ ( هغ2012) 1(. هیاضن 91: 1395)ٍا ای تیا فٌیَاى    القی
زض یه تیواضؾیتاى اًزیام    «اتعاضی تطای قٌاؾایی یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تأحیط آى تط فطٌّگ ایوٌی»

زاز. ًتایذ حانل اظ تحمیك ًكاى زاز وِ یازگیطی ؾاظهاًی تیط فطٌّیگ ایوٌیی تیأحیط هخثتیی زاضز      
ایوٌی تیویاض ٍ ازضان   ای ظاتلی ٍ ّوىاضاى، تِ تطضؾی ضاتغِ تیي فطٌّگ زض هغالقِ(. 2012)هاضن، 

ّای ًؾاهی پطزاذتٌیس. ًتیایذ اییي هغالقیِ ًكیاى       تیواضاى اظ ویفیت هطالثت ؾالهت زض تیواضؾتاى
اظ ویفیت هطالثت تیا تَریِ تیِ     یزّس تا افعایف فطٌّگ ایوٌی تیواض زض تیواضؾتاى، زضن تْتط هی

، ییه  2گًَع ٍ ّوىاضاى(. 19: 2013)ظاتلی ٍ ّوىاضاى،  اًتؾاض زاقت تَاى هی ّای تْساقتی هطالثت
تطویِ اًزام زازًیس. زض اییي هغالقیِ، اظ هییاى     زضپطؾتاض  554فطٌّگ ایوٌی تیواض اظ  اضظیاتی زضهَضز

 یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تْثَز هؿتوط تَز تِ ًوطُ هطتَطفطٌّگ ایوٌی تیواض، تا تطیي  گاًِ زٍاظزُاتقاز 
 (.225: 2016)گًَع ٍ ّوىاضاى، 

( 1تاتَرِ تِ ازتیات ٍ پیكیٌِ تحمیك، هیسل هفْیَهی تحمییك حاضیط هغیاتك قیىل )      
 .تاقس یههتغیطّا  گطی یاًزیهتِ هقٌی احط  یيچ ًمغِ. زض ایي الگَ ذغَط تاقس یه

 
 مدل مفًُمی تحقیق. 1ضکل 
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 قَز: ّای تحمیك تِ نَضت ظیط اضائِ هی تطاؾاؼ هسل هفَْهی تحمیك، فطضیِ

 هسیطیت ویفیت راهـ احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز. تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ 

 .تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز 
 .تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز 
 .تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز 
 تهَیط ؾاظهاى احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز. تیي فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ 
 .تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز 
  یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك هتغیط هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض احط

 هقٌازاضی تط یىسیگط زاضًس.
   ی فطٌّیگ ایوٌیی   هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك هتغییط هییاًز

 تیواض احط هقٌازاضی تط یىسیگط زاضًس.

پژوهششناسیروش
ّسف اظ اًزام ایي پػٍّف، تطضؾی تأحیط یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ویفیت ریاهـ تیط   
تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك هتغیط هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض زض ترف تْساقت ٍ زضهیاى  

ّا، تَنییفی   اؾاؼ قیَُ گطزآٍضی زازُ ّسف، واضتطزی ٍ تط تط اؾاؼاؾت. ایي تحمیك 
همغقی اظ ًَؿ ّوثؿتگی اؾت. تِ ایي زلیل واضتطزی اؾیت ویِ ًتیایذ حانیل اظ اییي      

 تأحیط تؿعایی زض ترف تْساقت ٍ زضهاى اؾتاى ؾوٌاى زاقتِ تاقس ٍ اظ تَاًس یهپػٍّف 
. اؾیت تحمیك اظ ًَؿ ّوثؿتگی  اؾترْت وِ هحمك زضنسز ضٍاتظ تیي چٌس هتغیط   ایي

اؾتاًساضز تهَیطؾاظهاًی، یازگیطی ؾاظهاًی، فطٌّگ  یّا پطؾكٌاهِ ّا زازُاتعاض گطزآٍضی 
گییطزآٍضی اعالفییات اظ زٍ ضٍـ  تییطای. اؾییتایوٌییی تیوییاض ٍ هییسیطیت ویفیییت رییاهـ 

تسٍیي هثاًی ًؾطی ٍ پیكییٌِ تحمییك اظ    وِ تطای قَز ای ٍ هیساًی اؾتفازُ هی وتاتراًِ
اظ راهقِ آهیاضی تیا اؾیتفازُ اظ پطؾكیٌاهِ ٍ      ّا زازُزآٍضی گط تطایٍ  یا وتاتراًِضٍـ 

قَز. راهقِ آهاضی تحمییك حاضیط تیطای هتغیطّیای هیسیطیت       ضٍـ هیساًی اؾتفازُ هی
هرتلیف   یّیا  تریف ویفیت راهـ، یازگیطی ؾاظهاًی ٍ فطٌّگ ایوٌی تیویاض واضوٌیاى   

ٍ تیطای هتغییط    تاؾی ًفیط   800زٍلتی اؾتاى ؾوٌاى تَزُ وِ تقساز آًْیا   ّای یواضؾتاىت
 ّیا  یواضؾیتاى تهاّیِ تیِ اییي     6تیواضاًی وِ زض تاظُ ظهاًی ًفط اظ  1600تهَیطؾاظهاًی، 

 ٍقسُ   گیطی ؾازُ اؾتفازُ . زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ًوًَِهكرم قسًس اًس وطزُهطارقِ 
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ویِ تیِ    اؾتًفط  260حزن ًوًَِ تط اؾاؼ رسٍل هَضگاى تطای راهقِ آهاضی واضوٌاى 
ی واهل ٍ نحیح  ًوًَِ 240پطؾكٌاهِ زض هیاى آًْا تَظیـ گكت. زضًْایت ّویي تقساز 
حزن ًوًَِ تطای راهقِ آهاضی هكیتطیاى )تیویاضاى(    ّا اًتراب قس. ّوچٌیي اظ هیاى آى

تاقس وِ تِ ّویي تقساز پطؾكٌاهِ زض هیاى تیواضاى تَظیـ گكیت ٍ اظ هییاى    ًفط هی 310
تا هكَضت اؾاتیس زض  ٍقسُ تِ زؾت آهس  زازُ دی نحیح ٍ واهل پاؾ پطؾكٌاهِ 248ّا  آى

ًوًَِ ًیع تطای تیواضاى زض ًؾط گطفتِ  240ضاؾتای تْثَز ًتایذ هسل پیكٌْازی زضًْایت 
اؾتفازُ قسُ وِ ضٍـ ًؿثتاٌ  1اظ ضٍـ حسالل هطتقات رعئی ّا زازُقس. تِ هٌؾَض تحلیل 

تطای ضگطؾییَى تیه   قَز. ایي ضٍـ  رسیسی اظ ؾاذتاض هقاز ت ضگطؾیَى هحؿَب هی
تٌاتطایي هوىي اؾت چٌسیي هتغیط ٍاتؿتِ زاقتِ ؛ قَز هتغیطی ٍ چٌس هتغیطی اؾتفازُ هی

2تاقس. قاذم
AVE ِهٌؾیَض تطضؾیی    تِ تاقس، یافتِ هی ٍاضیاًؽ تَؾقِ ی زٌّسُ ًكاى و

 5/0تیا تط اظ   AVEضٍایی ّوگطایی پػٍّف هَضزاؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت. اگط همیازیط  
هَضز هغالقِ زاضای هیاًگیي ٍاضیاًؽ  یّا ؾاظُتوام  1عثك رسٍل  اؾتلثَل  تاقس، لاتل
تحمیك حاضیط هیَضز    یطیگ اًساظُّؿتٌس، زضًتیزِ ضٍایی اتعاض  5/0قسُ تا تط اظ  اؾترطاد
3. تائیس اؾت

CR ٍ  ُقیَز  یهآلفای وطًٍثاخ ًیع رْت تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ اؾتفاز  ٍ
. تویاهی اییي   اؾیت  7/0 اظ همیساض  ّا قاذمایی تَزى تا تط تَزى ایي ی تائیس پای  ظهِ

ویِ ًكیاى اظ پاییا تیَزى اتیعاض       تاقیس  یهی  0.7همیساض   تیا تط اظ  1ضطایة هغاتك رسٍل 
 زاضز. گیطی اًساظُ

 پژيَص یمدل مفًُم یاصل یزَبیمتغ ییي ريا ییبی. پب1جديل 

 AVE CR آلفای وطًٍثاخ هتغیط

 0.975 0.8977 0.960213 یازگیطی ؾاظهاى

 0.967 0.8926 0.964600 هسیطیت ویفیت راهـ

 0.978 0.8199 0.982617 فطٌّگ ایوٌی تیواض

 0.951 0.8010 0.952425 تهَیط ؾاظهاى



 

1. Partial Least Squre (PLS) 

2. Average Variance Extracted 

3. Composite Reliability 
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هایپژوهشیافته  
 5. تیا تَریِ تیِ عییف لیىیطت      وٌیس  هیی ، ٍضقیت تَنیفی هتغیطّا ضا زض راهقِ تطضؾیی  2 رسٍل
ٍ  ّؿیتٌس زاقتِ تاقٌس زض ٍضقیت هغلَتی  3ایي تحمیك، هتغیطّایی وِ هیاًگیي تیكتط اظ  ای یٌِگع

تواهی همازیط هطتیَط   2 رسٍلعثك . اؾتاظ ایي هتغیط تیكتط اظ حس هتَؾظ  زٌّسگاى پاؾداضظیاتی 
 .زّس ضا ًكاى هی زٌّسگاى پاؾدٍضقیت هغلَب اضظیاتی  وِ اؾت 3تِ هیاًگیي هتغیطّا تیكتط اظ 

 پژيَص یزَبیي اوحزاف استبودارد متغ هیبوگیم. 2 لجدي

 اًحطاف اؾتاًساضز هیاًگیي هتغیط

 0.6228 4.3987 یازگیطی ؾاظهاى

 0.6183 4.5409 هسیطیت ویفیت راهـ

 0.6118 4.4863 فطٌّگ ایوٌی تیواض

 0.6290 4.4761 تهَیط ؾاظهاى

Qتیٌی هسل تا زٍ هقیاض  لسضت پیف
2  ٍR

Qقَز. قاذم  اضظیاتی هی 2
وِ تَؾظ اؾیتَى ٍ   2

آى اظ ًَؿ اًقىاؾیی   یّا قاذمهسل وِ  ظای ىزضٍ یّا ؾاظُ( هقطفی قس، تٌْا تطای 1975) 1گیعض
نیفط ییا ووتیط اظ نیفط     ظا  ىهمساض آى زض هَضز یه ؾاظُ زضٍ وِ ینَضتٍ زض  قَز هیتاقس هحاؾثِ 

ٍ زض ًتیزیِ هیسل    قَز ًویتِ ذَتی تثییي ظا  ىزیگط هسل ٍ آى ؾاظُ زضٍ یّا ؾاظُقَز، ضٍاتظ تیي 
( زض هیَضز قیست لیسضت پییف تیٌیی هیسل زض       2009) 2احتیاد تِ انالح زاضز. ٌّؿلط ٍ ّوىیاضاى 

ویِ تیِ تطتییة ًكیاى اظ لیسضت       اًسُ تقییي ًوَز ضا 0.35ٍ  0.15، 0.02ؾِ همساض  ظا ىزضٍ ّایُ ؾاظ
، 3ریسٍل  عثیك   آى ؾیاظُ زاضز.  ّیای  مَی یه ؾاظُ زض لثال قاذهتَؾظ ٍ لضقیف،  تیٌی فپی

هتَؾظ ٍ تهَیط ؾیاظهاى،   تیٌی یفپلسضت  ،هتغیطّای فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ هسیطیت ویفیت راهـ
 R Squares. اؾیت  ظا تیطٍى . هتغیط یازگیطی ؾاظهاى ًیع اظ ًَؿ هتغییط  زاضًسلسضت پیف تیٌی لَی 

ؾیاظی هقیاز ت    ترف ؾیاذتاضی هیسل   گیطی ٍ هقیاضی اؾت وِ تطای هتهل وطزى ترف اًساظُ
ضا ًكیاى   گیصاضز  ظا هیی  ظا تط یه هتغییط زضٍى  ضٍز ٍ تأحیطی وِ یه هتغیط تطٍى ؾاذتاضی تِ واض هی

ظای هسل یقٌی فطٌّگ ایوٌی تیواض، تهَیط ؾیاظهاًی ٍ   زضٍى یّا ؾاظُتطاؾاؼ ایي ًتایذ،  زّس. هی
 ّؿیتٌس  0.6702، 0.5034، 0.4319ظا زاضای همساضی تییف اظ   تطٍى ی ؾاظُطیت ویفیت راهـ تا هسی

 

1. Stone & Geisser 
2. Hensler et al. 
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 .اؾتهسل  یظا زضٍىتَزى ترف ؾاذتاضی هتغیطّای  وِ ًكاى اظ اضتثاط ؾاذتاضی لَی ٍ اظ لَی

 R2ي  Q2 زیمقبد. 3جديل 

Q همازیط هتغیط
Rهمازیط  2

2 

 - - یازگیطی ؾاظهاى

 0.431941 0.268843 هسیطیت ویفیت راهـ

 0.503493 0.292734 فطٌّگ ایوٌی تیواض

 0.670234 0.358851 تهَیط ؾاظهاى

هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت. ایي قیاذم   Gofرْت اضظیاتی تطاظـ ولی هسل، هقیاض 
تاقیس ًكیاى اظ افتثیاض ٍ ویفییت      تیط  یهًعز 1اؾت وِ ّطچِ همساض آى تِ  1تا  0فسزی تیي 

 .آیس یه تِ زؾتاظ ضاتغِ ظیط  Gofتا تط هسل زاضز. 

Gof =√           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅ 
اؾیت   Plsهیاًگیي همازیط اقتطاوی ّطؾاظُ زض هیسل   Communalityزض ایي فطهَل، 

 .تاقس یههكاّسُ  ( لاتل4وِ همازیط آى زض رسٍل )

 COMMUNALITY بریمع. 4جديل 

 Communalityهمازیط  هتغیط

 0.582598 یازگیطی ؾاظهاى

 0.627031 هسیطیت ویفیت راهـ

 0.586414 فطٌّگ ایوٌی تیواض

 0.541098 تهَیط ؾاظهاى

Communality  ٍRهیاًگیي همازیط  لطاضزازىتا 
( همیساض  4( ٍ )3ریساٍل ) هَریَز زض   2

 تطاتط اؾت تا: Gofحانل اظ 

Gof=√           =0.613 

وِ تِ فٌَاى همیازیط ضیقیف، هتَؾیظ ٍ لیَی      0.36، 0.25، 0.01همساض تا تَرِ تِ ؾِ 
تیطای هقییاض    0.613قیسى   (، حانیل 2009، 1)ٍتعلؽ ٍ ّوىاضاىاًس  هقطفی قسُ GOFتطای 
GOF تطاظـ ولی لَی الگَی پػٍّف زاضز.زٌّسُ  ًكاى 

 

1. Wetzels et al. 
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 َب آسمًن فزضیٍ
زّس ضطیة  . ذطٍری هسل ًكاى هیاؾت T-Valueّا فسز هقٌازاضی  هقیاض تأییس یا ضز فطضیِ
تیكیتط تاقیس، تیساى هقٌاؾیت ویِ تویاهی        ± 1.96ّای پػٍّف اگط اظ  هقٌازاضی تیي فطضیِ

تاقیٌس   ± 1.96قیًَس ٍ اگیط ووتیط اظ     % تأیییس هیی  95هتغیطّای پػٍّف زض ؾغح اعویٌیاى  
وٌٌسُ احط هؿیتمین ییه    . ضطیة هؿیط ًیع تیاىگیطًس یًولطاض  ییستأپػٍّف هَضز  ّای یِفطض

ٍ ضیطیة اؾیتاًساضز قیسُ     t( وِ همساض آهیاضُ  5هتغیط تط هتغیط زیگط اؾت. تا تَرِ تِ رسٍل )
ّای تحمیك ضا هَضز تطضؾیی لیطاض زاز.    تَاى فطضیِ زّس، هی ّا ضا ًكاى هی هؿیط هیاى فطضیِ
ِ  ( هطتَط تِ ضطیة هقٌازاضی ٍ ضطی3( ٍ )2ّوچٌیي قىل ) ّیای   ة هؿیط اؾیتاًساضز فطضیی

 .اؾتتحمیك 
 فطضیِ اٍل: تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ویفیت راهـ احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.

لثیَل   تاقس تا لاتیل  1.96تایس تا تط اظ  tزضنس همساض آهاضُ آظهَى  95زض ؾغح اعویٌاى 
تَزُ ٍ ّوچٌیي  1.96ط اظ تاقس وِ تا ت هی 17.788تطای فطضیِ اٍل  tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

 0.658ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هیسیطیت ویفییت ریاهـ تیِ هییعاى      
 قَز. تٌاتطایي فطضیِ اٍل پػٍّف تأییس هی؛ وِ هقٌازاض اؾت تاقس یه

 فطضیِ زٍم: تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
تاقس تا لاتل لثیَل   1.96تایس تا تط اظ  tزضنس همساض آهاضُ آظهَى  95زض ؾغح اعویٌاى 
تَزُ ٍ ّوچٌییي   1.96تاقس وِ تا تط اظ  هی 4.183تطای فطضیِ زٍم  tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

 0.214ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى ییازگیطی ؾیاظهاًی ٍ فطٌّیگ ایوٌیی تیویاض تیِ هییعاى        
 قَز. فطضیِ زٍم پػٍّف تأییس هی تٌاتطایي؛ تاقس وِ هقٌازاض اؾت هی

 فطضیِ ؾَم: تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
تاقس تا لاتل لثیَل   1.96تایس تا تط اظ  tزضنس همساض آهاضُ آظهَى  95زض ؾغح اعویٌاى 
تَزُ ٍ ّوچٌییي   1.96تاقس وِ تا تط اظ  هی 8.153تطای فطضیِ ؾَم  tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

 0.552ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى هسیطیت ویفیت راهـ ٍ فطٌّگ ایوٌی تیویاض تیِ هییعاى    
 قَز. تٌاتطایي فطضیِ ؾَم پػٍّف تأییس هی؛ تاقس وِ هقٌازاض اؾت هی

 فطضیِ چْاضم: تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
تاقس تا لاتل لثیَل   1.96تایس تا تط اظ  tمساض آهاضُ آظهَى زضنس ه 95زض ؾغح اعویٌاى 
تیَزُ ٍ   1.96تاقیس ویِ تیا تط اظ     هیی  3.845تیطای فطضییِ چْیاضم     tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

 0.227ّوچٌیي ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تهَیط ؾاظهاًی تیِ هییعاى   
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 قَز. ْاضم پػٍّف تأییس هیتٌاتطایي فطضیِ چ؛ تاقس وِ هقٌازاض اؾت هی
 فطضیِ پٌزن: تیي فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.

 لثیَل تاقس تا لاتل  1.96تایس تا تط اظ  tزضنس همساض آهاضُ آظهَى  95زض ؾغح اعویٌاى 
ٍ ّوچٌیي  تَزُ 1.96تاقس وِ تا تط اظ  هی 8.950تطای فطضیِ پٌزن  tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

تاقیس   یه 0.482ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ تهَیط ؾاظهاًی تِ هیعاى 
 قَز. تٌاتطایي فطضیِ پٌزن پػٍّف تأییس هی؛ وِ هقٌازاض اؾت

 فطضیِ قكن: تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی ٍرَز زاضز.
لثیَل   لاتلتاقس تا  1.96تایس تا تط اظ  tزضنس همساض آهاضُ آظهَى  95زض ؾغح اعویٌاى 
تَزُ ٍ ّوچٌیي  1.96تاقس وِ تا تط اظ  هی 3.247تطای فطضیِ قكن  tٍالـ قَز. همساض آهاضُ 

تاقس  هی 0.242ضطیة هؿیط اؾتاًساضز هیاى هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاًی تِ هیعاى 
 قَز. تٌاتطایي فطضیِ قكن پػٍّف تأییس هی؛ اض اؾتوِ هقٌاز

 ايل تب ضطم یَبٍ یفزض جیي وتب tآسمًن  َبیي آمبرٌ زیمس بیضز. 5جديل 

 ًتیزِ آظهَى tآهاضُ  ضطیة هؿیط هؿیط فطضیِ

 تأییس فطضیِ 17.788 0.658 هسیطیت ویفیت راهـ<<<یازگیطی ؾاظهاى 1

 تأییس فطضیِ 4.183 0.214 فطٌّگ ایوٌی تیواض<<<یازگیطی ؾاظهاى 2

 تأییس فطضیِ 8.153 0.552 فطٌّگ ایوٌی تیواض<<<هسیطیت ویفیت راهـ 3

 تأییس فطضیِ 3.845 0.227 تهَیط ؾاظهاى<<<یازگیطی ؾاظهاى 4

 تأییس فطضیِ 8.950 0.482 تهَیط ؾاظهاى<<<فطٌّگ ایوٌی تیواض 5

 تأییس فطضیِ 3.247 0.242 تهَیط ؾاظهاى<<<هسیطیت ویفیت راهـ 6
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 T-valueزیب معىبداری . ض2ضکل 

 
 ضزیب مسیز استبودارد ضدٌ مزبًط بٍ فزضیبت پژيَص. 3ضکل 
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ِ  یگط تأحیط هیاًزی یؾٌزف هقٌازاض یتطا هییاى زٍ هتغییط    ی یه هتغیط زض ضاتغی
. تا تَرِ تِ ایي وِ فطضیِ ّفتن ٍ ّكتن اظ عطیك قَز یهل اؾتفازُ تزیگط، اظ آظهَى ؾَ

گیطًس اظ آظهَى ؾیَتل ٍ رْیت تقیییي قیست احیط       هیاًزی هَضز ؾٌزف لطاض هیهتغیط 
تییي نیفط ٍ ییه ضا     یقَز ویِ همیساض   ّا اظ آظهَى ٍاف اؾتفازُ هی هیاًزی ایي فطضیِ

َ  ًعزیه وٌس ٍ ّط چِ ایي همساض تِ یه اذتیاض هی تیط تیَزى تیأحیط     یتط تاقس، ًكاى اظ لی
ویِ زض   آیس یه تِ زؾتتل اظ عطیك فطهَل ظیط زض آظهَى ؾَ tهتغیط هیاًزی زاضز. همساض 

 هقٌیازاضتَزى زضنس،  95تَاى زض ؾغح اعویٌاى هی 1.96اظ ایي همساض  یكتطقسىتنَضت 
 تأحیط هیاًزی یه هتغیط ضا تأییس وطز.

فطضیِ ّفتن: یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تهَیط ؾیاظهاًی اظ عطییك هتغییط هییاًزی فطٌّیگ      
 گط زاضًس.ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی تط یىسی

همساض ضیطیة   b:: همساض ضطیة هؿیط تیي هتغیط هؿتمل ٍ هیاًزی؛aهفطٍضات فطهَل: 
: Sa: همساض ضطیة هؿیط تیي هتغییط هؿیتمل ٍ ٍاتؿیتِ؛    cهؿیط تیي هتغیط هیاًزی ٍ ٍاتؿتِ؛ 

هییاى  : همساض ذغای اؾتاًساضز Sbهمساض ذغای اؾتاًساضز هیاى هؿیط هتغیط هؿتمل ٍ هیاًزی؛ 
 هؿیط هتغیط هیاًزی ٍ ٍاتؿتِ

 (a=0.214)؛ (b=0.482)؛ (c=0.227) (Sa=0.0422)؛ (Sb=0.0637) :فطضیِ ّفتن 

=: تی فطضیِ ّفتن
   

√                             
 =

      

       
 = 4.193 

تاقس ویِ تیِ    هی 4.1930تی حانل اظ آظهَى ؾَتل تطاتط تا  ( همساض6تا تَرِ تِ رسٍل )

زضنیس،   95 وِ زض ؾغح اعویٌیاى  اؽْاضزاقت تَاى یه ±1.96تیكتط تَزى ایي همساض اظ  زلیل
تیي یازگیطی ؾاظهاى تط تهَیط ؾیاظهاًی   یزض ضاتغِفطٌّگ ایوٌی تیواض تأحیط هتغیط هیاًزی 

 .اؾتلثَل  هقٌازاض اؾت. زض ًتیزِ فطضیِ ّفتن لاتل
 هیاًزی ًیع زض شیل آهسُ اؾت. یطتأحهحاؾثِ قست 

 = ٍاف
   

       
 

=: ٍاف فرضیِ ّفتن              

                     
        

زضنس اظ احط ول یازگیطی ؾاظهاًی تیط   31زّس وِ تمطیثاً تیف اظ  ایي هحاؾثِ ًكاى هی
 قَز. تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك غیطهؿتمین تَؾظ هتغیط هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض تثییي هی

فطضیِ ّكتن: هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك هتغیط هیاًزی فطٌّیگ  
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 ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی تط یىسیگط زاضًس.

 (a=0.552)؛ (b=0.482)؛ (c=0.242) (Sa=0.0598)؛ (Sb=0.0637) :فطضیِ ّكتن

=: تی فطضیِ ّكتن
   

√                             
 =

      

      
 = 5.8347 

تاقس ویِ تیِ    هی 5.8347تی حانل اظ آظهَى ؾَتل تطاتط تا  ( همساض6تا تَرِ تِ رسٍل )
زضنیس،   95 وِ زض ؾغح اعویٌاى اؽْاضزاقتتَاى  هی ±1..6ایي همساض اظ  یكتطتَزىتزلیل 

تیي هیسیطیت ویفییت ریاهـ تیط تهیَیط       یزض ضاتغِفطٌّگ ایوٌی تیواض تأحیط هتغیط هیاًزی 
 .تاقس یهلثَل  زض ًتیزِ فطضیِ ّكتن ًیع لاتل ؾاظهاًی هقٌازاض اؾت.

= : ٍاف فرضیِ ّطتن
            

                     
        

زضنس اظ احط ول هسیطیت ویفییت ریاهـ تیط     52ایي تساى هقٌی اؾت وِ تمطیثاً تیف اظ 
 قَز. تهَیط ؾاظهاًی اظ عطیك غیطهؿتمین تَؾظ هتغیط هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض تثییي هی

 َفتم ي َطتم یَبٍ یفزض جیي وتب یبوجیم زیمتغ تأثیزآسمًن  جٍیوت. 6جديل 

 هؿیط فطضیِ
ضطیة 
 هؿیط

تی حانل اظ آظهَى 
 ؾَتل

ًتیزِ 
 آظهَى

 
7 

فطٌّگ ایوٌی <<<یازگیطی ؾاظهاًی
 تیواض

0.214 - - 

 - - 0.482 تهَیط ؾاظهاًی <<<فطٌّگ ایوٌی تیواض

 4.1930 - ؾاظهاًیتهَیط  <<<یازگیطی ؾاظهاًی
تأییس 
 فطضیِ

 
8 

فطٌّگ ایوٌی <<<هسیطیت ویفیت راهـ
 تیواض

0.552 - - 

 - - 0.482 تهَیط ؾاظهاًی<<<فطٌّگ ایوٌی تیواض

 5.8347 - تهَیط ؾاظهاًی<<<هسیطیت ویفیت راهـ
تأییس 
 فطضیِ
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گیرینتیجهبحثو
ّسف اظ ایي پػٍّف تطضؾی ضاتغِ تیي یازگیطی ؾاظهاى ٍ هسیطیت ویفیت راهـ تط تهَیط 

ّای زٍلتی اؾتاى ؾوٌاى اؾیت.   ؾاظهاى تا ًمف هیاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض زض تیواضؾتاى
تاقس وِ یازگیطی ؾاظهاًی تط هسیطیت ویفیت راهـ زض  ًتایذ تحمیك گَیای ایي هَضَؿ هی

تَاى گفت ییازگیطی ؾیاظهاى، تیا     ایي اؾاؼ هی تطط هقٌازاضی زاضز. ؾاظهاى هَضز هغالقِ اح
گصاقتي زاًف زض هییاى افضیای ؾیاظهاى     ّسف ایزاز افتواز هتماتل ٍ فطٌّگ تِ اقتطان

ّیای تحمییك حاضیط تیا      . یافتِزاضزًمف تؿعایی زض اضتمای هسیطیت ویفیت راهـ ؾاظهاى 
( ٍ 2008) 3(، ریوٌع ٍ هاضتیٌع2007) 2(، چَ ٍ ّوىاضاى2012) 1تحمیمات هالیه ٍ ّوىاضاى

( ّورَاًی زاضز. ّوچٌیي زض همایؿِ ایي تحمیك تا تحمیمات گصقتِ، 1392وعاظی ٍ قَل )
( زض یه هغالقِ تِ تطضؾی ضاتغِ هییاى ییازگیطی ؾیاظهاًی تیط     1395تْطاهی ٍ ّوىاضاى )
حمیك حیاوی اظ  آهَظقی قْط یعز پطزاذتٌس. ًتیزِ ایي ت ّای یواضؾتاىتچاتىی ؾاظهاى زض 

 تِ زؾتتاقس. زض ازاهِ ًتایذ  ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاض یازگیطی ؾاظهاًی ٍ چاتىی ؾاظهاى هی
آهسُ، فطضیِ زٍم حاوی اظ آى اؾت وِ یازگیطی ؾیاظهاًی تیط فطٌّیگ ایوٌیی تیویاض احیط       

( ّورَاًی زاضز. زض همایؿیِ اییي   2012هقٌازاضی زاضز. ًتیزِ ایي فطضیِ تا تحمیك هاضن )
( اقاضُ ویطز  1392همسم ٍ ّوىاضاى ) تَاى تِ تحمیك فثاؾی تا تحمیمات گصقتِ، هی تحمیك

اًس. ًتیزیِ اییي    وِ تِ تطضؾی ٍضقیت یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تَاًوٌسؾاظی پطؾتاضاى پطزاذتِ
تحمیك حاوی اظ ضاتغِ لَی ٍ هقٌازاض تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ تَاًوٌسؾاظی اؾت. فطضییِ  

سیطیت ویفیت راهـ تط فطٌّگ ایوٌی تیواض احط هقٌازاضی زاضز. ؾَم حاوی اظ آى اؾت وِ ه
تَاى تیاى وطز وِ هسیطیت ویفیت راهـ زض ترف تْساقت  تا تَرِ تِ ًتیزِ ایي فطضیِ هی

ٍ زضهاى تا ًگاُ تطلطاضی انَل فسالت، تَرِ تِ تیواضاى، ضضایت تیواضاى، ضضایت واضوٌاى 
؛ ی ایي ؾیؿتن ذسهات ارتوافی لطاض زازُ اؾیت رسیسی ضا فطاضٍ یّا افكٍ واضایی تیكتط، 

قَز، تا اٍلَیت  ّا ؾیؿتن هسیطیت ویفیت راهـ ارطا هی وِ زض آى ّایی یواضؾتاىتتٌاتطایي، 
ِ     لطاضزازى نیَضت رعئیی اظ فطٌّیگ ایوٌیی      آهَظـ ٍ اضتمیای آگیاّی واضوٌیاى، آى ضا تی

 

1. Malik & et al. 

2. Choo & et al. 

3. Jimenez & martinez 



 /55 98ثْبر  ،31ضوبرُ  ًْن،سبل  ،هطبلعبت هٌبثع اًسبًی فصلٌبهِ 

( وِ هسیطیت 2009) 1ضاىآٍضًس. ًتیزِ حانل اظ ایي فطضیِ تا تحمیك هاوائی ٍ ّوىا زضهی
ّورَاًی زاضز.  لطاضزازًسّای هزاضؾتاى هَضز تطضؾی  ویفیت ٍ ایوٌی تیواض ضا زض تیواضؾتاى

تیَاى تیِ هغالقیِ تْطاهیی ٍ      ّوچٌیي زض همایؿِ ًتیزِ ایي تحمیك تا تحمیمات پیكیي هی
ف زض ( اقاضُ وطز وِ ًكاى زازًس تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ هسیطیت زا1391ًّوىاضاى )

زاًكگاُ فلَم پعقىی انفْاى ضاتغِ هقٌازاضی ٍرَز زاضز. فطضیِ چْاضم حاوی اظ آى اؾت 
( زض 1389وِ یازگیطی ؾاظهاًی تط تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌیازاضی زاضز. فالهیِ ٍ همیسهی )   

پػٍّكی ًكاى زازًس یازگیطی ؾاظهاًی تا فولىطز ؾاظهاًی ضاتغِ هقٌازاضی زاضز. قیطیفی ٍ  
زازًس تیي یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هَفمیت ؾیاظهاًی زض تیواضؾیتاى    ( ًیع ًكاى1394ّوىاضاى )

زاضز. فطضیِ پٌزن حاوی اظ آى اؾت وِ فطٌّگ  ٍرَزضضا )ؿ( ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاضی  اهام
ایوٌی تیواض تط تهَیط ؾاظهاًی احط هقٌازاضی زاضز. اظ همایؿِ ًتیزِ حاضط تا ًتیزِ تحمیماتی 

تیاى وطز ًتایذ حانل اظ ایي تحمیمات زض یه ضاؾیتا   تَاى یهتِ وِ زض گصقتِ نَضت گطف
زازًیس ویِ تییي ضضیایت      ( زض پػٍّف ذَز ًكاى1395ٍ ّوىاضاى ) یؾطائ اٍقه. تاقٌس یه

قغلی پطؾتاضاى ٍ فطٌّگ ایوٌی تیواض ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاضی ٍریَز زاضز. فطضییِ قكین    
اظهاى احیط هقٌیازاضی زاضز. همایؿیِ    حاوی اظ آى اؾت وِ هسیطیت ویفیت راهـ تط تهَیط ؾ

حانل اظ تأییس ضاتغِ هخثت هیاى هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهیَیط   ّای یافتًِتایذ پیكیي تا 
( زض ییه  1385فٌَاى هخال ذٌیفیط ٍ حییسضًیا )   ؾاظهاى ًكاى اظ ّوؿَ تَزى ًتایذ زاضز. تِ

تریف ذیسهات    هغالقِ، تِ تطضؾی ضاتغِ تیي هسیطیت ویفیت راهـ ٍ ضضایت هكتطیاى زض
. ًتیزِ ایي تحمیك حاوی اظ ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاض تیي هسیطیت ویفییت ریاهـ ٍ   اًس پطزاذتِ

زازًس وِ هسیطیت ویفیت  ( ًكاى2012. ّوچٌیي ٌّطپَض ٍ اؾسی )تاقس یهضضایت هكتطیاى 
یىسیگط زاضًس. فطضیِ ّفتن ٍ ّكتن، هثٌیی تیط    تاراهـ ٍ یازگیطی ؾاظهاًی ضاتغِ ًعزیىی 

یاًزی فطٌّگ ایوٌی تیواض تط ضاتغیِ هییاى ییازگیطی ؾیاظهاًی ٍ تهیَیط ؾیاظهاى ٍ       احط ه
لطاض گطفت. اظ آًزیا   ییسهَضزتأّوچٌیي ضاتغِ هیاى هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاى 

گطی فطٌّگ ایوٌی تیواض ضا تط ییازگیطی ؾیاظهاًی، تهیَیط     وِ تاوٌَى تحمیمی احط هیاًزی
ٍ ؾایط هتغیطّای هسیطیتی هَضز تطضؾی لیطاض ًیسازُ اؾیت     ؾاظهاًی، هسیطیت ویفیت راهـ

 تا ًتایذ حانل اظ ایي تحمیك اًزام زاز. ای یؿِهما تَاى یًو

 

1. Makai 
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یشنهادهاپ
تیَاى گفیت؛    ؾاظهاًی ٍ فطٌّیگ ایوٌیی تیویاض هیی     یازگیطیتا تَرِ تِ احط هخثت هیاى 

تیواض( ٍ اّویتی وِ ذسهات ) یهكتطّا تِ زلیل تَلیس ذسهات، ضاتغِ ًعزیه تا  تیواضؾتاى
تْساقت ٍ زضهاًی زض ؾالهت راهقِ زاضز ٍ ّوچٌییي تیِ فلیت اضائیِ ذیسهات فٌیی زض       

ُ ٍّای تْساقتی، اظ ًؾط یازگیطی زض ؾغح حؿاؼ ٍ اظ رایگیاُ   ؾاظهاى تطذیَضزاض   ای ییػ
 ّا یواضؾتاىت ذهَلتِ ّای تْساقتی ٍ زضهاًی  ضٍ تِ هسیطاى زض ؾاظهاى ّؿتٌس، اظ ایي

ویِ ییازگیطی ؾیاظهاًی     قَز حطوت تِ ؾوت یازگیطی ضا آغاظ وٌٌس. اظآًزایی هی تَنیِ
تیا تْثیَز ٍ گؿیتطـ     ِتَاى اًتؾاض زاقت وی  ، هیاؾتیىی اظ اتقاز فطٌّگ ایوٌی تیواض 

 .اتسییازگیطی ؾاظهاًی، فطٌّگ ایوٌی تیواض ًیع تْثَز 
ًی، تیِ هیسیطاى   تا تَرِ تِ ٍرَز احط هخثت هییاى ییازگیطی ؾیاظهاًی ٍ تهیَیط ؾیاظها     

فطزی ضا اظ عطیك اًزام  یّا هْاضتوِ  قَز یهذسهات ؾالهت ٍ زضهاى تَنیِ  یّا ؾاظهاى
اض تیوی ضا زض ؾاظهاى افعایف زٌّیس،  ٍ ویازگیطی هٌاؾة تمَیت ًوایٌس، فطٌّگ  یّا آهَظـ

 ؾاظهاى ٍ واضوٌاى ایزاز ًوایٌس. یّا ترفچكن اًساظ هكتطوی تیي تواهی 
ذسهات ضا تیط   تَاى یهاحط هیاى هسیطیت ویفیت راهـ ٍ تهَیط ؾاظهاى  تا تَرِ تِ ضاتغِ

تِ آًْا اضائِ ًوَز. واضوٌیاى زض اضائیِ ذیسهات تیا      قاى ذَاؾتِاؾاؼ ًیاظ هكتطی ٍ هغاتك تا 
ویفیت ٍ هغلَب تِ هكتطیاى )تیواضاى( هكاضوت واهل ًوایٌس. ّوچٌیي تْثَز هؿتوط فطایٌیس  

 زاقتِ تاقٌس. زضًؾطهسیطیت ویفیت راهـ ضا ًیع تِ فٌَاى یىی اظ انَل 
تا تَرِ تِ ضاتغِ هخثت هیاى فطٌّگ ایوٌی تیواض ٍ تهَیطؾاظهاى، واضتیوی وِ یىیی اظ  

هرتلیف ؾیاظهاى    یّیا  تریف ضا زض هییاى ٍ زضٍى   تاقیس  یهی اتقاز هْن فطٌّگ ایوٌی تیواض 
ویاضی راتزیا وٌٌیس،     ّیای  یفتقی ٍ  ّیا  ترفگؿتطـ زٌّس. واضوٌاى اعالفات هْن ضا تیي 

 ّوچٌیي حَازث ًاذَاؾتِ ضا تِ عَض هتٌاٍب گعاضـ زٌّس.
 :قَز یهرسیس زض ازاهِ پػٍّف حاضط پیكٌْاز  یّا پػٍّفتِ هحمماى آیٌسُ رْت اًزام 

اضائِ زٌّیسُ ذیسهات ؾیالهت ٍ زضهیاى،      یّا ؾاظهاىزض رْت تْثَز ٍ تَؾقِ فولىطز 
زض ایي پػٍّف، هتغیطّایی ًؾیط تقْیس ؾیاظهاًی،    ُقس تىاضگطفتِفالٍُ تط هتغیطّای  تَاى یه

 ... ضا ًیع تىاض تطز. زاًف ٍ پصیطی هٌاتـ اًؿاًی، هسیطیت فولىطز ؾاظهاًی، اًقغاف
تَاى هسل  ؾاظهاًی تِ رای هتغیط فطٌّگ ایوٌی تیواض، هی تا رایگعیي وطزى هتغیط فطٌّگ

رتلیف تىیاض گطفیت تیا احیطات      ّیای ه  ّا، نیٌایـ ٍ ؾیاظهاى   قسُ زض پػٍّف ضا زض حَظُ هغطح
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 .قَزّا هكرم  ؾاظی یازگیطی ؾاظهاًی ٍ هسیطیت ویفیت راهـ تط تْثَز تهَیط ؾاظهاى پیازُ
تأحیط ًَؿ قیغل   تَاًس یهتیي پطؾتاضاى ٍ زیگط پطؾٌل تیواضؾتاى  ّا یتلاتلهغالقِ ؾغح 

ّس ویِ تطضؾیی   ز ؾاظی زاًف ضا ًكاى لاتلیت اًتمال ٍ یىپاضچِ ذهَناًتط یازگیطی ؾاظهاى ٍ 
 هَضَؿ هٌاؾة رسیسی تطای تحمیمات آتی تاقس. تَاًس ایي تأحیط ًیع هی
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یابدگیری سابزهبًی    یکٌٌذگ لیتعذ(. تحلیل ًقص 1392اکجری، پیوبى، ثْبرستبى، اهیذ ٍ ًصر اصفْبًی، علی. )
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آهَزضای ضاْر یاسد در     یّاب  وبرساتبى یث(. ثررسی راثطِ یبدگیری سبزهبًی ٍ چبثکی سبزهبًی در 1395)

 .71-8۰(، 1) 1، راّجردّبی هذیریت در ًربم سالهت. 1394سبل 

ثْراهی، سَسي، یبرهحوذیبى، هحوذحسیي، فردٍسی، هسعَد، اجبقی، رضَاى، ایسدی ٍرکی، فْیواِ السابدات ٍ   

ی هذیریت کیفیت جبهع ٍ هذیریت داًص از دیذگبُ اع بی ّیئات علوا   ی راثطِ(. 1391)گلکبر، هرضیِ.

 .558-566(، 26، )ًطریِ هذیریت اطالعبت سالهتداًطگبُ اصفْبى ٍ داًطگبُ علَم پسضکی اصفْبى. 

(. ًقاص  1396پرداختچی، هحوذحسي، خراسبًی، اثبصلت، عوَزادُ، هحوذ، هلکای، حابتن ٍ ثْراهیابى، اهیاذ. )    

 .127-144(، 24) 6، فصلٌبهِ هطبلعبت هٌبثع اًسبًییبدگیری سبزهبًی در ثْجَد عولکرد غیرهبلی. 

(. راثطِ ثایي هاذیریت کیفیات جابهع ٍ رضابیت هطاتریبى در ثخاص        1385خٌیفر، حسیي ٍ حیذرًیب، زّرا. )

 .87-116(، 14)14، هجلِ فرٌّگ هذیریت خذهبت.

(. تاثییر یابدگیری   1394، هلیکِ ٍ ًکَیی هقاذم، هحواَد.)  فر یثْطتضریفی، طبّرُ، اهیراسوبعیلی، هحوذرضب، 

فصالٌبهِ علوای   علاَم پسضاکی کرهابى.     یّاب  داًطاکذُ سبزهبًی در کبرکٌبى اداری سبزهبًی ثر هَفقیت 
 .1-11، 7( 1، )پژٍّطی داًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی زاثل

(. ثررسی راثطِ ثایي هاذیریت هٌابثع اًسابًی     1395، فتب ، ًَری، داٍٍد ٍ سبلوی ضکَری، احسبى. )زادُ فیضر

ِ الکترًٍیک ثب عولکرد ٍ یابدگیری سابزهبًی )هاَرد هطبلعاِ: سابزهبى آة       اساتبى کرهبًطابُ(.    یا هٌطقا

 .147-17۰(، 2۰) 6، فصلٌبهِ هطبلعبت هٌبثع اًسبًی
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، داٍٍد ٍ هعتواذی، اهیار.   زادُ یضجبع، رفعت، طْراًی، ّبدی، فر یهحجزارعی، فبطوِ، تقذیسی، هحوذحسیي، 

فصلٌبهِ پژٍّطکذُ علاَم  هفبّین هذیریت کیفیت جبهع.  یریکبرگ ثِ(. تثییر هذاخلِ آهَزضی ثر 1392)
 .33-4۰(، 13) 4، ثْذاضتی جْبد داًطگبّی

هحایط فیسیکای ثیوبرساتبى ثار      تثییر .(1391) .جسی، سویِ زادُ یاحوذ ٍ کبظوی، هصطفی ،، هٌیرُبیً صبلح 

 .321-329(، 15) 4، حکین پژٍّطی هجلِى. تصَیر رٌّی آى: دیذگبُ هطتریب

(. ٍضاعیت  1392عجبسی هقذم، هحواذعلی، ثختیابری، هحواذ، رعاذآثبدی، هْاذی ٍ ثْابدری، هحواذکرین. )       

آهَزضای در   هجلِ راّجردّابی یبدگیری سبزهبًی ٍ تَاًوٌذسبزی پرستبراى داًطگبُ علَم پسضکی تْراى. 
 .113-118(، 2) 6، علَم پسضکی

 ، تْراى: ًطر رٍاى.هجبًی ًرری ٍ اصَل هذیریت آهَزضی (،1389عالقِ ثٌذ، علی. )

ثررسای راثطاِ هیابى یابدگیری سابزهبًی ٍ عولکارد سابزهبًی         .(1389).هقذهی، هْذی ٍ عالهِ، سیذ هحسي

(، پیابپی  1) 1۰ ،هاذیریت اجرایای   ی بهِپژٍّطٌ. خَدرٍ( )هطبلعِ هَردی: ٍاحذ ًیرٍهحرکِ ضرکت ایراى

38 ،99-76. 
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(. ثررسی فرٌّگ ایوٌای ثیوابر   1392، الِْ ٍ تجرایی، یبسر. )ییگطب حق، هحوذعلی، تکجیری، افسبًِ، فر یعقَثی
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