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موضوع:اسصیبثی عْاهل هْثشثشقیوت توبم ؽذٍ خذهبت دسهبًی
دسهشاکض دسهبًی تبهیي اختوبعی اعتبى چِبسهسبل
چكيده پایان :
ًگِذاؽت ،ثِجْد ّ استقبء عطر خذهبت ثِذاؽتی اص خْاعتِبی
خبهعَ ثْدٍ ّ ایي هغئلَ ثَ عٌْاى یکی اص ؽبخصِِبی تْععَ -
یبفتگی کؾْسُب هسغْة هیؾْدلزا ثب تْخَ ثَ ًقؼ زغبعی کَ
خذهبت ثِذاؽتی ّدسهبًی دستبهیي عالهت ّاهٌیت خبهعَ ایفب
ًوْد دسایي صهیٌَ ضوي استقبء کیفیت
هی کٌذ ثبیذ تالػ
اصهیضاى ُضیٌَ ُبًیضكبعت ..هشاکض دسهبًی دس کٌبس اسائَ
خذهبت هتٌْعی هبًٌذ خذهبت پبساکلیٌیک،پشعتبسی ّ هبهبیی
،دًذاًپضؽکی ثَ قیوت توبم ؽذٍ خذهبت ًیض تْخَ داؽتَ
ثبؽٌذ .ثِبی توبم ؽذٍ خذهبت تؾخیصی ّدسهبًی یکی اص
ثضسگتشیي دغذغَ ُبی هشاکض دسهبًی کؾْس هی ثبؽذ کَ ثبیذ
ثَ طْس ًظبم هٌذ هْسد تْخَ قشاس گیشد .ؽٌبعبیی ُش عبهل
اثش گزاس سّی ایي هقْلَ ی هِن (قیوت توبم ؽذٍ خذهبت)
ثغیبس ضشّسی ّ اعبعی هی ثبؽذ.
دس ایي پژُّؼ ثَ ثشسعی عْاهل هْثشثشقیوت توبم ؽذٍ خذهبت
تؾخیصی ّدسهبًی ثش اعبط هذل 1FACSTEMPپشداختَ ؽذٍ اعت.
اُذاف هطشذ ؽذٍ دس ایي پژُّؼ عجبستٌذ اص ثشسعی استجبط
ثیي عْاهل هْثشثشقیوت توبم ؽذٍ خذهبت ّ قیوت توبم ؽذٍ
دس خذهبت پبساکلیٌیک ،دًذاًپضؽکی ،پشعتبسی ّهبهبیی کَ
دس قبلت یک فشضیَ ی اصلی ّ ُؾت فشضیَ ی فشعی ثَ آى
پشداختَ ؽذٍ اعت.
عْاهل هْثشثشُضیٌَ ُب ثَ عٌْاى هتغیش هغتقل ّ قیوت توبم
ؽذٍ خذهبت ثَ عٌْاى هتغیش ّاثغتَ دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت.
پبیبیی ّ قبثلیت اعتوبد اثضاس اًذاصٍ گیشی دس ایي تسقیق
(پشعؼ ًبهَ) ثب اعتفبدٍ اص ًوًَْ گیشی ضشیت آلفبی
کشًّجبش تأییذ ؽذٍ اعت.
خبهعَ آهبسی پژُّؼ ؽبهل ً 180فشاصکبسهٌذاى هشاکض دسهبًی
تبهیي اختوبعی اعتبى چِبسهسبل ّثختیبسی کَ زدن ًوًَْ
ً 120فش
تسقیق ثب اعتفبدٍ اص ًوًَْ گیشی عبدٍ ثشاثش ثب
هی ثبؽذ .دادٍ ُبی آهبسی تسقیق ثب اعتفبدٍ اص سّػ ُبی
آهبس تْصیفی ّ آهبس اعتٌجبطی ؽبهل خذاّلً ،وْداس
فشاّاًی ،هیبًگیي ،اًسشاف هعیبس ،آصهْى  ،tتسلیل ّاسیبًظ
 SPSSپشداصػ گشدیذٍ اعت .قبثل رکش
دس هسیط ًشم افضاسی
اعت ًشش ثبصگؾت پشعؼ ًبهَ  %90ثْدٍ اعت.
ًتبیح تسقیق ًؾبى هی دُذ کَ ثیي عْاهل هْثش ثش اعبط هذل
هْسد اعتفبدٍ ّ هسبعجَ ثِبی توبم ؽذٍ خذهبت استجبط هثجت
ّ هعٌبداسی ّخْد داسد.
ُوچٌیي ثبتْخَ ثَ ًتبیح ثذعت آهذٍ اصآصهْى فشیذهي ًؾبى
هی دُذ کَ تبثیش اًگیضػ کبسکٌبى ثش قیوت توبم ؽذٍ خذهبت
ثب هیبًگیي ستجَ  7/41دس هشتجَ اّل اُویت ،تبثیش تدشثَ

ّهِبست پشعٌل ثب هیبًگیي ستجَ  7/3دس هشتجَ دّم اُویت،
کیفیت داسّ ،تدِیضات ّهْادهصشفی پضؽکی ثب هیبًگیي ستجَ
 7/05دس هشتجَ عْم اُویت ،کٌتشل دفعبت هشاخعَ ثیوبساى ثب
هیبًگیي  6/13دس هشتجَ چِبسم اُویت ،عبعبت هشاخعَ
ثیوبساى ثب هیبًگیي ستجَ  5/98دس هشتجَ پٌدن اُویت،
تعذادافشادتست تکفل ثیوَ ؽذٍ اصلی ثب هیبًگیي ستجَ 5/69
دس هشتجَ ؽؾن اُویت ،اخز فشاًؾیض ثب هیبًگیي ستجَ 4/96
دس هشتیَ ُفتن ّ اًدبم صسیر اهْس دسهبًی ثب هیبًگیي
ستجَ  4/88دس هشتجَ ُؾتن اُویت قشاس داسد.
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Franchise, Accuracy and precision, Control, Skill & experience, Time planning service, Equipment

&Drug quality, Motivation, Population.
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