
 چکیده
 بٍ تًجُی قببل خدمبت اخیز سبل چىد در كٍ است ییَب سبسمبن اس النیگ استبن مسکه ببوک: مقدمٍ

 ببوک تًسط مطتزیبن ييفبدار ي مىدي رضبیت ي بنیمطتز اعتمبد ،جلب است ومًدٌ ارائٍ خًد مطتزیبن

 .بطمبرمیزيد تحقیق ایه اصلی مسئلٍ النیگ استبن مسکه

 يزیگ ضکل بز ضزكت زیتصً ي تعُد یبوجیم وقص یبزرس قیتحق هیا اس َدف: قیتحق یاصل َدف

 .است يمطتز ييفبدار

. ببضد یم محديد وب كٍ است النیگ استبن مسکه ببوک مطتزیبن تحقیق ایه آمبري جبمعٍ: قیتحق ريش

 شیو قیتحق يزیگ ومًوٍ ًٌیض ي. است بًدٌ وفز 384 مًرگبن جديل بٍ تًجٍ بب تحقیق ایه آمبري ومًوٍ

 ، اطالعبت يآير گزد ًٌیض وظز اس ي يكبربزد وًع اس َدف اسبس بز حبضز پژيَص. است سبدٌ یتصبدف

 در ي  پزسطىبمٍ ق؛یتحق ابشار ،یداویم اطالعبت يگزدآير ريش. است یَمبستگ وًع اس ي یفیتًص یقیتحق

 اس استفبدٌ بب قیتحق ییريا. میطًد استفبدٌ سبختبري معبدالت سبسي مدل اس َب؛ دادٌ لیتحل ي ٍیتجش ريش

 اس استفبدٌ بب شیو قیتحق ییبیپب. گزفت قزار سىجص مًرد خبزگبن ي محتزم دیاسبت قیطز اس محتًا ییريا

. ضًد یم یتلق قبًل قببل  70/0  اس ببالتز يآلفب شانیم گزدد،كٍ یم دییتب ي دٌیسىج كزيوببخ يآلفب ريش

 لیتحل ي یعبمل يَب سبختبر لیتحل کیتکى اس, َب ٍیفزض یبزرس مىظًر بٍ زَبیمتغ یفیتًص یبزرس اس پس

 مدل ي دیگزد یبزرس زَبیمتغ يبزا زیمس بیضزا  amos18 افشار وزم اس استفبدٌ بب  ي ضد استفبدٌ زیمس

 .دیگزد ارائٍ قیتحق یبتیعمل

 :يزیگ جٍیوت ي بحث

 استفبدٌ زیمس لیتحل ي یعبمل يَب سبختبر لیتحل کیتکى اس َب ٍیفزض یبزرس يبزا ضد گفتٍ كٍ َمبوطًر

 يَب ٍیفزض تمبم كٍ داد وطبن قیتحق جیوتب. ضد یبزرس پىُبن يزَبیمتغ اس کیَز يري بز یعل ريابط ي ضد

 :است زیس بصًرت قیتحق جیوتب. ضد دییتب قیتحق

 . گذارد یم زیتبث آوُب اعتمبد بز يمطتز تیرضب.  1

 . گذارد یم زیتبث ضزكت اس زیتصً يري بز يمطتز  اعتمبد.2

 . گذارد یم زیتبث ضزكت اس ضدٌ درک تعُد يري بز يمطتز  اعتمبد.3

 .گذارد یم زیتبث یوگزض ييفبدار يري بز ضزكت اس زیتصً. 4

 .گذارد یم زیتبث یوگزض ييفبدار يري بز ضزكت اس ضدٌ درک تعُد. 5

 .گذارد یم زیتبث يرفتبر ييفبدار يري بز یوگزض ييفبدار.6
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