سهیٌِ ٍ ّذف 3ػلیزغن فَایذ ضٌاختِ ضذُ تغذیِ تا ضیز هادر ٍ تا ٍجَد ایٌکِ سیاست ّای تْذاضتی تز پایِ تزٍیج تغذیِ تا ضیز هادر تٌا ًْادُ
ضذُ است .هتاسفاًِ در هَارد تسیاری هادراى تؼلت ػذم آگاّی ٍ یا ػذم دریافت آهَسش ّا ٍ حوایت ّای هٌاسة ضیزدّی را قطغ ًوَدُ ٍ
کَدک خَد را اس دریافت ایي هَّثت الْی هحزٍم هیٌوایٌذ .تٌظز هیزسذ کِ یکی اس راّْای هٌاسة تزٍیح ضیزدّی  ،ارائِ آهَسش ّای هٌاسة
ٍ هَثز تاضذ .ایي هطالؼِ تا ّذف هقایسِ دٍ رٍیکزد آهَسضی تِ رٍش کارگاُ ٍ ارائ ِ تَکلت تز تاٍرّا ٍ رفتار ضیزدّی هادراى تاردار هزاجؼِ
کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتی ضْز گٌاتاد در سال  ۹۸12اًجام ضذ.
رٍش تحقیق  3ایي کارآسهایی تالیٌی در سال  ۹۸12تز رٍی  2۹خاًن تاردار کِ تِ رٍش تصادفی سْویِ ای اس تیي هزاکش تْذاضتی ضْز گٌاتاد
اًتخاب ضذُ تَدًذ ،اًجام ضذ .ایي خاًوْا کٌتزاًذیکاسیَى ضٌاختِ ضذُ ضیزّی ًذاضتٌذ ،حاهلگی هٌفزد ٍ تذٍى ػارضِ داضتِ ٍ سي تارداری
آًْا تیطتز اس ّ ۸۳فتِ تَدٍ .احذّای پضٍّص تِ صَرت تصادفی تِ سِ گزٍُ آهَسش کارگاّی(ً ۸۹فز) .تَکلت (ً ۸۹فز) ٍ ضاّذ(ً ۸۹فز)
تخصیص یافتٌذ .توام ٍاحذّای پضٍّص قثل اس اًجام هذاخلِ  ،پزسطٌاهِ هطخصات فزدی ٍ فزم سٌجص داًص ٍ تاٍرّای تْذاضتی را تکویل
ًوَدًذ .در گزٍُ آهَسش کارگاّی  ،یک کارگاُ آهَسضی سِ ساػتِ در هَرد اّویت  ،فَایذ ٍ رٍش ّای صحیح ضیزدّی ٍ تا استفادُ اس اًَاع
رٍش ّای آهَسضی تزگشار ضذ .در گزٍُ دریافت کٌٌذُ تَکلت  ،یک تَکلت در هَرد ضیزدّی دریافت ًوَدًذ ٍ گزٍُ ضاّذ ّیچگًَِ آهَسش
خاصی دریافت ًٌوَدًذ .در طی  ۴۳ساػت اٍل پس اس سایواى کلیِ ضزکت کٌٌذگاى در حیي ضیزدّی تِ ًَساد هَرد هطاّذُ قزار گزفتِ ٍ چک
لیست رفتار ضیزدّی در هَرد آًْا تکویل ضذ ّ ،وچٌیي ایطاى فزم سٌجص داًص ٍ تاٍرّای ضیزدّی را تکویل ًوَدًذ .تجشیِ ٍ تحلیل
اطالػات در هحیط ًزم افشاری  ٍ spss ۹2تا استفادُ اس آسهَى آهاری کای اسکَئش،تی داًطجَیی ،آًالیش ٍاریاًس یکطزفِ ٍ آسهَى ضفِ اًجام
ضذ.

یافتِ ّا 3هیاًگیي ًوزُ ی آگاّی در هَرد ضیزدّی قثل اس هذاخلِ در سِ گزٍُ ّوگي تَد .هیاًگیي ًوزُ اگاّی قثل اس هذاخلِ ٍ
پس اس سایواى در گزٍُ آهَسش کارگاّی ) ٍ(p<۹0۹۹۹۹تَکلت )(p<۹0۹۹۹۹اختالف آهاری هؼٌی دار داضتٍ ،لی در گزٍُ ضاّذ
ایي اختالف هؼٌی دار ًثَد).(P=۹0۹0آسهَى آًالیش ٍاریاًس یکطزف اختالف آهاری هؼٌی داری را در ًوزُ آگاّی تیي سِ گزٍُ
ًطاى داد ).(p<۹0۹۹۹۹هیاًگیي ًوزُ آگاّی در هَرد ضیزدّی پس اس سایواى در گزٍُ آهَسش کارگاّی تاالتز اس گزٍُ ضاّذ تَد
)3۹01۸+-۸0/1در هقاتل  ٍ(۳۸02+-/0۹۹آسهَى ضفِ اختالف آهاری هؼٌی داری را در ایي هَرد ًطاى داد)(p=۹0۹۹/
در حالی کِ تیي گزٍُ کارگاُ ٍ تَکلت )ً ٍ(p=۹0۴2یش تَکلت ٍ ضاّذ )(P=۹0۳۸اختالف آهاری هؼٌی دار ٍجَد ًذاضت.
آسهَى آًالیش ٍاریاًس یکطزفِ اختالف أهاری هؼٌی داری را در ًوزُ ػولکزد ضیزدّی تیي سِ گزٍُ ًطاى داد ).(p<۹0۹۹۹۹
هیاًگیي ًوزُ ی ػولکزد ضیزدّی در گزٍُ کارگاُ تاالتز اس گزٍُ تَکلت )/0/۸+-۹0۴۹در هقاتل ٍ (۳01/+-۹0۹2آسهَى ضفِ
اختالف آهاری هؼٌی داری را در ایي هَرد ًطاى داد).(p<۹0۹۹۹۹
ًتیجِ گیزیً 3تایج هطالؼِ حاضز ًطاى داد کِ آهَسش ضیزدّی تِ رٍش کارگاّی ،آگاّی تاالتز  ،تاٍرّای تْذاضتی هطلَتتز ٍ رفتار
ضیزدّی صحیح تزی را پس اس سایواى ًسثت تِ افزاد استفادُ کٌٌذُ اس تَکلت ًطاى هیذٌّذ .لذا پضٍّطگزاى پیطٌْاد هی ًوایٌذ
کِ آه َسش ضیزدّی تِ هادراى تا استفادُ اس رٍش کارگاّی اًجام ضَد.
کلیذ ٍاصُ 3ضیزدّی  ،کارگاُ آهَسضی ،تَکلت ،تاٍرّا ،رفتار

