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 چکيذُ
 كیتحم یثَدُ اعت. خبهؼِ آهبر یعبسهبً ثزػولىزد یوبروٌبى اس دٍروبر تیرظب یثزرع كیتحم يیّذف اس اًدبم ا
 یدٍروبر یثز اعبط تئَر كیتحم يیا یّب ِیثبؽٌذ. فزظ یدر عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى ه یوبروٌبى دٍروبر

 كیاًتخبة ؽذًذ. اثشار تحم یثب اعتفبدُ اس رٍػ عزؽوبر كیتحم يیدر ا یًوًَِ آهبر ٍ خْت ذُیهَرگبى اعتخزاج گزد
 یٍ اعتٌجبط یفیآهبر تَص یلزار گزفتٌذ. اس رٍػ ّب لیٍ تحل ِیهَرد تدش لیوِ ثؼذ اس تىو پزعؾٌبهِ هحمك عبختِ ثَدُ

 یزّبیهتغ يیث یدار یوِ راثطِ هؼٌ دّذ یًؾبى ه ثِ دعت آهذُ حی. ًتبذیدادُ ّب اعتفبدُ گزد لیٍ تحل ِیتدش یثزا
 يیوِ ث دّذ یًؾبى ه حیًتب يیٍخَد دارد. ػالٍُ ثز ا یدٍروبر یآًْب اس اخزا تیوبروٌبى ٍ رظب یؽٌبخت تیخوؼ
ًؾبى  كیتحم یّب بفتِی يیراثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. ّوچٌ یدٍروبر یآًْب اس اخزا تیوبروٌبى ٍ رظب یؽخص یزّبیهتغ

در عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى راثطِ هؼٌبدار  یدٍروبر یآًْب اس اخزا تیٍ رظب یعبسهبً یزّبیهتغ يیداد وِ ث
 ٍخَد دارد.

 هَرگبى. یدٍروبر یتئَر ،یعبسهبً ػولىزد ،یوبروٌبى، دٍروبر  تیرظب کليذی: ٍاشگبى

 

 هقذهِ
 ایي گًَبگَى اًَاع ثب ّوزاُ ٍ فزصتْبی هشایب اس ثْزّگیزی هدبسی ّبی عبسهبى تَعؼِ ٍ اطالػبت ػصز ثِ ٍرٍد ثب

 در عبسهبى هدبسیگزایی عطَح اس اعت. یىی ؽذُ تجذیل ّبی پیؾزٍ عبسهبى اعبعی اٍلَیت ّبی اس یىی ثِ عبسهبى ّب

 هختلف ّبی  گًَِ اعت گغتزػ دٍروبری ّغتٌذ ارتجبط ٍ اطالػبت فٌبٍری هؤثز وبرگیزی ثِ پی در وِ ّبیی
 هغتلشم آى ٍری ثْزُ وِ اعت اطالػبت ػصز ثب ّوشهبى ًَظَْر ّبی  پذیذُ اس دٍروبری خولِ اس هدبسی ّبی عبسهبى
دٍروبری ثِ وبرگیزی فٌبٍری ّبی اطالػبتی )هبًٌذ ارتجبطبت راُ دٍر (. 1399)خیزاًذیؼ ٍ ػغگزی،  اعت خبصی ؽزایط

در دًیبی اهزٍس ٍ  .وبروٌبى، حزوت وبروٌبى ثِ عَی وبر هی ثبؽذاس طزف وبر در خْت  حزوتْبئیٍ رایبًِ( ثِ خبی 
حزوت  .ًَذٍ آگبّی اس آى دٍ هحزوِ اعبعی خْت ایدبد تحَل التصبدی در سًذگی ٍ وبر هحغَة هی ؽ خبهؼِ فٌبٍری

دٍروبری ؽغل ًیغت، ثلىِ رٍػ ( 1397 هتىی ثز فٌبٍری ٍ التصبد در حبل دگزگًَی در هفبّین اعت )هبرتیٌَ، ٍیتَریَ،
هؾتزی وبرؽبى را اًدبم هی دٌّذ؛  یب پزداسػ اطالػبت عبختِ هی ؽَد. افزاد دٍر اس وبرفزهب اسعت وِ ّبعبسهبًذّی وبر

اٍلیي گبم در خْت رعیذى ثِ وبدر (. 1398 )ثبتوبى، اعتفبدُ اس اًَاع تدْیشات الىتزًٍیىی اعت السهِ آىوبری وِ 
آهَسؽی هَفك درن ػَاهلی هی ثبؽذ وِ ثز ویفیت فؼبلیت آى ّب هؤثز اعت. یىی اس ایي ػَاهل، رظبیت ؽغلی وبروٌبى 

ذ، آى را دٍعت هی دارًذ، اس وبر خَد لذت اعت. رظبیت ؽغلی ًؾبى دٌّذُ حذّی اعت وِ افزاد اس ؽغل خَد راظی ّغتٌ
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 یدٍرکبر یبراسبض تئَر یبرعولکرد سبزهبً یکبرکٌبى از دٍرکبر تیرضب یبررس

 هَرگبى

 
 پَر یویکر ذياه

 .زاىیا ي،یٍراه ي،یًَر هزوش ٍراه بمیداًؾگبُ پ ،یتَعؼِ هٌبثغ اًغبً -یدٍلت تیزیارؽذ هذ یوبرؽٌبع
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هی ثزًذ ٍ آى را ثِ ػٌَاى هحَر اعبعی سًذگی خَد تلمی هی ًوبیٌذ. رظبیت ؽغلی در ثیي هؼلوبى هذارط یىی اس خٌجِ 
(. اهزٍسُ اّویت رظبیت ؽغلی ثز وغی 1400)همصذی ٍ لبعوی،  ّبی اعبعی در ػزصِ رّجزی آهَسؽی تلمی هی ؽَد

روٌبى راظی خذهبت عبسهبى را ثِ خَثی اًدبم هی دٌّذ ٍ ایي هَظَع هی تَاًذ ثِ هَفمیت عبسهبى پَؽیذُ ًیغت. وب
(. رظبیت ؽغلی اس اروبى ظزٍری ٍ ارسؽوٌذ ارتمبء عالهت ٍ رظبیت اس سًذگی اعت. 1398)پیزایؼ ٍ حبتوی،  ٌدز ؽَده

هز ًِ تٌْب ثزای خَد فزد، ثلىِ ثزای دًجبل وِ ثِ صَرت همذار ػاللوٌذی وبروٌبى ثِ ؽغل خَد، تؼزیف هی ؽَد. ایي ا
وزدى اّذاف عبسهبًی ًیش اّویت سیبدی دارد. ّویي دلیل، تَخِ ثِ رظبیت وبروٌبى، اس  هْوتزیي ٍظبیف هذیزیت اعت. 

)غالم پَر ٍ پَرؽبفؼی،  رظبیت ؽغلی ؽبهل رظبیت اس پزداخت، ؽغل، فزصت ارتمبء عزپزعت ٍ ّوىبراى هی ثبؽذ
ؽغلی ولیذ هَفمیت ّز عبسهبًی اعت. اخیزا، هطبلؼبت سیبدی ثز رٍی تبثیز ایدبد ؽذُ اس عَی رظبیت رظبیت  (.1397

ؽغلی وبرهٌذاى اًدبم ؽذُ وِ ًؾبى هی دّذ وِ وبرهٌذاى دارای رظبیت ؽغلی ثبالتز، ثْتز اس آًْبیی ػول هی وٌٌذ وِ 
ه هذیزیت هذیز عبسهبى هی تَاًذ اًؼطبف السم را خْت عج(. 2017، 1)ًبیبًبًًَت ٍ عبتزاًَد رظبیت ؽغلی پبییي تز دارًذ

ثِ وبرثغتي دٍروبری فزاّن آٍرد. هذیزاى ثب عجه هذیزیتی تَام ثب اًؼطبف ثیؾتز هی تَاًٌذ در سهیٌِ وبرثزد دٍروبری 
ِ ثِ (. ػَاهل هتؼذدی در رظبیت وبروٌبى اس رٍػ دٍروبری تبثیز گذار ّغتٌذ و2018هَفك تز ػول ًوبیٌذ. )هَرگبى، 

ؽٌبخت ایي ػَاهل طجیؼتب  ٍیضگی ّبی درٍى عبسهبًی ٍ ٍیضگی ّبی فزدی ٍ ؽخصی وبروٌبى ثغتگی دارد. در صَرت
خذهبت دٍروبری تَعط وبروٌبى راظی اس ایي هَظَع را ثب ویفیت ثبالتز ارایِ ًوَد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ   هی تَاى

اخزای ایي فزایٌذ ثِ وبر گزفتِ  ًوَدُ ثزخی لَاًیي ٍ همزرات خْت تْزاى در عبل گذؽتِ ًغجت ثِ اخزای دٍروبری الذام
ؽذُ اعت ٍ ًیزٍی اًغبًی هتخصص فزایٌذ دٍروبری را آغبس ًوَدُ اًذ. طجیؼتب ثزرعی دٍروبری در ایي عبسهبى ٍػَاهل 

 هَثز ثز رظبیت وبروٌبى هی تَاًذ هَرد ًمذ ٍ ثزرعی لزار گیزد.

 

 پيطيٌِ پصٍّص
 ،فبرط اعتبى وؾبٍرسی خْبد عبسهبى در دٍروبری طزح اخزای ًتبیح ارسؽیبثی ،پضٍّؾی ثب ػٌَاى (،1400) رٍؽي ظویز

 ثِ دٍروبری طزح اخزای فبرط اعتبى وؾبٍرسی خْبد عبسهبى وبرهٌذاى ًظز اس وِ داد ًؾبى تحمیك ّبی اًدبم داد. یبفتِ
 خبًَادگی ارتجبطبت ،وبروٌبى غیجت هیشاى وبرء هحل ؽلَغی ،وبروٌبى هخبرج هیشاى ،اًزصی هصزف هیشاى ثز تزتیت

 ثبالتز هَارد ولیِ در وِ ٍسًی ّبی هیبًگیي همبیغِ اعت داؽتِ تبثیز وبرهٌذاى وبرایی ٍ ؽغلی رظبیت هیشاى ٍ ،وبرهٌذاى
 را دٍروبری طزح ًتبیح فبرط اعتبى وؾبٍرسی خْبد عبسهبى وبرهٌذاى ول در وِ اعت آى دٌّذُ ًؾبى ًیش اعت 3 اس

( ثِ ثزرعی هَاًغ اخزای دٍروبری در عبسهبًْبی دٍلتی پزداختِ اعت. در ایي 1398اعالهی ) .اًذ ًوَدُ آرسیبثی هثجت
التصبدی، فٌبٍری ٍ لبًًَی هْوتزیي هَاًغ اخزای دٍروبری در عبسهبًْبی  تحمیك هزٍری، ٍی اػتمبد دارد وِ ػَاهل

 ػولىزد ارتمبی ٍ دٍروبری ،(، پضٍّؾی ثب ػٌَاى1395) تویدٍلتی در وؾَرهبى ثِ ؽوبر هی رًٍذ. ػٌذلیت اردوبًی ٍ رع
 ػولىزد ٍ سًذگی ویفیت ّبی هَلفِ ثیي وِ داد ًؾبى ّب، دادُ تحلیل ٍ تدشیِ اس حبصل اًدبم دادًذ. ًتبیح عبسهبًی
 هغیز ظزایت ثب دٍروبری ٍ ؽغلی فزعَدگی عبسهبًی، ػولىزد ٍ ؽغلی فزعَدگی عبسهبًی، ػولىزد ٍ دٍروبری عبسهبًی،

 ظزیت ثب دٍروبری ٍ سًذگی ویفیت ّبی هَلفِ ثیي ٍلی دارد ٍخَد داری هؼٌی راثطِ 0.572 ،0.281 ،0.369 ،0.584
 در ثب دٍروبری ّبی سهیٌِ آٍردى فزاّن ثب وِ اعت آى اس حبوی تحمیك ًتبیح. ًذارد ٍخَد داری هؼٌی راثطِ 0.102 هغیز
ثِ ًظز خىغَى ٍ  .داد ثْجَد را عبسهبًی ػولىزد تَاى هی ؽغلی فزعَدگی ٍ سًذگی ویفیت ّبی هَلفِ گزفتي ًظز

آًْب اػتمبد دارًذ وِ ػ السم ثزای اخزای دٍروبری اعت. ( رظبیت وبروٌبى در گزٍ ثزخَرداری اس اًگیش2019) یَّبًغَى
( ػَاهل 2018یَعف ٍ ؽزیف ) آگبُ عبسی وبروٌبى اس اّذاف دٍروبری هیتَاًذ ثِ رظبیت ثیؾتز آًْب ارتجبط داؽتِ ثبؽذ.

                                                           
1
 Naiyananont and Smuthranond 
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عبسهبًی ٍ ثزٍى عبسهبًی را اس هْوتزیي ػَاهل هَفمیت اخزای دٍروبری در عبسهبًْبی خذهبتی ثِ ؽوبر آٍردُ اعت. 
( هؼتمذ اعت وِ فزٌّگ یه عبسهبى هی تَاًذ ثزای اخزای هٌبعت دٍروبری در عبسهبى ووه ًوبیذ. 2018دیَیذعَى )

( 2018تَاًٌذ فزصت ارایِ خذهبت را ثِ ؽىل دٍروبری ثِ ًحَ احغي اًدبم دٌّذ. ثلیه )چٌبًچِ عبسهبًْبی ثبلٌذُ هی 
در وبرؽبى ًیبسهٌذ ًگزػ هثجت ٍ هٌطمی ًغجت ثِ  زخَرداری اس فزایٌذ هَفك دٍروبریاػتمبد دارد وِ وتبثذاراى ثزای ث

ٌگ هٌبعت ٍ پذیزػ ؽزایط دٍروبری ٍ ( اػتمبد دارد وِ فز2017ّهحذٍدیتْب ٍ اهىبًبت عبسهبًی خَد ّغتٌذ. هَرگبى )
 تَخیِ ٍ آهَسػ ظوي خذهت ثزای وبروٌبى دٍروبر اس الشاهبت اصلی در هَفمیت دٍروبری ثِ ؽوبر هی رٍد.

 

 هببًی ًظری تحقيق

 عولکرد سبزهبًی
 (1990) عیغتن عٌدؼ ػولىزد عبسهبًی ثِ ػٌَاى اثشاری ثزای اػوبل ًظبرت طزاحی ؽذُ اعت ثِ گفتِ ًبًی ٍ ّوىبراى

عٌدؼ ػولىزد ػجبرت اعت فزآیٌذ اطویٌبى عبسهبى وِ راّجزدّبیی را دًجبل وٌذ وِ ثِ تحمیك اّذاف هٌدز هی ؽَد.  
، هؾىل، چبلؼ ثز اًگیش ٍ هْن هی داًذ. عطح ػولىزد یه عٌدؼ ػولىزد را یه ٍظیفِ پیچیذُ (1991) عیٌه

ثٌبثزایي عٌدؼ ػولىزد یه ّذف ًیغت، اهب اثشاری اعت عبسهبى تبثؼی اعت اس وبرایی ٍ اثز ثخؾی ػولیبت عبسهبًی، 
 ثزای هذیزیت اثز ثخؼ. ًتبیح عٌدؼ ػولىزد ًؾبى هی دّذ وِ چِ اتفبلی افتبدُ اعت، اهب چزایی آى را ًؾبى ًوی دّذ.

فَْم ثِ هٌظَر اعتفبدُ هَثز اس یبفتِ ّبی عٌدؼ ػولىزد، یه عبسهبى ًیبسهٌذ اًتمبل اس عٌدؼ ثِ هذیزیت اعت. ایي ه
( ثِ ّز حبل، عٌدؼ 2012 ثِ ػٌَاى هذیزیت ػولىزد در تحمیمبت ػولىزد عبسهبًی هؼزٍف اعت. )آهبتًَگبٍثبلذری،

 ػولىزد ػجبرت اس ػول اًذاسُ گیزی ػولىزد هذیزیت ثب اعتفبدُ اس ثزًٍذاد عٌدؼ ػولىزد در پی هذیزیت وزدى آى اعت
 .(1397، )رٌَّرد، فزج الِ

 

 رضبیت ضغلی
ؽغلی ثِ هؼٌبی احغبعبت هٌفی ٍ هثجت ًبؽی اس داًغتي ایي اهز اعت وِ ٍظبیف، پزداخت، فزصت ّبی ارتمب، رظبیت 

ًظبرت ٍ پؾتیجبًی اس ّوىبراى دریبفت ؽذُ یب تدزثِ ؽذُ اس عَی همبهبت ػولیبتی؛ در همبیغِ ثب عبیز همبهبت در ّوبى 
 ؽغل یه ثِ ًغجت ولی ًگزػ ثِ ػٌَاى را ؽغلی رظبیت اثیٌشر (.2017، 1)ًبیبًبًًَت ٍ عبتزاًَد عبسهبى، ثزاثز ّغتٌذ

 اعت. در ؽذُ تؼزیف هختلف هطبلؼبت در هختلفی طزق ثِ ؽغلی (. رظبیت1395والیی، صوذی هیز) هی وٌذ تؼزیف
 ػجبرت ؽغلی رظبیت اصلی خَیؼ. اهب در تؼزیف ؽغل ثِ افزاد ػاللِ اس اعت ػجبرت ؽغلی تؼزیف رظبیت تزیي عبدُ
 ؽغلی رظبیت وِ گفت تَاى هی خالصِ ثِ طَر خَیؼ. پظ ؽغل هبّیت ثِ ًغجت فزد هثجت ًگزػ ٍ ثیٌؼ اس اعت

 گذؽتِ تدزثیبت خبهؼِ، در هَخَد ّبی سائذُ ٌّدبر خَیؼ، ؽغل ثِ ًغجت افزاد ًگزػ اعت. ّوبًب افزاد ًگزػ حبصل
 وبر، هحیط ؽغل، هبّیت هبًٌذ ثیزًٍی ػَاهلٍ  فزد ؽخصیتی ّبی ٍیضگی هبًٌذ درًٍی ػَاهل پزٍرػ، ٍ آهَسػ آًْب،

 رظبیت ثز ؽغل اس ًبؽی اعتزط ػَاهلی ًظیز وِ دّذ هی ًؾبى گذؽتِ اعت. تحمیمبت ... ٍ هشایب دعتوشد، حمَق
 (. 1397ى، )طجزعب ٍ ّوىبرا دارد هٌفی تأثیز ؽغلی
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 هفَْم دٍرکبری
ارتجبطبت وِ وبروٌبى ٍ هذیزاى را ثزای دعتزعی ثِ فؼبلیتْبی عبسهبًذّی وبر ثب اعتفبدُ اس تىٌَلَصی ّبی اطالػبت ٍ 

(. هفَْم اصلی ًْفتِ در ٍرای دٍر وبری ایي اعت وِ وبروٌبى هی 2014 )پزیش، وبری در هىبى ّبی دٍر لبدر هی عبسد
ٍ رایبًِ وبر وٌٌذ ٍ تَاًٌذ دٍر اس هحل ادارُ، در سهبى دلخَاُ خَد، ثب اعتفبدُ اس فٌبٍری ّبی پیؾزفتِ ارتجبطبت راُ دٍر 

 (.1392)عْزاثی،  عپظ ًتبیح وبر را ثِ صَرت الىتزًٍیىی، ثِ ادارُ یب هحل دیگزی هٌتمل وٌٌذ
( اعتفبدُ ؽذ. هَرگبى اػتمبد دارد وِ 2017) ثزای تزعین هذل هفَْهی در ایي تحمیك اس تئَری دٍروبری هَرگبى

دٍروبری تبثیز گذار ّغتٌذ. هطبثك ثب دیذگبُ هَرگبى هی تَاى فبوتَرّبی فزدی ٍ ؽخصی ٍ عبسهبًی ثز اخزای هَفك 
 هذل هفَْهی ایي پضٍّؼ را ثِ ؽىل سیز تزعین ًوَد:

 
 (7507 هَرگبى، یکبرکٌبى )برگرفتِ از تئَر تیرضب یهذل هفَْه: (0)ضکل 

 

 
 

 رٍش تحقيق
تحمیمبت وبرثزدی ثِ  تحمیك حبظز اس ًَع تحمیمبت تَصیفی ٍ هیذاًی اعت. ّوچٌیي ایي پضٍّؼ را هی تَاى اس ًَع

( هی ثبؽذ. پزعؼ ًبهِ ّبی 1ؽوبر آٍرد. ّوچٌیي پضٍّؼ حبظز ثِ لحبظ رٍػ در خولِ تحمیمبت پیوبیؼ )سهیٌِ یبثی
پضٍّؼ پظ اس تذٍیي در اختیبر صبحت ًظزاى لزار گزفت ٍ اعبتیذ ٍ وبرؽٌبعبى  حَسُ دٍروبری عبسهبًی، عئَاالت آى را 

گشارػ وزد.  70/0. ّوچٌیي  آسهَى آلفبی وزًٍجبخ پبیبیی عَاالت پزعؾٌبهِ را ثبالی اس ًظز رٍا ثَدى تبییذ ًوَدًذ
خبهؼِ آهبری در ایي تحمیك ػجبرت اس ولیِ وبروٌبى هدزی دٍروبری در عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز  تْزاى هی ثبؽذ. 

ثَدُ اعت. ًوًَِ گیزی در تحمیك حبظز ًفز  120تؼذاد ایي وبروٌبى هطبثك ثب ثزآٍرد رٍاثط ػوَهی ایي عبسهبى ثزاثز ثب 
ًفز اس وبروٌبى عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى  135ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی ّذفوٌذ هی ثبؽذ. اس آًدب وِ وال تؼذاد 

ًفز ثِ ػٌَاى ًوًَِ تحمیك  135در طزح دٍروبری درگیز ّغتٌذ لذا در ایي تحمیك ثب اعتفبدُ اس رٍػ عزؽوبری ّوِ ایي 
پزعؾٌبهِ وِ ثِ طَر وبهل تىویل ؽذُ ثَدًذ هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ. دادُ ّب  84ًذ. در ًْبیت تؼذاد اًتخبة ؽذ

 هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزارگزفت.  18ًغخِ  Spssپظ اس ٍرٍد ثِ رایبًِ اس طزیك ًزم افشار آهبری 
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 یبفتِ ّب

آسهَى وَلوَگزٍف اعویزًٍَف ثِ ًزهبل ثَدى دادُ ّبی تحمیك  ثِ هٌظَر اعتفبدُ اس رٍػ اهبر پبراهتزیه ٍ ثب اعتفبدُ اس
 پزداختِ ؽذ. ًتبیح اسهَى وَلوَگزٍف اعویزًٍَف در خذٍل سیز هؾبّذُ هی گزدد.

 بِ خردُ هقيبض ّبی هَرد هطبلعِ برای خَبی برازًذگی تَزیع ًورات هربَط K-Sآزهَى  (: 0) جذٍل
 هتغیزّبی عبسهبًی هتغیزّبی ؽخصی هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبختی 

 84 84 84 تؼذاد

 0649/4 064/3 8263/3 هیبًگیي

 76798/0 97542/0 88890/0 اًحزاف اعتبًذارد

 163/0 122/0 116/0 ثزاثز

 119/0 122/0 093/0 تفبٍتْبی وبهالً هثجت

 -163/0 079/0 -116/0 تفبٍتْبی وبهالً هٌفی

Z 184/1 246/1 158/1 

Sig. (2-tailed) 121/0 090/0 08/0 

هحبعجِ ؽذُ ثزای هَلفِ ّبی ایي تحمیك در عطح Z ثز اعبط دادُ ّبی خذٍل ثبال هی تَاى هطزح ًوَد وِ چَى ًوزُ 
تَاى اس  تَاى هطزح ًوَد وِ تَسیغ فَق، هفزٍظِ ًزهبل ثَدى را داراعت ٍ هی هیدرصذ اس هیبًگیي ووتز هی ثبؽذ لذا  95

  ّبی آهبر پبراهتزیه اعتفبدُ ثِ ػول آٍرد. هزوشی اعتفبدُ ًوَد ٍ اس هذل ؽبخص گزایؼ  ػٌَاى هؼزف هیبًگیي ثِ
 آسهَى فزظیِ ّبی تحمیك:

 فزظیِ اصلی اٍل : 

در عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری  هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبختیثیي : H0فزض 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد ًذارد. تْزاى

عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در  هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبختیثیي H1:  فزض
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. تْزاى

 کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبری هتغيرّبی جوعيت ضٌبختیبيي ًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 7)جذٍل 
 رظبیت اس دٍروبری ؽٌبختیهتغیز خوؼیت  ؽبخص اهبری      هتغیز

 883/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 000/0 000/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  883/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1 ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزضدرصذ هی تَاى  99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى   0.000گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای  هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبختیثیي تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىدٍروبری در 

ثِ هٌظَر عٌدؼ هؼٌبداری راثطِ ثیي دٍ هتغیز فَق اس اسهَى وبی اعىَئز اعتفبدُ ؽذُ اعت. هطبثك ثب دادُ ّبی خذٍل 
اعت ثب  0.01ووتز اس  Sigٍ همذار  4ثیؾتز اس وبی اعىَئز هحبعجِ ؽذُ اس آًدب وِ همذار ثبال هی تَاى اظْبر داؽت وِ 

 ذیزین.را هی پ H1را رد ٍ فزض  H0% فزض 99اطویٌبى 
 فزظیِ اصلی دٍم:

 عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در : ثیي هتغیزّبی ؽخصیH0فزض 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.
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 عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىوبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در  : ثیي هتغیزّبی ؽخصیH1 فزض
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 ٍ رضبیت اًْب از اجرای دٍرکبری کبرکٌبى بيي هتغيرّبی ضخصیًتبیج ازهَى ضریب ّوبستگی  (:3)جذٍل 
 رظبیت اس دٍروبری هتغیزّبی ؽخصی ؽبخص اهبری      هتغیز

 414/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 005/0 005/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  414/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.005گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

هتغیزّبی ؽخصی  وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى دٍروبری در

ٍ همذار  4ثیؾتز اس وبی اعىَئز هحبعجِ ؽذُ اس آًدب وِ همذار هطبثك ثب دادُ ّبی خذٍل ثبال هی تَاى اظْبر داؽت وِ 
Sig  فزض % 99اعت ثب اطویٌبى  0.01ووتز اسH0  را رد ٍ فزضH1 .را هی پذیزین 

 فزظیِ اصلی عَم:
راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىثیي هتغیزّبی عبسهبًی ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در  :H0فزض 

 ارد.ًذهؼٌبدار ٍخَد 

راثطِ  ؽْز تْزاىعبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ثیي هتغیزّبی عبسهبًی ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در  :H1 فزض
 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 بيي هتغيرّبی سبزهبًی ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 4) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری هتغیز عبسهبًی ؽبخص اهبری      هتغیز

 499/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 004/0 004/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  449/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت  H1 هی ثبؽذ لذا هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك فزظیِ   0.004گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي هتغیزّبی عبسهبًی ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. تْزاى

 فزظیِ فزػی اٍل:
 ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىعبسهبى آهَسػ : ثیي هیشاى تحصیالت وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در H0فزض 

 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.

راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى: ثیي هیشاى تحصیالت وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری H1 فزض
 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 دٍرکبریبيي هيساى تحصيالت کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای ًتبیج ازهَى ضریب ّوبستگی (: 5) جذٍل ضوبرُ
 رظبیت اس دٍروبری هیشاى تحصیالت ؽبخص اهبری      هتغیز

 343/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 004/0 004/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد
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ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  343/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99لذا در عطح اطویٌبى هی ثبؽذ  0.004گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت ثیي هیشاى تحصیالت وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در 
 .راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی دٍم:
راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىي خٌغیت وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در : ثیH0فزض 

 ٍخَد ًذارد.

راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىثیي خٌغیت وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در  :H1فزض 
 ٍخَد دارد.
 

 بيي جٌسيت کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی  (:6) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری خٌغیت ؽبخص اهبری      هتغیز

 786/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 001/0 001/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  786/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  001/0 گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب

عبسهبى  ًْب اس اخزای دٍروبری درآتبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت ثیي خٌغیت وبروٌبى ٍ رظبیت 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی عَم:
راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىثیي عي وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در : H0فزض 

 ٍخَد ًذارد.

راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى ثیي عي وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در: H1 فزض
 ٍخَد دارد.

 بيي سي کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی  (:7)جذٍل 
 رظبیت اس دٍروبری عي ؽبخص اهبری      هتغیز

 671/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 004/0 004/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  671/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.004گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

عبسهبى  بروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری درثیي عي وتبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی چْبرم:

راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى: ثیي درآهذ وبروٌبى اس اخزای دٍروبری ٍ رظبیت اًْب در H0فزض 
 ٍخَد ًذارد.
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راثطِ هؼٌبدار  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىثیي درآهذ وبروٌبى اس اخزای دٍروبری ٍ رظبیت آًْب در  :H1 فزض
 ٍخَد دارد.

ٍ رضبیت آًْب در سبزهبى اسٌبد ٍ  بيي دراهذ کبرکٌبى از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی  (:8) جذٍل

 کتببخبًِ هلی
 رظبیت اس دٍروبری دراهذ وبروٌبى ؽبخص اهبری      هتغیز

 517/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 000/0 000/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

 

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  517/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزضدرصذ هی تَاى ثیبى  99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.000گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

عبسهبى هذ وبروٌبى اس اخزای دٍروبری ٍ رظبیت اًْب در آتبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي در
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد.  آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ  فزػی پٌدن:
راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىدٍروبری در ثیي عبثمِ وبر وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای : H0فزض 

 هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.
راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىثیي عبثمِ وبر وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در  :H1 فزض

 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 بيي سببقِ کبر کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبری ًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی  (:9) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری عبثمِ وبر ؽبخص اهبری      هتغیز

 809/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 000/0 000/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  809/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.000گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

ِ وبر وبروٌبى ٍ رظبیت اًْب اس اخزای دٍروبری در ثیي عبثمتبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی ؽؾن:
 عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىٍ رظبیت وبروٌبى اس اخزای دٍروبری در ثیي  ٍظؼیت اًگیشػ وبروٌبى : H0فزض 

 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.

 عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىٍ رظبیت وبروٌبى اس اخزای دٍروبری در ثیي ٍظؼیت اًگیشػ وبروٌبى : H1 فزض
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 ٍ رضبیت کبرکٌبى از اجرای دٍرکبری بيي ٍضعيت اًگيسش کبرکٌبىًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 05) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری اًگیشػ ؽبخص اهبری      هتغیز

 772/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 009/0 009/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد
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ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  772/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.009گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

ثیي ٍظؼیت اًگیشػ وبروٌبى ٍ رظبیت وبروٌبى اس اخزای تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىدٍروبری در 

 فتن:فزظیِ فزػی ّ
راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى : ثیي عجه هذیزیت ٍ رظبیت وبروٌبى آًْب اس اخزای دٍروبری درH0فزض 

 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى: ثیي عجه هذیزیت ٍ رظبیت وبروٌبى آًْب اس اخزای دٍروبری در H1 فزض
 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 بيي سبک هذیریت ٍ رضبیت کبرکٌبى آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 00) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری عجه هذیزیت ؽبخص اهبری      هتغیز

 333/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 006/0 006/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  333/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى   0.006گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

هذیزیت ٍ رظبیت وبروٌبى آًْب اس اخزای دٍروبری در  تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي عجه
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی ّؾتن:
راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى: ثیي خَ عبسهبًی ٍ رظبیت وبروٌبى آًْب اس اخزای دٍروبری در H0فزض 

 هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.

راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى خَ عبسهبًی ٍ رظبیت وبروٌبى آًْب اس اخزای دٍروبری در: ثیي H1 فزض
 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 بيي جَ سبزهبًی ٍ رضبیت کبرکٌبى آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی  (:07) جذٍل

 رظبیت اس دٍروبری خَ عبسهبًی ؽبخص اهبری      هتغیز

 388/0 1 اعپیزهيّوجغتگی 

 001/0 001/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  388/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
 H1) درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى 0.001گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

ًْب اس اخزای دٍروبری در آتبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي خَ عبسهبًی ٍ رظبیت وبروٌبى 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی ًْن:
راثطِ  ٍرػ ؽْز تْزاىعبسهبى آهَسػ ٍ پز: ثیي حدن وبر وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در H0فزض 

 هؼٌبدار ٍخَد ًذارد.



www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلٌبهِ چطن اًذاز حسببذاری ٍ هذیریت

     (                                                                                                                            )جلذ اٍل0455، زهستبى 55، ضوبرُ 4دٍرُ 
 

91 
 

 

راثطِ  عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى : ثیي حدن وبر وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری درH1 فزض
 هؼٌبدار ٍخَد دارد.

 بيي حجن کبر کبرکٌبى ٍ رضبیت آًْب از اجرای دٍرکبریًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 03) جذٍل
 رظبیت اس دٍروبری حدن وبر وبروٌبى هتغیز   ؽبخص اهبری   

 377/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 000/0 000/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  377/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.000گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي حدن وبر وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری در 
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى

 فزظیِ فزػی دّن:
عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ت در عبسهبى  ٍ رظبیت وبروٌبى اس اخزای دٍروبری در : ثیي  ٍظؼیت فٌبٍری اطالػبH0فزض 

 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد ًذارد. ؽْز تْزاى

عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ : ثیي ٍظؼیت فٌبٍری اطالػبت در عبسهبى  ٍ رظبیت وبروٌبى اس اخزای دٍروبری در H1 فزض
 راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. ؽْز تْزاى

 
ٍ رضبیت کبرکٌبى از اجرای  بيي ٍضعيت فٌبٍری اطالعبت در سبزهبىًتبیج آزهَى ضریب ّوبستگی (: 04) جذٍل

 دٍرکبری

 رظبیت اس دٍروبری فٌبٍری اطالػبت ؽبخص اهبری      هتغیز

 351/0 1 ّوجغتگی اعپیزهي

 003/0 003/0 عطح هؼٌبداری

 84 84 تؼذاد

ثَدُ ٍ عطح هؼٌبداری  388/0دادُ ّبی خذٍل ثبال ًؾبى هی دّذ وِ چَى ظزیت ّوجغتگی هحبعجِ ؽذُ ثزاثز ثب 
( H1درصذ هی تَاى ثیبى ًوَد وِ فزظیِ تحمیك )فزض 99هی ثبؽذ لذا در عطح اطویٌبى  0.001گشارػ ؽذُ ثزاثز ثب 

تبییذ ؽذُ اعت. ثِ ػجبرت دیگز هی تَاى ثیبى داؽت وِ ثیي ٍظؼیت فٌبٍری اطالػبت در عبسهبى  ٍ رظبیت وبروٌبى اس 
  راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد. عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىاخزای دٍروبری در 

 

 ًتيجِ گيری
وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروبری  ؽٌبختیهتغیزّبی خوؼیت ثیي فزظیِ اصلی اٍل ایي پضٍّؼ در هَرد ایٌىِ  

، هَرد آسهَى لزارگزفت ٍ تبییذ گزدیذ. ایي یبفتِ ثب ًتبیح راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاى در
عبسی ػَاهل هَثز ثز پیبدُ ثزرعی  ،( ّوخَاًی ٍ ّوغَیی دارد. ؽْزوی در تحمیك خَد ثب ػٌَاى1397) تحمیك ؽبویبى

ثِ ایي ًتیدِ رعیذُ اعت وِ هیشاى هَفمیت در اخزای دٍروبری ثیؼ اس ّز ػبهل در گزٍ  ،دٍروبری در عبسهبى ثْشیغتی
ثِ اػتمبد ؽْزوی  ّل، عطح تحصیالت ٍ ًظبیز آى اعت.ٍیضگی ّبی فزدی وبروٌبى ًظیز عي، خٌغیت، ٍظؼیت تب
ؽزوت در ایي رٍػ اس اًدبم اهَراداری در همبیغِ ثب وبروٌبى  وبروٌبى هتبّل اًگیشػ ثیؾتزی را ثزای اخزای دٍروبری ٍ

ثیي هتغیزّبی ؽخصی وبروٌبى ٍ رظبیت آًْب اس هدزد در خَد هی ثیٌٌذ. فزظیِ اصلی دٍم ایي پضٍّؼ در هَرد ایٌىِ 
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بییذ گزدیذ. ، هَرد آسهَى لزارگزفت ٍ تراثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ ؽْز تْزاىاخزای دٍروبری در 
ؽٌبعبیی  ،( ّوخَاًی ٍ ّوغَیی دارد. هٌؾی سادُ در تحمیك خَد ثب ػٌَاى1389) ایي یبفتِ ثب ًتبیح تحمیك هٌؾی سادُ

ثِ ایي ًتیدِ رعیذُ اعت وِ  ،در ؽزوت آة ٍفبظالة  هٌطمِ ای خزاعبى وبروٌبى دٍروبرفؼبلیت ّبی لبثل ٍاگذاری ثِ 
وبروٌبى هیشاى تبثیز آى ثز درآهذ سایی ثزای وبروٌبى اعت. ّزچِ لذر درآهذ هْوتزیي ػبهل در عپزدى دٍروبری ثِ 

وبروٌبى ًبؽی اس اًدبم اهَر تَعط وبروٌبى دٍروبر ثبالتز ثبؽذ، هیشاى رظبیت وبروٌبى ًیش افشایؼ هی یبثذ. فزظیِ اصلی 
عبسهبى آهَسػ ٍ پزٍرػ  بری درثیي هتغیزّبی عبسهبًی ٍ رظبیت آًْب اس اخزای دٍروعَم ایي پضٍّؼ در هَرد ایٌىِ 

( 1396، هَرد آسهَى لزارگزفت ٍ تبییذ گزدیذ. ایي یبفتِ ثب ًتبیح تحمیك پزٍیشیبى )راثطِ هؼٌبدار ٍخَد دارد ؽْز تْزاى
عزهبیِ گذاری ریغه پذیز در سًدیزُ  راّجزدی ٍ دٍروبری ،پزٍیشیبى در تحمیك خَد ثب ػٌَاى ّوخَاًی ٍ ّوغَیی دارد.

ثِ ایي ًتیدِ رعیذُ اعت وِ فزاّن ثَدى ؽزایط هذیزیت  ،وٌفزاًظ هلی عزهبیِ گذاری هخبطزُ پذیزدٍهیي  ارسػ؛
هؾبروتی ٍ ًیش خَ عبسهبًی ثِ ػٌَاى ػَاهل هْوی در هَفمیت دٍروبری ثِ ؽوبر هی رٍد. ٍی اػتمبد دارد وِ در صَرتی 

ٍردُ ٍ ًیش رٍحیِ ّوىبری ثیي وبروٌبى ثبال ثبؽذ، وِ هذیزیت عبسهبًْب اًگیشػ السم را ثزای وبروٌبى دٍروبر فزاّن آ
 رظبیت وبروٌبى افشایؼ هی یبثذ.
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