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هقدهِ

  ّیبی گًَیبگَى ٍ هؼیتوش اػیت    ٍ ساُ حیل  ّبی آهَصؿی ًیبصهٌذ اتخبر تیذاثیش ّب اص خولِ دس ػبصهبىّوِ ػبصهبى دسذگی ًص

  (>=78، )هیشکویبلی ذ ٌسّجشی کٌ هذیشاى ثبیذ ٍظبیف ٍ کبسکشدّبی گًَبگًَی سا اًدبم دٌّذ تب ثتَاًٌذ ػبصهبى خَد سا ّذایت ٍ

ٍ  ثبؿذ صیشا آًبى دس عَل هبهَسیت ػبصهبًی خَد ثیب هؼیب ل  اى دس عَل صهبى هیّبی هذیشگیشی یکی اص چبلؾکلی تلوین ثغَس

گیشی اػت تلویوبتی کِ هذیشاى دس عیَل اًدیبم هبهَسییت ػیبصهبًی خیَد      ؿًَذ کِ ًیبصهٌذ تلوینّبیی سٍ ثِ سٍ هیهَقؼیت

دّذ لزا آًبى ثبیذ ثیب  ًیض تحت تبثیش قشاس هیػبصهبى سا کٌٌذ ػولکشد کبسکٌبى ٍ صًذگی آًْب سا هتبثش ػبختِ ٍ اثش ثخـی اتخبر هی

گَ ثجیٌٌذ دس ّش لحظِ ًؼجت ثِ اػوبل کشداس، تلویوبت ٍ سفتبس خَد ژبػخ ٍظبیف خَیؾ ٍ حَصُ کبس خَد آؿٌب ثبؿٌذ ٍ خَد سا

آهَصؿیی یکیی   ثِ ایٌکِ ًظیبم  ثب تَخِ (  0272، 1)کبچشٍ ثشای ّش اقذام دلیلی ٍ ثشای ّش تلوین تَخیْی هؼقَل داؿتِ ثبؿٌذ 

کیفییت    ،ن ٍ تشثییت ًییشٍی هتخلیق کـیَس داسد    ًقؾ هْوی دس تَلیذ ػل گشدد ٍیّبی اختوبػی هحؼَة هشیي ًظبماصهْوت

ّیبی  بثش اص ػَاهیل هختلفیی اص خولیِ ػیجک    تَاًیذ هتی  ای ثشخَسداس اػت ایي کیفیت هیگیشی دس آى، اص اّویت فضایٌذُتلوین

ِ تلویوبت  ؼیفی گیشدد ٍ دس  گًَِ ًقق دس ایي صهیٌِ هی تَاًذ هٌدش ثّشاػت کِ  گیشی هذیشاى ثبؿذ ثذیْیهختلف تلوین

دس ّیش ٍظیفیِ   آیذ ٍ تفکیک ًبژزیش هذیشیت ثِ ؿوبس هی گیشی اص اخضایتلوین صیبًجبسی ثشای خبهؼِ داؿتِ ثبؿذ تجؼبت  ًتیدِ

ٍ   ،عشاحیی ػیبصهبى اًتخیبة     ،ّیب ّبی ػبصهبى، دس تذٍیي ّیذف گش اػت دس تؼییي خظ هـیهذیشیت ثِ ًحَی خلَُ  دس اسصییبثی 

ٍظیفیِ هیذیش دس اداسُ   گیشی ثِ ػٌَاى اٍلییي  ی خض اكلی ٍ سکي اػبػی اػت  تلوینگیش، تلویناػوبل هذیشیت توبهی افؼبل ٍ

گییشی تؼشییف   ػویل تلیوین   ٍ هیذیشیت سا  ،ّب ثِ قذسی هْن اػت کِ ثشخی كبحجٌظشاى ػبصهبى سا ؿجکِ تلیوین اهَس ػبصهبى

داًیذ ثیِ ًظیش ٍی    گیشی سا خَّش اكلی هذیشیت هیی تلوین ،(>9<7) 2ثِ ػٌَاى ًوًَِ ّشثشت ػبیوَى  (:=78  ،)الَاًیاًذ کشدُ

 ( :=78  ،)الیَاًی ّب دس لحظِ اًتخبة آهبدُ اػت کِ دس یکیی اص هؼییشّب ژیب گیزاسد     گیشًذُ فشدی اػت کِ دس تقبعغ ساُتلوین

داًٌذ ٍ ثِ ًظش آًْب هذیشیت فشایٌذی اػت کِ ًیِ  ا هؼئَلیت اكلی ّوِ هذیشاى هیی سگیش، ًیض تلوین(=022)3َّی ٍ هیؼکل

  ؿَد تلوین ثلکِ هٌتْی ثِ اخشا ًیض هیتٌْب هٌتْی ثِ اتخبر 

  ّویِ  ثبؿیذ گیشی ٍدسک اییي فشاگیشد هیی   یذ هذیشیت آیٌذُ ثش فشاگشد تلوینثش ایي ثبٍس اػت کِ تبک ،(9:<7)4ژیتش دساکش

  (:=78ثیی ،  اػشاى ٍ یبژبسػبیساثیٌض، تشخوِ کٌذ )چٌیي اقتضب هیکبس داسًذ صیشا حشفِ آًْب  ٍ گیشی ػشتلوینهذیشاى ثب فشاگشد 

ٍ آٍسی اعالػبت ثشای اسصیبثی گضیٌِگیشی ثِ هؼٌی فشایٌذ خوغ(، تلوین:022) 5ّلٌجشگ ٍاگٌش ٍاص هٌظش  اًتخیبة ثْتیشیي    ّیب 

                                                           
1
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گیشی ثِ هؼٌبی اًتخبة یک ساّکیبس اص هییبى دٍ ییب چٌیذ گضیٌیِ دس ییک سفتیبس        هؼبلِ اػت ثِ عَس کلی تلوین ّب ثشای حلآى

(   ثیِ  :022 ، 6دػتبٍسد خبف ثب حذاقل هخبعشُ ٍ سیؼک هوکیي اػیت )کشًٍیی    ژیـگیشاًِ ٍ ثِ هٌظَس حلَل ثِ یک ّذف یب

ػبصی ٍخَد ًخَاّیذ داؿیت   سیضی ثذٍى تلویندّذ لزا ثشًبهِسیضی ساتـکیل هیگیشی ّؼتِ هشکضی ثشًبهِتلوینّویي دلیل 

    (8<<7، 7کًَتض ٍ )ٍیٌض

ؿًَذ کِ لضٍم اتخبر تلوین اص خبًت هذیشاى ّوَاسُ ثٌبثش  شٍست ؿغلی دس اًدبم توبهی ٍظبیف خَد ثب ؿشایغی هَاخِْ هی

بؿذ )هقذم ثگیشی یکی اص ٍظبیف هْن ٍ اػبػی آًبى دس فشایٌذّبی ػبصهبًی هیآًبى  شٍسی اػت ثِ ّویي دلیل ٍظیفِ تلوین

کٌٌذ اهب ایي ػجک ّب دس عَل صًذگی ؿغلی ّبی هختلف اتخبر هی(  الجتِ هذیشاى تلویوبت خَد سا ثِ ػجک>=78عْشاًی ،  ٍ

گییشی هیَسد   ؿَد ػجک تلوین گیشی افشاد ثیبًگش الگَی ػبدتی اػت کِ آًْب دس ٌّگبم تلیوین آًبى یکؼبى ًجَدُ ٍدگشگَى هی

گیشی ّش فشد سٍیکشد ؿخلییتی اٍ دس دسک ٍ ٍاکیٌؾ ثیِ ٍظیفیِ تلیوین      ست دیگش ػجک تلویندٌّذ ثِ ػجباػتفبدُ قشاس هی

اًذ یکی اص اییي هحققیبى   گیشی هتفبٍتی سا اسا ِ ًوَدُّبی تلوین(  دس ایي ثبسُ هحققبى ػجک0229 ، 8ٌبلْنثگیشی خَد اػت )

اختٌیبثی    گییشی ػقالییی ، ؿیَْدی ،   ل تلوینگیشی هذیشاى سا کِ ؿبهّؼتٌذ کِ ژٌح ػجک تلوین 9(:<<7اػکبت ٍ ثشٍع )

ّبی دسًٍی ٍؿخلیتی افشاد اػیت کیِ ثیِ    اًذ ٍ هؼتقذًذ ایي ژٌح ػجک تحت تبثیش ٍیظگیآًی ٍ ٍاثؼتگی اػت سا هغشح ًوَدُ ،

  گیشًذػٌَاى الگَ دس ایي ژظٍّؾ هَسد ثشسػی قشاس هی

کِ ّش تلویوی ثِ چیِ   داًذّب هغلغ اػت هیساُ حلگیشی فشد اص ّوِ دسایي ػجک تلوین؛  10ػجک تلوین گیشی ػقالًی

ثیب  ػبصهبًذّی کٌیذ تیب    گیشی سا ثشحؼت اٍلَیت )ثیـتشیي ًفغ ( هشتت ٍاص تلوینتَاًذ ًتبیح حبكل اًدبهذ ٍ هیًتیدِ ای هی

افشاد دس ایي ػجک ي ثٌبثشای  (=022، ٍ هیؼکل َّیػبصی حلَل ثِ اّذاف سا ثِ حذاکثش سػبًذ )اػتفبدُ اص یک اػتشاتظی ثْیٌِ

-اقت ّش یک اص ایي ساُ حل ّب ثْتشیي ساُ حل سا اًتخبة هیاسصؿیبثی ًوَدُ ٍ ثب تؼییي ػَ ٍ ّبی هوکي سا تؼییيتوبهی ساُ حل

گیشی اػیت کیِ دس   ًبخَدآگبُ تلوین هؼتقذ اػت کِ ایي ػجک فشایٌذی ،(<022ساثیٌض )؛  11گیشی ؿَْدیػجک تلوین  کٌٌذ

َای تدضیِ ٍ تحلیل الضاهب ػ آیذ ٍ هجتٌی ثش احؼبػبت ٍ یبدگیشی  وٌی افشاد اػت ٍتبج ؿذُ ثِ دػت هیّبی اػتٌػبیِ تدشثِ

ٍ ُ اص یک سٍیِ ًظبهٌذ اػتفبدُ ًویی گیشًذل یکذیگشًذ ژغ دس ایي ؿیَُ تلوینکٌذ ثلکِ ایي دٍ هکوهؼقَل ػول ًوی دس  کٌیذ 

ژیبسکش ٍ ّوکیبساى اٍ   ؛ 12گییشی ٍاثؼیتگی  ػیجک تلیوین   خَیذ هی ّبی  وٌی خَد ػَدآگبّی گبم اتخبر تلوین اص تدشثِ ٌٍّ

ّیبی دیگیشاى   ّب ٍ ساٌّوبییگیشًذُ ٍ تکیِ ثشحوبیتهؼتقذًذ کِ ایي ػجک ثیبًگش ػذم اػتقالل فکشی ٍ ػولی تلوین ،(>022)

شی ًقؾ اػبػیی داسد  گیّبی دیگشاى دس ٌّگبم ایي ًَع تلوین( ٍ آگبّی>=78، اػت )هقذم ٍ عْشاًیدس ٌّگبم اتخبر تلوین 

                                                           
6
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ػجک تلوین  دیگشاى ثَدُ ٍ ًقؾ هٌفؼلی داسد  (  ثٌبثشایي دس ایي ؿیَُ تلوین گیشًذُ هتکی ثِ ػقبیذ:<<7، ٍ ثشٍع)اػکبت 

هوکیي تلیوین اكیلی    کوتشیي صهبى  سٍى ژـتَاًِ فکشی قجلی ثالفبكلِ دثیبًگش ؿشایظ ا غشاسی اػت کِ فشد ثذ؛  13گیشی آًی

ذ کِ ثیشای هیذیش   گیشی هؼلَل ؿشایغی ثبؿالجتِ هوکي اػت ایي ؿیَُ تلوین ،(:<<7بت ٍ ثشٍع ک)اػ کٌٌذخَد سا اتخبر هی

ؿَد الجتِ اػتفبدُ اص ایي ػجک ثِ هؼٌی گشفتي تلویوبت خبم ًٍبژختِ ًیؼت صیشا دس اییي ؿییَُ ًییض هیذیش ثشاػیبع      ایدبد هی

(، ایي ػیجک  >022ثِ ػقیذُ ژبسکش ٍ ّوکبساى )؛ 14اختٌبثیػجک تلوین گیشی  کٌذ گیشی هیٍاعالػبتی کِ داسد تلوینتدشثِ 

 ،گیشی دس ٌّگبم هَاخِْ ثب هـکالت ٍ عفشُ سفتي اص ٍاکٌؾ ًؼجت ثیِ هؼیبلِ سب دادُ ؿیذُ   ختي تلوینثِ هؼٌی ثِ تؼَیق اًذا

-اص هَقؼییت تلیوین   ُ ٍ تب حذ اهکیبى گیشًذُ توبیل داسد کِ اص ّش گًَِ اتخبر تلوین اختٌبة کشدثبؿذ دس ایي ؿیَُ تلوینهی

ًگشاى ػَاقیت   تَاى گفت افشاد اص گشفتي تلوین ٍحـت داؿتِ ٍای کِ هیثِ گًَِ ،(>=78ذ )هقذم ٍ عْشاًی ،گیشی دٍسی خَی

تَاًذ ثِ هثبثِ هغض ٍ ػلؼلِ اػلبة ػیبصهبى دس ًظیش گشفتیِ    گیشی هیقبثل رکش آى اػت کِ تلوین ًکتِ ثبؿٌذ تلوین خَد هی

تَاًیذ ثبػی    ي حبل ثش ػکغ تحت ؿشایظ دیگشی هیتَاًذ هَخت سؿذ ٍ هَفقیت ػبصهبى گشدد دس ػییؿَد ٍ تحت ؿشایغی ه

ؿَد ثشخی تلویوبت ساّجشدی ّبی گًَبگَى گشفتِ هیوبت دس ػغَح هختلف ػبصهبى ثِ ؿکلؿکؼت آى گشدد ثِ ػالٍُ تلوی

ٍ  َد ثشخی دیگش ثؼیبس کَچک ٍّب اخز تلوین ؿاػت کِ  شٍست داسد تب دس اػشع ٍقت ثِ ػشػت ژیشاهَى آى ثیـیتش   ًبچیضًیذ 

ّیب ٍ ییب دس   آٍسی اعالػبت ٍ ثشسػیی آى ّب خوغؿٌذ ثشخی ًیض هوکي اػت ژغ اص هبُثبّبی سٍصاًِ کبسی هیدس استجبط ثب فؼبلیت

  (0227 ، 15)دفت صهبى کن ٍ ثذٍى ثشسػی اتخبر ؿَد اص ایي سٍ تلویوبت ثشحؼت هیضاى اّویتی کِ داسًذ هتفبٍتٌذ

 کٌٌیذ اختوبػی ٍ اقتلبدی خبهؼیِ ثیبصی هیی     ،آهَصؿی ًقؾ هْوی دس صًذگی ػیبػی ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ ؿذُ هذیشاى

 ،(0272،  16تَاًٌذ صًذگی هؼلوبى ٍداًؾ آهَصاى سا تحت تبثیش قشاس دٌّیذ )ٍیلؼیَى  کٌٌذ هیهذیشاى ثب تلویوبتی کِ اتخبر هی

گیشی ًبدسػیت سٍثیشٍ   ًتبیح هٌفی ًبؿی اص تلوینّب اص خولِ آهَصؿی بسی اص ػبصهبىدٌّذ کِ ثؼیّبی تحقیقبتی ًـبى هییبفتِ

ٍ    ،(=022 ، 17اًذ )ثشًضؿذُ  لزا ثبتَخِ ثِ ایٌکِ هَفقیت ّش ػبصهبًی تحت تبثیش کیفیت ٍ چگًَگی تلیویوبت هیذیشاى آى اػیت 

گیشی ّبی ػوَهی تلوینثِ دًجبل ثشسػی ػجکسد ایي ژظٍّؾ ّبی خجشاى ًبژزیشی ثِ ثبس آٍتَاًذ صیبىتلوین ًبدسػت هییک 

اؿتِ اػت ّب ٍ هشاکض هختلف دػتبٍسدّبی خَثی ثِ ّوشاُ د  ثب ٍخَد ایي کِ هذیشیت صًبى دس ػبصهبىثبؿذهذیشاى صى ٍ هشد هی

ٍ   ژیزیش هیشد هؼغیَف اػیت دس اییي هییبى       ّب ثِ ثشگضییذگبى  ی ػبصهبىٍلی توبیل ػوَهی دس ّوِ  آى چیِ ثییؾ اص ؿبیؼیتگی 

ٍ   ،(0277) 18اػویت  (2=78،ػت )غیبثیگیشد خٌؼیت اتَاًوٌذی هَسد تَخِ قشاس هی  دس ژظٍّؾ خَد دسیبفت کِ ثییي صًیبى 

داسی هـیبّذُ  ؿیَْدی ساثغیِ هؼٌیب    داسی ٍخَد ًذاسد ٍ ًیض ثیي ػجک ػقالیی ٍاػتفبدُ اص ػجک ؿَْدی تفبٍت هؼٌبهشداى دس 

دس حبلی کیِ    ،داسد داسی ٍخَدهؼٌب ػقالیی ساثغِ کِ ثیي ػجک اختٌبثی ٍ یض دس هغبلؼِ خَد دسیبفت(، 0227ً)19هبکشًـذ ػچَ
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-Sponaneous decision making style  

14
-Evoidant decision making style  

15
-Deft  

16
-willson  
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-Burns  
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-smith  

19
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ّیبی هختلیف   خولیِ هیذیشاى سا هتَخیِ اّوییت ػیجک      ّوگبى اص گیشی ایي ساثغِ هـبّذُ ًگشدیذ ّبی تلویندس دیگش ػجک

تَاًیذ دس ثْجیَد کیفییت    یآٍسد صیشا هی  ػَدهذی سا ثشای آهَصؽ ٍ ژشٍسؽ هیگیشی ًوبیذ ثذیْی اػت کِ ایي کبس ًتبیح تلوین

؛ ًْبیتب هَفقیت تبثیش ثؼضایی داؿیتِ ثبؿیذ   ػلوی ٍ فشٌّگی،   ،ّبی اختوبػیى ًقؾ داؿتِ ٍ دس ژیؾ ثشد ثشًبهِتلویوبت هذیشا

ّیب ًیِ تٌْیب    ایذ ّوچٌیي ًتبیح ایي گًَیِ ژیظٍّؾ  تَاًذ ثِ غٌبی ژظٍّـی دس ایي صهیٌِ ثیفضّب هیهضبفب اًدبم ایي گًَِ ژظٍّؾ

ثیِ اػیتٌبد ثیِ     تی ًیض اّویت ثؼضایی داؿیتِ ثبؿیذ   ّبی ػوَهی ٍدٍلػبیش ػبصهبى ّبی آهَصؿی ثلکِ ثشایتَاًذ ثشای هحیظهی

ى ٍ هیشد  گییشی هیذیشاى ص  ّیبی تلیوین  ای ػیجک ؿذُ تحقیق حب ش ثب ثشسػی هقبیؼِ چبسچَة ًظشی ٍ ژیـیٌِ ژظٍّـی اسا ِ

 ت صیش ثشآهذُ اػت َاالآثبد دسكذد آصهَى ػهقغغ هتَػغِ ؿْشػتبى خشم

 داس ٍخَد داسد؟ هؼٌی تفبٍت صى ٍ هشد هذیشاى «ػقالیی»گیشی  تلوین  آیب ثیي ػجک -7

 داس ٍخَد داسد؟ هؼٌی تفبٍت صى ٍ هشد هذیشاى «ؿَْدی»گیشی  تلوین  آیب ثیي ػجک -0

 داس ٍخَد داسد؟ هؼٌی تفبٍت صى ٍ هشد هذیشاى «ٍاثؼتگی»گیشی  تلوین  آیب ثیي ػجک -8

 داس ٍخَد داسد؟ هؼٌی تفبٍت صى ٍ هشد هذیشاى «آًی»گیشی  تلوین  آیب ثیي ػجک -9

 داس ٍخَد داسد؟ هؼٌی تفبٍت صى ٍ هشد هذیشاى «اختٌبثی»گیشی  تلوین  آیب ثیي ػجک -:

رٍشپژٍّص

ا سٍؽ ثَدُ اػت، لزگیشی هذیشاى صى ٍ هشد  ّبی تلوین ای ػجک ثشسػی هقبیؼِاص آًدبیی کِ ّذف اص ژظٍّؾ حب ش، 

اػت  خبهؼِ آهبسی هَسد هغبلؼِ دس ایي تحقیق  ای هقبیؼِ-ػلیّب  ژظٍّؾ، اص ًظش ّذف، ًظشی ٍ اص ًظش سٍؽ گشدآٍسی دادُ

ثَد  ثشای تؼییي حدن ًوًَِ اص فشهَل  ًفش :79آثبد ثِ تؼذاد  ی هذیشاى هذاسع دختشاًِ ٍ ژؼشاًِ هقغغ هتَػغِ ؿْش خشم کلیِ

اًتخبة ؿذ  ثشای تلبدفی ػبدُ گیشی  ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسی ثِ سٍؽ ًوًَِ ًفش >72اد اػتفبدُ گشدیذ ٍ تؼذ 20کَکشاى

ایي ژبیبیی  اػتفبدُ ؿذ « 21(GDMSگیشی ) تلوین ّبی ػوَهی ػجک»  هقیبعّبی آهبسی دس ایي تحقیق اص  آٍسی دادُ  خوغ

یض ژبیبیی ایي ژشػـٌبهِ ژغ اص اخشا دس دس تحقیق حب ش ً  ُ اػتثذػت آهذ 2/:>، «ؿیجبًی صاسع ٍ اػشاة»تَػظ ژشػـٌبهِ 

ثِ  8/2<ًبهِ  ی کشًجبب هحبػجِ ؿذُ دس ایي ژشػؾ شیت آلفب ،، ثب اػتفبدُ اص  شیت آلفبی کشًجبب هحبػجِ ؿذهذیش 82ثیي 

  ژشػـٌبهِ اػتایي ثبالی ثؼیبس دٌّذُ ژبیبیی  کِ ًـبى دػت آهذ
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- Cochran 

21
- General Decion Making Styl 
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ّایپژٍّصیافتِ

ًـبى  ثِ تفکیک خٌؼیت گیشی ّبی تلوین ّبی ػجک ّب سا ثش حؼت ًوشُ دًیّبی آهبسی آصهَ هـخلِ 7 خذٍل ؿوبسُ

 دّذ  هی

 گیشی ّبی تلوین ّبی ػجک ( هیبًگیي ٍ اًحشاف اػتبًذاسد ًوش7ُخذٍل)

 گیشیػجک تلوین
 هشد صى

 اًحشاف اػتبًذاسد هیبًگیي اًحشاف اػتبًذاسد هیبًگیي

 7/0; 02/<: 0/:= 02/:8 ػقالیی

 87/8 =7/:< 0/<8 <72/7 ؿَْدی

 8/=0 ;7/7; 0/:= :8/7; ٍاثؼتگی

 8/<> 9/79: 9/8= 8/78> آًی

 9/=8 78/:0 8/;8 07/77 اختٌبثی

گیشی ػقالیی، ؿَْدی، ٍاثؼتگی، آًی ٍ اختٌبثی  وینلّبی ت هیبًگیي ػجک دّذ ( ًـبى هی7ّوبًغَسی کِ خذٍل ؿوبسُ)

اػت ٍ دس هقبثل دس ثیي ژبػخگَیبى هشد  07/77ٍ  8/78>، :8/7;، <72/7، 02/:8دس ثیي ژبػخگَیبى صى ثِ تشتیت 

گیشی ػقالیی ثیـتشیي هقذاس ٍ  هی ثبؿذ کِ دس ّشدٍ گشٍُ هیبًگیي ػجک تلوین 78/:0ٍ  9/79:، ;7/7;، =7/:<، 02/<:

 ػقالیی،)گیشی ّبی تلوین هقبیؼِ ػجک( 2خذٍل ؿوبسُ) ػجک اختٌبثی کوتشیي هیبًگیي سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت 

 دّذ  ًـبى هی ثِ تفکیک خٌؼیتسا هذیشاى  (ؿَْدی، ٍاثؼتگی، آًی ٍ اختٌبثی

 هذیشاى صى ٍ هشد (ػقالیی، ؿَْدی، ٍاثؼتگی، آًی ٍ اختٌبثی)گیشی ّبی تلوین هقبیؼِ ػجک (:0)خذٍل

 ّبآصهَى ثشاثشی ٍاسیبًغ ّبآصهَى ثشاثشی هیبًگیي

اًحشاف 

 اػتبًذاسد
 خٌؼیت تؼذاد هیبًگیي

 ػجک

ػغح  یشیگ تلوین

 داسی هؼٌی

دسخِ 

 آصادی
 tآهبسُ 

ػغح 

 داسی هؼٌی
 Fآهبسُ

;:0/2=P 72: 9:8/2 ;0;/2=p 008/2 
 صى =9 02/:8 0/:=

 ػقالیی
 هشد <: 02/<: 2/0;

<=;/2=P 72: 0<0/2 2::/2=p <;7/8 
 صى =9 <72/7 0/<8

 ؿَْدی
 هشد <: =9/7< 87/8

729/2=P 72: ;8=/7 99;/2=p :=:/2 
 صى =9 :0/7; 9/0=

 ٍاثؼتگی
 هشد <: ;7/7; 8/=0

0<:/2=P 72: 2></7 =0:/2=p 29>/2 
 صى =9 0/78> 9/8=

 آًی
 هشد <: 9/79: 8/=>

22>/2=P 72: ;;0/0 2=;/2=p >>;/0 8:/8 02/77 9= اختٌبثی صى 
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 هشد <: 78/:0 9/>8

داس  گیشی اختٌبثی هذیشاى صى ٍ هشد تفبٍت هؼٌی گشفت کِ ثیي ػجک تلوین تَاى ًتیدِ هی( 0ؿوبسُ )خذٍل اص اعالػبت 

ؿَد کِ هیبًگیي ًوشات ػجک  ّبی هحبػجِ ؿذُ چٌیي اػتٌجبط هی ٍخَد داسد  ثش ایي اػبع ٍ ثب تَخِ ثِ هیبًگیي

حبلی اػت کِ ثیي  ( اػت، ایي دس02/77(، ثیـتش اص هیبًگیي ًوشات هذیشاى صى)78/:0گیشی اختٌبثی هذیشاى هشد) تلوین

داس ٍخَد  گیشی ػقالیی، ؿَْدی، ٍاثؼتگی ٍ آًی هذیشاى هشد ٍ صى تفبٍت هؼٌی ّبی تلوین هیبًگیي ًوشات ػجک

 ( P>2/:2ًذاسد)



گیریبحثًٍتیجِ

گیشی ػقالیی، ؿَْدی، ٍاثؼتگی ٍ آًی هذیشاى هشد ٍ  ّبی تلوین ثیي هیبًگیي ًوشات ػجکًتبیح ثذػت آهذُ ًـبى داد کِ 

داس ٍخَد داسد؛ ثِ عَسی  گیشی اختٌبثی هذیشاى صى ٍ هشد تفبٍت هؼٌی داس ٍخَد ًذاسد  ٍلی ثیي ػجک تلوین ى تفبٍت هؼٌیص

  گیشی اختٌبثی هذیشاى هشد ثیـتش اص هیبًگیي ًوشات هذیشاى صى اػت  کِ هیبًگیي ًوشات ػجک تلوین

دس  ،(0277ّوؼَ اػت  اػویت ) (2<78یذسی ٍ هشصٍقی)( ،ح0272، تبهپؼَى)(0277ّب ثب ژظٍّؾ ّبی اػویت )ایي یبفتِ

ٍخَد ًذاسد ٍ ًیض ثیي ػجک  ژظٍّؾ خَد دسیبفت کِ ثیي صًبى ٍ هشداى دس اػتفبدُ اص ػجک ؿَْدی تفبٍت هؼٌبسی داسی

-ِ ایي ًتیدِ دػت یبفت کِ ثیي ػجکدس ژظٍّـی ث( 0272تبهپؼَى ) ؿَد ؿَْدی ساثغِ هؼٌبداسی هـبّذُ ًویػقالیی ٍ 

( دس هغبلؼبت خَد 0228) 22کبسیيفبٍت هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسد ّوچٌیي ّب تاػبع خٌؼیت آى گیشی هذیشاى ثشبی تلوینّ

ًـبى  ،(2<78ّبی تحقیق حیذسی ٍ هشصٍقی )ّوچٌیي یبفتِ گیشی تبثیش هؼٌبداسی ًذاسد  دسیبفت کِ خٌؼیت دس فشایٌذ تلوین

کبسی تفبٍت هؼٌبداسی  تحلیلی ٍ ػبثقِ هذیشاى ثشاػبع خٌؼیت سؿتِگیشی ثیي ّبی تلوینّیچ یک اص ػجک دس داد کِ

(، دس <=78  س بصادُ )ًبّوؼَ ثَدُ اػت(، <=78س بصادُ)ّبی ثب یبفتِ یبفتِ ّبی ثذػت آهذُ اص ژظٍّؾ حب ش   ٍخَد ًذاسد

گیشی هذیشاى، لت تلوینژظٍّؾ خَد ثش سٍی هذیشاى داًـگبُ فشدٍػی هـْذ اًدبم داد ثِ ایي ًتبیح دػت یبفت کِ ػجک غب

تَاًٌذ ثِ ػَیی هیدالیل ایي ًبّن گیشی اختٌبثی صًبى ٍ هشداى ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد ػقالیی اػت ٍ ثیي ػجک تلوین

هذیشاى دس ّش ػبصهبًی   اًذثبؿذ کِ هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِاختوبػی افشاد هیخبعش تفبٍت دس خبهؼِ ٍ ًوًَِ هقبهبت فشٌّگی ٍ 

ایي  ؿَد دس ؼتقین ثِ هَفقیت ػبصهبى هشثَط هیؿًَذ کِ ثِ عَس هذاسع اغلت تلویوبت هْوی هَاخِ هیٍیظُ دس هثِ 

تَاًذ چگًَگی ایي  تلویوبت سا تحت لی کِ هیای اتخبر کٌٌذ یکی اص ػَاهکٌٌذ کِ تلویوبت آگبّبًِآًبى تالؽ هی  ،ؿشایظ

ّبی ثٌبثشایي ػجک دٌّذ اػت هذیشاى هَسد اػتفبدُ قشاس هیگیشی تلوینّبی یب ؿیَُ ، الگَّبی ػبدتی ٍدّذ تبثیش قشاس

ًْبیتب ثش اثش ثخـی ػبصهبى  هتؼبقجب ػولکشد کبسکٌبى سا تحت تبثیش قشاس دّذ ٍ تَاًذ کیفیت تلویوبت ٍگیشی آًبى هیتلوین

ّبیی کِ ًوًَِؿَد َف هذیشاى ژیـٌْبد هیگیشی افشاد ٍ ثخلشایي ثِ هٌظَس استقب کیفیت تلوینتبثیش ثؼضایی داؿتِ ثبؿذ ثٌبث

ّبی کبسآهذ ٍ یب ًبکبسآهذ ؿٌبػبیی ٍ هؼشفی گشدد ٍ ػَاهل ٍ ؿشایغی کِ هٌدش ثِ ایٌگًَِ تلویوبت گشدیذُ گیشیاص تلوین

 گیشی ثشگضاس گشددّبی تلوینّب ٍ هالکّبی آهَصؿی تخللی ٍ دس صهیٌِ اكَل سٍؽاػت تدضیِ ٍتحلیل ؿَد ّوچٌیي دٍسُ
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 دس ایي تحقیق ًتبیح ثذػت آهذُ عجقّوچٌیي  دٍلتی ٍ خلَكی دیگش اػتفبدُ ؿَد ّبی ٍ اص ًتبیح ایي ژظٍّؾ دس ػبصهبى

گیشی  بصهٌذ تلوینًی ،ػبلی( هیبًی، ػغَح هذیشیت)ػشژشػتی، ی ّوِهذیشیت دس ثب تَخِ ثِ ایي کِ تَاى ًتیدِ گشفت  هی

گیشی هذیشاى هشد ٍ صى هـبّذُ ًـذ لزا  داسی ثیي ایي ػجک تلوین بٍت هؼٌیکِ دس ایي ژظٍّؾ تف ٍ ایي  ،ثبؿذ ػقالیی هی

 گزاس ًیؼت ػبهل خٌؼیت دس ایي هَسد تبثیشٍ  ش دٍ گشٍُ دس هذیشیت اػتفبدُ کشدتَاى اص ّ هی



هٌابع

  تْشاى اًتـبسات  آى، ّبی ٍؿجکِ تلوین (  :=78 ) ػیذ هحوذ ، الَاًی  7

 تْیشاى،  ،:=78اػشاثیی،  هدیذ  ژبسػبییبى، ػلی ی تشخوِ کبسثشدّب، ٍ ّب ًظشیِ  هفبّین،  ،ػبصهبًی سفتبس ،(==<7)، ساثیٌض،ا  0

  002-000كق ّـتن، چبح فشٌّگی، ّبی ژظٍّؾ دفتش

ُ   ، هیذیشاى  گییشی  تلیوین  ػوَهی ّبی ػجک اص ٍ ّیدبًی ٍ َّؽ ثیي ای ساثغِ ثشسػی ، <=78 ، ع  س بصادُ،  8  داًـیگب

  تحقیقبت ػلَم ٍ ػیسٍاًـٌب داًـکذُ ، هـْذ فشدٍػی

  > ؿوبسُ ،2=78 صهؼتبى ٍ ژبییض ایالم، فشٌّگ هشد، ٍ صى آهَصؿی هذیشاى هقبیؼِ ٍ ثشسػی ، ؽ غیبثی،  9

 طٍسًیبل  ثیبالیی،  ّیبی  ػبصهبى دس گیشی تلوین ػوَهی ّبی ػجک ثیي ی ساثغِ ثشسػی ،>=78 ، م ، عْشاًی ، الف ، هقذم  :

  7 ؿوبسُ ػوَهی هذیشیت

 ػیبل  ژیشٍسؽ،  ٍ آهیَصؽ  دس هذیشیت فللٌبهِ ،7>78آهَصؿی، ّبی ػبصهبى دس گیشی تلوین یٌذفشآ ، م هیشکوبلی،ع  ;
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