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 چکیدٌ

ثَد  پبرس آثبد ضْزستبى هؼلوبى آهَسش ٍ پزٍرش یدر تَسؼِ حزفِ ا توبیل ثِ هَفمیتًمص  یثزرسّذف اس اًجبم ایي تحمیك 

ًفز است  700وِ تؼذاد آًْب ثزاثز  دٌّذ یه لیپزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد تطى ٍ را هؼلوبى آهَسش كیتحم يیا یجبهؼِ آهبر

ثِ  لیتوب زیسٌجص هتغ یثزاثِ غَرت تػبدفی سبدُ اًتخبة ضذًذ  240ٍ ثب استفبدُ اس جذٍل هَرگبى حجن ًوًَِ ثزاثز 

 اس پزسطٌبهِهؼلوبى  یسٌجص تَسؼِ حزفِ ا ی( ٍ ثزا1391همذم ) ییثِ وبر رفتِ تَسظ ًىَ اس پزسطٌبهِهؼلوبى  تیهَفم

پبیبیی پزسطٌبهِ ّب ثب ٍ  تبئیذ یيهتخػّػ یذاسبت ّب تَسظ پزسطٌبهِ ییرٍااست ( استفبدُ ضذُ 1388) یٍ رستو یحجبس

ثذست  0.76ٍ ثزای تَسؼِ حزفِ ای هؼلوبى  0.78استفبدُ اس آلفبی وزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای پزسطٌبهِ آهَسش یبدگیزی هحَر 

اس  یآهبر یلٍ تحل یدادُ پزداس یضذُ است. ثزا اًجبم یٍ استٌجبع یفیدر دٍ ثخص آهبر تَغ یكتحم یياآهذًذ تجشیِ ٍ تحلیل 

تَسؼِ  توبیل ثِ هَفمیت ٍ ضذ یبفتِ ّبی ثذست آهذُ ًطبى داد وِ ضزیت ّوجستگی ثیياستفبدُ  SPSS19 یًزم افشارّب

 ّوجستگی ثیي، ضزیت 469/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  685/0ثزاثز  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای حزفِ

ٍ ضزیت تؼییي  52/0ثزاثز  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِ ٍ در وبر یزیثِ اًؼغبف پذتوبیل 

 هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِ ٍ ثِ اًسجبم در وبرتوبیل  ، ضزیت ّوجستگی ثیي279/0ثزاثز 

هؼلوبًبى آهَسش ٍ  ای تَسؼِ حزفِ ٍ در وبر ًَآٍریثِ توبیل  /، ضزیت ّوجستگی ثیي293ثزاثز  ٍ ضزیت تؼییي 541/0ثزاثز 

ٍ  ، ثٌبثزایي هی تَاى ًتیجِ گزفت وِ توبیل ثِ هَفمیت342/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  585/0ثزاثز  پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد

  دارًذ. زیتأث آثبد آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس بىی هؼلوتَسؼِ حزفِ ااثؼبد آى ثز 
 

 .پزٍرش ٍ آهَسش ای، حزفِ تَسؼِ هَفمیت، ثِ توبیلَای كلیدی:  ياژٌ
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 مقدمٍ-1

در دًیبی در حبل تغییز وًٌَی ضزٍرت آهَسش در سبسهبى ّب ٍ ًْبدّب ثِ دالیل فزاٍاى پذیزفتِ ضذُ است. تغییزات سزیغ ٍ 

ّبی جذیذی ٍارد هیذاى سًذگی ضَد وِ ثزای ارائِ حیبت ثِ  ِػویك ػلوی سجت ضذُ است وِ ّز اس چٌذ گبّی هغبلت ٍ ًظزی

تغییزات في آٍری ًبچبر ثبیذ ػلَم ٍ هؼبرف جذیذ را آهَخت ٍ ثزخی اس ًظزیِ ّبی لذیوی را وِ وبرآیی ًذارًذ، وٌبر گذاضت. 

ضزٍری هی سبسد. ى هی ضَد ٍ ّز تغییزی وست داًص ٍ هْبرت ّبی جذیذ را ّب ٍ رٍش ّبی سبسهب سجت دگزگًَی در ضجىِ

هیشاى ووّی ٍ ویفی ایي تغییزات آًمذر سیبد است وِ گبّی اٍلبت هذیزاى ٍ وبروٌبى را دچبر ٍحطت هی وٌذ ٍ هوىي است 

ثبیذ پذیزفت وِ اداهِ حیبت ّب ٍ هطىالت  احسبس وٌٌذ وِ فزغت ٍ تَاى سبسگبری ثب ایي تغییزات را ًذارًذ. ثب ّوِ سختی

 (.1386)ًیىَیی،  داًص، آگبّی ٍ هْبرت ّبی گًَبگَى ٍ جذیذ ثستگی داردسبسهبى تب حذٍد سیبدی ثِ 

ّزچِ داًص ٍ هْبرت ّبی وبروٌبى ثب ًیبسّبی جبهؼِ ٍ پیطزفت ّبی ػلوی، تغییزات في آٍری ّوبٌّگی ٍ اًغجبق ثیطتزی 

داضتي اًگیشُ، تخػع ٍ پزّیش اس داضتِ ثبضذ درجِ اعویٌبى اس هَفمیت فزد ٍ سبسهبى ثبالتز هی رٍد. گبّی اٍلبت، رضذ فزدی، 

ایستبیی ٍ روَد فزد ػبهل اسبسی ًَجَیی ٍ وست داًص هی ضَد. اسبس ثْسبسی سبسهبًی وِ ثِ ًبم ّبی دیگزی چَى تَسؼِ 

ٍ ثبلٌذگی سبسهبًی ًیش خَاًذُ ضذُ ثْسبسی ًیزٍی اًسبًی است وِ ثِ غَرت ّبی هختلف )آهَسش لجل اس خذهت ٍ ضوي 

ب اًجبم هی ضَد. ّذف ًظبم آهَسش ٍ ثْسبسی در یه سبسهبى ثِ ػٌَاى یىی اس وبروزدّبی هْن هذیزیت خذهت( در سبسهبى ّ

است وِ ثز اسبس آى تَاًبیی ّبی ثبلمَُ افزاد ثِ فؼل در آیذ ٍ استؼذادّبی آًبى ضىَفب  ای هٌبثغ اًسبًی فزاّن آٍردى سهیٌِ

. آهَسش وبروٌبی فزایٌذی است وِ اًغجبق ذوٌبى تحمك هی یبثگزدد. ایي ّذف اس عزیك ایجبد فزغت ّبی آهَسضی جْت وبر

)رستِ همذم،  ٍ سبسگبری وبروٌبى را ثِ هحیظ هتحَل سبسهبًی ٍ هآالً اًغجبق ثْتز سبسهبى را ثب هحیظ ثیزًٍی فزاّن هی آٍرد

1389.) 

تز  ٌیي تغییزات جبهؼِ آگبّبًًِتیجِ وبروٌبى آهَسش دیذُ ًسجت ثِ وبروٌبى آهَسش ًذیذُ ثِ تغییزات سبسهبًی ٍ ّوچ در

ٍاوٌص ًطبى هی دٌّذ ٍ اس آى جب وِ حیبت ٍ اداهِ سًذگی سبسهبى تب حذٍد سیبدی ثِ داًص ٍ هْبرت وبروٌبى آى ثستگی دارد، 

در وبرآهذی ٍ ثْزُ ٍری سبسهبًی خَاٌّذ داضت. اس عزف دیگز آهَسش ثب افشایص  ثزتزیافزاد هبّزتز ٍ آهَسش دیذُ تز ًمص هؤ

تز ٍ  اى اعالػبت، داًص، هْبرت ّب ٍ لبثلیت ّبی وبروٌبى، آًبى را ثزای ایفبی ٍظبیف ٍ لجَل هسئَلیت ّبی جذیذتز، آهبدُهیش

اًذیطذ ٍ پیَستِ فؼبلیت  وبروٌبى خَد هی برتهجْشتز هی وٌذ. ثِ عَر ولی سبسهبًی وِ ثِ رضذ ووی ٍ ویفی داًص ٍ هْ

ّبی خَد را افشایص هی دٌّذ ٍ چگًَِ آهَختي ٍ ثِ وبر ثستي  اًبییعَر هستوز تَّبی آهَسش در آى در جزیبى است افزاد ثِ 

ٍ تَفیك در  َدرا هی آهَسًذ. در چٌیي سبسهبًی، اثتىبر، اثذاع، ارتمبی آگبّی ٍ داًص افشایی ثِ ًَػی رفتبر ّوگبًی هجذل هی ض

در راثغِ ثب اًَاع (. 1389)هالئیبى،  ّذ ضذتحمك اّذاف سبسهبًی اهزی لغؼی است ٍ ّزگش سبسهبى دچبر جوَد فىزی ًخَا

سبختي اٍ  ذیهحَر وِ ػجبرت است اس ووه ٍ هسبػذت ثِ فزد ثِ هٌظَر هَثز ٍ هف یزیبدگیآهَسش  شیً یسبسهبً یآهَسش ّب

تَاًذ  یدر سبسهبى، ه زییثزای اًجبم فزایٌذّبی یبدگ ،یٍ ثستزّبی السم فىزی ٍ اجتوبػ ٌِیدر سه یٍ آت یجبر فیدر اًجبم ٍظب

ٍ  یًحَُ ػول، عزس تلم ،یٍ پزٍرش ػبدات فىز جبدیا كیٍ اس عز بجبتیهحَر ثب تَجِ ثِ احت یزیبدگیثبضذ. آهَسش  شیهَثزتز ً

 ،یتَاًذ در تَسؼِ حزفِ ایوِ ه زدیگ یهغلَة در وبرهٌذ ٍ دادى اعالػبت ٍ هؼلَهبت هَرد ًظز ثِ اٍ اًجبم ه یهْبرتْب

چزا وِ تَسؼِ حزفِ ای ثِ هؼٌبی رضذ هٌبثغ ثبلمَُ (. 1389)جوبل سادُ ٍ ّوىبراى،  ز ثبضذسبسهبى هَث یٍ ثْزُ ٍر طزفتیپ

هَجَد ٍ تَسؼِ سبختبر سبسهبى ثب استفبدُ اس ثزًبهِ ّبیی ّوچَى آهَسش است وِ هٌجز ثِ ثْزُ ٍری ثیطتز وبروٌبى در 

 یٍرٍ ثْزُ یتَاًذ ثز تَسؼِ حزفِ ا یه وِ شیً یگزید یزّبیاس جولِ هتغ(. 1388)حجبسی ٍ رستوی،  سبسهبى هی ضَد

در سبسهبى هَثزتز خَاّذ ثَد.  یزیبدگی حیغح یاست وِ ّوزاُ ثب رٍش ّببى هؼلوبً تیثِ هَفم لیثبضذ توب زگذاریتبث یسبسهبً

ٍ ادارُ آهَسش بى هؼلوبً یتَسؼِ حزفِ ا در تیثِ هَفم لیهحَر ٍ توب یزیبدگیًمص آهَسش  یپژٍّص ثِ ثزرس يیلذا در ا

 ضذُ است.پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد پزداختِ 
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ٍ ًْبد ّب ثِ دالیل فزاٍاى ثِ ػٌَاى ضزٍرتی اًىبر ًبپذیز پذیزفتهِ    در دًیبی در حبل تغییز وًٌَی آهَسش ٍ پژٍّص در سبسهبًْب

ٍارد  ضذُ است. تغییزات سزیغ ٍ ػویك ػلوی سجت ضذُ است وِ ّز اس چٌذ گبّی ًظزیهبت، تىٌیهه ّهب ٍ رٍضهْبی جذیهذی     

ػزغِ سًذگی ضَد لذا ثزای اداهِ حیبت ثِ ًبچبر ثبیذ آًبى را آهَخت ٍ ثزخی اس رٍش ّب ٍ سیستن ّهبی لهذیوی را وهِ وهبرآیی     

ثب ًیبسّبی جبهؼِ، پیطزفت ّبی ػلوی ٍ تغییزات في آٍری ّوهبٌّگی ٍ  هؼلوبًبى ًذارًذ، وٌبر ًْبد. ّز چِ داًص ٍ هْبرت ّبی 

درجِ اعویٌبى اس هَفمیت فزد ٍ سبسهبى ثبالتز هی رٍد. اسبس ثْسبسی سبسهبًی وهِ ثهِ ًهبم ّهبی     اًغجبق ثیطتزی داضتِ ثبضذ، 

دیگزی چَى تَسؼِ ٍ ثبلٌذگی سبسهبًی ًیش خَاًذُ ضذُ، ثْسبسی ًیزٍی اًسبًی است وِ ثِ غَرت آهَسضْبی ضوي خهذهت در  

 (.1386سبسهبى ّب اًجبم هی ضَد )ًیىَیی، 

سهبى ثِ ػٌَاى یىی اس وبروزدّبی هْن هذیزیت هٌبثغ اًسبًی، فزاّن آٍردى سهیٌِ ای اسهت وهِ   ّذف ًظبم آهَسش، ثِ سبسی سب

ثز اسبس آى تَاًبیی ّبی ثبلمَُ افزاد ثِ فؼل در آهذُ ٍ استؼذادّبی آًبى ضىَفب گزدد. ایي ّذف اس عزیهك ایجهبد فزغهت ّهبی     

را ثهب هحهیظ هتحهَل    هؼلوبًهبى  وِ اًغجبق ٍ سبسگبری  فزآیٌذی استهؼلوبًبى تحمك هی یبثذ. آهَسش هؼلوبًبى آهَسضی جْت 

هؼلوبًبى آهَسش دیذُ ًسجت ثِ هؼلوبًبى سبسهبًی ٍ در ًْبیت اًغجبق ثْتز سبسهبى را ثب هحیظ ثیزًٍی فزاّن هی آٍرد. در ًتیجِ 

ًطبى هیذٌّذ، اس آى جب وِ اس ایي ضبخػِ ثْزُ هٌذ ًیستٌذ ثِ تغییزات سبسهبًی ٍ ّن چٌیي تغییزات جبهؼِ آگبّبًِ تز ٍاوٌص 

آى ثستگی دارد، افزاد ههبّزتز ٍ آههَسش دیهذُ تهز     هؼلوبًبى وِ حیبت ٍ اداهِ سًذگی سبسهبى تب حذٍد سیبدی ثِ داًص ٍ هْبرت 

ًمص هَثزتزی در وبرآهذی ٍ ثْزُ ٍری سبسهبًی خَاٌّذ داضت. اس عزف دیگز آهَسش ثب افشایص هیشاى اعالػبت، داًص، هْهبرت  

تز ٍ هجْشتز هی وٌذ. ثِ عهَر ولهی در   ، آًبى را ثزای ایفبی ٍظبیف ٍ لجَل هسئَلیتْبی جذیذتز، آهبدُهؼلوبًبىّبی ّب ٍ لبثلیت 

اًذیطٌذ ٍ پیَستِ فؼبلیت ّبی آهَسضهی در آى در جزیهبى   خَد هیهؼلوبًبى ٍ هْبرت   سبسهبًی وِ ثِ رضذ ویفی ٍ ووی داًص

دٌّذ ٍ چگًَِ آهَختي ٍ ثِ وبر ثسهتي را ههی آهَسًهذ )رسهتِ همهذم،      افشایص هیّبی خَد را است افزاد ثِ عَر هستوز تَاًبیی

(. لذا ثِ ًظز هی رسذ وِ پژٍّص در راستبی ثزرسی ًمص آهَسش در تَسؼِ سبسهبى ّب آى ّن سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش 1389

 وِ اغلی تزیي سبسهبى وطَر در راستبی ول پیطزفت وطَر است، ضزٍرت ٍ اّویت خبغی دارد.

( ًیش در تحمیمی ثب ػٌَاى )راثغۀ ثیي سىَى داًص، یبدگیزی سبسهبًی ٍ ًَآٍری( ًتبیجی وِ یبفتٌذ ثهِ  2008ٍ ّوىبراى ) 1لیبئَ 

وِ سىَى داًص ثِ غَرت هیهبًجی ثهِ ٍاسهغۀ یهبدگیزی سهبسهبًی ثهز ًهَآٍری سهبسهبًی تهبثیز           ایي غَرت ثَد وِ: ًخست ایي

سهبى سىَى یبدگیزی ووتزی دارًذ یب سىَى تجزثِ ووتزی دارًهذ ػولىهزد یهبدگیزی    وِ، ٍلتی وِ اػضبی سب گذارد. دٍم ایي هی

ٍ  در ههذیزیتی  ػَاههل  ثهیي  دار ٍهؼٌی هثجت ارتجبط ٍجَد ثِ خَد درپژٍّص( 2008) آرٍىسبسهبًی ثْتز خَاّذ ضذ.   سهبسهبى 

 سهبسهبًی  تَجِ ٍ تفبٍت وٌذی، حسارسض حس تَاًذ هی سبسهبى در هذیزیتی ػَاهل درٍالغ است، ًوَدُ اضبرُ ای حزفِ تَسؼِ

 تػهوین  در ػوهل  آسادی ضهغلی،  ّهبی  تَاًبیی تْب، هْبر ثزای رضذ ّبیی فزغت ثب حوبیتْب ایي وِ سهبًی. ثزد ثبال وبروٌبى در را

ِ  گزدد، هی ّوزاُ است هستتز ای حزفِ در تَسؼِ وِ اثتىبرات وبرگیزی ثِ ٍ گیزی  رضهبیت  افهشایص  سهبسهبى  ثهزای  آى ًتیجه

ِ  ثْذاضهت  آههَسش،  وِ است ًوَدُ ثیبى خَد تحمیك ( در2010گبٍٍیب ). ثَد خَاّذ ای تَسؼِ حزفِ ٍ ضغلی  هشایهبی  ای، حزفه

 تَسؼِ. گزدد هی ًگزش ضغلی تغییز ٍثبػث است هَثز ای حزفِ تَسؼِ ثز هذیزیتی رفتبر ضخػی، درٍى رٍاثظ هبلی ٍ التػبدی،

 .است آًبى ثبلمَُ ّبی ظزفیت اس استفبدُ ٍالغ در وبروٌبى ای حزفِ

 

 

 

                                                           
1
 - Liao 
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 ريش ضىاسی -2

ٍ  ،اس لحبػ ًَع رٍش ،تحمیك حبضز اس لحبػ ّذف تحمیك اس ًَع وبرثزدی  یٍ ّهذف آى ثزرسه   ثبضهذ  یهه ّوجسهتگی   تَغهیفی 

اس لحهبػ رٍش گهزدآٍری    الهذ ههی ثبضهذ.    هؼلوبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبدی در تَسؼِ حزفِ ا توبیل ثِ هَفمیت

را هؼلوبى آهَسش پهزٍرش ضْزسهتبى    كیتحم يیا یجبهؼِ آهبر استزاتژی پیوبیطی هی ثبضذ. ك هَرد ًظز رٍش تحمیاعالػبت 

اًتخهبة   240ثزاثز  شیًفز است ٍ ثب استفبدُ اس جذٍل هَرگبى حجن ًوًَِ ً 700دٌّذ وِ تؼذاد آًْب ثزاثز  یه لیپبرس آثبد تطى

سٌجص  یثزاضذُ اًذ. اًتخبة  یآهبر ی جبهؼِ یاػضب يیسبدُ اس ث یفتػبد یزگی ًوًَِ ّب ثب استفبدُ اس رٍش ًوًَِ .ضذُ است

 زیه سهٌجص هتغ  یثزا شیٍ ًاست ( استفبدُ ضذُ 1391همذم ) ییثِ وبر رفتِ تَسظ ًىَ اس پزسطٌبهِهؼلوبًبى  تیثِ هَفم لیتوب

ثِ  ّبی پزسطٌبهِ ِی. ولتاس( استفبدُ ضذُ 1388) یٍ رستو یثِ وبر رفتِ تَسظ حجبس اس پزسطٌبهِهؼلوبى  یتَسؼِ حزفِ ا

ِ  ییرٍاثَدُ اًذ. هَافمن(  وبهالً)وبهالً هخبلفن تب  5تب  1 یّب ٌِیثب گش ىزتیل فیوبر رفتِ در پژٍّص اس ع ثهِ هٌظهَر    پزسطهٌبه

ٍ غبحت ًظهزاى اًجهبم    یيهتخػّػ یذ،اسبت یثب ًظز خَاّ یی،اػتجبر هحتَا یكٍ اّذاف تحم یتثِ هبّ ثب تَجِیطتز ٍ ث یٌبىاعو

پبیبیی پزسطٌبهِ ّب ًیهش ثهب اسهتفبدُ اس آلفهبی      .اجزا وست ًوَد یتپزسطٌبهِ ٍ اًجبم اغالحبت السم، لبثل ییذتأ سفت ٍ پس اگز

 یهك تحم یهي ا ثذست آهذًذ. در 0.76ٍ ثزای تَسؼِ حزفِ ای هؼلوبى  0.78وزًٍجبخ ثِ تزتیت ثزای پزسطٌبهِ توبیل ثِ هَفمیت 

 یاس ًزم افشارّب یآهبر یلٍ تحل یدادُ پزداس یاستفبدُ ضذُ است. ثزا یآهبر ّبی   اس رٍش یٍ استٌجبع یفیدر دٍ ثخص آهبر تَغ

SPSS19 استفبدُ ضذُ است 

 

 یافتٍ َای تحقیق -3

 يیژگی َای تًصیفی   - 3-1

 . ضاخص َای تًصیفی جمعیت ضىاختی1جديل

 درغذ فزاٍاًی جٌسیت

 47.9 115 هزد

 52.1 125 سى

 100 240 جوغ

 درغذ فزاٍاًی سي

 0 0 سبل 20سیز 

 20.8 50 سبل 30الی  20

 57.1 137 سبل 40الی  31

 19.2 46 سبل 50الی  41

 2.9 7 سبل ثِ ثبال 51

 100 240 جوغ

 درغذ فزاٍاًی تحػیالت

 4.6 11 ووتز اس لیسبًس

 80 192 لیسبًس

 15.4 37 فَق لیسبًس
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 0 0 دوتز

 100 240 جوغ

 درغذ فزاٍاًی سبثمِ وبر

 4.6 11 سبل 5وتز اس و

 28.8 69 سبل 10تب  5ثیي 

 35 84 سبل 15تب  10ثیي 

 31.7 76 سبل 15ثیص اس 

 100 240 جوغ

 

درغهذ( سى   52.1ًفهز )  125درغهذ( ههزد ٍ    47.9ًفهز )  115ًوًَِ آههبری  هؼلوبى فَق هطبّذُ هی ضَد وِ اس ثیي  در جذٍل

 50سبل سي ًذاضتِ اسهت،   20ًوًَِ آهبری ّیچىس سیز هؼلوبى ثیي  فَق هطبّذُ هی ضَد وِ اس در جذٍلّستٌذ. ّوچٌیي 

 50الهی   41درغهذ( ثهیي    19.2ًفز ) 46سبل،  40الی  31درغذ( ثیي  57.1ًفز ) 137سبل، 30الی  20درغذ( ثیي  20.8ًفز )

ًفهز   192اس لیسهبًس،  ًفهز ووتهز    11ًوًَهِ آههبری   هؼلوهبى  اس ثهیي   سبل سي داضتِ اًذ. 50ًفز ثبالی  7سبل داضتِ اًذ ٍ ًیش 

ًفهز   11ًوًَِ آهبری هؼلوبًبى ٍ اس ثیي  ًفز فَق لیسبًس ثَدُ اًذ ٍ ّیچىس ًیش دارای هذرن دوتزی ًجَدُ است. 37لیسبًس، 

سبل سبثمِ وبر  15ًفز ًیش ثیص اس  76سبل ٍ  15تب  10ًفز ثیي  84سبل،  10تب  5ًفز ثیي  69سبل سبثمِ داضتِ اًذ،  5ووتز اس 

  ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد را داضتِ اًذ.در آهَسش 

 . مدل رگرسیًن2جديل

 دٍرثیي ٍاتسَى ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی

685/0 469/0 467/0 13/2 

 T P ضزایت استبًذارد ضزایت غیز استبًذارد هتغیز پیص ثیي

B SE BETA 

913/0 همذار ثبثت  151/0  - 067/6  000/0  

686/0 ثِ هَفمیت توبیل  047/0  685/0  498/14  000/0  

 دٍرثیي ٍاتسَى ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی

52/0 27/0 267/0 16/2 

 T P ضزایت استبًذارد ضزایت غیز استبًذارد هتغیز پیص ثیي

B SE BETA 

876/1 همذار ثبثت  13/0  - 442/14  000/0  

ثِ اًؼغبف توبیل 

 وبر در یزیپذ

372/0  04/0  52/0  392/9  000/0  
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 دٍرثیي ٍاتسَى ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی

541/0 293/0 29/0 91/1 

 T P ضزایت استبًذارد ضزایت غیز استبًذارد هتغیز پیص ثیي

B SE BETA 

566/1 همذار ثبثت  154/0  - 195/10  000/0  

ثِ اًسجبم  لیتوب

 در وبر

464/0  047/0  541/0  93/9  000/0  

 دٍرثیي ٍاتسَى ضزیت تؼییي تؼذیل ضذُ ضزیت تؼییي ضزیت ّوجستگی

585/0 342/0 339/0 15/2 

 T P ضزایت استبًذارد ضزایت غیز استبًذارد هتغیز پیص ثیي

B SE BETA 

578/1 همذار ثبثت  137/0  - 556/11  000/0  

 ًَآٍریثِ  لیتوب

 در وبر

495/0  044/0  585/0  124/11  000/0  

 

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس  ای تَسؼِ حزفِ ٍتوبیل ثِ هَفمیت  عجك ًتبیج جذٍل فَق ضزیت ّوجستگی ثیي

لزار گیزد ػذم  5/2تب  5/1ٍاتسَى در ثبسُ لبثل لجَل  -چٌبًچِ آهبرُ دٍرثیي است. 469/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  685/0ثزاثز  آثبد

تَاى گفت وِ ػذم است، ثٌبثزایي هی 13/2ضَد. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهبرُ دٍرثیي ٍاتسَى ثزاثز یزفتِ هیّوجستگی ثیي خغبّب پذ

عجك ًتبیج جذٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌی داری خغبی آسهَى ووتز اس  ضَد.ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس  ای ر تَسؼِ حزفِدتوبیل ثِ هَفمیت است، ثٌبثزایي هیتَاى گفت وِ فزضیِ  01/0

اس تغییزات هزثَط ثِ  685/0توبیل ثِ هَفمیت ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى هیذّذ وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری آثبد ًمص 

 را پیص ثیٌی هی وٌذ. هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِ

آهَسش ٍ پزٍرش  هؼلوبى ای تَسؼِ حزفِ ٍ در وبر یزیثِ اًؼغبف پذتوبیل  ق ضزیت ّوجستگی ثیيعجك ًتبیج جذٍل فَ

تب  5/1ٍاتسَى در ثبسُ لبثل لجَل  -چٌبًچِ آهبرُ دٍرثیي است. 279/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  52/0ثزاثز  ضْزستبى پبرس آثبد

است، ثٌبثزایي  16/2ثِ ایٌىِ آهبرُ دٍرثیي ٍاتسَى ثزاثز  ضَد. ثب تَجِلزار گیزد ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی 5/2

عجك ًتبیج جذٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌی داری  ضَد.تَاى گفت وِ ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هیهی

هؼلوبًبى  یا در تَسؼِ حزفِ در وبر یزیثِ اًؼغبف پذتوبیل  است، ثٌبثزایي هیتَاى گفت وِ 01/0خغبی آسهَى ووتز اس 

ثِ توبیل ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى هیذّذ وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ًمص 

را پیص  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِاس تغییزات هزثَط ثِ  52/0 در وبر یزیاًؼغبف پذ

 ثیٌی هی وٌذ.
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هؼلوبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى  ای تَسؼِ حزفِ ٍ ثِ اًسجبم در وبرتوبیل  ضزیت ّوجستگی ثیيعجك ًتبیج جذٍل فَق 

لزار  5/2تب  5/1ٍاتسَى در ثبسُ لبثل لجَل  -چٌبًچِ آهبرُ دٍرثیي است. 293/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  541/0ثزاثز  پبرس آثبد

تَاى است، ثٌبثزایي هی 91/1ىِ آهبرُ دٍرثیي ٍاتسَى ثزاثز ضَد. ثب تَجِ ثِ ایٌگیزد ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی

عجك ًتبیج جذٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌی داری خغبی  ضَد.گفت وِ ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی

ش ٍ پزٍرش هؼلوبى آهَس ای در تَسؼِ حزفِ ثِ اًسجبم در وبرتوبیل است، ثٌبثزایي هیتَاى گفت وِ  01/0آسهَى ووتز اس 

 ثِ اًسجبم در وبرتوبیل ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى هیذّذ وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری ضْزستبى پبرس آثبد ًمص 

 را پیص ثیٌی هی وٌذ. هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِاس تغییزات هزثَط ثِ  541/0

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى  ای تَسؼِ حزفِ ٍ در وبر ًَآٍریثِ یل توب عجك ًتبیج جذٍل فَق ضزیت ّوجستگی ثیي

لزار  5/2تب  5/1ٍاتسَى در ثبسُ لبثل لجَل  -چٌبًچِ آهبرُ دٍرثیي است. 342/0ٍ ضزیت تؼییي ثزاثز  585/0ثزاثز  پبرس آثبد

تَاى است، ثٌبثزایي هی 15/2تسَى ثزاثز ضَد. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ آهبرُ دٍرثیي ٍاگیزد ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی

عجك ًتبیج جذٍل فَق ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌی داری خغبی  ضَد.گفت وِ ػذم ّوجستگی ثیي خغبّب پذیزفتِ هی

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش  ای در تَسؼِ حزفِ در وبر ًَآٍریثِ توبیل است، ثٌبثزایي هیتَاى گفت وِ  01/0آسهَى ووتز اس 

 در وبر ًَآٍریثِ توبیل ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى هیذّذ وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری ى پبرس آثبد ًمص ضْزستب

 را پیص ثیٌی هی وٌذ. هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِاس تغییزات هزثَط ثِ  585/0

 

 بحث ي وتیجٍ گیری -4

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزسهتبى پهبرس آثهبد ًمهص      ای در تَسؼِ حزفِ در وبر یزیپذثِ اًؼغبف توبیل در راثغِ ثب فزضیِ 

عجك ًتبیج ثِ دست آهذُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىهِ سهغح هؼٌهبداری خغهبی آسههَى ثهزای سهغح        د ٍ دار)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری 

در  در وهبر  یزیثِ اًؼغبف پهذ توبیل  َد ٍثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ ایي فزضیِ تبییذ هی ضاست،  01/0ووتز اس  99/0اعویٌبى 

ّوچٌهیي ضهزیت ثتهب     دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌهی داری  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ًمص  ای تَسؼِ حزفِ

هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزسهتبى   ای تَسؼِ حزفِاس تغییزات هزثَط ثِ  52/0 در وبر یزیثِ اًؼغبف پذتوبیل ًطبى داد وِ 

 را پیص ثیٌی هی وٌذ. رس آثبدپب

)تهبثیز(  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پهبرس آثهبد ًمهص     ای در تَسؼِ حزفِ ثِ اًسجبم در وبرتوبیل در راثغِ ثب فزضیِ 

عجك ًتبیج ثِ دست آهذُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌبداری خغهبی آسههَى ثهزای سهغح اعویٌهبى      ٍ  داردهثجت ٍ هؼٌی داری 

ِ   ثِ اًسجبم در وبرتوبیل  ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ ایي فزضیِ تبییذ هی ضَد ٍاست،  01/0س ووتز ا 99/0  ای در تَسهؼِ حزفه

توبیهل  ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى داد وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ًمص 

را پهیص ثیٌهی    هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای سؼِ حزفِتَاس تغییزات هزثَط ثِ  541/0 ثِ اًسجبم در وبر

 هی وٌذ.

)تهبثیز(  هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پهبرس آثهبد ًمهص     ای در تَسؼِ حزفِ در وبر ًَآٍریثِ توبیل در راثغِ ثب فزضیِ 

بداری خغهبی آسههَى ثهزای سهغح اعویٌهبى      عجك ًتبیج ثِ دست آهذُ ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سغح هؼٌٍ  داردهثجت ٍ هؼٌی داری 

ِ  در وبر ًَآٍریثِ توبیل ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ است،  01/0ووتز اس  99/0 هؼلوهبى آههَسش ٍ پهزٍرش     ای در تَسؼِ حزفه

اس  585/0 در وبر ًَآٍریثِ توبیل ّوچٌیي ضزیت ثتب ًطبى داد وِ  دارد.)تبثیز( هثجت ٍ هؼٌی داری ضْزستبى پبرس آثبد ًمص 

 را پیص ثیٌی هی وٌذ. هؼلوبًبى آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرس آثبد ای تَسؼِ حزفِغییزات هزثَط ثِ ت
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ثهب   یٌه یث صیثیطتزیي تَاى په ًطبى داد وِ « تیثِ هَفم لیتوب»هتغیز اثؼبد  چٌذ هتغیزُ َىیرگزس لیتحلّوچٌیي در راثغِ ثب 

ثهب  « توبیل ثِ اًؼغبف پذیزی در وهبر »هی ثبضذ ٍ ثؼذ اس آى اثؼبد « توبیل ثِ ًَآٍری در وبر»ؼذ هزثَط ثِ ثُ  342/0ضزیت ثتبی 

 صیتهَاى په   زُیه چٌهذ هتغ  َىیرگزس لیدر تحلوِ  228/0ثب ضزیت ثتبی « توبیل ثِ اًسجبم در وبر»ٍ ثُؼذ  287/0ضزیت ثتبی 

 ذ.ًرا دارآثبد  آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرسهؼلوبًبى ای تَسؼِ حزفِیؼٌی ٍاثستِ  زیهتغ یٌیث

ِ  آثبد  آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرسهذیزاى ٍ ثزًبهِ ریشاى هی تَاى گفت وِ  ثٌبثزایي ریهشی ٍ ههذیزیت   -هی تَاًٌذ ثهب ثزًبهه

ثِ داضهتي اًسهجبم در    لیتوب، در وبر یزیثِ داضتي اًؼغبف پذ لیتوب»ٍ اثؼبد آى اس جولِ « توبیل ثِ هَفمیت»غحیح ٍ تَسؼِ 

آهَسش ٍ هذیزاى ضبى تبثیز گذار ثبضٌذ. ّوچٌیي هؼلوبًبى در ًْبیت ثز تَسؼِ حزفِ ای « وبردر  یثِ داضتي ًَآٍر لیتوبٍ  وبر

« در وهبر  یزیثهِ داضهتي اًؼغهبف پهذ     لیتوب»هی تَاًٌذ ثب ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت غحیح ٍ تَسؼِ آثبد  پزٍرش ضْزستبى پبرس

ههی تَاًٌهذ ثهب    آثهبد   آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرساى هذیزضبى در ًْبیت ثز تَسؼِ حزفِ ای آًْب تبثیز گذار ثبضٌذ. هؼلوبى 

ضبى در ًْبیت ثز تَسؼِ حزفِ ای آًْب تبثیز هؼلوبًبى « ثِ داضتي اًسجبم در وبر لیتوب»ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت غحیح ٍ تَسؼِ 

 لیه توبٍ »ح ٍ تَسهؼِ  هی تَاًٌذ ثب ثزًبهِ ریشی ٍ هذیزیت غحیآثبد  آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى پبرسٍ ًیش هذیزاى گذار ثبضٌذ 

 ضبى در ًْبیت ثز تَسؼِ حزفِ ای آًْب تبثیز گذار ثبضٌذ.هؼلوبًبى « در وبر یثِ داضتي ًَآٍر
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