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 چکیدُ

خبهؼِ هضیت ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ثَد.  کؼت ثب تدبسی ؽَّ ّذف اص یي تحقیق ثشسػی ساثطِ

ًفش اص کبسکٌبى ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ثَد تؼذاد ًوًَِ ثب اػتفبدُ اص فشهَل کَکشاى  113آهبسی تحقیق 

دُ ؿذ ٍ ثِ هٌظَس ػٌدؾ هضیت سقبثتی اص ًفش ثِ دػت آهذ. ثشای ػٌدؾ َّؽ تدبسی اص پشػـٌبهِ هحقق ػبختِ اػتفب 87

تي اص اػبتیذ ٍ صبحت ًظش سؿتِ هذیشیت تبییذ ؿذ ٍ  7( اػتفبدُ ؿذ. سٍایی پشػـٌبهِ تَػط 1390پشػـٌبهِ حؼیٌی )

ثِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص آصهَى ثِ دػت آهذ.  86/0ٍ  88/0پبیبیی پشػـٌبهِ ّب ثب آلفبی کشًٍجبخ ثِ تشتیت 

اػویشًَف ٍ ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت. ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت سقبثتی  -ٍفکَلوَگش

 (. P=01/0اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد داسد ) ثبًک تَػؼِ تؼبٍىؿؼت 

 

 َّؽ تدبسی، هضیت سقبثتی، ثبًک تَػؼِ تؼبٍى. ّای كلیدی: ٍاشُ
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 هقدهِ
 

 دس کٌبس پَلی ٍاػطِ هٌبثغ ػٌَاى ثِ ّب ثبًک صیشا ؿَد، هی هحؼَة اقتصبدی ّش ّبی ثخؾ ْوتشیيه اص یکی ثبًکذاسی صٌؼت

 داؿتي ثخؾ اختیبس دس ثب ّب ثبًک .(1390ؿًَذ )فشؿبدهْش ٍ دیگشاى،  هی ؿوشدُ هبلی ثبصاسّبی اصلی اسکبى اص ثیوِ ٍ ثَسع

 اقتصبدی ٍ هٌبػجبت سٍاثط تٌظین دس ٍ ًوَدُ ایفب قتصبدیا ًظبم دس ٍ هْوی حؼبع ثؼیبس ًقؾ خبهؼِ، ًقذیٌگی اص ای ػوذُ

 تَػؼِ ػذم دلیل ثِ صیشا اػت، ثشخَسداس ثیـتشی اص اّویت ایشاى اقتصبد دس (. ثبًکذاسی1391داسًذ )ًدف،  ثؼضایی تأثیش خبهؼِ،

 دس .(1390شؿبدهْش ٍ دیگشاى، ثبؿٌذ )ف هی هذت ثلٌذ هبلی تأهیي ػْذُ داس کِ ّؼتٌذ ثبًکْب ایي ػول دس ػشهبیِ، ثبصاس الصم

 ًیض ٍ ثضسگ هقیبػی دس ّبی دٍلتی ثبًک خصَصی ػبصی اخشای ٍ دٍلت ػبصی کَچک اص حوبیت ػیبػت دلیل ثِ گزؿتِ دِّ

اػت )ًظشیبى ٍ  کشدُ تدشثِ اؽ سقبثتی ؿشایط سا دس هؼٌبداسی تغییشات کـَس ثبًکذاسی صٌؼت خصَصی، ّبی ثبًک تأػیغ

 ي هیبى ثبًکْبیی هی تَاًٌذ ثِ حیبت خَد اداهِ دٌّذ کِ داسای تَاى سقبثتی ثبالیی ثبؿٌذ.(. دس ای1392دیگشاى، 

اهشٍصُ، کؼت هضیت سقبثتی دس ػبصهبًْبی خذهبت تدبسی یکی اص ٍظبیف اصلی هذیشاى ثِ حؼبة هی آیذ صیشا آًْب ًیبصهٌذ پیذا  

 سقبثتی هضیت. (2001، 2؛ یَ ٍ دیبى 2012ٍ ّوکبساى،  1کشدى ساّی ثشای تحَیل اسصؽ ثشتش ثِ هـتشیبى خَد هی ثبؿٌذ )یپ

صذسی )ػبصد  هی قبدس سقجب اص ثْتش ػولکشدی دادى ًـبى ثِ سا ؿشکت ّوَاسُ کِ اػت ّبیی تَاًوٌذی یب ػَاهل هدوَػِ ؿبهل

 اص تش هَفق ثؼیبس سا ػبصهبى سقبثتی هحیط یک دس کِ اػت ػَاهلی اص تشکیجی یب ػبهل سقبثتی هضیت ػجبستی، ثِ(. 2001، 3ٍ لغ

 هضیت ثِ دػتیبثی ثشای ایي ثٌبثش(. 1999، 4ثبسًی)کٌٌذ  تقلیذ آى اص ساحتی ثِ تَاًٌذ ًوی سقجب ٍ ًوبیذ هی ّب ػبصهبى ػبیش

، 5اپل ثبم) دّذ قشاس تَخِ هَسد سا داخلی ّبی تَاًوٌذی ّن ٍ کٌذ تَخِ خَد خبسخی هَقؼیت ثِ ثبیذ ّن ػبصهبى یک سقبثتی،

ؿَد. ثِ  هی سفغ تدبسی َّؽ ساّکبس ػبصی پیبدُ ثب ؿًَذ هی هَاخِ آى ثب هبلی هَػؼبت کِ هـکالتی ثیـتش حل ساُ. (2000

ثْتش  فْن هٌظَس ثِ تحلیلی ّبی قبثلیت ٍ کٌذ هی ادغبم دس ّن سا گًَبگَى هٌبثغ ّبی دادُ تدبسی َّؽ ثیبى، تشیي ػبدُ

(. 1389کٌذ )هیشاثی ٍ دیگشاى،  هی فشاّن سا کبس ٍ کؼت ػولیبت ثِ تش ٍػیغ دیذ ثِ دػتیبثی ٍ سیؼک ٍ ثبصاسّب هـتشیبى،

 هْیبکشدى ٍ تحلیل رخیشُ، آٍسی، خوغ ثشای ّبیی ٍ تکٌَلَطی کبسثشدی ّبی ثشًبهِ اص ثضسگ ی هدوَػِ یک تدبسی َّؽ

، 6ؿذ )هبسیؼکبلثب هی تدبسی دس َّؽ هْن فبکتَس یک کبٍی دادُ ٍ ثبؿذ هی ثْتش گیشی تصوین ثشای ّب دادُ ثِ دػتشػی

2010.) 

دس تْشاى قشاس  ثبًک ّبی تخصصی دٍلتی فؼبل دس ایشاى اػت. اداسات هشکضی ٍ ػشپشػتی ایي ثبًک تَػؼِ تؼبٍى یکی اص ثبًک

دس ایي هَقؼیت کِ ثبًک ّبی خصَصی ٍاسد ػشصِ فؼبلیت ؿذُ  .اًذ پشاکٌذُ داسًذ ٍ ؿؼت آى دس تْشاى ٍ ػبیش ؿْشّبی ایشاى

اًذ، ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثِ هٌظَس کؼت هضیت سقبثتی ثبیؼتی ثِ فکش اػتفبدُ اص اػتشاتظی ّب ٍ ساّکبسّبیی ثبؿٌذ تب ثتَاًٌذ دس 

ثشسػی قشاس هی گیشد َّؽ تدبسی هی ثبؿذ، فضبی سقبثتی اهشٍصُ پبثشخب ثبؿٌذ، یکی اص ساّکبسّبیی کِ دس ایي تحقیق هَسد 

هضیت ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى  کؼت ثب تدبسی َّؽ ثشسػی ساثطِثٌبثشایي ّذف اصلی اص اًدبم ایي تحقیق 

 هی ثبؿذ. غشثی

 

 رٍش تحقیق

هؼِ آهبسی ایي تحقیق ّوجؼتگی هی ثبؿذ. ٍ اص لحبظ ّذف کبسثشدی هی ثبؿذ. خب -سٍؽ تحقیق ایي پظٍّؾ اص ًَع تَصیفی

ًفش هی ثبؿذ. اص ثیي خبهؼِ آهبسی، طجق  113کبسکٌبى ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ثَدًذ کِ تؼذاد آًْب 

                                                           
1

 -  Yep  
2
 -Yu & Dean  

3
 - Sadri & Lees 

4
 - Barney 

5
 - Appelbaum 

6
- Mariscal 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
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ًفش اص طشیق سٍؽ ًوًَِ گیشی خَؿِ ای تصبدفی ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسی  87دسصذ، تؼذاد  5فشهَل کَکشاى دس ػطح خطبی 

دؾ َّؽ تدبسی اص پشػـٌبهِ هحقق ػبختِ اػتفبدُ ؿذ ٍ ثِ هٌظَس ػٌدؾ هضیت سقبثتی اص اًتخبة ؿذًذ. ثشای ػٌ

تي اص اػبتیذ ٍ صبحت ًظش سؿتِ هذیشیت تبییذ ؿذ ٍ پبیبیی  7( اػتفبدُ ؿذ. سٍایی پشػـٌبهِ تَػط 1390پشػـٌبهِ حؼیٌی )

 -َس تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص آصهَى کَلوَگشٍفثِ هٌظثِ دػت آهذ.  86/0ٍ  88/0پشػـٌبهِ ّب ثب آلفبی کشًٍجبخ ثِ تشتیت 

 اػویشًَف ٍ ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 یافتِ ّا

 ًبپبساهتشی ، آصهَىفشضیبتقجل اص اخشای آصهَى  اثتذاثِ ثشسػی آصهَى فشضیبت تحقیق هی پشداصین. دس ایي قؼوت 

 ًشهبل ثَدى دادُ ّب دس هتغیشغیش ًتبیح ایي آصهَى حبکی اص  .ا ؿذاػویشًف ثشای تؼییي ًشهبل ثَدى دادُ ّب اخش -کَلوَگشٍف

 (.1ثَد )خذٍل هَسد هطبلؼِ  ّبی

 اسویرًف برای هتغیر ّای پصٍّش –( آزهَى كَلوَگرٍف 1جدٍل )

 ػطح هؼٌی داسی Z تؼذاد ًوًَِ هتغیش

 0566/0 877/1 87 َّؽ تدبسی

 059/0 764/3 87 هضیت سقبثتی

 064/0 451/3 87 هضیت هـَْد

 068/0 651/6 87 هضیت پبیذاس

 085/0 42/2 87 هضیت پَیب

 072/0 841/2 87 هضیت هتدبًغ

 0624/0 765/2 87 هضیت هشکت

 

هی ثبؿذ، پغ توبهی هتغییش ّب  05/0اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی هتغییش ّبی هَسد ثشسػی کَچکتش اص  1ثب تَخِ ثِ خذٍل 

 ْت ثشای تحلیل دادُ ّب اص آصهَى ًب پبساهتشیک اػپیشهي اػتفبدُ هی ؿَد.غیش ًشهبل هی ثبؿٌذ ثِ ّویي خ

 

 بررسی ٍ تحلیل فرضیات تحقیق

 ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت سقبثتی دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد داسد.فرضیِ اصلی: 

 

 ( رابطِ ی بیي َّش تجاری ٍ هسیت رقابتی2جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک هتغیش پیـجیي فشضیِ

*351/0 هضیت سقبثتی َّؽ تدبسی فشضیِ اصلی
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 05/0ّوجؼتگی دس ػطح  *

هی ثبؿذ ٍ  351/0، دس فشضیِ ی اصلی تحقیق ضشیت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت سقبثتی 2ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل 

هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ هی گیشین  05/0ػطح هؼٌی داسی 

 کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت سقبثتی ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. 
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ِ ٍخَد ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هـَْد دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطفرضیِ فرعی اٍل: 

 داسد.

 ( رابطِ ی بیي َّش تجاری ٍ هسیت هشَْد3جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک هتغیش پیـجیي فشضیِ

**325/0 هضیت هـَْد َّؽ تدبسی فشضیِ فشػی اٍل
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 01/0ّوجؼتگی دس ػطح  **

هی  325/0ت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت هـَْد ، دس فشضیِ ی فشػی اٍل تحقیق، ضشی3ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل 

هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ  01/0ثبؿذ ٍ ػطح هؼٌی داسی 

 هی گیشین کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت هـَْد ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. 

دبسی ٍ هضیت پبیذاس دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد ثیي کبسثشد َّؽ تفرضیِ فرعی دٍم: 

 داسد.

 ( رابطِ ی بیي َّش تجاری ٍ هسیت پایدار4جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک ثیي هتغیش پیؾ فشضیِ

**324/0 هضیت پبیذاس َّؽ تدبسی فشضیِ فشػی دٍم
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 01/0ّوجؼتگی دس ػطح  **

هی ثبؿذ  324/0، دس فشضیِ ی فشػی دٍم تحقیق، ضشیت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت پبیذاس 4ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل 

هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ هی  01/0ٍ ػطح هؼٌی داسی 

 َّؽ تدبسی ٍ هضیت پبیذاس ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. گیشین کِ ثیي 

ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت پَیب دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد فرضیِ فرعی سَم: 

 داسد.

 ( رابطِ ی بیي َّش تجاری ٍ هسیت پَیا5جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک هتغیش پیـجیي فشضیِ

**361/0 هضیت پَیب َّؽ تدبسی فشضیِ فشػی ػَم
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 01/0ّوجؼتگی دس ػطح  **

هی ثبؿذ ٍ  361/0، دس فشضیِ ی فشػی ػَم تحقیق، ضشیت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت پَیب 5ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل 

ی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ هی گیشین هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌ 01/0ػطح هؼٌی داسی 

 کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت پَیب ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. 

ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هتدبًغ دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ فرضیِ فرعی چْارم: 

 ٍخَد داسد.

 َّش تجاری ٍ هسیت هتجاًس ( رابطِ ی بیي6جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک هتغیش پیـجیي فشضیِ

**291/0 هضیت هتدبًغ َّؽ تدبسی فشضیِ فشػی چْبسم
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 01/0ّوجؼتگی دس ػطح  **

هی  291/0ضیت هتدبًغ ، دس فشضیِ ی فشػی چْبسم تحقیق، ضشیت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ ه6ثب تَخِ ثِ ًتبیح خذٍل 

هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ  01/0ثبؿذ ٍ ػطح هؼٌی داسی 

 هی گیشین کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت هتدبًغ ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد داسد. 
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ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هشکت دس ؿؼت فرضیِ فرعی پٌجن: 

 داسد.

 ( رابطِ ی بیي َّش تجاری ٍ هسیت هركب7جدٍل )

 ػطح هؼٌبداسی ضشیت ّوجؼتگی هتغیش هالک هتغیش پیـجیي فشضیِ

**387/0 هضیت هشکت َّؽ تدبسی فشضیِ فشػی پٌدن
 000/0 

 هؼٌی داس اػت 01/0ّوجؼتگی دس ػطح  **

هی  387/0، دس فشضیِ ی فشػی پٌدن تحقیق، ضشیت ّوجؼتگی ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت هشکت 7یح خذٍل ثب تَخِ ثِ ًتب

هی ثبؿذ ٍ اص آًدبیی کِ ػطح هؼٌی داسی اص ػطح هقذاس خطب کَچکتش هی ثبؿذ پغ ًتیدِ  01/0ثبؿذ ٍ ػطح هؼٌی داسی 

 داسد.  هی گیشین کِ ثیي َّؽ تدبسی ٍ هضیت هشکت ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی داسی ٍخَد

 

 بحث ٍ ًتیجِ گیری

ًتبیح ًـبى هضیت ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ثَد.  کؼت ثب تدبسی َّؽ ّذف اص یي تحقیق ثشسػی ساثطِ

داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت سقبثتی دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ٍخَد داسد. ایي ثذاى 

ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت سقبثتی ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی هی گشدد. ٍ ایي ثب  هؼٌبػت کِ

( ّوبٌّگ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى 1392( ٍ  هؼوبسی ٍ ّوکبساى )1389) دیگشاى ٍ هیشاثییبفتِ ّبی 

 ٍ اص ایي طشیق هضیت سقبثتی ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ. ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى دٌّذ

ّوچٌیي ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هـَْد دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ 

تَػؼِ تؼبٍى  هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ایي ثذاى هؼٌبػت کِ ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت هـَْد ثبًک

اػتبى آرسثبیدبى غشثی هی گشدد. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى دٌّذ ٍ اص 

 ایي طشیق هضیت هـَْد ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ.

اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ ّوچٌیي ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت پبیذاس دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى 

هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ایي ثذاى هؼٌبػت کِ ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت پبیذاس ثبًک تَػؼِ تؼبٍى 

اػتبى آرسثبیدبى غشثی هی گشدد. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى دٌّذ ٍ اص 

 ق هضیت پبیذاس ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ.ایي طشی

ّوچٌیي ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت پَیب دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ 

 هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ایي ثذاى هؼٌبػت کِ ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت پَیب دس ثبًک تَػؼِ تؼبٍى

اػتبى آرسثبیدبى غشثی هی گشدد. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى دٌّذ ٍ اص 

 ایي طشیق هضیت پبیذاس ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ.

یدبى غشثی ّوچٌیي ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هتدبًغ دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثب

ساثطِ هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ایي ثذاى هؼٌبػت کِ ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت هتدبًغ ثبًک تَػؼِ 

تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی هی گشدد. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى 

 ًغ ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ.دٌّذ ٍ اص ایي طشیق هضیت هتدب

ّوچٌیي ًتبیح ًـبى داد کِ ثیي کبسثشد َّؽ تدبسی ٍ هضیت هشکت دس ؿؼت ثبًک تَػؼِ تؼبٍى اػتبى آرسثبیدبى غشثی ساثطِ 

هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. ایي ثذاى هؼٌبػت کِ ثِ کبسگیشی َّؽ تدبسی ثبػث افضایؾ هضیت هشکت دس ثبًک تَػؼِ تؼبٍى 

بیدبى غشثی هی گشدد. ثٌبثشایي هذیشاى ثبًک تَػؼِ تؼبٍى ثبیؼتی ثِ اػتفبدُ اص َّؽ تدبسی تَخِ ًـبى دٌّذ ٍ اص اػتبى آرسث

 ایي طشیق هضیت هشکت ثبًک خَد سا ثْجَد ثخـٌذ.
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