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سَرپزایش ضدى اس زرسی رابطِ بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد ٍ ب 

 سَد

 

 2، هْدی کزیوی تبزیشی1لیال لٌبزی 

 ًَیسٌسُ هسَل(فبضؽ التحصیل وبضضٌبسی اضضس ضضتِ حسبثساضی ، زاًطگبُ آظاز اضان ، اضان ، ایطاى .) 1

 هطثی ، زاًطىسُ هسیطیت ٍ حسبثساضی ، زاًطگبُ آظاز اضان ، اضان ، ایطاى.2

 

  :دُیچك

آٍضی زض هَفمینت   ثبضنٌس. اهینس ًمنص ضنگفت     ّبی افطازی است وِ زاضای َّش ّیجبًی ثبالیی هی ذَش ثیٌی ٍ اهیس اظ ٍیژگی

پطزاظز ثِ ًحَ چطوگیطی ٍاثستِ ثِ هیعاى  ت ٍ وبض تجبضی هیای ّط وس وِ ثِ وس تجبضی ٍ هسیطیتی افطاز زاضز ٍ ظًسگی حطفِ

زض ایي تحمیك ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ٍ سَضپطایع ضنسى اظ سنَز    اٍست. ٍ لصاذَش ثیٌی 

ثطای آظهَى فطضیبت تحمیك  وِ فطضیِ هططح گطزیس ّطتض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتِ ضس ثطای ضسیسى ثِ ایي ّسف ز

ضطوت اظ ضطوت ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَنِ گینطی سیسنتوبتیه     97زازُ ّبی  

ثطای اًجبم آظهَى آهبضی ثِ صَضت ضگطسیَى چٌس گبًِ  1392تب  1388ّسفوٌس ثطگعیسُ ٍ اظ زازُ ّبی زٍضُ ظهبًی ثیي سبلْبی 

 هَضز استفبزُ لطاض گطفت . 17ًسرِ  SPSSض زض ًطم افعا

ًتبیج حبصلِ ًطبى زٌّسُ ایي اهط هی ثبضس وِ ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثنبال ٍ پنبییي   

سنَز  اظٍ زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبال ٍ پبییي ضاثطِ هؼٌی زاضی ثِ صَضت هؼىَس ٍ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ٍ پبییي ٍ زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبال ٍ پبییي ضاثطِ ای ثِ صَضت هستمین ٍجَز زاضز.   

 

 سَضپطایع ضسى اظ سَزذَش ثیٌی هسیطیت ، ّوَاضسبظی سَز ، :  ٍاصگاى کلیدی
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 همدهِ

وٌٌنس اػنن اظ    ظیبثی ػولىطز ضطوتْب تَجِ ذبصی زاضتِ ٍ آًْب ضا هْن تلمنی هنی  ّبی هرتلف ثِ زالیل هتفبٍت ثِ هسئلِ اض گطٍُ

ّب ٍ اػتجبضزٌّسگبى ٍ ... ٍ ّوچٌیي هؼیبضّبی هرتلفی ثطای اضظیبثی ػولىنطز ٍجنَز    گصاضاى زٍلت، ثبًه هبلىبى، هسیطیت، سطهبیِ

ولىطز ثبضٌس. اطالػبت هَضز ًیبظ ثطای ایني هؼیبضّنب   تَاًٌس هؼیبضّبی هٌبسجی ثطای اضظیبثی ػ زاضز وِ ّط وسام زض جبیگبُ ذَز هی

آیس وِ ّط وسام ثِ ًَػی زاضای هحبسي  زست هی ّبی هبلی )حسبثساضی(، التصبز، ثبظاض آظاز ٍ یب تطویجی اظ آًْب ثِ  اظ ططیك صَضت

 ٍ هؼبیت هرتلفی ّستٌس.  

ٍ... ّوگی ثط سَز حسنبثساضی هتىنی اًنس ٍ زض ػنیي      ROA   ،ROI  ،EPSاظ آًجب وِ هؼیبضّبی اضظیبثی سٌتی ػولىطز ًظیط 

حبل سَز ذبلص ذَز زاضای اثْبهبت ظیبزی اظ جولِ، اهىبى ّوَاضسبظی سَز تَسط هسیطیت ضطوت ثِ هٌظنَض  وسنت پنبزاش    

ٍ  ّب زض هحبسجِ سَز حسبثساضی هبًٌس ثطآٍضز ّعیٌِ هطبلجنبت هطنىَن   ثیطتط، استفبزُ اظ ثطآٍضزّب ٍ ترویي ػینت   الَصنَل ٍ ... 

ی اسنت. لنصا هنَضز اًتظنبض اسنت ونِ       اضّبی هَضز لجنَل حسنبثس   زیگط اجبظُ استفبزُ اذتیبضی ثِ هسیطیت ثطای استفبزُ اظ ضٍش

تحت تبثیط ذَش ثیٌی هسیطیت لطاض  سَضپطایع ضسى اظ سَززستىبضی زض سَز حسبثساضی یب ّوبى ّوَاض سبظی سَز ٍ ّوچٌیي 

 گیطز.

 سَضپطایع ضسى اظ سنَز ب ثطضسی ًوبیین وِ آیب ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ٍ حبل زضایي تحمیك زض ًظط زاضین ت

  ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟

ّوَاضسبظی سَز یه ّسف ضٍضي زاضز ٍ آى ایجبز جطیبى ضضس ثبثت زض سَز است. ٍجَز ایي ًَع زسنتىبضی ًیبظهٌنس آى اسنت    

یط الظم ضا ثطای هٌظن وطزى جطیبًْب زض ٌّگبم ًیبظ تنبهیي وٌنس. ثنِ طنَض ولنی      وِ ضطوت سَز ظیبزی زاضتِ ثبضس تب ثتَاًس شذب

ّسف آى، وبّص تغییطات سَز است. هحممبى ّوَاضسبظی سَز اظ ایي ثبٍض تجؼیت هی وٌٌس وِ اػضبی ثبظاض ثب جطیبى ثبثت سنَز  

 (.7، 1389گوطاُ هننی ضًَس )اثطاّیویبى،

   پطسص ّبی ظیط هی ثبضین:زض ایي تحمیك هب ثِ زًجبل پبسد گَیی ثِ 

 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟ ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَزآیب ثیي  .1

 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟ ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَزآیب ثیي  .2

زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجنَز   ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز آیب ثیي  .3

 زاضز؟ 

زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجنَز  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  آیب ثیي  .4

 زاضز؟ 

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟ ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَزآیب ثیي  .5

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز آیب ثیي  .6

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟ ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  آیب ثیي  .7

  بییي ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز؟زض ضطوتْبی ثب فطٍش پثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز   ذَشآیب ثیي  .8

ّوَاض سبظی سَز ثِ ػٌَاى وبّص آگبّبًِ ًَسبًبت سطح سَز تؼطیف هی ضَز ثِ گًَِ ای وِ سَز ضطوت ػبزی ثِ ًظط ثطسس. 

هسیطاى ثِ زالیل هرتلفی سَز ضا ّوَاض هی وٌٌس ، یىی اظ اّساف اصلی زض ّوَاض سبظی سَز ایجبز یه جطیبى ثب ثجبت تط ثِ 

تط هی ثبضس. جطیبى سَز ثب ثجب ت تط هی تَاًس ثِ ػٌَاى ضیسه پبییي تط زضن ضَز هٌظَض پطتیجبًی اظ سطح سَز پطزاذتی ثبال

وِ هٌجط ثِ لیوت سْبم ثبالتط ٍ ّعیٌِ ّبی استمطاض پبییي تط هی گطزز. ّسف زیگط ّوَاض سبظی سَز توبیل هسیطیت ٍاحس 

زلیل افعایص ثجبت سَز ٍ وبّص  تجبضی ثطای افعایص لسضت پیص ثیٌی سطهبیِ گصاضاى ٍ وبّص ضیسه ضطوت هی ثبضس. ثِ

ًَسبًبت آى سطهبیِ گصاضاى هی تَاًٌس پیص ثیٌی زلیك تطی اظ سَزّبی آتی زاضتِ ثبضٌس. اظ اّساف زیگط ّوَاض سبظی سَز هی 

ٍ ّوچٌیي زض ثبال تَاى ثِ هالحظبت ّعیٌِ ّبی سیبسی ، هبلیبت ٍ لطاض زازّبی ثسّی اضبضُ ًوَز. ثب تَجِ ثِ هطبلت شوط ضسُ 
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ثب ػٌَاى تبثیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثط ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب وِ   2014زض سبل  1حمیك وطیستیب ثَهيت

ٍی زض ایي تحمیك زٍ فطضیِ ثب ایي هضوَى وِ ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ٍ سَضپطایع ضسى اظ سَز ضاثطِ 

اض زاز ٍ  ًتبیج حبصل اظ تحمیك ٍی ًطبى زٌّسُ ایي هطلت هی ثبضس وِ ثیي  ٍجَز زاضز هططح ٍ هَضز ثطضسی ٍ آظهَى لط

؛ ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ٍ سَضپطایع ضسى اظ سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز 

ٍ ثطای آًىِ  ضاثطِ زاضزطایع ضسى سَز ّوَاضسبظی سَز ٍ سَضپ ثبهب ضا ثط ایي زاضت وِ ثطضسی ًوبیین ذَش ثیٌی هسیطیت پس 

ًتبیج اظ زضجِ اتىبی ثبالتطی ثطذَضزاض ثبضس اظ زٍ هتغیط تؼسیل گط ثبظزّی زاضاییْب ٍ فطٍش ضطوت ًیع استفبزُ گطزیس ٍ 

 فطضیبت تحمیك ثِ صَضت ظیط ثیبى گطزیسًس:

 ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ْبثب ثبظزّی ثبالی زاضاییزض ضطوتْبی ثب ّوَاضسبظی سَز ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت  .1

 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثیي  .2

ضاثطنِ هؼٌنی زاضی ٍجنَز     زاضاییْنب  ثبالیثب ثبظزّی زض ضطوتْبی ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  ثیي  .3

 زاضز. 

زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْنب ضاثطنِ هؼٌنی زاضی ٍجنَز     ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  ثیي  .4

 زاضز. 

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثیي  .5

 ثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز.زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثیي  .6

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  ثیي  .7

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى اظ سَز  ثیي  .8

تؼطیف ضَز وِ تَسط هسیطیت جْت وبّص تغییطات الالم سَز گعاضش ضسُ ثِ ّوَاضسبظی سَزهی تَاًس ثِ ػٌَاى ضٍضی "

ٍسیلِ حسبة آضائی سبذتگی )حسبثساضی(یب ٍالؼی )هؼبهالتی(ثىبض گطفتِ هی ضَز تب آًطا زض حسٍز جطیبى سَز هَضز ًظط 

 .(67، 1378ثسضی ("ثطسبًس

ط ّونَاض سنبظی سنَز زض ثنَضس اٍضاق ثْنبزاض آهطیىنب       تبثیط ذَش ثیٌی هسیطیت ث ثِ ثطضسیزض تحمیمی  2014 2وطیستیب ثَهي

 سنَضپطایع ضنسى اظ سنَز   پطزاذت زض ایي تحمیك زٍ فطضیِ ثب ایي هضوَى وِ ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسنبظی سنَز ٍ   

 ضاثطِ ٍجَز زاضز هططح ٍ هَضز ثطضسی ٍ آظهَى لطاض گطفتِ است ًتبیج حبصل اظ تحمیك ٍی ًطبى زٌّسُ ایي هطلنت هنی ثبضنس   

زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب ضاثطِ هؼٌی زاضی ٍجَز  سَضپطایع ضسى اظ سَزوِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ٍ 

 زاضز.

( زض تحمیمی ثب ػٌَاى پیص ثیٌی ّبی هسیطیت ، ویفیت افطبگطی ٍ وبضآیی ثنبظاض  2012)3جفطی ًگ ٍ ایطام تبًب ، ضٍزضیگَ ٍضزی

سَضپطایع ضسى اظ سَز ّبی پیص ثیٌی ضسُ تَسط هسیطیت ٍ ضیسه سیستوبتیه ثنب ٍاونٌص ّنبی ثنبظاض     ثِ ثطضسی ضاثطِ ثیي 

سْبم پطزاذتٌس ًتبیج حبصل اظ تحمیك آًْب ًطبى زٌّسُ ایي هطلت است وِ ثیي پیص ثیٌی ّبی هنسیطیت ثنب سنَضپطایع ضنسى     

ي ًوبزی اظ افطبگطی ثب ٍاوٌص لیوت سْبم ضاثطنِ  یضاثطِ هستمین ٍهؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. ٍ ثیي زلت پیص ثیٌی سَز ثِ ػٌبٍ

 ای هؼٌب زاض ثِ صَضت هستمین ٍجَز زاضز .

وِ ّسف ایي تحمیك ،ثطضسی ضاثطِ ثیي هیعاى پبزاش ّیئت هسیطُ ٍ ّوَاضسبظی سَز ضطوتْبی پصیطفتِ  1391هحوسی ضطهِ 

ضنطوتْبی ّوَاضسنبظ ٍ رینط ّوَاضسنبظ اظ هنسل      ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى هی ثبضس.زض ایي تحمیك ثطای هطرص وطزى 

ایىل استفبزُ ضسُ ٍ ثطای جوغ آٍضی اطالػبت اظ سبیت وتبثربًِ سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ٍ صَضت ّبی هنبلی ضنطوت   

زض  ضطوت پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى 117ّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس استفبزُ ضسُ است.زض ایي تحمیك تؼساز  

 SPSS  ٍEviews7ثطضسی ضسُ است.جْت آظهَى فطضیِ ّب،اظ هسل ضگطسیًَی ٍ ًنطم افنعاض ّنبی     1388-1384زٍضُ ظهبًی 

                                                           
1 Christa H.S. Bouwman 

2 Christa H.S. Bouwman 

3  Jeffrey Ng , İrem Tuna, Rodrigo Verdi  



 التصبز، هسیطیت هبلی ٍ حسبثساضیهطبلؼبت 

 91 -77، صفحبت 1395 پبییع، 3، ضوبضُ 2زٍضُ 

78 

 

استفبزُ ضسُ است.یبفتِ تحمیك ًطبى هی زّس وِ ثیي ّوَاضسبظی سَز ٍ هیعاى پبزاش ّیئنت هنسیطُ ضنطوتْب ضاثطنِ هؼٌنبزاض      

اضسبظی سَز ثط هیعاى پبزاش ّیئت هنسیطُ زض صنٌؼت ذنَزضٍ ٍ فلنعات هنَضز      هثجت ٍجَز زاضز.ثب تَجِ ثِ ًتبیج فطضیِ ّب،ّوَ

 تبییس لطاض ًگطفت ٍ زض زیگط صٌبیغ ٍ فطضیِ ّب ًتبیج هثجت ٍ هؼٌبزاض ثسست آهسُ است .

زض تحمیمی ثب ػٌَاى ثطضسی اثطات ّوَاض سبظی سَز ثط اضظش افعٍزُ التصنبزی ضنطوتْبی پصیطفتنِ ضنسُ زض      1389اثطاّیویبى 

س اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثیبى هی زاضز وِ ایي پژٍّص ضا ثب ایي سَال اسبسی ضطٍع وطزُ این وِ، تؼسیالت زض سَز حسنبثساضی  ثَض

ًظیط ّوَاضسبظی سَز ثط ضبذصْبی جسیس اضظیبثی ػولىطز ًظیط اضظش افعٍزُ التصبزی ًیع اثطگصاض ذَاّس ثَز یب ذیط؟ ثِ ّویي 

ثطضسی اثطات ّوَاض سبظی سَز ثط اضظش افعٍزُ التصبزی ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض »ى هٌظَض ثِ ثطضسی ایي هَضَع تحت ػٌَا

پطزاذتِ این. اظ ایي ضٍ هتغیط ّبی ایي پژٍّص ضطوتْبی ّوَاض سبظ سنَز ٍ اضظش افنعٍزُ التصنبزی    « ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى

بزاض تْطاى ٍ ًوًَِ گیطی ًیع ثِ صنَضت تصنبزفی   ثَزُ است. جبهؼِ آهبضی ایي تحمیك ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْ

تنب پبینبى    1386ثط اسبس سطح هؼٌبزاضی هَضز ًظط اًتربة ضسُ است زٍضُ ظهبًی ایي تحمیك یه زٍضُ سِ سبلِ ثنیي سنبلْبی   

ینن :  ًیع ثَزُ است. ثطای پبسد ثِ سَال اصلی تحمیك فطضیِ ّبی ثتطتیت اصلی ٍ فطػی ظیط ضا تنسٍیي ونطزُ ا   1388زٍضُ هبلی 

ّوَاضی سبظی سَز ثط هؼیبض اضظش افعٍزُ التصبزی ضطوتْب پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى اثنط گنصاض اسنت. ٍ اضظش    

افعٍزُ التصبزی ضطوتْبی ّوَاض سبظ اظ اضظش افعٍزُ التصبزی ضطوتْبی ریط ّوَاض سبظ  ثِ طَض هؼٌبزاضی ووتط اسنت. پنس اظ   

فطضنیِ ایني     ٪95ِ زض سنطح هؼٌنبزاضی   ؼي زٍ جبهیاستفبزُ اظ آظهَى آهبضی همبیسِ هیبًگ تحلیل ّبی آهبضی صَضت گطفتِ ٍ

 پژٍّص هَضز تبییس لطاض گطفت.

 

 اًگیشُ ّای ّوَار ساسی سَد 

زلیل اصلی اًگیعُ هسیطاى ثطای ّوَاض سبظی سَز ضا هی تَاى زض ربلت تئَضی ًوبیٌسگی هَضز ثطضسی لطاض زاز، آًجبیی وِ اهٌیت 

ضغلی هسیطاى حبصل اظ ػولىطز ضطوت زض زٍضُ جبضی ٍ زٍضّبی آتی هی ثبضس ، ثسیبضی اظ هسیطاى زض صَضت ػسم هَفمیت زض 

ػولىطز هطلَة زض زٍضُ جبضی ٍ ثب پیص ثیٌی ػسم هَفمیت زض زٍضُ آتی ثب هربططُ ثط وٌبضی اظ وبض هَاجِ ثَزُ ٍ ثِ ّویي 

 چٌیي ضطوت ّبیی اهٌیت ضغلی هسیطاى افعایص ذَاّس یبفت چَى:زلیل زست ثِ ّوَاض سبظی سَز هی ظًٌس. زض 

اٍل ایٌىِ : هسیطاى ًگطاى هٌبفغ پَلی ٍ ریط پَلی ضبى ّستٌس ٍ ثط وٌبضی اظ وبض ثِ هؼٌی اظ زست زازى هٌبفغ حبصل اظ ضطوت 

 هی ثبضس. 

جِ ػولىطز ضؼیف زٍضُ جبضی هوىي زٍم ایٌىِ : سْبهساضى ضطوت هٌتظط هطَلْبی ثلٌس هست ًرَاٌّس هبًس ، ثٌبثطایي ًتی

 است ثب ثط وٌبضی هسیط ّوطاُ ثبضس.

 ٍسَم ایٌىِ: زض اضظیبثی هسیطاى سَزّبی جبضی اظ سَزّبی حبصل ضسُ گصضتِ ثسیبض هْوتط است.

بضی زٍ هَضز اٍل ثیبى وٌٌسُ اًگیعُ هسیطاى ، جْت افعایص سَز زٍضُ جبضی ثب استفبزُ اظ اًتمبل سَز زٍضّبی آتی ثِ زٍضُ ج

هی ثبضٌس ، تب اهىبى ثط وٌبض ضسى آًْب ضا زض وَتبُ هست وبّص زٌّس ، ایي اًگیعُ ظهبًی افعایص ذَاّس یبفت وِ ػولىطز زٍضُ 

جبضی ضؼیف ثبضس. هَضز سَم هجٌی ثط هْوتط ثَزى سَزّبی زٍضُ آتی ذَاّس ثَز ثِ ػجبضت زیگط هسیط ذَة گصضتِ ججطاى 

سیطاى زض زٍضُ ّبی ػولىطز لَی ، ووتط ًگطاى ثط وٌبضی ذَاٌّس ثَز ، اهب تطجیحبً آًْب زض هسیطیت ضؼیف آتی ضا ًرَاّس وطز. ه

چٌیي زٍضُ ّبیی تط ریت هی ضًَس تب اظ شذیطُ سَز ثطای زٍضُ ّبیی وِ ػولىطز ضؼیف زاضًس استفبزُ وٌٌس. ایي وبض ثِ ٍسیلِ 

مبل سَز هَجت افعایص زٍضُ تصسی آ ًْب ذَاّس ضس.)چي ٍ اًتمبل سَز اظ زٍضّبی جبضی ثِ زٍضُ آتی هیسط ذَاّس ثَز وِ اًت

 (18، 1،2009زیگطاى

، ّیَضت هسػی ضسُ است وِ اًگیعُ ّوَاضسبظی سَز ثطایي پبیِ لطاض زاضز وِ ضٍاثط ثب اػتجبضزٌّسگبى ٍ وبضوٌبى 1953اظ سبل 

ی تجبضی وبّص یبثس. گَضزى ثط ایي ثبٍض ثْجَز یبثس ٍ اظ سَی زیگط اظ ططیك السام ّبی ضٍاى ضٌبسبًِ چطذِ ّب ٍ ًَسبى ّب

 است وِ:

                                                           
1 Cheni 
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ضبذصی وِ هسیطیت ضطوت زض اًتربة اظ هیبى ضٍش ّبی حسبثساضی ثِ وبض هی ثطز ایي است وِ ضٍش هعثَض، هطلَثیت یب  -1

 ضفبُ ضا ثِ حساوثط ثطسبًس.

ظ ًظط اًساظُ یب ثعضگی( هی ّویي هطلَثیت تبثؼی اظ اهٌیت ضغلی، سطح ٍ ًطخ ضضس حمَق ٍ سطح ٍ ًطخ ضضس ضطوت )ا -2

 ثبضس.

ضضبیت سْبهساضاى اظ ػولىطز ضطوت ثبػث هی ضَز وِ همبم ٍ هیعاى پبزاش هسیطاى ثبال ضٍز. یؼٌی اگط سبیط ػَاهل ثبثت  -3

ثبضس، ّط لسض سْبهساضاى اثطاظ ضضبیت یب سؼبزت ثیطتطی وٌٌس، اهٌیت ضغلی، زضآهس ٍسبیطذَاستِ ّبی هسیطیت ًیع ثیطتط 

 ضس.ذَاّس 

 ایي ضضبیت ثِ ًطخ ضضس ٍ ثجبت سَز ضطوت ثستگی زاضز. -

ثیسلوي زٍهیي اًگیعُ ضا ثطای ّوَاضسبظی، تَاًبیی همبثلِ ثب هبّیت ازٍاضی ثَزى سَز ٍ وبّص احتوبلی ّوجستگی ثبظزُ هَضز 

ست ٍ تب هیعاًی وِ سطهبیِ تب آًجب وِ ػبزی ضسى هَفمیت آهیع ا» اًتظبض ضطوت ثب ثبظزُ هجوَػِ ثبظاض هی زاًس ٍ هی گَیس: 

گصاضاى وبّص وَاضیبًس ثبظزُ سْن ٍ ثبظزُ ثبظاض ضا تطریص زازُ ٍ زض فطایٌس اضظش یبثی ضبى زذبلت هی زٌّس، ّوَاضسبظی 

 (.24،  1374آلبیی ٍ وَچىی،  «)ضٍی اضظش سْبم، اثطات سَزهٌسی ذَاّس زاضت

وِ هسیطیت هی ذَاّس پسیسُ ػسم اطویٌبى هحیط ضا ذٌثی ًوبیس  زض ٍالغ ّوَاضسبظی سَز، ًبضی اظ احسبس ثِ ایي ًیبظ است

 ٍ ًَسبى ّبی ػولىطز سبظهبى ضا وِ ًبضی اظ چطذِ هیبى زٍضُ ای وِ هجتٌی ثط ضًٍك ٍ وسبز است، ضا وبّص زّس.

س وِ اًجبم زازًس تبییس ضس. تحمیك آًْب ًطبى هی ز1999ّزالیل ثیسلوي زض تحمیمی وِ هیچلسَى ٍ ّوىبضاًص زض سبل 

ّوَاضسبظی سَز ثط ثبظزُ سْبم ضطوتْب تأثیط گصاضتِ ٍ ثبظاضثِ سَزّبی ّوَاض پبسد هثجت ًطبى هی زّس)هیچلسَى ٍ 

 . 1 (64 ،1999ّوىبضاى،

اهبتحمیمی وِ ثِ ثطضسی تأثیط ّوَاضسبظی سَز ثط ثبظزُ سْبم ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى پطزاذتِ 

زضصس ضطوتْبیی وِ هتغیط ّوَاضسبظی  5/30زیگطی زازُ است. ًتبیج تحمیك هطرص وطزُ است وِ زض هجوَع است، ًتیجِ 

هَضز هطبلؼِ لطاضگطفتِ ، ّوَاضسبظًس. ثط اسبس ًتبیج تحمیك هصوَض زض ثَضس اٍضاق  1379-1374زض آًْب ثطای زٍضُ ظهبًی 

 (.148،  1382ظزُ سْبم ضطوتْب زاًست )لبئوی ٍ زیگطاى،ثْبزاض تْطاى ، ّوَاضسبظی ضا ًوی تَاى اثعاضی هَثط ثط ثب

یىی اظ فطضیِ ّبی تئَضی ًوبیٌسگی حبوی اظ ایي است وِ هسیطیت سؼی زض حساوثط ًوَزى هٌبفغ ذَز زاضز وِ ایي ّسف 

ثِ لعٍهبً ّوسبى ٍ ّوسَ ثب حساوثط وطزى اضظش ضطوت ًیست. زض حبلی وِ هسیطیت سؼی هی وٌس حمَق ٍ هعایبی ذَز ضا 

حساوثط هوىي ثطسبًس، اهب ًبگعیط ثبیس ایي وبض ضا زض چبضچَة افعایص سَز ذبلص، ثبظزُ سطهبیِ گصاضی یب هؼیبضّبی هطبثِ 

حسبثساضی اًجبم زّس ٍ زض ػیي حبل افعایص لیوت اٍضاق ثْبزاض ضطوت ضا ًیع هس ًظط زاضتِ ثبضس. اگط چِ اًگیعُ اصلی هسیطیت 

هوىي است هسیطیت سؼی زض اًتربة آى زستِ اظ ضٍضْبی حسبثساضی زاضتِ ثبضس وِ سَز  هؼوَالً ثْجَز ػولىطز است اهب

ضطوت ضا زض آیٌسُ ًعزیه افعایص زّس وِ ذَز هَجت ثبال ضفتي حمَق ٍ هعایبی هسیطاى هی ضَز. زض ایي لجیل هَاضز، اهىبى 

 (.31، 1387زاضز وِ تصویوبت هسیطاى، ّوسَ ثب ػالیك ٍ هٌبفغ سْبهساضاى ًجبضس)ضجبٌّگ، 

 

 رٍش تحمیك

ایي پژٍّص اظ ًظط ًَع ّسف جعء پژٍّص ّبی وبضثطزی است . ٍ ضٍش پژٍّص اظ ًظط هبّیت ٍ هحتَایی ّوجستگی هی ثبضس . 

استمطایی صَضت گطفتِ است. ثسیي تطتیت وِ هجبًی ًظطی ٍ پیطیٌِ پژٍّص اظ  –اًجبم پژٍّص زض چبضچَة استسالالت لیبسی 

ضاُ هطبلؼبت وتبثربًِ ای ، همبالت ٍ سبیت ّب زض لبلت لیبسنی ٍ گنطزآٍضی اطالػنبت ثنطای تبیینس ٍ ضز فطضنیِ ّنب ثنِ صنَضت          

ضنطوت   475ثطاثنط  1392زض پبیبى سنبل تؼساز ضطوتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى استمطایی اًجبم گطفتِ است. 

طالػبت هَضز استفبزُ زض ایي پژٍّص اظ صَضتْبی هبلی ٍ یبززاضت ّنبی پیَسنت صنَضتْبی هنبلی ٍ ّوچٌنیي اظ      ا   .ثَزُ است

                                                           
1- Michelson et al,1999,64 
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اطالػبت اٍلیِ تبثلَی ثَضس)گطزآٍضی ضسُ  زض ًطم افعاض ضُ آٍضز ًَیي ٍ ثبًه اطالػبتی ازاضُ آهبض ضطوت ثَضس (اسنتفبزُ ضنسُ   

 .  است

 هدل هفَْهی تحمیك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هدل هفَْهی تحمیك1ضكل 

 

زض پژٍّص حبضط ثِ هٌظَض ضٌبسبیی ضفتبض ّوَاض سبظی سَز اظ هسل ایىل استفبزُ ضسُ است. ایي ضنبذص لنبزض ثنِ ضٌبسنبیی     

ّوَاض سبظی سَز تالش هی وٌٌس، ًوی ثبضس. ثِ ثیبى زیگط اگط ضطوت ّنب زض النسام ثنِ ّونَاض سنبظی      ثطای توبم ضطوتْبیی وِ 

هجٌبی ایي ضبذص ثِ ػٌَاى ریط ّوَاض سبظ طجمِ ثٌسی هنی ضنًَس. ّنط چٌنس ایني       سَز تب حسٍزی یب وبهالً ًب هَفك ثبضٌس ، ثط

هطرصِ اظ زیسگبُ هحبفظِ وبضاًِ هثجت تلمی هی ضًَس ، ظیطا ضطوتْب یی وِ ثط ایي هجٌبء ّوَاض سبظ طجمِ ثٌنسی ضنسُ اًنس ثنب     

ض همبیسِ ثب سنبیط هؼیبضّنبی ّونَاض سنبظی     ضطیت اطویٌبى ثبالیی ّوَاض سبظ ّستٌس. ثِ ّط حبل ثب تَجِ ثِ توبم ٍیژگی ّب ٍ ز

سنَز  سَز ، ضبذص ایىل ثطای اّساف ایي هطبلؼِ ، هؼیبضی لبثل لجَل تلمی هی گطزز. اگط ضطوتی حنسالل زض یىنی اظ سنطَح    

 ایي تحمیك ثِ ػٌَاى ّوَاض سبظ زض ًظط گطفتِ ذَاّس ضس. زضذبلص ، ّوَاض سبظ ثبضس ،سَز ًبذبلص یب  سَزػولیبتی ،

 

 ش ّای تجشیِ ٍ تحلیل اطالعات رٍ

 ثِ زلیل ایٌىِ هتغیط ّبی پژٍّص اظ ًَع فبصلِ ای ثَزُ ضٍ ش پژٍّص ّوجستگی هی ثبضس جْت اًجبم آظهَى ّبی آهبضی اظ:

 تحمیك هتغیطّبی ثَزى ًطهبل ثطضسی ثطای اسویطًَف –آظهَى وَلوَگطٍف  -1

 ذطبّب یب استمالل ذطبّب زض ضگطسیَى  ثیي ّوجستگی ذَز ًجَز ثطضسی ثطای ٍاتسَى –آظهَى زٍضثیي  -2 

ضگطسیَى چٌس هتغیطُ ٍ  زیبگطام پطاوٌص ٍ هؼبزلِ ذط  وِ زاضای ذطبی هؼیبض ووتطی زض همبیسِ ثب سبیط ضٍش ّبی  -3 

 آهبضی هی ثبضٌس استفبزُ ضسُ است .

 

همىارسازی 

 سىد

سىرپرایس 

شدن از 

 سىد

خىش بینی 

 مدیریت 

 

میسان فروش 

 شرکت

 اندازه شرکت

بازدهی 

 داراییها
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  یافتِ ّای تحمیك:

 آسهَى فزضیِ اٍل

 ض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.ز زسَ ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0.ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز ; 

H1 ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب 

{
       
       

 

 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 1جدٍل 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -ي زٍضثی

 ٍاتسَى

1 .733
a
 .654 .587 .3941518 1.731 

 

. است. ایي ػسز زض سطح 733طجك جسٍل ضوبضُ ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثطاثط 

% ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ ذطٍجی ّبی 5ذطبی 

زض سطح ذطبی پٌج زضصس ضز  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sigوِ ؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب SPSSًطم افعاض 

هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ ًیع ػسز 

ُ ذَش ثیٌی ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط ّوَاضسبظی سَز ثب استفبز587/0

هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ذطبّب 

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی استمالل  -ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ثیي ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض ٍاتسَى –ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي  ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی

هی ثبضس ٍ ایي ػسز  1.731 ٍاتسَى طجك جسٍل، -ض آهبضُ زٍضثیيهمسا. وطز استفبزُ ضگطسیَى اظ تَاى هی ٍ ضَز هی  ضز ذطبّب

ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ذطبّب ضز 

 هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.

 

 آسهَى فزضیِ دٍم

 ییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضا

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0.ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز ; 

H1 زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي 

{
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 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 2جدٍل 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .880
a
 .801 .764 .1728781 1.902 

 

. است. ایي ػسز زض سطح 880ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثطاثط طجك جسٍل ،

% ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ ذطٍجی ّبی 5ذطبی 

زض سطح ذطبی پٌج زضصس ضز  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSًطم افعاض 

هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ ًیع ػسز 

هتغیط ّوَاضسبظی سَز ثب استفبزُ ذَش ثیٌی  ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات764/0

هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ذطبّب 

الل ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی استم -ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

ثبضس فطض ّوجستگی ثیي  5/2تب  5/1تسَى زض فبصلِ ٍا –ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي  1.902، ٍاتسَى طجك جسٍل  -ذطبّب ضز  هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز. همساض آهبضُ زٍضثیي

هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ػسز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط 

 ذطبّب ضز هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.

 

 آسهَى فزضیِ سَم

 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. اظ سَزثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

 

 ل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:فزض صفز ٍ فزض هماب

H0 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

H1 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی ثبالی زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

{
       
       

 

 

 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 3جدٍل 

 اس سَد 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .671
a
 .629 .521 .5041201 1.918 

 

. است. ایي ػسز زض سطح 671ثطاثط  اظ سَز ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى طجك جسٍل، 

ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ ذطٍجی اظ سَز % ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 5ذطبی 
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زض سطح ذطبی پٌج زضصس  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSّبی ًطم افعاض 

ضز هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ ًیع ػسز 

هتغیط سَضپطایع ضسى ثب استفبزُ ذَش ثیٌی  ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات521/0

هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ذطبّب 

ل ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی استمال -ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ثیي ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض ٍاتسَى –ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي ػسز  1.918، جسٍل طجك ٍاتسَى -زٍضثیي آهبضُ همساض. وطز استفبزُ ضگطسیَى اظ تَاى هی ٍ ضَز هی  ضز ذطبّب

هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ذطبّب ضز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط 

 هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.
 

 آسهَى فزضیِ چْارم

 ض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز ز ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى

 

 همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:فزض صفز ٍ فزض 

H0 زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

H1زض ضطوتْبی ثب ثبظزّی پبییي زاضاییْب ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز. اظ سَز  ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

{
       
       

 

 

 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 4جدٍل 

 اس سَد 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .759
a
 .705 .617 2.9057555 1.801 

 

. است. ایي ػسز زض 759ثطاثط اظ سَز ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى طجك جسٍل ضوبضُ، 

ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ  اظ سَز % ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى5سطح ذطبی 

زض سطح ذطبی  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSذطٍجی ّبی ًطم افعاض 

پٌج زضصس ضز هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ 

ش ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط سَضپطایع ضسى ثب استفبزُ ذ617/0ًَیع ػسز 

ثیٌی هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ 

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی  -ذطبّب ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض ٍاتسَى –وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي  استمالل ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز

هی ثبضس ٍ ایي  1.801، جسٍل طجك ٍاتسَى -زٍضثیي آهبضُ همساض. وطز استفبزُ ضگطسیَى اظ تَاى هی ٍ ضَز هی  ضز ذطبّب ثیي

ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ػسز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی 

 ذطبّب ضز هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.
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 آسهَى فزضیِ پٌجن

 ض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.زثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز 

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0 هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.; ثیي ذَش ثیٌی 

H1.ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز ; 

{
       
       

 

 

 ّوَارساسی سَدٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با –ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 5جدٍل 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .706
a
 .651 .602 .6638660 1.771 

 

. است. ایي ػسز زض سطح 706ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثطاثط طجك جسٍل، 

% ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ ذطٍجی ّبی 5ذطبی 

زض سطح ذطبی پٌج زضصس ضز  H0پٌج زضصس است، فطض ووتط اظ  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSًطم افعاض 

هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ ًیع ػسز 

ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط ّوَاضسبظی سَز ثب استفبزُ ذَش ثیٌی 602/0

اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ذطبّب  هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی استمالل  -ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ثیي ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض تسَىٍا –ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي ػسز  1.771 ٍاتسَى طجك جسٍل، -ض آهبضُ زٍضثیيّب ضز  هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز. همساذطب

بّب ضز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ذط

 هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.
 

 آسهَى فزضیِ ضطن

 ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0 ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی 

H1.ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز ; 

{
       
       

 



 التصبز، هسیطیت هبلی ٍ حسبثساضیهطبلؼبت 

 91 -77، صفحبت 1395 پبییع، 3، ضوبضُ 2زٍضُ 

77 

 

 

 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 6جدٍل 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .816
a
 .713 .664 .8673933 2.010 

 

. است. ایي ػسز زض سطح 816ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ثطاثط ، طجك جسٍل 

% ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسبظی سَز ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ ذطٍجی ّبی 5ذطبی 

زض سطح ذطبی پٌج زضصس ضز  H0پٌج زضصس است، فطض ووتط اظ  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSًطم افعاض 

هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ ًیع ػسز 

ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط ّوَاضسبظی سَز ثب استفبزُ ذَش ثیٌی 664/0

اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ذطبّب  هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی استمالل  -ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ثیي ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض تسَىٍا –ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي ػسز  2.010 ٍاتسَى طجك جسٍل، -ض آهبضُ زٍضثیيهمسا. وطز استفبزُ ضگطسیَى اظ تَاى هی ٍ ضَز هی  ضز ذطبّب

بّب ضز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي ذط

 هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.

 

 آسهَى فزضیِ ّفتن

 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز  ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

H1 زض ضطوتْبی ثب فطٍش ثبال ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

{
       
       

 

 

 ضدىٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش –ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 7جدٍل 

 اس سَد 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .737
a
 .656 .548 .6198462 1.593 

 

. است. ایي ػسز زض 737طاثط ثاظ سَز  ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى ، طجك جسٍل

ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ اظ سَز % ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 5سطح ذطبی 
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زض سطح ذطبی  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSذطٍجی ّبی ًطم افعاض 

پٌج زضصس ضز هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ 

ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط سَضپطایع ضسى ثب استفبزُ ذَش 548/0ًیع ػسز 

اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ثیٌی هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی 

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی  -ذطبّب ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

 ّوجستگی فطض ثبضس 5/2 تب 5/1 فبصلِ زض سَىٍات –استمالل ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي  1.593 جسٍل طجك ٍاتسَى -زٍضثیي آهبضُ همساض. وطز استفبزُ ضگطسیَى اظ تَاى هی ٍ ضَز هی  ضز ذطبّب ثیي

ػسز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي 

 ب ضز هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز.ذطبّ

 

 آسهَى فزضیِ ّطتن

 ض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز ز ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى

 

 فزض صفز ٍ فزض همابل آى بِ صَرت سیز تعزیف هی ضًَد:

H0زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز ًساضز. اظسَز  ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

H1 زض ضطوتْبی ثب فطٍش پبییي ضاثطِ هؼٌبزاضی ٍجَز زاضز.اظ سَز ; ثیي ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى 

{
       
       

 

 

 ٍاتسَى بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى–ضزیب ّوبستگی ، ضزیب تعییي ٍ آسهَى دٍربیي . 8جدٍل 

 اس سَد 

 هسل
ضطیت 

 ّوجستگی

ضطیت 

 تؼییي

ضطیت 

تؼییي 

 تؼسیل ضسُ

ذطبی هؼیبض 

 ترویي

آهبضُ 

 -زٍضثیي 

 ٍاتسَى

1 .735
a
 .618 .574 .9351232 1.838 

 

. است. ایي ػسز زض 735ثطاثط اظسَز ضطیت ّوجستگی ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى ، طجك جسٍل ضوبضُ 

ًطبى هی زّس. ثب تَجِ ثِ اظ سَز  ضاثطِ هؼٌی زاضی ضا ثیي زٍ هتغیط ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سَضپطایع ضسى% 5سطح ذطبی 

زض سطح ذطبی  H0ووتط اظ پٌج زضصس است، فطض  sig؛ جساٍل ًطبى هی زّس، اظ آى جب وِ SPSSذطٍجی ّبی ًطم افعاض 

پٌج زضصس ضز هی ضَز ٍ ٍجَز ّوجستگی ثیي ایي زٍ هتغیط تبییس هی ضَز. ّوچٌیي ضطیت تؼییي تؼسیل ضسُ هحبسجِ ضسُ 

ضا ًطبى هی زّس، وِ ػسز ذَثی هی ثبضس ٍ ثطاظش هٌبسجی اظ تغییطات هتغیط سَضپطایع ضسى ثب استفبزُ ذَش 574/0ًیع ػسز 

اظ هفطٍضبت ضگطسیَى استمالل ذطبّبست؛ زض صَضتی وِ فطضیِ استمالل ذطبّب ضز ضَز ٍ ثیٌی هسیطیت اضائِ هی وٌس. یىی 

ٍاتسَى ثِ هٌظَض ثطضسی  -ذطبّب ثب یىسیگط ّوجستگی زاضتِ ثبضٌس، اهىبى استفبزُ اظ ضگطسیَى ٍجَز ًساضز.آهبضُ زٍضثیي

ثبضس فطض ّوجستگی  5/2تب  5/1سَى زض فبصلِ ٍات –استمالل ذطبّب اظ یىسیگط استفبزُ هی ضَز وِ اگط همساض آهبضُ زٍضثیي 

هی ثبضس ٍ ایي  1.838ٍاتسَى طجك جسٍل -ثیي ذطبّب ضز  هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز. همساض آهبضُ زٍضثیي

ػسز ًطبى هی زّس وِ ذطبّب اظ یىسیگط هستمل ّستٌس ٍ ثیي ذطبّب ذَز ّوجستگی ٍجَز ًساضز ٍ فطض ّوجستگی ثیي 

 .ضز هی ضَز ٍ هی تَاى اظ ضگطسیَى استفبزُ وطز ذطبّب
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 بحث ٍ ًتیجِ گیزی:

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ اٍل 

با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد در ضزکت ّای پذیزفتِ ضدُ در بوَر   

بیٌوی هودیزیت ضوزکت ،      اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هعكَ  ٍجوَد دارد یعٌوی بوا افوشایص خوَش     

 ّوَارساسی سَد کاّص هی یابد ٍ بالعكس .

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

َز ضاثطنِ هؼٌنی زاضی   ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسنبظی سن  

 ٍجَز زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس.

 

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ دٍم 

با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد در ضزکت ّای پذیزفتِ ضدُ در بوَر   

،   اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هعكَ  ٍجوَد دارد یعٌوی بوا افوشایص خوَش بیٌوی هودیزیت ضوزکت        

 ّوَارساسی سَد کاّص هی یابد ٍ بالعكس .

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

زاضی ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسنبظی سنَز ضاثطنِ هؼٌنی     

 ٍجَز زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس.

 

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ سَم 

در ضزکت ّای پذیزفتِ ضودُ در   اس سَد  با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى

بَر  اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هستمین ٍجَد دارد یعٌی با افشایص خَش بیٌوی هودیزیت ضوزکت ،     

 افشایص هی یابد ٍ بالعكس . اس سَد  رپزایش ضدىسَ

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

    ِ هؼٌنی   ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سنَضپطایع ضنسى اظ سنَز ضاثطن

 زاضی ٍجَز زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس.

 

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ چْارم 

در ضزکت ّای پذیزفتِ ضودُ در   اس سَد  با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى

کت ،  بَر  اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هستمین ٍجَد دارد یعٌی با افشایص خَش بیٌوی هودیزیت ضوز   

 افشایص هی یابد ٍ بالعكس . اس سَد  سَرپزایش ضدى

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

َز ضاثطنِ هؼٌنی   ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سنَضپطایع ضنسى اظ سن   

 زاضی ٍجَز زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس.
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 ًتیجِ آسهَى فزضیِ پٌجن  

با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد در ضزکت ّای پذیزفتِ ضدُ در بوَر   

ضوزکت ،  اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هعكَ  ٍجوَد دارد یعٌوی بوا افوشایص خوَش بیٌوی هودیزیت        

 ّوَارساسی سَد کاّص هی یابد ٍ بالعكس .

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

زاضی ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسنبظی سنَز ضاثطنِ هؼٌنی     

 ٍجَز زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس.

 

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ ضطن 

با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با ّوَارساسی سَد در ضزکت ّای پذیزفتِ ضدُ در بوَر   

اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هعكَ  ٍجوَد دارد یعٌوی بوا افوشایص خوَش بیٌوی هودیزیت ضوزکت ،          

 سَد کاّص هی یابد ٍ بالعكس .ّوَارساسی 

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب ّوَاضسنبظی سنَز ضاثطنِ هؼٌنی زاضی     

 ًٌس ّوسیگط ّستٌس.ٍجَز زاضز هب

  

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ ّفتن 

در ضزکت ّای پذیزفتِ ضودُ در   اس سَد  با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى

بَر  اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هستمین ٍجَد دارد یعٌی با افشایص خَش بیٌوی هودیزیت ضوزکت ،     

 افشایص هی یابد ٍ بالعكس . َد اس س سَرپزایش ضدى

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سنَضپطایع ضنسى اظ سنَز ضاثطنِ هؼٌنی      

 زاضز هبًٌس ّوسیگط ّستٌس. زاضی ٍجَز

 

 ًتیجِ آسهَى فزضیِ ّطتن  

در ضزکت ّای پذیزفتِ ضودُ در   اس سَد  با تَجِ بِ ًتایج بدست آهدُ بیي خَش بیٌی هدیزیت با سَرپزایش ضدى

بَر  اٍراق بْادار تْزاى رابطِ ای بِ صَرت هستمین ٍجَد دارد یعٌی با افشایص خَش بیٌوی هودیزیت ضوزکت ،     

 افشایص هی یابد ٍ بالعكس . اس سَد  ضدىسَرپزایش 

وِ ثِ ثطضسی تبثیط ذَش ثیٌنی هنسیطیت ثنط     2014ًتبیج حبصل اظ ایي فطضیِ تحمیك ثب ًتبیج حبصل اظ تحمیك وطیستیب ثَهي  

ّوَاض سبظی سَز زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض آهطیىب پطزاذت وِ ثیي  ذَش ثیٌی هسیطیت ثب سنَضپطایع ضنسى اظ سنَز ضاثطنِ هؼٌنی      

 هبًٌس ّوسیگط ّست. زاضی ٍجَز زاضز
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