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 ي تحقیق وتایج ي تکىًلًژی بز وًآيری در تأثیزگذار فاکتًرَای وقش بزرسی

  ( تُزان شُزداری: مًردی مطالعٍ) تًسعٍ
 

 2امیز پیماوی ،1قادیکالیی ديست يطهمیتزا 

 ایزاى زاى،تْ تْزاى، تحقیقات ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ تَسعِ،  ٍ تحقیق -تکٌَلَصی هذیزیت ارضذ کارضٌاسی داًطجَی 8
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 چکیدٌ

 یٍ تَسعِ در ضْزدار قیتحق جیًتا ٍ یتکٌَلَص بز یًَآٍردر  تأثیزگذاربزرسی ًقص فاکتَرّای ، قیتحق يیّذف اس اًجام ا

حاضز ضاهل کلیة  قیتحق یاستفادُ ضذُ است. جاهعِ آهار قیتحق يیاًجام ا یبزا یعل -یفیاس رٍش تَص تْزاى، بَد.

کِ بز اساس فزهَل کَکزاى، حجن ًوًَِ السم  باضذ هی 850تْزاى بِ تعذاد  یضْزدارٍاحذّای هزتبط با عٌَاى کارضٌاساى 

است. رٍایى  سؤال 35 یبشار پزسطٌاهِ استفادُ ضذ کِ دارااس ا قیتحق هتغیزّای یبزرس یضذًذ. بزا يییًفز تع 801تعذاد 

ضذ ٍ  تائیذ تأییذی یعاهل لیتحل لهذ ٍسیلِ بِ ًاهِ پزسصساسُ  ییداًطگاُ ٍ رٍا ذیاس اسات یتَسط جوع ّا ًاهِ پزسص ییهحتَا

آسهَى  لی، اس قبکیًَع پاراهتزاس  یآهار استٌباط ّای رٍشقزار گزفت. اس  تائیذتَسط ضزیب آلفاى کزًٍباخ هَرد  شیپایایى آى ً

بِ کوک  زیهس لیٍ تحل ی، هذل هعادالت ساختاریعاهل لی، هذل تحلّا دادًُزهال بَدى  يییتع یبزا زًَفیکلوَگزٍف اسو

 جیٍ ًتا یبز تکٌَلَص یًطاى داد کِ، ًَآٍر قیتحق ّای یافتِ تزیي هْناستفادُ ضذُ است.  ّا فزضیِجْت آسهَى  شرلیل افشار ًزم

ٍ  قیتحق جیبز ًتا یزیادگیدارد،  نیهستق تأثیزٍ تَسعِ  قیتحق جیبز ًتا تیزیهذ تیدارد، حوا نیهستق تأثیزٍ تَسعِ  قیتحق

 جیضذى بز ًتا یٍ تَسعِ ٍ اجتواع قیدارد، تحق نیهستق تأثیزٍ تَسعِ  قیتحق جیبز ًتا یهال ٌابعدارد. ه نیهستق تأثیزتَسعِ 

 دارد.  نیهستق تأثیزٍ تَسعِ  قیتحق جیهتخصص بز ًتا یهٌابع اًساًدارد،  نیهستق تأثیزٍ تَسعِ  قیتحق

 

 تْزاى یٍ تَسعِ، ضْزدار قی، تحقیدر تکٌَلَص یًَآٍرَای کلیدی:  ياژٌ
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