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 چکیده

کِ بزرسی پیزاهَى آى  حبکویت ضزکتی یکی اس اجشای حیبتی کسب ٍ کبرّبی هَفق ٍ هطخصِ اصلی اقتصبد ببسار کبرآ هیببضذ

ابعبد ٍ هَلفِ ّبی ضٌبخت ایي پژٍّص بب ّذف  .هسبلِ ای هْن ٍ یکی اس عَاهل هزتبط بب رضذ در ابعبد هختلف هی ببضذ

ایي پژٍّص اس ًظز ّذف حبکویت ضزکتی تبثیزگذار بز تَسعِ کبرآفزیٌی سبسهبًی در ببًک کطبٍرسی ایزاى اًجبم گزفت. 

بتعذاد کلیِ کبرکٌبى ببًک کطبٍرسی جبهعِ آهبری هَرد ًظز تحقیق اکتطبفی است.  –تَصیفیکبربزدی ٍ بِ لحبظ رٍش 

ًفز  499ًفز هحبسبِ ضذ کِ بزای اطویٌبى بیطتز پزسطٌبهِ بیي  377کَکزاى بزابز بب  بز اسبس فزهَل ًفز بَد کِ 98999

کِ رٍایی ٍ یک پزسطٌبهِ هحقق سبختِ بَد ابشار گزدآٍری اطالعبت ًوًَِ گیزی بِ رٍش تصبدفی طبقِ ای اًجبم ضذ. ٍ تَسیع 

یفی تحقیق بز اسبس هصبحبِ بب خبزگبى ًظزی ٍ در فبس اٍل ٍ در بخص ک پبیبیی آى بِ ضیَُ ّبی هختلف بزرسی ٍ تبییذ ضذ.

در فبس بعذی هذل تجزبی ابعبد ٍ هَلفِ ّبی هبتٌی بز هقَلِ ّبی هَرد ًظز در ایي سهیٌِ ضٌبسبیی ٍ بزرسی ٍ تحلیل ضذ ٍ 

ًتبیج  تٌذ.ابعبد ٍ هَلفِ ّبی آى هَرد بزرسی قزار گزفتحقیق بب استفبدُ اس الگَی هذل هعبدالت سبختبری تزسین ٍ اثز توبهی 

ضبهل سِ هتغیز سبختبری، هَلفِ ّبی تبثیزگذار حبکویت ضزکتی بب تبکیذ بز کبرآفزیٌی سبسهبًی ّب ًطبى داد ابعبد ٍ  تحلیل

ی  بعذ رفتبری ضبهل دٍ هَلفِهحیطی ٍ رفتبری بعٌَاى ابعبد پژٍّص ّستٌذ کِ هتغیز سبختبری دارای بیطتزیي تبثیز است. 

ی کبرکٌبى، ّیئت هذیزُ، سْبهذاراى ٍ هطتزیبى ٍ  بی بیي فزدی، بعذ هحیطی ضبهل چْبر هَلفِّ ّبی ضخصی ٍ هْبرت ٍیژگی

سبسهبًی بَد  سبسهبًی ٍ ٌّجبر ّبی سبسی سبسهبًی، ضفبفیت، هطبرکت ٍ کبرتیوی، ارسش بعذ سبختبری ضبهل پٌج هَلفِ فزٌّگ

ی بزاسش ٍ تبییذ فزضیبت، هذل پیطٌْبدی اس بزاسش قببل هَلفِ تبثیز قَی در هذل دارًذ.لذا بب تَجِ بِ ضبخص ّب 99ٍ ّوِ 

 قبَل ٍ اس قذرت تبییي هٌبسب بزخَردار است.
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