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 چکیذٌ

 ّط زض ضلاتتی هٌاتغ تطیي هْن اظ یىی زاًف هسیطیت اؾت. ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍ هسیطیت زاًف ضاتغِ تطضؾی همالِ، ایي اظ ّسف

 تاظاض یه زض قطوت ّا هَفمیت ػاهل تَاًس هی زاًف هسیطیت تِ ضؾیسى ؾطیؼتط ٍ ٍضزىآ تسؾت وِ تِ ایي نَضت اؾت، ؾاظهاى

 ّط زض ػاهل اؾتطاتػی ػٌَاى تِ ؾثع تاهیي ظًدیطُ هسیطیتاؾت.   گطفتِ ػْسُ تِ ضا ؾثع تاهیي ظًدیطُ تَاًوٌسؾاظیٍ  اؾت ضلاتتی

 ؾثعتط هحهَالت تَلیس ٍ عطاحی تطای تا قَز هی ّا قطوت تطای فطنتی ایداز ؾثة ،ذسهات ٍ تَلیس نٌایغ ؾاذت ظیط زٍ

 اعالػات، گطزآٍضی اتعاض ٍ هیساًی تِ نَضت تحمیك اًدام ضٍـ.وٌٌس ضفغ ضا پایساضی ّای ی ًیاظهٌس ٍ وطزُ ی گصاض ؾطهایِ

 هَضز آهاضی تْطاى هی تاقس. ضٍـ زض قطوت هْطلغؼِ پاؾاضگاز واضوٌاى اظ ًفط 30 تحمیك، ایي آهاضی اؾت ٍ خاهؼِ پطؾكٌاهِ

تَؾظ ًطم افعاض  اعالػات تحلیل ٍ تدعیِ اؾت. فطیسهي تٌسی ضتثِ آظهَى ٍ اؾپیطهي ّوثؿتگی تحمیك، ضطیة ایي زض اؾتفازُ

SPSS اًتراب ٍیگ هسل اؾاؼ هسیطیت زاًف وِ تطهؤلفِ ّای  تیي وِ هی زّس ًكاى آهسُ تِ زؾت ًتایح  اؾت. قسُ اًدام 

گیطز ٍ  هی تط زض ضا زاًف اًتمال ٍ زاًف واضتطز زاًف، شذیطُ زاًف، تَلیس فطایٌسّایی تا ػٌاٍیي وؿة زاًف، ٍ اؾت قسُ

چطذِ ػوط هحهَل، تاظیافت هحهَل ٍ هسیطیت تاهیي  ؾاظهاًی، هسیطیت هكاضوت قاذم ّای ظًدیطُ تاهیي ؾثع تا ػٌاٍیي

ؾاظهاى ّای پیكطٍ  اهطٍظ، زًیای زض ؾطیغ چالف ّای هَخَز زض ؾاظهاى ّا تِ زلیل تغییطات .زاضز ٍخَز ضاتغِ هؼٌازاضی ، وٌٌسگاى

 زاًف هسیطیت .هی وٌٌس اؾتفازُ ذَز ًفغ تِ ایدازقسُ فطنت ّای ًَیي اظ فٌاٍضی ّای ٍ هسیطیتی اتعاضّای ووه تا اؾتفسُ اظ

 ؾثع تاهیي ظًدیطُ تِ قست تِ زاًف هسیطیت تِ هطتثظ هَضَػات وِایي اتعاضّاؾت وِ زض ایي تحمیك هكرم هی قَز  اظ یىی

 .اؾت ِیافت اذتهال
 

 .تاظیافت هحهَل، هسیطیت تاهیي وٌٌسگاى، ؾاظهاًی هكاضوت، ظًدیطُ تاهیي ؾثع، هسیطیت زاًف: ولوات ولیسی

 

 

  مقذمٍ .1
 

 تِ ضؾیسى ؾطیؼتط ٍ ٍضزىآ تسؾت وِ تِ ایي نَضت اؾت، ؾاظهاى ّط زض ضلاتتی هٌاتغ تطیي هْن اظ یىی زاًف هسیطیت

 اؾتطاتػی ػٌَاى تِ ؾثع تاهیي ظًدیطُ هسیطیت .اؾت ضلاتتی تاظاض یه زض قطوت ّا هَفمیت ػاهل تَاًس هی زاًف هسیطیت
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 ػْسُ تِ ضا ؾثع تاهیي هسیطیت ظًدیطُ تَاًوٌسؾاظی زاًف هسیطیت .اؾت ذسهات ٍ تَلیس نٌایغ ؾاذت ظیط زٍ ّط زض ػاهل

  . اؾت فطٌّگی چٌس ؾاظهاًی ّای هحیظ ٍ فكطزُ اعالػات اظ حیاتی هٌثغ یه ػٌَاى تِ ٍ گطفتِ

 ػطنِ پیكگاهی زض تطای زاض اٍلَیت ی تطًاهِ ٍ ضطٍضی ًیاظ هثاتِ تِ ضا ؾاظهاًی زاًف هسیطیت هَفك زًیا، ّای قطوت

 تداضی پتاًؿیل ٍ هاّیت تیٌی پیف تِ زّس هی اهىاى ّا ؾاظهاى تِ زاًف .[1] اًس زازُ لطاض تَخِ واًَى زض پصیطی، ضلاتت

 ّعیٌِ گیطی، واضایی تهوین ویفیت زض ّا ؾاظهاى تِ زاًف، اًتكاض ٍ زّی ؾاظهاى اوتؿاب، تَاًایی .تپطزاظًس تغییطات تالمَُ

 قىؿت تا ًفؼاى شی هسًظط ّای لاتلیت ًكسى هغالؼات تطآٍضزُ .[2]وٌس هی ووه ّا ّعیٌِ وٌتطل ٍ هكتطیاى ضضایت ّا،

 ضلاتتی تِ هعیت زؾتیاتی ٍ هسیطیتی تهویوات اتراش خْت هٌثغ تطیي هْن ػٌَاى تِ زاًف ضاتغِ ایي . زض[3]اؾت قسُ هَاخِ

 .[4]آیس هی حؿاب تِ وٌٌس هی اخطا ضا هتؼسزی ّای پطٍغُ وِ ّایی ؾاظهاى تطای

 .تاقس هی وٌٌسُ ههطف تا وٌٌسُ اظػطضِ تَظیغ ّای واًال خطیاى ازاضُ تطای خاهغ فلؿفِ یه تأهیي، ظًدیطُ هسیطیت

 اظ .اًس هحیغی تداضی ػولىطزّای پایساضٍ ههطف هَضَػات ًگطاى وِ وؿاًی تطای اؾت فطنتی تأهیي ظًدیطُ ؾثعوطزى

 ػٌَاى تِ ّن ٍ ؾثع هحهَالت عطاحی زض تَاًایی افعایف تطای هىاًیؿوی ػٌَاى تِ ّن ؾثع، هؿائل تِ تَخِ والى، زیس

 ٍضٍزی ًیاظهٌس تأهیي ظًدیطُ ؾثعوطزى . اؾت هْن ، هحیظ تا ؾاظگاض ؾثع هحهَالت تطای تاظاضّایی ایداز تطای ای ٍؾیلِ

 گصاض ؾطهایِ ؾثعتط هحهَالت تَلیس ٍ عطاحی تطای تا قَز هی ّا قطوت تطای فطنتی ایداز ؾثة وِ اؾت خسیسی ّای

 ّا ٍضٍزی قاهل تلىِ اؾت، وٌٌسُ ههطف هحهَالت قاهل تٌْا ًِ ایي ٍ وٌٌس ضفغ ضا پایساضی ّای ی ًیاظهٌس ٍ وطزُ ی

 .[5]گطزز هی ؾثع تاظاضّای ایداز تطای ّا آى قسى زذیل تاػث ٍ تاقس هی ّن وٌٌسگاى تأهیي . اظ
 

 

 پژيَش وظری مباوی. 2
 

 مذیریت داوش    . 1.2

 هْن ّای ترهم ٍ اًتكاض اعالػات زّی، ؾاظهاى گعیٌف، قٌاؾایی، زض ّا ؾاظهاى تِ وِ اؾت فطآیٌسی زاًف، هسیطیت

 هسیطیت .[6]ًوایس هی ووه زاضًس، ٍخَز ؾاظهاى زض ًیافتِ ؾاذتاض نَضت غالثاً تِ ٍ ّؿتٌس ؾاظهاًی حافظِ اظ تركی وِ

 شذیطُ ٍ خسیس زاًف وؿة هَخَز، اظ زاًف اؾتفازُ زاًف، اًتمال ٍ تؿْین ذلك، ؾاظهاًی، هَخَز زاًف اظ آگاّی زاًف،

 نَضت ّا ؾاظهاى ّای اؾتطاتػی ٍ فطٌّگ تِ تَخِ تا ٍ ؾاظهاًی فطآیٌس یازگیطی زض الساهات ایي وِ اؾت آى اًثاقت ٍ

 .[7]گیطز هی

 اعالػات، چَى تااضظقی ٍ هٌاتغ وویاب اظ قطوت، پایساض ضلاتتی هعیت یاتٌس زضهی اظپیف تیف ّطضٍظ هحمماى ٍ هسیطاى

 ّا، هدوَػِ فؼالیت زاًف هسیطیت .[8]گیطز هی ؾطچكوِ ًیؿتٌس، تملیس قسًی واهل عَض تِ وِ ؾاظهاًی ّای ضٍیِ ٍ زاًف

 ػولىطز تْثَز هٌظَض تِ زاًف واضگیطی ٍ تِ اًتمال شذیطُ، تَلیس، تطای ّا قطوت وِ اؾت ّایی اؾتطاتػی ٍ اتتىاضّا

 .[9]تطًس هی واض تِ ؾاظهاًی

 :قَز هی هطحلِ تمؿین چْاض تِ ضا زاًف هسیطیت فطایٌسّای ٍیگ گطفتِ، نَضت تحمیمات اؾاؼ تط

 هی تأویس قرهی زاًف تط تَاًوٌسی آى، زض وِ اؾت زاًف هسیطیت فطایٌس هطحلِ اٍلیي زاًف وؿة :زاًف وؿة -

 هی تط زض ضا اوتؿاتی زاًف واضتطز ٍ آٍضی خوغ زؾتطؾی، ّای وِ فؼالیت اؾت فطایٌسی هؼٌای تِ هطحلِ ایي .قَز

 .[10]ّؿتٌس زاًف وؿة هكتاق افطاز هترهم .گیطز

 ی ٍاؾغِ تِ تَاًس هی زاًف تَلیس .آیس هی زؾت تِ نطیح زاًف ٍ زاًف ضوٌی تیي تؼاهل اظ زاًف تَلیس :زاًف تَلیس -

 تؿْین وٌٌسُ وِ تكَیك تیوی واضّای ٍ ّا ّوایف ؾویٌاضّا، ٍ آهَظـ ّا، آظهایف ّا، ًمف ّایی ّوچَى فؼالیت

 .[11]آیس زؾت تِ ّؿتٌس، زاًف ذلك ٍ زاًف
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 پصیط تاظیافت ضاحتی تِ اؾت تا هٌس ًظام تٌسی عثمِ ٍ ؾاظی شذیطُ ًیاظهٌس اؾت قسُ تَلیس وِ زاًكی :زاًف شذیطُ -

 تا اؾت انالح ًیاظهٌس قسُ شذیطُ زاًف تؼس، زض هطحلِ .قَز هی تطزُ ًام اعالػات تاظیاتی ػٌَاى تِ آى اظ وِ ًثاقس

 .[12]تاقس هؤثط ٍ هفیس ؾاظهاى تطای

 ضا تطزاضاى تْطُ ٍ ًفؼاى هطحلِ شی ایي .اؾت زاًف اظ تطزاضی تْطُ زاًف هسیطیت فطایٌس هطحلِ آذطیي :زاًف واضتطز -

 توام .وٌٌس حل هؤثطتط ٍ تْتط ضا ؾاظهاى ٍ هكىالت هؿائل قسُ، شذیطُ زاًف اظ اؾتفازُ تا تتَاًٌس تا ؾاظز هی لازض

 .[13] قَز زّی خْت ؾاظهاًی ٍ فطزی زاًف اظ هؤثط گیطی تْطُ ؾَی تایس تِ زاًف هسیطیت تٌیازی ػٌانط

 .اؾت قسُ زازُ ًكاى ٍیگ زاًف هسیطیت چطذِ ،1قىل زض

 
 [14] ٍیگ زاًف هسیطیت چطذِ -1قىل 

 

 مذیریت زوجیرٌ تامیه سبس . 2.2

هسیطیت ظًدیطُ تأهیي ، هسیطیت ٍ ّواٌّگی یه قثىِ پیچیسّای اظ فؼالیتْای زضگیط زض اضائِ هحهَل ًْایی تِ هكتطی 

 ای، قیویایی ، تَلیس گاظّای گلراًِحسالل ضؾاًسى ضایؼات ) اًطغیسُ هسیطیت ظًدیطُ ًیوأت ؾثع اظ تیي تطزى تِ یا . اتهیثاقس

 .[15] اهتساز ظًدیطُ تأهیي اؾتزض ( اهسذغطًان ، هَاز ظائس خ  /

ٍیػُ زض ایاالت هتحسُ ، اتحازیِ اضٍپا ) اتحازیِ اضٍپا ٍ ( غاپي  ّای هكتطی تِ هؿائل هحیظ ظیؿت تحت لاًَى ٍ زؾتَضالؼول

 ؾاظهاى زض تَؾؼِ اؾتطاتػی تِ ػٌَاى یه ًَآٍضی هْن تِ GSCM. ْن تطای تَلیسوٌٌسگاى قسُ اؾتتثسیل تِ یه ًگطاًی ه

واّف ذغطات ظیؿت هحیغی ٍ تاال تطزى ضاًسهاى ظیؿت هحیغی ذَز  ّایی تطای ضؾیسى تِ اّساف هكتطن ؾَز ٍ تاظاض تا

 زض نٌایغ هحیغی ظیؿت ػولىطز تَؾؼِ وِ تِ اؾت ًَآٍضاًِ ایسُ ّای اظ ؾثع یىی تاهی ظًدیطُ هسیطیت .[16] ووه هیىٌس

هحهَالت تا تَخِ تِ العاهات ظیؿت  ٍ فطایٌس ػولىطز ز تْثَ تطای ضٍیىطز یه ؾثع تاهی ظًدیطُ هسیطیت .تَخِ هی وٌس

هحیغی اؾت. اخطای هَثط هسیطیت ظًدیطُ تاهیي ؾثع  زض یه ؾاظهاى ًمف هْوی زضتسؾت آٍضزى ٍ حفؼ هعیت ضلاتتی 

 .[17]اؾت
 

 

 مذل مفًُمی تحقیق       .3
 

 تِ ًْایت، زض ٍ  ظًدیطُ تاهیي ؾثعٍ  هسیطیت زاًف ّای قاذم تؼییي تِ ذثطگاى، ًظطات اذص ٍ اٍلیِ هغالؼات اًدام اظ پؽ

 هسل اؾاؼ هؤلفِ ّای هسیطیت زاًف وِ تط  .اؾت قسُ ًكاى زاز1ُ خسٍل وِ زض .ضؾیسین تحمیك ایي تطای هفَْهی هسل
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گیطز  هی تط زض ضا زاًف اًتمال ٍ زاًف واضتطز زاًف، شذیطُ زاًف، تَلیس اؾت، تا ػٌاٍیي وؿة زاًف، قسُ اًتراب ٍیگ

چطذِ ػوط هحهَل، تاظیافت هحهَل ٍ هسیطیت تاهیي  ؾاظهاًی، هسیطیت ٍ قاذم ّای ظًدیطُ تاهیي ؾثع تا ػٌاٍیي هكاضوت

 هی تاقس. وٌٌسگاى
 

 ؾاذتِ هحمك هفَْهی هسل  -1 خسٍل           

                   

 تحقیق وًع ريش ي       . 4 
 

 تِ زٍ ضاتغِ تطضؾی ّسف، تحمیك، ایي زض وِ اظ آًدا .هی تاقس پیوایكی قاذِ اظ تَنیفی ضٍقی قسُ، اؾتفازُ تحمیك ضٍـ

 قسُ اؾتفازُ ًیع ّوثؿتگی ًَع اظ تَنیفی تحمیك ضٍـ اظ زازُ ّا تحلیل تطای اؾت، تحمیك زض هَخَز هتغیطّای زٍی

 واضتطزی تحمیمات ًَع اظ ّسف لحاػ اظ هغالؼِ ایي تحمیك، ایي ًتایح اظ زیگط ّای تْطُ هٌسی ؾاظهاى تطای  .[18]اؾت

 اؾت.

 
 

 آماری ومًوٍ ي جامؼٍ         . 5
 

ٍ زض ؾال  قطوت هْط لغؼِ پاؾاضگاز یىی اظ تاهیي وٌٌسگاى لغؼات ذَزضٍ ٍاتؿتِ تِ قطوت تٌْگام آفطیي ؾایپا هی تاقس

تْطاى هی  زض قطوت هْطلغؼِ پاؾاضگاز واضوٌاى اظ ًفط 30 تحمیك، ایي آهاضی خاهؼِ فؼالیت ذَز ضا آغاظ ًوَزُ اؾت. 1384

 تاقس.
 

 

 اطالػات ريش گردآيری       . 6
 

پٌح  ٍ تَزُ ؾؤال 26 زًاضای هدوَػا وِ ، اٍل پطؾف ًاهِ قس، اؾتفازُ پطؾكٌاهِ اتعاض ٍ وتاتراًِ ای هٌاتغ زض ایي تحمیك اظ

 اًتمال ٍ زاًف واضتطز زاًف، شذیطُ زاًف، تَلیس وؿة زاًف، هی گیطز وِ ػثاضتٌس اظ اًساظُ ضا هسیطیت زاًف ٍیػگی

 ؾَال 77 قاهل ٍ قسُ اؾت تٌظین ّوىاضاى ٍ ضحیوی اظ پطؾف ًاهِ ای وِ تَؾظ هسیطیت ظًدیطُ تاهیي ؾثع. تطای زاًف

 .[19]اؾت، اؾتفازُ قسُ اؾت
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 پایایی پرسشىامٍ ي ريایی       . 7
 

 خوغ ًظطات اذص اظ پؽ ُ قس ٍ زاز ٍ اؾاتیس لطاض  ناحة ًظطاى اظ تؼسازی اذتیاض زض ّا پطؾف ًاهِ ضٍایی، ؾٌدف خْت

 ًطم افعاض  اظ اؾتفازُ تا پطؾف ًاهِ ّا، پایایی ؾٌدف تطای .گطفت نَضت زض پطؾف ًاهِ ّا انالحی الساهات هصوَض،

SPSS ،هسیطیت زاًفػَاهل  پطؾف ًاهِ ی تطا 86/0ٍ 88/0 تِ تطتیة  وِ زیس، گط هحاؾثِ وطًٍثاخ( پایایی)آلفای ضطیة 

 .آهس تِ زؾت ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍ
 

 َا دادٌ تحلیل ي ريش تجسیٍ       . 8
 

 ٍ اؾپیطهي ّوثؿتگی )ضطیة اؾتٌثاعی آهاض ٍ تَنیفی آهاض ّای ضٍـ اظ زازُ ّا تحلیل ٍ تدعیِ هٌظَض تِ پػٍّف، ایي زض

 .اؾت قسُ اؾتفازُ SPSS افعاض ًطم عطیك اظ فطیسهي( آظهَى

 

 وتایج ي َا یافتٍ        . 9
 

 زاضز؟ ٍخَز ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍوؿة زاًف  تیي ضاتغِ ای چِ :1ؾؤال

 قسُ زازُ ًكاى 2 خسٍل وِ زض .اؾت قسُ اؾتفازُ اؾپیطهي ضتثِ ای ّوثؿتگی ضٍـ اظ تحمیك، ؾؤال ایي تِ پاؾد تطای

وؿة  تیي اؾت. تٌاتطایي، 0.05ذغای اظ ووتط =P_value 0.000وِ  اؾت آى اظ حاوی ّوثؿتگی آظهَى ًتایح اؾت.

 .زاضز ٍخَز هؿتمین ضاتغِظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍزاًف 
 

 ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍ وؿة زاًفتیي  ّوثؿتگی آظهَى ًتایح -2خسٍل

 ضطیة ّوثؿتگی هیعاى ذغا P_value هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط هؿتمل

 0.632 0.05 0.000 ظًدیطُ تاهیي ؾثع وؿة زاًف

 

 زاضز؟ ٍخَزظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍزاًف  تَلیس تیي ضاتغِ ای چِ : 2ؾؤال

ووتطاظ  0.001هؼٌازاضی ؾغح وِ هی زّس ًكاى ّوثؿتگی آظهَى اؾت، ًتایح قسُ زازُ ًكاى 3 خسٍل ّواى گًَِ وِ زض

 .زاضز ٍخَز هؼٌازاض ٍ هؿتمین ضاتغِ ایظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍزاًف  تَلیستیي  اؾت. تٌاتطایي، 0.05ذغای 
 

 ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍزاًف  تَلیستیي  ّوثؿتگی آظهَى ًتایح - 3خسٍل

 ضطیة ّوثؿتگی هیعاى ذغا P_value هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط هؿتمل

 0.418 0.05 0.001 ظًدیطُ تاهیي ؾثع زاًف تَلیس

 

 زاضز؟ ٍخَزظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍزاًف  شذیطُ تیي ضاتغِ ای چِ : 3ؾؤال

 اظ ووتط =P_value 0.000وِ  اؾت آى اظ حاوی ّوثؿتگی آظهَى اؾت، ًتایح قسُ زازُ ًكاى 4 خسٍل ّواى عَض وِ زض

 .زاضز ٍخَز هؿتمین ضاتغِ یهظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍزاًف  شذیطُ تیي تطتیة، اؾت. تسیي 0.05ذغای

 
 ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍزاًف  شذیطُتیي  ّوثؿتگی آظهَى ًتایح - 4خسٍل

 ضطیة ّوثؿتگی هیعاى ذغا P_value هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط هؿتمل

 0.818 0.05 0.000 ظًدیطُ تاهیي ؾثع زاًف شذیطُ

 

 زاضز؟ ٍخَزظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍ زاًف واضتطزحوایت اظ  تیي ضاتغِ ای چِ :4ؾؤال
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 اظ تیكتط =P_value 0.124وِ  اؾت آى اظ حاوی ّوثؿتگی آظهَى اؾت، ًتایح قسُ زازُ ًكاى 5 خسٍل ّواى عَض وِ زض

 .ساضزً ٍخَز هؼٌازاضی ضاتغِظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍ  زاًف واضتطز تیي پؽ اؾت، 0.05ذغای

 
 ظًدیطُ تاهیي ؾثع ٍ زاًف واضتطزتیي  ّوثؿتگی آظهَى ًتایح - 5خسٍل

 ضطیة ّوثؿتگی هیعاى ذغا P_value هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط هؿتمل

 0.248 0.05 0.214 ظًدیطُ تاهیي ؾثع زاًف واضتطز

  

 زاضز؟ ٍخَزظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍ زاًف اًتمال تیي ضاتغِ ای چِ :5ؾؤال

 اظ ووتط =P_value 0.000وِ  اؾت آى اظ حاوی ّوثؿتگی آظهَى اؾت، ًتایح قسُ زازُ ًكاى 6 خسٍل ّواى عَض وِ زض

 .زاضز ٍخَز هؿتمین ضاتغِ یهظًدیطُ تاهیي ؾثع  ٍ زاًف اًتمال تیي تطتیة، اؾت. تسیي 0.05ذغای
 

 ظًدیطُ تاهیي ؾثعٍ  زاًف اًتمالتیي  ّوثؿتگی آظهَى ًتایح - 6خسٍل

 ضطیة ّوثؿتگی هیعاى ذغا P_value هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط هؿتمل

 0.689 0.05 0.000 ظًدیطُ تاهیي ؾثع زاًف اًتمال

 

 التهاز هماٍهتی ٍضؼیت هؤلفِ ّای همایؿِ

 .هی قَز اؾتفازُ فطیسهي آظهَى اظ ،هسیطیت زاًف هرتلف هؤلفِ ّای ضتثِ تٌسی هٌظَض تِ

: H0 ًساضز. ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍتهسیطیت زاًف  ػَاهل تیي  

: H1 زاضز ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍتهسیطیت زاًف  ػَاهل تیي.  
 فطیسهي آظهَى اظ حانل آهاضی زازُ ّای  -7خسٍل

 آظهَى ًتیدِ هیعاى ذغا هؼٌی زاضی ؾغح زضخِ آظازی هحاؾثِ قسُ زٍ وای

 ضز هی قَزH0فطو  0.05 0.000 2 17.032

 

 ضتثِ اظ ظٍج یه حسالل یؼٌی هی گیطز. لطاض تأییس هَضزH1 ٍ فطو  زضH0 فطو وِ هیسّس ًكاى فطیسهي آظهَى ًتایح

ٍ  تَلیس زاًف حانلِ هَلفِ ّای ًتایح تِ تَخِ تا .ساضًسً یىسیگط زاضی تا هؼٌا اضتثاط،هسیطیت زاًف  ّای هؤلفِ هیاًگیي

 زض تِ تطتیة زاًف ٍ واضتطز زاًف شذیطُ  ٍ وؿة زاًف هی گیطًس، لطاض زٍم ٍ اٍل اٍلَیت زض تِ ضتثِ، تَخِ تااًتمال زاًف 

 اؾت. قسُ زازُ ًكاى 8 خسٍل هی گیطًس وِ زض لطاض پٌدن تا ؾَم ضتثِ ّای
 

 هسیطیت زاًف هؤلفِ ّای ضتثِ تٌسی - 8خسٍل

 ّا ضتثِ هیاًگیي هسیطیت زاًف هؤلفِ ّای

 3.51 تَلیس زاًف

 3.49 اًتمال زاًف

 2.89 وؿة زاًف

 2.73 زاًفشذیطُ 

 2.70 زاًفواضتطز 

 

 وتیجٍ گیری       .11
 

 تْطاى نَضت زض قطوت هْطلغؼِ پاؾاضگازتأهیي ؾثع زض  ظًدیطُ تط زاًف هسیطیت پیازُ ؾاظی تطضؾی ّسف تا پػٍّف ایي

 هكرم تأهیي ؾثع ظًدیطُ ٍ زاًف هسیطیت پػٍّف هَلفِ ّای هَضزًظط ازتیات هطٍض اظ پؽ هٌظَض ّویي تِ .پصیطفت



 ( 6931سال  -4شماره  -2جلد ) مجلٍ وخبگان ػلًم ي مُىذسی

 196

تَلیس  زاًف، وؿة هاًٌس فطایٌسّایی وِ قس اًتراب ٍیگ هسل اؾاؼ تط زاًف پػٍّف هَلفِ ّای هسیطیت ایي زض .گطزیس

اظ قاذم ّای  تأهیي ؾثع ظهیٌِ ظًدیطُ زض ّوچٌیي .گطفت تط زض ضا زاًف اًتمال ٍ زاًف واضتطز زاًف، شذیطُ زاًف،

 چطذِ ػوط هحهَل، تاظیافت هحهَل ٍ هسیطیت تاهیي وٌٌسگاى ؾاظهاًی، هسیطیت ظًدیطُ تاهیي ؾثع تا ػٌاٍیي هكاضوت

 ظهیٌِ زض ّوچٌیي .زاضز زاض هؼٌی تأثیط ؾثع تأهیي ظًدیطُ تط زاًف هسیطیت وِ زاز ًكاىپػٍّف  یافتِ ّای اؾتفازُ قس. تحلیل

 ظًدیطُ تط زاًف هسیطیت اتؼاز زاًف تواهی واضتطز تؼس خع تِ زاًف، هسیطیت تِ هَلفِ ّای هرتلف هطتَط فطضیات آظهَى

 زاًف هسیطیت فطایٌس تواهی زض قطوت هْط لغؼِ پاؾاضگاز وِ زّس هی هَضَع ًكاى ایي .زاضز زاضی هؼٌی تأثیط تأهیي ؾثع

 ػولی ًتایح تِ ایي زاًف تثسیل ٍ آذط هطحلِ زض وِ زضنَضتی ٍ تاقس زاقتِ ذَز تأهیي ؾثع ظًدیطُ تاالیی زض تأثیط تَاًؿتِ

 هسیطیت ؾاظی پیازُ زض قطوت وِ ایي گفت تَاى هی تاقس زاقتِ تیكتطی اثط تأهیي ذَز تطؾثع تَزى ظًدیطُ تتَاًس هكَْز ٍ

 .اؾت وطزُ ػول ؾثع ذَز هَفك تأهیي ظًدیطُ زض زاًف
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