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 چكيدي 

تبريخ دٔ ْشار . ُّ اس ايكبَبت ٔ يُبثغ آٌ كؼٕر اطترػذ ٔ تٕطؼّ اقتصبدي ْز كؼٕر يزٌْٕ اطتفبدِ  ثٓي          

پز ٔاضح اطت كّ ييشاٌ داَغ ، . طبنّ صُؼت ، ػصز فزاصُؼتي ٔ ارتجبطبت ، َتيجّ رػذ ٔ ارتقبء ثٓزِ ٔري اطت

هف، ثٓزِ ٔري ٔ َظجتٓبي يبني ٔ كبرثزد آَٓب در ارسيبثي ػزكتٓبي صُبيغ يخت اطالػبت ٔ آگبْي يذيزاٌ اس يفبْيى

ثزرطي راثطّ ثيٍ َظجتٓبي "يقبنّ حبضز تحت ػُٕاٌ. اس پبرايتزْبي اطبطي يٕفقيت فزآيُذْبي ثٓجٕد ثٓزِ ٔري اطت

اَجبو گزفتّ اطت،  44تب  48كّ در صُؼت يبػيٍ آالت ٔ تجٓيشات در دٔرِ سيبَي " ثٓزِ ٔري ٔ َظجتٓبي طٕدآٔري

ثُب ثّ . دآٔري ػزكتٓبي يٕجٕد در صُؼت يذكٕر يي ثبػذثذَجبل ثزرطي ٔ تح راثطّ ييبٌ َظجتٓبي ثٓزِ ٔري ٔ طٕ

يبْيت تحقيق ٔ پژْٔغ رٔع تحقيق اس َٕع تحقيقبت ػهي اطت ٔ دادِ ْبي پژْٔغ ثب اطتفبدِ اس صٕرتٓبي يبني 

ًْچُيٍ يجبَي َظزي . حظبثزطي ػذِ ػزكتٓب اس طزيق طبيت رطًي طبسيبٌ ثٕرص كؼٕر جًغ آٔري ػذِ اطت

ثز اطبص دادِ ْبي يٕجٕد َظجتٓبي ثٓزِ ٔري يٕرد . بت كتبثخبَّ اي جًغ آٔري گزديذِ اطتتحقيق اس طزيق يطبنؼ

. تجشيّ ٔ تحهيم ػذِ اطت SPSSطپض َتبيج تٕطط َزو افشار اكظم ٔ . يطبنؼّ در ايٍ تحقيق يحبطجّ گزديذِ اطت

نذا اس ًََّٕ گيزي . ػذجبيؼّ آيبري تحقيق ػبيم كهيّ ػزكتٓبي يٕجٕد در صُؼت يبػيٍ آالت ٔ تجٓيشات يي ثب

،  Fثب تٕجّ ثّ يبْيت طٕاالت ٔ فزضيّ ْبي تحقيق ٔ يقيبص يتغيزْبي پژْٔغ آسيٌٕ . آيبري اطتفبدِ َؼذِ اطت

ثّ . ٔ ضزيت ًْجظتگي پيزطٌٕ ثؼُٕاٌ رٔػٓبي آيبري تحقيق ثزاي تأييذ يب رد فزضيّ ْب اَتخبة ػذِ اطت tآسيٌٕ 

بي تحقيق َتبيج َؼبٌ داد ييبٌ َظجتٓبي ثٓزِ ٔري ٔ َظجتٓبي طٕدآٔري در طٕر كهي در راطتبي طٕاالت ٔ فزضيّ ْ

. درصذ ثّ نحبظ آيبري يؼُي دار يي ثبػذ ٔ يك راثطّ يثجت ٔ يظتقيى ثيٍ ايٍ دٔ ٔجٕد دارد 59ططح اطًيُبٌ 

ري ٔ َظجتٓبي طزاَجبو ثب جًؼجُذي يبفتّ ْب ٔ َتبيج پژْٔغ در پبيبٌ پيؼُٓبداتي ثّ يُظٕر ثٓجٕد َظجتٓبي ثٓزِ ٔ

 .طٕدآٔري در ػزكتٓبي ثزرطي ػذِ ارائّ گزديذِ اطت
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