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 (ضیزاس ضٟز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛردی؛ ٔجتٕغ تجبری آفتبة ٚ ثبسار ٚویُ) 

 *2، علی اصغر حسیٌی جن1علی اکبر حیدری

 

 چکیدُ-1

 خبعزات، ثب ػبعفی، ثٝ ٚیژٜ پیٛ٘ذٞبی ایٗ .دار٘ذ ٔىبٖ ثٝ ٘سجت افزاد وٝ است تؼّمی احسبس ٔجیٗ ٔسىٛ٘ی ٔىبٖ ثٝ دِجستٍی

 ٔی وٙذ، تسٟیُ را جٕؼی ػُٕ وٝ إٞیت دارد رٚ آٖ ٔحیظ اس ثٝ دِجستٍی .است ٔزتجظ اضخبظ س٘ذٌی ٟٔٓ حٛادث ٚ تجزثیبت

 ٔىبٟ٘ب اجتٕبػی تٛسؼۀ ٚ رضذ جٟت فزغت ٔٙبسجی ٚ ٔی وٙذ تطٛیك ا ر سزٔبیٝ ٌذاری ٔی دٞذ، افشایص را سبسٔب٘ی ٔطبروت

ایٗ پژٚٞص، ٞذف اغّی یبفتٗ ارتجبط ثیٗ دٚ ٔتغیز رضبیتٕٙذی ٚ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٔی ثبضذ. دٚٔیٗ ٞذفی  ٔی سبسد. فزاٞٓ

وٝ ایٗ پژٚٞص در پی دست یبفتٗ ثٝ آٖ است، ٔیشاٖ ٚ سغح ارتجبعی ایٗ دٚ ٔتغیز در ثبسارٞب ٚ ٔزاوش تجبری سٙتی ٚ ٔذرٖ 

ست. در ایٗ راستب، ٔحمك ثب تٟیٝ پزسطٙبٔٝ ای ٔحمك سبس ٔغزح ٌزدیذٜ ا 2ٚ  1است وٝ ٞز دٚ ٞذف در لبِت فزضیبت 

٘سجت ثٝ تٛسیغ اٖ در دٚ ٔجتٕغ تجبری ثبسارٚویُ )سٙتی( ٚ ٔجتٕغ تجبری آفتبة )ٔذرٖ( ٚالغ در ضٟز ضیزاس ٔجبدرت ٚرسیذ. 

( ٚ استفبدٜ اس آسٖٔٛ ٞبی SPSS WIN 22سپس دادٜ ٞبی ثٝ دست آٔذٜ تٛسظ ٘زْ افشار تحّیّی ٚیژٜ ػّْٛ اجتٕبػی )

ٔٛرد تجشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٌزفت. ٘تبیج ثٝ دست آٔذٜ ٘طبٖ دٞٙذٜ ایٗ است وٝ ثیٗ  Tضزیت ٕٞجستٍی پیزسٖٛ ٚ آسٖٔٛ 

دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی راثغٝ ٔؼٙبداری ٚجٛد دارد. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج ٘طبٖ داد وٝ ٕ٘ٛدپذیزی دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ 

بی تجبری ٔذرٖ ٚ سٙتی ثب ٞٓ ٔتفبٚت است. ثٙبثزایٗ، ٞز دٚ فزضیٝ ٔغزح ضذٜ در ایٗ پژٚٞص رضبیتٕٙذی در ٔجتٕغ ٞ

 ٔٛرد تبییذ لزار ٌزفت.

 

 دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ، حس ٔىبٖ، ٔجتٕغ تجبری، ثبسارٚویُ، ٔجتٕغ تجبری آفتبة کلوات کلیدی:
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 هقدهِ-2

سغح رفبٜ ٚ آسبیص ثبالتز ثٛدٜ است. در ایٗ راستب  ٕٞٛارٜ یىی اس اٞذاف ثطز رضذ ٚ افشایص درآٔذ ٚ در پی آٖ رسیذٖ ثٝ

ٞب در درجٝ اَٚ ثٝ ٘ٛع دادٚستذ ٚ جٙس وبال ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ٛع خذٔبت، ضیٜٛ ثبساریبثی ٚ ٔیشاٖ تجّیغبت اغّت سزٔبیٝ ٌذاری

است غزفب  ٌزدد. ٕٞٛارٜ ٚ ثخػٛظ در دٚراٖ ٔذرٖ ٞز ٘ٛع تجبرتی ٘یبس ثٝ ٚجٛد یه ٔىبٖ دارد. ایٗ ٔىبٖ ٕٔىٗٔؼغٛف ٔی

ٔحُ ٔستمیٓ ارضٝ وبال ثٝ ٔطتزی ٚ تجبرت ثبضذ یب دفتزی ثزای ٔذیزیت ٚ سبسٔب٘ذٞی تجبرت ثبضذ. در دٚراٖ ٔؼبغز تٛجٝ ثٝ 

ای ثبالتز رفتٝ است. ایٗ تٛجٝ ٔؼٕٛال ٘مص ٔىبٖ تجبرت ثٝ ػٙٛاٖ ضبخػی ثزای ارسیبثی ٚ جّت تٛجٝ ٔطتزی ثغٛر فشایٙذٜ

ىبٖ است. در حبِی وٝ ٚجٛد یه ٔىبٖ تجبری ٚ ٔٛفمیت آٖ در جّت ٔطتزی ثٝ ػٛأُ ٔؼغٛف ثٝ ظبٞز ٚ سیٕبی یه ٔ

دیٍزی ٕٞچٖٛ ٔسبئُ اجتٕبػی، فزٍٞٙی، ٞٛیتی ٚ ػبعفی ٘یش ثستٍی دارد. ایٗ پژٚٞص ثٝ د٘جبَ ایٗ پزسص است وٝ: چٝ 

ٚ ٔجذدا ثزای خزیذ ٘یبسٞبی خٛد ػٛأّی ٔٛجت ٔی ضٛ٘ذ تب استفبدٜ وٙٙذٌبٖ اس یه فضبی تجبری ثٝ آٖ ٔىبٖ دِجستٝ ضٛ٘ذ 

ثٝ آٖ ٔىبٖ ثزٌزد٘ذ؟. اس ایٗ رٚ ایٗ پژٚٞص ثب ٔزٚر ٚ ثزرسی ادثیبت حٛسٜ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ در پی ٘مص ٚ راثغٝ ػٛأُ 

 دخیُ در دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضذ تجبرت در ٔجتٕغ ٞبی تجبری اس عزیك دِجستٍی ٔطتزی ثٝ آٖ ٔىبٖ ٔی ثبضذ.

 

 سَاالت پژٍّص: -2-1

 آیب راثغٝ ٔؼٙبداری ثیٗ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی اس یه ٔىبٖ تجبری ٚجٛد دارد؟-1

 آیب دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی در ٔجتٕؼٟبی تجبری سٙتی ٚ ٔذرٖ ثب ٞٓ ٔتفبٚت است؟-2

 

 فرضیات پژٍّص: -2-2

 .ی ٚجٛد داردراثغٝ ٔؼٙبداری ثیٗ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی اس یه ٔىبٖ تجبرثٙظز ٔیزسذ -1

 .دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی در ٔجتٕؼٟبی تجبری سٙتی ٚ ٔذرٖ ثب ٞٓ ٔتفبٚت استثٙظز ٔیزسذ -2

 

 دلبستگی هکاىهفَْم  -3

 ثٝ را سیبدی ػّٕی ٔحبفُ تٛجٝ در سبِٟبی اخیز ٚ ٔیذٞذ رخ آٟ٘ب ٔؼٙبدار ٔحیغٟبی ٚ افزاد ثیٗ وٝ است پیٛ٘ذی ٔىبٖ، دِجستٍی

لبثُ تٛجٝ است وٝ  .ضذٜ است آٖ اس فزاٚا٘ی تؼبریف ثٝ ٔٙجز ٜ ٞب، حٛس اس ثسیبری در ٔىب٘ی دِجستٍی وبرثزد  .است وزدٜ جّت خٛد

 ٔٛارد، اغّت . در[1] ٔی تٛا٘ذ در سغٛح ٔختّف ٚ ٕٞچٙیٗ در سٔبٖ ٞبی ٔختّف ا٘ذاسٜ ٌیزی ضٛد« دِجستٍی ٔىبٖ»

 ثب ٔىبٟ٘بی ٚ افزاد ثیٗ پیٛ٘ذ آٖ ٔطخػٝ وٝ ٔی وطٙذ ثٝ تػٛیز چٙذ جب٘جٝ ٔفٟٛٔی ػٙٛاٖ ثٝ را ٔىب٘ی دِجستٍی پژٚٞطٍزاٖ،

ٔغبِؼبت در سٔیٙٝ دِجستٍی ثزای اِٚیٗ ثبر در ارتجبط ثیٗ وبدر درٔب٘ی ٚ وٛدن ٚ ایٙىٝ چٍٛ٘ٝ وٛدوبٖ . [2]است  آٟ٘ب إٞیت

دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ، ارتجبط ٕ٘بدیٗ ثب . [3]در فزایٙذ درٔبٖ، اػتٕبد خٛد را ثٝ وبدر درٔبٖ تٛسؼٝ دٞٙذ، ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت 

ٔىبٖ است وٝ ثب دادٖ ٔؼب٘ی ػبعفی ٚ حسی، تٛسظ افزاد ثٝ ٔىبٖ خبظ یب یه سزسٔیٗ ضىُ ٔی ٌیزد ٚ ٔجٙبی ٘حٜٛ ادران 

 ثٝ دِجستٍی. [4,5] ٌزٜٚ یب فزد اس ٔىبٖ ٚ ٘حٜٛ ارتجبط ٚی ثب آٖ ٔی ثبضذ ٚ س٘جیزٜ ای ٔیبٖ افزاد ٚ ٔحیظ ٞبی ٔؼٙبدار است

 ٚ ٘یبسٞب پبسخٍٛ ثتٛا٘ذ ثبیذ ٔىبٖ ارد وٝ د فزد ٌذضتٝ تجبرة ٚ خػٛغیبت ر د ریطٝ است وٝ ٔىبٖ ثب فزد ػبعفی راثغٝ ىبٖٔ

ثٝ  دِجستٍی . [6] ثبضذ داضتٝ را ا٘تظبرات ٚ ٘یبسٞب ایٗ پبسخٍٛیی ثٝ ٞبی ظزفیت ثبیذ ٔىبٖ ٕٞیٙغٛر ا٘سبٖ ثبضذ ٚ ا٘تظبرات

 [7] ٌیزد ٔی ضىُ سٔبٖ ر عَٛ د اجتٕبػی -ی وبِجذ ٔىبٖ ٚ ٞب ٌزٜٚ ، افزاد ی ثیٗ ػّٕىزد ٚ ػبعفی ضٙبختی، تؼبُٔ ثزاسبس ٔىبٖ

. 

 یبثذ ٔی تٛسؼٝ ٔىبٖ ٚ فزد ثیٗ وٝ ٔثجت است ػبعفی ٚاثستٍی ٚ ٔىبٖ حس وّیت اس ثؼذ یه ٔىبٖ دِجستٍی ثٝػالٜٚ ثز ایٗ،  

ثٝ ػٙٛاٖ  . [9] کند می خلق آٖ ثٝ ثخطی ٔؼٙب ٚ ثب ٔىبٖ تؼبُٔ فزایٙذ در فزد وٝ است ٔثجتی احسبسبت ٚ اػتمبدات ٚ ٘تیجٝ  [8]

ٔؼٙبیی وٝ ٘تیجٝ -ٔثبَ، ٍٞٙبٞی وٝ تٟذیذی سجت آسیت یب اس دست دادٖ چیشی ٔی ٌزدد، ٘ٛع دِجستٍی ٚ ٚاوٙص ػبعفی
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سجت ثزٚس دِجستٍی ثٝ آٖ ضیئ ٔی ٌزدد. دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ثزخبستٝ اس فؼبِیتٟب ٚ تؼبٔالت ثیٗ  ، [11] اش ا٘ذٜٚ است

. جبثجبیی افزاد اس ٔىبٖ س٘ذٌیطبٖ أزیست وٝ ٕٔىٗ است ثزای [11,4]ا٘سبٖ در یه ٔىبٖ خبظ است-ٔىبٖ ٚ ا٘سبٖ-ا٘سبٖ

، ٔججٛر ثٝ تزن ٔحُ س٘ذٌیطبٖ ضذٜ ٚ ثٝ ضٟز ٞز ضخػی رخ دٞذ. ثٝ عٛر ٔثبَ ثخطی اس دا٘طجٛیبٖ  ثزای ادأٝ تحػیُ

دیٍزی ٟٔبجزت ٔیىٙٙذ.ایٗ جبثجبیی ٔٛجت اختالِی در دِجستٍی ٔىبٖ خٛاٞذ ضذ وٝ در ٔذَ سیز ثٝ ضزح آٖ پزداختٝ ضذٜ 

رٚش  است. چٛ ٚ ّٞی رٚضی را ارائٝ دادٜ ا٘ذ وٝ ا٘تمبَ دا٘طجٛیبٖ در اِٚیٗ سبَ دا٘طجٛیی در دا٘طٍبٜ را ٘طبٖ ٔی دٞذ. ایٗ

 .[12] ٞب ٚ ٚیژٌی ٞب درثبرٜ ی تجزثٝ ی رفتٗ ثٝ دا٘طٍبٜ ٚ ٟ٘بدیٙٝ وزدٖ ارتجبعبت اجتٕبػی ٔی ثبضذ

 

 رضایتوٌدی -3-1

 ثزخی ٔثبَ ػٙٛاٖ . ثٝ[13]است  د٘جبَ ضذٜ ثؼذی ته دیذٌبٜ ٞبی اسبس ثز تز ثیص رضبیتٕٙذی، ثٝ ٔزثٛط اِٚیٝ ی ٔغبِؼبت

ثٝ  تٛجٝ ثب ضخع وٝ تزتیت ثذیٗ ا٘ذ، وزدٜ تٛغیف ادراوی دیذٌبٜ ثب را افزاد رضبیتٕٙذیٔیشاٖ  درن ٔزاحُ ٔحممبٖ، اس

 ٔجٕٛػٝ ضخع، آرٔبٖ ٞبی ٚ ٘یبسٞب. [14]وٙذ  ٔی ارسیبثی را سىٛ٘تی فؼّی ضزایظ دارد، وٝ آرسٚٞبیی ٚ ٘یبسٞب اس ای ٔجٕٛػٝ

 رٚی ثز ٌذار فزٍٞٙی تأثیز ٔؼیبرٞبی ٘یش آٖ( ٚ ٘ظبیز ٚ اجتٕبػی ٔزحّٝ اجتٕبػی، عجمٝ فزدی )ٔثُ ٚیژٌی ٞبی دٚ ٞز اس ای

 وزدٜ تؼزیف ٞبیص آرٔبٖ ٚ ٞب ٘یبس ثزای فزد وٝ ثبضذ چیشی ٕٞبٖ ثب ٘شدیه در سبسٌبری فؼّی ضزایظ . چٙب٘چٝ[15]است  فزد

 ادران سٙجص ػبْ ثزای ٔؼیبری ػٙٛاٖ ثٝ رضبیتٕٙذی ٔختّفی، پژٚٞطٍزاٖ دیذٌبٜ اس .ٌزدد ٔی حبغُ است، رضبیتٕٙذی

 اس یىی رضبیتٕٙذی داد٘ذ، غٛرت 1969 سبَ در ٔبرا٘ش ٚ ِٙسیًٙ ای وٝ ٔغبِؼٝ در . [13]است  ضذٜ ٔغزح ٔحیظ ویفیت

 ثب ٔحیظ» :وزد٘ذ تؼزیف چٙیٗ را ٔحیظ ویفیت تزتیت ثذیٗ ٚ ٌزدیذ ٔغزح ٔحیغی ویفیت سٙجص ٔیشاٖ اغّی ٞبی ٔؼیبر

 ثٝ ثبضذ، سٕجّیه یب ٚ اجتٕبػی است فیشیىی، ٕٔىٗ وٝ ٞبیی ٚیژٌی ٚاسغٝ ثٝ را رضبیتٕٙذی ٚ رفبٜ احسبس ثبال، ویفیت

 . [16]« وٙذ ٔی ٔٙتمُ جٕؼیتص

 

 رٍش تحقیق -4

٘بٔٝ ٔحمك سبس وٝ ثز ثبضذ. اثشار سٙجص ثزای دستیبثی ثٝ اٞذاف پژٚٞص، پزسصٔی پیٕبیطی ٘ٛع تٛغیفی اس حبضز پژٚٞص

چٛة تئٛریىی سبختٝ ضذٜ است. جبٔؼٝ آٔبری ایٗ پژٚٞص دٚ ثبسار ثشري ٚ ٔذرٖ ضٟز ضیزاس ثٛدٜ است. ٔجتٕغ اسبس چٟبر

ثؼٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبری ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفتٝ است. حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثز اسبس فزَٔٛ ثبسارٚویُ ٚ ٔجتٕغ تجبری  آفتبة تجبری

ٞبی ٔذوٛر تٛسیغ ای تػبدفی ثیٗ ٔزاجؼیٗ ٔجتٕغخٛضٝ ٘بٔٝ ثٝ رٚشپزسص 160ثذست آٔذٜ است وٝ تؼذاد  160وٛوزاٖ 

استفبدٜ ضذٜ است ٚ ٘تبیج در دٚ سغح آٔبر تٛغیفی ٚ   SPSS WIN22  ٌزدیذٜ است. ثزای تجشیٝ ٚ تحّیُ اس ٘زْ افشار 

سی ثزای ثزرT استٙجبعی ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفتٝ است. در آٔبر استٙجبعی اس آسٖٔٛ ضزیت ٕٞجستٍی پیزسٖٛ ٚ آسٖٔٛ 

اس عزیك اػتجبر ٔحتٛایی، اػتجبر غٛری ثب ٔزاجؼٝ ٘بٔٝ( )پزسصاػتجبر اثشار سٙجص تحمیك  فزضیبت تحمیك استفبدٜ ضذٜ است.

 اس سٙجص اثشار ٞبیٌٛیٝ پبیبیی سٔیٙٝ در ٕٞچٙیٗ. است آٔذٜ ثذست ٞب٘ظز آ٘بٖ درٔٛرد ضبخعثٝ اسبتیذ ٚ دریبفت اتفبق

اس غفز تب یه است ضبخع  آٖ دأٙٝ وٝ وزٚ٘جبخ آِفب آٔبر. ضذ ارسیبثی سٙجص اثشار وُ پبیبیی ٌٛیٝ ثٝ ٌٛیٝ ٕٞجستٍی عزیك

وٙذ ٘طبٖ دٞٙذٜ  ُی. ٞزچٝ ثٝ سٕت غفز ٔتغیز استٔیشاٖ آِفب ثیٗ غفز تب یه ٔ ثبضذ.ٔی سٙجص اثشار ٞبیپبیبیی ٌٛیٝ

. ٘تبیج ثػٛرت ضىُ، ثبضذیاالت ٔإست ثٛدٖ سوٙذ ٘طب٘ٝ ٔٙب ُیٔ هی٘بٔٝ ٚ ٞز چٝ ثٝ سٕت االت پزسصسإٔٙبست ٘جٛدٖ 

 جذَٚ، ٕ٘ٛدار ٚ تحّیُ ٌشارش ضذٜ است.
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 تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا -5

د.راثغٝ ٔؼٙبداری ٚجٛد دار جتٕغ ٞبی تحبری در ٔرضبیتٕٙذی ثیٗ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ ثٙظز ٔیزسذ : 1فزضیٝ ضٕبرٜ   

 رد یب تبییذ فزضیٝ تؼذاد  سغح ٔؼٙی داری  ٔیشاٖ ٕٞجستٍی  ٔتغیز ٚاثستٝ ٔتغیز ٔستمُ 

ٚ تبییذ  H0رد فزؼ  400 0001/0 715/0 رضبیتٕٙذی دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ

 H1فزؼ 

 تفسیز : 

ثب تٛجٝ ثٝ آسٖٔٛ ٕٞجستٍی رتجٝ ای پیزسٖٛ فٛق ؛ ٔیشاٖ سغح ٔؼٙی داری ثیٗ دٚ ٔتغیز دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ پیطٍیزی اس 

+( ٘طبٖ اس ارتجبط ثیٗ 715/0( ٔی ثبضذ . ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔیشاٖ ٕٞجستٍی ) 0001/0یؼٙی :)  05/0جزْ در ٔحالت وٕتز اس 

 دٚٔتغیز ٚ ٔثجت آٖ حبوی اس راثغٝ ٔستمیٓ  آٖ دارد . 

 تفبٚت ٔؼٙبداری ٚجٛد دارد. ٔزاوش تجبری سٙتی ٚ ٔذرٖ در  رضبیتٕٙذی : ثٙظز ٔیزسذ ثیٗ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ 2فزضیٝ 
ٔتغیز ٔٛرد 

 ثزرسی

ٌزٟٚٞبی 

 ٔستمُ

ا٘حزاف  ٔیبٍ٘یٗ

 استب٘ذارد

ٔیبٍ٘یٗ  آسٖٔٛ تی آسٖٔٛ ِٖٛ

 تفبٚت ٞب

ردیب تبییذ 

 فزضیٝ
سغح  ٕ٘زٜ اف

 ٔؼٙبداری

ٕ٘زٜ 

 تی

درجٝ 

 آسادی

سغح 

 ٔؼٙبداری

 

ستٍی جدِ

 ثٝ ٔىبٖ

ٔزاوش 

 سٙتی

رد  -103/0 0001/0 398 -55/5 446/0 68/48 544/0 44/3

 H0فزؼ

ٚ تبییذ 

 H1فزؼ 

ٔزاوش 

 ٔذرٖ

69/3 32/0 8/321 

 

 رضبیتٕٙذی

ٔزاوش 

 سٙتی

رد  -252/0 0001/0 398 -23/5 353/0 09/10 375/0 96/2

 H0فزؼ

ٚ تبییذ 

 H1فزؼ 

ٔزاوش 

 ٔذرٖ

14/3 329/0 17/391 

 تفسیز:

سغح ٔؼٙبداری در  (sig)، چٖٛ ٔمذار ٔزوش تجبری ٔذرٖ ٚ سٙتیثب تٛجٝ ثٝ آسٖٔٛ فٛق در دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ در ثیٗ دٚ 

سغح ٔؼٙبداری  در  (sig)ثٝ ٔمذار  ( ٚاریب٘سٟب ثزاثز٘ذ ٚ ثب تٛج45/0ٝٔی ثبضذ.) یؼٙی: 05/0( ثشرٌتز اس Levene sجذَٚ ِٖٛ )

( ثٙبثز ایٗ فزضیۀ فٛق تأییذ ٔی ضٛد ٚ ٔی تٛاٖ ٘تیجٝ  0001/0ٔی ثبضذ.)  05/0، چٖٛ ایٗ ٔمذار وٛچىتز اس   Tجذَٚ تی 

ٔتفبٚت است. ثب تٛجٝ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞبی ثذست آٔذٜ در  ٔزوش تجبری سٙتی ٚ ٔذرٖدِجستٍی ثٝ ٔىبٖ در ثیٗ دٚ ٌزفت وٝ 

( ثبالتز اس  69/3ثب ٔیبٍ٘یٗ)، ٔزاوش تجبری ٔذرٖ )آفتبة( طبٞذٜ ٔی ضٛد وٝ ٔیبٍ٘یٗ اوتسبثیجذَٚ آٔبرٜ ٞبی ٌزٜٚ  ٘یش ٔ

 (  ٔی ثبضذ. 44/3)ٔیبٍ٘یٗ ثب  ٔزاوش تجبری سٙتی )ثبسارٚویُ( 
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 ًتیجِ گیری -6

 ایٗ پیٛ٘ذ .دار٘ذ حضٛر آٖ در وٝ است ٔحیغی ٚ افزاد ثیٗ احسبسی پیٛ٘ذ ٔجیٗ ٔىبٖ ثٝ دِجستٍی ضذ، اضبرٜ ٕٞب٘غٛر وٝ

 . ٔیسبسد فزاٞٓ اجتٕبع استفبدٜ وٙٙذٌبٖ اس در جٕؼی ػُٕ ٚ سزٔبیٝ ٌذاری سبسٔب٘ی، ٔطبروت ثزای را ٔسبػذی سٔیٙۀ

 حذ اس آٖ أب ٔیشاٖ ٘ذارد، لزار ثبالیی حذ در پبسخٍٛیبٖ ٔیبٖ در ٔىبٖ ثٝ دِجستٍی ٔیشاٖ اٌزچٝ تحمیك، ثب ٘تبیج ٔغبثك

ثزای اغّی تزیٗ فزضیٝ ای وٝ ایٗ پژٚٞص د٘جبَ وزد، یبفتٗ ارتجبط ثیٗ دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی ثٛد.  .است ٔتٛسظ ثیطتز

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ اس ٚویُ )سٙتی( در ضٟز ضیزاس ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت.  رٖ( ٚ ثبساردستیبثی ثٝ ایٗ ٞذف، دٚ ٔجتٕغ تجبری آفتبة )ٔذ

( ثیٗ ایٗ دٚ ٔفْٟٛ ٚجٛد دارد. ثٝ ػجبرتی 715/0تجشیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞبی آٔبری آسٖٔٛ پیزسٖٛ ٔطخع است ارتجبط ٔؼٙبدار لٛی )

فزضیٝ دٚٔی وٝ در ایٗ پژٚٞص ثٝ آٖ پزداختٝ ثبالتز ٔی رٚد.  ٞزچٝ ٔیشاٖ رضبیتٕٙذی اس یه ٔىبٖ ثبالتز رٚد ٔیشاٖ دِجستٍی افزاد ٘یش

ضذ، تفبٚت ارتجبط ثیٗ ایٗ دٚ ٔفْٟٛ )دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ ٚ رضبیتٕٙذی( در ٔزاوش تجبری ٔذرٖ ٚ سٙتی ثٛد. ٘تبیج ثٝ دست آٔذٜ ٘طبٖ 

در ٔتغیز دِجستٍی ثٝ ٔىبٖ، ٔزاوش تجبری رد. دٞٙذٜ ایٗ است وٝ در ٞز دٚ ٔتغیز، ٔزاوش ٔذرٖ در سغح ثبالتزی اس ٔزاوش سٙتی لزار دا

ٔزاوش ٔذرٖ ثب لزار ٌزفت. ٕٞچیٗ در ٔتغیز رضبیتٕٙذی، ( 44/3( ثبالتز اس ٔزاوش تجبری سٙتی ثب ٔیبٍ٘یٗ )69/3ٔذرٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ )

 ( لزار ٌزفت. 96/2( ثبالتز اس ٔزاوش سٙتی ثب ٔیبٍ٘یٗ )14/3ٔیبٍ٘یٗ )
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