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 .1مقدمه

ب اق ریی اسدت ااژی  ،ابدیار قویدف ار قحدی رویدا بد ا یدر بد اهدفا سدارقا اسد ا
ار رسیف بد اید اهدفا  ،الد اسدت ااژ هدا اجدار باراریداب  ،اعیدی اادفه قد باشدافا
امددایی ار اسددت ااژ هددا اجددار شدداقر اسددت ااژ رینددگاق هییادد هددا ،اسددت ااژ امددایی
اسددت ااژ ام ددی اس د ا اسددت ااژ ار سددتز بددارار  -قحتددو اج د ا ق د شددوا ،یعا د جددای د
امایی قباا قوقعی یاب ق ار ق یی ا []1ا
ی ایاف قوقعی یاب ار ستز اعداا جیید بدارار ،جدا ا دفاتت ید قحتدو جفیدف یدا ا بداره
جا ا فاتت بهبوا جایگداه قحتدو ار ذهد قندت یا اسد []7ا ار لداه د ار سدتز اعداا
رمدوق بدارار ،قوقعید یداب اراید یددیارههدا رمدوق بد ا ابیدی  ،ردی بیاد اوصدی هددا
سیاسددت جهد قوقعی د یدداب اسددت ااژی باگدداههددا اقتتدداا اس د []4ا اید ی ایاددف قرددتقی
ا جددا یدد سدد اقددفاقا ار قددورا قحتددو قوجددوا یددا جفیددف ار بارارهددا ااتقدد
یدد قاییددر رددورا  )1998 ،1965 ،1979 1بدد حددوه
بددی اهمققدد اسدد ا اسددت ااژ هددا
ید ردورا ار اقد رهبد قاوعد امدایی )،
قوقعی یاب باگداه هدا اشداره اار دفا اسدت ااژ
رهب هییا  ،ام دی اسد ا اودا اید اسدت ااژ هدا بد اسدا سدهز بدارار قحتدو باگداه،
ققم د قنددت  ،ارج د قیی د رقددابت باگدداه ،قابقی د رددایی بددوا هییا د ار صدداع  ،بددا ت ه
ا ها تفقا جفیف با قاای تاص ب ا قت اافیا  ،ساجیفه ق شوا []4ا
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

قوقعی د یدداب ب د ا اعیددی جایگدداه قحتددو  ،اتددمیز اسددت ااژی ققمددفاا ق د شددواا ای د
یدی اعیدی سدای رااصد باراریداب بد ا
اتمیما قبتاد بد حدوه الد دا یدا تدفقا
باگاهها ق باشف ،ار ای ر قرایر احایت ربارااف ار:
وار
1ا فاشت چارچوب ارریاب اعیی قوقعی یاب است ااژی ش
2ا ضعف اهگدو ارریداب قوقعید یداب ییییید بدا اوجد بد یژید هدا یاد  ،ییییید
قعیارها ریا
9ا ار اتتیددار فاشددت اهگددو ارریدداب قوقعید یدداب اارا د بددا اوجد بد تواسددت یارهددا
قعیارها ذها
قنت  ،یژی ها اارا
4ا یافا اهگو ارریاب ب رای شایرتگ ها قمتار قیی ها رقابت )ا
1. Porter, M. E
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باگاهها اقتتاا

قتاهعدددا هدددوچت همیدددارا  ) 1998مایدددا گ اددداری ققبد د قوقعید د ییییید د بد د
 ،ار آ جدا د ارریداب ت یدفارا رمدفاا
قوقعی یاب است ااژی قد باشدفا بد بدت قتاهعدا
ب اسددا یژی د هددا قنختددا قحتددو اس د هدداا قاایر د هددا ییییی د ادداری ریدداا ب د
قوقعی یاب است ااژی سارقا اارا[]5ا
ا دد همیددارا  )1969ار اعیددی اسددت ااژ باراریدداب بددا ر ییدد ا اتددمیزقحددور اظهددار
ااشددت ا ددف د قوقعی د یدداب بینددت بددا امددایی ق د اب ق د باشددفا آ هددا راددوا ق د ااددف د
قوقعی یاب ب ا چیی ا د قد ید اا -1 :جایگداه د ید قحتدو بدا ید دا اجدار
ار ذه قندت یا اارا بدا اوجد بد یارهدا آ هدا قحتدو یدا دا هدا اجدار رقبدا -2
ار تقددت چاددی جایگدداه ا بادداب ای ایددفه قوقعی د یدداب
حددوه اتددمیزیی د قددفی ا ش د
شاقر ق لظا رقدابت اوجد بد یارهدا قندت قد شدواا آ هدا بد اید ر سد قیدف
یدا ید الدف چگو د ا هدا تدفقا تدوا را ار بدارار قوقعید یداب
ر ااتت ا ف ی ش
اف قنت یا بدارار هدف  ،آ را اداقی اادفه قادای قدورا ظ شدا بفا ادف بد اید ا اید
آ قحتو رب ب قحتدو یعقد یدا قحتدو آاد ب اد یابدفا ا د ارتاداا اارا د
اتددمیز ق بددو ب د قوقعی د یدداب یددا اعیددی جایگدداه قحتددو  ،اتددمیم اس د اسددت ااژی
ب اایدا آ هدا قد اا دف د چتدور بایدف ا هدا یدا تدفقا تدوا را
ا ه های اارا ش
2
1
ا د ا قوقعی د یدداب را
ال د ایگ د رااص د اسددت ااژ باراریدداب را اعیددی اددفا رای د
قرئوهیت ت قا د قد اا ادف د بد سدیق آ ید دا اجدار قوجدوا ار ید بدارار اشدبا
شفه ار دا هدا اجدار قنداب  ،قد اوا دف ار جایگداه قمتدار بدارر ار اذهدا قندت یا هدف
ب توراار شواا ی چ قوهو ابفار ای ا و بد ید دا اجدار قوجدوا ق بدو قد شدوا ،اقدا
ار آ قوهدو ار رابتد بدا قحتدو یدا دا هدا اجدار جفیدف یدی قد ادوا اسدتوااه د اا
لمیف رااه  )1969ب ابیدی حدوه اهید اند قوقعید یداب اسدت ااژی بد ا باگداه ار ظد
قت اافیا رقبا ر ااتتد اسد ا بد یوتد ایندا بدا ارریداب قوقعید یداب قد ادوا بد
ارایدد ایددفیاه بدد ا شدداات حددوه رقابدد باگدداههددا چگددو گ سدداقا اهدد ی آیاددفها
اتددمیزیید جهد یددر ب د اصددوه قتمددئ اد هایتددا اتددا اتددمیما اسددت ااژی قااس د ،
ر ااتدد ا لمیددف رااه همیددارا  )1991ار احایددت ابیددی اسددت ااژ هددا قوقعیدد یدداب
باگاهها اقتتداا  ،جدوا ارابدا قیدا ا بعدف اسدت ااژ هدا رمدوق قتیی هدا رقیاد ا
2. Ries
2 . Trout
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قویای را قت ح ااییف ق شدو فا قیدیا ضد ی همبردتگ  ،جدوا ارابدا قردتایز شدفیف قیدا
ای ا را نا ق اهفا با ب رس ابعداا ااتقد قدف قوقعید یداب قندخش شدف د بد زید ار
رابتد اسددت ااژ ام ددی بددا قوقعید یدداب اسددت ااژی قحتددو د رابتد ا قعیددو اسد ،
قددابا ابعدداا رابت د ا قرددتایز اار ددف ا ب د ای د ا ای د قیددا رهب د هییا د قوقعی د یدداب
اسددت ااژی قحتددو  ،قیددا رهب د هییا د قوقعی د یدداب اسددت ااژی باگدداه  ،قیددا رهب د
امددایی قوقعی د یدداب اسددت ااژی قحتددو  ،قیددا رهب د امددایی قوقعی د یدداب اسددت ااژی
باگاه قیا است ااژ ام ی قوقعی یاب است ااژی باگاه رابت ا قرتایز جوا ااراا
قاییددر رددورا  )1965 ،1998ارتادداا اارا دد اندد ارر  ،ابددیار اددا تیی اسددتیاب بدد
قوقعی ب اد اسدت ااژی اسد ا اید اند قوقعید هدا قیمد  -یوید باگداههدا را ار بدارار
نا ق اهدفا تدفقا رندتیبا ققدر لردابفار  ،اقدور قداه  ،قدفی ی قاداب ا ردا  ،لماید
قا و  ،باراریداب ب اقد ریدی ار رواقدر اصدق ایجداا ارر قد باشدفا ر جید ه ارر باگداه
قجموردد ا اسدد ار یعاهیدد هددا تقددت ارر ظیدد رمقیددا اوهیددف  ،باراریدداب  ،یدد
رنددتیبا ا هدد یعاهیدد ار ر جیدد ه ارر بدد صددور بدداهاوه قدد اوا ددف بدد قاوعتدد دد
1
قتدد ااددفیا ار قتدد قحتددو باگدداه بدد اسدد قدد آ ر ددف ،بیا جاقددفا هادد ر
همیارا  )2212ار ایفیاه "س راید اسدت ااژ " قاداب  ،صداع ایدفههدا قبتاد بد باگداه
را ار هز ق آقیی ف ادا قوقعید یداب اسدت ااژی شد هدا تدارج ار ایدا قتحدفه را قدورا
ب رس ق ار اهافا یایت ها ای قتاهعد بدفی قد ار اسد  -1 :ام دی بدارار قاداب زید همگد
ش هدا تدارج بد قوقعید یداب اسدت ااژی اید شد هدا ارد قد یاار دف -2 ،یاصدق
باگدداه بددی نددورها قییبددا قیهم دا  ،ا د هددا اعددااه ضددعیو را ار رابت د بددی
قوقعی یاب است ااژی ار بارار قییبا ب ار ق یی اا
قااب ش
2
جی یز همیارا  )2226ب رس ق ااف چ قوقعی ها است ااژیی ار بای ر
ااری ق یااراا ای
ار جوا اار ف قوقعی یاب است ااژی چگو ار چ یت ب رمقی ا ش
یز ب ایجاا
قتاهع ب اااس بی رواقر قحیت رواقر سارقا ق ر ااراا یایت ها قتاهع
قااب قاته شف ار ی ضی :
ی ضی ی هباف قتمایی قمتار قبتا ب رواقر قحیت
ار یاار اس  ،رنتیبا ق افا تیج های ای قتاهع ای اس
قوقعی یاب ب رمقی ا ش
اار فا ار ای
است ااژ ها امایی هم اه با قااب ایاوهو ی ار بریار قو ب قااب ش
. Henry Xie
. Jin Kim

1
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ب ر
ریچیفی ب راوا رواقر قحیت
قتاهع ب ر شف رقاب  ،ا ز است ااژی
قااب ایاوهو ی ب راوا قااب قابقی ها ام ی شفه اس ا
ار بخن ارابا ا  ،قااب ذها
اب اهیز ییر )2229 1ار احایت توا اح راوا است ااژ قوقعی یاب ی قحر اوریرت ب
رضای قنت یا  ،ب ب رس قوقعی است ااژی قاتا بارباا
اسا اجیی احقیر اارا ا
ب رس ها ا جا شفه چهار
ت اه بارارها باهاوه آ ق ر اار فا
ار قاظ ارك قنت یا
ت اه بارار او یح  ،ررش  ،ی هاگ ی اشگ اقتتاا شااسای شفا قتیی ها احایت ااراك
قنت یا رضایتماف آ ها بواا بفی قاظور  16یژی ار رابت با ااراك قنت یا با اوج ب
احایاا ااچا  2ریتچ  19 )1999 9قورا ب ا ساج قییا رضایتماف قتابت با احایاا
چو )1996 4ا تخاب ی ایفا ر سنااق ها ار سا  2229ار یترها ا ج ی اشگ جیی ه اوری
ی ایف فا 422ر سنااق ایمیر شفه ب قباا ایای ها م آقار احقیر رواقر ری سیو
چافیا ) قورا اجیی احقیر ق ار ی یتافا یایت ها لا ار چهار ت ار بارار بوا ق اوا رتاف ار
است ااژ قوقعی یاب قجفا قورا اوج ق ار یی ف :اقا او یح  ،رر  ،ی هاگ بیع ی ا ا
همچای تای لا ار آ بوا رضایتماف یوی تفقا جو لا ز قهمت ی شاتش اس ا
 .3روششناسی تحقیق

هددف قدد احایددت ارایدد چددارچوب اسددت ااژی بدد ا اعیددی قوقعیدد یدداب اسددت ااژی
وار ار راستا استیاب بد قیید رقدابت اسد ا بد ا اسدتیاب بد اید هدف  ،اهدفا
ش
ی ر ری ابعاا آ را ر ش ق سارا:
1ا شااسای ارریاب رواقر قور ار قوقعی یداب ییییید بدا اوجد بد یژید هدا یاد ،
ییییی قعیارها ریا
2ا شااسددای ارریدداب رواقددر قددور ار قوقعیدد یدداب اارا دد بددا اوجدد بدد تواسددت
قعیارها ذها
یارها قنت  ،یژی ها اارا
9ا لفاقر ا اا ضعف ابفیر آ ها ب اا قو
4ا ارای اهگو قوقعی یداب بد ا ابیدی قدو هدا شایردتگ هدا قمتدار قیید هدا
رقابت )ا
1

Gill
Etchner
3
Ritchie
4
Cho
2
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ی رورا رهب قاوع [امایی] ،رهب هییا
ایمیر قف قیی رقابت
هاا با به هیی
ام ی) ،رواقر اعیی اافه قیی رقابت با گاه ب رواقر قیف قویای ار بارار قورا ب رس ق ار
ق یی اا ب ای اسا  ،قف ریناهاا ای احایت هفای اافه ی ایاف احایت تواهف بوا ب
ش ح ری اس :

مواار 1ا قف قوقعی یاب ییییی

اارا

ب ا استیاب ب قوقعی یاب است ااژی

شیر  1ای احایت ا ی ضی اصق

ش

ی ضی ی ر

فرضیهها .با اوج ب چارچوب ظ
ب ش ح ری اارا:
فرضیه اصلی :1بی قوقعی یاب ییییی قوقعی یاب است ااژی رابت قعاااار جوا اارا.
ی ضی ی ر  :1قوقعی یاب ییییی اح ااری یژی ها یا اس ا
ی ضی ی ر  :2یژی ها ییییی ب "اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی " ار یاار اس ا
ی ضی ی ر  :9قعیارها ریا ب "اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی " ار یاار اس ا
قوقعی یاب است ااژی رابت قعاااار جوا اارا.
فرضیه اصلی :2بی قوقعی یاب اارا
ی ضی ی ر  :4یارها قنت ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا
ی ضی ی ر  :5یژی ها اارا ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا
ی ضی ی ر  :8قعیارها ذها ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا
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ای احایدت بد اسدا هدف  ،ار دو دارب ا اوسدع ا اسد رید ا ار صدفا برد ید
دوار اسد  ،اقدا بد
قوضو تاص یعا یایت رواقدر قدور ار قوقعید یداب اسدت ااژی شد
یدااار ار ادا بد شااسد
هحاظ اوسدع اا د دارب ا ار رقیاد شااسد یداار ااتقد
ارب ا رمق آ ار اراید ید قدف قوهدوق جفیدف ،ار دو احایادا دارب ا قد باشدفا بد
حدوه ید اآ ر اااههدا ،ار دو اوصدیو همبردتگ احقیدر قردی قعداا
اسا قاهید
ساتتار ) اس ا ظ بد اید د ارابدا قیدا قتیی هدا قوقعید یداب ییییید قوقعید یداب
اارا ب ا استیاب ب قوقعی ب اد اسدت ااژی آرقدو قد شدوا یدی بد اوصدیف قتیی هدا
1
قددف بددف اسددتیار ر ااتت ،هدداا بد هحدداظ اارا بددوا ی ضددی  ،احایددت جابد قتعد قدداهب
ریفا ق اف []9ا
ار ای احایدت بدا اسدتوااه ار د ایدیار  SPSSاحقیدر ری سدیو بد ا آرقدو ی ضدی هدا
اسددتوااه قدد یدد ااا همچاددی ار آرقددو ردداراقت  )z tبدد ا ب رسدد ضددعی قیددا گی
قتیی ها احایت اسدتوااه تواهدف شدفا بد ا ریندب ا ی ایادف ارریداب قوقعید باگداههدا ار بدارار
یی ار ی ایاف شیر  2به ه ی یت ق شواا

. Formalized
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مواار2ا ق الر هو یا

ی ایاف قوقعی یاب []7ا

جامعااه و نمونااهی آماااری تحقیااق .ار اقدد جاقعدد آقددار احایددت لاضدد ارشااسددا
ددوار بددا ددوآ ر هددا راه تددوا را ار صدداع
ددوار ق د باشددفا ش د
باراریابددا ش د
ید
قری سداتتما بدار د اه بدا رد ارتمداا قندت یا اادو ااا بد قحتدو جایگداه
توا را ار ای صاع  ،ااها ار ای ا بقی ار تا رقیا  ،قرتحیز ا اس ا
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ار احایت لاظ ب ا ی اآ ر اااهها جه اتمیزیی ار تتوص ی ضیا احایت ،اقفا ب
مو یی شفه سپ تای با ستز ا میاا  95ارصف ب جاقع احایت اعمیز اااه شفا لجز
وار
مو با استوااه ار ی قو مو یی جاقع قحف ا  68و ار باراریابا ی شافیا ش
ق باشفا
روش و ابزار گردآوری دادهها .ابیار ی اآ ر اااهها اسااا قفارك رقم  ،سای ها ق اب
ر سنااق ر ی اآ ر اااهها آقاریی مو ا با باف اتاای اس []2ا
روایی(اعتبار) و پایایی(قابلیت اعتماد) آزمون .ب ا اعیی ر ای احایت ار ر ر ای قحتوای
استوااه شفا ب ا ای قاظور ار قضا قتختتا  ،اساایف تب یا  ،ار ای باره سؤا ها آرقو
اا چ قییا قع قحتوا هف ها ب اق یا لوره قحتوای ق باشف ،استوااه شف ار تیج
باخ
ر سنااق ار ر ای ر ب توراار ین ا ب ا آرقو رایای ر سنااق ار ض ی آهوا
استوااه شفه اس ا ه چ ای ض ی بینت باشف بیا گ ارتبار بینت ر سنااق اس ا بفی قاظور ار
باراریابا ش
ای رژ ه  92ر سنااق ری آرقو  1اهی ی ایف بی ارشااسا ی
وار اوری شفا اااهها مو قافقاا ار یت اییار آقار  ،SPSSاجیی احقیر ض ی
باخ سؤا ر سنااق  %65/9اعیی شفا
آهوا
جف

1ا ض ی آهوا

یوی ها رژ ه
قیی هییا ا
قیی قاوعت امایی)
است ااژ ام ی
قوقعی یاب اارا
یژی ها ییییی ،
یژی ها یا
قعیارها ریا
قوقعی یاب ییییی
یارها قنت
یژی اارا
قعیارها ذها
قوقعی یاب است ااژی

باخ یوی ها رژ ه

آهوا
722ا
742ا
617ا
695ا
726ا
667ا
752ا
622ا
762ا
677ا
696ا
922ا
. Pilot

٤٣

1

قتاهعا قفی ی راهب ا – شماره  – 9بهار 1991

44

روش تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها .ب قاظور احقیر اااهها احایت ابتفا قا بوا
قتیی ها احایت اوس آرقو اهموی -اسمی و قورا ساج ق ار ی ی سپ ب ا ب رس
ی ضیا احایت ار آرقو ها ری سیو جاف قتیی ه ،ری سو یین استوااه شف []8ا
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

اااهها جمعی شااتت رژ ه نا ق اهف ازق آرقوا ها ق ا  ،)%92جوا )%48
قهافس
[بی  22اا  29سا ] ،اارا قفرك ارشااس  ،)%58یارغ اهتحتیر رشت قفی ی
 )%59ق باشافا
صاای  ،)%54اارا سابا ار مت ار  5سا  )%42یعا ار بخ ی
تحلیل دادهها .ب ا شاات ضعی آقار قتیی ها ،ب احقیر اوصیف اااهها قف احایت
ق ر ااریزا قبر ار ساج ی ضی ها احایت ابتفا بایف ار قا بوا اوری قؤهو ها احایت
قؤهو ها قا قا باشاف ،آرقو ها قااس ب ا ب رس
ا میاا لاصر ایزا ار صورا
قا باشاف ار آرقو ها اراراقت ی
ار صورا
ی ضیا احایت ،آرقو ها راراقت ی
استوااه تواهف شفا ب ا ب رس قا بوا قؤهو ها ار آرقو اهموی -اسمی و استوااه شف
قافار آقاره ارای شفه اوس ای آرقو بینت ار
ی و آرقو اراراقت ی ق باشفا ار صورا
 % 5باشف ،ی ض صو آقار قبا ب قا بوا اوری قتیی قورا ب رس با ا میاا  %95رای یت
ق شواا تای ق بو ب آرقو قا بوا قؤهو ها ار جف  )2آقفه اس ا
جف 2ا تای آرقو

متغیرها

اعفاا قیا گی

قا بوا قؤهو ها قف احایت

ا ح ا قعیار ستز قعاااار

تیج آرقو

یژی ها ییییی

68

9684

969ا

959ا

قا

یژی ها یا

68

9689

496ا

281ا

قا

قعیارها ریا

68

9694

942ا

652ا

قا

یارها قنت

68

9681

721ا

852ا

قا

یژی اارا

68

9699

782ا

569ا

قا

قعیارها ذها

68

9612

1614

829ا

قا

قوقعی یاب ییییی

68

9626

587ا

991ا

قا

قوقعی یاب اارا

68

9641

722ا

511ا

قا

قوقعی یاب است ااژی

68

2677

468ا

271ا

قا
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ار

قا اار فا بااب ای ب ا ب رس ی ضیا
ب ابیی رابت ق ر اار ف ار آرقو ری سو
ااری را قورا ب رس ق ار ق اهاف ار احقیر

ب اسا جف  )2قتیی ها احایت اوری
آرقو ها راراقت ی استوااه ق شواا ی ضی های
ب ا ی ضی های
استوااه ق شوا ار لاه
ری سیو چاف قتیی ه همیقا استوااه ب رمر ق آیفا
آزمون فرضیهها .ی ضی ی ر ا  .یژی ها یا ب "اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی "
ار یاار اس ا ار جف  )9تای قحاسب آرقو ری سیو تت ارای ی ایفه اس :
جف 9ا تای آرقو ری سیو ب ا ب رس ااری یژی ها یا ب قوقعی یاب ییییی

قتیی
اجیی

احقیر قوقعی یاب ییییی

β

712ا

آقاره  Tستز قعاااار
6684

222ا

تیج
ااری اارا

هما ور ار جف  )9ق لظ ق شوا قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار 2/25
مت بواه هاا شواهف ای ب ا ااییف ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا ،%95
ی ض صو را ق شوا ی ض قاابر ااییف ق ی اا یعا « یژی ها یا » ب «اجیی احقیر
قوقعی یاب ییییی » ااری اارا ار آ جا قافار  βب اب با 712ا ق باشف و ای ااری ققب
ق باشفا بااب ای ار ستز قعا اار  2/25ی ضی ی ر ا احایت رای یت ق شواا
ی ضی ی ر ا ا یژی ها ییییی ب "اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی " ار یاار اس ا
ار جف  )4تای قحاسب آرقو ری سیو تت ق بو ب ای ی ضی ارای ی ایفه اس :
جف 4ا تای آرقو ری سیو ب ا ب رس ااری یژی ها ییییی ب قوقعی یاب ییییی
متغیر

اجیی

احقیر قوقعی یاب ییییی

آقاره  Tستزقعاااار
β
279ا
292ا-1629 -

تیج
ااری فارا

ب اسا جف  ،)4قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار  2/25بینت بواه هاا شواهف
ای ب ا را ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا  ،%95ی ض صو ااییف ق شواا
یعا « یژی ها ییییی » ب «اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی » ااری فاراا
ی ضی ی ر سو  .قعیارها ریا ب "اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی " ار یاار اس ا ار
جف  )5تای قحاسب آرقو ری سیو تت ارای ی ایفه اس :
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جف 5ا تای آرقو ری سیو ب ا ب رس ااری قعیارها ریا ب قوقعی یاب ییییی

اجیی

قتیی
احقیر قوقعی یاب ییییی

 βآقاره  Tستز قعاااار
281ا
155ا 1692

تیج
ااری فارا

هما ور ار جف  )5ب ق آیف ،قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار  2/25بینت
بواه هاا شواهف ای ب ا را ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا  ،%95ی ض صو
ااییف ق شواا یعا «قوقعی ریا » ب «اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی » ااری فاراا
ی ضی ی ر چهار  .یارها قنت ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا ار
جف  )8تای قحاسب آرقو ری سیو تت ارای ی ایفه اس :
جف 8ا تای آرقو ری سیو ب ا ب رس ااری یارها قنت ب قوقعی یاب اارا
تیج
آقاره  Tستز قعاااار
قتیی
β
ااری فارا
597ا
278ا821 -ا-
اجیی احقیر قوقعی یاب اارا

قتابت با جف  ،)8قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار  2/25بینت بواه هاا شواهف
ای ب ا را ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا  ،%95ی ض صو ااییف ق شواا
یعا « یارها قنت » ب «اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی » ااری فاراا
ی ضی ی ر راجز .یژی ها اارا ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا
ار جف  )7تای قحاسب آرقو ری سیو تت ارای ی ایفه اس :
جف 7ا تای آرقو ری سیو ااری یژی ها اارا

اجیی

قتیی
احقیر قوقعی یاب اارا

β

آقارهT

195ا

1615

ب قوقعی یاب اارا

ستز قعاااار
286ا

تیج
ااری فارا

هما ور ار جف  )7ق لظ ق شوا قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار 2/25
بینت بواه هاا شواهف ای ب ا را ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا  ،%95ی ض
صو ااییف ق شواا یعا « یژی ها اارا » ب «اجیی احقیر قوقعی یاب ییییی » ااری
فاراا
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ی ضی ی ر شنزا قعیارها ذها ب "اجیی احقیر قوقعی یاب اارا " ار یاار اس ا ار
جف  )6تای قحاسب آرقو ری سیو تت ارای ی ایفه اس :
جف

اجیی

6ا تای آرقو ری سیو اری قعیارها ذها ب قوقعی یاب اارا

قتیی
احقیر قوقعی یاب اارا

 βآقاره  Tستز قعاااار
222ا
822ا 8669

تیج
ااری اارا

ب اسا جف  ،)6قافار ستز قعا اار بفس آقفه ار قافار  2/25مت بواه هاا شواهف
ای ب ا ااییف ی ض صو جوا فارا ،بااب ای ار ستز ا میاا  ،%95ی ض صو را ق شوا
ی ض قاابر ااییف ق ی ااا یعا « قعیارها ذها » ب «اجیی احقیر قوقعی یاب اارا » ااری
قافار  βب اب 998ا ق باشف هاا و ای ااری ققب ق باشفا بااب ای ار ستز
اارا ار آ جا
قعا اار  2/25ی ضی ی ر شنز احایت رای یت ق شواا
فرضیه اصلی اول.

" بی قوقعی یاب ییییی

قوقعی یاب است ااژی

 )9تای قحاسب ض ی
ار جف
است ااژی ارای ی ایفه اس :

همبرتگ

سارقا رابت
بی

قوقعی یاب

جف 9ا قااای ض ی همبرتگ ا قتیی قوقعی یاب ییییی

ی ضی اصق ا
رابت بی قوقعی یاب ییییی قوقعی یاب است ااژی

222ا

ییییی

قوقعی یاب

قوقعی یاب است ااژی

اعفاا ستز قعاااار
68

قعاااار جوا ااراا"

ض ی همبرتگ

تیج آرقو

997ا

ااییف ی ضی

قتابت با اااهها جف  ،)9با ا جا آرقو ری سو ار ستز ا میاا  95ارصف ،قافار ستز
قعاااار صو ب اس آقفا چو قافار ستز قعاااار مت ار  2625ق باشف ،هاا ی ض صو را
ی ض قاابر را ق رای یزا یعا رابت قعاااار بی قوقعی یاب ییییی قوقعی یاب است ااژی
جوا ااراا ار آ جا قییا ض ی همبرتگ ری سو ب ا ای آرقو  26997ق باشف ،و رابت
قرتایز ق باشفا بفی ا ای ی ضی اصق ا احایت ار ستز ا میاا  %95اأییف ق ی ااا
ای تیج قاتبت با قتاهعا هوچت همیارا  )1998مایا گ ااری ققب اجیی احقیر
ارریاب
 ،ار آ جا
قوقعی ییییی ب قوقعی یاب است ااژی ق باشفا ب بت قتاهعا
ت یفارا رمفاا ب اسا یژی ها قنختا قحتو اس  ،هاا قاایر ها ییییی ااری ریاا
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ب قوقعی یاب است ااژی سارقا اارا []5ا تای لاصق همچای با احایت لمیف رااه
قعاااار قیا قوقعی یاب ییییی
مایا گ جوا رابت
همیارا  )1991قتابا ااراا احایت
قوقعی یاب اارا اس ا
فرضیه اصلی دوم.

" بی قوقعی یاب اارا

قوقعی یاب است ااژی

 )12تای قحاسب ض ی
ار جف
است ااژی ارای ی ایفه اس :

همبرتگ

ار ی
بی

جف 12ا قااای ض ی همبرتگ ا قتیی قوقعی یاب اارا

ی ضی اصق ا
قوقعی یاب است ااژی
رابت بی قوقعی یاب اارا

قعاااار جوا ااراا"

رابت
قوقعی یاب

اارا

قوقعی یاب

قوقعی یاب است ااژی

اعفاا ستز قعاااار
222ا
68

ض ی همبرتگ
482ا

تیج آرقو
ااییف ی ضی

قتابت جف  )12با ا جا آرقو ری سو ار ستز ا میاا  95ارصف ،قافار ستز قعاااار
ب اب با صو ب اس آقفا هاا ی ض صو را ی ض قاابر رای یت ق شواا بااب ای  ،رابت
قوقعی یاب است ااژی جوا ااراا ار آ جا قییا ض ی
قعاااار بی قوقعی یاب اارا
همبرتگ ری سو ب ا ای آرقو  26482ق باشف ،هاا و رابت قرتایز ق باشفا بفی ا ای
ی ضی اصق ا احایت ار ستز ا میاا  %95اأییف ق ی ااا
مایدا گ
لمیدف رااه همیدارا  )1991اسد ا احایدت
ای تیجد قتدابت بدا یایتد
جددوا رابتدد قعاددااار قیددا قوقعیدد یدداب اارا دد قوقعیدد یدداب اسددت ااژی قدد باشددفا
قوقعیدد یدداب ب ددف قحتددو  ،قوقعیدد یدداب یییییدد باگدداه ،قوقعیدد یدداب اارا دد باگدداه،
قوقعی یاب ب دف باگداه ،قوقعید یداب اسدت ااژی قحتدو  ،قوقعید یداب اسدت ااژی باگداه ار
راسددتا قوقعید یدداب اسددت ااژی اسد ا یایتد هددا لمیددف رااه همیددارا  )1991یددی لددا
قوقعی یاب است ااژی بواه اس ا
ار جوا رابت قعاااار قیا قوقعی یاب اارا
تحلیل یافتهها  .با اوج ب آرقو ی ضی ها ،اوری ا فاره ها آقار قتیی ها قف احایت ار
جف  11ارای شفه اس :
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جف 11ا اوری ا فاره ها آقار قتیی ها قف احایت
متغیرها

میانگین انحراف معیار درصد ضریب تغییرات

یژی ها ییییی

9684

26969

12659

یژی ها یا

9689

26496

12627

قعیارها ریا

9694

26942

6689

یارها قنت

9681

26721

19642

یژی اارا

9699

26782

22646

قعیارها ذها

9612

1614

98676

قوقعی یاب ییییی

9626

26587

17629

قوقعی یاب اارا

9641

26722

21612

قوقعی یاب است ااژی

2677

26468

17655

ب د اسددا تددای ی ضددی ی ر د ا قنددخش شددف یژی د هددا یا د ب د اجیی د احقیددر
بدا بیداریی بهتد ی جدا ر ار اوهیدف
قوقعی یداب ییییید ارد یداار اسد هداا شد
اربها ق اوا ف سب ایجداا قوقعید ب اد ییییید ار ارابدا بدا یژید هدا یاد شدواا چدو
بایردت
یژی ها ییییی بد اجیید احقیدر قوقعید یداب ییییید ار یداار یرد  ،شد
ب ا ردف ار یداار صد ی جدوی بد قایدا بد ااشد رمد قحتدو  ،ایدیای
با ا
قاایر د هددا ییییی د بددا اعیددی
ددو رم د قحتددو
یوی د بددا قحتددو  ،ایددیای
قنختددا یییییدد قیددف قحتددو قوجدد بهبددوا قوقعیدد یییییدد تددوا ار ارابددا بددا
یژیدد هددا یییییدد شددواا تددای احایددت نددا ااا قعیارهددا ریادد بدد اجییدد احقیددر
قوقعی یاب ییییی ار یداار یرد ا اهیدر اید اقد ردف اراید اردهی ت یدف یدژه اوسد
ب د بارارهددا تدداص ظی د ت یددفارا بدداهاوه ش د هددا ا هت د تتوص د بددیر
شد
الددف
ددوار بایددف بددی الددف احایاددا
ق د باشددف د ای د قوضددو بایددف بهبددوا یابددفا ش د
باراریاب ار اوجد راسدخگوی بد یدار قندت یا ار بدارار رقدابت همداهاگ ایجداا ادف ادا بد
قوقعی د ب ا د اارا د ار ارا بددا بددا یارهددا قنددت اس د یابددف ،همچاددی بددا قابددر ارك
ا اردهی ت یدف بد ا قندت یا سدب ایجداا قوقعید ب اد اارا د ار ارابدا بدا
قااس
یژی ها اارا شواا
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بد اسدا تدای ی ضدی ی رد شندز قندخش شدف قعیارهددا ذهاد بد اجیید احقیددر
ددوار ق د اوا ددف بددا ارای د ر ددگهددا
قوقعی د یدداب اارا د ار یدداار اس د ا بادداب ای ش د
دد حهددا قتاددو قحتددو  ،اردد بخ دد ا هییادد هددا احایادداا  ،ا عتددا رددای ار
ال د  ،ریبددای سارشددیار بددا قحددی ار لددا اییی د  ،سددب لوددق قوقعی د ب ا د اارا د ار
ارابا بدا قعیارهدا ذهاد شدواا بایدف اوجد ااشد د بیداریی صد ی جدوی بد قایدا ار
ددو رمد قحتددو قد اوا ددف سددب ایجدداا
همچاددی ایددیای یوید
اوهیددف قحتددو
وار ار ارابدا بدا قوقعید یداب ییییید ید ااا بد اسدا تدای
قوقعی ب ا است ااژی ش
ی ضددی اصددق ا قنددخش ی ایددف دد رابتدد قعاددااار بددی قوقعیدد یدداب اارا دد
ددوار قدد اوا ددف بددا ایددیای قیددیا
قوقعیدد یدداب اسددت ااژی جددوا ااراا بادداب ای شدد
تددو قددوه ررای د ات قیددا ار رقددا راددف ق د ارااا بددا قنددت اددا رقددا ت د ارای د
قحتو سب ایجاا قوقعی ب ا است ااژی ار ارابا با قوقعی یاب اارا شواا
 .5نتیاه گیری و پیشنهادها

بد ایاید یژید هدا یاد
دوار
بدفهیر ایاید شد
جدا
قیمد قحتدو
بایدف بد ا لودق قوقعید

با اوج ب یایت ها لاصدق ار آرقدو ی ضدی ی رد ا قباد
ب اجیی احقیدر قوقعید یداب ییییید ار یداار اسد همچادی
اوا رت اس صد ی جدوی بد قایدا را بدا متد ی ارد قاود بد
ر بتورا د قدورا ظد قندت یا باشدف اجد ا ادف ،اید شد
مایف
ییییی ار افا ر ف یعق رف ا ح ا ار آ ا
یایت ها آرقدو ی ضدی ی رد ا ندا قد اهدف د یژید هدا ییییید بد اجیید
احقیر قوقعی یاب ییییی ار یاار یرد ا اهیدر رمدفه اید اقد اید اسد د صد ی جدوی
یااشدت اسد ا ار اقد قیدا گی ارد
ب قایا ارد قاود بد دو رمد قحتدو شد
ددوار
ص د ی جددوی ب د قایددا ار رم د ارب ار سددتز ردداییا ق د ار اارا  ،)2/92هدداا ش د
ب ا استیاب ب قوقعید یداب ییییید بدا اوجد بد یژید هدا ییییید بایردت بد ا بهبدوا
افا
ار ص ی جوی ب قایا ار رم قحتو اوهیف ا
قعیارها ریاد بد اجیید احقیدر قوقعید یداب ییییید ار یداار یرد
ب ای اسا
آرقدو ی ضدی ی رد سدو )  ،ار آ جهد د قیدا گی ار یداار اردهی ت یدف ار قیمد
ددوار بایددف بدد ا بهبددوا ار یدداار
قحتددو ار سددتز ردداییا قدد ار اارا  ،)9654شدد
اددف یعاد ارددهی ت یددف قحتددو
ارددهی ت یددف ار قیمد قحتددو اوهیددف اد
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اا
را بتورا ارای مایف قیم قحتو با
قتددابت بددا ای د اقعی د د یارهددا قنددت ب د اجیی د احقیددر قوقعی د یدداب اارا د
ار یدداار یر د آرقددو ی ضددی ی ر د چهددار ) ،ار آ جه د د قیددا گی همدداهاگ الددف
الف باراریداب  ،ار اوجد بد یدار قندت ار سدتز رداییا قد ار اارا  ،)9628شد
احایاا
الددف باراریدداب  ،ار اوجد بد یددار قنددت
ددوار بایددف بد ا بهبددوا همدداهاگ الددف احایاددا
افا
ا
اهیددر رمددفه ایاید یژید هددا اارا د بد اجیید احقیددر قوقعید یدداب اارا د ار یدداار
یردد آرقددو ی ضددی ی ردد ردداجز) ایدد اسدد دد قیددا گی قابددر ارك قااسدد بددوا
دوار بایدف بدا ید اهز
ارهی ت یف بد ا قندت یا ار سدتز رداییا قد ار اارا )2694ا شد
واداه قدف  ،ید
آ را ارهی قااس ب صد ی ت یدف بتدور اقردا بقادف قدف
ا هددا ت یددف بددا ددارقیا ددز بد ا قابددر ارك قااسد د ا
یددا اراید
بتددور چد
افا
ارهی ت یف ب ا قنت یا ا
با اوجد بد یایتد هدا آرقدو ی ضدی ی رد شندز ایاید قعیارهدا ذهاد بد اجیید
ددوار بایرددت بددا اددفا اوا ددای
احقیددر قوقعید یدداب اارا د ادداری ققبد قعاددااار اارا ،شد
ار سارشیار با قحی ار لدا اییید بدارار ار اراید قحتدو بدا ر دگهدا ،د حهدا،
ش
ار ایددفیاه قعیارهددا ذهادد قدد باشدداف ،ار لوددق
ابعدداا قتاددو دد اتدد قددو شدد
افا
قوقعی یاب اارا ا
قتددابت بددا تیج د آرقددو ی ضددی اصددق ا قباد ب د ایاید بددی قوقعی د یدداب ییییی د
دوار بایردت بدا ادفا داه
قوقعی یاب است ااژی ی رابتد قعادااار جدوا اارا شد
هییا د هددا گهددفار  ،ایددیای رم د قویددف قددورا ظ د قنددت یا ار قحتددو  ،همچاددی
د ات د
اااقد اختددیش هییاد هددا احایادداا بد ا بهبددوا رمد یوید قحتددو
ار ایددفیاه قوقعی د یدداب ییییی د ق د باشدداف ،ار لوددق قوقعی د یدداب اسددت ااژی
قددو ش د
افا
ا
بدد اسددا آرقددو ی ضددی اصددق ا دد بددی قوقعیدد یدداب اارا دد قوقعیدد یدداب
ددوار بایرددت بددا اددفا قیددیا
اسددت ااژی ی د رابت د قعاددااار جددوا اارا .بادداب ای ش د
تو قوه توا رراید ات قیدا ار رقدا رادف قد ارااا بدا قندت ادا رقدا تد اراید
ار ایددفیاه
د ات د قددو ش د
قحتددو همچاددی لوددق اسددتا فارا قااس د قحتددو
افا
قوقعی یاب اارا ق باشاف ،ار لوق قوقعی یاب است ااژی ا
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ار اااق ب اسا تدای بفسد آقدفه رینداهاااا ار جهد بهبدوا قوقعید یداب اسدت ااژی
وار ارای قینوا:
ش
ار ماینددگاه هددا ققدد بددی اهمققدد بدد قاظددور
 -1اتتتدداص بواجدد بدد ا شدد
اییای اوا رقاب ار بارار
ار قبالددس احایددت اوسددع ا ار
شد
ارشااسددا ی د
 -2قنددار ااا باراریابددا
یت ق اوا با ایجاا ارتمداا ،یارهدا تداص هد ید ار ید ه هدا قندت یا را
ای
رریفا
ارك ا ار بهبوا ارای تفقا ب آ ها ا
ارقاددفا
 -9ایجدداا قیایددا قنددو هددای ب د ا باراریابدا  ،ارشااسددا ی د  ،قحااددا
تفقا ش ا
سارقا جه رضایتماف های بارار ار قحتو
 -4اراید چادفی برددت قختقددف ارددهی ت یددف ،ارددهی قااسد ار هحدداظ لمددر
ار ا باراار قااس ب ا قحتو ا
 -5ار رااص قتق آیداه ار رقیاد اسد یداب بد قوقعید ب اد اسدت ااژی ار اید ا
س اس ا یا استوااه شواا
الدف باراریداب ار قتاهعد ار
ارد اعارضدا قوجدوا بدی الدف احایادا
 -8بار گ
اوج ب یار قنت ا
قورا ح ااو قحتو
 -7اسددتوااه ار ایاوهددو ر ر بدد ا اوهیددف قحتددو بددا متدد ی هییادد ضددایعا
با ا ی باراه به ه ر ا
 -6ارهیر ش ای لماید ار مایادفی هدا یعدا ار شه سدتا هدا قختقدفا ذ د اید
اوضیز ض ر ب ظد قد رسدف د قوقعید ب اد اسدت ااژی رابتد قردتایم بدا
ار اا قختقف جی اییای ااراا
قوقعی ب ا ش
بدد ا لضددور ار شدد هددا اارا قوقعیدد ب ادد
 -9قدداقور دد ا ارقاددفا شدد
است ااژی ار اید ا همچادی س اسد ا یدا بد قاظدور ارك بیندت ادا قدو  ،ادا
ضعف ،قنی  ،یارها ،ی ص هدا اهفیدفا ردی ر اید سدارقا هدا بد ا لودق
قوقعی ب ا است ااژی ا
 -12اجدد ا اقددر قددف ی ایاددف بدد ا اسددتیاب بدد ابعدداا قوقعیدد یدداب اسددت ااژی ار
مواار )2ا
ش
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ب ا احایاا آا ریناهاا ق شوا
بفهاف:
-

ابیی
قوقعی
ابیی
اجار
ابیی
ب رس
ب رس

ارریاب قوقعی یاب است ااژی

رژ هنگ ا قوضوراا

باگاهها اقتتاا

ار اااق آقفه اس را قف ظ ق ار
ار جمق ار یژی ها قحتو ،

ارریاب ایگ رواقر قؤر ب قوقعی یاب اارا
ها اارا ا اجار ار ارابا ا ا
ارریاب ایگ رواقر قؤر ب قوقعی یاب ییییی ار جمق یژی ها ییییی ا
 ،ار یژی ها قحتو ار قیم قحتو ا
قتوس ا
ارریاب رواقر قؤر ب قوقعی یاب است ااژی ار ش ها وچ
چگو گ ری اهعمر رقبا رب ب اییی قتیی ا
قیمرها است ااژی
چگو گ ری اهعمر رقبا رب ب اییی قتیی ا
جا نی ها است ااژی
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