
 

 ثررسي تأثير اجرايي هؤلفِ ّبي هذيريت استراتصيك ثر اثرثخطي آهَزضگبُ ّب
 *زوتطحؿي گيَضيبى

 **زوتط فيطٍظ زيٌساض فطوَـ

                                                                           
ّب  اثط ثركي آهَظقگبُ ه ثط افعايفـي ايي همبلِ ثطضؾي تأثيط هسيطيت اؾتطاتػيـــّسف انل چكيذُ:

ّب  ثب اثعاض اًساظُ گيطي پطؾكٌبهِ وِ زض ثيي هسيطاى آهَظقگبُ فطييِ ٍ 5هي ثبقس.ايي هَيَع زض لبلت 

 ضٍـ جوغ آٍضي اَالػبت ٍ پيوبيكي اؾت. هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. ضٍـ تحميك تَنيفي ٍ تَظيغ قس،

xتحليل زازُ ّب ضٍـ تجعيِ ٍ تحليل وبي اؾىَئط ) تجعيِ ٍ
وِ اظؾَي جبهؼِ هَضز تأييس  ( هي ثبقس،2

زض ًتيجِ هسيطيت اؾتطاتػيه ثط هسيطيت آهَظقگبُ ّب تأثيط زاضز. هسيطاى آهَظقگبُ ّب ثب  لطاض گطفت.

آهَظـ ٍ  وبضثطز هسيطيت اؾتطاتػيه ثبقٌس ٍ تَجِ ثِ اّويت ضٍظ افعٍى هَيَع ثبيس زض نسز يبزگيطي ٍ

 َظـ ايي قيَُ هسيطيت اذتهبل زّس.پطٍضـ ّن ثبيؿتي هطوعي ضا ثطاي آه

 

 ػيه، اثط ثركي آهَظقگبُ ّب  هسيطيت اؾتطات كليذي: ُ ّبيٍاش

 

 هقذهِ

چبلف ثطاًگيع ٍ هربَطُ آهيع اؾت وِ ثب زلت ٍ  ،سُظًسگي زض جَاهغ اهطٍظ، اهطي پيچيـــ

ت ثِ ؾجت تغييطا ،هربَطاتظطافت ّبي ذبل، ثطًبهِ ضيعي ٍازاضُ هي قَز. ايي پيچيسگي ٍ 

تحت تأثيط ًيطٍّب ٍ ػَاهل گًَبگَى  ثكط اهطٍظي، .اى زض جْبى وًٌَي ثَجَز آهسُ اؾتفطاٍ

ثِ ًبچبض ثطاي ازاهِ حيبت ذَز، ثبيس  ثيطًٍي ٍ زضًٍي زض ٍيؼيتي ضلبثت آهيع لطاض گطفتِ اؾت ٍ

ًِ ثِ هٌبثغ ثِ ََض اثطثرف ٍ وبضآهس اؾتفبزُ ثْيٌِ ثجطز. ًگبّي زليك ٍ وٌجىبٍا اظ توبم تَاى ٍ

هجوَػِ ايي ضٍيسازّب ٍ تغييطات، هب ضا ثِ ٍالؼيتي اًىبض ًبپصيط ضٌّوَى هي ؾبظز، زليل ٍ ضيكِ 

ثكط تبوٌَى، ؾِ لسضت ضا ثطاي  فلط،ّوِ تحَالت، تَؾؼِ زاًف ٍ في آٍضي اؾت. ثِ ػميسُ تب

ِ ثط ازاضُ ظًسگي ٍ جْبى آظهَزُ اؾت. لسضت اٍل لسضت ًظبهي ثَز وِ ثِ ًيطٍي ًظبهي ٍ اؾلح

هي گكت. لسضت زٍم لسضت ؾطهبيِ ثَز وِ تب ايي اٍاذط اّويت زاقت ٍ لسضت ؾَم، لسضت 

 زاًف اؾت وِ اوٌَى ثط جْبى ؾيُطُ زاضز.

آهَظـ ٍ پطٍضـ هٌجغ انلي تأهيي ايي زاًف ّب يب لسضت ّبؾت. جَاهغ ثب لسضت، جَاهؼي 

لؼِ لطاض هي زٌّس. ًيطٍي هٌبثغ ٍ اهىبًبت ذَز ضا هَضز هُب ،ّؿتٌس وِ ثب پػٍّف ٍ آهَظـ

                                                           

 الهيزاًكگبُ آظاز اؾػًَ ّيبت ػلوي  *

 زاًكگبُ آظاز اؾالهي ػًَ ّيبت ػلوي **

 فصلٌبهِ علوي پصٍّطي تحقيقبت هذيريت آهَزضي

 1390ؾبل زٍم، قوبضُ چْبضم، تبثؿتبى 
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زليك، ظهيٌِ حبوويت بي الظم تطثيت هي وٌٌس ٍ ثب ثيٌف ثب زاًف ٍ هْبضت ّضا اًؿبًي ذَز 

 ذَز ضا ثط هحيٍ ٍ هٌبثغ فطاّن هي آٍضًس.

ايي وِ آهَظـ ٍ پطٍضـ جبهؼِ چِ اّسافي ثطگعيسُ اؾت ٍ چگًَِ ظهيٌِ ّبي وؿت زاًف 

ّن هي آٍضز، اّويت ذبني زاضز. آهَظـ ٍ پطٍضـ ظهبًي اًؿبًي ضا فطا يٍ تؼلين ٍ تطثيت ًيطٍ

هي تَاًس ازػب وٌس وِ جبهؼِ ضا ثطاي حل هكىالت، ّوبٌّگي ثب تغييطات ٍ پيطٍظي زض ػطنِ 

ضلبثت ّب لسضتوٌس هي ؾبظز وِ ثطًبهِ جبهغ ٍ اثطثركي اضائِ زّس. يىي اظ اثعاضّبي اؾبؾي اًجبم 

 (.3 ؛1387 )وَلَثٌسي،اؾتطاتػيه اؾت  هسيطيت زازى ايي ضؾبلت

هسيطيت اؾتطاتػيه ثبيس اظ ؾَُح ثبالي ٍظاضت آهَظـ ٍ پطٍضـ قطٍع قَز ٍ ثِ ٍاحسّبي 

آهَظقي ٍ هساضؼ ٍ والؼ ّب وكبًسُ قَز. ثبيس توبم ايي ؾَُح زض يه جْت ٍ يه ؾَ 

 حطوت وٌٌس، ثبيس آًْب ّوِ هٌبثغ ذَز ضا ثطاي ضؾيسى ثِ يه آضهبى زض ّسف ٍاحس ثؿيج وٌٌس.

هسيطيت اؾتطاتػيه چيؿت؟ وِ هي تَاًس هساضؼ ضا اثط ثرف وٌس ٍ آًْب ضا ثطاي ضؾيسى ثِ يه 

ّسف ٍ آضهبى آهبزُ وٌس زض ايي تحميك هب ثط آًين وِ هسيطيت اؾتطاتػيه ضا ثِ ػٌَاى يه ضاُ 

ػولي ٍ وبضثطزي جْت اثطثرف وطزى هساضؼ اضائِ زّين. وِ زض آى ؾؼي قسُ اؾت اٍل 

 ػيه تَييح زازُ قَز ٍ ثؼس زض ذهَل اثطثركي هُبلجي آٍضزُ قَز.هسيطيت اؾتطات

 

 ثيبى هسألِ

ؾبظهبى ّب اظ  .ساف زضؾت قسُ اؾتـــي ثطاي زؾتطؾي ثِ يه ؾطي اظ اّـــّط ؾبظهبً

ؾبظهبى ضا تكىيل  ،اًؿبى ّب تكىيل يبفتِ اًس وِ ايي اًؿبى ّب ثطاي ضؾيسى ثِ اّساف ذَزقبى

افطاز چگًَِ هي تَاًٌس زض ؟ وِ ؾبظهبى ّب ثِ اّسافكبى ضؾيسُ اًس هب اظ وجب ثساًين .هي زٌّس

ّبي  حبل ضاُ ّب هؼطٍف اؾت. ايي هؿئلِ ثِ اثط ثركي ؾبظهبى ؟ؾبظهبى ثِ اّسافكبى ثطؾٌس

زض ايي  ّب هسيطيت اؾتطاتػيه اؾت. يىي اظ ايي ضاُ زؾتيبثي ثِ اثطثركي ؾبظهبًي چيؿت؟

هيعاى اثط ثركي  ثط اجطاي هسيطيت اؾتطاتػيه زض هساضؼ، تحميك هب ثطآًين وِ اثجبت وٌين آيب

اّساف  ِشي ًفغ ثب اجطاي هسيطيت اؾتطاتػيه زض هساضؼ ث آيب افطاز شي ًفَش ٍ آًْب تأثيط زاضز؟

 ذَز ًبئل هي قًَس؟

پطٍضـ زض هساضؼ ثِ  ثب تحميمبتي وِ ثِ ػول آهس هكرم گطزيسوِ اوثط هسيطاى آهَظـ ٍ

وبضّب ضا ثِ  ،اؾتطاتػيه ًساضز ّيچ گًَِ اَالع اظ اّساف ثلٌس ٍ وٌٌس ٍ گي وبض هي نَضت ضٍظهطُ

همُغ تحهيلي وِ زض آى هكغَل ثِ وبض  پطٍضـ ٍ نَضت ثركٌبهِ ّبي اضؾبلي آهَظـ ٍ

تغييطاتي ضٍثطٍ قًَس  ّبيي ٍ ثب چبلف ،ؾتثطاي آيٌسُ هسضؾِ وِ هوىي ا ّؿتٌس ًساضًس ٍ
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 ،حبيط زض تبضيد جبيگبُ ذبني زاضز ََض وِ هي زاًين اثط ّوبى ثطًبهِ اي پيف ثيٌي ًىطزُ اًس.

ي جْبى ـزض تمَين وًٌَ ي،ــقيَُ ّبي ظيؿت ي،ــظيطا تجبزل فطٌّگ ّب اضظـ ّبي هصّج

اگط ًگبّي وَتبُ ثِ تبضيد گصقتِ وٌين هتَجِ هي قَين وكَضّبيي  ٍيػگي ّبي ذبني زاضز.

زض ايي اهط  ٍ ٍضـ تَجْي ذبل زاقتِ اًسطپ توسى ثَزُ اًس وِ ثِ آهَظـ ٍ پيف لسم تَؾؼِ ٍ

ثِ ََض ولي پيكطفتِ  زيگط وكَضّبي غطثي ٍ لبضُ اضٍپب ٍ ؾطهبيِ گصاضي چكوگيطي ًوَزُ اًس،

ثب  پطٍضـ يه آضهبى ٍ وِ ثبيس ثطاي آهَظـ ٍ ثَيػُ غاپي ايي هَيَع ضا وبهالً زضن وطزُ اًس،

 (.1 ؛1381)جَاّطي، ثطز ضا پيف ثب ثطًبهِ ضيعي اؾتطاتػيه آى ّسف ولي زض ًظط گطفت ٍ

 

 پيطيٌِ تحقيق

ازاهِ حيبت  ٍ هسيطيت اؾتطاتػيه فطايٌس اتربش تهويوبتي اؾت وِ هٌجط ثِ هَفميت

گيطي  تهوين ،حؿبة قسُ جطيبى ّسف گصاضي يه هسيطيت اؾتطاتػيه پَيب ٍ ؾبظهبى هي قَز.

ثرف ثطاي زؾتيبثي ثِ  پيف ثيٌي اًجبم فؼبليت ّبيي اؾت وِ هَجت تسٍيي اؾتطاتػي اثط ٍ

 ّسف ّبي ؾبظهبى هي ثبقس.

 ثطزى ٍ فطؾتبزى، گؿيل زاقتي، ،تجبض هؼٌي ولوِ هي تَاى ؾَق زازىاؾتطاتػي ضا ثِ اػ

 ٌّط يه غًطال لسيوي يًَبًي ثِ ًبم گوبى هي ضٍز وِ ايي ولوِ ثِ زاًف ٍ پبييسى ثيبى وطز.

تيي ّن اؾتطاتػي ضا اظ هفَْم ثِ وبض ثطزُ قسُ اؾت. ثؼًي اظ هٌبثغ ال «اؾتطاتگَؼ»

 (.26 ؛1388 )اهيط وجيطي، ٍ ثِ هؼٌبي ضاُ، هؿيط يب ثؿتط ضٍزذبًِ ثيبى وطزُ اًس« اؾتطيتَم»

اؾتطاتػي ثؼس اظ ًيوِ اٍل لطى ثيؿتن هيالزي جبي ذَز ضا زض زاذل ػلَم اجتوبػي زض 

قرهيت ػلوي  َطف زٍاؾتطاتػي زض هؼٌبي التهبزي ثطاي اٍليي ثبض اظ  حيُِ التهبز ثبظ وطز،

 هَضگٌؿتَى وِ ّن التهبز زاى ٍّن ضيبييساى ثَزُ اًس ثِ وبض ثطزُ قسُ اؾت. ثِ ًبم ًيَتي ٍ

هسيطيت زض ًيوِ زٍم لطى ثيؿتن هيالزي آغبظ  زُ اظ هفَْم اؾتطاتػي زض حيُِ ؾبظهبى ٍاؾتفب

ثلٌس هست  تؼييي ّسف ّبيضا اؾتطاتػي ، آلفطز چٌسلط(. 27 ؛1381)اهيط وجيط ، قسُ اؾت

وِ ثطاي تحمك آى ّسف ّب  هي زاًسترهيم هٌبثؼي  اتربش هجبضي تهوين گيطي ٍ ؾبظهبى ٍ

 (.13؛ 1982چٌسلط، ) يطٍضت زاضز

)ّبفط( ٍ )قٌسل( ّن اؾتطاتػي ضا ثِ ػٌَاى فؼبليت ّبي تأهيي وٌٌسُ ّوبٌّگي ثيي هٌبثغ 

ّبفط ٍ جيط هي وٌٌس )ؼزاذلي ٍ لبثليت ّبي هؤؾؿِ ثب فطنت ٍ تْسيسّبي هحيٍ ثيطًٍي ت

 (.16؛ 1979قٌسل، 
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 عٌبصر اصلي هذيريت استراتصيك

هسيطاى ثلٌس پبيِ )ضأؼ( ٍ اؾتطاتػي پطزاظّب )اؾتطاتػيؿت ّب(. اؾبؾي تطيي ػٌهط هسيطيت  -1

 اؾتطاتػيه، هسيطاى زاذل ؾبظهبى ّؿتٌس.

 اّساف انلي هأهَضيت ؾبظهبى ٍ -2

 هحيٍ ثيطًٍي -3

 )ذسهبت آهَظقي( ثبظاض ال()وب اؾتطاتػي هحهَل -4

 هٌبثغ -5

 ،هسيطيت اؾتطاتػيه تٌْب قبهل اًتربة اؾتطاتػي ٍ اتربش تهويوبت اؾتطاتػيه ًيؿت ثلىِ

اضظيبثي ٍ وٌتطل آى ضا ًيع قبهل هي قَز. هطاحل آى ضا زض ًوَزاض قىل  ،اجطاي اؾتطاتػي

 (.65، 1388( هي تَاى ًكبى زاز )اهيط وجيطي، 1)قوبضُ 

 هطاحل هسيطيت اؾتطاتػيه .1ًوَدار 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 اّذاف كلي هأهَريت ٍ

 اّذاف استراتصيك

 تحليل درٍى سبزهبًي تجسيِ ٍ تحليل هحيط ثيرًٍي تجسيِ ٍ

تجسيِ ٍتحليل گسيٌِ ّب ٍ اًتخبة 

 استراتصي

 ّوبٌّگي)سبزگبري

 ِ اياستراتصي ّبي ٍظيف

 سبختبر سبزهبًي

 فرٌّگ سبزهبًي

 ثرًبهِ ّبي اجرايي

 سيبست ّب

 ثرًبهِ ّب

 ثَدجِ ّب

 اجراي استراتصيك

 ارزيبثي ٍكٌترل استراتصي

ثبزثيٌي  هالحظِ ٍ

 ٍاصالح
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 سطَح سِ گبًِ ثرًبهِ ريسي آهَزضي

طاتػيه هُطح اؾت هي تَاى سي وِ زض ثطًبهِ ضيعي اؾتــبي پطؾف ّب ٍ همبنــثط هجٌ

ؾُح ّبي گًَبگًَي ثطگعيس. زض ايٌجب ؾِ ؾُح ثطًبهِ ضيعي اؾتطتػيه پيكٌْبز هي قَز. ايي 

 فطاؾَي والى.-3والى -2ذطز -1 :بظهبى شي ًفغ قبهل ؾِ ؾُح هي قَزپيكٌْبز ثط هجٌبي ؾ

جْبى ضا  حتي وكَض ٍ قْط، ،وِ جبهؼِ ثب جبهؼِ ػولي ثرًبهِ ريسي در سطح فراسَي كالى:

 زضثط هي گيطز.

 وِ قبهل ؾبظهبى آهَظقي، هسضؾِ، ًظبم آهَظقي هي قَز. ثرًبهِ ريسي در سطح كالى:

وِ فطز ثب گطٍُ ّبي وَچه هبًٌس هسيطيت هسضؾِ، ثب هطثيبى ضا  ثرًبهِ ريسي در سطح خرد:

 زض ثط هي گيطز.

ًبهِ زوتطي زض  زض ؾبل ّبي اذيط قىل تفًيلي فطييِ هَفميت اؾتطاتػيه زض ّفت پبيبى

ح. ، 1987 ح. ؾبليَاى، 1987زاًكگبُ ثيي الوللي ؾبى زيگَ تحت آظهَى لطاض گطفت. )ؾالهِ 

(. ايي 1989 ح. ٍحبجب ،1989 ح. گَئَ ،1989ح. لَئيؽ ، 1987ح. قؼجبى  ،1986 هبًعيبًتًَيَ

ذطزُ ، بّفت آظهَى زضثبضُ فؼبليت ّبي وبهالً هتفبٍتي ثَزُ اؾت: هؤؾؿبت تَليسي زض آهطيى

قطوت ّبي ًيوِ زٍلتي زض  ،ثبًه ّب زض اهبضات هتحسُ ػطثي ،ذسهت زض آهطيىب فطٍقي ٍ

 ،ي زض وٌيبــقطوت ّبي ًيوِ زٍلت ،ؾبظهبى فؼبليت ّبي ػوَهـــي ًيطٍي زضيبيي ط،الجعاي

 ثبًه ّبي وبليفطًيب ٍ ثبًه ّبي ػوسُ زض آهطيىب.

ؼٌي زاض اؾت. ًتبيج ثسؾت آهسُ ًكبى يب ثيكتط زض آى ه 05/0توبم تحميمبت فَق زض ؾُح 

هي زّس وِ تكريم اؾتطاتػيه اثعاض ػلوي تأييس قسُ اي ثطاي ثطًبهِ ضيعي پبؾرگَيي 

 (.20، 1375)اًؿف،  اؾت هؤؾؿبت زض لجبل تالَن هحيٍ

 

 اّويت آهَزش ٍپرٍرش 

ؾَُح  هلتي اؾت، تب اظ ايي َطيك ثتَاًس ثط تطثيت ّط لَم ٍ پطٍضـ اًسيكِ ؾطلَحِ تؼلين ٍ

 اجتوبػي زؾت يبثس. ٍاالي ظًسگي فطزي ٍ

آهَظـ ٍ پطٍضـ زض تأهيي اًؿبى ّبي اًسيكوٌس وِ هبيِ ؾطثلٌسي الَام هلل ّؿتٌس ًمف 

ثِ ؾعا زاضز. اگط اّويت ايي ًمف زض جبهؼِ اي ثِ زضؾتي قٌبذتِ قَز ٍ فطّيرتگبى ّسايت 

 تؼسازّب حبنل آى ذَاّس ثَز.ؾبظهبى ّبي اجتوبػي ضا ػْسُ زاض ثبقٌس هؿلوبً قىَفبيي اؾ

ثب تأويس ثط م ضا پطٍضـ اًؿبى هُلَة ثطقوطزًس. ّسف اظ ايي تؼلين ٍ تطثيت زض هىتت اؾال

ايٌىِ ثب پطٍضـ چٌيي اًؿبى ّبيي جبهؼِ اظ ػسالت، آضاهف ٍ نلح ٍ ضاؾتي ثْطُ هٌس ذَاّس 
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. ذبَط ًكبى قس، تهطيح وطزًس: ايي ٍظيفِ ؾٌگيي ٍ ذُيط ثط ػْسُ آهَظـ ٍ پطٍضـ اؾت

وطزًس: آهَظـ ٍ پطٍضـ ثطاي ضؾيسى ثِ ايي اّساف ٍاال ٍ اضتمبء ػلوي هؼلوبى ٍ زاًف آهَظاى 

ثبيس اظ ّوِ اثعاضّب ٍ قيَُ ّبي جسيس ثْطُ جَيس. جبهؼِ اؾالهي هب ثِ ػٌَاى يىي اظ جَاهغ 

طيت ٍاالي جْبى ثبيؿتي ثط اؾبؼ هجبًي هتؼبلي اؾالم ّوگبم ثب وكَضّبي پيكطٍ ثِ هسي

آهَظقي پيكطفتِ زؾت يبثس تب فطنت قىَفبيي ضٍظ افعٍى اؾتؼسازّب ًٍيل ثِ جبهؼِ آهبضي 

 .(1 ؛1379 )جَاّطي،هيؿط گطزز 

 

 اثعبد هرثَط ثِ ّذف ّب در ٍظيفِ آهَزش ٍپرٍرش رسوي

 اثعبد رٌّي:-الف

 وؿت هؼلَهبت-1

 تؼبزل زاًف-2

 زاًف آفطيٌي-3

 زاًف زٍؾتي-4

  اثعبد اجتوبعي:-ة

 طزيــؾجت فهٌب-1

 زٍلت هٌبؾجت فطز ٍ-2

 يـــهيْ هٌبؾجت فطز ٍ-3

 هٌبؾجت ثيي الوللي-4

 اثعبد ضخصي:-ج

 جؿوي-1

 ػبَفي-2

 اذاللي-3

 شٍلي-4

 اثعبد تَليذي:-د

 ضاٌّوبيي حطفِ ثب اَالػبت ٍ اًتربة قغل ٍ-1

 آهبزگي حطفِ اي-2

 ذبًِ ٍ ذبًَازُ-3

 التهبز ذطيس ٍفطٍـ-4
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 ،هسيطاى آهَظقيًمف  ثركي هسيطيت زاضز.ِ ًعزيىي ثب اثطضاثُ ،ّبي آهَظقي تحمك ّسف

ّسايت فؼبليت ّبي اجطايي ثطًبهِ ّبي  ،هبزي هبلي ٍ ،ثؿيج هٌبثغ اًؿبًي ؾبظهبًسّي هؤثط ٍ

 آهَظقي اؾت.

هسيطاى آهَظقي ثب الساهبتي ًظيط هَاضز ظيط هي تَاًٌس تغييطات چكوگيطي زض ثبظزُ وبض 

 آٍضزًس. زاًف آهَظاى ثِ ٍجَز هؼلوبى ٍ

 زليك تؼطيف قًَس. ّسف ّبي ولي ًظبم آهَظقي ثِ نَضت هؼٌي زاض ٍ-1

ثِ ََضي وِ زض ؾُح هساضؼ لبثل زضن  ،ّسف ّبي ولي ثِ ّسف ّبي فطػي تمؿين قًَس-2

 ثبقٌس.

هسيطاى ثِ ووه هؼلوبى ّسف ّب ضا هجسزاً ثِ نَضت ػولي لبثل اجطا زض والؼ تؼطيف -3

 ًوبيٌس.

قطايُي فطاّن ؾبظًس وِ هؼلوبى  ،ثبال ثطزى ضٍحيِ وبضوٌبى ت هٌبؾت ٍهسيطاى ثب الساهب-4

 ّن پيًَس زٌّس. قرهي ذَز ضا ثب ّسف ّبي قغلي ٍ

ك ّسف ّب ــحؿت ووىي وِ ثِ تحمي فؼبليت ّبي آهَظقي ثط ّسف ّب ثطحؿت اّويت ٍ-5

ِ ّسف ّب ٍ هي وٌٌس اضظقيبثي قًَس. ضػبيت هَاضز فَق، ثَيػُ زض ًظبم ّبي آهَظقي هتوطوع و

پطٍضـ تؼييي هي قَز، اّويت زاضز  ثطًبهِ ّب زض ؾُح وكَضي ٍ ثِ ٍؾيلِ ٍظاضت آهَظـ ٍ

 (.9 ؛1379)جَاّطي، 

 

 اّذاف تحقيق

 ّذف اصلي : الف

 ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب.هسيطيت اؾتطاتػيه  اجطاي تأثيطهيعاى ثطضؾي 

 ٍيصُاّذاف  ة:

 ٍپطٍضـ ثط افعايف اثط ثركي آهَظقگبُ ّب. ثطضؾي قٌبذت هأهَضيت يب اّساف ولي آهَظـ-1

 ثطضؾي تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ ثيطًٍي ثط افعايف اثطثركي آهَظقگبُ ّب.-2

 افعايف اثط ثركي آهَظقگبُ ّب. ثطضؾي تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ زضًٍي ثط-3

 ثطضؾي تجعيِ ٍ تحليل گعيٌِ ّبي اؾتطاتػيه ثط افعايف اثطثركي آهَظقگبُ ّب.-4

 وٌتطل اؾتطاتػي ّب ثط افعايف اثط ثركي آهَظقگبُ ّب. ٍثطضؾي اجطا -5
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 فرضيِ اصلي

 اجطاي هسيطيت اؾتطاتػيه زض آهَظقگبُ ّب ثط اثطثركي آًْب هؤثط اؾت.

 

 ٍيصُ فرضيِ ّبي

 تؼييي اّساف ولي ٍ هأهَضيت آهَظقگبُ ّب ثط اثطثركي آًْب هؤثط اؾت. قٌبؾبيي ٍ-1

 ّب ثط اثطثركي آًْب هؤثط اؾت.تجعيِ تحليل هحيٍ ثيطًٍي آهَظقگبُ -2

 اثط ثركي آًْب هؤثط اؾت. تحليل هؤؾؿِ ثط تجعيِ ٍ-3

 اثطثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت. تحليل گعيٌِ ّبي اؾتطاتػيه ثط تجعيِ ٍ-4

 وٌتطل اؾتطاتػي ّب ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت. اجطا ٍ-5

 

 هذل پصٍّص

 ( لبثل هكبّسُ اؾت.1بي پػٍّف زض جساٍل )قوبضُ شيالً هفبّين، اثؼبز، هؤلفِ ّب ٍ قبذم ّ
 اثؼبز، هَلفِ ّب ٍ قبذم ّبي پػٍّف. 1جذٍل

 قبذم ّبي پػٍّف هؤلفِ ٍ اثؼبز هفَْم

 هأهَضيت ٍ 1

اّساف 

 ؾبظهبى

 اّساف ولي آهَظـ ٍ آضهبى ٍ

 پطٍضـ

 قٌبذت ثبٍضّب ٍ اضظـ ّبي جبهؼِ

 قٌبذت پٌساضُ ّب ٍ آضهبى ّبي آهَظـ ٍپطٍضـ

هأهَضيت همُغ  ضؾبلت ٍ

 تحهيلي

 قٌبذت اّساف همُغ تحهيلي

قٌبؾبيي ٍ تؼييي اّساف اؾتطاتػيـــه آهَظقگبُ ّب زض حيُِ ّبي  ػيه هسضؾِ اّساف اؾتطات

 ؾَزآٍضي -ضقس -هٌبثغ فيعيىي -هٌبثغ اًؿبًي-هٌبثغ هبلي

ِ ٍ ّفتگي تؼييي اّساف وَتب ُ هست فطزي ٍ ٍظيفِ اي قرهي ضٍظاً اّساف ٍظيفِ اي

 ٍ هبّبًِ ّط فطز.

تجعيِ ٍ  2

تحليل 

هحيٍ 

 ثيطًٍي

َجيؼي زض -ؾيبؾي-التهبزي-فطٌّگي-قٌبذت هحيٍ اجتوبػي  هحيٍ ثيي الوللي

 ؾُح ثيي الولل.

َجيؼي زض  -ؾيبؾي–التهبزي -فطٌّگي–قٌبذت هحيٍ اجتوبػي  هحيٍ ػوَهي وكَض

 ؾُح وكَض.

 ظاى، اٍليبء، هؼلوبى، لَاًيي، ضلجب.قٌبؾبيي زاًف آهَ هحيٍ وبضي آهَظقگبُ

تجعيِ ٍ  3

تحليل 

 هسضؾِ

تجعيِ ٍ تحليل ؾيؿتن 

 ؾبظهبًي

 غيط ضؾوي-ؾبظهبى ضؾوي-زضجِ توبيع–قٌبؾبيي ؾبذتبض ؾبظهبًي 

 اضتجبَبت ؾجه ضّجطي-قٌبؾبيي فطايٌس ّبي هسيطيت

 پبزاـ ٍ اًگيعـ-تهوين گيطي ٍ هكبضوت

 ػوط وبال -اظ لحبِ ٍيػگي ّبي ذسهت-قٌبؾبيي ػَاهل ثبظاضيبثي تجعيِ ٍ تحليل ٍظيفِ اي

 ػَاهل تجليغبت -ػَاهل غيجت

 ويفيت-تىٌَلَغي  -قٌبؾبيي ػَاهل تَليس

 ثطًبهِ ضيعي هبلي-حؿبثساضي–ؾطهبيِ  -قٌبؾبيي ػَاهل هبلي
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 ثبظاضّبي جسيس ،ًَآٍضيِ، تجعيِ ٍ تحليل ػَاهل تحميك ٍ تَؾؼ

 ظطفيت، فطٌّگ، قٌبؾبيي هٌجغ اًؿبًي اظ لحبِ ٍيػگي ّب ٍ تحليل هٌبثغ اًؿبًيتجعيِ 

تأثيط هتمبثل ٍ ّن افعايي ثيي 

 هٌبثغ زاذلي هؤؾؿِ

 ،تجليغبت ،اؾتفبزُ هكتطن اظ هٌبثغ زاذلي ؾبظهبى: تجبضة هسيطيت

 وبًبل ّبي تَظيغ ٍ پرف.، ؾطهبيِ گصاضي

 تجعيِ ٍ 4

ل ـتحلي

گعيٌِ ّبي 

 اؾتطاتػيه

 فبيسُ وِ اظ اًجبم  يه فؼبليت ثسؾت هي آيس. قٌبؾبيي ؾَز آٍضي ٍ جبشثِ ثبظاض

 قٌبؾبيي هحيٍ ٍ جبشثِ ّبي هحيٍ ثطاي ّط فؼبليت

 تؼييي ؾْن ًؿجي ثبظاض ٍيؼيت ًؿجي ضلبثت

 تؼييي ٍ قٌبؾبيي ضلجب

 تؼييي وفبيت ٍ ضلبثت ثطاي اؾتطاتػي اًتربة قسُ اًتربة اؾتطاتػي

 ػي اًتربة قسُ تؼييي احتوبل ضيؿه ثطاي اؾتطات

 تؼييي ّن افعايي ثطاي اؾتطاتػي اًتربة قسُ

 تؼييي ؾبظگبضي ثب هحيٍ ثطاي اؾتطاتػي اًتربة قسُ 

 تؼييي لبثل اجطا ثَزى ثطاي اؾتطتػي اًتربة قسُ

اجطاء وٌتطل  5

 ّب اؾتطاتػي

 ّبي گصقتِ  قگبُ ثب تَجِ ثِ ػولىطز ؾبلتؼييي اّساف ؾبليبًِ آهَظ اّساف ؾبليبًِ

 تؼييي اّساف ٍظيفِ اي فطزي ثب تَجِ ثِ پؿت ؾبظهبًي اّساف ٍظيفِ اي

 ؾبذت ؾبظهبًي جسيس ثب تَجِ ثِ اّساف جسيس تٌظين ؾبذت ؾبظهبًي

 ايجبز ّوبٌّگي ثيي وبضوٌبى ثب تَجِ ثِ ٍظبيف فطزي آًْب ّوبٌّگي ثيي وبضوٌبى

 زازى تفَيى اذتيبض ثب تَجِ ثِ ٍظبيف فطزي بضتفَيى اذتي

 فؼبليت ّب تؼييي ثَزجِ هَضز لعٍم ثطاي اًجبم زازى ٍظبيف ٍ ترهيم هٌبثغ

ّب ثط ٍضٍزي ثب تَجِ ثِ  هميبؼ تؼييي اؾتبًساضزّبي هَفميت ٍ تؼييي اؾتبًساضزّبي هَفميت وٌتطل 6

 ّب اؾتطاتػي

 ؾٌجف ًتبيج اجطاء ٍ

 ّب تــهَفمي

 آٍضي اَالػبت ثطاي همبيؿِ ًتبيج ثب اؾتطاتػي اًتربة قسُجوغ 

همبيؿِ ًتبيج ًتيجِ تحمك 

 يبفتِ ثب اؾتبًساضزّب

 تؼييي فبنلِ ثيي اّساف تثجيت قسُ ثب ٍيؼيت تحمك يبفتِ

اتربش تساثيط  حل هكىالت ٍ

 انالحي

 تساثيط انالحي ثطاي ون وطزى فبنلِ اؾتطاتػيه
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 هسل تحليلي .2ضكل

 

 رٍش تحقيق

ايي تحميك وِ يىي اظ اًَاع تحميك ًيوِ تجطثي اؾت ثِ زًجبل ضاُ حلي ثطاي اثط ثركي 

حبل  .ضاّىبضّب يب ضاُ حل ّبيي  اضائِ هي زّس ،ثطاي ضؾيسى ثِ ايي ّسف. آهَظقگبُ ّب هي ثبقس

هي ذَاّين ثساًين وِ ايي ضاُ حل ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب تأثيط زاضز يب ًِ؟ ثطاي ضؾيسى ثِ 

ايي جَاة هججَضين وِ اظ هسيطاى همبَغ هرتلف ًظط ؾٌجي وٌين، ًظطؾٌجي تَؾٍ 

ؾَال هي ثبقس ٍ ثيي هسيطاى تَظيغ قس نَضت گطفت. ايي  40ّبيي وِ زاضاي  پطؾكٌبهِ

ّط وسام ثِ تطتيت اثؼبز هسيطيت  يِ ّبي تحميك َطاحي قسُ ٍؾَاالت ثط اؾبؼ فطي

تحليل  ثؼس اظ جوغ آٍضي پطؾكٌبهِ آى ضا تجعيِ ٍ .اؾتطاتػيه ضا هَضز ؾٌجف لطاض هي زّس

 هي وٌين تب فطييِ انلي ضا اثجبت ًوبئين.

ايي تحميك ثٌب ثِ تَييحبتي وِ زض ثبال شوط قس زاضاي تَنيفي پيوبيكي هي ثبقس. تَنيفي 

ذبَط ايٌىِ قطايٍ هَجَز ضا ثسٍى تغييط ٍ زؾتىبضي تَنيف هي وٌس، ٍ پيوبيكي ثربَط ِ ث

 ايٌىِ اظ هسيطاى ًظط ؾٌجي قسُ اؾت.

 

 قلورٍ هكبًي تحقيق

 ثطاي ثطضؾي ايي هَيَع هب للوطٍ هىبًي قْطؾتبى هاليط ضا اًتربة وطزُ اين.

هتَؾُِ( چِ زض قْط -اٌّوبئيض-هسيط زاضين وِ زض توبم همبَغ )اثتسايي 283زض ايي قْط 

 147چِ زض ضٍؾتب ٍ چِ غيطاًتفبػي هكغَل ثِ وبض هي ثبقٌس. وِ ثِ تطتيت زض همُغ اثتسايي

 اّساف ؾبظهبًي هأهَضيت ٍ

 تحليل هحيٍ ثيطًٍي تجعيِ ٍ

 تحليل هؤؾؿِ تجعيِ ٍ

 اًتربة اؾتطاتػي

 وٌتطل اجطا ٍ

 اثطثركي آهَظقگبُ ّب ؾتطاتػيههسيطيت ا
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هسيط زض ايي آهَظقگبُ ّب اًجبم  42هسيط ٍ زض همُغ هتَؾُِ  94هسيط ٍ زض همُغ ضاٌّوبيي

 ٍظيفِ هي وٌٌس.  

 

 رٍش ًوًَِ گيري

 ًفط هي ثبقس زض ًظط گطفتين. 283 ي ضا وِهب توبم جبهؼِ آهبض ،ثطاي زلت ثيكتط

ايي وبض ثبػث هي قَز وِ تحميك هب توبم افطاز جبهؼِ ضا تحت پَقف لطاض زّس ٍ تحميك اظ 

 زلت ٍ پبيبًي ثيكتطي ثطذَضزاض گطزز.

 

 رٍش تجسيِ ٍ تحليل آهبري

ِ هب ثطاي اًساظُ گيطي آًْب اظ پطؾكٌبه ،چَى ًَع هتغيطّبي هب اظ ًَع ويفي هي ثبقس

ثْتطيي ضٍـ آهبضي ثطاي تجعيِ ٍ  .اؾتفبزُ هي وٌين وِ زاضاي َيف ّبي هرتلفي هي ثبقس

x  تحليل اَالػبت ايي تحميمبت وبي زٍ ثب
 هي ثبقس. 2

 

xكبرثرد آزهَى 
 ضرايط آى ٍ  2

آظهَى ّبي هجصٍض وبي ثِ گًَِ ولي جعء آظهَى ّبي غيط پبضاهتطي اؾت وِ اظ آًْب  انَالً 

ًؿجت ّب، زضنسّب ٍ فطاٍاًي ّب زض هؿبئل يه هتغيطي يب چٌس هتغيطي  ثِ هٌظَض همبيؿِ

اؾتفبزُ هي قَز. آظهَى ذَثي ثطاظًسگي وِ ثب اؾتفبزُ اظ هكرهِ آهبضي هجصٍض وبي پيطؾَى 

م ضفتبضي ؾت وِ زض پػٍّف ّبي ػلَا نَضت هي گيطز ًيع يىي اظ هْن تطيي ايي آظهَى ّب

وِ آيب قىل تَظيغ ًوطُ ّبي افطاز زض تؿت ثرهَني فطاٍاى ثب ايي پطؾف ضٍثطٍ هي قَين 

ًطهبل ّؿت يب ًِ؟ ثطاي يبفتي جَاة ايي پطؾف هي تَاًين يوي تمؿين تَظيغ ًظطي ًطهبل ثِ 

ثرف ّبي هرتلف تمؿين وطزُ ٍ ؾطاًجبم، فطاٍاًي ّبي ايي ثرف ضا زض زٍ تَظيغ ثب اًجبم 

قىل تَظيغ هكبّسُ قسُ ًطهبل ّؿت آظهَى ذَثي ثطاظًسگي ثب ّن همبيؿِ ٍ هكرم وٌين وِ 

 يب ًِ.

ايي ؾُح )هميبؼ( ووي پيكطفتِ تط اظ ؾُح اؾوي اؾت. ػالٍُ ثط زاضا ثَزى يب زاضا ًجَزى 

يه نفت هي تَاى تطتيت آًْب ضا ًيع اظ لحبِ قست ٍ يؼف ًؿجي تؼييي ًوَز. اقىبل ػوسُ 

ايي ؾُح لبثل ؾٌجف  ايي ؾُح هؼلَم ًجَزى فبنلِ هيبى َجمبت اؾت. هتغيطّبي شٌّي زض

 هي ثبقٌس. ايي ؾُح زاضاي زٍ حبلت هي ثبقس.

 وِ ثب حطف ثيبى هي قَز. هتغيط تطتيجي ويفي،-1
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 (.22 ؛1381وِ زض ايي تحميك حبلت اٍل ضا زاضا هي ثبقس )ؾبػي، هتغيط تطتيجي ووي،-2

 

 رٍايي، اعتجبر

بيبيي آى پ ضٍايي ٍ اثعاض اًساظُ گيطي زازُ ّبي جبهؼِ آهبضي پطؾكٌبهِ ثَزُ اؾت وِ

 ،ايي آى اؾت وِ ٍؾيلِ اًساظُ گيطيهمهَز اظ ضٍ ثسؾت آهس. ،تهَضات آًچِ ذَاّس گصقت

ثتَاًس ذهيهِ ٍ ٍيػگي هَضز ًظط ضا اًساظُ ثگيطز. اّويت ضٍايي اظ آى جْت اؾت وِ اًساظُ 

طاي ثسؾت ث ًبضٍا ؾبظز. ًبوبفي هي تَاًس ّط پػٍّف ػلوي ضا ثي اضظـ ٍ گيطي ّبي ًب هٌبؾت ٍ

ػسز اظ پطؾكٌبهِ ّب ضا  20زض حسٍز  ،لجل اظ تَظيغ ؾَاالت ثيي هسيطاى ،آٍضزى ضٍايي ؾَاالت

زض اظ آًْب زض ذهَل ضٍايي ؾَاالت ٍ آيب . اؾتبزاى زاًكگبّي تَظيغ قس ثيي نبحت ًظطاى ٍ

س ًظط ذَاّي ذَاّ هَضز تبثيط اجطاي هسيطيت اؾتطاتػيه ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب هي ثبقٌس

 ّوِ آًْب ايي پطؾكٌبهِ ضا تأييس وطزًس. قس وِ تمطيجبً

 

 پبيبيي

لبثل پيف ثيٌي  زض ػطف افطاز هؼتجط وؿبًي ّؿتٌس وِ ضفتبضقبى ّوؿبى، لبثل اػتوبز ٍ

اؾت. يؼٌي آًچِ فطزا يب ّفتِ ثؼس اًجبم ذَاٌّس زاز ثب آًچِ اهطٍظ اًجبم هي زٌّس ٍ آًچِ وِ 

 هي گَيين آًبى افطازي پبيب ٍ ثب ثجبت ّؿتٌس. ،اؾت ّفتِ پيف اًجبم زازُ اًس ّوؿبى

زض ؾَاالت ّن اگط ايي پطؾكٌبهِ تَؾٍ وؿبًي زيگط زض جبّبي زيگط اًجبم قَز ثبيس ثِ 

ّويي جَاة زؾت پيسا وٌين. يه آظهَى ظهبًي زاضاي پبيبيي اؾت وِ ًوطُ ّبي هكبّسُ ٍ 

 40ثسؾت آٍضزى پبيبيي ؾَاالت هب ًوطُ ّبي ٍالؼي آى زاضاي ّوجؿتگي ثباليي ثبقٌس. ثطاي 

ؾَال زض ثيي پبؾرگَيبى تَظيغ وطزُ اين ثؼس اظ جوغ آٍضي آًْب ثطاي ثسؾت آٍضزى پبيبيي 

وِ پبيبيي ؾَاالت زض  ؾَاالت اظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ ًوَزين وِ ثِ قطح شيل هي ثبقس،

 (.250 ؛1378 هي ثبقس )ذبوي، 7823/0حسٍز 

  

 بييراثطِ رٍايي ٍ پبي

يىي اظ پطؾف ّبي هْن پػٍّكگطاى ايي اؾت وِ اػتجبض وسام ًتيجِ ثيكتط اؾت ٍ ثِ وسام 

ًتيجِ ثيكتط هي تَاى اػتوبز وطز؟ پبؾد ضا ايٌگًَِ هي تَاى جَاة زاز وِ اگط ًتبيج ثِ زؾت 

، آهسُ اظ اػتجبض ٍ پبيبيي آظهَى ضا ثِ هبًٌس گلَلِ ّبي انبثت وطزُ ثِ ؾيجل ّسف زض ًظط ثگيطين

اگط گلَلِ ّب تمطيجبً وٌبض ّن لطاض گطفتِ ثبقٌس ثٌبثطايي لبثل اػتوبز تطًس )زضؾت هبًٌس ٍلتي وِ 
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ثبض يه آظهَى ثِ ػول آيس ٍ ًوطات ّط فطز اظ ايي هجوَػِ زض ّط زٍ  اظ يه هجوَػِ افطاز، زٍ

 آظهَى تمطيجبً يىؿبى ثبقس(.

بض آى ضا تأييس وطزُ اًس ٍ ثب تَجِ نبحت ًظطاى اػتج 80/0زض ايي تحميك ثب تَجِ ثِ ايٌىِ 

هي ثبقس ًتيجــِ  78/0ثِ ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ آظهَى پبيبيي ؾَاالت اظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ وِ 

 پبيبيي ثباليي ثطذَضزاض اؾت. هي گيطين وِ پطؾكٌبهِ ايي تحميك اظ اػتجبض ٍ

 

 آزهَى فرضيِ ّبي پصٍّص

 فرضيِ اصلي

         H0ؼ ثط اثطثركي آًْب هؤثط اؾت. هسيطيت اؾتطاتػيه زض هساض ياجطا

      H1هسيطيت اؾتطاتػيه زض هساضؼ ثط اثط ثركي آًْب هؤثط ًيؿت.  ياجطا

df=24/99 xوِ همساض    16ٍزضجِ آظازي  05/0اظ همبيؿِ همساض هؼٌي زاضي ػسز 
ثسؾت   2

 هي آيس. 

xثب 
ضز   H0ًتيجِ فطييِ هي ثبقس. زض  58/172ثسؾت آهسُ اظ جسٍل تَافمي وِ زض حسٍز  2

 فطو تحميك تأييس هي قَز. H1هي قَز ٍ 

xهمبزيط ثحطاًي هجصٍض  cثِ زليل ايٌىِ اذتالف ثيي اػساز ثسؾت آهسُ اظ جسٍل 
ثب اػساز   2

ثسؾت آهسُ اظ جسٍل تَافمي ثؿيبض ظيبز اؾت.پؽ ًتيجِ هي گيطين وِ ّطچِ اذتالف ثيي ايي 

ؾتگي ًيع ثيكتط اؾت ٍ هسيطيت اؾتطاتػيه ٍ اجطاي زٍ هتغيط ثيكتط ثبقس ثِ ّوبى ًؿجت پيَ

 آى زض آهَظقگبُ ّب ثط اثطثركي آًْب ثؿيبض هؤثط اؾت.

 ( لبثل هكبّسُ اؾت.2ذالنِ پطزاظـ فطييِ انلي زض جسٍل )قوبضُ

 
 ذالنِ پطزاظـ فطييِ انلي .2جذٍل

ؾَاالت  هَاضز

 زازُ ّبي هؼتجط گوكسُ تؼساز زازُ ّبي جوغ اثطثرف

تؼـــساز  زضنس ساز زازُ ّبتؼ زضنس

 ّبزازُ 

 تؼساز زازُ ّب زضنس

100% 10530 0% 0 0/100% 10530 
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 جسٍل تَافمي ؾَاالت اثطثرف. 3جذٍل 

  اثطثركي جوغ

 ذيلي ون ون تب حسٍزي ظيبز ذيلي ظيبز

 ػبهل اٍل 8 37 152 438 988 1623

 ػبهل زٍم 21 47 133 450 966 1617

 ػبهل ؾَم 20 88 310 927 1562 2907

 ػبهل چْبضم 32 77 267 644 809 1829

 ػبهل پٌجن 26 54 219 765 1490 2554

 جوغ 107 303 1081 3224 5815 10530

 

 تؿت وبي اؾىَئط .4جذٍل 

 بي اؾىَئطو همساض آهبزُ همساض زضجِ آظازي همساض هؼٌب زاضي هجبًجي

آظهَى ًؿجت زضؾت  585/172 16 000/0

 ًوبيي

 اضتجبٌ هٌفي 714/170 16 000/0

 اضتجبٌ ذُي 406/13 1 000/0

 تؼساز هَاضز هؼتجط 10530  

 

 آزهَى فرضيِ ّبي پصٍّص

                               H0 قٌبؾبيي ٍ تؼييي اّساف ول آهَظقگبُ ّب ثط اثطثركي آًْب هؤثط ًيؿت. فرضيِ اٍل:

 H1 قٌبؾبيي ٍ تؼييي اّساف ولي ثط اثط ثركي هؤثط اؾت.

 Xضز هي قَز وِ همساض H0  گيطين وِ فطو ًتيجِ هي 05/0ثب همبيؿِ هؼٌي زاضي ثب ػسز 

x اؾت ٍ 99/24آهسُ اظ جسٍل   ثسؾت
ثبقس چَى  هي 09/40ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فطاٍاًي 2

x همساض ثسؾت آهسُ اظ جسٍل
تأييس هي قَز. زض ًتيجِ  H1ضز هي قَز ٍ  H0 ووتط اؾت2

 فطييِ تحميك تأييس هي قَز.ضز هي قَز ٍ H0  فطييِ

 تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ ثيطًٍي ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت.فرضيِ دٍم : 

    H0 تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط ًيؿت.

 H1تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ ثطا ثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت. 

 df=24/99 جسٍل dfوِ همساض  15ِ آظازي جزض ٍ 05/0اظ همبيؿِ همساض هؼٌي زاضي ثب ػسز 

x
x هي قَز ثب  2

2
 هي ثبقس. 63/73ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فطاٍاًي تَافمي وِ زض حسٍز  

 فطو تحميك تأييس هي قَز.H1 ضز هي قَز ٍ  H0 زض ًتيجِ فطييِ
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 تجعيِ ٍتحليل هحيٍ زاذلي هؤؾؿِ ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت.فرضيِ سَم: 

   H0 يل هحيٍ زاذلي هؤؾؿِ ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط ًيؿت.تجعيِ ٍ تحل

 H1تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ زاذلي هؤؾؿِ ثط اثطثركي آهَظقگبُ ّب هؤثطاؾت. 

x  ;77/36جسٍل dfوِ همساض  30ٍ زضجِ آظازي  05/0اظ همبيؿِ همساض هؼٌي زاضي ػسز 
2
 df 

xهي قَز ثب 
 هي ثبقس. 93/102ض حسٍز ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فطاٍاًي تَافمي وِ ز 2

 فطو تحميك تأييس هي قَز. H1  ضز هي قَز ٍ  H0زض ًتيجِ فطييِ 

 تجعيِ ٍتحليل گعيٌِ ّبي اؾتطاتػيه ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت.فرضيِ چْبرم: 

   H0 تجعيِ ٍ تحليل گعيٌِ ّبي اؾتطاتػيه ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط ًيؿت.

   H1ّبي اؾتطاتػيه ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت. تجعيِ ٍ تحليل گعيٌِ 

x ;32/67جسٍل dfوِ همساض  18ٍ زضجِ آظازي  05/0اظ همبيؿِ همساض هؼٌي زاضي ػسز
2
   df 

xهي قَز ثب 
 هي ثبقس. 55/57ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فطاٍاًي تَافمي وِ زض حسٍز  2

 ي قَز.فطو تحميك تأييس ه H1ضز هي قَز ٍ  H0زض ًتيجِ فطييِ 

 اجطا ٍ وٌتطل اؾتطاتػي ّب ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت.فرضيِ پٌجن: 

   H0 اجطا ٍ وٌتطل اؾتطاتػي ّب ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط ًيؿت.

 H1اجطا ٍ وٌتطل اؾتطاتػي ّب ثط اثط ثركي آهَظقگبُ ّب هؤثط اؾت. 

 df  ;40/11جسٍل dfوِ همساض  27ٍ زضجِ آظازي  05/0اظ همبيؿِ همساض هؼٌي زاضي ػسز 

x هي قَز ثب 
 هي ثبقس. 77/63ثسؾت آهسُ اظ جسٍل فطاٍاًي تَافمي وِ زض حسٍز 2

 فطو تحميك تأييس هي قَز. H1ضز هي قَز ٍ  H0  زض ًتيجِ فطييِ

 

 ًتيجِ گيري

چٌيي اؾتٌجبٌ هي قَز وِ  يىن اظ همبزيط ثسؾت آهسُ زض تجعيِ ٍ تحليل آهبضي فطييِ

ثبيس يه هسيط  .ييي اّساف ولي آهَظـ ٍ پطٍضـ ثط اثطثركي آهَظقگبُ هؤثط اؾتقٌبذت ٍ تؼ

اظ اّساف ولي ٍ هأهَضيت ّبي آهَظـ ٍ پطٍضـ اَالع وبفي زاقتِ ثبقس ٍ ثط اؾبؼ آى ثطاي 

 آهَظقگبُ ذَز اّساف ؾبالًِ تؼييي وٌس.

قَز وِ زض  اظ همبزيط ثسؾت آهسُ زض تجعيِ ٍتحليل آهبضي فطييِ زٍم چٌيي اؾتٌجبٌ هي

ه ثط اثط ثركي آهَظقگبُ هؤثط اؾت. تجعيِ ٍ تحليل هحيٍ ثيطًٍي ػلي الرهَل هحيٍ ًعزي

x ;24/99ّوچٌيي اذتالف 
2
  df  63/73ثب ; x

هحبؾجِ قسُ ثؿيبض اؾت ٍ ايي ًكبى زٌّسُ 2

 تأثيط گصاضي ٍ هؤثط ثَزى ثؿيبض ايي ػبهل ثط اثط ثركي  هي ثبقس.
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يِ ٍتحليل آهبضي فطييِ ؾَم چٌيي اؾتٌجبٌ هي قَز وِ زض اظ همبزيط ثسؾت آهسُ زض تجع

اگط هسيط ثتَاًس ثب  ٍ تحليل هحيٍ زاذلي هؤؾؿِ ثط اثط ثركي آهَظقگبُ هؤثط اؾت. تجعيِ ٍ

تحليل هحيٍ زاذلي ٍذبضجي اؾتطاتػي هٌبؾجي اتربش وٌس حتوبًثِ اثط  اؾتفبزُ اظ تجعيِ ٍ

x ;24/99 ثركي ذَاّس ضؾيس. ّوچٌيي اذتالف 
2
 X df   63/73ثب  ; x

هحبؾجِ قسُ   2

هسيطاى ثِ  ّب ثيكتط هؤثط ثَزُ ٍ ايي فطييِ اظ توبم ػبهل ثيبًگط ايي هُلت اؾت وِ ايي ػبهل ٍ

 ثبقس. ثركي هؤثط تط هيب اػتمبز ثيكتطي زاضًس وِ ثط اثطّ هٌبثغ زاذلي آهَظقگبُ

اؾتٌجبٌ هي قَز وِ  اظ همبزيط ثسؾت آهسُ زض تجعيِ ٍتحليل آهبضي فطييِ چْبضم چٌيي

 ;38/86 اثطثركي هؤثط اؾت. ّوچٌيي اذتالف تحليل گعيٌِ ّبي اؾتطاتػيه ثط زض تجعيِ ٍ

x
2
 df   55/57ثب ; x

هحبؾجِ قسُ هي تَاى ًتيجِ گطفت وِ ايي ػبهل ثط اثطثركي 2

 ّب ثؿيبض هؤثط اؾت. آهَظقگبُ

اؾتٌجبٌ هي قَز وِ  اظ همبزيط ثسؾت آهسُ زض تجعيِ ٍتحليل آهبضي فطييِ پٌجن چٌيي

x ;  40/11اجطاءٍوٌتطل اؾتطاتػيه ثط اثط ثركي هؤثط اؾت. ّوچٌيي اذتالف
2
  df  67/63ثب 

; x
2
 هحبؾجِ قسُ ثيبى گط ايي هُلت هي ثبقس.  

زض ذهَل فطييِ انلي تحميك ثبيس اشػبى وطز وِ ايي قيَُ هسيطيت زض اثط ثركي 

x  ;  26/29اظ اذتالف ثبقس. ّب هؤثط هي آهَظقگبُ
2
  df  172/ 58ثب; x

2
هي تَاى ًتيجِ  

x  چِ اذتالف ثيي گطفت ّط
2
 dfجسٍل x

2
هحبؾجِ قسُ ثيكتط ثبقس ًكبى زٌّسُ هيعاى  

 هؤثط ثَزى ايي هتغيطّب ثِ ّن هي ثبقس. پيَؾتگي ٍ
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