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تررسی نقص هطتریاى اعتثاری تر ایجاد هسیتهای رقاتتی در تانک کطاورزی
استاى کهگیلویه و تویراحود
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یعقوب انصاری ،1ستار فتحی ،2سید هحودتقی هرتضوی

 1اؾتبزیبض  ٚزا٘فآٔٛذت ٝزوتطی ٔسیطیت وؿتٚوبض زا٘كٍب ٜآٌطاضیبٖ اضٔٙؿتبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس یبؾٛج ،ایطاٖ.
 2زا٘كدٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت زِٚتی ٌطایف ٔسیطیت ٔبِی زِٚتی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس یبؾٛج ،ایطاٖ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
 3وبضقٙبؼ ٔسیطیت ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس.

چکیده
ایٗ پػٞٚف ثب ٞسف ثطضؾی ٘مف ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس
ا٘دبْ قس .ایٗ پػٞٚف و ٝتٛنیفی -پیٕبیكی ثب ٔبٞیت وبضثطزی  ٚاظِحبػ ظٔب٘ی ٔمغقی ٔیثبقس .خبٔق ٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف
قبُٔ ٘ 200فط اظ وبضوٙبٖ ،وبضقٙبؾبٖٔ ،قب٘ٚبٖ ٔ ٚسیطاٖ ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس ثٛز و ٝتقساز ٘ 132فط ثب
اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ثٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ا٘تربة قس٘س .اثعاض ا٘ساظٌٜیطی تحمیك ،پطؾكٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز ٔیثبقس وٝ
ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .ثطای ا٘ساظٌٜیطی ضٚایی پطؾكٙبٔٞٝب اظ ضٚـ ٔحتٛایی  ٚثطای تقییٗ پبیبیی آٖ اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
ٔحبؾجٌ ٝطزیس ؤ ٝمساض آٖ ثطاثط  0/83ثطآٚضز ٌطزیس .ثطای تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْافعاض  spss ٚ plsاؾتفبز ٜقسٕٞ ،چٙیٗ
اظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿیط  ٚآٔبض t ٜثطای تدعیٚٝتحّیُ زازٜٞبی اؾتٙجبعی اؾتفبز ٜقس٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ زاز ٔكتطیبٖ افتجبضی،
لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ ،لبثّیت  ٚن الحیت فٙی ٔكتطیبٖ ،ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ ،لبثّیتٞبی
ثبظاضیبثی ٛٞ ٚقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٚ
ٔقٙبزاضی زاض٘س.
کلوات کلیدیٔ :كتطیبٖ افتجبضیٔ ،عیتٞبی ضلبثتی.
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 -1هقدهه
زض ٘ؾبْ ثب٘ىی ،ا٘دبْ ؾطیـ أٛض  ٚفسْ اتالف ظٔبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ فٙهط ٔٛفمیت زض ضلبثت ثب٘هٞب ٔحؿٛة قسٔ ٚ ٜكتطیبٖ
ث ٝفٛٙاٖ ضوٗ انّی تقییٗ وٙٙس ٜایٗ ضلبثت ،اضظـ ثؿیبض ظیبزی ثطای تىِٛٛٙغی  ٚؾطفت لبئُ ٞؿتٙس .ثٙبثطایٗ قبیؿت ٝاؾت
زض ثبظاض ضلبثت و٘ٛٙی و ٝثب تأؾیؽ ثب٘هٞبی ذبضخی زض وكٛض  ٚذهٛنی قسٖ تقساز ظیبزی اظ ثب٘هٞبی زِٚتی ٕٞطا ٜاؾت،
ثب٘هٞب ٞطچ ٝؾطیـتط ثطای خصة ٔٙبثـ اظ یهؾ ٚ ٛحفؼ ٔكتطیبٖ ذٛیف اظ ؾٛی زیٍط چبضٜا٘سیكی ٕ٘بیٙس .ثب٘ىساضی أطٚظ
قیٜٞٛبی ٘ٛآٚضا٘ٔ ،ٝكتطی ٔساضی ٔؤثط ،اضایٝی تىِٛٛٙغیٞبی وبضآٔس ،ؾطٚیؽزٞی  ٚذسٔبت ٔٛضز ٘ؾط ٔكتطی ضا عّت
ٔیوٙس وٞ ٝط ثب٘ىی زض ایٗ أٛض ٔٛفكتط فُٕ وٙس زض ثبظاض ضلبثتی ٘یع ٔٛفك ث ٝخصة ٔٙبثـ ثیكتط  ٚزض٘تید ٝزٚاْ ،ثمبی زائٕی
 ٚثٟطٜٚضی ثبالتط ذٛاٞس قس (خقفطپٛض  ٚآٔبز .)1388،ٜثسیٟی اؾت و ٝأطٚظ ٜثیكتط ثب٘هٞب ثب ٔحیغی وبٔالً پٛیب ضٚثٝضٞ ٚؿتٙس
 ٕٝٞ ٚثب٘هٞب چ ٝثعضي  ٚچ ٝوٛچه ثب تٛخ ٝث ٝتغییطات ثطقآؾب زض ٔٛلقیتٞبی ضلبثتی  ٚقطایظ حبوٓ ثط ثبظاض ،خصة  ٚحفؼ
ٔكتطیبٖ تدبضی ضا ؾطِٛحٝی ثط٘بٔٞٝبی ذٛیف لطاض زازٜا٘س (ٕٞبٖ ٔٙجـ) .اظ چبِفٞبی اؾبؾی ٔسیطیت اؾتطاتػیه زض ز-ٝٞ
ٞبی اذیط ،چطایی ٔتفبٚت فُٕ وطزٖ ثٍٙبٜٞب اظ یىسیٍط ثٛز ٜاؾت و ٝزض ضاؾتبی پبؾدزٞی ث ٝایٗ چبِفٔ ،حممبٖ ٔفْٟٛ
«ٔعیت ضلبثتی» ضا ٔغطح وطزٔ ٚ ٜتفبٚت فُٕ وطزٖ ثٍٙبٜٞب اظ یىسیٍط ضا ٘بقی اظ ٕٞیٗ ٔعیت زا٘ؿتٝا٘س .فكبض ٘بقی اظ
خٟب٘یقسٖ ٕٞچٌ ٖٛؿتطـ تدبضت خٟب٘ی ،ا٘مالة اضتجبعبت  ٚفٙبٚضی اعالفبت ،ثبال ضفتٗ ؾغح ا٘تؾبضات ٔكتطیبٖ  ٚتغییط
اٍِٛی ضفتبضی آ٘بٖ زض ٔٛاخ ٟٝثب ثٍٙبٜٞب ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف زض تقساز  ٚویفیت ضلجبی زاذّی  ٚثیٗإِّّی زض فهط و٘ٛٙی،
ٔف ْٟٛضلبثتپصیطی  ٚتالـ زض خٟت وؿت ٔعیت ضلبثتی ضا ثطای وكٛضٞب ث ٝیه ٔؿئّ ٝضطٚضی  ٚحیبتی تجسیُ ٕ٘ٛز ٜاؾت.
ضیؿه افتجبضی یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ضیؿهٞبیی اؾت وٟ٘ ٝبزٞبی پِٛی ٔ ٚبِی ٕٞچ ٖٛثب٘هٞب ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس .ضیؿه
افتجبضی ضیؿىی اؾت و ٝثط اؾبؼ آٖ ٚاٌْیط٘س ٜث ٝزالیّی ٔب٘ٙس فسْ تٕبیُ  ٚیب فسْ تٛاٖ ٔبِی ،لبزض ث ٝپطزاذت انُٚفطؿ ٚاْ
ثسٞی ذٛز عجك قطایظ ٔٙسضج زض لطاضزاز ٘یؿت .ثٝفجبضتزیٍط ٔغبثك ایٗ ضیؿه ،ثبظپطزاذتٞب یب ثب تأذیط ا٘دبْقس ٚ ٜیب انالً
ٚنٕ٘ َٛیق٘ٛس .ایٗ أط ٔٛخت ایدبز ٔكىالتی زض ٌطزـ ٚخ٘ ٜٛمس ثب٘هٞب ٔیقٛز .فّیضغٓ اثساؿ ٛ٘ ٚآٚضیٞبی ٔٛخٛز زض
ثرف ذسٔبت ٔبِی ،ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه ٛٙٞظ ث ٝفٛٙاٖ زِیُ فٕس ٜفسْ ٔٛفمیت ٔؤؾؿبت ٔبِی ٔحؿٛة ٔیقٛز .فّت آٖ ٓٞایٗ
اؾت ؤ ٝقٕٛالً  0/8زضنس اظ تطاظ٘بٔ ٝیه ثب٘ه ث ٝخٙجٞٝبیی اظ ایٗ ٘ٛؿ ضیؿه ثطٔیٌطزز (ضختظاز ٜلغطی .)1388،یىی اظ
ٚیػٌیٞبی ٔحیظ تدبضت أطٚظ ضلبثت قسیس ثیٗ ثب٘هٞب اؾت .ضلبثت قسیس پسیس ٜخسیسی ث٘ ٝبْ ٔحیظ فطا ضلبثتی ٔ ٚحیظ فطا
ضلبثتی پسیس ٜتقسز ا٘تربة ٔكتطی ضا ثطای ثب٘هٞب ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ٜاؾت .زض یه چٙیٗ ٔحیغی اؾتطاتػیٞبی ثبظاضیبثی ضلبثتی
اؾت و ٝث ٝؾبظٔبٖ ٔعیت ضلبثتی ٔیثركس .ثبظاضیبثی اظ اثعاضٞبیی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س ضقس زضآٔسٞبی ثب٘ه ضا افعایف زٞس .ثٙب ثٝ
ٌفتٔ ٝسیطاٖ ثعضي ثب٘هٞبی ٔقطٚف ز٘یب فمظ  5زضنس اظ ٔكتطیبٖ ثیف اظ  85زضنس ؾٛزآٚضی ثب٘هٞب ضا تكىیُ ٔیزٙٞس.
ٕٞچٙیٗ تحمیمبت أٛض التهبزی ٘كبٖ زازٜا٘س و ٝثب٘هٞب ثب افعایف ٔكتطیبٖ اضظ٘س ٚ ٜتطاظ ا َٚذٛیف  ٚایدبز ضضبیت ٔؤثط زض
ٔكتطیبٖ ث ٝعٛض ثیؾبثمٝای ث ٝؾٛزآٚضی ذٛز ٔیافعایٙس .أطٚظ ٜایٗ حمیمت غیطلبثُا٘ىبض ٚخٛز زاضز و ٝوف ٝتطاظ ٚ ٚلسضت
ثبظاض ثٝعطف ٔكتطیبٖ ؾٍٙیٙی ٔیوٙس .اظآ٘دبییؤ ٝكتطیبٖ أطٚظ فطنتٞبی ثیكتطی ثطای ٔمبیؿ ٝذسٔبت زض اذتیبض زاض٘س ٚ
ٔسیطیت ٔبِی آٖٞب پیچیسٜتط قس ٜاؾت؛ ضٚاثظ ذالق ٔیبٖ ٔكتطیبٖ  ٚثب٘هٞب ٔ ٚدٕٛف ٝذسٔبت ذطیساضی قس ٜزض ٍٙٞبْ
ذطیس ث ٝویفیت تقبُٔ  ٚضاثغ ٝثیٗ ز ٚعطف ٔكتطی  ٚوبضٔٙس ٕٞ ٚچٙیٗ تحّیُ ذسٔبت ضلجب ثؿتٍی زاضز (قیری ٚ
زِٛی.)1391،
ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ؾطی ٔسیطیت اؾتطاتػیه ٘ ٚیع ٔسیطیت اؾتطاتػیه ثبظاضیبثی ،ؾٔ ٝدٕٛفٍ٘ ٝطـ ضا زض ضاثغ ٝثب ٔعیت ضلبثتی
ٔیتٛاٖ تجییٗ وطزٍ٘ .طـ اٙٔ َٚبثـ  ٚلبثّیتٞبی ؾبظٔب٘یٍ٘ ،طـ زٙٔ ْٚبثـ  ٚلبثّیتٞبی ٔحیغی ٍ٘ ٚطـ ؾٙٔ ْٛبثـ ٚ
اضتجبعبت ثیٗ ؾبظٔب٘ی ٚؾٙطغی حبنُ اظ آٖ ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجـ ٔعیت ضلبثتی ثیبٖ ٔیوٙٙسٞ .ط وساْ اظ ایٗ ٘ؾطیبت ،اظ ظاٚیٝای
ثٛٔ ٝضٛؿ ٔعیت ضلبثتی ٍ٘طیؿتٝا٘س  ٚتفبٚت انّی آٖٞب ٘بقی اظ ٍ٘بٞكبٖ ث ٝلّٕط ٚضلبثت اؾت ،ث٘ٝحٛیو٘ ٝؾطیٔ ٝعیت ضلبثتی
ثط ٔجٙبی ٚیػٌیٞبی ؾبظٔبٖ نٙقتی (٘ؾطیٔ ٝحیغی) ثب تأویس ثط إٞیت فٛأُ ؾبذتبضی نٙقت ٛٔ ٚلقیت ؾبظٔبٖ زض ثبظاض،
ٔطظٞبی نٙقت ضا ٔجٙبی تحّیُ  ٚلّٕط ٚضلبثت تّمی ٔیوٙس .زض ٔمبثُ٘ ،ؾطیٔ ٝعیت ضلبثتی ثط ٔجٙبی ٔٙبثـ  ٚلبثّیتٞبی
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ؾبظٔب٘یٔ ،جٙبی تحّیُ ضا ؾبظٔبٖ  ٚلّٕط ٚضلبثت ضا ٔطظٞبی ؾبظٔب٘ی زض ٘ؾط ٔیٌیطز .زض وٙبض ایٗ ز ٚزیسٌبٍ٘ ٜطـ ٔعیت
ضلبثتی ثط ٔجٙبی ٔٙبثـ  ٚاضتجبعبت ثیٗ ؾبظٔب٘یٔ ،طظٞبی ثیٗ ؾبظٔب٘ی ضا ث ٝفٛٙاٖ ٚاحس تحّیُ  ٚلّٕط ٚضلبثت زض ٘ؾط ٔیٌیطز.
اظ یهؾٛی ،خٟب٘یقسٖ ثبظاضٞب ٌ ٚؿتطـ زأ ٝٙضلبثت اظ فطنٞٝبی ّٔی ث ٝؾغح خٟب٘ی  ٚاظ ؾٛی زیٍط ،فسْ ٚخٛز چبضچٛة
٘ؾطی خبٔـ زض ضاثغ ٝثب ٔعیت ضلبثتی ،ضطٚضت تّفیك ٍ٘طـٞبی ٔٛخٛز  ٚاضائ ٝیه ٔسَ خبٔـ ضا ثب تأویس ثط تحّیُ ضلبثت زض
ؾغح خٟب٘ی ثیفاظپیف آقىبض ٔیوٙس (ٟٔطی ٚذساز حؿیٙی .)1383،أطٚظ ٜثب٘هٞب زض ٞط وكٛضی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ
حّمٞٝبی ٔ ٟٓظ٘دیط ٜأٛض ٔبِی ،خبیٍب ٜثبإٞیتی زض التهبز زاض٘س .فضبی ضلبثتی زض التهبز خٟب٘ی ،ثب٘هٞب ضا ث ٝؾٕتی ٔیثطز
تب اظ اثعاضٞب  ٚقیٜٞٛبی ٔرتّفی ثطای تٛؾق ٝوٕی  ٚویفی ثبظاض ذٛز ثٟط ٜثجط٘س .ثب٘هٞب ثبیس ضاٜٞبیی ثیبثٙس و ٝثتٛا٘ٙس
اؾتطاتػی ٔتٕبیعی ضا ٘ؿجت ث ٝزیٍطاٖ ثطای اضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ اتربش وٙٙسٙٔ .بثـ قطوت ،قبُٔ زاضاییٞبی ٔكٟٛز ٚ
٘بٔكٟٛز ٕٞ ٚچٙیٗ لبثّیتٞبی ؾبظٔب٘ی اؾت و ٝیب زض تهطف ٔ ٚبِىیت قطوت ٞؿتٙس  ٚیب قطوت ثط آٖٞب ٘ؾبضت زاضز  ٚثٝ
قطوت اخبظٔ ٜیزٞس تب اؾتطاتػیٞبی ضلبثتی ضا ثٝوبضٌیط٘س (ٞیُ ٚخ٘ٛؽ .)1995 ،1یىی اظ ضطٚضیبت وّیسی ثطای ٔٛفمیت
قطوتٞب زض ٔحیظ ضلبثتی ،قٙبؾبیی ایٗ ٘ىت ٝاؾت و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ فٛایس ٔ ٚعایبی ضلبثتی ضا ٕٞیكٍی وطز؟ ثطای تٛؾقٚ ٝ
ثٝوبضٌیطی یه ٔعیت ضلبثتی ،قطوتٞب ثبیؿتی لبثّیتٞبیی زاقت ٝثبقٙس و ٝثتٛا٘ٙس زض ایدبز ٔٙبثـ غیطلبثُ تمّیس ،ثباضظـ،
وٕیبة  ٚغیطلبثُخبیٍعیٙی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیط٘س (ثط٘ی .)1991،2ٛأطٚظٔ ٜؿئّ ٝحبئع إٞیت ثطای ثب٘هٞب آٖ اؾت وٝ
چٍ ٝ٘ٛزض یه ثرف ثبظاض زیسٔ ٜیق٘ٛس ،اضظـٞب  ٚافتجبضات آٖٞب چ ٝچیعٞبیی ٞؿتٙس  ٚتهٛیط وّی آٖ ٚاحسٞب زض ٔیبٖ
ٔكتطیبٖ چٍ ٝ٘ٛاؾت؟(ثطزیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ)3؛ أب آ٘چ ٟٓٔ ٝاؾت ثب٘ه ثبیس فٛأُ ٔؤثط ثط ٔعیتٞبی ضلبثتی پبیساض ضا ثطضؾی ٕ٘بیس.
ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثٚٝیػ ٜزض وؿتٚوبضٞب  ٚاضائ ٝذسٔبت ٔبِی ،إٞیت ضٚظافع٘ٚی یبفت ٝاؾت (ؾّیّٛٔ .)2003،4ٚٛضٛؿ ضلبثت اظ
ظٔب٘ی آغبظ قس و ٝآزاْ اؾٕیت وتبة ٔقطٚف ذٛز ضا تحت فٛٙاٖ ثطٚت ُّٔ ٔٙتكط ٕ٘ٛز .زض ظٔی ٝٙتدعیٚٝتحّیُ ضلبثت ،زض
ز 1980 ٝٞوتبةٞبی ٔبیىُ پٛضتط زاضای ثیكتطیٗ ذٛا٘ٙس ٜثٛز .ایٗ وتبةٞب فجبضت ثٛز٘س اظ "اؾتطاتػی ضلبثتی"ٔ"،عیت
ضلبثتی" ٔ" ٚعیتٞبی ضلبثتی ّٔتٞب" .پٛضتط ٔقتمس اؾت اؾتطاتػی ضلبثتی ،ثطلطاضی ٔٛلقیت پبیساض  ٚؾٛزآٚض زض ٔمبثُ
٘یطٞٚبیی اؾت و ٝتقییٗوٙٙس ٜضلبثت زض نٙقت ٔیثبقٙس (ؾیٞبً٘ ،2008 ،ل .)4:زض ایٗ پػٞٚف ث ٝثیبٖ ایٗ ٔؿئّٝ
ٔیپطزاظیٓ و ٝآیب ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط زاضز؟
 -2اهداف
 -1-2اهداف اصلی
ثطضؾی ٘مف ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس.
 -2-2اهداف فرعی
 -1ث طضؾی تأثیط لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛیٚ ٝ
ثٛیطاحٕس.
 -2ثطضؾی تأثیط لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛیٚ ٝ
ثٛیطاحٕس.
 -3ثطضؾی تأثیط ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛیٝ
 ٚثٛیطاحٕس.
 -4ثطضؾی تأثیط لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس.
1

- Hill & Jones.
- Barney
3
- Brady
4
- Clulow
2
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 -5ثطضؾی تأثیط ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس.
 -3فرضیات
 -1-3فرضیات اصلی
ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز.
 -2-3فرضیات فرعی:
 -1لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس
تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز.
 -2لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط
ٔقٙبزاضی زاضز.
 -3ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس
تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز.
 -4لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز.
ٛٞ -5قٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔقٙبزاضی زاضز.
 -4پیطینه تحقیق
شوی اؾىٛیی .)1394( ،پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :قٙبؾبیی ،تقییٗ  ٚاِٛٚیتثٙسی فٛأُ ٔؤثط ثط ایدبز ٔعیت ضلبثتی ثطای ثب٘ه تٛؾقٝ
نبزضات ایطاٖ ا٘دبْ زاز٘س .زض ایٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ تطویت ضٚیىطزٞبی یبزقس ٜثطای وؿت ٔعیت ضلبثتی ،فٛأُ ٔؤثط ٚ
قبذمٞبی وّیسی آٖٞب زض ثب٘ه تٛؾق ٝنبزضات ایطاٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیٌیطز .ثٙٔ ٝؾٛض قٙبؾبیی  ٚتقییٗ فٛأُ ٔؤثط زض
وؿت ٔعیت ضلبثتی زض ایٗ ثب٘ه ثب ثطضؾی ازثیبت ٔٛضٛؿ ،اؾٙبز ٔ ٚساضن ثب٘ه  ٚؾپؽ اذص ٘ؾطات ذجطٌبٖ ،پطؾكٙبٔٝای
قبُٔ  54قبذم تٟی ٝقس ٚ ٜزض اذتیبض ث ٝضز یب پصیطـ ٔ T-Studentسیطاٖ  ٚوبضوٙبٖ لطاض ٌطفت .زض ٟ٘بیت پؽ اظ
خٕـآٚضی زازٜٞب ،ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔٔ ٖٛیبٍ٘یٗ فطضیبت پػٞٚف پطزاذت ٝقس ٚ ٜاظ عطیك آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ،تهته فٛأُ،
قبذمٞب  ٚظیطقبذٞٝبی ٔؤثط زض وؿت ٔعیت ضلبثتی ثطای ثب٘ه تٛؾق ٝنبزضات ایطاٖ اظ ٘ؾط ٔیعاٖ إٞیت ،ضتجٝثٙسی ٌطزیس .
زض ٟ٘بیت ٔكرم قس و ٝفٛأُ ؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ تأثیط ضا زض وؿت ٔعیت ضلبثتی ثطای ثب٘ه ٔعثٛض زاضا ٔیثبقس.
فغبضاٖ ٕٞ ٚىبضاٖٞ .)1391( ،سف انّی ایٗ پػٞٚف ،قٙبؾبیی فٛأُ وّیسی ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثبظاض ذسٔبت ثب٘ىی ثط اؾبؼ
زیسٌبٙٔ ٜجـ ٔحٛض زض ثب٘ه ّٔت اؾت و ٝث ٝایٗ ٔٙؾٛض ؾ ٝزؾت ٝزاضاییٞبی ٔكٟٛز٘ ،بٔكٟٛز  ٚلبثّیتٞب قٙبؾبییقس ٚ ٜثط
اؾبؼ آٖ ٞب ٔسَ ٔفٟٔٛی  ٚاِٚیٔ ٝعیت ضلبثتی پبیساض ،اؾترطاج ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت ٝاؾت .ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی حبنُ اظ
ٔسَ زاضاییٞبی ٔكٟٛز ،زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز  ٚلبثّیت ٞبی انّی قٙبؾبیی قسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘كبٖ زاز و ٝزاضاییٞبی
٘بٔكٟٛز ،لبثّیتٞب  ٚزاضاییٞبی ٔكٟٛز زاضای اِٛٚیت ا َٚتب ؾٞ ْٛؿتٙس و ٝزض ثقس زاضاییٞبی ٔكٟٛز ث ٝتطتیت ،تٛٙؿ ذسٔبت،
ذٛز ثب٘ىساضی ،ظیطؾبذت ،ؾطٔبی ٚ ٝثبظاض ،زض ثقس لبثّیتٞب ،لبثّیت ٞبی اخطاییٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚسیطیتی  ٚزض ٟ٘بیت زض ثقس
زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز ،فٛأُ زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی حبئع إٞیتا٘س  ٚثط ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض ثب٘ه ّٔت ٔؤثط٘س.
قیری  ٚزِٛی .)1391( .پػٞٚكی ثب فٛٙاٖٞ :فت فبُٔ اثطثرف ضلبثتی زض فطن ٝثب٘ىساضی ا٘دبْ زازٞ .سف ایٗ تحمیك
قٙبؾبیی ضاثغٞ ٝفت اؼ ضیچبضز زی ا٘ٚی  ٚاؾتطاتػیٞبی ضلبثتی ثٙٔ ٝؾٛض ایدبز ٔعیت ضلبثتی ٔیثبقس .زض ایٗ تحمیك ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ٞفت اؼ  ٚپطؾكٙبٔ 27 ٝؾؤاِی ث ٝثطضؾی ٘ؾطات ٔسیطاٖ ققت ثب٘هٞبی ذهٛنی زض چبضچٛة ٞفت فطضیٝ
پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ایٗ پػٞٚف اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ؾط ضٚـ تٛنیفی پیٕبیكی اؾت ٔیثبقس .اظ عطیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
تهبزفی عجمٝای اظ ٔ 100سیط ا٘تربة قس٘س .پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝثط اؾبؼ ٕ٘ ٝ٘ٛثطاثط )ٔ (a=/.81یثبقس و ٝثب اؾتفبز ٜاظ
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٘طْافعاض ِیعضَ ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؿتمیٕی ثیٗ ٞفت اؼ ضیچبضز زی ا٘ٚی ٚ
اؾتطاتػیٞبی ضلبثتی ٚخٛز زاضز .زض ٔسَ ٔٛضز ثطضؾی ٔمساض قبذمٞبی ثطاظـ ٘ AGFI=/.94 ٚ GFI=/.91كبٖ زٙٞسٜی
ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔسَ ٔیثبقس.
خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ )1391( .پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :اضظیبثی  ٚضتجٝثٙسی فٛأُ ٔؤثط زض ثٝوبضٌیطی اؾتطاتػی ضلبثتی زض
ثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه AHP FUZZYا٘دبْ زاز٘س٘ .تبیح ثٝزؾتآٔس٘ ٜكبٖ زاز و ٝاظ ثیٗ فٛأُ انّی؛ لبثّیتٞبی
اضتجبط ثب ٔكتطی ٟٔٓتطیٗ فبُٔ زض ا٘تربة اؾتطاتػی ضلبثتی ٔیثبقس؛  ٚاظ ثیٗ فٛأُ فطفی؛ فٛأُ حفؼ  ٚتمٛیت ضٚاثظ ثب
ٔكتطیبٖ ،ؾغح ذسٔت ثٔ ٝكتطی  ٚزضن ٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی ٔكتطیبٖ؛ زض اِٛٚیتٞبی ا َٚتب ؾ ْٛلطاض زاض٘س.
نبِح ٘یب .)1389( .پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :خبیٍبٜیبثی اؾتطاتػیه  ٚقٙبؾبیی ٔٙبثـ زؾتیبثی ثٔ ٝعیت ضلبثتی پبیساض (ٔغبِقٛٔ ٝضزی :
خبیٍبٜیبثی اؾتطاتػیه ٘بْٞبی تدبضی زض ثرف ثب٘ىساضی زِٚتی) ا٘دبْ زاز .ثب٘هٞب آٖ ظٔبٖ اظ ٔعیت ضلبثتی ثطذٛضزاض ٔیق٘ٛس
و ٝثتٛا٘ٙس ثب اضائ ٝاضظقی ثطتط خبیٍب ٜذٛز ضا زض ثبظاض ٔٛضز ٘ؾط تثجیت وٙٙس .ایٗ خبیٍب ٜثیبٍ٘ط قیٜٛای اؾت ؤ ٝهطفوٙٙسٌبٖ
زضثبضٚ ٜیػٌیٞبی ٔ ٟٓذسٔت ٔیا٘سیكٙس .یب ث ٝفجبضتی خبیٍبٞی اؾت و ٝآٖ ذسٔت زض شٔ ٗٞهطفوٙٙس ٜزض ٔمبیؿ ٝثب
ٔحهٛالت ضلیت زاضز .پػٞٚف حبضط ٘یع ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ خبیٍبٜیبثی اؾتطاتػیه ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی خٟت قٙبؾبیی ٔٙبثـ
زؾتیبثی ثٔ ٝعیت ضلبثتی ،خبیٍبٜیبثی ٘بْٞبی تدبضی زض ظٔی ٝٙثب٘ىساضی ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیزٞس .فطآیٙس خبیٍبٜیبثی زض
پػٞٚف حبضط زض ٌ 7بْ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت  ٚثط اؾبؼ اعالفبت ٌطزآٚضی قس ٜاظ عطیك ٔهبحج ٚ ٝپطؾكٙبٔ ،ٝزض
ٟ٘بیت ٘مك ٝازضاوی ثطای ٘بْٞبی تدبضی ٔٛضز ثطضؾی ثط اؾبؼ ٚیػٌیٞبی تقییٗ وٙٙس ٜاظ زیس ٔكتطیبٖٕٞ ،طا ٜثب اضائٛٔ ٝلقیت
ثطتط زض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙثرفٞبی ثبظاض ثط اؾبؼ زٚ ٚیػٌی ٔٛضز ثطضؾی اضائٌ ٝطزیس ٜاؾت.
ؾفیس ٌطاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ،)1389( ،پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :ضٚیىطزی ٘ٛیٗ زض ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض ذسٔبت ثب٘ىی ا٘دبْ زاز٘س.
ایٗ پػٞٚف ثط ضٚی ٔفٛ٘ ْٟٛآٚضی اضظقی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اؾتطاتػیٞبی ٔقیٗ ثطای ایدبز اضظـ ثطتط ثطای ٔكتطی تٕطوع
ٔیوٙس .زض ایٗ ضاؾتب ث ٝثطضؾی زیسٌبٜٞبی ٘ٛآٚضی اضظقی ث ٝفٛٙاٖ قىُ تىبُٔیبفتٛ٘ ٝآٚضی پطزاذت ،ٝذاللیتٛ٘ ،آٚضی ٚ
اضظـ ضا ثطای زضن ثٟتط ٔفٛ٘ ْٟٛآٚضی اضظقی ثطضؾی وطزٜ؛ تفبٚت ٔٙغمی ٘ٛآٚضی ؾٙتی ضا ثب ٘ٛآٚضی اضظقی ثیبٖ ٕ٘ٛزٜ؛
ضٕٗ اضائٔ ٝسَ ٘ٛآٚضی اضظقی ،اؾتطاتػیٞبیی ضا ثطای ثب٘هٞب ثطای زؾتیبثی ثٛ٘ ٝآٚضی اضظقی تجییٗ ٔیٕ٘بیس.
ٟٔطی ٚذساز حؿیٙی .)1383( ،پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :عطاحی ٔسَ ٔعیت ضلبثتی ثطای نٙقت ذٛزض ٚایطاٖ ا٘دبْ زاز٘س .ایٗ
پػٞٚف ٕٞچٙیٗ ث ٝثطضؾی ٍ٘طـٞبی ٘ؾطیٞٝبی ؾبظٔبٖ نٙقتی ٘ ٚؾطیٞٝبی ٔجتٙی ثط ٔٙبثـ ؾبظٔب٘ی  ٚتقبٔالت قجىٝای ٚ
ثب ضٚیىطز تّفیك ایٗ ٍ٘طـٞب پطزاذت ٝاؾت٘ .تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝفٛأُ ٔؤثط ثط ٔعیت ضلبثتی ثب تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ
تأثیطٌصاضی  ٚإٞیت ،ث ٝتطتیت قبُٔ ٛٞقٕٙسی ضلبثتی ،لبثّیتٞبی ؾبظٔب٘ی ،لبثّیتٞبی ٔحیغی  ٚلبثّیتٞبی اضتجبعی
ٞؿتٙس.
1
ٚیٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ  .)2012( .ث ٝقٙبؾبیی فٛأُ وّیسی ٔٛفمیت ٔطثٛط ثٔ ٝعیت ضلبثتی پطزاذتٝا٘س .آ٘بٖ  4فطضی ٝضا ثطای
پػٞٚف ذٛز زض ٘ؾط ٌطفتٙس و ٝثط اؾبؼ آٖٔ :سیطیت ظ٘دیط ٜتأٔیٗ اثطثرف یىی اظ ٔمیبؼٞبی ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾت،
پبؾرٍٛیی ؾبظٔب٘ی یىی اظ ٔمیبؼٞبی ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾتٛ٘ ،آٚضی ٔ ٚحهٛالت ٔتٕبیع یىی اظ ٔمیبؼٞبی ٔعیت ضلبثتی
پبیساض اؾت  ٚثبالذط ٜضٞجطی ٞعی ٝٙیىی اظ ٔمیبؼٞبی ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾت٘ .تبیح پػٞٚف ٔصوٛض ٞط چٟبض فطضی ٝضا تأییس
وطز ٜاؾت.

…- Vinayan et al
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 -5روش تحقیق
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـٞبی ٔغبِقٝی وتبثرب٘ٝای  ٚثطضؾی ٔت٘ ٚ ٖٛیع ضٚـٞبی ٔیسا٘ی ٘ؾیط پطؾكٙبٔٝ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٞ ٚسف آٖ قٙبذت نفبت ،تطخیحبتٚ ،یػٌی ٞب  ٚضفتبض افطاز خبٔق ٝاظ عطیك ٔطاخق ٝث ٝآٖٞب اؾتٔ ،یتٛاٖ
ٌفت و ٝپػٞٚف حبضط ثط اؾبؼ ٔبٞیت  ٚضٚـ تحمیك ،تٛنیفی -پیٕبیكی اؾت.
 -1-5جاهعه آهاری ،ضیوه نوونهگیری و حجن نوونه
٘ 200فط اظ وبضوٙبٖ ،وبضقٙبؾبٖٔ ،قب٘ٚبٖ ٔ ٚسیطاٖ ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس ٔیثبقس ثب ؾٙیٗ  ٚخٙؿیت
ٔتفبٚت و ٝزاضای ذهٛنیبت ٚ ٚیػٌیٞبی ٔكتطن ٛٔ ٚضز٘ؾط پػٞٚكٍط ٔیثبقٙس.

() 1
ؾغح ذغب ؤ ٝقٕٛالً زض تحمیمبت فّ ْٛا٘ؿب٘ی ٔ %5یثبقس.
ثط اؾبؼ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتقییٗقس 132 ٜپطؾكٙبٔ ٝزض ثیٗ افطاز  ٚنبحت٘ؾطاٖ تٛظیـ قس .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی غیط ٜتهبزفی زض
زؾتطؼ.
 -2-5اتسار گردآوری اطالعات
ثطای ٌطزاٚضی اعالفبت اظ پطؾكٙبٔ ٝاؾتب٘ساضز اؾتفبز ٜقس.
 -3-5روایی و پایایی پرسطناههها
ثطای پطؾكٙبٔٞٝبی تحمیك ،اظ ٕ٘ ٝ٘ٛای اؾتب٘ساضز اؾتفبزٌ ٜطزیس ثب ایٗ ٚخٛز تأییس ضٚایی نٛضی ٔ ٚحتٛایی زض اذتیبض
اؾبتیس نبحت ٘ؾط (اؾتبز ٔحتطْ ضإٙٞبٔ ،كبٚض آٔبضی  )... ٚلطاض ٌطفت تب ٘ؾطات ترههی ذٛز ضا زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛی ٍ٘بضـ
ؾؤاَٞب ،تقساز ؾؤاالتٔ ،حتٛای پطؾكٙبٔ ،ٝاضتجبط ؾؤاالت ثب ٌعیٞٝٙب ٕٞ ٚبٍٙٞی ؾؤاالت ثب اٞساف تحمیك افالْ ٕ٘بیٙس .پؽ اظ
ثطضؾی ِ ٚحبػ وطزٖ ٘ؾطات  ٚپیكٟٙبزٞب (ثرهٛل ٘ؾطات اؾتبز ٔحتطْ ضإٙٞب) ،پطؾكٙبٟٔ٘ ٝبیی قس.
ضٚـ آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ٔحبؾج ٝپبیبیی (ٕٞبٍٙٞی زض٘ٚی) اثعاض ا٘ساظٌٜیطی اظ خّٕ ٝپطؾكٙبٔٞٝب یب آظٖٔٞٛبیی وٝ
ذهیهٞٝبی ٔرتّف ضا ا٘ساظٌٜیطی ٔیوٙٙس ،ثىبض ٔیضٚز.
جدول  .1هقادیر ضرایة پایایی سازگاری درونی
آِفبی وط٘ٚجبخ

ٔتغیطٞب

0/8136

ٔكتطیبٖ افتجبضی

0/7621

لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ

0/7482

لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ

0/8115

ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ

0/7316

لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی

0/8699

ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب
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ٕٞبٖعٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیٌطزز ٔمبزیط آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای تٕبْ ٔتغیطٞب ثبالی ٔ 0/7یثبقس .ثط اؾبؼ ضطایت آِفبی
ثٝزؾتآٔسٔ ٜیتٛاٖ اؾتٙجبط ٕ٘ٛز ؤ ٝسَ اظ پبیبیی ؾبظٌبضی زض٘ٚی ذٛثی ثطذٛضزاض اؾت.
 -6روشهای تجسیهوتحلیل دادهها
اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف– اؾٕیط٘ٛف خٟت ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ ٔتغیطٞب ،تحّیُ ٚاضیب٘ؽ خٟت ثطضؾی ٔقٙیزاض ثٛزٖ
تفبٚت ٔتغیطٞب ،اظ آظٔٔ ٖٛیبٍ٘یٗ خبٔق ٝخٟت ثطضؾی ضٚاثظ ٔتغیطٞبی پػٞٚف  ٚآظٔ ٖٛآٔبض ٚ t ٜضطیت ٔؿیط خٟت
تدعیٚٝتحّیُ فطضیٞٝبی پػٞٚف زض خبٔق ٝآٔبضی اؾتفبز ٜقس.
 -1-6آهار استنثاطی
 -2-6تیاى هدل

1

ایٗ ٔطحّ ٝزض ٚالـ ٕٞبٖ ثیبٖ ضؾٕی ٔسَ اؾت  ٚایٗ ٔطحّ ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔطاحُ ٔٛخٛز زض ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی
اؾت .زض ٚالـ ٞیچٌ ٝ٘ٛتحّیّی نٛضت ٕ٘یٌیطزٍٔ ،ط ایٗو ٝأ َٚحمك ٔسَ ذٛز ضا و ٝزضثبض ٜضٚاثظ ٔیبٖ ٔتغیطٞب اؾت ضا
ثیبٖ ٔ ٚكرم وٙس.
ٔكتطیبٖ افتجبضی
لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ
لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ
ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ
لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی
ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب

مزیت رقابتی

ضکل  .1هدل پژوهطی تحقیق
قىُ ظیط (ضرایة هعناداری فرضیهها)ٔ ،سَٞبی پػٞٚف ضا زض حبِت ٔقٙبزاضی ضطایت (٘ )t-valueكبٖ ٔیزٞس .ایٗ ٔسَ
زض ٚالـ تٕبٔی ٔقبزالت ا٘ساظٌ ٜیطی (ثبضٞبی فبّٔی) ٔ ٚقبزالت ؾبذتبضی (ضطایت ٔؿیط) ضا ثب اؾتفبز ٜاظ آٔبض ،t ٜآظٔٔ ٖٛیوٙس.
ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝؿ فطضیٞٝبیی و ٝزض پػٞٚف حبضط ثیبٖ ٌطزیس ٜاؾت ،عجیقتبً ٍٙٞبٔی فطضیٞٝب ٔٛضز تأییس لطاض ذٛاٙٞس ٌطفت وٝ
ضطیت ٔؿیط ٔطثٛعٔ ٝثجت ثٛز ٚ ٜفسز ٔقٙی زاضی آٖ ٘یع وٕٞ ٝبٖ آٔبض ٜتی ٔیثبقس ٔقٙیزاض ثبقس .ثط عجك ایٗ ٔسَ ضطیت
ٔؿیط  ٚثبض فبّٔی زض ؾغح اعٕیٙبٖ ٔ %95قٙبزاض ٔیثبقس اٌط ٔمساض آٔبضٜی  tذبضج ثبظٜی ( -1/96تب  )+1/96لطاض ٌیطز  ٚاٌط
ٔمساض آٔبضٜی  tزض ٖٚایٗ ثبظ ٜلطاض ٌیطز ،زض ٘تید ٝثبض فبّٔی یب ضطیت ٔؿیطٔ ،قٙبزاض ٘یؿت .ضطیت ٔؿیط  ٚثبض فبّٔی زض ؾغح
اعٕیٙبٖ ٔ %99قٙبزاض ٔیثبقس اٌط ٔمساض آٔبضٜی  tذبضج ثبظٜی ( -2/58تب  )+2/58لطاض ٌیطز .ثط عجك ٘تبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ
آظٔ t ٖٛتٕبٔی ثبضٞبی فبّٔی زض ؾغح اعٕیٙبٖ ٔ %95قٙبزاض قسٜا٘س  ٚزض ا٘ساظٌٜیطی ؾبظٜٞبی ذٛز ؾٔ ٟٓقٙبزاضی ضا ایفب
وطزٜا٘س.

1

. Model Specification
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ضکل  .2ضرایة هعناداری فرضیههای اصلی در هدل

ضکل  .3ضرایة هعناداری فرضیههای فرعی در هدل
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 -3-6نتایج کلی فرضیات تحقیق
جدول  .2نتایج کلی فرضیات تحقیق
ضریة هسیر

قثول یا رد

آهاره t

هعنیداری

ٔكتطیبٖ افتجبضی ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/697

13/860

Sig<0.05

لجَٛ
لجَٛ

فرضیهها

استاندارد ضدهβ

فرضیه

لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/004

34/028

Sig<0.05

لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/344

2/235

Sig<0.05

لجَٛ

ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/228

21/617

Sig<0.05

لجَٛ

لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/089

7/830

Sig<0.05

لجَٛ

ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ←ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی

0/213

5/279

Sig<0.05

لجَٛ

 -7تحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی:
ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔ ٚثجت ٔقٙبزاضی زاضز .ایٗ
فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿیط  ٚآٔبض t ٜثطای ثطضؾی ایٗ فطضی ٝاؾتفبز ٜقسٜ
اؾت٘ ،كبٖ زاز ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز .زض تحمیمبتی و ٝلجُ اظ ایٗ تٛؾظ فغبضاٖ ٕٞ ٚىبضاٖٞ .)1391( ،سف انّی ایٗ پػٞٚف ،قٙبؾبیی فٛأُ
وّیسی ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثبظاض ذسٔبت ثب٘ىی ثط اؾبؼ زیسٌبٙٔ ٜجـ ٔحٛض زض ثب٘ه ّٔت اؾت .ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی حبنُ اظ
ٔسَ زاضاییٞبی ٔكٟٛز ،زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز  ٚلبثّیت ٞبی انّی قٙبؾبیی قسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘كبٖ زاز و ٝزاضاییٞبی
٘بٔكٟٛز ،لبثّیتٞب  ٚزاضاییٞبی ٔكٟٛز زاضای اِٛٚیت ا َٚتب ؾٞ ْٛؿتٙس و ٝزض ثقس زاضاییٞبی ٔكٟٛز ث ٝتطتیت ،تٛٙؿ ذسٔبت،
ذٛز ثب٘ىساضی ،ظیطؾبذت ،ؾطٔبی ٚ ٝثبظاض ،زض ثقس لبثّیتٞب ،لبثّیت ٞبی اخطاییٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚسیطیتی  ٚزض ٟ٘بیت زض ثقس
زاضاییٞبی ٘بٔكٟٛز ،فٛأُ زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی حبئع إٞیتا٘س  ٚثط ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض ثب٘ه ّٔت ٔؤثط٘س .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٚ
ٕٞىبضاٖ )1391( .پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :اضظیبثی  ٚضتجٝثٙسی فٛأُ ٔؤثط زض ثٝوبضٌیطی اؾتطاتػی ضلبثتی زض ثب٘ه ثب اؾتفبز ٜاظ
تىٙیه AHP FUZZYا٘دبْ زاز٘س٘ .تبیح ثٝزؾتآٔس٘ ٜكبٖ زاز و ٝاظ ثیٗ فٛأُ انّی؛ لبثّیتٞبی اضتجبط ثب ٔكتطی
ٟٔٓتطیٗ فبُٔ زض ا٘تربة اؾتطاتػی ضلبثتی ٔیثبقس؛  ٚاظ ثیٗ فٛأُ فطفی؛ فٛأُ حفؼ  ٚتمٛیت ضٚاثظ ثب ٔكتطیبٖ ،ؾغح
ذسٔت ثٔ ٝكتطی  ٚزضن ٘یبظٞب  ٚذٛاؾتٞٝبی ٔكتطیبٖ؛ زض اِٛٚیتٞبی ا َٚتب ؾ ْٛلطاض زاض٘سٟٔ .طی ٚذساز حؿیٙی،
( .)1383پػٞٚكی ثب فٛٙاٖ :عطاحی ٔسَ ٔعیت ضلبثتی ثطای نٙقت ذٛزض ٚایطاٖ ا٘دبْ زاز٘س٘ ...تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس
و ٝفٛأُ ٔؤثط ثط ٔعیت ضلبثتی ثب تٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ تأثیطٌصاضی  ٚإٞیت ،ث ٝتطتیت قبُٔ ٛٞقٕٙسی ضلبثتی ،لبثّیتٞبی
ؾبظٔب٘ی ،لبثّیتٞبی ٔحیغی  ٚلبثّیتٞبی اضتجبعی ٞؿتٙس .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ثب یبفتٞٝبی شوی اؾىٛیی ،)1394( ،فغبضاٖ
ٕٞ ٚىبضاٖ ()1391؛ قیری  ٚزِٛی ،)1391( .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391نبِح ٘یب ( )1389ؾفیس ٌطاٖ ٕٞ ٚىبضاٖ،
(ٟٔ ،)1389طی  ٚذساز حؿیٙی (ٚ ٚ )1383یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
فرضیه فرعی اول
لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأأثیط ٔثجأت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز .ایٗ فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿأیط  ٚآٔأبض t ٜثأطای ثطضؾأی ایأٗ
فطضی ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ ،كبٖ زاز لبثّیت افتٕبز  ٚاعٕیٙبٖ ثٔ ٝكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾأتبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .یبفتٞٝبی ایأٗ پأػٞٚف ثأب یبفتأٞٝأبی شوأی اؾأىٛیی ،)1394( ،فغأبضاٖ ٚ
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ٕٞىبضاٖ)1391( ،؛ قیری  ٚزِٛی ،)1391( .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391نبِح ٘یب ( )1389ؾفیس ٌأطاٖ ٕٞ ٚىأبضاٖ.
(ٟٔ ،)1389طی ٚذساز حؿیٙیٚ ٚ )1383( ،یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
فرضیه فرعی دوم:
لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكأبٚضظی اؾأتبٖ وٍٟیّٛیأ ٚ ٝثٛیطاحٕأس تأأثیط ٔثجأت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز .ایٗ فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿأیط  ٚآٔأبض t ٜثأطای ثطضؾأی ایأٗ
فطضی ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ ،كبٖ زاز لبثّیت  ٚنالحیت فٙی ٔكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیتٞأبی ضلأبثتی زض ثب٘أه وكأبٚضظی اؾأتبٖ
وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .یبفتٞٝبی ایأٗ پأػٞٚف ثأب یبفتأٞٝأبی شوأی اؾأىٛیی ،)1394( ،فغأبضاٖ ٚ
ٕٞىبضاٖ)1391( ،؛ قیری  ٚزِٛی ،)1391( .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391نبِح ٘یب ( )1389ؾفیس ٌأطاٖ ٕٞ ٚىأبضاٖ،
(ٟٔ ،)1389طی ٚذساز حؿیٙی (ٚ )1383یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
فرضیه فرعی سوم:
ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجأت
ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .ایٗ فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿیط  ٚآٔبض t ٜثأطای ثطضؾأی ایأٗ
فطضی ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ ،كبٖ زاز ؽطفیت ٔبِی  ٚوكف افتجبضی ٔكتطیبٖ ثط ایدبز ٔعیأتٞأبی ضلأبثتی زض ثب٘أه وكأبٚضظی
اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ثب یبفتٞٝبی شوی اؾىٛیی ،)1394( ،فغأبضاٖ ٚ
ٕٞىبضاٖ ()1391؛ قیری  ٚزِٛی ،)1391( .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391نبِح ٘یب ( )1389ؾأفیس ٌأطاٖ ٕٞ ٚىأبضاٖ.
(ٟٔ ،)1389طی  ٚذساز حؿیٙی (ٚ )1383یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
فرضیه فرعی چهارم:
لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأثیط ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .ایٗ
فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿیط  ٚآٔبض t ٜثطای ثطضؾی ایأٗ فطضأی ٝاؾأتفبز ٜقأسٜ
اؾت٘ ،كبٖ زاز لبثّیتٞبی ثبظاضیبثی ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕأس تأأثیط ٔثجأت ٚ
ٔقٙبزاضی زاضز .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ثب یبفتأٞٝأبی شوأی اؾأىٛیی ،)1394( ،فغأبضاٖ ٕٞ ٚىأبضاٖ)1391( ،؛ قأیری  ٚزِأٛی.
( ،)1391خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391نبِح ٘یب ( )1389ؾفیس ٌأطاٖ ٕٞ ٚىأبضأٖٟ ،)1389( ،أطی ٚذأساز حؿأیٙی،
(ٚ )1383یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
فرضیه فرعی پنجن:
ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕأس تأأثیط ٔثجأت ٔ ٚقٙأبزاضی
زاضز .ایٗ فطضی ٝتأییس قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ آظٔ ٖٛضطیت ٔؿیط  ٚآٔبض t ٜثطای ثطضؾی ایٗ فطضی ٝاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت٘ ،كبٖ زاز ٛٞقٕٙسی ٘ؿجت ث ٝضلجب ثط ایدبز ٔعیت ٞبی ضلبثتی زض ثب٘ه وكبٚضظی اؾتبٖ وٍٟیّٛی ٚ ٝثٛیطاحٕس تأأثیط
ٔثجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ثب یبفتٞٝأبی شوأی اؾأىٛیی ،)1394( ،فغأبضاٖ ٕٞ ٚىأبضاٖ)1391( ،؛ قأیری ٚ
زِٛی ،)1391( .خٟب٘ی ثٕٟٙیطی ٕٞ ٚىأبضاٖ ( ،)1391نأبِح ٘یأب ( )1389ؾأفیس ٌأطاٖ ٕٞ ٚىأبضأٖٟ ،)1389( ،أطی ٚذأساز
حؿیٙیٚ ٚ )1383( ،یٙبیبٖ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ )2012( .رٛا٘ی زاضز.
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 -8پیطنهادات کارتردی
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثٝزؾتآٔس ٜاظ تحمیك  ٚتبئیس فطضیٞٝب ثب تٛخ ٝثٞ ٝط فطضیٛٔ ٝاضز ظیط پیكٟٙبز ٔیٌطزز.
اظآ٘دبو٘ ٝتبیح تحمیك حبوی اظ تأثیط ٔكتطیبٖ افتجبضی ثط ایدأبز ٔعیأت ٞأبی ضلأبثتی زض ثب٘أه وكأبٚضظی اؾأتبٖ وٍٟیّٛیأٚ ٝ
ثٛیطاحٕس ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔیٌطزز  -1السأبتی ٔؿتٕط ثطای ثٟجٛز ذسٔبت ٔٛخٛز زض ثب٘ه -2اؾتفبز ٜاظ زا٘ف وبضوٙبٖ ثأطای
اضای ٝذسٔبت خسیس ث ٝثبظاض ثب٘ىساضی -3ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاؾتفبز ٜاظ ٔٛثبیُ ثب٘ه زض ثیٗ ٔطزْ ضایأح اؾأت ٔٛثبیأُ ثب٘أه ،ثب٘أه
وكبٚضظی ٘تٛا٘ؿت٘ ٝیبظٞبی ٔكتطیبٖ ضا ث ٝعٛض وبُٔ ثطآٚضز ٜوٙس  ٚثبیس ثب ایدبز آیتٓٞبی ٔٛضز ٘یبظ ٔكتطیبٖ  ٚحصف آیتٓٞبیی
وٛٔ ٝضز لجٔ َٛكتطیبٖ ٘جٛز ٜاؾت اظ ضلجبی ذٛز ثرهٛل ثب٘ه ّٔت ّٔ ٚی پیكی ثٍیطز زض ظٔیٛٔ ٝٙثبیُ ثب٘ه.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطضی ٝا َٚو٘ ٝكبٖ اظ تأییس ایٗ فطو ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔأیقأٛز -1:زض پطزاذأت تؿأٟیالت افغأبیی ثأٝ
حؿٗ قٟطت ٔكتطیبٖ زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت تٛخ ٝقٛز  -2ث٘ ٝؾٓ  ٚا٘ضجبط ٔكتطیبٖ زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت افغبیی تٛخٝ
قٛز ٚ -3ضقیت ذب٘ٛازٌی  ٚتحهیالت ٔكتطیبٖ افغبی تؿٟیالت تٛخ ٝقٛز.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطضی ٝز ْٚو٘ ٝكبٖ اظ تأییس ایٗ فطو ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔأیقأٛز - 1:تحهأیالت ٔتمبضأیبٖ ثأب ٔٛضأٛؿ
فقبِیت التهبزی و ٝثبثت آٖ تؿٟیالت پطزاذت ٔیقٛز ٔطتجظ ثبقس ٔ -2كأتطیبٖ ثبیأس اظ أىب٘أبت فٙأی ثأطای زضأأس ظایأی ٚ
ثبظپطزاذت تؿٟیالت ثطذٛضزاض ثبقٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطضی ٝؾ ْٛو٘ ٝكبٖ اظ تأییس ایٗ فطو ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔیقٛز -1:ثأ ٝؾأٛاثك ٔكأتطیبٖ زض ثبظپطزاذأت
تؿٟیالت افغبیی تٛخ ٝقٛز  -2افتجبض ٔكتطیبٖ ثب زضذٛاؾت تؿٟیالت پطزاذتی ٔتٙبؾت ثبقس - 3ث ٝلسضت  ٚتٛا٘بیی ٔكتطیبٖ
زض ثبظپطزاذت تؿٟیالت افغبیی تٛخ ٝقٛز.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطضی ٝچٟبضْ و٘ ٝكبٖ اظ تأییس ایٗ فطو ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔیقٛزٚ -1 :فبزاضی ٔكتطیبٖ خع ثأعضيتأطیٗ
زغسغٞٝبی فىطی ٔسیطاٖ ثبقس -2تمؿیٓ ٔكتطیبٖ ذٛز ثرفٞبی ٔرتّف  ٚاضای ٝذسٔبت ٔتٙبؾت ثٞ ٝط ثرأف -3اؾأتفبز ٜاظ
تجّیغبت ؾٙتی ٕٞطا ٜثب تجّیغبت ٔسضٖ ثطای ثبظاضیبثی  -4اؾتفبز ٜاظ ثبظاضیبثی قجىٝای  ٚثبظاضیبثی فهجی ثطای خصة ٍٟ٘ ٚأساضی
ٔكتطیبٖ.
ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞٝبی فطضی ٝپٙدٓ و٘ ٝكبٖ اظ تأییس ایٗ فطو ٔیثبقس پیكٟٙبز ٔیقٛز 1 :اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ ثأطای
ذسٔتضؾب٘یٔ ،ثُ زازٖ وبضتٞبی فبثط ثب٘ه زائٕی ثٝخبی وبضتٞبی افتجبضی -2اٍِ ٛلطاض زازٖ ثب٘أهٞأبی ٔٛفأك ز٘یأب ثأطای
ٔٛفمیت ذٛز.
 -9پیطنهاد ترای پژوهصهای آتی
زض پبیبٖ ثِ ٝحبػ إٞیت ٔٛضٛؿ تحمیك حبضط ث ٝؾبیط زا٘كدٛیبٖ ٔ ٚحممیٙی ؤ ٝیذٛاٙٞس زض ایٗ ظٔیٙأ ٝثطضؾأی  ٚتحمیأك
ٕ٘بیٙس پیكٟٙبزٞبیی ث ٝقطح شیُ اضائٔ ٝیٌطزز.
 -1ثطضؾی تأثیط ثٟجٛز ذسٔبت ثٔ ٝكتطی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی
 -2ثطضؾی تأثیط لبثّیتٞبی ٘ٛآٚضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی
 -3ثطضؾی تأثیط پبؾرٍٛیی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی
 -4ثطضؾی تأثیط ٘بْ تدبضی ثط ایدبز ٔعیتٞبی ضلبثتی
 ٚ -5زض ٟ٘بیت ث ٝپػٞٚكٍطاٖ آیٙس ٜپیكٟٙبز ٔی قٛز و ٝفطضیبت ذٛز ضا تغییط زٙٞس ٕٞ ٚیٗ ٔٛضٛؿ ضا زض ٕٞیٗ قطوتٞب یب
قطوتٞبی زیٍط وبض وٙٙس ٘ ٚتید ٝآٖٞب ضا ثبٔ ٓٞمبیؿ ٝوٙٙس.
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نبزضات ایطاٖ ،ؾیعزٕٞیٗ اخالؼ ثیٗإِّّی ٔسیطیت ،زیٔب.ٜ
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ثبظاضیبثی ذسٔبت ثب٘ىیٔ ،طوع ثبظاضیبثی ذسٔبت ٔبِی ()www.fsmcenter.com
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Abstract
The present research aims to assess role of credit customers to develop competitive advantages in the Agriculture
Bank in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad. This is a descriptive-survey and cross sectional research. The study
population consisted of 200 employees, experts, deputies and managers of the Agricultural Bank was
Kohgiluyeh and Boyerahmad which 132 were selected for the sample using Cochran formula. Measurement
tools was questionnaire. To measure the validity, content analysis was used and its reliability was calculated by
Cronbach's alpha coefficient to determine which was estimated to 0.83. Pls and spss software were used for data
analysis. Also path coefficient test and t test were used to inferential data analysis. The results showed that
customer's reliability, customer's reliability, customer's potential and technical competence, financial capacity
and customer's credit flexibility, marketing capabilities and intelligence to create competitive advantage relative
to competitors have a significant positive effect on Agricultural Bank of Kohgiluyeh and Boyerahamd province.
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