تبضيد زضيبكت91/9/12 :

تبضيد پصيطش92/11/2 :

پژٍّص حبضط ثب ّسف ضٌبسبيي ػَاهل هؤثط ثط تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض اًدبم گطزيسُ است .ايي
تحوين اظ ًظط ّسف ،کبضثطزي ٍ اظ ًظط ضٍش خوغآٍضي اطالػبت ،اظ ًَع ؿيطتدطثي ٍ ثطحست ضٍش
ّوجستگي هي ثبضس .خبهؼِ آهبضي ايي تحوين ضا کبضضٌبسبى اًدوي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض ثِ تؼساز ً 70لط تطکيل
زازًس کِ اظ ضٍش سطضوبضي استلبزُ ضسُ است .ضطيت آللبي کطًٍجبخ ،ثِ هٌظَض تطريع پبيبيي پطسطٌبهِّب
ثطاثط ثب  0/766هحبسجِ گطزيس .ضٍايي هحتَايي پطسطٌبهِ ًيع ثب ًظطذَاّي اظ کبضضٌبسبى ٍ اسبتيس هطتجط ثب
هَضَع ،تأييس ضسُ استً .تبيح حبغل اظ تحليل ضگطسيَى ثيبًگط ايي هَضَع ثَز کِ ػَاهل اختوبػي ،ثبظاضيبثي،
سيبستگصاضي ٍ اهتػبزي ثط تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض هؤثط ثَزُاًس ٍ حسٍز  79زضغس تـييطات
هتـيط ٍاثستِ ايي تحوين ضا تجييي ًوَزُاًس.
ػَاهل هؤثط ثبظاضيبثي ،ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض ،تطٍيح ثبظاضيبثي

ًَيسٌسُ هسٍَل هکبتجبتmirdamadi.mehdi@gmail.com :
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ثٌسي هٌبست ػطضِ هيضَز ٍ ثِ كطٍش ه يضس س.

يکي اظ هْنتطيي هطاحل ثطًبهِضي عي خْ ت اًد بم

ٌَّظ ثسيبضي اظ هػطفکٌٌسگبى ًويزاًٌس کِ تر ن-

ّط كؼ بليتي ،ي بكتي ػَاه ل اغ لي ٍ تأثيطگ صاض ث ط

هطؽ ضٍي پَستِ ذَز ّطت ّ عاض ضٍظً ِ زاضز ک ِ

هَكويت آى كؼبليت هيثبضس .اظ آًدب کِ تطٍيح يکي

هبزض است توبم آلَزگيّبي هحيط ضا ثِ زضٍى ذَز

اظ اثعاضّبي اغلي هَضز استلبزُ زض ثبظاضيبثي اس ت،

اًتوبل زّس .ايي ػسم اطالعضس بًي ًي ع س جت ض سُ

ثبظاضيبث بى هؼو َ ث طاي ثطه طاضي اضتج ب ٍ

ضطٍضت استلبزُ اظ ترنهطؽّبي ثستِثٌسي ٍ زاضاي

اطالعضسبًي هحػَ ت ذ َز ث ِ ه طزم ،اظ ت طٍيح

ضٌبسٌبهِ ثطاي هطزم آضکبض ًطَز چطا کِ اگط تر ن-

استلبزُ هيکٌٌس .استلبزُ غحيح اظ اثعاض تطٍيح ي ک

هطؿي زاضاي ثطچست ثبضس ،تَليسکٌٌ سُ ٍ تَظي غ -

هحػَل ،ظهِ اثطثرطي سطهبيِگصاضي اًدبم ض سُ

کٌٌسُ آى ثِ آسبًي هبثل ضٌبسبيي ٍ ضزگيطي اس ت.

زض آى ثرص است .اهطٍظُ خْت ضس يسى ث ِ ثْ طُ

ّوچٌ يي کٌت طل هيو ت تر نه طؽ تٌْ ب اظ ططي ن

اهتػبزي هحػَ ت کطبٍضظي ،ػالٍُ ثط ايٌکِ ثبيس

ضٌبس ٌبهِزاض ک طزى آى اهک بى پ صيط اس ت ٍ

هحػ َل تَلي سي اظ لح بک کيلي ت ٍ کوي ت زض

ترن هطؽ ّبي ضٌبسٌبهِزاض اظ هطحلِ تَليس تب هطحل ِ

ثْت طيي ض طايط ثبض س ،ثبظاضي بثي هج ل اظ تَلي س

ثستِثٌسي ٍ ػطض ِ ضغ س ض سُ ٍ ث ب زضج ت بضيد

هحػَل ،ضطايط ضا ث طاي تَلي س کٌٌ سُ زض ضاس تبي

تَليس ،اًوضب ٍ کس ٍاحس تَليسکٌٌسُ احتوبل ترل ق

ضسيسى ثِ سَز ثيطتط هْي ب ذَاّ س ًو َز (پيط بى،

ثِ ضست پبييي ه يآي س (ث ي ً بم .)1389 ،زض اي ي

.)1390

ضاستب لعٍم كطٌّ گس بظي ٍ ضٍض يس بذتي اكک بض

ت طٍيح ثبظاضي بثي ػبه ل کلي سي زض آگ بُ ًو َزى

ػوَهي زض اي ي ه َضز ک ِ تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض

کطبٍضظاى زض ذػ َظ ثبظاضي بثي هٌبس ت ٍ ضك غ

چيست ٍ چِ تحَلي زض غ ٌؼت ؿ صايي ه يتَاً س

هح سٍزيتّ بي ثبظاضي بثي ٍ آه َظش کط بٍضظاى،

زاضتِ ثبضس ،اّويت ذَز ضا ًطبى هيزّس.

تدبض ٍ هػطفکٌٌ سگبى زض ضاثه ِ ث ب ثبظاضي بثي ث ب

اظ آًدب کِ ضٌبسٌبهِزاض ثَزى هحػَ ت کط بٍضظي

ّسف ايدبز تـيي طات ههل َة زض زاً صً ،گ طش،

ػ الٍُ ث ط ك طاّنآٍضزى اهک بى ضزي بثي هحػ َل

هْبضت ٍ ضكت بض آىّ ب اس ت (ي بزآٍض ٍ ّوک بضاى،

ؿيطثْساضتي ٍ ًبسبلن ٍ اك عايص تض ويي کيلي ت ٍ

.)1389

ثْساضت ٍ سالهت خبهؼِ ،هَخت ه يض َز ت ب زض

ايطاى زّويي تَليسکٌٌسُ ترنه طؽ خْ بى هحس َة

غ َضت ث طٍظ هط کل ٍ هَاه غ ثحطاً ي ،اهک بى

هي ضَز ،زضحبلي ک ِ هي بًگيي هػ طف س طاًِ اي ي

ه سيطيت ٍ ضٌبس بيي س طيغ هٌ بثغ آل َزُکٌٌ سُ

هحػَل زض کطَض اظ  180ػسز زض هيبًگيي هػ طف

اهکبىپصيط گطزز ،ثبظاضي بثي اي ي هجي ل هحػ َ ت

سطاًِ خْبًي پبيييتط است ٍ ثب س َ هػ طف اي ي

ضطٍضي ثِ ًظط هيضسس.

هحػَل ًيع هَاخِ است ٍ ثب ٍخَز آًک ِ س بلّ ب

ثِ هٌظَض تَاًوٌسضسى تَليسکٌٌسُ زض ثْج َز كطآيٌ س

تالش ضسُ است تب كطٌّگ استلبزُ اظ ترنهطؽّ بي

ثبظاضي بثي هحػ َ ت کط بٍضظي چ ِ زض هس وت

ضٌبسٌبهِزاض زض کط َض ًْبزيٌ ِ ض َز اه ب ٌّ َظ 97

تَليس کِ ثبظاضيبثي زست ًبهطئي آى است ٍ چ ِ زض

زضغس اظ ايي هحػَ ت ثسٍى ًبم ٍ ًط بى ٍ ثس تِ
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تحوين حس يٌي ٍ ّوک بضاى ( )1388تح ت ػٌ َاى

كطٍش هحػَل ،تطٍيح ٍ آهَظش کط بٍضظي ه ي-

«هوبيسِ ت أثيط ضٍش ّ بي هرتل ق ثبظاضي بثي ضٍي

ثبيست تَليسکٌٌسُ ضا تحت حوبيت هطاض زّ س ،ل صا

کيليت ترنهطؽ زض ض ْط تْ طاى» ًط بى زاز ،ضً گ

اثتسا ظم است تب هَهؼيت ّبي ثبظاضيبثي کِ ت طٍيح

ظضزُ اظ ػَاهلي است کِ زض هيعاى ثبظاضيبثي ٍ خلت

هيتَاًس زض آىّب حبئع ًوص ثبضس ضٌبس بيي ض سُ ٍ

ًظط هطتطي تأثيط ظيبزي زاضز.

آًگبُ ثب ضٌبذت ايي هَهؼيتّب گبم ّبي هَثط ثؼسي

تحوي ن پيط بى ( )1390تح ت ػٌ َاى «ضٌبس بيي

ضا ثطزاضت (غجَضي.)1379 ،

ضيَُّبي ً َيي ثبظاضي بثي هحػ َ ت کط بٍضظي»

تطٍيح هيتَاًس ثب آگبُ ًوَزى تَليسکٌٌسُ اظ هيعاى ٍ

ًط بى ه يزّ س كو ساى ثس تِثٌ سي ٍ ك طآٍضي

ًَع توبض ب زض ث بظاض ،آىّ ب ضا زض خبيگ بُ ث ب تطي

هحػ َ ت ،اهک بى ثبظاضي بثي ٍ ك طٍش هٌبس ت

خْت ػطضِ هحػَ ت هطاض زّ س ٍ ّوچٌ يي ث ب

هحػَ ت ضا ثسيبض کبّص هيزّس.

اطالعضسبًي غحيح ٍ هٌبست ثِ هػطفکٌٌ سُ ،ث ِ
ثبظاضيبثي هحػَ ت کطبٍضظي کوک ًوبيس.
تحوي ن ( Huang & Chien )2006تح ت ػٌ َاى

ّسف کلي ايي تحوي ن ضٌبس بيي ػَاه ل ه ؤثط ث ط

«اضظيبثي پصيطش هػطفکٌٌسگبى ترنهطؽ اضگبًي ک

ت طٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض اس ت ٍ

ثب استلبزُ اظ توسينثٌسي ثبظاض زض ت بيَاى» ًط بى زاز

اّساف اذتػبغ ي آى ػجبضتٌ س اظ :ثطضس ي ػَاه ل

هَاز تطکيلزٌّسُ ،هيوت ٍ ًبم تد بضي تر نه طؽ-

اهتػ بزي ه ؤثط ث ط ت طٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ

ّبي اضگبًيک ثطاي هػطفکٌٌسُ اّوي ت زاضز ٍ زض

ضٌبس ٌبهِزاض؛ ثطضس ي ػَاه ل اختو بػي ه ؤثط ث ط

هَاضزي کِ هيوت ترنه طؽّ بي اضگبًي ک يکس بى

ت طٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض؛ ثطضس ي

ثبضس ،آىّب ثِ ٍظى ،اً ساظُ ٍ ثس تِثٌ سي هحػ َل

ػَاهل آهَظضي هؤثط ثط تطٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ

تَخِ هيکٌٌس.

ضٌبسٌبهِزاض؛ ثطضسي ػَاه ل كٌ ي ه ؤثط ث ط ت طٍيح

ًتبيح تحوي ن ( Koelkebeck et al. )2001تح ت

ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبس ٌبهِزاض؛ ٍ ثطضس ي ػَاه ل

ػٌَاى «ثبظاضيبثي ترنهطؽ زض كطٍضگبُّبي ظًدي طُ-

سيبست گصاضي هؤثط ثط تطٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ

اي» ًطبى زاز ضًگ پَستِ ترنهطؽ ،تؼساز ترنه طؽ

ضٌبسٌبهِزاض.

زض ّط ثس تِ ٍ ثطچس ت ضٍي ثس تِ ث ط ثبظاضي بثي
هحػَل زض كطٍضگبُّب ٍ هٌبطن هرتلق تأثيطگ صاض

پژٍّص حبضط اظ خٌجِ ّسف اظ ًَع ک بضثطزي ،اظ
ًظ ط ضٍش خو غ آٍضي اطالػ بت ؿيطتدطث ي ٍ
ثطحست ضٍش ّوجستگي هيثبض س .خبهؼ ِ آه بضي
ايي پژٍّص کبضضٌبسبى اًدوي ترنهطؽ ضٌبس ٌبهِ-
زاض ثِ تؼساز ً 70لط هيثبضٌس .کِ ث ِ زلي ل هح سٍز
ثَزى خبهؼِ آهبضي ،اظ ضٍش سطضوبضي ثطاي آً بى
اس تلبزُ گطزي س .ث طاي خو غ آٍضي اطالػ بت اظ

هيثبضس.
تحوي ن ( Fikri )2008تح ت ػٌ َاى «ت طٍيح
کطبٍضظي ٍ ًوص آى زض تضويي اهٌيت هَاز ؿصايي،
کيليت ٍ ثْطٍُضي زض هبلعي» ًطبى زاز هحػ َ ت
کطبٍضظي ثِ غَضت تبظُ يب كطآٍضي ضسُ ظهبًي کِ
زاضاي ثطچس ت ٍ ثس تِ ثٌ سي هٌبس ت ثبض ٌس،
هَهؼيت ثْتطي زض ثبظاض ذَاٌّس زاضت.
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ضٌبس ٌبهِ زاض ًس جت ث ِ تر ن ه طؽ كل ًِ 12 ،ل ط

پطسطٌبهِ اي حبٍي  49سئَال کِ ثط اسبس كطض يِ

( )%17/1اضبكِ هيوت کوتط اظ  10زضغ سً 24 ،ل ط

ّبي تحوين تسٍيي گطزي س ،اس تلبزُ ض س .ضٍاي ي

( )%34/3اضبكِ هيوت ثيي  10تب  20زضغسً 19 ،لط

پطسطٌبهِ ث ب اس تلبزُ اظ ًظ طات اس بتيس ضاٌّو ب ٍ

( )%27/1اضبكِ هيوت ث يي  20ت ب  30زضغ س ٍ 15

هطبٍض ٍ هترػػ بى هَض َػي ه َضز تأيي س ه طاض

ًلط ( )%21/4اضبكِ هيو ت ثيط تط اظ  30زضغ س ضا

گطكت .ثِ هٌظَض سٌدص پبيبيي اثعاض تحوين ًي ع زض

هٌبست زاًستِاًس.

پيص آظهَى تؼساز  20ػسز پطسطٌبهِ زض ثيي خبهؼِ
-

ثط هجٌبي ػَاهل اهتػبزي ،زضآه س هػ طفکٌٌ سُ زض
اٍلَيت اٍلّ ،عيٌ ِ ثس تِثٌ سي زض اٍلَي ت زٍم ٍ
هيوت هحػَل زض اٍلَيت س َم ه طاض گطك ت .ث ط
هجٌبي ػَاهل اختوبػي ،ثْجَز كطٌّگ هػطف ترن-
هطؽ ضٌبسٌبهِزاض زض اٍلَيت اٍل ،خبيگبُ تر نه طؽ

آهبضي (کبضضٌبسبى اًدوي تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض)
تَظيغ ٍ هيعاى ضطيت آلل بي کطًٍج بخ پطسط ٌبهِ
هؼبزل  76زضغس هحبسجِ ضس .پس اظ خوغ آٍضي ٍ
ٍاضز ًو َزى اطالػ بت ،ث ب اس تلبزُ اظ ً طم اك عاض
 ٍ SPSSv16آهبضُّبي هيبًگيي ،هيبًًِ ،وب ،اًح طاف
هؼيبض ،ضطيت ّوجستگي پيطسَى ٍ ضگطس يَى گ بم
ثِ گبم زازُّب ،هَضز تدعيِ ٍ تحليل هطاض گطكتٌس.

زض سجس ؿصايي زض اٍلَيت زٍم ٍ ًيبظ هػطف کٌٌسُ
زض اٍلَي ت س َم ه طاض گطك ت .ث ط هجٌ بي ػَاه ل
آهَظض ي ،ثطگ عاضي ک السّ بي آهَظض ي ث طاي

يبكتِّبي تحوين ًطبى هيزّس کِ اظ ثيي ً 70ل ط اظ

هػطفکٌٌسگبى زض اٍلَيت اٍل ٍ ثطگعاضي ک الس-

پبسرگَيبىً 66 ،لط ( )%94/3هطز ٍ ً 4ل ط ()%5/7

ّبي آهَظضي ثطاي تَليسکٌٌ سگبى زض اٍلَي ت زٍم

ظى هيثبضٌس .هيبًگيي سٌي کبضضٌبسبى هَضز ههبلؼِ،

هطاض گطكت .ثط هجٌبي ػَاهل كٌي ،کيلي ت هحػ َل

 41سبل ٍ هيعاى تحػ يالت ً 4ل ط ( )%5/7زي پلن،

زض اٍلَيت اٍل ٍ ضًگ ظضزُ زض اٍلَي ت زٍم ه طاض

ً 15ل ط ( )%21/4ك َم زي پلن ٍ ً 51ل ط ()%72/9

گطكت .ثط هجٌ بي ػَاه ل سيبس ت گ صاضي ،اخ طاي

ليسبًس ثِ ثب هيثبضس.

سيبست ضهبثت زض اٍلَي ت اٍل ٍ تط کيل اًدو ي
غ ٌلي زض اٍلَي ت زٍم ه طاض گطك ت ٍ ث ط هجٌ بي
ػَاهل ثبظاضيبثي ،تجليـبت زض اٍلَيت اٍلًَ ،ع ثستِ
ثٌسي زض اٍلَي ت زٍم ٍ زستطس ي آس بى هػ طف
کٌٌسُ ثِ هحػَل زض اٍلَيت سَم گطك ت (خ سٍل
.)1

زض ضاثه ِ ث ب هي عاى آض ٌبيي ث ب هعاي بي تر نه طؽ
ضٌبسٌبهِزاضً 12 ،لط ( )%17/1زض سهح هتَسط36 ،
ًلط ( )%51/4زض سهح ظي بز ٍ ً 22ل ط ( )%31/4زض
س هح ذيل ي ظي بز آض ٌب ث َزُاً سّ .وچٌ يي زض
ذػ َظ هي عاى اض بكِ هيو ت ث طاي تر ن ه طؽ
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خسٍل  -1اٍلَيتثٌسي ػَاهل تأثيطگصاض ثط تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض
ايلًيت

گًيهها

مياوگيه

1

زضآهس هػطفکٌٌسُ

3/73

ّعيٌِ ثستِثٌسي

3/43

هيوت هحػَل

3/16

4

ًبم تدبضي

3/07

1

ثْجَز كطٌّگ هػطف ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض زض خبهؼِ

4/09

خبيگبُ ترنهطؽ زض سجس ؿصايي

3/42

ًيبظ هػطفکٌٌسُ

3/41

4

تؼساز كطظًساى ظيط  10سبل

2/81

5

تؼساز ذبًَاض هػطفکٌٌسُ

2/75

1

ثطگعاضي کالسّبي آهَظضي ثطاي هػطفکٌٌسگبى

4/10

ثطگعاضي کالسّبي آهَظضي ثطاي تَليسکٌٌسگبى

3/49

3

ثطگعاضي ًوبيطگبُ ٍ سويٌبض

3/47

1

کيليت هحػَل

4/67

ضًگ ظضزُ

3/93

ترن هطؽّبي ؿٌي ضسُ

3/83

4

ضًگ پَستِ

3/77

1

اخطاي سيبست ضهبثت

4/01

2

تطکيل اًدوي غٌلي

3/99

3

ذػَغي سبظي (زذبلت يب هطبضکت ثرص ذػَغي)

3/87

سيبستّبي هيوتگصاضي

3/87

5

پطزاذت يبضاًِ (سَثسيس) تَسط زٍلت ثِ هػطفکٌٌسگبى

3/84

6

تٌظين ثبظاض

3/29

7

پطزاذت يبضاًِ تَسط زٍلت ثِ تَليسکٌٌسُ

3/28

2
3

2
3

2

2
3

4

ػَاهل اهتػبزي

ػَاهل اختوبػي

ػَاهل آهَظضي

ػَاهل كٌي

ػَاهل سيبستگصاضي

طيق ليکطت:

ذيلي کن; 1کن; 2هتَسط;3

ظيبز; 4ذيلي ظيبز;5

هتـيطّبي شکط ض سُ ٍ ت طٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ

هحبسجِ ضطيت ّوجستگي پيطس َى ث يي هتـيطّ بي

ضٌبسٌبهِزاض ٍخَز زاضز (خسٍل .)2

تحوي نً ،ط بى ه يزّ س ضاثه ِ هؼٌ يزاضي ث يي
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خسٍل  -2ذالغِ هحبسجبت ّوجستگي ثيي هتـيطّبي تحوين
كطضيِ

متغير يابسته

متغير مستقل

1

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل اهتػبزي

2

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل اختوبػي

3

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل آهَظضي

0/238

4

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل كٌي

0/434

5

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل سيبستگصاضي

6

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض

ػَاهل ثبظاضيبثي

ضريب همبستگي

سطح معىي داري

پيرسًن

* P > 0/05

0/292
0/722

0/505
0/526

*

0/014

**

0/000

*

0/047

**

**

**

0/000
0/000
0/000

** P > 0/01

ثطاي ههبلؼِ سْن ي ک ي ب چٌ س هتـي ط هس تول زض

ضگطسيَى ه يض َز .زض تحوي ن حبض ط ث ِ هٌظ َض

پيصثيٌ ي هي عاى تـيي طات هتـي ط ٍاثس تِ اظ ضٍش

ضٌبسبيي ػَاهل هؤثط ثط تطٍيح ثبظاضيبثي تر نه طؽ

ضگطسيَى چٌسگبًِ استلبزُ ضس .ضٍش گ بم ث ِ گ بم

ضٌبس ٌبهِزاض ،ث ب اس تلبزُ اظ ضٍش گ بم ث ِ گ بم،

يکي اظ ضيَُّبي ضگطسيَى چٌسگبً ِ اس ت ک ِ ث ب

هط رع گطزي س ک ِ چْ بض هتـي ط ٍاضز هؼبزل ِ

هوبيس ِ تو بهي هتـيطّ بي هس تول ،هتـي طي ک ِ

گطزيسًس (خسٍل .)3

ثيطتطيي تأثيط ضا هيگصاضزٍ ،اضز هؼبهلِ
خسٍل  -3هطاحل هرتلق ٍضٍز هتـيطّبي هستول زض تحليل ضگطسيًَي
متغير مستقل

Beta

B

Sig

t

ػَاهل اختوبػي ()x1

0/184

0/504

7/871

0/000

ػَاهل ثبظاضيبثي ()x2

0/185

0/367

6/297

0/000

ػَاهل سيبستگصاضي ()x3

0/138

0/359

5/835

0/000

ػَاهل اهتػبزي ()x4

0/093

0/231

3/560

0/001

5/708

0/000

ػطؼ اظ هجسأ ()Constant

5/410
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اي ي  4هتـي ط تَاً بيي تجي يي  79زضغ س (=0/794

هتـيط ٍاثستِ  R=0/898هي ثبضس .اظ ث يي  4هتـي ط،

 )R2adjاظ تـييطات هتـيط تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ

( x1ػَاهل اختوبػي) ثيطتطيي س ْن ٍ ( x4ػَاه ل

ضٌبس ٌبهِزاض ضا زاضا ه يثبض ٌسّ .وچٌ يي ض طيت

اهتػ بزي) کوت طيي س ْن ضا زض ت طٍيح ثبظاضي بثي

ّوجستگي چٌسگبًِ ثيي هتـيطّبي هستول ه صکَض ٍ

سٍل .)4

نه

تر

طؽ ضٌبس

ٌبهِزاض زاضز (خ

خسٍل  –4ضطايت هتـيطّبي ٍاضزضسُ زض هؼبزلِ ضگطسيَى
R2

R2 adj

ػَاهل اختوبػي ()x1

0/722

0/521

0/514

74/096

ػَاهل ثبظاضيبثي ()x2

0/834

0/695

0/686

76/377

ػَاهل سيبستگصاضي ()x3

0/876

0/768

0/757

72/779

ػَاهل اهتػبزي ()x4

0/898

0/806

0/794

67/403

R

متغير مستقل

F

ثب تَخِ ثِ ضطايت خسٍل ثب هؼبزلِ ذط ضگطسيَى

ّ x2+0/138 x3+0/093 x4وچٌيي هؼبزل ِ ضگطس يَى

4گبم شکطضسُ ثط اسبس ضطايت استبًساضز ًطسُ ث ِ

كَم ثط اسبس ضطايت استبًساضز ضسُ ػجبضت است

غ َضت شي ل اس ت:

Y=5/410+0/184 x1+0/185

اظ:

Y=0/504 x1+0/367 x2+0/359 x3+0/231 x4

ثبظاضي بثي هحػ َ ت کط بٍضظي اظ ّعيٌ ِّ بي
ثطضس ي ػَاه ل اهتػ بزي تأثيطگ صاض ث ط ت طٍيح

كعايٌسُ اي اظ خولِ استبًساضز کطزى ٍ ثس تِ ثٌ سي ٍ

ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض ًطبى هيزّس زضآه س

ؿيطُ ثطذ َضزاض اس ت ،اًتظ بض ه يضٍز ک ِ اظ ي ک

هػطفکٌٌسُ ثط ذطيس هحػَل تأثيطگصاض ه يثبض س

ططف اظ تَليسکٌٌسُ ٍاهؼ ي هحػ َ ت کط بٍضظي

ثِ طَضي کِ هػطف کٌٌسگبى ثب زضآهس ثب تط حبضط

حوبي ت ٍ پط تيجبًي ض َز ٍ اظ ط طف زيگ ط

ّستٌس ثِ تٌبست هحػَل ثبکيليتّ ،عيٌ ِ ثيط تطي

هػطف کٌٌسُ ضا ًس جت ث ِ هحػ َ ت کط بٍضظي

پطزاذت ًوبيٌس ٍ هيعاى كطٍش ٍ ثبظاضيبثي هحػَل

تَليس ضسُ زض ثبظاض زض ضطايط ثْتط ٍ ضك بُ ث ب تطي

ًيع ثِ ّوبى ًسجت اكعايص هييبثس .ثحث هيوت ًي ع

ه طاض زّ سChien )2006( ،Yusuf (2011) .

زاضاي اّويت ثسيبضي است .زاضتي ً بم تد بضي اظ

& ،Koelkebeck et al. )2001( ،Huang

آى خْت حبئع اّويت اس ت ک ِ ػ الٍُ ث ط ايد بز

( ٍ Fikri )2008اکج طي ٍ ّوک بضاى ( )1387زض

ٍكبزاضي زض هط تطيبى ًس جت ث ِ هحػ َل ،ثبػ ث

تحويوبت ذَز ثِ ايي ًتيدِ ضسيسُاًس.

ايدبز توبيع ثب هحػَ ت ضهجب هيضَز .پس هيتَاى

ثطضس ي ػَاه ل اختو بػي تأثيطگ صاض ث ط ت طٍيح

گلت يک ًبم تدبضي ذَة ٍ هَي ،ػالٍُ ثط ايٌکِ

ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض ًطبى هيزّس ػَاه ل

هحػَل ضا هيضٌبس بًس ٍ خٌج ِّ بي هتو بيعش ضا

اختو بػي اظ ططي ن اضتو ب آگ بّي ٍ ثْج َز ضكت بض

آضکبض هيکٌس ،هيتَاًس ثط ثبظاضيبثي هحػ َل ت أثيط

تـصيِاي هطزم ،ضٌبسبًسى اضظش ؿصايي ترنه طؽ ٍ

ثسعايي زاضتِ ثبضسّ .وچٌيي ثب تَخِ ثِ ايٌکِ

ثْجَز كطٌّ گ هػ طف تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض زض
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اهؼ ِ ،ه يتَاًٌ س زض ت طٍيح ثبظاضي بثي تر نه طؽ

ًَسبًبت ضسيس هيو ت ث ب هيو تگ صاضي هٌهو ي،

ضٌبسٌبهِزاض ًوص ثسعايي ايلب ًوبيٌس.

پطزاذت يبضاًِّبي هطثَ ثِ ًْبزُّبي کط بٍضظي

اظ آًدب کِ هحػَ ت ثسٍى ثستِ ثٌ سي ي ب ث سٍى

ٍ ايدبز تؼبزل ي ب کٌت طل هو ساض ػطض ِ ٍ توبض ب،

ضٌبسٌبهِ تحت ّ يچ ًط بى ي ب ً بم تد بضي ه طاض

هيوت گصاضي ،حلظ يب تثجيت زضآهس تَليسکٌٌ سگبى،

ًساضًس ٍ هيتَاًٌس آلَزگيّبي ذبغي ضا ثِ ّو طاُ

حوبي ت اظ هػ طفکٌٌ سگبى ٍ ًي ع زذبل ت زض

زاضتِ ثبضٌس ،آگبّي هػطفکٌٌسگبى زض ذػ َظ

تدبضت هحػَ ت اظ ططين تٌظين ثبظاض زض خْ ت

هَاز ؿصايي هػطكي ٍ اّويت ٍ ضطٍضت هػ طف

تطٍيح ثبظاضيبثي ترنهطؽ ضٌبسٌبهِزاض ضطٍضي ث ِ

هحػَ ت سبلن ٍ زاضاي ضٌبس ٌبهِ ه يتَاً س ث ِ

ًظ ط ه يضس س .اه طٍظُ تجليـ بت ث ب ايد بز ح س

تـيي ط هػ طف ذطي ساضاى هٌد ط گ طزز ،ثٌ بثطايي

ٍكبزاضي زض هطتطيبى خع

يٌل ک ثبظاضي بثيّ بي

ثطگعاضي کالس ّبي آهَظضي ثطاي هػطفکٌٌسگبى

هَكن هحسَة هيض َزّ .وچٌ يي ثس تِثٌ سي اظ

هيتَاًس زض خْت تطٍيح ثبظاضيبثي هحػ َل ه ؤثط

هؤثطتطيي اثعاضّ بي ثبظاضي بثي ه يثبض س چ طا ک ِ

ٍاهغ گطززً .تبيح تحويوبت غبزهي ( ٍ )1387ض ن

ػالٍُ ثط ًگْ ساضي ٍ حلبظ ت اظ ک ب ث ِ هٌتو ل

آثبزي ٍ ثطينًژاز (ً )1386يع ثِ ايي ه َاضز اض بضُ

کطزى اطالػبت هحػَل کوک هيًوبيس .ث ب تَخ ِ

زاضز .ثب تَخِ ثِ تأثيط خيطُ ؿ صايي ٍ ً َع تـصي ِ

ثِ ايٌکِ ثستِ ثٌسيّبي خصاة ثطاي هػطفکٌٌ سُ

زض ضًگ ظضزُ ترنهطؽ ،تَخِ ث ِ ثْساض تي ث َزى

اّويت زاضز هيتَاى گل ت تَخ ِ ث ِ اي ي هس ئلِ

كطآيٌس تَليس ،کٌت طل خي طُ ؿ صايي اظ لح بک ً َع

ثبػث خصة هطتطي ٍ كطٍش ثيطتط هحػَل هي-

خيطُ ٍ کٌتطل ضسيس ثط ضٍي ثْساضتي ثَزى خي طُ

ضًَس کِ زض ًْبيت سَزآٍضي هحػَل ضا ثِ ّوطاُ

ؿصايي ضطٍضي ثِ ًظط هيضسس .ايي هَاضز ثب ًت بيح

ذَاّس زاضت .زضخ ِثٌ سي هحػ َل ًي ع ً َػي

تحويوبت ( ،Koelkebeck et al. )2001حس يٌي

استبًساضز کطزى هحػَل اس ت ث ِ ط َضي ک ِ ث ب

ٍ ّوک بضاى ( ٍ )1388غ جَضي ( )1379ههبثو ت

اك عايص کيلي ت هحػ َل ٍ ايد بز ضهبث ت ث يي

زاضز .اخ طاي سيبس ت ضهبث ت ث ِ تط َين ثر ص

تَليسکٌٌسگبى ،ثِ ثبظاضيبثي هحػَل کوک هيکٌ س.

ذػَغي ثِ هطبضکت زض ثبظاضيبثي کو ک ض بيبًي

اًتربة کبًبلّبي تَظيغ (كطٍضگبُّبي ظًدي طُاي

هيکٌس ث ِ ط َضي ک ِ ث ب ايد بز ضهبث ت زض ث بظاض

هث ل ض ْطًٍس ،ضك بُ ،ثبظاضّ بي هي َُ ٍ ت طُ ث بض

هحػَ ت کطبٍضظي هيتَاى ثبػث اكعايص ثْطُ-

ضْطزاضي تْطاى ،هـبظُّبي سهح ضْط ٍ ؿي طُ) اظ

ثطزاضي هحػَ ت ض س .اظ آًد ب ک ِ ٍخ َز ي ک

زيگط هَاضزي است کِ ثبيس هَضز تَخِ هطاض گي طز.

ث بظاض ضه بثتي کبضآه س زض ثبظاضي بثي هحػ َ ت

)Chien )2006( ، Malaga (2011

Huang

کط بٍضظي س ْن ٍي ژُاي زاضز ،اخ طاي سيبس ت

&Koelkebeck )2001( ،Bell et al. )2001(،

ضهبثتي ثيي تَليسکٌٌسگبى هيتَاًس ث ِ زاز ٍ س تس ٍ

 ،Fikri )2008( ،et al.تَسلي ( ،)1390يبزآٍض ٍ

ثبظاضيبثي ثْتط هحػَ ت کطبٍضظي کوک ض بيبًي

ّوک بضاى ( ،)1389غ بزهي ( ،)1387اکج طي ٍ

ًوبي سّ .وچٌ يي توَي ت اًدو ي تر نه طؽ

ّوکبضاى ( ،)1387پيطبى ( ٍ )1390ض ن آث بزي ٍ

ضٌبس ٌبهِزاض ،كؼ بل ًو َزى ثر ص ذػَغ ي اظ

ثطينًژاز ( )1386زض تحويوبت ذَز اي ي ه َاضز ضا

ططين هطبضکت ٍ ّوکبضي كيهبثيي ،خل َگيطي اظ

هَضز تأييس هطاض زازُاًس.

23

ضناسايي عوامل مؤثر بر ترويج بازاريابي تخممرغ ضناسنامهدار

 ث ب تَخ ِ ث ِ ًو ص ثس تِثٌ سي زض هؼطك ي ً بم -ثِ هٌظَض اضتوب آگ بّي ٍ ثْج َز ضكت بض تـصي ِاي

هحػ َل ٍ اّوي ت ثس تِثٌ سي ٍ زضخ ِثٌ سي

هطزم ٍ زض ًتيدِ ثْجَز كطٌّ گ هػ طف تر نه طؽ

هحػَ ت کطبٍضظي ،پيطٌْبز هيضَز ت ساثيطي زض

ضٌبس ٌبهِزاض ،پيط ٌْبز ه يض َز س بظهبىّ ب ٍ

خْت تطَين سطهبيِگ صاضاى اي ي ثر ص ث ب اضائ ِ

اضگبىّبي هطتجط ثِ ط َض كؼ بل ث ب س تبز کط َضي

تسْيالت ثلٌسهست ثِ هتوبضيبى زض ًظط گطكتِ ضَز.

تطٍيح هػطف ترنهطؽ زض چبح ٍ تَظيغ ثطٍض َض

 -تطَين ثرص ذػَغي ثِ هطبضکت زض ثبظاضيبثي

ٍ ًططيبت تطٍيدي ّوکبضي هستوط زاضتِ ثبضٌس.

زض خْ ت پط تيجبًي اظ تَليسکٌٌ سگبى زض ضاس تبي

 -ػسم آگبّي هػ طفکٌٌ سگبى ثبػ ث ض سُ آىّ ب

استلبزُ اظ ضٍشّبي ًَيي زض ػطغِ تَليس هحػَل

هؼو َ تر نه طؽ ضٌبس ٌبهِزاض ضا ي ک هحػ َل

 -ثب تَخِ ثِ ايٌکِ هيوت ،ػبه ل اهتػ بزي تؼي يي-

كبًتعي ثساًٌ سّ .وچٌ يي ض ْطًٍساى ثبي س ثپصيطً س

کٌٌسُاي خْت ثبظاضيبثي هحػَل هيثبض س ،زٍل ت

اك عايص هيو ت ک ب (ه بظاز پطزاذ ت) ث طاي

ًيع ثب اثعاضّبي حوبيتي ذَز زض ايي ظهيٌِ هيتَاً س

هحػَ ت ضٌبسٌبهِزاض ثِ چِ زلي ل اس ت .اظ اي ي

ثسيبض هؤثط ٍاهغ گطزز .ثٌبثطايي پيطٌْبز هيض َز ث ِ

ضٍ پيطٌْبز هيض َز ػ الٍُ ث ط تجليـ بت اظ ططي ن

هٌظَض ايدبز اًگيعُّبي تَلي سي ثيط تط ،زٍل ت ث ب

ضسبًِّبي هليًْ ،بزّبي ػوَهي هثل س بظهبىّ ب ٍ

تٌظين ثبظاض هحػَ ت کط بٍضظي اظ ططي ن تثجي ت

ازاضات زٍلتي ٍاضز کبضضسُ ٍ ثِ تجليؾ ثپطزاظًس.

هيوتّ ب زض ط َل س بل اظ تَليسکٌٌ سگبى حوبي ت
ًوبيس.
 .4تَسلي ،س .)1390( .ثبظاضيبثي ظػلطاى

 .1اکجطي ،م ،.ثبثب اکجطي ،م ،.كربضظازُ ،س .ا ،.س .ا.

تکٌيکّبي ثبظاضيبثي .اًدوي هٌْسسي کيليت

ايطٍاًي ،.ُ ،ػلن ثيگي ،اً ٍ .بهساض ،ض.)1387( .

غٌؼت ؿصاي هبظًسضاى .هبثل زستطس زض:

ثطضسي ًگطش کبضضٌبسبى کطبٍضظي زض هَضز

http://qcmmazand.com/modules/smartsec
tion/item.php?itemid=881

هؤللِّبي هؤثط زض هػطف هحػَ ت اضگبًيک
کطبٍضظي .هدلِ کطبٍضظي .ضوبضُ .2غلحِ .13
 .۲ثي ًبم .)1389( .ثستِثٌسي هَاز ثْساضتي .هبثل
زستطس زض:

 .5حسيٌي ،س .م ،.ػبثسيٌي ،م .ض ٍ ،.ػسگطي ،م.
( .)1388هوبيسِ تأثيط ضٍشّبي هرتلق ثبظاضيبثي

ضٍي کيليت ترنهطؽ زض ضْط تْطاى .كػلٌبهِ
ظيستضٌبسي ضيل آهبيص .سبل زٍم .ضوبضُ .1

?http://www.sepehrhamid.com/index.php
=option=com_content&view=article&id
70:1389-01-21-17-00-12&catid=1:latestnews&Itemid=50

 .6ضنآثبزي ،م .ع ٍ .ثطينًژاز .)1386( .ٍ ،ططاحي

 .3پيطبى ،ع .)1390( .ضٌبسبيي ضيَُ ّبي ًَيي

الگَي ثبظاضيبثي هحػَ ت کطبٍضظي زض ضجکِ

ثبظاضيبثي هحػَ ت کطبٍضظي .هبثل زستطس زض:

تؼبًٍيّبي ضٍستبيي ٍ کطبٍضظي ايطاى .ضطويي

http://benahayat.bloglor.com/post1977.ht
ml

کٌلطاًس اهتػبز کطبٍضظي ايطاى .زاًطگبُ كطزٍسي

غلحبت 56-45
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