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 چکیذٌ

ای تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي ی همایؿِتطضؾٍ ّسف ایي پػٍّف، هؽالؼِ 

ایي  زض. اؾتپصیطفتِ قسُ زض تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى تَلیسی ّای قطوت هسیطاى ایطاًی

ٍ ّوچٌیي افعایف ویفیت ٍ ًَآٍضی تِ ػٌَاى  واّف تْای توام قسُ ٍ ظهاى تَلیس ،پػٍّف

ؾاذتِ ّای پػٍّف اظ پطؾكٌاهِ هحمكآٍضی زازٍُ تطای خوغ لحاؾمیت ػَاهل اصلی هَف

ّا اظ خْت آظهَى فطظیٍِ تطضؾی پطؾكٌاهِ زضیافتی  91، تؼساز ضاؾتازض ایي . اؾتاؾتفازُ قسُ 

ّا تا تَخِ تِ ًطهال ًثَزى تَظیغ زازُ« وطٍؾىال ٍالیؽ»ٍ « هي ٍیتٌی»ّای ًاپاضاهتطیه آظهَى

هیعاى تَخِ تِ % 90وِ زض ؾؽح اؼویٌاى زّس ّای پػٍّف ًكاى هیافتِی. اؾتفازُ قسُ اؾت

واّف تْای توام قسُ، واّف ظهاى تَلیس ٍ ػَاهل اصلی هَفمیت زض ول تیي هسیطاى تا ؾٌیي 

تَخِ تِ ػَاهل اصلی زاض تیي ؾایط ًتایح حاوی اظ ًثَز تفاٍت هؼٌی. هرتلف، هتفاٍت اؾت

 .حؿة خٌؿیت، ؾؽح تحصیالت ٍ ؾَاتك هسیطیتی اؾتهَفمیت زض تیي هسیطاى ایطاًی تط 
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، واّف تْای توام قسُ تَلیس، واّف ظهاى تَلیس، ػَاهل اصلی هَفمیت: َای کلیذیياصٌ

 .افعایف ویفیت ٍ افعایف ًَآٍضی

 

 

 مقذمٍ. 1

ّا ذَاؾتاض تْثوَز ػولىوطز اؾوت، اصوؽالحا      تِ ػَاهلی وِ هكتطی ّوَاضُ زض ضاتؽِ تا آى

ایي ػَاهل زض ًْایت ضظایت هكتطی ضا تِ زًثوال ذَاٌّوس   . قَز گفتِ هی 1َفمیتػَاهلی اصلی ه

ِ  ،اهطٍظُ ػَاهل اصلی هَفمیوت  .[9]زاقت  ایوي توطووع توط    . ّوای هصوطف وٌٌوسُ اؾوت     ذَاؾوت

ُ    ضظایتوٌسی هكتطی ٍ تغییط خْت اظ ؾوت هؼیاضّای هالی ٍ هثتٌی تط ّوای   ؾَز توِ ؾوَی اًوساظ

هواى اضاهوِ ٍ اًدوام ذوسهات تاػوو تَخوَز آهوسى تغییطاتوی زض         ػولىطز غیطهالی ًظیط ویفیت، ظ

زض تویي ػوَاهلی   . ؾاظهاًسّی هسیطیت تِ هٌظَض پاؾرسّی تِ تغییطات زض تاظاض ٍ تَلیس قسُ اؾت

چْواض ػاهول تْوای تووام قوسُ       ؛وِ اصؽالحا  تِ ػَاهول اصولی ٍ یوا ولیوسی هَفمیوت هكوَْضًس      

لِ ضا توِ  یوي هؿو   قوىل ظیوط ا  . ای تطذَضزاضًوس ُ ، ویفیت، ظهاى ٍ ًَآٍضی اظ اّویت ٍیوػ (ّعیٌِ)

 .زّس ذَتی ًكاى هی

 تمزکش تز رضایت مطتزی: 1ضکل 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Critical Success Factors (CSF) 

ػَاهل اصلی هَفمیت 

ظهاى  -تْای توام قسُ

 ًَآٍضی -ویفیت

 تْثَز هؿتوط

ضظایت 

هكتطی زض 

تدعیِ ٍ تحلیل واهل  اٍلَیت

 ظًدیطُ اضظـ

تفَیط اذتیاض 

 تِ واضهٌساى
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SOURCE: COLINDRURY, MANAGEMENT AND COST 

ACCOUNTING, THOMSON LEARNING, LONDON, 2008. 

اظ  ّا تایسؾاظهاى ،وٌس وِ خْت توطوع تط ضظایت هكتطی ّوچٌیي تیاى هی 1قىل 

قاهل تْثَز هؿتوط، تفَیط اذتیاض تِ ایي قیَُ . هسیطیت اؾتفازُ ًوایسّای خسیس  قیَُ

 .[8] قَز واضهٌساى ٍ تدعیِ ٍ تحلیل واهل ظًدیطُ اضظـ هی

ّا ٍ هؤؾؿات تَلیسی ٍ ذسهاتی زض تاظاض ضلاتتی قسیس خْاًی تِ حیات التصازی ؾاظهاى

ّایی ضا  ایداز ٍ ًگْساضی هٌاتغ یازقسُ، ّعیٌِ. ؾتاؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ زض زؾتطؼ ٍاتؿتِ ا

ّعیٌِ توام قسُ ٍاحس هحصَل هت ثط اظ ًحَ تىاضگیطی تیي هٌاتغ . وٌس تطای ؾاظهاى ایداز هی

ّای ذَز ضا تِ حسالل هوىي تطؾاًس ٍ تِ  ّط قطوت تَلیسی یا ذسهاتی وِ تتَاًس ّعیٌِ. اؾت

ضا زض توام اضواى ؾاظهاى ذَز ایداز وٌس یا حاقیِ ؾَز  تیاًی زیگط تَاًایی اؾتفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ

ّای فطٍـ ذَز ضا تا حفؿ حاقیِ  تط تِ زؾت ذَاّس آٍضز ٍ یا لازض ذَاّس تَز وِ لیوتتیف

 .افعایف لسضت هحصَل زض تاظاض اؾتهؼٌای اًتراب زٍم، . ؾَز لثلی واّف زّس

ٍ زض آهسّای تاال زض وَتاُ  ّای تْثَز ویفیت اغلة هٌتح تِ پؽ اًساظّای اؾاؾی تطًاهِ

. قَز ػالٍُ تط ایي، تْثَز ویفیت قاهل هٌافغ ػولىطز تلٌس هست قطوت ًیع هی. قَزهست هی

تط، افعایف ّای آتی پاییي تطای هثال، توطوع تطویفیت تِ صَضت واضقٌاؾاًِ هٌدط تِ ّعیٌِ

تط ظ ویفیت تیفتطذی اٍلات هٌافغ ًاقی ا. قَز تط هیضظایت هكتطی ٍ زض آهسی آتی تیف

تط، اگط ضلثا ویفیت ضا تْثَز تركٌس ٍ قَز ًِ تاػو وؿة زض آهس تیف تاػو حفؿ هٌافغ هی

قطوت تَْز ویفیت ضا تِ واض ًگیطز، یه واّف هْن زض ؾْن اظ تاظاض، زض آهس ٍ هٌافغ ضا 

 .[9] تحول ذَاّس وطز 

رگَیی ؾوطیغ توِ   ّا زض خؿتدَی ایي ّؿتٌس وِ ضظایت هكوتطی ضا اظ ؼطیوك پاؾو   ؾاظهاى

ًیاظّای هكتطی، اؼویٌواى صوس زض صوس اظ اضاهوِ توِ هَلوغ ٍ وواّف ظهواى توطای تَؾوؼِ ٍ اضاهوِ            
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ّای حؿاتساضی هسیطیت تاویوس ظیوازی توط    تِ ایي زلیل، ؾیؿتن. هحصَالت تِ تاظاض افعایف زٌّس

 اًساظُ ٍ هؼیاضّای هثتٌی تط ظهاى زاضًوس ووِ زض حوال حاظوط یوه هتغیوط هْون ضلواتتی هحؿوَب         

 .[8] قَز  هی

توطای  . تاقوس  ًكواى زازُ قوسُ اؾوت هطتوَغ توِ ًوَآٍضی هوی        1آذطیي ػاهل وِ زض قىل 

ّا تایس یه خطیاى هؿتوط اظ ذوسهات ٍ هحصوَالت خسیوس ضا تَؾوؼِ زٌّوس ٍ      هَفمیت، قطوت

 .لاتلیت لثَل تغییطات هكتطی ضا زاقتِ تاقٌس

ًوَآٍضی  . تاثیط گوصاض تاقوس   ّا تَاًس تطهحصَالت، فطآیٌسّا، ذسهت یا ؾیؿتن ًَآٍضی هی

تَاًس تَؾؼِ ذوسهات   ایي ًَع ًَآٍضی هی. ذسهات زلیما  تِ اًساظُ ًَآٍضی هحصَل اّویت زاضز

ًَآٍضی تایس تِ . تاقس( اظ لثیل ًطم افعاض)ّای ذَب یا تَؾؼِ اتعاض تىٌَلَغی  هَخَز تا اضاهِ ایسُ

ّوایی ّؿوتٌس ووِ اظ    ای هَفك آىّ ًَآٍضی. ذلك اضظـ ووه وٌس تا اظ ؾَی تاظاض پصیطفتِ قَز

 .هكتطیاى ػاهل افعایف اضظـ تاقٌس ًظط

ِ )لصا تا تَخِ توِ اّویوت تْوای تووام قوسُ       ، ویفیوت، ظهواى ٍ ًوَآٍضی زض افوعایف     (ّعیٌو

ای تَخوِ توِ ػَاهول اصولی هَفمیوت زض تویي       ی همایؿِتطضؾضظایت هكتطیاى، زض ایي پػٍّف تِ 

ِ هسیطاى ایطاًی قطوت قوسُ زض توَضؼ اٍضاق تْوازاض تْوطاى پطزاذتوِ قوسُ        ّای تَلیسی پصیطفتو

 .اؾت

 

 مثاوي وظزی ي پیطیىٍ پضيَص. 2

ػَاهل تْوای تووام قوسُ، ویفیوت، ظهواى ٍ      ( 2008)ٍ زضٍضی ( 2002)ٍ ّوىاضاى  1تلَچط 

ًَآٍضی ضا تِ ػٌَاى ػَاهلی اصلی هَفمیت هؽطح ًوَزًس ٍ ایي هَاضز ضا الظهوِ وؿوة ضظوایت    

 .[8ٍ  5]  اًس ما ٍ هَفمیت یه قطوت زاًؿتِِ زٍام، تهكتطی ٍ زض ًتیدِ الظه

                                           
1
 Blocher 



5 

 

ووِ یوه تغییوط اؾاؾوی زض هحویػ تدواضی، افوعایف         ًوس هؼتمس( 2002)ٍ ّوىاضاى تلَچط 

زض ًتیدِ ایي تغییط، چطذوِ ػووط   . تَلؼات هكتطی زض ضاتؽِ تا ویفیت ٍ واضوطز هحصَالت اؾت

یسی ضا توا حوساوثط ؾوطػت    ّا، هحصَالت خستط قسُ اؾت تِ ؼَضی وِ قطوت هحصَل وَتاُ

زض . قوَز وٌٌس ٍ تِ هَخة ایي هَضز تط قسّت ضلاتت ًیع ّوِ ضٍظُ افوعٍزُ هوی   هوىي تطضؾی هی

ّوای  ّای گصقتِ هؤؾؿات ًَػا  اظ ؼطیك توطوع، تٌْا تط تؼساز ووی اظ  هحصَالت تا قوىل ؾال

زض حوالی ووِ   . َزًوس هحسٍز قسُ ٍ تا تَلیس زض تلٌسهست، تْای پاییي ٍ حدن تاالی تَلیس هَفك ت

ایدواز اضظـ توطای   . وٌٌس فطایٌسّای خسیس تداضی، تدای ایي هَضز تطضظایت هكتطی توطوع هی

تغییطات هكتطی تَخِ هسیطیت ضا اظ تَلیس تا تْای وون زض هموازیط توعضي توِ ویفیوت ذوسهات،       

ُ   زّی تِ توایالت هكتطی تطای قىلؾطػت زض اضاهِ ٍ تَاًایی زض پاؾد  ّای ذوال خلوة ووطز

 .[5]  اؾت

ًیووع زض تحمیووك ذووَز زض ضاتؽووِ تووا قٌاؾووایی ػَاهوول هَفمیووت زض صووٌایغ  ( 2003) 1ٍیىووی

  وَچه زض آفطیما خٌَتی تِ ػَاهل ؾوؽَح ویفیوت ٍ ذوسهات توِ هكوتطی اقواضُ ًووَزُ اؾوت        

[11]. 

ّووای حؿوواتساضاى زضتوواضُ زیووسگاُ( 2008) 2ًتووایح پووػٍّف اًدوووي حؿوواتساضی هووسیطیت

صلی هَفمیت حاوی اظ آى اؾت وِ زض ؾِ ؾوال اذیوط، ػَاهول اصولی     هسیطیت ًؿثت تِ ػَاهل ا

ّوای التصوازی ٍ هوالی،    ضیعی ضاّثطزی تلٌسهست، تدعیِ ٍ تحلیلتطًاهِّا قاهل هَفمیت قطوت

ِ  ّوا ٍ ًظوام  ؾَزآٍضی تَلیس ٍ تَخِ تِ ضظایت هكتطی، ػولیات ای ٍ تْثوَز فطایٌوسّا   ّوای ضایاًو

 .تَزُ اؾت

                                           
1
 Vicky 

2
 Institution of Management Accountants (IMA) 
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ّوای  لثیل تؼطیف زلیك، ضٍقوي ٍ توِ هَلوغ هحصوَل، پوػٍّف      ػَاهلی اظ( 2009) 1وَپط

ّای هسیطیتی هحصَل خسیس ٍ تؼطیف اؾتاًساضزّای ػولىطز هوَضز اًتظواض   اضاهِ آهَظـ وافی،

 .[7]  زاًسؼِ هحصَل هیؾضا ػَاهل اصلی هَفمیت تطای تَ

 

تط ایي تاٍضًس ووِ زض حطووت حطفوِ حؿواتساضی هوسیطیت توِ       ( 2010)ٍ ّوىاضاى  2ؾیگل

طیت ّعیٌوِ ٍ  ّای ضاّثوطزی، ػاهول هْون، افوعایف اّویوت اؼالػوات هوسی       ؾَی تدعیِ ٍ تحلیل

 .[10] اؼالػات غیطهالی اؾت 

ّوا زض هیوعاى   تط ایي ػمیسُ ّؿتٌس وِ زضن هسیطاى ؾاظهاى( 2011)ٍ ّوىاضاى  3تَضوطت

اى هوؤثط  ّای وٌتطلی حؿاتساضی هسیطیت ٍ هتؼالة آى، ت ثیط تط ػولىطز ؾاظهتِ واضگیطی ضٍـ

   .[6]  اؾت

ایي ًتیدِ حاصل قسُ وِ گعاضقات   صَضت گطفتِ( 1384)زض تحمیمی وِ تَؾػ اًگَتی 

وٌس ٍ اظ اًؼىاؼ ؾایط هَاضز ًظیوط ظهواى، ویفیوت،     حؿاتساضی هسیطیت تٌْا ّعیٌِ ضا هٌؼىؽ هی

 .[1]  ًَآٍضی ٍ ضظایت هكتطی ػاخع اؾت

ّوا توِ   گیطیًؿثت زٍپاًت زض تصوین تا ّسف تطضؾی هؤثط تَزى( 1389)ٍزیؼی ٍ تركی 

تیٌی ؾوَزآٍضی آتوی   زاضی تا پیفایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ ایي ًؿثت زض صٌایغ هرتلف ضاتؽِ هؼٌی

 .[4] ّا ًساقتِ اؾتقطوت

تِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ زاًكدَیاى حؿاتساضی زض زٍ ؾؽح فطزی ( 1390)ضٍیایی ٍ تیات 

گیوطی زض  ؿوتٌس ٍلوی تویي اًگیوعـ اذاللوی ٍ تصووین      ٍ ؾاظهاًی زاضای ضفتاض اذاللی هكاتْی ّ

 .[2] زاضی هكاّسُ ًگطزیسهَلؼیت فطزی ضاتؽِ هؼٌی

 

                                           
1
 Cooper 

2
 Siegel 

3
 Burkert 
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 َای پضيَصفزضیٍ. 3

 .هتفاٍت اؾت ،تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى ظى ٍ هطز. 1

تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾؽَح تحصیالت هرتلف، هتفاٍت . 2

 .اؾت

 .تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾٌیي هرتلف، هتفاٍت اؾت. 3

 .تَخِ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت زض تیي هسیطاى تا ؾَاتك هسیطیتی هرتلف هتفاٍت اؾت. 4

 

 پضيَص ضىاسيريش. 4

ضٍـ تَصیفی تِ هٌظَض . پیوایكی اؾتفازُ قسُ اؾت-زض ایي تحمیك اظ ضٍـ تَصیفی

ٌی ٍ زلیك ٍلایغ ٍ ذصَصیات خاهؼِ هَضز ًظط ٍ اؼالع اظ الساهاتی وِ تَظیح ؾیؿتواتیه، ػی

گیطی اظ تدطتیات  اًس ٍ تْطُ ّای هكاتِ اًدام زازُ ؾایطیي زض هؿاهل ٍ هَظَػات یا زض هَلؼیت

 .گیطزهیّای آیٌسُ هَضز اؾتفازُ لطاض  ّا ٍ تسٍیي ؼطح گیطی ّا زض تصوین ى آ

 

 جامؼٍ ي ومًوٍ آماری. 5

پصیطفتِ قسُ تَضؼ اٍضاق تْازاض  یّای تَلیسولیِ قطوت ،اضی ایي پػٍّفخاهؼِ آه

زض ایي پػٍّف، اظ فطهَل وَوطاى تطای تؼییي ًوًَِ آهاضی اظ  .تاقس هی 1390تْطاى زض ؾال 

زض  ٍاؾتفازُ  1390قطوت تَلیسی پصیطفتِ قسُ تَضؼ اٍضاق تْازاض تْطاى زض ؾال  221تؼساز 

ؾپؽ  .قطوت گطزیس وِ تِ صَضت تصازفی ؾازُ اًتراب قسًس 79ًْایت حدن ًوًَِ آهاضی، 

ؾؤال ػوَهی  4ؾؤال ترصصی ٍ  28پطؾكٌاهِ حاٍی  3تطای ّط قطوت زض ًوًَِ آهاضی 

پطؾكٌاهِ زضیافت ٍ ًتایح آى تدعیِ ٍ تحلیل  91اضؾال وِ زض ًْایت تؼساز ( قٌاذتیخوؼیت)

 .قسُ اؾت

  

 َای پضيَصتجشیٍ ي تحلیل دادٌ. 6
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 وامٍي پایایي پزسص( اػتثار)تزرسي ريایي  .6-1

تِ ایي  ؛گیطی تطضؾی گطزیس پایایی اتعاض اًساظٍُ  (اػتثاض) ضٍاییپػٍّف، اتتسا  زض ایي

ًاهِ تا ًظط اؾاتیس ٍ صاحثٌظطاى زض چٌسیي هطحلِ اصالح ٍ ًْایی  ّای پطؾفتطتیة وِ ؾؤال

ًتایح آلفای وطًٍثاخ  .الظم تطذَضزاض اؾت ًاهِ اظ اػتثاض هحتَاییّای پطؾفتٌاتطایي، ؾؤال. قس

 یي آظهَى حاویدِ ایًت .اضاهِ قسُ اؾت 1زض خسٍل ت یهَفم یػَاهل اصلؾٌدف پایایی تطای 

ت یهَفم یؾٌدف ػَاهل اصل یًاهِ هحمك ؾاذتِ تطاپطؾف یتاال ییایٌاى ٍ پایت اؼویاظ لاتل

 .اؾت

 

 وتایج آلفای کزيوثاخ: 1جذيل 
 مقًلٍ

 مؼیارَا

 تیمًفق ياصل ػًامل

 28 َاتؼذاد سًال

 955/0 آلفای کزيوثاخ

 

 آمار تًصیفيتزرسي . 6-2

ّای ّای ػوَهی ٍ ؾؤالپػٍّف زض زٍ ترف ؾؤال یّاؾَال یتَصیف یّاآهاضُ

 .قَز ترصصی تكطیح هی

 زٌّسگاى ّای فطزی پاؾد ؾؤال ػوَهی هطتثػ تا ٍیػگی 4ًاهِ زض ترف اٍل پطؾف

ًتایح تسؾت . هؽطح قسُ اؾت یتیطیٍ ؾَاتك هس تحصیالت ؾؽحؿیت، خٌؾي، قاهل  (طاىیهس)

زض  یتیطیؾَاتك هسٍ  خٌؿیت، ؾؽح تحصیالتؾي، َغ تهط یّاآهسُ اظ تحلیل تَصیفی ؾؤال

 .هٌؼىؽ قسُ اؾت 2خسٍل 
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ًفط اظ  91زّس اظ تیي  ّای ػوَهی ًكاى هیًتایح تسؾت آهسُ اظ تحلیل تَصیفی ؾؤال

ٍ هاتمی ضا ظًاى تكىیل  زضصس ضا هطزاى 6/95ًفط هؼازل  87ًاهِ، طؾفتِ پ ُزٌّس پاؾدطاى یهس

 .ّؿتٌس یواضقٌاؾ زاضای هسضن آًاىزضصس  33حسٍز زٌّس ٍ  هی

زضصس آًاى  4/48زّس وِ تالغ تط یًكاى هع یًزٌّسگاى پاؾد یتیطیؾَاتك هسؾي ٍ  یتطضؾ

ؾال ؾاتمِ  20 یتاال سُزٌّطاى پاؾدیهسزضصس  33حسٍز ٍ  تَزُ ؾال 55تا  46ؾي  یزاضا

 .اًسزاقتِ یتیطیهس

 

 وامٍاطالػات ػمًمي پزسص: 2 جذيل

 درصذ فزاياوي ضزح سؤال ردیف

 خٌؿیت 1

 هطز

 ظى

87 

4 

6/95 

4/4 

 100 91 خوغ

2 
ؾؽح 

 تحصیالت

 تطيییٍ پا پلنیفَق ز

 یواضقٌاؾ

 اضقس یواضقٌاؾ

 یزوتط

6 

51 

30 

4 

6/6 

56 

33 

4/4 

 100 91 خوغ

 ؾي 3

 ؾال 35 طیظ

 ؾال 45تا  35ي یت

 ؾال 55تا  46ي یت

 ؾال 55 یتاال

11 

23 

44 

13 

1/12 

3/25 

4/48 

3/14 

 100 91 خوغ
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4 
ؾَاتك 

 یتیطیهس

 ؾال 5ووتط اظ 

 ؾال 10تا  5ي یت

 ؾال 20تا  11ي یت

 ؾال 20 یتاال

7 

26 

28 

30 

7/7 

6/28 

8/30 

33 

 100 91 خوغ

 

 یىیتوام قسُ هحصَالت تِ ػٌَاى  یواّف تْا تَخِ تِّای ّای تَصیفی ؾؤال آهاضُ

 ّایالؤّا تطای ؾ زّس وِ هیاًگیي پاؾد ، ًكاى هی3، هٌسضج زض خسٍل تیهَفم یاظ ػَاهل اصل

 .اؾت 63/4 یؼٌی( 3)تط اظ هیاًگیي ؼیف فیت ي همَلِیا

اًِ یهمساض ه ،ّا ضا تِ تطتیة صؼَزی هطتة وٌین اگط زازُوِ زّس  آهاضُ هیاًِ ًكاى هی

 ي همَلِیاّای ؤالؾتطای ( ازیظ یلیذ)  ٌِیگع ا ی 5ٍ ػسز  (ازیظ)یا گعیٌِ  4ػسز  ٍؾػ( 71/4)

زّس  ًیع ًكاى هی( 86/4)همساض آهاضُ ًوا . اؾت( ازیظ یلیذ)ٌِ یتط تِ ؾوت گعفیل تیٍ تا توا

ط تط اظ ؾایتیفاز یظ یلیذٌِ یگعتوام قسُ هحصَالت  یتَخِ تِ واّف تْاّای وِ تطای ؾؤال

 . ّا اًتراب قسُ اؾت گعیٌِ

ّطچِ اًحطاف هؼیاض . زّس زؾت آهسُ ضا ًكاى هیِ ّا ًیع زلت ًتایح ت اًحطاف هؼیاض زازُ

 50/0ي همَلِ یااض یاًحطاف هؼ .تط اؾتّای اًدام قسُ تیف گیطی تط تاقس، زلت اًساظُ ّا ون زازُ

 .اؾت

 

 تمام ضذٌ محصًالت یتًجٍ تٍ کاَص تُا َایَای تًصیفي سؤال آمارٌ :3 جذيل

 ّاآهاضُ

 63/4 هیاًگیي

 71/4 هیاًِ

 86/4 ًوا
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 50/0 اًحطاف هؼیاض

 

اظ گط یز یىیهحصَالت تِ ػٌَاى  تیفیف ویافعاّای تَخِ تِ ّای تَصیفی ؾؤال آهاضُ

ّای ّا تطای ؾؤال زّس وِ هیاًگیي پاؾد ، ًكاى هی4ت، هٌسضج زض خسٍل یهَفم یػَاهل اصل

 .اؾت 64/3یؼٌی ( 3)تط اظ هیاًگیي ؼیف ي همَلِ تیفیا

 4ٍ ػسز ( هتَؾػ)یا گعیٌِ  3ٍؾػ ػسز ( 83/3)همساض هیاًِ  وِزّس  آهاضُ هیاًِ ًكاى هی

همساض . اؾت( ازیظ)تط تِ ؾوت گعیٌِ ي همَلِ ٍ تا توایل تیفیّای اتطای ؾؤال( ازیظ)یا  گعیٌِ  

هحصَالت گعیٌِ ت یفیف ویافعاّای تَخِ تِ زّس وِ تطای ؾؤال ًیع ًكاى هی( 86/3)آهاضُ ًوا 

 .اؾت 54/0ي همَلِ یاًحطاف هؼیاض ا. ّا اًتراب قسُ اؾت تط اظ ؾایط گعیٌِاز تیفیظ

 

 محصًالتت یفیص کیافشاتًجٍ تٍ  َایَای تًصیفي سؤال آمارٌ :4 جذيل

 ّاآهاضُ

 64/3 هیاًگیي

 83/3 هیاًِ

 86/3 ًوا

 54/0 اًحطاف هؼیاض

 

س ٍ ػطظِ هحصَالت تِ ػٌَاى یّای تَخِ تِ واّف ظهاى تَلای تَصیفی ؾؤالّ آهاضُ

ّا  زّس وِ هیاًگیي پاؾد ، ًكاى هی5ت، هٌسضج زض خسٍل یهَفم یگط اظ ػَاهل اصلیز یىی

 .اؾت 002/4یؼٌی ( 3)تط اظ هیاًگیي ؼیف ي همَلِ تیفیّای اتطای ؾؤال

 ای 5ٍ ػسز ( ازیظ)یا گعیٌِ  4ٍؾػ ػسز ( 14/4)زّس وِ همساض هیاًِ  آهاضُ هیاًِ ًكاى هی

. اؾت( ازیظ)تط تِ ؾوت گعیٌِ ي همَلِ ٍ تا توایل تیفیّای اتطای ؾؤال( ازیظ یلیذ)گعیٌِ  

س ٍ ػطظِ یواّف ظهاى تَلّای تَخِ تِ زّس وِ تطای ؾؤال ًیع ًكاى هی( 29/4)همساض آهاضُ ًوا 
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ي همَلِ یاًحطاف هؼیاض ا. ًتراب قسُ اؾتّا ا تط اظ ؾایط گعیٌِاز تیفیهحصَالت گعیٌِ ظ

 .اؾت 49/0

 

 

 
 محصًالتذ ي ػزضٍ یکاَص سمان تًلتًجٍ تٍ  َایَای تًصیفي سؤال آمارٌ :5 جذيل

 ّاآهاضُ

 002/4 هیاًگیي

 14/4 هیاًِ

 29/4 ًوا

 49/0 اًحطاف هؼیاض

 

 یىیٌَاى هحصَالت تِ ػ زض یف ًَآٍضیافعاّای تَخِ تِ ّای تَصیفی ؾؤال آهاضُ

ّا تطای  زّس وِ هیاًگیي پاؾد ، ًكاى هی6ت، هٌسضج زض خسٍل یهَفم یگط اظ ػَاهل اصلیز

 .اؾت 59/4یؼٌی ( 3)تط اظ هیاًگیي ؼیف ي همَلِ تیفیّای اؾؤال

یا  5ٍ ػسز ( ازیظ)یا گعیٌِ  4ٍؾػ ػسز ( 86/4)زّس وِ همساض هیاًِ  آهاضُ هیاًِ ًكاى هی

( ازیظ یلیذ)تط تِ ؾوت گعیٌِ ي همَلِ ٍ تا توایل تیفیّای اؾؤالتطای ( ازیظ یلیذ)گعیٌِ  

زض  یف ًَآٍضیافعاّای تَخِ تِ زّس وِ تطای ؾؤال ًیع ًكاى هی( 86/4)همساض آهاضُ ًوا . اؾت

ي یاًحطاف هؼیاض ا. ّا اًتراب قسُ اؾت تط اظ ؾایط گعیٌِاز تیفیظ یلیذهحصَالت گعیٌِ 

 .اؾت 55/0همَلِ 

 

 محصًالتدر  یص وًآيریافشاتًجٍ تٍ  َایَای تًصیفي سؤال آمارٌ :6 جذيل

 59/4 هیاًگیي ّاآهاضُ
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 86/4 هیاًِ

 86/4 ًوا

 55/0 اًحطاف هؼیاض

 

تِ  یطاًیطاى ایهس ت،یهَفم یي ػَاهل اصلیزّس وِ زض تیًكاى ه یفیآهاض تَص یح ولیًتا

زض  یف ًَآٍضی، افعاَالتتوام قسُ هحص یي تَخِ ضا تِ واّف تْایتطفیتة یتطت

 .زاضًس ت هحصَالتیفیف ویس ٍ ػطظِ هحصَالت ٍ افعای، واّف ظهاى تَلهحصَالت

 

 َا ي تحلیل ي آسمًن فزضیٍ  تجشیٍ. 6-3

ّای آهاض  ّا تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ّا ٍ آظهَى فطظیِ ٍ تحلیل زازُ  زض ایي ترف تِ تدعیِ

ي ییتؼ یطًَف تطایاؾو-آظهَى وَلوَگطٍف تِ ایي هٌظَض، اتتسا. قَز اذتِ هیاؾتٌثاؼی پطز

 .قَزّای پػٍّف آظهَى هی فطظیِّا اًدام قسُ ٍ ؾپؽ غ زازُیتَظ

ح ًكاى یًتا. اضاهِ قسُ اؾت 7زض خسٍل اؾویطًَف -آظهَى وَلوَگطٍفآظهَى  حیًتا

 .تاقسیًطهال ًو پػٍّف یطّایٍ هتغ یّازازُغ یزّس وِ تَظیه

 

 پضيَص َایدٌداوزمال تًدن  يتزرس: 7جذيل 
 ػًامل

 

 َاآمارٌ

 تیمًفق يػًامل اصل

 یکاَص تُا

 تمام ضذٌ

ص یافشا

 تیفیک

کاَص سمان 

 ذیتًل

ص یافشا

 یوًآير

 کل

 91 91 91 91 91 تؼذاد

 21/4 59/4 002/4 64/3 63/4 میاوگیه

 47/0 55/0 49/0 54/0 50/0 اوحزاف مؼیار

 K-S 599/3 830/1 134/2 621/3 513/2آمارٌ 

 K-S 000/0 002/0 000/0 000/0 000/0ال آمارٌ احتم
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 غیطًطهال غیطًطهال غیطًطهال غیطًطهال غیطًطهال وًع تًسیغ

 

 

 

 آسمًن فزضیٍ ايل. 6-3-1

 .زان سن ي مزد متفايت استیه مذیت در تیمًفق يتًجٍ تٍ ػًامل اصل

 تفاٍتل ، تطای تحلیًطهال اؾتطیپػٍّف غ یطّایّای ٍ هتغزازُغ یتَظخایی وِ اظ آى

آظهَى  .قَزیاؾتفازُ ه« هي ٍیتٌی»اظ آظهَى هتغیط خٌؿیت ت تط حؿة یهَفم یػَاهل اصلتیي 

قطغ اؾتفازُ اظ ایي . اؾت« تا زٍ ًوًَِ هؿتمل t»پطواضتطزتطیي خایگعیي آظهَى « هي ٍیتٌی»

 .[3] خاهؼِ تطای زٍ گطٍُ یىؿاى تاقس  ایي اؾت وِ ٍاضیاًؽصفط،  آظهَى خْت فطظیِ

 .   آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾتفطض 

 
H0 : ت ثیطی ًساضزت یهَفم یػَاهل اصلتِ  آًاىتط پاؾد طاى یهسخٌؿیت .H0:  µ1= µ2 

H1 :ت ت ثیط زاضزیهَفم یطاى تط پاؾد آًاى تِ ػَاهل اصلیخٌؿیت هس.      H1:  µ1≠ µ2 

گًَِ زّس وِ ّیچ ًكاى هی 8ٍالغ زض خسٍل « هي ٍیتٌی»ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى 

 یػَاهل اصلى تطای طاى هطز ٍ ظیهسقسُ تَؾػ   ّای زازُ زاضی تیي هیاًگیي پاؾد تفاٍت هؼٌی

 تَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤال تٌاتطایي، خٌؿیت خاهؼِ آهاضی ًوی. ٍخَز ًساضز تیهَفم

 .قَزیلغ ًوس ٍاییِ اٍل هَضز ت یت زاقتِ تاقس ٍ لصا فطظیهَفم یػَاهل اصلّای هطتَغ تِ 

 

 زانیمذ جىسیتت تز حسة یمًفق يػًامل اصلتیه  تفايتوتایج آسمًن : 8 جذيل

 تیمًفق يػًامل اصل
 میاوگیه رتثٍ

 وتیجٍ Z P-valueمقذار 
 مزد سن

 H0ػسم ضز  290/0 -058/1 51/45 88/58 تمام ضذٌ یکاَص تُا

 H0ػسم ضز  402/0 -838/0 51/45 75/56 تیفیص کیافشا
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 H0ػسم ضز  845/0 -196/0 89/45 50/48 ذیسمان تًلکاَص 

 H0ػسم ضز  600/0 -525/0 29/46 75/39 یص وًآيریافشا

 H0ػسم ضز  432/0 -786/0 53/45 12/56 کل

 

 ديمآسمًن فزضیٍ . 6-3-2
 .متفايت است الت مختلف،یتا سطًح تحصزان یه مذیت در تیمًفق يتًجٍ تٍ ػًامل اصل

طًطهال اؾت، تطای تحلیل تفاٍت یپػٍّف غ یطّایّای ٍ هتغازُخایی وِ تَظیغ زاظ آى

اؾتفازُ « وطٍؾىال ٍالیؽ»اظ آظهَى  التیؾؽح تحصت تط حؿة هتغیط یهَفم یتیي ػَاهل اصل

تحلیل هتطازف غیطپاضاهتطی تطای ( تَظیغ تمطیثی ذی زٍ)آظهَى وطٍؾىال ٍالیؽ . قَزهی

قَز، تدع ایي وِ اؾتفازُ هی« هي ٍیتٌی»آظهَى  ایي آظهَى زلیما  هثل. ؼطفِ اؾتٍاضیاًؽ یه

هثل )ّا تطای اؾتفازُ اظ ایي آظهَى تایس فطض تطاتطی ٍاضیاًؽ. تطی ٍخَز زاضزّای تیفگطٍُ

 .[3] تطلطاض تاقس ( هي ٍیتٌی

 .فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت

  

 H0 : ت ثیطی ًساضزت یهَفم یػَاهل اصلّا تِ  تط پاؾد آى طاىیهسؾؽح تحصیالت. 
                      µ4 µ3= = H0:  µ1= µ2               

H1  : ت ثیط زاضزت یهَفم یػَاهل اصلّا تِ  تط پاؾد آى طاىیهسؾؽح تحصیالت.    

   :H1ّا هتفاٍت اؾتحسالل یىی اظ ظٍج          

 ّیچزّس وِ  هی ًكاى 9ٍالغ زض خسٍل « وطٍؾىال ٍالیؽ»ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى 

الت یطاى تا ؾؽح تحصیقسُ تَؾػ هس  ّای زازُ زاضی تیي هیاًگیي پاؾد گًَِ تفاٍت هؼٌی

ع یًخاهؼِ آهاضی الت یؾؽح تحصتٌاتطایي، . ت ٍخَز ًساضزیهَفم یهرتلف تطای ػَاهل اصل

صا ت زاقتِ تاقس ٍ لیهَفم یّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلتَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤال ًوی

 .قَزیس ٍالغ ًوییهَضز ت  عیزٍم ًِ یفطظ
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 زانیمذالت یسطح تحصت تز حسة یمًفق يوتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصل: 9 جذيل

 يخ زَایمتغ

 دي

درجٍ 

 یآساد

P-value ٍوتیج 

 H0ػسم ضز فطض  254/0 3 072/4 تمام ضذٌ یکاَص تُا

 H0ػسم ضز فطض  158/0 3 192/5 تیفیص کیافشا

 H0ػسم ضز فطض  518/0 3 270/2 ذیسمان تًلکاَص 

 H0ػسم ضز فطض  227/0 3 341/4 یص وًآيریافشا

 H0ػسم ضز فطض  159/0 3 183/5 کل

 

 آسمًن فزضیٍ سًم. 6-3-3

 .مختلف، متفايت است هیسىزان تا یه مذیت در تیمًفق يتًجٍ تٍ ػًامل اصل

طهال اؾت، تطای تحلیل تفاٍت طًیپػٍّف غ یطّایّای ٍ هتغخایی وِ تَظیغ زازُاظ آى

اؾتفازُ « وطٍؾىال ٍالیؽ»اظ آظهَى  عیً طاىیؾي هست تط حؿة هتغیط یهَفم یتیي ػَاهل اصل

 .قَزهی

 .فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت

  

 H0 :ت ت ثیطی ًساضزیهَفم یّا تِ ػَاهل اصل طاى تط پاؾد آىیهس ؾي. 
                      µ4 µ3= = H0:  µ1= µ2               

H1  :ت ت ثیط زاضزیهَفم یّا تِ ػَاهل اصل طاى تط پاؾد آىیهس ؾي.    

   :H1ّا هتفاٍت اؾتحسالل یىی اظ ظٍج          



17 

 

زّس وِ  ًكاى هی 10ٍالغ زض خسٍل « وطٍؾىال ٍالیؽ»ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَى 

هرتلف  يیؾٌطاى تا یقسُ تَؾػ هس  زُّای زا زاضی تیي هیاًگیي پاؾد گًَِ تفاٍت هؼٌیّیچ

تَاًس ت ثیطی تط  ع ًوییخاهؼِ آهاضی ً ؾيتٌاتطایي، . ت ٍخَز ًساضزیهَفم یتطای ػَاهل اصل

ع هَضز یَم ًؾِ یت زاقتِ تاقس ٍ لصا فطظیهَفم یّای هطتَغ تِ ػَاهل اصلپاؾد آًاى تِ ؾؤال

توام قسُ، واّف  یخِ تِ واّف تْاعاى تَیه% 90ٌاى یالثتِ زض ؾؽح اؼو .قَزیس ٍالغ ًوییت 

 . ي هرتلف، هتفاٍت اؾتیطاى تا ؾٌیي هسیت زض ول تیهَفم یس ٍ ػَاهل اصلیظهاى تَل

 

 زانیمذ سهت تز حسة یمًفق يوتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصل: 11 جذيل

خي  متغیزَا

 دي

درجٍ 

 آسادی

P-value ٍوتیج 

 H0ض ػسم ضز فط 085/0 3 610/6 تمام ضذٌ یکاَص تُا

 H0ػسم ضز فطض  107/0 3 088/6 تیفیص کیافشا

 H0ػسم ضز فطض  067/0 3 151/7 ذیکاَص سمان تًل

 H0ػسم ضز فطض  312/0 3 568/3 یص وًآيریافشا

 H0ػسم ضز فطض  083/0 3 671/6 کل

 

 آسمًن فزضیٍ چُارم. 6-3-4
 .، متفايت استمختلف يتیزیسًاتق مذزان تا یه مذیت در تیمًفق يتًجٍ تٍ ػًامل اصل

طًطهال اؾت، تطای تحلیل تفاٍت یپػٍّف غ یطّایّای ٍ هتغخایی وِ تَظیغ زازُاظ آى

وطٍؾىال »ع اظ آظهَى یطاى ًیهس یتیطیؾَاتك هست تط حؿة هتغیط یهَفم یتیي ػَاهل اصل

 .قَزاؾتفازُ هی« ٍالیؽ

 .فطض آهاضی ایي فطظیِ تِ صَضت ظیط اؾت

   H0 :ت ت ثیطی ًساضزیهَفم یّا تِ ػَاهل اصل ى تط پاؾد آىطایهس یتیطیؾَاتك هس. 
                      µ4 µ3= = H0:  µ1= µ2               
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H1  :ت ت ثیط زاضزیهَفم یّا تِ ػَاهل اصل طاى تط پاؾد آىیهس یتیطیؾَاتك هس.    

   :H1ّا هتفاٍت اؾتحسالل یىی اظ ظٍج          

زّس وِ  ًكاى هی 11ٍالغ زض خسٍل « وطٍؾىال ٍالیؽ»ى ًتایح تسؾت آهسُ اظ آظهَ

 یتیطیؾَاتك هسطاى تا یقسُ تَؾػ هس  ّای زازُ زاضی تیي هیاًگیي پاؾد گًَِ تفاٍت هؼٌیّیچ

ع یخاهؼِ آهاضی ً یتیطیؾَاتك هستٌاتطایي، . ت ٍخَز ًساضزیهَفم یهرتلف تطای ػَاهل اصل

ت زاقتِ تاقس ٍ لصا یهَفم یهطتَغ تِ ػَاهل اصل ّایتَاًس ت ثیطی تط پاؾد آًاى تِ ؾؤال ًوی

 .قَزیس ٍالغ ًوییع هَضز ت یً چْاضمِ یفطظ

 
 زانیمذ يتیزیسًاتق مذت تز حسة یمًفق يوتایج آسمًن تفايت تیه ػًامل اصل: 11 جذيل

خي  متغیزَا

 دي

درجٍ 

 آسادی

P-value ٍوتیج 

 H0ػسم ضز فطض  547/0 3 127/2 تمام ضذٌ یکاَص تُا

 H0ػسم ضز فطض  750/0 3 213/1 تیفیص کیافشا

 H0ػسم ضز فطض  790/0 3 047/1 ذیکاَص سمان تًل

 H0ػسم ضز فطض  725/0 3 316/1 یص وًآيریافشا

 H0ػسم ضز فطض  659/0 3 602/1 کل

 

 گیزی ي پیطىُاداتوتیجٍ. 7

ضؾویس ووِ   توَاى توِ ایوي ًتیدوِ      زض ایي پػٍّف هی تَصیفیّای   تا تَخِ تِ تدعیِ ٍ تحلیل

توط اؾواؼ   هیوعاى ایوي تَخوِ     ٍلوی تِ ػَاهول اصولی هَفمیوت تَخوِ ووافی زاضًوس        ایطاًیهسیطاى 

توا یىوسیگط    قٌاذتی اظ لثیل خٌؿیت، ؾؽح تحصیالت، ؾي ٍ ؾَاتك هوسیطیتی هؼیاضّای خوؼیت

 .تاقسًویهتفاٍت 

اًوس  تَ تا تَخِ تِ ًتایح تسؾت آهسُ، تَخِ ظیاز هسیطیت تِ ػَاهل هَضز تطضؾوی ذوَز هوی   

ؼوَض ووِ   ّوواى . وِ ایي ػَاهل ًمكی اؾاؾی زض هَلؼیت یوه قوطوت زاضًوس    زلیلی تاقس تط ایي
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ویفیت، ظهاى ٍ ًَآٍضی ضا  تْای توام قسُ،ػَاهل ( 2008)ٍ زضٍضی ( 2002) ٍ ّوىاضاى تلَچط

ٍ  تِ ػٌَاى ػَاهلی اصلی هَفمیت هؽطح ًوَزًس ٍ ایي هَاضز ضا زض  الظهِ وؿة ضظایت هكوتطی 

 .[8ٍ  5]  اًس زٍام، تما ٍ هَفمیت یه قطوت زاًؿتِظهِ الًتیدِ 

ًیع زض تحمیك ذَز زض ضاتؽِ تا قٌاؾایی ػَاهل هَفمیت زض صٌایغ وَچوه  ( 2003)ٍیىی 

 .[11]  زض آفطیما خٌَتی تِ ػَاهل ؾؽَح ویفیت ٍ ذسهات تِ هكتطی اقاضُ ًوَزُ اؾت

وِ زیسگاُ هسیطیت فؼلوی اظ   زٌّسُ آى اؾت تَخِ هسیطیت تِ هَاضزی غیط اظ ّعیٌِ ًكاى

زیسگاُ ؾٌتی فاصلِ گطفتِ ٍ هسیطیت زض حال حاظط تَخِ ذَز ضا اظ هؼیاضّوای صوطفا  هوالی توِ     

 .تاقس ؾوت هؼیاضّای غیطهالی هؼؽَف ًوَزُ ٍ ذَاّاى وؿة اؼالػاتی زض ایي ظهیٌِ هی

قات ایي ًتیدِ حاصل قسُ وِ گعاض  صَضت گطفتِ( 1384)زض تحمیمی وِ تَؾػ اًگَتی 

وٌس ٍ اظ اًؼىاؼ ؾایط هَاضز ًظیوط ظهواى، ویفیوت،     حؿاتساضی هسیطیت تٌْا ّعیٌِ ضا هٌؼىؽ هی

اظ یه ؼطف تغییط زیسگاُ هسیطیت اظ ؾووت هؼیاضّوای   . ًَآٍضی ٍ ضظایت هكتطی ػاخع اؾت

صطفا  هالی تِ ؾوت هؼیاضّای غیطهالی ٍ ػاللِ ٍ ذَاؾتِ هوسیطیت توِ وؿوة اؼالػوات زض ایوي      

تَاًوس ّكوساض    ؼطفی ػسم اًؼىاؼ ایي هوَاضز زض گعاضقوات حؿواتساضی هوسیطیت هوی      ظهٌیِ ٍ اظ

ّا ٍ زٌّسُ ایي ًىتِ تاقس وِ حؿاتساضی هسیطیت زض ػطصِ صٌؼتی وكَض، تغییطاتی ضا زض ؾیؿتن

ّوا  وِ تتَاًس پاؾرگَی ًیاظ ضٍظ هسیطیت ٍ قطوت تِ ؼَضی ؛ًَع ٍ قىل گعاضقات ذَز تسّس

 .[1]  تاقس

ایي وِ تا وٌَى پػٍّكی زض ایي ظهیٌِ اًدام ًكسُ اؾت، همایؿِ ًتایح اهىاًپوصیط  تا تَخِ تِ 

 .تاقسًوی

 ،ذَاٌّس زض ظهیٌِ هَظَػات هكاتِ ایي پػٍّف فؼالیوت ًوایٌوس   وِ هی پػٍّكگطاًیتطای 

 :گطززهیپیكٌْازّای ظیط اضاهِ 

ضا زض تَاى هكاتِ ایوي پوػٍّف    ّای تَلیسی صَضت گطفتِ، هیایي پػٍّف زض قطوت (1

 .ّای تَلیسی اًدام زازّایی غیط اظ قطوتقطوت
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تَاى زض تحمیمات زیگطی ًظطات هكتطیاى صٌایغ هرتلف ضا زض هوَضز هیوعاى تَخوِ     هی (2

هسیطاى صٌایغ تِ ػَاهل اصلی هَفمیت خَیوا قوس ٍ ًظوطات هكوتطیاى ضا زض صوٌایغ توا یىوسیگط        

 .همایؿِ وطز

ًظوطات   ،ّوا ضزی زض تطذی اظ قوطوت قَز زض ّط صٌؼت ٍ یا تِ صَضت هَ پیكٌْاز هی (3

ّا زض ضاتؽِ تا ػَاهل اصلی هَفمیت هَضز تطضؾوی لوطاض گطفتوِ ٍ ًظوطات     هكتطیاى ٍ هسیطیت آى

 .ّا تا هسیطیت تا یىسیگط همایؿِ قَزهكتطیاى قطوت

قَز زض تحمیمات زیگطی زض ضاتؽِ تا ّط یه اظ ػَاهلی وِ زض ایوي تحمیوك    پیكٌْاز هی (4

ّا ًام تطزُ قسُ، توِ صوَضت خساگاًوِ هوَضز تطضؾوی لوطاض       هَفمیت اظ آى تِ ػٌَاى ػَاهل اصلی

 .ّای ضؾیسى تِ ایي ػَاهل تطضؾی گطززگطفتِ، ضاُ
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Abstract 

The aim of this research is the comparative investigation of the attention to the 

critical success factors (CSF) among the Iranian managers of listed production 

companies in Tehran Stock Exchange (TSE). The cost and the product time 

reduction, also the quality and the innovation improvement were considered as 

CSF, and it was used researcher-making questionnaire for providing date. Then, 

it was investigated 91 received questionnaires and used the nonparametric tests 

such as “Mann-Whitney” and “Kruskal-Wallis” to test of the hypotheses in the 

reason to not being normal of data distributions. 

The findings indicate that the magnitude of the attention to the cost and the 

product time reduction, and CSF totally is different among the managers with 

different ages in the confidence level 90%. The other results show that there 

isn’t the significant difference among the Iranian Managers in the attention to 

CSF based on the gender, the educational levels, and the management records. 

 
Key Words: critical success factors, the cost reduction, the product time 

reduction, the quality improvement, and the innovation improvement. 


