ّاحد دُاقاى

فزو ب
فزو اطالعات پايان وامً ٌاي كارشىاسي ارشد و دكحزاي حزفًاي
كد شىاسايي

واو واحد داوشگاٌي :دٌاقان

كد واحد:
پايان وامً:
سال و ويمسال اخذ پايان وامً:
1392

جاريخ دفاع اس پايان وامً:
جعداد واحد پايان وامً:

ومزة پايان وامة داوشجو بً عدد:
بً حزوف:

واو و واو خاووادگي داوشجو :آسادي
وورافکه
شماري داوشجويي 900804410 :
عىوان پايان وامة كارشىاسي ارشد يا دكحزاي حزفًاي:
ايجادٌمحزاسی بيه عىاصزساسماوی درپزجو وقاط مزجع اسحزاجژيک (مورد
مطانعً باوک مهی)

چكيدة پايان وامً( :شامم خالصً ،اٌداف ،روشٌاي اجزا و وحايج بدسث
آمدي)

چکيدي
ُدف اس پژُّغ حاضز بزرطی رابطَ بیي ُوتزاسی ػٌاصز طاسهاًی با
ػولکزد طاسهاًی هی باػد.هٌظْر اس ػٌاصز طاسهاًی طاختار طاسهاًی ،فزٌُگ
طاسهاًی ،اطتزاتژی هٌابغ اًظاًی ّاطتزاتژی طاسهاًی هی باػد .هْرد
هطالؼَ هدیزاى ّکارهٌداى باًک هلی ػِزاصفِاى درطال  1392هی باػد .رّع
پژُّغ در ایي هطالؼَ تْصیفی ّ اس ًْع ُوبظتگی بْدٍ اطت .جاهؼَ آهاری
پژُّغ کلیَ هدیزاى ّ کارهٌداى باًک هلی ػِز اصفِاى  ،هدیزاى بَ تؼداد
ًفز ّکارهٌداى بَ تؼداد ً 3000فز با حجن ًوًَْ کَ بز اطاص جدّل
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هْرگاى بَ رّع ًوًَْ گیزی تصادفی طبقَ بٌدی ػدٍ بزای هدیزاى ً 100فز
ّبزای کارهٌداى ً 340فز بزآّرد گزدیدٍ بْد .ابشار پژُّغ پزطؼٌاهَ بْد
کَ اس دّ پزطؼٌاهَ اطتفادٍ ػدٍ ّ رّایی ُزدّ پزطؼٌاهَ ُا با اطتفادٍ
اس رّایی هحتْایی هْرد تأیید قزار گزفت ّ پایابی آًِا بَ ّاططَ ی
 0/85هْرد
آلفای کزًّباخ ّ درارتباط با پزطؼٌاهَ ػولکزد طاسهاًی
تائید ّاقغ ػد.تجشیَ ّ تحلیل دادٍ ُای پژُّغ در دّ ططح آهار تْصیفی ّ
آهار اطتٌباطی اًجام پذیزفتً.تایج پژُّغ ًؼاى داد کَ فزٌُگ باًک هلی
ً فز ٌُگ هؼارکتی  ،اطتزاتژی باًک هلی اطتزاتژی دفاػی  ،طاختار
ػودتا
ً اطتزاتژی
طاسهاًی طاختاری ارگاًیک ّ اطتزاتشی هٌابغ اًظاًی ػودتا
هؼارکتی هی باػد  ،ػولکزد باًک را اکثز کارهٌداى خْب ارسیابی کزدٍ
اًدُ ،وتزاسی ػٌاصز طاسهاًی خْب ارسیابی ػد با بزرطی هاتزیض ًقاط
هزجغ ّلیکي ًتایج آسهْى هظتقل ( کای هزبغ ) بَ هٌظْر بزرطی ُوبظتگی
بیي ػولکزد ُّوتزاسی ػٌاصز طاسهاًی بیاًگز ّجْد رابطَ هؼٌادار بیي
ایي دّ ًوی باػد.
واژگان کهيدی :ػولکزد طاسهاًی  ،اطتزاتژی هٌابغ اًظاًی  ،طاختار
طاسهاًی  ،اطتزاتژی طاسهاًی  ،فزٌُگ طاسهاًی
اهضااطتادراٌُوا

اهضا هدیز گزٍّ

اهضاهؼاّى پژُّغ ّ فٌاّری

