
 
 

بزرسی استباط بزخی اس ضاخص ُای هذیزیتی با پاراهتزُای هحیظ داخلی 

 هزغذاری عای گْضتی استاى هاسًذراى

 

 کاهزاى سًذ ،هِذی هٌْچِز پْر ، کاظن کزیوی

 داًطگاٍ اساد اسالهی ّاحذ ّراهیي

 چکیذٍ

ُذف اس ایي تحقیق بزرسی اثزضاخص ُای هذیزیتی ّ هحیغی سالي بز      

 استاى هاسًذراى است. گْضتیپاراهتز ُای تْلیذی  درسالي ُای هزغ 

درصذ تْلیذکٌٌذگاى هزغ 05اعالعات اّلیَ ایي تحقیق بَ کوک پزسطٌاهَ اس 

تا تفاّت در ًحٍْ ٍ است. گْضتی دراستاى )در حال فعالیت( بَ دست آهذ

ّاحذُا بَ دست آیذ. ًتایج بَ دست آهذٍ ًطاى دادًذ کَ در ت هذیزی

عْاهل هذیزیتی ّ عْاهل هحیغی، بز رّی پاراهتزُای تْلیذی هزغ  گْضتی 

هْثز ُستٌذ ّهی تْاًٌذ پاراهتزُای تْلیذی، ضاهل هیشاى تْلیذ گْضت، 

ّسى داى هصزفی ، ضزیب تبذیل، هیاًگیي ّسى الضَ ّ... را تغییز دٌُذ ّ 

 ًِا اثز گذار باضٌذ.رّی آ

یافتَ ُای پژُّص ًطاى هی دٌُذ: فضای داًخْری بزای ُز هزغ بز ضزیب  

  (. ًْع ضغل هذیز بز قیوت فزّش هزغ p <0/05تبذیل غذایی اثز دارد )

هزتبظ بْدى ًْع ضغل هذیز فارم، تٌاژ خزّجی را  .(p <0/05هؤثز است)

گیي داى هصزفی، تٌاژ (. داضتي هذیز فٌی بز هیاp <0/05ًتغییز هی دُذ)

خزّجی ّ کاُص درصذ تلفات، اثز گذار ُستٌذ. ُوچٌیي  ّجْد چالَ ضذ 

عفًْی ّرّدی سالي باعث افشایص تٌاژ خزّجی ّ افشایص ضزیب تبذیل 

غذایی هی ضْد، هزاجعَ هٌظن داهپشضک باعث افشایص ّسى کطتار ّ قیوت 

کطتار ّ  فزّش هی گزدد، اًجام ّاکسیٌاسیْى هٌغن سبب افشایص ّسى

افشایص قیوت فزّش ضذ، داضتي سابقَ فعالیت سیاد هذیز هْجب افشایص 

تْلیذ ًسبت بَ هذیزاى با سْابق کوتز هی ضْد، ًْ ساس بْدى ساختواى 

ًسبت بَ ساختواى هعوْلی ّ کٌَِ ساس، باعث بِتز ضذى ضزیب تبذیل گطت، 

عالٍّ  استفادٍ اس تِْیَ تزکیبی هْجب افشایص تٌاژ خزّجی هی ضْد، بَ

سال است بیطتز  05-05هیشاى تْلیذ دّرٍ در هزغ داری ُایی کَ سي هذیز 

ضذٍ است ّ هیشاى تحصیالت کارگزاى ًقص قابل هالحظَ ای در سغح راًذهاى 

 اقتصادی دارد.

 

فاکتْر ُای هذیزیتی، فاکتْر ُای هحیغی، هیشاى کلمات کلیدی: 

 تْلیذگْضت هزغ ، رّش پزسص ًاهَ ای

 

 

 


