
  چکیده
 هَردي هطالعِ زييپذ تَسعِ ّاي هؤلفِ ذیتأک با کارگزي ٍرسش تیٍضع یبزرس پژٍّص ايي اس ّذف

. جاهعِ ضَد یه نیتقس یٍ ّوگاً يايي تحقیق بِ دٍ جاهعِ کارگز آهاري جاهعة باضذ. هی الىیگ استاى

بَدى  یبِ علت ّوگاً یًفز ٍ جاهعِ ّوگاً 3600ٍرسضکاراى کارخاًجات فعال در استاى بِ تعذاد  يکارگز

 ًوًَِ بزاي ستجاهعِ بِ صَرت ًاهحذٍد لحاظ ضذُ ا بِ علت کسزت هقذار يیٍ ّوچٌ یٍرسض يجاهعِ 

 هحذٍد ًا جاهعِ يبزا ٍ ًوًَِ 246 حذٍد کِ ضذُ استفادُ هَرگاى جذٍل اس يکارگز ٍرسش جاهعِ ي

  تعذاد ّا ًاهِ پزسص اس یبزخ بَدى زيًاپذ بزگطت علت بِ کِ ضذُ لحاظ ًوًَِ 355 تعذاد یّوگاً ٍرسش

 ًوًَِ عٌَاى بِ ها اریاخت در ٍ بزگطت ًظز هَرد جاهعِ اس عذد 358 تعذاد کِ پخص ًاهِ پزسص عذد 400

 رٍش ٍ ّوبستگی ًَع اس تَصیفی ّا دادُ گزداٍري ًظز اس کاربزدي ّذف ًظز اس تحقیق ايي گزفت. قزار

 SPSSفشار ًزم ا اس ّا دادُ تحلیل ٍ تجشيِ بزاي . است هیذاًی کاتی ًظز اس ٍ هَردي آى هطالعِ اًجام

تک  یسهَى فزضیات اس رٍش تآاستفادُ خَاّذ ضذ ٍ در راستاي تجشيِ ٍ تحلیل استٌباطی دادُ ّا ٍ جْت 

 با کطَر کارگزي ٍرسش داد ًطاى ًتايج اس ضاخص ّا استفادُ ضذُ است. کيّز  تیٍضع يییتع يًوًَِ بزا

ًظارت اًتخابی ّاي تین ّاي افشايص رضتِ ّاي ٍرسضی در هسابقات هلی ٍ  آى قَت ًقطِ تزيي اّویت

حضَر قْزهاًاى هلی بِ عٌَاى آى  ضعف ًقاط هْوتزيي اس 879/129ٍبا هقذار آهارُ  هلی ٍرسش کارگزي

 کطَر کارگزي ٍرسش ّاي فزصت تزيي اّویت با اس 870/88با آهارُ کارگز در هسابقات ٍرسش کارگزي

 اّویت با اس ٍ 620/97با آهارُ  راًذهاى کاري کارگزاىّاي ٍرسضی در افشايص تَجِ علوی بِ قابلیت فعالیت

 هی 560/75 با هقذار آهارُ سطح فضاّاي هَجَد در بخص ٍرسش کارگزي بخص ايي تْذيذّاي تزيي

 يا ّاي گزٍُ يا افزاد اس تجلیل ٍ قذرداًی قَت آى تزيي ًقطِ اّویت با ٍ در بخص ٍرسش ّوگاًی .باضذ

 ًقاط هْوتزيي اس ٍ هی باضذ 169/19با آهارُ ّوگاًی ٍرسضی خذهات سهیٌِ در فعال کارّاي ٍ کسب

 ايجاد صَرت بِ ّوگاًی فضاي در حزکتی فعالیت صحیح الگَّاي آهَسش ّاي سهیٌِ ايجاد ضعف آى

 ايي ٍرسش ّاي فزصت اّویت تزيي با اس هی باضذ ٍ 806/177با هقذار آهارُ  ٍرسضی هطاٍرُ ّاي ايستگاُ

هی  639/9 با هقذار آهارُ ي بَدجِ در ساسهاى ّاي ٍرسش ّوگاًی ٍ ًظارت بز تَجِ بِ سیستن ّشيٌِ

استفادُ اس رساًِ ّاي اجتواعی هجاسي بزاي تزٍيج ٍ تَسعِ بخص  ايي تْذيذّاي تزيي اّویت با اس ٍ باضذ.

 .باضذ هی 900/23با هقذار آهارُ  ٍرسش ّوگاًی
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