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ببسدُ سْبم شزکت ّب هعیبر بب اّویتی در تصوین گیزی ّبی هبلی استّ .ذف اصلی تحمیك ،بزرسی رابطِ بیي سَدآٍری ًسبی ٍ بابسدُ ساْبم در ساط
صٌعت است .ایي تحمیك اس ًمطِ ًظز سبسهبى صٌعتی ٍ بب بسط هذل رلببتی کبرًَ بِ بزرسی ارتببط هتمببل بیي اطالعاب

در ساط صاٌعت ٍ اطالعاب

هختص شزکت در تشزی ببسدُ سْبم هی پزداسدً .وًَِ آهبری تحمیك هتشکل اس  701شزکت پذیزفتِ شذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى طای سابل ّابی
 7831تب  7831هی ببشذ .در ایي تحمیك اس سِ الگَی رگزسیًَی چٌذهتغیزُ بزای آسهَى فزضیِ ّبی تحمیك استفبدُ شذُ است .بب بسط هذل کبرًًَ ،تابی
حبکی اس آى است کِ در سط صٌعت ،تأثیز سَدآٍری ًسبی شزکت بز ببسدُ سْبم شزکت ّبی سَدآٍر کوتز اس شزکت ّبی سیبى دُ های ببشاذ ،کاِ باب
آًچِ کِ طبك هذل کبرًَ اًتظبر هی رفت ،هطببمت دارد .بب تمسین بٌذی شزکت ّب بِ دٍ گزٍُ بب ببسدُ صٌعت هثبت ٍ ببسدُ صٌعت هٌفی ،رابطِ هعکاَس
بیي سَدآٍری ًسبی ٍ ببسدُ سْبم در سط صٌعت ّوَارُ بزلزار استّ .وچٌیي بب ٍجَد اخببر هسبعذ صٌعت ،سَدآٍری ًسبی بْتز هی تَاًذ حسبسیت
ببسدُ را تشزی ًوبیذ.بب جبیگشیٌی دٍ هتغیز بٌیبدی دیگز یعٌی کبرایی ّشیٌِ ای ٍ سْن ببسار بِ جبی سَدآٍری ٍ اًجبم تحلیل هشببِ ًتابی حابکی اس آى
است کِ در سط صٌعت ،تأثیز کبرایی ًسبی ّشیٌِ ای بز ببسدُ سْبم ّوبًٌذ تأثیز سَدآٍری ًسبی بَدُ ،اهب در هَرد سْن ًسبی ببسار چٌیي ًیست.
واژههاي كلیدي :سَدآٍری ًسبیً ،زخ ببسدُ حمَق صبحببى سْبم ،سبسهبى صٌعتی ،اخببر در سط صٌعت ،هذل رلببتی کبرًَ.
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