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چکیده

جهت رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی نیاز به مدیریتهای نوین منابع آب به ظنم  ووووور حفاظ فتسا و ت ا  هد به یی ییینه  نیا زا  مم مممنبع

حیاتی میتواند گامی موثر در برنامههای پایداری باشد ،لذا یکی از راههای رسیدن به م  بآ عبانم تیرید

ی ،حکمروایی
کک کککش زروا ی ی

خوب روستایی است .در این پژوهش به دنبال بررسی حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کش  رد یزروا ررروستا اهاییی
شهرستان قوچان پرداخته شده است .روش تحقیق تحلیلی میباشد ،جهت انجام تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  SPSSو مدل

فازی ممدانی استفاده شده است .نتایج مدل فازی ممدانی نشان داد ،در اسنتاج سطح حکمروایی خوب روستایی دددر م م تیرید نن نننابع
آب کشاورزی مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با  0/39که هدافتسا حطس     
کم را بر اساس شاخصهای حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح میدهد که در میان این ش خا صصصه  سپ ا ا عت ز ییی ییییین ت عبا
عضویت و نرمال سازی دادهها طیف اهمیت را به ترتیب شاخص پاسخگویی ،مسئولیت پذیری ،توافق جمعییی ،ع  تلاد ووو براب و یر
قانومندی ،شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نمودهاند .در ادامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به اثرات مس و میقت
غیرمستقیم هر یک از شاخصهای حکمروایی خوب روستایی ریدم رد  ی بآ عبانم ت

ش هتخادرپ یزرواشک دددددد ددددددد ،نتا ایج نشاننن داد،

شاخص توافق جمعی با ضریب  Betaبه دست آمده  ،0/657شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب  Betaبه دست آمده  ،0/432به
ترتیب باالترین و پایینترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی است.

واژگان کلیدی :حکمروایی خوب روستایی ،مدیریت منابع آب کشاورزی ،روستاهای شهرستان قوچان

( -1نویسنده مسئول) kardavani.p@gmail.com
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مقدمه
کمبود آب در ایران در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است .یکی از نشانههای بروز این بحراننن ،ک شها

چ شم

گیر سطح آبهای زیرزمینی طی دههی گذشته است که باعث شده بسیاری از زمینهای کشاورزی دایر ،ب وش ریا نن ننند
( .)Yazdanpanah and et al, 2013:1605-1621.این در حالی است که صاحب نظران منشاء بحران آب در ایر ار نا
یکنند
در دو بعد تغییرات و نوسانات اقلیمی ،و سپس م آ عبانم هنیهب ان تیرید ب م نایب و وجتسج روشک رد یی یییییی یییییییی
( .)Madani, 2014: 1007در بعد نخست بحران ،دادههای اقلیمی حکایت از کم بارش  یگدنراب دیدش تفا و ی در

  

تمامی کشور دارند .میانگین بارندگی در ایران  251میلی متر در سال بوده که این عدد ی  موس ک م یگنای ن یگدنراب      
ساالنهی جهان است .از سوی دیگر ،همین میزان نیز از توزیع زمانی و مکانی مناسب برخودار نیس هک نانچ .ت     50
درصد نواحی از میانگین بارندگی کمتر از  100میلی متر در سال برخوردارند ( .)Madani, 2014:1007این در ح یلا
است که خشکسالیهای دورهای اخیر نیز بر شدت این بحران افزوده است .اگر جه خشکس هقباس یب ناریا رد یلا     
نیست ،لیکن گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که این بار شرایط کامال متفاوت اس  ت ( ( .)Balali,2009:345به
یش لاس ات دو
طور شیپ هک ی نیب ی میی ییی ی یییی یی

       2050سر نا هه هی آب در دستر  س ب فصن ه کا  دبای شه (((((((((( (((1605-

 .)Yazdanpanah and et al, 2013:1621منشاء دوم بحران ،مدیریت نابهینهی منابع آب در کشور است .این بع رب د   
خالف بعد نخست کامال انسانی (انسان محور) است ،چرا که در مدیریت منابع آبی همواره اهداف چندگان ضعب و ه ا   
متضادی مطرح بوده ،از جمله این که مدیریت عرضه در مقابل مدیریت تقاضا ،کمیت آب در مقابل کیفیت آب ،ابعاد
اقتصادی در مقابل ابعاد اجتماعی -زیست محیطی و بیشینه سازی یک هدف با ک شها

.تسا هدوب هارمه یرگید      

افزون بر آن ،اگر چه طی دهههای اخیر راههای متفاوت و متنوعی به منظور بهبود مدیریت آب ارائ دش ه هه ههه ،از جمله
مدیریت مشارکتی ،مشارکت در تصمیمگیری ،مدیریت غیرمتمرک هریغ و ز (( (((Yazdanpanah and et al, :1605-1621

 ،)2013لذا اخیرا موضوع مشارکت محلی در مدیریت منابع آبی مورد توج  ه قق قققرار گرفت  تسا ه

(( ((( Baarttllet and et

al,2001: 43-50, Environment & Natural Resources Team, 2002, Kellert and et al, 2000: 705–715,
.)Ribot, 2002:42 Moore and et al, 2000

ساالنه حدود  238میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی شهرستان قوچان برای بخش

صحتسا یزرواشک ااااااال می

شود .خشکسالیهای چند سال گذشته باعث کاهش و افت متوسط سطح آب منابع زیرزمینی شهرستان تا  90س سسانتی
متر شده است که ضرورت توجه کشاورزان به نحوه بهرهبراری درست از این منابع را بیش از پیش میطلبد .ران امد ننن
آبیاری در این شهرستان حدود  41درصد است و بقیه آن هدر میرود که در صورت استفاده کشاورزان و باغداران از
روشهای نوین آبیاری این میزان تا حدود  80درصد اف شیاز

هک تفای دهاوخ

ر یرتشیب دمآرد و دیلوت ااااااا اااااااا بر یا

کشاورزان در بر دارد (زمانی و همکاران ،1389 ،جهاد کش اچوق یزروا نن ننن .)1387 ،ل  هعلاطم نیا رد اذ ببب ب بببببه بررسی
حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کش تسور رد یزروا اا اااه  جنپ یا د نالدوس( ناتسه هههه ههههه ،ش رد نیری هه،
دوغایی ،دولتخانه ،قوچان عتیق) ،پرداخته شده است .لذا در راس هوژپ فده یات ش یذ لاوئس  ل مورد بررر ررر ررررررررس و ی
کنکاش قرار گرفته شده است-1.بین حکمروایی خوب روس یات ی ریدم و  ی بآ عبانم ت
شهرستان قوچان چه ارتباطی وجود دارد؟

رد یزرواشک

   روستااه یا
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پیشینه تحقیق
تاتار و همکاران ( ،)1394در مقالهای تحت عنوان ،حکمروایی خ شک بآ عبانم تیریدم نارحب دیلک بو اااااا اااااااورزی:
ی خ و بو
الگوی مفهومی بر مبنای مدیریت تضاد ،با مرور ادبیات و بیان دیدگاهه رابرد فلتخم یا ههه ههههی حکمروایی ی
ت
ارتباط آن با مدیریت تضاد منابع آب کشاورزی الگویی پیشنهادی به منطور تبیین حکمروایی خوب از مسیر م یرید ت ت
تضاد ارایه شده است .در این چارچوب نمایندگان گروههای ذینفع از بخشهای دولتی ،خصوصی ،اجتماعات م یند
یش اس .دو الال الالالری و
و محلی در فرایند حل تضاد مداخله میکنند و زمینه برای اس ارقت ررر حکمروای م مهارف بوخ ی یییی یییی
همکاران( ،)1394در مقالهای تحت عنوان ،پایش اجتماعی شبکه ذی نفع آ عبانم یلحم ینارمکح رد نا ب

  

(منطقه

مورد مطالعه :حوضه آبخیز زرین ،شهرستان کرمانشاه) ،به این نتایج دست یافتند ،سرعت گردش اعتمادد و مش تکرا
در میان افراد در حد متوسط تا پایین است .بر اساس نتایج ،میتوان استدالل کرد ض امرس ندوب فیع ییی ییییه اجتم و یعا
عدم اتحاد و یگانگی در میان افراد به کاهش سرعت گردش اعتم اشم و دا ر کح هجیتن رد و هدش رجنم تک ممممم ممممممرانی
خوب منابع آب را با چالش مواجه کرده است .قائمی ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان ،تدوین الگوی آموزش محیط
زیست برای تقویت حکمرانی پایدار منابع آب کشور با تاکید بر مشارکتهای مردمی ،ب  نیا ه ن د جیات سسس س سسسسست یافتتت،
معیار مشارکت مردمی نسبت به سایر معیارهای حکمرانی پایدار و شاخصهای مربوط به اموزش نیز نسبت به س ریا
شاخصهای دارای امتیاز بیشترین هستند ،)2012( Yarime & Mutisya.در پژوهشی در خ صوص

یرهش یرادیاپ    

در کنیا ،به این نتیجه رسیدهاند که برای رسیدن به پایداری شهری در شهره وشک یا ررررره  لاح رد یا تت تتتوسعههه ،تاکید
اصلی باید بر روی بعد حکمروایی شهری متمرکز گردد .چرا که این بخش جایی اس لاچ نیرتشیب هک ت ش د  رررر ررررر آن
وجود دارد ،)2016( Alfredo and et al.در مقالهای تحت عنوان ،استفاده از یک فرایند مش م رد یتکرا دد دددیریت من عبا
آب در کورارو ،به این نتایج دست یافتند ،با توجه به معیارهای توسعه پای اد ررر ،مانن صاف لقادح د للل لللله ت بآ عبنم ا   

و

طبقهبندی آب آشامیدنی بر اساس نوع منبع آب ،و همچنین با استفاده از ارقام مختلف ،منابع آب با نیاز واقعی جامعه
سازگار نیست ،)2017( Mak Sithirith .در پژوهشی تحت عنوان ،حکمروای :جوبماک رد بآ ی

بآ ییاورمکح بببب بببببه

جامعه کشاورزان ،به این نتایج دست یافت ،مدیریت فعلی آب در کامبوج بسیار ضعیف عمل کرده است .سازماندهی
مجدد ساختار فعلی در چارچوب حکمروایی آب مورد نیاز کشاورزان با تاکید بر مسائل امنیت ارد رد ی زززم لمع تد   
خواهد کرد ،)2017(Sharon B. Megdal and et al .در پژوهشی تحت عنوان ،حکمروایی آب ،مشارکت ذینفعان ،و
مدیریت پایدار منابع آب ،با جمع آوری  20مقال ضوم هس رد ه و نیذ تکراشم( ع

ب ،دی اگد ههههای
فففف فففففعاننن ،م آ تیرید ب ب

مدیریت آب) به بررسی اظهارنظرهایی در رابطه با این موضوعات پرداخته شده است.
مبانی نظری
مفهوم حکمروایی خوب روستایی
حکمروایی روستایی همانا به اجرا درآوردن تصمیمات و سیاستهای مردم روستایی هم سو با منافع خودشان است
که در عین حال با منافع ملی ،منطقهای و محلی نیز سازگار است (افتخاری و همکاران.)28-1 :1390 ،
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بر اساس مطالعات انجام شده افتخاری و همکاران به فراوانی شاخصه بوخ ییاورمکح اب طبترم یا

سور

تتتتتت تتتتتتتایی

پرداختند که به شرح جدول شماره  1بیان شده است:
جدول ( :)1فراوانی شاخصهای مطرح شده توسط متخصصین و همکاران
درصد

شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

درصد

شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

درصد

مشارکت مردمی

13

مساوات طلبی

مسئولیت پذیری

6/ 6

کارایی و اثربخشی

¾

شبکه اجتماعی و ارتباطات افقی

4/ 3

شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

5/ 5

قانون مداری

3/ 9

پاسخگویی

6/ 3

اجماع محوری

4/ 8

نهادسازی اجتماعی

67/

تعامل دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی

7/ 9

خودگردانی محلی

4/ 8

رهبری اجتماعی

3/ 4

توانمند سازی

5/ 8

توسعه زیرساختی و کالبدی

3/ 8

توسعه ظرفیتی

5/ 8

مقبولیت و مشروعیت اجتماعی

4/ 9

یادگیری متقابل

4/ 3

خودارتقایی و خود اصالحی

3/ 9

منبع( :افتخاری و همکاران.)28-1 :1391 ،

با توجه به فراوانی شاخصهای استخراج شده توسط افتخاری و همکاران از مطالعات و تحقیقات جه ینا

و منطقههه-

ی ،قانونمندییی،
ی ،ع ربارب و تلاد یی یی
ای ،هشت شاخص (مشارکت جویی ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری ،تواف عمج ق یی یی
صه یا
شفافیت و باز ب دو ننن ،ک یارا ی و  اثربخش هک )ی     UNDPدر س لا  2000آنه خاش نیرتمهم ناونع هب ار ا صصصصص صصصصص
ت ،م وت درو جج جججه
حکمروایی خوب مطرح کرده و در اکثر مطالعات و تحقیقات انجام ش گ راک هب هد ر دش هتف ه سا تتتتتت تتتتتت
پژوهش حاضر قرار گرفته است.
موقعیت منطقه مورد مطالعه
شهر قوچان در مدار جغرافیایی ۳۶درجه و۳۷دقیقه تا  ۳۷درج و ه ۴۰دقیق ض رع ه ش زا یلام ا و اوتس   

 ۵۸درجه

و۱۰دقیقه تا  ۵۸درجه و ۵۸دقیقه طول شرقی نصف النهارگرینویچ واقع شدهاست .شهرستان قوچان از شهرستانه یا
ت  .ب اریگجا ننن دیگر هش  ر قبط .تسا نآ      
شمالی استان خراسان رضوی است  .مرکز این شهرستان شهر قوچان است ت
آمارگیری سال  ،۱۳۹۵جمعیت این شهرستان  ۱۷۴٬۴۹۵نفر برآورد شدهاست.

شکل ( :)1موقعیت دهستانهای شهرستان قوچان منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت11 ...

روش تحقیق
ف ،تحقی اک ق ربررررردی ،و از
روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه بر اساس تقسیم بندیهای موجود ،از لحاظ هدف ف
لحاظ ماهیت به عنوان تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد .پس از تحلیل و بررسی مبانی نظری و پیش نی هههی تحقی رب ق   
اساس مطالعات اسنادی و کتابخانهای و استخراج شاخصها ،پرسشنامه طراحی شد و لذا پرسشنامهی پژوهش حاضر
محقق ساخته بوده و بر اساس طیف لیکرت (کمترین نمره 1و بیشترین نمره  )5بوده است ..بدین منظ رو

ب ببر اس سا

ی ،دولتخانههه،
نمونهگیری هدفمند  100نفر از کشاورزان تحت روستاهای پنج دهستان ((سودالنه ،ش رد نیری هه ،دوغ یا ی ی
قوچان عتیق) ،انتخاب شدند .روایی محتوایی پرسشنامه گرفته شد و اعتبار آن با اس  بیرض زا هدافت

خ
آآ آآآلف ابنورک یا خخ خخ

برای پرسشنامه  0/710به دست آمد .نتایج نیز در نهایت با اس ازفا مرن زا هدافت ر      spssو م یزاف لد    مم وم یناد رد   
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای تحقیق
سنجش وضعیت سطح حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی با یزاف لدم زا هدافتسا      
ممدانی
ی،
ی ،پاس یوگخ ی ی
ی (مش یوج تکرا یی یی
در این قسمت از پژوهش به بررسی سطح استفاده از حکمروایی خ یاتسور بو یی یی
مسئولیت پذیری ،توافق جمعی ،عدالت و برابری ،قانونمندی ،شفافیت و باز بودن) در روستاه سرهش یا تت تتتان قو اچ ننن
پرداخته میشود.

شکل ( :)2تابع عضویت فازی میزان مشارکت جوبی
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

شکل ( :)3تابع عضویت فازی پاسخگویی
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
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شکل(  )4تابع عضویت فازی مسئولیت پذیری
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

شکل( :)5تابع عضویت فازی توافق جمعی
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

شکل ( :) 6تابع عضویت فازی عدالت و برابری ،قانونمندی
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

شکل ( :)7تابع عضویت فازی شفافیت و باز بودن
منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

حکمروایی خوب روستایی راهکاری جهت13 ...
جدول ( :)2درجه عضویت هر یک از شاخصهای حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی در توابع عضویت تعریف شده
شاخصهای حکمروایی خوب روستایی

تابع "زیاد"

تابع "متوسط"

تابع "کم"

تابع "بسیار کم"

مشارکت جویی

0/62

0/48

0/51

0/36

پاسخگویی

0/36

0/46

0/67

0/71

مسئولیت پذیری

0/43

0/51

0/76

0/61

توافق جمعی

0/31

0/52

0/68

0/58

عدالت و برابری و قانومندی

0/40

0/62

0/38

0/49

شفافیت و بازبودن

0/39

0/43

0/51

0/49

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

در نهایت با بهره گیری از عملیات اجتماع فازی از تمام شاخصهای حکمروایی خوب روستایی تعیین سطح حکمروایی
خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی بکار گرفته میشود .در اس جاتن

 حطس ح کک کککمروای ییاتسور بوخ ی     در

مدیریت منابع آب کشاورزی مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با
 0/39که سطح استفاده کم را بر اساس شاخصهای حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح میده م رد هک د یی ی ییییان
این شاخصها پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی دادهها طیف اهمیت را به ترتیب شاخص پاسخگویی ،مسئولیت
پذیری ،توافق جمعی ،عدالت و برابری و قانومندی ،شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نمودهاند.

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم حکمروایی خوب روستایی در م تسور یزرواشک بآ عبانم تیرید اا اااااااهای ی
ی
شهرستان قوچان
جهت بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم حکمروایی خوب روستایی در مدیریت من عبا ّآّآ ب تسور یزرواشک  ااا ااااه ههای
شهرستان قوچان از آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است.
جدول ( :)3تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی
شاخصها

Beta

t

sig

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

مشارکت جویی

0/560

1/678

0/000

مستقیم

-

پاسخگویی

0/600

2/578

0/000

مستقیم

-

مسئولیت پذیری

0/543

1/432

0/000

مستقیم

-

توافق جمعی

0/567

1/649

0/000

مستقیم

-

عدالت و برابری ،قانونمندی

0/453

1/400

0/000

مستقیم

-

شفافیت و باز بودن

0/432

1/890

0/000

مستقیم

-

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

همانطور که در جدول شماره ( )3مشاهده میشود ،در بین شاخصهای مطرح شده ،پاسخگویی با ضریب  Betaبه
دست آمده  0/600شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب  Betaبه دست آمده  ،0/432به ترتی اب ب الال الالالترین و پاایین-
ترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی است.
آزمون فرضیه
 :H1بین حکمروایی خوب روستایی و مدیریت منابع آب کشاورزی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.
 :H0بین حکمروایی خوب روستایی و مدیریت منابع آب کشاورزی ارتباط معنادار و مثبتی وجود ندارد.
جدول ( :)4آزمون کای اسکوئر
نوع آزمون

Chi-Square

مقدار

درجه آزادی df

سطح معناداری sig

45/321

4

0/000

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
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کتر رادقم زا     ( )0/05اس .ت
طبق جدول باال از آنجا که مقدار ( )sigیا سطح معناداری متناظر ب چوک هرامآ نیا ا ک ککک کککک
بنابراین ،فرض مبنی بر :عدم رابطه بین حکمروایی خوب روستایی و مدیریت من عبا  رد یزرواشک بآ رو سس س سسسستاه یا
ت ،و ب ببا توج هب ه   
قوچان رد میشود .با توجه به این که مقدار  x2به دست امده در جدول ( )4برابر با  45/321است ت
یت ن ناو تتیجهههگرف هک ت   
درجهی آزادی برابر با  4و همچنین سطح معناداری آن که برابر با  0/000است ،بنابراین می ی
فرضیه  H1مورد تایید و فرضیه  H0غیر قابل تایید میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادات
با عنایت به ضرورت موضوع در این پژوهش سعی شد تا به بررسی نقش حکمروایی خ یدم رد ییاتسور بو ری تتت تتت
ت
منابع آب کشاورزی روستاهای شهرستان قوچان که از مناطق مهم کشاورزی شمال استان خراسان رض ب یو وو وووده و از
صه م هدش باختنا یا ررر ررررررتبط با
لحاظ منابع آبی در تنگنا است ،شناسایی شود .در این راستا مباحث نظری و ش خا ص ص
حکمروایی خوب روستایی و مدیریت منابع آب کشاورزی را با استفاده از م زفا مرن و ینادمم یزاف لد اا ااا اااااار SPSS

مورد مطالعه قرار گرفت.در اسنتاج سطح حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی مق راد ناف یزا
نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با  0/39که سطح استفاده کم را بر اس سا
صه ات نییعت زا سپ ا بببب بببببع
شاخصهای حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح میدهد که در میان این ش خا ص ص
ی،
ی ،مس ریذپ تیلوئ ییییی ،تواف عمج ق یی یی
عضویت و نرمال سازی دادهها طیف اهمیت را به ترتیب ش یوگخساپ صخا یی یی
عدالت و برابری و قانومندی ،شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نم دو ه هان زین همادا رد .د     ب ببا اس ا هدافت ززز
آزمون تحلیل مسیر به اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخصهای حکمروایی خ دم رد ییاتسور بو ییی ییییریت
منابع آب کشاورزی پرداخته شد ،نتایج نشان داد ،در بین شاخصهای مطرح شده ،پاسخگویی ب بیرض ا   

 Betaبه

دست آمده  0/600شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب  Betaبه دست آمده  ،0/432به ترتی تالاب ب رر رررین و پاایین-
ترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی اس .ت

در نهایت

جهت

آزمون فرضیه پژوهش از آزمون کای اسکوئر استفاده شد ،نتایج نشان داد ،با توج جرد هب ه ههه ههههی آزادی برابر اب      4و
همچنین سطح معناداری آن که برابر با  0/000است ،بنابراین میتوان نتیجهگرفت که فرضیه  H1مورد تایید و فرض هی
 H0غیر قابل تایید میباشد.
منابع
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