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هاّیتی  ّا دس ضشایط سقاتتی اهشٍص، تِ ٍیژُ دس غٌؼت تیوِ کِ داسایدستیاتی تِ ػولکشد هطلَب اص سَی ضشکت

ای دس حال تغییش است، دضَاس تَدُ  ّای تکاسگیشی دس آى تا سشػت فضایٌذُ پَیاست ٍ هحیط ػولیاتی ٍ فٌاٍسی

-ضایستگیّای سقاتتی هٌاسة است؛ صیشا استشاتژیّای هحَسی ٍ اتخار ستلضم تدْیض ٍ تقَیت ضایستگیٍ ه

ّای اًذ کِ هثٌایی تشای ظشفیتّاییّای هکول ٍ سٍیِّای هتوایضکٌٌذُ، داساییّای هحَسی هدوَػِ هْاست

ّا تشای هػَى هاًذى  ضشکتٍ  کٌٌذسقاتتی ضشکت ٍ ػولکشد هطلَب دس یک کسة ٍ کاس تخػَظ فشاّن هی

ّا ًذاسًذ. ای خض کسة ٍ تذاٍم ایي ضایستگییض ساصگاسی تا الضاهات سقاتتی، چاسُاص اهَاج سْوگیي هحیطی ٍ ً

ّا گشدد ٍ تِ ضشکتی سقاتت یک ضشکت دس یک کسة ٍ کاس خاظ تش هیاستشاتژی سقاتتی تِ ًحَُّوچٌیي 

، تا تَخِ تِ اّویت هَضَعکٌذ ػولکشد هطلَب سا اص طشیق یک سٍش هتوایض سقاتتی تذست آٍسد. کوک هی

دس ، ّای سقاتتیّای هحَسی تش ػولکشد ضشکت تا ٍاسطِ استشاتژیضایستگی تشسسی تأثیش ّذف پژٍّص حاضش،

ّوثستگی  -ًظش گشفتِ ضذ. پژٍّص حاضش تِ لحاظ ّذف کاستشدی ٍ تِ لحاظ گشدآٍسی اطالػات تَغیفی

 تأثیشقیق پیطیي، قشاس ضذ ای اًدام گشفت ٍ ضوي هشٍسی تش ادتیّات تحاست. تذیي هٌظَس، هطالؼات کتاتخاًِ

ّای سقاتتی، ّای تیوِ ها دس استاى تْشاى تا ٍاسطِ استشاتژیّای هحَسی تش ػولکشد ضؼة ٍ ًوایٌذگیضایستگی

ای، شای دستیاتی تِ ّذف تحقیق ػالٍُ تش هطالؼات کتاتخاًِفشضیِ هَسد تشسسی قشاس گیشد. ت 4دس قالة 

سؤال تذٍیي ٍ پس اص تأییذ سٍایی هحتَا، هیاى سشپشستاى  21ی تا اهطالؼات هیذاًی غَست گشفت ٍ پشسطٌاهِ

گیشی ّذفوٌذِ قضاٍتی تَصیغ گشدیذ ٍ تؼذ اص گشدآٍسی، پایایی ًفش دس ضؼة تِ سٍش ًوًَِ 10ًوایٌذگی ٍ  66

 ّوچٌیي تِ ، تِ لحاظ ػلوی پزیشفتِ ضذ.SPSSافضاس تَسط ًشم 7/0پشسطٌاهِ ًیض تا آلفا کشًٍثاخ تاالتش اص 

-گشفتِ ضذ. ًتایح آصهَى هذل تْشُ Amosافضاس هٌظَس آصهَى هذل، اص سٍش هذلساصی هؼادالت ساختاسی ٍ ًشم

گیشی ٍ هذل ساختاسی کل اص تشاصش هٌاسثی تشخَسداس ّای تشاصش سِ هذل اًذاصُّا ًطاى داد کِ ضاخع

-ی تش ػولکشد ضشکت هؼٌاداس ًویّای هحَساست. ًتایح تحلیل هسیش ًیض ًطاى داد کِ تأثیش هستقین ضایستگی

ّای سقاتتی هثثت ٍ هؼٌاداس ّای هحَسی تش ػولکشد اص طشیق استشاتژیتاضذ، اها تأثیش غیشهستقین ضایستگی

-ّای سقاتتی ٍ استشاتژیّای هحَسی تش استشاتژیاست. ّوچٌیي ًتایح تحلیل هسیش ًطاى داد کِ تأثیش ضایستگی

فشضیِ سد  1فشضیِ تأییذ ٍ  3فشضیِ تحقیق،  4اس ٍ هثثت است. تٌاتشایي اص ّای سقاتتی تش ػولکشد ضشکت هؼٌاد
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