
 چکیده
 گیالى ثَد.  استبى استخزّبی در کیفیت تبهیي الگَی ّذف اس ایي پژٍّص طزاحی

جبهعِ آهبری ضبهل هذیزاى، کبرکٌبى، هزثیبى ٍ ثبضذ. پیوبیطی هی -تَصیفیاس ًَع رٍش تحقیق 

ًبجیبى غزیق استخزّبی استبى گیالى ثَد. تعذاد ًوًَِ ثزاسبس تعذاد قبثل کفبیت جْت هذلسبسی در 

 ضذگیزی ٍ ثِ رٍش تصبدفی ًوًَِ ثزاثز اثعبد هتغیزّبی اًتخبة 01تب  01ثِ تعذاد  plsًزم افشار 

ّبی ای ٍ هصبحجِثزاسبس هطبلعِ کتبثخبًِهِ هحقق سبختِ اثشار اصلی پژٍّص پزسطٌب ًفز(. 001)

 5ًظز هتخصصبى هذیزیت ٍرسضی ) اس اثتذا پژٍّصثزرسی رٍایی هحتَایی اثشار جْت  .ثَد اکتطبفی

کزًٍجبخ در  یآلفب قیپزسطٌبهِ اس طز ییبیسپس پباستفبدُ  ضذ.  ًفز( 5ًفز( ٍ هذیزاى استخزّب )

جْت ثزرسی ارتجبط ثیي هتغیزّب اس  .گزدیذٍ تبییذ  یبثیارس یبًیٍ پب ی )هطبلعِ راٌّوب(هزحلِ هقذهبت

 استفبدُ  ضذ. smart pls رٍش تحلیل هسیز در ًزم افشار هذلسبسی هعبدالت سبختبری

ًتبیج تحلیل عبهلی ًطبى داد کِ اثعبد؛ ایوٌی ٍ اهٌیت، جذاثیت فیشیکی ٍ ثْذاضتی رفبّی، ثِ تزتیت 

داری تجییي کٌٌذُ سبسُ تبهیي اهکبًبت ثَدًذ. اثعبد هشیت ثزًذ، هشیت دستزسی هیشاى اثز ثِ طَر هعٌی

داری تجییي کٌٌذُ سبسُ هشیت رقبثتی استخز ثَدًذ. ٍ هشیت ّشیٌِ، ثِ تزتیت هیشاى اثز ثِ طَر هعٌی

ِ پذیزی ٍ اعتوبد ٍ اطویٌبى هطتزیبى، ثِ تزتیت هیشاى اثز ثاثعبد رفتبر پزسٌل، پبسخگَیی ٍ هسئَلیت

تحلیل هسیز ًطبى داد کِ هتغیز  داری تجییي کٌٌذُ سبسُ هذیزیت رفتبر ثب هطتزی ثَدًذ.طَر هعٌی

اثز هستقین، هثجت ٍ هعٌبداری ثز هشیت رقبثتی ٍ تبهیي  طَر ثِهذیزیت رفتبر ثب هطتزی ثز استخز 

ی هشیت رقبثتی( اثز غیز هستقین هذیزیت رفتبر ثز تبهیي کیفیت خذهبت )ثب هیبًج کیفیت خذهبت دارد.

داری ثز هشیت رقبثتی استخز هعٌی اثز هستقین تبهیي اهکبًبت دار ٍ اس اثز هستقین آى ثیطتز ثَد.هعٌی

ثز تبهیي کیفیت خذهبت )ثب  تبهیي اهکبًبتدار ًجَد. اثز غیز هستقین ثَد ثز تبهیي کیفیت خذهبت هعٌی

ثز تبهیي کیفیت هشیت رقبثتی استخز  ز ثَد.دار ٍ اس اثز هستقین آى ثیطتهیبًجی هشیت رقبثتی( هعٌی

 خذهبت اثز هستقین، هثجت ٍ هعٌبداری دارد. 

تَاى گفت ّز چٌذ هذیزیت رفتبر هطتزیبى ٍ تبهیي ّبی پژٍّص هیثِ صَرت کلی ثزاسبس یبفتِ

اهکبًبت اثز قبثل تَجْی ثز تبهیي کیفیت خذهبت دارًذ اهب تَسعِ هشیت رقبثتی اثز ایي هتغیزّب را 

دّذ ٍ ثٌبثزایي تبهیي پبیذار کیفیت خذهبت استخزّب ٍ سیبر ثیطتز اس حبلت هستقین ارتقب هیث

 ضَد. ّبی ٍرسضی هیهجوَعِ

 .کیفیت استخزّب، استبى گیالى، تأهیي کیفیت، کیفیت خذهبت، خذهبت ٍرسضی کلیدواژه:
 


