
ّای هذیزیت تَلیذ گذضتِ  ّای جذیذ تَلیذی ٍ طبیؼت هطتزیاى، دیگز ضیَُ ّای هحیط در دًیای رلابتی اهزٍس با تَجِ بِ ٍیژگیسین

ّا ًیاسهٌذًذ کِ تا  اًذ ٍ اهزٍسُ ضزکت کزدًذ کارایی خَد را اس دست دادُ کِ یکپارچگی کوتزی را در فزآیٌذّایطاى دًبال هی

ایجاد کٌٌذ. هذیزیت سًجیزُ تأهیي بِ ػٌَاى یک   -اس هادُ خام تا هصزف کٌٌذُ ًْایی -زایٌذّای تَلیذی یکپارچگی هٌظوی در توام ف

رٍیکزد یکپارچِ بزای هذیزیت هٌاسب جزیاى هَاد ٍ کاال، اطالػات ٍ جزیاى پَلی، تَاًایی پاسخگَیی بِ ایي ضزایط را داراست. اس 

گیزی سًجیزُ تأهیي فزدی بز هذیزیت سًجیزُ تأهیي با ًمص هیاًجی گزی ابؼاد جْت ایي رٍ در پژٍّص حاضز بِ بزرسی تأثیز جْت

 ضَد.گیزی سًجیزُ تأهیي ساسهاًی پزداختِ هی

باضذ. جاهؼِ آهاری پژٍّص حاضز را ّا اس ًَع تَصیفی هیگزدآٍری دادُایي پژٍّص اس ًظز ّذف کاربزدی ٍ اس لحاظ ضیَُ

ّا اس ابشار آٍری دادُجْت سٌجص هتغیزّای پژٍّص ٍ جوغ تطکیل دادُ است. ِ ضزق گیالىّای تَلیذی هَاد غذایی ًاحی ضزکت

گیزی سًجیزُ ، ػاهل جْتهتغیز 4اس طزیك  گیزی سًجیزُ تأهیي فزدیجْتًاهِ حاضز ػاهل ًاهِ استفادُ ضذُ است. در پزسصپزسص

هَرد سٌجص لزار گزفتِ  هتغیز 9بؼذ ٍ  2سًجیزُ تأهیي اس طزیك  هتغیز ٍ در ًْایت ػاهل هذیزیت 01بؼذ ٍ  3تأهیي ساسهاًی اس طزیك 

-سؤال هزبَط بِ جوؼیت ضٌاختی هتٌاسب با پاسخ 5ّای اصلی هذل ٍ سؤال هزبَط بِ هؤلفِ 23ای با ًاهِاست. در هجوَع پزسص

ر هیاى د ّاًاهِ، پزسصالی در دستزسغیزاحتوگیزی دٌّذگاى طزاحی ٍ تَسیغ گزدیذ. اس هیاى جاهؼِ آهاری با استفادُ اس رٍش ًوًَِ

ّا خَاستِ ضذُ تا یکی اس هذیزاى ارضذ  ای کِ در ّز ضزکت یک پزسطٌاهِ ٍ اس آىهَرد هطالؼِ تَسیغ گزدیذ بِ گًَِ ضزکت 51

 ّای اًجام ضذُ ّویي تؼذاد باسگزداًذُ ضذ.ساسهاى ًسبت بِ تکویل آى الذام ًوایٌذ. در ًْایت با پیگیزی

دّذ کهِ  ( ًطاى هیPLSساسی هؼادلِ ساختاری ًسل دٍم، حذالل هزبؼات جشئی )اس تحلیل با استفادُ اس تکٌیک هذل ًتایج حاصل

 .  تواهی رٍابط هَجَد در هذل هؼٌادار بَدُ است% ، 95در سطح اطویٌاى 

تأهیي استزاتژیک گیزی سًجیزُ تأهیي ساسهاًی، هذیزیت سًجیزُ گیزی سًجیزُ تأهیي فزدی، جْتجْت کلمات کلیدی:

 )راّبزدی(، هذیزیت سًجیزُ تأهیي ػولیاتی.

 

 


