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پژٍّص حبؾش ثب ّذف ثشسسی تأثیش تفىش استشاتژیه ثش ویفیت خذهبت دس ضشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق خٌَة استبى وشهبى اًدبم ضذ.  :چکیده

گیشی ثِ غَست تػبدفی سبدُ اًدبم گشفت. ثشای سٌدص هتغیشّبی ثبضذ وِ ًوًَِخبهؼِ آهبسی پژٍّص ضبهل هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى هی

ّبی پژٍّص تدضیِ ٍ تحلیل گشدیذ. یبفتِ AMOS 24ّبی خوغ آٍسی ضذُ ثب استفبدُ اص ًشم افضاس ژٍّص اص پشسطٌبهِ استفبدُ ضذ ٍ دادُپ

ّبی فشػی پژٍّص تأییذ هی ضَد ٍ ثِ ایي تشتیت تفىش استشاتژیه ثش ویفیت خذهبت تأثیش داسد. ًطبى داد وِ فشؾیِ اغلی ثِ ّوشاُ فشؾیِ

ثش ویفیت خذهبت تبثیش داسد. خاللیت ثش ویفیت خذهبت تبثیش داسد. چطن اًذاص ثش ویفیت خذهبت تبثیش داسد. ثٌبثشایي ثِ تفىش سیستوی 

گشدد وِ ثشای افضایص ویفیت خذهبت اسائِ ضذُ ثِ هفَْم تفىش استشاتژیه ٍ اثؼبد آى تَخِ هذیشاى ضشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق پیطٌْبد هی

 هٌبست آى سا فشاّن ًوبیٌذ. داضتِ ثبضٌذ ٍ ّوَاسُ ثستش

 خذهبت تیفیو ،یستویچطن اًذاص، تفىش س ت،یخالل ه،ی: تفىش استشاتژیدیواژگان کل
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.مقدمه1  

 غیدس غٌب یًمص هْو تیفیثِ اسائِ خذهبت ثب و لیتوب

ثمب ٍ  یخذهبت ثشا تیفیچشا وِ و وٌذ یه فبیا یخذهبت

دس  .سٍد یثِ ضوبس ه یبتیح اهشی ّب سبصهبى يیا یسَدآٍس

خذهبت ثِ ػٌَاى  تیفیٍ و یهطتش تیٍالغ اهشٍصُ سؾب

. سًٍذ یثِ ضوبس ه یخذهبت غیدس اغلت غٌب یبتیهسبئل ح

خذهبت ثِ هٌظَس دسن هٌبست اص  تیفیو یشگی اًذاصُ

 يیا بیآ ٌىِیٍ ا ٌذیاسائِ ًوب ذثبی ّب وِ سبصهبى یخذهبت

 ش؟یخ بی ثبضذ یه بىیخذهبت هتٌبست ثب اًتظبس هطتش

(. ّوگبم ثب سًٍذ 1394 ،یخض ی)هَسَ شدیگ-یغَست ه

 تىٌیه ٍ اثضاسّب اص ٍسی خْبًی افضایص گشایص ثِ ثْشُ

هب ًیض ثٌب ثِ دالیلی اص  وطَس دس استشاتژیه هذیشیت ّبی

 سبصهبى ثِ پیَستي خْت آهبدگی ٍ سبصی خولِ خػَغی

 چٌیي هَثش ثىبسگیشی ثِ ًیبص احسبس خْبًی، تدبست

 تفىش تَاًبیی ثْجَد سٍ ایي اص. است افضایص ثِ سٍ اثضاسّبیی

 دس ولیذی ػَاهل اص یىی ػٌَاى ثِ هذیشاى دس استشاتژیه

ًیبصهٌذ تَخِ  شاتژیه،است هذیشیت فشایٌذ ثخطی اثش

(. هسبئل 106: 1387ثیطتشی است )هطجىی ٍ خضاػی، 

 ٍ ًیست ضذًی حل دیشٍص ّبی حل ساُ ثب ّب اهشٍص سبصهبى

 ثبیذ لزا وٌذ ًوی حل سا آتی هطىالت آیٌذُ ثیٌی پیص

 ضشایف حبؾش حبل دس. وشد الذام آیٌذُ سبصی پیص ثشای

وِ  ُگشدیذ ًبهكوئي ٍ پَیب پیچیذُ، حذی ثِ هحیكی

 ظبّشی ٍ سكحی تغییشات ثب تَاًٌذ ًوی دیگش ّب سبصهبى

 ثلٌذهذت ثمبء غیشُ ٍ ّب سیستن ّب، سٍش سبختبسّب، دس

 ثشای ّب بىسبصه(. 16: 1378 ػبلی،) وٌٌذ تؿویي سا خَد

 ّبی هحیكی ٍ استفبدُ اص فشغت ذاتتْذی ثب همبثلِ

 خَد دسًٍی ّبی تَاًوٌذی ٍ ّب ظشفیت ًبچبسًذ احتوبلی

ًمبـ ؾؼف سا تشهین ٍ ثِ تمَیت ًمبـ لَت  طٌبسٌذ،ث سا

 پیچیذُ آًچٌبى ّب ثپشداصًذ. هسبئل ٍ هطىالت دس سبصهبى

 هیسش آسبًی ثِ هطىل تطخیع وِ است تٌیذُ ّن دس ٍ

 سفتبس ثَدى پیچیذُ ٍ ّب سبصهبى اًسبًی هبّیت ٍ یستً

 چٌیي ثب. است ًوَدُ هؿبػف سا پیچیذگی ایي وبسوٌبى

ًجبیذ دس اًتظبس هَج ثبضٌذ ثلىِ ثبیذ  ّب سبصهبى اٍغبفی

خَد هٌجغ هَج ٍ تحَل گشدًذ ٍ دس خْت ثْجَد خَد 

ثىَضٌذ تب ثتَاًٌذ پبسخگَی ًیبصّبی خذیذ توذى اهشٍصی 

 تیسٍ ثب تَخِ هبّ يی(. اص ا9: 1377وی، ثبضٌذ )همی

سَال  يیثشق ا یشٍیً غیضشوت تَص ّبی تیفؼبل یخذهبت

 ٍ هَلفِ هیتفىش استشاتژ بیآوِ  ٍسصد یثِ رّي هجبدست ه

ًمص  تَاًٌذ یخذهبت ضشوت ه تیفیآى دس ثْجَد و ّبی

 ٌذ؟یًوب فبیسا ا یهَثش

 مثانی نظزی پژوهش

 تفکز استزاتژیک

ٌی ٌّش استفبدُ اص هَلؼیت ّب ٍ ثحشاى تفىش استشاتژیه یؼ

ّب ثشای خلك هَلؼیت ثشتش ٍ هضیت سلبثتی ثشای سبصهبى 

فشایٌذ تىبهل ثخطیذى ثِ  ،(.خاللیت397: 1387)فیؿی، 

دیذگبُ ّبی ثذیغ ٍ تخیلی دسثبسُ هَلؼیت ّبی هختلف 

 (.397: 1387تؼشثف ضذُ است )فیؿی، 

ستوی سا تفىش سی 1991وبفوي دس سبل  ؛دیذگبُ سیستوی

ایي گًَِ تؼشیف هی وٌذ :تغییش گشایص اص دیذى سبصهبى 

ثِ ػٌَاى هدوَػِ ای اص اػؿبء ٍ وبسهٌذاى غیش هشتجف وِ 

ثش سش هٌبثغ سلبثت هی وٌٌذ ثِ دیذى ٍ سشوبس داضتي ثب 

ضشوت ثِ ػٌَاى یه سیستن ولی وِ ّش ػؿَ سا دس ساثكِ 

: 1387ثب ول سبصهبى دس ًظش هی گیشد )اهبهی ٍ ایضدی، 

ّبی اص ایٌىِ سبصهبى ثبیذ ثِ وذام سَ ایذُ ،(.چطن اًذاص6

سبصد.چطن اًذاص ثشٍد ٍ چگًَِ ثْتش است ثشٍد سا ًوبیبى هی

یه افك رٌّی ثشای هذیشاى ایدبد هی وٌذ ٍ اص ایي قشیك 

-ّبی سٍصاًِ تب ثشًبهِگیشیهجٌبی خْت گیشی دس تػوین

ٍ ویبًی،  گیشد )غفبسیبىّبی ثلٌذ هذت سبصهبى لشاس هی

1387 :71-70.) 

 

 کیفیت خدمات
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ّب ویفیت خذهبت یىی اص ػٌبغش هْن دس هَفمیت سبصهبى

ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ هضیت سلبثتی ٍ افضایص تَاى سلبثت 

سٍد. ویفیت خذهبت ثش سٍی اسؾبی ًیبصّب آًْب ثِ ضوبس هی

ّبی هطتشیبى ٍ چگًَگی ثشآٍسدُ سبختي ٍ خَاستِ

ّب ثِ هٌظَس ایدبد ٍ حفظ اسد. سبصهبىاًتظبسات آًْب تأویذ د

ّبی ویفیت هحػَالت ویفیت خذهبت ثبیذ ًسجت ثِ خٌجِ

، 1خَد آگبّی الصم سا داضتِ ثبضٌذ )گشًٍشٍص

(.گشدضگشی غٌؼت اغلی ثسیبسی اص وطَسّب 1984

ضَد ٍ ًمص اسبسی دس تَسؼِ التػبد خْبًی هحسَة هی

ٍدی ثِ ( ایي پذیذُ تب حذ378: 2010داسد )تیٌگ ّبًگ، 

سضذ غٌؼت ّتلذاسی ثستگی داسد )فیؽ ٍ ّوىبساى، 

1390 :124.) 

گشچِ ویفیت خذهبت دس دٍ دِّ گزضتِ ثسیبس هَسد تَخِ 

ثَدُ است، تَافمی ثش یه تؼشیف ٍاحذ حبغل ًطذُ است. 

دّذ وِ اهب دس هدوَع تؼبسیف ویفیت خذهبت ًطبى هی

 ای است وِ هطتشیبى هبثیيایي هسئلِ ًبضی اص همبیسِ

ضبى اص ًحَُ اسائِ اًتظبسات خَد دسثبسُ خذهبت ٍ ادساوبت

 (.45: 1392دٌّذ )ثْبدسی ٍ ّوىبساى، خذهبت اًدبم هی

-( ویفیت خذهبت سا ثِ ػٌَاى همبیسِ رٌّی2002گیفي )

خَاٌّذ ای وِ هطتشیبى هبثیي ویفیت خذهتی وِ هی

وٌٌذ تؼشیف دسیبفت وٌٌذ ٍ آى چِ آًْب ٍالؼب دسیبفت هی

( ویفیت 1985ٍ ثشی ) 3ٍ صیتْبهل 2. پبساسَساهبىوٌذهی

یه لؿبٍت خْبًی یب ًگشش هشثَـ »خذهبت سا ثِ ػٌَاى 

اًذ. دس تؼشیفی دیگش ویفیت تؼشیف وشدُ «ثِ ثشتشی خذهت

تفبٍت ثیي اًتظبسات یه هطتشی اص »خذهت سا ثِ ػٌَاى 

ػولىشد خذهت لجل اص هَاخِْ ثب خذهت ٍ ادسان آًْب اص 

اًذ )تسَى ٍ ّوىبساى، تؼشیف وشدُ «یخذهبت دسیبفت

( ویفیت خذهبت سا ثِ دٍ 1984(. گشًٍشٍص )2: 2016

وٌذ. دستِ ویفیت فٌی ٍ ویفیت ػولىشدی تمسین هی

-ویفیت فٌی ثِ چیضی وِ هطتشی اص خذهبت دسیبفت هی

ّبی وٌذ اضبسُ داسد، اهب ویفیت ػولىشدی ثش سٍی سٍیِ

خذهبت سا  وٌذ. ٍی ویفیتدسیبفت خذهت تأویذ هی

داًذ: خذهبت هَسد اًتظبس ٍ خذهبت ٍاثستِ ثِ دٍ هتغیش هی

ادسان ضذُ. ّش گًَِ تدشثِ لجل اص خذهبت اًتظبسات 

                                                           
1
Gronroos 

2
Parasuraman 

3
Zeithamel 

دّذ دس حبلی وِ خذهبت هطتشی سا تحت تأثیش لشاس هی

ادسان ضذُ ًتیدِ ادسان خَد هػشف وٌٌذُ اص خذهبت 

 (.27: 1388است )احوذی، 

( پٌح ػٌػش 2002ى )ثِ ػمیذُ ضَسضچبًذاس ٍ ّوىبسا

ضَد اغلی ویفیت خذهبت اص دیذگبُ هطتشی هْن تلمی هی

( ػٌػش 2( خذهبت یب هحػَل اغلی 1وِ ػجبستٌذ اص: 

( 4( ػٌػش غیش اًسبًی اسائِ خذهبت، 3اًسبًی اسائِ خذهبت، 

( هسئَلیت اختوبػی ضشوت.ویفیت 5ػَاهل هحسَس ٍ 

بـ ثَدُ ٍ ثبالی خذهبت ثب سَدآٍسی ٍ ثمبء سبصهبى دس استج

ّبی ثبالتش، ثِ ٍاسكِ ایدبد سَدّبی ثیطتش اص قشیك لیوت

ضَد وِ ایي تأثیش دس غٌؼت ثبػث سضذ سبصهبى ًیض هی

؛ ٍاًىسیبى ٍ 2001، 4تش است)سیضیٌگشّتلذاسی ثشخستِ

(. هضایبی ًبضی اص ویفیت خذهبت خَد ػبهل 2007، 5ٍیٍَ

فیت ّب سا ثِ اسائِ خذهبت ثب ویدیگشی است وِ سبصهبى

وٌذ. یىی اص اثشات هستمین اسائِ خذهبت ثب تشغیت هی

ویفیت ثْجَد تَاًبیی سبصهبى خْت اسؾبی ًیبصّبی 

ثبضذ؛ چَى سبصهبى هطتشیبى ثِ غَستی اثشثخص هی

دسیبفتِ است وِ هطتشیبى خَاّبى چِ خذهبتی ّستٌذ. 

ّوچٌیي اسائِ خذهبت ثْتش ثِ هطتشیبى ثبػث تىشاس خشیذ 

دّبى ثِ دّبى هثجت ثِ هطتشیبى ٍ گستشش تجلیغبت 

گشدد. دیگش اثش هستمین ویفیت خذهبت، افضایص ثبلمَُ هی

تَاًبیی سبصهبى دس خْت اسائِ خذهبت ثِ غَستی وبسا ثِ 

هطتشیبى است؛ چشا وِ سبصهبى دسیبفتِ است وِ هطتشیبى 

چِ خَاستِ ٍ ًیبصّبیی داسًذٍ ثٌبثشایي اص خذهبت غیش 

ًوبیٌذ. ثب افضایص حزف هی ؾشٍسی وبستِ ٍ یب آًْب سا

وبسایی ٍ اثشثخطی دس اسائِ خذهبت سَدآٍسی افضایص 

 (.26: 1390خَاّذ یبفت)فسٌمشی، 

 

 مزوری تز پیشینه پژوهش

( تحمیمی سا اًدبم دادًذ ایي 1387خضاػی ٍ هطجىی)

تحمیك وِ اص قشیك ضٌبسبیی ػٌبغش تفىش استشاتژیه ٍ 

سبصی سبختبسی سٍاثف هیبى آًْب ثب ثْشُ گیشی اص هذل 

تفسیشی، هذل ػٌبغش تفىش استشاتژیه سا قشاحی وشدُ 

است. اثضاس خوغ آٍسی دادُ ّب، پشسطٌبهِ ثَدُ است. ّذف 

                                                           
4
Reisinger 

5
Wanxian & Weiwu 
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ایي تحمیك، تؼییي ػٌبغش تفىش استشاتژیه دس سبصهبًْبی 

ایشاًی ٍ ضٌبسبیی سٍاثف ٍ تؼبهالت آًْب ثَد. دس هذل آًْب، 

بس هیضاى ػٌبغش تفىش استشاتژیه دس چْبس سكح ثشاس

ٍاثستگی ٍ ّوچٌیي لذست پیص ثشًذگی دستِ ثٌذی 

ضذًذ. ػٌبغشی وِ ثبالتش لشاسداسًذ، داسای هبّیت پیشٍ هی 

ثبضٌذ ٍ ػٌبغشی وِ پبییي تش لشاسداسًذ، داسای لذست پیص 

ثشًذگی ثیطتش ّستٌذ. هذل اسائِ ضذُ، هجٌبیی ثشای 

ست اسصیبثی ظشفیت تفىش استشاتژیه دس سبصهبًْبی ایشاًی ا

وِ اص قشیك سكح ثٌذی ػَاهل هی تَاًذ دس تػوین 

گیشیْبی هذیشیتی دس خػَظ اٍلَیت ثٌذی الذاهبت ٍ 

ثْجَد آهَصضْبی سبصهبًی ثسیبس ساّگطب ثبضذ ٍ هٌدش ثِ 

اثش ثخطی ثیطتش سشهبیِ گزاسی ّبی هلوَس ٍ غیش 

 هلوَس سبصهبًْب گشدد.

(، دس تحمیك خَد تحت ػٌَاى 1387هطجىی ٍ ّوىبساى)

قشاحی هذل ػٌبغش تفىش استشاتژیه دس سبصهبى ّبی »

هذلی سا خْت اسصیبثی ظشفیت تفىش استشاتژیه دس « ایشاًی 

سبصهبًْبی ایشاًی اسائِ هی دّذ ٍ ًتیدِ هی دّذ دس 

غَست ػذم حبوویت فشٌّگ سبصهبًی هطبسوتی، سبصهبى 

اص ثسیبسی اقالػبت ٍ ایذُ ّبی خاللبًِ وبسوٌبى دس خْت 

ِ اص فشغت ّبی ضٌبسبیی ضذُ هحشٍم استفبدُ ثْیٌ

خَاٌّذ هبًذ ٍ دس ًتیدِ صهیٌِ حبون ضذى تفىش 

 استشاتژیه ثش سبصهبى فشاّن ًخَاّذ ضذ.

( دس همبلِ خَد تحت ػٌَاى تَسؼِ تفىش 2001ثَى)

استشاتژیه ّوبًٌذ یه ضبیستگی هحَسی ثب اسائِ هذلی، 

تفىش استشاتژیه سا دس دٍ سكح فشدی ٍ سبصهبًی، اهب 

ستِ ثِ ّن، هَسد ثحث لشاسدادُ است. اص دیذ اٍ، سبصهبًْب ٍاث

اگش ثتَاًٌذ تفىش استشاتژیه سا دس دٍ سكح هستمش وٌٌذ، 

یه ضبیستگی هحَس ثشایطبى ایدبد هی ضَد وِ خَد 

هجٌبیی ثشای ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس است. تفىش 

استشاتژیه دس سكح فشدی داسای سِ ػٌػش هْن ضبهل: 

ى ٍ هحیف آى خاللیت ٍ چطن اًذاصی اص دسن ولی سبصهب

آیٌذُ سبصهبى ٍ تفىش استشاتژیه دس سكح سبصهبًی ، وِ 

صهیٌِ ای سا فشاّن هی وٌذ وِ دس آى تفىش استشاتژیه 

فشدی ثتَاًذ اتفبق ثیبفتذ ضبهل: تشٍیح گفتگَی استشاتژیه 

 ٍ استفبدُ اص اثتىبس وبسوٌبى هی ثبضذ.

 

 مدل مفهومی پژوهش

ّبی تدشثی ػٌَاى ضذُ دس ثخص ژٍّصثب ػٌبیت ثِ پ

پیطیٌِ هكبلؼبت ٍ تأثیشات هطبّذُ ضذُ دس ثیي 

هتغیشّبی پژٍّص، هذل هفَْهی پژٍّص قشاحی ضذُ 

 است وِ دس ضىل صیش ًطبى دادُ ضذُ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سٍش پژٍّص

 

ّوجستگی ٍ اص ًَع -سٍش اخشای ایي پژٍّص تَغیفی

ت. دس ایي پژٍّص پٌح هتغیش ثشسسی هؼبدالت سبختبسی اس

ضذُ است وِ ػجبستٌذ اص تفىش استشاتژیه، خاللیت، چطن 

اًذاص، دیذگبُ سیستوی، ویفیت خذهبت. خبهؼِ آهبسی ایي 

تحمیك ضبهل ّوِ هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى ضشوت تَصیغ 

ًیشٍی ثشق خٌَة استبى وشهبى ثَدُ است. ثِ هٌظَس 

استفبدُ ضذُ است. تؼییي حدن ًوًَِ اص فشهَل وَوشاى 

ًوًَِ گیشی ایي تحمیك ثب سٍش تػبدفی سبدُ اًدبم 

ّب، پشسطٌبهِ ثَد. گشفت. اثضاس اغلی خوغ آٍسی دادُ

خذٍل صیش، هتغیشّب، تشویت سؤاالت پشسطٌبهِ ٍ هٌبثغ 

 دّذ.آًْب سا ًطبى هی

 . ساختار پزسشنامه1جدول شماره 

 رفزنس هامولفه متغیز

کیفیت 

 خدمات

دیذگبُ 

سیستو

 ی

 خاللیت

چطن 

 اًذاص

 تفکر استراتژیک
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تفىش 

 استشاتژیه

سیستوی، خاللیت، چطن دیذگبُ 

 اًذاص
 (1394اثشاّیوی )

ویفیت 

 خذهبت

لبثلیت اػتوبد، پبسخگَ ثَدى، 

 اقویٌبى خبقش، ّوذلی
 (1389ثبلشی )

ّوچٌیي پبیبیی پشسطٌبهِ تفىش استشاتژیه ثش پبیِ ؾشیت  

هحبسجِ ضذ. ثِ هٌظَس ثشسسی سٍایی  89/0آلفبی وشًٍجبخ 

بهلی تأییذی اًدبم ّب ٍ اثؼبد ایي پشسطٌبهِ تحلیل ػ سؤال

; 03/2ّبی ثشاصش ثِ ایي ضشح ثذست آهذ: گشفت ٍ ضبخع

𝛘2/df ،RMSEA=0/06 ،GFI=0/94 ،

AGFI=/90 ،930;/CFIّب ثیبى وٌٌذُ سٍایی  . ضبخع

ثبضٌذ. پبیبیی هٌبست پشسطٌبهِ تفىش استشاتژیه هی

پشسطٌبهِ ویفیت خذهبت ًیض ثش پبیِ ؾشیت آلفبی 

ّب  شای سٌدص سٍایی سؤالتؼییي ضذ. ث 85/0وشًٍجبخ 

ّبی ثشاصش  تحلیل ػبهلی تأییذی اًدبم گشفت ٍ ضبخع

، 𝛘2/df; 34/2ثذیي ضشح ثشآٍسدُ ضذ:

RMSEA=0/042 ،GFI=0/90 ،AGFI=/94 ،

970;/CFIّب حبوی اص سٍایی هٌبست پشسطٌبهِ  . ضبخع

ویفیت خذهبت است. ّش سِ پشسطٌبهِ ثش اسبس قیف 

ضذُ است. ثشای تدضیِ  پٌح گضیٌِ ای لیىشت دسخِ ثٌذی

ٍ تحلیل دادُ ّبی پژٍّص ًشم افضاس ّبی ًسخِ ثیست ٍ 

ثِ وبس  AMOSٍ ًسخِ ثیست ٍ چْبسم  Spssیه 

 گشفتِ ضذ.

 

 

 های پژوهشیافته

ّبی پژٍّص ثبیذ فشؾیِ ًشهبل ثَدى  پیص اص آصهَى فشؾیِ

ّبی  ضبخع 1هتغیشّبی پژٍّص اسصیبثی ضَد. دس خذٍل 

 ضذُ است.تَغیفی هتغیشّب ثیبى 

 ّبی تَغیفی هتغیشّبی پژٍّص . ضبخع2خذٍل

اًحشاف  هیبًگیي هتغیش

 استبًذسد

 وطیذگی چَلگی

تفىش 

 استشاتژیه

62/3 71/0 32/0- 56/0- 

ویفیت 

 خذهبت

52/3 77/0 71/0- 29/0- 

(، ًجبیذ لذس هكلك چَلگی ٍ 2011ثِ صػن والیي )

ثبضذ. ثب تَخِ ثِ  10ٍ  3وطیذگی هتغیشّب ثیطتش اص 

، لذس هكلك ٍ وطیذگی ّوِ هتغیشّب ٍ هؤلفِ ّب 1خذٍل 

دّذ فشؼ ًشهبل ثَدى ووتش اص یه است وِ ًطبى هی

هتغیشّب خْت آصهَى هتغیشّبی پژٍّص ثشلشاس است. دس 

ؾشایت ّوجستگی هتغیشّبی تحمیك ثیبى ضذُ  3خذٍل 

 است:

. هبتشیس ّوجستگی هتغیشّبی پژٍّص3خذٍل   

 4 3 2 1 هتغیش سدیف

 تفىش 1

 استشاتژیه

1    

ویفیت  2

 خذهبت

87/0 1   

 

، ؾشیت ّوجستگی هتغیش 3ّبی خذٍل ثب تَخِ ثِ دادُ

تفىش استشاتژیه ٍ ویفیت خذهبت دس سكح هؼٌبداسی 

هثجت ٍ هؼٌبداس است. ثِ هٌظَس ثشسسی ثشاصًذگی  01/0

ّبی ًیىَیی ثشاصش ثِ وبس  هذل پیطٌْبدی پژٍّص ضبخع

ّبی هختلف  ص اص ثیي ضبخعگشفتِ ضذ. لزا دس ایي پژٍّ

، 4ّبی ثشاصًذگی یبد ضذُ دس خذٍل  ًیىَیی ثشاصش ضبخع

 ثِ وبس گشفتِ ضذ.

 

     ژٍّصّبی ًیىَیی ثشاصش الگَی آصهَى ضذُ پ . ضبخع4خذٍل
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𝛘2/df RMSE شاخص

A 
GFI AG

FI 
C

FI 
N

FI 

NN

FI 

IFI 

/82 89/0 069/0 98/2 مقدار

0 

86

/0 

89

/0 

86/

0 

88/0 

                                                                            

، ًسجت وبی 4ّبی ثشآٍسدُ ضذُ دس خذٍل  ثشاسبس ضبخع

𝛘2/dfاسىَئش ثِ دسخِ آصادی ) ، خزس هیبًگیي 89/2( 

RMSEAهدزٍسات خكبی تمشیت ) ، ضبخع 068/0( 

GFIًیىَیی ثشاصش ) ، ضبخع ًیىَیی ثشاصش 98/0( 

AGFIتؼذیل یبفتِ )  ، ضبخع ثشاصش تكجیمی92/0( 

(CFI ، ضبخع ثشاصش ٌّدبس یبفتِ )96/0(  NFI  )98/0 ،

NNFIضبخع ثشاصش ٌّدبس ًیبفتِ ) ٍ ضبخع  96/0( 

IFIثشاصش افضایطی ) ّبی  است. ثب تَخِ ثِ ضبخع 99/0( 

( 2011ٍ2005ثِ دست آهذُ ثش اسبس دیذگبُ والیي )

 الگَی آصهَى ضذُ پژٍّص ثشاصش هٌبسجی داسد

 

ّبی پژٍّص . الگَی هؼبدالت سبختبسی فشؾی2ِ ضىل  

 

ّب اص پس اص ثشسسی ٍ تأییذ الگَ، ثشای آصهَى هؼٌبداسی فشؾیِ

ثشای  05/0استفبدُ ضذُ است. همبدیش وَچىتش اص  Pضبخع 

ّبی ، اص تفبٍت هؼٌبداس هحبسجِ ضذُ ثشای ٍصىpهمذاس 

 حىبیت داسد. 95/0سگشسیًَی ثب همذاس غفش دس سكح اقویٌبى 

هشثَـ ثِ ّش  pّب ثِ ّوشاُ ؾشایت سگشسیًَی ٍ همبدیش فشؾیِ

 آٍسدُ ضذُ است. 4فشؾیِ، دس خذٍل ضوبسُ 

 

 

 

 
ها. ضزایة رگزسیونی و نتایج آسمون فزضیه4جدول شماره   

ضوبسُ 

 فشؾیِ

 ٍ هتغیش... ساثكِ هتغیش...
 

P ًِتید 

تفىش  1

 استشاتژیه

ویفیت 

 خذهبت

 تأییذ 000/0 48/0

تفىش  2

 ستویسی

ویفیت 

 خذهبت

 تأییذ 000/0 26/0

ویفیت  خاللیت 3

 خذهبت

 تأییذ 000/0 68/0

ویفیت  چطن اًذاص 4

 خذهبت

 تأییذ 000/0 51/0

*** P < 0/001 
، توبم 4ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ دست آهذُ اص خذٍل ضوبسُ 

 فشؾیبت هَسد تأییذ لشاس گشفتٌذ. 

 

 نتیجه گیزی و پیشنهادات

شسسی تأثیشتفىش استشاتژیه ثش ویفیت پژٍّص حبؾش ثب ّذف ث

خذهبت دس ضشوت تَصیغ ًیشٍی ثشق خٌَة استبى وشهبى 

ّب پژٍّص غَست گشفتِ است. دس گبم اٍل اص ثشسسی فشؾیِ

هطخع ضذ وِ تفىش استشاتژیه ٍ اثؼبد آى )تفىش سیستوی، 

خاللیت ٍ چطن اًذاص( ثش ویفیت خذهبتتأثیش هثجت ٍ 

؛ احوذ 2015ًتیدِ پژٍّص )داس، هؼٌبداسی داسد وِ هكبثك ثب 

ثبضذ. ثٌبثشایي ضشوت تَصیغ ( هی2001؛ ثبستلت، 2003ٍ ثىش، 

ّبیی سا ثشای هٌبثغ اًسبًی دس لبلت ثشگضاسی ثبیستی آهَصش

ثبضذ.  شهحتَاٍ پ ّذفذاس، هذاٍم ّبیی تذاسن ثجیٌٌذ وِدٍسُ

سیضی ضذُ ثبضذ تب ّب ثبیذ ثِ غَست هذاٍم ٍ ثشًبهِایي دٍسُ
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ّب ثشای پشسٌل ٍخَد داضتِ ثبضذ تب اص بى دستشسی ثِ آىاهى

، صهیٌِ تَسؼِ ویفیت دس وبس یثْجَد ضجىِ ّبی استجبققشیك 

خذهبت دس پشسٌل اسائِ دٌّذُ خذهت ثِ هطتشیبى سا فشاّن 

ّوچٌیي هذیشاى ثبیستی دس ًظش داضتِ ثبضٌذ وِ  وٌٌذ.

ِ دس اسائِ خذهبت ثب ویفیت ثّب افضایص وبسایی سبصهبى

هٌبثغ  تؼْذ سبصهبًی ٍ وبساییدس گشٍ افضایص هطتشیبى، 

. تؼْذ وبسوٌبى هَخجبت سؾبیتوٌذی هطتشیبى سا اًسبًی است

-اص قشیك اسائِ خذهبت ثبویفیت ثشای سبصهبى ثِ اسهغبى هی

آٍسًذ. اسائِ خذهبت ثْتش ثِ هطتشیبى ثبػث تىشاس هشاخؼِ ٍ 

ثبلمَُ  گستشش تجلیغبت دّبى ثِ دّبى هثجت ثِ هطتشیبى

، دس وبس یثْجَد ضجىِ ّبی استجبقگشدد. لزا اص قشیك هی

صهیٌِ تَسؼِ تؼْذ دس پشسٌل اسائِ دٌّذُ خذهت ثِ هطتشیبى 

یىی اص اثشات هستمین اسائِ خذهبت ثب ویفیت، سا فشاّن وٌٌذ. 

ثْجَد تَاًبیی سبصهبى خْت اسؾبی ًیبصّبی هطتشیبى ثِ 

دسیبفتِ است وِ  ثبضذ چشا وِ سبصهبىغَستی اثش ثخص هی

هطتشیبى خَاّبى چِ خذهبتی ّستٌذ ٍ ایي اسائِ خذهبت 

-هكلَة ثِ هطتشیبى است وِ آیٌذُ سبصهبى سا تؿویي هی

-سفتبس پشسٌل ضشوت ثب هطتشیبى ثبیذ ثِ گًَِوٌذ. ّوچٌیي 

ّب ثَخَد آٍسد وِ ثْتشیي ای ثبضذ وِ ایي احسبس سا دس آى

ّیچ گًَِ تجؼیؿی خذهبت سا دسیبفت وشدُ ٍ ثیي هطتشیبى 

 ٍخَد ًذاسد.

 

 مناتع و مآخذ

: تْشاى. هذلسبصیوؼبدالتسبختبسی. 1391اثبسضیب.حسیٌی.سی.  -

 اًتطبساتدبهؼِ ضٌبسبى

.اسایِ هذلی وبسا ثشای اًتخبة  1388ایشاى صادُ س. ػوبسی ح.  -

هٌبست تشیي ًَع تفىش ثشای هذیشاى ثبصسگبًی .فػلٌبهِ 

 43ثػیشت .سبل ضبًژدّن ،ضوبسُ 

.تفىش استشاتژیه.  1387اى صادُ س.غجبحی ع . ػوبسی ح . ایش -

 اًتطبسات فشٍصش، چبح اٍل

. تفىش استشاتژیه هذیشاى ػبلی. هبٌّبهِ ثٌذس 1388ثیذالی ة.  -

 33ٍ دسیب، ضوبسُ 

.سیطِ یبثی تفىش ٍ ثشًبهِ سیضی  1374پَسحسیٌی س.  -

 26،ظ 194استشاتژیه. هبٌّبهِ تذثیش .سبل ًَصدّن ،ضوبسُ 

.هذلی سبصهبًی ثشای تفىش  1387سشضت ح .وفچِ ح سحوبى  -

 .28ساّجشدی . پیبم هذیشیت، ضوبسُ 

چیبى؛ ٍ، لٌجشپَس ًػشتی؛ ا، سسَلی؛ س.م، پَسسلكبًی سبػت -

(. استجبـ ثیي سؾبیت ضغلی، تؼْذ سبصهبًی 1390صسًذی؛ ح، )

ّبی هٌتخت، ٍ ویفیت خذهبت داخلی دس فذساسیَى

 9صضی ٍ سفتبس حشوتی، دٍفػلٌبهِ پژٍّص دس هذیشیت ٍس

(2 ،)147-136. 

.  ثشسسی هبّیت ٍ وبسوشد تفىش ٍ 1387غبثشیبى س. لذس ؽ .  -

هذیشیت استشاتژیه ٍ اغَل هجتٌی ثش آى دس هحیف وست ٍ 

وبس .سَهیي وٌفشاًس ثیي الوللی هذیشیت استشاتژیه . تْشاى 

 ،ایشاى.

(. ثشسسی ٍ همبیسِ ویفیت خذهبت ٍ 1390فسٌمشی، ا، ) -

ّبی ٍسصضی خػَغی ٍ هٌذی هطتشی دس ثبضگبُسؾبیت

دٍلتی ضْشستبى سجضٍاس، پبیبًبهِ وبسضٌبسی اسضذ، داًطگبُ 

 تْشاى.

(. ویفیت خذهبت ٍ 1390فیؽ، د؛ قبّشیبى، ح؛ صاسػی، ع، ) -

ّبی سؾبیت هطتشیبى دس غٌؼت ّتلذاسی )هَسد هكبلؼِ: ّتل

 .149-123(، 6)3ّبی هذیشیت ثبصسگبًی، ضْش هطْذ(. وبٍش
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ثبًه ّبی غبدسات استبى وشدستبى(، دٍهیي وٌفشاًس هلی ٍ 

اٍلیي وٌفشاًس ثیي الوللی پژٍّص ّبی ًَیي دس ػلَم 

 .1-6اًسبًی، غع 

وٌبى ثش (، تأثیش آهَصش ؾوي خذهت وبس1392الْبهی، ج، ) -

ویفیت خذهبت گشدضگشی، اٍلیي ّوبیص هلی هذیشیت 
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