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 چکیذٌ

ّذف اص اًجبم ایي پژٍّص بشسسی سابطِ بیي فشٌّگ سبصهبًی، استشاتژی سبصهبًی ٍ اثشبخطی سبصهبًی ببًک هلت استبى 

دّذ کِ بش طبق  ًفش( کبسکٌبى ضبغل دس ایي ببًک تطکیل هی 7711ی )ببضذ. جبهعِ آهبسی ایي پژٍّص سا توبه هبصًذساى هی

بب هسبعذت هشکض تحقیقبت  ًفش تعییي ضذ. 258(، حذاقل حجن ًوًَِ بشای اًجبم ایي پژٍّص 7311جذٍل کشجسی ٍ هَسگبى )

ٍ اص سٍش هب گزاضتِ ضذ؛  سیضی ببًک هلت استبى تْشاى، اطالعبت جبهع پشسٌلی ببًک هلت استبى هبصًذساى دس اختیبس ٍ بشًبهِ

ای اص کبسکٌبى بِ  گیشی استفبدُ ضذ. بب تَجِ بِ ایي اصل کِ دس اًجبم ّش پژٍّطی عذُ گیشی تصبدفی سبدُ بشای ًوًًَِوًَِ

پشسطٌبهِ بیي کبسکٌبى تَصیع  981کٌٌذ تعذاد  سا بِ دسستی پش ًوی صًٌذ یب آى دالیلی گًَبگَى اص پبسخ بِ پشسطٌبهِ سش ببص هی

جْت ًبهِ هٌبسب تطخیص دادُ ضذ. پشسص 924ّبی غیش قببل استفبدُ، تعذاد  . ًْبیتب بب کٌبس گزاضتي تعذادی اص پشسطٌبهِضذ

ّب بشسسی ٍ تأئیذ  ًبهِ ّبی استبًذاسد بْشُ گشفتِ ضذ. ضبیبى رکش است کِ سٍایی ٍ پبیبیی پشسص ًبهِّب اص پشسص آٍسی دادُ جوع

هیبًگیي، تحلیل عبهلی تبئیذی ٍ هذل هعبدالت سبختبسی بب استفبدُ اص ًشم افضاسّبی   اص آصهَىّب بب استفبدُ  ضذ. تحلیل دادُ

SPSS  ٍLISREL ِدّذ فشٌّگ سبصهبًی سابطِ هثبت ٍ هعٌبداسی بب  ّبی پژٍّص ًطبى هی صَست گشفتِ است. یبفت

سابطِ هثبت ٍ هعٌبداسی بب اثشبخطی سبصهبًی استشاتژی سبصهبًی ٍ اثشبخطی سبصهبًی داسد؛ عالٍُ بش ایي، استشاتژی سبصهبًی 
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