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 چکيدُ

تشسسی استثاط خْت گیشی تاصاس ٍ ؾولکشد ششکت تا دس ًػش گشفتي ًقشش هیشاًدی سیمشتن ّشای دمشاتذاسی       تِایي پژٍّش 
اسشتاادُ اص سٍ  تققیش     تشا ایشي تققیش     .پشداصدهذیشیت دس ششکت ّای داسٍیی پزیشفتِ شذُ تَسس اٍساق تْاداس تْشاى هی 

اًدام شذ کِ اص هٌػش صهاى تِ طَست هقطؿی هی  ًذاسدتش اساس پشسشٌاهِ استا ٍ تِ شیَُ پیوایشیاص ًَؼ ّوثمتگی تَطیای 
هذیشاى هالی ٍ دماتذاساى اسشذ ششکت ّای داسٍیی تا تؿذاد آهاسی ایي پژٍّش،  تاشذ ٍ اص تؿذ ّذف ًیض کاستشدی است. خاهؿِ

تِ اّذاف تققی  خْت ًیل  تاشذ. ًاش هی 76ًوًَِ آهاسی تش اساس فشهَل کَکشاى  تاشذ. هی 1398ًاش تشای ًیوِ دٍم سال  95
ٍ ّوچٌیي ًوَداس هؿادالت ساختاسی تا استاادُ اص ًشم افضاس اسواست پی ال اس تا  spss 26افضاس  ًشمایي اطالؾات تا استاادُ اص 

خْت گیششی تشاصاس تشش سیمشتن ّشای      گشدیذ.  لیٍتقلِ یتدضی پژٍّش، ّاِ یفشضی آهاسی هٌاسة، تا تَخِ تِ ّا آصهَىاؾوال 
ّای داطل اص پشژٍّش ًششاًگش ٍخشَد ّوثمشتگی هثثشت ٍ یشَی تشیي         دادُ تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد.دماتذاسی هذیشیت 

طشذم ششذُ اسشت کشِ ساتطشِ       داسی صیش پٌح ٍ سطح هؿٌی 0.659 هتغیشّای هزکَس است، ّوچٌیي ضشیة ّوثمتگی پیشسَى
سیمشتن ّشای دمشاتذاسی هشذیشیت تشش       د.شَ دّذ، یؿٌی افضایش یکی تاؾث افضایش دیگشی هی داس ٍ هثثتی سا ًشاى هی هؿٌی

ّای داطل اص پژٍّش ًشاًگش ٍخَد ّوثمتگی هثثت ٍ یَی تیي هتغیشّشای   دادُ ؾولکشد ششکت تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد.
داس ٍ هثثتی  طذم شذُ است کِ ساتطِ هؿٌی داسی صیش پٌح ٍ سطح هؿٌی 0.752 هزکَس است، ّوچٌیي ضشیة ّوثمتگی پیشسَى

ایي دماتذاسی هشذیشیتی اسشت کشِ پایشِ داًشش سا تششای        شَد. دّذ، یؿٌی افضایش یکی تاؾث افضایش دیگشی هی سا ًشاى هی
پیشٌْاد هی شَد کِ دس ششکت ّشا   کاستشاى داخلی ایداد هی کٌذ ٍ خشیاى اطالؾاتی سا تشای هذیشیت یطؿی تشکیل هی دّذ.

دس ؾول استاادُ هی شًَذ سا هَسد تدضیِ ٍ تقلیل یششاس   سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک اص ّضیٌِ ّای ششکت کِ
شَد دس شششکت تششای   تِ هذیشاى پیشٌْاد هی ّای اًدام شذُ گام تشداسًذ. دٌّذ ٍ دس خْت اطالؼ سساًی تِ ریٌاؿاى اص ّضیٌِ

 .گیشًذدست ّای خالق، اتتکاس ؾول سا دس تاصاس تشای ٍسٍد تِ تاصاسّای ًَغَْس تِ خزب ایذُ

 .استشاتژیک دماتذاساى تظوین گیشی خْت گیشی ؾولکشد تاصاس، استاادُ اص سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت، :ٍاشگبىکليد 
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 هقدهِ
اطالؾات گمتشدُ تشی )شاهل اطالؾات هالی ٍ غیش هالی( اسائِ  سیمتن دماتذاسی هذیشیت ، فشایٌذّایٌگاّْای تاصاسهقَسدس ت

، ّضیٌِ ّای هشتشی ٍ سَدآٍسی هشتشی( ٍ ؾٌَاى هثال دسآهذّای هشتشیی )تِ هی دٌّذ. ششکت ّا تِ اطالؾات هال
، ٍفاداسی هشتشی ٍ شتشی )تِ ؾٌَاى هثال سضایت هشتشیّوچٌیي اطالؾات غیش هالی دس ساتطِ تا فشآیٌذّای ایداد اسص  ه

ی ، خْت گیشی تیشًٍاسًذد خْت گیشی تاصاس هَاسد پیشیي ایي ایذاهات ؾولکشدی( ًیاص داسًذ. ششکتْایی کِ سطح تاالیی اص
سیمتن دماتذاسی  ، تیشتش اص سایش ششکت ّا ٍ سیثااُ ّایی تا سطح هشتشی هذاسی تاال، تٌگًمثتاً یَی داسًذ. تؿٌَاى هثال

ٍ ایداد اسص  تشتش تشای  هذیشیت تا تَخِ تِ تشخیقات ٍ سفتاسّای هشتشیاى تشای شخظی ساصی یا تَسؿِ هقظَالت
سیمتن  ، خْت گیشی سییة تِ ٍضَح همتلضم استاادُ اصؾالٍُ تش ایي (.1396)ؾشب هاصاس یضدی،  ذ، استاادُ هی کٌٌهشتشیاى

ٍ ایي اهکاى سا فشاّن هی کٌذ کِ  هشتشی هذاسی تَسؿِ دادُ شذُ است است کِ تِ ؾٌَاى تخشی اص دماتذاسی هذیشیت
 هی تَاًذ تأثیش هثثتی دس استاادُ اص یشی تاصاسهقایمِ ّضیٌِ سیثا سا دس ّواى سطح )هقظَل( اًدام دٌّذ. تٌاتشایي، خْت گ

تایذ تشای تأهیي ًیاصّای هختلف تٌگاُ ّای  ، سیمتن دماتذاسی هذیشیتداشتِ تاشذ. ؾالٍُ تش ایي سیمتن دماتذاسی هذیشیت
طشادی  ، کِ فشع هی کٌذ ّیچ ساّی تشایاص طشی  ًػشیِ ادتوالی تَضیح دادهتااٍت طشادی شَد. ایي استذالل سا هی تَاى 

دماتذاساى ّوچٌیي  (.1393)هَسَی شیشی ٍ شاکشی،  تشای ّوِ تٌگاُ ّا ٍخَد ًذاسد سیمتن دماتذاسی هذیشیت تْتشیي
ًقش هْوی دس تْیِ اطالؾات هالی ٍ غیشهالی دس تین ّای ؾولکشدی هتقاتل تشای تشًاهِ سیضی ّای استشاتژیک  ساصهاى 

داضش تشسسی استثاط خْت گیشی تاصاس ٍ ؾولکشد ششکت تا دس ًػش گشفتي  تا تَخِ تِ هطالة رکش شذُ ّذف پژٍّش داسًذ.
. ایي پژٍّش دس ششکت ّای داسٍیی پزیشفتِ شذُ تَسس اٍساق تْاداس تاشذهی  ًقش هیاًدی سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت

خْت گیشی تاصاس ٍ  تْشاى اًدام خَاّذ شذ ٍ ّذف ایي پژٍّش یافتي پاسخی تدشتی تشای همئلِ اطلی پژٍّش است کِ آیا
ؾولکشد ششکت تا استاادُ اص سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت استثاط داسًذ ٍ دس طَست هثثت تَدى پاسخ ایي استثاط چگًَِ 

 خَاّذ تَد؟

 

  هعئلِ ثيبى

ٍ ؾولکشد ششکت دس دَصُ تاصاسیاتی ٍ هذیشیت استشاتژیک تِ خَتی تثثیت شذُ ٍ  ساتطِ فشضیِ سٌتی تیي خْت گیشی تاصاس
، س ٍ یَی است. دس تَضیح ایي پذیذُ، هؿٌی داثاتت شذُ است کِ ایي ساتطِ هثثت اؾتثاس یافتِ است. طث  هطالؿات گزشتِ

ّمتٌذ ٍ ایي داسایی هثتٌی تش تاصاس سا تشای تَسؿِ ٍ  خْت گیشی تاصاس هقققاى اًگیضُ صیادی داسًذ کِ چگًَِ ششکت ّا داسای
هی تَاًذ تطَس غیشهمتقین اص  خْت گیشی تاصاس (.1395)ًػشی پَس،  استاادُ هی کٌٌذداع هضیت ّای سیاتتی همتقش ٍ اص آى 

تش ؾولکشد ششکت تأثیش تگزاسد. اّویت شیَُ ّای دماتذاسی هذیشیت تا تقاضای  سیمتن دماتذاسی هذیشیت طشی  استاادُ اص
هذیشیت تیشتشی تا هْاست ّای الصم ٍ تیشتش هقیط کمة ٍ کاس خذیذ افضایش هی یاتذ. ساصهاى ّای تداسی تِ دماتذاساى 

َّ  تداسی ًیاص داسًذ کِ هی تَاًٌذ اطالؾات تمیاس کیای تش، آیٌذُ ًگشتش ٍ گمتشدُ تشی گضاس  کٌٌذ. دس ساصهاى ّای 
کِ اص هذیشیت استشاتژیک پشتیثاًی هی کٌذ، تیشتش استاادُ  سیمتن دماتذاسی هذیشیت تداسی اهشٍص، دماتذاساى تایذ دس تَسؿِ

)خْت گیشی تاصاس( دس هطالؿات هختلف تِ خمتدَی ؾَاهل ٍاسطِ گشی  استثاط ؾولکشد ششکت (.2008)آتذل ٍ لَتاس،  ٌٌذک
، ًَآٍسی   یشاس گشفتِ است. تِ ؾٌَاى هثالٍ ؾولکشد ششکت سا ًشاى هی دٌّذ، هَسد کاٍ استثاط خْت گیشی تاصاس هختلای کِ
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اسطِ ای ّمتٌذ کِ هقققاى اص هٌػش ًَآٍسی ٍ هثتٌی تش یادگیشی هَسد هطالؿِ ساصهاًی ٍ خْت گیشی دس یادگیشی اص ؾَاهل ٍ
، سًٍ  دس ؾالیِ تِ شیت، تققیقات دماتذاسی هذی1990دس دِّ  خْت گیشی تاصاس ٍ تشسسی یشاس دادُ اًذ. تا تَخِ تِ سًٍذ

 اص اطالؾات سیمتن دماتذاسی هذیشیتدماتذاسی هذیشیت هقَس تاصاس سا تدشتِ کشدُ است. ایي ًشاى دٌّذُ استاادُ ادتوالی 

سیمتن دماتذاسی هذیشیت، اص طشی  سٍشْای  ٍ استاادُ اص خْت گیشی تاصاس ، استثاط تیيدس تٌػین تاصاس است. تِ طَس خاص
داسای تأثیش هثثتی دس استاادُ اص ایي سٍشْای  . خْت گیشی تاصاسِ است، هَسد تشسسی یشاس گشفتسی هذیشیتهختلف دماتذا

دماتذاسی صیش است: دماتذاسی هشتشی، تدضیِ ٍ تقلیل سَدآٍسی تخش هشتشی ٍ اسصیاتی هشتشیاى یا گشٍّْای  هذیشیت
هی تَاًذ دس هَسد چگًَگی تَسؿِ ٍ داع  سیمتن دماتذاسی هذیشیت(. 2009)آلواسی ٍ ّوکاساى،  هشتشی تِ ؾٌَاى داسایی

 .تِ هذیشاى ششکت ّای تاصاس هقَس اسائِ دّذ ماتذاسی هذیشیتسیمتن د هضیت ّای سیاتتی اص طشی  اتؿاد هختلف استاادُ اص
هؿوَالً تِ ؾٌَاى سیمتن ّایی تؿشیف هی شَد کِ اطالؾات دماتذاسی هذیشیت سا تشای کاستشاى  سیمتن دماتذاسی هذیشیت

چْاس تؿذ داسد: داهٌِ گمتشدُ، تِ  سیمتن دماتذاسی هذیشیت (2012کادص ٍ گالذیٌگ ) داخلی تَلیذ هی کٌٌذ. طث  گاتِ ّای
ی است کِ تِ ساصهاى هقذٍد اص ًػش داهٌِ شاهل اطالؾات سیمتن دماتذاسی هذیشیت ، خوؽ شذى ٍ ادغام. اطالؾات سٌتیهَیؽ

ّوچٌیي اطالؾاتی سا  سیمتن دماتذاسی هذیشیت ، اطالؾات گمتشدُاساساً تاسیخی است. تا ایي ٍخَد ، اص ًػش هالی ٍهی شَد
غیش هالی ٍ آیٌذُ هقَس اص خولِ دادُ ّای ادتوالی است. تٌْگام تَدى تِ اسائِ اسائِ هی دّذ کِ داسای اطالؾات تیشًٍی، 

سیمتن دماتذاسی  .اطالؾات دس طَست دسخَاست ٍ فشاٍاًی گضاس  اطالؾات خوؽ آٍسی شذُ تِ طَس سیمتواتیک اشاسُ داسد
ِ تِ هٌاط  ؾولکشدی تا گزشت ٍ تِ تدویؽ اطالؾات تا تَخ سشات ٍ تاصخَسد سشیؽ هشخض هی شَدکِ تا ٍخَد گضا هذیشیت

صهاى اشاسُ داسد کِ هی تَاًذ دس گضاس  ّای خالطِ فؿالیت ٍادذّای تداسی هٌؿکس شَد. ادغام هشتَط تِ تؿاهل تیي صیش 
 .(2017آٍی ٍ آخلیلذ، ) ٍادذّای ٍاتمتگی هتقاتل تِ لقاظ اشتشاک اطالؾات است

  

  اّويت پصٍّػ

کٌذ. تا تَخِ تِ خزاتیت ّای ًػشی ٍ اّویت کاستشدی هَضَؼ ٍ  ایي هطالؿِ تِ ادتیات دس صهیٌِ دماتذاسی هذیشیت کوک هی
ّوچٌیي تا تَخِ تِ ًتایح پیشیٌِ پژٍّش کِ ًشاى هی دّذ پژٍّشی کِ هتغیشّای هَسد هطالؿِ سا هَسد تشسسی ٍ تقلیل یشاس 

تِ هَضَؾی کِ خیلی کن تٌاتشایي ّویي ؾلت هَخة ایداد اًگیضُ دس ًَیمٌذُ شذ کِ پشداختي  .دادُ تاشذ تمیاس کن هی تاشذ
، تشسسی ادتیات دماتذاسی هذیشیت تا ایي دال هشاتِ آى کاس شذُ تاشذ اص اّویت ٍ ضشٍست دٍچٌذاًی تشخَسداس خَاّذ تَد.

 تِ ؾولکشد ششکت پیذا کشدُ است. خْت گیشی تاصاس شَاّذ تدشتی کوی تشای دوایت اص همیش اص
 

 ٍ هجبًی ًظری تحقيق پيؽيٌِ هرٍری ثر

 پصٍّػپيؽٌيِ 
خْت گیشی ؾولکشد تاصاس ٍ استاادُ اص سیمتن دماتذاسی هذیشیت تا ًقش هیاًدی تظوین گیشی  (2016ٍ ّوکاساى )ٌّملش 

ًتایح ًشاى داد کِ استاادُ اص  ششکت دس ٍیتٌام سا هَسد تشسسی یشاس دادًذ. 171ایشاى  استشاتژیک دماتذاساى سا تشسسی کشدًذ.
استشاتژی  (2014ٍ ّوکاساى )دیاب ی تاصاس تش ؾولکشد ششکت داسد. سیمتن دماتذاسی هذیشیت ًقش هیاًدی دس تاثیش خْت گیش

اطالؾات خوؽ آٍسی شذُ هطالؿِ  دماتذاسی هذیشیت ٍ اتؿاد هضایای سیاتتی: تقلیلی دس تخش طٌؿتی ؾشتمتاى سا هطالؿِ ًوَد.
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استاادُ اص ًتایح ًشاى داد ششکت ّای تخش طٌؿتی تَاًایی پزیش  ٍ  دماتذاس هذیشیت دس دال کاس هی تاشذ. 289ایشاى اص 
 (2018). گیي تکٌیک ّای استشاتژی دماتذاسی هذیشیت ٍ دماتذاساى هذیشیت دس فشایٌذ استشاتژی هذیشیت استاادُ کٌٌذ

ششکت تَلیذی سا دس هالضی تِ  103ایشاى  استشاتژی دماتذاسی هذیشیت ٍ ؾولکشد ششکت سا هطالؿِ کشدًذ. غشفیت ساصهاى،
ى داد کِ غشفیت ساصهاى ؾولکشد ششکت سا تا استاادُ اص استشاتژی دماتذاسی ًتایح ًشا ؾٌَاى خاهؿِ آهاسی اًتخاب کشدًذ.
ذاسی ًقش خْت گیشی تاصاس ٍ اًَاؼ استشاتژی تش تکٌیک تَسؿِ استشاتژی دمات (2015)گلیي  هذیشیت هَسد تاییذ یشاس هی دّذ.

ی سا هَسد هطالؿِ یشاس دادًذ. داًشگاُ دس اًذًٍض 62ایشاى  سیاتت دماتذاسی ٍ هشتشی دماتذاسی سا تشسسی ًوَدًذ. هذیشیت،
ًتایح ًشاى داد کِ اًَاؼ استشاتژی تاثیش هثثتی تش تکٌیک تَسؿِ استشاتژی دماتذاسی هذیشیت ٍ سیاتت دماتذاسی ٍ هشتشی 

استشاتژی دماتذاسی هذیشیت ٍ ّضیٌِ ّای ششکت سا تشسسی  (2015ٍ گالذیٌگ )کاسلمَى  دماتذاسی دس داًشگاُ ّا داسد.
ی سیاتتی ٍ استشاتژیک ٍ ؾولیات دماتذاسی هذیشیت تا ّضیٌِ ّای ششکت استثاط هثثت ٍ ًتایح ًشاى داد کِ ٍیژگی ّا کشدًذ.

ٍ ٍیٌاتا هیا  هؿٌاداسی داسد ٍ استاادُ اص تکٌیک ّای دماتذاسی هذیشیت هَخة افضایش ّضیٌِ ّای ششکت ّا خَاّذ شذ.
 پشداختٌذ. یت ّای پَیاتشسسی تأثیش اًؿطاف پزیشی سیمتن اطالؾاتی دماتذاسی تش ؾولکشد ششکت تا سٍیکشد یاتلتِ  (2014)

ششکت پزیشفتِ شذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى ٍ تدضیِ ٍ تقلیل  50ًتایح هظادثِ تا هذیشاى هالی ٍ کاسشٌاساى دماتذاسی 
ّا تِ سٍ  هذل ساصی هؿادالت ساختاسی ًشاى هی دّذ یاتلیت اًؿطاف پزیشی سیمتن ّای اطالؾاتی دماتذاسی، -دادُ

یافتِ ّای ایي  .تْثَد تخشیذُ ٍ اص ایي طشی  تش ؾولکشد هالی ششکت ًیض تأثیش هؿٌاداسی داشتِ است فشایٌذّای دماتذاسی سا
پژٍّش دس یالة سٌّوَدّای آگاّی تخش، تش اّویت ٍ ضشٍست اًؿطاف پزیشی دس سیمتن ّای اطالؾاتی دماتذاسی ٍ 

متن ّای اطالؾاتی تش یاتلیت تشسسی تاثیش سیتِ  (2017ٍ ّوکاساى )سیٌَ  . تأثیشات ؾولکشدی آى دس ساصهاى ّا تأکیذ هی کٌذ
خاهؿِ آهاسی ایي پژٍّش ششکت ّای تَلیذی ایشاًی است ًتایح پژٍّش ًشاى داد کِ  .پشداختٌذ ساصگاسی دماتذاسی هذیشیت

اًؿطاف پزیشی سیمتن ّای اطالؾاتی هقشک هٌاسثی تشای یاتلیت ساصگاسی دماتذاسی هذیشیت تِ دماب هی آیذ. ّوچٌیي 
داسی تیي یکپاسچگی سیمتن ّای اطالؾاتی ٍ یاتلیت ساصگاسی دماتذاسی هذیشیت ٍّش، ساتطِ همتقین هؿٌاًتایح پژ طث 

یافت ًشذ. تدضیِ ٍ تقلیل ّای اضافی تِ ؾول آهذُ ًشاى داد کِ اًؿطاف پزیشی سیمتن ّای اطالؾاتی تش ساتطِ تیي 
تشسسی تِ  (2016ٍ دٍاى )ًگَیي  اثش تؿذیلی داسد.یکپاسچگی سیمتن ّای اطالؾاتی ٍ یاتلیت ساصگاسی دماتذاسی هذیشیت 

تش ایي اساس ششکت ّای تَلیذی پزیشفتِ  .پشداختٌذ ساتطِ کاستشد ًَآٍسی ّای دماتذاسی هذیشیت ٍ هؿیاسّای اسصیاتی ؾولکشد

تایح تققی  ًشاى هی دّذ کِ هیاى اسص  ً آصهَى شذُ است. 1386-90شذُ دس تَسس اٍساق تْاداس تْشاى تشای سال ّای
داسی ٍخَد داسد، دال آًکِ چٌیي طشح شذُ دس ایي تققی  ساتطِ هؿٌاتاصاس ٍ استاادُ اص ًَآٍسی ّای دماتذاسی هذیشیت هافضٍدُ 

ساتطِ ای هیاى استاادُ اص ًَآٍسی ّای دماتذاسی هذیشیت ٍ اسص  افضٍدُ ایتظادی ٍ سَد تاییواًذُ ٍخَد ًذاسد. ایي یافتِ 
ش سٍیکشدّای خل  اسص  یادس تِ دسک اسص  ایداد شذُ تَسط ًَآٍسی ّای دماتذاسی ًشاى هی دّذ تاصاس سشهایِ تْتش اص سای

 .هذیشیت دس ششکت است
 

 ادثيبت ٍ چبرچَة ًظری 

تشای تْیِ اطالؾات اص خولِ  دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک کاستشد استشاتژیک هذیشیت ّضیٌِ یکی اص تکٌیک ّای تمیاس هْن
اٍکاس ٍ ) ، افضایش اسص  ششکت ٍ تقا دس هقیط سیاتتی ٍ سیاتت سطح تاال استّضیٌِّای دماتذاسی هقیط تِ کاّش دادُ 
هی تَاًذ تِ هذیش دس تظوین گیشی هدذد ٍ اخشای تشًاهِ ّای  دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک اخشای اطالؾات .(2011ٍٍال، 
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ٍ استشاتژی ششکت ساصهاى کوک کٌذ تا تِ هقیط ٍ ریٌاؿاى ًیض پاسخ دّذ، ّوچٌیي تِ هذیش دس تظوین گیشی کوک هی کٌذ 
، ّیچ طشادی ساصهاًی ًوی تَاًذ تِ طَست خْاًی . دس دسٍى هاَْم تئَسی ادتوالیسا تشای سسیذى تِ ّذف ساصهاى هی ساصد

تایذ تأثیشگزاس اص خولِ ؾَاهل  دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک ، خْت تَسؿِتٌاتشایي .(20004پشیچش ٍ ّیس، ) اؾوال شَد
اتژی ّا سا دس ًػش تگیشد. استشاتژی ًیض سٍ  ٍ تاکتیک اطلی است کِ تِ طَست ادتوالی هاًٌذ خْت گیشی تاصاس ٍ اًَاؼ استش

کِ تِ ّذف ساصهاى استشاتژیک  غایف هذیشیت تشًاهِ سیضی شذُ استسیمتواتیک )تشًاهِ سیضی استشاتژیک( تشای اخشای ٍ
خولِ فاکتَس ادتوالی سا دس ًػش ، تایذ تأثیش ؾاهل اص دس داخل ساصهاى ّذایت هی شَد دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک تَسؿِ
یک سٍیکشد کلی تشای ادغام ادساک دماتذاسی هذیشیت ٍ هذیشیت تاصاس دس چاسچَب  دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک .تگیشد

 .(2011ساًگ ٍ ٍیلکٌمَى، ) هذیشیت استشاتژیک است

 

 فرضيِ ّبی پصٍّػ
 فشضیِ اطلی 

سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت ٍ ؾولکشد ششکت ساتطِ   شکت تا دس ًػش گشفتي ًقش هیاًدیؾولکشد شگیشی تاصاس ٍ  خْت
 هؿٌاداسی داسد.

 فشضیِ ّای فشؾی 
 خْت گیشی تاصاس تش سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد. -1

 هؿٌاداسی داسد. هثثت ٍ سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت تش ؾولکشد ششکت تاثیش -2

 

 رٍغ تحقيق
َُ ّوثمتگی طَست هی گیشد. اص تؿذ ّذف استاادُ تققی ، کاستشدی است. یتَطیای است کِ تِ شسٍ  تققی  اص تؿذ ّذف 

 اص تؿذ صهاى، هقطؿی است ٍ اص تؿذ سٍ  گشدآٍسی دادُ ّا پیوایشی است.
تذیي طَست کِ تشای هتغیش خْت گیشی  (2016هاتئَ، ) خْت گشدآٍسی دادُ ّا اص اتضاس پشسشٌاهِ استاًذاسد پژٍّشدس ایي 
تش اساس طیف سٌدش  سَال کِ 5شای هتغیش ؾولکشد ششکت ٍ ت سَال 4اص سیمتن دماتذاسی هذیشیت استاادُ  َال،س 3تاصاس 

  لیکشت اص خیلی هَافقن تا خیلی هخالان استاادُ شذُ است.
 

 جبهعِ ٍ ًوًَِ ی آهبری
پزیشفتِ شذُ تَسس اٍساق تْاداس  ًاش اص هذیشاى هالی ٍ دماتذاساى اسشذ ششکت ّای داسٍیی 95خاهؿِ آهاسی ایي پژٍّش تؿذاد 
طثقِ ای است تذیي گًَِ کِ دس  -ًوًَِ تِ طَست تظادفی فؿالیت داشتِ اًذ. 1398تا 1391تْشاى هی تاشذ کِ طی سالْای 

پژٍّش داضش تش اساس  یک طٌؿت ٍ طثقِ خاص هذیشاى هالی ٍ دماتذاساى اسشذ ششکت ّا اًتخاب شذُ اًذ. ًوًَِ آهاسی
 تِ ششح صیش تؿییي هی شَد. فشهَل کَکشاى ٍ 
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 تجسیِ ٍ تحليل دادُ ّب ٍ یبفتِ ّبی پصٍّػ
 : آهبر تَصيفی هتغيرّبی پصٍّػ(9) جدٍل

 ؾولکشد ششکت استاادُ اص سیمتن دماتذاسی خْت گیشی تاصاس آهاس تَطیای

 76 76 76 تؿذاد

 3.24 3.27 3.26 هیاًگیي

 3.40 3.50 3.33 هیاًِ

 0.58 0.57 0.64 اًقشاف هؿیاس

 1.80 1.75 1.67 دذایل

 4.20 4.25 4.33 دذاکثش

 
تاشذ. تِ ؾٌَاى هثال ّای آهاسی تِ ششح خذٍل صیش هیآهاس تَطیای کلیِ هتغیشّای تققی  اص ًػش شاخض 1تا تَخِ تِ خذٍل 

ٍ هیاًگیي ٍ اًقشاف هؿیاس  4.40ٍ هاکضیون اهتیاصات هقذاس 1.20هیٌیون اهتیاصات هقذاستشای هتغیش تظوین گیشی استشاتژیک 
 تاشذ. هی 0.64اهتیاصات تِ تشتیة تِ هیضاى 

 

 آهبر اظتٌجبطی
 ًتبیج هعيبر آلفبی کرًٍجبخ هتغيرّبی تحقيق (:2) جدٍل
 ای کشًٍثاخضشیة آلا هتغیشّا

(Alpha>0.7) 

 0.89 خْت گیشی تاصاس

 0.79 استاادُ اص سیمتن دماتذاسی

 0.96 ؾولکشد ششکت

 
 تٌاتشایي آصهَى فَق پایایی یاتل یثَلی داسد. تاشذ، آصهَى اص پایایی یاتل یثَلی تشخَسداس است؛ 0.7اگش ضشیة آلاا تیشتش اص 

ّای  یؿٌی اگش ّوِ ضشیة تواهی اخضای هوکي یک آصهَى است؛ ضشیة آلاا هؿشف هیاًگیي ضشایة پایایی داطل اص
هیاًگیي ایي ضشایة تشاتش تا ضشیة آلاای کشًٍثاخ خَاّذ  ّای هوکي یک آصهَى هقاسثِ شًَذ، ّوثمتگی داطل اص دًٍیوِ

 . شَد هقاسثِ هی( CR) ٍ پایایی هشکة( AVE) تشای سٍایی ّوگشا تایذ هیاًگیي ٍاسیاًس استخشاج شذُ تَد.
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 ثررظی هدل تحقيق در حبلت ضرایت اظتبًدارد

 
 حبلت ضرایت اظتبًدارد( ثر اظبض فرضيِ ّبی تحقيق : آزهَى هدل تحقيق )در(9)ًوَدار 

ّا هی تاشٌذ. هقذاس شاى دٌّذُ هیضاى ساتطِ تیي هتغیشضشایة تاسّای ؾاهلی دس دالت استاًذاسد است کِ ً ( تیاًگش1شکل )
سٍی پیکاًْای شکل فَق، ضشایة همیش تاشذ. اؾذاد هشاّذُ شذُ تش هی 3/0تَدى ضشایة تاسّای ؾاهلی، هالک تشای هٌاسة 

ّمتٌذ ٍ شذت ساتطِ تیي هتغیشّا ٍ خْت ایي ساتطِ سا هشخض هی کٌٌذ. ّشچِ ؾذد ضشیة همیش تضسگتش تاشذ، ساتطِ هتغیش 
 همتقل تش هتغیش ٍاتمتِ یَیتش خَاّذ تَد. 

 

 ر حبلت اعداد هعٌی داریثررظی هدل تحقيق د

 ًرم افسار اظوبرت پی ال اض( ثر اظبض فرضيِ ّب -آزهَى هدل تحقيق )حبلت اعداد هعٌی داری :(2)ًوَدار 
دّذ. تا استاادُ اص ایي آصهَى هی تَاى تِ هؿٌی داس تَدى  ( آصهَى هذل تققی  )دالت ضشایة هؿٌی داسی( سا ًشاى هی2شکل )

استثاط تیي هتغیشّای تققی  پی تشد. دس ایي دالت سٍاتطی هؿٌی داس خَاٌّذ تَد کِ ؾذد تش سٍی پیکاى سٍاتط، خاسج اص تاصُ 
تاشذ، ساتطِ آًْا تی هؿٌا خَاّذ تَد ٍ تِ  -96/1ٍ  96/1ؾذدی تیي  ٌی کِ اگش دس ایي آصهَىتاشٌذ. تِ ایي هؿ (-96/1ٍ  96/1)

 تثؽ آى ضشیة همیش آى ساتطِ ًیض تی هؿٌا خَاّذ تَد.
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 : خالصِ ًتبیج آزهَى فرضيبت هدل پصٍّػ(3)جدٍل 

 هؿٌاداسی همیش P Values )هؿٌاداسی( tآهاسُ  ضشیة همیش همیش شواسُ

 هؿٌی داس است. 0.000 11.423 0.66 سیمتن دماتذاسی هذیشیت < تاصاس خْت گیشی 1

 هؿٌی داس است 0.000 1.747 0.20 ؾولکشد ششکت <سیمتن دماتذاسی هذیشیت 2

 
 فشضیِ اٍل: خْت گیشی تاصاس تش سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت تاثیش هثثت ٍ  هؿٌاداسی داسد.

 ًتیدِ آصهَى:
ّای داطل اص پژٍّش ًشاًگش ٍخَد  دادُ ّای دماتذاسی هذیشیت تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد.خْت گیشی تاصاس تش سیمتن 

داسی صیش  ٍ سطح هؿٌی 0.659 ّوثمتگی هثثت ٍ یَی تیي هتغیشّای هزکَس است، ّوچٌیي ضشیة ّوثمتگی پیشسَى
 شَد. ث افضایش دیگشی هیدّذ، یؿٌی افضایش یکی تاؾ داس ٍ هثثتی سا ًشاى هی طذم شذُ است کِ ساتطِ هؿٌی پٌح

 فشضیِ دٍم: سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت تش ؾولکشد ششکت تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد.
ّای داطل اص پژٍّش ًشاًگش ٍخَد  دادُ سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت تش ؾولکشد ششکت تاثیش هثثت ٍ هؿٌاداسی داسد.

داسی صیش  ٍ سطح هؿٌی 0.752 ضشیة ّوثمتگی پیشسَى ّوثمتگی هثثت ٍ یَی تیي هتغیشّای هزکَس است، ّوچٌیي
 شَد. دّذ، یؿٌی افضایش یکی تاؾث افضایش دیگشی هی داس ٍ هثثتی سا ًشاى هی طذم شذُ است کِ ساتطِ هؿٌی پٌح

 

 آزهَى ًرهبل ثَدى هتغيرّبی پصٍّػ
اًذاصُ کافی صیاد تاشذ،  گی ًشهال تِّای چٌذ هتغیشُ، ًشهال تَدى است. اگش اًقشافات اص پشاکٌذ تشیي فشع دس تقلیل هْن
گشفتِ اشتثاُ ّمتٌذ. خْت تشسسی ٍخَد ساتطِ هؿٌاداس تیي هتغیشّای تقت تشسسی، یثل اص استاادُ اص  ّای آهاسی اًدام آصهَى
اسویشًف خْت تشسسی ًشهال تَدى ّش یک اص هتغیشّای تقت تشسسی استاادُ  -ّای پاساهتشی اص آصهَى کَلوَگشٍف آصهَى
 َد.ش هی

 (: ًتبیج حبصل از آزهَى ًرهبل ثَدى هتغيرّب5جدٍل )

استاادُ اص سیمتن  خْت گیشی تاصاس 
 دماتذاسی

 ؾولکشد ششکت تظوین گیشی استشاتژیک

 0.12 0.15 0.19 0.14 کَلوَگشٍف اسویشًف

 0.22 0.45 0.65 0.35 سطح هؿٌاداسی

 
داسی اص هیضاى خطای ًَؼ اٍل دس سطح  هیضاى سطح هؿٌیشذُ است، دس ّوِ هتغیشّای تقت تشسسی  طَس کِ هشخض ّواى
 تیشتش است. لزا فشع ًشهال تَدى هتغیشّای تقت تشسسی تاییذ هی گشدد. 05/0
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 ّبی پصٍّػ آزهَى فرضيِ
 : هبتریط ّوجعتگی پيرظَى(6)جدٍل 

استاادُ اص سیمتن  خْت گیشی تاصاس  هتغیشّا
 دماتذاسی

تظوین گیشی 
 استشاتژیک

 ششکتؾولکشد 

 خْت گیشی تاصاس
 0.746 0.715 0.659 1 ّوثمتگی پیشسَى

 0.000 0.000 0.000 - داسی سطح هؿٌی

استاادُ اص سیمتن 
 دماتذاسی

 0.752 0.817 1 0.659 ّوثمتگی پیشسَى

 0.000 0.000 - 0.000 داسی سطح هؿٌی

 1 0.840 0.752 0.746 ّوثمتگی پیشسَى ؾولکشد ششکت

 - 0.000 0.000 0.000 داسی سطح هؿٌی

 
ٍ  0.65ّواى گًَِ کِ دس خذٍل هاتشیس ّوثمتگی پژٍّش هشاّذُ هی شَد هتغیش خْت گیشی تاصاس تا ضشیة ّوثمتگی 

تا هتغیش استاادُ اص سیمتن دماتذاسی هذیشیت داسای استثاط هثثت ٍ هؿٌاداسی هی تاشذ کِ ایي هقذاس  0.000سطح هؿٌی داسی 
ّوچٌیي هتغیش ؾولکشد ششکت ّواى گًَِ کِ  دٌّذُ ٍخَد ّوثمتگی یَی تیي هتغیشّا است.ضشیة ّوثمتگی ًشاى 

هشاّذُ هی شَد تا هتغیشّایی همتقل داسای استثاط هثثت ٍ هؿٌاداسی است تذیي هؿٌی کِ ؾولکشد ششکت دس گشٍ افضایش 
 سایش هتغیشّای ؾٌَاى شذُ دس هطالؿِ داضش هی تاشذ. 

 

 ثحث ٍ ًتيجِ گيری
، توام ششکت ّا تشای ایداد استشاتژی ٍ سیاست سیاتتی تلٌذ هذت ًیاص تِ ٍاکٌش سشیؽ ٍ اًؿطاف ششایط ایتظادی تاصاسدس 

، همئلِ اطالؼ سساًی هذیشیت استشاتژیک دس فشایٌذ تظوین گیشی ط داخلی ٍ خاسخی داسًذ. تٌاتشایيپزیشی ًمثت تِ هقی
(. سیمتن یکپاسچِ هذیشیت استشاتژیک هثتٌی تش اطالؾات دماتذاسی 2011 ،)شاح ٍ ّوکاساى هذیشیتی تمیاس دیاتی هی تاشذ

هذیشیت است. ایي دماتذاسی هذیشیتی است کِ پایِ داًش سا تشای کاستشاى داخلی ایداد هی کٌذ ٍ خشیاى اطالؾاتی سا تشای 
ؾولی دماتذاسی هذیشیت  هذیشیت یطؿی تشکیل هی دّذ. طی دٍ دِّ گزشتِ تَخِ کافی تِ هطالؿات ٍ خٌثِ ّای ًػشی ٍ

شذ اها ٌَّص ّن تَخیِ ؾلوی دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک هَضَؼ تقث پژٍّشگشاى دَصُ هالی ٍ دماتذاسی است. تشای 
پیشٌْاد هی شَد کِ دس ششکت ّا سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک اص ّضیٌِ ّای ششکت کِ دس ؾول استاادُ هی 

تِ هذیشاى  یشاس دٌّذ ٍ دس خْت اطالؼ سساًی تِ ریٌاؿاى اص ّضیٌِ ّای اًدام شذُ گام تشداسًذ.شًَذ سا هَسد تدضیِ ٍ تقلیل 
گیشًذ. دست ّای خالق، اتتکاس ؾول سا دس تاصاس تشای ٍسٍد تِ تاصاسّای ًَغَْس تِ شَد دس ششکت تشای خزب ایذُپیشٌْاد هی
 .شًَذ ششکتتَاًٌذ هَخة تْثَد ٍ استقای ؾولکشد  ستشاتژیک هیگیشی ا هقام ساّثشدی دس دیطۀ تاصاسیاتی دس خْت دسّوچٌیي 

پیشٌْاد هی شَد دس تشسسی ّای آتی تشای سَال ّای گَیِ ؾولکشد، اتؿاد هشتشی ًیض دس ًػش گشفتِ شَد تا اًذاصُ گیشی 
ص ّضیٌِ ّای پیشٌْاد هی شَد کِ دس ششکت ّا سیمتن ّای دماتذاسی هذیشیت استشاتژیک ا دساصهذت ٍ آیٌذُ گشا تاشذ.

ششکت کِ دس ؾول استاادُ هی شًَذ سا هَسد تدضیِ ٍ تقلیل یشاس دٌّذ ٍ دس خْت اطالؼ سساًی تِ ریٌاؿاى اص ّضیٌِ ّای 
ّای خالق، اتتکاس ؾول سا دس تاصاس تشای ٍسٍد تِ  شَد دس ششکت تشای خزب ایذُتِ هذیشاى پیشٌْاد هی اًدام شذُ گام تشداسًذ.
تَاًٌذ هَخة  گیشی استشاتژیک هی هقام ساّثشدی دس دیطۀ تاصاسیاتی دس خْت دسگیشًذ. ّوچٌیي ست دتاصاسّای ًَغَْس تِ
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پیشٌْاد هی شَد دس تشسسی ّای آتی تشای سَال ّای گَیِ ؾولکشد، اتؿاد هشتشی ًیض  .شًَذ ششکتتْثَد ٍ استقای ؾولکشد 
داًش تخظظی هذیشاى  سي، یژگی ّای شخظیتی ًػیش تدشتِ،ٍ دس ًػش گشفتِ شَد تا اًذاصُ گیشی دساصهذت ٍ آیٌذُ گشا تاشذ.

 هالی ٍ دماتذاساى اسشذ ًیض دس ًتایح هطالؿات آیٌذُ هَسد تشسسی ٍ تدضیِ ٍ تقلیل یشاس گیشد.
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