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 چکيذُ
 ظؼیغ جنيیو  ةؼ جادیؼآن  و ركاةحی ىؽیث  اةؿاد ةٍغی رجتَ و جضلیق صاضؼ ةا ؾٍّان ةؼرؿی

 ثیىؽ یةؼرؿ یةؼا قیجضل ًیا دراٌسام قغ. ( كو قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک) ىكحؼیان

 و اؿث ؿّال 17 قاىم کَ قغه گؼفحَ ةِؼه (1394و ؾؼةی) (1390)یٍیصـ پژوُف از یركاةح

. روایی پؼؿكٍاىَ قّد یى اؿحفاده( 1388)ؾاةغی پؼؿكٍاىَ از انیىكحؼ جنيیو ظؼیغ یةؼرؿ یةؼا

 جضلیق روش پایایی از ظؼیق انفای کؼوٌتاخ جاییغ قغ.  و جّؿط اؿحاد راٍُيا و دیگؼ کارقٍاؿان

 درپژوُف .اؿث قغه اٌسام پیيایكی روش ةَ و اؿث ُيتـحگی قاظَ از و جّمیفی اؿحفاده، ىّرد

 یؼیةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّ گکَ  ُـحٍغ ُا ىغٌؼؼ ةاٌک ىكحؼیان آن آىاری ، زاىؿَ صاضؼ

 KMO آزىّن از گیؼی ٌيٌَّ کفایث ةؼرؿی ٌفؼ ةغؿث آىغ. ةؼای 384 يٌَّ ىّرد ىعانؿَ،ٌ یجنادف

 ىعهّةی ؿعش در و 0.70 از ةاالجؼ KMO آزىّن ضؼایب جياىی داد ٌكان ٌحایر کَ قغ اؿحفاده

 اؿاس ٌحایر زغول جياىی اةؿاد ؼ ة .ةاقغ ىی ؾاىهی جضهیم ةؼای گیؼی ٌيٌَّ کفایث از صاکی کَ اؿث

 ركاةحی غیؼ از ىؽیث  ىكحؼیان ظؼیغ ىحغیؼ جنيیو ةؼ ٌاىحساٌؾ ركاةحی ركاةحی غیؼ از ىؽیث ىؽیث

؛ ةاقغ ىی 1.96ةیكحؼ از  T% جأدیؼگػار ُـحٍغ چؼا کَ آىاره 95در ؿعش اظيیٍان  ٌاىحساٌؾ

جأدیؼ ىـحلیو و ىذتث   ىكحؼیان ظؼیغ ىحغیؼ جنيیو ةؼ ركاةحی ىحغیؼ ىؽیث ةٍاةؼایً ایً ىّنفَ ُا

 گؼدد.دارد و جاییغ ىی

 ىؽیث»در رجتَ اول، « ىكِّد ركاةحی ىؽیث»اؿاس ٌحایر ةغؿث آىغه از ٌحایر آزىّن جاپـیؾ ؼ ة

 كؼار دارد« ٌاىحساٌؾ ةحیركا ىؽیث»در رجتَ دوم و در رجتَ ؿّم « ىؼکب ركاةحی

 كو ، اؿحان ىكحؼی ، ةاٌک جنيیو ظؼیغ ، ركاةحی ىؽیث :يذيکل ٍاشگبى
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 4هحوذ رضب فبضلی، 3سيذ هجيذ احذي ضؼبر، 2 راتی ًصرتهْذي ب، 1 حسي ًؼوتی

 ُیئث ؾهيی ىّؿـَ آىّزش ؾانی قِاب داٌف 1
 گؼوه ىغیؼیث ةازرگاٌی ، داٌكکغه ؾهّم اٌـاٌی، داٌكگاه آزاد اؿالىی ، ٌؼاق، ایؼان 2
 گؼوه ىغیؼیث دونحی ، داٌكکغه ؾهّم اٌـاٌی، داٌكگاه آزاد اؿالىی ، ؿاوه ، ایؼان 3
 یؼیث دونحی ، داٌكکغه ؾهّم اٌـاٌی، داٌكگاه آزاد اؿالىی ، ؿاوه ، ایؼانگؼوه ىغ 4
 

 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 سيذ هجيذ احذي ضؼبر

ma.esmaili2011@gmail.com 

 برتصوين آىتبثيرٍ  رقببتی هسیت ابؼبد بٌذي رتبِ ٍهطبلؼِ 

  هطتریبى خریذ

 (دٍلتی هٌتخب ضْرستبى قن ّبي هطبلؼِ هَردي: ببًک)

mailto:Shafieipour58@yahoo.com
mailto:Shafieipour58@yahoo.com


 244-219، ص 5931، زمستان  4ی، صماره پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدار
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 هقذهِ
 در ركاةحی فضای .دارٌغ اكحناد در زایگاه ةااُيیحی ، ىانی اىّر زٌسیؼه م ىَ ُای صهلَ از یکی ؾٍّان ةَ کكّری ُؼ در ُا ةاٌک اىؼوزه

 ةایغ ُا ةاٌک .ةتؼٌغ ةِؼه ظّد ةازار کیفی و کيی جّؿؿَ ةؼای ىعحهفی ُای قیّه اةؽارُا و از جا ؼدة ىی ؿيحی ةَ را ُا ةاٌک زِاٌی، اكحناد

 .کٍٍغ اجعاذ ىكحؼیان ةَ ظغىات ارائَ ةؼای دیگؼان ةَ ٌـتث را ىحيایؽی اؿحؼاجژی ةحّاٌٍغ ةیاةٍغ کَ راُِایی

 جنّیؼ و ُـحٍغ چیؽُایی چَ آٌِا و اؾحتارات ارزقِا قٌّغ، ىی غهدی ةازار ةعف یک در چگٌَّ کَ اؿث آن ةاٌکِا ةؼای اُيیث صائؽ ىـانَ

 اؿث؟ چگٌَّ ىكحؼیان ىیان در واصغُا آن کهی

جّزَ  اراٌَیو ُّق یىٍعل یو راُکارُا یکؼده کَ اگؼ ةَ ؾؼمَ ركاةح سادیرا ا یعیةاٌک ُا قؼا انیى یو ركاةح یاةیٌؼام ةازار یغگیچیپ

و ةا ٌگاه ةَ  طیةاٌک ُا ةا درك از ىض یکٌٍّ طیقٌّغ . در قؼا یاٍُغ قغ و کو کو از مضٍَ ركاةث صػف ىظّ یٌكّد ةاٌک ُا ةؿضا دچار ٌاکاى

را دارد ،  ییکٍٍغه و ٌِا ًییارزش جؿ انیىكحؼ یکَ ةؼا یؽی( . چ1389، ی)آذرٍغیظّد را آىاده ركاةث ٌيا غیةا یو ظو ةاٌک دار چیپ پؼ ٍغهیآ

، درك  یاز ىكحؼ یةَ دؿث آوردن اظالؾات کاف ازىٍغیکارآىغ قغن ٌ یرو ةاٌک ُا ةؼا ًیٌؼؼقان اؿث از ا ىّرد ؾیةاٌک در ارائَ ؿؼو ییجّاٌا

ةاٌک را در گؼو  یرقغ درآىغُا ٍگیکَ ىک کؼوى ی(. ُياٌعّر1388،یو ظانت یةكه یياٌیظّاؿحَ ُا و جّؿؿَ رواةط ةا او ُـحٍغ )ؿه و قیؾال

ؿازىاٌِا و  ثیفیدر ک ًیٌگؼش ٌّ کیةَ ؾٍّان  یىكحؼ ثیرضا ؼیاظ یاؿث کَ در ؿانِا میدن ًیداٌغ ، ةَ ُي یى یاةیؾيهکؼد ظّب ةازار

 (.1386،پّراقؼفو  یكؼار گؼفحَ اؿث)اصيغ یكحؼیىّرد جّزَ ة یاةیىّؿـات در ةازار

 

 بيبى هسبلِ 
قغه اؿث و پؾ از جسؼةَ ةاٌکغاری  مٍؿث ةاٌکغاری در ایؼان ةا كغىحی افؽون ةؼ ُكحاد ؿال، در ؿَ دَُ گػقحَ دچار جضّالت ؾؼیيی

دوةاره قاُغ فؿانیث ةاٌکِای ظنّمی ةّده اؿث. ىكحؼیان ؾاىم کهیغی و ىضّری در  1380دونحی در دو دَُ اول ةؿغ از اٌلالب اؿالىی، از ؿال 

ِغاری ىكحؼی ىیتاقغ. صفغ جلّیث و ارجلاء ؿازىاٌِا كهيغاد ىیكٌّغ و زِث گیؼی کهیَ اُغاف، اؿحؼاجژیِا و ىٍاةؽ صّل ىضّر زػب و ٌگ

غم ، ىكحؼیان ةؼای ةاٌک ُای دونحی کَ دغـغغَ صفغ و جّؿؿَ زایگاه ركاةحی ظّیف را در ةازار دارٌغ، چانكی اؿحؼاجژیک جهلی ىیكّد. )زىاٌی ىل

 (64، 1391الُیسی،

انکحؼوٌیک یا ارائَ ظغىث در ىضم زٌغگی و  ُؼ یک ةَ اٌغازه ای در ظغىات، ظنّمی ةا مؼف ُؽیٍَ ُای کالندونحی و در صال صاضؼ ةاٌکِای  

جٍِا ةاٌکِایی ىّفلحؼٌغ کَ ةا ایساد ىؽیث ظغىات ٌـتث ودر ایً زا  و  جا ةحّاٌٍغ ةَ ركاةث ةا ةاٌک ُای دونحی ةپؼدازٌغ کار ىكحؼیان ؿِیو ُـحٍغ

 جؼغیب ٌيایٍغ. ةَ ؿایؼ ركتا اٌگیؽه ىكحؼیان یا ةَ ؾتارجی افؼاد زاىؿَ ُغف را ةَ ىؼازؿَ و ظؼیغ ظغىث

و چگٌّگی رفحار ىنؼف  فؿانیحِای ةازاریاةی ُـحٍغ، ةازاریاةی ىّفق ةا درك چؼایی از آن زایی کَ ىنؼف کٍٍغگان ٌلعَ ؾعف جياىی

رفحار،  ةؼرؿی ىیؽان جادیؼ ُؼ یک از ایً ؾّاىم ةؼ روی جادیؼگػار ُـحٍغ و یؾّاىهی کَ ةؼ روی رفحار ىكحؼ قّد. ىعانؿَ و ةؼرؿی کٍٍغه آغاز ىی

را ارائَ ٌيایٍغ کَ ةا  کَ ةازاریاةان جٍِا در ایً مّرت كادر ظّاٍُغ ةّد ىضنّنی.  گؼدد ىی یدؿحیاةی ةَ قٍاظث و درکی از رفحار ىكحؼ ةاؾخ

نيیو ظؼیغ ىكحؼی ج ٌيایٍغ کَ ةؼآیٍغ ؾّاىم ىّدؼ ةؼ  اٌعتاق ةیكحؼی داقحَ ةاقغ و ةَ جؿتیؼ دیگؼ کاالیی را ارائَیان ُای ىكحؼ ٌیازُا و ظّاؿحَ

 (. 1390ُيکاران،  ةاقغ و صغاکذؼ رضایث آٌان را جاىیً ٌيایغ )مفؼزاده و

مؼفا  غیٌتا گؼی،ةاٌک ُا د ثیجلاضا ةؿهث کاُف رقغ زيؿ یصال کاُف رقغ کي ًیٌؼو و در ؾ یو ة غهیچیپ یركاةح طیىض ًیصال در ا

 ؿّدآور ةاقٍغ. انیىكحؼ ٍفیظهق و آفؼ یدر پ يؼحةنّرت ىـ غیةَ ارائَ ىضنّالت و ظغىات اکحفا کٍٍغ؛ ةهکَ ةا

دارد؟ و رجتَ  یؼیجاد دونحی چَ یةاٌک ُا انیىكحؼ غیظؼ ویةؼ  جني یركاةح ثیىؽدر ایً جضلیق پژوُكگؼ در پی آن اؿث کَ ةؼرؿی کٍغ 

 چگٌَّ اؿث؟ دونحی یةاٌک ُا انیىكحؼ غیظؼ ویةؼ  جني یركاةح ثیاةؿاد ىؽ  یةٍغ

 

 فرضيِ ّبي تحقيق 
 اصلی رضيِف

 كو جادیؼ ىؿٍاداری دارد. قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک انیىكحؼ غیظؼ ویجني ی ةؼ ركاةح ثیىؽ

 فرػیّبي  فرضيِ
 جادیؼ ىؿٍاداری دارد.  انیىكحؼ غیظؼ ویجني ی ةؼ ركاةح ثیىؽ
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 جادیؼ ىؿٍاداری دارد. انیىكحؼ غیظؼ ویجنيةؼ  ایپّ یركاةح ثیىؽ

 جادیؼ ىؿٍاداری دارد. انیىكحؼ غیظؼ ویةؼ جنيیغار اپ یركاةح ثیىؽ

 جادیؼ ىؿٍاداری دارد.  انیىكحؼ غیظؼ ویةؼ جني ٌا ىحساٌؾ یركاةح ثیىؽ

 جادیؼ ىؿٍاداری دارد. انیىكحؼ غیظؼ ویىكِّد ةؼ جني یركاةح ثیىؽ

 جادیؼ ىؿٍاداری دارد. انیىكحؼ غیظؼ ویةؼ جنيی ىؼکب ركاةح ثیىؽ

 

 ادبيبت ًظري ٍ پيطيٌِ تحقيق

 رقببتیهسیت 
ىؽیث ركاةحی ؾاىم یا جؼکیتی از ؾّاىم داظهی و ظارزی اؿث کَ در یک ىضیط ركاةحی ؿازىان ُا ىی ٌيایغ و ركتا ٌيی جّاٌٍغ ةؼاصحی از  

 (. 1995آن جلهیغ کٍٍغ )فیّرر و چارةاغی 

 

 رقببتی هسیت اًَاع
 :کؼد ةٍغی جلـیو زیؼ کهی ٌّع پٍر ةَ ركاةحی ىؽیث جّان ىی ركاةث ؾیٍی و واكؿی ُای پّیائی و ىّضّع ٌؼؼی ىتٍای ةَ جّزَ ةا

 (پَیب)جٌبطی هقببل در هَقؼيتی هسیت

 ةؼ و ایـحاةّده ىؿيّال ُای ىؽیث ٌّع ایً کٍٍغه ایساد ؾّاىم کَ قّد ىی ایساد قؼکث ُای ىّزّدی و  ُا ویژگی از ىّكؿیحی ُای ىؽیث

 ىِؼام قؼکث ىضنّل ىّكؿیث کكّر ىایٌّؽ ؿؾ ةازاریاةی در ىذال ؾٍّان ةَ.  غُـحٍ دؿحؼؿی اؿاس ةؼ یا و ُا دارائی و ىٍاةؽ ىانکیث اؿاس

 ىی دیگؼ ىذال ؾٍّان ةَ یا.  اؿث قؼکث ىضنّالت فؼوش جـِیم آن ٌحیسَ کَ اؿث ىكحؼی ؿازی اكٍاع كغرت ظاظؼ ةَ ركتا ؿایؼ ةَ ٌـتث

 ظّر ةَ.  اؿث ىكحؼیان ةَ جؼ ىعهّب دؿحؼؿی آن ٌحیسَ کَ ٍغکٍ ىی اقغال ةیكحؼ را فؼوقی ظؼده ُای فؼوقگاه اقاره كفـَ فضای ةَ جّان

 و ىحعنل و ىاُؼ کٍان کار ، ىغیؼیحی ُای اؿحؿغاد قاىم) ُا ىُّتث اؿاس ةؼ ركاةحی ىؽیث قاىم ىّكؿیحی ركاةحی ىؽیث از ىذال چٍغ کهی

 قاىم)دؿحؼؿی ةؼاؿاس ركاةحی ىؽیث (جسؽیَ اكحناد و ىلیاس اكحناد ةازار، كغرت قاىم)اٌغازه اؿاس ةؼ ركاةحی ىؽیث( ةؼجؼ ؿازىاٌی فؼٍُگ

 قتکَ ةَ ىعهّب دؿحؼؿی و ؾؼضَ قتکَ ةِحؼ ىحٍؼل(1996 ةم، ٌیم()ُا کٍٍغه جکيیم ةا ىٍاؿب ،راةعَ ُيکاران ةا ظّب راةعَ

 .اؿث(1997ُیم،)Pcدر ایٍحم ىاٌٍغ مٍؿث فٍی اؿحاٌغارد داقحً و(1980پّرجؼ،()جّزیؽ

 ُای فؿانیث ُا قؼکث کَ قّد ىی ةاؾخ ىؽایا ٌّع ایً زیؼا اؿث ةازار در ُا قؼکث ادؼةعكی و کارایی ؿاسا(پّیا) زٍتكی ركاةحی ىؽیث

 ایً از ٌيٌَّ چٍغیً ةَ.  اؿث اؿحّار ؿازىان ُای كاةهیث و داٌف ةؼىتٍای ىؿيّال کَ دٍُغ اٌسام ركتا از جؼ ةعف ادؼ و کاراجؼ را ظّد کار و کـب

 جؼ ؿؼیؽ پاؿعگّیی ةاؾخ جّیّجا پػیؼ اٌؿعاف جّنیغ جّاٌایی یا قّد ىی پؼجاةم و قعنی ُای دؿحگاه زِاٌی ارةاز در قؼکث چٍغ در ىؽیث ٌّع

 ظغىث ارائَ و ؿؼیؽ قٍاؿایی ةَ كادر آىؼیکا اؾحتاری ُای کارت کار و کـب در یا.  اؿث ركتا ةَ ٌـتث زغیغ اٌحؼارات و ةازار جغییؼات ةَ قؼکث

 (.1383ىِؼی،)دارٌغ زیاد درآىغ کَ اؿث ؼیاٌیىكح از ةؽرگی گؼوه ةَ ىعهّب

 

  ًبهتجبًس هقببل در هتجبًس هسیت

 و ُا ىِارت از اؿحفاده ةا اؿاؿا ركتایف و قؼکث کَ وكحی ةاقٍغ ىحساٌؾ غیؼ یا ىحساٌؾ ىیحّاٌٍغ پّیا ُای ىؽیث و ىّكؿیحی ُای ىؽیث

 صامم ةِحؼ مّرت ةَ ىكاةَ ُای فؿانیث اٌسام از ركاةحی ىؽیث مّرت ًای در.  کٍٍغ ىی ركاةث یکـان روش ةَ ىكاةَ و ىحساٌؾ ُای كاةهیث

 ركاةحی ىؽیث ةَ ُایی قؼکث مّرت ایً در قّد ىی صامم ىكاةِی ُای روش و ىٍاةؽ از ُا قؼکث ركاةحی ىؽیث وكحی دیگؼ ةیان ةَ قّد ىی

 و ُـحٍغ ٌلف ایفای ةَ ىستّر ةاقٍغ داقحَ را ىكاةَ ةازار در ةّدن ىحيایؽ فؼمث ایٍکَ ةغون ُا قؼکث مّرت ةَ کَ یافث ظّاٍُغ دؿث ةادوام

 ُا ىؽیث ایٍگٌَّ کَ اؿث گفحٍی اؿحؼاجژیک ىتاصخ ةا ارجتاط در و راةعَ درایً.  اؿث ؾيهیاجی کارایی ةادوام ركاةحی ىؽیث کٍٍغه جؿییً جٍِا نػا

 اؿحؼاجژی اؿاؿی ُای ضؼورت از یکی ةِحؼ مّرت ةَ ىكاةَ اىّر ٌساما ٌَ و ىحيایؽ مّرت ةَ اىّر ةؼظی اٌسام زیؼا ةاقٍغ اؿحؼاجژیک جّاٌٍغ ٌيی

 .کٍغ ٌيی ىّازَ زغی چانف ةا را اكحنادی ةٍگاه یک ةؼجؼ ؾيهکؼد ةؼای ىحساٌؾ ُای ىؽیث اُيیث ىعهب ایً انتحَ. اؿث

 ةازی در ٌلف ایفای کهی ظّر ةَ ای ةازی در ىحيایؽ ٌلف ایفای اؿاؿا کَ دارد كؼار ٌاىحساٌؾ ُای ىؽیث ىحساٌؾ ىؽیث ىلاةم ٌلعَ در

 یا و ىٍاةؽ ىحفاوت جؼکیتات ُا ىِارت وؿیهَ ةَ کَ ٌضّی ةَ دارد اؿاؿی و کٍٍغه جؿییً ٌلف ةّدن ىحفاوت ىؽیث ٌّع ایً در. اؿث ىحفاوت
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 كؼار اىّر ىحفاوت ٌساما را ظّد ركاةحی ىؽیث ىضّر کَ ُایی قؼکث.ؿازد فؼاُو ىكحؼی ةؼای ةیكحؼی ارزش و ةِحؼ ،ظغىات ىحفاوت ىضنّالت

 و ُياٍُگی ىحفاوت ُایی ،قیّه ؿازىاٌی ،ؿاظحار ؿازىاٌی ُای ؿیـحو و ُا فؼایٍغ ، ؿازىاٌی فؼٍُگ در جيایؽ ایساد ظؼیق از را کار ایً اٌغ داده

 زیؼاکؾ ةَ ٌـتث کاًٌ کپی کار و کـب در ىذال ؾٍّان ةَ. کٍٍغ ىی جؿلیب ىحفاوت ُای اؿحؼاجژی و ةازاریاةی ىحفاوت ُای روش ، ُيکاری

 از کاًٌ ةهکَ ، ٌیـث قّد ىی اٌسام زیؼاکؾ جّؿط ؿٍحی مّرت ةَ کَ آٌچَ ةِحؼ اٌسام از ٌاقی ركاةحی ىؽیث ایً اىا اؿث ركاةحی ىؽیث دارای

 جّنیغ ازهاز قؼکث ایً زغیغ ٌّآوری فؼایٍغ ایٍکَ ضيً کؼد دؿحی پیف زیؼاکؾ ركاةحی ىؽیث ةَ مف ٌیؼوُای و فؼوش ىـحضکو دژ ظؼیق

 زیؼاکؾ ةَ ٌـتث) کّچکحؼ ُای اٌغازه در ىضنّالت جّنیغ ةا کاًٌ دیگؼ ؿّی از.  دُغ ىی او ةَ را ةاال کیفیث و پاییً ُؽیٍَ ةا کپی ُای دؿحگاه

 ةَ کّچکحؼ ُای ؿازىان و ادارات دؿحؼؿی نػا و داد كؼار جّزَ ىّرد ٌغاقحٍغ را زیؼاکؾ ىضنّالت از اؿحفاده اىکان کَ را ةازار از ةعكی آن(

 جّؿؿَ ٌاىحساٌؾ ركاةحی ُای ىؽیث ٌّع ایً ٌحیسَ.  قغ جـِیم آٌِا اىکاٌات ةا ةیكحؼ ؿازگاری و آن کّچک اٌغازه ظاظؼ ةَ کاًٌ ىضنّالت

 كاةهیث و ٍاةؽى وكحی.  دارد جاکیغ ٌاىحساٌؾ ُای ىؽیث اُيیث ةؼ ُا كاةهیث و ىٍاةؽ ةؼىتٍای ركاةحی ىؽیث دیغگاه.  اؿث کپی ةازار کهی كهيؼو

 فؼٍُگ ةَ جّان ىی ىذال ؾٍّان ةَ(1991ةارٌی،)قّد ىی ایساد ركاةحی ىؽیث مّرت آن در ةاقغ جلهیغ ةؼای ظاص فؼد ةَ ىٍضنؼ قؼکث ُای

 انجّ ىی کَ کؼد اقاره ؿحاد و مف ٌیؼوُای و ىغیؼان قاىم ؿازىان کارکٍان کهیَ ةیً ىكحؼك اؿاؿی اؾحلادات و ىفؼوضات ؾٍّان ةَ ؿازىاٌی

 .ةاقغ ٌاىحساٌؾ ركاةحی ىؽیث ىٍتؽ

 ُؼچَ مّرت ایً در(1984اؿکیً،)دارد ةـحگی ظارزی قؼایط ةا آن ؿازگاری ىیؽان ةَ ركاةحی ىؽیث ىٍتؽ ؾٍّان ةَ فؼٍُگ جّاٌایی انتحَ

 کَ یاةغ ىی ارجلا ةازار ٌیازُای و ىضیعی اٌحؼارات ةَ پاؿط در ؿازىان جّاٌایی ةاقغ ؿازگارجؼ پیؼاىٌّی ىضیط انؽاىات و قؼایط ةا ؿازىاٌی فؼٍُگ

 ىئلؿیث ارجلای ىّزتات و ةعكیغه ةِتّد را ىكحؼیان ةَ ؿازىان دؿحؼؿی ظؼیق ایً از و ؿازد ىی جـِیم را ىكحؼی ةَ پاؿعگّیی اىؼ ایً

 . قغ ظّاُغ اقاره ةیكحؼ آن دٍُغه جكکیم ؾٍامؼ و ركاةحی ىؽیث ىّدؼ ىحغیؼُای و ُا قاظل ةَ ركاةحی

 

 ًبهطَْد هسیت هقببل در َدهطْ هسیت
 ىی... و ،جسِیؽات آالت ىاقیً ىاٌٍغ فیؽیکی داده مّرت ةَ کَ ةّده ىكِّد ىٍاةؽ آن ىٍكا کَ اؿث ىؽیحی ٌّع آن ىكِّد ركاةحی ىؽیث

 جغییؼ كاةم حیراص ةَ کَ اؿث ظاص ُای ؾؼمَ در ىٍاةؽ زیادی ىلغار ةَ قؼکث جؿِغ از ٌاقی ىؿيّال ىكِّد ىؽایای. کؼد ىكاُغه را آن جّان

 ىكاُغه اىکان کَ اؿث ىؽیحی ٌّع آن ىكِّد ٌا ىؽیث ىلاةم در. کؼد اقاره آالت ىاقیً در ؿٍگیً گػاری ؿؼىایَ ةَ جّان ىی زيهَ از کَ ٌیـث

 رازُای از ٌاقی جّاٌغ ىی ىؽیث ٌّع ایً اؿث پٍِان ىكعنی ؾّاىم پكث ىؿيّال ُا ىؽیث ٌّع ایً.  ٌیـث ىلغور راصحی ةَ فیؽیکی قکم در آن

 ؿازىاٌی فؼٍُگ از ٌاقی ركاةحی ىؽیث ىذال ؾٍّان ةَ. ةاقغ...و ؿازىاٌی ،فؼٍُگ کارکٍان داٌـحً و یادگیؼی قیّه و قِؼت،یادگیؼی جساری

 ىضنّالت ىضم از را ُّد فؼوش از ای ىالصؼَ كاةم ةعف ؿال ُؼ در کَ ؿازد ىی كادر را قؼکث آن کَ آٌـث ىضّر ةازار ٌّآوری ةؼ ىتحٍی

 کٍٍغ مؼف ظّد ُای پؼوژه روی را ظّد اداری وكث درمغ 15 ةحّاٌٍغ ىٍِغؿان ایٍکَ ةؼ ىتحٍی قؼکث ؿیاؿث ایٍکَ ضيً آورد دؿث ةَ ّآورٌ

 ُای ىؽیث ةؼ ىتحٍی ؿازىان ُای ىؽیث چلغر ُؼ کَ گفث جّان ىی کهی ظّر ةَ.  اؿث کؼده کيک قؼکث ىضنّالت ٌّآوری ةَ زیادی صغود جا

 ىكِّد ىؽیث از جؼ ىكکم ةـیار ٌاىكِّد ىؽیث زػب و زایی زاةَ ایٍکَ ضيً ةّد ظّاُغ ةؼجؼ زىان و جؼ ىكکم آن جلهیغ کاناى ةاقغ ٌاىكِّد

 ازحياؾی ٌؼؼ از و ىتِو ؾهی ٌؼؼ از کَ قٌّغ ىی ىكحق ؿازىان ُای كاةهیث و ىكعنات ، ظنائل از ٌاىكِّد ىؽیث زیاد اصحيال ةَ زیؼا اؿث

 (.1383ىِؼی، از ٌلم ةَ ةارٌی.)ُـحٍغ پیچیغه

 ىی ىٍحر ؿازىان ُای كاةهیث از ٌاىكِّد ُای ىؽیث ونی قّد ىی ٌاقی ؿازىان ىكاُغه كاةم و فیؽیکی ىٍاةؽ ىكِّد ُای ىؽیث واكؽ در

 ُای روش یادگیؼی، چگٌّگی ؿازىاٌی، ُای ؿیـحو ؿاظحارو ُا، ،فؼایٍغ ىغیؼیحی ُای ،ؿتک ریؽی ةؼٌاىَ ُای قیّه از ٌاقی کَ گؼدد

 یا فّق ىلؼرات از کغام فؼ ایٍکَ ةؼای.  ةّد ظّاُغ ىكکم آن پػیؼی جلهیغ کَ ُـث ُو ؾهث ُيیً ةَ و اؿث جیيی کارُای ٌیؽ و ُياٍُگی

 . اؿث ىكکم ركیب ُا ؿازىان ةؼای آن آوری فؼاُو کَ ُـحٍغ ىٍاؿب و ؿازگار انؽاىات ىـحهؽم ةاقٍغ داقحَ ةعكی ادؼ کارکؼد آٌِا از جؼکیتی

 

 هرکب هسیت هقببل در بدُس هسیت
 در و ادغاىی کهیث یک ؾٍّان ةَ گاٌَ چٍغ ُای ىؽیث از جؼکیتی مّرت ةَ یا کؼده ؾيم جٍِایی ةَ جّاٌغ ىی ؾيهکؼد صیخ از ركاةحی ىؽیث

 ةَ ٌـتث رجتَ صیخ از جؼکیتی ىؽیث کَ اؿث ةغیِی.  اؿث ىؼکب یا جؼکیتی ٌّع از ركاةحی ىؽیث اول صانث در کَ کٍغ کار یکغیگؼ ةا جؿاىم

 قٌّغ ىی ٌاقی دؿحؼؿی ةؼىتٍای ىٍاةؽ یا ىانکیث از اةحغا در کَ وكحی ؿاده ُای ىؽیث ایً.  دارد جؼی کٍٍغه جؿییً و ةاالجؼ زایگاه ؿاده ىؽیث

 فیؽیکی،اىحیازات فؼد ةَ ىٍضنؼ ُای ،دارائی ىضهی ىّكؿیث از ؾتارجٍغ ُا ىؽیث ٌّع ایً از ٌيٌَّ چٍغ.  ُـحٍغ ىّكؿیحی ُای ىؽیث ٌّع از ىؿيّال
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 ؾانی ؾيهکؼد ٌّقیغٌی مٍؿث در کَ قّد ىی ىالصؼَ ىلاةم در اؿث ٌلغیٍگی ةاالی جّان ُيکاری كؼاداُای فکؼی، ُای دارائی و ُا ،ویژگی

 آن از کَ ثاؿ قغه ىٍسؼ کٍٍغه جؿییً و ىـهط ىؽیث چٍیً ایساد ةَ ؿاده ىؽیث چٍیً. دارد آن جساری ٌام ةَ ةـحگی زیادی جاصغود کّکاکّال

 اقاره... و فؼوش  پیكتؼد ُای فؿانیث و جتهیغات كؼن یک ،صغود پیكؼفحَ جّزیؽ ُای ؿیـحو ةَ ظّب،دؿحؼؿی ىؽه فؼىّل راز ةَ جّان ىی زيهَ

 ٍیًچ. ُـحٍغ پّیا و زٍتكی ُای ىؽیث ٌّع از ىؿيّال قٌّغ ىی ٌاقی قؼکث ُای كاةهیث و داٌف از اؿاؿا جؼکیتی ُای ىؽیث کَ وكحی.  کؼد

 جيایؽ در ركاةحی ىؽیث ایساد ةؼای ىحفاوت ُای ىِارت و ُا دارائی کاراجؼ ُياٍُگی و زائی جضؼك ةؼجؼ كاةهیث از جّاٌٍغ جؼکیتیيی ُای ىؽیحی

 و ّیؼجن پؼدازش در کاًٌ جّاٌایی ىذال ؾٍّان ةَ. قٌّغ ٌاقی ىـحيؼ ٌّآوری ٌیؽ و ةازار ةَ ؿؼیؽ پاؿط پاییً، کیفی،ُؽیٍَ ظغىات و ،ىضنّالت

 از وؿیؿی داىٍَ ركاةحی ىؽیث کـب ةا قؼکث کَ اؿث قغه ةاؾخ گاٌَ چٍغ ُای قایـحگی جسِیؽ از ٌاقی ةازاریاةی و جّنیغ ُای كاةهیث ارجلای

 . کٍغ ؾؼضَ ةازار ةَ پاییً ُؽیٍَ و ذیاد کارایی و ةاال کیفیث ةا را ٌّآور ىضنّالت

 

 پبیذار هسیت هقببل در هَقت هسیت

 اٌحلانی و ىغت کّجاه کَ دارد ىؽیحی ةَ اقاره ىّكحی یا پایغار مّرت ةَ ركاةحی ؾيهکؼد صیخ از جّاٌغ ىی ةاقغ کَ ٌّع ُؼ زا ركاةحی ىؽیث

 ةَ ؿؼیؽ دؿحؼؿی و ػؼفیث از ةؼداری ةِؼه صیخ از ىؿؼفی زىان در( ایؼالیٍؽ اىؼیکً) ُّقيٍغ ای رایاٌَ رزرو ،ؿیـحو ىذال ؾٍّان ةَ. اؿث

 ركاةحی ىؽیث ةّدن ؿاده و ىكِّد ُای ویژگی چَ ُؼ کَ گفث جّان ىی. کؼد ایساد قؼکث ةؼای را ىؽیحی ؾيهیاجی ُای تَزٍ ؿایؼ و ىكحؼیان

 ةاال ىضّری ةازار ٌّآوری كاةهیث و ىضّر ٌّآور ؿازىاٌی فؼٍُگ دارای قؼکث اگؼ ایً وزّد ةا.  اؿث ةیكحؼ آن كاةهیث ةانلّه ظّر ةَ ةاقغ ةیكحؼ

 ةَ ركتا ایٍکَ از كتم داٌیا دُغ ارجلا را ظّد ىّكؿیحی ىؽیث و ةؼده ةِؼه ظّد دؿحی پیف ویژگی از ُّقيٍغاٌَ مّرت ةَ اوال غجّاٌ ىی ةاقغ داقحَ

 كؼار پایغار ىّكحی ركاةحی ىؽیث ىلاةم در. ةاقٍغ داقحَ ظّد ؿؼ پكث ُيّاره را ركتا و کؼده ظهق را زغیغی ىؽیث یاةٍغ دؿث آن ىّكحی ىؽیث

 و كّی جساری ٌام آن ةارز ىذال.  ٌیـث دؿحؼؿی كاةم ركتا جّؿط راصحی ةَ داٌیا و ٌیـث گػر زود و ةّده ىغت ظّالٌی زىاٌی ٌؼؼ از اوال کَ دارد

 . قّد ىی ركتا ُيَ غتعَ ةاؾخ و داقحَ اداىَ اؿث كؼن یک از ةیف کَ اؿث کّکاکّال قِؼت

 ةاال، پػیؼش زیاد،كاةهیث پكحیتاٌی و صيایحی ،كاةهیث ةّدن ةادوام ٌؼیؼ یُا ویژگی از پایغار ركاةحی ىؽیث کَ گفث جّان ىی کهی ظّر ةَ

 ىؽیث پایغاری كغرت و قغت ةا ىحٍاؿب انتحَ کَ اؿث ةؼظّردار ىالصؼَ كاةم ای ىػاکؼه جّان ، ىٍاؿب ؿازی اركٍاع و پػیؼی جّزیَ كغرت

 ظّد ُای ارزش از صفاػث ةَ ىستّر ركتا ىلاةم در ؿازىان اگؼ ىذال نؾٍّا ةَ داقث ظّاُغ وزّد آن در فّق ُای ویژگی از ةؿضی یا ُيَ ركاةحی

 کَ ةاقغ ای گٌَّ ةَ ؿازىان ركاةحی ىؽیث چٍاٌچَ یا اؿث جؼ ؿازگار پغافٍغی كاةهیث و پػیؼی جضيم ةا ةیكحؼ پایغاری واژه مّرت ایً در ةاقغ

 آن جِازيی كاةهیث گؼو در ةیكحؼ ركاةحی ىؽیث پایغاری واژه کٍغ ةازار ىعحهف ُای ؾؼمَ در جِازيی ُای اؿحؼاجژی ازؼای و ظؼاصی ةَ كادر اورا

 . گیؼد ىی ٌؼؼ در ةّدن اٌؿکاس و ،جضؼك ةّدن ظّالٌی اةؿاد ةا را ركاةحی ىؽیث پایغاری كاةهیث( 1995) گؼٌث ٌؼؼان ماصب از یکی ةّد ظّاُغ

 کَ اؿث ىعهب ایً گّیای و قّد ىی ةیان ركاةحی ىؽیث کٍٍغه ایساد ىٍاةؽ آوردن دؿث ةَ یا جلهیغ در ركتا جّاٌایی ةؼصـب ةّدن ظّالٌی

 ىاُیث ةَ ركاةحی ىؽیث پایغاری اةؿاد از کغام ُؼ.  اؿث پّیا ىاُیث دارای و ةّده ىؼجتط فؼؾی ىسيّؾَ زیادی جؿغاد ةا اؿاؿا پایغار ركاةحی ىؽیث

 ٌؼؼ در پّیا فؼایٍغ یک ؾٍّان ةَ ایـحا ىفِّم زای ةَ پایغاری كاةهیث دنیم ُيیً ةَ و دارد ةـحگی ؿازىان ىعحهف ؿعّح در اؿحؼاجژیک وػیفَ

 جّاٌایی ةَ ةـحگی کَ اؿث اٌحِا ةی ؿفؼ یک ةهکَ ٌیـث ىؿیً فامهَ ةا ىلنغ یک پایغار ركاةحی ىؽیث کَ گفث جّان ىی نػا و قّد ىی گؼفحَ

 ظاظؼ ةَ ایً و آیغ ٌيا ُؼگؽ اىا جـث ٌؽدیک کَ اؿث فؼدا ىذم پایغار ركاةحی ىؽیث کَ گفث ةایغ ىفِّم ایً ةا.  یاةغ ىی اداىَ وی اُغاف و ىـافؼ

 ركاةحی ىؽیث ظّد پیچیغه ىاُیث ُيچٍیً و ركتا رفحاری انگّی جغییؼ ٌیؽ و ةازار اٌحؼارات و ُا ظّاؿحَ در ؿؼیؽ جغییؼات و ىضیط پّیای ىاُیث

 . اؿث

 ركاةحی ىؽیث ىّاكؽ ةِضی کَ ٌضّی ٌَ دارد وزّد راةعَ پایغار ركاةحی ىؽیث و ىّكحی ركاةحی ىؽیث ةیً ایٍکَ دیگؼ اُيیث صائؽ ٌکحَ

 ةَ ارزان رایاٌَ ةازار در ایٍحم قؼکث جـهط رایاٌَ مٍؿث در ىذال ؾٍّان ةَ قّد ىی صامم ىّكحی ركاةحی ُای ىؽیث از یکـؼی ىسيّع از پایغار

 ةازار ةَ را زغیغی ىضنّل آن اؿاس ةؼ و ظهق را زغیغی ىؽیث ٌیؽ اداىَ در کَ اؿث قغه صامط ىّكحی ُای ىؽیث از ای ىسيّؾَ ظهق وؿیهَ

 قؼوع را زغیغی فؿانیث زغیغ ىؽیث ةَ دؿحیاةی ةؼای ىستّرٌغ ُـحٍغ ةؼداری کپی و جلهیغ مغد در کَ ركتایی آن ٌحیسَ در و کٍغ ىی ؾؼضَ

 یا ،غفهث ركاةحی جلهیغ جِغیغات زيهَ از ىعحهف ظؼق ةَ ركاةحی ىؽیث یک.  اؿث ىحؿارض آن پایغار ةا ركاةحی ىؽیث جغاوم راز ایً و کٍٍغ

 .رود ىی ةیً از...  و دونحی ىلؼرات و ،كّاٌیً ىضیعی ٌكغه ةیٍی پیف جغییؼات ،زایگؽیٍی، قؼکث غهط ؾيهکؼد

 ىی ةیً از و قغه فؼؿایف دچار دیگؼ دالیم و فّق دالیم ةَ آٌِا ةیكحؼ و ىاٌٍغ ىی ةاكی پایغار ركاةحی ُای ىؽیث از ىؿغودی جٍِا ةٍاةؼایً

 و جضکیو زِث آن از ىٍاؿب ةؼداری ةِؼه و پایغار ىؽیث از میاٌث و صفغ ةؼای جالش ضيً ُا قؼکث اؿث الزم صلیلث ایً ةَ جّزَ نػا.  روٌغ
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 ىغت ظّالٌی ؾانی ؾيهکؼد ةؼای و کؼده ایساد را ةانلّه ىؽایای از ىٍاؿتی پحاٌـیم کٍٍغ ؿؿی یافحَ ٌؼام مّرت ةَ ُيّاره ركاةحی ىّكؿیث جّؿؿَ

 را ظّد پایغار ىؽیث مٍؿث ةاالی ؿعش در اؿث جّاٌـحَ دَُ ؿَ ظّل در آن اٌسام ةا ٌایک قؼکث اؿث چیؽی ُيان ایث و کٍٍغ  کـب آىادگی

 ىؽیث جّان ىی فّق َپٍسگاٌ ةٍغی جلـیو ةؼ ؾالوه اؿث آن جساری اؿو و ُؽیٍَ در ىؽیث قؼکث ایً ىؽیث جؼیً ىِو.  کٍغ صفغ ركتا ةَ ٌـتث

 ؿازىان ىؽیث چٍاٌچَ ای ىلایـَ یک در. کؼد اضافَ ىػکّر ةٍغی جلـیو ةَ ٌیؽ را ىـحلیو یؼ ىلاةی در ىـحلیو ىؽیث و ىعهق ىلاةم در ٌـتحی

 کٍٍغه جؿییً و ىـهط ركتا ةَ ٌـتث ؿازىان ىؽیث کَ مّرجی در ونی. اؿث ٌـتی ٌّع از ىؽیث ةاقغ کّچک ُای جفاوت در ركتا ةَ ٌـتث

 ارزش ایساد در ىـحلیو مّرت ةَ کَ قّد ىی اظالق ىؽیحی ٌّع آن ةَ ىـحلیو ىؽیث راؿحا ایً در.  اؿث ىعهق ٌّع از ىؽیث ةاقغ ةازار ىّكؿیث

 .کٍغ ىی ایفا را ظّد ٌلف ای واؿعَ ؾّاىم از اؿحفاده ةا ىـحلیو غیؼ ىؽیث کَ درصانی.  گػارد ىی جادیؼ ؿازىان ركاةحی ُای

 

 ریذتصوين خ
 ٌاىِای ىضنّالت، از ویژگیِای جؿغادی ةؼرؿی ىكغّل دكث ةا کَ ىی ؿازد ذًُ ىسـو در در را فؼدی جنّیؼ کٍٍغه، ىنؼف جنيیو واژه

 جكعیل داده را ٌیازی ُؽیٍَ، صغاكم ةا ةحّاٌغ کَ کٍغ را اٌحعاب گؽیٍَ ای ىٍعلی قیّه ُای از اؿحفاده ةا جا و ىی کّقغ اؿث ظغىات یا جساری

 ( 1394کٍغ.)ؾؼةی،  ؼفةؼظ و

 

 پيطيٌِ پصٍّص
 ىی ٌكان جضلیلات ایؼان اٌسام داد. ٌحایر جساری ُای ةاٌک ؾيهکؼد و گؼایی ةازار ةیً راةعَ ( جضلیلی ةا ؾٍّان ةؼرؿی1386دیّاٌغری)

 ةاٌک یک.  اؿث قغه ىٍؼّر شارز ایساد واؿعَ ىحغیؼ ىـحلیو ؾیؼ ارجتاط در.  دارد وزّد دو ایً ىیان ىـحلیو غیؼ و ىـحلیو راةعَ کَ دُغ

 درزَ در کهیغی ذیٍفؽ ؾٍّان ةَ ىكحؼی. کٍغ فؼاُو ارزش ذیٍفؿان ُيَ ةؼای کَ گػارد زای ةؼ ظّد از ىٍاؿتی ؾيهکؼد جّاٌغ ىی زىاٌی گؼا ةازار

 .دارد كؼار اُيیث اول درزَ در ٌیؽ او ةؼای ارزش ظهق و اُيیث اول

 ریٌحاةیيَ اٌسام داد.  ُای قؼکث ركاةحی ىؽیث کـب در ىّدؼ ؾّاىم ةٍغی رجتَ و قٍاؿایی ( جضلیلی ةا ؾٍّان1391دادوٌغ ) و ىؼهّىی

 یُا یـحگیقا ؽیةازار و ٌ ًیدر ا غاریركاةث پا ثیىـحهؽم ةؼظّردار از ىؽ یٍحؼٌحیا یدر ةازارُا یؼیدُغ کَ ركاةث پػ یپژوُف ٌكان ى ًیا

در  تَؿَ زاٌ ؼیجاد کیُا در  یـحگیقا ًیةاقٍغ. ا یدر کـب و کار ى ٍحؼٌثیاؿحفاده از ا یُا یژگیاؿث و ٌكات گؼفحَ از و یو ارجتاظ یاظالؾاج

 غاری، پا یو ارجتاظ یاظالؾاج یُا یـحگیکٍٍغ. ؾالوه ةؼ قا یٌلف ى یفایٌيّدن ؿازىان ا ؼیركاةث پػ ؽیآن و ٌ یؿاز غاریپا یركاةح ثیىؽ سادیا

 ازىاندر ؿ یاةیةازار یُا ثیو كاةه یظارز ثی، ىّكؿ یداظه یُا یجّاٌيٍغ یکَ ةؼ ىتٍا ییُا ثیاؿث کَ ىؽ ًیدر گؼو  ا یركاةح ثیىؽ یؿاز

 .چارچّب اجکا ةاقٍغ یارُایةؼ ىؿ یةؼ داٌف ٌّآوراٌَ ةّزّد آىغه و ىتحٍ َیقٌّغ. ةا جک یى سادیا

از ٌؼؼ آٌِا اٌسام داد.  ؼانیدر مٍؿث ا یركاةح ثیىعحهف در کـب ىؽ یُا یاؿحؼاجژ یاةیارز( جضلیلی ةا ؾٍّان 1387ی  و ُيکاران )ٌساج

و ركتا از  ؼاتییدر صال جغ طیىض ؼایکؼد ز یٍیة فیرا پ یظام یجّان اؿحؼاجژ یمٍؿث ٌي کیٌيّدن آن در  غاریو پا یركاةح ثیکـب ىؽ یةؼا

 .یةاقغ ٌَ ىلعؿ یكگیو ُي ای، پّ قیُا ، دك یاؿحؼاجژ غیکٍٍغ پؾ ةا یاؿحفاده ى یىحفاوج یُا یاؿحؼاجژ

 پژوُف ایً ظغىاجی اٌسام دادٌغ. در ُای قؼکث در ركاةحی ىؽیث و ىضیعی ُای ( جضلیق ةا ؾٍّان اؿحؼاجژی1387کیو) وریچارد واٌگ

 انؿاده ظارق ؾيهکؼد ةَ ىٍسؼ جّان ىی کَ قغه جؿؼیف اٌحفاؾی غیؼ و اٌحفاؾی ُا ؿازىان از ةـیاری ةؼای ُغف ؾٍّان ةَ پایغار ركاةحی ىؽیث

 .اؿث قغه جلـیو قِؼت كغرت و ىانی ؾيهکؼد دؿحَ دو ةَ ركاةحی ىؽیث کـب در ىّدؼ ؾّاىم پژوُف ایً در.  قّد ؿازىان

 

 ضٌبسی تحقيق رٍش
 –پیيایكی، از ٌؼؼ ٌّع داده ُا: کیفی و از ٌؼؼ زىاٌی: ىلعؿی  -جضلیق صاضؼ از ٌؼؼ ُغف: کارةؼدی  ، از ٌؼؼ روش زيؽ آوری: جّمیفی

 ىّرد کَ ُـحٍغ دونحی قِؼؿحان كو ىغٌؼؼ ُای ةاٌک ىكحؼیان آن آىاری زاىؿَ جضلیق كهيؼو و ؾٍّان اؿاس ةؼاؿث.  1394ٌیيَ دوم ؿال 

ىضاؿتَ و ةؼرؿی كؼار گؼفحَ کَ يٌَّ ىّرد ىعانؿَ، ىّرد ٌ یجنادف یؼیةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّ گةایغ گفث کَ   . گؼفث ظّاٍُغ كؼار ىعانؿَ

پؼؿكٍاىَ ةّده اؿث کَ یکی از اةؽارُای رایر جضلیق و روقی ىـحلیو ةؼای کـب  حفاده در ایً جضلیقاةؽار ىّرد اؿٌفؼ ةغؿث آىغ.  384

،   ؿً، ثیزٍـ، التیجضن ىّرد، در ؿئّال 4 ، جؿغاد اول ةعف ىی ةاقغ. ةؼای ةعف 2ُا قاىم  پؼؿكٍاىَ ؿاظحار ُای جضلیق اؿث. داده

گؼدآوری داده ُای ىؼةّط  ةؼای ةـحَ ؿئّال یکـؼی ةؿغی ةعف در .اؿث قغه گؼفحَ ؼؼٌ کَ ُيان ىكحؼیان ُـحٍغ،در پاؿعگّیان ةؼای درآىغ
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 قیجضل ًیا دراؿث.  گؼدیغه ىكحؼیان اؿحفاده ظؼیغ جنيیو و ركاةحی ىؽیث ؿٍسف ُای ةَ ؿٍسف ُؼ یک از ىحغیؼُای پژوُف  یؿٍی پؼؿف

 جنيیو ظؼیغ یةؼرؿ یةؼا و اؿث ؿّال 17 قاىم کَ قغه ؼفحَگ ةِؼه (1394و ؾؼةی) (1390)یٍیصـ پژوُف از یركاةح ثیىؽ یةؼرؿ یةؼا

 .قّد یى اؿحفاده( 1388)ؾاةغی پؼؿكٍاىَ از انیىكحؼ
 

 پرسطٌبهِ سئَاالت  ٍ ّب هتغير: 1ضوبرُ  جذٍل

 ىحغیؼُا پؼؿكٍاىَ ؿئّاالت قياره

 ىكِّد یركاةح ثیىؽ 4انی  1

 غاریپا یركاةح ثیىؽ 7انی  5

 ایپّ یركاةح ثیىؽ 10انی  8

 ٌا ىحساٌؾ یركاةح ثیىؽ 13انی  11

 ىؼکب یركاةح ثیىؽ 17انی  14

 ظؼیغ جنيیو 23انی  18

 

ىضاؿتَ ضؼیب  .گیؼد ىی كؼار ةؼرؿی ىّرد راٍُيا اؿحاد ظنّما و ىحعننان و کارقٍاؿان جّؿط  ؿّاالت  ، روایی از اظيیٍان ةؼای

 ضؼیب دارای پؼؿكٍاىَ دو ُؼ آزىّن، پیف ىؼصهَ ی در قغه گؼدآوری ُای داده ؿاسا اىکان پػیؼ اؿث.  ةؼ 1پایایی،  از ظؼیق آنفای کؼوٌتاخ

 .اؿث ةؼظّردار ىٍاؿتی پایایی از پؼؿكٍاىَ کَ اؿث ایً دٍُغه ٌكان کَ کؼدٌغ، کـب را 7/0 از ةاالجؼ پایایی

غل ؿازی ىؿادالت ؿاظحاری اؿحفاده زِث ةؼرؿی ةؼازش ىغل جضلیق و ٌكان دادن ُيتـحگی ىیان ىحغیؼُا، از رواةط ؾهی ىتحٍی ةؼ ى

 ركاةحی از از جکٍیک جاپـیؾ اؿحفاده ىی قّد.  ىؽیث اةؿاد  ةٍغی قغه اؿث. ةؼای رجتَ

 

 یبفتِ ّبي تحقيق
ُای جٍاؿب و ةؼازش در وضؿیث ُای جٍاؿب ىغل صاکی از آن اؿث کَ ىغل از ٌؼؼ قاظلقاظلٌحایر جضهیم ؾاىهی ٌكان ىی دُغ 

χـتث کای دو ةؼ درزَ آزادی کَ ٌ ظّةی اؿث؛ چّن
2
/df) ةاقغ و ىلغار ىی 3اؿث کَ کيحؼ از ىلغار ىساز  1.753( آن ةؼاةؼRMSEA  ٌیؽ ةؼاةؼ

 کيحؼ اؿث. 0.08اؿث کَ از ىلغار ىساز  0.079ةا 

 ُای جضلیق پؼداظحَ قغ.ی ىؿادالت ؿاظحاری ةَ آزىّن فؼضیَؿاز ىغلاؿحفاده از 
 

 ب ضطن تحقيق: آزهَى فرضيِ ّبي اٍل ت2جذٍل 

 ٌحیسَ آزىّن داری ؿعش ىؿٍی Tآىاره  ضؼیب ىـیؼ فؼضیَ

 جأییغ فؼضیَ P < 0.05 1.981 0.386 ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو ← ىكِّد ركاةحی ىؽیث

 جأییغ فؼضیَ P < 0.05 2.215 0.596 ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو ← پایغار ركاةحی ىؽیث

 جأییغ فؼضیَ P < 0.05 2.337 0.572 ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو ← پّیا ركاةحی ىؽیث

 رد فؼضیَ P > 0.05 0.528 0.279 ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو ← ٌاىحساٌؾ ركاةحی ىؽیث

 جأییغ فؼضیَ P < 0.05 2.532 0.652 ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو ← ىؼکب ركاةحی ىؽیث

                                                           
1 . Cranach’s Alpha 
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 ركاةحی غیؼ از ىؽیث  ىكحؼیان ظؼیغ وىحغیؼ جنيی ةؼ ٌاىحساٌؾ ركاةحی ركاةحی غیؼ از ىؽیث ىؽیث اؿاس ٌحایر زغول جياىی اةؿاد ؼ ة

ىحغیؼ  ةؼ ركاةحی ىحغیؼ ىؽیث ةٍاةؼایً ایً ىّنفَ ُا؛ ةاقغ ىی 1.96ةیكحؼ از  T% جأدیؼگػار ُـحٍغ چؼا کَ آىاره 95در ؿعش اظيیٍان  ٌاىحساٌؾ

 گؼدد.جأدیؼ ىـحلیو و ىذتث دارد و جاییغ ىی  ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو

در وضؿیث  ةؼازشُای جٍاؿب و ُای جٍاؿب ىغل صاکی از آن اؿث کَ ىغل از ٌؼؼ قاظلىغه قاظلُيچٍیً ةؼ اؿاس ٌحایر ةغؿث آ

χ) ظّةی اؿث؛ چّن کَ ٌـتث کای دو ةؼ درزَ آزادی
2
/df)  ةاقغ و ىلغار ىی 3اؿث کَ کيحؼ از ىلغار ىساز  2.309( آن ةؼاةؼRMSEA  ٌیؽ

 نػا ىغل جضلیق ٌیاز ةَ امالصات ٌغارد.  اؿث. 0.08اؿث کَ کيحؼ از ىلغار ىساز  0.079ةؼاةؼ ةا 

 اٍل: اصلیفرضيِ 

 . دارد ىؿٍاداری كو جادیؼ قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو  ةؼ ركاةحی ىؽیث

ذتث دارد ىی ٌاىحساٌؾ جأدیؼ ىـحلیو و ى ركاةحی غیؼ از ىؽیث  ىكحؼیان ظؼیغ ىحغیؼ جنيیو ةؼ ركاةحی ىؽیث اؿاس ٌحایر جياىی اةؿاد ؼ ة

ةٍاةؼایً فؼضیَ امهی  .دارد ىؿٍاداری كو جادیؼ قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو  ةؼ ركاةحی جّان اؿحٍتاط کؼد کَ ىؽیث

 قّد.اول جضلیق جاییغ ىی

 

 دٍم : اصلیفرضيِ 
 اؿث.  كو چگٌَّ ِؼؿحانق ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک ىكحؼیان ظؼیغ جنيیو  ةؼ ركاةحی ىؽیث اةؿاد  ةٍغی رجتَ

« ٌاىحساٌؾ ركاةحی ىؽیث»در رجتَ دوم و در رجتَ ؿّم « ىؼکب ركاةحی ىؽیث»در رجتَ اول، « ىكِّد ركاةحی ىؽیث»ةا جّزَ ةَ ٌحایر صامهَ 

 كؼار دارد.

 ٌحایر ىؼةّط ةَ رجتَ ةٍغی روش جاپـیؾ در ٌيّدار زیؼ ارائَ قغه اؿث.

 

 
 ّب: رتبِ بٌذي ضبخص1ارًوَد
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 ًتيجِ گيري ٍ هقبیسِ یبفتِ ّبي تحقيق حبضر بب تحقيقبت پيطيي
 ٌكان پژوُف ایً پایغار ٌكان داد کَ ٌحایر ركاةحی ىؽیث در اظالؾات آوری فً ( در پژوُكی ةا ؾٍّان کارةؼد1387اؿفیغاٌی ) و آكازاده

 ارجتاظی و اظالؾاجی ُای قایـحگی ٌیؽ و ةازار ایً در پایغار ركاةث ىؽیث از ةؼظّردار مىـحهؽ ایٍحؼٌحی ةازارُای در پػیؼی ركاةث کَ دُغ ىی

 اؿث کَ ةا ٌحایر جضلیق صاضؼ در فؼضیَ دوم ُيعّاٌی دارد. 

 رکؼدؿحان اٌسام داد ٌحای اؿحان ُای ةاٌک در ركاةحی ىؽیث و ةازاریاةی ؾيهکؼد ىیان راةعَ (در پژوُكی ةا ؾٍّان ةؼرؿی1390صـیٍی )

دارد کَ ةا ٌحایر جضلتق صاضؼ ُيعّاٌی  وزّد آٌِا ركاةحی ىؽیث و ىّردةؼرؿی ُا ةاٌک ةازاریاةی ؾيهکؼد ةیً داری ىؿٍی راةعَ کَ دُغ ىی ٌكان

 دارد. 

 و ِؼى انضـٍَ كؼض ةاٌک ىلایـَ)  ةاٌک ىكحؼیان وفاداری ةؼ ركاةحی ىؽیث جادیؼاةؿاد جعتیلی ىعانؿَ( در پژوُكی ةا ؾٍّان 1394ؾؼةی)

جادیؼ گػار اؿث،  کَ ةا ٌحایر جضلتق صاضؼ  ىكحؼیان ركاةحی ةؼ وفاداری ىؽیثاٌسام داد کَ در ایً جضلیق جياىی اةؿاد ( كو اؿحان ؿپَ ةاٌک

 ُيعّاٌی دارد.

 

 پيطٌْبدّبي تحقيق
 آالت ىاقیً ىاٌٍغ فیؽیکی داده مّرت ةَ کَ ةّده ىكِّد ىٍاةؽ آن ىٍكا کَ اؿث ىؽیحی ٌّع آن ىكِّد ركاةحی ىؽیث 

 ىؽیث ونی قّد ىی ٌاقی ؿازىان ىكاُغه كاةم و فیؽیکی ىٍاةؽ ىكِّد ُای ىؽیث واكؽ در. کؼد ىكاُغه را آن جّان ىی... و ،جسِیؽات

 ؿاظحارو ُا، ،فؼایٍغ ىغیؼیحی ُای ،ؿتک ریؽی ةؼٌاىَ ُای قیّه از ٌاقی کَ گؼدد ىی ىٍحر ؿازىان ُای كاةهیث از ٌاىكِّد ُای

 پػیؼی جلهیغ کَ ُـث ُو ؾهث ُيیً ةَ و اؿث جیيی کارُای ٌیؽ و ُياٍُگی ُای روش یادگیؼی، چگٌّگی ازىاٌی،ؿ ُای ؿیـحو

 و ؿازگار انؽاىات ىـحهؽم ةاقٍغ داقحَ ةعكی ادؼ کارکؼد آٌِا از جؼکیتی یا فّق ىلؼرات از کغام فؼ ایٍکَ ةؼای.  ةّد ظّاُغ ىكکم آن

 ةَ ىكحؼیان وفاداری افؽایف زِث زیؼ ىّارد ةَ جّزَ نػا. اؿث ىكکم ركیب ُا ازىانؿ ةؼای آن آوری فؼاُو کَ ُـحٍغ ىٍاؿب

 :قّد ىی جّمیَ كو قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةاٌک قؿب کارقٍاؿان و ىغیؼان

 قؿتَ ةاٌک اؿحلؼار جّزَ ةَ ىکان 

 قؿتَ ةاٌک ىكحؼیان ةؼای ظّقایٍغ و دنپـٍغ ىضیعی وزّد 

 ٍانکارک ػاُؼ ةّدن ىؼجب و آراؿحگی 

 قؿتَ ةاٌک اؾحتار و جّزَ و جلّیث قِؼت 

 پایغار  ركاةحی ىّكحی ةاقغ. ىؽیث یا پایغار مّرت ةَ ركاةحی ؾيهکؼد صیخ از جّاٌغ ىی ةاقغ کَ ٌّع ُؼ از ركاةحی ىؽیث

 و صيایحی یث،كاةه ةّدن ةادوام ٌؼیؼ ُای ویژگی از پایغار ركاةحی ىؽیث کَ گفث جّان ىی کهی ظّر ٌیـث. ةَ اٌحلانی و ىغت کّجاه

اؿث نػا جّزَ ةَ ىّارد زیؼ زِث  ةؼظّردار ىالصؼَ كاةم ای ىػاکؼه جّان ، پػیؼی جّزیَ كغرت ةاال، پػیؼش زیاد،كاةهیث پكحیتاٌی

 ُای ىٍحعب جّمیَ ىی قّد:  افؽایف وفاداری ىكحؼیان ةَ ىغیؼان و کارقٍاؿان قؿب  ةاٌک

 ىكحؼیان ةا قؿتَ کارکٍان و ىـئّنیً ىٍاؿب ةؼظّرد در اؿحيؼار 

 ُؽیٍَ کيحؼیً ةا ظغىات ارائَ در جغاوم 

 ةاٌکغاری ٌّیً ظغىات ارائَ در جغاوم 

 کَ قّد ىی ةاؾخ ىؽایا ٌّع ایً زیؼا اؿث ةازار در ُا قؼکث ادؼةعكی و کارایی اؿاس(پّیا) زٍتكی ركاةحی ىؽیث 

ىكحؼیان  وفاداری افؽایف ٍُغ جّزَ ةَ ىّارد زیؼ زِثد اٌسام ركتا از جؼ ةعف ادؼ و کاراجؼ را ظّد کار و کـب ُای فؿانیث ُا قؼکث

 كو جّمیَ ىی قّد: قِؼؿحان ىٍحعب دونحی ُای ةَ ىغیؼان و کارقٍاؿان قؿب ةاٌک

 َةاال ؿؼؾث ةا ظغىات ارائ 

 ىّزّد ظغىات ارائَ در ظالكیث ایساد 

 َىضیط ُای فؼمث از گیؼی ةِؼه ةا زغیغ ظغىات ارائ 

 جؼکیتات ُا ىِارت وؿیهَ ةَ کَ ٌضّی ةَ دارد اؿاؿی و کٍٍغه جؿییً ٌلف ةّدن وتىحفا ىؽیث ركاةحی ٌا ىحساٌؾ در 

 ركاةحی ىؽیث ىضّر کَ ُایی قؼکث.ؿازد فؼاُو ىكحؼی ةؼای ةیكحؼی ارزش و ةِحؼ ،ظغىات ىحفاوت ىضنّالت یا و ىٍاةؽ ىحفاوت
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 ،ؿاظحار ؿازىاٌی ُای ؿیـحو و ُا فؼایٍغ ، ؿازىاٌی فؼٍُگ رد جيایؽ ایساد ظؼیق از را کار ایً اٌغ داده كؼار اىّر ىحفاوت اٌسام را ظّد

نػا جّزَ  .کٍٍغ ىی جؿلیب ىحفاوت ُای اؿحؼاجژی و ةازاریاةی ىحفاوت ُای روش ، ُيکاری و ُياٍُگی ىحفاوت ُایی ،قیّه ؿازىاٌی

 ّد:جّمیَ ىی ق ُا ةَ ىّارد زیؼ زِث افؽایف وفاداری ىكحؼیان ةَ ىغیؼان و کارقٍاؿان قؿب ةاٌک

 (جهفٍی جياس ىذال) ىكحؼی زػب ةؼای ةازاریاةی ىحفاوت ُای روش از اؿحفاده 

 ٌیـحٍغ آن ارائَ ةَ كادر ُا ةاٌک ؿایؼ کَ ظغىحی ةؼظّرد 

 ىكحؼیان ةا قؿتَ کارکٍان ىحفاوت ةؼظّرد 

 یک ؾٍّان ةَ گاٌَ چٍغ ُای ىؽیث از جؼکیتی مّرت ةَ یا کؼده ؾيم جٍِایی ةَ جّاٌغ ىی ؾيهکؼد صیخ از ركاةحی ىؽیث 

 ُای ىؽیث کَ وكحی .  اؿث ىؼکب یا جؼکیتی ٌّع از ركاةحی ىؽیث اول صانث در کَ کٍغ کار یکغیگؼ ةا جؿاىم در و ادغاىی کهیث

 ُای ىؽیحی چٍیً. ُـحٍغ پّیا و زٍتكی ُای ىؽیث ٌّع از ىؿيّال قٌّغ ىی ٌاقی قؼکث ُای كاةهیث و داٌف از اؿاؿا جؼکیتی

 جيایؽ در ركاةحی ىؽیث ایساد ةؼای ىحفاوت ُای ىِارت و ُا دارائی کاراجؼ ُياٍُگی و زائی جضؼك ةؼجؼ كاةهیث از جّاٌٍغ جؼکیتی ىی

 افؽایف زِث زیؼ ىّارد ةَ جّزَ نػا .قٌّغ ٌاقی ىـحيؼ ٌّآوری ٌیؽ و ةازار ةَ ؿؼیؽ پاؿط پاییً، کیفی،ُؽیٍَ ظغىات و ،ىضنّالت

 :قّد ىی جّمیَ ُا ةاٌک قؿب کارقٍاؿان و ىغیؼان ةَ ىكحؼیان وفاداری

 َُؽیٍَ کيحؼیً ةا ظغىات جؼیً کیفیث ةا ارائ 

 َةاال اظيیٍان و  ؿؼؾث ةا صضّری غیؼ ظغىات ارائ  

 قؿتَ فؼد ةَ ىٍضنؼ اؿحلؼار جّزَ ةَ ىضم 
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 هٌببغ ٍ هراجغ

ای جساری ،فنهٍاىَ ىغرس ؾهّم (،ىـیؼ رضایث ىٍغی ىكحؼی در ةاٌک 1386ُاصيغی ،پؼویؽ،پّر اقؼف،یاؿان انَ) [1]

 .52اٌـاٌی،قياره 

 (. ٌلف ةازاریاةی در فضای پیچیغه ركاةحی ةاٌک ُای ایؼان ،اٌسيً ةازاریاةان ةاٌک مادرات ایؼان.1389آذری ، ؾهیؼضا،) [2]

ژوُكٍاىَ (، کارةؼد فً آوری اظالؾات در ىؽیث ركاةحی پایغار، فنهٍاىَ پ1387آكازاده ، ُاقو ، اؿفٍغاٌی ، ىضيغ رصیو،) [3]

 .46ةازرگاٌی،قياره 

 در ىكحؼیان ظؼیغ گیؼی جنيیو ُای ؿتک قٍاؿایی و (. ةؼرؿی1392ىلغم ،اىیؼ وصیغ) ،ایيان، ؾيّیی ، زهیم ، دنعّاه [4]

 پژوُكی -ؾهيی ، فنهٍاىَ(اجکا ای زٌسیؼه ُای فؼوقگاه جِؼان قِؼ قؿب ىكحؼیان: ىعانؿَ ىّرد)ای  زٌسیؼه ُای فؼوقگاه

 (.13ٌّیً،ؿال چِارم، دوره دوم، قياره پیاپی ) یةازاریاة جضلیلات

(، ةؼرؿی راةعَ ىیان ةازارگؼایی و ؾيهکؼد 1386دیّاٌغری ،ؾهی ،ؿیغ زّادیً،ؿیغ رضا،ٌِاوٌغیان،ىضيغ، آكازاده، ُاقو،) [5]

 .4،قياره 43ةاٌک ُای جساری ایؼان ،پایگاه ٌكؼیات انکحؼوٌیکی داٌكگاه جِؼان ،دوره 

( افـاٌَ ةازاریاةی در ٌؼام ةاٌکغاری ،اونیً کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی ةازاریاةی 1388ی ، وزیَِ )ؿهیياٌی ةكهی،ؾهی، ظانت [6]

 ظغىات ةاٌکی.

(،ظؼاصی ىغل ىؽیث ركاةحی ةؼای مٍؿث ظّدرو ایؼان ،ىسهَ ىغرس ؾهّم 1382ىِؼی ،ؾهی،  ظغاداصـیٍی،ؿیغ صيیغ،) [7]

 .39اٌـاٌی ،قياره

 (، ارزیاةی اؿحؼاجژی ُای ىعحهف در کـب ىؽیث ركاةحی در مٍؿث ایؼان.1387ٌساجی ،ىِغی، صـیٍی ،پیام، ىغاری،اىیؼ) [8]

، پایان ٌاىَ کارقٍاؿی  ةاٌک ىكحؼیان وفاداری ةؼ ركاةحی ىؽیث ُای جادیؼىّنفَ جعتیلی ىعانؿَ .( 1394)ؾؼةی ، صـیً.  [9]
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