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 چکيذٌ
 از پؾ كَ اؿث فؼآیٍغی ٌيی رؿغ، ةهكَ پایان ةَ ظغىات اقاغة ةا آرقیّی ظغىات ةازاریاةی

 آرقیّ، در ىّزّد ىٍاةع اظالغاجی از ةِؼه گیؼی دارد. صغاكذؼ اداىَ ُيچٍان ٌیؽ اقاغَ

 ُؽیٍة كارةؼان، ةؼای ىٍاةع اؿحفاده از راصحی كارةؼان، اٌحظارُای و ٌیازُا ةا ظغىات ىعاةلث

 ظغىات، ُيگی ارائة ةَ ةازظّرد و دؿحؼؿی كارةؼان ةا ارجتاط ُای قیّه و ازظغىات اؿحفاده

پژوُف صاضؼ ةَ كؼارگیؼٌغ. ةا جّزَ ةَ اُيیث ىـئهَ،  جّزَ ىّرد ةایغ كَ ُـحٍغ ىـائهی

ىی  یؽد قِؼؿحان ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ در آرقیّی ظغىات ةازاریاةی وضػیثةؼرؿی 

جضهیهی از ٌّع ُيتـحگی ىی ةاقغ. زاىػَ آىاری  -ةَ روش جّمیفی پؼدازد.  ىعانػَ صاضؼ

ایً پژوُف قاىم كحاةغاران كحاةعاٌَ ُای داٌكگاه یؽد ىی ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ىضغود ةّدن 

زاىػَ آىاری ٌيٌَّ گیؼی اٌسام ٌكغه و ُيَ زاىػَ آىاری ىّرد ىعانػَ كؼار ىی گیؼد. اةؽار 

ؿكٍاىَ اؿحاٌغارد اؿث كَ از نضاظ روایی و پایایی ىّرد جاییغ اؿاجیغ و پژوُف، پؼ

ىحعننان ىّضّغی ىی ةاقغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا از ٌؼم افؽار اس.پی.اس.اس ٌـعَ 

جضلیق ٌكان اؿحفاده ىی قّد. یافحَ ُای  Tو  از ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و آزىّن  20

اةی ظغىات آرقیّی در كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ وضػیث غّاىم آىیعحَ ةازاریكَ داد 

از ٌظؼ كحاةغاران یؽد ةؼاؿاس ىغل ُفث پی ىحّؿط ةّده و در وضػیث ىٍاؿتی كؼار دارد. 

كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد از ةیً ىّنفَ ُای آىیعحَ ةازاریاةی ظغىات آرقیّی، 

، افؼاد، فؼآیٍغ، فػانیحِای رجتَ ؿّم ىضنّلقّاُغ فیؽیكی رجتَ اول، ُؽیٍَ رجتَ دوم، 

 جكّیلی و ىكان در رجتَ ُای ةػغی كؼار دارٌغ.

 .ةازاریاةی، ظغىات آرقیّی، كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی، یؽد :يذيکل ياشگبن

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ص
5 

ر  
بها

  /
69

31
 

ص 
 /

87-
87

 

 3زَرا آسمبوی، 2میمرضيٍ اسال، 1ابراَيم امبمی قرٌ تپٍ
 قٍاؿی، داٌكگاه قیؼازكارقٍاس ارقغ، گؼوه غهو اظالغات و داٌف 1
 كارقٍاس ارقغ، گؼوه غهو ؿٍسی، داٌكگاه یؽد 2
 كارقٍاس ارقغ، گؼوه غهو ؿٍسی، داٌكگاه یؽد 3

 
 ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:

 ابراَيم امبمی قرٌ تپٍ

ebiemami@gmail.com 
 

َبي  کتببخبوٍ در آرضيًي خذمبت ببزاریببی يضعيت

 یسد ضُرستبن داوطگبَی

mailto:ebiemami@gmail.com
mailto:ebiemami@gmail.com


 87 -87، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 مقذمٍ
ىّؿـات زِاٌی ؿازی ةاغخ قغه اؿث ركاةث در دٌیای كـب و كار افؽایف یاةغ روةؼو قغن ةا ىككالت ةاغخ قغه اؿث قؼكحِا، ٌِادُا و 

 در دٌیای ركاةحی جالش ةیكحؼی داقحَ و كـب و كار ظّد را جّؿط یافحً راه ُای ةؼای ىّفلیث ؿّد ركاةحی قان پا ةؼ زا ٌگِغارٌغ.

درُو جٍیغگی و افؽایف ٌیؼوُا و غّاىم جػییً كٍٍغه در ةازار، صضّر ركتای كغرجيٍغ ىحػغد، ُيچٍیً جغییؼ ةی وكفَ و ىغاوم ؿالیق 

ُای  ُای غيیلی روةؼو ٌيّده اؿث. افؽایف پیچیغگی ال رفحً ؿعش اٌحظارات آٌِا، ىّؿـات و ٌِادُا را ةا ىعاظؼات و چانفىكحؼیان و ةا

ُای ؿٍحی ةَ ُيؼاه ظّاُغ داقث. روقً اؿث  جضهیهی از ةازار، اؿحینال ىغیؼان را در پاؿعگّیی ةَ ایً جضّالت ةا اؿحيغاد از ؿتک_قٍاظحی

و اؿحفاده از كاةهیحِای ةازاریاةی 1ی جضلیلات ةازاریاةی ٌیاز ةَ كـب ىػؼفث و قٍاظث ةازار دارد كَ ایً اىؼ جٍِا در ؿایَكَ جنيیو گیؼی كارآىغ 

 (.2012، 2گؼدد)قیً و آیكیً ىضلق ىی

ككّرُای جّؿػَ  ةازاریاةی دركاةهیحِای اگؼچَ جا چٍغی پیف در ىكحّةات ىغیؼیحی)انتحَ اُيیث نؽوم ةَ كارگیؼی كاةهیحِای ةازاریاةی  

ای  زٍتَ ىّؿـاتنَ در صیات جساری أزٍتَ جئّریكی داقث؛ اىا اىؼوزه ایً ىـ مؼفاً گؼدد( ُای ةـیار كتم جؼی ةاز ىی یافحَ وضؼورت آن ةَ زىان

ةاالجؼ را ةَ  افع و غيهكؼداٌكار ٌاپػیؼ و غیؼ كاةم چكو پّقی ةَ ظّد گؼفحَ و زایگاه ىِيی را در جّؿػَ و ورود ةَ ةازارُای زغیغ و دؿحیاةی ةَ ىٍ

 .(2000، 3)اؿالجؼ و ٌارورظّد اظحناص داده اؿث

 از كارةؼ اؿث، زػب و ظغىات جّؿػة آن ىِيحؼیً كَ ظّد، ُغف ُای پیكتؼد ةؼای غیؼاٌحفاغی ىی جّاٌٍغ ؿازىاٌِای دیگؼ و آرقیُّا

 .ٌيایٍغ اؿحفاده جساری ةعف در اؿحفاده ىّرد راُكاری ةَ غٍّان ةازاریاةی

 ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ در آرقیّی ظغىات ةازاریاةی وضػیث ةؼرؿیةا جّزَ ةَ ىعانب گفحَ قغه در ةاال، پژوُف صاضؼ ةؼآن اؿث جا ةَ 

 ةپؼدازد.  یؽد قِؼؿحان

 

 مببوی وظري
 از ىسيّغَ ای ةازاریاةی، آىیعحة ىغل .اؿث قغه غٍّان آىیعحة ةازاریاةی ذكؼ ةا امهی زؽء چٍغ از ىحككم ىحّن، اغهب در ةازاریاةی غّاىم

 .ىی كٍغ ةؼآورده را ُغفف ٌیازُای قكم ةِحؼیً ةَ آن ةَ وؿیهة ؿازىان اؿث كَ ةازاریاةی فػانیث ُای

و  جنيیو گیؼٌغه را ةازاریاةی ىغیؼ كَ گؼفحَ كانیحّن از ظّد را ایغة وی، .قغ ىػؼفی 4ةّردن جّؿط 1964 درؿال ةازاریاةی آىیعحة ىفِّم

 جؼكیب كٍٍغة كَ اؿث ةیان كؼده وی، اؿث. داده جّضیش را ةازاریاةی آىیعحة وغتارت اؿث، غّاىم كَ جؼكیب كٍٍغة كؼده جػؼیف ٍُؼىٍغی

ؿّدآور  ؿازىان یک ایساد و جّنیغ ةؼای ظّد جالش ُای در را ةازاریاةی رویَ ُا وؿیاؿث ُای از آىیعحَ ای ىغاوم ظّر ةَ كَ اؿث كـی غّاىم

 (. 1964 ىی گیؼد)ةّردن، ةَ كار

 كیيث، ىضنّل، قاىم كَ ٌاىیغ »چِارپی«آن را  و كؼد جلـیو ةٍغی چِارىحغیؼ جنيیو گیؼی ةَ را ةازاریاةی غٍامؼآىیعحة ىک كارجی،

 كَ ىضنّالت زىاٌی آن در و ةازاریاةی دورة اةحغایی ؿال ُای در »چِارپی«ةازاریاةی  آىیعحة ىغل .ُـحٍغ جّزیع وكاٌال ُای ىضنّل، پیكتؼد

 ُيچٍیً و قغن یكپارچَ ؿيث ةَ ةازاریاةی صؼكث ةا ىا .كارآىغ ةّد و ىؤدؼ ةـیار ىی دادٌغ، قكم را اكحناد از كاةم جّزِی ةعف ؽیكیفی

 آن ىػؼوف »چِارپی«و  آىیعحة ةازاریاةی ایً ةؼای را جِایی ىضغودی ةازاریاةی ةؽرگان اكحناد، ةَ غیؼفیؽیكی كاالُای ةـیاری از قغن افؽوده

 .اؿث ٌيّده آن زؽ و ىكاركث كٍٍغگان، فؼآیٍغ، چّن دیگؼ »ُایی پی«كؼدن  ةَ اضافَ وادار را آٌِا از ةؼظی كَ ىضغودیث ُایی غه اٌغ.ق كائم

 :اؿث زیؼ ىّارد قاىم آن از ىؤنفَ ُای ُؼیک كَ اؿث »ُفث پی«ىغل  پژوُف ایً در اؿحفاده ىّرد ةازاریاةی آىیعحة

 .ؿازد ةؼآورده را و ٌیازی ةاقغ غؼضَ كاةم ةازار در كَ ىی قّد فحَگ چیؽی ةَ ىضنّل یا كاال ىضنّل:

 ىنؼف كَ اؿث فایغه ای ىیؽان كیيث زاىػحؼ، درجػؼیفی. قّد ىی پؼداظث ظغىث یا كاال ةؼای كَ اؿث ىلغارپّنی كیيث، :كیيث

 .كٍٍغ ىی پؼداظث ظغىث، یا كاال از اؿحفاده یا ازداقحً صامم ىؽایای ةؼای كٍٍغگان

 ىتادنَ و ىی گیؼد كؼار كٍٍغگاناؿحفاده  اظحیار در ظغىات چگٌَّ ایٍكَ .دارد ظغىات و ىضنّالت كارآىغ جّزیع ةَ اقاره ىكان،: ىكان

 .اؿث راضی كٍٍغه پاؿعگّیی ؿؼغث آیا و ىی قّد

                                                           
1
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 ىی ةؼٌغ ةَ كار یكغیگؼ ایةَ ز را ىفِّم دو و ایً كؼده ذكؼ ةازاریاةی ةؼای ىػادنی را جؼفیع ةؼظی،: جكّیلی و جؼویسی فػانیث ُای

 و ىػؼفی ظّد ةَ آن، ظؼیق از ؿازىان كَ جتهیغات و غيّىی رواةط ىاٌٍغ اؿث ةازاریاةی از جؼفیع زؽئی ةهكَ ٌیـث، جؼفیع ةازاریاةی درصانی كَ،

 ىی پؼدازد. اىكاٌاجف

 اٌغ. كؼده ىعؼح دیگؼی ٌام ةا را ىضيّن ایً رایث و الوالك اىا ىی قّد، ةؼده كار ةَ ىكاركث ٌام ةَ ىحّن از ةـیاری در غاىم افؼاد: ایً

 ىؤؿـَ ىكحؼیان وكاركٍان ةیً ىـحلیو قعنی جػاىم ةَ ظغىات از ةـیاری ىػحلغٌغ و كؼده اٌحعاب افؼاد را واژة ىكاركث، واژة زای ةَ آٌِا

 .دارد ةـحگی

  .ىی دٍُغ آن اٌسام را ةؼىتٍای ظّد كار ظغىات، ارائَ كٍٍغه ؿیـحو ُای كَ اؿث قكهی و روش فؼآیٍغ: ایً غاىم ٌيایاٌگؼ

 كاالؿث. یا ظغىات ارائَ دٍُغة فیؽیكی ةا اىكاٌات ةؼظّرد از ٌاقی ىكحؼی جسؼةة ةَ قّاُغ فیؽیكی: اقاره

 

 پيطيىٍ پصيَص
گیؼیِای ( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ةؼرؿی ٌلف ىیاٌسی گؼایاٌَ كاةهیث ُای ةازاریاةی در راةعَ ةیً زِث 1392ظیؼی و روقٍی)  

در ةاٌک  اؿحؼاجژیک و غيهكؼد ؿازىان: ىعانػَ ىّردی در ةاٌک ىهی ایؼان، ةَ ةؼرؿی كاةهیث ُای ةازاریاةی و غيهكؼد پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ

جضث جادیؼ ىحغیؼُای ىهی ایؼان كارآفؼیٍی گؼایی و كارىٍغگؼایی ةؼ ةازاریاةی جادیؼ ىذتث دارد. ُيچٍیً غيهكؼد ایً ةاٌک در فضای ركاةحی كٌٍّی 

 ةازارگؼایی و كاةهیث ُای ةازاریاةی كؼار دارد.

( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ةؼرؿی جادیؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی ةؼ غيهكؼد ةازار در مٍایع غػایی ةَ ةؼرؿی راةعَ 1392ٌّرانِی و ُيكاران)

 كاةهیث ُای ةازاریاةی ةؼ غيهكؼد ةازار جادیؼ ىـحلیيی دارد. ةیً كاةهیث ُای ةازاریاةی و غيهكؼد ةازار پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ

( در پژوُف ظّد ةا غٍّان جادیؼ جضلیلات ةازاریاةی ةؼ غيهكؼد از ظؼیق فؼٍُگ ةازارگؼایی در آزاٌؾ 1388پّر و ٌسفی ؿیاُؼودی) كفاش

جضلیلات ةازاریاةی ادؼ ةـؽایی ةؼ حٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ ُای ىـافؼجی قِؼؿحان ىكِغ، ةَ ةؼرؿی راةعَ ةیً جضلیلات ةازاریاةی و غيهكؼد پؼداظ

ُا  ی فؼضیَةازارگؼایی و ُيچٍیً غيهكؼد دارد، از ظؼفی ةازارگؼایی ٌیؽ ادؼ زیادی ةؼ غيهكؼد دارد. ةا ایً وزّد، اگؼچَ ٌحایر صامم از جضلیق جياى

ؿعَ گؼی ةازارگؼایی در ىیان جضلیلات ةازاریاةی و غيهكؼد ةّد ةا جؼدیغ امهی جضلیق كَ ُياٌا ٌلف وا ی دُغ؛ اىا فؼضیَ ئیغ كؼار ىیأرا ىّرد ج

 روةؼو گؼدیغ.

 ؿؼاؿؼ در ُيچٍیً و اؿث ٌگؼفحَ اٌسام آرقیّی ظغىات ةازاریاةی زىیٍة در زغی پژوُكی ایؼان، در قغ كَ ىكعل ُا پیكیٍَ ةؼرؿی از

 ع رؿاٌی اظال ىؼاكؽ و آرقیُّا در ةازاریاةی صّزة ةَ ىؼةّط كَ پژوُف ُایی هباغ در اؿث. ٌكغه آرقیّی ظغىات ةازاریاةی ةَ چٍغاٌی جّزَ دٌیا

 امّل از ةِؼه ىٍغی در ُيچٍیً اؿث. قغه اؿحفاده ؿازىان ُا آن كارقٍاؿان و ىغیؼان ةا ىناصتَ و پؼؿكٍاىَ اةؽار و پیيایف روش از ُـحٍغ،

 جؼغیتی و جكّیلی فػانیث ُای و ىضنّل ةَ جّزَ ىعانػَ ىّرد ُای ؿازىان در و ثاؿ قغه ةیكحؼی جّزَ چِارپی ةازاریاةی آىیعحة ةَ ةازاریاةی،

 یاد ةازاریاةی ٌام ةا جؼغیتی و جكّیلی فػانیث ُای از اوكات گاُی كَ ةَ گٌَّ ای اؿث، گؼفحَ مّرت ةازاریاةی آىیعحة غّاىم ؿایؼ از ةیف ىكان و

 .اؿث گؼفحَ مّرت كو جّزِی فیؽیكی قّاُغ و فؼآیٍغ، افؼاد، كیيث، ىضنّل، زيهَ زا ةازاریاةی آىیعحة غّاىم ؿایؼ ةَ ٌـتث ونی ىی قّد،

ةّجـّاٌا، ةَ ةؼرؿی  ىهی آرقیّ و اؿٍاد ظغىات آرقیّی در ىؼزع ظغىات ( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ةازاریاةی2013)6و زیً 5ىافّریؽا

 ىهی ةّجـّاٌا آرقیّ  پؼؿً ةّدن ؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ ٌاىّفقىهی پ آرقیّ و اؿٍاد ظغىات آرقیّی در ىؼزع ظغىات وضػیث ةازاریاةی

 آٌِا قغه اؿث.  ةی ادؼ وارجتاظاجی جتهیغاجی راُتؼدُای ةَ ىٍسؼ جؼویر، و ةازاریاةی ةیً درجيایؽ

 -: ظغىات آىّزقی( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ةازاریاةی ةَ غٍّان اةؽار دؿحؼؿی ةؼای آرقیُّای غيّىی) ىعانػَ ىّردی2011)7ؿاٌحّس

 كارآىغ و ىؤدؼ گـحؼش فؼٍُگی آرقیّ ىٍعلَ ای ىادیؼا، ةَ ةؼرؿی ٌلف ةازاریاةی در آرقیُّای غيّىی پؼداظث. ٌحایر ٌكان داد كَ ىغیؼیث

 ةؼای ىادیؼا آىّزقی فؼٍُگی ىؼكؽ نػا اؿث. ؿازىان ؿؼاؿؼ در ٌاىضـّس ىضـّس و ٌیازُای یافحً ةؼای ىـحيؼ ةازاریاةی ٌیازىٍغ آرقیّ

 ركتایف از را ظّد ةحّاٌغ جا كؼد كیفیث ارائَ ىغیؼیث ؿیـحو ةا و گؼافیكی ظؼح ُای از اؿحفاده ةا ةازاریاةی رویكؼد یک ایً چانف ُا ةَ پؼداظحً

 .دٍُغ اؿطپ ظّد كارةؼان ٌیازُای ةَ روش ایً ةا ىی جّاٌٍغ كَ دادٌغ ٌكان آن ُا ارزیاةی ٌظؼات و كارةؼان رضایث ؿٍسف ةا پؾ،  .كٍغ زغا

                                                           
5
  

6
  

7
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( در پژوُف ظّد ةا غٍّان راةعَ ةیً كاةهیث ُای ةازاریاةی و غيهكؼد ىانی قؼكث ُا ةَ ىعانػَ كاةهیث ُای ةازاریاةی و 2007)8ؿاٌگ

جتاظات رغيهكؼد پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ كاةهیث ُای ةازاریاةی ةؼ غيهكؼد ىانی قؼكث ُایی كَ ىی جّاٌٍغ وفاداری ىكحؼیاٌكان را از ظؼیق ا

 ةازاریاةی ظاص صفغ كٍٍغ، ادؼ ىذتحی دارد.

( در پژوُف ظّد ةا غٍّان ىّفلیث در ةازارُای ةا جكٍّنّژی ةاال: آیا كاةهیث ُای ةازاریاةی ىِو ُـحٍغ؟ ةَ ةؼرؿی 1999)9دوجا و ُيكاران

زاریاةی، كاةهیث ُای جضلیق و جّؿػَ و كاةهیحِای ٌلف كاةهیث ُای ةازاریاةی پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد كَ در ةیً ىّنفَ ُای كاةهیث ُای ةا

 ارٌغ.غيهیاجی كَ در ةازارُای ةا جكحّنّژی ةاال ىٍسؼ ةَ ٌحایر ىعهّب ىی قٌّغ، كاةهیث ُای ةازاریاةی ةیكحؼیً ادؼ را ةؼ روی غيهكؼد قؼكث د

 

 َبي تحقيقسئًال
 یؽد چگٌَّ اؿث؟ قِؼؿحان اٌكگاُیُای د كحاةعاٌَ در آرقیّی ظغىات ةازاریاةی وضػیثؿّال كهی پژوُف:  -

 ؿّاالت ویژه پژوُف: -

 اؿث؟ چگٌَّ یؽد قِؼؿحان ُای داٌكگاُی آرقیّی كحاةعاٌَ ظغىات در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم وضػیث -

 اؿث؟ چگٌَّ یؽد قِؼؿحان ُای داٌكگاُی آرقیّی كحاةعاٌَ ظغىات در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم از ُؼیک رجتة -

ُای  كحاةعاٌَ كاركٍان ظغىث ؿاةلَ و ىلعع جضنیهی ؿً، زٍـیث، ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل ىمغّا ةیً آیا -

 دارد؟ وزّد ای یؽد راةعَ قِؼؿحان داٌكگاُی

-  

 َبي تحقيقفرضيٍ
 ای یؽد راةعَ ؼؿحانقِ ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ زٍـیث كاركٍان ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم ةیً .1

 دارد؟ وزّد

 وزّد ای یؽد راةعَ قِؼؿحان ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ ؿً كاركٍان ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم ةیً .2

 دارد؟

ؽد ی قِؼؿحان ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ ىلعع جضنیهی كاركٍان ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم ةیً .3

 دارد؟ وزّد ای راةعَ

 یؽد راةعَ قِؼؿحان ُای داٌكگاُی كحاةعاٌَ كاركٍان ظغىث ؿاةلَ ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم ةیً .4

 دارد؟ وزّد ای

 

 ريش پصيَص ي ابسار گردآيري اطالعبت
 .ه اؿثاٌسام قغ 1395 ؿال اولروش جضلیق ةَ كار رفحَ در ایً پژوُف، روش پیيایكی اؿث كَ در ٌیيَ 

 ٌفؼ ىی رؿغ. 40ىی ةاقٍغ كَ جػغاد آن ُا ةَ  زاىػَ آىاری ایً پژوُف قاىم كهیَ كحاةغاران كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد

ىّرد  كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽدگیؼی اٌسام ٌكغه وجيام كحاةغاران ی پژوُف ٌيٌَّدر ایً پژوُف ةَ غهث ىضغود ةّدن زاىػَ   

 .ٍغىعانػَ كؼار گؼفح

 

 ابسار گردآيري اطالعبت
 پؼؿف 40 و زيػیث قٍاظحی پؼؿف ُای ةؼ ىكحيمایً پؼؿكٍاىَ،  .ةاقغ پؼؿكٍاىَ ىی زاری پژوُف در ُا داده گؼدآوری اةؽار

 افؼاد، جؼویر، ىكان، كیيث، ةازاریاةی )ىضنّل، ىؤنفة ُفث آن ظؼیق از كَ ىی ةاقغ جاظیهی كو زیاد نیكؼت ازظیهی ای درزَ درىلیاس پٍر

 قغه اؿث. فیؽیكی( ؿٍسیغه وقّاُغ فؼآیٍغ

 

                                                           
8
 Sang 

9
 Dutta & et al 
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 پبیبیی ي ريایی ابسار 
درایً پژوُف ةؼای ةغؿث آوردن پایایی پؼؿكٍاىَ از روش و ضؼیب آنفای كؼوةٍاخ اؿحفاده قغه اؿث. ضؼیب آنفای كؼوةٍاخ ةا اؿحفاده از  

spssٌؼم افؽار 
 ىی ةاقغ.  82/0ُای ةازاریاةی ىضاؿتَ گؼدیغ كَ ةؼای پؼؿكٍاىَ ىّنفَ  10

ةؼای ةغؿث آوردن روایی آزىّن در ایً پژوُف ةا ةِؼه گیؼی از ٌظؼات و راٍُيایی ُای اؿاجیغ، ؿؤاالت و آزىّن ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث و 

 كاةم كتّل آزىّن ىی ةاقغ. 11اةِاىات آن ةؼظؼف گؼدیغ كَ ایً ةیاٌگؼ روایی ىضحّایی

 

 فتٍ َبي پصيَصتحليل دادٌ َب ي ارائٍ یب 
 اؿث؟ چگٌَّ یؽد قِؼؿحان ُای داٌكگاُی آرقیّی كحاةعاٌَ ظغىات در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم وضػیث. 1ؿّال 

 اٌسام قغ.  Tآرقیّی، آزىّن  ظغىات ةازاریاةی در ةؼای پاؿط ةَ ؿّال اول و جػییً غّاىم آىیعحة

 

 يختٍ ببزاریببی. آزمًن تی استًدوت براي تعييه يضعيت عًامل آم1جذيل 

 = 0آزىّن ٌيؼه 

آن اةػاد و امهی ىحغیؼ  
t 

 درزَ

 آزادی

 ىػٍی ؿعش

 داری

 اظحالف

 ىیاٌگیً

 درمغی 95 اظيیٍان فّامم

 ةاال صغ پاییً صغ 

 21.9216 19.5284 20.72500 000. 39 35.032 ىضنّل

 17.0915 14.3585 15.72500 000. 39 23.277 ُؽیٍَ

 27.2067 23.0433 25.12500 000. 39 24.413 ىكان

 17.9035 15.3965 16.65000 000. 39 26.867 فػانیحِای جكّیلی

 18.5041 15.6459 17.07500 000. 39 24.167 افؼاد

 18.1700 16.0800 17.12500 000. 39 33.147 فؼآیٍغ

فیؽیكی قّاُغ  23.637 39 .000 18.70000 17.0998 20.3002 

 1.2385E2 138.4032 131.12500 000. 39 36.441 ةازاریاةی آىیعحَ

 

ُياٌعّر كَ زغول ةاال ٌكان ىی دُغ، ىیاٌگیً ىحّؿط امهی و ُفث ةػغ آن، از صغ وؿط ةاالجؼ ُـحٍغ. وضػیث غّاىم آىیعحَ ةازاریاةی 

 دارد. ظغىات آرقیّی در كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد ةؼاؿاس ىغل ُفث پی ىحّؿط ةّده و در وضػیث ىٍاؿتی كؼار

 اؿث؟ چگٌَّ یؽد قِؼؿحان ُای داٌكگاُی آرقیّی كحاةعاٌَ ظغىات در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم از ُؼیک . رجتة2ؿّال 

ىؤنفَ )ىضنّل، ُؽیٍَ، ىكان، فػانیث ُای  ُفث ةازاریاةی، كَ آىیعحة ىؤنفَ ُای رجتَ ةٍغی پژوُف،زِث دوم  پؼؿف ةَ پاؿط ةؼای

 فؼآیٍغ و قّاُغ فیؽیكی( ُـحٍغ از آزىّن فؼیغىً اؿحفاده ىی كٍیو.جكّیلی و جؼغیتی، افؼاد، 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 .Statistical package for Social Seience (spss) 
11

 .Content Validity 
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 . رتبٍ بىذي مًلفٍ َبي آميختٍ ببزاریببی در خذمبت آرضيًي2جذيل 
 

 ردیف ىّنفَ ُای آىیعحَ ةازاریاةی رجتَ

 1 قّاُغ فیؽیكی 6.50

 2 ُؽیٍَ 5.41

 3 ىضنّل 4.02

 4 افؼاد 3.51

 5 فؼآیٍغ 3.15

 6 جكّیلی حِایفػانی 2.90

 7 ىكان 2.50

 

. ٌكان ىی دُغ، از ٌظؼ كحاةغاران كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد از ةیً ىّنفَ ُای آىیعحَ ةازاریاةی 2ُياٌعّر كَ یافحَ ُای زغول

كان در رجتَ ُای ةػغی كؼار رجتَ ؿّم، افؼاد، فؼآیٍغ، فػانیحِای جكّیلی و ى ىضنّلظغىات آرقیّی، قّاُغ فیؽیكی رجتَ اول، ُؽیٍَ رجتَ دوم، 

 دارٌغ. 

 كحاةعاٌَ كاركٍان ظغىث ؿاةلَ و ىلعع جضنیهی ؿً، زٍـیث، ٌظؼ از آرقیّی ؿازىان در ةازاریاةی آىیعحة ىغل غّاىم ةیً آیا. 3ؿّال 

 دارد؟ وزّد ای یؽد راةعَ قِؼؿحان ُای داٌكگاُی

 

 جىسيتب . آزمًن تی مستقل براي عًامل آميختٍ ببزاریببی برحس3جذيل 

 آىاره آزىّن نّیً
ىػٍی داری  ؿعش

 نّیً

 T آزىّن آىاره

 آزادی درزَ ىـحلم

 T داری ىػٍی ؿعش

 ىـحلم

.0712 .683 .815 38 .119 

 

ىی ةاقغ پؾ غّاىم آىیعحَ ُيگً ةّده و چّن ؿعش ىػٍی داری  0.683ةا جّزَ ةَ زغول ةاال و ایٍكَ ؿعش ىػٍی داری آزىّن نّیً 

 ةیكحؼ اؿث پؾ جفاوت ىػٍاداری ةیً غّاىم آىیعحَ از ةػغ زٍـیث وزّد ٌغارد. 0.05ز آزىّن جی ىـحلم ا
 

 . آزمًن آوًيا براي عًامل آميختٍ ببزاریببی برحسب تحصيالت4جذيل 

 آزىّن آىاره ىؼةػات ىیاٌگیً آزادی درزَ ىؼةػات ىسيّع 
 ىػٍی ؿعش

 داری

گؼوُی ةیً  2240.089 2 1120.045 2.308 .114 

   485.359 37 17958.286 درون گؼوُی

    39 20198.375 كم

 

ةیكحؼ اؿث پؾ جفاوت ىػٍاداری ةیً غّاىم آىیعحَ از ةػغ ىیؽان جضنیالت  0.05ةا جّزَ ةَ زغول ةاال و چّن ؿعش ىػٍی داری آزىّن از 

 وزّد ٌغارد.
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 . آزمًن آوًيا براي عًامل آميختٍ ببزاریببی برحسب سه کبرکىبن5جذيل 

 داری ىػٍی ؿعش آزىّن آىاره ىؼةػات ىیاٌگیً آزادی درزَ ىؼةػات ىسيّع 

 101. 2.235 1057.128 3 3171.383 گؼوُی ةیً

   472.972 36 17026.992 گؼوُی درون

    39 20198.375 كم

 

 

اری ةیً غّاىم آىیعحَ از ةػغ ؿً كاركٍان ةیكحؼ اؿث پؾ جفاوت ىػٍاد 0.05ةا جّزَ ةَ زغول ةاال و چّن ؿعش ىػٍی داری آزىّن از 

 وزّد ٌغارد.

 

 . آزمًن آوًيا براي عًامل آميختٍ ببزاریببی برحسب ميسان سببقٍ خذمت6جذيل 

 داری ىػٍی ؿعش آزىّن آىاره ىؼةػات ىیاٌگیً آزادی درزَ ىؼةػات ىسيّع 

 124. 2.048 981.516 3 2944.548 ةیً گؼوُی

   479.273 36 17253.827 درون گؼوُی

    39 20198.375 كم

 

ةیكحؼ اؿث پؾ جفاوت ىػٍاداری ةیً غّاىم آىیعحَ از ةػغ ؿاةلَ ظغىث  0.05ةا جّزَ ةَ زغول ةاال و چّن ؿعش ىػٍی داری آزىّن از 

 وزّد ٌغارد.
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 بحث ي وتيجٍ گيري
ریاةی ظغىات آرقیّی در كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد ٌحایر ةَ دؿث آىغه از یافحَ ُا ٌكان داد كَ وضػیث غّاىم آىیعحَ ةازا

از ٌظؼ كحاةغاران كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد از ةیً ىّنفَ ُای آىیعحَ ةؼاؿاس ىغل ُفث پی ىحّؿط ةّده و در وضػیث ىٍاؿتی كؼار دارد. 

ّم، افؼاد، فؼآیٍغ، فػانیحِای جكّیلی و ىكان در رجتَ ُای رجتَ ؿ ىضنّلةازاریاةی ظغىات آرقیّی، قّاُغ فیؽیكی رجتَ اول، ُؽیٍَ رجتَ دوم، 

 ىی كٍغ.  جّزَ زّاٌب ُية از ةیكحؼ رفاُی و غيّىی جـِیالت ةَ كحاةعاٌَ ُای داٌكگاُی قِؼ یؽد كَ اؿث آن از صاكیةػغی كؼار دارٌغ. 

كحاةعاٌَ ُای  ىی دُغ جالش ٌكان ىّضّع ایً كَ كؼار دارد دوم رجتة در ةازاریاةی آىیعحة غّاىم ؿایؼ ةَ ٌـتث ُؽیٍَ پژوُف، ایً در

  .اؿث آرقیّ ُؽیٍَ ُای كارةؼان كاُف زِث داٌكگاُی در

 آن ایٍكَ ةَ جّزَ ةا ونی كؼاردارد، پژوُف ایً ةا ٌاُيـّ آظؼ در اونّیث كیيث غٍنؼ كؼارگؼفحً (، ةا1387زِؼىی) ةنیؼیان پژوُف

 درآىغزایی ةَ ع رؿاٌی اظال ىؼاكؽ در ةیكحؼ كَ گؼفث ٌحیسَ ىی جّان اٌغ، كؼده ىعؼح را كیيث گػاری ةضخ ُؽیٍَ ىؤنفة در ىّرد پژوُف ُا

  .كٍٍغ جضيیم ظّد كارةؼان ةَ را ُؽیٍَ كيحؼیً ىانی نضاظ ةَ كَ جالش ُـحٍغ در ىؼاكؽ ایً ُية و ٌيی قّد جّزِی

 . دارد كؼار ىحّؿعی ؿعش در ظغىات ةَ ىهی رقیّآ ىی دُغ جّزَ ٌكان كَ دارد كؼار ؿّم رجتة در ظغىث یا ىضنّل پژوُف، ایً در

 ةَ ُيیً و كٍٍغ ةیكحؼی را زػب ىعاظتان ىی جّاٌٍغ رایگان ارائة ظغىات فكؼىی كٍٍغ ةا آرقیُّا و ىؼاكؽ اظالع رؿاٌی ةیكحؼ ىغیؼان ىحأؿفاٌَ،

 یا افؼاد ةؼظی ٌيی دٍُغ. درمّرجی كَ اٌسام اؿث، ةؼ ُؽیٍَ كارةؼ ةؼای ُو ظّد و ةؼای ُو كَ ظغىاجی یا زاٌتی ظغىات ارائة ةؼای دنیم، جالقی

 پؼداظث ُؽیٍَ آن ةؼاةؼ چٍغ آرقیٌّغارٌغ، صاضؼُـحٍغ ةَ ىؼازػَ زؽ راُی آن جِیة ةؼای كَ اظالغات ةَ دؿحؼؿی ةؼای كَ پژوُكگؼاٌی ُـحٍغ

 كارآىغی كَ ةاغخ ىی ةاقغ زىیٍَ ایً در غيغه اُكارر كَ ىضنّنی غٍنؼ ةَ آرقیُّا ةیكحؼ وزَ  دؿث یاةٍغ. ٌظؼقان ىّرد اظالغات ةَ جا كٍٍغ

 ٌیؽىی ةّدزَ كيتّد ىككم ةؼ آىغن فائق و آرقیُّا فػانیث ُای ظغىات و قغن گـحؼده جؼ ةاغخ ُيچٍیً .ىی قّد آرقیّی ؿازىان ُای

 ةَ اقاره ( ٌیؽ1389ٌژاد) كؼةان ( و1387زِؼىی) ةنیؼیان و ظاص ظغىات و ُا ىسيّغَ ظؼاصی ةَ ( اقاره2011زىیٍَ ؿاٌحّس) ایً در قّد.

غاىم  ىی دُغ ٌكان پیكیٍَ ُا .داده اٌغ كؼار اونّیث ٌعـحیً در را ىضنّل و ىسيّغَ ُا داقحَ اٌغ و اظالغاجی ىٍاةع صسو و ظغىات جٍّع ةػغ

 .اؿث ةؼظّردار ع رؿاٌی اظال ىؼاكؽ در ویژه ای اُيیث از ىضنّل

ةِؼه  دارد. صغاكذؼ اداىَ ُيچٍان ٌیؽ اقاغَ از پؾ كَ اؿث فؼآیٍغی ٌيی رؿغ، ةهكَ پایان ةَ ظغىات اقاغة ةا آرقیّی ظغىات ةازاریاةی

 اؿحفاده ُؽیٍة كارةؼان، ةؼای ىٍاةع اؿحفاده از راصحی كارةؼان، اٌحظارُای و ٌیازُا ةا ظغىات ىعاةلث آرقیّ، در ىّزّد ىٍاةع اظالغاجی از گیؼی

اؿث،  ةغیِی كؼارگیؼٌغ. جّزَ ىّرد ةایغ كَ ُـحٍغ ىـائهی ظغىات، ُيگی ارائة ةَ ةازظّرد و دؿحؼؿی كارةؼان ةا ارجتاط ُای قیّه و ازظغىات

 آرقیّی درؿازىان ةازاریاةی ةاغٍّان زغاگاٌَ ای جأؿیؾ ةعف ٌیـث. وىِارجِا ازاظالغات، فٍّن غظیو صسو ایً زّاةگّی ؿٍحی ؿاظحارُای

 .ؿازد ةؼظؼف و ظغىات ككف ارائة در را ؿازىان ضػف ٌلاط و داقحَ ٌظارت پیچیغه فؼآیٍغ ایً ةؼ زغی صؼفَ ای و ةَ مّرت جا اؿث انؽاىی
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