
 106 -116، ص 1316، بهار  5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چکيذه
 جؿاوٌی ُای قؼکث جعننی ةازاریاةی ُای كاةهیث ةؼ ىّدؼ ُغف جضلیق صاضؼ ةؼرؿی ؾّاىم

 و ىؿاوٌیً و رؤؿا قاىم و ىضغود پژوُف ایً در آىاری ةاقغ. زاىؿَ ىازٌغران ىی اؿحان

 ُا آن جؿغاد کَ ةّده ىازٌغران اؿحان در جؿاوٌی ُای قؼکث ةازاریاةی و ةازرگاٌی ىغیؼان

 150ةاقغ و از ایً زاىؿَ ةا اؿحفاده از فؼىّل صسو ٌيٌَّ کّکؼان جؿغا  ىی ٌفؼ 247 جلؼیتاً

ةاقغ. در ایً  ٌفؼ اٌحعاب قغه اٌغ. روش جضلیق صاضؼ کارةؼدی و جّمیفی از ٌّع پیيایكی ىی

اؿيیؼٌف  -جضهیم از آزىّن آنفای کؼوٌتاخ زِث جؿییً پایایی پؼؿكٍاىَ، آزىّن کهيّگؼوف 

ُا و ةؼای ةغؿث آوردن روایی پؼؿكٍاىَ از  یؼ ٌؼىال ةّدن دادهزِث جؿییً ٌؼىال و یا غ

جضهیم ؾاىهی جأییغی، ةؼای ةؼرؿی فؼضیات جضلیق از جضهیم ىـیؼ و ةؼای ةؼرؿی ةؼازش 

ىغل از ةؼازٌغگی ىغل اؿحفاده قغه اؿث. ٌحایر جضلیق ٌكان دٍُغه ایً ىعهب اؿث کَ 

پؼاکٍغگی ار گؼفحَ اؿث ةَ ٌضّی کَ کهیَ فؼضیات جضلیق ةسؽ فؼضیَ دوم ىّرد جأییغ كؼ

و غ یجنيیيات ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل زغ

غ یپؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل زغ. ُيچٍیً اقکال ىؿياری كاةهیث ُای ةازاریاةی دارد

اری كاةهیث ُای اقکال ىؿيو  جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی

داری ةؼ كاةهیث  جادیؼ ىذتث و ىؿٍی ٌیؽ ُای ةازاریاةی اقکال ىؿياری كاةهیث. دارد ةازاریاةی

پؼاکٍغگی جنيیيات ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ اىا  ُای ةازاریاةی جعننی دارد

 .غاردٌكاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی 
 ،پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل ننی،ةازاریاةی جع ُای كاةهیث :يذيکل واشگان

 .ىازٌغران اؿحان جؿاوٌی ُای قؼکث
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 مقذمه
ركاةث ىّزّد در قؼایط کٌٍّی ةازار، قؼکث ُا را از ٌاگؽیؼ از اجعاذ اؿحؼاجژی ُایی زِث رویایی ةا ایً ركاةث کؼده اؿث. ىضللان زیادی 

غ. اُو کٍایً ىـئهَ را ىعؼح ىی کٍٍغ کَ آیا جّزَ ةَ ةازارگؼایی ةَ جٍِایی ىی جّاٌغ ةؼای قؼکث ُا یک ىؽیث ركاةحی پایغار و ؾيهکؼد ةؼجؼ را فؼ

ةازاریاةی ؿٍحی ةؼ ایً ةاور اؿث کَ ةؼآورده کؼدن ٌیازُای ىكحؼی ىـیؼ امهی در ةِتّد ؾيهکؼد کـب و کار ةَ قيار ىی آیغ)رصیو ٌیا و 

(. ونی ةؼظی ىضللان اىؼوزه ایً ىـانَ را ىّرد جّزَ كؼار ىی دٍُغ کَ ةازارگؼایی ىيکً اؿث ىٍسؼ ةَ کاُف جّاٌایی ؿازىان ُا 1391ُيکاران،

اٌسام فؿانیث ُای ٌّآوراٌَ و جضلیق و جّؿؿَ قّد و ةؼای ىؿؼفی ىضنّالت و ظغىات ٌّآوراٌَ قؼکث در ةازار ىكکم ؿاز ةاقغ)زو و  در

(. كاةهیث ُای ةازاریاةی قؼکث ُا را كادر ىی ؿازٌغ جا ةَ مّرجی جادیؼگػار زِث گیؼی ُای اؿحؼاجژیکی را کَ ةَ ىٍؼّر ىعاةلث 1،2008ُيکاران

(. كاةهیث ُای ةازاریاةی فؼایٍغ یکپارچَ ای اؿث 1389ىالصـیٍی و ٌیکّؿؼقث،ةازاری رویاروی قؼکث ظؼاصی قغه اؿث، ازؼا کٍٍغ) ةا قؼایط

کَ در آن قؼکث ُا ىٍاةؽ ىضـّس و ٌاىضـّس را ةؼای درك پیچیغگی ٌیازُای ظاص ىكحؼیان، دؿحیاةی ةَ یک جيایؽ ىضنّالت ةؼای ةؼجؼی 

(. زىاٌی یک قؼکث ىی جّاٌغ كاةهیث ُای 2،2007یاةی ةَ یک کیفیث ةؼٌغ ىٍاؿب ةَ کار ىی ةؼٌغ)ؿٌّگ و ُيکارانركاةحی و در ٌِایث دؿح

ارد ةازاریاةی ظّد را جّؿؿَ دُغ کَ جّاٌایی جؼکیب ىِارت ُای فؼدی و داٌف کارکٍاٌف را ةا ىٍاةؽ در دؿحؼس داقحَ ةاقغ. ُيچٍیً اػِار ىی د

(. 3،2008قؼکث ةؼای ایساد و صفغ راةعَ اش ةا ىكحؼیان و اؾضای کاٌال ُای جّزیؽ کيک ىی کٍغ)اورجگا و ُيکارانکَ كاةهیث ُای ةازاریاةی ةَ 

 كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی، قاىم ىِارت ُایی ىی قٌّغ کَ ؾيیلا در قیّه ُا و روال ؿازىاٌی جؿتیَ قغه و داٌكی را ٌكان ىی دُغ کَ در

یغار ىضـّب ىی دقّار اؿث کَ ةحّان كاةهیث ُا را ىتادنَ، جلهیغ یا جکذیؼ کؼد و یک ىٍتؽ ىؽیث ركاةحی پاظی ؿال ُا اٌتاقحَ قغه اؿث و 

 (.1393،دونث آةادی و ظائف انِی قٌّغ)رضایی

 واصغُای کـب و کار کٌٍّی ةَ دنیم کو جّزِی ةَ ىضیط ركاةحی و ٌغاقحً اؿحؼاجژی دكیق و ىغون زِث ىلاةهَ ةا ایً قؼایط، ةا ىكکم

اقٍغ. اىا، روةَ رو ىی قٌّغ و جٍِا ؿازىان ُایی ىی جّاٌٍغ ىؽیث ركاةحی پایغار داقحَ ةاقٍغ کَ ةا ؿؼؾث ةاال پاؿعگّی ٌیازُای ةازار و ىكحؼیان ة

ةؼای آٌان ةَ ةَ ظّر کهی ؾیب ایً ٌّع رفحار ةازارگؼایی در ایً اؿث کَ ةاؾخ از ةیً رفحً جّاٌایی قؼکث ُا در ٌّآوری قغه و ةَ ؾٍّان جِغیغی 

ةا  صـاب ىی آیغ و ُيچٍیً ىيکً اؿث ةاؾخ ٌادیغه گؼفحً ٌیازُای آقکار ٌكغه و ةیان ٌكغه ىكحؼیان قّد. ةٍاةؼایً ٌیاز ةَ جکيیم ةازارگؼایی

ّاٌٍغ ةَ ؾٍّان ؿایؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی اصـاس ىی قّد. در ایً ىیان كاةهیث ُای ىکيم ؿازىاٌی و ةَ ظّر ظاص كاةهیث ُای ةازاریاةی ىی ج

 ؾاىهی ىِو و جادیؼگػار در اؿحلؼار ىـیؼ اؿحؼاجژیک اٌحعاب قغه در ؿازىان ةَ ىٍؼّر دؿحیاةی ةَ ىؽیث ركاةحی، ٌلف آفؼیٍی کٍٍغ. ةا ایً

ؾّاىم (، ةَ ایً ؿّال پاؿط دُغ کَ 2012)4جّمیف، ىضلق كنغ دارد جا در پژوُف صاضؼ ضيً ةِؼه گیؼی از ىغل ىفِّىی پژوُف جؼز و ةیٍؾ

 ىّدؼ ةؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی قؼکث ُای جؿاوٌی اؿحان ىازٌغران کغاىٍغ؟

جكعیل داد کَ جّؿؿَ كاةهیحِای ةازاریاةی یکی از راُِای امهی ةؼای دؿحیاةی ةَ کـب ىؽیث ركاةحی اؿث. كاةهیحِای  1994در ؿال دی 

کهیغی ىؤدؼ ةؼ روی ؾيهکؼد قٍاظحَ قغه اٌغ کَ قؼکث ىیحّاٌغ ةا ةِؼه گیؼی از  ةَ ؾٍّان كاةهیحِای 1994ةازاریاةی ظتق ىعانؿات دی در ؿال 

ىؿحلغ اؿث کَ فؼایٍغ یکپارچَ ؿازی كاةهیحِا ىٍسؼ ةَ ؾيهکؼد ةؼجؼ  2005ایً كاةهیحِا ةاؾخ ارائَ ارزش ةِحؼ ةَ ىكحؼیان قّد. ؿاٌگ در ؿال 

( اػِار داقحٍغ کَ كاةهیحِای ةازاریاةی 2006)5پّقف ىیغٍُغ. اؿحیً کيپ و ُيکاراٌفىیكّد؛ زیؼا ادغام قایـحگیِا و كاةهیحِا کيتّد ىٍاةؽ را 

 ةَ ؾٍّان جّاٌاییِای یک قؼکث ىضـّب ىیگؼدٌغ کَ در واكؽ قؼکث ةا اؿحفاده از ایً جّاٌایی ةؼای کكف ٌیازُای ىكحؼی اكغام ىیکٍغ و پاؿط

اكغام ةَ ؿؼىایَ گػاری( ارائَ ىیغُغ. جا صغودی ایً ىفِّم ةیاٌگؼ ا ىایَ گػاری و ازؼظّد را از ظؼیق ةؼٌاىَ ریؽی در فؿانیحِای ةازاریاةی، ؿؼ

پاؿعگّیی ةَ آن در  جّاٌایی یک قؼکث ةؼای اؿحفاده از داٌف ٌِان در ىّرد ٌیازُای ةازار و ىكحؼیان اؿث کَ قؼکث ةا پیف ةیٍی ؿؼیؽ و

قؼکحِا اىؼوزه ةَ دٌتال ةِتّد ؾيهکؼد ظّد ُـحٍغ؛ (. 2009، 6ةلای ظّد ىیكّد)دیروٌغُای ةؼجؼی ٌـتث ةَ ركتا پیكی ىیگیؼد و ةاؾخ افؽایف 

کؼد زیؼا ةلا و جّؿؿَ آٌِا واةـحَ ةَ داقحً ؾيهکؼد ىٍاؿب ىیتاقغ. ؾّاىم ةـیاری ةؼ ؾيهکؼد ىؤدؼ ُـحٍغ. ؾّاىهی کَ کو و ةیف ىیحّاٌٍغ ؾيه

 .(1390ضی زاده،كاغ)یک قؼکث را ةَ ىیؽان کو یا زیاد جضث جأدیؼ كؼار دٍُ

                                                           
1 Zhou et al 
2Song et al  
3Ortega et al  
4 Trez & Bind 
5 Sten Camp et al 
6 Day 



 106 -116، ص 1316، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

كاةهیث ُای ةازاریاةی ةَ ؾٍّان فؼایٍغُای جکيیهی جؿؼیف قغه اٌغ کَ ةؼای ةکارگیؼی داٌف، ىِارت ُا و ىٍاةؽ ىكحؼك قؼکث در ىلاةم 

و جلاضاُای  ٌیازُای ىؼةّط ةَ ةازار جسارت ظؼاصی قغه اٌغ، کَ کـب و کارُا را كادر ىی ؿازٌغ جا ةَ کاالُا و ظغىاجكان ارزقی را افؽوده کٍٍغ

 (.1389ركاةحی را ةؼاورده کٍٍغ)رزب زاده و ىهک اظالق، 

كاةهیث ُای ةازاریاةی ىؿيّال ةَ ؾٍّان ؾٍنؼی ُـحٍغ کَ ُو دارایی ُای ؿازىاٌی و ُو اؿحلؼار ؿّدىٍغاٌَ دارایی ُا را ةَ ارىغان ىی 

ةؼ ایً، كاةهیث، ؾيیلا ةؼ اىّر ؿازىاٌی و اكغاىاجی کَ كاةم ىؿاىهَ یا اورٌغ، اٌِا از دارایی ُایی کَ كاةم ىكاُغه ٌیـحٍغ ىحفاوت ُـحٍغ. ؾالوه 

ـِیم ىی کٍٍغ، جلهیغ ٌیـحٍغ كؼار دارد، ةا جّزَ ةَ ادةیات ةازارایاةی، كاةهیث ُای ىؼجتط ةا ةازار، ةکارگیؼی ىّدؼ دارایی ُای ىتحٍی ةؼ ةازار را ج

صيیغی ُـحٍغ و ؾٍامؼ آىیعحَ ةازاریاةی فؼدی را ُياٌٍغ فؼایٍغُای ةازاریاةی در ةؼ ىی گیؼد) ایً كاةهیث ُا ىؿيّال ةا وػایف ةازارایاةی در ارجتاط

 (.1391ظاده و ظیؼظّاه،

كاةهیث ةازاریاةی فؼایٍغ یکپارچَ ای اؿث کَ در آن قؼکث ُا ىٍاةؽ ىضـّس و ٌاىضـّس را ةؼای درك پیچیغگی ٌیازُای ظاص 

ّالت ةؼای ةؼجؼی ركاةحی و در ٌِایث دؿحیاةی ةَ یک کیفیث ةؼٌغ ىٍاؿب ةَ کار ىی ةؼٌغ یک قؼکث ىكحؼیان، دؿحیاةی ةَ یک جيایؽ ٌـتی ىضن

حَ كاةهیث ُای ةازاریاةی اش را زىاٌی ىی جّاٌغ جّؿؿَ دُغ کَ جّاٌایی جؼکیب ىِارت ُای فؼدی و داٌف کارکٍاٌف را ةا ىٍاةؽ در دؿحؼؿف داؿ

م ةا ىكحؼیان ُؽیٍَ ىی کٍغ ىی جّاٌغ جّاٌایی اصـاس ٌیازىٍغی ُای ةازار را افؽایف دُغ. ؿاٌگ ةاقغ. قؼکحی کَ ةیكحؼ ىٍاةؿف را ةؼای جؿاى

یث پیكٍِاد ىی کٍغ کَ كاةهیث ُای ةازار یاةی ةَ قؼکث ةؼای ایساد و صفغ راةعَ اش ةا ىكحؼیان و اؾضای کاٌال ُای جّزیؽ کيک ىی کٍغ. كاةه

 (.2008، 7گؼاٌثىی کٍغ کَ ةَ قؼکث ازازه داقحً یک ؾيهکؼد ىانی ؾانی را ىی دُغ) ُای ةازاریاةی یک جنّیؼ كّی از ةؼٌغ ایساد

كاةهیث ةازاریاةی را ىی جّان ةَ ؾٍّان قایـحگی ُای ؿازىاٌی کَ صيایث از ؿٍسف ةازار و ارجتاط ىكحؼی را صيایث ىی کٍغ در ٌؼؼ 

 (.2010، 8نیّ دوٌذیّگؼفث)

قغت ركاةث، ؿازىان ةایغ ةَ فکؼ دؿحیاةی ةَ ىؽیث ُای ركاةحی ظّد ةاقغ. وزّد ىؽیث ركاةحی ةَ دنیم افؽایف پیچیغگی ُای ىضیعی و 

در ؿازىان ةَ ىؿٍای ؾيهکؼد ةِحؼ ٌـتث ةَ ركتاؿث کَ در کّجاه ىغت ؿّدآوری و در ةهٍغ ىغت ةلا و رقغ ؿازىان را جضيیً ىی کٍغ. ىؽیث 

. فؼمث ُای (1390)چیؼاٌی و پاکپّر،ای كاةهیث ُایی اؿث کَ ةؼجؼ از ركتا ىی ةاقغركاةحی در ةهٍغ ىغت ةؼای قؼکحی ایساد ىی قّد کَ دار

فؼاروی قؼکث ةؼای صفغ ىؽیث ركاةحی ةَ وؿیهَ كاةهیث ُای آن جؿییً ىی گؼدد. یک كاةهیث یا قایـحگی ىحيایؽ را ىی جّان ةَ ؾٍّان یک 

از ایً كاةهیث ُای ىِو، كاةهیث ةازاریاةی ىی ةاقغ. كاةهیث ةازاریاةی  ویژگی ىِو جّمیف کؼد کَ ىّزب ةؼجؼی قؼکث و ؿازىان ىی قّد. یکی

از اُيیث  اةؽار ىٍاؿتی زِث دؿحیاةی قؼکث ُا ةَ ؾيهکؼد ةازار ةِحؼ ىی ةاقغ. ةٍاةؼایً درك چگٌّگی جأدیؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی ةؼ ؾيهکؼد ةازار

 (.2010، 9ٌاثةـیاری ةؼظّردار اؿث)

( ٌكان دادٌغ کَ در 1999و ُيکاران ) 10اةی ةؼ ؾيهکؼد قؼکث ُيؼاه ةا ویژگی ُای ظّد قؼکث جغییؼ ىی کٍغ. دوجاادؼ كاةهیث ُای ةازاری

ر ىعهّب ةیً ؿَ ىؤنفَ كاةهیث ُای ةازاریاةی، كاةهیث ُای جضلیق و جّؿؿَ و كاةهیث ُای ؾيهیاجی کَ در ةازارُای ةا جکٍّنّژی ةاال ىٍسؼ ةَ ٌحای

( ٌیؽ ةیان کؼدٌغ کَ كاةهیث ةؼٌاىَ ریؽی 2005زاریاةی ةیكحؼیً ادؼ را ةؼ روی ؾيهکؼد قؼکث دارد. ورُایؾ و ىّرگان )ىی قٌّغ، كاةهیث ُای ةا

 ةازار و كاةهیث ُای ةازاریاةی ادؼ ىذتحی ةؼ ؾيهکؼد کـب و کار دارٌغ. 

ان را در ارجتاط ةا ارائَ ىضنّل یا ظغىات و ةَ كاةهیث ُای ةازاریاةی ایً اىکان را ةؼای قؼکث فؼاُو ىی کٍغ جا ٌیازُای ةازار و ىكحؼی

ؼای ظنّص آىیعحَ ةازاریاةی در ٌؼؼ گیؼد و ةؼآورده ؿازد و ایً ةَ ىؿٍای ةازارگؼا ةّدن و جّزَ ةَ ظّاؿحَ ُای ةازار اؿث. ظهق ارزش ةؼجؼ ة

رؿیغن قؼکث ةَ ایً ُغف ةاقغ. ةازارگؼایی ةَ  ىكحؼیان ىـحهؽم داقحً یک فؼٍُگ ؿازىاٌی ةازارگؼای كّی اؿث کَ ىی جّاٌغ اةؽاری ىؤدؼ در

)ظیؼی و ؾٍّان ىٍتؽ ىؽیث ركاةحی پایغار قٍاظحَ قغه و کيک ىی کٍغ جا ؿازىان ُا ةحّاٌٍغ ةؼای ىكحؼیان ظّد ارزش ةؼجؼ ظهق کٍٍغ

ٌیؽ افؽایف یاةغ. ةـیاری از  . ةٍاةؼایً زای جؿسب ٌیـث کَ ةا افؽایف ةازارگؼایی ىی جّان اٌحؼار داقث کَ ؾيهکؼد قؼکث(1392وردقحی،

ایی ظّد را ىضللان راةعَ ىذتحی ةیً ةازارگؼایی و ؾيهکؼد قؼکث یافحَ اٌغ. ةؼظی از ٌّیـٍغگان ةازاریاةی ٌیؽ ایً اٌغیكَ را کَ اگؼ قؼکحی ةازارگؼ

 (.2010، 11وراواردٌاافؽایف دُغ ؾيهکؼد ةازارش ٌیؽ ةِتّد ظّاُغ یافث را جأییؼ کؼده اٌغ )
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 پصوهشروش 
و ىغیؼان ةازرگاٌی و ةازاریاةی قؼکث  رؤؿا و ىؿاوٌیًىضغود و قاىم  آىاری در ایً پژوُفؼ، جّمیفی ـ پیيایكی ةّده، زاىؿَ جضلیق صاض

ؼ غیگیؼی ٌيٌَّروش در جضلیق صاضؼ ةؼای اٌحعاب ٌيٌَّ، از ةاقغ.  ٌفؼ ىی 247ُا جلؼیتاً  ُای جؿاوٌی در اؿحان ىازٌغران ةّده کَ جؿغاد آن

ةاقغ. ةغیً ىٍؼّر ةَ دنیم ایٍکَ ىيکً اؿث ٌفؼ ىی 150صسو ىّرد ٌیاز ةؼای پژوُف ىكحيم ةؼ  اؿحفاده قغه اؿث. اصحيانی در دؿحؼس

 150ٌاىَ جّزیؽ گؼدیغ کَ در ٌِایث  پؼؿف 200ُا ةَ ظّر کاىم جکيیم ٌكّد و یا ایٍکَ ةؼگكث داده ٌكّد جؿغاد  جؿغادی از پؼؿكٍاىَ

 "قّد. ةعف اوّل ؿّاالت ىؼةّط ةَ  پؼؿكٍاىَ ةَ ؿَ ةعف جلـیو ىی و كاةم اؿحفاده ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفث.ٌاىة کاىم  پؼؿف

ؿؤال( و كـيث ؿّم  5) "جعننی  ةازاریاةی ُای كاةهیث "ؿؤال( و كـيث دوم ؿؤاالت ىؼةّط ةَ  5) "ىضنّل  جّؿؿَ فؼایٍغ پؼاکٍغگی

 "ةازاریاةی  جنيیيات پؼاکٍغگی "ؿؤال( و كـيث چِارم ؿؤاالت ىؼةّط ةَ 5) "ةازاریاةی  ُای ةهیثكا  ىؿياری اقکال "ؿؤاالت ىؼةّط ةَ 

 .اؿث کَ ؿؤاالت جا صغ ىيکً كاةم فِو ةاقغ . در ظؼاصی ایً كـيث ؿؿی گؼدیغهاؿثؿؤال  17در ةؼگیؼٌغة  ةاقغ کَ در ىسيّع ؿؤال( ىی2)

دٍُغة  از جکٍیک جضهیم ؾاىهی جأییغی اؿحفاده قغ کَ ٌحایر آن ٌكان 8.5ٌـعة  LISRELافؽار  ٌاىَ ةا اؿحفاده از ٌؼم ةؼای جأییغ روایی پؼؿف

 ةؼایُا،  ةؼ روی ةعكی از ٌيٌَّ ٌاىَ آزىّن پایایی پؼؿف اؿث. ٌاىَ ةّده ُای ىؼةّط ةَ ىحغیؼُای پؼؿف ىٍاؿب ةّدن ةارُای ؾاىهی کهیة گّیَ

ةاالجؼ  یؼُاىحغ ةقغه ةؼای کهی اٌسام قغ. ىلغار ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىضاؿتٌَيٌَّ  30ةؼ روی  یامه یؼىحغ 4 ظّر زغاگاٌَ ةؼای کمّ ؿؤاالت و ةَ

 ةغؿث آىغه اؿث. 7/0از 

 

 یافته ها
 مذل انذازه گيري پراکنذگی فراینذ توسعه محصولـ 

اؿحاٌغارد و ىؿٍاداری را ٌكان ىی دُغ. ُيان ٌيّدارُایی کَ در ةعف زیؼ آورده ایو ىغل اةؿاد پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل در صانث 

 ظّر کَ ایً ٌيّدارُا ٌكان ىی دُغ، ؾضّیث کهیَ ؾّاىم ةؼرؿی قغه در ایً ىحغیؼ جاییغ قغه اؿث.

 

 
 مذل انذازه گيري ابعاد پراکنذگی فراینذ توسعه محصول با استفاده ار تحليل عاملی در حالت استانذارد(.1شکل)
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 گيري ابعاد پراکنذگی فراینذ توسعه محصول با استفاده ار تحليل عاملی در حالت معنی داريمذل انذازه (.2شکل)

 

 مذل انذازه گيري قابليت هاي بازاریابی تخصصیـ 
ٌيّدارُایی کَ در ةعف زیؼ آورده ایو ىغل اةؿاد كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی در صانث اؿحاٌغارد و ىؿٍاداری را ٌكان ىی دُغ. ُيان 

 َ ایً ٌيّدارُا ٌكان ىی دُغ، ؾضّیث کهیَ ؾّاىم ةؼرؿی قغه در ایً ىحغیؼ جاییغ قغه اؿث.ظّر ک

 

 
 مذل انذازه گيري ابعاد قابليت هاي بازاریابی تخصصی با استفاده ار تحليل عاملی در حالت استانذارد(.3شکل)
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 ار تحليل عاملی در حالت معنی داريمذل انذازه گيري ابعاد قابليت هاي بازاریابی تخصصی با استفاده (.4شکل)

 

 مذل انذازه گيري اشکال معماري قابليت هاي بازاریابیـ 

ٌيّدارُایی کَ در ةعف زیؼ آورده ایو ىغل اةؿاد اقکال ىؿياری كاةهیث ُای ةازاریاةی در صانث اؿحاٌغارد و ىؿٍاداری را ٌكان ىی دُغ. 

 یَ ؾّاىم ةؼرؿی قغه در ایً ىحغیؼ جاییغ قغه اؿث.ُيان ظّر کَ ایً ٌيّدارُا ٌكان ىی دُغ، ؾضّیث که

 

 
 مذل انذازه گيري ابعاد اشکال معماري قابليت هاي بازاریابی با استفاده ار تحليل عاملی در حالت استانذارد(.5شکل)
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 معنی داريمذل انذازه گيري ابعاد اشکال معماري قابليت هاي بازاریابی با استفاده ار تحليل عاملی در حالت (. 6شکل)

 

 پراکنذگی تصميمات بازاریابیمذل انذازه گيري ـ 
در صانث اؿحاٌغارد و ىؿٍاداری را ٌكان ىی دُغ. ُيان ظّر  ةازاریاةی جنيیيات پؼاکٍغگیٌيّدارُایی کَ در ةعف زیؼ آورده ایو ىغل اةؿاد 

 کَ ایً ٌيّدارُا ٌكان ىی دُغ، ؾضّیث کهیَ ؾّاىم ةؼرؿی قغه در ایً ىحغیؼ جاییغ قغه اؿث.

 

 
 با استفاده ار تحليل عاملی در حالت استانذارد بازاریابی تصميمات پراکنذگیمذل انذازه گيري ابعاد (. 7شکل)

 

 
 با استفاده ار تحليل عاملی در حالت معنی داري بازاریابی تصميمات پراکنذگیمذل انذازه گيري ابعاد (. 8شکل)
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 نتایج برازش مذل
 ؾٍّان آىاری قاظل ؾٍّان فارؿی قاظل ىلغار كتّل ىّرد داىٍة ٌحیسة آزىّن

3/2 جأییغ ىغل df 
 

84.2/2 df آزادیدو جلـیو ةؼ درزة  ظی df/2 Chi Square divided 

to degree of freedom 

 ؿعش ىؿٍاداری 05.0P 02781.0P جأییغ ىغل
P-value  (Significance 

Level) 

 0.09RMSEA 0.039RMSEA جأییغ ىغل
ىسػور ىیاٌگیً ظعای 

 جلؼیب
RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) 

 0.09RMR 0.024RMR جأییغ ىغل
 ىلادیؼ ةاكی ىیاٌگیً ىسػور

 ىاٌغه

RMR (Root Mean Square 

Residual) 

 CFI (Comparative Fit Index) جعتیلی ٌکّیی قاظل 9.0CFI 92.0CFI جأییغ ىغل

 IFI (Incremental Fit Index) جغریسی ٌکّیی قاظل 9.0IFI 93.0IFI جأییغ ىغل

 NFI (Normed Fit Index) ةٍِسار ٌکّیی قاظل 9.0NFI 95.0NFI جأییغ ىغل
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 گيري بحث و نتيجه
اول پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ پؼاکٍغگی جنيیيات ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل در فؼضیَ .1

( ىی ةاقغ و چّن ایً ىلغار 7.70ةؼاةؼ) داری ىـیؼ ىاةیً دو ىحغیؼ غ دارد کَ جسؽیَ جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی دُغ؛ ؾغد ىؿٍییزغ

ةَ دؿث آىغه ىذتث ىی ةاقغ ایً ادؼ  اؿحاٌغارد. از ظؼفی چّن ؾغد ایً فؼضیَ ىّرد جاییغ كؼار ىی گیؼدةاقغ، از ایً رو  ىی 1.96ةؽرگحؼ از 

 ىـحلیو ىی ةاقغ.

در فؼضیَ دوم پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ پؼاکٍغگی جنيیيات ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی دارد .2

( ىی ةاقغ و چّن ایً ىلغار کّچکحؼ از 1.33ةؼاةؼ) جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی دُغ؛ ؾغد ىؿٍی داری ىـیؼ ىاةیً دو ىحغیؼ کَ جسؽیَ

 ایً فؼضیَ رد ىی قّد.ىی ةاقغ، از ایً رو  1.96

ل ىؿياری كاةهیث ُای ةازاریاةی در فؼضیَ ؿّم پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ پؼاکٍغگی جنيیيات ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ اقکا.3

ةاقغ و چّن ایً ىلغار ةؽرگحؼ از  ( ىی2.22ةؼاةؼ) دارد کَ جسؽیَ جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی دُغ؛ ؾغد ىؿٍی داری ىـیؼ ىاةیً دو ىحغیؼ

ىذتث ىی ةاقغ ایً ادؼ ىـحلیو  ةَ دؿث آىغه اؿحاٌغارد. از ظؼفی چّن ؾغد گیؼد ایً فؼضیَ ىّرد جاییغ كؼار ىیىی ةاقغ، از ایً رو  1.96

 ةاقغ. ىی

غ جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی یدر فؼضیَ چِارم پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل زغ.4

ةاقغ و چّن ایً ىلغار  ( ىی7.71ةؼاةؼ) دُغ؛ ؾغد ىؿٍی داری ىـیؼ ىاةیً دو ىحغیؼ جعننی دارد کَ جسؽیَ جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی

ةاقغ ایً ادؼ  ةَ دؿث آىغه ىذتث ىی اؿحاٌغارد. از ظؼفی چّن ؾغد گیؼد ایً فؼضیَ ىّرد جاییغ كؼار ىیىی ةاقغ، از ایً رو  1.96ةؽرگحؼ از 

 ةاقغ. ىـحلیو ىی

داری ةؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی جعننی  ىؿٍیُای ةازاریاةی جادیؼ ىذتث و  در فؼضیَ پٍسو پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ اقکال ىؿياری كاةهیث.5

( ىی ةاقغ و چّن ایً ىلغار ةؽرگحؼ از 8.74ةؼاةؼ) دُغ؛ ؾغد ىؿٍی داری ىـیؼ ىاةیً دو ىحغیؼ دارد کَ جسؽیَ جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی

َ دؿث آىغه ىذتث ىی ةاقغ ایً ادؼ ىـحلیو ىی ة اؿحاٌغارد. از ظؼفی چّن ؾغد گیؼد ایً فؼضیَ ىّرد جاییغ كؼار ىیىی ةاقغ، از ایً رو  1.96

 ةاقغ.

غ جادیؼ ىذتث و ىؿٍی داری ةؼ اقکال ىؿياری كاةهیث یدر فؼضیَ قكو پژوُف ادؾا قغه ةّد کَ پؼاکٍغگی فؼایٍغ جّؿؿَ ىضنّل زغ.6

( ىی ةاقغ و چّن ایً 6.66ةؼاةؼ) ىحغیؼُای ةازاریاةی دارد کَ جسؽیَ جضهیم آىاری ةیً ایً دو ٌكان ىی دُغ؛ ؾغد ىؿٍی داری ىـیؼ ىاةیً دو 

ةَ دؿث آىغه ىذتث ىی ةاقغ ایً ادؼ  اؿحاٌغارد. از ظؼفی چّن ؾغد ایً فؼضیَ ىّرد جاییغ كؼار ىی گیؼدىی ةاقغ، از ایً رو  1.96ىلغار ةؽرگحؼ از 

 ىـحلیو ىی ةاقغ.

در پژوُكی جضث ؾٍّان ةؼرؿی جادیؼ كاةهیث ُای ةازاریاةی ةؼ 1394در ىلایـَ جضلیق صاضؼ ةا جضلیق صـیً زاده و ُيکاران کَ در ؿال 

 صؾ گؼی و قکم گیؼی اؿحؼاجژی ظالق و ةَ ىّكؽ ةازاریاةی)ىّرد ىعانؿَ مادرکٍٍغگان کاقی و ؿؼاىیک( را ارائَ ٌيّدٌغ. ٌحایر ىضللیً ٌكان

ُای ةازاریاةی، جادیؼ كاةهیث فؼوش، داقتّرد ةازاریاةی، كاةهیث جّزیؽ و كاةهیث  مٍؿث مادرکٍٍغگان کاقی و ؿؼاىیک، از ةیً كاةهیثداد کَ در 

 پؼاکٍغگیقّد کَ جضلیق صاضؼ ٌیؽ ةَ ایً ٌحیسَ دؿث یافحَ اؿث و داةث کؼده اؿث کَ  پژوُف ُای ةازار ةؼ افؽایف صؾ گؼی جاییغ ىی

 دارد اىا پؼاکٍغگی ةازاریاةی ُای كاةهیث ىؿياری و اقکال  زغیغ ىضنّل جّؿؿَ فؼایٍغ پؼاکٍغگی ةؼ داری ىؿٍی و ىذتث جادیؼ یةازاریاة جنيیيات

ٌغارد نػا در ٌِایث ٌحایر ایً دو جضلیق در یک راؿحا و ىکيم  جعننی ةازاریاةی ُای كاةهیث ةؼ داری ىؿٍی و ىذتث جادیؼ ةازاریاةی جنيیيات

 .قغیکغیگؼ ىی ةا

 در ةا ؾيهکؼد ةؼ جيایؽ و جيؼکؽ ُای اؿحؼاجژی جادیؼ ةَ ةؼرؿی 1393در ىلایـَ جضلیق صاضؼ ةا جضلیق صغادیان و ُيکاران کَ در ؿال 

 و ىذتث راةعَ دادٌغ کَ ٌكان جکٍّنّژی پؼداظحَ اٌغ ایً اؿث کَ ىضللیً در ٌحایر ُای كاةهیث و ةازاریاةی كاةهیث ُای واؿط ٌلف گؼفحً ٌؼؼ

 ةؼ ؾيهکؼد جکٍّنّژی ُای كاةهیث و ةازاریاةی ُای كاةهیث واؿط ٌلف گؼفحً ٌؼؼ در ةا جيایؽ اؿحؼاجژی و جيؼکؽ اؿحؼاجژی ةیً جأدیؼ داری ىؿٍی

 فؼایٍغ پؼاکٍغگی ةؼ داری ىؿٍی و ىذتث جادیؼ ةازاریاةی جنيیيات دارد کَ ٌحایر فؼضیَ اول جضلیق ٌیؽ ٌكان دٍُغه ایً اؿث کَ پؼاکٍغگی وزّد

دارد کَ اگؼ جّؿؿَ ىضنّل زغیغ را کَ یک اؿحؼاجژی ةازاریاةی و ركاةحی اؿث در ٌؼؼ ةگیؼیو ایً دو جضلیق ٌحایر یکـاٌی  زغیغ ىضنّل جّؿؿَ

 ُا را ىکيم یکغیگؼ داٌـث. جّان ایً دو جضلیق را ُيؼاؿحا و ٌحایر آن دٍُغ کَ ىی را ٌكان ىی

ُای ٌّآوری و ةازاریاةی ةؼ ؾيهکؼد  ٌلف كاةهیثةَ ةؼرؿی 1393و ُيکاران کَ در ؿال  در ىلایـَ جضلیق صاضؼ ةا جضلیق ٌژادی

 اؿحان در واكؽ ىحّؿط و کّچک ؿازىان 100 پژوُف ظّد پؼداظحَ اٌغ ةایغ ةیان ٌيّد کَ ىضللیً در ُای مٍؿحی کّچک و ىحّؿط قؼکث
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 ؾيهکؼد ةا داری ىؿٍی و ىذتث ظّر ةَ ةازاریاةی كاةهیث و ٌّآوری كاةهیث کَ ددار ىی ةیان آىغه ةغؿث ٌحایر دادٌغ کَ كؼار ىعانؿَ ىّرد ىؼکؽی را

 یاری ةؼجؼ ؾيهکؼد ةَ ؿازىان دؿحیاةی ةؼای ؿیٍؼزی ایساد ةَ یکغیگؼ ةا جؿاىم در كاةهیحِا ایً دیگؼ ؿّی از و ُـحٍغ ىؼجتط ؿازىان

ةاقغ نػا ةا جّزَ ةَ ایٍکَ جأدیؼ کهیَ ىحغیؼُا ةؼ روی یکغیگؼ ٌیؽ ؿٍسیغه  ىی رؿاٌٍغکَ ایً ٌحایر ةا ٌحایر جضلیق صاضؼ ٌـتحاً ُيـّ و ُيؼاؿحا ىی

 قغه اؿث و جأدیؼ ىذتث ایً ىحغیؼُا ٌیؽ ةَ ادتات رؿغه نػا ایً جأدیؼات ىحلاةم ٌیؽ در جضلیق صاضؼ داةث قغه اؿث.

ُای کـب و کار، كاةهیث ُای  ةیً اؿحؼاجژی ةَ ةؼرؿی راةعَ 2013 کَ در ؿال و ُيکاران ؾیورُادر ىلایـَ جضلیق صاضؼ ةا جضلیق 

 ریمٍؿث و در چٍغ مٍؿث( اٌسام قغ کَ ٌحا کی)در  زغاگاٌَ ىعانؿَ دو درایً جضلیق  ةازاریاةی و ؾيهکؼد قؼکث پؼداظحَ اٌغ ةایغ ةیان ٌيّد کَ

ةازار(،  -و كهيؼو ىضنّل ٍَیُؽ رُتؼی ؽ،یکـب و کار )جيا کیةازار واصغ اؿحؼاجژ -اؿحؼاجژی ىضنّل ًیة داری و ىؿٍ ىذتث رواةط یةعّر که

آن  ةغٌتال ةازار و ی( و ؾيهکؼد واصغ کـب و کار )ادؼةعكٍِایا بیجؼک ًیُيچٍ قغه،ی جعنن ىؿياری و ُای ثی)كاةه یاةیةازار ُای ثیكاةه

 جنيیيات کَ ٌحایر فؼضیَ اول و قكو جضلیق ٌیؽ ٌكان دٍُغه ایً اؿث کَ پؼاکٍغگی كؼار داد غیی( را ىّرد جأکـانَیٌلغی ىّرد ٌؼؼ  انیزؼ

 ىذتث جادیؼ زغیغ ىضنّل جّؿؿَ فؼایٍغ دارد و ُيچٍیً پؼاکٍغگی زغیغ ىضنّل جّؿؿَ فؼایٍغ پؼاکٍغگی ةؼ داری ىؿٍی و ىذتث جادیؼ ةازاریاةی

کَ اگؼ جّؿؿَ ىضنّل زغیغ را کَ یک اؿحؼاجژی ةازاریاةی و ركاةحی اؿث در ٌؼؼ دارد  ةازاریاةی ُای كاةهیث ىؿياری اقکال ةؼ داری ىؿٍی و

 ُا را ىکيم یکغیگؼ داٌـث. جّان ایً دو جضلیق را ُيؼاؿحا و ٌحایر آن دٍُغ کَ ىی ةگیؼیو ایً دو جضلیق ٌحایر یکـاٌی را ٌكان ىی

ةؼرؿی راةعَ ةیً اؿحؼاجژی ُای ركاةحی و كاةهیث ُای ةازاریاةی ةَ  2012 کَ در ؿال ّرییؿّنتؼگ و ددر ىلایـَ جضلیق صاضؼ ةا جضلیق 

ةا ؾيهکؼد قؼکث پؼداظحَ اٌغ ةایغ ةیان ٌيّد کَ ایكان در ایً جضلیق از اؿحؼاجژی ُای ركاةحی پّرجؼ ةَ ىٍؼّر ؿٍسف جّان ركاةحی قؼکث 

 قیاز ظؼ ویؼىـحلیو غ ویةعّر ىـحل ٍَیجيؼکؽ و رُتؼی ُؽ ؽ،یاجي پّرجؼ قاىم یٌكان داد کَ اؿحؼاجژیِای ؾيّى اؿحفاده کؼده اٌغ. ٌحایر جضلیق

 فؼایٍغ کَ ٌحایر فؼضیَ قكو جضلیق ٌیؽ ٌكان دٍُغه ایً اؿث کَ پؼاکٍغگی گػارٌغی ى ؼیةؼ ؾيهکؼد قؼکث جأد یانيهه ًیة یاةیةازار اؿحؼاجژیِای

دارد کَ اگؼ جّؿؿَ ىضنّل زغیغ را کَ یک اؿحؼاجژی  ازاریاةیة ُای كاةهیث ىؿياری اقکال ةؼ داری ىؿٍی و ىذتث جادیؼ زغیغ ىضنّل جّؿؿَ

ُا را ىکيم یکغیگؼ  جّان ایً دو جضلیق را ُيؼاؿحا و ٌحایر آن دٍُغ کَ ىی ةازاریاةی اؿث در ٌؼؼ ةگیؼیو ایً دو جضلیق ٌحایر یکـاٌی را ٌكان ىی

 .ُای ركاةحی پّرجؼ اؿث داٌـث زیؼا اؿحؼاجژی جّؿؿَ ىضنّل ىکيم اؿحؼاجژی
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