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چکیده
ٞذف اص ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿذ .دس ایٗ پظٞٚؾ اػتشاتظیٞبی ثبصاسیبثی اص دٚ
دیذٌبٛٔ ٜسد ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘ ذ .دیذٌب ٜإٞ َٚبٖ ٔذیشیت آٔیخت ٝثبصاسیبثی (ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی) اػت .ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی ث ٝفٛٙاٖ یه ٍ٘ شؽ وٛت بٜ
ٔذت و ٝفمظ سٚی ٔقبٔالت فقّی تٕشوض داسد ،تقشیف ٔیؿ ٛد .دی ذٌب ٜد ،ْٚثبصاسی بثی ساثغٙٔٝذ ٔیثبؿذ وٞ ٝذفؾ تٕشوض ثش ٔـتشیبٖ وّیذی ٔیثبؿذ ٚ
تأویذ ثش ٍ٘شؿی ثّٙذ ٔذت داسد .پظٞٚؾ حبضش ثش ٔجٙبی ٞذف ،وبسثشدی  ٚثش ٔجٙبی سٚؽ ،تٛكیفی اص ٘ٛؿ پیٕبیـی اػت .اص سٚؽ ػشؿٕبسی ثشای ا٘تخبة
خبٔق ٝآٔبسی (فشٚؿٙذٌبٖ ٔ ٚـتشیبٖ وّیذی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)  ٚثشای آصٔ ٖٛفشضیٞٝب اص تحّیُ سٌشػی ٖٛخٟت ثشسػی تأثیش ٔتغیش ٔؼتمُ ثش ٔتغیش
ٚاثؼت ٝاص عشیك ٘شْ افضاس  SPSSاػتفبد ٜؿذ٘ .تبیح ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد و ٝاص ٔیبٖ فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ اص دیذٌب ٜفشٚؿ ٙذٌبٖ ػ  ٝفبٔ ُ
داساییٞبی استجبعی فشٚؿٙذ ،ٜفذْ سضبیت ،پی٘ٛذٞبی اختٕبفی /ؿخلی ثش ٌشایؾ استجبعی خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜتأثیش داس٘ذ  ٚاص دیذٌب ٜخشیذاساٖ ف ال ٜٚث ش
فٛأُ فٛق ،داسایی ٞبی استجبعی خشیذاس  ٚفذْ ٘ٛآٚسی فشٚؿٙذ٘ ٜیض ثش ٌشایؾ استجبعی خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜتأثیش داس٘ذ.
واژههای کلیدی :ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی ،ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذٌ ،شایؾ استجبعیٔ ،ـتشیبٖ وّیذی
 -1مقدمٍ

ؿذ ٜاػت تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاث ظ وبٔ ُ ث یٗ
خشیذاس -فشٚؿ ٙذ ٜدس ؿشوت ث ٗ ٕٟدیضَ ث شسػی ؿ ٛد .دس صی ش ث ٝ
ثشخی اص پظٞٚؾٞبی ا٘د بْ ؿ ذ ٜدس صٔی ٝٙثبصاسی بثی ساثغ  ٙٔٝذ اؿ بسٜ
ٔیؿٛد:
پ ظٞٚـی تحت فٛٙاٖ "ثشسػ ی ٘م ؾ  ٚخبیٍ ب ٜفٛأ ُ ٔ ؤثش ثبصاسی بثی
ساثغٙٔٝذ ثش سضبیت ٔـتشیبٖ وّیذی" تٛػظ خٛاد فجبػی دس ػبَ 1381
ا٘دبْ ؿذ .ایٗ پظٞٚؾ ث ٝد٘جبَ ؿٙبػبیی فٛأُ ٔؤثش ثبصاسیبثی ساثغ ٙٔٝذ
ثش سضبیت ٔـتشیبٖ وّیذی ثب٘ه ّٔت اػتبٖ تٟشاٖ ٔیثبؿذ .ایٗ فٛأُ ثٝ
چٟبس دػت ٝعجمٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ:
اِف) فقبِیتٞبی اختٕبفی
ة) فقبِیتٞبی فشٚؽ
ج) تجبدَ اعالفبت
د) ٘ؾبست ثش ساثغٝ
دس ایٗ پ ظٞٚؾٔ ،حمك ث ٝای ٗ ٘تید  ٝسػی ذ و  ٝفٛأ ُ ثبصاسی بثی
ساثغٙٔٝذ -فقبِیتٞبی اختٕبفی ،فقبِیتٞبی ف شٚؽ ،تج بدَ اعالف بت ٚ
٘ؾبست ثش سٚاثظ -دس ساثغ ٝسضبیتثخؾ ٔـتشیبٖ وّی ذی ث ب ثب٘ ه ّٔ ت
٘مؾ اػبػی ایفب ٔیوٙذ[.]2

ؿٛاٞذ د ٚد ٝٞاخیش حبوی اص تالؽٞبی تحمیم بتی اػ ت و  ٝػ بختبسی
ادثی دس حٕبیت اص ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ثٚٝخٛد آٚسد ٜاػت .فال ٜٚث ش ای ٗ،
یبفتٞٝبی اخیش ،ثقضی اص فشضیبت اػبػی تئٛسی ثبصاسیبثی ساثغٝای سا ٔٛسد
تشدیذ ل شاس ٔ ید ٙٞذ .دس حمیم ت ،ثقض ی اص ٔحمم بٖ دسیبفت ٝا٘ ذ و ٝ
اػتشاتظیٞبی ٔقبّٔٔ ٝحٛس ٕٔىٗ اػت ثشای ثقض ی اص ؿ شوت ٞب داسای
ػٛدٔٙذی ثیـتشی ثبؿٙذ .اص آٖخب وٙٔ ٝبثـ ػبصٔبٖ ٔحذٚد اػت ،تٕشوض
ثش تٕبْ ٔـتشیبٖ ثشای ػ بصٔبٖ أى بٖپ زیش ٕ٘ یثبؿ ذ ِ ،زا ؿ ٙبخت ٚ
اِٛٚیتثٙذی ٔـتشیبٖ وّیذی ،أش ثؼیبس ٔ ٕٟی ث  ٝؿ ٕبس ٔ یآی ذ .ای ٗ
ٔٛضٛؿ ،ثیـتش ثشای ثبصاسٞبی كٙقتی ٔٔ ٟٓیثبؿذ و ٝاوثشی ت ٔـ تشیبٖ
داسای ٌ شایؾ ساثغٝای ٔیثبؿٙذٞ .ذف ٔب وـف إٞیت اػ تشاتظی ٞبی
ساثغٝای دس ثشاثش ٔقبٔالتی دس حٛص ٜتقبٔالت وبُٔ ثیٗ خشیذاس -فشٚؿٙذٜ
دس ثبصاسٞبی كٙقتی ٔیثبؿذ .تحمیمبت ٔٛخٛد ثیبٖ ٔیوٙذ و٘ ٝخؼتیٗ
استجبعبت خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ٜراتبً ٔقبٔالتی ٔ یث بؿٙذ  ٚث ب اف ضای ؾ
خٟتٌیشی ساثغٝای د٘جبَ ٔیؿ٘ٛذ .ث  ٞ ٝش ح بَ دس ع ٛن٘ی ٔ ذت ث ب
استجبعبت وبُٔ ،ثقضی اص استجبعبت خشیذاس -فشٚؿٙذ٘ ٜـبٖ دٙٞذٞ ٜش دٚ
ٌشایؾٞبی ٔقبٔالتی  ٚساثغٝای ٔیثبؿٙذ .اص ایٗس ٚدس ایٗ پ ظٞٚؾ ػقی
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ػیذ وبٔشاٖ ٘ٛسثخؾ ٕٞ ٚىبساٖ /ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ( ٜغبِقٛٔ ٝسدی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)

آس ٖٚؿشٔب 3دس ػبَ  2006پظٞٚـی تح ت فٛ ٙاٖ "فٛأ ُ ٔٛفمی ت دس
ٔـتشیبٖ وّی ذی" ا٘د بْ داد .دس ای ٗ تحمی ك اص ٔتغیش ٞبی ٔؼ تمُ
روش ؿذ ٜدس ٔمبِۀ پیالی  ٚؿشٔب 4دس ػبَ  2003تحت فٛٙاٖ "دس سٚاث ظ
وبُٔ چشا ٌشایؾ ساثغٝای تجذیُ ثٌ ٝشایؾ ٔقبٔالتی ٔیؿٛد؟" اػ تفبدٜ
وشد .وٕٞ ٝبٖ فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ سا دس ٔٛسد فٛأُ ٔؤثش ثش
ٔٛفمیت دس دس ٖٚؿشوتٞب خٟت اػتشاتظیٞبی ثٝوبس ٌشفت ٝؿ ذ ٜث شای
ٔـتشیبٖ وّیذی ثیبٖ ٔیوٙذ .دس ایٗ تحمی ك اص ٔـ تشیبٖ وّی ذی ی ه
ؿشوت ٔـبٚسٜای دادٜٞب خٕـآٚسی ؿذ ٜاػت٘ .تید ٝایٗو ٝداسای ی ٞبی
استجبعی فشٚؿٙذٛٔ ٜفمی ت اػ تشاتظی ٞبی ث ٝوبسٌشفت  ٝؿ ذ ٜدس ٔ ٛسد
ٔـتشیبٖ وّیذی سا افضایؾ ٔیدٙٞذ٘ .بسضبیتی خشیذاساٖ ٔٛخ ت و بٞؾ
ٔٛفمیت ثش٘بٔ ٞ ٝبی ٔ شتجظ ث ب ٔـ تشیبٖ وّی ذی  ٚاف ضایؾ پی ٘ٛذٞبی
ؿخلی /اختٕبفی ٔٛخت اف ضایؾ ٔٛفمی ت ای ٗ ثش٘بٔ  ٞٝب ٔ یؿ ٘ٛذ ٚ
تغییشات ٔحیغی ثب ٔٛفمیت اػتشاتظی ٞبی ٔ شتجظ ث ب ٔـ تشیبٖ وّی ذی
استجبط ٔٙفی داس٘ذ[.]15

پ ظٞٚؾ دیٍ شی دس ػ بَ  1386تٛػ ظ ٔقل  ٝٔٛػ فیب٘یبٖ ث ب فٛ ٙاٖ
"ؿٙبػ بیی ٔٛا٘ ـ ٔ ٚح ذٚدیت ٞبی اخ شای ثبصاسی بثی ساثغ  ٙٔٝذ دس
ؿشوتٞبی ثیٕ ٝدِٚتی دس ایشاٖ" ا٘دبْ ؿذ و  ٝدٚاصد ٜفبٔ ُ ؿٙبػ بیی
ؿذ و ٝاص ٟٔٓتشیٗ تب ضقیفتشیٗ فبُٔ فجبستٙذ اص :ض قف دس اعالف بت ٚ
استجبعبت ،وٕجٛد تخلق یب تٛا٘بیی وبسوٙبٖ ،فذْ وفبیت ٘ؾبْ ٘ؾبست ث ش
ساثغ٘ ،ٝبتٛا٘ی دس ٔذیشیت ػتبد ،لبثُ افتٕبد ٘جٛدٖ خذٔبت ،ثی اٍ٘یضٌ ی
وبسوٙبٖ ،تٕشوض دس تلٕیٌٓی شی ،ف ذْ وفبی ت فقبِی ت ٞبی اختٕ بفی،
سػٕیت ػبصٔب٘ی ،پیچیذٌی ػبصٔب٘یٛٔ ،ا٘ـ ٔشتجظ ث ب ٔـ تشیبٖ  ٚسلج ب،
٘بتٛا٘ی دس ٔذیشیت ٕ٘بیٙذٌبٖ[.]1
1
دس ػبَ  1990پظٞٚـی تٛػظ خبٖ ٞ ٚیذ ٜثب فٛٙاٖ "اتحبد  ٚپیٕبٖ دس
خشی ذ ك ٙقتی :فٛأ ُ تقی یٗ و ٙٙذٕٞ ٜى بسی ٔـ تشن دس استجبع بت
خشیذاس -فشٚؿٙذ "ٜا٘دبْ ؿذ و ٝدس آٖ ثیبٖ ٔیوٙٙذ ،س٘ٚذ اخیش ثبصاسٞبی
كٙقتی ٘ـبٌٖش ایٗ أش ٔیثبؿذ و ٝخشیذاساٖ  ٚفشٚؿ ٙذٌبٖ اص ٔج بدنت
ٔقبّٔٔ ٝحٛس ث ٝػٕت ٔقبٔالت ساثغٔ ٝحٛس  ٚسٚاثظ ٘ضدی هت ش پی ؾ
ٔیس٘ٚذ .آٖٞب یه ٔذَ ٘ؾشی اص سٚاثظ خشیذاساٖ -فشٚؿٙذٌبٖ كٙقتی سا
تشػیٓ وشد٘ذ و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذٕٞ ،ىبسی ٔـتشن ٟٔٓتشیٗ فبُٔ ٘ضدیىی
ثیٗ آٖ دٌ ٚشٔ ٜٚیثبؿذ .ثب تٛخ ٝث ٝتدضی ٚ ٝتحّیُ ٞضیٞٝٙبی ٔقبٔالتی،
تٛػق ٝسٚاثظ ثب فشٚؿٙذٌبٖ ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝاػ ت٘ .تید ٌٝی شی وّ ی اص
فشضیبت ایٗ پظٞٚؾ فجبست اػت اص ایٗو ٝاستجبعبت ٘ضدیه دس پبػخ ث ٝ
٘یبص حٕبیت اص ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی ٔ ٚغبثمت پی ذاوشدٖ ث ب
ؿشایظ فذْ لغقیت ،پذیذاس ٔیؿ٘ٛذ[.]11

 -2بیان مسألٍ

دس ایٗ پظٞٚؾ ٔحمك تالؽ ٔیوٙذ تب ث ٝایٗ ػؤاَ پبػخ دٞذ و :ٝت أثیش
فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ ثیٗ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذٜ
دس ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ چٍ ٝ٘ٛاػت؟
ٔحممبٖ ثیٗ ٔجبدنت ٌؼؼت ٚ ٝساثغٝای ،تٕبیض لبیُ ٔیؿ ٘ٛذٔ .ج بدنت
ساثغٝای ث  ٝفٛ ٙاٖ ٔمذٔ ٝای ث شای ٔجبدِ  ٔ ٝیثبؿ ٙذ  ٚا٘تؾ بس ث شای
ٕٞىبسیٞبی آتی ،خبیی و  ٝث یٗ ٌ ش ٜٞٚب سٚاث ظ پیچی ذ ٜؿخل ی ٚ
سضبیتٔٙذیٞبی غیش التلبدی دس ع َٛصٔبٖ ؿىُ ٔیٌیش٘ذ[ .]14اكَٛ
فشٚؿٙذٌی ثش پبی ٝضشٚست ا٘دبْ ٔقبّٔ ٝاػ تٛاس اػ ت یق ٙی  ٞذف ای ٗ
اك َٛوٕه اػت ث ٝثبصاسیبثبٖ ثشای ا٘دبْ ی ه ٔقبّٔ  ٝف شٚؽ خ بف ث ب
ٔـتشی .أب ٔفٟٔٛی پش إٞیتتش ٚخٛد داسد و ٝثبیذ ٔقبٔالت فشٚؿٙذ ٜثب
ٔـتشیبٖ سا ٞذایت وٙذ .ایٗ ٔف ْٟٛثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ اػت[ .]5ؿشوتٞب
دائٕبً دس خؼتدٛی ساٜٞبیی ٞؼتٙذ و  ٝاستج بطؿ بٖ سا ث ب ٔـ تشی ٞبی
اسصؽٔٙذ خٛد حفؼ وٙٙذ .دس فلش فشا سلبثتی ،ؿشوتٞب ثبیذ ث ش حف ؼ ٚ
ٍٟ٘ذاسی ٔـتشیبٖ فقّی  ٚایدبد ساثغ ٝثّٙذٔذت  ٚػٛدآٚس ثب آٖٞب تأوی ذ
ٕ٘بیٙذ .دیذٌب ٜاكّی حفؼ ٔـتشیبٖ ایٗ اػت و ٝث  ٝك ٛست پیٛػ ت ٝث ب
فشض ٝاسصؽ ثشتش ثٔ ٝـتشی ،سضبیت ٚی تأٔیٗ ؿٛد .ثبصاسیبثی ساثغ  ٙٔٝذ
ٔؼتّضْ ایدبد ،حفؼ ،استمبء  ٚدس كٛست ضشٚست خبتٕ ٝاستجبط ثب ٔـتشیبٖ
اػت ،ث ٝعٛسی و ٝاٞذاف ٞش د ٚعشف دسٌیش دس ساثغ ٝتأٔیٗ ؿٛد ٞ .ذف
اص ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ،ثٟجٛد ٔذا ْٚػٛدآٚسی ؿشوتٞب اػت ،و ٝاص عشی ك
تغییش دس ٍ٘شؽ ثبصاسیبثی ،اص ثبصاسیبثی ٔجتٙی ثش ٔقبّٔ( ٝو ٝكشفبً ثش خ زة
ٔـتشی خذیذ تأویذ داسد) ث ٝثبصاسیبثی ٔجتٙی ثش حفؼ ٔـتشی (اص عشی ك
استجبعبت ثّٙذٔذت) ٔیپشداصد[ٛٔ .]1ضٛؿ ثحث ٔب ثشسػی ف ٛأّی اػ ت
و ٝثش ٌشایؾ ساثغ ٝای دس ثشاث ش ٔق بٔالتی تأثیشٌ زاس اػ ت .ای ٗ فٛأ ُ
فجبستٙذ اص :داسای ی ٞبی ساثغ ٝای فشٚؿ ٙذ ،ٜػ شٔبی ٌٝزاسی ٞبی ٚی ظٜ
ٔقبٔالتی تٛػظ خشیذاس (داسای ی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس) ،ویفی ت دیٍ ش

والسٕٞ ٚ ٚىبساٖ 2پظٞٚـی سا دس ػبَ  2005ث ب فٛ ٙاٖ "اػ تشاتظی ٞبی
ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ :صٔب٘یو ٝخشیذاس  ٚفشٚؿٙذ ٜاػتشاتظیٞبی ٔختّف ی سا
ثشای فّٕىشد ثٟتش د٘جبَ ٔیوٙٙذ" ا٘د بْ داد٘ ذ و  ٝآٖ ٞب ٔٓ ٟت شیٗ
ٔؤِفٞٝبی یه ساثغ ٝثّٙذٔذت سا افتٕبد ،ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی
 ٚسفتبسٞبی ٔـبسوتی و ٝثٕٞ ٝى بسی ٔـتشن  ٚا٘قغ بفپ زیشی تمؼ یٓ
ٔیؿٛدٔ ،قشفی وشد٘ذ٘ .تبیح ثیبٖ وشد و ٝاعالفبت ثٝدػت آٔذ ٜاص ؿجىٝ
تدبسی تأثیش ٔثجت ثش ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی  ٚا٘قغ بفپ زیشی
خشیذاس  ٚفشٚؿٙذ ٚ ٜاثش غیش ٔؼتمیٓ ث ش ٕٞى بسی ٔـ تشن داسد  ٚای ٗ
اعالفبت ثش افتٕبد اص دیذٌب ٜفشٚؿٙذ ٜتأثیش ٔثجت  ٚاص دیذٌب ٜخشیذاس اث ش
ٔٙفی داسدٕٞ .چٙیٗ دس استجبعبت خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافتٕبد اثش ٔثج ت ث ش
ا٘قغ بفپ زیشی داسد  ٚاث ش غی ش ٔؼ تمیٓ ث ش ٕٞى بسی ٔـ تشن داسد ٚ
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی تأثیش ٔثجت ثش ٕٞىبسی ٔـ تشن داسد ٚ
اص دیذٌب ٜخشیذاس ا٘قغبفپزیشی تأثیش ٔثجت ثش ٕٞىبسی ٔـتشن داسد ،أ ب
اص دیذٌب ٜفشٚؿٙذ ٜایٗ فشضی ٝسد ٔ یؿ ٛد .اص دی ذٌب ٜخشی ذاس ٕٞى بسی
ٔـتشن تأثیش ٔثجت ثش فّٕى شد داسد .أ ب اص دی ذٌب ٜفشٚؿ ٙذٕٞ ،ٜى بسی
ٔـتشن اثش ٔٙفی ثش فّٕىشد داسد  ٚدس ٟ٘بی ت ا٘قغ بفپ زیشی اص دی ذٌبٜ
فشٚؿٙذ ٜتأثیش ٔثجت ثش فّٕىشد داسد  ٚاص دیذٌب ٜخشی ذاس ای ٗ فشض ی ٝسد
ٔیؿٛد [.]9

3-Arun Sharma
4-Pillai & Sharma

1- John & Heide
2- Claro & et al.
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ثبصاسیبثی ٔجتٙی ثش ٔقبّٔ ٝثخـی اص ایذ ٜثضسيتشی اص ثبصاسیبثی ساثغ  ٙٔٝذ
اػت .ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی ،یه اػتشاتظی تدبسی اػت و ٝثش ٘مغ  ٝف شٚؽ
ٔقبٔالت تٕشوض ٔیوٙذ  ٚث ٝحذاوثشػ بصی و بسایی  ٚحد ٓ ف شٚؽ ٞبی
ؿخلی ،ثیـتش اص تٛػق ٝاستجبط ثب خشیذاس تأویذ داسدٌ .شایؾ ٔقبٔالتی ثش
چٟبس فبُٔ ػ ٙتی ثبصاسی بثی (چ ٟبس پ ی) 6و  ٝفجبست ٙذ اصٔ :حل ٛنت،7
لیٕت ،8تٛصیـ ،9تجّیغبت پیـجشدیٔ ،10تٕشوض اػت .دس ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی
ثیـتش تٛخ ٝث ٝفشٚؽ  ٚػٛدآٚسی اص عشیك افضایؾ حدٓ فشٚؽ ٔیثبؿ ذ
 ٚاستجبعبت ٔٛخٛد وٛتبٜٔذت اػت٘ .ؼجت ثٔ ٝـتشی تقٟذ وٕتشی ٚخٛد
داسد  ٚث ٝخذٔبت ثٔ ٝـتشی وٕتش تأویذ ٔیؿٛد [.]10
دس دایشٜإِقبسف ثبصاسیبثی ٚاٖ ٚاتشؿٛت 11ث ٝثشخی اص ٘بسػبییٞبی ٔفْٛ ٟ
ٔذیشیت آٔیخت ٝثبصاسیبثی اؿبس وشد ٜاػت:
 آٔیخت ٝثبصاسیبثی ثش آٖچ ٝو ٝثبصاسیبثی ٔیتٛا٘ذ ث شای ٔـ تشی ا٘د بْ
دٞذ ٔتٕشوض اػت تب ثشخٛد ٔـتشی.
 آٔیخت ٝثبصاسیبثی تٛخ ٝخٛد سا ٔقغٛف ثبصاسی بثی خ بسخی و شد ٚ ٜاص
ثبصاسیبثی داخّی چـٓ پٛؿیذ.ٜ
 آٔیخت ٝثبصاسیبثی اص تقبٔالت ثیٗ ٔتغیشٞبی آٔیخت ٝػخٙی ث ٔ ٝی بٖ
ٕ٘یآٚسد.
 آٔیخت ٝثبصاسیبثی دیذی ٔىب٘یىی ٘ؼجت ث ٝثبصاسٞب داسد.
 آٔیخت ٝثبصاسیبثی ٔجتٙی ثش ٔجبدِٔ ٝقبّٔٝای اػت تب یه ساثغ.]2[ ٝ

فشٚؿٙذٌبٖ ،اف ضایؾ ػ غد دا٘ ؾ خشی ذاس اص فشٚؿ ٙذ ،ٜف ذْ ٘ ٛآٚسی
فشٚؿ ٙذ ،ٜف ذْ سض بیت اص فشٚؿ ٙذ ،ٜپی ٘ٛذٞبی ؿخل ی /اختٕ بفی ٚ
تغییشات ٔحیغی.
 -3مباوی وظزی پژيَص

ث بن سفت ٗ ػغد ا٘تؾبسات ٔـتشیبٖ  ٚا٘تم بَ ل ذست تل ٕیٌٓی شی اص
اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ثٔ ٝـتشیبٖٔ ،یذاٖ سلبثت سا تًٙتش ٕ٘ٛد ٚ ٜثمب سا
ثشای ػبصٔبٖ ٞبی ث ضسي  ٚوٛچ ه دؿ ٛاس ػ بخت ٝاػ ت .پ شداختٗ ث ٝ
ٔـتشیبٖ٘ ،یبصٞب  ٚخٛاػتٞٝبی ایـبٖ ٟٓٔ ٚت ش اص آٖ ی بفتٗ سا ٞی ث شای
پبػخٌٛیی ث ٝآٖٞبٛٔ ،ضٛفبتی ٞؼتٙذ و ٝرٔ ٗٞذیشاٖ ٘ ٚؾشیٝپشداصاٖ سا
ث ٝخٛد ٔقغٛف داؿت ٝاػت .أشٚص ٜپبسادایٓ ٔ ذیشیت آٔی ض ٜثبصاسی بثی دس
حبَ ػؼت ؿذٖ اػت ٍ٘ ٚشؽ خذی ذی پ ب ث  ٝفشض  ٝدا٘ ؾ ثبصاسی بثی
ٔیٌزاسد و ٝثبصاسیبثی سا اص د ٚدیذٌب ٜاكّی ٔٛسد ثشسػ ی ل شاس ٔ ید ٞذ.
دیذٌب ٜإٞ َٚبٖ ٔذیشیت آٔیخت  ٝثبصاسی بثی ث  ٝفٛ ٙاٖ ی ه ٔؼ ئِٛیت
ٚؽیفٝای  ٚػٙتی اػت .ث بصاسی بثی ٔق بٔالتی ث  ٝفٛ ٙاٖ ی ه ٍ٘ شؽ
وٛتبٜٔذت و ٝفمظ سٚی ٔقبٔالت فقّی تٕشوض داسد ،تقشی ف ٔ یؿ ٛد .دس
دیذٌب ٜد ،ْٚثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ٔیثبؿذ وٞ ٝذف ،تٕشوض  ٝ ٕٞخب٘ج  ٝث ش
ٔـتشیبٖ وّیذی دس ػشتبػش ػبصٔبٖ اػت[ .]12ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ٙٞ ،ش
وؼت  ٚوبس أشٚص اػت .ثشای حفؼ ٔـتشیبٖ وّی ذی (ػ ٛدآٚس) ٔٛخ ٛد،
ٟٔبست دس ایدبد استجبط كحید ثب ٔـتشی ضشٚسی اػت .تئ ٛسی ثبصاسی بثی
ثذٚی یب والػیه ،فٕذتبً ث ٝا٘دبْ ٔقبّٔ ٝتٛخ ٝداؿت  ٚث ٝحفؼ ٔـتشیبٖ
إٞیتی ٕ٘ی داد .أب ثب ٌؼتشؽ سلبثت  ٚاؿجبؿ ؿذٖ ثؼ یبسی اص ثبصاس ٞب ٚ
تغییشات پیٛػت ٝدس ٔحیظ  ٚتشویت خٕقیت ،ؿشوت ٞب ث ب ای ٗ ٚالقی ت
سٚثش ٚؿذ٘ذ و ٝأشٚص ٜدیٍش ٔب٘ٙذ ٌزؿت ٝؿشوتٞب ثب یه ٘ؾبْ التل بدی
س ٚثٌ ٝؼتشؽ  ٚثبصاسٞبی دسحبَ سؿذ سٚثش٘ ٚیؼتٙذ .أشٚص ٞ ٜش ٔـ تشی
اسصؽ ٚیظ ٜخٛد سا داسد  ٚایٙه ؿ شوت ٞب ث شای ث  ٝدػ ت آٚسدٖ ػ ٟٓ
ثیـتشی اص ث بصاس ثبثت ی ب س ٚث  ٝو بٞؾ ثبی ذ ٔج بسص ٜو ٙٙذ ،ث ٙبثشایٗ
ٞضیٞٝٙبی خزة ٔـتشیبٖ خذیذ س ٚث ٝافضایؾ ٘ ٟبد ٜاػ ت[ .]1اث شات ٚ
سٚػُ 5ثش ایٗ ث بٚس ثٛد٘ذ و ٝحف ؼ ٔـ تشیبٖ ٔٛخ ٛد ث شای ػ ٛدآٚسی
ثّٙذٔذت حیبتی اػت  ٚدس وب٘ ٖٛتٛخ ٝفّؼف ٝثبصاسی بثی ساثغ  ٙٔٝذ ل شاس
داسد .حفؼ  ٚتمٛیت سٚاثظ ثب ٔـتشیبٖ دس ایدبد  ٚحفؼ ٔضی ت سل بثتی دس
ثبصاس ٘مؾ حؼبػی ایفب ٔیوٙذ.]2[ .

2-3پاراداین بازاریابی رابطههند
دس ٚاو ٙؾ ث  ٝا٘تم بداتی و  ٝث ش ثبصاسی بثی ٔجت ٙی ث ش آٔی ضٚ ٜاسد ؿ ذ،
ٌش٘ٚشٚع 12تقشیفی ثش ساثغ ٝاص ثبصاسیبثی تٙؾیٓ  ٚاسای  ٝداد .ث ٌ ٝفت ٚ ٝی
" ٞذف ثبصاسیبثی ایدبد ،حفؼ  ٚتمٛیت سٚاثظ ثب ٔـتشی اػت ،ث ٝ ٌ٘ٛ ٝای
و ٝاٞذاف ٞش د ٚعشف دسٌیش دس ٔقبّٔ ٝاص عشیك ٔجبدنت ٔتمبثُ  ٚتأٔیٗ
تقٟذات تحمك یبثذ"ٚ .ی پبیٞٝبی اكّی پبسادایٓ ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ سا ث ش
ٔفٟٔٛی لشاس داد و ٝاِٚیٗ ثبس تٛػظ ِئ٘ٛبسد ثشیٔ 13غشح ؿذ و  ٝتٛػ ظ
دیٍش كبحت٘ؾشاٖ ٌؼتشؽ یبفت .دیذٌب ٜثبصاسیبثی ساثغ  ٙٔٝذ ٕٞچ ٙیٗ
ٔش ٖٛٞوشیؼتٛفش ،پبییٙی  ٚثبن٘تیٗ 14اػت و ٝدس ٌؼتشؽ حٛص ٚ ٜلّٕشٚ
ٔجب٘ی تئٛسیه آٖ تالؿی چـٌٓیش داؿتٙذ .دیذٌب ٜآٟ٘ب ٔجتٙی ث ش ٘ى بت
ریُ اػت:
 تأویذ ثش تقبُٔ ثیٗ ٔـتشیبٖ  ٚفشضٝوٙٙذٌبٖ و ٝایدبد ساثغ  ٝسا ث ٝ
خبی ٔقبّٔ ٝدس وب٘ ٖٛتٛخ ٝلشاس ٔیدٞذ (تغبثك ثب ثبصاسٞبی خبسخی).
 دیذٌب ٜثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ثش حذاوثشػبصی اسصؽ ٔبداْاِقٕش ٔـتشیبٖ
 ٚثخؾٞبی خبكی اص ٔـتشیبٖ ٔتٕشوض اػت.
 اػتشاتظیٞبی ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ث ٝتٛػق ٚ ٝتمٛیت سٚاثظ ثب تق ذادی
اص ثبصاسٞبی اكّی  ٚوّیذی ٔقغٛف اػت و ٝف ال ٜٚث ش اید بد سٚاث ظ

 1-3بازاریابی هعاهالتی (سنتی)
اص ِحبػ تبسیخی ،ثبصاسیبثی دس ادثیبت ٘ؾشی چ ٝدس ثبصاسٞبی ٔلشفی  ٚچٝ
دس ثبصاسٞبی كٙقتی ث ٝفٛٙاٖ ٌ شایؾ ٔق بٔالتی دس ٔقبّٔ  ٝف شم ؿ ذٜ
اػت .ثبصاسیبثی ٔقبٔالتی ث ٝفٛٙاٖ یه ٍ٘شؽ وٛتب ٔ ٜذت و  ٝفم ظ سٚی
ٔقبٔالت فقّی تٕشوض داسد ،تقشیف ٔیؿٛد .دس ثبصاسیبثی ٔق بٔالتی تٕشو ض
سٚی فشٚؽ ٚ ٚیظٌیٞبی ٔحل َٛاػت  ٚخذٔت ثٔ ٝـ تشیٚ ،ف بداسی ٚ
تقٟذ ثٔ ٝـتشی إٞیت وٕت شی داسد  ٚویفی ت ت ٟٙب ث ب فّٕی بت تِٛی ذ
استجبط داسد[.]13

6-4Ps
7-Product
8-Pricing
9-Placement
10-Promotion
11- Van Watershoot
12-Gronroos
13 - Leonard Berry
14 - Chirstopher & Payani & Ballantine

5-Abratt & Russell
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ػیذ وبٔشاٖ ٘ٛسثخؾ ٕٞ ٚىبساٖ /ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ( ٜغبِقٛٔ ٝسدی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)

ؿىُ ( )1استجبط ثیٗ ثبصاسیبثی ،اسائ ٝخذٔبت ثٔ ٝـتشی  ٚویفیت سا ٘ـبٖ
ٔیدٞذ.
ایذ ٜویفیت فشاٌیش ،حیغٔ ٝذیشیت ویفیت سا دس ثشاثش تٕ بٔی فّٕىشد ٞب
خٟت استجبط فشاٌیش ثیٗ ؿ شوت ث ب ٔـ تشیبٖ ،ت أٔیٗو ٙٙذٌبٖ  ٚدیٍ ش
ثبصاسٞبی اكّیاؽ ،تٛػقٔ ٝیدٞذ .ثٝو بسٌیشی ٔ ذیشیت ویفی ت فشاٌی ش
ٔٛخت افٕبَ وٙتشَ ثش ٞضیٞٝٙبی ثبصاسیبثی ٔیؿٛد [.]8

لٛی ثب ٔـتشیبٖ  ٚفشضٝوٙٙذٌبٖ ،ثبصاس ٔشاخقبٖ ،ث بصاس تأثیشٌ زاساٖ،
ثبصاسٞبی خزة ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،ثبصاس داخّی (ٕٞى بسی ث ب وبسو ٙبٖ) سا
٘یض دس ثش ٔیٌیشد.
ویفیت اسای ٝخذٔبت ثٔ ٝـتشی  ٚثبصاسیبثی استجبط ٘ضدیىی ثب  ٓٞداس٘ذٞ ،ش
چٙذ و ٝغبِجبً ث ٝعٛس ٔدضا ٔ ذیشیت ٔ یؿ ٘ٛذ ٞ .ذف دی ذٌب ٜثبصاسی بثی
ساثغٙٔٝذ ثشلشاسی ا٘ؼدبْ  ٚیهپ بسچ ٍی وبُٔ ثی ٗ ای ٗ ػ  ٝفٙل ش
ٔیثبؿذ.
باساریابی

کیفیت بایذ اس دیذگاُ هطتزی بطَر
هٌظن بزرسی ٍ کٌتزل ضَد.

کیفیت

سطَح ارایِ خذهت بِ هطتزی بایذ تَسط تحقیقات بز اساس
اًذاسُ گیزی ًیاسّای هطتزی ،عولکزد رقبا ٍ تطخیع ًیاسّای
هختلف باسار ،بزرسی ضَد.

هفَْم هذیزیت کیفیت فزاگیز ّن بایذ بز فزآیٌذّا
ٍ ّن بز کارکٌاى تأثیز گذار باضذ.

ارائِ خذهات
بِ هطتزی

شکل شماره ( :)1ارتباط بین بازاریابی ،ارایه خدمات به مشتری و کیفیت

 3-3هشتریان کلیدی

 1-4-3فاز یک  -هرحله اولیه ارتباط

ٔـتشیبٖ ٕٟٔی ٞؼ تٙذ و  ٝدس ك ذ ث بنیی اص دس آٔ ذ ی ه ؿ شوت ی ب
فشٚؿٙذ ٜاص ٔقبّٔ ٝثب آٖٞب تأٔیٗ ٔیؿٛد  ٚفشٚؿ ٙذٌبٖ ث  ٝآٖ ٞب تٛخ ٝ
ٚیظٜای داس٘ ذ [ .]7ثبصاسی بثی ،دس ث بدی أ ش  ٕٞبٖ  ٙٞش خ زة  ٚحف ؼ
ٔـتشیبٖ ػٛدآٚس اػتٔ ٕٝٞ .ـتشیبٖ ثشای ؿشوت ػٛدآٚس ٘یؼتٙذ .لبفذٜ
 80/20ث ٝایٗ ٔقٙبػت و 20 ٝدسكذ ٔـتشیبٖ خٛة ٕٔىٗ اػت ت ب 80
دسكذ اص ػ ٛدآٚسی ؿشوت سا ت أٔیٗ و ٙٙذِ .ض ٔٚبً ٔـتشی بٖ ث ضسي
تأٔیٗ وٙٙذ ٜلؼٕت فٕذ ٜػٛدآٚسی ؿشوت ٘یؼتٙذ .صیشا آٖٞب دسخٛاػت
وٙٙذ ٜخ ذٔبت لبث ُ ٔالحؾ ٝای ٞؼت ٙذ  ٚدس خشی ذٞبی خ ٛد تٛل ـ
تخفیفٞبی صیبدی ٘یض داس٘ذ .یه ؿشوت ٘جبیذ ث  ٝد٘ج بَ ت أٔیٗ سض بیت
ٔ ٕٝٞـتشیبٖ ثبؿذ ،ثّى ٝثبیذ ٔـتشیبٖ ػٛدآٚس خٛد سا ؿٙبػ بیی ٕ٘بی ذ.
یه ٔـتشی ػٛدآٚس ،ؿخق یب ؿشوتی اػت و ٝدس ع  َٛصٔ بٖ ،خشی بٖ
دسآٔ ذی ثشای ؿشوت ایدبد ٔیو ٙذ و  ٝاص ػ غد لبث ُ لج  َٛخشی بٖ
ٞضیٞٝٙبی ٔشثٛط ث ٝخّت ،فشٚؽ  ٚاسائ ٝخذٔبت ث ٝا ٚو ٝؿشوت ث ٝای ٗ
أش اختلبف داد ،ٜثیـتش اػت [ .]4دس د ٚد ٝٞاخیش تغییشات ی ٚالق ی دس
ٔف ْٟٛاستجبعبت خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاػتٔ .ـتشیبٖ وّی ذی
ث ٝلؼٕتی خذا ٘ـذ٘ی اص ؿشوتٞب تج ذیُ ؿ ذٜا٘ ذ ٔ .ذیشیت ٔـ تشیبٖ
وّیذی دیذٌبٞی ثّٙذ ٔذت دس صٔی ٝٙاستجبع بت خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ٜداسد.
دیذٌبٞی و ٝتأویذ ث ٝایدبد ،تمٛی ت ،حف ؼ  ٍٟ٘ ٚذاسی سٚاث ظ ل ٛی ث ب
ٔـتشیبٖ داسد [.]14

دس ایٗ ٔشحّ ٝا٘تؾبس ٔیسٚد و ٝخشیذاس لجالً تدشث ٝخشیذ اص فشٚؿٙذٛٔ ٜسد
٘ؾش سا داؿت ٝثبؿذ .خشیذاس آغبصوٙٙذ ٜاستجبط  ٚفشٚؿٙذٔ ٜـتبق ث ٝاید بد
ایٗ استجبط ٔیثبؿذ .دس عی ٔشاحُ اثت ذایی استج بط خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ،ٜ
خشیذاس ث ٝفشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای ا٘ذوی داسد  ٚی ب ث ش فى غ ٌ شایؾ
ٔقبٔالتی خشیذاس ثبن اػت.

 2-4-3فاز دو -هرحله ارتباطات در حال رشد
دس ایٗ ٔشحّ ،ٝثیـتش ٔحمم بٖ ث ش ای ٗ ثبٚس٘ ذ و  ٝافتٕ بد  ٚتق ٟذ ث یٗ
خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜدس عی صٔبٖ پیـشفت وشد ٜاػت .ع َٛصٔبٖ ثی بٌٖ ش
ػشٔبیٌٝزاسی دٌ ٚش( ٜٚخشیذاس -فشٚؿٙذ )ٜاػت و ٝث شای اید بد ساثغ ٝ
ؿىُ ٌشفت ٝاػت .دس ٘تید  ٝػ شٔبی ٌٝزاسی د ٌ ٚش ٜٚدس داسای ی ٞبی
ساثغٝای ٔٛخت تمٛیت ٌشایؾ ساثغٝای ٔیؿٛد .صٔب٘ی و ٝع  َٛاستج بط
خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜافضایؾ ٔییبثذ ،خشیذاس ث ٝفشٚؿ ٙذ ٌ ٜشایؾ ساثغ ٝای
ثیـتشی پیذا ٔیوٙذ یب ثشفىغ ٌشایؾ ٔقبٔالتی خشیذاس وبٞؾ ٔییبثذ.

 3-4-3فاز سوم -بلوغ ارتباطات /ارتباطات کاهل

15

ٕٞبٖعٛس و ٝدس ؿىُ (ٔ )2ـبٞذٔ ٜیؿٛد ،ثّٛك استجبعبت ٔٛخت تمٛیت
استجبعبت ٔیؿٛد .ثشای ٔثبَ سیچّٟذ 16دس ػبَ  1996ثیبٖ ٔ یو ٙذ و ٝ
ٔـتشیبٖ ٚفبداس ثؼیبس ػٛدآٚستش اص ٔـتشیبٖ ٔقبٔالتیٔ( 17ـتشیب٘ی و ٝثٝ
15- Mature relationships
16 -Reichheld
17-Transactional customers

 4-3گرایش ارتباطی و طول ارتباط
ؿىُ( )2ػٔ ٝشحّ ٝاستجبعبت سا دس ع َٛصٔبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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ویفیت دیٍش فشٚؿ ٙذٌبٖ :اف شاد اص ِح بػ اك ِٛی ت ب ح ذی ٔتق ٟذ ث ٝ
استج بط ث ب ی ه فشٚؿ ٙذ ٔ ٜیثبؿ ٙذ و  ٝفشٚؿ ٙذٌبٖ دیٍ ش ،ثغ ٛس
ٔٙغم ی خ زاثیت خبك ی ث شای آٖ ٞب ٘ذاؿ ت ٝثبؿ ٙذ .صٔ ب٘یو ٝ
فشٚؿ ٙذٌبٖ خ بیٍضیٗ ٔح ذٚد ٞؼ تٙذ  ٚی ب أى بٖ ٔمبیؼ  ٝآٖ ٞب
ا٘ ذن اػ ت ،خشی ذاس وٕت ش تٕبی ُ ث  ٝت شن ساثغ ٛٔ ٝخ ٛد خٛا ٞذ
داؿ ت .دس ٔح یظ غ ٙی اص اعالف بت ،خشی ذاساٖ ٞضی ٞٝ ٙب  ٚفٛای ذ
تغیی ش فشٚؿ ٙذٌبٖ (خ بیٍضیٗ  ٞب) ثیـ تش خ زاة سا ٔ یػ ٙدٙذ.
صٔ ب٘یو  ٝخشی ذاس ٔالحؾ  ٔ ٝیو ٙذ و  ٝفبی ذی ٞبی آت ی اص سٚاث ظ
ٔٛخ ٛد دس ح بَ و بٞؾ اػ ت ،تٛخ  ٝث  ٝفشٚؿ ٙذٌبٖ دیٍ ش سا
اف ضایؾ  ٚتٕبیُ ساثغ ٝای اؽ ث ب فشٚؿ ٙذٛٔ ٜخ ٛد سا و بٞؾ ٔ ید ٞذ
[.]14
دا٘ؾ خشیذاس :دس صٔی ٝ ٙاستج بط وبٔ ُ ٔ ،ذیشاٖ ،دا٘ـ ی فٕی ك ٘ؼ جت
ث ٝتبوتیهٞبی ٔتمبفذػ بصی ی ه فشٚؿ ٙذ ٜخ بف پی ذا ٔ یو ٙٙذ .دس
ای ٗ ٔشحّ  ٝخشی ذاساٖ دا٘ ؾ و بفی ث شای تـ خیق صٔ ب٘ی و ٝ
فشٚؿ ٙذ ٜدس ح بَ ث  ٝدػ ت آٚسدٖ ٔضی ت اػ ت ،سا داسا ٔ یثبؿ ٙذ.
 ٓٞچ ٙیٗ دس سٚاث ظ وبٔ ُ ،ثقض ی خشی ذاساٖ ت ذسید ًب دسٔ ییبث ٙذ و ٝ
فشٚؿٙذٌبٖ اص افتٕ بد ث یٗ د ٌ ٚش ٜٚػ ٛد ٔ یث ش٘ذ  ٚفشك تعّجب٘ ٝ
فٕ ُ ٔ یو ٙٙذ .ث ٙبثشایٗ ؿ شوبء اص اػ تشاتظی ٞبی ٔمبثّ ٝای ث شای
ؿشیه خبكی اػتفبد ٔ ٜیو ٙٙذ ،چی ضی و ٛٔ ٝخ ت و بٞؾ افتٕ بد ٚ
ٔ یؿ ٛد
ض قیفؿ ذٖ سٚاث ظ  ٚتٕبی ُ ث  ٌ ٝشایؾ ٔق بٔالتی
[.]14
ف ذْ ٘ ٛآٚسی :اف ضایؾ ع  َٛاستج بط ثبف ث ٔ یؿ ٛد و  ٝثقض ی اص
خشی ذاساٖ ث بٚس و ٙٙذ و  ٝفشٚؿ ٙذ ٜث شای آٖ ٞب  ٞین ٌٛ ٘ ٝ ٘ٛآٚسی
اید بد ٕ٘ یو ٙذ .ث ذیٗ ٔق ٙی و  ٝساثغ  ٝت بصٌی خ ٛد سا اص دػ ت
ٔیدٞذ .ف ال ٜٚث شایٗ ،خشی ذاساٖ ٔقتمذ٘ ذ و  ٝفشٚؿ ٙذ ٜتٛا٘ بییاؽ سا
ثشای تحمك  ٚاثجبت خٛد ٘یض اص دػت داد ٜاػت [.]14
فذْ سضبیتٟٓٔ :تشیٗ فبُٔ ٘ بثٛدی ساثغ  ٔ ٝیثبؿ ذ .ای ٗ ی ه ٘تید ٝ
عجیق ی اص ای ٗ حمیم ت اػ ت و  ٝػ غٛح ث بنتش سض بیت ػ جت تق ٟذ
ثیـتش ٔی ؿٛد  ٚثشفىغ ف ذْ سض بیت ٔٙد ش ث  ٝتغیی ش سفت بس ٔـ تشی
ٔیؿٛد [.]14
پی ٘ٛذ ٞبی اختٕ بفی /ؿخل ی :ثؼ یبسی اص استجبع بت اص عشی ك
پی ٘ٛذٞبی ل ٛی اختٕ بفی  ٚؿخل ی ٔی بٖ خشی ذاس  ٚوبسو ٙبٖ
فشٚؿ ٙذ ٜحٕبی ت ٔ یؿ ٘ٛذ .ای ٗ پی ٘ٛذٞب استجبع بت سا دایٕ ی  ٚدس
صٔ بٖ ٞبی ثحشا٘ ی آٖ ٞب سا ٔ ذیشیت ٔ یو ٙذ .سٚاث ظ ل ٛی ؿخل ی
ٔٙد ش ث  ٝاید بد فٛأ ُ ٍٟ٘ذاس٘ ذ ٜساثغ  ٔ ٝب٘ ٙذ افتٕ بد  ٚتق ٟذ
ٔ یؿ ٛد .ث ٙبثشایٗ خبثد بیی وبسو ٙبٖ وّی ذی ٕٔى ٗ اػ ت ث ش ای ٗ
سٚاثظ تأثیش ثٍزاسد [.]14
تغیی شات ٔحیغ ی :تغیی شات دس ٔح یظ التل بدی ،سل بثتی ٚ
ل ب٘ ٘ٛی ،خٟتٌی شی ساثغ ٝای ؿ شوت سا تغیی ش ٔ ید ٙٞذ .تغیی شات
ثیـت ش ٔحیغ ی ،ػ جت تغییشات ی دس فّٕى شد ثبصاسی بثی ساثغ  ٙٔٝذ
ٔ یؿ ٘ٛذ .دِی ُ اك ّی ای ٗ اػ ت و  ٝتغیی شات دس ٔح یظ ،خ بِك
ثبصاس ٞبی خذی ذی ٞؼ تٙذ و  ٝسٚاث ظ ٔٛخ ٛد ٕ٘ یتٛا٘ ذ دس آٖ دٚاْ
ثیبٚس٘ذ [.]14

ٔقبّٔ ٝثیـتش اص استجبط تأویذ داس٘ذ) ٔ یثبؿ ٙذ .فٛأ ُ استج بعی ٔب٘ ٙذ:
ٌشایؾ ثّٙذٔذت٘ ،تبیح فّٕىشد سا دس استجبعبت خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜتمٛی ت
ٔیوٙذ .خشیذاساٖ ثب استجبط ثّٙذٔذت ٔیتٛا٘ٙذ اص ٔضای بی سل بثتی ٔب٘ ٙذ:
دسیبفت وبن ثب حذالُ ٔٛخٛدی ا٘جبس ،اعالفبت ث ٛٔ ٝل ـ  ٚخشی ذٞبیی ث ب
لیٕت ٔٙبػت  ...ٚثشخٛسداس ؿ٘ٛذ[.]14

گرایش
رابطهای

متوسط

زیاد

کم

طول ارتباط

شکل شماره ( :)2طول ارتباط و گرایش رابطهای
)Source: (Pillai & Sharma, 2003b

 -4مدل مفًُمی تحقیق

ثب تٛخ ٝث ٝچبسچٛة ٘ؾشی ،ادثیبت ٔٛخٛد ،پیـی ٚ ٝٙفشضیٞٝبی تحمی ك
ٔذَ تحّیّی یب ٔفٟٔٛی ث ٝؿىُ ( )3تشػیٓ ؿذ ٜاػت.
داسای ی ٞبی ساثغ ٝای فشٚؿ ٙذ ٔ ٜیتٛا٘ ذ ث ش تٕبی ُ ساثغ ٝای خشی ذاس
تأثیش ثٍ زاسد .ای ٗ داسای ی ٞب د ٚدػ تٝا٘ ذٛ ٘ .ؿ ا َٚداسای ی ٞبی ٚی ظٜ
غی ش ٔق بٔالتی اػ ت ٔب٘ ٙذٔ :ى بٖ ،دػتشػ ی ث ٛ ٔ ٝاد خ بْ ٚ
وبسؿٙبػ بٖ ف ٙیٛ ٘ .ؿ د ْٚداسای ی ٞبی ٚی ظٔ ٜق بٔالتی اػ ت ٔب٘ ٙذ:
ٔبؿ یٗآنت ی ب ػ شٔبی ٞٝبی ا٘ؼ ب٘ی ٔٛخ ٛد و ٙٔ ٝحل شاً ٔخ تق
خشی ذاس ٔقی ٙی اػ ت ٞ .ش د ٚای ٗ داسای ی ٞب ػ جت اید بد ٚاثؼ تٍی
خشیذاس ٔی ؿ ٛد .لج ُ اص سػ یذٖ ث ٔ ٝشحّ  ٝاستج بط وبٔ ُ ،خشی ذاساٖ
ثبیذ دیٍ ش فشٚؿ ٙذٌبٖ  ٚداسای یٞبیـ بٖ سا ٔ ٛسد اسصی بثی ل شاس د ٙٞذ.
حف ؼ استج بط خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذٛٔ ٜخ ت آٖ ٔ یؿ ٛد و  ٝخشی ذاس
اٍ٘ی ض ٜپ بییٙی ث شای تغیی ش فشٚؿ ٙذ ٜداؿت  ٝث بؿذ .دس سٚاث ظ
خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜا٘تؾ بس ٚاثؼ تٍی خشی ذاس ث  ٝفشٚؿ ٙذ ٔ ٜیثبؿ ذ،
صی شا داسای ی ٞبی ساثغ ٝای فشٚؿ ٙذ ٜتٕبی ُ ساثغ ٝای خشی ذاس سا
اف ضایؾ ٔیدٞذ[.]14
ػ شٔبی ٌٝزاسی ٞبی ٚی ظٔ ٜق بٔالتی تٛػ ظ خشی ذاس (داسای ی ٞبی
ساثغٝای خشی ذاس) ،ػ جت اید بد استجبع بت ثّ ٙذٔ ذت ٔ یؿ ٛد.
چٙی ٗ ػ شٔبی ٌٝزاسی ٞبیی ٔج بدنت ساثغ ٝای سا تٛػ ق ٚ ٝتق ٟذ
ث یٗ ؿ شوبء سا اف ضای ؾ ٔ ید ٞذ ،صی شا ػ غٛح ث بنت ش ای ٗ
ػشٔبیٌٝزاسیٞب ٔٙدش ث  ٝاف ضایؾ ٞضی ٞٝ ٙبی خ بیٍضیٙی ی ه ؿ شیه
ٔجبدِٝای ٔیؿٛد [.]14
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ػیذ وبٔشاٖ ٘ٛسثخؾ ٕٞ ٚىبساٖ /ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ( ٜغبِقٛٔ ٝسدی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)

داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

H1

داراییّای رابطِای خزیذار

H2
H3

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

H4
داًص خزیذاراى
H5
عذم ًَآٍری

گزایص رابطِای
خزیذار -فزٍضٌذُ

H6
عذم رضایت

H7

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

H8

تغییزات هحیطی

شکل شماره ( :)3مدل مفهومی تحقیق
 -5فزضیٍ َای تحقیق

ٔـ تشیبٖ وّی ذی ؿ شوت ث ٘ ٝح ٛی دخی ُ ٞؼت ٙذ ٓ ٞ ٚچٙی ٗ
ٕ٘ بیٙذٌیٞبی اكّی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ (ث  ٝفٛ ٙاٖ فشٚؿ ٙذ ٜؿ شوت)
ٔیثبؿٙذ .سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی دس ایٗ تحمی ك ث ب تٛخ  ٝث  ٝخبٔق  ٝآٔ بسی
ٔحذٚد ث ٝكٛست ػشؿٕبسی اػت.
اث ضاس خٕ ـآٚسی داد ٜدس ای ٗ پ ظٞٚؾ پشػـ ٙبٔ ٔ ٝیثبؿ ذ ،ث شای
عشاح ی آٖ ،اص پشػـ ٙبٔ ٞٝبی اػ تب٘ذاسد تحمیم بت ٌزؿ ت ٝاػ تفبدٜ
ؿذ ٜاػت و  ٝاِجت  ٝاك الحبت  ٚتق ذیالت نصْ اص لجی ُ ث ٔٛیػ بصی ٚ
غیش ٜثش سٚی آٖٞب ا٘د بْ ؿ ذ .پشػـ ٙبٔ ٝپ ظٞٚؾ اص تق ذاد  34ػ ؤاَ
ثؼت ٝث ٝك ٛست عی ف ِیى شت ٞف ت ٌضیٝ ٙای تٟی  ٝؿ ذ و " ٝو بٔالً
ٔ ٛافمٓ" اسصؽ ٞف تٓ " ٚو بٔالً ٔخ بِفٓ" اسصؽ ی ه سا دس وذٌ زاسی
٘ شْ اف ضاس آٔ بسی ث  ٝخ ٛد اختل بف داد ٜاػ تٔ .تغیش ٞب ،ػ ؤانت
ٔ شتجظ ث ب آٖ ٞب ٙٔ ٚج ـ اك ّی ػ ؤانت دس خ ذا 2 ٚ 1 َٚاسائ  ٝؿ ذٜ
اػت .ث ٙبثشایٗ اث ضاس خٕ ـآٚسی داد ٜٞب دس ای ٗ پ ظٞٚؾ اص افتج بس نصْ
ثشخٛسداس ٔیثبؿذ .ف ال ٜٚث ش آٖ دس ای ٗ پ ظٞٚؾ ث شای ػ ٙدؾ افتج بس
ٔحت ٛا  18اص سٚؽ نٚؿ  ٝاػ تفبدٌ ٜشدی ذ  ٚث ذیٗ ٔٙؾ ٛس اص ٘ 15ف ش
ٔتخلل یٗ ؿ شوت ث ٗ ٕٟدی ضَ و  ٝداسای ػ بثم ٝو بسی ح ذالُ10
ػبَ  ٚػٕت ٔذیشیتی ثٛد٘ذ ،دس ٔٛسد ای ٗو  ٝآی ب  ٞش ی ه اص ٌٛی  ٞٝب
ی ب ػ ؤاَ ٞب ث شای ػ ٙدؾ ٔتغی ش ٔشثٛع ٙٔ ٝبػ ت اػ ت ی ب خی ش؟،
ػ ؤاَ ؿ ذ .پ غ اص خٕ ـآٚسی ٘ؾ ش ٔتخلل یٗ دس استج بط ث ب  ٞش
ٌٛی ٘ ،ٝؼ جت افتج بس ٔحت ٛا ث شای  ٞش ٌٛی  ٝث ب اػ تفبد ٜاص فشٔ  َٛآٖ
ػٙدیذ ٜؿذ و ٝایٗ ٘ؼ جت ث شای تٕ بْ ٌٛی  ٞٝب ث بنی  0.49ث ٛد  ٚدس
٘تید  ٝپشػـ ٙبٔ ٝاص ٘ؾ ش افتج بس ٔحت ٛا تأیی ذ ؿ ذ .نصْ ث  ٝتٛض ید
ٔ یثبؿ ذ و  ٝح ذالُ ٔم ذاس ٘ؼ جت افتج بس ٔحت ٛا ث شای اعٕی ٙبٖ اص
ایٗوٛٔ ٝافمت ٘بؿ ی اص تل بدف ی ب ؿ ب٘غ ٘یؼ ت ث شای ٘ 15ف ش ثشاث ش
اػت ثب .]6[ 0.49:

فشضی ٝا :َٚدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜداسایی  ٞبی ساثغ ٝای
فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ.
فشضی ٝد :ْٚدس یه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜث بن ث ٛدٖ ػ غد
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی تٛػ ظ خشی ذاس (داسای ی ٞبی ساثغ ٝای
خشیذاس)ٌ ،شایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ.
فشضی ٝػ :ْٛدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ ویفیت دیٍ ش
فشٚؿٙذٌبٖ ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذٛٔ ٜخٛد سا وبٞؾ ٔیدٞذ.
فشضی ٝچٟبسْ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ فٙلش دا٘ؾ
ٔٛخت افضایؾ ثٝوبسٌیشی اػتشاتظیٞبی ٔمبثّٝای ٔیؿٛد .دس حبِت ػٛء
سفتبس فشٚؿٙذ ،ٜایٗ دا٘ؾ افضٚد ٜتٛػظ خشیذاس ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب
فش ٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
فشضی ٝپٙدٓ :دس ی ه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜاف ضایؾ ادسان
خشیذاس اص فذْ ٘ٛآٚسی  ٚثی اثشی فشٚؿٙذ ٌ ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
فشضی ٝؿـٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ فذْ سض بیت
خشیذاس اص فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
فشضیٞ ٝفتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜو بٞؾ پی ٘ٛذٞبی
ؿخلی /اختٕ بفی خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٌ ،ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
فشضیٞ ٝـتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜتغیی شات ٔحیغ ی
ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذٛٔ ٜخٛد سا وبٞؾ ٔیدٞذ.
 -6ريش تحقیق

خبٔق ٝآٔبسی ایٗ تحمیك ؿبُٔ د ٌ ٚش ٔ ٜٚیثبؿ ذ ٌ .ش ٜٚأ َٚـ تشیبٖ
اكّی (وّیذی) ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ ٔیثبؿٙذ (ث ٝفٛٙاٖ خشیذاساٖ) ٌ ٚشٜٚ
د ْٚپشػ ُٙف شٚؽ  ٚخذٔبت ف شٚؽ  ٚوّی ٝپشػ ُٙو ٝدس وبس ف شٚؽ ثٝ

)18- Content validity ratio(CVR
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جدول شماره ( :)4ضریب نلفای کرونباخ تفکیکی متغیرها (از دیدگاه

جدول شماره ( :)1متغیرهای مستقل ،سؤاالت مرتبط با ن ها و منبع اصلی

خریدارا )

سؤاالت طر شده در ژووهش

ضزیب آلفا کزًٍباخ

تعذاد گَیِ

داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

71758

3

داراییّای رابطِای خزیذار

71771

3

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

71862

2

داًص خزیذاراى

71744

3

عذم ًَآٍری

71765

6

عذم رضایت

71874

3

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

71918

2

تغییزات هحیطی

71733

3

گزایص رابطِای

جدول شماره ( :)2متغیر وابسته ،سؤاالت مرتبط با ن و منبع اصلی سؤاالت

71945

9

آلفای کل پزسطٌاهِ (ً 60فز)

71875

34

طر شده در ژووهش

آلفای کل پزسطٌاهِ (ً 179فز)

71822

34

تعذاد سؤاالت

ًام هتغیزّای هستقل
داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

3

داراییّای رابطِای خزیذار

3

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

2

داًص خزیذاراى

3

کوبَد ًَآٍری

6

عذم رضایت

3

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

2

تغییزات هحیطی

3

هتغیز ٍابستِ
گرایش
رابطهای

هتغیزّای فزعی

هتغیزّای هَرد سٌجص

هٌبع
)Heide and John, (1990

)Arun Sharma, (2006
& Johannessen & Olsen
)Lumpkin, (2001
& Neeru Sharma
)Patterson, (2000
)Arun Sharma, (2006

تعذاد سؤاالت

اعتواد

3

تعْذ

3

تبادل اطالعات

3

هٌبع

 -7یافتٍَای پژيَص ي وتیجٍگیزی

Sarkar, Echambadi,
Cavusgil & Aulakh,
(2001

دس ایٗ پظٞٚؾ ثٙٔ ٝؾٛس تٛكیف داد ٜٞب اص آٔ بس تٛك یفی  ٚث ٙٔ ٝؾ ٛس
تحّی ُ داد ٜٞب  ٚآصٔ  ٖٛفشض ی ٞٝبی پ ظٞٚؾ اص آٔ بس اػ تٙجبعی  ٚاص
سٌشػی ٖٛخٟت ثشسػی تأثیش ٔتغیش ٔؼتمُ ثش ٔتغیش ٚاثؼت ٝاػتفبد ٜؿذ.

دسایٗ پظٞٚؾ ٘یض ثشای ٔحبػج ٝپبیبیی اص سٚؽ آِف بی وش٘ٚج با اػ تفبدٜ
ؿذ ٜاػت .ثذیٗ ٔٙؾٛس پیؾ آصٔ٘ٛی ثب ٘ 55فش فشٚؿٙذ٘ 60 ٚ ٜفش خشیذاس
كٛست ٌشفت .ضشیت آِفب ثشای وُ پشػـٙبٔ ٝپش ؿذ ٜتٛػظ فشٚؿ ٙذٌبٖ
 ٚ 0/755ثشای پشػـٙبٔ ٝپش ؿذ ٜتٛػظ خشیذاساٖ  0/805ث ٝدػت آٔ ذ.
ثشای پظٞٚؾ حبضش آِفبی وش٘ٚجبا ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس ٔ SPSSحبػجٝ
ٌشدیذ ٜاػت .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝافذاد ایٗ پیؾ آصٔ  ٖٛث بنی  0/7ث ٛد،
پشػـٙبٔ ٝاص پبیبیی نصْ ثشخٛسداساػت .دس خذ َٚؿٕبس )4 ٚ 3( ٜض شایت
آِفبی وش٘ٚجبا ثشای پشػـٙبٔ ٝث ٝتفىیه ٔتغیشٞب اسای ٝؿذ ٜاػت.

 1-7بحث در باره نتایج (از دیدگاه فروشندگان)
فشضی ٝا :َٚدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜداسای ی ٞبی ساثغ ٝای
فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= 0.63; Adjusted R Square= 0.395) :
یبفتٞٝبی تحمی ك ٘ـ بٖ داد و  ٝداسای ی ٞبی ساثغ ٝای فشٚؿ ٙذ ٜت أثیش
ٔؼتمیٕی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٜداسد  ٚدس ٘تید  ٝای ٗ
فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاس ٌشفت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ تق ذیُ ؿ ذ ٜآٖ
ٔیتٛاٖ ثیبٖ وشد و 40 ٝدسكذ اص تغییشات ٌ شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝداساییٞبی ساثغٝای فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿ ذ  ٚثمی  ٝآٖ ث ٝ
فٛأُ دیٍش ثؼتٍی داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ث ٝاصای ی ه ٚاح ذ
افضایؾ دس داسای ی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس ٌ ،شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ 63 ٜدسكذ افضایؾ ٔییبثذ.
فشضی ٝد :ْٚدس یه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜث بن ث ٛدٖ ػ غد
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی تٛػ ظ خشی ذاس (داسای ی ٞبی ساثغ ٝای
خشیذاس)ٌ ،شایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی
تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝداسایی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس ث ش ٌ شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜتأثیش داسد .أب اص آٖخبیی و ٝتأثیش ٔؼتمیٓ دس فشض یٝ
پیؾثیٙی ؿذ ٜاػت ٘ ٚتبیح تأثیش ٔقىٛع سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .دس ٘تید ٝایٗ
فشضی ٝتحمیك سد ٔیؿٛد ).(Beta= -0.166
فشضی ٝػ :ْٛدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ ویفیت دیٍ ش
فشٚؿٙذٌبٖ ٌ ،شایؾ ساثغٝای خشیذاس ث ب فشٚؿ ٙذٛٔ ٜخ ٛد سا و بٞؾ
ٔیدٞذ .یبفتٞٝب تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝافضایؾ ویفیت دیٍش فشٚؿٙذٌبٖ ثش

جدول شماره ( :)3ضریب نلفای کرونباخ تفکیکی متغیرها (از دیدگاه
فروشندگا )
ضزیب آلفا کزًٍباخ

تعذاد گَیِ

هتغیز ّای هَرد سٌجص
داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

71717

3

داراییّای رابطِای خزیذار

71741

3

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

71847

2

داًص خزیذاراى

71822

3

عذم ًَآٍری

71818

6

عذم رضایت

71776

3

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

71934

2

تغییزات هحیطی

71789

3

گزایص رابطِای

71911

9

آلفای کل پزسطٌاهِ (ً 55فز)

71755

34

آلفای کل پزسطٌاهِ (ً 174فز)

71846

34
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ػیذ وبٔشاٖ ٘ٛسثخؾ ٕٞ ٚىبساٖ /ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ( ٜغبِقٛٔ ٝسدی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)

یبفتٞٝبی تحمیك ٘یض ٘ـبٖ داد و ٝوبٞؾ پی ٘ٛذٞبی اختٕ بفی /ؿخل ی
خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿ ٙذ ٜت أثیش داسد .ث ب
تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ تقذیُ ؿذٔ ٜیتٛاٖ ثی بٖ و شد و  93 ٝدسك ذ اص
تغییشات ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝوبٞؾ پی ٘ٛذٞبی
اختٕبفی /ؿخلی خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿذ  ٚثمی ٝآٖ ث ٝفٛأ ُ دیٍ ش
ثؼتٍی داسدٓٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝاصای یه ٚاحذ
افضایؾ دس پی٘ٛذٞبی اختٕ بفی /ؿخل ی خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٌ ،ٜشایؾ
ساثغٝای  96دسكذ افضایؾ ٔییبثذ .دس ٘تید ٝای ٗ فشض ی ٝتحمی ك ٔ ٛسد
لج َٛلشاس ٌشفت.
فشضیٞ ٝـتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜتغیی شات ٔحیغ ی
ٌشایؾ ساثغٝا ی خشیذاس ثب فشٚؿٙذٛٔ ٜخٛد سا وبٞؾ ٔیدٞذ .یبفت  ٞٝبی
تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝتغییشات ٔحیغی تأثیشی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشی ذاس
ثب فشٚؿٙذ٘ ٜذاسد ) .)p-value ‹0.05دس ٘تید  ٝای ٗ فشض ی ٝتحمی ك سد
ٔیؿٛد.

ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜتأثیشی ٘ذاسد ) .)p-value ‹ 0.05دس
٘تید ٝایٗ فشضی ٝتحمیك سد ٔیؿٛد.
فشضی ٝچٟبسْ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ فٙلش دا٘ؾ
ٔٛخت افضایؾ ثٝوبسٌی شی اػتشاتظیٞبی ٔمبثّٝای ٔ یؿ ٛد .دس حبِ ت
ػٛء سفتبس فشٚؿٙذ ،ٜایٗ دا٘ؾ افضٚد ٜتٛػ ظ خشی ذاس ٌ ،شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس ثب فشٚؿٙذٛٔ ٜخٛد سا وبٞؾ ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـ بٖ داد
و ٝافضایؾ دا٘ؾ خشیذاساٖ ثش ٌشایؾ ساثغٝای ت أثیشی ٘ ذاسد ،دس ٘تید ٝ
ایٗ فشضی ٝتحمیك سد ٔیؿٛد ).)p-value ‹0.05
فشضی ٝپٙدٓ :دس ی ه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜاف ضایؾ ادسان
خشیذاس اص فذْ ٘ٛآٚسی  ٚثی اثشی فشٚؿٙذ ٌ ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٘یض ٘ـ بٖ داد و  ٝاف ضایؾ
ادسان خشیذاس اص فذْ ٘ٛآٚسی فشٚؿٙذ ٜتأثیشی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس
ثب فشٚؿٙذ٘ ٜذاسد ) .)p-value ‹0.05دس ٘تید ٝای ٗ فشض ی ٝتحمی ك سد
ٔیؿٛد.
فشضی ٝؿـٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ فذْ سض بیت
خشیذاس اص فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= -0.49; Adjusted R Square= 0.49) :
یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝفذْ سضبیت خشیذاس اص فشٚؿٙذ ٜثش ٌشایؾ
ساثغٝا ی خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜتأثیش ٔقىٛػی داسد .ثب تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ
تقذیُ ؿذٔ ٜیتٛاٖ ثیبٖ وشد و 49 ٝدسكذ اص تغییشات ٌ شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝافضایؾ فذْ سض بیت خشی ذاس اص فشٚؿ ٙذٜ
ٔیثبؿذ  ٚثمی ٝآٖ ث ٝفٛأُ دیٍش ثؼتٍی داسدٓٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝف ذد
ثتب ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝاصای یه ٚاح ذ اف ضایؾ دس ف ذْ سض بیت خشی ذاس اص
فشٚؿٙذٌ ،ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ 49 ،ٜدسكذ وبٞؾ ٔییبث ذ.
دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاس ٌشفت.
فشضیٞ ٝفتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜو بٞؾ پی ٘ٛذٞبی
ؿخلی /اختٕ بفی خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٌ ،ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.

 2-7بحث در باره نتایج (از دیدگاه خریداران)
فشضی ٝا :َٚدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜداساییٞبی ساثغٝای
فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= 0.402; Adjusted R Square= 0.16) :
یبفتٞٝبی تحمی ك ٘ـ بٖ داد و  ٝداسای ی ٞبی ساثغ ٝای فشٚؿ ٙذ ٜت أثیش
ٔؼتمیٕی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٜداسد  ٚدس ٘تید  ٝای ٗ
فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاس ٌشفت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ تق ذیُ ؿ ذ ٜآٖ
ٔیتٛاٖ ثیبٖ وشد و 16 ٝدسكذ اص تغییشات ٌ شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝداساییٞبی ساثغٝای فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿ ذ  ٚثمی  ٝآٖ ث ٝ
فٛأُ دیٍش ثؼتٍی داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ث ٝاصای ی ه ٚاح ذ
افضایؾ دس داسای ی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس ٌ ،شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ40،ٜدسكذ افضایؾ ٔییبثذ .دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد لج  َٛل شاس
ٌشفت.

٘تبیح آٔبسی(Beta= 0.96; Adjusted R Square= 0.93) :
جدول شماره ( :)5نتایج حاصل از تحلیل رگرسیو (از دیدگاه فروشندگا )
هتغیزّا

ضزایب استاًذارد ًطذُ)(B

خطای هعیار بزآٍرد

ضزایب استاًذارد ضذُ )) β

آهارُ t

عذد هعٌیداری () p-value

داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

1.558

0.146

0.631

10.679

0.000

داراییّای رابطِای خزیذار

-0.494

0.224

-0.166

-2.208

0.029

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

-0.295

0.222

-0.101

-1.330

0.185

داًص خزیذاراى

-0.41

0.263

-0.012

-0.155

0.877

عذم ًَآٍری

-0.026

0.071

-0.028

-0.369

0.712

عذم رضایت

-1.911

0.257

-0.493

-7.426

0.000

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

3.249

0.70

0.962

46.154

0.000

تغییزات هحیطی

-0.253

0.299

-0.084

-1.104

0.271
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جدول شماره ( :)6نتایج حاصل از تحلیل رگرسیو (از دیدگاه خریدارا )
هتغیزّا

ضزایب استاًذارد ًطذُ)(B

خطای هعیار بزآٍرد

ضزایب استاًذارد ضذُ )) β

آهارُ t

عذد هعٌیداری () p-value

داراییّای رابطِای فزٍضٌذُ

1.220

0.209

0.402

5.839

0.000

داراییّای رابطِای خزیذار

1.263

0.213

0.407

5.928

0.000

کیفیت دیگز فزٍضٌذگاى

1.225

0.127

0.597

9.889

0.000

داًص خزیذاراى

1.712

0.141

0.675

12.180

0.000

عذم ًَآٍری

-0.680

0.126

-0.375

-5.383

0.000

عذم رضایت

-2.072

0.252

-0.525

-8.215

0.000

پیًَذّای ضخػی /اجتواعی

3.513

0.014

0.998

242.511

0.000

تغییزات هحیطی

-0.69

0.259

-0.20

-0.266

0.790

یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘یض ٘ـبٖ داد و ٝافضایؾ ادسان خشیذاس اص ف ذْ ٘ ٛآٚسی
فشٚؿٙذ ٜثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜت أثیش داسد .ث ب تٛخ  ٝث ٝ
ضشیت تقییٗ تقذیُ ؿذٔ ٜیتٛاٖ ثیبٖ و شد و  14 ٝدسك ذ اص تغیی شات
ٌشایؾ ساثغٝا ی خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث  ٝاف ضایؾ ادسان خشی ذاس اص
فذْ ٘ٛآٚسی فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿذ  ٚثمی ٝآٖ ث  ٝفٛأ ُ دیٍ ش ثؼ تٍی داسد.
ٕٞچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝاصای یه ٚاح ذ اف ضایؾ دس
ادسان خشیذاس اص فذْ ٘ٛآٚسی فشٚؿٙذٌ ،ٜشایؾ ساثغٝای  38دسكذ وبٞؾ
ٔییبثذ .دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاسٌشفت.
فشضی ٝؿـٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ فذْ سض بیت
خشیذاس اص فشٚؿٙذٌ ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= -0.53 ;Adjusted R Square= 0.27) :
یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝفذْ سضبیت خشیذاس اص فشٚؿٙذ ٜثش ٌشایؾ
ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜتأثیش ٔقىٛػی داسد .ثب تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ
تقذیُ ؿذٔ ٜیتٛاٖ ثیبٖ وشد و 27 ٝدسكذ اص تغییشات ٌ شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝافضایؾ فذْ سض بیت خشی ذاس اص فشٚؿ ٙذٜ
ٔیثب ؿذ  ٚثمی ٝآٖ ث ٝفٛأُ دیٍش ثؼتٍی داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝف ذد
ثتب ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝاصای یه ٚاح ذ اف ضایؾ دس ف ذْ سض بیت خشی ذاس اص
فشٚؿٙذٌ ،ٜشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ 53 ،ٜدسكذ وبٞؾ ٔییبث ذ.
دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاس ٌشفت.
فشضیٞ ٝفتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜو بٞؾ پی ٘ٛذٞبی
اختٕبفی /ؿخل ی خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٌ ،ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= 0.997 ;Adjusted R Square= 0.998) :
یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـ بٖ داد و  ٝو بٞؾ پی ٘ٛذٞبی اختٕ بفی /ؿخل ی
خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿ ٙذ ٜت أثیش داسد .ث ب
تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ تقذیُ ؿذٔ ٜیتٛاٖ ثی بٖ و شد و  99 ٝدسك ذ اص
تغییشات ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝوبٞؾ پی ٘ٛذٞبی
اختٕبفی /ؿخلی خشیذاس ثب فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿذ  ٚثمی ٝآٖ ث ٝفٛأ ُ دیٍ ش
ثؼتٍی داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ٔیتٛاٖ ٌفت ث ٝاصای یه ٚاحذ
افضایؾ دس پی٘ٛذٞبی اختٕ بفی /ؿخل ی خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٌ ،ٜشایؾ
ساثغٝای  99دسكذ افضایؾ ٔییبثذ .دس ٘تید ٝای ٗ فشض ی ٝتحمی ك ٔ ٛسد
لج َٛلشاس ٌشفت.

فشضی ٝد :ْٚدس یه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜث بن ث ٛدٖ ػ غد
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٚیظٔ ٜقبٔالتی تٛػ ظ خشی ذاس (داسای ی ٞبی ساثغ ٝای
خشیذاس)ٌ ،شایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= 0.407; Adjusted R Square= 0.16) :
یبفت  ٞٝبی تحمی ك ٘ـ بٖ داد و  ٝداسای ی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس ت أثیش
ٔؼتمیٕی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ث ب فشٚؿ ٙذ ٜداسد  ٚدس ٘تید  ٝای ٗ
فشضیٛٔ ٝسد لج َٛلشاس ٌشفت  ٚثب تٛخ ٝث ٝضشیت تقییٗ تق ذیُ ؿ ذ ٜآٖ
ٔیتٛاٖ ثیبٖ وشد و16 ٝدسكذ اص تغیی شات ٌ شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذٔ ٜشتجظ ث ٝداساییٞبی ساثغٝای فشٚؿٙذٔ ٜیثبؿ ذ  ٚثمی  ٝآٖ ث ٝ
فٛأُ دیٍش ثؼتٍی داسدٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝفذد ثتب ث ٝاصای ی ه ٚاح ذ
افضایؾ دس داسای ی ٞبی ساثغ ٝای خشی ذاس ٌ ،شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ41 ،ٜدسكذ افضایؾ ٔییبثذ .دس ٘تید ٝایٗ فشضیٛٔ ٝسد لج َٛل شاس
ٌشفت.
فشضی ٝػ :ْٛدس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜافضایؾ ویفیت دیٍ ش
فشٚؿ ٙذٌبٖ ٌ ،شایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب فشٚؿ ٙذٛٔ ٜخ ٛد سا و بٞؾ
ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝافضایؾ ویفیت دیٍش فشٚؿ ٙذٌبٖ
ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜتأثیش داسد .أب اص آٖخبیی و ٝت أثیش
ٔقىٛع دس فشضی ٝپیؾثیٙی ؿذ ٜاػت ٘ ٚتبیح ت أثیش ٔؼ تمیٓ سا ٘ـ بٖ
ٔیدٞذ ) ،(Beta= 0.597دس ٘تید ٝایٗ فشضی ٝتحمیك سد ٔیؿٛد.
فشضی ٝچٟبسْ :دس یه ساثغ ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜاف ضایؾ فٙل ش
دا٘ؾ ٔٛخت افضایؾ ثٝوبسٌیشی اػ تشاتظی ٞبی ٔمبثّ ٝای ٔ یؿ ٛد .دس
حبِت ػٛء سفتبس فشٚؿٙذ ،ٜای ٗ دا٘ ؾ اف ضٚد ٜتٛػ ظ خشی ذاس ٌ شایؾ
ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ .یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ داد
و ٝافضایؾ دا٘ؾ خشیذاساٖ ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿ ٙذ ٜت أثیش
داسد .أب اص آٖخبیی و ٝتأثیش ٔقىٛع دس فشضی ٝپیؾثی ٙی ؿ ذ ٜاػ ت ٚ
٘تبیح تأثیش ٔؼتمیٓ سا ٘ـ بٖ ٔ ید ٞذ ) ،(Beta= 0.675دس ٘تید  ٝای ٗ
فشضی ٝتحمیك سد ٔیؿٛد.
فشضی ٝپٙدٓ :دس ی ه ساثغ  ٝوبٔ ُ خشی ذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜاف ضایؾ ادسان
خشیذاس اص فذْ ٘ٛآٚسی  ٚثی اثشی فشٚؿٙذ ٌ ٜشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا وبٞؾ ٔیدٞذ.
٘تبیح آٔبسی(Beta= -0.38 ;Adjusted R Square= 0.14) :
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ػیذ وبٔشاٖ ٘ٛسثخؾ ٕٞ ٚىبساٖ /ثشسػی تأثیش فٛأُ ٔؤثش ثش ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ دس سٚاثظ وبُٔ خشیذاس -فشٚؿٙذٔ( ٜغبِقٛٔ ٝسدی ؿشوت ث ٕٟٗدیضَ)

فشضیٞ ٝـتٓ :دس یه ساثغ ٝوبُٔ خشیذاس -فشٚؿ ٙذ ،ٜتغیی شات ٔحیغ ی
ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس ثب فشٚؿٙذٛٔ ٜخٛد سا وبٞؾ ٔیدٞذ .یبفت  ٞٝبی
تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝتغییشات ٔحیغی تأثیشی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشی ذاس
ثب فشٚؿٙذ٘ ٜذاسد ) .)p-value ‹0.05دس ٘تید  ٝای ٗ فشض ی ٝتحمی ك سد
ٔیؿٛد.
اتخبر اػتشاتظیٞبی ثبصاسیبثی ساثغٙٔٝذ ثؼیبس پش ٞضیٔ ٝٙیثبؿذ ،ث ٙبثشایٗ
ثشای ٔذیشاٖ ثؼیبس إٞیت داسد ؤ ٝـ تشیبٖ وّی ذی خ ٛد سا ث  ٝدل ت
ؿٙبػبیی  ٚا٘تخبة وٙٙذ ٔ ٚذاْ آٖٞب سا صیش ٘ؾ ش داؿ ت ٝثبؿ ٙذ  ٚث شای
حفؼ ٍٟ٘ ٚذاسی استجبط ثب آٖٞب ٟ٘بیت تالؽ خٛد سا ا٘دبْ دٙٞذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتأییذ فشضی ٝا َٚاص د ٚدیذٌب ٜخشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜث  ٔ ٝذیشاٖ
ؿشوت پیـٟٙبد ٔیؿٛد و ٝث ب ػ شٔبی ٌٝزاسی دس داسای ی ٞبی ساثغ ٝای
فشٚؿٙذٔ ،ٜـتشیبٖ ثیـت شی سا ث ٝػ ٛی خ ٛد خّ ت و ٙٙذ .صی شا ای ٗ
داساییٞب ػجت ٚاثؼتٍی خشیذاس ث ٝفشٚؿٙذٔ ٜیؿ٘ٛذ  ٚایٗ ثبفث افضایؾ
لذست فشٚؿٙذ ٚ ٜافٕبَ ٘فٛر ثش فشآیٙذ تلٕیٌٓیشی ٔـتشی ٔیؿٛدٞ .ش
چ ٝایٗ ػشٔبیٌٝزاسیٞب تخللیتش ٙٔ ٚحلش ث ٝفشد ثبؿٙذٙٔ ،بفـ حبكُ
اص آٖ ثشای ؿشوت ثیـتش خٛاٞذ ثٛدٝ ٕ٘ٛ٘ .ای اص ای ٗ ػ شٔبی ٌٝزاسی ٞب
ٔب٘ٙذ خذٔبت ثٔ ٝـتشی ٔیثبؿذ و ٌ ٝبٞی اٚل بت دس ثبصاسی بثی ك ٙقتی
إٞی ت ثیـ تشی اص خ ٛد و بنی فیضیى ی داسد  ٚاسصؽ ثیـ تشی ث شای
ٔـتشی ایدبد خٛاٞذ وشدٔ .ثالً دس صٔب٘ی و  ٝث بصاس اؿ جبؿ ؿ ذ ٜاػ ت ٚ
وبنٞبی كٙقتی ٔـبثٔ ٝیثبؿٙذ  ٚلیٕتٞب سلبثتی ٔیثبؿٙذ ،ثخؾ فٕذٜ
خذٔبت ٔـتشی سا حُٕ ث ٛٔ ٝل ـ ٕٞ ٚچ ٙیٗ اسائ  ٝخ ذٔب ت ف ٙی ث ٝ
ٔـتشی تـىیُ ٔیدٞذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتأییذ فشضی ٝد ْٚاص دی ذٌب ٜخشی ذاساٖ ث  ٔ ٝذیشاٖ پیـ ٟٙبد
ٔیؿ ٛد و  ٝصٔی ٞٝ ٙبیی سا ث شای تـ ٛیك خ شی ذاساٖ ث  ٝچٙی ٗ
ػشٔبیٌٝزاسیٞبیی ثٚ ٝخٛد آٚس٘ذ ،صیشا ایٗ ػشٔبیٌٝزاسی ٞب و  ٝتٛػ ظ
خشیذاس ثشای ایدبد ساثغ ٝثب یه فشٚؿٙذ ٜا٘دبْ ٔیؿٛد ،فٕذتبً ٔٙحلش ثٝ
ٕٞبٖ ساثغٔ ٝیثبؿٙذ  ٚدس استجبعبت دیٍش وبسثشد چٙذا٘ی ٘خٛاٙٞذ داؿت.
دس ٘تید ٝخشیذاساٖ ثب تٛخ ٝثٞ ٝضی ٞٝ ٙبی خ بیٍضیٙی ؿ شوبی تد بسی،
٘ؼجت ث ٝساثغٛٔ ٝخٛد ٔتقٟذتش ٔیؿ٘ٛذٔ .ب٘ٙذ ٞضیٞٝٙبیی و ٝخشیذاساٖ
ثشای آٔ ٛصؽ پشػ ُٙخ ٛد خٟت ساثغ ٝثب فشٚؿ ٙذٛٔ ٜخ ٛد پ شداخت
ٔیوٙٙذ  ٚی ب ٞضی ٞٝ ٙبیی و  ٝدس ػیؼ تٓ ٞب  ٚفشآی ٙذٞب  ٚاث ضاسآنت ٚ
ٔبؿیٗآنت ٔ ... ٚشتجظ ثب یه فشٚؿٙذ ٜخبف ا٘دبْ ٔیدٙٞذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتأییذ فشضی ٝپٙدٓ اص دیذٌب ٜخشی ذاساٖ ث  ٔ ٝذیشاٖ پیـ ٟٙبد
ٔیؿٛد و ٝتٛخ ٝنصْ سا دس صٔی ٝٙثٝوبسٌیشی ٘ٛآٚسی  ٚایذ ٜٞبی خذی ذ
داؿت ٝثبؿٙذٛ٘ .آٚسی ٘یبصٔٙذ كشف صٔبٖ ،ا٘شطی  ٙٔ ٚبثـ ٔ بِی اػ ت .اص
خّٕ ٝالذأبت و ٝدس خٟت ثٟجٛد ٘ٛآٚسی پیـٟٙبد ٔیؿٛد فجبست اػت اص:
ایدبد فشٍٙٞی دس خٟت حٕبیت اص ٘ٛآٚسی  ٚخاللیت دس ػبصٔبٖ؛ ٘ٛآٚسی
ثبیذ ث ٝفٛٙاٖ خضیی اص ػیؼتٓ اسصیبثی فّٕىشد ث شای  ٞش ؿ خق ٔغ شح
ؿٛد؛ فشآیٙذ  ٚػیؼتٓ ٘ٛآٚسی ٔؼتٙذػبصی ؿٛد ث٘ ٝحٛی وٞ ٝش ف شد آٖ
سا دس ن وٙذ ٘ ٚمؾ خٛد سا ٘یض دس ایٗ فشآیٙذ ث  ٝسٚؿ ٙی دسیبث ذ؛ آصادی
فُٕ وبفی ث ٝوبسوٙبٖ افغب ؿٛد تب آٖٞب لبدس ثبؿٙذ ایذٜٞب  ٚفشكت ٞبی
خذیذ سا ٔغشح  ٚثب فٛأُ دس ٖٚػبصٔب٘ی  ٚثیش ٖٚػبصٔب٘ی ٕٞىبسی وٙٙذ؛

تیٓٞبی ٘ٛآٚسی ایدبد ؿٛد  ٚآٔٛصؽٞبی نصْ ثشای وبسوٙبٖ دس ایٗ صٔیٝٙ
اسای ٝؿٛد تب ٍٙٞبْ وبس دس تیٓٞبی ٘ٛآٚسی ٔٛفك ثبؿٙذ؛ ػیؼتٓ ٔ ذیشیت
ایذٜٞب ،ایدبد یب تٟی ٝؿٛد تب افشاد تـٛیك ؿ٘ٛذ فشك ت ٞب  ٚلبثّی ت ٞبی
خذیذ سا ؿٙبػبیی ،ایدبد یب اسصیبثی ٕ٘ٛد ٚ ٜایذٜٞبی خٛد سا اسای ٝوٙٙذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتأییذ فشضی ٝؿـٓ اص د ٚدیذٌب ٜخشیذاس -فشٚؿ ٙذٔ ٜجت ٙی ث ش
ای ٗ و  ٝاف ضای ؾ ف ذْ سض بیت اص ف شٚؿ  ٙذ ٌ ،ٜشای ؾ ساثغ ٝای
خشیذاس -فشٚؿٙذ ٜسا و بٞؾ ٔید ٞذِ ،زا ث  ٔ ٝذیشاٖ ك ٙبیـ پیـ ٟٙبد
ٔیؿٛد دس خٟت خّت سضبیت ٔـ تشیبٖ خ ٛد ٌ بْ ثشداس٘ ذ .دس خ ٟت
افضایؾ سضبیت ٔـتشیبٖ تٛخ ٝث ٝاثقبد ویفیت خذٔبت اسای ٝؿذٔ ٜیتٛا٘ذ
فبُٔ ٕٟٔی ثبؿذ .أشٚص ،ٜؿشوتٞب دس ٔشحّٝای لشاس داس٘ ذ و  ٝث  ٘ ٝبْ
ٔـتشی ٔحٛسی ؿٙبختٔ ٝیؿ٘ٛذ یقٙی تٕبْ فقبِیتٞبی یه ؿ شوت دس
ٟ٘بیت ثٔ ٝـتشی ٔٙتٟی ٔیٌ شدد .دس ٘تید  ٝؿ شوت ٞب ٔ یت ٛا٘ٙذ
ٚیظٌیٞبی ٞش یه اص ٔـتشیبٖ وّیذی  ٚتشخیحبت ٚ ٚاثؼتٍیٞبی آٖ ٞب
سا ؿٙبػبیی ٕ٘بیٙذ  ٚػیؼتٕی سا عشاحی ٕ٘بیٙذ و ٝث ٝساحتی ثتٛا٘ٙذ یه
ساثغ ٝثّٙذٔذت ثب ٔـتشیبٖ خٛد داؿت ٝثبؿٙذ .ثٟتشیٗ سٚؽ دس ایٗ خٟت
ثشلشاسی ػیؼتٓ ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی ٔ یثبؿ ذ .ػیؼ تٓ ٔ ذیشیت
استجبط ثب ٔـتشی یه اػتشاتظی وبسی ثب ایٗ سٚیىشد اػت و ٝثب ٔـ تشیبٖ
ٔتٙبػت ثب ؿشایظ  ٚاٍِٞٛبی سفتبسی آٖٞب استجبعی پبیذاس  ٚثّٙذٔذت و ٝ
ثشای ٞش د ٚعشف ایدبد اسصؽ افضٚد ٜو ٙذ ،ثشل شاس ٔ یو ٙذ .دس حمیم ت
اػتفبد ٜاص ایٗ اػتشاتظی ٔیتٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝثٟجٛد استجبط ثب ٔـ تشی ٌ شدد
و٘ ٝتید ٝآٖ ؿٙبػبیی ٘ی بص ٔـ تشیبٖ  ٚدسن ثٟت ش آ٘ بٖ  ٚاػ تفبد ٜاص
سٚؽٞبیی ٔی ثبؿذ وٙٔ ٝدش ث ٝافضایؾ سضبیت آٟ٘ب ٌشدد  ٚای ٗ سض بیت
دس دساص ٔذت ٔٙدش ثٚ ٝفبداس ؿذٖ ٔـتشیبٖ ٔیٌشدد .پیـ ٟٙبد دیٍ ش ث ٝ
ٔ ذیشاٖ سد ٜا َٚؿ شوت ث ٗ ٕٟدی ضَ ؿٙبػ بیی ٕ٘بی ٙذٌی ٞبی داسای
ٔـتشیبٖ ساضیتش  ٚافغبی أتیبصات ٚیظ ٜث ٝایٗ ٕ٘بیٙذٌیٞب ٔیثبؿذ و ٝ
دس حمیمت ایٗ ٔ ٛسد ث ب ا٘ ذاصٌٜی شی ٔى شس  ٚپیٛػ تٔ ٝی ضاٖ سض بیت
ٔـتشیبٖ لبثُ دػتیبثی اػت.
ثب تٛخ ٝث ٝتأییذ فشضیٞ ٝفتٓ اص د ٚدیذٌب  ٜخشیذاس -فشٚؿٙذٔ ٜجت ٙی ث ش
ایٗ و ٝافضایؾ پی٘ٛذٞبی ؿخلی /اختٕبفی ٌشایؾ ساثغ ٝای خشی ذاس ث ب
فشٚؿٙذ ٜسا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚاص آ٘دبییو ٝایٗ ٔتغی ش ثیـ تشیٗ ت أثیش سا
٘ؼجت ثٔ ٝتغیشٞبی دیٍش ثب ٌشایؾ ساثغٝای داسدِ ،زا ث ٔ ٝذیشاٖ ك ٙبیـ
پیـٟٙبد ٔیؿٛد تب دس خٟت افضایؾ ایٗ پی٘ٛذٞب ت الؽ نصْ سا ث  ٝفٕ ُ
آٚس٘ذ .اص خّٕ ٝسٚؽٞبی ٔٛسد اػ تفبد ٜث شای تأثیشٌ زاسی ث ش ٔـ تشیبٖ
كٙقتی  ٚایدبد پی٘ٛذ لٛی فجبست اػت اص:
 تجبدَ اعالفبت نصْ  ٚثٛٔ ٝلـ
19
 ثش٘بٔ ٝاسایٔ ٚ ٝقشفی (ٕ٘بیؾ فشٚؽ)  :فبُٔ وّیذی تٛاٖ فشٚؿ ٙذٜ
ثشای ؿٙبػبیی  ٚپبػخٌٛیی ث٘ ٝیبصٞبی ٔـتشی ٔیثبؿذ.
 ث ٝوبسٌیشی افشاد تٛا٘ب خٟت ٔزاوش ٚ ٜثش لشاسی استجبط ثب ٔـتشی
 ثشٌضاسی خّؼبت ٔٙؾٓ ٔیبٖ خشیذاس -فشٚؿٙذ ٚ ٜثبصدی ذٞبی دٚسٜای
اص ٔحُ تأٔیٗ وٙٙذ( ٜفشٚؿٙذ)ٜ
19 - Sales Presentation
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 اػتمشاس ػیؼتٓ ٔذیشیت استجبط ثب ٔـتشی
 دادٖ ٞذایبیی ٔثُ ثّیظٞبی سػتٛساٖ ،وٙؼشت  ٚیب ٔؼبفشت ...ٚ

[]4

اغفْاى ،چاپ ضطن.
[]5

پیطىُاد بزای پژيَصَای آتی َم بصًرت سیز خًاَد بًد











[]6

ٔحممبٖ دیٍش ٔیتٛا٘ٙذ فٛأ ُ ٔ ؤثش ث ش ثبصاسی بثی ساثغ  ٙٔٝذ سا دس
چٙذیٗ كٙقت یب چٙذ ؿشوت  ٚچٙذ تب ٔحلٛ ٔ َٛسد ثشسػ ی ل شاس
دٙٞذ تب ٘تبیح آٖ ،لبثّیت تقٕیٓپزیشی داؿت ٝثبؿذ.
ث شسػی تأثیش فٛأُ دی ٍش و ٝثش ث بصاسی بثی ساثغٙٔٝذ ٔؤثش ٔیثبؿٙذ.
ٕٞچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝسد فشضیبت ػ ،ْٛچ ٟبسْٞ ،ـ تٓ اص د ٚدی ذٌبٜ
خشیذاس -فشٚؿٙذ ،ٜثٔ ٝحممبٖ آتی پیـٟٙبد ٔیؿٛد ث ٝثشسػی دنی ُ
سد ایٗ فشضیبت ثپشداص٘ذ.
ثشسػی تأثیش افضایؾ ویفیت دیٍش فشٚؿ ٙذٌبٖ ث ش ٌ شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس -فشٚؿٙذٜ
ثشسػی تأثیش افضایؾ دا٘ؾ خشیذاس اص فشٚؿ ٙذ ٜث ش ٌ شایؾ ساثغ ٝای
خشیذاس -فشٚؿٙذٜ
ثشسػی تأثیش تغییشات ٔحیغی ثش ٌشایؾ ساثغٝای خشیذاس -فشٚؿٙذٜ
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 -9مىابع ي مآخذ
سفیاًیاى ،هعػَهِ 1امیرشاهی( ،)1386احمد 1شناسایی موانع و محدودیتهاای
اجرای بازاریابی رابطهمند در شرکتهای بیمه دولتی در ایرا  1هجلِ هدذیزیت
باسرگاًی ،ش  ،2ظ.16-1
عباسی ،جَاد( .)1381بررسی نقش و جایگاه عوامل مؤثر بازاریابی رابطهمناد
بر رضایت مشتریا کلیدی بانک ملت استا تهرا  ،پایاىًاهدِ ارضدذ هدذیزیت
باسرگاًی ،داًطگاُ تْزاى ،بْوي.
[]3

هیزسایی ،خلیل( .)1388ژووهش ،ژووهشگری و ژووهشنامه نویسی ،اًتطدارات
جاهعِضٌاساى ،تْزاى ،چاپ اٍل.

اخشای ٞش وبسی ثب پبسٜای اص ٔحذٚدیتٞب ٕٞشا ٜخٛاٞذ ثٛد ،تحمیك ٘یض اص
ایٗ أش ٔؼتثٙی ٘یؼت ٔ ٚحمك ثب ٔحذٚدیتٞبی ٔختّف سٚثش ٚاػ ت .ث ب
تٛخ ٝث ٝایٗو ٝتحمیمبت دس فّ ْٛاختٕبفی  ٚا٘ؼب٘ی ٔ ٚذیشیت ثب ثشسػ ی
 ٚدسن فقبِیتٞبی ا٘ؼب٘ی ٔشتجظ اػت  ٚثب تٛخ ٝث  ٝپیچی ذٌی سفت بس ٚ
فقبِیتٞبی ثـشیٕٛٞ ،اسٔ ٜـىُ خٕـآٚسی اعالفبت اص افشاد ٔغشح ثٛدٜ
اػت .ایٗ ٔـىُ دس خبٔقٔ ٝب و ٝسٚحی ٝتحمیك  ٚپظٞٚؾ ٟ٘بدی٘ ٝٙـ ذٜ
اػتٔ ،ضبفف ٔیٌشدد.
دٔٚیٗ ٔحذٚدیت ایٗ تحمیك تٕشوض ثش یه ك ٙقت  ٚدس آٖ ك ٙقت ٓ ٞ
تٕشوض ثش یه ؿشوت  ٚدس آٖ ؿشوت  ٓٞتٕشوض ثش یه ٔحلٔ َٛیثبؿذ،
ثٙبثشایٗ ایٗ ٔحذٚدیت ٔیتٛا٘ذ دس تقٕیٓ ٘تبیح ث ٝوّی  ٝخٛأ ـ ك ٙقتی
تأثیشٌزاس ثبؿذ.
ػٔٛیٗ ٔحذٚدیت :فذْ آؿٙبیی ثقضی آصٔ ٖٛؿذٌبٖ (ٔـتشیبٖ وّی ذی)
ثب ٔٛضٛؿ پظٞٚؾ اػت.

[]2

کاتلز ،فلیپ .آرهستزاگ ،گزی( .)1376اصول بازاریابی ،تزجوِ بْودي فزٍسًدذُ،
ًطز آهَختِ ،اغفْاى ،چاپ ّطتن.

 -8محديدیتَای تحقیق

[]1

کاتلز ،فلیپ( .)1385مدیریت بازاریابی ،تزجوِ بْوي فزٍسًدذًُ ،طدز آهَختدِ،

قاسوی ،راحلِ( .)1389بررسی و ارزیابی تاثیر ارتباطات بین فردی بر وفاداری
و رضایت مشتریا بانک رفاه شهرهمدا  ،پایاىًاهِ ارضدذ هدذیزیت باسرگداًی،
داًطگاُ آساد قشٍیي.
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