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چكيده
ًكبى تدبضی ٍ ٍفبزاضی ًؿجت ثِ آى اظ هَضَػبت هْوی هیثبقس کِ تَخِ ثِ آى ثؿیبض حبئع اّویت اؾت .اظ ایيضٍ زض ایي هغبلؼِ تالـ قسُ اؾت
هْوتطیي ػَاهلی کِ ثط ٍفبزاضی هكتطیبى ًؿجت ثِ یک ًكبى تدبضی تبثیطگصاض اؾت هَضز قٌبؾبیی قطاض گیطز .زض اثتسا تحقیقبت گصقتِ کِ ثب هَضَع
ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی ثَزُ اًس هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ ٍ هْوتطیي ػَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی قٌبؾبیی قسًس .زض ازاهِ ثب تَخِ ثِ
تحقیقبت گصقتِ ،ثِ اضائِ هسلی هفَْهی ضاخغ ثِ ػَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی پطزاذتِ قسُ اؾت کِ ضضبیت ،اػتوبزً ،گطـ ثِ ًكبى
تدبضی ،تؼْسَّ ،یت ًكبى تدبضی ٍ کیفیت ،تجلیغبت ،تَظیغ ٍ قیوت ثِ ػٌَاى هْوتطیي ػَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی هَضز قٌبؾبیی قطاض
گطفتٌس .زض گبم ثؼس ثب ًظطؾٌدی اظ هترههبى حَظُ ثبظاضیبثی ٍ هسلؿبظی ضیبضی غیطذغی فبظی ،ضتجِ ّطیک اظ ایي ػَاهل اؾترطاج قس .ثطاؾبؼ ًتیدِ
ایي پػٍّف کیفت هحهَل ثب ٍظًی هؼبزل ثب  ٍ 0/22ضضبیت اظ هحهَل ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثب  0/159ثِ تطتیت اظ ػَاهل انلی ضقس ٍ ؾَزآٍضی قطکتّب
ثطاؾبؼ ثطضؾی اثؼبز هَثط ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی هؼطفی قسُاًس.
واژگان كليديٍ :فبزاضیً ،كبى تدبضی ،ثبظاضیبثی ،هسلؿبظی ضیبضی ،غیطذغی.
 -1مقدمه

اهطٍظُ اظ ًكبى تدبضی ثطای توبیع ثیي اخٌبؼ ٍ ذسهبت یکک فطٍقکٌس ثکب
زیگطاى هَضز اؾتفبزُ قطاض هیگیکطز .ییکی اظ هغلَثیکتّکبی هكکتطی زض
اًتربة یک هحهَلً ،كبى تدبضی هؼتجط اؾت .زض ثؿیبضی اظ ثبظاضّب ًكبى
تدبضی َّیت ٍیػُ ای ثطای یک هحهَل هیآفطیٌس ٍ آى ضا ثِ گطٍُ ذبنی
اظ خبهؼِ پیًَس هی زّس .اهطٍظُ هسیطاى هَفق ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُاًکس ککِ
ٍفبزاض ؾبذتي هكتطیبى ٍ ًگبُ زاقتي آى ّکب زض ؾکجس هكکتطیبى تٌْکب زض
پطتَی خلت اػتوبز آى ّب ثِ ؾبظهبى هیؿط ذَاّس ثَزٍ .فبزاضی ثکِ ًكکبى
تدبضی ػجبضت اؾت اظ زاقتي تؼْسی ػویق ثطای ذطیس هدسز یب حوبیکت
اظ یک هحهَل یب ذسهت هَضز ػالقِ کِ ػلیضغن ٍخَز تبثیطات هکَقؼیتی
ٍ تالـ ّبی ثبظاضیبثی ضقجب ،هَخکت تیکطاض ذطیکس یکک ًكکبى تدکبضی یکب
هدوَػِ هحهکَتت ٍ ذکسهبت یکک ًكکبى تدکبضی زض آیٌکسُ هکیقکَز.
ٍفبزاضی هكتطیبى ثِ یک ًكبى تدبضی ػالٍُ ثط تجلیغبت تَنکیِای هثجکت
هٌدط ثِ ایدبز هَاًغ اؾبؾی ثطای ٍضٍز ضقجب ثکِ ثکبظاض ،تَاًوٌکستط ؾکبذتي
ؾبظهبى ثطای پبؾد گفتي ثِ تْسیسات ثیطًٍکیً ،بئکل آهکسى ثکِ فکطٍـ ٍ
زضآهس ثبتتط ٍ زض ًْبیکت ککبّف حؿبؾکیت هكکتطیبى ثکِ فؼبلیکتّکبی
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ًكبى تدبضی ثطای قطکت ّب ّوبًٌس یک تهَیط یکب یکک قٌبؾکٌبهِ ػوکل
هیکٌٌس کِ ثبیس زض خْت قٌبذت ،خصاثیت ،کیفیت ٍ اضائِ آى ثکِنکَضت
ًوبزی هتوبیع ٍ قبثل ضقبثت ثب ؾبیطیي اّتوبم قَز .اّویت ٍ تبثیطگکصاضی
ًكبى تدبضی ثِ گًَِای اؾت کِ اگط چِ زض ثسٍ اهط ایي هغلَثیکت ککبت ٍ
ذسهبت اؾت کِ ًكبى تدبضی ضا زض ًعز اشّکبى هؼطفکی هکیکٌکس ،اهکب زض
هیبىهست ثب تساٍم حضَض زض ثبظاض ،ایي ًكبى تدبضی اؾت کِ هْط تبییس ثط
کیفیت ٍ هقجَلیت زض کبت ٍ ذسهبت هیظًس .ایدبز یک ًبم تدبضی قَی زض
ثبظاض ،ییی اظ اّساف انلی قطکتّبؾت چَى هٌبفغ ظیبزی ًظیکط قبثلیکت
آؾیت پصیطی کوتط ثطای ضقبثت زض زًیبی تدکبضت ،هیکعاى ؾکَز ثیكکتط ٍ
فطنتّبی ثْتط ثطای تَؾؼِ ًكبى تدبضی ضا ثطای آىّب فطاّن هیکٌس.
ثِػجبضت زیگطً ،كبىّبی تدبضی ظهیٌِای ضا فطاّن هیآٍضًس کِ هكکتطیبى
ثتَاًٌس ثِضاحتی هحهَتت ضا تكریم زٌّس ٍ ثب هحهَل یب ذکسهبت یکب
گطٍّی اظ هحهَتت ٍ ذسهبت پیًَس یبثٌسّ .ن هحققکبى ٍ ّکن ثبظاضیبثکبى
هسػی ّؿتٌس کِ ًكبى تدبضی ثِػٌَاى یک هفَْم هْن هغطح اؾکت ککِ
ثِ ایدبز توبیع هحهکَلی ذکبل زض ثکیي گطٍّکی اظ هحهکَتت ،افکعایف
ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی ٍ ایدبز اضظـ ثِ ًكبى تدبضی کوک هیکٌس؛ ثبیس
ذبعطًكبى کطز کِ اضظـ ػالهت تدبضی ثِػٌَاى یک هفَْم هْن زض ػول
تدبضت ٍ ّچٌیي زض تحقیقکبت ػلوکی زض ًظکط گطفتکِ قکسُ اؾکت ،ظیکطا
ثبظاضیبثبى هیتَاًٌس اظ عطیکق ػالهکتّکبی تدکبضی قکَی هعایکبی ضقکبثتی
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ثِزؾت آٍضًس.
ثککب تَخککِ ثککِ هغبلککت ثیککبى قککسُ ایککي پککػٍّف زٍ ضاُ زًجککبل هککیکٌککس
 -1قٌبؾبیی اثؼکبز هکَثط ثکط ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی ٍ پیكکٌْبز آى
ثِ هسیطاى ٍاحکسّبی نکٌؼتی ٍ ذکسهبتی؛  -2اٍلَیکتثٌکسی اثؼکبز هکَثط
ثط ٍفبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی ٍ اًدکبم اقکساهبت تظم خْکت تثجیکت ًكکبى
تدککبضی یککک ٍاحککس نککٌؼتی یککب ذککسهبتی ثککب اؾککتفبزُ اظ تیٌیکککّککبی
ثْیٌِؾبظی کِ خَاة هٌبؾجی ضا فطاّن هیآٍضًس.
-2ادبيات نظزی

قطکتّب ّط ضٍظ ثِزًجبل افعایف ؾْن ذَز زض ثبظاضّبی تدبضی ّؿکتٌس ٍ
پیَؾککتِ کبتّککب ٍ ذککسهبت ذککَز ضا ثککب کیفیککت ٍ کویککت ثْتککطی اضائککِ
هی کٌٌس[ .]6تیطاض زض ضفتبض ذطیس ثکِػٌکَاى ییکی اظ خٌجکِّکبی هْکن زض
ٍفبزاضی قٌبذتِ قسُ اؾت.تیطاض زض ضفتبض ذطیس ثِ هؼٌبی ایي اؾکت ککِ
هكککتطی زض ظهککبىّککبی هرتلککز ،اظ یککک ًكککبى تدککبضی کککِ ًؿککجت ثککِ
ٍیػگیّبی آى آگبّی زاضز ذطیسّبیی ضا اًدبم هیزّس[.]16
ًكبى تدبضیّب ٍ ًكبى تدبضیؾبظی اٍلیيثبض ثطای توکبیع ثکیي اخٌکبؼ ٍ
ذسهبت یک فطٍقٌس ثب زیگطاى هَضز اؾتفبزُ قطاض گطفتِ ثَز[ٍ .]17فبزاضی
ثِ ًكبى تدبضی هفَْهی اؾت کِ زض زِّی اذیط تَؾظ قطکتّکبیی ککِ
ثِ زًجبل ٍفبزاضی هكتطیبى ثِ ًكبى تدبضی ذَز ّؿتٌس ،هَضز تَخِ قکطاض
گطفتِ اؾت[ٍ .]18فبزاضی ٍ اػتوبز ثِ ػالهت تدبضی ثِػٌَاى انلیتطیي ٍ
هْن تطیي هتغیطّبیی ّؿتٌس کِ هٌدکط ثکِ تَلیکس اضظـ ػالهکت تدکبضی
هیگطزًس[ .]6زض تحقیقی کِ زض ؾبل  2013تَؾظ تم ٍ قبًیبض 1ثب ػٌَاى
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ػسم تقبضى زض اثطات هحطکّبی ٍفبزاضی ًكبى تدبضی ثیي تؼسیل کٌٌسُّبی
خسیس ٍ قسیوی ٍ زض هیبى ًؿلّبی تیٌَلَغی اًدبم قس ،ثیبى گطزیس ککِ
فؼبلیتّبی ثبظاضیبثی اظ عطیق هَثبیل ،ثکِ ؾکطػت زض حکبل ضقکس اؾکت ٍ
هَفقیت زض ثبظاضّبی هَثبیل ثِ ؾبظـ ههطفکٌٌسگبى ًؿجت ثِ اثعاضّکبی
هَثبیلی ثؿتگی زاضز .زض ایي تحقیق یک هسل هفَْهی اضائِ قسُ اؾت کِ
زض آى اضتجبط ثیي ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی اثعاضّبی هَثبیلی (قهس ذطیکس
هدسز) ضا ثب هحطکّبیی قبهل اضظـ زضیبفتقسُ ،ضضبیت اظ ًكبى تدبضی
ٍ اػتوبز ؾٌدیسُ اؾت ٍ ًقف تؼسیلکٌٌسُّب ٍ ًؿلّکبی گَقکی تلفکي
ّوطاُ ثِػٌَاى هتغیطّبی هیبًدی زض ًظط گطفتِ قسُ اؾکتً .تکبیح ًكکبى
زاز کِ ثیي ًَع تؼسیلکٌٌسُ ٍ ًؿلّبی تیٌَلَغی تلفي ّوطاُ ػسم تقبضى
ٍخَز زاضز .تؼسیل کٌٌکسُّکبی خسیکس اثعاضّکبی هَثکبیلی ثکط اضظـّکبی
زضیبفتی تبکیس زاضًس ،زض حبلیکِ تؼسیل کٌٌسُّبی قسیوی ثکط ضضکبیت اظ
ًكبى تدبضی ثِػٌَاى هتغیطی ثطای افکعایف ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی
تبکیس زاقتٌس؛ ّوچٌیي ههطفکٌٌسگبى ٍاثؿتگی ثیكکتطی ثکط اػتوکبز ٍ
ٍاثؿتگی کوتطی ثط اضظـ زضک قسُ ثطای تَؾؼِ ٍفبزاضی ثطای ًؿلّبی
خسیس تلفي ّوطاُ ًؿجت ثِ ًؿلّبی هَخَز آى زاقتِاًس[.]19
زض تحقیقی کِ زض ؾبل  2012ثب ػٌَاى "زیسگبُ َّیت اختوبػی ثکط ضٍی

ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی" تَؾظ ّیّ ٍ 3ویبضاى اًدبم قس ،ثیکبى گطزیکس
کِ َّیت ًكبى تدبضی ثط اضظـ ،ضضبیت ،اػتوبز ٍ ٍفبزاضی تبثیط هثجکت ٍ
هؼٌبزاض زاضز .ػالٍُ ثط آى ،ضضبیت ٍ اضظـ ثط اػتوبز تبثیطگصاضًس ٍ اػتوکبز
ًیع ثِ ًَثِ ذَز ثط ٍفبزاضی هَثط اؾتّ .وچٌیي هؼٌبزاضی تکبثیط اضظـ ثکط
ضضبیت ًیع هَضز تبییس ٍاقغ قس[.]20
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زض تحقیقی کِ زض ؾبل  2011تَؾکظ ًکبم ٍ ّویکبضاى ثکب ػٌکَاى اضظـ
افعٍزُ ًكبى تدبضیٍ ،فبزاضی ًكبى تدبضی ٍ ضضبیت هكتطیبى اًدبم قکس،
هسلی هفَْهی اضائِ گطزیس کِ زض آى هتغیطّکبی کیفیکت فیعییکی ،ضفتکبض
کبضکٌبى ،تدبًؽ ثب ایسُآلّبی فطزَّ ،یت ًكبى تدبضی ٍ تدبًؽ ثب ؾجک
ظًسگی ثط ضضبیت تبثیطگصاض ثَزًس ٍ ضضبیت ثط ٍفبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی
اثطگصاض اؾت .پؽ اظ آظهَى هسل هفَْهی تحقیق هكرم قس کِ کلیِی
ػَاهلی کِ ثط ضضبیت تبثیطگصاض ثَزًس ثط ٍفبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی تکبثیط
غیطهؿتقین زاقتٌس .شکط ایي ًیتِ تظم اؾت کِ پٌح ػبهل گفتِ قسُ ،ثکط
ضضبیت زاضای اثط هؿتقین ثَزُ اؾت ٍ ضضبیت ًیع ثکط ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى
تدبضی تبثیط هؿتقین ٍ هؼٌبزاض زاقتِ اؾت[.]24
ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضیّ ،سف ًْکبیی ٍ غکبیی قکطکتی اؾکت ککِ زاضای
هحهَلی ثب ػالهت تدبضی ٍیػُ اؾت .اٍلَیت یب تطخیح ذطیس یکک ًكکبى
تدبضی ٍیػُ زض یک قفؿِ هحهکَل تَؾکظ هكکتطیٍ ،فکبزاضی ثکِ ًكکبى
تدبضی ًبم زاضز .هكتطیبى زضیبفتِاًس کِ هبضک تدبضی هکَضز ًظطقکبى ثکِ
آى ّب عطح ٍ تطکیت هحهَلی ؾبلن ،زاضای ؾغَحی اظ کیفیکت ثکب قیوکت
هٌبؾت ػطضِ هی کٌس .ایکي ازضاک هكکتطی پبیکِ ٍ اؾبؾکی ثکطای تیکطاض
ذطیسّبی هكتطی هیقَز .هكتطیبى زض آغبظ ثِعَض آظهبیكی هحهکَلی ضا
ثب ػالهت تدبضی ٍیػُ ذطیساضی هیکٌٌس ٍ پؽ اظ ضضبیت اظ آى ثِ تیطاض ٍ
ازاهِ ذطیس ّوبى ػالهت تدبضی یب ًكبى تدبضی هتوبیل هیقًَس ،ظیطا ثِ
آ ى هحهَل آقٌب ٍ هغوئي ّؿتٌسٍ .فکبزاضاى ثکِ ًكکبى تدکبضی تفیکطی
ایيچٌیي زاضًسً :ؿجت ثِ ًكبى تدبضی هتؼْس ّؿتٌس ،ثِ زازى پَل ثیكتط
ثطای یک ًكبى تدبضی ًؿجت ثِ زیگط ًكبى تدبضیّب توبیل زاضًسً ،كکبى
تدبضی هَضز ًظط ضا ثِ زیگطاى تَنیِ هیکٌٌس[.]1
زض تحقیقی کِ تَؾظ ػعیعی ٍ ّویبضاى زض ؾبل  1391ثب ػٌَاى "اضظیبثی
تبثیط قرهیت ًكبى تدبضی ثط ٍفبزاضی ًگطقی ٍ ضفتبضی هكتطیبى ثِ
ًكبى تدبضی ّبیپط اؾتبض" اًدبم قس ،ػٌَاى قسُ کِ هْوتطیي ػبهل حفظ
ٍ ضقس یک ًكبى تدبضی ،ایدبز ٍفبزاضی زض ًگطـّب ،ثبٍضّب ٍ ضفتبضّبی
هكتطیبى اؾت ٍ پػٍّف اًدبم قسُ زض ثیي توبم هكتطیبى فطٍقگبُ
ّبیپطاؾتبض زض قْط تْطاى اًدبم قسُ اؾتً .تبیح پػٍّف ًكبى زاز کِ
چْبض ثؼس هؿئَلیت پصیطی ،پَیبیی ،احؿبؾی ٍ خؿبضت ثط ٍفبزاضی ًگطقی
ٍ ٍفبزاضی ًگطقی ثط ٍفبزاضی ضفتبضی ثِ ًكبى تدبضی اثط زاضز ،اهب ؾبزگی
ًكبى تدبضی ثط ٍفبزاضی ًگطقی اثط ًساضز .زض ضوي اظ ثیي اثؼبز قرهیت
ًكبى تدبضی فقظ پَیبیی ثط ٍفبزاضی ضفتبضی اثطگصاض اؾت .ثٌبثطایي
هیتَاى ایيگًَِ ًتیدِگیطی کطز کِ ثْتط اؾت زض ثطضؾی تبثیط قرهیت
3 -He
4 -Nam

1 - Lam & Shankar
2 - Adaptor
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ًكبى تدبضی ثط ٍفبزاضیٍ ،فبزاضی ًگطقی ٍ ضفتبضی ثِ تفییک ثطضؾی

جذٍل ( :)1بررسی ًظرات هحققاى هختلف راجع بِ عَاهل هَثر بر ٍفاداری بِ ًطاى

قًَس[.]3
زض تحقیقی ککِ زض ؾکبل  1390ثکب ػٌکَاى "ثطضؾکی تکبثیط اثؼکبز اضظقکی
ثبظاضیبثی ضاثغِهٌس ثط ٍفبزاضی هكتطی ثِ ًكبى تدبضی گَقیّکبی تلفکي
ّوطاُ" تَؾظ ًٍَؼ ٍ ظَْضی اًدبم گطفت ،ثیبى قس کِ قست ضقبثت زض
ثبظاضّب ٍ اّویت حفظ هكتطیبى ثطای ؾبظهبىّب هَخت قسُ تکب آىّکب ثکِ
تسضیح ثِ ؾوت ایدبز ،حفظ ٍ اضتقبی ضاثغِ ثکب هكکتطیبى گکبم ثطزاضًکس ٍ
ثطاؾبؼ یبفتِ ّبی پػٍّكگطاى ،ثبظاضیبثی ضاثغِ هٌس ییی اظ ثْتطیي ضٍـّب
اؾت .عطح هفَْهی ایي هقبلِ ثط آى اؾت تب تبثیط اثؼکبز اضظقکی ثبظاضیکبثی
ضاثغِهٌس قبهل هٌبفغ ػولیطزی ،هٌبفغ ًوبزیي ،هٌکبفغ تدطثکی ٍ قیوکت
ازضاک قسُ ضا ثط ٍفبزاضی هكتطیبى ثِ ًكکبى تدکبضی گَقکیّکبی تلفکي
ّوطاُ اظ زٍ زیسگبُ ًگطقی ٍ ضفتبضی هَضز ثطضؾی قطاض زّسً .تبیح پػٍّف
ًكبى زاز اظ هیبى اثؼبز اضظقی ثبظاضیبثی ضاثغِ هٌس تٌْب ؾکِ هتغیکط هٌکبفغ
ػولی طزی ،هٌکبفغ ًوکبزیي ٍ هٌکبفغ تدطثکی ثکط ٍفکبزاضی ًگطقکی تکبثیط
زاقتِاًسّ .وچٌیي ضاثغِ ٍفبزاضی ًگطقی ٍ ٍفکبزاضی ضفتکبضی ًیکع تبییکس
قسُ اؾت .اظ هیکبى هتغیطّکبی تؼکسیل کٌٌکسُ زض ًظکط گطفتکِ قکسُ زض
پػٍّف ًیع ،تٌْب هتغیط هیعاى تؼْس ثِ ًكبى تدبضی ًقف تؼسیلکٌٌکسگی
زض ضاثغِ هیبى اثؼبز اضظقی ثبظاضیبثی ضاثغِهٌس ٍ ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدکبضی
زاقتِ اؾت[.]4
زض تحقیقی کِ تَؾظ گیالًکیًیکب ٍ هَؾکَیبى زض ؾکبل  1389ثکب ػٌکَاى
"تبثیط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی ثط اضظـ ٍیػُ ًكبى تدبضی ثبًک اظ زیسگبُ
هكتطیبى کبضت الیتطًٍییی" اًدبم قسُ ثَز ،ثیبى قکس اضظـ ٍیکػُ ًكکبى
تدبضی هجتٌی ثط هكتطی یک ؾبذتبض چٌسثُؼسی اؾت کِ قبهل خٌجِّبی
ًگطقی ٍ ضفتبضی هی ثبقس .زض پػٍّكی کِ اًدبم قس ثب زضًظطگطفتي هسل
آکط اثتسا تبثیط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی (ثؼس ضفتبضی) ثط اضظـ ٍیػُ ًكکبى
تدبضی هَضز ثطضؾی قکطاض گطفکت .اظ آًدکبییککِ ٍفکبزاضی ًكکبى تدکبضی
هی تَاًس تحت تبثیط ؾِ ثؼس زیگط هکسل (کیفیکت ازضاک قکسُ ،آگکبّی اظ
ًكبى تدبضی ٍ تساػی ًكبى تدبضی) ایدبز قَز ،زض هطحلِ ثؼسی ؾِ ػبهل
هصکَض ،ثِ ػٌَاى ػَاهل هَثط ثط ٍفبزاضی هَضز هغبلؼِ قطاض گطفتٌس ٍ ؾپؽ
تبثیط آى ّب ثط اضظـ ٍیػُ ًكبى تدبضی ثطضؾی قسًُ .تبیح پکػٍّف ًكکبى
زاز کِ ٍفبزاضی ،آگبّی ٍ کیفیت ثط اضظـ ٍیػُ ًكبى تدبضی تبثیط زاضًس ٍ
آگبّی اظ ًكبى تدبضی ًیع اظ ػَاهل هَثط ثط ٍفبزاضی هكکتطیبى ثکِ ًكکبى
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اکیٌی ٍ ّوکاراى[2013 ]14

9

استَکثرگر ٍ ّوکاراى[]15
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10
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اػتواد ،رضایتوٌدیّ ،سیٌِ تغییر

تداری ،تٌاسة تا خَدِ فرد

-3مدل مفهومی تحقيق

پؽ اظ هغبلؼِ تحقیقبت گصقتِ ضاخغ ثِ ػَاهل هَثط ثط ٍفبزاضی ثِ ًكکبى
تدبضی  ،ایي ًتیدِ زضیبفت قکس ککِ هتغیطّکبی ضضکبیت ٍ اػتوکبز زاضای
ثیكتطیي تیطاض اظ ػَاهل اثطگصاض ثط ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی ثکَزُاًکس؛
ػالٍُثط آى هتغیطّبی ًگطـ ثِ ًكبى تدبضی ،تؼْسَّ ،یت ًكبى تدبضی ٍ
کیفیت ثِػٌَاى پط تیطاضتطیي هتغیطّب کِ ثکط ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی
تبثیطگصاض ثَزًس زض ضتجِّبی ثؼسی خبی گطفتٌکس .ثکِّوکیي زلیکل هکسل
هفَْهی تحقیق ثِگًَِای کِ زض قیل  1هالحظِ هیقَز عطاحکی قکسُ
اؾت.

تدبضی هیثبقٌس[.]5
زض ازاهککِ ،ذالنککِای اظ ػَاهککل هککَثط ثککط ٍفککبزاضی ثککِ ًكککبى تدککبضی ٍ
فطاٍاًی تیطاض آىّب زض هقبتت هرتلز آٍضزُ قسُ اؾت.

ضکل( :)1هذل هفرٍض هقالِ در رابطِ با عَاهل هَثر بر ٍفاداری بِ ًطاى تجاری
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-3-1وفاداری به نشان تجاری
ییی اظ هْن تطیي هؿبئلی کِ اهطٍظُ هسیطاى ؾبظهبىّکب ثکب آى هَاخکِاًکس،
ًحَُ زضک ثْتطی اظ ضاثغِ ثیي هفبّین ًكبى تدبضی ٍ ٍفبزاضی هكکتطیبى
اؾت ،ثِ ٍیػُ کِ زض ازثیبت هسیطیت ثبظاضیبثی ػَاهل ثؿیبضی هغکطح قکسُ
کِ ثط ٍفبزاضی هكتطی اثطگصاض اؾتٍ .فبزاضی ثِ ًكبى تدبضی هیتَاًکس اظ
ضاُ ػولیطز ثبتتط اظ اًتظبض ذطیساض ثِزؾت آیس ،ثکِ ًحکَی ککِ ذطیکساض اظ
اضظقی کِ کؿت کطزُ اؾت ،احؿبؼ قگفتی کٌکس ٍ آى اضظـ ضا هکبفَ
اًتظبضات ذَز تكریم زّسٍ .فبزاضی ثِ ًكبى تدکبضی ًقکف ثؿکعایی زض
ایدبز هٌبفغ ثلٌس هست ثطای قطکت ایفب هیکٌس ،ظیطا هكتطیبى ٍفکبزاض ثکِ
ًكبى تدبضی قطکت ًیبظ ثِ فؼبلیتّبی تطفیؼی کوتطی ًؿکجت ثکِ زیگکط
هكتطیبى زاضًس .آى ّب ثب کوبل هیل حبضطًس هجلغ ثیكتطی ضا ثکطای کؿکت
هعایب ٍ کیفیت ًكبى تدبضی هَضز ػالقِ ذَز ثپطزاظًس .اظ عطفی ؾبظهبىّب
هی تَاًٌس ؾْن ثیكتطی اظ ثکبظاض ضا ثکب کوکک ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی
ثِزؾت آٍضًس ،ظیطا هكتطیبى ٍفبزاض ثِ ؾبظهبى ثِعَض هیطض ًكبى تدبضی ضا
ذطیساضی هیکٌٌس ٍ زض ثطاثط ػَاهل هَقؼیتی ٍ تالـّکبی ثبظاضیکبثی ضقجکب
ایؿتبزگی هیکٌٌس[.]3

 -3-2رضایت
قبیس ثتَاى گفت هْن تطیي زاضایی اغلکت قکطکتّکبٍ ،فکبزاضی هكکتطیبى
ًؿجت ثِ آىّب هیثبقس .حدن فطٍـ ٍ ؾْن ثبظاض هفیس ّؿتٌس ،اهب ثِعَض
ثبلقَُ قبذم ّبی غلغی ضا اظ ایٌیکِ هكکتطی چکِ احؿبؾکی ًؿکجت ثکِ
قطکت زاضز ،اضائِ هی زٌّس .چٌیي هؼیبضّبیی تب حس ظیکبزی اػوکبل ضقجکب،
ًَؾبى ّبی ثبظاض ،ضکَز ٍ ؾیَى ثبظاض ضا آقیبض کطزُ ٍ پط خٌدکبل ّؿکتٌس.
هیعاى ضضبیت هكتطی ٍ ٍفبزاضی ًؿجت ثِ هکبضک تدکبضی ،قکبذمّکبی
ثؿککیبض حؿبؾککی ّؿککتٌس ٍ هؼیبضّککبی تكریهککی هْوککی ضا زض اذتیککبض
هی گصاضًس .کبتلط ضضبهٌسی هكتطی ضا ثِػٌَاى زضخِای کِ ػولیطز ٍاقؼی
یک قطکت اًتظبضات هكتطی ضا ثطآٍضزُ کٌس ،تؼطیز هیکٌس .ثِ ًظط کبتلط
اگط ػولیطز قطکت اًتظبضات هكتطی ضا ثکطآٍضزُ کٌکس ،هكکتطی احؿکبؼ
ضضبیت ٍ زض غیط ایي نَضت احؿبؼ ًبضضبیتی هیکٌکس .تؼطیکز ضضکبیت
هكتطی هَضز قجکَل ثؿکیبضی اظ نکبحجٌظطاى ایکيگًَکِ اؾکت" :ضضکبیت
هكتطی یک ًتیدِ اؾت کِ اظ هقبیؿِ پیف اظ ذطیس هكکتطی اظ ػولیکطز
هَضز اًتظبض ثب ػولیکطز ٍاقؼکی ازضاک قکسُ ٍ ّعیٌکِ پطزاذکت هکیقکَز
ثِزؾت هیآیس[".]11

 -3-3اعتماد
ظهبًی کِ ؾبظهبى ّب ،کبضکٌبى ٍ هكتطیبى ذَز ضا زض اٍلَیت قطاض هیزٌّس،
کبضکٌبى ٍ هكتطیبى ثِ ؾبظهبى اػتوکبز ککطزٍُ ،فکبزاض قکسُ ٍ ؾکَزآٍضی
افعایف ٍ هَفقیت آىّب اؾتوطاض هییبثس .اػتوکبز زض ّکط زٍضُای اظ تکبضید
کؿت ٍ کبض ،ییی اظ هفبّین ظیطثٌبیی ثطای اًدبم هؼبهالت ٍ هجبزتت ثَزُ
اؾت .اهطٍظُ ثب قسضت گطفتي هفبّیوی چَى اضتجبعبت ثلٌسهست ثب قطکبی
تدبضی ،هكتطیبى ٍ ضقجب ،خبهؼِ اعالػبتی ٍ اقتهبز هجتٌی ثط ذسهبت ،ایي
هفَْم اظ اّویت ثیكتطی ثطذَضزاض قکسُ اؾکت .اضائکِ تؼطیکز زقیقکی اظ
اػتوبز هكیل اؾت .عجق تؼطیز ٍاغًُبهِ اًگلیؿی آکؿفَضز ،اػتوبز یؼٌی
"تَاًبیی اتیب ٍ هیعاى ضاحتی پصیطـ نفتی اظ یک قرم یب یک چیکع یکب

زضؾتی یک ػجکبضت هکیثبقکس" .اذکتالف ًظکط زض تؼطیکز اػتوکبز ٍ ًیکع
چٌسگبًگی آى هی تَاًس ًبقی اظ زٍ زلیل ثبقس :اٍل ،ایٌیِ اػتوبز هفَْهی
اًتعاػی ث َزُ ٍ گبّی اٍقبت ثب هفبّیوی چَى هؼتجط ثَزى ،قبثل اتیب ثکَزى
ٍ ضاحتی هتطازف گطفتِ هی قَز .زٍم ،ایٌیِ اػتوبز هفْکَهی چٌکسٍخْی
ثَزُ ٍ زاضای اثؼبز هرتلز حؿی ٍ ضفتبضی هیثبقس].[1

 -3-4نگزش به نشان تجاری
زضک اظ ًكبى تدبضی ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ آى هیتَاًس زض اًتربة آى ًكکبى
تدبضی ٍ ٍفبزاضی ًؿجت ثِ آى تبثیط ظیبزی زاقکتِ ثبقکسً .گکطـ هثجکت
ًؿجت ثِ یک ًكبى تدبضی ،هعیت ضقکبثتی قبثکلتکَخْی ثکطای آى ًكکبى
تدبضی هحؿَة هیقَز؛ ثًِحَی کِ یک ًگطـ هثجت ًؿکجت ثکِ ًكکبى
تدبضی ثبػث هی قَز ههطفکٌٌسُ ثِ ذطیس هدکسز آى هحهکَل تطغیکت
قَز ٍ ًؿجت ثِ آى ًكبى تدبضی ذبل ٍفبزاضی زاقتِ ثبقکس؛ ثکِػجکبضتی
زیگط ،ذطیس یک هحهَل ثب ًكبى تدکبضیای ککِ ًؿکجت ثکِ آى ًگطقکی
هثجت زاضز ضا ثِ ًكبى تدبضی ؾبیط ضقجب تطخیح هیزّس.

 -3-5تعهد
تؼْس ییی اظ هتغیطّبی هْن ثطای زضک قسضت ثبظاضیبثی اؾت ٍ ّوچٌکیي
یک اثعاض ؾَزهٌس ثطای اًساظُگیطی احتوبل ٍفبزاضی هكتطی ٍ پیفثیٌکی
ذطیسّبی آتی هكکتطیبى اؾکت .چٌکیي اؾکتستل قکسُ اؾکت ککِ تؼْکس
ػبم تطیي هتغیط ٍاثؿتِ اؾت کِ زض تحقیقبت هطثَط ثِ ضاثغکِ فطٍقکٌسُ ٍ
ذطیساض اؾتفبزُ هیقَز[.]10

 -3-6هویت نشان تجاری
َّیت ًكبى تدبضی هدوَػکِ ای اظ اضتجبعکبت هٌحهکط ثفکطز یکک ًكکبى
تدبضی زض قبلت قؼبضّب ،قَلّب ٍ ٍػسُّبیی اؾت کِ ثِ هكتطی هیزّس ٍ
ثبػث ایدبز َّیتی خسیس ٍ یب ثْجَز َّیت قجلی ذَز هیقکَز .هکیتکَاى
گفت َّیت ،ییی اظ هْنتطیي ػَاهلی اؾت کِ ًكبى تدبضی ضا ثبثکت ًگکِ
هی زاضز ٍ آى ضا ثِ ؾوت ثبظاضّب ٍ هحهَتت خسیس ؾَ هیزّکسً .كکبى
تدبضی ّب تَؾظ َّیت ،ذکَز ضا ثکِ هكکتطیبى قٌبؾکبًسُ ٍ اظ ؾکبیط ضقجکب
هتوبیع هی قًَس .فطایٌس ایدبز َّیت ًكبى تدبضی ػجبضت اؾکت اظ تکسٍیي
شٌّیتّبیی کِ ًكبى تدبضی قهس زاضز ایدبز کٌس ٍ اعویٌبى اظ قٌبؾبیی
ًكبى تدبضی تَؾظ هكتطی ٍ هطتجظ ؾبذتي آى ثب یکک عجقکِ ذکبل اظ
ًیبظ .یک ػبهل کلیسی ٍ هْن ثطای هَفقیت زض ؾبذت ًكبى تدبضی زضک
چگًَگی تَؾؼِ یک َّیت ًكبى تدبضی اؾت؛ یؼٌی زاًؿتي ایي اهکط ککِ
ًكبى تدبضی ذَاّبى چیؿت ٍ ثیبى هَثط آى َّیکت .یکک ًكکبى تدکبضی
ٌّگبهی َّیت هتوبیعی زاضز کِ ٍػسُّبی هکطتجظ ،ثکب زٍام ٍ ثکبٍضکطزًی
هتوبیعی زض ضاثغِ ثب اضظـ هحهَل ،ذسهت ،یب ؾبظهبى ضا اضائِ هیزّکس ٍ
هٌجغ ایي ٍػسُّب ضا ًیع ًكبى هیزّس[.]9
 -3-7کیفیت

حفظ ٍ اضائِ ذسهت هغلَة ثِ هكتطیبى ٍفکبزاض ،هؿکتلعم ثْجکَز کیفیکت
ثِ هٌظَض ثطآٍضزى اًتظبضات هكتطیبى ٍفبزاض ٍ زض ػیي حکبل ،ایدکبز اضظـ
افعٍىتط ثطای آىّب اؾت .زضک هٌبفغ حبنل اظ کیفیت هحهَل ٍ ذسهبت
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ًِ تٌْب ثِ خٌجِّبی کبضکطزی هحهَتت هبًٌس نفبت فیعییی ،ذکسهبت ٍ
پكتیجبًی فٌبٍضی ٍاثؿتِ اؾت ،ثلیِ هی تَاًس هَلفِ ّبی احؿبؾکی ضا ًیکع
زضثطثگیطز[.]8

 -3-8تبلیغات
اهطٍظُ تَلیس ٍ اضائِ کبت ثِ تٌْبیی کبفی ًیؿت ،ظیطا فؼبلیتّبی زض حکبل
تَؾؼِ تغییط کطزُ اؾت ٍ زض یک هحیظ ضقبثتی ثبیؿتی هكتطیبى ضا خصة
ًوَز .تجلیغ ثركی اظ ثبظاضیبثی هَفقیت آهیع ثِ حؿبة هیآیکس ٍ قکطکتّکبی
هَفق ثٍِیػُ زض اهط نبزضات ،ثِ هکَاظات اضتقکبی کیفکی هحهکَتت ذکَز
ثِزًجبل عطاحی ٍ ثِکبضگیطی ؾیؿتنّبی ثبظاضیبثی پَیب ٍ هؤثط هیثبقکٌس.
تجلیغ ثِ قطکتّب کوک هیکٌس تب هكکتطیبى کٌکًَی ضا ًؿکجت ثکِ ذکَز
ٍفبزاض ؾبذتِ یب ثبظاضّبی خسیسی ضا ثطای ذَز ثطگعیٌٌس.

-3-9توسیع
تَظیغ هحهَل یب ذسهبت ٍ یب هحل ییی اظ چْکبض ضککي ثبظاضیکبثی اؾکت.
تَظیغ ثِ فطایٌس ضؾبًسى کبت یب ذسهبت ثِزؾت هكتطیبى ثطای اؾتفبزُ یکب
ههطف گفتِ هی قَز .تَظیغ هیتَاًس ثِنَضت هؿتقین ٍ یب غیطهؿکتقین ٍ
اظ عطیق ٍاؾغِ ّب اًدبم قکَز .هَضکَع تَظیکغ زض حکَظُ ثبظاضیکبثی ،خکعٍ
هَضَػبتی اؾت کِ اظ اثؼبز هرتلز هَضز ثطضؾی قطاض هکیگیکطز .اظ خولکِ
ّعیٌِ ،ؾالهت ،ثٌْگبهی تَظیغ ٍ غیطُّ .وچٌیي اهٌیت ٍ ایوٌی تَظیکغ ٍ
حول ٍ ًقل ًیع اظ خولِ هَضَػبتی قبثل تَخِ هکیثبقکٌس ککِ زض اضتجکبط
هؿتقین هیعاى ٍفبزاضی هكتطیبى ثِ یک ًكبى تدبضی هیثبقس.

ًظطؾٌدی اظ چٌس هترهم ٍ هسیط حَظُ ثبظاضیبثی ٍ فطٍـّ ،سف اضظیبثی
ضا هحقق هیکٌس .ثسیيهٌظَض اظ تییٌک اٍلَیکتگکصاضی غیطذغکی فکبظی
(تیٌیک هیربیلَف) کِ زض ازاهِ ثحث گبمّبی ایي تیٌیکک ثیکبى ذَاّکس
قس ،ثطای ثسؾت آٍضزى ٍظى ٍ اّویت ّط ککسام اظ اثؼکبز هکَضز اقکبضُ زض
هسل هفَْهی اؾتفبزُ هیگطزز.
زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ آلفبی کطًٍجبخ ثِهٌظَض ؾٌدف پبیبیی پطؾكٌبهِ
هطثَعِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .پبیبیی یکک ؾکٌدِ ،تَاًکبیی آى زض ثکِزؾکت
آٍضزى ًتبیح ؾبظگبض هیثبقس .زض ایي ضٍـ (هحبؾجِ آلفب) پبیبیی ثِػٌکَاى
ؾبظگبضی زضًٍی ػولیبتی هیگکطزز ککِ هیکعاى ّوجؿکتگی زضًٍکی هیکبى
گَیِّبی یک هقیبؼ ضا قیل هیزٌّس .خسٍل  2هقکساض آلفکبی کطًٍجکبخ
ثِزؾت آهسُ ثطای اثؼبز انلی پػٍّف ضا ًكبى هیزّکسّ .وکبىگًَکِ ککِ
هكرم هی ثبقس ،کلیِ اػساز ثِ زؾت آهسُ ًكبى زٌّکسُ هقکبزیط ذکَثی
هیثبقٌسّ .وچٌیي هقساض آلفبی کطًٍجبخ کل پطؾكٌبهِ  0/929هیثبقکس
کِ هیعاى هغلَثی اضظیبثی هیقَز.
جذٍل ( :)2هقذار آلفای کرًٍباخ برای ّریک از ابعاد اصلی هذل پژٍّص

 -3-11قیمت
قیوت زض ٍاقغ ّوبى هقساض پَلی اؾت کِ هكتطی ثکطای ثکِزؾکت آٍضزى
یک هحهَل یکب ذکسهت حبضکط اؾکت ثپکطزاظز .ذکَز قیوکت ًیکع زاضای
ظیطهدوَػِّبیی اظ خولِ فْطؾت قیوتّب ،ترفیزّب ،هؿبػستّبی ٍیػُ،
زٍضُ پطزاذت ٍ قطایظ اػتجبضی هیثبقس .زض ثکبظاض ضقکبثتی اهکطٍظ ،قیوکت
هحهَل ییی اظ اخعای انلی آهیرتِ ثبظاضیکبثی هکیثبقکس ککِ زض هیکعاى
فطٍـ ٍ ّوچٌیي ٍفبزاضی ثِ یک ًكبى تدبضی هَثط هیثبقکسّ .وچٌکیي
قیوت ییی اظ هْوتکطیي اثعاضّکبی ثٌگکبُّکبی اقتهکبزی زض تحکت تکثثیط
قطاضزازى هكتطیبى ٍ هَفقیت زض کؿت ٍ کبض هیثبقس.

ابعاد ٍفادرای هطتریاى بِ ًطاى تجاری

ضریب آلفای کرًٍباخ

رضایت

0/748

اعتواد

0/763

ًگرش بِ ًطاى تجاری

0/732

تعْذ

0/892

َّیت ًطاى تجاری

0/873

کیفیت

0/714

تبلیغات

0/861

تَزیع

0/751

قیوت

0/813

ثِهٌظَض تحلیل ػبهلی تثییسی اظ ضٍـ زضؾتًوبیی هبکعیون ثطای تدعیِ
ٍ تحلیل زازُّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .اثتسا خسٍل کفبیت هسل کِ قبهل
قبذم  KMOاؾت آٍضزُ قسُ اؾت.
جذٍل ( :)3هقذار ضاخص  KMOبرای ابعاد اصلی هذل پژٍّص

 -4روش پژوهش

ایي پکػٍّف ،ثکب ضٍییکطزی کوکی  -هسلؿکبظیّ ،کسف اّویکتؾکٌدی ٍ
اٍلَیت ثٌسی ّط یک اظ اثؼبز اثطگصاض ثط ٍفبزاضی هكکتطیبى ثکِ یکک ًكکبى
تدبضی ضا زًجبل هیکٌس .ثط ایي اؾبؼ زض ایي پػٍّف ثکطای تجیکیي هکسل
هفَْهی اظ ثبظثیٌی پػٍّفّبی پیكیي زض حَظُ ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی
اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض گبم ثؼس ثطای تثییس هکسل اٍلیکِ اظ تحلیکل ػکبهلی
تثییسی (پطؾكٌبهِ اٍل) اؾتفبزُ قسُ اؾت ککِ ًتکبیح هطثکَط ثکِ آى زض
ازاهِ ثیبى هیقَز .اظ ایيضٍ پطؾكٌبهِ تحلیل ػبهلی زض اذتیکبض ً 120فکط
اظ اؾبتیس زاًكگب ُ ،ذجطگبى حَظُ هسیطیت ثبظاضیبثی ٍ فطٍـ ٍ زاًكدَیبى
زٍضُ زکتطی ٍ کبضقٌبؾکی اضقکس هکسیطیت قکطاض زازُ قکسّ .وچٌکیي ثکب
ث کِکککبضگیطی فٌککَى تهککوینگیککطی چٌسقبذهککِ زض هحککیظ فککبظی ٍ ثککب
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ابعاد ٍفادرای هطتریاى بِ ًطاى تجاری

ضاخص KMO

رضایت

0/814

اعتواد

0/764

ًگرش بِ ًطاى تجاری

0/678

تعْذ

0/791

َّیت ًطاى تجاری

0/748

کیفیت

0/761

تبلیغات

0/692

تَزیع

0/711

قیوت

0/663

حویس قبّجٌسضظازُ ٍ ّویبض  /ثطضؾی اثؼبز هَثط ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی

اًساظُ کفبیت ًوًَِگیطی  KMOآظهَى هقساض ٍاضیبًؽ زضٍى زازُّب اؾت کِ
اگط ثبتتط اظ  ./6ثبقس قبثل پصیطـ ٍ ّطچِ ثِ یک ًعزییتط ثبقس ثْتط اؾت.

زض خسٍل ظیط تؼساز افطاز هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ثطای ثرف
تهوینگیطی ًكبى زازُ قسُ اؾت.

 -4-1مزاحل روش اولویتگذاری غیزخطی فاسی

جذٍل(  :)5تعذاد اساتیذ داًطگاُ ٍکارضٌاساى هَرد استفادُ در ایي پژٍّص

مرحله :1تطؾین زضذت ؾلؿلِ هطاتجی :زض ایکي هطحلکِ ؾکبذتبض ؾلؿکلِ
هطاتت تهوین ضا ثب اؾتفبزُ اظ ؾغَح ّسف هؼیبض ٍ گعیٌِ تطؾین کٌیس.

سوت

مرحله :2تكییل هبتطیؽ قضبٍت فبظی :هبتطیؽّبی تَافقی قضبٍت
فبظی ضا ثطاؾبؼ ًظطات تهوینگیطًسگبى تكییل زّیس .اظ ایي ضٍ تظم
اؾت اظ اػساز فبظی زض تجییي تطخیحبت افطاز ٍ ًظطؾٌدی آًبى اؾتفبزُ
گطزز کِ ایي هْن زض ایي پػٍّف نَضت پصیطفتِ اؾت[.]7
جذٍل ضوارُ( :) 4هقیاسّای زباًی برای هقایسات زٍجی ٍ هعادل فازی آًْا
هقادیر زتاًی ترای هقایسات زٍخی
خیلی کن

هقیاسّای فازی هثلثی
()1،2 ،3

کن

()2،3 ،4

هتَسط

()3،4 ،5

زیاد

()4،5 ،6

خیلی زیاد

()5،6 ،7

مرحله :3نَضتثٌسی ٍ حل هسل :هسل ضا ثب اؾتفبزُ اظ حسٍز ثبت ٍ پبییي
زضایِّبی هبتطیؽ حبنل تسٍیي ٍ حل ًوبییس .هسل غیطذغی هَضز
اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ثِنَضت ظیط هیثبقس.
(ضاثغِ )1

ثِ ػلت غیطذغی ثَزى هسل ،حل آى ثِ ضٍـ ؾیوپلیؽ اهیبىپصیط
ًیؿت ٍ ثبیس آى ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّبی هقساضی ٍ ًطمافعاضی هٌبؾت
(هبًٌس  ) Lingoحل کطز .هقبزیط ثْیٌِ هثجت ثطای قبذم ًكبى
زٌّسُ ایي اؾت کِ توبم ًؿجتّبی ٍظىّب کبهال زض قضبٍت اٍلیِ نس
هیکٌٌس ،اهب زض نَضت هٌفی ثَزى ایي قبذم ،هیتَاى فْویس کِ
قضبٍتّبی فبظی قَیب ًبؾبظگبض ثَزُ ٍ ًؿجتّبی ٍظًی تقطیجب زض ایي
قضبٍتّب نس کطزُ اؾت[.]7
 -5تدوین مدل ریاضی

هطاحل هطثَط ثِ اضظیبثی ٍ ضتجِ ثٌسی اثؼبز ٍفکبزاضی هكکتطیبى ثکِ ًكکبى
تدبضی زض ایي هقبلِ ذَز ثِ زٍ ثرف ػوسُ تقؿکین هکیقکَز -1:تؼیکیي
هبتطیؽ هقبیؿبت ظٍخی ثطاؾبؼ ازغبم ًظط کبضقٌبؾبى  -2کبضثطز هسلؾکبظی
ضیبضی زض ضتجِثٌسی ٍ ثسؾت آٍضزى ٍظىّبی اثؼبز هرتلز هسل پػٍّف.
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تؼداد

اساتید داًطگاُ

5

خثرگاى حَزُ صٌؼت
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جذٍل ( :)6هاتریس هقایسات زٍجی ریسکّای اصلی هذل هفَْهی براساس ادغام ًظرات کارضٌاساى
W9
- - -

-

W8
-

-

- - -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

- - -

-

-

-

-

W6
-

-

W7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0/8

0/7

-

-

-

-

-

-

-

W3
-

-

W4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 /8

0/7

-

1

-

W2
-

-

W5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

0/9

0/9 1/56 0/37 0/49 0/76 0/8

1/1

0/9

0/9

-

W1
-

-

2/66 3/14 5/5

W1
W2

W3 1/62 3/52 4/5 1/22 2/67 3/4
W4 1/29 2/29 2/87 0/95 1 1/1

1/1 0/33 0/53 0/66 0/8

W5 1/15 1/89 2/57 0/8
W6 1/13 1/7 2/3 0/8

 W7 1/11 1/5 ½ 0/7 2/58 3/5 0/5 2 3/1 0/8 2/3 4/5 0/9 ½ 3/3 0/9 3/1 4/3W8 2/5 3/1 4/33 1/55 2/61 3/03 1/1 3/72 4/03 1/6 3/32 3/97 1/9 3/68 4/97 1/09 3/02 3/96 1/79 3/42 4/96

W9 2/79 3/88 5/96 2/19 4/32 5/14 1/59 4/02 5/44 2/09 4/62 5/04 2/39 5/72 6/04 1/97 5/32 6/24 1/95 4/32 5/24 1/35 4/67 5/54 - - -

ثب تَخِ ثِ خسٍل فَ ٍ حل آى ثب اؾتفبزُ اظ هسل غیطذغی هیربیلَف
اّویت ّط یک اظ اثؼبز انلی هسل پػٍّف ٍ ّوچٌیي هیعاى ؾبظگبضی
ثِنَضت خسٍل ظیط هحبؾجِ گطزیسُ اؾتّ .وبًگًَِ کِ زض خسٍل 7

هكبّسُ هیقَز هقساض هثجت ثطای قبذم ؾبظگبضی ثیبًگط ؾبظگبضی
قبثل قجَل هبتطیؽ اؾت.

جذٍل (ٍ :)7زى ٍ رتبِبٌذی ابعاد اصلی هذل پژٍّص برگرفتِ از هذل غیرخطی فازی
اتؼاد

کد

ٍزى

هؼیار

رتثِ

رضایت

0/1591147

2

اػتواد

0/1361641

3

ًگرش تِ ًطاى تداری

0/1016455

4

تؼْد

0/09663703

5

َّیت تِ ًطاى تداری

0/08146398

7

کیفیت

0/2257467

1

تثلیغات

0/08170119

6

تَزیغ

0/03811276

9

قیوت

0/07941398

8

هقدار تاتغ ّدف

0/01451715

 -6نتيجهگيزی

ییی اظ هفبّین هْن زض ثبظاضیبثی کِ هکستی اؾکت تَخْکبت ظیکبزی ضا ثکِ
ؾوت ذَز خلت کطزُ اؾتً ،كبى تدبضی ٍ ٍفبزاضی ًؿجت ثکِ آى اؾکت.
ًكبى تدبضی یب قٌبؾِ تدبضی ؾبظ ٍ کبضی اؾت کِ هٌدط ثکِ ایدکبز یکک
هعیت ضقبثتی ثطای ؾبظهبىّب هی قَز ٍ ؾبظهبى ّب ثطای هَفقیکت ،ضقکس ٍ
پیكطفت ًؿجت ثِ ؾبیط ضقجب ثبیس زض خْت ٍفبزاض ًوکَزى هكکتطیبى ذکَز
ًؿجت ثِ آى ًكبى تدبضی تالـّبی تظم ضا ثِ ػول آٍضًس .زض ایي هغبلؼِ
تالـ قسُ اؾت یک هسل هفَْهی اضائِ قَز ٍ هْوتطیي ػَاهل تبثیطگصاض
ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی هکَضز قٌبؾکبیی قکطاض گیکطز .پکؽ اظ هغبلؼکِ

تحقیقبت گصقتِ ایي ًتیدِ زضیبفت قکس ککِ اػتوکبزً ،گکطـ ثکِ ًكکبى
تدبضی ،تؼْسَّ ،یت ًكبى تدکبضی ٍ کیفیکت ،تجلیغکبت ،تَظیکغ ٍ قیوکت
ثِػٌَاى هْوتطیي ػَاهل تبثیطگصاض ثط ٍفبزاضی ثِ ًكبى تدبضی هیثبقس.
هقبیؿِ ًتبیح ثکِزؾکت آهکسُ اظ ایکي پکػٍّف ٍ ثکبظثیٌی اثؼکبز ٍفکبزاضی
هكتطیبى ثِ ًكبى تدبضی کِ زض ازثیبتپػٍّف ثِ آى پطزاذتِ قسُ اؾکت
زض خسٍل ظیط ثِػٌکَاى ًتیدکِگیکطی ٍ هغبلؼکِ تغجیقکی حبنکل اظ ایکي
پػٍّف ٍ ثبظثیٌی ازثیبت پػٍّفً ،تبیح خبلجی ضا ًكبى هکیزّکس ککِ زض
خسٍل قوبضُ  8قبثل هالحظِ اؾت.
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جذٍل ( :)8اًطباق رتبِّای بِدست آهذُ ابعاد ایي پژٍّص با درصذ تکرار ایي ابعاد در ادبیات هَضَعی
ابعاد

رضایت

اعتواد

ًگرش بِ ًطاى تجاری

رتثِ ترحسة ًتایح ایي پژٍّص

2

3

4

5

رتثِ تر حسة تازتیٌی ادتیات ًظری

1

3

4

5

ثب تَخِ ثِ اعالػبت خسٍل  ،8هالحظِ هیگطزز کِ زض ثؿتط خبهؼِ هکَضز
ثطضؾی ایي پػٍّف ،ضتجِ اثؼبز ثب ضتجِ ثِزؾت آهسُ اظ هیعاى تیطاض ثطذکی
اظ ایي اثؼبز زض ازثیبت ًظطی پػٍّف تفبٍت ثِ چكن هی ذَضز ککِ زلیکل
اؾبؾی آى هیتَاًس تفبٍت زض ًظطات هسیطاى قطکتّکب ٍ اؾکتطاتػیّکبی
آًبى ثبقسّ .ویيعَض کِ هالحظِ هیگطزز قبذم ضضکبیت ٍ کیفیکت زض
ّط زٍ ثطضؾی ،ثبتتطیي ضتجِّب ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
ّوچٌیي ًتبیح ایي پػٍّف ضا هیتَاى ثب ًتبیح ؾبیط پػٍّفّب ًیع هقبیؿِ
ًوَز .زض پػٍّكی کِ تَؾظ ایطاًوٌف ٍ ّویبضاى زض ؾکبل  1392اًدکبم
گطزیس قیوت زض ضتجِ قكن قطاض گطفت ٍ ّوچٌیي اثؼبز کیفیت ٍ ًگکطـ
ثِ ًكبى تدبضی ثِتطتیت زض ضتجِّبی چْبضم ٍ ؾَم قطاض گطفت ککِ ًتکبیح
ایي پػٍّف ضا هَضز تثییس قطاض هی زّس.
زض گبم ثؼکس ثکب اًدکبم ًظطؾکٌدی اظ ذجطگکبى حکَظُ ثبظاضیکبثی ٍ پکؽ اظ
هسلؿبظی ضیبضی کیفیکت هحهکَل ثکب کؿکت ٍظًکی هؼکبزل ثکب ٍ 0/225
ضضبیت ههطفکٌٌسُ ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثب ً 0/159ؿجت ثکِ آى ًكکبى
تدبضی ثِ ػٌَاى هْوتکطیي ػَاهکل هکَثط ثکط ٍفکبزاضی ثکِ ًكکبى تدکبضی
قٌبؾبیی قسًس ،ثِ گًَِای کِ اگط یک قطکت ثرَاّس هكتطیبى ٍفکبزاضی
ضا زاقتِ ثبقس ثبیس زض ٍّلِی اٍل کیفیکت ٍ ضضکبیت آًکبى ضا ًؿکجت ثکِ
هحهَتت ٍ ذسهبت ذَز خلکت کٌکس .اظ ایکيضٍ ثکِ هکسیطاى قکطکتّکب
پیكٌْبز هیقَز کِ ثب تَخِ ثِ اّویت ػبهل کیفیت زض ؾبظهبىّب ٍ تَخِ
ضٍظافعٍى ثساى ،اظ ضٍـّب عطاحی ؾیؿکتنّکبی ًکَیي کیفیکت ،اظ قجیکل
هککسیطیت کیفیککت فطاگیککط کککِ اظ ؾیؿککتنّککبیی اؾککت کککِ اظ عطیککق آى،
ؾبظهبى ّب تَاى کٌتطل هحهَتت ٍ ذسهبتّ ،وچٌیي فطآیٌکس فکطٍـ یکب
اضائِ آًْب ضا ذَاٌّس زاقت .اثطّکبی ایکي ؾیؿکتن ًیکع ثکط ػولیکطز ثبضّکب
آظهبیف ٍ تثییس قسُ اؾت.
ّوچٌیي ضضکبیتوٌسی هكکتطی ثطاؾکبؼ اًتظکبضاتی اؾکت ککِ اظ قیوکت
هٌبؾت ،کیفیکت ثکبت ٍ ذکسهبت پکؽ اظ فکطٍـ ثکب کیفیکت زاضز قکیل
هیگیطز .اضتقبء ؾغح ضضبیتوٌسی هكتطی ،ثبػث اضتقبء هیعاى ؾَزآٍضی ٍ
افعایف ؾْن ؾبظهبى ٍ فطٍـ هحهَل زض ثبظاض ضقبثت ذَاّس قس .چطا کِ
احؿبؼ ضضبیتوٌسی هَخت افعایف آؾتبًِ تحول ثکطای پطزاذکت ثْکبی
ثیكتط زض قجبل هحهَل هَضز ًیبظ ذَاّس قس کِ هکیتکَاى اظ ایکي عطیکق
هیعاى هعایب ٍ ؾغح زؾتوعز پطزاذتی ثِ کبضکٌبى ؾبظهبى ضا افعایف زاز.

تعْذ

َّیت ًطاى تجاری

کیفیت

تبلیغات

تَزیع

قیوت

7

1

6

9

8

6

2

9

8

7

ثبضّب هحهَل ضا ذطیساضی هیکٌس حتکی اگکط آذکطیي هحهکَل ؾکبظهبى
گطاًتط قَز ٍ ثطای ثْجَز هحهَتت پیكٌْبز ٍ ًظط هیزّس ٍ ثِ ؾبزگی
ثِعطف ؾبظهبىّبی ضقیت ًویضٍز .هكتطیبى ضاضی ،فؼبتًکِ ثکِ تکطٍیح ٍ
تجلیککغ ٍ تؼطیککز ؾککبظهبى هککیپطزاظًککس ٍ ؾککبظهبى ضا ثککِ زیگککطاى تَنککیِ
هیکٌٌس .ایي ًَع هكتطیبى ،ذَز ضا قطیک ؾبظهبى هیزاًس .هكتطی ٍفبزاض
ثِػٌَاى یک ثبظاضیبة ػبلی ٍ هٌجغ فطٍـ ،ذیلی اضظقوٌس اؾت.
پؽ اظ آى اػتوبز ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثب  0/136ػبهلی هْن تلقی قکس؛ ٍ
زض ازاهِ هتغیطّبی ًگطـ ثِ ًكبى تدبضی ثب ٍظًی هؼبزل ثب  ،0/101تؼْس
ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثب  ،0/096تجلیغبت ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثب ،0/0817
َّیت ًكبى تدبضی ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثکب  ٍ 0/0813قیوکت ثکب کؿکت
ٍظًی هؼبزل ثب  ٍ 0/079تَظیغ ثب کؿت ٍظًی هؼبزل ثکب  0/038ثکِػٌکَاى
هْوتطیي ػَاهل قٌبؾبیی قسًس .ایي ثسیيهؼٌی اؾکت ککِ ثطًبهکِضیکعاى
هی ثبیؿت ثطای ٍفبزاض ًوَزى هكتطیبى ٍ حفظ هعیت ضقبثتی ذَز ثِ ایکي
هَاضز تَخِ کبفی ضا زاقتِ ثبقٌس.
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