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چکيذٌ
أطٚظ ٜزا٘ف ث ٝػٛٙاٖ يه فبوتٛض ضلبثتي وّيسي زض التهبز رٟب٘ي قٕطز ٜقس ٜاؾتٚ .احسٞبي ثبظاضيبثي زض ٞط ؾبظٔبٖ ٘يع يىي اظ
ٕٟٔتطيٗ اؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ زا٘ف ٔيثبقٙس  ٚػٕٔٛبً ثؿيبضي اظ ثيٙفٞبي ٔؤحط ثبظاضيبثي تحت ٚيػٌيٞبي ٔكتطيبٖ  ٚاٍِٞٛبي ذطيس آٖٞب
پٟٙبٖ قس ٜاؾت .اظ ايٗض ٚتٛؾؼ ٝؾيؿتٓٞبي ٔسيطيت زا٘ف زض وؿت  ٚوبضٞبٔ ،يتٛا٘س ث ٝثٟجٛز تهٕيٌٓيطي ،تمٛيت ذالليتٚ ،
ٕٞب ًٙٞقسٖ ثب تغييطات ،وٕه وٙسٛٔ ٚ .رت وؿت ٔعيت ضلبثتي ثطاي وؿت  ٚوبضٞب ٕٞ ٚچٙيٗ تسٚيٗ ضاٞجطزٞبي احطثرف ثبظاضيبثي
قٛز .اظ ايٗ ض ٚزض ايٗ ٔمبِ ٝثب ضٚـ تحميك تٛنيفي -پيٕبيكي  ٚاؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ٘ ٝمف ٔسيطيت زا٘ف ثط ػٛأُ ٔؤحط زض ثبظاضيبثي زض
قطوتٞبي فؼبَ زض حٛظ ٜتأٔيٗ تزٟيعات پعقىي ث ٝنٛضت ٔٛقىبفب٘ ٝثطضؾي ٌطزيس ٜاؾت ،ثطضؾي اظ َطيك ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تهبزفي نٛضت
ٌطفت ٝاؾت .تؼساز ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٘ظط اظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ثسؾت آٔس ٜاؾت و ٝقبُٔ ٘ 98فط ٔيثبقس.
رٟت تحّيُ ٘مف زازٜٞب ثسِيُ ٘طٔبَ ثٛزٖ ٔتغيطٞب ثب تٛر ٝث ٝتؿت وٌِٕٛٛٛضٚف -اؾٕيط٘ٛف اظ آظٔٔ ٖٛيبٍ٘يٗ يه ربٔؼٝ
(  tاؾتيٛز٘ت) اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبيذ حبوي اظ آٖ اؾت ؤ ٝسيطيت زا٘ف ثط اوخط ػٛأُ ٔؤحط زض ثبظاضيبثي تأحيطٌصاض ٔيثبقس .اظ ايٗضٚ
ثب تٛر ٝث ٝافعايف ضٚظافع ٖٚزا٘ف ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖ ٞبٔ ،سيطاٖ ثبيس زض وُ ؾبظٔبٖ ثٛيػ ٜزض ثرف ثبظاضيبثي ث ٝپيبزٜؾبظي ٔسيطيت زا٘ف
ثپطزاظ٘س .اِجت٘ ٝمف ٔسيطيت زا٘ف زض ػٛأُ ثٟجٛز ؾيبؾت ليٕتٌصاضي ،اؾتب٘ساضز وطزٖ پيكٟٙبزات ث ٝثبظاض ،تٛؾؼٔ ٝكتطن ٔحهٚ َٛ
ضاٞجطز ٔكتطن تٛؾؼ ٝوؿت  ٚوبض تأييس ٍ٘طزيس ٜاؾت.

ياصگان كليذي
زا٘ف ،ثبظاضيبثي؛ ٔكتطي؛ ٔسيطيت زا٘ف؛ زا٘ف ثبظاضيبثي.

اظ َطف زيٍط اوخط ؾبظٔبٖٞب زضيبفتٝا٘س و ٝزا٘ف ثعضٌتطيٗ

مقدمه

حٕبيتوٙٙس ٜاظ تهٕيٕبت آٖٞب ٔيثبقس ،ثرهٛل زا٘ف زضٔٛضز ٔكتطيبٖ

زض ز ٚزٌ ٝٞصقت ٝثبظاضٞبي رٟب٘ي ثؿيبضي ثطاي ٔحهٛالت  ٚذسٔبت

ثطاي ثٟجٛز فؼبِيتٞبي ثبظاضيبثي ثؿيبض حيبتي ٔيثبقس .ثطاي ٔخبَ ٚاَ

ظٟٛض يبفتٝا٘س= .<4ثطاي ٔٛفميت زض ايٗ ثبظاضٞب ،قطوتٞب ثبيس ضاٞجطزٞبي

ٔبضت ،ثعضٌتطيٗ ظ٘زيط ٜذطزٜفطٚقي رٟبٖ ،يىي اظ ثعضيتطيٗ پبيٍبٜٞبي

ثبظاضيبثي ذٛز ضا ثب تغييطات ٔحيُي اُ٘جبق زاز ٚ ٜزا٘ف ثبظاض ضا زض ؾبظٔبٖ

اَالػبت ٔكتطيبٖ ضا زاضا ٔيثبقس .و٘ ٝمف ثؿعايي زض تسٚيٗ ضاٞجطزٞبي

ا٘تكبض زٙٞس .اٌط زا٘ف يٕٙي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز ،قطوتٞب ضا لبزض

ثبظاضيبثي آٖ زاضز.

ٔيؾبظز زا٘ف ٕٟٔي ضا زض فؼبِيتٞبي ػّٕيبتي ذٛز ثٝوبض ٌيط٘س وٝ

ثب ايٗ ٚرٛز ،تحميمبت تزطثي وٕي زض ظٔي ٝٙتأحيط ٔسيطيت زا٘ف ثط

٘تيز ٝآٖ ثٟجٛز وبضايي  ٚايزبز اضظـ  ٚػّٕىطز ٔبِي ثٟتط ثطاي قطوتٞب

ثبظاضيبثي ا٘زبْ قس ٜاؾت .اظ ايٗضٞ ٚسف ايٗ ٔمبِ ٝثطضؾي ٘مف ٔسيطيت

ٔيثبقس .ثطاي ٍٕ٘ٙٞ ٝ٘ٛبٔيو ٝيه فطٚقٙس ٜزض ٔٛضز ٘يبظي اظ ٔكتطيبٖ

زا٘ف ثط ػٛأُ ٔؤحط زض ثبظاضيبثي ث ٝنٛضت تزطثي ٔيثبقس.

آٌبٞي پيسا ٔيوٙس  ٚآٖضا ث ٝزاذُ ؾبظٔبٖ ٔٙتمُ ٔيوٙس قطوت لبزض

زض ازأ ٝثؼس اظ ٔطٚضي ثط ازثيبت تحميك ،ضٚـ تحميك قطح زاز ٜقس،ٜ

ذٛاٞس ثٛز ضا ٜحُ ثٟتطي ضا تٛؾؼ ٝزاز ٚ ٜقب٘ؽ افعايف زضآٔس ذٛز ضا

ؾپؽ تأحيط ٔسيطيت زا٘ف ثط ػٛأُ ٔؤحط زض ثبظاضيبثي ثطضؾي قس ٚ ٜثرف

ثٟجٛز ثركس= .<5اظ ايٗضٔ ٚيتٛاٖ ٌفت زض ثبظاضيبثي ر ًٙثط ؾط زا٘ف ٚ

آذط ث ٝثحج ٘ ٚتيزٌٝيطي اذتهبل زاز ٜقس ٜاؾت.

اَالػبت ٔيثبقس ٘ ٝثط ؾط لسضت فطٚـ =.<6
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ا٘ٛاع زا٘فٞبي حٛظ ٜثبظاضيبثي زض رس 1 َٚآٔس ٜاؾت =.<16
زض ؾبَٞبي اذيط ،افعايف حزٓ اَالػبت ،زا٘ف ِ ٚع ْٚاؾتفبزٔ ٜؤحط اظ

مروری بر ادبیات تحقیق
دانش و مدیریت دانش
اظ آٖرب و ٝزا٘ف ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجغ ٔٔ ٟٓعيت ضلبثتي  ٚايزبز اضظـ قٙبذتٝ
قس ٜاؾت =ٔ .<7يعاٖ اؾتفبز ٜاظ آٖ زض ٔيبٖ افطازٌ ،طٜٞٚب ٚ ،ؾبظٔبٖٞب زض حبَ
افعايف اؾت .أب ٚاغ ٠زا٘ف وبضثطز ٚؾيغ زاضز  ٚتؼبضيف ظيبزي اظ ايٗ ٚاغ ٜثب ضيكٝ
 ٚپؽظٔيٞٝٙبي ٞبي ٌ٘ٛبٌٚ ٖٛرٛز زاضزٕٝ٘ٛ٘ ،اي اظ آٖٞب:
زا٘ف ػجبضت اظ تطويجي اظ زازٜٞب  ٚاَالػبت و ٝتزطثيبت ،ػمبيس ٚ
ٟٔبضتٞبي ٔترههبٖ ث ٝآٖٞب افعٚز ٜقس٘ ٚ ٜتيز ٝآٖ ايزبز زاضايي ثب
اضظقي اؾت و ٝزض تهٕيٌٓيطي وبضثطز زاضز= .<8زا٘ف ػجبضت اؾت اظ
ػّٕي ؤ ٝتىي ثط ٘ٛآٚضي ،ترهم رٕؼي ،ضٚاثٍ ذبل  ٚاتحبزٞبي ثيٗ
ؾبظٔب٘ي اؾت .زا٘ف ػجبضت اظ فؼبِيت  ٚضفتبض اضظـ افعا = .<9زا٘ف فٕٟي
ٔجتٙي ثط تزطث ٝاؾت = .<10ث ٝػميسٞ ٜبِؽ اپُ٘ 1يعٌ ،ؿتط ٜزا٘ف
زضثطٌيط٘سَ ٜيفي اظ زاز ٜتب تهٕيٓ ٔيثبقس =.<11
ثٙت  ٚثٙت 2ث ٝزا٘ف ث ٝػٛٙاٖ فٛٔ ٟٓلؼيتٞب ،ضٚاثٍ  ٚپسيسٜٞبي ػّي
اقبضٔ ٜيوٙٙس = .<12زا٘ف ظطفيت ا٘زبْ احطثرف الساْ اؾت=.<13
اِؿبٚي ٕٞ ٚىبضاٖ 3ثط ايٗ ثبٚض٘س ظٔب٘ي ذٛاٞس ضؾيس و ٝزا٘ف و ٝاظ
َطيك فطآيٙسٞبي تزبضي تِٛيس قس ٜاؾت ،اضظـ ثيكتطي ٘ؿجت ث ٝارطاي
ٞسف آٖ فطآيٙسٞب ذٛاٞس زاقت=.<14
تمؿيٓثٙسيٞبي ٔتفبٚتي ثطاي زا٘ف اضائ ٝقس ٜاؾتٔ ،ؼِٕٛيتطيٗ ٚ
ٟٔٓتطيٗ تمؿيٓثٙسي اضائ ٝقس ٜاظ زا٘ف ز ٚقبذ ٝزا٘ف يٕٙي (پٟٙبٖ) ٚ
زا٘ف نطيح (آقىبض) ٔيثبقس =.<1
٘رؿتيٗ ثبضٔ ،بيىُ پٛال٘ي ثب تهطيح ث ٝايٙىٔ« ٝب ثيف اظ آ٘چٝ
ٔيتٛا٘يٓ ثٍٛييٓ ٔيزا٘يٓ» ٔف ْٟٛزا٘ف يٕٙي ضا ُٔطح وطز.
ٚي زا٘ف يٕٙي ضا رعء اليٙفه زا٘ف  ٚلسضت ثٙيبزيٗ شٔ ٗٞؼطفي وطز
و ٝثَٛ ٝض ٔؼٕ َٛزض حٛظ ٜيبزٌيطي تزطثي ،قٙبذتي  ٚشٙٞي ٚرٛز زاضز =.<2
زا٘ف آقىبض ثب زا٘ف فٙيُٙٔ ،مي  ٚػيٙيتطي ؾطٚوبض زاضز .زا٘ف
آقىبض قبُٔ زازٜٞب ،ذٍٔكيٞب ،ضٚيٞٝب٘ ،طْافعاضٞبٔ ،ؿتٙسات فٙي،

آٖٞب زض تهٕيٓٞبي ؾبظٔب٘ي؛ ثبػج ظٟٛض پسيسٜاي ث٘ ٝبْ ٔسيطيت زا٘ف
قس ٜاؾت .زض ٚالغ ؾبظٔبٖٞب ثبيس ضاٞجطزٞبي زا٘كي ٔٙبؾجي ثطاي ذٛز
تسٚيٗ وٙٙس تب ثٛٔ ٝفميت زؾت پيسا ٕ٘بيٙس =ٔ .<17سيطيت زا٘ف ضا
ٔيتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔزٕٛػٝاي اظ فطايٙسٞب تؼطيف وطز و٘ ٝبظط ثط ذّك،
اقبػ ٚ ٝثٟطٌٜيطي اظ زا٘ف اؾت]ٔ .[18سيطيت زا٘ف ث ٝفطايٙس تؿريط
ترهمٞبي رٕؼي  ٚثٝوبضٌيطي ٛٞقٕٙسي زض ؾبظٔبٖ  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖٞب
ثطاي پطٚضـ ٘ٛآٚضي اظ َطيك يبزٌيطي ؾبظٔب٘ي ٔؿتٕط اقبض ٜزاضز ].[19
وقص مذيزيت داوص حًسٌ باساريابي

زا٘ف ،ثٙٔ ٝظٛض تهٕيٓ ٌيطيٞبي ثبظاضيبثي اظ ؾٙٔ ٝجغ ٔيتٛا٘س
حبنُ قٛز -1 :زا٘ف ٔطث ٌٛثٔ ٝكتطي اظ َطيك ذطز ٜفطٚقب٘ي و ٝزض
تٕبؼ ٔؿتميٓ ثب ٔكتطيبٖ ٞؿتٙس -2 .تحهيُ زا٘ف ٔطث ٌٛثٝ
ٔهطفوٙٙسٌبٖ اظ َطيك تحميمبت ثبظاضيبثي  -3 ٚزا٘كي و ٝاظ َطيك يه
قرم حبِج ث ٝزؾت ٔيآيس= .<20قىُ  1يىپبضچٍي ؾيؿتٓٞبي
ٔسيطيت زا٘ف حٛظ ٜثبظاضيبثي ضا ٕ٘بيف ٔيزٞس.
زض ٚالغ زا٘ف ثَٛ ٝض ٌؿتطز ٜزض ؾبظٔبٖ تٛؾٍ اػًبي ظ٘زيط ٜتأٔيٗ
ٔب٘ٙس تأٔيٗوٙٙسٌبٖ ٔٛاز اِٚي ٚ ٝذطز ٜفطٚقبٖ ٔجبزِٔ ٝيقٛز .فٗ آٚضي
اَالػبت  ٚايٙتط٘ت ،ايٗ تجبزَ اَالػبت ضا أىبٖ پصيط ؾبذتٌ ٚ ٝؿتطـ
زاز ٜاؾت .يىي اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي والؾيه ايٗ ػّٕيبت ٔكتطنٔ ،كبضوت
ٔيبٖ پطاوتطا٘س ٌٕجُٚ ٚ 4اَ ٔبضت اؾت.
ؾ ٝحيُ ٝانّي وبضثطزي ثطاي اؾترطاد زاز ٚ ٜزا٘ف ثبظاضيبثي ٚرٛز
زاضز =:<20ٚ3
 )1ايزبز پطٚفبيُ (قطح حبَ) ثطاي ٔكتطيبٖ
 )2تزعي ٚ ٝتحّيُ ا٘حطافبت
 )3تحّيُ ض٘ٚسٞب

ٌعاضقبتَ ،طحٞبٔ ،حهٛالت ،ضاٞجطزٞب ،اٞسافٔ ،أٔٛضيتٞب  ٚتٛا٘بييٞبي
انّي ؾبظٔبٖ  ٚظيط ؾبذت تىِٛٛٙغي اَالػبت ٔيثبقس .ث ٝػجبضت زيٍط
زا٘ف آقىبض زا٘ك ي اؾت و ٝث ٝنٛضت ٔؿتٙس  ٚتؼطيف قس ٜزضآٔس ٜاؾت
ثَٛ ٝضيو ٝأىبٖ تٛظيغ آٖ ثيٗ زيٍطاٖ ٚرٛز زاقت ٝثبقس ثس ٖٚآ٘ىٝ
٘يبظٔٙس تؼبٔالت ثيٗ افطاز ثبقس.
زا٘ف يٕٙي ٔرع٘ي اؾت اظ تزطثٞٝب ،چٟبضچٛةٞبي شٙٞي ،ثيٙفٞب،
ترهم ،زا٘ف فٙي ،اؾطاض تزبضئٟ ،بضتٞب  ٚزضن  ٚف ٚ ٟٓيبزٌيطي
ؾبظٔب٘ي ٔيثبقس.
زا٘ف يٕٙي حٛظ ٜثبظاضيبثي ٚيػٌيٞبي ذبني چ ٖٛپيچيسٌي،
ثطرؿتٍي  ٚحفبظتي زاضز=.<15
1. Holsapple
2. Bennet & Bennet
3. EL Sway, obert & Josefek

4. P&G
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رس -1َٚا٘ٛاع زا٘ف حٛظ ٜثبظاضيبثي=<16
مُارتَاي باساريابي

داوص اظُاري

ضاٜا٘ساظي پػٞٚف

ٔتسِٛٚغي تحميك ،تىٙيهٞبي آٔبضي

تحّيُ ٔحيٍ

ٔسيطيتٔحه٘/َٛبْ تزبضي

ثبظٌ ٛوطزٖ ٔعايبي ثبظاضيبثي زض زاذُ ؾبظٔب٘ي

داوص رييٍاي (ضمىي)
تٛا٘بيي ثطاي ٔصاوط ٜضٚي ثٛزر ٝزاذّي ٞ ٚعي ٝٙتحميمبت ذبضرئٟ ،بضت ؾيبؾي
ثطاي ضٚـ يبفتٞٝبي تحميمبتي ثٕٞ ٝىبضاٖ ثطاي تأييس ضاٞجطزٞبي ُّٔٛة
تٛا٘بيي ثطاي تِٛيس ايس ٜزض ؾُح ضاٞجطزن و ٝؾجت افعايف تٛا٘بيي قطوت  ٚايزبز
ٔف ْٟٛثطاي ٔهطفوٙٙسٌبٖ ٔيوٙس.

اثعاضٞبي تحّيّي ( ٚ SWOTغيطٙٔ ،)ٜبثغ زازٜ

حؿبؾيت ٘ؿجت ث ٝتغييطات ثبظاض ،تغييطات  ٚاضتجبَبت زض ثبظاضيبثي رسيس ،حؿبؾيت
تىٙيهٞبي وٕي ،حؿبثساضي /تىٙيهٞبي ٔؿبئُ ٔبِي،
ؾيبؾي ٘ؿجت ث ٝقرهيتٞبي زض ٖٚؾبظٔب٘ي ،حؿبؾيت ث ٝچكٓا٘ساظ اؾتطاتعيه
تىٙيهٞبي تِٛيسٔ ،حسٚزيتٞبي لب٘٘ٛي زا٘ف زض ُٔبِجٝ
ؾبظٔبٖ
آٌٟي ،تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔسَٞبي ٕ٘ ٝ٘ٛوبض ،تحّيُ چطذ ٝحيبت
ٌعاضقبت ٔىتٛة زض ٔٛضز ٔفبٞيٓ ثبظاضيبثي ،ثبظاضيبثي ث ٝػٛٙاٖ
وؿت  ٚوبض اظ زيس ٔهطفوٙٙسٌبٖ

ٟٔبضت تمٛيتٔ ،تمبػس وطزٖ ،رصاثيت ٛٞ ٚـ تحّيّي والٔي فطاتط اظ ٌعاضقبت
ٔىتٛة

داوص باساريابي اضتزاک گذاضتٍ

داوص مطتزيان

داوص مطتزيان

داوص باسار

خزدٌ فزيش

مذيزيت داوص (سزمايٍگذاري)

ضذٌ

ضزكاي سوجيزٌ تأميه

تأميهكىىذٌ

درخًاست پطتيباوي اس

مذيزيت ارتباط با مطتزي

ارتقاي محصًل

تًسعٍ محصًل

مذيزيت فضاي عبقٍ

تحليل عبقٍ

تصميمات باساريابي

قىُ  -1يىپبضچٍي ؾيؿتٓٞبي ٔسيطيت زا٘ف حٛظ ٜثبظاضيبثي =<21

يىي اظ زا٘ؿتٞٝبي ٔفيس زضثبضٔ ٜكتطي ،پطٚفبيُ (قطح حبَ) اٚؾت و ٝرٟت
تهٕيٌٓيطي زض ثؿيبضي اظ أٛض ٔ ٟٓثبظاضيبثيٛٔ ،ضز اؾتفبز ٜلطاض ٔيٌيطز.

يه تغييط قٙبذت ٝقٛز ،رٕغآٚضي اَالػبت ٌؿتطزٜتط يطٚضي اؾت .ثٝ
ػٛٙاٖ ٔخبَ ،ػّت ايٗ تغييط ٔيتٛا٘س ايٗ ثبقس ؤ ٝكتطي قغُ رسيسي پيسا

پطٚفبيُ ٔكتطي زضحميمت يه اٍِ ٛاظ ٔكتطي اؾت و ٝثط اؾبؼ آٖ

وطز ٜاؾت يب ايٙى ٝثٙٔ ٝعَ رسيسي تغييط ٔىبٖ زاز ٜاؾت .زض ايٗ ٔٛضز

ثبظاضيبة ثب تٛر ٝث ٝضاٞجطزٞب  ٚتبوتيهٞبي ٔٙبؾت و ٝثتٛا٘س ٘يبظٞبي

ثبظاضيبة ثبيس زا٘ف ٔٛرٛز زض ٔٛضز ٔكتطي ضا ث ٝضٚظ وٙس .ثبظاضيبة ٔيتٛا٘س

ٔكتطي ضا تأٔيٗ وٙس ،تهٕيٓ ٔيٌيطزٍٙٞ .بْ ُٔبِؼ ٝپطٚفبيُ ٔكتطي،

اظ لبثّيتٞبي تكريم ا٘حطاف ،ثٙٔ ٝظٛض پطؾف زض ٔٛضز تغييطات ايزبز

ثبظاضيبة ػاللٕٙس اؾت زض ٔٛضز رعئيبت اَالػبت رٕؼيت قٙبذتي

قس ٜثٚ ٝاؾُ ٝتغييط ليٕتٞب يب پيكجطز فطٚـ اؾتفبز ٜوٙس.

ٔكتطي ٕٞ ٚچٙيٗ ٔكرهبت وبالي ذطيساضي قس ٜتٛؾٍ أُ ٚبِجي ضا ثٝ

ض٘ٚسٞب ،اٍِٞٛبيي ٞؿتٙس و ٝزض َ َٛيه زٚض ٜظٔب٘ي ذبل ازأ ٝپيسا

زؾت آٚضز .ػّٕيبت اؾترطاد زاز ٜزض ٔٛضز پطٚفبيُ ٔكتطي ٔيتٛا٘س

ٔيوٙٙس .ض٘ٚسٞب ٔب٘ٙس يه افعايف ليٕت ٘بٌٟب٘ي ٔ ٚتؼبلجبً وبٞف

تحّيُ ٚاثؿتٍي ،قٙبؾبيي َجمبت يب تكطيح ٔف ْٟٛثبقس.

تسضيزي ليٕتٞب  ٚيه ؾطي فؼبِيتٞبي ضلبثت ثطاي فطٚـ ٔيتٛا٘ٙس

ثطاي يه ثبظاضيبة ،زا٘ف ضارغ ث ٝا٘حطاف اظ حبِت ٘طٔبَ ،ثؿيبض حبئع
إٞيت اؾت .ايٗ ا٘حطاف ٔيتٛا٘س يه اقتجب ٜيب يه تغييط ثبقس .زض

وٛتبٜٔست ثبقٙسٕٞ .چٙيٗ ،ض٘ٚسٞب ٕٔىٗ اؾت ٔب٘ٙس پبييٗ آٔسٖ ؾُح
فطٚـ يه وبال زض َي چٙس ؾبَ ،ثّٙسٔست ثبقٙس.

ٌصقت ،ٝتكريم ثٛٔ ٝلغ ايٗ ا٘حطافبت  ٚػىؽاِؼُٕ ٔٙبؾت ؾرت ثٛز.

اثعاضٞبي اؾترطاد زازٔ ،ٜب٘ٙس اثعاضٞبي ٔزؿٓؾبظي وٕه ٔيوٙٙس تب

اثعاضٞبي اؾترطاد زاز ٜقيٜٞٛبي ٔؤحطي اظ لجيُ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبي

ض٘ٚسٞبيي ضا قٙبؾبيي وطز ٜوٌ ٝبٞي ذيّي ظطيفا٘س  ٚزض پبيٍبٞ ٜبي زازٜ

ػهجي ثطاي قٙبؾبيي َ ٚجمٝثٙسي ايٗ ا٘حطافبت فطأ ٓٞيوٙس.

ٟ٘فتٝا٘س ٚ .ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبي لسيٕي تزعي ٚ ٝتحّيُ ٔب٘ٙس ٕ٘ٛزاضٞبي

ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،ذطيس ثيف اظ حس ٘طٔبَ اظ يه وبضت اػتجبضي ٔيتٛا٘س يه

پطاوٙسٌئٕ ،ىٗ اؾت اظ زؾت ثط٘ٚس.

والٞجطزاضي (تمّت) يب ذطيساضي يه وبالي ٚالؼي تٛؾٍ ٔكتطي ثبقس (تغييط).

زض تهٕيٕبت ثبظاضيبثي ،ض٘ٚسٞب ٔيتٛا٘ٙس ثٙٔ ٝظٛض اضظيبثي ػّٕىطز

ثٔ ٝحى ايٙى ٝايٗ ا٘حطاف ث ٝػٛٙاٖ يه تمّت ،قٙبذت ٝقس ثبظاضيبة

ٔحهٛالت يب ثط٘بٔٞٝبي ثبظاضيبثي يب ثطاي پيفثيٙي فطٚـٞبي آتي ث ٝوبض

ٔيتٛا٘س ٌبْٞبيي ضا ثٙٔ ٝظٛض رٌّٛيطي اظ اي ٍٝ٘ٛٙتمّتٞب ثطزاضز ٚ

ثطز ٜق٘ٛس .زض ازأ ٝتٛنيٞٝبيي ٔطث ٌٛث ٝثرف فطٚـ  ٚثبظاضيبثي ؾبظٔبٖ

ػىؽاِؼُٕٞبيي رٟت تهحيح ذُب ا٘زبْ زٞس .اٌط ايٗ ا٘حطاف ث ٝػٛٙاٖ

٘ ٚمف ٔسيطيت زا٘ف زض آٖٞب ثيبٖ قس ٜاؾت =.<21
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ايجاد ارسش بزاي مطتزي :قطوت ٔيتٛا٘س اضظـ ٔكتطيبٖ ضا ثب اضائٝ

ساختارمىذ كزدن اعالعات :زا٘ف تؿريط قس ٜثبيس تجسيُ ث ٝزا٘ف

اَالػبت اظ ٔكتطيبٖ ٞسف  ٚاؾتفبز ٜاظ اثعاض ٔؤحط ،افعايف زٞس .اَالػبت
نحيحٔ ،طتجٍ  ٚزليك ٘ ٝتٟٙب ٞعي ٝٙاَالػبت ضا وبٞف ٔيزٞس ثّىٝ
تهٕيٌٓيطي  ٚاضظـ زضن قس ٜاظ تجبزَ اَالػبت ضا تؿطيغ ٔيوٙس٘ .مف
ٔسيطيت زا٘ف زض ايزبز اضظـ ثطاي ٔكتطي٘ ،يبظٔٙس تٕطوع تٛاْ ثط ظٔبٖ ٚ
اضائ ٝاَالػبت ٔجبزِ ٝقس ٜثب ٔكتطيبٖ ٔيثبقس.

نطيح قٛز تب ثطاي تكريم اٍِٞٛبي ٔرتّف ضلجب ٔ ٚكتطيبٖ قطوت،

دستزسي بٍ داوص :زا٘ف ايزبز قس ٜاظ تٙظيٓ  ٚؾبذتبض ُٔٙمي

تًسعٍ محصًالت جذيذٔ :ؿئّ ٝانّي زض تٛؾؼٔ ٝحهٛالت رسيس،

اَالػبت ٚضٚزي ،ثبيس زض زؾتطؼ  ٕٝٞتمبيبوٙٙسٌبٖ لطاض ٌيطز.

ايزبز ايسٜٞبي رسيس ثٛؾئّ ٝكتطيبٖ ،پطؾ ،ُٙوب٘بَٞبي اضتجبَي ثٛؾيّٝ
قطوب ٔيثبقس .زض ثؿيبضي ٔٛاضز تٛؾؼٔ ٝحه َٛرسيس اظ وب٘بَ قطوب ٚ
ٔكتطيبٖ  ٚضلجب حبنُ ٔيقٛز .اظ ايٗض ٚثطاي تٛؾؼٔ ٝحه َٛرسيس،
قطوت ثبيس ثب تأٔيٗوٙٙسٌبٖ ٔ ٚكتطيبٖ يىپبضچ ٝقس ،ٜزا٘ف ضا زض ؾطاؾط
ظ٘زيط ٜتأٔيٗ ث ٝاقتطان ٌصاضز.

بٍ ريس رساوي پايگاٌ داوص :ث ٝضٚظ ضؾب٘ي پبيٍب ٜزا٘ف  ٚاقتطان آٖٞب

ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٌيط٘سٔ .كبٞس ٜاٍِٞٛبي ٔطتجٍ  ٚثٛٔٝلغ ٔب٘ٙس حطوت
ضلجب ٔ ٚكتطيبٖ زض آيٙسٔ ٜيتٛا٘س ٔٙجغ زا٘ف ذٛثي ثطاي تٛؾؼٝ
ضاٞجطزٞبي آيٙس ٜؾبظٔبٖ ثبقس.

اظ ػٛأُ ٔؤحط ثط ٔسيطيت زا٘ف ثبظاضيبثي ٔيثبقس.
محيظ خارجي

تقسيمبىذي باسار ي اوتخاب باسار َذف :ا٘تربة ثبظاض ٞسف ،چبِف

تؿريط اَالػبت اظ ٔكتطيبٖ  ٚضلجب

انّي ثطاي ٞط ؾبظٔبٖ ٔيثبقس .ثٙبثطايٗ ٔسيطيت زا٘ف ثطاي ٔكتطيبٖ
ٞسف ٘يبظٔٙس اضائ ٝاَالػبت ثٛٔ ٝلغ  ٚؾفبضقي ثطاي ٔكتطيبٖ ٔيثبقس.
ثٙبثطايٗ قطوت ٘يبظٔٙس ث ٝرٕغآٚضي اَالػبت زض ؾُح فطز ٔيثبقس.

ؾبذتبضٔٙس وطزٖ اَالػبت

اوگيشٌ بٍ اضتزاگگذاري داوص بًسيلٍ ويزيَاي فزيش :فطٚقٙسٌبٖ
ثٙٔ ٝعِ ٝچكٓ ٌٛ ٚـ ؾبظٔبٖ ٔيثبقٙس .زض ٚالغ فطٚقٙسٌبٖ ثٝزِيُ
ٔٛلؼيت ذٛز زض ؾبظٔبٖ (ٟٔط ٜوّيسي ٔطظي) ،زاضاي ٔٙجغ ٚؾيغ اظ زا٘ف
ٔكتطي  ٚضليت ٔي ثبقٙس .اظ ايٗض ،ٚتجبزَ زا٘ف ثيٗ فطٚـ  ٚثبظاضيبثي،
فطنتٞبي ٔٙحهط ث ٝفطزي ثطاي ؾبظٔبٖ فطأ ٓٞيوٙس=.<22
زض وُ قطوت رٟت ارطاي ٔسيطيت زا٘ف حٛظ ٜثبظاضيبثي  ٚفطٚـ ثبيس
ثط ٔٛاضز ظيط تأويس ٕ٘بيس (قىُ.<21= )2

محيظ خارجي

تسخيز اعالعات :زض حبِيو ٝتيٓ ثبظاضيبثي  ٚفطٚـ ،رٟت ثطآٚضزٖ ٘يبظٞبي

قىُ -2ضاٞجطزٞبي ٔسيطيت زا٘ف رٟت احطثركي ػّٕىطز ثبظاضيبثي  ٚفطٚـ =<21

پايگاٌ داوص
اوتؿبة زا٘ف

اوتؿبة زا٘ف

ث ٝضٚظ ضؾب٘ي زا٘ف

ٔكتطيبٖ وبض ٔيوٙٙس .اَالػبت تِٛيس قس ٜاظ ثبظاض ثبيس ٔطتجبً اؾترطاد  ٚوس
ق٘ٛس .ايٗ اَالػبت ٔيتٛا٘س قبُٔ ٛٞـ ضلبثتي ،تغييط ٚفبزاضي ٌ ٚطايف زض
ضفتبض ذطيس ٔكتطيبٖ ،ضيبيت ٔكتطيبٖ اظ ذسٔبت ٔ ٚحهٛالت قطوت وٝ
ؾجت تؿطيغ زض تهٕيٓٞبي ٔسيطيتي رٟت ضٞجطي ثبظاض ٔيقٛز.
رس -2َٚا٘ٛاع ؾيؿتٓٞبي ذجط ٜحٛظ ٜثبظاضيبثي=<23
مسائل عمًمي
َجمٝثٙسي تحّيُٞب
تكريم اقىبَظزايي
قطح  ٚتفؿيط
پيىطثٙسي تطويت
َطاحي

مسائل حًسٌ باساريابي
قبيؿتٍي چكٓا٘ساظ فطٚـ ،ؾيؿتٓ اضظيبثي اضتمبي تكريم ثبظاض ٞسف
ؾيؿتٓ اضظيبثي اضتمب  ٚوبٞف
پتب٘ؿيُ اضظيبثي تحّيُ ضاٞجطز تٛظيغ وٙٙسٌبٖ
ليٕتٌصاضي٘ ،مُ ليٕت ثط ضٚي ؾبيت ،ترهيم فًبي ذطز ٜفطٚقي
َطاي تجّيغبتَ ،طاحي ٔحه َٛضٚي ؾبيتَ ،طاحي فطايٙس

ثط٘بٔٝضيعي

ثط٘بٔٝضيعي ضاٞجطزي ،تمؿيٓثٙسي ثبظاض ،ثط٘بٔ ٝضؾب٘ٞٝب

ظٔبٖثٙسي

ؾيؿتٓ ظٔبٖثٙسي فطٚـ ،ظٔبٖثٙسي ؾفبضـ

وٙتطَ
پبيف زؾتٛضاِؼُ
پيفثيٙي

ا٘تربة قطيه ٔكتطن ،اضظيبثي ثٛزر ٝثبظاضيبثي
٘ظبضت ثط ليٕتٌصاضي ضلجب
پيفثيٙئ ،صاوطات ثيٗ إُِّ

بزخي اس سيستمَاي خبزٌ
)Ainscough and Leigh (1996); AMOS Levin et al. (1995
)Ebersold (1991
)Promoter (Abraham and Lodish, 1987
;)DISTEVAL (Cavusgil et al., 1995
)Business Insights (McNeilly and Gessner, 1993
;)PRICER (Bernstein, 1989); IBM system (Campanelli, 1994
)Resource-Opt (Singh et al., 1988
;)ADCAD (Burke et al., 1990); IBM system (Campanelli, 1994
)Marra, 1997
)Ebersold (1991
)Promoter (Abraham and Lodish, 1987
(Ainscough et al., 1996); ExpertRule (Heichler, 1993); Logix
)(Mentzer and Gandhi, 1993); DOLRS (Robins, 1992
Country Consultant (Cavusgil et al., 1992); PARTNER (Cavusgil,
)1995); ADVISOR (Lilien and Kijewski, 1987
)Product Advisor (Bernstein, 1989
)CompShop (Fox, 1992); Gambon, 1995
)Hi-Track (Kestelyn, 1991); NEGOTEX (Rangswamy et al., 1989
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زض ؾبَٞبي اذيط ،ؾيؿتٓٞبي ذجط ٜظيبزي رٟت حُ ٔؿبئُ ثبظاضيبثي

پايگاٌ دادٌ مطتزي :قبُٔ يه رس َٚاَالػبت قرهي ٔكتطي ،يه

تٛؾؼ ٝيبفت ٝاؾت .رسٔ 2 َٚؿبئُ  ٚثطذي اظ ؾيؿتٓٞبي ذجطٜاي وٝ

رس َٚتٕبيالت ذطيس ٔكتطي ،يه رس َٚزاز ٜذطيس ٔكتطي.

ثطاي حُ ايٗ ٔؿبئُ ،تٛؾؼ ٝيبفتٝا٘س ضا ٘كبٖ ٔيزٞس=.<23

پايگاٌ دادٌ محصًل :ا٘ٛاع ٔحه َٛثبظاض ،يه رس َٚاَالػبت پبي ٝثطاي

زض وُ ٟٔبضتٞبي وّيسي ثبظاضيبة قبُٔ=:<24

ٔحه ،َٛيه رسٔ َٚبضن  ٚرس َٚليٕت ٔحه.َٛ

زا٘ف زض ٔٛضز ثبظاض ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼيت ثبظاضيبثي.

پايگاٌ دادٌ باسار :پبيٍب ٜزاز ٜثبظاض تٛؾٍ ِيؿت قطوت  ٚپرف ايزبز

زا٘ف زض ٔٛضز ٔزهٛالت  ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ.

ٔيقٛز  ٚپطؾ ُٙقطوت ٔيتٛا٘ٙس اضتجبٌ ثيٗ رسا َٚزاز ٜضا تغييط زٙٞس.

زا٘ف زض ٔٛضز ضلجب.

ؾپؽ تٛنيفبت ُٔٙمي ثبيس ث ٝذهٛنيبت تىٙيىي ثطاي شذيط ٜؾبظي ٚ

زا٘ف زض ٔٛضز ض٘ٚس ثبظاض.

ثبظاضيبثي زاز ٜتجسيُ قٛز وٞ ٝسف انّي َطاحي پبيٍب ٜزاز ٜفيعيىي اؾت.

زا٘ف زض ٔٛضز ٔكتطيبٖ.

أٙيت زازٜٞب تٛؾٍ وبضٔٙساٖ قطوت و ٝاربظ ٜزؾتطؾي  ٚتغييط

زا٘ف زض ٔٛضز احط تجّيغبت  ٚاثعاضٞبي ثبظاضيبثي.

اَالػبت ضا زاض٘س ،حفظ ٔيقٛز .پؽ اظ َطاحي پبيٍب ٜزاز ٜضاثُٝاي

ثٛيػ ٜزا٘ف نحيح زض ٔٛضز ٔكتطي ثٕٞ ٝطا ٜفٙبٚضي تؼبّٔي أطٚظ

ٔيتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ لٛا٘يٗ ٚاثؿتٍي ،زا٘ف ٔكتطي ضا اؾترطاد وطز.

ٔخُ ٚةٔ ،يتٛا٘س ث ٝثبظاضيبثي ٔ ٚسيطيت اضتجبَبت ٔٛفمي ٔٙزط قٛز=<25
ظٔب٘ي و ٝزا٘ف ٔطث ٌٛثٔ ٝكتطيبٖ اظ ثبظاض اؾترطاد ٔيقٛز ،ايٗ زا٘ف

روش تحقیق

ضا ٔيتٛاٖ تٛؾٍ تبوتيهٞب  ٚضاٞجطزٞبي ثبظاضيبثي ٔرتّفي زض قطوت

تحميك ا٘زبْ ٌطفت ٝاظ ٘ظط ٞسف وبضثطزي  ٚثط اؾبؼ چٍٍ٘ٛي ثسؾت

پيبزٜؾبظي وطز .ثُٛض ٔخبَ :يه قطوت ٕٔىٗ اؾت زا٘ف ٟ٘بٖ ظيبزي

آٚضزٖ زازٜٞبي ٔٛضز ٘يبظ تٛنيفي ٔيثبقس ٚ ،اظ آ٘زب و ٝث ٝثطضؾي ٘مف

زضثبضٜي چٍٍ٘ٛي ثطآٚضز ٜوطزٖ ذٛاؾتٞٝبي ٔكتطيبٖ زاقت ٝثبقس أب ايٗ

ٔسيطيت زا٘ف ثط ارعاي ثبظاضيبثي پطزاذت ٝاؾت يه تحميك پيٕبيكي

زا٘ف ظٔب٘ي لبثُ زؾتطؾي  ٚثحج اؾت و ٝقطوت آٖضا اظ َطيك وبتبِٛي

ٔحؿٛة ٔيقٛز.

ٌ ٚفتٍ ... ٚ ٛثٔ ٝكتطيبٖ ٔٙتمُ وٙس.

اثعاض رٕغآٚضي زازٜٞب زض ايٗ تحميك پطؾكٙبٔٔ [27] ٝيثبقس .زض

ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي زاز ٜوبٚي ٔب٘ٙس :زؾتٝثٙسئ ،يتٛاٖ ٔسيطيت

پطؾكٙبٔ ٝاظ َيف پٙذ ٌعيٝٙاي ِيىطت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت ،ضٚايي

اضتجبٌ ثب ٔكتطي ضا افعايف زاز  ٚثب تٛر ٝث ٝاٍِٞٛبي اؾترطاد قس،ٜ

پطؾكٙبٔ ٝثب ٘ظط ذجطٌبٖ ثطضؾي  ٚتأييس ٌطزيس ٜاؾت .ثطاي ثطضؾي پبيبيي

وبتبِٛيٞبيي ٔتٙبؾت ثطاي ٔكتطيبٖ ايزبز  ٚتٛظيغ وطز .ثؼٛٙاٖ ٔخبَ،

٘يع اظ آِفبي وط٘ٚجبخ (  ) α ;0/875اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

قطوت ٌيٙت ذبٚض زٚض 1ؾٔٛيٗ قطوت ثعضي ذطز ٜفطٚقي تبيٛاٖ وٝ
قبُٔ ثيف اظ 18قؼج ٝظ٘زيط ٜاي اؾت و ٝپؽ اظ ٔهبحج ٝثب ٔسيطاٖ
ثبظاضيبثي قطوت ثطاي افعايف ٔسيطيت فطٚـ ،تطٚيذ ٔحهٛالت  ٚضاحتي
ٔكتطيبٖ وبتبِٛيٞبيي ضا اضائ ٝوطز ٜو ٝقبُٔ ثرفٞبي ظيط اؾت =:<26
 -تِٛيس وبتبِٛي

زازٜٞبي حبنُ ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاض ٘ spssؿرٛ٘ ٝظزٛٔ ٜضز تزعيٚ ٝ
تحّيُ لطاضٌطفت ٝاؾت.
ثطضؾي اظ َطيك ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تهبزفي نٛضت ٌطفت ٝاؾت .تؼساز ٕ٘ٝ٘ٛ
ٔٛضز ٘ظط اظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ضاثُ )1( ٝثسؾت آٔس ٜاؾت ].[28
()1

َ -طح ثٙسي وبتبِٛي

n= Z2α/2 p(1-p)/d2

يطيت إَيٙبٖ  ٚ 0/95ذُب  0/1زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ٚ ،ثب تٛرٝ

 تحٛيُ وبتبِٛيايٗ وبتبِٛي تٛؾٍ تهٕيٕبت قطوت ٌيٙت ذبٚض زٚض َطاحي ٔيقٛز ٚ

ثٔ ٝكرم ٘جٛزٖ ٔمساض  ٚ pثطاي ثسؾت آٚضزٖ حسوخط ا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜثٝ

ٞيچوساْ اظ قؼجٞ ٝب ٕ٘يتٛا٘ٙس ثُٛض ٔؿتمُ وبتبٌِٛي ضا َطاحي وٙٙس ٚ

ٔٙظٛض حسالُ ٕ٘ٛزٖ ذُب ٔمساض  p =0/5زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .اظ ايٗضٚ

تمطيجبً َطاحي وبتبِٛي يه ٔب ٜثُٔ َٛيا٘زبٔس  ٚوبتبِٛي َطاحي قس،ٜ

حزٓ ٕ٘ 96 ٝ٘ٛثسؾت آٔس ٜاؾت 150 .پطؾكٙبٔ ٝزض قطوتٞبي فؼبَ زض

ٔيتٛا٘س تٛؾٍ پطؾ ُٙثبظاضيبثي قطوت ُٔبثك ثب ٔؼيبضٞبي فهّي َطحثٙسي

ثرف تزٟيعات پعقىي پرف قس و٘ 98 ٝفط پبؾد زاز٘سٚ .يػٌي

قٛز .ثُٛض ٔخبَ :زض تبثؿتبٖ ،تمبيبي ٔكتطيبٖ ثطاي ٔحهٛالت آقبٔيس٘ي

پبؾدزٙٞسٌبٖ زض رس 3 َٚذالن ٝقس ٜاؾت.

ثيف اظ ظٔؿتبٖ اؾت .ثٙبثطايٗ ث ٝفًبي ثيكتطي زض وبتبِٛي ثطاي ٔؼطفي
ٔحهٛالت آقبٔيس٘ي ٘يبظ اؾت  ٚپؽ اظ َطاحي  ٚتىٕيُ ،وبتبِٛي رسيس
پٙذ ضٚظ لجُ اظ ظٔب٘جٙسي رسيس ث ٝقؼجٞٝب اضؾبَ ٔيقٛز  ٚثطاي تطٚيذ
ٔحهٛالت ،ايٗ وبتبِٛيٞبي وبغصي زض ٔحُٞبي فطٚـ لطاض ٔيٌيط٘س.
زض وُ قطوت ٔيتٛا٘س قبُٔ پبيٍب ٜزازٜٞبي ظيط ثبقس:
1. Far Eastern Geant

یافتههای تحقیق
رٟت تحّيُ ٘مف ٔسيطيت زا٘ف ثط ثبظاضيبثي ثسِيُ ٘طٔبَ ثٛزٖ
ٔتغيطٞب ثب تٛر ٝث ٝتؿت وٌِٕٛٛٛضٚف -اؾٕيط٘ٛف اظ آظٔٔ ٖٛيبٍ٘يٗ يه
ربٔؼ t( ٝاؾتيٛز٘ت) اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
آظٔٔ ٖٛيبٍ٘يٗ يه ربٔؼ ٝثط ٔجٙبي تٛظيغ  Tيه آظٔ ٖٛپبضأتطي ٔيثبقس
و ٝزض آٖ ث ٝايٗ ٔٛيٛع پطزاذتٔ ٝيقٛز ؤ ٝيبٍ٘يٗ يه ربٔؼ ٬ٝث ٝچٝ
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٘مف ٔسيطيت زا٘ف زض ثٟجٛز فؼبِيتٞبي ثبظاضيبثي
اخوان و دهقبنی
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ٔيعاٖ اظ يه ٔمساض حبثت ثيفتط  ٚيب وٓتط اؾت .زض ايٗ تحميك ٚيؼيت ٞط
قبذم ثب َيف پٙذ ٌعيٝٙاي ِيىطت ؾٙزيس ٜقس ٚ ٜثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ آظٖٔٛ
ايٗ ٔؿأِ ٝؾٙزيسٔ ٜيقٛز و ٝآيب ٔيبٍ٘يٗ ربٔؼ ٝوٕتط يب ٔؿبٚي ٔ 3يثبقس
يب ذيط .يؼٙي آظٔ ٖٛفطيي ٝثطاي ٘ؿجت ٔٛفميت (ػسْ تأييس ٘مف ٔسيطيت
زا٘ف ثط ثبظاضيبثي يؼٙي ٌعيٞٝٙبي وبٔال ٔربِفٓٔ ,ربِفٓ٘ ،ظطي ٘ساضْ) زض ٘ظط
ٌطفت ٝقس ٚ ٜآظٔ ٖٛفطو ث ٝنٛضت ظيط تؼطيف قس ٜاؾت.
H0 : µx ≤ 3
٘مف ٔسيطيت زا٘ف زض ثبظاضيبثي وٓتط اظ حس ٔتٛؾٍ (ػسْ تأييس)
H1 : µx > 3

٘مف ٔسيطيت زا٘ف زض ثبظاضيبثي ثيكتط اظ حس ٔتٛؾٍ (تأييس)
رسٚ :3َٚيػٌي پبؾد زٙٞسٌبٖ
درصذ
عىًان ضغلي:
ٔسيطػبُٔ
وبضقٙبؼ فٙي
ٔسيط فطٚـ

26/8
44/7
28/5

تحصيالت:
وبضقٙبؾي
وبضقٙبؾي اضقس
زوتطا

53/6
28/9
15/5

سابقٍ كار:
 10-5ؾبَ
 15-10ؾبَ
ثبالي  15ؾبَ

33/4
37/7
28/9

 30 -25ؾبَ
 35-30ؾبَ
 40-35ؾبَ
ثبالي  40ؾبَ

27/8
34/4
21/9
15/9

سه:

جىسيت:
ٔطز
ظٖ

63/7
36/3

پيكٟٙبزات ث ٝثبظاض ،تٛؾؼٔ ٝكتطن ٔحه ٚ َٛضاٞجطز ٔكتطن تٛؾؼٝ
وؿت  ٚوبض تأييس ٍ٘طزيس ٜاؾت.
رس -4َٚذالن٘ ٝتبيذ ٘مف ٔسيطيت زا٘ف ثط ثبظاضيبثي
عًامل مًثز در باساريابي
آغبظ ث ٝتِٛيس وبالي رسيس
ؾيبؾت ليٕتٌصاضي  ٚتجّيغبتي ٔكتطن
تٛؾؼ ٝقجىٞٝبي تزبضي  ٚتٛظيغ ٔكتطن
ٚضٚز ث ٝثبظاضٞبي زاذّي رسيس
ثٟجٛز ؾيبؾت ليٕتٌصاضي
ثٟجٛز ذسٔبت فطٚـ
قطٚع ث ٝتِٛيس وبالٞبي رسيس
ث ٝوبضٌيطي تىِٛٛٙغيٞبي رسيس
ثطلطاضي تٕبؼٞبي تزبضي ثب قطوبي ذبضري
اؾتب٘ساضز وطزٖ پيكٟٙبزات ث ٝثبظاض
افعايف زضآٔسٞبي فطٚـ
تمٛيت ربيٍب ٜضلبثتي زض ثبظاضٞبي زاذّي
ؾبظٔب٘سٞي فطآيٙس تحميك  ٚتٛؾؼٝ
ٕٞىبضي ذبضري  ٚپيطٚظي زض ثبظاضٞبي رسيس
تٛؾؼ ٝتحميمبت زض ظٔي ٝٙثبظاض
ثٟجٛز تٛظيغ
تحميمبت ٔكتطن زض ظٔي ٝٙثبظاض
تٛؾؼٔ ٝكتطن ٔحهَٛ
ٚضٚز ث ٝثبظاضٞبي ذبضري رسيس
تٛؾؼ ٝتالـٞبي تجّيغبتي
ايزبز تٛٙع زض ػّٕيبت ٌطٞٚي
ثٟجٛز فطآيٙسٞبي تحميك  ٚتٛؾؼٝ
ضاٞجطز ٔكتطن تٛؾؼ ٝوؿت  ٚوبض
تمٛيت ربيٍب ٜضلبثتي زض ثبظاضٞبي ذبضري

وقص مذيزيت داوص بز عًامل
مًثز در باساريابي
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بحث و نتیجهگیری
ٕٞبٖ َٛض و ٝاقبض ٜقس ٞسف انّي ايٗ پػٞٚف ثطضؾي تأحيط ٔسيطيت

زض نٛضتي و ٝؾُح ٔؼٙبزاضي وٕتط اظ  0/05ثبقس فطو نفط ضز

زا٘ف ثط فطايٙس ثبظاضيبثي ثٛز ٜاؾت .اظ ايٗض ٚثؼس اظ ٔطٚضي ثط ازثيبت

ٔيٌطزز .زض ٘تيز٘ ٝمف ٔسيطيت زا٘ف ثط ثبظاضيبثي تأييس ٔيقٛز.
آظٔٔ ٖٛيبٍ٘يٗ يه ربٔؼ( ٝآظٔ t ٖٛاؾتيٛز٘ت) ثطاي ٞط يه اظ
قبذمٞبي ٔطث ٌٛث٘ ٝمف ٔسيطيت زا٘ف ثط ثبظاضيبثي ث ٝنٛضت ٔزعا
ا٘زبْ قس ٜاؾت.

ٔٛيٛع ،زازٜٞبي ٔٛضز ٘يبظ اظ قطوتٞبي فؼبَ حٛظ ٜتأٔيٗ تزٟيعات

اظ ايٗض ٚثب تٛر ٝث ٝافعايف ضٚظ افع ٖٚزا٘ف ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖٞب،

ذالن٘ ٝتبيذ و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜتأييس يب ػسْ تأييس ٘مف ٔسيطيت زا٘ف ثط

ٔسيطاٖ ثبيس زض وُ ؾبظٔبٖ ثٛيػ ٜزض ثرف ثبظاضيبثي ث ٝپيبزٜؾبظي ٔسيطيت

ثبظاضيبثي ٔيثبقس زض رس٘ 4 َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
زض ايٗ رس َٚػالٔت  يؼٙي قبذم ٔٛضز ٘ظط اظ حس ٔتٛؾٍ ثبالتط
(ٔٙبؾت)  ٚػالٔت × يؼٙي قبذم ٔٛضز ٘ظط زض حس ٔتٛؾٍ يب پبييٗتط
اظ حس ٔتٛؾٍ (٘بٔٙبؾت) ٔيثبقس.
ٕٞبٖ َٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيقٛز ،ثب تٛر ٝث٘ ٝظط قطوت وٙٙسٌبٖ زض
ُٔبِؼٕٞ ٝچٙيٗ آظٔٔ ٖٛيبٍ٘يٗ يه ربٔؼ( ٝآظٔ t ٖٛاؾتيٛز٘ت)٘ ،مف
ٔسيطيت زا٘ف ثط اوخط ػٛأُ ٔٛحط زض ثبظاضيبثي تأييس قس ٜاؾت ،أب ٘مف
ٔسيطيت زا٘ف زض ػٛأُ ثٟجٛز ؾيبؾت ليٕتٌصاضي ،اؾتب٘ساضز وطزٖ

زا٘ف ثپطزاظ٘س  ٚفطٍٙٞي ايزبز ٕ٘بيٙس و ٝوبضوٙبٖ ث ٓٞ ٝاػتٕبز زاقتٝ

پعقىي رٕغ قس ٜاؾت٘ .تبيذ حبوي اظ آٖ اؾت ؤ ٝسيطيت زا٘ف ثط اوخط
ػٛأُ ٔٛحط زض ثبظاضيبثي تأحيطٌصاض ٔيثبقس.

ثبقٙس  ٚثب ثىبضٌيطي ضاٞجطز ذبل ٔخُ ارطاي ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي ٚ
حٕبيت ٔسيطاٖ اضقس اظ اي ٍٝ٘ٛٙثط٘بٔٞٝب ٔخُ تأٔيٗ ثٛزر ٝوبفي  ٚتٛر ٝثٝ
ٔؿبئُ اٍ٘يعقي ،تغييط ؾبذتبض ؾبظٔب٘ي  ٚثبظٌ ٛوطزٖ إٞيت زا٘ف
پطؾ ُٙث ٝپيبزٜؾبظي ٔسيطيت زا٘ف ثپطزاظ٘س.
رٟت زؾتيبثي ث٘ ٝتبيذ زليكتط ،پيكٟٙبز ٔيقٛز زض ُٔبِؼبت آيٙسٜ
٘مف ٞط يه اظ فطايٙسٞبي ٔسيطيت زا٘ف ثط ثبظاضيبثي ث ٝنٛضت ٔزعا
ثطضؾي قٛز٘ ،مف ٔسيطيت زا٘ف ثط آٔيرت ٝثبظاضيبثي ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز،
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