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 عبدخدا علی

 غیشا٘تفبفی فغبس ٔـٟذ،  ثبصاسٌب٘ی ٔذیشیت اسؿذ دا٘ـجٛی

 :چکیدُ

ثٝ وبس سفتٝ دس ایٗ پظٚٞؾ، سٚؽ   سٚؽ ثبصاسیبثی ثش فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه اػت.ٞذف ایٗ ٔمبِٝ ثشسػی تأثیش اػتشاتظی ٞبی 

ؿبُٔ؛ جبٔقٝ آٔبسی ٕٞجؼتٍی ثٛد. -پیٕبیؾ اػت وٝ ثٝ ِحبػ ٞذف؛ وبسثشدی، ثٝ ِحبػ فشایٙذ اجشا؛ ٔمغقی ٚ اص ٘ٛؿ تٛكیفی

٘فش ثشآٚسد ؿذ وٝ ثب  200ثب اػتفبدٜ اص فشَٔٛ وٛوشاٖ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  .اػت وـبٚسصی ؿٟش ٔـٟذثب٘ه  وبسوٙبٖ ؿقتوّیٝ 

جٟت ػٙجؾ ٔتغیش اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی اص پشػـٙبٔٝ ثٙذی ؿذٜ ا٘تخبة ؿذ٘ذ.  ٌیشی تلبدفی عجمٝ اػتفبدٜ اص ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ

)اسصیبثی  أتیبصی ٔتٛاصٖ وبست چٟبس ثقذ ثش اػبعثب٘ه ثبصاسیبثی فّٕىشد ػؤاَ ٚ جٟت ػٙجؾ ٔتغیش  10ٔحمك ػبختٝ ؿبُٔ 

فّٕىشد ٔبِی، اسصیبثی فّٕىشد فشآیٙذٞبی داخّی، اسصیبثی فّٕىشد ٔـتشیبٖ، اسصیبثی سؿذ ٚ یبدٌیشی(؛ اص پشػـٙبٔٝ ٔحمك 

ٞب  ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت ٔٛضٛؿ، دس فشایٙذ تٙؾیٓ پشػـٙبٔٝ ٞب شػـٙبٔٝپثشای ثشسػی سٚایی ػؤاَ اػتفبدٜ ؿذ.  16ػبختٝ ؿبُٔ 

ٔیضاٖ ضشیت آِفبی وشٚ٘جبخ ثذػت آٔذٜ ثشای ٔتغیشٞب ثبالتش  ٚ كٛسی اػتفبدٜ ؿذ. (اؽٟبس٘ؾش كبحت ٘ؾشاٖ) لضبٚتیسٚایی  اص

ٞبی  ٞب ثٛد. ثٝ ٔٙؾٛس ثشسػی فشضیبت تحمیك اص آصٖٔٛ ٞب ٚ تأییذ پبیبیی پشػـٙبٔٝ ثٛد وٝ ثیبٍ٘ش ٕٞبٍٞٙی دسٚ٘ی ٌٛیٝ 7/0اص 

، اص ٔمذاس tثش اػبع ٘تبیج ٔمذاس آٔبسٜ  اػتفبدٜ ؿذ.  SPSS22وبسثشد ٘شْ افضاس  تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٚ سٌشػیٖٛ دٚ ٔتغیشٜ ثب

( ثٛد ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ 3ثقذ ٔتغیش فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) 4ثضسٌتش ثٛد ِزا ٔیبٍ٘یٗ  96/1ثحشا٘ی 

ٞبی فّٕىشد   بِی ٚ سؿذ ٚ یبدٌیشی ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝاػت وٝ اص دیذ وبسوٙبٖ ٔتغیشٞبی ٔـتشی ٔذاسی، فشآیٙذٞبی داخّی، ٔ

اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ثش اػبع ٘تبیج ضشیت  ٔـٟذؿٟش  وـبٚسصیثبصاسیبثی دس ؿقت ثب٘ه 

% ثٝ فّٕىشد 25% ٚ 28%، 35%، 45سٌشػیٖٛ ٘یض ٘ـبٖ داد، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی ثٝ تشتیت 

 ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی، فشآیٙذٞبی داخّی، ٔبِی ٚ سؿذ ٚ یبدٌیشی افضٚدٜ ؿذ. 
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 هقدهِ . 1

ثش فقبِیت  ثب٘ه ٞب ٘مـی اػبػی دس التلبد وـٛس ایفب ٔی وٙٙذ ٚ ٞشٌٛ٘ٝ تحَٛ دس ػیؼتٓ ثب٘ىی وـٛس ٔی تٛا٘ذ تب حذ صیبدی

ٌزاس ثبؿذ. كٙقت ثب٘ىذاسی ایشاٖ دس حبَ تغییش ٚ تحٛالت سٚص افضٚ٘ی اػت. دس ؿشایظ وٙٛ٘ی وٝ سلبثت ثیشأٞبی تجبسی وـٛس ت

. (1394)ؿبفقی ٚ ٕٞىبساٖ،  ٘یبص ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی اػتشاتظیه ثشای ثب٘ه ٞب حبئض إٞیت اػت ،داسدؿذیذی دس ایٗ كٙقت ٚجٛد 

 ثبصاسیبثی اػتاػتشاتظی ٞبی أشٚصٜ یىی اص ٟٕٔتشیٗ ساٞىبسٞبی ایجبد تغییش دس ػٟٓ ثبصاس ثٝ ٚیظٜ دس حٛصٜ خذٔبت، اػتفبدٜ اص 

 . (1394)تمی صادٜ ٚ اػذیبٖ، 

ٛ٘ٝ ای تذٚیٗ ٕ٘ٛد وٝ ػبصٔبٖ سا ثٝ ػٕت ػٛد ثیـتش دس سلبثت ثب ػبیش ػبصٔبٖ سٕٖٞٙٛ ػبصد. اػتشاتظی اػتشاتظی سا ثبیذ ثٝ ٌ

٘ـبٖ دٞٙذٜ وؼت ٚ وبسی اػت وٝ ػبصٔبٖ لشاس اػت دس لبِت آٖ سلبثت ٕ٘بیذ ٚدس ایٗ صٔیٙٝ ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی سفتبسی ٘یض 

ِت ثشسػی ٕ٘ٛد، ٔی ثبیؼت اثتذا اػتب٘ذاسدٞبی سفتبسی خبكی سا فُٕ ٕ٘بیذ. ثشای آ٘ىٝ ثتٛاٖ اػتشاتظی ٚ ٞذف سا دس یه لب

سلبثتی ٚ ػبختبسی ثٝ فٙٛاٖ پیؾ ؿشعی ثشای ٔٛفمیت فّٕىشدٞبی وؼت ٚ وبس  ثیٗ اػتشاتظیٟبی تقییٗ وشد. استجبط ٘ضدیه

 . (1394)یٛ٘ؼی،  ٞب ثٝ ؿٕبس ٔی آیذ ٔغّٛة ثب٘ه

اكَٛ ٚ تىٙیه ٞبی اثش ثخؾ ثبصاسیبثی  ی ثب٘ه سا افضایؾ دٞذ.ؿذ دسآٔذٞبتٛا٘ذ س ثبصاسیبثی اص جّٕٝ ساٞىبسٞبیی اػت وٝ ٔی

ٞبی فّٕی  حُ ٝ فّٕىشد ٚ ٘ٛؿ استجبط ثب ٔـتشی ٚ ساٜئٔٙبثـ ٔبِی ٚ ٔلبسف ثب٘ه دس اسا ثٝ ِحبػ ٍ٘شؽ وبسثشدی خٛد دس صٔیٙٝ

دس اكالح اٍِٛی سفتبسی دس ٔحیظ سلبثتی ثش ؤتٛا٘ذ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص اثضاسٞبی ٔ ای ٔی جٟت تغییش ٚ ثٟجٛد سفتبسٞبی وّیـٝ

 .(1394)تمیٝ ٚ خبتٕی،  وٙٛ٘ی ثبؿذ

آؿٙبیی ثب الذأبت ثب٘ه ٞبی ٔـتشی ٔحٛس، ثٝ ٕٞشاٜ تالؽ ثشخی اص ثب٘ه ٞبی دِٚتی ٚ خلٛكی دس تىشیٓ ٔـتشی، جٛ سلبثتی 

فٖٙٛ ثبصاسٌشایی حشوت وٙٙذ. ثشای دس ایٗ كٙقت سا تـذیذ وشد ٚ ػجت ؿذ ػبیش ثب٘ه ٞبی وـٛس ٘یض ثٝ ػٕت ٔفبٞیٓ ٚ 

ٔـتشیبٖ ثب٘ه، ثبصاسٌشایی ثٝ ٔقٙبی خذٔبت ٔغّٛة تشی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ سضبیت آ٘بٖ سا تأٔیٗ وٙذ ٚ ثشای وبسوٙبٖ ثب٘ه، 

اص یی ثٝ ٔفْٟٛ دسن ثٟتش اص ٘مؾ آ٘بٖ دس دػتیبثی ثٝ اٞذاف فشدی ٚ ػبصٔب٘ی اػت. اثقبد ثبصاسٌشایی، اص ثٟشٜ ٌیشی ٌشا ثبصاس

 .(1395)سیبحی ٚ ٕٞىبساٖ،  اعالفبت ٔـتشی تب تحٛیُ ٚالقی خذٔبت ثٝ آ٘بٖ ثب یىذیٍش استجبط داس٘ذ

 ؿٛد وٝ دس ثشاثش ٔـتشیبٖ ثٙب ثٝ تمؼیٓ ثٙذی آٖ ٞب ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبص آٖ ٞب، دس ؿجىٝ ثب٘ىی، ثبصاسیبثی دس كٛستی ٔحمك ٔی

ؿٛد، اص جّٕٝ تىشاس خشیذ ٔـتشی  ٔـتشی اص عشفی ٔٙجش ثٝ افضایؾ دسآٔذ ٔیا٘قغبف پزیشی ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ، صیشا ا٘تؾبسات 

 ساضی، خشیذ وبالی جذیذ تٛػظ ٔـتشی ساضی ثب وٕتشیٗ ٞضیٙٝ تجّیغبت، خشیذ وبال تٛػظ ٔـتشی جذیذ وٝ تجّیغ ثشای آٖ

تشی، تقذادی ٔـتشی . دس حمیمت، سضبیت یه ٔـ(1394٘ٛسثخؾ، ٚ  صیٛسی) ٞب، تٛػظ ٔـتشیبٖ ساضی كٛست ٌشفتٝ اػت

جذیذ سا ثشای ػیؼتٓ ثٝ اسٔغبٖ ٔی آٚسد. اص عشفی تٕبْ ثش٘بٔٝ سیضی ثشای ایٗ تجّیغبت، ثبیذ ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ ٔـتشی ٚ ٔحیظ 

ثبیذ ثؼتشػبصی ٔٙبػت ثشای ایٗ الذأبت فشاٞٓ ؿٛد. اص ػٛی دیٍش، ػشٔبیٝ ٌزاسی ػبصٔبٖ ٞب  ا٘جبْ ؿذٜ ٚ پیؾ اص آٖ ٘یض

داخّی)وبسوٙبٖ( ٔب٘ٙذ ایجبد سضبیت ؿغّی، ثشلشاسی ػیؼتٓ پبداؽ دٞی ٔٙغمی، آٔٛصؽ ٔٙبػت ٚ افضایؾ دسحٛصٜ ٔـتشیبٖ 

ٟٔبست ٞبی وبسوشدی ٚ ٟٔبستی ٔٛجت تقٟذ ٚ اِتضاْ وبسوٙبٖ ٔی ؿٛد وٝ خٛد ٔٛجت ایجبد استجبط ٔٙبػت ثیٗ وبسوٙبٖ ٚ 

 .(1394صادٜ، )سضب ٔـتشیبٖ ٚ دس ٟ٘بیت سضبیتٕٙذی ٚ ٚفبداسی ٔـتشیبٖ ٔی ٌشدد

ص آ٘جبوٝ ثٝ تقجیشی ساٞجشد یب اػتشاتظی فجبست اػت اص وّیٝ الذأبت الصْ ثشای ٔٛفك فُٕ وشدٖ یه ػبصٔبٖ، ثٝ فٙٛاٖ ػبص ٚ ا

ٞبی ؿذیذ ثبصاس ٚ ػبصٔبٟ٘بی خذٔبت فٕٛٔی ثب  ٞبی وؼت ٚ وبس ثب سلبثت ؿشایغی وٝ ػبصٔبٖ وبس لبثُ ا٘قغبف ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی دس

اػتشتظی  .(1391)ٔـجىی ٚ ٔٛػٛی ٔجذ،  اص ػٛی دیٍش، ٔٛاجٝ ٞؼتٙذ التلبدی اص یىؼٛ ٚ تٛلقبت اجتٕبفی اص آٟ٘ب،تٍٙٙبٞبی 

دس ٞش ػبصٔبٖ ثب تٛجٝ ثٝ پٛیبیی ٚ تغییشات ٔؼتٕش ٔحیظ ٕ٘ی تٛا٘ذ یه پذیذٜ ػبوٗ ٚ ثبثت ثبؿذ. ٍ٘بٜ وشدٖ ثٝ  ثبصاسیبثی ٞبی

دسحبَ یبدٌیشی، ٍ٘شؿی فشاتش اص ٍ٘شؽ ػیؼتٕی التضبیی سا عّت ٔی وٙذ وٝ ٔی  ػبصٔبٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ یه پذیذٜ ص٘ذٜ پٛیب ٚ

 (. 2012)آوجبس ٚ اوجبس،  تٛاٖ آٖ سا ٍ٘شؽ اػتشاتظیه یب ساٞجشدی ٘بٔیذ
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 ثب حبضش حبَ دس .ٔی ٕ٘بیٙذ ایفب وـٛس ٞش التلبدی تٛػقٝ ٚ پیـشفت دس ٟٕٔی ثؼیبس ٘مؾ افتجبسی ٚ ٔبِی ٔٛػؼبت ٚ ثب٘ىٟب

 ٚیظٜ ای إٞیت ٞب آٖثبصاسیبثی  فّٕىشد ثشسػی ٚضقیت وـٛس، دس افتجبسی ٚ ٔبِی ٔٛػؼبت ٚ ثب٘ه ٞب تٛجٝ تقذاد لبثُ ثٝ تٛجٝ

 ٔٛجٛد ؽشفیت ٞبی ٚ أىب٘بت اص ثٟیٙٝ اػتفبدٜ خٛاػتبس ٞب، ػبصٔبٖ ٕٞٝ دس تٕبٔی ٔذیشاٖ أشٚصٜ ایٗ ثش فالٜٚ .اػت وشدٜ پیذا

 اثضاسی ثٝ ٔختّف ؿقت فّٕىشد ثٟجٛد ساػتبی دس ثبصخٛسد اسائٝ ثٝ ٔٙؾٛس ٔذِی ٚجٛد ثٙبثشایٗ ٔی ثبؿٙذ. ٔختّف ثخؾ ٞبی دس

  .(1395، ٚ ٕٞىبساٖ ثٛجبسدٚالثی) سػذ ٔی ٘ؾش ثٝ ٔٙغمی ٚ ضشٚسی ثؼیبس ٔذیشاٖ، ٘یبص ایٗ ثشآٚسدٖ جٟت

 فّٕىشد ا٘ذاصٜ ٌیشی ػیؼتٓ ٝث دػتیبثی ٔٙؾٛس ثٝ ػبصٔبٖ اػتشاتظیه ٞبی ثش٘بٔٝ پیبدٜ ػبصی صٔیٙٝ دس ٔٛفك اثضاسٞبی اص یىی

  (.2012)ػیٍٙٝ ٚ ٕٞىبساٖ،  اػت ٔتٛاصٖ فّٕىشد اسصیبثی ٘ؾبْ جبٔـ یه وٝ اػت ٔتٛاصٖ أتیبصی وبست جذیذ، ػیؼتٓ

 ٞبی ؿبخق جب٘ـیٗ اػت وٝ ٔذیشیت اػتشاتظیه ػیؼتٓ یه ٚ ٔذیشیتی ػٙجؾ ٔقیبس یه ٔتٛاصٖ أتیبصی وبست ٚالـ، دس

، "ٔـتشی"، "ٔبِی"اػت. وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ دس چٟبس ٚجٝ  ؿذٜ ٔغشح آٖ تىٕیُ دس جٟت ثّىٝ اػت، ٍ٘شدیذٜ ٔبِی اسصیبثی

ثٝ اسصیبثی ػبصٔبٖ ٞب ٔی پشداصد. ٘مؾ ٔقیبسٞبی تقییٗ ؿذٜ دس وبست أتیبصی  "یبدٌیشی ٚ ٘ٛآٚسی"ٚ  "فشآیٙذٞبی داخّی"

وبپالٖ ٚ ٘ٛستٗ ٔقتمذ٘ذ وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ ثبیذ ثٝ فٙٛاٖ ػیؼتٓ  ا٘ذاص وّی اػت.ٔتٛاصٖ ٞذایت افشاد ثٝ ػٕت چـٓ

(. ثٙبثشایٗ وبست 1392)٘لیشی ٚ ٕٞىبساٖ،  بدٜ ؿٛد ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ػیؼتٓ وٙتشَیبدٌیشی، اعالؿ سػب٘ی ٚ استجبعبت اػتف

ؿٛد. ایٗ سٚیىشد ثب ثؼیبسی اص اثتىبسات ٔذیشیتی ػبصٌبس اػت ٚ ثؼیبسی  أتیبصی ٔتٛاصٖ ٔٛجت حشوت سٚ ثٝ جّٛی ػبصٔبٖ ٔی

ٕٙذػبصی تٛا٘  ٔذاس، ٞبیی اص ایٗ اكَٛ فجبستٙذ اص؛ ػبصٔبٖ ٔـتشی ٕ٘بیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ اص اكَٛ ٔذیشیتی سا دس یه ػٙذ تشویت ٔی

پشػُٙ، تِٛیذ ثٝ ٔٛلـ، ٔذیشیت ٘بة، ػبصٔبٖ یبدٌیش٘ذٜ، ٟٔٙذػی ٔجذد، ٔذیشیت سیؼه، ٔذیشیت ریٙفقبٖ، صٔبٖ ٘ٛآٚسی، 

  (.2015)داِی،  ٔذیشیت صٔبٖ، ٔذیشیت ویفیت جبٔـ ٚ ٔذیشیت اسصؽ، ٔؼئِٛیت تیٕی ثٝ جبی فشدی

دس لبِت چٟبس ٔؤِفٝ وبست أتیبصی  ٔـٟذؿٟش  وـبٚسصیقت ثب٘ه فّٕىشد ثبصاسیبثی ؿثشسػی ٚضقیت  ؛ٞذف ایٗ ٔمبِٝ اٚالً ِزا

اػت ٚ  )اسصیبثی فّٕىشد ٔـتشیبٖ، اسصیبثی فّٕىشد فشآیٙذٞبی داخّی، اسصیبثی فّٕىشد ٔبِی، اسصیبثی سؿذ ٚ یبدٌیشی(ٔتٛاصٖ 

 ٔی ثبؿذ. ٔٛسد ٔغبِقٝاص دیذ وبسوٙبٖ فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه  ثش ثبصایبثیاػتشاتظی  ثشسػی ػٟٓ ٘ؼجی تأثیش ؛ثب٘یبً

 

 ادبیات ًظری تحقیق. 2

 

 باًکی خدهات بازاریابی. 2-1

 سٚیىشد ٚ سٚص دا٘ؾ الصْ، اٍ٘یضؽ سلبثتی، ٌشدؽ ثش ٔجتٙی وٝ تحِٛی أب اػت ثبصاسیبثی حٛصٜ دس تحَٛ ٘یبصٔٙذ وـٛس ثب٘ىی ٘ؾبْ

 ٔٛسد دس ٘بتٛاٖ ٚ غّظ ٔذیشیت ٚ ٘بدسػت دسن ٚ تلٛس ٘تیجٝ ٚسی، ثٟشٜ وبٞؾ ٚ ثبصدٞی ٚ وبسایی فذْ. ثبؿذ سفتبس حشفٝ ای ٚ

 عٛال٘ی ػبِٟبی عی .ٔی ثبؿذ ٘بٔٙبػت الذأبت ٚ پذیذٜ آٖ اص وبرة ا٘تؾبسات ثب٘ىی، خذٔبت ثبصاسیبثی اص جّٕٝ پذیذٜ ٘ٛؿ ٞش

 ٚجٛد ثٝ سا ؿشایغی ٚ ٔی ثبؿذ ضشٚسی ٔـتشیبٖ تٛػظ ٔی داد٘ذ اسائٝ ثب٘ه ٞب آ٘چٝ پزیشؽ دس ایشاٖ، ٔحذٚد ثب٘ىی خذٔبت

 اص ثؼیبسی ٚ وشدٜ دیىتٝ ٔـتشی ثٝ سا خٛد خذٔبت ثب٘ه ٞب ٔقٕٛأل ؿشایظ، دس ایٗ .٘بٔیذٜ ا٘ذ فشٚؿٙذٜ ثبصاس سا آٖ وٝ آٚسدٜ

 ثٝ خلٛكی، ثب٘ه ٞبی پیذایؾ ٚ ٌشفت كٛست ثب٘ىی ٘ؾبْ دس تغییشاتی وٝ ثب أب .ٔی ٌیش٘ذ ٘بدیذٜ سا سلبثتی سفتبسٞبی ٚ اثضاسٞب

 ثبصاس ٚ یبفت افضایؾ سلبثت ٚ تحَٛ ثشای آٔبدٌی ٔتٙٛؿ تش، خذٔبت اسائٝ ثب ٚ وشد٘ذ پیذا ثیـتش ا٘تخبة لذست ٔـتشیبٖ تذسیج

 ٕ٘ٛد تغییش حذی تب ٘یض وـٛس ثب٘ىذاساٖ ٚ سٚیىشد ٍ٘شؽ ٘ٛؿ دٌشٌٛ٘یٟب، ٚ تغییش فشآیٙذ ایٗ دس .ؿذ فشٚؿٙذٜ ثبصاس جبیٍضیٗ خشیذ

ٚ  ٘جٛی چبؿٕی) ٌشفت تٛجٝ لشاس ٔٛسد ثبصاسیبثی ٚ ٔذاسی ٔـتشی ثبصاسٌشایی، سلبثت، ٔب٘ٙذ ٔفبٞیٕی ٚ ٞب ٚاطٜ تذسیج ثٝ ٚ

 . (1394، ٕٞىبساٖ

 ثب٘ىی خذٔبت ؿٛ٘ذ، ا٘جبْ دسػتی ثٝ آٟ٘ب اص یه ٞش چٙب٘چٝ وٝ اػت صیش ؿشح ثٝ اػبػی سوٗ ػٝ داسای ثب٘ىی خذٔبت ثبصاسیبثی

 .ػبخت خٛاٞٙذ سا ٔتحَٛ وـٛس

 ا٘تؾبسات، آٟ٘ب، ٚضقفٟبی لٛتٟب ٚ ثب٘ىٟب فقّی خذٔبت جبیٍبٜ ؿبُٔ ثب٘ىی خذٔبت ثبصاس ٘ؾبْ ؿٙبخت اص فجبست :بازارشٌاسی -1

 حبوٓ لٛا٘یٗ ٚ دِٚت ػیبػت ٞبی ٚیظٜ ثٝ ثبصاس ٘ؾبْ ثش اثشٌزاس ٔحیغی اثضاسٞبی ؿشایظ ٔـتشیبٖ، ٘ؾشات ٚ ایذٜ ٞب خٛاػتٝ ٞب،-
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ثب٘ىی  ٘ؾبْ دس تحَٛ ثٙبی صیش ثبصاسؿٙبػی ٚالـ، دس .ٔی ثبؿذ ٘ؾبْ ایٗ دس ٔٛفك اٍِٛٞبی ٚ ثب٘ىی ٘ؾبْ دس جٟب٘ی تحٛالت ٚ حتی

ٌٛ٘بٌٖٛ  ؿىّٟبی ثٝ ثبصاسیبثی تحمیمبت ٚ ٔغبِقبت ا٘جبْ ٚ ثبصاس ثب دایٓ استجبط حبكُ خٛد وٝ(ثبصاسؿٙبػی  ٘تیجٝ صیشا اػت

 Rheea and ٔی ثبؿذ ثب٘ىی ٔذیشاٖ ٚ تلٕیٓ ٌیش٘ذٌبٖ ٞب، ثش٘بٔٝ ٘یبص ٔٛسد ٚ ٔشتجظ سٚص، ثٝ جبٔـ، اعالفبت ،)اػت

Mehrab, 2006).)  

 ٚ سؿذ ٚ سلبثتی اػتشاتظی ٞبی ٚ ثبصاسیبثی پیچیذٜ ٚ ػبدٜ تىٙیىٟبی ا٘ٛاؿ اص اػتفبدٜ اص اػت فجبست ثبصاسػبصی :بازارسازی -2

ٚ  آٟ٘ب ثب دسػت استجبط ٚ ثیشٚ٘ی ٔـتشیبٖ ٚ )وبسوٙبٖ(داخّی  ٔـتشیبٖ دسن ٚ ؿٙبخت ٘یبصٔٙذ ثب٘ىی ٘ؾبْ دس ثبصاسػبصی ٚ تٛػقٝ

 ,Moch). اػت ٔٙبػت اػتشاتظیٟبی ٘یبصٔٙذ سلبثت فضبی دس ثبصاسػبصی .ٔی ثبؿذ خٛاػتٝ ٞبیـبٖ ٚ ٘یبصٞب ثٝ پبػخٍٛیی

2013). 

ثتٛا٘ذ  وٝ حشفٟبی اخالق ٚ سفتبس ثش ٔجتٙی اػتشاتظی ٞؼتٙذ، ٔـبثٝ تمشیجأ ٚ ٔحذٚد ثب٘ىی، خذٔبت وٝ ایشاٖ فقّی ثب٘ىی ٘ؾبْ دس

ثبصاسػبصی  ٚ ٔـتشیبٖ جّت ٚ جزة دس ٟٕٔی ٘مؾ ٔیتٛا٘ذ آٚسد، ٚجٛد ثٝ اعٕیٙبٖ ٚ افتٕبد لبثُ ٚ پبیذاس استجبط ٚ ٔٙبػجبت

ثب  ٔشتجظ پبسأتشٞبی اص یه ٞش اص اػتفبدٜ چٍٍٛ٘ی ٚ ثب٘ىی خذٔبت ثبصاسیبثی تٝآٔیخ فٙبكش اص آٌبٞی ٔیبٖ، ایٗ دس .ثبؿذ داؿتٝ

ٚ  أىب٘بت ٔىبٖ، صٔبٖ، تٛصیـ، پٛؿؾ افتجبسات، ٚ تؼٟیالت ؿشایظ ٚ ٘شخٟب ثب٘ىی، خذٔبت ا٘ذاصٜ ٚ ویفیت تٙٛؿ، ٘ٛؿ، ؿبُٔ آٟ٘ب

فشٚؽ  ٚ تشٚیج، تجّیغ، ؿیٜٛ ٞبی ٚ اثضاسٞب اص اػتفبدٜ ٚ اِىتشٚ٘یه ثب٘ىذاسی جّٕٝ اص خذٔبت فشضٝ ٚ اسائٝ ثشای ٘ٛیٗ تجٟیضات

٘ؾبْ  ٘ٛیٗ ثبصاسیبثی دس چٙب٘چٝ وٝ ٞؼتٙذ ٘ىبتی تجبسی ٘ـبٖ ٚ ٘بْ ٔذیشیت ٚیظٜ ثٝ ٚ ٔـتشیبٖ ثب استجبط ٔذیشیت ٚ خذٔبت

سلبثتی  لٜٛ ؿٛ٘ذ، ٌشفتٝ وبس ثٝ اسؿذ ٔذیشاٖ پـتیجب٘ی ٚ حٕبیت ثب ٚ ای حشفٝ ٘یشٚٞبی تٛػظ ٚ ٌشفتٝ لشاس تٛجٝ ٔٛسد ثب٘ىی

 .ٔی آٚسد اسٔغبٖ ثٝ آ٘بٖ ثشای سلبثتی ؿبیؼتٍی ٚ ٔضیت ٘ٛفی ٚ وشدٜ تمٛیت سا ثب٘ه ٞب

 تجذیُ ٚ ٔـتشیبٖ ثب پبیذاس استجبط ثبصاس، ػٟٓ حفؼ وـٛس، ثب٘ىی ٘ؾبْ دس ثبصاسیبثی ٚؽبیف ٟٕٔتشیٗ اص یىی :بازارداری -3

 ٚفبداس ٔـتشیبٖ ٚجٛد ٔیـٛد، ؿذیذتش ٚ ثیـتش سلبثت ا٘ذاصٜ ٞش .ٔی ثبؿذ ٚفبداس ٚ ٞٛاداس عشفذاس، ٘یشٚٞبی ثٝ ٔـتشیبٖ فبدی

 ثٍٙبٟٞب ٚ ؿشوتٟب دس جذیذ ٔـتشی یبفتٗ ٞضیٙٝ وٝ دادٜ ٘ـبٖ د٘یب دس ثبصاسیبثی تحمیمبت صیشا ؿذ، خٛاٞذ ٕٞیـٍی اسصؿٕٙذتش

 ٞضیٙٝ ٞبی اص جٌّٛیشی ثبفث ثبصاسداسی ثٙبثشایٗ .اػت فقّی ٔـتشیبٖ حفؼ ٞضیٙٝ ثشاثش 33 تب 3 خذٔبت ٚ تِٛیذات ثٝ ٘ٛؿ تٛجٝ ثب

 دس ٚیظٜ ثٝ ثبصاس دس ٔب٘ذٌبسی ثشای آسأؾ ٚ اعٕیٙبٖ ٘ٛفی ٚ ؿذٜ جذیذ ٔـتشیبٖ جزة ٚ یبثی ٔـتشی ػشػبْ آٚس تجّیغبت،

 .((Fredriksson and Moro, 2014 ٔی آٚسد سلبثت فشاٞٓ ؿشایظ

 

 هٌاظر کارت اهتیازی هتَازى . 2-2

ساثغٝ  -1وٙذ. ؿىُ  وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ وٝ تٛػظ وبپالٖ ٚ ٘ٛستٗ اسائٝ ؿذٜ اػت ثٝ فّٕىشد اص چٟبس ٔٙؾش ٔتٛاصٖ ٍ٘بٜ ٔی

 فّت ٚ ٔقِّٛی ایٗ چٟبس ٔٙؾش ٚ ٘یض چـٓ ا٘ذاص ؿشوت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ.
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 : کارت اهتیازی هتَازى1شکل 

 

ٞب ثش ٔـتشی تٕشوض داسد. ثشای ٔثبَ یه فّؼفٝ ٚجٛدی  أشٚصٜ ثیب٘یٝ فّؼفٝ ٚجٛدی ثؼیبسی اص ؿشوت :1هٌظر هشتری -1

اػت. ایٗ ٔٙؾش ثش خلٛكیبتی اص ٔحلَٛ/ خذٔت تٕشوض داسد وٝ اص ٘مغٝ  "ستجٝ اَٚ ثٛدٖ دس تحٛیُ اسصؽ ثٝ ٔـتشی"سایج 

وٙٙذ ٔب٘ٙذ صٔبٖ،  ٞبی داخّی ٚ خبسجی ایٗ ٔٙؾش سا تقشیف ٔی ٕ٘بیذ. تشویجی اص ػٙجٝ ٘ؾش ٔـتشی ثشای اٚ اسصؽ ایجبد ٔی

 ویفیت، فّٕىشد، ٞضیٙٝ ٚ خذٔبت.

ٞب ثتٛا٘ذ ثشای  ذٞبیی سا ٔـخق وٙذ وٝ ثب ثشتشی یبفتٗ دس آٖدس ایٗ ٔٙؾش ػبصٔبٖ ثبیذ فشآیٙ :2هٌظر فرآیٌد داخلی -2

ؿٛد، ٔؼتّضْ ا٘جبْ  ٔـتشیبٖ ٚ ٟ٘بیتبً ػٟبٔذاساٖ خٛد اسصؽ ثیبفشیٙذ. تحمك ٞش یه اص اٞذافی وٝ دس ٔٙؾش ٔـتشی تقییٗ ٔی

داخّی تقییٗ ؿذٜ ٚ  یه یب چٙذ فشآیٙذ فّٕیبتی ثٝ كٛست وبسا ٚ اثشثخؾ اػت. ایٗ فشآیٙذٞب ثبیذ دس ٔٙؾش فشآیٙذٞبی

ٞب تٛػقٝ یبثذ.  ٚسی ٚ ... جٟت وٙتشَ پیـشفت آٖ ٞبی وبسوٙبٖ، ثٟشٜ ، ویفیت، ٟٔبست3ٞبی ٔٙبػجی ٔب٘ٙذ صٔبٖ چشخٝ ػٙجٝ

ٞبیی وٝ تضٕیٗ وٙٙذٜ سٞجشی ثبصاسؿبٖ اػت سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛدٜ ٚ  ٞبی اكّی ٚ تىِٙٛٛطی ٞب ٞٓ چٙیٗ ثبیذ ؿبیؼتٍی ؿشوت

ٞبی افشادی  ٞب ثبیذ ثیٗ ٘ؾشات ٔذیشاٖ اسؿذ دس ٔٛسد فشآیٙذٞبی وّیذی وؼت ٚ وبس ٚ ؿبیؼتٍی ٗ ػٙجٌٝیشی وٙٙذ. ای ا٘ذاصٜ

وٙذ وٝ وبسٌشاٖ دس ػغٛح پبییٗ، اٞذاف وٕی  دٞٙذ، استجبط ثشلشاس ٕ٘بیذ. ایٗ استجبط تضٕیٗ ٔی وٝ آٖ ٚؽبیف سا ا٘جبْ ٔی

ا٘ذاص ٚ فّؼفٝ  بی ثٟجٛد داس٘ذ ٚ دس ٟ٘بیت ٔٙجش ثٝ حلَٛ چـٓٞ ٌیشی ٚ فقبِیت سٚؿٗ ٚ ٚاضحی ثشای ا٘جبْ فقبِیت، تلٕیٓ

ٞبی ٔشتجظ ثب ٔـتشی  ٞبی ایٗ ٔٙؾش ٔٛجت افضایؾ ٘تبیج ٔبِی ٚ ثٟجٛد ؿبخق ؿٛد. ثٟجٛد دس ػٙجٝ ٚجٛدی ػبصٔبٖ ٔی

 .(Elbanna etal, 2016) ؿٛد ٔی

ٕ٘بیٙذ وٝ  وبس، پبسأتشٞبیی سا ؿٙبػبیی ٔی ٞبی ٔٙؾش ٔـتشی ٚ فشآیٙذٞبی داخّی وؼت ٚ ػٙجٝ :4هٌظر رشد ٍ یادگیری -3

دس ٔٛفمیت سلبثتی ػبصٔبٖ ثؼیبس ثب إٞیت اػت. ثٝ ٔٙؾٛس دػتیبثی ثٝ ایٗ ٞذف، ػبصٔبٖ ثبیذ ٕٞٛاسٜ ٔحلٛالت ٚ فشآیٙذٞبی 

اٞذاف ٚ خٛد سا ثٟجٛد ثخـذ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛا٘بیی ٔقشفی فشآیٙذٞب ٚ ٔحلٛالت وبٔالً جذیذ سا داؿتٝ ثبؿذ. دس ٚالـ اص ایٗ 

تٛاٖ ثٝ اٞذاف تقییٗ ؿذٜ دس ٔٙؾشٞبی فشآیٙذ داخّی، ٔـتشی ٚ ٟ٘بیتبً  ٞبی ٔشثٛط ثٝ ٔٙؾش سؿذ ٚ یبدٌیشی ٔی ػٙجٝ

                                                           
1
 costumer 

2
  Internal Process 

3
  Cycle time 

4
  Learning and Growth 
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ؿذٜ دس ػٝ ٔٙؾش دیٍش ٞؼتٙذ ٚ ؽشفیت ؿشوت سا دس اٞذاف تقییٗ 5ٞب، تٛإ٘ٙذػبصی ػٟبٔذاساٖ سػیذ. ایٗ اٞذاف ٚ ػٙجٝ

ٌزاسی جٟت  پزیشی ٚ ػشٔبیٝ ٙذ. اٞذاف ثّٙذٔذت اكّی ایٗ ٔٙؾش، افضایؾ ا٘قغبفػٙج ٘ٛآٚسی، ثٟجٛد ٔؼتٕش ٚ یبدٌیشی ٔی

 ٞبی جذیذ اػت. ٔٙذی اص فشكت تٛػقٝ آیٙذٜ ٚ ثٟشٜ

ؿٛد. وبپالٖ ٚ  ٞبیی اػت وٝ اغّت ثٝ ٚػیّٝ دپبستٕبٖ ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی، ٔبِی ٚ تىِٙٛٛطی اعالفبت اداسٜ ٔی ایٗ ٔٙؾش ؿبُٔ فقبِیت

 ٞبی ٘بٔـٟٛد تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ فجبستٙذ اص: داسایی  ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ایٗ ٔٙؾش اص ٔجٕٛفٝ ٘ٛستٗ دس ا٘تـبسات خٛد

 ٞب، اػتقذاد ٚ دا٘ؾ وبسٌشاٖ(؛ ػشٔبیٝ ا٘ؼب٘ی )ٟٔبست -

 ٞبی تىِٙٛٛطیىی(؛ ٞب ٚ صیش ػبخت ٞبی اعالفبتی، ؿجىٝ ػشٔبیٝ اعالفبتی )پبیٍبٜ دادٜ، ػیؼتٓ -

 وبسٌشاٖ، وبسٌشٚٞی ٚ ٔذیشیت دا٘ؾ(؛ ػشٔبیٝ ػبصٔب٘ی )فشًٞٙ، سٞجشی، ٕٞؼٛیی

ٚسی ٚ وبسایی  دس ایٗ ٔٙؾش، ػبصٔبٖ ٘ٝ تٟٙب ثبیذ دا٘ؾ چٍٍٛ٘ی دسن ٚ اسضبی ٘یبصٞبی ٔـتشی سا تٛػقٝ دٞذ، ثّىٝ ثبیذ ثٟشٜ

ٚ  ٞب ا٘ذ اص؛ تٛػقٝ ٟٔبست فشآیٙذٞب سا دس حذی ٍ٘ٝ داسد وٝ ثشای ٔـتشیبٖ اسصؽ ایجبد وٙذ. اٞذاف سایج ایٗ ٔٙؾش فجبست

 ٞبی خبف، فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ اثضاسٞبی ٔٙبػت فٙبٚسی اعالفبت ٚ داؿتٗ اعالفبت ٔـتشی. ؿبیؼتٍی

ا٘ذ  ٌٛیٙذ وٝ اجشای ٔٛفمیت آٔیض اٞذافی وٝ دس ػٝ ٔٙؾش دیٍش تقییٗ ؿذٜ ٞبی ایٗ ٔٙؾش ثٝ ٔب ٔی ػٙجٝ :6هٌظر هالی -4

وٙذ. ثب  وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ، اِضأبت ػٟبٔذاساٖ سا ثیبٖ ٔیٟ٘بیتبً ثٝ چٝ ٘تبیج ٚ دػتبٚسد ٔبِی ٔٙجش خٛاٞذ ؿذ. ایٗ ٔٙؾش اص 

اسصؽ افضٚدٜ التلبدی، سؿذ   ٞبی ایٗ ٔٙؾش فجبستٙذ اص: ػٛدآٚسی، ثبصٌـت ػشٔبیٝ، تأویذ ثش سضبیت ػٟبٔذاساٖ، اٞذاف ٚ ػٙجٝ

 ػتٝ تمؼیٓ ٕ٘ٛد.تٛاٖ اٞذاف ػٟبٔذاساٖ سا ثٝ دٚ د فشٚؽ، ٔٛلقیت ٚ ػٟبْ ثبصاس ٚ جشیبٖ ٘مذی. ثٝ عٛسوّی ٔی

 ـ تِٛیذ دسآٔذ  1

 ٚسی ٞضیٙٝ  ـ ثٟشٜ 2

تٛا٘ٙذ ػٛد ثیـتشی ایجبد  وٕتش ٔی  ٞب اص عشیك فشٚؽ ثیـتش ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔبِی ػبدٜ اػت چشا وٝ ؿشوت چبسچٛة اػتشاتظی

 Mohdیبثذ  ٔیٚسی ثٟجٛد  وٙٙذ. ثٝ ٕٞیٗ فّت اػت وٝ فّٕىشد ٔبِی ؿشوت ثب دٚ سٚیىشد اكّی سؿذ دسآٔذ ٚ استمبی ثٟشٜ

Shukri and Ramli, 2015)؛) 

 

 پیشیٌِ تجربی تحقیق. 2-3

ا٘جبْ  "ثشسػی تبثیش ٌزاسی ثبصاسٌشایی ٚ اػتشاتظی ثبصاسیبثی ثش فّٕىشد ثب٘ىٟب"پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ ، (1388) ٚ ٕٞىبساٖ ؿیخیبٖ

وٝ ا٘ذاصٜ ٚ فٕش ػبصٔبٖ ساثغٝ ٔقٙبداسی ثب جٟت ٌیشی ثبصاس، فّٕىشد ٔبِی ٚ فّٕىشد ثبصاس،  داد٘تبیج تحمیك ٘ـبٖ داد٘ذ. 

اثشثخـی دس اجشای اػتشاتظی ثبصاسیبثی ٚ خاللیت دس اػتشاتظی ثبصاسیبثی ٘ذاس٘ذ. ٘تبیج تجضیٝ ٚ تحّیُ سٌشػیٖٛ خغی ػبدٜ ٚ 

اسی ثش فّٕىشد ٔبِی ٚ فّٕىشد ثبصاس ثب٘ه ٞب داسد ٚ ثقذ ٔـتشی چٙذٌب٘ٝ حبوی اص ایٗ اػت وٝ ثبصاسٌشایی تبثیش ٔثجت ٚ ٔقٙبد

ٌشایی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ ٚؽیفٝ ای ثٝ تشتیت ثیـتشی تبثیش سا ثش فّٕىشد ٔبِی ٚ فّٕىشد ثبصاس داس٘ذ ٚ اثقبد ٌشایؾ ثٝ فٙبٚسی ٚ 

ٚ خاللیت دس اػتشاتظی ثبصاسیبثی ٘یض ٌشایؾ ثٝ سلجب دس اِٚٛیت ٞبی ثقذی لشاس داس٘ذ. اثشثخـی دس اجشای اػتشاتظی ثبصاسیبثی 

تبثیش ٔقٙبداسی ثشفّٕىشد ٔبِی ٚ فّٕىشد ثبصاس ثب٘ىٟب داس٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٘تبیج تحمیك ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ثیٗ ثبصاسٌشایی، اثشثخـی 

 .دس اجشای اػتشاتظی ثبصاسیبثی ٚ خاللیت دس اػتشاتظی ثبصاسیبثی ساثغٝ ی ٔقٙبداسی ٚجٛد داسد

ثشسػی فٛأُ اثشٌزاس ثش ٘بوبسآٔذی تجّیغبت ثب٘ه ٞب ٚ تجییٗ جبیٍبٜ سٚاثظ "پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ  ،(1392)ٚ ٕٞىبساٖ  ٞبؿٕضٞی

ٔتخلق ثبصاسیبثی ٔلبحجٝ فٕیك ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ ثٝ  53ثشای سػیذٖ ثٝ اٞذاف پظٚٞؾ، اص تقذاد ا٘جبْ داد٘ذ.  "فٕٛٔی ٞب

یه ٔیبٖ ٚؽبیف تجّیغبت ٚ سٚاثظ فٕٛٔی دس ثب٘ه ٞب ٔی ثبؿذ. فُٕ آٔذ. ٘تبیج حبكُ اص پظٚٞؾ ٌٛیبی ثیبٍ٘شضشٚست تفى

ٕٞچٙیٗ ٟٔٓ تشیٗ فٛأُ دخیُ دس ٘بوبسآیی تجّیغبت ثب٘ه ٞب فجبست اػت اص: دخبِت افشاد غیشٔتخلق، فذْ ؿٙبخت وبفی 

ٖ اػتشاتظی ٞبی سٚاثظ فٕٛٔی اص تجّیغبت، فذْ تخلق ؿشوت ٞبی تجّیغبتی، فمذاٖ خاللیت، ا٘تخبة ٘بدسػت سػب٘ٝ ٞب، فمذا
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ثبصاسیبثی، دسن ٘بدسػت خذٔبت،سٚاثظ غیشحشفٝ ای، دؿٛاسی تجّیغبت، فذْ ػٙجؾ اثشثخـی، سلبثت ٞبی ٘ؼٙجیذٜ ٚ ٘جٛد 

 ثش٘بٔٝ سیضی والٖ

ٌشایی ٚ لبثّیتٟبی  ٌیشی اص اػتشاتظیه تأثیش فٛأُ ٔحیغی ثش فّٕىشد ثب ثٟشٜ"(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 1394ؿیشی ٚ ٕٞىبساٖ )

فٛأُ ٔحیغی ؿبُٔ تالعٓ ثبصاس، ؿذت سلبثت ٚ تٕشوضصدایی ثش اثقبد  داد٘تبیج ٘ـبٖ ا٘جبْ داد.  "ثی دس كٙقت ثب٘ىذاسیثبصاسیب

ٞضیٙٝ ٚ ٌشایؾ ٘ٛآٚسی) تأثیش ٔقٙبداسی داسد. ٕٞچٙیٗ،  / دسٚ٘ی ٌشایی (ٌشایؾ ٔـتشی، ٌشایؾ سلیت، ٌشایؾ اػتشاتظیه

ی  ثٝ تٛػقٝ لبثّیتٟبی ثبصاسیبثی وٕه ٔیىٙٙذ. لبثّیت ٞبی ثبصاسیبثی ثٝ ٘ٛثٌٝشایؾ سلیت ٚ ٌشایؾ ٘ٛآٚسی ثٝ عٛسچـٍٕیشی 

خٛد تأثیش ٔثجتی ثش فّٕىشد ثب٘ه داس٘ذ. ایٗ دس حبِی اػت وٝ دس پظٚٞؾ حبضش ٌشایؾ ٔـتشی ٚ ٌشایؾ دسٚ٘ی / ٞضیٙٝ ثش 

 لبثّیتٟبی ثبصاسیبثی تأثیش ٘ذاسد

٘تیجٝ ثذػت ا٘جبْ داد٘ذ. "ٞبی اثش ثخـی ثبصاسیبثی ٔٙبثـ ٚ ٔلبسف ثب٘ه تىٙیه "(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 1394تمیٝ ٚ خبتٕی )

ثب٘ىٟب اسایٝ خذٔبت ٚ ػشٚیغ ػشیـ ٚ كحیح ٚ ایجبد احؼبع سضبیت دس ٔـتشی اػت،  فٛأُ ٟٔٓ ٔٛفمیت دادآٔذٜ ٘ـبٖ 

بٖ خٛیؾ ٔٙغجك ػبصد پغ ثب ثٙبثشایٗ ػبصٔب٘ی پٛیب ٚ ٘ٛ آٚس اػت وٝ خٛد سا ثب ؿشایظ ٔحیظ ٚ ٘یبصٞبی دس حبَ سؿذ ٔـتشی

 ثبصاسیبثی دلیك ٚ ٔٛثش ٔی تٛاٖ دس سػیذٖ ثٝ ٞذف وؼت ػٛد ٌبٔی ثٟتشی سا ثشداؿت

" انجام ثشسػی فّٕىشد اػتشاتظی سلبثتی دس ػیؼتٓ ثب٘ىی ٔغبِقٝ ٔٛسدی: ثب٘ه تجبست"پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ  (،1394) ٛ٘ؼیی

اػت. ٘تبیج  اػتشاتظی ٞبی سلبثتی ثشفّٕىشد ػبصٔب٘ی دس ػیؼتٓ ثب٘ىیاستجبط ثیٗ فقبِیت ٞب ٚ ٞذف ایٗ ٔمبِٝ ثشسػی داد. 

اػتشاتظی ٞبی سلبثتی ثبفث افتذاَ استجبط ثیٗ فّٕىشد ٞب ٚ فقبِیت ٞبی اػتشاتظیه ثبصاسیبثی ٚفّٕىشدٞب دس ػیؼتٓ ٘ـبٖ داد؛ 

تٛجٟی ثش فّٕىشد  ی داسای تبثیش لبثُتلٕیٕبت ساٞجشدی یىپبسچٝ خبف دس ٔٛسد فّٕىشدٞب ٚ فقبِیت ثبصاسیبث -ثب٘ىی ٔی ؿٛد، 

فّٕىشد ثب٘ه تجبست دس ٔمبیؼٝ ثب ػبیش سلجب داسای اػتشاتظیه ٔتفبٚت ثٛدٜ وٝ ثؼتٍی ثٝ ویفیت تٙبػت  -ػبصٔب٘ی اػت، 

 .ساٞجشدی داسد

داد٘ذ. ایٗ  ا٘جبْ "ثشسػی ساٞجشدٞبی تٛػقٝ ثبصاسٌشایی دس ٘ؾبْ ثب٘ىی وـٛس"پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ  (،1395ٚ ٕٞىبساٖ ) سیبحی

پظٚٞؾ ثٝ سٚؽ تٛكیفی تحّیّی ٚ ثب تىیٝ ثش ٔغبِقٝ وتبثخب٘ٝ ای ٚ ثب ػیش دس ادثیبت ٔٛضٛؿ، ٚ تحّیُ پظٚٞؾ ٞبی اخیش، ثٝ 

پزیشؽ ساٞجشد ثبصاسٌشا،  : ثشسػی ساٞجشدٞبی تٛػقٝ ثبصاسٌشایی دس ػیؼتٓ ثب٘ىی پشداختٝ اػت. دس ٔجٕٛؿ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ

ٔی ؿٛد وٝ دس ٔذیشیت ٔٛفك تغییشات ٔحیغی كٙقت ثب٘ىذاسی ٘مؾ ثؼضایی داسد. فٛأّی ٘ؾیش: چبسچٛة ثٙیبدیٙی ٔحؼٛة 

ٌشایؾ وبسآفشیٙب٘ٝ وبسوٙبٖ، فشًٞٙ ػبصٔب٘ی، وٙتشَ تقبسم، ثؼظ خاللیت دس وؼت ٚ وبس ٚ تٛجٝ ثٝ ثبصاسیبثی دسٚ٘ی اص فٛأُ 

 .ٔؤثش ثش تٛػقٝ ثبصاسٌشایی دس ػیؼتٓ ثب٘ىی ٔی ثبؿذ

٘تبیج ٔغبِقٝ حبوی " انجام داد. ٔفْٟٛ ثبصاسیبثی اجتٕبفی ٚ تبثیش آٖ دس كٙقت ثب٘ىذاسی "(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 1395فتبحی )

وٝ ثیٗ كٙقت ثب٘ىذاسی ثب ثبصاسیبثی اجتٕبفی، ایجبد ساثغٝ ٔتمبثُ ثبصاسیبثی اجتٕبفی ٚ ایجبدتقٟذ دس ثبصاسیبثی  ثٛداص آٖ 

اجتٕبفی ساثغٝ ٔقٙبداس ی ٚجٛد ٘ذاؿتٝ ٚ فذْ ٕٞجؼتٍی ثیٗ ایٗ ٔتغییش ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ ایٗ ٔتغیش ٞب ٔؼتمُ اص ٞٓ ٔی 

جتٕبفی ٚ كٙقت ثب٘ىذاسی ساثغٝ ٔقٙبداسی ٚجٛد داسد ٚ ٕٞجؼتٍی ثیٗ دٚ ٔتغیش ثبؿٙذ. أب ثیٗ ایجبد افتٕبد دس ثبصاسیبثی ا

اجتٕبفی ٚ كٙقت  ٘ـبٖ ٔی دٞذ ایٗ دٚ ٔتغیش ٘ؼجت ثٝ ٞٓ ٚاثؼتٝ ٔی ثبؿٙذ ٕٞچٙیٗ ثیٗ ایجبد ٕٞذِی دس ثبصاسیبثی

ش ٔتغیش دْٚ وبٞؾ پیذا ٔی وٙذ ثب٘ىذاسی ساثغٝ ٚجٛد داسد أب جٟت ساثغٝ ٔٙفی اػت ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ ثب افضایؾ یه ٔتغی

 .ٚ ثشفىغ ٚ ایٗ دٚ ٔتغیش ٘ؼجت ٞٓ ثٝ ٚاثؼتٝ ٞؼتٙذ

تجضیٝ ٚ تحّیُ ٚ ستجٝ ثٙذی ٔٛا٘ـ ٚ چبِؾ ٞب دس اجشا ٚ اكالح ثب٘ىذاسی ٞؼتٝ ای ثش "پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ (، 2011ا٘تؾبس )

ٞضاسٜ ػْٛ دٚسا٘ی اػت ثشای افضایؾ د؛ ٚی ثیبٖ وش " انجام داد.(ٔغبِقٝ ٔٛسدی: ثب٘ه وـبٚسصی) Ferguson اػبع ٔذَ

تغییشات دس جٛ ػبصٔب٘ی ٚ سلبثت ثشای ثٛدٖ، دس حبِی وٝ ػبصٔبٖ ٞب ثٛػیّٝ یىذیٍش وبٞؾ ٔی یبثٙذ. دس ٕٞیٗ حبَ، ػبصٔبٖ 

ٞب دس خذٔبت خٛد ثب تٛجٝ ثٝ خٛاػتٝ ٞبی ٔـتشی ٚ اص عشیك ا٘تخبة اػتشاتظی ٞبی ٔختّف ثٝ ٔٙؾٛس ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ دس ایٗ 

ثش ٔبِی دس جٟبٖ تجبدَ پَٛ، دس یه سلبثت ثؼیبس خٛة ؤثب٘ه ٞب، ثٝ فٙٛاٖ ٟ٘بدٞبی ٔ .بٖ سلبثتی ٘یبص صیبدی ثٝ تٙٛؿ داس٘ذجٟ

وٙٙذ. ثٙبثشایٗ ثب٘ه ٞب ثشای جزة ٔـتشیبٖ جذیذ  ثشای جزة ٔـتشیبٖ جذیذ ٚ حفؼ آٟ٘ب اص فٗ آٚسی ٞبی جذیذ اػتفبدٜ ٔی
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، ؿٙیذٜ ٔی ؿٛد ثٝ " ثؼتٝ ٔتٕشوض ثب٘ىی"وٙٙذ. ایٗ ثؼتٝ وٝ دس حبَ حبضش ، ثٝ ٘بْ  اص عشیك ثؼتٝ ٞبی جبٔـ سلبثت ٔی

 ٔـتشیبٖ خٛد ثغٛس خٛد ثٝ خٛدی ٔغبِجبتی دس عَٛ ؿجب٘ٝ سٚص تقّك ٔی دٞذ. 

بداسی ٔـتشی دس جٕقیت ؿٙبختی ثش سضبیت ٚ ٚف -تأثیش ٔتغیشٞبی اجتٕبفی"(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 2013ػیّش ٚ ٕٞىبساٖ )

سضبیت ٔـتشی، تأثیش ٔثجت ٚ ثبالیی ثش ٚفبداسی ٔـتشی داسد. أب اسصؽ ػشٚیغ ا٘جبْ داد٘ذ.   "كٙقت ثب٘ىذاسی اختلبكی

ٞیچ تأثیش ٔؼتمیٓ ٔقٙبداسی ثشای ٚفبداسی ٔـتشی ٘ذاسد؛ تأثیش اسصؽ ػشٚیغ ثش ٚفبداسی ٔـتشی ثٝ عٛس وبُٔ تٛػظ سضبیت 

تٛجٝ ثٝ ٚیظٌی ٞبی جٕقیت ؿٙبختی ٔـتشی، تفبٚت ٞبی ٔقٙبداسی دس ٕ٘شات ٔیبٍ٘یٗ ٔشثٛط ثٝ ٔـتشی تقذیُ ؿذٜ اػت. ثب 

 .آٔذٚضقیت اػتخذاْ، ٘ٛؿ تأٔیٗ وٙٙذٜ خذٔبت ثب٘ىذاسی اختلبكی ٚ ا٘ذاصٜ داسایی ٞبی ٘مذ ثٝ دػت 

ثبصاسیبثی ثشای ثٟجٛد فّٕىشد  ٔؼئِٛیت اجتٕبفی ؿشوت ثٝ فٙٛاٖ یه اػتشاتظی"(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 2014آثیٕجٛال آدٌجٛال )

ا٘جبْ داد٘ذ. ٘تبیج ٘ـبٖ داد؛ یه فّیتی اص ٔؼئِٛیت اجتٕبفی ثب٘ه ثٝ ػٕت  "دس كٙقت ثب٘ىذاسی ٘یجشیٝ: سٚؽ ٌش٘جش فّیت

اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی جبسی اػت. ثشخی ٔـىالت راتی دس ٔؼئِٛیت اجتٕبفی دس ٔٛسد فّٕیبت ثبصاسیبثی ػبصٔبٖ ؿشوت ٞبی 

بیُ ثٝ خٙثی وشدٖ ٔٙبفـ ٔلشف وٙٙذٌبٖ داسد. اص ایٗ سٚ ؿشوت ٞب ثبیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس حفبؽت اص ٔٙبفـ ٔلشف ثضسي تٕ

 وٙٙذٌبٖ ٚ اجتٕبؿ ثٟتشیٗ ؿیٜٛ ٔؼئِٛیت اجتٕبفی دس فقبِیت ٞبی ثبصاسیبثی خٛد افٕبَ وٙٙذ.

ا٘جبْ داد٘ذ.  "یه سٚیىشد چٙذ فشآٚسدٜ ایاسصیبثی سلبثت دس كٙقت ثب٘ىذاسی: "(، پظٚٞـی ثب فٙٛاٖ 2015ثبسثٛػب ٚ ٕٞىبساٖ )

(، ثشای تقییٗ تأثیش تِٛیذات چٙذ فشآٚسدٜ ای سٚی لذست ثبصاس ثش اػبع ٔجٕٛفٝ دادٜ 1987دس ایٗ پظٚٞؾ ٔذَ پب٘ضاس ٚ سٚع )

ٞبی جٕـ آٚسی ؿذٜ دس ثب٘ه ٞبی ثشصیُ ثشسػی ؿذ. ثش اػبع ٘تبیج، ػبصٌبس ثب ٔذَ ٘ؾشی ٔـخق ؿذ ثب٘ه ٞبیی وٝ 

الت ثب٘ىی والػیه اص لجیُ؛ ٚاْ ٚ وبست افتجبسی ٚ ٕٞچٙیٗ ػبیش ٔحلٛالت ثب٘ىی اص لجیُ؛ خذٔبت وبسٌضاسی، ثیٕٝ ٚ ٔحلٛ

 اٚساق لشضٝ ػشٔبیٝ اسائٝ ٔی دٞٙذ لذست ثبصاس ثبالتشی ٘ؼجت ثٝ ثب٘ه ٞبیی وٝ فمظ ٔحلٛالت والػیه اسائٝ ٔی دٞٙذ داس٘ذ.
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 ادثیبت ٚ پیـیٙٝ تجشثی ٔٛضٛؿ تحمیك ٔذَ ٔفٟٛٔی ثٝ كٛست ریُ تشػیٓ ؿذ:ثشاػبع ٔغبِقٝ 
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 فرضیِ ّای تحقیق. 2-5

 ثبالتش اص حذٔتٛػظ اػت. وبسوٙبٖاص دیذ  فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی: فرضیِ اٍل

 اػت.فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی اص دیذ وبسوٙبٖ ثبالتش اص حذٔتٛػظ  فرضیِ دٍم:

 فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی اص دیذ وبسوٙبٖ ثبالتش اص حذٔتٛػظ اػت. فرضیِ سَم:

 فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی اص دیذ وبسوٙبٖ ثبالتش اص حذٔتٛػظ اػت. فرضیِ چْارم:

 عولکرد بازاریابی باًک در بعد هشتری هداری

 استراتژی ّای بازاریابی

 عولکرد بازاریابی باًک در بعد فرآیٌدّای داخلی

 عولکرد بازاریابی باًک در بعد هالی

 رشد ٍ یادگیریعولکرد بازاریابی باًک در بعد 
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ٔثجت ٚ ٔقٙبداس ب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی فّٕىشد ثبصاسیبثی ثدس تجییٗ تغییشات  اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثیػٟٓ  فرضیِ پٌجن:

 اػت.

ٔثجت ٚ ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی  فرضیِ ششن:

 ٔقٙبداس اػت.

 ت ٚ ٔقٙبداس اػت.ٔثجػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی  فرضیِ ّفتن:

ٔثجت ٚ ٔقٙبداس ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی  فرضیِ ّشتن:

 اػت.

 

 رٍش تحقیق. 3

ثٝ وبس سفتٝ دس ایٗ پظٚٞؾ، سٚؽ پیٕبیؾ ثٛد. وٝ ثٝ ِحبػ ٞذف؛ وبسثشدی، ثٝ ِحبػ فشایٙذ اجشا؛ ٔمغقی ٚ اص ٘ٛؿ   سٚؽ

ثب اػتفبدٜ اص  .اػت ٔـٟذ ؿٟش وـبٚسصیثب٘ه  ؿقت وبسوٙبٖوّیٝ ؿبُٔ؛ جبٔقٝ آٔبسی ایٗ تحمیك ٕٞجؼتٍی ثٛد. -تٛكیفی

جٟت ػٙجؾ ٔتغیش ثبؿذ.  ثٙذی ؿذٜ ٔی ٌیشی تلبدفی عجمٝ ٘فش ثشآٚسد ؿذ. ؿیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ 200فشَٔٛ وٛوشاٖ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 ثش اػبعثب٘ه ثبصاسیبثی فّٕىشد ػؤاَ ٚ جٟت ػٙجؾ ٔتغیش  10اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی اص پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ ؿبُٔ 

یبثی فّٕىشد ٔبِی، اسصیبثی فّٕىشد فشآیٙذٞبی داخّی، اسصیبثی فّٕىشد ٔـتشیبٖ، اسصیبثی )اسص وبست أتیبصی ٔتٛاصٖ چٟبس ثقذ

ای ِیىشت اص  دسجٝ 5ٞب دس لبِت عیف  ی ٌٛیٝ ػؤاَ اػتفبدٜ ؿذ. وّیٝ 16سؿذ ٚ یبدٌیشی(؛ اص پشػـٙبٔٝ ٔحمك ػبختٝ ؿبُٔ 

ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞیت ٔٛضٛؿ، دس فشایٙذ تٙؾیٓ  ٞب شػـٙبٔٝپثشای ثشسػی سٚایی  ( تٙؾیٓ ٌشدیذ.1( تب خیّی ضقیف )5خیّی لٛی )

ثشای ثشسػی پبیبیی  ٚ كٛسی اػت اػتفبدٜ ؿذ. (اؽٟبس٘ؾش كبحت ٘ؾشاٖ) ٞب اصسٚایی ٔحتٛایی وٝ ؿبُٔ سٚایی لضبٚتی پشػـٙبٔٝ

شای ٔتغیش اػتشاتظی ، اص آ٘جب وٝ ٔیضاٖ ضشیت آِفبی وشٚ٘جبخ ثذػت آٔذٜ ثآِفبی وشٚ٘جبخ اػتفبدٜ ؿذ ضشیتاص  پشػـٙبٔٝ ٞب

(، اسصیبثی فّٕىشد ٔـتشیبٖ 85/0(، اسصیبثی فّٕىشد فشآیٙذٞبی داخّی )78/0(، اسصیبثی فّٕىشد ٔبِی )83/0ٞبی ثبصاسیبثی )

ٞب ثٛد. ثٝ  ٞب ٚ تأییذ پبیبیی پشػـٙبٔٝ ثٛد ثیبٍ٘ش ٕٞبٍٞٙی دسٚ٘ی ٌٛیٝ 7/0( ثبالتش اص 89/0( ٚ اسصیبثی سؿذ ٚ یبدٌیشی )84/0)

  SPSS22ٞبی اػتٙجبعی تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ ای ٚ سٌشػیٖٛ دٚ ٔتغیشٜ ثب وبسثشد ٘شْ افضاس  ثشسػی فشضیبت تحمیك اص آصٖٔٛ ٔٙؾٛس

 اػتفبدٜ ؿذ.
 

 ّای تحقیق یافتِ. 4

ای جٟت ثشسػی فشضیٝ اَٚ تحمیك وٝ تفبٚت آٔبسی ٔقٙبداس ثیٗ  ، ٔمذاس ػغح ٔقٙبداسی آصٖٔٛ تی ته 1ٕٝ٘ٛ٘ٔغبثك جذَٚ 

 05/0اػت، اص ٔمذاس سا ٔٛسد ػٙجؾ لشاس دادٜفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی دٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚالقی ٚ ٔفشٚم ٔتغیش 

ٌشدد. اص عشفی دٚ فذد ٘ـبٖ دادٜ  اػت، تأییذ ٕ٘ی 3ثشاثش ثب  ایٙىٝ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیشی ثش وٛچىتش اػت، ِزا فشم كفش ٔجٙ

ٔتغیش ٞٓ جٟت  ایٗ% )حذ ثبال ٚ پبییٗ( حبوی اص آٖ اػت وٝ، ایٗ ٔمبدیش ثشای 95ؿذٜ دس ػتٖٛ ٔشثٛط ثٝ فبكّٝ اعٕیٙبٖ 

ثیـتش   ٝ ٔیبٍ٘یٗ ٘ؾشات پبػخٍٛیبٖ دس ٔٛسد ایٗ ٔؤِفٝاػت. ٔثجت ثٛدٖ حذ پبییٗ ٚ ثبالی ایٗ فبكّٝ، ثیبٍ٘ش ایٗ ٘ىتٝ اػت و

ثضسٌتش  96/1، اص ٔمذاس ثحشا٘ی tدٞذ وٝ ٔمذاس آٔبسٜ  ٞب ٘ـبٖ ٔی اػت ٚ دس ٔجٕٛؿ ٘تبیج تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔیبٍ٘یٗ دادٜ 3اص فذد 

ثقذ ٔـتشی ت، ِزا ٔیبٍ٘یٗ ٔقٙبداس اػ 3اػت ٚ دس ٘بحیٝ ثحشا٘ی آصٖٔٛ لشاس داسد ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش اختالف ٔیبٍ٘یٗ اص فذد 

وبسوٙبٖ ٔـتشی ( اػت ٚ فشضیٝ اَٚ تحمیك تأییذ ؿذ. ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص دیذ 3ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) ٔذاسی

 ٔٛسد ٔغبِقٝ اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت.فّٕىشد ثبصاسیبثی دس ثب٘ه ی  ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝٔذاسی 

ای جٟت ثشسػی فشضیٝ دْٚ  ٗ ٔی تٛاٖ ٌمت، ٔمذاس ػغح ٔقٙبداسی آصٖٔٛ تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕٞچٙی1ٔغبثك جذَٚ ؿٕبسٜ 

سا ٔتغیش فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی تحمیك وٝ تفبٚت آٔبسی ٔقٙبداس ثیٗ دٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚالقی ٚ ٔفشٚم 

اػت،  3ثشاثش ثب  ش ایٙىٝ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیشی ثوٛچىتش اػت، ِزا فشم كفش ٔجٙ 05/0ٔٛسد ػٙجؾ لشاس دادٜ اػت، اص ٔمذاس 

ثضسٌتش اػت ٚ دس ٘بحیٝ ثحشا٘ی آصٖٔٛ لشاس داسد ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش اختالف  96/1، اص ٔمذاس ثحشا٘ی tٌشدد. ٔمذاس آٔبسٜ  تأییذ ٕ٘ی
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ٚ فشضیٝ دْٚ تحمیك  ( اػت3ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) فشآیٙذٞبی داخّیٔقٙبداس اػت، ِزا ٔیبٍ٘یٗ ثقذ  3ٔیبٍ٘یٗ اص فذد 

ٔٛسد ٔغبِقٝ ی فّٕىشد ثبصاسیبثی دس ثب٘ه  وبسوٙبٖ فشآیٙذٞبی داخّی ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝتأییذ ؿذ. ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص دیذ 

ای جٟت ثشسػی  اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت. ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ٌمت، ٔمذاس ػغح ٔقٙبداسی آصٖٔٛ تی ته ٕ٘ٛ٘ٝ

اػت، اص ٔمذاس سا ٔٛسد ػٙجؾ لشاس دادٜ ٔبِی ٔفشٚم ثقذ یك وٝ تفبٚت آٔبسی ٔقٙبداس ثیٗ دٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚالقی ٚفشضیٝ ػْٛ تحم

، اص ٔمذاس tٌشدد. ٔمذاس آٔبسٜ  اػت، تأییذ ٕ٘ی 3ثشاثش ثب  ثش ایٙىٝ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیشوٛچىتش اػت، ِزا فشم كفش ٔجٙی  05/0

ٔقٙبداس اػت، ِزا  3شا٘ی آصٖٔٛ لشاس داسد ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش اختالف ٔیبٍ٘یٗ اص فذد ثضسٌتش اػت ٚ دس ٘بحیٝ ثح 96/1ثحشا٘ی 

 وبسوٙبٖ( اػت ٚ فشضیٝ ػْٛ تحمیك تأییذ ؿذ. ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص دیذ 3ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) ٔبِیٔیبٍ٘یٗ ثقذ 

 قٝ اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت.ٔٛسد ٔغبِی فّٕىشد ثبصاسیبثی دس ثب٘ه  ثقذ ٔبِی ثٝ فٙٛاٖ یه ٔؤِفٝ

ای جٟت ثشسػی فشضیٝ چٟبسْ تحمیك وٝ تفبٚت آٔبسی  ت، ٔمذاس ػغح ٔقٙبداسی آصٖٔٛ تی ته ٕ٘ٛ٘ٝٚ دسٟ٘بیت ٔی تٛاٖ ٌف

وٛچىتش اػت، ِزا  05/0سا ٔٛسد ػٙجؾ لشاس دادٜ اػت، اص ٔمذاس  سؿذ ٚ یبدٌیشیٔقٙبداس ثیٗ دٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚالقی ٚٔفشٚم ثقذ 

ثضسٌتش  96/1، اص ٔمذاس ثحشا٘ی tٌشدد. ٔمذاس آٔبسٜ  اػت، تأییذ ٕ٘ی 3فشم كفش ٔجٙی ثش ایٙىٝ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیش ثشاثش ثب 

سؿذ ٚ ٔقٙبداس اػت، ِزا ٔیبٍ٘یٗ ثقذ  3اػت ٚ دس ٘بحیٝ ثحشا٘ی آصٖٔٛ لشاس داسد ٚ ثٝ ثیبٖ دیٍش اختالف ٔیبٍ٘یٗ اص فذد 

سؿذ ٚ ( اػت ٚ فشضیٝ چٟبسْ تحمیك تأییذ ؿذ. ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص دیذ ٔـتشیبٖ 3ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) یبدٌیشی

 ٔٛسد ٔغبِقٝ اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت.فّٕىشد ثبصاسیبثی دس ثب٘ه ی  ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝ یبدٌیشی
 

ابعاد عولکرد هتغیر بیي دٍ هیاًگیي ٍاقعی ٍ هفرٍض تفاٍت آهاری ای جْت بررسی  تک ًوًَِ t: آزهَى 1جدٍل 

 بازاریابی باًک

 

ٔثجت ٚ ٔقٙبداس ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی  فرضیِ پٌجن:

 اػت.

دٞذ ٔقبدِٝ  ٔقٙبداس اػت ٘ـبٖ ٔی 05/0( وٝ دس ػغح خغبی وٛچىتش اص 121/27) F، ٔمذاس ثذػت آٔذٜ 2ثش عجك جذَٚ 

ساثغٝ ٔتٛػظ ٚ ٔثجتی اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دٞذ وٝ  ( ٘ـبٖ ٔی=45/0Rسٌشػیٖٛ ٔقٙبداس اػت. ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی )

199/0Rؿذٜ ) داسد، ضشیت تقییٗ تقذیُفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی ثب 
2.adj

اػتشاتظی دٞذ ٔتغیش  ٘ـبٖ ٔی( =

وٙذ. ضشیت سٌشػیٖٛ ٗ ٔیسا تجییفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی دسكذ اص تغییشات  9/19ٞبی ثبصاسیبثی 

(45/0B=٘یض ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾ ) وٙذ ثٝ فجبست دیٍش، ثٝ اصاء یه ٚاحذ  ثیٙی تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔـخق ٔی

ؿٛد. ٚ ٕٞچٙیٗ ، افضٚدٜ ٔیفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسیدسكذ ثٝ  45، اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثیافضایؾ دس 

هتغیر 

 هکٌَى

 

 هیاًگیي

 

اًحراف 

 هعیار

 

 3 =ارزش آزهَى

 tهقادیر 
درجِ 

 آزادی

 سطح

 هعٌاداری

اختالف 

 هیاًگیي

 %55سطح اطویٌاى 

 حد باال حد پاییي

ٔـتشی 

 ٔذاسی 
16.3302 4.74838 28.903 199 .000 13.33019 12.4157 14.2447 

فشآیٙذٞبی 

 داخّی 
10.1467 2.49398 35.096 199 .000 7.14667 6.7443 7.5490 

 10.9938 10.2195 10.60667 000. 199 54.141 2.39938 13.6067 ٔبِی

سؿذ ٚ 

 یبدٌیشی 
79.5733 11.03828 84.961 199 .000 76.57333 74.7924 78.3543 
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داسی دس تجییٗ  دٞذ وٝ ٔتغیش ٔٛسد ٘ؾش تأثیش آٔبسی ٔقٙی ثشای آٖ ٘یض ٘ـبٖ ٔی 01/0خغبی وٛچىتش اص ٚ ػغح  tآٔبسٜ 

 داؿتٝ اػت.فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی تغییشات ٔتغیش 

 

بعد  استراتژی ّای بازاریابی ٍ عولکرد بازاریابی باًک در: ًتایج آزهَى رگرسیَى دٍهتغیرُ بیي 2جدٍل شوارُ 

 هشتری هداری

 R R2.adj B T F Sig هتغیر هستقل

 000/0 121/27 208/5 45/0 199/0 455/0 استراتژی ّای بازاریابی

 

ٔثجت ٚ ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی  فرضیِ ششن:

 ٔقٙبداس اػت.

دٞذ ٔقبدِٝ  ٔقٙبداس اػت ٘ـبٖ ٔی 05/0( وٝ دس ػغح خغبی وٛچىتش اص 415/21) F، ٔمذاس ثذػت آٔذٜ 3ثش عجك جذَٚ 

ساثغٝ ضقیف ٚ ٔثجت اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دٞذ وٝ  ( ٘ـبٖ ٔی=356/0Rسٌشػیٖٛ ٔقٙبداس اػت. ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی )

121/0Rؿذٜ ) داسد، ضشیت تقییٗ تقذیُ فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّیثب 
2.adj

دٞذ ٔتغیش  ٘ـبٖ ٔی( =

وٙذ. ضشیت سا تجییٗ ٔیفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی دسكذ اص تغییشات  1/12اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی 

وٙذ ثٝ فجبست دیٍش، ثٝ اصاء  ثیٙی تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔـخق ٔی ( ٘یض ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾ=35/0Bسٌشػیٖٛ )

ؿٛد. ٚ  ، افضٚدٜ ٔیفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّیدسكذ ثٝ  35، اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثییه ٚاحذ افضایؾ دس 

داسی دس  دٞذ وٝ ٔتغیش ٔٛسد ٘ؾش تأثیش آٔبسی ٔقٙی ٖ ٘یض ٘ـبٖ ٔیثشای آ 01/0ٚ ػغح خغبی وٛچىتش اص  tٕٞچٙیٗ آٔبسٜ 

 داؿتٝ اػت. فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی تجییٗ تغییشات 

 

استراتژی ّای بازاریابی ٍ عولکرد بازاریابی باًک در بعد : ًتایج آزهَى رگرسیَى دٍهتغیرُ بیي 3جدٍل شوارُ 

 فرآیٌدّای داخلی

 R R2.adj B T F Sig هستقلهتغیر 

 000/0 415/21 628/4 35/0 121/0 356/0 استراتژی ّای بازاریابی

 

 ٔثجت ٚ ٔقٙبداس اػت.ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی  فرضیِ ّفتن:

دٞذ ٔقبدِٝ  ٔقٙبداس اػت ٘ـبٖ ٔی 05/0( وٝ دس ػغح خغبی وٛچىتش اص 962/12) F، ٔمذاس ثذػت آٔذٜ 4ثش عجك جذَٚ 

ساثغٝ ثؼیبس ضقیف ٚ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دٞذ وٝ  ( ٘ـبٖ ٔی=284/0Rسٌشػیٖٛ ٔقٙبداس اػت. ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی )

074/0Rؿذٜ ) داسد، ضشیت تقییٗ تقذیُفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی ٔؼتمیٓ ثب 
2.adj

اػتشاتظی دٞذ ٔتغیش  ٘ـبٖ ٔی( =

( ٘یض =28/0Bوٙذ. ضشیت سٌشػیٖٛ )سا تجییٗ ٔیفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی دسكذ اص تغییشات  4/7 ٞبی ثبصاسیبثی

وٙذ ثٝ فجبست دیٍش، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس  ثیٙی تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔـخق ٔی ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾ

ٚ ػغح خغبی  tؿٛد. ٚ ٕٞچٙیٗ آٔبسٜ ، افضٚدٜ ٔیفّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِیثٝ دسكذ  28، اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی

فّٕىشد داسی دس تجییٗ تغییشات ٔتغیش  دٞذ وٝ ٔتغیش ٔٛسد ٘ؾش تأثیش آٔبسی ٔقٙی ثشای آٖ ٘یض ٘ـبٖ ٔی 01/0وٛچىتش اص 

 ػت. داؿتٝ ا ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی
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استراتژی ّای بازاریابی ٍ عولکرد بازاریابی باًک در بعد : ًتایج آزهَى رگرسیَى دٍهتغیرُ بیي 4جدٍل شوارُ 

 هالی

 R R2.adj B T F Sig هتغیر هستقل

 000/0 962/12 6/3 28/0 074/0 284/0 استراتژی ّای بازاریابی

 

ٔثجت ٚ ٔقٙبداس ػٟٓ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی دس تجییٗ تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی  فرضیِ ّشتن:

 اػت.

دٞذ ٔقبدِٝ  ٔقٙبداس اػت ٘ـبٖ ٔی 05/0( وٝ دس ػغح خغبی وٛچىتش اص 877/8) F، ٔمذاس ثذػت آٔذٜ 5ثش عجك جذَٚ 

دٞذ وٝ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی ساثغٝ ثؼیبس ضقیف ٚ  ( ٘ـبٖ ٔی=257/0Rسٌشػیٖٛ ٔقٙبداس اػت. ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی )

343/0Rؿذٜ ) ٔؼتمیٓ ثب فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی داسد، ضشیت تقییٗ تقذیُ
2.adj

دٞذ ٔتغیش  ٘ـبٖ ٔی( =

وٙذ. ضشیت ٌیشی سا تجییٗ ٔیدسكذ اص تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبد 3/34اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی 

ثیٙی تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی ٔـخق  ( ٘یض ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾ=25/0Bسٌشػیٖٛ )

فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ ثٝ دسكذ  25وٙذ ثٝ فجبست دیٍش، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی،  ٔی

دٞذ وٝ ٔتغیش ٔٛسد ٘ؾش  ثشای آٖ ٘یض ٘ـبٖ ٔی 01/0ٚ ػغح خغبی وٛچىتش اص  tؿٛد. ٚ ٕٞچٙیٗ آٔبسٜ یبدٌیشی، افضٚدٜ ٔی

 داسی دس تجییٗ تغییشات ٔتغیش فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی داؿتٝ اػت.  تأثیش آٔبسی ٔقٙی

 

استراتژی ّای بازاریابی ٍ عولکرد بازاریابی باًک در بعد  : ًتایج آزهَى رگرسیَى دٍهتغیرُ بیي5جدٍل شوارُ 

 رشد ٍ یادگیری

 R R2.adj B T F Sig هتغیر هستقل

 000/0 877/8 805/78 25/0 343/0 257/0 استراتژی ّای بازاریابی

 

 ًتیجِ گیری. 5

 اسائٝ ٔی ٌشدد: ی تحمیكدس ایٙجب خالكٝ ای اص یبفتٝ ٞب

ٔقٙبداس اػت، ِزا  3ثضسٌتش ثٛد. ثٝ ثیبٖ دیٍش اختالف ٔیبٍ٘یٗ اص فذد  96/1، اص ٔمذاس ثحشا٘ی tثش اػبع ٘تبیج ٔمذاس آٔبسٜ 

( اػت ٚ ایٗ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت وٝ اص دیذ وبسوٙبٖ 3ثقذ ٔتغیش فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه ثبالتش اص ٔیبٍ٘یٗ ٔفشٚم ) 4ٔیبٍ٘یٗ 

ٞبی فّٕىشد ثبصاسیبثی دس ؿقت ثب٘ه   دٌیشی ثٝ فٙٛاٖ ٔؤِفٝٔتغیشٞبی ٔـتشی ٔذاسی، فشآیٙذٞبی داخّی، ٔبِی ٚ سؿذ ٚ یب

 اص ٚضقیت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ اػت. ٔـٟذؿٟش  وـبٚسصی

دسكذ اص تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی  9/19٘ـبٖ داد ٔتغیش اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی  ؿذٜ ضشیت تقییٗ تقذیُثش اػبع ٘تبیج، 

، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی، ٘یض ٘ـبٖ داد ضشیت سٌشػیٖٛ .شدثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی سا تجییٗ و

 ذ. ، افضٚدٜ ؿدسكذ ثٝ فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔـتشی ٔذاسی 45

دسكذ اص تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی  1/12ٔتغیش اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی  دادؿذٜ ٘ـبٖ  ضشیت تقییٗ تقذیُثش اػبع ٘تبیج، 

، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ٘ـبٖ داد. ضشیت سٌشػیٖٛ ٘یض وشدب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی سا تجییٗ ث

 ذ. ؿ ، افضٚدٜ دسكذ ثٝ فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ فشآیٙذٞبی داخّی 35ثبصاسیبثی، 

دسكذ اص تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه  4/7اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی ٔتغیش  دادؿذٜ ٘ـبٖ  ضشیت تقییٗ تقذیُثش اػبع ٘تبیج، 

ثٝ  وشدثیٙی تغییشات ٔتغیش ٚاثؼتٝ ٔـخق  . ضشیت سٌشػیٖٛ ٘یض ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾوشد دس ثقذ ٔبِی سا تجییٗ

  ؿذ.سیبثی ثب٘ه دس ثقذ ٔبِی، افضٚدٜ فّٕىشد ثبصاثٝ دسكذ  28فجبست دیٍش، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی، 
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دسكذ اص تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ثب٘ه دس  3/34ٔتغیش اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی  داد٘ـبٖ  ؿذٜ ضشیت تقییٗ تقذیُدس ٟ٘بیت 

ب٘ه دس ثیٙی تغییشات فّٕىشد ثبصاسیبثی ث ٘یض ػٟٓ ٔتغیش ٔؼتمُ سا دس پیؾ ضشیت سٌشػیٖٛ وشد.ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی سا تجییٗ 

فّٕىشد ثٝ دسكذ  25ثٝ فجبست دیٍش، ثٝ اصاء یه ٚاحذ افضایؾ دس اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی،  وشدثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی ٔـخق 

  ؿذ.ثبصاسیبثی ثب٘ه دس ثقذ سؿذ ٚ یبدٌیشی، افضٚدٜ 

 

 پیشٌْادات. 6

 :ٕ٘ٛد ٔغشح سا صیش پیـٟٙبدات تٛاٖ ٔی تحمیك ٘تبیج ثٝ تٛجٝ ثب

 ثب٘ه ؿقت ٔذیشاٖ ٔذاسی، ٔـتشی ثقذ دس ثب٘هثبصاسیبثی  فّٕىشد ٚ ثبصاسیبثی اػتشاتظی ثیٗ داس ٔقٙی ٚ ٔثجت ساثغٝ ثٝ تٛجٝ ثب

 ثٟجٛد ٘تیجٝ دس ٚ اصدحبْ وبٞؾ ثبفث اِىتشٚ٘یىی، ٚ ٘ٛیٗ خذٔبت اص اػتفبدٜ دس ٔـتشیبٖ ػبصی فشًٞٙ ثب تٛا٘ٙذ ٔی وـبٚسصی

 ٔـتشیبٖ ٍٟ٘ذاسی ٚ حفؼ ٞذف، ٔـتشیبٖ ؿٙبػبیی ثٝ تٛاٖ ٔی صٔیٙٝ ایٗ دس دیٍش ٔٛثش الذأبت اص .ؿقت ٌشد٘ذ فّٕىشد

 ٔـتشیبٖ ثٝ خذٔبت اسائٝ دس ػشفت ٚ ویفیت افضایؾ ٚ ٔٙبػت ثبصاسیبثی ٞبی ثش٘بٔٝ اص اػتفبدٜ ثب جذیذ جزة ٔـتشیبٖ لذیٕی،

 .وشد اؿبسٜ

 ثب تٛا٘ذ ٔی ثب٘ه داخّی، فشآیٙذٞبی ثقذ دس ثب٘هثبصاسیبثی  فّٕىشد ٚ ثبصاسیبثی اػتشاتظی ثیٗ داس ٔقٙی ٚ ٔثجت ساثغٝ ثٝ تٛجٝ ثب 

 حتی ٚ وبسوٙبٖ ٔشدْ، ثیٗ دس وـٛس یه التلبدی أٛس دس تأثیشٌزاسی لذست ٚ أىب٘بت ٞب، فقبِیت ثب ٔتٙبػت فشًٞٙ ایجبد

 ٞب داسایی ٔذیشیت ٚ ثبص٘ـؼتٍی كٙذٚق ثیٕٝ، وبسٌضاسی، ٔب٘ٙذ ثب٘ىی غیش ٔبِی خذٔبت اسائٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ٞب ثب٘ه ٔذیشاٖ ػٙتی

 .ٕ٘بیذ الذاْ ؿقت فّٕىشد ثٟجٛد جٟت دس داخّی فشآیٙذٞبی ثقذ اص ثٝ ٔـتشیبٖ

 ثب تٛا٘ذ ٔی وـبٚسصی ثب٘ه ٔبِی، ثقذ دس ثب٘هثبصاسیبثی  فّٕىشد ٚ ثبصاسیبثی اػتشاتظی ثیٗ داس ٔقٙی ٚ ٔثجت ساثغٝ ثٝ تٛجٝ ثب

 اٚساق ٚ ٞب ٘بٔٝ ضٕب٘ت اػٙبدی، افتجبسات ٔب٘ٙذ ای تشاص٘بٔٝ غیش اثضاسٞبی عشیك اص پِٛی ٔٙبثـ تجٟیض ٕٞچٖٛ الذأبتی ا٘جبْ

 ٔذت ٔجّغ، ِحبػ اص ٔتٙٛؿ تؼٟیالت افغبی ؿقت، ٔقٛق ٔغبِجبت اص پیـٍیشی جٟت تؼٟیالت افتجبسػٙجی ٔتمبضیبٖ ثٟبداس،

 .ٕ٘بیذ الذاْ خذٔبت ویفیت افضایؾ جٟت دس ٔـتشی ٘یبص ثشحؼت ٘ٛؿ ٚ ثبصپشداخت

 ثب وـبٚسصی ثب٘ه یبدٌیشی، ٚ سؿذ ثقذ دس ثب٘هثبصاسیبثی  فّٕىشد ٚ ثبصاسیبثی اػتشاتظی ثیٗ داس ٔقٙی ٚ ٔثجت ساثغٝ ثٝ تٛجٝ ثب

 ثىبسٌیشی ٚ ٘یشٚ ٌضیٙؾ ٍٞٙبْ دس ٔشتجظ تحلیالت ٚ ؽبٞشی ٚضقیت سفتبسی، فٙی، ِحبػ اص ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ؿبیؼتٍی ثٝ تٛجٝ

 ثب ثشخٛسد ثحث دس ؿقت ٘یشٚٞبی آٔٛصؽ ٘یض ٚ ٔذیشیتی ٚ وبسؿٙبػی ٞبی پؼت دس دیذٜ آٔٛصؽ ٚ ٘یشٚٞبی ٔتخلق

 ٔبِی ٔٙبثـ ٘تیجٝ دس ٚ ثیـتش ٔـتشیبٖ تٛا٘ذ ٔی ٞب آٖ ٔـىالت حُ ٚ ٔـتشیبٖ ٘یبصٞبی ٚ ٞب ؿٙبػبیی خٛاػتٝ ٔـتشیبٖ،

 وبسوٙبٖ، ثب٘ىی تجشثٝ ٚ دا٘ؾ فشاٌیشی افضایؾ جٟت تٛا٘ٙذ ٔی ثب٘ه ٔذیشاٖ ٕٞچٙیٗ .جّت وٙذ خٛد ػٕت ثٝ سا ثیـتشی

 جٟت اػت ثٟتش ٕٞچٙیٗ .ؿٛ٘ذ أٛس وّیٝ ثٝ ٔؼّظ تب ٌیشد كٛست ؿغّی چشخؾ ؿقت ٔیبٖ وبسوٙبٖ تب ٕ٘بیٙذ اتخبر تذاثیشی

 وٝ ٕ٘ٛد خٛاٞٙذ خٛد ثب٘ىی دا٘ؾ افضایؾ ثش ػقی ٕٞٛاسٜ وبسوٙبٖ وٝ چشا ؿٛد ثشٌضاس آصٖٔٛ ٞٓ ػغح، وبسوٙبٖ ػٕت استمبی

 .ثبؿذ ٔی ٞٓ ػبصٔبٖ ٘فـ ثٝ
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 هٌابع
، بزرسی تاثیز گذاری باسارگزایی ٍ استزاتژی باساریابی بز عولکزد باًکْا، 1388ضیخیاى, علی کاظن؛ هسلن اکبزی ٍ علی فتحی،  .1

 اٍلیي کٌفزاًس بیي الوللی باساریابی خذهات باًکی، تْزاى.
صٌعت باًکذاری، پٌجویي کٌفزاًس بیي الوللی حسابذاری ٍ هذیزیت ، هفَْم باساریابی اجتواعی ٍ تاثیز آى در 1395فتاحی, رضا،  .2

 ٍ دٍهیي کٌفزاًس کارآفزیٌی ٍ ًَآٍری ّای باس، تْزاى، ّوایطگزاى هْز اضزاق،
، تأثیز عَاهل هحیغی بز عولکزد با بْزّگیزی اس 1394ضیزی, اردضیز؛ هْذی دّماًی سلغاًی؛ الْام فزجی ٍ هزتضی عبادی،  .3

لابلیتْای باساریابی در صٌعت باًکذاری، دٍهیي کٌفزاًس بیي الوللی پژٍّص ّای ًَیي در هذیزیت، التصاد ٍ  استزاتژیکگزایی ٍ
 هالشی، هَسسِ سزآهذ کاریي،-حسابذاری، کَاالالهپَر

ي ، بزرسی عَاهل اثزگذار بز ًاکارآهذی تبلیغات باًک ّا ٍ تبیی1392ّاضوشّی, علی؛ علی اصغز ساجذی فز ٍ اهیذ همیویاى،  .4
جایگاُ رٍابظ عوَهی ّا، ًخستیي کٌفزاًس هلی تَسعِ هذیزیت پَلی ٍ باًکی، تْزاى، دبیزخاًِ دائوی کٌفزاًس تَسعِ هذیزیت 

 پَلی ٍ باًکی،
، بزرسی عولکزد استزاتژی رلابتی در سیستن باًکی هغالعِ هَردی: باًک تجارت، کٌفزاًس بیي الوللی 1394یًَسی, اهیذ،  .5

 زیت، التصاد ٍحسابذاری، استاًبَل، هَسسِ هذیزاى ایذُ پزداس پایتخت ایلیا.پژٍّطْای ًَیي در هذی
، بزرسی همایسِ استزاتژی باساریابی باًکی در هیاى باًک 1393ضافعی, رضا؛ سارا رٍضٌی؛ سٌْذ حسیٌی ٍ اعظن رستوی جَ،  .6

 ، بابلسز، ضزکت پژٍّطی عزٍد ضوال،ّای داخلی ٍ خارجی هٌتخب، اٍلیي کٌفزاًس التصاد ٍ هذیزیت کاربزدی با رٍیکزد هلی
، تکٌیک ّای اثز بخطی باساریابی هٌابع ٍ هصارف باًک، کٌفزاًس بیي الوللی دست 1394تمیِ, صذیمِ ٍ سیذکیَاى خاتوی،  .7

 آٍردّای ًَیي پژٍّطی هذیزیت حسابذاری التصاد، تْزاى، هَسسِ آهَسش عالی ًیکاى،
ی در باًک ّا، اٍلیي کٌفزاًس بیي الوللی هذیزیت، التصاد، حسابذاری ٍ علَم تزبیتی، ، ًمص هذیزیت باساریاب1394رضاسادُ, آهٌِ،  .8

 ، داًطگاُ پیام ًَر ًکا، ساری، ضزکت علوی پژٍّطی ٍ هطاٍرُ ای آیٌذُ ساس
کی (. بزرسی راّبزدّای تَسعِ باسارگزایی در ًظام با1395ًریاحی, جَاد؛ ًسیبِ دّماًی ٍردًجاًی ٍ هحوَد جعفزی دّکزدی ) .9

، هزکش تَسعِ آهَسضْای USM جشیزُ پٌاًگ داًطگاُ-هالشی، هالشی -کطَر. کٌفزاًس بیي الوللی هذیزیت ٍ التصاد پَیا ایزاى 
 ًَیي ایزاى )هتاًا(.

، بزرسی ارتباط استزاتژی باساریابی رابغِ هٌذ با سْن باسار باًک ّا، اٍلیي کٌفزاًس بیي 1394تمی سادُ, هْزاى ٍ هجیذ اسذیاى،  .11
 ، داًطگاُ پیام ًَر ًکا. وللی هذیزیت، التصاد، حسابذاری ٍ علَم تزبیتی، ساری، ضزکت علوی پژٍّطی ٍ هطاٍرُ ای آیٌذُ ساسال

(. رابغِ ّواٌّگی استزاتژیک بیي استزاتژی ّای تجاری، استزاتژی ّای هٌابع 1391هطبکی، اصغز؛ هَسَی هجذ، سیذهحوذ ) .11
 .59-33(، صص 25)پیاپی  1، ضوارُ 11فزٌّگ ساسهاًی، دٍرُ اًساًی ٍ ساختار ساسهاًی. هذیزیت 

(. ّوبستگی استزاتژی ّای هٌابع اًساًی بز اساس 1392ًصیزی، هحوذتمی؛ حیذری، هحوذ؛ ضْباسی، سارا؛ اًصاری، اسواعیل ) .12
، صص 3، ضوارُ 2ُ آلي یلسی با عولکزد ساسهاًی کارکٌاى بیوارستاى آیت اهلل کاضاًی ضْزکزد. هذیزیت ارتمای سالهت، دٍر

36-44. 

، بزرسی ارتباط بیي باسارگزایی ٍ عولکزد ساسهاى با 1395بَجاردٍالبی, هحبَبِ؛ علی بزخَرداری ٍ هحوذ بخطی ضایك،  .13
درًظزگزفتي ًمص هیاًجیگز باساریابی الکتزًٍیکی ٍ عولکزد باسار هغالعِ هَردی : باًک هلت هذیزیت ضعب هٌغمِ پٌج تْزاى، 

 (.6) 1هلل هاٌّاهِ پژٍّص 
، بزرسی تاثیز فزآیٌذ تذٍیي هذیزیت استزاتژیک باساریابی 1394ًبَی چاضوی, سیذ علی؛ علی ثٌاگَ ٍ علیزضا داداضی جَکٌذاى،  .14

بز عولکزد باسارهغالعِ هَردی: باًک هلت استاى گلستاى، چْارهیي کٌفزاًس هلی ٍ دٍهیي کٌفزاًس بیي الوللی حسابذاری ٍ 
 ذهات بزتز.هذیزیت، تْزاى، ضزکت خ

، بزرسی تاثیز استفادُ اس تمسین باسار،ّذف گیزی در باسار ٍ جایگاُ یابی در باسار 1394سیَری, ساساى ٍ سیذکاهزاى ًَربخص،  .15
بزتَسعِ باسار خذهات ٍ هحصَالت باًکی هغالعِ هَردی:باًک ّای اًصار سغح ضْزتْزاى، کٌفزاًس بیي الوللی پژٍّطْای 

 حسابذاری، استاًبَل، هَسسِ هذیزاى ایذُ پزداس پایتخت ایلیا.ًَیي در هذیزیت، التصاد ٍ
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