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 بانک ملت ضهر اصفهان بررسی رابطه بازاریابی الکترونیک و ترویج برند
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 چکیده

ِ آهاضی پژٍّص ضاهل جاهؼ هی تاضس  اغفْاىضْطتاًه هلت  تط اضتما تطًستاظاضیاتی الىتطًٍیىی تطضسی تاثیط ّسف ایي پژٍّص 

حجن ًوًَِ آهاضی تطای ایي پژٍّص  تا تَجِ تِ ایٌىِ حجن جاهؼِ ًاهحسٍز هی تاضس ٍ  ولیِ هطتطیاى تاًه هلت ضْط اغفْاى

وِ ضٍایایی  هی تاضس.سَالی  37اتعاض اًساظُ گیطی زض ایي پژٍّص پطسص ًاهِ ًفط اًتراب ضس.   384تا تَجِ تِ جسٍل هَضگاى 

تِ زست آهس. وِ هَضز تؤییس هی تاضس.  78/0پایاى ًاهِ تَسظ هترػػیي ٍ پایایی پطسطٌاهِ تِ ووه ضطیة آلفاوطًٍثاخ تطاتط 

تیي تؼس ضٌاسائی که  ًتایج حاغل اظ تحمیك ًطاى زاز ة ّوثستگی پیطسَى هی تاضس.ٍ ضٍش تجعیِ ٍ تحلیل اعالػات ضطی

تؼس سَْلت ، هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی، تؼس فطق گصاضی  تا اضتما تطًس تؼس فطق گصاضی تیي هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی 

تؼس تؼاهل تا هطتطی تاظاضیاتی ٍ تؼس اضتثاعات تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ، زضن ضسُ تاظاضیاتی الىتطًٍیىی 

 .ضاتغِ ٍجَز زاضز الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس 
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 مقدمه  -1

 حسة تط ضطوت یه اضظش گصضتِ ّاى زِّ ساظهاى است. عى آى تطًس ّا، ساظهاى اظ تسیاضى اغلى سطهایِ اهطٍظ زًیاى زض

 ٍ التػاز ػلن هحمماى اهطٍظُ حال ضس. تا ایي هى گیطى اًساظُ تجْیعاتص ٍ ّا واضذاًِ هلوَس، ّاى سپس زاضایى اهالن،

 زاضز. لیوت لطاض ذطیساضاى تالمَُ اشّاى زض یؼٌى آى اظ تیطٍى جایى ضطوت یه ٍالؼى وِ اضظش ضسیسًس ًتیجِ ایي تِ هسیطیت

تٌی ذسهت وٌس. ) آضىاض هى ضا هتوایعش ّاى جٌثِ ٍ هؼطفى ضا هحػَل آى تطًس هیسٌجس اها ضا آى پَلى اضظش هحػَل، یه

 اظ یىی تطًسّا ظیطا ًوایس ظهیٌِ ایي زض ّا ساظهاى تِ ضایاًی ووه تَاًس هی لَی تطًس یه زاضتي (1392، ٍ ّوىاضاى

 ٍ ّیجاًات احساسات، تَاًٌس هی تطتط تطًسّای تاضٌس. هی ذسهت یا هحػَل یه اًتراب زض هغلَتیتْای هطتطی هْوتطیي

 ًیع هَضَع ایي تطػىس حالت الثتِ وِ ضًَس واال یه هَفمیت ٍ فطٍش تاػث ٍ زٌّس لطاض تاثیط تحت ضا هػطف وٌٌسگاى ضٍح

 اظ زٌّس. ّسف هی پیطٌْاز ًیع زیگطاى تِ ضا آى ٍ وٌٌس هی اػتواز تطًسّا تِ ظهاى عَل زض وٌٌسگاى ف هػط غازق است. 

 لطاض هی تؤثیط تحت ضا تاظاض سْن تطًس اٍلات گاّی ٍ تاضس ذسهات ػطضِ ٍ واال فطٍش اظ فطاتط چیعی ضایس حتی تطًس ایجاز یه

 تاػث جصب ٍ ضسُ ساظهاى یه تواهیت ٍ حیثیت تِ تثسیل حتی ٍ ًوایس هی هغطح ضا ّایی حل ضاُ واض ٍ وسة تطای ٍ زّس

 (1392، هحطم ظازُ ٍ ّوىاضاى) .ًوایس هی آفطیٌی اضظش ٍ ضَز هی ساظهاى آى سْاهساضاى حفظ ٍ ًیطٍ

 ٍیژُ ای تطًس َّیت تاظاضّا، اظ تسیاضی زض ت. اس هؼتثط ًام تجاضی  هحػَل،یه  اًتراب زض هطتطی ّای هغلَتیت اظ یىی

ٍ ذسهات   واالّا گًَِ ضٍاًطٌاسی ایي ًظط اظ هی زّس. پیًَس جاهؼِ اظ ذاغی گطٍُ تِ ضا آًْا ٍ هی آفطیٌس هحػَل یه تطای

 آى تطای هتفاٍتی تْای است هطتطی آهازُ ایٌطٍ اظ آفطیٌس، هی ًفس تِ اػتواز ٍ هطتطی تطرع تطای ظاّطی، واضتطز تط ػالٍُ

ذطیس  تا هطتطی است. هحػَل تْتط ویفیت هفَْم هطتطی تِ تطای ًاذَزآگاُ عَض تِ تطتط ًام تجاضی تط ایي، ػالٍُ .تپطزاظز

 سطهایِ ّواًٌس تطًس، وِ است ایي ٍالؼیت .است وطزُ زضیافت اضظضی چیع تا ذَز پَل هماتل زض وِ زاضز تاٍض تطًس هحػَل یه

 (2014.)غازلیاى ٍ ّوىاضاى، زاضز ًمص ساظهاى یه تطای افعٍزُ ایجازاضظش زض اٍلیِ هَاز ٍ فٌاٍضی یا

ػالین تجاضی اظ هسائل اغلی هغطح زض ضاّثطز آهیرتِ هحػَل تٌگاُ التػازی است. ضطوتْا تطای ػالین تجاضی ذَز سطهایِ 

تثلیغات، پیطثطز فطٍش ٍ تستِ تٌسی هی وٌٌس. آًْا هی زاًٌس وِ لسضت گصاضیْای ٍسیغ ٍ تلٌس هست ترػَظ زض ظهیٌِ ّای 

تاظاضضاى ًاضی اظ ایجاز ػالین تجاضی هحػَالتطاى است ٍ ػالین تجاضی لَی ٍفازاضی هطتطیاى ضا تطایطاى تِ ّوطاُ هی آٍضز. 

سؼِ ػالین تجاضی ذَز تاضس. تا تطسیس ضایس هتوایعتطیي هْاضت تٌگاّْای حطفْای تَاًایی آًْا زض ایجاز، حفظ ٍ ًگْساضی ٍ تَ

ضلاتت زض تجاضت ٍ تغییطات سطیغ فٌاٍضاًِ ٍ ًیع افعایص لسضت ٍ حك اًتراب هطتطیاى، هَفمیت اظ آى ضطوت ّایی ذَاّس تَز 

ًْا وِ لازض تاضٌس تِ ًحَ ضایستِ تطی اًتظاضات ٍ اضظش ّای هَضز ًظط هطتطیاى ضا زضن ٍ ضٌاسایی وطزُ ٍ تِ ًحَ هغلَب تِ آ

پاسد زٌّس. ٍیژگیْای تطًسّا تط ضفتاض هطتطی تؤثیط زاضز ٍ تجاضت اهطٍظ تِ ضاّثطز تطًسگصاضی ًیاظ زاضز. اگط ضطوتی یه ًام 

تجاضی ضا فمظ زض حس یه اسن زض ًظط تگیطز، واضتطز ػویمی ضا وِ ًام تجاضی هی تَاًس زض تاظاضیاتی زاضتِ تاضس، زضن ًرَاّس 

وِ تػَیط تطًس تط ضٍی ازضاوات هطتطیاى اظ ویفیت هحػَالت ٍ ذسهات، تؤثیط زاضز ٍ اػتثاض ضطوت وطز. ًتایج ًطاى هی زّس 

 (2014تط ضٍی ازضان هطتطی ٍ ٍفازاضی اٍ هؤثط است. )فطّازی ٍ ّوىاضاى، 

(. تِ 1984لط )واًال تاظاضیاتی آى الیي واًالی است وِ زضآى ضرع اظ عطیك واهپیَتط یا هَزم اضتثاط تطلطاض هی وٌس.     وات

( اعالػات )هطتطیاى تِ اعالػات همایسِ ای ظیازی 2( ضاحتی 1ػمیسُ واتلط تاظاضیاتی آًالیي سِ هعیت تطای ذطیساضاى زاضز: 

( زغسغِ ذاعط ووتط.  واتلط ّوچٌیي هعایایی تطای تاظاضیاتاى تطهی ضوطز. 3هثل ضطوت، هحػَل ، ضلثا زستطسی زاضًس( 

( اًساظُ گیطی تاظاضّسف یا هػطف 4( ایجاز ٍاسغِ 3( ّعیٌِ 2ت تِ ضطایظ تاظاض(اًؼغاف پصیطی ضسیس ًسث1

 (2002، 1)ضیپسیسُوٌٌسگاى

 ّای تاظاضیاتی  ػثاضتست اظ تىاضگیطی واًالْای الىتطًٍیىی اضتثاط تا هطتطیاى تِ هٌظَض ًطط پیام بازاریابی الکترونیک

ٍ  اغغالحی است وِ ػوَهاً تسیي هؼٌی است: زستیاتی تِ اّساف ضطوت اظ عطیك تطآٍضزى تاظاضیاتی ایٌتطًتیزض ّویي اضتثاط، 

ػثاضتست  تاظاضیاتی ایٌتطًتیفطاتط ضفتي اظ ًیاظّای هطتطیاى تِ ًحَی تْتط اظ ضلثا تا استفازُ اظ فٌاٍضی ّای زیجیتالی ایٌتطًت 

                                                           
1
 Shipside 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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ّا واالّا ٍ  اظ فطایٌس ایجاز ٍ حفظ ضٍاتظ هفیس هتماتل تا هطتطیاى اظ عطیك فؼالیتْای ایٌتطًتی تِ هٌظَض تسْیل تثازل ایسُ

ٍاتظ هفیس ذسهات تِ ًحَی وِ اّساف ّط زٍ عطف ضا هحمك ساظز. ایي تؼطیف ضاهل ترطْای ظیط است: فطایٌس، ایجاز ٍ حفظ ض

تِ  تاظاضیاتی آى الیيّوچٌیي  هتماتل تا هطتطیاى، استفازُ اظ ایٌتطًت زضاًجام فؼالیتْای تاظاضیاتی، هثازلِ، تحمك اّساف عطفیي.

ّا ٍ اػتثاضات  ّای لجستیه تاظاضیاتی وِ حاٍی جطیاًی اظ اعالػات واالّا ذسهات، تجاضب ٍ پطزاذت ضطوتْای ػضَ ضثىِ

 (2004، 2. )جاتطتاضٌس اضاضُ زاضز هی

ضثىِ ایٌتطًت ٍ فضای هجاظی ٍ تا تَجِ تِ اّویت تاظاضیاتی زض ضثىِ ّای هجاظی ٍ ایٌتطًت تاًه اهطٍظُ تا تَجِ تِ گستطش 

هلت ًیع تِ زًثال ایي هسؤلِ هی تاضس وِ اثط تاظاضیاتی الىتطًٍیه تط تطٍیج تطًس ضا هَضز تطضسی لطاض زّس تٌاتطایي ایي پژٍّص 

الىتطًٍیه تط تطٍیج تطًس تاًه هلت اثطگصاض است؟ زض ظیط تطذی اظ تحمیماتی تِ زًثال ایي هسؤلِ هی تاضس وِ آیا اتؼاز تاظاضیاتی 

 وِ اًجام گطفتِ ضسُ اًس آٍضزُ ضسُ است. 

( پژٍّص تا ػٌَاى تطضسی ضاتغِ تیي اتؼاز تطًس ٍ ٍفازاضی هطتطیاى ضطوت آجط ظضًوا اغفْاى زض 2014غازلیاى ٍ وطتاسی ) 

زازُ اًس. حجن ًوًَِ آهاضی تِ تطىیل  ضطوتجاهؼِ آهاضی ایي پژٍّص ضا هطتطیاى زض ضْط اغفْاى اًجام زازًس،  1393سال 

اتعاض گطزآٍضی اعالػات پطسطٌاهِ  ًفط اًتراب ضس 384زلیل ًاهحسٍز تَزى حجن جاهؼِ آهاضی تا استفازُ اظ جسٍل هَضگاى 

 هحاسثِ وطًٍثاخ آلفای ٍسیلِ تِ ّا اهِپطسطٌ پایایی ضطیة ضٍایایی پطسطٌاهِ ّا تَسظ اساتیس ٍ تحمیك ایي زضهی تاضس، 

 اظ زست تِ ّای زازُ ( تؤییس ضس.881/0( ٍ ٍفازاضی هطتطیاى)885/0هتغیط اتؼازتطًس) تطای آهسُ زست تِ ضطیة .است ضسُ

 تحمیك ایي اظ آهسُ تسست ًتایج  .استفازُ ضس  ٍ  ضگطسیَى پیطسَى ّوثستگی ضطیة اظآظهَى استفازُ تا پطسطٌاهِ اظ آهسُ

  تط ٍ هستمیوی هثثت تاثیط استحىام( زلفطیثی، تطًس)ّیجاى، ضایستگی ،غسالت، ، ضرػیت تؼس پٌج ّط وِ است آى تیاًگط

  .ٍفازاضی هطتطیاى زاضًس

( پژٍّطی تا ػٌَاى  تطضسی ضاتغِ تیي ضرػیت تطًس ٍ ٍفازاضی هطتطیاى هحػَالت ٍضظضی پَها زض 2014فطّازی ٍ ّوىاضاى)

زض ضْط اغفْاى هحػَالت ٍضظضی پَها جاهؼِ آهاضی ایي پژٍّص ضا هطتطیاى فْاى اًجام زازًس. ، زض ضْط اغ 1393سال 

ًفط اًتراب  384زازُ اًس. حجن ًوًَِ آهاضی تِ زلیل ًاهحسٍز تَزى حجن جاهؼِ آهاضی تا استفازُ اظ جسٍل هَضگاى تطىیل 

 ّوثستگی ضطیة اظآظهَى استفازُ تا پطسطٌاهِ اظ آهسُ اظ زست تِ ّای زازُاتعاض گطزآٍضی اعالػات پطسطٌاهِ هی تاضس،  ضس

 تحمیك ایي اظ آهسُ تسست ًتایج زض ًظط گطفتِ ضس. 01/0سغح آلفا ًیع  .گطفتٌس لطاض آظهَى ٍتحلیل ٍاضیاًس هَضز پیطسَى

  تط هستمیویٍ  هثثت تاثیط ّیجاى( زلفطیثی، تطًس)غسالت، استحىام، ضایستگی ضرػیت تؼس پٌج ّط وِ است آى تیاًگط

  .ٍفازاضی هطتطیاى زاضًس

( تِ تطضسی تاثیط آگاّی اظ تطًس، تػَیط شٌّی تطًس ٍ ویفیت ازضان ضسُ ذسهات تطًس تط اضظش ٍیژُ تطًس زض 1393زضٍیطی )

غٌؼت تاًىساضی ایطاى پطزاذتٌس. ضٍش ًوًَِ گیطی پژٍّص حاضط ذَضِ ای ّسفوٌس ٍ تػازفی هی تاضس. تسیي عطیك وِ 

هطحلِ اٍل تطای ضٌاسایی ًوًَِ ای وِ تیاًگط ول هطتطیاى تاًه پاضسیاى تاضس، تا چٌس تي اظ ذثطگاى ایي تاًه هحمك زض 

تِ ػٌَاى هٌاعك ًوًَِ تِ غَضت ذَضِ ای اًتراب ضس. سپس زض هطحلِ زٍم تؼسازی اظ  9ٍ  8، 7، 6غحثت ٍ ضؼة هٌاعك 

پطسطٌاهِ تیي آًْا تَظیغ ضس  432ى ًوًَِ ًْایی اًتراب ٍ حسٍز افطاز ٍ هطتطیاى ایي ضؼة هٌترة تا ضٍش تػازفی تِ ػٌَا

استفازُ ضس. ًتایج حاوی اظ آى تَز وِ  Smart PLSتطای جْت تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ٍ آظهَى فطضیات تحمیك اظ ًطم افعاض 

 تآثیط جٌثِ ّای ًگطضی تطًس تط اضظش ٍیژُ تطًس هتفاٍت است.

تا ػٌَاى تجطتِ تطًس، هَلفِ ّای اػتواز ٍ ٍفازاضی هطتطیاى : هغالؼِ تطًس ّای پایساض ( پژٍّطی 2015ٍ ّوىاضاى) 3اًٍگل

SME ًفط اظ هطتطیاى ضطوتْا تَز ٍتطای تجعیِ ٍ  220)هَسسِ ّای هتَسظ ٍ وَچه( هالعی اًجام زازًس. جاهؼِ آهاضی

تحمیك ًطاى زاز تیي تطًس تجطتِ، هَلفِ  استفازُ ضس. ًتایج  PLSتحلیل اعالػات اظ هؼازالت ساذتاضی تا ووه ًطم افعاض 

 ّای اػتواز ٍ ٍفازضی هطتطیاى ٍجَز زاضز.

                                                           
2

 - Jobber 
3
 Ong1 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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( پژٍّطی تا ػٌَاى تؤثیطات استطاتژیه آگاّی اظ تطًس ٍ ٍفازاضی هطتطیاى ػولىطز ضطوتْای تطق وٌیا 2015ٍ ّوىاضاى ) 4وَیا

ًفط تِ ػٌَاى ًوًَِ آهاضی اًتراب ضس ٍ زازُ ّای  384اًجام زازًس. جاهؼِ آهاضی تحمیك هطتطیاى ایي ضطوتْا تَز وِ تؼساز 

تحمیك تِ ووه پطسطٌاهِ جوغ آٍضی ضس ًتایج تحمیك ًطاى زاز وِ آگاّی اظ تطًس تط ٍفازاضی هطتطیاى ٍ ػولىطز ضطوتْای 

 اثطگصاض است. 

ام زازًس. ًوًَِ آهاضی (تحمیمی تا ػٌَاى ًمص تػَضساظی ٍ ضرػیت زّی تِ تطًس تط ضٍاتظ تطًس اًج2014ٍ ّوىاضاى) 5ّاًگ

سال تَز. ًتایج یه جایگعیي تطای هسل ضٍاتظ تطًس فطاّن وطز. تػَضساظی یه ًمص هْوی  24تا  18ًفط اظ زاًطجَیاى  468

زض ضٍاتظ تطًس ًسثت هفَْم سٌتی تطًس ایفا هی وٌس. ّوچٌیي ضرػیت زّی تِ تطًس ًمص هْوی ضا زض تؼسیل ضٍاتظ تطًس ایفا 

 هی وٌس. 

( تحمیمی تا ّسف تطضسی تؤثیط ّیجاى هٌفی زض یه اجتواع تطًس آًالیي تط ضٍی فؼالیتْای ًَ أٍضاًِ 2014وىاضاى)ٍ ّ 6لی

هطتطیاى اًجام زازًس. تا ایسُ ّای گًَاگَى هطتطیاى تِ هٌظَض ًَآٍضی ضطوت ضا جوغ آٍضی وٌٌس. تطای اًجام ایي تحمیك 

ّای تحمیك تا استفازُ اظ هسل ضگطسیَى جوغ آٍضی ضس. ًتایج تحمیك ًفط اظ هطتطیاى جوغ آٍضی ضس، زازُ  84918ًظطات 

 ًطاى زاز ّیجاى هٌفی اثط لاتل هالحظِ ای تط فؼالیت ّای ًَآٍضاًِ زض جاهؼِ تطًس زاضز.

 

هصمدل مفهومی پژو. 1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل تحقیق1کل ضماره ض

 روش تحقیق -2

تا تَجِ تِ ضطایظ هَجَز اظ ضٍش تاظاضیاتی الىتطًٍیه ٍ تطٍیج تطًس زض ایي پژٍّص تِ هٌظَض تَغیف ٍ تفسیط ضاتغِ تیي 

 هلتتَغیفی استفازُ هی وٌین. تِ ػالٍُ تحمیك حاضط اظ ًَع پیوایطی است، جاهؼِ آهاضی ایي تحمیك تواهی هطتطیاى تاًه 
                                                           

4
 Kuya 

5
 Huang 

6
 - Lee 

 شناسائی مشتزی 

 فزق گذاری مشتزی

 تعامل با مشتزی 

ارتباطات با 

 مشتزیان

 تزویج بزند

 سهولت
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ضٍش ًوًَِ گیطی تطای ایي تحمیك ضٍش ًوًَِ گیطی تػازفی عثمِ ای هی تاضس. حجن ًوًَِ آهاضی ضْط اغفْاى هی تاضس. 

اظ  ًفط تِ زست آهسزض ایي پژٍّص جْت گطزآٍضی اعالػات  384ّص تا استفازُ اظ جسٍل هَضگاى تطاتط تطای ایي پژٍ

پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ استفازُ ضسُ است وِ  ضٍایایی پطسطٌاهِ اضائِ ضسُ زض ایي تحمیك، غاحة ًظطاى تؤییس ضس ٍ تطای 

استفازُ گطزیسُ است وِ ضطیة پایایی تسست آهسُ اظ «  7آلفای وطًٍثاخ»تؼییي پایایی پطسطٌاهِ ّای تحمیك حاضط اظ ضٍش 

 7/0ٍ چَى ایي همساض اظ  78/0( زض هَضز پطسطٌاهِ هحمك ساذتِ تطاتطspssعطیك ضٍش فَق ٍ تِ ٍسیلِ ًطم افعاض آهاضی )

اعالػات ضطیة تعضگتط هی تاضس حاوی اظ پایایی تاالی پطسطٌاهِ ّا تىاض گطفتِ ضسُ هی تاضس ٍ ضٍش تجعیِ ٍ تحلیل 

 ّوثستگی پیطسَى هی تاضس.

 

 ه های تحقیقتیاف -3

 استفازُ ضس.  1تطای تطضسی فطضیات تحمیك اظ آظهَى ضطیة ّوثستگی پیطسَى هغاتك جسٍل ضواضُ 

 

 : آزمون همبستگی فرضیات1جدول ضماره 

 اضتما تطًس 

 444/0 ضطیة ّوثستگی پیطسَى ضٌاسایی هطتطی

Sig 

 
000/0 

 410/0 ضطیة ّوثستگی پیطسَى فطق گصاضی

Sig 

 
000/0 

 556/0 ضطیة ّوثستگی پیطسَى سَْلت زضن ضسُ

Sig 

 
000/0 

 554/0 ضطیة ّوثستگی پیطسَى اضتثاط تا هطتطی

Sig 

 
000/0 

 401/0 ضطیة ّوثستگی پیطسَى تؼاهل تا هطتطی

Sig 

 
000/0 

 

 الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ضاتغِ ٍجَز زاضز.: تیي تؼس ضٌاسائی هطتطی تاظاضیاتی 1فطضیِ 

زاض تَزى آى تَسظ  تاضس. ٍ هؼٌی هی  444/0ضطیة ّوثستگی تیي تؼس ضٌاسائی هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس تطاتط

تسست آهسُ است. ٍ  000/0زاضی هؼازل  زاضی ًطاى زازُ ضسُ است. چَى سغح هؼٌی ( تِ ػٌَاى سغح هؼٌیsigػسز هماتل )

هَضز لثَل     ضز ضسُ ٍ فطضیِ H0فطضیِ  05/0تاضس  ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ زض سغح هؼٌی زاضی  وَچىتط هی 05/0اظ 

 هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ٍجَز زاضز زاضی تیي تؼس ضٌاسائی ضَز، تسیي هؼٌی وِ ّوثستگی هؼٌی ٍالغ هی

 : تیي تؼس فطق گصاضی تیي هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ضاتغِ ٍجَز زاضز.2فطضیِ

                                                           
7
-Cronbach 
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زاض تَزى آى  تاضس. ٍ هؼٌی هی  410/0ضطیة ّوثستگی تیي تؼس فطق گصاضی تیي هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس تطاتط

تسست آهسُ  000/0زاضی هؼازل  زاضی ًطاى زازُ ضسُ است. چَى سغح هؼٌی ( تِ ػٌَاى سغح هؼٌیsigتَسظ ػسز هماتل )

    ضز ضسُ ٍ فطضیِ H0فطضیِ  05/0تاضس  ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ زض سغح هؼٌی زاضی  وَچىتط هی 05/0است. ٍ اظ 

اضی تیي تؼس فطق گصاضی تیي هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما ز ضَز، تسیي هؼٌی وِ ّوثستگی هؼٌی هَضز لثَل ٍالغ هی

 تطًس ٍجَز زاضز

 

 : تیي تؼس سَْلت زضن ضسُ تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ضاتغِ ٍجَز زاضز.3فطضیِ 

زاض تَزى آى  ٌیتاضس. ٍ هؼ هی  556/0ضطیة ّوثستگی تیي تؼس سَْلت زضن ضسُ تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس تطاتط

تسست آهسُ  000/0زاضی هؼازل  زاضی ًطاى زازُ ضسُ است. چَى سغح هؼٌی ( تِ ػٌَاى سغح هؼٌیsigتَسظ ػسز هماتل )

    ضز ضسُ ٍ فطضیِ H0فطضیِ  05/0تاضس  ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ زض سغح هؼٌی زاضی  وَچىتط هی 05/0است. ٍ اظ 

زاضی تیي تؼس سَْلت زضن ضسُ تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس  ّوثستگی هؼٌی ضَز، تسیي هؼٌی وِ هَضز لثَل ٍالغ هی

 ٍجَز زاضز

 

 : تیي تؼس اضتثاعات تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ضاتغِ ٍجَز زاضز.4فطضیِ

زاض تَزى آى  تاضس. ٍ هؼٌی هی  554/0ضطیة ّوثستگی تیي تؼس اضتثاعات تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس تطاتط

تسست آهسُ  000/0زاضی هؼازل  زاضی ًطاى زازُ ضسُ است. چَى سغح هؼٌی ( تِ ػٌَاى سغح هؼٌیsigتَسظ ػسز هماتل )

    ضز ضسُ ٍ فطضیِ H0فطضیِ  05/0تاضس  ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ زض سغح هؼٌی زاضی  وَچىتط هی 05/0است. ٍ اظ 

زاضی تیي تؼس اضتثاعات تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس  َز، تسیي هؼٌی وِ ّوثستگی هؼٌیض هَضز لثَل ٍالغ هی

 ٍجَز زاضز
 

 : تیي تؼس تؼاهل تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ضاتغِ ٍجَز زاضز.5فطضیِ

زاض تَزى آى تَسظ  تاضس. ٍ هؼٌی هی  401/0تطًس تطاتطضطیة ّوثستگی تیي تؼس تؼاهل تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما 

تسست آهسُ است. ٍ  000/0زاضی هؼازل  زاضی ًطاى زازُ ضسُ است. چَى سغح هؼٌی ( تِ ػٌَاى سغح هؼٌیsigػسز هماتل )

لثَل هَضز     ضز ضسُ ٍ فطضیِ H0فطضیِ  05/0تاضس  ٍ ایي تسیي هؼٌی است وِ زض سغح هؼٌی زاضی  وَچىتط هی 05/0اظ 

 زاضی تیي تؼس تؼاهل تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ٍجَز زاضز. ضَز، تسیي هؼٌی وِ ّوثستگی هؼٌی ٍالغ هی

 

 نتایج -4

ّسف ایي پژٍّص تطضسی ضاتغِ تاظاضیاتی الىتطًٍیه ٍ تطٍیج تطًس تاًه هلت ضْط اغفْاى هی تاضس تسیي ضاتغِ پٌج تؼس 

 تاظاضیاتی الىتطًٍیه تا تطٍیج تطًس تا استفازُ اظ ضطیة ّوثستگی پیطسَى استفازُ ضس. 

ًٍیىی، تؼس فطق گصاضی  تا اضتما تطًس تؼس فطق تیي تؼس ضٌاسائی هطتطی تاظاضیاتی الىتطکه  ًتایج حاغل اظ تحمیك ًطاى زاز

تؼس اضتثاعات تا هطتطی تاظاضیاتی ، تؼس سَْلت زضن ضسُ تاظاضیاتی الىتطًٍیىی ، گصاضی تیي هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی 

 .ضاتغِ ٍجَز زاضز تؼس تؼاهل تا هطتطی تاظاضیاتی الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس ٍ الىتطًٍیىی تا اضتما تطًس 

. (  وِ تِ تطضسی تؤثیط آهیرتِ تاظاضیاتی تط ضٍی اضظش ٍیژُ تطًس پطزاذتِ است1390ضًجثط)تایج ایي تحمیك تا تحمیك ً

پطزاذتِ  ( وِ  تِ تطضسی ػَاهل اثطگصاضتطاضظش ٍیژُ تطًس تاًه هلت اظزیسگاُ هطتطیاى1389ّوچٌیي اًػاضی ) ّورَاًی زاضز.

است یىی اظ ػَاهل هْن تط اثطگصاضی اضظش ٍیژُ تطًس ضا تاظاضیاتی ایٌتطًتی ٍ الىتطًٍیىی هی زاًس وِ تا ًتایج ایي تحمیك 

( تِ تطضسی تاثیط آگاّی اظ تطًس، تػَیط شٌّی تطًس ٍ ویفیت ازضان ضسُ ذسهات تطًس تط اضظش 1393ّورَاًی زاضز.  زضٍیطی )
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ى پطزاذت. ٍ تاظاضیاتی ایٌتطًتی ضا یىی اظ ػَاهل هْن آگاّی اظ تطًس هی زاًس وِ تط اضظش ٍیژُ ٍیژُ تطًس زض غٌؼت تاًىساضی ایطا

 تطًس اثطگصاض است. 
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