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 LED از هحصَالت کٌٌدگاى هصرف رضایت ظطح تررظی

ٍ ظتارُ ( لَکط ٍ ًَر لیاى ًَر، تدیغ) جٌَب گعتر فراًَر )هقایعِ ترًد ؼرکت
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 خٌَة فشاًَسگسشش ضشکز R&D گشٍُ

 

 چکیدُ

اص ًظش اسص ش ٍیژُ ثشًذ خبیگبُ ثبالیی دس  یکی اص ثب اسصش سشیي داسایی ّبی ّش ضشکز، اسصش ٍیژُ ثشًذ اسز. ضشکز ّبیی کِ

سَاى ًذ دسهیبى دیگشضشکز ّب دسغٌؼز هشثَـ ثِ خَدضبى، سَد آٍسسش سلقی گشدًذ.  رّي هػشف کٌٌذگبى داسًذ، ثِ ساحشی هی

ضشکز فشاًَس گسشش  LED هحػَل ثب سأکیذ ثش ثشًذ هحػَالر اص کٌٌذگبى هػشف سؾبیز سكحایي سحقیق ثب ّذف ثشسسی 

اًدبم ضذُ اسز. ایي دژٍّص اص سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  ضشکز LED هحػَل ثب هقبیسِ دس (لَکس ٍ ًَس لیبى ًَس، ثذیغ) خٌَة

خٌَة  گسشش فشاًَسهَسدی هحسَة هی ضَد. هطششیبى  -ًظش ّذف کبسثشدی ٍ اص ًظش ًَع خوغ آٍسی اقالػبر اص ًَع سَغیفی

ًفش هی ثبضٌذ کِ خبهؼِ آهبسی ایي سحقیق ثَدُ ٍ ثشای  480دبسس سشبسُ سٍضٌبیی  ضشکز ( ٍلَکس ٍ ًَس لیبى ًَس، ثذیغ)

ثبضذ ٍ ثب اسشفبدُ اص ًشم افضاس  ًیبص هی 214سؼییي حدن ًوًَِ ثش اسبس خذٍل کشخسی ٍ هَسگبى ًوًَِ ای ثِ حدن حذاقل 

سحقیق ًطبى هی دّذ لیضسل ٍ سٍش آهبسی هذل هؼبدالر سبخشبسی ثِ ثشسسی سٍاثف ثیي هشغیشّبی سحقیق دشاخشِ ضذ. ًشبج 

 هػشف سؾبیز دسسأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی ز، فؼبلیز ّبی سشفیؼی، خذهبر دس اص فشٍش ٍ ػولکشد کبًبل سَصیغ قیو

 داسد. کٌٌذگبى

 

 .ثبصاسیبثی، سػَیش رٌّی، ٍفبداسی ثِ ثشًذ، کیفیز ادساک ضذُ، آگبّی اص ثشًذ، اسصش ثشًذّای کلیدی:  ٍاشُ
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 قدهِه. 1

ًذ ّب دسضٌبسبیی هحػَل ضشکز دسثبصاسّبی سٍ ثِ گسششش اهشٍصی، ًقطی اًکبسًبدزیشاسز. ثب گسششش ػشغِ سقبثشی ًقص ثش

ٍّدَم ثشًذّبی خْبًی ثِ ثبصاس داخلی، سَخِ ثِ هفَْم ثشًذ ٍاسصش ٍیژُ آى ثشای ضشکز ّبی داخلی ثِ هٌظَسثِ دسز آٍسدى 

دسثبصاسّبیی ؛ بً ًَآٍسی ٍثشسشی فٌی سٌْب ػبهل ّبی اسبسی ثشای هَفقیز ًیسشٌذسْن ثیطششی اصثبصاس سأثیش گزاساسز. اهشٍصُ الضاه

ر ٍخذهبر، سٍص ثِ سٍصثب ّن سكبثق ٍسبصگبسی دیذا هی کٌٌذ، یک ثشًذ قَی هوکي اسز سٌْب هطخػِ ای ثبضذ کِ کِ هحػَال

یی دسسشاصًبهِ اى ثشًذ ّب ثؼٌَاى یک داسدسایشا(. 2006، 1)کبسلش ٍ دفَسسص هحػَل یب خذهز ػشؾِ ضذُ اص سقجب هشوبیضهی سبصد

الهخ ایشاًی ثِ هشاست ثب ثٌبثشایي ؛ سوشکض ثلٌذ هذر هذیشیز ثشسَسؼِ دسًٍی ثشًذ اسز ىایي اهش سجت خٌثی ضذ؛ قیذ ًوی ضًَذ

دس ػَؼ  کیفیز سش هحػَالر خبسخی هی ثبضذ ثِ دلیل ایي کِ اسشبًذاسد ایشاى دس ایي صهیٌِ اسشبًذاسد سكح ثبالیی هی ثبضذ،

کطَسایشاى سَلیذار داخلی ثسیبسی داسد اهب دس صهیٌِ هحػَالر خبسخی قیوز ثِ هشاست کوششی ًسجز ثِ هحػَل ایشاًی داسد. 

هكبلؼِ ّوِ آًْب دسایي سحقیق اهکبى دزیش ًیسز  ؛ کِثشًبهِ سیضی هَفق ًجَدُ اًذ هطکالر صیبدی فشا سٍی ایي غٌؼز اسز

طذُ ًثبضذ کِ الگَیی ثْیٌِ دسایي صهیٌِ سؼشیف  ػػبى ایي حَصُ، هسبئل ثبصاسیبثی ٍثشًذ هیٍیکی اص چبلص ّب اص دیذگبُ هشخ

سَخِ ثِ سحَالر اقشػبدی ثَخَد آهذُ دسکطَس، ثبصاس ضذیذاً سقبثشی ضذُ ثٌبثشایي ضشکز ّب ثِ دًجبل کست هضیز  اسز. ثب

؛ اهیشضبّیضَد )دسثبصاسّبی سدبسی دشسًگ سشهی  سقبثشی اصقشیق سشهبیِ گزاسی دسایدبد ثشًذ خَاٌّذ ثَد ًٍقص ثشًذیٌگ

ّبی سدبسی قَی ػالٍُ ثشایدبد هضیز سقبثشی، ًقذ یٌگی سبصهبى سا افضایص ٍخشیبى ًقذیٌگی سا سسشیغ ًوَدُ، اهکبى  . ًبم(1389

گفز  سَاى هیثٌبثشایي  (2006، 2)هبدى ٍ ّوکبساى افضایص قیوز، سَد دّی ٍ ٍفبداسی ثیطشش هطششیبى سا فشاّن آٍسدُ اسز

ّبی گزضشِ ضکل گشفشِ ٍسکبهل یبفشِ  کِ قی دِّ اسصش ٍیژُ ثشًذ ثِ ػٌَاى هؼیبسی ثشای سٌدص قذسر ثشًذّب دیطٌْبد ضذُ

( کِ یکی اص 1389؛ اسز. یکی اص الضاهبر ایدبد ثشًذی قَی ضٌبخز ّشیک اصػَاهل ایدبد کٌٌذُ اسصش ٍیژُ ثشًذ اسز )سلیوبًی

ػٌبغشی سا کِ سأثیشثیطششی  سَاى ثبضذ ٍ ثبثشسسی ًحَُ اثشگزاسی آى هی صش ثشًذ آهیخشِ ثبصاسیبثی هیػَاهل سبثیش گزاس ثش اس

ثشاسسقبی ثشًذ داسًذ، ضٌبسبیی ًوَد ٍهٌبثغ ثیطششی سا ثِ آى اخشػبظ داد. اصایي سٍ دسایي سحقیق ثِ ثشسسی ثیبى سأثیش آهیخشِ 

سَاًذ ثِ غَسر ساٌّوب ٍهؼیبسی فؼبلیز ّبی ضشکز سا  ِ ضذُ اسز کِ هیثبصاسیبثی ٍسػَیش ضشکز ثشاسصش ٍیژُ ثشًذ دشداخش

دسخْز ایدبد یک ثشًذ قَی سشّذایز ٍاسصیبثی کٌذ. افضایص اسصش ٍیژُ اصدیذگبُ هطششیبى ٍثِ ػجبسسی ایدبد یک ثشًذ قَی 

 سكح ثشسسی "گًَِ ثیبى هی کٌین هٌبفغ ثسیبسی ثشای ضشکز ّبی سدبسی داسد. ثب سَخِ ثِ هَاسد ثبال سَال اغلی سحقیق سا ایٌ

 ثب ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( دس هقبیسِخٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  led هحػَالر اص اسشفبدُ دس کٌٌذگبى هػشف سؾبیز

 "؟چگًَِ اسز هطبثِ کِ دس ایي سحقیق ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس هی ثبضذ هحػَلز سبیش

 اّویت ٍضرٍرت تحقیق. 2

غش هب ثِ سشػز گسششش یبفشِ اًذ. ثشًذّب دس صًذگی سٍصاًِ اًسبى ّب ثسیبس فشاگیشثَدُ ٍ ّش سٍص ثش سؼذاد آًْب ثشًذّب دسدًیبی هؼب

افضٍدُ هی ضَد. ثِ ٍیژُ ثشًذّبیی کِ دس هؼشؼ دیذ ّوگبى قشاس داضشِ ٍ ثِ هػشف کٌٌذگبى خَد ٍ دیگشاى گشٍُ ّبیی کِ 

کبال ٍ خذهبر ػشؾِ هی کٌٌذ. دسٍاقغ ثشًذّب ثِ ایي دلیل خلق هی ضًَذ کِ  ر آى ثشًذّب سا داضشِ ثبضٌذسَاًبیی خشیذ هحػَال

ثِ کبالّب یب خذهبسی کِ ػشؾِ هی ضًَذ، اسصش ٍ اػشجبس ثجخطٌذ. ّوچٌیي ثشًذّبی گًَبگَى ثِ ایي دلیل حفظ ضذُ ٍ سَسؼِ 

شای هبلکص هفیذ خَاّذ ثَد چشا کِ دادُ ضذُ اًذ کِ اصآًْب سَدّبی ثلٌذ هذر ثِ دسز آیذ. دسیک هحیف سقبثشی یک ثشًذ ث

دسفشآیٌذ سقبثز ثشای هبلک خَد سوبیض ایدبد کٌذ. ایدبد ثشًذ ٍ ثبصاسیبثی ثشًذ ساّکبسّبی کلیذی ثبصاسیبثی  ذسَاً یک ثشًذ هی

وز سَاى د ثشای هبلکص هضیز سقبثشی ایدبد ًوبیذ. ٌّگبهی کِ ػشؾِ ٍسقبؾب دسثبصاس، قی صیشا یک ثشًذ ًیشٍهٌذ هی؛ ّسشٌذ

سَاًذ اّشهی ثشای افضایص سقبؾب ثبضذ، اّشهی کِ ضبیذ ثشَاًذ سَد آٍسی  دیطٌْبدی سا سؼشیف هی کٌٌذ، فشآیٌذ ثبصاسیبثی هی
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سَاى د ثشای یک کست ٍکبس، هضیز  سدبسی ثلٌذ هذر ًٍیض کَسبُ هذر سا افضایص دّذ. یک ثشًذ یکی اص ػَاهلی اسز کِ هی

 (.2012، 1)خبکبًي ًشیدِ ادساک ثشًذ ٍ هذیشیز ثشًذ دس فشآیٌذ ثبصاسیبثی ؾشٍسی اسزسقبثشی ثلٌذ هذر ثِ ّوشاُ آٍسد، دس

 

 هدل هفَْهی تحقیق .3

 

 (2111چْارچَب هفَْهی تحقیق )کین ٍّیَى،  :1ؼکل 

 فرضیِ ّا. 4

ضشکز فشاًَس گسشش  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسرٌّی  سػَیش هثجز ثش ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش .1

 داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس(خٌَة )

ثذیغ ًَس، خٌَة ) ًَسگسشش ضشکز فشا LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسقیوز سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی  .2

 داسد. ثبصاس دس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  لیبى ًَس، لَکس(

ضشکز فشاًَس  LEDهحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسفؼبلیز ّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششی  .3

 داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس(خٌَة )گسشش 

دس ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( خٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  LEDثشًذ هحػَل خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیش  .4

 سبثیش هثجز داسی داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( خٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  LEDهحػَل  ثشًذ ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اص .5

 داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل 
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 هثاًی ًظری پصٍّػ. 5

 ترًد 5.1

اهشٍص دساقشػبد هجشٌی ثش سَخِ صًذگی هی کٌین. گضیٌِ ّبی ثسیبسی ثشای اًشخبة ٍخَد داسد ٍ اثْبهبر صیبد اسز. ایي دسحبلی 

غشف کٌٌذ. اگشّن ایي صهبى سا داسا ثبضٌذ قبدس سَاًٌذ ٍقز ثسیبسی سا ثشای هقبیسِ کشدى گضیٌِ ّب  اسز کِ هطششیبى ًوی

ثٌبثشایي ایي ثشًذ اسز کِ یقیي ٍ اقویٌبى ؛ ًیسشٌذ ثب اقویٌبى کبهل هحػَل یب خذهز هٌبست ٍ دسسز ساسطخیع دٌّذ

ثشًذ چیضی ثیطشش اص هحػَل اسز. آًچِ کِ یک هحػَل داسای ثشًذ سا اص هحػَل ثذٍى  (.2008، 1)کبدفشس سااًشقبل هی دّذ

سبصد ٍ ثِ آى اسصش هی دّذ، هدَػِ ادساکبر ٍ احسبسبر هطششی دس هَسد ٍیژگی ّب، چگًَگی ػولکشد؛ ًبم  ثشًذ هشوبیض هی

 (.2008)کشلش،  ثشًذ؛ دلیل ٍخَدی آى ٍیژگی ّبی دسک ضذُ اص ضشکز هشسجف ثشًذ اسز

 ارزغ ٍیصُ ترًد 5.2

اسصش افضٍدُ ای کِ یک ثشًذ ثِ یک »اص اسصش ٍیژُ ثشًذ ػجبسر اسز ٍیژُ ثشًذ اسائِ کشدُ  اصاسصش« فبسکَّبس»ثشاسبس اٍلیي کِ 

سَاًذ ثِ هطششی دس سفسیش، دشداصش ٍ رخیشُ حدن ػظیوی اص  اسصش ٍیژُ ثشًذ هی (.1993، 2)فبسکَّش ٍ ّش« هحػَل هی دّذ

ذ اثش ثگزاسد صیشا قجال آى سَاًذ ثشاقویٌبى هػشف کٌٌذُ دسسػوین خشی اقالػبر دسثبسُ ی هحػَل ٍثشًذ کوک کٌذ. ّوچٌیي هی

سَاًٌذ  سا سدشثِ کشدُ ٍ ثشًذ ٍ ٍیژگی ّبی آى کبهال ثشای هطششی آضٌب سز اص ایٌْب هْن سش کیفیز دسک ضذُ ٍ ٍاثسشِ ّب هی

 (.1991، 3)آکش سؾبیز هطششی سا دس اص سدشثِ هحػَل افضایص دٌّذ

 کیفیت درک ؼدُ 5.3

رٌّی هطششی ًسجز ثِ ًحَُ ی ػولکشد یک هحػَل هی داًذ )صیشوبل، کیفیز دسک ضذُ سا ثِ ػٌَاى قؿبٍر  4صیشوبل

(. ٍی کیفیز دسک ضذُ سا خضئی اص اسصش ٍیژُ ی ثشًذ هی داًذ ٍاػشقبد داسد کِ ّشچِ دسک هطششیبى اص کیفیز ثبالسش 1989

فبدُ اص هحػَل، ًیبصّبی ثبضذ، احشوبل اًشخبة آى ثشًذ سَسف هطششیبى ًسجز ثِ سبیش هطششیبى ثیطشش خَاّذ ثَد. سدشثِ اسش

 (2000سَاًذ قؿبٍر افشاد ًسجز ثِ کیفیز سا سحز سبثیش قشاس دّذ )یَ ٍ ّوکبساى،  ضخػی افشاد ٍهَفقؼیز هػشف هی

 ٍفاداری تِ ترًد 5.4

هَقؼیشی اسز کِ ًطبى هی دّذ چقذس احشوبل داسد یک هطششی ثِ ثشًذ دیگشی سٍی آٍسد، ثِ خػَظ ٌّگبهی کِ آى ثشًذ 

(. ّوچٌیي ثِ ًگشش هثجز هػشف کٌٌذُ ثِ 2013ی دسقیوز یب سبیش خٌجِ ّبی کبال ایدبد هی کٌذ )ثَیل ٍ هبسسیٌض، سغییش

 ثشًذ، هیضاى دبیجٌذ اٍ ثِ ثشًذ هضثَس ٍقػذ اداهِ خشیذ آى دسآیٌذُ اضبسُ داسد.

 رٍیکرد ًگرؼی 5.5

سیضی ضذُ ٍ ّذف  کٌذ ٍ دس آى اثشار ثشًبهِ هشسجف هی سبخشبسّبی داًص، احسبسی ٍ رٌّی هطششیبى سا ثِ ّن قجق ایي سٍیکشد

ضَد. ایي ًگشش ّب ثِ ایي غَسر  گیشی هی ای ثیي هحشک ٍ دبسخ اًذاصُ گزاسی ضذُ سفشبس هطششی ثِ ػٌَاى هشغیش ٍاسكِ

ثِ آى،  ضًَذ کِ اص افشاد ثسیبسی دیشاهَى ًگشش آًْب ًسجز ثِ ػالهز سدبسی هَسسِ، هیضاى احسبس سؼْذ گیشی هی اًذاصُ
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( 1999) 1ضَد. هبگی ّبیی هكشح هی ی آى ًسجز ثِ ػالهز سدبسی سقیجبى دشسص دیطٌْبد ػالهز سدبسی ثِ دیگشاى ٍ هقبیسِ

 ایي دٍ دیذگبُ سا دس ّن سشکیت کشدُ ٍ چْبس ًَع ٍفبداسی سا ثِ غَسر خذٍل صیش اص ّن هشوبیض کشد.

 اًَاع ٍفاداری 5.6

 اًَاع ٍفاداری :1جدٍل 

  سفشبس سکشاس خشیذ

 ًگشش ًسجی  دبییي ثبال

 ثبال ٍفبداسی ٍاقؼی ٍفبدسای دٌْبى

 دبییي ٍفبداسی خؼلی ػذم ٍفبداسی

 

 

 ٍفاداری ٍاقؼی 5.6.1

ٍفبداسی ٍاقؼی صهبًی ٍخَد داسد کِ هطششیبى ثِ قَس هٌظن اص سبصهبى خبغی ثِ خبقش سشخیحبر قَی خشیذ ًوبیٌذ. ایي قجقِ 

ّبی قیوشی  ّبی هطششیبى سوشکض کشدُ. هضیز ثبیسز ثش حفظ ٍ سقَیز ًگشش اسز. هذیشاى هی ی ٍفبداسی سَدآٍسسشیي قجقِ

 (.2007، 2)سشسَ خَد سا حفظ کشدُ ٍ خذهبسی کِ اص ًظش هطششی اسصضوٌذ اسز اسائِ ًوبیٌذ

 ٍفاداری پٌْاى 5.6.2

ضًَذ، اهب سفشبس خشیذ آًْب  هطخع هیایي دسشِ اص هطششیبى ثشاسبس ًگشش ثبالی خَد ًسجز ثِ سبصهبى ٍ ػالهز سدبسی آى 

ّبی غَسر گشفشِ سَسف ایي دسشِ اص هطششیبى هؼوَالً سحز سبثیش هحل ػشؾِ کٌٌذُ، ٍؾؼیز  هطخع ًیسز، اًشخبة

ثبیسز هَاًغ سکشاس خشیذ سا ثب  هَخَدی کبال یب سبثیشار دزیشفشِ ضذُ اص دیگشاى قشاس گیشد. دس چٌیي هَقؼیشی هذیشاى هی

 (.2013، 3)ثَئیل ّبی خشدُ فشٍضی، حسبة اػشجبسی ٍ غیشُ اص هیبى ثشاسًذ چَى ثسف ضجکِساّکبسّبیی ّو

 ٍفاداری جؼلی 5.6.3

ّبی هَخَد هشٌَع اسز ضجبّز ثسیبسی ثِ هفَْم ػذم فؼبلیز ٍ  ٍفبداسی خؼلی ثِ دلیل ایٌکِ هطششی هؼشقذ ًیسز کِ گضیٌِ

ّب ٍ سَغیِ ثِ دیگشاى  ثش دیطٌْبدار خبظ، ساحشی، دسششسی ثِ ٍاسكِػالقگی داسد. دس ایٌدب الگَی سکشاس خشیذ، هجشٌی  ثی

ثبضذ. دس ًشیدِ هطششیبى هوکي اسز سٌْب گبّی ٍفبداس ثبضٌذ ٍ ثِ ساحشی سبصهبى سا ثب سقیجبى ػَؼ کٌٌذ. دس ایٌدب ّذف  هی

هش اص قشیق سبثیشگزای ثش ًگشش آًبى ثبیسز اثشگزاسی ثش هطششیبى خْز سجذیل آًْب ثِ هطششیبى ٍفبداس ثبضذ کِ ایي ا هذیشاى هی

ّبی هطششیبى ثشای سؼَیؽ سبصهبى کِ ثِ ّضیٌِ صا  گیشد. افضٍى ثش ایي افضایص ّضیٌِ ًسجز ثِ ػالهز سدبسی سبصهبى غَسر هی

اص خولِ هَاسد ٍ کشدى سغییش خْز هطششی ثِ سوز ػالهز سدبسی سقیجبى اضبسُ داسد، سٍضی ثشای حفظ چٌیي هطششیبًی اسز. 

سبخشي  هشوبیض خْز سدبسی ًطبى ٍ ًبم قذسر ش ّبیی کِ ثِ ّضیٌِ صا کشدى ثشًذ سَسف هطششی هی سَاى اضبسُ کشد افضایصسٍ

                                                           
1- Magi 
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 اٍلَیز فشٍش، افضایص ،ثبصاسیبثی کوشش ی ّب ّضیٌِ خشیذ، قػذ افضایص هبًٌذ هضایبیی سَاًذ هی گزاسی سبثیش قَس ثِ اسز کِ

 (.2007، 1)آّسلوسَى کٌذ ایدبد خذهبر ٍ هحػَالر دس هطششی ٍفبداسی ٍ قیوز ّبی ثٌذی

 

 ػدم ٍفاداری 5.6.4

ّبیی کِ ًگشش ًسجی هطششی ٍ سفشبس سکشاس خشیذ ٍی دس سكح دبییي ثبضذ، ثب ػذم ٍفبداسی هَاخِ ّسشین. هطششیبى  دس هَقؼیز

َاسد اگش هطششیبى داسای دشبًسیل سجذیل کٌٌذ. دس ایي ه ثشاسبس ساحشی خَد ٍ ًِ ٍفبداسی، ثِ خشیذ هجبدسر هی غبلجبً ایي قجقِ

 (.2004، 2)السسَى ٍ سَسبًبضذى ثِ هطششیبى ٍفبداس آیٌذُ ثبضٌذ، سبصهبى ثشای سبثیشگزاسی ثش سفشبس ٍ ًگشش آًْب سالش ًوبیٌذ 

 آگاّی از ترًد 5.7

(. سكَح 1991سُ داسد )آکش، آگبّی اص ثشًذ ثِ سَاًبیی خشیذاس دس سطخیع یب ثِ خبقش آٍسی یک ثشًذ دسیک گشٍُ هحػَل اضب

هخشلفی اص آگبّی ًسجز ثِ ثشًذ ٍخَد داسد کِ ثسشگی ثِ هیضاى سَْلز ثِ خبقش آٍسی ثشًذ سَسف هػشف کٌٌذُ داد. هػشف 

سَاًٌذ ثشًذ  کٌٌذ گبًی کِ دسهؼشؼ سجلیغبر، اسسجبـ کالهی دّبى ثِ دّبى ٍ سبیش سشفیؼبر قشاس هی گیشًذ کسبًی ّسشٌذ کِ هی

ساٌّوبیی ثِ خبقش ثیبٍسًذ کِ ایي سكح دبییٌی اص ًیبص ثِ سطخیع ثشًذ اسز ٍثِ آى سٍش ثِ یبد آٍسدى ثشًذ ثب کوک  سا ثب کوی

سَاًٌذ یک ثشًذ ساثذٍى کوک ثِ یبد آٍسًذ آگبّی صیبدی اصآى ثشًذ داسًذ کِ یبد آٍسی  ًیض هی گَیٌذ. هػشف کٌٌذگبًی کِ هی

ٌشی سفشبس هػشف کٌٌذُ، هػشف کٌٌذگبًی کِ هطکلی ساسطخیع دادُ ٍ ضشٍع ثِ ( دسهذل س1993ثذٍى کوک ًبم داسد )کلش، 

صیشا کِ ثب ثِ یبد ؛ سَاًٌذ اص یبد آٍسی ثذٍى کوک ثشای اًشخبة خذیذ یب اًشخبة سکشاسی اسشفبدُ کٌٌذ کٌذٍ کبٍ هی کٌٌذ هی

سَاًٌذ خضٍ گشٍّی  ٍسدُ ًوی ضًَذ ًویسی کِ ثِ خبقش آآٍسدى هشَخِ هی ضًَذ کِ کذام سا اًشخبة کٌٌذ ٍ ًبم ّب ٍهحػَال

آٍسدى ثشًذ هَقؼیز  ثِ یبدر ثٌبثشایي ثشای ثسیبسی هحػَال؛ گیشًذ ثبضٌذ کِ هَسد سَخِ هػشف کٌٌذگبى هَقغ خشیذ قشاس هی

 (.1996هْوی اسز کِ سَخِ خذی سا دسصهبى خشیذ هی قلجذ )آکش، 

 تصَیر فرٍؼگاُ 5.8

(. هذیشیز 2005، 3ّبسسوي ٍاسذیشٍ) یشدگِ یک فشٍضگبُ دسرّي هطششیبى ضکل هی سػَیش فشٍضگبُ، ًگشضی اسز کِ ًسجز ث

سػَیش فشٍضگبُ ثِ دًجبل سدبًس ٍ سٌبست هیبى سػَیش قشاحی ضذُ اص یک فشٍضگبُ ٍ سػَیشی اسز کِ دسرّي هطششیبى ّذف 

َقؼیز خغشافیبیی، کبالّب، فؿبی ( سػَیشفشٍضگبُ، هشسجف ثب هطششیبى ٍ سقجب، ه1999، 4اهش) یشدگًسجز ثِ فشٍضگبُ ضکل هی 

فشٍضگبُ ٍػٌبغش آهیضُ ثبصاسیبثی اسز. هشوبیض هیبى سػَیش فشٍضگبُ دسرّي هسئَلیي یک خشدُ فشٍضی ٍهطششیبى آى خشدُ 

 (2006، 5فشٍضی ثِ خَثی قبثل سٌدص اسز )ثَساالکیض ٍ ًس

 آهیسُ تازاریاتی 5.9

ی ثبصاسیبثی خبسج اص  هؼشفی ضذ. آهیضُ 1960َسف هک کبسسی دسسبل ی ثبصاسیبثی کالسیک ٍ سئَسی ػَاهل آى س هذل آهیضُ

هقَلِ اقشػبد سضذ کشد ٍثشخی اص هفشٍؾبر کلیذی آى ثِ ػٌَاى اثضاس سحلیل ثبصاسیبثی هَسد اسشفبدُ قشاس گشفز )ّبکبًسَى ٍ 

ی ضَد. گشچِ یَ ٍ ّوکبساًص ( ػٌبغش آهیضُ ثبصاسیبثی کالسیک ضبهل هحػَل؛ قیوز؛ سَصیغ ٍ سشفیغ سؼشیف ه2005، 6الَسکی
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، سػَیش فشٍضگبُ؛ ضذر سَصیغ؛ ثبصاسیبثی اًشخبثی دسًظش گشفشٌذ کِ ایي هَاسد ثِ گًَِ ای اصػٌبغش آهیضُ یوزق 2000دسسبل 

ثبصاسیبثی کالسیک ًطبر هی گیشد. یٍَ ّوکبساًص ثیبى داضشٌذ کِ ایي ایي ػَاهل اثش ثیطششی دسسغییش اسصش ٍیژُ ثشًذ اص دیذ 

 داسد. هطششی

 پیؽیٌِ پصٍّػ. 6

 خارجی پیؽیٌِ 6.1

ثیي ثشخی ػٌبغش آهیخشِ ثبصاسیبثی ٍ اسصش ٍیژُ ثشًذ دسهَسد  ( دساسذبًیب سحقیقی سا دسهَسد اسسجبـ2005ٍسبًچض )ٍیالسخَ 

. دسایي ( ثَد1991آکش )اًدبم دادًذ کِ ثشهجٌبی ًظشیِ اسصش ٍیژُ ثشًذ  (ر ثب دٍام )هبضیي لجبس ضَییقجقِ ای اصهحػَال

دشسص قشاسگشفشٌذ. فشؾیِ ّبی ایي سحقیق ثشایي ثبٍس ثَد کِ فؼبلیز  ًفشهَسد 268سحقیق اصقشیق ًوًَِ گیشی سػبدفی سبدُ 

سٍی اسصش ٍیژُ ثشًذ اثشداسد. دسایي سحقیق ًیض اصهذل هؼبدلِ سبخشبسی ثشای سحلیل  (ّبی ثبصاسیبثی )سجلیغبر ٍهیضاى قیوز

ضذُ اسز. ًشبیح اٍلیي هذل سبخشبسی ًطبى دادکِ یک اسسجبـ ػلز ٍهؼلَلی ثیي هخبسج سجلیغبسی اقالػبر ثذسز آهذُ اسشفبدُ 

اهب یک ساثف هٌفی ؛ ثشقشاساسز (سػَسضذُ ٍاثؼبد اسصش ٍیژُ ثشًذ )کیفیز دسک ضذُ؛ ٍفبداسی ثِ ثشًذ؛ آگبّی اصثشًذ ٍسػَیش ثشًذ

فی ثب کیفیز دسک ضذُ ٍسػَیش ثشًذ داضز. یبفشِ ّب ًطبى داد کِ ثب ٍفبداسی ًسجز ثِ ثشًذ دیذا ضذ. سشفیغ قیوز اسسجبـ هٌ

ثیي هیضاى سجلیغبر غَسر گشفشِ ٍ سِ ثؼذ اسصش ٍیژ ُ ثشًذ یؼٌی کیفیز دسک ضذُ؛ آگبّی اصثشًذ ٍسػَساصثشًذ ساثكِ ای 

اص ثشًذ ٍ سػَسًسجز ثِ  هثجشی ٍخَد داسد، سشفیغ قیوز ثشسٍی اسصش ٍیژُ اثش هٌفی داضز. ثِ ػالٍُ ساثكِ هثجشی ثیي آگبّی

 ثشًذ یبفز ضذ.

سَسف کین ٍّیَى اًدبم ضذ ثِ هٌظَسثشسسی سٍاثف ثیي سشکیت ػٌبغش آهیخشِ ثبصاسیبثی )ػولکشد کبًبل؛  2010سحقیقی دسسبل 

ٍّوچٌیي رٌّیز ًسجز ثِ ضشکز ٍ سِ ثؼذ اسصش ٍیژُ ثشًذ یؼٌی آگبّی اص ثشًذ  (قیوز؛ دیطجشد ٍخذهبر دس اصفشٍش

ثبضذ ٍسػَیش ضشکز ثِ ػٌَاى یک ٍاسكِ آهیخشِ ثبصاسیبثی ثشای اثؼبد اسصش  سی ًسجز ثِ ثشًذ ٍ کیفیز دسک ضذُ هیٍٍفبدا

ٍیژُ ثشًذ قشاسدادُ هی ضَد. ًشبیح ایي سحقیق ًطبى هی دّذ کِ سوبهی ػٌبغش آهیخشِ ثبصاس یبثی سأثیش هثجشی ثشاسصش کلی اسصش 

 ٍیژُ ثشًذ ثشخب هی گزاسد.

دشداخشٌذ. خبهؼِ  B2B(، ثِ ثشسسی ساثكِ ثیي اسصش ٍیژُ ثشًذ ضشکشی ثب ٍفبداسی دس ثبصاسّبی 2011ّوکبساى )خبًشًَي ٍ 

آهبسی سحقیق آًْب خشیذاساى خذهبر لدسشیک ثَد. آًْب دادُ ّبی خَد سا اص هیبى خشیذاساى ًْبیی خذهبر لدسشیک خوغ آٍسی 

ْب ًطبى داد کِ اسصش ٍیژُ ثشًذ ثب ٍفبداسی ثِ ثشًذ ساثكِ هؼٌبداسی ًذاسد ٍ کشدُ ٍ اص یک هذل آصهبیطی ثْشُ گشفشٌذ. ًشبیح سحلیل

 سٌْب آگبّی اص ثشًذ ٍ سػَیش ثشًذ ثش اسصش ٍیژُ ثشًذ سبثیش هی گزاسًذ.

(، دس دژٍّص خَد ثِ ثشسسی کبسایی سؾبیز هطششی ٍ ٍفبداسی آًْب ثِ ثشًذّبی هَثبیل ثب اسشفبدُ اص 2012ّوکبساى )ثبیشاکشبس ٍ 

حلیل دَضطی دادُ ّب دشداخشٌذ. آًْب دس دژٍّص خَد اص هفَْم ضبخع سؾبیز هطششی اسٍدب ثِ ػٌَاى ًوبگشّبی ٍسٍدی ٍ س

خشٍخی سحلیل دَضطی دادُ اسشفبدُ کشدًذ. ًشبیح ثشسسیْبی آًْب ًطبى داد کِ اص خْز کبسایی سؾبیز ٍ ٍفبداسی هطششیبى، 

ثبالسشی سا کست کشدُ اًذ. ّوچٌیي ًشبیح دیگش سحقیق حبکی اص ایي اسز کِ ثشًذّبی ًَکیب، ال خی ٍ سًَی اسیکسَى، سسجِ 

 سؾبیز هطششیبى دیص صهیٌِ ای ثشای ٍفبداسی آًْب ثِ ثشًذی خبظ اسز.

(، دس سحقیق خَد سبثیش سؾبیز هطششی ثش سػَیش ثشًذ ٍ سوبیل ثِ ٍفبداسی سا هَسد اسصیبثی قشاس دادًذ. 2014اٍدبهبًی ٍ ثبکبس )

ر آسایطی دس ٌّذٍسشبى ثَد. ثشای سحلیل دادُ ّبی خوغ آٍسی ضذُ اص سٍش ًفش اص هطششیبى هحػَال 250هبسی آًْب ًوًَِ آ

ّب ًطبى داد کِ ساثكِ ای قَی ثیي اسشفبدُ ضذ. ًشبیح سحلیل دادُ Eviewsهذل یبثی هؼبدالر سبخشبسی ثِ کوک ًشم افضاس 

ثیي سؾبیز هطششی ٍ سوبیل ثِ ٍفبداسی ساثكِ هؼٌبداس اهب ؾؼیف هطبّذُ  سؾبیز هطششی ٍ سػَیش ثشًذ ٍخَد داسد، دس حبلیکِ

 اهب ساثكِ غیش هسشقین ثیي سؾبیز هطششی ٍ سوبیل ثِ ٍفبداسی ضذر ثبالیی سا ًطبى داد.؛ ضذ
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 پیؽیٌِ داخلی 6.2

ِ: ّشل ّبی دٌح سشبسُ کالى ثشسسی آثبس هشقبثل اثؼبد اسصش ٍیژُ ثشًذ هجٌی ثش هطششی )هَسد هكبلؼ»دیطیٌِ سحقیقی ثب ػٌَاى 

سَسف سحین ًیب ٍّوکبساًص اًدبم ضذُ اسز. ایي کبس سحقیقی ثب ّذف اًذاصُ گیشی سدشثی آثبس  1392دسسبل « ضْش هطْذ(

هشقبثل اثؼبد اسصش ٍیژُ ثشًذ دسحَصُ ی ّشلذاسی قشاحی ضذُ اسز. ایي سحقیق اص ًظشّذف، کبسثشدی ٍثشاسبس سٍش گشد 

ی ٍ اص ًَع دیوبیطی اسز. دادُ ّبی هَسدًیبص ثب دشسطٌبهِ اص هطششیبى ّشل ّب ی دٌح سشبسُ ی هطْذ آٍسی دادُ ّب، سَغیف

خوغ آٍسی ضذ. ثِ هٌظَس سدشثِ ٍسحلیل دادُ ّب اص سٍش هؼبدالر سبخشبسی اسشفبدُ ضذ. ًشبیح سحقیق ًطبى هی دّذ کیفیز 

ل سَخْی ثش سبیش اثؼبد اسصش ثشًذ داسد ٍ سؼییي کٌٌذُ ای قَی ادساک ضذُ ثؼذ اغلی دس ایدبد اسصش ٍیژُ ثشًذ اسز ٍسأثیش قبث

 دساسصش ٍیژُ ثشًذ هحسَة هی ضَد.

اًدبم ضذُ  1390دبیبى ًبهِ ای سحز ػٌَاى ثشسسی سأثیش آهیضُ ثبصاس یبثی ثش سٍی اسصش ٍیژُ ثشًذ سَسف آیذا سًدجش دسسبل 

یبثی ثشسٍی اسصش ٍیژُ ثشًذ دسضشکز ضیشیي ػسل ثشاسبس هذل اسز. دسایي سحقیق ثشسسی ًحَُ اثشگزاسی ػٌبغش آهیض ثبصاس

هفَْهی سحقیق ساثف هیبى ػٌبغشآهیض ثبصاسیبثی هحػَل، قیوز، سشٍیح ٍسَصیغ ثِ ػٌَاى هشغیشّبی ثشٍى صا ٍدسهَسد اسصش ٍیژُ 

صا فشؾیِ سبصی ضذُ اسز ثشًذ آگبّی اص ثشًذ / سذاػی رٌّی؛ ٍفبداسی ثِ ثشًذ ٍکیفیز ادساک ضذُ ثِ ػٌَاى هشغیشّبی دسٍى 

ًفشاص هػشف کٌٌذگبى دسسكح ضْش سجشیض هی ثبضٌذ ًٍشبیح هؼبدالر سبخشبسی ثیبًگش  480ًٍوًَِ آهبسی ضبهل 

سأثیشػٌبغشقیوز ٍهحػَل ثشسوبهی اثؼبد اسصش ٍیژُ ثشًذ اسز. دٍ ػٌػشسَصیغ ٍفؼبلیز ّبی سشٍیدی ًیض اصػَاهل 

 اثشگزاسثشآگبّی اصثشًذ ّسشٌذ.

(، دس دژٍّص خَد ثِ ثشسسی سبثیش اسصش ٍیژُ ثشًذ ثش سفشبس خشیذ هطششیبى دشداخشٌذ. خبهؼِ 1392ًذ ٍ ّوکبساى )ٍ فَالدی

ًفش ثِ ػٌَاى  250ثبضذ ٍ سؼذاد ر دش هػشف ضْشّبی سْشاى، اغفْبى ٍ ضیشاص هی آهبسی آًْب کلیِ هػشف کٌٌذگبى هحػَال

ًوًَِ سحقیق ثِ سٍش سػبدفی سبدُ اًشخبة ضذًذ. سٍش اغلی سحلیل دادُ ّب دس ایي سحقیق سحلیل سگشسیَى چٌذگبًِ هی 

ثبضذ. ًشبیح ًطبى داد کِ اسصش ٍیژُ ثشًذ ٍ اثؼبد آى ّوچَى کیفیز دسک ضذُ، هشؼلقبر ثشًذ ٍ آگبّی اص ثشًذ ثش ٍفبداسی ثِ 

 ػٌَاى یکی اص خٌجِ ّبی سفشبس خشیذ هطششیبى سبثیشگزاس اسز. ثشًذ ثِ

(، دس دژٍّطی ثِ ثشسسی ساثكِ ثیي سؾبیز هطششی، ٍفبداسی هطششی ٍ اسصش ٍیژُ ثشًذ دشداخشٌذ. 1392آقبیی ٍ ّوکبساى )

ًفش  385ًظش ثِ سؼذاد  ای اسکب دس سْشاى هی ثبضذ. ًوًَِ هَسدضؼجِ فشٍضگبُ صًدیشُ 10خبهؼِ آهبسی سحقیق، ّوِ هطششیبى 

اًشخبة ضذًذ. ثشای سحلیل دادُ ّب اص سٍش هذل یبثی هؼبدالر سبخشبسی اسشفبدُ ضذ. ًشبیح ًطبى داد کِ ٍفبداسی هطششی ٍ 

 اسصش ٍیژُ ثشًذ ساثكِ هؼٌب داسی ثب یکذیگش داسًذ. ّوچٌیي سؾبیز هطششی ٍ اسصش ٍیژُ ثشًذ ساثكِ هؼٌب داسی سا ًطبى دادًذ.

(، دس سحقیقی ثِ ثشسسی سبثیش اثؼبد سؾبیز اص قیوز ثش ٍفبداسی هطششیبى دس غٌؼز ثبًکذاسی 1392حشی ًژاد )ًظشی ٍ ث

هطششی سیسشن ثبًکی ثِ غَسر ثش خف ثِ دشسطٌبهِ سحقیق دبسخ دادًذ. ثشای سحلیل دادُ ّب اص هذل  384دشداخشٌذ. سؼذاد 

% ثب ٍفبداسی هطششیبى ساثكِ هؼٌب  69داد کِ سؾبیز هطششی ثِ هیضاى یبثی هؼبدالر سبخشبسی اسشفبدُ ضذ. ًشبیح سحقیق ًطبى 

 داس داسد.

 رٍغ تحقیق. 7

سشبسُ  ضشکز ثب هقبیسِ دسثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( خٌَة )دس ایي سحقیق خبهؼِ آهبسی هطششیبى ضشکز فشاًَس گسشش 

هؼِ آهبسی ٍ ّضیٌِ ثشٍ صهبى ثش ثَدى سْیِ لیسز کبهل سَخِ ثِ ثضسگ ثَدى خب هی ثبضٌذ ثٌبثشایي ثب ثبصاس دس سٍضٌبیی دبسس

هطششیبى اص ًوًَِ گیشی سػبدفی خَضِ ای اسشفبدُ هی ضَد صیشا ثشای اًشخبة ضذى احشوبل یکسبى داسًذ ٍ سبخشبس خوؼیز اص 

ثب  (.227، 1388خبکی، کشد )غفبر ٍ ٍیژگی ّبی هشؼذد ٍ هشٌَػی ضکل گشفشِ کِ ًوی سَاى غفبر ثبسص آى سا ثشاحشی سؼییي 

دشسطٌبهِ ثذلیل دبسخ  75دشسطٌبهِ سَصیغ ٍ خوغ آٍسی گشدیذ کِ اص ایي سؼذاد،  400ًوًَِ، سؼذاد  سَخِ ثِ سؼذاد هَسد ًیبص
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دشسطٌبهِ قبثل قجَل ثشای ایي سحقیق هَسد  325دادُ ًطذى ثؼؿی اص سؤاالر اص هدوَػِ ًوًَِ حزف گشدیذ ٍ دس ًْبیز سؼذاد 

 اسشفبدُ قشاس گشفز.

 

 یافتِ ّای پصٍّػ. 8

 (1فشؾیِ )

H0 :هحػَل ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دس رٌّی سػَیش ثش هثجز سأثیش سَصیغ کبًبل ػولکشد LED فشاًَس ضشکز 

 گسششخٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(

 ًذاسد. ثبصاس دس سشبسُ سٍضٌبیی دبسس ضشکز LED هحػَل ثب هقبیسِ دس 

H1: هحػَل ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دس رٌّی سػَیش ثش هثجز أثیشس سَصیغ کبًبل ػولکشد LED  ضشکز فشاًَس گسشش

 داسد. ثبصاس دس سشبسُ سٍضٌبیی دبسس ضشکز LED هحػَل ثب هقبیسِ ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( دس)خٌَة 

ن ٍ دس غَسسی کِ هقذاس ثبضذ فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشی 96/1اگش هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی کَچکشش اص هقذاس خذٍل 

 ثبضذ فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین. 96/1قذسهكلق آهبسُ سی ثضسگشش اص هقذاس خذٍل 

 1هقادیر فرضیِ  :2جدٍل 

 هقذاس سبثیش ًشیدِ گیشی هقذاس خذٍل آهبسُ سی

 32/0 سبثیش داسد 96/1 88/4

 

هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  88/4چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش 

گسششخٌَة ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسرٌّی  سػَیش هثجز ثش ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش

ٍ  32/0ٍ هقذاس سبثیش ثشاثش  داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس()

 ( سبییذ هی ضَد.1هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ )

 

 (:2فشؾیِ )

H0 : ثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسقیوز سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّیLED ثذیغ ًَس،  ضشکز فشاًَس گسشش خٌَة(

 ذاسد.ً ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل لیبى ًَس ٍ لَکس( 

H1:  ثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسقیوز سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّیLED ثذیغ ًَس،  ضشکز فشاًَس گسشش خٌَة(

 داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل لیبى ًَس ٍ لَکس( 

هی گیشین ٍ دس غَسسی کِ هقذاس  ثبضذ فشؼ غفش سا ًشیدِ 96/1اگش هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی کَچکشش اص هقذاس خذٍل 

 ثبضذ فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین. 96/1قذسهكلق آهبسُ سی ثضسگشش اص هقذاس خذٍل 

 2هقادیر فرضیِ  :3جدٍل 

 هقذاس سبثیش ًشیدِ گیشی هقذاس خذٍل آهبسُ سی

 24/0 سبثیش داسد 96/1 62/2
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هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1خذٍل  ٍ ثضسگشش اص هقذاس 62/2چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش 

ثذیغ ًَس، لیبى خٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسقیوز سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی 

ٍ  اسدد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(خٌَة )ًَس ٍ لَکس( 

 ( سبییذ هی ضَد.2ٍ هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ ) 24/0هقذاس سبثیش ثشاثش 

 (:3فشؾیِ )

H0 : هحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسفؼبلیز ّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششیLED  ضشکز فشاًَس

 ذاسد.ً ثبصاس دسشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس ض LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(گسشش

H1:  هحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسفؼبلیز ّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششیLED  ضشکز فشاًَس

 داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل  خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دسگسشش

ثبضذ فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشین ٍ دس غَسسی کِ هقذاس  96/1كلق آهبسُ سی کَچکشش اص هقذاس خذٍل اگش هقذاس قذسه

 ثبضذ فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین. 96/1قذسهكلق آهبسُ سی ثضسگشش اص هقذاس خذٍل 

 3هقادیر فرضیِ  :4جدٍل 

 هقذاس سبثیش ًشیدِ گیشی هقذاس خذٍل آهبسُ سی

 26/0 سبثیش داسد 96/1 21/3

 

هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  21/3چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش 

ضشکز فشاًَس  LEDهحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسفؼبلیز ّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششی 

ٍ هقذاس سبثیش  داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهحػَل  ثب ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس هقبیسِگسششخٌَة )

 ( سبییذ هی ضَد.3ٍ هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ ) 26/0ثشاثش 

 (:4فشؾیِ )

H0 ثشًذ هحػَل : خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیشLED خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس ضشکز فشاًَس گسشش

 ذاسد.ًسبثیش هثجز داسی  ثبصاس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس دس LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

H1:  ثشًذ هحػَل خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیشLED خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دسضشکز فشاًَس گسشش 

 سبثیش هثجز داسی داسد. ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

 

ثبضذ فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشین ٍ دس غَسسی کِ هقذاس  96/1آهبسُ سی کَچکشش اص هقذاس خذٍل اگش هقذاس قذسهكلق 

 ثبضذ فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین. 96/1قذسهكلق آهبسُ سی ثضسگشش اص هقذاس خذٍل 

 4هقادیر فرضیِ  :5جدٍل 

 هقذاس سبثیش ًشیدِ گیشی هقذاس خذٍل آهبسُ سی

 35/0 سبثیش داسد 96/1 94/4
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هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  94/4َى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش چ

دس  تدیغ ًَر، لیاى ًَر، لَکط(گعترجٌَب )ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیش 

ٍ هثجز  35/0ٍ هقذاس سبثیش ثشاثش  بثیش هثجز داسی داسدس ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

 ( سبییذ هی ضَد.4)هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ )

 (:5فشؾیِ )

H0هحػَل  ثشًذ : ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اصLED خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس ضشکز فشاًَس گسشش

 ذاسد.ً ثبصاس بیی دبسس دسضشکز سشبسُ سٍضٌ LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

H1: هحػَل  ثشًذ ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اصLED خٌَة )ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس ضشکز فشاًَس گسشش

 داسد. ثبصاس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس دس LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشین ٍ دس غَسسی کِ هقذاس ثبضذ  96/1اگش هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی کَچکشش اص هقذاس خذٍل 

 ثبضذ فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین. 96/1قذسهكلق آهبسُ سی ثضسگشش اص هقذاس خذٍل 

 5هقادیر فرضیِ  :6جدٍل 

 هقذاس سبثیش ًشیدِ گیشی هقذاس خذٍل آهبسُ سی

 - 11/0 سبثیش ًذاسد 96/1 - 50/1

 

هی ثبضذ دس فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1ٍ کَچکشش اص هقذاس خذٍل  50/1چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش 

دس  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(گسششخٌَة )ضشکز فشاًَس  LEDهحػَل  ثشًذ ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اص

 یذ ًوی ضَد.( سبی5دس فشؾیِ ) ذاسدً ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

 
 : هدل تحلیل هعیر تا هتغیر تؼدیلگر رضایت هؽتری در حالت اظتاًدارد1ًوَدار 
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 : ًتایج حاصل از تاثیر هتغیر تؼدیلگر در هدل7 جدٍل

هتغیر 

تؼدیل

 گر

هتغیر 

 تیي پیػ
 تیٌی ؼًَدُ هتغیر پیػ

ضرایة 

 هعیر

هقدار 

 تحراًی
 آزهَى فرضیِ

ٍفبداسی 

 هطششی

 سؾبیز هطششی
ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ خٌَة )شاًَس گسشش ضشکز ف

 سد 0.171 -0.025 لَکس(

 سد 1.052 -0.149 ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس سؾبیز هطششی

 

 

 ًتیجِ گیری. 9

 ثب اسشفبدُ اص دادُ ّبی گشٍُ ًوًَِ ٍ ثکبسگیشی فٌَى سدضیِ ٍ سحلیل ّبی آهبسی، ًشبیح صیش ثذسز آهذُ اسز:

ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسرٌّی  سػَیش هثجز ثش ًبل سَصیغ سأثیشػولکشد کب(: 1اٍل )فشؾیِ 

داسد. سفسیش ًشبیح  ثبصاس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس دس LEDثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس هقبیسِ ثب هحػَل گسششخٌَة )

هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین  96/1خذٍل ٍ ثضسگشش اص هقذاس  88/4آصهَى: چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش 

ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسرٌّی  سػَیش هثجز ثش یؼٌی ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش

داسد ٍ هقذاس سبثیش  ثبصاس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس دس LEDثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس هقبیسِ ثب هحػَل گسششخٌَة )

( سبییذ هی ضَد. هقبیسِ ثب سحقیقبر دیگش: ًشیدِ ثذسز آهذُ اص فشؾیِ 1ٍ هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ ) 32/0اثش ثش

 اسز. ایي فشؾیِ دس هكبلؼِ ًبم ثشدگبى سبییذ ضذُ اسز. 2011ّبی کین ٍ ّیَى اٍل سحقیق هكبثق ثب یبفشِ

گسششخٌَة ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دس(: قیوز سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی 2فشؾیِ )

چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ  داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس()

هثجز ثش سػَیش سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی قیوز سأثیش هی ثبضذ دس فشؼ یک  96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  62/2سی ثشاثش 

دس هقبیسِ ثب  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(گسششخٌَة )ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل  کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسرٌّی 

ٍ هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ  24/0ٍ هقذاس سبثیش ثشاثش  داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهحػَل 

 2011ّبی کین ٍ ّیَى بر دیگش: ًشیدِ ثذسز آهذُ اص فشؾیِ دٍم سحقیق ثش خالف یبفشِهقبیسِ ثب سحقیق( سبییذ هی ضَد. 2)

الصم ثِ رکش اسز ًشبیح ایي سحقیق ثش اسز. ایي فشؾیِ دس هكبلؼِ ًبم ثشدگبى سبییذ ًطذُ ٍلی دس ایي سحقیق سبییذ ضذُ اسز. 

ثبضذ کِ کطَسّب اص خٌجِ  گزاس ثش ایي هَسد سفبٍسی هیخالف یبفشِ ّبی کین ٍ ّیَى ثَدُ اسز ٍ احشوبال یکی اص ػَاهل سبثیش 

اقشػبدی، اخشوبػی، فشٌّگی ٍ... ثب ّن سفبٍر داسًذ ٍ سحقیق کین دس کطَس کشُ اًدبم ضذُ اسز کِ سفشبس هػشف کٌٌذُ هشفبٍر 

ثِ ایي غَسر ضکل گشفشِ ثبضذ ٍ احشوبال دس کطَس ًگشش افشاد دس قَل صهبى ٍ ثش اثش اسشفبدُ اص کبال ّبی هخشلف  ثب ایشاى هی

 اسز.

ضشکز  LEDهحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسفؼبلیز ّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششی (: 3فشؾیِ )

چَى  داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDثب هحػَل  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس هقبیسِگسششخٌَة )فشاًَس 

فؼبلیز هی ثبضذ دس فشؼ یک سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  21/3سی ثشاثش  هقذاس قذسهكلق آهبسُ

گسششخٌَة ضشکز فشاًَس  LEDهحػَل  ثشًذ کٌٌذگبى هػشف سؾبیز دسّبی سشفیؼی سأثیش هثجز ثش سػَیش رٌّی هطششی 
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ٍ  26/0ٍ هقذاس سبثیش ثشاثش  داسد ثبصاس یی دبسس دسضشکز سشبسُ سٍضٌب LEDثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس( دس هقبیسِ ثب هحػَل )

هقبیسِ ثب سحقیقبر دیگش: ًشیدِ ثذسز آهذُ اص فشؾیِ سَم سحقیق ( سبییذ هی ضَد. 3فشؾیِ ) هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس

 اسز. ایي فشؾیِ دس هكبلؼِ ًبم ثشدگبى سبییذ ضذُ اسز. 2011ّبی کین ٍ ّیَى هكبثق ثب یبفشِ

دس  ثذیغ ًَس، لیبى ًَس، لَکس(گسششخٌَة )ضشکز فشاًَس  LEDثشًذ هحػَل خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیش (: 4فشؾیِ )

چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش . سبثیش هثجز داسی داسد ثبصاس دسضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس  LEDهقبیسِ ثب هحػَل 

خذهبر دس اص فشٍش ثش سٍی سػَیش ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  هی ثبضذ دس فشؼ یک سا 96/1ٍ ثضسگشش اص هقذاس خذٍل  94/4

ضشکز سشبسُ  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( خٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  LEDثشًذ هحػَل 

بییذ هی ( س4ٍ هثجز )هسشقین( هی ثبضذ. دس فشؾیِ ) 35/0ٍ هقذاس سبثیش ثشاثش  سبثیش هثجز داسی داسد ثبصاس دسسٍضٌبیی دبسس 

اسز. ایي  2011ّبی کین ٍ ّیَى ًشیدِ ثذسز آهذُ اص فشؾیِ چْبسم سحقیق هكبثق ثب یبفشِ :هقبیسِ ثب سحقیقبر دیگش ضَد.

 فشؾیِ دس هكبلؼِ ًبم ثشدگبى سبییذ ضذُ اسز.

س، لیبى ًَس، ثذیغ ًَگسششخٌَة )ضشکز فشاًَس  LEDهحػَل  ثشًذ (: ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اص5فشؾیِ )

 ٍ 50/1ذاسد. چَى هقذاس قذسهكلق آهبسُ سی ثشاثش ً ثبصاس ضشکز سشبسُ سٍضٌبیی دبسس دس LEDلَکس( دس هقبیسِ ثب هحػَل 

 ػولکشد کبًبل سَصیغ سأثیش هثجز ثشآگبّی اصهی ثبضذ دس فشؼ غفش سا ًشیدِ هی گیشین یؼٌی  96/1کَچکشش اص هقذاس خذٍل 

ضشکز سشبسُ  LEDدس هقبیسِ ثب هحػَل ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( خٌَة )س گسشش ضشکز فشاًَ LEDهحػَل  ثشًذ

هقبیسِ ثب سحقیقبر دیگش: ًشیدِ ثذسز آهذُ اص فشؾیِ دٌدن ( سبییذ ًوی ضَد. 5دس فشؾیِ ) ذاسد.ً ثبصاس دسسٍضٌبیی دبسس 

بى سبییذ ضذُ ٍلی دس ایي سحقیق سبییذ ًطذُ اسز. ایي فشؾیِ دس هكبلؼِ ًبم ثشدگ 2011ّبی کین ٍ ّیَى سحقیق هخبلف یبفشِ

 اسز.

 

 پیؽٌْاد ترای تحقیقات آتی. 11

 ثشسی سأثیش اثؼبد اسصش ٍیژُ ثشًذ ثش ػولکشد هبلی ضشکز ّب -

 ثشسی ًقص قیوز ٍ اسصش دسک ضذُ سَسف هطششی دسسوبیل ثِ خشیذ یک ثشًذ -

 هقبیسِ ثب سبیش ثشًذّب اًدبم سحقیق ثب سوشکض ثشًذ خبظ ٍ -

)هبًٌذ  سؾبیز هطششیبىهَسد ثشسسی قشاس گشفشِ اسز ٍ دیگشاى ػٌبغش  سؾبیز هطششیبى دسایي سحقیق سؼذادی اص هشغیشّبی

ایي دژٍّص ثِ  اثشگزاس ثبضذ هَسد ثشسسی قشاس گیشد. سفشبس هطششیبىسَاًذ ثش  سجلیغبر؛ ٍیژگی ّبی هحػَل، ًَع سجلیغبر( کِ هی

 ثذیغ ًَس، لیبى ًَس ٍ لَکس( دسخٌَة )ضشکز فشاًَس گسشش  ledس اسشفبدُ اص هحػَالز ثشسسی سكح سؾبیز هػشف کٌٌذگبى د

ثشسسی ضذُ اسز. دیطٌْبد هی ضَد دسسحقیقبر آسی ایي ساثكِ دس سبیش ضشکز ّبی  ثبصاس دس هقبیسِ ثب سبیش هحػَلز هطبثِ

 .سقیت هَسد ثشسسی قشاس گیشد ٍ ًشبیح آى ثب ایي سحقیق هقبیسِ ضَد
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Abstract 

One of the most valuable assets of any company is brand equity. Companies that have a high position in the 

minds of consumers in terms of brand equity can be considered more profitable than the other companies 

working in the same industry. This study aims to evaluate the satisfaction level of the consumers of products 

with a focus on LED product brand from Fara Noor Gostar Jonoub Company as compared to the LED product of 

Pars Setare Roshanaei Company. This is an applied research in terms of goal and a descriptive case study in 

terms of data collection method. The study population includes 480 customers of Fara Noor Gostar Jonoub 

Company and Pars Setare Roshanaei Company among whom 214 customers were selected as the sample size 

based on Krejcie and Morgan Table and the relations among the research variables were examined using 

LISREL software and the statistical method of structural equation modeling. The research results indicate that 

prices, promotional activities, after-sales service and the distribution channel performance have a positive impact 

on customers' mental image and satisfaction. 
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