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 چکیده

هستلشم بزرسیْای دٍرُ ای ٍ هذاٍم اس ، جیذُ ٍ ػلوی با باساریابی گًَاگَى ٍ تَاًوٌذی ّا ٍ کاستی ّای ّز بٌگاُآشٌایی سٌ

ػولکزد آى بٌگاُ است کِ بذٍى آى اهکاى بْبَد در ػولکزد یک بٌگاُ ٍجَد ًخَاّذ شذ. ابشار پیادُ ساسی ایي فزآیٌذ هْن ٍ 

باساریابی است کِ پژٍّشی گستزدُ ٍ ّوِ جاًبِ در ٍضؼیت کلیِ ی ارکاى ٍ  در سایِ هویشی .هویشی باساریابی است، حساس

هْوی در تؼییي رٍیکزد راّبزدی ٍ ًتایج ػولکزد در شزکت دارد ٍ اگز بِ  اهکاًپذیز است. باساریابی ًقش فؼالیت ّای بٌگاُ

، اسهاى اس چالش ّای هَجَد ٍ هَاًغباػث هی شَد س، صَرت هٌطقی ٍ َّشیاراًِ در شزایظ رقابتی هَرد استفادُ قزار گیزد

ّذف تحقیق بزرسی تأثیز هویشی باساریابی بز کسب ٍ کارّای ، گذرکزدُ ٍ دستزسی بِ اّذاف بزایش هیسز شَد. اس ایي رٍ

پیوایشی ٍ با ابشار پزسشٌاهِ است کِ در قالب سِ فزضیِ  –تَصیفی ، خاًگی هی باشذ. ایي تحقیق اس ًَع تحقیقات کاربزدی

اثز ػَاهل باساریابی بز کسب ٍ کارّای خاًگی را هَرد بزرسی قزرا دادُ است. ًوًَِ تحقیق با استفادُ ، دٍ فزضیِ فزػی اصلی ٍ

ًوًَِ اس بیي کسب ٍ کارّای خاًگی در استاى خزاساى جٌَبی تؼییي گزدیذ. ًتایج تحقیق ًشاى  983اس فزهَل کَکزاى هؼادل 

ٍری ٍ ٍظایف باساریابی بز کسب ٍ کارّای خاًگی استاى بْزُ، ًظام، ساسهاى، ستزاتژیا، هی دٌّذ کِ هیشاى تأثیز ػَاهل هحیظ

ًظام ، ساسهاى کًٌَی، استزاتژی کًٌَی، باشذ. در صَرتی کِ ػَاهل هحیظ کًٌَیخزاساى جٌَبی هؼٌادار ٍ در سطح باال هی

باشٌذ ٍ هیشاى کًٌَی ایي لَبی بزخَردار ًویٍری کًٌَی ٍ ٍظایف کًٌَی در استاى خزاساى جٌَبی اس ٍضؼیت هطبْزُ، کًٌَی

جٌبِ ّای هختلف ػَاهل هزبَط بِ هویشی ، ػَاهل در استاى در سطح پاییي است. ّوچٌیي ًتایج تحقیق ًشاى هی دّذ

ت با: اختالف هؼٌاداری بیي ایي ػَاهل ٍجَد دارد. ایي ػَاهل بِ تزتیب بزابز اس باساریابی اس اٍلَیت یکساًی بزخَردار ًیستٌذ ٍ
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