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هیثن ؾیسخدایی ،1هٌكَزُ علیملی ،2غْیل عػکسی
 -1اغتبدیبز ٍ عضَ ّیبت علوی داًؿگبُ هبشًدزاى

 -2اغتبدیبز ٍ عضَ ّیبت علوی داًؿگبُ آشاد اغالهی ٍاحد تْساى هسکص
 -3داًؿدَی کبزؾٌبغی ازؾد هدیسیت ثبشزگبًی داًؿگبُ آشاد اغالهی ٍاحد تْساى هسکص

چکيده
اًداشُ گیسی عولکسد ثبشازیبثی ثِ عٌَاى یکیی اش هػیب ل کلییدی ثبشازییبثیً ،میؽ ثػییبز هْویی زا دز پبغی گَیی ثیِ
فؿبزّبی فصایٌدُ زلبثتی دز ثبشاز اهسٍش ایفب هیکٌد .اًداشُ گیسی عولکسد ثبشازیبثی ثِ ثبشازیبثبى اخبشُ هیدّد هییصاى غیْن
خَد زا دز تغییسات ازشؼ ؾسکت هَزد اًداشُگیسی ٍ ازشیبثی لساز دٌّدّ .دف هحممبى دز ایي پطٍّؽ ؾٌبغبیی ٍ تعیییي
هدوَعِای خبهع اش هعیبزّبی اًداشُگیسی عولکسد ثبشازیبثی ٍ ثسزغی تبثیس آىّیب زٍی عولکیسد هیبدی دز ثبًیر پبزغییبى
اغت .ثسای ایي هٌظَز ،پع اش تعییي هدوَعِ هعیبزّبی اًداشُگیسی عولکسد ثبشازیبثی ،ثب خوعآٍزی دادُّیبی هسثیَب ثیِ
ّس هعیبز ٍ هتغیس اش هسکص هدیسیت اغٌبد ثبًر ٍ ٍة غبیت غبشهبى ثَزظ ٍ اٍزاق ثْبداز تْساى فسضیِّبی پطٍّؽ هیَزد
آشهَى لساز گسفتٌد .ثسای تدصیِ ٍ تحلیل دادُّب اش هدلیبثی هعبدالت غبختبزی ثِ عٌَاى یر تکٌیر تحلیل چٌد هتغییسی
ثسای آشهَى هیصاى ٍاثػتگی زٍاثط ثیي هتغیسّب ٍ ًسمافصاز دیصزل اغتفبدُ ؾدً .تبیح پطٍّؽ ًؿبى هیدّید غیْن ثیبشاز زٍی
ازشؼ ٍیطُ ثسًد تبثیس هثجت ٍ هعٌبداز دازد ،اهیب ًیَآٍزی زٍی ازشؼ ٍییطُ ثسًید تیبثیس هٌفیی دازدّ .ویٌییي ثییي زضیبیت
هؿتسی ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍ ًیص ثیي ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍ عولکسد هبدی زاثطِ هعٌبدازی ٍخَد ًدازد.
واشههای کليدی :عولکسد ثبشازیبثی ،عولکسد هبدی ،ثبًر پبزغیبى.
مقدمه

ًَعی اش ًظبمّبی کٌتیسل غیبشهبًی ّػیتٌد ٍ ًمیؽّیبی

پبغ گَیی ثِ فؿبزّبی فصایٌیدُ زلیبثتی ٍ تٌگٌبّیبی

عودُ آى ،تؿ یف هؿکالتً ،بزغیبییّیب ٍ کویر ثیِ

هبدی غبشهبىّیب ،اًیداشُگییسی عولکیسد ثبشازییبثی زا ثیِ

تییییدٍیي ٍ اخییییسای زاّجسدّییییبی ثبشازیییییبثی اغییییت

عٌَاى یکی اش اٍدَییتّیبی اقیلی دز حیَشُ ثبشازییبثی

(عصیصی .)1390،اش طسفیی ،هیسٍز پیطٍّؽّیبی پیؿییي

تجدیل کسدُ اغتً .ظبمّبی ازشیبثی عولکسد ثبشازییبثی،

ًؿییبى هیییدّیید ًجییَد یییب حییدالل کییبفی ًجییَدى حػییبة

* ًَیػٌدُ هػؤٍل

ess.ziaei@gmail.com
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پعدّی هیدیساى ازؾید ثبشازییبثی ،هَخیت ؾیدُ تیب ثیِ

ؾبخفّبی هبدی ثیبى کٌٌد .دغتِ دیگس اعتمبد دازًد ثیسای

اعتجبز ثبشازییبثی دطویِ ٍازد ؾیَد ،خبیگیبُ ثبشازییبثی ثیِ

اًداشُگیسی ٍ غٌدؽ عولکیسد ثبشازییبثی ،ؾیبخفّیبی

خطس ثیبفتد ٍ حتی هَخَدیت ثبشازیبثی ثِ عٌَاى لیدزتی

هبدی ثِ تٌْبیی کبفی ًیػتٌد ،شیسا دازاییّیبی اغیتساتطیر

هدصا دز دزٍى ؾسکت ،هَزد تْدید لساز گییسد (ًیَزی،

ٍ ثلٌدهدت ثبشازیبثی زا دز ًظس ًویگیسًد (آهجلس.)2008 ،

 .)1391ثییِ هٌظییَز دغییتیبثی ثییِ ایییي ّییدف ٍ دیییدگبُ،

ًتیبیح ًؿیبى هییدّید تَاًیبیی دز اًیداشُ گییسی عولکییسد

هحممبى دز ایي پطٍّؽ ثِ ؾٌبغبیی ٍ تعییي هدوَعیِای

ثبشازیبثی تبثیس هْوی زٍی عولکسد ؾسکت ،غیَد آٍزی،

خبهع اش هعیبزّبی اًداشُگیسی عولکسد ثبشازییبثی ثبًیر

ثبشدُ غیْبم ٍ ثْجیَد هَلعییت ثبشازییبثی دز ؾیسکت دازد

پبزغیبى هیپسداشًد .ثِ گًَِای کیِ اییي هعیبزّیب تویبهی

(اغَدیَاى .)2007 ،هطبثك تحمیك اًدبم ؾدُ تَغیط آهجلیس

اثعبد فعبدیتّبی ثبشازیبثی زا دز ثیس ثگیسًید ٍ دز ًْبییت

 4غٌدِ اش عولکیسد ثبشازییبثی اش ثمییِ غیٌدِّیب هْوتسًید:

تبثیس آًْیب زا ثیس عولکیسد هیبدی ثبًیر پبزغییبى ثسزغیی

غْن ثبشاز ،زضبیت هؿتسی ،ازشؼ ٍیطُ ثسًید ٍ ًیَآٍزی

هیکٌٌد.

(آهجلس .)2008 ،دز ایي تدمیك هحممبى اش زٍیکیسدی ثْیسُ
خػتٌد کِ ًؿبى دٌّیدُ کیبفی ًجیَدى هعیبزّیبی هیبدی ثیِ

مباني نظری

تٌْبیی اغت ،ثِ عجبزت دیگس فسل اقیلی هحممیبى ثیسای

دز تعسیییع عولکییسد ثبشازیییبثی هیییتییَاى گفییت:

ؾییسٍپ پییطٍّؽ اغییتفبدُ اش هعیبزّیبی هییبدی ٍ غیییس هییبدی

عولکییسد ثبشازیییبثی ثییِ تَاًییبیی غییبشهبى ثییسای افییصایؽ

اغیت .اش ایییي زٍ ،پییطٍّؽ اًدییبم ؾیدُ تَغییط آهجلییس ثییِ

فسٍؼ ،ازتمبی هَلعیت زلبثتی ؾسکت ،تَغعِ هحكیَل

عٌَاى پبیِ اقلی آکبدهیر دز ایي پطٍّؽ هَزد اغیتفبدُ

خدید ،ثْجیَد کیفییت هحكیَل ،کیبّؽ شهیبى تحَییل

ٍ ازخبپ لساز گسفتِ اغت .هتغیسّبی ؾٌبغبیی ؾدُ تَغیط

کبال یب خدهبت ثِ هؿتسیبى ،گػتسؼ غْن ثیبشاز ٍ غییسُ

آهجلس دز اداهِ هَزد ثسزغی ٍ تجییي لساز هیگیسًد.

دز همبیػِ ثب دیگیس زلجیب دز ییر قیٌعت خیبـ اؾیبزُ
دازد .اًییداشُگیییسی ٍ تحلیییل عولکییسد فعبدیییتّییبی

رضایت مشتری

ثبشازیبثی هیتَاًد تبثیس لبثیل تیَخْی دز افیصایؽ ًمیؽ

تب ثِ حبل تحمیمبت ه تلفی دزثبزُ زضبیت هؿیتسی،

ثبشازیبثبى دز تٌظین اغیتساتطیّیبی کلیی ؾیسکت داؾیتِ

اخصای تؿیکیلدٌّیدُ آى ٍ ازتجیبب آى ثیب غیبیس هفیبّین

ثبؾد ،چسا کِ یکی اش هْوتسیي دالیل عدم تَخیِ کیبفی

دیگس اًدبم گسفتِ اغت .ثسای ثػییبزی اش غیبشهبىّیب دز

ثِ ٍاحد ثبشازیبثی دز ثسًبهِزیصی کَتبُهدت ٍ ثلٌدهدت

غساغس خْبى ،زضبیت هؿتسی هفَْهی اغت کِ زٍش ثیِ

ؾسکتّبً ،بتَاًی ثبشازیبثبى ثسای تعیییي ٍ اًیداشُگییسی

زٍش ثس اّویتؽ افصٍدُ هیؾَدّ .بًبى ٍ کبزح هعتمدًید:

غییْن خییَد دز تغییییسات ازشؼ ؾییسکت اغییت (ًییَزی،

زضبیت هؿتسیّ ،دف ًْبیی ّس کػت ٍ کبزی اغت ٍ

 .)1391دز ایي ثیبزُ دییدگبُّیب دٍ دغیتِاًید :دغیتِ اٍل

ایي تٌْیب ؾیبهل زضیبیتهٌیدی دز عسضیِ هحكیَالت،

هعتمد ثِ ّدف ًْبیی ثبشازیبثی؛ یعٌیی افیصایؽ ازشؼ غیْبم

فسٍؼ ٍ خدهبت ًیػیت؛ ثلکیِ ؾیبهل ازضیبی ًیبشّیبی

ّػتٌد ٍ ایٌکِ عولکسد ثبشازیبثی ثبید ثب ؾیبخفّیبی هیبدی

هؿییتسی دز کػییت ٍ کییبز هسثَطییِ اغییت (هحوییدیزاد،

اًداشُگیسی ؾًَد .ثٌبثسایي اگس ثبشازیبثیبى خَاّیبى حوبییت

.)1389

ثیؿتس ّیبت هدیسُ ّػیتٌد ،ثبیید عولکیسد خیَد زا دز لبدیت

ثسزغی تبثیس عولکسد ثبشازیبثی ثس عولکسد هبدی ثبًر پبزغیبى109 /

کییبتلس زضییبیتهٌییدی زا ثییِ عٌییَاى دزخییِای کییِ

غبیس زٍؼّیبی کویی ًظییس تحلییل پَؾؿیی دادُّیبٍ 6

عولکسد ٍالعی ؾیسکت ،اًتظیبزات هؿیتسی زا ثیسآٍزدُ

همیبظگرازی چٌدخٌجِایً .7کتِ لبثل تَخیِ اییي اغیت

کسدُ ،تعسییع هییکٌید .ثیِ ًظیس کیبتلس ،اگیس عولکیسد

کییِ ّوییِ ایییي تکٌیییرّییب ٍ هییدلّییب ،اقییَل شیییس زا دز

ؾییسکت اًتظییبزات هؿییتسی زا ثییسآٍزدُ غییبشد ،هؿییتسی

اًداشُگیسی زضبیت پریسفتِاًد (هحودیزاد:)1389 ،

احػییبظ زضییبیت ٍ دز غیییس ایییي قییَزت احػییبظ

 -1دادُّییبی هسثییَب ثییِ هػ ی دِ ،هجتٌییی ثییس لضییبٍت

ًبزضیییبیتی هییییکٌییید (دیَاًیییدزی .)1388 ،زٍؼّیییب ٍ

هؿییتسیبى اغییت ٍ ثبییید ثییِ طییَز هػییتمین اش ثیییي آًْییب

ادگَّبی ه تلع ازا ِ ؾدُ اش غَی هحممبى علَم هیدیسیت

خوعآٍزی گسدد.

کیفیییت ٍ داًؿییوٌداى علییَم التكییبدی ٍثبشازیییبثی ثییسای

 -2زضبیت هؿتسی ،یر هػ دِ ازشیبثی چٌید هتغییسُ

اًداشُگیسی زضبیت هؿتسی زا هیتَاى ثیِ دٍ دغیتِ تمػیین

اغت کِ دز آى زضبیت کلی ( ) Global Satisfaction

کسد(هلکی:)1387 ،

هؿتسی ثِ هدوَعِای اش هتغیسّبی تَقیع کٌٌیدُ اثعیبد

 -زٍؼّبی عیٌی :ایي زٍؼّب اش طسیك اًداشُگیسی

ٍیطگی هحكَل یب خدهت ثػتگی دازد.

ؾبخفّبیی کیِ ّوجػیتگی لیَی ثیب زضیبیت هؿیتسیبى

 -3هعوَالً دز ازشیبثی کلی زضیبیتوٌدی هؿیتسی ،اش

دازًیید ٍ ثییِ طییَز غیسهػییتمین ثییِ اًییداشُگیییسی زضییبیت

یر ازتجبب ( فسهَل ) خوع پریس ثِ هٌظَز خویع کیسدى

هؿتسیبى هیپسداشًد .ثِ علت ؾر ٍ تسدیید دز اعتجیبز ٍ

ازشیبثیّبی خصیی اغتفبدُ هیؾَد.

قحت ایي زٍؼّب ،کوتس اش آىّب اغتفبدُ هیؾَد.
 -زٍؼّبی هفَْهی ییب ًظیسی :دز اییي زٍؼّیب ثیِ

ارزش ویصه برند

طَز هػتمین اش ًظسات هؿیتسیبى دز اًیداشُگییسی هییصاى

اًدوي ثبشازیبة آهسیکب ،ثسًد زا اییي گًَیِ تعسییع

زضبیت هؿیتسیبى اغیتفبدُ هییؾیَد .دیرا اییي زٍؼّیب،

کسدُ اغتً :بمً ،ؿیبًِ ،عالهیت ،طیس ٍ ییب تسکیجیی اش

اعتجبز ثیؿتسی ًػجت ثِ زٍؼّبی عیٌی دازًد.

آىّب ثِ هٌظَز ؾٌبغبًدى کبال یب خدهبت ییر فسٍؾیٌدُ

تحمیمبت هَخَد دز شهیٌیِ زضیبیتوٌدی ،زٍؼّیبی

ٍ یب گسٍّیی اش فسٍؾیٌدگبى ٍ تؿی یف دادى آىّیب اش

ه تلفی زا ثسای ازشیبثی ٍ اًداشُگیسی زضیبیت هؿیتسی

زلجب ثِ کبز هیزٍد (عصیصی .)1390،تعبزیع ازشؼ ٍیطُ

ازا ِ دادُاًد.

ثسًد زا هیتَاى ثِ طیَز کلیی دز دٍ دغیتِ تمػیین ًویَد

هْوتسیي زٍؼّب ٍ تکٌیرّبیی کیِ ثیسای غیٌدؽ

(چْلهسدیبى :)1389،ثسخی اش تعبزیع ثس پبیِ ثعد هبدی

زضبیت هؿتسی هَزد اغتفبدُ لساز هیگیسًد ؾبهل هَازد

ٍ ازشؼ التكبدی ثسًد ثسای ؾسکت ثیبى ؾیدُاًید هبًٌید

شیس اغیت (ّویبى هٌجیع ) :هیدل ًبغیبشگبشی اًتظیبزات،1

ثساغییکَ (  .)1988ؾییَکس ٍ ٍیتییص ( ،)1988غییَدیَاى ٍ

هدل فَزًل ،2زٍیکسد کیفییت ،3تدصییِ ٍ تحلییل زفتیبز

غییبیوَى (  ٍ .) 1993ثسخییی دیگییس ثییس پبیییِ هؿییتسی ٍ

هكییسفکٌٌییدُ ،4زٍؼّییبی هتییدٍدَضیر ؾییبهل :هییدل

ازشؾی کِ ثسًد ثسای هؿتسی ایدبد هییکٌید هبًٌید آکیس

کبًَ ،5تدصیِ ٍ تحلیل ٍفبدازی هؿتسی ٍهیدل ،MUSA

( .)1991کبهبکَزا ٍ زاغل ( .)1993زٍیکسدّبیی کِ اش
غَی قبحجٌظساى دز خكَـ اًداشُگیسی ازشؼ ٍییطُ

1- Expecting Disconfirmation Model
2- Fornell's Model
3- Quality Approach
4- Consumer Behavioral Analysis
5- Kano's model

6- Data Envelopment Analysis
7- Multidimensional Scaling
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ثسًد ازا ِ ؾدُ زا دز غِ ثعید (دغیتِ) هییتیَاى لیساز داد

ثَدى ،خص یبت چگًَگی اًدبم ایي زٍؼ لبثیل دغیتسظ

(عصیصی:)1390،

ًیػت.

 هجتٌی ثس ازشؼ هبدی ثسًد1؛ هجتٌی ثس زفتبز یب ازشؼ ٍیطُ ثسًد اش ًظس هؿتسی2؛ -تسکیجی.3

نوآوری
غبشهبى تَغعِ ّوکیبزیّیبی التكیبدی ًیَآٍزی زا
دازای پٌح ثعد هیداًد (داٍزپٌبُ:)1387 ،

دز ثعد هؿتسیگسا ،ازشؼ ٍیطُ ثسًد اش دید هؿیتسیبى
ٍ یب هكسفکٌٌدگبى غٌدیدُ هیؾًَد .ایؿبى ثب تَخِ ثِ

 -1هعسفی هحكَل خدید یب ایدیبد تغیییسات کیفیی دز
هحكَل هَخَد؛

ؾبخفّبیی ،هیصاى ازشؼ آفسیدُ ؾیدُ تَغیط ثسًید زا

 -2هعسفی فسآیٌد خدید ثِ قٌعت؛

هیغیٌدٌد .اش خولیِ زٍؼّیبی زفتیبزی هحبغیجِ ازشؼ

 -3گؿبیؽ ثبشازی خدید؛

ٍیطُ ثسًد ،هیتَاى ثِ هدل " آکس " ٍ هیدل " ازشؾییبة

 -4تَغعِ هٌبثع خدید ثسای تْیِ ٍ ت هیي هَاد خبم اٍدییِ

دازایی ثسًد " 4اؾبزُ کسد .زٍؼ ازشؾیبة دازایی ثسًد،

یب غبیس ٍزٍدیّب ٍ دادُّبی فسآیٌد؛

ثسًیید ،یکییی اش گػییتسدُتییسیي زٍؼّییب دز خْییبى ثییسای

 -5تغییس غبختبز قٌعتی ٍ یب ایدبد غبشهبىّبی ًَیي؛

غییٌدؽ ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید اش ًمطییِ ًظییس هؿییتسی اغییت.

 -6کوپل (ً )2009یَآٍزی زا ثیِ عٌیَاى ییر فسآیٌید

زٍؼ آکس ّن ثیؿتس هَزد تَخِ هحبفل آکبدهیر لیساز

ؾبهل ؾکل گسفتي ایدُ ،پسداشؼ ٍ اخسای ایدُّبی خدیید

گسفتِ اغت .اگس اش ثعد هبدی ثِ هػ دِ ًگبُ ؾَد ،لػیوتی

دز فسآیٌیید ،هحكییَالت ٍ خییدهبت تعسیییع هیییکٌیید.

اش دازاییّبی ًبهلوَظ غیبشهبى کیِ ثیب ثسًید دز ازتجیبب

ًَآٍزی ثِ طَز کلی دزثبزُ ییبدگیسی هػیتوس اغیت ٍ اییي

ّػتٌد ثِ عٌَاى ازشؼ اضبفِ دحیب هییگیسدد .یکیی اش

فسآیٌد دٍ ثعید اقیلی ثیِ ًیبم تعْید ٍ شیسغیبخت دازد .دز

زایحتیسیي زٍؼّیبی هیَزد اغیتفبدُ دز زٍیکیسد هیبدی

قییَزتی کییِ تعْیید ٍخییَد ًداؾییتِ ثبؾیید ،خوییعآٍزی ٍ

ثییسای تعییییي ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید ،ؾییبخف کیَتییَثیي

هدیسیت داًؽ ثِ ًَآٍزی هٌتْی ً َاّد ؾد (هٌجع :ثیبلسی،

اغت.ایي ؾبخف ًؿبىگس ًػجت ازشؼ ثبشاز ؾسکت ثیِ

.)1388

ّصیٌِّبی الشم ثسای خبیگصیيکسدى غسهبیِگرازیّبی

فسآیٌد ًَآٍزی دز ٍالع پیًَد دٌّدُ پسٍضُ ،اختساپ،

ؾسکت اغتّ .س چمیدز اییي ًػیجت اش ییر ثیصز تیس

تَغعِ ٍ اًتمبل تکٌَدَضی ثِ یکیدیگس اغیتّ .یس پیسٍضُ

ثبؾد ،ازشؼ ثسًد ؾسکت ثیؿتس اغت .دز زٍؼ تسکیجیی

ًَآٍزی ،هعوَالً ثب ییر اییدُ آغیبش هییؾیَد کیِ غبدجیبً

ًیص اش زٍؼ " ایٌتس ثسًد " اغیتفبدُ هییؾیَد .ایٌتیس ثسًید

ؾبهل ًَعی زاُ حل فٌی ثسای ًیبش خبزی یب آتی ؾیسکت

یکی اش زٍؼّب دز ازشیبثی ازشؼ ثسًدّب اش ًظس تسکیجیی

اغت .پع اش پیؿٌْبد ایدُ ،هسحلِ خػتدَی هٌیبثع لیساز

اغت .علیزغن گػتسدگی اغتفبدُ اش اییي زٍیکیسد ٍ ثیِ

دازد تب ایي ایدُ ثِ تحمك ثپیًَددّ .س ایدُ ثػتِ ثیِ هییصاى

ٍیطُ هحجَثیت زتجِثٌیدی ایٌتیس ثسًید ،ثیِ ددییل هحسهبًیِ

پیییدگی آى ،هوکي اغت ثسای ؾکَفب ؾیدى چٌید زٍش
تب چٌد غبل تالؼ ٍ کیبز ًییبش داؾیتِ ثبؾید .اییي هسحلیِ
ؾکَفبیی اییدُ زا «تَغیعِ هحكیَل» هییًبهٌید .پیع اش

1- Financial based method
2- customer based Brand Equity
3- composite method
4- Brand Asset Valuator

تَغعِ هحكَل خدید ،ثبید آى زا تَدید ٍ ثِ ثبشاز عسضِ
کسد (داٍزپٌبُ.) 1387،

ثسزغی تبثیس عولکسد ثبشازیبثی ثس عولکسد هبدی ثبًر پبزغیبى111 /

ضوي ازا ِ هددی ثیسای اًیداشُگییسی ازشؼ ٍییطُ ثسًید،
دزیبفتٌد ثیي ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍ ّصیٌیِّیبی ثبشازییبثی اش
پيشينه تحقيق:
عصیصی ٍ ّوکبزاى ( )1390دز پطٍّؿی ثیب عٌیَاى "

یر غَ ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍ ثبشدُّیبی هیبدی اش طیسف
دیگس زاثطِ هػتمین ٍخَد دازد.

ثسزغی عَاهل تعییي کٌٌدُ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ثیب زٍیکیسد

خبکَال ٍ ّوکیبزاى ( )2006دز پطٍّؿیی ثیب عٌیَاى

هییبدی دز ؾییسکتّییبی پریسفتییِ ؾییدُ دز ثییَزظ اٍزاق

"ًییَآٍزی ،گسایؿییبت اغییتساتطیر ٍ عولکییسد ثییبشاز

ثْییبداز تْییساى" ،ثییب زٍیکییسد هییبدی (ؾییسکتهحییَز) ثییِ

ؾسکتّبی ازا ِ دٌّدُ خیدهبت" ،ثیب ازا یِ ییر هیدل

ؾٌبغبیی ٍ ثِ کبزگیسی دادُّبی ٍالعی ازشؼ ٍیطُ ثسًد

هفَْهی هجتٌی ثیس هفسٍضیبت زٍیکسدّیبی اغیتساتطیر

ٍ عَاهل هؤثس ثس آى دز ؾسکتّبی ثَزظ اٍزاق ثْبداز

ٍاکس ٍ زاکست ،ثِ ثسزغی زاثطِ ثیي ًَآٍزی ٍ عولکسد

پسداختٌیید .ایؿییبى ثییب ثییِ کییبزگیسی ادگییَی پبًییل دیتییبی

ثبشازیییبثی پسداخییتً .تییبیح ایییي پییطٍّؽ کییِ اش 1413

هتَاشى ؾبهل  393هؿبّدُ اش  48ؾسکت طی ییر دٍزُ

ؾییسکت ازا ییِ دٌّییدُ خییدهبت دز 11کؿییَز ثییِ دغییت

9غبدِ ( ،)1388-1380دزیبفتٌد ؾیدت تجلیغیبت (0.246

آهییدًُ ،ؿییبى هیییدّیید ثیییي لبثلیییت ًییَآٍزی ؾییسکت ٍ

; ،)t;2.52 ;βعوس ؾسکت ( ٍ )t=2.24;β=0.0209عوس
ثسًید ( )t= 3.326 ;β;0.045ثیس ازشؼ ٍییطُ ثسًید تی ثیس

عولکسد ثبشازییبثی زاثطیِی هػیتمین ٍ هعٌیبدازی ٍخیَد
دازد (هٌجع:داٍزپٌبُ.)1387،

هثجت دازًید .هحویدی( )1387دز پطٍّؿیی ثیب عٌیَاى "

یبًکی ٍ ّوکیبزاى (  ) 2005دز پطٍّؿیی ثیب عٌیَاى

ثسزغی زاثطِ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ثیس عولکیسد ثبًیرّیب دز

"پیؽًیبشّبی کیفیت خدهبت ٍ کیفیت هحكَل ٍ تبثیس

خكَـ فسٍؼ کبزتّبی ادکتسًٍیکی " ،کیِ دز هییبى

آىّب ثس اؾتْبز ثبًر :هطبدعِ دز ثبًیرّیبی چییي " ،ثیِ

ثبًرّبی دٍدتی ٍ خكَقی اییساى اًدیبم داد ،دزیبفیت

ازا ییِ هییددی اش ازتجییبب ثیییي کیفیییت خییدهبت ثبًییر ٍ

ازتجبب هثجت ،ثبال ٍ هعٌبدازی دز ثیي ازشؼ ٍیطُ ثسًید ٍ

ؾْست ٍ ثسًد ثبًر پسداختٌد .ثساغبظ یبفتِّیبی آًیبى،

عولکسد غبشهبى ( فسٍؼ ) ٍخَد دازد .یعٌی ثبًرّیبیی

اثعبد پٌحگبًِ کیفیت خدهبت ،تبثیس هػتمیوی ثس ؾیْست

کِ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ثبالتسی دز ذّي هؿیتسیبى دازًید،دز

ٍ ازشؼ ثسًد ثبًر دازدّ .ویٌیي ؾْست ٍ ثسًد ثبًیر،

فسٍؼ کبزتّبی ادکتسًٍیکی ثبًکی ًیص هَفكتیس ثَدًید

ًمؽ هْوی دز تعییي زفتیبزّیبی خسیید ٍ خسیید هدیدد

ٍ ایي هَخیت تیساکٌؽ ثیؿیتس ٍ گیسدؼ هیبدی ثیؿیتس اش

(ٍ ٍ )Repurchaseفییبدازی ٍ زضییبیت هؿییتسیبى ایفییب

طسیك عولیبت اًدبم ؾدُ تَغط کبزتّبی ادکتسًٍیکی

هیکٌد (هٌجع:چْلهسدیبى.)1389 ،

آى ثبًر ؾدُ اغت.
آهجلییس ٍ ّوکییبزاى( )2004دز پطٍّؿییی ثییب عٌییَاى
"کویییغییبشی ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید ثییِ عٌییَاى یییر هعیییبز

هَزگیییبى ٍ زگیییَ ( ،)2009پطٍّؿیییی دز ثیییَزظ
آهسیکیب اًدیبم داد .دز ایییي تحمییك دادُّیب اش دٍ پبیگییبُ
َّزش ٍ کبهپیَغت اغت ساج ؾد .دز ایي همیبل اؾیبزُای

اثسث ؿیی ثبشازییبثی" ،ثییِ تؿیسیب اثعییبد ثیبدمَُ عولکییسد

ثِ حدن ًوًَِ ٍ تعیداد هؿیبّدات ًؿیدُ اغیت .دز اییي

ثبشازیبثی ٍ تَضیب تفبٍتّبی ثیي اثسث ؿی ثبشازییبثی ٍ

تحمیك ،اثس غِ طجمِ اقیلی اش هتغیسّیبی هػیتمل ؾیبهل:

کییبزآیی ثبشازیییبثی پسداختییِ ٍ ثسخٌجییِّییبی اثسث ؿییی

عولکسد ثبشازییبثی (ؾیدت تجلیغیبت ،غیْن ًػیجی ثیبشاز،

ثبشازیییبثی توسکییص کییسدُ اغییت .دز ایییي پییطٍّؽ آىّییب

ّصیٌییِّییبی فییسٍؼ ،عوییَهی ٍ ادازی) ،عولکییسد هییبدی
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(خسیبًییبت ًمییدی ٍ تغییسپییریسی خسیبًییبت ًمییدی )ٍ ،

عولکسد ثبشازیبثی ٌّدبزی ،یر چبزچَة ذٌّی خیبهع

زاّجسد پستفَی ثسًید (تعیداد ثسًیدّب ،تعیداد ث یؽّیبی

زا ایدبد هیکٌد کِ هٌطجك ثب زٍیکسد اثسث ؿیی غیبشهبًی

ثیبشاز ،زلبثییت دزٍى پستفییَیی) ثییس ازشؼ ثسًیید ٍ ثسخییی

اغت .ثب هؿبّدُ چگًَگی کبزکسد فسآیٌدّبی عولکیسد

هتغیسّبی دیگس ثسزغی ؾدًدً .تیبیح ث یؽ زگسغییًَی

ثبشازیبثی ،دزهییبثین آىّب ًػجتبً ایػیتب ّػیتٌد (اؾیٌبیدز،

ازشؼ ثسًد ًؿبى داد کیِ اش ثییي ؾیبخفّیبی عولکیسد

.)2009غیػییتن شهیٌییِای ازشیییبثی عولکییسد ثبشازیییبثی،

ثبشازیییبثی ،غییْن ثییبشاز ( ٍ ،)β ; 0.185فییبدازی هؿییتسی

ازشیبثی غبشهبى ٍ ؾسکت ّوساُ ثب همتضییبت آى اغیت.

(ّ ٍ ،)β ; 0.267صیٌییِّییبی عوییَهی ادازی ٍ فییسٍؼ

دز حمیمت ،غیػتن شهیٌِای ،کبزثسد غیػتن ٌّدیبزی دز

( )β ;1.45اثییس هثجییت ٍ هعٌییبدازی دازًیید .اهییب ؾییدت

هَزد یر ؾسکت خبـ اغت(.هَزگبى.) 2002 ،

تجلیغبت هؤثس تؿ یف دادُ ًؿد (.) β ; -0.043
آًدزغییَى ٍ ّوکییبزاى (  ) 2004ثییِ ثسزغییی تیی ثیس
اهتیبشی کِ ؾسکت دز ؾبخف زضبیت هؿتسی آهسیکیب

دز اییي پییطٍّؽ ثیب تَخییِ ثیِ ثسزغیییّیبی قییَزت
گسفتِ ادگَی شهیٌِ ای ثِ عٌَاى ادگَی اقلی طساحیی ٍ
آشهَى هدل هَزد اغتفبدُ لساز گسفتِ اغت.

کػییت کییسد ،ؾییدت تجلیغییبت ،توسکییص ٍ اثییس هػییتمین ٍ

اغتفبدُ اش شًدیسُ علی ثِ خبی اًیداشُگییسی هػیتمل

تعدیلگس توسکیص ثیس ؾیبخف کییَی تیَثیي پسداختٌید.

هٌدس ثِ کبزایی ثیؿتس خَاّد ؾید .ثیب ثیِ کیبزگیسی اییي

دادُّییبی ؾییبخف زضییبیت هؿییتسی آهسیکییبیی طییی

ًییَپ هییدلّییب ،اغییتساتطیّییب ٍ تبکتیییرّییبی ثبشازیییبثی

غییبلّییبی  1994تییب  1997کییِ اش غییَی هسکییص هلییی

هییتَاًٌید هػیتمیوبً ثساغییبظ تبثیسگیرازی ثیس زٍی کییل

تحمیمبت کیفیت هػتمس دز داًؿگبُ هیؿیگبى گیسدآٍزی

دزآهد غبدیبًِ ؾسکت ٍ غیَدآٍزتسیي غلػیلِ الیداهبت

هیؾَد ثِ دغت آهدً .تبیح تحمیمبت فَق ًؿبى داد کیِ

اًت بة ؾدُ ٍ ًییص ثیس زٍی هتغیسّیبی هییبًدی ازشییبثی

ؾییدت تجلیغییبت ،غییْن ًػییجی ثییبشاز ٍ اهتیییبش حبقییل اش

ؾًَد تب حدی کِ هتغیسّبی هییبًدی ثیِ عٌیَاى ؾیبخف

ؾبخف آهسیکبیی زضبیت هؿیتسی ثیس ؾیبخف کییَی

اقلی عولکسد هبدی دز هدل عول هیکٌٌد ٍ هیتیَاى ثیب

تَثیي اثس هثجت ٍ هعٌبدازی دازًد .اثس هػتمین توسکیص ثیس

کور اییي هتغیسّیبی هییبًدی ثیِ کٌتیسل ٍ ًظیبزت ثیس

ؾبخف کیَی تَثیي ت یید ًؿد ،اهیب اثیس تعیدیلگس هثجیت

اغتساتطیّبی ؾسکت پسداخت ٍ لجل اش ایٌکِ هؿکالتی

آى ثس ازتجبب ثیي ؾبخف زضبیت هؿیتسی آهسیکیبیی ٍ

دز ًتبیح هبدی هؿبّدُ ؾیَد ،الیداهبت اقیالحی الشم زا

کیَی تَثیي ت یید ؾد (هحودی.)1387 ،

ثسای ثْجَد عولکسد هبدی اًدبم داد (غدی.)2007 ،
ثب تَخِ ثیِ آًییِ ثییبى ؾید دز قیَزت عیدم ٍخیَد

فرضيات و مدل تحقيق:

ؾبخف عولکیسد هیبدی ،هییصاى عولکیسد اقیلی غیبشهبى زا

ادگَّییبی ازشیییبثی عولکییسد ثبشازیییبثی ثییِ دٍ دغییتِ

هیتَاى ثب ازشؼ ٍیطُ ثسًد غیٌدید .اش اییي زٍ ،ازشؼ ٍییطُ

شهیٌییِای ٍ ٌّدییبزی تمػییین هیییؾییًَد .دز ادگَّییبی

ثسًد هیتَاًد ثِ عٌَاى یر هتغیس هیبًدی دز ایي هدل هیَزد

ٌّدبزی ثیِ زاثطیِ ثییي هتغیسّیبی ایدبدکٌٌیدُ عولکیسد

ثسزغی لساز گیسدّ .ویٌیي هتغیسّبی ؾٌبغبیی ؾیدُ تَغیط

تَخِ هییؾیَد .دز حیبدی کیِ دز ادگَّیبی شهیٌیِای ثیِ

آهجلس ًییص ثیِ عٌیَاى هتغیسّیبی اغبغیی دز اییي هیدل هیَزد

التضب بت ه تلع هیؤثس ثیس ازشییبثی عولکیسد ثبشازییبثی

ثسزغی لساز هیگیسًد .ثٌیبثسایي هیدل شییس دز اییي پیطٍّؽ

تَخییِ هیییؾییَد (ؾیییسخدایی .)1388 ،غیػییتن ازشیییبثی

اغتفبدُ هیگسدد:
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شکل  :1مدل نظری تحقيق

فسضیبت پطٍّؽ ًیص ثِ ؾس شیس ّػتٌد:

زٍؼّبی تدصیِ ٍتحلییل اطیالق هیی ؾیَد کیِ ٍیطگیی

 -ثیییي غییٌدِ غیسهییبدی " غییْن ثییبشاز " عولکییسد

اقلی آىّب ،تدصیِ ٍتحلیل ّوصهیبى چٌید هتغییس هػیتمل

ثبشازیییبثی ٍ "ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید" ثبًییر زاثطییِ هعٌییبداز

ٍچٌد هتغییس ٍاثػیتِ اغیت .تدصییِ ٍتحلییل غیبختبزّبی

ٍخَد دازد.

کَازیییبًع یییب هییدلغییبشی علییی یییب هییدل هعییبدالت

 ثیي غٌدِ غیسهبدی " ًَآٍزی" عولکیسد ثبشازییبثیٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًر زاثطِ هعٌبداز ٍخَد دازد.

غبختبزی ،یکی اش اقلیتسیي زٍؼّبی تدصیِ ٍتحلییل
غییبختبزّبی دادُای پیییییدُ اغییت ٍ ثییِ هعٌییی تدصیییِ

 -ثیي غٌدِ غیسهیبدی " زضیبیت هؿیتسی "عولکیسد

ٍتحلیل هتغیسّیبی ه تلفیی اغیت کیِ دز ییر غیبختبز

ثبشازیییبثی ٍ " ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید" ثبًییر زاثطییِ هعٌییبداز

هجتٌی ثس تئَزی ،ت ثیسات ّوصهبى هتغیسّیب زا ثیسّن ًؿیبى

ٍخَد دازد.

هیدّد.

 ثیي غٌدِ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد"عولکیسد ثبشازییبثی ٍ"عولکسد هبدی " ثبًر زاثطِ هعٌبداز ٍخَد دازد.
تجسیه و تحليل دادهها
دز ایییي پییطٍّؽ ،اثتییدا دادُّییبی هتغیسّییبی تحمیییك
هسثَب ثِ عولکسد ثبشازییبثی ٍ هیبدی ثبًیر پبزغییبى دز
طی غبلّب 90-85خوعآٍزی ٍ غپع ثب تَخیِ ثیِ هیدل
پیؿییٌْبدی دز تدصیییِ ٍ تحلیییل دادُّییب ٍ ًتییبیح اش زٍؼ
هعبدالت غبختبزی ٍ ًسمافصاز دیصزل اغتفبدُ ؾد.
یکی اش زٍؼّبی تدصیٍِتحلیل دز تحمیمیبت علیَم
زفتبزی ٍ اختوبعی ،تدصییِ ٍتحلییل چٌید هتغییسُ اغیت،
شیسا هبّییت اییيگًَیِ هَضیَعبت چٌید هتغییسُ ثیَدُ ٍ
ًویتَاى آىّب زا ثب ؾیَُ دٍ هتغیسی (کِ ّس ثبز تٌْب یر
هتغیس هػتمل ثب یر هتغیس ٍاثػتِ دز ًظس گسفتِ هیؾیَد)
حییل ًوییَد .تدصیییٍِتحلیییل چٌیید هتغیییسُ ثییِ یییرغییسی

ثسای ثسزغی هٌبغت ثَدى هیدل اًیداشُگییسی ،ثبیید
هعیبزّبی هٌبغت ثَدى ثساشؼ هدل هیَزد ثسزغیی لیساز
گیییسد .چٌییبىچییِ همییداز P-VALUEاش زیػییر αیییب
هعٌبدازی کِ دز اییي پیطٍّؽ0.1اًت یبة ؾیدُ (غیطب
اطویٌبى)%90کوتس یب هػبٍی ثبؾد ثِ ایي هعٌیب اغیت کیِ
دادُّبی هب هدل زا تبیید ًویکٌٌد ٍ ثِ عکیع اگیس اییي
همداز اش αثصزگتس ثبؾد ،ثِ اییي هعٌیب اغیت کیِ دادُّیب،
هدل زا تبیید کسدُ ٍ کلیت هدل هَزد تبیید اغت.
ثب تَخِ ثِ ایي کِ همیداز P-VALUEهحبغیجِ ؾیدُ
دز ایییي پییطٍّؽ 0.14ثییَدُ ٍ اش 0.1;αثصزگتییس اغییت،
ثٌبثسایي دادُّب هدل زا تبیید کیسدُ ٍ کلییت هیدل هیَزد
تبیید اغت .ثٌبثسایي ًؿبًگسّب اش دلیت الشم ثیسای اًیداشُ
گیسی غبشُّبی تحمیك ثسخَزداز اغت .ثِ دیگیس غی ي
ًتبیح حبقلِ ًؿبى هیدّد ًؿیبًگسّیبی اًت یبثی هحمیك
ثسای اًداشُ گییسی اییي هفْیَم ّیس ییر دازای اّوییت
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ثییَدُ ٍ ث ییؽ هْوییی اش ایییي عبهییل زا اًییداشُ گیییسی

اغت کِ غبشُّبی تحمیك ثِ خیَثی اًیداشُ گییسی ؾیدُ

هیکٌٌدٍ .خَد ت یید دز هدل اًداشُ گییسی ثیِ اییي هعٌیب

اغت.

جدول :1مقادیرtوP-Value
هػیس

همداز t

P-Value

غْن ثبشاز زٍی ازشؼ ٍیطُ ثسًد

1774

0714

ًَآٍزی زٍی ازشؼ ٍیطُ ثسًد

-1.90

0714

زضبیت هؿتسی زٍی ازشؼ ٍیطُ ثسًد

-1.04

0714

ازشؼ ٍیطُ ثسًد زٍی عولکسد هبدی

0775

0714

خسٍخی ًسمافصاز دیصزل ثسای دادُّبی ایي پطٍّؽ ،ثِ لساز شیس اغت:

ادع
Covariance Matrix
BV EPS SatisfacInnov MS2
-------- -------- -------- -------- -------BV 0.00
EPS 0.03 7096.06
Satisfac 0.00 6.39 0.02
Innov 0.00 0.20 0.00 0.00
MS2 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
BV = - 0.021*Satisfac - 0.11*Creat1 + 0.82*MS2, Errorvar.= 0.00010, R² = 0.19

ة
شکل :2الف) مقادیر  tبرای بررسي معني داری بارهای عاملي مدل اندازه گيری متغيرها ب) خروجي نرم افسار
R² = 0.19

R² = 0.44

Structural Equations
-.11*innov
+ 0.82*MS2,
Errorvar.=0.00010
)(0.021) (0.060) (0.47
)(0.00
-1.04 -1.90 1.74
3.16
501.45*Satisfac
-5605.41*MS2
Errorvar.=3960.22
)(1265.56) (126.29) (2739.40) (1252.33
0.75 3.97
-2.05 3.16

0.021*Satisfac

=BV

952.23*BV

= EPS
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آشهییَى فسضیییِ  :3ثیییي غییٌدِ غیسهییبدی " زضییبیت

آزمون فرضيات
آشهًَفسضیِ  :1ثییي غیٌدِ غیسهیبدی" غیْن ثیبشاز "
عولکسد ثبشازیبثی ٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًیر زاثطیِای

هؿتسی "عولکسد ثبشازیبثی ٍ " ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًیر
زاثطِای هعٌبداز ٍخَد دازد.

هعٌبداز ٍخیَددازد .ثیب تَخیِ ثیِ ثیسآٍزد ٍ 0.82خطیبی

ثییب تَخییِ ثییِ ثییسآٍزد ٍ -0.021خطییبی اغییتبًدازد

اغتبًدازد  ،0.47آهبزُ آشهیَى  1.74ثیِ دغیت هییآیید.

 ،0.021آهبزُ آشهیَى  - 1.04ثیِ دغیت هییآیید .طجیك

طجك لبعیدُ خطیبی دُ دزقید دز زد فیسل قیفس ثیسای

لبعدُ خطبی دُ دزقد دز زد فسل قیفس ثیسای همیبدیس

همبدیس ثبالی  1.64دز ّس پبزاهتس هدل ،زاثطیِ ثییي هتغییس

ثبالی  1.64یب کوتس اش  - 1.64دز ّس پبزاهتس هدل زاثطِ-

غْن ثبشاز ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد تبیید ؾد .ثِ عجبزت دیگس،

ای ثیي زضبیت هؿتسی ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍخَد ًیدازد.

افصایؽ غْن ثبشاز ،تیبثیس هثجیت ٍ هعٌیبدازی زٍی ازشؼ

ثِ عجیبزت دیگیس افیصایؽ ییب کیبّؽ زضیبیت هؿیتسی،

ٍیطُ ثسًد ثبًر دازد.

ثبعث افصایؽ یب کبّؽ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ًویؾَد.

آشهییَى فسضیییِ  :2ثیییي غییٌدِ غیسهییبدی" ًییَآٍزی"

آشهییَى فسضیییِ  :4ثیییي غییٌدِ "ازشؼ ٍیییطُ ثسًیید

عولکسد ثبشازیبثی ٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًیر زاثطیِای

"عولکسد ثبشازیبثی ٍ "عولکسد هیبدی" ثبًیر زاثطیِای

هعٌبداز ٍخَد دازد ؟ ثب تَخِ ثِ ثیسآٍزد ٍ -0.11خطیبی

هعٌبداز ٍخَد دازد .ثب تَخِ ثِ ثیسآٍزد ٍ 952.23خطیبی

اغتبًدازد  ،0.060آهبزُ آشهَى  - 1.90ثِ دغت هیآید.

اغییتبًدازد  ،1265.56آهییبزُ آشهییَى  0.75ثییِ دغیییت

طجك لبعیدُ خطیبی دُ دزقید دز زد فیسل قیفس ثیسای

هیآید .طجك لبعدُ خطبی دُ دزقد دز زد فیسل قیفس

همییبدیس ثییبالی  1.64یییب کوتییس اش  - 1.64دز ّییس پییبزاهتس

ثسای همبدیس ثبالی  1.64یب کوتس اش  - 1.64دز ّس پبزاهتس

هییدل ،زا ثطییِ هٌفییی ٍ هعٌییبدازی ثیییي ًییَآٍزی ٍ ازشؼ

هدل ٍخَد زاثطِ ثیي ازشؼ ٍیطُ ثسًید ٍ عولکیسد هیبدی

ٍیطُ ثسًد ٍخَد دازد .ثِ عجبزت دیگس افیصایؽ ًیَآٍزی

تبیید ًؿد.

ثبعث کبّؽ هتغیس ازشؼ ٍیطُ ثسًد هیؾَد.
جدول  :2نتایج آزمون فرضيات پصوهش
فسضیبت پطٍّؽ

ًتیدِ آشهَى

فسضیِ :1ثیي غٌدِ هتغیس هبدی " غْن ثبشاز " عولکسد ثبشازیبثی ٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًر زاثطِای هعٌبداز ٍخَد دازد.

زاثطِ هثجت ٍ هعٌبداز

فسضیِ :2ثیي غٌدِ هتغیس هبدی " ًَآٍزی " عولکسد ثبشازیبثی ٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًر زاثطِای هعٌبداز ٍخَد دازد.

هٌفی ٍ هعٌبداز

فسضیِ :3ثیي غٌدِ هتغیس هبدی " زضبیت هؿتسی " عولکسد ثبشازیبثی ٍ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد" ثبًر زاثطِای هعٌبداز ٍخَد دازد.

عدم ٍخَد زاثطِ

فسضیِ :4ثیي غٌدِ "ازشؼ ٍیطُ ثسًد"عولکسد ثبشازیبثی ٍ "عولکسد هبدی" ثبًر زاثطِای هعٌبداز ٍخَد دازد.

عدم ٍخَد زاثطِ

بحث و نتيجه گيری

ٍزٍد ثِ ثبشازّبی خدید هبًٌد هؿتسیبى غبشهبًی ٍ خرة

دز پطٍّؽ حبضس دز ثبًر پبزغیبى ثب تَخِ ثِ ًتبیح

هؿتسیبى ثستس ّین اشدحیب کیفیی ٍ ّین اش دحیب کویی

هسثَب ثِ فسضیِ اٍل هجٌی ثس تبثیس هثجت هتغیس غْن ثیبشاز

اغت ٍ دز ًتیدِ ثسًد ٍ خبیگبُ خَد دز خبهعِ ٍ تكیَیس

ثس ازشؼ ٍیطُ ثسًد ،ایي طَز ثِ ًظس هیزغد کِ ثبتَغیعِ

ذٌّی اشخَد زا دز ذّي هؿیتسیبى ثْجیَدٍ ازتمیب دّدکیِ

ثیؿتس ؾعت ٍ غبیس فعبدیتّبی عولکسد ثبشازیبثی ،ثبًر

ایي اهس دز آشهَى فسضیِ ً ػت هؿَْد اغت .دز هیَزد

تَاًػتِ هؿتسیبى ثیؿیتسی زاخیرة کٌید ٍ اییي ثیِ ددییل

ایي فسضیِ ذکس ایي ًکتِ ضیسٍزی اغیت کیِ دز تحمییك
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هؿبثْی کیِ تَغیط هَزگیبى ٍ زگیَ دز غیبل  2009دز

ثْجَد ثسًد ًجَدُ ٍ ثِ تبثیس ایي خدهبت زٍی ثسًید تَخیِ

ثَزظ اٍزاق ثْبداز آهسیکب اًدبم گسفت زاثطِ ثیي غیْن

کبفی ًؿدُ اغت .ثب تَخِ ثِ ًتبیح هسثَب ثِ فسضیِ غیَم

ثبشاز ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد تبیید ؾدُ اغت .ثٌبثسایي پیؿٌْبد

هجٌی ثس عدم ٍخَد زاثطِ ثییي زضیبیت هؿیتسی ٍ ازشؼ

هیگسدد ثبًر ضوي حفظ الداهبت فعلی کِ ثِ افصایؽ

ٍیطُ ثسًد ،پیؿٌْبد هیگسدد ثبًر دز زضیبیت غٌدؿیی

غْن ثبشاز آى هٌدس ؾدُ ،دز خْت افیصایؽ غیْن ثیبشاز

هؿتسیبى خَد ،اش زٍؼّب ٍ ادگَّبی اغیتبًدازد غیٌدؽ

خَد ثیب الیداهبتی هبًٌید تَغیعِ ثیؿیتس ؾعت،گػیتسؼ ٍ

زضبیت هؿتسی هبًٌد ادگیَی غیٌدؽ زضیبیت هؿیتسی

ثْجَد خیدهبت ثبًکیدازی غیسحضیَزی ٍ ادکتسًٍیکیی،

ازٍپب ٍ یب ادگَی غٌدؽ زضبیت هؿتسی غَ د اغیتفبدُ

ٍزٍد ثِ ثبشازّبی خدید ،شهیٌِ خیرة هؿیتسیبى ثیؿیتس ٍ

کٌد.دالیل شیس دز عدم ٍخَد زاثطِ ثیي زضبیت هؿتسی

حفظ ٍ ًگْداؾیت هؿیتسیبى فعلیی ٍ دز ًتیدیِ ثْجیَد ٍ

ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد هَثسًد:

ازتمبی ازشؼ ٍیطُ ثسًد خَد زا فساّن آٍزد .ثب تَخِ ثیِ

 -1ثسخی اش پبزاهتسّبی غٌدؽ زضبیت هؿتسی ثیِ

ًتبیح هسثَب ثِ فسضیِ دٍم هجٌی ثیس ٍخیَد زاثطیِ هٌفیی

خَثی اًت بة ًؿدُ اًد .ثِ ثیبى دیگس ،ث ؽ عودُ ای اش

ثیي ًَآٍزی ٍ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ،ثبًر ثبید دز تحمیمبت

پبزاهتسّبیی کیِ دز غیٌدؽ زضیبیت هؿیتسی ثبًیر اش

ثییبشازً ،یبشغییٌدی ٍ کؿییع ًیبشّییبی ٍالعییی آى خییدی

آىّب اغتفبدُ ؾدُ اغت ،هسثیَب ثیِ عولکیسد ثبشازییبثی

تسثَدُ ،دلت ثیؿتس اعوبل ًوبیدّ .ویٌیي ٍاحد ثبشازیبثی

ًیػت ٍ دز حمیمت ثب زٍیکسد ثبشاز ًیػت.

دز تعبهل ثب غبیس ٍاحدّبی کبزکسدی ثبًر ،خیدهبت ٍ

 -1کیفیییت غییٌدؽ زضییبیت هؿییتسی ٍ ّوگٌییی

هحكَالت کبزثسدیتس کِ ثِ ثْجَد ازشؼ ٍیطُ ثسًد آى

هؿتسیبى ٍ اًت بة آىّب دازای اؾکبالت اغت .ثِ عٌَاى

هٌدس هیؾَد ،ازا ِ ًوبید .ثِ طَز طجیعی ثِ ًظس هیزغید

هثبل هیتَاى ثسای هؿبّدُ ثْتس ٍ ٍالعیتس ًتبیح ،ثِ خبی

ًَآٍزی ،ثبید تبثیس هثجتیی زٍی ازشؼ ٍییطُ ثسًید داؾیتِ

تغییس هداٍم هؿتسیبى ّدف دز غٌدؽ زضبیت آىّب ،اش

ثبؾیید ،اهییب ثییب هٌفییی ثییَدى ایییي تییبثیس هطییبثك یبفتییِّییبی

پبًل هؿتسیبى اغتفبدُ کسد.

پطٍّؽ ،ثِ اذعبى کبزؾٌبغبى ٍ هیدیساى ثبًیر ثبیید دز

دز هَزد فسضیِ چْبزم ثب تَخِ ثِ زاثطِ غیْن ثیبشاز،

کیفیت خدهبت ًَآٍزاًِ تددیدًظس گیسدد .دالییل شییس

ًَآٍزی ٍ زضبیت هؿتسی ثب ازشؼ ٍیطُ ثسًد کِ پیؿیتس

ًیص دز ایي هْن تبثیسگرازًد:

هطبثك چبزچَة ًظسی ثِ آى اؾبزُ ؾد ،ثِ طیَز طجیعیی

 -1هحكییَالت خدییید هجتٌییی ثسًییَآٍزی ّوػییَ ثییب

عدم زاثطِ ازشؼ ٍیطُ ثسًد ٍ عولکیسد هیبدی ثبًیر ًییص

ًیبشّبی ٍالعی ثبشاز ًجَدُ ٍ تحمیمیبت ثیبشاز ثبًیر دز اییي

اتفبق هیافتد کِ دالیل آى زا دز تحلیل ًتبیح لجلیی ثبیید

شهیٌِ هَفك ،قحیب ٍ هَثس ًجَدُ اغت.

خػییتدَ کییسد .ثییِ طییَز کلییی اش آشهییَى فسضیییبت ایییي

 -2ثبًر دز تجدیل ایي ًیبشّبی کؿع ؾدُ ثِ خدهبت

پطٍّؽ ٍ ّویٌیي هطبدعبت قَزت گسفتِ دز ایي شهیٌِ

ٍ هحكَالت خدید هجتٌی ثسًَآٍزی قیحیب عویل ًکیسدُ

هدوَعیییِ ای اش پیؿیییٌْبدات کیییِ ؾیییبهل پیؿیییٌْبدات

اغت.

کبزثسدی ٍ ّویٌیي پیؿٌْبد ثسای تحمیمیبت آتیی اغیت

هطییبثك یبفتییِّییبی ایییي پییطٍّؽ هؿیی ف گسدییید

دز اداهِ ازا ِ هیگسدد .ؾبیبى ذکس اغت کِ پیؿیٌْبدات

خیدهبت ٍ هحكیَالت خدیید هجتٌیی ثسًیَآٍزی ثبًیر

ازا ییِ ؾییدُ فساتییس اش ًتییبیح آشهییَى فسضیییبت اغییت ٍ

ثسًدگسا ًیػتٌد .یعٌیی ًگیبُ ،دز خْیت افیصایؽ ازشؼ ٍ

پیؿٌْبدات خبـ ّس فسضیِ دز ًتیدِگیسی ّوبى فسضیِ

ثسزغی تبثیس عولکسد ثبشازیبثی ثس عولکسد هبدی ثبًر پبزغیبى117 /

دز فییَق ازا ییِ ؾییدُ اغییت .پیؿییٌْبدات کییبزثسدی ٍ

ًبهِ کبزؾٌبغیی ازؾید هیدیسیت غیػیتن ٍ ثْیسٍُزی،

پیؿٌْبدات ثسای تحمیمبت آتی عجبزتٌید اش :دزپسغؿیٌبهِ

غبشهبى هدیسیت قٌعتی.

غٌدؽ زضبیت هؿتسی،اطالعبت پبزاهتسّبی هسثَب ثیِ

 -3داٍزپٌییبُ.فسیجسش" ،1387،.هویییصی ًییَآٍزی دز ثٌگییبُ

ثبشازیبثی خداگبًِ غٌدیدُ ؾَدتب اهکبى ثسزغی آًْیب دز

التكیبدی دز ؾییسکت تیبم ایییساى خیَدزٍ "،پبیییبىًبهییِ

عولکسد ثبشاز یبثی هیػسگسدد.

کبزؾٌبغی ازؾد هدیسیت اخساییی ،غیبشهبى هیدیسیت

 -1حتیییی االهکیییبى ثیییِ خیییبی غیییٌدؽ پساکٌیییدُ

قٌعتی.

اشهؿییتسیبى ،اشپبًییل هؿییتسیبى ثییسای ازشیییبثی تغییییسات

 -4دیَاًیییییدزی.علی ،حمیمی.هحود،ادْیبزی.اؾیییییکبى،.

زضییبیت آًْییب اغییتفبدُ ًوبییید .ایییي پییطٍّؽ دز ثبًییر

"،1388ثْجَد ازشؼ ٍیطُ ثسًد هجتٌی ثس هؿتسی تَغیط

پبزغیبًبى خبم گسفت .پیؿیٌْبد هییگیسدد پیطٍّؽّیبی

ایدبد تكَز اش هصیتّبی کبزکسدی ٍ غیس کیبزکسدی

هؿبثِ دز غیبیس ثبًیرّیبی کؿیَز (دٍدتیی ٍغیسدٍدتیی)

ثبًر هلت" ،فكلٌبهِ چؿناًیداش هیدیسیت.ؾیوبزُ،30

اًدبم ؾَد.

قف.48-29

 -1پیؿٌْبد هیگسدد پع اش آًدب م پیطٍّؽ ّیبی

 -5ؾییییسخدایی .هییییثن ،خیییداداد حػیٌی.غیییید حویییید،

هؿبثِ دزغبیسثبًرّب،خوع ثٌدی کلی دزاییي قیٌعت

احوییدی.پسٍیص" ،.1388 ،.طساحییی ادگییَی غییسآهدی

اًدبم پریسد.

ثبشازیییبثی دز قییٌبیع تَدیییدی ثییب زٍیکییسد کیفییی "،

 -2پیؿییٌْبد هیییگییسدد اش ؾییبخفّییبی دیگسًیصکییِ

فكلٌبهِ چؿناًداش هدیسیت.ؾوبزُ ،31قف.62-43

هسثَب ثِ هتغیسّبی ایي پیطٍّؽ ّػیتٌدخْت آشهیَدى

 -6عصیصی.ؾییْسیبز ،دزٍیؿییی ،شّییساً ،وبهیییبى ،فسؾییید،.

فسضیییبت اغییتفبدُ گییسدد هبًٌیید ًییس ثییبشدُ غییسهبیِ

"،1390ثسزغی عَاهل تعیییيکٌٌیدُ ازشؼ ٍییطُ ثسًید

گرازی(ٍ)ROIلیوت غیْبم ثیسای عولکسدهیبدی ،حدین

ثییب زٍیکییسد هییبدی دز ؾییسکتّییبی پریسفتییِ ؾییدُ دز

فییسٍؼ (غییپسدُ) هحكییَالت ًَآٍزاًییِ ثییِ کییل حدیین

ثییَزظ اٍزاق ثْییبداز تْییساى" ،فكییلٌبهِ چؿییناًییداش

غییپسدُّییب ًٍیییص هییدل کیییصا دز غییٌدؽ ًییَآٍزی ،هییدل

ثبشزگبًی ،ؾوبزُ 6پیبپی ،39قف.32-9

(ادگَ) ّبی اغتبًدازد غٌدؽ زضبیت هؿتسی هبًٌد هدل
ازٍپب ،آهسیکب ٍ غَ د.
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