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TMBA کیدٌچ: 

ػاصي ٚ زغييشاذ ٔا اوٖٙٛ دس ػلشي لشاس داسيٓ وٝ ٟٕٔسشيٗ ٚيظٌي آٖ ػذْ اعٕيٙاٖ، خيچيذٌي، خٟا٘ي

ٞاي ػاصٔا٘ي ٚ تٝ ٚيظٜ ٔٛفمير ػاصٔا٘ي زحر ايٗ ؿشايظ، زغييش دس فؼاِير. ي اػرفضايٙذٜ زىِٙٛٛطيه

ٞاي خظٚٞـي حفظ ٔضير سلاتسي دس ػاصٔاٖ. ػاصدٞاي ٞضاسٜ ػْٛ سا ضشٚسي ٔيسٞثشي ٚ اداسٜ ػاصٔاٖ

اتر فشد ٚ لاتُ سقٞا تايذ زٛاٖ زِٛيذ ٔحلٛالذ ٚ خذٔاذ خذيذ، ٔٙحلش تٝ ػاصٔاٖ. ٔٙٛط تٝ ٘ٛآٚسي اػر

دس تاصاسٞاي ٔسغيش أشٚصي سا داؿسٝ تاؿٙذ زا  تسٛا٘ٙذ دس تاصاسٞاي خٛيا ٚ خيچيذٜ وٙٛ٘ي خايٍاٞي داؿسٝ 

دس ايٗ خظٚٞؾ تٝ تشسػي ٘ٛآٚسي ٚ ٔذيشير تا ٔـسشي دس .  تاؿٙذ ٚ تشاي خٛد وؼة ٔضير سلاتسي ٕ٘ايٙذ

تيٗ ٘ٛآٚسي ٚ ٔذيشير اسزثاط  ساتغٝتٝ تشسػي زغثيمي واسخا٘ٝ ٞاي ٔٛاد غزايي ؿيشاص ٔي خشداصيٓ ٚ ػدغ 

ٞا اص عشيك اسزثاط تا ٔـسشي لادس ؿٛ٘ذ لاتّير ٘ٛآٚسي سا دس خشداصيٓ تٝ ايٗ أيذ وٝ ؿشور تا ٔـسشي ٔي

 .ػاصٔاٖ خٛد اسزما دٞٙذ

 . ٘ٛآٚسي، ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي، ػٛأُ ٔٛثش تش ٘ٛآٚسي  :وّيذي اطٌاٖ ٚ

 

 

زٛا٘ٙذ دٚ تشاتش ٞاي تا لاتّير ٘ٛآٚسي تاالزش دس خذٔاذ ٚ ٔحلٛالذ ٔي٘ـاٖ داد وٝ واسخا٘ٝ (1997) 1زذ

 ٞايٌؼسشؽ ٔإثش لاتّير ٘ٛآٚسي تشاي زأٔيٗ خٛاػسٝ. تيـسش اص واسخا٘داذ تذٖٚ ٘ٛآٚسي ػٛد وؼة وٙٙذ

 .ٞاي زِٛيذي اػرتيٙي، أشي ٟٔٓ تشاي واسخا٘ٝتاصاسٞاي سلاتسي غيش لاتُ خيؾ

 . دس ايٗ خظٚٞؾ ٔي خٛاٞيٓ زاثيش ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي سا تش لاتّير ٘ٛآٚسي دس ؿشور ٞا تشسػي وٙيٓ 
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خذيذ ٕٔىٗ  ايٗ ايذٜ. وٙذخذيذ زؼشيف ٔي دايش٠إِؼاسف سفساس ػاصٔا٘ي، ٘ٛآٚسي سا خّك ٚ تٝ واسٌيشي ايذٜ

ٞاي ايذٜ ٕٔىٗ اػر زشوية خذيذي اص ايذٜ. زىِٙٛٛطي يا فشآيٙذ واس تاؿذ اػر ٔشتٛط تٝ ٘ٛآٚسي دس صٔيٙٝ

 . لذيٕي ٚ يا عشحي تاؿذ وٝ ٘ظٓ فؼّي سا صيش ػإاَ تشدٜ، فشَٔٛ يا ديذٌاٜ خذيذي سا اسائٝ دٞذ

يذ ٔحلٛالذ خذيذ زٛػظ فشد، ٌشٜٚ، ػاصٔاٖ تٝ ٚاحذ فاس ٚ ٚػر ٘ٛآٚسي سا ٔؼشفي ٚ واستشد ايذٜ ٚ زَٛ

 .دا٘ٙذ ٔشزثظ خٟر خشح ٚ زؼذيُ ٚ عشاحي تٝ ٘حٛي وٝ تشاي فشد، ٌشٜٚ ٚ ػاصٔاٖ يا خأؼٝ ٔفيذ تاؿذ، ٔي

 .وٙذ ٞاي خالق دس ػاصٔاٖ زؼشيف ٔي٘ٛآٚسي ػاصٔا٘ي سا خيادٜ وشدٖ ٚ اخشاي ٔٛفمير آٔيض ايذٜ 2آٔاتيُ

٘ٛآٚسي سا دس يه ٔفْٟٛ ٚػيغ تٝ ػٙٛاٖ فشآيٙذي تشاي اػسفادٜ اص دا٘ؾ يا اعالػاذ  اكغالح( 1998) 3ٞاِر

دٞذ  ٘يض زٛضيح ٔي (Varking) ٚاسويًٙ. ٔشتٛط تٝ ٔٙظٛس ايداد يا ٔؼشفي چيضٞاي زاصٜ ٚ ٔفيذ تٝ واستشد

ا دس وٝ ٘ٛآٚسي ٞش چيض زدذيذ ٘ظش ؿذٜ اػر وٝ عشاحي ٚ تٝ حميمر دسآٔذٜ تاؿذ ٚ ٔٛلؼير ػاصٔاٖ س

تٝ ػثاسزي ٘ٛآٚسي خّك چيض . ٔماتُ سلثا ٔؼسحىٓ وٙذ ٚ ٘يض يه تشزشي سلاتسي تّٙذٔذذ سا ٔيؼش ػاصد

 .خذيذي اػر وٝ يه ٞذف ٔؼيٗ سا د٘ثاَ ٚ تٝ اخشا سػا٘ذ

اي خذيذ ٘ؼثر تٝ يه ػاصٔاٖ ٚ يا يه تٙاتشايٗ، دس يه زؼشيف وّي ٔي زٛاٖ ٘ٛآٚسي سا تٝ ػٙٛاٖ ٞش ايذٜ

 .(1378خذاداد حؼيٙي، ) ِر ٚ يا دس خٟاٖ زؼشيف وشدكٙؼر ٚ يا يه ْ

ؿٛد أا غاِة ٔحمماٖ ٔؼسمذ٘ذ وٝ دٚ اكغالح  اٌشچٝ ٚاطٜ خاللير تا ٘ٛآٚسي تٝ عٛس ٔسشادف اػسفادٜ ٔي

اي ٞؼسٙذ ٘ظش لشاس ٌيش٘ذ، چشا وٝ داساي ٔؼا٘ي ٚ زؼاسيف خذاٌا٘ٝ ٘ٛآٚسي ٚ خاللير تايذ تٝ عٛس خذا ٔذ

(.  1969ٟٔش، )

٘ذٌاٖ ٚ ٔحمميٗ ػاصٔاٖ ٚ ٔذيشير تا زٛخٝ تٝ ٔىازة فىشي، ديذٌاٜ ٘ظشي ٚ تيٙـي وٝ داس٘ذ إٞير ٘ٛيغ

ؿٙاػاٖ تٝ خاللير وٝ تيـسش يه ٔثالً سٚاٖ. ٚ اِٚٛير ٔسفاٚزي ٘ؼثر تٝ دٚ ٔفْٟٛ خاللير ٚ ٘ٛآٚسي لائّٙذ

-دا٘ٙذ ٚ تشػىغ خأؼٝدٞٙذ ٚ آٖ سا ػاْ ٚ ؿأُ ٘ٛآٚسي ٘يض ٔئفْٟٛ فشدي اػر إٞير تيـسشي ٔي

ؿٙاػاٖ ٚ ٔحمميٗ كٙؼسي تشاي ٘ٛآٚسي وٝ تيـسش يه ٔفْٟٛ ٌشٚٞي ٚ اخسٕاػي اػر إٞير تيـسشي لائُ 
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-تشاي ٔثاَ يىي اص ٘ٛيؼٙذٌاٖ اؿاسٜ ٔي. وٙٙذؿذٜ ٚ آٖ سا ػاْ ٚ خاللير سا يىي اص ٔشاحُ ٘ٛآٚسي زّمي ٔي

خاللير . خشداصددس كٛسزي وٝ ٘ٛآٚسي تٝ واستشد آٖ ٔيٞاي خذيذ زٛخٝ داسد، وٙذ وٝ خاللير تٝ ايداد ايذٜ

اؿاسٜ تٝ آٚسدٖ چيضي خذيذ تٝ ٔشحّٝ ٚخٛد داسد، دس حاِي وٝ ٘ٛآٚسي دالِر تشآٚسدٖ چيضي خذيذ تٝ 

خالق تٝ  آغاص ٞش ٘ٛآٚسي اػر ٚ ٘ٛآٚسي زالؽ تشاي زثذيُ ايذٜ خغ خاللير ٘مغٝ .ٔشحّٝ اػسفادٜ داسد

اػر وٝ ٟ٘ايساً ٔٛخة تٟثٛد خذٔاذ تٝ ٔـسشي، واٞؾ ٞضيٙٝ ٚ يا ايداد دسآٔذٞاي ٔحلٛالذ يا فشآيٙذٞايي 

ٔاٞير خاللير يا ( 1990، 5ٚ ػشٚٚ 4سص٘فّذ)چٙيٗ  ٞٓ .(1969ديٛيغ، ) ؿٛد خذيذ تشاي يه ػاصٔاٖ ٔي

 :اخسشاع سا اص ٘ٛآٚسي تٝ ٚػيّٝ ٔؼادِٝ صيش زفىيه وشد٘ذ

 ٚآٚسيٖ; زلٛس يا ٔفْٟٛ + اخسشاع + تشداسي تٟشٜ

ٔثالً فشد، لؼٕر، ػاصٔاٖ يا )اي اؿاسٜ داسد وٝ ٕٔىٗ اػر تا زٛخٝ تٝ يه چاسچٛب ٔشخغ زلٛس تٝ ايذٜ

خذيذي وٝ تٝ ٚالؼير زثذيُ ؿذٜ اؿاسٜ داسد ٚ  اخسشاع تٝ ٞش ٘ٛع ايذٜ. خذيذ تاؿذ (ٔدٕٛػٝ دا٘ؾ ٔٛخٛد

تشداسي ٕٞٝ اص  اخسشاع ٚ تٟشٜ تٙاتشايٗ زلٛس، دٞذ ٚتشداسي حذاوثش اػسفادٜ اص يه اخسشاع سا ٘ـاٖ ٔيتٟشٜ ٚاطٜ

 .تاؿٙذاخشاء ٘ٛآٚسي ٔي

  اىميت و نقش نوآوري

ٚسي سا  ؿٛد، تٟشٜتاػث افضايؾ سؿذ السلادي ٔي ،تشاي خأؼٝ ػٝ فايذٜ داسد ْ٘ٛآٚسي يا خاللير دػر ن

  .ٌشددتشد ٚ تاػث تٝ ٚخٛد آٔذٖ زىِٙٛٛطي، واالٞا ٚ خذٔاذ خذيذ ٔي تاال ٔي

ٞاي زاصٜ زأػيغ ٚ ٞا ٚ ػاصٔاٖالسلاددا٘اٖ تٝ ؿشورتاػث زٛخٝ  وٝ اػر اص داليّي يىيي السلاد سؿذ

 .ؿذوٛچه 

تشآٚسد ٕ٘ٛد وٝ دس اياالذ ٔسحذٜ آٔشيىا تيؾ اص چٟاس خٙدٓ  6تٝ ػالٜٚ خظٚٞـٍش ديٍشي تٝ ٘اْ ديٛيذ تشذ

ٞاي ٚسي تٝ تٟثٛد فٖٙٛ يا زىٙيهٜتٟش آيذ، اكٛالًٞاي وٛچه تٝ ٚخٛد ٔئـاغُ خذيذ تٝ ٚػيّٝ ػاصٔاٖ

، اص ٚظايف اكّي ٘ٛآٚسي يا خاللير اػر، اِثسٝ تا 7ؿٛد ٚ ايٗ واس تٝ ٘ظش خاٖ وٙذسيهزِٛيذ ٔشتٛط ٔي

زٛػؼٝ ٚ ٚ  ٚسي ٕٞا٘ا زحميكوّيذ اكّي دس افضايؾ تٟشٜ دٚ. ٞذف خيـشفر يا ؿىٛفايي ػيؼسٓ السلادي
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اي ٘ضديه يا زٍٙازًٙ تيٗ تا زٛخٝ تٝ ديذٌاٜ وٙذسيه، ساتغٝ. ٘ذتاؽآالذ خذيذ ٔيٌزاسي دس ٔاؿيٗػشٔايٝ

ايفا  ػاػيٌزاسي ٚخٛد داسد ٚ دس ٞش دٚ ٔٛسد ٘ٛآٚسي ٚ خاللير ٘مؾ اٞاي ػشٔايٝزحميك ٚ زٛػؼٝ ٚ تش٘أٝ

 (.9،2000فشيٕٗ 8ٚاػسٛ٘ش)وٙذ ٔي

ِٚي ايٗ . ٌزسد اٖ ٕ٘يٞايي اػر وٝ تيؾ اص خٙح ػاَ اص ػٕشؽػي دسكذ سؿذ السلادي ٔسؼّك تٝ ؿشور

. آٚسد ٞايي سا تٝ ٚخٛد ٕ٘يوٙذ وٝ ٞش ؿشور وٛچه زاصٜ زأػيؼي ؿغُ يا ؿغُ ٌش اضافٝ ٔي خظٚٞؾ

خغ اص زأػيغ تٝ ػشػر فؼاَ . تاؿٙذزش ٔيزاصٜ زأػيغ ؿٛ٘ذ ٘ؼثساًٞايي وٝ تاػث ايداد ؿغُ ٔيػاصٔاٖ

سؿذ تؼياس ػشيؼي داس٘ذ ٚ دأٙٝ فؼاِير خٛد سا ٞاي فؼاِير خٛد يا دٚسٜ خٛا٘ي، ؿٛ٘ذ ٚ دس ٘خؼسيٗ ػأَي

ٞاي  دػر آٚسدٖ ٟٔاسذٜ حدٓ اعالػاذ ٚ ٔمذاس آٔٛصؽ الصْ تشاي ب. وـٙذتٝ ػشػر تٝ خاٞاي ديٍش ٔي

صٔاٖ تايذ دس ٔٛسد  چٙيٗ ٞٓ ٞٓ. ٔٛسد ٘ياص خٟر اػسفادٜ اص ايٗ اعالػاذ تٝ ػشػر افضايؾ خٛاٞذ يافر

دس حميمر تٝ ػّر ٔٛاخٝ ؿذٖ خٛأغ تـشي  .ٞا الذاْ ٌشددالػاذ ٚ ٟٔاسذسٚص دسآٚسدٖ اطٜ زدذيذ ٘ظش ٚ ب

فضآيٙذٜ، ٚاتؼسٍي ٔسماتُ تيٗ وـٛسٞا، زحّيُ سفسٗ ٔٙاتغ عثيؼي، ػشػر فضآيٙذٜ زغييشاذ ٚ ؿىالذ تا ْ

(. 1978، 11، خازٙا10خي) اػر ٘اخزيشاخسٙاب ٘ٛآٚسئؼائُ ٔسؼذد ديٍش، ٘ياص تٝ 
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ٔذيشير فٛق فؼاَ اسزثاعاذ تا ٔـسشياٖ زؼشيف  اي اػر وٝ تشاي زٛكيف ٘حٜٛٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٚاطٜ

. اي ٞٛؿٕٙذ دس اسزثاعٙذٞايي اػر وٝ دس دسٖٚ يه ػاصٔاٖ تا ٔـسشي تٝ ؿيٜٛزٕاْ ٔإِفٝ  CRM.ؿٛدٔي

ٞا واس، زٕاْ ايٗ ٔإِفٝٚ٘اٚسي وؼةٞاي ػّٕيازي ٚ ففشآيٙذٞاي ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تا خـسيثا٘ي ٘مؾ

تؼياسي اص ػّٕياذ ٚ . زٛا٘ذ خيچيذٜ تاؿذٔي CRMٚواس، تٝ دِيُ عثيؼر وؼة. وٙٙذسا تٝ ٞٓ ٔسلُ ٔي

ٞايي وٝ تسٛا٘ذ ٞش ٚواسٞا تا ٔـسشياٖ ػش ٚ واس داس٘ذ، اص ايٗ سٚ فشاٞٓ آٚسدٖ ػيؼسٓٞاي سٚصٔشٜ وؼةفؼاِير

 (.1387اِٟي ٚ حيذسي،)تثخـذ، تشاي ٔٛفمير حيازي اػر وذاْ اص ايٗ ٚظايف سا تٟثٛد 
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داؿسٗ ٚافضايؾ دادٖ  ٞا ٚ ٟٔٙذػي تشاي يافسٗ، ٍ٘ٝٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ اػسفادٜ اص اػسشازظي

 (. 2005ػيٗ،)ٌشدد ٔذذ ٔٙدش ٔيؿٛد، وٝ تٝ اسزثاط عٛال٘ئـسشياٖ خش ػٛد اعالق ٔي

وشدٖ ٔـسشياٖ ٞاي الصْ خٟر اداسٜواس، فٙاٚسي ٚ ٘مؾٚسآيٙذ وؼةٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٔسـىُ اص ف

ٞا ٚ زا حذ ٔـخلي ٞش ٚاحذ ػاصٔا٘ي ايٗ فشاػٛي دخاسزٕاٖ. ٞاػرحياذ ػاصٔاٖ دس ٔشاحُ ٔسؼذد چشخٝ

٘ياصي تٝ دػسشػي تٝ زٕاْ اعالػازي وٝ  وـٛس دس يه ٌٛؿٝ  CRMاي تا اػسفادٜ اصفشٚؿٙذٜ. ٔدضاػر

ٞا ٕٔىٗ تا ايٗ حاَ، آٖ. ديٍشي اص وـٛس اػر ٘ذاسد ػير فؼّي فشٚؽ يه ٔـسشي دس ٌٛؿٝٔشزثظ تا ٔٛق

ٞاي سضاير ٔـسشي يا ٔشاخؼي داؿسٝ تاؿٙذ زا تٝ ا٘ؼماد يه ٔؼأّٝ وٕه اػر ٘ياص تٝ دػسشػي تٝ دادٜ

لذسذ اسائٝ اعالػاذ ٔشزثظ دس صٔاٖ كحيح اغّة وّيذ ٔسٕايض وٙٙذٜ يه ػيؼسٓ ٔٛفك اػر . وٙذ

 (.2002ٌا٘يٍٟٙاْ، )

 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي يؼٙي ايداد ٚ حفظ اسزثاط تا ؿخلي ؿذٜ تا ٔـسشياٖ ػٛدآٚس، اص عشيك اػسفادٜ

 (.2001؛ ٚايّذ،13،2001ٞيدٙش ؛12،2000خايٗ)ٞاي اعالػاذ ٚ اسزثاعاذ ٔٙاػة اص فٙاٚسي

ٞاي آٚسي دادٜٔثُ خٕغ)سي ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ ػٙٛاٖ يه فشايٙذ، ٔسـىُ اص ٘ظاسذ تش ٔـر

ٞا، ٚ ٟ٘ايساً ايداد ٔضير ٚالؼي اص اعالػاذ اػسخشاج ؿذٜ دس زؼأالذ ، ٔذيشير ٚ اسصؿياتي دادٜ(ٔٙاػة آ٘اٖ

 (.2002ٕٞح ػٛازٕٗ، )تا آ٘اٖ اػر 

-ٚواس ٚ تاصاسياتي اػر وٝ فٙاٚسي، فشآيٙذٞا ٚ زٕاْ فؼاِيرٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي، اػسشازظي خأغ وؼة

 (.2003فيٗ تشي ٚ سٚٔا٘ٛ، )ػاصد واس سا حَٛ ٔـسشي يىداسچٝ ٔيٚٞاي وؼة

وازّش، )ٞاي ٔـسشي زه ٔـسشياٖ اسصؿٕٙذ اص عشيك اػسفادٜ ٔإثش اص اعالػاذ حؼابايداد اسزثاط تا زه 

2003). 
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 CRMديذگاه دانشمنذان مختلف راجع بو اىذاف  -5

زٛاٖ  سا ػٕٛٔاً ٔي CRM زلشيح ٔي وٙذ وٝ اٞذاف 2001 تاس٘ر دس ػاَ :اص ديذٌاٜ تاس٘ر CRM اٞذاف .1

داسد وٝ  ٚي ارػاٖ ٔي. اػسشازظيه لشاس داسد ٞا، افضايؾ دسآٔذ ٚ اثشاذ ي دس ٞضيٙٝيخٛ دس ػٝ ٌشٜٚ كشفٝ

 : (Burnett) آيذ وٙذ ٔٙغمي تٝ ٘ظش ٔي سا اخشا ٔي CRM اٞذاف صيش تشاي ػاصٔا٘ي وٝ

 افضايؾ دسآٔذ حاكّٝ اص فشٚؽ 

  ٔيضاٖ ٔٛفميرتٟثٛد 

 افضايؾ ػٛد 

 ٖافضايؾ ٔيضاٖ سضاير ٔـسشيا 

 ٝٙػٕٛٔي فشٚؽ ٞايٞاي اداسي تاصاسياتي ٚ ٞضيٙٝواٞؾ ٞضي 

14اص ٘مغٝ ٘ظش َ٘ٛ CRM اٞذاف .2
: 

ؿٙاػايي چيضٞايي اػر وٝ تشاي ٔـسشياٖ ايداد اسصؽ  CRM تياٖ داؿر وٝ وّيذ 2000َ٘ٛ دس ػاَ 

ٞاي ٔخسّفي تٝ  دس ايٗ ديذٌاٜ دس حاِي وٝ ٔـسشياٖ داساي ٍ٘شؽ. (2000َ٘ٛ،) ٞاػر ػدغ اسائٝ آٖ ٚ وشدٜ

 :ػثاسزٙذ اص CRMتٙاتشايٗ اٞذاف. ٞا ٚخٛد داسدٞاي تؼياسي تشاي اسضاي ٞش وذاْ اص آٖاسصؽ ٞؼسٙذ سٚؽ

 ٞاي خاف ٞش تخؾ اص ٔـسشياٖؿٙاػايي اسصؽ 

 دسن إٞير ٘ؼثي آٖ ٘ياصٞا تشاي ٞش تخؾ ٔـسشي 

 ٞايي تٝ ؿيٜٛ ٔثثر اثشٌزاس خٛاٞذ تٛد يا خيشائٝ چٙيٗ اسصؽزؼييٗ ايٙىٝ آيا اس. 

 ٞا تخٛاٞٙذ اعالػاذ سا دسيافر آٖوٝ اي ٞاي ٔسٙاػة ٞش ٔـسشي تٝ ؿيٜٛاسزثاط دادٖ ٚ اسائٝ اسصؽ

 .وٙٙذ

 ٌٜزاسيايح ٚ اثثاذ تاصدٜ ػشٔايٝذٌيشي ٖا٘ذاص 

 :اص ٘ظش ػٛيفر CRM اٞذاف .3

:ٚواس اص عشق صيش اػرٞاي وؼة افضايؾ فشكر CRM ٜ ٞذفتياٖ داؿر ن 2001ػٛيفر دس ػاَ 
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 تٟثٛد فشايٙذ اسزثاط تا ٔـسشياٖ ٚالؼي 

 اسائٝ ٔحلٛالذ كحيح تٝ ٞش ٔـسشي 

 َٞاي كحيح تٝ ٞش ٔـسشياسائٝ ٔحلٛالذ كحيح اص عشيك وا٘ا 

 اسائٝ ٔحلٛالذ كحيح دس صٔاٖ كحيح تٝ ٞش ٔـسشي 

  :اص ديذٌاٜ ٌاِثشيث ٚ ساخشص CRM اٞذاف .4

 .ٌزاسدثيش ٔيأايٗ دٚ ٔحمك ٔؼسمذ٘ذ وٝ ػٛأُ تؼياسي تش زلٕيٓ خشيذ ٔـسشي ذ

وٙٙذ وٝ ا٘سظاسازـاٖ سا تشآٚسدٜ وشدٜ يا فشازش اص آٖ تٛدٜ ٚ ٔـسشياٖ ٔحلٛالذ ٚ خذٔازي سا خشيذاسي ٔي

صْ اػر زا يه ػاصٔاٖ ُٔ(. 1999ٌاِثشيث ٚ سٚخشص، ) زٛخٟاذ اخسلاكي ؿذٜ واسوٙاٖ سا دس تش داؿسٝ تاؿذ

ِٝ أشٚصٜ تا أايٗ ٔغ. ا٘سظاساذ ٔـسشياٖ سا تٝ كٛسذ ػاصٌاس تشآٚسدٜ وٙذ زا تٝ تماي تّٙذٔذذ خٛد وٕه وٙذ

ػاصي، سا ػفاسؿي CRM ٞا ػٝ ٞذف ػٕذٜآٖ. سحٕا٘ٝ ٚ خٟا٘ي داساي اػسثاس خاكي اػرٚخٛد سلاتر تي

-ئٝ خذٔاذ خـسيثا٘ي تؼذ اص فشٚؽ ٔيٚ اسا( اخسلاكي ؿذٜ تشاي ٞش ٔـسشي)ؿذٜ ايداد اسزثاعاذ ؿخلي

 .دا٘ٙذ

16ٚ ساتيٙؼٖٛ 15اص ٘مغٝ ٘ظش واالوٛزا CRM اٞذاف .5
: 

ٞا  آٖ. ؿٛد ٚواس ٔحؼٛب ٔي ٘ٛػي چاسچٛب يىداسچٝ ٚ اػسشازظي وؼة CRM تشاػاع ٘ظشياذ ايٗ ٔحمماٖ

 :اص ٘ذا٘ذ وٝ ػثاسذ ؿٙاػايي وشدٜ CRM ػٝ ٞذف سا تشاي چاسچٛب ػاصٔا٘ي

 دسآٔذ زثاعاذ تا ٔـسشياٖ ٔٛخٛد تشاي افضايؾاػسفادٜ اص اس 

 ٞاي ػاصٌاس ٔىشس ٔؼشفي فشايٙذٞا ٚ سٚؽ اػسفادٜ اص اعالػاذ يىداسچٝ ؿذٜ تشاي خذٔاذ تشزش

ا٘ؼا٘ي تشاي دسن سفساس ٔـسشياٖ ٚ اسصؽ  وٕه تٝ زداسذ دس صٔيٙٝ اػسفادٜ اص زىِٙٛٛطي ٚ ٔٙاتغ  CRMواس

 :زٛا٘ذواس يا زداسذ ٔيٚ  ػي اخشا ؿٛد يه وؼةاٌش تٝ ؿىُ ٚاق .تاؿذايٗ ٔـسشياٖ ٔي
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ثشزش ؤفشٚؽ ٔحلٛالذ سا زا حذ صيادي ْ، خزيشزش وٙذ ثيشأٔشاوض ٌٛيا سا ذ، خذٔاذ تٟسشي تٝ ٔـسشي اسائٝ وٙذ

فشآيٙذٞاي فشٚؽ ٚ تاصاسياتي سا ، وٕه وٙذ( صٚدزش فشٚخسٗ )تٝ خشػُٙ فشٚؽ تشاي صٚدزش ٔؼأّٝ وشدٖ ، وٙذ

 .دسآٔذٞاي ٔـسشي سا افضايؾ دٞذ، خذيذ تيافشيٙذ ياٖزشٔؾ ٚ زش وٙذػادٜ

 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي يؼٙي ايداد ٚ حفظ اسزثاط تا ؿخلي ؿذٜ تا ٔـسشياٖ ػٛدآٚس، اص عشيك اػسفادٜ

 (.2001؛ ٚايّذ،18،2001ٞيدٙش ؛17،2000خايٗ)ٞاي اعالػاذ ٚ اسزثاعاذ ٔٙاػة اص فٙاٚسي

ٞاي آٚسي دادٜٔثُ خٕغ)يه فشايٙذ، ٔسـىُ اص ٘ظاسذ تش ٔـسشي ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ ػٙٛاٖ 

ٞا، ٚ ٟ٘ايساً ايداد ٔضير ٚالؼي اص اعالػاذ اػسخشاج ؿذٜ دس زؼأالذ ، ٔذيشير ٚ اسصؿياتي دادٜ(ٔٙاػة آ٘اٖ

 (.2002ٕٞح ػٛازٕٗ، )تا آ٘اٖ اػر 

-فٙاٚسي، فشآيٙذٞا ٚ زٕاْ فؼاِير ٚواس ٚ تاصاسياتي اػر وٝٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي، اػسشازظي خأغ وؼة

 (.2003فيٗ تشي ٚ سٚٔا٘ٛ، )ػاصد واس سا حَٛ ٔـسشي يىداسچٝ ٔيٚٞاي وؼة

وازّش، )ٞاي ٔـسشي زه ٔـسشياٖ اسصؿٕٙذ اص عشيك اػسفادٜ ٔإثش اص اعالػاذ حؼابايداد اسزثاط تا زه 

2003). 

  CRMمراحل ارائٍ خدمت در 

 . سزثاط تا ٔـسشي سا ٔي زٛاٖ ٔغاتك ؿىُ صيش ٘ـاٖ داد ٔشاحُ اسائٝ خذٔر دس ٔذيشير ا
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: داد ٖ٘ـا يشص داسٕ٘ٛ تا أٖيزٛ سا CRM دس عالػازيا سػاخساچٙيٗ  ٞٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRMساختار اطالعاتي در ( 2)شکل 

 

 مساياي مشتريان از ايجاد ارتباط با سازمان -6

 :ػرا ٜيذدٌش ئٝاساش ـيص حشـؿ ٝـت ٝـعثم ػٝ دس طزثااس ديداا اص ٖٔـسشيا يياأض

 .اٚ تٝ دػسٕاا ٜ اصوٙذآ عحؼاا ذ ٚخذٔاٜ وٙٙذٞٓافش تٝ ٖعٕيٙاا ،ٌٕيدسػش واٞؾ :ٖعٕيٙاا. 1

 .ٖٔـسشيا تا ػسا٘ٝدٚ تظسٚا زٛػؼٝ ٚ ٖوٙاستا وا ٖأـسشي ؿٙاييٖ، آٔـسشيا دٖٔسٕايضوش: خسٕاػيا يياأض. 2

. ٖٔـسشيا يٍشد تٝ ٘ؼثر تاالزش ِٛيراٚ ٚ ٜيظي ٚاـليٕرٞ ،ضافيا ذخذٔا(: فخا يٞاسفساس) ٜيظٚ ذخذٔا. 3

 ٚ تظسٚا اسصؽ ٘سيدٝ دس ،٘ذداسيىذيٍش  اص ٔسٕايض ذواادسا ٚ ٞؼسٙذ ٚذٔسفا ٖٔـسشيا وٝ دتايذ زٛخٝ ؿٛ ِثسٝا

اِيٍٙش ٚ )د ٌيشاس لش ٘ظش ٔذ طزثااس ديداا دس تايذ ٔشا يٗا وٝ ػرا ٚذٔسفا ٘يضٖ اـ٘آ اـت ٜؿذ استشلش تغٝسا ع٘ٛ

  .(2000خّيش،

 

 ٗآٚسي ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٔثسٙي تش ف : 

ٔٙاػة يٞادادٜ يتٙذدػسٝ  

يزّفٗ يابيتاصاس يغاذيَ زثُيْيا  ٘سش٘ريا  ياسزثاط والْ   

 ٞا دس تا٘ه اعالػاذ ػاصٔاٖب ٚ لشاس دادٖ دادٜيزشذ

 ؿذٜ يآٚسَ اعالػاذ خٕغيزحُ

 ٔخسّف ػاصٔاٖ يا٘سـاس اعالػاذ تٝ اخضا

ذيسئذ يتاٖيخـر  يابيتاصاس فشٚؽ   
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ٞاي اسزثاط تا آٚسي وأديٛزش تشاي زؼٟيُ فؼاِيرايٗ ػثاسذ دس تش ٌيش٘ذٜ زِٛيذوٙٙذٌا٘ي اػر وٝ اص فٗ

افضاسي اسزثاط تا ٔـسشي ٞاي ٘شْواٚي ٚ ػيؼسٓ كٛسذ فؼاَ رخيشٜ دادٜ، دادٜ وٙٙذ ٚ تٜٝ ٔئـسشي اػسفاد

 (.2005ػيٗ، )وٙذ سا تٝ ٔـسشياٖ خيـٟٙاد ٔي

 و نوآوري CRM  ادغام -7

ٚ  19سأا٘ي. اخيشاٌ، ٔٛضٛع ساتغٝ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٕٞشاٜ تا ٌؼسشؽ لاتّير ٘ٛآٚسي ٔغشح ؿذٜ اػر

تياٖ وشد٘ذ وٝ اػسفادٜ اص ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تشاي حضٛس دس ايداد، ٍٟ٘ذاسي ٚ ( 2008) 20وٛٔاس

لاتّير ٘ٛآٚسي  ٞاي ٟٕٔي تشاي زٛػؼٝخشٚسؽ سٚاتظ ٔفيذ تا ٔـسشي ٚ حفظ ٔـاسور عٛال٘ي ٔذذ إِاٖ

 .تاؿذٔي

ٔحلَٛ زـٛيك  تشاي زٛػؼٝ زؼأُ ٚيظٜ زِٛيذوٙٙذٌاٖ ٚ ٔـسشياٖ، ٔـسشياٖ سا تٝ اسائٝ خيـٟٙاداذ اسصؿٕٙذ 

 (.21،2004دسٚي)وٙذ ٔي

ٞايي تشاي زمٛير ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي اص ٌشا زالؽزـشيح وشد وٝ زِٛيذوٙٙذٌاٖ ٔـسشي( 1999) 22دٚ

 ػّٕي تٝ ٔٙظٛس زؼٟيُ زٛػؼٝ دٞٙذ وٝ يه زدشتٝعشيك ٔـاسور ٔـسشي دس ٔشاحُ اِٚيٝ اخسلاف ٔي

تٙاتشايٗ زِٛيذوٙٙذٌا٘ي وٝ اعالػاذ ٟٕٔي سا اص . تاؿذذ ٔٛخٛد ٔئحلٛالذ خذيذ يا زغييش ٔحلٛال

وٙٙذ لادس٘ذ لاتّير ٘ٛآٚسي خٛد سا تا دس ٘ظش ٌشفسٗ ٘ياصٞاي تاصاس ٞذف افضايؾ ٔـسشياٖ خٛد دسيافر ٔي

 (.25،1997؛ ػٛدس1997، 24ٚ ٔٛس 23اٚزْٛ)دٞٙذ 

تش ٘ٛآٚسي ؿٙاخسٝ ؿذٜ اػر اٌشچٝ  تٝ عٛس خالكٝ، ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ ػّر اثشاذ ٔثثر آٖ 

 .زشاص تٛدٖ ايٗ دٚ تش٘أٝ تٝ عٛس وأُ ؿٙاخسٝ ٘ـذٜ اػر ٞٓ

اي تٝ ػٙٛاٖ ساٞي تشاي ٌؼسشؽ لاتّير ٘ٛآٚسي واسايي ٚ واسآٔذي ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ عٛس فضايٙذٜ

ػاتك ساخغ تٝ ٔذيشير  دسػيٗ حاَ، ٔغاِؼاذ. ٚ تشاي فشاٞٓ وشدٖ ٔضير سلاتسي خايذاس ؿٙاخسٝ ؿذٜ اػر
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اسزثاط تا ٔـسشي تيـسش تش اػسفادٜ اص ػاخساس ٚ فشًٞٙ ػاصٔا٘ي تشاي افضايؾ ػّٕىشد ػّٕيازي زٕشوض داؿسٝ 

 .اسزثاط تيٗ لاتّير ٘ٛآٚسي ٚ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي تٝ ٔيضاٖ الصْ ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس ٍ٘شفسٝ اػر. اػر

 CRMتحقيقات مرتبط با نوآوري و -8

 ات اوجام گرفتٍ در داخل کشًرتحقیق 

  ٖتشسػي ساتغٝ خاللير ٚ ٘ٛآٚسي واسؿٙاػاٖ  ٘أٝ خٛد زحر ػٙٛاٖدس خاياٖ( 1381) ػاسا فخشيا

ػٙدؾ : تٙذي وشدٜ اػرسا تٝ كٛسذ صيش عثمٟٕٝٔسشيٗ اٞذاف زحميك ، ػسادي تا ػٛأُ ػاصٔا٘ي

خاللير ٚ ٘ٛآٚسي، زثييٗ  ثش تشؤػسادي دس تا٘ه ّٔر ، ؿٙاػايي ػٛأُ ْٔيضاٖ خاللير واسؿٙاػاٖ 

ساتغٝ خاللير ٚ ٘ٛآٚسي تا ػٛأُ ػاصٔا٘ي اثشٌزاس دس تا٘ه ّٔر، آٌاٜ ػاخسٗ ٔذيشاٖ ٘ؼثر تٝ 

تشدٖ  اسائٝ ساٞىاسٞاي الصْ تشاي تاال چٍٍٛ٘ي اسزثاط ٞشيه اص ػٛأُ ػاصٔا٘ي تا خاللير ٚ ٘ٛآٚسي،

 .٘ٛآٚسي دس تيٗ واسؿٙاػاٖ ػسادي تا٘ه ّٔرػغح خاللير ٚ 

  ٌٕٝيشي ٘ٛآٚسي اسائٝ چٟاسچٛب ا٘ذاصٜ٘أٝ خٛد زحر ػٙٛاٖ دس خاياٖ( 1382) خٟاٍ٘شد ٘د

ٞاي ٞا، ٔٛا٘غ ٚ خشٚخي، اٞذاف ٘ٛآٚسي، ٔٙاتغ اعالػازي، فؼاِيرٞازىِٙٛٛطيىي دس ػغح ؿشور

 . اي ا٘سخاب ؿذٜ سا ٔـخق ٕ٘ٛدٜ اػرٜ٘ٛآٚسي ؿشور

  عشاحي ٚ زثييٗ ٔذَ ٟ٘اديٙٝ وشدٖ دس خاياٖ ٘أٝ خٛد زحر ػٙٛاٖ ( 1384) ٔحٕذخٛاد حضٛسي

عشاحي ٚ زؼييٗ ٔذِي تشاي ٟ٘اديٙٝ وشدٖ ٘ٛآٚسي دس تخؾ دِٚسي سا ٔٛسد ، ٘ٛآٚسي دس تخؾ دِٚسي

ٔسغيشٞاي ٔذَ زحر ػٝ ٔحٛس، ػٛأُ دسٖٚ ػاصٔا٘ي، تشٖٚ ػاصٔا٘ي ٚ ػأُ  .زٛخٝ لشاس دادٜ اػر

 .تٙذي ٌشديذ ٘سيدٝ اخشاي عشح اِٚيٝ ٘ٛآٚسي، عثمٝ

  َٛتشسػي ساتغٝ تيٗ ا٘ٛاع ػثه زفىش ٚ ٘أٝ خٛد زحر ػٙٛاٖ دس خاياٖ( 1385) صاسػي ػثذاِشػ

، تا ٞذف زٛكيف ٚ ؿٙاخر ايٗ دٚ ػأُ ٚ وـف داسع ٔسٛػغٝ ؿٟش ؿيشاص٘ٛآٚسي ػاصٔا٘ي ٔذيشاٖ ْ

دػر آٚسدٜ اػر، تيٗ ػثه زفىش ٚ ٘ٛآٚسي ػاصٔا٘ي ٔذيشاٖ اسزثاط  ٞاي خذيذزش ٘سايح صيش سا تٝيافسٝ

 . ٌشايي ٚ ٘ٛآٚسي ػاصٔا٘ي تيـسشيٗ  ساتغٝ ٚخٛد داسدداس ٚخٛد داسد ٚ تيٗ ػثه زفىش ػُٕٔؼٙي
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   ثش تش ٘ٛآٚسي ؤعشاحي ٚ زثييٗ ػٛأُ ْ٘أٝ خٛد زحر ػٙٛاٖ  دس خاياٖ( 1385) ٚاحذ٘اٞيذ ٘ليشي

ٞاي اػاػي ػاصٔا٘ي تش ٘ٛآٚسي ٔإثش٘ذ ٚ ايٙىٝ ٘ـاٖ داد وٝ ؿايؼسٍي ػاصٔا٘ي ٌشٜٚ ايشاٖ زشا٘ؼفٛ

-ٞاي ٔحٛسي ؿشور تا ٘ياصٔٙذئيضاٖ تحث ٚ تشسػي اص خا٘ة ٔذيشاٖ اسؿذ دس ٔٛسد ايٙىٝ لاتّير

 .اصاس ٔٙغثك ٕ٘ايٙذ دس حذ لاتُ لثِٛي اػرٞاي ب

   خٛد زحر ػٙٛاٖ اسزثاط تا ٔـسشي دس تا٘ه سفاٜ وٝ تا  ٘أٝدس خاياٖ( 1385)ٔحٕذ تالش ٔيشٞادي

ٞذف ػٙدؾ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي دس تا٘ه سفاٜ اخشا ؿذٜ اػر، ٘ـاٖ داد وٝ تا اسزماء ػغح 

 . ٔٙذي، ٚفاداسي ٚ ويفير خذٔاذ دػر يافرسدٖ سضايرزٛاٖ تٝ  تاال بٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٔي

 تحقیقات اوجام گرفتٍ در خارج از کشًر

  دس زحميمي زحر ػٙٛاٖ فشآيٙذ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٚ زأثيش آٖ تش ( 2004)ٚاس٘ش ٚ ٔا٘فشد

زشي تش دٞذ وٝ ٔذيشير اسزثاط تا ٔؾوٙذ ٚ ٘ـاٖ ٔيػّٕىشد، وّيٝ فشآيٙذٞا ٚ اتؼاد آٖ سا تشسػي ٔي

 .ػّٕىشد ػاصٔاٖ زأثيش ٔثثر داسد

  ٛ٘دس زحميمي زحر ػٙٛاٖ زٛا٘ايي سٞثشي ٔذيشاٖ ػغح تاال ٚ زأثيش آٖ تش ٘ٛآٚسي ( 2005)اِىٙٛ ٚ ٔا

وٙذ وٝ ػأُ سٞثشي تش زٛا٘ايي ٘ٛآٚسي ٔذيشاٖ ػغح تاال وـٛس اسٚخايي ا٘داْ ؿذ، تياٖ ٔي 12وٝ دس 

 . زأثيش تؼياس صيادي داسد

  دس زحميك خٛد زحر ػٙٛاٖ افضايؾ لاتّير ٘ٛآٚسي اص عشيك ٔذيشير اسزثاعاذ ٚ ( 2006)خا٘ايذع

ٌيشي دٞذ وٝ ٘ٛآٚسي تا خٟر٘ـاٖ ٔي LISRELٞاي آٖ تشاي ػّٕىشد اص عشيك ٘شْ افضاس ٔحذٚدير

خزيشد ٚ ٘ٛآٚسي ػأُ زؼييٗ وٙٙذٜ تشاي ويفير خذٔاذ ٚ دس٘سيدٝ ايداد اسصؽ اسزثاعي زأثيش ٔي

 .   ذٔـسشي اع

  ًٙدس زحميك خٛد زحر ػٙٛاٖ اسصياتي لاتّير ٘ٛآٚسي ػاصٔا٘ي ٚ زأثيش آٖ تش ( 2007)فشاّٞيًٙ ٚ و

زداسذ اِىسشٚ٘يه ٘يض  وٙذ وٝ ٞشچٝ ػاصٔا٘ي ٘ٛآٚسزش تاؿذ دس صٔيٙٝزداسذ اِىسشٚ٘يه تياٖ ٔي

 .زش اػرخيـشفسٝ
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  يي دػسشػي تٝ دا٘ؾ ٚ ٘ٛآٚسي دس زحميمي زحر ػٙٛاٖ اسزثاط تيٗ زٛا٘ا( 2008)ػٛچاٚچاً٘ ٚ ِي

 .ٌزاسد وٙذ وٝ زٛا٘ايي دػسشػي تٝ دا٘ؾ تٝ عٛس ٔثثر تش ٘ٛآٚسي زأثيش ٔيػاصٔا٘ي تياٖ ٔي

 متديلًژی تحقیق  -9

دس خظٚٞؾ حاضش خأؼٝ آٔاسي  ػثاسزؼر اص وّيٝ واسوٙاٖ ٚ ٔذيشياٖ واسخا٘ٝ ٞاي تضسي ٔٛاد غزائي 

واسخا٘ٝ ٞاي ٔٛاد غزائي ؿيشاص وٝ دس خٟر خيادٜ ػاصي  ؿيشاص ، ٕٞچٙيٗ زيٓ خثشٌاٖ تشٖٚ ػاصٔاٖ

٘ٛآٚسي تٝ ػاصٔاٖ وٕه ٔي وٙٙذ ٚ آ٘چٝ سا وٝ تايذ دس ػاصٔاٖ تٝ ٔٙظٛس خيادٜ ػاصي ٘ٛآٚسي اػر سػاير 

 . ؿٛد سا تياٖ ٚ فؼاِير ٔي وٙٙذ 

خا٘ٝ اي ٔي تاؿذ ٚ ٔلاحثٝ ،خشػـٙأٝ ٚ ٔغاِؼٝ وساب: اتضاسٞاي ٌشدآٚسي دادٜ ٞاي ايٗ زحميك ػثاسزٙذ اص 

،  T، آصٖٔٛ  Fاػٕيش٘ٛف ، آصٖٔٛ  –تشاي زدضيٝ ٚ زحّيُ دادٜ ٞا اص زىٙيه ٞاي آٔاسي آصٖٔٛ وٌِٕٛٛشف 

 . ٚا٘ؼٖٛ ٚ ٕٞچٙيٗ اص ٔياٍ٘يٗ ٚ ا٘حشاف ٔؼياس اػسفادٜ ؿذٜ اػر  –آصٖٔٛ دٚستيٗ ، سٌشػيٖٛ 

 فرضيو اصلي تحقيق -10

 :اط تا ٔـسشيتيٗ ٘ٛآٚسي ٚ ٔذيشير اسزةتشسػي اسزثاط 

َمبستگي دي متغیر وًآيری ي مدیریت( 1)جديل   

 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٘ٛآٚسي 

 ضشية ٕٞثؼسٍي خيشػٖٛ
 0.679 1.000 ٘ٛآٚسي

 1.000 0.679 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي

p-value 

 0035 0.000 ٘ٛآٚسي

 0.000 0035 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي

 زؼذاد
 196 196 ٘ٛآٚسي

اسزثاط تا ٔـسشي ٔذيشير  196 196 

 

ياتسًن -مربًط بٍ ضریب تعییه ي آزمًن ديربیه( 2)جديل   

ٚازؼٖٛ -آصٖٔٛ دٚستيٗ ضشية زؼييٗ ضشية ٕٞثؼسٍي خيشػٖٛ  

0.679 0.461 2.047 
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 Fمربًط بٍ آزمًن ( 3)جديل 

ٜ آصاديجدس ٔدٕٛع ٔشتؼاذ    F P-VALUEآصٖٔٛ ٔياٍ٘يٗ ٔشتؼاذ 

 0.021 6.649 0.246 1 0.246 سٌشػيٖٛ

   0.037 194 7.264 تالي ٔا٘ذٜ ٞا

    195 7.510 خٕغ وُ

 

 tمربًط بٍ ضریب متغیر مستقل در مدل رگرسیًن ي آزمًن ( 4)جديل 

 مدل رگرسیًوي
 

ضرایب قبل از استاودارد 

 شدن

ضرایب بعد 

 ازاستاودارد شدن
ضرایب  t p-valueآزمًن 

رگرسیًوي 
β 

اوحراف 

 معیار خطا
 βرسیًويضرایب رگ

 5.871 0.403  14.575 0.000 ( 0β)ٔمذاس ػشم اص ٔثذأ 

 0.011 6.514 0.079 0.074 0.482 ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي

 

تيٙيٓ وٝ تيٗ ايٗ دٚ ٔسغيش  ٔي اسزثاط تا ٔـسشي تا زٛخٝ تٝ خذَٚ ضشية ٕٞثؼسٍي تيٗ ٘ٛآٚسي ٚٔذيشير

 .ٚ٘ي داؿسٝ تاؿٙذزٛا٘ٙذ اسزثاط خغي سٌشػي ٕٞثؼسٍي ٚخٛد داسد ٚ ٔي

. ٚازؼٖٛ ؿشايظ تشاي ايداد ساتغٝ سٌشػيٛ٘ي خٛب اػر -ِزا تا زٛخٝ تٝ ٔمذاس ضشية زؼييٗ ٚ آصٖٔٛ دٚستيٗ

ٔخاِف كفش اػر ٚ  1βؿذٜ، يؼٙي ضشية  05/0وٝ وٕسش اص   P-VALUEٚ ٔمذاس Fچٙيٗ ٔمذاس آصٖٔٛ ٞٓ

سي تٝ ػٙٛاٖ ٔسغيش ٚاتؼسٝ ٚ ٔذيشير تا ايٗ ٚخٛد ؿشايظ ايداد يه ٔذَ سٌشػيٖٛ خغي ػادٜ تيٗ ٘ٛآٚ

 .اسزثاط تا ٔـسشي تٝ ػٙٛاٖ ٔسغيش ٔؼسمُ تشلشاس اػر

 

 :تاؿذ كٛسذ صيش ٔي ٔذَ سٌشػيٛ٘ي تٝ  tتا زٛخٝ تٝ خذَٚ ٔشتٛط تٝ آصٖٔٛ

            Y = β0 + β1X +   
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                   ٘ٛآٚسي    ;  871/5+   482/0 ×ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي

 گيري نتيجو -11

 :تا زٛخٝ تٝ ٔماديش ضشية ٕٞثؼسٍي خيشػٖٛ وٝ ػثاسذ اػر اص

 567/0;   ضشية ٕٞثؼسٍي تيٗ ٘ٛآٚسي ٔحلَٛ ٚ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي 

 765/0;     ضشية ٕٞثؼسٍي تيٗ ٘ٛآٚسي فشآيٙذ ٚ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي 

 280/0;  تاط تا ٔـسشيضشية ٕٞثؼسٍي تيٗ ٘ٛآٚسي تاصاسياتي ٚ ٔذيشير اسذ   

 173/0;    ضشية ٕٞثؼسٍي تيٗ ٘ٛآٚسي اخشايي ٚ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي 

داس تا ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي داس٘ذ، أا ٘ٛآٚسي فشآيٙذ تيـسشيٗ اسزثاط  ٞش چٟاس دػسٝ ٘ٛآٚسي اسزثاط ٔؼٙي

 .اط تا ٔـسشي داس٘ذداس سا تا ٔذيشير اسزة داس ٚ ٘ٛآٚسي اخشايي وٕسشيٗ اسزثاط ٔؼٙي ٔؼٙي

 .تاؿذ تٟسشيٗ ٔذَ سٌشػيٛ٘ي تيٗ ٘ٛآٚسي فشآيٙذ ٚ ٔذيشير اسزثاط تا ٔـسشي ٔي

 پیشىُادات 

ٞا تٝ ٔٙظٛس ؿٛد وٝ ايٗ ؿشورٞاي آزي خيـٟٙاد ٔي تا زٛخٝ تٝ سلاتسي ؿذٖ تاصاس ٔٛاد غزايي دس ػاَ

 :اكالحي ٕ٘ايٙذ ٞاي افضايؾ ػغح دا٘ؾ ٚ حفظ ػٟٓ تاصاس خٛد الذاْ تٝ عشاحي تش٘أٝ

 ٝ٘ٞاي خٟا٘ي ٞاي آزي ػالٜٚ تش سلثاي داخّي تا ؿشور ٞاي ٔٛاد غزايي دس ػاَتا زٛخٝ تٝ ايٙىٝ واسخا

ٔٙذ ٚ آٔٛصؿي، ٔإثش تٛدٖ ٞش وذاْ اص ػٛأُ ؿٙاػايي ؿذٜ ٔإثش  وٙٙذ تايؼسي تا يه تش٘أٝ ٘ظاْ سلاتر ٔي

 .سٚؿٗ ٕ٘ايذتش ٘ٛآٚسي سا تشاي ٔذيشاٖ ٚ دس ادأٝ تشاي واسوٙاٖ 

 ْٔٙذ، ٚ دػسياتي تٝ ٔضير سلاتسي، ػاصٔاٖ تايذ دس خٟر تٟثٛد دس ادأٝ، تشاي دػسياتي تٝ ٘ٛآٚسي ٘ظا

 . ٚضؼير ٞش وذاْ اص ايٗ ػٛأُ زالؽ وٙذ
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