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 چکیده

 رىماآ جامعه. ستا گرفته منجاا وشفر سطح بر اى شبكه یابیزاربا تاثیر سیربر فهد با هشوپژ ینا

 می انتهر داربها اوراق رسبو در هشد پذیرفته ىتولید ىها شرکت نشناسارکا کلیه شامل حاضر تحقیق

 انعنو به نشناسارکا از نفر 83٣ ده،سا فیدتصا ىگیر نمونه روش از دهستفاا با رمنظو بدین. باشند

 فهد ىمبنا بر هشوپژ ینا. گشت یعزتو نهاآ بین تحقیق پرسشنامه و هشد بنتخاا تحقیق رىماآ نمونه

 تحلیل و تجزیه اىبر. ستا دهبو پیمایشی توصیفی تحقیق ىها داده دآورىگر هنحو ىمبنا بر و دىبررکا

 افنحرا و میانگین نظیر کندگیاپر و ىمرکز ىها شاخص از توصیفی رماآ بخش دو از تحقیق ىها داده

 مدلیابی تكنیك و ىتائید عاملی تحلیل از ستنباطیا رماآ بخش در همچنین و نیاوافر صددر و رمعیا

 اىبر فسمیرنوا - وفکولموگر نموآز از همچنین و جزئی تمربعا قلاحد دیكررو با رىساختا تالدمعا

 یابیزاربا که داد ننشا تحقیق نتایج. ستا هشد دهستفاا تحقیق ىها داده یعزتو دنبو لنرما سنجش

 اوراق رسبو ىتولید ىها شرکت نمشتریا ضایتر و تخدما ئهارا سرعت و وشفر برسطح اى شبكه

 .ستا ارگذ تاثیر انتهر داربها

 نمشتریا ضایتر ت،خدما ئهارا سرعت وش،فر سطح اى، شبكه یابیزاربا :يكليد نگاواژ

                                                                 
 Babak.afshar1982@yahoo.com یمیل نویسنده مسئول:ا *
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 مقدمه

سطح  به ارگذ رثا فضایی ؛ستا زىمجا ىفضا توسعه ،نفت ونبد دقتصاا تحقق ىها راه ترین نساآ از یكی

 شیزموآ ،فرهنگی ،عمومی هفار سطح( دخر و لُشتغاا ورى، هبهر دى،قتصاا شدر) نکال ىها رمتغی از سیعیو

 نیز رکشو اى توسعه ىها برنامه و ازندا چشم سند افهدا ینتر صلیا جز آن ىها شاخص توسعه که و...

 با تقابل و ییرویارو در معموال دقتصاا عنو ینا ،متیومقا دقتصاا از ننادداقتصاا برخی تعریف به بنا. میباشد

 ،سلطه دىقتصاا افهدا مقابل در و نیست منفعل که دگیر می ارقر رکشو یك هکنند فمصر و بستهد واقتصاا

 افهدا و بینی نجها سساا رب آن زىسا بومی و دموجو دىقتصاا ىهارساختا رتغیی در سعی و دهگی نمودیستاا

 از هاییر و نفتی منابع از دهستفاا دنکر ودمحد سمت به بیشتر چههر باید د،قتصاا عنو نیا اومتداى بر دارد

 در رکا و کسب ىمدلها نیاوافر و شگستر .(183٣ ،)شفیعی دکر حرکت منابع ینا به رکشودرقتصاا ىتكاا

 از یكی انوعن به نیكیولكترا رتتجا همچنین و ستا هیددگر هارکشو دقتصان اشدرقابتیتر باعث زىمجا ىفضا

 رتتجا ینكها قبیل از الیلید خاطر به ا ینا. ستا هیددگر حمطر یكم و بیستو  بیست ونقر مفاهیم مهمترین

. (183٣ ،)مسرور ستا هشد حمطر ،باشد می حیاطر و یابیزاربا ر،کا و کسب ورى،فنا از ترکیبی ،نیكیولكترا

 رتتجا و ینترنتا عطلو د،جوو ینا با. ستا رداررخوب یخچه طوالنیرتا از قفو اردمو ریگد همانند نیز یابیزاربا

 یابیزاربا نوین ىها تكنیك از. (1833 ،)پرویزی ستا داده تغییر شكلی به انرآ دعملكر و دبررکا ،نیكیولكترا

 مپیغا پخشبر  مبتنی که دشو می قطالا یابیزاربااز  اى گونه به که دکر رهشاا اى شبكه یابیارزبا به انتو می

 .ستا نهاد به نهاد رتصو به جامعه ادفرطریق ا از یابیزاربا

 تحقیق: ادبیات

 و بوده بازاریابی یننو های تكنیك از استفاده نیازمند خود محصوالت فروش میزان افزایش برای ها شرکت

 فروش، بازارهای گستردگی به توجه با ها شرکت امروزه باشد. می ای شبكه بازاریابی نوین های تكنیك از یكی

از  یا خدمات خود محصوالت فروش با ارتباط در که هایی شرکت. دارند ای بازاریابی شبكه ساختار به زنیا
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هزینه تبلیغات پایین تر به حداکثر سود بازاریابی دست می  با کنند، می استفاده ای شبكه بازاریابی ساختار

 (.2443، 1بانكر و همكاران) یابند

 ماا. دنمو ارزش دیجاا انتو می خدمت یك ئهارا یا لمحصو یك تولید با تنها که کنند می فكر ینگونها برخی

 و وىبد تولید انعنو به ىچیز ،ها حاکم شدهکه امروزه بر تمامی عرصه نیكیولكترا رتتجا و قابتیر محیط در

 لومحص یك هکنند تولید هبنگا ارانهز از بیش زى،سا جهانی و ینترنتا شدر با. اردند دجوو یعزتو راتنحصاا

 پاسخ د؟بو هداخو وزپیر اى شفتهآبر محیط چنین در کسی چه که ستا ینا السو. ستا همدآ دبوجو صخا

 ونبد. ستا موفق نیكیولكترا رتتجا کلید یابیزاربا.« هندد منجاا رىعیا متما یابیزاربا که نهاییآ: »ینكها

 عتابد. ماند هنداخو ىمشتر ونبد ت،خدما ینتر کیفیت با و هیددسو ونبد ت،محصوال بهترین ،یابیزاربا

 ىجدید ىشهارو و ها تكنیك ورى،فنا ینا از دارىبر هبهر اىبر که ستا شتهدا وربا ینا بر را رىبسیا ینترنتا

 آن در که دمیشو گفته وشفر ةشیو از نوعی به اىشبكهیابیزاربا (1833)لشكری زاده ,  یابد توسعه باید

 در خرید از پس نمشتریا و سانندرمی وشفر به سطهوا وندب و تتبلیغا ونبد را دخو تمحصوال ها شرکت

 یابیزاربا در مددرآ. کنند یافتدر دسو آن ازاى در و کنند یابیزاربا را شرکت تمحصوال نندامیتو تمایل رتصو

 دمیشو کسب مجموعه یقطر از وشفر ازاى در هم و شخصیُ فمصر) شیوفر دهخر ازاى در هم اىشبكه

 (.2418، 2برادشاو)

 بدون را کاالها توانند می ها شرکت آن کمك به که شود می گفته فروش روش نوعی به ای شبكه ریابیبازا

 کاال خرید از پس مشتریان ای شبكه بازاریابی در. برسانند فروش به واسطه بدون حتی و تبلیغات از گیری بهره

. کنند کسب سود ترتیب بدین و نمایند بازاریابی و معرفی را ها شرکت کاالهای توانند می عالقه صورت در

 تحت افراد طریق از فروش ازای به هم و محصوالت مستقیم بازاریابی به هم ای شبكه بازاریابی در درآمد

 ستا سیستمی اى شبكه یابیزاربابه عبارتی  .(1831 ،)ذکایی گردد می کسب اند، شده معرفی قبال که پوشش

 از ها هکنند یعزتو ینا. مستقل هکنند یعزتو یا هشندوفر ارانهز از هایی شبكه توسط تخدما و کاال یعزتو اىبر

 وشفر نمازسا عضو که) ریگدشندگانی وفر از حمایت و معرفی همچنین و تخدما و کاالها ختنوفر یقرط

 یا و کاالها یعزتو جدید روشیك  اى یابی شبكهزاربا حقیقت درکنند  می مددرآ کسب شوندُ می نیشاا

                                                                 
1 Banker & Bardhan & Chen 

2 Bradshaw 
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 که ستا ینا دهفتاا که تفاقیافقط . ندا شتهد داجوو ما افطرا محیط یا زاربا در لقب از که ستا خدماتی

 دخو قبلی تخدما یا لمحصو نهما یهارا جهت ىجدید روش از ت،خدما آن هکنند یهارا یا و کاال آن هشندوفر

 ستد به هکنند تولید از تیا خدما کاال ینكها اىبر ت،خدما یهارا یا کاال یعزتو قدیمی روش کند در می دهستفاا

 و تخدماو کاال نشد ستد به ستد مسلماً و گذشت می سطهوا ىیكسر ستد از باید ،برسد هکنند فمصر

 سایت طریق از تیا خدما و کاال مستقیم ئهاراشود.  می آن قیمت یشافزا سبب تتبلیغا ىها هزینه همچنین

 از مستقیما را نشازنیا ردمو تخدما و کاال که هددمی مشتریها به را نمكاا ینا مولد و امبد ىشرکتها

 هم قیمتها ینابنابر ،مربوطه شرکت سایت از تخدما یا کاال ینترنتیا خرید یقرط از. کنند یافتدر هتولیدکنند

 ینا. ماند می باقی امبد شرکت دنز ،فتر می ها سطهوا جیب به که پولی روش ینا در دشو می ارزان ارىمقد

 از کهن مشتریا از امکد هر حقیقت در. دشو می ختداپر لفعا نتریامش نکمیسیو آن از که ستا پولی نهما

 اىبر ىجدید نمشتریا تمایل رتصو در ننداتو می نددار ضایتر شرکت توسط هشد یهارا تخدما یا و کاال

 (.241٣، 1هوانگ) کنند یافتدر نکمیسیو راه ینا از و هندد عجاار شرکت به تخدما یا و کاالها از دهستفاا

 ئهارا در ناییاتو (2ى، مشتر به سانیدرسو (1 :از تندرعبا اى شبكه یابیزاربا موفقیت کسب در مهم عامل رچها

 دیجاا (0، سایت وب یتاهد و لکنتر ناییا( تو8. آنالین رتصو به ىمشتر زنیا ردمو تطالعاا و تخدما

 ها. فعالیت سایر با اى شبكه یابیزاربا فعالیت نمیا چگیریكپا

 در دموجو ىها بیتاجذ ،قبیل از دبرشمر انتو می اى شبكه یابیزاربا بنتخاا اىبر دىیاز الیلد طرفی از

 ،صنایع و معلو پیشرفت خاطر به ها خانهرکا و نمازسا نکنارکا تعدیل ،مشاغل سایر ثباتی بی ،صنعت ینا

 مدآدر ،گیدفتاراکا از و نشستگیزبا دوران ىها نیانگر ،شغلی منیتا معد و قدیمی و سنتی مشاغل گمر

 به که نناز بیشتر لشتغاا ،بودن ادهخانو رکنا در دنبو اىبر قتو شتناند دن،بو چندشغله علیرغم یفناکا

 ارقر نیرداقد ردمو و نشد تشویق به میل ،نددار مددرآ کسب به زنیا ادهخانو زنیا یا و شخصی عالقه لیلد

، 2وانگموارد ) مانند این ىگرید یلالد و اى شبكه ىها بیازاربا جالب شخصیت دى،فر شدر به تمایل ،گرفتن

2418.) 

                                                                 
1 Huang 

2 Wong 
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 در گذشته لسا دو در ،شد ارىگذنبنیا 183١ لسا در که MLMچندسطحی  یا اىشبكه یابیزاربا حطر

 ١ ازىندراه ا معالا با نالومسو حاال ماا ،نمیشد هشنید آن پیشرفت از ىخبر و دبو فتهورفر کامل تسكو

 زاربا در اىشبكه یابیزاربا رتصو به را دخو سجناا زودى به ریگد شرکت 0 هنددمی خبر ،ستد ینا از شرکت

 به مبتنی سنتی ىهاروش جایگزین کاال وشفر نوین روش ینا کمکم ترتیب ینا به تا میکنند عرضه

 و نتظامیا وىنیر رىهمكا با رتتجا و نمعد ،صنعت وزارت که طرحی (. در1832رى , )ظهو دشو ىسطهگروا

 هابیازاریا یقرط از دخو ىکاالها عرضه به مایل که صخا سهامی ىشرکتها ،میکند لنباد تطالعاا وزارت

 هابیازاربا و نهاآ مالی دشگر و فعالیت. میشوند رکشو یابیزاربا شبكه وارد صالحیت تایید رتصو در هستند

 ستا رتصو ینا به یابیزاربا ىشبكهها رکا روش. دمیشو یابیرد و رتنظا نالومسو ىسو از مستمر رطو به نیز

 به مستقیم رتصو به بیازاربا یقطر از را دخو ىکاال نگوناگو ىسطههاوا به بستگیوا ىجا به هتولیدکنند هک

(. 1830)لطفی ,  هددمی نُ()کمیسیو معامله حق بیازاربا به نیز رکا ینا ازاى در و ساندرمی ارخرید ستد

 جتماعیا ىها سیستم سایر و دقتصاا بر یمختلف اتثرا ناپذیر رنكاا قعیتیوا انعنو به اى شبكه یابیزاربا وزهمرا

 اى شبكه یابیزاربا. دشو می حمطر هشد ىبند طبقه رتصو به اى شبكه یابیزاربا مختلف اتثرا ینا در. دارد

 حرکت یابیزاربا عنو ینا از دهستفاا سمت به ىبیشتر ىها شرکت هیندآ در و دارد دىمتعد ىیاامز و اتثرا

 و نیكسا تتبلیغا به زنیا فحذ شامل را اى شبكه یابیزاربا ىیاامز از یبرخ ،(2412) یگور .دکر هنداخو

 نجریا یسكر کاهش ى،مشتر کسب هزینه کاهش ،یابیزاربا از ناشی تتبلیغا در ثربخشیا ارد،ستاندا

 فرینرآکا و قخال نشندگاوفر از دهستفاا نمكاا ،هزینه کمترین با دهگستر وشفر وىنیر دیجاا نمكاا ،نقدینگی

 (.2412، 1ریگو) کندیم معرفی

 تا نددازبپر زاربا در کاالها یعزتو به هابیازاربا که ستا ینا اىشبكه یابیزاربا ىشرکتها ازىندراه ا از فهد

 رب وهعال ه،یندآ در را اىشبكه یابیزاربا رتتجا زهحو در صلیا فهد. دشو ىرجلوگی قیمتها یهروبی یشافزا از

 بی عرضه و هزینهها کاهش با اههمر کاال یعزتو مناسب یترمدی ،تهاقیم گسیختگی رفساا از ىرجلوگی و رمها

 دارد، دجوو دىمتعد و جدید رىتجا ىها فقا وزهمرا .باشد می هکنندفمصر و هتولیدکنند بین کاالها سطهوا

 یابیزاربا لمللیا بین ىنیاد ،ستا سسترد در وزهمرا که ىچیز. یمدبگر نهاآ لنباد باید کجا نیمابد گرا لبنها

 در ستا هشد اى شبكه یابیزاربا در ها شرکت موفقیت باعث که کلی لصوا حاضر لحا در. ستا اى بكهش

                                                                 
1 Rego 
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. ستا 21 نقر رتتجا لمد 2اى شبكه یابیزاربا. (241٣، 1ژانگ) دشو می یسرتد نجها سراسر ىها هنشگادا

 روزه هر و ددگر می ضهعر صنعت ینا طریق از تخدما و کاال رالد ردمیلیا 14 از بیش ساله هر مریكاآ در تنها

 از یكی نیكولكترا رتینكه تجاا به توجهبا (. 183٣ ،حشمتیان) یوندندپ می آن به ىبیشتر ىها شرکت و ادفرا

 یك انعنو به ینكها اول دارد؛ اى هیژو همیتا جهت دو از آن توسعه ستا زىمجا ىفضا صلیا ىها مولفه

 رتصو به دىقتصاا شدر خنر یشافزا و خلیدا خالصنا تولید در مهم نقشی ىیفاا ناییاتو ،لیدیک صنعت

 و خدماتی و صنعتی ىها بخشر سای ورى هبهر و ییراکا یشافزا و تسهیل باعث ینكها دوم دارد مستقیم

 و کسب ىمدلها نیاوافر و شگستر .(1831 ،)سادات فقیه دشو می مستقیمرغی رتصود قتصاا شدر خنر یشافزا

 ىمدلها توسعه نشناسارکا گفته به ستا هیددگر هارکشو دقتصاا نشد رتقابتیر باعث زىمجا ىفضا ر درکا

 به دفرهر  و دشو شتهدابر زاربا به ورود نعامو که یددگر هداخو موجب زىمجا ىفضا در رکا و جدید کسب

 ،شبكه ىها قابلیت از دهستفاا سطهوا به آن از گذشته. دشو جهانی دقتصاا وارد ینترنتا شبكه طریقاز  حتیرا

. (2411 ،)هیز ستایافته  تطالعاا به سترسید و ها کیفیت و ها قیمت مقایسه یقطر از هکنند فمصر رتدق

 به جهانی شبكه یقطر از دىقتصاا ىها حدوا از سیعیو طیف و هشد کوچك ،شرکتها ازهندا ریگد ىسو از

 کاهش تشد به ستا ها قیمت هکنند تنظیم مهم ملاعواز یكی که نیز تالدمبا هزینه. ندا هشد صلو ریكدیگ

 قابتیر ىفضا دجوو لیلد به زىمجا ىفضا در هارکا و کسب توسعه دى،قتصاا ىها انبحر دجوو با. ستا یافته

 فرینیرآکا توسعه که دکر رهشاا نكته ینا به باید همچنین .(1833 ،)راه چمنی ستا یشافزا لحا در روز به روز

 بر اى هویژ همیتا از ما رکشو اىبر و ستا نفتی دقتصاا ازفت ر ونبر راه و دىقتصاا توسعه دلمعا انیرا در

 ردمو فرینیرآکا دیجاا در باال ىها پتانسیلد جوو با زىمجا ىفضا بطهرا ینا در .(1831 ،)ذکایی ستا ردارخو

 رکشو علمی و نسانیا ىها سرمایه ومالی  منابع و تمكاناا کلیه زىسا لفعا و یطاشر تامین .باشد تامین جهتو

 و تسهیل با دىقتصاا ىها فعالیت در جامعه دحاآ کترمشا نساندر کثراحد به و ینیرفآ رکا توسعه رظومن به

 توسط وزمرا جامعه متوسط و مددرآ کم تطبقا نقش و مددرآ ءتقاار رب تاکید و جمعی ىها رىهمكا تشویق

 .(1833 ،)مالكی نژاد ستا هشد محقق باشد می نیكولكترا رتتجا ىها شاخه ریز از که اى شبكه یابیزاربا

                                                                 
1 Zhang 

2 Network Marketing 
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 ىها ركما با لمحصو یك تولید و رکادخو نیمه و رکادخو ىها خانهرکا ىگیر شكل با وزهمرا همچنین

 در حتی آن یابیزاربا و لمحصو عرضه روش و ستا دهکر اپید رىبسیا همیتا لمحصو یعزتو و وشفر ع،متنو

 نکنندگا تولید که ستا ضعیتیو چنین در. ستا یافته ىبیشتر لویتاو آن تولید و ساخت از ،الهااکا بعضی

 کنند دهستفاا ىتر هشد بحسا و تر قیقد ربسیا ىها روش و ها سایت از باید حتماٌ دخو لمحصو وشفر اىبر

 به یا و اى چندالیه یابیزاربا بعضاٌ که اى شبكه یابیزاربا (.2412، 1چن) نهاستآ از یكی اى یابی شبكهزاربا که

 تمامی در وزهمرا که باشد می نجها در ها صنعت تمندترینرقداز  یكی د،شو یم هنامید MLM خالصه رطو

(. 1831 ،)ذکایی ستا هشد قعوا دهستفاا ردمو مینز هکر در وقلمر و رکشو دهشتا از بیش و مریكاآ یالتا هپنجا

 تر سنتی ىها شكل در که اردگذ می ادفرا رختیاا در پیشرفت و موفقیت اىبر هایی فرصت اى شبكه یابیزاربا

 بیمه ان،مندرکا ر،سربا ىها هزینه قبیل از اردىمو با شما سنتی رکا و کسب در. دشو نمی هیدد رتتجا

 به یابیزاربا روش ینا وزهمرا ماا .(1833 ،)ایار هستند گیردر باال بلند لیست ینا بقیه و رکا فترد رهجاا ،سالمتی

 ییزامددرآ و رىکا ىلگوهاا ترین ابجذ از یكی و تخدما و کاالها وشفر و یعزتو ىها روش ترین ىقو از یكی

 ىها ىنمداتو یشافزا و لشتغاا دیجاا و وشفر اىبر ىقو ربسیا شیرو ستا هشد تبدیل نوین دقتصاا در

 جدید ىها راه یافتن اىبر شتال در رگبز سنتی ىها شرکت از رىبسیا حتی وزهمرا که اد،فرا در مدیریت

 نقر دقتصاا كمحر ىهاونیر از یكی به اى شبكه یابیزاربا قعوا در. تندهس روش ینا تقو تنكا به ستیابید

 .(1833 ،)کفچه ستا هشد مبدل 21

ق قاچا بنامرغو ىکاالها یهرو بی عرضه ،ها تحریم دى،قتصاا دکور ر،کشو حاضر لحا یطاشر به توجه با

 آن الیلد از یكی که ستا هشد کوچك ىتولید و رگبز تخانجارکا تعطیلی باعث که خلیدا زاربا به چینی

 زاربا لکنتر در پس. باشد می خلیدا زاربا بیشتر سهم خذا جهت در جیرخا تمحصوال ىپذیر قابتر معد

 قطع زاربا از را ها سطهوا و نالالد ستد انبتو باید خلیدا تمحصوال کیفیت بیشتر چه هر دنبر باال بر وهعال

 نیایراکیفیت  با لمحصو نماز کمترین در که ستا اى شبكه یابیزاربا از ها روش ینا از یكی که دنمو

 زاربا به که ىجدید لمحصو ده هر (. از1833 ،)ایمان خان ساندر می نهایی هکنند فمصر ستد به مستقیماٌرا

 توجهی دخو مونیاپیر و محیطی تتبلیغا به ادفرا معمو .سدر می دآورىسو به یكی فقط دشو می معرفی

 منجاا ندا دهبو ضیرا لمحصو آن از که شنایانیآ و نستادو ىها هتوصی سساا بر را دخو خرید و ندارند

                                                                 
1 Chen 
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 تتبلیغا از دهستفاا ونبد ،هانیدیابی زاربا از ىکثراحد دارىبر هبهر با دارد قصد اى شبكه یابیزاربا. هنددمی

 سطح بر نداتو می ازهندا چه تا اى شبكه یابیزاربا ینكها ماا. برساند وشفر به را شرکت تمحصوال دهگستر

 سیربر را هپدید ینا ثرا تا کند می شتال هشوپژ ینا و باشد نمی مشخص دشو قعوا موثر ها شرکت وشفر

نوع  ینا تاثیر به برر تحقیق ینا در خلیدا اتتولید از حمایت در اى شبكه یابیزاربا ایامز به باتوجه نمای

 ه شده است.پرداخت رسبو در هشد پذیرفته ىتولید ىها شرکت وشفر سطح بر را بازاریابی

 روش تحقیق:

جهت جمع آوری داده و از نظر شیوه اجرا توصیفی پیمایشی می باشد.  کاربردیاین تحقیق از نظر هدف، 

های مورد نیاز در مورد ادبیات و پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ایی استفاده خواهد شد. در این تحقیق 

بازاریابی و  ها، رضایت مشتری، سرعت، دانش مشتریوش، هزینه فراز پرسشنامه  جهت جمع آوری اطالعات

 پذیرفته ىتولید ىها شرکت نشناسارکااستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  شبكه ایی

پرسشنامه  است. نفر در نظر گرفته شده 138حجم نمونه این تحقیق  دار می باشد.بها اوراق رسبو در هشد

ه آماری توزیع شده و پس از تكمیل پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، داده های مورد استفاده در میان نمون

بدست آمده از پرسشنامه ها جهت بررسی فرضیات تحقیق و پاسخگویی به سواالت تحقق با استفاده از نرم 

مورد تجزیه ( PLS) جزئی تمربعا قلاحد دیكررو با( SEM) رىساختا تالدمعا زىسالمدو  SPSSافزار 

 تحلیل قرار می گیرند.

 مدل و فرضیات تحقیق 
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 تحقیق فرضیات

 هدد می یشافزا را ىتولید ىها شرکت وشفر سطح اى شبكه یابیزاربا. 

 دشو می نمشتریا به تخدما ئهارا سرعت یشافزا باعث اى شبكه یابیزاربا. 

 هدد می کاهش را ىتولید ىها شرکت ىها هزینه اى شبكه یابیزاربا. 

 هدد می یشافزا را نمشتریا ضایتر اى شبكه یابیزاربا. 

 دشو می نسانیا وىنیر نشدا یشافزا به منجر اى شبكه یابیزاربا. 

 نتایج تحقیق:

 د.خته می شوداتحقیق پرل سی مدرین بخش به بردر ا

 ىگیرازه ندل اسي پایایي مدربر

پایایی خ و نباوکرى لفاآشاخص دو اى بره مدآیر بدست دمی نمایید مقاه مشاهد -1 ولجددر که ر همانطو

ى گیرازهندى اهالین مداست. بنابراتحقیق ى متغیرهاب پایایی مطلوه هندن دست که نشاابیشتر  4,١از مرکب 

ها ف عاملی بین معرى هارنی یا بادروسی همبستگی رطریق براز ین شاخص ها اند. ردارمطلوبی برخو پایایی از

پایایی هر ، ستوت اها متفاف نجا که پایایی معراز آما ایجه می گیرند. متغیرها نتن پایایی همزمارد مودر 

از باید بخش قابل توجهی ن معتقدند که یك متغیر مكنوان هشگروپژد. یابی شوارزباید به تنهایی ف معر

ام از هرکدزه و مطلق همبستگی بین یك سارین قدابنابر (%٣4قلاهد )معموال حددتوضیح ف را کندگی معراپر

 .(باشد ١،4از باید بیشتر هُ شدارد ستانداجی وخرى هارمطلق بار)یعنی قده آن شده مشاهدى هامتغیر

 به پایایي شاخص هاط مربوول جد-9 ولجد

 متغير
 مركب پایایى

 خنباوكرى لفاآ
(CR) 

 4,١01 4,343 جستجوى هارموتودر موقعیت  کسب

 4,١18 4,322 گبالر در وخبار انتشاا

 4,١83 4,341 سایتاب حی جذاطر

 4,١22 4,١33 جتماعیى اشبكه هادر  فعالیت

 4,١٣8 4,١3٣ نسانیوى انش نیردا
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 4,١11 4,321 شرکتى ها هزینه

 4,١13 4,١11 نضایت مشتریار

 4,١43 4,١11 یش سرعتافزا

 4,١12 4,١81 اىیابی شبكه زاربا

 4,١08 4,١01 وشفر سطح

 

 ىتحلیل عاملى تایید

یابی ارزیانس وارمیانگین و پایایی مرکب ى مونها، آزهمبستگیان میزا و همگرر عتبااستیابی به ر دمنظو به

همبستگی ا و همگرر عتبااى ابرزم الط شردو  ٣/4قل ایانس حدواربا میانگین اه همر 3/4از شد. پایایی باالتر 

مناسبی ر عتبااز ا ٣/4از گتر رعاملی بزى هاربا(. 21: 2443، چیههانگو میباشند )چینگلین زه یك سا

ر عتبااز ا ١/4از گتر رعاملی بزى هاربا، نگرشی محتاطانهدر (. 0٣: 1331، کررالو نل رهستند )فوردار برخو

ى تحلیل عامل تأییدو پایایی و یی ى روابه تحلیلهاط نتایج مربو(. 1333، هستند )هالندردار مناسبی برخو

 ست.ه ایددمشخص گر -1ول جددر تحقیق ل مد

 ىتحليل عامل تأیيدو پایایي و یي ى روابه تحليلهاط ونتایج مرب-9ول جد

 یانسوار ميانگين مركب پایایي رعتباا نتيجه عاملير با گویه

 سایتاب حی جذاطر

 مناسب 4,٣٣1 1ال سو

4,١٣2 4,١3٣ 

 مناسب 4,٣30 2ال سو

 مناسب 4,148 8ال سو

 مناسب 4,002 0ال سو

 مناسب 4,118 ٣ال سو

 مناسب 4,٣١0 1ال سو

 جستجوى هارموتودر موقعیت  کسب

 مناسب 4,1٣4 ١ال سو

4,348 4,١12 

 مناسب 4,٣٣2 3ال سو

 مناسب 4,188 3ال سو

 مناسب 4,٣32 14ال سو

 مناسب 4,1١2 11ال سو

 مناسب 4,٣31 12ال سو

 مناسب 4,124 18ال سو
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 جتماعیى اشبكه هادر  فعالیت

 مناسب 4,١21 10ال سو

4,312 4,32٣ 

 مناسب 4,١3٣ 1٣ال سو

 مناسب 4,132 11ال سو

 مناسب 4,٣00 1١ال سو

 مناسب 4١21 13ال سو

 مناسب 4,١3٣ 13ال سو

 مناسب 4,132 24ال سو

 مناسب 4,٣00 21ال سو

 مناسب 4,٣00 22ال سو

 گبالر در وخبار انتشاا

 مناسب 4,٣13 28ال سو

4,3٣0 4,312 

 مناسب 4,١13 20ال سو

 مناسب 4,120 2٣سوال 

 مناسب 4,٣43 21 سوال

 مناسب 4,٣04 2١سوال 

 مناسب 4,٣30 23سوال 

 مناسب 4,1٣3 23 سوال

 رضایت مشتری

 مناسب 4,٣12 84 سوال

4,١84 4,١٣3 

 مناسب 4,٣23 81 سوال

 مناسب 4,٣١8 82 سوال

 مناسب 4,٣24 88 سوال

 مناسب 4,٣13 80 سوال

 تخدما ئهارا سرعت

 مناسب 4,١٣8 8٣ سوال

4,341 4,3٣0 
 مناسب 4,١٣2 81 سوال

 مناسب 4,1٣0 8١ سوال

 مناسب 4,٣18 83 سوال

 نسانیا وىنیر نشدا

 مناسب 4١٣8 83 سوال

4,3١3 4,١38 

 مناسب 4,١٣2 04 سوال

 مناسب 4,1٣0 01 سوال

 مناسب 4,218 02 سوال

 مناسب 4,٣٣١ 08 والس
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 ها هزینه

 مناسب 4,١٣2 00 سوال

4,١31 4,383 

 مناسب 4,1٣0 0٣ سوال

 مناسب 4,118 01 سوال

 مناسب 4,٣٣١ 0١ سوال

 مناسب 4,٣18 03 سوال

 وشفر سطح

 مناسب 4,1٣0 03 سوال

4,١03 4,33٣ 
 مناسب 4,1١8 ٣4 سوال

 مناسب 4,٣1١ ٣1 سوال

 مناسب 4,٣٣8 ٣2 سوال
 

گرفت. ار قرده ستفارد امو (1331)کر رالو نل رفوش نگر، عاملیى هاریر بادتفسیر مقااى ین تحقیق بردر ا

 ازین ابنابرو میباشند  4,٣از عاملی گویهها بیشتر ى هارباد میشوه مشاهدق فوول جدى هااز دادهکه ر همانطو

هد که پایایی مرکب بدست دمین نشار مذکوول جدى ها، دادهیگرى دسواز هستند. ردار مناسبی برخور عتباا

 ٣/4از گتر رمتغیرها نیز بزم تمااى بره مدآیانس بدست وارمیانگین و  ١/4از گتر رهمه متغیرها بزاى بره مدآ

 .هنددمین نشارا یی باالیی اهمگرر عتبا، ایردین مقاا که میباشد

 اردستاندا حالت در تحقیق لمد سيربر

 .ستا تحقیق ىمتغیرها بین بطهرا انمیز گر ننمایا -1 دارنمو

 
 اى( شبكه یابيزاربا از دهستفاا از قبل اردُستاندا حالت) تحقيق لمد نموآز -9 دارنمو
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 اىیابي شبکه زارباده از ستفااز اقبل دارى معني اد عداحالت در تحقیق ل سي مدربر

ین حالت د. در اتحقیق پی برى غیرهابین متط تبادن اربودار به معنی ان ین حالت می توده از استفاا با

دى عد tن مودر آزگر این معنی که ا( ُ باشند. به -31/1و  31/1زه )بارج از که خاد هند بواخودار معنی ادى عدا

 .دبو هداخو معنا بی باشد -31/1 و 31/1بین

 
 اى( شبكه یابيزاربا از دهستفاا از قبل دارىُ معني حالت) تحقيق لمد نموآز -2 دارنمو

 اى شبکه یابيزاربا از دهستفاا از بعد اردستاندا حالت در تحقیق لمد سيربر

 .ستا تحقیق ىمتغیرها بین بطهرا انمیز گر ننمایا -8 دارنمو

 
 اى( شبكه یابيزاربا از دهستفاا از بعد اردُستاندا حالت) تحقيق لمد نموآز -9 دارنمو
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 اى شبکه یابيزاربا از دهستفاا از بعد دارى معني ادعدا حالت در تحقیق لمد سيربر

 حالت ینا در. دبر پی تحقیق ىمتغیرها بین طتباار دنبو دار معنی به انتو می حالت ینا از دهستفاا با

 دىعد t نموآز در گرا که معنی ینا به. باشند (31/1 و 31/1) زهبا از رجخا که دبو هنداخو دار معنی ادىعدا

 دبو هداخو معنا بی باشد -31/1 و 31/1بین

 

 اى( شبكه یابيزاربا از دهستفاا از بعد دارىُ معني حالت) تحقيق لمد نموآز -5 دارنمو

 فرضیه هان موآز

 ست.ه ایه شدرى اراساختات الدمعال قالب مددر ستنباطی ى اهاد روش بررکااز ین بخش نتایح حاصله در ا

 تحقيقى متغيرهاى هاره ماآ-9 ولجد

 Tى هاره ماآ فرضيهان عنو فرضيه

 12,18 دارد.تاثیر وش فرى بر هزینه هااى یابی شبكه زاربا اول

 20,3 هد.دیش می افزن را اضایت مشتریااى ریابی شبكه زاربا دوم

 ٣3,11 د.می شون به مشتریات ئه خدماارایش سرعت افزاباعث اى یابی شبكه زاربا سوم

 ٣٣,12 د.شو نسانی میوى انش نیردایش افزامنجر به اى یابی شبكه زاربا چهارم

 18,1 د.می شووش یش سطح فرافزامنجر به اى یابی شبكه زاربا پنجم
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 صليافرضیه 

 دارد.تاثیر وش فرى بر هزینه هااى یابی شبكه زاربا

یابی زاربین باى ها ره ماان آکه میزد می شوه مشاهددارى، معنی اد عداحالت در تحقیق ل توجه به مد با

ار قر( 31/1و 31/1)زه ى بارج از خاار در ین مقداجا که و از آن ست ا 20,01بر با ابروش سطح فراى و شبكه 

 .دین فرضیه تایید می شودارد ا

 تحقيق ىها فرضيه نتایج -4 ولجد

 نتيجه فرضيهان عنو فرضيه

 تایید دارد.تاثیر وش فرى بر هزینه هااى یابی شبكه زاربا 1

 تایید هد.دی یش مافزن را اضایت مشتریااى ریابی شبكه زاربا 2

 تایید د.می شون به مشتریات ئه خدماارایش سرعت افزاباعث اى یابی شبكه زاربا 8

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 زیاد مدت و برسد نهایی کننده مصرف به واسطه بدون و مستقیم کاال که دهندمی ترجیح ها تولیدکننده 

 نامناسب تولید به و شوند مطلع کننده، مصرف سوی آن کیفیت بازخورد از تا نماند فروشگاه هایقفسه در

 هایشرکت و است کوتاه بسیار محصول، نهایی مصرف تا تولید فاصله ایشبكه بازاریابی در. ندهد ادامه محصول

 از محصول بازخورد راحت خیلی و است ارتباط در خود هایفروشنده با و آنالین های سیستم طریق از بازاریابی

 می تاثیر پخش و تولید خط روی بر سرعت به و شود می اصالح و مییابد انتقال تولیدکننده هب شرکت طریق

با توجه به توسعه سیستم بازاریابی شبكه ایی به نظر نمی رسد که تمامی شرکتها در این زمینه به  .گذارد

عه بازاریابی شبكه ایی خود در توس نها به دالیل مختلف در ادامه راهآموفقیت دست یابند و حداقل نیمی از 

ی جهت بهبود ه نتایج فرضیات تحقیق، پیشنهاداتمحصوالت خود شكست می خورند. در ادامه با توجه ب

 عملكرد و احتمال موفقیت عملكرد بازاریابی شبكه ایی توصیه می گردد.

 یشافزا را ىتولید ىها شرکت وشفر سطح اى، شبكه یابیزاربا اول فرضیه از حاصل نتایج بر بنا 

 سانیر عطالا ىها یمیلا لساار دشو می توصیه فرضیه ینا از حاصل نتایج ىمبنا بر ینابنابر. هددمی

 که فعلی تخدما از سانیر عطالا همچنین و وشفر یشافزا جهت در جدید تمحصوالو  تخدما از
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 یشازفا اىبر اى شبكه یابیزاربا مستمر ىتژاسترا یك انعنو به ،برند می هبهر آن از فعلی نمشتریا

 .دشو لنباد تر هکوتا مانیز ىها زهبا و بیشتر جدیت با وشفر

 به تخدما ئهارا سرعت یشافزا باعث اى شبكه یابیزاربا ،هشوپژ ینا دوم فرضیه از نتایج سساا بر 

 نکنارکا به حتما نمشتریا با رىحضو و کالمی تتباطاار دشو می دپیشنها الذ. ددگر می نمشتریا

 داتپیشنها و اتنظر از دهستفاا. ددگر تلقی مانیزسا شمندارز فهد یك انوعن به و هشد داده زشموآ

 حس تا دکر هداخو کمك ،ستا مؤثر تخدما دبهبو در ینكها بر وهعالت، خدما نمواپیر نمشتریا

 .دبو هداخو دارفاو مشتریانی بجذ زغاآ سر دخو ینا و یابد لنتقاا نمشتریا به دنبو شمندارز

 هدد می کاهش را ىتولید ىها شرکت ىها هزینه اى شبكه یابیزاربا ،حقیقت ینا مسو فرضیه بر بنا .

 شتهدا هیژو مهتماا ییزا لشتغاا مسئله به ها هزینه کاهش رکنا در شرکت دشو می توصیه ینابنابر

 گرفته اتتعهد کلیه بیازاربا وىنیر از و دهبو طرفه یك شرکتهاکامالً ینا به طمربو اردادقر ایرز باشند

 .دشو نمی گرفته نظر در ونیر هیندآ و رکا اىبر تضمینی هیچ لیو هشد

 ضایتر اى شبكه یابیزاربا و ددگر می تائید هشوپژ ینا رمچها فرضیه ه،مدآ عمل به سیربر سساا بر 

 و مناسب تخدما از ىگیر هبهر با دد،گر می دپیشنها سساا ینا بر. هدد می یشافزا را نمشتریا

 به هیزو توجه ئهارا و دارفاو و ئمیدا نمشتریا به هیژو توجه همچنین و نماز طی در آن مستمر ىتقاار

 .ددگر می نمشتریا بیشتر دارىفاو موجب ینا و یابد می لنتقاا نهاآ به نمازسا اىبر نیشاا ارزش ،نهاآ

 الذ. ددگر می نسانیا وىنیر نشدا یشافزا باعث اى شبكه یابیزاربا هشوپژ ینا پنجم فرضیه بر بنا 

 نهمزما انتهر داربها اوراق رسبو ىتولید ىشرکتها در منظا ینا زىسادهپیا ضمن دشو می توصیه

 و رتجا لستقباا به توجه با که اىگونه به د،پذیر رتصو مینهز ینا در زمال ىها زىفرهنگسا

 سنتی یعزتو ىهامنظا ىجا به اىشبكه یابیزاربا جایگزینی شاهد انمیتو یكدنز هیندآ در نگانازربا

 .باشیم رکشو در

 و یمدار سر در که اى ندیشها با بلكه ،پا به نه ،یددو باید اى، شبكه یابیزاربا شجو و پرجنب ىنیاد در 

 ،مدرآکا نسانیا وىنیر از اى شبكه یابیزاربا در دشو می دپیشنها صخصو ینا در... آن به عمل
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 دىنها هر پیشرفت کنونی لتحو و تغییر بپرشتا عصر در ایرز دبر هبهر رتمها داراى و هیدد زشموآ

 .ستا صنعت ینا تخصصی عرصه در عمل ربتكاا و آورىنو ،خالقیت وىگر در

 هزینه هعمد ایرز یابد کاهش کاال نقل و حمل ىها هزینه اى شبكه یابیزاربا در می شود دپیشنها 

 در ینا ؛کاالست نقل و حمل ىها هزینه اردمو غلبا در یمدار ىتولید ىها شرکت اىبر که هایی

 چنانكه ستا دىعا حالت از بیش نقل و حمل ىها هزینه حتماالا یابیزاربا عین نوا در که ستا لیحا

 به کاال خرید و دگیر می رتصو کاال به کاال رتصو به نقل و حمل هزینه اى شبكه یابیزاربا در

 در ها شرکت ینا رحضو به توجه با و دگیر می رتصو مختلف ادفرا توسط و ردىمو رتصو

 هنداخو نیز ىیگرد ىها هزینه و پرسنل هزینه و رنباا هزینه ،نقل و حمل هزینه بر وهالع شهرستانها

 .شتدا
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