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Abstract 
In recent years, the banking industry has witnessed major changes in competi-

tion. This has led to the concern of many banking executives about how to in-

crease market share and attract more customers. In this regard, banks are always 

striving to achieve the desired position by utilizing modern marketing approach-

es in competitive environment. This attention led to the present study in order to 

develop an integrated marketing communication program, while exploring how 

it impacts on the decision of TB customers, the marketing scenarios based on in-

tegrated communication tools are extracted and evaluated. Therefore, an integra-

tive and innovative approach of agent-based modeling and the Taguchi method 

were used to implement and execute the scenarios developed by designing 

Taguchi experiments in the space of agent-based modeling and simulation and 

by analyzing the results using the Taguchi method, Introduce the most desirable 

marketing scenario tailored to the behavior of academic clients of Tejarat Bank. 

The analysis of the results of the scenarios showed that among the five marketing 

tools, the effectiveness of direct marketing is more than other tools and digital 

marketing, sales promotion, personal sales and advertising are in the next rank-

ings. Also, the results of analysis of variance showed that direct marketing factor 

with 43.331 percent of participation rate is more effective than other factors in 

attracting bank customers. In addition, personal sales, digital marketing, sales 

promotion and advertising are next in the rankings with 15.25%, 14.245%, 

14.075% and 12.814% respectively. As the final output of the research, review-

ing the main effects of each marketing tool resulted in identifying the appropriate 

level of each of the tools and presenting the most desirable marketing scenario 

based on the integrated marketing communications program. 

 

Keywords: Integrated Marketing Communication Program, Agent-Based Mod-
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 چکیذُ
ز ٌای اخیز صهعت تانکذاری ضاٌذ تحىالت تشرگی در عزصً رقاتت تىدي استت هتً ا تم ا ت    در سال

سثة ضذي تا چگىنگی افشا ص سٍم تاسار و جذب  طتزی دغذغً فکزی تسیاری اس  تذ زا  فعتال در   
 هتذی اس رو کزدٌتای   ٌا ٌمىاري در تالش ٌستهذ تا تا تٍزيصهعت تانکی ضىد. در ٌمیم راستا، تانک

ا در نى م تاسار اتی در فضای رقاتتی، تً جا گاي  طلىب دست  اتهذ. تىجً تً ا م  ٍتم ستثة ضتذ تت    
 ینحتىي  یضتمم تزرست  ی تزنا تً ارتثااتات  کرارچتً تاسار تاتی،     پژوٌص حاضز تً  هظىر تىسعً

ارتثااتات   یتز اتشارٌتا  ی ثته یات تاسار یىٌا سهار ،تانک تجارت ا   طتز میتز تصم آ  یاثزگذار
ی ًاس ا تم رو، اس رو کتزد تلقی تی و نىآورانت     .زدیت قتزار گ  یات ت استخزاج ضتذي و  تىرد ارس   کرارچً 

ی آ  سهار ىٌای تذو م ضذي تً  ذلساسی عا ل  حىر و روش تاگىچی تٍزي گزفتً ضذ تا تً واسطً
ستاسی و  ساسی عا ل  حتىر پیتادي  روش ازاحی آس ا ص ٌای تاگىچی در فضای  ذلساسی و ضثیً

تتز م ستهار ى تاسار تاتی  تهاستة تتا رفتتار       اجزا ضذي و تا تحلیل نتا ج تتً روش تتاگىچی،  طلتىب   
ٌای حاصل اس اجزای سهار ىٌا نطا  داد ز ا  دانطگاٌی تانک تجارت  عزفی ضىد. تحلیل  افتً طت

 ست یم اس ستا ز اتشارٌتا تیطتتز     گانً تاسار اتی،  یشا  تأثیزگذاری تاسار اتیهً اس تیم اتشارٌای پهج
ثیزگذاری ٌای تعذی تأاست و تاسار اتی د جیتال، پیطثزد فزوش، فزوش ضخصی و تثلیغات در رتثً

 321/43قزار دارنذ. ٌمچهیم نتا ج حاصل اس تحلیل وار انس نطا  داد هً عا ل تاسار اتی  ست یم تتا  
درصذ  یشا   طارهت، نسثت تً سا ز عىا ل تز جذب  طتز ا  تانکی تأثیز تیطتزی دارد. ٌمچهتیم  

، 253/15ا ٌای فزوش ضخصتی، تاسار تاتی د جیتتال، پیطتثزد فتزوش و تثلیغتات تتً تزتیتة تت         عا ل
ٌای تعذی قزار دارنذ. تً عهىا  خزوجی نٍا ی درصذ  طارهت در رتثً 414/12و  075/14، 452/14

 هاسة ٌز ک اس  پژوٌص، تزرسی اثزات اصلی  زتىط تً ٌز اتشار تاسار اتی  هجز تً ضهاسا ی سطح
 چً تاسار اتی ضذ.تز م سهار ى تاسار اتی  ثتهی تز تزنا ً ارتثااات  کراراتشارٌا و ارائً  طلىب

 
 

ٌای تزنا ً ارتثااات  کرارچً تاسار اتی،  ذلساسی عا ل  حىر، روش ازاحی آس ا ص :ّا کلیذٍاشُ
 تاگىچی، تانک تجارت.
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 هقذهِ. 1

امطيظٌ اظ زیدسگبٌ اقتهدبزی، اَمیدت ندىبیغ ذدسمبت      
محًض زض کكًضَب، ثیف اظ پیف مدًضز وًجدٍ قدطاض گطفتدٍ     

ی ي نىؼتی زضیبفتىس کٍ ثرف وظطان اقتهبز اؾت ي نبحت
ظایدی،   ذسمبوی کكًضَب مىجدغ ثؿدیبض مُمدی ثدطای اقدت بل     
َدب زض   افعایف ثطيت ملی ي اضوقبء وًاوبیی ضقبثدت ؾدبظمبن  

-. زض میبن ؾبظمبن]2ي1[ثبقس المللی می ثبظاضَبی ملی ي ثیه

-َب ي مؤؾؿبت مبلی اظ مُد  زَىسٌ ذسمت، ثبوکَبی اضائٍ

ثبقىس کٍ وقل ي اوتقدبل  امغ میَبی اقتهبزی جًوطیه ثرف
يجًٌ ضا ؾبظمبوسَی کطزٌ ي ثدب وؿدُیل مجدبزتت وجدبضی،     

َدبی  . زض ؾدبل ]4ي3[قدًوس  گؿتطـ ثبظاضَب ضا مًجت می
اذیط نىؼت ثبوکساضی قدبَس وحدًتت ثعضگدی زض ػطندٍ     
ضقبثت ثًزٌ اؾت کٍ ایه امط ؾجت قسٌ اؾت وب چگدًوگی  

طی ثؿدیبضی  افعایف ؾُ  ثبظاض ي جصة مكتطی زغسغٍ فک
. زض َمیه ضاؾتب، ]5[اظ مسیطان فؼبل زض نىؼت ثبوکی قًز 

کىىس وب زض فضبی ضقدبثتی اظ ضيیکطزَدبی   َب والـ میثبوک
وددًیه ثبظاضیددبثی اؾددتنبزٌ کىىددس. زض ضيیکطزَددبی وددًیه،   

قدًز ثدٍ   ضاَجطزَبی ثبظاضیبثی مجتىی ثط مكتطی وؼطیف مدی 
ظمبن قدطاض  َبی ؾدب ای کٍ مكتطی زض ضأؼ کلیٍ فؼبلیتگًوٍ

قًز وب ثب َمؿً ؾدبذته اَدسا ، ثدطای    گطفتٍ ي والـ می
 .]7ي6[ؾدبظمبن ي مكدتطیبوف اضظـ افدعيزٌ ایجدبز قدًز      

َدبی زؾتطؾدی ثدٍ    امطيظٌ وىًع ویبظ مكتطی، افعایف َعیىٍ
َبی ثبظاضیبثی، اوتربة مدؤثط  ثبظاض َس  ي گؿتطـ فطنت

ٍ اثعاض اضوجبطی ؾبظمبن ثب مكدتطیبن َدس  ضا زقدًاض ؾدبذت    
اؾت ي ؾجت قسٌ ودب مدسیطان ؾدبظمبن وًجدٍ ذدًز ضا ثدط       

 1(IMCمنُددًن وًوُددًض اضوجبطددبت یکببضچددٍ ثبظاضیددبثی )  
. زض ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی،   ]8[مؼطً  کىىس 

ثبظاضیبثبن اظ ضاَجطزَبی ؾىتی اضوجدبطی کدٍ ندطفبر ثدط پبیدٍ      
َددبی جمؼددی اؾددتًاض اؾددت زيض قددسٌ ي ثددٍ ؾددًی ضؾددبوٍ

ضيوس کٍ متىبؾت ثب ویدبظ ثدبظاض   اضوجبطی پیف میضاَجطزَبی 
-قًز. ثُدطٌ ؾبظی میَبی مًجًز قرهیَس  ي فىبيضی

قددًز وددب ؾدجت مددی  گیدطی اظ ضاَجطزَددبی اضوجددبطی ودًیه  
قنبفیت، ؾبظگبضی ي اثطثركی پیبن ودممیه قدسٌ ي اضوجدب     

 .]9[ؾبظمبن ثب مكتطیبوف وؿُیل قًز 
ثدبظاض مدبلی   ودطیه ضکده   َب اندلی زض کكًض ایطان، ثبوک

ی اقتهبزی وقف مؤثطی ضا کكًض ثًزٌ کٍ زض ضقس ي وًؾؼٍ

                                                 
1 . Integrated marketing Communication  

َبی غیطزيلتی ثٍ ؾطػت زض حدبل  کىىس. امطيظٌ ثبوکاینب می
کىىدس، اظ  َبی زيلتی ضا وهدط  مدی  ضقس ثًزٌ ي ؾُ  ثبوک

 ٍ ٍ  ططفی مكتطیبن ثطای ؾدطمبی َدبی زیگدط   گدصاضی زض ظمیىد
َدب ثدطای   قًز وب ثبودک وطغیت قسٌ ي َمیه امط مًجت می

زضیبفت ؾُ  ثیكدتطی اظ ثدبظاض َمدًاضٌ زض حدبل ودالـ ي      
. ضيقده اؾدت  کدٍ زض فضدبی ضقدبثتی      ]10[ضقبثت ثبقدىس  

امطيظ، اضائٍ ذسمت زض نىؼت ثبوکساضی َمًاضٌ وحت ومثیط 
َبی مًجًز، پیكطفت فىبيضی ي ایجبز و ییطات ػسن قطؼیت

ئل مكتطیبن قطاض زاقتٍ ي وؿجت ثٍ مؿدب  مساين زض ویبظمىسی
ؾیبؾی ي اقتهبزی جًامغ اظ حؿبؾدیت ثدبتیی ثطذدًضزاض    

َب وتًاوىس ضاَجطزَدبی ثبظاضیدبثی ضا زض   . اگط ثبوک]11[اؾت 
ضقبثت ثب یکسیگط وسيیه کىىس، ثٍ مطيظ ظمبن ؾُ  ذدًز ضا  
زض مىبثغ، مهبض  ي زض وتیجٍ ؾًز ي ظیبن اظ زؾت ذًاَىس 

 . ]12[زاز 
بودک  بزی کكدًض، ث َبی فؼبل زض وظبن اقتهاظ میبن ثبوک

َددبی وجددبضت یکددی اظ ثعضگتددطیه ي وبثیطگددصاضوطیه ثبوددک
َدبی غىدی   ثب زاضا ثًزن ظیطؾبذتثبقس کٍ میوجبضی فؼبل 
اضائٍ ثؿیبضی اظ ذدسمبت ثدبوکی چدٍ زض    ، زض اوؿبوی ي فىی

حًظٌ ثبوکساضی الکتطيویک ي چٍ زض حًظٌ ثبوکدساضی ثدیه   
ضت ثدب  ثبودک وجدب  زض حدبل حبردط    .ثبقسمیپیكگبن  الملل

 زاقته اػتجبض ػلمدی ي ورههدی زض حدًظٌ ضیدبل ي اضظ ي    
َمدًاضٌ  پبیجىسی ثٍ وظبن ثبوکساضی مجتىی ثط مجبوی اؾدالمی،  

َدبی  ودطیه ثردف  زض والـ اؾت وب ثٍ ػىًان یکی اظ مُد  
َدب ي  اقتهبز کكًض، اظ یک طدط  ثدب ؾدبظمبوسَی زضیبفدت    

َب، مجبزتت وجبضی ي ثبظضگبوی ضا وؿدُیل کدطزٌ ي   پطزاذت
مًجت گؿتطـ ثبظاضَب قًز ي اظ طدط  زیگدط ثدب وجُیدع     

َدبی  َب ثٍ ؾمت ثىگدبٌ َب ي َسایت آناوساظَب ي ؾبطزٌپؽ
 َبی ضقس اقتهبز ضا فطاَ  آيضز.وًلیسی، ظمیىٍ

َبی ثبوک وجدبضت زض  ی فؼبلیتضيقه اؾت کٍ وًؾؼٍ
مىسی اظ اثعاضَبی ثبظاضیبثی ذًاَس ثًز کدٍ ثتًاودس   گطي ثُطٌ

تط مكتطی ضا ثٍ َمطاٌ زاقتٍ ي ثب مكبضکت جصة َطچٍ ثیك
زض وسيیه ثطوبمدٍ ضاَجدطزی ثبظاضیدبثی ؾدبظمبن، ثدط میدعان       
ؾًززَی ي یب مًقؼیت ضقبثتی ؾبظمبن ومثیط مطلدًة زاقدتٍ   
ثبقس. ثب ػىبیت ثط ایه مُ ، َس  اظ اوجبن پػيَف حبردط  

ی اثطگددصاضی ثطوبمددٍ ایدده اؾددت وددب رددمه ثطضؾددی وحددًٌ
اضیدبثی ثدٍ ػىدًان یکدی اظ اثعاضَدبی      اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظ

ثبظاضیبثی وًیه ثط ضفتبض مكتطیبن ثبوک وجدبضت، زض محدی    
ؾددبظی، ؾددىبضیًَبی ثبظاضیددبثی مجتىددی ثددط اثعاضَددبی  قددجیٍ
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ثدٍ   1َدب اضوجبطبت یکببضچٍ ثط پبیٍ ضيیکطز ططاحی آظمدبیف 
اؾترطاج قسٌ ي مًضز اضظیبثی قدطاض گیدطز.    2ضيـ وبگًچی

َب زضنسز َؿتىس وب َعیىدٍ ي ظمدبن   ضغ  آن کٍ ؾبظمبنػلی
ی اثعاضَبی ثبظاضیدبثی  ذًز ضا ثٍ ثُجًز ؾطح اثطثركی کلیٍ

ي جددصة ثیكددتطیه وؼددساز مكددتطی اذتهددبل زَىددس،     
َب، ثطآيضزٌ َبی ظمبن ي َعیىٍ پیف ضيی ؾبظمبنمحسيزیت

ؾددبذته حددساکیط میددعان اثطثركددی ثددطای کلیددٍ اثعاضَددبی  
ؾدبظز،  مالر وبممکه میضا ػ IMCثبظاضیبثی مًجًز زض ثطوبمٍ 

وطیه ؾدىبضیً ثبظاضیدبثی   ثب وًجٍ ثٍ ایه مُ ، مؼطفی مطلًة
ثبودک وجدبضت، ثدٍ ػىدًان ذطيجدی       IMCمجتىی ثط ثطوبمٍ 

 انلی پػيَف مًضز اوتظبض ذًاَس ثًز.
زض ازامددٍ، مجددبوی وظددطی پددػيَف مددطوج  ثددب ثطوبمددٍ   

اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثطضؾی قدسٌ ي پدؽ اظ مدطيض    
َدبی  َبی نًضت گطفتٍ، ثدٍ ودسيیه ؾدؤال   پػيَف پیكیىٍ

-َبی اجطایی پدػيَف پطزاذتدٍ مدی   پػيَف ي مؼطفی گبن

قًز. ؾبؽ مسل منًُمی پػيَف مؼطفدی قدسٌ ي ودسيیه    
ؾبظی ػبمل محًض زوجبل ؾىبضیً ي اجطای آن زض فضبی قجیٍ

َددبی حبنددل اظ قددًز. زض وُبیددت پددؽ اظ اضائددٍ یبفتددٍمددی
 ضؾی قطاض ذًاَس گطفت. پػيَف، وتبیج مًضز ثحث ي ثط

 هثاًی ًظری پصٍّػ

 ترًاهِ ارتثاطات یکپارچِ تازاریاتی

ثطاؾبؼ ثطضؾی پیكیىٍ وظطی ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ 
ٍ  ثبظاضیبثی، منًُن مكدتطی  ودب   1950ی زَدٍ  گطایدی اظ میبود

َدب قدطاض گطفدت. زض    مًضز ومکیس ثبظاضیبة 1970اياذط زٍَ 
زض ضاؾددتبی افددعایف منُددًن ثبظاضیددبثی  1980طددًل زَددٍ 

ضربیت مكتطی وًؾؼٍ زازٌ قس ي ؾطاوجبن زض اياذدط زَدٍ   
َبی یکببضچدٍ  َبی ثبظاضیبثی زض قبلت فؼبلیتفؼبلیت 1980

ثبظاضیبثی آغبظ قس. انطالح ثبظاضیبثی اضوجبطبت ویع زض طًل 
ثب ومکیس ثط وًؾؼٍ ي وساين اضوجبطبت ؾدبظمبن ثدب    1990زٍَ 

ؼ یدک وؼطیدف کلدی،    . ثطاؾدب ]13[مكتطی وُدًض یبفدت   
اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی فؼدبلیتی ثدطای متحدس ؾدبذته     
ومبمی اثعاضَبی اضوجدبطی ثبظاضیدبثی، مكدبضکت ي گؿدتطـ     

َب ثطای ثطقطاضی اضوجبطبت زي جبوجٍ ثدب مكدتطیبن ثدبظاض    پیبن
ي ػىبنط چُبضگبوٍ ثبظاضیبثی  ]9[َس  اظ ضاَی وًیه اؾت 

                                                 
1 . Design Of Experiments (DOE) 

2 . Taguchi Method 

یبثی مؿتقی  زض ندىؼت  َبی ثبظاضمؿتقی  )اؾتنبزٌ اظ ضيـ
ثبوکساضی(، وجلی بت )ثطقطاضی َطگًوٍ اضوجب  غیطقرهی ثب 

َبی مرتلف ثٍ مىظًض مربطجبن ي اوتقبل پیبن اظ ططیق ضؾبوٍ
ی محهًل، ذسمبت یب ایسٌ(، پیكجطز فدطيـ  وطيیج ي اضائٍ

َبی کًوبٌ مست ثطای وكًیق ثدٍ ذطیدس   )اؾتنبزٌ اظ محطک
ن( ي ضياثد  ػمدًمی   یب فطيـ محهًل ي ذدسمبت ؾدبظمب  

)ثطقطاضی اضوجب  ثب کبضکىبن ي مكتطیبن ثطای اجطایدی قدسن   
َطچٍ ثُتط زؾتًضَب، وكط اطالػبت، ػملیبت ثدبوکی ي ...،(  

-َب ایجدبز َد   مىسی َسفمىس اظ آنگیطز کٍ ثُطٌضا زض ثط می

-. اظ آن]14[افعایی زض اضوجبطبت ضا ثٍ َمطاٌ ذًاَس زاقت 

َدب، وجلی دبت   جًز میبن ؾدبظمبن جبیی کٍ ثٍ زلیل ضقبثت مً
َب ویؿت، ثدٍ اضوجبطدبت   ؾىتی زیگط ربمه مًفقیت ؾبظمبن

  ٍ ی آن وطکیجدی اظ  یکببضچٍ ثبظاضیبثی ویبظ اؾت وب ثدٍ ياؾدط
اثعاضَبی وطفیغ فطيـ زض قبلدت ضاَجطزَدبی ثبظاضیدبثی ثدط     
ثبظاض َس  اػمبل قسٌ ي ثب ایجبز ومطکع قًی ثط ویبظ ثدبظاض  

بن اظ محهدًتت ؾدبظمبن، فدطيـ    ي آگبٌ ؾدبذته مكدتطی  
گؿتطـ یبفتٍ، جصة مكتطیبن ثٍ ذًثی ندًضت گطفتدٍ ي   

. زض ثطوبمددٍ ]15[میددعان يفددبزاضی مكددتطی افددعایف یبثددس   
قدًز ودب ياحدسَبی    اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی والـ می

ػملکطزی ؾبظمبن ثدطای ومطکدع ضاَجدطزی ثدط مكدتطی ثدب       
طی محدًض  یکسیگط َمبَىگ ي یکببضچٍ قًوس. مبَیت مكدت 

ایه ثطوبمٍ ؾجت قسٌ اؾت وب زض مسیطیت آن ثط چُبض ثؼدس  
وطاظی ؾبظمبوی ؾبظگبضی پیبن، وؼبمل، ومطکع ضاَجطزی ي َ 

َبی اذیط منًُن قبثلیت ثطوبمٍ اضوجبطبت ومکیس قًز. زض ؾبل
یکببضچٍ ثبظاضیبثی وًُض یبفتٍ اؾت کٍ میعان مًفقیت آن ضا 

وظیدط زاودف ثدبظاض ي    َبی ثطوبمٍ ؾبظی يضيزیزض َمبَىگ
وًاودس ثدٍ   یکببضچگی کبضکطزَبی متقبثدل وكدبن زازٌ ي مدی   

ػىًان یدک قبثلیدت متمدبیع زض وًؾدؼٍ اضوجبطدبت مدًثط ي       
. ]16[ونؼبن مدًضز اؾدتنبزٌ قدطاض گیدطز     وقًیت ضياث  ثب شی

وظطان ثدط ایده ثدبيض َؿدتىس کدٍ ثطوبمدٍ اضوجبطدبت        نبحت
ج قسٌ ي اظ جىجٍ یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبیس اظ ؾطح وظطیٍ ذبض

کبضثطزی مًضز ثطضؾی قطاض گیدطز. َمنىدیه تظن اؾدت ودب     
اظ ؾدطح ػملیدبوی ثدٍ     ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی  

. اظ ایده ضي زض  ]17[ ؾدطح ضاَجدطزی ؾدبظمبن اوتقدبل یبثدس     
قًز وب ثب اضائٍ ضيیکطز جسیس کدٍ  پػيَف حبرط والـ می

ی س، وحدًٌ زض ثرف پیكیىٍ پػيَف ثٍ آن اقبضٌ ذًاَس قد 
ومثیطگصاضی َطیک اظ اثعاضَبی ثطوبمدٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ    
ثبظاضیبثی ثط ثبظاض َس  زاوكگبَی ثبوک وجبضت زض محدی   
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پًیب ثطضؾی قسٌ ي ثب وسيیه ؾىبضیًَبی مطوج ؛ کبضثطز ایه 
 ثطوبمٍ زض ؾطح ضاَجطزی ؾبظمبن محقق گطزز.  

 پیؽیٌِ پصٍّػ

ضوجبطبت یکببضچدٍ  ثب وًجٍ ثٍ اَمیت ضيظافعين ثطوبمٍ ا
ثبظاضیبثی ثٍ ػىًان ضاَجطز وًیه زض مدسیطیت ثدبظاض، ؾدطمس    
ؾؼیسی ي ػجساللُی ثجؿتبوی زض پػيَف ذًز ثٍ قىبؾدبیی  
اثعاضَبی اضوجبطبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی زض ندىبیغ غدصایی     

وطیه کبوبل ثبظاضیبثی ضا مكرم کطزودس.  پطزاذتىس ي مىبؾت
فطآیىددس وحلیددل  َددبی پددػيَف اظَددب ثددطای وحلیددل زازٌآن

مطاوجی زض فضبی فبظی ثُطٌ گطفتىس. وتبیج حبندل اظ  ؾلؿلٍ
وحلیل وكبن زاز کٍ زض ثیه اثعاضَدبی ثبظاضیدبثی زض ندىبیغ    

زَدس  غصایی، وجلی بت ثبتوطیه ضوجٍ ضا ثٍ ذًز اذتهبل می
َدبی  . ثب وًجٍ ثٍ آن کٍ گطزقگطی ؾالمت ي مطاقجت]18[

اذیط ثب ضقدس قبثدل   َبی ثُساقتی، نىؼتی اؾت کٍ زض ؾبل
ایی َمطاٌ ثًزٌ اؾدت، ؾدبزٌ زل ي َمکدبضاوف زض    مالحظٍ

پػيَف ذًز منبَی  ػل  ثبظاضیدبثی ي اضوجبطدبت یکببضچدٍ    
ثبظاضیبثی ضا زض نىؼت گطزقگطی ؾالمت ثٍ کدبض گطفتدٍ ي   

زَىسٌ ثطوبمٍ اضوجبطدبت  رمه قىبؾبیی ػًامل انلی وكکیل
طکت فىبيضی ثه ثبظاضیبثی، ثٍ ططاحی ثطوبمٍ مصکًض ثطای ق

َدبی  حبنل اظ اوجدبن گدبن   یبذتٍ ضيیبن پطزاذتىس. ذطيجی
پػيَف ثٍ وسيیه ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثدطای  

. ثبقددکًٌ ي ]19[ذددسمبت وًضیؿدد  زضمددبوی مىجددط قددس   
ثىس زض پػيَف ذًز، ومثیط ػىبنط اضوجبطبت یکببضچٍ قکؿتٍ

کددساضی ثبظاضیددبثی ضا ثددط قددًت وددبن وجددبضی زض نددىؼت ثبو
َب وكدبن زاز  َبی حبنل اظ وحلیل زازٌثطضؾی کطزوس. یبفتٍ

زضنس ومثیط میجت  99ثب ؾطح اطمیىبن  IMCکٍ ومبن ػىبنط 
. َمنىدیه  ]14[ي مؼىبزاضی ثط قًت وبن وجبضی ثبوک زاضوس 
  ٍ َدبی مدؤثط ثدط    امیطقبَی ي َمکبضاوف ثٍ قىبؾدبیی مًلند

پطزاذتىدس.  ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبودک ملدت   
وتبیج حبنل اظ وحلیل حبکی اظ آن ثًز کٍ ثبودک ملدت زض   
اجطای ثطوبمٍ مًفق وجدًزٌ ي تظن اؾدت ودب ثدیف اظ پدیف      

 . ]20[ؾبظی آن مؼطً  کىس ومطکع ذًز ضا ثط پیبزٌ
ثب وًجٍ ثٍ آن کٍ مًفقیت ثبظاضیبثی گطزقگطی زض گطي 
 ؾبظگبض ؾبذته ضاَجطزَبی ثبظاضیدبثی ثدب ثطوبمدٍ اضوجبطدبت    

ثبقس، پًضک ي َمکبضاوف زض مطبلؼدٍ  یکببضچٍ ثبظاضیبثی می
ثدط ػملکدطز    IMCذًز ثط وحلیل وحًٌ ومثیطگصاضی ثطوبمدٍ  

ثبظاض ي ثُجًز فطيـ ي کؿت وتدبیج مطلدًة مدبلی ومطکدع     

-َبی حبنل اظ ایه مطبلؼٍ وكبن زاز کدٍ پیدبزٌ  کطزوس. یبفتٍ

ثدط ػملکدطز ؾدبظمبن ودمثیط میجدت زاضز       IMCؾبظی ثطوبمٍ 
. کی ي ؾعالًؾکی ویع زض مطبلؼٍ ذًز ثٍ زوجبل وسيیه ]21[

ضاَجطزَبی ثبظاضیبثی اجتمبػی ثًزوس کٍ ثدٍ طدًض َمعمدبن    
یک مربطت ضا مًضز َس  قطاض زَس ي ثدب ومثیطگدصاضی ثدط    

َبی وجلی بوی ضا اضوقدب زَدس، کدٍ    مربطجبن، اثطثركی کمبیه
بی َمیه امط مًجت قس وب ضاَجطز ثبظاضیبثی اجتمبػی ثط مجى

IMC ٍَبی حبنل وكدبن زاز کدٍ ضاَجدطز    وسيیه قًز. یبفت
َبی ؾبظگبض ي متقبػسکىىسٌ ضا ثدطای مربطجدبن   مصکًض پی بن

  ٍ َدبی  لؾدبظی ودمثیط َطیدک اظ کبودب    اضؾبل کدطزٌ ي ثیكدیى
. ؾدطیک ي َمکدبضاوف   ]22[کىدس  ثبظاضیبثی ضا وضدمیه مدی  

زضنسز ثطآمسوس ودب زض ندىؼت َتلدساضی، ودمثیط اضوجبطدبت      
ضچٍ ثبظاضیبثی ضا ثط اضظـ يیػٌ ثطوس مًضز ثطضؾی قدطاض  یکبب

گیطز. وتبیج حبنل اظ مطبلؼٍ حبکی اظ آن ثدًز کدٍ ضاَجدطز    
IMC    ثط ذلق اضظـ يیػٌ ثطوس ومثیط میجدت ي مؼىدبزاض زاضز

]23[ . 
وًان زضیبفت کدٍ زض  ثب مطيض مطبلؼبت نًضت گطفتٍ می

ایؿدتب  ثؿیبضی اظ مطبلؼبت، ثبظاض َس  ثٍ ػىًان یدک وظدبن   
مًضز ثطضؾی قطاض گطفتٍ اؾت. ایه زض حبلی اؾت کٍ ثدبظاض  
َس  متكکل اظ اجعای متؼبمل ثدًزٌ ي مبَیدت پًیدب زاضز.    
َمنىیه زض مطبلؼدبت مدصکًض، ططاحدی ثطوبمدٍ اضوجبطدبت      

ـ یکببضچٍ ثبظاضیبثی نطفبر ثب اؾتنبزٌ اظ مسل َدبی  َدب ي ضي
آمددبضی اوجددبن قددسٌ ي ایدده زض حددبلی اؾددت کددٍ کددبضثطز   

پصیط ذًاَس ثًز کدٍ ؾدبذتبض    َبی آمبضی ظمبوی امکبنـ ضي
 ٍ ی جعییدبت   ؾیؿت  زض طًل ظمبن ثبثت ثًزٌ ي ویبظ ثٍ اضائد

َبی آمبضی قبزض ویؿتىس وب ثدٍ   مسل وجبقس. ػاليٌ ثط ایه مسل
َب ي . ثط ذال  ضيـ]24[گبٌ ثبطزاظوس  آن -ؾىبضیًَبی اگط

ت ثدیه  َبی آمبضی، ضيـ ػبمل محًض، ػًامل ي وؼبمالمسل
َب ضا  َب ضا زض َط ؾطحی اظ پینیسگی مس وظط زاقتٍ ي آن آن

زَس. ایه ضيـ ظمدبوی   َبی محبؾجبوی قطاض می زض چبضچًة
کبضثطز ذًاَس زاقت کٍ زض ؾیؿت ، ػًامل ػاليٌ ثط آن کٍ 
قسضت یبزگیطی ي کؿت وجطثٍ زاضوس، ثٍ ندًضت پًیدب ثدب    

اَجطزی زَی ضفتبضَبی ض یکسیگط زض اضوجب  ثًزٌ ي زض قکل
. ػلی ضغ  اَمیت ایه مًرًع، زض ]25[پًیب مكبضکت کىىس 

 ٍ  [اظ جملددددٍ  ثیكددددتط مطبلؼددددبت نددددًضت گطفتدددد
،  ثبظاض َس  زض فضدبی اطمیىدبن   ]29ي30ي28ي21ي26ي27

َبی ثبظاض ي ػسن کبمل وطؾی  قسٌ ي ثب وبزیسٌ گطفته پًیبیی
قطؼیت مًجًز زض ضفتبض مكدتطیبن، وىُدب ثدٍ ثطضؾدی ودمثیط      



 

 151 

 سازی عامل محًر )مًرد مطالعٍ: باوک تجارت ایران(تديیه سىاریًَای مطلًب بازاریابی با ريیکرد شبیٍ

بظاضیبثی ثط جصة مكدتطیبن ي ػملکدطز ؾدبظمبن    اثعاضَبی ث
پطزاذتٍ قسٌ اؾت کٍ ثٍ زلیل فبنلٍ گطفته اظ فضبی مملً 
اظ ػسن اطمیىبن ي قطؼیت حبک  ثط ثدبظاض، وتدبیج حبندل اظ    

ضیدعی ضاَجدطزی   ایه گًوٍ مطبلؼبت، کبضثطز ػملی زض ثطوبمٍ
ؾبظمبن ورًاَس زاقت. اظ ایه ضي  ثب ػىبیدت ثدط آن کدٍ اظ    

گیطی اظ ضيیکطز ؾىبضیً وًیؿی عاضَبی مًجًز، ثُطٌمیبن اث
وًاودس ثدب اؾدتنبزٌ اظ اطالػدبت مًجدًز ي وكدریم ي       می

َبی انلی ي ومثیطگدصاض ثدط وهدمی ،    قىبؾبیی ػسن قطؼیت
ؾىبضیًَبیی ضا زض ضاثطٍ ثب آیىسٌ ؾبظمبن وطؾی  کدطزٌ ي ثدٍ   

، زض ]31ي32[وسيیه ضاَجطزَبی مطوج  ثب ؾىبضیًَب ثیبوجبمس 
ي  1َف حبرط ضيیکطز ولنیقی مسلؿدبظی ػبمدل محدًض   پػي

    ٍ ی آن ؾدىبضیًَبی  ضيـ وبگًچی اضائٍ قدس ودب ثدٍ ياؾدط
وسيیه قسٌ ثٍ ضيـ ططاحدی آظمدبیف َدبی ودبگًچی زض     

ؾدبظی ي  ؾبظی ػبمدل محدًض پیدبزٌ   فضبی مسلؿبظی ي قجیٍ
وطیه اجطا قسٌ ي ثب وحلیل وتبیج ثٍ ضيـ وبگًچی، مطلًة

ت ثب ضفتبض مكتطیبن زاوكگبَی ثبودک  ؾىبضیً ثبظاضیبثی متىبؾ
 وجبضت مؼطفی قًز. 

 ؼٌاظی پصٍّػرٍغ

پػيَف حبرط اظ وظط وًع َدس ، کدبضثطزی ي اظ وظدط    
وحلیلی قطاض زاضز. -قىبؾی زض زؾتٍ وحقیقبت وًنینیضيـ
ٍ ی آمبضی زض ثطگیطوسٌجبمؼٍ ی مدسیطان، مؼبيودبن ي   ی کلید

بضت کكًض کبضقىبؾبن فؼبل زض ياحسَبی مسیطیتی ثبوک وج
ثًز. ثب وًجٍ ثٍ آن کدٍ ثدطای اوجدبن پدػيَف تظن ثدًز ودب       

اوسیكی ثب ذجطگبن ثبوکی ثٍ زفؼدبت  جلؿبت مهبحجٍ ي َ 
ٍ َبی َ ثطگعاض قًز، اػضبی پبول ای اظ اوسیكی اظ مجمًػد

اػضبی مجطة ي ذجطگدبن فؼدبل زض حدًظٌ ثبوکدساضی )ثدب      
 ؾبل ي ثب حساقل ؾطح کبضقىبؾی( 5حساقل ؾىًات ق لی 

گیطی قضبيوی اوتربة قسوس. ثٍ َمیه مىظًض ثب ضيـ ومًوٍ
ضیعی ثبوک وجبضت ياقغ زض اثتسا ثٍ ياحس مطبلؼبت ي ثطوبمٍ

اؾتبن وُطان ي ياحس مؼبيوت پكتیجبوی ثبوک وجبضت اؾدتبن  
َب ذًاؾتٍ قس وب افدطاز ياجدس   یعز مطاجؼٍ قس ي اظ مؼبيوت

فی کىىس کدٍ  اوسیكی مؼطقطای  ضا ثٍ ػىًان اػضبی پبول َ 
وندط ي اظ ياحدسَبی    13اظ ياحسَبی مسیطیتی اؾتبن وُطان 

-مسیطیتی اؾتبن یعز َكت ونط ثٍ ػىًان اػضدبی پبودل َد    

اوسیكی اوتربة قسٌ ي ثطای قطکت زض جلؿبت مهبحجٍ ي 

                                                 
1 . Agent Based Modeling (ABM) 

اوسیكی ثب پػيَكگط َمکبضی کطزوس. تظن ثٍ شکط اؾدت  َ 
ظدط  کٍ ضيایی محتًایی مسل منًُمی پػيَف ثب وًجدٍ ثدٍ و  

اوسیكی مًضز ومییس قطاض گطفت. ثب وًجٍ ثدٍ  اػضبی پبول َ 
ودطیه ؾدىبضیًَبی   آن کٍ َس  پػيَف اؾترطاج مطلدًة 

ثبقدس،  ضیعی اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی میمجتىی ثط ثطوبمٍ
 َبی ظیط زض ضاؾتبی وحقق َس  پػيَف وسيیه قس. ؾؤال

ثبوددک وجددبضت زض قبلددت ثطوبمددٍ اضوجبطددبت یکببضچددٍ  
یددبثی اظ کددسان اثعاضَددب ثددطای وحددت وددمثیط قددطاض زازن  ثبظاض

 کىس؟مكتطیبن زاوكگبَی ذًز اؾتنبزٌ می

کدسان اظ اثعاضَدبی ثبظاضیدبثی مدًضز اؾدتنبزٌ زض ثطوبمدٍ       
اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثیكتطیه میدعان ومثیطگدصاضی ضا   

 ثط ثبظاض َس  زاوكگبَی ثبوک وجبضت زاضز؟ 

ط ثطوبمدٍ اضوجبطدبت   وطیه ؾدىبضیًَبی مجتىدی ثد   مطلًة
یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبوک وجدبضت ثدطای ثبظاضیدبثی زض ثدبظاض     

 َس  زاوكگبَی کسان اؾت؟

 ّای اًجام پصٍّػگام

زض پػيَف حبردط ثدٍ زوجدبل وحقدق َدس  پدػيَف       
ی اثطگددصاضی ثطوبمددٍ اضوجبطددبت یکببضچددٍ  )ثطضؾددی وحددًٌ

ثبظاضیددبثی ثددط ضفتددبض مكددتطیبن ثبوددک وجددبضت ي اؾددترطاج 
ٍ  وطیمطلًة ضیدعی اضوجبطدبت   ه ؾىبضیًَبی مجتىی ثدط ثطوبمد

-َبی وسيیه قسٌ، گبنیکببضچٍ ثبظاضیبثی( ي پبؾد ثٍ ؾؤال

    ٍ -َبی اجطای پػيَف ثطاؾدبؼ مطاحدل مسلؿدبظی ي قدجی

-( مكبَسٌ می1ؾبظی ػبمل محًض وىظی  قس کٍ زض قکل )

 قًز. 

(، زض گبن ايل تظن اؾت وب ثطای وجییه 1ثطاؾبؼ قکل )
ضی ثطوبمٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی ثدط     ی اثطگصاوحًٌ

ضفتبض مكتطیبن ثبوک وجدبضت زض فضدبی ػبمدل محدًض، ثدب      
ثطگعاضی جلؿبت مهدبحجٍ ثدب ذجطگدبن ثدبوکی، اطالػدبوی      
پیطامًن ثبوک وجبضت ي مكتطیبن ثبوکی گدطزآيضی قدسٌ ي   
منطيربت مسل وجییه قًز. ؾبؽ زض گبن زين ثب اؾدتنبزٌ اظ  

 ً می پدػيَف زض فضدبی ػبمدل    منطيربت مسل، مسل منُد
قًز. ثطای ػملیبوی ؾدبذته مدسل منُدًمی    محًض وجییه می

-افدعاضی پیدبزٌ  تظن اؾت وب زض گبن ؾًن مسل زض فضبی وطن

ؾبظی قًز. اظ ایه ضي مكدتطیبن ثبودک وجدبضت ثدٍ ػىدًان      
ػبمل وؼطیف قسٌ ي ضفتبض مكدتطیبن زض قبلدت ومًزاضَدبی    

ًجٍ ثدٍ اثعاضَدبی   قًز. زض گبن چُبضن ثب وحبلت وطؾی  می
ي ؾطح اثطثركی َطیدک   IMCثبظاضیبثی مًجًز زض ثطوبمٍ 
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َددب، ؾددىبضیًَبی اظ اثعاضَددب، ثددب ضيیکددطز ططاحددی آظمددبیف
  ٍ ؾدبظی َطیدک اظ   ثبظاضیبثی وسيیه قسٌ ي زض فضدبی قدجی

ؾىبضیً ثٍ اجطا گصاقتٍ قدسٌ ي ثدٍ ضيـ ودبگًچی وحلیدل     

تدبیج  قًز. زض وُبیت زض گبن پىج  اظ اجطای پدػيَف، و می
حبنل اظ اجطای ؾىبضیً مًضز وحلیل قطاض گطفتٍ ي زض قبلت 

 قًز.گعاضـ اضائٍ می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 های اجرای پژوهش: گام1 شکل
       
 رٍیکرد ػاهل هحَر 

َدبی اجتمدبػی   ؾبظی ؾیؿدت  زض وی  قطن گصقتٍ، قجیٍ
َبی ؾبظی ذطز ي مسلؾبظی کالن، قجیٍزيضٌ قجیٍ طی ؾٍ

ػبمل محًض وًؾؼٍ یبفتدٍ اؾدت. زيضٌ ايل وًؾدؼٍ اظ زَدٍ     
ؾبظی میالزی ي َمعمبن ثب اؾتنبزٌ اظ ضایبوٍ ثطای قجی1960ٍ

-فطآیىسَبی کىتطل ي ثبظذًض زض ؾطح کالن، آغبظ قس. مسل

ای اظ ی مجمًػددٍؾددبظی کددالن، زض ثطگیطوددسٌَددبی قددجیٍ
ی آن، ػملکدطز کلدی ؾیؿدت     ی َؿتىس کٍ ثٍ ياؾطٍمؼبزتو

وظیط کىتطل مًجًزی، مدسیطیت جطیدبن مدًاز زض کبضذبودٍ،     
-قىبذتی یک مىطقٍ پدیف قیًع ثیمبضی ي و ییطات جمؼیت

مدیالزی، زيضٌ زين وًؾدؼٍ    1970قدًز. زض زَدٍ   ثیىی مدی 
ٍ  ؾبظی ثب مؼطفی مسلَبی قجیٍمسل ؾدبظی ذدطز   َدبی قدجی

وب ثطای وحلیل ؾیؿت  ثدط افدطاز ثدٍ     َمطاٌ ثًز کٍ ؾجت قس
ؾدبظی ذدطز   ػىًان ياحسَبی وحلیل مسل ومطکع قًز. قجیٍ

اظ اؾتطاوػی پدبییه ثدٍ ثدبت ثدطای مسلؿدبظی وؼبمدل افدطاز        
کىس. زض زَدٍ  َبی کالن اؾتنبزٌ میگیطوسٌ زض ؾیؿت وهمی 
1980  ٍ -ویع مؼطفی مسلؿبظی ػبمل محًض ؾجت قس وب قدجی

ی ثٍ زيضٌ ؾًن وًؾؼٍ ذًز ياضز َبی اجتمبػؾبظی ؾیؿت 
 یثدطا ػاليٌ ثط آن کٍ ثط ػبمل  یمجتى یؾبظٍیقج. ]33[قًز 

وُبزَدب(   طیافدطاز مرتلدف )ي ؾدب    هیوكبن زازن وؼبمالت ثد 
ي  ینیقدسضت وًند  ظمیىدٍ ضا ثدطای ثطضؾدی     اؾدت مىبؾت 

 یَدب ٍیفطرد حبندل اظ   یبمدسَب یپ هییي وؼ یاؾتستل کالم
 مدسيتض ًاضز مدصکًض،  ػداليٌ ثدط مد   . کىسفطاَ  میمرتلف 

ٍ  مدسل  یامکبن اجطاثبت ي  یطیپص، اوؼطب ثًزن -َدبی قدجی

ٍ  ی ویع اظ يیػگیثٍ نًضت مًاظ ؾبظی -َبی ضيیکدطز قدجی

. زض ثطذًضز ثدب مؿدبئل،   ]34ي35[  ؾبظی ػبمل محًض اؾت
ضيیکطز ػبمل محًض ثب فطریبوی پیطامًن ػًامل ي وؼدبمالت  

ذته فطردیبوی  قًز ي ؾبؽ ثطای آقکبض ؾدب َب آغبظ میآن
ؾبظی مجتىی ثدط ضایبودٍ ثُدطٌ    پیطامًن پیبمسَبی پًیب، اظ قجیٍ

-َبی قجیٍَبی ػبمل محًض مبوىس مسلگیطز. َطچىس مسلمی

َبی ذطز زض الگًَدبی کدالن   ؾبظی ذطز ثٍ جؿتجًی پبیٍ
ٍ  پطزاظوس، امب ثطذال  مدسل می ؾدبظی ذدطز کدٍ    َدبی قدجی

 ABMس، زض گیطود ػىبنط مسل زض جمؼیتی ایعيلٍ قدطاض مدی  
َب ذًزمرتدبض ثدًزٌ ي آظازاودٍ ثدب یکدسیگط زض وؼبمدل       ػبمل

                      
                       

      

                        
                        
                         

          

       :                       

       :                                      
                                 . 

                       

       :                                 
          

                               
                       

                             
                      

         :                                 

                                            
          

        :                            
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ـ    ]36[َؿتىس  َدبی   . مسلؿدبظی ػبمدل محدًض یکدی اظ ضي
گیطودسٌ زض مدسل    َدبی وهدمی   مسلؿبظی اؾت کدٍ ثطػبمدل  

َدب  ی وؼبمدل آن  َب ي ...( ومطکع زاقتٍ، وحدًٌ  )افطاز، ؾبظمبن
ض ثب یکدسیگط ي محیطكدبن ضا مدًضز ثطضؾدی قدطاض زازٌ ي ز     

وُبیت مسل کلدی ضا ثدط مجىدبی ضفتدبض َطیدک اظ ػًامدل ي       
ثدب  ABM زَدس. ضيـ   َب ثب یکسیگط قدکل مدی   وؼبمالت آن

ی  زَىدسٌ  َب ي قًاویه ضفتدبضی ػًامدل قدکل    وؼطیف يیػگی
کىدس کدٍ یدک     قًز. قًاویه ضفتبضی ثیبن مدی  ؾیؿت  آغبظ می

َس ي یدب اقدسامی ضا    ػبمل چگًوٍ يرؼیت ذًز ضا و ییط می
زَس کٍ ػًامل  کىس. َمنىیه وكبن می اوتربة می ثطای ػمل

کىىدس   چگًوٍ ثب یکسیگط ي ثب محی  ذًز وؼبمل ثطقدطاض مدی  
 . ]37ي  38[

 طراحی آزهایػ ّای تاگَچی

ی فطآیىددسَب زاضای يضيزی، ذطيجددی، وؼددسازی  کلیددٍ
ػًامل قبثل کىتطل ي وؼسازی ػًامل غیطقبثل کىتدطل َؿدتىس   

ضيزی ثدٍ ذطيجدی ودمثیط    کٍ ایه ػًامل ثط فطآیىس وجدسیل ي 
ٍ  گصاضوس. ططاحی آظمبیفمی ی َب ػلمی اؾت کٍ ثدٍ ياؾدط

آن، میعان ومثیطگصاضی َطکدسان اظ ػًامدل مدؤثط ثدط فطآیىدس      
وًان گنت قًز. میوجسیل يضيزی ثٍ ذطيجی، مكرم می

ایجبز و ییطات َسفمىس زض  "َب ثٍ ػىًان کٍ ططاحی آظمبیف
طآیىددس ثددطای َددبی يضيزی یددب فبکتًضَددبی یددک فمكرهددٍ
 "ی ذطيجددی یددب پبؾددد ی و ییددطات زض مكرهددٍمكددبَسٌ

َب، کدبَف  قًز ي ثب َس  کبَف وؼساز آظمبیفوؼطیف می
ظمبن ي َعیىدٍ، حدص  فبکتًضَدبی غیدط ردطيضی، وؼیدیه       
مت یطَب ثب ثیكتطیه ومثیط ثط فطآیىس، زضنس اَمیت َط مت یدط  

َدب  قدًز. ططاحدی آظمدبیف   ي وؼییه قطای  ثُیىٍ اوجبن مدی 
ـ يـض َدبی مًجدًز،   َبی گًوبگًوی زاضز کٍ اظ میدبن ضي

َبی َبی وبگًچی ثب ثٍ کبضثطزن آضایٍضيـ ططاحی آظمبیف
زَس. وبگًچی َب ضا ثؿیبض کبَف می، وؼساز آظمبیف1متؼبمس

-َبی آضایدٍ، مدی  ثط ایه ثبيض اؾت کٍ ثب اؾتنبزٌ اظ آظمبیف

ز وًان قطای  ثُیىٍ ي جًاة ضا زض قطای  ثُیىٍ مكرم کط
-ي ثب اوجبن آظمبیف ومییسی نحت وتبیج حبنل وؼییه مدی 

ی متؼبمس، مبوطیؿی اؾت کدٍ ؾدططَبی آن   قًز. یک آضایٍ
َدبی آن وؼدساز   ؾطح فبکتًضَدب زض َدط آظمدبیف ي ؾدتًن    

ٍ  فبکتًضَب ضا وكبن می ی متؼبمدس ضا ثدٍ ندًضت    زَدس. آضاید

                                                 
1 . Orthogonal Arrays (OA) 

Ln(XY)  زَىس کٍ وكبن میn َدب،  گط وؼساز آظمبیفثیبنX 
گدط حدساکیط   ثیدبن  Yی وؼساز ؾطح فبکتًضَدب ي  َىسٌزوكبن

-ی مًضز وظط ثطضؾی میوؼساز فبکتًضَبیی اؾت کٍ ثب آضایٍ

. ثدب وًجدٍ ثدٍ معیدت ططاحدی آظمدبیف َدب، زض        ]39[قًز 
ؾبظی اظ ایه پػيَف حبرط جُت وسيیه ؾىبضیًَبی قجیٍ

 ضيیکطز ثُطٌ گطفتٍ قس. 

 ّای پصٍّػیافتِ

ردمه وكدطیح کلیدٍ     زض ایه ثرف اظ پػيَف حبردط، 
قًز وب اقسامبت نًضت گطفتٍ ثطای ؾبذت مسل، والـ می

 َبی حبنل اظ اجطای َط گبن پطزاذتٍ قًز. ی یبفتٍثٍ اضائٍ

ّا ٍ هحیط تؼاهال آى ّاا تاا    تؼریف هجوَػِ ػاهل
 یکذیگر

ثطای اوجبن پػيَف، زض گبن ايل جُت قدىبذت ثدبظاض   
اوسیكدی   َس  زاوكگبَی ثبوک وجبضت، ثب اػضبی پبول َ

-جلؿبت مهبحجٍ ثطگعاض قس. طی ثطگدعاضی جلؿدبت َد    

-ودطیه ي گؿدتطزٌ  اوسیكی ثیبن قس کٍ زاوكگبٌ یکی اظ مُ 

ضيز وطیه ثبظاضَبی َس  ثبوک وجبضت ایطان ثٍ قدمبض مدی  
ی ؾٍ جمؼیدت اظ زاوكدجًیبن، کبضکىدبن ي    کٍ زض ثطگیطوسٌ

بی اؾبویس زاوكگبَی ثًزٌ ي اظ ایه ضي وؿجت ثٍ ؾبیط ثبظاضَ
َبی جمؼیت قىبذتی َس  ثبوک، اظ وىًع ثبتیی زض يیػگی

ي ضفتبضی ثطذًضزاض اؾت. ثطای اؾترطاج وؼساز مكدتطی زض  
َدبی مربطدت ثبودک    َط جمؼیت، پؽ اظ قىبؾبیی زاوكگبٌ
 ٍ ضیدعی يظاضت ػلدًن،   وجبضت، اظ مؤؾؿٍ پػيَف ي ثطوبمد

وحقیقبت ي فىبيضی ثٍ ػىًان متدًلی اندلی آمدبض زاوكدگبٌ     
ًض، اطالػبوی پیطامًن وؼساز زاوكجًیبن، کبضکىبن ي َبی کك

َبی مصکًض زضیبفت قس. ثطضؾدی اطالػدبت   اؾبویس زاوكگبٌ
زاوكگبٌ مربطت ثبوک وجبضت،  129حبنل وكبن زاز کٍ اظ 

 503201جمؼیت مكتطیبن زاوكگبَی زض مجمًع متكکل اظ 
زاوكددجً )زض مقددبطغ وحهددیلی کددبضزاوی، کبضقىبؾددی،     

ٍ کبضقىبؾی اضقس، زک ای ي زکتدطای ورههدی(،   تطای حطفد
کبضمىددس )قددطاضزازی، پیمددبوی، ضؾددمی آظمبیكددی ي   27008

وندط اظ اؾدبویس )مطثدی آمًظقدیبض،      15035ضؾمی قطؼی( ي 
 ثبقس. مطثی، اؾتبزیبض، زاوكیبض ي اؾتبز( می

ثٍ زوجبل ثطگعاضی جلؿبت مهبحجٍ، اطالػبوی پیطامدًن  
وجبضت گدطزآيضی  ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبوک 

قس. کٍ ثطاؾبؼ آن، ثطوبمدٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی     
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ای اظ اثعاضَبی وطفیدغ  ی مجمًػٍثبوک وجبضت زض ثطگیطوسٌ
فطيـ قبمل وجلی بت، ثبظاضیبثی مؿتقی ، ثبظاضیبثی زیجیتبل، 
فطيـ حضًضی، پیكجطز فطيـ ي ضياث  ػمًمی اؾت کدٍ  

وؼطیدف قدسٌ ي ثدب    َبی اضوجبطی مطوج  ثطای َطکسان کبوبل
َبی جمؼیت قىبذتی ي ضفتدبضی َطیدک اظ   وًجٍ ثٍ يیػگی

 IMCؾٍ جمؼیت زاوكجًیبن، کبضکىبن ي اؾبویس، زض ثطوبمدٍ  
قًز. ثٍ ػىًان ذطيجی گبن ايل پػيَف، زاوكگبٌ لحبظ می

ثبوک ثٍ ػىًان محی  مسلؿبظی ي مكدتطیبن زاوكدگبَی ثدٍ    
کٍ زض محدی    َبی متؼبملی زض وظط گطفتٍ قسوسػىًان ػبمل

ثبوکی فؼبلیت زاقتٍ ي اظ ططیق اثعاضَبی ثطوبمدٍ اضوجبطدبت   
ثبقدىس. َطیدک   یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثب محیطكبن زض وؼبمل می

اظ اثعاضَبی وطفیغ فطيـ وطخ اثطثركی مكرهی زاضز کدٍ  
زَس ظمبوی کدٍ َطیدک اظ اثعاضَدب زض ثدبظٌ ظمدبوی      وكبن می

اظ مكتطیبن مكرم زض ثبظاض َس  پیبزٌ قًز چٍ زضنسی 
مًجًز زض ثبظاض َس  ضا ثٍ اؾتنبزٌ اظ محهدًتت ؾدبظمبن   

ؾبظز. َمنىیه مكتطیبن ثدبوکی ثدب ودطخ ومدبؼ     وطغیت می
مكرهی ثب یکسیگط زض اضوجب  ثًزٌ ي ممکه اؾت َط یدک  

ٍ   IMCاظ مكتطیبوی کٍ وحت ودمثیط ثطوبمدٍ    اودس،  قدطاض گطفتد
نبزٌ اظ َب زض ومدبؼ َؿدتىس ضا ویدع ثدٍ اؾدت     افطازی کٍ ثب آن

ذسمبت ثبوک وجبضت وكًیق کىىس. ظمبوی کٍ ثدب وًجدٍ ثدٍ    
ثبوک وجدبضت کدٍ زض ضاثطدٍ ثدب ثدبظاض َدس         IMCثطوبمٍ 

ای اظ اثعاضَدبی وطفیدغ   زاوكگبٌ وسيیه قسٌ اؾت، مجمًػٍ
زض َطیک اظ جمؼیدت ؾدٍ گبودٍ مًجدًز زض ثدبظاض َدس        
زاوكگبٌ پیبزٌ قسٌ، مكدتطیبن ثبودک )زاوكدجًیبن، اػضدبی     

می ي کبضکىبن زاوكگبَی( وحت ومثیط قطاض گطفتٍ ي َیئت ػل
َب پؽ اظ گصقت یک يقنٍ ظمبوی، ثدٍ ػىدًان   وؼسازی اظ آن

 قًوس.مكتطیبن ثبلقًٌ ثبوک وجبضت قىبذتٍ می

 طراحی هذل هفَْهی پصٍّػ

زض گبن زين، ثطاؾبؼ منطيربت وجییه قسٌ اظ گبن قجدل  
ي ي ازثیبت مًرًػی وحقیق، مسل منًُمی پػيَف ططاحی 

اوسیكی ومییدس قدس. مدسل    ضيایی آن وًؾ  اػضبی پبول َ 
 ( وكبن زازٌ قسٌ اؾت. 2منًُمی پػيَف زض قکل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هذل هفهوهی پژوهش2 شکل
      

افسار اًی ًَیعی ٍ ظاخت هذل در هحیط ًرمترًاهِ
 الجیک

، 8.8.2 1افدعاض اودی تجیدک   پلت فطن مسلؿبظی زض ودطن 
 متكکل اظ یک فضبی انلی ثطای مسلؿدبظی ي ؾدٍ پىجدطٌ   

                                                 
1 . Anylogic 8.8.2 

ثبقدس.  َدب مدی  َب، جؼجٍ اثدعاض ي يیػگدی  وحت ػىًان پطيغٌ
ضا ثدٍ   َب ؾبذتبض مسل ایجبز قسٌ زض َط پدطيغٌ پىجطٌ پطيغٌ

زَدس. پىجدطٌ جؼجدٍ اثدعاض     مطاوجی ومبیف مینًضت ؾلؿلٍ
َب گیثبقس. پىجطٌ يیػی ملعيمبت مسلؿبظی میحبيی کلیٍ
ی َط ثرف اظ مسل ضا وكبن زازٌ ي فضدبیی ضا  ویع، مكرهٍ
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-ثطای وًقته کس جبيا مطوج  ثب َطثرف مدسل فدطاَ  مدی   

ؾبظز. ثب وًجٍ ثٍ آن کٍ زض مسلؿبظی ػبمل محًض، جمؼیدت  
قدًز، زض  ودطیه اجدعای مدسل محؿدًة مدی     ػبملی اظ مُ 

پػيَف حبرط ثب زض وظط گطفته ثبودک وجدبضت ثدٍ ػىدًان     
بظی، اثتسا جمؼیتدی اظ مكدتطیبن ثبودک زض ؾدٍ     محی  مسلؿ

گطيٌ زاوكجًیبن، اؾبویس ي کبضکىبن ایجبز قس. رمه ایجدبز  
َبی پػيَف، پبضامتطَبی زض وظط گطفتٍ قدسٌ  جمؼیت ػبمل

َدب ثدٍ قدطح    ثطای َط جمؼیت ویع مؼطفی قس کٍ مقساض آن
 ( اؾت. 1جسيل )

َب زض مسلؿبظی ػبمل محدًض ثدب   ثب وًجٍ ثٍ آن کٍ ػبمل
َب زض وؼبمل َؿدتىس، زض مطحلدٍ   محی  اططا  ي زیگط ػبمل

زض َط جمؼیت وؼیدیه قدس. اظ ایده ضي ثدب      ثؼس، ضفتبض ػبمل
-يضيز ثٍ فضبی اذتهبل زازٌ قسٌ ثٍ َط جمؼیت، ؾلؿلٍ

مطاوت ضفتبضی زض قبلت ومًزاض حبلدت ثدطای َدط جمؼیدت     
وؼطیف گطزیس. ثب وًجٍ ثٍ مسل منًُمی پدػيَف ي َدسفی   

َبی ػبملی قطکت کىس، َطیک اظ جمؼیتبل میکٍ مسل زوج
ای يیػٌ اظ اثعاضَبی کىىسٌ زض ایه مسل، وحت ومثیط مجمًػٍ

وطفیددغ زض ثطوبمددٍ اضوجبطددبت یکببضچددٍ ثبظاضیددبثی ثددب وددطخ  
اثطثركی مؼیه ي زض محدسيزٌ ظمدبوی وؼطیدف قدسٌ قدطاض      

وًاوس پدؽ اظ جدصة اثدط اثعاضَدبی وطفیدغ ثدٍ       گطفتٍ ي می
بوکی وجسیل قسٌ ي و ییط يرؼیت زَس کدٍ  مكتطیبن ثبلقًٌ ث

َبی وؼطیف قدسٌ زض  زَىسٌایه و ییط يرؼیت وًؾ  اوتقبل

( 5( ي )4(، )3َدبی ) گیدطز. زض قدکل  افعاض نًضت مدی وطن
َدبی ػدبملی   ومًزاضَبی حبلت ضؾ  قدسٌ ثدطای جمؼیدت   

وؼطیف قسٌ زض مسل، ثٍ ونکیدک َدط جمؼیدت وكدبن زازٌ     
 قسٌ اؾت.

حبلت وطؾی  قسٌ ثطای جمؼیت  ثب وًجٍ ثٍ ومًزاضَبی
قدًز کدٍ زض   مكتطیبن زاوكگبَی ثبوک وجبضت، مكبَسٌ می

َط جمؼیت، مكتطی وحت ومثیط اثعاضَبی ثبظاضیبثی زض قبلت 
ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی قدطاض گطفتدٍ کدٍ میدعان     
اثطثركی َط اثعاض ثب وًجٍ ثٍ ؾىبضیًَبی وؼطیدف قدسٌ زض   

قًز. پدؽ اظ  یبن َس  اػمبل میؾبظی ثط مكتطمحی  قجیٍ
ومثیطگصاضی اثعاضَب، مكدتطی ثدٍ زضیبفدت ذدسمبت ثدبوکی      

قدًز کدٍ آیدب يی قدجال اظ     ومبیل پیسا کدطزٌ ي ثطضؾدی مدی   
مكتطیبن زاضوسٌ حؿبة ثًزٌ ي یب ذیط. اگدط مكدتطی زاضای   
حؿبة ثبوکی قجلی ثبقس، ثٍ ػىًان مكتطی ؾبثق ضفتبض کطزٌ 

ذدًز اظ ذدسمبوی کدٍ زض    ي ثب ثطضؾدی میدعان ضردبیتمىسی    
گصقتٍ اظ ثبوک زضیبفت کطزٌ ثطای زضیبفت مجسز ذدسمبت  

کىس. زض غیط ایه نًضت ثٍ ػىًان مكدتطی  گیطی میوهمی 
اقت. تظن ثٍ شکط اؾت کٍ جسیس ثٍ ثبوک مطاجؼٍ ذًاَس ز

ثب وًجٍ آن کٍ ػاليٌ ثط اثعاضَبی ثبظاضیبثی، وجلی دبت زَدبن   
ثبقدس، ایده   ثٍ زَبن ویع زض جصة مكتطیبن ثبوکی مؤثط مدی 

 وًع اظ وجلی بت زض مسل پػيَف لحبظ قسٌ اؾت.

 یعاهل تیجوع یپاراهترها: 1 جذول

 داًؽجَیاى

پبضامتط
 

 هیساى رضایتوٌذی ظاتقِ قثلی حعاب درآهذ هیساى ظي
هتَظط تؼذاد افراد در تواض 

 ترای تثلیغات دّاى تِ دّاى

 2 1وب  0امتیبظ ثیه  زاضز/ وساضز وًمبن 1200000وب 400000 ؾبل  32وب  18

 کارکٌاى

پبضامتط
 هیساى رضایتوٌذی ظاتقِ قثلی حعاب هیساى درآهذ ظي 

هتَظط تؼذاد افراد در تواض 

 ی تثلیغات دّاى تِ دّاىترا

 2 1وب  0امتیبظ ثیه  زاضز/ وساضز وًمبن 5000000وب2000000 ؾبل 51وب21

 اظاتیذ

پبضامتط
 

 هیساى رضایتوٌذی ظاتقِ قثلی حعاب هیساى درآهذ ظي
هتَظط تؼذاد افراد در تواض 

 ترای تثلیغات دّاى تِ دّاى

 2 1وب  0امتیبظ ثیه  زاضز/ وساضز وًمبن 13000000وب4000000 ؾبل 66وب30
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 اىیداًؽجَ تیجوؼ حالت ًوَدار: 3 ؼکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 کارکٌاى تیجوؼ حالت ًوَدار: 4 ؼکل
 

 

 تذٍیي ظٌاریَّای تازاریاتی 

جبز مسل زض محی  وطن افعاضی تظن ثًز ودب زض  پؽ اظ ای
مطحلٍ ثؼس ؾىبضیًَبی ثبظاضیبثی وسيیه قًز. ثب وًجٍ ثٍ آن 

اوسیكی مطلدًة اؾدت ودب    کٍ ثطاؾبؼ وظط اػضبی پبول َ 
ؾددىبضیًَب ثطاؾددبؼ میددعان اثطثركددی اثعاضَددبی ثبظاضیددبثی 

وسيیه قًز ي ثبوک وجبضت زض ثطوبمٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ   
کىدس، ثدطای   ز اظ پىج اثعاض ثبظاضیبثی اؾتنبزٌ میثبظاضیبثی ذً

 0َط اثعاض چُبض ؾطح اثطثركی ) ؾطح ايل:اثطثركی ثدیه  
، ؾطح ؾًن: 5/0وب  25/0، ؾطح زين: اثطثركی ثیه 25/0وب 

ي ؾطح چُدبضن: اثطثركدی ثدیه     75/0وب  5/0اثطثركی ثیه 
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( وؼطیف قس ي ثطای اؾترطاج ؾىبضیًَب اظ ضيـ 1وب  75/0
َبی وبگًچی ثُطٌ گطفتٍ قس کدٍ ذطيجدی   مبیفططاحی آظ

ؾىبضیً ثدًز کدٍ    16ػبمل ثب چُبض ؾطح،  5ایه ضيـ ثطای 
 ثبقس.( قبثل مكبَسٌ می2زض جسيل )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 ذیاسات تیجوع حالت نوودار: 5 شکل

   L16 (45)  های تاگوچیین شذه به روش طراحی آزهایش: سناریوهای تذو2 جذول

 ترفیغ فرٍغ تازاریاتی دیجیتال فرٍغ حضَری تازاریاتی هعتقین تثلیغات ظٌاریَّای تازاریاتی

1 25/0 - 0 25/0 - 0 25/0 - 0 25/0 - 0 25/0 - 0 

2 25/0 - 0 25/0 - 5/0 25/0 – 5/0 25/0 – 5/0 25/0 – 5/0 

3 25/0 - 0 5/0 - 75/0 5/0 – 75/0 5/0 – 75/0 5/0 – 75/0 

4 25/0 - 0 75/0 - 1 75/0 - 1 75/0 - 1 75/0 - 1 

5 25/0 - 5/0 25/0 - 0 25/0 - 5/0 5/0 - 75/0 75/0 - 1 

6 25/0 - 5/0 25/0 - 5/0 25/0 - 0 75/0 - 1 5/0 - 75/0 

7 25/0 - 5/0 5/0 - 75/0 75/0 - 1 25/0 - 0 25/0 - 5/0 

8 25/0 - 5/0 75/0 - 1 5/0 – 75/0 25/0 - 5/0 25/0 - 0 

9 5/0 - 75/0 25/0 - 0 5/0 – 75/0 75/0 - 1 25/0 - 5/0 

10 5/0 - 75/0 25/0 - 5/0 75/0 - 1 25/0 - 5/0 25/0 - 0 

11 5/0 - 75/0 5/0 - 75/0 25/0 - 0 25/0 - 5/0 75/0 - 1 

12 5/0 - 75/0 75/0 - 1 25/0 - 5/0 25/0 - 0 5/0 - 75/0 

13 75/0 - 1 25/0 - 0 75/0 - 1 25/0 - 5/0 5/0 - 75/0 

14 75/0 - 1 25/0 - 5/0 5/0 - 75/0 25/0 - 0 75/0 - 1 

15 75/0 - 1 5/0 - 75/0 25/0 - 5/0 75/0 - 1 25/0 - 0 

16 75/0 - 1 75/0 - 1 25/0 - 0 5/0 - 75/0 25/0 - 5/0 
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 بازاریابی در هریک از سطوح چهارگانه اثربخشی: اثرات اصلی ابسارهای 3 جذول

 LMax – LMin ظطح چْارم ظطح ظَم ظطح دٍم ظطح اٍل ػاهل

 10/083 4572/41 4658/75 4658/33 4562/33 وجلی بت

 190/33 4657/75 4661/416 4665/25 4467/41 ثبظاضیبثی مؿتقی 

 21/083 4574/16 4661/833 4662/74 4553/08 فطيـ قرهی

 102/25 4661/16 4661/583 4570/16 4558/91 ضیبثی زیجیتبلثبظا

 98/001 4661/75 4566/33 4660 4563/74 وطفیغ فطيـ

 : سناریو هنتخب4 جذول

 ترفیغ فرٍغ تازاریاتی دیجیتال فرٍغ ؼخصی تازاریاتی هعتقین تثلیغات ػاهل

 1 -75/0 75/0 -5/0 5/0 -25/0 5/0 -25/0 75/0 -5/0 ؾطح مىبؾت

 

 ظازی ٍ تررظی ظٌاریَّاجرای ؼثیِا

پیف اظ اجطای مسل ي ثطضؾی ؾىبضیًَب، ثدب اؾدتنبزٌ اظ   
افعاض، وىظیمدبت تظن پیطامدًن ثطضؾدی    اثعاضَبی وحلیلی وطن

ی و ییط جمؼیت مكتطیبن )جمؼیدت ػدبملی مدسل( ي    وحًٌ
َدبی گًودبگًن ي زض َدط    َب زض حبلدت فطاياوی َطیک اظ آن

گطفدت ي زؾدتًض قدمبضـ    مطحلٍ اظ اجطای مسل ندًضت  
وؼساز ػًامل زض َط حبلدت، زض قبلدت کدس جدبيا زازٌ قدس.      

ؾبظی ویع ثطای یک ؾدبل زض وظدط گطفتدٍ    پىجطٌ ظمبوی قجیٍ
ؾبظی ذطيجی حبندل  قس ي وىظیمبت تظن پیطامًن شذیطٌ

اظ اجطای مسل نًضت گطفت ي ثٍ ایه وطویت مدسل ػبمدل   
س. زض محًض پػيَف ثطای يضيز ثٍ مطحلدٍ اجدطا آمدبزٌ قد    

مطحلٍ اجطا،  مسل زض پىجطٌ ظمبوی وؼطیف قسٌ ي ثب وًجدٍ  
ثٍ قطای  زض وظط گطفتٍ قسٌ زض َط ؾىبضیً ثٍ مطحلٍ اجدطا  

افعاضی مدسل ایده امکدبن ضا فدطاَ      گصاقتٍ قس. اجطای وطن
ؾبذت وب ػاليٌ ثط ثطضؾی يرؼیت َط مكتطی ثٍ ندًضت  

ٍ    اونطازی، وحًٌ  مطاودت ی وؼبمدل مكدتطیبن ثطاؾدبؼ ؾلؿدل
َدبی  ضفتبضی ي قًاویه ضفتبضی وؼطیف قسٌ ویع زض طی ثدبظٌ 

 پصیط قًز.مًضز وظط امکبن

تؼیاایي آرااار اواالی ٍ ظااطَه هٌاظااة ّریااک از  
اتسارّااای تثلیغااات در ترًاهااِ ارتثاطااات یکپارچااِ 

 تازاریاتی

پؽ اظ اجطای مکطض َطیک اظ ؾىبضیًَبی وسيیه قسٌ، 
َدب ثدٍ   ا، زازٌثب زض وظط گطفته میبوگیه وتبیج حبنل اظ اجدط 

مًضز وحلیل قدطاض   41-افعاض کًالیتکضيـ وبگًچی ي ثب وطن
محبؾدجٍ قدس. اثدط     2گطفت ي مقبزیط مطثً  ثٍ اثطات انلی

َب زض ثطاثط اؾت ثب مجمًع پبؾد Lزض ؾطح  Aانلی ػبمل 
َدب. آثدبض اندلی ػًامدل زض     آن ؾطح وقؿی  ثط وؼساز پبؾد

 ( آيضزٌ قسٌ اؾت. 3ؾطًح مرتلف زض جسيل )
 ثدطای ثبظاضیدبثی   (LMax – LMinقسض مطلدق مقدساض )  

مؿتقی  اظ ؾبیط اثعاضَب ثیكتط اؾدت، ثىدبثطایه ایده فدبکتًض     
ثیف اظ ؾبیط اثعاضَب زض جدصة مكدتطیبن ثدبوکی ومثیطگدصاض     

ثبقدس  اؾت. َمنىیه چًن پبؾدد اظ ودًع ثیكدتط ثُتدط مدی     
 )َطچٍ جصة مكتطی ثیكدتط ثبقدس، ثُتدط اؾدت.(، ؾدطح     

ثعاضَبی وجلی بت ؾطحی اؾت کٍ زض آن مىبؾت َطیک اظ ا
وًان ؾطح (، می3اثط انلی ثیكتط اؾت. ثب وًجٍ ثٍ جسيل )

مىبؾت اثعاضَبی وجلی بت ضا مكرم کطز کدٍ وتدبیج آن زض   
 ( قبثل مكبَسٌ اؾت. 4جسيل )

تؼییي ظْن هؽارکت اتسارّای تازاریاتی در جابب  
 هؽتریاى تاًکی

وحلیددل  ضيـ وددبگًچی اظ اثددعاض قسضومىددسی ثددٍ وددبن 
کىس. وتبیج حبندل  َب اؾتنبزٌ میثطای وحلیل زازٌ 3ياضیبوؽ

 ( آيضزٌ قسٌ اؾت.5اظ وحلیل ياضیبوؽ زض جسيل )
(، ػبمدل ثبظاضیدبثی مؿدتقی  ثدب     5ثب وًجدٍ ثدٍ جدسيل )   

 زضنس میعان مكبضکت وؿجت ثٍ ؾدبیط ػًامدل ثدط     321/43
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-جصة مكتطیبن ثبوکی ومثیط ثیكتطی زاضز. َمنىدیه ػبمدل  

طيـ قرهی، ثبظاضیبثی زیجیتدبل، وطفیدغ فدطيـ ي    َبی ف
  814/12ي  075/14، 452/14، 253/15وجلی بت ثٍ وطویت ثب 

 

  ٍ َدبی ثؼدسی قدطاض زاضودس. ؾدُ       زضنس مكدبضکت زض ضوجد
( وكدبن  6مكبضکت َطیک اظ اثعاضَبی ثبظاضیبثی زض قدکل ) 

 زازٌ قسٌ اؾت.
 

 : نتایج حاصل از تحلیل واریانس5 جذول

 دروذ هؽارکت جوغ خالص آهارُ آزهَى ٍاریاًط هجوَع هرتؼات دیدرجِ آزا ػاهل

 12/814 100333/447 2440/033 33458/194 100374/583 3 وجلی بت

 43/321 339187/796 8246/408 113076/311 339228/933 3 ثبظاضیبثی مؿتقی 

 15/253 119424/776 2904/129 39821/97 119465/912 3 فطيـ قرهی

 14/452 113158/336 2751/796 37733/157 113199/472 3 زیجیتبلثبظاضیبثی 

 14/075 110200/097 2679/884 36747/077 110241/233 3 وطفیغ فطيـ

 0/085   13/712 438/789 32 ؾبیط ػًامل/ذطب

 %100/00    782948/926 47 کل
        
 

 

 

 

 

 

            

 یابسارها از کیهر هشارکت سهن نوودار: 6 شکل
 

 تجارت تاًک اىیهؽتر جبب در یاتیتازار

 ظازی ظٌاریَ هٌتخة در فضای ػاهل هحَرپیادُ

زض گبن وُدبیی اظ اوجدبن پدػيَف تظن ثدًز ودب ؾدىبضیً       
مىترت، زض فضبی ػبمل محًض پیبزٌ ؾبظی قًز وب ػاليٌ ثط 

ی مدسل، وتدبیج حبندل اظ اجدطای     حهًل اطمیىبن اظ ضياید 
ؾىبضیً مًضز ثطضؾی قطاض گیطز. ثب وًجٍ ثٍ ؾىبضیً ثبظاضیبثی 

قًز کٍ ایه (، مكبَسٌ می4مىترت مؼطفی قسٌ زض جسيل )
گبوٍ اظ ؾىبضیًَبی ثبظاضیبثی ؾىبضیً زض ثیه مجمًػٍ قبوعزٌ

ثبقس. اظ ایه ضي زض مدسل، ودطخ اثطثركدی    وسيیه قسٌ ومی
ثطوبمدٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ ثبظاضیدبثی      َطیک اظ اثعاضَدبی 

مطبثق ثب ؾىبضیً ثبظاضیبثی مىترت وىظی  قس. ثٍ ایه وطویدت  
میددعان ومثیطگددصاضی وجلی ددبت، ثبظاضیددبثی مؿددتقی ، فددطيـ  

قرهی، ثبظاضیبثی زیجیتدبل ي وطفیدغ فدطيـ ثدط جمؼیدت      
ػبملی )مكتطیبن ثبوک وجبضت( ثٍ وطویدت زض ؾدطح ؾدًن    

(، 5/0 -25/0زين اثطثركی ) (، ؾطح75/0 -5/0اثطثركی )
(، ؾدطح ؾدًن اثطثركدی    5/0 -25/0ؾطح زين اثطثركی )

( زض وظدط  1 -75/0( ي ؾطح چُبضن اثطثركی )75/0 -5/0)
گطفتٍ قس ي پؽ اظ اػمدبل و ییدطات مدصکًض اجدطای مدسل      

 نًضت گطفت. 

ؾبظی ؾدىبضیً مىتردت ثدب    مقبیؿٍ وتبیج حبنل اظ پیبزٌ
ؾىبضیًَب وكبن زاز کدٍ ثدٍ    ؾبظی ؾبیطوتبیج حبنل اظ پیبزٌ

وًان قبَس ایه ثًز کدٍ  ی اجطای ؾىبضیً مىترت، میياؾطٍ
زض ثبظٌ ظمبوی کًوبٌ، وؼساز مكتطیبن ثیكتطی اظ ططیق ثطوبمٍ 
اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی، ثطای زضیبفت ذسمبت ثدبوکی  

 قًوس.جصة ثبوک می
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 سازی سناریو هنتخب تیجه حاصل از پیاده: ن7 شکل
           

 گیریتحث ٍ ًتیجِ

     ٍ ی زض پػيَف حبرط والـ قدس ودب ثدٍ مىظدًض وًؾدؼ
ردمه  ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیدبثی ثبودک وجدبضت،    

ثبودک   بنیمكدتط   یثط وهدم  IMC یاثطگصاض یوحًٌ یثطضؾ
بطدبت  اضوج یثط اثعاضَب یمجتى یبثیثبظاض یًَبیؾىبض ،وجبضت

ثب ػىبیت . طزیقطاض گ یبثیاؾترطاج قسٌ ي مًضز اضظ کببضچٍی
َدب   َبی ضيـ ػبمل محًض کٍ آن ضا اظ ؾبیط ضيـ ثٍ يیػگی

ؾددبظز، زض پددػيَف حبرددط ضيیکددطز ولنیقددی   متمددبیع مددی
مسلؿبظی ػبمل محًض ي ضيـ ودبگًچی اضائدٍ قدس ودب ثدٍ      

ی آن، ؾدىبضیًَبی ودسيیه قدسٌ ثدٍ ضيـ ططاحدی      ياؾطٍ
ٍ    َبیآظمبیف ؾدبظی  وبگًچی زض فضدبی مسلؿدبظی ي قدجی

ؾبظی ي اجطا قسٌ ي ثدب وحلیدل وتدبیج ثدٍ     ػبمل محًض پیبزٌ
وطیه ؾىبضیً ثبظاضیدبثی متىبؾدت ثدب    ضيـ وبگًچی، مطلًة

ضفتبض مكتطیبن زاوكگبَی ثبودک وجدبضت مؼطفدی قدًز. زض     
َبی پػيَف پطزاذتدٍ  ازامٍ ثٍ وكطیح پبؾد َطیک اظ ؾؤال

 قسٌ اؾت. 
ثبودک وجدبضت زض قبلدت ثطوبمدٍ      -كدی ايل ؾؤال پػيَ

اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی اظ کدسان اثعاضَدب ثدطای وحدت     
کىدس؟  ومثیط قطاض زازن مكتطیبن زاوكگبَی ذًز اؾدتنبزٌ مدی  

-ثطای پبؾد ثٍ ؾؤال پػيَكدی ايل ثدب اػضدبی پبودل َد      

اوسیكی مهبحجٍ ثٍ ػمل آمس ي ثطوبمدٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ    

ثطضؾدی قدطاض گطفدت. ذطيجددی     ثبظاضیدبثی مدًضز ثحدث ي   
حبنل اظ جلؿبت حبکی اظ آن ثدًز کدٍ ثطوبمدٍ اضوجبطدبت     

ٍ یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبوک وجبضت زض ثطگیطوسٌ ای ی مجمًػد
اظ اثعاضَبی وطفیغ فطيـ قبمل وجلی بت، ثبظاضیبثی مؿدتقی ،  
ثبظاضیددبثی زیجیتددبل، فددطيـ حضددًضی، پیكددجطز فددطيـ ي 

َدبی اضوجدبطی   کبودبل  ضياث  ػمًمی اؾت کٍ ثطای َطکسان،
َدبی جمؼیدت   مطوج  وؼطیف قسٌ ي ثدب وًجدٍ ثدٍ يیػگدی    

قددىبذتی ي ضفتددبضی َطیددک اظ ؾددٍ جمؼیددت زاوكددجًیبن، 
 قًز.زاوكگبٌ لحبظ می IMCکبضکىبن ي اؾبویس، زض ثطوبمٍ 

کسان اظ اثعاضَبی ثبظاضیبثی مدًضز   -ؾؤال پػيَكی زين
ی ضا ثدط  ثیكدتطیه میدعان ومثیطگدصاض    IMCاؾتنبزٌ زض ثطوبمٍ 

ثبظاض َس  زاوكگبَی ثبوک وجبضت زاضز؟ ثدطای پبؾدد ثدٍ    
ی وسيیه قسٌ ثدٍ  گبوٍ 16ؾؤال پػيَكی زين، ؾىبضیًَبی 

ؾبظی ػبمل محًض َب، زض محی  قجیٍضيـ ططاحی آظمبیف
اجطا قس ي وتدبیج حبندل اظ آن ثدٍ ضيـ ودبگًچی مدًضز      

  ٍ َدبی حبندل اظ محبؾدجٍ    وحلیل قطاض گطفت. وحلیدل یبفتد
گبوٍ ثبظاضیبثی انلی وكبن زاز کٍ اظ ثیه اثعاضَبی پىجاثطات 

مؿدتقی  اظ   ، ومثیطگدصاضی ثبظاضیدبثی  IMCمًجًز زض ثطوبمدٍ  
ؾبیط اثعاضَدب ثیكدتط اؾدت. َمنىدیه ثبظاضیدبثی زیجیتدبل،       

    ٍ َدبی  پیكجطز فطيـ، فدطيـ قرهدی ي وجلی دبت زض ضوجد
ثؼسی ومثیطگصاضی قطاض زاضوس. ػاليٌ ثط ایه، وتبیج حبنل اظ 
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حلیددل ياضیددبوؽ ي ثطضؾددی ؾددُ  مكددبضکت َطیددک اظ   و
اثعاضَبی ثبظاضیبثی وكبن زاز کٍ ػبمل ثبظاضیدبثی مؿدتقی  ثدب    

زضنس میعان مكبضکت، وؿجت ثٍ ؾدبیط ػًامدل ثدط     321/43
َبی فدطيـ  جصة مكتطیبن ثبوکی ومثیط ثیكتطی زاضز. ػبمل

قرهی، ثبظاضیبثی زیجیتبل، پیكجطز فطيـ ي وجلی بت ویع ثٍ 
زضنددس  814/12ي  075/14، 452/14، 253/15ب وطویددت ثدد

 ٍ َدبی ثؼدسی قدطاض زاضودس. پیدطي اَمیدت       مكبضکت زض ضوجد
  ٍ َدبی ثبظاضیدبثی، وتدبیج    ثبظاضیبثی مؿتقی  زض ودسيیه ثطوبمد

حبنل اظ پدػيَف ؾدالجقٍ ي َمکدبضاوف وكدبن زاز کدٍ      
ثبظاضیبثی مؿتقی  ؾجت اضوقبء ي وقًیدت ذطیدس مكدتطی اظ    

َدبی حبندل اظ   َمیه ضاثطٍ یبفتٍ . زض]40[قًز ؾبظمبن می
پػيَف ػجسالًوس ي َمکبضاوف ویدع حدبکی اظ آن ثدًز کدٍ     
افعایف ػملکطز فطيـ ؾبظمبن ي افعایف وقسیىگی زض گطي 

.  زض ]41[ثبقدس  َبی ثبظاضیبثی مؿدتقی  مدی  اؾتنبزٌ اظ کبوبل
ضاؾتبی وتیجٍ حبنل قسٌ، اکجطی ذطیط ي َمکدبضاوف ویدع   

بثی مؿدتقی  زض جلدت مكدتطیبن    ثٍ اَمیت اثطثركی ثبظاضید 
ثبوک اقبضٌ زاقتٍ ي زض مطبلؼٍ ذدًز ودالـ کطزودس ودب ثدب      

ثىسی مكتطیبن ثدبظاض َدس ، افدعایف اثطثركدی ایده      زؾتٍ
 .]42[ػىهط ثبظاضیبثی ضا ثطآيضزٌ ؾبظوس 

وطیه ؾدىبضیًَبی مجتىدی   مطلًة -ؾؤال پػيَكی ؾًن
ای ثط ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ ثبظاضیبثی ثبودک وجدبضت ثدط   

ثبظاضیبثی زض ثبظاض َس  زاوكگبَی کسان اؾت؟ ثب وًجٍ ثدٍ  
َدب ي ػدسن   َبی ظمبن ي َعیىٍ پیف ضيی ؾبظمبنمحسيزیت
َب زض ثطآيضزٌ ؾبذته حدساکیط میدعان اثطثركدی    وًاوبیی آن

، زض IMCثطای کلیٍ اثعاضَبی ثبظاضیدبثی مًجدًز زض ثطوبمدٍ    
-پػيَف حبرط اظ ضيـ وبگًچی ثطای ضؾیسن ثٍ  مطلًة

ثبودک وجدبضت ثُدطٌ     IMCوطیه ؾىبضیً مجتىدی ثدط ثطوبمدٍ    
گطفتٍ قدس. زض َمدیه ضاؾدتب وتدبیج حبندل وكدبن زاز کدٍ        
ثطاؾبؼ ؾدىبضیً مىتردت، ثدطای افدعایف میدعان مكدتطیبن       
جصة قدسٌ، ویدبظ اؾدت ودب مدسیطان ياحدسَبی مدسیطیت        
ثبظاضیبثی ي فطيـ ي ضياث  ػمًمی ثبودک وجدبضت، وًجدٍ    

میعان اثطثركی ثبظاضیبثی زیجیتدبل ي  ذًز ضا ثیكتط ثٍ اضوقبء 
ویع زض مطبلؼدٍ   ]44ي  43[پیكجطز فطيـ مؼطً  ؾبظوس کٍ 

ظازٌ ومیه ویع ثب ذًز ثٍ ایه مُ  اقبضٌ زاقتىس. امیطی ي وبج
ـ  -ومکیس ثط ومثیطگصاضی پیكجطز فطيـ، مسیطیت ثُیىدٍ ضي

َبی پیكجطز فطيـ ضا ثط جصة َطچٍ ثیكتط مكتطیبن ثبوک 
َبی اذیط . ثب وًجٍ ثٍ آن کٍ زض ؾبل]45[اوىس زؾبٍ مؤثط می

ثبظاضیبثی زیجیتبل، ثبظاضیبثی ؾىتی ضا ثدٍ چدبلف کكدیسٌ ي    

ؾدبظز، ثدٍ   ؾبظمبن ضا زض جصة َسفمىس مكتطیبن وًاودب مدی  
ػىًان یک پیكىُبز کبضثطزی مطلًة اؾت وب ثبوک وجدبضت  
-ثب ثبظططاحی فطآیىسَبی کبضی، ثٍ ذسمت گدطفته زؾدتگبٌ  

َدبی  زض ياحسَبی کبضی ي وًؾؼٍ ظیطؾبذتَبی ًَقمىس 
فىبيضی اطالػبت، ثٍ ؾمت ثبوکساضی زیجیتبل حطکت کطزٌ 
ي ثب کؿت آگبَی اظ ؾبذتبض شَىی مكتطی، ططاحی ؾدبیت  
ي فضبی ثبظاضیبثی زیجیتبل ضا وقًیت کطزٌ ي اثطثركی ایده  

ذدًز ثدٍ حدساکیط     IMCوًع اظ اثعاض ثبظاضیبثی ضا زض ثطوبمٍ  
 ممکه ثطؾبوس. 

ثب وًجٍ ثٍ ؾدىبضیً مىتردت، وجلی دبت زض ايلًیدت زين     
اَمیت قطاض گطفت کٍ اَمیت آن زض مطبلؼبت پػيَكگطاوی 

.ویددع ومییددس قددسٌ اؾددت. ] 29ي30ي28ي48ي47ي46 [وظیددط
ثطاؾبؼ ؾىبضیً مىترت اضائٍ قسٌ زض پدػيَف، تظن اؾدت   

 – 5/0وب ؾطح اثطثركی وجلی بت ثٍ ؾطح ؾًن اثطثركدی ) 
س کٍ ثطای وحقق ایه امط مطلًة اؾت ودب  ( افعایف یبث75/0

ثبوک وجبضت، انل ومبیع ي ذالقیت ضا زض ططاحی وجلی بت 
ضػبیت کطزٌ ي ثطای افعایف َطچٍ ثیكتط ومثیط وجلی دبت ثدط   
مكتطیبن، الگًی اضظیبثی اثطثركی وجلی بت ضا وسيیه کىس وب 

َبی ظمبوی مؼیه، میعان ومثیطگصاضی ؾبظی آن زض ثبظٌثب پیبزٌ
ثطثرف ثًزن وجلی بت مًضز پبیف قطاض گیطز. تظن ثٍ شکط ي ا

اؾت کٍ ثطاؾبؼ ؾىبضیً مىترت اضائدٍ قدسٌ زض پدػيَف،    
-وًاوىدس زض ايلًیدت  ثبظاضیبثی مؿتقی  ي فطيـ قرهی می

( قدطاض  5/0 – 25/0َبی ثؼسی ثُجًز ي زض ؾطح اثطثركی )
َب ثٍ زلیل اضائٍ محهدًتت  گیطوس. ثب ػىبیت ثط آن کٍ ثبوک

-َبی اضوجبطی چىسگبودٍ ي زض زيضٌ گبوٍ، اظ ططیق کبوبلچىس

َبی ظمبوی متؼسز ثٍ طیف يؾدیؼی اظ مكدتطیبن، زض ودممیه    
َبی ثبظاضیبثی مؿتقی  ثدب مكدکل ضي ثدٍ ضي    اثطثركی ثطوبمٍ

َؿتىس. ثٍ ػىًان یک پیكىُبز کدبضثطزی مطلدًة اؾدت ودب     
ثطای وحقق اضائٍ محهًل مىبؾت ثٍ مكدتطی مىبؾدت ي زض   

بؾت، زض َط ثبظاض َس ، يیػگی مكتطیبن ثدبوکی ي  ظمبن مى
َدب زض اؾدتنبزٌ اظ ذدسمبت ثبودک     میعان ودًان ي ومبیدل آن  

ثىسی مكدتطیبن  وجبضت قىبؾبیی قسٌ ي ثطاؾبؼ آن ثٍ طجقٍ
 پطزاذتٍ قًز. 

َدبی ظیدط   زض ضاؾتبی وتبیج حبنل اظ پػيَف، ؾیبؾت
 وسيیه گطزیس. 

یطان ثٍ ػىًان یک ؾیبؾت کلی، مطلدًة اؾدت ودب مدس    
-ثبوک وجبضت، چطذٍ ؾىبضیًی ثُجًز ضا زض ؾدبظمبن پیدبزٌ  

 .( اؾت8چطذٍ پیكىُبزی ثٍ قطح قکل ) ؾبظی کىىس.
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 (: چرخه سناریو بهبود پیشنهادی8شکل )

 
ثدٍ ایدده وطویددت کددٍ ؾددىبضیً مىترددت زض ثددبظٌ ظمددبوی   

بیی آن زض مكرم ثٍ مطحلٍ اجطا گصاقتٍ قسٌ ي میعان وًاو
گیدطی قدًز، زض   َبی ثبظاضیبثی اودساظٌ ثُجًز اثطثركی ثطوبمٍ

نًضوی کٍ زض ػمل، ؾىبضیً مىترت مىجط ثٍ ثُجًز قس، زض 
ؾدبظی  َبی آوی )وب ظمبوی کٍ پیبزٌَبی ثبظاضیبثی زيضٌثطوبمٍ

آن ثُجًز ضا ثٍ َمطاٌ زاضز( ویع زض وظط گطفتٍ قدًز، زض غیدط   
گبٌ و ییطاوی اػمبل قسٌ ي ثدب  آو -ایه نًضت زض قًاویه اگط

َبی جسیس مجتىی ثط ثُجدًز ؾدىبضیً، اجدطای    وسيیه ؾیبؾت
 چطذٍ ثُجًز وساين یبثس.

َمنىیه ثٍ ػىًان ؾیبؾت پیكىُبزی زين، ثب وًجدٍ ثدٍ   
آن کٍ اظ ثیه اثعاضَبی ثطوبمٍ اضوجبطدبت یکببضچدٍ ثبظایدبثی،    
ض ثبظاضیبثی مؿتقی  ثب ثیكدتطیه میدعان ومثیطگدصاضی ثدط ثدبظا     

َبی فدطيـ ي  َس  َمطاٌ اؾت، مطلًة اؾت وب ؾیبؾت
ثبظاضیبثی ثیكتط ثط ثبظاضیبثی مؿتقی  مؼطً  قسٌ ي ثب وًجٍ 

َبیی کٍ زض گصقدتٍ زض ایده ظمیىدٍ اوجدبن     ثٍ ؾًاثق فؼبلیت
َدبی َمؿدً ثدب    قسٌ اؾت ي امکبوبت زض زؾتطؼ، فؼبلیدت 

-َب زض قبلت یک پطيغٌ ثبظاضیدبثی وؼطیدف ي پیدبزٌ   ؾیبؾت

 قًز.  ؾبظی
َمبن طًض کدٍ زض پدیف گنتدٍ قدس ظمدبن ي َعیىدٍ اظ       

ضيی مسیطان ثبوکی جُت ثُجًز ؾدطح  َبی پیفمحسيزیت
اثطثركی اثعاضَبی ثبظاضیبثی ي ثدٍ زوجدبل آن اضوقدبء ؾدطح     

ثبقس، ثٍ ػىدًان پیكدىُبز ثدطای    می IMCومثیطگصاضی ثطوبمٍ 
َبی آوی، مطلًة اؾدت ودب پػيَكدگطان ثدب     اوجبن پػيَف

اض زازن ؾىبضیً مطلًة اضائٍ قدسٌ ي مىدبثغ مدبلی ي    الگً قط
ظمبوی مًجًز، ثطاؾدبؼ ردطيضت پدطزاذته ثدٍ َطیدک اظ      

َب ثٍ مىبثغ زض زؾت، مسل اثعاضَبی ثبظاضیبثی ي ویبظمىسی آن
ضیعی ضیبری ضا جُت ورهدیم ثُیىدٍ مىدبثغ ثدطای     ثطوبمٍ

اضوقبء اثطثركی اثعاضَبی ثبظاضیبثی ططاحی کىىدس. َمنىدیه   
گیطی قًز وب ثب ثُطٌَبی آوی پیكىُبز میجبن پػيَفثطای او

اظ ضيیکطز مسلؿبظی ػبمل محًض، ثطوبمٍ اضوجبطبت یکببضچٍ 
ثبظاضیبثی ثطاؾبؼ چطذٍ ػمط محهدًتت ثدبوکی ططاحدی    

 قًز. 

 هٌاتغ 
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AnsariR (2015) Effects of service supply chain 
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 121-105، ننحبت 84مسیطیت، قمبضٌ 

ی ي اکجطی ذطیدط, محمسضردب؛ ضردب َمدبیًن ظازٌ ثدبئ      .42

، زؾدتٍ ثىدسی مكدتطیبن    (1395)محمسضرب ذىساذىدس،  

ثطای ثکبضگیطی ثبظاضیبثی مؿتقی  اظ ططیق زازٌ کدبيی )  

کىندطاوؽ جُدبوی    مطبلؼٍ مًضزی : ثبوک کكدبيضظی (، 

مسیطیت، اقتهبز حؿدبثساضی ي ػلدًن اوؿدبوی زض آغدبظ     

َعاضٌ ؾًن، قیطاظ، پػيَف قطکت ایسٌ ثدبظاض ندىؼت   

 .ؾجع

، آقدبظازٌ َبقد ، حقیقدی، محمدس     يزیؼی وًقبثی، ػلدی  .43

قىبؾبیی قیًٌ َبی مدؤثط پیكدجطز فدطيـ زض    (. 1394)

ثیمٍ َبی مؿئًلیت زض قدطکت   ضاؾتبی افعایف فطيـ

، قدمبضٌ  7. مسیطیت ثبظضگدبوی، زيضٌ  ؾُبمی ثیمۀ ایطان

 513-501، ننحبت 2

کًَی فبیق، آظازٌ، حقیقی، محمس، ضقیس کبثلی، مجیدس.   .44

يـ ي ضفتبض طز فطاضَبی پیكجضؾی اضوجب  اثعطث(. 1390)

يقدگبَُبی  طف)  کىىسگبن زض نىبیغ غصایی طیسمهطذ

(. فهلىبمٍ مسیطیت نىؼتی زاوكکسٌ ػلدًن  ضفبٌ اننُبن

اوؿبوی، زاوكگبٌ آظاز اؾالمی ياحس ؾىىسج، ؾبل قك ، 

 60-51،ننحبت 18قمبضٌ 

(. ثطضؾدی  1392ظازٌ ومیه، اثًالنضل )امیطی، میی ، وبج .45

لی بت پیكدجطزی ثدط جدصة مكدتطیبن     َبی وجومثیط قیًٌ

قددؼت ثبوددک ؾددبٍ قددُط اضزثیددل. مطبلؼددبت کمددی زض  
 83-68،ننحبت 4  قمبضٌ 4مسیطیت. زيضٌ 
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(. 1392)حمیسی ظازٌ محمس ضردب، وًضیدبن شثدیح الدٍ.      .46

وجییه ي اضظیبثی فطایىس اثطثركی وجلی بت ولًیعیًوی ثدط  

( 3جصة مكتطیبن: مًضز پػيَی ثبوک نبزضات ایطان. )

 .46-33ت ، ننحب

ضثیؼی، ػلی، محمسیبن، محمًز، ثدطازضان جمیلدی، ثیتدب     .47

ي  بنیثبودک پبضؾد    دبت یوجل یاثطثركد  یبثیاضظ(. 1390)

آن زض  یاثطثركد  فیػبمدل زض افدعا   هیمُمدط  ییقىبؾب

، 1. وحقیقدبت ثبظاضیدبثی ودًیه، زيضٌ    ؾطح قُط وُطان

 40-17، ننحبت 2قمبضٌ 

قدبوی،  نىبیؼی، ػلی، محمس قنیؼی، مجیدس، امیىدی يت   .48

زض جددصة  یثددبوک  ددبتیوجل یاثطثركدد(. 1395مبئددسٌ )

ـ مكددتط َددبی ی. زي فهددلىبمٍ ػلمددی پػيَكددی کددبي

-185، ننحبت 15، قمبضٌ 8مسیطیت ثبظضگبوی، زيضٌ 
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