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همعطتزاعبدیععB2Bغکدوهادو ععکسددد عع پیچیدگی، عددگاعمینیندو عغعیریی محعطییا،عممعهنتدیعیریی محعمیتین،
 عخودعک د عماد  عممعم  عاوغعبومنگ  عنسدت عبیعمادا می  ععاو ،عب م عطقوبتیعبوعآ کوهاوشدنوادو ،عهم 

 عطقوبتیعبوعیریی محعمیتین،عطتان،عب ععکوهاواگفعشدنوادو ،عروهروگعیمانون،عهم عهغعپ غاشعحوضد عبو
بوعمادامود عممعهغشعکیوعمناواعی ت  عروهروگعتتسدم،عم  عععB2Bغکوهاو ععاوشعطصدنود،عدهعکسد 

شدددود عع ،عماددد عکدیعممعطند عادگف عکدوهب د عشدددن د عط،ی ممثتدوح-پ غاش عپدوهمدم  عیمسدددی  
نم عممعطگ  م عع9،عمناخوگعشدگنگ عب تععصدوهحعاگتننگعغعبوعهغشعیتوهییکننگیو عپ غاشعکیعبطشدوهک 

اوعبوعاو عآ  عد گیو بوشدگیی محعمیتین،عط،یرعععممعطاوث ععاوآ ععغکوهبودنگعکیعکسد ععB2B ععغکوهاوکسد 
کیعروهروگعععداگیلعشدگ عناو  عنشدو عط،غییتیاز یععSPSS 25متزمهععییتیلعدوطت،عکیوعغعمادامود عممعن ا

 یظ تعداددایعنانی  ععاددیع عطقوبتیعبوعیریی محعمیتین،عطتان،عب عاوشعطصددنود،عدهکوهاوهم یمانون،عع
ماد عکیعععع گ یهگعع  گی  شدگععمیتین،عع محییی مهعدمهد عیرعادوم عمدهم، عع عکواشعغعظ تی آطومشعع ومادع

ت صددد ععک بتکیععع،ههونعع ضددد غهحعتوهععک نیعینهوعععآ طقوبتیعبوعغععبوعآ عطومهیعععع نوععبشددد عمط غم
مادد عکیعبشدد عدهعی  ععع مبزمهعع  یگهیننگی ،ععاوشعطصددنودعممعاددو عد گ عع بوشددگط،عع یددع یاوه

یومندگعبدوعم  عیریی محعطقدوبتدیعکندگعغعغععکدیعبدوعمادددامدود عممعم  عمبزمهعط،ععدمهدععوهیدعدهعمخاععک  غععععسددد یب
عغه عخودعهمعحمظعغع وعحا،عمهیقوعداگ به  

ع
ع
ع

 یریی محعمیتین، عاوشعطصنود، عهغشعکیو عB2B ععغکوهاوکس ععلهاکهاگو ژ 

 بوشگ طقوهیعتوق عطساخ جعممعهاوهیعدکا  عط،

ع
ع
 

 مقاله پژوهشی 

 183-201صفحه 

https://doi.org/10.22070/cs.2023.17247.1274


 

 184 

 18 شمشز  /18دوز   /هشتمل ایست و سش /1400گمستشن زاهبردهش  اشگزاشن / دانشگش  ششهد/  نشریه عکم  
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 28th Year/ No .18/ Autumn & Winter  2021 

 
 

 
 

چمقگمب

ت  جی   ن یا    ا جی ردگ طیل ردجز  اجط طیگ ا ااتمی،،    یییدیتبط اجز ت    هجزر،دگ دیگد شجججیخ االر وخ ع ججزاوجز  هجز، یاشیپ
دعریل گا اط    ار د زطق آب ع هیا   زگی  دگ اسج ازو اید    یآدلیاج   ،گا دگ د زطق اجزلم زراجح  دگ  اتمی،، یاخییت  .[ 1]   شجینی،د

ع   ،دزن ی طیاز   الشججدسججز  ،عیطب  زرار ا    شججرییداد  ع تعیاد ا شراا ا  سججر ی ین  یاگرانسججز  نزپز  اقز   ایا تط  ،اججحیل
تیانی ،داتمی،،   یاخییت  ، عحیدح یاخییت  ،انسجزن ، ععیطب  هزار دحیک  ،فیاز ط  ب یتیت   دگتید  ااج .   وزدرگا ا  اجیرآتش
اجزگهجز ای نیجزر اجط  (IPCC. هیئج  ای  دع ر، ت یییاخ اتمی،، )[ 2]   ت جی یرج گا تشجججی  ،عیار دخجزطیاخ طب  ،ع شجججیخ ایال،  ایاعان
هز  اسجرید  اط ت یییاخ اتمی،، ایا  جمیایی  ار ایا شجی  رییتزال اجر زب ع تزهش اایاخ ایدزرش اجر زب نزپرری ع پزاج 
 2021دگ اجزل   1امیازل    رمی رد  ،،یاتم یاخییت   ،ای ااجز  ا اگ  ایگاج .  [ 4, 3] چ ی  آنچط تب ً گخ داد   تأتیی تید  ااج   ه،

 یاخییت  ،د ف  یاخیط تزادگ اجیتزاجی جهز  نسجب  ا یا ردگصجی ار دی 80ار  شیتیاگ داگد ع ا  ،،یاتم یاخییجهز  دگ نقحط اعج ت 
ای  ،ام ی دیت  یاخیتزا تیانی،د   عجید  یرتهی  کراط و یا     ،،یاتم یاخت یی تط  دعرقینی  هزآ .  انیتید   ،السججز  ن یان  ،،یاتم

دگ   اراگا زاج  یع اج   گهبیا  توزگ   ،،یاتم یاخییار ت   ،االر وخ نزشج .  [ 5]  ازشجی داشجرط  هزشجیت    توزگ  زخیدیدا ع و،م
. از ار  لزل  [ 6] الید ادرزا ت  ی   هز  یایمیگا اشجج زاجج ی ع آ  گا دگ تاجج،  ی رپی  راججیااججی جهز  گا عاداگ تید  ااجج  تط ا

اط الید    زخیگا دگ ادا  تیجط دحققز  دحیعد ، نی ،یاتم یاخییع انحبزق از ت  ییاط اجج،  تفسجج   B2Bشججیت   کر   دیدهزرگع
اط طیگ دیای گارزگهز    B2B هز چ ینط شجیت     دطرگا دگ دیگد ا  ،ده،  هز  شیار دحز عزخ ا  جمب تید  ااج . تعیاد دحیعد

دگ پزا  اط الحیاخ    ع ادادط نیآعگ   یتزد ی یرنو   ریردحایوخ ع الیدزخ  دی یاعطت  الید گا ایا هز طرع گع هز،الط دش
   تزگهز عب تساعز ی  ع و،مدید  ای   ،،یاتم یاخییت  ییتزا ،ایگا    را.  [ 7] ت ی ،اگائط د  ده ی ،د قیتحب  ،،یتما یاخییع اایاخ ت 

B2B   گای. ،اط نظی د  ضیعگ هزع چ ین ، پزا  اط آ 
؛ گع اط گع هسر ی  ازراگ نزدح،ئ   طید زاع دحیعد ع دح  میاتم  دبر ، ای ی  را ا یاخییاز ت  B2B  هز تط شیت   ،حردگ شیا

  ، داگد ع هی  داج یو    ینزدشجخ  اه،  طردگ شجیا  B2B  زخیدگ و،م  ،ار نقش هی  داج یو  تیقیداج  آعگد  دگک و، اط
   رد  ،د زاع اج رچیا تط دگ چ ی  شجیارح،    .[ 8]  ت ی  فزرا  ،و،مدید گتزار   اط داجرزعگدهز  ،زایدگ داجر   دیت   ،نقشج تیانی د،
توز ت   الید گا در،یت  ت  ی    دطردگ دیگد ا   شججرییا  ر،اط گاه ،ز  ،زارازراگ  یا ردیع    ایعنی   یار ا  ،تیان ی اط گالر،د  ،گتزار
 .[ 9]  داگنی زرین  زا ی رت  ی ع اط و،مدید ایتی دا    وزدرا  ،گتزار   هز  رتز د 

اط دیتیگ  ع   داشرط  ،اجر،زو  ،ع رنیا    توزگ   هزدیل  ی یازردز  تی     ای تیاعط ا زعگ ،ش یا ییتزا( 2AI) ،هی  دا یو
تزال تیجط دگ داجری  اید  پیدارنی     شراز اا ا. ار  ادی [ 10]    شجی  ااج  لرتبی  ،ع تیاجعط صج عر  ،جهزن   گشجی اتراجزد  ،اصجم

نقل   عل،ل  لرتحی    ،ع اهیاشجر ،الیدزخ پ شجد شجبیدیل پدگ لزع   شجی  یرپرداد  اگرا  اددز    اجزری یاجیو   اتاجزل ع  ال
ار دحققز     ،ایال .[ 11]   ااجج    ،دیریژئیپم   اججزالرزگهز یییدگ ت     یار اد     رل،ز ررا ع   یتزد   هزسججرمیاجج    رین  را  زتعزدل ا

ااج    ،انق ا  رانی تط اادوز تید   ،لر  یرد  ،ایال ع   [ 12]  دان ی،دیتبط د   عگگتزا  ع اهی   گا از دیر اعی  ،هی  داج یو
ع   ،ا    هزو،یتزً ای ج بط قزخیرط  تحقدگ طیل چ ی دهط ارشج .  [ 13]  دهی،د یییت  ،طیگ ااجزاج   اطعتزگ گا تط نحی  انوزا تسجب 

هز   هز ع ا زعگکیار نظی تد   ،تزال تیجه   هزشجیا  یهز  پداد   لیاط دنبزل اج ع در،یت  اید    ،هی  داج یو   نظی   هزچز ش
    ییاط تزگا   ،ات ی  از چز ش چ ین   B2B   عتزگهزتسب . ار ار  گع [ 14] هز اب  شی  اا  ع پیدار  داد    ازری ی ال  ایا

دگ دیگد   ،اجز وجیا دگک تم  ، تویا  قجزخیتحق  ع  [ 15]     گعایع هسجججر جید وی اجط اگر  توجزگ  شجججید  تجط  ،هی  داججج یو
  تیاگ داگنی ر،ااریا    یت  ی  دگ عضججع  وزدرا   اگر  توزگ تیان ی،د  ر،هز اراگطراججیدز   یآ  چ   قرتط ار طی  ر،هزسججمیددزن
 آعگشج ف    زگیاسج    ت  ی،د   اراگطراجیدز  ،تط دگ لیر  هی  داج یو  ر،هزاز دگ نظی ایار  جهش شجیت      یعاتع  را.  [ 16] 

 زر   الیدتزگاجزر  [ 14]   از هیف  ،شجیع  اط ااجرقیاگ ااردزگاخ هی  داج یو هز  ار شجیت     ا ی رتعیاد ا ا. چیا تط [ 14]   ااج  
 .[ 16] انی تید   ،گتزار    راط د   ،زارا  د ر،عتزگ  از هیف نهزسب ت    ییتم   یهزرایآ    رتقی 
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لیر      ،ااجججرفزد  ار هی  داججج یو   تزگاید  هز لیر رد، ار   MIT Sloan Management Review  ییطبق ا اگ  اال
  ین  ،زارشججینی  ازراگ،د  ییدگا  ،هی  داجج یو  از ا  ی    ا ی رهز اط طیگ ا اه،زنحیگ تط اججزردز .  [ 14] ااجج     B2B  ،زارازراگ
  PwC/دیعازا  راط و یا  دثزل  ا اگ  دز  .[ 17] شید ،ا قز د ،هی  دا یو  تزگاید   هزاینزدط  فاز انیا  دخرم  یشریع ا شرییا

  ، نزالز   داالم ییتی   تیانی،د ،حیدح  سج  رر   تزگایدهز   ایا ،رد  ااج  تط ااجرفزد  ار هی  داج یو  یتخ، 2018دگ اجزل 
دگصججی دگ  4اط   1/ 5ار  2030گا تز اججزل    اامخزنط   تط انرشججزگ ازرهز ،دهی  دگ لز   شردگصججی اا ا  4/ 4تز   3/ 1 یگا ا  ،جهزن
هز  اگائط شجی  تیاجط هی  داج یو، ایا   را  ااجرفزد  ار ایصج   .[ 18]   دهی،د  شتزه«  تزگ دع،یلعتسجب »   ی راز اج زگ سجطردقز

پجرری ع هم دحمیب ااججج   ادجز شجججزدجل رجک تیاجزن، )الحیاخ اال ت، ع اجط طیگ اجز قی  اا ارش ت یییاخ اتمی،، جهجزن، هم اددجز 
اط وبزگخ در ی  ار  رک ازر  گدپز  تیا ( از تیجط اط رک اججید اسججیزگ تزال تیجط )پزاجج  دیایتی اط ت یییاخ اتمی،،( ااجج .  
. هی  داج یو، دگ لزل [ 19] ااج  تط ایا  تبیرل شجی  اط رک ااجریاتب  اینی   نیزرد ی لد،یان، پزاجخ ی ع داای ااج   

دثبج  تجزاجل تیجه، دگ دبجزگر  اجز ت یییاخ اتمی،، داگد. اجز ار  لجزل  دتیقجزً چجط نی  تجأایی  ع چقجیگ دهم  اجججااوخ لجزضجججی تجأایی  
  چز ش ایان ی   اا  تط ازری پزا  داد.

  B2Bار   ،بزنیپشججر   ایا ،ز ار هی  داجج یوعتزگهتسججب دگ دیگد نحی  ااججرفزد     ،اط وزخ ت،ار آنوزریدط  اط طیگ تم،  
گا  ،تط هی  داجج یو  ر،هز چ ینط دو،یوط اسججرید  ا زعگ  دطردگ دیگد ا  دگک دحیعد  ار د ظی نظی  ع [ 15] عجید داگد 
    اججزر زد یپ  هزاط ایجسججرط تید  چز ش زرین، نی  و،م د ظیار   ع [ 12]   ت  ی وزدرا  اگر  توزگ تیان ی،د  شججینی ،شججزدل د
    یار چ  تیا ،د ،ورچط نرز تط ردشجججخ  تید  ا  یه،چ   ع B2B  ،زارج ازراگ  زخیج ار و،م  ،بزنیپشجججر   ایا ،داججج یو  هی 
اط دسجزئل    ،یا یاج گ   اط نیگخ ایا  . ه،چ ی  ار آنوزریدط هی  داج یو،[ 15]  انرظزگ داشج   عجید داگد  ر،هز اراگطراجیدز

ع دقزامط از ت یییاخ   B2B   [20 ]   اگتبزط از دشجری   ریرع دی   یتزد ی یرنو   ریردحاجیل  دی  نیآعگ  ،دیایط اط گارزگ اجزردزن
هز  تحقیقزت، ع ایا  پزاجججخ یر، اط ار  اجججیال تط فشجججید. ار  پبعهش ایا  پی تید  ار  شجججدزاط تزگ ایارط د،  اتمی،،

چ ینط ااج « انوزا    B2Bعتزگهز   تزگهز  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  داج یو، دگ تسجب »چزگچیب افر،زن، گا 
 شید.  د،

چپا اسبچپژوهشمیاارچاظ یچوچ

چB2Bوکا هایچچکسب
نزدیی    1B2B،  زارآنچط تط ات ی  ازراگ. ادز  [ 21] ااجج     توزگخ عجید داشججرط  شریایهز ار ردز  پاججزردز   یا  گعااط توزگ

ع    یارا اداگ    یدشجزرل )اا اگ دزشج   یرداجیف تیاجط اجز  شجی  ایا ییتط و،یتزً ای دبزدوخ دحاجیوخ تی  ه  زد،   شجیدد،
 زرشجینی )اط و یا  دثزل  دیاد الزا دزن ی نف   چیب  د،  یرد   هزاجزردز  ییتی   یرایآ اگدتط ع ،ات د  یدیاگد دشجزاط( ع ه،چ 

  . [ 22]  شجی،د ی ینزد ،صج عر  ،زارازراگ   (. در،یت  اید،یهزیع پم هز رگر  هز زتزتز ر  یهز یده ی  دزن ی شج  لیدیاد تشجد یرتحعزخ؛ اجز
آ     دع ز  ؛ عداد  ااج    «B2B،  زارازراگ»تی  الید گا اط اصجح   اسجرید    جز  «2،صج عر  ،زارازراگ»دگ چ ی دهط ارشجرط  اصجح    

هز گا دگ ای اجزردز   یالیدزخ( ا )شجزدل دحاجیوخ ع  رگعااط درقزال اگر  آای وزدرا    یگشجی تید  ااج  تط اعز    ااط اینط
هز  ار اایاد دگع  آ    زگیع دزن ی آ  ع اسج  ،انرفزو  ییر   هزاجزردز   ،دع ر   هزز اجزرد  یتط شجزدل دشجزرل ع ه،چ    یدیا ،د
    الید  ایع ( ع دشججری  زرشججیت  )ع/   یا  ر،،یتزً ای دعزدمط نهزتط وB2C ،  زاردگ دقزال ازراگ  ی یدفهیا اال  رشججید. دگ ا،د

)اط  ،دحاجیل داجیا   ایع  دگ ازراگهزدزن ی گااحط اجزرنی  ع الید ،   زارار دسجزئل ازراگ ،دشجخاج   هزن،ینط  ؛در،یت  ااج  
   پ شجدز  )تط ایا   ایا ر،داگع   هزشجیت    ،زار  ازراگ(4پیعتری انی ا،بل   ایا  ییاط و یا  لسجزب تم 3عال دزگخو یا  دثزل 

  ، زاره،ط دگ لیر  ازراگ   ایعشج ی،گا اط تشجزعگرا  د  اخیتط ارگ  تید ع توه   تشجزعگر   هزشجیت    زر(  ت  ی،د  رتوی   ،زگا یا
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B2B  [ 23]   ینییا ،تیاگ د. 
    تی،ع ا  تیی یچیایع  پ   یهزرع ار ایآ  ت  ی،ت،یت  د   تیت،ری ع در ی   زگیاسجج  ز رشججرید   دع،یوً گع B2B  زاز رازراگ

تط  انی،زنردشجری   رنی  در،ز  داگا ،صج عر   ازراگهز   (2004اط افرط عاسجری ع تمی ) ایالیگداگنی. ت  ی داجیف  زاز رنسجب  اط ازراگ
. سجر یینبید  ازراگ ن  زراید   ،صج عر   رالیدزخ الید وزدل در،ز  زرایدجط هسجر ی. دحاجیوخ    راجید ع دحیعد    یان   داگا

ااج     اگااحط    رهز ع دگ نهزآ  یرتیگخ الی  ت،یت   ز  ردشجری یرانیار  الی ی رالی  یرت ی  ایآ ،د فرگا تعی ،آنچط ازراگ صج عر
 .[ 24] الیاه ی ،ت  یاز  الید د یار تزد  ز رتط دشری

چهف چمصسف ر
تید  هیشج، ی ت  ی تط اای انسجز  چ ی  گارزگ د،ا  گارزگ د،شجید تط »اط اینطهزر، اط ق د،هی  داج یو، اط ومم دزشجی 

 «گارزگ انسجز  هیشج، ی» رز   [ 26]  هزر، ار هی  انسجزن،«»ج بط(. هی  داج یو،McCarthy et al., 2006)  [ 25]  شجی«نزدیی  د،
هزر، تط هی  گا هز ع دزشی هز  ایسرمهز  ا  یگررمگا اط و یا  »اینزدطهی  دا یو،   ( 2018)  1شزندزگ.  دهیگا انوزا د،  [ 27] 

آ  گا اط و یا  رک   (2019) 3ور ع تزپ   ع ه    (2018) 2خ ع گعنزند،ت ی  دگ لز ، تط داعنپیگده ی« ش زازر، د،نشجز  د،
هز  واججب،  اتیدزاججیی  ایآر ی گازتیک ع هز  ای رد،  شججبدطرزدایی  و،یق  گازخ  ا  تط اط رزدایی  دزشججی اججیسججرم گارزنط

داجریزا، اط اهیاف الز  ار طیرق تحبیق هز ایا  آعگ   تفسجیی ع رزدایی  ار داد هز  البی  دبر ، ای تیانی  ایا  ج،عاجیسجرم
هز ایا  آ  گا اط و یا  ومم آدیر  دزشجی (   2018)4اجز   . اط ه،ی  صجیگخ[ 29,  28]  ت  ید، دعیا،   عااسجرط ااج   الیدزخ

(  دگ  2018)  5تییع  گانسججبیتز  ع ع   [ 30]  ت یآعگ  ع پیدار  دقزدری ررزد  داد  تعیرف د،و،ل تید  دزن ی انسججز  از ج،ع
 .[ 31] نی اای ، ت،یت  تید پیش ع  ا ی تیتیب، ار گعردیدهزر، دزن ی آدزگ   ش زالر،  ردی طتعیرف الید ار هی  دا یو، ا

چیراا  قچ مها ر
تحب ج یب    دثزل  آب ع هیا   ااج . ایا ،طیون ،دعگ  ردزن کرآ  دگ  دع،یل   آب ع هیا  زر   یزن ید حقط د کاتمیم ر

 کردریاججط   زر ،دع،ی    هیاعدیخ دگ آب ،طیون یییت  کر میاتم یییت    رااجج . ا زایا ،ایا ع آارزا  ر،اججید ااجج  ع هزعا
 ،انسجزن   هز  ی  اعز 1800. ادز ار دهط  ییدگ چیالط الیگشج  یاخییازشج ی  دزن ی ت   ،عید،د  ااج  طب یاخییت    رد حقط ااج . ا
 .[ 4]   اید  ااج    دزن ی ررزل اج ،  نف  ع ازر  ،میاسج    هزاجیرانی  اجیال   لی  و،یتزً اط د اتمی،، یاخییت   ،دحیک اصجم

ع   هجزسجججرمیدگ اتیاججج  یاخییداگد  دجزن جی ت   یتی  رد   هجزاخش  یرای اجججز  ،تجزاجل تیجه ،د ف  یاخیتجأااتمی،، ه،چ ی   یاخییت 
 فرتعی اینط رگا ا  میاتم یییت اتمی،،    یاخییت  ،دع ر  یا  ئ  یه.  [ 32] ،  ع الشججدسججز   لیاجج  ز راججح  دگ  شراا ا   ر،رازاز یا
دیخ     شجید ع ایا  ر،آ  شج زاجز   هز،با رع  یریپریی ت  زرع/    یزن یدگ د یییتیانی از ت ،هیا تط دعآب    یدگ عضجع یییت »ت ی: ،د

ااججج  تجط  ،یاتییت    میاتم ییی  ت 6اجججزردجز  دمجل درحجی  میاتم یییچجزگچیب ت   ی یت یانسججج  فرطبق تعی  .[ 2] «  زاجیرج ادادجط  ،طیون
و ع  ای ع  یه د،د یییگا ت   ،جی جهزن  ب ینسجب  داد  شجید تط تیت  ،انسجزن   هز  یاط اعز   مییدسجرقیر زر  میاط طیگ دسجرق تیانی،د
  یاًیع اال  8،جهزن  شر  ایدز7اتمی،، یاخییت .  [ 4]   شججید،دشججزهی  د سججطرتزال دقز ،ردزن   هز گدگ دع ،عیطب پرری  اتمیم یییت 

  [ 33] اید  ااج    دمرع   سج  یتی  ا  یاگرچز ش پز   ردریادف از ا گاری ،اصجح لزت   دگ دهط ارشجرط 9اتمیم  اضجحیاگ    یعضجع
ااج  از دگآدی تم ع دریاجط     دگ تشجیگهز ب ردگ ه،ط جز  اط ع یاگراط اهیاف تیاجعط پز  ،زایداجر اط شجیخ دزنع  آ    زدیهزیپتط 
 [34 ]. 
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 B2Bوکشزهش  کشزهش  مقشاکه اش ترییرات اقکیم  مبتن  ار هو  مصنوع :  تحکیل اکتششف  اگ کسب شنشسشی  چشزچوب افتمشن  زا 
 

 ها رهف چمصسف رچوچیراا  قچ م
   ا یار طبقط  ،بیشجزدل تیت   شجید ،داد  د شر»هیشج، ی« ن،ز  ، یدزشج   هزسجرمیتط تیاجط اج    ییتم  ،شج زالر   هز  یتزام

  یهز  دزن ی اج د  )اط و یا  دثزل  تشجخار لیر    ادگ لزل لزضجی دگ دو،یوط  هز  یتزام  رااج . ا  ییا میع تاج،  ، یاشیپ
  ایا ،حیدح   ار لسج یهز رفزد عنقل )دزن ی ااج اجیطز (  ل،ل   یتشجخ   ایا دسردزن ی ااجد  اشجعط ا یرتاجی   کر   هز،با رع

ااجرفزد  ار  دگ لزل دسجرقی شجی  هسجر ی.  (  ع اگتبزط )اط و یا  دثزل  پیدار  افرزگ انسجز  ع پزاج  اط نی ( یدزشج  ، را ،گان یا 
  ل پزاج  هزیاعوً از ت،ک اط دگک دشجدل ع دعا از تسجه  اتمی،، یاخییت  «دشجدل  اضجز»دگ   ،هی  داج یو  «گا  لل  اضجز»

 .[ 19]  داشرط ازشی  ،تزال تیجه   زرد ا تیانی،د  داای
نزدشجخ    ،حیدح  سج  راحیا  ر  ار ج بط هز   زگیاسج    اتمی،، یاخییت  ،ااجزاج   قردگ دیگد لقز  ،اج،ز  وم،  یرمیوم اعل 

هی    ر،ااج . تیانز  ی رآ  جرنرز  قیدت  ، یا شیع دشجزهیاخ ارشجرط ع لزل ع پ یادهزرگع   یشجزدل تیضج    ردزنی  ااج . ا  ،ازت
 ی  یچیپ   اجزر   طیاه  هزکیاز ااجرفزد  ار تد   ع چ ی اعی  یاجزالرزگد ییر   هزار داد  ،،یوظ یرپیدار  دقزد  ایا  ،داج یو

 یاخییدعا  دبزگر  دیای از ت  .[ 11]  ت ی،د  لیگا تسه  ی رآ   گعنیهز ، یاشیاز ااعزد ازو ع پ ر،آب ع هیا   هزدگک دو،یوط داد 
ع تزهش   اتمی،، یاخییشجزدل تزهش اایاخ دیجید ت   ،هز اط احیا  ااج  تط اط طیگ تمار پزاج  ،عیعاج  فیدسجرم ا ط  اتمی،،

  ، دبر   هزکیار تد    ادو،یوط.  [ 19]   ااج    شجرییار ایا شجی  ا   ییجمیا    ایا  ر،رداتیا  قرار طی   اامخزنط   انرشجزگ ازرهز
  انیژ  عگاط و یا  دثزل  اهی  .[ 36, 35]  ت  ی،د فزرهز اپزا   رار ا  زگیدگ اس  ییدگ لزل لزضی نقش تم ،ای هی  دا یو
 .[ 37] ،  ،یاخش پریعش ب ردگ ص ع   اط ع

چپا اسبچپژوهش
دگ داالجل   ،تیا  ار تجزگاید هی  داججج یو،گا تجط د   ااجز قی    اجط اتفجزق دحجز عجزخ تجز اجط ادیعر  اگر  توجزگ  ب رج تی    رج اتثی
دگ .  [ 38]  انیتید   ،دهی  ایگاج ،گا نشجز  د ،اایات   یچ  ،تط اط طیگ تویا طیاع  قزخیتحق ،اگائط تید  از ایال  ،اجزردزن  دیرهز
و،مدید     داجرزعگدهز ،ای هی  داج یو  ،دبر    هزآ  اینزدط  قرتط ار طی  ر،هزسجمیدگ دیگد ددزن    ه یر دگک دحیعد یدطلز
ار دقزوخ    ،ایالد داگد؛   عجی [ 39]  ینشججی ،د  B2B  ،زاردگ ازراگ  اگر  توزگ  شرد وی اط اا ا  ع [ 16]   ت  ی،گا اگائط د  ،گتزار
  دطراحث دیاعا دگ دیگد ا کر   اط طیگ الز.  [ 40]  انیاگائط دهی اگائط تید  تیانی،د ،دگ دیگد آنچط تط هی  داج یو  ، شج یا

تط تب ً داجج     ر،هزار داد    شیاط داجج  آعگد  ا  یهز رایآ   هز دگ الیدتزگاججزراط اججزردز  تیانی،د  ،چ ینط هی  داجج یو
اط   ،داج یو ی عجید داگد. نشجز  داد  شجی  ااج  تط ه [ 28]   ت،ک ت ی   ییتم  ز رایدنی  ع اهبید تعزدل الید از دشجری  ،زار ین

هز(  ازخاارفزد  ار چ   قر)اط و یا  دثزل ار طی ز ردخرمف  ار ج،مط تعزدل از دشری ،دار   یرایآ  رچ ی  دهی،هز اجزر  دشیت  
اگر   ،الید  دیل دفهید  ییدگ تزگ اال   (2020)ع ه،دزگا  1تیدب   .[ 28]  گا الیدتزگ ت  ی ،داججر  یرشججی   هز  یاعز  یراججز  زر

  ر، تزگ گااحط هم اا ا  را  .[ 41]  ت  ی،اگائط د  ،هی  داج یو   هز ار ا زعگ   ایدو،یوطرهیشج، ی  ر  ی یاتیدزاج    گا ایا  توزگ
دحقق   آ  اگر  توزگ  قردهی تط ار طی،گا نشجز  د   شج هزدیپ  هزسجمیع ددزن   یا زعگیا زعگانط ع ر   هز اراگ  طراجیدز  یا
دگ   ،هی  داججج یو ییتأا   یتیضججج    ایا   دیل نظی  کر  (2021) ع ه،دزگا    ا،B2B  ،زارازراگ  یر ای ل طیشجججید. از تد،د

    اط الیدتزگاجزر  ،تط تیگخ هی  داج یو  دهی،تزگ نشجز  د  ر. ات  ی،اگائط د  ،د حق  ییا میاز اهبید تاج،  B2B  ،زارازراگ
 .[ 40]   ت ی،د   رتقی   یگا ن  B2B  ،زارازراگ   هز  یاط اعز  یایطدانش د    ریردی   هزی یامدط ش شید ،دحیعد ن،  یهزرایآ

هز   زاج  یاط ادگاتزخ دشجریک ار اج  ،تط جی هی  داج یو  ،دگ لز (  دگ پبعهشج، اشجزگ  تیدنی تط  2021آتری ع ه،دزگا  )
    هز شیاط ا  ،الرالیدزخ شج ز لیع تحم  طرتو     یاشجزگ  داگد  تزام  ،ار ااردزگاخ هی  داج یو    رل،ز   هز ع اتیادزخ ایاطرگع
   رتقی   ،زارازراگ  ییا میتاج،  هز ایاهز ع انسجز  یع تیاجط دزشج    رهیا  ،اشجزگ  داگد تط تیاجط جی هی  داج یو ،میتحم
الجیدجزخ ع   هجز ای نیآعگآ   ،تم  یاخیع تجأا  ،میتحم   هجز  یج تجزام   یچ   ط ج یشججج یدگ دیگد پ   لجزل  دانش دحجیعد   رشجججید. اجز ا،د

الید   طرج پ ج پجز  ز رج پی     یج تجزام   الید تئیگ  ،الجیدجزخ ع دبجزن  لیج ع تحم  طرج تو   زخیج ای ادا  طیج اجز تد  هجزآ و،مدید اجزراگ عجید داگد.  
    ،شج زالر   هزدانش ع دهزگخ   ،لل دسجئمط شج زالر   ،اط وزخ شج زالر   ،شج زالر   )ا زعگ  ،الیدزخ شج زالر  لیتحم   هز  یتزام
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الز     هز  یچ ینط اعز    دطردگ دیگد ا  ، شج یا  ین ،تویا   تزگهز  یر. اجز[ 30] شج زاجزر، تیدنی ( گا ،ع تیاجعط شج زالر آدیر 
اگائط    [ 42]  داد شراا ا  ،هی  داجج یو   هز از ااججرفزد  ار ا زعگ  تیا ،ت  ی  گا دگارزگ داججیف    اراگ،  یدزن ی ت  ،زارازراگ
 .[ 30]  اا    طیه یر دگ دیلمط اع   B2B  ،زارازراگ  زخیاز و،م احطدگ گا  ،لزل  گعنی اارقیاگ هی  دا یو  راز ا .ی ت ،د

هز  آ . داگد  ایگاجج، تیدنی  ،جهزن  اتمی،، یاخییدبزگر  از ت    ایا  ،گا تط هی  داجج یو ،نقشجج (   2021ع ه،دزگا  )  1تی  
تط الحیاخ   ،دگ لز   ،جهزن  اتمی،، یاخییت   ایا  ،اگائط شجی  تیاجط هی  داج یو   هزتط ااجرفزد  ار ایصج  تیدنی ااجریول  

ای شجیاهی    ،پزاجخ ی دبر  ،لد،یان زرد ییاینی   ن   ااجریاتب کرشجی  اط  لرتبی   ااج  تط ایا  ازر  کرت ی  ،آ  گا دحیعد د
  یع دگ و  اتمی،، یاخییدبزگر  از ت   ایا  ،هی  داج یو   هزع ااجرفزد  ار ایصج    ر،شج زاجز  گا تط ایا طیتیصج  13 هز  آ ااج  

ار دیگد اارفزد    37   نی   ا گگ ز یدحز عط دگ دق کر . االییا[ 19] تیدنی اگائط   شی  ،طیال  س  ررطیآ  ای دح ییلزل تزهش تأا
  اتمی،،  یاخییدگ دبزگر  از ت    زدرر ییاز تأا نیتیا،دهی  داج یو،  هز  تط دگ آ   لیر  دشجخ  تید 13گا دگ هی  داج یو، 

ع   یتی یتزدپ انیارچشجم  ،)ااجر رزج وم   ار ا زعگ  یداد طراشجزگ  تیدنی تط تیاا ر  سج یاز رهی دیگد  نی   ایا  .[ 43]   شجید  اجرفزد ا
 یاخییدبزگر  از ت   دیگد اارفزد  ایا ،شیاهی هی  دا یو  ایدآعگ  ایا  دیدهزرگع  رار ا کرهی . ازشی  ییتیانی دف،( دی یر

ت  ی ع اط طیگ ،گا اط الید جمب د  شرییا  هز ت   هزتیاا لیر   دطرع دگک اهری ا  ی رپی  را   یاط گعش  شی  دزه  اتمی،،
، هی  داجج یو(  دگ پبهشجج، ایز  تیدنی تط 2019ع ه،دزگا  )2. هزنری فیگد[ 19]  ت ی،شججینی  ت،ک د،ایارط د ی راز قی  نزد

آب ع هیا  ار    هز،با رشجی  ع کردگ دیگد ن د  شجیارطیپ  اگائط هشجیاگهز  جه  تشجف شجی  گتبزطزخ اتمی،،  ا   تیانی ای گع،د
دگک ع    ایا  هی  داجج یو،ع    رزدایی  دزشججی ،ار   دیار   ای ااججرفزد  ه،چ ی هز آ .  شججید وزدرا ی رشججی  یادهزرج،مط گع
تزگهز   . از ایگاج، پیشجی ط پبعهش  پبعهشج، تط گا [ 11] تزتیی تیدنی  دیجید     هز اجزرطیهز ع شجبداد  ار  شجرییا   اراگطراجیدز

ع پبعهش گا ش زازر، تید  ازشی رزا  نشی. ار ار  گ  B2Bعتزگهز   دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  دا یو، دگ تسب 
عتزگهز   تزگهز  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  داج یو، دگ تسجب لزضجی از هیف شج زاجزر، چزگچیب افر،زن، گا 

B2B  . انوزا ایا 
          

چپژوهشچشسایرچ و 

دحز عط     ایا  دیدرگع  ی یت   ،شج زاج گع   .ااج  (  تیی   ایار، )گع اابزخ–چزگچیب امسجف، ار  پبعهش پزگادارم تفسجیی 
؛ تط ت ی،د  ب یتیت    [ 45]    ی ه  ،دحز عط تویا   گا ایا ،فیع ت  ،ت،   هزکیتد    ع[ 44]   انسجز  ااج     «ی» ه  ی یچیدسجزئل پ

 کردگ دیگد   ط تیی(ار اظهزگاخ )دو،یو   ادو،یوط  ا یالید گا از گتبط  یاز رااجج  تط دگ آ  اایاد د  تیی    اججزرشججزدل دیتب 
  ا یگتبط.  [ 46]  ت  ی،د  ز یدگک شجی  ا    یاه، زراط و یا  دثزل  اجح  تیااق   شجی  فرااعزد تعی  ،دیضجی  الز  ای ااجز  ایال

 لیدعدی  تحم  ،وزدم لیتحم   هزکیع از ااججرفزد  ار تد   شججید،د ی ینزد   تیی«اججزرت  ی  »دیتب وبزگاخ هی شججیت    ر،نهز
 ییدر  کرو یا   هسجر ی  اط  ییر د  هزرمرتط دگ آ  آ هز،نظیاج و  ،وزدم لیت  ی  ایال ف تحمهی شجیت   یار»دعدی « ر. شجینی،د

ت  یاز  ع دگ شجیت    ا یتفزعخ دگ نحی  گتبط  یشجبزه  ع ه،چ    ا  یهز  ر،شج زاجز لیتحم  ر. هیف اشجید،دگ نظی ایارط د
 ،فیشجینی ع اط صجیگخ ت ،ت  یاز  ظزهی دشجیت    یاز رد  یااج . ویادل اط و یا  عجی  دشجریک ا  ط تیی دگک دو،یو وطینر

 .[ 44]  (1)شدل   دگ هف  دیلمط ال صط تید تیا ،گا د  تیی   ،رش زالدحز عط گع  کر  یرایآ  لشینی. ت ،د ییتفس

 . مراحل روش کیو  1شکل 

 
1 Cowls 
2 Huntingford 



 

 

 

 

 

 

189 

 B2Bوکشزهش  کشزهش  مقشاکه اش ترییرات اقکیم  مبتن  ار هو  مصنوع :  تحکیل اکتششف  اگ کسب چشزچوب افتمشن  زا شنشسشی  
 

  زگ. جزدعط آدانوزا ایارط ااج  ار نظی هیف  تزگاید  ااج  ع ایلسجب ایدآعگ  اط وزخ از گع  تیی    پبعهش لزضجی
تط دگ ازشج ی. از تیجط اط ار د،  هز درزای ار ت یییاخ اتمی،، ااج  عتزگ آ تط تسجب   B2Bتزگهز   عشجزدل دیریا  تسجب  پبعهش

نفی تط از دیضججی  اگتبزط دسججرقیم داشججر ی  اط  9  دگ ار  پبعهش [ 47] نفی ازشججی   40تز  8تیانی ار دحز عزخ تیی لوم ن،ینط د،
. دعیزگهز  عگعد ایز  شجی  ااج   1نفی دگ جیعل  9  ایا، انرخزب شجینی. دشجخاجزخ ار  صجیگخ هیا، ی اط گع  امی ط

  آشجج زر، از ت یییاخ اتمی،، ع هی  B2Bعتزگ  ت  یاز  اط پبعهش وبزگت ی ار: تخاجج  ع تویاط تزگ  دگ تسججب دشججزگت  
 دا یو،.  

 کنندگان پژوهششناختی مشارکتهای جمعیت. ویژگی1جدول 

چجسسات
 ر 

(2 %/22 ) 

 دید 

(8 %/77 ) 

چینچ
20-30 

(2 %/22 ) 

31-40 

(3 %/33 ) 

41-50 

(4 %/44 ) 

چیکصاالق
 تزگش زا، 

(2 %/22 ) 

 تزگش زا، اگشی

(4 %/44 ) 

 دتری  

(3 %/33 ) 

چیالقبچشرهر
 ازل  10ت،ری ار  

(1 %/11 ) 

 ازل  15تز   10

(6 %/55 ) 

 ازل  15ازوتی ار  

(3 %/33 ) 

 ،ت،زدآعگ  شججی. رزارط از البیاز ( ج،عاججزالرزگافر،ز  پبعهش لزضججی ار د زاع اینزاین، )ادایزخ نظی  ع داججزلبط نی،ط
هز  دتیقط اید. اعی ار تیانیرسج، داجزلبط  50هز  ت،ز  تاجیری  انوزا شجی. دیزن ی  ردز  داجزلبط  صجیگخهز از اایاد  اطداجزلبط

دیایط اط هی  ۀشجیر،شج زاجز  هزشجزال    تیاراگ   یراز ااجرفزد  ار ایاایا  ااجرخیاج ویادل ار تد یک تحمیل تم ااجرفزد  شجی.  
ن،ینط  36وبزگخ تیی  دگ نهزر    61ا ی  اضجز  افر،ز   ار دیز  ع پس ار اگررزا، ع ج،عدگج شجی   ی ینزا ت اط  ،تزگت  تی  گع

 spss25ت  یاز  دگ نیا اا اگ  هز  لزصجل ار دیتب اجزر  دشجزگت  وبزگخ تیی  پس ار نظی اج و، ار البیاز  انرخزب شجی. داد 
 تزگهز  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  دا یو، ش زازر، شید.  ل وزدم، تیی  گا عاگد شی تز از ت،ک تحمی

جه  اج وش گعار، دگ گع  تیی پبعهشج ی ازری ار الید اپیاجی  آرز وبزگخ ایدآعگ  شجی  ار چ ز  جزدعی  ع عاجعر،  
ت  یاز   ا  تط دشجزگت  دحریا ای ااجز  گتبطهز  دخرمف گا ن،زرز  ت  ی. ار ار  نظی گعار،  ایالیگداگ هسجر ی تط اریان ی  ه ی  

. جه  دحزاجبط ضجیرب پزرزر، دیتب اجزر  تیی نی  ار گع  [ 48] ده ی ع وبزگخ دوزعگ آ  تزال ایگاج، ااج   اط وبزگخ د،
  71 ه،بسر ،   ضیرب دگصی ار اایاد ن،ینط دعازگ  اجیا شی ع   20د ازر آردی  دگ دیگ -آردی دوید  ااجرفزد  شجی. آردی -آردی 
 ط دا  آدی تط نشزن ی اح  ازور، ار پزرزر، اا .دگصی ا

چهایچپژوهشاا یب

هز  ار  هزر، ار نقل تیلاضجز  افر،ز  پبعهش لزضجی شجزدل نط نفی ااج  تط از دیضجی  اگتبزط دسجرقیم داگنی. دگ رری ن،ینط
 نط نفی آعگد  شی  اا .  

پبعهش ار گع      رشجینی تط دگ ا عرتیر فیط   گع   اجبزگ زر)آراد(    زگیاط دع شجدل االر تیان ی،هز دتزگخ  ی یدگ گع  ت 
  ردگ ا.  [ 47]  داگد   اجزردگ دیتب    شجرییو،ل ا   ت  ی  آراددشجزگت      زگیاالر عردگ تیر یارااجرفزد  شجی  ااج ؛ ر   زگیاالر

تیاگ  فی(  اط تعیاد د خیا   دگ دگجزخ ط7تز   1)ار   یدع  فیط  کرگا دگ   ی یگاخ ت تزگخ وبز 36  تیانی،ت  ی  دلز   دشجزگت  
 دهی.
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    ییا  انیار قرار طی  ت ییی اتمیمت،ک اط تزهش احیا     ایا ،هی  داجج یوتیان ی ار د،  B2Bعتزگهز   تسججب  •
ع لرف    اطامخزن   اایاخ ازرهز تزهش  دگ هی دع اجح  ت   ع الید  تزهش انرشجزگ ع   انطامخز   انرشجزگ ازرهز
 .ت  ی اارفزد    اطامخزن   انرشزگ ازرهز

 یرشجی  یادهزرگع زر(  زراجح  دگ  شر)دزن ی اا ا  ااایاخ ام یدیخ د حقطهز ع گرسجک ، یاشیپهی  داج یو، از   •
  ت ی. دگ عاتع دیریا  از ت،ک هی  داجج یو، دیریا  ت،ک د،ایی  تاجج،یم( اط ،الشججدسججز  زر)دزن ی طیاز   

    ازر طیدزن ی شب  ر،اا اگهز قرار طی هز  نزش، ار ت یییاخ اتمی،، گاگرسک ع تیاگ ایار  دگ دعیض  یرپرب یآا
   .ت  ی  دیریر  د،گازنی،گا اط لیاتل داتمی،،  دخزطیاخ   ییتط تأا   طیاه  ،یازالررر   هز اراگطرایدز

هز  دیریا  ازری اط هز  ت یییاخ اتمی،، تیتز  دیخ ع چط ام ی دیخ ازشج ی؛ ایا  دقزامط از ار  گرسجکچط گرسجک •
 ازر  ایآر یهز ار طیرق هی  دا یو، ازش ی.دنبزل اهی ط

    هزهز ایارط تز اجزردز عتزگهز ع دع   تسجب )ار     فعز راط  هز  ا  ار داد آعگ  دو،یوطهی  داج یو، از ج،ع •
 اتخجز  ت  جی ع  ای داد   ،تی ع دبر آاجزهجزنجط  تاججج،ی،جزت،  ت جی تجزد،  ت،جک  ع دجیریا (  اجراگا طرج اجججیدجزع    ،یدع ریر

 .ت ید،اط آنهز اگائط   ت یییاخ اتمی،،  لسز  هز دعگ دع زداگ دگ  یاخییت  وزدرا  گا ایا  ر،هزایص  
تیان ی ا  د،تزهش انرشزگ ازرهز  امخزنطتزگهزر، تط دیریا  ایا  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دگ جه   ار ج،مط گا  •

اهبید تقزضجز    ، یاشیپ قرار طیتیان ی دیریا  د، ازشجی. ایا  دثزلد،  یتزد  هزی یرنو   اجزر طیابهااجرفزد  ت  ی؛  
  اتیاا ت  ی. ار لی شیا ییار تی   ،نزش عزخرتزهش ضز نسب  اط

ع اددز    ت ید، گا درحیل  ، یاشیدت  پ   تیتز  دیخر، ام ی دیخ ع هز، یاشیپ  دگ  ،ااججرفزد  ار هی  داجج یو •
  ر، شج زاجز  ایا   ادزهیاگ  یرتاجزع  ،ایگاج  ت ی.د،ایاهم گا از اجیو  ایشجری    هزداد   لیع تحم طرپیدار  ع تو 

تیانی دفیی ازشجی. چیا تط اعضج، ار ار  الحیاخ د وی اط د،  الر،زل آ  ، یاشیپ  ،ع لر  ،ج  م   هز اجیرآتش
هز  ت یییاخ اتمی،،  ع یط ع االر ل دگ الط تی یی ایال، دحاجیوخ الیاهی شجی. اعضجز ایال، گرسجکتزهش دیاد ا

 لر، د وی اط تزهش نییع  انسزن، الیاهی شی.
دیگد ااجرفزد     اتمی،، یاخییدگ دیگد ت   ،ع آدیرشج   ،قزتیتحق  هزار ت      رل،ز  ایا تیانی،د ،داج یو  هی  •

اط اشجریاک   آدیرنی،آ  گا دگک ت  ی ع آنچط گا تط د  زدیهزیتز الحیاخ ع پ ت ی،ت،ک د   فعز رع اط    ید یتیاگ ا 
   ی رپرع انعحزف   اط اجج،  تزهش ع اججزرازگ  شججیا  یپ  ر،ن،زع ا گگ   رهز ازوث تقی ت    را راگنی. ه،ط ا

 .شینی،د

چیا یی کا چدییبچکافچوچم  ح چم یب
ا  وبزگاخ تیی گا دشجخ  تیدنی؛ تط ار  وبزگاخ  ع دحز عزخ ترزاخزنطهز  نی،ط اجزالرزگ رزارط  دحققی  اعی ار انوزا داجزلبط

 نشز  داد  شی  اا .   2 دیگد تزریی البیاز  تیاگ ایا . دو،یوط وبزگاخ تیی ایا  آدی  دگ جیعل

 . عبارات کیو 2جدول
کگچ

چ یا ق
چمسیعچا فابچکافچ

 P2 P6چ یچد چیطحچکال:چوچخ دچاا یچ ای ا چاا هایچاهخااب اگ   چ1

 P1 P2 P3 P8چ یچاا هایچاهخااب کاهشچ ای ا چااچحذفچ ای ا چ2

 P4 P8 P9چهاچوچ ث  قچلهسگچمگقچیراا  قچ مها رچلاسرچ اسکپاشچ3

 P2 P7 P9چهاچجهتچکاهشچیاثا چمخاط  قچ مها رچیفیعبچ ا یاختچ4
 P1 P3 P4 P7 P8چیا یچ مهامچمگلچ5

 P1 P3 P5 P6 P7 P8چویکها چ مهامچیجزابچ6
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 P5 P7 P8 P9چستچا چچطایا اا چلاچمکچیچگهااخ چچیچل  چارهابایفصچ7

 P3 P5 P6 P7چسگهاچا  آچیچیا سبالهچ8
 P1 P2 P3 P4 P6 P8چیچ ااماوچیص چیچزا چل اامبچتایقفچ9

 P3 P4 P6 P8چد چمف دچ ای ا چچگ اچاپچیچهاچمج ف بچد د چ اوچیک چیچآو ج عچ10
 P3 P5 P6 P7چمصسف ر ییناد چ  چمیخصصا:چآمف  چداگ چهف چچ11

 P2 P3 P7 P8 P9چ  چط اقچهف چمصسف رچد چلا تچمکهرچشگ یچیا سبالهچیچهامگلچط  حرچچ12

 P5 P6 P8 P9چح  چوچاق چچچیچهاشیکبچیچیا چسبالهچ13

 P1 P9چگاجگچیچهایچد چمف دچ ساو چقاقا  چیکقچتاح اچ14

 P3 P4 P6 P7 P8چ لهیفدچیقاضاچرسالشچاپچقاچ  چط  نایامچیچها  ا اجچیچیا سبچالهچ15

 Huntingford et al., 2019چسکچا چاروچشسایاچرط  حچیچها  چپ وژ چریاااپ یچ16

 P6 P7چ مها رچچ  قااچد چمف دچیرچروچآمف شچچرقایایکقچیچها  چیال چچتاح اچ17

 ,Davenport & Ronankiچهایچجگاگچلاچ ییناد چ  چ اسی اتچ شااچ اجادچد د چ18

2018 

 Bag et al., 2021چسگهاچا  آچیچخفدکا یا چ19
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 & Heer, 2019; Syamچبچایفصچیچاهسیمچا ییناد چ  چ ف م چهفش سگچوچیچقالاچکا کسا:چ  چط چیچ ی ایعام چلچچ23

Sharma, 2018 

چ24
چیچ ا ژچباچلاچیرذچچ اگپذچایجگچچیچ ییق   چ ا ژچیچیا سبچاوچلهچیچ ا ژچیچیا   چالهیفدچذخ

چد چشیکبچل قچچیچوچلادچیچگاخف شچ
P8 P9 

 P1 P4 P5 P7چ  یا چلا   چچرسالشچاپچ25
 P6 P7 P8 P9چیچحگ کث چ یااگ:چلا د چ ا ژچ26

 P2 P4 P7چ یچکاهشچ ث  قچاا هایچاهخاابچ27
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 P6P7P9چ چاد چطفلچمسچروچآشکا چک د:چم کالقچ حی الچB2B  و چچرسالشاپچ30

 P2P8چرل چهف چمصسف چرچمییسچاقاچ  هچتا چامگچ31

 P1P3P4P5P7چمگا اتچمفجفدیچد چش  اطچمکگواتچمسالعچچ32

 P1P2چهاچلاسرچم کالقچوچیراا چمسا چمک فلبپاشچ33

 P4P7چلاسرچم کالقچ  ضبچپاشچ34

 P3P9  لاسرچم کالقچح  چوچاق چپاشچ35
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 انی.دشخ  شی  3گ جیعل تیی دوزدم،  چیالش رزار ی. اویاد اارخیاج شی  ار تحمیل
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 . واریانس کل تبیین شده 3جدول 

چ لگفهاچ
چمج ف بچمجذو  قچدو  :چاا یبچمقادا چواژ چ

چد صگچیج عرچچد صگچو  اااسچچج عچک چد صگچیج عرچچد صگچو  اااسچچج عچک 

 267/40 267/40 624/3 132/40 132/40 612/3چ1

 816/70 549/30 749/2 815/69 683/29 672/2چ2

 867/96 051/26 345/2 867/96 052/27 435/2چ3

دگصججی   96/ 867ت  یاز  شجج زاججزر، شججی تط دگ دو،ی     اججط ا  ی   ه ، ار دریاز  دشججزگت  3از تیجط اط نرزرج جیعل 
 26/ 051دگصی ع ا  ی   ه ، ایا  30/ 549دگصی  ا  ی   ه ، دعا   40/ 267ت  ی. ا  ی   ه ، اعل عاگرزنس تل گا تبیی  د،

شجید. از تیجط اط ار  دزتیرس  هز دشجزهی  د،  دزتیرس چیالش رزارط وزدل4ده ی. دگ جیعل عاگرزنس تل گا تشجدیل د،دگصجی 
 انی.ایینی  دشخ  شی ت  یازن، تط دگ هی رک ار ار  اط ا  ی   ه ، تیاگ د،دشزگت  

 ها ی عامل. ماتریس چرخش یافته4جدول 

چکسسگاا:چم ا کت
چها ام 

چ3چ2چ1

P9 977/0 114/0 102/0 - 

P7095/0 077/0 973/0چ - 

P2115/0 107/0 968/0چ - 

P8195/0 913/0 - 304/0چ - 

P6213/0 910/0 - 313/0چ - 

P3441/0 704/0 - 529/0چ - 

P1481/0 687/0 - 514/0چ - 

P4975/0 088/0 - 134/0چ 

P5971/0 050/0 - 149/0چ 

𝟐.𝟓𝟖تی ارنظی اط ار  تط ازگهز  وزدم،  ا گگ

√𝒏
دگصی ازگهز  وزدم، گن، شی   دع زداگنی   99تیا  اف  از اط،ی ز  هسر ی  د، 

  1ت  یاز  ش،زگ   اط صیگخ دشریک  وزدل اعل؛ دشزگت   9ع   7  2ت  یاز  ش،زگ   (. ا زایار  دشجزگت  2007)الیشج یرز  اید  
 ده ی. صیگخ دشریک  وزدل ایا گا تشدیل د،اط  5ع  4  ش،زگ   ت  ی اط صیگخ دشریک  وزدل دعا ع دشزگت   8ع  6  3

چشسایاارچ لگفهایچذهسر
هز  اجزر  آگارطهز  اجط ازنط )ا  یهز   ه ،(  شج زاجزر، شجی  ع ه،چ ی  از دیتب هز  ادریزر  ایع ار طیرق دحزاجبط آگارط

ز فج  ایشجججری  تیاگ هجزر، دشجججخ  شجججی تجط دگ هی ایع   ه ، دیگد دیااقج  رجز دخج وجزدم، دگ هی وجزدجل )ایع   ه ،(  ا اگ 
 نشز  داد  شی  اا .  7ع 6  5انی. نریوط تحمیل دگ جیاعل ایارط
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 های موافقت و مخالفت ذهنیت اول ترین گزاره. مهم5جدول 
چهایچمف  قتچی انچاز   مهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 728/1  ییناد چ  چمیخصصا:چآمف  چداگ چهف چمصسف رچ36

 722/1چ مها رچچ  قااچد چمف دچیرچروچآمف شچچرقایایکقچیچها  چیال چچتاح اچ35

 669/1چسکچا چاروچشسایاچرط  حچیچها  چپ وژ چریاااپ یچ34

 583/1چد چمف دچ ای ا چچگ اچاپچیچهاچمج ف بچد د چ اوچیک چیچآو ج عچ33

 407/1چهایچجگاگچلاچ ییناد چ  چ اسی اتچ شااچ اجادچد د چ32

چهایچمخالنتچی انچاز   مهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 - 110/1چهاآو ی،چینسا چوچااداا یچ  چد د هایچخی  چمییسرچل چمف اانچل  یچج عیاسیمچ1

 - 099/1چگاجگچیچهایچد چمف دچ ساو چقاقا  چیکقچتاح اچ2

  ، ع آدیرشج  ،قزتیتحق   هزار ت      رل،زدگ ار   ه ی  وبزگاخ »ااجرفزد  ار درخاجاجز  آدیر  دری  هی  داج یو،«  »
 ی یچیپ  هزدو،یوط داد  لیع تد،  آعگج،ع«  »سجکرگ  ر،ع شج زاجز  ،طیال   هزار پیعژ  ،بزنیپشجراتمی،،«  » یاخییدگ دیگد ت 

هز  اجیسجرمهز  جیری از ااجرفزد  ار ار رین  اشجیز« ار ادریزر ایشجری  ایالیگداگ هسجر ی. وبزگاخ »« ع »اروزد داد دگ دیگد انرشجزگ
« ار یرج ججی   هجز دگ دیگد ا جزعگ  قجزخیار تحق    رج ل،جز« ع »هجزآعگ   تفسجججیی ع رجزدایی  ار داد البی  دبر ، ای تیانی  ایا  ج،ع

انی دریاز  اعل  ه ی   تی  ایالیگداگ هسجججر جی. ا جزایار  از تیجط اط وبجزگات، تط ایشجججریر  ادریجزر گا اط داججج  آعگد ادریجزر پزری 
 زا ایا .  ازر  آدیر  نظیای  

 های موافقت و مخالفت ذهنیت دوم ترین گزاره. مهم6جدول 
چهایچمف  قتچی انچاز   مهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 444/1چ یچد چیطحچکال:چوچخ دچاا یچ ای ا چاا هایچاهخااب اگ   چ36

 435/1چح  چوچاق چچیچهاشیکبچیچیا چسبالهچ35

چ34
د چشیکبچچیچوچلادچیچگاخف شچچیچ ا ژچباچلاچیرذچچ اگپذچایجگچچیچ ییق   چ ا ژچیچیا سبچاوچلهچیچ ا ژچیچیا   چالهیفدچذخ

چل ق
219/1 

 129/1چ یاا هایچاهخااب کاهشچ ای ا چااچحذفچ ای ا چ33

 076/1چیچحگ کث چ یااگ:چلا د چ ا ژچ32

چهایچمخالنتچی انچاز   مهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 - 911/1چ یچکاهشچ ث  قچاا هایچاهخاابچ1

 - 799/1چکا آمگی چچیچلاچ ا ژچیچهایاخی ا:چچرط  حچ2

ل،ل ع    هزشججبدط  اججزر   طیاه ا  دگ اججح  ت   ع الید«  »ایی  انرشججزگ ازرهز  امخزنطدگ ار   ه ی  وبزگاخ »انیار 
  ااججرقیاگ انیژ   اججزر طیع اه  انیژ   اججزری یاهبید  ال «  »سجج  رر طیاججزرازگ از دح   یهزرالی  ایا  ر،هزطیتیصجج «  »نقل
لیاتثی ا « ع »ازرهز  امخزنط «  »تزهش انرشجزگ رز لرف انرشجزگدگ شجبدط ایق   ع ازد   ییالیگشج   انیژ  طراز ت ر  یریپررتوی
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    هزاجزالر،ز   ،طیال  ا « ع » « ار ادریزر ایشجری  ایالیگداگ هسجر ی. وبزگاخ » تزهش اایاخ ازرهز  امخزنطگاجزنی  ازرد  انیژ
انی  تی  ایالیگداگ هسججر ی. ا زایار  از تیجط اط وبزگات، تط ایشججریر  ادریزر گا اط داجج  آعگد ار ادریزر پزری «  تزگآدیتی  از انیژ

 دریاز  دعا  ه ی  تزهش نزا ایا .

چهای موافقت و مخالفت ذهنیت سومترین گزاره. مهم7جدول 
چهایچمف  قتچی انچاز   مهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 230/2چهاچجهتچکاهشچیاثا چمخاط  قچ مها رچ ا یاختیفیعبچچ36

 103/2چرل چهف چمصسف چرچمییسچاقاچ  هچتا چامگچ35

 903/1چ چاد چطفلچمسچروچآشکا چک د:چم کالقچ حی الچB2B  و چچرسالشاپچ34

 893/1چمگا اتچ  ییاطچلاچم ی یچمییسرچل چهف چمصسف رچ33

 861/1   یا چلا   چچرسالشچاپچ32

چهایچمخالنتچاز   ی انچمهم

چ میاا چچهاافابچ ییبچ

 - 009/1چبچایفصچیچاهسیمچا ییناد چ  چ ف م چهفش سگچوچیچقالاچکا کسا:چ  چط چیچ ی ایعام چلچچ1

 - 993/0چویکها چ مهامچیجزابچ2

ای هی     ،دبر   زخیج و،م   رج یردجی هجز جهج  تجزهش تجزایی دخجزطیاخ اتمی،،«  »دگ ار   ه یج  وبجزگاخ »تیاجججعجط رریاجججزالج  
«  » دیریر  اگتبزط از دشججری  دبر ، ای ییدگ طیل دسجج   ،ع آشججدزگ تید  دشججد خ الر،ز   B2Bایع    ، یاشیپ،«  »داجج یو

 قراز تزگت ز  ار طی   شججرییتعزدل ا « ار ادریزر ایشججری  ایالیگداگ هسججر ی. وبزگاخ »گارزگ ازراگ ، یاشیپ هی  داجج یو،« ع »
تی  ایالیگداگ هسجر ی. ا زایار  از تیجط عتحمیل اتمیم« ار ادریزر پزری « ع »تو رططیتیصج   زهسجرمیااجرفزد  ار ویادل هیشج، ی ع اج 

 ازر  ادگاک نزا ایا .انی  دریاز  ایا  ه ی  ظیای  اط وبزگات، تط ایشریر  ادریزر گا اط دا  آعگد 

چوچپا سهاد قچچاا یایاجب

هز   عتزگهز گا دم ا اط ازرن ی  دگ ااجججریاتب   ع ت یییاخ دحیح، ار ج،مط ت یییاخ اتمی،،  تسجججب پیچییا،  ویا اط،ی ز
ار ه،ط اتشجزگ    زاز رازراگ  ایا  ؛ چیا تطداگد  دزدگ االریا  ااج « لد،  اگرشج، ی   ضجیب ا ،ثل »ضجیعگخالید تید  ااج . 

نقحط ضجعف  کرهز گا تح  اشجزگ ع اط طیگ از قی  دگ ازراگهز عجید داگد تط اجزردز    ی را ا ،یا یچیپزاج  اط پ  ایا  ،دبید زرین
پزاج     نزشج، ار ت یییاخ اتمی،،  هزهز ع ایصج  سجکرار گ ،عیعاج  فیاط ط  یراز  B2B   زگهزعت تسجب .  [ 49]   دهی،تیاگ د  ،گتزار

شجیت    کر  اط نفع هزگرسجک  یراجز ز یدگ د   هز  ت یییاخ اتمی،،گرسجک  هز  ایاع تشجف ایصج     یرپرانعحزف شرده ی. اا ا
از   شججیت   کرچ ینط    دطرا  ؛اط صججیگخ جیاازنط ااجج    ر،دخزطیاخ آب ع هیا   ریرایاتی ار دی  ،،یاتم انحبزقااجج . ادز 
تزگت ز  ع    ت  یاز  یتزد  ز  ردشججری   یرپرنیاگد  امدط اط انعحزف  ،ت هز اط اتیاا الید  اسججر  یرآ،ت زگ د  ،،یاتم  هز گرسججک

تزگهز  جیری ایا  دقزامط از عتزگهز اط دنبزل تشجف گا . ار ار  گع اسجیزگ  ار تسجب [ 50]  داگد  ،تزگآدی اسجر    هزیاجزال  رر
تیانی هز  آ  هسجر ی. هی  داج یو، رد، ار اا اگهزر، ااج  تط د،ایی  ار ایصج  ت یییاخ اتمی،،  تزهش اایاخ د ف، ع اهی 

انوزا شجی نشجز  داد تط  2022 ،دگ د  BCG  ، تط تیاجط ایع نظیاج و  کت،ک ت ی. ر  B2Bعتزگهز   دگ ار  دسجیی اط تسجب 
دعرقینی تط    هسر ی  ،هی  داج یو زر  ت یییاخ اتمی،،تط دسجئیل دیضجیوزخ    ،جهزن  ،ع الاجیصج   ،اخش و،ید  گهبیا ار 87٪

تیان ی ،هز دآ   هزتط اجزردز    یرای ،گهبیا  د  ار ار ٪43ااج  ع   اتمی،، یاخییدگ دبزگر  از ت   ییاا اگ دف ،هی  داج یو
 .[ 51]  الید تایگ ت  ی ر،اط اهیاف آب ع هیا  ،زایت،ک اط دار   گا ایا  ،  دا یواارفزد  ار هی 
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الیدآدیر گا پیشججش    هزرمرهز ع ا  یگازخچ     ، یار ج،مط تیج،ط دزشجج   هز  ار ا زعگ   ااسججرید  فیط ،داجج یو  هی 
  هز نیآعگ  عتزگهزتسجب الید گا اهری دگک ع ای ااجز  آ  و،ل ت  ی.   طیاط اایاد اجزر  ده ی دح تیان ی،د ،تط ه،   دهی ،د
    اججزر  طیلزل تیاججعط ع اه   یاالر ل دگ آ  ع دگ و وزدرا  زرالید    سججرمیگا از هیف انحبزق از اتیاجج  ،هی  داجج یو  آعگا 
. دگ ار  گااججرز  ار  پبعهش از هیف شجج زاججزر، چزگچیب افر،زن، [ 52]  انیالید اتخز  تید   ،ع گتزار  کرااججریاتب   هز  رد 
 9از ااجرفزد  ار گع  تیی انوزا ایا .    B2Bعتزگهز   تزگهز  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  داج یو، دگ تسجب گا 
تزگهز  دقزامط از گا  ازگۀهز دگآ   دیضجی  پبعهش انرخزب شجینی ع  ه ی   ع آشج ز اط  B2Bعتزگهز   اعزو  لیرۀ تسجب  ارنفی  

نفی تیاگ ایا . پس   9 ه،ز   شجی  دگ االریزگوزدل شج زاجزر، 36. دگ نهزر    ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی  داج یو، ایگاج، شجی
  تزگهز  دقزامط از ت یییاخ اتمی،، دبر ، ای هی گا  ازگۀدگ   هز دگ دو،ی آ تط  آدی   دشجخ  شجی  داج  ار تحمیل اط وزخ اط

 ازر  ادگاک.ع ظیای    1 تزهشآدیر    ازر  یظیا  ت  ی:اط ا  ی   ه ، پییع  د،   ارB2Bعتزگهز   دگ تسب  دا یو،
 آدیر اجزر  آدیر  دگ عاتع اط ار  دسجئمط اشجزگ  داگد تط   ازشجی. ظیای  اجزر  آدیر  د، ه ی  اعل  ه ی  ظیای  

هی     هزللت،ک ت ی تز گا  ( یا رع د  ،تزگد یا   گهبیا  اخش الاجیصج ار ج،مط  ) فیدگ اجیااجی ط  نفعز  تیانی اط  ،د
 را تبل ار پیزد  اججزر    .[ 51]   ت  ی  ییگا داگنی ااججرفزد  ع تفسجج   زرهزین  رتی،زتیتط ل  ر،هز طیگا اط طیگ دیای دگ رد ،داجج یو

هز  طیال، ع شج زاجزر، گرسجک  عتزگهز ازری اسجری  ایاهم شجید تط پشجریبزن، ار پیعژ تزگهز  هی  داج یو، دگ تسجب گا 
ز  پیویی  دگ دیگد انرشججزگ  ج،ع آعگ  شججید. ه،چ ی  هل،زر  شججینی؛ تط ار  ادی الید دسججرم ا ار  ااجج  تط دو،یوط داد 

هز  ت یییاخ اتمی،،  هز ع ایصج  هز  جیری  تط اط شج زاجزر، گرسجکتیان ی از ااجرفزد  ار ار رین  اشجیز داد عتزگهز د،تسجب 
ت ی  تز از ت،ک د، B2B عتزگهز هز اط دیریا  تسجب هز ع ایصج  ت  ی  ج،ع آعگ  ت  ی. چیا تط شج زاجزر، گرسجکت،ک د،

 هز گا طیال، ت  ی. هز  د زاب از آ آازه، ار ار  تهیریاخ دحیح، ااریاتب 
ع    ییدیاد پ ل الیگشجج  ییع تیاججعط دگ جه  تی  قیار تحق    رل،ز   ایا تیان ی، ه،چ ی  د،هی  داجج یو   هزللگا 
  ، الیعج  را  شججرییع ا  ت  ی،د ییگا تی   ادیعر   اامخزنط   دگصججی ار ازرهز 18  عردثزل  صجج ز  ایا  تزگآدیتی تزگ ت  ی.   ازتی

   یهزرایآ ،طیال   ایا ،تیان ی ار هی  داج یو ،هز د می. تشجید،دشجزاط لزصجل د   یهزرع ایآ ،ز یار ایود  اج   ،زًیدسجرق
ار آنوزریدط  دیریا   .[ 51]  ااجرفزد  ت  ی   ر  رجز  ر،زی،یشج   بزخیدگ دیگد تیت  قزخیار تحق    رل،ز  زر عرصج ز   را  تزگآدیتی ایا

ایان ی تط  یرازع تزگد یا  نی    ازشج ی ،وهی  داج ی    هزار گا  لل    راط ل،ز  لرگا دگک ت  ی ع دز ،هی  داج یو   زرد اازری 
ت  ی    ،زارب یع و    ریردی    اجزرزد یهز گا پگا اط تزگ ابینی ع چ ینط اط طیگ دسجرقل آ  ،هی  داج یو   هزللگا   ،چط ردزن

 ،ا    طیشج یپ کرادز آدیر  ورا ارمب اط  عتزگهز ضجیعگ  ااج . ااجرفزد  ار درخاجاجز  آدیر  دری  هی  داج یو، دگ تسجب 
    یچ    ییگا ار اط تزگا   عتزگهزتسجب ار    زگیتط اسج   زرین شیپ  داگد زریع ومیا داد  ن  یتییدگ ومیا تزدپ ،وز    خیدزن ی تحاج 
هز  آدیرشج، جه   . ار ار  گع جرب نییعهز  درخاج  دگ اجزردز  ع ایا اگ  دعگ [ 51]  داگد،ازر د  ز یدگ دق  ر،هزگا  لل

 تیاگ ایید. B2B  عتزگهز آش زر، تزگت ز  از هی  دا یو، ع تزگایدهز  آ  ازری دگ اع یر  تسب 

ار انرشجججزگ     ییجمیا   زرج تجزهش     پیدارد تجط ایا،د  ،اجط اتجیادجزت  اتمی،،  یاخییت دگ  تجزهش  اجزشجججی.   ه یج  دعا  تجزهش د،
  هجز انیژ  جرتیع  ی رج ججی   هجز تیا  اجز ااجججرفجزد  ار ا جزعگ،گا داتمی،،    یاخییانجی. تجزهش ت شجججی   ،طیال   اامخجزنجط   اجزرهجز
دگ  .[ 53]  ت  ی  اط داج  آعگدگارزگ داجیف  زر    ریردی   هزی یشج  یییت   زر  ،،رتی  انیژ   هزسجرمیاج   ر،تزگا  بیداه  ی ریپررتوی

عنقل ع هز  ل،لاجزر  شجبدطالید  اهی طا  دگ اجح  ت   ع ایی  انرشجزگ ازرهز  امخزنطار  گااجرز هی  داج یو، از انیار 
  اط دگ شججبدط ایق  ع ازد  ییالیگشجج   انیژ طراز ت ر  یریپررتوی  ااججرقیاگ انیژ   اججزر طیع اه  انیژ   اججزری یاهبید  ال
ازری ا  ااریا ایی  انرشجزگ ازرهز  امخزنطعتزگهز جه  انیار ا  دیای الیاهی اید. تسجب عتزگهز دگ تزهش ازرهز  امخزنطتسجب 

ا  الید گا آعگ  ع انرشجججزگ ازرهز  امخزنطهز  ورا گا ج،عایی  ت  ی؛ داد ا  گا انیار تاججج،یم ا یینی تیاا ازرهز  امخزنط
ازر  هی چط ایشری  نفعز   شفزای  دحزابط ت  ی ع ت،هییات، گا ایا  تزهش رز لرف آ  ایزنیرش ی. ااشز  دی ا  انرشزگ ایا    

 
1 Mitigation 



 

 

 

 

 

 

196 

 18/ شمشز  18ل ایست و هشتم/ دوز  سش /1400گمستشن زاهبردهش  اشگزاشن / دانشگش  ششهد/  نشریه عکم 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 28th Year/ No .18/ Autumn & Winter  2021 

 
 

 
 

 

هز گا جمجب ت جی. ار  اور،جزد نفعجز  ع دع   تیانی  اور،جزد   اید؛ ع د،هز  اجر،جزو، گا ازو د،ی یج  عتزگ دگ ردی جط دسجججئتسجججب 
 ، نی ای هی  داج یو  ،عنقل دبر ل،ل   اجزر طیاهعتزگهز ایا  تیانی د وی اط تسجب تسجهی خ دع ر، نی  اشجید. تسجب اجزر  د،

دگ جه  تزهش دی ا   د،د   ییدسج    راط اهری ی یگاج   ویادل ایا  یراجیال  ع اجز  طرعهیا  ه آب   هزداد   ی یار اط وزخ دسج 
  .ی ت ،تزو دگ دقای اارفزد  د    یفیت   ، یاشیپ  ایا  یع ه،چ   هز  دحیح، ع دقزامط از ت یییاخ اتمی،،انرشزگ آ یدا،

  یتضج،   داجیف انیژ  یرجی   هز  یدگ اهبید ظیااجزر  ااجرقیاگ انیژ  تویری پرری    ع اهی طانیژ   اجزری ی ال   ا زعگ
  رنقش داگد. چ ی  یریپررتوی  انیژ   هز تزگاید اسججرید  ا زعگ  جرتیگخ ع تیع   هزسججرمیاجج    ع اتراججزد یاگرو،مدید پز

  راط ا  ،ع هی  داججج یو  لت ری  دانش  ایق    ریرار ج،مط دیاد  دی  ر،هز طیدگ رد یرجی  آعگع ا  دیدرگع ی  را  شجججیا  یپ
   انیژ  ی ی ال  سجرمیاج   کر  انق ب انیژ  الیگد.. تط اایاراگ  هی  داج یو، ایشجری اط چشجم د،[ 54]  انیشجی  ،لیر  دعیا

دگ    رت ی ع ا زایا،اتخز  د  اامخزنط   ع تزهش انرشجزگ ازرهز  دگ انیژ  ر،ایآعگد  تید  ا  ادزخ صجیاط جی   پزک گا ایا  انیژ
   ی  ظیا2030تز اججزل    ی ریپررتوی  هز انیژ  ،ا ،مم یآژانس ا  ، یاشیطبق پ  ااجج .  زارطراط شججیخ تیاججعط   ییاال  هزاججزل
(. ااجرفزد  ار 2017ار اجزل  یر)ای ااجز  دقزد زایر،د  شردگصجی اا ا 68 تزدگصجی   42   یدگ جهز  ا   انیژ   اجزری یشجی   الناجب 
 ،درا دری  انیژ  ،ایتزنس  نیازنزخ صزف ع ت،ک اط الیعج لرع تعی  انیژ   هزکیپ عرتیانی اط تیر،د  انیژ  ی ی ال   ا زعگ
 تیانی،دیخ ایاهم ت ی تط دتیتز   د بع انیژ  کر  تیانی،د  انیژ   اجججزری ی ال   ا زعگ   رای ا  ع ازو ت،ک ت ی. و    یفیاز ت 
دقزامط از ت یییاخ  تزگهز و ع  ای.  را  تسب [ 55]   تیجط اا  تزال  یآ  ن   اترازد  زرار شبدط الزگج شید ع د ا  دپزگچطرطیگ اط

تزهش تیا   اتراجزد اجب    ،هی  داج یو   تزگایدهز ار اجیر،  تیانی ایصجر، گا ای تسجب دگآدی ایشجری ایاج  آعگنی.اتمی،، د،
ااجرفزد    تزگآدیتی  ،تعزدل شجبدط ایت وزدرا   د،د  ااج  ایا  یه،چ   ،هی  داج یو   هزللگا .  [ 10]  ت  ی،د  جرتیعنی  گا 

دگ جه     B2Bعتزگهز   ار ار  گع اتیادزخ تسججب   اگر  ازشججی   شجج هزدهزیپ  ،اصججم   هز،با رار ع ،در  یراز  یاگرشججینی. پز
  را وزدرتیان ی از ا،د  عتزگهزهز اایاراگ ازشجی.تسجب تیانی ای شجهیخ اینی ع لر، ایع  آ ا  د،تزهش انرشجزگ ازرهز  امخزنط

اط و،مدید الید ار  ،هز ت هز ردزناججزردز دگ عاتع  ده ی.  شرالید گا اا ا   هزپیعژ   اگر  توزگ  ،هی  داجج یو   هز،با رع
الید     یهزرایآدوید    دیا ییپ   الید ایا   هز ا زعگرز    هز،با رتط ار ع  زا یر،داجج  د  ،وهی  داجج ی    هز  یتزام قرطی

 .[ 52]  اارفزد  ت  ی
هز   هز  پیچیی  ازری دهزگخازشی. اط طیگ تم، دیریا  ایا  دیاجهط از دیتعی  ازر  ادگاک د، ه ی  ایا   ه ی  ظیای  
اهبید اخشججج جی ع اجز تو رجط ع تحمیجل دگ اجججزردجز     یییت   کرج اایاخ    ، یاشیدگ پالید گا    ر،تیانجزادگات، الید گا تقیرج  ت  جی تجز 

تیان ی از د،  B2Bعتزگهز   هز تا،ی،زخ دگار، گا اتخز  ت  ی. ایا  دیاجط از ت یییاخ اتمی،، نی  دیریا  تسب دگا  پیچییا،
الر،زل    تیانی،د  اتمیم ، یاشیپای ، اایاخ نزشجج، ار ت یییاخ اتمی،، ت  ی.  یو، اتیاا اط پیشااججرفزد  ار اا اگهز  هی  داجج 

دگ   دیخ،طیون یاخییت   ع ایا ز راح  دگ  شراا ا زر   ،آب  الشدسز   گا ای ااز  د حقط  ار ج،مط ایا الحیاخ دگ اح  ازو
ااجج   ادز   ید،د یر  ،در یا  هزسججکرگ   یچ   ت ریلاای چط   ایجسججرط ت ی. ،ازگنیا    ا  یهز  زردزن ی ددز  گطیا     ،ویادم
.  [ 56]   گخ دهی  ایداگنی   ی رآ  هزهز ع دهطتط د،د  ااج  دگ اجزل  ،یاتییت    آدزد  شجی  ایا   ایا  ر،هزازا تیان ی،هز دشجیت  

    ااسرید    زدیهزیتیانی پ،نقل دعل،ل   هزسرمیشدس  ات ی ع ایا  دثزل  ت یییاخ اتمی،، دگ ل،ل ع نقل االر ل اروزد د،
  ایا   یتزد ی یدیالل دگ رنو قیدت  ر،اط شج زاجز تیان ی،د  ،هی  داج یو   هزللگا  ع اگائط الیدزخ داشجرط ازشجی.  ییتی    ایا

تجط اجز    اتجزگالجزنجط  ؛ رجزنقجل ع تجیاگتجزخ ت،جک ت  جیعدجراتی  دگ دیگد نیخ ل،جل  ،لجزدجل ع لر   تیاگدادهجز    رج یراهبید اجججید  دجی
اط د یل  ،نقل دحمعاط شجبدط ل،ل یارگا دریتف ت ی ر  ییتی   یراجزالرط شجی  ااج   از  لیدقزعا دگ ایاای اج    ااجرزنیاگدهز  رازوتی
 ،زًیتیانی دسجرق،شجیت  د  کرعاضج  ااج  تط . ت  ی یایپ ،تیان ی اط آ  داجریاج ،تزگد یا  ن،ع شجید  ،عاگد د ب یآاج   لیاج 

ازراگ )دزن ی   یا رازر  یرع اجز ز رار گارزگ گتبز  دشجری وطینر کر   اط و یا  یگا تویاط ت ی  ادز ه،چ   هز  ت یییاخ اتمی،،گرسجک
نی  ار    هزت  ی  میع ت ظ  ،و،ید   هززاج  یاج     یتأد  ی یدگ اجح  رنو   ییا میتاج، قراراگا ( ع ار طی  طراراگا  ع اجیدز  ،طیا

 .[ 50] ت  ی هز گا تویاط د،گرسک
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    هز طره  شراا ا  ،دیدسجزئل  وسجر  زرتزگالزنط    ،میدیتبط از تعح   هزعتفط قریتزگ د،د  ااج  ار طعتسجب  کراط   ب یآاج  
دگ دعیض الحی    هزر،اجهزا دیتبط از داگا  ،  یآب  تزهش ت  طیتاجف  زر شراجیدز   شرایدز   هز طره   شراا ا لیاط د   ،زتیو،م
 .[ 57]  شید  وزدرا  یرار اایاخ د   زگیع اس

  اتمی،،  یاخییانی ع از ت اجزالرط شجی  یاگرپز  میاتم ایضشیای ااجز  پ  عتزگهز  تسجب هزیاجزال  رر  شجرییاار آنوزریدط تط 
ازشجی. ااجرفزد  ار هی  داج یو، ضجیعگ  د،هز جه  تزهش تزایی دخزطیاخ اتمی،، از ؛ تیاجعط رریاجزال  سجر ییاجزرازگ ن

اتمی،،  هیشج، ی     هزیاجزال  ررعتزگهز  دخاجیصجز دگ د زطق، تط شجیخ ت یییاخ اتمی،، ازوتی ااج  اط دنبزل ا زایار   تسجب 
 یرشیاتمی،،   یاخییار ت  ،نزش   هزب یتط دگ ایاای آا  شید،اط ق د  ر،هزیازال  رط راتمی،، اهیش، ی     هزیازال  رر هسجر ی.

گاهدجزگ در ی هی  داججج یو، ایا  ت،جک اط   .ی ج ده،آب ع هیا دقجزعا اید  ع انرشجججزگاخ ایدز گا تز لیاتثی د،د  تزهش د ع
چط    دشجری   هزت،زا داد   ب یتیت  زا  ،هی  داج یوازشجی.  عتزگهز دیریر  اگتبزط از دشجری  دبر ، ای هی  داج یو، د،تسجب 
گا اهری دگک   ز رت ی تز دشججری،ت،ک دعتزگهز  ؛ تط اط تسججب ت ی،د وزدرا   دگجط ار هی دشججری 360  ن،ز  کر   رآا   زر   رآن 
ار آنوجزریدجط نحی  دگک دشجججریرجز  ار ت یییاخ اتمی،، ای گعااط ع تعجزد خ ای  .  ی ج ایتیاگ ت    هجز اگتبجزط دیایتیع اجز آ   ی ج ت 

ط ایتیاگ  اگتبزط اهری از دشججریرزن، تط نسججب  اط دبزلث  تیانی اعتزگهز ع دشججریرز  اایاراگ ااجج   هی  داجج یو، د،تسججب 
اگتبزطزخ دگ     رتقی   تیانی ایا،د  یه،چ   ،هی  داجج یواشججز ازشججی. ت یییاخ اتمی،، ع پزریاگ  لسججزاججی  داگنی  گا 

عجید    ری دیدگ   B2Bهز   تزگعار تسجب   ،اط وزخ تزال تیجه. اط و یا  دثزل  ااجرفزد  شجید  ع اتراجزد  ،اجر،زو   هز طیرد
 ،طیال  ،تط اط الیا  ،ای هی  داج یو ،دبر    هزرمرا  یگ .ت  ی  لیع تحم طرگا دگ شجبدط تو   لرهی پیعاز  ازریهز  اجزردز ع  داگد

ار     یرتجزگاید د   گا ایا   اا اگ   زارجطرج اجججزالرجزگ   اداد   اعد جز   رهسجججر جی. ا   ر دجییااجججرخیاج اط وجزخ ار    ییج انجی  تمشجججی 
   رهز ااجج  تط دگ نهزدگ داد   ر،ا  یهز  ر،تط ت،یت  ای شجج زاججز  ر،جز ت  ی ،ایاهم د  ،ای هی  داجج یو ،دبر    هزرمرا  یگ
طبقجط    هجز  یج ع تجزام  ، یاشیپ   ،زردهیج ادر   تیا  ایا،د  هجز ر. ار ات  جی،د  ، یاشیپ  ،زارج ایع  ع اجزراگ   هجزدجیل   گا ایا  ر،دب جز
هز ت،ک  اط آ   ،الید  هی  داج یو  ز راهری ار دشجری  هزداد    آعگدگ ج،ع  B2B   هزااجرفزد  تید. از ت،ک اط شجیت     یا
 .[ 58]   الید ایا ی B2C  ز ره،رز اطتز   ت ی،د

از ااجرفزد  ار هی  داج یو، نی  ار    ییدگ طیل دسج   ،ع آشجدزگ تید  دشجد خ الر،ز  B2Bای ، گارزگ ازراگ  ایع   پیش
تزایی ت یییاخ اتمی،، تیاگ داگنی. ایا  گارزگ ازراگ ع ایع  تح   ت ی.اجزر  ادگاک دیریا  ت،ک د،دیاگد  ااج  تط اط ظیای  

 م ی ردگ تز  لیپس ار اج  2011 لاجخ   دگ اجز سجکرد   یهزردگا  ،اصجم  ت  ی  ی  تزد1دثزل  شجیت  عاجری  درویرزل تد ی یژ 
  ، تزهش ویضجط جهزن  اط دع ز ییار داج  داد  تی   رآ  عاتع شجی  اید  دگآدی الید گا تزهش داد. ا یاخیتی   شجرییتط ا  ر،جز
تیانی ویضججط ع تقزضججز دگ ازراگ گا . ا زایار   ت یییاخ اتمی،، د،[ 56]   داشجج   زنطرگا  یت  یاز یتی   ایا  یرتط ازرتزب شججی  اید

ای ، ت یییاخ ایع   گارزگ ازراگ ع گتبز اط دیریا  دگ اتخز  تاج،ی،زخ  از پیش تیانیداجرخی  ت ییی اد ی ع هی  داج یو، د،
 ت ی.دگا  ت،ک 

نیا  اط   ،عتر   ی ت   میگا اط دت  ت ظ  زخیو،م    ریردی دهی تطد، B2Bعتزگهز   گا اط تسججب   ار  اددز  ،هی  داجج یو
دگ دیگد   ،زتیل   هز شیا تیان ی،د ،ای هی  داجج یو  ،دبر   ت  ی ، یاشیپ  ،میتحم   داشججبیگدهز  گاججی ،د  زخیو،م    ریردی
دگ شجججیارط درجزای ار    یتزد ی یرنو  ر،تقجزضجججز ع تزگا  ، یاشیپ    دیجید    رج یرتوجزگخ دزن جی دی  هز  دهم ااجججریاتب   هزج بجط

از   عتزگهزتسجب دگصجی ار  38تیا   ت هز     پیعژ  ااشجز 2021  ،جهزن  یتزد ی یااجز  ا اگ  رنو ای اگائط ده ی.  ت یییاخ اتمی،،
 م یدسرق   هز  یار اعز   شجرییایاای ا 11/ 4  اط طیگ دریاجط   یتزد  هزی یاای رنو  ،لر  اتمی،، یاخییت  یاز  الید دگ دیگد ت  یتزد

  رار ا ر،هزاخش   الیدتزگاجزر  ایا  ،ااجرفزد  ار هی  داج یو .هسجر ی  ییدگا    ت  یوزدرا   اامخزنط   هز انرشجزگ ازرهزشجیت  
  دهی،دگ داجری  تیاگ د  شجرییت  یاز  اهز ع داجیفشجیت    ع آ  گا ایا دهی،د شراجیو  آ  گا اا ا    ییا انیار   یرایآ
. ایآر ی تی یی دحاججیوخ صجج عر، درزای ار ت یییاخ اتمی،، ااجج . ایا  دثزل اا ارش ددز د وی اط تزهش تزگار، تزگت ز   [ 59] 
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هز  عگ  الید گا لفظ ت  ی. ه،چ ی  آ هز اط جز  تزگت ز  اهی تیان ی از جزر  ر ، گازخعتزگهز د،الیاهی شجی. ار ار  گع تسجب 
 ،واججب   هزشججبدطت،ک ت  ی.  ییتی    یهزرایآ   اججزر طیع اه   اججزراججزد  طا  شججیارطیپ  هز  ااججرفزد  ار ا زعگن ی از  تیاد،

ده ی.    یداد  گا تشجخ  زدرر یردقزد   یتز گعااط ا ت  ی،د یید   انسجز  گا تقم   هسجر ی تط و،مدیدهز  هزرمرار ا  یگ   ادو،یوط
 . ینیش،اارفزد  د  سجکرگ  ،زارایارط تز اگر  ،زارازراگ قزخیع تحق ، یاشیار پ   ،دگ الیدزخ دز    تزگاید   هزهز دگ انیا  اینزدطآ 

    ار اا اگهز   تیاسجرید  فیط ، یاشیپ  هز  نزشج، ار ت یییاخ اتمی،، تیان ی ایا  اگررزا، گرسجکد،  B2Bعتزگهز    را تسجب 
 هز  واب، اهی  ا یینی. ار شبدطهز داد   لیع تحم طرع تو   ج،ع آعگ  ایاع ه،چ ی   اهزا ع  رزلیورد  دزن ی اگرهز ،دز 

  ک رنط ت هز  آ دقزامط از ع   از آ  دیاجط ااجج    ااجج  تط نی  اشججی ادیعر  یرتهی   ریتیرشججی  اتمی،، یاخییت دگ نهزر    
ااج  تط اشجی     اا اگ   رت، یتیتیگ،  هی  داج یو ار اجی  در ی  ااج .  میوظ  ایصج  توزگ  کرامدط   ،جهزن   ضجیعگخ ایگ

عگ  الید گا لفظ ع رز تیانی از ار  ت یییاخ دقزامط ت ی ع اهی تط از ااجرفزد  ار ار  اا اگ د،  داگد  زگیدگ االر دمرع    سج  یدگ تی  ا
 لر، اگتقز دهی.
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