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*** 1

حثيةاهللطاهروررلالنرري ،هحوذصادقسثحاني

اهيررضاهوذوحي*،

چكيذه 
زض زًيبي اهطٍظ ،ثركی اظ فطآيٌسّبي سجبضي قطوزّب اظ عطيك ًظبمّبي اعالػبسی اًجبم هیگيطز،
اهب ًمف ٍ سأثيط ايي ًظبمّب زض فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ،سسٍيي ٍ اجطاي آى اظ ٍضَح وبفی ثطذَضزاض
ًيؿز .زض هسل هفَْهی ايي دػٍّف ،ظهبى ،هحشَا ٍ قىل اعالػبر ثِػٌَاى اثؼبز ذطٍجی ًظبمّبي
اعالػبر ثبظاضيبثی ٍ ّسفگصاضي ،سحليل ٍضؼيز ،سسٍيي اؾشطاسػيّب ٍ سرهيم هٌبثغ ثِػٌَاى ػٌبنط ٍ
قبذمّبي اًساظُگيطي وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي زضًظط گطفشِ هیقًَس .زض ايي سحميك ثب
اؾشفبزُ اظ دطؾكٌبهًِ ،ظطار هسيطاى يب وبضقٌبؾبى ذجطُ زض حَظُ ؾيبؾزگصاضي (ثبظاضيبثی) ٍ يب فٌبٍضي
اعالػبر ثبًهّبي وكَض ،ثِ ػٌَاى هغبلؼِ هَضزي ،گطزآٍضي ٍ سحليل هیقًَسً .شبيج سحليل ضًٍسگطاي
ذغی حبوی اظ آى اؾز وِ هحشَاي ذطٍجی ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ،سأثيط ظيبزي ثط وبضآهسي فطآيٌس
ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی زاضز.

واشهها :نظامهاي اطالعات؛ تحليل لوّي؛ اتعاد زهاى ،هحررا و شكل؛ ترناههريسي
لليذ 
راهثردي؛تازارياتي .



سبضيد زضيبفز همبلِ ، 88/09/23 :سبضيد دصيطـ همبلِ.91/02/2 :
* اؾشبزيبض ،زاًكگبُ سطثيز هسضؼ.
** اؾشبزيبض ،هؤؾؿِ ػبلی اهَظـ ٍ دػٍّف هسيطيز ٍ ثطًبهِضيعي.
*** وبضقٌبؼ ازاضُ آهَظـ قطوز هلی ًفز ايطاى (ًَيؿٌسُ هؿئَل).
Email: Sob_Kho@yahoo.com
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.1هقذهه 

ثب سَجِ ثِ هفَْم َّقوٌسي ضلبثشی ،اعالػبر اهطٍظُ دبيِ ّط ضلبثشی ثِقوبض هیضٍز،
ثِعَضي وِ ضلبثز هَفميزآهيع يه ؾبظهبى ،ثيف اظ ّط چيعً ،يبظهٌس ؾبظگبضي سهوينّبي
ضاّجطزي آى ؾبظهبى ثب اعالػبر ؾبظهبى اؾز .ثطضؾی ًيبظّبي اعالػبسی هسيطاى ثِهٌظَض
سهوينگيطي ّوَاضُ اظ هْنسطيي ػَاهل عطاحی ٍ سَؾؼِ ًظبمّبي اعالػبسی اؾز ،ثِعَضيىِ
گبّی اظ آى ثِػٌَاى ًمغِ ػغف يبز هیقَز [.]1
َّقوٌسي ضلبثشی ّن هحهَل اؾز ٍ ّن فطآيٌس .هحهَل ثِهؼٌبي اعالػبر لبثل
اؾشفبزُاي اؾز وِ ثشَاى اظ آى ثطاي اسربش سهويوبر ثْطُ گطفز .فطآيٌس ّن ثِهؼٌبي قيَُّبي
هٌظن ثطاي جوغآٍضي ،سحليل ٍ اضظيبثی آى اعالػبر اؾز .افعايف َّـ ضلبثشی ،جطيبى سجبزل
ٍ سحليل زازُّب ،اعالػبر ٍ زاًف ضا زض ؾبظهبى سؿطيغ هیوٌس ٍ اثطثركی سفىط ٍ سهوينگيطي
ضا ثْجَز هیثركس ٍ ايي اهىبى ضا ثطاي هسيطاى ؾبظهبى ثٍِجَز هیآٍضز وِ سهويوبر ضاّجطزي
ضا ثب آگبّی ثيكشطي ثگيطًس [.]10
ًمف اعالػبر ٍ ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی زض ثطآٍضزُ ؾبذشي ًيبظّبي هطسجظ ثب ّط يه اظ
هَاضز ،ضطٍضي ثًِظط هیضؾس .ثٌبثطايي ،ثب سَجِ ثِ هَلؼيز اؾشطاسػيه ثرف ثبظاضيبثی زض ثبًهّب
ايي ؾؤال هغطح هیقَز وِ ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی سب چِ اًساظُ هیسَاًٌس زض يبضي ضؾبًسى
ثِ هسيطاى ثبًهّب زض ظهيٌِ ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ،اثطثرف ثبقٌسّ .وچٌيي ثبيس سَجِ زاقز وِ
َّيز ثبًهّب ٍاثؿشِ ثِ هكشطيبًكبى ٍ ًحَُ ثبظاضيبثی ٍ ثطًبهِضيعي ثطاي اضائِ ذسهبر ثِ
آىّبؾزً .مف ايي سحميك ٍ اّويز آى اظ ّوييجب آقىبض هیگطزز.
سَجِ ثِ ايي ًىشِ ضطٍضي اؾز وِ ،زض گفشبض حبضط ثطضؾی سوبم هشَى هَجَز ٍ ػَاهل يبز
قسُ زض ّط يه اظ سحميمبر نَضرگطفشِ زض ظهيٌِ ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی هيؿط ًویثبقس.
لصا ثب اؾشفبزُ اظ ازثيبر هَجَز زض ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ،سٌْب ثِ ػَاهلی وِ ًمف
سؼيييوٌٌسُسطي زاضًس.
.2هثانيوچارچربنظريتحقيق 

نظامهاياطالعاتتازارياتيً.ظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ،هجوَػِاي اظ ًظبمّبي اعالػبسی

هجشٌی ثط وبهذيَسطِ ٍاحس ثبظاضيبثی ّؿشٌس وِ ّسف آىّب جوغآٍضي ،شذيطُ ،دطزاظـ ٍ ثطلطاضي
اضسجبط ثيي اعالػبر هَجَز ثِهٌظَض دكشيجبًی اظ سَؾؼِ اؾشطاسػي ثبظاضيبثی ؾبظهبى يب ثطًبهِضيعي
ضاّجطزي ثبظاضيبثی اؾز .ايي ًظبمّب عيف گؿشطزُاي اظ فطآيٌسّب ٍ ضٍـّب -اظ دبيگبُ زازُّب ٍ
نفحبر الىشطًٍيىی گطفشِ سب ثِوبضگيطي قجىِّبي ػهجی ٍ هٌغك فبظي -ضا زض ثط هیگيطز
[ .]16
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ذطٍجیّبي آىّب اظ ؾِ ثؼس لبثل ثطضؾی ّؿشٌس .1 :ظهبى :زؾشطؾی ثِهَلغ ثِ اعالػبر ٍ
ّوچٌيي ثؿبهس زٍضُ ظهبًی اعالػبر .2 ،هحشَا يب هكرهبر هحشَايی اعالػبر :قبهل نحز،
هطسجظ ثَزى ،وبهل ٍ جبهغثَزى ،ايجبظ ٍ اذشهبض ،زاضاي حَظُ هكرم ثَزىً ،كبىزٌّسُ
ػولىطز ثَزى ،لبثليز سؼطيف ووّی ،لبثليز زؾشيبثی ،ػبضي اظ سؼهت ثَزى ٍ سٌبؾت زاقشيٍ ،
 .3قىلٍ :اضح ثَزى ٍ لبثليز سجعيِ [.]23
ثب سَجِ ثِ ضاّجطزّبي ػوَهی دَضسط (ضّجطي ّعيٌِ ،سوطوع ،سوبيع) سىٌَلَغي اعالػبرً ،مف
هؤثطي زض هعيز ضلبثشی زاضز .آًچِ ثيف اظ ّوِ زض ايي سحميك هَضزًظط اؾزً ،مف ايي
سىٌَلَغيّب زض اضائِ ذطٍجیّبي هٌبؾت ثِهٌظَض سسٍيي ضاّجطز ؾبظهبى اؾز [.]5
يىی اظ هْنسطيي چبضچَةّبي هفَْهی عطاحیقسُ ثطاي ضفغ ًيبظّبي اعالػبسی هسيطاى ضا
"گَضي ٍ اؾىبر-هَضسي" ثٍِجَز آٍضزُاًس .آىّب ّفز ٍيػگی ضا ثطاي اعالػبر زضًظط گطفشِ ٍ
ًيبظّبي اعالػبسی ضا ثب سَجِ ثِ ايي ٍيػگیّب هكرم ًوَزُاًس (جسٍل.]14[)1
جسٍل ٍ .1يػگیّبي اعالػبر
نيازهاياطالعاتي 

وسعتلارترد 

 .1زلز

ثبال/دبييي

 .2زاهٌِ اعالػبر

هحسٍز/ثؿيبض گؿشطزُ

 .3افك ظهبًی

سبضيری/آيٌسُ

 .4ؾغح گطزآٍضي

جعيی/ولی

 .5ضٍظآهس ثَزى

لسيوی/هطثَط ثِ حبل

 .6هٌجغ اعالػبر

زاذلی/ذبضجی

 .7زفؼبر اؾشفبزُ

هىطض/ثِ ًسضر

"آقيل ٍ جبثط" ،ثبسَجِ ثِ هسل هفَْهی فَق ،هؼشمسًس عطاحی يه ًظبم اعالػبر ثبظاضيبثی
ٌّگبهی هیسَاًس ثِ قىل هفيس ػوليبسی گطزز وِ ٍيػگیّبي ظيط هَضزسَجِ لطاض گطفشِ قسُ
ثبقسٍ .1 :ؾؼز ٍ زاهٌِ اعالػبر .2 ،ظهبىثٌسي اعالػبر .3 ،اعالػبر فؼلی .4 ،ؾغح گطزآٍضي،
 .5زلز اعالػبر .6 ،هٌبثغ قرهی اعالػبر .7 ،هٌبثغ غيطقرهی اعالػبر [.]11
فناورياطالعات وترناههريسيراهثردي .يىی اظ انَل هسيطيز سؼبلی ؾبظهبىّب ،هسيطيز
هجشٌی ثط حمبيك اؾز .هسيطيز هجشٌی ثط حمبيك هحمك ًرَاّس قس هگط ثب زؾشطؾی ثِ اعالػبر.
ضطٍضر زؾشطؾی ؾطيغ ثِ اعالػبر ضاّجطزي زض ّوِ ؾبظهبىّبي ضلبثشی احؿبؼ هیقَز ٍ ثب
سَجِ ثِ ايي هْن اؾز وِ اثعاضّبي گًَبگَى زض ؾبظهبىّبي هرشلف ثِوبض گطفشِ هیقَز .يىی
اظ ايي اثعاضّب ًظبمّبي اعالػبسی اؾز [ .]10اظ عطف زيگط ،فٌبٍضي اعالػبر ،زض ثؿيبضي اظ
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هَاضز ،جَاثگَي ذَاؾشِّب ٍ اّساف هَضزًظط هسيطاى ػبلی ؾبظهبى زض ظهيٌِ ثطًبهِضيعي ضاّجطزي
ًيؿز وِ زاليل آى ػجبضسٌس اظ :
 ايي ًظبمّب هحسٍزيزّبيی زض ظهيٌِ دكشيجبًی اظ سهوينگيطًسگبى ؾبظهبًی زاقشِاًس. ًظبمّبي اؾشفبزُقسُ ًشَاًؿشِاًس اضسجبط هٌبؾجی ثيي سجعيٍِسحليلّبي ضاّجطزي ٍ لضبٍرقرهی هسيطاى ثطلطاض ًوبيٌسّ .وچٌيي هسلّبي ضاّجطزي ثِوبض ضفشِ زض آىّب هحسٍزيزّبيی
زض حَظُ ػول زاقشِاًس ٍ ًْبيشبً ايٌىِ سَاى اًغجبق ثب ًيبظّبي ٍالؼی هسيطاى ٍ ػسم اعويٌبى
هَجَز زض سهويوبر آىّب ضا ًساقشِاًس [.]17
لصا ًَع سىٌَلَغيّبي اعالػبسی هَضز اؾشفبزُ زض ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ،چٌساى هَضزًظط زض
ايي سحميك ًویثبقس ،ظيطا اًساظُگيطي ًمف ايي ًظبمّب ثؿيبض فطاسط اظ ايي سحميك ٍ هؿشلعم يه
فطآيٌس ديچيسُ ٍ عَالًی اؾز.
ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی ،يه فطآيٌس هٌغمیً ،ظبمهٌس ٍ ثطًبهِضيعيقسُ ثطاي سحمك
اّساف ٍ ضاّجطزّبي ثبظاضيبثی اؾز وِ چبضچَثی ضا ثطاي سسٍيي ثطًبهِ ثبظاضيبثی ٍ ثطًبهِ ضاّجطزي
ثبظاضيبثی فطاّن هیوٌس [ .]9ايي فطآيٌس هؼوَالً ثب سحليل ٍضؼيز ٍ ثطضؾی هحيظ ثبظاضيبثی
ؾبظهبى ٍ سسٍيي هأهَضيز آى قطٍع هیقَز ٍ ثب عطاحی اّساف ٍ ضاّجطزّبي ثبظاضيبثی ،ثطًبهِ
ػوليبسی ،اجطا ٍ وٌشطل دبيبى هیدصيطز [ .]17ٍ15،13ثطاي سؼييي وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي
ضاّجطزي ثبظاضيبثی اظ چْبض ػبهل يب ػٌهط اؾبؾی ثِػٌَاى اثعاض اًساظُگيطي اؾشفبزُ هیقَز:
ّ .1سفگصاضي .2 ،سجعيٍِسحليل ٍضؼيز .3 ،سٌظين اّساف ٍ ضاّجطزّب .4 ٍ ،سرهيم هٌبثغ،
اجطا ٍ ًظبضر [.]22ٍ20،2
تازارياتي و اثرتخشي نظامهاي اطالعاتي .يىی اظ ٍيػگیّبي هْن ضٍيىطزّبي جسيس
ثبظاضيبثی ،قىلگيطي فطآيٌس هسيطيز ضاّجطزي ثب زيس ثبظاضيبثی اؾز .زض ايي ضٍيىطزّب ،ثبظاضيبثی
ثِ قىلگيطي ضاّجطزّب اظ عطيك هكبضوز فؼبل ٍ هساٍم ووه هیوٌس ،ثِعَضيىِ ثرف
ثبظاضيبثی ،ػالٍُ ثط ٍظبيف هؼوَل ذَزٍ ،ظبيف ضاّجطزي ضا ًيع ثط ػْسُ زاضز" .ظٍ" ٍظبيف
ػوليبسی ٍ ضاّجطزي ثرف ثبظاضيبثی ضا ثيبى وطزُ اؾز [ .]24
"ديشط زضاوط" اثطثركی ضا اًجبم وبضّبي زضؾز سؼطيف وطزُ اؾز .اثطثركی ؾبظهبى (ًظبم)
ػجبضر اؾز اظ زضجِ يب هيعاًی وِ زض آى ؾبظهبى ثِ اّساف ذَز زؾز ديسا هی وٌس .ؾِ ضٍـ
ثطاي ؾٌجف اثطثركی ؾبظهبى ٍجَز زاضز:
 ضٍـ هجشٌی ثط ّسف :ثِ جٌجِ سَليس يب ذطٍجی ؾبظهبى سَجِ زاضز. ضٍـ هجشٌی ثط سبهيي هٌبثغ :ثِ ًمغِ آغبظ فطآيٌس سَجِ زاضز. -ضٍـ هجشٌی ثط فطآيٌس زضًٍی :ثِ فؼبليز زضٍى ؾبظهبى سَجِ زاضز [.]4
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زض ؾبظهبىّبي سجبضي ،ثطاي ؾٌجف اثطثركی ،اظ ضٍـ هجشٌی ثط ّسف اؾشفبزُ هیقَز .ثِ
ًظط هیضؾس وِ ايي ضٍـ ،هؼمَلسط اظ ضٍـّبي زيگط اؾز .اظ عطف زيگط ،چَى ًویسَاى ّوِ
سؼبهالر ؾبظهبى ضا سحزًظط زاقز ٍ ّوچٌيي ثِزليل ايٌىِ ثطًٍساز ًظبمّبي اعالػبسی،
هلوَؼسط ٍ ٍالؼیسط اؾز ،هؼوَالً ثِ ايي ضٍـ اوشفب هیقَز .اثطثركی ذطٍجی ًظبمّبي
اعالػبر ثبظاضيبثی ،زاضاي ؾِ ثؼس ظهبى ،قىل ٍ هحشَا هیثبقس .ظهبى ،زض ايٌجب ،ثِهؼٌبي
زؾشطؾی ثِهَلغ ثِ ّوِ اعالػبر ٍ ّوچٌيي ثؿبهس زٍضُ ظهبًی اعالػبر اؾز .هكرهبر
هحشَايی اعالػبر ػجبضسؿز اظ نحز ،هطسجظ ثَزى ،وبهل ٍ جبهغ ثَزى ،ايجبظ ٍ اذشهبض ،زاضاي
حَظُ هكرم ثَزىً ،كبىزٌّسُ ػولىطز ثَزى ،لبثليز سؼطيف ووّی ،لبثليز زؾشيبثی ،ػبضي اظ
سؼهت ثَزى ٍ سٌبؾت زاقشي .هٌظَض اظ قىلٍ ،اضح ثَزى اعالػبر ٍ لبثليز سجعيِ آى هیثبقس.

ؾشبزُّب
(ذطٍجی)

فطآيٌسّب

زازُّب
(ٍضٍزي)

ضٍـ هجشٌی ثط سأهيي هٌبثغ

ضٍـ هجشٌی ثط فطآيٌس زضًٍی

ضٍـ هجشٌی ثط ّسف



قىل .1ضٍيىطزّبي هرشلف ؾٌجف اثطثركی ؾبظهبى (ؾيؿشن)

سحميمبر اًجبم گطفشِ زض اضسجبط ثب هَضَع سحميك ،ثِنَضر ذالنِ ،زض جسٍل 2اضائِ قسُ
اؾز [.]24ٍ13
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جسٍل  .2ديكيٌِ دػٍّف

ثِوبضگيطي ؾيؿشنّبي ذجطُ زض فطآيٌس
ثطًبهِضيعي اؾشطاسػيه

دسراوردها 
سأثيط ايي ؾيؿشن زض افعايف وبضايی ٍ
اهىبى ضلبثز وبالّبي قطوز ٍ
ديفثيٌی ضفشبض ههطفوٌٌسُ
ؾَْلز ٍ زلز زض ثطًبهِضيعي ثب
ثِوبضگيطي ؾيؿشنّبي ذجطُ ٍ ايجبز
يه چبضچَة سهوينگيطي ثطاي سسٍيي
اؾشطاسػي
اًشربة اؾشطاسػي ثِػٌَاى هَضَػی
ًيوِؾبذشبضيبفشِ

عنراىتحقيق 
عطاحی ؾيؿشن اعالػبر ثبظاضيبثی زض
قطوز الجطظ

ايجبز هعيز ضلبثشی دبيساض اظ عطيك
سىٌَلَغي ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی
زض نٌؼز ثبًىساضي
هغبلؼِ سجطثی گطايف اؾشطاسػيه زض
ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی

سأييس ًمف هؤثط ًظبمّبي اعالػبر
ثبظاضيبثی زض زؾشيبثی ثِ هعيز ضلبثشی
دبيساض
سأويس ثط اّويز ايي ًظبمّب زض هطاحل
هرشلف ثطًبهِضيعي اؾشطاسػيه

اضائِ يه ؾيؿشن دكشيجبًی
سهوينگيطي گطٍّی ثطاي اًشربة
اؾشطاسػي

وصوهشگر 
هحوَزضضب الْیفطز
(دبيبىًبهِ وبضقٌبؾی
اضقس)
فطقبز هسًی
(دبيبىًبهِ وبضقٌبؾی
اضقس)
هحوسضضب
قبُهحوسياضاًی
(دبيبىًبهِ وبضقٌبؾی
اضقس)
هبضن وبلگيز ()1998
هبضن ظٍ ()1999


.3روششناسيتحقيق 

هسل هفَْهی هَضزاؾشفبزُ زض ايي دػٍّف ،اثطثركی ًظبمّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ضا اظ ؾِ
ثؼس ظهبى ،هحشَا ٍ قىل ذطٍجی ٍ فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی ضا ثب اؾشفبزُ اظ ػٌبنط
چْبضگبًِ هغبثك قىل  2هَضز آًبليع ووّی لطاض هیزّسّ .سف اظ ايي همبلِ ،سحليل ووّی اثطثركی
ّط يه اظ ايي ؾِ ثؼس ثط چْبض ػٌهط هصوَض ثب اؾشفبزُ اظ سحليل ضًٍسگطاي ذغی ّوطاُ ثب
جعئيبر الظم اؾز .ايي هغبلؼِ ثِنَضر هَضزي زضثبضُ ثبًهّبي وكَض (ثِ غيط اظ ثبًه هطوعي)
نَضر گطفز .ثبًهّب ػجبضر ثَزًس اظ الشهبز ًَيي ،دبضؾيبى ،دبؾبضگبز ،سجبضر ،ؾبهبى ،ؾذِ،
ؾطهبيِ ،سَؾؼِ نبزضار ،ضفبُ ،نبزضار ،نٌؼز ٍ هؼسى ،وبضآفطيي ،وكبٍضظي ،هؿىي ،هلز ،هلی
ٍ دؿز ثبًه.
زض ايي ضاؾشب ،ثب اؾشفبزُ اظ ًشبيج سحميمبر زاذلی ٍ ذبضجی ،دطؾكٌبهِاي قبهل  75دطؾف 6
گعيٌِاي ثب هميبؼ ضسجِثٌسي قفگبًِ (ذيلیون ،ونً ،ؿجشبً ونً ،ؿجشبً ظيبز ،ظيبز ٍ ذيلی ظيبز) ثِ
سطسيت ثب قوبضُّبي  6 ٍ 5 ، 4 ،3 ،2 ،1عطاحی گطزيس [ .]13ٍ 2زض ايي دطؾكٌبهِ سالـ قسُ
اؾز ثطاي ووّیؾبظي هشغيطّب اظ دطؾفّبيی ثب هؼيبضّبي اًساظُگيطي هشغيطّب اؾشفبزُ قَز.
دطؾكٌبهِ ًْبيی ،دؽ اظ دبيلَر ،ثب  55دطؾف ثطاي هشغيطّبي ٍاثؿشِ ٍ  20دطؾف ثطاي
هشغيطّبي هؿشمل ثب سَظيغ فطاٍاًی هغبثك جسٍل  3عطاحی قس [.]6

ارزيابي اثربخشي نظامهاي اطالعات بازاريابي ...

سأثيط
اثؼبز

ػٌبنط
ّسفگصاضي

وبضآهسي
ػٌبنط فطآيٌس
ثطًبهِضيعي
ضاّجطزي
بازاريابي

ظهبى

سحليل
ٍضؼيز

قىل

سسٍيي
اؾشطاسػي

هحشَا

اثطثركی
ًظبم
اعالػبر
ثبظاضيبثی

سرهيم
هٌبثغ
قىل .2هسل هفَْهی هَضز اؾشفبزُ

جسٍل  .3هشغيطّبي ٍاثؿشِ ٍ هؿشمل ثِ سفىيه ػَاهل
سؼساز
دطؾفّب

 ( Yهشغيط ٍاثؿشِ) :وبضآهسي ػٌبنط فطآيٌس
ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی

55

 ( Xهشغيط هؿشمل) :اثطثركی ًظبم
اعالػبر ثبظاضيبثی

20

ػَاهل هشغيط

سؼساز
دطؾف

ّ : Y1سفگصاضي

7

 :Y2سحليل ٍضؼيز

29

 :Y3سسٍيي اّساف ٍ اؾشطاسػيّب

11

 :Y4سرهيم هٌبثغ ،اجطاً ،ظبضر

8

 :X 1ظهبى زؾشطؾی اعالػبر

5

 :X 2هحشَاي اعالػبر

11

 :X3قىل اعالػبر

4

ثب سَجِ ثِايٌىِ اعالػبر هَضزًيبظ دػٍّف زض ؾغح ثطًبهِضيعي ضاّجطزي اؾز ،ثطاي سىويل
دطؾكٌبهِ ثِ ٍاحسّبي ؾيبؾشگصاضي ثبًهّب (ثبظاضيبثی يب فٌبٍضي) ٍ زض نَضر ػسم ٍاحس
ؾيبؾزگصاضي (ثِػلز ؾبذشبض هشفبٍر ثطذی ثبًهّب) ثِ ٍاحس ثطًبهِضيعي يب عطح ٍ ثطًبهِ
هطاجؼِ قس .اظ آًجب وِ ّط ثبًه فمظ يه ٍاحس عطح ٍ ثطًبهِ (يب ثطًبهِضيعي) ٍ ؾيبؾزگصاضي
زاضز ،ثِ ّوِ ايي ٍاحسّب زض ثبًهّبي هصوَض هطاجؼِ ٍ زٍ دطؾكٌبهِ ثِ ّطيه اظ آىّب سحَيل
زازُ قس ( 34دطؾكٌبهِ ثطاي  17ثبًه) .اظ ايي سؼساز 27 ،دطؾكٌبهِ ثطگكز زازُ قس وِ اظ ثيي
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آىّب ،دؽ اظ ثطضؾیّبي وبضقٌبؾی 25 ،ػسز (هطثَط ثِ ثبًهّبي الشهبز ًَيي ،دبضؾيبى،
دبؾبضگبز ،سجبضر ،ؾبهبى ،ؾذِ ،سَؾؼِ نبزضار ،ضفبُ ،نبزضار ،نٌؼز ٍ هؼسى ،وبضآفطيي،
وكبٍضظي ،هؿىي ،هلز ٍ هلی) وبهل ٍ لبثلاؾشفبزُ سكريم زازُ قس ٍ هجٌبي سحليل ووّی
زازُّب لطاض گطفز .گطچِ ًوًَِاي ثب حجن  25هوىي اؾز ثطاي سحليلّبي ووّی ٍ اؾشٌجبعی
وبفی ثًِظط ًطؾس ٍلی ثب سَجِ ثِ هحسٍزيزّبي گطزآٍضي اعالػبر ٍ ثِذهَل ػسم ثبظگكز
ثطذی اظ دطؾكٌبهِّبي اضؾبلی ،ػلیضغن سالـ جْز گطزآٍضي ًوًَِ ثب حجن ثعضگشط اظ  ،30ايي
اهط هحمك ًكس .قبيبى شوط اؾز وِ زض دػٍّفّب ٍ هغبلؼبر ّوجؿشگی ،حسالل ثِ ًوًَِاي ثب
حجن ثطاثطً 30يبظ اؾز ،زضحبلیوِ حجن ًوًَِ دػٍّفّب اظ ًَع ثطضؾی ضٍاثظ ػلز-هؼلَلی،
ٍجَز حسالل ً 15فط زض ّط گطٍُ ثطاي همبيؿِ ضا وبفی هیزاًس [.]8
زض ضًٍس عطاحی دطؾكٌبهِ ،دؽ اظ عطاحی اٍليِ دطؾكٌبهِ ،سؼساز  5دطؾكٌبهِ ثِنَضر
آظهبيكی (دبيلَر) سَظيغ ٍ اعالػبر هطثَعِ گطزآٍضي قس .ثط اؾبؼ ًشبيج حبنل اظ ايي عطح
آظهبيكی ،آلفبء وطًٍجبخ )  (ثطاثط  ./97حبنل قس ،وِ ثيبًگط اػشجبض (دبيبيی) دطؾكٌبهِ زض ؾغح
ًؿجشبً ثباليی ثَز .دؽ اظ گطفشي ثبظذَض اظ ًشبيج عطح آظهبيكی دطؾكٌبهِ ٍ سٌظين هجسز
دطؾكٌبهِ ٍ اجطاي آى ،همساض ايي دبضاهشط (آلفبء وطًٍجبخ) ثطاثط  ./99ثطآٍضز گطزيس.
هاويافرههايوصوهش 


.تحليلداده
4

هكرهبر جوؼيزقٌبؾی دبؾدزٌّسگبى ثِ قطح جسٍل ( )4اؾز:
جسٍل  .4هكرهبر جوؼيزقٌبؾی دبؾدزٌّسگبى
45-50
35-45
ؾي
12
7
سؼساز
ليؿبًؽ
فَقزيذلن
سحهيالر
5
2
سؼساز
ثبًىساضي سجبضي
ثبًىساضي ذطز
ًَع ثبًه*
5
15
سؼساز
٭ثطذی ثبًهّب زاضاي ثيف اظ يه ًَع وبضثطي هیثبقٌس.

50-55
4
فَقليؿبًؽ
14
ثبًىساضي سأهيي ؾطهبيِ
7

ثبالسط اظ 55
2
زوشطي
3
ثبًىساضي اذشهبنی
2

ًشبيج سحليل هشغيطّبي ٍاثؿشِ ضٍي هشغيطّبي هؿشمل زض جسٍل  5اضائِ قسُاًس .ثِزليل ايٌىِ
هشغيطّبي هؿشمل (ظهبى ،هحشَا ٍ قىل) زاضاي ضاثغِ ّنذغی قسيس ّؿشٌسً ،ویسَاى ضاثغِ يه
هشغيط ٍاثؿشِ ضا ّوعهبى ثب ايي ؾِ هشغيط هؿشمل ثطضؾی ًوَز ٍ ثٌبثطايي ضطٍضي اؾز وِ ضاثغِ
هشغيطّبي ٍاثؿشِ ٍ هؿشمل ثِنَضر جساگبًِ ثطضؾی قًَس .يؼٌی  12سحليل ضًٍسگطا ( 3هَضز
ثطاي ّط يه اظ  4ػٌهط هشغيط ٍاثؿشِ) ًيبظ ثِ ثطضؾی زاضًس .جْز سْيِ يه زيسگبُ ولی زض

ارزيابي اثربخشي نظامهاي اطالعات بازاريابي ...

اضسجبط ثب سأثيط اثطثركی ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ثط وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي
ثبظاضيبثی ،اظ هيبًگيي ػٌبنط ّسفگصاضي ،سحليل ٍضؼيز ،سسٍيي اؾشطاسػي ٍ سرهيم هٌبثغ ثِ
ػٌَاى قبذم ولی ثطاي ؾٌجف وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی ٍ اظ هيبًگيي
اثؼبز ظهبى ،هحشَا ٍ قىل اعالػبر ثِػٌَاى قبذم ولی ثطاي ؾٌجف اثطثركی ذطٍجی
ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی اؾشفبزُ قس .زض ًشيجِ جسٍل ( )5قبهل  13ضاثغِ ضگطؾيَى ذغی
سههشغيطُ اؾز وِ ثب اؾشفبزُ اظ ًطمافعاض  SPSSدطزاذز قسُاًس .ثب سَجِ ثِ جسٍل ( )5هكبّسُ
هیقَز وِ:
جسٍل ً .5شبيج سحليل ضًٍسگطاي ذغی يههشغيطُ
هشغيط
ٍاثؿشِ
Y

هشغيط هؿشمل

همساض

آهبضُ t

ؾيؿشن اعالػبر
ثبظاضيبثی
ضطيت
آهبضُ t

جولِ ثبثز

ظهبى

R²
)(%

قىل

هحشَي2

ضطيت

آهبضُ t

ضطيت

آهبضُ t

ضطيت

آهبضُ t

آهبضُ
F

ّسفگصاضي
سحليل ٍضؼيز
سسٍيي اؾشطاسػي
سرهيم هٌبثغ

1/95

3/57

0/75

9/59

-

-

-

-

-

-

95

33

3/13

7/53

-

-

0/37

2/50

-

-

-

-

25

5/3

2/75

9/97

-

-

-

-

0/52

2/57

-

-

25

7/5

3/32

5/52

-

-

-

-

-

-

0/32

2/97

22

7/7

1/57

5/55

-

-

0/72

9/35

-

-

-

-

99

27 /7

1/25

3/23

-

-

-

-

0/52

7/77

-

-

77

55/5

2/05

9/75

-

-

-

-

-

-

0/97

9/20

95

25

1/59

2/35

-

-

0/72

3/55

-

-

-

-

35

11/7

0/5

1/13

-

-

-

-

0/70

5/51

-

-

55

22

1/93

2/53

-

-

-

-

-

-

0/72

3/55

50

19/5

1/13

2/75

-

-

0/52

9/75

-

-

-

-

70

35/9

0/52

1/97

-

-

-

-

0/55

7/27

-

-

73

35/2

1/57

3/57

-

-

-

-

-

-

0/75

9/55

97

25/5

 هشغيط هحشَاي اعالػبر ثيكشطيي سأثيط ضا ثط وليِ ػٌبنط فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي زاضز،ثِگًَِاي وِ ايي هشغيط زض سوبم ضٍاثظ زاضاي ثعضگشطيي ضطيت ٍ وَچىشطيي همساض جولِ
ثبثز اؾز .يؼٌی هشغيط هحشَاي اعالػبر زاضاي ثيكشطيي هيعاى سَضيحزٌّسگی سغييطار
وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي اؾز .ثٌبثطايي ،سلريم ٍ دباليف ًظبمهٌس هحشَاي
اعالػبر ثب ّسف حصف ٍ انالح آى هیسَاًس فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضا زؾشرَـ سغييطاسی
ثٌوبيسّ .وچٌيي اؾشفبزُ اظ هحشَاي اعالػبر هشفبٍر هوىي اؾز ثِ سسٍيي ٍ اجطاي
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ثطًبهِّبي ضاّجطزي هرشلفی هٌجط قَز.
 ووشطيي هيعاى اثطثركی ذطٍجی ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ثط وليِ ػٌبنط وبضآهسيفطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي (ثِ غيط اظ يه هَضز) هطثَط ثِ قىل اعالػبر اؾز ثِگًَِاي
وِ ضطيت سؼييي هسل ووشطيي همساض ضا زاضاؾز ٍ وَچىشطيي ضطيت ٍ ثعضگشطيي جولِ ثبثز
هطثَط ثِ ايي هشغيط اؾز .يؼٌی قىل ذطٍجی ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی ووشطيي سأثيط
ضا ثط فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي زاضز .ثِػجبضر زيگط اعالػبر هیسَاًس ثِنَضرّبي
گًَبگَى (نَسی ،سهَيطيً ،وَزاض ،قىل ،هشي ٍ )...سْيِ قسُ ٍ زض اذشيبض هسيطاى لطاض گيطز
ٍ ايي اهط سأثيط چٌساًی ثط ثطًبهِضيعي ضاّجطزي اؾشطاسػيه ًرَاّس گصاقز.
 اظ ثيي ػٌبنط فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ،سحليل ٍضؼيز ٍ سرهيم هٌبثغ ًؿجز ثِذطٍجی ؾيؿشنّبي اعالػبسی حؿبؼسط ثَزُ ٍ سأثيط ثيكشطي اظ آى هیدصيطًس ،چطا وِ ايي
زٍ ػٌهط زاضاي ضطايت سؼييي ٍ ّوچٌيي ضطايت هشغيط ثعضگشطي ّؿشٌس .لصا ؾيؿشنّبي
اعالػبر ثبظاضيبثی ثطاي اضظيبثی ٍ سحليل ثطًبهِّبي ثبظاضيبثی ثِنَضر هطست ٍ زٍضُاي
حبئع اّويز ثَزُ ٍلی هشغيطّبي ّسفگصاضي ٍ سسٍيي ضاّجطز اظ اثطثركی ذطٍجی
ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی سأثيط ووشطي هیدصيطًس .قبيس يىی اظ زاليل آى اؾشفبزُ ووشط
هسيطاى اظ اعالػبر ثبقس .ثًِظط هیضؾس وِ هسيطاى ثيكشط ثط اؾبؼ اعالػبر قفبّی ٍ
ّوچٌيي لسضر قرهی السام ثِ سٌظين اّساف هیًوبيٌس ٍ ووشط اظ اعالػبر ضؾوی اؾشفبزُ
هیوٌٌس .ثٌبثطايي ثط ذالف سهَض هؼوَل ،ثًِظط هیضؾس وِ ثبًه زازُّبي ضاّجطزي ؾبظهبى
ثيكشط زض حبفظِ هسيطاى اؾز سب زض حبفظِ وبهذيَسطّبي ؾبظهبى.
 ًشبيج سحليل ضًٍسگطاي زٍ هشغيط ولی دػٍّف ًكبىزٌّسُ يه ضاثغِ ًؿجشبً لَي ثييآىّبؾز ،ثِعَضيوِ  0/59زضنس اظ وبضآهسي فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی سَؾظ
اثطثركی ذطٍجی ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی سجييي هیقَز .ايي هؿألِ ثيبًگط آى اؾز
وِ دبيِ ٍ ظيطثٌبي ثطًبهِضيعي وبضآهس ثطذَضزاضي اظ ؾيؿشنّبي اعالػبر اثطثرف ٍ زض
ًشيجِ اعالػبر ؾَزهٌس اؾز .ثِهٌظَض ايجبز يه سَاى ثبلمَُ جْز ثطًبهِضيعي زض ؾبظهبى،
ثبيس ثِ هٌبثغ ٍ ضٍـّبي سْيِ اعالػبر ثطاي ثطًبهِضيعي سَجِ زاقز.
.5نريجهگيريوويشنهادها 
ًشبيج ايي سحميك ًكبى هیزّس وِ هحشَاي ذطٍجی ؾيؿشن اعالػبر ثبظاضيبثیً ،مف هْوی
زض وبضآهسي ػٌبنط فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ثبظاضيبثی زاضز .ايٌىِ اعالػبر چگًَِ سلريم ٍ
انالح گطزز ٍ قبهل چِ هحشَيبسی ثبقس ،هَضَػی هْن زض فطآيٌس ثطًبهِضيعي ضاّجطزي اؾز.
ًشبيج ايي سحميك ّوچٌيي ًكبى هیزّس وِ زض ثطًبهِضيعي ضاّجطزي ،وبضآهسي سحليل ٍضؼيز ٍ
سرهيم هٌبثغ ٍاثؿشِ ثِ اثطثركی ؾيؿشن اعالػبر ثبظاضيبثی اؾز ،زضحبلیوِ ّسفگصاضي ٍ
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سسٍيي اؾشطاسػي ذيط.
سحميمبر زيگطي وِ زض ايي ظهيٌِ اًجبمقسُ هؤيس سأثيط ؾيؿشنّبي اعالػبسی زض
افعايف وبضايی قطوز ،زؾشيبثی ثِ هعيز ضلبثشی دبيساض ،اّويز آى زض هطاحل هرشلف
ثطًبهِضيعي اؾشطاسػيه ٍ ّوچٌيي ايجبز يه چبضچَة سهوينگيطي ثطاي سسٍيي اؾشطاسػي هی-
ثبقس [.]24ٍ13
ديكٌْبز هیقَز وِ ثطًبهِ ثبظاضيبثی ثبًهّب ثِنَضر زٍضُاي ثِ ووه ؾيؿشن اعالػبر
ثبظاضيبثی هَضز ثطضؾی ٍ سجسيسًظط لطاض گيطز .اؾشفبزُ اظ اعالػبر سحليلی ٍ ػلوی ثِجبي ثيٌف ٍ
ثهيطر قَْزي هسيطاى زض سؼييي اؾشطاسػيّبي ثبظاضيبثی ًيع هَضز هالحظِ لطاض گيطز.
ثِ دػٍّكگطاًی وِ لهس سحميك زض ظهيٌِ هطسجظ ثب ايي سحميك ضا زاضًس سَنيِ هیقَز
ثِثطضؾی ػَاهل وليسي هَفميز زض ديبزُؾبظي ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی زضثبًهّبً ،مف
ؾيؿشنّبي اعالػبر ثبظاضيبثی زض اجطاي ّط يه اظ اؾشطاسػيّب ٍ ثطضؾی همبيؿِاي ؾيؿشنّبي
اعالػبر ثبظاضيبثی زض ثيي ثبًهّب ثذطزاظًس.
ػسمآگبّی ثطذی هؿئَليي دبؾدزٌّسُ اظ ضٍيىطزّبي ػلوی زض ثطًبهِضيعي ؾيؿشنّبي
اعالػبسی ،هحطهبًِ ثَزى اعالػبر ثطًبهِضيعي ثبظاضيبثی ثبًهّب ٍ ػسم اضائِ اعالػبر ثِ هحمك
ٍ ّوچٌيي ووجَز هغبلؼبر هكبثِ زض ايي ظهيٌِ زض ايطاى ٍ زض ؾغح ثييالولل اظ هحسٍزيزّبي
ايي سحميك ثَزُ اؾز.
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