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 بررسی آمیخته بازاریابی بر روی افسایش فروش کتاب های جهانگردی

کاضقٌاؼ اضقس هسیطیت تاظضگاًی قوؽ جَازی:  

لَز:کاضقٌاؼ اضقس هسیطیت تاظضگاًی       ؾتاضُ تا  

 زکتط تْطٍظ اؾکٌسضپَض: اؾتازیاض گطٍُ هسیطیت زاًكگاُ پیام ًَض

 

 چکیذه

آهیرتِ تاظاضیاتی زض افعایف فطٍـ کتاب  هْن  ٍ هَحطپػٍّف حاضط کَقكی اؾت زض جْت تطضؾی ػَاهل 

زض ایي پػٍّف ؾؼی  قسُ اؾت تا هْن تطیي ػَاهل تاظاضیاتی کِ زض افعایف فطٍـ کتاب  ّای جْاًگطزی،

تاحیط گصاض اؾت ٍ هَجة هی قَز کِ تاظاضیاتاى زض ایي ترف السام تِ پػٍّف ّا ٍ ّعیٌِ ّای ظیازی ًوایٌس 

لطاض زازُ ٍ تفؿیط ًوایین. ایي پػٍّف تا تَجِ تِ فطضیِ ّای زضًظط گطفتِ قسُ  ضا هَضز تحج ٍ تطضؾی

کِ تِ ٍجَز اضتثاط تیي ّطیک اظ  گطفتِ اؾت قکل تطهثٌای پاضاهتطّایی ًظیط هحهَل، لیوت، تَظیغ، تطفیغ

وایكی، پػٍّف  تط اؾاؼ ضٍـ  تَنیفی  اظ قاذِ ی پی ایي ایي پاضاهتطّا زض افعایف  فطٍـ  هی پطزاظز .

آٍضی اعالػات زض ضاؾتای فطضیِ ّا  زض چاضچَب  پػٍّف  پؽ اظ  تؼییي  فطضیِ ّای  هَضز ًظط ٍجوغ

جاهؼِ آهاضی تطای پػٍّف حاضط کتاتفطٍقاى ٍزاًكجَیاى ضقتِ هسیطیت  ًظطی اًجام  گطفتِ اؾت.

هِ ّا زض تیي تسٍیي قس کِ ایي پطؾكٌا زض ترف  پیوایكی پػٍّف  پطؾف ًاهِ ّایی جْاًگطزی اؾت ٍ

-زازُ ّا تط اؾاؼ آظهَى کَلوَگَضٍف تلریم، ٍ جوغ آٍضی تَظیغ قس کِ پؽ ًفط اظ گطٍُ ّسف051

ًْایت عی  زض لطاضگطفتٌس، کِ اؾویطًَف، فطیسهي ٍ آظهَى هیاًگیي یک جاهؼِ هَضز تطضؾی ٍ اضظیاتی

تِ تطتیة هْوتطیي  فطضیِ ایي پػٍّف هَضز تاییس لطاض گطفت ٍ هكرم قس  5الساهات نَضت گطفتِ 

 تاظاضیاتی زض افعایف فطٍـ کتاب : ػَاهل آهیرتِ

 تَظیغ -0

 لیوت  -2

 تطفیغ  -3

 هحهَل -4

هثٌای ًتایج پػٍّف تطای  پیكٌْازاتی تط هی تاقس ٍ زض اًتْا  تا  تَجِ تِ پصیطفتِ ٍ ضز قسى فطضیِ ّا، 

 تاظاضیاتاى  ٍ ّوچٌیي پیكٌْازّایی نطف هحممیي آیٌسُ هغطح قسُ اؾت.

 ، تطفیغکلیسی پػٍّف : آهیرتِ تاظاضیاتی، هحهَل، لیوت، تَظیغٍاغگاى 
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 مقذمه

توام کكَضّازض ضاؾتای تَؾؼِ التهازی ّؿتٌس ٍاظآًجا کِ نٌؼت تَضیؿن تِ ػٌَاى ػاهل هْوی زضضقس    

قٌاذتِ قسُ اؾت تٌاتطایي تِ قست هَضز تَجِ کكَضّای  تَؾؼِ  یافتِ  ٍ زض حال تَؾؼِ  ٍتَؾؼِ التهازی

کكَض اٍل زضجصاتیت ّای گطزقگطی اؾت ٍاػتماز تط آى تاحاال اظلاتلیت ّای 01لطاض گطفتِ اؾت ٍ ایطاى جع

سی اظزاًف گطزقگطی زضکكَضهاى اؾتفازُ تالمَُ ای ًكسّاؾت کِ یکی اظ انلی تطیي زالیل  ػسم تْطُ هٌ

آهَذتگاى ٍ ٍفؼاالى زض ایي ترف هی تاقس.یکی اظقاذم ّایانلی قاذِ هٌاتغ اًؿاى آهَظـ اؾت کِ 

آهَظـ اظ ضاّْای هرتلفی هاًٌس تسضیؽ ، ًطم افعاض ٍهطؾَم تطیي ضاُ  تاتَجِ تِ جغطافیای پطاکٌسُ کكَضهاى 

نٌؼت ًیاظ تیكتطی تِ هطاجؼِ   ٍػسم زؾتطؾی ّوگاًی تِ ایٌتطًت ًمف  تؿعای کتاب  هی تاقس ٍ ایي

تاقٌسآگاّی تیكتطی کؿة  -هساٍم کتة جْاًگطزی زاضز تاافطازی کِ ػاللِ هٌس تِ ایي نٌؼت هی

ًوایٌس.تٌاتطایي پػٍّكگطتاتَجِ تِ ؾَاتك کاضی ٍّوچٌیي ضقتِ تحهیلی ػاللِ هٌس اؾت کِ تطضؾی قَز کِ 

ّای جْاًگطزی هَحط اؾت. اظ یک ؾَ  فطٍـ کتابتکاضگیطی آهیرتِ تاظاضیاتی چِ هیعاى زض افعایف ؾْن 

اّویت ضٍظ افعٍى نٌؼت گطزقگطی کِ   تاػج ضقسٍ  ضًٍك التهازی کكَض هی قَز  ٍ اظ ؾَی 

هكکالت ػسیسُ ای ضٍتطٍ تَزُ اؾت عی ػوطذَز ّوَاضُ تا  زیگط،تاظاضیاتی زضفطٍـ کتاب  زضایطاى زض

ػی ،فطٌّگی،  التهازی ٍپیكطفت ّای  فٌی هَاجِ تَزُ  ٍتافطاظًٍكیة گًَاگَى تطذاؾتِ اظ تحَالت اجتوا

هَضز  ٍضؼیت  تَظیغ ٍ اؾت ظیطا زضاؾت کِ ًكاى زٌّسُ ػسم  تطًاهِ ضیعی نحیح ٍ انَلی زضاهطتاظاض یاتی 

تاظاضیاتی هسضى  کتاب تاکٌَى  ّیچ پػٍّف ػلوی نَضت ًگطفتِ اؾت تٌاتطایي پػٍّكگطضا تطآى زاقت تا 

رم قَزکِ تا چِ هیعاى ضػایت ٍ اؾتفازُ  اظآهیرتِ تاظاضیاتی تطافعایف احطتركی اًجام ایي پػٍّف هك

قٌاؾایی  ػَاهل  ّسف اظ ایي تحمیك اٍال؛  ٍؾَزآٍضی فطٍـ کتاب )جْاًگطزی( تاحیط گصاض تَزُ اؾت.

آهیرتِ  تاظاضیاتی  زض افعایف  فطٍـ  کتاب ّای جْاًگطزی ٍ حاًیا تؼییي ٍظى )اّویت ًؿثی( ػَاهل 

فطضیِ تا زض ًظط گطفتي هیرتِ تاظاضیاتی زض افعایف فطٍـ کتاب ّای جْاًگطزی هی تاقس. تِ ایي تطتیة آ

.تِ هٌظَض "تیي  آهیرتِ تاظاضیاتی ٍ افعایف  ؾْن فطٍـ  ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز"انلی پػٍّف 

اض ػٌهط پػٍّف ٍ ّوچٌیي تِ تَجِ تِ ایٌکِ آهیرتِ تاظاضیاتی قاهل چْ تطضؾی فطضیِ انلی

 هی تاقس ؾَاالت تحمیك تِ قطح شیل هغطح قسًس:هحهَل،لیوت،اضتما،تَظیغ 

ّطیک اظ ػٌانط آهیرتِ تاظاضیاتی قاهل هحهَل،لیوت،تَظیغ،اضتما تا چِ اًساظُ زض افعایف  .0

 فطٍـ کتاب هَحط اؾت؟

 آیا تیي  هیعاى تاحیط ایي چْاض ػٌهط زض افعایف  ؾْن تاظاض تفاٍت ٍجَز زاضز؟ .2

ظ ػٌانط آهیرتِ کاضقٌاؾاى زض ذهَل تْطُ گیطی اظآهیرتِ تاظاضیاتی ٍ ّطیک اًگطـ  .3

  زض افعایف فطٍـ کتاب چگًَِ اؾت؟تاظاضیاتی 
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تاظاضیاتی ػثاضت اؾت اظ فطایٌس توطکع هٌاتغ ٍ "آلای ٍاضى کیٌگاى اؾتاز  تاظاضیاتی زاًكگاُ پیؽ هی گَیس

تاظاضیاتی  آهطیکا  تؼطیف ؾازُ ٍ کاهلی    یغی .  اًجويًیاظ ّای  هح  اّساف ؾاظهاى  تطضؾی  فطنت ّا ٍ 

کِ  جطیاى  کاال ّا یا   هی قَز   اظ فؼالیت ّای  تاظضگاًی گفتِ  اضائِ کطزُ اؾت:  تاظاضیاتی تِ  هجوَػِ ای 

کِ  ؾاتمِ  پیسایف  ذسهات ضا اظ تَلیس تا ههطف کٌٌسُ ًْایی ّسایت هی کٌس. تاظاضیاتی ػلن    جَاًی اؾت 

جایگعیي  ٍاغُ  یک  (0990) 1(. زض هَضز آهیرتِ تاظاض یاتی ضاتیٌع0379تن هیالزی اؾت )هْطاًی،ظ لطى تیؿا

) ّط زٍ اقاضُ  ظطفیتْا ٍقطکت ضلثا، ،ضا هؼطفی کطز کِ قاهل هكتطیاى cs 4تاظاضیاتی تِ ًام  آهیرتِ   تطای

جع زض هَضز هثاحج  0967 کاهل تطی ضاایي لیؿت عثمِ تٌسی  تِ تَاًایی اضضای ًیاظّای هكتطی زاضًس(.

ّطچٌس تِ تْتطیي قیَُ  هحیغی کالى پَقف هی زّس ٍػَاهل زضًٍی ٍ تیطًٍی ضا تِ ّن هطتثظ هی کٌس،

هی کٌسکِ قاهل هكتطیاى  ضاهغطح cs3هسل0982اٍّوا ،ا اًجام ًوی زّس.زضیک قوای هكاتِایي کاض ض

کٌس.آهیرتِ تاظاضیاتی یکی اظ تیي ایي ؾِ ػاهل تاکیس هی طاتػیک،ضلثا ٍ قطکت اؾت ٍ  تط تؼاهل ٍاضتثاط اؾت

ػَاهل هَحط تط فطایٌس ذطیس  هْوتطیي ػَاهل هَحط تط ضفتاض ذطیساض ًٍیع تهوین ذطیس هكتطیاى هی تاقس.

هَلؼیتی ،آهیرتِ  ػَاهل اجتواػی ،ػَاهل ؾاذتاضی جوؼیت ،ػَاهل ػَاهل ضٍاًكٌاذتی، ػثاضتٌس اظ :

ّطگًَِ  تهوین گیطی زض  ایي هَاضز  ًیاظ  تِ زاقتي آگاّی کاهل اظ ذَاؾتِ  (.0378اظاضیاتی )ضًجثطیاى،ت

تاظاض ٍ ؾیاؾت ّای اتراشی ضلثا زاضز ٍ هی تَاى گفت تا تَؾؼِ زازى ٍ  ّای ههطف کٌٌسُ ٍ ذظ هكی

ٍ احطتركی ذطیساض،  تَلیسکٌٌسگاى ٍ  ذطزُ فطٍقاى  هی تَاًٌس کاضایی  پصیطفتي ًَآٍضی زض ػولیات تاظاضیاتی

، ّوکاضاىٍ  2هؼطفی هحهَالت جسیس زاقتِ تاقٌس )قًَکاضهَجَز ٍ تیكتطی زضهسیطیت کطزى هحهَالت

هیاى عطاحی  افعایف هی زّس زضقگطفی ضا  اؾتطاتػی اضتثاعات کِ ًَآٍضی ٍ قطکت ّا تطای تستیط(. 2102

هی  اکٌَى تؼضی قطکت ّا تیكتط ضٍی تثلیغات تؿتِ تٌسی ؾطهایِ گصاضی  جؿتجَ هی کٌٌس، تؿتِ تٌسی

توام ػٌانط گیل ٍ ّوکاضاًف زض پػٍّكی تا ایي ًتیجِ ضؾیسُ اًس کِ  . (2102ٍ ّوکاضاى،  3)ضتَالض کٌٌس

 آهیرتِ  تاظاضیاتی تایس  تطای حوایت اظ  اؾتطاتػی کلی ّواٌّگ قًَس ٍ ایي اهط قاهل لیوت ًیع هی قَز 

کٌین ٌّگاهی می  ٍتحلیلزنی تجسیه  ها تْیٌِ ؾاظی    آهیرتِ  تاظاضیاتی زض هَضز لیوت گصاضی  ٍ چاًِ ٍ

هَضز   کِ لثَل کٌٌسگاى  تا لیوت ّای تؼییي قسُ ذطیس هی کٌٌس اها چاًِ ظًاى ّویكِ تطای هصاکطُ زض

زض ذهَل آهیرتِ تاظاض یاتی تحمیماتی زض کكَضهاى (. 2101، 4تاًاؾَلیؽ کٌٌس)گیل ٍ ترفیف تالـ هی

تطضؾی ًمف  "فطیثطظ ضحین ًیا ٍ ّوکاضاًف تحمیمی تا ػٌَاىاًجام قسُ اؾت کِ تِ آى اقاضُ هی قَز. 

تؼسیل گطایاًِ تَهی قٌاؾی ذطیساضاى کتاب زض ضاتغِ هیاى ػٌانط آهیرتِ تاظاض یاتی کتاتْای زاؾتاًی تا 

ظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهازفی اظ ًَع هٌغمِ ای تا ضٍیکطز پیوایكی اًجام زازُ اًس کِ تا اؾتفازُ ا "ذطیس کتاب

ّسف اظ ایي تحمیك تطضؾی احط ػٌانط آهیرتِ تاظاضیاتی تط ذطیس کتاتْای زاؾتاًی تَزُ اؾت. ًتایج تِ زؾت 
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تاًی زاضز ٍ آهسُ اظ ایي تحمیك حاکی اظ آى اؾت کِ ػٌهط افطاز تیكتطیي تاحیط ضا زض ذطیس کتاتْای زاؾ

اظ ؾَی زیگط تَهی قٌاؾی هكتطی تَاًؿتِ اؾت تطذی اظ احطات آهیرتِ آذطیي ضتثِ هطتَط تِ تطٍیج اؾت. 

تط ذطیس کتاتْای زاؾتاًی)تِ ٍیػُ زض ضاتغِ هیاى ػٌانطی ّوچَى هحهَل، تَظیغ، تطفیغ ٍ فطٍقٌسُ کتاب 

ضٍیکطزی "ل آشض عی تحمیمی کِ تا ػٌَاى ضا تا ذطیس کتاب( تؼسیل ًوایس. ههثاح الْسی تالطی کٌی ٍ ػاز

اًجام زازُ اًس تا زض ًظط گطفتي زٍ تؼس چطذِ ػوط هحهَل ٍ تلَؽ  "جسیس تِ آهیرتِ تاظاضیاتی ایٌتطًتی

هَلفِ جوغ آٍضی  6هكتطی تِ عطاحی هسل هفَْهی آهیرتِ تاظاضیاتی ایٌتطًتی پطزاذتٌس. زض ایي هسل 

ظیغ ٍ ػالهت تجاضی قطکت تِ ػٌَاى آهیرتِ تاظاضیاتی ایٌتطًتی اعالػات، هحهَل، لیوت، اضتثاعات، تَ

قٌاؾایی گطزیس. ایي هَلفِ ّا زض احط تماعغ زٍ تؼس چطذِ هحهَل ٍ تلَؽ هكتطی تطکیة ّای هتفاٍتی اظ 

چطذِ حالت هرتلف تطای یک کاال زض هطاحل هرتلف 02تطکیة تطای 01آهیرتِ ضا اضائِ کطز. تا آظهَى هسل، 

ٍیػگی ّای هتوایع هكتطی تِ تاییس ضؾیس. ایي تطکیة ّا ّواى اتعاض ضلاتتی جسیس اؾت کِ  ػوط هحهَل ٍ

تا تغییط زض یکی اظ زٍ ػاهل تغییط زض چطذِ ػوط هحهَل  یا ؾغح تلَؽ هكتطی تاظ تؼطیف ذَاّس قس. زض 

تؼاز هَفمیت اٍلَیت تٌسی قاذم ّا ٍ ا "تحمیك زیگطی ًیع، اؾواػیل قاُ عْواؾثی ٍ ّوکاضاًف تا ػٌَاى

تهوین ّای ضاّثطزی ٍ آهیرتِ تاظاضیاتی ضا تِ ػٌَاى ػَاهل هحیظ  "زض تاظاضیاتی کتاب ّای زاًكگاّی

زاذلی ٍ تکٌَلَغی ٍ ظهاى ضا تِ ػٌَاى ػَاهل هحیظ تیطًٍی تاحیط گصاض کؿة ٍ کاض زض ًظط گطفتِ اًس. جاهؼِ 

ط هی تاقس کِ تطای اًتراب ًوًَِ اظ ضٍـ ًوًَِ ًف 221آهاضی زض ایي تحمیك ًاقطاى تْطاًی ٍ ًوًَِ آهاضی 

گیطی تهازفی ؾازُ ٍ تطای تاییس ضٍایی پطؾكٌاهِ تِ عَض نَضی ٍ پایایی آى اظ ضطیة آلفای کطًٍثاخ 

قسُ اؾتفازُ قسُ اؾت. تطای تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ًیع اظ ضطیة ّوثؿتگی اؾپیطهي ٍ فطیسهي اؾتفازُ 

، 620/5، ظهاى876/5، هحهَل148/6ػٌانط تِ تطتیة: هَلؼیت یاتی اؾت.ًتایج حانل اظ ضتثِ تٌسی 

هی  237/3ٍ ترف تٌسی  054/4، ّسف گصاضی694/4، لیوت899/4، تطفیغ060/5، فٌاٍضی318/5هکاى

   تاقس. 

 روش پژوهص

تاقس. ظیطا تا اؾتفازُ اظ ظهیٌِ ٍ تؿتط قٌاذتی ٍ هؼلَهاتی کِ اظ پػٍّف حاضط اظ ًظط ّسف، کاضتطزی هی

ّای هؤحط آهیرتِ تاظاضیاتی ضٍی افعایف فطٍـ طیك پػٍّف تٌیازی فطاّن قسُ تِ آظهَى تطذی اظ قاذمع

ایي پػٍّف تَنیفی ٍ اظ قاذِ پیوایكی اؾت. زض ایي پػٍّف ًظطؾٌجی  پػٍّفپطزاظز. ضٍـ کتاب هی

حیطگصاض آهیرتِ نَضت گطفتِ کِ هثتٌی تط ًظط کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى تَزُ کِ زض ضاتغِ تا ػَاهل تأ

اعالػات تَنیفی هؼوَالً اظ عطیك تاقس. ّای جْاًگطزی حایع اّویت هیتاظاضیاتی ضٍی افعایف فطٍـ کتاب

قًَس ٍ لاتل زؾتکاضی ًیؿتٌس ٍ اظ ایي ًظط )هیعاى زذالت آٍضی هیپطؾكٌاهِ، ههاحثِ یا هكاّسُ جوغ

آٍضی  تاقس. زض ایي تحمیك تطای جوغهیهحمك زض تحمیك( اظ ًَع تحمیمات هٌفؼل )هغالؼِ آًچِ ّؿت( 

ّای ایٌتطًتی  ای قاهل تطضؾی هجالت هسیطیتی ذاضجی، ؾایت ّای حاًَیِ اظ ضٍـ هغالؼِ کتاتراًِ زازُ

ّا ٍ ًْازّای زٍلتی ٍ ذهَنی ٍ  ّای ذاضجی، اؾٌاز ٍ گعاضقات ؾاظهاى ًاهِ  ّای پایاى ػلوی هسیطیتی، پایگاُ
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آٍضی اعالػات اٍلیِ ًیع اظ ضٍـ  هَضزًظط اؾتفازُ قسُ اؾت. تطای جوغ ّای ًیع گعاضقات ٍ اؾٌاز قطکت

ّای ظیط تطای گطزآٍضی اعالػــات  ههاحثِ ٍ پطؾكٌاهِ اؾتفازُ قسُ اؾت. . زض اًجام ایي تحمیك اظ ضٍـ

ًوًَِ آهاضی زض ایي پػٍّف تطاتط  ضٍـ ههاحثِ پطؾكٌاهِ . -ای ضٍـ هغالؼات کتاتراًِ اؾتفازُ قسُ اؾت:

تاقس، تٌاتطایي ًفط اظ کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى کِ نالحیت پاؾرگَیی تِ ؾؤاالت ضا زاضًس هی 051 تا

الظم تِ شکط اؾت کِ تطای اًتراب ّای تَلیس، ازاضی، فطٍـ ٍ تاظاضیاتی تَظیغ گطزیس. ّا زض لؿوتپطؾكٌاهِ

ؾازُ اؾتفازُ قسُ اؾت. تٌاتطایي  -ّا زض جاهؼِ آهاضی زض ًظط گطفتِ قسُ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهازفیًوًَِ

 ّا تِ نَضت کاهالً تهازفی هیاى کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى تَظیغ گطزیس.پطؾكٌاهِ

 

 متغیرهای مستقل 

هتغیط هؿتمل یک ٍیػگی اظ لحاػ فیعیکی یا اجتواػی اؾت کِ تؼس اظ اًتراب یا زؾتکاضی قسى تَؾظ 

غیط زیگط )هتغیط ٍاتؿتِ( هكاّسُ قَز )ؾطهس ٍ ّوکاضاى، پصیطز تا تأحیطـ تط ضٍی هتهحمك همازیطی ضا هی

0383 .) 

 گصاضًس. تٌاتطایي هٌظَض هتغیطّایی اؾت کِ تط زیگط هتغیطّا تأحیط هی

 ًَع هتغیط تِ قطح ظیط اؾت:  4هتغیطّای هؿتمل ایي پػٍّف قاهل 

)جٌؿیت، ؾي، هیعاى  ّای فطزی پاؾرگَیاىٍیػگی -5تطفیغ یا اضتما  -4تَظیغ  -3لیوت  -2هحهَل  -0

 اًس. ای ؾٌجف قسُتحهیالت، قغل( هتغیطّای هؿتمل ایي پػٍّف زض همیاؼ فانلِ

 متغیر وابسته  

هٌظَض اظ هتغیط ٍاتؿتِ هتغیط یا هتغیطّایی اؾت کِ زض جطیاى یک پػٍّف، هتأحط اظ هتغیط یا هتغیطّای 

هتغیطّایی ّؿتٌس کِ تغییطات ٍ ًَؾاًات آًْا (. تِ ػثاضت زیگط هتغیط یا 0380زیگط ّؿتٌس )ؾاضٍذاًی، 

گیطز. زض ایي پػٍّف، ؾْن افعایف فطٍـ کتاب )جْاًگطزی( تحت تأحیط هتغیط یا هتغیطّای هؿتمل لطاض هی

 ای هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ اؾت. قَز کِ زض همیاؼ فانلِتِ ػٌَاى هتغیط ٍاتؿتِ قٌاذتِ هی

 

 طیك فطهَل ظیط تِ زؾت آهسُ اؾت:ّوچٌیي حجن ًوًَِ ًیع اط ع 

   
      

 
   

 

   
          

    
       

=  حجن ًوًَِ n  

هی تاقس .  69/1 تطاتط کِ زض ایي پػٍّف اؾت ػسز ًطهال   = Z/2 

x اؾتفازُ قس کِ همساض  21= اًحطاف هؼیاض، تطای تؼییي اًحطاف هؼیاض زض ایي پػٍّف اظ ًوًَِ اٍلیِ تا حجن

 حازث گطزیس . 88/1تؿیاض ًاچیع اًحطاف 
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تطای  زازُ ّا زض ایي پػٍّفتطای تحلیل  فطو قسُ اؾت . 04/1= زلت هَضز ًظط زض ایي پػٍّف  

، جٌؽ، ؾي ًظط آظهًَی اظقٌاذتی اظ آهاض تَنیفی کِ تِ هٌظَض زؾتِ تٌسی گطٍُ ّای  جوؼیتهتغیطّای 

هتغیطّا ٍ تثیي تیي آهاض تحلیلی ٍ اؾتٌثاعی کِ تِ تطضؾی ضٍاتظ زض تحهیالت اؾتفازُ قسُ ٍ ّوچٌیي 

، فطیسهي، آظهَى کَلوَگطٍف اؾویطًَف هتغیط ٍاتؿتِ اظ عطیك هتغیطّای  هؿتمل  هی پطزاظز، آظهَى 

جسٍل ظیط آظهَى ّا ٍ هَاضز اؾتفازُ آى ضا ًكاى هی اًجام گطفتِ اؾت.  spssهیاًگیي تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض 

 زّس:

 

 

 

َاَایتجسیٍيتحلیلزازٌريش  

هایآماریهایتحلیلیوآزمونروش ردیف  هدفتحلیل 

آلفایكريوباخضریب 0 پرسشىامٍپایایيبرایبررسي   

نكًلمًگريفاسمیروًفآزمً 2 ورمالبًزنمتغیرَابرایاطمیىان   

 برایتسايیياریاوسُابرایَرمتغیرآمیرتٍبازاریابي آظهَى لَیي  3

 برایزستٍبىسیمتغیرَا آزمًنفریسمه 4

َا،َايجسايلتًصیفآماری)شاملفراياويشاذص 5

يومًزارَایمعیارَا،میاوگیه،میاوٍ،زرصسَااوحراف

 آماری(

شىاذتيپاسدزَىسگانبرایتًصیفمشرصاتجمعیت  

 

 آلفای کطًٍثاخ تطای تطضؾی پایایی پطؾكٌاهِ ًكاى زازُ قسُ اؾت: زض ظیط جسٍل

 همساض ضطیة آلفای کطًٍثاخ .0جسٍل

 آلفای کطًٍثاخ تؼساز ؾَاالت هتغیط

 701/1 01 هحهَل

 733/1 4 لیوت

 702/1 4 تَظیغ

 749/1 01 تطفیغ

 869/1 26 پی4

 

 آزمون مقایسه کتابفروضان و دانطجویان

 زاًكجَیاى-آهاضی ّط هتغیط آهیرتِ تاظاضیاتی تیي کتاتفطٍـ ّاػولیات . 2جسٍل
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 ذغای هؼیاض هیاًگیي اًحطاف هؼیاض هیاًگیي تؼساز قغل

 19272/1 67511/1 8774/4 53 کتاتفطٍـ هحهَل

 17311/1 70894/1 8723/4 97 زاًكجَ 

 03378/1 97394/1 0320/5 53 کتاتفطٍـ لیوت

 19899/1 97495/1 2511/5 97 زاًكجَ 

 00685/1 85171/1 5472/5 53 کتاتفطٍـ تَظیغ

 19261/1 90097/1 3096/5 97 زاًكجَ 

 01326/1 75074/1 0745/5 53 کتاتفطٍـ تطفیغ

 18802/1 86790/1 1129/5 97 زاًكجَ 

 

                                       

 

 

 تؿاٍی ٍاضیاًؿْا تطای ّط هتغیط آهیرتِ تاظاضیاتی تطحؿة قغلآظهَى لَیي تطای  .3جسٍل                          

 آظهَى لَیي تطای تؿاٍی ٍاضیاًؿْا 

 ؾغح هؼٌی زاضی Fآهاضُ 

 492/1 474/1 تؿاٍی ٍاضیاًؽ هفطٍو قسُ هحهَل

 761/1 194/1 تؿاٍی ٍاضیاًؽ هفطٍو قسُ لیوت

 789/1 172/1 تؿاٍی ٍاضیاًؽ هفطٍو قسُ تَظیغ

 095/1 698/0 ٍاضیاًؽ هفطٍو قسُتؿاٍی  تطفیغ

 . قًَسّای زٍ جاهؼِ یکؿاى فطو هی اؾت پؽ ٍاضیاًؽ 15/1تاالتط اظ چَى ؾغح هؼٌی زاضی 

 

 

 اؾویطًَف -آظهَى کلوَگطٍف

  H0 هتغیط هَضز تطضؾی ًطهال اؾت :

  H1هتغیط هَضز تطضؾی ًطهال ًیؿت: 

                                        

 تطای ًطهال تَزى آهیرتِ تاظاضیاتی   اؾویطًَف -آظهَى کَلوَگطٍف .4جسٍل                                        

 آهیرتِ 

 051  تؼساز 

 1648/5 هیاًگیي پاضاهتطّای ًطهال 

 65756/1 اًحطاف هؼیاض تیكتطیي تفاٍت 

 140/1 هغلك 

 140/1 هخثت 

 134/1 هٌفی  

Z 510/1  کَلوَگطٍف اؾویطًَف 

 963/1  ؾغح هؼٌی زاضی
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پصیطین کِ هتغیط قَز. یؼٌی هیضز ًوی H0 فطضیِاؾت پؽ  15/1چَى ؾغح هؼٌی زاضی تاالتط اظ 

-یاًؽ یک عطفِ تطای آًْا هٌاؾة هیٍ آًالیع ٍاض تیّای زاضای تَظیغ ًطهال اؾت یؼٌی آظهَى« آهیرتِ»

 تاقس. 

 اؾویطًَف تطای ًطهال تَزى ّط هتغیط آهیرتِ تاظاضیاتی-کَلوَگطٍفآظهَى            

 تطفیغ تَظیغ لیوت هحهَل 

 051 051 051 051  تؼساز

 1636/5 4111/5 2183/5 8740/4 هیاًگیي پاضاهتطّای ًطهال

 83125/1 89460/1 97296/1 71045/1 اًحطاف هؼیاض 

 170/1 173/1 169/1 160/1 هغلك تیكتطیي تفاٍت

 1701 173/1 169/1 160/1 هخثت 

 -157/1 -166/1 -158/1 -150/1 هٌفی 

 864/1 889/1 843/1 748/1  اؾویطًَف-کَلوَگطٍف

 445/1 418/1 476/1 631/1  ؾغح هؼٌی زاضی

 

 

 اؾت پؽ ظهیٌِ ًطهال تَزى آًْا هَضز تأییس اؾت.  15/1هتغیط تاالتط اظ  4زاضی ّط چَى ؾغح هؼٌی
 

 آهاضی تطای ًطهال تَزى آهیرتِ تاظاضیاتیػولیات . 5جسٍل

 ذغای تفاٍت هؼیاض اًحطاف هؼیاض هیاًگیي تؼساز 

 15369/1 65756/1 1648/5 051 آهیرتِ

 

 زاضی ٍجَز زاضز.فطضیِ انلی: تیي آهیرتِ تاظاضیاتی ٍ افعایف ؾْن فطٍـ ضاتغِ هؼٌی
 

 اؾویطًَف تطای فطضیِ انلی-آظهَى کَلوَگطٍف . 6جسٍل

  

 %تطای تفاٍت95تاظزُ اعویٌاى تفاٍت هیاًگیي ؾغح هؼٌی زاضی زضجِ آظازی آهاضُ تی

 حس تاال حس پاییي

 0719/0 9587/1 16478/0 111/1 049 832/09 آهیرتِ

  :H0تاظاضیاتی تطافعایف فطٍـ هؤحطًیؿت.  ّایآهیرتِ کل

   :H1ّای تاظاضیاتی تطافعایف فطٍـ هؤحطاؾت. آهیرتِ کل

ّای تاظاضیاتی قَز یؼٌی آهیرتِضز هی H0پؽ فطضیِ  11/01زاضی ّط زٍ کطاى هخثت ٍ ؾغح هؼٌیچَى 

 تط افعایف فطٍـ هؤحط اؾت. 

 فطضیِ اٍل: ػٌهط هحهَل )اظ هجوَػِ ػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی( زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. 
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 اؾویطًَف تطای فطضیِ اٍل-آظهَى کَلوَگطٍف . 7جسٍل                                   

 ذغای هؼیاض هیاًگیي اًحطاف هؼیاض  هیاًگیي  تؼساز 

 15227/1 71045/1 8740/4 051 هحهَل

 

  

 %تطای تفاٍت95تاظزُ اعویٌاى تفاٍت هیاًگیي ؾغح هؼٌی زاضی زضجِ آظازی آهاضُ تی

 حستاال حسپاییي

 9872/1 7619/1 87417/1 111/1 049 260/05 هحهَل

 

  :H0آهیرتِ هحهَل تط افعایف فطٍـ هؤحط ًیؿت. 

 H1:.   آهیرتِ هحهَل تط افعایف فطٍـ هَحط اؾت

قَز یؼٌی ضز هی H0اؾت تٌاتطایي فطضیِ  111/1چَى کطاى تاال ٍ پاییي ّط زٍ هخثت ٍ ؾغح هؼٌی زاضی 

 زاضی زاضز. تط افعایف فطٍـ تأحیط هؼٌیآهیرتِ هحهَل 

 

 فطضیِ زٍم: ػٌهط لیوت )اظ هجوَػِ ػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی( زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط ًیؿت. 

 اؾویطًَف تطای فطضیِ زٍم-آظهَى کَلوَگطٍف .8جسٍل

 ذغای هؼیاض هیاًگیي اًحطاف هؼیاض هیاًگیي تؼساز 

 17944/1 97269/1 2183/5 051 هحهَل

 

  

 %تطای تفاٍت95تاظزُ اعویٌاى تفاٍت هیاًگیي ؾغح هؼٌی زاضی زضجِ آظازی آهاضُ تی

 حس تاال حس پاییي

 3653/0 1504/0 21833/0 111/1 049 201/05 هحهَل

  H0آهیرتِ لیوت تط افعایف فطٍـ هؤحط ًیؿت. 

  :H1آهیرتِ لیوت تط افعایف فطٍـ هؤحط اؾت. 

قَز یؼٌی آهیرتِ ضز هی H0، تٌاتطایي فطضیِ  اؾت 111/1چَى ّط زٍ کطاى هخثت ٍ ؾغح هؼٌی زاضی 

 لیوت تط افعایف فطٍـ تأحیط هؼٌی زاضی زاضز. 

 

 فطضیِ ؾَم: ػٌهط تَظیغ )اظ هجوَػِ ػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی( زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. 

 اؾویطًَف تطای فطضیِ ؾَم-آظهَى کَلوَگطٍف.9جسٍل                                      

 ذغای هؼیاض هیاًگیي اًحطاف هؼیاض هیاًگیي تؼساز 

 7314/1 89460/1 4111/5 051 هحهَل
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 % تطای تفاٍت95تاظزُ اعویٌاى تفاٍت هیاًگیي ؾغح هؼٌی زاضی زضجِ آظازی آهاضُ تی

 حس تاال حسپاییي

 5443/0 2557/0 41111/0 111/1 049 066/09 هحهَل

 

  :H0آهیرتِ تَظیغ تطافعایف فطٍـ هؤحط ًیؿت. 

   :H1آهیرتِ تَظیغ تط افعایف فطٍـ هؤحط اؾت. 

ضز قسُ یؼٌی آهیرتِ تَظیغ  H0اؾت تٌاتطایي فطضیِ  111/1چَى ّط  زٍ کطاى هخثت ٍ ؾغح هؼٌی زاضی 

 تط افعایف فطٍـ تأحیط هؼٌی زاضی زاضز. 

 

 

 فطضیِ چْاضم: ػٌهط تطفیغ )اظ هجوَػِ ػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی( زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت.  

 اؾویطًَف تطای فطضیِ چْاضم-آظهَى کَلوَگطٍف. 01جسٍل                              

 ذغای هؼیاض هیاًگیي اًحطاف هؼیاض هیاًگیي تؼساز 

 16779/1 83125/1 1636/5 051 هحهَل

 

  

 % تطای تفاٍت95تاظزُ اعویٌاى تفاٍت هیاًگیي ؾغح هؼٌی زاضی زضجِ آظازی آهاضُ تی

 حستاال حسپاییي

 0975/0 9296/1 16375/0 111/1 049 689/05 هحهَل

  

   :H0آهیرتِ تطفیغ تط افعایف فطٍـ هؤحط ًیؿت. 

   :H1  آهیرتِ تطفیغ تط افعایف فطٍـ هؤحط اؾت. 

ضز قسُ یؼٌی آهیرتِ تطفیغ  H0اؾت، تٌاتطایي فطضیِ  111/1چَى ّط زٍ کطاى هخثت ٍ ؾغح هؼٌی زاضی 

 تط افعایف فطٍـ تأحیط هؼٌی زاضی زاضز.

  

 آزمون فریدمن

 

تطای تطضؾی ضتثِ تٌسی هتغیطّا اظ آظهَى فطیسهي اؾتفازُ قسُ، لصا تط هثٌای فطضیات ظیط آظهَى هَضز ًظط 

 گیطز: اًجام هی

H0 .:اّویت هتغیطّا تطای پاؾد زٌّسگاى یکؿاى اؾت    

H1:     اّویت هتغیطّا تطای پاؾد زٌّسگاى یکؿاى ًیؿت  

 

 آظهَى  فطیسهي تطای الَیت تٌسی هتغیطّای آهیرتِ تاظاضیاتی. 00جسٍل

 ضتثِ هیاًگیي 
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 12/2 هحهَل

 98/2 تَظیغ

 68/2 لیوت

 32/2 تطفیغ

 

گطزز کِ اؾت پؽ هكرم هی 111/1ّواًگًَِ کِ اظ جسٍل تِ زؾت آهسُ اؾت، چَى ؾغح هؼٌی زاضی 

 اًس. هَضز پصیطـ ٍ لصا ػَاهل شکط قسُ اظ ًظط زضجِ اّویت تا یکسیگط هتفاٍت H1زض فطضیِ 

-گیطز کِ زض جسٍل زضجِظط لطاض هیتٌسی هیاًگیي ایي ػَاهل هسًتِ هٌظَض قٌاذت زضجِ اّویت زضجِ

 گطزز. تٌسی هكرم هی

تٌسی فطیسهي اظ زیسگاُ کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى هكرم قس تا تَجِ تِ ًتایج تِ زؾت آهسُ اظ آظهَى ضتثِ

ای ضا کؿة ًوَزُ اؾت ٍ هتغیط کِ هتغیط تَظیغ، هْوتطیي ػاهل تؼییي گطزیسُ ٍ تاالتطیي هیاًگیي ضتثِ

ای ضا کؿة ًوَزُ اؾت؛ ٍ ایي ٍ کوتطیي هیاًگیي ضتثِ ای ضا زاضا اؾتتطیي هیاًگیي ضتثِهحهَل، پاییي

کٌس. ّای جْاًگطزی تاظی هیتسیي هؼٌاؾت کِ ػاهل تَظیغ ًمف تؿیاض هْوی ضا زض افعایف فطٍـ کتاب

تَجْی اظ ؾوت الثتِ ایي تسیي هؼٌا ًیؿت کِ ػاهل هحهَل )هحتَا( تأحیطگصاض ًثَزُ ٍ ًؿثت تِ آى تی

قَز ظیطا کِ تجطتِ ًكاى زازُ اؾت یکی اظ ػَاهل هْن زض افعایف فطٍـ ل هیًاقطاى ٍ کتاتفطٍقاى اػوا

 ًوایس.زض ضاُ ضؾیسى تِ اّساف هیتاقس کِ اغلة کوک تؿعایی ػاهل هحهَل هی

تحلیل                                                                  

ًتایج  پػٍّف

 

 

 

  

 

 اؾویطًَف هؼیي قس کِ اظ زیسگاُ  -تا تَجِ تِ ًتیجِ تِ زؾت آهسُ اظ آظهَى کَلوَگَضٍف

کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى تیي زٍ پاضاهتط هحهَل تا ؾْن فطٍـ ضاتغِ هؼٌازاض ٍجَز زاقتِ ٍ تسیي 

تَجِ ظیازی اػوال  تطتیة زض ػولکطز افعایف فطٍـ کتة جْاًگطزی تایس تِ اضتثاط ایي زٍ پاضاهتط

قَز، تا تا ایجاز اضتثاط هیاى ایي زٍ هتغیط، کاضقٌاؾاى ٍ هسیطاى تاظاضیاتی زض ظهیٌِ فطٍـ کتة 

قَز کِ )جْاًگطزی( تِ اّساف ذَز زض تاظاض زؾت یاتٌس ٍ ًازیسُ گطفتي ایي ػاهل هَجة هی

زٍ پاضاهتط اظ ًظط  تاظاضیاتی زض ایي ظهیٌِ تا یک ضًٍس کاّكی هَاجِ قَز، اضتثاط هیاى ایي

تطیي ضتثِ ٍ زضجِ ضا زض هیاى زیگط تٌسی فطیسهي پاییيکتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى زض آظهَى ضتثِ

ّا کؿة ًوَز ٍ ایي ًكاى زٌّسُ ایي هغلة اؾت کِ اظ کاضقٌاؾاى ایي اضتثاط ًؿثت تِ فطضیِ

 ًتایج آظهَى ّافطضیِ ضزیف

 تأییس تیي آهیرتِ تاظاضیاتی ٍ افعایف ؾْن فطٍـ ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. 0

 تأییس افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. ػٌهط هحهَل زض 2

 تأییس ػٌهط لیوت زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. 3

 تأییس ػٌهط تَظیغ زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. 4

 تأییس ػٌهط اضتماء زض افعایف فطٍـ کتاب هؤحط اؾت. -5
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ی فطٍـ کتة )جْاًگطزی( تاقس ٍلی زض هَفمیت تاظاضیاتزیگط ػَاهل اظ اّویت پاییٌی تطذَضزاض هی

 ًمف هْوی ضا ایفا ذَاّس کطز ٍ ًثایس ّیچگًَِ تی تَجْی تِ ایي اضتثاط اػوال گطزز.

 اؾویطًَف هؼیي قس کِ اظ زیسگاُ کتاتفطٍقاى، زاًكجَیاى،  -تا اؾتفازُ اظ آظهَى کَلوَگَضٍف

ي هؼٌاؾت کِ تاقس ٍ ایي تسیلیوت ًیع ػاهلی هؤحط ٍ هْن زض ػولکطز فطٍـ کتة زض تاظاض هی

هسیطاى تاظاضیاتی زض ایي ظهیٌِ تایس تِ ایي ػاهل ّن تَجِ ذانی زاقتِ ٍ تتَاًٌس زض اًتراب لیوت 

هٌاؾة تطای هحهَالت )کتة( ذَز زض تاظاض کاهالً هٌغمی ٍ انَلی ػول ًوایٌس. تِ عَضی کِ 

هعیت ضلاتتی هحؿَب اهطٍظُ لیوت زض تاظاض ضلاتتی اظ لسضت تاالیی تطذَضزاض تَزُ ٍ تِ ػٌَاى یک 

قسُ ٍ اظ ایي عطیك زض هیعاى فطٍـ ٍ ؾَزآٍضی تأحیط تؿعایی ذَاٌّس زاقت. کِ ایي پاضاهتط اظ 

زیسگاُ کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى ػاهلی حیاتی قٌاذتِ قس. تٌاتطایي هسیطاى تاظاضیاتی زض ظهیٌِ تِ 

یاتی لیوت هٌاؾة اتراش کٌٌس ّای تاظاضایي ػاهل ّن تَجِ ذانی زاقتِ تاقٌس ٍ زض اًجام فؼالیت

 ای اظ تاظاض ضا تسؾت آٍضًس.تا اظ ایي عطیك تتَاًٌس زض تاظاضّای ّسف هَفك تَزُ ٍ ؾْن لاتل هالحظِ

 اؾویطًَف هؼیي قس کِ اظ زیسگاُ  -تا تَجِ تِ ًتیجِ تسؾت آهسُ اظ آظهَى کَلوَگَضٍف

تاقس ٍ ایي تساى هؼٌاؾت کِ طٍـ هیکتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى پاضاهتط تَظیغ هؤحطتطیي زض ػولکطز ف

هسیطاى تاظاضیاتی زض ظهیٌِ فطٍـ کتة )جْاًگطزی( تِ ػَاهلی چَى تَظیغ زض ػولکطز تاظاضیاتی 

ّا زض تاظاض تا یک ضًٍس قَز کِ ػولکطز آىتَجِ ذانی ًوایٌس کِ ًازیسُ گطفتي ایي ػَاهل تاػج هی

اضاهتط، تاالتطیي ضتثِ ٍ زضجِ ضا کؿة کاّكی ٍ حتی تا قکؿت هَاجِ قَز تِ عَضی کِ ایي پ

زٌّسُ اضتثاط هخثت ٍ تا اّویت ایي پاضاهتط زض ؾْن افعایف فطٍـ کتة ًوَزُ اؾت کِ ایي ًكاى

تاقس. پؽ تا تَجِ تِ ایي ًتیجِ، کِ اضتثاط ایي زٍ هتغیط یؼٌی ػاهل تَظیغ تا )جْاًگطزی( هی

ة )جْاًگطزی( تِ ایي پاضاهتط تَجِ ظیازی ًوَزُ فطٍـ احثات قس تایس هسیطاى تاظاضیاتی زض ظهیٌِ کت

ّای تاظاضیاتی نحیح ٍ ّای هٌاؾة تَظیغ زض اًجام فؼالیتٍ زض اًجام ایي فؼالیت تا تکاضگیطی ضٍـ

 انَلی تِ اّساف ذَز زؾت یافتِ ٍ ًؿثت تِ ضلثای ذَز پیكی تگیطًس.

 ؼیي قس کِ اظ زیسگاُ اؾویطًَف ه -تا تَجِ تِ ًتیجِ تسؾت آهسُ اظ آظهَى کَلوَگَضٍف

کتاتفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى تیي ػاهل تغییط تطفیغ تا ؾْن فطٍـ ضاتغِ هؿتمین ٍ هؼٌی زاضی ٍجَز 

تَاًس زاضز ٍجَز اضتثاط هؼٌاؾت کِ تکاضگیطی هتغیط تطفیغ زض افعایف فطٍـ هْن ٍ هؤحط تَز ٍ هی

ظز ٍ ًازیسُ گطفتي ایي ػاهل هَجة ضٍ ؾاتِّای تعضگی ضٍهسیطاى تاظاضیاتی زض ایي ظهیٌِ تا هَفمیت

ّای تاظاضیاتی هَفك تَزُ ٍ تا قکؿت هَاجِ ذَاٌّس قَز کِ هسیطاى تاظاضیاتی ًتَاًٌس زض فؼالیتهی

قس. ظیطا کِ اهطٍظُ قٌاذت فطٌّگ، ػازات ٍ ضؾَم هكتطیاى زض فطٍـ هحهَالت )کتة 

ّای هٌاؾة تطفیغ ٍ اضتماء ی ضٍـجْاًگطزی( تؿیاض حیاتی تَزُ ٍ هسیطاى ٍ تاظاضیاتی تا تکاضگیط
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ّا ٍ اًتظاضات هكتطیاى ضا زض تاظاض تأهیي ًوایٌس ٍ اظ ایي عطیك یک هعیت ظلاتتی زض تتَاًٌس ذَاؾتِ

 تاظاض ًؿثت تِ زیگط هحهَالت ضلثا ایجاز ًوایٌس.

 

 

 پیطنهادهای کاربردی

تفطٍقاى ٍ زاًكجَیاى ضقتِ جْاًگطزی تطتیة ٍ اٍلَیت تٌسی تأحیطػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی اظ زیسگاُ کتا   

تاقس کِ ًكاى زٌّسٓ اٍلَیت گصاضی تطای ًتایج تسؾت آهسُ تِ تطتیة تَظیغ، لیوت، تطفیغ، هحهَل هی

-ّای آى زض ذطیس کتاب )جْاًگطزی( هیاّویت ٍ تَجِ هكتطیاى تِ ػٌانط آهیرتِ تاظاضیاتی ٍ ظیط قاذم

 تاقس.

اظ ًمغِ ًظط کتاتفطٍقاى،  ،پی4زض تکاضگیطی ػٌانط ،اّویت زازى تِ ػٌهط تَظیغ زض اٍلَیت اٍل  -0

ّای ایي ػاهل زاًكجَیاى تیاًگط ایي اؾت کِ کاضقٌاؾاى تاظاضیاتی تایؿتی زض تْثَز ٍ تمَیت ظیط قاذم

قَز کِ تِ اّسُ هیتا تَجِ تِ اٍلَیت تٌسی نَضت گطفتِ تیي هتغیطّای ػاهل تَظیغ هك تالـ ًوایٌس.

ؾطػت تحَیل اظ ؾایط  -3هَلؼیت ٍ هکاى هحهَل  -2اضؾال ضایگاى  -0تطتیة هیاًگیي ؾِ هتغیط 

ّای جْاًگطزی هؼتمسًس کِ ایي ؾِ زیگط هكتطیاى کتاب ػثاضتهتغیطّای ػاهل تَظیغ تاالتط تَزُ اؾت. تِ 

ِ کوتطیي هیاًگیي ضتثِ ضا زاضًس تط فطٍـ ػاهل اظ ؾایط هتغیطّای ػاهل تَظیغ اظ لثیل اقثاع کطزى تاظاض ک

 هکاىگطزز کِ تاظاضیاتاى فطٍـ کتاب تیكتط تطای اضؾال ضایگاى، کتاب تأحیط زاضًس. تٌاتطایي پیكٌْاز هی

 گصاضی ًوایٌس.ضیعی ٍ ؾطهایِتطًاهِ کوتطهحهَل، ؾطػت تحَیل تالـ کٌٌس ٍ تط ضٍی اقثاع کطزى تاظاض 

ّای زاًكجَیاى جْاًگطزی ػاهل لیوت ًیع ًمف تؿعایی زض افعایف فطٍـ کتاباظ زیسگاُ کتاتفطٍقاى ٍ  -2

تٌسی نَضت گطفتِ تیي هتغیطّای ػاهل لیوت جْاًگطزی زاضز ٍ زض اٍلَیت زٍم لطاض زاضزتا تَجِ تِ اٍلَیت

ًحَُ پطزاذت اظ  -3اػوال ترفیف  -2هیعاى لیوت  -0قَز کِ تِ تطتیة هیاًگیي ؾِ هتغیط هكاّسُ هی

اًس. تِ ػثاضت زیگط هكتطیاى هؼتمسًس کِ ایي هتغیط اظ ؾایط هتغیطّای یط هتغیطّای لؿوت تاالتط تَزُؾا

 تیكتطیػاهل لیوت اظ لثیل ًوایف لیؿت لیوت کِ کوتطیي هیاًگیي ضتثِ ضا زاضًس تط فطٍـ کتاب تأحیط

لیس قسُ تطًاهِ ضیعی ٍ ّعیٌِ گطزز کِ تاظاضیاتاى تیكتط تط ضٍی ؾِ ػاهل هْن زاضًس. تٌاتطایي پیكٌْاز هی

 ًوایٌس

تَاًس تسیي هؼٌی تاقس کِ ؾغح ضلاتت اظ زیسگاُ هكتطیاى ػاهل تطفیغ زض اٍلَیت ؾَم لطاض زاضز کِ هی -3

تا تَجِ تِ  -7ٍزض ظهیٌِ تطفیغ تیي ضلثا هْوتطیي ًثَزُ ٍ تطای هكتطیاى اظ اّویت تاالیی تطذَضزاض اؾت 

 -0قَز کِ تِ تطتیة هیاًگیي ؾِ هتغیط تغیطّای ػاهل تطفیغ هكاّسُ هیاٍلَیت تٌسی نَضت گطفتِ تیي ه

ای اظ ؾایط هتغیطّای تطفیغ تاالتط آگْی ضؾاًِ -3ضاتغِ فطٍقٌسگاى تا هكتطیاى  -2قطکت زض ًوایكگاُ 
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الصکط اظ ؾایط هتغیطّای اًس تِ ػثاضت زیگط هكتطیاى کتاب جْاًگطزی هؼتمسًس کِ ایي ؾِ ػاهل فَقتَزُ

کِ تِ تطتیة کوتطیي ٍ ذطیس آًالیٌی -3فطٍـ قرهی  -2ّای پیكثطز فطٍـ فؼالیت -0هل تطفیغ اظ ػا

قَز کِ زاضًس. تٌاتطایي پیكٌْاز هی تیكتطیّای جْاًگطزی تأحیطهیاًگیي ضتثِ ضا زاضًس تط فطٍـ کتاب

ای ترهَل آگْی ضؾاًِتاظاضیاتاى فطٍـ تیكتط تط ضٍی قطکت زض ًوایكگاُ، ضاتغِ فطٍقٌسگاى تا هكتطیاى، 

ّای پیكثطز فطٍـ، فطٍـ قرهی، ذطیس ّای تلَیعیًَی تیكتط تَجِ ًوایٌس ٍ تط ضٍی فؼالیتزض قثکِ

 ًوایٌس. کوتط ضیعی ٍ ّعیٌِآًالیٌی تطًاهِ

تاقس ٍ ایي قایس تِ تطیي ػاهل زض افعایف فطٍـ، ػاهل هحهَل هیّواًغَض کِ تیاى گطزیس کن اّویت -4

تاقس تٌاتطایي هكتطیاى ًؿثت تِ هحهَل تسلیل ّای جْاًگطزی( هیزى هحتَای )کتابزلیل یکؿاى تَ

تا تَجِ تِ اٍلَیت تٌسی نَضت گطفتِ تیي هتغیطّای ػاهل  یکؿاى تَزى اى تیي ضلثا تی تفاٍت ّؿتٌس.

قَز کِ تِ تطتیة هیاًگیي ؾِ هتغیط هؼطٍف تَزى ًَیؿٌسُ، کیفیت، ػٌَاى هحهَل )کتاب( هكاّسُ هی

 اًس .ّای هحهَل تاالتط تَزُتاب اظ ؾایط هتیغطک
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