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  چکیده

 به که است ایتوسعه تحقیقاین  روش. است پوشاک و مد صنعت در بازاریابی عملکرد معیارهای بندی رتبه و بندی دسته شناسایی، حاضر پژوهش هدف

که هستند  پوشاک و مد صنعت در اقتصادی فعالین از نفر ۸ پژوهش در این کنندگان مشارکت. است گرفته انجام کیو روش از استفاده با و کیفی صورت

موافقت  زانیم (ویپاسخ نامه )نمودار ک کیکارت و  ۵۴پرسشنامه متشکل از  کیدر قالب  خبرگان از سنجی نظر از پس انتخاب شده و به صورت هدفمند

 با استفاده از نرم افزار وینوع ک یاکتشاف یعامل لیداده های پژوهش با انجام تحل لیو تحل هی. تجزنمودند مشخص هر معیار عملکردمخالفت خود را با  ای

22winSPSS  پوشاک در بین و مد صنعت در بازاریابی عملکرد درخصوص متمایز ذهنی الگوی چنین آشکار ساخت که دو توزیع تحلیل ده وش انجام 

 با توجه به اولویت نظرات خبرگان، ذهنی الگوی دو این. می کند تبیین را کل واریانس درصد از ۳۷/۵۸مجموع  در که وجود دارد کنندگان مشارکت

 یازهایمحصول متناسب با ن تیفیو ک یمشتر یوفادار ،یمشتر تیرضا با توجه به ضریب باالتر شاخص های «معیارهای بیرونی عملکرد بازاریابی»

 فکری سرمایه و کارمند انگیزه کارمند، هایمهارت عامل با توجه به اولویت بیشتر اختصاص یافته به سه « درونی عملکرد بازاریابی معیارهای» و انیمشتر

نظر به ضرورت ارتقای عملکرد شرکت های فعال در صنعت مد و پوشاک در دنیای فرارقابتی امروز و لزوم یکپارچگی در سیستم های ارزیابی . گرفتند نام

 تواند به تبیین پارادایم فکری خبرگان این صنعت و در نتیجه رشد و بالندگی آن کمک کند. عملکرد، نتایج تحقیق حاضر می

 کیو، رضایت مشتری. پوشاک، روش و مد صنعت بازاریابی، عملکرد :های کلیدی واژه
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Abstract 

The purpose of this research is to identify, categorize and rank marketing performance criteria in the fashion and clothing industry. The method 

of this research is a developed qualitative by using the Q methodology. The participants in this research are 8 economic practitioners in the 

fashion and clothing industry who were purposefully selected and after polling experts in the form of a questionnaire consisting of 54 cards 

and an answer sheet (Q chart) their level of agreement or disagreement with each performance criterion determined. The analysis of the 

research data was done by performing Q-type exploratory factor analysis using SPSS win20 software and the distribution analysis revealed 

that there are two distinct mental patterns regarding marketing performance in the fashion and clothing industry among the participants, which 

in total explains 58.37 percent of the total variance. These two mental patterns according to the priority of experts' opinions, "external criteria 

of marketing performance" according to the higher coefficient of customer satisfaction, customer loyalty, and product quality according to the 

customer’s needs indicators, and "internal criteria of marketing performance" according to the higher priority of employee skills, employee 

motivation, and intellectual capital. Considering the need to improve the performance of companies active in the fashion and clothing industry 

in today's hyper-competitive world and the need for integration in performance evaluation systems, the results of this research can help to 

explain the intellectual paradigm of experts in this industry and as a result its growth and development. 
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 مقدمه -1

 در هایینگرانی بازاریابی، روزافزون تحلیل عملکرد رواج علیرغم

 ارزیابی عملکرد هایطرح پتانسیل کامل تحقق نحوه مورد

ها و معیارهای شاخص [1]دارد در بازار وجود کار و کسب

 جلب خود به بازاریابی در را ایگسترده توجه عملکرد، ارزیابی

 هاسازمان از بسیاری در حیاتی ایمساله عنوان به و است کرده

 دهه در که تحقیقی هایاولویت از یکی است، مانده باقی

اند نحوه کرده حمایت آن از بازاریابی اندیشمندان حوزه گذشته

 از ناشی اهمیتی [؛ چنین2باشد]سنجش عملکرد بازاریابی می

 تقویت سبب بازاریابی عملکرد ارتقای که است فرض این

 در ویژه به بازاریابی، اعتبار افزایش و کلی سازمانی عملکرد

 بقای کهاین به توجه با. شودمی اقتصادی رکودی، چرخه

 و [،۳دارد] بستگی ارزش ایجاد در هاآن توانایی به هاسازمان

 مشتریان در دنیای فرا رقابتی امروز بر اساس ادراک ارزش

توجه به معیارهای سنجش اثربخش  [.۴شود]می تعریف

 بلندمدت تجاری موفقیت در را اساسی نقش عملکرد بازاریابی

 به عنوان یک بازاریابی سنجش عملکرد بنابراین، کند.می ایفا

سازمان محسوب  سطوح عالی مدیریت برای کلیدی وظیفه

 محیط در بازار و مالی اهداف به هاسازمان دستیابی شده و

سیستم ارزیابی  عملکرد  مستلزم امروز مملو از تغییرات بنیادی

 سبب به بازار شدن تکه تکه با. اثربخش است و کارا بازاریابی

در رفتار و نگرش  پیچیدگی افزایش تنوع روزافزون،وجود 

 گذاری، سرمایه بازگشت نرخ سطوح کاهش و کننده مصرف

نسبت به گذشته ضرورت بیشتری  بازاریابی ارزیابی عملکرد

 راستای در فشارها [. از سوی دیگر، افزایش۵پیدا کرده است]

 قرار فشار تحت را بازاریابی مدیران اجرایی ها،هزینه کاهش

 خود بازاریابی اقدامات اثربخشی و اهداف، ساختار تا است داده

 شفافیت ها، عدم مسئولیت بازنگری کنند. ابهام در تقسیم را

 ترینمهم بازاریابی، سنجش های موجودنظام از و نارضایتی

نادرست  درک است، شده مطرح بازاریابان از سوی مشکلی که

 است.  ریابیعلی در سنجش عملکرد بازا هایمکانیسم

 های تجربیپژوهش موضوع بازاریابی، عملکرد سنجش

 اصلی توان نگرانی[ که دلیل آن را هم می۷، 6] بوده متعددی

در زمینه وجود معیارهای جامع و  بازاریابی مدیران

 وجود با سیستماتیک ارزیابی عملکرد بازاریابی دانست؛ اما

 این در زیادی ابهامات همچنان موضوع، این در مقاالت تعدد

با وجود اهمیت سنجش جامع و  [؛ چرا که۸] دارد وجود حوزه

 مرزهای از فراتر محدودی کامل عملکرد بازاریابی مطالعات

 به و در کمتر پژوهشی داده قرار را مورد توجه سازمانی

خارجی موثر بر  و داخلی محیط مجموعه جامعی از عوامل

پرداخته  پیامدهای ناشی از آنعملکرد بازاریابی و همچنین به 

 نیست مشخص زیادی حد تا هنوز مثال، عنوان[ به9شده است]

 شاخص عنوان به باید عملکرد بازاریابی معیارهای کدام که

 انتخاب ارشد مدیریت به پاسخگویی برای اصلی و تعیین کننده

 [10شود]

برخورداری از  هاسازمان از بسیاری در که امروزهنظر به این

مد  حیاتی موضوعی عنوان به عملکرد سیستم جامع ارزیابی

 علی الخصوص و باشدمی ایسطوح مختلف وظیفه مدیران نظر

به واسطه نقش غیر قابل انکاری که  بازاریابی ارزیابی عملکرد

ها دارد، موضوع ای در بقا و رشد سازماناین واحد وظیفه

 پژوهشگرانبسیاری از  پژوهشی اولویت به عملکرد ارزیابی

 به توجه با اخیر، هایسال طی در [.11تبدیل شده است ]
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 اثربخش صدد در نیز مد و پوشاک صنعت بازار، شدن رقابتی

 راهکارهایی یافتن به و برآمده خود بازاریابی هایفعالیت نمودن

 تقویت و شناسایی و مشتری با بلندمدت رابطه خلق برای

کرده است  توجه مشتری نظر از ارزشمند و مهم هاییفعالیت

 بودن اثربخش صنعت مدو پوشاک، رقابتی محیط در [.12]

 موفقیت در زیادی بسیار تأثیر تواندمی بازاریابی هایفعالیت

[. به همین 1۳] باشد داشته های فعال در این صنعتشرکت

پر رنگ تر شده  بازاریابی عملکرد موثر مدیریت به خاطر نیاز

 نسب به دیدگاه مدت بلند هایارجحیت هدف گذاری. است

نیز  و عملکرد بازاریابی سنجش دشواری [۳مدت] های کوتاه

مالی محققین  معیارهای به کار و کسب مدیریت حد از بیش

آن داشت تا با نگاهی جدید برخواسته از روش شناسی  را بر

های ازیابی عملکرد بازاریابی در صنعت کیو به تحلیل شاخص

 بازاریابی هایسنجه راستا این در. بپردازندمد و پوشاک ایران 

 عملکرد که در نظر گرفته شد هاییشاخص تمامی معنای به

عناصر محیط درونی مثل  از ها متشکلشرکت بازاریابی سیستم

توانمندی و انگیزه کارکنان و مجموعه کاملی از عناصر محیط 

 و رفتار توزیع، هایتبلیغاتی، کانال هایبیرونی مثل برنامه

 کهبا توجه به این. گرفت قرار توجه مورد مشتریان با ارتباط

 بندی رتبه و بندی خصوص دسته در اندکی تجربی شواهد

دارد،  وجود پوشاک و مد صنعت در بازاریابی عملکرد معیارهای

 در ادبیات موجود سعی در از بین بردن شکاف مطالعه این

 و بندیدسته و با کمک روش علمی تجربی صورت به تحقیق

 پوشاک و مد صنعت در بازاریابی عملکرد معیارهای بندیرتبه

داشته و  مالی غیر و مالی بازاریابی هایشاخص محدوده در

 اهداف زیر را دنبال کرد:

 مد صنعت در بازاریابی عملکرد هدف اول( شناسایی معیارهای

 پوشاک؛ و

 عملکرد معیارهای بندیو دسته بندیهدف دوم( اولویت

 کیو؛ روش از استفاده با پوشاک و مد صنعت در بازاریابی

 تحقیق پیشینهبر مبانی نظری و  مروری -2

 طرح گذشته قرن نیم در محققان بازاریابی، علم پیشرفت با

 معرفی بازاریابی هایفعالیت عملکرد گیریاندازه برای را هایی

 مدیران بازاریابی، عملکرد هایمولفه بهتر [  درک1۴] اندکرده

اختصاص یافته به  هایهزینه تا سازدمی قادر را بازاریابی

 و جامع مدل لذا ارائه کنند؛ توجیه را های بازاریابیفعالیت

ضرورتی غیر قابل انکار  بازاریابی یکپارچه ارزیابی عملکرد

[؛ این بخش از مقاله ابتدا به مرور ادبیات تحقیق و 1۵دارد]

های تجربی های مربوطه و سپس پژوهشسیر تکامل نظریه

 پردازد.انجام شده در این حوزه می

در حقیقت ارائه  بازاریابی که عملکرد ارزیابی هایسیستم

 هایدهه باشند، طیمی بازاریابی هایتالش دهنده بازخورد

 از یکی. اندیافته توسعه توجهی خور شکل در به گذشته،

 توجه با بازاریابی، جامع زیممی مفهوم توسعه اولیه هایتالش

 مالی ممیزی مشابه و سازمان بازاریابی هایفعالیت سالمت به

 مفهوم دو شصت میالدی، دهه در. بود حوزه حسابداری در

 فعالیت کارایی بر که بازاریابی، وریبهره نیز و بازاریابی ممیزی

 سنتی، طور یافت؛ به توسعه داشتند، تمرکز بازاریابی های

 مفهوم و کارایی دیدگاه از) بازاریابی وریبهره تحلیل و تجزیه

در  غالب رویکردهای( اثربخشی دیدگاه از) بازاریابی ممیزی

 دو این از کدام هیچ اما بازاریابی بودند، عملکرد ارزیابی حوزه
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 چارچوبی مفهومی، و اجرایی هایمحدودیت دلیل به رویکرد،

 نمی ای فراهمیفهاین واحد وظ یکپارچه ارزیابی برای کامل

 سود، مانند مالی هایشاخص ها وسنجه بر [ و فقط16کردند]

 تا 19۷0 هایسال طی در. داشتند تمرکز نقد جریان و فروش

 بر های مبتنیشاخص مجموعه محدودی از از استفاده ،19۸0

در  چند بعدی دیدگاه یک به و نتایج عددی بازده مالی حجم،

 هایسنجه از آن در که تبدیل شدند بازاریابی عملکرد حوزه

 و بازاریابی عملکرد ارزیابی هایدر سیستم بیرونی و درونی

 وفاداری مشتری، رضایت بازار، سهم مانند مالی غیر هایسنجه

 ورودی فعالیت گرهایمیانجی عنوان برند به ارزش و مشتری

[. در رویکرد نوین 1۷مالی استفاده شد] نتایج و بازاریابی

را  پذیریانطباق و اثربخشی کارایی، سه بعد بازاریابی عملکرد

 محیطی عوامل و مدیریتی همچنین، تاثیر عوامل در خود دارد؛

  [.1۸شوند]نیز در نظر گرفته می بازاریابی عملکرد بر

 که است آن بیانگر بازاریابی عملکرد سیر تحول ارزیابی بررسی

 سازگار جهت سه در اخیر هایسال طی در بازاریابی معیارهای

 به مالی تغییر اساسی پیدا کرده و متکامل شده اند: معیارهای

 ورودی، معیارهای به خروجی مالی، معیارهای غیر معیارهای

 [.۵چند بعدی] معیارهای به بعدی تک معیارهای

 محققان ولیکن دارد بعدی چند ماهیتی بازاریابی عملکرد

مبتنی بر رویکردی  را متفاوتی هایشاخص و معیارها مختلف

[؛ این در حالی 19اند]کرده معرفی آن ارزیابی برای تک بعدی

بدون در نظر  مالی به معیارهای هااست که توجه سازمان

های بازاریابی فرآیندها و فعالیت در زودتر که معیارهایی گرفتن

های گیری بر مبنای دادهمنجر به تصمیم کنندنقش ایفا می

با . ینه ساز شکست و ناکامی خواهد شدناقص و در نتیجه زم

 میانجی نتایج به بازاریابی فرآیندهای و هاکه فعالیتعلم به این

 در نتایج این و شده منجر بازاریابی( مالی غیر معیارهای)

شوند استفاده از مطلوب تبدیل می مالی نتایج به نهایت،

رویکردی یکپارچه در ارزیابی عملکرد بازاریابی در شرایط 

تغییرات پویا و مستمر بازارها خصوصا در صنعت مد و پوشاک 

 مرز از جهان کنونی که جمعیتضروری است. با توجه به این

 و انسان یعنی غذا نیاز تریناصلی و گذشته نفر میلیارد ۳/۷

-در این جمعیت کالن پر رنگ پوشاک و مد نقش صنعت لباس

 اخیر هده دو طی که این صنعتدهد، همچنانتر نشان می

کرده، فعاالن این حوزه  تجربه را ایتوجه قابل موفقیت و رشد

 زیست موضوعاتی نوین در زمینه تاثیرات اقتصادی، نیز به

متمرکز شده و در پی ارزیابی  صنعت این اجتماعی و محیطی

تر و بر روی کل مردم های خود در ابعادی بزرگتاثیرات فعالیت

موجود  هایشاخص و هاسنجه [.20اند]دنیا و کره زمین برآمده

بازاریابی در صنعت مد و  و متداول جهت سنجش عملکرد

 از ایلحظه مالی که تصویر معیارهای به واسطه نقص پوشاک

 مالی غیر هایشاخص دهند باعث شدهمی ارائه فعلی وضعیت

-مورد توجه بیشتر قرار گیرند؛ الزم به ذکر است گاه شاخص

 و دقیق اطالعات فقدان دلیل به کرد نیز،های غیر مالی عمل

 دقیق است کامال ممکن ادراک افراد، اتکا به سنجش نگرش و

 عملکرد ارزیابی ادبیات آنچه عبارت دیگر، به [.21نباشند]

 یک به توجه صرف که است آن بیانگر دهدمی نشان بازاریابی

 دقیق اطالعات تواندنمی بازاریابی عملکرد ارزیابی در خاص بعد

 ضعف و قوت نقاط و دهد ارائه بازاریابی عملکرد درباره کاملی و

کلی  و سیستمی وجود رویکردی نتیجه، در. سازد آشکار را آن
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تواند می بازاریابی عملکرد چندگانه ارزیابی ابعاد به شنگر

های بازاریابی ارائه دهد؛ از تر از اثربخشی هزینهتصویری کامل

 تدریج به بازاریابی، عملکرد گیریاندازه سوی دیگر مسئولیت

[ و تجربیات 22شده] منتقل گرانصنعت به پردازان نظریه از

اجرایی فعالین صنایع به عنوان چراغ راه متفکران و محققان 

[ در تحقیقی تحت عنوان عملکرد 2۳کند. داگاما ]عمل می

 بازاریابی: همسو کردن افراد، فرآیندها و نتایج، پنج دسته از

کند که زمانی که در یک چارچوب جامع معیارها را معرفی می

ای توانند تأثیر مثبت و دگرگون کنندهو عملی ادغام شوند، می

ها داشته گیری عملکرد بازاریابی در سازمانبر روش اندازه

باشند؛ این محقق براساس تجربه خبرگان اجرایی بر این نکته 

-ارزیابی عملکرد بازاریابی بهکند که وقتی معیارهای تاکید می

صورت مجزا دیده شوند بی معنی بوده و تصویری ناقص از 

 نیز در [1۴دهند. هسو]های بازاریابی ارائه مینتایج فعالیت

 عملکرد معیار یک عنوان به بازار متمرکز بر سهم تحقیقی

 تحقیق ادبیات بر مروری مفهومی از طریق چارچوبی بازاریابی،

 که کندمی پیشنهاد را جامع مدلی نموده و رائها در این حوزه

 تجربی صورت به را سودآوری و بازار سهم بین رابطه تواندمی

کند که تلفیقی از بر این نکته تاکید می همچنین، نشان دهد؛

 پیامد مثبتی در ارتقای بینش تواندمعیارهای مختلف می

لیانگ و وکار در تحلیل عملکرد به وجود آورد. کسب مدیران

 و شرکت [ در تحقیقی تحت عنوان عملکرد1] 1همکارانش

 که پردازندمی موضوع این بررسی به چین در بازاریابی تحلیل

 تحلیل عملکرد هایطرح توسعه شرایطی چه تحت و چگونه

 تأثیر آن تجاری عملکرد بر تواندمی شرکت یک بازاریابی

                                                           
1 Liang and others 

 نظرسنجی هایداده تحلیل و تجزیه با مطالعه این. بگذارد

تحلیل  که کندمی تأیید چینی، شرکت 2۳۸ از شده آوریجمع

در مواجهه با  شرکت چابکی بر مثبت طور به بازاریابی عملکرد

. شودمی شرکت عملکرد تقویت به منجر و گذاشته تأثیر بازار

 باید هاشرکت که است آن از حاکی های این پژوهشیافته

 رویکردهای با را خود بازاریابی تحلیل عملکرد هایفعالیت

کنند. مورگان و  هماهنگ خارجی بازار محیط و داخلی

 عملکرد [ نیز در تحقیقی تجربی به ارزیابی2۴]2همکارانش

های پاسخگویی پرداخته و نشان دادند طی دهه و بازاریابی

معیارهای  مبتنی بر عملکرد ارزیابی و بازاریابی اخیر پاسخگویی

تبدیل  بازاریابی ادبیات در اصلی از موضوعاتمتنوع به یکی 

 انفجار دیجیتال، ارتباطات در اخیر هایپیشرفت. است شده

 و بازارها شدن جهانی بازاریابی، اتوماسیون ظهور ها،داده

 اهمیت کلیدی، اولویت یک عنوانبه  مشتری تجربه افزایش

 را فعالیت های بازاریابی بالقوه تاثیر نتایج چگونگی درک

 هایسیستم مدیریت و طراحی نتیجه، داده و در افزایش

اهمیت روزافزونی  مسائل این با مقابله برای عملکرد ارزیابی

[ در تحقیقی در 16سامپایو و همکارانش] .پیدا کرده است

 برزیلی به مدیران هایدیدگاه بازاریابی از حوزه معیارهای

 نشان دادند پرداخته و برزیل بازاریابی رویکرد مدیران بررسی

 و تعداد شکایات مشتریان، کل تعداد معیارها شامل از ترکیبی

 ترینو پرکاربرد ترینشده شناخته ازجمله مشتری رضایت

 معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی در این جامعه آماری

 اندازچشم عملکرد مالی، مشتری، نگرش معیارهای. هستند

های اصلی گروهنوآوری تشکیل دهنده  و بازار و محصول

2 Morgan and others 
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 نگرش با مرتبط هایشاخص معیارهای ارزیابی عملکرد بوده و 

مطالعات . باشندمی ترینمهم برزیلی، مدیران برای مشتری

های مروری متعددی نیز به ارائه تاریخچه و سیر تحول دیدگاه

اند که مدیران و محققان در سنجش عملکرد بازاریابی پرداخته

تحقیقی اشاره کرد که توسط کالرک  توان بهاز این جمله می

 و تاریخچه: بازاریابی عملکرد معیارهای»[ تحت عنوان 1۷]

 انجام شد؛ این محققان بیان کردند که عملکرد« متقابل روابط

 از حرکت: است شده سازماندهی موضوع سه حول بازاریابی

 بروندادهای گیریاندازه مالی، غیر به مالی خروجی معیارهای

 های بازاریابی. ورودی گیریهمچنین اندازه و بازاریابی

های متعددی به ارزیابی عملکرد بازاریابی در ایران نیز پژوهش

شود؛ نکته اند که به صورت نمونه چند مورد مرور میپرداخته

قابل تامل این است که در سطح ملی پژوهش جامعی که 

نجام تصویری یکپارچه از عملکرد بازاریابی ارائه دهد کمتر ا

[ در  2۵شده است. به عنوان مثال عسکریان و همکارانش ]

 عملکرد بر سبز بازارگرایی و برندگرایی تحقیقی تحت عنوان اثر

 و مثبت تأثیر سبز بازارگرایی که دادند نشان سبز، بازاریابی

 تأثیر داشته ولیکن برندگرایی سبز بازاریابی عملکرد بر معنادار

دهکا و  پور ندارد. کاظم سبز بازاریابی عملکرد بر معناداری

 بازاریابی عملکرد تاثیر [ در تحقیقی متمرکز بر26همکارانش ]

 توجه به نقش با گردشگردی هایآژانس هایمشتری برجذب

تاثیر  که دادند نشان کارکنان ایحرفه اخالق گریمیانجی

 اثر ضریب بیشترین دارای ایحرفه بر اخالق بازاریابی عملکرد

 کارمندان برخورد نحوه بر تواندمی بازاریابی آموزش و بوده

 جذب در ایحرفه اخالق همچنین، بگذارد؛ مثبت تاثیر

 .کندمی ایفا بسزایی نقش گردشگری هایآژانس مشتریان

 [ در تحقیقی در زمینه شناسایی2۷و همکاران ] حمیدپور

در های فعال شرکت بازاریابی عملکرد مدیریت بر مؤثر عوامل

 هایشاخص داشتننگه ثابت صنعت هوایی نشان دادند که با

 کارایی و بخشید بهبود را خروجی هایشاخص توانمی ورودی

 نقل و حمل در اقتصادی وضعیت نتیجه در و عملکرد بازاریابی

 .داد افزایش را هوایی

 

 تجربی پیشینه جدول -۱جدول

سال  نویسنده عنوان تحقیق ردیف

 انتشار

 نتایج

 عملکرد تاثیر 1

 برجذب بازاریابی

 نقش با مشتری

 اخالق میانجی

 کارکنان ایحرفه

 پور کاظم

 دهکا 

[26] 

-می اثر ضریب بیشترین دارای، ایحرفه براخالق بازاریابی عملکرد 1401

 تاثیر کارمندان برخورد نحوه بر تواندمی بازاریابی آموزش و باشد

 جذب در بسزایی نقش ایحرفه اخالق همچنین،. بگذارد مثبت

 .نمایدمی ایفا گردشگری هایآژانس مشتریان
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 عوامل شناسایی 2

 مدیریت بر مؤثر

 بازاریابی عملکرد

 شرکت

و  حمیدپور

 دیگران

[27] 

 هایشاخص توانمی ورودی، هایشاخص داشتننگه ثابت با 1401

 نتیجه در و عملکرد بازاریابی کارایی و بخشید بهبود را خروجی

 .داد افزایش را هوایی نقل و حمل در اقتصادی وضعیت

 و برندگرایی اثر 3

 بر سبز بازارگرایی

 بازاریابی عملکرد

 سبز

 عسکریان

و دیگران  

[25] 

 سبز بازاریابی عملکرد بر معنادار و مثبت تأثیر سبز بازارگرایی  1400

 بازاریابی عملکرد بر معناداری تأثیر برندگرایی که حالی در دارد

 . نداشت سبز

 

 تأثیر بررسی 4

 استراتژی

 وکار،کسب

 و بخشندگی

 بر محیطی پویایی

 بازاریابی عملکرد

 مین ملکی

 باش

 شعبانی و 

[28] 

 بازاریابی عملکرد بر جدی شکل به تواندمی بازاریابی ممیزی 1399

 در میانجی یک همچون بازاریابی ممیزی و باشد تأثیرگذار شرکت

 .کندمی عمل بازاریابی عملکرد و محیطی عوامل بین رابطه

 رتبه و شناسایی 5

 موثر عوامل بندی

 بازاریابی عملکرد بر

 شیالت صنعت

 عبدالمنافی

 و دیگران 

[29] 

 مدیران نظر نقطه از برند عامل بازاریابی، عملکرد بر موثر عوامل از 1399

 مرتبط عوامل و دوم رتبه در مالی عامل و نخست رتبه در شیالت

 مرتبط عوامل همچنین و بازار با مرتبط عوامل بازاریابی، نوآوری با

 گرفتند. قرار بعدی هایرتبه در مشتری با

 بر مؤثر عوامل 6

 عملکرد سنجش

 وابسته بازاریابی

 صنعت در برخط

 گردشگری

  فتحیان

و  بروجنی

 اوجی

[30] 

 مالی، عوامل ارتباطی، توانمندی نمایش، هایقابلیت عامل شش  1399

 مهمی عوامل برند، ایجاد و جذب هایقابلیت رقابتی، مزیت ایجاد

 گردشگری صنعت در وابسته بازاریابی عملکرد سنجش جهت

 .تلقی می گردند کشور

 چارچوبی توسعه 7

 ارزیابی برای جامع

 با بازاریابی عملکرد

 رویکرد از استفاده

 فراترکیب

 حاجی

 حیدری

 [2]دیگرانو  

 در ابعاد سایر به نسبت بیشتری اهمیت مالی و مشتری ابعاد 1393

 از باالتر هابانک بازاریابی عملکرد. دارند بازاریابی عملکرد سنجش

 از بهتر دولتیغیر هایبانک عملکرد و دارد قرار متوسط سطح

 برند، ابعاد در هابانک همچنین،. است دولتی هایبانک عملکرد

 .اندکرده عمل مشتری و مالی ابعاد از بهتر نوآوری و بازار

 بررسی 8

 تاثیرعملکرد

 عسکری

و دیگران  

[31] 

 ارزش روی نوآوری دارد اما مثبت تاثیر برند ارزش روی بازار سهم 1392

 نیز و برند ارزش و بازار سهم بین طرفی از دارد؛ منفی تاثیر برند

 .ندارد وجود ایرابطه مالی عملکرد و برند ارزش بین
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 عملکرد بر بازاریابی

 پارسیان بانک مالی

-بررسی شاخص 9

 ارزیابی های

 عملکرد

 دارای فروش، پیشبرد و نوآورانه مالی، مشتری، با ارتباط رویکرد 1391 [32]شافعی 

 .است بازاریابی عملکرد سنجش جهت بهتری هایسنجه

 عنوان به بازار سهم 10

 عملکرد معیار یک

 یک: بازاریابی

 مفهومی چارچوب

 بازار سهم بین رابطه تواندمی که نمایدمی پیشنهاد را جامع مدلی  2022 [14]هسو

 تواندمی همچنین،. کند بررسی تجربی صورت به را سودآوری و

 فراهم هاآن هایشیوه برای وکارکسب مدیران برای را پیامدهایی

 .سازد

عملکرد بازاریابی:  11

همسو کردن افراد، 

 فرآیندها و نتایج

معیارهای خاصی، زمانی که در یک چارچوب جامع و عملی ادغام  2022 [23]داگاما 

 ریتأثها گیری بازاریابی در سازمانتواند بر روش اندازهشوند، می

معیارها وقتی به صورت  داشته باشند. ایمثبت و دگرگون کننده

 مجزا دیده شوند بی معنی هستند. 

 و شرکت عملکرد 12

 در بازاریابی آنالیز

 مدل یک: چین

 لیانگ

 [1]و دیگران 

 تأثیر شرکت بازار چابکی بر مثبت طوربه بازاریابی آنالیزهای 2022

 حاکی هایافته. شودمی شرکت عملکرد تقویت به منجر و گذاردمی

 با را خود بازاریابی آنالیز هایفعالیت باید هاشرکت که است آن از

 .نمایند هماهنگ خود خارجی بازار محیط و داخلی رویکردهای

 عملکرد ارزیابی 13

 و بازاریابی

 فرآیند: پاسخگویی

 نتایج و

 مورگان 

 [24]و دیگران 

 ظهور و هاداده انفجار دیجیتال، هایکانال در اخیر هایپیشرفت  2021

 مشتری تجربه افزایش و بازارها شدن جهانی بازاریابی، اتوماسیون

 چگونگی درک اهمیت و عالقه شرکت، کلیدی اولویت یک عنوانبه

 . است داده افزایش را بازاریابی بالقوه نتایج

: بازاریابی معیارهای 14

 های دیدگاه

 برزیلی مدیران

 سامپایو

و دیگران  

[16] 

 نشان که نمایدمی منعکس را هابرزیلی مدیریتی عملکرد ها،یافته 2011

 مواردی. کنندمی استفاده معیارها را از ترکیبی مدیران دهدمی

 ازجمله مشتری رضایت و تعدادشکایات مشتریان، کل تعداد مانند

 . گردندمحسوب می معیارها و پرکاربردترین ترینشده شناخته

 عملکرد معیارهای 15

 تاریخچه: بازاریابی

 متقابل روابط و

 حرکت: است شده سازماندهی موضوع سه حول بازاریابی عملکرد 2010 [17]کالرک 

 بروندادهای گیریاندازه مالی، غیر به مالی خروجی معیارهای از

 های بازاریابی. ورودی گیریاندازه و بازاریابی
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  تحقیق روش -3

-تاثبا -تفسیری پارادایم نوع از پژوهش این فلسفی چارچوب

 هایپژوهش دسته در گیریجهت لحاظ از و است گرایی

 آوری گردشیوه  حسب بر تحقیق روش. گیردمی قرار ایتوسعه

در . استفاده شده است ترکیبی کیفی بوده و از رویکرد هاداده

 برای الزم نظری هایداده میدانی-ایکتابخانه پژوهش این

 از های سنجش عملکرد بازاریابی،ها و مولفهشاخص شناسایی

ی ااین حوزه به شیوه کتابخانهمرور جامع ادبیات تحقیق در 

بندی ها و اولویتذهنیت بررسی حاصل شده و به منظور

 به خبرگان صنعت مد و پوشاک از الزم هایها دادهشاخص

 از طریق روش شناسی کیو به دست آمده است.  میدانی صورت

افراد  تیآن ذهن لهیاست که به وس یفن ویک یروش شناس

از نقطه  یروش شناس نیا[ ۳۳] ردگییمورد مطالعه قرار م

متفاوت  هایدگاهید یساخت گونه شناس یبرا ینظرات ذهن

 ها،قهسلی ها،درک آسان ارزش یتوانا برا یاستفاده کرده و ابزار

روش  یانیفرض بن [.۳۴]تاس یفرد هایدگاهیو د هاینگران

بوده و  ذهنی ادراکات، و هانگرش د،یاست که عقا نیکیو ا

-گذاشته شده، اندازه انیدر م گرانیاحساس با د نیا تواندیم

مراحل انجام  یبرخ [.۳۵]ردیقرار گ سهیشده و مورد مقا یرگی

 یمرحله دسته بند دوبه  یرا پنج مرحله و برخ ویروش ک

انجام پژوهش  یبرا نیادی؛ چهار مرحله بن[ ۳۷، ۳6] اندکرده

 باشد. یم (1)که به شرح شکل  کنندیم شنهادیپ ویبا روش ک

 

 [27] کیو روش انجام مراحل -۱ شکل

 این است که کیو روشی است که در کیو علت انتخاب روش

بندی اولویت و بندی افرادگروه و های ذهنیپیچیدگی مطالعه

 در کنندگان مشارکت مشترک درک ها مبتنی برشاخص

[؛ لذا ۳۸] کاربرد دارد متخصص جوامع یا تحقیق مورد جامعه

و  یبنددسته ،ییشناسا که هدف این پژوهشبا توجه به این

 در صنعت مد و پوشاک یابیعملکرد بازار یارهایمع یبندرتبه

 تیتر از ذهنقیاستفاه عمباشد از محاسن روش کیو که می

برداری شده سازد بهرهرا فراهم می [۳6]مشارکت کنندگان

است ماهیت رقابتی صنعت مد و پوشاک،  است. الزم به ذکر

های موجود در دیدگاه مدیران اهمیت بررسی تشابهات و تفاوت
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سازد چرا که تحقق اهداف تر میو فعالین این صنعت را پر رنگ

های فعال در این صنعت منوط به یکپارچگی غایی شرکت

ای های وظیفههای ارزیابی عملکردی است که حوزهسیستم

مله بازاریابی را در بر دارد. تغییرات مستمر و غیر مختلف از ج

بینی در نگرش و رفتار مشتریان این صنعت در کنار قابل پیش

های زیست تر شدن دغدغهتحوالت تکنولوژیک و پر رنگ

محیطی منجر به توجه بیشتر مدیران صنعت مد و پوشاک و 

ی های بازاریابگیرندگان کشورها به نتایج فعالیتنیز تصمیم

شده است؛ بر همین اساس شناخت ذهنیات مدیران این 

-صنعت در حوزه ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از قابلیت

ها را در ها و دولتانداز شرکتتواند چشمهای روش کیو می

 مطالعه که آنجا ارتقای رفاه عمومی نوع بشر روشن سازد.  از

 ذهنی لگوهایا در افراد توزیع صرف نظر از چگونگی کیو

بوده و  مختلف ذهنی الگوهای ارائه صدد در مختلف،

خبره را  ۵-10متخصصان این نوع از روش شناسی، وجود 

[ و نیز با توجه به ۳9اند]جهت کسب بینش الزم، کافی دانسته

ماهیت کارگاهی بودن غالب کسب و کارهای فعال در این 

احب صنعت و دشواری دسترسی به مدیران تحصیل کرده و ص

 در اقتصادی فعالین از نفر ۸ تعداد تجربه کاری باتالش زیاد

پوشاک، که هم از تخصص و تجربه کاری مکفی  و مد صنعت

 برخوردار باشند و هم دانش و علم مربوط را داشته باشند به

شدند. دغدغه محققین انتخاب  انتخاب هدفمند صورت

خبرگانی بود که بتوانند به عنوان افراد صاحب فکر، ایده و 

تجربه با مشارکت در یک پژوهش علمی امکان دستیابی به 

بینشی که هم علمی و هم کاربردی باشد را فراهم سازند. 

 (2شماره ) جدول در خبرگان شناختی جمعیت هایویژگی

 ارائه شده است.

 تحقیق در پژوهش کنندگان مشارکت مشخصات -2 جدول

 تعداد نوع مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق

 6 دکتری آخرین مدرک تحصیلی

 2 کارشناسی ارشد

 4 دانشیار مرتبه علمی

 1 استادیار

 5 هیات علمی دانشگاه سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی و تدریس

مدیریت عامل شرکت های  مشاور یا

 فعال در صنعت

3 

سال سابقه فعالیت آموزشی و اجرایی در زمینه  10همه اعضا بیشتر از  سابقه کار

 مد و پوشاک داشتند.
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 آوری جمع گوناگونی منابع از حاضر پژوهش گفتمان فضای

 9۸ میان از گفتمان، فضای بندیجمع و ارزیابی از پس و شده

 اجماع ، مبتنی بر(کیو )دسته عبارت ۵۴ کیو تعداد عبارت

 روی مربوطه کد با این عبارات از هریک. شد انتخاب خبرگان

 رنگ، شکل،) ظاهری نظر از که کیو کارت نام به کارت یک

بودند،  یکسان یکدیگر با کامال...( و نگارش، سبک قلم، اندازه،

 کنندگان مشارکت اختیار در هاکارت این سپس نوشته شدند؛

 کیو، سازی مرتب دستورالعمل اساس بر تا گرفت قرار پژوهش

 دهی امتیاز. دهند قرار کیو نمودار روی را هاکارت از هریک

 فرم طریق از کیو نمودار روی کیو نمونه عبارات به هاآن

 هایداده شده و آوری جمع و ثبت شده طراحی مخصوص

 نرم افزار در کنندگاننظرات مشارکت  مرتب سازی حاصل از

SPSS win22 کیو  عاملی تحلیل کمک به تا شد وارد

 در شود. شناسایی مشارکت کنندگان این مختلف هایذهنیت

مطالعه کیو روایی محتوایی بر اساس جامعیت عبارات کیو به 

های مختلف را نمایان سازد مورد توجه نحوی که بتواند ذهنیت

مرور گیرد؛ در پژوهش حاضر روایی محتوایی از طریق قرار می

و کسب تایید  کنندگان مشارکت و مصاحبه با ینظر اتیادب

با نیز  یصور ییروامورد تایید قرار گرفت.  تیریمد دیساتا

و  تیبه ظرف نسبتن کنندگا مشارکت تیرضا زانیم یبررس

میسر می آنان تینشان دادن ذهن یبراکیو ت اعبار تیقابل

 عبارات موجود به ابعاد مختلف موضوع ایآ شود، به این معنا که

 قیبتوانند از طر مشارکت کنندگاناند تا پرداخته یبررس تحت

؛ بر این اساس روایی کنند انیخود را ب تیذهنی ساز مرتب

صوری پژوهش نیز با توجه به نظرات خبرگان مشارکت کننده 

ضریب  وسیله به کیو شناسی روش در پایایی به تایید رسید.

 ضریب است؛ در پژوهش حاضر گیریاندازه [ قابل۴0] آزمون

 90کنندگان باالی  مشارکت درصدی از 20تعداد  برای آزمون

 .است پایایی قابل تایید سطح نشانگر که آمد دستدرصد به

 هایافته -۴

 سازیمرتب مراحل و کیو ستهد تشکیل -۴-1 

 مصاحبه و ایکتابخانه مطالعات نتیجه که کیو عبارات مجموعه

.شودمی مشاهده ۳ جدول با خبرگان می باشددر

 کیو عبارات مجموعه -3جدول

 منبع عبارات هاشاخص دسته

ی
معیارها

 
بازار و نوآور

ی
 

 

 1سهم نسبی بازار
های فعال در یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت

 باشد.صنعت پوشاک سهم نسبی بازار می

41, 55]  [25, 28, 

 ژهیارزش و

برند)ارزش برند در 

 ۷( انیذهن مشتر

یکی از (انیبرند)ارزش برند در ذهن مشتر ژهیارزش و

فعال در  یهاشرکتمعیارهای مهم برای سنجش عملکرد 

 شود. محسوب می صنعت پوشاک

24] 17, [16,  

                                                           
1 Relative Market Share 
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 1محصول نوآوری
از معیارهای مهم برای ارزیابی عملکرد  محصول ینوآور

 باشد. می صنعت پوشاک یهاشرکت

30]  [29,  

 2 نوآوری فرایندی
صنعت  یهاعملکرد شرکتجهت ارزیابی  یندیفرا ینوآور

 باشد.یک شاخص مهم می پوشاک

[2, 31] 

 ۳پذیری ریسک
یری یکی از معیارهای اساسی جهت ارزیابی پذیسکر

 باشد.می فعال در صنعت پوشاک یهاشرکتعملکرد 

42] [23, 

در   بودن فعال

 ۴صنعت

عملکرد  سنجش هایشاخصاز فعال بودن در صنعت 

 باشد.یدر صنعت پوشاک م موجود یهاشرکت

[8, 32] 

 نوآوری در امور

 ۵اداری

 یابیارز یمهم برا یارهایاز مع ی یکیادار ی در امورنوآور

-یفعال در صنعت پوشاک محسوب م یهاعملکرد شرکت

 شود.

[16,43, 44] 

 گذاری سرمایه

 و تحقیق روی

 6توسعه

عملکرد  یابیارزبرای  و توسعه یقتحق روی یگذار یهسرما

، یک شاخص مهم در فعال در صنعت پوشاک یهاشرکت

 شود.نظر گرفته می

 [45, 57, 68]  

 

ی
معیارها

 
ی

ی مشتر
رفتار

 

تمایل )قصد( 

 2خرید

-شرکتید مشتریان در بررسی عملکرد )قصد( خر یلتما

 باشد.یک معیار اساسی می فعال در صنعت پوشاک یها

[44, 46, 55] 

 ۳وفاداری
ی مشتری شاخص مهم عملکردی در صنعت پوشاک وفادار

 باشد.می

[47, 42, 58] 

تمایل به توصیه 

 ۴توسط مشتریان

یه توسط مشتریان یک شاخص مهم در به توص یلتما

-می فعال در صنعت پوشاک یهاشرکتسنجش عملکرد 

 باشد.

[43, 55, 66] 

 ۵رضایت مشتری
های ی شاخصی جهت ارزیابی عملکرد شرکتمشتر یترضا

 باشد.موجود در صنعت پوشالک می

[1, 48, 55, 65] 

                                                           
1 Product Innovation 
2 Process Innovation 
3 Risk Taking 
4 Proactiveness 
5 Administrative Innovation 

 6Invesment for R&D 

 2willing to buy 
 3loyalty 

 4Willingness to Recommend 

 5Customer Satisfaction 
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آگاهی مشتریان از 

 6برند

 سنجش یمهم برا یارهایاز مع یکی برند ی مشتریان ازآگاه

-یفعال در صنعت پوشاک محسوب م یهاعملکرد شرکت

 شود.

[45,49, 69] 

 ۷مشتریان با ارتباط
 یابیجهت ارز یاساس یارهایاز مع یان یکیارتباط با مشتر

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[23, 46, 57, 65] 

 ۸مداری مشتری
صنعت  یهاعملکرد شرکتی جهت ارزیابی مدار یمشتر

 باشد.یک شاخص مهم می پوشاک

[16, 56] 

 1محصول کیفیت
عملکرد در صنعت  ارزیابی شاخص مهم محصول یفیتک

 باشد.یپوشاک م

[24, 55, 17, 70] 

پذیری در  انعطاف

 هایویژگی

 2محصول

فعال در صنعت  یهاعملکرد شرکت یابیارز یارهایاز مع

 باشد.یم محصولهای ویژگیدر  یریپذپوشاک انعطاف

[16, 25] 

به موقع  تحویل

 ۳محصول

 سنجشجهت  یاساس یارهایاز مع محصول یل به موقعتحو

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

30, 56, 71] [28, 

 ۴محصول طراحی
-سنجش عملکرد شرکت یهااز شاخص محصول یطراح

 باشد.یموجود در صنعت پوشاک م یها

[29, 57] 

  عرضه خدمات

 ۵مربوط به محصول

 یابیجهت ارز یشاخص محصولمربوط به خدمات عرضه 

 باشد.یموجود در صنعت پوشالک م یهاعملکرد شرکت

[2, 59, 68] 

 طیدوستدار مح

 6بودن ستیز

 یهاعملکرد شرکت یبودن در بررس ستیز طیدوستدار مح

 باشد.یم یارمع یکفعال در صنعت پوشاک 

[31, 32] 

مناسب  توزیع

 ۷محصول

 یهاعملکرد شرکت یابیارز یبرا محصول یع مناسبتوز

شاخص مهم در نظر گرفته  یکفعال در صنعت پوشاک، 

  شود.یم

[8, 16, 17] 

 

 ۸محصول توسعه
عملکرد  سنجش ضروری یارهایاز مع یکی توسعه محصول

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاشرکت

[44, 58, 67] 

                                                           
 6Brand awareness 

 7Communication with Customers 
 8Degree of Customer Orientation 

 1Product Quality 

 2Product Flexibility 
 3Product Delivery 

 4Product Design 

 5Product Service 
 6Environmentally friendly 

 7Product Distribution 

 8Product development 
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 1تبلیغات
فعال در صنعت  یهاعملکرد شرکت یابیارز یارهایاز مع

 باشد. می یغاتپوشاک تبل

[43, 50, 55, 58, 66] 

معیار
 

ت 
قابلی

ی 
سودآور

ی
مشتر

ارزش دوره عمر  

 2مشتری

 یهاعملکرد شرکت یابیجهت ارزی ارزش دوره عمر مشتر

 باشد.یشاخص مهم م یکصنعت پوشاک 

[51, 55, 17] 
معیار 

ت 
مدیری

کانال توزیع
 

 ۳حجم کاال

عملکرد در صنعت پوشاک  یابیشاخص مهم ارز حجم کاال

 باشد.یم

 [16, 64, 65] 

ت
ی قیم

معیارها
 

 قیمت پایین
موجود  یهاشاخص سنجش عملکرد شرکتپایین،  یمتق

 باشد.یدر صنعت پوشاک م

[8, 67, 68]  

گذاری  قیمت

 ۴رقابتی محصوالت

-عملکرد شرکت یمحصوالت در بررس ی رقابتیگذار یمتق

 باشد.یم یاساس یارمع یکفعال در صنعت پوشاک  یها

[1, 53] 

 هزینه بازاریابی

 ۵برای هر محصول

عملکرد  یابیارز یبرا هر محصول یبرا یابیبازار ینههز

شاخص مهم در  یکفعال در صنعت پوشاک،  یهاشرکت

 شود.ینظر گرفته م

[48] 

 درآمدهای شرکت
سنجش  یضرور یارهایاز مع شرکت یکی یدرآمدها

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[45, 69] 

 

ی
ی مال

معیارها
 

 1سود خالص
 یهاعملکرد شرکت یابیجهت ارز یسود خالص شاخص

 باشد.یموجود در صنعت پوشالک م

[23, 46, 69]  

 2بازده فروش
سنجش عملکرد  یمهم برا یارهایاز مع یکی بازده فروش

 شود.یفعال در صنعت پوشاک محسوب م یهاشرکت

48, 65] [46, 

-بازده سرمایه

 ۳گذاری

 یهاعملکرد شرکتجهت ارزیابی  یگذاریهبازده سرما

 باشد.یک شاخص مهم می صنعت پوشاک

50, 58, 71] [16, 

 هادارایی بازده

(ROA)6 

یکی از معیارهای اساسی جهت ارزیابی ها ییبازده دارا

 باشد.می فعال در صنعت پوشاک یهاشرکتعملکرد 

[52] 

                                                           
 1Product Advertising 

 2customer lifetime value 

 3Workload 
 4Product Pricing 

 5Marketing expenses 
1 - Net Profit 
2 - Return on Sales (ROS) 
3 - Return on Investemnt (ROI) 

 6Return on Assets 



 و همکاران هروز احمدیش                                                     ...                       شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی 

 

 52-23صفحه  ۱4۰۰ زمستان -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -۱۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  37

حقوق  بازده

 صاحبان سهام

(ROE)۷ 

فعال در صنعت  یهاعملکرد شرکت یابیارز یارهایاز مع

 باشد.یپوشاک بازده حقوق صاحبان سهام م

[41, 54, 70] 

بازده سرمایه 

در بازاریابی  گذاری

(ROMI)۴ 

 یابیجهت ارز یشاخص یابیبازاردر  یگذار یهبازده سرما

 باشد.یموجود در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[24, 42] 

ی
ی  داخل

معیارها
 

 هایزیرساخت

 1فنی

 یهاعملکرد شرکتی جهت ارزیابی فن یهایرساختز

 باشد.یک شاخص مهم می صنعت پوشاک

[53, 55] 

 فناوری زیرساخت

 2اطالعات

 یهاعملکرد شرکت سنجشدر  اطالعات یفناور زیرساخت

 باشد.یم یاساس یارمع یکفعال در صنعت پوشاک 

[25, 45] 

مناسب  مدیریت

 ۳اطالعات فناوری

های فعال در یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت

 باشد.می اطالعات یفناورمناسب  یریتمدصنعت پوشاک، 
 [45, 67]  

 بودن دسترس در

-آوری فن آخرین

 ۴ها

 یکی از معیارهای مهم هایآورفن یندر دسترس بودن آخر

 در صنعت پوشاک فعال یهاشرکتبرای سنجش عملکرد 

 شود. محسوب می

[8] 

 با اطالعات ایجاد

 ۵ارزش

 سنجشجهت  یاساس یارهایاز مع اطالعات با ارزش یجادا

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[28, 56] 

 6دانش انتقال
 یهاسنجش عملکرد شرکت یهااز شاخص انتقال دانش

 باشد.یموجود در صنعت پوشاک م

[30, 71] 

 1فکری سرمایه
 یهاعملکرد شرکت یابیجهت ارز یشاخص یفکر یهسرما

 باشد.یموجود در صنعت پوشالک م

[29, 57] 

 ۳اجرایی مدیریت
فعال در  یهاعملکرد شرکت یدر بررس ییاجرا یریتمد

 باشد.یم یارمع یکصنعت پوشاک 

[54] 

 ۴شغلی مدیریت
فعال در  یهاعملکرد شرکت یابیارز یبرای شغل یریتمد

  شود.یشاخص مهم در نظر گرفته م یکصنعت پوشاک، 

[2, 68] 

 

                                                           
 7Return on Equity 

  4Return on Marketing Investment 
 1Technological Infrastructure 

 2Use of Information Technology 

 3Management of Information Technology 
 4Availability of Latest Technologies 

 5Creating Valuable  Information 

 6Knowledge Transfer 
 1Intellectual Capital 

 3Performance Management 

 4Career Management 
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 با ارتباط

 ۵کارمندان

 سنجش ضروری یارهایاز مع یکی ارتباط با کارمندان

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[31, 55] 

 6کارمند انگیزه
فعال در صنعت  یهاعملکرد شرکت یابیارز یارهایاز مع

 باشد. می کارمند یزهپوشاک انگ

32] [8, 

 اخالقی رفتار

 ۷هاشرکت

 یهاعملکرد شرکت یابیشرکت جهت ارز یرفتار اخالق

 باشد.یشاخص مهم م یکصنعت پوشاک 

[17, 56] 

 ۸کارمندان آموزش
عملکرد در صنعت  یابیشاخص مهم ارز آموزش کارمندان

 باشد.یپوشاک م

[28] 

 9دانش کسب
موجود  یهاشاخص سنجش عملکرد شرکت کسب دانش

 باشد.یدر صنعت پوشاک م

[43, 71] 

 10دانش انتشار
فعال در صنعت  یهاعملکرد شرکت یدر بررس انتشار دانش

 باشد.یم یاساس یارمع یکپوشاک 

[43] 

 2سازمانی حافظه

عملکرد  یابیارز جهت هر محصول یبرای حافظه سازمان

شاخص مهم در  یکفعال در صنعت پوشاک،  یهاشرکت

 شود.ینظر گرفته م

[44, 67] 

 برای سازگاری

 ۳تغییر

سنجش  یضرور یارهایاز مع ییر یکیتغ یبرا یسازگار

 باشد.یفعال در صنعت پوشاک م یهاعملکرد شرکت

[55,58] 

 هایمهارت

 ۵کارمندان

عملکرد  یابیجهت ارز یشاخص کارمندان یهامهارت

 باشد.یموجود در صنعت پوشاک م یهاشرکت

[43, 50] 

 

 

 تحلیل عاملی کیو -4-2

 ترین روش آماری برای تحلیلروش تحلیل عاملی، اصلی

های کیو بوده و مبنای این روش نیز همبستگی ماتریس داده

                                                           
 5Communication  with Employees 

 6Employee Motivation 

 7Ethical Behaviour of Firms 
 8Employee’s Tertiary Education Ratio 

 9Knowledge Acquisition 

 10Knowledge Dissemination 
 2Organizational Memory 

 3Adaptability to Change 

 5Employee Skills 

این رو از عبارت تحلیل عاملی کیو استفاده  از میان افراد است؛

شود تا تاکید شود در فرایند تحلیل عاملی، افراد به جای می
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شوند؛ با این وجود، به لحاظ آماری متغیرها دسته بندی می

تحلیل عاملی عادی  هیچ اختالفی بین تحلیل عاملی کیو و

 افزار نرم از کیو عاملی تحلیل انجام [. برای۳6]نداردوجود 

SPSSwin22  شده  استفاده اکتشافی عاملی تحلیل آزمون از و

 از عاملی، تحلیل اجرای از قبل که است موکد و توصیه

 بودن معنادار و اهمیت همچنین و متغیرها بین همبستگی

 همبستگی ضریب. نمود حاصل اطمینان هاداده ماتریس

 بین رابطه نیرومندی تعیین جهت مناسبی شاخص جزیی،

آزمون  از منظور این برای معموال هاپژوهش در بوده و متغیرها

KMO و اهمیت ارزشیابی برای همچنین گردد؛می استفاده 

-نیز انجام می بارتلت آزمون همبستگی، ماتریس بودن معنادار

 باشد % ۵ از ترکوچک بارتلت اگرسطح معناداری آزمون شود،

 مناسب( عاملی مدل) ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل

 متغیرها که است این صفر فرض بارتلت درآزمون [؛60]است

 آن از حاکی صفر فرض رد دارند و باخودشان همبستگی فقط

 و بوده دارمعنی اطالعات دارای همبستگی ماتریس که است

 آزمون این دارد؛ وجود عاملی تحلیل برای الزم شرایط حداقل

 [.61]گویند  نیز کرویت آزمون را

 کننده مشارکت ۸ به مربوط هایداده ابتدا حاضر پژوهش در

شده و بر اساس نتایج  آزمون وارد عاملی تحلیل انجام برای

مرحله اول تحلیل عاملی انجام شده مشاهده گردید تعداد یک 

( مقدار اشتراکات استخراج از عوامل کمتر T8مشارکت کننده )

برای دو عامل داشته  ۴/0یا بارهای عاملی بیشتر از  ۵/0از 

است؛ لذا این داده از تحلیل حذف شده و مجدد تحلیل عاملی 

 انجام شد. مشارکت کننده ۷های با داده

اولین گام برای تحلیل عاملی اکتشافی کفایت نمونه برداری 

در جدول  KMO-Bartlettاصل از آزمون باشد؛ نتایج حمی

توان مراحل می نشان داده شده است؛ با توجه به این نتایج

ها به انجام رساند. مقدار تحلیل عاملی اکتشافی را بر روی داده

گیری بوده و سطح موید کفایت نمونه KMO آماره 6/0بیش از 

اطمینان صفر برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب 

ن مدل عاملی مورد استناد است؛ همچنین در کلیه مراحل بود

 اصلی هایمولفه تحلیل روش عوامل، استخراج تحلیل روش

(Principal Component Analysis )چرخش واریماکس  با

 .باشدمی

 KMO and Bartlett’sآزمون -4جدول

 KMO 0.720شاخص کفایت نمونه برداری 

 آزمون بارتلت

Approx.Chi-Square 111.101 

df 21 

Sig. 0.000 
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 جدول اشتراک ها

در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر 

گیرد. ستون اول قرار میبا واریانس سایر متغیرها مورد بررسی 

های (، اشتراکات استخراج شده از دادهInitialجدول )نتایج این 

( استفاده از تحلیل 1ابتدایی هستند که باالبودن آن )حداکثر 

نماید؛ از طرف دیگر، در ستون دوم عاملی را مناسب بیان می

مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که در اینجا 

ها برای تاییدی بر مناسب بودن داده ۵/0تر از مقدار بزرگنیز 

باشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد تحلیل عاملی می

دهد که این متغیرها برای تحلیل نظر پایین باشد، نشان می

 [.62]باشندعاملی مناسب نمی

 اشتراکات جدول -5جدول

 مقادیر استخراج شده مقادیر اولیه 

T1 1000 0.723 

T2 1/000 0.573 

T3 1/000 0.572 

T4 1/000 0.533 

T5 1/000 0.586 

T6 1/000 0.656 

T7 1/000 0.653 

ستگی ماتریس از عاملی تحلیل انجام منظور به ستفاده همب  ا

 روش به هاعامل. اسددت معمول و مرسددوم روشددی که شددد

سوب  متعامد چرخش نوعی که یافتند چرخش واریماکس مح

 روش به کیو عاملی تحلیل از شددده اسددتخراج اعداد شددود؛می

صلی هایمؤلفه شان می بوده و نتایج جدول ا دهد که مقدار ن

ساختار عاملی تر از یک میعامل بزرگ 2ویژه برای  شد؛ لذا  با

هادی دارای  که 2پیشدددن هد بود  مل خوا  ۳۷/۵۸بیش از  عا

.انددرصد مقدار واریانس تجمعی را در برگرفته

 شده برآورد کل واریانس نتایج مقدار -6جدول

 هامولفه

 چرخش یافته مقادیر ویژه

 مجموع
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

 

 مجموع
درصد 

 واریانس
 د تجمعیدرص

1 3.078 43.967 43.967 3.016 43.086 43.086 

2 1.009 14.410 58.377 1.070 15.292 58.377 

 Principal Component Analysis روش استخراج نتایج:
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بر پایه مالک کیسر، عواملی که دارای ارزش ویژه باالتر از یک 

 شوند. همانقابل استخراج تعیین می عنوان عواملهستند به

عامل  2نشان داده شده است، ( 6شماره )طور که در جدول 

طور کلی عامل به 2و این  بودهه بیشتر از یک ژدارای ارزش وی

 09/۴۳عامل اول  کنند.درصد واریانس کل را تبیین می ۳۸/۵۸

را  درصد واریانس کل ۳/1۵عامل دوم  و درصد واریانس کل

در عین حال عوامل بعدی به ترتیب واریانس  ده وکرتبیین 

 کنند.کمتری را تبیین می

 ۱جدول ماتریس چرخش یافته

شود ساختار نهایی عاملی در ماتریس چرخش یافته ارائه می

شده متغیرها به سهم واریانس تبیین  سیله  که در برگیرنده  و

تایج مندرج در این ماتریس مبنای گروه عوامل می باشدددد. ن

بندی متغیرها قرار گرفته و به هر عامل تعدادی متغیر که از 

 مربوط( برخوردارنددد ۴/0بددارهددای عدداملی بدداالیی )حددداقددل

 گردد. می

 یافته چرخش ماتریس-7دولج

 ماتریس چرخش یافته

 عامل 

 1 2 

T1  0.845 

T2 0.600  

T3 0.686  

T4 0.692  

T5 0.749  

T6 0.782  

T7 0.730  

 

طور که مشاهده گردید در ماتریس چرخش یافته نهایی همان

اسددداس بنابراین بر ،افراد تنها بر روی یک عامل بار باال دارند

شرحنتایج ماتریس چرخش یافته می جدول  توان عوامل را به 

 دسته بندی کرد. ۸

 

 

 

                                                           
1.Rotated Component Matrix 

 عواملدسته بندی -8دولج

 ذهنیت(ها عامل شماره

 )ذهنی الگوهای

 ذهنیت دارای کنندگان مشارکت

 مشابه

 T2,T3,T4,T5,T6,T7 1عامل 

 T1 2عامل 

 امتیازهای عاملی

 وارد اولیه هایداده اطالعات از امتیازهای عاملی بررسی برای

 عاملی بارهای از جدول همچنین و کیو جدول از شدددده

ستفاده سبه برای شود،می ا  وزن ابتدا عاملی، امتیازهای محا

 محاسبه برای گیرد.می قرار بررسی مورد دارمعنی هایعامل

𝑊فرمول  از هاعامل وزن =
𝑓

1−𝑓2
 در شود کهمی استفاده  

اسدت؛  آن با متناظر وزن w و عاملی بار همان f این فرمول

 های اولیهرتبه در ضدددرب هاوزن از هریک بعد، مرحله در

صل سی مورد طیف به توجه با(کیو  نمودار از حا  برای )برر

 آید. دردسددت می به هاعامل امتیاز و شددده افراد از هریک

سط نرم افزار مراحل تمامی اینجا، ست شده طی SPSS تو  ا

 .آیند به دست عامل امتیازهای تا
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   ذهنی الگوهای در هاگزاره های رتبه

 دوگانه ذهنی الگوهای در عبارات از هرکدام هایرتبه وقتی

سایی  یا هاعبارت هر الگوی ذهنی برای توانمی گردید، شنا

 را به هاآن رتبه براسدداس و کرده سددازیمرتب را هاگزاره

  .داد نشان جدول در ترتیب

  اول ذهنی الگوی هایگزاره رتبه

 کنندگانمشدددارکت  یافته، چرخش ماتریس به توجه با

T2,T3,T4,T5,T6,T7 ذهنی عامل یا الگوی شناسایی در که 

 به را 16 و 10 و 12 شماره هایهستند، عبارت مشترک اول

در  یابیسددنجش عملکرد بازار یهاشدداخص ترینمهم عنوان

سایی صنعت مد و پوشاک  این که معنا این به اند؛کرده شنا

شترین عبارات شارکت  نظر از را امتیاز بی  الگوی کنندگانم

صاص داده خود به اول ذهنی  هاآن نظر از اند؛ همچنیناخت

 برخوردار اهمیددت کمترین از ۷ و ۴۵ و 21 هددایعبددارت

ستند؛ به را در بین  امتیاز کمترین عوامل دیگر این عبارت ه

 در صنعت مد و پوشاک یابیسنجش عملکرد بازار یهاشاخص

سددنجش  یهاشدداخص بندیرتبه اند.داده اختصدداص خود به

 ذهنی الگویدر  در صددنعت مد و پوشدداک یابیعملکرد بازار

 است. شده داده نشان (9جدول شماره ) در اول

 

 اول ذهنی الگوی های گزاره بندی رتبه -9جدول 

شماره 

 عبارت
 شرح گزاره

رتبه در 
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 محصول
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35 
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40 

11 

 توصیه به تمایل
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13 

 از مشتریان آگاهی

 برند
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18 
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37 
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 32 گذاری سرمایه بازده 33

 31 بازار نسبی سهم 1
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29 

 برای بازاریابی هزینه

 محصول هر
30 

17 

 در پذیری انعطاف

 محصول های ویژگی
29 

 28 پایین قیمت 27

 27 کاال حجم 26

34 

 هادارایی بازده

(ROA) 
26 

 25 فرایندی نوآوری 4

 24 دانش کسب 50

 23 تغییر برای سازگاری 53

20 

 مربوط خدمات عرضه

 محصول به
22 

 21 باارزش اطالعات ایجاد 41

 20 فکری سرمایه 43

8 

 روی گذاری سرمایه

 توسعه و تحقیق
19 

 18 صنعت در بودن فعال 6

 17 پذیری ریسک 5

 16 کارمند انگیزه 47

25 

 عمر دوره ارزش

 مشتری
15 

 14 کارمندان هایمهارت 54

 13 دانش انتشار 51

 12 اجرایی مدیریت 44

 11 کارمندان آموزش 49

 10 دانش انتقال 42

39 

 مناسب مدیریت

 اطالعات فناوری
9 

40 

 بودن دردسترس

 هافنآوری آخرین
8 

 7 سازمانی حافظه 52

 6 کارمندان با ارتباط 46

38 

 فناوری ساخت زیر

 اطالعات
5 

48 

-شرکت اخالقی رفتار

 ها
4 

 3 اداری امور در نوآوری 7

 2 شغلی مدیریت 45

21 

 محیط دوستدار

 بودن زیست
1 

 

 دوم ذهنی الگوی های گزاره رتبه

  که T1مشددارکت کننده  یافته، چرخش ماتریس به توجه با

شان می دوم ذهنی الگوی  و ۵۴ شماره هایعبارتدهد، را ن

سنجش عملکرد  یهاشاخص ترینمهم عنوانبه را ۴۳ و ۴۷

صنعت مد و پوشاک یابیبازار سته در   و 21 هایعبارت و دان

ها در بین این شدداخص هاگزاره تریناهمیت کم از ۳1 و ۳0

ند؛ اعالم کرده بها ندیرت سدددنجش عملکرد  یهاشددداخص ب

 در دوم ذهنی الگویدر  در صددنعت مد و پوشدداک یابیبازار

 .است شده داده نشان (10جدول شماره )

 

 دوم ذهنی الگوی های گزاره بندی رتبه -۱۰جدول 

شماره 

 عبارت

رتبه در  شرح گزاره

الگوی 

 دومذهنی 

 54 کارمندان های مهارت 54
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 53 کارمند انگیزه 47

 52 فکری سرمایه 43

 51 سازمانی حافظه 52

 50 مشتریان با ارتباط 14

 توسط توصیه به تمایل 11

 مشتریان

49 

 سهام صاحبان حقوق بازده 35

(ROE) 

48 

 47 محصول توسعه 23

 46 تبلیغات 24

 45 کارمندان با ارتباط 46

 44 مداری مشتری 15

 43 محصول موقع به تحویل 18

 و تحقیق روی گذاری سرمایه 8

 توسعه

42 

 41 فروش بازده 32

 ویژگی در پذیری انعطاف 17

 محصول های

40 

 هر برای بازاریابی هزینه 29

 محصول

39 

 رقابتی گذاری قیمت 28

 محصوالت

38 

 37 ریسکپذیری 5

 36 فنی زیرساختهای 37

 35 دانش انتقال 42

 34 اداری امور در نوآوری 7

 33 دانش کسب 50

 32 برند ویژه ارزش 2

 31 تغییر برای سازگاری 53

 30 کارمندان آموزش 49

 29 باارزش اطالعات ایجاد 41

 28 پایین قیمت 27

 27 بازار نسبی سهم 1

 26 خرید( قصد) تمایل 9

 25 (ROA) ها دارایی بازده 34

 در گذاری سرمایه بازده 36

 (ROMI) بازاریابی

24 

 23 محصول مناسب توزیع 22

 22 شغلی مدیریت 45

 21 هاشرکت اخالقی رفتار 48

 20 دانش انتشار 51

 19 اطالعات فناوری ساخت زیر 38

 18 محصول طراحی 19

 17 اجرایی مدیریت 44

 16 برند از مشتریان آگاهی 13

 15 مشتری رضایت 12

 آخرین بودن دردسترس 40

 هافنآوری

14 

 13 کاال حجم 26

 12 مشتری عمر دوره ارزش 25

 11 گذاریسرمایه بازده 33

 به مربوط خدمات عرضه 20

 محصول

10 

 9 محصول کیفیت 16

 8 صنعت در بودن فعال 6

 7 وفاداری 10

 6 فرایندی نوآوری 4

 5 محصول نوآوری 3

 فناوری مناسب مدیریت 39

 اطالعات

4 
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 3 خالص سود 31

 2 شرکت درآمدهای 30

 1 بودن زیست محیط دوستدار 21

 

 بحث و نتیجه گیری -5

 ذهنیت بندیدسددته و شددناسددایی دنبال به حاضددر تحقیق 

سددنجش  معیارهای مورد در پوشدداک و مد صددنعت مدیران

ستا، این در و بازاریابی بوده عملکرد ستفاده با را  کیو روش از ا

شت صص افراد از نفر ه سابقه فعالیت  متخ اجرایی در که هم 

این زمینه داشددته و هم از تحصددیالت مرتبط برخوردار بوده و 

شنایی کامل نیز ضوع با آ شتند انتخاب تحقیق مو  و شده دا

بازاریابی  سدددنجش عملکرد معیارهای مورد در هاآن ذهنیت

 ۵۴ برگرفته از مرور جامع ادبیات تحقیق تعداد .شددد بررسددی

سنجش عملکرد بازاریابی سایی شاخص   اختیار در هشد شنا

ها به داده تحلیل از پس که گرفت قرار یاد شددده نفر هشددت

 و «معیارهای بیرونی» ذهنی الگوی دو مجموع در روش کیو

بهبه «معیارهای درونی» گاه تعیین منظوردسدددت آمد.   جای

قبلی، در ادامه ضدددمن  هایپژوهش میان در حاضدددر پژوهش

ته یاف تایجها، تبیین  به هایپژوهش با پژوهش این ن  مشدددا

المللی شود؛ الزم به ذکر است در سطح ملی و بینمی مقایسه

پژوهشی که دقیقا با رویکردی یکپارچه معیارهای متنوعی در 

زمینه سدددنجش عملکرد بازاریابی را با روش کیو تحلیل کند 

های قبلی با موضوع یافت نشد و لذا مبتنی بر ارتباط  پژوهش

 گیرد.کلی تحقیق این مقایسات صورت می

یارهای که اول ذهنی الگوی در نام مع  سددده گرفت، بیرونی 

 مشددتری، وفاداری مشددتری و کیفیت رضددایت اصددلی عامل

 اهمیت درجه محصول متناسب با نیازهای مشتریان بیشترین

 بازاریابی داشتند. سنجش عملکرد بین معیارهای در را

 رفتاری هایمشدتری: این شداخص از جمله شداخص رضدایت

ناکی و ۴2[ فریس ]21های األوان]ر پژوهشبوده و د [ کوکی

 به اهمیت سدددنجش رضدددایت [، هم۴9[، پاول ]۵۵رزنوالد]

شتری به  سنجش عملکرد ترین معیارهایعنوان یکی از مهمم

ست.  شاره شده ا ی مانند به شدت رقابت یدر بازارهابازاریابی ا

 ای داشته واهمیت ویژه یمشتر تیرضا صنعت مد و پوشاک

کاالها  عرضه ازمندیپر رقابت، ن یبقا در بازارها یها براسازمان

 جادیا تیرضددا ساحسددا انیهسددتند که در مشددتر یو خدمات

حس  جادیسددبب ا جیبه تدر انیمشددتر تیکنند. جلب رضددا

 ینقطه آغاز برقرار شده و همین یو اعتماد در مشتر یوفادار

 .و سازمان خواهد بود یمشتر نیمدت ب یطوالن طهراب کی

[ لنسددکلد ۴6های دیویس]مشددتری: که در پژوهش وفاداری

های[ از مهم21[ و األوان]۵6[ و گرینبرگ ]۵۷] یار  ترین مع

 کیعنوان بهبازاریابی مطرح شددده اسددت،  سددنجش عملکرد

س سا شتر نییو تع یعامل ا در  انیکننده در رفتار بلندمدت م

مجدد  دیتر در قصدد خروفادار انی. مشدترشدودمینظر گرفته 

صممخ صول  بودهتر ود م صرف ایو نکات مثبت مح  یخدمت م

را  یادیز یمنافع مال ، همین امردهندیانتقال م گرانید هرا ب

از  یکیکه  ستیتعجب ن یجا دارد لذاسازمان به همراه  یبرا

 انیمشتر وفاداری تیریها جستجو و مدسازمان یاهداف اساس

شد شتری به وفاداری رقابتی، دید . ازبا  صنعت حیات و بقا م

 رقابتی شدددت به بازارهای در حضددور بخشددد ومی تضددمین

شده و  صنعت در ضرورت یک وفاداری، ایجاد کندمی ایجاب

  گیرد. قرار تأکید مورد ارتباط با مشتری در توسعه



 و همکاران هروز احمدیش                                                     ...                       شناسایی، دسته بندی و رتبه بندی 

 

 52-23صفحه  ۱4۰۰ زمستان -4۰شماره پیاپی  -4شماره  -۱۰دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  46

 از شاخص این: مشتریان نیازهای با متناسب محصول کیفیت

 محصدددول بوده و در مدیریت معیارهای هایشددداخص جمله

[ 66[ و اسددتون]16]همکاران[ سددامپایو و 6۳پژوهش شددولز ]

 بازار یکی از مشتریان در نیازهای با متناسب محصول کیفیت

معرفی شدددده  بازاریابی بر عملکرد تأثیرگذار عوامل ترینمهم

ست؛  خالقیت طریق توسعه از تواندصنعت مد و پوشاک می ا

سب و در نتیجه نفوذ در بازار و افزایش نرخ نوآوری و  مزیت ک

 یابد.دست می سودآوری به سطح قابل توجهی از رقابتی

 عامل سه گرفت، درونی نام معیارهای که دوم ذهنی الگوی در

فکری  کارکنان و سددرمایه کارکنان، انگیزه هایمهارت اصددلی

 سدددنجش عملکرد معیارهای در را اهمیت درجه بیشدددترین

 بازاریابی داشتند.

 هایشددداخص جمله از شددداخص کارمندان: این هایمهارت

های انجام شددده پژوهش در و بوده هاعملکرد داخلی شددرکت

سط سلیوان]۵۳باروایس و فارلی] تو  [۸[ و یوهوی ژائو]6۷[، ا

 ای شده است. مهارتبه اهمیت ارزیابی این معیارها توجه ویژه

 در باشددددشدددخص می پرورش قابل هایتوانایی که در واقع

فای و عملکرد ظایف ای مل  شدددودمی منعکس وی و و شدددا

بوده و  شناختی و رفتاری هایشایستگی فنی، هایشایستگی

ستند، ذاتی عالوه بر این که ستمر قابلیت به نی شد م  در فرد ر

شاره می وظیفه یک دقیق و سریع انجام ضوعی در ا کنند؛ مو

توسعه خدمات صنعت مد و پوشاک به واسطه وابستگی قابل 

کاال به توانمندی فردی کارکنان  مالحظه ارائه خدمت و تولید

 اهمیت بسزایی دارد.

 باروایس هایپژوهش در داخلی شاخص کارمندان: این انگیزه

عنوان به  همواره [۸ژائو ] یوهوی و [6۷اسلیوان] [،۵۳فارلی] و

 برانگیختن مدیران مطرح شددده و اصددلی هاییکی از دغدغه

سانی نیروی سعه عامل ترینمهم عنوانبه ان ستراتژیک در تو  ا

معرفی  سددازمان رشددد تر،کالن سددطح در و بازاریابی عملکرد

 شده است.

 هایعنوان یکی از شدداخصبه شدداخص فکری: این سددرمایه

نی هش در بوده درو یس هددایپژو لی ] و بدداروا  [،۵۳فددار

جه [۸ژائو] یوهوی و [6۷اسدددلیوان] بل تو قا تاثیر  یل   به دل

سیل بکارگیری سانیپتان سانی دیریت منابعم و های ان مورد  ان

در  های فکریمدیریت سددرمایهبنابراین،  اند؛تاکید قرار گرفته

از جمله  چند جانبه سددازمانمنابع انسددانی های سددیسددتم

سعه و حفظ کارمندان  به بازاریابی توانمندی خواهد جذب، تو

ساز رشد صنعت انجامید که با ارائه نتایج برتر عملکردی زمینه

شاک می ستگی به مد و پو شوند که به دلیل ماهیت خاص واب

وری نیروی انسدددانی و قانون مالکیت مفاهیمی همچون بهره

سانی و فکری را مطرح  سرمایه ان شتر به  معنوی لزوم توجه بی

  سازد.می

صل از این پژوهش و به شیوه  منظورمبتنی بر نتایج حا بهبود 

به  زیر کاربردی پیشدددنهادهای بازاریابی سدددنجش عملکرد

 شود:دیران این صنعت ارائه میم

 شود:اول پیشنهاد می ذهنی با توجه به الگوی

شتری ضایت و وفاداری م سطح ر  شناخت به منظور ارتقای 

سته نیازها، عالیق، شنهادها و هاخوا شتریان انتقادهای و پی  م

یت قابل فاده از  با اسدددت ته و  های در راس أمور قرار گرف

 با ارتباط اجتماعی هایرسدددانه های نوین همچونتکنولوژی

 در را در حد مطلوب حفظ نمایند؛ مشارکت مشتریان مشتری

هم در  محصوالت از طریق نظرسنجی توسعه و بهبود کیفیت
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جویی قابل های بازاریابی و تحقیق و توسعه صرفهصرف هزینه

صل می شتریان اطمینان و اعتماد شود و هممالحظه حا  را م

ها که داده و تحلیل کالن داده کند. اسدددتفاده از علممی جلب

یت  قابل ته  به لطف تحول تکنولوژیک در دسدددترس قرار گرف

ستهپیش شتریان بینی تغییرات احتمالی درخوا سالیق م ها و 

هایی فرصدددت برداری از چنین دادهسدددازد و بهرهرا فراهم می

های این صددنعت کسددب مزایای رقابتی پایدار را بریا شددرکت

 کند. فراهم می

 شود: می پیشنهاد دوم ذهنی الگوی به وجهت با

 توانمندسدازی و انگیزه ایجاد آموزش، اسدتخدام،فرآیندهای 

 در راسددتای متحول سددازی شددیوه ارائه خدمت به کارکنان

ون همچ مدرن و پیشرفته ساختارهای از استفادهبا  مشتریان

ای وظیفه مختلف واحدهای در ایپروژه و تیمی ساختارهای

قرار گیرد و کارکنان خط حمله یا به عبارت دیگر مورد توجه 

ستند به شتریان ه ستقیم با م عنوان کارکنانی که در ارتباط م

به عاتی  نابع اطال به روزترین برترین م با  صدددورت مسدددتمر 

شد و بالندگی هدایت روش سیر ر سعه در م های آموزش و تو

 بازاریابی داخلی به معنای توجه به کارکنان به عنوان شددوند. 

سازمان بوده و می شتریان  شیدن به  انگیزه تواند بااولین م بخ

شتر گردد. خدمات ساز ارائهکارکنان زمینه  با ارزش افزوده بی

تری گیری از تجربیات افق روشددنسددازمان یادگیرنده با بهره

گسددتراند لذا به مدیران پیش روی کارکنان و مدیران خود می

شنهاد می صنعت پی شی ی دورهشود با برگزاراین  های آموز

گاه کار یات و  یادگیری از تجرب یا مبتنی بر  یا پو های پو

 های انسانی گردند. ساز تقویت سرمایهزمینه

 گیریاندازه استراتژیک؛ مشاغل شناساییالزم به ذکر است  

ستمر ستگی م ستفاده و کارکنان شای سب ا  هایبرنامه از منا

پویای  گیریاندازه سددیسددتم ایجاد و طراحی بهبود؛رشددد و 

ضایت صل از  بازخوردهای مدیریت سازمان؛ در شغلی ر حا

 اتنظر برداری ازبهره سددازمان؛ سددراسددر در مشددتری تجربه

 مشتری فرهنگ تقویت خدمات؛ ارائه و طراحی در مشتریان

ستمر گیریادی سازمان؛ کارکنان تمامی بین در مداری از  م

 و انتظارات به موقع به گوییپاسدددخ وارتباط با مشدددتری 

 اطالعاتی هایسددیسددتم از اسددتفادهن؛ مشددتریا شددکایات

 و تحقیق به بیشدددتر زمان و بودجه اختصددداص ؛اثربخش

 محافل و مراجع با تعامل و همکاری و کاربردی یتوسددعه

 برای سازمان داخل درات پیشنهاد سیستم از استفاده علمی؛

 دریافت برای سددازمان خارج در و کارکنان اتنظر دریافت

 یسددرمایه رشددد و تقویتتواند مسددیر می مشددتریان اتنظر

شرکت فکری شاک که در را در  صنعت مد و پو های فعال در 

سانی  صنایع به نیروی ان سایر  سب به  شتری ن هم تنیدگی بی

ند را  هم از منظر فیزیکی و هم از منظر فکری و معنوی دار

 هموار سازد.

ز جمله ها در تحقیق حاضددر وجود داشددت ابرخی محدودیت

عه  که جمع آوری مجمو نابع معتبر و مرتبط  یت م حدود م

های سدنجش عملکرد بازاریابی را پیچیده و کاملی از شداخص

که عدم برخورداری صدددنعت مد و بر کرد. نکته دیگر اینزمان

المللی با پوشدداک ایران از برندهای معتبر فعال در سددطح بین

شته مدیریت افرادی که هم تجربه عملی و هم دانش  علمی دا

باشند منجر به دیدگاهی درون کشوری شد و این عدم تجربه 

های برتر بین ند بت بر قا هانی و ر بازار ج المللی در فروش در 

با  ته را  یاف یت تعمیم  قابل خب این تحقیق  گان منت تیم خبر
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که هر پژوهش مبتنی بر سازد؛ ضمن اینمحدودیت مواجه می

ذاتی خود را  هایخبره سدددنجی و بررسدددی نگرش محدودیت

 دارد.    

های موجود در مسددیر اجرای این پژوهش با علم به محدودیت

شود مجموعه معیارهای سنجش به محققین آتی پیشنهاد می

بل  قا عداد  ته از ت که برگرف یابی در این پژوهش  بازار عملکرد 

شد را در تحقیقات آتی با المللی میای پژوهش بینمالحظه با

المللی در بین برندهای معتبر بینمشدددارکت مدیرانی فعال 

هایی با مورد تحقیق و بررسدددی بیشدددتر قرار دهند. پژوهش

های مختلف به دلیل ای از مدیرانی با ملیتحضدددور مجموعه

تفاوت فرهنگی اجتماعی ملل مختلف که در ذهنیت مدیران 

هایی تواند یافتهگردد میصنایع فعال در هر کشور منعکس می

ت مد و پوشاک فراهم سازد. در تحقیقات ارزشمند برای صنع

شرکت سی آتی توجه به اندازه  صنعت و برر های فعال در این 

یابی در  بازار ناسددددب سدددنجش عملکرد  یاس م فاوت مق ت

ندازهشدددرکت با ا گاهی ارزشدددمند هایی  فاوت نیز ن های مت

سوب می ست یافتهمح صورت های این پژوهش بهشود. کارب

عات مورد به شدددکل مطال ی در برندهای برتر مد و عملی و 

پوشدداک ایرانی نیز موضددوع جالب توجهی برای تحقیقات آتی 

است که با بررسی شکاف وضعیت موجود و  وضعیت مطلوب 

های تواند یافتهارزیابی عملکرد بازاریابی در این صدددنعت می

 .ارزشمند کاربردی ارائه دهد
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