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 چکیده

 

دی رغم بحران اقتصاای معروف است، علیریابی شبکهبه بازا آنکهدر طول دو دهه اخیر، فروش مستقیم و شکل جدید 

ی مدیریت بازرگانی است ای جدید در عرصهای پدیدهبازاریابی شبکهدهد. مقیاس جهانی نشان می جهانی رشد پایداری را در

صحنه  جدی در کشور ایران، وارد صورتبهها به وجود آمده است. این شغل حدود یک دهه است که حذف واسطه باهدفکه 

فزوده ا اندمشغولز افرادی که در این زمینه کنند و نیهایی که در این زمینه فعالیت میروز به تعداد شرکتو روزبه شده است

لو شاغل تواند وآید، زیرا هر فردی میکه اقتضای نوع فعالیت آن است به سراغ اکثر افراد جامعه میاین پدیده ازآنجایی شود.می

ها نههای شغلی مناسب و افزایش هزیافزایش روزافزون جمعیت، کاهش فرصت شد در این زمینه فعالیت نماید.به شغل دیگری با

درآمد و زمان صرف شده باعث افزایش گرایش افراد به سمت  ازلحاظای پذیر بودن شغل بازاریابی شبکهو از سویی انعطاف

 باعث ایجاد بدبینی به این شغلعدم رعایت اصول کاری و  ی هرمیهاهرچند مسائلی چون ظهور شرکت ؛این شغل شده است

ها، خدمات و ای )از جهت خصوصیات شرکتهای بازاریابی شبکهشرکت تأثیرشده است. هدف این پژوهش بررسی  نیز

ن در ای ( و نیز عوامل توزیع )ازلحاظ خصوصیات عمومی و ایجاد اعتماد( بر گرایش افراد به اشتغالهاآندهی پاداش هایطرح

ی محقق ساخته است که روایی نامهها، پرسشآوری دادهابزار جمع پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. باشد.شغل می

ها رسشنامهمشخص شد. پ کرونباخآن توسط چند تن از اساتید تائید شد و پایایی آن نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای 

افزار مصورت عمده توسط نرها بهای در شهر تبریز مشغول هستند تکمیل شد و دادهابی شبکهنفر که در شغل بازاری ۴۵۳توسط 

SPSS افزار و قسمتی توسط نرمAmos دهد تمام متغیرهای مستقل موردبررسی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می

 ارتی تمام فرضیات تائید شده است.مثبت داشته است و به عب تأثیرای بر میزان گرایش به بازاریابی شبکه

 

 ای، بازاریابی چند سطحی، فروش مستقیم، گرایش شغلیبازاریابی شبکه کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

         Network marketing, is a new phenomenon in the field of business management that has 

been created to eliminate intermediaries. This business about a decade in earnest in Iran, has 

arrived, and a growing number of companies that provide these services and those engaged in 

this field is added. Increasing the population, decreasing appropriate career opportunities and 

increase the cost and on the one hand, flexibility of the network marketing business, in terms 

of income and time spent, have increase the tendency of individuals towards this job. However, 

issues such as the emergence of pyramid companies and the lack of working principles creates 

cynicism in this job. The aim of this study examined the effects of network marketing 

companies (in terms of the characteristics of company and services and their reward schemes), 

as well as distribution agents (in terms of public properties and create trust) on the tendency of 

individuals to working in this job. This study is practical in terms of objective. Data collected 

by a questionnaire that its validity was confirmed by several professors and its reliability using 

Cronbach's alpha coefficient was determined. The questionnaires by 354 people who are 

engaged in Tabriz network marketing job was completed, and data mainly by spss software 

and software-Fi mouse was analyzed in much detail. The results show that all studied 

independent variables had a positive effect on the trend of network marketing and in other 

words all hypotheses have been confirmed. 

 

Keywords: network marketing, multi-level marketing, direct sales, job trends  

 

 

  



 

 

 

 

 

Takestan Institution of Higher Education 

 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

M.Sc in marketing management 

 

Title: 

The influence of MLM companies and distribution agent 

attributes on the willingness to undertake multilevel 

marketing as a career option in Tabriz 

 

Supervisor : 

DR. Reza Shabannejad khas 

 

Advisor: 

DR. Mohammad Reza Pakravan 

 

By: 

Nahid Nassaji  

 

 

 

Spring 2017 

 

 

 

 

 

 


