
 چکیده
افزایش رقابت در بین صنایع خدماتی به دالیلی همچون افزایش روزافزون تعداد سازمان های  

خدماتی ، استفاده از تکنولوژی جدید در ارائه خدمات ، خصوصی سازی سازمان ها و محدودیت در 

جایگاه رقابتی مناسب در سود آوری بقای سازمان های منابع موجود ، حفظ مشتریان و کسب 

خدماتی ، ضرورت مطالعه تغییر رفتار مشتریان را در عرصه صنایع ااکترونیکی کشور ، بیش از پیش 

آشکار می سازد.در این تحقیق همبستگی متغییر های مستقل خرید مبتنی بر ارزش ، مشارکت جانبی 

 .متغییر وابسته اثر بخشی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد و به اشتراک گذاشتن اطالعات خرید بر

لذا با توجه به اهمیت خرید سازمانی و سود آوری محقق را بر آن داشت تا به بررسی میزان تاثیر 

گذاری اثربخشی خرید سازمانی بر سود آوردی سازمان ارائه شده در شرکت های پخش مواد غذایی 

و هدف اصلی این تحقیق تاثیر اثر بخشی خرید سازمانی بر سود آوری استان گیالن بپردازد.از این ر

شرکت های تولید مواد غذایی در استان گیالن است.لذا پزوهش جاری از نوع پژوهش های کاربردی 

و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گرد آوردی داده ها از نوع تحقیقات توصیفی 

شرکت های پخش مواد غذایی استان گیالن است که تعداد آن است.جامعه ی آماری در این تحقیق 

شرکت است.روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری خوشه ای و غیر احتمالی  ۷۹۱ها 

در دسترس است.ابزار جمع آوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است.برای بررسی فرضیه های 

ه است.ننیجه آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از تاثیر پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد

ارزش گرایی در خرید بر سود آوری سازمان بود.تاثیر مشارکت و درگیری جانبی بر سود آوری 

سازمان به تایید رسید.همچنین تاثیر به اشتراک گذاری اطالعات بر سود آوری سازمان هم مورد تایید 

قش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در رابطه بین ارزش گرایی قرار گرفت. سه فرضیه دیگر تحقیق که ن

در خرید و سود آوری سازمان ، مشارکت و درگیری جانبی و سود آوری ، و به اشتراک گذاری 

 .اطالعات و سود آوری نیز به تایید رسید
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