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 بزرسي رفتار خزيذ مصزف كننذگان نسبت به بزنذهاي خارجي در مقابل بزنذهاي داخلي

 3حؿيٗ ثٛجبضي، 2ٔحؿٗ ضؾِٛيبٖ، ٭1ػّيطيب ٘ؼّچي وبقي
 ٔىبتجبت(زاض )ػٟسٜایطاٖ،٘طاق زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي -ٔسیطیت زا٘كىس1ٜ

  ایطاٖ -٘طاق زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي -ٔسیطیت زا٘كىس2ٜ

 ایطاٖ  -وبقبٖ زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي -ٔسیطیت زا٘كىس3ٜ
 1390 اؾفٙس :پصیطـ ،1390 ذطزاز :انالحيٝ ،1390 فطٚضزیٗ: زضیبفت تبضید

 چکیده :
 ثط٘اسٞبي زض ایٗ تحميك ثٝ ثطضؾي ضفتبض ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٚ ثطضؾي تبثيط ذهٛنيبت فطزي )یؼٙي تٕبیُ ثٝ ٔتفابٚت ثاٛزٖ ثاب ثمياٝ ٚ ٌاطایف ثاٝ ؾإت        

س ذبضجي( ٚ ذهٛنيبت ٔرتم ثط٘س )یؼٙي ويفيت زضن قسٜ ٚ اضظـ احؿبؾي( ثط لهس ذطیس وبالٞبیي ثب ثط٘س ذابضجي زض ٔمبیؿاٝ ثاب وبالٞابیي ثاب ثط٘ا      
ظط ضٚـ ػّاي اظ  اسف وبضثطزي ٚ اظ ٘ا اظط ٞايك اظ ٘ازض ثطآٚضز قطوت زاقتٙس. وٝ ضٚـ تحم ایطا٘ي٘فط ٔهطف وٙٙسٜ  850 "ّي پطزاذتٝ ٔي قٛز. والزاذ

بْ قاسٜ  ٚ ثطاي تؼييٗ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظَطیك فطَٔٛ واٛوطاٖ ا٘جا   ؾبزٜ آٚضي پطؾكٙبٔٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي اظ ٘ٛع تهبزفيثبقس وٝ اثعاض ٌطزبذٝ پيٕبیكي ٔياق
 اؾت. ایٗ تحميك ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٔؼبزِٝ ؾبذتبضي ثٝ ثطضؾي اضتجبٌ ٔيبٖ ٔتغيطٞب پطزاذتٝ ٚ ثٝ ٘تبیج ظیط زؾت یبفتٝ اؾت.

 ٞبي ذبضجي، ٔهطف وٙٙسٌبٖ ويفيت ٚؾت. ثب افعایف ٌطایف ثٝ وبالافطز ثٛزٖ ٔهطف وٙٙسٌب٘جط ٌطایف ثٝ وبالٞبي ذبضجي تبثيط ٌصاض ٝ ٘يبظ ثٝ ٔٙحهطث
س اعایف یبثاس لهاس ذطیا   ابضجي افا اچٝ پصیطـ ويفيت زضن قسٜ ٚ اضظـ احؿبؾي ثط٘سٞبي ذ ٞط س. ٚازا٘ٙبي ذبضجي ضا ثٟتط ٔيااضظـ احؿبؾي ثط٘سٞ

 إٞيت ثيكتطي زاضز. PQثٝ  ATFPٚ اظ ٘ظط ٔهطف وٙٙسٜ ٔتغيط  ٞبي ذبضجي زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ افعایف ٔي یبثسثط٘س
  .فطز ثٛزٖ، اضظـ احؿبؾي، ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ، فطایٙس ذطیسٝ ث ت زضن قسٜ، ٔٙحهطثط٘س، ويفي های کلیدی:واژه

مقذمه-1

 ثط٘سٞبيحك ا٘تربة ٔكتطیبٖ، زض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ ثطاي ا٘تربة 
ذبضجي ٚ ٔحّي افعایف یبفتٝ اؾت. زض ٔحيٍ ضلابثتي، ٞآ فطٚقاٙسٌبٖ    

ذبضجي اظ زا٘ؿتٗ ایٗ ٔٛيٛع  ثط٘سٞبئحّي ٚ ٞٓ فطٚقٙسٌبٖ  ثط٘سٞبي
طزاظ٘س ؾاٛز  اپا ٔاي  سٞباثط٘ا وٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ چطا ٚ چٍٛ٘ٝ ثٝ ا٘تربة 

ٞبیي ثب ؾُح ٔتفبٚتي اظ زضآٔس زض وكٛض ٔب ٔٙجط ثاٝ  ثط٘س. ٚجٛز ٌطٜٚٔي
ضغٓ ٚجاٛز جٕؼيات ورياطي اظ    ت. ػّياسٜ اؾاقثط٘اسٞبٔتٙٛػي اظ ػطيٝ

افطاز وكٛض ٔب ظیط ذٍ فمط تؼساز ظیبزي اظ افطاز وٝ ثؼًاي اظ آٟ٘اب لاسضت    
ٝ ذبضجي ث ثط٘سٞبي ذطیس ثبالیي ٞٓ ٘ساض٘س،  تٕبیُ ثٝ ا٘تربة وبالٞبیي ثب

ػٙٛاٖ ضاٞي ثطاي وؿت ٘ٛػي پطؾتيػ ٚ ؾجه ثطاي ذٛز زاض٘اس. ایاٗ أاط    
ٛضٞبي غطثاي  اقي اظ تٕبیُ افطاز ثٝ قجيٝ قسٖ ثٝ افاطاز ؾابوٗ زض وكا   ٘ب

تط قاسیستط اؾات. زض   ثبقس. ایٗ حبِت زض ٔٛضز ٔهطف وٙٙسٌبٖ جٛأٖي
ثطضؾي ضفتبض ذطیس ٔهطف وٙٙسٌبٖ ا٘تربة ثط٘س زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٞآ  

اؾبؼ ٔعایبي ٚالؼي ٚ ّٕٔٛؼ  ثط اؾبؼ ٔعایبي شٞٙي ٚ ٘بّٕٔٛؼ ٚ ٞٓ ثط
 ٌيطز.نٛضت ٔي

ػّت ا٘تربة یاه ثط٘اس اظ ٘اٛع زاذّاي یاب       حبَ ؾٛاَ انّي ایٗ اؾت وٝ
ذبضجي تٛؾٍ ٔكتطیبٖ چيؿت؟ ٔحمك زض پي آٖ اؾت وٝ ػّت تاطجيح  
زازٖ یه ثط٘س ٘ؿجت ثٝ ؾبیط ثط٘سٞب تٛؾٍ ٔكتطیبٖ ضا ٔٛضز ثطضؾي لاطاض  

 زٞس.

س ٌاابٖ ٚ ثطضؾااي تاابثيط زض ایااٗ تحميااك ثااٝ ثطضؾااي ضفتاابض ٔهااطف وٙٙاا
ذهٛنيبت فطزي )یؼٙي تٕبیُ ثٝ ٔتفبٚت ثٛزٖ ثب ثميٝ ٚ ٌطایف ثٝ ؾٕت 

ذبضجي( ٚ ذهٛنيبت ٔرتم ثط٘س )یؼٙي ويفيات زضن قاسٜ ٚ    ثط٘سٞبي
اضظـ احؿبؾي( ثط لهس ذطیس وبالٞبیي ثاب ثط٘اس ذابضجي زض ٔمبیؿاٝ ثاب      

 وبالٞبیي ثب ثط٘س زاذّي پطزاذتٝ ٔي قٛز.  

 تحقیق چارچوب نظزي -2

ٌصاض ثط ٌطایف ٔكتطیبٖ ثٝ ثط٘اسٞبي  زض ایٗ تحميك ثٝ ثطضؾي ػٛأُ اثط 
قاٛز. ثؼًاي اظ افاطاز    ذبضجي زض ٔمبیؿٝ  ثب  ثط٘سٞبي زاذّي پطزاذتٝ ٔي

تٕبیُ زاض٘س ذٛز ضا ٔتفبٚت اظ ؾابیطیٗ ثجيٙٙاس. ٘يابظ ثاٝ زاقاتٗ ٞاٛیتي       
ٚجاٛز زاضز. ایاٗ   فطز ثٛزٖ زض ثؼًي اظ افطاز ٝ جساٌب٘ٝ ٚ ٘يبظ ثٝ ٔٙحهط ث

وٝ  تهٛیط اجتٕبػي ذبناي اظ ذاٛز ٘كابٖ    ٘ٛع ٔهطف وٙٙسٌبٖ ثطاي آٖ
ٝ ثٛزٖ ضا اظ َطیك تؼّك  ثٝ فطززٞٙس ٘يبظ ثٝ ٔٙحهط  ذابل ٚ   ثط٘اسٞبي  ثا

 . وٙٙستبٔيٗ ٔي 1انّي
فطز ٘كبٖ ٝ تط تٕبیُ ثيكتطي ثٝ ٔٙحهط ثٞبي جٛاٖوٙٙسٜٔهطف "ٔؼٕٛال

ذابل ٘ظياط اِجؿاٝ ٚ     ثط٘سٞبيالٞبیي ثب زازٖ ذٛز اظ َطیك اؾتفبزٜ اظ وب
َٛض وّي ٔاطزْ وكاٛضٞبي زض حابَ    ٝ ّٔعٚٔبت زاض٘س. ٔطزْ وكٛض ٔب )ٚ ث
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تٛؾؼٝ ٚ تٛؾؼٝ ٘يبفتٝ( ثٝ وبالٞابي ذابضجي ٌاطایف ظیابزي زاض٘اس ظیاطا       
قٛز زا٘ٙس ٚ تهٛض ٔياؾتفبزٜ اظ وبالٞبي ذبضجي ضا ؾٕجّي اظ ٔسض٘يتٝ ٔي

ٝ ثا  ثب ثميٝ ٚ ٔٙحهط ٖثٝ ٔتفبٚت ثٛز ایٗ ٌطایف زض ٔهطف وٙٙسٌب٘ي وٝ
 فطز ثٛزٖ تٕبیُ ثيكتطي زاض٘س، قسیستط اؾت.

 اؾبؼ فطييٝ اَٚ ضا قىُ ٔي زٞٙس. ٔجبحث فٛق 
ٔٛجت ٌطایف ثيكاتط ٔهاطف    ثٛزٖ، ثٝ فطزثٝ ٔٙحهط افعایف تٕبیُ  -1

 وٙٙسٌبٖ ثٝ وبالٞبي ذبضجي ٔي قٛز.
یه پبؾد قٙبذتي ويفيت زضن قسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ثطاؾبؼ تحميمبت پيكيٗ، 

٘ؿجت ثٝ ٔحهَٛ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي قٛز وٝ ثط ذطیس ٔحهَٛ اثاط ٌاصاض   
 اؾت.

بظ٘سٜ ٔاطتجٍ  اٛض ؾا اثؼًي ٔحممبٖ ويفيات زضن قاسٜ ضا ثاب ثط٘اس وكا     
ٞبي ناٙؼتي زض  ا٘س ثٝ ایٗ تطتيت وٝ وبالٞبي تِٛيس قسٜ زض وكٛضزا٘ؿتٝ

زضن قاسٜ  ٔمبیؿٝ ثب وبالٞبي وكٛضٞبي وٕتاط تٛؾاؼٝ یبفتاٝ اظ ويفيات     
 ثبالتطي ثطذٛضزاض٘س.

 ٔجبحث فٛق اؾبؼ فطييٝ زْٚ ضا قىُ ٔي زٞٙس.
قٛز ٙسٌبٖ ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي، ثبػث ٔياهطف وٙاافعایف تٕبیُ ٔ -2

 وٝ ويفيت ثط٘سٞبي ذبضجي ضا ثٟتط ثسا٘ٙس.
تٕبیُ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٘ؿجت ثٝ ثط٘سٞبي ذبضجي زض ٔمبیؿٝ ثب ثط٘اسٞبي  

ثبقس. ثاٝ  صوٛض زاضاي یه جعء جب٘جي ٘يع ٔئّي ػالٜٚ ثط جعء قٙبذتي ٔ
ایٗ نٛضت وٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ثطاي اؾاتفبزٜ اظ وبالٞابي ذابضجي یاه     

ٝ اضظـ احؿبؾي زض ٘ظط ٔي ایاٗ ٔفٟاْٛ واٝ وبالٞابي ذابضجي       ٌيط٘س ثا
تفبزٜ اظ ازاضي ٚ پطؾتيػ ٞؿتٙس ٚ ٔهطف وٙٙسٜ ٍٞٙابْ اؾا  ُ ؾطٔبیٝؾٕج

وٙاس واٝ ٘بقاي اظ جبیٍابٜ     ٔي صتي ضا تجطثٝابیٙس ٚ ِاؿبؼ ذٛقاآٟ٘ب اح
 ٞبي ذبضجي زض ٔمبیؿٝ ثب ثط٘سٞبي زاذّي اؾت. شٞٙي ثط٘س

 ٔجبحث فٛق اؾبؼ فطييٝ ؾْٛ ضا تكىيُ ٔي زٞٙس. 
-ٞطچااٝ تٕبیااُ ثااٝ ٔحهااٛالت ذاابضجي افااعایف یبثااس ٔهااطف       -3

-بؾي ثيكااتطي ٔاايابضجي ضازاضاي اضظـ احؿاااوٙٙااسٌبٖ ثط٘ااسٞبي ذاا

 زا٘ٙس.
ُ قااٙبذتي ٚ جااب٘جي یؼٙااي )ويفياات قااٛز وااٝ ٞااط زٚ ػبٔااتهااٛض ٔااي

زضن قااسٜ( ٚ )اضظـ احؿبؾااي( ثااط ضفتاابض ذطیااس یااب لهااس ذطیااس       
ٌصاض٘ااس.  ٔٙظااٛض اظ لهااسذطیس ٌااطایف ٔهااطف ٔهااطف وٙٙااسٜ اثااط ٔااي

وٙٙسٜ ثٝ ذطیس یاه ثط٘اس ثُاٛض زادآ زض آیٙاسٜ ٚ ٔمبٚٔات ٘كابٖ زازٖ        
 زض ثطاثط ؾبیط ثط٘سٞبؾت. 

 ثط اؾبؼ ایٗ ٔجبحث فطييٝ چٟبضْ قىُ ٔي ٌيطز. 
ٞطچٝ پصیطـ ويفيات ثط٘اسٞبي ذابضجي افاعایف یبثاس لهاس ذطیاس         -4

 ثط٘سٞبي ذبضجي زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ افعایف ٔي یبثس.
ػااالٜٚ ثااط ػبٔااُ ويفياات، تؼااساز ظیاابزي اظ ٔهااطف وٙٙااسٌبٖ ذطیااس    

ؿبؾي ذااٛز ابظٞبي احااابي ٘ياااظٛض اضيااابي ذاابضجي ضا ثااٝ ٔٙاااثط٘سٞاا
زٞٙس. ثٝ ایاٗ تطتيات واٝ ٔكاتطیب٘ي واٝ ثاب ذطیاس یاه ثط٘اس          ٘جبْ ٔيا

 ذبضجي احؿبؼ ذٛثي پيسا ٔي وٙٙس، ثٝ آٖ ثط٘س ٚفبزاض ٔي ٔب٘ٙس. 
 ثط اؾبؼ ایٗ ٔجبحث فطييٝ پٙجٓ قىُ ٔي ٌيطز. 

ٞطچااٝ پااصیطـ اضظـ احؿبؾااي ثط٘ااسٞبي ذاابضجي افااعایف یبثااس     -5
 یبثس.افعایف ٔيلهس ذطیس ثط٘سٞبي ذبضجي زضٔهطف وٙٙسٌبٖ 

 مذل تحلیلي تحقیق  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم بزنذ -4

ایس ٚ حتي ذٛز ثبضٞب اظ  ز وطزٜضقٕب ثبضٞب ٚ ثبضٞب ثٝ ایٗ ٚاغٜ ثطذٛ احتٕبالً
زا٘يس ٔؼٙي ٚ ٔفْٟٛ )ثط٘س( چيؿت ٚ ٔي ایس، أب آیب ٚالؼبً آٖ اؾتفبزٜ وطزٜ

جاب ٔاٛضز اؾاتفبزٜ    ب ثاٝ  جا آیب ُٕٔئٗ ٞؿتيس واٝ ایاٗ ٚاغٜ ضا غّاٍ یاب     
وٛقس تؼطیفي زضؾت اظ ایٗ ٔفْٟٛ حيبتي زض  ایس؟ ایٗ ُّٔت ٔيلطاض٘سازٜ

تطیٗ تؼطیف  تطیٗ ٚ زْ زؾت ػبٔيب٘ٝ"التهبز أطٚظ جٟبٖ اضادٝ زٞس.احتٕبال
٘بٔي وٝ ٔؿتميٕب زِيُ فطٚـ وبالٞب »ایٗ اؾت: « ثط٘س»ٕٔىٗ ثطاي ٚاغٜ 

 «.ٌيطز یب اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي
ٔكرم اؾت وٝ ثط٘س فمٍ یه ٘بْ ٘يؿت ثّىٝ یه ٘كب٘ٝ یب ؾٕجُ یب آضْ 

تٛاٖ ایٗ ٔفٟاْٛ ضا  ثٙبثطایٗ ٔي ؛اؾت ثٝ فطزٌطافيىي ٘يع زاضز وٝ ٔٙحهط 
ثطاي ثط٘س اضادٝ زاز )ثط٘س ٘بْ یب ٕ٘بزي اؾت وٝ ثب ٞسف فاطٚـ وبالٞاب یاب    

ا٘اسوي تبٔاُ وٙياس     "اضادٝ ذسٔبت ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي ٌيطز(. أب لُؼب
قٛیس وٝ ٞسف اظ ایجبز یه ثط٘س چيعي فطاتط اظ فطٚـ وابال یاب   ٔتٛجٝ ٔي

اضادٝ ذسٔبت اؾت. ثط٘س ػالٜٚ ثط ایٙىٝ ؾٟٓ ثبظاض ضا ظیط تؿاٍّ ذاٛز ٍ٘اٝ    
وٙاس ٚ وبضوٙابٖ   ٞبیي ضا ُٔطح ٔيزاضز، ثطاي ضقس وؿت ٚ وبض ٞٓ ضأٜي

ضا ٘اعز ؾاٟبٔساضاٖ    ٔبٞط ٚ ٔؿتؼس ضا جصة ٚ حفظ ٔي وٙس ٚ اضظـ ذاٛز 
ایٗ  2ثركس. ایٍٙٛ٘ٝ اؾت وٝ جبٖ ٔيّط ٚ زیٛیس ٔٛض ٔجٕٛػٝ ٞٓ اضتمب ٔي

تؼطیف ضا ثطاي ثط٘س اضادٝ ٔي زٞٙس )ثط٘س ٘بْ یب ٕ٘بزي اؾت وٝ ؾبظٔبٖ آٖ 
ضا ثب ٞسف اضظـ آفطیٙي ثطاي ٔحهٛالت ذاٛز ٔاٛضز اؾاتفبزٜ لاطاض ٔاي      

 زٞس(.

 كیفیت درک شذه توسط مصزف كننذه   -5

ثٝ ػٙٛاٖ، ازضان ٔهاطف وٙٙاسٜ اظ ويفيات وّاي یاب        3ويفيت زضن قسٜ
طیف ااا ط تؼاٞابي زیٍا  عیٙٝاثٝ ٌسٔت ٘ؿجت اَٛ یب ذاطي یه ٔحهاثطت
. ويفيت زضن قسٜ یه يطٚضت ضلابثتي اؾات ٚ أاطٚظ اوراط     [4]قٛزٔي

ٞب ثٝ ويفيت ٔكتطي ٔحٛض ثٝ ػٙٛاٖ یه ؾاالح اؾاتطاتػیه، ضٚي   قطوت

                                                           
2- J0hn milir&David more 

3-Perceived quality 
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اضتجاابٌ ثاايٗ ويفياات ٔحهااَٛ ٚ ذااسٔت، ضياابیت  .  واابتّط[5]ا٘ااسآٚضزٜ
( 1996ٔكتطي، ؾٛزآٚضي قطوت ضا ٔٛضز تٛجاٝ لاطاض زازٜ اؾات. آواط )    

تجبضي ٔرتّاف   ثط٘سٞبيپيكٟٙبز وطز وٝ ويفيت زضیبفت قسٜ ٔطثٌٛ ثٝ 
ٌياطي قاٛز ٚ قاٛاٞسي اظ ُٔبِؼابت     تٛا٘س ثهٛضت ٔؿتميٓ ٘يع ا٘اساظٜ ٔي

زضناس تغيياطات زض    80ا٘اس واٝ تاب    وٙس وٝ ٘كبٖ زازٌٜصقتٝ ضا ثيبٖ ٔي
اضظـ زضیبفت قسٜ ثب ويفيت زضیبفت قسٜ تٛييح زازٜ ٔي قٛز. ويفيات  

ي شٞٙاي ٔكاتطي   زضن قسٜ، ويفيت ٚالؼي ٔحهاَٛ ٘يؿات. أاب اضظیابث    
ٞابي ٔابضن تجابضي، ويفيات     ٕٞب٘ٙس تساػي[. 5]٘ؿجت ثٝ ٔحهَٛ اؾت 

آٟ٘ب ثاب ٔتٕابیع   زضیبفت قسٜ ٘يع اضظـ ضا ثطاي ٔكتطیبٖ فطاٞٓ ٔي وٙس تب 
اناُ   "وطزٖ ٔبضن تجبضي اظ ضلجب، زِيّي ثطاي ذطیس زاقتٝ ثبقٙس. اؾبؾب

ٞابي شاتاي ٚ ذابضجي ويفيات     زضن ٔكتطي اظ ويفيت ثٝ زضن ٚیػٜ ٌي
ٞابي ثبظاضیابثي   قٛز. زض ٔيبٖ ٚیػٌيٟبي ذبضجي، ا٘جبْ فؼبِيات ٔطثٌٛ ٔي

ٔحؿاٛة  قطوت اظ َطیك، ليٕت، تجّيغبت ٚ تطفيغ، یه اثاعاض ثاط جؿاتٝ    
 .،[6]قٛزٔي

وٙٙاسٜ زض  ( ويفيت زضن قسٜ ضا لًبٚت )شٞٙي( ٔهاطف 1988ظیتبُٔ ) 
وٙاس. تجطثيابت   ٔٛضز ثطتطي ٚ اضجحيت وّاي یاه ٔحهاَٛ تؼطیاف ٔاي     

قرهي ٔحهَٛ، ٘يبظٞبي ذبل ٚ ٔٛلؼيت ٔهطف، ٕٔىٗ اؾات اضظیابثي   
شٞٙي ٔهطف وٙٙسٜ اظ ويفيت ضا تحت تبثيط لاطاض زٞاس. ٔؼٙابي ويفيات     

ثبال، اظ َطیك تجطثٝ َٛال٘ي ٔاست ٔاطتجٍ ثاب ٔابضن تجابضي،      زضن قسٜ 
-قٙبذت ٔهطف وٙٙسٜ اظ ٔتفبٚت ثٛزٖ ٚ ثطتطي ٔبضن تجبضي ایجبز ٔاي 

وٙس وٝ ويفيت زضن قاسٜ، جعداي اظ   ( ٔكرم ٔي1988) ظیتبٌُٔطزز. 
اضظـ ٚیػٜ ٔبضن تجبضي اؾت. اظ ایٗ ضٚ ويفيت زضن قسٜ ثابال، ٔهاطف   

ٞابي  ٔبضن تجبضي ٘ؿجت ثاٝ زیٍاط ٔابضن    وٙٙسٜ ضا ثٝ ؾٛي ا٘تربة یه
 وٙس.تجبضي ضليت، ٞسایت ٔي

سٜ، ويفيات ٔابضن تجابضي ضا زضن    اٗ، ثٝ ٔيعا٘ي وٝ ٔهطف وٙٙاایطاثٙبث
وٙاااس، اضظـ ٚیاااػٜ ٔااابضن تجااابضي افاااعایف ذٛاٞاااس یبفااات.   ٔاااي

( ٘كبٖ زاز وٝ إَيٙبٖ ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ٘ؿاجت ثاٝ    1996)4یٛضٚٔٛ٘يتٛض
ٞابي  تط اظ حابِتي اؾات واٝ ثاٝ ٔابضن      زضنس ٌؿتطزٜ 70ويفيت حسٚز 

اي واٝ  ٔحهٛالت ثب ويفيت ياؼيف ٚجاٛز زاضز. ػاالٜٚ ثاط اضظـ افاعٚزٜ     
ٞابي لسضتٕٙاس   وٙس، ذطزٜ فطٚقبٖ ٘يع ٔبضنإَيٙبٖ اظ ويفيت ایجبز ٔي

 [.2،7-26]زٞٙسذٛزقبٖ ضا تٛؾؼٝ ٔي
 فزد بودن مصزف كننذه  هنیاس به منحصز ب -6

ٔهطف وٙٙسٌبٖ، ٔجساء ٚ اؾبؼ تئٛضي ٔٙحهط  5فطز ثٛزٖ ٝ٘يبظ ٔٙحهط ث
( اؾت. ثطاؾابؼ تحميمابت تايٗ ٚ    1980) 6فطز ثٛزٖ ؾيٙسض ٚ فطأىيٗٝث

(  ایٗ ٘يبظ ثٝ نٛضت ز٘جبَ وطزٖ افطاز ثطاي وبالٞابي  2001) 7ٕٞىبضا٘ف
ثاٝ   قٛز. ٘يبظ ٔٙحهاط بظز، ظبٞط ٔيااتٕبیع ؾأٟٓ وٝ آٟ٘ب ضا اظ زیٍطاٖ ٔ

بٞط ابٖ زض ؾٝ ٘ٛع اظ ضفتابض ٔهاطف وٙٙاسٜ ظا    سٌاطف وٙٙاثٛزٖ ٔه فطز
 قٛز. ٔي

 ب ا٘تربة ذاللب٘ٝ ث )غيط ٞٓ قىُ( تُبثكيس اِف( 
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 ب ا٘تربة غيط ػٕٛٔي )غيط ٔكٟٛض( )غيط ٞٓ قىُ( ث تُبثكيس ة( 
 ج( اجتٙبة اظ تكبثٝ ٚ ٕٞب٘ٙسي 

تُابثك ثاب ا٘ترابة ذاللب٘اٝ اؾات، ٔهاطف       ياس  زض اِٚيٗ ٘ٛع ضفتبض واٝ  
ثٛزٖ آٟ٘ب ٞؿاتٙس ٚ زض   ثٝ فطز ٔٙحهط وبالٞبیي وٝ ثيبٖ وٙٙسٜوٙٙسٌبٖ، 

 وٙٙس. يٕٗ ثطاي زیٍطاٖ ٞٓ لبثُ لجَٛ ٞؿتٙس ضا ذطیساضي ٔي

زٞٙاس ٘ابْ ٞابي    ثٙبثطایٗ ٔهطف وٙٙسٌب٘ي وٝ ایٗ ٘ٛع ضفتبض ضا ٘كبٖ ٔاي 
ٞابي  ٌاي ٛاٖ ٔربَ، ٚیاػ ابت ٔتٕبیع ٚ ٚیػٜ )ثٝ ػٙااطذي نفاتجبضي وٝ ث

زٞٙااس ضا اؾااترٙبیي ثااٛزٖ، پطؾااتيػ( ضا اضادااٝ ٔااي   ٘ظيااط ثااٛزٖ،  ثااي
 ذٛاؾتبضٞؿتٙس. 

ثاب ا٘ترابة غياط    غياط ٞآ قاىُ    ضفتابض   ٚاؾُٝٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ زیٍط ث
ػٕٛٔي ٚ ثب ا٘تربة وبالٞبیي وٝ ثب ٞٙجبضٞبي ٌطٚٞي فبنّٝ زاض٘س، ثب ٔيُ 

ٌيط٘س. جبِت اؾت وٝ ضفتبض ٚ ضغجت زض ٔؼطو ٘بضيبیتي اجتٕبػي لطاض ٔي
آٟ٘ب ضا افعایف زٞاس.   آٔيعقبٖ ٕٔىٗ اؾت زض ٟ٘بیت، ذٛز اٍ٘بضٜ ٔربَطٜ

ایٗ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٍ٘طاٖ ا٘تمبز زیٍاطاٖ ٘يؿاتٙس، زض حميمات تهإيٓ     
ٌيطي آٟ٘ب ثطاي ذطیس قابیس اظ ٘ظاط زیٍاطاٖ ػجيات ٚ غطیات )٘بقاي اظ       
ٞٛؼ( ثبقس ٚ زضؾت ٘مُٝ ٔمبثاُ آٟ٘اب ٔهاطف وٙٙاسٌب٘ي ٞؿاتٙس واٝ       

زٞٙس ثاب ػاطف ُٔبثمات زاضز.    طاي ذطیس ا٘جبْ ٔيٞبیي وٝ ثتهٕيٓ ٌيطي
آذطیٗ ٌطٜٚ ٔهطف وٙٙسٌبٖ اظ تكبثٝ ثاب وبالٞابیي واٝ ضایاج ٚ ٔؼٕاَٛ      

وٙٙس. ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ایاٗ ٌاطٜٚ تٕبیاُ زاض٘اس واٝ       ٞؿتٙس اجتٙبة ٔي
ٔحهٛالت یب ثط٘سٞبیي وٝ ذيّاي ضایاج ٚ ػٕاٛٔي ٘يؿاتٙس أاب آٟ٘اب ضا اظ       

ة وٙٙس.  قابیس ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ ثاطاي     ؾبظز ضا ا٘تربزیٍطاٖ ٔتٕبیع ٔي
اجتٙبة اظ ٕٞب٘ٙسي ثب زیٍطاٖ، ا٘ٛاع اؾتطاتػي ٞب ضا ٌؿتطـ زٞٙس. ثاطاي  

ٞبي ٘بپيٛؾاتٝ ضا ذطیاساضي ٔاي وٙٙاس،     آٟ٘ب ٔسٞب ٚ ؾجه "ٔربَ احتٕبال
زٞٙس یب تطويات ظابٞطي ٚ   ٞبي ذبل ا٘جبْ ٔيذطیس ذٛز ضا زض فطٚقٍبٜ

ثاٛزٖ   ثاٝ فاطز  اؾت. ٘يابظ ٔٙحهاط   ٞبي غيطٔؼِٕٛي پٛقبن آٟ٘ب ثٝ ضٚـ
ٔهطف وٙٙسٌبٖ تهٕيٕبت ذطیس اٚ ضا ثٝ قست تحت تبثيط لطاض ٔي زٞاس.  

( ثٝ ایٗ ٘تيجٝ ضؾيس٘س وٝ ٔهطف وٙٙسٌب٘ي وٝ 2005) 8آٔبِسٚؼ ٚ جبٖ
ثٛزٖ زض آٟ٘ب ظیبز اؾت زض ٔمبیؿٝ ثب ٔهطف وٙٙسٌب٘ي  ثٝ فطز٘يبظ ٔٙحهط 

تٕبیاُ ثيكاتطي ثاطاي پاصیطـ      وٝ ایٗ ٘يبظ زض آٟ٘ب زض ؾُح پبیيٗ اؾت،
 9تط ثط٘سٞب یب ٔحهٛالت جسیس زاض٘س. ثاٝ ػاالٜٚ ظیٕاط ٚ ٕٞىابضا٘ف    ؾطیغ

( زضیبفتٙس وٝ، ويفيت زضن قسٜ ٚ ازضان تهٛیط ثط٘س )ثاٝ ػٙاٛاٖ   1999)
ثٝ ٔربَ، ٞيجبٖ ٚ تحطیه( ٘ؿجت ثٝ ثط٘سٞبي ذبضجي تٛؾٍ ٘يبظ ٔٙحهط 

 طزٌئي ثٛزٖ ٔهطف وٙٙسٌبٖ تحت تبثيط لطاض فطز
[8.] 

ثب ٚجٛز ایٙىٝ زض تحميمبت ثبظاضیبثي، ضفتبض تُبثك ٚ ٕٞب٘ٙسي ٔٛضز تبوياس  
لطاض ٌطفتٝ،  أب ثٝ ضفتبض ػسْ ٕٞب٘ٙسي یب ػسْ تُبثك تٛجٟي ٘كسٜ اؾات.  

 ا٘س وٝ ایاٗ ضفتابض ػاسْ ٕٞب٘ٙاسي غبِجابً     ٔحممبٖ ضٚا٘كٙبؾي ٘كبٖ زاز٘سٜ
ثاٛزٖ قارم یاب ٘يابظ تفابٚت       ثاٝ فاطز  ٕٞبٖ اثطاظ ذبضجي،  ٘يبظ ٔٙحهط 

ا٘س واٝ ثاطاي ثطذاي    قرهيتي اٚؾت. ایٗ ٔحممبٖ ضٚا٘كٙبؾي ثبثت وطزٜ
ثاٛزٖ زاض٘اس( ا٘ترابة     ثاٝ فاطز  افطاز )وؿب٘ي وٝ ٘يبظ ثيكتطي ثٝ ٔٙحهط 

ضاٞي ثاطاي ٘كابٖ    ضؾٙس،ٔي ٞبي غيط ٔؼمٛال٘ٝ ثٝ ٘ظطچيعٞبیي وٝ ٌعیٙٝ
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ثٛزٖ ػجبضت اؾات اظ   طزثٝ فثٛزٖ اؾت. ٘يبظ ٔٙحهط  ثٝ فطز زازٖ ٔٙحهط
٘يبظ قرم ثطاي ٔؿترٙي ثٛزٖ اظ زیٍطاٖ، ٘يبظ ثطاي ٔتفبٚت ثاٛزٖ ٚ ٞآ   
ضً٘ جٕبػت ٘جٛزٖ. ا٘ساظٜ ٚ ثعضٌي ایٗ ذهيهٝ زض افطاز ٔتفابٚت اؾات.   

ثٛزٖ وٝ ٘تيجٝ فطایٙس ٔمبیؿاٝ اجتٕابػي    ثٝ فطزاثطاظ ذبضجي ٘يبظ ٔٙحهط
ثاٛزٖ ٘ؿاجت ثاٝ     ثاٝ فاطز  اؾت، ثٝ زضجٝ ذٛز ازضان قرم اظ ٔٙحهاط  

 زیٍطاٖ ثؿتٍي زاضز. 
ٞب افطاز اظ َطیك ایٗ فطایٙس ٔمبیؿٝ اجتٕبػي، ذٛزقبٖ ضا ثب زیٍطاٖ )ٌطٜٚ

غ ضا اٟبضچٛة ٔطجا ابٖ یه چاوٙٙس ٚ ثطاي ذٛزقیب اقربل( ٔمبیؿٝ ٔي
ي آٖ ٞبي آتاي تهإيٓ ٌياطي زض آٟ٘اب، ٔحاسٚزٜ     وٙٙس ٚ ضفتبضبز ٔياایج

یٙس وٝ ٔمبیؿٝ حبِات فؼّاي قارم ثاب     قٛز. ایٗ فطاچٟبضچٛة ا٘جبْ ٔي
وٙاس، ثاٝ لاسضت ٚ اؾاتحىبْ ٘يابظ      آِي اؾت وٝ اٚ تؼطیاف ٔاي  حبِت ایسٜ

ثٝ هط اٍي زاضز. زضجٝ ازضان ذٛز قرم اظ ٔٙحتثٛزٖ ثؿ ثٝ فطزٔٙحهط 
زٞسوٝ ثاٝ ٘ظاط ذاٛزـ زض ظٔابٖ     بٖ ٔياؼّي،  ضا ٘كات فاثٛزٖ حبِ فطز

ٔكبٞسات، فؼبِيت ٔهطف  حبَ تب چٝ حس ثٝ زیٍطاٖ قجبٞت زاضز. ثطاؾبؼ
 ثاٝ فاطز  تٛا٘س ٘يبظ ٔٙحهاط  وٙٙسٜ، وب٘بِي اؾت وٝ قرم اظ َطیك آٖ ٔي

ثٛزٖ ضا زض جبٔؼٝ اثطاظ وٙس. ثطاي ٔربَ ؾيٙسض ٚ فطأىيٗ، ٘كبٖ زاز٘س وٝ 
قٛز ٘كبٖ تٕبیّي وٝ ثٝ ٚفٛض ثطاي ٌطز آٚضي ٚ افعایف ثطٚت ٔكبٞسٜ ٔي

ٞبي ٔجعا ٞؿتيٓ. ٚ ثبالذطٜ ي ایٗ اؾت وٝ ٔب زض جؿتجٛي ٞٛیت زٞٙسٜ
ثٛزٖ زض آٟ٘ب  ثٝ فطزٔكبٞسٜ وطز وٝ افطازي وٝ ٘يبظ ٔٙحهط  10ایٙىٝ،  تيپط

وبالٞبي غيط ؾاٙتي   قسیستط اؾت تٕبیُ ثيكتطي زاض٘س وٝ ٔهطف وٙٙسٜ
 .[9]ثبقٙس

 ارسش احساسي -7

ثٝ ػٙٛاٖ ٔعایبي حبنُ  اظ ثيبٖ احؿبؾابت ٚ ػاٛاَفي     11اضظـ احؿبؾي
قٛز واٝ یاه ٔحهاَٛ ایجابز     )ثٝ ػٙٛاٖ ٔربَ، ِصت یب ذٛقي(تؼطیف ٔي

وٙس.  ٕٞچٙيٗ ٌعاضـ قسٜ وٝ زض جاٛأؼي ٔب٘ٙاس ٞٙاس واٝ َطفاساض      ٔي
٘ابْ ٞابي تجابضي ٔفٟاْٛ      "انَٛ ظ٘سٌي زؾتٝ جٕؼي ٞؿاتٙس، ٔؼٕاٛال  

ظـ احؿبؾي ٘ؿاجت ثاٝ یاه ثط٘اس     تطي زاض٘س. اضتط ٚ ؾٕجِٛيهاحؿبؾي
ٔطتجٍ ثب احؿبؼ ٔرجتي اؾت )ثٝ ػٙٛاٖ ٔربَ، یه ٔفٟٛٔي اظ ذٛقحبِي 
ٚ ِصت( اظ اؾتفبزٜ ثط٘س، وٝ لهس ٔهطف وٙٙسٜ ثطاي ذطیس ٔجسز ثط٘اس ضا   

 زٞس.افعایف  ٔي
ظط اس ذابل ضا زض ٘ا  افي یاه ثط٘ا  ابي وياٝ ٞاجاٙسٜ جٙاه ٔهطف وٙای

ـ وٙس وٝ ٘يبظٞبي احؿبؾيذطیساضي ٔييٗ ثط٘سي ضا ايطز ٚ ٕٞچٙأٌي ا
ضا ثٝ ذٛثي ثطآٚضزٜ ؾبظز. اضظـ احؿبؾي ٘ؿجت ثٝ یه ثط٘س ثٝ احؿبؾبت 
ٔرجت )ثٝ ػٙٛاٖ ٔربَ احؿبؼ قبزي ٚ ذٛقي( ٘بقي اظ وابضثطز آٖ ثط٘اس   
ٔطثٌٛ ٔي قٛز. احؿبؾبتي واٝ لهاس ذطیاس ٔجاسز آٖ ثط٘اس ضا زض ٘اعز       

 زٞس. ٔهطف وٙٙسٜ افعایف ٔي
زیٍط، ٔهطف وٙٙسٌب٘ي وٝ زض ٔٛضز یه ثط٘اس احؿابؼ ذاٛثي    ثٝ ػجبضت 

ثط٘س قبیس زٚثبضٜ آٖ ضا ذطیساضي وٙٙس، حتاي  زاض٘س ٚ اظ ذطیس آٖ ِصت ٔي
 [.10]ي زیٍط اضادٝ ٔي قٛزٌعیٙٝ ٞبظٔب٘ي وٝ ثب 

                                                           
10 - Teppar 

11-Emotional Value 

بضٜ زاضز ثاٝ ػىاؽ   ااقا  "ياؿبؾا اااضظـ اح"سٌبٖ اٙاطف وٙاازضن ٔه
تٛا٘اس  ي ثط٘سٞب ٔاي احؿبؾبت زضثبضٜاِؼّٕٟبي ػبَفي ٘ؿجت ثٝ یه ثط٘س. 

ٔالیٓ، قسیس، ٚ ٔٙفي یاب ٔرجات زض ٔبٞيات ثبقاس. ثُاٛض وّاي، ٚاواٙف        
احؿبؾي ثٝ یه ثط٘س یه پيف ثيٙي لاٛي اظ لهاس ذطیاس اؾات ٚ ثاطاي      
ٔكتطیبٖ ثيف اظ ایٙىٝ زٚثابضٜ زضن ٘بؾابظٌبضي زاقاتٝ ثبقاٙس. ٔهاطف      

ثٝ ثط٘سٞب،  ٚ تجّيغبتي  ا٘س ثب پيبٟٔبي ثبظضٌب٘ي ٔطثٌٛوٙٙسٌبٖ اقجبح قسٜ
وٝ ٔٛجت ٚاوٙف احؿبؾي ٔي قٛز ٔي تٛا٘س اثط لبثُ تاٛجٟي ثاط لهاس    

 .[8]ذطیس زاقتٝ ثبقس
    ٝ ي جسیاس ٚ ٟٔايج اؾات.    ُٔبِؼٝ احؿبؾبت ٔهاطف وٙٙاسٜ، یاه ضقات

تٛا٘ٙاس ذاسٔبت ٔهاطف    ؾبظٔبٟ٘ب ثب قٙبذت ٘ماف ٟٔآ احؿبؾابت ٔاي    
ٛضت ؾٛزٔٙستطي ثٝ ضلبثت وٙٙسٌبٖ ضا ثب ؾُٛح جسیسي اضادٝ زٞٙس، ثٝ ن

ثپطزاظ٘س ٚ ٟٕٔتط ایٙىٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٚ وبضوٙبٖ ضا ثٟتاط حفاظ وٙٙاس.    
واٝ ٔاي ذٛاٞٙاس    تٛا٘س تٕبْ وؿاب٘ي ٔالحظٝ ٚ ضػبیت اضظـ احؿبؾي ٔي

    ٝ ي ٔهاطف  اؾطٚیؽ زٞي ثٝ ٔهطف وٙٙاسٜ ٚ تمبيابٞبي تجابضة ٔطحّا
 زٞس.اض ٔيثيط لطأوٙٙسٜ ضا پيٛؾتٝ زض اذتيبض زاقتٝ ثبقٙس، ضا تحت ت
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ٖ اٝ ٘ٛپبیي اؾا اضقت 12ٙسٜاضفتبض ٔهطف وٙ ٛ٘ٝ اآٖ ضا ایاٗ ٌا   13ت ٚ ٔاٛٚ
 ٕ٘بیس :ف ٔياطیاتؼ

فطآیٙسٞبي ٔجبزِٝ ٔكإَٛ   ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ  ُٔبِؼٝ ٚاحسٞبي ذطیس ٚ 
 ٚ زٚض ا٘ساذتٗ وبالٞب، ذسٔبت ٚ ایسٜ ٞب اؾت. زض ذطیس، ٔهطف

ثحث اٍ٘ياع ٚ چبِكاي ثاٛزٜ ٚ زض ثطٌيط٘اسٜ     ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ ٔٛيٛػي 
چاطا ٚ چٍٛ٘اٝ ذطیاس آٟ٘اب، ثبظاضیابثي ٚ       وٙٙاس، افطاز ٚ آ٘چٝ وٝ ذطیس ٔي

ثبقس. ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ پسیسٜ ظطیفي اؾت ظیطا آٖ ٚ ثبظاض ٔيثب آٔيرتٝ 
ضفتبض افطاز ٕٞٛاضٜ ٚايح ٚ آقىبض ٘يؿات ٚ ِاصا ػّٕىاطز آٟ٘اب ثاٝ ػٙاٛاٖ        

 ٘يؿت.  ثيٙي  اٚلبت لبثُ پيفٔهطف وٙٙسٌبٖ، ثؿيبضي 
زض ثؿيبضي اظ ٔٛاضز زضن ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ، أطي ٔكىُ اؾت ثط اؾبؼ 
٘ظطیٝ ٔبظِٛ ا٘ؿبٖ، یه حيٛاٖ ذٛاٞٙسٜ اؾت وٝ ثٝ ٘سضت ثٝ حبِت اضيبي 

ضؾس ٍٔط ثطاي ٔاستي وٛتابٜ ٚ ثاٝ ٔحاى ایٙىاٝ زض اٚ تٕبیاُ ٚ       وبُٔ ٔي
ٕ٘بیس ٚ ثٝ ٕٞيٗ تطتيت ي ٔيقٛز،  تٕبیُ زیٍطي ضٚاي اضيب  ٔيذٛاؾتٝ
ٌي ا٘ؿبٖ اؾت وٝ زض تٕبْ ظ٘سٌي، ٕٞٛاضٜ ذٛاٞبٖ چيعي اؾات.  ایٗ ٚیػٜ

ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ یه فطآیٙس اؾت واٝ زض ضاؾاتبي ضؾايسٖ ثاٝ ٞاسف      
بي ظیابز ٚ ٘مكاٟبي   قاٛز واٝ زض ثطٌيط٘اسٜ فؼبِيتٟا    ذبني ثطاٍ٘يرتٝ ٔي

 . [2]ٔرتّفي ٔي ثبقس
آٟ٘ب ٘ؿجت  ػمبیس ایكبٖ، اظ ٍ٘طـ ٚ َطظ فىط ٞب ٚاظ اضظـضفتبض ذطیساضاٖ 

ثٝ جٟبٖ ٚ ٔىبٖ ذاٛز زض ایاٗ جٟابٖ، اظ تهاٛیطي واٝ اظ ذاٛز زاض٘اس ٚ        
ا٘تظبضي وٝ اظ ؾبیطیٗ زضثبضٜ ایٗ شٞٙيت زاض٘س، اظ ُٔٙمي ثٛزٖ ٚ لًبٚت 

 .[1]ٌيطز زضؾت ٚ اظ ثٛاِٟٛؾي ٚ اٍ٘يعـ ٘بٌٟب٘ي ؾطچكٕٝ ٔي
اؾت. ٘بْ  "٘بْ تجبضي  "ٌبٖ ض ٔهطف وٙٙسٌصاض ثط ضفتبیىي اظ ػٛأُ تبثيط

تجبضي اظ ٘ظط ٔهطف وٙٙسٌبٖ جاعء ٟٕٔاي اظ وابال اؾات. ثاطاي ٔرابَ،       

                                                           
12-Costumer behavior 

13 - Mowen 
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14ٚایات ِاي ٘اٗ    "ػُط ثؿيبضي اظ ٔهطف وٙٙسوبٖ قيكٝ
ضا ثاٝ ػٙاٛاٖ    "

تاٛاٖ  ساض٘س. ِٚي ٔاي اپٙٔحهِٛي ٌطا٘جٟب وٝ زاضاي ويفيتي ػبِي اؾت ٔي
اي ثسٖٚ ٘بْ ٚ٘كابٖ ضیرات واٝ زض آٖ ناٛضت     ُط ضا زض قيكٝايٗ ػإٞ

وٙس، اٌاط چاٝ ثاٛي ایاٗ زٚ زضؾات      ٖ ثٝ ؾُح ٘بظِي ؾمٌٛ ٔيآويفيت 
 [.1]ٕٞب٘ٙس اؾت

ٌابٖ ضا  ٞبي ثطتط ٔي تٛا٘ٙس احؿبؾبت، ٞيجب٘بت ٚ ضٚح ٔهطف وٙٙاس ثط٘س 
تحت تبثيط لطاض ثسٞٙس ٚ ثبػث فطٚـ ٚ ٔٛفميت یه وبال قٛ٘س وٝ اِجتٝ ثط 

نبزق اؾت، ٔهطف وٙٙسٌبٖ زض ََٛ ظٔبٖ ثٝ ثط٘اسٞب  ػىؽ ایٗ ٔٛيٛع 
زٞٙاس.  زض یاه ظٔيٙاٝ    ضا ثٝ زیٍطاٖ ٘يع پيكٟٙبز ٔيوٙٙس ٚ آٖاػتٕبز ٔي

تٛا٘س تفىطات، احؿبؾبت ٚ ضفتبضٞبي ٔتًبزي ٘ؿجت ثٝ ذبل، یه فطز ٔي
یه ٔحهَٛ یب ذسٔت زاقتٝ ثبقس.  ثطاي ٔربَ،  فطزي ٕٔىٗ اؾات واٝ   

زاقتٝ ثبقس ثب ایٗ حبَ آٖ ضا ٘راطز زض ٚالاغ   ٘ؿجت ثٝ یه ٔبضن تطجيح 
ایٙجب فطز زض ضاثُٝ ثب ٔبضن ٍ٘طـ ٔرجتي ِٚي ضفتبض ذطیاس ٔٙفاي زاضز. اظ   

بْ ابضي ا٘جا اوٝ ٔهطف وٙٙسٌبٖ چٝ احؿبؾاي زاضز ٚ چاٝ وا   ٗاَطیك ای
داٝ آٔيرتاٝ ثبظاضیابثي واٝ اضظـ     زٞٙس، ثبظاضیبٖ قب٘ؿي ثٟتاط ثاطاي اضا  ٔي

 . [2]وٙس ضا ذٛاٞٙس زاقتف اضادٝ ٔيٞسثيكتطي ضا ثطاي ثبظاض 
بثي اسٌبٖ زضػاٛو جؿاتجٛ ٚ اضظیا   اٞاب، ٔهاطف وٙٙا   زض ذيّي ٔٛلؼيات 

ٞب لجُ اظ ذطیس، ذطیسٞبي ذٛز ضا ٘ؿٙجيسٜ ٚ ثط اؾبؼ ٞٛؼ یب ثاٝ  ٌعیٙٝ
ٞبي احؿبؾاي ا٘جابْ ٔاي زٞٙاس. زض ایاٗ ثابضٜ ٞابِجٛضن ٚ        ذبَط اٍ٘يعٜ

زض تحميك ذٛز ثٝ ایٗ ٘تيجٝ ضؾيس٘س وٝ ٔهاطف وٙٙاسٜ ٘ياع     15ٞيطقٕٗ
زا٘س وٝ پيبٔس حبنُ اظ ٔهطف چٙيٗ ذطیسٞبیي اغّت ؾطٌطٔي ایٗ ضا ٔي

 "اي تهٕيٓ ذطیاس ناطفب  ٚ تفطیح ٚ ٞيجبٖ اؾت. ظٔب٘ي وٝ ٔهطف وٙٙسٜ
وٙاس ٚ  ٌيطز، تٕطوع وٕتطي ثط جؿتجٛي اَالػبت ذطیس ٔياحؿبؾي ٔي

اـ ذٛاٞااس ؿبؾاابت ٚ حاابالت فؼّاايع ثااط احتطیٗ تٕطوااازض ػااٛو ثيكاا
ضلبثتي أطٚظ، ٚجٛز شٞٙيت ٚ تهاٛیط ٔتٕابیع اظ    ".زض ٔحيٍ قسیسا[2]ثٛز

قاّٛؽ تاط    تط ٚ ثابظاض ٔحهَٛ ثؿيب ٟٔٓ اؾت. ٚلتي وٝ ٔحهٛالت پيچيسٜ
ٞب زض ٍٞٙبْ تهٕيٓ ثاٝ ذطیاس ثاٝ تهاٛیطي واٝ اظ      قٛز ٔهطف وٙٙسٜٔي

ٖ ٔحهَٛ آٞبي ٚالؼي ٌيظ ٚیػٔحهَٛ زض شٞٙكبٖ ؾبذتٝ اؾت، ثيكتط ا
 تىيٝ ٔي وٙٙس. 
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ٞابي  یىي اظ اثؼبز وّيسي ضفتبض ٔهطف وٙٙسٜ وٝ زض ثط٘بٔٝ ضیعي فؼبِيات 
ٞابي ذطیاس   ٌيطز،  تٛجٝ ثٝ زالیُ ٚ اٍ٘يعٜثبظاضیبثي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔي

ٝ  اؾت. اٍ٘يعـ ٔهطف وٙٙسٜ ػبُٔ  ٞابي  ٟٕٔي زض تجييٗ ٚ ٔتغياط ٘ظطیا
ٔطتجٍ ثب ضفتبض وّيسي زض اثطٌصاضي ثط ازضان ٔطزْ اظ ٔحيٍ ذطیس ٚ ٘حٜٛ 
پطزاظـ اَالػبت اؾت. ضفتبض ذطیس ٔهطف وٙٙسٜ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ زٚ زؾتٝ 

 انّي تمؿيٓ ٕ٘ٛز. 

 چرایی خرید 9-1
ٚ زض ایٗ ٘ظطیٝ، ٔحمك زض پي قٙبؾبیي ػّاُ، زالیاُ، اٍ٘ياعٜ    چطایاي   ٞاب 

 ذطیس اظ ؾٛي ٔكتطیبٖ اؾت. 

                                                           
14 - Whitelinen 

15 - Holbrook&Hirshman 

 چگونگی خرید 9-2
زض ایٗ ٘ٛع  ٘ظطیٝ ٞسف ٔحمك قٙبذت چٍٍٛ٘ي ٚ فطایٙس ذطیاس ٔهاطف   

 وٙٙسٜ ٚ ػٛأُ ٔٛثط ثط آٖ اؾت. 
عٜ ٞابي ذطیاس اثتاسا ثبیاس ٔفٟاْٛ      اثطاي ثطضؾي تحميمبت ٔطتجٍ ثب اٍ٘يا 

تابضي واٝ   ضف ٞبياظ: ٔحطن ٞبي ذطیس ضا ٔكرم ٕ٘ٛز. وٝ ػجبضتٙساٍ٘يعٜ
ي اـ ثاٝ  ااا بي زضٚ٘ابظٞاابیت ٘يأيٗ ضياااأطاي تاااسٜ ضا ثأهطف وٙٙ

اِٚيٗ تحميك زض ٔٛضز چطایي ذطیس تٛؾٍ ازٚاضز تبثط .[11]وكب٘سبظاض ٔياث
ٔجّٝ ثبظاضیبثي چبح قسٜ اؾت. تبثط یبظزٜ اٍ٘يعٜ ٚ  36(  زض قٕبضٜ 1972)

وٙس وٝ ٚي ثيبٖ ٔيچطایي ذطیس ضا زض لبِت زٚ زؾتٝ انّي ٔؼطفي ٕ٘ٛز. 
ت امالیي ٘يؿا ابزي ٚ ػأهطف وٙٙسٜ ٕٞٛاضٜ زض پي تبٔيٗ ٘يبظٞبي الته

التهبزي الساْ ثٝ ذطیس ٔي وٙس. ٛاضز ثٝ زالیُ غيطاؿيبضي اظ ٔاىٝ زض ثاثّ
ٞابي ذطیاس ضا ثاٝ زٚ زؾاتٝ اناّي:      تٛاٖ اٍ٘ياعٜ ثٙسي ٔيزض اِٚيٗ َجمٝ

 طزي تمؿيٓ ٕ٘ٛز. ٞبي غيط وبضوطزي ٚ اٍ٘يعٜايعٜ ٞبي وبضوااٍ٘
ٞابي  اِف( اِٚيٗ َجمٝ، اٍ٘يعٜ ٞبي قرهي اؾت وٝ ثاب حابالت ٚ اٍ٘ياعٜ   

 فطزي ٚ قرهي ٔطتجٍ اؾت. 
ٍاطاٖ ٚ  ٞابي اجتٕابػي اؾات واٝ زض اضتجابٌ ثاب زی      ة( َجمٝ زْٚ، اٍ٘يعٜ

 .اجتٕبع ٔؼٙب پيسا ٔي وٙس
وابضوطزي ذطیاس   ثٝ ثطضؾاي اٍ٘ياعٜ ٞابي غياط     2002زض ؾبَ  16پبضؾٛ٘ع

ٞاابي اٍ٘يااعٜ فؼبِياات شٞٙااي ضا ثااٝ ػٙااٛاٖ یىااي اظ اٍ٘يااعٜ  پطزاذاات ٚ 
 غيطوبضوطزي قرهي ثٝ َجمٝ ثٙسي تبثط ايبفٝ ٕ٘ٛز. 

( ٞفت ٘ٛع اٍ٘يعٜ ذطیس ضا ٔؼطفي ٕ٘ٛز٘اس. واٝ   2003) 17آضِ٘ٛس ٚ ضیِٙٛسظ
 ثٝ لطاض ظیط اؾت. 

 خرید ماجراجویانه 9-2-1
 ذطیس ثٝ ػٙٛاٖ یه فؼبِيت ٔبجطاجٛیب٘ٝ تّك ٔي قٛز. 

 خرید اجتماعی 9-2-2

 ٞسف ػٕسٜ ذطیس وؿت فطنتي ثطاي اجتٕبػي قسٖ اؾت. 

 خرید خود خطنود سازی 9-2-3

 ذطیس ٘ٛػي پبزاـ تّمي ٔي قٛز. 

 خرید ایده ای 9-2-4

ٞسف اظ ذطیس وؿت اَالػبت ثٝ ضٚظ زض ٔٛضز وبالٞاب، ثط٘اسٞب ٚ ضٚ٘اسٞبي    
 جبضي ثبظاض اؾت.

 خرید نقطی 9-2-5

 ذطیساض اؾت. ٞسف ذطیس ایفبي ٘مف تٛؾٍ 

 خرید ارزضی 9-2-6

 ٞسف ایٗ ذطیس وؿت اضظـ ٚ ٔٙفؼت اظ َطیك چب٘ٝ ظ٘ي اؾت. 
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ٞسف ایٗ ٘ٛع ذطیس وؿت ٔحهَٛ اؾت ٚ ذطیساض ا٘تظبض زاضز واٝ ٔٙابفغ   
 اضادٝ قسٜ ٔحهَٛ ٚ ثط٘س ضا ثٝ زؾت آٚضز.
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 خانگي  

زضایٗ لؿٕت چٍٍٛ٘ي ا٘تربة قسٖ یه ثط٘س تٛؾٍ ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ضا  
اظ ثيٗ ثط٘سٞبي ٔرتّف ٔؿئّٝ انّي ذٛز لطاض زازٜ اؾت ٚ تاالـ زاضیآ   

وٙٙسٜ ضا ثاٝ  ٞب ٚ ٔكرهبت ٔطحّٝ اضظیبثي ٚ ا٘تربة اظ ضفتبض ٔهطفٌيػٚی
ٌيطي ذطیس ثٝ َٛض اذام ٔاٛضز   اي اظ ٔطاحُ فطایٙس تهٕيٓٔطحّٝػٙٛاٖ 

ثطضؾي لطاض زٞس. زض ایٗ ضاؾتب، ضفتبض ذطیساضاٖ ِٛاظْ ذابٍ٘ي ضا ٔاس ٘ظاط    
 ذٛز لطاض زازٜ ٚ ؾٛاالت ظیط ضا ُٔطح ٔي ؾبظز : 

( ػٛأاُ جٕؼياات قاٙبذتي چٍٛ٘ااٝ ثااط ا٘ترابة ٔهااطف وٙٙااسٌبٖ زض    1
 ؟ ٌصاضزذطیساضي ِٛاظْ ذبٍ٘ي اثط ٔي

( ػٛأُ ٔٛثط زض اضظیبثي ٌعیٙاٝ ٞاب ٚ ا٘ترابة ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ ثاطاي       2
 ذطیساضي ِٛاظْ ذبٍ٘ي وسأٙس؟

( ػٛأُ ٔٛثط زض اضظیبثي ٌعیٙاٝ ٞاب ٚ ا٘ترابة ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ ثاطاي       3
 ذطیساضي ِٛاظْ ذبٍ٘ي ثٝ تطتيت اِٚٛیت وسأٙس ؟ 

جت ثاٝ آٖ  ثبظاضیبثي پٛیب ٞٙط فطٚـ آ٘چٝ تِٛيس قسٜ ٘يؿت ثّىٝ آٌبٞي ٘ؿ
چيعي اؾت وٝ ثبیس تِٛيس قٛز. ثبظاضیابثي أاطٚظ ثاط اناُ تماسْ ٔهاطف       

ضیعي قسٜ اؾت. ایٗ ضٚیىطز ٔفبٞيٓ ٘ٛیٙي ضا زض ضاثُٝ ثب ثابظاض  وٙٙسٜ پبیٝ
وٙس ٚ لب ػسٜ فطٚـ وبال ٚ ذسٔبت ضا زٌطٌٖٛ ٔي ؾابظز ٚ ٞاط   ُٔطح ٔي

وٙاس  آغبظ ٔيوٙٙسٜ ٌٛ٘ٝ فؼبِيت ضا ثب زضن چطایي ٚ چٍٍٛ٘ي ضفتبض ٔهطف
بظي ضا ااا ٛظ لبػاسٜ ث ااا بي زاذّاي ٞٙ اٞا بضي اظ قطوتاؿيازض حبِي وٝ ث

قٙبؾٙس ٚ انطاض زض فطٚـ تِٛيسات ذٛز ثاسٖٚ تٛجاٝ ثاٝ ٔتغيطٞابي     ٕ٘ي
تبثيط ٌصاض ثط ضفتبض ذطیساضاٖ ٔي ٕ٘بیٙس. ٕٞب٘ب واٝ ثاطاي ثابلي ٔب٘اسٖ زض     

ثابظاض ياطٚضتي   ٞابي  ثبظاض ضلبثت، ذطٚج اظ ا٘جٕابز ٚ تٛجاٝ ثاٝ زٌطٌاٛ٘ي    
 ثبقس.اجتٙبة ٘بپصیط ٔي

تٛاٖ یه ػبُٔ ٔكتطن زض جطیبٖ ثٙبثطایٗ ٔهطف وٙٙسٜ ٚ ضفتبض ٚي ضا ٔي
تٕبٔي فؼبِيتٟبي ثبظضٌاب٘ي زا٘ؿات. زض ػهاط حبياط ثاب افاعایف ؾاطػت        

 .ثبظاضٞاب ٚ.. قسٖ قطوتٟب، جٟب٘ي قسٖ  ضيي، ثعغتغييطات زا٘ف ٚ تىِٙٛٛ
اي اظ اثٟبْ ٚ ذٛز ضا ثب ٔكتطیبٖ زض ٞبِٝتهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ ثبظاضیبثي، تٕبؼ 

ثيٙٙس.  ِصا ایٗ اثٟبٔبت جسیس، قطوتٟب ٚ ٔطاوع ػّٕاي ضا  اظ زؾت ضفتٝ ٔي
وٙٙسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛيٛػي وٝ تبض ٔهطفاٙبذت ضفاتٝ وٝ ثطاي قاآٖ زاقثط

 تطیٗ ذبؾتٍبٜ تمبيب زض ثبظاض اؾت، ثٝ تحميك ٚ ُٔبِٝ ثپطزاظ٘س.ٟٔٓ
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 روش تحقیق11-1
ایٗ تحميك اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزي ٚ اظ ٘ظاط ضٚـ ػّاي اؾات ٚ اظ قابذٝ     

ثبقس. زض ایٗ تحميك ٘ٛع ضٚاثٍ ثط ٔجٙابي تىٙياه ٔؼابزالت    پيٕبیكي ٔي
بضي، ػّات ٚ ٔؼّاِٛي   ابي تىٙيه ٔؼبزالت ؾبذتا ابضي اؾت ٚ ٔجٙاؾبذت

ٚ ٔياعاٖ  . زض ایٗ تحميك جٟت وكف ٚجٛز ضاثُٝ ٔيبٖ ٔتغيطٞاب  ثبقسٔي

ایٗ تبثيط اظ ضٚـ تحميك ػّي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ثٝ ایٗ نٛضت وٝ ثاب زض  
٘ظط ٌطفتٗ تٕبٔي اضتجبَبت ٕٔىٗ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ٔاسَ، ثاب اؾاتفبزٜ اظ    
ٔسَ ؾبذتبضي ثٝ ثطضؾي ٚجٛز یب ػاسْ ٚجاٛز اضتجابٌ ٔيابٖ ٔتغيطٞابي      

 ٔرتّف پطزاذتٝ ٔي قٛز.

 قلمرو مكانیتحقیق 11-2
ایاطاٖ زضقاٟطٞبي    ٞبي ٔؼتجطحميك ٔكتطیبٖ فطٚقٍبٜلّٕطٚ ٔىب٘ي ایٗ ت

ثبقٙس وٝ ثط َجك ٘ظطؾٙجي اظ ٞاط زٚ  ٔي ٔكٟس، قيطاظ ٚ تٟطاٖ انفٟبٖ،
ٕ٘بیٙس. زض ایٗ پػٚٞف تفبزٜ ٔياّي ٚ ذبضجي اؾا٘ٛع ٔحهَٛ ثب ثط٘س زاذ

طزاضي ٔٙبؾات اظ ایاٗ جبٔؼاٝ آٔابضي ثاٝ      اثا ت ثب ٕ٘ٛ٘ٝاسٜ اؾاالـ قات
 ٞبي انّي ایٗ پػٚٞف پبؾد زازٜ قٛز. فطييٝ

 قلمرو زمانی تحقیق 11-3
تاب  قاٟطیٛض   َاي ٔابٜ   قاف  ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ایٗ تحميك زض ثبظٜ ظٔب٘يزازٜ

 . جٕغ آٚضي قسٜ اؾت 1389 ثٟٕٗ ٔبٜ
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جبٔؼٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ایٗ تحميك ٔكتطیب٘ي ٔي ثبقٙس وٝ ٞاط زٚ ٌاطٜٚ   

ا٘س. زض ایٗ تحميك ٔكاتطیبٖ  ثط٘س زاذّي ٚ ذبضجي ضا آظٔٛزٜٔحهٛالت ثب 
ا٘اس. ثاطاي   ٟت ٔمبیؿٝ ا٘تربة ٌطزیسٜاثطلي ج ٔحهٛالت یرچبَ ٚ جبضٚ

ٔحهَٛ یرچبَ، ثط٘سٞبي أطؾبٖ ٚ ٌّؿبٖ اظ ٘ٛع ثط٘س زاذّي ٚ ثط٘سٞبي 
اَ جي ٚ ؾبٔؿًٛ٘ اظ٘ٛع ثط٘س ذبضجي ا٘تربة قسٜ اؾت. ثطاي ٔحهاَٛ  

بي پبضؼ ذعض ٚ نٙبْ اظ ٘ٛع ثط٘س زاذّاي ٚ ثط٘اسٞبي اَ   جبضٚثطلي، ثط٘سٞ
جي ٚ ؾبٔؿاًٛ٘ اظ ثط٘اس ذابضجي ا٘ترابة قاسٜ اؾات. ٔكاتطیبٖ ایاٗ         

ٞبي قاٟط ٞبي ٔؼتجطي وٝ ایاٗ وبالٞاب ضا زض   َطیك فطٚقٍبٜ ٔحهٛالت اظ
ا٘س ٚ ضؾب٘ٙس قٙبؾبیي ٌطزیسٜثٝ فطٚـ ٔي ٔكٟس، قيطاظ ٚ تٟطاٖ انفٟبٖ،

 آ٘بٖ لطاض ٌطفتٝ اؾت.پطؾكٙبٔٝ زض اذتيبض 

 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 11-5
ي وٝ ٘ظاط ؾاٙجي اظ تٕابٔي جبٔؼاٝ آٔابضي شواط قاسٜ ٔماسٚض         یاظ آ٘جب

اظ جبٔؼاٝ ٔجابزضت    ؾابزٜ  ٘جٛز ِصا ثاٝ ا٘ترابة ٕ٘ٛ٘اٝ ثاٝ ضٚـ تهابزفي     
بٚتي ثاايٗ ٔكااتطیبٖ اآٖ اؾاات وااٝ تفاا، چااٖٛ فااطو ثااط ٚضظیااسٜ قااس

ٖ  ٞابي  ٞبي ؾاُح قاٟط  فطٚقٍبٜ ٞاب ٘يؿات ٚ ٔؼٕاٛال    ٔرتّاف زض اؾاتب
  ٝ سٖ ثاٝ  ابت ٚ ضؾيا اچٙاس ٔغابظٜ ٚ وؿات اَالػا     ٔكتطیبٖ ثب ٔطاجؼاٝ ثا

ٕ٘بیٙااس ٚ ِااصا جبٔؼااٝ ٞااسف  س ٔاايابیي الااساْ ثااٝ ذطیاا آ ٟ٘اااتهٕياا
وااٝ ثااطاي ثااطآٚضز حجاآ ٕ٘ٛ٘ااٝ اظ فطٔااَٛ طو قااسٜ اؾاات فاایىپبضچااٝ 

ٝ   ثطاي جٛأاغ ٘بٔتٙابٞي )ثؿايبض ثعضي(    وٛوطاٖ  زض  ثاب  اؾاتفبزٜ قاسٜ وا
 ٗ ثسؾاات  850حجاآ ٕ٘ٛ٘ااٝ ثطاثااط    0.05d=0.0333 ٘ظااط ٌااطفت

، 113، اناافٟبٖ 163، ٔكااٟس 478تؼااساز پطؾكااٙبٔٝ زض تٟااطاٖ   آٔااس.
ٚ چااٖٛ ٔحهااَٛ یرچاابَ اظ إٞياات ثيكااتطي  ، تٛظیااغ قااس 96قاايطاظ 

زضناس اظ پطؾكاٙبٔٝ ٞاب ضا واٝ قابُٔ      75ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت ٔاب تؼاساز   
637    ٚ زضناس آٟ٘اب ضا واٝ قابُٔ      25ػسز اؾت ثاطاي ٔحهاَٛ یرچابَ 
 .ایٓثطلي اذتهبل زازٜ بضٚأحهَٛ جػسز اؾت ثطاي  213
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 ٚ ايوتبثرب٘ٝ ُٔبِؼبت َطیك اظ حبيط، تحميك زض ٞبٜزاز ٌطزآٚضي اثعاض
اؾت. ؾٛاَ تكىيُ قسٜ  14ؾٛاالت پطؾكٙبٔٝ اظ  ثبقس.ٔي پطؾكٙبٔٝ ٘يع

ٌيطي اظ ٘ٛع ٔميبؼ ِيىطت ثٛزٜ ؾٛاالت اظ ٘ٛع ثؿتٝ ثٛزٜ ٚ ٔميبؼ ا٘ساظٜ
ثٙسي اؾت. ؾٛاالت زاضاي ٞبي َيفي یب زضجٝاؾت وٝ اظ ؾطي ٔميبؼ

 5ٔربِفٓ وٝ زض یه َطف َيف  اي ٞؿتٙس وٝ ٌعیٙٝ وبٔالًٌعیٙٝ 5َيف 
ٔٛافمٓ  اذتهبل یبفتٝ ٚ ٌعیٙٝ وبٔالً 1اي لطاض زاضز ٚ ثٝ آٖ زضجٝ ٌعیٙٝ

زازٜ قسٜ اؾت. زض ٚؾٍ  5زض َيف زیٍط َيف لطاض زاضز ٚ ثٝ آٖ زضجٝ 
تب حسٚزي ٔٛافك ٚ تب ، 2ٞبي ٔربِفٓ ثب زضجٝ َيف ثٝ تطتيت ٌعیٙٝ

 زض وٝ، لطاض ٌطفتٝ اؾت. 4، ٔٛافمٓ ثب زضج3ٝثب زضجٝ حسٚزي ٔربِف 
 ضا یٌٙٝع پٙج اظ ذٛزـ یىي ٘ظط ثب وٝ زاضز اذتيبض پبؾرٍٛ ٞب،ٌعیٙٝ ٔٛضز

 ظیط جسَٚ ثع٘س. ػالٔت ٚ زاضز، ا٘تربة ذٛا٘يٞٓ ثيكتط ٚي ٍ٘طـ ثب وٝ
 تحميك ایٗ زض ٘ظط ٔٛضز ٔتغيطٞبي اظ یه ٞط ثب پطؾكٙبٔٝ ثؿتٝ ؾؤاالت

 س.زٞ٘كبٖ ٔي ضا

 (: شوبره سئواالت پرسشنبهه در هورد هتغیرهب1)شوبره جدول 

 
ٌياطي آِفابي   پبیبیي پطؾكٙبٔٝ ثب اؾاتفبزٜ اظ ضٚـ ا٘اساظٜ   زض ایٗ تحميك

وٝ ػسزي لبثُ لجاَٛ اؾات    0.917وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قسٜ وٝ ثطاثط اؾت ثب
ثاٝ ٔؼٙاي    تاط ثبقاس  زؾت آٔسٜ ثٝ یاه ٘عزیاه  ٝ ظیطا ٞط چٝ لسض ٔمساض ث

پبیبیي پطؾكٙبٔٝ ذٛاٞس ثٛز. ٚ زض ٔٛضز اػتجابض پطؾكاٙبٔٝ اظ پطؾكاٙبٔٝ    
واٝ زض تحمياك ٔكابثٟي زض      2008، زض ؾبَ  18ٚ ويٓ ؾبذتبضٔٙس وٛٔبض

چبح ٌطزیاسٜ اؾاتفبزٜ    emeraldوكٛض ٞٙس ا٘جبْ قسٜ ٚ زض ٔجّٝ ٔؼتجط 
 قسٜ اؾت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18-ArchanaKumar&YounKim 
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َ ثب تٛجاٝ ثاٝ اِعأابت ایاٗ پاػٚٞف ٚ       ثاٝ زؾات آٔاسٜ ثاط اؾابؼ       ٔاس
ٞابي  اَالػبت ٚ فطيايبت ٔٛجاٛز، ٔاسَ تحمياك ثاب یىاي اظ ظیاط ٌاطٜٚ        

ٔؼبزالت ٕٞعٔابٖ ثاٝ ٘ابْ ٔؼبزِاٝ ؾابذتبضي ٕٞراٛا٘ي وبٔاُ زاضز ٚ ثاب         
 ٖ ٖ تٛجٝ ثٝ ٔتغيطٞابي زضٚ ظاي ثاٝ زؾات آٔاسٜ ٚ اضتجابٌ ثايٗ      ظا ٚ ثاطٚ

آٟ٘ااب، ٔؼاابزالت ثااٝ زؾاات آٔااسٜ ثااط اؾاابؼ لاابٖ٘ٛ حاابوٓ ثااط ٔؼاابزالت  
ؾاابذتبضي ٔحبؾااجٝ ٚ ثااٝ تكااطیح آٖ پطزاذتااٝ ٔااي قااٛز.یه ٔااسَ     

: اِاف( یاه   وبٔاُ اظ زٚ ِٔٛفاٝ تكاىيُ قاسٜ اؾات      ٔؼبزالت ؾابذتبضي 
ٔااسَ ؾاابذتبضي وااٝ ؾاابذتبض ػّااي ذبنااي ضا ثاايٗ ٔتغيطٞاابي ٔىٙااٖٛ  
ٔفااطٚو ٔااي زاضز ٚة( یااه ٔااسَ ا٘ااساظٜ ٌيااطي وااٝ ضٚاثُااي ضا ثاايٗ  

ُ ايٓ لبثااتمايطٞبي وااٝ ثااٝ َااٛض ٔؿاا   اطٞبي ٔىٙااٖٛ )ٔتغاا أتغياا
طي ااااياساظٜ ٌابٍ٘ط )ا٘ااااااطٞبي ٘كااااغياثبقااٙس( ٚ ٔتبٞسٜ ٕ٘ااياااأك
ٞاابیي وااٝ زضٔااسَ تؼطیااف  . ٔتغيااط[3،277]وٙااسؼطیف ٔااياسٜ( تاااقاا

ا٘ااس زضػاايٗ ایااٗ وااٝ زض یااه ٔؼبزِااٝ ٔتغيااط ٔؿااتمُ ٞؿااتٙس    قااسٜ
ثبقاٙس ٚ ایاٗ ُّٔات یاه ثاٝ ٞآ       ؿتٝ ٔاي ابزِٝ ٞابي زیٍاط ٚاثا   ازضٔؼ

ٚجااٛز آٚضزٜ اؾاات. ٝ زضقااىُ ٔؼاابزالت ثااپيٛؾااتٍي ٚ زضٞاآ تٙيااسٌي 
ٝ َاٛض ٕٞعٔابٖ زض   اظ ایٗ ضٚ ٔي ثبیؿات تٕابْ ایاٗ ٔؼابزالت ثاب ٞآ ثا       

 ٘ظط ٌطفتٝ قٛ٘س.
 ثب تٛجٝ ثٝ ٔسَ اضادٝ قسٜ ٔؼبزالت ؾبذتبضي ظیط حبنُ ٔي قٛز. 

ATFP=12 NFU + 1 

PQ=23 ATFP + 2 

EV=24 ATFP  +3 

PI=35 PQ + 45 PI + 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: اثرات هستقین هتغیرهبی هکنوى بر یکدیگر2)شوبره جدول 
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ٔتغياط   ٚجٛز آٔاسٖ ٞاط  ٝ ثبال ٘كبٖ زازٜ قسٜ ثطاي ث توٝ زض ٔؼبزالچٙبٖ
ٌيطي ٘يع ٚجٛز زاض٘س واٝ آٟ٘اب ٘ياع تكاىيُ     ٔىٖٙٛ، تؼسازي ٔتغيط ا٘ساظٜ

ٔ ازٞٙا ب ٔتغيطٞبي ٔىٙاٖٛ ٔاي  أؼبزالتي ث الت بزابزالت، ٔؼا اؼا اس. ایاٗ 
ٞبي ثطاظـ ٔاسَ ثاٝ قاطح شیاُ     ٔكرهٝٚ  سٌيطي ٘بٔيسٜ ٔي قٛ٘ا٘ساظٜ

 ٔحبؾجٝ قس:
RMSEA=.08 
CFI=.8 
χ

2
=422.8 

س ااا یياأٔؼٙي زاض اؾات ٚ ٔاسَ ضا ت   وبٔالً 0.05وٝ زض ؾُح ٔؼٙي زاضي 
 ٔي وٙس.

ثيط أثط ٔي آیس، ٚايح اؾت وٝ ت 2قٕبضٜ چٙب٘ىٝ اظ ٘تبیج حبنُ اظ جسَٚ 
ثاط ٌاطایف ثاٝ ٔحهاٛالت      (NFUثاٛزٖ )  ثٝ فاطز ٔتغيط ٘يبظ ثٝ ٔٙحهاط 

ایاٗ   6.09یؼٙي  tاؾت ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜ  0.176(ATFPذبضجي )
 اؾت. ٔؼٙي زاض يطیت 

( ثطويفيات زضن قاسٜ   ATFPٔتغيط ٌطایف ثٝ ٔحهاٛالت ذابضجي )   اثط
(PQ)  ثبقس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔماساض آٔابضٜ   ٔي 0.799ثطاثط ثبt  41.07یؼٙاي 

 ٔي ثبقس.ایٗ يطیت ٔؼٙي زاض 
 (EV( ثطاضظـ احؿبؾي )ATFP)اثط ٔتغيط ٌطایف ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي 

ایاٗ   26.55یؼٙاي   tبضٜ امساض آٔاٛجٝ ثٝ ٔأي ثبقس وٝ ثب ت 688.ثطاثط ثب 
 زاض ٔي ثبقسيطیت ٔؼٙي

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (EV( ثطاضظـ احؿبؾي )ATFP)اثط ٔتغيط ٌطایف ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي 
ایاٗ   26.55یؼٙاي   tبضٜ امساض آٔاٛجٝ ثٝ ٔأي ثبقس وٝ ثب ت 688.ثطاثط ثب 

 زاض ٔي ثبقس.يطیت ٔؼٙي
 0.794( ثطاثاط ثاب   PIطیس )ا( ثط لهس ذPQط ويفيت زضن قسٜ )ااثط ٔتغي

ایٗ ياطیت ٔؼٙاي زاض    34.81یؼٙي  tٔي ثبقس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜ 
 ٔي ثبقس.

-ٔاي  0.678( ثطاثطثب PIطیس )اثط لهس ذ (EVبؾي )اااثطٔتغيط اضظـ احؿ

ایٗ يطیت ٔؼٙاي زاض ٔاي    27.25یؼٙي  tثبقس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜ 
 ثبقس.

 اووويت بنذي متغیزها اس ديذ مصزف كننذگان -13

ثيط اأتا  PQثاٝ   ATFPَٛض وٝ زض جسَٚ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز ٔتغياط   ٕٞبٖ
ٛالت ذابضجي  أحها ف ثاٝ  اتطي ٘ؿجت ثٝ ثميٝ زاضز. ظیطا ایاٗ ٌطایا  ظیبز

اؾت وٝ ٔٛجت ٔي قٛز ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ويفيات ثط٘اسٞبي ذابضجي ضا     
 ثٟتط ثسا٘ٙس ٚ الساْ ثٝ ذطیس وٙٙس.
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 :نتیجه گیزي -14

افعایف تٕبیاُ  اِٚيٗ فطييٝ پػٚٞكي تحت ایٗ ػٙٛاٖ ُٔطح ٌطزیس وٝ ثب 
ثاٛزٖ، ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ ٌاطایف ثيكاتطي ٘ؿاجت ثاٝ         ثٝ فطزثٝ ٔٙحهط

 وبالٞبي ذبضجي زاض٘س. 
زٞس وٝ اثط ٔؿاتميٓ ٔتغياط   زؾت آٔسٜ اظ جسَٚ ٘كبٖ ٔيٝ ٞبي ثتحّيُ

( ثط ٌطایف ٘ؿجت ثٝ وبالٞبي ذابضجي  NFUثٛزٖ ) ثٝ فطز٘يبظ ثٝ ٔٙحهط
(ATFP )0.176     ٜاؾت ٚ ثب تٛجٝ ثاٝ ٔماساض آٔابضT   ایاٗ   6.098یؼٙاي

 اؾت. ٔؼٙي زاض يطیت 
ٌطزز. ظیطا ثيٗ ایٗ زٚ ٔتغيط اضتجبٌ ثٙبثطایٗ فطييٝ اَٚ پػٚٞكي تبیيس ٔي

 ٔؼٙبزاضي ٚجٛز زاضز. 
زٚٔيٗ فطييٝ پػٚٞكي تحت ایاٗ ػٙاٛاٖ ُٔاطح ٌطزیاسٜ اؾات واٝ: ثاب        
افعایف تٕبیُ ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي، ٔهطف وٙٙاسٌبٖ ويفيات ثط٘اسٞبي    

 ذبضجي ضا ثٟتط ٔي زا٘ٙس. 
 زٞس وٝ اثط ٔؿاتميٓ ٔتغياط  زؾت آٔسٜ اظ جسَٚ ٘كبٖ ٔيٝ ٞبي ثتحّيُ

( ثاط ويفيات زضن قاسٜ ثط٘اسٞبي     ATFPتٕبیُ ثٝ ٔحهٛالت ذابضجي ) 
یؼٙي  Tٔي ثبقس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜ  0.799( ثطاثط ثب PQذبضجي )

 ایٗ يطیت ٔؼٙي زاض ٔي ثبقس.  41.07
 ثٙبثط ایٗ فطييٝ زْٚ پػٚٞكي تبیيس ٔي ٌطزز. 

ؾٛٔيٗ فطييٝ پػٚٞكي تحت ایٗ ػٙٛاٖ ُٔطح ٌطزیسٜ اؾت وٝ ٞاط چاٝ   
      ٞ بي تٕبیُ ثٝ ٔحهٛالت ذابضجي افاعایف یبثاس، ٔهاطف وٙٙاسٌبٖ ثط٘اس

 ذبضجي ضا زاضاي اضظـ احؿبؾي ثيكتطي ٔي زا٘ٙس. 
 زٞس وٝ اثط ٔؿاتميٓ ٔتغياط  زؾت آٔسٜ اظ جسَٚ ٘كبٖ ٔيٝ تحّيُ ٞبي ث

( ثطاثاط ثاب   EVاضظـ احؿبؾاي )  ( ثطATFPتٕبیُ ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي )
ایاٗ ياطیت    26.55یؼٙاي  Tثبقس وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔماساض آٔابضٜ   ٔي 0.688

 ٔؼٙي زاض اؾت. 
ظاي تٕبیاُ  ٌطزز. ظیطا ٔتغيط زضٖٚفطييٝ ؾْٛ پػٚٞكي تبیيس ٔيثٙبثطایٗ 

( ضاثُاٝ ٔؼٙاي زاضي ثاب ٔتغياط زضٖٚ ظاي     ATFPثٝ ٔحهٛالت ذبضجي )
 ( زاضز. EVاضظـ احؿبؾي )

 کننده اهویت دارد.(: هتغیرهبیی که از نظر هصرف 3)شوبره جدول 

 
یطـ چٟبضٔيٗ فطييٝ پػٚٞكي ایٍٙٛ٘ٝ ُٔطح ٌطزیسٜ اؾت وٝ ٞطچٝ پاص 

افاعایف یبثاس، لهاس ذطیاس     ( PQويفيت زضن قاسٜ ثط٘اسٞبي ذابضجي )   
 ( زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ افعایف ٔي یبثس.PIثط٘سٞبي ذبضجي )

زٞاس واٝ اثاط ٔؿاتميٓ     زؾت آٔاسٜ اظ جاسَٚ ٘كابٖ ٔاي    ٝ تحّيُ ٞبي ث
ثبقس ئ 0.794( ثطاثط ثب PI( ثط لهس ذطیس )PQٔتغيطويفيت زضن قسٜ )
 زاض اؾت. ایٗ يطیت ٔؼٙي 34.81یؼٙي  Tوٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساض آٔبضٜ 
 ٌطزز. قٛز وٝ فطييٝ چٟبضْ پػٚٞكي تبیيس ٔيثٙبثطایٗ ٘تيجٝ ٌطفتٝ ٔي

ٌٛ٘ٝ ُٔطح قسٜ اؾات واٝ ٞطچاٝ پاصیطـ     پٙجٕيٗ فطييٝ پػٚٞكي ایٗ
( افعایف یبثس لهس ذطیس ثط٘اسٞبي  EVاضظـ احؿبؾي ثط٘سٞبي ذبضجي )

 یبثس. ( زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ افعایف ٔي PIذبضجي )
 زٞس وٝ اثط ٔؿاتميٓ ٔتغياط  زؾت آٔسٜ اظ جسَٚ ٘كبٖ ٔيٝ ٞبي ثتحّيُ

 0.678( ثطاثط ثب PI( ثط لهس ذطیس ثط٘سٞبي ذبضجي )EV)اضظـ احؿبؾي 
 زاض اؾت. ٔؼٙي ایٗ يطیت 27.25یؼٙي  Tاؾت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔمساضآٔبضٜ 

 ٌطزز. ثٙبثطایٗ فطييٝ پٙجٓ پػٚٞكي ٘يع تبیيس ٔي

 (: اثرات هستقین هتغیرهای هکنوى بر یکدیگر4)شواره جدول 

 
ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثسؾت آٔسٜ اظ زازٜ ٞبیي وٝ ثاط ضٚي ٔاسَ ٘ظاطي ایاٗ     

ثاٛزٖ   ثٝ فاطز ا٘س ٔؼّْٛ ٌطزیس وٝ ٔتغيط ٘يبظ ثٝ ٔٙحهطپػٚٞف اجطا قسٜ
ٌاطایف ثاٝ    ٚ ٔاي قاٛز  افعایف ٌطایف ثاٝ ٔحهاٛالت ذابضجي     ٔٛجت

زاضي ثب ويفيت زضن قسٜ ٔحهٛالت ذبضجي ثٝ َٛض ٔؿتميٓ ضاثُٝ ٔؼٙي
ٌٛ٘ٝ ٔاي تاٛاٖ   ٚ اضظـ احؿبؾي ثط٘سٞبي ذبضجي زاضز. اظ ایٗ ٘تيجٝ ایٗ

اؾتٙجبٌ ٕ٘ٛز وٝ افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبضي ثحث قسٜ ثربَط ويفيت زضن قاسٜ  
 ٖ ٞاب زؾات ٔاي زٞاس     ٚ احؿبؼ اضظقي وٝ ثبذطیس آٖ ثط٘س ذبضجي ثاٝ آ

زٞاس واٝ   لساْ ثٝ ذطیس ثط٘سٞبي ذبضجي ٔاي وٙٙاس ٚ ٘تابیج ٘كابٖ ٔاي     ا
ٌطایف ثٝ ٔحهٛالت ذبضجي ایٗ احؿبؼ اضظـ ٚ ويفيات زضن قاسٜ ضا   
ثيكتط ایجبز ٔي وٙس. اظ ایٗ ضٚ تٛنيٝ ٔي قٛز وٝ تِٛيس وٙٙسٌبٖ زاذّي 

 ط٘س ٔؼتجطي ثطذٛضزاض ٘يؿاتٙس حتٕابً  زض قطٚع فؼبِيت ذٛز، اٌط اظ ٘بْ ٚ ث
 حت ِيؿب٘ؽ یاه ثط٘اس ٔؼتجاط )تطجيحابً    ٔحهٛالت ذٛز ضا ت ؾؼي وٙٙس

ذبضجي( تِٛيس وٙٙس تب ثتٛا٘ٙس ثبظاض فطٚـ زاذُ ضا زض زؾت ٌيط٘اس. ٚ ثاٝ   
قٛز ثب ثطضؾي ٞبي جسیس تبثيط ٔتغيطٞبي زیٍاط  ٔحممبٖ ثؼسي تٛنيٝ ٔي

ضا زض ایٗ ظٔيٙٝ ثطضؾي وٙٙس. ایٗ احتٕبَ ٚجٛز زاضز وٝ ثب ايابفٝ واطزٖ   
یٍطي ثٝ ٔؿبِٝ ضٚاثٍ، وٕي یب ثٝ َٛض وّي تغييط وٙٙاس. ایاٗ   ٔتغيطٞبي ز

٘ىتٝ ٘جبیس فطأٛـ قٛز وٝ ؾّيمٝ ٞب ٚ ٘حٜٛ ي ا٘تربة افاطاز زض جٛأاغ   
ٔرتّف، ٔتفبٚت ٔي ثبقس ٚ ثبیس اٍِٛیي ٔحّي قسٜ ٚ ذابل آٖ ٔٙابَك   

 تٛاٖ زض ایٗ ظٔيٙٝ وبض وطز:ٛػبتي وٝ ٔيإّٝ ٔٛياؼطیف وطز. اظ جات
ُٔ تبثيط ٌصاض ثط ا٘تربة ثط٘سٞبي ذبضجي ٚ زاذّي ٔهطف ( ثطضؾي ػٛا1

 وٙٙسٌبٖ 
( ثطضؾي اضتجبٌ ثيٗ ٚيؼيت التهبزي ٚ ا٘تربة ثط٘س زاذّاي ٚ ذابضجي   2

 زض ایطاٖ
زض ٔهاطف  ( ثطضؾي تبثيط تجّيغبت ثط ا٘تربة ثط٘سٞبي زاذّي ٚ ذابضجي  3

 وٙٙسٌبٖ ایطا٘ي 
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