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 کننده نسبت به هحصوالت خارجیهداری، ضهزت، تبلیغات ضفاهی بز نگزش هصزف  نقص قوم

 *،2آظازُ گَزضظي ،1ًبنط آظاز زكتط  

 ایطاى ،تْطاى ،گطٍُ هسیطیت ،ٍاحس تْطاى خٌَة ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي، اؾتبزیبض 1

     زاض هکبتجبت()ػْسُایطاى  تْطاى،، طٍُ هسیطیتگ ،ٍاحس تْطاى خٌَة ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي، زاًكدَي زكتطي 2

 1395 هْط: طـی، پص1395 تيط، انالحيِ: 1395 اضزیجْكت: بفتیزض دیتبض

 چكیده

گطزز كِ هَفقيت یک قطكت، ثؿتگي ثِ هيعاى پصیطـ  هي ذبضخي زض یک ككَضفطایٌس خْبًي قسى ثبػث افعایف ضقبثت ثيي كبالّب ٍ ذسهبت زاذلي ٍ 

ٍاؾغِ تبثيط ككَض ؾبظًسُ ٍ قَم هساضي ثط ًگطـ ِكٌٌسگبى زاذلي زاضز. ّسف اظ ایي پػٍّف هغبلؼِ تبثيط تجليغبت قفبّي، قْطت ثهحهَل تَؾظ ههطف

ي فطٍـ اتَهجيل ّب ًفط اظ هيبى هكتطیبًي كِ ثِ ًوبیٌسگي 384اي هتكکل اظ هٌظَض ًوًَِثبقس. ثسیي هي ههطف كٌٌسُ ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي

GEELY گيطي تهبزفي ؾبزُ گطزآٍضي ٌبهِ اؾت كِ ثب اؾتفبزُ اظ ًوًَِپطؾك ّب اًس. اثعاض گطزآٍضي زازُتْطاى هطاخؼِ ًوَزُ ثَزًس، اًتربة قسُ زض قْط

زّس كِ اضتجبط هثجتي ثيي تجليغبت  هي ًكبى ّب ؾبذتبضي ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض ليعضل اًدبم گطفت. یبفتِ ثب اؾتفبزُ اظ هسل هؼبزالت ّب اًس. تحليل زازُقسُ

نَضت هثجتي ثب اػتوبز هكتطیبى ًؿجت ِقْطت ذَة یک قطكت اظ عطیق تبثيط ككَض ؾبظًسُ، ثزّبًي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي ٍخَز زاضز ٍ 

ت كِ ثِ آى قطكت اضتجبط زاضز. ّوچٌيي ّوجؿتگي هثجتي ثيي اػتوبز ثِ یک قطكت ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ٍخَز زاضز. زیگط ًتبیح حبكي اظ آى اؾ

  .هَالت ذبضخي ّوجؿتگي هٌفي ٍخَز زاضزقَم هساضي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ هحاهب ثيي  ٍخَز ًساضز. الوللي ثَزىّوجؿتگي هٌفي ثيي قَم هساضي ٍ ثيي

                                                                                                         قْطت، ضفتبض ههطف كٌٌسُقَم هساضي،  حساكثط: كليدي واژگان

 هقدهه -1

قَز كِ اظ  هي الوللي هٌتْي ي ثييّب خْبًي قسى ثِ تقَیت فؼبليت
قَز ٍ  هي افعایف ضقبثت ثيي كبالّب ٍ ذسهبت ٍاضزاتي ٍ زاذلي ًبقي

 تللي تب حس ظیبزي اظ خْبًي قسى ًكأالوي ثييّب هَفقيت ایي فؼبليت
گيطز كِ ثِ هيعاى پصیطـ ٍ ؾغح تحول هطزم ككَضّبي ٍاضز كٌٌسُ  هي

 .ثؿتگي زاضز

وٌس ّؿتٌس ثؿيبض ػالق ّب هكکالت هبلي، قطكتزض ظهبى ضقبثت قسیس ٍ 
كِ هَقؼيت ذَز ضا زض ثبظاضّبي زاذلي تحکين ثركٌس. زض ٍاقغ ثط عجق 

، هَفقيت زض ثبظاض زاذلي، ثبػث هَفقيت یک 1990زض ؾبلي پَضتط ّب یبفتِ
ي ثيي قطكت زاذلي ٍ هكتطیبى زاذلي قَز. ضاثغِ هي قطكت زض ذبضج

ثبقس. ثِ ّويي ثطاي كؿت ٍ كبضّب هي قبى، ّسفي قَي ٍ هَضز ػالقِ
 .]1[زليل هحققبى ثسًجبل یبفتي ػَاهلي ّؿتٌس كِ ایي اهط ضا هيؿط ؾبظز

یکي اظ هؿبئلي كِ هحققبى ثبظاضیبثي ثب آى زضگيط ّؿتٌس، هيعاى توبیل 
كٌٌسگبى خْت اٍلَیت زازى ثِ هحهَالت زاذلي ًؿجت ثِ ههطف

تَاًس ثط ضٍي  هي هْن كِ فبكتَضّبيثبقس. یکي اظ  هي هحهَالت ذبضخي
تهوين ههطف كٌٌسُ خْت ذطیس هحهَالت زاذلي یب هحهَالت ؾبذتِ 

 ثبقس؛ هي قسُ زض ذبضج اظ ككَض، تبثيط ثگصاضز، قَم هساضي ههطف كٌٌسُ
یي زض ؾغَح قَم هساضي ّب قَم هساضي یک پسیسُ خْبًي اؾت اهب تفبٍت

ز كِ اظ ككَضي ثِ ككَض قَ هي كٌٌسگبى ٍخَز زاضز كِ ثبػثزض ههطف

زیگط ٍ اظ فطٌّگي ثِ فطٌّگ زیگط، هتفبٍت ثبقس. ثٌبثطایي اغلت هحققبى 
هٌظَض تكطیح ػلت تطخيح هحهَالت زاذلي ًؿجت ثِ اظ ایي ؾبذتبض ثِ

اظ عطفي،  .2010 1لي ٍ ّوکبضاى .كٌٌس هي ي ذبضخي اؾتفبزُّب خبیگعیي
ثبظاضّبي ههطفي ثِ ػٌَاى یک ًيطٍي قسضتوٌس زض تجليغبت قفبّي ثِ

تَاًس اظ تجليغبت ثبظاضیبثبى ًيع  هي ضؾويت قٌبذتِ قسُ اؾت كِ
 .ثبٍضپصیطتط ثبقس

كٌٌسگبى تَاًٌس ثب آگبّي اظ ػَاهل تبثيطگصاض ثط ًگطـ ههطف هي هسیطاى
ي ّب تطي ًؿجت ثِ اؾتطاتػيهَضز هحهَالت ذبضخي، زیسگبُ ٍؾيؼزض 

الولل كؿت ًوبیٌس. ت ثييكؿت ٍ كبض زض ككَض ذَزي ٍ زض حَظُ تدبض
، تغييط ٍ ّب زًجبل تحطینِزض ثبظاض ذَزضٍي ایطاى، عي چٌس ؾبل اذيط ٍ ث

 تحَالتي ضخ زازُ اؾت. 
ثطاي ذَزضٍّبي چيٌي زض ثبظاض ایطاى ٍخَز تب چٌسي پيف اقجبل چٌساًي 

ٍ ذطٍج ثطذي اظ  ّب تكسیس تحطین 1392ٍ  1391ي ّب اهب زض ؾبل ،ًساقت
ایدبز قسُ  ؾبظاى چيٌي اظ ذألایطاى ثبػث قس تب ذَزضٍؾبظاى اظ ذَزضٍ

ثطاي ٍاضزات ٍ افعایف حضَض ذَز زض ثبظاض ایطاى اؾتفبزُ ًوبیٌس. ثِ 
گعاضـ اقتهبز ًيَظ، ایي هحهَالت زض ثبظاض ایطاى عطفساضاى ذبل ذَز ضا 

 زاضًس كِ ایي اهط ثِ ثبظاض ذَزضٍؾبظّبي زاذلي لغوِ ٍاضز كطزُ اؾت.

                                                           
1-lee at al 
 *azi.goodarzi@yahoo.com 
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ي ػَاهلي اؾت كِ ثط ضٍي سف انلي ایي پػٍّف، هغبلؼِاظ ایي ضٍ، ّ
ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي تبثيطگصاض ّؿتٌس. فبكتَضّبیي هثل 

 (، گطایف ثِ co) ي تبثيط ككَض هجساٍاؾغِِقْطت یک قطكت ث
هساضي ههطف كٌٌسُ خْت اضظیبثي لوللي ثَزى، تجليغبت قفبّي ٍ قَماثيي

 ثطضؾي قطاض گطفتٌس. تبثيطقبى ثط ضٍي ًگطـ، هَضز

 ادبیات پژوهص -2

 تبليغات شفاهي ي وگرش وسبت به محصًالت خارجي  2-1
ثؿيبضي اظ هحققبى ثط ًقف تجليغبت قفبّي، زض حَظُ ثبظاضیبثي تبكيس 

ضؾوي ثيي هكتطیبى هَخَز ٍ اًس. تجليغبت قفبّي اضتجبعبت غيطزاقتِ

 كبال ٍ ذسهبت تؼطیفثبقس كِ زض ضاثغِ ثب اضظیبثي  هي هكتطیبى ثبلقَُ

 .]27[قَز هي

پيبهي زض هَضز یک  "ػٌَاى ، تجليغبت قفبّي ضا ث2005ِ 1ثَتوي ثبتلط ٍ

ؾبظهبى، اػتجبض ٍ قبثليت اػتوبز ثِ آى، ًحَُ اًدبم فؼبليت ٍ ذسهبتف كِ 

 ًوبیٌس. هي قَز، تَنيف هي اظ قرهي ثِ اقربل زیگط هٌتقل

ػٌَاى زضًٍساز زض ثِتحقيقبت پيكيي ًقف تجليغبت قفبّي ضا ّن 

ػٌَاى پيبهس فطایٌس ذطیس ثطضؾي كٌٌسُ ٍ ّن ثِگيطي ههطفتهوين

 .]22[اًسكطزُ

نَضت هٌفي ثط ِنَضت هثجت ٍ ّن ثِهحتَاي تجليغبت قفبّي ّن ث

كِ اظ آًدبیي .(1983ؾبل زضضیكيٌؽ ) گصاضز هي تهويوبت ذطیس تبثيط

ًؿجت ثِ اعالػبت ػٌَاى هٌجغ قبثل اػتوبزتطي اضتجبط قرهي ثِ

غيطقرهي ّؿتٌس، اضتجبعبت قفبّي هٌجغ قسضتوٌسي زض تبثيطگصاضي ثط 

 .]27[قهس ذطیس زض آیٌسُ ّؿتٌس

ثط ضٍي ، تجليغبت قفبّيزّس كِ  هي زیگط تحقيقبت زض ایي ظهيٌِ ًكبى

. گصاضز هي كٌٌسُ ًؿجت ثِ یک قطكت/ هحهَل تبثيطًگطـ ههطف

ثط ضٍي اًتظبضات ٍ زضک  تَاًس هي ّوچٌيي . 2007 5ؾَزضلٌس ٍ ضٍظًگطى

ههطف كٌٌسُ زض عَل هطحلِ خؿتدَي اعالػبت ٍ ثط ضٍي ضفتبض زض عَل 

اگط هكتطیبى  .1992 2ٍٍزؾبیس ٍ ّوکبضاى. فطایٌس اضظیبثي، تبثيط گصاض ثبقس

ًگطـ هغلَثي تؿجت ثِ هحهَل ٍ قطكت زاقتِ ثبقٌس، آًگبُ ٍفبزاضي 

 .]8[كٌس هي ظَْض

 شهرت يک شرکت ي اعتماد  2-2
ػٌَاى یک ًكبًِ ثطاي قضبٍت زض هَضز قْطت یک قطكت هوکي اؾت ثِ

. (1994زض ؾبل  زاٍض ٍ پبضكط) كيفيت اضائِ قسُ هَضز اؾتفبزُ قطاض گيطز

یي هثل تجليغبت، تهَیط ثطًس، یب قْطت ّب زًجبل یبفتي ًكبًِِهكتطیبى ث

ّؿتٌس. قْطت یک قطكت اظ كوپبًي ثطاي پي ثطزى ثِ كيفيت هحهَل 

ػٌَاى یک ًكبًِ عَض هؼوَل ثِِقَز كِ ث هي عطیق ًبم ثطًسـ تؼييي

 .]3[گيطز هي ثيطًٍي خْت اضظیبثي كيفيت هحهَل هَضز اؾتفبزُ قطاض

 قْطت، قطكت ضا زض ثطاثط احؿبؾبت هطتجظ ثب َّیت هلي، حفبظت

                                                           
1-Balter&Butman 
2.Suderland & Roznegarn 
3-Woodside et al 

قطكت تَاًس اظ عطیق زضک هثجت هكتطي اظ  هي ذهَهت .]23[كٌس هي

كبّف یبثس. اظ عطفي، تبثيط هثجت یک قْطت ذَة هوکي اؾت احتوبل 

 .]6[اػتوبز ثِ یک قطكت ذبضخي ٍ اػتجبض هحهَالت ضا افعایف زّس

تَاًس ذطٍخي قْطت یک قطكت ثبقس  هي هحققبى زضیبفتٌس كِ اػتوبز

تَاًس ضیؿک  هي قْطت یک قطكت، ؾيگٌبل هْوي اؾت كِ. ]26[

. ]11[ًكبًِ هثجتي زض هَضز اػتجبض هحهَل ثبقسذهَهت ضا كبّف زازُ ٍ 

ي ّب علجبًِ، قجبّت اػتوبز ثِ فبكتَضّبي ظیبزي هثل ضفتبض فطنت

ي قطكت ٍ هحهَل ّب فطٌّگي، تٌبؾت ّسف، ضضبیت، ضیؿک ٍ ٍیػگي

ػٌَاى یي ثب قْطت ثس، ثِّب هحهَالت قطكت. ]15[ثؿتگي زاضز

 .]18[قًَس هي هحهَالتي ثب كيفيت پبیيي زض ًظط گطفتِ

ضٍز كِ اػتوبز هكتطیبى ًؿجت ثِ قْطت قطكت، ثِ  هي ثٌبثطایي اًتظبض

 آفطّبي آى قطكت هٌتقل قَز.

 ي اًدبم قسُ زض ازثيبت هَخَز، اثط ككَض هجسا،ّب ثط عجق ثطضؾي

كٌٌسُ، اضظیبثي اى فبكتَضي هْن ثط ضٍي ًگطـ ههطفػٌَتَاًٌس ثِ هي

هٌظَض ذطیس هحهَالت زاذلي یب ثِ هحهَل ٍ فطایٌس تهوين ثِ ذطیس

هحهَالت ؾبذتِ قسُ زض ذبضج تبثيط ثگصاضًس. ثب تَخِ ثِ زیسگبُ تئَضیک 

 ،ّب ي اعالػبتي اؾت كِ زض اضظیبثيّب اي اظ ًكبًِاعالػبت، هحهَل هدوَػِ

كٌٌسگبى ثب فقساى كِ ههطف كٌس. ظهبًي هي كٌٌسُ كوک ثِ ههطف

 كيفيت ٍ ػولکطز یک هحهَل ضٍثطٍیب اعالػبت هجْن زض هَضز اعالػبت 

 .كٌس هي ػٌَاى یک ؾيگٌبل ذبضخي ػولثِ coقًَس،  هي

 مداري ي وگرش وسبت به محصًالت خارجي  مقً 2-3
هساضي هغطح قس. ٍي قَم 1906 3هساضي اٍليي ثبض تَؾظ ؾبهطي قَمٍاغُ

 ػٌَاى هطكع خْبى تؼطیفتوبیل خْبًي هطزم ثطاي زیسى گطٍّكبى ثِضا 

كٌس ٍ ایٌکِ افطاز توبیل زاضًس كِ ٍاحسّبي زیگط اختوبػي ضا اظ هٌظط  هي

هتفبٍت ّؿتٌس  ّب ذَز، تفؿيط ًوبیٌس ٍ افطازي ضا كِ اظ ًظط فطٌّگي ثب آى

 .ضا ضز كٌٌس

هساضي ثط اؾبؼ توبیع یب كٌس كِ قَم هي ، اؾتسالل1982 4لَیٌؿَى

ایي  .ّسز هي زضٍى گطٍّي ٍ ثطٍى گطٍّي ضخضخحبى فطاگيط ٍ خسي 

هفَْم ضا زض ظهيٌِ ّوکبضي ثب اػضبي گطٍُ ذَزي ٍ ػسم ّوکبضي ثب 

زیگطاى ثطضؾي كطزًس. آًْب ثيبى زاقتٌس كِ عطفساضي زضٍى گطٍّي، ًَػي 

تَاًس اؾتطاتػي  هي اؾت؛ اضبفِ ثط ایٌکِ "ّوکبضي هكطٍط"ؾبذتبض 

كٌس. ذَزقبى ضا تحطیک یي اظ افطاز قجيِ ثِ ّب هوکي ضا زض خؿتدَي گطٍُ

اؾت. زض  ّب گطٍّي، هربلفت زض ثيي ٍ هيبى گطًٍُقغِ هقبثل عطفساضي زضٍى

، ّب ٍ تفبٍت ثب زیگط گطٍُ گطٍّيًبپصیط اؾت كِ قجبّت زضٍىًتيدِ اختٌبة

گطٍّي ایدبز ًوَزُ ٍ  گطٍّي ضا ًؿجت ثِ حبلت ثطٍىحبلت هٌفي زضٍى

ا تحت ػٌَاى ثب گصقت ظهبى، هحققبى ثبظاضیبثي ایي ًظطیِ ض پيف ثجطز.

، 2005 5خبٍالدي. ٍاضز حَظُ ثبظاضیبثي ًوَزًس "كٌٌسُهساضي ههطفقَم"

كٌٌسُ خْت یي اؾت كِ ثط ضٍي توبیل ههطفّب هساضي یکي اظ فبكتَضقَم

                                                           
4-Summer 
5-Levinson 
6-javalgi 
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گصاضز. ّوچٌيي ایي هفَْم  هي ذطیس هحهَالت زاذلي ٍ ذبضخي تبثيط

 .زاضز ّب گيطيي ثبظاضیبثي زض تهوينّب تبثيطي قَي ثط اؾتطاتػي

 ، ذهَهت، ػسم فضبي فطٌّگي ثبظCEي تبثيطگصاض ثط ضٍي ّب هتغيط

 ضٍاًكٌبذتي _ػٌَاى ػَاهل اختوبػي تَاًٌس ثِ هي ثبقٌس كِ ایي ػَاهل هي

تَاًس  هي اظ عطفي فبكتَضي كِ .(2002زض ؾبلبالثبًؽ ث) ثٌسي قًَسعجقِ

ضا ضٍي ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي كن كٌس، اػتوبز  CEتبثيط 

 )كِ ثِ ًَثِ ذَز تَؾظ اػتجبض قطكت، تبثيط تَاى اػتوبز هي اؾت. ثٌبثطایي

كٌٌسُ  ػٌَاى فبكتَضي خْت تؼييي ًگطـ كلي ههطفپصیطز( ضا ثِ هي

زض ؾبل  زة ٍ چبزضٍي) ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي زض ًظط گطفت

2014.) 

 بًدنبيه المللي  2-4
كٌٌسگبًي ظَْض كٌس تَاًس زض ههطف هي ؾبظي ثط ضٍي فطٌّگتبثيط خْبًي

گطایي. افطازي ثب گطایف الوللي ثَزى زاضًس تب هحليكِ ثيكتط گطایف ثيي

ي ّب الوللي ثَزى، ػقبیس هؼقَلي ًؿجت ثِ خْبى ٍ تحول تفبٍتثيي

ضا  ّب فطٌّگي هَخَز زض خْبى زاضًس. زض ًتيدِ تؼبهل ثب زیگط فطٌّگ

ٍ  ّب پصیطًس ٍ ثِ احتوبل ظیبز هحهَالتي اظ زیگط فطٌّگ هي ضاحتتط

 .]5[زٌّس هي قبى تطخيحاؾبؼ كيفيت زضک قسُ ضا ثط ّب هکبى

ي اؾبؾي اظ ّب ػٌَاى ٍیػگيٍ ؾجک ظًسگي ضا ثِ ّب ، ؾٌت11990ّبًطظ

الوللي، ظیطا افطازي ثب گطیف ثيي گيطز. هي هحَضي هطزم زض ًظطخْبى

احتطام قبئل ثَزُ ٍ توبیل ثِ پصیطـ آى زاضًس، اظ  ّب زیگط فطٌّگثطاي 

 ]20[پصیطز هي ي هرتلف تبثيطّب عطفي ؾجک ظًسگي ایي افطاز اظ فطٌّگ

الوللي، ًِ تٌْب قسضت پصیطـ ثبالیي ًؿجت كٌٌسگبًي ثب گطایف ثييههطف

ٍ تٌَع ضا زض  ّب تَاًٌس تفبٍت هي تطزاضًس، ثلکِ ضاحت ّب ثِ زیگط فطٌّگ

ثط پبیِ هساض ثطذالف آًْب، هكتطیبى قَم] 9[هحهَالت خْبى زضک كٌٌس

كٌٌس كِ  هي ي اقتهبزي زض تؼهت ًؿجت ثِ ككَض زاذلي ػولّب هحطک

زٌّسُ یک ثبٍض ٌّدبضي اؾت كِ ثطاي ذطیس هحهَالت ذبضخي ًكبى

ثبیس اظ عطیق ذطیس هحهَالت  كٌٌسگبىًبهٌبؾت ثَزُ ٍ زض ػَو ههطف

 .]29[ي زاذلي حوبیت ًوبیٌسّب زاذلي، اظ قطكت

ي خْبًي ٍ هحلي ّب الوللي ثَزى ضا زض ٍاغُ، ثيي1996 2یَى ٍ ّوکبضاى

، فطٌّگ ٍ اػتقبزات ّب الوللي ثَزى خْبًي، اضظـتؼطیف كطزًس. ثيي

 خصة ،ي فطٌّگي هحلي ثطتط ّؿتٌسّب خْبًي ضا كِ ًؿجت ثِ اضظـ

 كٌس. هي

، ثِ ضیكِ ٍ ّب الوللي هحلي، ثب ٍخَز زضک كطزى زیگط فطٌّگگطایف ثيي

 ي هحلي ذَز ٍاثؿتِ ّؿتٌس.ّب اضظـ

 ٍ ّبهْبضت آقٌبیي ثب فطٌّگ، قسضت پصیطـ، ي قرهيتي فطز،ّب ٍیػگي

یکسیگط ضا تحت  ّب فطٌّگ ؾبظگبضي ثب پصیط ٍفطٌّگ زاًف ثِ زؾت آهسُ،

 اقتجبؼ اظ تَاًٌسّبي ؾٌتي ًيع هيعطفي اضظـاظ  .زّس هي تبثيط قطاض

حبل، ایي ثب .قيَُ ظًسگي خْبًي ضا هحسٍز یب تؿْيل ًوبیٌس فطٌّگ ٍ

                                                           
1.Hanerz 
2.Yon et al 

 

ّبي خْبًي ضا ثب اضظـ تَاًٌس زلجؿتگي ثِ فطٌّگ ؾٌتي قَهي ٍهطزم هي

 ثَزى، ٍاثؿتگي ثِ ایي زٍ ضا هحسٍز  الولليثييظیطا  ،ّن زاقتِ ثبقٌس

 .]20[كٌسًوي

ي قَي ؾٌتي ّب اضتجبط هؼٌبزاضي ضا ثيي اضظـ ،32011كليَلٌس ٍ ّوکبضاى

الوللي ثَزى ضا زض ككَضّبیي هثل هکعیک، كطُ ٍ ي ثييّب ٍ پصیطـ اضظـ

ٌّس زضیبفتٌس. ثطذي زیگط اظ هحققيي، قسضت پصیطـ فطٌّگ خْبًي ٍ 

كٌٌسگبى ٌّسي هَضز ثطضؾي قطاض زازًس. ًتبیح ؾجک ظًسگي ضا زض ههطف

حهَالت خْبًي پصیطي ٍ تبئيس ثطًسّب ٍ هحبكي اظ ؾغح ثبالیي اظ فطٌّگ

 .]19،4[ٍ ؾجک ظًسگي هتفبٍت

 هدل هفهوهی پژوهص -3

پؽ اظ تكطیح ّط یک اظ هتغيطّبي هَخَز زض هسل زض ایي هطحلِ ؾؼي 

زض  تطينَضت قفبفِگطزیسُ اؾت تب ضٍاثظ یبز قسُ ثيي ایي هتغيطّب ث

 ككيسُ قَز.ثِ تهَیط ( 1قکل )

 ی پژوهصها فزضیه -4

ثبتَخِ ثِ ضٍاثظ هَخَز زض هيبى هتغيطّبي هغطح قسُ زض هسل، 

 ي پػٍّف ثِ قطح ظیط ّؿتٌس.ّب فطضيِ

ّوجؿتگي هثجتي ثيي تجليغبت زّبًي ًؿجت ثِ هحهَالت  :1فرضيه

 ذبضخي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ آى هحهَالت ٍخَز زاضز.

قْطت ذَة یک قطكت اظ عطیق تبثيط ككَض ؾبظًسُ، ثهَضت  :2فرضيه 

 گصاضز. هي هثجتي ثط ضٍي اػتوبز هكتطیبى ًؿجت ثِ آى قطكت تبثيط
ّوجؿتگي هثجتي ثيي اػتوبز ثِ یک قطكت ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ  :3فرضيه 

 هحهَالت ٍخَز زاضز.

 هساضي ٍخَز زاضز. الوللي ثَزى ٍ قَمّوجؿتگي هٌفي ثيي ثيي :4فرضيه 

هساضي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ّوجؿتگي هٌفي ثيي قَم :5فرضيه 

 ذبضخي ٍخَز زاضز.

 روش پژوهص -5

هغبلؼِ حبضط اظ ًظط ّسف پػٍّف، كبضثطزي ٍ اظ ًظط ضٍـ پػٍّف، 

تَنيفي پيوبیكي اؾت. اظ آى خبیي كِ ذطیس اتَهجيل، زضگيطي شٌّي 

 ٍ  بـّ هحهَل، اظ ؾيگٌبل س ایيـزض ظهبى ذطی علجس، هكتطیبى هي ظیبزي ضا

                                                           
3-Cleveland et al 
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 ]3،03[هذل پژٍّص :(1ضکل )

 

خْت اضظیبثي كيفيت هحهَل ًؿجت ثِ زیگط هحهَالت، ّب،  ًكبًِ

كٌٌس، خبهؼِ هَضز هغبلؼِ ایي تحقيق افطازي ّؿتٌس كِ قهس  هي اؾتفبزُ

 يّب ثِ ًوبیٌسگي ؾبذت ككَض چيي ضا زاقتِ ٍ GEELYذطیس اتَهجيل

نَضت تهبزفي ؾبزُ ِگيطي ثكطزًس. ًوًَِهطاخؼِ  فطٍـ ایي ذَزضٍ

ثطاي خبهؼِ  گيطي،نَضت پصیطفت. حدن ًوًَِ ثب تَخِ ثِ فطهَل ًوًَِ

 .ًفط ثَزُ اؾت 384ًبهؼلَم، 

الوللي ثَزى، هساضي، ثييگيطي قَمي هَضز اؾتفبزُ ثطاي اًساظُّب هقيبؼ

CE ثبقس هي 1، اػتوبز، قْطت ٍ تجليغبت زّبًي ثِ قطح خسٍل. 

، پطؾكٌبهِ ثَزُ اؾت كِ ّب ثعاض هَضز اؾتفبزُ خْت گطزآٍضي زازُا

ضٍایي آى اظ عطیق هحتَایي/ ظبّطي ٍ پبیبیي آى ثب ضٍـ آلفبي كطًٍجبخ 

( ًگطـ ًؿجت ثِ ّط ضفتبضي، اظ عطیق ضوبئن.( تبیيس گطزیس. )782)

ي ّب اي ليکطت هَضز ؾٌدف قطاض گطفت كِ قبهل آیتنًقغِ 5عيف 

( ثَزُ اؾت. خْت تدعیِ ٍ تحليل 1( تب كبهال هربلفن)5)كبهال هَافقن 

افعاض  ًيع اظ تحليل ػبهلي تبئيسي ٍ هسل هؼبزالت ؾبذتبضي ثب ًطم ّب زازُ

 ليعضل اؾتفبزُ قسُ اؾت.
 

 و نتايج ها تجزيه و تحلیل داده -6

قٌبذتي ي خوؼيتّب پؽ اظ گطزآٍضي پطؾكٌبهِ، اعالػبتي ضاخغ ثِ ٍیػگي

ظى  زٌّسگبىپبؾد 37/0زٌّسگبى هطز ٍ پبؾد 63/0زؾت آهس كِ ثِ

 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 2ّؿتٌس. ؾبیط اعالػبت زض خسٍل 

ؾبظي ي ٍ آظهَى هسل هفَْهي اظ ضٍـ هسلزض ایي پػٍّف ثطاي ثطضؾ

افعاض ليعضل اؾتفبزُ قسُ اؾت. تدعیِ ٍ هؼبزالت ؾبذتبضي زض ًطم

الت ؾبذتبضي تحليل ؾبذتبض كٍَاضیبًؽ، هسل ػلي یب هسل هؼبز

 ّب ي انلي ثطاي تدعیِ ٍ تحليل ؾبذتبضّبي پيچيسُ زازُّب ضٍـ

 اًس.ًكبى زازُ قسُ 2ل هفَْهي زض قکل ّؿتٌس. ضطایت هؿيط هس

 برازش مدل 6-1
هتؼسزي ثطاي ثطآٍضز ًيکَیي ثطاظـ  يّب ضٍـپؽ اظ هؼيي قسى هسل، 

، 3ي هكبّسُ قسُ ٍخَز زاضز. زض خسٍل ّب كلي هسل ثب زازُ

 ي ثطاظـ هسل اضائِ قسُ اؾت.ّب قبذم

تَاى هكبّسُ كطز هيعاى هقساض آظهَى  هي 3ّوبًغَض كِ زض خسٍل 

زاض كوتط اؾت كِ ثِ هؼٌي، هؼٌي 3اؾکَض تقؿين ثط زضخِ آظازي اظ كبي

 ثبقس.  هي ثَزى كل

 ،ي ثطاظـ هَضز ثطضؾي قطاض گطفتِ اؾتّب ثب تَخِ ثِ خسٍل قبذم

CO 
 ضهرت یک ضرکت خارجی

 هداری قَم

 الوللی بَدى بیي

 تبلیغات ضفاهی

ًگرش ًسبت به هحصَالت 
 خارجی

 اعتواد

H
1 

H
2 

H
3 

H4 

H
5 
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ي ثطاظـ ّب قَز زض توبهي هَاضز قبذم هي ّوبًغَض كِ هكبّسُ

هغلَة ّؿتٌس ٍ ایي ثيبًگط ایي هَضَع ّؿت كِ هسل هؼبزالت 

 قَز.ؾبذتبضي ضز ًوي

 

 گيريي اًذازُّا هقياس: (1جذٍل)

 (1987) 1ضیوپ ٍ ضارها قَم هداری

 (2009هوكاراى)کلیَلٌد ٍ  جهاى هحَری

 (2006)2پترسَى ٍجَلیبرت COًگرش ًسبت به 

 (1994)3ًتّب هَرگاى ٍ اعتواد

 (2007) 4ٍالص ٍبیتی ضهرت یک ضرکت

 (2014) 5هَرتیاسی ٍ هوكاراى تبلیغات دهاًی

 

 ضٌاختي پاسخگَياىي جوعيتّا ٍيژگي(: 2جذٍل )

 درصذ فراٍاًي  هطخصات افراد ًوًَِ

 4/0 14 سال 25کوتر از  سي

 32/0 121 سال 40تا  26

 /.64 249 سال به باال 41

 /.63 243 هرد جٌسیت

 /.37 141 زى

 29/0 112 دیپلن ٍ کوتر فَق سطح تحصیالت

 46/0 176 کارضٌاسی

 /.25 96 ارضد ٍ باالتر کارضٌاسی

 

 ي ترازش هذلها ضاخص: (3جذٍل)

ي ها ضاخص

 رازشت
RMSEA 

Chi -
square/df 

SRMR GFI NFI CFI IFI RFI 

   0.9≤   0.9≤   0.9≤   0.9≤   0.9≤ 0.08≥ 3.00≥ 0.1≥ هقذار هطلَب

 0.95 0.98 0.98 0.96 0.90 0.051 2.04 0.053 هقذار هَجَد

 

                                                           
1-Shimp and Sharma 
2- Peterson and Jolibert 
3- Morgan and Hunt 
4- Walsh and Beatty 
5-Murtiasih et.al 
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 آزمًن فرضيات 6-2
 ًتبیح هغبلؼبت اًدبم قسُ ضا اضائِ 4ٍ خسٍل قوبضُ  3ٍ  2ي ّب قکل

ًكبى زازُ قسُ اؾت، ًتبیح هؼبزالت  ّب ّوبًغَض كِ زض قکلزّس.  هي

 كٌس. هي ي اٍل، زٍم، ؾَم ٍ پٌدن ضا تبئيسّب ؾبذتبضي فطضيِ

ثَزُ،  96/1. ثيكتط اظ 87زض فطضيِ اٍل، ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هقساض تي، 

ّوجؿتگي هثجتي ثيي تجليغبت گطزز؛ یؼٌي  هي ثٌبثطایي فطضيِ اٍل تبئيس

هحهَالت ذبضخي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ آى هحهَالت زّبًي ًؿجت ثِ 

قْطت ذَة یک قطكت اظ زاضز كِ  هي ٍخَز زاضز. فطضيِ زٍم ثيبى

نَضت هثجتي ثط ضٍي اػتوبز هكتطیبى ِعطیق تبثيط ككَض ؾبظًسُ، ث

زؾت آهسُ ِگصاضز كِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح ث هي ًؿجت ثِ آى قطكت تبثيط

گيطز. فطضيِ ؾَم   هي تبیيس قطاض(، ایي فطضيِ ًيع هَضز 13.16)هقساض تي

ّوجؿتگي هثجتي ثيي اػتوبز ثِ یک قطكت ٍ زّس كِ  هي پيكٌْبز

زؾت ًِگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ٍخَز زاضز. ثب تَخِ ثِ آهبضُ تي ث

گطزز.  هي ثبقس، ایي فطضيِ ًيع تبئيس هي 96/1( كِ ثيكتط اظ 3.95آهسُ )

هساضي ضا ثَزى ٍ قَمالوللي ثيي ّوجؿتگي هٌفيایي پػٍّف ّوچٌيي 

زليل آًکِ آهبضُ تي، هقساض هثجتي اؾت ِ زّس كِ ث هي هَضز ثطضؾي قطاض

گطزز. زض ًْبیت فطضيِ پٌدن ( ثٌبثطایي ایي فطضيِ تبئيس ًوي11.24)

هساضي ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ ّوجؿتگي هٌفي ثيي قَمثيبى كٌٌسُ 

ُ زؾت آهسِثبقس كِ ثب تَخِ ثِ هقساض تي ث هي هحهَالت ذبضخي

  گطزز. هي ( ٍ هٌفي ثَزى آى، ایي فطضيِ تبئيس-2.36)

 ًتايج فرضيات:(4) جذٍل

 ًتيجِ تيآهارُ  ضرية هسير هتغير ٍاتستِ هتغير هستقل 

 تایید 2.46 0.87 ًگرش تبلیغات فرضيِ اٍل

 تایید 13.16 0.97 اعتواد ضهرت  فرضيِ دٍم

 تایید 3.95 0.60 ًگرش اعتواد فرضيِ سَم

 رد 11.24 0.92 قَم هداری بیي الوللی فرضيِ چْارم

 تایید -2.36 -0.91 ًگرش قَم هداری فرضيِ پٌجن

 

 
 هذل ضراية استاًذارد :(2) ضکل
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 هذل ضراية هعٌاداري: (3) ضکل

 

 گیزیبحث و نتیجه -7

كٌٌسُ  تبثيطگصاض ثط ًگطـ ههطفّسف انلي ایي هقبلِ ثطضؾي فبكتَضّبي 

ثبقس كِ یکي اظ ایي فبكتَضّب، تجليغبت  هي ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي

زّس  هي ًتبیح حبنلِ ًكبى ثبقس. هي قفبّي ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي

كٌٌسُ تَاًس تبثيط هثجتي ثط ضٍي ًگطـ ههطف هي كِ تجليغبت قفبّي

ثِ اّويت گطزآٍضي  ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي زاقتِ ثبقس كِ ایي اهط

 اعالػبت هطثَط ثِ هحهَل، قجل اظ ذطیس اقبضُ زاضز.

ٍاؾغِ ِیکي زیگط اظ اّساف ایي پػٍّف، ثطضؾي قْطت یک قطكت ث

ثطاي فبكتَض اػتوبز ًؿجت ثِ  يثيٌػٌَاى یک پيفتبثيط ككَض ؾبظًسُ، ثِ

قطكت ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي ثَزُ كِ ًتبیح حبنلِ ثيبًگط 

ثبقس كِ ٍخَز ایي  هي اضتجبط هثجت ثيي قْطت یک قطكت ثب اػتوبز

ّبي هثجت ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي تَاًس ثبػث ثطٍظ ًگطـ هي اػتوبز

بثيط ككَض ؾبظًسُ كبى ضا اظ عطیق تطتیي كِ قّْب گطزز. هسیطاى قطكت

یبثٌس كِ زض  هي آٍضًس، ثِ هعیتي زؾت هي زؾتِ)ثطًسّبي قٌبذتِ قسُ( ث

ثبیس توبم  ّب ضٍ، ایي قطكتكٌٌسُ خبي گطفتِ اؾت. اظ ایيشّي ههطف

 تالـ ذَز ضا خْت حفظ ایي ٍضؼيت ثکبض ثطًس.

كٌٌسُ ٍ الوللي ثَزى ههطفعطفي، ثطضؾي اضتجبط ثيي گطایف ثِ ثيي اظ

زّس. زض هساضي، ٍخَز اضتجبط هٌفي ثيي ایي زٍ هتغيط ضا ًكبى ًويقَم

ضاحتي ٍِاقغ، ًتبیح حبنلِ ذالف ایي هَضَع اؾت كِ هكتطیبًي كِ ث

اي ثطاي پصیطًس، ّيچ ػالقِضا ًوي ّب ككف كطزى ٍ یبزگيطي زیگط فطٌّگ

تَاى ًتيدِ  هي زًجبل كطزى ٍ ههطف هحهَالت ذبضخي ًساضًس. ثٌبثطایي

هساضي كٌٌسُ، ثب قَمالوللي ثَزى ههطفكِ گطایكبت هغلَة ثييگطفت 

 ثبقس. ثبال، زض تضبز ًوي

كٌٌسُ ٍ ًگطـ  هساضي ههطف زیگط ًتبیح حبكي اظ اضتجبط هٌفي ثيي قَم

 ثب گطایكبت كٌٌسگبًيضٍ، ههطفاظ ایي ثبقس. هي ًؿجت ثِ هحهَالت ذبضخي

اؾتقجبل كطزُ ٍ ثطاي ذطیس اظ هساضاًِ، كوتط اظ هحهَالت ذبضخي ًيع  قَم

 زٌّس.  هي ذَز توبیل ًكبى

 پيشىهادات -7-1

یي هبًٌس تجليغبت ّب زّس كِ فبكتَض هي ًتبیح حبنل اظ ایي تحقيق ًكبى

 ٍاؾغِ اثط ككَض ؾبظًسُ، اػتوبز ثِ قطكت ٍ ِقفبّي هثجت، قْطت ث

َل كٌٌسُ ًؿجت ثِ هحهتَاًٌس ثط ضٍي ًگطـ ههطف هي هساضيقَم

تَاًس ثِ هسیطاًي كِ تدطثِ كبفي  هي ّب گصاض ثبقٌس. ایي یبفتِتبثيط ذبضخي

ي هٌبؾت ضا ّب الولل ًساضًس، كوک ًوبیس تب اؾتطاتػيزض حَظُ تدبضت ثيي

ي ّب خْت زؾتيبثي ثِ ثبظاضّبي خسیس ثب اؾتفبزُ اظ تدطثيبت ؾبظهبى

 هَفق ثِ كبض گيطًس. 

ضا ثِ نحجت هثجت زض  توطكع ثط ضٍي فبكتَضّبیي كِ ثتَاًٌس هكتطیبى

ضؾس. اظ  هي ًظطِ هَضز هحهَل ٍ قطكت تكَیق كٌٌس، اهطي حيبتي ث

ػٌَاى فبكتَضي هْن ثبػث ایدبز تَاًس ثِ هي عطفي، قْطت یک قطكت ًيع

ػٌَاى یک ؾيگٌبل هقجَليت ٍ افعایف اػتجبض زض ككَض هيعثبى گطزیسُ ٍ ثِ

 ًوبیس.هثجت كِ حبكي اظ كيفيت هغلَة هحهَل اؾت، ػول 
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ٍ ككَضّبي زیگط  ّب تَاًٌس ایي پػٍّف ضا زض فطٌّگ هي پػٍّكگطاى آتي

ي زیگطي ًظيط هيعاى ّب تَاًٌس فبكتَض هي ّب هَضز ثطضؾي قطاض زٌّس. آى

كٌٌسگبى ٍ تبثيطـ ثط ضٍي ًگطـ ًؿجت ثِ گطایي ٍ فطزگطایي ههطفخوغ

خبي ِهحهَالت ذبضخي هَضز ثطضؾي قطاض زٌّس ٍ پيكٌْبز آذط ایٌکِ ث

ي ذسهبت زًجبل توطكع ثط ضٍي هحهَالت، ایي پػٍّف ضا زض حَظُ

 .ًوبیٌس
 

 ضوائن -8

 هقادير آلفاي کرًٍثاخ (:5) جذٍل

 آلفاي کرًٍثاخ R2 تارّاي عاهلي سَاالت پرسطٌاهِ هتغيرّاي تحقيق

 هذاري قَم

 35/0 6/0 1سَال 

777/0 

 39/0 62/0 2سَال 

 43/0 66/0 3سَال 

 45/0 67/0 4سَال 

 41/0 64/0 5سَال 

 الوللي تيي

 35/0 62/0 6سَال 

724/0 
 38/0 59/0 7سَال 

 43/0 66/0 8سَال 

 41/0 64/0 9سَال 

 ًگرش
 31/0 56/0 10سَال 

 38/0 62/0 11سَال  628/0

 39/0 62/0 12سَال 

 اعتواد

 41/0 64/0 13سَال 

7/0 
 31/0 55/0 14سَال 

 37/0 61/0 15سَال 

 38/0 61/0 16سَال 

 ضْرت
 40/0 63/0 17سَال 

 34/0 55/0 18سَال  644/0

 39/0 62/0 19سَال 

 تثليغات دّاًي

 38/0 61/0 20سَال 

751/0 

 38/0 61/0 21سَال 

 40/0 63/0 22سَال 

 33/0 58/0 23سَال 

 40/0 63/0 24سَال 
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