بررسی واکنص مصرف کننده در برابر اسرتاتژی گسرتش برند
(تعمیم نام جتاری)  :یک مدل جامع
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دکتش تْشام خیشی

2

هحوذ سؼیذ صهاًی

چکیدُ :
گؿتطـ ثطًس اؾتطاتػي اؾت وِ ثؿيبضي اظ قطوت ّب ثب ّسف ثْطُ ثطزاضي اظ هَلؼيت ثِ زؾت آهسُ ي ثطًس زض
ثبظاضّبي فؼلي ،آى ضا زًجبل هيوٌٌس ظهبًي وِ هحهَل جسيس تحت يه ثطًس هكَْض ثِ ثبظاض ػطضِ قَزً ،طخ قىؿت
ٍ ّعيٌِّبي ثبظاض وبّف هييبثس .
اهىبًبتي وِ ثطًس ثطاي هحهَالت جسيس اضائِ هي وٌس غبلجبً ثبػث تغييط زض تهَيط اظ ثطًس قطوت ّب هي قَز .زض
ًتيجِ ّن تأثيط ٍ ّن اعالػبت ذبل هطتجظ ثب ثطًس

ٍ ّن هحهَالت جسيس زض شّي ههطف وٌٌسُ ثب ّن هجبزلِ

هيقًَس.
ايي پػٍّف زيسگبُ جسيسي ضا ثب جبهغ تطيي هسل زض اضتجبط ثب تحميك زض گؿتطـ ثطًس زض حَظٓ وبالّب اضائِ
هيوٌس ،وِ ضاّجطز فطاگيطي زض اضائِ هحهَالت جسيس هحؿَة هي قَز.ػىؽ الؼول ههطف وٌٌسگبىً ،ؿجت ثِ 4
هحهَل جسيس وِ اظ ً 2بم تجبضي ٍالؼي زض حَظُ وبالّبي ههطفي اؾتفبزُ وطزُ اًس ،زض ايي پػٍّف هَضز اضظيبثي
لطاض هي گيطز .ضٍـ تحميك اظ ًَع تَنيفيّ -وجؿتگي ٍ اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب پطؾكٌبهِ اؾت  .هب زضيبفتين وِ
قطوتّب لجل اظ اجطاي گؿتطـ ثطًس ثبيس ؾؼي زض قٌبؾبيي ُ
تهَيط اظ ثطًس ذَز ضا زض شّي ههطف وٌٌسُ اضتمب زٌّس

ض چِ ثيكتط ثطًس زض ًظط ههطف وٌٌسگبى وٌٌس ٍ

 .ثطاي ايجبز ًگطقي هغلَة ًؿجت ثِ ايي اؾتطاتػي ثبيس

وبالي جسيس چِ اظ لحبػ عجمبتي ٍ ّن اظ لحبػ تهَيط شٌّي ثب ثطًس هبزض تٌبؾت زاقتِ ثبقس  .الجتِ وِ ايي تٌبؾت
تأثيط هؿتكيوي ثط ضٍي تهَيط شٌّي اظ ثطًس گؿتطـ يبفتِ ًساضز ٍ فمظ ثط ضٍي ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ تأثيط زاضز
ٍ هكتطيبى تٌَع علت ٍ ضيؿه پصيط زض جب اًسذتي هحهَل هب زض شّي ههطف وٌٌسگبى زيگط تأثيط زاضًس ،وِ جب
زاضز ثط ضٍي آًبى ثِ ذهَل زض قطايغي وِ تٌبؾجبت پبييي اؾت توطوع ثيكتطي ثبقس.
ٍاطگاى کلیذی :گؿتطـ ثطًس ،تهَيط شٌّي اظ ثطًسً ،گطـ ههطف وٌٌسُ،زضن تٌبؾجبت  ،ضفتبض ههطف وٌٌسُ

هقذهِ:
قطوتْب زض ثبظاضيبثي جسيس ،ثطاي ايجبز توبيع ثيي هحهَالت ذَز ٍ ضلجب اظ اؾتطاتػيْب ٍ ضٍقْبي گًَبگًَي
اؾتفبزُ هي وٌٌس .يىي اظ تهويوبت هْن زض ثبظاضيبثي اهطٍظ ،تهوين زض هَضز اًتربة ًبم تجبضي يب ثطًس ثطاي هحهَل

 -1اؾتبزيبض ٍ ػضَ ّيأت ػلوي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس تْطاى هطوعي
 -2زاًكجَي وبضقٌبؾي اضقس هسيطيت ثبظضگبًي -گطايف ثبظاضيبثي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس تْطاى هطوع

اؾت .اگط ًبم تجبضي ثب ضػبيت ًىبت زليك ضٍاى قٌبؾي ٍ هغبلؼِ ضفتبض ههطف وٌٌسگبى ٍ ثب تَجِ ثِ انَل نحيح
ثبظاضيبثي اًتربة قسُ ثبقس ،هَفميت يه هحهَل زض ثبظاض ضا ثِ همساض ظيبزي تضويي هي وٌس.
اظ عطفي ،افعايف ضٍظافعٍى ّعيٌِ ّبي اضائِ هحهَل جسيس ثب ثطًس جسيس ،هسيطاى ثبظاضيبثي ضا ثِ ؾوت اؾتفبزُ اظ
تىٌيىْبي وبّف ّع يٌِ ؾَق زازُ اؾت  .ثٌبثطايي ،ثؿيبضي اظ هسيطاى ثطًس ٌّ ،گبم اضائِ هحهَل جسيس ذَز ثِ ثبظاض اظ
تىٌيه گؿتطـ ثطًس اؾتفبزُ هي وٌٌس ٍ اؾتسالل آًْب ايي اؾت وِ ًظطات ٍ ٍيػگيْبي شٌّي وِ ضاجغ ثِ هحهَل
انلي ثطًس ٍجَز زاضز ثِ هحهَل جسيس ثب ّوبى ًبم ًيع هٌتمل هي قَز).(Aaker and Keller,1990
اهب اؾتفبزُ ثسٍى زلت ٍ هغبلؼِ اظ ايي اؾتطاتػي هوىي اؾت هٌجط ثِ قىؿت هحهَل جسيس قَز

 .ثِ ػٌَاى

هثبل ،هوىي اؾت ٍيػگيْبي شٌّي ٍ تساػي ّبيي زض هَضز هحهَل انلي ٍجَز زاقتِ ثبقٌس وِ ثب هحهَل جسيس
ؾبظگبض ًجبقٌس  .ثٌبثطايي اؾتفبزُ اظ ايي اؾتطاتػي هوىي اؾت ّن ثِ هحهَ ل جسيس ٍ ّن ثِ ثطًس آى آؾيت ٍاضز وٌس .
ثِ ػالٍُ ،عجمِ هحهَل جسيس هوىي اؾت ثب عجمِ هحهَل انلي تٌبؾت ًساقتِ ثبقس ٍ ايي ػسم تٌبؾت ثبػث
قىؿت هحهَل جسيس قَز  .ثطًسّبيي ًظيط ٍيطجيي،ظيطاوؽ،گطثط ؾيٌگلع ،وطؾت ّ،بضلي زيَيسؾَى ٍ ...قىؿت زض
ايي اؾتطاتػي ضا ثِ قىل ؾٌگييي احؿبؼ وطزُ اًس.
گؿتطـ ثطًس اؾتطاتػي اؾت وِ ثؿيبضي قطوت

ّب ثب ّسف ثْطُ ثطزاضي اظ هَلؼيت ثِ زؾت آهسُ ي ثطًس زض

ثبظاضّبي فؼلي ،آى ضا زًجبل هي وٌٌس ).(Aaker and Keller, 1990
ظهبًي وِ هحهَل جسيس تحت يه ثطًس هكَْض ثِ ثبظاض ػطضِ قَزً ،طخ قىؿت ٍ ّعيٌِ ّبي ثبظاض وبّف هييبثس
) .(Keller 2003, Wilewcz 1994, Herbigولط ثيبى هي وٌس وِ ثيف اظ  80زضنس اظ قطوت ّب ثِ گؿتطـ ثطًس ثِ
ػٌَاى ضاّي ثطاي ثبظاضّبي اجٌبؼ ٍ ذسهبت ،هتَؾل هي قًَس.
اهىبًبتي وِ ثطًس ثطاي هحهَالت جسيس اضائِ هي وٌس غبلجبً ثبػث تغييط زض تهَيط ثطًس قطوت ّب هيقَز .ايي تأثيط
ٍ ّن چٌيي اعالػبت ذبل هطتجظ ثب ثطًس  ،ثب هحهَالت جسيس زض شّي ههطف وٌٌسُ هجبزلِ هي قًَس.

(Czellar

).2003

تیاى هسالِ (تؼشیف هَضَع تحقیق)
هؼطفي ٍ گؿتطـ هحهَالت جسيس ثِ ثبظاض يىي اظ پط ّعيٌِ تطيي اؾتطاتػيْب هيثبقس وِ ًطخ قىؿت ثباليي ًيع
زاضز .تروييّبي ّعيٌِ اي ايي اؾتطاتػي ،ثؿتِ ثِ ًَع هحهَل ،هتفبٍت هي ثبقس .ترويي ظزُ هي قَز وِ هؼطفي
هحهَل جسيس هجلغي حسٍزاً  30تب  80هيليَى زالض ّعيٌِ هي ثطز .ايي ًطخ حتي ثطاي ثطذي وبالّبي ههطفي
هيتَاًس ثبالتط ثبقس .زض چٌيي قطايغي ،السام ثِ تَليسات جسيس تحت ثطًس جبضي وِ اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ً 3بم زاضز
زض جْت ثْجَز ػولىطز گطٍّْبي هرتلف ،ثؿيبض ثِ وبض هي ضٍز .ثؿيبضي اظ هسيطاى ثطًسٌّ ،گبم اضائِ هحهَل جسيس
ذَز ثِ ثبظاض اظ تىٌيه گؿتطـ ثطًس اؾتفبزُ هي وٌٌس ٍ اؾتسالل آًْب ايي اؾت وِ ًظطات ٍ تهَضات شٌّي وِ ضاجغ
جسي ثب ّوبى ثطًس ًيع هٌتمل هي قَز.
ثِ هحهَل انلي ثطًس ٍجَز زاضز ثِ هحهَل ز
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ثِ ػٌَاى هثبل،تٌْب زض آلوبى ،زض چٌس عجمِ هحهَل ،ثيف اظ  ٪90هحهَالت جسيسي وِ ثِ ثبظاض هؼطفي قسُ اًس
اظ ايي اؾتطاتػي اؾتفبزُ وطزُ اًس) ,(Volckner & Sattler,2006اگطچِ ايي گؿتطـ ّب ّويكِ ثط ثطًس قطوت ًفَش
ًساضًس.
هسيطاى ثبظاضيب ثي ثب اؾتفبزُ اظ ايي اؾتطاتػي هي تَاًٌس زض ثؿيبضي اظ ّعيٌِ ّبي ذَز اظ جولِ تجليغبت ،هؼطفي ٍ
تَظيغ هحهَل جسيس نطفِ جَيي ًوبيٌس .
اؾتطاتػي گؿتطـ ثِ زٍ قىل ٍجَز زاضز  :يب ثطًس هَجَز ثِ هحهَلي زض ّوبى عجمِ هحهَل تؼوين زازُ
هيقَز وِ ثِ آى گؿتطـ ذظ  4هيگَيٌس ٍ ايآى ثطًس ثِ هحهَلي اظ ؾبيط عجمبت هحهَل تؼوين هي يبثس وِ ثِ آى
گؿتطـ ثطًس هيگَيٌس.
گؿتطـ ثطًسّب ّن اظ ًَع گطٍّْبي يىؿبى (تؼوين ذغَط تَليس ) ٍ ّن اظ گطٍّْبي هتفبٍت ؾجت هي قَز تب
قطوتّب زض تجبضي ؾبظي تَليسات جسيس ووتط ثب قىؿت هَاجِ قًَس ).(Hem et al.,2001الثتِ ايي ضاّىبض ذبلي اظ
ذغط ًيؿت چطا وِ هوىي اؾت زض ايي ثيي ػمبيس ههطف وٌٌسگبى تغييط ًوَزُ ٍ فطٍـ زض هؼطو تغييطات لطاض
گيطز) ٍ (Ries and Tout,1981ثبػث ذسقِ زاض قسى تهَيط شٌّي اظ ثطًس گطزز .
) (Martinez and Pina,2003; Martinez and DeChernatony,2001ظيطا همضف وٌٌسگبى ّوبًغَض وِ وبالّب
ٍ ذسهبت ضا ثطاي ثطآٍضزُ ًوَزى ًيبظّبيكبى ذطيساضي هي وٌٌس ،تهَيط شٌّي ضا ًيع ذطيساضي هي وٌٌس (Esteban et

). al.,1997
ثب تَجِ ثِ هغبلت فَق ،پػٍّف حبضط زض جؿتجَي پبؾد ثِ ايي ؾئَال اؾت وِ :
ٍاوٌف ههطف وٌٌسُ زض لجبل ضاّجطز اضايِ م حهَالت جسيس تحت ثطًس انلي ،تَؾظ قطوت (گؿتطـ ثطًس )
چيؿت؟ ( زض يه هسل جبهغ ٍ گؿتطزُ ).

ادتیات هَضَع تحقیق (ًظشیِ ّا)
زض ثرف ازثيبت هَضَع تحميك  ،هب هغبلت ظيط ضا گطز آٍضي وطزين :
اظ ؾبل  1987وِ ثَـ ٍ ّوىبضاى اٍليي تحميك ضا زض ذهَل گؿتطـ ثطًس اًجبم زازُ

ًس ،تب وٌَى هحممبى

ثؿيبضي زض ايي ظهيٌِ تحميك وطزُ اًس وِ ثِ ًتبيج هرتلفي زؾت يبفتِ اًس  .زض جسٍل قوبضُ  ،1ثِ عَض ذالنِ ثِ
تحميمبتي وِ زض ذهَل گؿتطـ ثطًس اًجبم قسُ اؾت اقبضُ قسُ اؾت

 .الجتِ قبيبى شوط اؾت وِّ ،يچ ازػبيي

هجٌي ثط ايي وِ ايي جسٍل قبهل توبهي تحميمب تي وِ زض ظهيٌِ گؿتطـ ثطًس (هٌجغ جبهغ ) نَضت پصيطفتِ قسُ
اؾتً ،ساضز  .تحميمبتي وِ زض جسٍل شوط قسُ اًس ،نطفبً ثِ زليل ايٌىِ زض حَظُ تؼوين ًبم تجبضي ثَزُ ٍ زض هجالت
هؼتجط ثِ چبح ضؾيسُ اًس ،اًتربة قسُ اًس .

ًتایج تحقیق
قجبّت+ :

جاهؼِ
آهاسی
104

هذل

طثقِ تؼوین

ّذف

سال

تحقیق

آظهبيكگبّي

وبالّبي ثبزٍام :

اّويت قجبّت

1987

Boush, et al.
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ًتایج تحقیق
قْطت+ :

جاهؼِ

طثقِ تؼوین

ّذف

زاًكجَي

هبقيي حؿبة

ٍ قْطت زض ًبم

آهطيىبيي

تملجي

تجبضي

آهاسی

هذل

سال

تحقیق

وبالّبي ؾطيغ
قجبّت، + :
قجبّت * ويفيت:
+

الوهطف :آثجَ،

ٍ 121
107
زاًكجَي

قبهپَ ،ػيٌه
آظهبيكگبّي

آفتبثي ،ثؿتٌي،
ذويط زًساى،

آهطيىبيي

اّويت قجبّت
ٍ ويفيت

1990

Aaker
&Keller

ضؾتَضاى غصاي
ؾطيغ (ذسهبت)

قجبّت،+ :

195

ؾبظگبضي هفَْم

زاًكجَي

تؼوين+ :

آهطيىبيي

آظهبيكگبّي

قجبّت+ :

آظهبيكگبّي

آهطيىبيي
ويفيت ، + :هفَْم
ؾبظگبضي تؼوين
ثب ويفيت+ :

ؾبػت هچي
وبالّبي ثبزٍام :

144
زاًكجَي

وبالّبي ثبزٍام :

ذَاضٍثبض تملجيً ،بم
تجبضي
الىتطًٍيىي()B/G

430

وبالّبي ؾطيغ

وبضهٌس

الوهطف 2 :چيپؽ

زاًكگبُ

آظهبيكگبّي

آهطيىبيي

تملجي /Grain
Medallion

قجبّت ٍ
هفبّين ًبم
تجبضي
هيعاى اّويت
قجبّت (ثِ

هؼطفي هتَالي
تؼوين ًبم

1992

تجبضي

 188تبجط
قْطت،+ :

ٍ 1383

تجبضي زض ثطاثط

قجبّت،0 :

ههطف

آگبّي- :

وٌٌسُ

اًفطازي زض

آهطيىبيي

ؾْن ثبظاض

پيوبيف

1991

Boush and
Loken

عَضًوًَِ)

تؼوين ًبم
ً 79بم تجبضي

1991

Park, Milberg
and Lowson

ًبمّبي تجبضي

1992

Keller and
Aaker

Smith, Park

196
ههطف
آثبض ضليك قسى

وٌٌسُ ظى

اتفبق هيافتس ٍلي

آهطيىبيي

ثِ هيعاى قجبّت

ثب هيبًگيي

آظهبيكگبّي

وبالّبي ؾطيغ

ًبمّبي تجبضي

الوهطفً :بمّبي

ٍ آثبض ضليك

تجبضي تملجي

قسى

1993

Loken, John

ؾٌي 19
تب 49
ٍلتي تىيِ
والمّبي قؼطي
قجبّت ضا اظ لجل
آهبزُ هيوٌس+ :
هحهَالت ٍاثؿتِ
ٍيػُ ًبم تجبضي
قْطت ٍ قجبّت
ًبم تجبضي ضا

347
زاًكجَي

آظهبيكگبّي

اهطيىبيي
144
زاًكجَي
اهطيىبيي

آظهبيكگبّي

وبالّبي ؾطيغ

چگًَِ تىيِ

الوهطفً :بم

والمّب تؼوين

تجبضي تملجي

ضا زض شّي جب

ؾَح()Bella

هياًساظًس

وبالّبي ؾطيغ

اوتكبف هيعاى

الوهطف :ذويط

اّويت

زًساى ،حجَثبت،

ٍاثؿتِّبي ثِ

نبثَى ،آثجَ

ذهَل ًبم

1993

1994

Boush

Broniarczyk
and Alba

ًتایج تحقیق

جاهؼِ
آهاسی

هذل

تؼسيل هيوٌٌس.

طثقِ تؼوین

ّذف

وبالّبي ثبزٍام :

تجبضي

سال

تحقیق

وبهپيَتط
تؼساز هحهَالت
هطتجظ ثِ يه ًبم
تجبضي + :وِ زض
پيوبيف پكتيجبًي
ًكس
اًگيعـ ٍ قجبّت
ثط ضليك قسى ًبم
تجبضي تبثيط
هيگصاضًس

وبالّبي ثبزٍام :

تبثيط ؾجس ًبم

80 ،180
ٍ 98

آظهبيكگبّي

ؾجس هحهَالت ًبم

تجبضي ثط

زاًكجَي

ٍ پيوبيف

تجبضي تملجي

اضظيبثي اظ

()Jasil

تؼوين

اهطيىبيي

آثبض تؼوين ًبم

374
زاًكجَي

1994

Docin and
Smith

آظهبيكگبّي

اهطيىبيي

وبالّبي ثبزٍام:

تجبضي ثط هيعاى

ؾًَي ٍ ؾبًيَ

ضليك قسى ًبم

1998

Gurhan-khanli

تجبضي

ٍ 139
192
هحهَالت پطچن
زاض زض ثطاثط ضليك
قسى همبٍم
ّؿتٌس

اثط هٌفي تؼوين

ههطف
وٌٌسُ
آهطيىبيي

آظهبيكگبّي

ظًبى ثب

وبالّبي ؾطيغ

ًبم تجبضي ثط

الوهطفJohnson:

هيعاى پطچن

& Johnson

زاضي

هيبًگيي

1998

John,Locker
and Joiner

هحهَالت

ؾٌي18
تب  49ؾبل
آثبض ؾلؿلِ

تىٌَلَغي ثبالي
ًبم تجبضي انلي +:

249

قجبّت،+ :

زاًكجَي

اّويت ؾغح

اهطيىبيي

آظهبيكگبّي

وبالّبي ثبزٍام :

هطاتت

, TV, HDTV

تىٌَلَغيىي ثط

اثط وبهپيَتط

اضظيبثي اظ

تىٌَلَغي+ :

تؼوين

ًوبيف هىطض

اثط تىطاض

تجليغ ثط اضظيبثي

109

تؼوينّبي ثب

زاًكجَي

قجبّت پبييي

اهطيىبيي

آظهبيكگبّي

وبالّبي ؾطيغ
الوهطف :آثجَ

تبثيط هيگصاضز

تجليغبت ثط
اضظيبثي اظ

2000

Lane

تؼوين ًبم
تجبضي

ٍضؼيت هثجت
اضظيبثي اظ

71 ٍ 61

تؼوينّبي ثب

زاًكجَي

قجبّت هيبًِ ضا

اهطيىبيي

وبالّبي ثبزٍام ً :بم
آظهبيكگبّي

تجبضي الىتطًٍيىي
تملجي

تؿْيل هيوٌس
تجطثِ تؼوين ثط

250

اضظيبثي اظ ًبم

زاًكجَي

تجبضي انلي تبثيط

اهطيىبيي

هيگصاضز

1999

Jun et al.

آظهبيكگبّي

تبثيط ٍضؼيت
هثجت ثط
اضظيبثي اظ ًبم

2000

Barone,et al.

تجبضي

وبالّبي ؾطيغ

آثبض تؼوين ًبم

الوهطفً :بمّبي

تجبضي ثط ًبم

تجبضي وَال

تجبضي انلي

2000

Sheinin

ًتایج تحقیق

جاهؼِ
آهاسی

هذل

اعالػبت هٌفي
زضثبضُ تؼويوي

113 ٍ 68

هكبثِ هٌجط ثِ

زاًكجَي

ضليك قسى

اهطيىبيي

وبالّبي ثبزٍام :
آظهبيكگبّي

ثطٍظ آثبض ضليك
قسى ٌّگبهي وِ

زاًكجَي

قجبّت ثبال ثبقس

آهطيىبيي

وفكْبي ٍضظقي
تملجي ٍ هحهَالت
الىتطًٍيىي

هيگطزز
177

طثقِ تؼوین

وبالّبي ؾطيغ
آظهبيكگبّي

الوهطف :وَوب ٍ
آة هيَُ ّب

ّذف

سال

تحقیق

آثبض تؼوين ًبم
تجبضي ثط ًبم

2000

Ahluwalia
and Gurhan

تجبضي انلي

اؾتطاتػيْبي ًبم
گصاضي

2003

Keller, Sood

وبالّبي ؾطيغ
اثتىبض ،ضيؿه
ازضان قسُ،
قجبّت ،قْطت

الوهطف :اؾٌه،

760
ههطف
وٌٌسُ

آثجَ
پيوبيف

وبالّبي ثبزٍام :
وبهپيَتط ،ذَزضٍ

ًطٍغي

ذسهبت :ثبًه،

ػَاهل تبثيط
گصاض ثط هَفميت
تؼوين ًبم

2003

De chernatony
and Hem

تجبضي

اضتجبعبت هربثطاتي
تهَيط شٌّي اظ
قطوت ثط ويفيت
هحهَالت،+ :
ويفيت هحهَالت

400

ثط ًگطـ ثِ

ههطف

تؼوين ،+:تهَيط

وٌٌسُ

شٌّي اظ قطوت

اؾپبًيبيي

ذسهبتً 2 :بم
پيوبيف

تجبضي ثبًه ٍ 2
تلفي ّوطاُ

تبثيط تهَيط
شٌّي اظ قطوت
ثط تؼوين ًبم

2005

Martinez and
Pina

تجبضي

ثط تٌبؾت،+ :
تٌبؾت ثط ًگطـ :
+
قجبّت ،اػتمبز
ثِ ًبم تجبضي ٍالس،

2426

پصيطـ ذطزُ

ههطف

فطٍقبى،پكتيجبًي

وٌٌسُ

ثبظاض ،تجطثِ ًبم

آلوبًي

پيوبيف

وبالّبي ؾطيغ
الوهطف

ػَاهل هَفميت
تؼوين ًبم

2006

Volckner and
Sattler

تجبضي

ٍالس

جذٍل -1تحقیقات هٌتخة دس حَصُ ادتیات گستشش تشًذ

ثب ًگبّي ثِ ايي جسٍل ،هيتَاى ثِ ًتبيج شيل زؾت يبفت :
 )1ؾِ تحميك ثِ ثطضؾي ٍ اضظيبثي اّويت گؿتطـ ثطًس زض حَظُ ذسهبت پطزاذتِ ثَزًس .
ايي زض حبلي اؾت وِ زض تحميك هطثَط ثِ آيىط ٍ ولط ،هه زًٍبلس ضا ثِ ػٌَاى يه ثطًس زض حَظُ ذسهبت زض ًظط
گطفتِ قسُ اؾت ٍ ّيچ تفبٍت تحليلي ثيي وبالّبي ؾطيغ الوهطف ٍ ذسهبت زض ًظط ًگطفتِ اًس .

 )2زض ايي جسٍل ،زٍ تحميك لضبٍتْبي هطثَط ثِ گؿتطـ ثطًس زض حَظُ وبالّبي ثب زٍام ٍ وبالّبي ؾطيغ
الوهطف پطزاذتِ اًس.
 )3اظ هيبى ايي تحميمبت 9 ،تحميك اظ ثطًسّبي ؾبذتگي اؾتفبزُ ًوَزُ اًس .
 )4ثيكتط ايي تحميمبت ثِ نَضت آظهبيكگبّي ثَزُ ٍ تٌْب  5تحميك ثِ نَضت پيوبيكي نَضت گطفتِ اًس .
 )5ثيكتط ايي تحميمبت اظ ثطًسّبي آهطيىبيي زض عجمِ گؿتطـ اؾتفبزُ ًوَزُ اًس .
 )6جبهؼِ آهبضي ثيكتط ايي تحميمبت زاًكجَيي ثَزُ ٍ تٌْب  8تحميك هسلكبى ضا زض جبهؼِ آهبضي ههطف وٌٌسُ
پيبزُ ؾبظي ًوَزُ اًس .
 )7تٌْب زٍ تحميك  ،ثِ ثطضؾي تأثيط تهَيط شٌّي اظ قطوت ثط گؿتطـ ثطًس ٍ آى ّن تٌْب زض حَظُ ذسهبت
پطزاذتِ اًس.
ثٌبثطايي ،ثب تَجِ ثِ ًتبيج ثِ زؾت آهسُ تهوين گطفتين تب ثِ اضظيبثي تأثيط تهَيط شٌّي اظ قطوت لجل ٍ ثؼس اظ
گؿتطـ ثطًس ٍ ثطضؾي ًَع ٍاوٌف ههطف وٌٌسُ زض لجبل ثطًس گؿتطـ يبفتِ  ٍ،ثِ ثطضؾي هتغيطّبي ٍؾيغ تط ٍ
جبهغ تطي زض اضتجبط ثب گؿتطـ ٍ ثطضؾي پبؾد هكتطي ثِ ايي اؾتطاتػي زض حَظُ وبالّبي ٍالؼي ؾبذت ايطاى
ثپطزاظين .تالـ وطزين وِ جبمعُ آهبضي هب ههطف وٌٌسگبى ٍالؼي ثبقٌس ًِ فمظ زاىقجَيبى .
اظ هيبى ايي تحميمبت ،وِ زض جسٍل ثِ نَضت ذالنِ آٍضزُ قسُ اًس ،ثِ نَضت هٌترت ًوًَِ

اي اظ آى وِ ثب

هَضَع تحميك حبضط زض اضتجبط ثيكتطي ثَزُ ثب تَضيحبت ثيكتطي شوط قسُ اؾت :
زيَيساي ايىط ٍ وَيي ليي ولط  )1990( 5ػىؽ الؼول ههطف وٌٌسگبى ضا زض ثطاثط اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ثطضؾي
وطزًس .هحمميي هصوَض  ،پؽ اظ ثطضؾي ػىؽ الؼول ههطف وٌٌسگبى (وِ زاًكجَيبى ضقتِ هسيطيت ثَزًس ) اظ جولِ
ثِ ًتبيج ظيط زؾت يبفتٌس :
 -ثيي ويفيت ازضان قسُ ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل انلي ٍ ًگطـ اٍ اظ هحهَل جسيس ضاثغِ

اي ٍجَز ًساضز .

يؼٌي اگط اظ ًظط ههطف وٌٌسُ هحهَل انلي ويفيت ذَثي زاقتِ ثبقس العاهبً هحهَل جسيس ّن ّوبى ويفيت ضا
ًرَاّس زاقت.
 اگط ههطف وٌٌسُ ٍجَز تٌبؾجي ثيي هحهَل انلي ٍ هحهَل جسيس ضا زضن وٌس ،زض ايي نَضت اضظيبثي اٍ اظهحهَل جسيس هؿبػس ذَاّس ثَز  .آًْب تٌبؾت ضا اظ ؾِ ثؼس ثطضؾي وطزًس :
 -1لبثليت جبًكيٌي زٍ هحهَل

6

 -2لبثليت هىول ثَزى زٍ هحهَل
 -3لبثليت اًتمبل

7

8

1- David A. Aaker & Kevin Lane Keller

 -2هٌظَض اظ لبثليت جبًكيٌي ( )substituteزٍ هحهَل يؼٌي ايٌىِ ههطف وٌٌسُ ثتَاًس زٍ هحهَل ضا زض يه هَلؼيت اؾتفبزُ ثِ جبي
يىسيگط ثِ وبض ثطز .
 -3هٌظَض اظ لبثليت هىول ثَزى ( )complementaryزٍ هحهَل يؼٌي ههطف وٌٌسُ ثتَاًس زٍهحهَل ضا زض يه هَلؼيت اؾتفبزُ ثب
ّوسيگط ثىبض ثجطز  .ايي ثِ آى هؼٌب ًيؿت وِ ٍجَز يىي ثسٍى زيگطي لبثل اؾتفبزُ ًجبقس .
 -4هٌظَض اظ ايي هتغيط  ،يؼٌي ازضان ههطف وٌٌسُ اظ اًتمبل ( )transferهْبضتْب ،تجْيعات ٍ هبقيي آالت اؾتفبزُ قسُ زض ؾبذت
هحهَل انلي ثِ هحهَل جسيس اؾت .

گعاضـ ًتبيج حبنل اظ ايي تحميك ًكبى هي زّس وِ اظ هيبى ايي ؾِ ثؼس تٌبؾت ،هتغيط لبثليت اًتمبل تأثيط
ثيكتطي ثط ًگطـ ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل جسيس زاضز ً .تيجِ زيگطي وِ هحمميي هعثَض ثِ آى زؾت يبفتٌس تأثيط
هتمبثل 9ويفيت ازضان قسُ اظ هحهَل انلي ٍ تٌبؾت ازضان قسُ ثيي زٍ عجمِ هحهَل انلي ٍ جسيس ثَز  .ثِ ايي
هفَْم وِ ّطگبُ ويفيت ازضان قسُ اظ هحهَلي انلي ذَة ثبقس توبيل اظ هحهَل انلي ثِ جسيس ثيكتط ذَاّس ثَز
ٍ ثطػىؽ.
ثِ لحبػ اّويتي وِ ًتبيج تحميك فَق ثطا ي اتربش تهويوبت هْن ثبظاضيبثي قطوتْب زاقتِ اؾت ،ايي تحميك تب
ثحبل زض وكَضّبي هرتلفي تىطاض قسُ ٍ ًتبيج هتفبٍتي اظ آى حبنل آهسُ اؾت

 .زض شيل ثِ ثؼضي اظ آًْب اقبضُ

هيوٌين:
ؾبًسٍثطٍزي( 10ثِ ًمل اظ ثبضت ٍ زيگطاى )1999 ،زض وكَض ًيَظلٌس زض ؾبل ّ 1993ويي ثطضؾي ضا اًجبم زازًس،
اهب يبفتِ ّبي آًبى اًسوي هتفبٍت ثَز  .ايي زٍ هحمك ثطذالف ايىط ٍ ولط ثِ ايي ًتيجِ ضؾيسًس وِ ثيي ويفيت ازضان
قسُ ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل انلي ٍ اضظيبثي اٍ اظ هحهَل جسيس ضاثغِ هثجت لسضتوٌسي ٍجَز زاضز  .ثِ ػالٍُ آًْب
زضيبفتٌس وِ تٌبؾت ازضان قسُ ثيي زٍ عجمِ هحهَل ثب ويفيت ازضان قسُ اظ هحهَل انلي ثط ّن تأثيط هتمبثل
ًساقتِ ٍ ًْبيتبً ثط اضظيبثي ههطف وٌٌسُ ثسٍى تأثيط ذَاّس ثَز .
ًيجؿي ٍ ّبضتوي

11

زض ّلٌس زض ؾبل  1994ايي تحميك ضا تىطاض وطزًس  .آًْب ًيع ثط ذالف هغبلؼِ انلي ثِ ايي

ًتيجِ ضؾيسًس وِ ويفيت ازضان قس ُ اظ هحهَل انلي ثط اضظيبثي ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل جسيس تأثيط هي گصاضز اهب
ثميِ ًتبيج هكبثِ ًتبيج ايىط ٍ ولط زض ؾبل  1990ثَز.
ثبتولي ٍ زٍيل

12

تمطيجبً ّوبى ًتبيج ايىط ٍ ولط ضا زض ؾبل  1996زض اًگلؿتبى ثسؾت آٍضزًس  .تٌْب هغبيطت ًتبيج

آًْبٍ ،جَز ضاثغِ ثيي ويفيت ا زضان قسُ هحهَل انلي ٍ اضظيبثي ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل جسيس ثَز  .ايي زٍ هحمك
تأثيط هتمبثل ويفيت ازضان قسُ اظ هحهَل انلي ٍ تٌبؾت ازضان قسُ ثيي زٍ عجمِ هحهَل ضا ًيع اثجبت وطزًس اهب
هيعاى ايي تأثيط ثط اضظيبثي ههطف وٌٌسُ اظ هحهَل جسيس ثؿيبض ون ثَز .
ٍ ّوچٌيي:
ؾبليَاى )1997( 13اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ضا ثطاي پيف زؾتي ٍضٍز هحهَل جسيس ثِ يه ثبظاض جسيس
ثِ ايي زليل تَنيِ ًوي وٌس وِ ثب تَجِ ثِ احتوبل ػسم هَفميت هحهَل جسيس ،هوىي اؾت زيگط هحهَالت ػطضِ
قسُ ثب ّوبى ثطًس هَضز تْسيس ٍالغ قًَس  .ثِ ػالٍُ اقبضُ هي قَز وِ هغ ضفي يه هحهَل جسيس ثب ثطًس گؿتطـ
يبفتِ ،اهىبى هَضغ گيطي جسيس ٍ هتفبٍت ضا ثطاي هحهَل جسيس زض ثبظاض هحسٍز هي وٌس .اظ آًجب وِ هحهَل جسيس ثب
ثطًس گؿتطـ يبفتِ اظ ًظط فطنت هَضغ گيطي ،اًؼغبف پصيطي ووتطي زاضز ٍ تغييط هَضغ هحهَل جسيس ثب ثطًس
گؿتطـ يبفتِ زقَاض اؾت ،ت ٍنيِ هي قَز وِ اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ثطاي ٍاضز قسى ثبظاضّبي جسيس ثب تأهلي
ثيكتطي اؾتفبزُ قَز ّ .وچٌيي ًوي تَاى هغوئي ثَز وِ يه ثطًس قٌبذتِ قسُ زض هَفميت هحهَل جسيس هؤثط
ثبقس .لصا زض ايي قطايظ اؾتفبزُ اظ اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ثطاي اًؼغبف پصيطي ثيكتط ،ثْتطيي ضاُ حل اؾت.
9
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هسل پيكٌْبزي ثِ هب زض زضن اثط گؿتطـ ثطًس ثط تهَيط ثطًس ووه هي

وٌس .ثطاي ايي هٌظَض ،هسل قبهل

هتغيطّبيي ثب ثبالتطيي اثط ثط ضٍي ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هي ثبقس )keller and aker Hem et al. 2003 ) .
ايي ًگطـ ضقس ٍ تَؾؼِ ي تهَيط ثطًس ) ،(Lane, Jacobson 1997ضا زض قطوت ّبي فؼلي تؼييي هي وٌس ،ايي
هسل اظ تهَيط اٍليِ ثطًس ضيكِ گطفتِ ٍ هي وَقس تب اضتجبعبت ٍ تأثيطات هتمبثل انلي ضا قٌبؾبيي وٌس ٍ ّوچٌيي
اثطات احتوبلي ػطضِ ي هحهَالت ثب اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس ثِ ثبظاض ضا زض قطوت ّبي تأؾيؽ قسُ ،زًجبل هي وٌس.
ثِعَض ولي ىگطـ ّبي ههطف وٌٌسُ زض همبثل اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس هي تَاًس ثِ ػَاهل هطتجظ ثِ ثطًس قطوت ّب،
عجمِ وبالي گؿتطـ يبفتِ ،تهَيط شٌّي هٌبؾت ٍ ٍيػگي ّبي ههطفوٌٌسُ ٍزضن اظ ؾرتي تَليس ٍاثؿتِ ثبقس.
اظ ايي ضٍ  2ػَاهل قٌبذت ثطًس ،يؼٌي آقٌبيي اظ ثطًس ٍ تهَيط اٍليِ اظ ثطًس هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت  .هب زض
اضتجبط ثب هحهَل جسيس ػَاهلي ّوچَى تٌبؾت آى ّب ثب ثطًس هبزض ،زضن هكىالت تَليس ٍ ،تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ
ٍ،تٌبؾت تهَيطي زضن قسُ ضا ثطضؾي وطزين .اظ عطف زيگط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ٍ تٌَع علجي ههطف وٌٌسُ ضا
ًيع هَضز ثطضؾي لطاض زازين.
زض حبلي وِ آقٌبيي ثب ثطًس ٍ تٌبؾت زضن قسُ تمطيجبً زض ّط هغبلؼِ گؿتطـ ثطًس هَضز آظهبيف لطاض گطفتِ
اؾتٍ ،لي زضن هكىالت تَليس ٍ تٌَع علجي ههطف

وٌٌسُ تَجِ ووتطي ضا ثِ ذَز جلت ًوَزُ اؾت  .اظ ظهبى

هغبلؼِ اؾبؾي آوط ٍ ولط )) 1990زضن هكىالت تَليس ضا ثِ ّوطاُ جَاة ّبي ثي ًتيجِ هَضز تحليل ٍ ثطضؾي لطاض
زاًس ،وِ هؿتلعم هغبلؼِ ػويك ايي هتغيط ثَز  .اظ عطف زيگط توبم پػٍّف ّبي گؿتطـ ثطًس تىيِ ثط ايي فطضيِ زاضز
وِ ثطًسّبي هؼطٍف ،ضيؿه ذطيس هحهَل جسيس ضا وبّف هي زّس( ٍ )smith,park;1992تٌَع طلجي ههطف وٌٌسُ
ًكبى زٌّسُ هيعاى ضيؿه گطيعي ههطف وٌٌسُ اؾت  .اثطات هغطح قسُ ي ايي هتغيطّب ٍ ؾبيط هتغيطّبي ثبلي هبًسُ
ثط ضٍي هسل قطح زازُ قسُ اؾت .
اٍليي هتغيط هسل هب ،آقٌبيي ثب ثطًس اؾت  .ايي هتغيط ثِ نَضت تٌگبتٌگ ثِ گؿتطزگي ثطًس هطتجظ هي ثبقس وِ
تَؾظ آوط ثِ عًَاى آگبّي ًبهيسُ قسُ اؾت ،يؼٌي هؼوَال آقٌبيي ثب ثطًسّب آگبّي ظيبزي ضا اظ ثطًسّب ًكبى هي زّس.
ػالٍُ ثط آى ،ايي هتغيطثِ تهَيط شٌّي اظ ثطًس ًيع هطتجظ اؾت (وِ ثِ ًگطـّبي هرتلفي زضثبضُ ي ثطًس اقبضُ زاضز وِ
ثِ ػٌَاى تساػي ّبي هَجَز زض ذبعطُ ي ههطف وٌٌسُ هٌؼىؽ قسُ اؾت ) )ّ.(Keller 1993وچٌيي اًتظبض زاضين
اثطات هؿتمين هتغيط آقٌبيي ثب ثطًس ثط ضٍي ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس ثِ نَضت يه ػبهل غيطهؿتمين اظ عطيك
تهَيط شٌّي اظ ثطًس ًيع ٍجَز زاقتِ ثبقس  .زض اثتسا ،افطاز اظ ثطًسّبيي وِ ثب آى آقٌبتط ثَزًس تهَيط اٍليِ ثْتطي ضا
زاقتٌس
ػالٍُ ثط آى ،ايي آقٌبيي ثب ثطًس ثِ عَض غيطهؿتمين تجطثِ آى ثطًس ضا زض ػمبيس ههطف وٌٌسُ هٌؼىؽ هي وطز ٍ ،
ًيع اضتجبط هكرهي هيبى تجطثِ ٍ تهَيط شٌّي اظ ثطًس ضا ًكبى هي زاز ).(Hoke et al. 2000
ّنچٌيي ايي هتغيط آقٌبيي اثط هؿتميوي ضٍي اضظيبثي ّب اظ گؿتطـ ثط ًس زاضز،چَى ههطفوٌٌسگبى توبيل ظيبزي
زاضًس وِ هحهَالت ضا اظ ثطًسّبيي ثرطًس وِ لجالً آى ضا ههطف

وطزًس ) ٍ (Swaminathan 2003آى ضا ثْتط

هيقٌبؾٌس هگط اييوِ تجطثِ ضضبيتثركي اظ آى ضا ًساقتِ ثبقٌس (Swaminathan et al. 2001) .

اگطچِ ثطذي الساهبت ثطاي ًكبى زازى تأثيطگصاضي آقٌبيي اظ ثطًس ثط ًگطـ ههطف وٌٌسُ ثِ گؿتطـ ثطًس ٍ
ّوچٌيي ثط ضٍي ثطًس گؿتطـ يبفتِ ) (Diamantopoulus et al. 2005ثب قىؿت هَاجِ قسٍ ،لي هب فطو هي وٌين:

ّ :H1طچِ آقٌبيي ثب ثطًس هبزض ثيف تط ثبقس ،تهَيط شٌّي اظ ثطًس اٍليِ هثجت تط اؾت.
ّ : H2طچِ آقٌبيي اظ ثطًس هبزض ثيف تط ثبقسً ،گطـّبيي هغلَةتط ًؿجت ثِ گؿتطـ ٍجَز زاضز .
زض ظهبًي وِ آگبّي ّب اظ ثطًس هتٌبؾت اؾت تهَيط شٌّي اظ ثطًس يه ػبهل ضطٍضي ثطاي زضن ًگطـ
ههطفوٌٌسُ زض ثطاثط اؾتطاتػي گؿتطـ ثطًس هي ثبقس وِ هَجت هي قَز اػتجبض هحهَل جسيس افع ايف يبثس .اگط
تهَيط ثطًس قبهل تساػي ّبيي هبًٌس زضن ثبالي ويفيت ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثْتط ذَاّس قس (Sattler, .

).Vökkner 2006, Van Riel etal2001
زض يه ٍضؼيت هكبثًِ ،گطـ ثِ گؿتطـ ثطًس اظ عطيك تهَيط ثطًس ثِ

عَض هثجت ،ثِ زضن اظ قْطت يب اػتجبض

) ٍ (Hem etal. 2004تأثيط پصيعي ههطف وٌٌسُ اظ ثطًس )  ٍ (Sheinin D.A and Schmit 1994ػولىطز ّبي ثطًس
هطتجظ اؾت وِ هب تهَيط اظ ثطًس ضا ثِ ٍاؾغِ ايي  3ػبهل هي ؾٌجين .زض ثطًسّبي قطوتي ٍ ذسهبتي ،تهَيط شٌّي
هثجت ثِعَض زليك ًگطـّبي هؿبػسي زضهَضز هحهَالت جسيس ثِ ٍجَز هيآٍضز
)ٍ (Brown and Dacin 1997; de Ruyter and Watzels 2000گؿتطـ اضائِ قسُ ثط ثطًس فؼلي قطوت تأثيط
هيگصاضز ،پؽ ّط چِ تهَيط اٍليِ ثطًس ثْتط ثبقس پبؾد ههطف وٌٌسُ هثجت تطذَاّس ثَز .ثٌبثطايي:

ّ : H3طچِ تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس هبزض هثجت تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ معلَة تط اؾت.
اگط ههطف وٌٌسگبى تٌبؾت ثباليي هيبى ثطًس ٍ هحهَل جسيس هكبّسُ وٌٌس ،تأثيطگصاضي ثطًس افعايف هي يبثس ٍ
احتوبل اثطات هٌفي ثبلمَُ ووتط هي قَز ) .(Czellar 2003ثطذي پػٍّكگطاى ثيبى هي وٌٌس وـِ ههطف وٌٌسگبى
هيتَاًٌس هحهَل ضا زضعجمِ هٌبؾت يب تهَيط هٌبؾت زض ًظط ثگيطًس .
) (Bhat and Reddy 2001; Grime et al. 2002, Czellar 2003ثٌبثطايي افطاز هي تَاًٌس ثبٍض وٌٌس وِ هحهَل
جسيس اظ ًظط فيعيىي هكبثِ ثب هحهَالت زيگط ثطًس (تٌبؾت عجمبتي ) اؾت يب ثب ثطًس انلي قطوت ّوبٌّگ هي ثبقس
(تٌبؾت تهَيطي ) )ّ .(Czellar 2003, Grime et al. 2002ط ًوًَِ  ،ثجبت هيبى اجعاي ازضاوي ٍ تكبثِ ،وٌف
هحطنّبي هرتلف ضا وبّف هي زّس ٍ اضظيبثي ّبي ههطفوٌٌسُ ضا تىويل هي وٌس (Chaiken 1993, Keller 1990,

) .Aakerزض پػٍّف هب اثطات تأثيط هتمبثل ،هكبّسُ تٌبؾت تهَيطي اظ ثطًس
) 1987ثطاؾبؼ اثطات هؿتمين ًكبى زازُ قسُ اؾت

(Keller 1990, Aaker, Boush et al.

.فطضيِّبي ثؼسي ثب اثطات هؿتمين اثؼبز زضن تٌبؾجبت ثب

اضظيبثي اظ گؿتطـ زض اضتجبط اؾت .
ّوبىعَض وِ زض ثبال قطح زازُ قس،تٌبؾت عجمبتي هكبّسُ قسُ ٍ تٌبؾت تهَيطي ثِ عَض هؿتمين ثط ًگطـ
ههطفوٌٌسُ زض اهط گؿتطـ تأثيط ذَاّس گصاقت  .ثِعَض ولي اضظيبثي گؿتطـ ثطًس ثِ ػٌَاى ازضاوبت اظ ضقس ثطًس
) (Aaker and Keller, 1990, Völckner and Sattler, 2006حتي زض ًوًَِ ثطًسّبي ثسٍى قْطت (Park et al.

) 1991ثؿيبض هثجت ذَاّس ثَز  .ثبيس تَجِ زاقت ههطف وٌٌسگبى هؼتمسًس وِ گؿتطـ زض عجمبت غيطهطتجظ ذيلي
هؼتجط ًيؿت ٍ ويفيت پبييٌي ضا ػطضِ هي وٌس وِ ايي ثبػث اضظيبثي هٌفي هي قَز ) .(Kirmani et al. 1999ثطعجك
پػٍّف هب ازضان اظ تٌبؾت عجمبتي ثبال يب تٌبؾت ت نَيطي ثبال احتوبال ثؿيبض هَفك هي ثبقس(Park et al. 1991, .

).Loken, Boush 1991, Boush etal. 1987
چيعي وِ حبئع اّويت اؾت ثطاي ههطف وٌٌسگبى ثِ زؾت آٍضزى اضتجبط هيبى هحهَالت جسيس ثب ثطًس اؾت ّط
چٌس ايي هَضَع هؿتمل اظ ًَع ايي ًعزيىي ٍ اضتجبط هي ثبقس .ايي تجبزل ًظط هٌجطثِ فطضيِّبي ظيط قسُ اؾت:

ّ : H4طچِ تٌبؾت عجمبتي ثيي گؿتطـ ٍ ثطًس هبزض ثيف تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَة تط ذَاّس
ثَز.
ّ : H5طچِ تٌبؾت تهَيط شٌّي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثب ثطًس هبزض ثيف تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ّب
هغلَةتط ذَاّس ثَز.
هتغيط زيگطي وِ هسل هب ضا زضثطگطفتِ ،هكىالت ازضاوي زض تَليس يب ػطضِ هحهَل يب ذسهبت جسيس اؾت

 .ايي

هتغيط زض ثطضؾي ّبي ظيبزي تحت تحليل ٍ ثطضؾي لطاض گطفتِ اگطچِ تأثيط آى ثط ضفتبض ههطف وٌٌسُ هكرم ًيؿت
) .(Barrett et al. 1999; Van Riel et al. 2001
ػالٍُ ثـط آى تحميمبتي وِ تب وٌَى اًجبم قسُ اؾت ،تَضيح ًسازُ وِ آيب ايي تأثيط

هتغيط هصوَض هثجت اؾت يب

هٌفي اؾت(Aaker and keller 1990;van Rial and Ouwersloot,2005) .

ايي تؼسز ًتبيج حبوي اظ ايي اؾت وِ تأثيط هكىالت تَليس ،هوىي اؾت ٍاثؿتِ ثِ هَلؼيت تحميك ٍ يب اضتجبط
هتمبثل ميبى هتغيطّب ثب ايي هيعاى زضن اظ ايي هكىالت ثبقس .
ثِعَض ولي ههطف وٌٌسگبًي وِ فىط هي وٌٌس عجمِ هحهَل جسيس ثطاي تَليس ثِ تالـ ووي ًيبظ زاضز ،احتوبل
هيضٍز زض هَضز ههلحت آى ؾؤال وٌٌس ) .(Aaker, Keller 1990آىّب حتي ايي فىط ضا وطزًس وِ ثطًسّبي ثب ويفيت
ثبال ؾؼي زاضًس ثب ليوت گصاضي ثؿيبض ثبالي هحهَالت جعيي ،ؾطيغ پَل ثِ زؾت ثيبٍضًس
) . (Van Riel et al. 2001; Aaker, Keller 199ثسيي هٌظَض ،زض جبيي وِ ػطضِ هحهَالت ثب ويفيت ٍ ليوتي
پبيييتطنَضت گيطز،تبثيط ثىبضگيضي ثطًس ون هي قَز ،زض ًتيجِ هب فطو وطزين وِ :

ّ : H6ط چِ زضن هكىالت زض تَليس هحهَالت جسيس ثيكتط ثبقسً ،گطـ

ّب ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَة تط

هيگطزز.
آذطيي هتغيط هسل هب وِ ثِ ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هي

پطزاظز تٌَع علجي ههطف وٌٌسُ اؾت ،هفَْهي وِ

توبيل ههطف وٌٌسُ ضا ثطاي ذطيس هحهَالت جسيس ًكبى هي زّس ٍ ايسُ ّبي جسيس ضا ثطضؾي هي وٌس (Roehrich

) .2004اظ آًجب وِ افطاز ًَآٍض وِ ذيلي هؿتؼس ضيؿه ّؿتٌس

)ً .(Smith, Klink 2001 Hem et al. 2003گطـ

ثْتطي ضا ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس ،يؼٌي ّط آى چِ وِ هتٌبؾت ثب ازضان قبى ثَزً ،كبى زازًـس ).(Klink, Smith 2001
ثسيـي هٌظَض ثطذي اًسيكوٌساى زضيبفتٌس وِ تٌَع علجي ثبالتط ههطف وٌٌسُ،ويفيت هكبّسُ قسُ ٍ اّساف ذطيس
ذسهبت جسيس ) ٍ(Siu etal. 2004هحهَالت هبزي ضا افعايف هي زّس ).(Sattler , Völckner 2006
ضٍگطؼ ( (1983ازػب وطز وِ يىي اظ ػوسُ تطيي ٍيػگي ههطفوٌٌسگبى ًَاٍض احؿبؼ ضضبيتي اؾت وِ اظ اًجبم
ضيؿه ثِ زؾت هي آٍضًس .ثطذالف اًتربة وٌٌسگبى ثؼسي ،افطازي ثب تٌَع علجي ثبال ،تمبضبي گؿتطـ ثؿيبض ثيكتطي
ضا اظ ذَز ثطٍظ ًوَزًس ) ٍ (Xie 2008زض ًتيجِ ثطاي هحهَالت آظهبيكي وِ ا ظ ثرف انلي تجبضت ثيطٍى هي آهسًس،
اّويتي ًوي زازًس .حميمتبً ثِ ػٌَاى يه فطز تٌَع علت ،آى ّب ثبيس هؿتؼس ثطضؾي هحهَالت جسيس ثبقٌس ثسٍى
اييوِ ثِ هيعاى قٌبذت ثطًس يب تٌبؾت هكبّسُ قسُ تَجِ وٌٌس  .زض ًتيجِ هب فطو هي وٌين:
ّ : H7ط چِ تٌَع علجي ههطف وٌٌسُ ثيكتط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَةتط ذَاّس قس.
فطضيِّبي ثؼسي ثِ اثط ٍاوٌف ثط ضٍي تهَيط ثطًس هطتجظ اؾت

 .ثِ زليل اعالػبت جسيس ايجبز قسُ ثؼس اظ

گؿتطـ ،ثطًس هي تَاًس زض ؾبذتبض ٍ اقىبل ٍ پيًَسّبيف هتفبٍت ثبقس ) .(Morrin 1999قىي ًيؿت وِ ثؿيبضي اظ

ثطًسّبي قطوت ّب پؽ اظ ثْطُ ثطزاضي اظ هحهَالت جسيس ،ثبثت ذَاّس هبًس ٍ ،ػوستبً آذطيي ازضان ّوبى اؾت وِ
تَؾظ ازضان اثتسايي هكرم قسُ ثَز ) .(Uigado, Lee 1993،Pina, Martinez 2003اگطچِ ػطضِ هحهَل جسيس
زض ثبظاض زضثطزاضًسُ ي اعالػبتي ثطاي ههطف نًٌسُ اؾت وِ ّويكِ ثب ثبٍضّبي اٍليِ ٍ احؿبؾبت فطز زض هَضز ثطًس
تٌبؾت ًساضز.
ثِ ٍاؾغِ تحميمبت گصقتِ تَضيح زازُ قس وِ ًگطـ ثِ گؿتطـ هحطن انلي اثطات ًبقي اظ گؿتطـ ثط ضٍي
ثطًـس اٍليِ اؾت .ويفيت پبييي يب اضظيبثـي هٌفي اًجبم قسُ زض گؿتطـ ،ضؼف زض تهَيـط اظ ثطًس ضا زض پـي ذَاّـس
زاقت ) (Martinez and Pina 2003, Chang 2002وـِ ّن ثبٍضّبي ولي ٍ ّن ثبٍضّبي ذبل ضا تضؼيف هي وٌس
).(De Chernatony 2004, Martinez
هحمميي زضيبفتًس وِ اگطچِ ّط ٍيػگي ثطًس زض هؼطو ضيؿه تضؼيف لطاض زاضز ٍ،لي هؼوَالٌ ٍيػگيّبي ثطًس زض
ثطاثط تضؼيف ثطًس ثؿيبض همبٍم اؾت ( . (Diam Antopoubs et al. 2005يه ضاُ ثطاي وبّف ضيؿه ،لَي وطزى
ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ اؾت،ظيطا ثيبى قسُ اؾت وِ ثطاي ههطف وٌٌسگبًي وِ اظ گؿتطـ ضاضي ّؿتٌس ،اظ ثطًس
گؿتطـ يبفتِ ًيع ضضبيت ثْتطي زاضًس ).(Alexander and Colgate, 2005
فطضيِ ثؼسي ثطاؾبؼ ايي اؾتسالل ّب ايي هيثبقسوِ:

ّ : H8ط چِ ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثْتط ثبقس ٍ ،اوٌف ثط تهَيط اظ ثطًس گؿتطـ يبفتِ ثؿيبض هغلَة تط ذَاّس
ثَز.
هسل هب هؿتميوبً ايي ضا ًكبى هي زّس وِ ًگطـ ًؿجت ثِ ثطًس گؿتطـ يبفتِ ثِ هيعاى تٌبؼ ة گؿتطـ ثؿتگي
زاضز ) .(Grime et al.2002ػطضِي گؿتطـ ّبيي وِ اظ تجبضت انلي فبنلِ زاضز ،زضثطگيطًسُ ي وبّف اػتجبض ثطًس
اؾت ،زض حبليوِ گؿتطـ ّب زض ثبظاضّبي هطتجظ ،اظ ضطضّبي احتوبلي جلَگيطي ذَاّس ًوَز )Aker,2002(.
ثطذي هؤلفبى اثجبت وطزًس وِ گؿتطـ ّب ثب تٌبؾت ون ،چِ زض عجمبت ٍ چِ زض تهبٍيطٍ ،اوٌف

ّبي هٌفي

ثٍِجَز هي آٍضًس) .) Milberg et al. 1997ثِعـَض هكبثِ پطفؿَض لي اثجبت وطز وِ تٌبؾت يه اثط هثجت ثط ضٍي
تهَيط قطوت ّبي ذسهـبتي زاضز زض حبلي وِ هبضتيٌع ٍ ّوىبضاًف ّويي اثط هثجت ضا ثط گؿتطـ هحهَالت هبزي
هَضز تأييس لطاض زازًس  .هغبلؼبت زيگط ًـيع ثيبى وـطزًس وِ تأثيـط گؿتطـ ثطًـس ثط ضٍي ثـطًس اٍليـِ هؿتميوـبً ثـِ
تكبثـِ عجمبتي ) (Pina 2003, Martinezيب تٌبؾت تهَيط ) (Loken and John1993;John et al,1998هطتجظ اؾت.
ضٍي ّن ضفتِ هب اثط ٍاوٌف هثجتي ضا ضٍي ثطًس گؿتطـ يبفتِ زض

نَضت ٍجَز تٌبؾت ثبال ثب هحهَالت وًٌَي

اًتظبض زاضين .

ّ :H 9ط چِ تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثب ثطًس هبزض ثيكتط ثبقس اثط ٍاوٌف ثطتهَيط اظ ثطًس گؿتطـ
يبفتِ هغلَةتط ذَاّس ثَز.
ّ : H10ط چِ تٌبؾت تهَيط شٌّي ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس هبزض ثيكتط ثبقس ،تأثيط ٍاوٌف ثط تهَيط اظ ثطًس
گؿتطـ يبفتِ هغلَةتط اؾت.
اجتماعی

تنىع طلبی
مشتسي

لرت جىيانه

تناسب طبقاتي

H7

H9
H4

عملكسد
دگسگىني دز
تصىيسذهنی اش بسند
تأثيس
احساسي

آشنايي با بسند

H8

(تصىز اش بسند

نگسش نسبت
به گستسش

عملكسد
تصىی
ز
H3

ذهنی
بسند

تأثيس
احساسي

H2

2

H1
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ًوَداس ضواسُ  -1هذل تحقیق

فشضیِّای تحقیق:
ّ : H1طچِ آقٌبيي ثب ثطًس هبزض ثيف تط ثبقس ،تهَيط شٌّي اظ ثطًس اٍليِ هثجت تط اؾت.
ّ : H2طچِ آقٌبيي اظ ثطًس هبزض ثيف تط ثبقسً ،گطـّبيي هغلَةتط ًؿجت ثِ گؿتطـ ٍجَز زاضز.
ّ : H3طچِ تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس هبزض هثجت تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَة تط اؾت.
ّ : H4طچِ تٌبؾت عجمبتي ثيي گؿتطـ ٍ ثطًس هبزض ثيف تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَة تط ذَاّس ثَز.
ّ : H5طچِ تٌبؾت تهَيط شٌّي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثب ثطًس هبزض ثيف

تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ّب

هغلَةتط ذَاّس ثَز.
ّ : H6ط چِ زضن هكىالت زض تَليس هحهَالت جسيس ثيقتط ثبقسً ،گطـ ّب ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَة تط هيگطزز.
ّ : H7ط چِ تٌَع علجي ههطف وٌٌسُ ثيكتط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هغلَةتط ذَاّس قس.
ّ : H8ط چِ ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثْتط ثبقس ٍ ،اوٌف ثط تهَيط اظ ثطًس گؿتطـ يبفتِ ثؿيبض هغلَةتط ذَاّس ثَز.
ّ :H 9ط چِ تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثب ثطًس هبزض ثيكتط ثبقس اثط ٍاوٌف ثطتهَيط اظ ثطًس گؿتطـ
يبفتِ هغلَةتط ذَاّس ثَز.
ّ : H10ط چِ تٌبؾت تهَيط شٌّي ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس هبزض ثيكتط ثبقس ،تأثيط ٍاوٌف ثط تهَيط اظ ثطًس گؿتطـ
يبفتِ هغلَةتط اؾت.

سٍش ضٌاسی پظٍّص:
ضٍـ تحميك اظ ًَع تَنيفيّ -وجؿتگي اؾت  .زض ايي ًَع تحميك ضاثغِ هيبى هتغيطّب ثط اؾبؼ ّسف تحميك
تحليل هي گطزز .ازضان ههطف وٌٌسگبى اظ ثطًس ٍالؼي زض هَلؼيتي فطضي هؼطفي هحهَالت جسيس ثِ نَضت
پيوبيكي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت ّ .وچٌيي پػٍّف حبضط اظ آى لحبػ وِ ًتبيج هَضز اًتظبض آى هي تَاًس زض
قيَُّبي هَاجِْ ثب ثبظاض ثِ ذسهت آيس ،وبضثطزي ذَاّس ثَز  .اثعاض گطزآٍضي زازُ ّب پطؾكٌبهِ اؾت وِ ؾئَاالت آى
ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ هكبثِ ذبضجي عطاحي ٍ ثَهي ؾبظي قسُ اؾت  .هميبؼ ؾٌجؽ فبنلِ اي اؾت ٍ اظ عيف 5
- Sours: Eva Martinez and Jose M.pina 2010
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گعيٌِاي اؾتفبزُ قسُ اؾت  .ايي تح ليك ثِ هٌظَض تؼييي پبيبيي آظهَى اظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت .
ثسيي هٌظَض تؼساز  120پطؾكٌبهِ ثيي افطاز جبهؼِ آهبضي تَظيغ گطزيس (اظ ّط پطؾكٌبهِ  30ػسز) ٍ پبؾرْبي
ثسؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  SPSSهَضز آظهَى لطاض گطفت وِ ثطاي ول ؾئَاالت ػسز  0/880ثِ زؾت آهس .
وِ پطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ ،اظ لبثليت اػتوبز ٍ ػجبضت زيگط اظ پبيبيي الظم ثطذَضزاض اؾت
پطؾكٌبهِ ()CVRوِ ؾَزهٌسي ؾَاالت ضا اظ ًظط نبحت ًظطاى ٍ وبضقٌبؾبى هي

ّ.وچٌيي ضٍايي هحتَايي

ؾٌجس ثب حساوثط هيعاى هوىي

تبييس قس  .لجل اظ تٌظين پطؾكٌبهِ اثتسا 2ثطًس زض حَظُ وبالّبي ههطفي اًتربة گطزيس  .اًتربة ايي ًبهْب ثط اؾبؼ
ًظطات اؾبتيس ثبظايبثي ٍ وبضقٌبؾبى ثبظاض نَضت پصيطفت

 .زٍ ثطًس هٌترت ثِ ًحَي اًتربة قسًس وِ زاضاي

ذهَنيبت ظيط يبقٌس:
 افطاز ثب ايي ثطًسّب آقٌبيي زاقتِ ثبقٌس . تهَيط شٌّي هؼٌبزاضي ،زض شّي افطاز ز اقتِ ثبقٌس. هحهَالت ثطًسّب ًيبظ الكبض گًَبگَى ٍ عيف ٍؾيؼي اظ هطزم ضا ثطآٍضزُ وٌس .-

زض چبضچَة وبالّبي ههطفي ثبقٌس .
ثطًسّبي هٌترت ٍ گؿتطـ ّبيكبى (تٌبؾت ثبال ٍ تٌبؾت پبييي ) ثِ قطح جسٍل ظيط زض ًظط گطفتِ قسًس :

گؿتطـ ّب
تٌاسة پاییي

تٌاسة تاال

ضة گَجِ فطًگي

پَزض ويه

ضٍغي هبيغ

چيپؽ

تک هاکاسٍى

بر
ند

ضیشیي ػسل

جذٍل  )2تشًذّا ٍ گستششّای هٌتخة

جبهؼِ آهبضي ايي تحميك ،ؾبوٌيي قْط تْطاى اؾت  .ػلت اًتربة ايي قْط تٌَع فطٌّگي ٍ التهبزي ٍ اجتوبػي
ههطف وٌٌسگبى ؾبوي آى هي ثبقسٍ .لتي وِ گطزآٍضي فْطؾت وبهلي اظ ػٌهطّبيي وِ جبهؼِ ضا تكىيل هي زٌّس
ًبهوىي ٍ غيطػولي ثبقس ،هي تَاى اظ ًوًَِ گيطي ذَقِ اي اؾتفبزُ وطز ) .(Babie, 1998ثٌبثطايي ،ثب تَجِ ثِ ايٌىِ
جبهؼِ آهبضي تحميك فَق ًبهحسٍز اؾت ،اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي ذَقِ اي چٌس هطحلِ اي اؾتفبزُ قسُ اؾت  .ثِ ايي
نَضت وِ زض اثتزا ،ثب فطو ايٌىِ ثِ عَض هؼوَل افطاز ثب عجمِ اجتوبػي ثبال زض هحسٍزُ قوبلي ،افطاز ثب عجمِ
اجتوبػي هتَؾظ زض هحسٍزُ هطوعي ٍ افطاز ثب عجمِ اجتوبػي پبييي زض هحسٍزُ جٌَثي قْط تْطاى ؾبوي ّؿتٌس،
قْط تْطاى ثط اؾبؼ عجمِ اجتوبػي افطاز ثِ ؾِ هحسٍزُ قوبلي ،هطوعي ٍ جٌَثي

تمؿين گطزيس  .ؾپؽ اظ ّط

هحسٍزُ ؾِ هٌغمِ ثِ نَضت تهبزفي اًتربة قسًس ( اظ هحسٍزُ قوبلي هٌبعك  ،5 ٍ 3 ،1اظ هحسٍزُ هطوعي هٌبعك
 ٍ 13 ٍ 8 ،6اظ هحسٍزُ جٌَثي  .)20 ٍ 16 ،12ؾپؽ زض ّط هٌغمِ فطٍقگبّْبي قْطًٍس ٍ ًوبيٌسگي ّبي فطٍـ
قيطيي ػؿل ثطاي پرف پطؾكٌبهِ قٌبؾبيي ـز  .اظ آًجب وِ 4 ،هسل پطؾكٌبهِ زض تحميك حبضط ثب تَجِ ثِ ثطًس ٍ

گؿتطـّب ٍ هيعاى تٌبؾجكبى ٍجَز زاضز ،ثٌبثطايي ّط هسل پطؾكٌبهِ ثيي ً 100فط تَظيغ گطزيس وِ ضٍي ّن ضفتِ
وليِ پطؾكٌبهِّب هيبى ً 400فط تَظيغ گطزيس ،وِ زض ًْبيت تؼساز  400پطؾكٌبهِ جوغ آٍضي گطزيس .
ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُ ّبي جوغ آٍضي قسُ زض ايي تحميكّ ،ن اظ ضٍـ ّبي آهبض تَنيفي ٍ ّن ضٍـ ّبي آهبض
اؾتٌجبعي اؾتفبزُ قسُ اؾت  .هتغيطّبي تحميك زض اثتسا ثِ ووه ضٍـ ّبي آهبض تَنيفي هَضز آظهَى لطاض گطفتِ
اًس .ثطاي تجعيِ ٍ تحليل زازُ ّبي ايي پػٍّف زض ؾغح تَنيفي اظ ًطم افعاض اؼ.پي.اؼ.اؼ ٍ 15ثطاي تجعيِ ٍ تحليل
اؾتٌجبعي زازُّب اظ ًطم افعاض ليعضل  16اؾتفبزُ قسُ اؾت .

یافتِّای تحقیق:
ٍیظگیْای جوؼیت ضٌاختی پاسخ دٌّذگاى پشسطٌاهِ ّا
ٍيعگيّبي چوؼيت قٌبؾي ثطاي ّط ًوًَِ ثِ عَض هجعا هَضز ثطضؾي لطاض گطفت وِ زض ازاهِ هغطح هيوٌين.


ًوًَِ چیپس ضیشیي ػسل

زض ايي تحميك هطزاى ثب  37/8زضنس ٍظًبى ثب  62/2زضنس قطوت زاقتٌس ٍ .اظ لحبػ ؾٌي ووتط اظ  25ؾبل 42/7
زضنس ثيي  26تب  34ؾبل  35/4زضنس ٍثيي  35تب  45ؾبل  12/2زض نس ٍثبالي  46ؾبل  9/8زض نس ثَزُ اًس ٍ .اظ
لحبػ ؾغح تحهيالت ًيع

:ظيط زيپلن ٍ زيپلن 40/2زضنس ،وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي

 23/2زضنس،وبضقٌبؾي

اضقس29/3زضنس ٍ زوتطا  7زضنس ٍّوچٌيي اظ لحبػ قغلي  ،زاًكجَ 29/3:زضنس ،آظاز 12/2زضنس ،زٍلتي 23/2زضنس
ٍ ؾبيطيي  35/4زضنس هي ثبقٌس.اظ لحبػ زضآهس ًيع ووتط اظ

ّ300عاض تَهبى 3/7زضنس،ثيي  300تب ّ 900عاض

تَهبى30/5زضنسّ900،عاض تب 1500000تَهبى  7/3زضنس ٍ ثبالي 1500000تَهبى ٍ 1/2ثسٍى زضآهس 57/3زضنس
هيثبقٌس.


ًوًَِ سٍغي هایغ ضیشیي ػسل

زض ايي تحميك هطزاى ثب  40/2زضنس ٍظًبى ثب  59/8زضنس قطوت زاقتٌس ٍ .اظ لحبػ ؾٌي ووتط اظ  25ؾبل
35/8زضنس ثيي  26تب  34ؾبل 37/0زضنس ٍثيي  35تب  45ؾبل 17/3زض نس ٍثبالي  46ؾبل 9/9زض نس ثَزُ اًسٍ .اظ
لحبػ ؾغح تحهيالت ًيع
اضقس25/9زضنس ٍ زوتطا

:ظيط زيپلن ٍ زيپلن

23/5زضنس ،وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي

 2/5زضنس ٍّوچٌيي اظ لحبػ قغلي  ،زاًكجَ

 48/1زضنس،وبضقٌبؾي

25/9 :زضنس ،آظاز 42/0زضنس

،زٍلتي4/9زضنس ٍ ؾبيطيي 27/2زضنس هيثبقٌس.اظ لحبػ زضآهس ًيع ووتط اظ ّ300عاض تَهبى 12/3زضنس،ثيي  300تب
ّ 900عاض تَهبى 45/7زضنسّ900،عاض تب 1500000تَهبى 6/2زضنس ٍ ثبالي

1500000تَهبى  ٍ1/2ثسٍى

زضآهس34/6زضنس هيثبقٌس.


ًوًَِ سب گَجِ تک هاکاسٍى

زض ايي تحميك هطزاى ثب  42زضنس ٍظًبى ثب 58زضنس قطوت زا قتٌسٍ .اظ لحبػ ؾٌي ووتط اظ  25ؾبل 35/8زضنس
ثيي  26تب  34ؾبل 37/0زضنس ٍثيي  35تب  45ؾبل 17/3زض نس ٍثبالي  46ؾبل 9/9زض نس ثَزُ اًس ٍ .اظ لحبػ
ؾغح تحهيالت ًيع :ظيط زيپلن ٍ زيپلن 23/5زضنس ،وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي  48/1زضنس،وبضقٌبؾي اضقس 25/9زضنس ٍ

- SPSS
- LISREL
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16

زوتطا  2/5زضنس ٍّوچييي اظ لحبػ قغلي  ،زاًكجَ
27/2زضنس هي ثبقٌس.اظ لحبػ زضآهس ًيع ووتط اظ

25/9 :زضنس ،آظاز 42/0زضنس ،زٍلتي 4/9زضنس ٍ ؾبيطيي
ّ300عاض تَهبى 12/3زضنس،ثيي  300تب ّ 900عاض

تَهبى45/7زضنسّ900،عاض تب 1500000تَهبى 6/2زضنس ٍ ثبالي 1500000تَهبى  ٍ1/2ثسٍى زضآهس 34/6زضنس
هيثبقيز .


ًوًَِ پَدس کیک تک هاکاسٍى

زض ايي تحميك هطزاى ثب

41/6زضنس ٍظًبى ثب 58/4زضنس قطوت زاقتٌس ٍ .اظ لحبػ ؾٌي ووتط اظ

 25ؾبل

35/8زضنس ثيي  26تب  34ؾبل 37/0زضنس ٍثيي  35تب  45ؾبل 17/3زض نس ٍثبالي  46ؾبل 9/9زض نس ثَزُ اًسٍ .اظ
لحبػ ؾغح تحهيالت ًيع
اضقس25/9زضنس ٍ زوتطا

:ظيط زيپلن ٍ زيپل م 23/5زضنس ،وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي
 2/5زضنس ٍّوچٌيي اظ لحبػ قغلي  ،زاًكجَ

 48/1زضنس،وبضقٌبؾي

25/9 :زضنس ،آظاز 42/0زضنس

،زٍلتي4/9زضنس ٍ ؾبيطيي 27/2زضنس هي ثبقٌس.اظ لحبػ زضآهس ًيع ووتط اظ ّ300عاض تَهبى 12/3زضنس،ثيي  300تب
ّ 900عاض تَهبى 45/7زضنسّ900،عاض تب 1500000تَهبى 6/2زضنس ٍ ثبالي

1500000تَهبى  ٍ1/2ثسٍى

زضآهس34/6زضنس هيثبقٌس.

اػتثاس سٌجی هذل تحقیق تا هذل هؼادالت ساختاسی
هسل هؼبزالت ؾبذتبضي ضٍيىطز آهبضي جبهؼي ثطاي آظهَى فطضيِ ّبيي زضثبضُ ضٍاثظ ثيي هتغيطّبي هكبّسُ قسُ
) ٍ (Observed variablesمتغيطّبي هىٌَى ( )Latent Variablesهيثبقس .اظ عطيك ايي ضٍيىطز هي تَاى لبثل لجَل
ثَزى هسل ّبي ًظطي ضا زض جبهؼِ ّبي ذبل ثب اؾتفبزُ اظ زازُ ّبي ّوجؿتگي ،غيطآظهبيكي ٍ ،آظهبيكي آظهَز  .يىي
اظ لَيتطيي ٍ هٌبؾتتطيي ضٍـّبي تجعيِ ٍ تحليل زض تحميمبت ػلَم ضفتبضي ٍ ا جتوبػي تجعيِ ٍتحليل چٌس هتغيطُ
اؾت ،ظيطا هبّيت ايي گًَِ هَضَػبت چٌس هتغيطُ ثَزُ ٍ ًوي تَاى آى ّب ضا ثب قيَُ زٍ هتغيطي (وِ ّط ثبض تٌْب يه
هتغيط هؿتمل ثب يه هتغيط ٍاثؿتِ زض ًظط گطفتِ هي

قَز) حل ًوَز  .تجعيِ ٍتحليل چٌس هتغيطُ ثِ يه ؾطي

ضٍـّبي تجعيِ ٍتحليل ا عالق هي قَز وِ ٍيػگي انلي آى ّب ،تجعيِ ٍتحليل ّوعهبى  Kهتغيط هؿتمل ٍ  nهتغيط
ٍاثؿتِ اؾت  .تجعيِ ٍ تحليل ؾبذتبضّبي وَاضيبًؽ يب هسل ؾبظي ػلّي يب هسل هؼبزالت ؾبذتبضي ،يىي اظ انلي تطيي
ضٍـّبي تجعيِ ٍتحليل ؾبذتبضّبي زازُ اي پيچيسُ اؾت ٍ ثِ هؼٌي تجعيِ ٍ تحليل هتغيطّبي هرتلفي اؾت وِ زض
يه ؾبذتبض هجتٌي ثط تئَضي ،تأثيطات ّوعهبى هتغيطّب ضا ثطّن ًكبى هي زّس .ايي ضٍـ  ،تطويت ضيبضي ٍ آهبضي
پيچيسُاي اظ تحليل ػبهلي ،ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ ٍ ،تحليل هؿيط اؾت وِ زض يه ؾيؿتن پيچيسُ گطزّن آهسُ تب
پسيسُّبي پيچيسُ ضا هَضز تجعيِ ٍتحليل لطاض زّس.

هذل تحلیل ػاهلی تائیذی هتغیشّای هستقل تیشًٍی
هتغيطّبي هؿتمل ثيطًٍي قبهل پٌج هتغيط تٌَع علجي ،تٌبؾت عجمبتي ،آقٌبيي ثب ثطًس ،زضن هكىالت تَليس ٍ
تٌبؾت تهَيط شٌّي اؾت .ؾؤال اؾبؾي هغطح قسُ ايي اؾت وِ آيب ايي هسل اًساظُ گيطي؛ هٌبؾت اؾت؟

2
ثطاي پبؾد ثِ ايي پطؾف ثبيؿتي آهبضٓ  ٍ ؾبيط هؼيبضّبي هٌبؾت ثَزى ثطاظـ هسل هَضز ثطضؾي لطاض گيطز .

ثط اؾبؼ هسل اٍليِ هكرم هي قَز وِ توبم ًكبًگط زاضاي همساض  tثيكتط اظ ّ 1/96ؿتٌس .ثٌبثطايي ؾبظُ ّب اظ زلت
الظم ثطاي اًساظُ گيطي ؾبظُ يب نفت ُ اي هىٌَى تحميك ثطذَضزاض اؾت  .ثِ زيگط ؾري ًتبيج حبنلِ ًكبى هي زّس
ًكبًگطّبي اًتربثي هحمك ثطاي اًساظُ گيطي ايي هفَْم ّط يه زاضاي اّويت ثَزُ ٍ ثرف هْوي اظ ايي ػبهل ضا
اًساظُ گيطي هيوٌٌس
ضطيت هؿيط

t-value

هؿيط هَضز هغبلؼِ زض هسل
آضٌایی اص تشًذ← تصَیش رٌّی اص تشًذ اٍلیِ

0/42

10/50

آضٌایی اص تشًذ ← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/10

2/48

تصَیش رٌّی اص تشًذ اٍلیِ← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/86

4/45

تٌاسة طثقاتی← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/14

8/07

تٌاسة تصَیش رٌّی← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/05

8/19

دسک هطکالت تَلیذ← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/14

0/09

تٌَع طلثی← ًگشش ًسثت تِ گستشش

0/21

3/31

0/88

6/94

تٌاسة طثقاتی ← تصَیش رٌّی اص تشًذتَسؼِ یافتِ

0/17

-0/18

تٌاسة تصَیش رٌّی ← تصَیش رٌّی اص تشًذتَسؼِ یافتِ

0/26

0/37

ًگشش ًسثت تِ گستشش ← تصَیش رٌّی اص تشًذتَسؼِ
یافتِ

مدل ػوَهی لیضسل(هذل تحلیل هسیش)

فشضیِّ )1شچِ آضٌایی اص تشًذ هادس تیصتش تاضذ ،تصَیش رٌّی اص تشًذ اٍلیِ هثثتتش است.
ثط اؾبؼ جسٍل اثط آقٌبيي اظ ثطًس هبزض ثط تهَيط شٌّي اظ ثطًس اٍليِ زاضاي ضطيت هؿيط  0/42اؾت وِ زاضاي
همساض  10/50 tهيثبقس .همساض  tثطاي ايي پبضاهتط (عجك لبػسُ ذغبي يه زضنس زض ضز فطو نفط ثطاي همبزيط ثبالي
 1/96زض ّط پبضاهتط هسل ) ،ثبالي  1/96هحبؾجِ قسُ اؾت  .لصا هي تَاى ثيبى ًوَز وِ فطو نفط ثب

 99زضنس

اعويٌبى ضز هي قَز ٍ ثب تَجِ ثِ هؼٌي زاضي ٍ هثجت ثَزى ايي ضطيت هي تَاى ثيبى ًوَز وِ زض نَضتيىِ هكتطيبى
آقٌبيي اٍليِ ايي اظ ثطًس هبزض زاقتِ ثبقٌس ،هيعاى آگبّي آًْب اظ آى ثطًس ثبال هي

ضٍز ٍ تهَيط شٌّي هثجتي زض

شٌّكبى ايجبز هي قَز ٍ ّط گًَِ افعايف زض هيعاى آقٌبيي هكتطيبى ثب ثطًس ،ثبػث ايجبز تهَيط شٌّي هثجت تطي
هيگطزز.
فشضیِّ )2شچِ آضٌایی اص تشًذ هادس تیص تش تاضذً ،گشش ّایی هطلَب تش ًسثت تِ گستشش تشًذ ٍجَد
داسد.
ثط اؾبؼ جسٍل  ،اثط آقٌبيي اظ ثطًس هبزض ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ زاضاي ضطيت هؿيط  0/10اؾت وِ زاضاي
همساض  tثطاثط  2/48هيثبقس .همساض  tثطاي ايي پبضاهتط (عجك لبػسُ ذغبي يه زضنس زض ضز فطو ل فط ثطاي همبزيط
ثبالي  1/96زض ّط پبضاهتط هسل ) ،ثبالي  1/96هحبؾجِ قسُ اؾت  .لصا هي تَاى ثيبى ًوَز وِ فطو نفط ثب  99زضنس
اعويٌبى ضز هي قَز ٍ ثب تَجِ ثِ هؼٌي زاضي ٍ هثجت ثَزى ايي ضطيت هي

تَاى ثيبى ًوَز وِ وِ زض نَضتيىِ

هكتطيبى آقٌبيي اظ ثطًس هبزض زاقتِ ثبقٌس ،م يعاى پصيطـ گؿتطـ هحهَالت آى ثطًس زض آًْب ثبالتط هي ضٍز .آقٌبيي
اظ ثطًس اثط هؿتميوي ثط ًگطـ هكتطيبى ًؿجت ثِ آى ثطًس زاضز ٍ توبيل ثيكتطي ثِ ذطيس هحهَالت زيگط ضا زض آًْب
ايجبز هيوٌس

فشضیِّ )3شچِ تصاٍیشرٌّی اص تشًذ اصلی هثثت تش تاضذً ،گشش ًسثت تِ گستشش تشًذ هطلَبتش است.
اثط تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس انلي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ

 0/86اؾت وِ زاضاي همساض  tثبالي  1/96اؾت .لصا

فطو نفط ضز هي قَز ٍ ًتبيج ًكبى هي زّس تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس انلي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس اثط هؼٌي
زاضي ثِ لحبػ آهبضي زاضز  .اثط تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس انلي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ هثجت اؾت ٍ ايي ًكبى هي زّس
ّط گًَِ افعايف تهبٍيطشٌّي اظ ثطًس انلي ثَؾيلِ ايجبز تساػيبت هٌحهط ثِ فطز زض شّي هكتطيبى ثط ًگطـ آًْب
ًؿجت ثِ گؿتطـ تشًذ تأثيط ثؿعايي زاضزً .تيجِ ايٌىِ فطضيِ تحميك پصيطفتِ هي قَز.
تش تاضذً ،گشش ًسثت تِ

فشضیِّ )4شچِ تٌاسة طثقاتی دسک ضذُ تیي گستشش ٍ تشًذ اصلی تیص
گستشش تشًذ هطلَبتش خَاّذ تَد.

ثط اؾبؼ جسٍل  ،اثط تٌبؾت عجمبتي ثط گؿتطـ ثطًس 0/14اؾت وِ زاضاي همساض  tثبالي  1/96اؾت .لصا فطو
نفط ضز هي قَز ٍ ًتبيج ًكبى هي زّس تٌبؾت عجمبتي ثط گؿتطـ ثطًس اثط هؼٌي

زاضي ثِ لحبػ آهبضي زاضز  .اثط

تٌبؾت عجمبتي ثط گؿتطـ ثطًس هثجت اؾت ٍ ايي ًكبى هي زّس ّط چِ تٌبؾت عجمبتي ايجبز قسُ ثيي گؿتطـ
(تؼوين) ثطًس ٍ ثطًس انلي ثيف تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس هغلَة تط هي قَز.
ايي هحهَالت اظ لحبػ فيعيىي قجبّتي ثب هحهَالت ثطًس انلي ًساضًس ٍلي ثِ ػلت زاقتي ّوبى ًبم تجبضي ثط
اضظيبثي هكتطيبى زض گعيٌف آًْب تأثيط گصاض هي ثبقسً.تيجِ ايٌىِ فطضيِ تحميك پصيطفتِ هي .
فشضیِّ )5شچِ تٌاسة رٌّی دسک ضذُ تیي گستشش تا تشًذ اصلی تیص

تش تاضذً ،گشش ًسثت تِ

گستشش تشًذ هطلَبتش خَاّذ تَد.
ثط اؾبؼ ًتبيج هحبؾجبت اًجبم قسُ  ،اثط تٌبؾت شٌّي زضن قسُ ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس ثطاثط 0/05
ثَزُ وِ زاضاي همساض  tثبالي  1/96اؾت ،لصا فطو نفط ضز هي قَز ٍ فطو همبثل پصيطفتِ هي قَز وِ ثيبى هي زاضز
تٌبؾت شٌّي زضن قسُ ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس اثط هؼٌي زاضي زاضز ّ .ط چِ ٍيػگيّبي شٌّي ايجبز قسُ
اظ ثطًس انلي ثب هحهَل جسيس ثيكتط ثبقس ٍ ّورَاًي ثيكتطي زاقتِ ثبقس ،تٌبؾت تهَيطي ايجبز قسُ ثْتط اؾت ٍ
ثط ًگطـ هكتطيبى ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس تأثيطگصاضتط اؾت.
فشضیِّ )6ش چِ هطکالت دس تَلیذ هحصَالت جذیذ تیطتش دسک ضَدً ،گشش

ًسثت تِ گستشش تشًذ

هطلَب تش هیگشدد.
اثط زضن هكىالت تَليس ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ زاضاي ضطيت هؿيط  0/14ثَزُ ٍ ايي ضطيت هؿيط زاضاي
همساض  tظيط  1/96اؾت ٍ ثِ لحبػ آهبضي ضز هي قَز( .)t= 0/09لصا زضن ثيكتط هكىالت تَليسً ،گطـ ًؿجت ثِ
گؿتطـ ثطًس ضا هغلَة تط ًويوٌس .لصا ايي فطضيِ تحميك ضز هي قَز .
فشضیِّ )7ش چِ تٌَع طلثی هطتشی تیطتش تاضذً ،گشش ًسثت تِ گستشش تشًذ هطلَبتش خَاّذ ضذ.
اثط تٌَع علجي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس 0/21اؾت وِ زاضاي همساض  tثبالي  1/96اؾت .لصا فطو نفط ضز
هيقَز ٍ ًتبيج ًكبى هي زّس تٌَع علجي هكتطي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس اثط هؼٌي زاضي ثِ لحبػ آهبضي

زاضز .اثط تٌَع علجي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس هثجت اؾت ٍ ايي ًكبى هي

زّس ّط چِ تٌَع علجي وِ زض

هكتطي ٍجَز زاضز ثيف تط ثبقسً ،گطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس هغلَة تط هي گطزز.
فشضیِّ )8ش چِ ًگشش ًسثت تِ گستشش تشًذ ب ّتش تاضذ تأثیشی کِ سٍی تشًذ تَسؼِ یافتِ هی گزاسد
هطلَبتشخَاّذ تَد.
ثط اؾبؼ جسٍل  ،اثط ًگطـ ثط گؿتطـ ثطًس ثط تَؾؼِ ثطًس زاضاي ضطيت هؿيط  0/88اؾت وِ زاضاي همساض  tثطاثط
 6/94هيثبقس .همساض  tثطاي ايي پبضاهتط (عجك لبػسُ ذغبي يه زضنس زض ضز فطو نفط ثطاي همبزيط ثبالي  1/96زض
ّط پبضاهتط هسل ) ،ثبالي  1/96هحبؾجِ قسُ اؾت  .لصا هي تَاى ثيبى ًوَز وِ فطو نفط ثب  99زضنس اعويٌبى ضز
هيقَز ٍ ثب تَجِ ثِ هؼٌي زاضي ٍ هثجت ثَزى ايي ضطيت هي تَاى ثيبى ًوَز وِ ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس ثط
گؿتطـ ثطًس اثط هؼٌي زاضي ثِ لحبػ آهبضي زاضز  .اثط ًگطـ ًؿجت ثِ گؿتطـ ثطًس ثط تَؾؼِ ثطًس هثجت اؾت ٍ ايي
ًكبى هي زّس ّط چِ هكتطيبى ًگطـ هثجتي ًؿجت ثِ تؼوين ثطًس زاقتِ ثبقٌس ،تهَض آًْب اظ ثطًس تَؾؼِ يبفتِ
هغلَة تط هيگطزز.
فشضیِّ )9شچِ تٌاسة طثقاتی دسک ضذُ تیي گستشش تشًذ تا تشًذ اصلی تیطتش تاضذ تأثیشی

کِ سٍی

تشًذ تَسؼِ یافتِ هیگزاسد هطلَبتش خَاّذ تَد.
ثط اؾبؼ ًتبيج هحبؾجبت اًجبم قسُ زض جسٍل اثط تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس انلي ثط
ثطًس تَؾؼِ يبفتِ زاضاي ضطيت هؿيط  0/17ثَزُ ٍ ايي ضطيت هؿيط زاضاي همساض  tظيط  1/96اؾت ٍ ثِ لحبػ آهبضي
ضز هي قَز( .)t= -0/18لصا تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثيكتط ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس انلي ،ثطًس تَؾؼِ يبفتِ

ضا

هغلَة تط ًويوٌس.
ثِ ػجبضت ؾبزُ تط ثيي تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثط ثطًس تَؾؼِ يبفتِ ثِ لحبػ آهبضي ضاثغِ اي هكَْز ًيؿت.
لصا ايي فطضيِ تحميك ضز هي قَز ٍ ثبيس گفت زض ايي ًوًَِ آهبضي ،تٌبؾت عجمبتي زضن قسُ ثيي گؿتطـ ثطًس
ثب ثطًس انلي ثط ثطًس تَؾؼِ يبفتِ تأثيط گصاض ًوي ثبقس.
فشضیِّ )10شچِ تٌاسة تصَیش رٌّی تیي گستشش تشًذ تا تشًذ اصلی تیطتش تاضذ تأثیشی کِ سٍی تشًذ
تَسؼِ یافتِ هیگزاسد مطلَب تش خَاّذ تَد.
اثط تٌبؾت تهَيط شٌّي ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس انلي ثط ثطًس تَؾؼِ يبفتِ زاضاي ضطيت هؿيط  0/26ثَزُ ٍ ايي
ضطيت هؿيط زاضاي همساض  tظيط  1/96اؾت ٍ ثِ لحبػ آهبضي ضز هي قَز( .)t= 0/37لصا تٌبؾت تهَيط شٌّي ثيكتط
ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس انلي ،ثطًس تَ ؾؼِ يبفتِ ضا هغلَة تط ًوي وٌس .ثِ ػجبضت ؾبزُ تط ثيي تٌبؾت تهَيط شٌّي
ثط ثطًس تَؾؼِ يبفتِ ثِ لحبػ آهبضي ضاثغِ اي هكَْز ًيؿت.
لصا ايي فطضيِ تحميك ضز هي قَز ٍ ثبيس گفت زض ايي ًوًَِ آهبضي ،تٌبؾت تهَيط شٌّي ثيي گؿتطـ ثطًس ثب ثطًس
انلي ثط ثطًس تَؾؼِ يبفتِ تأثيط گصاض ًويثبقس.

هذل ًْایی پیطٌْادی:
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ًوَداس -2هذل تحقیق پیطٌْادی

ًتیجِ گیشی ٍ پیطٌْادات ًاضی اص آى
ثِعَض ولي ثب تَجِ ثِ توبم ًتبيج ثِ زؾت آهسُ ،هب هي تَاًين تَنيِ ّبيي ضا ثطاي قطوت ّبيي اضائِ وٌين وِ
گؿتطـ ثطًس ضا ثِ ثبظاض ػطضِ هي ويىز  .قىي ًيؿت وـِ جٌجِ ثؿيبض هْـن هَفميت گؿتطـ ّب  ،هطتجظ ثب تهَيط
ثطًس گؿتطـ يبفتِ اؾت  .ثبيس تَجِ زاقت ضطٍضتي ًساضز وِ هحهَل يب ذسهبت جسيس هتؼل ق ثِ گطٍُ جسيسي
ثبقس ،قطوت ثبيس ثتَاًس ثب هبّيت ثطًس زض ثبظاضّبي هرتلف اضتجبط ثطلطاض وٌس )ٍ .(Kim 2003لتي وِ هحهَل جسيس
ثِ نَضت لَي ثب تهَيط ثطًس فؼلي اضتجبط پيسا هي وٌس ،ههطفوٌٌسگبى ويفيت ثبالي هحهَل جسيس ضا زضن هي وٌٌس
ٍ ضيؿه هطتجظ ثب ذطيس آى هحهَل ثطاي آًبى پبييي تط هي آيس زض نَضتيىِ قطوت لبثل اػتوبز ٍ ثب قْطت ذَثي
ثبقس  ،ههطف وٌٌسگبى تهَض هي وٌٌس وِ هحهَالت اضائِ قسُ تَؾظ ايي قطوت ًؿجت ثِ قطوت ّبيي وِ اظ تهَيط
شٌّي هثجت ووتطي ثطذَضزاض ّؿتٌس ،ثْتط اؾت  .تجليغبت يب ضٍاثظ ػوَهي ضاّي ايسُ آل ثطاي ثبال ثطزى آقٌبييت زض
ًظط ههطف وٌٌسُ ثطاي قطوت هي ثبقس .ثطاي ثِ زؾت آٍضزى تهَيطي شٌّي وِ فطايٌس تَنيف قسُ ضا تؿْيل
هيوٌس ،عطاحي ٍ تَؾؼِ ؾيبؾت هٌبؾت اضتجبعي ثطاي قطوت ضطٍضي اؾت ،چَى تجليغبت ثط تهَيط شٌّي ازضان
قسُ تبثيط زاضز)ً .(Villarejo,2002تبيج ايي هجبضظات تجليغب تي ًِ تٌْب ثِ هٌبثغ ؾطهبيِ گصاضي قسُ ثؿتگي زاضز ،ثلىِ
ّوچٌيي ثِ ضؾبًِ ٍ هضوَى پيبهْبيي وِ ثط ػوَم هطزم اضائِ هي قَز ٍ وبضائي وبفي آى ثطاي زؾتيبثي ثِ اّساف
قطوت ًيع ثؿتگي زاضز .جبيي وِ ضؾبًِ ّب ثِ ٍؾيلِ تجليغبت اقجبع قسُ اًس ،هثل تلَيعيَى ،افطاز تَجِ قبى ثِ
جٌجِّبي ظبّطي تجليغبت هثل عطاحي يب هَؾيمي  ،جلت هي قَز.
زض ًتيجِ ،ايي ضؾبًِ ّب ّؿتٌس وِ ًِ تٌْب هي تَاًٌس زض جْت تبييس تهَيط شٌّي هفيس ثبقٌس ،ثلىِ ّوچٌيي
هيتَاًٌس ثطاي انالح تٌبؾت ازضان قسُ ،تبويس ثط ٍيػگيْبي هحؿَؼ ٍ ًب هحؿَؼ هحهَالت
گؿتطـ يبفتِ ثِ هحهَل وًٌَي ٍ ويفيت آًْب ًيع هفيس ثبقٌس

(وبالّب ٍ ذسهب ت)

ّ .وبًٌس ضؾبًِ ّب  ،اًتربة پيبم هٌبؾت ًيع ثطاي

ضوبًت هَفميت زض گؿتطـ ّب ٍ جلَگيطي اظ ترطيت احتوبلي ثطًس گؿتطـ يبفتِ ،هْن اؾت  .اگط هحهَل جسيس
تٌبؾت ثباليي ثب ثطًس انلي زاقتِ ثبقس ٍ تساػي وٌٌسُ ثطًس ز لرَاُ ثبقس ،ثبٍض ًؿجت ثِ ثطًس ًفَش يبفتِ ٍ ًگطـ ّب
هيتَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ يه تىيِ والم قؼطي يب پيبهي ،وِ پبيگبُ گؿتطـ ضا زض ّؿتِ ثطًس لطاض هي

زّس ،تمَيت

قًَس).(Sheinin,1998
زض ًْبيت ،قطوت هوىي اؾت السام ثِ تجبضي ؾبظي هحهَل غيط هكبثِ اظ ثطًس ًِ چٌساى هؼطٍف يب گؿتطـ
ثب تٌبؾت پبئيي ًؿجت ثِ فؼبليتْبي وًٌَي قطوت ًوبيس  .زض ايي حبلت ،جبيگبُ ؾبظي هحهَل زض عجمِ اي وِ زض آى
لطاض زاضز اضجحيت زاضز ) (Sheinin, 1998يب حتي اؾتطاتػي ًبهگصاضي هتفبٍتي ثطاي جلَگيطي اظ ضيؿه ًؿجت ثِ
ضليك قسى تهَيط شٌّي اظ ثطًس ،اتربش قَز ) .(Martinez, 2003زض ايي هغبلؼِ ثِ ٍضَح ًوبيبى اؾت وِ ّط چِ لسض
قطوت ثتَاًس تٌبؾجبت شٌّي ٍ تٌبؾجبت عجمبتي ثيي وبالي جسيس ٍ وبالّبي لسيوي تط ذَز ايجبز وٌس هيل ٍ اًگيعُ
ههطف وٌٌسُ ثِ اهتحبى هحهَل جسيس ثطًس ،ثيكتط هي ثبقس.

اسائِ ًکاتی تشای تحقیقات آیٌذُ
.1

جبلت اؾت وِ هغبلؼِ وٌين آيب قطوت ّبي ذسهبتي هيتَاًس ثِ عَض هَفك ثبظاضّبي هحهَالت ضا گؿتطـ
زٌّس ٍ يب ثطػىؽ  .هؿلوبً اضظـ زاضز وِ قطايظ گؿتطـ ّب ٍ ثطًس ضا آظهبيف وٌين وِ هٌجط ثِ اثطات ثبالتط
اثؼبز تٌبؾت زض ًگطـ ثِ گؿتطـ زض ثطاثط ثطًس قَز .

.2

زض تحميمبت هب پي ثِ ػبم لي ثطزين وِ هي تَاًس ضٍي ٍاوٌف ههطف وٌٌسگبى ثط ضٍي ثطًس گؿتطـ يبفتِ اثط
ثگصاضز ٍآى جبيگبُ قطوت ّبي ضليت زض شّي ههطف وٌٌسُ اؾت وِ تب لجل اظ ايي زض حبل تَليس آى هحهَل
ثَزى  ،جب زاضز تأثيط ايي ضلجب ثط ضٍي وبالي جسيس هب هَضز ثطضؾي لطاض گيطز .
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