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 چکيذُ
جادیؼ جتهیؾات قفاُی ةؼ ارزش ویژه ةؼٌغ اپم و ؿاىـٌّگ در ُغف از ایً جضلیق قٍاظث 

 –. ایً جضلیق از ٌظؼ ُغف، کارةؼدی و از ٌظؼ روش )جّمیفی اؿث 1395ایؼان در ؿال 

ُيتـحگی( ىی ةاقغ. در اةحغای ایً جضلیق ةَ ـؼضیات و اُغاف جضلیق و ضؼورت آن 

پؼداظحَ قغه اؿث و ؿپؾ ةا جّزَ ةَ ادةیات جضلیق و پیكیٍَ آن پؼؿكٍاىَ ای جغویً 

ییً پایایی آن ىّرد جائیغ كؼار گؼـحَ و ةؼای جػ کَ جاییغ روایی آن جّؿط ظتؼگان گؼدیغ

کَ در ىیان ٌيٌَّ  ةغؿث آىغه درمغ 82اده قغه اؿث کَ ىلغار تاخ اؿحفٌیؽ از آنفای کؼوٌ

کهیَ ىكحؼیان گّقی ُای ؿاىـٌّگ و اپم کَ در ؿعش ٌفؼ از  384آىاری جضلیق کَ 

و داده ُا زيع پعف گؼدیغ  قِؼ جِؼان ةّدٌغ ةَ روش ٌيٌَّ گیؼی دردؿحؼس و ةیً آٌِا

آزىّن صغاكم ىؼةػات زؽئی  ی جضلیق ازآوری گؼدیغٌغ. ةؼای جسؽیَ و جضهیم داده ُا 

جتهیؾات قفاُی ةؼ وـاداری  زٌغه ةّدن پیام: گؼ آن اؿث کٌَكاٌاؿحفاده گؼدیغ و ٌحایر 

پیام ةؼٌغ، کیفیث ادراك قغه، آگاُی  از ةؼٌغ و جغاغی ةؼٌغ جادیؼگػار اؿث و ؿّدىٍغی 

 .ار اؿثةؼ وـاداری ةؼٌغ و کیفیث ادراك قغه و آگاُی از ةؼٌغ جادیؼگػجتهیؾات قفاُی 
 .جغاغی ةؼٌغ -آگاُی از ةؼٌغ -ارزش ویژه ةؼٌغ -قفاُی جتهیؾات :يذيکل ٍاشگاى

 

 

 

 

 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

دو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ص
5  / 

ر  
بها

69
31

 
ص 

 /
65-6

 

 3، علی رحين بصيري2، هجتبی هالکی1هحوذ حسي هحبياى

ىغیؼیث ةازرگاٌی، داٌكکغه ىغیؼیث داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ کارقٍاؿی ارقغ اؿحادیار گؼوه  1

 جِؼان قيال، ایؼان
 غهّم واصغداٌكگاه آزاد اؿالىی  وریاـٍ و پیكؼـحَ غهّم داٌكکغهاكحناد و ىغیؼیث دارو گؼوه  ىؼةی 2

 ، جِؼان، ایؼاندارویی
 واصغ اؿالىی آزاد داٌكگاه ىغیؼیث داٌكکغه انيههی،ةیً ةازرگاٌی ىغیؼیث ارقغ کارقٍاؿی داٌكسّی 3

 ایؼان قيال، جِؼان
 

 ٌام و ٌكاٌی ایيیم ٌّیـٍغه ىـئّل:
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 هقذهِ
ا ةؼٌغ یا ٌام جساری غتارت اؿث از یک اؿو، امعالح، غالىث، ٌكان یا ظؼح یا جؼکیتی از ُيَ ایً ُا کَ ةا ُغف قٍاؿایی و جيیؽ دادن کاالُ

قغن ایً کاالُا و ظغىات از کاالُا و ظغىاجی ىی قّد کَ جّؿط  یا ظغىات یک ـؼوقٍغه یا گؼوُی از ـؼوقٍغگان ةَ کار ىی رود و ىّزب ىحيایؽ

(. ةؼٌغ ةَ ىػٍای جيام آن چیؽُایی اؿث کَ ىنؼف کٍٍغگان از ىضنّل و ظغىات اٌحظار دارٌغ؛ ةَ ُيیً دنیم 1385ركتا غؼضَ ىی قٌّغ )کاجهؼ،

ُای جساری آن چٍان گـحؼده  ؿازىان و کار و ٌَ جٍِا در کـبزایگاه ةؼٌغ (. 1390ةؼٌغُا ؿؼىایَ ُایی ارزقيٍغ ةؼای قؼکث ىی ةاقٍغ )کاجهؼ،

ىِيحؼیً و اؿاؿی جؼیً ىؽیث یک ةؼٌغ ایً اؿث کَ کـب و کار . (1390)ؿيیػی ٌنؼ،قغه کَ ىی جّان ةَ ىغیؼیث ٌّیً، ىغیؼیث ةؼٌغُا ٌام ٌِاد

(. ةؼٌغ ىضنّالت، ٌّغی 1390دُغ )داوری و دیگؼان، و ىضنّالت قؼکث ُای ىعحهؿ را ةَ ىؼدم ىی قٍاؿاٌغ و ٌام آن را در ذٍُكان زای ىی

(. وـاداری ةَ ةؼٌغ ىـحلیياً ىحأدؼ از رضایث یا ٌارضایحی از ةؼٌغ در ظّل زىان و ٌیؽ 1386وـاداری در ىكحؼیان ایساد ىی کٍغ )اةؼاُیيی و دیگؼان،

گػاری ىی کٍٍغ ارزش ار ةـیار زیاد پّنی کَ قؼکث ُا ؿؼىایَارزش ةؼٌغ دیگؼ ةّؿیهَ ىلغ(. 1388)ىیٍّر و دیگؼان، ىحأدؼ از کیفیث ىضنّل اؿث

گّیٍغ ارزش ةؼٌغ را دیکحَ و جػییً ىی کٍٍغ. از دیغگاه قؼکث ىِو قّد. ةهکَ در غّض ىكحؼیان از ظؼیق آٌچَ آن ُا ةَ یکغیگؼ ىیگػاری ٌيی

ا ارزیاةی کٍٍغ، ةهکَ ُيچٍیً ضؼوری اؿث کَ جادیؼ آن ةؼ ارزش ةؼٌغ ٌیـث کَ مؼـاً جادیؼ ارجتاط دُان ةَ دُان را ةؼ ىكحؼیان و رـحار آیٍغه آن ُ

پؼدازی و جضّل و جغویً اةػاد ارزش ةؼٌغ و ؿٍسف و ارزیاةی آن را قاىم ىی قّد. داٌكيٍغان ایً را ٌیؽ ارزیاةی ٌيایٍغ. ىعانػات ارزش ةؼٌغ، ىفِّم

يؼکؽ کؼده اٌغ. ةؼظی ىضللان ؿّدىٍغی جتهیؾات قفاُی را ةؼرؿی کؼده اٌغ )اٌیّ، صّزه ةؼ زّاٌب و اةػاد ىعحهؿ جتهیؾات قفاُی در ىعانػاجكان ج

و پایّونؽ،   ؛ جؼوؿؿ، ةّکهی2007ً؛ ىازارول، ؿّوجار و ؿّیٍی، 2005؛ ىٍّن و ؿیّاکّىار، 2002؛ اؿيیث، ةیکارت و قیٍغنؼ، 2000ةاٌؼزی و نی، 

(، ةؼظی دیگؼ غّاىم جتهیؾات قفاُی 2003را ىّرد ىعانػَ و پژوُف كؼار داده اٌغ)کهؼ، ( و دیگؼان کاٌال ُا و ىساری ارجتاط دُان ةَ دُان 2009

؛ رضّاٌی، صـیٍی و ميغزاده، 2008؛ ىازارول، ؿّوجار و ؿّیٍی، 2002؛ ىکِاىؼ و ٌحيایؼ، 2001؛ وانکؼ، 1998را جضهیم ٌيّده اٌغ)آٌغرؿّن، 

( ةؼٌغُای 2005جؼی اٌسام داده اٌغ. ةؼاون، ةاری، داؿیً و گیٌّـث )ىؼجتط (. در ظّل یک دَُ گػقحَ ایً اٌغقيٍغان، پژوُف ُای2012

( غّاىم و ـاکحّرُای ارزش ةؼٌغ را جضهیم کؼده کَ 2004اقحؼاکی و زيػی را جضهیم کؼده، در صانی کَ ونّجـّ، زیّنیـحاٌیؾ و ىّجیٍِّ )

ٌغُای کاالُای نّکؾ و غّاىهی کَ آن ةؼٌغ را زػاب جؼ ىی ؿازد،  را ( ةؼ2005ؿّدىٍغی ةؼٌغ را جػییً ىی کٍٍغ. ویگهی، ىّر و ةیؼجّیـحم )

( غٍّان کؼده اٌغ 2009ىعانػَ کؼده اٌغ. جضهیم پژوُف ُای ٌظؼی و جسؼةی اظحالف در اُيیث اةػاد ارزش ةؼٌغ را ٌكان داده اؿث. جٌّگ و ُاونی )

( غٍّان کؼده 2013غ جضث جادیؼ كؼار ىی گیؼد. ةّیم، چؼٌاجٌّی و ىارجیٍؽ )کَ ارزش ةؼٌغ ةیكحؼ از ُيَ جّؿط کیفیث دریاـث قغه و آگاُی از ةؼٌ

( پیٌّغ امهی 2011اٌغ کَ ارزش ةؼٌغ ةیكحؼ از ُيَ از ؿَ ةػغ جادیؼ ىی پػیؼد: کیفیث دریاـث قغه، جغاغی ةؼٌغ و وـادری ةَ ةؼٌغ. چیٍگ و گّی )

 ه اٌغ.ىیان وـاداری ةَ ةؼٌغ و جغاغی ةؼٌغ را ىّرد جّزَ كؼار داد

ّنی ىضللان ةی قياری جضلیلات ىؼجتط ةا جتهیؾات دُان ةَ دُان یا قفاُی را ازؼا کؼده و اٌسام داده اٌغ، ةا ایً صال، ـلغان ٌگؼش ىحفق انل

ةؼٌغ را در ٌـتث ةَ ویژگی ُای پیاىی ارجتاط دُان ةَ دُان ٍُّز وزّد دارد. ةغیً ىٍظّر، ایً ٌکحَ ذکؼ قغه کَ اٌغیكيٍغان اُيیث اةػاد ارزش 

ؼ روش ُای ىعحهؿ ىّرد ىالصظَ و جّزَ كؼار ىی دٍُغ. قایان ذکؼ اؿث اپم و ؿاىـٌّگ رجتَ یک و دو را ةؼ اؿاس آظؼیً رده ةٍغی ةؼٌغُای ةؼج

اظالغات زِان ةَ ظّد اظحناص داده و در ىضنّل ىّةایم ایؼان جّاٌـحَ اٌغ ةَ ظّةی ركاةث ٌيّده و ؿّدآوری ىٍاؿتی داقحَ ةاقٍغ. ةؼ اؿاس 

درمغ ؿِو ةازار ـؼوش ىّةایم را ایً دو ةؼٌغ ةَ ظّد اظحناص داده اٌغ. ىحؾیؼ ىـحلم جتهیؾات قفاُی ةّده و  40ةغؿث آىغه از ةازار ایؼان ةیف از 

ةؼٌغ و کیفیث ادراك قاىم اةػاد ظؼاوت و ؿّدىٍغی اؿث. ىحؾیؼ واةـحَ ارزش ویژه ةؼٌغ ىی ةاقغ کَ قاىم اةػاد جغاغی ةؼٌغ، آگاُی ةؼٌغ، وـاداری 

 ی یکغیگؼ ىّرد ىعانػَ كؼار گیؼٌغ.ـؼضیَ ةؼ رو 8قغه اؿث. در ایً جضلیق جالش ظّاُغ قغ جأدیؼات اةػاد ایً ىحؾیؼُا در كانب 

 

 ادبيات ٍ پيطيٌِ -1
 تبليغات ضفاّی -1-1

ؿؼ و کار دارد و در ـػانیحِای ةازاریاةی کَ ةَ  ُای قفاُی ةا ـؼآیٍغ اٌحلال اظالغات از یک قعل ةَ دیگؼان از ظؼیق ارجتاظات قفاُی گفحَ

ه کَ یک کؼد ُای قفاُی را صغی جػؼیؿ گفحَ( 1998ؿّدرالٌغ). وؿیهَ ؿازىاٌِای ىعحهؿ اٌسام ىیكّد، ةَ ىّضّع ةـیار ىِيی جتغیم قغه اؿث

 )ساد ٌيّده اؿث، ىعهع ىیٍيایغ.وی ای ؼایرا در ىّرد اجفاكاجی کَ ؿعش ظامی از رضایث را ةظّد  ىنؼف کٍٍغه، دوؿحان، ةـحگان و ُيکاران

ةؼٌغ، ىضنّل، ؿازىان و یا ظغىث جػؼیؿ ٌيّده ـؼد ةَ ـؼد در ىّرد یک ای قفاُی را ةَ غٍّان اظتار ؽیؼرؿيی،گفحَ ُ (.2001،وانکؼ و ُؼیـّن

قغه اؿث کَ ایً قکم از ارجتاظات در  کَ ةیً یک پیام دٍُغه ؽیؼ جساری و دریاـث کٍٍغه پیام ) ىنؼف کٍٍغه( اجفاق ىی اـحغ و ٌكان داده

(، ٌكان دادٌغ کَ گفحِِای قفاُی در ىّرد ةؼٌغ، 1994ىلایـَ ةا ؿایؼ اٌّاع دیگؼ، جادیؼ ةیكحؼی ةؼ روی اٌحعاب ىنؼف کٍٍغه دارد. دیک و ةازو ) 

ٍغگان ىیكّد . ةَ ظنّص زىاٌی کَ ىنؼف یکی از ٌحایر جػِغ اؿث. جػِغ ةَ غٍّان ٌّغی از واةـحگی، ىٍسؼ ةَ رـحارُای پیف روٌغه ىنؼف کٍ
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يک کٍٍٍغگان جػِغ اصـاؿی ٌـتث ةَ ةؼٌغ پیغا کٍٍغ، ظّدقان را ةا ارزش ُا و دیغگاُِای ةؼٌغ ُّیث ؿازی کؼده و ةَ ٌّةَ ظّد ةَ رقغ ةؼٌغ ک

ؿایؼ  (.2011)ُّر و ُيکاران، ٍغىّرد را از ظّد ٌكان ىیغُ ُای ىذتث قفاُی در ىیکٍٍغ. در ٌحیسَ، رـحارُای پیف روٌغُای ىاٌٍغ گفحَ

 (.2006)کّئٍگ،کٍغ جضلیلات اؿحغالل ىیکٍٍغ کَ جػِغ اصـاؿی، رواةط دو ظؼـَ ؿّد ىٍغی را جّؿػَ و صفغ ىی

 

 ارزش ٍیصُ برًذ -2-1

ویژه ةؼٌغ ایً ای اؿث کَ ةَ یک ىضنّل از ظؼیق ٌام آن داده ىیكّد. یکی از دالیم اُيیث ىفِّم ارزش  ارزش ویژه ةؼٌغ، آن ارزش ویژه

ركاةحی قؼکحِایی کَ دارای ةؼٌغ ارزقيٍغی  ٍغ ىؽیث ركاةحی ةغؿث آورٌغ. ىؽیثةا کيک ةؼٌغُایی ةا ارزش ویژه ةاال، ىیحّاٌ اؿث کَ ةازاریاةان

ةَ ةازار  ورود ركتا ـؼمحِایی ةؼای جّؿػَ ةؼٌغ ىّـق و ایساد ىّاٌػی ةؼایدر ىلاةم ُكغار پیكتؼدی ركتا  ُـحٍغ، قاىم اٌػعاف پػیؼی

(. در ةیً جػاریؿ ىعحهفی کَ ةؼای ارزش ةؼٌغ ارائَ قغه اؿث، جػؼیؿ آکؼ از غيّىیث ةیكحؼی ةؼظّردار اؿث. ظتق ٌظؼ وی، 1989)ـارگُّار،ىیكّد

از دارایی ُا و ةغُی (، ارزش ویؽه ةؼٌغ را ىسيّغَ 1991آکؼ ) ُا و جػِغات پیٌّغ یاـحَ ةا یک ةؼٌغ.ای از داراییغتارت اؿث از ىسيّغَ  ارزش ةؼٌغ

و ُای ىؼجتط ةا ةؼٌغ ىی داٌغ کَ ىی جّاٌٍغ ارزقی ةؼ ىضنّل و یا ظغىات قؼکث و یا ُؼ آٌچَ قؼکث ةَ ىكحؼی ارائَ ىی کٍغ، ةیاـؽایغ )ةیهژ

،2010) 

ةؼٌغ از ٌظؼ ىفِّم  یکی از ىػحتؼجؼیً جػاریؿ، ارزش ویژه ةؼٌغ را ةَ غٍّان ارزش اـؽوده ىضنّل )ظغىث( ىػؼـی ىی ٌيایغ. ارزش ویژه

 (2001اظالغاجی ٌیؽ ىتیً کیفیث اؿث. یػٍی ـؼایٍغی اظالغاجی را ةؼای ىكحؼی در ظنّص یک کـاالی ظــاص ایساد ىی کٍغ )کؼیكٍان،

در  ارزش ویژه ةؼٌغ ةا جّزَ ةَ اُغاف  ىحفاوت و ٌیؽ روقِای ىعحهؿ ارزیاةی آن، در ىػاٌی و ىضحّای ىحفاوجی ىّرد ةضخ كؼار گؼـحَ اؿث

(. ةَ ظّر کهی ىیحّان قیُِّای 2003صانی کَ جاکٍّن دیغگاه ىكحؼکی کَ ىّرد جّاـق جياىی داٌكيٍغان ةازاریاةی ةاقغ، ارائَ ٌكغه اؿث )کهؼ، 

ضهع ؿّم ىذهخ ةَ  .ةٍغی کؼد ةازاریاةی( و ىتحٍی ةؼ ىفاُیو ىانی جلـیو)کٍٍغه  ارزیاةی ارزش ویژه ةؼٌغ را ةَ دو دؿحَ کهی ىتحٍی ةؼ رـحار ىنؼف

ؿازىاٌی اقاره دارد کَ راُکار زغیغی اؿث ةؼای اظيیٍان از ایٍکَ کارىٍغان از نضاظ ٌگؼقی و رـحاری آىاده ارائَ ةؼٌغ و جضّیم   ؿازی درون ةؼٌغ

ٌسایـؼی و ُيکاران، یاةی ةَ ارزش ویژه ةؼٌغ ةؼ ىتٍای کارىٍغان )درون ؿازىاٌی( اؿث )پا جػِغات آن ةَ ىكحؼیان ُـحٍغ و ٌحیسَ آن دؿث

قّد. ٌعـث از ظؼیق  اـؽایف ارزش ویژه ةؼٌغ ىیؿازی درون ؿازىاٌی از ؿَ ظؼیق ةاغخ  ( ةؼٌغ2013ةٍا ةَ ٌظؼ ؿاٌحّس و ُيکاران ) (.2008

ُا اـؽایف   ُای جذتیث ةؼٌغ در درون ؿازىان کَ ُغف از آن ؿازی اكغام گؼایی در درون ؿازىان، دوم ةَ واؿعَ پیاده غيهیاجی کؼدن ـؼٍُگ ةؼٌغ

ةی ةَ كغرت ةؼٌغ در ةازار اؿث، ؿّم از ظؼیق اـؽایف یا ُای ةؼٌغ و ُيچٍیً اكغاىات الزم ةؼای دؿث آگاُی کارىٍغان در راةعَ ةا اُغاف و ویژگی

ىضّر ةؼ داٌكی کَ ىكحؼیان  رزش ویژه ةؼٌغ در رویکؼد ىكحؼیا ُا ةا ىكحؼیان ؿازی صیً جػاىم ىـحلیو آن ُای ةؼٌغ ىكارکث کارىٍغان در ـػانیث

چٍیً جنّیؼی کَ از ةؼٌغ ایساد ىیكّد، اٌػکاس ىییاةغ )کهؼ، در ىّرد ةؼٌغ دارٌغ جيؼکؽ دارد. ایً داٌف در آگاُی از ةؼٌغ و جغاغیِای ةؼٌغ و ُي

ُای ةازاریاةی ىؼجتط ةا ةؼٌغ  کٍٍغگان در ىّرد جسؼةَ آٌِا از ةؼٌغ و ةؼٌاىَ ی داٌف و ٌظؼ ىنؼف ةٍاةؼایً، كغرت ةؼٌغ ٌحیسَ (.1991و آکؼ،  1993

کٍٍغه ىؼجتط ىیـازد و ىحػاكتاً ةَ رـحار ىذتث ىنؼـکٍٍغه در  و ةا ىنؼف کٍٍغگان از ةؼٌغ، ةؼٌغ را ةا ىػٍا ی ظّب ىنؼف (. جسؼة2003َاؿث )کهؼ،

ةَ مّرت کهی ارزش ویژه ةؼٌغ از دیغگاه  (.2003ىّرد ةؼٌغ، ةـط ىییاةغ و ىٍسؼ ةَ ایساد ىؽیث ركاةحی و پایغار ىیگؼدد )ٍُگ ـ ةّم، وو و زئٌّگ، 

 ىیكّد. از اونیً کـاٌی کَ درةاره ىفِّم ؿازی ارزش ویژه ةؼٌغ از دیغگاه ىنؼف ىنؼف کٍٍغه ةؼ ىتٍای دو ةػغ ادراکی و رـحاری اٌغازه گیؼی

( ةّده اؿث. وی ـؼض ىیکٍغ کَ ارزش ویژه ةؼٌغ، ةَ داٌف و ةؼ ىتٍای 1991و1993کٍٍغه و ةا جاکیغ ةؼ اةػاد ادراکی، ـؼضیاجی ارائَ کؼده، کهؼ )

اونیً  ث.جنّیؼ ةؼٌغ ىفِّم ؿازی ٌيّده اؿ ف ةؼٌغ را ةؼ اؿاس دو ةػغ آگاُی وىلایـَ آن ةا یک ىضنّل ىكاةَ، ةـحگی دارد. ُيچٍیً داٌ

( اؿث. او ةؼای ارزیاةی ارزش 1991قعنی کَ ةَ ىٍظّر ىفِّم ؿازی ارزش ویژه ةؼٌغ، ىغنی ةؼ اؿاس ُؼ دو ةػغ رـحاری و ادراکی ارائَ کؼد، آکؼ )

ی ةؼٌغ و ؿایؼ ویژه ةؼٌغ از دیغگاه ىنؼف کٍٍغه پٍر زؽء را ىعؼح کؼد کَ غتارجٍغ از: آگاُی از ةؼٌغ، وـاداری ةَ ةؼٌغ، کیفیث ادراك قغه، جغاغ

گیؼی ارزش ویژه ةؼٌغ  . ىؽیث روش آکؼ، جؼکیب کؼدن دو ةػغ رـحاری و ادراکی در یک قاظل اٌغازه... ٌظیؼ صق اىحیاز، صق اظحؼاع وداراییِا 

ار ةّده و اؿث. زیؼا، ىـحٍغات و قّاُغ زیادی وزّد دارد کَ ٌكان دٍُغه ایً ٌکحَ اؿث کَ ٌگؼش، ةَ جٍِایی قاظل ضػیفی ةؼای رـحار ةاز

کٍٍغه پیف  اـؽایف كغرت ارزیاةی در ایً زىیٍَ ىیكّد. ُؼچٍغ ادراك ىنؼف اؿحفاده از قاظنی ىكحيم ةؼ ُؼ دو ةػغ ادراکی و رـحاری ةاغخ

پؼدازان  ظؼیٌَیازی ةؼای آقکار ؿازی ةػغ رـحاری ارزش ویژه ةؼٌغ ىیتاقغ. از دیگؼ ىؽایای ایً ىغل، راصحی و جػغاد اةػاد کو ایً ىغل اؿث و ٌیؽ ٌ

 (.1995و دیگؼان، اٌغ )وانگؼن زیادی آن را ةَ مّرت جسؼةی ىّرد آزىایف كؼار داده
 

 آگاّی از برًذ -3-1
 کٍٍغگان قٍاظحَ ةؼٌغُا در ىیؽان كغرت و ارزقی کَ در ةازار دارٌغ، ىحفاوت ُـحٍغ. در یک ؿّ ةؼٌـغُایی ُــحٍغ کَ ةؼای ةیكحؼ ىنؼف

 ٌـتث ةاالیی از آٌِا دارٌغ. ةؼٌغُایی وزـّد دارٌـغ کـَ ظؼیغاران آگاُی ةَ قغه ٌیـحٍغ و در ؿّی دیگؼ،
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ی کـاالیی ظـاص اؿـث؛  غٍّان جّاٌایی ظؼیغار ةانلّه ةـؼای جكعیل و یادآوری ایٍکَ یک ةؼٌغ غضّی از یک ظتلَ آگاُی از ةؼٌغ، ةَ 

ی ىكحؼی ایفـا ىـیکٍـغ. ایـً ؿـَ ىؽیث غتارجٍغ از: ىؽیحِای یادگیؼی، گیؼ جػؼیـؿ قـغه اؿث. آگاُی از ةؼٌغ ةا ؿَ ىؽیث، ٌلف ىِيی در جنيیو

ی ةؼٌغ ىتحٍی ةؼ ىكحؼی، ٍُگاىی رخ ىیغُغ کَ ىكحؼی آگاُی و آقٍایی زیادی ٌـتث  ارزش ویژه ىؽیحِای جّزَ و ةؼرؿی و ىؽیحِـای اٌحعـاةی

 (.2003)یؼز،كّی و ىعهّب ةؼٌغ را ةَ یاد آورد ـؼد،  ةَ ُای ىٍضنؼ ُا و جغاغی ةـَ ةؼٌغ داقحَ ةاقغ و ةؼظی از ٌكاٌَ

 

 تذاعی برًذ -4-1
رزش ویژه ةؼٌغ ةَ ىیؽان زیادی از ظؼیق جغاغی ُای ذٍُی کَ ىنؼف کٍٍغگان در ذًُ ظّد از ةؼٌغ ىی ؿازٌغ پكحیتاٌی ىی قّ د. جغاغی ا

ىـحلیو و یا ؽیؼ ىـحلیو در ذًُ ىكحؼی ةا ةؼٌغ ىؼجتط اؿث . ىی دُغ ةَ ُؼ چیؽ ی اظالق ىی قّد کَ ةَ مّرت  قکم  ةؼٌغ کَ ُّیث ةؼٌغ را

 جغاغی ُای ةؼٌغ ىی جّاٌغدر دؿحَ ُای زیؼ زای گیؼد. جغاغی ةؼٌغ ، یک دارایی اؿث کَ ىی جّاٌغ دالیم ىحيایؽی ةؼای ظؼیغ ایساد کٍغ، ةؼ

ةؼظی جغاغی ُا ةا دادن اغحتار و اغحياد ةَ ٌفؾ ةَ یک ةؼٌغ ، اصـاؿات در ىّرد یک ىضنّل جادیؼ ةگػارد و پایَ ُای گـحؼش ةؼٌغ را ایساد کٍغ. 

)آکؼ،  .ةؼ جنيیيات ظؼیغ جادیؼ ىی گػارٌغ، ةؼظی جغاغی ُا اصـاؿات ىذتث را جضؼیک ىی کٍغ و ؿپؾ ایً اصـاؿات را ةَ ةؼٌغ اٌحلال ىی دُغ

1991.) 

 

 ٍفاداري بِ برًذ -5-1

 اٌغ، ٌضّه درك ةِحؼی از راةعَ ةیً ىفاُیو ةؼٌغ و وـاداری ىكحؼی اؿث، ةَ ؿازىاٌِا ةا آن ىّازَی کَ اىؼوزه ىغیؼان یکی از ىِو جؼیً ىـائه

وـاداری ةَ ةؼٌغ ىیحّاٌغ از راه  (2001)ىیحال،ویژه کَ در ادةیات ىغیؼیث ةازاریاةی غّاىم ةـیاری ىعؼح قغه کَ ةؼ وـاداری ىكحؼی ادؼگػار اؿث 

ٌضّی کَ ظؼیغار از ارزقی کَ کـب کؼده اؿث، اصـاس قگفحی کٍغ و آن ارزش را ىاـّق اٌحظارات  ةِغؿث آیغ، ةَغيهکؼد ةاالجؼ از اٌحظار ظؼیغار 

ؿؽایی در ایساد ىٍاـع ةهٍغىغت ةؼای قؼکث ایفا ىیکٍغ، زیؼا ىكحؼیان  وـاداری ةَ ةؼٌغ ٌلف ةَ (1385،ُاوکیٍؽ دل. ةـث)ظّد جكعیل دُغ 

حِای جؼـیػی کيحؼی ٌـتث ةَ دیگؼ ىكحؼیان دارٌغ. آٌِا ةا کيال ىیم صاضؼٌغ ىتهؼ ةیكحؼی را ةؼای کـب ىؽایا و وـادار ةَ ةؼٌغ قؼکث ٌیاز ةَ ـػانی

دؿث آورٌغ، زیؼا ىكحؼیان  کیفیث ةؼٌغ ىّرد غالكَ ظّد ةپؼدازٌغ. از ظؼـی ؿازىاٌِا ىیحّاٌٍغ ؿِو ةیكحؼی از ةازار را ةا کيک وـاداری ةَ ةؼٌغ ةَ

 (2008کٍغ)یّ،جالقِای ةازاریاةی ركتا ایـحادگی ىی  ظّر ىکؼر ةؼٌغ را ظؼیغاری ىیکٍٍغ و در ةؼاةؼ غّاىم ىّكػیحی و وـادار ةَ ؿازىان ةَ

 

  کيفيت ادراک ضذُ -6-1

کیفیث ادراك قغه ةؼٌغ ٌّغی جغاغی ذٍُی ةؼٌغ اؿث کَ ةَ ؿعش ةاالجؼی رؿیغه اؿث و ةَ قؼایط و چگٌّگی دارائی ُای ةؼٌغ ىی پؼدازد. 

در ةیً جيام جغاغی ُای ةؼٌغ ، ـلط کیفیث ادراك قغه اؿث کَ ةَ غٍّان ٌیؼوی ىضؼکَ غيهکؼد ىانی در ٌظؼ گؼـحَ ىی قّد. کیفیث ادراك  زیؼا

قغه اؽهب، اگؼ ٌعّاُیو ةگّییو امهی جؼیً ٌیؼو ، صغاكم یک ٌیؼوی امهی ةؼای ُؼ کـب و کاری اؿث. کیفیث ادراك قغه ةا دیگؼ وزُّی کَ 

 کیفیث ادراك قغه را ةَ ایً مّرت جػؼیؿ ىی ، 1998ةؼٌغ را جكؼیش ىی کٍٍغ ىؼجتط اؿث و آٌِا را ةَ صؼکث در ىی آورد. زایحيال  ٌضّه ادراك

ایً ارزیاةی ُای دروٌی درةاره کیفیث ىضنّل جّؿط ىنؼف کٍٍغه پؾ از جسؼةَ « كضاوت ىنؼف کٍٍغه در ىّرد ةؼجؼی کهی یک ىضنّل» کٍغ: 

 (.1991)آکؼ، ىی قّد ٌَ ةَ وؿیهَ ىغیؼان و ىحعننانکؼدن ةؼٌغ اٌسام 

 

 پيطيٌۀ تجربی پصٍّص -7-1

، وـاداری ةَ ةؼٌغ و کیفیث ادراك قغه در ایً ةعف ةَ آگاُی از ةؼٌغ، جغاغی ةؼٌغ ،جتهیؾات قفاُی، ارزش ویژه ةؼٌغپؾ از جتییً و اُيیث 

 ىؼجتط ةا ىحؾیؼُای ٌاىتؼده پؼداظحَ ىی قّد.ُای داظم و ظارج از کكّر ىؼور زغیغجؼیً ىعانػات و پژوُف

 در ةاٌک ةا اؿحفاده از داده قفاُیکارگیؼی اؿحؼاجژی ةازاریاةی ةَ قٍاؿایی ىكحؼیان ُغف ةؼای  پژوُف( در 1389غهی آةادی و ُيکاران )

 اُی ةِتّد غيهکؼد ةاالجؼی دارد.پؼداظحٍغ و ىغنی ارائَ دادٌغ کَ ٌحایر ٌكان داد کَ از ىغنِای دیگؼ ةازاریاةی ىـحلیو و قف کاوی

( ةا غٍّان جادیؼ جکٍیک ُای ةازاریاةی ىـحلیو قفاُی ةؼ کارایی، ٌحایر ٌكان دادٌغ کَ ةیً جکٍیک ُای 2001) در جضلیق آرٌّنغ وُيکاران

 ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد. ؼوش و اـؽایف ؿؼىایَ گػاری ارجتاطةازاریاةی ىـحلیو قفاُی و ـ

ىیان  یارجتاظ کَ ٌحایر ٌكان داد در ىیان ىنؼف کٍٍغگان قفاُیکاٌّن کٍحؼل و ارجتاط ( ةا غٍّان 1390) و ُيکاران قائيی پژوُفدر 

ضؼیتِای ُيتـحگی پیؼؿـّن ىیان کاٌّن کٍحؼل و ارجتاط . وزّد دارددر ىیـان داٌكـسّیان داٌكـگاه امـفِان  قفاُیکاٌّن کٍحؼل ةا ارجتاط 

، کاٌّن کٍحؼل ةیؼوٌی ةا گؼایف ةَ قاٌؾ راةعَ ىٍفـی و قفاُین کٍحؼل دروٌی راةعَ ىذتـث و ىػٍـاراری ةـا ارجتاط کَ کاٌّ ىیغادٌكان  قفاُی
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ٌغاقحَ اؿث.  قفاُیداقحَ اؿث. اىا کاٌّن کٍحؼل ةیؼوٌی ةا گؼایف ةَ اـؼاد كغرجيٍغ راةعَ ىػٍاداری ةا ارجتاط  قفاُیىػٍـاداری ةـا ارجتـاط 

 .ىكارکث ىیکٍٍغ قفاُیُای ىـحلم ةیاٌگؼآن اؿث کَ زٌان ٌــتث ةـَ ىـؼدان ةیكـحؼ در ارجتاط  ةا ٌيٌَّ t ُيچٍیً ٌحایر آزىّن

ارائَ انگّیی زِث ارزیاةی غّاىم ىّدؼ ةؼ جتهیؾات قفاُی ىذتث در ىغیؼیث ةٍگاه ُای ( ةا غٍّان 1392)ـؼاجی و ُيکاران،در پژوُف 

رضایحيٍغی ىكحؼی ىِيحؼیً غاىم جادیؼ گػار داد ٌحایر صامم از ایً جضلیق ٌكان ىی  (،ةؼوزؼد اكحنادی قِؼی)ىعانػَ ىّردی:ةاٌک اٌنار قِؼ

ىی ةاقغ ، ُيچٍیً ٌلف غّاىم کیفیث راةعَ،اٌحظارات ىكحؼی،جنّیؼ ؿازىان،کیفیث درك قغه،ةازاریاةی راةعَ ىٍغ،ارزش درك قغه،وـاداری در 

 .ایساد جتهیؾات قفاُی ىذتث ادتات گؼدیغه اؿث

ٌگاری یک اٌسيً  انکحؼوٌیکی ةؼ ٌام جساری در ایؼان: قتکَ قفاُیةؼرؿی جأدیؼات ةازاریاةی ( ةا غٍّان 1392) ىاُؼی و ُيکاران پژوُفدر 

کَ ىضّر ىتاصذـات آن ىضنّالت و ٌاىِای جساری نّازم  -ُایی از یک اٌسيً ایؼاٌی ٌگاری ةعف در ایً جضلیق ؿػی قغ جا ةا قتکَ ایٍحؼٌحی

دٍُـغه ایـً ٌـّع ازحيـاع ایٍحؼٌحـی ةیكحؼ قٍاظحَ قّد. پؾ از ازؼای جضلیق و جضهیم ٌحایر، قف غاىـم امـهی در  غّاىم جكکیم -ّدظاٌگی ة

حـایر گفحگُّـای ایـً اٌسيً جػییً قغ و ارجتاظات دو ةَ دوی ایً غّاىم و ٌضّه جأدیؼگـػاری و جأدیؼپـػیؼی آٌِـا ةـؼ یکغیگؼ ٌیؽ ىكعل قغ. ٌ

ُای ىٍفی ةا یکغیگؼ در ىیان گػاقحَ ةّدٌغ. غالوه ةؼ ایً ىٍكـأ اؽهـب ٌگـؼش  داد اغضـا ٌگـؼش ُـای ىذتـث ظـّد را ةیكـحؼ از ٌگؼش ٌكـان

ةّده اؿث. ٌگؼقِای ىٍفی اةؼاز قغه ( و جتهیؾـات قفاُیُای ىذتث، ةیكحؼ، ادراکی ) ةؼگؼـحَ از ارجتاظات  ُـای ىٍفـی، جسؼةَ و ىٍكأ ٌگؼش

 .یً جأییـغ را از ظـؼف دیگـؼ اغضـا دریاــث کـؼده ةّدٌغ کَ ٌكاٌغٍُغه جيایم ةیكحؼ ةَ جلّیث ٌگؼقِای ىٍفـی در زّاىـع ىـی ةاقـغةیكـحؼ

ٌحایر صامم از  مّرت گؼـث. ارزش ویژه ةؼٌغ ظغىات و رـحار ظؼیغ ىكحؼیان( کَ ةا غٍّان 1390) قاه صـیٍی و ُيکاران پژوُفدر 

ا ىغل ارایَ قغه را جاییغ ىی ٌيایٍغ. از ٌحایر ىِو ىی جّان ةَ جادیؼپػیؼی ةؼزـحَ جتهیؾات دُان ةَ دُان از آىیعحَ ةازاریاةی جضلیق رواةط ىعاةق ة

يم و جادیؼ زیاد آن ةؼ ظؼیغ ىكحؼیان اقاره کؼد، در صانی کَ ایً ىحؾیؼ ةا ادراکات دروٌی ُیچ راةعَ ای ٌغارد. ُيچٍیً ٌلف ىحؾیؼ غکؾ انػ

دراکات در وـاداری و ظؼیغ ةهٍغىغت ىنؼف کٍٍغگان ةـیار صائؽ اُيیث اؿث. غکؾ انػيم دروٌی جٍِا از ادراکات دروٌی ىكحؼی ٌاقی دروٌی و ا

 .ىی قّد و ُیچ جادیؼ ىـحلیيی ةؼ روی ارزش ویژه ةؼٌغ ظغىات ٌغارد

جایر جضهیم ىػادالت ؿاظحاری  مّرت گؼـث. ش ویژه ةؼٌغةؼرؿی جادیؼ آىیؽه ةازاریاةی ةؼ روی ارز( کَ ةا غٍّان 1391) ایؼان زاده پژوُفدر 

ةیاٌگؼ جادیؼ غٍامؼ كیيث و ىضنّل ةؼ جياىی اةػاد ارزش ویژه ةؼٌغ اؿث. دو غٍنؼ جّزیع و ـػانیث ُای جؼویسی ٌیؽ از غّاىم ادؼگػار ةؼ 

 .آگاُی/جغاغی ذٍُی از ةؼٌغ ُـحٍغ

آگاُی مّرت گؼـث.ٌحایر ٌكان ىی داد  زش ویژه ةؼٌغ ةؼ پاؿط ُای ىنؼف کٍٍغگانةؼرؿی جادیؼ ار( کَ ةا غٍّان 1393اصيغوٌغ) پژوُفدر 

ای ىنؼف از ةؼٌغ ٌلف ىِيی در ـؼایٍغ ایساد ارزش ویژه ةؼای ةؼٌغ اؿٍّا ایفا ىی کٍغ. ُيچٍیً یاـحَ ُای جضلیق جادیؼ ارزش ویژه ةؼٌغ ةؼ پاؿط ُ

 .کٍٍغگان را جاییغ کؼدٌغ

ٌحایر مّرت گؼـث. ارزیاةی جادیؼ واؿعَ ای جنّیؼ ذٍُی ةؼٌغ روی قکم گیؼی ارزش ویژه ةؼٌغغٍّان  ( کَ ةا1391)پژوُف در جضلیق 

کَ جنّیؼ ذٍُی ةؼٌغ ىِيحؼیً غاىم جادیؼگػار در ایساد ارزش ویژه ةؼٌغ در مٍػث قکالت ىی ةاقغ. غالوه ةؼ  ةّدصامم از جـث ىغل صاکی از آن 

ىغل، در ایً، ةا اؿحٍاد ةَ داده ُای گؼدآوری قغه، جادیؼ واؿعَ ای جنّیؼ ذٍُی ةؼٌغ، در قکم گیؼی ارزش ویژه ةؼٌغ، ىّرد جاییغ اؿث. ىؽیث ایً 

غ ةػٍّان یکی از اةػاد جادیؼگػار روی ارزش ویژه ةؼٌغ اؿث کَ در ىغل ُای ارائَ قغه در کكّرىان کيحؼ ىّرد اؿحفاده ٌظؼ گؼـحً ؿازه قعنیث ةؼٌ

 .كؼار گؼـحَ اؿث

 

 ّاي پصٍّصفرضيِ -8-1
 .اؿث جادیؼگػار ةؼٌغ وـاداری ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ةّدن زٌغه

 .اؿث جادیؼگػار قغه ادراك کیفیث ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ةّدن زٌغه

 .اؿث جادیؼگػار ةؼٌغ آگاُی ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ةّدن زٌغه

 .اؿث جادیؼگػار ةؼٌغ جغاغی ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ةّدن زٌغه

 اؿث. جادیؼگػار ةؼٌغ وـاداری ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ؿّدىٍغی

 .اؿث جادیؼگػار قغه ادراك کیفیث ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ؿّدىٍغی

 .اؿث جادیؼگػار ةؼٌغ آگاُی ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ؿّدىٍغی

 اؿث. جادیؼگػار ةؼٌغ جغاغی ةؼ قفاُی جتهیؾات پیام ؿّدىٍغی
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 هذل پيطٌْادي -9-1
 .قّدىی پیكٍِاد زیؼ ىفِّىی ىغل آٌِا در رـحَ ةکار ىحؾیؼُای و پیكیً ُایپژوُف ىعانػَ و ةؼرؿی از پؾ صاضؼ، پژوُف در

 

 
 (2115ّوکاراى، ٍ ٍیرٍیالیت )رجيٌا هذل هفَْهی پصٍّص .1 ضکل

 

 رٍش ضٌاسی پصٍّص -2
ُيتـحگی اؿث. در ایً جضلیق ةَ _ٍغی ةؼ ىتٍای ُغف، از ٌّع جّمیفیة از ىٍظؼ ٌّع اؿحفاده، از ٌّع کارةؼدی و ةَ نضاظ جلـیو پژوُف ایً

 پؼداظحَ قغه اؿث.  (ویژه ةؼٌغ )ىّرد ىعانػَ: کارةؼان ىّةایم اپم و ؿاىـٌّگ در جِؼانةؼرؿی جادیؼ جتهیؾات قفاُی ةؼ ارزش 

کَ زاىػَ ای ؽیؼ كاةم دؿحؼس و ؽیؼ كاةم  زاىػَ آىاری جضلیق صاضؼ، قاىم کهیَ ىكحؼیان ىضنّالت ىّةایم ؿاىـٌّگ و اپم ىی ةاقٍغ.

ُا ةؼای  . ـؼىّل کّکؼان یکی از پؼکارةؼدجؼیً روشتاقغیى در دؿحؼس یؼیٌَّ گ، ٌي ی در ایً جضلیقؼیروش ٌيٌَّ گقيارش را ایساد ىی کٍٍغ. 

 .ىضاؿتَ صسو ٌيٌَّ آىاری اؿث

 :اؿث زیؼ مّرت ةَ ٌیؽ کّکؼان ٌيٌَّ صسو ىضاؿتَ امهی ـؼىّل

(1    )                                                                             

ؿث ىی ٌفؼ ةَ د 384درمغ صسو ٌيٌَّ آىاری جضلیق  95ـؼىّل کّکؼان زىاٌی کَ صسو زاىػَ آىاری ٌاىضغود ةاقغ و ـامهَ اظيیٍان  ةٍاةؼ

 آیغ.

    :گؼدآوری اظالغات اؿحفاده قغ از ؿَ روش ذیم ةؼای پژوُفدر ایً 

 اي:  هطالعِ اسٌادي ٍ کتابخاًِ -1

ُا و ىسالت غهيی  ُا، ژورٌال ُا و پؼوژه ُا، گؽارش ظؼح ٌاىَ ُا، پایان ای ٌظیؼ کحاب در ایً راؿحا، اةحغا ةؼرؿی زاىػی در اؿٍاد و ىٍاةع کحاةعاٌَ

 و پژوُكی مّرت ظّاُغ گؼـث. 

 :َ از طریق هٌابع الکترًٍيکیجستج -2

ُای پژوُكی، ىلاالت غهيی در ایً زىیٍَ و ُيچٍیً ارجتاظات ةا ىضلیلً ىؼةّظَ در ؿایؼ  ةؼای کـب اظالغات زغیغ و گـحؼده، یاـحَ

 گؼدد.  کكّرُا از ىٍاةع انکحؼوٌیکی )ایٍحؼٌث( اؿحفاده ىی

 هطالعِ هيذاًی: -3

رود. در ایً جضلیق از  قيار ىی ُای جضلیق ةَ آوری داده ةاقغ و روقی ىـحلیو ةؼای زيع ىیپؼؿكٍاىَ یکی از اةؽارُای رایر جضلیق 

اةحغا ةا زيع  ،پژوُفروایی پؼؿكٍاىَ ایً اؿحفاده قغه اؿث.  ظیهی کو( -1ظیهی زیاد انی  -5ىؼجتَ ای نیکؼت ) 5ظیؿ  ىضلق ؿاظحَ پؼؿكٍاىَ
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و  ىّرد ةازٌگؼی كؼار گؼـحَ و ةا صػف ةؼظی از ؿّاالت و جؾییؼظتؼگان در ایً اىؼ ىكاور و  آوری ٌظؼیات کارقٍاؿان و اؿحادان ىضحؼم راٍُيا و

ضؼیب كاةهیث اغحياد )ضؼیب پایایی(ٌكاٌگؼ آن اؿث کَ جا چَ اٌغازه اةؽار دؿث پیغا کؼدیو. امالصات اٌسام قغه در ٌِایث ةَ پؼؿكٍاىَ ٌِایی 

ةؼای ىضاؿتَ كاةهیث اغحياد اةؽار اٌغازه گیؼی قیّه ُای  ویژگی ُای ىحؾیؼ و ىّكحی آن را ىی ؿٍسغ. اٌغازه گیؼی ویژگی ُای ةا دتات آزىّدٌی و یا

 از ان زيهَ ىی جّان ةَ روقِای زیؼ اقاره کؼد: ىعحهفی ةکار ةؼده ىی قّد.

 ریچاردؿّن(، ه( آنفای کؼوٌتاخ )کّدر روش(، د(کؼدن دوٌیيَ) جٍنیؿ روش(، ج(ُيحا) ىّازی روش(، بازؼای دوةاره )روش ةازآزىایی( انؿ(

ىضاؿتَ  ٌتاخپایایی اةؽار اٌغازه گیؼی ةاروش آنفای کؼو قغه اؿث، اؿحفاده  spssٌؼم اـؽار  ایً پژوُف ازةؼای جضهیم داده ُای  از آٌسا کَ

 قغه اؿث. 

جّمیفی ةؼای ٌيایف اظالغات زيػیث  در ایً جضلیق از آىار (آىار جّمیفی :1 روقِای آىاری ىّرد اؿحفاده در ایً جضلیق غتارجٍغ از :

ایؼه ای قٍاظحی اؿحفاده قغه اؿث ةؼای ایً ىٍظّر اظالغات زيػیث قٍاظحی ىػيّال ةا اؿحفاده از زغاول ـؼاواٌی و ٌيّدارُا ىیهَ ای ،ٌيّدارُای د

 از جّمیفی ؿعش در پژوُف ایً ُای داده مجضهی و جسؽیَ ةؼای(آىار اؿحٍتاظی : 2 ،ٌيّدارُای ُیـحّگؼام و زغاول جّاـلی ٌكان داده ىی قٌّغ.

 اٌضؼاف ىیاٌگیً، درمغ، ـؼاواٌی، قاىم  آىاری ُای قاظل جّمیفی آىار ةعف در کَ ایً جّضیش. اؿث قغه اؿحفاده SPSS آىاری اـؽار ٌؼم

ةِؼه smart pls ةاقغ. ُيچٍیً ةؼای اٌسام ىػادالت ؿاظحاری از ٌؼم اـؽار  ىی اؿحٍتاظی، آىار ةعف در ُيتـحگی -رگؼؿیّن و کؼوٌتاخ ىػیار،

 کَ ُائی جضهیم و جضلیق ُغف ةَ جّزَ ةا. اؿث ُيتـحگی ىاجؼیؾ یا کّواریاٌؾ ىاجؼیؾ جضهیم ُيتـحگی، ُای جضهیم زيهَ ظّاُیو گؼـث. از

 اـؽار ٌؼم ظؼیق از ُا جضهیم ایً دو ةؼازش ىغل جضلیق کَ ُؼ و غاىهی جضهیم: قّد ىی جلـیو امهی دؿحَ دو ةَ گیؼد ىی مّرت ىاجؼیؾ ایً روی

smart pls اؿث اٌسام كاةم. 

 

 یافتِ ّاي پصٍّص -3

 آهار تَصيفی -1-3
 دٌّذگاى پاسد بِ هربَط تَصيفی آهار -1 جذٍل

 درمغ ـؼاواٌی جسيػی ـؼاوان جسيػی درمغ ـؼاواٌی ٌـتی ـؼاواٌی ٌـتی ىكعنَ قاظل

 زٍـیث
 44 166 زن

384 100 
 56 218 ىؼد

 ؿً پاؿعگّیان

 32 118 ؿال 20-30

384 100 
 37 145 ؿال 30-39

 20 78 ؿال 40-49

 11 43 و ةاالجؼ 50

 جضنیالت

 20 78 دیپهو

384 100 
 14 53 کارداٌی

 48 184 نیـاٌؾ

 18 69 ـّق نیـاٌؾ

 درآىغ

 32 123 ىیهیّن 1زیؼ 

384 100 
 41 158 ىیهیّن 2زیؼ 

 19 76 ىیهیّن 3زیؼ 

 ىیهیّن 4زیؼ 
 

27 8 
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 آهار استٌباطی -2-3
 پایایی پرسطٌاهِ پصٍّص -2 جذٍل

 پایایی ترکيبی باخآلفاي کرًٍ هتغير تحقيق
هياًگيي ٍاریاًس استخراج 

 ((AVEضذُ

 0.63 0.86 0.88 زٌغه ةّدن پیام

 0.61 0.84 0.86 وـاداری ةؼٌغ

 0.578 0.81 0.85 ادراك قغهکیفیث 

 0.512 0.80 0.83 آگاُی ةؼٌغ

 0.67 0.76 0.79 جغاغی ةؼٌغ

 0.583 0.72 0.77 ؿّدىٍغی جتهیؾات قفاُی

 

 پؼؿكٍاىَ ظّب پایایی دٍُغه ٌكان کَ آىغ دؿث ةَ 0.7 ةاالی پایایی ضؼیب و کؼوٌتاخ انفای ضؼیب ىلادیؼ جياىی 4-4 زغول ةَ جّزَ ةا

 .ةّدٌغ 0.5 ةاالی ُيگی ٌیؽ ؿّاالت قغه اؿحعؼاج واریاٌؾ ىیاٌگیً چٍیً ُو .ةّد جضلیق

ةَ ىٍظّرؿٍسف روایی واگؼا از روایی جكعینی  اؿحفاده ىی قّد. ىٍعق اٌسام ایٍکار ةؼ ایً امم اؿحّار اؿث کَ یک ىحؾیؼ ىکٍّن یا ؿازه 

ىحؾیؼُای ىكاُغه گؼ ظّد در ىلایـَ ةا ؿایؼ ؿازه ُا در ىغل ةاقغ. ةؼای ةایغ دارای واریاٌؾ جتییً کٍٍغه ةیكحؼ ةا ؿٍسَ ُا، یا قاظل ُا و 

ىیاٌگیً واریاٌؾ اؿحعؼاج قغه ةایغ از  ىیاٌگیً واریاٌؾ اؿحعؼاج قغه اؿحفاده ىی قّد. ةؼ ایً اؿاس قاظل ؿٍسف روایی واگؼا از قاظل

ن ةؽرگحؼ ةاقغ ةؼای ىضاؿتَ و ةؼرؿی روایی واگؼا در ایً جضلیق از روش واریاٌؾ ةیً آن ؿازه یا ىحؾیؼ ىکٍّن ةاؿایؼ ؿازه ُا یا ىحؾیؼ ُای ىکٍّ

( اؿحفاده قغه 1981ىلایـَ ىیؽان ُيتـحگی یک ؿازه ةا قاظل ُایف در ىلاةم ُيتـحگی آن ؿازه ةا ؿایؼ ؿازه ُا ةَ روش ـّرٌم و الرکؼ)

 اؿث.

 

 گرا درٍى رٍایی ًتایج -3جذٍل 

 هتغيرّا
زًذُ بَدى 

 پيام

ٍفاداري 

 برًذ

کيفيت 

 ادراک ضذُ

آگاّی 

 برًذ

تذاعی 

 برًذ

سَدهٌذي تبليغات 

 ضفاّی

      0.76 زٌغه ةّدن پیام

     0.78 0.112 وـاداری ةؼٌغ

    0.83 0.417 0.236 کیفیث ادراك قغه

   0.82 0.178 0.338 0.638 آگاُی ةؼٌغ

  0.81 0.556 0.337 0.657 0.421 جغاغی ةؼٌغ

 0.78 0.369 0.144 0.385 0.417 0.628 قفاُی ؿّدىٍغی جتهیؾات
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 ّاي پصٍّصفرضيِ (t-value) بار عاهلی -2ضکل 

 

 
 پصٍّص ّايِضریب هسير فرضي -3ضکل 

 

 ّافرضيِ آزهَى ًتایج - 4 جذٍل

رد یا عذم رد 

 فرضيِ

 (t-valueبار عاهلی )

 (1.96)بسرگتر از 
(1.3ضریب هسير )بسرگتر از   فرضيِ ّا 

 H1 0.914 13.845 غغم رد

 H2 0.492 5.586 غغم رد

 H3 0.532 3.208 غغم رد

 H4 0.53 5.944 غغم رد

 H5 0.47 5.383 غغم رد

 H6 -0.50 3.206 غغم رد



 6 -65، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 H7 0.34 0.178 رد

 H8 0.248 2.675 غغم رد

 

 ًتایج آزهَى ّاي برازضی -5 جذٍل

 ٍضعيت برازش هقذار آزهَى ًَع آزهَى

Rضؼیب جػییً یا 
 ىحّؿط 0.537-0.501-0.74-0.306 2

fىػیار اٌغازه جادیؼ یا 
 كّی 0.487-0.511-0.711-0.288 2

Qىػیار 
 كّی 0.29-0.72-0.499-0.507 گیؽر -یا اؿحّن 2

 كّی GOF 0.525ةؼازش ىغل کهی ةا ىػیار 
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 پيطٌْادات ٍ گيري ًتيجِ -4
 بحث ٍ ًتيجِ گيري -1-4

ةؼ اگاُی از ةؼٌغ جادیؼ ىذتث دارد.وضّح پیام ُای  جّان ٌحیسَ گؼـث کَ زٌغه ةّدن پیام جتهیؾات قفاُیةا جّزَ ةَ یاـحَ ُای جضلیق، ىی 

ةاالیی  ارؿانی اگاُی ةَ ةؼٌغ را در ٌؽد ىكحؼیان اـؽایف داده و ؽٍی ؿازی و زاىع ةّدن پیام ُای ارؿانی ىی جّاٌغ ةاغخ گؼدد کَ ىكحؼیان کیفیث

کؼده و جنّیؼ دٍُی ىذتحی از آن در ظّد ایساد کٍٍغ و ُو چٍیً ٌیث ایً پیام ُای جتهیؾاجی ٌیؽ در وـاداری و را از ةؼٌغ و ىضنّالت آن درك 

ةاغخ اگاُی از ةؼٌغ ٌیؽ جادیؼ گػار اؿث و اگؼ ایً پیاىِا ةؼای کيک ةَ ظؼیغ ةِحؼ و اـؽایف اگاُی ىؼدم در ىّرد ىضنّالت ةؼٌغ و ركتا ةاقغ 

ةؼٌغ ظّاُغ قغ.ةٍاةؼ ایً ةایغ از جعؼیب ةؼٌغُای دیگؼ و ىضنّالجكان دؿث کكیغه و پیام ُایی ةا جيؼکؽ ةؼ اـؽایف وـاداری ةیكحؼ ىكحؼیان ةَ 

 اگاُی اـؼاد در جتهیؾات قفاُی ىغ ٌظؼ كؼار گیؼد.

ؼٌغ جادیؼ گػار اؿث. ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ دؿث آىغه ىی جّان گفث کَ ؿّدىٍغی پیام جتهیؾات قفاُی ةؼ کیفیث ادراك قغه ةؼٌغ و جغاغی ة

 ،غات و داٌف پعف کٍٍغه پیام رؿانجػغاد دـػات جکؼار پیام ُای قفاُی در ىیان ىؼدم و ىكحؼیان،جػغاد اـؼاد اٌحلال دٍُغه و رُتؼان ـکؼی،اظال

یً پیام ُا ىی جّاٌغ ارزش ٌضّه ارجتاط ةؼكؼار کؼدن پعف کٍٍغه ةا ىكحؼیان و اظالغات غيّىی و جعننی آن و جػغاد اـؼاد پعف کٍٍغه اظالغات ا

 ویژه ةؼٌغ را جا صغ ةـیار زیادی اـؽایف ىی دُغ.

اىا ةؼ ظالف اٌحظارات، ؿّدىٍغی پیام جتهیؾات قفاُی جادیؼی ةؼ وـاداری ىكحؼی ٌعّاُغ داقث و ىی جّان دنیم ایً را غغم اغحياد ةَ پعف 

 جػغاد اـؼاد اٌحلال دٍُغه جادیؼی ةؼ ارزش ویژه ةؼٌغ ٌغارد. کٍٍغه پیام و جتهیؾات ىی جّان داٌـث و نػا جػغاد دـػات جکؼار و
 

 پيطٌْادات -2-4
ةَ ةا جّزَ ةَ جاییغ ـؼضیات اول جا چِارم جضلیق ىتٍی ةؼ جادیؼ زٌغه ةّدن پیام جتهیؾات قفاُی ةؼ ارزش ویژه ةؼٌغ پیكٍِادات زغاگاٌَ ای 

 ةؼٌغُای ؿاىـٌّگ و اپم ةَ قؼح زیؼ ارائَ ىیگؼدد :

  ةَ ةؼٌغ ؿاىـٌّگ پیكٍِاد ىیكّد ةا کاُف پیچیغگی پیام ُای ارؿانی ىیان ارؿال کٍٍغه پیاىِا و دریاـث کٍٍغگان ٌِایی ةاغخ ؿِّنث

 اٌحعاب در ىكحؼیان گؼدد. 

  صػف ٌيایغرا ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد ةا اـؽایف وضّح پیاىِا و ُيچٍیً ىّاردی کَ ةاغخ کاُف جيؼکؽ ىكحؼیان ةَ پیام ظّاُغ قغ. 

  ةَ ةؼٌغ ؿاىـٌّگ پیكٍِاد ىیكّد کَ ةا اـؽایف اظالغات ىّرد ٌیاز ىكحؼیان در پیام ُا ةَ ظّری کَ قاظل ُای ىّرد جّزَ ىكحؼیان

 ُغف كؼار داده قّد ارائَ دُغ .

 ُغ کَ ایً اىؼ در ىضنّالت ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد اقاره ةَ ویژگی ُای کهیغی ىضنّالت اپم را در پیام ُایی ةَ ىكحؼیان ظّد ةغ

 ركتا دیغه ٌيی قّد.

 ّاٌغ ةؼ وـاداری ىكحؼیان ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد پکیر کؼدن پیام ُا ةَ مّرجی کَ جياىی ٌیازُای ىكحؼیان در آن نضاظ گؼدد ىیح

 .ةیفؽایغ

 فی ةِحؼ ىضنّالت ظّد رضایحيٍغی ةَ ةؼٌغ ؿاىـٌّگ پیكٍِاد ىیكّد پعف پیام ُا ةا ٌیث اـؽایف آگاُی ىؼدم و ظهق ارزقِای کی

 ىكحؼیان را اـؽایف دُغ.

ةا جّزَ ةَ جاییغ ـؼضیات پٍسو و قكو و ُكحو جضلیق ىتٍی ةؼ داقحً جادیؼ ؿّدىٍغی پیام جتهیؾات قفاُی ةؼ آگاُی ةؼٌغ و کیفیث ادراك 

 َ ىیگؼدد:قغه وـاداری ةؼٌغ ، پیكٍِادات زغاگاٌَ ای ةَ ةؼٌغُای ؿاىـٌّگ و اپم ةَ قؼح زیؼ ارائ

 غ.ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد جا ةا اـؽایف جکؼار پیام ُا و دٌتانَ دار کؼدن آٌِا در قتکَ ُای ازحياغی ةؼ وـاداری ىكحؼیان ظّد ةیفؽای 

 کٍٍغه پیام ٍُؼىٍغان....( ةؼای جتغیم آٌِا ةَ پعف یاىِا ةؼ رُتؼان ـکؼی )ورزقکاران، ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد ةا اـؽایف جادیؼگػاری پ

 ُا کَ ةحّاٌٍغ اظالغات جعننی و غيّىی ىضنّالت اپم را راصث ةَ اـؼاد ىٍحلم کٍٍغ.

  ةَ ةؼٌغ اپم پیكٍِاد ىیكّد ةا اـؽایف ىٍحلم کٍٍغگان پیام ةا ورود ةَ قتکَ ُای ىسازی و ؿایث ُای پؼ ظؼـغار و اٌحلال پیام ُای قؼکث

 در ایً ـضای ىسازی را ایساد ٌيایغ. 

  ؿاىـٌّگ پیكٍِاد ىیكّد ةا اؿحفاده از ـؼوقٍغگان و ةازاریاةان صؼـَ ای ةؼای جتهیؾات قفاُی صؼـَ ای و ایساد ارجتاط ىٍاؿب ةا ةَ ةؼٌغ

 ىكحؼیان در راؿحای کیفیث ادراك قغه جػاىم ةیكحؼی ایساد ٌيایٍغ.
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