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ظبس 
ػلیحعييزادُ** 1

غالهحعييخَرؼيدي*،

چکيدُ 
ٞسف اظ ايٗ ٔمبِ ،ٝثطضسي ضفشبض ٔػطف وٙٙسٌبٖ ايطا٘ي زض ثطذٛضز ثب وبالٞبي سجع اسزِ .صا
ثباسشفبز ٜاظ يه دطسطٙبٔ ،ٝضبُٔ  34سؤاَ٘ ،سجز ث ٝخٕغآٚضي زازٜٞب الساْ ضس ٜاسز.
دبسدزٙٞسٌبٖ 272 ،ضٟط٘ٚس ضبغُ سٟطا٘ي ثب حسالُ سحػيالر زيذّٓ ثٛز٘س .ثطاي ثطضسي زازٜٞب اظ
سحّيُ ٕٞجسشٍي  ٚزض ثرص ثطضسي سىٕيّي اظ سحّيُ  ANOVA ٚ t-studentيهقطف ٝاسشفبزٜ
ضس٘ .شبيح ٘طبٖ ٔيزٙٞس و ٝثيٗ ػمبيس ظيسزٔحيكي ثب ضفشبض ذطيس سجع  ٚضفشبض ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكي ،ثيٗ سدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثب ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجعٕٞ ٚ ،چٙيٗ ثيٗ
ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚضفشبض ذطيس سجع ٕٞجسشٍي ٔثجز ٚخٛز زاضز أب سجّيغبر ضفبٞي ثب
ويفيز زضنضسٕٞ ٜجسشٍي ٔؼٙبزاض ٘ساضز .زض ٟ٘بيز٘ ،شيدٌٝيطي ضس ٜاسز و ٝثب سٛخ ٝثٚ ٝخٛز ػمبيس
ٔثجز ثٔ ٝحيكعيسز زض ثيٗ ٔػطف وٙٙسٌبٖ ايطا٘ي ٕٞ ٚجسشٍي ٔثجز آٖ ثب ضفشبض ذطيس سجع ،اٌط
آٖٞب اظ ويفيز وبالٞبي سجع اقٕيٙبٖ ديسا وٙٙس٘ ،سجز ث ٝذطيس ايٗ وبالٞب الساْ ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.

کليدٍاشُّا :رفتار هصرفکٌٌدُ؛ تبليغات ؼفاّی ()WOM؛ کيفيت درکؼدُ،

رفتارخريدظبس؛کاالّايظبس .




سبضيد زضيبفز ٔمبِ ، 90/05/03 :ٝسبضيد دصيطش ٔمبِ.91/06/08 :ٝ
* زا٘طيبض ،زا٘طٍب ٜضٟيس ثٟطشي.
** وبضضٙبس اضضس ،زا٘طٍب ٜضٟيس ثٟطشي (٘ٛيسٙسٔ ٜسئ.)َٛ
E-mail: ali.hosseinzadeh@gmail.com
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.1هقدهِ 

ا٘سبٖٞب اظ زيطثبظ زضيبفشٝا٘س و ٝثمبي آٖٞب زض ٌطٕٞ ٚبٍٙٞي ثب قجيؼز اسز  ٚظٚاَ
قجيؼز ،ظٚاَ آٖٞبسز .أب ثب ضضس سٛا٘بييٞبي ثطط زض لط ٖٚاذيط ،سؼـبزَ ظيسزٔحيكي ثٝ
ظيبٖ قجيؼز ثط  ٓٞذٛضزِ .كٕبر ٚاضز ٜثط قجيؼز زض قي ايٗ سبَٞب اثؼبز ٌسشطز ٚ ٜغيطلبثُ
خجطا٘ي يبفزٌ .طْ ضسٖ ظٔيٗ ،سٛضاخ ضسٖ الي ٝاٚظٔ ،ٖٚطىالر ظيسزٔحيكي ٚ
سرٙطا٘يٞبيي زض زفبع اظ ظ٘سٌي سجع  ٚحفبظز اظ ٔحيفظيسز ،سٛخٟبر ضا ثٝسٕز ٔٛؾٛػبسي
ٔثُ حفظ ٔحيفظيسز خّت وطزٜا٘س .آِٛزٌي ٔحيفظيسز ثبػث ضس ٜاسز و ٝفطبضٞبي
اخشٕبػي اظ خب٘ت ٔػطفوٙٙسٌبٖ  ٚذفٔطيٞبي زِٚزٞب ،ضطوزٞب ضا ث ٝسٛي سجع ضسٖ
سغييط خٟز زٞس سب زض ضاسشبي ٟ٘ؿز ٔحيف ظيسزٌطايي  ٚثبظاضيبثي سجع ٌبْ ثطزاض٘س.
ضطوزٞب زيٍط ث ٝايٗ ٔٛؾٛع ث ٝزيس ٜسٟسيس ٍ٘بٕ٘ ٜيوٙٙس ثّى ٝثسيبضي اظ آٖٞب
ٔحيفظيسز  ٚوبالٞبي سجع ضا ث ٝػٛٙاٖ فطغشي ثطاي ذٛز ضٙبسبيي وطز ٚ ٜاظ آٖ ثطاي ذٛز
ٔعيز ضلبثشي ايدبز وطزٜا٘س؛ ثٝقٛضيى ٝغٙؼز وبالٞبي سجع ،ثط قجك سرٕيٙي زض سبَ ،2006
غٙؼشي ٔ 200يّيبضز زالضي ثٛز ٜاسز (زاّ٘ٛح ٕٞ ٚىبضاٖ.)2000 ،
حبَ و ٝزض ايطاٖ ثبظاض ثطاي وبالٞبي زٚسشساض ٔحيفظيسز زضحبَ ضضس اسز  ٚزِٚز
زضحبَ فطبض آٚضزٖ ثط ضطوزٞب ٔ ٚػطفوٙٙسٌ بٖ ثطاي سِٛيس ٔ ٚػطف ايٗ وبالٞبسز ،سٛخٝ
ث ٝػبُٔٞبيي و ٝفطايٙس ا٘شربة ٔطشطي ضا سحزسأثيط لطاض ٔيزٙٞس ٛ٘ ٚع ٚاوٙص
ٔػطف وٙٙسٌبٖ زض لجبَ ايٗ وبالٞب ثسيبض حبئع إٞيز اسز .

.2هباًیًظريٍپيؽيٌِپصٍّػ 

 ثبظاضيبثي سٙشي ثب سأويس ثيص اظ حس ثط ٔطشطيبٖ  ٚسٛز سبظٔبٖ ثبػث ٘بزيسٌ ٜطفشٗٔحيفظيسز  ٚضفب ٜخبٔؼ ٝضس ٜاسز .ايٗ ٔسأِ ٝثبػث دسيساض ضسٖ ٔف ْٟٛثبظاضيبثي اخشٕبػي ٚ
سذس ثبظاضيبثي سجع ٌطزيس.
 ثبظاضيبثي سجع ث ٝسٛسؼ ٚ ٝثٟجٛز ليٕزٌصاضي ،سطفيغ  ٚسٛظيغ ٔحػٛالسي اقالق ٔيضٛز وٝثٔ ٝحيف آسيت ٕ٘يضسب٘ٙس (ٚظيفٝزٚسز  ٚاسساِّٟي.)2011 ،
 وبالٞبي سجعٔ ،حػٛالسي ٞسشٙس و ٝثٌٝ٘ٛٝاي قطاحي ضسٜا٘س سب سأثيطار ظيسزٔحيكيآٖٞب زض ٍٙٞبْ ٔػطف  ٚدس اظ آٖ حسالُ ثبضس .
 ضفشبض زٚسشساض (ٛٞازاض) ٔحيفظيسز ،ضفشبضي اضازي اسز ثطاي حسالُ وطزٖ اثطار ٔٙفيفؼبِيزٞبي ا٘سب٘ي ثط قجيؼز (وِٕٛبس  ٚاٌيٕٗ.)2002 ،
دژٞٚطي زض سبَ  1992ثط ضٚي ٔػطفوٙٙسٌبٖ آٔطيىبيي ٘طبٖ زاز و ٝاوثط آ٘بٖ زض ٔٛضز
ٔحيفظيسز ٍ٘طا٘يٞبيي زاض٘س أب ٕٞبٖ سحميك ٘طبٖ زاز وٚ ٝلشي دبي ػُٕ ديص ٔيآيس،

بررسي رفتار مصرفكننده در رابطه با تصميم خريد ...

39

سٕبيّي ث ٝذطيس  ٚيب دطزاذز د َٛثيطشط زض اظاي وبالٞبي زٚسشساض ٔحيكعيسز ٘ساض٘س (ٌٛدشب ٚ
اٌٚسٖ .)2009 ،ايٗ ٔسأِٝاي اسز و ٝاظ آٖ ثٝػٛٙاٖ ضىبف ػميس ٚ ٜػُٕ زض ظٔئ ٝٙػطف
وبالٞبي سجع يبز ٔيضٛز .زض ٌ ،2002عاضضي اظ سٛي ٔؤسس Roper ASW ٝزض آٔطيىب
ٔٙشطط ضس ٘ ٚطبٖ زاز وٍ٘ ٝطا٘يٞبي ٔػطفوٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز ٔحيفظيسز وبٞص يبفش ٝاسز
أب زض وٕبَ سؼدتٔ ،ػطفوٙٙسٌبٖ آٔطيىبيي ٔبيُ ث ٝذطيس وبالٞبي سجع  ٚدطزاذز ٔجّغ
ثيطشط ثطاي ايٌٗ ٝ٘ٛوبالٞب ٞسشٙس .ايٗ ٘شبيح ٔشفبٚر ٌ ٚبٔ ٜشٙبلؽٚ ،ؾؼيز چبِصآٔيع ٚ
٘بضٙبذشٝاي ضا زض ثطاثط ضطوزٞبي سِٛيسوٙٙس ٜايٗ ٌ ٝ٘ٛوبالٞب لطاض زاز ٜاسز.
ٔكبِؼبر ثط ضٚي ٔػطف وبالٞبي سجع زض سبيط وطٛضٞب ٘طبٖ زازٜا٘س و ٝويفيز زضنضسٜ
ايٗ وبالٞب يه ٔب٘غ لبثُسٛخ ٝزض ا٘شربة آٖٞبسز .ثطاي ٔثبَ ،اٚسٕٗ (٘ )1998طبٖ زاز وٝ
 41زضغس اظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ،وبالٞبي سجع ضا ثٝزِيُ ويفيز زضنضس ٜدبييٗسط ذطيساضي
ٕ٘يوٙٙس.
ثٙبثطايٗ ،ايٗ ٔمبِ ٝزض دي آٖ اسز و ٝآيب زض ايطاٖ ٘يعٔ ،ب٘ٙس سبيط وطٛضٞب ،ثيٗ ػمبيس
ٔػطفوٙٙس٘ ٜسجز ثٔ ٝحيفظيسز  ٚضفشبض ػٕٔٛي  ٚضفشبض ذطيس سجع آٖٞب ضىبف ٚخٛز زاضز،
ايٙى ٝچ ٝچيعي ثط ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع سأثيطٌصاض اسز ٚ ،آيب ويفيز زضنضس ٜثب
ضفشبض ذطيس سجع ضاثك ٝزاضز يب ذيط.
پيؽيٌِ پصٍّػّاي داخلی ٍ خارجی .اِفز ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1390ثٝضٙبسبيي ٔمشؿيبر
(ٔحطنٞبٛٔ ،ا٘غ ،السأبر ٘ ٚشبيح) الظْ ثطاي زسشيبثي ثٔ ٝسيطيز ظ٘ديط ٠سأٔيٗ سجع زض
غٙؼز ذٛزضٚسبظي ايطاٖ دطزاذشٝا٘س .آٖٞب السأبر الظْ ثطاي زسشيبثي ثٔ ٝسيطيز ظ٘ديط٠
سأٔيٗ سجع ضا اسشرطاج ٕ٘ٛز٘س  ٚايٗ السأبر ضا ثطاي ٟ٘بيي ضسٖ ،اظ قطيك دطسطٙبٔ ،ٝثٝ
٘ظطسٙدي ذجطٌبٖ ٌصاضشٙس  ٚزض ٟ٘بيز اِٛٚيزثٙسي وطز٘س .ثب سٛخ ٝث٘ ٝشبيح دژٞٚص ،الساْ
اخطايي "قطاحي ثطاي ٔحيفظيسز"ٕٞ" ،ىبضيٞبي ظيسزٔحيكي ثب شي٘فؼبٖ" ٔ" ٚسيطيز
ؾبيؼبر" ،ثٝسطسيت ،اِٛٚيز ا َٚسب س ْٛضا وست ٕ٘ٛز٘س  .
فطاٞب٘يفطز ( )1388ؾٕٗ اضبض ٜث ٝايٙىٔ ٝػطفٌطايي ،يىي اظ ػبُٔٞبي ٔ ٟٓسرطيت
ٔحيفظيسز اسز  ٚدبيساضي سٛسؼ ٝضا زض وطٛضٞبي سٛسؼٝيبفشٔ ٝرشُ ٔيسبظز ،ثٝز٘جبَ اثجبر
ايٗ فطؾي ٝثٛز ٜاسز و ٝزيٗ اسالْ ثب خٟز زازٖ ث ٝاٍِٛي ٔػطفي ٔسّٕب٘بٖ  ٚسططيغ
ٔمطضاسي زض ايٗ خٟز ،ظٔئ ٝٙػطف ثٟي ٝٙضا زض ثيٗ ٔسّٕب٘بٖ دسيس آٚضز ٜاسز و ٝاظ آثبض
ٔثجز آٖ ،حفظ ٔٙبثغ ظيسزٔحيكي اسز  ٚثط ايٗ اػشمبز اسز و ٝذساثبٚضي ،ضفشبضٞبي
ٔػطفي ا٘سبٖ ضا زض خبيٍب ٜذّيف ٚ ٝأب٘شساضي ثٌٝ٘ٛٝاي خٟز ٔيزٞس و ٝزض وٙبض سحمك ضفبٜ
ذٛز ،آسيجي ث ٝحمٛق زيٍطاٖ ٔ ٚحيفظيسز ٚاضز ٘سبظز.
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ٚظيفٝزٚسز  ٚاسساِّٟي ( )2011سالش وطزٜا٘س ضاثكٔ ٝسئِٛيز سبظٔب٘ي  ٚثبظاضيبثي سجع
ضا سططيح ٕ٘بيٙس  ٚسذس سؼي ٕ٘ٛزٜا٘س ؤ ٝف ْٟٛثبظاضيبثي سجع ضا زض يىي اظ غٙبيغ ايطاٖ
ديبزٜسبظي وٙٙس.
ذٛضضيسي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1386سالش وطز٘س و ٝػٛأُ ٔؤثط ثط سٕبيُ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثٝ
ذطيس ٔحػٛالر ظيسزٔحيكي ضا ضٙبسبييوٙٙس سب اظ آٖ قطيك ثشٛاٖ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ضا ثٝ
ذطيس آٖٞب سطغيت وطز .زض ايٗ دژٞٚص ،يه ضاثك ٝسّسّٔٝطاسجي اظ اضظشٞب ثٍ٘ ٝطشٞبي
ذبظ ٘سجز ث ٝيه ٔحػ ٚ َٛاظ ٍ٘طشٞب ث ٝسٕبيُ ث ٝذطيس ٔٛضز سأئيس لطاض ٌطفز .آٖٞب زض
٘ ٟبيز ث ٝايٗ ٘شيد ٝضسيس٘س و ٝ٘ ٝسٟٙب ديبٔسٞبي فطزي يه ٔحػ َٛثّى ٝديبٔسٞبي ٔحيكي
زض ازأ ٝآٖ ثط ديصثيٙي ذطيس ٔؤثط اسز.
ٌٛدشب  ٚاٌٚسٖ ( )2009زض دژٞٚص ذٛز ثبػٛٙاٖ " ذطيسٖ يب ٘رطيسٖ :زيسٌبٔ ٜؼٕبي
اخشٕبػي زض ٔٛضز ذطيس سجع" سالش وطز٘س ثباسشفبز ٜاظ سئٛضيٞبي ٔؼٕبي اخشٕبػيٌ ٚ 1طٜٚ
ٔطخغ 2ثٔ ٝسأِ٘ ٝبسبظٌبضي ضفشبض ٍ٘ ٚطش ثٔ ٝػطف زٚسشساض ٔحيف ظيسشي دبسد ٌٛيٙس .زض
ٟ٘بيزٌ ،طايص ث ٝاضظشٞبي اخشٕبػي ،اػشٕبز ،ضٙبسبيي زضٌ-ٖٚطٞٚي ،ا٘شظبض ٕٞطاٞي
زيٍطاٖ ،سٛزٔٙسي زضنضس ،ٜازضان اظ دبيساضي ٟ٘ ٚبيشبً سطخيحبر وبال ٞط وساْ ٔشغيطٞبيي
ٞسشٙس و ٝثٝظػٓ دژٞٚطٍطاٖ ايٗ دژٞٚص ،ثط ايدبز سٕبيع ثيٗ ٔػطفوٙٙسٌبٖ سجع ٚ
ٔػطفوٙٙسٌبٖ غيطسجع ٔؤثط ٞسشٙس.
فيٙيسشطا  ٚضادٛس )2008( ٛزض دژٞٚص ذٛز ثبػٛٙاٖ "سؼييٗ ٔطرػٞٝبي ضىُزٙٞسٜ
ٔػطفوٙٙسٌبٖ سجع :يه ضٚيىطز سططيحي" ث ٝثطضسي چٙسيٗ ٔشغيط ٔطثٛـ ث ٝخٙجٞٝبي
ظيسزٔحيكي دطزاذشٝا٘سٞ .سف آ٘بٖ اظ ايٗ دژٞٚص ،ايدبز فٟطسشي ٌسشطز ٜاظ ٔشغيطٞبي
ٔطسجف اظ زضٔ ٖٚدٕٛػٝاي اظ اثؼبز ٔطسجف اسز ؤ ٝيسٛا٘ٙس زض ضىُ زازٖ ثٔ ٝػطفوٙٙسٌبٖ
سجع ٔؤثط ثبضٙس .آٖٞب سذس اظ ايٗ يبفشٞٝب ثطاي ثحث ديطأ ٖٛسؼييٗ ذػٛغيبر
ٔػطفوٙٙسٌبٖ سجع اسشفبز ٜوطز٘س.
سٛظا  ٚسميبٖ ( )2005ث ٝثطضسي ايٗ ٔٛؾٛع دطزاذشٙس و ٝآيب ثيٗ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثب
زضٌيطي سكح ثبال ٔ ٚػطفوٙٙسٌبٖ ثب زضٌيطي سكح دبييٗ ،زض ظٔيٍ٘ ٝٙطش ث ٝسجّيغ سجع
سفبٚسي ٚخٛز زاضز يب ذيط .ثطاي ٔمبيس ٝايٗ زٌ ٚط ٜٚاظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ،آٖٞب دبسدٞبي
ضٙبذشي  ٚدبسد ٞبي ػبقفي ث ٝسجّيغبر ٕٞ ٚچٙيٗ ٔٛؾٛػبر ٔ ٟٓزضٌيطوٙٙس ٜثطاي ٞط زٚ
ٌط ٜٚضا ٔٛضز ثطضسي لطاض زاز٘س٘ .شبيح ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝثيٗ ايٗ زٌ ٚط ٜٚسفبٚر ٚخٛز زاضز ٚ
ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثب زضٌيطي دبييٗ ،ثيطشط اظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثب زضٌيطي ثبال ،سجّيغبر سجع ضا
٘بزيسٔ ٜيٌيط٘س.
1. Social dilemma theory
2. Reference group
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وِٕٛبس  ٚاٌيٕٗ ( )2002ث ٝثطضسي اٍِٞٛبيي دطزاذشٙس و ٝزض قي سبِيبٖ ثطاي سططيح
ايٙى ٝچ ٝچيعي ضىُزٙٞس ٜضفشبض سجع اسز ٔؼطفي ضسٜا٘س .ثباسشفبز ٜاظ ايٗ اٍِٞٛب ،آٖٞب
سالش وطز٘س اٍِٛي خبٔؼي ضا زض ٔٛضز ضفشبض سجع ٔػطفوٙٙسٌبٖ ٔؼطفي ٕ٘بيٙس .آٖٞب زض
قطاحي اٍِٛي ذٛز ،سٛخٚ ٝيژٜاي ث ٝآسٛزٌي  ٚضاحشي زاضشٙس  ٚػٛٙاٖ وطز٘س و ٝايٗ زٔ ٚشغيط،
٘مطي اسبسي زض ضىُزٞي ث ٝضفشبض زٚسشساض ٔحيفظيسشي ثبظي ٔيوٙٙس .آٖٞب زض اٍِٛي ذٛز
ث ٝػٛأّي ٘ظيط ػبزر  ٚيب ٚيژٌيٞبي ضرػيشي ٘ذطزاذشٙس.
.3تَظؼِفرضيِّا 

رفتارهصرفکٌٌدُٛٞ .يط ٔ ٚهايٙيس ( )2004سحميمي زض سبَ  2004ا٘دبْ زاز٘س

ػقايدٍ
و ٝثيبٖ ٔيزاضز ػمبيس  ٚاضظشٞبي ٔطشطيبٖ ثبيس زض ظٔبٖ آظٔ ٖٛػٛأُ ٔؤثط ثط سػٕيٓ ذطيس،
ٔٛضز سٛخ ٝلطاض ٌيط٘س .اضظشٞب ،ػمبيس دبيساضي ٞسشٙس و ٝسؼييٗوٙٙس ٜدسٙسيس ٚ ٜيب ذٛة ثٛزٖ
يه ضفشبض اسز؛ ٔب٘ٙس اضظش لبئُضسٖ ثٔ ٝحيفظيسز ،أب سحميمبر زض ظٔئ ٝٙػطف وبالٞبي
سجع٘ ،طب٘سٙٞس ٜسطويجي اظ ضاثكٔ ٝثجز ػمبيس ثب ضفشبض ٔ ٚحيفظيسز (اضثٛسٙبر)1977 ،؛ (وٍّطٖ
ٚٚ ٚز ٚ )1986 ،ضاثك ٝؾؼيف ايٗ ز ٚثٛز٘س (ٔيٙيطي ٕٞ ٚىبضاٖ)1997 ،؛ (سٙط ٕٞ ٚىبضاٖ،
 .)2004ثٙبثطايٌٗ ،طچ ٝاضظشٞبي ٔحيفظيسز ٔيسٛا٘ٙس ٔٙدط ث ٝضفشبض ٔحيفظيسز ٌطز٘س أب
ايٗ احشٕبَ ٘يع ٚخٛز زاضز و ٝػمبيس ظيسزٔحيكي ٔػطفوٙٙسٌبٖ ،ضاثكٝاي ؾؼيف ثب ضفشبض
ظيسزٔحيكي زاضش ٝثبضٙس .ثب سٛخ ٝث ٝايٗ ٔكّت  ٚسحميمبر ا٘دبْ ٌطفش ٝزض ايٗ ظٔي،ٝٙ
سػٕيٓ ٌطفش ٝضس :ضفشبض ٔػطفوٙٙس ٜزض ضاثك ٝثب ٔػطف سجع ث ٝز ٚزسش ٝضفشبض ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكي  ٚضفشبض ذطيس سجع سمسيٓ ٌطزز ،ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي  ٚضفشبض ذطيس سجع
اسشسالَ ايٗ ثٛز وٌ ٝطچٕٔ ٝىٗ اسز ،ثٙب ث ٝزاليّئ ،ػطفوٙٙسٌبٖ اضظشٞبي ظيسز-
ٔحيكي ذٛز ضا زض ظٔبٖ ذطيس وبالٞب ثطٚظ ٘سٙٞس ،أب ايٗ احشٕبَ ٚخٛز زاضز و ٝزض ظٔيٝٙ
ضفشبضٞبي ػٕٔٛي ظيسشٕحيكي ٔ-ثُ سفىيه ظثبِٞٝب ثطاي ثبظيبفز آٖٞب و ٝضيسه وٕشطي
ٔػطفوٙٙس ٜضا سٟسيس ٔيوٙس -ضىبفي ثيٗ ػمبيس ظيسزٔحيكي  ٚضفشبض ظيسزٔحيكي ٚخٛز
٘ساضش ٝثبضس .ثٙبثطايٗ ،فطؾيٞٝبي  2 ٚ 1ثسيٗ غٛضر اضائٔ ٝيض٘ٛس:
فطؾي .1 ٝضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكي ٚخٛز زاضز.
فطؾي .2 ٝثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيف ظيسز  ٚضفشبض ذطيس سجع ٚخٛز زاضز.
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تبليغات ؼفاّی ٍ کيفيت درکؼدُ کاالّاي ظبس .سجّيغبر ضفبٞيٟٓٔ 1سطيٗ اثط ضا ثط
ذطيساضي وبالٞبي غصايي  ٚذبٍ٘ي زاضز (ديىزثيىط  ٚاٚظاوي .)2008 ،ديٛسش ٝإٞيز سجّيغبر
ضفبٞي زض ضىٌُيطي ٍ٘طشٞب ،سػٕيٌٓيطي ذطيس  ٚوبٞص ضيسه ٔطسجف ثب سػٕيٕبر ذطيس
ٔطشطيبٖ ٘طبٖ زازٔ ٜيضٛز (ٍٟٙ٘ٚيٓ  ٚثبي .)2002 ،ٖٛسجّيغبر ضفبٞي سٛسف ٔطس ٖٛثسيٗ
غٛضر سؼطيف ضس ٜاسز" :سجّيغبر ضفبٞي ،فطآيٙس سأثيطٌصاضي ضرػي اسز و ٝقي آٖ،
اضسجبقبر ثيٗفطزي يه فطسشٙس ٚ ٜيه ٌيط٘سٔ ٜيسٛا٘س ضفشبض يب ٍ٘طش ٌيط٘س ٜضا سغييط زٞس"
(سٛئيٙي ٕٞ ٚىبضاٖ .)2008 ،ديىزثيىط  ٚاٚظاوي ( )2008ث ٝايٗ ٘شيد ٝزسز يبفشٙس ،افطازي
و ٝثٔ ٝحيفظيسز ثيسٛخٞ ٝسشٙس اغّت ث ٝسجّيغبر ضفبٞي اسشٙبز ٔيوٙٙس .زض سحميك زيٍطي،
ٞبضر ٕٞ ٚىبضا٘ص ػٛٙاٖ وطز٘سٔ ،طشطيب٘ي و ٝسدطث ٝثسي اظ ذطيس ذٛز زاضشٝا٘س ،ايٗ ٔٛؾٛع
ضا ث ٝحسالُ ٘ 11فط ثبظٌٔ ٛيوٙٙس  ٚايٗ زضحبِي اسز و ٝافطازي و ٝسدطث ٝذٛثي زاضشٝا٘س ،آٖ
ضا سٟٙب ثطاي ٘ 6فط سؼطيف وطزٜا٘س .فيسه ٕٞ ٚىبضا٘ص ٘يع ٔطبٞسار ٔطبثٟي زاضشٝا٘س .يىي
اظ سٛؾيحبسي و ٝثطاسبس ٘ظطي ٝديطٟٙبزي آٖٞب ثيبٖ ضس ٜاسز ،سأثيط ٘بٔشمبضٖ ٚلبيغ ٔثجز ٚ
ٔٙفي اسز .آٖٞب ازػب وطزٜا٘س و ٝسحز ضطايف ذبغي ٔيسٛاٖ اظٟبض زاضز وٚ ٝلبيغ ٔٙفي،
زض ٔمبيس ٝثب ٚلبيغ ٔثجزٚ ،اوٙص ثسيبض لٛيسطي ضا ثطٔياٍ٘يع٘س (سٛزضال٘س .)1998 ،ثٝػجبضر
زيٍط ،سجّيغبر ضفبٞي ٔٙفي ٔيسٛا٘س ٔرطةسط ثبضس .ثب سٛخ ٝث ٝايٗ ٔكبِت ،فطؾي 3 ٝثطاي
ثطضسي ٔيعاٖ سأثيط سجّيغبر ضفبٞي ثط ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع ثسيٗ غٛضر اضائٝ
ٔيضٛز :
فطؾي.3 ٝضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسجّيغبر ضفبٞي ٚخٛز زاضز.
درکؼدُ کاالّاي ظبس .يىي اظ زيٍط ػٛأُ
تجربِ قبلی هصرفکٌٌدگاى ٍ کيفيت  
سأثيطٌصاض ثط ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع ،سدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙس ٜاظ
ايٗ وبالٞب اسز .اظ ضاٜٞبي ضٙبسبيي فبوشٛضٞبيي و ٝضىُزٙٞس ٜاضظشٞبي ٔحيفظيسشي
ٞسشٙسٔ ،كبِؼ ٝسدطثيبر لجّي ٔػطفوٙٙس ٜاسز و ٝضىُزٙٞس ٜػمبيس  ٚاضظشٞبي فؼبال٘ٝ
ٔحيفظيسز اسز (وِٕٛبس  ٚاٌيٕٗ .)2002 ،ديىزثيىط  ٚاٚظاوي ( )2008ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س
افطازي وٍ٘ ٝطا٘ي ظيبزي اظ ٔسبئُ ظيسزٔحيكي زاض٘س ،زض ذطيس ث ٝسدطث ٝلجّي ذٛز سىيٝ
ٔيوٙٙس .اظ سٛي زيٍط ،ػّٕىطز وبالٞبي سجع اغّت زض ٘ظط ٔطشطيبٖ ،دبييٗسط اظ سبيط وبالٞب
اضظيبثي ٌطزيس ٜاسز .ثطاي ٔثبَ ،اٚسٕٗ (٘ )1998طبٖ زاز و 41 ٝزضغس اظ ٔػطفوٙٙسٌبٖ،
وبالٞبي سجع ضا ثٝزِيُ ازضان ويفيز دبييٗسط ،ذطيساضي ٕ٘يوٙٙس .زض ٚالغٔ ،ػطفوٙٙسٌبٖ،
ٍ٘طضي ٔٙفي ث ٝوبالٞبي سجع زاض٘س  ٚويفيز يه وبالي سجع ضا ٘سجز ث ٝوباليي ٔطبث ٝأب
1. word-of-mouth
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غيطسجع ضليت ،دبييٗسط اضظيبثي ٔيوٙٙس .ثب ايٗ حبَ ،سؼساز وٕي اظ دژٞٚطٍطاٖ ثٛٔ ٝؾٛع ضفشبض
سجع ٔػطفوٙٙس ٜاظ ظاٚي ٝسدطثيبر لجّي ٍ٘ب ٜوطزٜا٘س (وِٕٛبس  ٚاٌيٕٗ .)2002 ،ثٙبثطايٗ،
فطؾي 4 ٝثطاي آظٔ ٖٛاضسجبـ ٔثجز سدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙس ٚ ٜويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع
ثٝغٛضر ظيط ٘طبٖ زازٔ ٜيضٛز :
فطؾي .4 ٝضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙسٚ ٜخٛز
زاضز.
کيفيتدرکؼدٍُرفتارخريدظبسٟٓٔ.سطيٗ ػبُٔ زض ػسْ ضٚيآٚضي ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثٝ

وبالٞبي سجع ،زض سحميمبر ا٘دبْ ٌطفش ٝزض ذبضج اظ ايطاٖ ،ويفيز زضنضس ٜدبييٗسط ايٗ وبالٞب
٘سجز ث ٝوبالٞبي ضليت غيطسجع ثٛز ٜاسز ،اظ ايٗض ،ٚسػٕيٓ ٌطفش ٝضس سب ايٗ ٔٛؾٛع ٔٛضز
سٙدص لطاض ٌيطز .ديىزثيىط  ٚاٚظاوي زض ( )2008ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝاوثط ٔػطفوٙٙسٌبٖ
سٕبيّي ث ٝسبظش زض ٔٛضز ويفيز وبالٞبي ٔٛضز٘ظط ذٛز ٘ساض٘س .زض ٚالغٔ ،بيُ ث ٝزسز وطيسٖ
اظ ويفيز ث٘ ٝفغ سجع ثٛزٖ ٘يسشٙس .ثٙبثطايٗ ،وبالٞبي سجع ثبيس حسالُ ويفيشي ثطاثط ثب وبالٞبي
غيطسجع زاضش ٝثبضٙس .حبَ ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝػّٕىطز وبالٞبي سجع اغّت زض ٘ظط ٔطشطيبٖ،
دبييٗسط اظ سبيط وبالٞب ث٘ٝظط ٔيضسس (اٚسٕٗ ٚ )1998 ،وبالٞبي سجع اِٚي ٝػّٕىطز ذٛثي
٘ساضشٝا٘س ،ايٗ سدطث ٝلجّي ثسٕٔ ،ىٗ اسز ثب سجّيغبر ضفبٞي ٕٞطا ٜضٛز  ٚسأثيطار ٘بٔكّٛثي
ثط ٔػطفوٙٙسٌبٖ  ٚضٚي آٚضزٖ آٖٞب ثٝسٛي ايٗ وبالٞب زاضش ٝثبضس .ثب سٛخ ٝث ٝايٗ ٔجبحث،
فطؾئ 5 ٝكطح ٔيٌطزز :
فطؾي .5 ٝضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚضفشبض ذطيس سجع ٚخٛز زاضز.
.4رٍغؼٌاظیپصٍّػ 

جاهؼِآهاريًوًَِ.ثطاي ا٘شربة ٕ٘ ٝ٘ٛايٗ ٔكبِؼٔ ،ٝػطفوٙٙسٌب٘ي اظ ضٟط سٟطاٖ ا٘شربة
ضس٘س و ٝزاضاي سحػيالر حسالُ زيذّٓ ٔيثبضٙس ،ظيطا ثب سٛخ ٝثٛ٘ ٝدب ثٛزٖ وبالٞبي سجع زض
ايطاٖ ،افطاز ثبسٛاز ثب ايٗ ٔٛؾٛع آضٙبسط ٞسشٙس  ٚػالٜٚثط آٖ ،لسضر ذٛا٘سٖ ثطچستٞبي ضٚي
وبالٞب -ؤ ٝؼٕٛالً زض ثطٌيط٘س ٜاقالػبر ٔحيفظيسشي زض ٔٛضز ٔحػ َٛاسز -ضا زاض٘س .ثب
سٛخ ٝث ٝايٗ سٛؾيحبرٕٝ٘ٛ٘ ،اي ثب حدٓ ٘ 272فط ،ثٝغٛضر سػبزفي ،اظ ثيٗ ٔػطفوٙٙسٌبٖ
سٟطا٘ي ا٘شربة ضس  ٚسٛسف دطسطٙبٔٛٔ ٝضز دطسص لطاض ٌطفز .الظْ ثٝشوط اسز و ٝحدٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛاظ قطيك فطٔ َٛوٛوطاٖ ٔحبسج ٝضس.
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دادُّا .دطسطٙبٔٛٔ ٝضز اسشفبز ٜزض ايٗ سحميك ،س ٝثرطي اسز .اِٚيٗ
ابسار گردآٍري  
ثرص ،ضبُٔ  12سؤاَ زض ٔٛضز ػمبيس ػٕٔٛي ٔػطفوٙٙسٌبٖ زض ظٔئ ٝٙحيفظيسز اسز وٝ
ثط دبي ٝسؤاالر  1NEPقطاحي ضس ٜاسز .سؤاالر  NEPزض  1978سٛسف زاّ٘خ ِٖٚ ٚيط
قطاحي ضس٘س  ٚاظ آٖ ظٔبٖ ثٝػٛٙاٖ يه اسشب٘ساضز غيطضسٕي ثطاي سٙدص ػمبيس ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكي ٔٛضز اسشفبز ٜلطاض ٔيٌيط٘س .ويسي  ٚاسىبر ( )2006لبثّيز ديصثيٙي قيف
 NEPضا آظٔٛز٘س  ٚزضيبفشٙس و ٝايٗ قيف زض اضسجبـ ٔثجز ثب ضفشبضٞبي ظيسزٔحيكي ٘ظيط
ثبظيبفز وطزٖ ،ضفشبضٞبي ٔػطفي  ٚضفشبضٞبي حفبظشي اسز (ث٘ٛبن .)2009 ،زٔٚيٗ ثرص،
زضثطٌيط٘س 5 ٜسؤاَ زض ٔٛضز ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع ،سجّيغبر ضفبٞي  ٚسدطثيبر لجّي
ٔػطفوٙٙسٌبٖ زض ٔٛضز اسشفبز ٜاظ وبالٞبي سجع اسز .ايٗ لسٕز اظ دطسطٙبٔ ،ٝثطٌطفش ٝاظ
ديىزثيىط  ٚاٚظاوي ( )2008اسز .ثرص س ،ْٛزض ثطٌيط٘س ٜسؤاالسي زض ظٔي ٝٙضفشبض
ٔحيفظيسشي ثٛز؛ ثسيٗ ضىُ و ٝاظ  14سؤاَ 6 ،سؤاَ ث ٝثطضسي ضفشبض ذطيس سجع  8 ٚسؤاَ ثٝ
ثطضسي ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي اذشػبظ زاضز .ايٗ ثرص اظ دطسطٙبٔ ٝثطاسبس سؤاالر
 RSWقطاحي ضس ٜاسز ؤ ٝػطفوٙٙسٌبٖ ضا ثطاسبس ٔػطف سجع سمسيٓثٙسي ٔيوٙس
(ديىزثيىط  ٚاٚظاوي .) 2008 ،قيف سٕبْ سؤاالر دطسطٙبٔ ٝػجبضر ثٛز اظ قيف ٘ 4مكٝاي ثٝ
غٛضر :وبٔالً ٔٛافك;ٛٔ ،3افك;ٔ ،2ربِف; ٚ ،1وبٔالً ٔربِف; .0زض ٟ٘بيز ،لبثُ شوط اسز
و ٝدطسطٙبٔ ،ٝزض ثطٌيط٘س 3 ٜسؤاَ خٕؼيزضٙبذشي زضثبض ٜسٗ ،خٙس  ٚسحػيالر
دبسدزٙٞسٌبٖ ٘يع اسز .


دادُّا.سالش ضس و ٝدطسطٙبٔ ،ٝثب سٛخ ٝثٔ ٝش ٖٛاغّي،
رٍايیٍپايايیابسارگردآٍري 
قطاحي  ٚسطخٌٕ ٝطزز  ٚسٟٙب سغييطاسي خعئي زض ثطذي اظ ػجبضار زاز ٜضس سب ٔشٗ آٖ ضٚاٖ،
سّيس  ٚلبثُ ف ٟٓثبضس .
ثطاي ٔحبسج ٝدبيبيي اظ ضٚش آِفبي وط٘ٚجبخ اسشفبز ٜضس ٜاسز و ٝؾطيت آِفبي ثٝزسز
آٔس ٜثباسشفبز ٜاظ ٘طْافعاض  ،SPSSثطاي ٞط ٔشغيط زض خسٕ٘ 1 َٚبيص زاز ٜضس ٜاسز.

1. New Environmental Paradigm
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جدٍل.1ضريبآلفايکرًٍباخهتغيرّا 
هتغير 

ًَعهقياض 

α

هٌبغ 

ػمبيس ػٕٔٛي
ضفشبض ذطيس سجع
ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي
ويفيز زضنضسٜ
سدطثٝ
سجّيغبر ضفبٞي ()WOM

٘ 4مكٝاي
٘ 4مكٝاي
٘ 4مكٝاي
٘ 4مكٝاي
٘ 4مكٝاي
٘ 4مكٝاي

0/837
0/693
0/748
0/712
0/724
0/753

NEP
RSW
RSW
Pickett-baker&Ozaki
Pickett-baker&Ozaki
Pickett-baker&Ozaki

ٍيافتِّايپصٍّػ 

.5تحليلدادُّا

تَصيفجوؼيتؼٌاختیًوًَِ.ثطاي سٙدص ٚؾؼيز خٕؼيزضٙبذشي اػؿبي ٕ٘ ،ٝ٘ٛسٝ

سٛاَ ٔكطح ضس٘ .شبيح ٘طبٖ زاز و ٝاظ ثيٗ  272دبسرٍٔ %50/4 ،ٛطز  %49/6 ٚظٖ ٞسشٙس .اظ
٘ظط سٙي ،ثيطشطيٗ س ٟٓضا ٌط ٜٚسٙي  20سب  30سبَ ثب ٘سجز  %39/7ث ٝذٛز اذشػبظ زازٜ
اسز .حسٚز ٘يٕي اظ دبسدزٙٞسٌبٖ ( )%47/1زاضاي ٔسضن سحػيّي ِيسب٘س ٞسشٙس٘ .شبيح
ٚؾؼيز خٕؼيزضٙبذشي ٕ٘ ٝ٘ٛزض خس 2 َٚآٔس ٜاسز .

خس .2 َٚذػٛغيبر خٕؼيزضٙبذشي ٕ٘ٝ٘ٛ
هتغيرّا  ظطَح 
ظٖ
خٙسيز
ٔطز
زيذّٓ
سحػيالر
فٛق زيذّٓ
ِيسب٘س
فٛق ِيسب٘س
زوشطي

هتغير 

درصد 
49/6
ٌ 50/4طٜٞٚبي سٙي
2/9
14/3
47/1
27/9
4/8

ظطَح 

درصد 

20-30
30-40
40-50
 ٚ 50ثبالسط

39/7
35/7
10/7
8/1

آزهَى فرضيِّأ .يبٍ٘يٗ ،ا٘حطاف ٔؼيبض ٕٞ ٚجسشٍي ٔشغيطٞبي سحميك زض خس3 َٚ
اضائ ٝضس ٜاسز .زض ثيٗ ٔشغيطٞبي سحميك ،ػمبيس ػٕٔٛي ،ثيطشطيٗ ٕ٘ط ٚ ٜويفيز زضنضس،ٜ
وٓسطيٗ ٕ٘ط ٜضا وست ٕ٘ٛز ٜاسز٘ .شبيح سحّيُ ٕٞجسشٍي ٘طبٖ زاز و ٝػمبيس
ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي ثب ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي  ٚضفشبض ذطيس سجع اضسجبـ ٔثجز زاضز
( .)r=0/279, p<0/05سجّيغبر ضفبٞي ثب ويفيز زضن ضس ٜوبالٞبي سجع اضسجبـ ٔثجز أب غيط
ٔؼٙبزاض زاضز ( .)r=0/020, p>0/05ويفيز زضن ضس ٜوبالٞبي سجع ثب سدطث ٝلجّي ضاثكٔ ٝثجز
زاضز ( ٚ )r=0/185, p<0/05زض ٟ٘بيز ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع ثب ضفشبض ذطيس سجع ضاثكٝ
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ٔثجز زاضز ( .)r=0/105, p<0/05ضٚاثف ثمئ ٝشغيطٞبي سحميك ٘يع ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌطفشٙس
و٘ ٝشبيح آٖ زض خس 3 َٚاضائ ٝضس ٜاسز .

خسٔ .3 َٚيبٍ٘يٗ ،ا٘حطاف ٔؼيبض ٕٞ ٚجسشٍي ٔشغيطٞبي سحميك
هتغير 
 .1ػمبيس ػٕٔٛي
 .2ضفشبض ػٕٔٛي
 .3ضفشبض ذطيس سجع
 .4ويفيز زضنضسٜ
 .5سجّيغبر ضفبٞي
 .6سدطث ٝلجّي

هياًگيي 
1/8768
1/5512
1/6856
0/9849
1/8633
1/5392

 S.D
0/29066
0/64695
0/59778
0/88750
0/64090
0/82912

2 1
 0/279-

A

3
0/150
A
0/588
A

4
0/076
0/068
B
0/105
-

5
0/078
0/072
B
0/134
0/020
-

6
0/190A
A
0/323
A
0/366
B
0/185
B
0/327
-

A: p<= 0/01, B: p<= 0/05

ؾطيت ٕٞجسشٍي ٔحبسجٝضس ٜثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيفظيسز ثب ضفشبض
ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي (قجك خس 0/279 )3 َٚاسز و ٝزض سكح اقٕيٙبٖ ٘ ،%95طب٘سٙٞسٜ
ٕٞجسشٍي ٔثجز ٔ ٚؼٙبزاض ايٗ زٔ ٚشغيط اسز .ثٙبثطايٗ ،فطؾئ 1 ٝجٙي ثط ٚخٛز ضاثكٔ ٝثجز
ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي دصيطفشٔ ٝيضٛز.
ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ذطيس سجع ٕٞجسشٍي ٔؼٙبزاض ٚخٛز
زاضز  ٚؾطيت آٖ  0/150اسز .ثٙبثطايٗٚ ،خٛز ضاثكٔ ٝثجز ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز
ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ذطيس سجع -و ٝزض فطؾئ 2 ٝكطح -زض سكح اقٕيٙبٖ  %95دصيطفشٝ
ٔيضٛز.
زض ٔٛضز فطؾي 3 ٝو ٝزض دي ثطضسي ٚخ ٛز ضاثكٔ ٝثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع
 ٚسجّيغبر ضفبٞي اسز ،ثب سٛخ ٝث ٝاقالػبر ٕ٘بيص زاز ٜضس ٜزض خسٔ 3 َٚيسٛاٖ ٌفز وٝ
ٌطچٕٞ ٝجسشٍي ايٗ زٔ ٚشغيط  0/020اسز ،أب چٔ ٖٛمساض  Sig.ثٝزسز آٔس 0/372 ٜاسز
و ٝثعضيسط اظ  0/05اسز ٕ٘ -يسٛاٖ ايٗ فطؾي ٝضا دصيطفز .ثٙبثطايٕٗٞ ،جسشٍي ٔثجز ٔؼٙب-زاض ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسجّيغبر ضفبٞي ٚخٛز ٘ساضز.
فطؾي 4 ٝث ٝثطضسي ٚخٛز ضاثكٔ ٝثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسدطث ٝلجّي
ٔػطفوٙٙسٔ ٜيدطزاظزٔ .كبثك ثب خسٚ ،3 َٚخٛز ٕٞجسشٍي ٔثجز ٔؼٙيزاض ثيٗ ويفيز
زضن ضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙس ٜزض سكح اقٕيٙبٖ  %95دصيطفشٔ ٝيضٛز.
ٔيعاٖ ايٗ ٕٞجسشٍي  0/185اسز.
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زض ٔٛضز فطؾي ،5 ٝثب سٛخ ٝث ٝزازٜٞبي ثٝزسز آٔس ٜاظ خسٚ ،3 َٚخٛز ضاثكٔ ٝثجز
ٔؼٙيزاض ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚضفشبض ذطيس سجع زض سكح اقٕيٙبٖ ٛٔ %95ضز
دصيطش ٚالغ ٔيٌطزز .ؾطيت ٕٞجسشٍي ٔحبسجٝضس ٜثطاي ايٗ زٔ ٚشغيط  0/105اسز.
تأثير جٌعيت بر ػقايد زيعتهحيطی ،رفتار خريد ظبس ٍ ،رفتار ػوَهی

زيعتهحيطی.زض ايٗ ثرص ث ٝثطضسي سفبٚر ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض ظٔي ٝٙػمبيس ظيسزٔحيكي،

ضفشبض ذطيس سجع ٚ ،ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي زض ايطاٖ ٔيدطزاظيٓ .ثطاي سؼييٗ ايٗ اظ آظٔt ٖٛ
ثطاي زٌ ٚطٔ ٜٚسشمُ اسشفبز ٜضس و٘ ٝشبيح آٖ زض خس 4 َٚآٔس ٜاسز .

خسٔ .4 َٚمبيسٔ ٝيبٍ٘يٗ ز ٚخبٔؼ ٝظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ


آزهَىتعاٍيٍارياًطّا



آزهَىtبرايبرابريهياًگييّا 

()Levene
Sig.
ضفشبض ذطيس سجع
ضفشبض ػٕٔٛي سجع
ػمبيسظيسزٔحيكي

0/273
0/777
0/586

Sig.
زٚزأٝٙ
0/097
0/625
0/918

حسٚز ثبال  ٚدبييٗ ثب اقٕيٙبٖ
%95
حس ثبال
حس دبييٗ
-0/266
-0/117
-0/074

0/022
0/194
0/066

ثب سٛخ ٝث ٝخسٔ ٚ 4 َٚمبزيط ثٝزسز آٔس ،ٜفطؼ سسبٚي ٚاضيب٘سٞب ثطاي ٞط سٔ ٝشغيط زض
زٌ ٚطٔ ٜٚطزاٖ  ٚظ٘بٖ زض سكح اقٕيٙبٖ  %95دصيطفشٔ ٝيضٛز٘ .شيد ٝايٗ آظٔ٘ ٖٛطبٖ ٔيزٞس
و ٝز ٚخبٔؼ ٝظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض ظٔي ٝٙػمبيس ظيسزٔحيكي ،ضفشبض ذطيس سجع ٚ ،ضفشبض ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكي سفبٚسي ٘ساض٘س.

ی،خريدظبسٍ،رفتارػوَهیزيعتهحيطی.

تأثيرظيبررفتارػقايدزيعتهحيط

زض ايٗ لسٕز ث ٝثطضسي سأثيط ٔشغيط سٗ ثط ػمبيس ظيسزٔحيكي ،ضفشبض ذطيس سجع ٚ ،ضفشبض
ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي زض ايطاٖ ٔيدطزاظيٓ.
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جدٍلً.5تايجآزهَىANOVAبرايهقايعِگرٍُّايظٌی

ػمبيس ظيسزٔحيكي
ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي
ضفشبض ذطيس سجع


ثيٗ ٌطٜٞٚب
زضٌ ٖٚطٜٞٚب
ثيٗ ٌطٜٞٚب
زضٌ ٖٚطٜٞٚب
ثيٗ ٌطٜٞٚب
زضٌ ٖٚطٜٞٚب

هياًگييتَاىدٍمتيوارّا  آهارُF

Sig.

2/439

0/065

0/991

0/398

1/242

0/295

0/205
0/084
0/414
0/418
0/437
0/352

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ 5 َٚطبٞسٔ ٜيضٛز ،چٔ ٖٛمساض  Sig.ثطاي ٞط يه اظ سٌ ٝطٜٚ
ػمبيس ظيسزٔحيكي ،ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي  ٚضفشبض ذطيس سجع ،ثعضيسط اظ  %5اسز،
٘شيدٔ ٝيٌيطيٓ و ٝثيٗ ٌطٜٞٚبي سٙي ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ايٗ س ٝظٔي ٝٙزض سكح اقٕيٙبٖ %95
سفبٚر ٔؼٙبزاضي ٚخٛز ٘ساضز.

ً.6تيجِگيريٍپيؽٌْادّا 

فطؾي 1 ٝث ٝثطضسي ايٗ ٔسأِ ٝدطزاذز و ٝضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز
ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي ٚخٛز زاضز .ايٗ فطؾي ٝسأييس ٌطزيس .ثٝػجبضر زيٍط،
ػمبيس ٔثجز ٔحيفظيسزٔ ،ثُ ػالل ٝث ٝحفبظز اظ ٔحيفظيسز ،ث ٝضفشبضٞبي ػٕٔٛي
ظيسزٔحيكئ ،ثُ سفىيه ظثبِٞٝب ثطاي ثبظيبفز ضاحزسطٔ ،يا٘دبٔس .فطؾي 2 ٝوٛٔ ٝضز سأييس
لطاض ٌطفزٕٞ ،چٙيٗ ايٗ ٔكّت ضا ثطضسي ٕ٘ٛز و ٝضاثكٔ ٝثجز ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض
ٔٛضز ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ذطيس سجع ٚخٛز زاضز٘ .شبيح سحّيُ ايٗ ز ٚفطؾي ٝزض سؿبز ثب ٘شبيح
سحميمبر ذبضخي ٔطبث ٝاسز و ٝزض اوثط آٖٞب ثيٗ ػمبيس ٔثجز زض ٔٛضز ٔحيفظيسز ٚ
ضفشبضٞبي ظيسزٔحيكي ضىبف زيسٔ ٜيضٛز .ثطاي ٔثبَ ،سحميمي زض  1992ثط ضٚي
ٔػطف وٙٙسٌبٖ آٔطيىبيي ٘طبٖ زاز و ٝاوثط آ٘بٖ ٍ٘طا٘يٞبيي زض ٔٛضز ٔحيفظيسز زاض٘س أب
ٕٞبٖ سحميك ٘طبٖ زاز وٚ ٝلشي دبي ػُٕ ديص ٔيآيس ،سٕبيّي ث ٝذطيس وبالٞبي زٚسشساض
ٔحيفظيسز ٘ساض٘س (ٌٛدشب  ٚاٌٚسٖ .) 2009 ،زض سحميك زيٍطي زض اٍّ٘سشبٖ ٚخٛز ضىبف ثيٗ
ػمبيس ظيسزٔحيكي  ٚضفشبضٞبي ٛٞازاض ٔحيفظيسز ٔحطظ ضس (ديىزثيىط  ٚاٚظاوي.)2008 ،
ايٗ اذشالف ٔيسٛا٘س  3زِيُ زاضش ٝثبضس .1 :خبٔؼ ٝآٔبضي ،زض ايٗ دژٞٚص افطاز سحػيُ وطزٜ
ثٛز٘س و ٝآضٙبيي ثيطشطي ثب ٔحيفظيسز ٔ ٚسبئُ ٔطثٛـ ث ٝآٖ زاض٘س؛ ٔ .2حسٚز ٜخغطافيبيي
ايٗ دژٞٚص ،ضٟط سٟطاٖ ثٛز و ٝثب سٛخ ٝثٔ ٝسبئُ ٔ ٚطىالر ظيسزٔحيكي آٖ،
دبسدزٙٞسٌبٖ ثب ٔحيفظيسز ٔ ٚسبئُ ٔطثٛـ ث ٝآٖ زضٌيطي ثيطشطي زاض٘س  ٚآضٙبسط ٞسشٙس؛
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 .3وبالٞبي سجع ٔٛخٛز زض ايطاٖ آٖٞبيي ٞسشٙس و ٝزضٌيطي شٙٞي  ٚضيسه وٕي ثطاي
ٔػطفوٙٙس ٜزاض٘س ِ ٚصا ٔػطفوٙٙسٌبٖ ،آٖٞب ضا ضاحزسط ذطيساضي ٔيوٙٙس.
فطؾيٚ 3 ٝخٛز ٕٞجسشٍي ٔثجز ثيٗ ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسجّيغبر ضفبٞي ضا ٔٛضز
سٙدص لطاض زازٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض خسٔ 3 َٚطرع اسز ،ايٗ فطؾي ٝضز ضس .زض سٛؾيح
ٔيسٛاٖ ٌفز و ٝسجّيغبر ضفبٞي ،قجك سحميمبر ثٝػُٕ آٔس ،ٜظٔب٘ي وبضثطز ثيطشط زاضز وٝ
ٔػطفوٙٙس ٜزض دي وبٞص ضيسه ازضانضس ٜاظ ذطيس ذٛز اسز  ٚايٗ ٔٛضز زض ذطيسٞبي ثب
زضٌيطي ثبال ثطاي ٔػطفوٙٙس ٜاسفبق ٔيافشسٕٞ .چٙيٗ سجّيغبر ضفبٞي ثطاي وبالٞب  ٚذسٔبر
ديچيس ،ٜإٞيز ثيطشطي ديسا ٔيوٙس (سٛئيٙي ٕٞ ٚىبضاٖ .)2008 ،ثٙبثطايٗ ،اظ آ٘دب و ٝوبالٞبي
سجع ثب زضٌيطي شٙٞي ثبال ثطاي ٔػطفوٙٙس  ٜزض ثبظاض ايطاٖ ٚخٛز ٘ساض٘س  ٚاغّت وبالٞبي سجع
ٔٛخٛز اظ ٘ٛع وبالٞب ثب زضٌيطي شٙٞي دبييٗ ٔيثبضٙس ،ايٗ ٘شيد ٝچٙساٖ ػديت ٘يسز.
ٔيسٛاٖ اي ٍٝ٘ٛٙديص ثيٙي ٕ٘ٛز و ٝزض غٛضر ٚضٚز وبالٞبي سجع ثب زضٌيطي شٙٞي ثبال (ٔثالً
وبالٞبي سجع ٌطاٖ) ث ٝثبظاض ايطاٖ ،سجّيغبر ضفبٞي إٞيز ثيطشطي ديسا ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
زض ٔٛضز ضاثكٔ ٝثجز ويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚسدطث ٝلجّي ٔػطفوٙٙس- ٜو ٝزض
فطؾئ 4 ٝكطح  ٚسأييس ٌطزيس ٔ ٚمبيس ٝآٖ ثب فطؾي 3 ٝو ٝضز ضسٔ -يسٛاٖ ٌفز وٝ
ٔػطف وٙٙسٌبٖ ث ٝسدطثيبر لجّي ذٛز زض ٔٛضز ٔػطف وبالٞبي سجع ثيطشط اػشٕبز زاض٘س سب
سدطثيبر لجّي سبيط ٔػطفوٙٙسٌبٖ و ٝاظ قطيك سجّيغبر ضفبٞي ث ٝآٖٞب ٔٙشمُ ٔيٌطزز ،ظيطا
وبالٞبي سجع زض ثبظاض ايطاٖٛ٘ ،ظٟٛض ٘ ٚبضٙبذشٞ ٝسشٙس  ٚثٝزِيُ ػسْ ضٚاج ايٌٗ ٝ٘ٛوبالٞب زض
ثيٗ اوثطيز ٔطزْٔ ،ػطفوٙٙسٌبٖ ثطاي اسشفبز ٜاظ آٖٞب ث ٝسدطثٔ ٝسشميٓ ذٛز اػشٕبز
ٔيوٙٙس .زض ؾٕٗ ،ديىز ثيىط  ٚاٚظاوي ث ٝايٗ ٘شيد ٝزسز يبفشٙس و ٝافطازي وٍ٘ ٝطا٘ي
ثيطشطي ٘سجز ثٔ ٝسبئُ ظيسزٔحيكي زاض٘س ،ث ٝسدطث ٝلجّي ذٛز سىي ٚ ،ٝافطازي و ٝثٝ
ٔحيفظيسز ثيسٛخٞ ٝسشٙس ،اغّت ث ٝسجّيغبر ضفبٞي اسشٙبز ٔيوٙٙس .زازٜٞبي خس،6 َٚ
يبفشٞٝبي آٖٞب ضا سأييس ٔيوٙس؛ ثسيٗ غٛضر و ٝػمبيس ٔػطفوٙٙسٌبٖ ايطا٘ي زض ٔٛضز
ٔحيفظيسز ،ثبالسط اظ ٔشٛسف اسز  ٚزض ٘شيد ،ٝآٖٞب ثيطشط ث ٝسدطث ٝلجّي ذٛز سىئ ٝيوٙٙس
سب ث ٝسجّيغبر ضفبٞي.
زض ٟ٘بيز ،ثب سٛخ ٝث ٝسحميمبر ٌصضش ٝػٛٙاٖ ضس و ٝويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع،
ثعضيسطيٗ ٔب٘غ زض ثطاثط ٔػطفوٙٙسٌبٖ ثطاي ذطيس ايٌٗ ٝ٘ٛوبالٞبسز  ٚاٌط ٔػطفوٙٙسٌبٖ
اظ ويفيز ايٗ وبالٞب ٔكٕئٗ ٌطز٘س ،ث ٝذطيس آٖٞب ضٚي ٔيآٚض٘س .ثٝػجبضسي ،وبالٞبي سجع زض
شٔ ٗٞػطفوٙٙس ٜثٝػٛٙاٖ وبالٞبيي ثب ويفيز دبييٗسط ٘سجز ث ٝوبالٞبي غيط سجع دصيطفشٝ
ضسٜا٘س .ثٙبثطايٗ ،ثب سٛخ ٝث ٝسأييس فطؾي 5 ٝو ٝػٛٙاٖ ٔيوٙس ضاثكٝاي ٔثجز ثيٗ ويفيز
زضنضس ٜوبالٞبي سجع  ٚضفشبض ذطيس سجع ٚخٛز زاضز ،اٌط سِٛيسوٙٙسٌبٖ ايٗ وبالٞب ثشٛا٘ٙس
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ويفيز ضا ثبال ثجط٘سٔ ،ػطفوٙٙسٌبٖ ثٔ ٝػطف ايٗ وبالٞب ضٚي ذٛاٙٞس آٚضز .ذالغ ٝثطضسي
فطؾيٞٝب زض خس 6 َٚاضائ ٝضس ٜاسز.
خس٘ .6 َٚشيد ٝآظٔ ٖٛفطؾيبر
فرضيات  آهارُآزهَى  Sig.
0/000
0/279
فطؾي1 ٝ
0/007
0/150
فطؾي2 ٝ
0/372
0/020
فطؾي3 ٝ
0/002
0/185
فطؾي4 ٝ
0/045
0/105
فطؾي5 ٝ

ًتيجِآزهَى 
سأييس
سأييس
ضز
سأييس
سأييس

زض ثرص سىٕيّي ،سأثيط زٔ ٚشغيط سٗ  ٚخٙس ثط ػمبيس ظيسزٔحيكي ،ضفشبض ذطيس سجعٚ ،
ضفشبض ػٕٔٛي ظيسزٔحيكي ثطضسي ضس .زض ٔٛضز خٙسيز ،سفبٚر ٔؼٙبزاضي ثيٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ
ٔطبٞسٍ٘ ٜطزيس .ايٗ ٘شيد ٝثط ذالف ٘شيد ٝثٝزسز آٔس ٜاظ دژٞٚص ِي اسزِ .ي ( )2008ثٝ
ثطضسي چٍٍ٘ٛي سأثيط سفبٚرٞبي خٕؼيزضٙبذشي ثط ضفشبض ذطيس سجع زض ٔػطفوٙٙسٌبٖ
ًٙٞوٍٙي دطزاذز .يبفشٞٝبي ا٘ ٚطبٖ زاز و ٝظ٘بٖ ،زض ٔمبيس ٝثب ٔطزاٖ ،أشيبظ ثيطشطي زض
قطظ سّمي ٔحيكي ،إٞيز ٔحيكي ٔ ٚسئِٛيزدصيطي ٔحيكي زض ضفشبض ذطيس سجع زض
ًٙٞو ًٙزاض٘س .اظ سٛي زيٍط٘ ،شيد ٝثٝزسز آٔس ٜزض ايٗ ٔٛضز ،ثب ٘شيد ٝسحميك ذٛضضيسي ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )1388سبظٌبض اسز.
زض ٔٛضز سٗ ،سحميمبر ٌصضش٘ ٝطبٖ زازٜا٘س و ٝافطاز خٛاٖ٘ ،سجز ث ٝافطاز ٔسٗ ،آٔبزٌي
ثيطشطي ثطاي دصيطش ايسٜٞبي خسيس ٛ٘ ٚآٚضا٘ ،ٝاظ خّٕ ٝضفشبضٞبي ٛٞازاضي ٔحيفظيسز،
زاض٘س .ػالٜٚثط ايٗ ،سحميمبر ٘طبٖ زازٜا٘س و ٝسٗ افطاز ٛٞازاض ٔحيفظيسز ث ٝخٛاٖ ثٛزٖ زاضز
(ِي .)2008 ،أب زض ايٗ سحميك  ٚزض ثرص سحّيُ سىٕيّي ،ايٗ ازػب ٔٛضز دصيطش ٚالغ ٘طس .اظ
سٛي زيٍط ،ايٗ يبفش ٝثب ٘شيد ٝثٝزسز آٔس ٜزض سحميك ديىز ثيىط  ٚاٚظاوي سبظٌبض اسز آٖٞب
زض سحميك ذٛز ػٛٙاٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝث ٝخع دبضٜاي اظ ٔٛاضز اسشثٙب ،سٗ ،ػبّٔي سؼييٗوٙٙس ٜزض ضفشبض
ظيسزٔحيكي ٘يسز.
ثطذالف سحميمبر غٛضرٌطفش ٝزض سبيط وطٛضٞب ،زض ايٗ دژٞٚص ٘طبٖ زاز ٜضس وٝ
ضىبفي ثيٗ ػمبيس ٔػطفوٙٙس ٜزض ٔٛضز ٔحيفظيسز  ٚضفشبض ا ٚزض ضاثك ٝثب ٔػطف سجع ٚخٛز
٘ساضز .ثٙبثطايٗ ،سبظٔبٖٞبي فؼبَ زض ظٔي ٝٙحفبظز اظ ٔحيفظيسز ٔيسٛا٘ٙس ثب سجّيغبر  ٚايدبز
شٙٞيز  ٚػمبيس ٔثجز زض ٔػطفوٙٙسٌبٖ ،آٖٞب ضا ث ٝسٕز ٔػطف سجعسط سٛق زٙٞس .زض
ؾٕٗ ،ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝاضظشٞب  ٚػمبيس زض سٙيٗ دبييٗ ضىُ ٔيٌيط٘س  ٚسغييط آٖٞب زض سٙيٗ
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ثعضٌسبِي ٔطىُ اسز ،ثبيس سالش ضٛز و ٝاضظشٞب  ٚػمبيس ٔٛافك ٔحيفظيسز اظ سٙيٗ
وٛزوي آٔٛظش زاز ٜضٛز.
ثب سٛخ ٝث ٝفطؾيبر ٔ ،3 ٚ 2ػطفوٙٙسٌبٖ زض ظٔي ٝٙويفيز زضنضس ٜوبالٞبي سجع ،ثط
سدطثيبر لجّي ذٛز ثيطشط سأويس ٔيوٙٙس سب ثط سجّيغبر ضفبٞي  ٚضٙيسٜٞبي ذٛز اظ اقطافيبِٖ .صا
ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝقجك سحميمبر ا٘دبٌْطفشٔ ،ٝػطفوٙٙسٌبٖ اظ ٘ظط ػّٕىطز  ٚويفيزٕٞ ،بٖ
ا٘شظبضار وبالٞبي غيط سجع ضا اظ وبالٞبي سجع زاض٘س ،ضطوزٞب ثبيس ثط ايٗ خٙجٞٝب ٘يع سأويس
وٙٙس  ٚسدطث ٝذٛثي اظ ٔػطف وبالي ذٛز ضا زض شٔ ٗٞػطفوٙٙس ٜايدبز ٕ٘بيٙس.
ٔكبثك سحميمبر ،ويفيز زضنضس ٜاظ وبالٞبي سجعٟٓٔ ،سطيٗ زغسغٔ ٝػطفوٙٙسٌبٖ
ثطاي ٔػطف ايٗ ٘ٛع وبالٞب اسز ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض فطؾي٘ 4 ٝطبٖ زاز ٜضس ٜاسز ،اٌط
ويفيز ٔكّٛة ايٗ وبالٞب ثطاي ٔػطفوٙٙسٌبٖ ٔحطظ ضٛز ،آٖٞب ث ٝسٛي اسشفبز ٜثيطشط اظ ايٗ
وبالٞب سطغيت ٔيض٘ٛس.
زض ٔمبثُ ،سحميمبر ٔطبث ٝزض سبيط وطٛضٞب ٚخٛز ضىبف ثيٗ ػمبيس  ٚضفشبض ظيسزٔحيكي
زض ٔػطفوٙٙسٌبٖ ضا ٘طبٖ زاز ٜاسز .زض ثرص سحّيُ سىٕيّي ٔطرع ضس و ٝسفبٚسي ثيٗ
ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ زض ضفشبضٞبي ظيسزٔحيكي ٚخٛز ٘ساضز أب زض سحميك ذبضخي ٔطبث ،ٝسفبٚر ثيٗ
ايٗ زٌ ٚطٔ ٜٚطبٞس ٜضس ٜاسز .دژٞٚطٍطاٖ زض آيٙسٔ ٜيسٛا٘ٙس ثٝزاليُ ايٗ سفبٚر ثذطزاظ٘س ٚ
آٖ ضا ثيطشط ثطضسي ٕ٘بيٙس .ثب سٛخ ٝث ٝايٙى ٝضفشبضٞبي ظيسزٔحيكي ضا ٔيسٛاٖ ث ٝزٌ ٚطٜٚ
ضفشبضٞبي ػٕٔٛي -و ٝضيسه وٕي ثطاي ٔػطفوٙٙس ٜزاض٘سٔ ،ب٘ٙس سفىيه ظثبِٞٝب ٚ -ضفشبض
ذطيس سجع ٔ-ب٘ٙس ذطيس وبالٞبي لبثُ ثبظيبفز -سمسيٓثٙسي وطز ،ث ٝدژٞٚطٍطاٖ سٛغئ ٝي-
ضٛز و ٝزض سحميمبر ذٛزٕٞ ،ب٘ٙس ايٗ سحميك ،ايٗ زٛ٘ ٚع ضفشبض ضا ثٝقٛض خساٌب٘ ٝثطضسي
ٕ٘بيٙس.
زض ا٘شٟب ثبيس ٌفز و ٝثب سٕبْ سالشٞبي غٛضر ٌطفش ،ٝايٗ سحميك ثب ٔحسٚزيزٞبيي ٔثُ
سؼٕيٓ ٘شبيح ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝخبٔؼ ٚ ٝػسْ سٕبيُ افطاز ثطاي دط وطزٖ دطسطٙبٔ ٝضٚثٝض ٚثٛز .اظ سٛي
زيٍط ،ػسْ ضٙبذز ٌ ٚبٞي ٘بآٌبٞي اظ ٔفبٞيٓ ٔكطح ضس ٜزض دطسطٙبٔ ٝث ٝثطٚظ سٛءسفب ٓٞزض
دبسدزٙٞسٌبٖ ٔيا٘دبٔيس ِ ٚصا دژٞٚطٍط ٌبٞي ٔدجٛض ث ٝحؿٛض زض وٙبض دبسدزٙٞس ٚ ٜسططيح
ٔفبٞيٓ ٘بآضٙب ثطاي ا ٚثٛز ٜاسز ،ايٗ ذٛز ثبػث ثطٚظ ِٔٛس ٔطىّي زيٍط ضس؛ ثسيٗ ضىُ وٝ
ايٗ احشٕبَ ٚخٛز زاضز و ٝدبسدزٙٞسٌبٖ ،ثٝزِيُ حؿٛض دژٞٚطٍط ،اظ زازٖ دبسدٞبي ٚالؼي
زض ٔٛضز ضفشبضٞب  ٚػالئك ذٛز قفط ٜض٘ٚس.
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