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 چکیده
گیؼي ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل جادیؼگػار اؿث. ای٢ پژو٦ف ةا ةؼرؿی ٨ّا٠ٜ ٠حْغدي ةؼ قکٜ

ادةیات جضٛیٙ و جضٞیٜ ٨٧٘٠م ٨٠رد ٣ُؼ ٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ ةؼ ظؼیغ را جْیی٢ و اٝگ٨یی ةؼاي ای٢ ا٠ؼ 

 پیك٧٤اد

ل اؿث ک٥ قا٠ٜ ةاقغ. ٠حٕیؼ اول، ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ک٤غ ک٥ قا٠ٜ ؿ٥ ٠حٕیؼ ٠ی٠ی

ةاقغ. ٠حٕیؼ دوم آق٤ایی ةا ةؼ٣غ، اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ ارزش ادراك قغه و ریـک ادراك قغه ٠ی

ةاقغ. ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی اؿث ک٥ قا٠ٜ ج٧ْغ ٤٦ساري، ٠ـح١ؼ و ّاً٘ی ٠ی

٠حٕیؼ ؿ٨م ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل ظارزی اؿث ک٥ ظ٨د قا٠ٜ ٠ؼاصٜ آگا٦ی، ادراك، جٛاّغ و 

ةاقغ. ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل و ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل ةؼ ٦ؼ یک از ٠ؼاصٜ ١ّٜ ٠ی

ق٣٨غ. در ا٣ح٧اي گیؼي ظؼیغ ٠ضن٨ل ٠یگػار٣غ و ٤٠سؼ ة٥ قکٜٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل جادیؼ ٠ی

٦اي جضٛیٙ را٦کار٦ایی ةؼاي اٗؽایف ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ٠ٛا٥ٝ ٣یؽ ةؼاؿاس ادةیات و یاٗح٥

 ارائ٥ گؼدیغه اؿث.
آق٤ایی ةا ةؼ٣غ، اّح١اد ةؼ٣غ، ارزش و ریـک ادراك قغه، ج٧ْغ، ٚنغ : کلیدی کلمات

 ظؼیغ
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 مقدمه
 کار٦ا و کـب ٠اٝکان رٚاةث، ٠یؽان و اٗؽایف ک٤٤غگان٠نؼف جٛاواي اٗؽایف آن، روزاٗؽون ٦ايپیچیغگی و ٠ضیٌی ؿؼیِ جٕییؼات

زػب  ؿپؾ و ٠كحؼیان ْٗٞی صٍ٘ د٣تال ة٥ ة٧حؼ ظغ٠ات ارائ٥ ةا و داقح٥ ٠كحؼیان اي٦و ظ٨اؿح٥ ٣یاز٦ا ةؼ ةیكحؼي ج١ؼکؽ جا آن داقح٥ ةؼ را

 از یکی ةاق٤غ داقح٥ ظ٨د ٠كحؼیان ةا ارجتاط ة٤ٞغ٠غجی ج٨ا٤٣غ٠ی چگ٥٣٨ ٦اؿاز٠ان ک٥ ٨٠و٨ع ای٢ ١٧ٗیغن ا٠ؼوزه .ةاق٤غ ٠كحؼیان زغیغ

 (. کی٘یث2931اؿث )اةؼا٦ی١ی و ٤٠ن٨ري، ز٠ی٥٤ ای٢ در پژو٦ف ٣یاز٤٠غ آن ق٨د و دا٣ـح٠٢ضـ٨ب ٠ی کار٦ا و کـب ٨٠و٨ّات اؿاؿی

 ک٥ رو٣غ٠ی ق١ار ة٥ ک٤٤غه٠نؼف گیؼيجن١یٟ ٗؼای٤غ ٨٠دؼ در ٨ّا٠ٜ جؼی٧٠٢ٟ ز٥ٞ١ از جساري ٣كان و ٣ام ذ٤٦ی جن٨یؼ و ارائ٥ قغه ظغ٠ات

 ةاالي کاال و ظغ٠ات  (. کی٘یث١٦1002کاران،  و )رای٨ا٣غ پؼداظح٥ ٠عحٖٞ ٦اي٠ضیي در آ٧٣ا و ةؼرؿی ٠ٌا٥ْٝ ة٥ زیادي ٦اي ةـیارپژو٦ف

در ٠یان ٠كحؼیان، اّح١اد و وٗاداري ة٥ ةؼ٣غ، کا٦ف ریـک ٠كحؼیان از ا٣حعاب ٠ضن٨ل و  ٠ذتث ٠ضن٨ل ذ٤٦ی جن٨یؼ یک ارائ٥ قغه، ایساد

 ٨ّا٠ٜ ٨٤ّان تال اؿح٘اده از ٣ام جساري ة٥یاٗح٢ ٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ در آگا٦ی، ادراك، جٛاّغ و ١ّٜ ٠كحؼیان در ٚنغ ظؼیغ و ج٧ْغ ٠كحؼیان در ٚ

٦اي ج٨ٝیغ ٠ؤؿـات و قؼکث زایگاه جضکیٟ در ج٨ا٣غ٠ی آ٧٣ا ة٥ ج٨ز٥ ک٥ ق٨د٠ضـ٨ب ٠ی پایغار رٚاةحی ٠ؽیث یک ایساد و امٞی ٨٠ٗٛیث

 . ق٣٨غ٠ی کار٦ا و کـب ةؼاي ةیكحؼي داراي ا١٦یث روز ة٥ روز ق٨د. ای٢ ٠٘ا٦یٟ واِٚ ٨٠دؼ رٚاةحی ةازار٦اي در کاال و ظغ٠ات

٠ـئ٥ٞ امٞی در ای٢ پژو٦ف ای٢ اؿث ک٥ چ٥ ٨ّا٠ٞی در ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ة٥ وؿی٥ٞ ٠كحؼیان ٨٠دؼ اؿث. ةؼاي یاٗح٢ پاؿط 

ای٢ ؿ٨ال ةا اؿح٘اده از ادةیات جضٛیٙ ٠حٕیؼ٦اي ٨٠دؼ ةؼ ٚنغ ظؼیغ ٨٠رد ق٤اؿایی ٚؼار گؼٗث. ةؼ ای٢ اؿاس، ٠تاصخ ٨٠رد ةؼرؿی ای٢ 

٦اي آق٤ایی ةا ةؼ٣غ، اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ، ةاقغ ک٥ داراي ٠ؤ٠٥٘ٝحكکٜ از ؿ٥ ةعف اؿث4 . ةعف اول قا٠ٜ ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل ٠ی پژو٦ف

٣گؼش و  ک٤٤غهةاقغ ک٥ ٤٠ْکؾةاقغ. ةعف دوم قا٠ٜ ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ٠یارزش ادراك قغه و ریـک ادراك قغه ٠ی

و ة٥ وؿی٥ٞ ؿ٥ ةْغ ج٧ْغ ٤٦ساري، ج٧ْغ ٠ـح١ؼ و ج٧ْغ ّاً٘ی ةؼرؿی و جضٞیٜ ٠ی  الت کك٨ر ظ٨د اؿث٠ضن٨ ة٥ ٣ـتث ٗؼد ج٧ْغ ظاص

٦ا ةاقغ. ؿپؾ ةؼاؿاس یاٗح٥ةاقغ ک٥ قا٠ٜ چ٧ار ٠ؼص٥ٞ آگا٦ی، ادراك، جٛاّغ و ١ّٜ ٠یق٨د. ةعف ؿ٨م قا٠ٜ ٚنغ ظؼیغ یک ٠ضن٨ل ٠ی

گؼدد و ١٦چ٤ی٢ را٦کار٦ایی ةؼاي اٗؽایف ةؼ ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ارائ٥ ٠ی از ادةیات، ٠غل پیك٧٤ادي ةؼاي ٣كان دادن ٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ

 گؼدد.گؼایف و ج١ایٜ ة٥ ؿ١ث ظؼیغ ٠ضن٨الت داظٞی ارائ٥ ٠ی

 

 مبانی نظزی
 عوامل مزتبط با محصول

٦ا ٠ضن٨ل را ک٤٤غه ةؼاؿاس ای٢ ویژگی٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل، در ارجتاط ةا ظ٨د ٠ضن٨ل ٦ـح٤غ و ٨٠اردي ٦ـح٤غ ک٥ ٠نؼف

-د٦غ. ٨٠اردي از ٚتیٜ آق٤ایی ةا ةؼ٣غ، اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ، ارزش ادراك قغه و ریـک ادراك قغه در ای٢ چارچ٨ب ٚؼار ٠ی٨٠رد جضٞیٜ ٚؼار ٠ی

 گػارد.ک٤٤غه ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل جادیؼ ٠یگیؼد ک٥ ٠س٥ّ٨١ آ٧٣ا ةؼ آگا٦ی و ٠حٛاّغ کؼدن ٠نؼف

 

 آشنایی با بزند
ال٠ث، ؿ١تٜ، ًؼح، ٨ٝگ٨، م٨ت یا جؼکیتی از ای٢ ٤ّامؼ اؿث ک٥ ز٧ث جْیی٢ ٨٦یث و ٠كعل ٨١٣دن یک ٠ضن٨ل ةؼ٣غ یک ٣ام، ّ

 اؿث ٣ا٠ك٨٧دي دارایی ةؼ٣غ( 2013) ١٦کاران و ة٨ٞ(. از ٣ُؼ 2332رود )کٞؼ، یا ظغ٠ث در ةازار و ٠ح١ایؽ ٨١٣دن آن از ؿایؼ رٚتا ة٥ کار ٠ی

 قؼکث ةؼ٣غ صٛیٛث، در .ق٣٨غ٠ی ٚائٜ ٦اقؼکث ؿایؼ ة٥ ٣ـتث قؼکث، آن ٠ضن٨الت ةؼاي قؼکث یک ٠كحؼیان ک٥ اؿث ارزقی ةیا٣گؼ ک٥

 آن ةؼاي ةؽرگ رٚاةحی ٠ؽیث قؼکث یک ةؼ٣غ دٝیٜ، ١٦ی٢ ة٥ .ک٤غ٠ی ؿ٨د ایساد قؼکث ةؼاي ،ٗؼوش اٗؽایفاز ًؼیٙ   ک٥ اؿث ّا٠ٞی

ب و کار، جن٨ري ک٥ ؿایؼی٢ از آن کـب و کار در ذ٢٦ ظ٨د دار٣غ و ٠یؽان اي از اّحٛادات و ج٧ْغات یک کـ. در واِٚ ةؼ٣غ آ٠یؽهة٨د ظ٨ا٦غ

 (.1002ةاقغ )کاجٞؼ و آر٠ـحؼا٣گ، ٨٠ٗٛیث آن در اداي ٧ّغ ظ٨د ة٥ ٠كحؼیان ٠ی

اي، ة٥ واؿ٥ٌ ةؼ٣غؿازي، ٚادر اؿث جا ةؼاي ظ٨د دارایی زغیغي ة٥ ٣ام دارایی ةؼ٣غ کـب ١٣ایغ یک ة٤گاه اٚحنادي ةا ٦ؼ ا٣غازه

اي اؿث ک٥ یک ٣ام جساري ةؼاي یک ٠ضن٨ل یا ظغ٠ث، (، ارزش اٗؽوده1000(. دارایی ةؼ٣غ ة٤ا ةؼ جْؼیٖ کٞؼ )1002ةی١ت٨ال و راؿٜ، )آ

 آورد. مؼف ٣ُؼ از ٤٠اِٗ کارةؼدي آن ٠ضن٨ل، ة٥ ١٦ؼاه ٠ی

ق٨د. ةؼاي یک کـب و کار ٠ی اي اؿث ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ةازده ٠ىاّ٘ی٦اي ١ّغه( یک ةؼ٣غ ٨ٚي داراي ٠كعن1000٥از دیغگاه کٞؼ )

ک٤غ، ٠ٌاةٙ ٠یٜ و ظ٨اؿح٥ ٠كحؼیان اؿث، ج٨ؿي وي ة٥ ای٢ ٣حیس٥ دؿث یاٗث ک٥ یک ةؼ٣غ ٨ٚي ارزش ٠ح١ایؽي ة٥ ٠كحؼي ارائ٥ ٠ی

٤غ ک٥ کک٤غ، از اؿحضکام و ا٣ضنار ةؼظ٨ردار اؿث، ة٥ ٨٤ّان چحؼي ١ّٜ ٠یق٨د، زایگاه قؼکث را در ةازار ج٨ٛیث ٠ی٠كحؼیان جكغیغ ٠ی

 ةاقغ.د٦غ و داراي ٠ا٣غگاري در ٨ًل ز٠ان ٠یؿایؼ دارایی قؼکث را پ٨قف ٠ی
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اي در اٗؽایف ادؼةعكی ة٤گاه و از ؿ٨ي دیگؼ اٗؽایف ک٤٤غه( ةؼ٣غؿازي از یک ؿ٨، ٣ٛف جْیی1002٢ة٥ ّٛیغه کاجٞؼ و آر٠ـحؼا٣گ ) 

١٣ایغ. آق٤ایی ةا ةؼ٣غ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ و ٠ذتث ةؼ ٚنغ ٨د ای٘ا ٠یج٨ا٣ایی کـب و کار ز٧ث ةؼٚؼاري ارجتاط ٠یان ٠ضیي داظٞی و ظارزی ظ

ق٨د و رٗحار گیؼي ٠یگػارد، زیؼا از ًؼیٙ کا٦ف ٣اا١ًی٤ا٣ی، ٨٠زب کا٦ف جالش ذ٤٦ی ٗؼد ٤٦گام جن١یٟک٤٤غه جادیؼ ٠یظؼیغ ٠نؼف

٤غگان از یک ةؼ٣غ ةیكحؼ ةاقغ، ة٥ ٠یؽان ک١حؼي ک٤(. ٦ؼ چ٥ دا٣ف و آگا٦ی ٠نؼف1002ک٤غ )الروش و ١٦کاران، ظؼیغ ّادي را جـ٧یٜ ٠ی

 (.1002ک٤٤غ )ةاؿکاران و ؿ٨ک٠٨اران، از ؿایؼ ٨ّا٠ٜ ةؼاي ٚىاوت ٠ضن٨ل اؿح٘اده ٠ی

کؼد.  جْؼیٖ ٠كعل ٠ضن٨ل ًت٥ٛ یک در ةؼ٣غ آوردن ظاًؼ ة٥ یا ق٤اؿایی در ک٤٤غه٠نؼف ج٨ا٣ایی را ةؼ٣غ از (، آگا٦ی2332آکؼ )

 ٦اییجغاّی دیگؼ ةؼاي گا٦یةاقغ4 جکی٥ ٨٠دؼ ویژه ةؼ٣غ ارزش ةؼ زیؼ ٨ّا٠ٜ وؿی٥ٞ ة٥ ج٨ا٣غ٠ی از ةؼ٣غ آگا٦ی ک٥ ١٣ایغ٠ی ةیان ظ٨د در ٠غل او

 .گؼٗح٢ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ج٧ْغ و /پایغاري ةؼاي ايآق٤ا، ٣كا٥٣ پی٣٨غ ج٨ا٣غ ٨٠رد ج٨ز٥ ةاقغ، ةؼٚؼاريک٥ ٠ی

 ک١ک ة٥ قؼکث ةؼ٣غ از آ٧٣ا ارزقیاةی .ا٣غداده ٚؼار آز٨٠ن ٨٠رد قؼکث یـکر و ارزش در را ةؼ٣غ ٣ٛف( 2013ة٨ٞ و ١٦کاران )

 ٠ح١ؼکؽجؼ ظ٨د ةؼ٣غ روي ةؼ ک٥ ٦اییقؼکث ک٥ ا٣غرؿیغه ٣حیس٥ ای٢ ة٥ ارزیاةی ک١ک ای٢ ة٥ و گؼٗح٥ م٨رت قؼکث جتٞیٕات ٦اي٦ؽی٥٤

 دار٣غ ةیكحؼي ؿ٧ام ةازده دیگؼ ٦ايقؼکث ة٥ ٣ـتث ٦ـح٤غ

 ظیؼظ٨ا٦ا٥٣ ةازاریاةی در ٠كحؼي ٦ايپاؿط ةؼ ٠ضن٨ل ٨٣ع و ةؼ٣غ ةا آق٤ایی جادیؼ ةؼرؿی ة٥ ،(2930ن )را١٦کا و ٣یا صغادي

 جتٞیٕات ة٥ ٠كحؼي ٦ايپاؿط ةؼ ج٨ا٣غ٠ی ٠ضن٨ل ٨٣ع و ةؼ٣غ ةا آق٤ایی ٠حٛاةٜ ادؼ چگ٥٣٨ ک٥ داد ٣كان آ٠غه دؿث ة٥ ٣حایر. ا٣غپؼداظح٥

 .اؿث جادیؼگػار ک٤٤غه٠نؼف پاؿط ةؼ ةؼ٣غ ةا آق٤ایی و ٠ضن٨ل ٨٣ع ک٥ قغه داةث پژو٦ف ای٢ در .ةگػارد جادیؼ ظیؼظ٨ا٦ا٥٣ ةازاریاةی

 ظیؼظ٨ا٦ا٥٣ ةازاریاةی جؼپیف ک٥ ٗىایی در صحی را جتٞیٕات ظیؼظ٨ا٦ا٥٣ ة٥ ک٤٤غگان٠نؼف ة٥ ٤٠اؿب پاؿط ٠ٌا٥ْٝ ای٢ ٦ايیاٗح٥ ١٦چ٤ی٢

 .اؿث داده ٣كان ة٨د قغه ازؼا ٣غرت ة٥

 

 بزند اعتماد به
جساري اؿث  ٣كان ٣ام و ة٥ ک٤٤غه٠نؼف وٗاداري و ظؼیغ ٚنغ ةؼ ٦اي جأدیؼگػار٠ؤ٥٘ٝ دیگؼ از جساري ٣كان و ٣ام ة٥ اّح١اد

 رٗحار ةؼ و آ٠غه صـاب ة٥ ٠كحؼیان ةا رواةي ایساد ةؼاي وؼوري قؼط پیف یک اّح١اد ةازاریاةی، ادةیات (. در1002و ٨٦ٝتؼوك، )چاد٨٦ري

 ة٥ ٨ُ٤٠ر ج٨ز٧ات ای٢ ٥١٦ ک٥ چؼا ةاق٤غ، ٠ضن٨الت ک٤٤غگانّؼو٥ ة٥ اّح١اد ة٥ ٚادر ةایغ اؿث. ٠كحؼیان گػار ادؼ انک٤٤غگ٠نؼف ظؼیغ

 ٠ٛاةٜ ًؼف ةا درؿحی جْا٠الت و پایایی ة٥ قعل یک ک٥ د٦غ٠ی رخ ٤٦گا٠ی اّح١اد .ةاقغ٠ی وؼوري ا٠ؼي وٗاداري ٠كحؼیان کـب

آن  جسؼة٥ از ٚتٜ را ظغ٠ات ة٥ ٨٣ّی ةایـحی ٠كحؼیان زیؼا دارد، ةـحگی اّح١اد ٠غیؼیث ة٥ ظغ٠ات ادؼةعف ک٤غ. ةازاریاةی ٠ْا٥ٞ٠ ا١ًی٤ان

 ةؼٚؼار ١٣ای٤غ.  قؼکث یک ةا ة٤ٞغ٠غت راة٥ٌ یک ک٥ یاة٤غ دؿث ٣حیس٥ ظؼیغاري ١٣ای٤غ و ة٥ ای٢

 جساري ٣كان و ٣ام ة٥ ( اّح١اد1002ٝتؼوك )٨٦ و ةؼاي ٠ذال چاد٨٦ري .ا٣غکؼده ارائ٥ ةؼ٣غ ة٥ اّح١اد از ٠حْغدي جْاریٖ پژو٦كگؼان

١ّٞکؼد  داراي ک٥ د٦غ٠ی ارائ٥ ا١ًی٤ا٣ی ٚاةٜ ظغ٠ات یا ٠ضن٨الت جساري ٣كان و ٣ام یک ای٤ک٥ ةؼ ٠ت٤ی ک٤٤غه٠نؼف ٠ضکٟ را اّحٛاد

 جن٨ر م٨رت ة٥ را يجسار ٣كان و ٣ام ة٥ ٦ـح٤غ، جْؼیٖ کؼد٣غ. گارویؽ اّح١اد ٠ْحتؼي ٗؼوش از پؾ ظغ٠ات و ةاال کی٘یث ٨ٌٞ٠ب،

 ا٣حُارات ةا ٠ٌاةٙ کؼدن رٗحار ة٥ ٠ح٧ْغ قعنیث، داراي ٨٠ز٨دیث یک ٨٤ّان ة٥ جساري ٣كان و ٣ام ای٤ک٥ ةؼ ٠ت٤ی ک٤٤غه٠نؼف

 کؼدن ج٨ٛیث و ؿاظح٢ در ک٤٤غهجْیی٢ و اؿاؿی ٤ّنؼ (. اّح١اد1022 ة٧ی، و اؿث )ةؼگؼٗح٥ از ةٞیغ کؼده جْؼیٖ ةاقغک٤٤غگان ٠ی٠نؼف

 و مغاٚث ا١ًی٤ان، ٚاةٞیث ک٤٤غه٤٠ْکؾ اّح١اد ک٤٤غه،٠نؼف و ةؼ٣غ یک ةی٢ راة٥ٌ ز٠ی٥٤ اؿث. در ک٤٤غه٠نؼف و یک ةؼ٣غ ةی٢ يرواة

 ج٨ا٣غ از ًؼیٙ ج٨ا٣ایی ةؼ٣غ در ةؼآورده کؼدند٤٦غ. ١٦چ٤ی٢ اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ ٠ی٠ی ٣ـتث ةؼ٣غ یک ة٥ ک٤٤غگانک٥ ٠نؼف اؿث ج٨ا٣ایی

 (.2923دوؿث و ١٦کاران، گیؼي ق٨د )وَی٣٥٘غازه٦ایی ک٥ داده، ا٨ٚل

 رواةي صٍ٘ ةاالي ا١٦یث آ٧٣ا، ج٨ؿي ظغ٠ات از اؿح٘اده ةیكحؼ جغاوم ٠كحؼیان، کٟ ٚتیٜ جْغاد از دالیٞی ظغ٠اجی ٦ايؿاز٠ان در

 ةؼ ٠ؤدؼ ٨ّا٠ٜ ة٥ ج٨ز٥ جا اؿث قغه ٨٠زب ٠كحؼیان ة٨دن ايصؼ٥ٗ و ٠كحؼیان ةا جؼ١ّیٙ و جؼ٣ؽدیک رواةي ٠كحؼیان، ةا ة٤ٞغ٠غت ؿاز٠ان

 وٗاداري آور٣غه وز٨د ة٥ (. ٨ّا2922ٜ٠ ١٦کاران، و کؼی١ی ةاقغ )صازی ةؼظ٨ردار ة٥ ؿؽایی ا١٦یث از ٦اؿاز٠ان ای٢ ة٥ وٗاداري ٠كحؼیان

 روایث، و ّغاٝث ظغ٠ات، کی٘یث گؼایی،٠كحؼي ک٥ د٦غ٠ی ٣كان ٦ااؿث. ةؼرؿی ٠ح٘اوت دیگؼ قؼکث ة٥ قؼکحی از آ٧٣ا و ا١٦یث ٠كحؼي

 (.١٦1003کاران، و جأدیؼگػار٣غ )٦ا جساري ٣ام وٗاداري ة٥ ةؼ

 ةؼ ٣یؽ ١ّٞکؼد ق٘اٗیث و ز٠ان ٨ًل در ٦ااؿحؼاجژي ٠ا٣غن داةث و قغه ةیان ا٦غاف ةا ةازاریاةی ٦اي آ٠یعح٥اؿحؼاجژي ؿازگاري

 ج٨ؿي اًالّات کـب ٦ؽی٥٤ و کاال ظؼیغ ٤٦گام ٠كحؼي ج٨ؿي قغه ادراك ریـک کا٦ف ةاّخ ةؼ٣غ اّح١اد ٧٣ایث اٗؽایغ. در٠ی ةؼ٣غ اّح١اد

 ا٣حُار ٨٠رد ٨ٌٞ٠ةیث ق٨د٠ی ةاّخ ّا٠ٜ ؿ٥ ای٢ .د٦غ٠ی ٚؼار جادیؼ جضث ٣یؽ را او ج٨ؿي قغه ادراك کی٘یث ١٦چ٤ی٢ و آن ظؼیغ ةؼاي او

  .ق٨د ةؼ٣غ ظؼیغ ة٥ جؼٔیب او و یاٗح٥ اٗؽایف کاال ظؼیغ از ٠كحؼي
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 ٣كان ةْغ ای٢ .اؿث قایـحگی ةؼ ٠تح٤ی و ٤ٗی ٠ا٦یث د٤٦غه ٣كان ک٥ شناختی الف. بعداؿث4  ةْغ دو ايدار ة٥ ةؼ٣غ اّح١اد

(. ١٣1022ایغ )ؿ٧یٟ و ١٦کاران،  ةؼآورده را ک٤٤غگان٠نؼف ٣یاز٦اي و ک٤غ ١ّٜ ظ٨یف ٦ايوّغه ة٥ ج٨ا٣غ٠ی ةؼ٣غ چٛغر یک ک٥ د٦غ٠ی

کؼدن  ةؼًؼف در آن ج٨ا٣ایی و جساري ٣كان و ٣ام ١ّٞکؼد جساري، ٣كان و ٣ام ة٥ ـح٥واة اًالّات از قغه درك ا١ًی٤ان ای٢ ةْغ قا٠ٜ

و ٣یات ظ٨ب ةؼ٣غ در  ة٥ مغاٚث ٣ـتث ک٤٤غگان٠نؼف ادراکات از ک٥ عاطفی ب. بعد(. 1022اؿث )ةٞیغ و ة٧ی،  ک٤٤غه ٠نؼف ٣یاز٦اي

را  جساري ٣كان و ٣ام ّیتیةی و (. ای٢ ةْغ، درؿحی1022ران، گیؼد )ؿ٧یٟ و ١٦کاؿؼچك٥١ ٠ی ک٤٤غگانف ٠نؼ رٗاه و ٤٠اِٗ ةی٢ راة٥ٌ

 گیؼدقعنیث او قکٜ ٠ی ة٥ ٣ـتث جساري ٣كان و ٣ام ٦ايدر ٨٠رد ٠ضؼك ک٤٤غه٠نؼف ارزیاةی ًؼیٙ از ک٥ ک٤غ٠ی ٠كعل

 (.1022و ة٧ی،  )ةٞیغ

 پژو٦كی در (1002ة٥ ٨٠ارد زیؼ اقاره کؼد4 ؿیچ٢١ )ج٨ان ٠ٌاْٝات ٠عحٞ٘ی در ز٠ی٥٤ اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ ا٣سام قغه ک٥ از ٠یان آ٧٣ا ٠ی 

 ٣یؽ و ْٗٞی ٠ضن٨الت ظؼیغ ٚنغ ةؼ را جساري ٣كان و ٣ام ة٥ اّح١اد ٠ذتث جأدیؼ داد ا٣سام ١٦ؼاه ج٢٘ٞ اپؼاج٨ر٦اي ٠كحؼیان ةی٢ در ک٥

 ةؼ٣غ، ٣ٛف جسؼة٥ ةؼرؿی ( ة1022٥) ١٦کاران و کؼد. ؿ٧یٟ داةث جساري ٣كان و ٣ام از ٠ذتث ق٘ا٦ی جتٞیٕات ١٦چ٤ی٢ و زغیغ ٠ضن٨الت

 ةؼ ٤ْ٠اداري و ادؼ ٠ذتث ةؼ٣غ جسؼة٥ ک٥، اؿث آن از صاکی جضٛیٙ آ٧٣ا ٣حایر .ا٣غپؼداظح٥ ةؼ٣غ ة٥ وٗاداري ایساد در ةؼ٣غ روایث و ةؼ٣غ اّح١اد

 .دارد وٗاداري ةؼ٣غ ةؼ ٤ْ٠اداري و ٠ذتث ادؼ ةؼ٣غ اّح١اد و ةؼ٣غ روایث دارد، ةؼ٣غ وٗاداري و ةؼ٣غ روایث ةؼ٣غ، اّح١اد

پژو٦ف  ای٢ ٣حایر پؼداظح٤غ. ایؼان ةا٣کغاري م٤ْث در ٠كحؼیان وٗاداري ةؼ ةؼ٣غ اّحتار جادیؼ ةؼرؿی (، ة١٦2930٥کاران) و صیغرزاده

 ق٘ا٦ی ج٨می٥ و وٗاداري ة٥ ج٧ْغ ةؼ دارد. روایث ٠ـحٛیٟ جادیؼ روایث و ٠ـح١ؼ ج٧ْغ وٗاداري، ة٥ ج٧ْغ ةؼ ةؼ٣غ اّحتار ک٥ اؿث آن از صاکی

 ک٤٤غگان٠نؼف در ٠سغد ظؼیغ ٚنغ و ةؼ٣غ ة٥ وٗاداري ةؼ ٨٠دؼ ٨ّا٠ٜ ةؼرؿی (، ة١٦2930٥کاران ) و زالٝی .دارد ٠ـحٛیٟ جادیؼ ظؼیغ ة٥

 ة٥ ویژه ارزش و قغه ادراك کی٘یث قغه، ادارك ارزش ک٥ اؿث آن از صاکی پژو٦ف ای٢ ٣حایر .ظا٣گی پؼداظح٤غ ایؼا٣ی در ةعف ٨ٝازم

 ٠سغد ظؼیغ ة٥ ج١ایٜ و وٗاداري روي ةؼ ٠یا٣سی ٠حٕیؼ٦اي ٨٤ّان ة٥ ّاً٘ی و ٠ـح١ؼ ج٧ْغ ةؼ٣غ، از ٤٠غيروایث و ٠ـحٜٛ ٠حٕیؼ٦اي ٨٤ّان

 وٗاداري ج٧ْغ ةؼ ةا٣ک٧ا ةؼ٣غ اّح١اد ٚاةٞیث جادیؼ ؿ٤سف ةؼاي ٠غٝی ٠ٌا٥ْٝ (، ة2923٥دیگؼان ) و قا٦ؼخ جادیؼگػار٣غ. د٦غقحی ةؼ٣غ یک

 رٗحاري ج١ایالت ة٧ت٨د در کٞیغي و ٧٠ٟ ةـیار ٣ٛف ةؼ٣غ اّح١اد ٚاةٞیث ک٥ اؿث آن از صاکی پژو٦ف ای٢ ٣حایر .٤غپؼداظح ٠كحؼیان

 ة٥ آ٧٣ا گؼایف ٣یؽ و ١٣ای٤غ اٚغام دیگؼان ة٥ ظ٨د ةا٣ک ج٨می٥ و جتٞیٓ ة٥ جا گؼدد٠ی ةاّخ ٠كحؼیان روایث اٗؽایف .ک٤٤غ٠ی ای٘ا ٠كحؼیان

 ةؼ ةؼ٣غ اّح١اد ٚاةٞیث ١٦چ٤ی٢ .گؼدد٠ی ٦اةا٣ک جٕییؼ ة٥ آ٧٣ا ج١ایٜ کا٦ف ةاّخ ٠كحؼیان ٠ـح١ؼ ج٧ْغ ایفاٗؽ .یاةغ کا٦ف ةا٣ک جٕییؼ

 .دارد جادیؼ ٠كحؼیان ٠ـح١ؼ ج٧ْغ ةؼ ةؼ٣غ اّح١اد ٚاةٞیث ١٦چ٤ی٢ .دارد ٤ْ٠اداري و ادؼ ٠ذتث و وٗاداري ج٧ْغ

 

 ارسش ادراک شده اس محصول
 از ظ٨د ارزیاةی ةؼاؿاس ظغ٠ث، ظاٝل از ارزش ٠كحؼي کٞی ارزیاةی ج٨ا٣غ،٠ی ارزش ک٥ دار٣غ٠ی ةیان ،) 1009 ١٦کاران ) و ٦ٞییؼ

 اؿح٘اده و ةؼاي ک٥ آ٣چ٥ یا ٦اق٨د )٦ؽی٠٥٤ی داده ک٥ ظغ٠ات( و آ٣چ٥ ج٨ؿي قغه اؿث )٠ؽایاي ٗؼا٦ٟ قغه ک٥ دریاٗث آ٣چ٥

 کـب کؼده را ة٧حؼي ارزش ک٤غ اصـاس ک٥ ٠ا٣غ ظ٨ا٦غ وٗادار ز٠ا٣ی جا ج٧٤ا ٠كحؼي .گؼدد ق٨د( ج٨می٠ٖی ٚؼةا٣ی ظغ٠ث، از ةؼدارية٧ؼه

 آدار در قغهارزش ادراك ا١٦یث ١٣ایغ. کـب دیگؼ ک٤٤غگان ؿ٨ي ّؼو٥ ة٥ ظ٨د ٨٠وِ جٕییؼ ةا ج٨ا٣ـث٠ی او ک٥ آ٣چ٥ ةا ٠ٛایـ٥ اؿث در

 ک٤٤غه، ٠ؽایاي٠نؼف ٠ا٤٣غ ٨ٌٞ٠ةیث ٠ْا٣ی ٠عحٞ٘ی آن ؿازي٨٧٘٠م ةؼاي و اؿث گؼٗح٥ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد اظیؼ ٦ايؿال ٨ًل ٠حْغدي در

 قغه ادراك ارزش (. ٣ٛف1002 ١٦کاران، و ٚی١ث روا٣ی ةیان قغه اؿث )ٝی و کی٘یث و رٗح٥، ارزش دؿث از آ٣چ٥ ةا قغه ٠ؼجتي دریاٗث

 ٣یؼو٦ا ٚغرج٤١غجؼی٢ از یکی ٠كحؼي هقغ ادراك ارزش ای٢ دٝیٜ ک٥ ة٥ اؿث، ٚؼار گؼٗح٥ ةازاریان و ٠كحؼیان ج٨ز٥ ٨٠رد ايٗؽای٤غه ٨ًر ة٥

 در ارزش جن٨ر ايگـحؼده ٨ًر ة٥ اؿث، قغه ٠كحؼي، ج٨میٖ دیغگاه از ٨١ْ٠الً ارزش ةازاریاةی، (. در2331ةاقغ )آٝتؼچ، ٠ی ا٠ؼوز در ةازار

 (.2332، اؿپؼی٤گ و ک٤٤غ )پاجؼؿ٨ن٠ی جْؼیٖ ٚی١ث و کی٘یث ١ّٞکؼد، ةؼاؿاس را ک٥ آن اؿث قغه پػیؼٗح٥ ةازاریاةی

 ارزش ج٨ان گ٘ث ک٥زیحا٠ٜ ٠ی ٣حایر ةؼاؿاس .اؿث رٚاةحی قؼکث اؿحؼاجژي در اؿاؿی ٤ّنؼي ٨٤ّان ة٥ درك قغه ٠كحؼي، ارزش

 ارزش از جْؼیٖ ٦ا دارد. ای٢پؼداظحی و دریاٗحی از ک٥ اؿث ادراکاجی ة٤اةؼ ٠ضن٨ل یک ٨ٌٞ٠ةیث از ک٤٤غه٠نؼف کّٞی ارزیاةی ادراك قغه

 رٗحاري ک٥ ج١ایالت ( ا٧َار داقح2322٥آیغ. زیحا٠ٜ )٠ی صـاب ة٥ ز٧ا٣ی ؿٌش در جْؼیٖ جؼی٠٢ٛت٨ل ة٥ ٨٤ّان ؼي٠كح ادارك قغه

 ظ٨ا٦ان آ٧٣ا ک٤٤غ،٠ی درك قان٠نؼف از جسؼة٥ را ارزش از ةاالیی ؿٌش ٠كحؼیان ک٥ ز٠ا٣ی .ةاقغقغه ٠ی درك ارزش ٠كحؼیان دؿحاورد

 ة٥ ج٨می٥ کؼدن ة٥ ٠یٜ و ق٘ا٦ی ارجتاًات ٠سغد، ٠الٚات روي ج١ایالت ةؼ ٠ٌا٥ْٝ ای٢ .٦ـح٤غ ٨دظ از ٠ذتث رٗحاري دادن ج١ایالت ةؼوز

٦اي اؿحؼاجژي ة٧حؼي م٨رت ج٨ا٣غ ة٠٥ی قغهادراك ارزش ٨٠رد در جضٛیٛات ٦ايج١ؼکؽ داقث. یاٗح٥ رٗحاري ج١ایالت از ظامی ٨٤ّان اقکال

 ق٨د. ةا٠ی ٠ضـ٨ب ظغ٠ات ج٨ؿ٥ْ ةؼاي ٤٠اؿتی ٤٠تِ ک٤٤غگانادراك ٠نؼف زیؼا ٤غ؛ک ةازگ٨ را ةازار ة٤غيةعف و جؼٗیْی ةازاریاةی،

٦ا ةؼ٣ا٥٠ جا ارزش داقث ظ٨ا٤٦غ را ٗؼمث ای٢ د٤٦غگانظغ٠ات قغه، ادراك ارزش ٨٧٘٠م قغه جْغیٜ و یاٗح٥ ٠ْیار٦اي ج٨ؿ٥ْ از گیؼية٧ؼه

ة٥  قغه ادراك ارزش اةْاد ق٤اؿایی در را د٤٦غگانظغ٠ات ج٨ا٣ایی و ثَؼٗی ا٠ؼ ای٢ ة٥ ّالوه، .ک٤٤غ ٠ٛایـ٥ را ظ٨د ٠عحٖٞ و ٠ضن٨الت
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درك  در ةازاریاةان ٦ايجالش دٜٛ ٠ؼکؽ در ةایغ قغه ادراك ارزش در واِٚ، .ةعكغ٠ی ظ٨د ة٧ت٨د ٠ضن٨الت ٤٠٘ی یا ٠ذتث ٦ايویژگی ٨٤ّان

جن١ی١ات  کؼدن آقکار در ج٨ا٣غقغه ٠ی ادراك ارزش م٨٧٘٠ د٤٦غ٠ی ٣كان جسؼةی ٠ٌاْٝات اؿاس، ١٦ی٢ ةؼ .ةاقغ ک٤٤غهرٗحار ٠نؼف

 اؿث ک٤٤غه٠نؼف از رٗحار ةعكی ٨٧٘٠م ای٢ زیؼا ةاقغ؛ ٠ذ١ؼد١ؼ ک٤٤غگان٠نؼف رٗحاري

 ا١ْٝٞی٠كحؼیان، ّکؾ ًؼٗی روایث ق٨د. از٠ی اًالق قغه پؼداظث ٚی١ث و ٠ضن٨ل کی٘یث از ؿٌضی ة٥ قغه ادراك ارزش 

 ادراك ارزش ک٥ رود٠ی ا٣حُار دار٣غ، ة٤اةؼای٢ ج١ایٜ ةاالیی ٠كحؼي روایث ة٥ ٦اقؼکث. اؿث ق٤اظحی و ٛاة٠ٜح درك از یا صاٝحی اصـاؿی

 ٨٣ع ة٥ قغه ادراك ارزش ج٨٤ع ای٢ ةؼ (. ّالوه١٦2922کاران،  و ةاقغ )ؿیغي داقح٥ ٠كحؼي روایث ؿٌش روي ةؼ جادیؼ ٠ذتحی قغه

 آوريٗؼا٦ٟ ج٨ا٣ایی ک٥ ٦ایی(. قؼکث1002و ١٦کاران، ٝی(دارد  ةـحگی ٣یؽ هک٤٤غ٠نؼف قعنیحی ٦ايویژگی و یا ظغ٠ث ٠ضن٨ل،

 ا٣غداده ٣كان جسؼةی م٨رت ة٥ یاٗث. پژو٦كگؼان ظ٨ا٤٦غ دؿث ١٧٠ی رٚاةحی ٠ؽیث ة٥ ةاق٤غ٠ی دارا را ٣ُؼ ٠كحؼیان از ارزق٤١غ ٠ضن٨الت

 رٗحاري یک ٣یث ٣یؽ کؼدن ج٨می٥ ة٥ (. ٠ی1020ٜد )جاي و ٦ا، ظغ٠ات دار م٤ْث در ٠كحؼي وٗاداري ةؼ جأدیؼ ٠ـحٛیٟ درك قغه ارزش ک٥

 (.1009ق٠٨یکؼ، و گیؼد )ة٨ن٠ی ؿؼچك٥١ جسؼة٥ ٠نؼف قغه ارزش درك از ک٥ اؿث ٠ذتث

٠ٌاْٝات ٠عحٞ٘ی ة٥ ةؼرؿی ٣ٛف و ادؼات ارزش ادراك قغه در ز٠ی٥٤ ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ در ز٠ی٥٤ ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل پؼداظح٤غ. 

 روایث قغه و ادراك ارزش کی٘یث، ادؼات ؿ٤سف و ارزیاةی ة٥ ( اقاره کؼد ک١٦1000٥کاران ) و ٠ٌاْٝات ٠ی ج٨ان ة٥ کؼو٣ی٢ از ز٥ٞ١ ای٢

 در ٠كحؼي ادراکی ارزش و کی٘یث ک٥ داد ٣كان ٠ٌا٥ْٝ ٦ايیاٗح٥ .٦ا، پؼداظح٤غرؿح٨ران ظغ٠اجی ٠ضیي در آ٣ان رٗحاري ٣یات ةؼ ٠كحؼي

 و ٣گؼٗث ٚؼار جأییغ ٨٠رد رٗحاري ٣یات دو ةا آن ٠ـحٛیٟ راة٥ٌ ک٥ صاٝی در دار٣غ ٠ـحٛی١ی و ٠ذتث راة٥ٌ ثروای ةا داريرؿح٨ران ةعف

 .دار٣غ رٗحاري ٣یات ةا ٠ذتث و ٔیؼ٠ـحٛیٟ روایث ادؼي ًؼیٙ از آ٧٣ا ک٥ ٠كعل گؼدیغ

 ٚاةٜ و ٠ذتث جادیؼ )اٚحنادي ارزش هة٥ ویژ(قغه  ادراك ارزش ک٥ داد (، ٣كان1003ة٣٨یٞی٨ ) ای٤یـحا و ٗؼ٣ا٣غز ؿا٣چؽ ٠ٌا٥ْٝ

-دادن ارزش ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد و جاکیغ ک٥ رؿیغ٣غ ٣حیس٥ ای٢ ة٥ قغه ادراك ارزش چارچ٨ب در ٠ضٛٛان ای٢ .دارد روایث ٠كحؼیان ةؼ ج٨ز٧ی

 آ٧٣ا ة٥ ةؼاي ج٨ز٧ی ٚاةٜ ارةـی ٤٠اِٗ ج٨ا٣غة٨د٣غ، ٠ی گؼٗح٥ ٚؼار ٣ُؼ ٠غ آن از جؼکیتاجی ٨٤ّان ة٥ ک٥ کی٘یث و ٚی١ث ٠ا٤٣غ اٚحنادي ٦اي
 گیؼ٣غ. ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ةازاریاةی ٦اياؿحؼاجژي جغوی٢ از پیف ةایـحی و ةاقغ داقح٥ ١٦ؼاه

 "ةی١ارؿحان ةی١اران ج٨ؿي ارزش ادراکی و قغه ارائ٥ ظغ٠ات کی٘یث ةی٢ ارجتاط"٠ٛا٥ٝ ظ٨د ةا ٨٤ّان  (، در١٦2932کاران ) و زارّی

 ةْغ ک٥ ؿ٥ داد ٣كان داد٣غ. ٣حایر ٚؼار ةؼرؿی ٨٠رد را ةی١اران قغه ادراك ارزش و ظن٨می ج٧ؼان ٦ايحانةی١ارؿ در ظغ٠ات کی٘یث راة٥ٌ

 .داد ظ٨ا٤٦غ ارجٛا را ةی١اران در ادراکی ارزش ظغ٠ات، کی٘یث

 

 ریسک ادراک شده اس محصول
و ...(  ١ّٞکؼدي ٠اٝی، ریـک ریـک ازح١اّی، ریـک را )٠ا٤٣غ ریـک ٠عحٞ٘ی از ا٨٣اع ک٤٤غگان٠نؼف ک٥ ٠ْحٛغ٣غ پژو٦كگؼان

 ٦اي٨٠ْٚیث گؼیؽي دردارد. ریـک ٠ضن٨ل ک٤٤غگانًت٥ٛ ٠نؼف ة٥ قغیغي واةـحگی آ٧٣ا ریـک رٗحار٦اي کا٦ف د٤٦غه و ک٤٤غ٠یدرك 

 ٠كحاق و ةیكحؼ ٣غار٣غ زغیغ جساري ٦ايو ٣كان ٣ام ةا آز٠ایف ٠ضن٨الت ة٥ ج١ایٞی ٣حیس٥ در ک٤غ،٠ی ج٧غیغ ةیكحؼ اصـاس زغیغ و ٠ت٧ٟ

 (.1002 ١٦کاران، و ٚتٞی آ٧٣ا ٦ـح٤غ )٠اجؽٝؼ آز٠ایف قغه ٦ايا٣حعاب یا و قغه و جذتیث زااٗحاده ٦اي٣كان و ٣ام ة٥ ٠ا٣غن وٗادار

 ریـک جاةْی از ٗؼد ةؼداقث .٦ـح٤غ ٠ح٘اوت ق٣٨غ، ٠ْی٢ ٠حض١ٜ ٨٠ْٚیث یک در دار٣غ ج١ایٜ ک٥ ریـکی ٠یؽان از ٣ُؼ ک٤٤غگان٠نؼف

 ة٥ ک٤٤غه٠نؼف از یک ةؼداقث ای٢ .اؿث گؼٗح٥ ٚؼار آن در ٗؼد ک٥ و ٨٠ْٚیحی ٠ضن٨ل ٦ايویژگی ٗؼدي، ٦ايویژگی زا اؿث

ا٠حضان  از گؼیؽریـک ک٤٤غگان٠نؼف ک٤غ،جٕییؼ ٠ی دیگؼ ٨٠ْٚیث ة٥ ٨٠ْٚیحی از و دیگؼ ة٥ ٠ضن٨ل ٠ضن٨ٝی از دیگؼ، ک٤٤غه٠نؼف

 دؿث اؿث از ١٠ک٢ ٣اق٤اظح٥ جساري ٣ام ا٠حضان ةا ک٥ چیؽ٦ایی ازح٤اب از ةؼاي و ک٤٤غ٠ی ظ٨دداري زغیغ جساري ٦اي٣ام ٠ضن٨الت و

 (.2922جؼ ةاٚی ة١ا٤٣غ )روؿحا و ١٦کاران، ٚغی١ی جساري ٦اي ٣ام ةا دار٣غ ج١ایٜ د٤٦غ،

 جْؼیٖ ظغ٠ث یا ٨ل٠ضن یک ظؼیغ ةا٨ٛٝه ٣حایر ٠ْک٨س و ا١ًی٤ان ّغم ٨٠رد در ٠كحؼي ادراك ٨٤ّان ة٥ أٞب قغه ادراك ریـک

 درك را از ریـک ٠ح٘اوجی اةْاد یا اقکال ٠كحؼیان، ک٥ ا٣غداده ٣كان ٠ٌاْٝات از (. ةـیاري٠1002ال٣ك٨،  و قغه اؿث )ٝیحٞؼ

٠ضن٨ل  ًت٥ٛ ة٥ اؿث، ٠یؽا٣ی چ٥ ة٥ آن د٤٦غه کا٦ف رٗحار و کٜ ریـک در اةْاد ای٢ از کغام ٦ؼ ک٤٤غگیپیكگ٨یی ارزش ای٤ک٥ .ک٤٤غ٠ی

ک٤٤غه ادؼ ةگػارد و یکی از ٨٠ا٣ِ ٧٠ٟ ج٨ا٣غ ةؼ جن١ی١ات ٠نؼفقغه ٠ی(. ریـک درك١٦2923کاران،  و اؿث )ظغ٠حگؽار غ٠ث واةـح٥ظ یا

گیؼي پیچیغه ٦ـح٤غ، ریـک ةاالیی دار٣غ و ٦ؼ چ٥ ک٥ (. ٠ضن٨الجی ک٥ ٣یاز٤٠غ جن١ی1002ٟگیؼي اوؿث )چ٨ و ٝی، در ٗؼای٤غ جن١یٟ

 (.1002یاةغ )کیٟ و ١٦کاران، ی ةیكحؼ ق٨د، ریـک ادراکی آن ٣یؽ کا٦ف ٠یجْغاد دْٗات ظؼیغ ٠ضن٨ٝ

 وٗاداري ةؼ ٤ْ٠اداري و جأدیؼ ٠ذتث ک٤٤غگان٠نؼف گؼیؽيریـک ٠یؽان ک٥ کؼد٣غ داةث ظ٨د پژو٦ف ( در١٦1002کاران) و ٠اجؽٝؼ

 ای٢ ٣یؽ در را جساري ٣كان و ٣ام ة٥ ٣ـتث اصـاؿات و ري٣كان جسا و ٣ام ة٥ اّح١اد ٠یا٣سی ٣ٛف پژو٦كگؼان ای٢. دارد جساري ٣كان و ٣ام ة٥
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 ٠ؤ٥٘ٝ دو ای٢ ةؼ ک٥ ج٨ز٧ی ٚاةٜ و جأدیؼ ٠ذتث ًؼیٙ از ک٤٤غگان٠نؼف گؼیؽيریـک ک٥ ٠یؽان رؿیغ٣غ ٣حیس٥ ای٢ ة٥ و کؼد٣غ ةؼرؿی راة٥ٌ

 . ق٨د٠ی جساري و ٣كان ٣ام ة٥ ک٤٤غگان٠نؼف وٗاداري ةاّخ ٠ـحٛیٟ م٨رت ٔیؼ ة٥ دارد

 

 تعهد نسبت به خزید محصول داخلی
ج٨ا٣غ ةؼ ٚنغ ظؼیغ ٠كحؼیان داظٞی جادیؼ ةگػارد، ج٧ْغ و اٝحؽام آ٧٣ا ٣ـتث ة٥ کك٨ر ظ٨د و ٣یؽ ٠ضن٨الت و ٦ایی ک٥ ٠ییکی از ٥٘ٝ٨٠

-قی٨ه ة٥ ن و زا٥ْ٠ ة٥ ؿاز٠ا دا٤٣غ. ج٧ْغ٠ی ٧ٟٗ رٗحار در ٧٠ٟ ٠حٕیؼ یک ٨٤ّان ة٥ را ج٧ْغ ةاقغ. ٠ضٛٛانظغ٠ات ج٨ٝیغي کك٨ر ظ٨د ٠ی

 گیؼ٣غ ک٠٥ی ٣ُؼ در ؿاز٠ان ة٥ ٣ـتث روا٣ی و ّاً٘ی واةـحگی ٨٤ّان ة٥ را ؿاز٠ا٣ی (، ج٧ْغ2332اؿث. ٨٠دي ) قغه جْؼیٖ ٠ح٘اوجی ٦اي

 از و ق٨د٠ی درگیؼ آن در و ک٤غ٠ی ٠كارکث در ؿاز٠ان ک٤غ،٠ی ٠ْی٢ ؿاز٠ان ةا را ظ٨د ٨٦یث اؿث، ٠ح٧ْغ قغیغاً  ک٥ ٗؼدي آن ةؼاؿاس

 زا٥ْ٠، ة٥ اصـاس وٗاداري ؿاز٠ان یا زا٥ْ٠، ا٦غاف و ٦اارزش ة٥ اّحٛاد ؿاده، ٨ًر ة٥ ج٨ان٠ی را ج٧ْغ .ةؼد٠ی ٝػّت ؿاز٠ان در ّى٨یث

 کؼد. جْٞٙ ة٥ زا٥ْ٠ جْؼیٖ اصـاس و ٚٞتی ج١ایٜ اظالٚی، اٝؽام

 ةاٚی ؿاز٠ان آن ّى٨ جا دارد ج١ایٜ و دا٣غ٠ی ٠ْؼف ظ٨د را آن ٦اي٦غف ةعن٨ص و ؿاز٠ان ٗؼد، ک٥ اؿث صاٝحی ؿاز٠ا٣ی ج٧ْغ

 ٣ـتث ظ٨د ة٥ را قٕٜ ظامی ٗؼد ک٥ دارد وز٨د وٚحی قٕٞی واةـحگی ک٥ اؿث ای٢ در قٕٞی واةـحگی ؿاز٠ا٣ی و ج٧ْغ ةی٢ ج٘اوت .ة١ا٣غ

 دا٣غ. ج٧ْغ٠ی ظ٨د ٨٦یث ٠ْؼف را ؿاز٠ان ٗؼد، ک٥ اؿث ج٧ْغ ؿاز٠ا٣ی صاٝحی صاٝی ک٥، در دا٣غ؛٠ی ظ٨د ٠ْؼف را قٕٜ و آن د٦غ٠ی

 ج٧ْغ واِٚ، در .اؿث گؼٗح٥ قکٜ در ؿاز٠ان اٗؼاد وؿی٥ٞ ة٥ ک٥ اؿث دٝتـحگی ٠ا٦یث دؿحیاةی ة٥ پی در ک٥ اؿث ٠٨٧٘٠ی ؿاز٠ا٣ی

 ةؼ .ؿثا ةْغي چ٤غ ؿازه پیچیغه یک ج٧ْغ روا٣ك٤اؿان، از ةؼظی ّٛیغه ؿازد. ة٤٠٥ْکؾ ٠ی ؿاز٠ان ة٥ را ٗؼد جْٞٙ و جٌاةٙ ؿاز٠ا٣ی ٠یؽان

 (.١٦2922کاران،  و اؿث )زؽایؼي ٠ٌؼح قغه ؿاز٠ا٣ی و م٤ْحی روا٣ك٤اؿی ٣ُؼان و ماصب ٠حعننان ؿ٨ي از ج٧ْغ ا٨٣اع اؿاس، ای٢

ؿتب  و ؿازد٠ی ٠ح٧ْغ ؿاز٠ا٣ف ة٥ را اؿث ک٥ او ؿاز٠ا٣ف ةا کار٤٠غ راة٥ٌ ةیا٣گؼ ک٥ اؿث روا٣ك٤اظحی صاٝث یک ؿاز٠ا٣ی، ج٧ْغ

کار٤٠غ  در ؿاز٠ان ة٥ ک١ک و ١٦کاري صؾ و روا٣ك٤اظحی، دتات ٨٣ّی و٢١، (. در2332یؼ و آ٢ٝ، ق٨د)٠ی٠ی نؿاز٠ا در او ٠ا٣غگاري

گؼدد )ة٤حی٢ و ١٦کاران، ٤٠سؼ ٠ی ؿاز٠ان ا٦غاف جضٛٙ ة٥ ک٥ ک٤غ٠ی ٠ح٧ْغ و ٠ٞحؽم اٚغا٠اجی ازؼاي ة٥ را کار٤٠غ ٣حیس٥، در ک٤غ و٠ی ایساد

اؿث.  گؼٗح٥ ٚؼار ص١ایث ٨٠رد ةـیاري جسؼةی ٦اىدر پژو٦ف ک٥ داد٣غ ةـي ؿاز٠ا٣ی ج٧ْغ ةؼاي ٨ی٩(، اٝگ2332آ٢ٝ ) و یؼ(. ٠ی1002

 اؿث4 قغه جكکیٜ ٠ؤ٥٘ٝ ؿ٥ از ؿاز٠ا٣ی ج٧ْغ ٠ػک٨ر، ةؼاؿاس اٝگ٨ى

 و ٗؼد ٨٦یث ةی٢ پی٣٨غ ایساد ةا ک٥ اؿث ؿاز٠ان ة٥ کار٤٠غ ّاً٘ی یک دٝتـحگی و ظاًؼ جْٞٙ ةیا٣گؼ ک٥ الف. تعهد عاطفی

 ظ٨ا٦ان کار٤٠غ ک٥ ق٨د٠ی ؿتب ج٧ْغ ٨٣ع ارزش ای٢ از ٣ُؼ مؼف ظ٨دش، ظاًؼ ة٥ ؿاز٠ان ة٥ ٗؼد روا٣ی دٝتـحگی و ظاًؼ جْٞٙ و ؿاز٠ان

 ؿاز٠ان در کار٤٠غان درگیؼي و اصـاس ٨٦یث و ٦یسا٣ی دٝتـحگی ٤ْ٠اي ة٥ ّاً٘ی ةاقغ. ج٧ْغ ؿاز٠ان ةا اشراة٥ٌ ة٥ ةعكیغن جغوام

ة١ا٤٣غ. ج٧ْغ ّاً٘ی ة٥ ٨ُ٤٠ر جضٞیٜ ارجتاط آن ةا ظؼیغ ٠ضن٨ل  ظ٨ا٤٦غ٠ا٤٣غ، چ٨ن ٠ی٠ی ؿاز٠ان در کارک٤ان ج٧ْغ از ای٢ ٨٣ع در .اؿث

ک٤٤غگان ة٥ دٝیٜ ای٤ک٥ گؼایكات و واةـحگی ّاً٘ی و اصـاؿی ة٥ ةؼ٣غ ٠كعل دار٣غ از آن اؿح٘اده داظٞی ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی اؿث ک٥ ٠نؼف

ک٤٤غگان ٣ـتث ة٥ کك٨ر ظ٨د اقاره دار٣غ )ة٠٨ٞؼ و ١٦کاران، اي ّاً٘ی ٨ٌٞ٠ب یا ٣ا٨ٌٞ٠ب ٠نؼف٦ک٤٤غ. ادؼات اصـاؿی ة٥ واک٤ف٠ی

(. در واِٚ ج٧ْغ ّاً٘ی ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا اؿث ک٥ ٠نؼف ک٤٤غگان ٣ـتث ة٥ زا٥ْ٠ و ٠ضن٨الت ج٨ٝیغ داظٜ ٨٣ّی جْٞٙ ظاًؼ و اصـاس 1003

 ضن٨ل ٠كاة٥ ظارزی جؼزیش د٤٦غ.ظ٨ا٤٦غ ک٥ آن را ة٥ ٠واةـحگی ّاً٘ی و اصـاؿی دار٣غ و ٠ی

 قغه درو٣ی ٤٦ساري ٗكار٦اي از اؿث ک٥ ٠ؼجتي ؿاز٠ان ة٥ کار٤٠غ یک وٗاداري و اٝحؽام ج٧ْغ، اصـاس ةا ب. تعهد هنجاری

 ةْغ ؿاز٠ا٣ی پػیؼيزا٥ْ٠ ٗؼای٤غ٦اي آن، در ّى٨یحف و ؿاز٠ان ة٥ ورود ٚتٜ از ظا٨٣ادگی یا ٗؼ٤٦گی پػیؼيزا٥ْ٠ ًؼیٙ از کار٤٠غ ج٨ؿي

 ةؼاي اٝحؽام صؾ ٨٣ّی ٗؼاوان، ٤٦ساري ج٧ْغ ةا آیغ کارک٤ان٠ی پغیغ ؿاز٠ا٣ی پػیؼيزا٥ْ٠ و پیكی٢ جسارب از یا جؼکیتی ؿاز٠ان ة٥ ورود از

 جؼك را ظ٨د کار اگؼ ک٥ ة٨ده آن ٣گؼان ة٥ قغت ٦ـح٤غ، ٤٦ساري ج٧ْغ از ةاالیی درز٥ داراي دار٣غ. کـا٣ی ک٥ ؿاز٠ان ةا قانارجتاط صٍ٘

 ک٤٤غ٠ی اصـاس چ٨ن ٠ا٤٣غ،٠ی در ؿاز٠ان کارک٤ان ٨٧٘٠م، ای٢ در ظالم٥، ة٥ ٨ًر .داقث ظ٨ا٤٦غ ٚىاوجی چ٥ ایكان درةاره ک٤٤غ، دیگؼان

 ق٨د. ةؼ ای٢ اؿاس،ة١ا٤٣غ ج٧ْغ ٤٦ساري در اؿح٘اده از یک ةؼ٣غ ةا ج٨ز٥ ة٥ اٝؽا٠ات ازح١اّی و ج٨ز٥ دیگؼان ٠كعل ٠ی ةایغ ک٥

٦اي ک٤٤غ. ای٢ ج٧ْغ ةیا٣گؼ ٤٦سار٦اي گؼو٦ی ٨٠ز٨د ةؼ جؼزیش ٦ا و جن١یٟؼیغ ظ٨د ة٥ ٤٦سار٦اي ازح١اّی ج٨ز٥ ٠یک٤٤غگان در ظ٠نؼف

ک٤غ ک٥ اگؼ کاالي داظٞی اؿح٘اده ٣ک٤غ، (. ٠نؼف ک٤٤غه در ای٢ صاٝث اصـاس ٠ی1002ظؼیغ ظارزی ج٨ؿي اٗؼاد اؿث )پک٨جیچ و روز٣حال، 

٦اي اٗؼاد دیگؼ و اؿح٘اده از ٠ضن٨ل داظٞی ة٥ م٨رت ٗؼ٤٦گی جتغیٜ قغه ک٥ جعٌی از آن ةا واک٤ف ةا اٚتال ازح١اّی ٨٠از٥ ٣ع٨ا٦غ قغ

 زا٥ْ٠ ٨٠از٥ ظ٨ا٦غ قغ.

 و ةاز٣كـحگی ص٨ٛق ٠ا٤٣غ ٠حْغدي آ٧٣ا، ٤٠اِٗ وؿی٥ٞ ة٥ کار٤٠غ یک ک٥ اؿث ايصـاةگؼا٥٣ ٗؼای٤غ٦اي ٠ضن٨ل مستمز ج. تعهد

 از ؿاز٠ان، از کار٤٠غ ظؼوج ةا ٤٠اِٗ ای٢ .ک٤غ٠ی کـب را ازح١اّی ٦ايقتک٥ دؿحؼؿی ة٥ و ١اّیازح ٨٠ْٚیث و ٠ؼجت٥ ارقغیث، ٠ـح١ؼي،

 جؼك ةا ارجتاط قعنی در ٗغاکاري و ایذار ٠یؽان ٗؼّی ٦ايؿازه از ٠ـح١ؼ ج٧ْغ اظیؼ، ٦اىپژو٦ف ٦اىیاٗح٥ ةؼاؿاس .رٗث ظ٨ا٦غ ةی٢
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 اؿث آن ةیا٣گؼ و ؿاز٠ان جؼك از ٣اقی ٦اي ٠حن٨ر٦ؽی٥٤ ةؼدار٣غه در ٠ـح١ؼ ج٧ْغ اؿث. قغه جكکیٜ زایگؽی٢ ٦ايگؽی٥٤ ٗٛغان و ؿاز٠ان،

ةاقغ،  ةیكحؼ ؿاز٠ان در ٗؼد ٦ايگػاري٠یؽان ؿؼ٠ای٥ چ٥ د٤٦غ. ٦ؼ ا٣سام ج٨ا٤٣غدیگؼي ١٣ی کار و دار٣غ اصحیاج کار آن ة٥ ک٥ کارک٤ان

از  اصح١ال ق٨د، جؼ٨ًال٣ی یک ؿاز٠ان در اٗؼاد کار ادا٥٠ چ٥ ٦ؼ .یاةغ٠ی اٗؽایف ؿاز٠ا٣ی او ج٧ْغ ٠یؽان و کا٦ف او ظغ٠ث جؼك اصح١ال

ق٨د. ج٧ْغ ٠ـح١ؼ در ٨٧٘٠م جضٞیٜ رٗحار ٠ی ةیكحؼ ک٤٤غ، صٍ٘ ةؼاي ظ٨د را آن ا٣غکؼده ؿْی ٦اؿال ای٢ ًی ک٥ دادن چیؽ٦ایی دؿث

٦ا و ٤٠اْٗف در ٣حیس٥ اؿح٘اده از ةا ج٨ز٥ ة٥ ٦ؽی٥٤ ٠نؼف ک٤٤غه در ظؼیغ ٠ضن٨ل ة٥ ٤ْ٠اي ّٞث اؿح٘اده یک ٠كحؼي از یک ةؼ٣غ داظٞی

ک٤٤غگان اًالّات در ز٠ی٥٤ ظن٨میات کی٘ی، ٚی١ث، ٣ام ٠ضن٨ل و... را ٨٠رد جسؽی٥ و جضٞیٜ ق٨د. در ای٢ راؿحا ٠نؼفآن ةؼ٣غ ج٨زی٥ ٠ی

پؼداز٣غ. داقح٢ ٠ضن٨الت ٥ ا٣حعاب ٠ضن٨ل ٠ی٦ا ة٦ا و ٦ؽی٦٥٤ا و ٤٠اِٗ ظ٨د و کاؿح٢ ریـکد٤٦غ و ةا ج٨ز٥ صغاکذؼ ؿاظح٢ ارزشٚؼار ٠ی

٦اي ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼد ک٥ آن را ةا ٠ضن٨الت ٠كاة٥ ظارزی ٠ح١ایؽ ک٤غ و ا٣حعاب ٦ا و گؽی٥٤داظٞی داراي کی٘یث، ٚی١ث ٤٠اؿب و ویژگی

 ج٨ا٣غ ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ٣ـتث ة٥ ٠ضن٨ل داظٞی را جكغیغ ک٤غ.پػیؼ ک٤غ، ٠ی٠نؼف ک٤٤غه را ج٨زی٥

 

 محصولقصد خزید یک 
اؿح٘اده قغه ک٥ ای٢ ٠غل ة٥ ٣ام روش داگ١ار ق٤اظح٥  ACCAدر ای٢ جضٛیٙ ة٥ ٨ُ٤٠ر ؿ٤سف ٚنغ ظؼیغ یک ٠ضن٨ل از اٝگ٨ي 

 ةؼ ارجتاًی اؿث. وَی٥٘ گیؼيا٣غازه ٚاةٜ و ٠كعل ک٥ اؿث ارجتاًی وَی٥٘ یک جتٞیٕاجی قا٠ٜ ٦غف یک داگ١ار ٠غل ٤٠ُؼ ازق٨د. ٠ی

 اؿث4 ٠ؼص٥ٞ 2 قا٠ٜ ارجتاًات ی٤غٗؼا ٠ؼاجتیؿٞـ٥ٞ ٠غل پای٥

 

   

 

 

 

 (2922)٠ض١غیان،ACCA قکٜ)؟؟( اٝگ٨ي

ة٥   داگ١ارد٦غ.ارائ٥ ٠ی ک٤غکار ٠ی چگ٥٣٨ جتٞیٕات ای٤ک٥ درك ةؼاي ٠٘یغ ايو قی٨ه قغ ؿاظح٥ ک٨ٝی راؿٜ ج٨ؿي ٠غل داگ١ار

یک ٦غف جتٞیٕاجی   د٤٦غهجكکیٜ ٦اي ٤اؿایی و جْیی٢ ٠ؤ٥٘ٝق ةاقغ. ٤ْ٠اي جْؼیٖ ا٦غاف جتٞیٕات ة٥ ٨ُ٤٠ر ارزیاةی ٣حایر جتٞیٕات ٠ی

٦اي ٧٠ٟ ٠غل داگ١ار در جتٞیٕات اؿث. در ای٢ روش ٨٠ٗٛیث و یا قکـث جتٞیٕات در گؼو ٠یؽان کارایی ٗؼآی٤غ ارجتاًات  ادؼةعف، از رؿاٝث

ب اؿث. از ٤٠ُؼ ٠غل داگ١ار، ٦غف جتٞیٕاجی قا٠ٜ در آن و ٣یؽ ا٣حٛال اًالّات ٤٠اؿب ة٥ ٠عاًتان ٦غف، در ز٠ان ٤٠اؿب و ةا ٦ؽی٥٤ ٤٠اؿ

٦اي  ج٨ا٣غ ک١ک قایان ج٨ز٧ی ة٥ ادؼةعف ؿاظح٢ ک١پی٢ ٠غل داگ١ار ٠ی گیؼي ةاقغ. اي ارجتاًی اؿث ک٥ ٠كعل و ٚاةٜ ا٣غازه وَی٥٘

 ٠4غل داگ١ار ٠حكکٜ از ؿ٥ ةعف ١ّغه اؿث کار٦اي ظؼد ک٤غ و آن را ة٧ت٨د د٦غ.و  جتٞیٕاجی ة٥ ویژه در کـب

٦غف اوٝی٥ در ٠غل داگ١ار جْیی٢ ا٦غاف جتٞیٕاجی اؿث. یکی از وَایٖ ت اؿث. در ٠غل داگ١ار جْؼیٖ و جْیی٢ ا٦غاف جتٞیٕاگام اول 

٦اي جكکیٜ د٤٦غه یک ٦غف ٤٠اؿب جتٞیٕاجی اؿث. ٦غف جتٞیٕاجی، ةایغ داراي  اؿاؿی ٠غل داگ١ار در جتٞیٕات، ق٤اؿایی ازؽا و ٥٘ٝ٨٠

گیؼي ةاقغ، از پیف ٠عاًتان ٦غف را ٠كعل ک٤غ و چارچ٨ب ز٠ا٣ی جْیی٢ قغه ةؼاي دؿحیاةی ة٥  و ٚاةٜ ا٣غازه وَی٥٘ ارجتاًی ٠كعل

ا٦غاف جتٞیٕات را ٠ْی٢ ک٤غ. ةؼاي ؿ٤سف ٠یؽان ادؼةعكی جتٞیٕات، ةایغ ٚتٜ از قؼوع آن ة٥ قؼایٌی ْٗٞی واٖٚ ة٨د و پؾ از پایان ٣یؽ 

٢ رو الزم اؿث جا پی١ایكی دٚیٙ از ٠عاًتان م٨رت گیؼد جا ٠یؽان آگا٦ی و اداراك، آ٧٣ا ةغؿث ٣ـتث ة٥ قؼایي زغیغ اقؼاف یاٗث. از ای

 جتٞیٕاجی جْیی٢ ق٨د.  ٦اي جؼ ةؼاي ک١پی٢ جؼ و ٨١ٞ٠س ق٨د ک٥ ا٦غاٗی واْٚی آیغ. ای٢ ٧٠ٟ ٨٠زب آن ٠ی

یان ٚتٜ از ظؼیغ یک ٠ضن٨ل ًی ق٨د جا ٗؼآی٤غي ک٥ ٠كحؼ جالش ٠یةعف اؿث ک٥ در آن  2قا٠ٜ گام دوم در ٠غل داگ١ار 

 ک٤٤غ ج٨میٖ ق٨د. ای٢ ٗؼآی٤غ ة٥ قؼح زیؼ اؿث4 ٠ی

ٚغم اول اٗؽایف آگا٦ی از ٠ضن٨ل اؿث. چ٤ا٣چ٥ ٠كحؼي از وز٨د یک ٠ضن٨ل آگاه ٣تاقغ، پؾ ا٣حُار ظؼیغ ٦ٟ ٔیؼ٤٠ٌٛی ظ٨ا٦غ 

 جی اؿث. ٦اي جتٞیٕاجی، جْیی٢ ٠عاًب ٦غف صیا ة٨د. ة٥ ٨ُ٤٠ر ا١ًی٤ان از ادؼةعكی ک١پی٢

ادراك ٚغم ةْغي اؿث و ٨ُ٤٠ر از آن ای٢ اؿث ک٥ ٠كحؼیان درك ک٤٤غ ک٥ ٠ضن٨ل ق١ا چیـث و چ٥ کاري را ةؼاي آ٧٣ا ا٣سام 

ک٤٤غ، ٨٠زب  ٦اي ٠ضن٨ل ّؼو٥ قغه ک١ک ٠ی جان چیـث. جتٞیٕاجی ک٥ ة٥ ٠كحؼیان در درك ٠ؽایا و ویژگی ظ٨ا٦غ داد و کارایی ٠ضن٨ل

ق٣٨غ. ة٥ ٠ضه آ٣ک٥ ٠كحؼي از وز٨د ٠ضن٨ل و چیـحی آن آگاه قغ، ةایغ در ز٧ث ج٨ؿ٥ْ ج١ایٜ ذ٤٦ی  غ ٠یاٗؽایف ؿٌش ادراك از ةؼ٣

 ٠كحؼي ةؼاي ظؼیغ کاال ک٨قیغ. 

 جٛاّغ درك آگا٦ی

 

ٜ١ّ 
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در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ةایغ گؼایكی ٠ذتث ٣ـتث ة٥ ٠ضن٨ل در ٠كحؼي ة٨ز٨د آورد و او را از ٣ُؼ ذ٤٦ی ةؼاي ٠ؼص٥ٞ ةْغي جٛاّغ اؿث ک٥ 

٠ؼچؼ در کحاب ةازاریاةی ظ٨د از ای٢ ٠ؼص٥ٞ ة٥ ٨٤ّان ٗاز ا٤ٚاع ذ٤٦ی ٠كحؼي ةؼاي کـب ٣گؼقی ٠ذتث در ظن٨ص  ظؼیغ ٠حٛاّغ کؼد. دی٨یغ

 ک٤غ. ٠ضن٨ل یاد ٠ی

٠یؽان درآ٠غ اؿث. در ای٢  ي اٚغام و ١ّٜ اؿث. ة٥ ٨ًر کٞی ٦غف امٞی جتٞیٕات و ةازاریاةی اٗؽایف ٗؼوش و ٠ؼص٥ٞ آظؼ ٠ؼص٥ٞ

 جؼ ک٤یٟ. د٦یٟ جا ٠كحؼي را ٚغ٠ی ة٥ ؿ١ث ظؼیغ ٧٣ایی ٣ؽدیک ک٤یٟ و ٦ؼ اٚغا٠ی را م٨رت ٠ی یغ ٠ی٠ؼص٥ٞ ٠كحؼي را وادار ة٥ ظؼ

ٗاز ارزیاةی ٣حایر و جٌتیٙ آن ةا ا٦غاف از پیف جْیی٢ و یا ة٥ ّتارت دیگؼ  گیؼي ادؼةعكی جتٞیٕات ا٣غازه، گام ؿ٨م در ٠غل داگ١ار

روش داگ١ار  آگا٦ی و ٠یؽان ادراك و ؿٌش ا٤ٚاع ٠كحؼي م٨رت داد. -ا از ٠یؽان ةؼ٣غج٨ان ٠سغداً پی١ایكی ر قغه اؿث. در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠ی

جتٞیٕاجی ٨٠رد  ٦ايةؼ٣ا٥٠ارزیاةی ادؼةعكی   ج٨ا٣غ ة٥ ٨٤ّان قا٨ٝده گػاري و ارزیاةی جتٞیٕات دارد و ٠ی دیؼ ٚاةٜ ج٨ز٧ی در ٗؼآی٤غ ٦غفأج

 اؿح٘اده ٚؼار گیؼد.

 

 روش تحقیق
و اًالّات ز١ِ آوري قغه در آن ة٥ وؿی٥ٞ ٤٠اةِ   جضٞیٞی اؿث -ج٨می٘ی روش، ٣ُؼ از و کارةؼدي ٦غف، ٣ُؼ از ای٢ پژو٦ف

ةاقغ. ای٢ پژو٦ف ةؼ آن اؿث جا ةا رویکؼدي جضٞیٞی و اؿح٤تاًی ٣ـتث ة٥ ٨٠و٨ع ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ و ةا آگا٦ی از اي و دا٨٣ی٥ ٠یکحاةعا٥٣

یٜ ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ارائ٥ د٦غ. ةؼاي ای٢ ٨ُ٤٠ر ةا ٦غف جتیی٢ اةْاد پژو٦ف، ٠ٌاْٝات ؿایؼ پژو٦كگؼان، اٝگ٨یی ةؼاي جسؽی٥ و جضٞ

٠ؼوري ةؼ ٠ٌاْٝات گػقح٥ م٨رت گؼٗث و ةا داقح٢ رویکؼدي ٠٨٧٘٠ی و دٚیٙ ٣ـتث ة٥ ٠ـئ٥ٞ اٝگ٨ي ٠٨٧٘٠ی ةؼاي پژو٦ف ارائ٥ گؼدیغ و 

 گؼدد.٥ ٠یةؼاؿاس آن پیك٧٤اد٦ایی ة٥ ٨ُ٤٠ر ج٨ٛیث ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ارائ

 

 الگوی پیشنهادی بزای قصد خزید 

د٦غ. ای٢ ٠غل قا٠ٜ ؿ٥ ٠حٕیؼ امٞی اؿث4 ٠حٕیؼ اول ّتارت از ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ( ٠غل پیك٧٤ادي ای٢ ٠ٛا٥ٝ را ٣كان ٠ی2قکٜ)

خ و ١٦کاران، قارةْغ آق٤ایی ةا ةؼ٣غ، اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ، ارزش ادراك قغه و ریـک ادراك قغه اؿث)د٦غقحی ٠2ضن٨ل اؿث ک٥ قا٠ٜ 

ةْغ آگا٦ی، ادراك، جٛاّغ و ١ّٜ اؿث ک٥ ةؼگؼٗح٥ از ٠غل داگ١ار اؿث. در  2(. ٠حٕیؼ دوم ٚنغ ظؼیغ یک ٠ضن٨ل اؿث ک٥ قا٠ٜ 2939

ةاقغ ک٥ از ٠غل ةْغ ج٧ْغ ٤٦ساري، ج٧ْغ ٠ـح١ؼ و ج٧ْغ ّاً٘ی ٠ی ٧٣9ایث ٠حٕیؼ ؿ٨م ج٧ْغ ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ٠ی ةاقغ ک٥ قا٠ٜ 

 ( اؿح٘اده قغه اؿث. 2332ؼ و آ٢ٝ)یج٧ْغ ٠ی

در ای٢ ٠غل، ٠حٕیؼ ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل و ٠حٕیؼ ج٧ْغ ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ة٥ ٨٤ّان ٠حٕیؼ٦اي ٠ـحٜٛ و ٠حٕیؼ ٚنغ ظؼیغ 

 ق٨د. ٠ضن٨ل ة٥ ٨٤ّان ٠حٕیؼ واةـح٥ ق٤اظح٥ ٠ی

 

 
 ( الگوی پیشنهادی قصد خزید محصول داخلی1شکل ) 
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 راهکارهایی بزای ایجاد مشیت رقابتی در محصول داخلی
 ٨ي ٠٨٧٘٠ی پژو٦ف را٦کار٦ایی ةؼاي ایساد ٠ؽیث در ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ارائ٥ ٠ی گؼدد ک٥ ّتارج٤غ از4در راؿحاي اٝگ

  اٗؽایف آق٤ایی اٗؼاد ةا ةؼ٣غ٦اي داظٞی از ًؼیٙ ةؼپایی ١٣ایكگاه ٦ا و ٔؼ٥ٗ ٦ا ز٧ث جك٨یٙ ة٥ آز٠ایف ٠ضن٨الت و ایساد

 جتٞیٕات ٤٠اؿب ز٧ث ق٤اؿا٣غن آ٧٣ا ة٥ ٠نؼف ک٤٤غگان.

 ف ٤٠اِٗ ادراکی ٠نؼف ک٤٤غکان از ًؼیٙ ة٧ت٨د کی٘ث ٠ضن٨الت و ظغ٠ات، ٚی١ث گػاري ٤٠اؿب و ة٥ وز٨د آوردن ویژگی اٗؽای

 ٦اي ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼد در ٠ضن٨ل ز٧ث ٠ح١ایؽ ؿازي ٠ضن٨الت

 ف کا٦ف ریـک ٦اي ادراکی ٠نؼف ک٤٤غگان از ًؼیٙ دادن و١ا٣ث ٣ا٥٠ ٦ا و ظغ٠ات پؾ از ٗؼوش، ٣نب رایگان و... ة٥ ٠نؼ

 ک٤٤غگان

  جالش در ز٧ث اٗؽایف اّح١اد ٠نؼف ک٤٤غگان ة٥ ةؼ٣غ از ًؼیٙ جضٛٙ دادن وّغه ٦اي داده قغه ٣ـتث ة٥ ٠ضن٨ل، ظغ٠ات پؾ

 از ٗؼوش ة٥ ٨٠ِٚ و ٤٠اؿب.

  جالش در ز٧ث ایساد اّح١اد ة٥ ةؼ٣غ و ؿاظح٢ ؿی١اي ٤٠اؿب از قؼکث و ٠ضن٨ل در زا٥ْ٠ از ًؼیٙ ٠كارکث در ْٗاٝیث ٦اي

 ا٥٣ و ١ّٜ ة٥ ٠ـئ٨ٝیث ازح١اّی و پاؿعگ٨یی ة٥ زا٥ْ٠.ظیؼظ٨ا٦

  اٗؽایف ج٧ْغ ّاً٘ی ظؼیغاران ٣ـتث ة٥ ةؼ٣غ٦اي داظٞی ة٥ وؿی٥ٞ ایساد وٗاداري ّاً٘ی در ٠نؼف ک٤٤غه و اؿح٘اده از ؿ١تٜ ٦ا

 الت.و ١٣اد٦اي جاریعی و ظاًؼه ا٣گیؽ در ًؼاصی ةؼ٣غ ٠ضن٨الت در ز٧ث ایساد ج٧ْغ ّاً٘ی و اصـاؿی ة٥ ٠ضن٨

  اٗؽایف ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ٣ـتث ة٥ ٠ضن٨الت داظٞی از ًؼیٙ ة٧ت٨د کی٘یث و ویژگی ٦ا و ٚی١ث ٠ضن٨الت و اٗؽایف ارزش ٦اي

 کـب قغه ٠نؼف ک٤٤غگان از ٠ضن٨الت.

 ٦اي ص١ایث از ظؼیغ ٠ضن٨الت داظٞی ةا راه ا٣غازي جالش ةؼاي ایساد ج٧ْغ ٠ـح١ؼ ٣ـتث ة٥ ٠ضن٨ل از ًؼیٙ ایساد ٗؼ٤٦گ

 ، ؿاظث ٠ـح٤غ،  ةؼگؽاري ةؼ٣ا٥٠ و ک١پی٢ ٦اي آگاه ؿازي زا٥ْ٠ از ٠ؽیث ٦اي اؿح٘اده از ٠ضن٨الت داظٞی.جتٞیٕات
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 نتیجه گیزی
در ای٢ ٠ٛا٥ٝ جالش قغ ةا ةؼرؿی ٠ٌاْٝات ٠عحٖٞ چارچ٨ب ٣ُؼي ٨٠و٨ع ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٠كعل ق٨د. ةؼاي ای٢ ٨ُ٤٠ر ةا زـحس٨ در 

ةؼرؿی ٠ٌاْٝات ظارزی و داظٞی ٠عحٖٞ، ٨ّا٠ٞی را ک٥ ة٥ ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل ج٨ؿي ٠كحؼیان جادیؼگػار اؿث، ق٤اظح٥ قغ. ادةیات ٣ُؼي و 

ای٢ ٨ّا٠ٜ قا٠ٜ ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل و ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل ظارزی اؿث. ٨ّا٠ٜ ٠ؼجتي ةا ٠ضن٨ل ةیكحؼ ةا ظ٨د ٠ضن٨ل 

ي ٤٠ضنؼ ة٘ؼد ٠ضن٨ل ک٥ ارزش ٦اي ویژه اي ةؼاي ٠نؼف ک٤٤غه ٗؼا٦ٟ ٠ی آورد، ةـحگی دارد. ارجتاط دارد و ة٥ کی٘یث، ٚی١ث، ویژگی ٦ا

ج٧ْغ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی ٨٠و٨ّی اؿث ک٥ ی٥ قعل ٠نؼف ک٤٤غه ار٣تاط دارد ٗؼد در آن  ةا ج٨ز٥ ة٥ جْغات ٠ـح١ؼ، ّاً٘ی و 

ّا٠ٜ ة٥ ٨٤ّان ٨ّا٠ٞی ک٥ در ٚنغ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی جادیؼگػار٣غ  ک٤غ. ای٢ دو٤٦ساري ظ٨د ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی، اٚغام ٠ی

ج٨ا٣غ ای٢ ٦غف را ج٨ؿ٥ْ و ارجٛا د٦غ ق٤اظح٥ ٠ی ق٨د. ة٥ ٨ُ٤٠ر جؼویر و اٗؽایف ج١ایٜ ٣ـتث ة٥ ظؼیغ ٠ضن٨ل داظٞی، را٦کار٦ایی ک٥ ٠ی

 ارائ٥ گؼدیغ.
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 زاجعممنابع و 
ةؼرؿی جادیؼ جن٨یؼ ذ٤٦ی ةؼ٣غ و کی٘یث ظغ٠ات ةؼ روي ةازاریاةی راة٥ٌ "اٝٛاؿٟ، ٤٠ن٨ري، ؿیغ صـ٢؛ اةؼا٦ی١ی، اة٨ [2]

 229-220، ص ص 2931جاةـحان  22؛ چكٟ ا٣غاز ٠غیؼیث ةازرگا٣ی، ق١اره "یالت رٗحاري ٠كحؼیاناي و ج١ا

 چ٤غگا٥٣ و ؿاده (؛ ةؼرؿی رواةي٨٤٠2922چ٧ؼ ) پ٨ر، جٛی و قکؼک٢، صـی٢ ؛ ّتغاٝؽ٦ؼا ٣ْا٠ی، زةیغه؛ ؿیغه زؽایؼي، [1]

و  جؼةیحی ٨ّٞم ٠س٥ٞ ا٨٦از، ق٧ؼ ٦اي از ةی١ارؿحان ةؼظی پؼؿحاران در اي صؼ٥ٗ ةا ج٧ْغ قعنیحی ٦ايویژگی

 .203 -102مل  9ؿیؽد٦ٟ  ؿال دوره ؿ٨م، ا٨٦از، چ١ؼان ق٧یغ دا٣كگاه روا٣ك٤اؿی

 ٠نؼف در ٠سغد ظؼیغ ٚنغ و ة٥ ةؼ٣غ وٗاداري ةؼ ٨٠دؼ ٨ّا٠ٜ ةؼرؿی"(؛ 2930م) ظادم، و .ب ظیؼي، ،.م.س زالٝی، [9]

 .22-23، مل 12، ٗن٤ٞا٥٠ ٠غیؼیث، ق١اره "ک٤٤غگان ایؼا٣ی)٠ٌا٥ْٝ ٨٠ردي4 ٨ٝازم ظا٣گی(

 ظغ٠ث کی٘یث ٨٠از٥٧ ارجتاط ةؼرؿی (، 2922ة٧حاش) ز١اٝی٥، و وصیغ ةـٌا٠ی، زاده ٠کی ّتاؿْٞی، کؼی١ی، صازی [2]

 92-13م٘ض٥   91ق١اره   ، ٠غیؼیث، ا٣غاز چكٟ .جساري ٠اجیظغ ٦اي ؿاز٠ان در ٠كحؼیان وٗاداري و

 ٨٣ع و ةؼ٣غ ةا آق٤ایی جادیؼ(، 2930)ؿیغاؿ١اّیٜ ؿیغان، و اص١غ اؤٞی، قؼةث صـی٢، ق٣٨غي، صـ٢ ٣یا صغادي [2]

 19 ق١اره قكٟ، ؿال ایؼان، ٠غیؼیث ٨ّٞم ٗن٤ٞا٥٠ ، ظیؼظ٨ا٦ا٥٣ ةازاریاةی ة٥ ٠كحؼي پاؿط ةؼ ٠ضن٨ل

م٤ْث  در ٠كحؼیان وٗاداري ، ةؼ٣غ ةؼ اّحتار جادیؼ ةؼرؿی ” ، (2930ؿپیغ) ٗؼزا٥٣، و ٗؼ٦اد ٔ٘اري، تیؽ؛کا٠ صیغرزاده، [2]

 23مل  88 ق١اره ٠غیؼیث، ٦اي پژو٦ف ٠س٥ٞ ، “ ایؼان ةا٣کغاري

پػیؼش  در ٦ا ةا٣ک قغه ٠كحؼیان ادراك ریـک اةْاد ٣ٛف .(2923) .ر کیا٣پ٨ر، .پ زاده، ص٤٘ی .ر .ح ظغ٠حگؽار، [2]

 .23-22مل  10ایؼان، ق١اره  ٠غیؼیث ٨ّٞم ٗن٤ٞا٥٠ .ایؼان در ای٤حؼ٣حی کغاريةا٣

 ةؼ ةا٣ک٧ا ةؼ٣غ اّح١اد ٚاةٞیث جادیؼ ؿ٤سف ةؼاي ٠غٝی"(؛ 2923ن) رؿح١ی، و .ت .م ٗؼد، ج٨ٛي ،.ز قا٦ؼخ، د٦غقحی [2]

 .23-22مل ، 20 ق١اره پ٤سٟ، ؿال ایؼان، ٠غیؼیث ٨ّٞم ٗن٤ٞا٥٠ ،"٠كحؼیان وٗاداري ج٧ْغ 

ق٤اؿایی ٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ ةؼ ٚنغ ظؼیغ کاال٦اي ةا ةؼ٣غ "٦غقحی قا٦ؼخ، ز٦ؼه؛ ک٧یاري صٛیٛث، ا٠ی٢ ؛ ٨ٌّٗی، ا٠ی٢؛ د [3]

ظارزی در ایؼان) ٨٠رد ٠ٌا4٥ْٝ ٨ٝازم ظا٣گی، ةؼ٣غ ة٨ش و ؿا٠ـ٣٨گ(؛ ٗن٤ٞا٥٠ ٠غیؼیث ةؼ٣غ، ؿال اول، ق١اره اول، 

 22 -33مل  2939ة٧ار 

 .ؿ١ث ا٣حكارات :،ج٧ؼان ةازاریاةی ٠غیؼیث ، (2922) ، ١٦کاران و ،اص١غ روؿحا [20]

 کی٘یث ةی٢ راة٥ٌ"(؛ 2932ّتاس) ٗؼوقا٣ی، ،.٠ض٨١د ًتاًتایی، ،.آرش رقیغیان، ،.٠ض١غ ّؼب، ،.اصـان زارّی، [22]

٠از٣غران ق١اره  پؽقکی دا٣كگاه ٠س٥ٞ .ةی١ارؿحان در ةـحؼي ةی١اران ج٨ؿي قغه ادراك ارزش ةا قغه ارائ٥ ظغ٠ات

 202-221مل  11

 و ٠كحؼي ةا ارجتاط ةؼ ١ّٞکؼد ٨٠دؼ ٨ّا٠ٜ ارزیاةی"( 2922) ّٞیؼوا،صیغري،ق٧اب ٨٠ؿ٨ي،ؿیغ.٠ـ٨ْد غي، ؿیغؿی [21]

 آ٨٠زقی ٠غیؼیث جضٛیٛات ٗن٤ٞا٥٠")اٝکحؼو٣یک م٤ْث در: ٨٠ردي ٠ٌا٥ْٝ(گیؼي ا٣غازه و زغیغ ٤٠اؿب اٝگ٨ي ارائ٥
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