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                                                            چکید 
اسا.  لب  وجل  متاهریلن و  هلی اخیر میزان خرید از فروشاال  هلی نالیی  افزای  یلفه   در سال 

  و  درکس   رقلب. افزای   بل  ولثیر بر الارش و رفهلرهلی ناللن از مهم وری  چلل  هلی بلزاریلبی اس. 
بلزاریلبی الجی  مجرد    ابزار  یک  عنجان ب   محصاج   رالگ  اللم متاهریلن   نگلهی  اروقلی  و  کلرهلی نالیی 

اللم گذاری رالگ محصااج  بر رفهلر    یی ولثیرشاانلساال   پژوه  هدف از ای  وجل  قرار گرفه  اساا. 
و ارای  مدلی منلساا  در ای  خصااجد بجد  ای    ی نالی  یاز فروشااال  هل  یددر خرمصاارف کنند   

االجلم شد  فلز کیفی از الجع پدیدارشنلسی بل رویکرد وفسیری   شیج  ورکیبی مهجالی اکهتلفی مطللع  ب 
نالیی  برور در   فروشاال  هلی متاهریلن را نملری و فلز کمی از الجع مطللعلت الیم  وجربی بجد  للمع 

صااجرت   گیری در فلز کیفی ب  بجدالد  المجال  نالیی  خرید وجرب  شااهر وهران وتااکید دادالد ک  دارای
و در فلز کمی ب  صاجرت المجال  گیری در دساهرا االجلم شاد  الهلیا للصاد از مطللع  کیفی در   هدفمند

محصااج ت بل اساالمی رالای م هب  در خرید از زمین  وجلرب زیسااه  متااهریلن ایراالی السااب. ب   
رالگ    رالگ  بلر معنلیی اللم  اللم فروشااال  هلی نالیی  در قلل  شاا  م اامجن الارش السااب. ب  االجاع

رالگ  رفهلر مصارف    اللم شانیدن از  کنند   مصارف  رالگ  ادراک  اللم شانیدن مصارف کنند  از االهظلرات
صاارف کنند  دسااه  بندی و مد   مفهجمی  کنند  بل وجل  ب  الجع محصااج  و در الهلی. ویژگی هلی م

پژوه  طرالی گردید  در فلز کمی بل ودوی  س  سنلریج و دسهکلری در مهغیرهل  مد  نزمجن گردید   
بر اساالا یلفه  هل  اساالمی رالگ هلی رایا در االجاع محصااج تدکلرکردی  لذت لجیلال  و خصاایصاا   

می غیر رایا بر الارش مصارف کنندگلن  اصابی رالگ  بر رفهلر مصارف کنندگلن ولثیری الداشا. امل اسال
الساب. ب  محصاج  ولثیر گذار بجد  اسا.  در کل هلی بل خصاب. اولی  رالگ بی  اسالمی رالگ و وصامیم 

بالر معنالیی الالم رالاگ محصاااج  بر الارش بر  خریاد با  محصاااج  اروبال  معنی داری ولجد داشااا.   
رسایجالی ارای  شاد  بل وجل  ب  مد  رگولثیرگذار بجد  محصاج  و ب  وب  نن در رفهلر مصارف کنند   

التلن داد مد  ارای  شد  می وجاالد ولثیر اللم رالگ محصج  بر رفهلر مصرف کنند     68/0 ضاری  وبیی 
 را پی  بینی و وبیی  الملید  

 اللم رالگ  الارش ب  محصج   وصمیم ب  خرید  خرید نالیی     هانلیدشاژ 

بلشد میدکهری   رسلل  از  مسه رج ق مقلل  فج
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 افتزا بصرف کننزه  ا فروشگزه ززی آیالینیزم گذاای ایگ بحصال لر  ااای  بزل تزثزر  
 

 مقدمه

  از    ن رن  فیهتججزن  دید  حزل   عین  دگ.  ا جج    افبارش رزفر    ن رن دیری  ار  تننیرزن  ددججی   ا ججرقلزل ادیی   هز   ججزل دگ
   جید هگ   نهز ار تم،  تعیاد  تنهز  تننیرزن ددجی   تیج   جلب  ه جذب  ایدن ایانآیب چزلش دلیل  ا  ه  اید   گهایه تجیری   گصزا  
 ه  تیجج   جلجب   دنظیگ  اج    ن  ااعجزد  ه  گنج   ااباگهجز  ججیرجی  اج  هر    ه  هجز  گهش  تجزگریی   اج   دنوی  گصجزاج    . ارن[ 1] اید  انجی

  جلب دگ  دهم،  نقش ه  ا ج   صیگتمنی  اسجیزگ تللیغزت،  ااباگ رک  تنهز ن  . گن  دحدجیل[ 2] ا ج   تجی   دشجریرزن ای  تزثییرذاگ 
  گهانشجنز ج،  ه  گفرزگهز  گه  ای اله   تنی  د، ازر   دشجریرزن از اگتلزط  ایصیاگ   ه  اینی  تدجیری انیادرن جز  تننیرزن  ددجی   تیج 

    (ردین )  تم  چین دخرلف، ااعزد ار  ادجی  تزثییرذاگ  گن  دحدجیل ا  عنیان رک دحی   .[ 3] ا ج   تزثییرذاگ نیب  تننی  ددجی 
  ا   تمزرباخش،  جه    دگ  هز  تیت    تی ط ااعزد ت  ارن تیرن تزر  ار . ره،[ 4] ا     تی  تشجهیل  حیاگت دگج  ظیفی  ه  اتجلز، 

 .[ 5] ا    هز گن  فید ا  دنحدی  ا زد،  ا  تزگ گفر  ا     فیهش اگتقز ه  تننیرزن ددی  تیج   جلب  دحدیالت 
  تزگدزن   د   دیهج، گه   ای  تحقیق  از  (2018تن ) درعید د، ازتجنی. اسجیزگ  هز گن  ا جزد،  عمید،   ازهگ ه اط ، د   ای
 گن   اتیز  ریید  د، رزد  تیلی  ایه . انسزن ار[ 6] گن  د   رزف   نزم 10.700 ار ایش ا   نییررلنی ه  ا ریالیز دگ گن  تننی  تیلیی
 دگ ه  رفرزگ  دگ  ت  هزر، گن . نمزری انی  طلق  ه تشججخی   رازن تمک  از گا داگد دعن، ت   چیب  هی تقیرلزً  ه  احسججز ججزت هز 

 ت    ههشجآیان، ایدنی نخسجرین  تزن ه  . دیلی[ 7] د، ریدنی تقسجیم داگ  دعن،  ه دعین هز  د جر   ا   تجید د،  ا جرفزد  هاصع، رنیر،
 هز  گن  ا زد،  ا زس  ارن ای.  نمیدنی تقسیم دخرلف، هز   د ر  ا   ااهزم ه ایدن  گارج دیبان درغیی  ده ا زس  ای گا هز گن   ا زد،
  تجهل   عزدل تیرن . دهم[ 8] تقسجسجم انی  تجینی  ررزد ه تم  ااهزم دگج   از گارج  غیی ه  ا جزد، گارج  صزلب  دگ  تننیرزن  ددجی   ایا 
  تجنیی   رز  رفر  ت   فضجزر،  دگ  تلم     ن  دعنزر، ارن ا ج  ت  دنظیگ ار ازگ.  دعنزر، ا ج   ازگ  دگ طلق  انی  ا جزد، گن  هز   ریی 
رازنشجنز ج، ازگ دعنزر، ا  د جر  هز  د،ل    د، نمزری. دگ علم  اروزد  گا  احسجز ج، ه  فیهنآ، هز  تیاع، چ   تجید د، دیانی   رز

 تننیرزنددجی   گفرزگ ای  اروزد د، تجید گن   دخرلف ا جزد، تجنیین هنآزم دگ حسج، ت  دنف، ه دن،، تقسجیم انی  د، تجید.
 د، ا جرفزد   دهزلم   دگ  ت  ا   جمل  رز  تلم    هی1ا  دهزلم   تلیرح  نظیر   ا جزس ای  .[ 9] تزثیی د، رذاگد  دحدجیالت  ا  نسجل  
.  ا ج   تجی   نهزن  درن   ن دطیط ه  حیه  این  دز ت   ا ج   تی   عمیق دعنزر،  رز دضجمین داگا  صجیگ    دعنز  ای  ع ه  تجید 
 د، تدججیگ  تننیرزن  ددججی   اآذاگنی  تأثیی  دخزطب  دگ    ای ت   ازتججنی دلهم صیگ  ا  تججی  اگائ  اط عزت  هز   ججیآنزل  هصر،
  یزم ار  نیع،  تننیرزن ددجی  ت   هنآزد،.  ازتجی همیا  دشجخدج،  دقزصجی ه  اهیا   از ازری  رذاتجر   اتجریا   ا  اط عزت  ت  نمزرنی
  نهز انرظزگات  از اط عزت ارن  ت  هنآزد،  رز همیا  نلزتجی ه  دحدجیل ار هاضجح،  از اط عزت  ت  تننی  دگرزف   گا  ازراگرزا، هز 
   .[ 10] نمزرنی  ییا تخیل رز گا از حیس انرظزگات از تضزد  رز ااهزم ارن دالرل تز د،  رنی ای صید دگ ازتی  تضزد دگ

  اایا،  ایا  تیگرو، گهر  رک ارشججزن  دگ دنی  ع ص   اروزد ه  تننیرزن  ددججی   تیج   جلب  دنظیگ ا   ادیی هز   ججزل دگ 
.  [ 5] نیسرنی  نظی  دیگد  گن  تم ددیص  دگ تشخید،  صزال ه  دسرقیم اط عزت  نی، هیچ  حزه  ت   دی   هجید ا  هز  گن   ا زد،
 هزر، ت  گن   ا جزد، د، ریید. تجیاهی نشجزن د، دهی ت   صیاگ افیاد انرخزب  ه صضجزهت  دلنز   دشجری    ذهن دگ دوسجم دعنزر،  ازگ

تننیرزن    . ار دریرز  ددجی [ 4] ازتجنی د،  ایا  دشجریرزن ایدیگداگ  ایشجری   تزثییرذاگ  ه  دیجعی   اگرش ار انی   نزدشجخ 
 گن  ا   نسجل    تننیرزن ددجی  نآیش  نسجل  ا   جزری دحدجیالت ایتی  داگنی.  ا جزد، گنآ، دزص  از دحدجیالت ار  اید،

  نهز طلق  ه  نی، از دحدجیالت گن  این  اری  نظیان   . ار دریرز  صجزحب [ 11] نیسج   جیا  دحدجیالت  نی، ه طلق  ار  دحدجیالت
 انرظزگات . تطلیق[ 12] تججی دیاهی  دیاج   دشججهل از  دشججریرزن  ریی   تدججمیم ه  یدارش فی رنی ازتججی   نیاتججر   هجید همزهنآ،
 دخرلف  هز   . هر ر،[ 13] داگد   نزن  تی ججط جیری   ذریش دحدججیل  ای  چشججمآیی  تزثیی دحدججیل گن  ار  تننیرزن  ددججی 
 . ار[ 14] ا ج   رذاگ  تزثیی  ریی   تدجمیم ه  دگ   فی رنی گه  ای  تجنزدر، ه گفرزگ   جمعی    گهانشجنزدر،  ار تننیرزن اعم ددجی 
 هز   فیهتججآز  ار  دیری فی رنی  ا جج   دگ تننی  ددججی   ریی تدججمیم  دگ  عیادل تیرندهم ار ره، دحدججیل ظزهی ت   نوزر،
  اصججیل  ا ججرفزد  ار  داگنی   دحدججیل  دخرلف ظزهی  ه  حسجج،  درغییهز  از  همبدزن  دیاجه   نیع،  تننیرزن  ددججی   ت    ن رن

 .[ 15-16]  نزن گا داگد دیری گفرزگ  ه نآیش ایشریرن تزثیی ایعیاطف   ه  احسز زت  دلق ه تزتیی ای حس،  چنی  ازراگرزا،
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 ددجی  دگ دشجریرزن د، گفرزگ ار  نیع،  ریی  تجهل  دیجب   تننی   ددجی   گهانشجنزدر، ااعزد ای تأثیی  از  دحدجیل گن  نزم
تزتنین   درغیی  ارن  رذاگ  تزثیی صیگت ه  اهمی    تیج  . از[ 17] ریید صیاگ نظی  دی  ازری  دحدجیالت  تی جع  ه  ازراگرزا، دگ  ت  ریدد
تجنزد  ه تلیین چآینآ، ه چیار، تزثیی نزم   ا ج . نشجی  ایگ ج،  تزدل طیگ  ا   دحدجیالت گن  نزدآذاگ   یزدیهز  ه  اثیات

 دنلزل ا  دز  حزضجی   ههش ا ج . دگ  گن  دحدجیل ای گفرزگ ددجی  تنی  دگ تحقیقزت ازراگرزا، ار اهمی  اسجبار، ایدیگداگ
  گفرزگ  چآین   دحدججیالت دخرلف  دگ درفزهت  دعنزر،  ازگهز  از گن   دخرلف هز  رذاگ  نزم ت  مهسججری   ججیال ارن ا    ز جج 
 چیس ؟ ددیص ارن دگ تننیرزن ددی  ررسر  تویا  ه رد  گصم  ن رن  هز   فیهتآز  دگ گا  تننیرزن ددی 

 مبانی نظری ش اربیات تحقیق

دی د  اهمیج     21اجزراگرجزا، ه گفرجزگ ددجججی  تننجی  ار اهارجل صین  تحقیقجزت دیایط اج  گنج  ه ااعجزد ه  یجزدجیهجز   ن دگ  
. دلزن، نظی  دگ ردین  نقش گن  دحدجیل دگ گفرزگ ددجی  تننی  تجزدل ده د جر  دلزن، نظی  دیایط  [ 3] گهرافبهن، رزفر  ا ج  

 ا  حیط  گفرزگ ددی  تننی  ه نظیرزت دزص دیتلط از دقیل  گن  د، ازتی.
عی  تجنزدر،  نخسجرین   ههش هز  صجیگت ریفر  دگ دیگد گن  دحدجیل ه  یزدیهز   ن نظیرزت نخسجرین  نظیرزت جم

. ارن [ 18-19] صیاگ داتجر  انی  1دگ گفرزگ ددجی  تننی  ایشجری ا  اعی جنسجیر،  یدادر  انی ه تح  تزثیی نظیر  طیحیاگ  جنسجیر،
اگار  تجی. ای ا جزس ارن نظیر  ریارش افیاد نسجل  ا  اسجیزگ  ار ادیگ  جنسجیر، ا ج . افیاد  2نظیر  اهلین ازگ تی جط  جزنیگا ام

حر، ار همزن  ججنین تیدت، د جج  ا  انرخزب دحدججیالت از گن  هزر، د، رننی ت  از تلیشجج  هز  گارج جنسججیر، دیجید دگ 
 .[ 20]  سیان جزدع  همزهن  ازتی  تلیش  هزر، همچین انرسزب گن  صیگت، ا  ددریان ه  ا، ا 

نظیر  ظیفی  ایم تجنزدر،  از رذتج  ردزن دادن    ههش هز  دیتلط از گن  دحدجیل ا  ااعزد  ج  رزن  گن )تم  اتجلز، ه  
دشجخ  )ایا  د،زل  گن   رک  ن  دیدم  چیا ت   دهی د،  تیضجیح  3اگرش( ه نزم گن  تشجیی  تجی. نظیر  ظیفی  ایم تجنزدر،

گا )دجزننجی  ا، فییهر  ا  رجز   جججمجزن،( گا تیجیح د، دهنجی ه دلیجل ارن تفجزهت دگ  گنج رینج  ا  دجزص ار  ن    رجز  نی،  الهج    ا،( 
تیجیحزت افیاد گا ا  تویا  رذتججر   نهز ار دحیط نسججل  د، دهی. دگ حقیق  نظیر  ظیفی  ایم تججنزدر، ایزنآی  ن ا جج  ت  

تجر  دید ه احسجز جزت نزتج، ار  ن  انسجزن هز عل، گغم تجلزه  هز  ررسج  تجنزدر،  دگ هنآزم انرخزب گن  ار تویایزت رذ
تویایزت تزثیی د،  ذرینی  ایا  د،زل احرمزل انرخزب گن  هز  دیتلط از فدجل  زریب) همچین رگد ه نزگنو،( تی جط افیاد دریلی 

 .[ 21] تی  دگ ارن فدل ایشری ا   
رری دومیع  ده نظیر  گفرزگ   نظیرزت گفرزگ   ا زد، گن  هز نیب ا  عنیان رک هر ر، تزثییرذاگ ای گفرزگ ددی  تننی  دگ 

چآینآ،  ز جج  افیاد ا  اط عزت جیری ای ا ججزس  ججزررزگ  رز   4طیح تججی  ا جج . ای ا ججزس نظیر  نز ججزررزگ  طیحیاگ 
دطیح تجی   5تجید. ارن نظیر  اهلین ازگ تی جط دنیلینز جزررزگ  ارن اط عزت از انرظزگات دیجید دلرن، ای طیحیاگ  دشجخ  د،

تننیرزن گااط  ا  غییدط،  دیزن دیبان  جزررزگ  اط عزت )از طیحیاگ  هز( ه اگررزا، نآیش ددجی  گااط   ای ا جزس ارن نظیر 
. رک دحی  جیری )ا جججزد، گارج ه دعمیل گن  هز( ت  از طیحیاگ   جججزررزگ  داگد  نآیش دیا، دگ [ 5] ه دعهیس ا ججج  

. ای ا جزس نظیر  تنظیم  [ 22] هم  ن   جزن ا ج  ه ازلعه تنی  چیا ت  ایا   نهز  تجنز اید  ه دگ  ه فتننیرزن اروزد د،ددجی 
ددججی  تننیرزن ا  تنظیم احسججز ججزت ه دلقیزت دید د،  یدارنی. ای ا ججزس ارن نظیر  افیاد دگ  ، تسججب رز حف   6عزطف،

زگ  حزالت دلق، د،ل  ه اجرنزب ار حزالت دلق، دنف، د، ازتجنی ه دگ دیاجه  از دحی  هز  جیری ای حسجب همین دسجزل  گفر
نمید  ه د ج  ا  انرخزب دگ این ربرن  هز  دخرلف د، رننی. انزایارن اسجر  ا  تجیارط دلق ه دی ددجی  تننیرزن دحدجیالت 

 .[ 23-24] از ا زد، گنآ، درفزهت، گا تیجیح دیاهنی داد
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 پیشینه تجربی پژشهش 

گفرزگهز  دخرلف دگ ددجی  تننیرزن  ( دگ دطزلع  ا  ا  ایگ ج، نقش گن  دحدجیالت ای گه  ایهر  2021چزن  ه دن )
 یدادرنی ه نریو  ریی  نمیدنی ت  گن  دحدججیالت ن  تنهز عزدل، دگ ای هگد  نمیدن  جج رق ه انرظزگات ا جج  اله  ای گه  

 .[ 25] گفرزگهز  اجرمزع، ددی  تننیرزن نیب تزثیی رذاگ اید  ه ددی  تننیرزن ایا  گن  هز دعزن، اد ص، دگ نظی د، ریینی
گن  ای نآیش ددججی    نزدآذاگ ییتأثا  ارن گن  چ  د، ریریم؟     "( دگ   ههشجج، تح  عنیان2020همهزگان)چیه ه 

ا  ایگ ج، تزثیی گن  دحدجیالت ار دنظی دعمیل رز غیی دعمیل ایدن  ن ای نآیش ددجی  تننیرزن    "تننیرزن نسجل  ا  دحدجیل
ققزن نآیش ددجی  تننیرزن گا ای ا جزس دیبان دنحدجی ا  دطزلع  دخرلف اید  ا ج   دح 5 یدادرنی. دگ ارن   ههش ت  تجزدل  

فید ایدن ه جذاای  ادگا  تجی  نزتج، ار نزم گن  دحدجیالت دیگد  ردزرش صیاگ دادنی. نرزرج نشجزن داد ت  ا جزد، گنآ، دعمیل 
ین اعی ازگ  از ااهزدزت تمری ای نآیش ددججی  تننیرزن نسججل  ا  دحدججیالت ه اهلید ارن نآیش تزثیی رذاگ اید  انی. هم چن

دعنزر، گن )د،ل   دنف، رز دن،، ایدن(  ن نیب دیگد ایگ جج، صیاگ ریف  ه دشججخ  تججی ت  ا ججزد، از ازگ دعنزر، د،ل  دگ 
 .  [ 5] دقزرس  از ا زد، غیی گارج ه ااهزم تم از  ز   اهری  ار جزنب دشریرزن همیا  اید  ا   

ه نقش  ن ای تیجیحزت ه ادگاتزت ددجججی  تننیرزن    1د( دگ دطزلع  ا  ا  ایگ ججج، تفسجججیی افیاد ار دی 2020جئین هزن)
 یداد  ه چنین نریو  ریی  نمید ت  تفسجیی افیاد ار گن  ه تیتیلزت دخرلف گنآ، ه دگ نریو  گفرزگ ددجی  درفزهت ا ج .  

ل  نه   افیاد داگا  تفسججیی ه ایداتجج  هااسججر  ار دید تیتیلزت گنآ، دشججزا  گا ا  تیتیلزت گنآ، دهمل تیجیح  د، دادنی حز
 .[ 24] افیاد  ت  ار دید ایدات  ه تفسیی  ا  عنیان دید دسرقل داترنی  نسل  ا  تیتیلزت گنآ، دخرلف ا، تفزهت ایدنی

(   ههشج، تح  عنیان ا جزد، گن  هز چیب  فیاتی ار انرظزگ ا  انوزم گ جزنیی. ه  از ذتی اهمی  نزم گن  2018جزن تن  )
تزگدزن  ه تجیت  تیلیی تننی  گن  دگ ا جریالیز ه نییررلنی ا   10ن دگ تحقیق دید ار ه تزثییات  ن ای انرخزب ه صدجی دشجریرز

نزم گن  دخرلف د   رزف . ارن ا زد، جمع  هگ   طلق  انی  ه ای ا زس گهش هز  تم، دیگد تحلیل صیاگ  10700ایش ار 
زدل دیفقی  رز تجهسج  تسجب ه تزگهز  ریفرنی. دگ ارن   ههش نریو  ریی  تجی ت  تزگاید ارن گن  هز تیادزن دمهن ا ج  ع

ازتجی رریا دگ عین حزل ت  د، تیانی عزدل تمزرب گصزار، ه رک ا جریات   ازراگرزا، ازتجی ا  دالرل، دخرلف دمهن ا ج  ا جلزب  
 .[ 6  ] نزگضزرر، رز انبجزگ ددی  تننیرزن گا فیاهم  زرد

انرخزب ددجی  تننی  چنین نریو  ریی  نمیدنی ت    ( دگ   ههشج، از عنیان ایگ ج، اثیات نزم هز  گارج ای2005دیلی ه تزن)
رریا  داد   دیاهنی نشججزن  دطلیا،  هاتنش(  لپ  ای   رز  ا، د  دزننی) غییدعمیل  طعم  رز گن  هز نزم ا   نسججل    تننیرزنددججی 

دگ صجیگت، ت  ارن  یزم هز هاضجح نلزتجی ددجی   .تننی  دنرقل گا  دفیی  ه اط عزت  ازراگرزا، هز  یزم انرظزگ داگنی ت  ارن نزم هز
 .[ 8] تننی  ا  جسروی  اط عزت ا  دنلزل گفع ااهزم ای د،  ری

 رشش گناسی پژشهش 

دطجزلعج  تیف، اجز گهش  جیرجیاگتجججنجز ججج،   رجک اید. دیحلج  اهل دطجزلعج   ارن دطجزلعج  رجک   ههش تیتیل، دریال، اترشجججزف،
 ررسجر  هز  تویا   تننی  ایا جزس  ددجی   گفرزگ تزثیی نزم گن  هز دگ ااعزد ،( اید. هی  ار دیحل  تیف، تجنز جزرIPA)2تفسجیی 
 دزلب  ا   تزال  درو، دزننی اریان دگ ایتی   ن رن  فیهتججآزههز   دشججریرزن گا  تیف، دطزلع  دگ اخش  دزگ  اید. جزدع   دشججریرزن

ریی    ایدنی. نمین    ن رن دیری تویا  داگا   ت   دادنی تشجهیل  تهیان تجهی دگ  دزنید، ه  گه  تن  دی   ا جرزرل  درو،  دیدگه  اریان
 جزل  داتجرن  18 تننیرزن  جن ازال   دشجزگت   انرخزب  ایا  هگهد  دعیزگهز . اید  3تنی،   حیات،ی  از ه هیفمنی صجیگت  ا  تیف،
  فیهتجآز   ار رذتجر  ه دیری دیاهم ار ره،  دز  6 دگ  جیری  گن   نزم  از(  جیرزن  لذت  /  جیددنیریارزن )دحدجیل رک دیری تویا 
ددجزحل  تعیین ریدری. هر ر، هز   زر  دشجزگت  تننیرزن دگ ارن  12دگ ارن تحقیق حی اتجلز، داد  هز  اید  ا ج .   ن رن هز 

  هگد  تی  ا  . 1اخش دگ جیهل 

 
1 Self - Construal 
2 Interpretative phenomenology anlysis 
3 Maximun variation  
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 ( 12تعداد= ) کنندگان در پژوهشهای پایه مشارکت . ویژگی1جدول 

 نام
 جنسیت

 گذگته ما   6تعدار شاحد خرید رر  تحصیالت سن 
 زما  مصاحبه 

 آقا خانم )رقیقه(

 57 ازگ  7- 6 دانشوی دتری   34  * ل.م

 48 ازگ  4- 3 لیسزن  64 *  ج.ع

 50 ازگ  5تز4 فیق لیسزن  42  * س.گ

 43 ازگ  9تز  8 فیق لیسزن  38  * ب.پ

 65 ازگ  4تز3 لیسزن  65  * س.ج

 58 ازگ  5تز 4 فیق لیسزن  34 *   .ب

 49 ازگ  9تز 8 فیق لیسزن  48 *  ع.ا

 55 ازگ  9تز  8 لیسزن  43 *  م.ج 

 48 ازگ  6تز5 لیسزن  41  * ا.ز

 55 ازگ  4تز3 لیسزن  51 *  م.ص

 62 ازگ  5تز4 دتری   42 *  ر.ز

 45 ازگ  6تز5 فیق لیسزن  33  * ل.چ

گاهنمز  ددجزحل    .تجی  ا جرفزد    جزدرزگدنی نیم   عمیق ه تیف، هز   ددجزحل   گهش ار تیف، اخش هز دگ داد  رید هگ   ایا 
 جیال اصجل، ه تعیاد   جیاالت فیع، اید ت  دگ گهنی ددجزحل  ه ای ا جزس تجیارط دگ ط، ددجزحل  هز  3نیم   جزدرزگدنی تجزدل  

 ا   ن  یدادر  تی.
  چیس ؟  ن رن  هز   فیهتآز  ار دیری دگ دخرلف هز گن  نزم ا  دحدیالت ا   نسل    تمز نآیش −
 چآین  ا  ؟ تمز ایا   ن رن هز   فیهتآز  ار دیری دگ هز گن   ا زد، درفزهت دعزن،  ازگ −

 رییری؟ د، تدمیم چآین   ن رن هز   فیهتآز  دگ دخرلف گنآ،  ا زد، از دحدیالت دیری دیگد دگ −

درن، ددجزحل   . ای ا جزس  یریاگتجنز ج، تفسجیی   تمزد، ددجزحل  هز  تیف،  یزد   جزر  ریدری. تیصجیفزت  جزدرزگ  ه  
تی جط تیم تحقیق ازگهز دطزلع  ریدری ه هاحیهز  دعنز داگ ه رباگ  هز  دهم دگ صزلب علزگات ه نقل صیل هز  تیف، ا جرخیا   

 نیتجرن  از تیف،  هز  داد  تحلیل   لن  ه درهلمن گهش رشجر  ه دگ نهزر  طلقزت تجنز جزر، ه دضجزدین نهزر،  یریاگ ریدری. دگ
 تجید د،  تجیه،  دحققین  رز دحقق تی جط  ا جنزد رز دو ت دا جرزن  ددجزحل   درن ار اعم تحقیق  ندر هی ار تفسجیی  د صج  رک
 دیگد گا  درن ار  تفز جییتجزن  ا  دیایط  هز تفزهت ه  هزتجلزه   تز  رنید،  هم  رید  هزتیم   جس .   ری  ا  د ج    درن ار  تل، دگ   تز

 ار دنظیگ  تننی د،  تجنز جزر، گا ا گااط  دضجزدین   ههشجآیان   جس . ای جنی  تیافق ا  دعزن،  دیگد  دگ  نهزر    دگ  ه داد  صیاگ  احث 
 ه دیانین  ا    ههشججآیان  درین تفسججیی  فی رنی طیل دگ. ریینید،  ای  دگ گا  درین هم  ت   ا جج    دضججزدین، ا  گااط  دضججزدین
 هم  دگ ت  هسجرنی  الآیهزر،  جزرنی  الآیهز . تجینی د،  تجنز جزر،  جزرنی   الآیهز   اعی   دیحل  دگ.  دهنید،  اداد   ازردیان،
  حمزر   ایا   درین ار  تزف، هز   ربری   تعیاد ار  ا جرفزد  از  نهزر، تفسجیی   رباگش تهی   دی   دیحل .  داگنی  هجید  درین رز  ا جنزد
 .[ 27] ازتی  د، تفسیی  هز   رزفر  ار

تجی     ا جرفزد (  1985)  ریاز ه  لینهلن  اعرمزد دعیزگهز  ار  1 یریاگتجنز ج، اخش ایا  اعرلزگ ه اعرمزد ا  رزفر  هز  تیف، دگ
  3همرزرزن   جزر  انوزم تجی. ازرنآی   د،لث  ه دیاهم دشجزهی  دیت  طیالن، تعزدل ار طیرق  2اعرلزگ  رز حقیق   اگرش  .[ 28] ا ج  

ایا  د ججریزا، ا  تیصججیف همآن ار تیهز ه توزگب ررسججر  تججی  انوزم تججی. ایا  اطمینزن ار گهنی تیرذاگ  ه ادذ نظیات 

 
1 Rigor In Phenomenological Research 
2 Truth Value or Credibility 
3 Peer check 
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تزگ ار گهش راهر  انی  1انرقزل  رز  تزگاید  همرزرزن ار رک   ههشججآی دسججرقل درآی نیب نظیدیاه، ریدری  ا جج . ایا  صزالی  
دگ ارن تحقیق ار گهش هز  تیافق تیرذاگ   2اطمینزن  صزالی    رز  زررزگ نظی  ه تیصجیف داد  هز ا جرفزد  تجی. دگ ددجیص  ج 

 5ه ایاترین  4ار طیرق رزدداتج  هز  دییان،  دیدازراین، دحقق 3 ذری  تزریی رز طیف،  دادل، ه ضجیرب تز ز ا جرفزد  تجی. ا،

 اید.  Atlas.Ti 9افباگ   تحلیل اخش تیف، نیم ا رفزد  دیگد انوزم تی. ااباگ

 رشم  مطالعه نیمه تجربی با رشش طرح عاملی   مرحله

تننیرزن اید. از    گفرزگ ددجی  ای  گن  دحدجیل نزدآذاگ   تزثیی  چآینآ، جنوش     ههش ارنهی  ار انوزم طیح عزدل،  
دفهید،   تیج  ا  رزفر  هز  تیف، ه دلزن، نظی  ه ادایزت دیجید  ااریا دیل دفهید،   ههش ا جرخیا  ریدری. ای ا جزس دیل  

 نزدآذاگ  اثی ا ز ،  هز  دهزنیبم عنیان  ا  درغیی نزدآذاگ  گن  دحدیل درغیی دسرقل ه د رهزگ  تی  اید. انیا، ا زد، گن 
نآیش ا  دحدججیل ه تدججمیم ا  دیری ا  عنیان درغییهز  هااسججر  انرخزب   .ریف   صیاگ  ایگ جج، گن  ای گفرزگ ددججی  تننی 

ه هر ر، هز   گن  ه درغییهز  ادگا  ددججی  تننی   انرظزگات ددججی  تننی  نزم ر،ازگ دعنز نی، دحدججیل ه  ریدری. هر ر،
 تی.   ردزرش تننی  درغییهز  تعیرل  عنیان  ددی  تننی  نیب ا 

 ایا   ردین نیم  تویا، فیضیزت اصل، تحقیق ایرن تیح اید  ا   
 فیضی  اهل  این ا زد، گن  ه نآیش ا  دحدیل اگتلزط هجید داگد. −
   ا زد، گن  ای تدمیم ا  دیری دحدیل ار دریرز  ددی  تننی  تزثیی داگد.فیضی  دهم −
 فیضی   یم  نی، دحدیل ای نآیش ا  دحدیل ه تدمیم ا  دیری  ن تزثیی رذاگ ا  .  −
 فیضی  چهزگم  ازگ دعنزر، نزم گن  ای نآیش نسل  ا  دحدیل ه تدمیم ا  دیری  ن تزثیی داگد. −
ا جرفزد  تجی.   2*2*3دیل دفهید،   ههش ه ایگ ج، فیضجیزت تحقیق ار طیح عزدل،   ایا  انوزم اخش تویا، ه  ردین 

درغیی نزم گن  دحدیل ای ا زس رزفر  هز  تیف، دگ ده حزل  نزم هز  گارج ه نزم هز  غیی گارج طلق  انی  تی. ای ا زس نظی 
تزگتید   دحدجیالت لذت جیرزن  ه  دحدجیالت ا   ج  د جر  دحدجیالت( ه رزفر  هز  تیف،  هر ر،  2009دزگتین ه همهزگان)

( ه همچنین رزفر   2016. ای ا جزس تحقیق ل، ه همهزگان)[ 29] دحدجیالت از ددجیدج  اصجل، ه ثزنیر  گن  جیرزن  تقسجیم تجی
.  ج   جنزگری ای ا جزس  ج  نی، دحدجیل ریتج،  [ 30] هز  تیف، تحقیق  ازگ دعنزر، دگ ده حزل  د،ل  ه دنف، طلق  انی  ریدری

   ار تیررع الهریهنیک  ی جش   ریی  ه گن  دی طیاح، تجی ه  جنزگری هز  تحقیق دیگد  ردزرش صیاگ ریف .  دیازرل   امیی 
دگ ارن اخش ار   ههش  جزدع   دزگ   . ی ججش نزد  تهمیل تججی  جمع  هگ  ه تحلیل هز صججیگت ریف   362نزد  هز تعیاد  

ایا  تعیین حوم نمین  دگ ارن   ههش  ار تججزدل تلی  دشججریرزن فیهتججآز  هز   ن رن دگ فیهتججآز  هز  دیگد دطزلع  ایدنی. 
ا جرفزد  تجی. حوم نمین  دگصجی  5 جطح دطز  فیدیل ای هگد حوم نمین  تیتیان ایا  درغییهز  رسجسجر  ه طلق  انی  تجی  از 

ا جرفزد  تجی  ایرن   6هز  ار گهش نمین  ریی  دگ د جریسدگ نظی ریفر  تجی. ایا  انرخزب نمین  384یل  دزگ  از تیج  ا  فید
صجیگت ت  افیاد  ت  تویا  دیری  ن رن ار فیهتجآز  هز  دیگد نظی گا داتجرنی ه دگ د جریس   ههشجآیان ایدنی  انرخزب ه 

تویا، دطزلع   ی ججش نزد  دحقق  ججزدر  اید. اط عزت نمین   دزگ  تحقیق تججهل ریف . ااباگ رید هگ  داد  هز دگ اخش 
    ی ش نزد  ه درغییهز دگ دطزلع  نیم  تویا، ا  تیح رری اید  ا   

 

 

 
1 Applicability or Transferability 
2 Consistency or Dependability 
3 Neutrality or Confirmability 
4 Self monotiring  
5 Bracketing  
6 Convenience sampling  
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 . مشخصات پرسش نامه مورد استفاده در بخش تجربی 2جدول 

 گلیه ها نام متغیر به فارسی  رریف 
تعدار  

 گلیه

 متغیر شابسته 

 

 3 ای/  تنز ایدن رز نلیدن/ صزال دگ  ایدن رز نلیدنداترن ح  دیب رز  نآیش ا  دحدیل 

 1 تدمیم ا  دیری  تدمیم ا  دیری 

متغیرهای رستکاری 

 گد 

 2 گارج ه دعمیل/ غیی گارج ه دلهم  انیا،  نزم گن 

 2 د،ل / دنف، ازگ دعنزر، نزم گن 

 متغیر های تعدیل گر 

 

 نی، دحدیل 
جیرزن )دیازرل(/ دحدیل از  دحدیل تزگتید )دلل(/ دحدیل لذت 

 ددل  اهلی  گن  )گن  دی( 
3 

 ادگا  ددی  تننی  
  ادگا  ایدن/ تیفی  گهر ا   ه دی ا   التچی / تمزرل رنیر،  لک تیاع،

 تی 
3 

انرظزگات ددی   

 تننی 

 انرظزگ /ایدن دزص ه تمزرب انرظزگ /تیفی  ه صیم  افبارش انرظزگ

 جیری  گن  ه جیری دحدیل
3 

هر ر، هز  ددی   

 تننی 
 3  ن/ جن /دگ دی

نفی ار ا ججزتیی دلی  ه صججزحب نظی ا ججرفزد  تججی ت  دگ ارن دیگد ای ا ججزس تعیاد   10جه  تعیین گهار،  ی ججشججنزد    ار 
دگ نظی ریفر  تی ه   0/ 79ه   0/ 6صزال صلیل ا  تیتیب   CVIدرخدجدجین، ت   الاالت گا دیگد اگررزا، صیاگ داد  انی  حیاصل دقیاگ  

 (α=0/ 76ریر  هزر، ت  نمی  تمری ار ارن دقیاگ داترنی حذ  ریدرینی. ایا  تعیین  زرزر، ار  لفز  تیهنلزخ ا رفزد  تی )

 . ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه در مطالعه تجربی 3جدول 

 انحرا  معیار  میانهین ابعار 

 65/1 98/2 دحدیل نآیش ا  

 7/1 44/3 تدمیم ا  دیری 

 46/0 7/4 نزم گارج 

 33/0 87/1 نزم غیی گارج

 42/0 23/1 ادگا  ددی  تننی  

 43/0 24/1 انرظزگات ددی  تننی  

 44/0 24/1 هر ر، هز  ددی  تننی  

 تعیاد  ضیرب  لفز  ا رزنیاگد تی   تل 

56/0 76/0 7 

 دزگ ا جرلزط، ه  ردین هز   دزگ  از تیج  ا  طیح عزدل، ا جرفزد  تجی. ایا  انوزم طیح ضجمن ا جرفزد  ار  دزگ تیصجیف، ار 
عزدل، ه ایگ ج، فیضجیزت تحقیق ااریا اگتلزط درغیی دسجرقل ای درغییهز  هااسجر  ادجیگت جیارزن  ه تک ا  تک از ا جرفزد  ار 

ه  نجزلیب هاگرجزن  رجک طیفج  دیگد  ردین صیاگ ریفج .  جججس  اجز ا جججرفجزد  ار تحلیجل   1 ردین هجز  تحلیجل تیهاگرجزن  تجک درغیی 
اگتلزط ه تزثیی درغییهز  دخیهتججآی رز تعیرل ری ه تزثییات درقزال این درغییهز انیار  ریی  ریدری. انوزم   2هاگرزن  چنی درغیی 

 
1 Univariate ANCOVA 
2 Multivariate ANCOVA 
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 انوزم ریفر  ا  . 22نسخ    SPSS ردین هز  دیگد نیزر دگ دطزلع  تویا، از ا رفزد  ار نیم افباگ 

 مدل مفهلمی پژشهش

   ههش  دیل دفهید، تی یم ریدری ه فیضیزت دیگد  ردین  زدر  تی.ای ا زس رزفر  هز  تیف، ه دلزن، نظی  

 . مدل مفهومی پژوهش در مطالعه تجربی 1نمودار

 یافته های پژشهش

ایا  دگ    .[ 27] ای ا جزس گهش درلهمزن ه  لن تمزد، ددجزحل  هز  تیف،  یزد   جزر  ریدری یافته های پدیدارشنناسنی 
 ن رن    هز   فیهتجآز   دگ  تننیرزن ددجی   دیری  تدجمیم  ه  دحدجیالت  ا   نسجل   نآیش ای دحدجیل گن  تویا  نزدآذاگ 

ازگهز دطزلع  ریدری ه هاحیهز   تیصجیفزت  جزدرزگ  ه درن، ددجزحل  تی جط تیم تحقیق)  ههشجآی ه ا جزتیی گاهنمز ه دشجزهگ(  
تی اهلی  ار ددججزحل  هز   846دعزن، ه رباگهز  دهم دگ صزلب تیهز  اترشججزف، ه نقل صیل هز  تیف، ا ججرخیا   ریدری. تعیاد  

دضجمین ریه  انی  ریدری. نرزرج حزصجل دگ تجش دضجمین نآیش نسجل  ا   6رری دضجمین ه نهزررز   16ا جرخیا  ه دگ صزلب  
گن   گفرزگ    نزم  تجنیین ار تننی  ددجی   گن   ادگا   نزم تجنیین ددجی  تننی  ار گن   انرظزگات  گ دعنزر، نزمگن   از نزم  انیا،

 ددی  تننی  از تیج  ا  نی، دحدیل ه دگ نهزر  هر ر، هز  ددی  تننی  د ر  انی  تی.

 فروشگاه های آنالین . تاکسونومی نقش نامگذاری رنگ ها بر رفتار مصرف کننده از خرید از 4جدول 
 تعدار نقل قلل  تعدار ند  زیر مضامین/ طبقات  مضامین

 انلاع نام رنگ 
 23 6 ا زد، گارج ه غیی گارج نزم گن 

 21 4 ا زد، دلهم ه غیی دلهم نزم گن 

 بار معنایی نام رنگ 
 29 9 گن  نزم د،ل  دعنزر، ازگ

 23 8 گن  نزم دنف، دعنزر، ازگ

 ننند  از گنید  نام رنگانتظارات مصر  

 19 3 افبارش صیم  ه تیفی  دحدیل انرظزگ 

 12 5 انرظزگ تمزرب ه دزص ایدن دحدیل 

 11 4 انرظزگ دحدیل جیری ه گن  جیری 

 مصر  ننند  از گنید  نام رنگ  ارراک

 10 3 تیاع،  لک رنیر، التچی  از نزم گن 

 22 7 تمزرل ا  دی ه ا  گهر ایدن از نزم گن 

 2 2 تیفی  ادگا  تی  ار نزم گن  

 

  

    

 

 



 

 

 

 118 

 18 شمزاه /18 واه  /زشتمل لزست و سز /1400 بستزن اازیر ززی لز اگزی /  ایشگزه شززز/  یشری  عوم  
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 28th Year/ No .18/ Autumn & Winter  2021 

 
 

 
 

 رفتار مصر  ننند  با تلجه به نلع محصلل

 12 4 دگ دحدیالت لذت جیرزن 

 8 3 دگ دحدیالت از ددل  اهلی  گن 

 37 8 دگ دحدیالت تزگتید  

 شیژگی مصر  ننند  

 12 4 عیادل جمعی  تنزدر، ددی  تننی 

 45 14 عیادل گهانشنزدر، ددی  تننی  

 22 8 عیادل فیهنآ، اجرمزع، ددی  تننی 

رزفر  هز    ههش نشجججزن داد ره، ار توزگب تجججیت  تننیرزن ارن   ههش دگ ردین  ا جججزد، گن    مضننمون نار رنگ 
 تیلیی  تزگدزن  د   ای ا جزس دیهج، 2018دحدجیالت دگ فیهتجآز  هز   ن رن  دقیل  انیا، نزم گن  هز اید  ا ج . دگ  جزل 

. ریچ  ا  اعرقزد اید، صججزحلنظیان همچین [ 6]  تججنز ججزر، تججی گن  نزم 10.700 ار ایش  نییررلنی ه  ا ججریالیز دگ گن   تننی 
  د جر  انی  گن  هز ا  عل  اگتلزط تیادزن  نهز ا  اتجیز ه احسجز جزت تزگ   جزن، نیسج   ادز از ارن هجید دگ طیل [ 31] هزگدگ

؛ ا جزد، دعمیل، دگ [ 8] لف، همچین هر  /غیی هر   ه گارج/غیی گارج  جزلیزن رذتجر  ا جزد، گن  هز ا  د جر  هز ه ریه  هز  دخر
تقسجیم انی  تجی  ا ج . رزفر     [ 6]  ه دگ نهزر  دی جیم ه ا جیاگ دیب  [ 22]   ؛ تیصجیف، گارج ه تیصجیف، غیی دنرظی [ 21] ایاای فزنرب 

ا جزد، گن  هز اید  ا ج  ت  ا   هز  حزصجل ار   ههش دز نیب ایزنآی نآیش دشجزگت  تننیرزن ا  تقسجیم انی  انیا، دخرلف، ار
طیق ه ار جهزت دخرلف  دگ ریه  انی  هز  درفزهت، صیاگ د، ریید. ا جزد، گارج ه گهتین دگ ایاای غیی گارج  ا جزد، دلهم دگ 
ایاای ا ججزد، تججنزدر  تججی  ه غیی دلهم گا ا  عنیان توزگب ررسججر  دیرش اایار نمیدنی. نمین  هزر، ار نقل صیل هز  تیف، 

 تننیرزن ا  تیح رری د، ازتی .دشزگت   

 دید  ایشجری گن   ا جم صجی دگصجی نم، رم....  اید دزص دیل،  هسج   ریرن دیینزر   همین ت  انآلیسج، ا  رز تجب نیم    جلب  د، ً"
 ه  داگم  ده جرش  ت   اینی   اهن تی  دنره،..  داتج  تزثیی  اخیم گه ریتج، ارن دن ارنه   گه  ای  دن انرخزب گه   حزل  هی ا  ادز  اید گنآ 
 1م "...تنم د، دیری ارش همیش 
 تی    ازت س  اریانیز  چشججم ا   هم دزگج،  ا ججمز ...  دزگجی  ه انآلیسجج، جیری    چین  دیخین گه الک  تیان  دیدم  ت  ارن  دن  تویا "
 2م"...دن د، تیجیح اهنی دیدم همین دزطی ا .. هز گ یی  دهگان ا  تزر  ارن صیل ا  الت گر 

 ه دیهن  گا اصل،  تزگتید   ا، دن  نظی ا   ا    ا، گن   اهن از اصل،  عملهید   یرز    ا، ه   مزن،   ا،  هس  تیتیل،  چین ا زد، ارن"
 3م"دیزگ   هجید ا  دن دگ گا لذت ح 
 هجید دزنی ج، ه  تجنز هز  نزم رذتجر  دگ ت  حزل، دگ  هسج   نزاتجنز ه  یچیی  هز  گن  نزم هز   هسجرم تجزهیش  دن  ادیهر   ت  چیب "
  8م".تیرزت، گن  رز ریتر، همین رز  زگتیلین گن  د، . دات 

(  گن  هز صزالی  انرقزل ده نی، ار دعزن، گا ایا   2013ار نظی الای  ه همهزگانش) مضنمون بار معنایی اسنامی رنگ ها  
ت  هی رک ار ارن ده دعزن، ا  طیگ دنحدجی ا  فید  ازعث انآیبانین   2ه دعنز  اگجزع،  1ددجی  تننیرزن داگنی. دعنز  دوسجم

  اغلب  ن گا ا  عنیان عزدل،  اگجزع،  رک دفهیم اترسجزا، ا ج  ه  ه تجهل دادن ا  تیجیحزت ددجی  تننیرزن د، ریدد. دعنز 
 د،  ایانآیخر  رک دحی  ذات،   هز   هر ر، . دعنز  اگجزع، ار[ 32] تننی د، تیصجیف ا  ردین   عیادل ه نشجزن  هز  ا   هااسجر 
  . ازگ [ 33] تجینی د، فعزل گن  دعیض رک دگ  ریفرن صیاگ ار  صجیفزً  هز  ددجی  تننیرزن   ز ج    جزری ه  احسجز جزت رعن،  تجید 
حسج، ت  دگ تجنینی  دگ هنآزم تجنیین ا جزد، گارج رز غییگارج گن  دگ فید   ایدن دنف، رز  د،ل   رعن، هز   گن   ا جزد، دعنزر،

 ددی  تز  تید  ازعث  ه ایانآیبانی  افیاد دگ گا دخرلف،  احسجز زت  ا ج   دمهن هز گن   ا جزد،  دعنزر، تجید. ازگتجنینی  اروزد د،  
ا جزد، ه نآیش نسجل    ا   نسجل     ز ج   نزن  نمزرنی ت  ای  یدارش دخرلف،  هز تجیی   ا  گا هز گن  ا   دیایط اط عزت  تننیرزن

نی ازعث اروزد ح  د،ل  ه دیتججزرنی ه دگ نریو  نآیش د،ل  ا  ازگ دعنزر، گن  د، تیا دیاهی اید.  تزثییرذاگ  ا  دحدججیل
دحدجیالت ه تمزرل ا  دیری  نهز تی  ه رز ا  تهل، دعهیس دیجب ایباگ  دخزطب نسل  ا  دحدیل ه عیم تمزرل ا  دیری 

 
1 Emboding Meaning  
2 Referential Meaning  
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ای احسجز جزت    . رزفر  هز    ههش نشجزن داد ت  دشجریرزن تویا  تزثیی ازگهز  دعنزر، درفزهت ا جزد، گن  هز[ 9ه34]  ن ریدد
ادگاتزت ه گفرزگ تججزن گا داتججر  انی. ازگهز  دعنزر، عنیان تججی  تی ججط دشججزگت  تننیرزن دگ ریه  د،ل  ه دنف، صیاگ ریف .  

 نمین  هزر، ار نقل صیل هز  دشزگت  تننیرزن دگ رری  هگد  تی  ا  .

 7م".اهشین هسرم تفزهت ا، ه تنم نم، دگ  گه تهی   تیی رز رخ، گن  د،  "
 اید گ جیی    گارشج، جیری  دحدجیالت   جی  ر  رعن،  دیریم د،   گارش  لیارم  داتجرم ازگ ر   دن  گ  ارنه   ذهنم تی   االن  ت  چیب "
  جیری   دحدجیالت  جی  ر   ت  دریم  ه  تیدمد، نآز   داتجرم  دن  هل،  نلید  اریان دگ   گارشج،  لیارم   ن رن هز فیهتجآز  ارن ار ره،  ایا 
 دیبنن  االن  هم دز  ه  رل  ج، د،ل اریان،  اینیهز  ه تجی  دی  اریان تی   حسجزا،  اعیتجم هص  چنی  ت    ز جریل،  هز گن   ا جم ا   اید  اهدی 
 1م"داترم  گارش لیارم ه ا م ارن ا  دیا، احسزس دیل، داگم ده   ه عزتقشم هم گا  ز ریل طعم چین دن... گنآی تم ارن

  دیرینن ...  تزت   دارمینی  چیدش دیآن دیی   تزگ ا  هز دزتجین  دادل  ت   چید،  دیل ر  ا   د، ً...  تجی   دلنشجین ه  جیری دیآن  ت  تلمزت،"
 نظی  ا   ت  تننید،  دنرقل  دشری  ه  تننی ددی   ا  گه  اهری   ح  ر  جیگار، ر ...  گهش رذاترن  ا م ارن ادز تله   تله   چیم اآن  اهش
 2م"..رذاگ  تزثیی هز ا م ارن دیل، دن

 ه  ججیدر  ا   صهی  دخدججیصججز دیزد ا   صهی  گن  ا ججم،  دییم  ت  هیجز ارنه   ایا    هگدد،  هجید ا دگ دن   دنف، ح  ارنه   ایا "
  ایم  تنم نم،  انرخزاش  اصج ....دیشج  رنی   دن دگ ارنهز ه  دشجم تنهزر،  جنآل  دگ  غیا  دنف، ح   اهن..  جنآل  هز   جیر    تش  احسجزس
 3م"...ازت  دادلش طیرق، هی ا  ا صهی  گن  ت  ا زد، ه دحدیالت ه هز گن  رین  ارن ار ربرنم د، دهگ  ه اهدی 

 انرظزگات ه  ج رق نمیدن ره، ار عیادل اروزد ه دگ عین حزل ای هگد  دحدجیالت گن   مضنمون انتاارات مصنرف کننده 

ن  تفزهت ه .. دگ دشجریرزن د، ازتجی. از تجنیین ا جزد، گن  هز  درفزهت  انرظزگات درفزهت، همچین تمزرب  دنحدجی ا  فید اید
افیاد تججهل د، ریید ه نآیش هز  درفزهت، گا دگ ارشججزن ا  هجید د،  هگد ه اسججیزگ  ار هاتنش هز  افیاد ا  اط عزت ه رز  
دحدجیالت جیری  ای ا جزس همین انرظزگات اروزد تجی  ه همچنین  جزررزگ  رز عیم نز جزررزگ  ارن دحدجیالت اگائ  تجی  از  

. نرزرج حزصجل ار [ 22] رشجزن د، ازتجی ت  دگ صزلب نظیر  طیحیاگ  هز صزال تجنز جزر، ه تحلیل ا ج  انرظزگات تجهل ریفر  ایا  ا
ارن   ههش ایزنآی  ن اید ت  انرظزگات درفزهت، دگ هنآزم ایدیگد از ا جزد، گنآ، دحرلف دگ افیاد تجهل ریفر  ا ج . انرظزگات 
ه افهزگ نزتجج، ار ا ججزد، گن  هز جب تججنزدر، نآیش صیاگ داتججر  ه دشججزگت  تننیرزن تویا  تججهل ریی  انرظزگات دخرلف، 

ایشجری  تمزرب ه دشجزهی  دحدجیل رز گنآ، جیری تی گا اایار داتجرنی. ارن دضمین ار    رری دضمین   همچین تیفی  ازالتی  صیم  
 انرظزگ دحدجیل جیری ه گن  جیریه   انرظزگ تمزرب ه دزص ایدن دحدجیل  افبارش صیم  ه تیفی  دحدجیل ا  دلیل نزم گن 

 ح رری د، ازتی تشهیل تی  ا  . نمین  هزر، ار نقل صیل هز  تیف، دگ ارن ردین  ا  تی

تجنیم دسجلمزً دریج  دیشجم ه تی ذهنم ارن انرظزگ نقش د، انی  ت  ازری   ا  هی حزل دن هصر، همچین ا جم گنآ، گه  رک دحدجیل د،"
 1م"....ه ادهزنزت ه دگ هاصع   شنهز  ایشری حرمزً ارن دحدیل  دیرن هگژن ه  دیرن دیل ارن اینی ه ارن تیت  ازت 

 از حزال دیخیا جرم ه داتجرم  تجهید  تیف،  اینش رک ریفرم  نظی دگ گه گن  نزم هصر،  دحدجیل دیری  دگ ت   اید ارن دن  دیدم  تویا "
 ار  گه دن ه  دن  دحدجیل  هیر  ار  اخشج،  اشج   گن  نزم  ت   اید  دهم  دن  ایا  ارن ه تنم دیدنمزر،  جیگار، ر  فید ا   دنحدجی ه  جذاب نزم

 8م".تن  درمزرب درآیان
 ازعث دن  نظی ا   هم  همین تج  دزص  جیریش  گن   ارن حزال  همینم دزطی ا   داگ   ریتج، ارن  تمزرب  ر  دبرر،  ر  حرمز دن  نظی ا "
 1م" اللر  دن  تدیگ ارن.. ازت  ریهنری گن  ارن ت  دیش 
 صطعزً ه  دسججلمزً  هیحزل ا   جیریر   گن   ت   هسججر،  دطمئنم ه  اهدی   جیری گن   ا ججم ر  ت  دییهن، هصر،  ایرهی   هم صیم   دیگد دگ"
 گنآش دزتجین ارن دیآیم هصر، دن داگرم تزگ ه  جی ازهزتجین دز  ت   دشجریرزن، رعن،..  همینن  هم  دیدم  ازتج   هم  تی ریهن  ت  داگرم  هم انرظزگ
 ارن  ا دی   ت   دطمئنم  تزت دارمینی  چیم  د،ل  ایات رفرم گن  فقط ن  دادلش  حزال  الیر   رزتین  یگتج  ارن هزهانز ج  اس انب ارن  جیری 

 2م" اسیدارنن ایاش ازری ازالتی گصم ت  دیشن  دزد  دسلمز ه گهش اهدی  ا م ارن ت  هس  چیب  ر  جیریر  چیب ر 

گن  ه ااعزد  ن همیاگ  ه ا  گهش هز  دخرلف ای ادگاتزت ددججی  تننیرزن ار جنل     مضننمون ادراکات مصننرف کننده 
. نزم گن  هم ا  عنیان ره، ار جیریتیرن ااعزد ارن دقیل   [ 4] هز  دحدجیالت همچین انیار   تیفی  ه... تزثیی رذاگ اید  ا ج  

ان ا  ادگا  دنحدجی ا  فید ایدن ه جذاای   دیجب ادگاتزت دخرلف، دگ ددجی  تننیرزن ا ج . ار جمل  ازگرتیرن  نهز د، تی 
  تجید د،  رذاتجر   دحدجیالت گن   گه  ای ت  ایرع، ه  د صزن   . ا جزد،[ 5] ایشجری دحدجیل دگ نریو  ا جزد، گن   نهز اتجزگ  نمید
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 نآیش  اهلید  ا  دنوی نریو  دگ ه داد   افبارش گا  دحدججیل  جذاای   ددججیص  دگ  تننیرزن  ددججی  ادگا   دیبان  ا جج   دمهن
. ره، ار رزفر  اترشجزف، ارن   ههش ارن اید  [ 35] ریدد   نهز  دگ  دیری  صدجی  افبارش ه حر،  دحدجیالت ا   نسجل    یرزنتنن ددجی 

ت  ا جرفزد  ار نزم گن  دحدجیل دگ اید، دشجریرزن تیاع، نیع،  جلک دزصج، ار رنیر، دگ نریو  تزگاید رز ددجی  دحدجیالت،  
 دیایط  دگ رری  دی  ا  .از ا زد، گن  دزص اید  ا  . اید، ار نقل صیل هز  

 5م"... اصط حزً دلعر،  ا، رز دگازگ   ا، د،ل دیشم دنی ع ص  هس  اتیافی  تننی  القز ت  ا زد، ا  نزدید رز  اهصزت رزه،"
 ریفر  نظی دگ  ایاتجین  ازال اسجیزگ  اسجیزگ  هز صیم  تیادزن ه  تجی   رذاتجر   گهتجین  گنآ،  ا جزد،  ت  داگنی  هجید  دحدجیالت ار  اسجیزگ "
 5م"تننی القز افیاد ا  گه ایدن درمزرب ه ایدن الت گ  ح  ارن ت  ارن ایا    تی 

  ین، ریت،  االن  ت   هینطیگ  ت   جذاب  دن  ایا   دحدیل ارن  ت   دیش   ازعث گهتین غیی  ه نز تنز ه  جیری  ه دزص گن   ا م رک"
 1م"..دن  ها   تی جذاا، دحدیل رک االن تیاگتب صیگت، گن  ا 

  نظیم اصجزل  دیی  ا  دحدجیل ه نزم گن  د، تین  تجمز ه دحدجیل تین گه اصجیل تی نشجین ای  ه دیب دللر ایشجری  هم ازری ا"
 7م" یداد  تن، ایا  ارن تزگ ت  ا  نظیم ای نیس  ه دن ارن تویا  گه داترم. 

ریه  هز ه د جر  هز    دحدجیالت ار جهزت ه ای ا جزس ااعزد دخرلف، ا   مضنمون رفتار مصنرف کننده و نوم موصنول 
ازری ایا    نمزرنی ،ددجی  تننیرزن تدجیگ د درفزهت، تقسجیم د، تجینی. تزثیی گن  ایا  دحدجیالت ا  حی  ا ج  ت  دعمیال

تجید ه ا  همین دلیل دگ دیگد انیا، ه طلقزت دخرلف دحدجیالت  گن  ا جرفزد   ، نیبدزصج    هز ار دحدجیالت ار گن   ،اید
.  [11] دهنی. نآیش ددی  تننیرزن نسل  ا  گن  دحدیالت ار طلق  ه نی، دحدیالت جیا نیس  هز  درفزهت، گا تیجیح د،  

. صجزحب نظیان  [ 36] دگ رک طلق  انی  ار دحدجیالت  ده د جر  ار دحدجیالت  رعن، لذت جیرزن  ه  جیددنیریارزن  هجید داگد
یاتجر  ازتجی  فی رنی  یدارش ه تدجمیم ریی   ای ارن ازهگنی ت  اری این گن  دحدجیالت از نی، ه طلق   نهز همزهنآ، هجید ن

ار درآی د جر  انی  هز  دحدجیالت ت  عزدل گن  ه ااعزد گن  دگ  نهز فیصج    .[ 12] دشجریرزن از دشجهل دیاج  دیاهی تجی
دیدنمزر، ه تزثییرذاگ  داگد  تقسجیم انی  دحدجیالت ای ا جزس هر ر، دید گن  ا  . ای ارن ا زس دحدیالت دگ ده د ر  

ز ددجیدج  اهلی  رز اصجل، گن  ه رز دحدجیالت از ددجیدج  غیی اصجل، رز ثزنیر  گن  تقسجیم د، تجینی. دنظیگ ار دحدجیالت ا
دحدجیالت از ددجیدج  اصجل، گن   دحدجیالت، هسجرنی ت  گن  تزال  اصجل، ایا  ددجی  تننی  دحسجیب د، تجید دزننی گن  

اعزد ظزهی  رز ررلزر، تجنزدر، دحدجیل دحسجیب د، دی  گن  هز   جزدرمزن، ه غیی .  جزری دحدجیالت ت  گن  تنهز ره، ار ا
تجید تز تزگاید  دگ ریه  دهم صیاگ د، ریینی. گن  دحدجیل ه ا جزد،  ن دگ هی رک ار ارن دحدجیالت تزثییات دخر  ا  دید  

رزفر  هز    ههش نشججزن داد دگ د ججر  انی  دحدججیالت ار جه    گا ای گه  انرخزب هز ه تدججمیمزت ددججی  تننیرزن داگد.
رز غیی اصجل، ایدن ددجیدج  گن   گفرزگ ددجی  تننیرزن درفزهت اید  ا ج . اید، ار نقل صیل هز  تیف، دگ رری  دی    اصجل،
 ا  .

 نزم ه گن  چین هزر،  دیلف   دیهنم  ججع، حرمز  ددججی  ه نیزر  گفع فقط ن   دیخیم هیوزن  ه  لذت  صدججی  ا  ت   تزالهزر، دیگد  دگ دن"
 8م". الیم تین داترنش ار ایشری  لذت ارینم اعی ت  تنم تیج  هم گن 

 داتجر  ایشجری   یدادر، حزضجیم گن  نزم  ایا  ازتجم  تید   دشجخ  گه  دیلش ه  اینی  دیازرل د،   اخیم  دیام د،  ت   دحدجیل، ار "
 تهین تزریی نشجین  ا   گه  جیتجین  هم   هسج  دزصج، گن  ه ر، د، گه  ا جمش  هصر،  جیرز  ا،  د،  ازتج   صشجن  تین   د،  نزدش  چین ازتجم
 7م".راگ  د، نمزرش ا  اهری گه دن  لیق  ه دیزد دیتشین ه دیین
 4م "تزگتید   دحدیالت از  دقزرس   دگ  دهمری  دیل، گن   ا م  هم  اعی   دیحل   دگ ه گن  جیرزن   لذت  دحدیالت  ارن  تی دن  نظی  ا "
 اهنی دن  ت   تجی  ازعث تزال گن   ا جم تجزری...  اخیم گه  اهن تزالرک گن   ا جم ا جزس ای  ایزم فقط دن صجیفزً  ت  نیسج   طیگ  ارن"
  اهدی   دیتجم  ارش ه  ازتجم داتجر  ده ج   گه  تفشج، گهر  للز ج، رک گه دزنری  رک  ت   هم چقیگ  هی  دن  جیی    جلب  همین  د،ل...  نخیم
 ت  نیس   ارنطیگ رعن،...  نیس  صزدق  عهسش حزل   هل،..  تنسل   دگصی صی  دیریش ... تمید ..  ییر   لب ارن اآ   دن ا  ره، تزفی  ازت 
 4م".نیس  گن  نزم هزم هزاهلیر  جب.. نیس  صطع، حزلرش ارن اخیم ایم صیدگصی... نیتیال  دزنری ارن ت  اآن اهم ایم دن

صجزحب نظیان علم گفرزگ ددجی  تننی  دگ رک دیل جزدع عیادل تزثییرذاگ ای گفرزگ    مضنمون ویژگی های مصنرف کننده 
ددجی  تننی  گا ا  ده ریه  عیادل دیثی اییهن، ه دگهن، تقسیم نمید  انی. ارن عیادل دیثی دگهن، ه اییهن، دگ تعزدل، ده یر   

نیزرهز  درنز جب  فی رنی تدجمیم ریی  دیریاگ گا از رهیرآی  ای گه  ایداتج  ار دید ه  جلک رنیر، تزثیی رذاتجر  ه از اروزد  
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گصم د، رننی. ای ا ججزس عیادل دگهن، ه اییهن،  هر ر، هزر، ایا  ددججی  تننیرزن هجید داگد ت  دلنز  اخش انی   نزن دگ 
ازراگهز  ددججیف، صیاگ ریید. ار دهم تیرن ارن هر ر، هز د، تیان ا  هر ر، هز  جمعی  تججنزدر،)تججزدل دیاگد  همچین 

نسجی    جن  دگ دی  تحدجی ت ه ...(  عیادل ه هر ر، هز  گهانشجنزدر، )همچین هر ر، هز  تجخدجیر،  دیبان تحمل ااهزم   ج
 ذریش گرسجک ه...(  عیادل گفرزگ  )دزننی  ج رق ه تیجیحزت تجخدج،  دلیل دیری  هفزداگ  ه ...( ه هر ر، هز  فیهنآ، ه 

زگ  نمید. رزفر  هز  ا  د    دی  ار ارن   ههش نیب نشزن ار توزگب دشزگت   اجرمزع، )دزننی فیهن   طلق  اجرمزع، ه ...( ات
تننیرزن دگ ددجیص تزثیی هر ر، هز  درفزهت فید  ارشجزن دگ فی رنی هز  تدجمیم ریی  ه دیری دحدجیالت از ا جزد، گن  

ف  ازالتی ه ... تیج  ایشجری  ا  هز  دخرلف داتجر  ا ج . دشجریرزن از طلقزت اجرمزع، ازالتی   جطح دگ دی ازالتی  اعرمزد ا  ن
ا جزد، نزم گن  هز داتجرنی  دگ حزل، ت  هصر، طلق  اجرمزع، ه  جطح دگ دی تز جر  د، تجید ارن تیج  جز  دید گا ا  درآی 

 درغییهزر، همچین صیم  داد  ا  . نمین  هز  ار نقل صیل هز  تیف، دگ ارن ردین  ا  تیح رری  دی  ا  .

 ت   همین  د،ل .ازتج  داتجر  تزثیی  دن  انرخزب  گه  گن  ت   دمهن   اهن دیصع  ا ل  ریتج،  دیدم اینی  دیدم  ریتج،  احث تی  ایزرم اری"
 گه  ا جمش ت   اید  جیری  گن  ه اید تجب نیم   جلب   دی هجید ا   ایام ت  ا نهر   اخیم دیخیا جرم  ت   11 ریتج، دن رفرم  ایات  دب
 1م".تیدم انرخزب گه تب نیم   لب رعن،  دیش دیریم هم گه گن  همین ه تنییمد،

 7م".جزرآزهش ه دگ دیرش  طیح تحدی تش د،ل داگ  اسرآ، هم دشری  هز  هر ر، ا  اللر "
 تجزری نمیهنن ایصیاگ اگتلزط گن  نزم از دیل، درآ  ریه  هز  ه  دیین هز گن  نزم  دنلزل  سجنی  دی  اصجط ح  ا  ه جیان  صشجی دن  نظی ا "
 8م"... ه جیان نسل این دگ ازت  تی   ا  تمزرل ه دیدنمزر، دلیل

 ده جرزن ه ایزد دیتجم گه دزصج، گن  نزم اری تجن تجلی  هم ا  ه تنن تقلیی هم  ار  دیان د،  هصرز دیل، صجمیم،  همسجزالن ه  ده جرزن"
 تزر  ه دیبنیم  حی   هزش  جذاای  ه نزم اهن  دیگد دگ دیهنیم   جسی   ازهم ت  اهصزت،  دگ حزل  ا  هی  چین.  دیخیم حرمز ازتجنی  داتجر  هم  دن
 هز  نزم  ه  هز گن  ار ه  دیدتجین  ایا   تیدن دگ ج  ازنی  اصجط حز ه دیهنن  دیری   یتجن  د،  هم  تجلی  دیل، ت   داگم  گه  ده جرزن،  دن

 ا  ه اشن  دیدتین ریه   دعی   اخیان ت   اگتش، ه چیره، رز دیسیتجن لون،  جلب  د،  این  هیر  دیدتجین  ا  ت   تنن د،  ا جرفزد  دزصج،
 7م "همسزالن ه ده رزن ا  ای  هیر  ارین  ت  داگ  صزالی  ارن هم گن  نزم نظیم

ایا   ردین چآینآ، تزثیی نزدآذاگ  گن  ای گفرزگ ددججی  تننی  ای ا ججزس دیل دفهید،  یافته های مطالعه نیمه تجربی  
ت نزدآذاگ  گن  دحدجیالت ای گفرزگ    ههش   جنزگریهز  تیهرن تجی  تیررع ه ار طیح عزدل، ایا   جنوش ارن تزثیی ه تفزه

 ددی  تننیرزن ا رفزد  تی.  یش فیض هز  اصل، ایا  انوزم رک طیح عزدل، تزدل دیاگد رری اید.  
 ا رفزد  ار دقیزس  یی ر )نسلر، رز فزصل  ا ( دگ داد  هز ه طلق  انی   ن هز −
  داد  هز نمین  ریی  تدزدف، −
  ا رق ل دشزهیات −
 هز  درغییهز  هااسر نیدزل داد  تیررع   −

 هز  همآن، هاگرزن  −
  جطح دعن، داگ  ا جرفزد  تجی.  2ا جمیینی -ه  ردین تیلمیریا   1هرلک- ردین تجز ییه هز ارایا  ایگ ج، نیدزل ایدن داد 

   تیررع داد  هز ار تیررع نیدزل  ییهانزایارن     ا جج   0/ 05ا ججمیینی  دگ هی ده  ردین دقیاگ ابگرری ار -دگ  ردین تلمیریه 
ازتجی نشجزن   0/ 001تی ار . اری دعنزداگ  تمتجیا جرفزد    3ازت  ام   ردین هز ارهمآن، تیهاگرزن فیض ایا  ایگ ج،   د، تنی.

هز  تیهاگرزن  دشجزهی  تجی  درغییهز  هااسجر   دسجزه  نیسج . از تیج  ا  هز  دزتیر  دهنی   ن ا ج  ت  دگ تمزد، ریه   
هز  دطز  همآن، هاگرزن    فیضایا  ایگ ،   .تیهز تزریی ن، ای همآین، هاگرزن  ( فیضی  صفی دل0/ 09داگ  ) طح دعن، 

ا ج . دگ نریو    0/ 05 جطح دعن، داگ   ردین لیرن ایشجری ار  .تجیا جرفزد   4 ردین لیرن هز اردرغییهز  هااسجر  دگ تمزم ریه   
 دزگ تیصجیف، درغییهز  دسجرقل  هااسجر  ه تعیرل ری دگ  ج  دطزلع  دلرن، ای  5جیهل  .فیض ایاای  هاگرزن  هز تزریی د، تجید

 
1 Shapiro-Wilk 
2 Kolmogorov-Smirnov 
3 Box's M 
4 Levene's Test 
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  نزگری گا نشزن د، دهی. ایا  دگ  ایشری تزد  هز  تیصیف، اطیگ تزدل  هگد  تی  ا  .

 عه مورد پژوهش. شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در جام5جدول 
 متغیرهای تحقیق 

گاخص های 

 آماری 

شیژگی های مصر  

 ننند  
 ارارنات انتظارات 

بار معنایی  

 منفی 

بار معنایی  

 مثبت 

نام های 

 رایج 

نام های غیر 

 رایج 

تصمیم به  

 خرید 

 1086 1086 1086 1086 1086 1082 1082 1086 تعدار 

 34/3 64/3 63/4 33/1 33/1 28/3 12/3 48/3 میانهین

 31/1 32/1 55/0 47/0 47/0 57/1 5/1 66/1 انحرا  معیار 

 23/0 47/0 3/1 7/0 71/0 45/0 27/0 58/0 چللهی 

 تحلیل شاریانس چند متغیر   تاثیرات متقابل متغیرهای مستقل، متغیرهای شابسته ش متغیرهای تعدیل گر 

درغییهز  دسجرقل  هااسجر  ه تعیرل ری ار گهش تحلیل  ایا  تی جیم دیل گری جیین، تل، ه ایگ ج، همبدزن اثیات تمزد، 
هاگرزن  چنی درغیی  از ا جرفزد  ار دعزدالت گری جیین، ا جرفزد  تجی ت  ادهزن ایگ ج، تزثییات همبدزن درغییهز ای رهیرآی گا د، 

درغییهز  هااسجر   دهی. دگ ارن دیل درغیی ا جزد، گن  ا  عنیان درغیی دسجرقل ه درغییهز  نآیش ا  دحدجیل ه تدجمیم ا  دیری 
اید  ه  جزری درغییهز ای ا جزس دیل دفهید، تحقیق ا  عنیان درغییهز  تعیرل ری هاگد دیل ریدرینی. ارن درغییهز علزگت ایدنی 

 ار نی، دحدیل  ادگا  ددی  تننی   انرظزگات ددی  تننی  ه هر ر، هز  ددی  تننی .
 ل گر . تاثیرات اصلی متغیرهای مستقل/ وابسته و تعدی6جدول 

 مقدار  P نسبت F میانهین مجذشرات  ررجه آزاری مجملع مجذشرات متغیرهای شابسته  متغیرها 

 اسامی رایج 
 3/0 21/1 09/0 3 29/0 نآیش ا  دحدیل 

 . . 0 3 .  تدمیم ا  دیری 

 اسامی غیر رایج 
 0 6/7 61/0 3 85/1 نآیش ا  دحدیل 

 . . 0 3 0 تدمیم ا  دیری 

 بار معنایی منفی 
 0 17/23 88/1 1 88/1 ا  دحدیل نآیش 

 . . 8/17 1 8/17 تدمیم ا  دیری 

 بار معنایی مثبت 
 0 87/7 63/0 1 63/0 نآیش ا  دحدیل 

 . . 6/5 1 6/5 تدمیم ا  دیری 

 ارراک مصر  ننند  
 98/0 0 8/4 1 8/4 نآیش ا  دحدیل 

 . . 0 1 0 تدمیم ا  دیری 

 انتظارات مصر  ننند  
 50/0 45/0 03/0 1 03/0 نآیش ا  دحدیل 

 . . 0 1 0 تدمیم ا  دیری 

 شیژگی های مصر  ننند  
 86/0 03/0 .  1 0 نآیش ا  دحدیل 

 . . 0 1 0 تدمیم ا  دیری 

 نلع محصلل 
 03/0 5/4 36/0 1 36/0 نآیش ا  دحدیل 

 . . 98/0 1 98/0 تدمیم ا  دیری 

 خطا
   08/0 1068 69/86 نآیش ا  دحدیل 

   .  1068 0 دیری تدمیم ا  
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ا جججزد، گارج ای نآیش ددجججی  تننجیرزن ای  0/ 23ای ا جججزس نرجزرح تحلیجل هاگرزن  تک درغیی  از تیج  ا  عید دعنجزداگ  
دحدیل تزثیی  نیات  ه چنین د، تیان نریو  ریف  ت  گفرزگ ددی  تننیرزن دگ اگتلزط از نزم هز  گارج تغییی  نیاتر  ا    

اید  ا ج  ای نآیش ددجی  تننیرزن نسجل  ا  دحدجیل تزثیی   0/ 05تیج  ا  ارنه   جطح دعن، داگ  رری ادز ا جزد، غیی گارج از  
اید. نرزرج  ردین هاگرزن  نشججزن داد دگ   0/ 48داتججر  ا جج  ه ارن اگتلزط ار لحزا  دزگ  دعن، داگ اید  ا جج . ضججیرب تعیین  

م ای دیری ددجی  تننیرزن تزثیی نیاتجر  ا ج  ه اگتلزط تمزد،  جنزگریهز  اگار  تجی  ا  ددجی  تننیرزن  ا جزد، گن  ای تدجمی
دعنزداگ  هجید نیاتج . صجیفز دگ تزالهز  از ددجل  اهلی  گن  دزننی گن  دی این ا جزد، گن  ه تدجمیم دیری ا  دحدجیل 

زم گن  ای لین  ازگ دعنزر، ن ه  1هرلهب  (. ای ا جزس نرزرج  ردین هز  الدلیا 0value=-pاگتلزط دعن، داگ  هجید داتجر  ا ج )
نآیش ای دحدیل دیثی اید  ا  . از تیج  ا  اعیاد دعنزداگ  جیهل تحلیل هاگرزن  چنی درغیی  ه نرزرج  ردین الدلیا  هرلهب  

  3دیاع اتز  جبئ،  دگ نزم هز  غیی گارج گن  ازگ دعنزر، ای نآیش ا  دحدیل تزثیی رذاگ اید. نرزرج ضیرب  2ه گرش  ابگگ گهرب
 ( اید.  0/ 06دگ حی دری ط )حیهد  تزثیی نشزن د، دهی ت  ارن

اید ت  ایزنآی  ن  0/ 05ری ازگ دعنزر، گن  ای درغیی هااسجر  نآیش ا  دحدجیل تمری ار   جطح دعن، داگ  ایا  درغیی تعیرل
ا جج  تزثیی نآیش نسججل  ا  دحدججیل ای ا ججزس ازگ دعنزر، دعن، داگ ا جج . ایرن دعن، ت  ازگ دعنزر، د،ل  تزثیی ایشججری  ای 

دگصجی ار تغیییات دگ  0/ 013ش نسجل  ا  دحدجیل دگ ایاای ازگ دعنزر، دنف، داتجر  ا ج . ای ا جزس ضجیرب دیاع اتز  حیهد نآی
تلیین   0/ 48نآیش ا  دحدجیل ا  دلیل ازگ دعنزر، د،ل  نزم گن  اید  ا ج . ضجیرب تعیین ایا  ارن تزثییات دگ ارن گری جیین  

درغیی تعیرل ری نی، دحدجیل ای نآیش ای دحدجیل   ا   دیایط هز  ه تحلیل  هرلهب  تجی. ای ا جزس نرزرج  ردین هز  الدلیا 
تزثیی رذاگ اید  ا ججج . از تیج  ا  اعیاد دعنجزداگ  جیهل تحلیجل هاگرزن  چنجی درغیی  ه نرجزرج  ردین الدلجیا  هرلهب ه گرشججج  

نشجزن د، دهی ت  تزثیی    دیاع اتز  جبئ،  ابگگ گهرب دگ نی، دحدجیل ای نآیش ا  دحدجیل تزثیی رذاگ د، ازتجی. نرزرج ضجیرب 
( اید  ا ج . ایگ ج، اثیات درقزال درغیی نی، دحدجیل ای نآیش 0/ 89نی، دحدجیل ای نآیش ا  دحدجیل دگ حی ابگگ ه ررزد )

(. دگ دیل  =0p-value/ 01ای ددجی  نشجزن داد ت  دگ ردزن، ت  ا جزد، غیی گارج گن  اید  ا ج  ارن تزثییدعنزداگ اید  ا ج .)
تزثییات اصجل، درغییهز    ههش ای ده درغیی هااسجر  نآیش ا  دحدجیل ه تدجمیم ا  دیری ایگ ج، تجی. دیل گری جیین،    نهزر،

صزالی   یش این، ازالر، ا جج . اگتلزط ا ججزد، غیی گارج از ازگ دعنزر، دنف، ه نی،    0/ 68 اگار  تججی  از تیج  ا  ضججیرب تلیین
 (. <P-value 0/ 05ا  )  دحدیل ای نآیش ای ددی  تننیرزن دعن، داگ اید 

 گیریبحث ش نتیجه

دگ ارن   ههش تزثیی رذاگ  ا جزد، گن  دحدجیالت دگ گفرزگ ددجی  تننی  ایا  اهلین ازگ دگ تشجیگ دیگد ایگ ج، صیاگ  
ریف  ه ت ش تجی تز الآی  دنز جل، دگ ددجیص نحی  تزثیی رذاگ  ا جزد، گن  هز ای ده درغیی دهم گفرزگ ددجی  تننی  رعن، 

تدججمیم دیری دحدججیالت اگائ  ریدد. رزفر  هز  حزصججل ار اخش تیف،   ههش ا  گهش  یریاگتججنز جج، تفسججیی  نآیش ه 
ا جرخیا  ریدری تجزدل تجش دضجمین اصجل، اید. انیا، ا جزد، گن  هز ا  عنیان اهلین دضجمین دسجرخی  از رزفر  هز  ا جهیگرنآی  

طجزاقج  داگد ادجز دگ عین حجزل د جججرج  انجی  هجز  ججیرجی نیب ه تجزن ار جهج  گارج ه غیی گارج ایدن ه دلهم ه غیی دلهم ایدن د
ار جه  ازگ دعنزر، ا جزد، گن  هز نیب رزفر  هز  ارن تحقیق از نرزرج تحقیقزت دشجزا  همخیان، داتج .   .[ 33-34] دشجخ  تجی

ا زد،    . ارن هج  تمزرب حر، دگ ددجیص[ 5] ار نظی ددجی  تننیرزن  ا جزد، گن  دحدجیالت ازگهز  دعنزر، د،ل  ه دنف، داگد
گن  هز از دیبان ااهزم ازال غیی گارج  نیب هجید داگد ه نشجزن ار اهمی  ا جزد، گن  هز ای تجهل ریی  نآیش ددجی  تننیرزن  

 نسل  ا  دحدیل داگد. 
انرظزگات ددجی  تننی  ره، ار دهم تیرن رزفر  هز  اترشجزف، ارن   ههش اید. رزفر  هز    ههش نشجزن داد ت  دشجریرزن دگ 

ه  از ا جزد، گن  جیری ه غیی گارج انرظزگ ایدیگد از رک گن  ه رز حر، دحدجیل جیریتی داگنی ه ع ه  ای ارن از  هنآزم دیاج

 
1 Wilks' lambda 
2 Roy's largest root  
3 Partial Eta Squared 
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تیج  ا  نزم ه ازگ دعنزر، نزم گن  انرظزگ صیاگ ریی  دحدجیل دگ گد  دحدجیالت ه  جلک رنیر، التچی  گا نیب  ییا د، تننی.  

دگ عین حجزل  جججزد  تیرن گاههجزگهجزر، تج  اجزراگرجزاجزن ایا  ججزرآجز  رجزا،  ا جججرفجزد  ار نجزم گنج  دحدجججیل ره، ار دهم تیرن ه  
دحدجیالت دید د، تیاننی ار  نهز اهی  جیرنی. ادگا  ددجی  تننی  درآی دضجمین حزصجل ار فزر تیف،   ههش حزضجی اید   

دهی.   ا ج  ت  نآیش ه تدجمیم دیری ددجی  تننیرزن دگ ددجیص ا جزد، دخرلف گن  دحدجیالت گا تح  تزثیی صیاگ د،
ا جزد، گن  هز دنوی ا  ادگا  ددجی  تننیرزن دگ ددجیص دیبان دنحدجی ا  فید ایدن  جذاای  دحدجیالت ه  جطح تیفی   

 .  [ 37]  نهز د، ازتی
ای ا جزس رزفر  هز  نی، دحدجیل ای گااط  این انیا، ا جزد، گن  از نآیش ه تدجمیم ا  دیری تزثیی رذاگ اید  ا ج . چی ه   

هز دحدجیالت گا ار جه  اصجل، رز غیی اصجل، ایدن ددجل  گن  دیگد ایگ ج، صیاگ داد  انی. نرزرج  همهزگان دگ   ههش دید تن
. دگ ارن تحقیق تفزهت اهمی  ا جزد، گن  هز دگ ده د جر  جیری دحدجیالت [ 5] از رزفر  هز    ههش حزضجی تزد  دطزاق  داگد

ت لذت جیرزن   اهمی  ررزد  ایا  ا جزد، گن  تزگتید  ه لذت جیرزن  نیب  یدادر  تجی  ا ج . ددجی  تننیرزن دگ دحدجیال
صزئل د، تینی دگ حزل، ت  ایا  دحدیالت تزگتید  ا  نیگت ا  ارن نزم گن  هز هاتنش نشزن د، دهنی. چنین د، تیان نریو  

ا زد،   ریی  نمید ت  نزم رذاگ  گن  دگ دحدیالت لذت جیرزن  تزثیی ایشری  ای دشریرزن دیاهی دات . انزایارن از نزدآذاگ 
ایرع  غییگارج ه از ازگهز  دعنزر، دیتلط ای گه  دحدجیالت لذت جیرزن  ایشجریرن اثیاخشج، دگ جلب دشجریرزن دگ ازراگ اتفزق 

 دیاهی افرزد.
تیاهی تم، دگ ردین  اگتلزط این هر ر، هز  ددی  تننیرزن ه نزم گن  هجید داگد ه دطزلعزت صیفز دگ ردین  تم گن  هز 

. دگ ارن   ههش نرزرج نشجزن داد طیف ه جیع، ار هر ر، هز  [ 38-40] ن  ه جنسجی  دشجریرزن  یدادر  انیه رز دیبان اتجلز، گ
ددججی  تننیرزن ای گااط  این نزم گن  هز ه نآیش افیاد ا  دحدججیالت تزثیی رذاگنی. ع ه  ای درغییهز  جمعی  تججنزدر،   

ن دیاگد اید  ا ج . اعی گهانشجنزدر، نزم گن  ا  عنیان دهم درغییهز  گهانشجنزدر،  گفرزگ  ه فیهنآ، اجرمزع، ار دهم تیرن ار
. تیپ هز  دخرلف تجخدجیر، همچین تجخدی  [ 17] تیرن جنل  ار گن  دگ دطزلعزت  یشجین دیتلط از گن  دعیف، ریدری  ا ج  

ن  هز  هز  نمزرشج، از دگجزت درفزهت تیانزر،  ذریش ااهزم ه گرسجک  ذری   هاتنش هز  درفزهت، ا  دحدجیالت از ا جزد، گ
دخرلف داگنی. ازراگرزازن ازری از تجنزد  هر ر، هز  گهانشجنزدر، دشجریرزن ه ازراگ هی  دید دگ جه  دلق اگرش ایتی ایا   
 نجزن اسیدارنجی. فیهنج  ه تجزایهجز  فیهنآ، نیب ار دهم تیرن رجزفرج  هجز  ارن اخش ار   ههش اید  ا ججج . دیگد  تج  د، تیانجی 

اینی دگ هنآزم هگهد ا  ازراگهز  جیری دادل، ه این الملل، ازتجی چیا ت  تزایهز   عزدل تجهسج  رز دیفقی  رک دحدجیل ه  
فیهنآ، صیگت غیی صزال انهزگ  ای تجهل ریی  نآیش ددجی  تننیرزن نسل  ا  دحدیل ه دگ نهزر  گفرزگ دیری  نزن داگد تز 

 ججج  اج  انرخجزب هجز  درفجزهت، د، ججزر، تج  اج  دنظیگ حف  اید، ار هنوجزگهجز ه عجیم اگتهجزب اج  تجزایهجز  فیهنآ،  نجزن د
( نشزن داد ت  تفزهت هز  فیهنآ، دشریرزن ای گفرزگ ه  زررز   نزن نسل  ا  1394.   ههش تفیع، ه گحم   ازد )[ 41] رننی

. هیر  دل، عزدل دهم، دگ گفرزگ ددی  ا  هر   دگ ددی  تزالهز  دادل، ا  . فیهن  ا  عنیان  [ 42] اینیهز تزثیی د، رذاگد
لف  هز  هیر  دل، دگ گفرزگ ددجی  تننیرزن تزثیی داگد. ضجیهگ  ا ج  تز دگ ا جرفزد  ار نزم گن  هز دگ تشجیگهز   ره، ار دی 

دخرلف ا  تفزهت هز  فیهنآ، تشجیگهز  دلیا تیج  ریدد. ار  جیر، درآی دیلف  هز  دلی  ریار، دگ ددجی  تزالهز  دادل،  
. از تیج  ا  ارنه  تشجججیگهز از فیهن  هز  دخرلف  گن  هز  دخرلف، گا ددجججی  د، نمزرنی  دگ [ 43-44] تزثیی رذاگ ا ججج  

 نزدآذاگ  نزم گن  هز نیب ازری ارن ادی تیج  ریدد.  
رزفر  هز  دیایط ا  فیضججی  اهل دگ ددججیص اگتلزط این نزم گن  هز ه نآیش نسججل  ا  دحدججیالت تزد  دطزاق از رزفر   

. دگ فیضجی  دهم ا  ایگ ج، تزثیی  [ 33] ه هجید ارن گااط  تی جط  جزری   ههشجآیان تزئیی تجی  ا ج   هز  دطزلعزت  یشجین ا ج  
  نرزرج  نشجزن داد ت  [ 34] ا جزد، گن  ای تدجمیم دیری ددجی  تننیرزن  یدادر  تجی. ای د   رزفر  هز  اید، ار   ههشجآیان

گد فیضجی   جیم رز تزثییرذاگ  نی، دحدجیل ای ارن گااط  صجیفز دگ دحدجیالت از ددجل  اصجل، گن  دعن، داگ ا ج . دگ دی 
نآیش ه تدجمیم ا  دیری دحدجیالت نرزرج ار هجید تفزهت ه اهمی  نزم گن  دگ گااط  از دحدجیالت لذت جیرزن  دگ دقزرسج  
از دحدججیالت تزگتید  داتجج . ازراگرزازن ه تی ججع  دهنیرزن ه طیاحزن دحدججیالت د، تیاننی ار ارن تفزهت دگ گاهلیدهز  
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زت، ه ازراگرزا، ریه  هز  هی  نهزر  ا جرفزد  گا داتجر  ازتجنی. دگ  ردین فیضجی  چهزگم اگتلزط ازگ دعنزر، نزم گن  هز ه تللیغ
تجآل ریی  نآیش ه تدجمیم دیری ددجی  تننیرزن اثلزت تجی. ای ا جزس نرزرج  ازگهز  دعنزر، د،ل  ای تجهل ریی  نآیش 

 دعزد ت ا ج  ه دیدزت ه دحدجیالت توزگت ایا   دنز جب   اسجری   ارنرین    دطلیب دگ دشجریرزن تزثیی رذاگ اید  انی. ادیهر 
. ا جرفزد  ار صزالی  هز  نزم گن  دحدجیل دگ جذب [ 45]  ن رن ه صدجی دیری دشجریرزن تح  تزثیی عیادل درعی  ا ج   دیری

ار دیثیتیرن گاهلیدهجز  دشجججریرجزن دگ فیهتجججآجز  هجز   ن رن ه اهی  ریی  ار هر ر، هجزر، ار صلیجل اجزگ دعنجزر، د،لج  د، تیانجی 
 دیریر  ازرگرزن، ا  تمزگ  ری. 

 پیشنهارات پژشهش 

از تیج  ا  نرزرج تحقیق دگ اخش تیف، ه تم،  یشججنهزدات رری ا  د جج  انیگتزگان تیلیی  طیاح، رز تی ججع  ه ازراگرزازن  
انی. دشجریرزن ا  ایگ ج، ایشری  دحدجیالت اگائ  د، ریدد. دشجریرزن تیج  دزصج، ا  ا جزد، گن  هز  غیی گارج دحدجیالت داتجر   

دحدجیل  یدادر  ه دگ صجید جسج  ه جی ه تسجب اط عزت دحدجیل از ا جم گن  غیی گارج ه نزتجنزدر  اید  انی. ا  فعزالن 
ازراگرزا،  طیاح، ه رز تی جع  دحدجیالت  یشجنهزد د، ریدد تز دگ دعیف، دحدجیالت جیری ا  ازراگ رز تی جع  دحدجیالت صلل،  

نآ، غیی گارج ه جزلب تیج  اسیدارنی. ازگ دعنزر، ا ججزد، گن  دحدججیالت تزثیی اسججبار، ای تججهل ریی   ا  نزدآذاگ  هز  گ
نآیش ددجججی  تننیرزن نسجججل  ا  دحدجججیالت داگد.  یشجججنهزد د، ریدد تز دگ گاهلیدهز  ازراگرزا،  ازگ دعزن، ار فیلریهز   

 ت اصیام ریدد. اثیرذاگ  همچین عنزصی فیهنآ، رذتر  ه  س  ا  نزدآذاگ  گن  دحدیال

دگ ددیص تفزهت نآیش ددی  تننیرزن ا  ا زد، گن  دگ دحدیالت دخرلف ا  تیلیی تننیرزن رز ازراگرزازن تیلیی انلی   
ه طیاحزن هب  ججزر  هز ه رز صججزحلزن تسججب ه تزگهز   ن رن  یشججنهزد د، ریدد تز دگ هرریرن هز  دوزر  دگ اسججری هز  

نی،  نهز گا دگ نظی داتجر  ه ار نزم رذاگ  هز  گارج ه تلیشج  ا  اجرنزب نمزرنی ه دگ    ن رن  تفهیک گن  دحدجیالت ای ا جزس
دیگد دحدجیالت، ت  گن  ددجل  اهلی  ه اصجل،  نهز ا ج  )دزننی لیارم  گارشج،  گن  هز   جزدرمزن،  تزغذ دریاگ  ه ...( ا  

نمزرنی تز ار ارن طیرق تزثییات ایشجری  ای نآیش ه  نزم رذاگ  هز  ایرع ه غیی گارج از حف  ازگ دعزن، د،ل  ه دیتجزرنی اصیام
تدجمیمزت ددجی  تننیرزن داتجر  ازتجنی. ایا  تزثیی رذاگ  ای ذهن دشجریرزن  یشجنهزد د، ریدد تز دگ دعیف، رک دحدجیل تزد   

گهنی اینی  جیری ا  ازراگ از اعمزل نزم رذاگ  هز  جیری ای گه  گن  دحدججیالت ه رز انرخزب گن  هزر، از ا ججزد، د صزن  
  زر  دیرش گا تسیرع اخشنی.

ا  تیلیی تننیرزن دحدجیالت لذت جیرزن   یشجنهزد د، تجید تز دحدجیالت از ا جزد، گنآ، گا ا  دشجریرزن عیضج  نمزرنی ت   
نیزر ا  دری  تججین  جلب تیج  ه تزریی طلل، ارشججزن گا دگ جزدع  تزدین نمزرنی. دشججریرزن ار ا ججزد، گن  هز  دنیگ  دگ هب 

هز ه درآی اسججریهز  فیهش  ن رن ا  عنیان ااباگ  ایا  تزهش ااهزم ه  ز جج  ا   ججیاالت دگ دیاجه  از تدججزهری ا،  ججزر   
تیفی  ا جرفزد  د، نمزرنی.  یشجنهزد د، ریدد تز دگ ررینیر  ه تیضجیحزت دیایط ا  دشجخدجزت دحدجیل حرمز ا جزد، گن  

مینزن ایشری  دیری نمزرنی.  یشنهزد نهزر، ارن ا   تز ایا  تهل  دحدیالت دگ  ریدد تز ار ارن طیرق دشریرزن از  یع  ه اط
ده، ه دیریر  گفرزگ ددجی  تننی  دگ فیهتجآز  هز   ن رن  دحدجیالت از ا جزد، گنآ، دخرلف ه دنطلق از  یهفزرل دشجریرزن  

 ازراگ هی  ار لحزا جمعی  تنزدر، ه گهانشنزدر، ددی  تننی  طیاح، ه اگار  ریدد.

ها ط  ااعزد دخرلف ردزن، ه دهزن، ت  دگ  ن ا  هصی، د،  یینید از دحیهدر  هزر، نیب همیا  ا  . جیری هی   ههشج، ا  
ایدن دیضجی،   ههش ه دحیهدر  دگ د جری ج، ا  ادایزت نظی  ه اللر   یزدیهز  دیایط ا  نز تجنز ایدن دشجزگت  تننیرزن از  

 . انوزم ارن   ههش دگ ت ن تجهی تهیان از ردین  فیهنآ،  دیضجی،   ههش ار دهمریرن دحیهدر  هز  تحقیق حزضجی اید  ا ج 
 دزص ادهزن تعمیم ارن نرزرج ا   زریرن گا دحیهد د، نمزری.
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