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چکیده

اهرٍزُ ،ثبزار تدبرت ثیي الوللی ثسیبر رلبثتی است ٍ ایذُ ّبی خذیذ ثسیبری در ثبزار ثرای خلت هشتریبى ٍخَد دارد .هشتری ٌّگبم خریدذ یده
هحصَل ،ثب تصویوبت هتعذدی در هَرد هحصَل،شیَُ خریذ ٍ استفبدُّبی آى رٍثرٍ هیثبشذ ،در ثیي ثیشوبر عَاهل هَثر ثر تصدوین خریدذ ٍ هصدر
یه هحصَل ،تبثیر هتغیر وشَر هجذأ لبثل تَخِ هیثبشذ .زیرا تصَیر رٌّی وشَر سبزًذُ هحصَل اًعىبسدٌّذُ ادران ولی هشتری در هدَرد ویفیدتآى
هحصَل ٍ ون ٍ ویف هلت آى وشَر هیثبشذ .ثب تَخِ ثِ احتوبل حضَر ایراى در ثبزار تدبرت خْبًی ،از ّن اوٌَى ثبیستی چگًَگی تبثیر تصَیر وشَر
هجذأ ثر توبیل هشتری ثِ خریذ هحصَالت خبرخی هَرد ثررسی لرار گیرد تب ثتَاى ثب ثرًبهِ ریسی دلیك ،هَفمیت هحصَالت ایراًی را درثبزارّبی خْبًی
تضویي ورد .تحمیك حبضر از حیث ّذ

وبرثردی ٍ از حیث رٍش گردآٍری دادُ ّب ،یه هطبلعِ تَصدیفی پیوبیشدی اسدت ودِ تدبثیر تصدَیر رٌّدی

هشتریبى از وشَر تَلیذ وٌٌذُ هحصَل ثر توبیل خریذ هحصَالت خبرخی هَرد ثررسی لرار هیدّذ .خبهعِ آهبری ایي تحمیدك ،داًشددَیبى وبرشٌبسدی
ارشذ ارشذ سِ رشتِ ،هذیریت ثبزرگبًی ،هذیریت اخرایی ٍ ثرق پردیس تحصیالت تىویلی علَم ٍتحمیمبت گیالى است وِ ً 631فدر ثدِ عٌدَاى ًوًَدِ
آهبری اًتخبة شذُاًذ .اطالعبت هَرد ًیبز از طریك پرسشٌبهِ استخراج گردیذُ ثب استفبدُ از ًرم افسارّبی  LISREL8.8 ٍ SPSS19هَرد تدسیدِ ٍ
تحلیل لرار گرفتِ است .الزم ثِ رور هیثبشذ وِ توبم فرضیِ ّبی تحمیك هَرد تبییذ لرار گرفتِ ٍ ًتبیح حبوی از آى است وِ ثدیي تصدَیر رٌّدی وشدَر
هجذاً ،گرش ٍ ارزیبثی هحصَل خبرخی ارتجبط هثجت ٍخَد دارد ّوچٌیي ثیي ًگرش ٍ هیساى توبیل ثِ خریذ هحصدَالت خدبرخی ٍ ًیدس ثدیي ارزیدبثی
هحصَل خبرخی ٍ توبیل ثِ خریذ هحصَالت خبرخی ارتجبط هثجت ٍخَد دارد.
واژهگان كلیدي :توبیل ثِ خریذ ،تصَیر رٌّی وشَر هجذأً ،گرش ًسجت ثِ هحصَل خبرخی ،ارزیبثی هحصَل خبرخی.

ًَیسٌذُ هسئَل .داًشیبر .هذیریت صٌعتی .داًشگبُ آزاد اسالهی .رشت .ایراى Email:Taleghani@iaurasht.ac.ir

وبرشٌبسی ارشذ هذیریت ثبزرگبًی-ثبزاریبثی .داًشگبُ علَم ٍ تحمیمبت .گیالى .ایراى Email:F_has65@yahoo.com

