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  چکیده

در . ایرانی است کننده مصرفبارز  هاي ویژگیخارجی از  برندهايگیزه خرید کاالهایی با ان

اجتماعی و اعتماد بیشتر  توان در کسب تشخّص ن نوع گرایش را میمباحث بازاریابی علل ای

 گونه این المللی بینرگانی باز لیکن از منظر اقتصاد توسعه و. دهاي خارجی توضیح دا  به برند

 وضعیتعلل ذهنی و  تأثیرها تحت  گرایش به انواع برند. نماید ها منافع ملی را تهدید می گرایش

 بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر توام. شدبا می کننده مصرفبودجه 

کننده بر ترجیحات و تصمیم به خرید کاالهاي  ند و بودجه مصرفهاي شخصیت برمتغیر

در این تحقیق چهار نوع کاال با درجات . باشند شهروندان تهرانی میایرانی و خارجی در بین 

مورد استناد قرار گرفت و از مدل متفاوت مصرفی از دو نوع برند ایرانی و خارجی 

دهد که  مینتایج به دست آمده نشان . شدالجیت براي تجزیه و تحلیل استفاده  اقتصادسنجی

هاي ترجیح برند در شمال تهران و براي تمام کاالهاي مورد استناد شخصیت برند عامل

اي مصرفی و براي کاالهفقط این نتیجه در جنوب تهران . خارجی بر نوع ایرانی بوده است

  .بوده است مؤثرتراي  بودجهسایر کاالها عامل  ر موردو د شدنیمه بادوام نیز مشاهده 
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  مقدمه

 هاي رفتاري و شباهت یی بادنیا يسوبه  و حرکت جهانی شدن گسترش پدیده

هاي مدیریت  هاي بازار و شیوه ، رقابتهاي اقتصاديیمی در رفتارانقالب عظفرهنگی 

، آوري اطالعات فنگسترش  همزمانی این اتفاقات با .وجود آورده استبه بازرگانی 

هاي نوین ارتباطات اجتماعی و تبلیغات در امر بازاریابی بر کسی پوشیده  شیوه

که برخوردار از  ،جهانیدر سطح  تولیدکنندهبزرگ هاي  شرکتاز این رهگذر . نیست

از را  از دنیاي جدید برداري ، بیشترین بهرهایی بودند شناخته شده مطرح و هايبرند

سرشار  سودهايدر اقصی نقاط دنیا و کسب بازارهاي هدف  طریق گسترش

انبوه مصرف سایه رفاه در گسترش مفهوم  فرایندهااز لوازم و تبعات این  .اند داشته

در  ساکن مردم رو  از این. ص در سطح جهانی بوده استخا برندهايهم با  آن

خود از  هاي فاصلهبراي از بین بردن  شوند میترغیب  کشورهاي در حال توسعه

مطرح و  برندهايبا  کاالهاپیشرفته و در راستاي جهانی شدن به مصرف  کشورهاي

 گرایشات در میان مردم کشورمان آن وقت گونه اینشدت  .جهانی روي بیاورند

مطرح خارجی به  برندهايکه کاالي ایرانی با جعل و نصب  گردد میبیشتر مالحظه 

در چنین  کننده تعیینامل ع .گردد میکیفیت محصول نادیده آن که در  رسد میفروش 

. باشد میکه در حوزه رفتارشناسی خرید قابل بحث  باشد میشخصیت برند وضعیتی 

خاص در ذهن خریدار  برند از یک گر یتداع هاي ویژگیاز  اي مجموعهشخصیت برند 

وقتی بیشتر  یفراملاهمیت و عملکرد این ذهنیت در سطح  .)1997، 1آکر( ،باشد می

در پی ایجاد خارجی  شناخته شده يبرندهاخرید که فرد ایرانی با  شود یمهویدا 

از اثرات اقتصادي . باشد یم یرخوديغ فرهنگ فکري و رفتاري در چارچوبتشابه 

خارجی به  کااليترجیح  برند غیر ایرانیشخصیت  و احساس نزدیکی به راین تفک

 یتوجه قابلاین در حالی است که در موارد . باشد یم اقتصاد کالن در سطحداخلی 

در کشور ما نیز  صورت در این. باشند یم کاالي ایرانی از کیفیت الزم برخوردار

دلیل شکست  شود یمدیده  وفور بههاي غیر ایرانی در میان افراد کاالتمایل به خرید 

 .کردجو در مفهوم شخصیت برند جست توان یمرا در عرصه رقابت هاي ایرانی کاال

رجیحات و در ت مؤثراز عوامل بسیار  ،در کنار کیفیت کاال و شخصیت برند ینچن هم

                                                           
1 - Aaker 
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این دو عامل . قیمت محصول و سطح درآمد خریدار است کننده مصرفتصمیم خرید 

توام با موضوع شخصیت برند مفهوم بودجه خانوار است  یرندهگدربراخیر که 

بر این اساس . دهد یمجدید قرار  يها انتخابمعرض  جعبه سیاه خریدار را درهمواره 

خارجی و یا قیمت ارز باز  يکاالافزایش شدید قیمت  مشاهده کرد که حتی با توان یم

با توجه به مطالب مذکور  .ستایرانی خرید کاال با برند خارجی ا کننده مصرفتمایل 

بر ترجیحات  کننده مصرفبررسی اثر شخصیت برند و بودجه تحقیق حاضر در پی 

 پنجبر این اساس ادامه مقاله در  .باشد می خارجیتصمیم به خرید کاالهاي ایرانی و و

 .پیشینه پژوهش بیان می شودمبانی نظري و  در بخش دوم. بخش تنظیم شده است

بر  مؤثریات بحث در کنار مفاهیم اساسی تحقیق شامل عوامل فردي در این بخش ادب

مورد توجه شخصیت برند آکر  یريگ اندازه مقیاسشخصیت برند و  ان،رفتار خریدار

. گردد میتبیین  کننده مصرفاري رفت و سیستم بخش بعدي الگودر . گیرد میقرار 

بخش مشتمل بر  این. تحقیق در بخش چهارم مقاله ارایه شده است شناسی روش

 هاي مدلو  متغیرهامعرفی  ،تحقیق هاي فرضیه ،ه جامعه آماريمباحث مربوط ب

گردآوري شیوه  در این بخش چنین هم. باشد می ها دادهمفهومی و تجزیه و تحلیل 

شده  گرفتهبکار  الجیت یاقتصادسنجرازش براي مدل و نیز روش نیکویی ب اطالعات

 مربوط به يها آزمون پنجم ابتدا انواعدر بخش . در تحقیق توضیح داده شده است

 وبرازش مدل  يها آزمونو سپس  شده یفتوصتحقیق  يها دادهپایایی و روایی 

ششم مقاله در بخش . گردد یماصلی تحقیق ارایه  هاي یافتهتحقیق به همراه فرضیات 

بیان پیشنهادات و  به همراهبدست آمده  مقایسه نتایجاز مباحث و  يبند جمعبا یک 

  .به پایان می رسدتحقیق  هاي یتمحدود
  

  پژوهش پیشینهمبانی نظري و 

 عوامل اقتصادي تأثیرتحت  معموالً براي ایجاد خرید کننده مصرفترجیحات در ذهن 

و  مسلمنقش عوامل اقتصادي در خرید امر بسیار . گیرد میو روانی قرار ) ایی بودجه(

 امل روانیعومقهور  آن به شدت رگذارياثحیطه  بعضاًلیکن . است اي کننده تعیین

 ،که حتی با افزایش قیمت محصول و یا کاهش سطح درآمد فرد طوريه ب. گردد می

تقاضاي خود از آن کاال را کاهش نداده بلکه ممکن است افزایش هم  کننده مصرف

عادت . توضیح داد کننده مصرفتحت عنوان عادت  توان میاین وضعیت را . بدهد
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گوناگون از  هاي پدیده ، بهها حالت، احساسات و حتی ها نگرشعانی، متصل کردن م

نمادسازي ذهنی است که جزء الزم تحت موضوع این، فرایند . باشد میکاال  جمله

از اشیاء شخصیتی  نمادسازيچنین  .)1957، 1مارتینو(مغز انسان است  هاي فعالیت

از آن  "شخصیت برند  "ان که امروزه تحت عنو نماید میایجاد  کننده مصرف در ذهن

در این موضوع که برندها با خصوصیات انسانی همراه هستند مطالعات . شود می یاد

لیکن ) 2012، 2روجاس مندز و پاپادوپولوس(و مدارك تجربی قوي وجود دارد 

رسیدن به این مفهوم مدیون  در حالی که دهند میرا به آکر نسبت  شخصیت برند

 بر این اساس نخستین بار موضوع. بوده استقبل از آکر  تحقیقات نزدیک به سه ده

را به خود جلب  3يوتوجه ل 1959در سال  کننده مصرفهویت تجانس میان برند و 

است  اي طریقهروش و  کند میاو معتقد بود محصوالتی که فرد خریداري . کرده بود

هام و یز ن و) 1969( 4توسط دالیچ این مبحث. کند میکه او راجع به خودش فکر 

در واقع  .شد تأییدي ول نتایج وقرار گرفت  مجدداًمورد بررسی ) 1969( 5کاندیف

نظریه تجانس تصویر ذهنی خویشتن که به وسیله دالیچ معرفی شده است بیان 

به وسیله یک انطباق شناختی بین تصویر ذهنی  کننده مصرفکه ترجیحات  کند می

 ).6،2005آزودو و پسوآ( شود می عیینو تصویر ذهنی برند ت کننده مصرفخویشتن 

اقتصادي و  پیوندي بین عوامل کردتالش ) 1988( 7بلک از زاویه دیگري هم چنین

 کننده مصرففرد  هاي دارایی روانی در امر خرید ایجاد نماید و لذا وي در تحقیق خود

توسط فورنیر این مطالعات در ادامه  .کردرا جزئی از مفهوم خویشتن او معرفی 

مطابقت بین شخصیت برند و  منجر به معرفی موضوع )1993( 8و بلک استون) 1998(

 شود میمحسوب  بازاریابیدر یک مفهوم اساسی  که امروزه کننده مصرفشخصیت 

به اهمیت موضوع تبلیغات در امر  2001در سال  9از سوي دیگر هنس اورسلوت .شد

ي شخصیت مخاطب و کاالها قرابت بین در این تحقیق. برند پرداختند سازي یتشخص

                                                           
1 -Martineau 
2 -Rojas Mendez & Papadopoulos 
3 -Levy 
4 -Dolich 
5 -Hamm & Cundiff 
6 -Azevedo & Pessoa 
7 -Belk 
8 -Blackston 
9 -Ouwersloot 
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بود ) 1997(آکر  در واقعاما این  .معرفی شده از طریق تبلیغات مورد توجه قرار گرفت

جنیفر  .)2010، 1ماهل و اشنیر( کردشخصیت برند را ارایه از که مشهورترین تعریف 

در تالش  "تجاري ابعاد شخصیت نام"مقاله خود تحت عنوان با  1997در سال آکر 

 )1997( آکر .پردازد به موضوع شخصیت برندمنسجم و علمی به  رتصو به بود

 کننده مصرفکه ابعاد شخصیت برند ممکن است روي رفتار انتخاب  کند میاستدالل 

به عبارتی یک فرد . اثر بگذاردخویشتن گرایانه وي از نیازهاي  اي نتیجه عنوان به

 ،باشد ایده آل او واقعی یا که یک تعمیم منطقی از خویشتن کند میبرندي را انتخاب 

 وي در پیشنهادي نوین هاي روشچهارچوب نظري و  ).2006، 2فنس و پروین(

 محققین بسیاريتوجه  مورد "مقیاس شخصیت برند آکر" عنوانتحت تحقیقات بعدي 

  .)2009، 3اسمیت( ،رفته استگقرار 

از زاویه شخصیت برند را  2004در سال  4آکر به همراه فورنیر و براسل مجدداً

شرایط ایجاد خطا و یا عدم رخداد  آنها در این تحقیق. دیگري مورد مطالعه قرار دادند

این تحقیقات منجر . و خریداران را مورد سنجش قرار دادند برندهاخطا در روابط بین 

تجاري و  هاي زمینه سایر دربکار گیري مقیاس شخصیت برند آکر به بسط سریع 

در  5به عنوان نمونه اکینسی و هوسانی. گردشگري شد بازاریابی از جمله صنعت

  .از این مقیاس براي تبیین شخصیت مقصد گردشگري استفاده کردند 2006سال 

اساسی در  يها مؤلفهعلیرغم استقبال زیاد از مقیاس مذکور انتقاداتی پیرامون ابعاد و 

 پاسخ به ایندر  )2009( 6مگی گینس و همکاران. شد یمبرگیرنده مقیاس آکر مطرح 

به ایجاد  دهد میاضافی را در خود جاي  هاي جنبهانتقادات و اینکه مقیاس آکر چگونه 

خاصی از شخصیت برند را در  هاي جنبه منحصراًمقیاسی جدیدي پرداختتند که آن 

از بین پنج عامل پیشنهادي آکر سه عامل صمیمیت، هیجان به طوري که . گرفت میبر 

اساسی شخصیت برند را  هاي مؤلفه اش مربوطهاد پنجگانه بخشی و شایستگی با ابع

دو بعد دیگر دلفریبی و استحکام از این اهمیت  که حالیدر . نمایند میتشریح 

                                                           
1 -Maehle & Shneor 
2 Fennis & Pruyn 
3 -Smith 
4 -Fournier & Brasel 
5 -Ekinci & Hosany 
6 -Guens  
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 تأکیدبا این حال تحقیقات بعدي در کنار  ).2009گینس و همکاران، (برخوردار نیستند 

د را برمبناي پایه کار خو مجدداً کننده مصرفبر تجانس میان شخصیت برند و 

   . مقیاس شخصیت برند آکر قرار دادند

  
 )1997آکر، : منبع( مقیاس شخصیت برند آکر  -1 شکل

  

، مبحث ارتباط میان شخصیت برند و 2010در سال  1به عنوان نمونه لونگ اي لین

 هاي بازي خریداران مورد دررا مطرح ساخته و به مطالعه تجربی  کننده مصرف

بار دیگر توسط ماهل  کننده مصرفتجانس میان شخصیت برند و . ویدئویی پرداخت

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مشابه مقاله لونگ اي لین را  2010و اشنیر در سال 

استفاده از مقیاس شخصیت برند آکر در تحقیقات کماکان ادامه دارد و . بدست آورد

 چهارچوباخیر از این  هاي سالدر . گیرد می قرار مجدد تأییدهر بار نیز مورد 

بیشتر استفاده شده است،  و نیز تیم ورزشی مفهومی در حوزه برند لباس ورزشی

بعد شخصیتی را براي تیم ورزشی  5در تحقیق خود ) 2012( 2تی سیوتسو که چنان

تماشاگران با شخصیت خاصی را جذب  تواند میکه این ابعاد شخصیتی  تخمین زد

                                                           
1 - Yi Lin 
2 -Tsiotsou 

 شخصیت برند
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خانواده دوست، قدیمی 
 پسند، واقع بین،

مخلص، مھربان، رو 
راست، با اصالت، 
کار درست، خوش 

رو، عاطفی، درست 
 کار

 

 

مدروز، باجرئت، 
ھیجان بخش، 

، امروزی ،سرزنده
چاالک، بی ھمتا، 
خیال انگیز، بھ 
روز، مستقل، 

 باروحیھ

 

 

قابل اتکا، سخت 
کوش، ایمن، 

زیرک، مطمئن، 
اجتماعی، موفق، 

پیش تااز، 
 کاردان

 

 

 ،کالس باال
چشم  ،ابجذ

 ،مالیم ،نواز
 ،زن پسند
 دل ربا

 

 استحکام

مناسب 
برای 
 بیرون

 استوار

 مناسب بیرون

 مردپسند

 غربی

 استوار ،محکم
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را به  لباس ورزشی شخصیت برند تأثیر 2013در سال  1و لی تانگ .یم مربوطه کندت

بر تصمیم خرید خریداران چینی مورد بررسی  کننده مصرف نژادپرستیهمراه متغیر 

. کردتایید  و تمایل خرید شخصیت را بر کیفیت ادراکی نتایج تحقیق تاثیر. دادندقرار 

ث شخصیت برند را در حوزه برند لباس مبح 2014در سال  2به همراه سو تانگ

ورزشی دوباره مورد بررسی قرار داد و نشان داد که برندهاي ورزشی هفت بعد 

در پی برقراري  پژوهش حاضر ،با نگاه به مطالب فوق .گیرند میشخصیت را در بر 

رویکرد ما در این . باشد میاقتصادي متغیرهاي و مفهوم شخصیت برند  ارتباط

وي  توضیح کهبا این  .گردد میمر تبط  3بلکپژوهشی دي با انگیزه تحقیق تا حدو

ما درپی ولیکن  شناسد میعامل دارایی را در امر خرید جزیی از شخصیت خریدار 

در فرایند ترجیح و  اي بودجهشخصیتی و  شناسایی و تفکیک سهم هر یک از عوامل

 به عبارتی تقاضاي .باشیم می کننده مصرفداخلی و خارجی توسط  برندهايانتخاب 

 مباحثکه در  گیرد میدرآمد وي قرار  سطح وقیمت کاالها  تأثیرتحت  کننده مصرف

از آن یاد  کننده مصرف هاي محدودیتمعادله بودجه و  عناوین تحت اقتصاد خرد

بخشی از  تواند می کننده مصرفباحث فوق گرچه بودجه با توجه به م. شود می

روانی و  عواملسهم هر یک این تحقیق شناسایی  دتأکیلیکن شخصیت خریدار باشد 

 برندهاي در انتخاب هر یک ازدر ترجیحات وي  کننده مصرفشخصیتی  اقتصادي

چگونه رفتار البته اینکه برندهاي داخلی . باشد میدر سبد مصرفی او داخلی و خارجی 

در ي زیادپیش از این مورد توجه محققین  دهد میقرار  تأثیررا تحت  کننده مصرف

در جداول این تحقیقات  مهمترینخالصه  که است داخل و خارج کشورمان قرار گرفته

 باشد میپی آن  که تحقیق حاضر در جدیديلیکن نکته  ،منعکس شده است )2( و )1(

ترجیح  در امرایرانی  کننده مصرفو بودجه در ذهن شخصیت برند مقایسه اثرات 

موجود در تحقیق حاضر و  هاي دادهتحلیل براي  .باشد میبرندهاي داخلی و خارجی 

  .گردد میالجیت استفاده  اقتصادسنجیآزمون فرضیات از مدل 

  

  

                                                           
1 -Tong & Li 
2 -Su 
3 -Belk 
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  داخلی انجام شده در مورد شخصیت نام و نشان تجاري هاي پژوهشخالصه  -1جدول 

  ردیف

نام 

پژوهشگر 

  )ان(

سال 

  پژوهش

/ مقاله

  نامه پایان
  نتایج  عنوان پژوهش

  هنام پایان  1388  رنجبر  1

کاربرد شخصیت برند 

: در صنعت خودرو

بررسی ابعاد شخصیت 

  خودرو سمند

هاي مختلف  دهندگان از گروه پاسخ

نظرات متفاوتی در خصوص پنج 

 بعد شخصیت سمند دارند

  

  نامه پایان  1389  دستمرد  2

بندي شخصیت برند  رتبه

محصوالت آرایشی 

بهداشتی ایرانی و 

کارگیري  وارداتی با به

  رمدل جنیفر آک

شخصیت برندها وارداتی در تمام 

ابعاد شخصیت، میانگین باالتري از 

  برندهاي ایرانی داشتند

3  
فرهمند و 

  همکاران
  مقاله  1389

ارزیابی شخصیت نام و 

نشان توشیبا در مقایسه 

با چهار نام و نشان 

رسته جهانی در بازار  هم

  ایران

تبلیغات وسیع، دامنه گسترده 

ازه یک کاالیی، قدمت و تعمیم آو

محصول به محصوالت دیگر، در 

ساخت شخصیت مطلوب نام و 

نشان در بازار ایران مهم و اثرگذار 

  است

4  
خواجه 

  دهاقاتی
  نامه پایان  1391

بررسی تأثیر شخصیت 

برند بر ترجیح خرید 

کننده نوگرا  مصرف

  تلفن: مطالعه موردي

ابعاد شخصیت برند با عناوین 

و مسئولیت، فعالیت، هیجان پذیري 

سادگی بر ترجیح خرید تأثیرگذار 

  هستند

  

در مطالعات خارجی بارها در زمینه بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته که این مدل  

 1براي مثال لیتل و الواس. مختلف کاربرد دارد هاي گزینهبراي انتخاب میان  است

ردند، ام سی از این مدل براي خرید یک اتومبیل از فروشنده خاصی استفاده ک) 1966(

. مسافرتی از این مدل بهره برد هاي روشبراي تجزیه و تحلیل ) 1974( 2فادن

از مدل الجیت براي تجزیه و ) 1975( 4و نیز اشتراس و اسمیت) 1974( 3بوسکین

نیز براي انتخاب ) 1978( 5پانچ و استیلن. کردندتحلیل انتخاب میان چند گزینه استفاده 

 6جان لیتل و پیتر گاداگنی. ورد استفاده قرار دادندمدارس تجاري این مدل را م

                                                           
1 -Little & Hlavas 
2 - Mc Fadden 
3 -Boskin 
4 -Schmidt & Struss 
5 -Punj & Staelin 
6 -John Little & Peter Guadagni 
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یک مدل الجیت انتخاب برند، تنظیم شده براساس "در مقاله خود با عنوان ) 1982(

تحقیق حاضر . از مدل الجیت براي انتخاب برندها استفاده کردند "پویشگر هاي داده

ررسی انتخاب برندها نیز مانند تحقیق جان لیتل و پیتر گاداگنی از مدل الجیت براي ب

نیز مانند ام سی فادن براي تجزیه و تحلیل ) 1986( 1هنشر. نماید می استفاده

خالصه تحقیق لیتل و ) 3(در جدول . مسافرتی از مدل الجیت بهره برد هاي روش

  .گردد میگاداگنی بیان 

  

  خارجی به برند داخلی انجام شده در مورد ترجیح برند خارجی و داخلی هاي پژوهش از اي نمونه  -2جدول 

  )ان(نام پژوهشگر   ردیف
سال 

  پژوهش
  نتایج  کشور مورد مطالعه

1  
 2و همکاران دوسن

 2همکاران
  کرواسی  2007

ذهنیت مشتري نسبت به کشور 

سازنده، برند و قیمت در  مبدأ

محصوالت خارجی و  ارزیابی

  داخلی اثرگذار هستند

  مکزیک، ژاپن، کره  2008  3لی، و همکاران  2

شور سازنده بر وجه برند و ک

مختص برند  هاي یژگیو

  اثرگذارند

  مکزیک  2008  4پلتن، همکاران  3

ارزش احساسی بر قصد خرید 

کاالهاي آمریکایی اثر مثبت 

دارد، کیفیت ادراکی بر قصد 

  خرید اثر منفی دارد

  هندوستان  2009 5کومار،همکاران  4

نیاز به منحصر به فرد بودن با 

 مصرف کاالهاي آمریکایی رابطه

  مستقیم دارد

5  
رنجبریان و قلی 

  زاده شغل آباد
1387  

بر تصمیم  مبدأکشور  یرتأث

خرید مشتري، مورد مطالعه 

  دانشجویان دانشگاه اصفهان

محصوالت ژاپنی از لحاظ کیفیت 

باالترین محصوالت و 

 ترین یینپامحصوالت ایرانی 

  اند محصوالت

  1389  آشتیانی و همکاران  6

فتار بر ر مؤثربررسی عوامل 

در ترجیح  کنندگان مصرف

 يبرندهاخارجی به  يبرندها

  )مطالعه دانشجویان(داخلی 

ایرانی نیاز  کنندگان مصرفمیان 

به منحصر به فرد بودن با 

گرایش به محصوالت خارجی 

  ارتباط مستقیم دارد

                                                           
1 -Hensher 
2 -Dosen et al 
3 - Lee et al 
4 -Pelton et al 
5 - Kumar et al 
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  )1982( گاداگنیپیتر لیتل و جان تحقیق  -3جدول 

  

  رف کنندهالگوي رفتاري مص

 تأثیرتحت  شدیداً کنندگان مصرف خریدهايکه  شود می تأکیددر مباحث بازاریابی 

کاتلر و ( گیرند میخصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی آنان قرار 

مربوطه که به صورت خالصه  هاي مؤلفه همراهبه  ها ویژگیاین  .)1379آرمسترانگ، 

را تشکیل  کننده مصرفبر رفتار  مؤثروامل آورده شده است در مجموع ع 4در جدول 

  .دهند می

اي             گزینه

  عنوان تحقیق

  بررسی مورد

  

  پویشگر هاي داده اساس بریک مدل الجیت انتخاب برند، تنظیم شده 

 آوري جمعروش 

  داده

  

  )UPC(و بازارها  ها فروشگاهپنل هاي مرتبط با 

  اي چندجمله  مدل مورد استفاده

  فرمول مدل

 

متغیر مستقل و 

  وابسته

  

فقدان پیشبرد فروش / جودوفاداري به برند، وفاداري به اندازه، و ،)وابسته( خریداحتمال 

  )مستقل(فروشگاهی، قیمت معمولی قفسه و کاهش قیمت براي پیشبرد فروش 

 هاي مدلشمار 

  شده بینی پیش

  

 Dکوچک،  Eکوچک و بزرگ،  Cکوچک و بزرگ،  Bو بزرگ،  کوچک A:برندهاي

  .2،3،4، 1، سوپر مارکت B برند، 4، 3، 2، 1 مارکتدر سوپر  A برند/کوچک

  

ورد کاالهاي م

  سنجش
  قهوه ساییده شده

  نتایج

  بود دار معنیتمام ضرایب مدل  - 1

  کرد بینی پیشسهم قهوه ساییده شده معمولی را به خوبی  اي چندجملهمدل الجیت  - 2

  کرد بینی پیشمدل مربوطه رفتار مشتریان نمونه را به خوبی  - 3

  ویژگی مدل، مقرون به صرفه بودن است - 4

  محدودیت تحقیق

  قرار نگرفت مدنظري از مفاهیم بازاریابی در تحقیق بسیار - 1

  قرار نگرفت مدنظرموقعیت خرید و شرایط حاکم بر آن  - 2

  تولیدکنندهتا شرکت  اند شده واقع تأثیرتحت  فروشی خردهمتغیرها بیشتر به وسیله  - 3

  مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته است )قهوه(تنها یک نوع کاال  - 4



  

 و تصمیم به خرید کاال ترجیحات باکننده  تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف  ــــرود پیله فرقانی سانیاو  بیات اهللا روح

 

11  

  

 تأثیررا تحت  کننده مصرفرفتاري سیستم  الگو و توان میبا توجه به عوامل فوق 

  :داد نمایشزیر  صورت بهاریابی محیطی و باز هاي محركانواع 

  

  

  

  

  

  کننده مصرفسیستم رفتاري   -2شکل                                           

  

به عنوان ورودي وارد بخش پردازش یا همان  محیطی و غیر محیطی هاي محرك انواع

تجزیه  خود به هاي ویژگیجعبه سیاه خریداران شده و آنان نیز با توجه به صفات و 

مختلف  هاي واکنشخروجی این سیستم به صورت  و نمودهاقدام  ها محركو تحلیل 

نظري شخصیت برند حاظ به ل .)1383الوداري، ( گردد می از ناحیه خریداران ارایه

در واقع . و رفتار نهایی خریدار دارد کننده مصرف هاي واکنشدر نقش کلیدي 

در انسانی تداعی گشته با یک برند  اتو صف ها ویژگیاز  اي مجموعهشخصیت برند 

. دارد یدتأکبه آن اشاره و  )1997( آکر شدکه بیان  طور وهمان ذهن خریدار دارد

در جعبه سیاه مشتري  توان یمجایگاه این موضوع در سیستم رفتاري فوق را 

از دیدگاه بازاریابی، شخصیت برند فرصت مهمی را براي بر این اساس . کردجستجو 

مثبت روي کیفیت دریافتی،  اثرگذاري براي اي بالقوهو نیروي  کند مید یجاتمایز ا

یک  تواند میشخصیت برند  درواقع. دارد کننده مصرفترجیح برند و وفاداري 

به  تواند میبه وجود آورد و  برندها مکانیزم براي متفاوت سازي و ایجاد تمایز بین

  

  کننده مصرفبر رفتار  مؤثرعوامل  -4 جدول

  خریدار

  عوامل فرهنگی  عوامل اجتماعی  عوامل شخصی  عوامل روانی

  انگیزش

  درك

  یادگیري

  باورها و عقاید

  سن و مرحله زندگی

  شکل و سبک زندگی

  شرایط اقتصادي فردي

  شخصیت و تصور شخصی

  لفامی

  مرجع هاي گروه

  وظیفه و نقش اجتماعی

  فرهنگ

  فرهنگ خرده

  طبقه اجتماعی

محرك   محرك محیطی

  بازاریابی

 محصول  اقتصادي

  قیمت  اجتماعی

  مکان توزیع  اسیسی

  پیشبرد فروش  فرهنگی

جعبه سیاه مشتري صفات،ویژگی 

هاي مصرف کننده فرایند تصمیم 

 گیري خریدار

 

عکس العمل خریدار، انتخاب 

محصول، انتخاب نامی 

خاص، انتخاب فروشنده، 

خرید تانتخاب وق  
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بروور و (عمل کند  کننده مصرفده کلیدي براي میل و استفا کننده تعیینعنوان یک 

 کننده مصرفاهمیت زیادي دارد بنابراین  کننده مصرفخویشتن براي ، )2012، 1بولر

با خرید و مصرف محصوالت این خویشتن را بهبود بخشد یا از آن  کند میتالش 

خلق یک شخصیت به  نهایتاًچیزي که ) 1391سید جوادین و اسفیدانی، (محافظت کند 

بوده و نیز هدف اساسی مدیران برند است  کنندگان مصرفشخصیت ویاي گ برند که

  .)2010ماهل و اشنیر، ( گردد میمنجر 

  

  تحقیق شناسی روش

در . باشد میخاص  اي زمینهتوسعه دانش کاربردي در  ،نوع این تحقیق از لحاظ هدف

واقع این تحقیق تالشی براي پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در 

پیمایش روشی در  .روش تحقیق حاضر پیمایشی است. رددنیاي واقعی وجود دا

است و هدف آن  تتحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوري اطالعا

از  ها داده آوري جمعبراي  ).1387خاکی، (و یا تبیینی است  اکتشافی، توصیفی

ضیات از رگرسیون و آزمون فر ها دادهحلیل و جهت ت شود میاستفاده  نامه پرسش

  .گردد میالجیت استفاده 

  گیري نمونه روش و نمونه حجم ،يآمار جامعۀ 

انواع کاالها با  خریدقصد که  باشند میجامعه آماري این پژوهش شهروندان تهرانی 

محلی  هاي فروشگاهنمونه شامل مشتریانی است که از  .دارند برندها متفاوت را

این مشتریان به طور تصادفی  .کنند میان خرید موجود در مناطق شمال و جنوب تهر

از آنجایی که حجم جامعه . گیرد میقرار  ها آندر اختیار  ها نامه پرسشو  شده انتخاب

  :باشد میزیر  نامحدود است، فرمول به کار رفته جهت تعیین حجم نمونه به صورت

  

)1(  

 
  

در تحقیقات  εو  pر مقدا نیچن هم .باشد یمنسبت موفقیت در جامعه  pآن در که 

تقریبی  يها روشاز  توان یم رهایمتغاست و براي تعیین این  نامشخص معموالً

                                                           
1 -Bruwer & Buller 
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بی کمک گرفتن از تحقیقات تقری يها روشیکی از این  ).1387خاکی، ( استفاده کرد

مشابه استفاده  يها پژوهشاز  رهایمتغدر این تحقیق براي تعیین این . باشد یم مشابه

حجم نمونه در شهر تهران به صورت  باال رابطهدر  ها آنر دادن با قرا و شده است

 .زیر محاسبه شده است

 110    )2(                                                            

مشابه، عدد  يها نهیزمانجام گرفته در  يها پژوهشبا توجه به تحقیقات و  نیچن هم

تا نماینده مناسبی از  ابدی یممورد افزایش  200هران به حجم نمونه براي شهر ت

شمال و جنوب تهران با  هاي محدودهاز آنجایی که نتایج  .باشد مورد مطالعهجامعه 

هم مقایسه خواهند شد، بار دیگر هر یک از دو بخش شمال و جنوب تهران، یک جامعه 

د تعیین حجم نمونه به و فراین شود میآماري مستقل با حجم نامحدود در نظر گرفته 

همان روشی که براي کل شهر تهران اجرا شد، براي دو محدوده شمال و جنوب 

در هر یک از دو محدوده  تایی 200حجم نمونه  بر این اساس. فتتهران نیز انجام پذیر

حجم نمونه در هر یک از  روي هم رفته ابتدایی یافته تخصیصعدد  100با 

مورد  600 به عدد و در کل تهران 300را به ان شمال و جنوب تهر هاي محدوده

برگشت داده  ها پرسشنامهبرخی از  رفت میاز آنجا که احتمال  چنین هم .رسانید

پرسشنامه برگشت داده شد  690در عمل . شدتوزیع  نامه پرسش 800 تعداد ،نشوند

 75 نامه پرسشاسخ به بنابراین نرخ پ ؛قابل استفاده بودآن  نامه پرسش 600 که

از آنجا که حجم جامعه در این پژوهش نامحدود فرض شده است و  .باشد میدرصد 

، لذا روش باشند می مدنظرال و جنوب تهران در اجراي پژوهش نیز دو محدوده شم

در این . انتخاب شده است MCS(1( اي چندمرحله اي خوشه -اي الیهترکیبی  گیري نمونه

شمال و جنوب تهران  محدودهه دو پژوهش جامعه آماري که شهر تهران است ب

 تحقیق را تشکیل هاي خوشه، محدودهمناطق موجود در هر  چنین هم. گردد میتقسیم 

بعد از انتخاب چند  .نواحی و محالتی هستند دربرگیرندههر یک از مناطق  و دهند می

تصادفی از طبقات شمال و جنوب تهران، نواحی موجود در  صورت بهخوشه 

حی به صورت تصادفی تعدادي لیست شده و از میان این نوا منتخب هاي خوشه

نیز داراي محالتی هستند، این محالت لیست  شده انتخاب هاي ناحیه. گردند میانتخاب 

                                                           
1 -Multistage Cluster Sampling 
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و به صورت تصادفی تعدادي محله به طور مساوي در طبقات شمال و جنوب تهران 

این محالت که از تحقیق در میان افراد ساکن در  هاي نامه پرسش .شوند میانتخاب 

 .گردند میتصادفی توزیع  صورت به کنند میمحلی خود اقدام به خرید  هاي فروشگاه

محالتی که در  نیز و باشد می 20 و 17، 15، 5، 2، 1طق امن :شاملمنتخب  هاي خوشه

پونک  -2 آباد سعادت -2 ولنجک - 1 :شامل اند آمده دست به ها خوشه نهایت از این

 ترین مهم .باشند می علی چشمه -6 قلعه مرغی - 5 تیردوقلو شوش -4 جنگل سردار

این است که احتمال اینکه  اي خوشهروش  جاي بهفایده کاربرد یک روش ترکیبی 

 .یابد میمنتخب فقط از یک محدوده شمال یا جنوب تهران باشند، کاهش  هاي خوشه

ت مورد تحقیق حاضر در پیوس نامه پرسش سؤاالتالزم به ذکر است شماري از 

در رابطه با کاالي  دهندگان پاسختمایل به خرید  سؤاالتاین . اشاره قرار گرفته است

هزار تومان مورد بررسی  300با دو برند پونه و کرست را براي درآمد تا  خمیردندان

نیز بدین ترتیب  کاالهاطبقات دیگر و از  برندھا مربوط به سایر سؤاالت. دهد میقرار 

  .ان مجدد آن خودداري شده استکه از بی باشد می

  

  تحقیق و مدل مفهومی هاي فرضیه

ترجیح و  نقش بیشتري درشخصیت برند در مقایسه با بودجه خانوار : 1فرضیه 

خارجی در  )مصرفی، نیمه بادوام، بادوام و خیلی بادوام( تصمیم به خرید کاالهاي

  .دارد مقابل ایرانی در شمال تهران

مقایسه با بودجه خانوار نقش بیشتري در ترجیح و شخصیت برند در : 2فرضیه 

خارجی در مقابل ایرانی در جنوب ) مصرفی، نیمه بادوام(تصمیم به خرید کاالهاي 

  .دارد تهران

ترجیح و  نقش بیشتري دربودجه خانوار در مقایسه با شخصیت برند : 3فرضیه 

خارجی  برند ی درمقابلایران با برند )بادوام و خیلی بادوام(کاالهاي تصمیم به خرید 

  .دارد در جنوب تهران
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 :فرضیه اول و دوم. 1

                      
 تحقیق مدل مفهومی  -3شکل 

  

  پیشنهادي مدل

 و نیز آزمون فرضیات از مدل ها دادهدر تحقیق حاضر براي تجزیه و تحلیل 

یک رگرسیون  توان میرگرسیون الجیت را  .ودش میالجیت استفاده  اقتصادسنجی

پاسخ آن  متغیرهايبر  اي دوجملهیا  1در نظر گرفت که توزیع بینم یافته تعمیمخطی 

الجیت یا لگاریتم، شانس موفقیت تابع . حاکم بوده و داراي تابع انتقال الجیت است

  .شود میتعریف ) 3(انتقالی است که به صورت معادله 

  

                                                           
1 - Binom 

:بودجھ مصرف کننده  

  درآمد
  خانوار

  قیمت

:شخصیت برند  

  خانواده
  دوست بودن

 قابلیت اتکا  
 با کالس بودن  

:شخصیت برند  

  خانواده دوست  

 قابلیت اتکا  

 با کالس بودن  

و تصمیم بھ  ترجیح
خارجی  کاالی خرید

 در مقابل ایرانی

:بودجھ مصرف کننده  

  درآمد
  خانوار

 قیمت کاال 

و تصمیم بھ ترجیح 

خرید کاالی ایرانی 

   در مقابل خارجی

  : تأثیر بیشترین

 

مستقل متغیرهاي  متغیر وابسته 

  :فرضیه سوم. 2

توضیح ضخامت 

  : کمترین تأثیر
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)3(  i=Log (πi) π 

 

اثر کاربرد این تابع انتقال آن است که سمت چپ معادله آن همواره بین صفر و یک 

در . کاربرد مناسبی دارد) iл(احتمال وقوع رخداد  بینی پیش مورد دراست و بنابراین 

را به کلیه مقادیر ) 0و  1(واقع الجیت تابع انتقالی است که احتماالت واقع در بازده 

) 4(رگرسیون الجیت را مطابق معادله  توان یمبر این اساس . نگارد یم یقیاعداد حق

  .باشد میبیانگر لگاریتم طبیعی  lnکه در آن  کردتعریف 

  

)4(   
 

 توان میبا توجه فرضیات تحقیق  نیز ومعادله فوق  کارگیري بهبا  در تحقیق حاضر

  .کردرا استخراج ) 5(معادله نهایی 

)5(  
 

 

در  چنین هم. است کننده مصرفتغیر وابسته یا همان تصمیم خرید م Yکه در آن 

 ،شخصیت برند تأثیرضریب  B1 ،جزء ثابت معادله B0سمت راست معادله مذکور 

B2  درآمد خانوار و تأثیرضریبB3   ال بر متغیر وابسته قیمت کا تأثیرضریب

فرضیات از  و آزمون ها دادهدر این پژوهش براي تحلیل . باشد می )تصمیم خرید(

  .شود میاستفاده  SPSS18 افزار نرم

  

  اطالعاتي گردآور شیوه

 دربرگیرنده حاضر اطالعات در تحقیق آوري جمعاصلی ابزار به عنوان  نامه پرسش

ابعاد شخصیت برند  مورد در سؤاالتی نامه پرسشبخش اول . باشد می سؤال 253

در ادامه . باشد می) کالس بودن بودن، قابلیت اتکا و با دوست خانواده سه بعد منتخب(

مدل الجیت  هاي وروديشخصیت برند،  سؤاالتکه به همراه  گردد میمطرح  سؤاالتی

 8محصول و  4از  سؤاالتی دربرگیرندهاین پژوهش  نامه پرسش .سازند می را تهیه

از  "پونه و کرست" برندبا دو  خمیردندانمذکور، کاالي  نامه پرسشدر . برند است

ایکس و  ال جی"همراه با دو برند تلفن . ي مصرفی در نظر گرفته شده استکاال طبقه
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 "امرسان و سامسونگ " برنداز گروه کاالهاي نیمه بادوام و نیز یخچال با دو  "نوکیا

به عنوان کاالي خیلی  "سمند و پروتون"به عنوان کاالي بادوام و خودرو با دو برند 

مستقل  متغیرهاي تأثیروهش حاضر، ضرایب در پژ. بادوام در نظر گرفته شده است

برندها به دست خواهند آمد و  تک تکبر وابسته براي هر یک از طبقات کاال و 

  .تحقیق مورد آزمون قرار خواهند گرفت هاي فرضیه
  

  رگرسیونی الجیت مدل برازش نیکویی هاي آزمون

 تابع از الجیت مدل و ضرایب متغیرهاي مدل رگرسیون داري معنیجهت بررسی 

تابع درست . شود میاستفاده  3و آماره النداي ویلکس 2آماره والد 1درست نمایی

ضرایب  داري معنیبراي آزمون . دهد میمدل را نشان  بینی پیشنمایی، قابلیت 

نرمال است، استفاده  تقریباًاز آماره آزمون والد که داراي توزیع  جیترگرسیون ال

  .باشد می) 6(رابطه رت محاسبه آماره والد به صو. گردد می

)6(  

 
 

از  .است) z(داراي توزیع نرمال استاندارد  β=0تحت فرض  )W( والد آمارهکه در آن 

مدل، محاسبه آماره النداي ویلکس  بینی یشپالزم براي تعیین قدرت  يها آزموندیگر 

این آماره براي آزمون قدرت همبستگی درونی متغیرهاي مورد استفاده در مدل . است

 تر يقوهر چه مقدار همبستگی یت در رگرسیون الج. رود یمبه کار یت رگرسیون الج

آماره النداي ویلکس، . خواهد بود اعتمادتر قابلباشد نتیجه حاصل از محاسبات 

هر چه . به کل مجذورات است یگروه درونحاصل نسبت مجموع مجذورات 

 یرهامتغنسبت به سایر  هر متغیر با مدل بیشتر باشد، اهمیت آن متغیر یبستگ هم

  .بیشتر خواهد بود
  

  

  

                                                           
1 - Log likelihood 
2 - Wald 
3 - Wilks‘ Lambda 
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  ها دادهتجزیه و تحلیل 

حصول اطمینان از روایی و پایایی  ها دادهدر اولین قدم براي تجزیه و تحلیل علمی 

 مقیاسکه آیا  باشیم میبه دنبال آن روایی  در موضوع. است ضروري والزم  ها داده

 شده منظورتحقیق هدف گی که براي خصیصه و ویژ تواند میدر تحقیق  گیري اندازه

موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که  برآورد نماید یا نه؟ در حقیقترا  است

و ناروا کند  ارزش بیهر پژوهش علمی را  تواند مینامناسب و ناکافی  هاي گیري اندازه

روش آن در  که باشد میتعیین اعتبار روش صوري  هاي روشیکی از ). 1387خاکی، (

در تحقیق . گردد میقضاوت افراد آگاه و مطلع تعیین  اساس برتبار پرسشنامه اع

در اختیار  نامه پرسش بر این اساس. شده استروش استفاده این  از نیز حاضر

 درو اساتید دانشگاهی  اي زنجیره هاي فروشگاهو مدیران  ها شرکتمدیران فروش 

است و از لحاظ نگارشی  رارگرفتهق) افراد آگاه و مطلع(مرتبط با موضوع  هاي رشته

مقصود از  چنین هم. شدتعدیالت الزم انجام و  قرار گرفتو روایی مورد بررسی 

را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به  گیري اندازهپایایی آن است که اگر ابزار 

ن بر ای ).1387خاکی، (گروه واحدي از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد 

مقدار آلفاي . تعیین پایایی استفاده از آلفاي کران باخ است هاي روشیکی از  اساس

و باالتر  70/0در مرز . آمده است 5تحقیق در جدول  متغیرهايمحاسبه شده براي 

  .دهند میرا نشان  نامه پرسشپایایی خوب  مقادیر کران باخبودن 

  

  مقادیر آلفاي کران باخ  -5جدول 

  

  مدل پیشنهادي شبراز نیکویی هاي آزمون

مدل براي  در بخش قبلی مذکور نیکویی برازش مدل بر اساس مطالب يها آزمون 

نتایج آن در جدول  گرفت کهانجام  شمال و جنوب تهران مناطق تحقیق درپیشنهادي 

 عدم اعتماد و خطاي میزان گردد یمکه مالحظه  يطور همان .منعکس شده است 6

 مورد در سؤاالت

شخصیت 

بودن  دوست خانواده

  برند

 در سؤاالت

شخصیت  مورد

  قابلیت اتکا برند

در مورد  سؤاالت

شخصیت 

بودن  باکالس

  برند

 مورد در سؤاالت

تغییرات درآمد و 

برند (قیمت 

  )خارجی

 مورد در سؤاالت

تغییرات درآمد و 

برند (قیمت 

  )داخلی

832/0  823/0  848/0  744/0  69/0  
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 داري یمعنسطح باالي  که باشد یمدرصد  5کمتر از  ها یهفرضآماره والد براي تمام 

تائید در مجموع براي هر سه فرضیه برازش مدل را  نیکویی آمده و به دست ضرایب

 .باشد یم قبول قابلباال و  کنندگی صحیح مدل بینی یشپدرصد براین اساس . نماید یم

در آماره  هشد منعکسو ضریب باالي همبستگی  داري یمعناین نتایج از طریق سطح 

 يها مدل اذعان داشت که در مجموع توان یملذا . گردد یمالنداي ویلکس نیز تائید 

و قابلیت اتکاء  بینی یشپتحقیق از قدرت باالي  هاي یهفرضارایه شده بر اساس 

  .باشند یمبرخوردار 

  نتایج برازش مدل پیشنهادي  -6جدول 

است یا  دار معنیمدل 

 خیر
 النداي ویلکس

صحیح مدل  بینی پیشدرصد 

)درصد(  
 آماره والد

 کاالي مصرفی تا

برازش خیلی بادوام  

 شمال تهران

دار معنی  807/0  8/95 05/0از  تر کوچک   کرست 

دار معنی  839/0  8/95 05/0از  تر کوچک   پونه 

دار معنی  792/0  5/93 05/0از  تر کوچک   نوکیا 

دار معنی  787/0  4/93 05/0از  تر کوچک  ایکس ال جی   

دار عنیم  622/0  8/89 05/0از  تر کوچک   سامسونگ 

دار معنی  575/0  3/90 05/0از  تر کوچک   امرسان 

دار معنی  554/0  1/89 05/0از  تر کوچک   پروتون 

دار معنی  448/0  7/92 05/0از  تر کوچک   سمند 

 جنوب تهران

دار معنی  621/0  4/93 05/0از  تر کوچک   کرست 

دار معنی  650/0  4/91 05/0از  تر کوچک   پونه 

دار معنی  621/0  4/91 05/0از  تر کوچک   نوکیا 

دار معنی  638/0  6/91 05/0از  تر کوچک  ایکس ال جی   

دار معنی  623/0  2/85 05/0از  تر کوچک   سامسونگ 

دار معنی  932/0  3/53 05/0از  تر کوچک   امرسان 

دار معنی  941/0  8/93 05/0از  تر کوچک   پروتون 

دار معنی  758/0  8/77 05/0از  تر کوچک   سمند 

  

  و نتایج تحقیق فرضیات آزمون

قیمت کاال، درآمد خریدار و (رابطه میان سه متغیر مستقل با به کارگیري مدل الجیت  

سه فرضیه  اساس بر) متغیر وابسته( برندو ترجیح با تصمیم خرید ) شخصیت برند

 )8(و  )7(جدول  نتایج بدست آمده در .گرفتمورد بررسی قرار  4مذکور در بخش 

. باشد میتحقیق بصورت زیر  هاي فرضیهکه خالصه آن با توجه به  منعکس شده است
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وجود خریداران برند مربوطه ستونی با عنوان تعداد  هاي جدولالزم به ذکر است در 

مبنی بر خرید برند  نامه پرسش سؤاالتحاصل از  هاي دادهواقع این ستون در . دارد

  .دهد میات در قیمت کاال و درآمد خانوار نشان مربوطه را با تغییر

متغیر شخصیت برند  ،اول و دوم هاي فرضیه بر اساس )8( و) 7(جدول مطابق ) الف

کاالهاي در گروه جنوب تهران  وبر تصمیم خرید ساکنین شمال  تأثیربیشترین 

تجانس شخصیت میان برند و فرد  رسد میبه نظر . مصرفی و نیمه بادوام دارد

از آنجایی که برندهاي خارجی . باشد میبراي خرید کاالها  کننده ترغیب دار عاملخری

و نیز در هر دو برند  داشتهایرانی تعداد خریداران بیشتري را  برندهاي در مقایسه با

گفت که علت ترجیح  توان می باشد میداخلی و خارجی شخصیت برند عامل خرید 

 شخصیت برند مورد عالقه خریداران توسط قدرتمندتربرند خارجی به داخلی تداعی 

 گردد می تأییدمطالب فرضیه اول و دوم با توجه به این . بوده است برندها این گونه

شخصیت برند متجانس با شخصیت خریداران که  زمانی در این دو فرضیه زیرا

  .گردد میموجب انتخاب و ترجیح برند خاصی  شود می

در جنوب تهران و براي کاالهاي  ،به فرضیه سومو با توجه  )8(بر طبق جدول  )ب 

متغیر قیمت کاال بیشترین اثر را بر تصمیم خرید  )اي سرمایه( بادوام و خیلی بادوام

براي  ساکن در جنوب تهران باشد افراد تر ارزان هاکاال این هر چقدریعنی . افراد دارد

از  این افراد ري را کهرضایت خاطبه عبارت دیگر . شوند میبیشتر ترغیب  ها آنخرید 

 خرید کاالیی بانسبت به رضایت خاطري که از  آورند میخرید کاالي ارزان به دست 

این مطلب  .باشد میبیشتر  شود می ها آننصیب  شده شناختهخاص و  )شخصیت( برند

با توجه به  لذا .غیر ایرانی صادق است برندهايایرانی و هم براي  برندهايهم براي 

 توان می کاالها گونه اینداخلی در جنوب تهران براي  برندهايخریداران  تمایل باالي

داخلی موجب جذب تعداد خریداران بیشتري  برندهايه قیمت کمتر ک کرداذعان 

 ایرانی در جنوب تهرانترجیح برند  در انتخاب و اثرگذار عامل عمدهبنابراین . شود می

) ج .گردد می تأییدفرضیه سوم  د لذاتا شخصیت برن باشد می )متغیر قیمت( اي بودجه

که برند سمند در تهران  دهد میبراي دو محدوده شمال و جنوب نتایج نشان 

 تأثیریعنی ضریب . کند نمیشخصیت برند تحت عنوان لوکس بودن را با خود تداعی 

البته در شمال تهران برند . باشد میاین شخصیت بر تصمیم خرید برند سمند صفر 
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اما در مقایسه با رقیب خارجی این  باشد میشخصیت قابل اتکا بودن سمند داراي 

  .شود میشخصیت کمتر تداعی 

  

  نتایج آزمون فرضیه اول  -7جدول 

یا رد  تأیید

 فرضیه

تعداد 

خریداران 

  برند

متغیري با 

 ترین بزرگ

 تأثیرضریب 

، )شمال کرست،=KRn: (معادالت الجیت

)Pon=،شمال پونه)(NOn=نوکیا، شمال( ،

)GLXn=ایکس ال جی ،

، )شمال سامسونگ،=SAn)(شمال

)EMn=،شمال امرسان)(PRn=،پروتون 

  )سمند، شمال=SMn(، )شمال

کاالي 

مصرفی تا 

خیلی 

 بادوام

خمیردندان 

قابل اتکاتر، 

خریداري 

 بیشتر

4531 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p] KRn =  
- 2.651+0.573X2- 0.222X3 +0.379X4 

-0.454X5 

 کرست

240 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p]POn= 
- 0.438 +0.665X2 -0.353X3- 0.314X4 

 پونه

تلفن همراه 

قابل اتکاتر، 

خریداري 

 بیشتر

4393 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p]NOn= 
- 2.177 – 0.195X1 + 0.462X2 – 
0.153X3 + 0.322 X4- 0.279X5 

 نوکیا

365 

شخصیت 

ت قابلی(برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p]GLn= 
- 0.108 +0.344X2 +0.128X3 -0.312X4 

-0.318X5 

ایکس ال جی  

یخچال قابل 

اتکاتر، 

خریداري 

 بیشتر

3708 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p] SAn =  
- 3.425 – 0.206X1 + 0.365X2 + 

0.303X4 – 0.257X5 

 سامسونگ

962 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p] EMn = 
0.885 + 0.483X2 – 0.317X4 – 

0.153X5 

 امرسان

خودرو قابل 

اتکاتر، 

خریداري 

 بیشتر

3288 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p] PRn= 
- 4.883 – 0.155X1 + 0.393X2 + 

0.320X4 – 0.100X5 

 پروتون

1315 

شخصیت 

قابلیت (برند 

 )اتکا

Ln[p/1-p] SMn= 
0.194 + 0.094X1 + 0.970 X2 – 

0.385X4 – 0.598X5 

 سمند

فرضیه اول تأیید  
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  نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم  -8جدول 

یا رد  تأیید

 فرضیه

تعداد 

خریداران 

  برند

متغیري با 

 ترین بزرگ

ضریب 

 تأثیر

:معادالت الجیت  

)KRs=،جنوب کرست( ،)Pos=،جنوب پونه(  

)NOs=نوکیا، جنوب( ،)GLXs=جنوبایکس ال جی ،(  

)SAs=،نوبج سامسونگ( ،)EMs=،جنوب امرسان(  

)PRs=،جنوب پروتون( ،)SMs=سمند، جنوب(  

  

 

 کاالي

 مصرفی

تا خیلی 

 بادوام

 خمیردندان

تر،  باکالس

خریداري 

 بیشتر

4127 

شخصیت 

 برند

 باکالس(

 )بودن

Ln[p/1-p] KRs =  
-3.736-0.283X1-0.045X2+0.646X3+0.556X4-

0.288X5 
 

 کرست

621 

شخصیت 

 برند

 باکالس(

 )بودن

Ln[p/1-p]POs= 
- 1.812 +0.993X3 – 0.426X4 

 

 پونه

تلفن همراه 

تر،  باکالس

خریداري 

 بیشتر

4042 

شخصیت 

 برند

 باکالس(

 )بودن

Ln[p/1-p]NOs= 
- 4.446 – 0.150X1 +0.602X3 + 0.498X4 -0.280X5 

 

 نوکیا

625 

شخصیت 

 برند

 باکالس(

 )بودن

Ln[p/1-p]GLs= 
- 1.311 + 0.087X1 + 0.682X3 – 0.375X4 – 0.260X5 

 

ایکس ال جی  

یخچال 

، تر ارزان

خریداري 

 بیشتر

1155 

قیمت 

 سامسونگ

متغیر (

 )بودجه

Ln[p/1-p] SAs =  

  

-2.186 + 0.238X4 -1.216X5 

 سامسونگ

1837 

قیمت 

 امرسان

متغیر (

 )بودجه

Ln[p/1-p] EMs = 

 

0.475 – 0.026X4 – 0.386X5 

 امرسان

خودرو 

، تر ارزان

خریداري 

 تربیش

297 

قیمت 

 پروتون

متغیر (

 )بودجه

Ln[p/1-p] PRs= 

 

- 2.761 + 0.088X4 – 0.753 X5 

 پروتون

2399 

قیمت 

سمندمتغیر 

 بودجه

Ln[p/1-p] SMs= 

 

-0.222 +0.139X4 -0.627X5 

 سمند

فرضیه دوم و سوم تأیید  
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  گیري نتیجهو  بندي جمع

. باشد نمیوامل اقتصادي به خاطر ع صرفاًترجیح و برتري کاالیی بر کاالي دیگر 

و کاالهایی را که قیمت باالتري نسبت به رقبا دارند خریداري می  برندهاگاهی افراد 

کنند و حتی در صورت کاهش درآمد خود از خرید برند مربوطه صرفه نظر 

شخصیت برند بر کسب رضایت خاطر و  تأثیردر  توان میعلت این امر را . نمایند نمی

با بکار تحقیق حاضر . کرد وجو جسترقراري تجانس شخصیتی مطلوبیت ناشی از ب

 کننده مصرفبودجه  متغیرهاي تأثیربه طور هم زمان الجیت  اقتصادسنجیگیري مدل 

خارجی و ایرانی مورد  کاالهايو شخصیت برند را بر ترجیح و تصمیم به خرید 

طبقات کاال و  نتایج حاکی از آن است که در شمال تهران و در تمام. قراردادبررسی 

در جنوب تهران و در طبقه کاالهاي مصرفی و نیمه بادوام شخصیت برند بیشترین 

خارجی در  برندهاي، از طرفی قدرت باشد میرا در احتمال خرید برند دارا  تأثیر

دو طبقه (ساکنین مناطق شمال و جنوب تهران  موردعالقه هاي شخصیتتداعی 

در مقایسه با رقباي ایرانی شده  برندهایح این منجر به ترج) مصرفی و نیمه بادوام

  .است

نیز ) 2005(آزودو و پسوآ  و) 2010( ، لونگ اي لین)2010( اشنیردر تحقیقات ماهل و 

براي  کننده ترغیبعامل  به عنوان شخصیت برند و برقراري تجانس شخصیتی با برند

 تأثیرنیز ) 2013(تحقیق تانگ و لی  .گیرد می مورد شناسایی قرار برندهاخرید 

مزیت تحقیق حاضر در  .مجدد قرار داد تأییدشخصیت برند بر تصمیم خرید را مورد 

  .باشد میمورد پژوهش  کاالهاي کردن بندي گروهدر  فوق هاي پژوهشمقایسه با 

 در گروه کاالهاي مصرفی که دهد مینشان  )1389( دستمرد نامه پایاننتایج  چنین هم

 در فریبی دل با ویژگی را شخصیت برند از برندهاي داخلیبیشتر  وارداتی برندهاي

ه ب. گردد میتائید این نتیجه در فرضیه دوم تحقیق حاضر نیز  .کنند میخود تداعی 

مصرفی و نیمه بادوام شخصیت  خارجی هايکاالدر جنوب تهران و براي  که طوري

را بر تصمیم  رتأثیبیشترین ) فریبی دلزیر مجموعه (بودن  باکالسبرند با عنوان 

به همین دلیل در جنوب تهران و براي  .داردنسبت به کاالهاي داخلی خرید افراد 

نتایج . شود میبر برند داخلی ترجیح داده  برند خارجی کاالهاي مصرفی و نیمه بادوام

و  2009به دست آمده از فرضیه دوم با نتایج تحقیقات کومار و همکارانش در سال 
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در تحقیق کومار و پلتن نیز عامل تمایل به . مطابق است 2008نیز پلتن در سال 

این درحالی است  .تخمین زده شد) بودن باکالس(خارجی ارزش احساسی  برندهاي

بودجه قیمت در در جنوب تهران و براي کاالهاي بادوام و خیلی بادوام متغیر  هک

 نامه پایانتایج ن باالخره و. شدمنجر به ترجیح برند داخلی بر خارجی  کننده مصرف

عنوان  تحت که برند سمند در تهران شخصیت برند دهد مینشان  )1388( رنجبر

این نتیجه در تحقیق حاضر و براي دو . سازد نمیلوکس بودن را با خود تداعی 

این  تأثیرضریب یعنی . محدوده شمال و جنوب تهران نیز به دست آمده است

در شمال تهران برند البته گرچه . باشد میشخصیت بر تصمیم خرید برند سمند صفر 

اما در مقایسه با رقیب خارجی کمتر  باشد میسمند داراي شخصیت قابل اتکا بودن 

) 1982(تحقیق جان لیتل و پیتر گاداگنی . شود میتداعی  در برند سمنداین شخصیت 

داد که  که در رابطه با انتخاب برند با استفاده از مدل الجیت صورت پذیرفته بود نشان

وفاداري  متغیرهايبا ) به عنوان کاالي مورد بررسی(احتمال خرید قهوه سائیده شده 

، وجود و فقدان پیشبرد فروش، قیمت معمولی و کاهش قیمت براي به برند و اندازه

متغیرهاي شخصیت  تأثیردر تحقیق حاضر نیز . دارد دار معنیپیشبرد فروش رابطه 

هم در تحقیق . قرار گرفت تأییدبر تصمیم خرید مورد  کننده مصرفبرند و نیز بودجه 

گاداگنی و هم در تحقیق حاضر مدل به خوبی توانسته رفتار مشتریان را لیتل و 

در موارد زیر  جان لیتل و پیتر گاداگنیضر بر تحقیق ابرتري تحقیق ح. کند بینی پیش

 :باشد می

پژوهش جان  در تحقیق حاضر تنوع کاالهاي مورد بررسی نقص موجود در .١

ه است، چرا که در تحقیق لیتل و گاداگنی کرد برطرفلیتل و پیتر گاداگنی را 

 .فقط کاالي قهوه سائیده شده مورد بررسی قرار گرفته است

شرکت  تأثیرمتغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق به طور مستقیم تحت  .٢

ز بدین ترتیب یکی دیگر ا). به غیر از درآمد( باشند می تولیدکننده

 .تحقیق لیتل و گاداگنی برطرف شده است هاي محدودیت

 .درآمد خریدار نیز بر تصمیم خرید بررسی شده است تأثیردر تحقیق حاضر  .٣

مشتریان  نیازهايو  ها خواسته، نامه پرسشتحقیق حاضر به دلیل استفاده از  .٤

  .دهد میرا بهتر نشان 
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و نیز باال بردن  ها زینههکاهش  ،زمان محدودیتدرانجام تحقیق حاضر با توجه به 

 .سه بعد از پنج بعد مقیاس شخصیت برند آکر مورد توجه قرار گرفت ها پاسخدقت 

نتایج متفاوتی را به  تواند می در تحقیقات بعدي ن دو بعد شخصیتی دیگرکرداضافه 

 در بخش بررسی اثر قیمت بر تصمیم خرید فقط افزایش چنین هم. همراه داشته باشد

شونده با کاهش  سؤالچه بسا وقتی که  و قرار گرفته است سؤالرد قیمت مو فرضی

با توجه به با این وجود و  .متفاوتی را ارایه نماید هاي پاسخقیمت فرضی مواجه شود 

به صاحبان صنایع داخلی براي بهبود زیر  پیشنهادات حاضر تحقیق هاي یافته

  :گردد میدر مقابل رقباي خارجی ارایه رقابت  وضعیت

مشتریان بازار هدف و نیز مشتریان  موردعالقه هاي شخصیتسایی شنا .1

 .رقبا براي ایجاد شخصیت مطلوب در برند

 از محیط براي ایجاد تغییرات مورد نیاز در اطالعات مستمردریافت  .2

 .براساس اطالعات گذشته ها استراتژيدریافتی و عدم تدوین  هاي شخصیت

مال و جنوب تهران با ارایه مفاهیمی در ش ایکس ال جیایرانی پونه و  برندهاي .3

 و نیز شعارهاي تبلیغاتی که هم شخصیت یابی مکان موضوعاتی چوندر 

نیاز هر دو  توانند می نمایند میبودن را تداعی  باکالسقابل اتکا بودن و هم 

 .محدوده از تهران را برآورده ساخته و بر تعداد خریداران خود بیافزایند

 توانند میدر شمال و جنوب تهران دو رویه زیر را  امرسان و سمند برندهاي .4

 :در پیش بگیرند

I. بر . انتخاب هر دو محدوده شمال و جنوب تهران به عنوان بازار هدف

 ایجاد و تقویت شخصیت برند قابل اتکا بودن در شمال تهران این اساس

و  استاندارهاي جهانی انطباق الزم باکه  هایی مدل فروش از طریق

تبعیض قیمتی یا ارایه  داشته باشد و در جنوب تهران بامحصوالت رق

 ترپائین با کیفیت متوسط و قیمت  هایی مدل فروشیا  تسهیالت خرید و

 .گردد می پیشنهاد

II. بر اساس این رویه . انتخاب شمال یا جنوب تهران به عنوان بازار هدف

 خاص هاي ویژگی اساس بر گذاري قیمتانجام اقدامات بازاریابی و نیز 

گردد چنانچه بازار شمال تهران هدف تعیین . مناطق ضروري است
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جنوب  و چنانچه بازار تمرکز بر روي شخصیت با عنوان قابل اتکا بودن

 فروش ضروري به نظر قیمت کاهش هدف بوده باشد تالش برايتهران 

 .رسد می

 

  منابع و مآخذ 
  .2مدیریت ، تهران، سمت، جلد آمار و کاربرد آن در  ،)1384(آذر، عادل و منصور مومنی  -1

  .بازاریابی و مدیریت بازار، تهران، دانشگاه پیام نور ،)1383(الوداري، حسن  -2

  .، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات بازتاب)1387(خاکی، غالمرضا  -3

 کننده مصرف خرید ترجیح بر برند شخصیت تأثیر بررسی ،)1391(خواجه دهاقانی، احمد  -4

دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت  نامه پایان همراه، تلفن گوشی :موردي مطالعه انوگر

  .)پردیس قم( تهرانبازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه 

شخصیت برند محصوالت آرایشی بهداشتی ایرانی و  بندي رتبه ،)1389(دستمرد، محسن  -5

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  دوره نامه پایانوارداتی با به کارگیري مدل جنیفر آکر، 

  .)پردیس قم(، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران )بازاریابیگرایش (

بررسی ابعاد شخصیت : کاربرد شخصیت برند در صنعت خودرو، )1388(رنجبر، سمیه  -6

دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی،  نامه پایانخودرو سمند، 

  .مدرسدانشگاه تربیت 

بر تصمیم خرید  مبدأکشور  تأثیر ،)1387( آباد شغلرنجبریان، بهرام و رسول قلی زاده  -7

، شماره 21دانشجویان دانشگاه اصفهان، نشریه دانش مدیریت، سال  موردمطالعهمشتري، 

81.  

، تهران، کننده مصرفرفتار  ،)1391(سید جوادین، سید رضا و محمد رحیم اسفیدانی  -8

  .انشگاه تهرانانتشارات د

بر  مؤثربررسی عوامل  ،)1389(غفاري آشتیانی، پیمان و پروانه چارستاد و ندا لونی  -9

مطالعه موردي (داخلی  برندهايدر ترجیح برندهاي خارجی به  کنندگان مصرفرفتار 

  .9، صفحه 8، مجله مدیریت بازاریابی، شماره  )دانشجویان

ارزیابی  ،)1389( دستجردي یوسفی حسن حمدمو  محمدیان محمودفرهمند، سینا و  -10

شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران، 

  .144تا  129 صفحه از ،1389 تابستان و بهار ،4 شماره ،2 دوره نشریه مدیرریت بازرگانی،

بی، بهمن فروزنده، تهران، اصول بازاریا ،)1379(کاتلر، فیلیپ و گري آرمسترانگ  -11

  .آتروپات



  

 و تصمیم به خرید کاال ترجیحات باکننده  تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف  ــــرود پیله فرقانی سانیاو  بیات اهللا روح

 

27  

، انتشارات SPSS اجتماعیبرنامه کامپیوتري آمار در علوم  ،)1387(نایبی، هوشنگ  -١٢

  .روش

13- Aaker, Jennifer L, (1997). Dimensions Of Brand Personality, Journal Of 
Marketing Reseach, PP.347-356. 
14- Aaker, Jennifer And Fournier, Susan And Brasel, S.Adam, (2004). When Good 
Brand Do Bad, Journal Of Consumer Research, University Of Chicago Press, 
VOL.31, NO.1, PP.1-16. 
15- Azevado, Antonio And Pessoa, Fernando, (2005). Clothing Branding Strategies: 
Influence Of Brand Personality On Advertising Response, Journal Of Textile And 
Apparel.Technology And Management, VOL4, Issue3, Spring 2005. 
16- Belk, R.W. (1988), Possessions and the extended self, Journal of Consumer. 
Research, Vol 15, pp. 139-68. 
17- Blackston, M. (1993), Beyond brand personality: building brand relationship In 
Aaker, D.A and Biel A, brand equity and advertising: advertisings role in building 
strong brands, Lawrence Erlbaum Associates Inc Hilsdale, New jersy, P113-124. 
18- Bruwer, Johan & Buller, Courtney, (2012). Country-of-origin (COO) brand 
preferences and associated knowledge levels of Japanese wine consumer, Journal of 
Product & Brand Management, 21(5), PP. 307-316. 
19- Dolich, I.J. (1969), Congruence relationships between selfimages and product 
brands, Journal of Marketing Research, Vol. 6, pp. 80-4. 
20- Ekinci, Yuksel And Hosany, Sameer, (2006). Destination Personality: An 
Application Of Brand Personality To Tourism Distinations, Journal Of Travel 
Research, 45; 127. 
21- Fennis, Bob.M And Pruyn, Ad Th.H, (2006), You Are What You Wear: Brand 
Personality Influence On Consumer Impression Formation, Journal Of Businss 
Research, 60(2007), PP.634-639. 
22- Fournier, S. (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship, 
Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research 24:343-73. 
23- Greene, William H, (2002). “Econometric Analysis, New York University 
24- Guadagni, Peter. M And D.C.Little, John, (1982). A Logit Model Of Brand 
Choice Calibrated On Scanner Data, Journal Of Marketing Science, Vol2, Issue 3, 
PP.203-238, In 1983. 
25- Guens, Maggie And Weijters, Bert And De Wulf, Kristof, (2009). A New 
Measure Of Brand Personality, International Journal Of Research In Marketing, 
26(2009), PP.97-107. 
26- Hamm, B.C. and Cundiff, E.W. (1969), Self-actualization and product 
perception, Journal of Marketing Research, Vol. 6, pp. 470-2. 
27- Kumar, Archana, Hyun-Joo Lee and Youn-Kyung Kim, (2009), Indian 
consumers' purchase intention toward a United States versus local brand, Journal of 
Business Research,Vol 62, pp 521–527. 
28- Lee, Min-Young, Dee Knight & Youn-Kyung Kim.(2008), Brand analysis of a 
US global brand in comparison with domestic brands in Mexico, Korea, and Japan, 
Journal of Product & Brand Management,Vol 17, No 3, pp 163–174. 
29- Levy, S.J. (1959), Symbols for sales, Harvard Business Review, Vol. 37 No. 4, 
pp. 117-24. 



  

 1394 پاییز و زمستان چهاردهم، شماره هفتم، سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگانی مدیریت کاوشهاي نشریه

28  

30- Maehle, Natalia And Shneor, Rotem, (2010). On Congruence Between Brand 
And Human Personalities, Journal Of Product And Brand Management, VOL19.N1 
(2010), PP.44-53. 
31- Martineau, Pierre, (1957). Motivation In Advertising: Motives That Make 
People Buy, Mc Graw-Hill. 
32- Ouwersloot, H. Tudorica, A. (2001). Brand Personality Creation through 
Advertising, MAXX Working Paper 2001-01, February 2nd, PP.1-25. 
33- Ozretic- Dosen, Durdana, Vatroslav Skare & Zoran Krupka. (2007), 
Assessments of country of origin and brand cues in evaluating a Croatian, western 
and eastern European food product, Journal of Business Research, Vol 60, pp 130–
136. 
34- Pelton, Lou, Min-Young Lee, Youn-Kyung Kim, Dee, Knight & Judith Forney. 
(2008), Factors affecting Mexican college students’ purchase intention toward a US 
apparel brand, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 12, No. 3, pp. 
294-307. 
35- Rojas Mendez, José I. & Papadopoulos, Nicolas, (2012). Argentine Consumers’ 
Perception of U.S. Brand Personality, Latin American Business Review, 13(4), 
PP.329-345. 
36- Smith, Gareth, (2009). Conceptualizing And Testing Brand Personality In 
British Politics, Journal Of Political Marketing, 8:3, PP.209-232. 
37-Tong, Xiao & Li, Chunxiao, (2013). Impact of brand personality and consumer 
ethnocentrism in China's sportswear market, Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics, Vol. 25 Iss: 3, PP.491 - 509 
38- Tong, Xiao & Su, Jin, (2014). Exploring the personality of sportswear brands, 
Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 4 Iss: 2, PP.178 – 
192 
39- Tsiotsou, Rodoula, (2012). Developing a scale for measuring the personality of 
sport teams, Journal of Services Marketing, Vol. 26 Iss: 4, PP.238 – 252 
40- Yi Lin, Long, (2010). The Relationship Of Consumer Personality Trait, Brand 
Personality And Brand Loyalty: An Empirical Study Of Toys And Video Games 
Buyers, Journal Of Product And Brand Management, VOL19. N1 (2010), PP.4-17 

  پیوست    

  پژوهش حاضر پرسش نامهنمونه اي از سواالت 

ژله اي ویتامینه را خریداري می کنید یا خمیردندان کرست با مدل  شما خمیر دندان پونه -2

  می خرید؟ را 7 کامپلت

  7 کامپلتکرست  خمیردندان) خمیردندان پونه ژله اي ویتامینه                               ب) الف

  سطح درآمد ماهانه شما حدودا چقدر می باشد؟ -3

  13 تا 4برو به سوال                        ارتومانهز 300تا - )الف

  23 تا 14هزار تومان                     برو به سوال 500تا  هزار 301) ب

  33 تا 24 سوالتومان تا یک میلیون                       برو یه  هزار 501) ج

  43 تا 34 سوالبرو به   میلیون و صد تادو میلیون یک) چ
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  53 تا 44 سوالباال                                   برو به  به 2100000) ه

  :تومان پاسخ دهند هزار 300افراد با درآمد تا  

  تومان افزایش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ هزار 25اگر درآمد ماهانه شما  -4

  خیر) بله                               ب) الف

  تومان افزایش یابد باز این نوع خمیردندان را می خرید؟ 62500ماهانه شما اگر درآمد  -5

  خیر) بله                              ب) الف

  تومان افزایش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ 125000اگر درآمد ماهانه شما  -6

  خیر) بله                         ب) الف

  تومان افزایش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ 187500ه شما اگر درآمد ماهان -7

  خیر) بله                              ب) الف

  تومان افزایش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ 250000 اگر درآمد ماهانه شما -8

  خیر) بله                      ب) الف

  تومان کاهش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ هزار 25اگر درآمد ماهانه شما  -9

  خیر) بله                      ب) الف

  تومان کاهش یابد باز این نوع خمیردندان را می خرید؟ 62500اگر درآمد ماهانه شما  -10

  خیر) بله                      ب) الف

  یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ تومان کاهش 125000اگر درآمد ماهانه شما  -11

  خیر) بله                         ب) الف

  تومان کاهش یابد باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ 187500اگر درآمد ماهانه شما  -12

 خیر) بله                              ب) الف

  باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ تومان کاهش یابد 250000اگر درآمد ماهانه شما  -13

 خیر) بله                      ب) الف

تومان را خریداري می کنید یا کرست  1270خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه با قیمت -54

  را؟ تومان 3850 قیمت با 7 کامپلت

  64 تا 60 سوالبروبه              کرست) ب            59 تا 55 سوالبرو به               پونه) الف

تومان شود باز این نوع خمیر دندان را  1397اگر قیمت خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه -55

  می خرید؟

  خیر) ب              بله) الف

تومان شود باز این نوع خمیر دندان  1587.5اگر قیمت خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه -56

  را می خرید؟

  خیر) ب           بله) الف
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تومان شود باز این نوع خمیر دندان را  1905اگر قیمت خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه -57

  می خرید؟

  خیر) ب              بله) الف

تومان شود باز این نوع خمیر دندان  2222.5اگر قیمت خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه -58

  را می خرید؟

  خیر) ب               بله) الف

تومان شود باز این نوع خمیر دندان را  2540اگر قیمت خمیر دندان پونه ژله اي ویتامینه -59

  می خرید؟

  خیر) ب              بله) الف

  شود باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ تومان 4235 کرستاگر قیمت خمیر دندان -60

  خیر) ب              بله) الف

  شود باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ تومان 4812.5دندان کرست اگر قیمت خمیر -61

  خیر) ب           بله) الف

  شود باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ تومان 5775اگر قیمت خمیر دندان کرست -62

  خیر) ب              بله) الف

  ر دندان را می خرید؟تومان شود باز این نوع خمی 6737.5اگر قیمت خمیر دندان کرست -63

  خیر) ب               بله) الف

  تومان شود باز این نوع خمیر دندان را می خرید؟ 7700اگر قیمت خمیر دندان کرست -64

 خیر) ب              بله) الف


