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 ارزش مصرف  بررسی عوامل موثر بر خرید محصوالت برند داخلی مبتنی بر تئوری

 )مورد مطالعه: شهر اهواز(

 
 )نویسنده مسئول( صدیقه حمیدی نسب

 خوزستان_تهراندانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات 

 S.hamidi1989@gmail.comایمیل:

 

 فرج اهلل رحیمیدکتر 

 چمران اهواز گروه مدیریت بازرگانیشهید عضو هیئت علمی دانشگاه 
 Rahimi2053@yahoo.comایمیل:

 

 چکیده

 از بعضی که است همراه...  و شدن جهانی فناوری، تحوالت رقابت، گسترش عرضه، فراوانی همچون هاییویژگی با حاضر عصر

 و شتریم انتخاب مالک ،ارزش .است بیشتر ارزش به دستیابی و زنیچانه قدرت افزایش انتخاب، انفجار مشتریان برای آن ثمرات

ای هشوند. با توجه به تغییر ارزشمی قائل دریافتی هایمقابل فایده در پرداختی هایهزینه بین مشتریان که است ایمقایسه

های مصرفی متفاوت، بازاریابان باید نسبت به های مختلف مشتریان بر مبنای ارزشوجود بخشمصرفی در بازارهای امروزی و 

ین و همچنتمام ابعاد ارزش مصرف  پژوهش حاضر بررسی هدف . بر این اساستوجه بیشتری نشان دهند، مختلفنیازهای مصرفی 

 قاتو از نوع تحقیکاربردی وهشی . پژوهش حاضر پژبوده استبر خرید محصوالت برند داخلی در شهر اهواز اولویت بندی این ابعاد 

که به جهت اطمینان تعداد نفر  483حجم نمونه و بوده  هوازیجامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ا .باشدمیعلی  توصیفی

 تجمعی اطالعات نمایش برای توصیفی آمار از تحقیق این درگیری دردسترس توزیع گردید. نمونهپرسشنامه به روش  344

چولگی _کشیدگی آزمون از پرسشنامه، پایایی بررسی برای کرونباخ آلفای از استنباطی، سطح در و است شده استفاده شناختی

نتایج بدست آمده این  فرضیات استفاده شده است.آزمون رگرسیون جهت آزمون  همچنین و  جهت نرمالیتی داده های آماری

بر خرید محصوالت برند داخلی  کارکردیو ارزش  شناختی، ارزش موقعیتی، ارزش احساسیپژوهش حاکی از آن است که ارزش 

 ثیر ارزش اجتماعی بر خرید محصوالت برند داخلی مورد تأیید قرار نگرفت.، اما تأدارندر مثبت و معناداری تأثی

   برند داخلی، تئوری ارزش مصرف. برند، ،خرید)انتخاب(: واژگان کلید
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 مقدمه

باشد و تولیدکنندگان دیگر قادر نیستند که تولیدات و گرا رو به پایان میو محصول در بازار پویای امروز دوره بازاریابی تولیدگرا

آنها بفروشند. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و ورود اینترنت و های مشتریان به را بدون توجه به نیازها و خواستهمحصوالت خود 

ها باعث افزایش آگاهی مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش سطح توقعات آنها شده است. بنابراین شناخت رفتار دیگر رسانه

یکی از ابعاد از آنجا که  .(9481فرید نیا، باشد)گرای امروز میموفقیت در بازاریابی مشتری مهممصرف کننده یکی از عوامل 

ثر از درک کننده متأکه تصمیم خرید مصرفبا توجه به این و کلیدی رفتار مصرف کننده توجه به دالیل و انگیزه های خرید است

در رفتار  مهم هایکننده بینی پیش عنوان به مصرف هایارزش باشد، بنابراینمنافع و ارزش کسب شده محصول میاو در مورد 

های عمده مصرف، به اگر مقاصد و انگیزه(. 1499، 9ینکانگ چی و همکارانس)دنگیرمی قرار توجه مورد کنندهمصرف خرید

 د.را مشخص کن های مصرف وابسته باشد، لذا بازاریابی کارآمد باید روابط بین ارزشهای مصرف و انگیزهای مصرف کنندهارزش

اید به ها نیز مدام بترین قیمت عرضه کنند لذا شرکتها را با مناسببیشترین ارزشها انتظار دارند که امروزه مشتریان از شرکت

(. برای بازاریابان، ارزیابی این موضوع 9419صیدی و همکاران، )وآوری در خلق و ارائه ارزش باشندهای جدید و ایجاد ندنبال روش

شوند و چگونه در برابر برندهای مختلف، رفتارهای متفاوت نشان یان برندهای مختلف تفاوت قائل میکه مشتریان چگونه م

 ها به کاال و رفتار خرید تاثیرهای مصرف کنندگان همانطور که بر نگرشارزشخوردار است. ایی بردهند، از اهمیت فوق العادهمی

 کیم و)کاالهایی خاص نیز موثر باشدخرید گذارد، همچنین ممکن است بر اولویت بندی پاسخگویی به نیازها از طریق می

های ادراک شده مصرف کننده به طور مستقیم و غیر مستقیم مشتری را به سوی ارزشتوان گفت بنابراین می (.1441، 1همکاران

دهد چرا که رضایت از منافع کسب شده به یک ارزیابی مثبت از برند منجر خواهد می  وفاداری نسبت به برند سوق

 (.4،1492نیخاشمیشد)

 باشد. مصرف کنندگانمی های بارز مصرف کنندگانویژگی به طور شاخص در ایران انگیزه خرید کاالهایی با برندهای خارجی از

ستای جهانی شدن به مصرف کاالها با برند ترغیب می شوند تا برای از بین بردن فاصله های خود از کشورهای پیشرفته و در را

توان در کسب تشخص اجتماعی و اعتماد بیشتر به برند روی بیاورند. در مباحث بازاریابی علل این گرایش را میمطرح و جهانی 

شکار می شتر آ سطوح فراملی وقتی بی ضیح داد. اهمیت و عملکرد این ذهنیت در  شود که فرد ایرانی با خرید های خارجی تو

شابه فکری و شده خارجی در پی ایجاد ت شناخته  صادی رفتاری در چارچوب فرهنگ غیر خودی می برندهای  شد. از اثرات اقت با

صاد کالن  سطح اقت سعه بازار رقابتی تولیدات ملی در  شد و تو صیت برند غیر ایرانی، عدم ر شخ ساس نزدیکی به  این تفکر و اح

ست ست که در موارد قابل توجهی کاالهای ایرانی از کیفیت الزم برخوردار ا ست. این در حالی ا میزان  (.9413، فرقانییات و ب)ا

زیرا  توان در مفهوم ارزش ادارک شههده مصههرف کنندگان جسههتجو کرد.تمایالت خرید برندهای داخلی در عرصههه رقابت را می

گیری از معیارهای توسعه یافته و تعدیل شده شود با بهرهادراکات مصرف کننده منبع مناسبی برای توسعه محصول محسوب می

ها و محصوالت مختلف خود را مورد مقایسه قرار ت را خواهند داشت تا ارزش برنامهها این فرصادارک شده، شرکتمفهوم ارزش 

شرکتمی تواند دهند، بعالوه این امر  شده بعنوان ویژگی مثظرفیت و توانایی  سایی ابعاد ارزش ادراک  شنا ی بت و منفها را در 

ش صوالت خود بهبود بخ صرف و تأثیر آن بر خرید د. در این پژوهش محقنمح سی تمام ابعاد ارزش م ضمن برر ق تالش کرده تا 

صرف کننده و  ساند و با درک ادراکات م سیدن به یک مزیت رقابتی یاری بر شرکتهای داخلی برای ر صوالت برند داخلی به  مح

صرف سعه داده و تمایالت خرید م صول خود را تو سب برای آنها مح شجاعی، ایت کنند)کنندگان را هد ایجاد ارزش منا خلیلی 

شرکتهای تولیدی داخلی 9414 ست بنابراین به  صوالت لوازم خانگی با برند داخلی مدنظر بوده ا (. همچنین در این پژوهش مح

 می نماید. در خصوص لوازم خانگی کمک شایانی

                                                           
1-Hsinkuang Chi & et al. 
2-Kim & et al. 
3-Nikhashemi. 
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   نظری مبانی 
 تئوری ارزش مصرف 

ای هکند که مصرف کنندگان ارزشفرایند انتخاب مصرف کننده پیشنهاد میهای اخیر درباره بررسی ،طبق تئوری ارزش مصرف

دهد. برای مثال ممکن است ها، انگیزه خرید افراد را تحت تأثیر قرار میهای محصوالت نسبت داده و این ارزشمختلفی را به گروه

فرد دیگری همین خودرو را بدلیل  ارزش فردی یک خودرو را بدلیل شیک بودن خریداری کند )یک ارزش اجتماعی(، در حالیکه 

(. شث و همکارانش استدالل نموده اند با آگاهی از 9118، 9پوپهکارکردی آن مانند مقدار سوخت اقتصادی خریداری کرده باشد)

های بین نامتوان ت، طبق وزن مشخص هر ارزش مشخص میاینکه بین افراد موجود در یک طبقه محصول چه ارزشی حاکم اس

ود، و رمند  بکار میگیری اختیاری، عقالیی و نظام های تصمیماین تئوری در مورد افراد و برای موقعیت تجاری تفاوت قائل شد.

 به سه اصل کلی زیر بستگی دارد:

 انتخاب در بازار تابعی از ارزشهای چندگانه باشد، .9

 ها به انتخاب نام تجاری کمک نمایند، و هر یک از این ارزش .1

 (.9119، 1شث و همکارانها مستقل از هم باشند )از ارزشیک  هر .4

( بر مبنای یک چارچوب مفهومی مشتق شده از اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، بازاریابی و رفتار 9119شث و همکارانش)

ا انتخاب برند رصرف شامل ارزشهای کارکردی، اجتماعی، موقعیتی، شناختی و احساسی ممصرف کننده، ادعا کرد که پنج ارزش 

 دهد. تحت تأثیر قرار می

 ارزش کارکردی

شود که از ظرفیت کاری، سودگرایی یا عملکرد فیزیکی یک محصول همچون به عنوان مطلوبیت ادراک شده ای تعریف می "

ن عامل از ارزش کارکردی به عنوان اولی 9119(. شث در سال 9119شث و همکاران، )"اطمینان، دوام و قیمت برخوردار است

یرد، صورت بگ قیمت باال باشد ممکن است معاوضه کاالیی برد. اما چنانچههدایت کننده مشتری در انتخاب یک محصول نام می

 (.9413، کاظمیسید صالحی و دهد)هایی غیر از قیمت نیز در انتخاب محصول و اتخاذ تصمیم اهمیت میزیرا مشتری به عامل

  ارزش اجتماعی
که قابلیت رویت بسیار باالیی دارند یا خدماتی که باید با دیگران به تسهیم گذاشته شوند اغلب ناشی از  انتخاب محصوالتی"

هنی منعکس کننده فشار خارجی اجتماعی است (. اگر چه هنجارهای ذ9119شث و همکاران، )"باشندارزش اجتماعی می

ه ابزاری که ب شوند.ی هستند که موجب افزایش انگیزه میهنجارهای شخصی، گرایش و رفتار اخالقی شامل قوانین یا ارزش های

 (. 4،1491هانگلین و نمایند)های محصول استفاده میها و ویژگیمنظور ارتقای مفهوم اجتماعی از قابلیت

 ارزش احساسی

 در حقیقت ارزشارزش احساسی سودمندی یا فایده آگاهانه برای تحریک و برانگیختن احساسات و حالتهای خلقی افراد است. "

ماً در کاالها و خدمات دائ ."شوداحساسی به عنوان توانایی محصول یا خدمت، در ترغیب احساسات و حاالت عاطفی توصیف می

ها، ساختار آنها سنجش (. بر خالف سایر معیارها و9119ران ، اشث و همکهای احساسی هستند)ارتباط و پیوستگی به پاسخ

توان در اهمیت ترکیب این دو جزء را می (.1449، 3سوونی و سوترباشند)و هم افزایی زودگذر میشامل اجزایی چون سودمندی 

های احساسی و استدالل )عقالیی( است و احساسات محصول یا خدمت حاصل از عامل سخن مکی دید، که بیان داشته ظهور یک

 . (9413، کاظمیو  سید صالحی)کندنقشی اساسی بازی می ،در هر تصمیم به خرید

                                                           
1- Pope. 
2- Sheth & et al . 
3- Lin & Huang. 
4-Sweeney & Souter. 
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 ارزش شناختی

صیدی و منفعت برای کسب یک محصول به منظور ارضای میل کنجکاوی، نوظهوری و یا به دنبال آن کسب دانش است)"

 یمشتر ویکنجکا حس ندابتو لمحصو که دشو می تعریف ای هشد ادراک مطلوبیت انعنو به شناختی (. ارزش9419همکارن،

 ارزش به نداتومیساده ایجاد کند  تغییری که شیارز. دنمای تحریک لمحصو ردمو در بیشتر گاهیآ به زنیا سحساا و آورینو با را

 شپذیر تعیین در مهمی نقش نیز لمحصو از یمشتر نشدا ،خرید موقعیت به بستهوا یهازنیا بر وهعال .شود  قلحاا شناختی

 و شپذیر صخصو در یگیر تصمیم ایبر ،شوند می وبرجدید رو محصولی با نمشتریا که هنگامی .میکند زیبا جدید محصولی

 "آن از هشد داده تطالعاا و ستهد و وهگر نهما از محصولی با"آن  تتشابها یسر یک توسط را لمحصو ل،محصو آن خرید

 اصخو نیز و یمشتر گاهیآ و موقعیتی تخصوصیا بین یپذیر تطابق مندزنیا جدید لمحصو یک شپذیر یندافر. کنندمی یابیارز

 .(1491، هانگلین و ). ستا لمحصو آن عالیم و

 ارزش موقعیتی 

ارزش موقعیتی به عنوان منفعت کسب شده از طریق یک موقعیت ویژه یا مجموعه ای از پیامدهایی است که یک انتخاب کننده "

به زمانهای خاص تورها مربوط کنند که در آن تمام فاکشث و همکاران، این موقعیت را به صورتی عنوان می ."با آن مواجهه است

بوده است و اثرات سیستماتیک و مکانهای ویژه بوده و متکی بر دانش شخصی، خواص و رفتارهای محرک )انتخاب مکرر و دائم( 

پیوندد که انتخاب کننده با شرایط یا وضعیت خاص و اجرایی بر رفتار کنونی دارد. در واقع ارزش موقعیتی زمانی به موقع می

متغیرهای موقعیتی منتسب به شرایط محیطی افراد بوده که بر اساس آن به نیازها و  .(9119ران، اکشث و هممواجه است )

 (.9413، کاظمیسید صالحی و ) دهند.خواسته هایشان پاسخ های مزبور را می

 تحقیقپیشینه 

 مدل با محصوالت برند داخلیخرید  بر (SNG)مدل  ابعاد پنجگانه ارزش مصرف تاثیر بررسی با رابطه در تحقیقی کنون تا     

 پژوهش وضوعم با مستقیم غیر و مستقیم طور به که تحقیقاتی که است شده سعی ولی. است نگردیده انجام تحقیق این مفهومی

 گردد.  بررسی است ارتباط در

) مطالعه  داخلی های مصرفی خریداران برندهایبا ارزش یفرهنگهای ارزشبررسی رابطه  در زمینه (9414اسالمی و همکاران)

های مصرفی های فرهنگی و ارزشهدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین ارزشبه پژوهش پرداخته اند. ( ایالم شهرموردی: 

ارزش مصرف مورد مطالعه و  پنجگانه است. برای این منظور، ابعاد ری ارزش مصرف بودهبر اساس تئو خریداران برندهای داخلی

هد دهای تحقیق بر اساس مدل معادالت ساختاری نشان میبررسی یافتهپنج فرضیه مطرح شد.  بر پایه آن بررسی قرار گرفته و

های فرهنگی و ارزش های مصرفی رابطه مثبت و معناداری بین ارزش بر این اساس .تایید شده استفرضیه اصلی تحقیق که 

 بر نیز دیگری پژوهش بیان شده عوامل این مطابقت دارد. در های تحقیقات مشابههای این تحقیق با یافتهوجود دارد. یافته

 نشده است.  پرداخته ها آن به تحقیق این در که تاثیرگذارند برندهای داخلی انتخاب در مصرف کنندگان خرید تصمیم

مصرف کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل  تحقیقی در رابطه با بررسی رفتار خرید( 9419نعلچی کاشی و همکاران)

به بررسی رفتار مصرف کنندگان و بررسی تاثیر خصوصیات فردی)یعنی تمایل به  تحقیقبرندهای داخلی انجام داده اند. این 

 متفاوت بودن با سایرین و گرایش به سمت برندهای خارجی( و خصوصیات مختص برند)کیفیت درک شده و ارزش احساسی( بر

 نتایج به دست آمده  نشان داده استقصد خرید کاالهایی با برند خارجی در مقایسه با کاالهایی با برند داخلی پرداخته می شود. 

نیاز به منحصربه فرد بودن مصرف کنندگان بر گرایش به کاالهای خارجی تاثیرگذار است. با افزایش گرایش به کاالهای که 

دانند و هر چه پذیرش کیفیت درک شده و ارزش اجتماعی رزش کاالهای خارجی را بهتر میخارجی، مصرف کنندگان کیفیت و ا

 یابد.افزایش می نیز برندهای خارجی افزایش یابد، قصد خرید برندهای خارجی در مصرف کنندگان

م تجاری نا بینیبکارگیری تئوری ارزش مصرف جهت پیشبررسی  در پژوهش خود تحت عنوان( 9414موتمنی و همکاران)

 با پرداخته و بیان داشته اند که بادوام محصوالت تجاری نام انتخاب بر موثر عوامل به بررسی و شناسایی انتخابی توسط مشتریان
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 مالی، ارزش داشتن بر عالوه که پردازندهایی مینام انتخاب به مصرف کنندگان بازار، در متنوع های تجارینام حضور به توجه

شده  پرداخته مصرف ارزش تئوری عنوان تحت هاارزش این بررسی به لذا باشد، داشته به همراه هاآن نیز برای دیگری هایارزش

            مالکان خرید تصمیمات بر را تأثیر بیشترین اجتماعی و کارکردی ارزشهای که است این از حاصله حاکی است. نتایج

 سواری دارا می باشد. خودرو

شتیانی و  صرف کنندگان در ترجیح برندهای خارجی 9481همکاران)آ سی عوامل موثر بر رفتار م ( در پژوهش خود با عنوان برر

شجویانبه برند دا شگاههای اراک خلی)مورد مطالعه: دان شته اندیب( دان صر به فرد ان دا صوالت به گرایش با بودن که منح  مح

ستقیم ارتباط خارجی صد بر اثرگذار مختلفعوامل  بین در همچنین .دارد م  ارزش بعد دو ترتیب به خارجی محصوالت خرید ق

 قصد با ارزش کارکردی میان ارتباط ولی دارند، خارجی محصوالت خرید قصد بر را تأثیر بیشترین ارزش اجتماعی و احساسی

 .نگردید تایید خارجی محصوالت خرید

مصرف  تئوری ارزش به توجه با  موبایل محصول خرید قصد در زمینه بررسی عوامل تأثیرگذار بر  (1494) 9یوهانگ و همکاران

و نوآوریهای محصوالت بیشتر باشد و جدید  یمدلهامصرف کنندگان از دانش و اطالعات  چه هرپرداخته و بیان داشته اند 

بعد  بنابراین دو  یابد.خرید آن محصول افزایش میهمچنین شرایط و موقعیت دسترسی به محصوالت آسانتر باشد، تمایل به 

 ارزش موقعیتی و ارزش شناختی بیشترین تأثیر را در این پژوهش داشته اند.

 ارزش بر تئوری مبتنی سبز محصوالت کننده مصرف انتخابی رفتار بر موثر عواملپژوهشی تحت عنوان  (1491) 1لین و هانگ

این مطالعه به بررسی ابعاد تئوری ارزش مصرف به منظور تعیین عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در مورد  پرداخته اند. مصرف

محصوالت انتخابی سبز و اینکه آیا تفاوت های قابل توجهی در ابعاد ارزش مصرف و رفتار انتخابی بین مصرف کنندگان با چشم 

دهد که ارزش شناختی، ارزش اجتماعی، ارزش موقعیتی نتایج نشان می های زیست محیطی وجود دارد؟انداز مختلف در نگرانی

تأثیر مثبت بر خرید محصهههول سهههبز دارد اما تأثیر ارزش قیمتی و ارزش کیفیتی مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین مصهههرف 

       دهند. های زیست محیطی باال آمادگی بیشتری به پشتیبانی محصوالت سبز نشان میکنندگان با نگرانی

بیان         جهانی برند تصهههویر و مصهههرفی های ارزش فرهنگی، های ارزش در پژوهش خود با عنوان (1441) 4پارک و همکاران 

های فرهنگی به عنوان یک عامل مؤثر در تصههویر نام تجاری شههناسههایی و ارزش مصههرف به طور گسههترده ای به ارزش کنندمی

سیار مهم در درک ست. این مطالعه  عنوان یکی از مفاهیم ب شده ا صوالت و خدمات روزمره تعیین  صرف کننده در انتخاب مح م

ست که ارزش سعه یک چارچوب مفهومی ا صویر نام تجاری، بلکه به عنوان تو ستقیم از ت سابقه م های فرهنگی نه تنها به عنوان 

صویر نام تجاری از ستقیم از ت ست، این سابقه غیر م شده ا صرف گنجانیده  شاک  طریق ارزش م صول پو پژوهش با توجه به مح

های فرهنگی و مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از این چارچوب، این مطالعه فرض تفاوت در انتخاب تصویر نام تجاری، ارزش

ست. نتیجه تحقیق ساس مدل پنج ارزشی آن ارزش مصرف میان ایاالت متحده و کره جنوبی مورد بررسی قرار داده ا ها، که بر ا

 انتخاب در هاایکره برای را  شناختی ارزش و هاآمریکایی برای را وضعیتی ارزش بیشتر همکاران انجام شده است،  تاثیر شث و

 نمودند. شناسایی مهم داخلی برند

 
  

                                                           
1-Yuhaung & et al. 
2 -Lin & Haung. 
3-Park & et al. 
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  تحقیقمدل مفهومی  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 (1،2112: مدل مفهومی پژوهش )منبع لین و هانگ1شکل  

 

 

  قفرضیات تحقی
 : فرضیات تحقیق1جدول

فرضیه 

ی
اصل

 

 ارزش مصرف بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

ی
ت فرع

فرضیا
 مثبت و معنادار دارد.ارزش کارکردی  بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر  

 ارزش اجتماعی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 ارزش شناختی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 ارزش احساسی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 برند داخلی تأثیر مثبت و معنادار دارد. ارزش موقعیتی بر خرید محصوالت

 

 تحقیقروش 

 می کاربردی های پژوهش جزء هدف، لحاظ از و پیمایشی -توصیفی نوع از روش حسب بر تحقیق این در شده استفاده روش

 ملیع بطور توان می آن نتایج از و است گرفته صورت( پویا) زنده و عینی واقعی، موضوع یک درباره تحقیق این کهزیرا  .باشد

 9413 شهریور الی فروردین حاضر، تحقیق زمانی قلمرو ،تحقیق ارائه زمان به توجهبا (. 43، 9419دیگران  و سرمد)کرد استفاده

 نسبت هشد درک ارزش به توجه با هکنند فمصر خرید رفتار در زمینه بررسیحاضر  تحقیق موضوعباشد و با توجه به اینکه می

باشد و متعاقبًا نیاز مصرف کنندگان در محصوالت داخلی در شهر اهواز بوده است، قلمرو مکانی شهر اهواز می برند تمحصوال به

کلیه شهروندان اهوازی که حداقل یکبار از نامحدود بوده و جامعه آماری در این پژوهش خانگی مورد توجه قرار گرفته است. 

 444/991/9حجم نمونه توسط فرمول نمونه گیری کوکران برای  تحقیق. در این باشداند، میمحصوالت برند داخلی استفاده نموده

روش نمونه گیری در دسترس به پرسشنامه  344نفر محاسبه گردید اما برای اطمینان بیشتر، تعداد  483نفر جمعیت شهر اهواز، 

                                                           
1-Lin & huang. 

خرید محصوالت 

 برند داخلی

 ارزش احساسی

 ارزش شناختی

 ارزش اجتماعی

رزش کارکردیا  

موقعیتیارزش   

 ارزش مصرف
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 98 ویحا  ریگد بخش و نمونه به طمربو شناختی جمعیت تطالعاا آوری جمع ایبر بخش یک شامل پرسشنامه .گردیدتوزیع 

سوال  از ارزش اجتماعی،  4سوال از ارزش کارکردی،  4 دبو هشد درک ارزش زهحو در ای لیکرتپنج درجه طیف روی بر السو

ارزش  عبارتند مستقل متغیرهای از ارزش موقعیتی می باشد. سوال 4 و سوال از ارزش شناختی 4از ارزش احساسی،  سوال 4

 ظوربمن. باشد می خرید برند داخلی وابسته متغیر و ارزش اجتماعی، ارزش احساسی، ارزش موقعیتی، ارزش شناختیکارکردی، 

ضرایب آلفای کرونباخ ( 1با توجه به جدول ) که .است شده استفاده کرونباخ آلفای روش از نیز متغیرها و پرسشنامه پایایی تایید

  باشد.میباشد که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده می 7/4همگی متغیرها باالتر از 
 متغیرهای مورد پژوهش کرونباخ یآلفا مقدار جینتا: 2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأیید روایی  به کار گرفته شهههد. برای   در این حالت کمیت و  در این پژوهش روایی محتوایی برای متغیرهای مورد پژوهش 

 مورد موضههوع در متخصههص افرادی وسههیله به معموالً آزمون یک محتوای عتبارگیرد. اسههؤاالت مورد بررسههی قرار میکیفیت 

شنامه، محتوای اعتبار از اطمینان شود. برای تعیین می مطالعه س شنامه اولیه طرح  پر س  در مقاله چند مطالعه بعد از که پر

ضوع و رابطه سی با مو شنامه برر س شابه در تحقیقات هایپر شورها، سایر م سیله به بود، شده تهیه ک ساتید از تعدادی و  و ا

  . رسید تحقیق مشاورِ و راهنما اساتید نهایی تأیید به اصالحاتی انجام پس از و شد بررسی متخصصان

ستنباطی و توصیفی آمار از جامعه درمتغیرهای تحقیق  بررسی جهت ستفاده ا ستفاده مورد آماری های روش. است شده ا   در ا

  این رایب. است شده استفاده شناختی جمعیت اطالعات نمایش برای توصیفی آمار از: توصیفی آمار( الف: از عبارتند تحقیق این

 زا استفاده با توصیفی سطح در همچنین. شد خواهد داده نشان فراوانی جداول از استفاده با شناختی جمعیت اطالعات منظور،

  این در: استنباطی آمار( ب. شد پرداخته اطالعات تحلیل و تجزیه و نمودارها رسم به درصد، فراوانی، نظیر آماری های مشخصه

ستنباط آماری از تحقیق ستنباطی، سطح در. شود می گرفته بهره ها فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه برای مربوط ا  زا ا

 آزمون از همچنین وکشههیدگی و چولگی جهت نرمالیتی متغیرها  آزمون از پرسههشههنامه، پایایی بررسههی برای کرونباخ آلفای

 .است گردیده استفاده تحقیق فرضیات آزمون جهت رگرسیون

 های پژوهشیافته
 جمعیت شناختی( یداده هاتوصیفی )آمار

و  التتحصی سطح ،سنیرده  ، وضعیت تأهل،،جنسیت بر اساس نیاوافر یعزتو نبیا به هشوپژ یهاداده توصیفی تحلیل بخشدر 

 :میباشد 4جدول  حشر بهآن  نتایجو  شد ختهداپر سیربر ردمو نمونه ادفرا میزان درآمد
 

  

 کرونباخضریب آلفای متغیر

 744/4 رفتار خرید

 891/4 ارزش کارکردی

 714/4 ارزش اجتماعی

 737/4 ارزش احساسی

 733/4 ارزش موقعیتی

 833/4 ارزش شناختی

 818/4 کل پرسشنامه
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 : اطالعات جمعیت شناختی حاصل از متغیرهای پژوهش3جدول 

 

 آمار استنباطی متغیرهای پژوهش

 گی(دیو کش یآزمون چولگ) هاآزمون نرمال بودن داده

 متغیر درصد  فراوانی 

344 

 نفر

191 
944 

 درصد

 مرد 3124
 جنسیت

 زن 3223 988

344 

 نفر

947 944 

 درصد

 مجرد 4428
 وضعیت تأهل

 متأهل 2321 124

344 

 نفر

39 

944 

 درصد

 سال 14کمتر از  9429

 رده سنی

 سال 13تا  19 4324 941

 سال 44تا  12 1924 83

 سال 43تا  49 9824 74

 سال 34تا  42 321 13

 سال 33تا  39 822 43

 سال و باالتر 32 724 4

344 

 نفر

4 

944 

 درصد

 کمتر از دیپلم 724

 سطح تحصیالت

 دیپلم 9429 39

 فوق دیپلم 321 97

 لیسانس 3227 981

 فوق لیسانس و باالتر 4224 934

 

 

 

 

344 

 نفر

33 

944 

 درصد

 ت 444/344کمتر از  9422

 میزان درآمد

 ت 444/444/9الی  444/344 9424 33

 444/344/9الی  444/444/9 1421 13

 444/444/1الی  444/344/9 1424 14

 444/444/1بیش از  1327 943
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ستفاده از تکنیک صورت نرمال بودن توزیع برای ا شخص گردد، در  شده م های آماری ابتدا باید نوع توزیع داده های جمع آوری 

ستفاده های پارامتریک و در صورت غیر نرمال بودن دادهداده ها جمع آوری شده می توان از آزمون ها از آزمونهای ناپارامتریک ا

پردازیم و بر اسههاس نمود. در این مرحله به بررسههی نتایج حاصههل از آزمون کشههیدگی و چولگی در مورد هر یک از متغیرها می

 کنیم.ررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق را انتخاب مینتایج حاصل، آزمون مناسب برای ب
 یچولگ و یدگیکش ازآزمون استفاده با ها داده بودن نرمال : 4جدول 

 نمونه متغیر
 کشیدگی چولگی

 انحراف معیار آماره انحراف معیار آماره

 42134 -42238 42911 42431 344 خرید

 42134 -42783 42911 -42927 344 کارکردی

 42134 -42117 42911 42949 344 اجتماعی

 42134 -42988 42911 -42391 344 احساسی

 42134 -42988 42911 -42391 344 موقعیتی

 42134 42741 42911 -42841 344 شناختی

 42134 42398 42911 42798 344 ارزش مصرف

-برخوردارند. براساس نتایج حاصل از آزمون چولگیباشد داده ها از توزیع نرمال  -1=<= ضریب چولگی و کشیدگی<+1اگر

باشد. به منظور داده های جمع آوری شده در این پژوهش از نوع داده های نرمال می بوده، بنابراین  -1و +1کشیدگی، آماره بین

 شود. های پارامتریک استفاده میتجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون

 

 فرضیاتآزمون 
 اصلیآزمون فرضیه 

 «و معناداری دارد تئوری ارزش مصرف بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت» 
 پیرسون همبستگیضریب آزمون  نتیجه :5جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 تئوری ارزش مصرف

 244/4 ضریب همبستگی پیرسن

 444/4 سطح معناداری

 344 تعداد

تایید نشده و فرض  H 0است و نتیجه آن این است که فرض  43/4( چون سطح معناداری کوچکتر از 3با توجه به جدول شماره )

1 H نطور که هما . شودباشد، پذیرفته میکه همان فرض تحقیق بوده و مبنی بر تأثیر ابعاد ارزش مصرف بر خرید برند داخلی می

رابطه معناداری بین ارزش مصرف و خرید محصوالت برند داخلی وجود دارد و ضریب درصد  11شود در سطح مشاهده می

 باشد. می 24/4همبستگی آن برابر با 
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 :تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه اول6جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

187/939 

932/134 

944/411 

9 

418 

411 

187/939 

244/4 
811/139 444/4 

مشاهده شده             Fمی دهد ( نشان2) جدول نتایج و کند می تائید را رگرسیون تعیین ضریب نتایج فوق واریانس تحلیل جدول

(811/139 F=در سطح ) 444/4 sig= .معنادار است و فرض صفر رد می شود. بدینوسیله فرض تعیین رگرسیون قابل تأیید است 
 اینتر روش به اصلی فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته : خالصه7جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            

(Constant) 
Arzesh Masraf 

344/9- 

243/9 

183/4 

949/4 
214/4 

447/3- 

879/93 

42444 

42444 

مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری تصمیم   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 7با توجه به جدول)

      معنادار است و فرض اول تأیید  sig= 444/4گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

 راتوان معادله خط رگرسیون دهد و با توجه به این جدول میجدول بتا در فوق نتیجه نهایی رگرسیون را نشان میگردد. می

 معادله رگرسیون استخراج شده در فرضیه اصلی تحقیق:ترسیم کرد. 

 Y=Betax+b                        243/9 در ابعاد ارزش مصرف+ 214/4داخلی= الت برندخرید محصو

 آزمون فرضیه فرعی اول

 «کارکردی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معناداری داردارزش »
 : نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون8جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 کارکردیارزش 

 366/0 همبستگی پیرسنضریب 

 000/0 سطح معناداری

 000 تعداد
تایید نشده و فرض  H 0است و نتیجه آن این است که فرض  43/4( چون سطح معناداری کوچکتر از 8با توجه به جدول شماره )

1 H ه شود.  همانطور کمیباشد، پذیرفته که همان فرض تحقیق بوده و مبنی بر تأثیر ارزش کارکردی بر خرید برند داخلی می

درصد رابطه معناداری بین ارزش کارکردی و خرید محصوالت برند داخلی وجود دارد و ضریب  11شود در سطح مشاهده می

 . باشدمی 24/4همبستگی آن برابر با 
 فرعی اول:تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه 9جدول

 معناداریسطح  F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

427/931 

722/141 

944/411 

9 

418 

411 

427/931 

241/4 

11/213 

9 
444/4 
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مشاهده شده             Fدهد  می ( نشان1) جدول نتایج و کند می تائید را رگرسیون تعیین ضریب نتایج فوق واریانس تحلیل جدول

(11/213F= )444/4 در سطح sig=  .معنادار است و فرض صفر رد می شود. بدینوسیله فرض تعیین رگرسیون قابل تأیید است 

 
 اینتر روش به فرعی اول فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته : خالصه11جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            

(Constant) 
Arzesh Karkardi 

711/4 

879/4 

934/4 

433/4 
214/4 

824/3 

143/93 

42444 

42444 

مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری تصمیم   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 94با توجه به جدول)

معنادار است و فرض اول تأیید می α= 444/4گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

را ترسیم معادله خط رگرسیون  تواندهد و با توجه به این جدول میگردد. جدول بتا در فوق نتیجه نهایی رگرسیون را نشان می

 تحقیق: فرعی اولمعادله رگرسیون استخراج شده در فرضیه کرد. 

 Y=Betax+b                        243/9در ابعاد ارزش کارکردی+ 214/4خرید محصوالت برند داخلی=
 

 آزمون فرضیه فرعی دوم

 «بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد اجتماعیارزش »
 : نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون11جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 اجتماعیارزش 

 494/4 ضریب همبستگی پیرسن

 341/4 سطح معناداری

 344 تعداد

 گردد.مین( فرضیه فرعی دوم تأیید 99با توجه به نتایج جدول )

 
 فرعی دوم:تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه 12جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

429/4 

471/411 

944/411 

9 

418 

411 

429/4 

183/4 
421/4 844/4 

مشاهده شده             F می دهد  ( نشان1) جدول نتایج و کند می تائید را رگرسیون تعیین ضریب نتایج فوق واریانس تحلیل جدول

(421/4F= و سطح معناداری )است می توان بیان نمود فرضیه تآثیر ارزش اجتماعی بر خرید محصوالت  43/4که بیشتر از  844/4

 گردد.برند داخلی تأیید نمی
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 اینتر روش به فرعی دوم فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته خالصه :13جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            

(Constant) 
Arzesh Ejtemaei 

177/1 

449/4 

111/4 

913/4 
494/4 

492/94 

131/4 

42444 

844/4 

مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری تصمیم   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 94با توجه به جدول)

رگرسیون معنادار نمی باشد و فرضیه  844/4گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

توان معادله خط رگرسیون را ترسیم کرد. معادله رگرسیون استخراج شده در دول میشود. با توجه به این جتحقیق پذیرفته نمی

 فرضیه فرعی دوم تحقیق:

 Y=Betax+b                        243/1در ابعاد ارزش اجتماعی+ 214/4خرید محصوالت برند داخلی=
 

 آزمون فرضیه فرعی سوم

 «مثبت و معناداری داردارزش احساسی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر »
 : نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون14جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 احساسی ارزش 

 231/4 ضریب همبستگی پیرسن

 444/4 سطح معناداری

 344 تعداد

 گردد.تأیید می سوم( فرضیه فرعی 93با توجه به نتایج جدول )

 
 فرعی سوم:تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه 15جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

944/411 

292/113 

398/922 

411 

418 

9 

398/922 

327/4 
738/114 42444 

می باشد می توان بیان نمود  01/0که کمتر از  000/0مشاهده شده و سطح معناداری   F( و مقدار 11با توجه به نتایج جدول )
 گردد. فرضیه تأثیر ارزش احساسی بر خرید محصوالت برند داخلی تأیید می

 
 اینتر روش به فرعی سوم فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته : خالصه16جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            (Constant) 
Arzesh  Ehsasi 

349/4 

713/4 

931/4 

431/4 
231/4 

941/97 

187/4 

42444 

42444 
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مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری تصمیم   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 92با توجه به جدول)

 فرعی سوممعنادار است و فرض =sig 444/4گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

توان معادله خط رگرسیون میدهد و با توجه به این جدول گردد. جدول بتا در فوق نتیجه نهایی رگرسیون را نشان میتأیید می

 تحقیق: فرعی سومرا ترسیم کرد. معادله رگرسیون استخراج شده در فرضیه 

 Y=Betax+b                         713/4+احساسیدر ابعاد ارزش  231/4خرید محصوالت برند داخلی=
 

 آزمون فرضیه فرعی چهارم

 «ثبت و معناداری داردارزش موقعیتی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر م»
 : نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون17جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 ارزش موقعیتی

 231/4 ضریب همبستگی پیرسن

 444/4 سطح معناداری

 344 تعداد

 گردد.تأیید می چهارم( فرضیه فرعی 97توجه به نتایج جدول ) با

 
 فرعی چهارم:تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه 18جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

398/922 

292/113 

944/411 

9 

418 

411 

398/922 

327/4 
737/114 42444 

می باشد می توان بیان نمود  43/4که کمتر از  444/4مشاهده شده و سطح معناداری   F( و مقدار 98با توجه به نتایج جدول )

 گردد. فرضیه تأثیر ارزش موقعیتی بر خرید محصوالت برند داخلی تأیید می

 
 اینتر روش به فرعی چهارم فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته : خالصه19جدول 

 مدل
 شده ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            (Constant) 
Arzesh Mogheiyati 

349/4 

713/4 

931/ 

431/4 
231/4 

187/4 

941/97 

42444 

42444 

مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری تصمیم   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 91با توجه به جدول)

معنادار است و فرض فرعی چهارم =sig 444/4گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

توان معادله خط رگرسیون می دهد و با توجه به این جدولگردد. جدول بتا در فوق نتیجه نهایی رگرسیون را نشان میتأیید می

 تحقیق: چهارمرا ترسیم کرد. معادله رگرسیون استخراج شده در فرضیه فرعی 

 Y=Betax+b                         713/4در ابعاد ارزش موقعیتی+ 214/4خرید محصوالت برند داخلی=
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 آزمون فرضیه فرعی پنجم

 «تأثیر مثبت و معناداری داردارزش شناختی بر خرید محصوالت برند داخلی »
 : نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون21جدول

 خرید محصوالت برند داخلی متغیر

 ارزش شناختی

 343/4 ضریب همبستگی پیرسن

 444/4 سطح معناداری

 344 تعداد

 گردد.( فرضیه فرعی پنجم تأیید می14با توجه به نتایج جدول )

 
 فرعی پنجم:تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه 21جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی جمع مربعات مدل

 1   Regression 

        Residual  

              Total 

934/23 

184/417 

944/411 

9 

418 

411 

934/23 

813/4 
831/77 42444 

می باشد می توان بیان نمود  43/4که کمتر از  444/4مشاهده شده و سطح معناداری   F( و مقدار 19با توجه به نتایج جدول )

 گردد. بر خرید محصوالت برند داخلی تأیید می شناختیفرضیه تأثیر ارزش 

 
 اینتر روش به فرعی پنجم فرضیه گانه چند رگرسیون های یافته : خالصه22جدول

 مدل
 شدهضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

1            (Constant) 
Arzesh shenakhti 

283/4 

384/4 

174/4 

482/4 
343/4 

344/1 

814/8 

42491 

42444 

مربوط به هر متغیر، در مدل کلی نیز با توجه به سطح معناداری   B( در مورد مقدار ثابت و ضریب 11با توجه به جدول)       

معنادار است و فرض فرعی =sig 444/4تصمیم گیری شده است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، رگرسیون در سطح 

توان معادله خط میدهد و با توجه به این جدول گردد. جدول بتا در فوق نتیجه نهایی رگرسیون را نشان میپنجم تأیید می

 رگرسیون را ترسیم کرد. معادله رگرسیون استخراج شده در فرضیه فرعی پنجم تحقیق:

 Y=Betax+b                         384/4در ابعاد ارزش شناختی+ 343/4خرید محصوالت برند داخلی=
 

 بحث و نتیجه گیری

و ابی هیزارباان دیرهمپیشنهاد می شود د در آن، سریع موجوات تغییرو ها زاربان قابتیتر شدربا توجه به بر اساس نتایج حاصله و 

ثربخشی در این مهم م انجااکه ا هند چرار دتحقیق قرو ی هسربررد مون را جدید مشتریات کااوم ادرامدر به طون تصمیم گیرندگا

کمک به  انتخابی مشتریان اوالًش های اهداف عملیاتی کردن تئوری ارز ست.ردار ابرخوری سیاهت بهیهمه از ادهبرگزیی تژاسترا

تا کند میسیاستگذارن سازمانی کمک و  دانشگاهیبه محققین  ثانیاًو نماید می درک و آگاهی عمومی از رفتار انتخاب مشتریان

ی دهد را شناسایی نمایند. نتایج نشاندهنده نقش واسطه ارزشهای خاص را تحت تاثیر قرار مبرند آنچه که انتخاب یک د بتوانن

ی مورد اچرا که اگر مشتریان باور داشته باشند که محصول ارزشه استاین یافته کلیدی است. تجاری  مصرف بر رفتار انتخاب نام
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و ارزش ویژه نام تجاری اید می نم  پیداری محصول برایشان ارزش ویژه شده و نام تجا وفادارآن محصول نظر آنها را در بردارد به 

توان بیان نمود فرضیه می  بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیاتهمچنین  .شودمحسوب می  دارائیبرای شرکتها بعنوان یک 

اصلی تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است، بر این اساس ارزش مصرف بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر مثبت و معناداری 

دارد. همچنین به ترتیب ارزش احساسی، ارزش موقعیتی، ارزش شناختی، ارزش کارکردی بر خرید محصوالت برند داخلی تأثیر 

 حقیقت این های یافته مثبت و معناداری دارند اما تأثیر ارزش اجتماعی بر خرید محصوالت برند داخلی مورد تأیید قرار نگرفت.

 را وضعیتی ارزش و کارکردی ارزش ابعاد( 1449)هائو و یونگ ژانگ تحقیق نتایج. دارد مطابقت مشابه تحقیقات های یافته با

 ارزش بررسی جهت مدل این از نیز( 1441) رابولت و پارک. نمودند شناسایی داخلی برندهای خریداران رفتار بر گذار اثر عاملی

 همکاران و یوهانگ. اند نموده استفاده متحده ایاالت و جنوبی کره کشور دو در داخلی برندهای خریداران رفتار بر فرهنگی های

 ریدخ قصد بر را تاثیر بیشترین شناختی ارزش و شرایطی نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ارزش (1494)

 دارای که حاکی از آن است که افرادی (1491)  همکاران و لی نتایج تحقیق جونگ .است داشته موبایل محصول کنندگان مصرف

ایج پژوهش نتا .هستند نیز باالتری قیمت پرداخت به( خارجی برند) حاضر لوکس برند خرید برای هستند بیشتری اجتماعی ارزش

 مالکان خرید تصمیمات بر را تأثیر بیشترین اجتماعی و کارکردی ارزشهای حاکی از آن است که (9414)همکاران و موتمنی

  .باشد می دارا سواری خودرو

 ؛ی توان به موراد ذیل ارشاره نمودبازارهای رقابتی برند های داخلی ماز جمله سایر پیشنهادات بمنظور بهبود 

  .برنامه های مدیریت برند با شناسایی مهم ترین و اثرگذارترین بعد ارزش ادراک شده بر ایجاد ارزش متمرکز گردد

با استفاده از رسانه های جمعی و تبلیغات دهان به دهان بدین منظور می توان از تبلیغات هدفمند در سطح گسترده 

 از طریق مشتریان سطح آگاهی و تداعی های برند را ارتقا بخشید.

  لزوم رعایت استاندارد های بین المللی در تولید محصوالت داخلی به منظور حفظ رقابت پذیری با کاالهای مشابه

 خارجی.

 شبرد فروش می تواند به عنوان ابزاری مفید در جهت ایجاد ارزش ادراک ارتباطات کنترل شده مانند تبلیغات و پی

شده برند قدرتمند مورد استفاده قرار گیرند در حالی که بازاریابان به سختی می توانند بر ارتباطات کنترل نشده مانند 

 تبلیغات افواهی اثرگذار باشد.

 ود تبلیغات است، بنابراین می بایست تبلیغات به شیوه سازی افراد با برند می شیکی از عوامل مهمی که موجب آشنا

آنان  یهاو خواسته قیبه عمل آورد و طبق سال یاز افراد جامعه نظر سنج بایستدلخواه جامعه انجام گیرد. می

 .نمود یسازریرا تصو غاتیتبل

 پذیرد صورت مشترک گذاری سرمایه کشور داخل در معتبر برندهای تولیدکنندگان با. 

 ارشد مدیران سطوح در بازاریابی کارشناسان دادن قرار همچنین و بازاریابی به داخلی تولیدکنندگان نگرش تغییر 

 .تولیدکننده شرکتهای

 داخلی تولیدکننده شرکتهای در بازاریابی بخش فعالیتهای به مناسب هزینه تخصیص. 
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