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 چکیده 

 جی در شهر همدانتصمیم خرید مشتریان محصوالت التأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر هدف از پژوهش حاضر بررسی 

از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ و  از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی تحقیق حاضرباشد. می

جی در شهر همدان مشتریان محصوالت الجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه . ها یک تحقیق کمی استشیوه گردآوری داده

شود. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از رفته میآنان نامحدود در نظر گمی که به دلیل عدم دسترسی به تما باشدمی

 ،گیری قدرت اجتماعی برندابزار اندازهگردید. نفر برآورد  483جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 

 (5008)سوالی مگنوس  65تصمیم خرید، پرسشنامه  گیریابزار اندازه( و 5002)سوالی بوساکورن و دیتر  61پرسشنامه 

به توسط ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  تصمیم خریدهای قدرت اجتماعی برند و باشد. همچنین میزان پایایی پرسشنامهمی

قدرت اجتماعی برند بر میزان تصمیم خرید به دست آمد. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که  91/0و  16/0

از جمله قهریه برند، جذابیت برند، مشروعیت برند و الگو بودن قدرت اجتماعی برند ن تمامی ابعاد تاثیر دارد. همچنیمشتریان 

  . دارد تصمیم خرید مشتریانشدند. همچنین بعد الگو بودن برند بیشترین تاثیر را بر  تصمیم خرید مشتریانبرند، سبب ارتقای 
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 مقدمه 

سازد تا از اند. بازاریابی مدیران را قادر میهای خود بدان وابستهبازاریابی ابزاری است که مدیران جهت پیشبرد اهداف سازمان

ابی به عنوان یک ابزار، در تطبیق های تولیدی و خدماتی خود از طریق ایجاد، توسعه و حفظ بازار پشیبانی کنند. بازرایفعالیت

ها برای ایجاد تمایز میان نماید. در بازاریابی جدید شرکتها با شرایط رو به تحول اقتصادی نقش اساسی بازی میشرکت

م کنند. یکی از تصمیمات مهم در بازایابی امروز، تصمیهای گوناگونی استفاده میها و روشمحصوالت خود و رقبا از استراتراتژی

کنندگان و با توجه به در مورد انتخاب برند برای محصول است. اگر برند با رعایت نکات دقیق روانشناسی و مطالعه رفتار مصرف

 (. Aaker, 1997کند )اصول صحیح بازاریابی انتخاب شده باشد، موفقیت یک محصول در بازار را تا حد زیادی تضمین می

نماید باشد که مشتری را جذب میبه ذهنیت و برداشت ویژه از یک مضمون کاربردی میارزش نهفته در یک برند اغلب مربوط 

(Aaker, 1991ذهنیت از برند، مجموعه .)های برند است که به گونه معناداری در ذهن مصرف کننده سازماندهیای از برداشت 

 است که در شکل گیری ذهنیت از آن برند کمکبرداشت از برند، هر چیز دوست داشتنی از یک برند  ( وDean, 2004اند )شده

های (. برداشتLow & Lamb, 2000باشد )شود می( و یا هر آنچه که از یک برند در ذهن تداعی میJames, 2014)کند می

یک رسانند و هم معنی محصول را در حقیقت، سازند، هم مفهوم را میبرند از این جهت که چگونه نیاز مشتری رابرآورده می

های اختالف و تمایز آن، در های متمایز از یک برند با تأکید بر پایهویژگی متمایز بازاریابی مدرن، تمرکز آن روی ایجاد برداشت

باشد. بنابراین یکی از مفاهیمی که بتوان از طریق آن دربازاریابی مدرن موفق عمل کرد و بین برند شرکت و رقبا تمایز بازار می

توانند کز بر قدرت اجتماعی برند به عنوان ذهنیت و برداشتی است که مشتریان در فرآیند تصمیم به خرید میایجاد نمود، تمر

ها های اصلی بسیاری از شرکتبرند یکی از سرمایه(. French. & Raven, 2009) های آن برند داشته باشنددر مورد ویژگی

-و بازاریابی برندها در قلب تجارت قرار دارد و بسیاری از بهترین شرکت است و جزء مهم و الینفک در استراتژی بازاریابی است

شوند و این برند زمانی دارای قدرت اجتماعی است که بتواند رفتار های معروف جهان در حول برند خود ساختاربندی می

گرایشات و رفتار خرید برای آن نگرند را تحت تأثیر قرار داده و به شکل عادی ترجیحات، مصرف کنندگانی که به آن برند می

 (.Baker et al, 2002برند را تکراری و روزمره نماید )

-های قدرت اولیهبر اساس مطالعات انجام شده پنج پایگاه قدرت اجتماعی برای برند شناسایی شده است که متناظر با پایگاه 

برند، قدرت اجتماعی الگو بودن برند و قدرت  شان هستند که شامل: قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی مشروعیت

باشند. بنابراین الزمه رهبری موثر و موفق در خلق قدرت اجتماعی برند این است که بتوانیم رفتار اجتماعی عملکرد برند می

 Yeه باشیم )های موجود در بازار تطبیق داده و درک جامعی از عوامل موثر بر تصمیمات خرید مشتریان داشتخود را با موقعیت

& Van Raaij, 2004کند و ها و منافع ملموسی که برند با خود حمل می(. ساختن یک برند قدرتمند نیازمند تعیین ویژگی

مزایای مشتریان از افزوده شدن آن منافع و مزایای روانی یا احساسی محصول است. این مفهوم ممکن است برای یک مشتری 

  .(6410عنی شود )نادری، تحت عنوان قدرت اجتماعی برند م

توان به تاثیر بر تصمیم خرید مشتریان به ها در پی دارد، از بین این منافع میقدرت اجتماعی برند منافع بسیاری برای شرکت

منظور خریداری از برند شرکت، وفاداری مشتریان، مقاومت درشرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر و واکنش مناسب به تغییرات 

ط مشتریان اشاره کرد. امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست بلکه یک الزام استراتژیک است قیمت توس

کند. قدرت های رقابتی پایدار کمک میها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیتکه سازمان

یزان تمایل مشتریان به خرید از محصوالت شرکت و وفاداری آنان، عکس تواند خالق مسائلی چون سنجش ماجتماعی برند می

 (. 6488های بازار باشد )کاتلر و آرمسترانگ، های کششی مشتریان در قبال تغییر قیمت و ارزیابی نگرشالعمل

(، صفرزاده 6481ران )زاده و همکا(، حیدر6488(، دهقان و همکاران )6488های سالمتی شریف آباد )در همین راستا پژوهش

(، هوم و 5001(، کرسنو و همکاران )6414تراش )، امید و چوب(6415رحیمی پردنجانی )(، 6415(، ولی )6410و همکاران )

 که جایگاه برند در نزد مردم نشان دادند( 5062( و سانگ وان )5064(، آلویت و پیتس )5065(، لین و هوآنگ )5060مورت )

گیری آنان برای استفاده و بهره برداری از خدمات آن برند داشته باشد. بنابراین ایی در رفتار و نوع تصمیمتواند نقش بسزمی
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 هرچه سطح توانایی برند در جایگاه اجتماعی باالتر باشد، مردم اعتماد بیشتری به خرید از محصوالت آن برند کرده و این امر

 در پی داشته باشد. تصمیم خرید مشتریان راتواند سطح می

فروشندگان در گذشته با استفاده از تجربیات بدست آمده روزانه خود، پژوهش حاضر از این حیث دارای ضرورت می باشد که 

آوردند، اما با بزرگ شدن تدریجی که حاصل فروش مستقیم کاال به مشتریان بود، شناخت الزم را نسبت به مشتریان بدست می

های کلیدی موثر در ها، تحقیق و مطالعه بر تصمیمات خرید مشتریان و شناخت هر چه بیشتر حساسیتها و بازار آنشرکت

گردد تا فروشنده، نیاز ها باعث میهای خرید، امری ضروری و اجتناب ناپذیر گردید. شناخت این حساسیتگیریتصمیم

ای طراحی خدمات خود را به گونه و در نهایت، کاال وگیری خریدار را شناسایى و بر آن تاثیر گذارد مشتری و رفتار تصمیم

 (. Johnston & Lewin, 2010نماید تا این نیازها را برطرف نماید )

 

شود؛ به طوری که توجه به ها محسوب میامروزه عالوه بر قدرت اجتماعی برند، مشتری نیز به عنوان مهمترین دارایی سازمان

ها را به سمت کنند تا با تاثیر بر تصمیمات و تمایالت خرید مشتریان آنها بوده و تالش میهای اصلی سازمانمشتری از دغدغه

 Azarbaijanخرید از محصوالت و خدمات سازمان جذب و حفظ کرده و آن را به مشتری دائم و وفادار تبدیل نمایند )

Mohammadpour & et al, 2014ترونیکی در دنیا بازار محصوالت الکترونیکی های الک(. از سوی دیگر، با توجه به رشد شرکت

ها برای کسب سودآوری در دنیای امروزه به بازار رقابتی و با محصوالت متنوع تبدیل شده است. در نتیجه، این دسته از شرکت

میمات ها و ماندن در صحنه رقابت امروزی، ناگزیر به خلق و حفظ قدرت اجتماعی برند و تاثیر بر تصمناسب، کاهش هزینه

مشکل اصلی که سبب شد پژوهشگر به بررسی این موضوع بپردازد این است که شرکت باشند. خرید مشتری از این طریق می

ها و یا سازمان ها کمتر به بحث اجتماعی برند و قدرت و اثرگذاری چنین خصیصه ای بر رفتار مصرف کننده توجه نشان می 

گان هرگونه تبلیغ و فعالیتی از جانب شرکت ها را به منزله استفاده مالی و دهند. این امر باعث می شود که مصرف کنند

سودآوری برای شرکت ها بدانند که این امر می تواند سطح اعتماد و اطمینان مصرف کننده را پائین آورده و در نتیجه سطح 

تماعی برند و نیز تصمیمات خرید حال با توجه به توضیحات فوق در زمینه قدرت اجتصمیم خرید مصرف کننده کاهش یابد. 

جی در شهر همدان شود که آیا قدرت اجتماعی برند بر تصمیم خرید مشتریان محصوالت السؤال مطرح میمشتریان، این 

 تاثیر دارد؟

 

 مبانی نظری
 برند

های تجاری مله شرکتشرکت ها، من جمی امروزه برند و نام تجاری یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که پیش روی تما

تبدیل شده است. برندها از لحاظ می قرار دارد. این اهمیت تا حدی است که مدیریت برند به رشته مستقلی در محافل عل

شوند. های آنان محسوب میترین داراییها و حتی بدون اغراق از با ارزشهای با ارزش شرکتاقتصادی و استراتژیک جزو دارایی

ها در درون محصوالت و اند که ارزش واقعی محصوالت و خدمات برای شرکتاخیر محققان به این نتیجه رسیدههای در سال

خدمات نیست، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن 

 . (keller, 2008)آورد مشتریان پدید می

های کسب و کار و ی اخیر به یکی از مهمترین لغات در حوزهتجاری و فرآیند ایجاد یک برند در طی چند دهه لغات برند یا نام

تعریف از برند  6های و جاناتان فیوزبازاریابی تبدیل شده است و هنوز بسیاری از افراد از ادراک معنی آن ناتوان هستند. دیوید

 (:6415اند )باقری، ارائه کرده

باشد. در حقیقت یک لوگو و عناصر دیداری بهم پیوسته است که بیشترین تمرکز برند بر روی این عناصر دیداری می. برند، 6

های تجاری، عالئم تجاری هست که یک شرکت برای تمایز خودش ایجاد های تجاری، نشانهدر این تعریف، برند به مثابه نام

                                                           
1. Hay & Fiooze  
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ها محافظت کند. نکته مهم در این تعریف این است که این عالئم و لوگو و نشانهتواند از این عالئم کند و به طور قانونی میمی

 شود.های مثبت همراه گردد، تبدیل به برند میکه با ارزش میهنگا

باشد. در ماورای این تعریف از می 5. برند، یک بسته بندی بزرگتر از عالئم بازرگانی همراه با حقوق مالکیت فکری و معنوی5

اصر بازاریابی غیرمشهود از قبیل بسته بندی، طراحی تبلیغات، حقوق طراحی محصول نیز وجود دارد که قابلیت بند، عن

 محافظت از طریق قانونی را دارا هستند.

باشد که شامل عناصر دیداری و حقوق می ها: کاملترین تعریف در کل سازمان4. عالمت تجاری سازمانی با برند شرکت کل گرا4

 (.Haigh & Knowles, 2004)ها مهم هستند باشد که برای تمایز شرکتها میعنوی همراه با فرهنگ افراد و برنامهمالکیت م

های ایجاد و شود. اکثریت استراتژیتعریف فوق نشانگر این است که برندگذاری اغلب مهمتر و عمیق تر از آن است که تصور می

بایست عالوه بر توجه به مشتریان می 3گرایش دارند. در فرایند ایجاد نام تجاریی نهایی نام تجاری بسوی افکار مصرف کننده

ها اثر خواهد به کارکنان، تهیه کنندگان، شرکای تجاری، سرمایه گذاران و ... نیز توجه کرد. چرا که این فرایند بر روی آن

یکا هست که عبارتست از، نام، نشان، عالمت، سمبل به انجمن بازاریابی آمر گذاشت. تعریف دیگری که از برند ارائه شده مربوط

شود و برای گروهی از فروشندگان در نظر گرفته می ها برای شناسایی کاالها و خدمات یک فروشنده یایا طرح ترکیبی که از آن

 (.Graham et al, 1994رود )شان نیز بکار میها با رضایتایجاد تمایز آن

هایی همچون، شورلت، مک دونالد، توان برند را نامت که ادا کردنی است، بدین معنی که میقسمتی از برند هس 2نام تجاری

توان کاال را شناسایی کرد )کاتلر و قسمتی از برند هست که ادا کردنی نیست ولی با آن می 1سونی دانست و نشان تجاری

 (.6481آرمسترانگ، 

باشد که هدف آن معرفی کاال یا خدمتی است د، طرح یا ترکیبی از آنها میبرند یک نام، عبارت یا اصطالح، نشانه، عالمت، نما

های رقیب متمایز کنند و به این وسیله آنها را از محصوالت شرکتکه یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می

 & Katlerمتمایز گردد )افزاید تا آن محصول یا حدمت از سایرین سازند. برند به یک محصول یا خدمت ابعادی را میمی

Keller, 2006.) 

برای برند این است که یک نام تجاری، یک نام، اصطالح، عالمت، نشان با طرح یا  9(AMAتعریف انجمن بازاریابی آمریکایی)

مات ها که برای شناسایی کاالها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کاالها یا خدترکیبی از این

یک می شود. برند در حقیقت تعهد دائرود. به طور خالصه برند موجب شناسایی فروشنده یا سازنده میرقبا به کار می

(. یک برند 6410ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است )گروه اینتر برند،فروشنده برای ارائه مجموعه

 است. معنای مختلف در برداشته 1تواند تا می

 های خاص است.ها: نخستین تداعی برند در ذهن ویژگیویژگی-

ها هستند هاست. مشتریان خریدار ویژگی نیستند بلکه در پی مزیتای از ویژگیمزایا: یک برند چیزی بیش از مجموعه-

 بایست به مزایای عملیاتی یا عاطفی تبدیل شوند.ها میویژگی

 دهد هم مطالبی گفتنی دارد.لید کننده ارائه میفواید: برند درباره فوایدی که تو-

 فرهنگ: برند ممکن است نشانگر فرهنگ خاصی باشد.-

 تواند شخصیت خاصی را در ذهن مجسم کند.شخصیت: برند می-

 دهد.کند را نشان میخرد یا از آن استفاده میای که کاال میاستفاده کننده: برند نوع مصرف کننده-
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ند ابعاد شش گانه برند را در نظر خود مجسم کند آن برند از عمق الزم برخوردار است، در غیر این صورت اگر مخاطبین بتوان 

 (.6482برند کم عمق خواهد بود )کاتلر، 

 (. Matzler, 2008)گوید: برند سمبلی است که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است می 8دیوید آکر
 ماعیهای اجتابعاد قدرت

پس از آنکه سه نوع ممتاز و جداگانه قدرت، یعنی قدرت الهی، قدرت فیزیکی و قدرت انسانی را مطرح کردیم، ابعاد اجتماعی 

 نماییم.قدرت اجتماعی را بررسی می

سیاسی،  های اجتماعی نظیر قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، قدرتترین وجه تمایز و قدرت، قدرتترین و زیربناییقطعاً مهم

گردد و هر یک از آنها در واقع، به می ها از یکدیگر برقدرت دینی وقدرت فرهنگی، به تمییز و تفاوت بین اهداف این قدرت

شود که به منظور تأمین هدف خاصی در جامعه یا جوامع به وجود آمده اند. بعضی از نهادها اهداف اقتصادی، نهادی مربوط می

 (.6490)لوکس،  کنندر سیاسی و یا دینی را دنبال میو بعضی دیگمی بعضی نظا

شود که افراد ها وجود دارد، موجب میها و استعدادهای متفاوتی که در انسانالبته این اهداف متنوع و متفاوت، همراه با گرایش

ین، گر چه ریشه و اساس تمایز هایی گوناگون شوند. بنابراها و حرکتها و فعالیتبشر به تناسب آن اهداف متنوع وادار به تالش

های متمایزی که ها نسبت به یکدیگر، اهداف متمایز و متنوع اجتماعی است، اما تمایز این اهداف همراه با گرایشاین نوع قدرت

ت، انسان نسبت به آنها دارد و استعدادها و قوای گوناگونی که خداوند برای رسیدن به آن اهداف در انسان نهاده است، در نهای

هایی از اهداف، ها و ترکیبها در واقع مجموعهشود و بر این اساس، قدرتهای انسانی منتهی میها و حرکتبه اختالف تالش

های ها و قوا و استعدادهایی کامالً متمایز، متنوع و مختلف هستند که در همه افراد هر یک از گروهها و فعالیتگرایش ها، تالش

دهند، گسترده است و آنان را برای رسیدن به آن اهداف مشترک را دنبال و کار مشترکی را انجام میانسانی که هدف مشترکی 

 (.6490، )لوکس کندکند و ایشان را بر محور آن هدف، جمع و به هم پیوسته میوادار به انجام کارهای مشترکی می

های متفاوت و آثار هایی هستند که از اهداف جداگانه، گرایشها و ترکیبها کاماًل از هم متمایزند و مجموعهبنابراین، این قدرت

آیند و نباید آنها را در هم های گوناگون و قبل از همه از استعدادها و قوای مختلف به وجود میها و رفتارها و حرکتو تالش

ند و در هم تأثیر و تأثر متقابل آمیخت، گرچه با همه جدایی و تفاوتی که با هم دارند، کاماًل هم بی رابطه با یکدیگر نیست

 (. 6415گذارند)فروند، خواهند داشت و در شدت و ضعف یکدیگر تأثیر می
 گیری خرید مشتریانتصمیم

های تعدادی از سازد که با دقت مشغول بررسی ویژگیواژه تصمیم مصرف کننده، تصویر فردی را در ذهن مجسم می

ای را انتخاب کند که بتواند با های منطقی گزینهکوشد تا با استفاده از شیوهو می های تجاری یا خدمات استمحصوالت، نام

 (.6482)هاوکینز، ارجر و کنث،  حداقل هزینه، نیازی را تشخیص داده و برطرف کند

انی که گیری عبارتست از انتخاب یک راه از میان دو یا چند گزینه شدنی، زم( تصمیم5003)1بنابر تعریف چیفمن و کانوک

شخص انتخابی میان خرید کردن یا خرید نکردن، انتخاب میان برند الف یا برند ب یا یک انتخاب از جهت وقت گذاشتن برای 

 (.Lin & Chen, 2009گیری قرار دارد )شود آن شخص در موقعیت تصمیمانجام کار الف یا ب دارد، گفته می

گذارد شامل: شناخت مشکل، تحقیق برای جمع آوری اطالعات، سر می مرحله را پشت 2گیری مصرف کننده برای تصمیم

 (.6482گیری خرید و رفتار پس از خرید )کاتلر و آرمسترانگ، ارزیابی گزینه ها،تصمیم

مرحله اول عبارتست از دستاورد تفاوت میان حالت مطلوب و حالت موجود که برای تحریک، تقویت و فعال سازی فرایند 

ای در یک مصرف کننده ایجاد گردید او به دنبال که انگیزهمی (. هنگا6482ی کافی است )هاوکینز و همکاران، گیرتصمیم

آید. در صورتی که منابع جمع آوری شده او را توجیه نماید او اقدام به خرید کاالی مورد می کسب اطالعات از منابع مختلف بر

 سپارد و درصدد کسب اطالعات بیشتر جهت تأمین آن برصمیم را به حافظه خود مینماید. در غیر این صورت آن تنیاز خود می

پردازد. ها می(. مصرف کننده پس از جمع آوری اطالعات کافی، به انتخاب یکی از گزینه6482آید )کاتلر و آرمسترانگ، می
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ی کاالی با کیفیت عالی و قیمت پایین را ها مشخص و واضح باشد، فرد به سادگی بهترین انتخاب یعنزمانی که ویژگی گزینه

ها را ارزیابی گیری به دقت گزینهکند. اما اغلب، انتخاب به این سادگی نیست و مصرف کننده باید قبل از تصمیمانتخاب می

در  های مختلف را درجه بندی کرده و قصد خریدهای مختلف، مصرف کننده مارک(. پس از ارزیابی گزینه6481کند )صمدی، 

شود مصرف کنندگان انتظاراتی از خرید خود دارند. تفاوت میان انتظارات شود. زمانی که محصول خریداری میاو ایجاد می

کند که آیا مصرف کننده از خرید کاال راضی یا ناراضی است. اگر کاال در حد انتظار مصرف کننده و عملکرد کاال تعیین می

هد شد و اگر در حد انتظار او نباشد مصرف کننده از خرید خود ناراضی و پشیمان باشد، رضایت مصرف کننده تأمین خوا

شود و در صورتی که بیش از حد انتظار باشد، رضایت و خشنودی مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت )کاتلر و می

 (.6482آرمسترانگ، 
 انواع تصمیم خرید مشتریان

 60گیری گستردهتصمیم

کند در واقع، به حل گسترده مسئله روی آورده است. در این کننده به طور کامل از فرآیند، استفاده می که مصرفمی هنگا 

ای ندارد ها هیچ تجربهای که فرد در مورد آنها در مورد کاالی گران و پیچیدهحالت، برای جمع آوری اطالعات و ارزیابی گزینه

گیرد، ریسک خیلی باالست، خرید از اهمیت باالیی برخوردار راری صورت میگیرد، خریدهای غیرتکهای زیادی انجام میتالش

 (.6481دهد )صمدی، است، فرد زمان کافی برای انتخاب در دسترس دارد و تأخیر در خرید، اغلب روی می
 66گیری محدودتصمیم

ای را به دنبال داشته باشد. در این نههای چندگاتواند راه حلگیری محدود دربرگیرنده تشخیص یک مسئله است که میتصمیم

ها از جهات محدود پردازد. تعدادی از گزینهگیری فرد به جستجوی درونی و جستجوی محدود بیرونی اطالعات مینوع تصمیم

آید عمل میها به گیرند و نهایتاً پس از خرید و استفاده از محصول، ارزیابی بسیار محدودی هم بر روی آنمورد ارزیابی قرار می

 (.6482)هاوکینز و همکاران، 
 گیری بر اساس وفاداری به نام و نشان تجاریتصمیم

گیری اندک و یا حتی بدون زمانی که انتخاب تکراری است، مصرف کننده از تجارب گذشته مطالبی را آموخته و با تصمیم 

کند. این وفاداری به مارک، نتیجه رضایت مداوم رد، انتخاب میگیری مارکی را که بیشترین رضایت از آن را دااحتیاج به تصمیم

کند چون رضایت مندی قبلی دارد و یا در باشد. بنابراین مشتری با کمترین تأملی خرید میو تعهد زیاد به یک مارک خاص می

 (.Assael, 1998پی یک مسئله خاص، نسبت به آن مارک تعهد قوی دارد )
 گیری عادیتصمیم

گیرد. اما بسیاری از گیری محدود، مقداری سنجش و جمع آوری اطالعات صورت میگیری گسترده و هم تصمیمتصمیم هم در

های شود. انتخاب این گونه کاالها با حداقل تالش و بدون آگاهی از ویژگیتصمیمات خرید به صورت عادی و روزمره گرفته می

دهد ید بر اساس عادت و تکرار رفتار خرید، به مصرف کنندگان این امکان را میگیرد. خرمحصول و معموالً خودکار صورت می

 (. Solomon, 1999گیری خرید این گونه کاالها کنند )که حداقل انرژی را صرف تصمیم

ت باقی دهد لزوماً ثابگیری که مصرف کننده برای خرید یک محصول مورد استفاده قرار میبایستی توجه داشت که نوع تصمیم

گیری خرید عادی نتواند رضایت شخص را برآورده نماید، مصرف کننده ممکن است ماند. به عنوان مثال اگر یک تصمیممی ن

گیری محدود و حتی گسترده استفاده نماید. همچنین شخصی که در ابتدا برای برای انتخاب یک عالمت تجاری دیگر از تصمیم

گیری محدود یا تکراری نماید، ممکن است در خریدهای بعدی از تصمیمگسترده استفاده می گیریخرید محصولی از تصمیم

 (.6488استفاده نماید )لشکری و صمدی، 

 

                                                           
10 Extended decision making  
11 Limited Decision Making  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 روش تحقیق 

از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه و  تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی

-میجی در شهر همدان مشتریان محصوالت الجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه . یق کمی استها یک تحقگردآوری داده

شود. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول آنان نامحدود در نظر گرفته میمی که به دلیل عدم دسترسی به تما باشد

 . ابزار گردآوری داده عبارتند از:گردیدنفر برآورد  483مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 

 الف( پرسشنامه قدرت اجتماعی برند:

سؤاالت باشد که به صورت ( می6481سؤالی حیدرزاده و همکاران ) 61گیری متغیر قدرت اجتماعی برند، پرسشنامه ابزار اندازه

است. همچنین این پرسشنامه دارای چهار  ( طراحی شده6و هرگز= 5، بندرت=4، گاهی=3، اکثراً=2ای )همیشه=پنج گزینه

مقیاس یا جنبه )قدرت اجتماعی قهریه برند، قدرت اجتماعی جذابیت برند، قدرت اجتماعی مشروعیت برند و قدرت اجتماعی 

 آید.ها به دست میباشد که نمره کلی از مجموع نمرات خرده مقیاسالگو بودن برند( می

 :تصمیم خرید مشتریانب( پرسشنامه 

سؤال  65گیرد. این پرسشنامه دارای ( مورد سنجش قرار می5008با استفاده از پرسشنامه مگنوس ) تصمیم خرید مشتریان

 ،3، زیاد=2گذاری شده است. به طوری که برای هر گزینه خیلی زیاد=باشد که به صورت طیف لیکرت نمرهای میپنج گزینه

ته خواهد شد. این پرسشنامه دارای سه بعد رضایت مشتری، شفاهی و گفتاری ، در نظر گرف6و خیلی کم= 5، کم=4تاحدودی=

به دست آمده  91/0و  88/0باشد. همچنین میزان روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش مگنوس به ترتیب و نیز بازخورد می

 است.

 

  یافته ها
 فرضیه اصلی پژوهش

 جی در شهر همدان تأثیر دارد.صوالت المحتصمیم خرید مشتریان قدرت اجتماعی برند بر 

پیش  گردد. برای اجرای این آزمونمی استفاده 64به روش همزمان 65از تحلیل رگرسیون های پژوهشفرضیه  بررسیجهت 

از جمله همبستگی پیرسون، تبیین مدل، استقالل بین خطاها و وجود رابطه خطی مورد بررسی و فرضیه تحلیل رگرسیون 

 رار گرفتند.تائید ق
 ضرائب رگرسیون در فرضیه اصلی پژوهش (6)جدول 

 
 آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 006/0 265/66 - 645/0 261/6 مقدار ثابت

 006/0 502/65 24/0 041/0 386/0 قدرت اجتماعی برند

 

قدرت بینی نماید. در حقیقت با افزایش یک واریانس در تصمیم خرید مشتریان را پیشمیزان تواند می قدرت اجتماعی برند

بر قدرت اجتماعی برند واریانس تغییر خواهد کرد که نشان از تاثیر زیاد  24/0تصمیم خرید مشتریان حدود ، اجتماعی برند

جی در محصوالت التصمیم خرید مشتریان قدرت اجتماعی برند بر میزان توان گفت که می تصمیم خرید مشتریان دارد. پس

 .گرددمی شهر همدان تأثیر دارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش تائید و فرضیه صفر رد
 فرضیه فرعی اول پژوهش

 ر دارد.جی در شهر همدان تأثیمحصوالت التصمیم خرید مشتریان قدرت اجتماعی قهریه برند بر میزان 

 ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی اول پژوهش (5)جدول 
 سطح آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 
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B خطای معیار Beta t معناداری 

 006/0 619/56 - 603/0 506/5 مقدار ثابت

 006/0 18/8 369/0 042/0 466/0 قدرت اجتماعی قهریه برند

 

بینی نماید. در حقیقت با افزایش یک واریانس در تصمیم خرید مشتریان را پیشتواند میزان می قدرت اجتماعی قهریه برند

قدرت واریانس تغییر خواهد کرد که نشان از تاثیر زیاد  369/0تصمیم خرید مشتریان حدود ، قدرت اجتماعی قهریه برند

تصمیم خرید قدرت اجتماعی قهریه برند بر میزان توان گفت که می تصمیم خرید مشتریان دارد. پسبر اجتماعی قهریه برند 

 .گرددمی جی در شهر همدان تأثیر دارد. لذا فرضیه فرعی اول پژوهش تائید و فرضیه صفر ردمحصوالت المشتریان 
 فرضیه فرعی دوم پژوهش

 جی در شهر همدان تأثیر دارد.حصوالت المتصمیم خرید مشتریان قدرت اجتماعی جذابیت برند بر میزان 
 ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی دوم پژوهش( 4)جدول 

 
 آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 006/0 326/62 - 655/0 891/6 مقدار ثابت

 006/0 599/60 312/0 042/0 428/0 قدرت اجتماعی جذابیت برند

 

بینی نماید. در حقیقت با افزایش یک واریانس در تصمیم خرید مشتریان را پیشتواند میزان می قدرت اجتماعی جذابیت برند

قدرت واریانس تغییر خواهد کرد که نشان از تاثیر زیاد  312/0تصمیم خرید مشتریان حدود ، قدرت اجتماعی جذابیت برند

تصمیم قدرت اجتماعی جذابیت برند بر میزان توان گفت که می تصمیم خرید مشتریان دارد. پسبر  اجتماعی جذابیت برند

 گردد.می جی در شهر همدان تأثیر دارد. لذا فرضیه فرعی دوم پژوهش تائید و فرضیه صفر ردمحصوالت الخرید مشتریان 
 فرضیه فرعی سوم پژوهش

 جی در شهر همدان تأثیر دارد.محصوالت التصمیم خرید مشتریان ند بر میزان قدرت اجتماعی مشروعیت بر

 ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی سوم پژوهش (3)جدول 

 
 آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 006/0 981/65 - 644/0 118/6 مقدار ثابت

 006/0 929/60 385/0 049/0 418/0 مشروعیت برندقدرت اجتماعی 

 

بینی نماید. در حقیقت با افزایش یک واریانس در تصمیم خرید مشتریان را پیشتواند میزان می قدرت اجتماعی مشروعیت برند

قدرت ان از تاثیر زیاد واریانس تغییر خواهد کرد که نش 385/0تصمیم خرید مشتریان حدود ، قدرت اجتماعی مشروعیت برند

تصمیم قدرت اجتماعی مشروعیت برند بر میزان توان گفت که می تصمیم خرید مشتریان دارد. پسبر اجتماعی مشروعیت برند 

 گردد.می جی در شهر همدان تأثیر دارد. لذا فرضیه فرعی سوم پژوهش تائید و فرضیه صفر ردمحصوالت الخرید مشتریان 
 رضیه فرعی چهارم پژوهشف

 جی در شهر همدان تأثیر دارد.محصوالت التصمیم خرید مشتریان قدرت اجتماعی الگو بودن برند بر میزان 
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 ضرائب رگرسیون در فرضیه فرعی چهارم پژوهش( 2)جدول 

 
 آماره ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 006/0 855/62 - 663/0 911/6 مقدار ثابت

 006/0 809/66 269/0 044/0 415/0 قدرت اجتماعی الگو بودن برند

 

بینی نماید. در حقیقت با افزایش یک واریانس در تصمیم خرید مشتریان را پیشتواند میزان می قدرت اجتماعی الگو بودن برند

قدرت واریانس تغییر خواهد کرد که نشان از تاثیر زیاد  269/0تصمیم خرید مشتریان حدود ، قدرت اجتماعی الگو بودن برند

تصمیم قدرت اجتماعی الگو بودن برند بر میزان توان گفت که می تصمیم خرید مشتریان دارد. پسبر اجتماعی الگو بودن برند 

 گردد.می ارد. لذا فرضیه فرعی چهارم پژوهش تائید و فرضیه صفر ردجی در شهر همدان تأثیر دمحصوالت الخرید مشتریان 
 تصمیم خرید مشتریاناولویت بندی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر 

 

 تصمیم خرید مشتریاناولویت بندی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر ضرائب رگرسیون در  (1)جدول 

 
 آماره استانداردضرایب  ضرایب غیر استاندارد

t 

 سطح

 Beta خطای معیار B معناداری

 006/0 418/66 - 644/0 268/6 مقدار ثابت

 6/0 139/6 011/0 032/0 093/0 قدرت اجتماعی قهریه برند

 582/0 09/6 091/0 029/0 01/0 قدرت اجتماعی جذابیت برند

 009/0 969/5 681/0 021/0 624/0 قدرت اجتماعی مشروعیت برند

 004/0 114/5 538/0 014/0 688/0 قدرت اجتماعی الگو بودن برند

 

قهریه و بینی نمایند. در حالی که ابعاد تصمیم خرید مشتریان را پیشتوانند میزان می متغیرهای مشروعیت و الگو بودن برند

توان می جه به ضریب بتا در متغیر الگو بودن برند،. از طرفی با توتصمیم خرید مشتریان نیستند، قادر به پیشگویی جذابیت برند

 جی در شهر همدان دارد.محصوالت التصمیم خرید مشتریان در گفت که الگو بودن برند بیشترین تاثیر را بر 
 

  گیریبحث و نتیجه

توان گفت می پردازد،می شتریانتصمیم خرید مبا توجه به فرضیه اصلی پژوهش که به بررسی تاثیر قدرت اجتماعی برند بر -

تصمیم شود که می تصمیم خرید مشتریان دارد. در واقع قدرت اجتماعی برند سببکه قدرت اجتماعی برند تاثیر زیادی بر 

(، 6488(، دهقان و همکاران )6488های سالمتی شریف آباد )خرید مشتریان بیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهش

تراش ، امید و چوب(6415رحیمی پردنجانی )(، 6415(، ولی )6410(، صفرزاده و همکاران )6481زاده و همکاران )حیدر

( 5064(، آلویت و پیتس )5065(، لین و هوآنگ )5060(، هوم و مورت )5001(، کرسنو و همکاران )5009(، دوبیسی )6414)

ضر است. زیرا ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که جایگاه برند ( همسو با نتیجه پژوهش حا5062و سانگ وان )

گیری آنان برای استفاده و بهره برداری از خدمات آن برند داشته تواند نقش بسزایی در رفتار و نوع تصمیممی در نزد مردم

مردم اعتماد بیشتری به خرید از محصوالت آن برند باشد. بنابراین هرچه سطح توانایی برند در جایگاه اجتماعی باالتر باشد، 

تصمیم خرید مشتریان را در پی داشته باشد. لذا از قیاس نتیجه فرضیه اصلی پژوهش با نتایج تواند سطح می کرده و این امر

تصمیم خرید مشتریان از شود که می گیری کرد که قدرت اجتماعی برند باعثتوان نتیجهمی های پیشین، این گونهپژوهش

جمله رفتاری )تمایل به استفاده از محصوالت جدید، داشتن حس تعهد و تعلق مشتری نسبت به شرکت، اعتقاد مشتری به 

درک نیازهای خویش توسط مشتری(، نگرشی )داشتن احساس آرامش و امنیت در حین استفاده از محصوالت شرکت، داشتن 

خرید از محصوالت، انتخاب همیشگی محصوالت شرکت حتی با وجود رقبای دیگر( و عاطفی احساس شخصی در زمینه 

)احساس معنادار بودن شرکت برای مشتری، داشتن پیامدهای منفی در صورت ترک استفاده از محصوالت شرکت، داشتن 
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تواند مشتری را به شناختی می احساس دین نسبت به شرکت از سوی مشتری( ارتقاء پیدا نماید. قدرت اجتماعی برند همچنین

درست و منطقی از شرکت برساند که سطح عواطف و احساسات وی در جهت خرید از محصوالت شرکت افزیش یابد. زیرا 

قدرت اجتماعی برند قادر خواهد بود، سطح ارزش و جایگاه اجتماعی برند را در نزد مشتری افزایش داده و مشتری با مناسب 

رکت و ارائه خدمات داده شده به وی در حین خرید و نیز وجود تنوع و کیفیت محصوالت، خود را در دیدن محصوالت ش

گذارد. در این حالت است که مشتری نسبت به می شرایط و جوی احساس نماید که شرکت به عالئق و سالئق وی احترام

دیگر با شرایط متفاوت در بازار وجود دارند،  محصوالت شرکت احساس رضایت پیدا نموده و حتی در زمانی که محصوالتی

کند. می استمرار بر خرید از محصوالت همین شرکت را داشته و حتی دیگران را به خرید از محصوالت این شرکت ترغیب

اجتماعی برخوردار  هایرساند که برند از جایگاه باالیی در محیطمی بنابراین قدرت اجتماعی برند مشتری را به شناخت و درکی

های اجتماعی بوده و همواره خیر و صالح مشتریان بر سود و بازدهی سازمان است و دارای چشم انداز قدرتمندی از فعالیت

تواند جایگاه و موقعیت برند در محیط بیرون از می دهد کهمی ارجعیت دارد. قدرت اجتماعی برند این امکان را به شرکت

تثبت و مستحکم نماید. هرچه برند از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار باشد، مشتریان بیشتری به برند اعتماد و شرکت را 

تواند مشتری را راضی کرده و به تبع وی را به مشتری وفادار و متعهد مبدل سازد و او را هم می اطمینان نموده و همین اعتماد

دیدگاه و نگرش و نیز هم از جنبه احساسی و وابستگی به محصوالت و خدمات شرکت از جنبه رفتار و اعمال و هم از جنبه 

 دهد.می وابسته و متعهد نماید که این امر در نهایت سطح تمایل وی به خرید از محصوالت را افزایش

 پردازد،می د مشتریانتصمیم خریبا توجه به فرضیه فرعی اول پژوهش که به بررسی تاثیر قدرت اجتماعی قهریه برند بر -

تصمیم خرید مشتریان دارد. در واقع قدرت اجتماعی قهریه برند توان گفت که قدرت اجتماعی قهریه برند تاثیر زیادی بر می

(، 6481زاده و همکاران )های حیدرتصمیم خرید مشتریان بیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهششود که می سبب

(، کرسنو و 5009(، دوبیسی )6414تراش )، امید و چوب(6415رحیمی پردنجانی )(، 6415(، ولی )6410فرزاده و همکاران )ص

( همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. 5062( و سانگ وان )5064(، آلویت و پیتس )5065(، لین و هوآنگ )5001همکاران )

تواند جایگاه و مرتبه می که قدرت اجتماعی برند از حیث قدرت قهریه زیرا ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند

شرکت را در نزد عموم مردم جامعه افزایش داده و سبب شود که سطح اطمینان افراد به محصوالت و خدمات شرکت بیشتر 

گیری کرد که قدرت توان نتیجهمی های پیشین، این گونهشود. لذا از قیاس نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش با نتایج پژوهش

اجتماعی قهریه برند از جمله توانائی برند در تاثیر گذاری بر رفتار مصرف کننده از طریق ایجاد آگاهی نسبت به پیامدهای 

منفی، اثرگذاری بر افزایش سطح رضایت مشتری، افزایش سطح امنیت و آسودگی خاطر مشتری، دادن اعتماد و اطمینان به 

های خویش، ثبات و یکپارچگی در زمینه مسائل اجتماعی شرکت، افزایش سطح ری، قدرت برند در پیش بینی فعالیتمشت

دانش و شناخت مشتری در زمینه مسائل پیش روی وی، انتقال تجربیات خویش به مشتری در جهت هموارسازی مسیر رفع 

 ان را افزایش دهد. تصمیم خرید مشتریتواند می نیازهای مشتری و غیره

 پردازد،می تصمیم خرید مشتریانبا توجه به فرضیه فرعی دوم پژوهش که به بررسی تاثیر قدرت اجتماعی جذابیت برند بر -

تصمیم خرید مشتریان دارد. در واقع قدرت اجتماعی جذابیت توان گفت که قدرت اجتماعی جذابیت برند تاثیر زیادی بر می

(، 6481زاده و همکاران )های حیدرتصمیم خرید مشتریان بیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهششود که می برند سبب

(، آلویت و پیتس 5065(، لین و هوآنگ )5009(، دوبیسی )6414تراش )، امید و چوب(6415رحیمی پردنجانی )(، 6415ولی )

پژوهش حاضر است. زیرا ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ( همسو با نتیجه 5062( و سانگ وان )5064)

تواند انگیزه و عطش مشتری برای رسیدن به محصول و خدمتی جذاب را می قدرت اجتماعی برند از حیث قدرت جذابیت

های پیشین، ژوهش با نتایج پژوهشافزایش داده و در نتیجه او را به برند متعهدتر نماید. لذا از قیاس نتیجه فرضیه فرعی دوم پ

گیری کرد که قدرت اجتماعی جذابیت برند از جمله وجود نوعی تمایز در محصوالت و خدمات شرکت، توان نتیجهمی این گونه

وجود پیامدهای مثبت برای مشتری، دادن حس موفقیت و پیروزی به مشتری، ارائه حس مقبولیت، افزایش سطح موقعیت 

تصمیم خرید مشتریان را افزایش تواند می عی مشتری در اجتماع از طریق استفاده از خدمات و محصوالت شرکت و غیرهاجتما

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 گیری از محصوالت و خدمات شرکت، جایگاه اجتماعی او متحولدهد. زیرا زمانی که مشتری احساس نماید که در هنگام بهره

 شود. می خرید از محصول و یا استفاده از خدمات کرده و در نتیجه به شرکت متعهد شود، عالقه و انگیزه بیشتری بهمی

 پردازد،می تصمیم خرید مشتریانبا توجه به فرضیه فرعی سوم پژوهش که به بررسی تاثیر قدرت اجتماعی مشروعیت برند بر -

تصمیم خرید مشتریان دارد. در واقع قدرت اجتماعی توان گفت که قدرت اجتماعی مشروعیت برند تاثیر زیادی بر می

های سالمتی شریف آباد تصمیم خرید مشتریان بیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهششود که می مشروعیت برند سبب

(، 6414تراش )ب، امید و چو(6415رحیمی پردنجانی )(، 6481زاده و همکاران )(، حیدر6488(، دهقان و همکارانش )6488)

( همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. 5062( و سانگ وان )5064(، آلویت و پیتس )5065(، لین و هوآنگ )5009دوبیسی )

تواند اعتبار و جایگاه می زیرا ایشان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که قدرت اجتماعی برند از حیث قدرت مشروعیت

زایش داده و سبب شود که باور افراد به استفاده از خدمات و محصوالت شرکت ارتقاء یابد. لذا از قیاس برند در نزد مردم را اف

گیری کرد که قدرت اجتماعی توان نتیجهمی های پیشین، این گونهنتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش با نتایج پژوهش

برند در نزد مردم، دستیابی به سهم بیشتری از بازار، سابقه طوالنی  مشروعیت برند از جمله قدمت باالی شرکت، شهرت و اعتبار

تواند به یک برند مشروعیت و اعتبار می تصمیم خرید مشتریان را افزایش دهد. زیرا آنچه کهتواند می در بازار رقابتی و غیره

 اشد. بمی بخشد، جایگاه اجتماعی و نوع فعالیت آن شرکت در بازار رقابتی

 تصمیم خرید مشتریانبا توجه به فرضیه فرعی چهارم پژوهش که به بررسی تاثیر قدرت اجتماعی الگو بودن برند بر -

تصمیم خرید مشتریان دارد. در واقع قدرت اجتماعی توان گفت که قدرت اجتماعی الگو بودن برند تاثیر زیادی بر می پردازد،می

های دهقان و همکارانش تصمیم خرید مشتریان بیشتر گردد. در همین راستا نتایج پژوهششود که می الگو بودن برند سبب

( و آلویت و پیتس 5065(، لین و هوآنگ )5009، دوبیسی )(6415رحیمی پردنجانی )(، 6481زاده و همکاران )(، حیدر6488)

تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که قدرت اجتماعی برند از ( همسو با نتیجه پژوهش حاضر است. زیرا ایشان در 5064)

تواند احساس منحصر به فرد بودن را به مشتری انتقال داده و وی را به استفاده از محصوالت و می حیث قدرت الگو بودن

توان می یشین، این گونههای پخدمات شرکت متعهد سازد. لذا از قیاس نتیجه فرضیه فرعی چهارم پژوهش با نتایج پژوهش

گیری کرد که قدرت اجتماعی الگو بودن برند از جمله منحصر به فرد بودن محصوالت و خدمات، دادن احساس تک بودن نتیجه

تواند می به مشتری، همسویی خصوصیات محصول و یا خدمات با نیازهای مشتری، جذابیت زیاد محصول برای مشتری و غیره

 ید مشتریان را افزایش دهد. تصمیم خر
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مدیریت (. درگیری ذهنی مصرف کننده و تصمیم گیری خرید )مطالعه موردی: تلفن همراه(، 6414تراش، نشاط )امید، مهدیه؛ چوب 

 .626-646، 55(1، )بازاریابی

 ارشد، کارشناسی نامه پایان .اه شرکت مالی عملکرد بر محصول بازار رقابت و برند ارزش تاثیر تحلیل و جزیهت (.6415) آسیه باقری،

 .اداری علوم و اقتصاد دانشکده اصفهان:

(. بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی 6481حیدرزاده؛ کامبیز، الوانی؛ سیدمهدی، قلندری، کمال )

 .59-25، 81(56) های مدیریت،پژوهشصمیم به خرید. مشتریان بر ت

ای های زنجیره(، بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه6488دهقان، میثم، حاجی پور، بهمن و منصور محمدی،) 

 .631-612(، 5)4، اندیشه مدیریترفاه در شهر تهران. 

نامه پایان  .بررسی روابط بین قدرت و مسئولیت اجتماعی برند با نگرش نسبت به برند و نیت خرید(. 6415پردنجانی، حسن )رحیمی

 دانشگاه ایالم. ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایالم:کارشناسی ارشد

نامه پایان. بررسی تاثیر شناخت از برند و روابط برند بر تصمیم به خریدهای فعلی و آینده مشتریان(. 6488آباد، میراندا )شریفسالمتی

 : دانشگاه الزهراء. ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهرانکارشناسی ارشد
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ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم (. بررسی تاثیر عوامل زمینه6410) آقاسیدآقا، ریحانه ؛خیری، بهرام ؛صفرزاده، حسین

 .12-13، 60(1) مدیریت بازاریابی،خرید مصرف کنندگان جوان، 
 . چاپ دوم، تهران، آئیژ.رفتار مصرف کننده(. 6481صمدی، م.)

 . ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نیکان.جامعه شناسی ماکس وبر(. 6415فروند، ژولین )

 . ترجمه بهمن فروزنده، چاپ هشتم.اصول بازاریابی(. 6481کاتلر، فیلیک و گری آرمسترانگ )

 .، ترجمه: علی پارسائیان، جلد اول، تهران، انتشارات ادبستاناصول بازاریابی(. 6488اتلر، فلیپ؛ آرمسترانگ، گری )ک

 . ترجمه: دکتر علی پارسائیان، جلد اول، تهران: انتشارات ادبستان.اصول بازاریابی(. 6482کاتلر، ف و آرمسترانگ، گ.)

 رجمه فروزنده، بهمن، چاپ سوم، )ایران(، تهران: آموخته.. تمدیریت بازاریابی(. 6482کاتلر، فیلیپ،)

 . ترجمه احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی، تهران: سی ته.فرهنگ واژگان برند(. 6410گروه اینتر برند)

 .66050، صص 9. کارآفرین ناب، سال اول، شماره گیری مصرف کنندهتصمیم(. 6488لشکری، م و صمدی، ر.)

 . مترجم فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.قدرت فرّ انسانی یا شرّ شیطانی(. 6490لوکس، استیون )

ر صنعت خدمات های برند و ایجاد وفاداری یا تصمیم به خرید مجدد مشتریان دبررسی رابطه بین درک ویژگی (.6410نادری، پیمان )
 ، دانشکده مدیریت، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.نامه کارشناسی ارشد. پایانبیمه

نامه کارشناسی پایان .درت اجتماعی برند بر تصمیم خرید مشتریان شامپو بس )شرکت ایران آوند فر(بررسی تاثیر ق(. 6415پیام ) ولی،

 پیام نور استان تهران. دانشکده مدیریت، تهران: دانشگاه ارشد،

طیه بطحایی، تهران، . تدوین استراتژی بازاریابی، ترجمه دکتر احمد روستا و عرفتار مصرف کننده(. 6482هاوکینز، د، ارجر، ب و کنث، ک.)
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