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 چکیده
 ياز ابزارها یکیاست، برند  یابیبازار يدر استراتژ یکننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساس رفتار مصرف

است  ژهیخدمت و ایمحصول  کیاز  ریتصو ای دهیکه ا گردد یمحسوب م يمهم در مجموعه ارتباط مشتر یارتباط
است،  يریتصو ای دهیا يشرکت که دارا کیاز  یطرح ایواسطه شناخت نام، لوگو، شعار،  کنندگان را به که مصرف

برند تلفن همراه هوشمند  حیعوامل مؤثر بر ترج یپژوهش، بررس نیهدف از ا. دینما یجذب، متصل و حفظ م
 عیدر تمام مناطق شهر کرج توز 1395در تابستان  یصورت تصادف پرسشنامه به 289که  اشد،ب یتوسط کاربران م

 12از آن است که  یحاک جیقرار گرفت. نتا یچندگانه موردبررس تیکه با استفاده از برآورد مدل الج د،یگرد
برند تلفن  حیافراد بر ترج میو بر تصم دار یدرصد معن 10درصد و  5شده در سطح  انتخاب ریمتغ 17از  ریمتغ

 گران،یاز د زیمارك، متما ،يوفادار مت،یعامل عبارت است از: ق 12 نیاست، که ا رگذاریهمراه هوشمند تأث
. باشد یم غاتیو تبل يمصرف، درآمد، خدمات پس از فروش، نوآور قهکشور سازنده، ساب ،یچشم چشم هم ،یگارانت

. با توجه به چرخه عمر محصول در پرسشنامه باشد یبرند سامسونگ م ران،یبرند مورداستفاده در ا نیتر شیب
 ربه کاربران د شود یم شنهادی. پکنند  یم يداریتلفن همراه خود را در زمان بلوغ محصول خر شتریحاضر، افراد ب

و  یکیزیف يها یژگیو مت،یجوانب مانند: ق یانتخاب آگاهانه بزنند و تمام کیانتخاب برند مناسب خود دست به 
  .ندیکرده و آنگاه انتخاب نما سهیو برندها را باهم مقا رندیعوامل را در نظر بگ ریو سا يظاهر
 

 چندگانه. تیبرند، تلفن همراه هوشمند، کرج، سامسونگ، الج واژگان کلیدي:
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 مقدمه -1
کننده  است. فهم رفتار مصرف یابیبازار يدر استراتژ یکننده و مطالعات آن ازجمله مباحث اساس رفتار مصرف

 ابانیاست. بازار يطور کامل ضرور به شود یاز کاالها افزوده م یبه بعض يدیجد يها یژگیهرروز و نکهیبا توجه به ا
 دیبه خر میتصم انیو چگونه مشتر خرند یها (برند ) را م بفهمند که چرا مردم محصوالت و مارك کنند یم یسع

 يریگ میتصم يها ندیفرآ ي از مطالعه ی. بخشکنند یعبور م يریگ میتصم ندیاز فرآ دارانی. خرکنند یم یمحصول
 می(برند) در تصم ي. نام تجاررندیگ یدر نظر م دیدر خر ییارهایمسئله است که افراد چه مع نیکردن ا دایپ

دارد  يادیز تیاهم ابانیآن ازنظر بازار دیکننده و خر دارد. فهم رفتار مصرف تیزان اهمیبه چه م دشانیخر
را در  يمتعدد يها تیمصرف مز ندیفرآ کنندگان و از رفتار مصرف حی). داشتن درك صح1393و رنجبر،  يدری(ح

رفتار  لیتحل قیطر از یشناخت يمبنا کی هیته ،يریگ میدر جهت تصم رانیشامل کمک به مد ها تیبردارد. ابن مز
 ).2012و همکاران،   نگی(اک باشد یکنندگان م مصرف

 انیمشتر يبرا لیو به دو دل گردد یمحسوب م يمهم در مجموعه ارتباط مشتر یارتباط ياز ابزارها یکی برند،
 ییجو صرفه يریگ میتصم يها نهی. دوم: در هزدهد یکننده را کاهش م مصرف سکیر نکهیارزشمند است: اول: ا

تلفن همراه،  يها یو خصوصاً بازار گوش کیالکترون لی). امروزه در بازار وسا2008،  تیو اسو  ینی(سوو دینما یم
حفظ  ،یارتباط يها يتکنولوژ ندهایتنوع و رشد فرآ شی. با افزازند یند مقدرت بر يحرف اول را در جذب مشتر

و همکاران،  یاسیاست (ق شده لیبزرگ تبد يبرندها یحت يبرا یبه معضل دیجد انیو جذب مشتر یفعل انیمشتر
واسطه شناخت نام، لوگو،  کنندگان را به است که مصرف ژهیخدمت و ایمحصول  کیاز  ریتصو ای دهی). برند، ا1395
(آراسته و  دینما یاست، جذب، متصل و حفظ م يریتصو ای دهیا يشرکت که دارا کیاز  یطرح ایشعار، 
 ).1393 ،يشاهرود

 1با  ها ینیچ انیم نیدر جهان وجود دارد، که در ا یگوش اردیلیم 5.5آمار منتشرشده، حدود  نیتر تازه طبق
. از اند داده يجهان را در خود جا دشدهیتول يها لیموبا پنجم کی ییتنها به لیموبا یگوش ونیلیم 20و  اردیلیم

دستگاه  ونیلیم 96و با داشتن  رسد یبه فروش م رانیدر ا لیموبا یهزار گوش 800آمار ماهانه  نیطبق آخر یطرف
 يبرندها يبرا زشیبرانگ فروش وسوسه نیهم لیکه به دل ي. بازارمیهست ایکشور اول دن 10 ستیدر ل لیموبا

 نیدر ا رگذاریبه عوامل تأث شیازپ شیب یستیبازار پررونق، با نیجذاب شده است، با توجه به ا اریبس ایمعتبر دن
عوامل  یپژوهش، بررس نیشده هدف از ا ). با توجه به مطالب گفته1394و همکاران،  یصنعت توجه نمود (روح

را انتخاب  يمختلف چه برند يبرندها نیکه از ب باشد، یبرند تلفن همراه هوشمند توسط کاربران م حیمؤثر بر ترج
 .شده است پژوهش انتخاب نیکه در ا يرگذاریبا توجه به عوامل تأث کنند، یم

 پژوهش پیشینه -2
تلفن  در برندهاي) به بررسی رابطه بین شخصیت برند با وفاداري رفتاري مشتریان 1393دیلمی و ابراهیمی (
در اه تلفن همر در برندهايمشتریان  وفاداريشخصیت برند با  این مطالعه رابطه بین همراه پرداختند. هدف

ي رابطه بین دار معنی. نتایج نشان از شده است آوري جمع نامه پرسشاز طریق  ها دادهباشد.  گرگان می شهرستان
  برند با وفاداري رفتاري مشتریان است. شخصیت

 النکا يسر انیدانشجو نیبرند تلفن همراه در ب حاتی) به عوامل مؤثر بر ترج2016(  مایو سول لیمحمد اسماع
با  ایبرند تلفن همراه مربوط به نوک نیشتریپخش شد که ب انیدانشجو نیپرسشنامه ب 82کار  نیا يپرداختند. برا
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مؤثر بر انتخاب تلفن همراه عبارت است از:  ل. از عوامباشد یتلفن همراه م 26تلفن همراه و سامسونگ با  27

 ن،یب نیکه درا باشد یم متیو ق غاتیتبل ت،یدرك شده، خدمات پس از فروش، مشهور تیفیک ک،یمارك، ظاهر ش
 مختلف رادارند. يبرندها نیدر انتخاب تلفن همراه در ب ریتأث نیشتریشده ب درك تیفیو ک کیظاهر ش مت،یق

لف عربستان مخت يبرند تلفن همراه در شهرها يعوامل مؤثر بر وفادار ی) به بررس2015و همکاران (  ندریزیخ
برند  يعربستان پخش کردند. از عوامل مؤثر بر وفادار يشهرها ینامه در تمام پرسش 775پرداختند، که حدود 

نشان داد اگر  جی. نتاباشد یم ينام تجار ریخدمات درك شده و تصو تیفیک مت،یتلفن همراه عبارت است از: ق
 تر ارائه دهند. خدمات بهتر و مناسب دیشود با شتریتلفن همراه ب يبه برندها يمشتر يبخواهند وفادار

 246کار  نیا يتلفن همراه پرداخته است. برا دیکننده به خر رفتار مصرف ی) به بررس2013(  يسایم
 دی. از عوامل مؤثر به خردیپخش گرد یوپیدر شهر هاواسا در کشور ات یتصادف يریگ نمونه قینامه از طر پرسش

مقاوم  ،يمحصول، نام تجار يها یژگیو ،یاجتماع يها گروه مت،یبارت است از: قپژوهش ع نیتلفن همراه در ا
چندگانه مورد  ونیو رگرس یکه با استفاده از روش همبستگ باشد، یبودن تلفن همراه و خدمات پس از فروش م

در  رگذاریتأث يرهایمتغ نیمحصول مؤثرتر يها یژگیو و متیاز آن بود که ق یحاک جیقرار گرفت. نتا لیوتحل هیتجز
 باشند یانتخاب تلفن همراه م

کنندگان با تعهد برند  مصرف التیو سطح تحص تیجنس نیرابطه ب ی) به بررس1392و همکاران ( یکرم
 يریگ نامه با استفاده از روش نمونه پرسش 384پژوهش  نیتلفن همراه در استان لرستان پرداختند. در ا یگوش

و  spssافزار  ها از نرم داده لیوتحل هیتجز ي. برادیدر استان لرستان پخش گردتلفن همراه  انیمشتر نیب یتصادف
و سطح  تیجنس نیب يدار یبر وجود معن ها افتهیاستفاده شد.  طرفه کی انسیوار لیمستقل و تحل Tروش آزمون 

 .دهد یها، خبر م تعهد برند آن زانیبا م انیمشتر التیتحص
تلفن همراه در شهر  یعوامل مؤثر بر انتخاب گوش يبند و رتبه یی) به شناسا1393و رنجبر ( يدریح

 یگوش يکاربرد يها یژگیبر انتخاب تلفن همراه عبارت است از، و رگذاریمؤلفه تأث نیتر بندرعباس پرداختند. مهم
خدمات پس از فروش،  ،یشمارك گو يها یژگیو ،يتکنولوژ يها یژگیازآن و تلفن همراه بوده است. پس

 يها یژگیو و يظاهر يها یژگیافراد، و یسبک زندگ ،یتیشخص يها یژگیحس مصرف، و يها یژگیو
 یها بررس مؤلفه نیرابطه ب Tاند، که با استفاده از آزمون  ها بوده مؤلفه نیتر مهم بیبه ترت ها یگوش یکنندگ سرگرم

 .شد

 اطالعات آوري جمع نحوه و تحقیق روش -3
 289، ، با توجه به جامعه نامحدود مطالعه حاضرباشد مین پژوهش، کل جمعیت شهر کرج جامعه آماري ای

پر گردیده  1395این پرسشنامه در تابستان هر کرج توزیع گردید. ق شتمام مناط تصادفی در صورت بهپرسشنامه 
  .باشد می STATA 13و  EXCEL 2010 ها داده وتحلیل تجزیه براي مورداستفاده افزارهاي نرمشده است. 

 )MNL( مدل الجیت چندگانه
 هاي گزینهدر مواجهه با  گیرنده تصمیمکه فرد  هاي تصمیمالگوهاي رفتاري از رابطه تنگاتنگ با مجموعه 

 بر اساسدر الگوهاي رفتاري،  مورداشاره هاي تصمیماست. در حالت کلی، مبناي  برخوردار، گیرد می مختلف
 باشد می ها گزینهدر مقایسه با سایر  گیرنده تصمیمتخاب یک گزینه توسط مطلوبیت حاصل از ان سازي بیشینه

، که برند باشد میطبقه  6ی است که داراي این مدل، متغیر وابسته، متغیر کیف ). در1984، فادنو مک (هاسمن
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 ،بري بلک، سونی، ازجملهو مابقی برندها Y5سی= تی ، اچY4=جی ال، Y3، هوآوي=Y2، اپل=Y1سامسونگ=
) که با گیریم می حاضر، همه را یک طبقه در نظر نامه پرسشکم این برندها در  تعدادو ... (به دلیل  ایکس ال جی
Y6  است. الگوي الجیت چندگانه زمانی به  شده استفاده. در این پژوهش از الگوي الجیت چندگانه شوند میارائه
باشد. متغیر وابسته در این پژوهش  دوطبقهاي بیش از اسمی بوده و دار صورت به Yکه متغیر وابسته  رود میکار 

ترتیب  ازآنجاکهو  باشد میحالت  6که داراي  باشد میراي چندین طبقه اکه د باشد میبرندهاي تلفن همراه 
در الگوي الجیت از تابع توزیع  کنیم. از رگرسیون الجیت چندگانه استفاده میاهمیت خاصی ندارد،  ها گزینه

 زیر است. صورت به. ساختار الگوي الجیت چندگانه شود میاستفاده  لجستیکتجمعی 
 

 
) اسـتفاده  1. بـراي سـاختن الگـوي احتمـال الجیـت چندگانـه از رابطـه (       دهـد  میرا نشان  mکه، اثر روي پیامد 

 .گردد می

 

)1( 

به  mقداري مانند م xبرداري از متغیرهاي مستقل  شرط به yاحتمال متغیر وابسته  کند می) بیان 1رابطه (
(محمدي و  ها آنمجموع  بر تقسیمپارامترها  در ضربمتغیرهاي مستقل  نمایی تابعخود بگیرد، برابر است با 

) 1رابطه (از  مورداستفادهبراي ارزیابی اثرات تغییر هر یک از متغیرهاي مستقل بر روي برند  ). 1393همکاران، 
 .گیریم میق زیر مشت صورت به موردبررسینسبت به متغیر 

 
 
)2( 

  
را محاسبه نمود.  باشد میهریک از متغیرها  تأثیرگذاريمشتقات جزئی که بیانگر میزان  توان میبدین ترتیب 

براي . توان ترکیب کرد باهم میکه ماهیتی شبیه به هم دارند،  توجه به آزمون ترکیب طبقات، طبقاتی همچنین با
تلفن  ي انتخاب برند تصمیم کاربران درباره کلی تأثیرکنیم که  استفاده می گرسیون از آزمون والدي کل ردار معنی

 .دهد میرا نشان  همراه هوشمند

 نتایج و بحث -4
طبق جداول زیر به دست  خانوار درآمدمتوسط حاضر میزان سن، تحصیالت، جنسیت و  نامه پرسشطبق 

 .ندآمد
 و سطح سواد سن -)1جدول (

 تعداد سطح سواد تعداد سن
 76 از سیکل تر پایین-بی سواد 51 20-تر پایین 15

 99 دیپلم-سیکل 93 21-30
 87 لیسانس 84 31-40
 24 لیسانس فوق 56 41-50

 3 باالتر لیسانس فوق 5 باالتر 51-60
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 جنسیت-)2جدول (
 تعداد جنسیت

 187 مرد
 102 زن

 

 متوسط درآمد خانوار -)3جدول (
 تعداد درآمد خانوارمتوسط 

 25 تومان 1،000،000تا  500،000از  تر مک
 37 تومان 1،500،000تا  1،000،000بین 
 73 تومان 2،000،000تا  1،500،000بین 
 91 تومان 2،500،000تا  2،000،000بین 

 63 تومان باالتر 3،000،000تا  2،500،000بین 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

حاضر با در نظر گرفتن متغیر سن، بیشترین  نامه پرسش)، مطابق با 1در جدول ( آمده دست بهطبق نتایج 
، مربوط به دهندگان پاسخ، طبق متغیر سطح سواد، بیشترین باشد می 30-21مربوط به گروه سنی  دهندگان پاسخ

 دهندگان پاسخ ترین بیش، )2جنسیت در جدول ( ، با در نظر گرفتن متغیرباشد میدیپلم -سطح سواد سیکل
تا  2،000،000مربوط به گروه درآمدي بین  دهندگان پاسخترین  بیش)، 3و در جدول ( باشند می مردان

 .باشد میتومان  2،500،000
آورده شده است. در این الگو  ،در الگو برآورد شده کاررفته بهخالصه متغیرهاي  طور به) 4حال در جدول (

است و  شده تقسیمگروه  برند  6که به  ،شود مینه الجیت چندگا صورت بهمتغیر وابسته (برند تلفن همراه) 
 )4در جدول ( است تأثیرگذاراین پژوهش که بر روي متغیر وابسته در  شده انتخابهمچنین متغیرهاي مستقل 

همراه  موردنظر تلفنانتخاب برند  دراست  تأثیرگذار(یعنی متغیرهایی که بر تصمیم کاربران  شود میارائه 
 .)هوشمند

 در الگوهاي برآورد شده مورداستفادهتوصیف متغیرهاي  -)4جدول (
 شرح متغیر

سی و  تی =اچy5، جی ال=y4= هوآوي، y3=اپل، y2=سامسونگ، Y1 (وابسته) برند
y6سایر برندها= 

 پیوسته افزایشی قیمت
 5و خیلی زیاد= 4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1خیلی کم=

 پیوسته افزایشی موردنظربه برند  وفاداري
 پیوسته افزایشی به مارك تلفن همراه مندي القهع

 افزایشی پیوسته بازي و گرافیک مناسب
 افزایشی پیوسته گارانتی

 خریداري فامیل اعضاي از یکی مثال طور به (یعنی چشمی همچشم 
 )ام کرده خریداري آن دنبال به من و کرده

 پیوسته افزایشی

 افزایشی پیوسته کشور سازنده تلفن همراه
 افزایشی پیوسته درآمد (یعنی درآمد من علت خرید این نوع تلفن همراه بوده است)
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 افزایشی پیوسته تولیدکنندهسابقه مصرف از شرکت 
 افزایشی پیوسته عوامل سایر و آب ضربه، به نسبت بودن مقاوم

 افزایشی پیوسته خدمات پس از فروش
 افزایشی پیوسته نوآوري در تلفن همراه

 افزایشی پیوسته تبلیغات
 0، خیر=1بلی= جنسیت
 0=خیر ،1=بلی شغل

 0=خیر ،1=بلی سطح تحصیالت
متمایز بودن از دیگران (یعنی به دلیل آن را انتخاب کردم که این تلفن 

 )کند میهمراه من را نسبت به دیگران متفاوت 
 افزایشی پیوسته

 
 افزار نرمیق الجیت چندگانه با استفاده از از طر موردنظر)، به برآورد الگوي 4حال با توجه جدول (

STATA13 سامسونگ از همه است. با توجه به اینکه فراوانی گوشی  شده ارائه) 6پردازیم که نتایج در جدول ( می
) در شوند میکه سایر طبقات در مدل الجیت چندگانه با آن مقایسه  اي طبقهطبقه مرجع ( عنوان به است، بیشتر

 است. شده ارائهابق با پرسشنامه حاضر موردنظر، مط هاي گوشیدار فراوانی ) مق5که در جدول ( شود مینظر گرفته 
 موردنظر هاي گوشیفراوانی  -)5جدول (

 تعداد برند تعداد برند
 19 جی ال 111 سامسونگ

 16 اچ تی سی 59 اپل
 14 ها گوشیسایر  70 هوآوي

 
 

 هنتایج برآورد الگوي الجیت چندگان -)6جدول (
 برند برند برند برند برند 
مربوط به گوشی اپل،   

 )2طبقه (
مربوط به گوشی 

 )3هوآوي، طبقه (
مربوط به گوشی 

 )4، طبقه (جی ال
مربوط به گوشی اچ تی 

 )5سی، طبقه (
مربوط به سایر 

 )6، طبقه (ها گوشی
 وبپر ضریب وبپر ضریب وبپر ضریب پروب ضریب پروب ضریب متغیر
 0.05 0.95 0.60 -0.23 0.28 -0.35 0.00 1.03 0.18 -0.36 قیمت
 9.00 -2.3 0.00 -2.05 0.00 -0.88 0.00 -1.1 0.81 0.07 وفاداري
 0.07 0.83 0.67 0.16 0.10 0.57 0.00 -0.95 0.00 1.2 مارك

 0.43 0.34 0.33 0.41 0.15 -044 0.317 -0.31 0.20 0031 گرافیک
 0.18 -0.53 0.95 0.01 0.02 0.77 0.04 0.60 0.00 -0.78 گارانتی
 چشم

 چشمی هم
0.92 0.69 0.78- 0.00 1.1- 0.00 0.34- 0.46 0.22- 0.59 

 0.04 1.06 0.00 1.8 0.20 -0.32 0.03 -0.67 0.06 0.49 کشور
 0.14 0.71 0.02 1.09 0.83 -0.05 0.31 0.29 0.15 0.35 درآمد
 0.55 -0.88 0.00 -1.94 0.69 0.11 0.24 -0.35 0.29 -0.26 سابقه
 مقاوم
 بودن

0.28- 0.23 0.18- 0.52 0.15 0.58 0.49- 0.26 0.20 0.68 

 خدمات
 از پس

 فروش

0.00 0.99 0.69- 0.02 0.69- 0.01 0.07- 0.98 0.41 0.33 

 0.01 -0.98 0.00 -1.5 0.84 0.62 0.10 -0.48 0.08 0.42 نوآوري



  
 62 استفاده توسط کاربران برند تلفن همراه هوشمند مورد حیعوامل مؤثر بر ترج

 
 0.09 -0.85 0.22 -0.59 0.18 -0.35 0.03 -0.60 0.00 -1.3 تبلیغات
 0.89 0.18 0.12 1.6 0.46 0.59 0.47 0.56 0.76 0.19 جنسیت
 0.60 -0.56 0.27 1.57 0.96 -0.05 0.73 0.20 0.48 -0.43 شغل
 سطح

 تحصیالت
0.32 0.183 0.28- 0.35 0.12- 0.66 0.00 0.99 0.19 0.66 

 متمایز
 از بودن

 دیگران

0.42 0.08 0.37- 0.22 0.00- 0.98 0.51- 0.25 0.68- 0.17 

 
، طبقاتی که نزدیک به هم هستند کنیم میحال با توجه به مدل برآورده شده از آزمون ترکیب طبقات استفاده 

. سپس دوباره به برآورد مدل الجیت چندگانه با ) آمده است7که در جدول ( دهیم میدر یک طبقه قرار  باهم
 است. شده ارائه) 8ج در جدول (نتایکه  پردازیم میتوجه به آزمون ترکیب طبقات 

 ترکیب طبقات -)7جدول (
 وبپر قرارگرفته آزمون مورد طبقات وبپر قرارگرفتهطبقات مورد آزمون 

1-2 0.00 2-6 0.00 
1-3 0.00 3-4 0.02 
1-4 0.07 3-5 0.04 
1-5 0.04 3-6 0.03 
1-6 0.08 4-5 0.01 
2-3 0.00 4-6 0.04 
2-4 0.00 5-6 0.80 
2-5 0.00   

 
 برآورد الگو پس از آزمون ترکیب طبقات -)8جدول (

 برند برند برند برند 
 طبقه اپل، گوشی به مربوط 

)2( 
 هوآوي، گوشی به مربوط

 )3( طبقه
 طبقه ،جی ال گوشی به مربوط

)4( 
 هاي گوشیمربوط به 

)، 6( ) و5طبقه ( شده ترکیب
 )5طبقه (

 وبپر ریبض وبپر ضریب وبپر ضریب وبپر ضریب متغیر
 0.45 0.25 0.273 -0.36 0.00 1.03 0.20 -0.34 قیمت
 0.00 -1.9 0.06 -0.87 0.00 -1.1 0.86 0.06 وفاداري
 0.17 0.42 0.09 0.58 0.00 -0.95 0.00 1.2 مارك

 بودن متمایز
 دیگران از

0.41 0.09 0.36- 0.23 0.00- 0.98 0.40- 0.25 

 0.41 0.29 0.14 -0.44 0.25 -0.35 0.20 0.31 گرافیک
 0.49 -0.19 0.03 0.76 0.04 -0.60 0.00 -0.77 گارانتی
 چشم

 چشمی هم
0.08 0.70 0.77- 0.00 1.1- 0.00 0.30- 0.36 

 0.00 1.1 0.20 -0.32 0.03 -0.66 0.07 0.48 کشور
 0.04 0.71 0.82 -0.06 0.33 0.26 0.13 0.36 درآمد
 0.00 -1.2 0.69 0.11 0.19 -0.35 0.28 -0.26 سابقه

 0.33 -0.34 0.56 0.15 0.42 -0.22 0.28 -0.25 بودن مقاوم
 0.68 0.13 0.01 -0.69 0.01 -073 0.92 -0.02 پس خدمات
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 فروش از
 0.00 -1.2 0.84 0.06 0.09 -049 0.07 0.43 نوآوري
 0.05 -0.72 0.19 -0.34 0.04 -056 0.00 -1.3 تبلیغات
 0.25 1.01 0.45 0.60 0.49 0.52 0.69 0.25 جنسیت
 0.89 0.11 0.96 -0.03 0.77 0.22 0.47 -0.44 شغل
 سطح

 تحصیالت
0.32 0.18 0.30- 0.31 0.13- 0.65 0.02- 0.95 

 
 رو ازاینباید طبقات را باهم ترکیب نمود، باشد  درصد  10 از جدول باالتر وبپر)، اگر 7به جدول ( با توجه

. نمایم میو ... ) ترکیب  بري بلک، ایکس ال جی، شامل: سونی، ها وشیگ(سایر  6سی) را با طبقه  تی (اچ 5طبقه 
با در نظر گرفتن طبقه مرجع گوشی سامسونگ (به علت  پردازیم میسپس به برآورد الگوي الجیت چندگانه 

 امدل الجیت چندگانه ر آزش بر، ابتدا خوبی پردازیم می) به تفسیر نتایج ها گوشیفراوانی بیشتر نسبت به سایر 
 است. شده ارائه) 9در جدول ( که کنیم میبررسی 

 نیکویی یرآزش مدل الجیت چندگانه -)9جدول (
 LR chi    پر وب
0.00 0.66 558.15 

 

 مدل آزش برو نیکویی  ي الگوي برآورد شدهدار معنی)، نشان از 9و سایر عوامل جدول ( حال با توجه به پروب
 5در سطح  متغیر 12 شده انتخابمتغیر مستقل  17از بین  .پردازیم می) 8(، حال به تفسیر نتایج جدول باشد می

: از است که عبارت است تأثیرگذارروي تصمیم انتخاب کاربران  رب ، کهباشند می دار معنیدرصد  10درصد و 
خدمات سابقه مصرف، درآمد، ، کشور سازنده، چشمی همقیمت، وفاداري، مارك، متمایز از دیگران، گارانتی، چشم 

  با طبقه مرجع نتایج زیر به دست آمد. 2. در مقایسه طبقه باشد میو تبلیغات  ، نوآوريپس از فروش
افراد به برند اپل نسبت به برند گوشی سامسونگ وفادارتر هستند با ثابت بودن سایر متغیرها. افراد تمایل 

ثابت بودن سایر متغیرها. افراد برند اپل را  تلفن همراه اپل نسبت به سامسونگ دارند با (مارك) بیشتري به برند
با ثابت بودن ، کند می، آنان را نسبت به دیگران متمایز ها آن ازنظر، دهند مینسبت به گوشی سامسونگ ترجیح 

نتی معتبر گوشی انسبت به گوشی سامسونگ، به علت گار خرند میسایر متغیرها. افراد به این دلیل گوشی اپل را ن
به علت اینکه کشور سازنده گوشی  ،خرند می. افراد گوشی اپل را ، با ثابت بودن سایر متغیرهااشدب میسامسونگ 

متغیرها. افراد گوشی سامسونگ را نسبت به  سایر با ثابت بودن دهند میسامسونگ ترجیح  اپل را نسبت به گوشی
، با ثابت دهد میمسونگ ارائه پس از فروش بهتري که شرکت سا ، با توجه به خدماتدهند میگوشی اپل ترجیح 

، با توجه به اینکه نوآوري آن را دهند میبودن سایر متغیرها. افراد گوشی اپل را نسبت به گوشی سامسونگ ترجیح 
با ثابت بودن سایر متغیرها. افرادي گوشی اپل را نسبت به گوشی  ،دانند مینسبت به گوشی سامسونگ بهتر 

. با ثابت بودن سایر متغیرها ،باشد میت مناسب گوشی سامسونگ در کشور ما به علت تبلیغا خرند میسامسونگ ن
 .پردازیم میمرجع (گوشی سامسونگ)  طبقهیعنی گوشی هوآوي با  3حال به تفسیر نتایج طبقه 

افراد گوشی هوآوي قیمت  ازنظر، زیرا دهند میافراد گوشی هوآوي را در مقابل گوشی سامسونگ ترجیح 
سبت به برند گوشی سامسونگ افراد ن ه گوشی سامسونگ دارد با ثابت بودن سایر متغیرها.ي نسبت بتر مناسب

با ثابت بودن سایر متغیرها. افراد برند (مارك) سامسونگ را  ،تر هستند در مقابل برند گوشی تلفن هوآوي وفادار
مسونگ را نسبت به گوشی افراد گوشی سا دهند، با ثابت بودن سایر متغیرها. مینسبت به برند هوآوي ترجیح 

2PseudoR
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، با ثابت بودن سایر کند میدیگر  هايرا متمایز از برند ها آناین برند  کنند می، فکر خرند می بیشتر هوآوي

، به دلیل اینکه بیشتر توسط اعضاي دهند میمتغیرها. افراد گوشی سامسونگ را نسبت به گوشی هوآوي ترجیح 
در  خرند میت، با ثابت بودن سایر متغیرها. افراد گوشی هوآوي را ناس شده خریداريخانواده، فامیل و دوستان 

، با دانند میمقابل گوشی سامسونگ، زیرا کشور سازنده گوشی سامسونگ را بهتر از کشور سازنده گوشی هوآوي 
زیرا گوشی  ،دهند میثابت بودن سایر متغیرها. افراد گوشی سامسونگ را نسبت به گوشی هوآوي ترجیح 

شی افراد گو خدمات پس از فروش بهتري دارد نسبت به گوشی هوآوي، با ثابت بودن سایر متغیرها. سامسونگ
گوشی سامسونگ نوآوري بهتري  ها آن ازنظر، به دلیل اینکه دهند میي ترجیح سامسونگ را نسبت به گوشی هوآو

نسبت  خرند میشی سامسونگ را با ثابت بودن سایر متغیرها. افراد به این دلیل گو ،نسبت به گوشی هوآوي دارد
، با ثابت بودن سایر متغیرها. باشد می ها رسانهدلیل تبلیغات مناسب در تلویزیون و سایر به گوشی هوآوي، به 

 مانند به) که با طبقه مرجع (گوشی سامسونگ) ها گوشیسایر  5و طبقه  جی ال 4طبقات دیگر (منظور طبقه 
 .شوند میاپل و هوآوي تفسیر  دوگوشی

ي کلی متغیرهاي مستقل که بر روي تصمیم کاربران در انتخاب برند دار معنیحال با توجه به آزمون والد به 
 .شود میارائه ) 10که در جدول (، شود میاست پرداخته  تأثیرگذارمناسب 

 ي کلی متغیرهاي مستقلدار معنیآزمون والد،  -)10جدول (
 وبپر برند انتخاب بر کاربران تصمیم بر تأثیرگذار و مؤثر عوامل وبپر بر انتخاب برندبر تصمیم کاربران  تأثیرگذارو  مؤثرعوامل 

 0.02 سابقه 0.00 قیمت
 0.61 بودن مقاوم 0.00 وفاداري
 0.01 فروش از پس خدمات 0.00 مارك

 0.00 نوآوري 0.13 دیگران از بودن متمایز
 0.00 تبلیغات 0.11 گرافیک
 0.79 جنسیت 0.00 گارانتی

 0.95 شغل 0.00 چشمی هم چشم
 0.48 تحصیالت سطح 0.00 کشور
   0.22 درآمد

 

در انتخاب برند  با توجه به پرسشنامه حاضر ، متغیرهایی که بر روي تصمیم کاربران)10با توجه به جدول (
، کشور شمیچ هم، عبارت است از: قیمت، وفاداري، مارك (برند)، گارانتی، چشم باشد می تأثیرگذارتلفن همراه 

که همگی  باشد میسازنده، سابقه مصرف محصوالت برند شرکت سازنده، خدمات پس از فروش، نوآوري و تبلیغات 
در این  شده انتخابمتغیر  17متغیر از  10 دهد می. نتایج از آزمون والد نشان باشد می دار معنیدرصد  5در سطح 

  است. تأثیرگذار موردنظر دربرندپژوهش بر انتخاب افراد 
 .اند خریدهدر کدام مرحله از چرخه عمر محصول، تلفن همراه خود را مشخص شده است افراد ) 11در جدول (

 چرخه عمر محصول -)11جدول (
 درصد تعداد مراحل چرخه عمر محصول

 به خود تولید اولیه مراحل در و ندارد وجود بازار کل در هنوز و است معرفی حال در محصول هنوز که هنگامی یعنی( معرفی
 )برد می سر

16 5.5% 

 %44.2 128 )ام خریده را آن من و است افزایش حال در بازار در همراه تلفن نوع این سهم یعنی( رشد
 %45.6 132 )ام خریده را آن من و بوده مردم اکثر دست در ،رسیده انبوه تولید به (یعنی بلوغ

 %4.4 13 )اید کرده خریداري را آن و نیست افراد موردپسند زیاد همراه تلفن نوع این دیگر یعنی(افول
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تلفن همراه خود را در  بیشتر که در پرسشنامه حاضر افراد آید می) این نتیجه به دست 11جدول ( با توجه

 زمان بلوغ محصول خریداري کردند.

 ها پیشنهادو  بندي جمع -5
 5 حر سطد شده انتخابمتغیر  17متغیر از  12از برآورد الگوي الجیت چندگانه،  آمده دست بهه نتایج ب با توجه

 12است. که این  تأثیرگذار هوشمند افراد بر ترجیح برند تلفن همراهو بر تصمیم  دار معنی درصد 10و  درصد
 سابقه سازنده، کشور ،چشمی هم چشم گارانتی، دیگران، از متمایز مارك، وفاداري، عامل عبارت است از: قیمت،

 برند انتخاب بر تنهایی به عوامل این از یک هر .باشد می تبلیغات و نوآوري، فروش از پس خدمات درآمد، مصرف،
است که متغیرهاي گرافیک و بازي مناسب، مقاوم بودن نسبت به ضربه  توجه جالب. هستند تأثیرگذار همراه تلفن

سطح تحصیالت بر انتخاب تلفن همراه توسط کاربران نسبت به برندهاي مختلف ل و مل، جنسیت، شغاو سایر عو
برآورد مدل الجیت  بر اساسنظرهاي متفاوتی نسبت به این متغیرها داشتند، که نتایج  هرکدامبود و  تأثیر بی

، باشد مید سامسونگ در ایران، برن مورداستفادهبرند  ترین بیشبه دست آمدند.  معنی بی نیز این متغیرهاچندگانه 
 ها همراهسایر تلفن  در مقایسه با دیگر متفاوت، گارانتی معتبر و سایر عوامل هاي قیمتزیرا داراي تنوع فراوان، 

در گروه سنی  کنند میبه پرسشنامه حاضر، بیشترین افرادي که از تلفن همراه هوشمند استفاده  با توجه .باشد می
به کاربران در انتخاب برند مناسب خود دست به یک انتخاب آگاهانه بزنند و  ودش میپیشنهاد قرار دارند.  21-30

فیزیکی و ظاهري و سایر عوامل را در نظر بگیرند. با توجه به نیاز خود یک  هاي ویژگیتمامی جوانب مانند: قیمت، 
به انتخاب تلفن  چشمی همبه دلیل چشم  صرفاً. خاب کنند و پول خود را هدر ندهندتلفن همراه هوشمند انت
نسبت به این برندها  اي مطالعهابتدا  ،بر ترجیح یک برند نسبت به برند دیگر طورکلی بههمراه هوشمند نپردازید. 

 را در نظر گرفته و سپس انتخاب نمایند. ها آنسپس امکانات  ،کنند
 

 منابعهرست ف
 مطالعه( مشتریان دیدگاه از همراه نتلف برند انتخاب بر مؤثر عوامل بررسی ،1393. م شاهرودي، و ،.الف آراسته، ۱

 و مدیریت علوم در نوین اي آورده دست ملی همایش اولین). مشهد و تهران شهر هاي دانشگاه دانشجویان: موردي
 .بهمن 30 حسابداري،

. بندرعباس شهر در همراه تلفن گوشی انتخاب بر مؤثر عوامل بندي رتبه و شناسایی. 1393. م رنجبر، و ،.ق حیدري، ۲
 .تهران آذر، 1 مدیریت، المللی بین مایشه

 تلفن در برندهاي مشتریان رفتاري وفاداري با برند شخصیت بین رابطه بررسی. 1393. ع ابراهیمی، و ،.م دیلمی، ۳
 بهمن، 30 ،گذاري سرمایه و مالی مدیریت حسابداري، ملی اجالس سومین). گرگان شهرستان موردي مطالعه( همراه

 .گرگان
 قصد و وفاداري بر برند به مشتریان تعهد تأثیر بررسی. 1394. الف جانبازي، و ،.م نشانگر، ،.ز حمانی،ر ،.م روحی، ۴

 و مدیریت علوم و ملی همایش دومین). ساري شهرستان همراه تلفن گوشی مشتریان: موردي مطالعه( مجدد خرید
 .تهران اسفند، 20 ایران، استانداردسازي و آموزش ریزي برنامه
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 ارزش ایجاد در فروش پیشبردهاي و تبلیغات نقش بررسی. 1395. ب پور، هادي و ،.پ آهی، ،.و کیانی، ،.ر قیاسی، ۵

 هوش-مدیریت نوین هاي پارادایم المللی بین اجالس نخستین). GLX همراه تلفن گوشی: موردي مطالعه( برند ویژه
 .تهران اردیبهشت، 30 سازمانی، و تجاري

 سطح و جنسیت بین رابطه بررسی. 1392. م مقدم، ملکی و ،.الف غالمی، ،.ج ساالر، ،.الف ،محمدآبادي کرمی ۶
 استان همراه تلفن گوشی مشتریان: مطالعاتی مورد( همراه تلفن گوشی برند به تعهد با کنندگان مصرف تحصیالت

 .گرگان شهریور، 4 نوین، مدیریت علوم ملی همایش دومین). لرستان
 و آگاهی بر مؤثر عوامل بررسی در چندگانه الجیت مدل کاربرد. 1394. ش زاده، عیدي و ،.الف ی،دوگان ،.ح محمدي، ۷

 .99 تا 89): 10( 3 غذایی، نوین هاي فناوري فصلنامه). مشهد موردي مطالعه( ارگانیک غذایی محصوالت مصرف
1. Ekeng, A.B., Lifu, F.L. and Asinya, F.A., 2012. Effect of demographic characteristics on consumer 

impulse buying among consumers of Calabar municipality, cross river state. Academic 
Research International, 3(2), p.568. 
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Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.1219-1240. 
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Market. Stud, 3(5), pp.98-115. 
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