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 شناساندن محصوالت يا خدمات نام تجاري عبارتند از نام، عبارت، اصطالح، نشانه، نماد ، طرح يا ترکيبی از اينها که به منظور

 .(1387رکت هاي رقيب به کار برده می شود) نوربخش فروشندگان و يا گروهی از فروشندگان و متمايز ساختن آنها از محصوالت و ش

 شيکی از با ارز (.1389تاثير آن در فروش محصوالت و خدمات به طور فزاينده اي در حال گسترش است ) موتنمیاهميت نام تجاري و 

 دکنندگان بيشتر باش يباشد. هرچه ارزش نام و نشان تجاري در ذهن مصر فشرکت نام و نشان تجاري آن شرکت ماي هر هترين داراي 

ارزش ويژه نام و نشان تجاري يکی از داراي هايی است  کنندگان کسب کند. يتواند در سايه آن منافع بيشتري را از مصر ف، شرکت م

 .(1389ور کرباسی) مشتريان را به دنبال خواهد داشت ميکند و هم وفاداري که هم ارزش شرکت را حفظ

وفادار  مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه اي که مصرف کننده ه دست آوردن جايگاهشرايط پر رقابت بازارهاي کنونی بدر  

مشتريان موثر است ،  جايگاهی در ذهن جمله عو املی که در رسيدن به چنين شرکت باشد ، از اهميت بسزايی برخوردار است و از

 نام و نشان تجاري براي هر شرکت از اهميت زيادي برخوردار است ايجاد (.1991)آکر  می باشد ارزش ويژه نام و نشان تجاري شرکت

ه يک کاال را به می باشد. مشتريان نام تجاري را می خرند ن ازاريابانذهان مشتريان يکی از اهداف مهم بوحفظ موقعيت مناسب آن در ا

کاال بوسيله رقبا قابل تقليد  .است که در کارخانه توليد می شودچيزي است که مشتري می خرد و کاال چيزي  عبارتی نام و نشان تجاري

  (.1388)حسينی  شان تجاري منحصر به فرد استاست اما نام و ن

ا بر مبناي دانش ميدهد و ضرورت که تنها کيفيت کلی را نشاندرک شده توسط مشتري پيوند خورده است، ادارکی  نام تجاري با کيفيت

) پيتر ی براي گسترش دامنه نام و نشان تجاري باشدياه يتواند پايهکيفيت باال م مشتريان در خصوص ويژگی هاي جزئی آن نيست

رخ بازگشت سرمايه که متأثر ن مانند یتواند بر اساس شاخص هاي مال یعملکرد نام تجاري يک ساختار چند بعدي است که م (.1991

بر  یعملکرد نام تجاري بهعنوان نقطه اوج ميزان تأثير گذاري سازمان باشد، اندازه گيري شود. یاز سهم بازار توليد کننده يا واسطه م

سرمايه گذاري  ينب یشود. رابطه مستقيم یرا کنترل کرده در نظر گرفته م یکه حوزه هاي عمليات یمال یابزار هاي فرايند معامالت مانند

شود تا پيشنهاد قيمت از سوي توليد کننده به ابزار  یم و همکاري طرفين از يک سو و عملکرد سود از سوي ديگر وجود دارد که سبب

 آن یعملکرد ذهن یشود. تعهد تأمين کننده نسبت به مديريت طبقه کاال در بخش خرده فروش کليدي در خلق ارزش نام تجاري تبديل

 تواند بر عملکرد واسطه تأثير گذار یاز کيفيت نام جاري و وفاداري به آن م یدهد. همچنين آگاه یرا تحت تاثير قرار م طبقه کاال

 (1390 ینيام )باشد

 یعوامل گوناگون ريأثت ، تحت ديخر ميمصرف کننده ، در زمان تصم کي تاثير گذاري نام تجاري بر مصرف کننده کامال مشهود است.

 ،يمانند عوامل اقتصاد ،کسب و کار طي، و عوامل موجود در مح یابيبازار ي زهيبازار از جمله آم يشامل محرّک ها قرار دارد که

 رينظ یعوامل ريأثمصرف کننده تحت ت کيمواردمذکور، رفتار  حاکم بر جامعه است . عالوه بر یو فرهنگ یاسيس ،یکيتکنولوژ

عوامل از  نياز ا يارياو قرار دارد . اگرچه، بس یشخص ديو عقا يريادگي نياز محصول، و هم چن یذهن درک و برداشت زش،يانگ

در صدد نفوذ در  ابانيکه بازار یمصرف کنندگان دياز رفتار خر یو آگاه يیشناسا  يخارج است، برا ابانينفوذ و کنترل بازار ي طهيح

که مصرف کنندگان از آن دارند،  یندگان و برداشتذهن مصرف کن در ينام تجار کي ريتصو شوند. یهستند، سودمند واقع م شانيا

نشود، مصرف  شيآن نسبت به رقبا زيباعث تما ينام تجار کي يو کارکرد یفن يها دهياست. چنان چه فا مهم اريبس ابانيبازار يبرا

 ،ينام تجار کي تيريددر م فيوظا نيم تراز مه یکي نخواهند کرد . یاحساس يگذار هيلزوم اً بر آن سرما يکنندگان آن نام تجار

 يمصرف کنندگان از آن نام تجار يامر مهم مستلزم شناخت برداشت ها نيانجام ا .مطلوب از آن است یتصو ر ذهن جاديا

 (1386 یرشاهيام)است

 

 سئواالت تحقيق:

 

ان نام هم يمحصوالت دارا گريد ،يتجار شود تا مصرف کنندگان آن نام یموجب م ينام تجار کي هايجنبه از  کداميک .1

 ؟ و تا چه مقدار بر آن تاثير دارد؟رنديرا بپذ

و  ؟کنند شنهاديپ گرانيآن را به د ،يتجار شود تا مصرف کنندگان آن نام یموجب م ينام تجار کي هاي جنبهاز  کداميک .2



 

 

 دارد؟ ريتا چه مقدار بر آن تاث

رداخت بهاي بيشتري براي تهيه آن حاضر به پ شود تا مصرف کنندگان یموجب م ينام تجار کي يجنبه هااز  کداميک .3

 دارد؟ ريو تا چه مقدار بر آن تاث باشند؟

و تا چه  نسبت به نام تجاري وفادار باشند؟ شود تا مصرف کنندگان یموجب م ينام تجار کياز  يیجنبه هااز  کداميک .4

 دارد؟ ريمقدار بر آن تاث

و  نام تجاري را در اولويت خريد خود قرار دهند؟ نشود تا مصرف کنندگا یموجب م ينام تجار کي يجنبه ها کداميک از .5

 دارد؟ ريتا چه مقدار بر آن تاث

 

 

 

 

 

-یها م هيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يرها، اصول،  قوانين متغيها و روابط ب دهياء پديت اشياست که به کشف ماه یپژوهش ياديق بنيتحق -1

 .دينما یدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزها

 .شودیانجام م يا ه مطالعات کتابخانهيپا کند و بریاستفاده م یل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ینوع يق نظريتحق -2

دات، يل، توليبزار، وساها، ابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شودیانجام م یمورد استفاده جوامع انسان يساختارها و الگوها

 شود.یانجام م یو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش یق علميتحق -4

 

ج بدست آمده در داخل و خارج از يه موضوع و نتاقات انجام شده درباريان مختصر سابقه تحقيسوابق مربوط )ب -6

 ق(:يموجود درباره موضوع تحق یعلم یکشور و نظرها

 داخل کشور:

بررسی تاثير اصول اخالقی ادراک شده از جانب مصرف کننده براعتماد وفاداري و تمايل به  "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 1391، آلمانی

نموده است تا حوزه هاي اخالق کسب وکاربازاريابی و مديريت برند را به يکديگر پيوند  پژوهش حاضر تالشبيان می دارد که  "برند

داده و براي نخستين بار درايران نشان داده است که بين اصول اخالقی که مصرف کننده از برند يک شرکت ادراک می کند و و رفتار 

پژوهش تاثير اصول اخالقی ادراک شده از جانب مصرف کننده و واکنش او نسبت به آن برند رابطه وجود دارد بدينمنظور دراين 

شهر براعتماد وفاداري و تمايل به برند مورد بررسی قرارگرفت جامعه آماري دراين پژوهش کليه مشتريان محصوالت مصرفی درسطح 

اي جمع آوري اطالعات از رشت را دربرميگيرد براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري دردسترس استفاده شده است و همچنين بر

يابی معادلت ساختاري استفاده شده است پژوهش  پرسشنامه و به منظور تحليل داده ها و همچنين ازمون فرضيه هاي تحقيق از روش مدل

حاضر از نظر روش و ماهيت از جمله تحقيقات علی است و به لحاظ اجرا پيمايشی و از نظر هدف کاربردي می باشد نتايج حاصل از 

ژوهش گوياي اين امر است که اصول اخالقی ادراک شده از جانب مصرف کننده براعتمادو تماي لبه برند تاثير مثبت دارد همچنين پ

 تمايل به برند تاثير مثبتی براعتماد به برند دارد عالوه براين اعتماد و تمايل به برند نيز بروفاداري به برند تاثير مثبت داشتند.

 

با توجه بيان می دارد که  "ارزيابی ارزش ويژه نام تجاري از ديدگاه مشتريان در بخش خدمات "تحت عنوان يمقاله ابا ؛ 1389، موتمنی

به اهميت نام تجاري شناخت ابعاد ارزش ويژه نام تجاري و عوامل موثر بر شکل گيري آن ميتواند درامر تدوين استراتژي کسب و کار 



 

 

مطالعه حاضر بررسی عملی و کاربردي مدل ارزش ويژه نام تجاري در بخش خدمات در تهران به سازمان ها کمک شايانی نمايد هدف 

می باشد برمبناي مدل شناخته شده اکر تحقيق حاضر با بهره گيري از مدلسازي معادالت ساختاري به بررسی روابط ميان ابعاد ارزش 

 ويژه و ارزش ويژه کل می پردازد.

 

ارزيابی ارزش ويژه نام و نشان تجاري و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مصرف کننده)ارائه  "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 1389، ور کرباسی

ز ديدگاه بر آن ا ارزيابی ارزش ويژه نام و نشان تجاري و عوامل موثر "تحقيق حاضر با عنوان بيان می دارد که  "الگوي تحليلی(

ی، کيفيت درک داراي چهار بعد آگاه مدل ارزش ويژه نام و نشان ديويد آکر کهت. در اين تحقيق از انجام گرفته اس "کنند همصرف 

در فروشگا ههاي  کنندگان شکالت آماري، مصرف جامعه ها و وفاداري به نام و نشان تجاري ميباشد، استفاده شده است. شده، تداعی

طريق مدل معادالت ساختاري مورد بررسی قرار گرفته  فرضيه مطرح شده و از د و رفاه بوده است. بر اين اساس چهارزنجير هاي شهرون

 اين تحقيق پرسشنامه است. نتايج به دست آمده از تحليل دادههاي گردآوري شده نشان داد که: است. ابزار مورد استفاده براي انجام

 عامل وفاداري به نام و نشان تجاري به صورت مستقيم بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري تأثير دارد.

 عامل تداعی نام و نشان تجاري به صورت مستقيم بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري تأثير دارد. 

 ميگذارد. عامل کيفيت ادراک شد ه، به طور غير مستقيم و از طريق وفاداري بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري اثر 

ارزش ويژه نام و نشان تجاري  و تداعی نام و نشان تجاري بر عامل آگاهی از نام و نشان تجاري به طور غير مستقيم و از طريق وفاداري

 اثر ميگذارد.

 

 ريو تأث ينام تجار تياهمبيان داشته است که  "انيمشتر يبر وفادار ينام تجار تيشخص ريتأث "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 1389 موتمنی،

همه  يو ابعاد آن برا ينام تجار تياز شخص یگاهدر حال گسترش است و آ اي-ندهفزاي طور-آن در فروش محصوالت و خدمات به

نام  تيشخص ريپرداخته شده و تاث ينام تجار یتيابعاد شخص یحاضر به شناسائ قيدر تحق ليدل ني. به همباشد-یم تيمؤسسات حائز اهم

نفر از  212از پرسشنامه، نظرات . با استفاده دهد-یقرار م یمورد بررس يبه نام تجار ياعتماد و وفادار ،یارزش ادراک ت،يبر رضا يتجار

 جياستفاده شد. نتا يمعادالت ساختار يو مدلساز یعامل لتحلي از ها-داده لي. جهت تحلديگرد آوري-جمع رانسليکاربران شرکت ا

نام  تيشخص دار-یمثبت و معن رياز تاث یحاک قيتحق جي. نتاکند-یم یمعرف رانسليا ينام تجار تيشخص يچهار بعد را برا یعامل ليتحل

 يو وفادار تيبر رضا یو ارزش ادراک ،يبر اعتماد و وفادار تيرضا دار-یمعن ريتاث نيو همچن یو ارزش ادراک تيبر رضا يتجار

نام  تيو حفظ شخص جادياثربخش به ا یبه روابط عموم یابيارتباطات و دست ربا تمرکز ب ديبا یاست. لذا، مؤسسات خدمات انيمشتر

 دارد.  ينام تجار تيدر خلق و حفظ شخص یاتي. چراکه ارتباطات نقش حنديمطلوب اقدام نما يتجار
 

 

تحقيق بيان می دارد که  "کننده بررسی تأثير ارزش ويژة نام و نشان تجاري بر پاسخ مصر ف "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 1388حسينی، 

نشان تجاري )و هر يک از  رابطه بين ارزش ويژ ة نام وانول و بررسی ارزش ويژ ة نام و نشان تجاري ايربا هدف سنجش  حاضر با عنوان

د: کيفيت درک شده، آگاهی و وفاداري به داد که سه بع ابعاد آ ن ( با پاسخ مصرف کننده انجام گرفته است . نتايج به دست آمده نشان

خ نشان تجاري با پاسين پی وندهاي نام و رابطة معنادار و مثبت دارند . اما رابطه اي ب نام و نشان تجاري با هر دو پاسخ مصرف کننده

وجود دارد .  خ هاي مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شديديافت نشد . بين ارزش ويژة نام و نشان تجاري و پاس هاي مصرف کننده

کنندگان پايين تر از متوسط نظر مصرف  نام ايرانول فقط در بعد آگاهی امتيازي باالتر از متوسط گرفته است . در ابعاد ديگر امتياز آن از

 است.

 

بيان  "واکاوي نقش استعاره ها در رفتار مصرف کننده )رويکردي روانشناختی به کاربرد برند( "؛ با مقاله اي تحت عنوان1388، مكيان

تار مصرف معناي برند قلب رفتار مصرف کننده است. بررسی نام تجاري همگام با تحليل اثرات روان شناختی آن بررفمی دارد که 



 

 

کننده می تواند به مديريت بهتر آن نشان تجاري بيانجامد هر نام و نشان تجاري اگر با توجه به کارکردهاي استعاره اي، در نظر گرفته 

شود، در بافت مخصوص به خود )با توجه به موقعيت مجموعه توليد کننده آن نام تجاري( کنش بافتی تازه اي می آفريند. به عبارتی، 

نويی را بازآفرينی می کند که در واقع بسان يک رويداد سازمانی است استعاره هاي مخاطبان يک نام تجاري اگر تحليل شده و معناي 

بسط داده شوند به علتی براي تداوم رفتار مصرف، تبديل می شوند و خدمات بازاريابی آن نشان تجاري را با توفيقات بيشتري همراه می 

اره ها، به کمک روشهاي کيفی شرح داده شده به عملکرد و مديريت بهتر آن نام تجاري منجر خواهد شد. سازد. بررسی کارکرد استع

بنابراين با عنايت به اهميت نقش دانش روان شناسی در تفسير استعاره ها بااستفاده از تحليلی روان شناختی با ويژگی هاي استعاره اي 

 ررفتار مصرف کننده بيان می گردد.برند آشنا شده و چگونگی تاثير استعاره ها ب

 

ر گذاري برند يسهم تاث"،) The influence of brand equity on consumer responses" با مقاله اي تحت عنوان؛ 2013بيول، 

 برده درک ش تيفيبا ک رمثبتيتأث ياز نام تجار یآگاه که دهد ینشان م جينتا وها  افتهيبيان می دارد که  (بر پاسخگويی مشتريان

  را نشان می دهد. برند بر پاسخ مصرف کنندگان ژهيمثبت ارزش و رياثبات تاث نيها همچن افتهي. می گذارد يبه نام تجار يوفادار

 

آيا شخصيت برند، ، ) Do brand personalities make a difference to consumers" "تحت عنوان يبا مقاله ا ؛2012شينا، 

به  نگيگناليو س ينام تجار کياز فقط دادن  شتريب یليخ یعني ينام تجاربيان می دارد که  ی سازد؟(شخصيت متفاوت از مشتري م

 يدارا يهر نام تجار .باشد یمحصول م زيبازار و تما يبند ميتقس ياز استراتژ ميمستق جهينت کي يتجار يعالمت ها .جهان خارج است

نيز می کند. نام تجاري تمايل و  یکند، بلکه آن را سازمانده یا در بازار عمل منه تنها صرف ينام تجار .و مختلف است زيمتما تيشخص

 تقاضاي مشتري را بر اساس شخصيت او بيدار می کند. 

 

ي مصرف کننده از مارک ها یروانشناس"، )The consumer psychology of brands "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 2012اشميت، 

و سازه  یپرداخته است که از ادغام مطالعات تجرب يتجار  يمصرف کننده از مارک ها یمدل روانشناس کيمقاله به ارائه  نياتجاري( 

 انيبرند، در م یو دلبستگ يینمادگرا ينام تجار ،ينام تجار تيشخص ،يعاطفه نام تجار ،ينام تجار ي)مانند طبقه بند يفرد يها

 ،يی)شناسا ندي( و پنج فرآیمحور، خود محور و اجتماع یصرف کننده )شسه سطح از تعامل م امل.مدل شمده استآ( به دست گرانيد

 .شده است لي( تشکرتباطداللت و ا ،يساز کپارچهيتجربه، 

 

 Chinese and British consumers’ evaluation of Chinese and international "تحت عنوان يبا مقاله ا؛ 2012الفوره، 

brands and factors affecting their choice( ، " برندهاي بين المللی چينی توسط مصرف کنندگان چينی عوامل مؤثر بر انتخاب

خود  يو عوامل مؤثر بر انتخاب نام تجار ،یالملل نيب يو مارک ها ینيمصرف کنندگان چ یابيو ارز یمقاله به بررس نيدر ا .و انگليسی(

عوامل مختلف به  نياست . اما، ا افتهيکاهش  نيدر چ یغرب يمارک ها تيدهد که اولو ینشان م رياخ يها افتهي جيپرداخته است.نتا

تحقيقات نشان داد که مارک هاي چينی در انتخاب مصرف کنندگان انگليسی در انتخاب کاالي غربی و چينی  نسبت داده شده است .

 تاثير گذار هستند.

 

 

 Consumer innovativeness and consumer acceptance of brand extensions" "تحت عنوان يبا مقاله ا ؛2008هنري، 

توسعه جهت  ابانيتواند به بازار یمطالعه م نيابيان می دارد که  ي(مصرف کننده از پسوند نام تجار رشيمصرف کننده و پذ ينوآور، )

براي مطالعه  ني. انمايد کمک يمصرف کنندگان از پسوند نام تجار رشينفوذ در پذ يمناسب و موثر برا یابيبازار يها ياستراتژ

 یبررس يبرا در تالشمقاله  نيا .می باشد خود یطوالن يها کبالقوه از مار تيموفق یابيدر ارز ابانيو بازار ينام تجار رانيمد يیراهنما

 است. يمصرف کنندگان از پسوند نام تجار رشيمصرف کننده و پذ ينوآور نيرابطه ب

 

 



 

 

 

 

 

 :(نوشته شود یک جمله خبريرت ه به صويفرض ها )هر هيفرض -7

 فرضيات اصلی

  وجود  يآنها رابطه معنا دار نيبوده و بشخصيت برند و مولفه هاي آن بر رفتار مصرف کننده در جزيره کيش تاثير گذار

 دارد.

 جود دارد.و يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيآن بر رفتار مصرف کننده در جز يابعاد برند و مولفه ها 

 

 فرضيات فرعی

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهياستحکام برند بر رفتار مصرف کننده در جز 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز برند یکپارچگي 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيدر جز بر رفتار مصرف کننده برند یستگيشا 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز برند زشيقدرت انگ 

 وجود دارد. يها رابطه معنا دارآن نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز و اطمينان به آن برند تيامن 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز برند یگارانت 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز برند یشخص هويت 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيار مصرف کننده در جزبرند بر رفت اجتماعی تيهو 

 وجود دارد. يآنها رابطه معنا دار نيگذار بوده و ب ريتاث شيک رهيبر رفتار مصرف کننده در جز برند تيموقع 

 

 

 ( 3ق يقخاص انجام تح یها ، و ضرورت 2 ی، کاربرد 1 یق )شامل اهداف علمياهداف تحق -8

1 

همان نام را  يمحصوالت دارا گريد ،يتجار شود تا مصرف کنندگان آن نام یموجب م ينام تجار کياز  هايیجنبه  شناسايی.1

 .رنديبپذ

 .کنند شنهاديپ گرانيآن را به د ،يتجار شود تا مصرف کنندگان آن نام یموجب م ينام تجار کياز  هايی جنبه شناسايی.2

 حاضر به پرداخت بهاي بيشتري براي تهيه آن باشند. شود تا مصرف کنندگان یموجب م ينام تجار کياز  يیجنبه ها يیشناسا.3

 نسبت به نام تجاري وفادار باشند. شود تا مصرف کنندگان یموجب م ينام تجار کياز  يیجنبه ها يیشناسا.4



 

 

 جاري را در اولويت خريد خود قرار دهند.نام ت شود تا مصرف کنندگان یموجب م ينام تجار کياز  يیجنبه ها يیشناسا.5

 

2  

 توسط مديران محصول با استفاده از نتايج حاصله قوي تر نمودن جنبه هاي شخصيت برند .1

 حاصله جيمحصول با استفاده از نتا رانيتوسط مد برند ابعاد يتر نمودن جنبه ها يقو .2

 فرصت و تهديد براي بازاريابان و تدوين استراتژي هاي مناسب يافتن نقاط قوت، ضعف،  .3

 شناسايی رفتار مصرف کننده در بر خورد با يک برند خاص .4

 

 

3  

 استفاده از نتايج تحقيق در يک برند خاص .1

 خاصفروشگاه  کيدر  قيتحق جينتا استفاده از .2

 تعميم نتايج به ساير برندهاي داخلی و خارجی مشابه .3

 ان سنجی اوليه در توسعه نام تجارياستفاده جهت امک .4

 شناسايی فرآيند تصميم خريد و جنبه هاي آن .5

 

 ره(يو غ يیو اجرا یوران )اعم از موسسات آموزش ان نام بهرهيب یدرصورت داشتن هدف کاربرد -9

 .عميم و استفاده می باشدنتايج اين تحقيق در ساير بندهاي داخلی و خارجی و مديران محصول، بازاريابان و توليد کنندگان قابل ت

 ل شود(ين قسمت توسط استاد راهنما تکمي)است؟ يق در چيد بودن تحقيو جد یجنبه نوآور -10



 

 

 

 توسط استاد محترم تکميل می شود

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                 

 روش کار: -11

 ق:ينوع روش تحق -الف

 _داده ها بر اي آزمون فرضيات ، از نوع توصيفی  آوري کاربردي است و از نظر روش جمع اين تحقيق از نظر هدف يک تحقيق

تحقيق و به منظور اثبات يا رد فرضيات  توصيفی همبستگی است که به صورت ميدانی انجام شده است پيماشی است و شامل تحقيقات

برند  5قلمرو تحقيق مصرف کنندگان  از آزمون ضريب همبستگی پيرسون استفاده شده است. يافتن روابط خاص ميان متغيرهاي جامعه

 معروف و محصوالت آن در جزيره کيش می باشند.

 نجام کار:امراحل 

 نيبه دست آمد و تدو چندين مدل خارجیلفيق مدل محقق ساخته با استفاده از ت با استفاده از روش کتابخانه اي شاخص ها و (1

 شد.

 براساس مدل محقق ساخته پرسشنامه براساس مولفه ها تدوين خواهد گرديد. (2

 برند معروف  با استفاده از نظر اساتيد و کارشناسان انتخاب خواهد شد. 5براي جامعه آماري  (3

 .پرسشنامه در بين مصرف کنندگان توزيع خواهد شد (4

 .صيفی؛ تحليل جمعيت شناختی انجام خواهد شدبا استفاده از آمار تو (5

 .با استفاده از آزمون همبستگی ارتباط بين مولفه ها تدوين خواهد شد (6

 .انجام خواهد پذيرفت ريمس ليو تحل يدييتأ یعامل ليتحلبا استفاده از معادالت ساختاري  (7

 در نهايت به تحليل نتايج پرداخته خواهد شد . (8

 

 

 

 ره(: يو غ یا، کتابخانهیدانيت )ماطالعا یروش گردآور  -ب



 

 

 ي زير استفاده شده است:اطالعات از روش ها يجمع آور يبرا قيتحق نيدر ا

 ه هاي تخصصی استفاده   و از کتاب ها و مقال قيتحق ي نهيشياطالعات و پ يجمع آوربراي  روش کتابخانه ای: -1

 شده است و مدل مذکور از تلفيق چند مدل خارجی می باشد. 

بر ند معروف و  5از  مصرف کنندگان  120از  نيپرسشنامه در بابزار گرد اوري پرسشنامه محقق ساخته است؛ که  ی:دانيروش م -2

 يري، نمونه گ يريخواهد شد. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده است. روش نمونه گ شيک رهيمحصوالت آن در جز

نفر و تعداد  180ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. حجم جامعه : پرکاربردترين روش . فرمول کوکران يکی ازباشديم یتصادف

 نفر محاسبه شده است 120نمونه 

 

زات ي، تجهیبردار ش، جدول، نمونهياطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ف یابزار گردآور -پ

 ره( يو غ یا و ماهواره یوتريکامپ یها و شبکه یاطالعات یها بانک  و  یشگاهيآزما

 ي زير استفاده شده است:اطالعات از روش ها يجمع آور يبرا قيتحق نيدر ا

 ه هاي تخصصی استفاده   و از کتاب ها و مقال قيتحق ي نهيشياطالعات و پ يجمع آورروش کتابخانه اي: براي  -1

 شده است و مدل مذکور از تلفيق چند مدل خارجی می باشد. 

بر ند معروف و  5از  مصرف کنندگان  120از  نيپرسشنامه در ب: ابزار گرد اوري پرسشنامه محقق ساخته است؛ که یدانيم روش -2

 يري، نمونه گ يرياست. روش نمونه گ خواهد شد. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده شيک رهيمحصوالت آن در جز

نفر و تعداد  180ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. حجم جامعه : اربردترين روش. فرمول کوکران يکی از پرکباشديم یتصادف

 نفر محاسبه شده است 120نمونه 

 از استفاده با تا شده نوشته ايبرنامه بخش اين در. است آماري نمونه حجم محاسبه براي هاروش پرکاربردترين از يکی کوکران فرمول 

 آن نيازمند کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم تعيين. کنيد محاسبه کوکران فرمول براساس را ودخ نظر مورد نمونه حجم براحتی

 دکمه روي سپس. کنيد وارد را جامعه حجم مربوط کادر در کوکران فرمول با نمونه حجم محاسبه براي. بدانيد را جامعه حجم که است

 :است زير صورت به نيز کوکران نمونه حجم محاسبه اصلی فرمول. آمد دخواه بدست نظر مورد نمونه حجم. کنيد کليک محاسبه

 

N =آماري جامعه حجم 

n =نمونه حجم 

Z =باشد می 1.96 برابر درصد 95 اطمينان سطح در که استاندارد، واحد نرمال متغير مقدار 



 

 

P=به واريانس نقدار حالت اين در. گرفت نظردر 0/5 را آن توان می نباشد اختيار در اگر. است جامعه در موجود صفت نسبت مقدار 

 .رسد می خود مقدار حداکثر

q =هستند جامعه در صفت آن فاقد که افرادي درصد (q =1-p) 

d =مجاز اشتباه مقدار 

 .بگيريم درنظر 0/05 را مجاز خطاي مقدار و باشد 400 آماري جامعه حجم اگر مثال براي

Z=1.96 

 مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.کامالً موافقم  5کامالً مخالفم تا  1گزينه اي از  5طيف ليکرت   تمامی سئواالت پرسشنامه بر مبناي

 

 ل اطالعات:يه و تحليروش تجز  -ت

 

استفاده  یآمار استنباط يهم از روش ها و یفيآمار توص يهم از روش ها ق،يتحق نيشده در ا يجمع آور يداده ها ليو تحل هيتجز يبرا

داده  ليو تحل هيتجز يمورد آزمون قرار گرفته اند . آن گاه، برا یفيآمار توص يدر ابتدا به کمک رو ش ها قيتحق يرهايّغشده است . مت

استفاده   LISRELنرم افزار  داده ها از یاستنباط ليو تحل هيتجز يوبرا SPSS ياز نرم افزار آمار یفيسطح توص پژوهش در نيا يها

کرونباخ و  و اريو انحراف مع ن،يانگيدرصد، م ،یفراوان رينظ يآمار يشاخص ها یفيخش آمار توصکه در ب نيا حيشده است . توض

(، به کار گرفته ريمس ليو تحل يدييتأ یعامل لي)شامل تحل يساختار معادالت ،یدر بخش آمار استنباط و  پيرسون  همبستگی -رگرسيون

 .د مدل خارجی به دست آمده استمدل به دست آمده و متغييرهاي آن از تلفيق چن شده اند.

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

بر طبق نظر استاد محترم تکميل  :يیب تا دفاع نهايق از زمان تصويمراحل انجام دادن تحق یبندجدول زمان -12

 نماييد

 خيتا تار خياز تار بيخ تصويتار

   يامطالعات کتابخانه

   اطالعات يآورجمع

   هاهل داديه و تحليتجز

   پايان نامهو نگارش  يريگجهينت

   ييخ دفاع نهايتار

 :قيتحق يطول مدت اجرا

 

 

 

 ر:يبه شرح ز پايان نامه( مورد استفاده در یرفارسيو غ یفهرست منابع و ماخذ )فارس -13

 جلد  ،محل انتشار ،مترجم ،عنوان کتاب ،سال نشر ،نام ،نام خانوادگیکتاب: 

 صفحه  ،شماره ،دوره ،سال ،هيعنوان نشر ،عنوان مقاله ،منا ،نام خانوادگیمقاله: 
 



 

 

 

)مطالعه موردي  "کننده فتجاري بر پاسخ مصر بررسی تأثير ارزش ويژه نام و نشان  "  1384رحيمی هلري، محمد، حسينی، سيد محمود،. 1

 دانشگاه شهيد بهشتی. نشان تجاري ايرانو ل( ، رساله کارشناسی ارشد در نام و

 

دانشگاهها،  سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی ،"معادالت ساختاري با کاربرد نر مافزار ليزرل يابی مدل "هومن ،  ،يدر علی. ح2

 ( 1384انتشارات سمت، تهرا ن، چاپ اول، ) 

 

نخستين ، "و تمايل به برندبررسی تاثير اصول اخالقی ادراک شده از جانب مصرف کننده براعتماد وفاداري  "، امين محمدي، آلمانی .3

 1391، همايش ساالنه علوم مديريت نوين

 

اولين کنفرانس بين ، "واکاوي نقش استعاره ها در رفتار مصرف کننده )رويکردي روانشناختی به کاربرد برند(" ، مکيان سميه، سادات . 4

 1388، المللی بازاريابی خدمات بانکی

 

دومين کنفرانس بين المللی مديريت  "ارزش ويژه نام تجاري از ديدگاه مشتريان در بخش خدمات ارزيابی "؛ 1389، ، عليرضا موتمنی. 5

 1389، سرمايه فکري

 

 فصلنامه مديريت "ارزيابی ارزش ويژه نام و نشان تجاري و عوامل موثر بر آن از ديدگاه مصرف کننده "؛ 1389 عليرضا، کرباسی ور،. 6

 

 چشم انداز مديريت بازرگانی "الگوي ارزيابی نگرش مصرف کننده از نام تجاري" ،1389، محمد رضا، زاده يديحم. 7

 

و  یعلوم انسان يپژوهشنامه  "آنها بر واکنش يمصرف کنندگان از نام تجار يبرداشت ها ريتأث یبررس "، 1386، راحمديمی، رشاهيام .8

 یاجتماع

 

 مطالعات مديريت راهبردي" واسطه کننده و نيوابط راهبردي تأمنام تجاري در ر یارزش آفرين "؛ 1390ی، محمد تقی، نيام. 9

 

 ، فصلنامه بصرت"بررسی تاثير نام تجاري بر روي نگرش"، 1387نور بخش، کامران،  .10
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 پايان نامهق يتحق یها نهيهز -14
 ره(يو غ یزاتي، تجهی، ارزیاليک )ريزان هر يو م پايان نامهن بودجه يمنابع تام -الف

 التيزات و تسهيتجه یبودجه ارز یاليبودجه ر نام موسسه فيرد

     

     

     

     

    جمع

 

 پايان نامه یها نهيهز -ب

 

 که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( يموارد ي)برا یپرسنل هزينه هاي -1ب

 تعداد افراد تينوع مسئول
کل ساعات کار 

 طرح یبرا

الزحمه در حق

 ساعت
 جمع

     

     

     

     

 اليبه ر ینيتخم هزينه هایجمع 

 شوند( يداريد خريق بايکه صرفاً از محل اعتبار طرح تحق یليل )وسايمواد و وسا هزينه هاي -2ب



 

 

 لهيا وسينام ماده 
مقدار 

 ازيموردن

 - یمصرف

رمصريغ

 یف

ساخت 

ا يداخل 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 مت کليق مت واحديق

 یارز یالير یارز یالير

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   اليل به ريموارد و وسا هزينه هایجمع 

 

 

 

 متفرقه هزينه هاي -3ب

يرد

 ف
 یارز یالير نهيشرح هز

 یاليمعادل ر

 یبودجه ارز

نه به يکل هز

 الير

     پينه تايهز 1

     رينه تکثيهز 2

     ینه صحافيهز 3

     دينه عکس و اساليهز 4

5 
، ی، نقاشی، خطاطینه طراحيهز

 یکارتوگراف

    

     يوترينه خدمات کامپيهز 6

     گريد هزينه هاي 7

     جمع

 هانهيجمع کل هز -

 الينه کل به ريهز یارز یالير نهينوع هز فيرد

    یپرسنل 1

    ليمواد و وسا 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4



 

 

    جمع کل

 داتيتائ -15

 تأييديه اساتيد راهنما و مشاور: -الف

 امضاء خيتار ي اولاستاد راهنما نام خانوادگینام و 

 امضاء خيتار راهنماي دوماستاد  نام خانوادگیام و ن

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم

 

 

  رتجلسه گروه تخصصی:صو -ب

 

............................ با حضور صورتجلسه گروه تخصصی ................................................. در تاريخ ........................... و در محل .........

 ........................................ بررسی و مورد تصويب قرار گرفت.نامه آقاي/خانم .........................اعضاي مربوطه تشکيل گرديد و پايان

 

 نام، نام خانوادگی و امضای اعضای گروه:

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 نام، نام خانوادگی مدير گروه:                                            تاريخ:                                  امضاء:



 

 

 ورای پژوهشی:شد ييتأ -پ

 امضاء ینوع را سمت و تخصص نام خانوادگینام و  فيرد

  موافق      مخالف   1

  موافق      مخالف   2

  موافق      مخالف   3

  موافق      مخالف   4

  موافق      مخالف   5

  موافق      مخالف   6

  موافق      مخالف   7

 

 

 :یاخانم/آق پايان نامهق يموضوع تحق

 رشته: کارشناسی ارشد مقطع یدانشجو

 تحت عنوان: 

                                 از یرا         تعداد اا بي      مطرح شد و به اتفاق آرا شورای تحصيالت تکميلی دانشکده                   در جلسه مورخ

 قرار نگرفت         ب اعضاء قرار گرفتيمورد تصو یرا

 امضاء:                               خيتار:                                                        دانشکدهموزشی پژوهشی عاون آم

 دانشگاه یه معاون پژوهشينظر -ت

 



 

 

 ءامضا خيتار معاون نام خانوادگینام و 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نامه کارشناسی ارشد يا رساله دکترینفرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايا

 

 

دانشجوی مقطع  ....................نامه / رساله ، خانم/ آقای ..................اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان

 عنوانيش ........................... با گرا ..................رشته ................... ............

متعهد می شويم بدون در نظر گرفتن حقوق  ...................................................................................................

المللی کيش نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذکور در قالب کتاب، مقاله، طرح دانشگاه آزاد اسالمی واحد بين

 ، اکتشاف و ... اقدام ننماييم.تحقيقاتی، اختراع

 



 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم:   نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول:

 تاريخ:       تاريخ:

 امضاء:       امضاء:

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم:    نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول:

 تاريخ:       تاريخ:

 امضاء:       امضاء:

 

 

 

 

تاريخ ........................................... فرم مزبور که به امضای اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده است، دريافت  در

 گرديد.

 

 امضای مدير پژوهشی دانشکده         

 

 

 

 

 


