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 چکیده

 

ی از کوچکردن بخش کثر افراد، خرید کاست. برای ا کنندهمصرفمحققین مطالعه رفتار  موردعالقهی از موضوعات کی

ع را تحت شعا یزچهمهه ک هاآنبخش اصلی زندگی  تواندیمردن ک، برای برخی دیگر خرید حالینباا. هستفعالیت روزمره 

ه میان حفظ مشتریان و آگاهی آنان رابطه ک دهدیمفروشنده نشان -، محسوب شود. بررسی ادبیات ارتباط خریداردهدیمقرار 

مثبتی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ادراک و دانش مشتریان صنعت پوشاک از محصوالت بر رفتار خرید 

 است. هاآن

است که روایی آن از روش اعتبار صوری و پایایی  یاپرسشنامهن پژوهش ای یازموردناطالعات میدانی  یآورجمعابزار 

، اطالعات هایهفرضمورد تأیید قرار گرفت. در ادامه، جهت آزمون ( 87/0)با نمره نهایی  1کرون باخآن با استفاده از آلفای 

 قرار گرفت. یموردبررس SPSSافزار نرمرگرسیون در  یهاآزمونبا استفاده از  آمدهدستبه

پوشاک در شهر تهران است که خارجی و ایرانی  یهانمانام کنندگانمصرفتحقیق شامل کلیه  موردمطالعهجامعه آماری 

نفر  573با توجه به حجم بسیار باالی جامعه، نامحدود فرض شد. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول جامعه نامحدود کوکران 

 انتخاب شدند. یاخوشه محاسبه گردید. این تعداد با استفاده از روش تصادفی

، تأیید هر هشت فرضیه پژوهش بود که بر این اساس، تأثیر ادراک و دانش مشتریان صنعت هایهفرضحاصل آزمون 

 ییهاتشرکجهت  یشنهادهاییپمورد تأیید قرار گرفت. در پایان،  کنندگانمصرفبر رفتار  هاآنپوشاک از محصوالت و ابعاد 

 که قصد اثرگذاری بر رفتار مشتریان خود را از طریق بهبود ادراک و دانش آنان از محصوالت دارند، مطرح گردید.
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1. Cronbach 



 

Abstract 

One of the topics of interest to researchers is the study of consumer behavior. For most 

people, buying is a small part of everyday activity. However, purchasing for others can be 

considered as the main part of their lives that underlie everything. A review of the buyer-seller 

relationship literature shows that there is a positive relationship between maintaining customers 

and their awareness. The main purpose of this research is to investigate the effect of perceptions 

and knowledge of clothing industry customers on their buying behavior. 

To collect field data, a questionnaire was used. Its validity was confirmed by formal 

method and its reliability was approved using Cronbach's alpha (with a final score of 0.78). 

Then, to test the hypothesis, the data was investigated using regression tests in SPSS statistical 

software. 

The study population consisted of clothing customers of Iranian and foreign brands in 

Tehran which was assumed as infinite. The sample size was calculated on the basis of 

Cochran's unlimited formula of 385 people. These numbers were selected using cluster random 

sampling. 

As the result, all hypotheses were confirmed. Accordingly, the impact of perceptions and 

knowledge of clothing industry customers on their buying behavior was approved. At the end, 

some proposals were introduced based on each of the hypotheses. 
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