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 :چکیده

 ارزش انجیمی نقش با برند ویژه ارزش بر انگیزش و شخصیت فرهنگ، تأثیرهدف این تحقیق بررسی 

 حاضر قتحقی روش و است کاربردی تحقیقات نوع از حاضر باشد، تحقیقمیاجتماعی  هایشبکه در مشتری

 هافرض زمونآ در که شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از تحلیل در. است همبستگی -توصیفی نوع از

ادبیات ) ایکتابخانه روش از ها،داده آوریجمعمنظور به .است شده گرفته بکار ساختاری معادالت روش

ر بمیان مشتریان کاله توزیع گردید،  پرسشنامه 483 روایناز  استفاده شده است. (پرسشنامه) میدانینظری( و 

در  شدهاستفادههای پرداخته شده است. از آزمون شدهیگردآورهای های آماری به تحلیل دادهاساس آزمون

آمار  آماری تحقیق شامل دو قسمت وتحلیلتجزیهباشد و می اشاره یرمساین تحقیق تحلیل عاملی و تحلیل 

باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه، مد، میانگین توصیفی و آمار استنباطی می

تر نمودارها و جداول و دامنه تغییرات و از همه مهم معیارانحرافو ... و معیارهای پراکندگی مانند واریانس، 

 هاادهدمنظور تشخیص نرمال بودن هی قرار گرفته است. در قسمت آمار استنباطی بتوزیع فراوانی مورد بررس

برای  و یدچنین برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردو هم فاسمیرن-کلموگروفاز آزمون 

ها لیل دادهححاصل از تنتایج های مستقل و وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده گردید، ارائه مدلی بین متغیر

بر  یتشخص دارد. تأثیرفرهنگ بر ارزش مشتری ایموس نشان داد که  افزارنرمبا کمک معادالت ساختاری با 

 .دارد أثیرتمشتری بر ارزش ویژه برند  ارزش دارد. تأثیربر ارزش مشتری  انگیزش دارد. تأثیرارزش مشتری 

 

 انگیزش، شخصیت: ارزش ویژه برند، ارزش مشتری، فرهنگ، کلیدیکلمات 

 

 

 



ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of culture, personality and 

motivation on brand equity with the mediating role of customer value in social networks 

(Case study: Kale brand). The present study is an applied research and the research 

method is descriptive-correlational. Is. Descriptive and inferential statistics were used 

in the analysis. Structural equation method was used to test the hypotheses. Library 

(theoretical literature) and field (questionnaire) were used for data collection. Therefore, 

384 questionnaires were distributed among kaleh customers. Data analysis was done 

based on statistical tests. The tests used in this study are factor analysis and path 

analysis. Statistical analysis of the study consists of two parts: descriptive statistics and 

inferential statistics. In the discussion of descriptive statistics the tendency criteria for 

center such as median, fashion, mean and ... Dispersion criteria such as variance, 

standard deviation and amplitude of variations and most importantly frequency 

distribution charts and tables are studied. Inferential statistics were used to determine 

the normality of the data. Kolmogorov-Smirnoff test was also used to confirm the model 

and confirmatory factor analysis was used. To present a model between independent 

and dependent variables the path analysis method was used. Structural equations with 

emos software showed that culture influences customer value. Specificity affects 

customer value. Motivation affects customer value. Customer value influences brand 

equity. 
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