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 چکیده
قرارگرفته ولی در ایران کمتر به آن توجه  مورداستفادهگذاری در جهان بسیار های اخیر برای قیمتهایی که در سالیکی از روش

ها است. شناسایی این عوامل کیفی و ضریب آنان های کیفی آنگذاری کاالها و خدمات بر اساس ویژگیشده است، روش قیمت

 سعی شپژوهدر این باشد. کنندگان میبازتابی از ترجیحات مصرف درواقعاین نوع شناسایی  چراکهبسیار حائز اهمیت است، 

تاپ در لپ بر قیمت هرکدامیرگذاری تأثآن و میزان  یفن یرغهای فنی و تاپ بر اساس ویژگییرگذار بر قیمت لپتأثعوامل  شد

های از الگوی قیمتی هدانیک برای تعیین اولویت تمایل به پرداخت افراد برای هر یک از ویژگیبازار تهران مشخص گردد. 

تاپ در یرگذار بر قیمت لپتأث یفن یرغفت هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل فنی و توان گیملذا تاپ استفاده شود. پل

 باشد، جامعهباشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مییمتاپ در این بازار بازار تهران و تخمین تابع هدانیک قیمت لپ

 عنوانبهدر این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخت اند. تاپ تهران بودهتاپ در بازار لپمشتریان لپ تمام موردنظر آماری

وتحلیل به دست آمد. برای تجزیه 699/0با استفاده از آلفای کرونباخ برابر  گیری استفاده شد. پایایی این پرسشنامهابزار اندازه

های آمار توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی، و روش SPSS23افزار ها از نرمداده

های گیها نشان داد از بین ویژاست. یافته شدهاستفادهواتسون و بررسی ضرایب متغیرها(  -تحلیل رگرسیونی، آزمون دوربین

ا رم، ، حافظه یپردازندهی، پردازنده مرکزی فنی متغیرهای اهیژگیومتغیرهای جنس بدنه، گارانتی، طراحی و از بین  یفن یرغ

تاپ تقریباً ها نشان داد تأثیر متغیرهای فنی بر قیمت لپ. همچنین یافتهرگذارندیتأثتاپ بر قیمت لپ یشنماصفحههارددیسک و 

 باشد.بر قیمت آن در بازار تهران می یفن یرغدو برابر تأثیر متغیرهای 

 تاپ، بازار تهران.ابع هدانیک، قیمت لپت های کلیدی:واژه



Abstract 

Pricing goods and services based on their qualitative characteristics, is one of the ways in recent 

years has been widely used for pricing in the world. But in Iran, less attention has been paid to 

it, identify these Quality factors and their coefficients is very important, because this type of 

Recognition is a reflection of consumer preferences. In this study, we tried to find the factors 

affecting the price of laptops based on technical and non-technical features and the effectiveness 

of those on laptop price in the Tehran's market determined. The Hedonic pricing model to 

determine the priority willingness to pay for any of the features of the laptop. The aim of this 

study was to identify technical and non-technical factors affecting prices in the market Tehran 

laptop and notebook function estimation of Hedonic Prices in this market. The research method 

is descriptive and correlational, statistical community to all customers laptop in the laptop 

market Tehran. In this study, a questionnaire was used as a measure of manufacturing. The 

reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was 0.966 Software for data analysis 

SPSS23 and descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics 

(correlation, regression analysis, the Durbin-Watson test and a coefficient) is used. Results 

showed the body of gender non-technical features, warranty, design and the technical features 

CPU variables, GPU or VGA, memory or RAM, HDD and laptop screens affect the price. The 

results also show that the effect of technological variables affect the price of a laptop almost 

double the non-technical variables impact on the market price in Tehran. 

Keywords: Hedonic function, the price of the laptop, the Tehran market. 
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