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 چکیده:

 جادیا نیبنابرا آید؛می شمار به یو سودآور تجارت امر در هاسازمان تیموفق نییتع در عوامل ترینمهم از یکی یمشتر تیرضا

 یزهااین از ردکعمل بهبود در امر شاخص ترینمهم عنوانبه یمشتر تیرضا شیپا و یریگاندازه هایسیستم سازیپیاده و

 رود.می شمار به یامروز هایسازمان یاساس

 شخصیت(. 9831 رونقی، و محمدیانهستند ) شخصیت دارای برندها که است این بیانگر برند مورد در گرفته صورت مطالعات

 را مشتری یترضا و اعتماد سطح ارتقای مشتری، در احساسات افزایش مشتری، ترجیحات تقویت نظیر پیامدهایی مثبت برند

 شخصیتی صفات بندیطبقه نحوه بررسی به گسترده پژوهش با( 9111آکر )(. 0292 همکاران، و هسلوپدارد ) همراه به

 قدرتمندی و خبرگی صالحیت، هیجان، صداقت، ابعاد شامل بعدی 5 مدل یک در آن نتیجه که پرداخت گوناگون برندهای

 .است برند یا تجاری نام مشتریان، رضایت بر مؤثر عوامل از یکی(. همان منبعشد ) منعکس

 معنی قیمتی ترقابامروزه . باشدیممشتری در هنگام انتخاب  گیریتصمیم متغیر در تریننزدیکمرکزی و  هستهشخصیت برند 

 یمشتر یوفادار یارتقا و حفظ به قیمت سر بر رقابت جایبه مدار یمشتر و بازارگرا یهاسازمان و داده دست از را سابق

شخصیت برند بر رضایت مشتریان فروشگاه هایپرمارکت قزوین است. روش  یرتأثاز پژوهش حاضر بررسی  هدف .اندیشندیم

آمار  بود که طبققزوین فروشگاه هایپر مارکت  و پرسنلکلیه مشتریان پژوهش حاضر توصیفی است. جامعه آماری شامل 

نمونه آماری انتخاب شد. برای  عنوانبه 832بودند. با استفاده از جدول مورگان  2209 یانهماهمتوسط  طوربه آمدهدستبه

ی مثل آمار توصیف هایروشاز  هادادهاز پرسشنامه ابعاد شخصیت برند آکر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل  هادادهگردآوری 

یت استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد شخص یانمونهتک آمار استنباطی مثل تی  هایروشفراوانی و درصد فراوانی و همچنین 

مثبتی  یرأثتو استحکام( بر رضایت مشتریان از فروشگاه هایپر مارکت شهر قزوین  فریبیدلهیجان، شایستگی، صداقت، برند )

 داشت.
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Abstract 

Customer satisfaction is one of the most important factors in determining the success of 

organizations in business and profitability; therefore, the creation and implementation 

of customer satisfaction measurement and monitoring systems as the most important 

indicator in improving performance is one of the basic needs of today's organizations. 

Brand-related studies indicate that brands have a personality (Mohammadian and 

Ronaghi, 2010). Positive brand personality has implications such as enhancing 

customer preferences, enhancing customer emotions, and enhancing the level of trust 

and customer satisfaction (Hslop et al., 2010). Acker (1997), with extensive research, 

looked at how to classify the personality traits of various brands, which resulted in a 5-

dimensional model including dimensions of honesty, excitement, competence, 

competence and power (the same source). One of the factors affecting customer 

satisfaction is trade name or brand. 

The brand is the core and the closest variable in customer decision making when 

choosing. Today's price competition has lost its meaning and market-oriented and 

customer-focused organizations are thinking of maintaining customer loyalty rather 

than price competition. The purpose of this study was to investigate the effect of brand 

personality on customer satisfaction in Qazvin hypermarket store. The method of this 

research is descriptive. The statistical population consisted of all customers and 

personnel of Qazvin hypermarket store, which according to the obtained statistics, the 

average monthly was 4421. Using the Morgan table 384, it was selected as a statistical 

sample. The Acer Brand Personality Questionnaire was used to collect data. For data 

analysis, descriptive statistics such as frequency and frequency, as well as inferential 

statistics methods such as single sample, were used. The results showed that the 

dimensions of brand personality (excitement, competence, honesty, tolerance and 

solidity) had a positive effect on customer satisfaction from the hypermarket store in 

Qazvin. 
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