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 چکیده:

هاي توليدي و خدماتي، برندهاي كاالها و خدمات آنها اسـت. عوامل مؤثر بر موفقيت شركت نیتركي از مهمیمقدمه: 

ـا نـام شود. برنـد یجنبة برند در هویت آن نمایان مي نیفردترگيرد، منحصربهبرنـد از زوایـاي گوناگون مورد بررسي قرار مي

نامشـهودي براي سازمانها  هیدارد و در واقـع سرما يتوجهمات سازمانها تأثير قابلتجـاري، در شناسـاندن محصـوالت و خـد

 رزیابياتحقيق، به  در این صورت چشـمگيـري افـزایش یافتـه اسـت.رود. امروزه اهميـت برنـدها و نقـش آنهـا بهبه شمار مي

پرداخته  نگسامسواز برند  يمشتر تیو رضا یيشناسا يانجيم با نقش انیمشتر دیو مواجهه با برند بر قصد خر تیهو تأثير

 است. شده

 وصيفيت تحقيقات زمرة در ماهيت لحاظ از تحقيق روش دارد، قرار كاربردي تحقيقات زمره در تحقيق این روش تحقیق:

ل پژوهش شامجامعه آماري این  .رددگمي محسوب همبستگي تحقيقات دستة در نيز روش نظر از و داشته قرار پيمایشي و

ر مورگان براب -باشند. نمونه آماري بر اساس جدول جرسي هاي سامسونگ در شهر تهران ميها و نمایندگيمشتریان فروشگاه

باشد كه برگرفته از مقاالت داوتاس و مي پرسشنامه استاندارد ها،داده گردآوري نفر در نظر گرفته شده است. ابزار 483

 مطالعه با متناسب گشته و ترجمه و باشد كه استخراج(، مي7102) و آپنس سولم (7102همكاران )(، سو و 7102دیامانتوپلس )

و ليزرل  اساسپياس افزارهاينرم از استنباطي هايتحليل انجام است. براي شده سازيبومي تغيير، اندكي با تحقيق این موردي

 .است شده استفاده هافرضيه رد یا تأیيد براي

ري از برند یي مشتشناسابر  مواجهه با برندها نشان داد كه هویت برند و داده وتحليلتجزیه از حاصل نتایج گیری:نتیجه

أثير یي مشتري از برند بر قصد خرید مشتریان تشناساو رضایت مشتري تأثير مثبت و معنادار دارند. همچنين، مشخص شد كه 

ورد پذیرش قرار ممعنادار رضایت مشتري از برند بر قصد خرید مشتریان به اثبات رسيد و تأثير مثبت و  ؛ ومثبت و معنادار دارد

 گرفت.

 .انیمشتر دیقصد خریي مشتري از برند، رضایت مشتري، شناسا، مواجهه با برند ،برند تیهوهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Background: One of the most important factors affecting the success of manufacturing 

and service companies is the brands of their products and services. Brand is examined from 

a wide range of angles, the most unique aspect of brand, is brand identity. Brand has a 

significant impact on identification of products and services of companies, in fact, brand is 

an intangible asset for organizations. Today, the importance of brands and their role has 

increased dramatically.In this research assessing the impact of brand identity and brand 

encounters on purchase intentions with moderating role of customer brand identification and 

customer satisfaction in Samsung brand is conducted. 

Method: This research is an applied research, the method is descriptive-survey, it is 

also considered as a correlation research. The statistical population of the research is including 

all customers of Samsung brand in stores and agencies in Tehran and by using Jersey-Morgan 

table, the study sample is obtained 384 people. To collect data, standard questionnaire from 

Davvetas & Diamantopoulos (2017), So et al. (2017) & Apenes Solem (2016), articles is used 

that was extracted, translated and slightly modified adapt to the case study. For inferential 

analysis, SPSS and LISREL software is used to confirm or reject hypotheses. 

Results: The results of data analysis indicate that brand identity and brand encounters 

have positive and significant impact on customer brand identification and customer 

satisfaction. Also, the results showed that customer brand identification have positive and 

significant impact on purchase intention. And the positive and significant impact of customer 

satisfaction on customer purchase intention has been approved. 

Keywords: Brand Identity, Brand Encounters, Customer Brand Identification, 

Customer Satisfaction, Purchase Intentions. 
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