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 چکیده

 نوپا شده صنعتی اقتصاد با کشورهایی در بلکه( ژاپن مثل) یافته توسعه کشورهای در تنها نه محلی و جهانی برندهای بین رقابت افزایش

 امروزی،برای بازارهای چند ملیتی از طرفی در.است آمده بوجود هم ایران مانند شدن صنعتی حال در کشورهای و(  مکزیک و کره مثل)

 برندهای به را جهانی برندهای کنندگان مصرف برخی چرا و کنند می انتخاب چگونه کنندگان مصرف که موضوع این درک بازاریابان

خرید  برقصد شده وارزش نماد محلی ادراک برند سازی جهانیتاثیرگذاری  هدف مطالعه حاضر،بررسی.دهند،مهم است می ترجیح محلی

 که هایی بدین منظور مسیر.برند ونقش تعدیلگرنژاد پرستی مصرف کننده  می باشد به واسطه کیفیت ادراک شده وپرستیژ مصرف کننده

 از ها مسیر دنبال کرده که این رادهد  می قرار تاثیر تحت را خرید مصرف کننده قصد شده وارزش نماد محلی ادراک برند سازی جهانی

   . باشد می شده ادراک برند سازی جهانی روانی مزایای و برند برند،پرستیژ  شده ادارک متفاوت کیفیت منبع سه

 
 

خرید مصرف  ،پرستیژ برند،قصدبرند ،کیفیت ادراک شدهبرند جهانی سازی برند ادراک شده،ارزش نماد محلیکلمات کلیدی:
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 .مقدمه:1

 های خواسته و نیازها با متناسب محلی برندهای. کنند می رقابت قوی محلی همتایان با جهانی برندهای بازارها، از بسیاری در

 در کنندگان مصرف با نزدیک رابطه و آگاهی باالی سطح از محلی برندهای. یابند می توسعه محلی بازارهای فرد به منحصر

 را محلی بازار های ویژگی تنها نه محلی برندهای دریافتند، (2008)1دیموفت که طور همان.گردد می کشورهایشان منتفع

 می درک  محلی های نشانه بعنوان برندها این از برخی رو این از. کنند می کمک نیز آنها تعریف به بلکه کنند می منعکس

 .باشند می کشور و میراث محلی، هنگفر های نماد با مرتبط آنها که جایی تا شوند

 افزایش. شوند می آشنا محلی و خارجی برند زیادی د تعدا با کشورها اکثر در کنندگان مصرف شدن جهانی پیشرفت با همراه

 شده صنعتی اقتصاد با کشورهایی در بلکه( ژاپن مثل) یافته توسعه کشورهای در تنها نه محلی و جهانی برندهای بین رقابت

 زیادی جهانی برندهای آمریکا. است آمده بوجود هم ایران مانند شدن صنعتی حال در کشورهای و(  مکزیک و کره مثل) نوپا

 وایز لی ، پولو) مختلف مدهای تا گرفته(  ی س اف کا ز، وندی دونالد، مک مثل) فود فست از برندها این است، داده توسعه را

 و کیفیت از و باشد می بلندمدت اعتباری دارای و است شده شناخته دنیا سراسر رد آمریکایی برندهای.  شود می شامل را( 

 و دارند متفاوتی قدرت جهانی بازارهای در آمریکایی برندهای مثبت، خصوصیات این خاطر به.]6[برخورداراست باالیی منزلت

 بر عالوه که باشند می برندهایی آوردن دست به پی در لیاقتشان و نفس عزت بردن باال برای کنندگان ف مصر علت همین به

 . ]5[باشند جهانی اعتبار دارای بودن امروزی و مدرن

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق2

 در. هستند روبرو محلی و جهانی برندهای بین انتخاب با فزاینده بطور کنندگان مصرف محصوالت، از بسیاری طبقات در

 برخی چرا و کنند می انتخاب چگونه کنندگان مصرف که موضوع این درک یابانبازار برای امروزی، بازارهای چند ملیتی

 که باشد می فراگیر ای پدیده شدن جهانی .است مهم دهند، می ترجیح محلی برندهای به را جهانی برندهای کنندگان مصرف

 موفقیت اهرم یک عنوان به شدن جهانی گذشته در اما.]5[کند می آشنا جدید های فرصت با را جهانی برندهای و ها شرکت

 حاضر حال در که صورتی در محصول، کیفیت به مصرف کننده اعتقاد با بود برابر شدن جهانی زیرا شد می محسوب شرکت

 می مقایسه آنها با را جهانی وبرندهای می کنند توجه محلی برندهای به کنندگان مصرف از بسیاری و ندارد اعتقادوجود این

 در مشتریان نیازهای کامل تأمین عدم دلیل به جهانی برند یک است ممکن نتیجه در کنند می قضاوت هاآن مورد در و کنند

 هایی نمونه با مطالعه(2012ودیگران) 2برای مثال،اوزسومر] .31 [شود رو روبه شکست با بازار یک در محلی برندهای با مقایسه

 برندجهانی خرید احتمال که روابطی زنجیره دانمارک، و سنگاپور لغبا بازار دو و ترکیه نوظهور بازار در کنندگان مصرف از

 ادراک بودن جهانی که دادند نشان نتایج. کردند آزمون خطی رابطه یک چارچوب رادر کنندگان از آن مشتق میشود مصرف

 توسعه. است منفی پیشرفته بازارهای در رابطه این اما دارد مثبتی رابطه نوظهور بازار در  بودن محلی نماینده با برند شده

 با مثبتی رابطه بودن محلی نماینده بعالوه. کند می کمک بازار سه هر در پرستیژبرند از ادراک ایجاد به بودن محلی نماینده

(مطالعه ای 2010و همکاران) 3آکرام .دارد نوظهور بازار در غذایی محصوالت فرهنگی بستر در محلی برند کیفیت از ادراک

 ادراک پرستیژ و برند شده ادراک کیفیت به واسطه کننده مصرف خرید قصد بر سازی برند ادراک شده جهانی تحت عنوان

برندونقش تعدلیگر نژادپرستی مصرف کننده را مورد بررسی قرار دادند.یافته ها نشان می دهد که جهانی سازی برند  شده

اعتبار و پرستیژ برند بر قصد خرید برند را مورد  ای تحت عنوانمطالعه (2010)4بیک وکیمادراک شده بر قصد خرید تاثیر دارد.

بررسی قرار دادند.یافته ها نشان می دهد ترکیب اعتبار برند و پرستیژ برند در بین طبقات چندگانه ای ازمحصوالت محقق می 
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خیره شده اطالعات و ریسک گردد. اعتبار برند، پرستیژ برند، بر قصد خرید برند از طریق کیفیت ادراک شده، هزینه های ذ

 مصرف واکنش (مطالعه ای تحت عنوان2007همکاران) و 5لیادراک شده در طبقات مختلف محصوالت کم و زیاد تاثیر دارد. 

را مورد بررسی  داخلی برندهای برابر در آمریکایی جهانی برندهای به جنوبی نسبت کره و ژاپن مکزیک، کشور سه کنندگان

 (2008)6اوزرتیک وداسنبرند،اثر گذارند. مختص های ویژگی بر سازنده کشور و برند وجهه ها نشان میدهدیافته .  قرار دادند

به محصوالت خارجی و داخلی در مورد یک گروه محصول  مصرف کنندگان جوان کشور کرواسی،تمایل مطالعه ای تحت عنوان

ن است که ذهنیت مشتری نسبت به کشور مبدا سازنده، برند .یافته های این تحقیق حاکی از آرا مورد بررسی قرار دادندغذایی 

 .و قیمت در ارزیابی محصوالت خارجی و داخلی اثرگذار هستند 

 جهانی سازی برند ادراک شده.1،2

 تحت را خود برندهای اغلب ها شرکت که کند می پیشنهاد همکارانش و 7آلدن فرهنگ جهانی مصرف کننده، ی در مطالعه

 تنها برند یک بودن محلی یا بودن خارجی.می کنند گذاری نام(  محلی)local و( خارجی)foreign ،(جهانی) global عناوین

 -خارجی -جهانی:  موقعیت کدام در را برند اینکه)  شرکت گذاری موقعیت بلکه. باشد نمی شرکت یک های فعالیت بر مبتنی

 بازار در برندها با مرتبط معانی به منجر  هم با مشترکا و اردد تداخل هم با  مشتری های استنباط و درک و( دهد قرار محلی

 .]26 [شوند می

 و تلویزیونی کانال های و اینترنت مانند جهانی رسانه های تأثیر تحت و اعتبار دارای جهانی برندهای از زیادی تعداد حقیقت در

 می گسترش را خود نفوذ(  ی مرز برون انگردانجه و کارگری پذیری انعطاف مانند) پویا کنندگان مصرف همچنین و ها فیلم

 به کنندگان مصرف شود می باعث که است جهانی کننده مصرف فرهنگ برای باالبرنده و همتاسازی اثر دارای نفوذ این.  دهند

 ساخته نمادهای و تصاویر در ، شرکت درباره نظر تبادل ضمن کنندگان مصرف .]5 [شوند داده سوق جهانی برندهای سمت

 در همکاران و آلدن همچنین .]26 [شوند می سهیم جهانی، برندهای مصرف و طریق از جهان سطح در شرکت توسط شده

 برای آنان اولویت به توجه با برندها، انتخاب برای کنندگان مصرف های اولویت که کردند مخالفت نگرش این با 2006 سال

 برندهای وجود این با .باشد جهانی و پیوندی محلی، های گزینه شامل تواند می نیازشان مورد زندگی نوع و خدمات و کاال

 سهم رفتن دست از باعث تواند می برندها محلی های جنبه گرفتن نادیده.  بود خواهند رو روبه زیادی های کشمکش با جهانی

 در کننده مصرف ادراک د واقتصا ، ]36 [کشورها بین فرهنگی اختالف واسطه به جهانی برندهای بعالوه،.]16 [شود  بازار

 می محلی نیازهای بر منطبق که محلی برندهای حقیقت، در.  باشند نمی بازار تمام جذب به قادر رقیب برندهای با مقایسه

 سرمایه شان موقعیت روی جهانی های کمپانی در واقع .]20 [ شده اند شناخته جهانی برندهای اصلی رقیبان عنوان به باشند

 واضح. کنند رقابت محلی های کمپانی برابر در موفق ای گونه به توانند نمی( محلی بازار و فرهنگ: مثال برای) نکنند گذاری

 .شود همراه محلی نیازهای با باید جهانی برند استراتژی است

 .برند به عنوان نشانه ای از فرهنگ محلی2،2

 فرهنگ ظهور باوجود. است برای موفقیت مسیر تنها هکه جهانی سازی برند ادارک شد دهد نمی نشان جهانی برندهای ظهور

 مختلف محققان واقع در. ]34 [است فردی هویت و کننده مصرف رفتار بر اساسی نفوذی دارای محلی فرهنگ هم هنوز جهانی

 اننش جهانی برندهای تقویت برای پیامدهایش و استاندارد فرهنگ جهانی مصرف کننده وجود مورد در را خود تردید و شک

 بازارها تمام با متناسب که ببینیم را مختلفی شده بومی های فرهنگ ما که دارد احتمال بیشتر که استدالل این با اند داده

 را شان مصرفی موفقیت زیمبابوه در نخبه کنندگان مصرف اگرچه که کند می گزارش(2014)8بلک مثال بعنوان .]23[نیستند
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 مشابه بطور.کنند می حفظ نیز را محلی فرهنگ به قوی گرایش یک همچنین آنها جند،سن می یافته توسعه جهانی نمادهای با

 برای هایی مراسم به تمایل رومانیایی کنندگان مصرف که دریافتند (1993) بلک و پائون،رومانیا در مصرف و قومیت مطالعه در

های  فرهنگ به کنندگان مصرف فزاینده تمایل مبنای بر. دارند ان در نهفته ای اسطوره گذشته و بومی فرهنگ بردن بین از

 در. داد توسعه جهانی بازارهای در محلی های برند ها شرکت رقابت برای مفهومی چارچوب یک می توان(1999)9،گر محلی

 یابی جایگاه و گذاری هدف و محلی فرهنگی سرمایه از استفاده با توانند می محلی برند مدیران جهانی، مصرف و تولید بستر

 عنصر دو این وی چارچوب در. یابند دست رقابتی موفقیت به نیازها و ها سلیقه محلی، فرهنگ از عمیق شناختی اساس بر

 [کنند می ارائه پرستیژ و اصالت نماد بعنوان و کرده ایجاد فرد به منحصر پایدار ارزش یک محلی، برند رقابتی موفقیت کلیدی

 محلی کنندگان مصرف است ممکن باشد، متفاوت مختلف بازارهای در باال تکیفی مورد در تفاسیر است ممکن چون.]24

 محلی برندهای که کند می پیشنهاد(1999) ،گر بنابراین. دارد مطابقت نیازهایشان با بیشتر محلی برند که باشند داشته اعتقاد

 جهانی و محلی ابعاد در تواند می برند کی. کنند خارج را جهانی برندهای جایگزین، یک بعنوان محلی برند دادن نشان با باید

 قوی هایی نشانه جهانی برندهایی بعنوان که هستند دوبرندهایی هر کوال کوکا و 10باشد .هی ن کن داشته پایین یا باال ای رتبه

 نگفره از قوی ای نشانه ´Calve زمینی بادام کره برند. شوند می شناخته هلندی و آمریکایی فرهنگ و جهانی فرهنگ از

 است جهانی برند از نشانه یک هم سونی. شود نمی شناخته هلندی کنندگان مصرف از جهانی برندی بعنوان اما است هلندی

 برندهای کنندگان مصرف است ممکن که گفت توان می سرانجام. شود نمی شناخته ژاپنی فرهنگ از ای نشانه بعنوان اما

  بشناسند. جهانی سازی برند ادراک شده باالی گفرهن هم و محلی فرهنگ ای از نشانه هم را خاصی

 .کیفیت برند ادراک شده2،3

منظور از کیفیت درک شده درجه و میزانی است که حاصل ارزیابی ذهنی مشتریان از محصول است و به عنوان ادراک مشتری 

ابیت، کیفیت خوب محصوالت، از کیفیت کلی یک کاال و یا خدمت تعریف می شود. شاخص هایی از قبیل ظرافت و زیبایی، جذ

کیفیت خوب ترکیبات به کاررفته در محصوالت، کیفیت خوب ساخت، بی عیب بودن محصول، بادوام بودن، قابل اتکا و 

ارزیابی .]19[ اطمینان بودن عملکرد برند، رفتار کارکنان و کیفیت خدمت رسانی در این متغیر مورد سنجش واقع می شوند

حصول یا کیفیت درک شدة باال، مصرف کننده را به سوی انتخاب یک نام تجاری نسبت به دیگر نام ذهنی مثبت مشتریان از م

 .]38 [های تجاری رقیب هدایت می کند

 در –با توجه به مقصود آن محصول یا خدمت  -یا به عبارتی ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت 

 .]27 [ گردد می اطالق شده ادراک تکیفی آلترناتیوها دیگر با مقایسه

بنابراین می توان گفت کیفیت ادراک شده برای شرکت ها یک ضرورت رقابتی است و امروزه اکثر شرکت ها به کیفیت مشتری 

محور به عنوان یک سالح استراتژیک روی آورده اند. مشتریان بر اساس درکی که از میزان کیفیت برند دارند نسبت به برند 

نشان می دهند، بنابراین اگر مصرف کننده برند را در سطح باالیی از کیفیت بداند، در فرآیند تصمیم گیری وفاداری واکنش 

 .]1 [خود را به برند نشان خواهد داد

 برند پریستیژ.4،2

 [باشد می ریتجا نشان و نام یک با ارتباط در محصول یابی جایگاه باالی نسبتا موقعیت بیانگر تجاری نشان و نام پریستیژ

 به تواند می باالتر قیمت مثال برای باشد ویژه صفات دارای که باشدمی این ، تجاری نشان و نام پریستیژ ارزیابی معیار.]15

 بعنوان معتبر تجاری نامهای مصرف درک به تمایل کنندگان مصرف که گفت توانمی کلی بطور.  باشد ویژه صفت یک عنوان

                                                        
9 .Ger 
2. Heineken 



 

 

 بطور و شده خریداری مکرر غیر بطور معتبر تجاری نامهای اینرو از دارند قدرت یا ثروت عی،اجتما وضعیت از ای نشانه

 .]15 [دارد ارتباط او اجتماعی تصویر و فرد خود از درک با محکمی

 [کرد بندی طبقه را آن توانمی طبقه دو در داردکه همراه به مزیت 5 کنندگان، مصرف برای تجاری نشان و نام پریستیژ

 اجتماعی ارزش طریق از حالیکه در باشد فردی اجتماعی موقعیت ثروت، بیانگر کننده مصرف سوی از متصورشده ارزش.]37

 بودن کمیاب و نادر بر مبتنی نیز بودن فرد به منحصر. دهند نسبت خاصی اجتماعی های گروه به را خود توانندمی شده ادراک

 .باشدمی آن

 خود معتبر نام یک پیام زیرا باشدمی اطالعات هزینه کاهش ، دارد تجاری نشان و نام پریستیژ که دیگری مزایای جمله از

 اگر که کنند می فکر کنندگان مصرف غالباً زیرا یابد می کاهش خرید برای اطالعات کسب نتیجه در که است واقعیت گویای

 .]15 [باشد داشته خوبی کیفیت باید پس هستند، تجاری نام این طالب زیادی افراد تعداد

 گرایی مصرف کننده نژاد .نقش تعدل گر5،2

 تعریف خارجی محصوالت خرید بودن اخالقی واقع در و مناسب به کنندگان مصرف اعتقاد نژاد پرستی مصرف کننده بعنوان

 ترکم آنها. کنند می غرور احساس خودشان کشور فرهنگ و نمادها برند، به نسبت گرا ملی کنندگان مصرف.]35 [گردد می

 با نزدیکی ارتباط نژاد پرستی مصرف کننده. هستند گرا وطن جهان کمتر و کنند می برخورد باز بیگانه های فرهنگ به نسبت

 . ]14 [دارد اقتصادی گرایی ملی

 است ممکن. کنند می ایجاد فردی رفاه و محلی اقتصاد بین ارتباطی محلی برندهای ، اقتصادی گرایی ملی در پنهان تفکر در

 جهانی برندهای گرا، ملی کنندگان مصرف ذهن در. شوند دیده ملی اقتصاد برای تهدید بعنوان تردید و شک با جهانی دهایبرن

 به نسبت بودن باز و گرایی وطن جهان از تری پایین سطح. هستند نیز فرهنگ برای تهدید بلکه اقتصاد برای تهدید تنها نه

 مصرف دیگر عبارت به. کند می کمک تر گرا ملی کنندگان مصرف توسط جهانی یبرندها از منفی ارزیابی به بیگانه فرهنگ

 فرهنگی بودن باز میزان و بوده گراتر وطن جهان دارند، نژاد پرستی مصرف کننده به نسبت کمتری گرایش که کنندگانی

ند و اگر چیزی هم منجر به آنها به برندهای محلی نقش واسطی بین اقتصاد ملی و رفاه فردی نمی ده. ]14 [دارند بیشتری

 منفعت روانی حاصل از تماس بافرهنگ مصرف کننده جهانی شود، برندهای جهانی هستند.

 .جهانی سازی برند ادراک شده و پرستیژ برند 6،2

 اگر دهند. ترجیح باالتر پرستیژ دلیل به را جهانی برندهای کنندگان مصرف است ممکن که کنند می ادعا نویسندگان برخی

 [باشد محلی برندهای با مقایسه در باالتر های قیمت یا و نسبی کمیابی بدلیل تواند می دارند، باالتری پرستیژ جهانی ندهایبر

 برندهای از تر گران و تر کمیاب معموالً جهانی برندهای که دهند می نشان شواهد ،(کوکاکوال ازجمله) استثنائات بجز. ]10

 [شوند می پرستیژ جاذبه به منجر که هستند عواملی جز بیشتر نایابی و قیمت که است مشخص کامال. ]9 [هستند محلی

 می گرا وطن جهان و پیچیده مدرن، فرد یک بعنوان شان خودانگاره ارتقا بدنبال خاصی کنندگان مصرف شود می گفته .]10

 جام و المپیک های بازی مثل) جهانی یرویدادها با که دهد می را امکان این آنها به برندها این جهانی مقیاس. ]22[باشند

جهانی  برند حمایت به تواند می معناها،پرستیژ انتقال فرآیند طریق از. شوند مرتبط ها مراسم و( فوتبال جهانی

 را خارجی برند پرستیژ هاجهانی سازی برند ادراک شده برخی گفته طبق اگرچه.]30 [گردد متصل جهانی ازرویدادهاومراسم

بنابراین با توجه به مطالعات . نیست دردسترس رابطه این در تجربی شواهدی اما( 2000و همکاران)11مثل باترا  دهد می ارتقا

 .دارد برند شده ادراک پرستیژ با مثبتی گذشته میتوان فرض کرد که جهانی سازی برند ارتباط

 

                                                        
11 .Batra 



 

 

 

 

 

 .رابطه جهانی سازی برند ادرک شده وپرستیژ برند درک شده1شکل 

 .جهانی سازی برند ادراک شده وکیفیت ادراک شده برند7،2

 دسترس در جهانی سطح در برند یک اگر. دهد ارتقا را برند شده ادراک کیفیت برانگیزی بحث بطور تواند می جهانی تصویر

 آن به را باالتری کیفیت است، گرفته قرار جهانی پذیرش مورد محصول که گمان این با کنندگان مصرف است ممکن باشد،

 جهانی دسترسی و پذیرش اغلب جهانی برندهای است، گفته (1991آلدن و همکاران) ،که طور همان. ]28 [ دهند می نسبت

 P&G ،Ariel شوینده مواد المللی بین برند و Nivea Visage تبلیغات نمونه بعنوان. کنند می تبلیغ را محصوالتشان به

 دهنده جهانی نشان که تجربی های آزمون حال این با دهد. می نشان مختلف هایکشور زنان زبان از را خودش برتر کیفیت

بنابراین بر اساس . است نادر کمیاب بسیار شده منتشر ادبیات در کند، کمک باالتر کیفیت به نسبت ادراک به برند بودن

 .دارد برند شده اکادر کیفیت با مثبتی میتوان فرض کرد جهانی سازی برند درک شده ارتباط مطالعات گذشته

  

 

 .جهانی سازی برند ادراک شده و کیفیت درک شده برند2شکل 

 وقصد خرید مصرف کننده شده ادراک برند سازی .جهانی8،2

 می ارائه جهانی کننده مصرف فرهنگ به میل در مشارکت دادن نشان و نیاز برای هایی فرصت خریداران به جهانی برندهای

 از بخشی بعنوان عضویت دادن نشان برای و شده جذب مردم عامه توسط اغلب برندها این که علت این به امر این. ]5 [دهند

 گفته( 1990)12مثل،آپاندوریاوهانرز متعددی نویسندگان. ]17 [گردد می ممکن شوند، می خریداری جهانی کنندگان مصرف

 برندهای در شده منعکس معناها و نمادها گسترده شناخت به منجر عوامل سایر و ها مسافرت افزایش ای، رسانه جریان که اند

 است ممکن. دهد می نشان اش مثبت معانی تمام با را جهانی کنندگان مصرف جامعه در عضویت خود نوبه به و شده جهانی

 فیتکی هر از فراتر و متمایز که باشد کنندگان مصرف برای افزوده ارزش یک خود خودی به شده درک برند سازی جهانی

 برند، پرستیژ و کیفیت کنترل از پس که کرد فرض میتوان رو این از. ]30 [است برند با مرتبط معنایی پرستیژ یا فزاینده

  .باشد می کنندگان مصرف خرید قصد با مثبتی ارتباط دارای شده درک برند سازی جهانی

 

 

                وقصد خرید مصرف کننده .رابطه جهانی سازی برند ادراک شده3شکل

 برند وقصد خرید مصرف کننده .پریستیژ9،2

                                                        
12 .Appanduria and hunrez 

جهانی سازی برند درک 

 شده   

دکیفیت درک شده برن  

جهانی سازی برند درک 

 شده   

 پرستیژ برنددرک شده

جهانی سازی برند درک 

 شده
 کننده           مصرف خرید قصد



 

 

 در با. باشدمی اجتماع در شدن مطرح دلیل به تجملی مصرف حقیقت در. تجملی دارد مصرف با تنگاتنگی ارتباط برند پریستیژ

 جامعه، در بخواهد ندهکن مصرف داشت خواهد خرید بر را تاثیر بیشترین زمانی تجاری نام پریستیژ ، موضوع این گرفتن نظر

 طریق از گاهی شاید تجاری نام پریستیژ( 2001،باهات و ردی) نظریه طبق .]15 [نماید وجود ابراز بخصوصی نام مصرف با

 پس دهندمی اهمیت خودشان یدرباره دیگر افراد نظر به چون اجتماعی افراد مثال برای. شود می بیان افراد شخصیت بروز

 احساسات و افکار بر بیشتر هستند گیر گوشه که افرادی برعکس و باشندمی معتبر تجاری های نام ریدخ دنبال به احتماالً

 .]21 [ندارند معتبر تجاری های نام خرید به چندانی توجه لذا و شده متمرکز درونیشان

 

 

 .رابطه پرستیژ برند و قصد خرید مصرف کننده4شکل 

 ف کننده.کیفیت ادراک شده وقصد خرید مصر10،2

پس از اینکه ارتباط  میان جهانی سازی برند ادراک شده با کیفیت وپرستیژ بررسی شد و نتایج تحقیقات گذشته نشان دهنده 

این است که جهانی سازی ارتباط مثبتی با درک های هم پرستیژ برند و هم کیفیت برند دارد و با  قصد خرید  مصرف 

 بر سازی برند ادراک شده هاتحقیقات گذشته نشان دهنده ان است که جهانی نابراین یافتهب.کنندگان تاثیر کلی و مثبتی دارد

 میانجیکیفیت ادراک شده برند  شد مشخص که حالی در دارد مثبت تاثیر برند شده ادراک پرستیژ و برند شده ادراک کیفیت

  .]8 [پرستیژ ادراک ممکن است باشد به بر قصد خرید مصرف کننده نسبت تری قوی

 

 

 .رابطه کیفیت ادراک شده برند و قصد خرید مصرف کننده5شکل

 و پرستیژ برند محلی .نماد11،2

 با .اند آورده بدست اش شده ادارک پرستیژ و برند شده ادراک بودن جهانی بین مثبت رابطه بر مبنی شواهد برخی مطالعات

 پرستیژ بودن بی نظیر و تمایز منبع بعنوان بودن محلی مادن (2003و همکاران) 13( واستینکامپ1999) گر  نظرات به توجه

  عمیق شناخت گذشتگان، میراث و نمادها محلی، فرهنگ سرمایه بر تلنگری با. بازارهاست انواع تمام در بازارهای محلی برای

 می محلی نماد یابی جایگاه واکنشی گذاری هدف محلی بطور بنابراین و آید می بدست نیازها و سالیق محلی، فرهنگ از تری

 بسیاری فزاینده، رقابت به واکنش در اخیراً اگرچه. باشد کننده کمک پرستیژ نشانه های و ایجاد برای محلی برندهای به تواند

 با همراه و بیشتر بسط برای هایی سمبل و سازی مستحکم چنین شوند، دیده درونی که اند کرده تالش جهانی برندهای از

 لحاظ از که برندها برای هایی نمونه پرستیژ با محلی نماد مثبت رابطه. هستند محلی برندهای دسترس در تصداق و باورپذیری

 اگرچه.شدند پشتیبانی آمریکا و کره (در2003استینکامپ و همکاران) توسط هستند، متنوع شده ادراک بودن جهانی

 دارای بودن محلی می توان اینطور بیان کرد که نماد ابراینبن. اند نکرده بررسی جهانی-محلی زوج در را رابطه این نویسندگان

 (.76، ص.2012باشد)به نقل از اوزسومر،  می برند پرستیژ از کنندگان مصرف ادراک با مثبتی ارتباط

 

 

                                                        
13 .Steenkamp 

 پرستیژ برند

 

 قصد خرید مصرف کننده 

 برند کیفیت ادراک شده

 

 

 قصد خرید مصرف کننده

 

 



 

 

 

 

 

 .رابطه نماد محلی و پرستیژ برند6شکل

 کیفیت درک شده بودن و محلی .نماد12،2

 فرهنگ با برند ارتباط با همراه بودن محلی نماد. باشد متنوع بسیار تواند می کیفیت از ادراک و بودن محلی نماد بین رابطه

 که آنچه از بهتری ارزیابی محلی های نشانه که رود می انتظار طرف یک از. کند می ایجاد را برند ارزش که باشد می محلی

 متفاوتی مختلف،تفاسیر بازارهای در باال کیفیت است ممکن زیرا باشند خواهند،داشته می کیفیت بعنوان کنندگان مصرف

باشد.درواقع   کیفیت از ادراک با تضاد در اصالت و صحت و همتایی بی نماد است ممکن دیگر، طرف از. ]24 [ باشد داشته

 .(76، ص.2012)به نقل از اوزسومر، .نیافتند کیفیت و بودن محلی نماد بین گیری چشم ( رابطه2003استینکامپ و همکاران)

 

  

 .رابطه نماد محلی و کیفیت دراک شده7شکل

 .نتیجه گیری3

 در .هستند روبرو محلی و جهانی برندهای بین انتخاب با فزاینده بطور کنندگان مصرف محصوالت، از بسیاری طبقات در

 مصرف برخی چرا و کنند می نتخابا چگونه کنندگان مصرف که موضوع این درک بازاریابان امروزی،برای بازارهای چند ملیتی

 که شود می استنباط موضوع، ادبیات بررسی با .دهند،مهم است می ترجیح محلی برندهای به را جهانی برندهای کنندگان

 .شد اشاره آنها از برخی به مطالعه این در که هستند موثر برقصد خرید مصرف کنده متعددی عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی تحقیق8شکل 

جهانی سازی برند 

 درک شده

کیفیت برند درک 

 شده

قصد خرید مصرف 

 کننده

ارزش نماد محلی  پرستیژ برند

 برند 

نژاد پرستی 

 مصرف کننده

 نماد محلی

 

 

 کیفیت درک شده

 

 نماد محلی

 

 

 پرستیژ برند

 

 



 

 

 بر سازی برند ادراک شده (که تاثیر جهانی2010لذا بر اساس پژوهش های پیشین و با توجه به مطالعات آکرم ودیگران)

 تاثیر(که 2010بیک وکیم) نژاد پرستی مصرف کننده و تعدیلگر ونقش برند شده ادراک پرستیژ و برند شده ادراک کیفیت

ند از طریق کیفیت ادراک شده، هزینه های ذخیره شده اطالعات و ریسک ادراک شده در طبقات مختلف اعتبار و پرستیژ بر

 واکنش (که تاثیر وجهه برند وکشور سازنده بر ویژگی های مختص برند جهت سنجش2007همکاران) و لیمحصوالت و 

اوزرتیک  و داخلی برندهای برابر در یکاییآمر جهانی برندهای به جنوبی نسبت کره و ژاپن مکزیک، کشور سه کنندگان مصرف

به محصوالت خارجی و داخلی در مورد  مصرف کنندگان جوان کشور کرواسی،تمایل مطالعه ای تحت عنوان (که2008وداسن)

 ارائه کرد.جمع بندی آنها،میتوان مدل مفهومی را بر قصد خرید مصرف کننده پرداختندویک گروه محصول غذایی 
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