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   چكیده
برند   برا  یکامروزه  ب  یدارپا  یرقابت  یها  یتمز  یجادا  یالزام  ارزش  م  یانمشتر  یبرا   یشترو  برند    یک  یجاد.ایشودمحسوب 

دارد. در    یبا سبک زندگ  یکینزد  یانتخاب برند رابطه    ی. از طرفیباشداز سازمان ها م  یاریبس  یقدرتمند در بازار، هدف اساس

. تنوع کاالها یشوند رو به رو م یاریبس ی، با سواالت و اما و اگرها  یدخر ینددر فرا یریگ  یمتصم یبرا  یدارانامروز، خر یایدن

و    یالملل  ینجه به گسترش بازار و مبادالت در سطح ب . با تویدهدم  یفراوان  یحق انتخاب ها   یانو محصوالت مختلف به مشتر

  ی گذار بر رفتار مصرف کننده در انتخاب برند ضرور  یرتاث  یشاخص ها  ییمختلف، مطالعه و شناسا  یبرندها   ینب  یدرقابت شد

  یو خواسته ها   یاز ن  یلبه دل  یانهدف است.درک رفتار مشتر  یانمشتر  ی و خواسته ها  یازهان  ینتام  یابیاست.هدف از بازار

 یمشخص م  یمورد توجه قرار گرفته است.سبک زندگ  یابیدر بازار  یعلت، سبک زندگ  یناست به هم  یمتفاوت کار دشوار

هنجارها ، ارزش    یرتحت تاث  یها مختلف صرف کند. سبک زندگ  یتفعال  یکند که مصرف کننده چگونه پول و زمان خود را برا 

محصوالت    یدکه مصرف کننده در هنگام خر  یانتخاب  یارهایمع  یین مهم در تع  یعاملبوده و به عنوان    یشخص  یها و نقش ها

  ی اتخاذ کنند که، مطابق با سبک زندگ یدی خر یماتدهند تصم می یح.مصرف کنندگان ترجیدآ  یبرد، به شمار م یبه کار م

روابط    یبررس  ینتخاب برند و همچنو ان  یسبک زندگ  یفبه توص  یلی تحل  -   یفیبا استفاده از روش توص  یقتحق  ینآن ها باشد. ا

و اطالعات کتابخانه    یشینپ یقاتتحق یبر انتخاب برند گردآور یسبک زندگ یرتاث یپرداخته است . بررس ییردو متغ ینا ینب

 . یگذاردم  یربر انتخاب برند تاث  یاست که سبک زندگ  ینپژوهش حاضر ا  ی  یافتهصورت گرفته است.    یا
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 ه مقدم .1

یار مورد توجه قرار گرفته است. هزاران سال است که  است که اخیرا بس  ی از جمله مفاهیم علوم اجتماع  1ی مفهوم سبک زندگ

مردمان    ی روش زندگ  یبر رو  کنندیها تالش مدولت  یکنند و حت  تیریخود را بشناسند و مد   یروش زندگ   اند دهیها کوشانسان

روزها همه از سبک   نیکه ا  یاست. با وجود  د یدر مورد آن، نسبتاً جد  یو مفهوم ساز  ی سبک زندگ  فیبگذارند. اما تعر  ریخود تأث

. روانشناسان،  میهم داشته باش  یانتظار  نیچن  دینظر وجود ندارد. البته نبااتفاق    یسبک زندگ  فیتعر  یهنوز رو  زنند،یحرف م  یزندگ

و    برند یبه کار م   یمتفاوت   یازها ین  یاصطالح را برا  ن یا  تخصصان،م  ر یو سا  استمدارانیها، ساقتصاددان  ابان، یشناسان، بازارجامعه

 .کنند یمفهوم پرداز  یمد نظر داشته باشند و آن را به سبک متفاوت  زیخاص خود را ن فیاست هر کدام، تعر یعیطب

ذائقه و ارزش هاست.    حات،یکه دربردارنده ترج  داندیم  ی مصرف  یرا مجموعه الگوها  ی ارائه شده، سبک زندگ  فیاز تعار  یکی

 (45،ص1387و همکاران،  یاست.)ربان   انهیمصرف گرا  یو رفتارها  حاتی، ترجاز انتخاب ها  یبه مثابه مجموعه منسجم یسبک زندگ

یک انتخاب کردن  نفی عامالن در درون محدوده های ساختاری است.ی مثبت و م، مجموعه ای از انتخاب هاندگیسبک ز

به سبک دادن  برای شکل  اساسی  م  فرایند  و  است  زاییدهیتزندگی  زندگی  که سبک  میان    وان گفت  در  مردم  های  انتخاب  ی 

 (1401،2004همکاران،هام و کاکر.)محدودیت های ساختاری است

  طتباار  خاصی   ندگی ز  سبک  با   که  هند د یم  ترجیح  بقیه  به   نسبترا    ی تخدماها و    فعالیت  ت، محصوال  غلبا  نکنندگا  فمصر

 .باشد شتهدا

  ی است اما نکته    زیمتما   یا  وهیبه ش  انیمشتر  یازهاین  نیتام  قیشرکت از طر  یمستمر برا  یها سودآور 2برند   ییغا  هدف

  ت یمتفاوت دارند و آنها را در الو  یازهای مختلف ن  ی. انسان هاستیثابت ن  یدر مشتر  ازهاین  یاست که، گوناگون   نیا  تیحائز اهم

 (349،ص1398،یزی.)عزستندیانسان همواره ثابت ن یزندگ یها در ط تیالو نیا یو حت دهندیقرار م

دشوار و    اریبس  ند یفرا  نی . امروزه اشوندیمواجه م  گر ید  یبرندها   نیروز، با موضوع انتخاب برند از ب  ی در ط  انیمشتر  المعمو

ز  دهیچیپ  برند ها  رایاست  افزا  ریاخ  یدر دهه ها   یاریبس  د یجد  ی محصوالت  اند و در حال  هستند.)مزون و    شیبه وجود آمده 

 رگذاریبه عنوان عوامل تاث  زیرا ن  یرشناختیغ   یو اجتماع   یعوامل فرد  د یبا 3کننده   مصرفرفتار    ی(. در بررس 407،ص2004همکاران،

 (154،ص1391و همکاران، مندیم یمورد توجه قرار بدهند)محمود یریگ میبر تصم

 یآنها را بررس  دیآنها و رفتار خر  یرا شناخته و ادراکات ذهنخود  انیمشتر  یازهایخواسته ها و ن  دی با  ابانیهر صورت بازار  در

  یو ارزش  ینگرش  ،یشناخت  یرهایاز لحاظ متغ  یعوامل مؤثر بر رفتار مشتر  ییصورت گرفته به شناسا  یها  قیاز تحق  یاریکنند. بس

نسبت به برند را   یرفتار مشتر  شیکه موجبات افزا  ییسلسله از پژوهش ها، کماکان به پرسش ها   نیا  ادیازد  رغم یپرداخته اند. عل

 .داده نشده است ی دهند، پاسخ کامل یمورد توجه قرار م

  د یبازار و تول  یبهتر بخش بند لیبردن به افکار و گفتار و رفتار مصرف کننده موجب تسه ی و پ  یهر چه بهتر مشتر شناخت

.انتخاب محصول با  شودیم  یو   یو وفادار  تیاست و باعث رضا  ی مشتر  یو خواسته    از یکه مطابق با ن  شودیبهتر کاال م  یو عرضه  

دارد و مصرف کننده با انتخاب آن    یخاص  ن ینماد  یمصرف کنندگان معن  یبرا  التدارد. محصو  یمعنادار  یرابطه    یسبک زندگ

زندگ تعر  یسبک  را  همکندیم  فیخود  زندگ  لیدل  نی.به  سبک  بازار  یدانستن   ی اریبس  تیاهم  ابانیتوسط 

 (263-261،ص139ن،یدجوادیدارد.)س

مختلف    یبخش ها  ییمهم در شناسا  یگام  شانیا  یو نگرش  یرفتار  اتیبا خصوص  ییمصرف کنندگان و آشنا  یزندگ  سبک

  دایپ   شتریب  یکاربرد  تیامروزه ماه  یشناخت  تیو جمع  یمتنوع روانشناخت  یرهایاز متغ  یبرخوردار   لیو به دل  رود یبازار به شمار م
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که دوست دارند انجام دهند نحوه   ییکارها  ی است که بر مبنا  یکننده افراد شخصم  ی سبک زندگ  ، یاب یبازار  دگاه یکرده است. در د 

 ( 7-5،ص1999،.)سولومنکنندیم یمختلف دسته بند  یکردن اوقات فراغت و خرج کردن درآمد خود را در گروه ها یسپر

است که در مصرف کنندگان با توجه به گروه    یی ها و خواسته ها  قهیهنجارها و ضد هنجارها،سل  نییراستا، تع  نیدر ا  یابیبازار

و    ردیگیشکل م  شانیها  یازمندیوجود دارد.که براساس آن ها ن  نند کیم  یکه در آن زندگ   یخاص  یو فرهنگ   یها و طبقات اجتماع

  یگروه خاص مصرف کنندگان در فضا  یکند که برا  ییرا شناسا  یی راستا برندها  نیدر ا  دی با  یاب یآن هستند. بازار  نیبه دنبال تام

و البته   باشد یخاص جامعه مناسب م  یو فرهنگ   یطبقات اجتماع   یبرا  یهر برند  ن،ی. بنابراشودیخاص مطالبه م  یو اجتماع  یفرهنگ

 .است رگذاریتاث اریبس نهیزم نیهم در ا یسطح اقتصاد

  ی مدرن و بزرگ و حت  یفروشگاه ها  کنندیم  ی در جامعه زندگ  یو اقتصاد  یاجتماع   ی که در طبقات باال  یمثال افراد  یبرا 

  د ی به سبک مدرن و جد  یبا معمار  یی از فروشگاه ها  یشتریمحل ها آثار ب  ن یدر ا  ن،یبنابرا  پسندند یم  شتریرا ب  ی خارج  ی برندها

را دارند اغلب فروشگاه ها به    یتر  نییپا  ی و اجتماع   یکه سطح اقتصاد  یی مقابل محله ها  یکه در نقطه    ی در حال  شودیم  ده ید

با    یا  رهیزنج  ی فروشگاه ها  ا یهستند و    یسبک سنت   ده ی ها فراوان د  ابانیسبک متوسط در آن خ  یمعمار  کیسطح متوسط 

 و بازار روزها دارند  ابان یکنار خ  یاز خرده فروش ها د یبه خر لی.مردم تماشودیم

تاثیر   این مقاالتدرقرار گرفته است اما    یرفتار مصرف کننده ، مورد بررسسبک زندگی بر    یرتاث  یشین،پ   یدر پژوهش ها

افزون برند و پیچیدگی انتخاب آن توسط مصرف  روزرشد  توجه به    .با برند مورد بررسی قرار نگرفته استسبک زندگی برا انتخاب  

  ینا  لذا ایش بررسی تمام ابعاد را ندارد  قاله گنجاین مار بر انتخاب رند بررسی شود چون  ابعاد  تاثیر گذضرورت دارد که    کننده

 . دبپرداز برندسبک زندگی بر انتخاب  تاثیرگذاری به بررسی برآن است که  پژوهش

 ي نظر   ی. مبان2

 ی. سبک زندگ1.2

 شده است.  فیتعر "کند.    یم  ینفر زندگ کیچگونه  "ساده به عنوان  یدر معنا یسبک زندگ

فرد از    یشکل گرفته    یاصل 2ت یاشاره به شخص  یبرا  1992در سال    یفرد  یگذار روانشناس  هیپا   1بار آلفرد آدلر   نینخست

و سبک   تیشخص  نیاستفاده کرده است. او ب  یسبک زندگ  ی از واژه    کندیکه رفتار فرد را کنترل م  یتیو شخص  یدوران کودک

  یی زهایچ  افتنی  یتجل یکه سبک زندگ  ی در حال  داندیکه فرد دارد م  ییزهایاز چ  یرا مجموعه ا  ت یتفاوت قائل است، شخص  یزندگ

 ( 69،ص1395،ییاست که فرد دارد.)نک. فدا

  دخو  دقتصا ا  شمعا  ةشیودر    که  ستا  ختالفیا   نتیجةدر    ها   ملت  ندگانی ز  نشئوو    مسوو ر   داتعا  وتتفا   که  نستدا  باید 

 ( 225،ص 1373 ون،بنخلد)ا  گیرند پیشمی 

انتخاب اوست، اما در    یو انعکاس دهنده   دهدیخرج کردن پول و زمان را نشان م  یمصرف فرد و نحوه    یالگو  ،یزندگ  سبک

ها  یاریبس نگرش  و  ها  ارزش  موارد  ا  یاز  با  ن  نیمرتبط  ها  زندگ  زیرفتار  سبک  .  شودیم  ف یتعر  ی جزو 

عبارت261،ص1391،یدانین،اسفیدجوادی)س به  زندگ  گر، ید  ی (  الگو  یسبک  از  است  فعال  یفرد  ی زندگ   یعبارت  در  ،    تیکه  ها 

 (84،ص1382زاده، یدهد. )شوشتر ی خود را نشان م ،یها و افکار شخص یدلبستگ

فرد اشاره دارد    ی شود ، که به نوع خاص زندگ  ی م  ی ناش  ی و جامعه شناس  ی روانشناس  یاز رشته ها  "ی سبک زندگ"  اصطالح

 ( 7-5،ص1999ن،مولو.)سشودیو تحرک طبقات مختلف استفاده م  یزندگ یالگوها یبررس یو برا

  ی که به صورت رفتارها  داند یجامعه م  ا یگروه    کیمشترک    ی برآمده از ارزش ها و باورها  ییرا الگو  ی سبک زندگ   3ی ک  مک

 .شودیمشترک ظاهر م
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و نمونه    د یاز طرح ها، عقا  یاست. مجموعه ا  یسبک زندگ  کندیم  میخود را براساس آن تنظ  ی که هرس زندگ  یعامل  نیمهمتر

ش  ی عادت  ی ها و  نوع  یشخص  ا ی   یاجتماع   طیشرا  نییتب  ی ها  وهیرفتار  باعث  که  فرد  یاست  )فاچشودیم  ی واکنش  و    نوی. 

 (13،ص2003همکاران،

  ان یافراد ب  یانتخاب  یاز کنش ها   یی الگو  ایاز رفتارها    یمنظم  یشناخت مجموعه ها  یبرا  یرا تالش  ی سبک زندگ   1دنزیگ

 (11،ص1389س،ی. )خوشنوشودیم  تیآن هدا یروزمره به واسطه  یآنها در زندگ  یکرده که کنش ها

 

 . انتخاب برند 2.2

و دشوار  دهیچیپ  ندیفرا نی. اشوندیبرند به دفعات مواجه م یمجموعه ها نیروز با موضوع انتخاب برند از ب یمعموال در ط انیمشتر

که   ی( عوامل407،ص2004گرانیاست.)مزون د افتهی شیگذشته افزا  یدر دهه ها  دیجد  یاست چرا که تعداد محصوالت و برند ها

 .هستند متعددند رگذاریدر انتخاب برند تاث

  ن یو ضمانت از اول  متیق  ، یبسته بند  ن،یشیپ   انیاشاره شده است. مشتر  ی موضوع به عوامل  ن یاما در مطالعات انجام شده در ا 

  انیب  90وامل اثرگذار اضافه شد.اما بعد ها کلر در دهه  ع   نیبه ا  زین  د یدر خر  انیعوامل اشاره شده بود. بعدها عامل عادات مشتر

عوامل باال عوامل    یموثر است. اما امروزه با مطالعه بر رو  اریبرند بس  یرونیو ب  یداری د  یها  یژگیو  فقداشتن برند مو  یداشت که برا

انتخاب برند به شمار م  متیمانند: شهرت برند،دوام نام برند و ق  یگرید  رگذاریتاث و    ی .)اصفهاند یآیبرند از جمله عوامل مهم در 

 ( 7-6همکاران،ص

آن ها    ی و درباره    یمختلف را بررس  ی مشخصات کاالها  د یاقدام به انتخاب کنند با  نکهیافراد قبل از ا  ف یتعار  ن یتوجه به ا  با 

 دارد.  ی با سبک زندگ یکی( و چون انتخاب محصول ارتباط نزد102،ص 1990ن،قضاوت کنند. )کوهن و همکارا

 ف یخود را تعر  یکننده با انتخاب محصوالت، سبک زندگ  مصرفدارد و    یخاص  نینماد  یمصرف کنندگان معان  یمحصوالت برا

   .(261،ص1391،یدانین،اسفیدجوادی.)سکندیم

 

 پژوهش  نهیشی. پ3

 یداخل  نهیشی.پ3.1

  ا ینوک  ،یسامسونگ،الج  فون،یبر رفتار مصرف کننده در چند برند معروف آ  یسبک زندگ  ریتاث"  ی( به بررس 1399و همکاران )  یقباد

هر    یمذکور بودند. برا یبرندها  انیپژوهش مشتر  یبود. جامعه آمار یشیمایپ   یفیپژوهش توص  یپرداخته اند. روش اجرا  "یو هواو

نشان داد در تمام ابعاد سبک    ج یدر دسترس انتخاب شدند. نتا  یرینفر به روش نمونه گ  50  تلفمخ  ی در برندها  انیگروه از مشتر

سامسونگ،    ی از گروه ها  فونیگروه آ  نیانگیم  دیخر  یو الگو  ی اوقات فراغت، مصرف فرهنگ  د،ی عالئق، عقا  ت، یشامل فعال  یزندگ

  .باالتر بود یبه طور معنادار یو هواو اینوک ،یالج

پرداخته   "بر رفتار مصرف کننده  ی ،اسالمی رانیا  یسبک زندگ   ریتاث"خود به    قی( در تحق1399و همکاران)  یموسو  نینجم اد  دیس

 ن یداده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روش ا  یجمع آور   یخرم آباد هستند و برا  نیپژوهش تمام ساکن  یآمار  یاند.جامعه  

و    ی رانیا  ی است که سبک زندگ  نیپژوهش ا نیبه دست آمده از ا  ی  جهینت  است  یو از نوع هدف کاربرد یشیما یپ   یفیپژوهش توص

 .بر رفتار مصرف کننده دارد یمثبت و معنادار  ریتاث یاسالم

پرداخته   "انیو اعتماد مشتر  ی بر حافظه و سبک زندگ  یاصالت برند مبتن ریتاث"خود به  قی( در تحق1398و همکاران ) یشهرستان

ها   رییمتغ  نیکه از ب  کندیپژوهش ذکر م  یها  افتهیاست.    یو از نوع هدف کاربرد  یفیتوص  یشیمایاز نوع روش پ   قیتحق  نیاند. ا

 
1 Giddens 
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بر عشق به برند معنادار    یسبک زندگ  ریرا بر عشق برند دارند و تاث  ریتاث  نیشتریب  یمشتر  ی  ه اعتماد برند، اصالت برند و حافظ

 .ستین

  یمورد  یو رفتار مصرف کننده )مطالعه    یسبک زندگ   یرابطه  "یبا عنوان مطالعه    یقی( در تحق1397و همکاران )  ینور  خواجه

و از نوع    یفیتوص  قیو رفتار مصرف کننده پرداخته اند. روش تحق  یسبک زندگ  نیب  یرابطه    یبه بررس   "(رازیزنان متاهل شهر ش

پژوهش نشان داد که ابعاد مختلف   نیا  جیشده است. نتا  لیتشک  رازینفر زنان شهر ش   383آن از    یآمار  یاست و جامعه    یهمبستگ

 ی معنادار  ی گذران اوقات فراغت رابطه    ی ها  تیو فعال  ی نیبدن،سبک د  تیری،مدیمجاز  ی ها  ،شبکهیشامل:بعد فرهنگ   ی سبک زندگ

 .با رفتار مصرف کننده دارد

با    شرفتهیپ   یبه برند محصوالت با فناور  یداروالس با وفا  یزندگ  یسبک ها  نیرابطه ب  یبررس"( به  1395زاده و همکاران)  یبخش

مقاله،    نیپرداخته اند. هدف از انجام ا  "(تالیجیاستفاده از مدل آناندان و همکاران )مورد مطالعه: برند سامسونگ در صنعت رسانه د

. با توجه به باشدیم  شرفته،ی پ   یبه برندِ محصوالت با فناور  یبا وفادار  (VALS) والس  یزندگ  یهاسبک    نیب  یرابطه    یبررس

هدف محقق پوشش دادن    نکهیا  ل ینفر نمونه انتخاب شد. اما به دل  385فرمول کوکران،    قیاز طر  یآمار  ینامحدود بودن جامعه  

از روش معادالت   ها،هی. جهت آزمون فرضافتی  شیافزا  وردم  530پرسشنامه تا    عیتوز  باشد،یوالس م   یهشت سبک زندگ  هیکل

: »موفقان«،  ی زندگ  یسبک ها  نیوالس، ب  ی هشت سبک زندگ  ان یپژوهش نشان دادکه از م  یهاافتهیاستفاده شده است.    یساختار

وجود    یو معنادار  ثبتم  یرابطه    شرفته،یپ   یبه برندِ محصوالت با فناور  یکنندگان«،با وفادار»متفکران«، »معتقدان« و »تجربه 

  یبه برند محصوالت با فناور  یو »بازماندگان« با وفادار  ن«ی: »نوآوران«، »سازندگان«، »مبارزیزندگ   ی سبک ها  نیب  ی دارد. ول

 .وجود ندارد یمثبت و معنادار یرابطه  شرفته،یپ 

  یبا کمک جامعه    "یآن در انتخاب برند توسط مشتر  ریو تاث  یذهن   یریدرگ  "( در پژوهش خود با عنوان1394و همکاران)  یمیکر

مصرف کننده باعث   یذهن یریدرگ یها رییاند که متغ دهیرس جه ینت نیبه ا ییدانشگاه عالمه طباطبا انیمتشکل از دانشجو یآمار

  ی ذهن  یریخوددرگ  یو به طور کل  دهد یم  ش یاز آن برند را افزا  ی و  ی ارزش ادراک شده    نیو همچن  شودیبرند توسط او م  یی شناسا

  ی فیو تز نظر روش توص  یهدف کاربرد   ثیاز ح  قیتحق  نیدارد ا  میمستق  یبا انتخاب برند رابطه    تیو در نها   یبا ادراک مشتر

 .باشدیم یشیمایپ 

به  1393)  یخاک پژوهش خود  و  یبررس"( در  تاک  انیمشتر  یروان شناخت  یها  ی ژگینقش  با  برند  انتخاب    ی ها  یژگیبر و   د یبر 

  ی دانیپژوهش از نوع م  نیپرداخته است روش ا  "( یلبن  یصنعت مواد و فراوده ها  یمورد  ی)مطالعه  ینیزیب  کردیمحصول به کمک رو

نفر از مصرف کنندگان محصوالت   171  قیتحق  یآمار  یاستفاده شده است. جامعه    تاطالعا  یجمع آور   یاز ابزار پرسشنامه برا

ماد به  شامل : شناخت برند، اعت انیمشتر یروان شناخت یها یژگ یو قیتحق نیا یها افتهیدر سطح شهر تهران است و طبق  یلبن

 .برند بر انتخاب برند موثر است ت یو رضا د یبرند، قصد خر

پرداخته   "یعامل   لیبا استفاده از روش تحل  انیعوامل موثر بر انتخاب برند از جانب مشتر"  ی( به بررس1390نصر و همکاران)  یعیسم

و   رازی آن شهروندان شهر ش  یآمار  یاست. جامعه    یو از لحاظ هدف کاردبر  یفیو توص  یشیمای پ   تیاز روش ماه  قیتحق  نیاند. ا

شامل تلفظ    رییمتغ  5در انتخاب برند    رگذاریتاث  رییمتغ  30  انیاز م  قیتحق  نیاست طبق ا  یا  قهنفر به روش منط  400نمونه آمار  

دسته قرار دارند و بر اساس    نیودن برند در مهمترو قابل فهم ب  یاسان برند مبهم نبودن برند به خاطر سپردا اسان برند زبان نوشتار

 . گذاردیرا در انتخاب برند م ریتاث نیشتریبرند ب دیاز خر یقبل یمشخص شد که تجربه  یفیک لیتحل

 

 یخارج  نهیشی.پ3.2

بر رفتار مصرف کننده انجام شده ارائه    یسبک زندگ   ریتاث  ی  نهیکه در زم  یی ابتدا پژوهش ها  ی خارج  ی  نهیشیدر بخش پ 

 :که عبارت اند از شودیم
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 انیآنها در م  کیبر رفتار اکولوژ  انیمشتر  ینقش سبک زندگ  یبررس  "خود با موضوع    قی ( در تحق2017و همکاران)  عدنان

  یه که به روش مقطعبود  یش یمایپ   یفیو توص  ی کم  ، یکاربرد  ، یدان یم  یبررس  کی  قیتحق  ن یاجرا کردند. ا  "یجوان هند  انیمشتر

بر رفتار    انیمشتر  یدهد سبک زندگ  یآنها نشان م   یها  افتهیاست که    جوان  250  قیتحق  نی ا  یآمار  یاجرا شده است. نمونه  

 .دارد یمعنادار ریآنها تأث کیاکولوژ

پرداخته اند.   "یکاربرد ی غذاها حیبر رفتار سالمت و ترج ی سبک زندگ ریتأث"خود به  قی( در تحق2012و همکاران ) یژاکال

 .وجود دارد یدار یرابطه معن ییمحصوالت غذا حیو ترج ی، رفتار بهداشت  یسبک زندگ نیمطالعه نشان داد که ب نیا یها افتهی

محصوالت   دیبه خرو نگرش نسبت    ییایمصرف کنندگان رومان  یسبک زندگ   "عنوان  ایخود    ی(در مطالعه  2012استلوتا )  پاگال 

 .دهدیقرار م ریرا تحت تاث کیمحصوالت ارگان دیخر یبه طور قابل توجه ی که سبک زندگ افتیدست  جهینت نیبه ا "کیارگان

 :آمده است ل یشده در ذ افتی یخارج یبرند تنها مقاله  ی نهیزم در

را اجرا کردند. هدف آنها    "اسیمق  یو توسعه    یعادت به برند: مفهوم ساز  یبررس  "با موضوع  یقی( تحق2017)ییو کو  مراد

از نوع   قی تحق  نیعادت به برند بوده است. ا  یریاندازه گ  یبرا  ایروا و پا  یعادت به برند و ساخت ابزار   فیتعر  قی تحق  نیا  یاز اجرا

ابزار استفاده شده    یتوسعه    یبرا  لیچرچ  یالگواز    یاز روش گروه تمرکز و در قسمت کم  یفیکاست. در قسمت   ختهیمطالعات آم

که در    شودیبا برند مربوط م  ی و  یاست که به رابطه    یدر مشتر یروان  یدهد که عادت به برند حالت  یآنها نشان م   یها  افتهیاست.  

 .شود یاز برند م  یدمثبت و خشنو یریرپذیو شامل تأث افتهی روزمره او  نمود  یزندگ

 :انجام شده عبارتند از ریهر دو متغ ی نهیدر زم ییپژوهش ها اما

  "مطلوب  ی خود مصرف کننده و سبک زندگ  انیب  یبرا  یا  لهیمارک ها وس"( در پژوهش خود با عنوان  2014)ای و اندر  نیکاتال

ارائه    یلکه برا خود ب  تیهو  انیب  یبرا   یکه مصرف کنندگان نه تنها مارک ها را به عنوان ابزار  دندیرس  جهی نت  نیپرداخته اند به ا

 .کنند  یاستفاده م  بمطلو یاز سبک زندگ یشخص ریتصو کی

  ن یبه ا  "مصرف کننده در هند  دیدرک رفتار خر  یبرا  یابزار  یسبک زندگ  "خود با عنوان  ی( در مطالعه  2011)   شنانیکر

مصرف    یمارک محصوالت انتخاب  نی( و همچندی و عقا  ت،عالقه یو ابعاد )فعال  ی سبک زنذگ  نیب  یکه ارتباط معنادار  دیرس  جهینت

 .کنند ی ابی تیخود موقع  یمحصوالت خود را بر حسب سبک زندگ دی ت بایموفق یبرا ابانیکنندگان وجود دارد و بازار

است. بر اساس    دهیرا سنج  "یدرآمد، فرهنگ و مذهب را بر رفتار مصرف  راتیتأث"خود    یدکتر  ی( در رساله  2009)  انیس

. دانندیرا مهمتر م  یاجتماع   یمذهب،فرهنگ و ارزش ها  ،ینی چ  انینسبت به دانشجو  ییایمالز  ان یدانشجو  ق،یتحق  نیا  یها  افتهی

 .کنندیمصرف خود را انتخاب م یالگوها ،یفرهنگ  یو ارزش ها ینید  یاساس مکرر ا  مطابق با آموزه ها نیبر ا

انجام    "مصرف کننده  یبازار با استفاده از سبک زندگ   یبخش بند "خود که با عنوان    ی( در مطلعه  1997)  روگلیکواکم

 . دارد ریتاث دیبه خر شیمصرف کنندگان در گرا ان یدر م یکه ابعاد مختلف سبک زندگ  افتیدست  جینتا  نیشده؛به ا

 

 ي ریگ  جه ی. بحث و نت4

و    دهیچیپ   زین  یو  دیانسان رفتار خر  یرفتارها  ریکه همانند سا   میدیرس  جهی نت  نیبه ا  قیتحق  ی  نهیشیپ   یپس از مطالعه و بررس

-ی هستند که شامل عوامل فرهنگ  رگذاریتاث  یادیتوسط مصرف کننده عوامل ز  دیخر  یریگ  میتصم  ندیاست. در فرا  یچند وجه

:  یعوامل اجتماع   یمجموعه ها  ریو ز  ی: فرهنگ،خرده فرهنگ و طبقات اجتماع یفرهنگ  یعوامل  یمجموعه ها  ریکه ز  یاجتماع 

  ی ریادگیادراک،    زه،یخود شامل انگ  یروان  یعوامل  یمجموعه ها  ریکه ز  یروان-یاست. عوامل فرد  یگروه ها، خانواده و منزلت اجتماع 

 .است ی و سبک زندگ یداقتصا تیت،سن،شغل،وضعیشامل شخص یعوامل فرد یمجموعه  ریو ز دهیو باور و عق

 .اشاره کرد یابیبازار ختهیو عوامل آم یتیبه عوامل موقع توانیم گری عوامل مهم د از
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آن بر انتخاب برند است و با    یگذار  ریبر تاث  یلیخود دل  ردیگی قرار م  یعوامل فرد  یما در حوزه    یسبک زندگ  ریکه متغ  همانطور

 یبرا  تواند یم   نشیب  نیو ا  شودیکنندگان محسوب مدر انتخاب مصرف  یاصل  ز یمحصول، غالباً تما  ک یبرند بودن    نکهیتوجه به ا

 .داشته باشند داریخر یاز رفتارها  یحداقل درک اندک د یبا  ابانیمحسوب شود بازار یاتیح یها، امر سازمان تیشکست و موفق

 :میکنیم انیرا ب یمثال  لیبر انتخاب برند در ذ  یبهتر ارتباط سبک زندگ نییتب یجه به عوامل مذکور در باال برا تو با

مشاهده    سمیوگان  ای  یخوار  اهیبروز آن در گ  یاز جلوه ها  یکی اشاره کرد که     1سالم   یبه طرفداران سبک زندگ  توانیمثال م  یبرا 

سبک   نیاست.از آنجا که ا  کرده   دایپ   یشتریطرفداران ب   2سمیو وگان  یخواراهیگذشته گ  یبا سال ها  سهی. امروزه در مقاشودیم

آنها    یاست که با باورها  یمحصوالت  داکردنیپ   خواراناهیها و گاز وگان  یلیشده است، دغدغه خ  جیرا  اریهم بس  رانیدر ا  یزندگ

  ، یاهیگ  یمحصوالت لبن  ،یآماده، حبوبات و غالت، انواع چا  یروغن، غذاهاوگان شامل آرد،    یراستا باشند. محصوالت فروشگاه هاهم

کالباس، برگر،    س،یگوشت )مثل سوس  یهانیگزی( جارهیو غ   ژله سرکه،    ل،یقند، آج  ره،ی)مثل عسل، شکر، ش  یاهیمحصوالت گ

  ی و سبک زندگ  یی غذا  میرژ  ،یخوار  اهیگ  ا ی  سمیاست. هدف وگان  جاتهیوگان و ادو  ینیری( شی اهیگ  لهیو ف  ا یکباب، گوشت، سو

سالم است که طرفداران آن مخالف    ییغذا  میو رژ  یسبک زندگ  ینوع   فیتوص  یبرا  یاصطالح  سم یوگان  ای  یخواراهیسالم است. گ

و سالمت جسم و روح دارد. دانشمندان ثابت    ها یماریدرمان ب  ،یدر زندگ   یادیز  ریسبک تأث  نی هستند. ا  واناتیآزار و کشتن ح

 یشتریب  یو مواد مغذ  نیتامی مختلف مانند سرطان دارد و بدن و  یهایماریاز ب  یریدر جلوگ  ییبسزا  ریاند محصوالت وگان تأثکرده

 .در دسترس هستند نی و هم آنال یفروشگاه ها هم به صورت حضور  نیکند. ایرا جذب م

.  باشدیو ... م  نداین،گوویشامل: فروشگاه زم  کنندیعرضه م  ینوع سبک زندگ  نیا  یمحصوالت را برا  نیکه ا  ییجمله فروشگاه ها   از

 .پردازدیمحصوالت م نیمشاوره و فروش ا ،یبه سخنران ی نوع سبک زندگ  نیا جیترو یدر راستا زین یعیطب هیدر انجمن تغذ

 :خاص هستند ینوع سبک زندگ کی یکه دارا یاز افراد ی در رابطه با گروه  گرید مثال

و    تیموفق  یو پرورش اندام، برا  یورزشکار رشته بدنساز  کیو دونده گرفته تا    ستیفوتبال  کیمختلف از    یرشته ها  ورزشکاران

که ورزشکاران    یعوامل  نیاز مهم تر  ی کیکنند اما    ی م  یرویپ   ل یاستا  فیال  ای   یسبک زندگ   کیاز    "به اهداف خود معموال  دنیرس

 کنند   یم زیافراد متما هیو کفش آنهاست،که خود را از بق  فینوع لباس و ک ندده یم یا ژهیو تیبه آن اهم یحرفه ا

دو برند    ن یاگر جزء ورزشکاران عالقه مند به ا  ی حت  ای مرسدس بنز سواران ورزشکار باشند    ایام و سواران    یافراد جزء ب   نیاگر ا  اما

  انگریافراد متفاوت خواهد بود و در واقع عالوه بر ورزشکار بودن ب  هیو ست کردن آنها با بق  دنیباشند نوع لباس پوش  یمحبوب آلمان

 .محبوبشان است برندعالقه آن ها به 

  زیو پوشاک ن  یمحصوالت اکسسور  ی   نهیدر زم  ی ام و  ی مرسدس بنز و ب  یعنیدو برند محبوب    نیشما جالب باشد که ا  یبرا  د یشا

 .باشندیطرفدارانشان ورزشکاران م یبرندها هستند که عمده  نیو محبوب تر نیموفق ترجزء 

 باشد یم یام و  ی بنز و ب یهمکاران تجار نیاز بزرگتر یکیپوما    یعنی  یمحبوب آلمان یاز برندها گری د ی کیاما  

که جزء محصوالت    یو کفش ورزش  ی و کوله پشت  ف یو کاپشن گرفته تا انواع ک  یو هود  شترتی انواع پوشاک و ت  ی   نهیدر زم  که

 .باشدیم یدو برند الکچر  نیمشترک پوما با ا

مساله عالوه بر    نیبرخوردار باشد مهم تر  ژهیو  گاهیافراد باشد و در برنامه روزانه آنها از جا  لیاستا  فیاز ال  یجزئ  دنیاگر دو  مثال

 .کندیم نیبرند آن را تام نیافراد است که ا  نیو جذاب و درخورا کیش یشاک ورزشمحافظت از پاها و کمر ، پو

 دارد. میمستق ریبر انتخاب برند تاث یمذکور، سبک زندگ حاتیبا توجه به توض نیبنابرا
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نو   ی شرکت نام یمورد ی)مطالعهیبرند توسط مشترانتخاب درموثر(.عوامل1397.)،محمد ید،غالم ی،سعی ،عبدالمنافی،بدری اصفهان -

 . 4دوره  در اصفهان(، کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،

به برند    یوالس با وفادار  یزندگ  یسبک ها  نیرابطه ب  ی(. بررس1395.)ی ،محمدتقی ه،قربانیفرد،رق  انی،صالحیزاده،کبر  یبخش  -

فناور با  )مور  شرفتهیپ   یمحصوالت  همکاران  و  آناندان  مدل  از  استفاده  رسانه با  صنعت  در  سامسونگ  برند  مطالعه:  د 

 . 40-13،صص 5شماره   برند، تیری(.فصلنامه مدتالیجید

  یها  ی ژگیبر و  د یبر انتخاب برند با تاک  انیمشتر  یروان شناخت  ی ها  یژگ ینقش و  ی(. بررس1393.)نیم،کرمپور،عبدالحسی ،مریخاک   -

 . 20(،صیلبن یصنعت مواد و فراوده ها یمورد ی)مطالعه ینیزیب کردیمحصول به کمک رو

زنان متاهل شهر   یمورد  یو رفتار مصرف کننده )مطالعه    یسبک زندگ  ی(. رابطه  1397.)میژن،مساوات،ابراهی،بیخواجه نور  -

 .302-283،صص2زن و جامعه، شماره ی پژوهش ی (.فصلنامه علمرازیش

 .73ران،شمارهیا ی.ماهنامه روابط عمومی(.رسانه و سبک زندگ 1389.)د یس،ناهیخوشنو -

- 44،صص24و23  شماره  ،یفرهنگ   یمهندس  مجله  ،یو فرهنگ مصرف  ی(.جوان و سبک زندگ1387.)اسری رستگار،    ،رسول،یربان   -

53. 

  ل یبا استفاده از روش تحل  انی (.عوامل موثر بر انتخاب برند از جانب مشتر1390.)ی،مهدی،نجفینصر،محمود،مسلم،علو   ی عیسم  -

 . 64-47،صص10،شمارهی ابیبازار  تیریمجله مد  .یعامل 

 چاپ دوم.  کننده،تهران،موسسه انتشارات دانشگاه تهران،(.رفتارمصرف1391.)میرح ،محمدیدانین،سبدرضا،اسفیجواد دیس -

عروق کرونر قلب    یماریبه ب  ان یمبتال یروش زندگ   رییبر تغ  یسالمت  یآموزش رفتارها  ریتاث  ی(.بررس1382زاده،شهناز.)  یشوشتر  -

 .84منتخب شهر اصفهان،ص مارستانیمراجعه کننده به ب

تاث1398.)،زهرای ،عرفانی،مجتبیشهرستان  - مبتن   ری(.  برند  زندگ   یاصالت  سبک  و  حافظه  مشتر  یبر  اعتماد  فصلنامه  انیو    ی. 

 . 73-52،صص16ماره .سال سوم،شیو حسابدار تیری در مد نینو یپژوهش یکردهایرو

 کتاب مهربان نشر،چاپ اول.  شرفته،تهران،موسسهیتا پ  یبرند از مبان   تیری(.مد1395.)اری،شهریزیعز -

سبک    یو پژوهش  یجیترو  –  ی .فصلنامه علم  آلفرد آدلر  یها  شهی در اند  یزندگ  یو معنا  ی(.نسبت سبک زندگ1395.)ی،مهدییفدا  -

 . 76- 65،صص3،شماره2سال  . یزندگ

زندگ   ری(.تاث1399)هی،راضیبروجن  نیدیفرد،زهره،س  ،تحفه،آراستهی لموک  یقباد  - برند    یسبک  چند  در  کننده  مصرف  رفتار  بر 

 . یکار اقتصاد کسب و  تیریدر مد ینوآور یالملل  نی(. کنفرانس بیو هواو اینوک  ،یسامسونگ،الج فون،ی)معروف آ

تاث  یذهن  یری(.درگ1394.)،حافظییفروزان،امراپور،  ی،حمدرضا،قل ی میکر  - مشتر  ریو  توسط  برند  انتخاب  در   ی.مجله یآن 

 82-65،صص 5-6،شمارهیاقتصاد

.  انیمشتر  د یخر  ل یو تماگزیبر-رزیتستمایتیشخص(.ابعاد1391.)می ،مریادگارییلیدرضا،خلی،حمیرزنجانیمحمد،وزمند،یمی محمود  -

 165-151،صص 4،شماره2ن،سالینویابیبازارقاتیتحق یپژوهش-ی فصلنامه علم

         ی  هینشر  بر رفتار مصرف کننده.   ی اسالم  ، یرانیا  ی سبک زندگ  ری(. تاث1399.)ان،زهرایر،محمدیان،امین،غفوریالد  ،نجمیموسو  -  

 .167- 147،صص21،شماره12،سالیبازرگان تیریمد یو کاوش ها یعلم
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Abstract  

 

Today, the brand has become a requirement to create sustainable competitive advantages and greater value for 

customers.Creating a strong brand in the market is the main goal of many organizations. On the other hand, 

choosing a brand is closely related to lifestyle. In today's world, shoppers face questions when it comes to making 

purchasing decisions. The variety of different goods and products gives customers many choices. 
Due to the expansion of markets and exchanges at the international level and intense competition between different 

brands, it is necessary to study and identify indicators affecting consumer behavior in brand selection. The purpose 

of marketing is to meet the needs and wants of the target customers. Understanding customer behavior is difficult 

due to different needs and wants. Therefore, lifestyle has been considered in marketing. Lifestyle determines how 

the consumer spends his money and time on various activities. Lifestyle is influenced by norms, values and 

personal roles and is considered as an important factor in determining the selection criteria that the consumer uses 

when buying products. 

Consumers prefer to make purchasing decisions that are in line with their lifestyle. 

This research has used descriptive-analytical method to describe the lifestyle and brand selection and also to 

examine the relationships between these two variables. 

The impact of lifestyle on brand choice is gathered from previous research and library information. 

The finding of the present study is that lifestyle influences brand choice. 
 

Keywords:life style, Brand selection, Consumer behavior  
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