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چکیده
امروزه در محیط رقابتی ،کاالهای ایرانی معموالً به دلیل عدم توجه در تدوین راهبردهای کارای بازاریابی
و نه لزوماً به دلیل عدم کیفیت قابلقبول ،توسط مصرفکنندگان از صحنه رقابت با رقبای خارجی کنار زده
میشوند .با درک این واقعیت ،تحقیق حاضر در پی بررسی اثرات متغیر شخصیت برند و بودجه مصرفکننده
در تدوین راهبرد بازاریابی کاالی ایرانی است .بر این اساس چهار نوع کاال با درجات متفاوت مصرفی از دو
نوع برند ایرانی و خارجی برای یک نمونهای مشتمل بر  011نفر از ساکنین شمال و جنوب تهران انتخاب
گردید .پایایی و روایی پرسشنامه و دادها از طریق روشهای آلفای کرون باخ و روایی صوری مورد تأیید قرار
گرفت .سپس مدل اقتصادسنجی الجیت برای آزمون فرضیههای تحقیق به کار گرفته شد .یافتههای تحقیق
نشان میدهد که برای تمام گروههای کاالی ایرانی در شمال تهران و برای کاالهای مصرفی و نیمه بادوام در
جنوب تهران شخصیت برند نقش مؤثرتری در تدوین راهبرد بازاریابی به همراه دارد .لیکن در جنوب تهران و
برای گروه کاالهای بادوام و خیلی بادوام این بودجه مصرفکننده است که میتواند نقش عمدهای را در تدوین
راهبرد بازاریابی ایفاء نماید.
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 .1مقدمه

در جهان امروز وفور کاالها با انواع برندها و از کشورهای مختلف ،گسترهای از گزینهها را برای
انتخاب مشتریان فراهم ساخته است .در این میان مهمترین دغدغه برای تولیدکنندگان این است که
محصول (کاال یا خدمات) آنها از سوی مشتریان انتخاب شده و مورد استفاده مکرر قرارگرفته و به
دیگران نیز توصیه گردد .برای رسیدن به این موفقیت ،تولیدکنندگان باید مشتریان هدف خود را
بهخوبی شناسایی کرده و از نیازها و خواستههای آنها مطلع شوند .با ایجاد و گسترش پدیده
جهانیشدن ،تمایل به همسانسازی با ساکنین کشورهای توسعهیافته و صنعتی در میان مردم
کشورهای درحال توسعه و جهان سوم افزایش یافته است .این روند ،بقاء برندهای محلی را تهدید
مینماید .بسیاری از کاالهای داخلی و محلی به دلیل تدوین راهبردهای ناکارآمد و تأکید بر ابعادی که
برای مشتریان از اهمیت کمتری برخوردار است از صحنه رقابت با رقبای خارجی کنار میروند و این
در حالی است که این کاالها ممکن است حتی از نظر کیفیت و کارایی در سطح رقبای خارجی خود
قرار داشته باشند .حذف کاالهای داخلی از عرصه رقابت تأثیرات مخرب و منفی را بر صنایع داخلی و
تولید ملی دارد و موجب افزایش بیکاری و کاهش رفاه عمومی میگردد .با توجه به این مطالب،
شناسایی عواملی که میتوانند نیازهای مشتریان را بهخوبی پیشبینی کرده و در نهایت بر تدوین
مناسب راهبرد اثرگذار باشند ضرورت دارد .بر این اساس شخصیت برند و برقراری تجانس شخصیتی
میان برند و خریداران و نیز متغیرهای بودجه مصرفکننده (قیمت کاال و درآمد خانوار) میتوانند در
تدوین راهبرد بازاریابی کارآمد و درنتیجه کسب رضایت خاطر و وفاداری مشتریان نقش
اجتنابناپذیری را ایفاء نمایند .شخصیت برند مجموعهای از ویژگیهای تداعیگر از یک برند خاص
در ذهن خریدار است [.]94
مشتریان بالقوه شخصیت دریافتی از برند را باشخصیتی که تمایل دارند از خود به دیگران نشان
دهند مقایسه مینمایند و در صورت تناسب میان شخصیت برند و شخصیت مورد عالقه خود ،اقدام به
خرید کاالی مربوطه میکنند .بدین ترتیب شخصیت برند بر تمایل به خرید افراد اثر میگذارد.
وقتیکه برندی از سوی خریداران مورد اقبال قرار میگیرد بازار با فرصتی مواجه است .این فرصت
حضور خریدارانی است که برای دستیابی به برندی خاص قادر به تحمل افزایش قیمت کاال و یا
کاهش درآمد خود می باشند .وجود شخصیتی محبوب در برندی خاص برای برند و تولیدکنندگان آن
نقطه قوتی است که با توجه به شرایط حاکم بر محیط بازار میتوانند راهبردهای متناسب را اتخاذ
کنند .متغیر دیگری که بر تدوین راهبرد بازاریابی اثر میگذارد بودجه مصرفکننده است .بودجه شامل
قیمت کاال و نیز درآمد خانوار است .بر طبق قانون تقاضا ،قیمت کاال با تمایل به خرید رابطه عکس
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دارد و در صورت افزایش قیمت کاال خرید از آن کاهش مییابد .از سوی دیگر درصورتیکه کاال غیر
پست باشد ،با افزایش درآمد خانوار ،میزان خریداری از کاال افزایش مییابد .با توجه به تأثیرگذاری این
متغیرها بر تصمیم خرید مشتریان ،میتوان تأثیر آنها را بر شرایط حاکم بر بازار و نهایتاً بر تدوین
راهبرد مربوط به کاال مورد مطالعه قرار داد .تحقیق حاضر به دنبال این سؤال است که تأثیر هر یک از
این متغیرها بر تدوین راهبردهای بازاریابی برندهای داخلی چگونه است و آیا متغیر کیفی همچون
شخصیت برند که شهرت کمتری نسبت به متغیر بودجه دارد میتواند نقش تعیینکننده در تدوین
راهبرد بازاریابی داشته باشد؟ در واقع این تحقیق میخواهد نقش مؤثر شخصیت برند را که از سوی
شرکتهای داخلی در تدوین راهبرد بازاریابی کمتر مورد توجه قرار گرفته است به نمایش بگذارد و از
طریق خروجیها و ضرایب مدل اقتصادسنجی تأثیر این متغیر در کنار متغیرهای بودجهای را بهعنوان
نقطهضعف و قوت داخلی در تدوین راهبرد بازاریابی مورد بررسی قرار دهد.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

بازاریابی هنر و علم شناسایی ،خلق و ارائه ارزش بهمنظور ارضاء نیازهای بازار هدف ،برای
دستیابی به سود است .بازاریابی امیال و نیازهای ارضاء نشده را شناسایی میکند [ .]91:39انجمن
بازاریابی آمریکا 9بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است " :بازاریابی فرآیند برنامهریزی ،تحقق یک
ایده ،قیمتگذاری ،تبلیغات و توزیع کاال ،خدمت یا عقاید و اندیشههاست بهنحویکه مبادلهای ایجاد
نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود"[ .]2:93راهبرد بازاریابی شامل تنظیم
هدف برای بازاریابی و توزیع مکان و بازار هدف ،نوع مشتری ،قیمتگذاری ،تبلیغات و تخصیص منابع
برای دستیابی به این اهداف است [.]8
پیتر دراکر و فیلیپ کاتلر 2دو تن از صاحب نامهای رشته بازاریابی هستند .فیلیپ کاتلر را پدر علم
بازاریابی مینامند .او در سال  9119کتابی با عنوان مدیریت بازاریابی :تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی ،اجرا
و کنترل را منتشر کرد .در این کتاب کاتلر به تعریف راهبرد پرداخته و تأثیر فرهنگ را بر تصمیم خرید
و تدوین راهبرد بازاریابی مورد بحث قرار داده است .قبل از انتشار کتاب کاتلر ،گرین لی 3در سال
 9181طی یک مقاله ،راهبرد بازاریابی را معرفی کرد و در تحقیق خود مفاهیم استفاده شده در رابطه
با راهبرد بازاریابی متمایز را بیان نمود .این تحقیق بیان میکند که اگرچه شرکتها ادعا میکنند که
1. American Marketing Association
2. Peter Draker & Phillip Kotler
3. Greenley
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راهبرد بازاریابی دارند اما مدیران بازاریابی در توضیح این راهبرد و تعاریف مفاهیم متنوع آن دچار
مشکل بزرگ میباشند .جیمز 9نیز در سال  9111به تعریف پایههای راهبرد پرداخت .در تحقیق جیمز
تغییر در راهبرد ناشی از تغییر در محیط بیان شده است .این مفهوم یک سال بعد توسط فیلیپ کاتلر
نیز مورد تأیید قرار گرفت .جیمز همچنین بیان میکند که راهبرد بازاریابی بهتنهایی نمیتواند کارآمد
باشد و باید به همراه سایر راهبردهای کلیدی تدوین و اجرا شود .فیرات 2و همکاران ( )9111در مقاله
خود به بررسی بازاریابی در دنیای پستمدرن پرداختهاند .آنها در این مقاله به این نتیجه رسیدند که
مصرفکنندگان بهوسیله نیازهایشان تحریک نمیشوند بلکه آنها نیازهایی دارند که بهوسیله نیروهای
خارجی تحریک میشوند .راهبرد بازاریابی در زمینه خدمات نیز مورد بررسی قرار گرفته است .این
اقدام توسط الوالک )9111( 3صورت پذیرفت .الوالک در تحقیق خود راهبرد میانالملل را تعریف
نموده است .او بیان میکند که راهبرد میانالملل ،تنظیم راهبرد یکنواخت و اجرای آن در میان
کشورهایی است که شرکت آنها را برای انجام تجارت خود انتخاب کرده است .در این تحقیق مفهوم
راهبرد میانالملل در مقابل نگرش چند وطنی بیان شده است .این نگرش اجرا و توسعه مستقل راهبرد
را بهوسیله واحدهای مدیریت در هر کشور ایجاد میکند .ریچ )2111( 4در یک راهنمای قدمبهقدم به
ایجاد برنامه بازاریابی راهبرد پرداخته است .راهبرد بازاریابی توسط سوبا 1و همکارانش ( )2119به
حوزه مراکز درمانی آکادمیک نیز توسعه یافت .آنها در این تحقیق بیان میکنند که مراکز آکادمیک
سالمتی برای بقاء خود باید یاد بگیرند که چگونه خود را در بازار اقتصادی بازاریابی کنند .سوبا و
همکارانش در مقاله خود به ارتباط راهبرد بازاریابی و نیز راهبرد شرکت پرداختهاند و بر لزوم این
ارتباط تأیید کردهاند .این مبحث در سالهای قبل توسط کاتلر و جیمز نیز مورد بررسی و تأیید قرار
گرفته است .در هر یک از این تحقیقات ،حوزه مورد بررسی و ویژگیهای آنها متفاوت بوده است .بر
این اساس لیونی دو 0و همکارانش در سال  2112عناصر بازاریابی مؤثر بر عملکرد صادرات را
شناسایی کردند .از سوی دیگر مبانی راهبرد بازاریابی در مقالهای که توسط کیم 0در سال 2114
منتشر گردید معرفی شد .در تحقیق کیم راهبرد بازاریابی قانون برتر یک شرکت معرفی شد که برای
سازماندهی و تخصیص منابع جهت ایجاد سود از مشتریان مورد استفاده قرار میگیرد .در جدول ()9
1. James
2. Firat
3. Lovlock
4. Rich
5. Souba
6. Leonidou
7. Kim
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سایر مطالعات صورت پذیرفته در زمینه راهبرد بازاریابی بهطور مختصر معرفی میشوند .جدول ( )3نیز
مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه را معرفی میگرداند .یکی از متغیرهای مورد بررسی در
تحقیق حاضر ،شخصیت برند است .بررسی این متغیر در پی فرآیند تحقیقات بازاریابی ،میتواند
خواستههای متمایز خریداران را در رابطه با طیف کاالها آشکار ساخته و منجر به اتخاذ راهبردهای
متفاوتی گردد .شخصیت برند برای اولین بار توسط مارتینو 9در سال  9110مطرح شد .او فرآیند نسبت
دادن معانی ،نگرشها و حتی حاالت به پدیدههای گوناگون ازجمله کاال را با عنوان نمادسازی ذهنی
معرفی کرده و آن را جزء الینفک فعالیت مغز انسان دانسته است .در سالهای بعد این مفهوم با
عنوان شخصیت برند بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفت و سرانجام ساختار سازمانیافته و علمی از
این متغیر توسط جنیفرآکر در سال  9110ارائه شد .با تدوین این ساختار علمی توسط آکر ،محققان در
سال های بعد برای بررسی بیشتر این ساختار ،تحقیقاتی را در صنایع مختلف و برای کاالهای گوناگون
انجام دادند .در سال  2111گینس و همکاران 2در پاسخ به انتقاداتی که به ساختار شخصیت برند آکر
وارد شده بود ،مدل جدیدی را برای این مفهوم پیشنهاد دادند .با این وجود بیشتر تحقیقاتی که بعد از
مگی گینس انجام شدند پایه کار خود را بر ساختار شخصیت برند آکر قرار دادند .در جدول ( )2تعدادی
از مطالعات اولیه صورت گرفته در زمینه شخصیت برند معرفی میگردند .یکی دیگر از متغیرهای مورد
بررسی در این تحقیق بودجه مصرفکننده است .این متغیر دو بخش درآمد خریدار و قیمت کاال را در
برمیگیرد .هر یک از این دو عامل میتوانند تصمیم خرید مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهند و
درنتیجه بر تدوین راهبرد بازاریابی مؤثر باشند .در رابطه با قیمت کاال تحقیقات گستردهای صورت
پذیرفته است اما در رابطه با متغیر درآمد خانوار تأکید و تمرکز بیشتر تحقیقات بر درآمد در سطح کالن
است و این متغیر در سطح خرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است بهگونهای که هیچ تحقیقی در رابطه
با درآمد خانوار در میان پژوهشهای داخلی یافت نشد .در جدول ( )4تعدادی از تحقیقات خارجی
انجامشده در رابطه با قیمت کاال بهطور مختصر معرفی میگردد.

1. Martineau
2. Guens & etal
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جدول  .9تحقیقات مهم خارجی صورت گرفته در زمینه راهبرد بازاریابی
ردیف

نام پژوهشگر

توضیحات

9

چیم هانزی و
9
مورگان
()2111

در این تحقیق بیاناتی از منابع انسانی و بازاریابی برای تأثیربخشی اجرای راهبرد بازاریابی در
شرکتهای خدماتی اظهارشده است .نتایج نشان داد که خروجیهای اجتماعی-روانی براثر
بخشی عملکرد راهبرد بازاریابی تأثیرات مهمی دارند.

2

موتنر و فورد
()2111

2

این تحقیق بهاندازهگیری عملکرد غیرانتفاعی راهبرد بازاریابی پرداخته است

3

3
4
1
0
0
8
1

نیل و رز
()2110
الروچ
()2111
واراداراجان و
یاداو)2111( 4
1
وو ،لین و لی
()2191
الروچ
()2199
کیم ،جین،
0
جانگ ،لو و جانز
()2199
الروچ و پارک
()2192

0

این تحقیق به بررسی تأثیر پیچیدگی راهبرد بر راهبرد بازاریابی و عملکرد سازمانی پرداخته
است .نتایج وجود  4گروه راهبرد مختلف را نشان داد
این تحقیق به فهم افراد از نقش فرهنگ و تغییر آن بر فرآیند تصمیم مشتری و سپس راهبرد
بازاریابی افزوده است
در این تحقیق راهبرد بازاریابی در محیط اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است
در این تحقیق از طریق مدلهای پیشنهادی به تدوین راهبرد بازاریابی بهینه پرداخته میشود
این مقاله به بررسی نقش فرهنگ و تغییر فرهنگ بر فرآیند تصمیم مشتری میپردازد و پدیدار
شدن فرهنگ جهانی مشتری و پیگیری راهبرد بازاریابی در این شرایط را بیان میدارد
مقاله نشان داد که مزایای رقابتی بادوام بیمارستانها ،راهبرد بازاریابی و ارزش ویژه برند
میتوانند بر تمایل پزشکان برای پیگیری فرصتهای شغلی اثر بگذارند
مقاله به بررسی پیشرویهای اخیر در جهانیسازی ،فرهنگ و راهبردهای بازاریابی پرداخته
است

1. Chimhanzi & Morgan
2. Mottner & Ford
3. Neill & Rose
4. Varadarajan & Yadav
5. Wu, Lin & Lee
6. Kim, Jeon, Jung, Lu& Jones
7. Laroche & Park
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جدول  .2تحقیقات اولیه و مهم صورت گرفته در مورد شخصیت برند
ردیف

پژوهشگر
9

9
2

لوی
()9111
2
هربیگ و میلویز
()9114

توضیحات
این تحقیق بیان میکند شخصیت برند ویژگیهای جمعیتشناختی مثل جنس ،سن و طبقه اجتماعی
را در برمیگیرد
این تحقیق بیان میکند برندها شخصیتهای خود را دارا میباشند بنابراین کاربران محصوالتی را که
با ترجیحات و شخصیت آنها مطابق است انتخاب میکنند

3

3

کارانده
()9110

طراحان محصوالت و کارکنان بازاریابی ممکن است که از ویژگیهای شخصیت برند سود ببرند؛ زیرا
برنامه بازاریابی را بر طبق تجانس این ویژگیها طراحی میکنند

4

آکر
()9110

روانشناسی شخصیت را برای توسعه یک مقیاس شخصیت برند استفاده کرد ( 1بعد شخصیت برند را
ایجاد کرد که در تحقیقات آتی مورد استفاده و تأیید مکرر قرار گرفت)

1

فا و ال)2111( 4

 30ویژگی را در مقیاس شخصیت برند به کار بردند

0

آکر ،بنتمارتینز
وگارولرا)2119( 1

این مقاله مطالعه شخصیت برند را در ژاپن انجام داد

0

هان)2114( 0

این مقاله مقیاس شخصیت برند ژاپنی را برای اندازهگیری شخصیت برند استفاده کرد

جدول  .3تحقیقات مهم داخلی صورت گرفته در زمینه راهبرد بازاریابی

1. Levy
2. Herbing & Milewicz
3. Karande
4. Pha & Lau
5. Aaker, Benet-Martinez & Garolera
6. Han
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9جدول  .4تحقیقات مهم خارجی صورت گرفته درزمینه قیمت کاال

فرضیات و مدل مفهومی .مصرفکنندگان از ابعاد مختلف مانند درآمد ،طبقه اجتماعی و غیره
تفاوتهای زیادی باهم دارند و بدین جهت هم کاال و خدمات مختلفی را خریداری میکنند .هر
خریداری در بازار با دو محرک بازاریابی و محیطی مواجه میشود .این محرکها تصمیم نهایی خریدار
را مبنی بر خرید یا عدم خرید محصول تحت تأثیر قرار میدهند .محرک بازاریابی شامل محصول،
قیمت کاال ،مکان توزیع ،پیشبرد فروش میشود .محرکهای محیطی نیز شرایط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره را دربرمیگیرد [ .]3:88شخصیت برند بهعنوان بخش غیر فیزیکی شناسایی محصول،
ادراک در مورد محصول را شکل میدهد [ .]29بدین ترتیب این مفهوم با قرارگیری در بخش
محرکهای بازاریابی میتواند تصمیم خرید را تحت تأثیر قرار دهد .بدینصورت که تجانس شخصیتی
که میان برند و خریدار آن رخ میدهد احتمال خرید آن برند را میافزاید [.]21
آکر در سال  9110مشهورترین تعریف شخصیت برند را ارائه داد [ .]30در تعریف آکر شخصیت
برند مجموعهای از ویژگیهای انسانی تداعی گشته با یک برند است .او یک مقیاس  1بعدی را برای
شخصیت برند تدوین نمود .این ابعاد شامل :صمیمت ،هیجان بخشی ،شایستگی ،دلفریبی و استحکام
1. Masen
2. Dodds
3. Munger & Grewal
4. Danes & Mullikin
5. Suki
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هستند .هر بعد در این مقیاس شامل ویژگیهایی است و این ویژگیها مشخصههایی را نیز در
برمیگیرد که در کل  42عامل را برای این مقیاس رقم میزند [.]94
آکر بیان می دارد که یک فرد برندی را که یک تعمیم منطقی از خویشتن واقعی یا ایدئال او باشد
را انتخاب میکند [ .]91فرآیند بازاریابی شامل کشف تفاوتها و دیدگاههای مشتریان ،بخشبندی
بازار ،انتخاب بازار هدف ،موقعیتیابی در بازار هدف با توجه به خواستههای مشتریان ،تدوین آمیخته
بازاریابی بر اساس تفاوت در خواستههای مشتریان ،اجرای برنامه و کنترل آن است [ .]99:00-82در
گام پژوهش از فرآیند بازاریابی تحلیل شرایط حاکم بر بازار و شرایط درونی سازمان صورت میپذیرد.
مدل  SWOTتالشهایی برای تجزیهوتحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عملآورده و بر
اساس آن راهبرد مناسب برای بقاء شرکت را طراحی میکند .این مدل راهبردهای متناسب با موقعیت
کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس میکند .همواره چهار دسته راهبرد در این مدل مطرح میگردد.
 .9راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با بهکارگیری نقاط قوت سازمان (تهاجمی).2 .
راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجه با تهدیدها (تنوع) .3 .راهبردهای
استفاده از مزیتهای بالقوهای که در فرصتهای محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود
سازمان (تغییر جهت) .4 .راهبردهای برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدات و نقاط
ضعف (تدافعی) [ .]8:240با توجه به مطالب بیانشده ،شخصیت برند و قیمت کاال که جزئی از
محرکهای بازاریابی هستند و بر تصمیم خرید افراد اثر میگذارند میتوانند در ماتریس  SWOTنقاط
قوت یا ضعف داخلی شرکت را تشکیل دهند از سوی دیگر درآمد که جزئی از محرکهای محیطی
است میتواند ایجادکننده تهدیدات یا فرصتهای محیطی باشد .تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر
متغیرهای شخصیت برند و بودجه خانوار بر تدوین راهبرد بازاریابی برندهای تحت بررسی است .این
تحقیق شامل سه فرضیه است که در ادامه به آنها اشاره میشود :فرضیه  :9متغیرهای شخصیت برند
در مقایسه با متغیرهای بودجه خانوار تعیینکنندههای اصلی راهبرد تغییر جهت در شمال تهران برای
خرید کاالهای ایرانی میباشند .فرضیه  :2متغیرهای شخصیت برند در مقایسه با متغیرهای بودجه
خانوار تعیینکنندههای اصلی راهبرد تغییر جهت در جنوب تهران برای خرید کاالهای ایرانی میباشند.
فرضیه  :3متغیرهای بودجه خانوار در مقایسه با متغیرهای شخصیت برند تعیینکنندههای اصلی راهبرد
تهاجمی در جنوب تهران برای کاالهای ایرانی میباشند.
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شکل  .9مدل مفهومی تحقیق

 .3روششناسی تحقیق

نوع این تحقیق ازلحاظ هدف ،توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعه رفتار مصرفکننده و توسعه
مبحث بازاریابی در کشور است .روش تحقیق حاضر پیمایشی است .برای جمعآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده میشود .پرسشنامه تحقیق حاضر دربرگیرنده  213سؤال است که در بخش
ضمایم آمده است .بخش اول پرسشنامه سؤاالتی در مورد ابعاد شخصیت برند (سه بعد منتخب
خانوادهدوست بودن ،قابلیت اتکا و باکالس بودن) است .این سؤاالت دربرگیرنده ابعاد شخصیت برند
آکر است که در سال  9110توسط او تعیین و در مطالعات بعدی مورد استفاده مجدد قرار گرفت .در
ادامه سؤاالتی مطرح میگردد که به همراه سؤاالت شخصیت برند ،ورودیهای مدل الجیت را تهیه
میسازند .این سؤاالت بهصورت دوگزینهای هستند و در تحلیل بهصورت کدهای صفر و یک وارد
نرمافزار  SPSSمیشوند .در این پژوهش روایی پرسشنامه از طریق روش صوری مورد تأیید
قرارگرفته است ،بدینصورت که پرسشنامه در اختیار مدیران فروش شرکتها و مدیران فروشگاههای
زنجیرهای و اساتید دانشگاهی در رشتههای مرتبط با موضوع (افراد آگاه و مطلع) قرار گرفت و از لحاظ
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نگارشی و روایی مورد بررسی واقع شد و تعدیالت الزم انجام گرفت .جهت تعیین پایایی از آلفای
کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفای محاسبهشده برای متغیرهای تحقیق در جدول ( )1آمده
است .در مرز  1/01و باالتر بودن مقادیر کرونباخ پایایی خوب پرسشنامه را نشان میدهند.
جدول  .1مقادیر آلفای کرون باخ

پس از جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه ،برای تجزیهوتحلیل آنها و نیز آزمون فرضیات
تحقیق از مدل اقتصادسنجی الجیت استفاده میشود .رگرسیون الجیت را میتوان یک رگرسیون
خطی تعمیمیافته در نظر گرفت که توزیع میانم 9یا دوجملهای بر متغیرهای پاسخ آن حاکم بوده و
دارای تابع انتقال الجیت است .الجیت یا لگاریتم ،شانس موفقیت تابع انتقالی است که بهصورت
معادله ( )9تعریف میشود.
رابطه ()9

اثر کاربرد این تابع انتقال آن است که سمت چپ معادله آن همواره میان صفر و یک است و
بنابراین در مورد پیشبینی احتمال وقوع رخداد ( )лiکاربرد مناسبی دارد .درواقع الجیت تابع انتقالی
است که احتماالت واقع در بازده ( 9و  )1را به کلیه مقادیر اعداد حقیقی مینگارد .بر این اساس
میتوان رگرسیون الجیت را مطابق معادله ( )2تعریف نمود که در آن  lnبیانگر لگاریتم طبیعی است.
رابطه ()2

در تحقیق حاضر با بهکارگیری معادله فوق و نیز با توجه فرضیات تحقیق میتوان معادله نهایی
( )3را استخراج نمود.
رابطه ()3
1. Binom
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که در آن  Yمتغیر وابسته یا همان تصمیم خرید مصرفکننده است .همچنین در سمت راست
معادله مذکور  B0جزء ثابت معادله B1 ،ضریب تأثیر شخصیت برند B2 ،ضریب تأثیر درآمد خانوار و
 B3ضریب تأثیر قیمت کاال بر متغیر وابسته (تصمیم خرید) است .ضرایب هر یک از متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته در مدل الجیت نشاندهنده تمایل و خواست مشتریان و نیز شرایط برندهای
داخلی و رقبای خارجی در میزان برآوردهسازی این خواست و نیاز است .الزم به ذکر است که در
تحقیق حاضر جهت بررسی معناداری مدل و ضرایب متغیرهای مدل رگرسیون الجیت از تابع درست
نمایی 9آماره والد 2و آماره الندای ویلکس 3استفاده میشود .تابع درست نمایی ،قابلیت پیشبینی مدل
را نشان میدهد .از دیگر آزمونهای الزم برای تعیین قدرت پیشبینی مدل ،محاسبه آماره الندای
ویلکس است .برای آزمون معناداری ضرایب رگرسیون الجیت از آماره آزمون والد که دارای توزیع
تقریباً نرمال است ،استفاده میگردد .محاسبه آماره والد بهصورت رابطه ( )4است.
رابطه ()4

در پژوهش حاضر عالوه بر مدل رگرسیون الجیت ،مدل دیگری نیز جهت تعیین راهبردهای
پیشنهادی بر طبق شرایط حاکم بر محیط و شرایط داخلی سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد .این
مدل ماتریس  SWOTاست .ماتریس مذکور مدل مختصر و مفیدی است که به شکل نظامیافته هر
یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و راهبردهای متناسب به موقعیت
کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس میسازد .]8:240-219[ .ماتریس  SWOTدر شکل ( )2ترسیم
شده است .این تحقیق بعد از تجزیهوتحلیل دادهها در مدل الجیت ،از طریق کاربرد مدل  SWOTبه
پیشنهاد راهبردهایی جهت استفاده هر چهبهتر از فرصتهای محیطی و کاهش تهدیدات آن خواهد
پرداخت.

1. Log likelihood
2. Wald
3. Wilks‘ Lambda
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شکل  .2تجزیهوتحلیل قوتها ،فرصتها و تهدیدها ( )SWOTبهبودیافته

جامعۀ آماری این پژوهش شهروندان تهرانی میباشند که قصد خرید انواع کاالها با برندهای
متفاوت را دارند .مشتریانی است که از فروشگاههای محلی موجود در مناطق شمال و جنوب تهران
خرید میکنند .این مشتریان بهطور تصادفی انتخاب شده و پرسشنامهها در اختیار آنها قرار میگیرد.
از آنجاییکه حجم جامعه نامحدود است ،فرمول بهکار رفته جهت تعیین حجم نمونه بهصورت زیر
است:
رابطه ()1

که در آن  pنسبت موفقیت در جامعه است .همچنین مقدار  pو  εدر تحقیقات معموالً نامشخص
است و برای تعیین این متغیرها میتوان از روشهای تقریبی استفاده کرد [ .]1یکی از این روشهای
تقریبی کمک گرفتن از تحقیقات مشابه است .در این تحقیق برای تعیین این متغیرها از پژوهشهای
مشابه استفاده شده است و با قراردادن آنها در رابطه  1حجم نمونه در شهر تهران بهصورت فرمول 0
محاسبهشده است.
رابطه ()0

همچنین با توجه به تحقیقات و پژوهشهای انجامگرفته در زمینههای مشابه ،عدد حجم نمونه
برای شهر تهران به  211مورد افزایش مییابد تا نماینده مناسبی از جامعه مورد مطالعه باشد .از
آنجاییکه نتایج محدودههای شمال و جنوب تهران باهم مقایسه خواهند شد ،بار دیگر هر یک از دو
بخش شمال و جنوب تهران ،یک جامعه آماری مستقل با حجم نامحدود در نظر گرفته میشود و
فرآیند تعیین حجم نمونه به همان روشی که برای کل شهر تهران اجرا شد ،برای دو محدوده شمال و
جنوب تهران نیز انجام پذیرفت .بر این اساس حجم نمونه  211تایی در هر یک از دو محدوده با 911
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عدد تخصیصیافته ابتدایی رویهمرفته حجم نمونه در هر یک از محدودههای شمال و جنوب تهران را
به  311عدد و در کل تهران به  011مورد رسانید .همچنین ازآنجاکه احتمال میرفت برخی از
پرسشنامهها برگشت داده نشوند ،تعداد  811پرسشنامه توزیع گردید .در عمل  011پرسشنامه برگشت
داده شد که  011پرسشنامه آن قابل استفاده بود؛ بنابراین نرخ پاسخ به پرسشنامه  01درصد است .از
آنجاکه حجم جامعه در این پژوهش نامحدود فرض شده است و نیز دو محدوده شمال و جنوب تهران
در اجرای پژوهش مدنظر میباشند ،لذا روش نمونهگیری ترکیبی الیهای -خوشهای چندمرحلهای
( 9)MCSانتخاب شده است .در این پژوهش جامعه آماری که شهر تهران است به دو محدوده شمال
و جنوب تهران تقسیم میگردد .همچنین مناطق موجود در هر محدوده ،خوشههای تحقیق را تشکیل
می دهند و هر یک از مناطق دربرگیرنده نواحی و محالتی هستند .بعد از انتخاب چند خوشه بهصورت
تصادفی از طبقات شمال و جنوب تهران ،نواحی موجود در خوشههای منتخب لیست شده و از میان
این نواحی بهصورت تصادفی تعدادی انتخاب میگردند .ناحیههای انتخابشده نیز دارای محالتی
هستند ،این محالت لیست و بهصورت تصادفی تعدادی محله بهطور مساوی در طبقات شمال و
جنوب تهران انتخاب میشوند .پرسشنامههای تحقیق در میان افراد ساکن در این محالت که از
فروشگاههای محلی خود اقدام به خرید میکنند بهصورت تصادفی توزیع میگردند .خوشههای منتخب
شامل :مناطق  90 ،91 ،1 ،2 ،9و  21است و نیز محالتی که درنهایت از این خوشهها بهدست آمدهاند
شامل -9 :ولنجک  -2سعادتآباد  -2پونک سردار جنگل  -4شوش تیر دوقلو  -1قلعه مرغی -0
چشمهعلی میباشند.
 .4تحلیل یافتهها

همانطور که در بخش روششناسی تحقیق بیان شد ،در پژوهش حاضر جهت برازش مدل
رگرسیون الجیت از آماره والد ،الندای ویلکس و تابع درست نمایی استفاده میشود .جدول ( )0و ()0
مقادیر شاخصهای مرکزی و پراکندگی را برای متغیرهای پژوهش نشان میدهد .در این جداولFx ،
بیشترین درصد فراوانی هر متغیر Mx ،میانگین متغیرها و  Moمد را برای متغیرهای کیفی (قیمت،
خرید و عدم خرید) نشان میدهد Бx .انحراف معیار و  CVضریب تغییرات متغیرهای تحقیق
میباشند .در جدول ( ،)0ساکنین شمال تهران برند پونه را کمتر قابلاتکا و اعتماد میدانند ( 43درصد
عدد یک به این شخصیت اختصاص داده شده است) این برند از لحاظ پرداختن به شخصیت
1. Multistage Cluster Sampling
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خانوادهدوست بودن وضعیت بهتری را داشته و  21درصد اعداد داده شده به این شخصیت عدد 8
است .میانگین باالتر شخصیت خانوادهدوستی ( )0/91در مقایسه با دیگر شخصیتها این مطلب را
تأیید میکند .همانطور که در این جدول آمده است 11 ،درصد از ساکنین شمال تهران به عدم خرید
برند پونه رأی دادهاند و این در حالی است که  14/4درصد برند کرست را جهت خرید انتخاب خواهند
کرد .شخصیت قابل اتکا بودن برند کرست بیشترین فراوانی را برای عدد  91دارد؛ بنابراین افراد این
برند را قابل اتکا شناسایی کرده و با توجه به درصد خرید کرست در مقایسه با درصد عدم خرید پونه
باید گفت که شخصیت مذکور برای ساکنین شمال تهران میتواند دارای اهمیت باشد .در رابطه با
برندهای نوکیا ،سامسونگ و پروتون نیز میانگین شخصیت قابل اتکا بودن در مقایسه با برندهای
ایرانی باالتر بوده و میانگین و مد بیشتر در متغیر خرید /عدم خرید نشان از ترجیح برندهای خارجی از
سوی خریداران دارد .با توجه به جدول ( )0و با در نظرگیری درصد فراوانی متغیر خرید/عدم خرید برند
پونه و کرست در جنوب تهران باید گفت که ترجیح برند کرست در این مناطق مانند شمال تهران
بیشتر است .علت این ترجیح را میتوان در میانگین باالتر شخصیت باکالس بودن برند کرست در
مقایسه با پونه دانست .در واقع در جنوب تهران و برای برندهای خارجی بیشترین فراوانی اعداد برای
متغیر باکالس بودن ،به عدد ده اختصاص یافته است ،بنابراین میتوان گفت که این برندها در مقایسه
با برندهای داخلی باکالستر تصور شده و با توجه به میانگین و فراوانی باالتر متغیر خرید/عدم خرید
برای دو برند کرست و نوکیا میتوان ترجیح این دو برند را به برندهای داخلی همردیف برداشت کرد.
در جدول ( )8نیز نتایج برازش مدل الجیت منعکس شده است .همانطوریکه مالحظه میگردد میزان
عدم اعتماد و خطای آماره والد برای تمام فرضیهها کمتر از  1درصد است که سطح باالی معناداری
ضرایب بهدست آمده و نیکویی برازش مدل را درمجموع برای هر سه فرضیه تأیید مینماید .بر این
اساس درصد پیشبینیکنندگی صحیح مدلباال و قابل قبول است .این نتایج از طریق سطح معناداری
و ضریب باالی همبستگی منعکسشده در آماره الندای ویلکس نیز تائید میگردد .لذا میتوان اذعان
داشت که درمجموع مدلهای ارائهشده بر اساس فرضیههای تحقیق از قدرت باالی پیشبینی و
قابلیت اتکا برخوردار میباشند.
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جدول  .0نتایج بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق (شمال تهران)
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جدول  .8نتایج برازش مدل الجیت

آزمون فرضیات تحقیق .با استفاده از مدل اقتصادسنجی الجیت رابطه میان متغیرهای شخصیت
برند (با سه بعد خانوادهدوست بودن ،قابلاتکا بودن و باکالس بودن) ،قیمت کاال و درآمد خانوار با
متغیر تصمیم به خرید مشتریان (متغیر وابسته) تعیین شد .نتایج بهدستآمده در جدول ( )1و ()91
منعکس شده است .خالصه این نتایج با در نظر گرفتن فرضیات تحقیق حاضر بدینصورت است :الف)
با توجه به جدول ( )1و ( )91و بر اساس فرضیههای اول و دوم (آزمون تمام طیف کاالها) کاالهای
ایرانی در شمال (در طیف کاالهای مصرفی ،نیمه بادوام ،بادوام و خیلی بادوام) و جنوب تهران (در
طیف کاالهای مصرفی و نیمه بادوام) دارای بیشترین ضریب برای متغیر شخصیت برند میباشند
(شمال تهران شخصیت قابلاتکا بودن برند و جنوب تهران شخصیت باکالس بودن برند)؛ بنابراین
هرچقدر این کاالها شخصیت مورد درخواست مشتریان را بیشتر با خود تداعی کنند مشتریان از
برقراری تجانس شخصیتی با برند مربوطه احساس رضایت بیشتری کرده و به خرید برند متمایل
میشوند .با توجه به تعداد خریداران برندهای ایرانی در مقابل رقبای خارجی در این دو فرضیه باید
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گفت که برندهای خارجی بهتر و قویتر توانستهاند شخصیت مورد درخواست مشتریان را با خود
تداعی سازند به همین دلیل از سوی مشتریان مورد استقبال قرار گرفتند .با توجه به مطالب بیانشده
باید گفت که محیط بازار دارای فرصتی است .این فرصت حضور خریدارانی در بازار است که برای
خرید برند مورد نظر خود (برندی که شخصیت مورد عالقه آنها را با خود تداعی میکند) حاضر به
پرداخت قیمتهای باالتر میباشند .این افراد به خرید برند درحالیکه دچار کاهش درآمد شوند
کماکان ادامه میدهند .برندهای خارجی با داشتن تداعی قویتر شخصیت مورد عالقه مشتریان از این
فرصت بهتر استفاده کردند .بهعبارت دیگر تعداد بیشتر خریداران برند خارجی در مقابل ایرانی نشان از
این نقطه قوت دارد؛ بنابراین نقطهضعف برندهای ایرانی تداعی ضعیف شخصیت مورد عالقه مشتریان
است .با توجه به ماتریس تحلیلی  ،SWOTراهبرد برندهای ایرانی در شمال تهران (تمام طیف
کاالها) و در جنوب تهران (کاالهای مصرفی و نیمه بادوام) از نوع تغییر جهت است .ماتریس
 SWOTبرای برندهای ایرانی در شمال و جنوب تهران (کاالی مصرفی و نیمه بادوام) بهصورت
شکلهای ( )3و ( )4ترسیم میشود .با توجه به شکلهای  3و  4ساکنین شهر تهران به دو نوع
شخصیت برند عالقهمند هستند .از آنجاییکه ایجاد دو نوع شخصیت برای یک برند در دو محدوده
شمال و جنوب تهران که فاصله کمی نسبت به هم دارند ممکن است موجب دوگانگی و ابهام شود،
پیشنهاد می شود نیازها و خواست ساکنین شمال و جنوب تهران از طریق یافتن نقاط مشترک میان
آنها برآورده شوند .برای مثال در تبلیغات و شعار تبلیغاتی باید به جنبهای از برند اشاره شود که هم
قابلیت اتکا را تداعی کند و هم برند را باکالس نشان دهد .اشاره به کیفیت برتر برند میتواند این دو
بعد را با خود تداعی سازد .کاربرد عباراتی مانند "کیفیت برتر" ،رهبری بازار"" ،پیشتاز در عرصه مورد
فعالیت" در شعار تبلیغاتی و بیانیه مکانیابی 9برند میتوانند شخصیت مورد درخواست مشتریان را با
برند بیشتر تداعی سازند و تمایل به خرید را در افراد بیشتر کنند.

1. Positioning
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شکل  .3ماتریس  SWOTبرای برندهای ایرانی در شمال تهران

شکل  .4ماتریس  SWOTبرای برندهای ایرانی در جنوب تهران (کاالی مصرفی و نیمه بادوام)

متغیر قیمت در معادالت الجیت برندهای ایرانی (برای تمام طیف کاالها در شمال تهران و برای
طیف کاالهای مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران) ضریب تأثیر کمتری را نسبت به متغیر
شخصیت برند دارد ،بنابراین میتوان تا حدودی اقدام به افزایش قیمت کرد ،بدون اینکه تأثیری بر
تصمیم خرید ایجاد کند .با افزایش قیمت برند ایرانی و مربوط ساختن این افزایش قیمت به بهبود
کیفیت برند ،میتوان شخصیت برند را تقویت نمود و از سوی دیگر سود ناشی از افزایش قیمت را در
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راستای بهبود کیفیت و سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه صرف کرد .با توجه به ضریب منفی
متغیر درآمد در معادالت الجیت ،توزیع هدفمند برند ایرانی توصیه میگردد .بر این اساس پیشنهاد
می شود در محالتی از جنوب تهران که وضعیت اجتماعی بهتری دارند ،یعنی درآمد و سطح تحصیالت
باالتری را دارند و یا ازنظر موقعیت شغلی در جایگاه بهتری قرار گرفتهاند ،توزیع برندهای ایرانی انجام
پذیرد .با این روش شخصیت برند مورد نظر ساکنین جنوب تهران با برند بهتر تداعی میشود و
محدود کردن توزیع برند ممکن است اثر منفی بر میزان خرید از آن برند نداشته باشد .یکی از
ابزارهایی که برای ایجاد و تقویت شخصیت برند میتواند کاربرد داشته باشد بستهبندی کاال است .با
بستهبندی باکیفیت کاالهای ایرانی میتوان هر دو شخصیت مورد درخواست مشتریان را با برندهای
ایرانی تداعی ساخت .ب) با توجه به جدول  91و با در نظرگیری فرضیه سوم که برای تمام طبقات
کاالهای مفروض در پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،معادالت الجیت کاالهای ایرانی در جنوب
تهران (در طیف کاالهای بادوام و خیلی بادوام) به همراه رقبای خارجی آنها دارای بیشترین ضریب
تأثیر برای متغیر قیمت کاال (متغیر بودجه خانوار) میباشند .بر اساس قانون تقاضا رابطه قیمت و خرید
معکوس است .ضریب منفی متغیر قیمت در معادالت این مطلب را نشان میدهد؛ بنابراین هرچقدر
کاال ارزانتر باشد ساکنین جنوب تهران برای خرید آن بیشتر متمایل میشوند .با در نظرگیری تعداد
خریداران کاالهای یخچال و اتومبیل (با دو برند ایرانی و خارجی) باید گفت که قیمتهای برندهای
ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی برای مشتریان ارزانتر است .به همین دلیل ساکنین این مناطق با
توجه به سطح درآمدهای خود برندهای ایرانی را در دو طیف کاالهای بادوام و خیلی بادوام نسبت به
رقبای خارجی بیشتر خریداری کردهاند .لذا در مناطق جنوبی تهران با توجه به سطح پایینتر درآمدها
نسبت به شمال تهران ،این کاالها پست محسوب نمیگردند .بر این اساس باید گفت که در جنوب
تهران بازار دارای فرصت محیطی است .این فرصت حضور خریدارانی است که کاال را با هر شخصیتی
و تنها به دلیل قیمت مناسب و متناسب با درآمد خود خریداری میکنند .نقطه قوت برندهای ایرانی در
مقایسه با رقبای خارجی در این طیف از کاالها در قیمت پایینتر این برندها است؛ بنابراین راهبرد
تهاجمی برای کاالی ایرانی در طیف کاالیی بادوام و خیلی بادوام در جنوب تهران پیشنهاد میگردد و
بدین ترتیب فرضیه سوم نیز همانند فرضیه اول و دوم تأیید میشود.
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جدول  .1نتایج آزمون فرضیه اول
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جدول  .91نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

تحقیق حاضر با بهکارگیری شیوههای آماری ،مدل اقتصادسنجی الجیت و نیز مدل  SWOTبه
ترتیب در پی شناسایی تأثیر متغیرهای شخصیت برند (با سه بعد خانوادهدوست بودن ،قابلیت اتکا و
باکالس بودن) و بودجه مصرفکننده (قیمت کاال و درآمد خانوار) بر تصمیم خرید مشتریان باهدف
تدوین راهبرد بازاریابی برای کاالهای ایرانی در مقابل رقبای خارجی بود .نتایج بهدست آمده حاکی از
آن است که در شمال تهران و برای تمام طیف کاالهای مفروض در این تحقیق ،متغیرهای شخصیت
برند در مقایسه با متغیرهای بودجه خانوار تعیینکنندههای اصلی راهبرد تغییر جهت برای کاالهای
ایرانی میباشند .این نتیجه در جنوب تهران و برای کاالهای مصرفی و نیمه بادوام نیز به دست آمد؛
اما برای کاالهای بادوام و خیلی بادوام فرضیه سوم مورد تأیید واقع شد بهطوریکه متغیرهای بودجه
خانوار تعیینکنندههای اصلی راهبرد تهاجمی برای کاالهای ایرانی در جنوب تهران شدند .نتایج
بررسی توصیفی دادههای تحقیق نیز نشان میدهند که برندهای غیر ایرانی در شمال تهران در
شخصیت قابلاتکا بودن بیشترین میانگین را دارند در حالی برندهای ایرانی در همین شخصیت
کمترین میانگین را دریافت کردهاند .میانگین و مد برای متغیر کیفی خرید  /عدم خرید برندهای غیر
ایرانی نیز در مقایسه با برندهای ایرانی باالتر بوده که این مطلب انتخاب برندهای خارجی را از سوی
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پاسخدهندگان نشان میدهد (در این پژوهش عدد  9به خرید و عدد صفر به عدم خرید اختصاصیافته
است) .در جنوب تهران نیز فراوانی باالتر عدد ده برای شخصیت باکالس بودن علت انتخاب برندهای
غیر ایرانی در مقایسه با برندهای ایرانی است (در طبقه کاالهای مصرفی و نیمه بادوام) .با توجه به
اعداد اختصاصیافته از سوی پاسخدهندگان به هر یک از شخصیتهای برند و دیگر متغیرهای
تحقیق و با در نظرگیری میانگین و مد برای متغیر خرید /عدم خرید هر یک از برندها ،میتوان به
مشخصه مورد عالقه خریداران در رابطه با برند مربوطه پی برد و اقدامات الزم را جهت همسو شدن
با خواست و سالیق خریداران انجام داد .نتایج تحقیق حاضر با پژوهش جیمز در سال  9111مطابق
است .در هر دو پژوهش تغییر در شرایط محیطی منجر به تغییر راهبرد شد.
چیم هانز و مورگان ( )2111در مطالعات خود نشان دادند که عملکرد راهبرد در بخش خدماتی
تحت تأثیر عوامل اجتماعی و روانی قرار میگیرد .پژوهش حاضر نیز نشان داد که شخصیت برند
(عاملی روانی که درعینحال بر ایجاد شخصیت اجتماعی خاصی اثرگذار است) میتواند بر تدوین
راهبردهای بازاریابی کاال اثرگذار باشد .الروچ در سال ( 2199 ،2111و  )2192به همراه همکاران خود
به بررسی تأثیر عامل فرهنگ و تغییر آن بر تصمیم خرید و تدوین راهبرد بازاریابی پرداختند و تأثیر
این عامل را بر تدوین راهبرد مورد تأیید قرار دادند .تأثیر عامل فرهنگ بر تصمیم خرید کاالها و
تدوین راهبرد بازاریابی آنها توسط کاتلر (پدر علم بازاریابی) نیز مورد تأیید واقع شده است .تحقیق
حاضر نیز مانند تحقیق الروچ به بررسی تأثیر عاملی غیر کمی که در حوزه رفتارشناسی مصرفکننده
است بر تدوین راهبرد بازاریابی پرداخته است .نتایج این تحقیق در دو فرضیه اول و دوم تأثیر عامل
شخصیت برند (عاملی که مربوط به رفتارشناسی مصرفکننده است) را بر تصمیم خرید و تدوین
راهبرد بازاریابی مورد تأیید قرار داد که این نتیجه با نتایج تحقیق الروچ و نیز کاتلر مطابق است.
تحقیق حاضر نتایج پژوهش سوکی در سال  2193را تکمیل نموده است .در تحقیق سوکی نام برند
نسبت به قیمت آن تأثیر بیشتری را بر خرید گوشیهای هوشمند داشت .این نتیجه در تحقیق حاضر
برای تمام طیف کاالها در شمال تهران و کاالهای مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران تأیید شده
است .تحقیق حاضر به دلیل کاربرد مدل اقتصادسنجی و نیز تجزیهوتحلیل انواع بیشتری از کاالها و
در محدوده انسانی وسیعتری ،نسبت به پژوهش سوکی برتری دارد .در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با
تحقیقات داخلی ،نتایج این پژوهش با مطالعات نیکوکار و همکاران ( )9388مطابق است .در تحقیق
نیکوکار سه الگوی رفتاری عقالنی (منفعتگرایی) ،احساسی (تمایل به شهرت و شأن اجتماعی) و
هوشمند منجر به تدوین سه راهبرد متفاوت شده است .دو الگوی رفتاری اول را میتوان با تمایل
مشتریان به قیمتهای پایین کاال (در فرضیه سوم) و نیز به شخصیت خاصی از کاال (فرضیه اول و
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دوم) متناسب دانست .در پژوهش طاهره صادقی و همکاران در سال  ،9311برای کاالی ایرانی
(پسته) پیشنهاد شد درحالیکه در تحقیق حاضر برای کاالهای ایرانی در تمام طیفها در شمال تهران
و نیز در طیف کاالی مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران راهبرد تغییر جهت پیشنهاد گشته است .با
توجه به یافتههای تحق یق پیشنهادها زیر به صاحبان صنایع داخلی برای بهبود وضعیت رقابت در
مقابل رقبای خارجی ارائه میگردد -9 :مفهوم شخصیت برند و تأثیر آن بر ایجاد تقاضا در بازار هدف
را بیشتر مورد مطالعه قرارداد و همواره در تدوین راهبردهای بازاریابی این متغیر را مدنظر قرار دهند .از
طرف دیگر بامطالعه مستمر در رابطه با محیط بازار و مشتریان ،تغییر درخواست و نیاز افراد در مورد
شخصیت برند شناسایی شده و راهبرد بازاریابی جدید بر اساس تغییرات ایجاد شده درخواست مشتریان
پیشنهاد گردد .با این روش از تدوین راهبرد بازاریابی بر مبنای شخصیتی از برند که برای مشتریان
ارزشمند نیست جلوگیری میشود -2 .پیشنهاد میشود برندهای ایرانی در تمام طیف کاالها در شهر
تهران (به استثنای کاالی بادوام و خیلی بادوام در جنوب تهران) با اتخاذ راهبرد بازاریابی تغییر جهت
به ترویج شخصیت مورد درخواست مشتریان (نقطه مشترک میان شخصیت قابلیت اتکا و باکالس
بودن) بپردازند و با تداعی قویتر شخصیت مورد عالقه مشتریان با کاالی خود سهم بازار رقبا را از آن
خود کرده و رضایت و وفاداری مشتریان را تصاحب کنند -3 .برندهای ایرانی در طیف کاالهای بادوام
و خیلی بادوام در شهر تهران دو رویه پیشنهادی که در ادامه بیان میشود را میتوانند در پیش بگیرند.
الف :مناطقی از دو محدوده شمال و جنوب شهر تهران را بهعنوان بازار هدف انتخاب کرده و
شخصیت برند با عنوان قابلیت اتکا را از طریق تمام فعالیتهای بازاریابی در برند موردنظر تقویت
کنند .برای مکانیابی نیز از عباراتی مانند کیفیت برتر و نیز رهبری بازار در عرصه مورد فعالیت کاال
استفاده نمایند .این عبارات میتوانند شخصیت برند مورد عالقه ساکنین شمال تهران را تقویت کنند.
همچنین در بخش تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کرده و مدلهایی از کاالهای بادوام و خیلی بادوام
را که به استانداردهای جهانی دستیافتهاند تولید و در محدوده شمال تهران توزیع کنند .مدلهای
ارزان قیمت نیز در جنوب تهران توزیع شوند .تسهیالت خرید به ساکنین جنوب تهران اختصاص یابند.
فروش اقساطی ،تحویل و نصب رایگان ،انواع قرعهکشیها و جوایز و دادن اشانتیون ازجمله این
تسهیالت میتوانند باشند .ب :مناطقی از شمال یا جنوب تهران را بهعنوان بازار هدف انتخاب کرده و
متناسب با خواستههای ساکنین هر یک از دو محدوده فعالیتهای بازاریابی را اجرا کنند .در این حالت
اگر شمال تهران را بهعنوان بازار هدف انتخاب کنند پیشنهاد میشود شخصیت مورد عالقه خریداران
را در برند تقویت کرده و به تولید و توزیع مدلهایی که کیفیت باالیی دارند و به استانداردهای جهانی
دست یافتهاند بپردازند و از طریق افزایش قیمت برند هم هزینههای تحمیلی را جبران کنند و هم
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بهطور غیرمستقیم شخصیت برند را تقویت نمایند .عباراتی که برای مکانیابی و نیز شعار تبلیغاتی به
کار میروند بهتر است به کیفیت برتر این برندها اشاره کنند .درصورتیکه جنوب تهران را بهعنوان
بازار هدف انتخاب کنند پیشنهاد میشود با تولید انبوه و صرفهجویی در هزینهها و نیز بهکارگیری مواد
اولیه باکیفیت متوسط ،بهای تمامشده کاال را کاهش داده و درنتیجه کاالهایی باقیمت ارزان به بازار
هدف ارسال نمایند .در تیزرهای تبلیغاتی و نیز تبلیغات محیطی بهتر است به تخفیف ویژه و نیز
فرصت طالیی برای خرید اشاره نمایند .در چنین تبلیغاتی میتوان قیمت کاال را بهصورتی به نمایش
درآورد که ناچیز بودن این متغیر را نشان دهد .درصدی که تخفیف داده میشود و یا مدتزمانی که
اقساط پرداخت میشوند بهتر است با حروف درشت و پر رنگ در تبلیغ نشان داده شوند .در انجام
تحقیق حاضر با توجه به محدودیت زمان ،کاهش هزینهها و نیز باال بردن دقت پاسخها سه بعد از پنج
بعد مقیاس شخصیت برند آکر مورد توجه قرار گرفت .اضافه نمودن دو بعد شخصیتی دیگر در
تحقیقات بعدی می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد .همچنین در بخش بررسی اثر قیمت بر
تصمیم خرید فقط افزایش فرضی قیمت مورد سؤال قرار گرفته است و چهبسا وقتیکه سؤالشونده با
کاهش قیمت فرضی مواجه شود پاسخهای متفاوتی را ارائه نماید.
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