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مقدمه
در بازارهای رقابتی امروزی ،مسأله ضروری برای شرکتها ،حفظ مشتریان است .زیرا

حفظ مشتریان موجود میتواند بسیار کمهزینهتر از جذب مشتریان جدید باشد .1بنابراین،
بهدلیل هزینههای معرفی محصول جدید و جذب مشتریان جدید و بهدلیل شدید شدن رقابت،

بسیاری از شرکتها برای کم کردن ریسک ارائه محصول جدید ،از برندهای موجود خود
برای کاالهای جدید استفاده میکنند که اصطالحاً به آن تعمیم برند 2میگویند.3

تعمیم یک برند به کاالها و خدمات جدید یک راه سریع برای جابجایی ویژگیهای برند

در ذهن مصرفکنندگان است .بهدلیل هزینه کم و احتمال موفقیت زیاد اجرای استراتژی

تعمیم برند ،بیش از  %80شرکتها تمایل دارند تا از این طریق محصوالت جدید خود را
در بازار عرضه کنند.4

برای بررسی نتایج تعمیم برند باید شناخت درستی از رفتار مصرفکننده داشت ،چراکه

عامل بسیار مؤثری در این زمینه است .5در این راستا ،مبحثی که باید بدان توجه کرد بحث

درگیری ذهنی مصرفکننده است که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث حوزه رفتار
مصرفکننده تبدیل شده است .درگیری ذهنی ارتباط نزدیکی با نیازهای افراد و عالقه آنها دارد.

بهطورکلی میتوان درگیری ذهنی مصرفکننده را بهعنوان انرژیای که فرد در هنگام

تجربه خرید یا مصرف یک محصول صرف میکند ،بهحساب آورد .6بنابراین ،هدف این

مقاله بررسی تأثیر عوامل درگیری خرید و درگیری محصول و همچنین کیفیت ادراکشده
بر پذیرش تعمیم برند است.

 .1مسأله پژوهش
با توجه به شرایط حاکم بر بازار ایران ،بهنظر میرسد شرکتهای ایرانی در اکثر مواقع
)1. Roll, (2008
2. Brand extension
3. Bhat & Reddy (2001); Martínez, Montaner & Pina (2009); Kim & Gonkim (2005); Salinas & Perez
(2009).
)4. Swaminathan, (2002

 .5اسماعیل پور ،)1384( ،ص .91

6. Wilkie, (1998); P.350, Hollebeek & et al., (2007).
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استراتژیهای دقیقی برای توسعه برند و در نتیجه افزایش سهم بازار خود ندارند .ضعف
دیدگاه علمی و جامع که بتواند کلیه زوایای استراتژی تعمیم برند را برای شرکتها نمایان

سازد ،سبب شده اجرای این استراتژی در عمل ،نهتنها درآمد و موفقیت قابلتوجهی نصیب
آنها ننماید؛ بلکه گاهی اوقات به فروش و جایگاه محصوالت دارای برند اصلی آنها در

بازار نیز ضربه وارد کرده است .اگرچه تا بهحال مطالعه خاصی برای سنجش موفقیت یا

شکست احتمالی شرکتهای ایرانیای که از این استراتژی استفاده کردهاند ،انجام نشده ،اما
تجارب تعمیم برند در کشور آمریکا نشان میدهد که اجرای این استراتژی در موارد بسیاری

با موفقیت همراه نبوده است.1

 .2هدف و سؤالهای تحقیق
هدف اين تحقيق آن است كه تأثیر عوامل درگیری خرید ،درگیری محصول و کیفیت

ادراکشده بر پذیرش تعمیم برند شناسایي شود .بدینترتیب ،تحقيق حاضر در جستوجوي

پاسخ به سؤالهای زیر است:

•آیا عوامل تعیینکننده سطح درگیری خرید ،در پذیرش تعمیم برند مؤثرند؟

•آیا عوامل تعیینکننده سطح درگیری محصول ،در پذیرش تعمیم برند مؤثرند؟

•آیا کیفیت ادراکشده مصرفکننده از محصول با برند موجود ،در پذیرش تعمیم
برند مؤثر است؟

 .3مروری بر ادبیات تحقیق
این مقاله تأثیر عواملی نظیر درگیری خرید ،درگیری محصول و کیفیت ادراکشده

در پذیرش تعمیم برند را بررسی میکند .بنابراین ،در اين بخش مفاهيم نظری مرتبط با اين
عوامل توضیح داده شده است.

تعمیم برند :به معنی بهکارگیری یک برند ثبتشده در یک رده محصول برای استفاده

از آن در رده دیگری از محصوالت است .از اینرو ،شرکتها در بازارهای جدید بهجای
1. Keller, (2008), P. 125.
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خلق یک برند ،سعی در استفاده از برندهای موجود خود و یا بهعبارت دیگر ،استفاده از
استراتژی تعمیم برند دارند.1

کیفیت ادراکشده :ادراک مصرفکننده از کیفیت کلی و یا برتری یک کاال یا

خدمت در مقایسه با سایر گزینههای موجود در بازار است .2از اینرو ،برای خلق و مدیریت

یک برند قدرتمند ،باید کیفیت ادراکشده برند توسط مصرفکنندگان بررسی شده و

تقویت شود .3در همین راستا ،برخی محققین در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند

که کیفیت ادراکشده از برند یکی از عوامل موفقیت تعمیم برند محسوب میشود؛ زیرا
مصرفکنندگان تعمیمهای نشأتگرفته از برندهای با کیفیت باالتر را بسیار مطلوبتر از

تعمیمهای نشأتگرفته از برندهای با کیفیت متوسط ارزیابی میکنند .4بنابراین:

•فرضیه  :H1کیفیت ادراکشده مصرفکننده از محصول با برند موجود ،در پذیرش
تعمیم برند مؤثر است.

درگیری خرید :امروزه واژه «درگیری» ،مفهوم بسیار مهمی در ادبیات رفتار مصرفکننده

بهشمار میرود .5برخی محققین معتقدند که درگیری مصرفکنندگان در فرآیند خرید به

عوامل زیادی بستگی دارد که عبارتاند از :قیمت ،عالقه ،خطرپذیری ،موقعیت و وجهه

اجتماعی.6

برخی دیگر نیز بیان داشتهاند که درگیری خرید وابسته به پنج عامل است :تجربیات

قبلی ،عالقه ،خطرپذیری ،موقعیت و وجهه اجتماعی .7لذا ،در این تحقیق شش عامل تجربه
قبلی ،میزان عالقه ،خطرپذیری ،موقعیت ،قیمت و وجهه اجتماعی بهعنوان عاملهای مؤثر
بر سطح درگیری خرید افراد لحاظ شده است که در ادامه به توضیح این عوامل پرداخته

میشود.

1. Salinas & Perez (2009); Yorkston, Nunes, & Matta (2007); Jung & Tey (2007); Volckner & Sattler
& (2007); Czellar (2003); Van Rirl & Ouwersloot (2005); Hem, Chernatony, & Iversen (2001); Paparela
Valley (2006); Barone (2005).
2. Pappu, Quester, & Cooksey, (2006).
3. Burmann, Just-Benz, & Riley, (2009).
4. Martínez, Montaner,& Pina (2009); Milberg & Sinn (2008); Volckner & Sattler (2007).
5. Fill, (1998), p.101.
6. McDaniel & Darden, (1987), p.133.
7. McDaniel, Lamb, & Hair, (2000), p. 240.
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تجربه قبلی :هر چیزی را که افراد تجربه میکنند ،در ذهنشان بهعنوان اطالعات

باقی میماند .بهعبارت دیگر ،هر تجربهای که کسب میکنیم شامل سطحی از تالشها و

مهارتهایی است که بر تعامالت فیزیکی ،شناختی و عاطفی ما اثر میگذارد.1

عالقه یا عالقمندی :مرحلهای است که خریدار به جمعآوری اطالعات الزم در مورد

برند یا کاالی جدید عالقمند میشود .2عالقه سبب میشود تا تصمیمها بر پایه احساسات

شکل گیرند .در این حالت ،مصرفکننده براساس آنچه احساس میکند ،تصمیم میگیرد.3
خطرپذیری :یکی از عاملهای مهم مربوط به فرآیند تصمیمگیری خرید «سطح خطر

ادراکشده» توسط خریداران است .خطر عبارت است از عدماطمینان از خرید و نتیجهای

که از این تصمیم عاید فرد میشود .در هر حال ،در هر تصمیمگیری همیشه مقداری خطر

نهفته است و خطر عموماً ناخوشایند است .خطر ،چه واقعی باشد و چه غیرواقعی (تصور
غلط) ،بر تصمیمگیری اثر میگذارد.4

موقعیت :عبارت است از شرایط حاکم بر زمان و مکان تصمیمگیری ،نظیر شرایط احساسی

و جریانهای موقعیتی دیگری که بر تصمیمهای مصرفکننده تأثیر دارد .5موقعیتی که فرد در

آن قرار دارد میتواند بر فرآیند تصمیمگیری و میزان درگیری ذهنی او اثرگذارد.6

قیمت :بهایی است که فرد باید برای بهدست آوردن کاال یا برند خاص پرداخت کند.

قیمت و درگیری ذهنی پابهپای هم پیش میروند .از اینرو ،قیمت عامل بسیار تأثیرگذاری

در هنگام تصمیمگیری در مورد محصوالت با درگیری زیاد بهشمار میرود .7بهعبارت
دیگر ،با باال رفتن قیمت ،سطح درگیری ذهنی نیز باال میرود.8

وجهه اجتماعی :عبارت است از نوعی جلوه و جاذبه روحی در یک فرد که دارای

پارهای از ارزشهای اجتماعی است و اثرات ناشی از آن بهنحوی است که صاحب وجهه را
1. Price, Arnould, & Zinkham, (2004), p.248 & 345, Bennett, Hartel, & Kenneddy (2005).

 .2حیدری ،)1384( ،ص54 .

3. Henderson et al., (2003).
4. Fill, (1998); P.98, McDaniel & Darden, (1987); p. 135, Kotler & Armstrong, (2005) p. 225.

صمدی ()1382؛ ص ،118 .حیدری ( )1384ص.50 .

5. Hawkins, Best, & Coney, (1385), p. 465.
6. Fill, (1998), P.91.
7. Same reference, P.105.
8. McDaniel & Darden, (1987), p. 133.
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با افراد دیگر پیوند میدهد .1از اینرو ،هر قدر وجهه اجتماعی یک محصول افزایش یابد،

سطح درگیری با آن محصول نیز افزایش مییابد .2بنابراین:

•فرضیه  H2عوامل تعیینکننده سطح درگیری خرید ،در پذیرش تعمیم برند مؤثرند.

درگیری محصول :در تحقیقهای مختلف ،مفهوم درگیری از ابعاد گوناگونی بررسی  

شده است .در این تحقیق نیز عالوه بر پرداختن به مفهوم درگیری خرید ،به مفهوم درگیری
محصول نیز پرداخته میشود .در این زمینه ،کلر 3در تحقیقی که در سال  2002انجام داد،
میزان آگاهی از رده محصول و میزان تمایز میان برندهای موجود در یک رده از محصول را

بهعنوان عوامل تعیینکننده سطح درگیری با محصول در نظر گرفته است.

آگاهی از رده محصول :رده محصول شامل مجموعه محصوالتی است که ویژگیهای

مشابهی دارند4؛ محصوالتی که در یک رده قرار دارند در دید مصرفکنندگان صرفنظر
از کیفیت متفاوتی که ممکن است با هم داشته باشند ،عملکرد مشابهی دارند .5از اینرو،

آگاهی از رده محصول به میزان شناخت مصرفکنندگان از محصوالت هر رده اشاره دارد.
بهعبارت دیگر ،این مطلب به میزان شناخت مصرفکننده از خصوصیات و ویژگیهای

محصوالت هر رده میپردازد.

تمایز میان برندهای موجود در یک رده از محصول :تمایز میان برندها اشاره دارد به

آگاهی مصرفکنندگان به تفاوتهای موجود میان محصوالت هر رده؛ بهعبارت دیگر،
تمایز قائل شدن درواقع به تفاوتهای کیفیتی یا سایر ویژگیهای یک محصول در میان

برندهای رقیب اشاره دارد .6بنابراین:

•فرضیه  :H3عوامل تعیینکننده سطح درگیری محصول ،در پذیرش تعمیم برند
مؤثرند.

لذا ،با توجه به فرضیههای مطرحشده ،چارچوب مفهومی و مدل تحقیق به شکل زیر

ارائه میشود:

 .1پروا ،)1370( ،ص.206 .

2. McDaniel, Lamb, & Hair, (2000), p.240.
3. Keller, (2008), p. 130.
4. Kwon et al., (2008).
5. Kotler, (2000), p. 396.
6. Hawkins, Best, & Coney, (1385), p. 446.
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نمودار 1ـ مدل تحقیق

 .4روش تحقیق
این تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل

کلیه افراد باالی  20سال ساکن مناطق  22گانه شهرداری تهران است .از آنجا که بر طبق
آمارهای منتشره سرشماری جمعیت سال  ،1385جمعیت شهر تهران  7711230نفر برآورد
شده است (گزارش مرکز آمار ایران ،)1388 ،مطابق با نظر کرجسی و مورگان 1و نیز کوهن

2

بهدلیل جمعیت باالی یک میلیون نفری شهر تهران ،حجم نمونه تحقیق  384نفر تعیین شد.3

برای دستیابی به حجم نمونه مزبور ،تعداد نمونه مورد نیاز تحقیق با در نظر گرفتن %10

ضریب اطمینان ،جمعاً  420نفر در نظر گرفته شد.

روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری طبقهای و از نوع متناسب 4است؛ زیرا
1. Krejecie & Morgan (1970).

 .3دانایی فرد ،الوانی و آذر ،)1386( ،ص.435 .

2. Cohen (1969).
4. Proportional Stratified Sampling.
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تعداد نمونه باید به نسبت تعداد کل هر طبقه در جامعه آماری نمونه انتخاب شود .از اینرو

برای توزیع ابزار تحقیق که در تحقیق حاضر پرسشنامه است ،جامعه آماری به سه طبقه
جغرافیایی که شامل مناطق شمال ،مرکز و جنوب شهر تهران است تقسیم شده و بنا بر
فراوانی نسبی هر طبقه (مطابق با جدول  )1مناطق  22گانه شهرداری شهر تهران در قالب این

سه منطقه بررسی شده است.

سپس ،از هر طبقه تعدادی فروشگاه زنجیرهای بهصورت تصادفی انتخاب و پاسخدهندگان

نیز بهصورت تصادفی از میان افراد حاضر در آن فروشگاهها انتخاب شدهاند .پرسشنامهها

میان این افراد به مدت یک ماه در تابستان سال  1388توزیع شد .بهعالوه ،برای جمعآوری

دادهها عالوه بر پرسشنامه از مصاحبه نیز استفاده شده است .لذا ،تمام پرسشنامهها به
پرسشگرها برگردانده شدهاند .اما از میان  420پرسشنامه تکمیلشده تنها  391پرسشنامه

برای تجزیه و تحلیل آماری قابل استفاده بود.

جدول 1ـ محدودههای سهگانه تهران بهعنوان جامعه آماری تحقیق
و فراوانی مطلق و نسبی محدودهها
محدوده

مناطق شهرداری تهران

فراوانی مطلق (نفر) فراوانی نسبی ( )%فراوانی مطلق نمونه (نفر)

شمالی

 1و 2و 3و 4و  5و22

2853598

37

155

مرکزی

 6و  7و  8و  9و 10و13و 14و21

2254251

29

122

جنوبی

11و12و15و16و17و18و19و20

2603381

34

143

7711230

100

420

جمع

برای تصمیمگیری در مورد برند و محصول بهکارگرفتهشده در پرسشنامه ،یک مصاحبه

گروه کانونی با  12نفر برگزار شد و با بررسی و جمعبندی نظرات آنها ،برند سمند بهعنوان

برندی شناختهشده و جاافتاده در بازار ایران انتخاب شد.

الزم به ذکر است که فرض بر آن بوده که محصول اصلی برند سمند «اتومبیل» است که

محصولی با درگیری زیاد بهحساب میآید .همچنین ،محصول تعمیمیافته از برند سمند با

مصاحبه گروه کانون ،محصول دوربین فیلمبرداری در نظر گرفته شد ،که آن هم در زمره
محصوالت با درگیری زیاد است .این محصول با برند سمند ،محصولی جدید و فرضی است
که در حال حاضر در بازار وجود ندارد؛ زیرا ،سعی بر آن بوده که مصرفکنندگان ذهنیت

از قبل شکلگرفتهشدهای در مورد محصول تعمیمیافته از برند اصلی نداشته باشند.
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جدول 2ـ برند و محصول بکار گرفته شده در پرسشنامه
برند اصلی

محصول دارای برند اصلی

محصول جدید فرضی

سمند

اتومبیل

دوربین فیلم برداری

پس از تعيين محصول فرضي ،پرسشنامهای در سه بخش تنظيم شد .بخش ابتدایی آن،

درخواست تکمیل پرسشنامه بود .در بخش دوم ،برای بررسی متغیرهای تحقیق سؤاالتی
در ارتباط با برند و محصول مربوط به آن برند مطرح شد .سؤالهای بخش سوم نیز برای

گردآوری اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان بود.

در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه ،از نظرات شش تن از اساتید رشته مدیریت

بازاریابی دانشگاههای تهران استفاده شده است .برای بررسی پایایی آن نیز آلفای کرونباخ
در مرحله پیش آزمون (تعداد  30پرسشنامه) و آزمون نهایی بهدست آمد .ضریب آلفای
بهدستآمده در پیش آزمون و آزمون نهایی در جدول ( )3ارائه شده است .همانطور

که مالحظه میشود ضرایب آلفای کرونباخ در همه سؤالها باالی  0/7است .لذا ،اعتبار
پرسشنامه تأیيد شد.

جدول 3ـ ضریب آلفای بهدستآمده برای هر سؤال
شماره سؤال در پرسشنامه

1و8

2و9

 3و 10

 4و 11

 5و 12

 6و 13

 7و 14

کل پرسشنامه

ضریب آلفای پیش آزمون

0/891

0/921

0/882

0/863

0/842

0/933

0/908

0/908

ضریب آلفای آزمون نهایی

0/713

0/833

0/772

0/787

0/870

0/810

0/870

0/939

 .5یافتههای تحقیق
از میان  391نفر پاسخدهنده پرسشنامه این تحقیق 199 ،نفر زن ( )%50/9و  192نفر

مرد ( )%49/1بودند .از این تعداد  146نفر کارمند ( 27 ،)%37/4نفر کارگر ( 118 ،)%6/9نفر
دارای شغل آزاد ( 22 ،)%30/2نفر بیکار ( 13 ،)%5/6نفر بازنشسته ( 46 ،)%3/3نفر خانهدار

( )%11/8و  19نفر ( )%4/8نیز مشاغل دیگری داشتند .از نظر سنی نیز  175نفر ( )%44/7بین

 20تا  30سال 134 ،نفر ( )%34/3بین  31تا  40سال 57 ،نفر ( )%14/6بین  41تا  50سال20 ،
نفر ( )%5/1بین  51تا  60سال و  5نفر ( )%1/3نیز باالی  60سال سن داشتند.

در بررسی وضعیت تأهل این تعداد ،مشخص شد که  139نفر ( )%35/5مجرد و  252نفر
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( )%64/5متأهل هستند .همچنین ،از نظر تحصیالت نیز  42نفر ( )%10/7زیر دیپلم 130 ،نفر
( )%33/2دیپلم 70 ،نفر ( )%17/9فوقدیپلم 117 ،نفر ( )%30لیسانس و  32نفر ( )%8/2باالتر
از لیسانس بودند.

در بررسی متوسط هزینه ماهانه این افراد ،مشخص شد که  235نفر ( )%60زیر یک

میلیون تومان 114 ،نفر ( )%29/1بین یک تا یک و نیم میلیون تومان 32 ،نفر ( )%7/4بین یک

و نیم تا دو میلیون تومان و  10نفر ( )%2/6نیز باالی دو میلیون تومان در ماه هزینه میکنند؛
بهعبارت دیگر ،جامعه آماری تحقیق حاضر عمدتاً از طبقه اجتماعی متوسط هستند .بهعالوه

 153نفر ( )%39/2ساکن محدوده شمالی 110 ،نفر ( )%28/1ساکن محدوده مرکزی و 128
نفر ( )%32/7ساکن محدوده جنوبی شهر تهران بودند.

برای انجام بررسیهای آماری مدلی به شرح زیر استفاده شده است .متغیرهای این مدل

آماری در این تحقیق به این شرحاند:

( f=Meanکیفیت ادراکشده ،تجربه قبلی ،عالقه ،خطرپذیری ،موقعیت ،وجهه

اجتماعی ،قیمت ،تمایز و آگاهی از رده محصول)

توضیح متغیرهای بهکار گرفته شده در این مدل از جمله کیفیت ادراکشده ،تجربه

قبلی ،عالقه ،خطرپذیری ،موقعیت ،وجهه اجتماعی ،قیمت ،تمایز و آگاهی از رده محصول
که متغیر مستقل محسوب میشوند ،در قسمت ادبیات تحقیق ارائه شده است .لذا ،در این

بخش از تحقیق به معرفی متغیر میانگین ( )Meanپرداخته میشود .البته الزم به ذکر است که
متغیر میانگین معرف پذیرش تعمیم برند است و از آنجا که این متغیر ،متغیر وابسته تحقیق

بهشمار میرود ،مقادیر صفر و یک را اختیار میکند.

برای محاسبه متغیر وابسته تحقیق ،میانگین نظر هر فرد (بین اعداد یک تا پنج) محاسبه

شده است؛ بدینگونه که اگر نظر فرد درخصوص هرکدام از متغیرها مانند تجربه قبلی،
موقعیت و ...بسیار اندک بوده است به آن عدد یک و در حد غایی درصورتیکه درخصوص

آن متغیر نظر بسیار زیاد داشته است عدد پنج داده شده است.

از آنجا که هر پاسخدهنده (هر مشاهده) مقادیری بین یک تا پنج (براساس طیف لیکرت

پنج گزینهای) را برای هریک از  9متغیر اصلی تحقیق تعیین کرده است ،بنابراین ،عدد تعیینشده

هرچه به پنج نزدیکتر باشد بیانگر این است که مشاهده یا فرد مورد نظر با تعمیم برند موافق
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است و احتمال پذیرش تعمیم برند باالتر خواهد بود و برعکس .لذا ،برای محاسبه و تخمین

نتایج  391مشاهده باید برای هر فرد یک میانگین محاسبه شود .از اینرو ،بین اعداد تعیینشده
توسط هر فرد یک میانگین ساده محاسبه شد .درصورتیکه رقم میانگین برای آن فرد باالتر از

 3باشد متغیر وابسته (پذیرش تعمیم برند) عدد  1را به خود خواهد گرفت .در غیراینصورت یعنی
اگر رقم میانگین هر فرد  3و یا کمتر باشد ،متغیر وابسته (پذیرش تعمیم برند) عدد صفر را به

خود خواهد گرفت .بنابراین ،مالحظه میشود وقتی میانگین مساوی یک باشد ،احتمال پذیرش

تعمیم برند باال میرود .لذا ،نظر به اینکه متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار میکند ،برای
تخمین مدل از روش تابع لجستیک استفاده میشود که نتایج برآورد آن بهصورت زیر است:
 +عالقه 2/45
()4/59

 +تجربه قبلی 2/08
()4/50

 +وجهه اجتماعی 2/58
()4/81
آگاهی از رده محصول 2/56
()4/55

 +کیفیت ادراک شده 2/26
()4/32
 +موقعیت 2/38
()4/72
 +تمایز 2/26
()4/00

-62/86 +
()-6/16

=Mean

 +خطرپذیری 2/05
()4/69
 +قیمت 2/08
()4/78
LR Statistic = 417
McFadden R-Square = 0.83

مقادیر معرفیشده در پرانتز آماره  Zاست که تماماً در سطح  %1معنیدار هستند و آماره

 R²بیانگر این است که  %83تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تفسیر و توجیه
میشود .بنابراین ،با فرض تابع لجستیک و با تکنیک  Logitمیتوان احتمال موفقیت تعمیم
برند را با توجه به مشاهدات نمونهگیریشده محاسبه کرد.

از اینرو ،محاسبه موردنظر احتمال  99/7درصد را به ما ارائه میدهد .بهعبارت دیگر،

احتمال موفقیت تعمیم برند سمند به محصولی دیگر (بهغیر از اتومبیل) که در این تحقیق

دوربین فیلمبرداری فرض شده %99/7 ،است.

 .6پاسخ سؤالهای تحقیق
برای پاسخگویی به سؤال اول تحقیق که بیان میداشت «آیا عوامل تعیینکننده سطح

درگیری خرید ،در پذیرش تعمیم برند مؤثرند؟» الزم است در ابتدا فرضیه اول تحقیق که
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با عوامل تشکیل دهنده درگیری خرید مرتبط است ،تجزیه و تحلیل شود .لذا ،براساس

بررسیهای آماری انجامشده از روش تابع لجستیک و مدل  ،Logitمیتوان اظهار داشت که
عوامل تعیینکننده سطح درگیری خرید (که عبارتاند از تجربه قبلی ،عالقه ،خطرپذیری،
موقعیت ،وجهه اجتماعی و قیمت) ،با احتمال  %90باعث موفقیت تعمیم برند سمند خواهند
شد؛ بنابراین ،فرضیه اول تحقیق تأیید میشود.

از طرف دیگر ،در پاسخ به سؤال دوم تحقیق که عبارت بود از اینکه «آیا عوامل

تعیینکننده سطح درگیری محصول ،در پذیرش تعمیم برند مؤثرند؟» به بررسی فرضیه دوم

تحقیق پرداخته شد .نتایج بهدستآمده از بررسیهای آماری تحقیق از روش تابع لجستیک
و مدل  Logitنشان داد که عوامل تعیینکننده سطح درگیری محصول (که عبارتاند از

تمایز میان برندهای موجود در رده محصول و آگاهی از رده محصول) نیز با احتمال %69

سبب موفقیت تعمیم برند سمند خواهند شد؛ لذا ،فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید میشود.

همچنین ،در پاسخ به سؤال سوم تحقیق که بیان میداشت «آیا کیفیت ادراکشده

مصرفکننده از محصول با برند موجود ،در پذیرش تعمیم برند مؤثر است؟» به بررسی
فرضیه سوم تحقیق پرداخته شد .نتایج آماری تحقیق از روش تابع لجستیک و مدل Logit

نشان داد که کیفیت ادراکشده با احتمال  %69/8باعث موفقیت تعمیم برند سمند میشود

و از اینرو فرضیه سوم تحقیق نیز تأیید میشود .بهعبارت دیگر ،اگر مصرفکنندگان از
کیفیت محصول دارای برند اصلی رضایت داشته باشند ،میتوان با احتمال  %69/8به موفقیت
تعمیم آن برند امید داشت.

در ادامه الزم به یادآوری است که بازار خودرو (محصول دارای برند اصلی) و بازار

دوربین فیلمبرداری (محصول دارای برند تعمیمیافته) از نظر ماهیت رقابتی بودن با یکدیگر
متفاوتند .از اینرو ،در نظر نگرفتن شرایط رقابتی متفاوت بین رده کاالی اصلی (خودرو) و
رده کاالی تعمیمیافته (دوربین فیلمبرداری) را میتوان در زمره محدودیتهای این تحقیق
بهشمار آورد.

البته باید توجه داشت که عوامل مؤثر در پذیرش برند تعمیمیافته که در این تحقیق در

نظر گرفته شدهاند (شامل متغیرهای مرتبط با )1 :سطح درگیری خرید )2 ،سطح درگیری

محصول ،و  )3کیفیت ادراکشده مصرفکننده) در مجموع  %83از تغییرات متغیر وابسته
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(پذیرش برند تعمیمیافته) را تفسیر و توجیه میکنند .لذا ،شرایط رقابتی متفاوت حاکم در
ردههای کاالیی مزبور میتواند حداکثر تأثیری معادل  %17بر پذیرش برند تعمیمیافته داشته

باشد .در این راستا ،همچنین باید به این نکته هم توجه داشت که اگرچه خودرو سمند در
رده کاالی خودرو ایرانی (که در حال حاضر در شرایط انحصاری است) قرار دارد ،لیکن

با فعالیت برندهای دیگر در این بازار (برندهایی مثل صبا ،پژو پارس ،تندر ،مینیاتور یا
تیبا ،)...شرایط این بخش بازار نیز بهسمت رقابتیتر شدن میل کرده و به این ترتیب ،تأثیر
شرایط رقابتی متفاوت در ردههای کاالی اصلی و تعمیمیافته بر پذیرش کاالی تعمیمیافته
(درصورتیکه تأثیری داشته باشد) به حداقل کاهش مییابد.

 .7یافتههای دیگر تحقیق
بهمنظور بررسي بيشتر ،با استفاده از آزمون فریدمن ،به تحلیل میزان اهمیت هرکدام از

متغیرهای تحقیق پرداخته شده است .در بخش ابتدایی با بررسی نتایج بهدستآمده از این

آزمون مطابق با جدول ( )4در مورد محصول با برند اصلی و جدول ( )5در مورد محصول

با برند تعمیمیافته مشخص شد که:

•مصرفکنندگان ،بهطور میانگین کیفیت محصول دارای برند اصلی ( )3/67را
بیشتر از کیفیت محصول دارای برند تعمیمیافته ( )3/65ادراک میکنند .بهعبارت

دیگر ،همان کیفیتی که از محصول دارای برند اصلی ادراک کردهاند به محصول
جدیدی که از برند اصلی ،تعمیمیافته است کام ً
ال انتقال نمیدهند.

•تأثیر تجربه قبلی مصرفکننده در خرید برند تعمیمیافته بیشتر از برند اصلی است
( 4/89در مقابل  .)4/58بهعبارت دیگر ،وقتی محصولی برای مصرفکنندگان
جدید بهحساب میآید ،آنها تأکید بیشتری بر لزوم وجود تجربه قبلی در هنگام

تصمیمگیری خرید دارند.

•میزان عالقمندی مصرفکنندگان به محصول دارای برند اصلی بیشتر از عالقه
آنها به محصول دارای برند تعمیمیافته است ( 4/36در مقابل  .)4/16بهعالوه ،آنان
در هنگام خرید محصول دارای برند اصلی خطرپذیری باالتری دارند ( 4/40در
مقابل  .)4/29بهعبارت دیگر ،زمانیکه مصرفکنندگان تجربه خرید یک محصول
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را دارند یا از آن شناخت دارند ،منطقاً ،میزان عالقمندی و خطرپذیری بیشتری در

خرید آن خواهند داشت تا نسبت به محصول جدید تعمیمیافته.

•موقعیت خرید محصول دارای برند تعمیمیافته ( )4/64در مقایسه با محصول دارای
برند اصلی ( )4/12اثرگذاری بیشتری بر تصمیمگیری خرید مصرفکننده دارد.

بهعبارت دیگر ،مصرفکنندگان میزان اثرگذاری شرایط موقعیتی در هنگام خرید

و یا استفاده از محصول دارای برند تعمیمیافته را مهمتر از شرایط موقعیتی حاکم
در هنگام خرید و یا استفاده از محصول دارای برند اصلی میدانند .چراکه در زمان
تصمیمگیری خرید یک محصول شناختهشده عوامل دیگری اعم از میزان عالقه،
خطرپذیری و ...میتواند بر نظر مصرفکنندگان اثر گذارد ،درصورتیکه در زمان

تصمیمگیری خرید یک محصول جدید اثرگذاری شرایط موقعیتی بیشتر است.

•به عقیده مصرفکنندگان ،محصول دارای برند اصلی وجهه اجتماعی باالتری ()4/61
را در مقایسه با محصول دارای برند تعمیمیافته ( )4/37برایشان به همراه دارد؛ زیرا
محصول دارای برند اصلی برایشان ملموس است و وجهه اجتماعی حاصل از آن

محصول نیز قابل لمستر میشود؛ در این میان برای آنان اهمیت قیمت خرید محصول
دارای برند اصلی ( )4/88باالتر از محصول دارای برند تعمیمیافته ( )4/59است.

همانگونه که بیان شد و از نتایج جدول ( )4نیز مشخص است ،در انتخاب اتومبیل

سمند (محصول دارای برند اصلی) اهمیت قیمت برای مصرفکننده ایرانی در مقایسه با

سایر عوامل بسیار زیاد است؛ لذا ،در هنگام خرید خودرو ،عامل قیمت تأثیر بسیار زیادی بر

تصمیمگیری خرید مصرفکننده دارد.

البته الزم به ذکر است همانگونه که در بخش یافتههای تحقیق نیز اشاره شد ،عمده

جامعه آماری تحقیق حاضر از طبقه اجتماعی متوسط هستند؛ لذا ،قیمت ،عاملی اثرگذار

در تصمیمگیریهای این دسته از افراد بهحساب میآید .از طرف دیگر ،از آنجا که بازار

خودرو در ایران ،بازاری انحصاری بهشمار میرود منطقی بهنظر میرسد که سایر عوامل (از

جمله عالقه ،کیفیت ،وجهه اجتماعی )...نتوانند به اندازه عامل قیمت در تصمیمگیری خرید
مصرفکنندگان اثرگذار باشد.

این مسأله نشان میدهد که در این طبقه اجتماعی در هنگام تصمیمگیری خرید ،کیفیت
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ادراک شده از محصول از اهمیتی کمتر از قیمت برخوردار است (مطابق نتایج جدول .)4

این امر در مورد محصول دارای برند تعمیم یافته (دوربین فیلم برداری سمند) نیز صدق
میکند؛ چنانچه قیمت در رتبه سوم ( )4/59بعد از تجربه قبلی ( )4/89و موقعیت (،)4/64

و باالتر از کیفیت ( )3/65قرار دارد .در مورد محصول اخیر بهدلیل آنکه محصولی جدید
بهحساب میآید لزوم تجربه قبلی برای مصرفکنندگان با اهمیتتر از زمانی است که

محصول در بازار وجود دارد (اتومبیل سمند).

همچنین ،از آنجا که محصول اتومبیل و دوربین فیلمبرداری (همانگونه که پیشتر نیز

اشاره شد) در زمره محصوالت با درگیری زیاد محسوب میشوند ،مشاهده میشود که عامل
عالقه تأثیر بسیار کمی (در مقایسه با سایر عوامل) بر تصمیمگیری خرید مصرفکننده دارد.
بنابراین ،استراتژی قیمتگذاری شرکتهای تولیدی میتواند بر موفقیت فروش محصول

(بهخصوص محصول جدید) بسیار اثرگذار باشد.

نتایج جدول ( )4و ( )5نیز نشان میدهد تمایزی که مصرفکنندگان میان برندهای

موجود در یک رده از محصول قائلاند بیشتر از میزان آگاهی آنها از رده محصول
است (هم در محصول با برند اصلی ــ  3/09در مقابل  2/56ــ و هم در محصول با برند
تعمیمیافته ــ 2/31در مقابل 2/04ــ) .بهعبارت دیگر ،افراد بیش از آنکه از رده محصول

شناخت داشته باشند ،میان برندهای موجود در رده محصول تمایز قائلاند و این مسألهای
است که بر تصمیمگیری خرید آنها اثر میگذارد؛ این امر میتواند رهنمودی مناسب برای
تولیدکنندگان بهحساب آید.

جدول 4ـ آزمون فریدمن برای برند اصلی (سمند)
محصول دارای برند اصلی

عوامل

رتبه

قیمت

4/88

وجهه اجتماعی

4/61

تجربه قبلی

4/58

خطرپذیری

4/40

عالقه

4/36

موقعیت

4/12

ادراک از کیفیت محصول

3/67
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محصول دارای برند اصلی

تمایز بین برندهای یک رده از محصول

3/09

آگاهی از رده محصول

2/56

حجم نمونه

391

سطح معنیداری

/000

جدول 5ـ آزمون فریدمن برای برند تعمیم یافته
محصول دارای برند تعمیمیافته

عوامل

رتبه

تجربه قبلی

4/89

موقعیت

4/64

قیمت

4/59

وجهه اجتماعی

4/37

خطرپذیری

4/29

عالقه

4/16

ادراک از کیفیت محصول

3/65

تمایز بین برندهای یک رده از محصول

2/31

آگاهی از رده محصول

2/04

حجم نمونه

391

سطح معنیداری

/000

 .8تأثير متغيرهاي جمعيتشناختي
در بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی بر متغیرهای تحقیق نتایج بهدستآمده نشان

داد که:

•در مورد کیفیت ادراکشده از محصول دارای برند تعمیمیافته میان نظر زنان و
مردان تفاوت وجود دارد .به این معنی که زنان برای کیفیت محصول دارای برند
تعمیمیافته اهمیت بیشتری نسبت به مردان قائلاند.

•میان نظر زنان و مردان در مورد اثرگذاری شرایط موقعیتی در هنگام خرید اتومبیل
سمند (محصول دارای برند اصلی) تفاوت وجود دارد .بهعبارت دیگر ،شرایط

موقعیتی در تصمیمگیری زنان اثرگذاری بیشتری نسبت به مردان دارد .همچنین
مشخص شد که در مورد عوامل دیگر ،تفاوتی میان نظر زنان و مردان دیده نمیشود.
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•نتایج همچنین نشان میدهند که میان نظرات افراد دارای مشاغل مختلف درباره لزوم
تجربه قبلی در هنگام خرید اتومبیل سمند و میزان عالقه به اتومبیل سمند تفاوت

وجود دارد .بهعبارت دیگر ،افراد با مشاغل متفاوت ،نظرات گوناگونی درمورد
میزان اهمیت تجربه قبلی در هنگام خرید و نیز میزان عالقمندی به اتومبیل سمند

اظهار کردهاند.

•از طرف دیگر ،مشخص شد برای افرادی که متوسط هزینه ماهانه متفاوتی دارند،
اثرگذاری شرایط موقعیتی در هنگام خرید و یا استفاده از اتومبیل سمند متفاوت

است (به ترتیبی که شرایط موقعیتی بر تصمیمگیری خرید افراد با هزینه ماهانه باالی

دو میلیون تومان و زیر یک میلیون تومان در ماه اثرگذارتر است) .در این میان ،از
نظر شرایط سنی تفاوتی میان نظرات افراد یافت نمیشود.

 .9مقايسه نتايج تحقيق حاضر با تحقيقهای مشابه در ساير كشورها
در ادامه ،مقايسه يافتههای اصلي تحقيق حاضر با نتايج بهدستآمده از تحقيقهای

مشابهي كه در كشورهای دیگر انجام شده است به شرح زير ارائه میشود:

یافتههای تحقیق حاضر تأییدکننده نتایج تحقیقات ماوز و تیبوت 1و جانگ و تی 2است

که بیان داشتهاند مصرفکنندگان به تعمیمهایی با درجاتی از ناسازگاری نسبت به محصول

دارای برند اصلی ،پاسخ بسیار مطلوبتری میدهند .نتایج تحقیق حاضر ،مؤید این مطلب
است که تعمیم برند وقتی موفقتر است که محصول دارای برند تعمیمیافته نسبت به محصول

دارای برند اصلی تا حدی بیتناسب باشد (اتومبیل در مقابل دوربین فیلمبرداری).

نتایج تحقیقات کلر ،3ولکنر و ستلر 4و آکر و کلر 5مشخص کرد تعمیم برند تنها در

شرایطی موفق است که برند اصلی کیفیت باالیی داشته باشد؛ درصورتیکه در تحقیق
حاضر از آنجا که جامعه آماری عمدتاً افرادی از طبقه اجتماعی متوسط بودند ،عامل
1. Maoz. & Tybout (2002).
2. Jung & Tey (2007).
3. Keller (2008), p. 145.
4. Volckner & Sattler (2007).
5. Aaker & Keller (1990).
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قیمت بر تصمیمهایشان اثرگذاری زیادی داشته است .لذا ،همانگونه که از نتایج آماری
بهدستآمده در این تحقیق مشخص است ،برخالف دستاوردهای تحقیقات فوق ،اگرچه

مصرفکننده ایرانی (جامعه آماری این تحقیق) ،امتیاز متوسطی به کیفیت اتومبیل سمند
داده است ،با اینحال پذیرش مثبتی به تعمیم برند سمند از خود نشان داده است (پذیرش

 99/7درصدی) .نکته حائز اهمیت در این بحث ،آن است که انحصاری بودن بازار خودرو
در ایران حق انتخاب افراد را در این بازار محدود کرده است؛ از اینرو ،عامل کیفیت دیگر
عاملی اساسی و اثرگذار بر تصمیمهایشان بهحساب نمیآید؛ با این حال ،همانگونه که نتایج

تحقیق حاضر نشان میدهد عامل قیمت ،عاملی اثرگذار بر تصمیم خرید مصرفکنندگان
محسوب میشود.

نتایج کاربردی تحقیق
تولیدکنندگان باید بدانند که برای مردان بهدستآوردن وجهه اجتماعی حاصل از خرید

محصوالت با درگیری زیاد مهمتر از زنان است .پس الزم است آنها در طراحی و تولید

محصوالت خود به این امر توجه داشته باشند که اگر بازار هدف آنها را مردان تشکیل
میدهند عواملی که موجب ایجاد وجهه اجتماعی میشوند را در محصوالت خود تعبیه

کنند.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان به مدیران صنایع پیشنهاد کرد که اگر زنان بازار

هدفشان هستند ،در خلق موقعیت خرید یا استفاده از کاالها و خدمات مختص زنان توجه

زیادی نمایند ،زیرا برای زنان شرایط موقعیتی خرید بسیار با اهمیت است.

صنایع و شرکتهای حاضر در بازارهای انحصاری باید به استراتژی قیمتگذاری خود

بسیار توجه کنند .مطابق نتایج تحقیق حاضر ،بهدلیل محدودیت حق انتخاب مصرفکنندگان
در این بازارها ،قیمت میتواند بر تصمیمهای خرید آنها بسیار تأثیرگذار باشد و بهعنوان
مزیت رقابتی شرکتهای تولیدی بهحساب آید .این امر خود بر اهمیت قیمتگذاری

محصوالت (بهخصوص در بازار انحصاری محصوالتی از جمله خودرو) میافزاید.

تولیدکنندگانی که محصوالت تولیدیشان محصوالت با درگیری زیاد بهحساب

میآید ،الزم است نسبت به اثرگذاری هرکدام از عوامل درگیری خرید بر تصمیمهای
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خرید مصرفکننده ،بررسیهای الزم را انجام دهند و  بنا بر میزان اهمیت و رتبهبندی عوامل

مذکور ،استراتژیها و سیاستهای مناسبی در پیش گیرند.

مدیران صنایع و شرکتهای تولیدی باید به این مسأله توجه کنند که از استراتژی

متمایزسازی (از استراتژیهای پورتر) استفاده کنند؛ زیرا میزان تمایز قائلشدن بین برندهای

موجود در یک رده محصول ،عامل مؤثری بر انتخاب خرید مصرفکننده بهحساب میآید
لذا ،میتوانند در تبلیغاتشان بر وجوه متمایزکننده خود نسبت به رقبا تأکید کنند.
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