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از آنجا که برند هر بنگاه از باارزشترین داراییهای نامشهود آن بنگاه و منبع درآمد به حساب میآید
می توان گفت ،زمانی که یک برند در بازار شناخته میشود و به موفقیت دستت ییتدا متیکنتد ایتن
احتمال وجود دارد که دستخوش جعل و تقلّب شود .هدف اصلی این تحقیق شناسایی عواملی استت
که بهصورت آگاهانه با قصد خرید کاالهای تقلبی از برندهای معتبر ارتباط دارند .بتدین منوتور و بتا
توجه به مدل ارائه شده شش فرضیه مطرح شده است .تحقیتق از نوتر هتدف کتاربردی و از ظحتا
جمع آوری داده همیا ییمایشی -توصیفی است .جامعه آماری آن شتامل مصترفکننتدگان نهتایی از
عینکهای آفتابی تقلبی در شهر تهران است ،که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تعداد 483
یرسشنامه بهصورت حضوری در تابستتان  4433توزیتع و تممیتل شتد .در تحقیتق حاضتر بترای
تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون همبستگی ییرسون استفاده شتد .نتتای تحقیتق
رابطه مستقیم میان درگیری محصول ،شخصیت برند ،ویژگیهای ادراک شده محصول ،مزایای ادراک
شده و ریسک ادراک شده با قصد خرید عینکهای تقلبی در شهر تهران را مورد تأییتد قترار داده و
بر مبنای این نتای ییشنهادات تحقیقی و کاربردی در انتهای مقاظه ارائه شد.
کلیدواژهها :کاالی تقلبی ،تصویر برند ،شخصیت برند ،دانش محصول ،درگیری محصول.

دو فصلن مه علم  -پژوهش
دا شگ ه ش هد
س ل بیست و چه رم -دوره جديد
شم ره 01
پ يیز و زمست ن 0931
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(دانشور رفتار)
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مقخمه
مطالعه در مورد برند و ویژگیهای آن ،توجه بسیاری از
جوامع علمی را در طی دو دهه اخیر به خود معطوف داشته
استت و مههتتون آن بتتهعنتتوان یکتتی از رایت تتتری مهتتاهی
بازاریابی در دهته  2891مطتر شتده استت][2و در حتا
حاضر شتاهد توتو ت شتگردی در نگتونگی درث تت یر
برندها هستی  .علت عمده ای توو ت ناشی از آن بود کته
بسیاری از سترمایهگتااران دریادتته بودنتد کته بستیاری از
شرکت ها یک دارایی ارزشمندی داشته که در ترازنامه آنها
منعکس نمیگردد .دارایی متاکور کته تتوان بتالووه زیتادی
برای ایجاد ستود و در نتیجته اتانستیا بتا یی بترای خلت
ارزش برای سهامداران دارد ،برند شترکت استت .در واقتع
برتری دارایی نامشهود شرکتها برندهای آنهاست].[1
از طرف دیگر گروهها و ادرادی هستند کته ارزش ایت
دارایی ناملموس را به خوبی درث کرده و در جهتت جعتا
و تولّب آن برمیآیند .تولّبی سازی از گاشتهها وجود داشته
است ،ولی از دهه  2891به بعتد بترای تولیدکننتدگانی کته
صاحب مارث تجاری بت شده هستند تبتدیا بته دغدغته
مهمی شده است] .[3براساس بترآورد اتتاب بازرگتانی بتی
الملا ارزش کا های تولّبی در بازار جهانی تتا ستا 1119
سا نه  051میلیارد د ر بوده که ایش بینی میشود تا ستا
 1125بتته  2991میلیتتارد د ر برستد] .[4،5اتتتاب بازرگتتانی
بی المللی 2بیان کرده است که کا های تولّبی معتاد  %9از
تجارت جهانی را تشتکیا متیدهتد] .[0در ستط جهتانی
دروش کا های تولّبی در حتدود  311میلیتارد د ر بترآورد
شده است] .[9علیترغ اینکته دتروش و ستاخت کا هتای
تولّبی در بعضی از کشورها ماننتد بریتانیتا و ایتا تمتوتده
جرن موسوب میشود] .[9،8توویوات ایشی نشان میدهد
که نزدیک به یک سون از مصرفکنندگان ،با عل به تولّبتی
بودن موصو  ،آن را خریداری میکننتد ،بتدون توجته بته
ایامدهای ناشی از مصرف کا های تولّبی .از آنجا که تواضا
به عنوان یکی از مورکههای اصلی بازارها است ،تعدادی از
تووی ها بر تواضای مصرفکننده برای کا هتای تولّبتی بته
عنوان یکی از د یا اصلی وجتود و رشتد دزاینتده ادیتده
جعلی سازی بوث میکنند].[21
برند به عنوان یتک دارایتی نامشتهود متیتوانتد ارزش

استتتاندارد کا هتتای اصتتلی را نداشتتته و ممک ت استتت در
بلندمدت ا رات سوء بتر مصترف کننتدگان آن کا هتا وارد
کنند ،در ضتم اینکته منتابع ارزی کشتور صترف واردات
بیرویه کا ها و بعضاً غیرضروری متیشتود .البتته د یلتی
میتلهی را میتوان برای استهاده از کا های تولّبی بیان کرد.
متتواردی نتتون واردات کا هتتای تولّبتتی نینتتی ،وجتتود
توری های شدید از جانتب برختی کشتورهایی کته دارای
برندهای برتر هستند ،درآیند ایچیده بتت ستهارش ،ترییتر
سریع قوانی صادرات و واردات ،واردات برختی کا هتا از
طری کانا های غیرقانونی و کاهش شدید ارزش ریتا در
برابر سایر ارزها در نند سا گاشته را متیتتوان از د یتا

)1. International Chamber of Commerce (ICC
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با یی را برای شرکت خل کند .به طوری که بترای کستب
مزیّت رقابتی در دنیای کنونی کسبوکار ،ایجاد یتک برنتد
قوی و معتبر باید به عنوان یکی از اهداف راهبردی شرکت
در نظر گردته شود .نرا که موصو ت تولیدی عرضه شده،
بستهبندی ،طرّاحی ،د آوری و غیتره در طتی زمتان ترییتر
نموده ،ولتی برنتد آن ابتت بتوده و بتهواستطه شتهرت آن
متتیتوانتتد موصتتو ت جدیتتدی را وارد بتتازار نمایتتد و بتتا
مودویت آن را به دروش برستاند .بنتابرای در عصتر نتوی
بازاریابی ،ایجاد ،ارزیتابی و متدیریت کارکردهتای برنتد از
جایگاه ویژهای برخوردار است .در واقتع تتا قبتا از عصتر
حاضر ،بنگاه ها با نانگااری بر روی خود و یا موصولشتان
کار را خاتمه یادته میدانستند ،امّا رقابتهای سهمگی برای
گسترش و تستییر بازارهتا منجتر بته شتکاگیتری دلستهه
جدیدی در حوزه بازاریابی شد که حاصا یتک صتد ستا
تجربه آزاد بود .ایت دلستهه کته در نهتاد ختود بته شتکا
غیرقابا تصوری ایچیده و اررمزوراز بود ،نیزی نبتود جتز
مههون برند که عاما اصلی تروی و ایشردت یک کا و یتا
خدمات در بازار ملّی و یا جهانی میگردد .شناخت زوایای
ایتت مهتتاهی جدیتتد در عرصتته بازاریتتابی بتته کوشتتش
همهجانبهای نیاز دارد که حتّی نیازمند حمایت ستایر علتون
از جمله روانشناسی و جامعهشناسی باشد.
امروزه بازارهای کشور ایران موا عرضه انواع کا های
تولّبی است کته مصترفکننتدگان آگاهانته یتا ناآگاهانته آن
کا ها را خریداری میکنند .بته عنتوان ملتا متیتتوان بته
ساعت ،لوازنآرایش ،گوشتی موبایتا ،عینتک و متواردی از
ای قبیا اشاره کرد .از طردی ه کا های تولّبتی ویژگتی و
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استهاده از کا های تولّبی برشمرد.
تووی های زیادی رابطته میتان ردتتار مصترفکننتده و
کا های تولّبی را بررسی کردهاند .مطالعات آکادمیک بیشتتر
بر بعد عرضه ای موضوع تمرکز کردهاند درحالیکه در بعد
تواضا ،اینکه نرا مصترف کننتدگان آگاهانته کتا ی تولّبتی
می خرند ،تووی های کمتری انجان شده استت] .[22حتوزه
دعالیت ای تووی بته شناستایی تواضتای کا هتای تولّبتی
بتتهصتتورت آگاهانتته موتتدود م تیشتتود و متریّرهتتایی کتته
تبیی کننده ردتار مصرفکننده باشند در نظر گردته شدهانتد.
به هر حا امروزه بازار ایران از کا های تولّبی اشتباع شتده
است و از آنجایی که تا به حا توویوتی در ایت زمینته در
داخا کشور انجان نشده است ،ضرورت انجان توویوتی در
بعد تواضا و ردتار مصرفکننده احساس متیشتود .در ایت
تووی در صدد هستی عوامتا مترتبب بتر خریتد کا هتای
تولّبی را از بعد تواضا شناسایی کنی  ،به عبتارت دیگتر نته
عواملی با قصد خرید آگاهانه کا هتای تولّبتی از برنتدهای
معتبر مرتبب هستند؟

انهان در یک برند تجاری یکی از عواما ایجتاد انگیتزه در
مصتترفکننتتدگان بتترای خریتتد برنتتدهای لتتوکس تولبتتی
است] .[11با بررسیهای انجان شده در ایت زمینته توویت
داخلتتی انجتتان نشتتده استتت ،در ادامتته بتته بررستتی ایشتتینه
توویوات خارجی انجان شده اشاره میگردد.

پیشینه تحقیق
طب تعریف انجم بازاریابی آمریکا ،برند عبارت است
از " :نان ،واژه یا عالمت ،نماد ،طر یتا ترکیبتی از تمتامی
ای عناصر که بته منظتور شناستایی کتا و ختدمات یتک
دروشنده (یا گروهی از دروشندگان) با هدف ایجتاد تمتایز
در عرصه رقابت مورد استهاده قرار میگیرد].[21
گراستتتم و شتتتاایرو] [23بتتتا توجتتته بتتته دیتتتدگاه
مصرفکنندگان کا های تولبی را به تولتب گمتراه کننتده و
غیر گمراه کننده اینگونه طبوتهبنتدی کردنتد :تولتب گمتراه
کننتتده شتتاما خریتتدهایی متتیشتتود کتته مصتترفکننتتدگان
نمیدانند کا یی که میخرند ،تولبی است و معمو ً بعداً در
استهاده از کا متوجه میشوند که کا تولبتی بتوده استت.
اغلب ای نمونهها در طبواتی نظیر قطعتات اتومبیتا ،لتوازن
الکترونیکی مصردی و داروها قرار دارند .تولب غیتر گمتراه
کننده شاما خریدهایی متی شتود کته مصترفکننتدگان بتا
آگاهی از اینکه موصو تولبی است بتازه ایت موصتو
تولبی را خریداری میکنند.
نوعی دیگر تولب ،مبه نامیده میشود .در تولب متبه
مصرفکننتده از اینکته کتا ی او اصتا استت و یتا تولّبتی
اطمینان ندارد].[24

تحقیقات چوچو][12

در ای تووی نونتو بته ارزیتابی دو عامتا احتمتالی
تعیی کننده قصد خرید کا ی تولبی شتاما کنتتر ردتتاری
ادراث شده و برداشت از توازن قیمت کیهیت کا ی تولبتی
ارداخته شد .ای ارزیابی در ای تعیی رابطه ای عوامتا بتا
نگرش مشتری به منادع اقتصادی خرید کا ی تولبتی بتوده
است که منجر بته خریتد ایت دستت از کا هتا متیشتود.
داده های جمع آوری شده در دانشگاه ژوهانستبور کته بتا
مد معاد ت ساختاری تولیا شد ،نشان داد که استنتاج از
توازن قیمت و کیهیتت کتا ی تولبتی رابطته قتویتتری بتا
نگرش مصرف کنندگان بته اقتصتادی بتودن خریتد کتا ی
تولبی داشت .به عبارت دیگر منادع مالی عاما اصلی خرید
کا ی تولبی بوده است.
تحقیقات هادايت و ديواساری][11

هادایتتت و دیواستتاری در توویوتتی بتته بررستتی ت ت یر
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عالوه برای نیا و زایکهستکی] ،[25بیتان متیکننتد کته
تولب غیر دریبنده (خرید کا ی تولبی به صتورت آگاهانته)
بیشتر در بازارهای برندهای لوکس معمو است.
مصرف کنندگان کا های تولبی بیشتر خواهان اترداخت
به جنبههای بصری و ظاهر کا میباشند و به کیهیتت ایت
موصتتو ت زیتتاد تتتوجهی نمتتیکننتتد] .[20بتترای ملتتا ،
مصرفکنندگان به ای دلیا یتک موصتو تولبتی بتا یتک
نشان تجاری مشهور را تترجی متیدهنتد کته بترای آنهتا
ارستیژ و شیصیت می آورد .ای بیانگر ای مههون است که
برندهای تجتاری مشتهور بیشتتر بتا خطتر جعتا و تولتب
غیرقانونی قرار میگیرند] .[29توویوات گاشته بته بررستی
یک دسته از عواملی نظیر مسائا اقتصادی ،کیهیتت ،قتانون،
اخالقیتتات ارداختنتتد کتته باعتتث شتتکاگیتتری و نگتترش
مصتترفکننتتده بتته ستتمت خریتتد برنتتدهای تولبتتی شتتده
است] .[29،28اساساً ،مصرفکنندگان زمانی خواهان خریتد
برندهای لوکس تولبی هستند کته نیازهتای عملیتاتی آنهتا
برآورده شده باشد .به هر حتا ارستتیژ و جایگتاه نمتادی
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نگرشها نسبت به کا ی تولبتی در میتان مصترفکننتدگان
انتتدونزیایی و رابطتته آن بتتا قصتتد خریتتد کا هتتای تولبتتی
ارداختند .در ای تووی به ت یر عواما اجتمتاعی و دتردی
بر نگرش ادراد در خریتد کتا ی تولبتی شتاما کیتفهتای
دستی لوکس ارداختنتد .نتتای ایت توویت نشتان داد کته
عواما اجتماعی و دردی ت یر قابتامالحظتهای بتر نگترش
دارند .به عبارتی هرنه نگرش مصرفکننتدگان بته کتا ی
تولبی ملبتتر باشد قصد خرید آن کا ها توویت متیشتود،
درحالی که حج خرید آنها نه بر نگترش و نته بتر قصتد
خرید کا ی تولبی ت یری ندارد .بنابرای عوامتا اجتمتاعی
بطور معنیداری میتوانند بر نگرش به کتا ی تولبتی تت یر
بگاارند .همچنی همه عواما دتردی بطتور معنتیداری بتر
نگرش به کا ی تولبی ا رگاار بودهاند.

تحقیقات ککلیس و ويخا][12

ککلیس و ویدا به بررسی ایشرانها و موانع موجتود در
شکاگیری نگرش به خرید موصتو ت تولبتی مترتبب بته
اوقات دراغت و همچنی ارزیابی استد هتای منطوتی بته
عنوان تعدیا گر در رابطه نگرش و قصد خریتد ارداختنتد.
داده های جمع آوری شده توسب ارسشنامهای کته از طریت
ایمیا ارسا شد با روش مد معاد ت ستاختاری تولیتا
شد .یادتهها نشان میداد که منادع ادراث شده و شتدت بتار
اخالقی بطور معنیداری بر نگرش ا رگاار هستند ،درحتالی

تحقیقات چیو و همکاران][12

نیو و همکاران به بررسی مدلی بر اساس نظریه ردتتار
برنامهریزی شده برای ارزیابی مکانیزنهتای برانگیزاننتده در
جهت خرید کا های تولبی ،بطور ختا در زمینته لتوازن

که ا ر ریسک عملکرد نانیز بود .به عبارت دیگر نگترش و
شدت بار اخالقی بطور معنتیداری توانتایی بترآورد قصتد
خرید را دارند .تولیا ها همچنتی نشتان داد کته استتد
منطوی به عنوان عتاملی نشت گیتر در تعتدیا رابطته بتی
نگرش و نیات ردتاری است.

ورزشی ارداختند .نتای ای تووی که در تایوان انجان شده
است نشان می دهد که هنجارهای ذهنی ،کنتر های ردتاری
ادراث شده و نگرش مشتریان ت یر ملبتی بتر قصتد خریتد
دارد .در ایتت توویتت دو کانتتا عرضتته موصتتو شتتاما
دروشگاه اینترنتتی و دروشتگاه دیزیکتی بته تهکیتک متورد
ارزیابی قرار گردت .مطاب یادتتههتا ،مشتتریانی کته کتا ی
ورزشی را از دروشگاههتای دیزیکتی خریتداری متیکننتد،
بیشتر توت تت یر دشتار اجتمتاعی در هنگتان خریتد قترار
میگیرند .در موابا در خریتداران اینترنتتی کنتتر ردتتاری
ادراث شده ت یر بیشتری بر قصد خرید داشته است.

تحقیقات شاهین][12

ای تووی در شتهر و دانشتگاه مرستی کشتور ترکیته
انجان شده است ،هدف از ای تووی تولیا عواملی استت
که مصرفکننده را توریک به استهاده از کا های تولبتی بتا
برندهای لوکس متیکنتد .اطالعتات از طریت توزیتع 414
ارسشنامه جمتع آوری و بتا استتهاده از تکنیتک رگرستیون
تولیا شتده استت .رابطتهی استتنبا از کیهیتت -قیمتت،
وداداری به برند و مسائا اخالقی در ای تووی ت یید شتده
است.

تحقیقات بیان و موتینهو][12

ای تووی که در شتهر گالستکو در کشتور انگلستتان
انجان شده است ،به توضی ردتار خرید کا های تولبتی بته
دلیا اهمیت روزادتزون شناستایی تواضتای مصترف کننتده
میاردازد .تووی در ای بررسی کردن متریر تصویر برند به
صورت مستوی و غیرمستوی (متریّر میانجی) بر قصد خرید
کا های تولبی است ،همچنی متریّرهای درگیتری و دانتش
موصو در قصد خرید کا های تولبی به صتورت آگاهانته
ستنجیده شتدهانتد .جامعته آمتاری متشتکا از  312نهتتر از
خریداران ساعتهای تولبی است و برای تولیا از تکنیتک

تحقیقات آچو][12

آنتتتو بتتته بررستتتی عوامتتتا تعیتتتی کننتتتده نگتتترش
مصرفکننتدگان بته خریتد موصتو ت ورزشتی تولبتی از
برندهای لوکس در کتامرون ارداختت .ایت عوامتا شتاما
ارستیژ برند ،قیمت کا ی تولبی ،سط درآمد مصرفکننده،
14
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رگرسیون نیز استهاده شده است.
با توجه به آزمتون هتای آمتاری انجتان شتده در متریتر
تصویر برند ،شیصیت برنتد بیشتتری تت یر و بته ترتیتب
ویژگی و مزایای ادراث شده ت یر کمتری بتر قصتد خریتد
کا ی تولبی دارنتد .درگیتری موصتو و دانتش موصتو
رابطهی معناداری با قصتد خریتد کا هتای تولبتی ندارنتد.
متریّر تصویر برند متریر میانجی ت یر درگیتری موصتو و
دانش موصو بر قصد خرید کا ی تولبی نیست.
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شده مصرف کنندگان و ریسکهای موتیب خریتد بایتد در
یک زمان در نظر گردته شوند .نترا کته ریستک ترجیوتی
مصرف کننده و ریسکهای مویب خرید آنالیت بترای ا تر
گااری بر قصد خرید معنادار خواهد بود.
موصو (نه آنهایی که برند دارند یا خیر) بزر تتری
داکتور در جاب خرید مصرف کننده است .در صورتی کته
هیچ متریر دیگری وجود نداشتته باشتد ،ریستک بتر قصتد
خرید مصرف کننده ا ر ندارد ،اما اگر مصرف کننده عالمت
تجاری را همزمان در نظر بگیرد بتر قصتد خریتد مصترف
کننده ا ر میگاارد.

تحقیقات مارتینز و جگر []23

تحقیقات چن و همکاران []12

نو ،کونگ و تستایی در توویوتی ابتتدا تجربته خریتد
آنالی با حضور  103نهر را با هدف ستنجیدن رابطته بتی
ترجیوات ریسک مصرف کننده و ریسک در مویب خریتد
آنالی بررسی کردند .سپس ،تجربه دیگری از خرید آنالی
با حضور  103نهر را با هدف بررسی قصد خریتد مصترف
کننده در حوزه کا های تولبی با طراحتی تجربتی و شتاما
سه متریر به اجرا گااشتند .نتیجه آنکه ،ریسک تترجی داده

ای دو در توویوی به بررستی احساستات اخالقتی بته
همراه آگاهی اخالقی و قضاوت اخالقی با در نظتر گتردت
ا ر آنها بر مصرف کا ی تولبی ارداختنتد .ایت توویت از
معدود توویوات صورت گردته برای بررستی تت یر ا ترات
احساسی و شناختی در قصد خرید کا ی تولبی بوده است.
بدی منظور درث عمیت از انگیتزههتای مصترف کننتده و
احساسات آنها درباره ورود بته ایت ردتتار ستاا برانگیتز
اخالقی ضروریست .بررسی  115ارسشنامه در ای توویت
نشان دهنده اهمیت آگاهی اخالقی به عنوان عاما متا ر بتر
تصمی گیتری اخالقتی بتوده استت .همچنتی احساستات
اخالقی بر قصاوت اخالقی و قصد خریتد ا رگتاار استت.
هرنه سط آگتاهی اخالقتی ادتراد بتا تر باشتد ،احتمتا
قضاوت اخالقی درباره خرید عینک آدتابی تولبی با تر بود.
عالوه بر ای قضاوت اخالقی ت یر معکوسی بر قصد خرید
داشت.
همچنی جدو  2خالصته برختی از توویوتات انجتان
شده را نشان میدهد:

تحقیقات کافمن و همکاران []12

کادم  ،اترویچی ،دیلو و ایرس در ای بررسی نگونگی
ت یر تعل یک مصرف کننده به برند لوکس بتر تصتمی او
برای خرید کا ی تولبی و همچنی ارتبا آن با خودآگاهی
ادراد بودند .دو تووی بتر مبنتای مطالعته میتدانی در میتان
خریداران بالووه کا های تولبتی در برزیتا انجتان شتد .دو
نمونه از خان های طبوه متوسب کته خریتدار کا هتای متد
هستند از برزیا برای بررستی درضتیههتا در مطالعته  2و 1
مورد استهاده قرار گردتند.
آنها در ای تووی به صورتی خالقانته د یتا متواعتد
15
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سهولت دسترسی به موصتو تولبتی ،تت یر کیهیتت ،تت یر
کشور تولیدکننده ،ت یر اجتماعی ،س  ،ریسک ادراث شتده
و نگرش بته برنتدهای لتوکس تولبتی استت .از ایت میتان
قیمت ،سط درآمد ،ت یرات اجتماعی ،ستهولت دسترستی،
ارستیژ برند و کیهیت موصو تولبتی تت یر معنتیداری بتر
نگرش مصرفکننده به کا ی تولبی داشتند .نو بتر استاس
یادتههای تووی اصال و بازنگری قوانی و درهنگستازی
و اطالعرسانی از جنبه اجتماعی را به عنوان راه حا کاهش
مصرف کا ی تولبی ایشنهاد میکند.

کنندهای برای ضرورت تهکیک تئوری تولبتی ستازی میتان
اقتصادهای نوظهتور و اقتصتادهای ایشتردته ارائته کردنتد.
شواهدی دا بتر تت یر ملبتت خودآگتاهی واقعتی و ختود
آگاهی ایده آ در رابطه با وابستگی به برندهای لتوکس در
اقتصادهای نوظهور دراه آوردند .نوش وابستگی بته برنتد
در توابا با یادتههتای گتزارش شتده در ستایر اقتصتادهای
نوظهور است .به طرز جالبی نتای نشتان توویت کتادم و
همکاران نشان داد که ،در قیاس بتا خریتد کا هتای اصتلی
خرید کا های تولبی درایندی لات بیشتتر استت (مطالعته
 .)2از طردی ا ر تمایا به برند بر تمایا به خریتد کا هتای
تولبی ممک است بر اساس اینکه نگونه تعل اندازه گیری
شده است متهاوت باشد (مطالعه  .)1تا اینجا تعل بته برنتد
ا ر سازگار و ملبتی بر تصمی خریتد کا هتای اصتلی دارد.
ارتوا سط تعل عاطهی به برند می تواند قصد خرید کا ی
تولبی را کاهش دهد .بنابرای یادتههای تووی آنها ایشتنهاد
میکنند که ایجاد ارتباطات احساسی با نان تجاری میتوانتد
یک استراتژی مناسب برای کاهش تولبی سازی باشد.

جدول  .1پیشینه تحقیقات خارجی
نتايج

توصیف مطالعه

2

توماس و
آرتون][32

نظرستتتنجی ،بتتتی  111نهتتتر کیهیت متهاوت درث شده بی برندهای تولبی و اصلی ،قصد خریتد را
مصرف کننتده آلمتانی در ترکیته برای تمان موصو ت طبوهبندی شده (منسوجات ،لوازن نرمتی ،ستی
(خریداران بالووه کا های تولبی) دی ،نرنادزار ،ساعت و عطر) کاهش میدهد.

1

انز و
استاتینگر][22

نظرستنجی 2141،مصترفکننتده نگرش نسبت به تولب و هویت دتردی تت یر ملبتتی بتر قصتد خریتد
استرالیایی (خریداران قبلی و غیر خصوصاً در سط قیمتهای اایی دارند .دشارهای هنجاری و کنتتر
ردتار عینی ت یر ملبتی بر قصد خرید در سط قیمتهای با و اتایی
خریداران کا های تولبی)
دارد.

3

نونگ ،هانگ و
لی][31

نظرستتنجی 119،مصتترفکننتتده شاخص بودن خواننده گروه ،رضایت انتسابی ،بزرگتی ایامتد ،نظترات
جوان سنگااوری بتا خواننتدگان اجتماعی ،میزان تطاب با جنس اصلی ،نگرش به سمت موستیوی داقتد
یا گروههای شاخص (خریتداران جواز مالف را کاهش میدهد ،که ای همبستگی با یی با قصد خریتد
 CDداقد جواز مالف دارد؛ شتاخص بتودن خواننتده گتروه و میتزان
بالووه کا های تولبی)
تطاب با جنس اصلی ،قصد خرید  CDداقتد جتواز مالتف را کتاهش
میدهد

4

و][33

نظرستتنجی آنالی ت در نتتی  94،قیم تت بتتیش انتتدازه نتترنادزارهتتای اصتتلی دلیتتا اصتتلی استتتهاده از
ااستت دهنتتده؛ تجزیتتهوتولیتتا نرنادزارهای داقد جواز مالف است؛ مه تری عاما در دسترس بتودن
موتوایی در رابطه با نرنادزارهای نرنادزارهای داقد جواز مالف است.
داقد جواز مالف.

5

مورس و
نانگ][34

نظرستتتتنجی 143،دانشتتتتجوی نیات اخالقی ،ردتارهای خریدی که به شدت مربو به ردتار استتهاده
هنتتگکنتتگ (خریتتداران و غیتتر است را کاهش میدهد؛ تت یر نیتات اخالقتی بتر ردتتار خریتد بترای
خریداران نرنادزارهای داقد جواز مشارکت کنندگان مس تر بیشتر از جوان ترها است؛ رابطته بتی ردتتار
خرید و استهاده در بی مردها نسبت به خان ها بیشتر است.
مالف)

ارتبا با برند که در ذه مصرفکننده به شتکا تتداعیات
برند متنعکس متیشتود مترتبب استت .مطتاب بتا دیتدگاه
کلر][21تداعیات برند در سه دسته توسی بندی شده استت:
 )2شیصیت برند )1 ،ویژگی هتا (ویژگتی هتای مترتبب بتا
موصو از قبیا اجزا و شکا و ویژگیهای غیر مترتبب بتا
موصو ) )3 ،مزایا (مزایای کتارکردی ،مزایتای ستمبلیک و
مزایای تجربی).
آکر][39شیصیت برند را به عنوان مجموعه ویژگیهای
انسانی همراه برند تعریف کرد .اگرنته برنتدها ،از اجستان
غیرانسانی میباشند ،منتها مصرفکنندگان اغلب آنها را بته
عنوان اجسان دارای ویژگیهای انسانی تلوتی متیکننتد کته
همان شیصیت برند است].[55

فرضیه و سوالهای تحقیق
در تئوری علّت و معلولی ،قصد خرید به عنوان بهتری
وسیله برای اندازهگیری خرید واقعی بیان شتده استت].[35
ای تئوری بیان میکند که تصمی گیری برای خرید کا های
تولبی لوکس از طری نیات ادراد بترای خریتد ایت کا هتا
قابا ایشبینی است] .[30تعداد گونتاگونی از مطالعتات بته
بررسی قصتد مصترفکننتدگان در خریتد کا هتای تولبتی
ارداختند .نندی مطالعه انجان شده در ای رابطته بته ایت
نتیجه رسیدند که بی قصد خرید و ردتار خرید رابطه ملبت
معناداری وجود دارد] .[39ایستند و استچانرد][29عوامتا
تعیتتی کننتتده در قصتتد خریتتد را در  5دستتته ،گتتروهبنتتدی
کردهاند.
تصویر برند نماینده برند در ذه مصرفکننده است که
به آنچه ارائه میشود و یتا مجموعتهای از ادراث ذهنتی در

روشهتتای میتلهتتی بتترای دستتتهبنتتدی ویژگتتیهتتای
موصو وجود دارد] .[38کلتر][2در نظریته کلتی ختود در
10
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رديف

نگارنخه
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نظریه ویژگی های موصو بیان متیکنتد کته ویژگتیهتای
موصو عبارتاند از ویژگتیهتای قابتا توصتیهی کته بته
تشری موصو میاردازند.
مزایای ادراث شده عبارت است از اینکه مصترفکننتده
دکر میکند که موصو نه کارهایی برای او میتواند انجان
بدهد] .[2ای مههون با ادراث مصرفکننده از ویژگتیهتای
کا و شیصیت برند در ارتبا است.
موووتتی از درگیتتری موصتتو بتترای تشتتری ردتتتار
مصرف کننده استهاده میکنند] .[41در ای زمینه ،کلتر][2بتا
توویوی که انجان داد ،میزان آگاهی از رده موصو و میزان
تمایز میان برندهای موجود در یتک رده از موصتو را بته
عنوان عواما تعیی کننده سط درگیری با موصو در نظتر
گردته است.
دانش موصو عاملی کلیدی است که بر تمامی مراحا
درآیند تصمی گیری ت یر میگاارد] .[42مصرفکنندگان بتا
میتتزان دانتتش موصتتو متهتتاوت ،در ادراث از موصتتو
متهاوت هستند .مصرفکنندگانی که دانش موصو با تری

ای توویت از نظتر هتدف ،کتاربردی و از نظتر روش

دارند ،معیارهای تصمی گیریشان مناستبتتر و ایچیتدهتتر
است].[41
وقتی که ردتار خریدار را بته عنتوان یتک ردتتار ارادی
مطالعه میکنی شکی وجود ندارد که نتیجته مطلتوب یتک
تصمی خرید ارضای نیاز است به طوری کته نتتای ملبتتی
مورد انتظار هستند .بنتابرای اگتر در موقعیتتهتای خریتد
ایامدهای منهی به وجود آیند ممک است دستیابی به سط
رضایت مورد انتظار توو نیابد که به ریستک ادراث شتده
تعبیر میشود ].[43
با توجه بته مطالعتاتی کته در زمینته کا هتای تولّبتی و
عواملی که مصرفکننتدگان را بته ستمت خریتد برنتدهای
تولبی میبرد انجان شده است ،و با عنایت به اهمیت تووی
در قسمت تواضتای کا هتای تولبتی در بتازار ایتران متد
مههومی در ای توویت از شتاما شتش متریتر استتنبا از
شیصیت برند ،ویژگیهای ادراث شتده موصتو  ،مزایتای
ادراث شده ،درگیری موصو  ،دانتش موصتو و ریستک
ادراث شده استت کته بتا قصتد خریتد کا هتای تولّبتی از
برندهای معتبر رابطه دارند.

گردآوری دادهها ،ایمایشی -توصیهی است .جامعته آمتاری
تووی کلیه ی خریداران عینک های تولبی از برندهای معتبر
به صورت آگاهانه در شهر تهران استت .ابتزار جمتع آوری
دادهها ارسشنامه بوده که به صورت حضوری و استتهاده از
ارسشگران انجان شد .به لوتا اینکته جامعته آمتاری ایت
تووی کلیه خریداران عینکهای آدتابی تولبتی از برنتدهای
معتبر و شناختهشده در سط شهر تهران هستند ،شهر تهران
را به مناط شما  ،جنتوب ،شترب ،غترب و مرکتز توستی
کرده و برای نمونه گیری از میتان مصترفکننتدگان در هتر
منطوه ،از روش خوشهای (و در خوشتههتا بته صتورت در
دسترس) استهاده شد .همچنی  ،حج نمونته بتا توجته بته
جدو جرسی مورگتان 2تعیتی شتده کته از مجمتوع 411
ارسشنامه توزیع شده به نسبت مساوی در مناط ان گانته،
 398ارسشتتنامه جمتتعآوری شتتد کتته از ایتت تعتتداد 394
ارسشنامه صوی مورد تولیا قرار گردت .جهتت بررستی
روایتتی ارسشتتنامه از نظتترات استتاتید دانشتتگاه ،خبرگتتان و
کارشناسان استهاده شتد و اصتالحات زن روی ارسشتنامه
انجان شد.

روش شناسی تحقیق

درضیه  -2میزان شیصیت برند کا هتای تولّبتی رابطته
مستویمی با قصد خرید کا ی تولّبی دارد.
درضتتیه  -1ویژگتتیهتتای ادراث شتتده موصتتو رابطتته

Gercy Morgan
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مستویمی با قصد خرید کا ی تولّبی دارد.
درضیه  -3مزایای ادراث شده رابطه مستویمی بتا قصتد
خرید کا ی تولّبی دارد.
درضیه  -4میزان درگیری موصو رابطته مستتویمی بتا
قصد خرید کا ی تولّبی دارد.
درضیه  -5میزان دانش موصو رابطه غیرمستتویمی بتا
قصد خرید کا ی تولّبی دارد.
درضیه  -0میزان ریسک ادراث شده مصرفکننده رابطه
غیرمستویمی با قصد خرید کا ی تولّبی دارد.
درضیه درعی  – 2قصدخرید کا ی تولبی در میان ادراد
با سطو توصیالت میتلف متهاوت است.
درضیه درعی  – 1قصدخرید کا ی تولبی در میان ادراد
با سطو درآمد میتلف متهاوت است.
مد مههومی تووی به شر شکا  2میباشد.

تصویر برند
شخصیت برند

مزایای ادراک شده

قصد خرید کاالهای تقلبی از
برندهای معتبر

درگیری محصول
دانش محصول
ریسک ادراک شده
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق][64

متریر قصد خریتد در نمونته آمتاری بتر استاس متریرهتای
جمعیتتت شتتناختی ستتط توصتتیالت و درآمتتد از تولیتتا
واریانس یک طرده استهاده شده است.

بترای بررستی اایتتایی نیتز از روش آلهتتای کترون بتتا
استهاده شد که برای تتک تتک متریرهتا بتا ی  1.9و کتا
ارسشنامه  1/981مواسبه شتد .در نهایتت ارسشتنامهای بتا
شش متریر مستوا و یک متریر وابسته و با  31گویه ،مبتنتی
بر مویاس  5گزینتهای لیکترت توزیتع شتد .اتس از انجتان
ایش آزمون و اصالحات زن مودار آلهای هر متریتر و کتا
ارسشنامه توسب نرن ادزار  SPSSمواسبه شتده استت و در
نهایت بترای تولیتا داده هتا از روش همبستتگی ایرستون
استهاده شده است .همچنتی بترای بررستی تهتاوت میتزان

يافتههای تحقیق
مشیصتتات جمعیتتت شتتناختی نمونتتههتتا :متریرهتتای
جمعیت شتناختی کته متورد بررستی قترار گردتت شتاما
توصیالت و درآمد ماهانه است کته در جتدو شتماره دو
قابا مشاهده است.

جدول  .2مشخصات جمعیت شناختی نمونه
متغیر

توصیالت

درآمد

سطوح

فراوانی

درصخ فراوانی

دیپل و دوبدیپل
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

219
223
211
13

%33/3
%18/4
%32/3
%0

اانصد هزار تومان یا کمتر
بی اانصد هزار تا یکمیلیون
بی یک تا یک و نی میلیون
بیش از یک و نی میلیون

93
234
99
88

%28
%34/8
%11/3
%15/9
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جدول  .3خالصهای از آزمون همبستگی فرضیه ه
متغیر مستقل

ضريب

سطح

همبستگی

معنیداری

دانش موصو

-1/11

1/803

ریسک ادراث شده

-1/119

1/111

شیصیت برند

1/599

1/111

ویژگی ادراث شده ./029

1/111

فرضیه

نتیجه

رد درض  ،H0وجتود رابطتهی بی درگیری موصتو و قصتد خریتد عینتک
تولّبی رابطه معناداری وجود دارد.

معنادار میان دو متریّر

ت یید دترض  ،H0عتدن وجتود بتتی دانتتش موصتتو و قصتتد خریتتد رابطتته
معناداری وجود ندارد.

رابطهی معنادار دو متریّر

رد درض  ،H0وجتود رابطتهی بی ریسک ادراث شده و قصتد خریتد رابطته
معناداری وجود دارد.

معنادار میان دو متریّر

رد درض  ،H0وجتود رابطتهی ب تی شیص تیت برنتتد و قصتتد خریتتد رابطتته
معنادار میان دو متریّر

موصو

معناداری وجود دارد.

رد درض  ،H0وجتود رابطتهی بی ویژگی هتای ادراث و قصتد خریتد شتده
معنادار میان دو متریّر

./541

مزایای ادراث شده

1/111

موصو رابطه معناداری وجود دارد.

رد درض  ،H0وجتود رابطتهی بی مزایای ادراث شده و قصتد خریتد رابطته
معنادار میان دو متریّر

ابتدا با استهاده از ضریب همبستگی ایرسون به بررستی
وجود یا عدن وجود رابطه بی هریک از مالهتههتا و قصتد
خرید ارداخته شد و ستپس بتا توجته ضتریب همبستتگی
شدت رابطه هریک از متریرهتای مستتوا بتا قصتد خریتد
طبوهبندی شد.
یادتهها در جدو شماره  3ارائه شده است.
بررسی رابطه بتی متریرهتای جمعیتت شتناختی ماننتد
سط توصیالت و میزان درآمد بتا قصتد خریتد کا هتای
تولبی نشان داد که هرنه سط توصیالت درد و یتا ستط

معناداری وجود دارد.

درآمد درد با تر رود قصد خرید کا های تولبی از برندهای
معتبر در درد کاهش مییابد .به عبتارت دیگتر ارتوتا طبوته
اجتمتتاعی دتترد بتته هتتر یتتک از دو نوتتو متتاکور بتته دلیتتا
دشتتارهای اجتمتتاعی و گروهتتی متتانع از استتتهاده دتترد از
کا هایی میشود که بطور مشهود بیشی از نمادهای ستبک
زندگی درد و طبوه اجتماعی وی هستند .در دو جدو  4و
 5نتای آزمون موایسه میانگی متریرهای جمعیت شتناختی
و قصد خرید ارائه شده است که نشان میدهد درضیههتای
درعی  2و  1را نمیتوان رد کرد.

جدول  .6تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین قصد خرید با سطح تحصیالت متفاوت
متغیر

قصد خرید

انحراف

مقطع تحدیلی

تعخاد

میانگین

دیپل

219

3/49

1/93

کارشناسی

223

3/20

1/50

کارشناسی ارشد

211

1/05

1/90

دکتری

13

2/44

1/35

معیار

18

F-Test

00/418

درجه
آزادی

3

 -pمقخار

1/119

نتیجه آزمون

معناداری
اختالف
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درگیری موصو

1/909

1/111

h

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگاني /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /31سال بیست و چهارم /دوره جدید /شماره61
Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 24rd Year/ No.10/ Autumn & Winter2017-18

جدول  .5تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه میانگین قصد خرید پاسخدهندگان با درآمد متفاوت
درآمخ

تعخاد

میانگین

اانصد هزار تومان یا کمتر

93

1/88

2/10

بی اانصتد هتزار تتا یتک میلیتون
تومان

234

3/29

1/93

بی یک تا یک و نی میلیون تومان

99

1/83

1/99

بیش از یک و نی میلیون تومان

88

1/93

1/94

معیار

3/332

آزادی

مقخار

3

1/111

معناداری
اختالف

دیگران و همچنی با عنایت به اینکه خرید عینک آدتابی بته
صورت آگاهانته (غیتر گمتراه کننتده) استت ،تت یر دانتش
موصو ک میشود .نرا که ،زمانی که درد با دانش نسبت
به کا و آگاهانه مد تولبی را میخرد ،نسبت بته کتارکرد،
ویژگی و قابلیتهای واقعی موصو مطلع است .از طردتی
بسیاری از عینکهای آدتابی تولبی هتدف اصتلی یتا همتان
م موریتتت اساستتی یتتک عینتتک آدتتتابی کتته جلتتوگیری از
تشعشعات نور خورشید است را داراست و ای کتار را بته
درستی انجان میدهد .اس مصترفکننتدهای کته صترداً بته
دنبا ای قابلیت است ،حتتی بتا وجتود اینکته نستبت بته
ک وکاست عینک تولبی آگاهی نسبی دارد باز ه نسبت بته
خرید آن مبادرت میورزد و از مزیّت قیمت کمتر در برابتر
بازده مورد انتظارشان بهرهمند میشود.
درضیه سون تووی مورد ت یید قرار گردت ،ولی موتدار
ضریب همبستتگی بتی دو متریتر متورد مطالعته برابتر بتا
 -1/119شده که نشان میدهد بی دو متریر رابطه معکوس
وجود دارد؛ نتیجه ای درضیه با نتای تووی های کتورد و
همکتتتتتاران][20؛ بتتتتتامزی و استتتتتکامی ][49؛ وی و
همکاران][48و بیان][45مطابوت دارد.
درضیه نهارن نیز ت یید شد و مودار ضریب همبستتگی
بی دو متریر مورد مطالعه برابر بتا  1/599شتده کته نشتان
میدهد بی دو متریر رابطته معنتادار و ملبتت وجتود دارد؛
نتیجه ای درضیه با نتای توویت هتای آکتر][39؛ لهکتف و
همکاران][51و بیان][45مطابوت دارد.
انجمی درضیه تووی ه ت یید شتد و موتدار ضتریب
همبستگی بی دو متریر مورد مطالعه برابر با  1/029شده که

بحث و نتیجهگیری
با توجه به ت یید درضیه او توویت  ،نتیجته بته دستت
آمده در تضاد با توویوتات نیتا و زایکودستکی][25؛ انتز و
استتتروتینگر][44؛ بیتتان] [45استتت و در جهتتت توویتت
موتینهو] [40است .با توجه به وجود شتاخص هتایی نتون
مهید بودن ،مه بودن و مورد نیاز بتودن و همچنتی اینکته
خرید عینک آدتابی به صورت آگاهانه (غیتر گمتراه کننتده)
است ،میتوان ای طور نتیجه گردت ادرادی که از نظر ذهنی
درگیری بیشتری با خرید عینک دارند ،بیشتر عینتک آدتتابی
تولبی میخرند .به عبارت دیگر در ای میان شتاخصهتای
ایمنتتی و بهداشتتتی بتترای ستتنجش درگیتتری موصتتو
مصرفکننده باید در نظر گردته شتود .از طترف دیگتر هت
میتوان بیان کرد بتا وجتود اینکته مصترفکننتده درگیتری
با یی با موصو عینک دارد ولی با هزینه – منهعت کردن،
کا ی تولبتی را بترای خریتد تترجی متیدهتد .همچنتی
میتوان توضی داد که ردتار خرید مصرفکنندگان کا های
تولبتتی از کا هتتای لتتوکس ممکتت استتت در متتوارد و
موقعیت های و همچنی بر اساس کتاربرد عینتک ،متهتاوت
باشد .ممک است دتردی مصترفکننتده عینتک تولبتی در
خودرو یا مویب شیصی خود باشد ولی با توجه بته جنبته
ارستیژی ای کا مد اصا آن را برای زمانی که بتا ستایر
ادراد است استهاده کند.
با توجه به عدنت ییتد درضتیه دون توویت  ،نتیجته ایت
درضتتیه بتتا بیشتتی از نتتتای توویتت هتتای بیتتان][45؛
موتینهو][40تطاب دارد و در تضاد با نتای تووی کمپف و
اسمیت است] .[49با توجه به وجتود شتاخصهتایی نتون
مطلع بودن در مورد عینک و همی طتور توصتیه کتردن بته

نشان میدهد بی دو متریتر رابطته معنتادار و قتوی وجتود
دارد؛ نتیجه ای درضتیه بتا نتتای توویت هتای بیتان][45و
31
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ندونگادی][52مطابوت دارد.
در آخر درضیه شش تووی هت متورد ت ییتد استت و
مودار ضریب همبستگی بی دو متریر مورد مطالعه برابر بتا
 1/541شده که نشان میدهد بی دو متریتر رابطته ملبتت و
معنادار وجود دارد؛ نتیجه ای درضیه با نتتای توویت هتای
بیتتان][45؛ موتینهتتو][40؛ نتتو و همکتتاران][51و بتتاو و
جانسون][53مطابوت دارد.
پیشنهادهای کاربردی

با توجه به وجود رابطه معنادار بی درگیری موصو و
قصد خرید عینک آدتابی تولبی به بازاریابان ایشنهاد میشود
که به جای با بردن درگیری ذهنتی مصترفکننتدگان ،بته
موقعیت به کار بردن عینک بپردازند و یا به بیتان دیگتر بته
عواملی درگیری موقعیتی توجه بیشتتری داشتته باشتند .بته
عنوان ملا میتوان اینطور گهت که ادراد ممکت استت در
مواقعی که مورد توجه نیستند از یک عینتک ستاده استتهاده
کنند ولی در مواقعی که مورد توجه دیگران هستند و جنبته
ارستیژی کا مطر است از یک عینک آدتابی تولبتی ولتی
ار زربوبرب استهاده کنند .نرا کته در ارتبتا بتا ستایری
کا ی ار زربوبرب را برای خود مهیدتر و مه تر میدانند.
با توجته بته عتدن وجتود رابطته معنتیدار بتی دانتش
موصتتو و قصتتد خریتتد کتتا ی تولبتتی متتیتتتوان بتته
سیاستتتگتتااران بازاریتتابی توصتتیه کتترد کتته بتته دنبتتا
آگاهی رسانی بیشتر در مورد زوایای میتلتف برنتد و البتته
ابعاد منوصربهدرد برنتد باشتند ،همچنتی از منظتر ایمنتی،
بهداشتی و سالمت به موضوع بنگرند .به عبارت دیگر وجه
تمایز کارکرد کا ی تولبی و اصلی را به تهصیا بیان کننتد،

منظور میتوان از نظرات مشتتریان ودتادار ،کارمنتدان و یتا
مدیران اجرایی که بیشتتری ارتبتا را بتا موصتو دارنتد
استهاده کرد.
مزایای ادراث شده مورد دیگری است که با قصد خرید
کا ی تولبی همبستگی بتا ضتریبی معتاد  1/541دارد .بتا
توجه به اینکه ای متریر ،شاخصهایی نتون دور انتداخت
بعد از مدتی استهاده و یا ارزش در موابا مبلغ ارداختتی را
در بر میگیرد ،میتوان گهت کته عتاملی کته باعتث خریتد
عینک آدتابی تولبی متیشتود ،در دستترس بتودن و قیمتت
مناسب آن است .در ای مورد به بازاریابان توصیه میشتود
که به ردتار مصرفکننده جهت داده و ادکار مشتریان را بته
سمت ویژگیهای واقعی موصو متمرکز کننتد و بتر روی
مزایای نسبی برند خود متمرکز شوند .عواملی نون کیهیت،
طراحی ،بستهبندی ،خدمات اتس از دتروش و . ...بنتابرای
بازاریابان با اصال ارزیابی مشتری از تعاد ارزش-قیمت،
ارزش دریادتی که مشتری از مزایای موصو خواهد داشت
را مورد تاکید قرار دهند.

نرا که مشتری که درگیری موصتو بتا یی داشتته باشتد
وقت زیادی صرف بررسی کا میکند .نرا که ادترادی کته
با عل به تولبی بودن کا یی را میخرند ،ممکت استت کته
در برخورد با عاما ت یرگتااری در ستالمت دنتار تردیتد
شوند و به جستجوی کا هایی بگردنتد کته استتانداردها و
گواهیهای میصوصی را در ایت زمینته کستب کتردهانتد.
همچنی میتوان بر عواما زیست مویطی و قابتا بازیادتت
بودن مواد بکار ردته در نمونه اصلی و در موایسه با کتا ی
تولبی ت کید کرد.
در سنجش رابطه ریستک ادراث شتده و قصتد خریتد
رابطه معکوس و معنادار وجود دارد .ولی با توجه به اتایی

پیشنهادهای تحقیقی

با توجه به اینکه در ای تووی خرید کا ی تولبتی بته
صورت آگاهانه (غیر گمراه کننده) متورد نظتر بتوده استت
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بودن ضریب همبستگی متیتتوان بته متدیران و بازاریابتان
ایشنهاد کرد که به مصترفکننتده در متورد ابعتاد میتلتف
ریسک اع از اقتصادی ،اجتماعی (عدن موبولیت میان ادراد
جامعه) و همچنی ریسک استهاده از کا یی که نه استاندارد
زن را دارد و نه اینکه خدمات اس از دتروش دارد .بطتور
خا بازاریابان می توانند با تاکید بر ریسک هتای ستالمتی
ناشی از موصو ت توبلی و آسیبهای جسمی ناشی از آن
بر قصد خرید ای کا هتا تت یر بگاارنتد .اینطتور بته نظتر
میرسد که هشدار در مورد ابعاد میتلف ریسک استهاده از
کا ی تولبی ،باعث اطالع بیشتر مصترفکننتده و همچنتی
ک شدن تمایا به خرید آن موصو میشود.
یکی دیگر از عواما مرتبب با قصد خرید عینک آدتابی
تولبی شیصیت برند است که با ضتریب همبستتگی نستبتاً
قوی  1/599همبستگی دارد .بته متدیران بازاریتابی توصتیه
میشود که برای موصو ت با برند معتبتر ختود شیصتیت
برند متمایز و برتر را در نظر بگیرند ،بهنوویکه مشتری بتا
اولی برخورد با برند آن ویژگیها را به یاد آورد .برای ایت
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