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تحقیق حاضر ،به تبیین تأثیر ویژگیهای روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند با تأکید بر ویژگیهای
محصول میپردازد .جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان مواد و فرآوردههای لبنی در سطح شهر
تهران میباشند .با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود و واریانس جامعه هم نامشخص مییباشید ،از
فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود استفاده شده و حجم نمونه  171نفر تعیین و با توجه به شیوة
نمونه گیری تصادفی بین آنها توزیع گردید .در این تحقیق از دو پرسشنامه محقیق سیاخته ،اولیی
برای تعیین ویژگیهای محصول و پرسشنامه نهایی برای تبیین تأثیر ویژگییهیای روانشیناختی بیر
انتخاب برند با تأکید بر ویژگی های محصول میباشد ،مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشینامه الی ی(
پرسشنامه دوم) 0/8بود که نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد .برای بررسیی فرضییههیا از میدل
رگرسیون پروبیت چند متغیره بیزی،آزمون فریدمن و رگرسیون خطی چندگانه بهیره بیرداری شید.
یافتههای تحقیق نشان داد که ویژگیهای روانشناختی مشتریان شامل شناخت برند ،اعتماد به برند،
قصد خرید و رضایت از برند بر انتخاب برند موثر بوده همچنین ویژگیهای محصول شامل دارا بیودن
نشان استاندارد ،تازه بودن مواد اولیه ،عدم استفاده از مواد نگهدارنده و کیفییت محصیول در تیأثیر
ویژگیهای روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند ،مؤثر میباشد.
ک ید واژهها :ویژگیهای روانشناختی مشتریان،دسته بندی و انتخاب برند ،ویژگیهای محصول، ،مواد
و فرآوردههای لبنی ،رویکرد بیزین

دو فصلن مه علمی -پژوهشی
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ویژگیهاي زیبا شناختی و معانی نمادینی که از سیماي برندد
منبعث می شود ،را نیز تحت پوشش قدرار مدی دهدد ،البتده
طرح ای گونه موضوعات ریشه اي قدیمی تر ازتحقیق ها .
 . .دارد ،به گونهاي که با تشریح بهتدری موضدو معتقدندد
هر چه رابطه بی سدیماي ادراکدی مشدتري از محصدول بدا
خودپنداري فرد قوي تر شود ،ای (اثرزیبا شناختی ونمادی
برند) بیشتر می گردد[. .]3
امروزه اهمیت مفهوم برند در خرید مشتریان بده حددي
است کده برخدی از صداحب نظدران از آن بده عندوان یدک
محصول کامل یاد کرده و معتقدند بسیاري اوقات مشدتریان
در عوض آنکه محصولی را خریداري نمایند ،برندها را می
خرند .از ای رو شناخت عوامدل مدثثر بدر اید انتخداب و
بررسی ویژگیهاي خاص برند اهمیتدی دو چنددان یافتده و
انجددام تحقیددقهددا متنددوعی را در ایدد زمیندده ضددرورت
میبخشد[ .]4با گسترش خدمات و محصوتت داراي برندد

مقدمه
با چرخش گردونه زمان ،شرایط جهانی و بستر زنددگی
انسان به گونه اي ناباورانه تحول یافته و اید تحدوتت در
بددازار ،ظهددور قواعددد جدیدددي را بدده همددراه داشددته اسددت
مطالعات نشان می دهد که عوامل بسیاري بر تصمیم گیري
مشتریان اثر می گذارند یکی از ای عوامل برند مدی باشدد.
مفهوم نام و نشان تجاري قددمتی بسدیار طدوتنی دارد ،بده
طوري که برخی از محققان آن را بده دوره مصدر باسدتان و
حتی ادوار که تر نیز نسبت داده اند .اما همی مفهدوم بده
ظدداهر قدددیمی از نظددر مصددر کنندددگان جددز مهمددی از
کاتست ،تعیی نام و نشان تجاري بده فایدده و ارزش کدات
می افزاید .بارزتری مهارت حرفده اي بازاریابدان قابلیدت و
توانایی آنها را در ایجاد ،حفظ ،مراقبت و ارتقاي نام تجاري
است .تحقیق ها مختلف مشخص کرد که ارزش واقعدی ،در
درون محصول یا خدمات نیست ،بلکه ای ارزش در ذهد

در دهدده گذشددته ،مشددکالت مشددتریان بددراي تشددخیص و
انتخاب بی برندهاي متنو افزایش یافته است ،و محققدی
نیز دریافته اندد کده درک فرایندد انتخداب مشدتریان از بدی
برندهاي مختلف دشدوار مدیباشدد .بدراي کدم کدردن اید
پیچیدگی هنگام انتخداب برندد از بدی برنددهاي مختلدف،
مطابق آنچه که تروچ و دیگران )0222 ( 1گفته اند ،ممک
است مشتریان روي مجموعهاي از برندها تمرکز کنند و بده
ارزیابی و مقایسه قبل از انتخاب نهایی بپردازند[.]2

مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و اید برندد اسدت کده
ارزش واقعی را در ذه مشتریان ایجاد می کند[.]1
از طرفددی مصددر کنندددگان نقطدده عطددف تمددامی
فعالیت هاي بازاریابی هستند .بازاریابی موفق با درک چرایی
و چگونگی رفتار مصر کنندگان آغاز میشدود .مطالعده و
بررسی عواملی که بر روي رفتار مصدر کنندده تأثیرگدذار
هستند و بررسی میزان تأثیر هر یک از ای عوامل بدر روي
رفتار باعث دستیابی به شناخت و درکدی از رفتدار مصدر

امروزه مدیریت برندد حدوزهاي بدا اهمیدت فزایندده در
مدیریت بازاریابی به شمار میآید به ویژه وقتی سدازمانهدا
تالش هایشان را به سدمت مخدابره پیدامهداي نداملمو و
پیچیده سوق میدهد منبع اصلی ارزش آفریندی (هدم بدراي
سازمان و هم بدراي مشدتري) در ذهد مشدتریان بدالقوه و
بالفعل نهفته است .بنابران ،براي بهبود وضعیت برند ،تمرکز
بر جایی غیر از ذه مشتریان ،امري نادرست خواهدد بدود.
ای تحقیق با به کار گیري روش آنالیز بیزینی تالش میکند
که یک تصویر دقیقتر ،و در صورت امکدان قددرت پدیش
بینی بیشتري نسبت به مدلهداي آمداري رگرسدیونی سدنتی
ارائدده نمایددد .بدده عددالوه ،محقددق تددالش نمددوده اسددت تددا
ویژگی هاي محصول و تأثیر آن ها روي شناخت برند ،قصد

کننده میگدردد کده بازاریابدان تنهدا در اید صدورت قدادر
خواهنددد بددود محصددولی را ارائدده نماینددد کدده بددا نیازهددا و
خواسته هاي مصر کنندگان انطباق بیشتري داشته باشدد و
به تعبیر دیگر کاتیی را ارائه نمایند که برآیند عوامدل مدثثر
بر رفتار مصر کنندگان باشد و حدداکرر رضدایت آندان را
تأمی نماید[. .]0
از منظر پسانوگرایی ،انتخاب محصوتت دیگدر پدیدده
اي ساده در قالب خرید یک کات و خدمت نیسدت .از اید
منظر انتخاب محصوتت ندوعی نمدایش تفکدرات دروندی،
هویت سازي ،خالقیت و حتی هنر براي فرد محسوب مدی
شود .از طرفی بدر خدال گذشدته انتخداب محصدوتت و
برندهاي آنها تنها به ویژگیهاي ذاتی و کدارکردي محصدول
مربددو نشددده و خصوصددیات متنددوعی از برنددد در قالددب

laroche et al
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خرید ،،اعتماد به برند و رضایت از برند را بررسی کندد تدا
در نهایت بینش و استراتژي مناسبی را براي بازاریابان ارائده
دهد  .لذا با توجه به شکا تحقیقهایی کده در اید زمینده
در ایران دیده میشود ،اهدا تحقیق حاضر بررسدی تدأثیر
ویژگیهاي روانشناختی مشتریان بر دسته بنددي و انتخداب
برند و نیدز تعیدی نقدش ویژگدی هداي محصدول در تدأثیر
ویژگیهاي روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند میباشد.

شااتت برند

شناخت برند ،به ذهنیتهداي افدراد در رابطده بدا برندد
اتددالق مددیشددود و شددامل کلیدده ي جنبددههدداي توصددیفی و
سنجشی اطالعات مرتبط با برند است [ .]12همان طور کده
در شکل ( )1نشان داده شده است؛ سداختار ذهنیدت شدکل
گرفته از برند ،در قالب مدل شناخت برندد ،مشدتمل بدر دو
بعد آگاهی از برند و تصویر برند است[ .]11آگاهی از برند
یک جنبه اساسی و همچندی اولدی قددم در ایجداد ارزش
برند است .آگاهی از برند مدیتواندد بده عندوان سدطحی از
یادآوري و آشنایی برندد زمدانی کده مصدر کننددگان بده
انتخاب برند مورد نظر خود میپردازند ،تعریف شود[.]10
کلر()1998بیان داشته اسدت ،تصدویر برندد درک کلدی
ازیک برندد در حافظده مصدر کنندده اسدت کده ترکیدب
بسیاري از برندها را یدادآوري مدیکندد .بنابرای ،آگداهی از
برند یک مولفه بازاریابی کلیدي اسدت .تصدویر برندد یدک
ساختار فیزیکی که در ذهد مصدر کنندده شدکل گرفتده
است تعریف شده است؛ تصویر برندد ترکیبدی از احسدا
مصر کننده به محصول و عوامل غیر مستقیم مرتبط با آن
میباشد .به طور خالصه ،تصویر برندد معندی ندام تجداري
است کده از طریدق ارگدان هداي حسدی مصدر کننددگان
پذیرفته میشود[.]13
به صدورت کلدی تصدویر برندد کلیده ي احساسدات و
تفکرات ایجداد شدده(به صدورت مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم)
نسبت به برند ،سبب مرتبط شددن برندد بدا خصیصدههدایی
خاص در ذه مشتریان مدیشدود تصدویر برندد را تدداعی

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
مفهوم ویژگیهای روانشااتیی مشیریا :1

بدده مطالعدده فرایندددهدداي انتخدداب ،خریددد و اسددتفاده از
خدمات و محصوتت و مطالعه رفتار مشتریان ،روانشناسدی
مشتریان گفته میشود درک رفتار مصدر کنندده پدیشنیداز
درک نحوه تحریک یا تشویق رفتدار مصدر کنندده اسدت.
آرزوها و خواسته ها ،نرمهاي اجتماعی و چدارچوب هداي
ساختاري ،ایجاد و بازسازي هویت فردي در نحوه مصدر
افراد تأثیرگذار هستند [ .]6یکی از عوامدل تدأثیر گدذار بدر
رفتار مصر کنندگان «نام تجاري» اسدت[ .]7ندام تجداري
توسط( )0221کدیچ و شدولتز 0بده عندوان مجموعدهاي از
نظرات در ذه مصر کننده تعریف شده اسدت .کداتلر و
آرمسترانگ ( )0213یدک ندام تجداري را بده عندوان "ندام،
اصطالح ،عالمت ،نماد (یا ترکیبی از آن) تعریف میکند که
سازنده یا فروشنده محصول آن را شناسایی مدیکندد "[.]8
نام تجاري از نظر مصر کنندگان جز مهمی از کات است
براي مرال بسیاري از مصر کنندگان شیشه عطر «وایت لی
ن » را به عنوان محصولی گرانبهدا کده داراي کیفیتدی عدالی
است میپندارند .ولی میتوان همدی عطدر را در شیشدهاي
بدون نام و نشان ریخت که در آن صدورت کیفیدت آن بده
سطح نازلی سقو میکند ،اگر چده بدوي اید دو درسدت
همانند است[ . ]9در ای تحقیق ویژگدیهداي روانشدناختی
مشتریان شامل شناخت برند ،اعتمداد برندد ،قصدد خریدد و
رضایت از برند میباشد که از تحقیق یون و دیگران()0229
استخراج گردیده است .محقق در ادامه به توضیح هر کددام
از ویژگیهاي روانشناختی مشتریان میپردازد.

Consumer psychological attributes
Kitchen & Schultz

3

میسازد[.]11
اعیماد مشیریا به برند

4

اعتماد ،براي بیان ویژگی نام تجداري کده تلقدی کنندده
اعتماد به مشتریان در یک رابطه است ،استفاده میشود[.]14
مفهوم اعتماد ،به معنی توانایی اتکا و میزان راحتی پدذیرش
صفتی از یک شخص یا یک چیز و یا درستی یدک عبدارت
است .اعتماد نشاندهنده یک وضعیت روانشناختی اسدت و
زمانی ایجاد میشود که یک طر بده اعتبدار طدر دیگدر
اطمینان داشته باشد.

1.

. Brand cognition
. Brand confidence

2
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شکل .1نمودار شناخت برند []11

اعتماد به برند یک متغیر روانشناختی اسدت و مدنعک
کننده مجموعه فرضدیاتی در خصدوص اطمیندان و قصدد و
نیتی است که مشتري از برند می شناسد .اعتماد برند درجه
اي از توانددایی و ظرفیددت برنددد در بددرآوردن وعدددههددا و
قولهایی که داده شده ،است[.]12
لکیول و دیگران  )0217( 1ادعا میکندد کده اعتمداد بده
برند از دو مثلفه شدناختی و عداطفی تشدکیل شدده اسدت.
جنبههاي شناختی اعتماد شامل انتظارات از قابلیت اطمیندان
برنددد؛ ثبددات؛ صددالحیت و پددیش بینددی پددذیري مددیباشددد.
جنبههاي عاطفی نیز شامل انتظارات از تمامیت نام تجاري ؛
صداقت و خیرخواهی است[. .]16
قصد ترید

ارجح تری نام تجاري در خود بپروراند .به هر صدورت در
اینجا دو عامل میان قصد خرید و تصمیم گیدري دربداره ي
آن دخالت دارند .اولی عامل عقاید دیگران ،و دومی مورد
عوامل پیش بینی نشده هستند[.]18
رضایت از برند

رضایت مشتري به عنوان "تحقق لذت مصر کنندده"
تعریف میشود  .به عبارت دیگدر ،پاسد مطلدوب عداطفی
مشددتریان در قبددال دریافددت خدددمات و مسددایل همددراه بددا
خدمات را بیان میکند[ .]19رضایت حدالتی دروندی اسدت
که در اثر ارضاي نیازهاي مشتریان از محصدوتت حاصدل
میگردد .به طور کلی ،رضایت مشتري یک فرآیند ارزیدابی
قضاوتی است کده مشدتري عمومدا از خریددهاي اخیدرش
دارد[ .]02رضایت مشتریان از برند را نیز به صورت ارزیابی
احساسی عمومی مشدتریان از محصدوتت و خددمات یدک
برند در هر لحظده از زمدان تعریدف کدرده اندد .عدالوه بدر
احساسدی بدودن رضدایت منددي ،محققدان آن را فراینددي
شناختی نیز می دانند .بنابرای به طور کلی رضدایت منددي
مشتري را می توان فرایندي قضاوتی ،شدناختی واحساسدی
مربت مشتري نسبت به برند دانست[.]01

2

قصد خرید به تمایل مصر کننده به خرید یک مدارک
به خصوص طبق روال عادي در آینده و مقاومدت در برابدر
تغییر آن اشاره میکند[ .]17قصد خرید یک مفهوم مناسدب
براي پیش بینی رفتار خرید واقعدی مدیباشدد[ ]14مصدر
کننده در مرحله ي ارزیابی از میان نامهاي تجاري مختلدف
در سبد انتخاب ،یک یا چند ندام تجداري را برمدی گزیندد.
مصر کننده همچنی ممک است قصد خریددي را بدراي
Lacoeuilhe, Louis & Lombartc
. Intention to buy

3

1
2

. Brand satisfaction

03

3
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و

تروچ2

میگیرند(تروچ و تفلی .)1999،مدل بریسدوک
در سال( )1982ارائه شد(شکل .)0
نارایانا و مارکی  )1972( 6مفهوم هوارد را توسعه دادند
و وجود سه زیدر مجموعده از مجموعده ي آگداه را فدرض
نمودند .مجموعه ي اووک(مانند بات) و مجموعه ایندرت 7و
مجموعه ي اینپت .8مجموعه ي اینرت شدامل مجموعده اي
است که نه قبول میشود و نه رد میشود ،نه نگرش مربدت
و نه منفی وجود دارد .و از سویی ،مجموعده ي اینپدت ،بده
صورت کلی شامل برندهایی است که توسط مشتري نادیده
گرفته میشود[.]08
ای مدل به طبقه بندي و دسته بندي برندد مدیپدردازد.
ای مدل شامل  4مجموعده ي آگداهی شدناختی مدیباشدد.
مجموعدده آگدداهی کامددل شددامل دو مجموعدده کلددی اسددت:
مجموعه ي فرایندي و مجموعه ي غیرفرایندي  .مجموعده
ي غیرفرایندي که از نام آن قابل پیش بینی است ،و بده ندام
فوگی ست میآید هندوز نظدري در مدورد آن برندد شدکل
نگرفته است .بنابرای  ،مشتریان تنهدا پیرامدون مجموعده ي
فرایندي نگران اند که به سه قسمت تقسیم میشود(مد نظدر
میباشد:اووک ست )( ،حالت میانی دارد :هولدست)  (،مدد
نظر نمی باشد:ریجکت ست ) .برنددهایی کده در دسدته ي
اووک ست هستند ویژگی مربتی در ارزیابی دارند و هنگدام
تصمیم گیري خرید در قصد خرید مشدتري قابدل مالحظده
اند .برندهایی که در هولد ست قدرار مدیگیرندد بده عندوان
جایگزینان اولیه در نظر گرفته نمی شوند ،و میتوانند یدک
نگرش شناختی مربت ،منفی و میانه داشته باشند .برنددهایی

فرایاد دسیه بادی و انیخاب برند

مشتریان معموت در طی روز ،با موضو انتخاب برند از
بی مجموعههاي برند بده دفعدات مواجده مدیشدوند .اید
فرایند به صورت گستردهاي دشوار و پیچیدده شدده اسدت،
چرا که تعداد محصدوتت و برنددهاي جدیدد بده صدورت
سرسام آوري در دهه گذشته افزایش یافته است[ .]00افراد
باید مشخصات کاتهاي مختلف را بررسدی نمدوده ،دربداره
آنها قضاوت کنند و سپ دست به انتخداب بزنندد[ .]03در
نتیجه تکنیکها و ابتکارات پردازش اطالعدات بده صدورت
گسدددتردهاي حیددداتی و مهدددم شدددده اندددد .]04[ .تروچ و
دیگران( )0223در یک مشاهده تجربدی نشدان دادهاندد کده
مجموعه مدنظر در تصمیم گیدري خریدد وجدود دارد و در
تصمیم خرید مشتریان تأثیر دارند[ . .]02مشتریان بده سداده
سازي و محدود کردن تعدادي از برندهایی که مدیشناسدند
میپردازند[ .]06فرایند دسته بندي به واسطه ي فرایند ساده
سازي انتخاب مصدر کننددگان را مدیتدوان بده صدورت
گستردهاي در ادبیات بازاریابی یافت.
هووارد ( )1963براي نخستی بار فرایندد دسدته بنددي
برند را مفهوم سازي کرد و مفهوم مجموعه ي آگاه و ناآگاه
از مجموعه ي برنددهاي موجدود دردنیدا را ارائده داد[.]03
مطاللعدداتی کدده توسددط تروچ و دیگددران  ،0222تروچ و
پارسددا در سددال  ،0222بیروسددوک و تروچ 1در ،1998
انجام شده است ،نشان میدهد که تفاوتی بدی مجموعدهاي
که مدنظر است و مجموعهاي که مد نظر نمی باشدد وجدود
دارد و فرایند دسته بندي برند به صورت مدثثر بدراي فهدم
روابط بی مجموعهها و نگرش و قصد خرید برند میتواند
استفاده شود[.]07
بعدها هوارد و شث )1969( 0در مدورد برنددهدایی کده
مشتریان در مورد آنها آگاهی دارند ،دریافتند که فقط تعداد
محدودي از ای برندها توسط مشتریان به صدورت فعاتنده
در بحث خرید درنظر گرفته میشوند .آنها ای مجموعده را
اووک( 3مد نظر میباشد )نامیدندد .در مجمدو  ،در مفهدوم
هوارد ،مشتریان تنها از تعداد کمی از برندها آگاه هسدتند و
بیشتر ای دسدته بندديهدا در مجموعده ي اووک(مدد نظدر
میباشد) و دسته ي نان اووک (4مد نظر نمدی باشدد) قدرار

کده در هولددد سددت هسدتند مددیتواننددد بده عنددوان بهتددری
جایگزینان بدراي اووک سدت باشدند .مجموعده ي آخدري
ریجکت ست است ،که قطعا شامل مارک هدا و برندد هدایی
است که انتخاب نمی شوند به دلیل نگرش منفی و یا دیگر
دتیل نسبت به آن برندهاي خاص .مطالعات تجربی تفاوت
بی توجه و عدم توجه بده مجموعده هدا را نشدان دادندد و
فرایند دسته بندي برند میتواند به صورت مدثثري در درک
روابط بی گرایش مشتري و قصد مشتري بده خریدد نقدش
داشته باشد[.]03

1.

5.

2

6.

Brisoux & Laroche
Narayana & Markin
7 . inert
8 . inept

Brisoux & Laroche
. Howard & Sheth
3. evoked
4 . nonevoked set
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مد نظر میباشد
Evoked set
حالت میانی

فرآيندی

Hold set

پاسخ ده

Processed set

مد نظر نمی باشد
Awareness set
Reject set

در دسترس

غبرفرآيندی

Available set
Unprocessed set

بدون پاسخ
Unawareness set

شکل .2نمودار مدل دسته بندی برند بریسوکس و الروچ [.]22

اصلی نیت هاي رفتاري هستند .از سوي دیگر ،جنبه عاطفی

ویژگیهای محصول

روابط نام تجاري تأثیر قویتري بر پدذیرش قیمدت دارد ،در

رضایت منددي مشدتري ،یدک ارزیدابی کلدی در مدورد
مصر

حالی که اعتماد اثر مستقیمی بر آن ندارد [.]14

یا استفاده از محصول است .ویژگی هداي محصدول

احمد و علدی( )0216تحقیقدی تحدت عندوان" عوامدل

عواملی هستند که میتوان آنها را عامل مهمی در رضدایت

مثثر بر تصمیم خرید مجدد شیر" را انجام داده اند .هدد

مندددي مشددتري دانسددت .بازاریدداب از خریددداران در مددورد

از ای تحقیق اهمیت طراحی بسته بندي و شناسایی عوامل

ویژگیهاي محصول پرسشهایی مینماید که با اعمال آنها
میتوان میزان رضایت خریداران را بات برد و سپ

مثثر بر خرید مجدد برندهاي شیر میباشد .مطالعه اکتشافی

بررسی

مصر

میکند که افزودن کدام ویژگی مدیتواندد موجدب افدزایش

با توجه به نزدیکدی طراحدی بسدته بنددي ،تفداوتی را بدی

سودآوري محصول شود[.]09

مارکهاي مختلف شاهد نبود .یافتهها نشان داد که بسدیاري
ازعوامل مهم کده بدر تصدمیم مصدر

پیشیاه تحقیق

عبارتند از نام تجاري ،در دستر

جیووانی و آتاناسوپولو )0217(1تحقیقی تحدت عندوان
روابط مصر

کنندگان در بی بسته بندي مارکهاي مختلف شدیر

کنندده مدثثر اسدت

بودن محصول و طراحی

بسته بندي و اطالعات مربو به محصول ،اندازه و شدکل،

کننده-برند بدا وفداداري برندد در فد آوري

واسطه خدمات" را انجام داده اندد .اید مطالعده بدا هدد

بسددته بندددي بددا کیفیددت[ .]32مددورثی و

رائددو)0210(0

در

تحقیقی تحت عنوان " آگاهی قیمتی و تأثیر آن در انتخداب

توسعه و آزمایش یک مدل براي بررسی اثر سه بعد مدرتبط

برند" به بررسی میزان آگاهی قیمتی مشتریان و تدأثیر أن در

برند ،یعنی اعتماد به نام تجاري؛ رضایت نام تجاري (ابعداد
شددناختی) و و تعهددد برنددد (ابعدداد عدداطفی  /عدداطفی) بددر

انتخاب برند ،پرداخته اندد .اید تحیدق کده روي دادههداي

بازپرداخدت ،پیشدنهادات مربدت و

انجام شده اسدت ،نشدان داد

وفاداري برندد (اهددا

بطري کره بادام زمینی و س

پذیرش قیمت) در بازار خددمات پهنداي باندد انجدام شدده

که  42تا  22درصد از خریددها متدأثر از انتظدارات قیمتدی

است  .نتایج نشان میدهد که جنبه هاي شدناختی بدازیگران

است تا آگاهی قیمتی .همپنی نتدایج تحقیدق نشدان داد کده
تبلیغات باعث میشود که تعدادي از مشدتریان بده صدورت

Giovanisa & Athanasopoulou

1

Murthi & Rao

02

2.
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انحصاري روي برندهاي تبلیغ شده متمرکدز شدوند و اید

نظر و همچنی در افزایش آگداهی آندان از برندد تأثیرگدذار

تأثیر روي مشتریان آگاه از قیمت بیشتر از مشتریان ناآگاه از

باشند[ .]33سمیعی نصر و دیگدران( )1392مقالدهاي تحدت
عنوان "بررسدی عوامدل مدوثر بدر انتخداب برندد از جاندب

قیمت اسدت[ .]31یدون و دیگدران( )0229تحقیقدی تحدت

مشتریان با استفاده از روش تحلیل عاملی" را انجام داده اند.

عنوان "ارزیابی فرایند انتخاب برند و شناسایی ویژگیهداي
برند در یک زمینه خدماتی با رویکرد بیزینی" را انجام داده

اند .آنها ابتدا با توجه به مدل پیشنهادي بریسوک

 .طبق یافته هاي آماري به دست آمده 32 ،متغیر تأثیرگذار در
انتخاب برند در  9دسته کلی قرار گرفته اند ،که از میان اید

و تروچ

به دسته بندي برندهاي موجدود در صدنعت رسدتورانهداي

 32متغیر 2،متغیر شامل قابلیت تلفظ آسان برند ،مبهم نبودن

به ارزیابی نام تجداري پرداختده

برند ،به خاطر سپرده شدن آسان برند ،زبان نوشتاري و قابل

فست فود پرداخته و سپ

اند[ .]08تروچ و دیگران()0222در تحقیقی تحت عندوان"

فهم بودن برند در مهمتری دسته قرار گرفته اند[.]4

تأثیرات کوپ ها در دسته بندي و انتخاب برندد در صدنعت

مدل مفهومی تحقیق

فست فود چی " تأثیرات مستقیم و متقابل تبلیغات را روي

با توجه به مطالعات کتابخانهاي و تحقیقهداي صدورت

دسته بندي و انتخاب برند را تأیید نموده اند .تحقیق آنهدا

گرفته در داخل و خارج کشور و بر اسدا

تأیید نموده که کوپ تأثیر مربتی در نگرش مشتري به برندد

پدژهش یدون و

دیگران  ،)0229(1مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل (3

دارد[ .]30کرمیان و دیگدران( )1394تحقیقدی را بدا هدد

)ترسیم شده است.

بررسددی عوامددل مددثثر در انتخدداب برنددد مددواد شددوینده

روش شااسی تحقیق

ایرانی(گلرنگ) و خارجی(پریل) از دیدگاه بدانوان اصدفهان
انجام داده اند .یافته هاي تحقیق نشان داد کده  09مثلفده ي

تحقیق حاضراز نظر دسدته بنددي تحقیدقهدا برحسدب

اصلی تأثیرگذار بر انتخاب برند در  8عامل قرار گرفتند کده

نحوه گردآوري داده ها،تحقیقی توصیفی از نو همبستگی-

ای  8عامل به طور کلی توانستند براي مارک گلرنگ بدیش

علّی به شمارمی رود که بده توصدیف ویژگدی هداي نمونده

از  66درصد و براي مارک پریل بیش از  71درصد از علدل

وسپ

تعمیم ای ویژگی هابه جامعه آماري پرداخته است.

انتخاب برند را تبیی کنند .از میان ای  09مثلفده 2 ،مثلفده

تحقیقات توصیفی شدامل مجموعده روش هدایی اسدت کده

تمددایز در محصددول در مقایسدده بددا سددایر رقبددا ،قدددرت

هد

آنها توصدیف کدردن شدرایط یدا پدیددههداي مدورد

شویندگی ،خوشبویی ،متناسب با انوا پوست ،قدرت کدف

بررسی است .بیشتر تحقیقات علوم رفتاري را مدیتدوان در

کنندگی براي برند گلرنگ و  7مثلفه تفاوت برند نسبت بده

زمره تحقیقات توصدیفی بده شدمار آورد .ونیدز در تحقیدق

سایر برندهاي رقیب ،جدید بودن نام برند ،ایجاد تمدایز در

همبستگی هد

اصدلی آن اسدت کده مشدخص شدود آیدا

محصددول در مقایسدده بددا سددایر رقبددا ،قدددرت شددویندگی،

رابطهاي بی یک یا چند متغیر کمی(قابدل سدنجش) وجدود

خوشبویی ،متناسب با انوا پوست و قدرت کدف کننددگی

دارد و اگر ای رابطه وجدود دارد انددازه و حدد آن چقددر

بددراي برنددد پریددل در مهددم تددری عامددل قددرار گرفتنددد[.]1

است .]34[ .همچنی ای تحقیق از نظدر هدد  ،کداربردي

طباطبائی نسب و مداح ()1390تحقیقدی را تحدت عندوان"

است.

بررسی رابطه ابعاد دارایی برند با عوامدل مدثثر در انتخداب

جامعه و نمونه تحقیق

برنددد توسددط مصددر

کننددده ،مطالعدده مددوردي :صددنعت

جامعده آمداري تحقیدق حاضدر شدامل تمدامی مصدر

محصوتت آرایشی – بهداشتی" را انجام داده اند .نتایج ای

بررسی نشان میدهد که عدواملی مانندد در دسدتر

کنندگان  12برند برتر صنعت مواد و فرآوردههداي لبندی در

بدودن

سطح شهر تهران میباشد .تزم به توضیح است که اید 12

محصول ،بسته بندي مناسب محصول و کیفیت محصدول و

بند برتر از پایان نامه دکتري محمد رضدا کریمدی علویجده

همچنی تبلیغات از رسانه هایی مانند تلویزیون ،مجدالت و

استخراج شده است.

غیره میتوانند در وفادار کردن مشتریان به یک برندد مدورد

. Yoon et al
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ویژگیهای محصول
کیفیت

عدم استفاده از مواد

تازه بودن

نگهدارنده

دارا بودن نشان
استاندارد

مواد اولیه

ویژگیهای روانشناختی
مشتریان
شناخت برند
اعتماد به برند

دسته انتخاب برند
بندی و

قصد خرید
رضایت از برند

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق

در ای پایان نامه ده برند برتر با توجه به سدهم بدازار آنهدا

شود)α ،؛ انحرا

مشخص شده اند[ .]32درای تحقیدق باتوجده بده اید کده

است که دراینجا انحرا

حجم جامعه نامحدوداست و اطالعی از واریان

معیار و ،εدقدت مدورد انتظدار تحقیقگدر
معیار برابر 2/667ومقدار احتمدال

جامعه در

نرمال استاندارد با توجه بده جددول برابدر بدا  1/96ودقدت

نمی باشدد ،از فرمدول نموندهگیدري بدراي جامعده

مورد انتظار تحقیقگر نیز برابر با 2/1است[ .]36براي تحقیق

نامحدددود اسددتفاده [ .]38-36کده در ادامدده بدده توضددیح آن

حاضددر بددا توجدده بدده اسددتفاده ازطیددف پددنج گزیندده اي

دستر

لیکرت،انحرا

پرداخته شده است.

) max(xj )  min(xj
()1
6
درصورتی که کمی کردن متغیرهدا مجداز باشدد( ،بدراي

5 1
 0.667
()3
6
و حجددم نموندده مددورد نظددر تحقیددق بدده صددورت





مرال،بتوانیم براي طیف پنج-گزینه اي لیکرت مقادیر  1تا 2

زیراست(رابطه

را تعریف کنیم) ،می توان بااستفاده از رابطده زیدر انحدرا

:)4

()4

معیار را تخمی زد .و فرمول زیر براي محاسبه حجم نمونه
استفاده می شود(رابطه :)0

 1.96  0.0667 
n 
  171
0.1



ابزار گردآوری داده
2

 za   

n  2
()0
 



درای رابطده Z ،مقددار احتمدال نرمدال اسدتاندارد(کده

براسا

معیار برابراست با(رابطه

:)3

در تحقیددق حاضددر بددراي جمددع آوري دادههددا از دو
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .روایی و پایدایی
ابزار گردآوري اطالعات مدنظر بوده است و بددی منظدور
روایی پرسشنامه از طریق تأیید نظر اساتید بررسی شد.

جدول احتمال هاي نرمال استاندارداسدتخراج مدی
07
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جدول  .1خالصه نتایج آزمون  k-sتک نمونهای برای نرمال بودن
میغیر
Z
p-value

شااتت

اعیما

رضایت

قصد

2/997
2/073

د1/00
2/12

1/12
2/176

1/02
/112
2

براي سنجش پایایی پرسشنامه ضریب آلفداي کرونبدا

بررسی نرمال بود داده ها

محاسبه شد .با توجه به اینکده بدراي تمدام متغیرهدا مقددار

براي انتخاب آزمون درست تحلیل فرضیه ها ابتددا بایدد

آلفاي کرونبا باتي  2/7بود ،مناسدب بدودن پایدایی ابدزار

از توزیع آماري متغیري کده مدورد آزمدون قدرار مدی گیدرد

سنجش مورد تأیید قرار گرفت .به منظور تجزیده و تحلیدل

اطمینان حاصل کرد .جهت بررسی نرمدال بدودن ،از آزمدون

دادهها روش هاي تحلیل آمداري در آمدار توصدیفی و آمدار

کولوموگرا -اسمیرنو

استنباطی استفاده شده است،شامل رگرسیون پروبیدت چندد

آزمون کولموگدور

متغیددره بیددزي ،ازمددون فریدددم و رگرسددیون چندگاندده.
تحلیلهاي مورد نظر با استفاده از ندرمافزارهداي

استفاده میشود.
اسدمیرنو

تدک نمونده اي بدراي

نرمال بودن نشان داد که بدا نظدر گدرفت سدطح معنداداري

آمداري20

بزرگتر از  2/22هر چهار متغیر ،توزیع نرمال دارد.

 SPSSو  OpenBUGS version 3. 2. 2صورت گرفت.

بررسی فرضیه های تحقیق

یافیههای تحقیق

آماراسددتنباطی هنگددامی موضددوعیت پیدددا مددی کندکدده
نمونهگیري وجود داشته باشد .پ

نیایج توصیفی داده های تحقیق

از بررسی آمار توصیفی

در ادامه بااستفاده از مدل رگرسدیون پروبیدت چندد متغیدره

مشخصات پاس دهندگان در ای مطالعه بدا اسدتفاده از

بیزي به بررسی اثر عوامل تأثیر گذار (شناخت برند ،اعتمداد

 2متغیر وضعیت تأهل ،جنسیت ،س  ،تحصیالت و درآمدد

به برند ،قصد خرید و رضدایت از برندد) در فرآیندد دسدته

سرپرست خانوار و صرفا براي گزارش سیماي آزمودنی ها،

بندددي و انتخدداب برنددد در چهددار مجموعدده اووک ،هولددد،

بررسددی شددد 72/4 .درصددد از پاس د دهندددگان متأهددل و

ریجکت و فوگی پرداخته شده است .در ای تحقیدق روش

04/6درصد از پاس دهندگان مجرد بودندد 63/74 .درصدد

آنالیز بیزینی به کار برده شده است ؛ چرا که ای روش یک

از پاس دهندگان مرد و 36/06درصدد از پاسد دهنددگان

تصویر دقیق تر ،و قددرت پدیش بیندی بیشدتري نسدبت بده

زن06/3 ،درصد بی 19تا  02سال00/8،درصد بی 06تا 32

مدلهاي آماري رگرسدیونی سدنتی ارائده مدینمایدد  .از آن

سال 31 ،درصد بی 36تا  42سال 13/2 ،درصد بدی 46تدا

جایی که برندهایی که در مجموعده اووک قدرار مدیگیرندد

 24سال6/4 ،درصد 22سال به بات س داشتند10/9 .درصد

همان برندهاي مد نظر مشتري مدیباشدند و برندد انتخدابی

داراي مدددرک دیددپلم17/2 ،درصددد مدددرک فددوق دیددپلم،

مشتري در ای مجموعه جاي مدیگیدرد .پد

08/7درصد مددرک لیسدان 34/2 ،درصدد فدوق لیسدان ،

اثدر عوامدل

روانشناختی مشتریان بر مجموعه اووک فرضیه هداي فرعدی

6/4درصد داراي مدرک دکتري بودند 7/6 .درصد از پاسد

یک تا چهار تحقیق را شامل شده اسدت .و در ادامده بدراي

دهندگان درآمد سرپرست خدانوار آنهدا کمتدر از 222هدزار

بررسددی فرضددیههدداي فرعددی پددنجم تددا بیسددتم تحقیددق از

تومان 32/4 ،درصد بی  222هزار تا یک میلیون تومان38 ،

رگرسیون چندگانه براي تحلیل دادهها استفاده شده است.

درصد بی یک تا دو میلیون تومان 04 ،درصد بیشدتر از دو
میلیون تومان درآمد داشتند.
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فرضیه فرعی اول تحقیق ،تأیید میشود.

اثر ویژگی های روانشاتیی مشنیریا بنر دسنیه باندی و
انیخاب برند

فرضیه فرعی دوم :اعتمداد بده برندد بدر دسدته بنددي و
انتخاب برند مثثر است.

برآوردهای بیز برای پارامیرهای مدل رگرسیو پروبیت چاند
میغیره:

با توجه به جدول( )0متغیر پیشگو اعتماد بده برندد بدا

بر مبناي تعداد  22222نمونه تولید شده از توزیع پسی

عدد  2/937در فاصله باورمند  2/92معنی دار میباشد .پ

پارامترهاDIC ،مدل برابر با  2416میباشد .خالصده آمداري

فرضیه فرعی دوم تحقیق ،تأیید میشود.

پسی پارامترهاي مدل رگرسیون چند متغیره پروبیت ،شامل
برآوردهداي نقطدهاي (میددانگی  ،انحدرا

فرضیه فرعی سنوم :قصدد خریدد بدر دسدته بنددي و

معیدار) و فاصددله

باورمند ،چنددک ( 0/2و  97/2درصدد) بدر اسدا

انتخاب برند مثثر است.

22222

با توجه به جدول( )0متغیر پیشگو قصد خرید بدا عددد

نموندده در جدددول (شددماره  )0نشددان داده شددده اسددت.

 2/298در فاصله باورمندد  2/92معندی دار مدیباشدد .پد

پارامترهایی که فاصله باورمند  %92آن ها عدد صفر را شامل

فرضیه فرعی سوم تحقیق ،تأیید میشود.

نمی شود ،معندی دار مدیباشدند و در جددول بدات مقدادیر

فرضیه فرعی چهارم :رضایت از برند بر دسته بنددي و

میانگی پارامترهاي معنی دار بصورت پررندگ 1نشدان داده

انتخاب برند مثثر است.

شده است .تفسیر ضرایب منفی متغیرهداي پیشدگو در اید

با توجه به جدول()0متغیر پیشگو رضدایت از برندد بدا

مدلها براي هر مجموعه بیانگر ای است که با افزایش ای

عدد  2/924در فاصله باورمند  2/92معنی دار میباشد .پ

متغیر پیشگو و کنتدرل سدایر متغیرهدا احتمدال آنکده مدورد

فرضیه فرعی چهار تحقیق ،تأیید میشود.

مشاهده شده به آن مجموعه تعلق داشته باشد کمتر میباشد

اثر ویژگنیهنای محصنول در ویژگنیهنای روانشنااتیی

و تفسیر ضرایب مربت متغیرهاي پیشگو در ای مدلها براي

مشیریا بر انیخاب برند

هر مجموعه بیانگر ای است که با افزایش ای متغیر پیشگو

آزمو فریدمن و رگرسیو چادگانه:

و کنترل سایر متغیرها احتمال آنکه مورد مشاهده شده به آن

جهت بررسی فرضیههاي فرعی پنجم تا بیسدتم تحقیدق

مجموعه تعلق داشته باشد بیشتر میباشد.

از دیگر روشهاي موجود در آمار استنباطی(آزمون فریدم

نتااایج حاصاال از بررساای فرضاایه اصاا ی اول و

و رگرسیون خطی چندگانه) بهره بدرده شدده اسدت کده در

فرضیههای فرعی اول تا چهارم:

ادامه به آن اشاره میشود.

فرضیه اصلی اول :ویژگی هاي روانشناختی مشدتریان

براي تعیی ویژگی هاي محصول بدا اسدتفاده از آزمدون

بر دسته بندي و انتخاب برند مثثر است.

فریدم  4ویژگی برتر صنعت مدواد و فدرآوردههداي لبندی

ای فرضیه با توجه به نتدایج رگرسدیون پروبیدت چندد

انتخاب شده است که در فرضیههاي فرعی پدنج تدا بیسدت

متغیره بیزي که در جددول()0گدزارش شدده اسدت ،مدورد

تحقیق آمده است .محقق جهت بررسی ویژگیهاي مدواد و

پذیرش است زیرا ویژگی روانشناختی مشدتریان (شدناخت

فرآوردههاي لبنی که بر دسته بنددي و انتخداب برندد مدوثر

برند ،اعتماد برند ،قصد خرید ،رضایت از برندد) بدر مبنداي
فواصل باورمند  92%معنی دار میباشد ،پ

هستند تنها به چهار ویژگی برتر (دارا بودن نشان استاندارد،

فرضدیه اصدلی

تازه بودن مواد اولیده ،عددم اسدتفاده از مدواد نگهدارندده و

اول تحقیق تأیید میشود.

کیفیت )،اکتفا نموده و در ادامه بده تحلیدل و بررسدی آنهدا

فرضیه فرعنی اول :شدناخت برندد بدر دسدته بنددي و

پرداخته است.

انتخاب برند مثثر است.

با توجه بده جددول( )3فرضدیه اصدلی دوم بدر اسدا

با توجه به جدول( )0متغیر پیشگو شناخت برند با عدد

آزمون  Fجداول آنالیز واریان

 2/402در فاصله باورمند  2/92معندی دار مدیباشدد  .پد
bold

رگرسدیون چندگانده مدورد

پذیرش است زیرا  p-valueتمامی فرضیات از  2/221کمتر
میباشد.

1
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جدول  .2برآوردهای بیز و فواصل اطمینان  %59برای پارامترهای مدل رگرسیون پروبیت چند متغیره برای مجموعه برندهای دساته
اووک
عرض از مبدأ

مجموعه اووک
معنی داري
انحرا

استاندارد

فاصله اطمینان%92

اعیماد به برند

شااتت برند

رضایت از برند

قصد ترید

2/924

-8/117

1/529

2/49

1/15

./532
2/12

1/955
2/11

1/11

()-9/28 ،-7/16

()1/22 ،1/95

()2/74، 1/14

()2/39 ،2/81

()1/1،21/11

نیایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی دوم و فرضیههای فرعی پاجم تا بیسیم:

جدول  .3نتایج حاصل از آزمون فرضیه
فرضیه

عاوا فرضیه ها

آماره F

p-value

نییجه آزمو

اص ی دوم

ویژگیهاي صنعت مواد و فرآورده هاي لبندی در تدأثیر شدناخت برندد بدر
دسته بندي و انتخاب برند مثثر است.
ویژگیهاي صنعت مواد و فرآورده هاي لبنی در تأثیر اعتماد برند بر دسدته
بندي و انتخاب برند مثثر است.
ویژگیهاي صنعت مواد و فرآورده هاي لبنی در تأثیر قصد خرید بر دسدته
بندي و انتخاب برند مثثر است.

9/871

<221 .2

عدم رد فرضیه

7/821

<221 .2

عدم رد فرضیه

8/874

<221 .2

عدم رد فرضیه

2/420

<221 .2

عدم رد فرضیه

ویژگیهاي صنعت مواد و فرآورده هاي لبنی در تأثیر رضایت از برندد بدر
دسته بندي و انتخاب برند مثثر است.

جدول  .5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
فرضیه

عاوا فرضیه ها

ضرایب

فرعی پنجم

دارا بودن نشان استاندارد در تأثیر شناخت برند بر دستهبندي و انتخاب برند ،مثثر
است
تازه بودن مواد اولیه در تأثیر شناخت برند بر دسته بنددي و انتخداب برندد ،مدثثر
است.
عدم استفاده از مواد نگهدارنده در تأثیر شناخت برند بدر دسدته بنددي و انتخداب
برند ،مثثر است.
کیفیت محصول در تأثیر شناخت برند بر دسته بندي و انتخاب برند ،مثثر است.
دارا بودن نشان استاندارد در تأثیر اعتماد به برند بر دسته بنددي و انتخداب برندد،
مثثر است.
تازه بودن مواد اولیه در تأثیر اعتماد به برند بر دسته بندي و انتخداب برندد ،مدثثر
است.
عدم استفاده از مواد نگدارنده در تأثیر اعتماد به برند بدر دسدته بنددي و انتخداب
برند ،مثثر است.
کیفیت محصول در تأثیر اعتماد به برند بر دسته بندي و انتخاب برند ،مثثر است.
دارا بودن نشان استاندارد در تأثیر قصد خرید بر دسته بندي و انتخاب برند ،مدثثر
است.
تازه بودن مواد اولیه در تأثیر قصد خرید بر دسته بندي و انتخاب برند ،مثثر است.

2/190

فرعی ششم
فرعی هفتم
فرعی هشتم
فرعی نهم
فرعی دهم
فرعی یازدهم
فرعی دوازدهم
فرعی سیزدهم
فرعی چهاردهم

32

p-value

نییجه آزمو

<222 .2

عدم رد فرضیه

2/134

2/122

رد فرضیه

2/030

<202 .2

عدم رد فرضیه

2/072
2/190

<222 .2
<233 .2

عدم رد فرضیه
عدم رد فرضیه

2/164

<219 .2

عدم رد فرضیه

2/186

<222 .2

عدم رد فرضیه

2/106
2/033

<273 .2
<210 .2

رد فرضیه
عدم رد فرضیه

2/377

<221 .2

عدم رد فرضیه
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ادامه جدول .5
فرضیه

ضرایب

عاوا فرضیه ها

p-value

نییجه آزمو

<221 .2

عدم رد فرضیه
عدم رد فرضیه
رد فرضیه

فرعی پانزدهم عدم استفاده از مواد نگدارنده در تأثیر قصد خرید بر دسته بندي و انتخاب برندد،
مثثر است.

2/433

کیفیت محصول در تأثیر قصد خرید بر دسته بندي و انتخاب برند ،مثثر است.
دارا بودن نشان استاندارد در تأثیر رضایت از برند بر دستهبندي و انتخداب برندد،
مثثر است.
تازه بودن مواد اولیه در تأثیر رضایت از برند بر دسته بندي و انتخاب برندد ،مدثثر
است
عدم استفاده از مواد نگدارنده در تأثیر رضایت از برند بر دسدتهبنددي و انتخداب
برند ،مثثر است.
کیفیت محصول در تأثیر رضایت از برند بر دسته بندي و انتخاب برند ،مثثر است.

2/306
2/226

<222 .2
2/223

2/048

<24 .2

عدم رد فرضیه

2/274

2/422

رد فرضیه

-2/031

2/224

عدم رد فرضیه

فرعی شانزدهم
فرعی هفدهم
فرعی هجدهم
فرعی نوزدهم
فرعی بیستم

با توجه به جدول( )4مقدار  p-valueاگر از  2/22کمتر

بپردازد و یا در بردارنده یک و یدا تمدامی متغیرهداي مدورد

میباشد فرضیه تحقیق تأیید میشود و اگدر از  2/22بیشدتر

نظر باشدد ،یافدت نشدد .بدا اید وجدود ،تحقیدق هدایی در

باشد فرضیه رد می شود .بنابرای فرضیههاي فرعدی ششدم،

مطالعات خارج یافت شد که به صورت مشخص تدري بده

دوازدهم ،هفدهم و نوزدهم تحقیق مورد تأیید قرار نگرفتده

ای موضو پرداختده بودندد .تنهدا تحقیقدی کده در سدطح

و رد شده اند.

مطالعددات داخلددی یافددت شددد تحقیددق سددمیعی نصددر و

بحث ،نییجه گیری و پیشاهادها

عوامل مثثر بر انتخاب برند از جانب مشتریان با اسدتفاده از

دیگران( )1392بود که در تحقیقی تحدت عندوان "بررسدی

در ای تحقیق فرضیه اصدلی تحقیدق " :بررسدی نقدش

روش تحلیل عاملی" بده بررسدی تمدامی عوامدل مدثثر بدر

ویژگی هاي روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند با تأکید بر

انتخاب برند از جانب مشتریان پرداخته اند .طبق یافته هاي

ویژگیهاي محصول " بوده است ،که تحت عندوان فرضدیه

آماري به دست آمده 32 ،متغیر تأثیرگذار در انتخداب برندد

اصلی اول "ویژگی هاي روانشناختی مشدتریان بدر انتخداب

در  9دسته کلی قرارگرفته اند ،که از میدان اید  32متغیدر2،

برند مثثر است" و فرضیه اصلی دوم "ویژگی هاي محصول

متغیر شامل قابلیت تلفظ آسان برند ،مبهم نبدودن برندد ،بده

در تددأثیر ویژگددیهدداي روانشددناختی مشددتریان بددر انتخدداب

خاطر سپرده شدن آسان برند ،زبان نوشدتاري و قابدل فهدم

برند،مثثر است" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت کده هدر

بودن برند در مهمتری دسته قرار گرفتده اندد .از طرفدی بدر

دو فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته اند .بنابرای فرضدیه

اسا

تحلیل کیفی دادها نیز مشخص گردیده ،تجربه قبلدی

اصلی تحقیق تأیید شده است .فرضیههاي فرعی نیز تحدت

از خرید برند براي فرد بیشتری تأثیر را در انتخاب برندد از

عنوان بیست فرضیه فرعی مدورد بررسدی قدرار گرفتده کده

جانددب وي داشددته اسددت .تروچ و تفلددی( )1999تحقیقدی
تحت عنوان" ارزیابی استراتژي هاي برند در صنعت فسدت

نهایتا فرضیه هاي فرعی ششم ،دوازدهم ،هفدهم و ندوزدهم

فود :یک تست در دو چارچوب" را انجام داده اند .در اید

تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده اند.
تالشهاي قابل توجهی انجام شد تا عنوان و یا عنداوی

مقاله ابتدا مدل دسدته بنددي برندد بیروسدوک

و تروچ و

تحقیق و تحقیق هایی یافت شود که به ای موضو بپزدازند

مدل ارزیابی کیفیدت -قیمدت بلیمدل را در رسدتوران هداي

و تمامی متغیرهاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر در آن هدا

فرضدیه هدا در

فست فود مورد آزمون قرار گرفتده و سدپ

نیز مدورد مطالعده قدرار گرفتده باشدد ،در سدطح مطالعدات

دسته بندي بیروسوک

داخلی ،تحقیقی که به صدورت مشدخص بده اید موضدو

تأیید فرضیهها گردیده و همچندی تدأثیر ارزیدابی قیمدت-
31

و تروچ تست شدده کده منجدر بده

تأثیر ویژگیهاي روانشناختی مشتریان بر دسته بندي و انتخاب برند به کمک رویکرد بیزین

می گردد .اول شرکت هاي مواد و فرآورده هاي لبنی به مقوله

کیفیت بلیمل روي دسته بندي برندد تأییدد گردیدد .یدون و

دیگددران( )0229تحقیق دی تحددت عنددوان "ارزیددابی فراینددد

شناخت برند توجه بیشتري نمایند .شناخت برند شدامل دو

انتخاب برند و شناسایی ویژگدی هداي برندد در یدک زمینده

عنصر یادآوري برند و تصویر برند میباشد .یادآوري برندد

خدماتی با رویکرد بیزینی" را انجام داده اند .که با توجه به

از طریق به نمدایش گذاشدت دائمدی محصدول و برندد آن

و تروچ به دسته بندي برنددهاي

حاصل میشود .و تصویر برند شامل کلیده ي احساسدات و

مدل پیشنهادي بریسوک

موجود در صنعت رستوران هاي فست فود پرداخته و سپ

تفکرات ایجاد شدده(بده صدورت مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم)

به ارزیابی نام تجاري پرداخته اند .در تحقیق حاضر محقدق

نسددبت بدده برنددد اسددت کدده سددبب مددرتبط شدددن برنددد بددا

ابتدا به دسته بندي برندهاي مشهور فست فود با توجده بده

خصیصه هدایی خداص در ذهد مشدتریان مدیشدود .پد

تددأثیر

پیشنهاد میگردد که شرکتهاي مواد و فدرآوردههداي لبندی

دسدته بنددي بریسددوک

و تروچ پرداختده و سدپ

ویژگی هداي روانشدناختی مشدتریان شدامل شدناخت برندد،

هر چه بیشتر محصدوتت خدود را در معدرض دیدد عمدوم

اعتماد برند ،قصدد خریدد و رضدایت از برندد را بدر دسدته

مصر

کنندگان قرار دهند و همچندی اید شدرکت هدا در

بنديهاي صورت گفته بررسی نموده اسدت .کده در دسدته

ارائه تصویر مطلوب از شرکت و محصدوتت خدود کوشدا

اووک رضایت از برند و قصد خرید معنی دار بوده اندد ،در

باشد .از طرفی طی فرضیه هاي فرعی پنجم تا هشتم تحقیق

دسته هولد شناخت برند ،رضدایت از برندد و قصدد خریدد

اثبات گردید که دارا بودن نشان استاندارد ،عددم اسدتفاده از

معنی دار بوده اند ،در دسته فوگی شدناخت برندد و اعتمداد

مواد نگهدارنده وکیفیت محصول در تأثیر شناخت برند بدر

به برند معنی دار بود هاند و در دسدته ریجکدت اعتمداد بده

انتخاب برند مثثر هستند پ

توجه بده اید ویژگدی هدا در

برند ،قصد خرید و رضایت از برند معنی دار بوده اندد .کده

صنعت مربوطه ،به شرکتهاي مدواد و فدرآوردههداي لبندی

بدی ترتیب تا حدودي بدا نتدایج تحقیدق حاضدر متفداوت

کمک خواهد کرد تا هر چه بهتر بر شناخت برندد از سدوي

است .تروچ و دیگران( )0222تحقیقی تحت عنوان" مدلی

مشتریان تأثیرگذار باشند .دوم نتدایج تحقیدق نشدان داد کده

براي انتخاب فست فود بی شرکت هداي ژاپندی" را انجدام

اعتماد برند بر انتخاب برند مدثثر اسدت ،بندابرای پیشدنهاد

داده اند .آن ها در مقاله خود از مدل دسته بندي بیروسوک

میگردد که شرکت هاي مواد و فرآورده هاي لبنی بده مقولده

روابط بی شدناخت برندد،

ي اعتماد برند توجه بیشتري نمایند .اعتماد برند بده درجده

وتروچ استفاده کرده اند و سپ

نگرش به برند ،اعتمداد بده برندد و قصدد خریدد را آزمدون

اي از توانددایی و ظرفیددت برنددد در بددرآوردن وعدددههددا و

کرده اند که اثرات مستقیم بی ای سازه ها تأیید شده اسدت.

قول هایی که داده شده است برمی گردد .توجه به وعده ها و

و تروچ مددل

قولهایی که توسط برندد داده مدیشدود منجدر بده افدزایش

آسیب پذیري رقابتی قابل تعمیم براي دو برندد مشدهور در

درجه اعتماد برند نزد مشتري میشود کده خدود منجدر بده

صنعت فست فود ،تست شده است کده نتدایج آن بدا مددل

رابطه طوتنی مدت مشتریان با برندد و وفداداري مشدتریان

پیشنهادي از برندهاي رقیب اعتبار مییابدد .کده در تحقیدق

نسبت به برند خواهد شد .و نیز طی فرضیههاي فرعی نهدم

حاضدددر ،روابدددط بدددی ویژگدددیهددداي روانشدددناختی

تددا دوازدهددم تحقیددق اثبددات گردیددد کدده دارا بددودن نشددان

مشتریان(شناخت برند ،اعتماد به برند ،قصد خرید ،رضایت

استاندارد ،عدم استفاده از مواد نگهدارنده و تازه بودن مدواد

از برند) در نظر گرفته نشده بلکه چهار مجموعه مسدتقل از

اولیه در تأثیر اعتماد به برند بر انتخاب برندد مدثثر هسدتند

یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتده و بدا توجده بده اسدتقالل

پ

توجه به اید ویژگدی هدا در صدنعت مربوطده ،اعتمداد

چهار مجموعه روانشناختی به بررسی تأثیر آن بر دستهبندي

بهتري نسبت به برند آن هدا را فدراهم خواهدد نمدود .سدوم

و انتخاب برند پرداخته شده است.

نتایج تحقیق نشان داد که قصد خرید بر انتخاب برند مدثثر

و سپ

در چهدار دسدته مددل بیروسدوک

با توجه به مطالب فوق پیشنهادهاي کاربردي بده شدرح

است ،بنابرای پیشنهاد مدیگدردد کده شدرکتهداي مدواد و

ذیل براي مدیران بازاریابی فعال در حوزه صنایع لبنی ارائده

فرآورده هاي لبندی بده مقولده ي قصدد خریدد و متغیرهداي
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غذایی،فصلنامه علوم و صدنایع غدذایی ایدران ،دوره 10
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استاندارد ،عدم استفاده از مواد نگهدارنده ،تازه بدودن مدواد
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اولیه وکیفیت محصول در تأثیر قصد خرید بر انتخاب برندد
مثثر هستند پ

توجه به ای ویژگی ها در صنعت مربوطده

به شرکتهاي مواد و فرآوردههاي لبنی کمک خواهدد کدرد
تا هر چه بهتر بر قصد خرید از سوي مشتریان تدأثیر گدذار

.47
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