
 

١٠٩  

ــرش    ــر نگ ــؤثر ب ــل م ــي عوام بررس
خريداران فـرش ماشـيني نـسبت بـه         

   مختلف در شهر اصفهانيهاي تجار نام
  ۳و زياد دهقان ٢، دکتر مهدي جمشيديان١دكتر بهرام رنجبريان  : نويسندگان

  
  دانشيار دانشگاه اصفهان. ۱
  دانشيار دانشگاه اصفهان. ۲
  کارشناس ارشد مديريت بازرگاني. ۳

   چكيده
 محور توجـه  ها آنگذاري بر رفتار     تأثير به منظور    دگانبيني و درك رفتار مصرف كنن       پيشامروزه  

 عامل به عنوان مصرف كننده، نگرش رفتار نهيت موجود در زمدر ادبيا. بازاريابان قرار گرفته است
  بيان احساسات دروني اسـت كـه   ،نگرش. توجه بوده استمورد او گيري و جهت دهنده رفتار       شكل

   .داردنظر مساعد يا نامساعد يك شخص نسبت به موضوعاتي خاص  از نشان
هاي  بيني رفتار مصرف كننده، مقاله حاضر رابطه بين خصيصه با توجه به اهميت شناخت و پيش

هاي تجاري متفاوت مورد   را در مورد نامها آنمورد انتظار خريداران از فرش ماشيني و نگرش 
 تبليغات، كيفيت متصور، قيمت، : ازندهاي شناسايي شده عبارت خصيصه. داده است بررسي قرار

ها با نگرش خريداران   اين متعيراست كه تمامزيبايي، نتايج اين تحقيق حاكي و اعتبار نام تجاري، 
. اي بر نگرش داشته است  تعديل كنندهتأثير ،در ضمن جنسيت و سطح تحصيالت. دنرابطه دار

ترين عوامل مرتبط با نگرش خريداران فرش  ر به ترتيب مهمعالوه زيبايي و كيفيت متصو هب
  .ماشيني در شهر اصفهان شناسايي شدند

  
  ماشيني، رفتار مصرف كننده، نام تجاري    مصرف كننده، نگرش، فرش   : يواژگان کليد

  
  
  
  

  
  

  مقدمه 
در دنياي تجارت امروز، درك رفتار مـصرف كننـده و           

گيـري    ر تصميم هاي مهم محصول كه د     شناخت ويژگي 
هـاي بازاريـابي هـر         نقش دارند، محور اصلي برنامه     او

رفتار مصرف كننـده شـامل     . سازمان محسوب مي شود   

هايي است كه يك مصرف كننده قبـل از خريـد،             رفتار
حين خريد، و پس از خريد  يك محصول از خود بروز     

  . دهد مي
 کـه نـد    كننـده مـؤثر    ند بر رفتار مـصرف    عواملي چ 

ننده نـسبت بـه يـك محـصول، يـك           نگرش مصرف ك  
لـزوم  . انـد  خدمت، و يا يك نام تجـاري از آن جملـه          

  دانشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

   پژوهشي-دوماهنامه علمي 

  دانشگاه شاهد

   دوره جديد–دهم چهارسال 

  ۲۳ شماره 

 ۱۳۸۶     تير
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  اصفهان شهرهاي تجاري مختلف در عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نامبررسي 

بررسي نگرش مصرف كننده و اين كه بـازار در مـورد          
 همچنين با توجـه بـه        و انديشد،  محصول ما چگونه مي   

العملـي از خـود    نگرش خود، مثبت يا منفي، چه عكس 
ر  بـه انجـام تحقيـق د      وادار دهد، بازاريابان را    بروز مي 

 هـر محـصول   ،كننده مصرف. استکرده خصوص بازار  
 ضمن  ،دکن   هاي مهم آن ارزيابي مي      را بر اساس ويژگي   

هـاي    خصيـصه  كننده هر يـك از     اين كه از نظر مصرف    
  .  متفاوت دارندي وزن يا اهميت،محصول

هـاي   محصوالت رقيـب كـه بـا نـام        عالوه بر اين،    
ا بودن  د از نظر ميزان دار    نشو  تجاري متفاوت عرضه مي   

هـاي    به نگرش   منجر ،اين امر . ندها متفاوت   اين خصيصه 
هاي تجاري متفـاوت      نسبت به نام  كننده     مصرف ختلفم

به نگرش افراد حائز اهميـت  آگاه بودن نسبت    . گردد مي
 زيرا امكان پـيش بينـي و هـدايت رفتـار      ؛فراوان است 

  .سازد مصرف كننده را در بازار فراهم مي
بـراي عمـل در جهـت        يك گرايش ذهني     ، نگرش

به عبارت  .استموافق يا مخالف با يك موضوع خاص      
ديگر نگرش يك حالت كم و بيش با دوام در سـازمان            

كنـد تـا بـه شـكلي          ذهني فرد است كه او را آماده مي       
مشخص نسبت به يك شيء يا موقعيتي كه بـه او ربـط       

بررسي نگرش مصرف كننـده     . دارد، واكنش نشان دهد   
هاي تجاري    خدمات، تبليغات، نام   در مورد محصوالت،  

دهـد،     از خـود بـروز مـي        کـه  العملي  مختلف و عكس  
موضوعي است كه توجه بازاريابي را بـه خـود جلـب            

عوامـل متعـددي از قبيـل قيمـت، نـوع           . اسـت کرده  
بندي، شكل ظاهري محصول، نوع تبليغات و نحوة          بسته

  .ندثرؤگيري و تغيير نگرش م حصول در شكلتوزيع م
هـاي مـورد     پس از شناسايي ويژگـي     ،مقالهدر اين   

ــيني در   ــرش ماش ــداران از ف ــار خري ــفهان،  انتظ اص
همچنين ميـزان    نگرش خريداران و   ثر بر ؤهاي م   ويژگي

 در انتخاب   ها  آن تأثيرها و     اهميت هريك از اين ويژگي    
  .مصرف كننده بررسي شده است

  
  تحقيقمباني نظري 

اي  ند نكتهقبل از پرداختن به بحث نگرش الزم است چ       
رفتــار . كننــده بيــان شــود مــصرفراجــع بــه رفتــار 

اولين كتب درسـي    . ست ا كننده يك مبحث نوپا    مصرف
 هرچند ،اند  تأليف شدهيالدي م١٩٦٠اين باره دردهة  در

 .گـردد  هـاي دور برمـي   سرچشمه اين انديشه بـه سـال      
شود كه    رفتارمصرف كننده به عنوان رفتاري تعريف مي      

ــد، اســتفادههنگــام جــستجواو در  ــابي و ،، خري  ارزي
هــايي كــه  ، خــدمات وايــدهكنارگــذاري محــصوالت
 .]۱[دده  ند، از خود نشان مي    کن نيازهايش را برطرف مي   

توانـد     كه اشاره شده رفتار مصرف كننده مي       گونه  همان
  .متأثر از نگرش او نسبت موضوع مورد نظر باشد

ـ در ترين تعـاريف نگـرش   يكي از مهم  ١٩٣١ال س

او . ارائــه شــده اســت (Thurstone)ون ســتتوســط ثر
 نـوع يعنـي   . بينـد   نگرش را يك مفهوم نسبتاً ساده مـي       

. يـا عليـه يـك شـيء دارد         لهعواطفي كه يك شخص     
 يـك حالـت    رانگـرش  (Allport) تسالها بعد آلپـور 

 كـه از  ف کرديواکنش تعرآمادگي ذهني و رواني براي   
ا بر   مستقيم و پوي   يتأثير  و   رديگ يشکل م طريق تجربه   

امروز اغلب محققين معتقدنـد كـه مفهـوم         . رفتار دارد 
بـين مفيـدترين     ادة بيان شده توسط تورستون و فيش      س

 نگرش بيـانگر احـساس      ،ها  آنبه اعتقاد   .  است تعريف
  .]۲[ ء استمساعد يا نامساعد در مورد يك شي

ـ مورد  يكي از تعاريف نگرش كه       رش گـسترده   يذپ
ستعدادي آگاهانه و  شد عبارت است ازآمادگي يا ا   واقع

 بـه نحـو   و ي مشخص   موضوع به   واکنش جهت  پايدار
ـ )عقيـده ( شـناختي   واجد ابعـاد مشخص، كه   ي، محرك

  . ]٣[است) رفتاري(، و ارادي )احساسي(
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  و همكارانبهرام رنجبرياندكتر 

 قبـول    مـورد  تـر   بـيش تعاريفي كه در حال حاضر      
نظران است، تعاريفي است كه نگرش را مركب از صاحب

و رفتـاري يـا   احساسي يـا عـاطفي    سه عنصر شناختي، 
  .]٤[دانند آمادگي براي عمل مي

 اسـتوار اسـت  فرض  بر اين    نگرش   يمدل سه وجه  
 شامل  ،ک محصول ي  نگرش نسبت به      يکه جزء شناخت  

و بـر   اسـت    آن محـصول     ي هـا  يژگيتمام صفات و و   
 جزء ،يواکنش عاطف.  گذاردي م تأثيريحات مشتريترج

 يو همـان احـساسات مـشتر   است ن مدل ي از ا يگريد
 ي رفتار ءاما جز . شود   محسوب مي   به محصوالت  نسبت

 يت و خود پنداره فرد بستگي به شخصتر بيش ،ن مدل يا
ـ ارز ، بـوده  ک مفهوم فاقد ابعاد   ياما نگرش   .  دارد   يابي

 .]۵ [ نسبت به موضوع مربوط استيا منفيمثبت 

ي اسـت كـه     جزء شناختي نگرش شـامل اطالعـات      
طبيعـي   تعبيـر،  با ايـن   .شخص از موضوع نگرش دارد    

. هاي ما باشند هاي ما محدود به شناخت است كه نگرش
در بارة چيزي كه شناخت يا اطالعـاتي از آن نـداريم،           

 جزء رفتـاري يـا   .]۶[توانيم داشته باشيم   نگرش نيز نمي  
آمادگي براي عمل، يعني همان حالت رواني و ذهني كه 

 سـوق  ا به سوي انجام عمل يا رفتـار خـاص         شخص ر 
ضوعي خوشايند، خوب يا پاداش دهنده اگر مو. دهد مي

ــاده  ــد، آم ــويم و    باش ــذب ش ــوي آن ج ــه س ــم ب اي
  و  اجتناب ه، بد، يا تنبيه كننده باشد، آماد      اگرناخوشايند

  .]٧ [كنار كشيدن از آن هستيم
قات در ارتباط با   ي از تحق  ياني جر ،ري اخ يها در سال 
ن دسته از ي ا نتيجه. نگرش انجام شده است يجزء عاطف 

 ي حسب سـودمند آن بوده که نگرش ضرورتاً قات  يتحق
 بلکه شدت عواطف ،ردي گيمحصول مورد نظر شکل نم

 يا نام تجار  يغات محصول   ي که در اثر تبل    يو احساسات 
 .]۸[دهد ي قرار متأثير شود نگرش را تحت يجاد ميا

كـه   نخست اين: نگرش ها داراي سه ويژگي هستند
كه  م اين دو؛اند  ف به يك شيء يا شخص يا عقيده       معطو

ا بد،  باور به خوب يها آن در  يعني،ندا نهامعموالً ارزشياب
الً كـه معمـو    سـوم ايـن  ؛مناسب يا نامناسب بودن است  
  .]٧[  هستندداراي ثبات و دوام قابل توجه

هـاي مـشترك      كنند؟ نگـرش    مردم چگونه رفتار مي   
محـصوالت و خـدماتي كـه       و  ها     نسبت به پديده   ها  آن

ور خاص نـسبت بـه يـك نـام          كنند و به ط     مصرف مي 
گيرد؟ پاسخ دادن به چنين  تجاري ويژه چگونه شكل مي

سؤاالتي براي بازارياب ها بسيار حياتي است و بـدون          
 هـا   آنگيرنـد،     ها شكل مي   كه چطور نگرش   دانستن اين 

  .]٩[كننده نخواهند بود قادر به درك نگرش مصرف
گيـري    هاي صورت گرفتـه در مـورد شـكل          بررسي

نحـوه اكتـساب   : شـوند  ه حوزه تقسيم مـي نگرش به س 
 تـأثير  نگـرش،     گيـري   گذار بر شكل  تأثيرنگرش، منابع   

نظريه پردازان نگـرش    .شخصيت بر شكل گيري نگرش    
  هاي متفاوتي شکل مي گيرد شيوهبه  معتقدند كه نگرش

  :]٧[ كه عبارتند از
هايي   در موارد بسياري، نگرش   : تجربه مستقيم ) الف

 بـا   هـا   آننند حاصل تجربة مـستقيم      ك  كه افراد پيدا مي   
 يالبتـه نگـرش در مـورد بعـض         .موضوع نگرش است  

 بر اثر   که   اين تا بر عواطف است     ي مبتن تر  بيشده ها   يپد
 تر  بيش ، موارد ياما در بعض  ؛  شناخت حاصل شده باشد   

  ].۱۰[ بر شناخت استيمبتن
 :)mere exposure( در معرض قرارگرفتن صرف) ب

در معرض محـرك   يقبلامه ريزي  گاهي افراد، بدون برن   
گيرند و همـين عامـل، نگـرش          هايي قرار مي    يا محرك 

درايـن  . دهـد   را نسبت به آن محـرك شـكل مـي        ها  آن
  .كند نقش مهمي ايفا مي» تكرار«جريان، 

 يمشتر نگرش قابل قبول :شرطي شدن كالسيك) ج
اي    يـك فراينـد زنجيـره      ،به نام تجاري، دراصل   نسبت  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

١١٢ 

ي 
علم

مه 
هنا

وما
د

–
ار 

رفت
ور 

انش
ي د

هش
پژو

 
 /

هد 
 شا

گاه
انش

د
 /

 تير
۸۶

 / 
ل 

سا
هار

چ
هم 

د
 /

ره 
شما

۲۳ 
 

  اصفهان شهرهاي تجاري مختلف در عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نامبررسي 

يجه رضايت از ديگر محصوالت     است و ممكن است نت    
  .]٨[توليد شده از همان شركت باشد 

طبق نظريـة شـرطي شـدن    : شرطي شدن عامـل  ) د
 تقويت ،دننجامفتارهايي كه به نتايج خوشايند بيعامل، ر

شوند و رفتارهايي كه به نتايج ناخوشـايند          و تكرار مي  
 ، طبـق ايـن نظريـه      ،بنـابراين . شوند  برسند، تكرار نمي  

اي كه محصولي را بدون پيش زمينه قبلي          مصرف كننده 
 نگرش  اگر از آن راضي باشد احتماالً      کند  خريداري مي 

ـ        كـه يـك     زمـاني ] ۷[تمثبت نسبت به آن خواهـد داش
مصرف كننده براي خريد و مصرف يك نوع كاال مورد          

شود، اصول شـرطي   سرزنش و ستايش ديگران واقع مي 
  .]٨[سازي عامل به كار گرفته شده است

واژه كليدي اين فراينـد     : الگو و سرمشق گرفتن   ) هـ
كودكـان بـراي بـه دسـت آوردن         .  است »الگوبرداري«

  .]١٠[كنند اطالعات، پيوسته به رفتار بزرگساالن نگاه مي
 افراد در مقايـسه خودشـان بـا         :مقايسة اجتماعي ) و

 در مورد   ح  يصح هاي  ديدگاه به دانستن  تمايل   ،ديگران
 بدين ترتيب، نگرش هـاي  .دارندهاي اجتماعي    واقعيت

 بــا ديگــران، انتخــاب و حفــظ درســت را در مقايــسه
  .]٧[ندکن مي

  :  بر شكل گيري نگـرش عبارتنـد از   گذارتأثيرمنابع  
   ، دوسـتان و آشـنايان  )٢ ، تجارب گذشته و مـستقيم  )١
  .]١[ تبليغات)٤بازاريابي مستقيم  )٣

هاي افراد نسبت     نگرش:  تجارب گذشته و مستقيم    .١
 ارزيابي مـستقيم    وها و خدمات از طريق تجربه       به كاال 

بـا تـشخيص اهميـت    . گيرد  كاالها و خدمات شكل مي    
ــان دائمــاً تــالش مــي  ــد  تجربــه مــستقيم، بازارياب كنن

هـاي رايگـان و       محصوالت جديد را از طريـق نمونـه       
  . عرضه كنندمتي قهاي تخفيف كوپن
بـا   در فراينـد ارتبـاط    :  دوستان و آشـنايان    تأثير .٢
ان، خصوصاً فاميل، دوستان نزديك و افراد قابـل          ديگر

ـ  گ ي ما شکل م   يها  نگرش ،احترام هـا بـر      گـرش  ن .ردي
خانواده منبع بـسيار مهـم و   . دنگذار  مي تأثيرزندگي ما   

  .گيري نگرش است گذار بر شكلتأثير
ـ   بازاريابان   : بازاريابي مستقيم  .٣ دقيـق و    يبا بررس

را براسـاس    مـشتريان بـازار      هـاي   ديـدگاه   ،موشكافانه
گاشتي و  هايي همچون جمعيت شناختي، روان ن       ويژگي

ـ  ،جغرافيايي شناسايي كـرده     عرضـه محـصوالت و      ر ب
ان يمـشتر هـاي     كنند كـه بـا نگـرش        كيد مي أت خدماتي

  .تناسب داشته باشد
ـ  از   ي که مـشتر   (image) ير ذهن يک تصو ي ک نـام  ي
 در انتخاب محـصول     يحات مشتر ي دارد بر ترج   يتجار
محـصول  او   ي بـرا  يرا آن نام تجار   ي ز ،ردگذا ي م تأثير

ــاد ــيارزش نم ــرايله اي دارد و وس ــ بي ب ــودي  ان خ
  .]۱۱[است
هــاي   كانــال وهــا، مجــالت روزنامــه:  تبليغــات.٤

 از اطالعــات رامهيــا يتلويزيــوني منبــع بــسيار مهمــ
كننـده مـؤثر      گيري نگرش مصرف     كه برشكل  ندساز  مي

  .است
ش نسبت به    نگر يريغات بر شکل گ   ي تبل تأثيرزان  يم

ـ زان درگ ي به م  يک نام تجار  ي ـ  يري  مخاطـب بـا     ي ذهن
ـ آگاه کننـده     (يغ و نوع آگه   يموضوع تبل   يا احـساس  ي

 در  ي احساس ي ها ياستفاده از آگه  .  دارد يبستگ) بودن
 مثبـت از محـصول و       يابيموجب ارز  تواند ي م يصورت
ــ ــوطيآگه ــ  مرب ــت و ي شــود کــه حــاالت روح  مثب
ـ    ؛جاد کند ي را در مخاطب ا    ينديخوشا  از  ي اما اگر آگه

 آن  ييجاد نگرش مثبت به توانا    ي ا ،نوع آگاه کننده باشد   
ـ      يجاد باورها يدر ا   و محـصول    ي مثبت نسبت بـه آگه
 .]۱۲[ دارديبستگ

. دارد  كليدي در شكل گيري نگرشيشخصيت نقش
براي مثال، افراد با نيـاز شـناختي بـاال، در پاسـخ بـه               

ة كاال ارائه   عات مرتبط و مفيدي دربار    تبليغاتي كه اطال  
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  و همكارانبهرام رنجبرياندكتر 

ـ         كنند، با احتمال قـوي      مي دسـت   هتـر نگـرش مثبـت ب
 مصرف كننـدگاني كـه نيـاز        ،از طرف ديگر  . آورند  مي

شناختي نسبتاً پـاييني دارنـد، در پاسـخ بـه تبليغـاتي             
  .]٩[آورند دست مي ه نگرش مثبت ب،جذاب

ي اجتماعي، سكه صاحبنظران روان شنا با وجود اين
كننـدة رفتـار      ه و تعيـين   بيني كنند   نگرش را عامل پيش   

اند، تحقيقات انجام شده حاكي از آن اسـت كـه       دانسته
. ها و رفتـار چنـدان بـاال نيـست           همبستگي بين نگرش  
چندين عامل را براي تبيين رابطة        محققان حوزة نگرش،  

 .انـد    و رفتار دست اندركار دانـسته      ضعيف بين نگرش  
ـ  با   نگرش بطه را ، متغيرها  از مجموعههمچنين يك    ار رفت

هـاي   جنبـه : اين متغيرها عبارتنـد از . کنند ميتعديل  را  
هـاي    هـا، جنبـه    هاي متفاوت خودنگرش    ، جنبه يموقعيت

هاي رفتـاري      و جنبه  ،شخصي در رابطة نگرش و رفتار     
  .]٧[نگرش و رفتار

ــاس نظر ــر اس ــب ــود  هي ــار خ ــرل رفت  -self)کنت

monitoring) ي مختلف اجتماع  يت ها يفراد در وضع   ا، 
  .]۱۳ [کنند يم ميت تنظيا متناسب وضعرفتار خود ر

ت هـا و تعـامالت   ي رفتـار در وضـع  تـر  کـم کنترل  
  گردد؛ي رفتار متر بيشموجب ثبات  ،  مختلفياجتماع

کنند  ي م ي سع ، خود کنترل هستند   داًي که شد  ياما افراد 
را  مختلف رفتارشـان   يي اجتما يت ها يمتناسب با وضع  

 بـر   يتـر   کـم  أثيرت ها  آن ي باورها ،نيبنابرا. م کنند يتنظ
بـر عـدم     اسـت    يليله دل ن مسأ يا .]۱۴[ دارد ها  آنرفتار  

  . نگرش و رفتاريهمبستگ
  

  قي تحقيه هايفرض
ر مورد آزمون قـرار گرفتـه       يه ز ين مقاله پنج فرض   يدر ا 
  :است
ـ   يغات انجام شده بـرا   يتبل .۱ ـ  ي  بـا  ينيک فـرش ماش

 در شهر   ينيداران نسبت به آن فرش ماش     ينگرش خر 

  .رداصفهان رابطه دا
ـ ت متصور از    يفيک .۲ ـ    ي  بـا نگـرش     ينيک فـرش ماش

 در شهر اصفهان ينيداران نسبت به آن فرش ماشيخر
  .رابطه دارد

ـ مـت   يزان مناسب بـودن ق    ياستنباط از م   .۳ ک فـرش   ي
ـ  با نگـرش خر    ينيماش داران نـسبت بـه آن فـرش      ي
  . در شهر اصفهان رابطه داردينيماش

 ينيک فرش ماش  ي ياعتبار استنباط شده از نام تجار      .٤
ـ       يبا نگرش خر    در  ينيداران نسبت به آن فـرش ماش

 .شهر اصفهان رابطه دارد

 با نگـرش  ينيک فرش ماش  ي استنباط شده از     ييبايز .٥
 در شهر اصفهان ينيداران نسبت به آن فرش ماشيخر

 .رابطه دارد

  
  روش تحقيق

ين تحقيق از نظر هدف، تحقيقـي كـاربردي و از نظـر        ا
  . استماهيت و روش، توصيفي ـ پيمايشي

 كلية خريـداران نهـايي      ،جامعه آماري مورد مطالعه   
 كـه بـه    هـستند فرش ماشيني در سطح شـهر اصـفهان         

ي هـاي فـرش ماشـين      هاي اصلي و فروشـگاه      نمايندگي
  .اند دهکرموجود در شهر اصفهان مراجعه 

   
  گيري  نمونهروش

گيري مخـتلط   براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه     
گيري از  روش نمونهبه با توجه ابتدا . استفاده شده است

هاي بزرگ با دقت مناسب به طـور تـصادفي ده             جامعه
هاي مـرتبط     اصلي و فروشگاه   ي ها درصد از نمايندگي  

طـور   هانتخاب شدند و خريداران نهايي ب     فرش ماشيني   
 فروشـگاه  ٢٢٧ از  . انتخاب گرديدند  ها  آناتفاقي از بين    

ـ  ٢٧فرش و قالي موجـود در شـهر اصـفهان            گاه  فروش
تعيين حجم نمونه،   راي  ب.  تصادفي انتخاب شدند   طور  به
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  اصفهان شهرهاي تجاري مختلف در عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نامبررسي 

 توزيع پرسشنامه ٣٠انجام و تعداد    يك مطالعه مقدماتي    
و ) ۲۳۵۱/۰(  با برآورد واريانس نمونه اوليه     سپس   .شد

 درصـد، حجـم   ٩٥ در سـطح اطمينـان      درصد۵ يخطا
روش گردآوري اطالعات   .  نفر تعيين گرديد   ٢٣٦نمونه  
  . بودميداني

  
  ابزار گردآوري اطالعات

 براي بررسـي     بوده ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه   
بـا  . استفاده گرديد محتوايي  روايي پرسشنامه از روايي     

 پرسشنامه تأييد  اعتباراستفاده از ضريب آلفاي كرونباخ،
  .)٧٠٢٣/٠= آلفا  (گرديد
  

  مدل مورد استفاده
اي ، بـر »فـيش بـين  «براي اندازه گيري نگرش از مـدل   

ــا و نگــرش از ضــريب   ــين متغيره ــاط ب بررســي ارتب
همبستگي پيرسون،براي تعيـين اولويـت عوامـل مـؤثر      

از آزمون فريـدمن، بـراي بررسـي        برنگرش خريداران   
دار بودن تفاوت نمرات خريداران براساس جنسيت         امعن

 دو نمونه مستقل، براي بررسي       براي (t)» تي«از آزمون   
ــودن تفــاوت نمــرات خ امعنــ ــداران براســاس دار ب ري

هاي عمومي از آزمـون تحليـل واريـانس تـك            ويژگي
و براي مقايسه زوجي نمره نگرش خريداران با          ،عاملي

اسـتفاده   توجه به ميزان تحـصيالت از آزمـون تـوكي         
  .گرديد

مدلي كه توسط فيش بين و همكارانش مطرح شده         
  ]:٩[ استبه شكل زير

∑
=

=
n

li
iio ebAttitude  

=Attitudeo  كاال، نام (ءنسبت به يك شينگرش  
  ،) تجاري يا خدمت

=bi    شدت باوري كه در مورد خصيـصهI  از نـام 
  ،حصول خاص وجود داردتجاري يا م

ei =       عد ارزيابي كننده مرتبط باخصيـصهبi)   ميـزان
  ،)دهد  ميiكننده به خصيصه  وزن يا اهميتي كه مصرف

=nهاي مهم  تعداد خصيصه،  
=I خصيصة i ُما.  

دل، نگرش مصرف كننده نـسبت بـه يـك     در اين م  
كاال، خدمت يا يك نام تجاري خاص، برابر اسـت بـا             
مجموع حاصلضرب شدت باور مصرف كننده در مورد        

هاي مهم آن محصول يـا نـام تجـاري       هريك از ويژگي  
هـا از ديـدگاه     خاص، در ميـزان اهميـت آن خصيـصه        

هاي انجام شده در اين  با توجه به بررسي. مصرف كننده
هاي مهم يك فرش ماشـيني از ديـدگاه            ويژگي ،قيقتح

 تبليغات، كيفيـت    :جامعه مورد بررسي عبارت بودند از     
  .متصور، قيمت، اعتبار نام تجاري و زيبايي

 ٦/٤٦با توجه به تجزيه وتحليل هاي انجـام شـده،           
سال يا  ٢٠-٣٠درصد نمونه آماري را افراد داراي سنين 

درصـد از نمونـه      ٥/٤٤ .دهنـد   افراد جوان تشكيل مـي    
 هزارتومان و   ١٥٠ -٢٥٠آماري افرادي با درآمد ماهيانه      

اند    هزارتومان بوده  ٥٠٠ درصد با درآمد باالي      ٥/٥فقط  
ــم ٧/٦٨و  ــراد درآمدشــان ك ــر از   درصــد از اف  ٢٥٠ت

  . استهزارتومان
 اكثريـت قريـب بـه    ، آمدهدست بهبا توجه به نتايج     

رصد اين افـراد   د ٦/٣٥. هل هستند أافراد نمونه مت  اتفاق  
ــانواده ــره  داراي خ ــاي دونف ــد ه ــد ١/٨٠ و ان  درص

 درصـد از    ٦/٢٨. هـستند  نفر ٤تـر از      كـم  هايي  خانواده
 طـرح و نقـشه فـرش ماشـيني را           ،هاي دونفره   خانواده

  .اند عنوان دليل انتخاب مطرح كرده هب
 افراد با مدرك ديپلم  را درصد از نمونه آماري۸/۹۸

 بخش قابل توجهي از افراد     و    دهند يل م يتشکو باالتر   
  بـوده انـد     ليسانس و باالتر   التي تحص ينمونه که دارا  

د خـود مـورد   يل خري را به عنوان دلطرح و نقشه فرش 
 افـراد بـا   تـر  بـيش   کـه   ي در حـال   اند؛   قرار داده  تأکيد
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  و همكارانبهرام رنجبرياندكتر 

  .اند توجه داشته كيفيت فرش به ديپلم التيتحص
شونده   پرسش بين نگرش هر   با استفاده از مدل فيش    

سپس . گيري شد ر مورد فرش مورد نظر خود او اندازه   د
هـاي    همبستگي نمره نگرش پاسخ دهندگان با خصيصه      

نتـايج ايـن    . مختلف تشكيل دهنده نگرش محاسبه شد     
.  نـشان داده شـده اسـت       ۱همبستگي درجدول شماره    

شود كيفيت متـصور و اعتبـار نـام            مشاهده مي  هکچنان
ه نگـرش پاسـخ     مـر  باالترين همبستگي را با ن     ،تجاري

ــدگان داشــته ــد دهن ــا در ســطح  ؛ان ــا تمــام متغيره  ام
01/0≤Pاند  با نگرش رابطه معنادار داشته.  

  

آزمون ضريب همبستگي دوطرفه مربوط به رابطه بين  :۱جدول 
  هاي مورد مطالعه نگرش و خصيصه

خصيصة 
  مورد

  تبليغات
كيفيت 
  متصور

  قيمت
اعتبار نام 

  تجاري
  زيبايي

  ٤٩٨/٠  ٦٤٠/٠  ٥٣٣/٠  ٦٥١/٠  ٥٤٤/٠  نگرش
  

هاي مرتبط بـا     براي رتبه بندي كردن عوامل يا خصيصه      
نگرش خريـداران فـرش ماشـيني از آزمـون فريـدمن            

ترين عوامل بـا     دهد كه مهم    نتايج نشان مي  . استفاده شد 
 زيبـايي، و سـپس كيفيـت        ،توجه به نگرش خريداران   

 عناصـر   تجزيـه و تحليـل تفـصيلي       .متصور بوده است  
 حاكي از آن اسـت      ،ها  هريك از خصيصه  دهنده    تشکيل

 اهميـت را  نتـري  بـيش كه تنوع رنگ در عامل زيبـايي    
، ثبـات    فـرش   كيفيـت  نـه ي زم  در ني همچن .داشته است 

 نتـري   بـيش  شـرايط پرداخـت قـسطي        ،رنگ، و قيمت  
  . است داشتهداران يدر نظر خراهميت را 

  دارانيثر بر نگرش خرؤ عوامل ميرتبه بند :۲جدول 

  
 ، نشان داده شـده اسـت      ۳ گونه که در جدول    همان

 يداراميانگين نمره نگرش خريداران براساس جنسيت       
ن  و ميانگين نمره نگرش خريـدارا      است معنادارتفاوت  

  .استتر  بيشمرد از ميانگين نمره نگرش خريداران زن 
 ميانگين نمـره نگـرش      ۶ ، ۵ ، ۴ با توجه به جدول   

خريـداران براســاس ســن و درآمــد ماهيانــه، تفــاوت  
 ميانگين نمره    که يدر حال  ؛ دهد يرا نشان نم   يمعنادار

ـ منگرش خريـداران براسـاس        داراي  ت تحـصيال  زاني
 صورت كـه ميـانگين       بدين ،بوده است  معنادارتفاوت  

 فوق ديپلم از ميانگين ليسطح تحصنمره نگرش افراد با 
 نگرش افراد با تحـصيالت ديـپلم و ليـسانس و بـاالتر       

  . بوده استتر بيش
  

 مستقل براي مقايسه ميانگين نمره نگرش (t)تي آزمون  :۳ جدول
  خريداران زن ومرد

  زن  مرد
  ميانگين  ميانگين

T   مشاهده
  P  شده

  نگرش
٠٢٩/٠  -١٩٧/٢  ٠٦١٨/٧٢  ٣٣٤٠/٧٦  

  
آزمون تحليل واريانس تك عاملي براي مقايسة ميانگين  :۴جدول 

  نمرة نگرش خريداران براساس سن
  F  P  سن

  ٧٣٤/٠  ٤٢٧/٠  نگرش

  
آزمون تحليل واريانس تك عاملي براي مقايسة ميانگين   :۵جدول 

  نمره نگرش خريداران براساس درآمد ماهيانه
  F  P  درآمد ماهيانه

  ٠٩٩/٠  ٩٧٣/١  نگرش
  

آزمون تحليل واريانس تك عاملي براي مقايسة ميـانگين        :۶جدول  
  ميزان تحصيالت نمره نگرش خريداران براساس 

  F  P  ميزان تحصيالت
  ٠٠١/٠  ٩١٥/٤  نگرش

  

  رتبه بندي ميانگين  عوامل  رتبه

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  زيبايي
  كيفيت متصور

  قيمت
  اعتبار نام تجاري

  تبليغات

٢٠/٤  
٧٣/٣  
٠٣/٣  
٥٥/٢  
٤٩/١  
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  اصفهان شهرهاي تجاري مختلف در عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نامبررسي 

ي  افراد نمونـه آمـار     تر  بيش دهند كه   نتايج نشان مي  
اند نسبت بـه فـرش ماشـيني          دهکرادعا  )  درصد ٧/٧٢(

نتيجـه گرفـت كـه      ن  يچنتوان     لذا مي   و ت دارند شناخ
 و استتصميم خريد فرش ماشيني يك تصميم عقاليي        

هاي تجاري مختلف فرش ماشـيني را بـا     خريداران، نام 
  .ندکن سپس اقدام به خريد مي، دهکريكديگر مقايسه 

اند شناخت خيلي كمي نسبت   افرادي كه ابراز داشته   
يغات را دليـل  و تبلبه فرش ماشيني دارند طرح و نقشه      

اند و افراد با شناخت متوسـط و   دهکرانتخاب خود بيان    
  .اند نظر داشته   كيفيت را مد،باال نسبت به فرش ماشيني

اند كه   ابراز داشتهي آمار  درصد از افراد نمونه    ٥/٣٦
. انـد   دهکـر رش ماشيني اقدام    براي اولين بار به خريد ف     

درصد نمونه آماري  ٤٧البته با توجه به اين كه قريب به 
 درصد افراد نمونه خانواده دونفـره       ٦/٣٥افراد جوان و    

با اين .  آمده دور از انتظار نيست دست  بهاند، نتيجه     بوده
اما . اند   تجربه خريد قبلي داشته    ، درصد ٥/٦٣احتساب،  

اند كه براي سـومين بـار          درصد افراد ابراز داشته    ١/٣٨
لـذا ايـن ارقـام    . نـد کن اقدام به خريد فرش ماشيني مي 

اهميت ايجاد نگرش مثبـت را بـراي تكـرار خريـد و              
  .دهد وفاداري مشتري نشان مي

 رابطه نگرش افـراد را نـسبت بـه          ۷جدول شماره   
 هـا  آنهاي تجاري مختلف فرش ماشـيني و تـرجيح     نام

 كـه مـشاهده مـي       گونه  همان. دهد  براي خريد نشان مي   
 است ن يك فرش ماشيني ممك،شود از نظر بعضي افراد   

يل شرايط موقعيتي كـه      اما به دل   ،بهترين محسوب شود  
 خريد فرش ماشيني ديگرتواند مسائل اقتصادي باشد  مي

شود،    كه مشاهده مي   گونه  همانپس  . دهند   مي را ترجيح 

  . دليلي بر رفتار نيست،هميشه نگرش
  

  رابطه نگرش با رفتار :۷جدول 

كدام فرش بهترين   نام فرش
  است؟

اي كدام فرش را بر
خريد ترجيح 

  دهيد؟ مي
   درصد٢/ ١   درصد٤/٦  كاشان
  درصد٣/١٢   درصد٤/١٤  ساوين
   درصد٢/٢٤   درصد٢/٢٤  مشهد

   درصد٩/١٦   درصد١/١٩  ستاره كويز
   درصد٥/٣٠   درصد٤/٣١  سليمان

   درصد١٤   درصد٥/٤  ساير
  

خـاص از  عالمت  دليل انتخاب يك     ۸جدول شماره 
  .دهد فرش ماشيني را نشان مي

 درصـد كـساني     ٨٠ كه مشاهده مي شود      گونه  انهم
اند قيمت را به  كه فرش ماشيني كاشان را بهترين دانسته  

نـشان  امر  اين   .اند  عنوان دليل انتخاب خود مطرح كرده     
 نسبت به قيمت حساسيت بـااليي       دهد كه اين گروه     مي
ـ   آند و فرش مزبور توانسته نياز خاص       دار مين أهـا را ت
ه فرش ستاره كـوير را      افرادي ك  درصد   ٥اما فقط   . دکن

البتـه  . انـد   كيد داشته أند نسبت به قيمت ت    ا  ردهانتخاب ك 
انتخـاب كـرده بودنـد      اكثر كساني كه فرش ساوين را       

. ندكيـد بـر طـرح و نقـشه آن داشـت           أت)  درصد ٩/٣٧(
شود دليل نگرش مثبت نسبت        كه مشاهده مي   گونه  همان

  آن محـصول كـه    هـايي از    به يك محصول، به ويژگـي     
ني  اهميت و يا وز     به د و همچنين  کن مشتري جستجو مي  

   .ل است، بستگي داردئها قا كه مشتري براي آن ويژگي
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  و همكارانبهرام رنجبرياندكتر 

  
  دليل انتخاب فرش هاي مختلف :۸جدول 

  سليمان  ستاره كوير  مشهد  ساوين  كاشان  دليل انتخاب
  طرح و نقشه

  قيمت
  كيفيت
  تبليغات
  ساير

-  
   درصد٨٠

-  
-  
   درصد٢٠

   درصد٩/٣٧
   درصد٣١
   درصد٨/٢٣

-  
   درصد٩/٦

   درصد٦/٣١
   درصد١٤
   درصد٨/٤٣
   درصد٥/٣
   درصد٧

   درصد١٥
   درصد٥
   درصد٤٠
   درصد١٠
   درصد٣٠

   درصد٢/٢٩
   درصد٣/١٥
   درصد٢/٢٩
   درصد٥/١٢
   درصد٩/١٣

  
  گيري نتيجه

دهند كـه     خريداران فرش ماشيني را كساني تشكيل مي      
ــوالً   ــانواده داده و معم ــشكيل خ ــداً ت ــناخت جدي  ش

وظيفـه مـديران    . محدودتري نسبت به انواع آن دارنـد      
 هاي عرضه كننده براي ايـن گـروه از         بازاريابي شركت 

، ايجاد نگـرش مطلـوب نـسبت بـه محـصول            مشتريان
اكتـساب  شد  تر اشاره     كه پيش  گونه  همان. استشركت  

نگرش خاص در مورد يك موضوع معموالً بـه وسـيله           
 گـرفتن از    قگران، سرمش تجربه مستقيم كاال، توصيه دي    

ـ    هـاي   هتجربه ديگران، مواجه شدن با تبليغـات، و برنام
 استنباط  .پذيرد   انجام مي  بازاريابي شركت عرضه كننده   

گـردد كـه       مناسب بودن قيمت كاال وقتي حاصل مي       از
 محـصول خـود را بـا توجـه بـه       ،شركت عرضه كننده  

 ارزش هاي رقابتي در بـازار، شـرايط خريـدار و         قيمت
ـ  محصول قيمـت گـذاري       نسبي  نگـرش   جـاد   ي ا .دکن

 به زيبايي، طرح و رنـگ و نقـشه وقتـي      نسبتمطلوب  
قه بـازار از قبـل    گردد كه ذائقـه و سـلي        امكان پذير مي  

 بايد توجه داشت كـه يـك طـرح و         .مطالعه شده باشد  
رسد ممكن  نقشه كه در بازار اصفهان مطلوب به نظر مي 

 لـذا    و شـد  بازارهاي ديگر چندان جـذاب نبا      است در 
شــناخت انتظــارات و بــراي انجــام تحقيــق در بــازار 

، وسيعي و تالش به منظور طراحـي        ي مشتريان ها  سليقه
.  اسـت  هاي تحقيـق ضـروري      محصول متناسب با يافته   

البته تنها سعي و تالش به منظور طراحـي محـصول و             
قيمت گذاري مناسب كافي نيست، بلكه بايد به وسـيله          

ـ     ويژگي ،تبليغات ر محـصول بـه اطـالع بـازار       هاي برت
در مورد كساني كه قبالً كـاال را        بايد  اما  . رسانيده شود 

ـ       هـاي     عالمـت  در مـورد     يتجربه كرده و شـايد نگرش
ريـزي     برنامـه  انـد نيـز      آورده دست  بهمتفاوت محصول   

وظيفه بايد بررسي شود که      يعني   ؛مناسب صورت گيرد  
نگرش مطلوب د كساني كه نسبت به محصول ما در مور 

در بايـد   هـايي     يا نامطلوب دارند چيست و چه برنامـه       
هرگـروه  . ها طراحي شود    جهت حفظ و يا تغيير نگرش     

 كه توضيح آن از حوصـله       استنيازمند برنامه مستقلي    
  . استاين مقاله خارج

ـ با توجه به تمام موارد باال پ   ـ  زشنهادهايي  ير بـرا ي
  :گردد يه مئ ارايني فرش ماشيابيبهبود بازار

ـ      هشرکت عرضـ   .۱ ـ  با ينيکننـده فـرش ماش د برنامـه   ي
ـ    ي بـرا  يک مشخص و مدون   ياستراتژ  ي خـود طراح

  .دکن
 با توجـه بـه      ي بايد نيکننده فرش ماش   شرکت عرضه  .۲

 يط رقـابت  ي و شـرا   ،يتکنولـوژ  ،يا هيامکانات سرما 
 .د کنيي را شناساش هدفي بازارها،خود

 ، بـازار يهـا   کسب اطالع در خصوص خواسته   يبرا .۳
البته با توجه به . ر استيب ناپذقات اجتنايانجام تحق 
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  اصفهان شهرهاي تجاري مختلف در عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني نسبت به نامبررسي 

ک ي در هر    ،ي اجتماع ي اقتصاد ،ي فرهنگ يها تفاوت
 .رديد به طور مستقل انجام پذيق بايها تحقاز بازار

 يمت گذار يغ و ق  ي تبل ،عيتوز، محصول يها ياستراتژ .۴
  شرکت در بـازار  ي رقابت يريگ  با توجه به موضع    بايد

 .طراحي گردد

ـ  باط مربويها ي استراتژپس از اجراي  د اطالعـات  ي
  .ه گرددي تهها آن يمورد اثربخش در بازخورد
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