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 : رفتار مصرف کننده خواستگاه و کاربردهاي استراتژیک 1فصل 

  

کننـدگان  ه تغییـر یافتـه اسـت. امـروزه، مصـرف     کننده بطور چشمگیري در دهه گذشترفتار مصرف

الیـن   هاي ورزشی گرفته تا کامپیوترها را بـه صـورت آن   سفارشی، از کفشتوانند انواع محصوالت  می

هاي آنها مراجعه کرده و اطالعـات   سایتبه وب  ها، سفارش دهند. بسیاري از آنها به جاي خرید روزنامه

  نمایند.  افی را از منابع مختلف دریافت میک

هـاي تبلیغـاتی مـوردنظر     دیجیتالی، آگهـی فاده از ویدئوهاي ند با استنتواببینندگان تلویزیون نیز می

الـذکر بـراي    هاي فـوق  خود را ضبط کرده و به هنگام نیاز، محصوالت مورد تبلیغ را سفارش دهند. راه

فروش کاالها و خدمات در پانزده سال اخیر و در نتیجه پیشرفت تکنولوژي دیجیتـالی، امکـان پـذیر    

هستند و آن اینکه: وجود آنها بازتـابی از درك  شده اند. روش هاي جدید فروش در یک چیز مشترك 

  نیازها و رفتارهاي مصرف کنندگان است.     

واژه رفتار مصرف کننده براي اشاره به رفتارهاي مصرف کنندگان در راستاي جستجو، خرید، مصـرف،  

نیاز به کار می رود. رفتار مصرف کننده به مطالعه چگـونگی   ارزیابی و دور ریختن کاال، و خدمات مورد

تصمیم گیري افراد براي صرف منابع موجود خود (زمان، پـول، تـالش)، در اقـالم مـرتبط بـا مصـرف       

  پردازد.   می

اگرچه، هر فردي خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد، اما آنچه در میان همه مـا مشـترك اسـت، و    

  وت ها قرار دارد این است که همه ما مصرف کننده هستیم.  فراتر از همه این تفا
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کنـیم.   ملی و بین المللی ـ نقشی ایفا می به عنوان مصرف کننده، همه ما در سالمتی اقتصاد ـ محلی، و 

تصمیمات خرید ما بر تقاضاي مواد خام، حمل و نقل، تولید، بانکداري و غیره تـاثیر مـی گذارنـد، کـه     

بر میزان اشتغال و استفاده از منابع تاثیر گذاشته و نهایتاً تعیین کننده موفقیـت   ها هم به نوبه خود آن

  یا شکست هر یک از صنایع می باشند.  

لـف مـی پـردازد کـه عبارتنـداز:      واژه رفتار مصرف کننده به بررسی و توصیف دو نهاد مصـرفی مخت 

و خدمات را براي مصـرف   کننده سازمانی. مصرف کننده شخصی، کاالها کننده شخصی و مصرف مصرف

  شخصی، خانوادگی و یا دادن هدیه به دوستان، خریداري می کند.   

گروه دوم مصرف کنندگان ـ مصرف کننده سازمانی ـ شـامل سـازمان هـاي انتفـاعی و غیرانتفـاعی،        

کـه  ها، و زندانها) هستند  هاي دولتی (محلی، ایالتی و ملی)، و نهادها (نظیر مدارس، بیمارستان سازمان

  محصوالت، تجهیزات، و خدمات را به منظور اداره سازمان هاي خود خریداري می نمایند.  

  

  بسط مفهوم بازاریابی

د کـه در واقـع نـوعی رویکـرد بـه      ریشه هاي رشته رفتار مصرف کننده در مفهوم بازاریابی قـرار دار 

کـار، یعنـی رویکـرد     و به دنبال چندین رویکرد مختلف به کسـب و  1950کار است که در دهه  و کسب

  تولیدگرایی، محصول گرایی و فروش گرایی، تکامل یافته است.  

در مفهوم تولیدگرایی، فرض بر این است که مصرف کنندگان به محصوالتی عالقه مند هسـتند کـه در   

دسترس بوده و قیمت پایینی داشته باشند؛ بنابراین اهداف ضمنی بازاریابی در این رویکرد، عباتنـداز:  
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ـ     تول ن رویکـرد زمـانی مفیـد اسـت کـه      ید محصول ارزان، کـارایی در تولیـد و توزیـع گسـترده. ای

کنندگان بیشتر به دنبال بدست آوردن خود محصول هستند تا اینکه ویژگـی هـاي خاصـی از     مصرف

  ها انتظار داشته باشند.   آن

در رویکرد محصول، فرض این است که مصرف کننـدگان محصـوالتی را مـی خرنـد کـه از بـاالترین       

  کیفیت، بهترین عملکرد و بهترین ویژگی ها برخوردار باشند.  

این رویکرد اغلب به نزدیک بینی در بازاریابی منجر می شود، که منظور از آن، تمرکز بر محصـول بـه   

حصول براي آن طراحی شده است. نزدیک بینی در بازاریابی ممکـن  جاي تأکید بر نیازهایی است که م

است منجر به نادیده گرفته شدن تغییرات اساسی در بازار شود، چرا که در ایـن حالـت بازاریابـان بـه     

  کنند.   جاي نگاه از پنجره، به آینه نگاه می

خرید، بـه ویـژه بـا     فرض رویکرد فروش آن است که شرکت فقط با ترغیب فعاالنه مصرف کنندگان به

قادر به فروش محصوالت خود می باشد. مشکل اساسی این رویکرد این اسـت  » فروش سخت«رویکرد 

که قادر به جلب رضایت مشتریان نیست. به عبارت دیگر، زمانی که مصرف کنندگان تشویق به خریـد  

  سیار اندك است.  محصولی می شوند که موردنیاز یا عالقه آنها نیست، احتمال خرید مجدد آنها ب

امروزه این رویکرد اساساً توسط بازاریابان کاالهاي ناخواسته (نظیر بیمه عمر)، احزاب سیاسی (فـروش  

کاندیدادها به رأي دهندگان بی تفاوت)، و شرکت هایی که موجودي اضافه دارند، مورد اسـتفاده قـرار   

  گیرد.   می
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  مفهوم بازاریابی

تکامـل یافتـه    1950در استراتژي بازاریابی قرار دارد، که در دهه  ریشه هاي رشته رفتار مصرف کننده

است. در این زمان برخی از بازاریابان پی بردند که اگر به تولید کاالهاي مورد عالقه مصـرف کننـدگان   

بپردازند. مقادیر بیشتري را با سهولت بیشتري خواهند فروخت. شرکت هاي بازارگرا پی برده انـد کـه   

براي ترغیب مشتریان به خرید محصوالتی که شرکت قبالً تولید کرده است، بهتر اسـت  به جاي تالش 

صرفاً محصوالتی را تولید نمایند که مصرف کنندگان به دنبال آنها هستند. در ایـن رویکـرد، نیازهـا و    

خواسته هاي مشتریان، کانون تمام فعالیت هاي  شرکت است. این فلسفه بازاریابی به عنـوان مفهـوم   

  ازاریابی یا گرایش بازاریابی شناخته می شود.  ب

فرض اساسی مفهوم بازاریابی آن است که، شرکت براي موفقیت باید نیازها و خواسته هـاي بازارهـاي   

هدف مشخصی را شناسایی کرده و رضایت بیشتري را در آن بازارها نسبت به رقبا بوجـود آورد. ایـن   

به جاي تالش براي فروش آنچه تولید شده است، بایـد بـه    مفهوم براین فرض مبتنی است که بازاریاب

  تولید چیزي بپردازد که قابل فروش است. 

  

 وضع یابیتقسیم بازار، هدف گیري و م

تقسیم بازار، عبارت است از فرایند تجزیه بازار به گروه هایی از مصرف کنندگان با نیازها و 

هاي بازار  ي اندکی قادر به فعالیت در تمام بخشهاي مشابه به دلیل محدودیت منابع، شرکت ها ویژگی

  هستند. هدف گیري در بازار، شامل انتخاب یک یا چند بخش از بازار، براي فعالیت شرکت می باشد. 
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شرکت با موضع یابی، به دنبال ایجاد یک تصویر متمایز از کاال یا خدمات خود در ذهن مصـرف کننـده   

یز کـرده و ایـن پیـام را بـراي     حصـوالت رقیـب متمـا   است. تصـویري کـه محصـول شـرکت را از م    

بـرآورد   کنندگان در بردارد که کاال یا خدمت شرکت نیازهاي آنها را بهتر از سـایر محصـوالت،   مصرف

  نماید. موضع یابی موفق با دو اصل اساسی سروکار دارد:     می

  آن.   اوالً، توان ابالغ مزایاي ناشی از مصرف محصول به جاي تکیه بر ویژگی هاي

ثانیاً، به دلیل وجود محصوالت مشابه در تمام بازارها، استراتژي موضع یابی زمانی اثربخش اسـت کـه   

قادر به ایجاد و ابالغ یک جایگاه فروش منحصر به فرد ـ یک مزیت متمـایز یـا نقطـه تمـایز ـ بـراي        

  محصول باشد.  

  

  آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی شامل کاال یا خدمت و روش ها و ابزارهایی است که شرکت براي دستیابی بـه مبادلـه   

شـناخته   p4با خریداران، مورد استفاده قرار می دهد. آمیخته بازاریابی شامل چهار جزء (که به عنوان 

ـ  هـا،  هـا، طـرح   (یعنی ویژگـی )کاال یا خدمت1که عبارتنداز: ( شوند) می باشد، یم هـاي تجـاري و    امن

هاي مرجـوع کـردن کـاال)؛     مشی بندي به همراه خدمات پس از فروش نظیر ضمانت نامه ها و خط بسته

(توزیع کاال یـا  )توزیع3(ها و روش هاي پرداخت)؛  (قیمت نهایی، شالمل تخفیفات، فوق العاده)قیمت2(

ـ )ترفیع4؛ (خدمت از طریق مجاري فروش فروشگاهی یا غیرفروشگاهی) ات، پیشـبرد فـروش،   (تبلیغ

  روابط عمومی و فروش شخصی به منظور ایجاد آگاهی و تقاضا براي محصوالت شرکت).  
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  اد ارزش، جلب رضایت و حفظ مشتريایج

از ابت، باید به حـداکثر سـود ممکـن    اند که به منظور موفقیت در رق  امروزه بازاریابان هوشمند دریافته

راسـتاي تمـام    را در کانون فرهنگ سازمانی شرکت، و هـم ها باید مشتري  هر مشتري دست یابند. آن

بخش ها و وظایف قرار داده و دیدگاه رابطه با مشتري را جایگزین دیدگاه معاملـه نماینـد. سـه جـزء     

اساسی روابط موفق بین بازاریابان و مشتریان عبارتنداز: ارزش مشتري، سطح باالي رضایت مشـتري،  

  مشتري.   و ایجاد ساختاري براي تضمین حفظ

  

  فراهم آورن ارزش براي مشتري

شـناختی)   مشتري (اقتصادي، کارکردي و روان مشتري، عبارتنداز: نسبت بین منافع ادراکی هاي ارزش

و منابع (پول، زمان، تالش و روان شناختی) که به منظور دستیابی به این منافع صرف می کنـد. ارزش  

  ادراکی ذهنی و نسبی است. 

  

  رضایت مشتري

یت مشتري عبارت است از: برداشت فرد از عملکرد کاال یـا خـدمت در مقایسـه بـا انتظـارات او.      رضا

اي، به بررسی ارتباط بـین سـطوح    مفهوم رضایت مشتري، تابعی از انتظارات مشتري است. در مطالعه

رضایت مشتري و رفتار مشتري پرداخته شده است. در این مطالعه چنـدین نـوع مشـتري شناسـایی     

  ست. شده ا
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ی کـه  نمشتریان کامالً راضی که به شرکت وفادار بوده و به خرید خود از آن ادامه می دهند، یا حواریـو 

سـیار مثبتـی دربـاره شـرکت انجـام      محصولی فراتر از انتظار دریافت کرده و تبلیغ دهان به دهـان ب 

ارنـد و هـر آن   دهند؛ مشتریان بی تفاوت، که نسبت به محصول برداشت خنثی با رضایت انـدکی د  می

  احتمال دارد که خرید خود را متوقف نمایند.  

، که تجارت منفی از شرکت داشته و تبلیغ دهان به دهان منفـی دربـاره   »تروریست«مصرف کنندگان 

مشتریان ناراضی هستند که به دلیل وجـود انحصـار، یـا پـایین بـودن      » ها گروگان«شرکت می کنند. 

کنند و مـدام از عملکـرد شـرکت شـکایت دارنـد. مشـتریان        قیمت ها، همچنان از شرکت خرید می

مزدور، مشتریان بسیار راضی هستند که هیچ وفاداري واقعی به شرکت نداشته و ممکن است به دلیـل  

قیمت هاي پایین تر، یا به طور آنی از شرکت دیگري خرید نمایند. محققان در ایـن مطالعـه پیشـنهاد    

ال خلق حواریون باشـند، میـزان رضـایت مشـتریان بـی تفـاوت را       کرده اند که شرکت ها باید به دنب

افزایش داده و آنها را تبدیل به مشتریان وفادار نمایند، از مشـتریان تروریسـت یـا گروگـان اجتنـاب      

  کرده و تعداد مشتریان مزدور را کاهش دهند.  

  

  حفظ مشتري

هـاي رقیـب    هدف کلی فراهم آوردن مداوم ارزش برتر براي مشتریان، در مقایسه با ارزشی که شرکت

ارائه می کنند، بدست آوردن و حفظ مشتریان بسیار راضـی اسـت. ایـن اسـتراتژي حفـظ مشـتري،       

مشتریان را به قدري به شرکت عالقه مند می سازد که حاضر به خرید از شرکت هاي دیگـر نیسـتند.   

باً در تمام کسب و کارها، جذب مشتریان جدید پرهزینه تر از نگهداري مشتریان موجـود اسـت.   تقری
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تحقیقات نشان می دهند که کاهش اندکی در مشتري، افزایش چشمگیري در سود شرکت بـه دنبـال   

  دارد. دالیل این امر عبارتنداز:    

ر، حساسیت کمتـري نسـبت بـه    ) مشتریان وفادا2) مشتریان وفادار، محصوالت بیشتري می خرند. 1

) ارائه خدمات به مشـتریان  3قیمت ها داشته و توجه کمتري به تبلیغات شرکت هاي رقیب می کنند، 

  موجودي که با محصول و فرایندهاي شرکت آشنا هستند، کم هزینه تر است.  

اع شـده،  هاي بازاریابی براي جذب مشتریان جدید، پرهزینه است. در واقـع، در بازارهـاي اشـب    تالش

  یافتن مشتریان جدید تقریباً غیرممکن است. 

ی که به دنبال افزایش نرخ حفظ مشتري، به عنوان یک هدف استراتژیک هستند، باید بداننـد  انبازاریاب

که مشتریان یکسان نیستند. بازاریابان هوشمند، براساس میزان سودآوري هر مشتري، روابط خاصـی  

کتی که به دنبال حفظ مشتریان اسـت، از نزدیـک میـزان مصـرف و     کنند. شر با هر مشتري برقرار می

سـاس سـطوح سـودآوري بـراي شـرکت      هـا را برا  الگوهاي مصرفی مشتریان را زیرنظر می گیرد، آن

  بندي می نماید، و استراتژي هاي مختلفی براي برخورد با هر گروه از مشتریان انتخاب می نماید.   طبقه

، که در آن مشتریان به چهـار  »هرم مشتري«م شده است، استفاده از نوعی اي که اخیراً انجا در مطالعه

گـروه طـالي سـفید، شـامل مصـرف      )1بندي می شوند، توصیه شده اسـت:  طبقه به شرح ذیل گروه 

گـروه  )2آزمایشی محصوالت جدیـد هسـتند.    کنندگان غیرحساس به قیمت که عالقه مند به مصرف

ه نرخ مصرف باالیی دارند، اما سود حاصـل از آنهـا بـه دلیـل     طالیی، شامل مصرف کنندگانی که اگرچ

گـروه تخفیفـات بیشـتري از شـرکت      حساسیتی که به قیمت دارند به اندازه گروه اول نیسـت. ایـن  

گروه آهنی، شامل مشتریانی کـه حجـم   )3ت از چندین شرکت خرید نمایند؛ خواهند، و ممکن اس می
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کت با آنها را توجیه نمایـد؛ و  نیست که برخورد خاص از سوي شراي  خرید و سود ناشی از آنها به اندازه

گروه سربی شامل مشتریانی که در واقع براي شرکت هزینه زا هستند، چرا که آنهـا بـیش از آنچـه    )4

کننـد.   خواهند و اغلـب دربـاره شـرکت و محصـوالت آن بـدگویی مـی       خرج می کنند، از شرکت می

  اسخ هاي بازاریابی متفاوتی به هر گروه بدهند.  خواهند که پ ها می محققان، از شرکت

  

  تالی بر استراتژي هاي بازاریابیهاي دیجی تأثیر تکنولوژي

یعـی در  هـاي ترف  تکنولوژي هاي دیجیتالی، امکان بیشتري براي سفارشی سازي کاالها، خدمات و پیام

ازاریابان را قادر به تطبیـق  ها، بتر بازاریابی، فراهم می آورند. این تکنولوژي  مقایسه با ابزارهاي قدیمی

تـر بـا    ریان و ایجاد و حفظ روابط گستردهتر و کارآمدتر عناصر آمیخته بازاریابی با نیازهاي مشت سریع

  نماید.   مشتریان می

دهند تا اطالعـات بیشـتري دربـاره کاالهـا و خـدمات       ها، به مصرف کنندگان امکان می این تکنولوژي

آسانی و به نحو کارآمدي، بدون نیاز به ترك منازل خود بدست آورند. بنـابراین،  ها) را به  (شامل قیمت

ا منــافع و ارزش مــورد انتظــار بازاریابــان بــیش از هــر موقــع دیگــري بایــد محصــوالت خــود را بــ

  گیري درست در بازار به آنها دست یابند.   کنندگان منطبق نموده و با موضع مصرف
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  اخالقیات و مسئولیت اجتماعی بازاریابی:  

با در نظر گرفتن این واقعیت که رونق شرکت، با رفاه جامعه ارتباط دارد، بسیاري براین باورنـد کـه، در   

هـا، منتفـع    صورتی که مسئولیت اجتماعی، بخشی از هر برنامه بازاریابی باشـد، همـه مـا، و شـرکت    

  خواهند شد.  

بازاریابان را ملزم به پایبندي به اصـول مسـئولیت اجتمـاعی در بازاریـابی     مفهوم بازاریابی اجتماعی، 

هاي بازارهـاي هـدف    کاالها و خدمات می نماید؛ به این معنا که، آنها باید به دنبال رفع نیازها و خواسته

اي باشند که منجر به حفظ و بهبود جامعه در کل، و دستیابی به اهداف سـازمان هسـتند.    خود، به گونه

هاي غذاي آماده (فست فـود) بایـد غـذاهایی بـا چربـی و       بق رویکرد بازاریابی اجتماعی، رستورانط

خـوري تشـویق کـرده، یـا از     ان نیز نباید افراد جوان را به پرنشاسته کم و مغذي ارائه دهند و بازاریاب

، اغلـب بـه   ورزشکاران براي تبلیغ مشروبات الکلی یا سیگار استفاده نمایند، چرا کـه افـراد مشـهور   

  ن عمل می نمایند.  اعنوان مرجع جوان

مانع جدي گسترش مفهوم بازاریابی اجتماعی، نگرش کوتاه مدت اغلب مدیران ارشد شـرکت هاسـت   

دهـد کـه    که خود را در قالب گرایش به افزایش سهم بازار و دستیابی به سودهاي کوتاه مدت نشان می

هـایی کـه بـه     سالمتی جامعه توجه نماینـد. و اینکـه شـرکت   ها باید به تقویت و افزایش  تمام شرکت

رفتارهاي اخالقی و مسئولیت اجتماعی پایبند هستند، قادر بـه جـذب و حفـظ مشـتریان وفـادار در      

  بلندمدت هستند.
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  اي دارند یري، ماهیت میان رشتهرفتار مصرف کننده و تصمیم گ

گـردد. بـه    برمـی  1960ش آن به اواسط دهـه  رفتار مصرف کننده، رشته نسبتاً جدیدي است، که پیدای

اي از مفـاهیم   دلیل نداشتن و ادبیات تحقیق در این رشته، نظریه پـردازان بازاریـابی، بطـور گسـترده    

هـا)،   عـه شناسـی (مطالعـه گـروه    ها، نظیر روان شناسـی (مطالعـه فـرد)، جام    موجود در سایر رشته

نظور شکل دهی به مبانی این رشته جدید بازاریـابی،  شناسی (تأثیر جامعه بر فرد) و اقتصاد، به م مردم

  استفاده نمودند.  
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  مدل ساده تصمیم گیري مصرف کننده
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  کننده فصل دوم: تحقیقات درباره مصرف

 :، و اثربخشي نحوه برآورده ساختن آنهاي هدفابي براي موفقيت، شناسايي بازاررويكرد بازاري
 شود. وترفيع استفاده مي-توزيع- قيمت-بازاريابي شامل يعني محصولبازارهاي هدف : از آميخته 

براي فهم نيازها و تصميم گيري در خصوص خواسته هاي مشتريان ، بازاربان هوشمند مي دانند كه 
  تحقيقات مصرف كننده مجموعه منحصر به فردي از تحقيقات بازاريابي است.

  

  پارادیم هاي تحقیقات مصرف کننده 

اینکه مصرف کنندگان عقالیی هستند ولی محققان پی برده اند که مصرف کنندگان با توجه به 
یک روانکاو اهل وین به نام ارنست  1939همیشه از دلیل تصمیمات خود آگاه نیستند لذا در سال 

دیتر شروع به استفاده از تکنیک هاي روانکاوي فرویدي براي کشف انگیزه هاي پنهانی 
  کنندگان نمود. مصرف

محققان رفتار مصرف كننده امروزه از دونوع روش تحقيق متفاوت براي مطالعه رفتار مصرف كننده 
  تحقيق كيفي استفاده مي نمايند. -۲تحقيق كمي  -۱يعني : 

  

  تحقیقات کمی 

مشاهده -۳تكنيك هاي نظر سنجي -۲آزمايش -۱تفاده در تحقيقات كمي عبارتند از: روش هاي اس
معه بزرگتر است در ربي مي باشدودر صورت تصادفي بودن قابل تعميم به جا: توصيفي و تجها يافته

تجربه و تحليل هاي پيشرفته آماري استفاده مي شود و در نهايت تحقيقات قادر به  تحقيقات كمي از
  پيش بيني رفتار مصرف كننده مي باشد.
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  تحقیقات کیفی 

و تكنيك هاي فرافكني مي باشد كه  روش تحقيقات كيفي مصاحبه عميق و بر اساس اختالط رنگ ها
عمدتا براي يافتن ايده هاي جديد و بعدا مي توان آن را بر اساس برنامه ترفيعي و محصوالتي مورد 
آزمون قرار داد. محققان در حوزه رفتار به جاي مطالعه رفتار خريد به تحقيق رفتار مصرف كننده 

مصرف كننده مي پردازد تفسير گرايي ناميده  پردازد وتحقيقاتي كه به طور خاص به فهم تجارب مي
  شود. مي

  

  ترکیب نتایج تحقیقات کمی و کیفی 

ري بدست بياورند از تركيب ت ي اينكه بازاريان بتوانند استراتژي بازاريابي معنادارتر و اثربخشبرا
كنندگان تحقيقات كمي و كيفي براي يافته هاي جديد (كيفي) و پيش بيني عكس العمل رفتار مصرف 

  (كمي) استفاده مي كنند.

  

  آیند تحقیقات درباره مصرف کننده فر

طراحي تحقيق براي جمع آوري  - ۳جمع آوري و ارزيابي داده هاي ثانويه  -۲تعيين اهداف تحقيق -۱
  تهيه گزارش يافته ها. -۶تجزيه و تحليل داده ها  - ۵جمع آوري داده هاي اوليه  - ۴داده هاي اوليه 

  

  تحقیق  تعیین اهداف

اشد اولين و مشكل ترين مرحله در تحقيقات مصرف كننده تعريف دقيق اهداف مورد مطالعه مي ب
غذايي و تحقيق در خصوص اينكه طرح  فهم نگرشي تجربه خريد آنالين، و يا خريد آنالين مواد

و مشخص نمودن نياز به چه نوع تحقيق كمي و يا كيفي و نحوه تجزيه و  بدرستي تهيه مي شود
  تحليل همه و همه در تعيين اهداف تحقيق موثر است.
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  مقایسه بین تحقیق کمی و کیفی 

  تحقیقات کیفی 

  آزمودن تحقيقات كمي -۲طراحي استراتژي جديد  -۱: هدف

  هاي فرافكني عبارتند از: باتكنيك انواع روش جمع آوري سوال:

 : كوچك و غير احتماليروش نمونه گيري

  ست  اد واژه ها ، گروه بندي پاسخ ها و تحليل ذهني : يافتن كليتحليل داده ها

  تحقیقات کمی 

  ژيكم گيري در حوزه بازاريابي استرات: تحقيق = توصيفي و تصميهدف

دوم باز و  انواع روش جمع آوري سوال : استفاده ازيك سواالت بسته با پاسخ احتمالي و
  شده رمزگذاري

  یبا فرض روايي و پاياي روش نمونه گيري : نمونه هاي بزرگ و احتمالي

  تحليل داده ها : تخمين نمونه با استفاده از روش هاي آماري عيني و استاندارد

  

 جمع آوري داده هاي ثانویه 

منظور از جمع آوري داده هاي ثانويه : هرگونه داده اي است كه در اصل براي هدفي غير از اهداف 
  .تحقيق حاضر ايجاد شده اند

  داده هاي ثانويه خارجي - ۲داده هاي اوليه داخلي -۱: داده ها دو دسته اند

داده هاي اوليه داخلي داده هايي است كه شامل معامالت قبلي مشتريان ، نامه هاي رسيده از 
  .مشتريان ، گزارش كار فروشندگان
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  داده هاي ثانويه خارجي : شامل هر گونه داده هايي است كه خارج از سازمان بدست مي آيد.

  فدرال كه اطالعات اقتصادي و جمعيتي را منتشر مي نمايد داده هاي ثانويه از طريق : منبع دولت

  كسب كار : بوسيله گزارش دوره اي ، روزنامه و كتاب منتشر مي شود.-۱

داده هاي بازرگاني : از شركت هاي تحقيقات بازاريابي بدست مي آيد و به تفكيك مناطق پستي در 
همانند اطالعات جمعيت شناختي و سبك زندگي مصرف كنندگان  اياالت متحده تهيه مي شود و

نحوه بدست آوردن داده هاي ثانويه بوسيله شركت ها ، مطالعه خانوار ها ، راديو محلي ، ايستگاه هاي 
تلويزيوني و تعداد مخاطبان تعيين كننده مي باشند. و شركت هاي نيلسن و آربيترون با تكنولوژي 

مانند رسانه ها ، وب سايت ها ، رسانه هاي درون فروشگاهي و تبليغات جديد و ابزارهاي جديد 
گان خواهند بود. در هر صورت خياباني بازاريان قادربه مطالعه دقيق تر رفتارهاي مصرف كنند

  هاي ثانويه مزايا و محدوديت هايي نيز با خود همراه دارد. داده

  

  اي ثانویه عبارتند از مزیت هاي داده ه

  اطالعات ثانويه راه حلي پيش روي شركت بگذارد و لزوم تحقيق بيشتر را از بين ببرد ممكن است-۱

  به روشن تر شدن و تعريف درست اهداف تحقيق كمك نمايد. - ۲

  

  هاي داده هاي ثانویه عبارتند از محدودیت 

  .گويي نياز هاي محقق نباشد سخگروه بندي اطالعات ممكن است به گونه اي باشد كه پا-۱

برخي از داده هاي ثانويه به دليل خطاهاي موجود در جمع آوري يا تحليل آنها يا وجود تعصب در - ۲
هاي  اده باشد به اضافه اينكه از دادهجمع آوري آنها براي حمايت از ديد گاه هاي خاصي غير قابل استف

  ثانويه تاريخ گذشته نيز نمي توان استفاده كرد.
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  طراحی تحقیق اولیه 

بر اساس هدف انجام مي شود: در صورتي كه اطالعات توصيفي مورد نياز باشد از تحقيق  طرح تحقيق
  .شود د باشد از تحقيق كيفي استفاده ميكمي استفاده مي شود و اگر هدف دستيابي به ايده هاي جدي

  

  طراحی تحقیق کیفی 

، د از : مشاهدهمی گیرند که عبارتنسه طرح تحقیق اساسی در تحقیقات کمی مورد استفاده قرار 
  .آزمایش (در آزمایشگاه) و یا نظرسنجی از طریق پرسش از مردم

  

  تعریف تحقیق مشاهده اي 

اربان پی برده اند که تحقیق مشاهده اي روشی با اهمیتی در تحقیقات مصرف کننده است چرا که باز
براي بدست آوردن فهم عمیقی از رابطه بین افراد و محصوالت مشاهده آنها در فرآیند  بهترین روش

و یا مصرف محصوالت است با چنین کاري مشاهده کننده می تواند معناي نمادین محصول براي 
 با محصول با مصرف کننده که اساس مصرف کننده را شناسایی کرده و ایده هایی درباره ارتباط

  می باشد مطرح نماید. وفاداري تجاري

  

از ابزارهاي مکانیکی یا الکتریکی براي ثبت رفتارهاي مشتري یا پاسخ هاي  :در مشاهده مکانیکی
  آنها به خاص بازاریابی استفاده می شود.

  

هرچه مصرف کنندگان از تکنولوژي هاي نظیر کارتهاي اعتباري و  :در مشاهده رفتار مصرف کننده
ر سیستم هاي تلفن خودکار و خرید آنالین بیشتر استفاده می کنند بانکی کارتهاي خرید مستم
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سوابق و اطالعات بیشتري راجع به الگوهاي مصرف آنها بدست می آید. در نتیجه مشاهده رفتار 
  مصرف کننده از طریق ابزارهاي الکترونیکی به طور چشمگیري افزایش یافته است.

  مستلزم نظارت بر فروش محصوالت است. ممیزي نوع دیگري از مشاهده مکانیکی است که

متخصصان اعصاب کارکردهاي شناختی مغز را در دروازه منطقه مختلف مغز به هنگام مراجعه 
کننده با آگهی هاي تبلیغاتی چند محصول مختلف بررسی کرده و ادعا می کند که داده هاي  مصرف

مصرف کنندگان و رمز گشایی و آوري شده نشان دهنده سطوح جذابیت هاي آگهی ها براي  جمع
یادآوري پیام هاي ترفیع می باشد لذا بازاریابان با استفاده از ابزارهاي مشاهده فیزیولوژیکی بر 

  .الگوهاي پردازش  اطالعات توسط پاسخ دهندگان نظارت می کنند

  

  آزمایش 

اقالم ترفیعی یا ، قیمت نسبی انواع متغیر هاي نظیر طراحی، بسته بنديمی توان جذابیت فروش 
ی) ین تحقیقاتی (تحقیق علّنچاپ را از طریق آزمایش هاي علی و معلولی مورد آزمون قرار داد در چ

برخی از متغیر ها دستکاري می شوند (متغیر مستقل) و سایر متغیر ها ثابت می مانند. کاربرد اصلی 
بندي قیمت و ترفیع قبل از ی در بازاریابی آزمایش است که در آن عناصري نظیر بسته تحقیق علّ

معرفی محصول به بازار در یک محیط کنترل شده دستکاري می شوند تا فروش آن یا پاسخ هاي 
عیت مجازي محققان نیز امروزه از روش هاي واقاحتمالی خریداران بالقوه ارزیابی می شوند برخی از 

  استفاده می کنند.

  

  نظر سنجی 

 سواالتی درباره ترجیحات خرید و تجارب مصرف بپرسند این محققان می توانند از مصرف کنندگان
  ، تلفنی و یا اینترنتی پرسید.سواالت را می توان به صورت شخصی، پستی
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نظرسنجی از طریق مصاحبه شخصی اغلب در منازل یا خرده فروشی انجام می گیرد از نظر سنجی 
استفاده می شود در نظر سنجی تلفنی نیز براي جمع آوري داده هاي مربوط به مصرف کنندگان 

، پرسش نامه ها به صورت مستقیم به منازل افراد ارسال می شوند و نظر سنجی آنالین از پستی
  طریق اینترنت انجام می شود.

  

  مع آوري داده ها در تحقیقات کمی ابزار هاي ج

ارها معموال ، مشاهده شخصی و مقیاس هاي نگرشی هستند این ابزابزار ها عبارتند از: پرسشنامه
  ی تحقیق تضمین شود.یمورد پیش آزمون قرار گرفته و ایرادات آن دفع می شود تا روایی و پایا

کمی پرسشنامه است پرسشنامه را ها در تحقیقات  پرسشنامه: ابزارهاي اصلی جمع آوري داده
هدفی که  ، شخصی و یا تلفنی به اجرا گذاشت. پرسشنامه می تواند بسته بهتوان به صورت پستی می

واالت غیر مستقیم دنبال می کند داراي سواالت مستقیم یا سواالت غیر مستقیم باشد استفاده از س
  .تري را به دنبال دارد پاسخ هاي واقعی

  سواالت معموال دو دسته اند : بسته و باز

  قی باید پیش برود.است ولی سواالت باز با یک نظم منطنتیجه سواالت بسته هیجانی و رویایی 

  

  مقیاس هاي نگرشی

ابزارهایی که معموال براي جمع آوري داده هاي ارزیابی به کار می روند (روند پاسخ به احساسات) 
(ویژگی کاال و محصوالت) مقیاس هاي نگرشی نامیده می شود مهم ترین شاخص ها عبارتند از : 

  هاي رتبه گرا.شاخص لیکرت ، مقیاس اختراق معنایی ، مقیاس هاي قصد رفتاري و مقیاس 

ت رایج ترین مقیاس نگرش است چرا که تهیه و تفسیر آن براي محققان و پاسخ دهی به مقیاس لیکر
جمله سطح موافقت یا عدم موافقت با جمالت توصیفی از  آن توسط مصرف کنندگان آسان است با
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اس لیکرت و تهیه اجراي مقیاس افتراق مقیاسی نظیر مقی - نگرشی نسبت به موضوع مورد مطالعه
، گران و انند: نظیر خوب و بد ، گرم و سرد، عالقه و تنفرمجموعه اهداف دو وجهی م تر است آسان

  .ارزان است

  

 مقیاس قصد رفتاري

این مقیاس احتمال رفتار مصرف کننده به طریقی خاص نظیر خرید مجدد محصول یا توصیه آن به 
  یکی از دوستان را در آینده اندازه گیري می کند.

  

  مقیاس رتبه گرا 

یا فروشگاه هاي خرده فروشی یا از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا اقالمی نظیر محصوالت 
یفیت کلی یا ارزش پولی آنها سایت ها را به ترتیب ترجیح خود و بر حسب معیارهایی نظیر ک وب

  بندي نمایند. رتبه

  

  یفی و روش هاي جمع آوري داده ها طرح تحقیق ک

مصاحبه هاي عمیق گروه هاي  اصلی جمع آوري داده ها در مطالبات کیفی عبارتند از :تکنیک هاي 
تعاره به منظور آشکار ساختن ، تکنیک هاي فرا افکنی و تجزیه و تحلیل اسکانون، راهنمایی بحث

  هاي مرتبط به محصول و ویژگی هاي آن.باور
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  مصاحبه هاي عمیق 

تا یک ساعت کلی بحث می شود در این مصاحبه پاسخ  30یک مصاحبه ساختار یافته عمیق معموال 
دهندگان تشویق می شوند که آزادانه درباره فعالیت ها ، نگرش ها و عالیق خود و نیز درباره 

  محصوالت یا نام هاي تجاري مورد مطالعه صحبت نمایند.

  

  گروه هاي کانون 

تحلیل گر میانجی به بحث گروهی با پاسخ دهنده است که با حضور یک  10 تا 8گروه کانون شامل 
تمرکز به محصول خاص و یا طبقه خاصی از محصول می پردازد و پاسخ دهندگان تشویق به بحث 
درباره عالیق ، نگرش ها عکس العمل ، انگیزه ها ، سبک هاي زندگی ، احساسات مرتبط به محصول یا 

  طبقه محصول و غیره می شوند.

  

 میق گروه ها و کانونهاي مصاحبه عویژگی هاي روش 

نفره را به اجرا در آورد ولی در  30در گروه کانون در دوساعت مصاحبه گر می تواند دو یا سه گروه -1
 روز به طول انجامد. 6تا  5نفر توسط همان محقق ممکن است  30مصاحبه عمیق یا 

دهند چرا که  یق فرد ترجیح میبازاریابان ویژگی مصاحبه گروه هاي کانون را به مصاحبه عم-2
ري نسبت به مصاحبه عمیق بوجود هاي گروهی و پویایی گروه تعداد ایده ها و جدید بیشت بحث

  آورند. می
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  تکنیک هاي فرا افکنی 

نایی افراد و علی رغم منطق ناخودآگاه یا اختفاء ي زیر با به منظور پی بردن به انگیزه هااین تکنیک ه
می گیرند. تکنیک  فرافکنی گاهی اوقات در گروه هاي کانون مورد ها مورد استفاده قرار  آگاه آنخود

  استفاده قرار می گیرد اما بیشترین مورد استفاده در مصاحبه هاي عمیق است.

  

  تحلیل استعاره

  .کنند استعاره یعنی ارتباطات بیشترغیرکالمی بوده وافراد بیشتر باتصاویرتفکرمی

  .احساسات در بارهیچ چیز را با کلمات بیان کنندکلمات پاسخ دهندگان نمیتوانند  تا

باره یک چیز استعاره نامیده براي توصیف یا ارایه احساسات در استفاده از یک شکل بیان :استعاره
  .می شود

  

  تکنیک فراخوانی استعاره زالتمن 

اسا با این تکنیک اولین ابزار تحقیقات بازاریابی است که در ایالت متحده پذیرفته شده است و اس
استفاده از تصورات دیداري به ارزیابی اندیشه هاي عمیق و ناخودآگاه مصرف کنندگان درباره 

  محصوالت ، خدمات و استراتژي هاي بازاریابی می پردازد.

  

  سنجش رضایت مشتري 

اندازه گیري سطح رضایت مشتري و عوامل تعیین کننده آن براي هر شرکتی از اهمیت باالیی 
رضایت مشتریان در ارتباط با نظر سنجی هاي رضایت مشتري به سنجش میزان  برخوردار است.

گی ها (با استفاده از مقیاس اهمیت) می پردازند. اال یا خدمت و اهمیت نسبی این ویژگی هاي کویژ
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تر از مشتریانی هستند که ار راضی بسیار سودآورتر و وفادارتحقیق نشان می دهد که مشتریان بسی
براي داشتن مشتریان راضی تالش گزینه راضی را انتخاب می کنند بنابراین شرکت هایی که صرفا 

برخی از بازاریابان بر این باورند که رضایت یا نارضایتی  ، مرتکب اشتباه بزرگی می شوند.کنند می
خدمات خریداري شده و برداشت آنها از  ها از کاال یا مشتریان تابعی است از تفاوت بین انتظارات آن

  آنچه دریافت کرده اند.

  

  واقعی  خریداران غیر

مشاهده گران حرفه اي هستند که به عنوان مشتري وارد فروشگاه ها شده با فروشندگان و کارکنان 
می دهند تا  داوري درباره آنها ارائه ن پیشوخدماتی شرکت تعامل می کنند و ارزیابی خود را بد

وري و کارایی شناسایی شوند. تجزیه و تحلیل شکایات مشتري اهمیت  ت هاي بهبود بهرهفرص
بسزایی در بهبود محصوالت و خدمات شرکت دارد نتایج تحقیقی نشان می دهد که تعداد اندکی از 
مشتریان ناراضی شکایت می کنند و اغلب مشتریان ناراضی بدون گفتن چیزي به خرید از شرکت 

شکایت درباره )1وب باید مشتریان را تشویق به (پردازدیک سیستم تحلیل شکایت خهاي رقیب می 
ارائه پیشنهاداتی براي بهبود از طریق پر کردن فرم هایی با سواالت )2ا خدمت ناراضی کننده و (کاال ی

پست هایی به منظور جمع آوري )3کرده و (» وضع چطور است«خاص فراتر از این سوال رایج که 
  ه بوجود آورند.یات و مشتریان نظیر خطوط تلفن ویژت و شکاپیشنهادا

  

  نمونه گیري و جمع آوري داده ها :

گی هاي کل جامعه بکار گرفته می شود بنابراین ی از جامعه است که براي تخمین ویژنمونه گروه
طرح ه باشد. نمونه گیري بخش مهمی ازطرح تحقیق می باشد طالعنمونه باید نماینده جامعه مورد م

، چه نمونه گیري) (واحدبا سه سوال اساسی سر و کار دارد: از چه کسی نظر سنجی شود نمونه گیري

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

26 
 

(رویه نمونه گیري). هرچه نمونه بزرگتر باشد احتمال اینکه نمونه تعداد(اندازه نمونه)، و نحوه انتخاب
  باشد می شود. معرف جامعه بیشتر

  

  تحقیق  اده ها و گزارش یافته هايتجزیه و تحلیل د

در تحقیق کیفی معموال میانجی یا برگزار کننده پاسخ هاي دریافتی را تجزیه و تحلیل می کند در 
تحقیق کمی محقق بر تحلیل نظارت می کند ابتدا سواالت باز کدگذاري و نمره دهی می شوند سپس 

هاي ا را با متغیریل آماري که داده هتمام پاسخ ها جدول بندي شده و با استفاده از برنامه هاي تحل
، تجزیه تی منتخب خوشه بندي می کنندمنتخب پیوند داده و داده ها را با ویژگی هاي جمعیت شناخ

  و تحلیل می شوند.

  

  انجام تحقیق 

يابي در مرحله بعد بايد از محقق بخواهد كه با انجام يك تحقيق كمي به تاييد و نسبت مدير بازار
حاصل از گروه هاي كانون بپردازد مطالعه فاز اول بايد بينش كافي  دادن اعداد (درصدها) به يافته هاي

براي طراحي طرح تحقيق و آغاز نظرسنجي وسيع فراهم آورد. با اين حال اگر هنوز ترديدي درباره 
هر يك از اجزاي طرح تحقيق، نظير جمله بندي يا قالب سواالت وجود دارد بايد در ابتدا يك مطالعه 

س كوچك انجام گيرد پس از اصالح پرسشنامه و ساير عناصر مورد نياز طرح اكتشافاتي در مقيا
تحقيق مي توان تحقيق كامل كمي را با استفاده از نمونه احتمالي انجام داده و يافته ها را به جامعه 

  كل افراد مجرد تعميم داد.
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  ت در تحقیقات درباره مصرف کننده اخالقیا

وري در تحقيقات را تضمين نمايند. برخورد بد با پاسخ دهندگان محققان بايد عينيت و عدم پيشدا
ف كننده بايد از طوالني كردن غيرضروري نيز يكي از مسائل اخالقي است محققان رفتار مصر

  ها با اين منطق كه (هرچه مصاحبه طوالني تر باشد، نتايج بيشتري در بر دارد...) پرهيز نمايد. مصاحبه

  

 روش تحقیق طوالنی :

چنين روش هايي به شدت بر اعتبار تحقيقات تاثير مي گذارند چرا كه منجر به عدم عالقه مردم و 
عدم مشاركت آنها در تحقيقات مي شوند. رويكرد غير اخالقي ديگر ، تالش براي فروش محصول ، در 

  قالب تحقيق است.
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  فصل سوم: تقسیم بازار

  

  تقسیم بازار چیست؟

هاي متمایزي از مشتریانی که  فرایندي است که بر اساس آن یک بازار به زیربخش بخش بندي بازار،
بندي می شود. از آنجاکه مشتریان هر بخش نیازها و  نیازها و مشخصاتشان یکسان است تقسیم

اي مشابه پاسخ  هاي یکسانی دارند، به یک طرح بازاریابی و یک محصول خاص به شیوه خواسته
هاي کوچکتر، منابع  کند با تقسیم یک بازار بزرگ به بخش ازار کمک میبندي ب دهند. بخش می

  سازمان به طور بهینه صرف مشتریان اصلی شود. 

اریاب پس از تجزیه بازار به تقسیم بازار گام اول از استراتژي سه مرحله اي بازاریابی است.باز
بازاریاب باید درباره  نتخاب نماید. ا  گیري منظور هدف  چند بخش را به باید یک یا همگن، هاي خوشه

و/یا جذابیت ترفیعی براي هر بخش  کانال توزیع، قیمت، یعنی محصول،–درباره آمیخته بازاریابی 
 هر اي است که در گونه به یابی محصول،موضع ،گیري نماید. مرحله سوم این فرایندتصمیم -بازار

  .برآورده کرد را نسبت به رقبا بهتر ها بتوان نیازهاي آن تا شود، درك می  بخش بازار هدف

  

  کند؟ از تقسیم بازار استفاده می چه کسی

بازاریابان کاالهاي  بازاریاب است، کننده و بازار به نفع مصرف  بندي بخش  استراتژي  به دلیل اینکه
 خود را با  جدید کبالت شرکت شورلت خودرو مند هستند. براي مثال، شدت به آن عالقه مصرفی به

ایمپاال راکه خودرویی  و براي افراد جوان ومجرد ، بدنه کوچک، صندلی عقب کمتر و  سبک اسپرت
  است.  جادارتر است را براي خانواده ها طراحی نموده بزرگتر و
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  گیرد؟ تقسیم بازار چگونه انجام می

ی مطالعات تقسیم بازار جهت کشف نیازها وخواسته هاي گروه خاصی ازمصرف کنندگان طراح
ضاي نیازها براي هر گروه از بطوریکه بتوان کاال وخدمات خاصی را در راستاي ار اند، شده

رامبخش براي گروه هاي آ رص(شرکت داکسی پین تولید کننده قکنندگان تولید وترفیع نمود مصرف
  .باشد) خاصی که دچار افسردگی هاي حاد هستند  می

  

  مبانی تقسیم بازار

از ویژگی هاي  (مبانی)تقسیم بازار است.ترین مبنا مناسب ،ي تقسیم بازاراول تدوین استراتژ مرحله
  باشند. می مهم مصرف کننده،

  طبقات تقسیم بازار عبارتنداز:

 عوامل جغرافیایی 

 عوامل روانشناختی 

 عوامل جمعیت شناختی 

  (سبک زندگی)عوامل روان نگاري 

 اجتماعی-متغیرهاي فرهنگی 

 ویژگی هاي مرتبط با مصرف 

 ترکیبی عوامل 
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  تقسیم بندي جغرافیایی

تئوري زیربناي این استراتژي این است  شود. بازار برحسب مکان، تقسیم می ،در این نوع تقسم بندي
خواسته ها با  و این نیازها و هاي مشترك دارند، خواسته و که افراد ساکن دریک منطقه برخی نیازها

  خواسته هاي سایر مناطق تفاوت دارند. نیازها و

 مرزهاي  تمام ه هاي ارتباطات جهانی،شبک اي، هاي ماهواره تلویزیون شماره تلفن هاي رایگان ملی،
را به یک استراتژي بازاریابی  باید جاي خود وتقسیم جغرافیایی بازار، اند اي را درنوردیده منطقه 

  جهانی بدهد.

  

  جمعیت شناختی تقسیم بندي

ناختی یکی از معمول ترین و ساده ترین انواع روش هاي تقسیم بازار بر اساس ویژگی هاي جمعیت ش
تقسیم بازار است که مورد استفاده مدیران بازاریابی قرار می گیرد. اغلب شرکت ها براي بدست 

 برند. از این روش بهره می آوردن تعداد مناسبی از مشتریان که از محصوالت آنها استفاده می کنند،
  شوند. می اساس مجموعه اي از متغیرها تقسیم بندي در این روش اصوال جمعیت هدف بر

  ویژگی هاي جمعیت شناختی عبارتند از:

 سن  
 جنسیت 

 وضعیت تأهل 

 درآمد 

 شغل 

 تحصیالت 
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  شناختی جمعیت روان

بندي بازار بر مبناي متغیرهاي روانشناختی خریداران را بر اساس شیوه زندگی یا شخصیت و  در بخش
 ها ب)شخصیت ج)ادراکات الف)انگیزه کنند که عبارتنداز: تقسیم میارزش ها، به گروه هاي مختلف 

  د)یادگیري و)نگرش هاي آنها

  

  تقسیم بندي روان نگارانه:

) که ارتباط نزدیکی با psychogrophicمتخصصان بازاریابی بشدت به تحقیقات روان نگارانه(
قه مند هستند این نوع از نگرش دارند عال گیري شخصیت و به ویژه اندازه تحقیقات روانشناختی و

 شود) کننده(که عموماًبه آن تجزیه وتحلیل سبک زندگی گفته می مصرف  ي تحقیقات کاربردي درباره
هاي مناسب بازار ونحوه  بخش بازاریابی ارزشمند شده است که درتشخیص تبدیل به یک ابزار

  مؤثرند. بسیار هدف به پیام هاي بازاریابی،هاي احتمالی مصرف کنندگان  پاسخ

  

  فرهنگی-تقسیم بندي اجتماعی

اجتماعی در  -متغیرهاي فرهنگی–(فرهنگی) ومردم شناختیگروه) متغیرهاي جامعه شناختی( از
  :موارد زیر تقسیم کرد مبنا به  توان برهمین بازارهاي مصرفی را می شود. تقسیم بازار استفاده می

 چرخه عمرخانواده  
 طبقه اجتماعی 

  فرهنگیارزشهاي بنیادین 

 ها عضویت درخرده فرهنگ 

 تعلقات میان فرهنگ 
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  چرخه عمر خانواده

 گیري، را از شکل  مشابهی  مراحل این تقسیم بندي براین فرض مبتنی است که بسیاري از خانواده ها،
خدمات متفاوتی  واحد خانواده در مراحل مختلف خود به کاالها و کنند. زوال را طی می تا رشد

 افراد مجرد وجوان نوعی مبل خاص وساده را احتیاج دارند ولی خانواده ها مبل هاي مثال: نیازدارد.
  کنند. تعویض می خود را مرتب

  

  طبقه اجتماعی

 شغل و استفاده از شاخص موزون چند متغیر جمعیت شناختی ازقبیل تحصیالت، ًبا این طبقه معموال
دهنده سلسله مراتبی است که در  اجتماعی نشان . مفهوم طبقهگیرد درآمد مورد اندازه گیري قرار می

موجود در هر طبقه وضعیت مشابهی دارند درحالی که اعضاي طبقات دیگر وضعیت هاي  آن افراد
  باالتر یا پایین تري دارند.

  

  فرهنگ وخرده فرهنگ

که  چرا .کنند میراث فرهنگی نیز بعنوان مبنایی براي تقسیم بازار استفاده می بازاریابان از فرهنگ و
هاي فرهنگی خاصی که بطور  ارزش بر و وسنت هاي یکسانی دارند باورها، ها، ارزش اعضاي فرهنگی،

  تأکید دارند. کنندگان وجود دارند گسترده اي درمیان مصرف

  

  تقسیم بندي براساس مصرف

فاده گی هاي استبرحسب ویژها  تقسیم آن اثربخش طبقه بندي مصرف کنندگان، یکی از انواع رایج و
میان مصرف کنندگان  نرخ مصرف،  براساس  بندي درتقسیم باشد.  می  تجاري نام یا  خدمت ،از کاال
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کنندگان کم مصرف وکسانی که کاال خدمت یا نام تجاري  مصرف کنندگان متعادل، مصرف پرمصرف،
  شود. کنند تمایزایجاد می خاصی را مصرف نمی

  

  تقسیم بندي براساس موقعیت مصرف

کنند  اند که موقعیت یا وضعیت نیز برآنچه مصرف کنندگان خرید یا مصرف می بازاریابان پی برده
ها گاهی اوقات از موقعیت مصرف بعنوان یک متغیر تقسیم بازار استفاده  چرا که آن تأثیرگذارند.

ت در صنع کنند. می تبلیغات بسیاري از محصوالت بر مصرف در موقعیت هاي خاص تأکید کنند می
  جواهر حلقه هاي ساخته شده از الماس نماد نامزدي است.

  

  تقسیم بندي بر اساس منفعت

ترین منفعت کاال یا خدمات خود را به  مهم بازاریابان ومدیران تبلیغات پیوسته در تالش هستند تا
هایی تمیزتر با محصوالت  دندان :مثال ، شناسایی نمایند.کننده قابل فهم باشد ه براي مصرفگونه اي ک
(oral-b).  

  

  هاي ترکیبی درتقسیم بازاررویکرد

ر استفاده یک متغی ندرت از  به پردازند و متغیر به تقسیم بازار می با استفاده از چند بازاریابان معموالً
  .کنند می

  

  هاي ترکیبی تقسیم بازار عبارتند از: روش

 جمعیت شناختی-نگاري روان  
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 شناختیجمعیت -جغرافیایی 

 VALs 
 ی یانکلوویچنتقسیم بندي ذه 

  

 جمعیت شناختی سبک زندگی و هاي روان نگاري، ویژگی

با   مکمل همدیگر هستند. بازاریابان جمعیت شناختی، و شامل سبک زندگی)هاي روان نگاري( ویژگی
  کنند. هاي هدف خود کسب میدرباره بازار وامل اطالعات مفیديترکیب این ع

  

  جمعیت شناختی:-جغرافیاییتقسیم بندي 

 ،کنند می  زندگی این طرح ترکیبی مبتنی بر این مفهوم است که افرادي که در نزدیکی همدیگر
براي تقسیم بندي از  عادات مصرف مشابهی دارند و و  سبک زندگی سلیقه ها، ًابزارهاي مالی، احتماال

کنندگان مشابه استفاده  از مصرف  جمعیت شناختی  خوشه هاي جغرافیایی ایجاد  براي کامپیوتر
  کنند. می

  

  تقسیم بازار ذهنی یانکلوویچ:

شناسانه را ارائه کرد. منظور   بندي غیرجمعیت دانیل یانکلوویچ در هاروارد بیزنس ریویو مفهوم تقسیم
کنندگان بر اساس معیارهایی غیر از سن، محل اقامت، درآمد و  بندي مصرف وي از این اصطالح، طبقه

هاي  کنندگی مطالعات بازاریابی مبتنی بر خصیصه بینی ل آن بود. به اعتقاد وي، ارزش پیشامثا
عنوان مبنایی براي استراتژي بازاریابی  شناسی دیگر به حدي نیست که بتوان از آن به جمعیت

عالوه،  کنندگان بود. به استفاده کرد. الگوي خرید، راهنماي بهتري براي خریدهاي آینده مصرف
ها کمک کنند تصمیم بگیرند چه  توانستند به شرکت بندي درست و دقیق می هاي تقسیم روش
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طور تبلیغات  ها را از چه مجاري عرضه کنند، با چه قیمتی بفروشند و چه محصوالتی تولید کنند. آن
  کنند.

  

  هاي بازار گیري اثربخش دربخش هدف معیارهاي

مصرف کنندگان  به بخش هاي یکدست درقسمتهاي قبل درمورد مبانی مختلف خوشه بندي 
آن  در  گیري هدف و بازار چند بخش از یا  انتخاب یک بازار،توضیح داده شد.چالش بعدي بازاریاب،

  شود که: هاي مختلف بازار بخشی انتخاب می ازمیان بخش آمیخته بازاریابی مناسب است. با بخش(ها)

  قابل شناسایی 
 کافی (ازنظراندازه) 

 یادرحال رشدداراي ثبات  

 وقابل دستیابی توسط رسانه ها وبه لحاظ هزینه اي باشد. 

 

 قابلیت شناسایی

هاي مشترك یا رایج  اي از نیازها یا ویژگی به منظور تقسیم بازار  به بخش هاي مجزا براساس مجموعه
مشاهده شناسایی یا  مرتبط را بشناسد. بازاریاب بایستی این ویژگی هاي یا خدمت، مرتبط با کاال

 جنسیت، متغیرهاي جمعیت شناختی(سن، یا نظیر: جغرافی(مکان) برخی از متغیرهاي تقسیم بندي،
 از  توان می  را  تأهل وضعیت یا درآمد تحصیالت، نظیر: دیگر  متغیرهاي آسان است.  نسبتاً نژاد)، شغل،
 یا قبیل منافع موردنظر،از ها، ویژگی سایر  شناسایی وجود  این با کرد. شناسایی  پرسشنامه  طریق

  ک زندگی دشوارتر است.بس
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  کفایت

به  ترفیعی را بتوان محصول یا برنامه تا بخش مورد نظراز بازار باید از جمعیت کافی برخوردارباشد،
  ها تطبیق داد. نیازها یا منافع خاص آن

  

  ثبات

شناختی  روان شناختی و جمعیت  دهند که از لحاظ عوامل را ترجیح می از بازار هایی بخش بازاریابان،
بازاریابان  ها درطول زمان وجود داشته باشند. آن احتمال رشد(بزرگترشدن) ثبات نسبی داشته و

 ،رهاي متغیر وآنی استرفتا بینی نداشته و گرایشی به قسمت هاي ناپایدار بازار که قابلیت پیش
  ندارند.

  

  قابلیت دستیابی

آن امکان دستیابی  امکان دستیابی است.که منظور از دربازار،چهارمین شاخص هدف گیري اثربخش 
علیرغم حضور گسترده مجالت  اي است که توجیه اقتصادي داشته باشد. به بخش هاي هدف به گونه

رقابت   اتالف و  تخصصی وتلویزیون کابلی بازاریابان مدام بدنبال رسانه هاي جدیدي که با حداقل
  برساند.ها را به بازارهاي هدف  آن

  

  هاي تقسیم بازار اجراي استراتژي

 concentratedیابی متمرکز(ممکن است از استراتژي بازار پردازند، هایی که به تقسیم بازار می شرکت

marketing( یا بازار)یابی متمایزmarketing differentiated( .گاهی اوقات هم از  استفاده نمایند
  .نندک استراتژي ضد تقسیم بندي استفاده می
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  دربرابر بازاریابی تمایزي يبازاریابی تمرکز

گرفته و یا شرکت بر بخشی از نیازهاي خاص مشتریان که کمتر از سوي رقبا مورد توجه قرار  :تمرکز
. و سعی می کند این نیاز هاي خاص را براي مشتریان خاص با می کند تمرکز  ،اصال برآورد نشده است

ه آن توجهی نشده است بدست بیاورد. مثال بخش از بازار را که بارائه محصوالت ارضا کند و آن 
تویوتا لیکسوس را طراحی و ارائه  ي نیاز مشتریان ثروتمند به اتومبیل لوکسشرکت تویوتا براي ارضا

  .ط مخصوص افراد ثروتمند استشرکت المبورگینی که محصوالتش فق داد. و یا

هاي مشتریانشان که مشابه هستند از برآورد نمودن نیازتژي شرکت براي در این نوع استرا :تمایز
ي یعنی ارائه محصوالت کامال متفاوت براي ارائه ارضا .وین و متفاوت آن نیاز را ارضا می کندشیوه اي ن

میل خود نیاز هاي شبکه اي و ویس جامع ای. مثال گوگل با ارائه عینک گوگل و سرنیازهاي مشابه
  .رتی جامع و متفاوت پاسخ می دهداینترنتی مشتریان را به صو

  

  ضدتقسیم بندي

این   ها ممکن است به .آنشوند بینی میزان تقسیم بازار خود میها مجبور به باز گاهی اوقات شرکت
هاي بازار در طول زمان به وضعیتی رسیده اند که توجیحی براي  نتیجه برسند که برخی ازبخش

تر یا  شرکت درصدد شناسایی یک نیاز کلی درچنین وضعیتی داشتن آمیخته بازاریابی مستقل ندارند.
یا چند  سپس دو آید که دویا چندبخش وجود داشته باشد و کنندگان می ویژگی مشترکی از مصرف

در بازاریابی به این اقدام  پردازد. با یک آمیخته بازاریابی به آن بخش می هم ادغام کرده و بخش را با
  .شود استراتژي ضد تقسیم گفته می
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  کننده فصل چهارم: انگیزش مصرف

  
نیازها اساس و جوهره مفهوم  است. -نیازهاي مصرف کننده -نیازهاي انسانی مبناي بازاریابی مدرن،

شدیداً رقابتی امروزي،  بازار سودآوري و رشد شرکت در ،بقاء رمز بازاریابی را تشکیل می دهند.
 از رقباست. تر اي بهتر و سریع به گونه مصرف کننده،توانایی آن درشناسایی نیازهاي ارضاء نشده 

اما گاهی اوقات ممکن است مصرف کنندگان را نسبت به نیازهایی که  بازاریابان نیازي خلق نمی کنند.
به ارضاي  را برحسب نیازهایی که قادر بازارهاي خود ،بازاریابان موفق دارند آگاه وحساس نمایند.

رویکرد  و این همان رویکرد تولید است. صوالت تعریف می کنند.ها هستند و نه براساس مح آن
معطوف به نیازهاي فروشنده  که  تولیدگرایی بیشتر درحالی بازاریابی برنیازهاي خریدار تمرکز دارد،

ن چیزي را که مردم خواهان خرید آن یابی داللت بر این دارد که تولیدکننده صرفاً آمفهوم بازار است.
ل فروش  چیزهایی است که تولید تولید کننده به دنبا اما درتولیدگرایی، ;کند هستند تولید می

 کند. می

ماموریت خود را براساس نیازهاي مصرف کنندگان تعریف می کنند و نه  هاي هوشمند، شرکت
اما  به دلیل اینکه نیازهاي اساسی مصرف کنندگان تغییر نمی کند، براساس محصوالت تولیدي خود.

شرکتی که به توسعه محصوالتی  مدام درحال تغییراند، گیرند، ها شکل می ه براي آنمحصوالتی ک
هاي اثربخش  حل جبهه جستجوي راه خود را همواره در راي پاسخ  به مصرف کنندگان می پردازد،ب

را  ، امکان بقا و رشد خودها از این طریق این شرکت ي پاسخ به نیازهاي مشتریان می بیند.برا
هایی که   شرکت سوي دیگر از افزایش می دهند. رقابت شدید یا شرایط سخت اقتصادي،رغم  علی

همواره درمعرض این خطر هستند که محصوالت  خود را براساس محصوالتشان  تعریف می کنند،
ها  آن جدید و جایگزینی که رقبا ارائه می دهند و تطبیق بیشتري با نیازهاي مصرف کنندگان دارند،

  بیرون برانند.از عرصه  را
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  انگیزش به عنوان یک نیروي روان شناختی

این نیرو نتیجه وضعیت  دارد. می ها را به اقداماتی وا انگیزش نیروي محرکی که در افراد هست که آن
ناآگاهانه به   افراد چه به صورت آگاهانه  یا ارضاء نشده می باشد. تنش است که خود حاصل یک نیاز

ها  که به نظر می رسد نیازهاي آنها را رفع کرده و آن طریق رفتاري هستند، دنبال کاهش این تنش از
 ها در راستاي دستیابی به اهداف، ي رفتاري آناهداف و الگوها بخشد. را ازتنش مذکور رهایی می

  هاست. ننتیجه تفکر و یادگیري هریک از آ

  

  نیازها

نیازهاي  ذاتی و برخی اکتسابی هستند.فردي داري مجموعه اي از نیازهاست که برخی از آنها  هر
سرپناه و پوشاك،  آب، این نیازها شامل نیاز به غذا، (زیستی شناختی) هستند.فیزیولوژیک ذاتی،

ها نیازها یا  به آن به همین دلیل درحفظ زندگی زیست شناختی انسان، نیازهاي جنسی هستند.
پاسخ به محیط یا  هایی هستند که ما درهاي اکتسابی، نیازازنی هاي اولیه گفته می شود. انگیزه

از آنجا که  قدرت و یادگیري است. محبت، پرستیژ، این نیازها نیاز به احترام، می آموزیم. فرهنگ،
این  نیازهاي اکتسابی عموماً روان شناختی هستند به آنها نیازها یا انگیزه هاي ثانویه گفته می شود.

  با دیگران ناشی می شوند. نیازها از وضعیت روانی فرد و روابط او

  

  اهداف

گرا  تمام رفتارها هدف رفتارتحریک شده درواقع درراستاي  دستیابی به اهداف صورت می گیرد.
ها به عنوان  اهداف هستند که مصرف کنندگان به آن اهداف کلی  گروه یا طبقه عمومی از هستند.

 کار و گرا سر محصول خاص با اهداف طور بازاریابان به نگرند. می ابزارهایی براي ارضاي نیازهاي خود
ف کنندگان براي ارضاي ا نام هاي تجاري مشخص است که مصرها محصوالتی ب دارند، که منظور از آن

ها  وآن کنند، هاي شخصی تعریف می را براساس ارزش افراد اهداف خود اهداف خود انتخاب می کنند.
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 رسیدن به اهداف مورد نظر رکنند که به باورخودشان آنها را د ب میابزارها را(رفتارهایی) را انتخا
  یاري می کنند.

  

  گزینش اهداف

ظرفیت  فرد به تجارب شخصی، اهداف برگزیده هر نیازي چندین هدف مختلف و متناسب دارد. هر
محیط فیزیکی و  هنجارها و ارزش هاي فرهنگی رایج، و امکان دستیابی به هدف در فیزیکی،

هاي  ویژگی هدف فرد باید به لحاظ اجتماعی و فیزیکی امکان پذیر باشد. اجتماعی او بستگی دارد.
تحقیقی که درباره  شخصی و خودپنداره فرد نیز برگزینش اهداف از سوي او تاثیر می گذارند.

به که  )افراد ارتقاء طلب،1 گیري شخصی انجام شده است، افراد را به دو نوع تقسیم می کند: هدف
)افراد 2 امید و آرزوهاي بیشتري داشته و به دنبال نتایج مثبت هستند. دنبال رشد و توسعه هستند،

، که به دنبال ایمنی هستند، بیشتر به وظایف و تعهدات خود می پردازند، و درتالش  محافظه کار
یجدا شده هدف تفکیک ادرتحقیق دیگري بین دو نوع  امان بمانند. در نپیامدهاي آ هستند تا از

 )بایدها، که نشان دهنده وظایف،2 ؛آرزوها و آمال هستند دهنده امیدها، که نشان ها، آل )ایده1است: 
  باشند. مسئولیت ها می تعهدات و

  

  وابستگی متقابل نیازها و اهداف

با  به گونه اي که هریک از آنها بدون دیگري وجود ندارد. ;بین نیازها و اهداف رابطه متقابل وجود دارد
از نیازهایشان با خبر  افراد اغلب اوقات به اندازه اي که از اهداف خود آگاهی دارند، این وجود،

اما به  نیاز اجتماعی خود آگاهی نداشته باشد، براي مثال، یک نوجوان ممکن است از نیستند.
رت آگاه یا شخصی ممکن است از نیاز خود به قد هاي آنالین براي پیدا کردن دوست بپیوندد. گروه

افراد معموال آگاهی بیشتري  به یک اداره دولتی بپیوندد. اما با پیدایش یک فرصت استخدام، نباشد،
  از نیازهاي فیزیولوژیک خود نسبت به نیازهاي روان شناختی خود دارند.
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  انگیزش مثبت و منفی

سوي شیء یا ممکن است یک نیروي محرك ما را به  انگیزش می تواند درجهت مثبت یا منفی باشد.
براي مثال شخص ممکن است براي  آن تشویق نماید. به پرهیز از را شرایط خاص حرکت داده و یا ما

سوار پیک  رفع نیاز گرسنگی به سمت یک رستوران حرکت نماید و به منظور پاسخ به نیاز ایمنی،
هاي  امیال و محركخواسته ها یا  نیازها، هاي مثبت را، شناسان این محرك وانبرخی ر موتوري نشود.

خواسته ها یا امیال ممکن است منجر به اهداف مثبت یا  نیازها، منفی را ترس یا بیزاري می نامند.
بنابراین اغلب اوقات  ;هدفی است که رفتاري در راستاي آن انجام می شود هدف مثبت، منفی شوند.

نبال اجتناب از آن است و هدفی است که فرد به د هدف منفی، به آن گرایش به هدف گفته می شود.
یج نتا به آن اجتناب از هدف گفته می شود. به دلیل اینکه هردو حالت گرایش و اجتناب،

  ها را هدف می نامند. اغلب محققان آن شده هستند. رفتارتحریک

  

  انگیزه هاي منطقی در برابر عاطفی

در این  تفکیک می کنند. انگیزه ها را به عقالنی و عاطفی برخی از متخصصان رفتارمصرف کننده،
تقسیم بندي عقالنیت به صورت اقتصادي سنتی  به کار می رود و فرض  آن بر این است که 

هایی را  ها را درنظر گرفته وآن ها تمام گزینه آن ;کنندگان به طور عقالیی رفتار می کنند رفمص
هاي عاطفی داللت برانتخاب  انگیزه که باالترین منفعت را برایشان به دنبال دارد. اب می کنندانتخ

  پایگاه اجتماعی). پذیري،تاثیر ترس، (نظیر غرور،ساس معیارهاي شخصی یا ذهنی دارنداهداف بر ا

منفعت یا رضایت را حداکثر  معیارهاي ذهنی یا عاطفی، فرض این تفکیک انگیزه ها این است که،
کوشند  کنندگان همواره می فکه مصر ر می رسد،با این وجود، این فرض معقول به نظ کنند. نمی

  نیازهاي آنها را رفع می کنند. از دیدگاه خودشان به بهترین نحو هایی را انتخاب نمایند که گزینه
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  پویایی هاي انگیزش

نیازها و  تغییر می یابد. واکنش به تجارب زندگی، پویاست که بطور پیوسته در انگیزش مفهومی بسیار
 تغییر و رشد می کنند. تعامل با دیگران و تجارب، محیط، افراد، اهداف درپاسخ به شرایط فیزیکی

درصورتی که افراد به اهداف خود  اهداف جدیدي را برمی گزیند. فرد با دستیابی به هدف خود،
  اهداف قدیمی تر را دنبال می کنند یا به اهداف جایگزین روي می آورند. نرسند،

  

  ندنیازها هرگز به طور کامل برآورده نمی شو

براي مثال ،افراد درفواصل نسبتاً منظمی  اغلب نیازهاي انسانی هرگز بطور کامل برآورده نمی شوند.
ها به دنبال  اغلب انسان نیاز گرسنگی را تجربه می کنند و باید بدان پاسخ دهند. در طول روز،

حتی نیازهاي پیچیده  همراهی و تایید دیگران براي ارضاي نیازهاي اجتماعی خود هستند.
  شناختی نیز به ندرت کامالً برآورده می شوند. روان

  

  با برآورده شدن نیازهاي قبلی، نیازهاي جدید پدیدار می شوند

پردازان انگیزه، بر این باورند که نیازها از یک سلسله مراتب برخوردارند و با رفع  برخی از نظریه
براي مثال فردي که  و سطح باالتر مطرح می شوند.نیازهاي جدیدتر  نیازهاي سطوح پایین تر،

ممکن است تالشهاي خود را معطوف به کسب  ارضا شده اند، نیازهاي فیزیولوژیک پایه اي او نسبتاً
کاندیداهاي  ها و حمایت از هاي سیاسی آن میان همسایه ها از طریق عضویت در باشگاه محبوبیت در

ممکن است  ذیرش خود درمیان همسایه ها اطمینان حاصل نمود،این فرد پس ازاینکه ازپ ها نماید. آن
ها  به دنبال مطرح کردن خود درمیان آن برق یا خرید خانه بزرگتر، زرق و هاي پر با دادن میهمانی

  باشد.
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  موفقیت و شکست بر اهداف تاثیر می گذارند

افرادي  که در دستیابی به  ا،ه از دیدگاه آن برخی از محققان ماهیت اهدافی افراد راتبیین کرده اند.
به این معنا  معموال اهداف جدید و سطح باالتري براي خود برمی گزینند. اهداف  خود موفق بوده اند،

موفقیت ممکن است این حقیقت باشد که  دلیل این امر ها سطح توقع خود را باال می برند. که آن
 دهد. تیابی به اهداف باالتر افزایش میرا در دسها  اعتماد به نفس آن تر، دردستیابی به اهداف پایین

بنابراین  را پایین می آورند. گاهاً سطح توقعات خود می رسند،درمقابل کسانی که به اهداف خود ن
  گزینش هدف اغلب تابعی از موفقیت و شکست است.

  

  اهداف جایگزین

 به رفع نیازهاي خاصی است، که به باور او قادر ،به هدفی خاص یا نوع خاصی از هدف که فرد زمانی
اگرچه هدف جایگزین  را متوجه یک هدف جایگزین می نماید. خود رفتار احتماالً دست نمی یابد،

 اما می تواند تنش بوجود آمده را برطرف کند. ممکن است به اندازه هدف اول رضایت بخش نباشد،
جایگزین درجایگاه هدف محرومیت مستمر از هدف اصلی ممکن است منجر به قرارگرفتن هدف 

  اصلی شود.

  

  ناکامی

ها حداقل یکبار  همه انسان شکست در دستیابی به هدف اغلب منجر به احساس ناکامی می شود.
مانعی که در راه رسیدن به هدف قرار  ناکامی حاصل ازناتوانی دردستیابی به هدف را تجربه کرده اند.

یزیکی یا مالی محدود) یا مانعی درمحیط ممکن است یک مانع شخصی(نظیر منابع ف می گیرد،
صرف نظر از  فیزیکی یا اجتماعی(نظیر طوفانی که باعث به  تاخیرافتادن تعطیالت می شود) باشد.

عده اي  رفتارهاي متفاوتی نشان می دهند. افراد دربرخورد با موقعیت هاي ناکام کننده، ،دلیل ناکامی
هدف جایگزین انتخاب  رصورت عدم موفقیت دوباره،تالش می کنند که تا راه دیگري بیابند و د
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برخی از افراد هم انطباق پذیري کمتري دارند و ناتوانی در رسیدن به هدف را به عنوان  کنند. می
این افراد به احتمال زیاد از سازو کارهاي دفاعی براي محفظت از  شکست شخصی تلقی می کنند.

  می کنند.استفاده  احساس بی کفایتی، برابر خود در

  

  ساز و کار دفاعی

اغلب موقعیت هاي ناکام کننده را به منظور حفاظت  کسانی که نمی توانند با ناکامی خود کنار بیایند،
ذهناً بازتعریف می کنند. رفتارهاي احتمالی که به عنوان  از خودپنداره و عزت نفس خود،

دن  از احساس شکست  به هنگام نکارهاي دفاعی توسط برخی از افراد به منظور درامان ما و ساز
 بازگشت، توجیه، رفتار تهاجمی، شوند عبارتند از: به کارگرفته می ،موفقیت در دستیابی به هدف عدم

  سازي و سرکوب.تطبیق یا همانند پردازي،رویا فرافکنی، عقب نشینی،

  

  چندگانگی نیازها و تنوع اهداف

اهداف خاص احتماالً به این دلیل  واقع، در می کند.اغلب بیش از یک نیاز را رفع  رفتار مصرف کننده،
قت تمام انگیزه ها را از روي نمی توان به د انتخاب می شوند که چندین نیاز را برآورده می سازند.

ها  ممکن است با هدف یکسانی به سراغ آن فی دارند،افرادي که نیازهاي مختل شناسایی نمود. ررفتا
  یازهاي یکسان، ممکن است  اهداف متفاوتی را دنبال نمایند.ازسوي دیگرافرادي با ن بروند،

  

  برانگیختن انگیزه ها

تحریک مجموعه خاصی از نیازها  نیازهاي افراد دراغلب اوقات درحالت غیر فعال هستند. بسیاري از
 هاي درونی برخواسته از شرایط فیزولوژیکی فردي، تواند ناشی از محرك زمان می لحظه از هر در

  یا محرك هاي موجود درمحیط بیرونی باشد. هاي عاطفی یا شناختی،فرایند
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  تحریک فیزولوژیک

افت  به شرایط فیزیولوژیکی فرد درآن لحظه بستگی دارند. هر لحظه خاص از زمان، زهاي بدنی درنیا
اغلب این نشانه هاي  را از نیاز گرسنگی مطلع می نماید. ما میزان قند خون یا خالی بودن شکم،

نیازهاي مرتبط را به گونه اي تحریک می کنند که  با این وجود، فیزیولوژیک حالت غیر عادي دارند.
  منجر به تنش هاي ناراحت کننده اي می شوند و فرد را وادار به ارضاي آن نیازها می کنند.

  

  تحریک عاطفی

کسانی که احساس  شدن نیازهاي پنهان می شود. پردازي منجر به برانگیخته گاهی اوقات خیال
اغلب  خستگی می کنند یا با نوعی از ناکامی در تالش براي دستیابی به اهداف خود مواجه شده اند،

موقعیت هاي دلخواه خود  که درآن حالت خود را در ردازند،ل پردازي(تفکر واقع گریزانه) می پبه خیا
، که این امر هم  ممکن است دارندر فعال این تفکرات گرایش به تحریک نیازهاي غی تصور می کنند.

  منجر به تنش هایی شوند که فرد را وادار به رفتارهاي هدفمند نمایند.

  

  تحریک شناختی

آگهی تبلیغاتی که  توانند منجر به آگاهی شناختی از نیازها شوند. گاهی اوقات تفکرات تصادفی می
  الدین شود.ممکن است منجر به تمایل به صحبت با و خانه را تداعی می کند،

  

  تحریک موقعیتی (یا وضعیتی)

هاي خاصی  اغلب توسط محرك مجموعه اي از نیازهایی که فرد در زمان خاصی تجربه می کند،
نیازهاي مذکور ممکن است بصورت غیر فعال  بدون این محرك ها، درمحیط برانگیخته می شوند.

زمانی که افراد درمحیط  است. ترین شکل محرك محیطی رویارویی با خود هدف قوي باقی بمانند.
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وقتی که  برعکس، یا عوامل محرك فراوانی روبرو می شوند. پیچیده و درحال تغییر زندگی می کنند،
در ارتباط با تحریک  دو فلسفه مخالف نیازها کمتر تحریک می شوند. محیط نسبتاً ثابت و ساده است،

 ;کند عنوان یک فرایند مکانیکی نگاه میگرایی، به  انگیزش به  مکتب هاي انسانی وجود دارد. انگیزه
ر به عنوان پاسخی به یک محرك تفسیر می شود و عناصر تفکر آگاهانه نادیده در این مکتب رفتا

ور اغلب در مکتب شناختی این است که کل رفتار در راستاي دستیابی به هدف با گرفته می شوند.
طبقه بندي  نیازها و تجارب گذشته مورد استدالل قرار می گیرند، ،از این دیدگاه انجام می گیرد.

هایی تبدیل می شوند که به عنوان تمایالت در راستاي کمک به ارضاي شوند و به نگرش ها و باور می
و تعیین کننده اقداماتی هستند که فرد براي دستیابی به این رضایت  نیازهاي فرد عمل می کنند،

  هد.ها را انجام می د آن

  

  سلسله مراتب نیازها

نظریه  آبراهام مازلو، با استفاده از مفهوم سلسله مراتب نیازهاي انسان، معروف،روان شناس بالینی 
 نماید، پنج سطح پایه اي از نیازهاي انسان را معرفی می نظریه مازلو، انگیزش خود را ارائه داده است.

(فیزیولوژیک) تا نیازهاي سطح باالتر(روان تر شامل نیازهاي سطح پایین که به ترتیب اهمیت،
تر به ارضاي قبل از پیدایش نیازهاي باال شناختی) می باشند. فرض این نظریه بر آن است که افراد،

  پردازند. می تر نیازهاي سطوح پایین

  

  نیازهاي فیزیولوژیک

یازهاي انسان نیازهاي فیزیولوژیک اولین و اساسی ترین سطح ن در نظریه سلسله مراتب نیازها،
 ،آب ،شامل نیاز به غذا براي حفظ زندگی زیست شناختی انسان الزم هستند. این نیازها، هستند.
بنا به نظر مازلو زمانی که نیازهاي فیزیولوژیک بطور مزمن  پوشاك و امورجنسی می باشند. سرپناه،

  وجه غالب پیدا می کنند. ارضا نشده باشند،

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

47 
 

  نیازهاي ایمنی

ر نیاز به امنیت و آرامش قرار رفتار فرد تحت تاثی ولین سطح از نیازها ارضا شدندپس از اینکه ا
و کنترل بر  آشنایی، عادي سازي، ثبات، م،نظشامل  این نیازها عالوه بر ایمنی فیزیکی، گیرد. می

  زندگی و محیط نیز می شوند.

  

  نیازهاي اجتماعی

و پذیرش است.  تعلق، تاثیرگذاري، عشق،سطح سوم سلسله مراتب مازلو شامل نیازهایی از قبیل 
نواده آنها را به اقداماتی افراد به دنبال روابط گرم و رضایت بخش با سایرین بوده و عشق به خا

  دارد. می  وا

  

  نیازهاي احترام

مطرح  سطح چهارم سلسله مراتب نیازها، زمانی که نیازهاي اجتماعی تا حدودي برآورده می شوند،
این نیازها می توانند  نیازهاي احترام عامل محرك رفتارها هستند. طح،می شوند، دراین س

فرد به  نیاز بازتابی از گرا، نیازهاي احترام درون گیري درونی یا بیرونی یا هردو را داشته باشند. جهت
نیازهاي احترام  استقالل و رضایت از کارهاي خود می باشند. موفقیت، عزت نفس، پذیرش خود،

  پایگاه اجتماعی و شناخته شدن در میان سایرین می باشند. شهرت، شامل نیاز به پرستیژ،گرا  برون

  

  نیاز خودشکوفایی

را به اندازه کافی برآورده ساخته و به سطح  اکثر مردم نمی توانن نیازهاي احترام خود بنا به نظر مازلو،
تست از تمایل به تحقق این نیاز، عبار رد شوند.وا - خودشکوفایی(تحقق فردي) - پنجم نیازها

این نیازها به طرق مختلفی  تبدیل شدن به آنچه که فرد می تواند بشود. -توانمندي هاي بالقوه فرد
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لزوماً یک نیروي  مازلو یادآوري کرده است که نیاز خودشکوفایی، توسط افراد مختلف بیان می شود.
  به آن شکل عمل نمایند. خالق هستند،اما می تواند در افرادي که داراي نوعی استعداد  خالق نیست،

  

  ارزیابی سلسله مراتب نیازها و کاربردهاي بازاریابی آن

پس از اینکه  نظریه سلسله مراتب نیازهاي مازلو شامل پنج سطح از نیازهاي انسانی می باشد.
اساس  بر نیازهاي سطح باالتر مبناي رفتارهاي فرد خواهد شد. ارضا  شدند، تر نیازهاي سطوح پایین

سطوح پنج گانه  باعث برانگیخته شدن رفتار می شود. نارضایتی و نه رضایت، این نظریه در اصل،
مشکل اصلی  از کفایت الزم براي در بر گرفتن اغلب فهرست هاي نیازهاي فردي برخوردارند. نیازها،

هی براي هیچ را این نظریه آن است که نمی توان آن را به صورت تجربی مورد آزمون قرار داد.
 گیري دقیق میزانی که یک سطح از نیاز باید برآورده شود تا سطح باالتري از نیازها به کار افتد، ازهاند

وابستگی زیادي به فرهنگ  به نظر می رسد که سلسله مراتب نیازها، عالوه بر این، وجود ندارد.
بسیار مفیدي براي چارچوب  رغم این محدودیت ها، سلسله مراتب علی موجود در آمریکا دارد.

  بازاریابان در تهیه جاذبه هاي تبلیغاتی مناسب براي محصوالت خود فراهم می آورد.

  

  کاربردهاي نظریه در تقسیم بازار و ترفیع

از آنجایی که کاالهاي مصرفی براي ارضاي هر یک از سطوح نیازها طراحی شده اند و نیز به دلیل 
می توان از سلسله  گی ازمصرف کنندگان مشترك هستند،اینکه اغلب نیازها درمیان بخش هاي بزر

شرکت ها از این سلسله  .دمراتب مازلو براي تقسیم بازار وتهیه آگهی هاي تبلیغاتی استفاده نمو
تصمیم درباره اینکه محصول چگونه از سوي مصرف کنندگان  - مراتب براي موضع یابی محصوالت

یک نیاز ارضا -کنند.کلید موضع یابی موفق یافتن یک گوشهنیزاستفاده می  - بالقوه باید درك شود
  است که توسط محصول یا نام تجاري رقیب برآورده نشده باشد. -نشده
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  نیاز هاي سه گانه

  برخی از روان شناسان ، نیازهاي انسان را شامل سه نیاز می دانند:نیاز به قدرت،تعلق و موفقیت.

  

  قدرت

که شامل نیاز به کنـترل سایر اشخاص  کنترل محیط خود ارتباط دارد،با تمایل فرد به  نیاز به قدرت،
  و اشیاء مختلف  می باشد.

  

  تعلق

ه تاثیر گسترده اي بر رفتار تعلق یک انگیزه اجتماعی شناختـه شده و پذیرفته شده است ک
وستی، نیاز تعلق بیانگر آن است که رفتار به شدت تحت تاثیر تمایل افراد به د کننده دارد. مصرف

افرادي که نیاز به تعلق باالیی دارند گرایش به  پذیرفته شدن و وابستـگی و تعلق، قرار می گیرد.
را انتخاب می کنند که به نظر  آنها معموالً کاالهایی وابستگی به دیگران در روابط اجتماعی دارند.

  رسد مورد تایید دوستان قرار خواهند گرفت. می

  

  موفقیت

اغلب دستیابی به موفقیت شخصی را به خودي خود هدف قرار  موفقیت قوي دارند، افرادي که نیاز به
افراد موفقیت طلب، گرایش   نیاز به موفقیت ارتباط با نیاز هاي احترام و خودشکوفایی دارد. می دهند،

به اتکاي نفس بیشتر دارند، ازریسک پذیري محاسبه شده لذت می برند، بطور فعاالنه اي محیط خود 
اش هاي پولی نوع مهمی از بازخورد پاد بررسی می کنند و از دریافت بازخورد استقبال می کنند.را 

خواهان  افرادي که سطح باالتري از این نیاز را دارند، نسبت به عملکرد آنها محسوب می شوند.
  موقعیت هایی هستند که بتوانند مسئولیت شخصی یافتن راه حل را بر عهده بگیرند.
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  گیري انگیزه هااندازه 

نمود.  به این معنا که نمی توان آنها را مشاهده ،لمس و یا بو -انگیزه ها سازه هاي فرضی هستند
محققان  گیري را نمی توان به عنوان یک شاخص معتبر معرفی نمود. همین دلیل هیچ روش اندازه

یا قدرت انواع د انگیزه و معموالً ترکیبی ازتکنیک هاي مختلف تحقیق به منظور تشخیص وجو
محققان استفاده از ارزیابی هاي ترکیبی بر اساس داده هاي  ها استفاده می کنند. انگیزه

(آزمون ها ي فرافکنی و ارش هاي شخصی) ویا داده هاي کیفیرفتاري(مشاهده)،  داده هاي ذهنی(گز
کنیک ترجیح براستفاده از یک ت غیره) را درشناسایی و اندازه گیري انگیزه هاي مصرف کنندگان،

  دهند. می

  

  تحقیق درباره انگیزه ها

 هاي انسانی باشد، باره انگیزهنطقی باید شامل انواع تحقیقات درواژه تحقیق انگیزشی، که بطور م
شده است که فقط براي اشاره به تحقیق کیفی بکار می رود که براي  »واژه تخصصی«تبدیل به یک 

بر اساس این فرض که  کشف انگیزه هاي ناخودآگاه  یا پنهان مصرف کننده استفاده می شود.
تالش تحقیقات انگیزشی بر این است که  کنندگان همواره از دالیل اقدامات خود آگاه نیستند. صرفم

  عواطف زیربنایی مرتبط با کاال، خدمت یا نام تجاري بپردازد. نگرش ها و به کشف احساسات،

  

  تکنیک هاي تحقیق کیفی مورد استفاده در تحقیق انگیزشی

چندین تکنیک تحقیق کیفی به منظور راهیابی به انگیزه هاي ناخودآگاه یا پنهان مصرف کننده وجود 
ژه ها، تکمیل جمله، آزمون هاي درك داستان گویی، تداعی وا دارد، که عبارتند از: تحلیل استعاره،

  موضوعی، کشیدن تصاویر و مرتب کردن عکس.
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  تحلیل استعاره

یابی است که در قیقات  بازاراین تکنیک اولین ابزار تح است. zmetزاري به نام باین روش شامل ا
ارزیابی تصورات دیداري به ایاالت متحده آمریکا پذیرفته شده است و اساساً با استفاده از 

خدمات و استراتژي هاي بازاریابی  باره محصوالت،یق و ناخودآگاه  مصرف کنندگان درهاي عم اندیشه
  پردازد. می

  

  داستان گویی

محصول مورد  در این روش از مشتریان خواسته می شود که داستان هاي واقعی در باره مصرف خود از
راد خواسته می شود که داستانی از اف ان گویی،ر یکی از کاربردهاي روش داستمطالعه بیان نمایند. د

باره دالیل زکسانی که از پرواز می ترسند، دربراي مثال ممکن است نتوان ا باره فرد دیگري بگویند.در
با این حال اگر  چرا که احتماالً منجر به احساس شرمساري در آنها می شود. ترس آنها سوال کرد،

احتماالً دالیل ترس خود را از زبان دیگران  ز پرواز پرسیده شود،باره دالیل ترس افراد اها در ازآن
رواز را به شخص دیگري فرافکنی آنها با این کار ترس  و اضطراب خود درباره پ مطرح می کنند.

  کنند. می

  

  تداعی واژها و تکمیل جمله

خواسته می شود که در روش تداعی واژه ها، به پاسخ دهندگان واژه هایی ارائه می شود و از آنها 
این روش در تعیین تداعی مصرف کنندگان از  ن نمایند.اي  را که به ذهنشان می رسد بیا اولین واژه

درروش تکمیل جمله، از  نام هاي تجاري موجود و نام هاي تجاري در حال توسعه، بسیار مفید است.
  میل نمایند.شنیدن یک جمله ناتمام آن را تک پاسخ دهندگان خواسته می شود تا با
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دراین آزمون که توسط هنري اي موراي معرفی شده است، تصاویر به هریک  آزمون درك موضوعی:
ازپاسخ دهندگان نشان داده می شود و ازآنها خواسته می شود تا درباره هرتصویر داستانی تعریف 

  نمایند.

کنندگان از نام هاي اغلب اوقات براي مطالعه ادراکات مصرف  کشیدن تصاویر و جورکردن عکس ها:
  تجاري مختلف و تدوین استراتژي هاي تبلیغاتی جدید استفاده می شود.

  

  ارزیابی تحقیقات انگیزشی

هنوز هم به عنوان ابزاري مهم مورد استفاده بازاریابانی  رغم انتقادات وارده، تحقیقات انگیزشی علی
به جاي تکیه   تارهاي مصرف کنندگان،است که به دنبال دستیابی به بینشی عمیق تر درباره دالیل رف

عالوه براین، تحقیق انگیزشی، بازاریابان را  هستند. صرف بر تکنیک هاي تحقیق رایج در بازاریابی،
به سمت محصوالت جدید حرکت داده و آنها را با واکنش هاي مصرف کنندگان نسبت به ایده ها و 

به اضافه اینکه، یافته هاي تحقیق انگیزشی،  د.پیام هاي تبلیغاتی قبل از اجراي آنها آشنا می ساز
ان رفتارمصرف کننده می دهد که نظیر سایر تکنیک هاي تحقیق کیفی، بینش هایی را به محقق

میان نمونه هاي  توانند با بهره گیري ازآنها تحقیقات کمی و ساختارمند بازاریابی را براي اجرا در می
  احی نمایند.بزرگتر و معروف تر از مصرف کنندگان طر

  

  اخالقیات وانگیزش مصرف کننده

بازاریابان را متهم به خلق نیازها و وادارکردن مصرف کنندگان به خرید   درحالی که برخی از منتقدان،
 کاالهاي ناخواسته می کنند، اغلب متخصصان براین باورند که بازاریابان قادر به خلق نیاز نیستند،

 پردازند. ف کنندگان به رفتارهاي ناسالم مینیازهاي پنهان و تشویق مصربلکه آنها فقط به شناساندن 
بازاریابان گاهی اوقات مصرف کنندگان آسیب پذیر نظیر بچه ها، نوجوانان و افراد سالخورده را هدف 
قرار می دهند، که ممکن است دانش یا تجربه الزم براي ارزیابی کاال ها یا خدمات  مورد تبلیغ را 
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ها  ها آن هاي بازاریابی ممکن است قانونی باشند، اما بسیاري از گروه اگرچه این فعالیت شند.نداشته با
را غیر اخالقی می دانند و به مراجع ذیصالح جهت تصویب قوانین ومقرراتی در راستاي محدود کردن 

دامات تبلیغاتی نیز بطور داوطلبانه اي اقاز شرکتهاي  يبسیار اینگونه اقدامات فشارمی آورند.
یابی سوال برانگیز را محدود کرده اند تا تصویر مطلوب خود را در اذهان عموم مردم حفظ کرده و بازار

اگرچه بازاریابان ممکن است نتوانند محصوالتی را که  مصرف کنندگان واقعاً نیاز  بهبود بخشند.
مقادیر بیشتري از ها بفروشند، اما می توانند آنها را تحریک  به خرید و مصرف  دارند، به آن

  محصوالت خاصی نمایند.
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  کننده فصل پنجم: شخصیت و رفتار مصرف

  

 شخصیت چیست؟

، عوامل و خلقیـاتی  نگرش ها، خصیصه ها ،تواتمندهاي خاص –بر ویژگیهاي درونی فرد  ،در این تعریف

شناسایی ویژگـی هـاي شخصـی     ،بنابرین. که باعث تمایز افراد از همدیگر می شوند تاکید شده است

  خاص مرتبط با رفتار مصرف کننده ،می تواند در تدوین استراتژي هاي تقسیم بازار بسیار مفید باشد.

  

  ماهیت شخصیت :  

  :وجود دارد در مطالعات شخصیت سه ویژگی

  شخصیت ،تفاوت هاي فردي را بازیاب می دهد -1

  شخصیت با ثبات و پایدار است -2

 بل تغییر است  شخصیت قا -3

 

 شخصیت ،تفاوت هاي فردي رابازتاب می دهد.

امـا از لحـاظ سـایر     ،شبیه همدیگر باشـند  ،ممکن است از لحاظ یک ویژگی شخصی بسیاري از افراد

  ها متفاوت خواهند بود.ویژگی
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عالقمند به پذیرش مخاطرات کار جدید نظیر ورزش هـاي  مثالً: بعضی از افراد ماجراجویی باالي دارند(

 از خرید محصـول جدیـد امتنـاع    ردي هستند) و برخی ماجراجویی پایین دارند (مثالًهوایی یا کوهنو

  ).  کنند می

هـاي مختلـف    چرا که ما را قادر به طبقه بندي مصرف کنندگان به گروه ،شخصیت مفهوم مفیدي است

  بر اساس یک یا چند ویژگی می نماید.

  

  ثبات و پایدار است:با شخصیت

وجـه بـه   ، تمصرف کننده از لحاظ شخصـیت هسـتند   تبیین یا پیش بینی رفتاراگر بازاریابان به دنبال 

. اگر چه بازاریابان نمی تواننـد شخصـیت مصـرف کننـده را بـه منظـور       ثبات و پایداري ضروري است

هـاي خـاص   د که کدام خصیصه ها شخصـیتی رفتار اما اگر بدانن ،تطبیق با محصوالت خود تغییر دهند

قادربه تأثیرگذاري بر خصیصه هاي مرتبط درگـروه مصـرف کننـدگان     رند،مصرف کننده تاثیر می گذا

 امـا  از ثبـات نسـبی برخوردارباشـد،    اگر چه شخصیت فرد ممکن است براي مثال، هدف خواهند بود.

حتـی پاسـخ بـه مـارك هـاي       واکنش ها به فشارهاي گروهی و نگرش ها، انگیزه هاي خاص، نیازها یا

  یر رفتار فرد شوند.به تغی می تواند منجر جدید،
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  شخصیت قابل تغییر است

هـا درواکـنش بـه رویـدادهاي     شخصیت تحت تأثیر شرایط خاصی تغییر می کند، شخصـیت فـرد تن  

بـراي مثـال دایـی     -بلکه همچنین بعنوان بخشی از فرایند تکامل تدریجی نیز تغییرمی کند ،ناگهانی

  ».او آرامتر شده«،» او حسابی خانم شده«گویدبچه اي که خواهرزاده اش را پنج سال ندیده است می 

  

  نظریه هاي شخصیت : سه نظریه اصلی شخصیت : 

  نظریه فروید -1

 نظریه نئوفرویدي -2

 نظریه خصیصه هاي شخصیتی   -3

دلیل انتخاب این نظریه ها، آن است که هریک از آنها نقش برجسته اي درمطالعـه رابطـه بـین رفتـار     

 .مصرف کننده و شخصیت ایفا کرده اند

  

  نظریه فروید: 

در کـانون   ،ي جنسی و سایر سوائق زیسـت شـناختی  نیازها یا سائق هاي نا خودآگاه به ویژه سائق ها

  انگیرش فرد قرار دارند. دیگر
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  نهاد ،فرامن ،من  

  نهاد:

نیازهـاي پایـه اي فیزیولوژیـک نظیـر تشـنگی ،       –و تکانشـی  » مخزن انگیزه هاي اولیه « به عنوان 

دون توجه بـه ابزارهـاي خـاص ارضـاي     که فرد به دنبال ارضاي فوري آنها ب –گرسنگی ،و نیاز جنسی 

  ، تعریف شده است .ها می باشند نآ

  

  من:

  سازو کار کنترل فرد است.

طفولیـت و کـودکی    فروید تاکید می کند که شخصیت فرد همزمان با طی کردن چند مرحله از دوران

  شکل می گیرد.

  این مراحل عبارتند از : 

  تناسلی -5نهفته  -4آلتی -3مقعدي  -2مرحله دهانی  -1

  

  فرامن:

ي محـرك نهـاد را محـدود و کنتـرل     نوعی محدودیت است که نیروهـا  در نقطه مقابل نهاد قراردارد،

  نماید. می
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  »شخصیت محصول«نظریه فروید و 

مـی کننـد و بـر     ه شخصیت مصرف کننده استفادهکاوي فروید براي مطالعمحققانی که از نظریه روان 

علـل واقعـی    گاه هستند و مصرف کننـدگان نیـز اساسـاً از   ق انسانی عمدتاً ناخودآاورند که سوائاین ب

  .خرید خود آگاه نیستند

بازتـابی از   –ات و غیـره  لبـاس و جـواهر   ،ر مصرف کننـده و دارایـی او، آرایـش   ظاه ،ها از دیدگاه آن

  شخصیت او هستند.  

اده بـا شخصـیت   دبـو  ارتبـاط دارد  و ذرت  -موفقیـت طلبـی   ،الً: چیپس سیب زمینی با جاه طلبیمث

  داراي اعتماد به نفس مرتبط باشد. –مسئولیت پذیر، فروش

  

  نظریه نئو فرویدي شخصیت

دارد، موافـق نبودنـد.    برخی از همکاران فروید با این ایده که شخصیت اساساً ماهیت غریزي و جنسی

  کارن هورناي نیز مانند سولیون به مفهوم اضطراب عالقمند بود . 

  

  گروه  شخصیتی طبقه بندي می کند: 3هورناي افراد را به 

  بی طرف   -3مهاجم  -2سازگار  -1
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ه رفتار مصرف کننـده اجـرا   ، درست شده و در حوز)CADآزمون شخصیتی بر اساس نظریه هورناي (

  ، از این نظریه نئو فرویدي بطور خالقانه استفاده می کنند.برخی از بازایابان. شده است

  

  نظریه خصیصه هاي شخصیتی:

واقـع بینانـه    ،بر این باورند که در کل ،خصیصه هاي شخصیتی پیروي می کنند گاهمحققانی که از دید

ـ   آن است که به مطالعه ارتباط شخصیت با نحوه انتخاب طبقه محصول و خرید یا  اي مصـرف آن بـه ج

 یک نام تجاري خاص پرداخته شود.

رابطه وجـود   SUV: احتمال بیشتري وجود دارد که بین خصیصه شخصی و احتمال مالکیت براي مثال

ارتبـاط وجـود داشـته     SUVداشته باشند تا اینکه بین خصیصه شخصیتی و داشتن مارك خاصـی از  

  باشد.  

  

 شخصیت و فهم انواع مصرف کننده  

ان عالقمند به فهم نحوه تاثیر شخصیت بر رفتار مصرفی هستند چرا که آنها را قـادر بـه فهـم    بازاریاب

و هدف گیري آن دسته از مصرف کنندگانی مـی نماینـد، کـه احتمـاالً نسـبت بـه       بهتر مصرف کننده 

  پاسخ مثبتی خواهند داد. ،هاي بازاریابی شرکت برنامه
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  خصیصه هاي شخصیتی مرتبط با آن   آوري مصرف کننده ونو

آور ز آنها می تـوان مصـرف کننـد گـان نـوآور را از غیـر نـو       خصیصه هاي شخصیتی که با استفاده ا

  تشخیص داد عبارتند از :

  آورينو -1

  جزم اندیشی -2

 اجتماعی بودن   -3

 نیاز به منحصر به فرد بودن   -4

 سطح تحریک پذیري باال -5

 پر شوري   -6

 تنوع گرایی -7

  

 نوآوري مصرف کننده  

ده ابزارهایی براي سنجش میزان نوآوري مصرف کننده ابداع کرده انـد. ایـن   محققان رفتار مصرف کنن

فـرد بـودن را    ، برجسته بـودن و منحصـر بـه   ري مصرف کننده را با نیاز به شورآومحققان خصیصه نو

  .اندازه گیري می کند
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  جزم اندیشی

آشنا به صورت تدافعی و یا نـاراحتی و  و ناندیش است ، با موضوعات جدید شخصتی که به شدت جزم ا

بـه احتمـال    مصرف کنندگانی که جزم اندیشی کمی دارند(آزاداندیش)، عدم قطعیت برخورد می کند.

درمقابل مصـرف کننـدگان    دهند، محصوالت جدید را به محصوالت موجود یا سنتی ترجیح می بیشتر،

  به محصوالت نوآور ترجیح می دهند. جزم اندیش(متعصب) به احتمال زیاد محصوالت موجود را

  

  ویژگی اجتماعی

برقـراري ارتبـاط بـا     گرا قرار می گیرد. گرا تا برون یتی است که دریک پیوستار از درونخصیصه شخص

گـرا   است به نظر می رسـد کـه افـراد درون   این دو گروه مستلزم پیام هاي ارتباطی متفاوتی  هریک از

کـه   منافع شخصی تأکید می کنـد درحـالی   ویژگیهاي محصول و برهایی را ترجیح می دهند که  آگهی

آگهی هایی را ترجیح می دهند که نشان دهنده بهبودي درمحیط اجتماعی یا پـذیرش   افراد برون گرا،

  اجتماعی فرد هستند.

  

  نیاز به منحصر به فرد بودن  

منحصر به فردبودن ، درصورتی که منجربه انتقاد سایرین نشـود، تجلـی بیشـتري پیـدا مـی نمایـد       

، افـراد  )، شرایطی که تحـت آن NFUه نیاز به منحصر به فردبودن (براساس یافته هاي مطالعه اي دربار

  مشخص شده است.ند یاخیر، می کن (منحصر به فرد)باال، انتخاب هاي غیرعادي NFUبا 
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  )OSLن بهینه(سطح هیجا

از تجـارب   ال زنـدگی پـر  وبرخی به دنب ساکت را دوست دارند. آرام و ،برخی ازافراد یک زندگی ساده

  غیرمعمول هستند. ، پیچیده وخارق العاده

نتایج تحقیق نشان می دهد که افراد با سطوح هیجان بهینـه بـاال درمقایسـه بـا افـراد داراي سـطح       

ریسک پـذیري، آزمـایش محصـوالت جدیـد نوآوربـودن جسـتجوي       هیجان پایین تمایل بیشتري به 

  اطالعات براي خرید و پذیرش تسهیالت خرده فروشی جدید دارند.

  

  جستجوي احساس(شور)  

  (هیجان بهینه)دارد. OSL)،ارتباط نزدیکی با SSمفهوم جستجوي احساس (

فیزیکـی و اجتمـاعی بـه     ، پیچیده وتمایل به پذیرش مخاطراتبدیع نیاز به تجربه احساسات متفاوت،

  خاطر این تجارب است.

بـاال نسـبت بـه     SS نتایج تحقیقی نشان می دهد که احتمال بیشتري وجود دارد که پسران نوجوان با

  سایر نوجوانان عالقمند به موسیقی و رفتارهاي خطرناك باشند.
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  تازگی –جستجوي تنوع 

جملـه   تنوع طلبـی درمیـان مصـرف کننـدگان از    ازنوع متفاوتی  است. OSLمشابه و مرتبط با  کامالً

مثالً خرید یـک دسـتگاه ضـبط     -خصیصه نوآوري درمصرف نوآوري درمصرف،-اکتشافی رفتارخرید

  هاي چندگانه را بخرد. ویدئویی دیجیتال با ویژگی

ارائه گزینه ها بیشتر به مصرف کنندگانی که به دنبال تنـوع درمحصـوالت هسـتند بهـره      بازاریابان از

  گیرند. می

مصرف کنندگان تنوع طلب اغلب از تخفیفات قیمتی به عنوان طریقه اي کـم هزینـه بـراي آزمـایش     

  .ختلف درطول زمان استفاده می کنندهاي م مارك

  

  عوامل شناختی شخصیت

یعنی نیاز به شناخت وتصویري بودن دربرابر کالمـی بـودن از اهمیـت     دوخصیصه شناختی شخصیت،

  منتخبی ازرفتار مصرف کننده برخوردارند.اي در فهم ابعاد  هویژ

  

  نیاز به شناخته شدن

  حاصل از تفکر است. عبارت از درخواست فرد با لذت
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باال به بخشی از آگهی تبلیغاتی که حـاوي اطالعـات دربـاره محصـول اسـت       NCمصرف کنندگان با 

قبیـل سـتاره   پایین به پس زمینه یا ابعاد جانبی آگهـی، از   NCعالقمند بوده ولی مصرف کنندگان با 

  می برند. مشهور با مدل جذاب لذت

NC اخبارجدیـد و...  رویـداد هـا   ،راي جستجوي اطالعات درباره محصـول ارتباط مثبتی با اینترنت ب ،

  دارد.

  

  افراد تصویري دربرابر کالمی  

تـرجیح مـی دهنـد    عده اي افراد مطالب نوشتاري رابه عنوان راهی براي دستیابی به اطالعـات امـن   

    .تصاویر بعدي را به عنوان منبع اطالعات ،بعضی

  

    تحقیقات شخصیت این مصرف کنندگان اطالعات

  مصرف کنندگان تصویري : تغییر عضویت در باشگاه نوار ویدیو -1

  یت در کتابخانه یا محصوالت صوتی  مصرف کنندگان کالمی : تغییر عضو -2

و جـواب ارائـه    ا مطرح کـرد بازاریابان بر ابعاد دیداري ،افراد تصویري را جذب و عده اي نیز سواالتی ر

    تا افراد کالمی را جذب نماید.می دهند 
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  مادي گرایی مصرف کننده

دارایی هاي خـود   معیاري براي تفکیک افرادي که به مادي گرایی به عنوان یک از خصیصه شخصیتی،

از کسانی که به دارایـی هـاي خـود بـه      به عنوان جزیی ضروري از هویت وزندگی خود نگاه می کنند،

  عنوان عاملی ثانویه می نگرند به کار می رود.

  

  ویژگیهاي افراد مادي گر

  ارزش خاصی به کسب وبه نمایش گذاشتن دارایی ها -1

  خودمحور و خودخواه -2

 دارایی متفاوتسبک زندگی هایی مملو از  -3

 دارایی فراوان،منجر به شادي بیشتري نمی شوند. -4

 

 رفتار مصرفی تثبیت شده:

جزء رفتارهاي عادي و به لحاظ اجتماعی پذیرفته شـده تلقـی    رفتار مصرفی تثبیت نظیر مادي گرایی،

را ها  آن اشیاء یا خریدهاي موردعالقه خود رامخفی نمی کنند، ،مصرف کنندگان تثبیت شده می شود.

  مکرراً به نمایش و معموالً به کسانی که عالیق مشترك دارند می آمیزند.
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  شده تویژگی مصرف کنندگان تثبی

  عالقه شدید به یک شیء یا یک طبقه از محصوالت -1

  نظرد یا محصول مور تمایل براي صرف وقت به منظورپیدا کردن نمونه هاي دیگري ازشیء و -2

 جستجوي شیء یا محصول موردنظرصرف زمان و پول قابل توجهی براي  -3

 

  رفتارمصرفی اجباري

برخالف مادي گرایی و تثبیت شده رفتارهاي غیرعادي نمونه اي از جنس منفی مصرف قرار می گیرنـد  

رفتـار آنهـا ممکـن     برخی لحاظ خارج از کنتـرل هسـتند و   این مصرف کنندگان نوعی اعتبار دارند از

اعتیـاد بـه    -قماربـازي  -مثالًخریـد غیرقابـل کنتـرل    شد.اطرافیانشان خطرناك با است براي خود و

  .الکل –موادمخدر 

  

  قوم گرایی مصرف کننده: پاسخ هایی به محصوالت ساخت خارج

 محققان در تالش براي تفکیک مصرف کنندگانی کـه احتمـاالً محصـوالت خـارجی را مـی پذیرنـد و      

مقیـاس قـوم گرایـی مصـرف کننـده، معـرف بـه         هایی که محصوالت خـارجی را نمـی پذیرنـد،    آن

GETSCALE .را به وجود آورده اند  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

67 
 

ایـن   احتمال خرید محصوالت خارجی را نادرست یا غلط مـی داننـد،   شدیداً قوم گرا، مصرف کنندگان

درحالی که مصرف کنندگانی کـه قـوم گـرا نیسـتند      محصوالت تأثیر اقتصادي بر اقتصاد داخلی دارد.

  کامالً می پذیرند.محصوالت خارجی را 

  

  شخصیت نام ونشان تجاري

، توصیفی شبیه خصیصه هـاي شخصـیتی را بـه    نها خصیصه ها یا ویژگی هاي مختلفبه این معنا که آ 

بـراي مثـال:    دامنه گسترده اي از طبقات محصول نسبت می دهند. نام ونشان هاي تجاري مختلف در

عنوان سهولت رانندگی نایک به عنوان نمـاد   به BMW، نندگان با کمک آگهی هاي تبلیغاتیمصرف ک

اصـلی و   زمخـت،  ،ینـان داراي شخصیتی با ویژگیهاي قابل اطم ،501 شلوارهاي جین لی وایز ورزشی،

ي قابـل اطمینـان و   شخصیت و نام و نشان تجاري می تواند کـارکرد  غربی هستند، آمریکایی و ،واقعی

  (نماد ورزشکار بودن) باشد.زمخت یا نمادین

  

  جان بخشیدن به نام و نشان تجاري  

هاي انسـانی   هاي کاال یا خدمات به ویژگی تالش براي تغییر وتبدیل برداشت مصرف کنندگان از ویژگی

  مثال: مارك هاي معروف مایع ظرفشویی به افراد جدي یا افراد پرانرژي تشبیه شدند.
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  شان )پنج بعد و پنج جنبه شخصیت نام ونشان (چارچوب شخصیت نام و ن

  صداقت   -1

  هیجان   -2

 شایستگی -3

 پیچیدگی   -4

 زمختی -5

 

 پنج جنبه:

  واقع بین   -1

  شجاع -2

 قابل اطمینان   -3

 کالس باال -4

 بیرونی -5

  

 شخصیت محصول و جنسیت :

نقاب شخصیتی زنانه و مسـتر   ،مثال تریسی جنز شخصیت به محصول یا نام تجاري جنسیت می دهد.

افراد پاسخ دهنده قهـوه و   ،کنندگان چینی د. مطالعات از مصرفکافی از شخصیت مردانه برخوردار بو
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خمیر دندان را به عنوان محصوالت مردانه و صابون و شامپو را به عنوان محصوالت زنانه طبقـه بنـدي   

  می کردند.

ـ   راي پیـام هـا ي بازاریـابی قـرار     بازاریابان با آگاهی از جنسیت ادراکی محصول در موضوع بهتـري ب

  گیرند. می

  

  جغرافیا:شخصیت محصول و 

یی ن مصرف کنندگان از تداعی جغرافیـا بازاریابان از مدت ها قبل می دانسته اند که محصوالت در اذها

  (یا تخلیلی) باشند.  جغرافیایی می توانند آشنا یا ناآشنا قوي برخوردارند نام هاي تجاري

رگ امریکا اسـتفاده شـده   را در نظر بگیرید. از نام یکی از شهرهاي بز» فیالدلفیا«مثال : پنیر خامه اي 

  درحالی که درایلینویر تولید می شود.

  

  شخصیت و رنگ

هـا   مصرف کنندگان نه تنها خصیصه هاي شخصیتی را به کاالها و خدمات نسبت مـی دهنـد بلکـه آن   

  تمایل به ارتباط دادن عوامل شخصیتی با رنگ هاي خاص دارند.

برخی نوشیدنی هـا درقـوطی   –مثال کوکاکوال با رنگ قرمز آمیخته است که هیجان را تداعی می کند 

  ها جذابیت داشته باشد. هاي آبی عرضه می شوند تا براي خانم
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  خود وخودپنداره  

 ،ودپنداره هـا یـا برداشـت هـا از خـود     مصرف کنندگان تصورات مختلف پایداري از خود دارند این خ

ها را متمایل به خریـد کـاال    شخصیت مصرف کنندگان دارند که آن نزدیکی با آن جنبه ازارتباط بسیار 

داري بـا خـود   کند که تصویر یا شخصیتشان به طریـق معنـا   حمایت از خرده فروشانی می و خدمات و

  مصرف کنندگان مرتبط است. پندار،

  

  انواع خودپنداره ها

  منفرد یا چندگانه -1

 ساختار خودپنداره -2

 بسط خود -3

 غییرخودت -4

  

  یا چندگانه خودهاي منفرد

خودهاي چندگانه بنگریم. از دیدگاه رفتار مصـرف کننـده    باید به مصرف کنندگان به عنوان افرادي با

را بـراي   فرد به این معنی است که بازاریابان باید کـاال و خـدمات خـود    هر وجود خودهاي مختلف در

بـراي   اي از محصـوالت مختلـف را   موارد مجموعهبرخی  در معین و افت یک خودیمصرف کنندگان در

  خودهاي مختلف ارائه دهند.
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  ساختار خودپنداره  

زخـود بـه عنـوان شخصـی خـاص بـا       فـردي تصـویري ا   هر هاي چندگانه، همراه با مفهوم خودپنداره

، منحصـر بـه فـرد    هاي رفتاري دارد، خودپنداره فرد روابط و راه ها، دارایی عادات، مهارت، ها، خصیصه

 سـایر افـراد کـه فـرد در     ازطریق تعامالت با والدین و وده و از پیشینه و تجربیات فرد مایه می گیرد.ب

  کند.   ها رابطه دارد رشد می طول سالیان با آن

  

  ازنظر محققان انوع خود پنداره ها:

  خودپنداره واقعی: مصرف کنندگان درواقع خودرا چگونه می بینند. -1

  کنندگان دوست دارند خودشان راببینند.خودپنداره ایده آل: مصرف  -2

 ها را چگونه می بینند. کنند دیگران آن می خودپنداره اجتماعی: مصرف کنندگان فکر -3

 مصرف کنندگان فکر می کنند دیگران آنها را چگونه می بینند. خودپنداره اجتماعی ایده آل: -4

 ه شخص چگونه ببینند.خودپنداره موردانتظار: مصرف کنندگان انتظار دارند خود را درآیند -5

 ها را داشته باشد. خودپنداره بایدي: ویژگی که فرد وظیفه یا تعهد خود می داند که آن -6

 

 مفهوم خودپنداره ،کاربرد استراتژیکی براي بازاریان دارد

مثال: بازاریابان می توانند بازارها را براي خودپنداره هاي مرتبط مصرف کننده تقسـیم بنـدي کـرده و    

  یا خدمات را به عنوان نمادهاي چنین خودپنداره هایی موضع یابی نمایند.سپس کاال 

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

72 
 

  بسط خود

  بسط دهند. دارایی هاي مصرف کنندگان می تواند خودپنداره هاي آنها را تأیید کرده و

: بدست آوردن یک شلوارجین می تواند منجر به بسط غنی تر شـدن خودپنـداره یـک نوجـوان      مثال

  برزیلی شود.

  

  می شوند: »خود«دارایی ها به چند طریق باعث بسط 

  بطور واقعی: (نظیر حل مسأله به وسیله کامپیوتر) -1

 بطور نمادین: (دریافت پاداش به خاطر عملکرد خوب درسازمان) -2

با اعطاي منزلت یا رتبه(احساس برتر درمیان جمع کنندگان کارهاي هنري بـه دلیـل داشـتن     -3

 یک شاهکار هنري)

 خانواده تر به اعضاي جوان بخشیدن دارایی -4

اعطاي قدرت هاي جادویی(دستبندي که ازپـدربزرگ بـه ارث مـی رسـد فـرد پوشـیدن آن        -5

 احساس خوش شانسی می کند.)
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 تغییر خود:

به خـود پنـداره متفـاوت بهتـر     گاهی اوقات مصرف کنندگان خواهان تغییر خود پنداره ها و دستیابی 

حصـوالت جـانبی از قبـل عینـک آفتـابی، جـواهرات و...       تمـام م ، هستند، لباس ها، لوازم آرایشـی 

در اختیـار مصـرف کننـده قـرار     » خـود «ی را براي اصالح و بهبود ظاهر و در نتیجه تغییـر  یها فرصت

  .  دهند می

ات درونی هستند در حـالی کـه افـراد،    ، نوعاً تحت تاثیر احساسادي که نظارت بر خود پایین دارندافر

  .  ند که خود آنها را تغییر می دهندمادگی بیشتري براي خرید محصوالتی دارآ ،خود نظارتی باال

  

  شخصیت یا خودمجازي

افراد معمـوالً گفتگـوي متنـی و     و موضوعات مورد عالقه فراهم گردید. استفاده از اینترنت براي افراد

مثالً می تواند مـرد  ت داده ها فراهم آورده که هویت جدیدي رابراي خانواده خود نسب فرصتی براي آن

  پیر به جوان تغییرکند. ،به زن

فرصتی براي تجربه شخصیت ها یا هویـت هـاي مختلـف بـراي فـرد       ،مفهوم شخصیت یا خودمجازي

د شخصـیت بـراي او   آورد درصورتی که این تجربه جدید با فرد سازگار بوده یا امکـان بهبـو   فراهم می

  یت جدید بگیرد.ممکن است تصمیم به حفظ شخص ،وجود داشته باشد

خودهـاي  «ازدیدگاه مصرف کننده فرصت هاي جدیدي براي بازاریابـان بـه منظـور هـدف قـراردادن      

 هم آورد.فرا» آنالین
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کننده فصل ششم: ادراك مصرف  

 
قعیت وا افراد بر اساس  ادراکات خود و نه بر اساس واقعیت عینی، کنش و واکنش نشان می دهند.

شخصی و مبتنی بر نیازها، خواسته ها، ارزش ها و تجارب شخصی  براي هر کسی پدیده اي کامال
از دانش  ياست. بنابراین، از دیدگاه بازاریابان، ادراکات مصرف کنندگان اهمیت بسیار بیشتر

 نچه واقعاآ دارد؛ چرا که وقتی کسی درباره چیزي فکر می کند، کنندگان دربارة واقعیت عینی مصرف
  آن گونه که مصرف کننده آن را می بیند اهمیت دارد. وجود دارد مهم نیست، بلکه 

  

  اجزاي ادراك 

ادراك فرایندي است که فرد از طریق آن محرك را انتخاب و سازماندهی کرده و آن را به یک تصویر 
نحوه نگاه ما به دنیاي پیرامون «معنادار و منسجم از دنیا تبدیل می کند. به عبارت دیگر ادراك همان 

  ».   است

  

  حساس ا

هاي حسی به محرك. منظور از محرك، هر  از پاسخ بالفاصله و مستقیم انداماحساس عبارت است 
ها،  واحد ورودي به هر یک از حواس ماست. از جمله مثال هاي محرك ها می توان به محصوالت، بسته

ژي در محیطی هاي تجاري، و اگهی هاي تبلیغاتی اشاره نمود. احساس، به خودي خود، به تبادل انر نام
  .ادراك اتفاق می افتد بستگی دارد که

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

75 
 

  آستانه مطلق    

شود.  پایین ترین سطحی که فرد در آن می تواند حسی را تجربه نماید، آستانه مطلق گفته می
را تشخیص دهد، آستانه مطلق » هیچ چیز«و » چیزي«اي که در آن شخص می تواند تفاوت بین  نقطه

  است.آن شخص براي آن محرك 

منظور جلوگیري از تضعیف آگهی ها، و تضمین توجه مصرف کنندگان، سعی در افزایش به ها  شرکت
تحریک ها دارند. براي مثال شرکت کامپیوتري اپل یک بار تمام صفحات تبلیغاتی یک شماره از مجله 

  هند کرد.ن توجه خواآنیوزویک را به خود اختصاص داد تا اطمینان حاصل نماید که خوانندگان به 

  

    آستانه افتراقی  

به حداقل تفاوتی که می توان بین دو محرك مشابه تشخیص داد، آستانه افتراقی یا تفاوت قابل توجه 
)j.n.d،گفته می شود. دانشمند آلمانی قرن نوزدهم، ارنست وبر، پی برد که (j.n.d    بین دو محرك

قانون وبر، بیانگر آن  اول بستگی دارد. مقدار مطلقی نیست، بلکه مقدار آن به نسبت شدت محرك
است که محرك اول شدیدتر باشد، محرك دوم شدت اضافه بیشتري الزم دارد تا به عنوان محرکی 

  متفاوت درك شود.

  

 در بازاریابی     j.n.dکاربرد 

مرتبط با محصوالت خود  j.n.dکنندگان و بازاریابان به دو دلیل متفاوت عالقه مند به تعیین تولید
اي  ) به گونه2ردم قابل تشخیص نیست، ) به گونه اي که تغییرات منفی به آسانی براي همه م1هستند: 

آمیز  که بهبود محصول براي مصرف کنندگان بسیار واضح است، بدون اینکه به نحو افراطی مبالغه
  باشد. 
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آستانه  ند به برآورده ساختن یا فراتر رفتن ازم بازاریابان در ارتباط با بهبود محصول، بسیار عالقه
ها می خواهند مصرف کنندگان به آسانی هر گونه  نآافتراقی مصرف کننده هستند؛ به این معنا که 

براي تعیین میزان بهبود مورد نیاز در  j.n.dبازاریابان از  بهبود ایجاد شده در محصول را درك نمایند.
  محصوالت خود استفاده می کنند.

  

  ادراك زیر آستانه اي  

افراد در سطحی پایین تر از سطح آگاهی هشیار تحریک هم می شوند، به این معنا که می توانند 
بدون اینکه اطالع داشته باشند، محرکی را درك نمایند. محرکی که آن قدر ضعیف یا کوتاه است که 

قوي باشد که توسط یک یا چند  بطور خودآگاهانه مشاهده یا شنیده شود، می تواند به اندازه کافی
سلول گیرنده درك شود. به این فرایند، ادراك زیر آستانه اي گفته می شود. اثربخشی تبلیغات 

زمایش قرار آدر نیوجرسی مورد  1957آستانه اي براي اولین بار در یک فیلم سینمایی در سال  زیر
  که اثر چندانی بر رفتارهاي مصرف کنندگان نداشت. گرفت.

  

  ارزیابی اثربخشی ترغیب زیر آستانه اي

، شاهدي مبنی بر اینکه دانشگاهیان و محققان صورت گرفته علی رغم مطالعات متعددي که توسط
تحقیق بر روي  تبلیغات زیر آستانه اي افراد را ترغیب به خرید کاالها یا خدمات می کند، وجود ندارد.

تکرار مستمر یک محرك  ،بنابر نظریه اول بوده است، ادراك زیر آستانه اي مبتنی بر دو رویکرد نظري
تر از سایر  را قادر به ایجاد پاسخ هایی قوي بسیار ضعیف، تأثیر تدریجی گذاشته و چنین محرکی

هاي  ي جنسی انگیزها آستانه ین نظریه است که محرك زیررویکرد دوم مبتنی بر ا ها می نماید. محرك
  جنسی ناخودآگاه را تحریک می کند.
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اگرچه شواهدي مبنی بر اثرگذاري محرك هاي زیر آستانه اي بر عکس العمل هاي عاطفی وجود دارد، 
که نشان دهد محرك هاي زیر آستانه اي می توانند بر رفتار مصرف تأثیر  اما هیچ شاهدي وجود ندارد

  بگذارند.

  

  پویایی هاي ادراك

 بر گیرند. ها قرار می ض انبوهی از محركزانه خود در معرافراد در تمام دقایق و ساعات زندگی رو
ها  نجوم قرار می دهد، به گونه اي که آ، تحریک شدید اغلب افراد را مورد هاساس اصول احساس

ادراك نتیجه دو نوع متفاوت از درون  بطور ناخودآگاه بمباران سنگین محرك ها را مسدود می کنند.
که هر فرد تجربه می کند، تعامل  –ادراك  –دادهایی است که براي شکل دادن به تصویر شخصی 

یکی از این درون دادها، محرك هاي فیزیکی است که از محیط بیرون ناشی می شود، نوع  نمایند. می
  دیگر توسط خود فرد در قالب زمینه مشخصی فراهم می آید که ریشه در تجارب گذشته دارد.

  

  گزینش ادراکی 

اك جنبه هاي مختلف محیط بسیار گزینشی عمل می کنند. مصرف کنندگان بطور ناخودآگاه در ادر
در  یک فرد ممکن است به برخی چیزها نگاه کند، برخی را نادیده بگیرد و برخی چیزها را اصال نبیند.

واقع، انسان ها فقط نسبت کوچکی از محرك هایی را که در معرض آنها قرار می گیرند دریافت 
 دو عامل اصلی، به اضافه ماهیت خود محرك، بستگی دارد؛ انتخاب محرك توسط فرد به کنند. می

  ها در لحظه. نآ)انگیزه هاي 2 )تجربه قبلی مصرف کنندگان و تأثیر آن بر انتظارات آنها، و1

  

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

78 
 

 ماهیت محرك

محرك هاي بازاریابی شامل تعداد بی شماري از متغیرهایی است که بر ادراك مصرف کننده تأثیر 
این متغیرها می توان به ماهیت محصول، ویژگی هاي فیزیکی آن، طراحی از جمله  گذارند. می

  بندي، نام تجاري ، آگهی هاي تبلیغاتی، محل چاپ آگهی، و محیط سر مقاله، اشاره نمود. بسته

  

  انتظارات 

مردم معموال آن چیزي را که انتظار دارند، می بینند و آنچه انتظار دیدن آن را دارند معموال مبتنی بر 
شنایی، تجربه قبلی، یا انتظارات است. در ارتباط با بازاریابی نیز، مردم گرایش به ادراك محصوات و آ

  ویژگی هاي محصوالت، براساس انتظارات خود دارند.

  

  انگیزه ها 

ها نیاز یا تمایل دارند؛ هرچه نیاز شدیدتر  مردم گرایش به ادراك چیزهایی دارند که نسبت به آن
  ش به نادیده گرفتن محرك هاي نامرتبط در محیط نیز افزایش می یابد.باشد، میزان گرای

  

  ادراك انتخابی 

محرك ها در محیط از سوي مصرف کننده، مبتنی بر تعامل انتظارات و انگیزه ها با محرك » انتخاب«
  است. این عوامل، چهار مفهوم مهم در ارتباط با ادراك را مطرح می نمایند.
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  در معرض قرار گرفتن انتخابی 

ها خوشایند، یا سازگار است و از  ن  آمصرف کنندگان فعاالنه به دنبال پیام هایی هستند که از نظر 
  پیام هاي ناراحت کننده و تهدیدآمیز پرهیز می کنند.

  

  توجه انتخابی

حظه اي مصرف کنندگان در میزان توجهی که به محرك هاي تجاري می کنند، به طور قابل مال
 کنند ازها یا عالیق شان را برآورده میگزینشی عمل می کنند. آنها میزان زیادي از محرك هایی که نی

آگاهی داشته و حداقل اطالعات را راجع به محرك هایی دارند که با نیازهاي آنها چندان مرتبط 
  نیستند.

  

  دفاع ادراکی 

در  لحاظ روانی تهدید آمیز احساس می کنند،مصرف کنندگان بطور ناخودآگاه محرك هایی را که به 
بنابراین، احتمال ادراك آگاهانه پیام هاي تهدیدآمیز یا  به خاطر نمی سپارند. صورت دریافت، 

خطرناك نسبت به پیام هاي خنثی کمتر است، عالوه بر این، گاهی اوقات افراد بطور ناخودآگاه، 
  اي خود را تحریف می کنند.اطالعات ناسازگار با نیازها، ارزش ها و باوره

  

  مسدود کردن ادراکی 

مصرف کنندگان با مسدود کردن محرك ها در سطح آگاه از خود در برابر بمباران محرك ها محافظت 
ها در واقع با این کار، از خود در برابر ماهیت جانکاه دنیایی که در آن زندگی می کنیم،  آن می نمایند.

  حفاظت می کنند.
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   سازمان ادراکی

مردم محرك هاي بی شماري را که از محیط، به عنوان احساسات مجزا و مشخص، انتخاب می کنند، 
تجربه نمی نمایند، بلکه آنها را گروه بندي کرده و به عنوان واحدهاي یکدست درك می نمایند. 

آن  بنابراین، حتی ویژگی هاي ادراکی ساده ترین محرك به عنوان تابعی از گروهی دیده می شود که
  محرك بدان تعلق دارد.

  

  شکل و زمینه

ساده ترین نمایش بصري، شامل یک شکل در یک زمینه است. در این حالت شکل واضح تر درك 
شود، چرا که در تقابل با زمینه خود روشن ، استوار و جلوتر به نظر می رسد. زمینه معموال مبهم،  می

ل را از زمینه جدا می کند، عموما به شکل نامشخص و ادامه دار درك می شود. خط مشترکی که شک
  نسبت داده می شود.

چگونگی ادراك الگوي  زمینه دارند. - مردم گرایش به سازمان دهی ادراکات خود در قالب شکل
  زمینه می تواند تحت تأثیر تداعی هاي خوشایند یا دردناك یک یا چند عنصر قرار گیرد. -شکل

 

  گروه بندي 

ندي محرك ها به گونه اي دارند که تصویر یا تأثیر واحدي از آنها پدید افراد تمایل به گروه ب
ها یا تکه هایی از اطالعات، به جاي بیت هاي اطالعاتی متمایز، به  آید.ادراك محرك ها به عنوان گروه

  خاطر سپاري و یادآوري آنها را تسهیل می نماید.
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  تکمیل

نیاز را از طریق سازماندهی ادراکات خود به گونه اي که یک افراد به اصل تکمیل نیاز دارند. آنها این 
تصویر کامل شکل بگیرد بیان می کنند. نیاز به تکمیل، کاربردهاي جالبی در بازاریابی دارد. پیام هاي 

ها را  ترفیعی که در آنها از بینندگان خواسته می شود تا قسمتی از اطالعات را خود تکمیل نمایند، آن
  ري با پیام درگیر می نماید.به طور عمیق ت

  

 تفسیر ادراکی

نمایش  ها به دالیلی نظیر قابلیت مشاهده ضعیف، محرك ها معموال بسیار مبهم هستند. برخی از آن
حتی محرك هاي قوي نیز به دلیل  کوتاه، سطح سرو صداي زیاد، یا نوسانات مداوم، ضعیف هستند.

 روشنایی متفاوت، داراي نوعی نوسان هستند. زوایاي دید مختلف، فاصله هاي متفاوت، و سطوح
مصرف کنندگان معموال محرك حسی دریافتی را به عواملی نسبت می دهند که از نظر آنها الگوي 

  خاص محرك را شکل داده اند.

  

  تحریف ادراکی

: افراد در معرض عواملی قرار دارند که منجر به تحریف ادراکات آنها می شوند. این عوامل عبارتند از
  ظواهر فیزیکی، برداشت هاي کلیشه اي، تأثیرهاي اولیه، نتیجه گیري آنی، و اثر هاله اي.

  

  ظواهر فیزیکی

افراد گرایش دارند صفات مرتبط با اشخاص معینی را به کسانی که به آنها شباهت دارند، صرف نظر از 
هاي  ده در آگهیستفاتشخیص آگاهانه این شباهت، نسبت دهند. به این دلیل، گزینش مدل ها جهت ا

  تبلیغاتی چاپی و تلویزیونی، می تواند نقش اساسی در قدرت اقناع کنندگی آنها داشته باشد.
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  برداشت هاي کلیشه اي

افراد گرایش دارند تصاویر موجود در ذهن خود را به انواع محرك ها نسبت دهند. این برداشت هاي 
افراد یا رویدادهاي خاص بوده، و تعیین کننده نحوه کلیشه اي نشان دهنده انتظار ما از موقعیت ها، 

هاي تحقیقی نشان می دهند که برداشت هاي کلیشه اي در خصوص کشور  یافته ها هستند. ادراك آن
   محل ساخت محصول، بر خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند.

  

  تأثیرات اولیه

شکل گیري چنین تأثیراتی دقیقا نمی داند  تأثیرات اولیه ماندگار هستند؛ با این حال، فرد در جریان
از آنجایی که تأثیرات اولیه  که کدامیک از محرك ها مرتبط، مهم، یا شکل دهنده رفتار بعدي هستند.

اغلب ماندگار هستند، معرفی محصول جدید قبل از اینکه کامل شود، می تواند موفقیت نهایی آن را 
  تخریب نماید.

  

  قضاوت زود هنگام 

براي مثال،  گیري زود هنگام و قبل از بررسی تمام شواهد مربوطه دارند. یش به نتیجهراد گرااکثر اف
کننده ممکن است فقط ابتداي یک پیام تبلیغاتی را شنیده و به نتیجه گیري دربارة محصول  مصرف

ن به این دلیل، بسیاري ازآگهی نویسان تالش می کنند تا ترغیب کننده تری مورد تبلیغ بپردازد.
  جمالت را در ابتدا بکار گیرند.

  

 اثر هاله اي 

منظور از اثر هاله اي، وضعیتی است که در آن ارزیابی ابعاد مختلف یک شیء یا شخص، بر اساس 
متخصصین رفتار مصرف کننده، مفهوم  ارزیابی فقط یک بعد یا چند بعد محدود او صورت می گیرد.
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ارزیابی اشیاء چند گانه براساس ارزیابی یک بعد(نظیر اثر هاله اي را بسط داده اند تا شامل 
  تجاري)، باشد. استراتژي اعطاي مجوز، مبتنی بر مفهوم اثر هاله اي است. نام

  

  تصورات مصرف کننده

برخی از ادراکات یا تصورات ماندگار مصرف کنندگان، در رشته رفتار مصرف کننده مورد مطالعه قرار 
ها را  نشان تجاري براي مصرف کنندگان ارزش نمادین داشته و آنمی گیرند. محصوالت و نام و 

  برمبناي میزان سازگاري با تصاویر شخصی که از خود دارند، ارزیابی می کنند.

  

  موضع یابی محصول

دارد.  -موضع محصول - اساس بازاریابی موفق، تصویري است که محصول در ذهن مصرف کننده
جوهره  ژگی هاي واقعی محصول، در موفقیت آن دارد.موضع یابی نقش مهم تري نسبت به وی

یابی اثربخش، موضع منحصر به فردي است که محصول در ذهن مصرف کننده به خود اختصاص  موضع
منافعی که براي موضع یابی محصول مورد تأکید قرار می گیرند، باید براساس ویژگی هایی  می دهد.

مهم بوده و با خواسته هاي آنها سازگار هستند. از محصول باشند که براي مصرف کنندگان هدف 
استراتژي موضع یابی، اساس آمیخته بازاریابی است، چرا که تکمیل کننده تعریف شرکت از رقابت، 

  استراتژي تقسیم بازار، و انتخاب بازارهاي هدف می باشد.

  

  موضع یابی چتري

محصوالت  شرکت می توانند خود را در این استراتژي، تصویر کلی از شرکت خلق می شود که تمام 
در سایه آن معرفی نمایند. این استراتژي براي شرکت هاي بسیار بزرگی که تعداد زیادي خط محصول 

  دارند، مناسب است.
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  موضع یابی در برابر رقبا 

کجا می «از نمونه هاي کالسیک موضع یابی در برابر رقبا می توان به وندي با این جمله معروف آن
اشاره نمود. وندي با این جمله به دنبال متمایز کردن زنجیره » گوشت گوساله پیدا کرد؟توان 

  رستوران هاي غذاي آماده کوچکتر خود از رقباي بزرگتر خود است.

  

  موضع یابی براساس منافع خاص

Fedex  زمانی که قطعا و حتما اول صبح درب «تصویري بسیار قابل اعتماد از خدمت خود را با شعار
خلق کرد. مثال هاي زیادي از محصوالتی نیز وجود دارد که به دلیل تأکید بر » نزل شما خواهیم بودم

  با شکست مواجه شده اند. ارائه منافعی به مصرف کنندگان که مورد عالقه یا باور آنها نبوده است،

  

  یافتن یک موضع بی رقیب

قبا قرار نگرفته باشد، اگرچه بسیار دشوار یافتن گوشه بازاري از یک بازار پر رقابت که مورد توجه ر
  است، اما غیر ممکن نیست.

  

  یافتن چندین موضع 

به دلیل اینکه مواضع بی رقیب یا شکاف هاي پر نشده بازار، فرصت هاي چشمگیري براي رقبا تلقی 
تلف می شوند، بازاریابان هوشیار، چندین محصول متمایز را اغلب در قالب چند نام و نشان تجاري مخ

  تا در گوشه بازارهاي مختلف حضور داشته باشند. تهیه می کنند،
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  موضع یابی مجدد محصول 

صرف نظر از اینکه موضع یابی محصول به چه نحوي صورت گرفته باشد؛ بازریاب ممکن است مجبور 
نام  به موضع یابی مجدد محصول خود در پاسخ به رویدادهاي بازار، از قبیل حمله رقبا به سهم بازار

تجاري شرکت،یا تأکید چندین رقیب بر یک ویژگی محصول، باشد. دلیل دیگر موضع یابی مجدد 
  محصول، برآورده ساختن ترجیحات در حال تغییر مصرف کنندگان است.

  

  تهیه نقشه ادراکی

تکنیک تهیه نقشه ادراکی به بازریابان کمک می کند تا چگونگی تصویر محصول یا خدمت را در ذهن 
 تعیین نمایند. کنندگان، در ارتباط با نام هاي تجاري رقیب از لحاظ یک یا چند ویژگی خاص،مصرف 

و اري در یک طبقه از کاال یا خدمت، هاي تج هاي موجود در موضع یابی تمام ناماین تکنیک شکاف 
ایی ها نیازهاي مصرف کننده به اندازه کافی برآورده نشده اند، شناس سپس حوزه هایی را که در آن

  می نماید.

  

  موضع یابی خدمات

بازاریابان خدمات در مقایسه با شرکت هاي تولیدي، با چندین مسئله منحصر به فرد در موضع یابی 
از آنجایی که خدمات ناملموس هستند، تصویر عاملی کلیدي در تمایز  ترفیع خدمات روبرو هستند.

دمات این است که مشتري را قادر به یک خدمت از خدمات رقبا است. بنابراین هدف بازاریابی خ
هاي تجاري متمایز براي همه  اگر چه نام مرتبط ساختن تصویر خاص با یک نام تجاري خاص نماید.

تزاعی و ناملموس نکاالها یا خدمات اهمیت دارند، اما اهمیت آنها در بازریابی خدمات به دلیل ماهیت ا
از جمله  humanaام هایی نظیر فدرال اکسپرس و بسیار باالست. براي مثال ن  بسیاري از خدمات،

  هاي عالی هستند، چرا که متمایز، به یاد ماندنی و مرتبط با خدماتی که ارائه می دهند، هستند. نام
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  قیمت ادراکی

تأثیر شدیدي بر قصد خرید و رضایت از  -منصفانه پایین، باال، -چگونگی درك مصرف کننده از قیمت
  خرید دارد.

مصرف کنندگان از نامنصفانه بودن قیمت بر تفسیر آنها از ارزش محصول و نهایتا تمایل آنها به ادراك 
  ادامه خرید از فروشگاه تأثیر می گذارد.

  

  قیمت هاي مرجع 

محصوالتی که به حراج گذاشته می شوند، نوعی انتظار صرفه جویی و دریافت ارزش را در مشتري 
تگی به قیمت هاي مرجع ختلف مورد استفاده در اعالم حراج، بستأثیر سبک هاي م بوجود می آورند.

کننده به عنوان مبناي مقایسه هنگام قضاوت  قیمت مرجع، قیمتی است که مصرف کننده دارد. مصرف
درباره قیمت دیگر، مورد استفاده قرار می دهد. قیمت هاي مرجع می توانند بیرونی یا درونی باشند. 

رجع بیرونی باالتر در تبلیغات خود که در آن محصول خود را به قیمت شرکت عموما از یک قیمت م
پایین تبلیغ می کند، استفاده می نماید تا مصرف کننده را متقاعد کند که خرید محصول تبلیغ شده 

ها را از  قیمت هاي مرجع درونی، قیمت هایی هستند که مصرف کننده آن واقعا خرید خوبی است.
. قیمت هاي مرجع درونی، نقش اصلی را در ارزیابی و ادراك ذهن خود بیرون می کشد

کنندگان از ارزش قیمت هاي اعالم شده بیرونی و قابلیت پذیرش هر گونه قیمت مرجع اعالم  مصرف
  شده، ایفا می نمایند.

  

  کیفیت درك شده

قضاوت  مصرف کنندگان اغلب درباره کیفیت کاال یا خدمت، براساس انواع اطالعات مرتبط با محصول
برخی از این اطالعات، مربوط به خود محصول، و برخی دیگر مربوط به عوامل بیرون از  می کنند.

  چنین اطالعاتی مبناي ادراك کیفیت کاال و خدمت را تشکیل می دهند. محصول هستند.
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  کیفیت ادراکی محصوالت 

، رنگ، طعم، یا بوي آن، ی هاي فیزیکی آن، از قبیل اندازهاطالعات مربوط به خود محصول، با ویژگ
(نظیر طعم بستنی یا کیک) براي گاهی اوقات از ویژگی هاي فیزیکی مرتبط هستند. مصرف کنندگان،

دهد که ادراك  حقیقی نشان میکنند. نتایج ت قضاوت درباره کیفیت محصول استفاده می
بودن، عالقه، و  کنندگان از ارزش، ریسک، اعتماد، نگرش نسبت به نام تجاري، رضایت، آشنا مصرف

  درگیر شدن، تأثیر کشور محل ساخت بر کیفیت ادراکی را تعدیل می کنند.

  

 کیفیت ادراکی خدمات

این دشواري به  ارزیابی کیفیت خدمات نسبت به کیفیت کاالها براي مصرف کنندگان دشوارتر است.
، غیرقابل ذخیره به این معنا که خدمات ناملموس، متغیر دلیل ویژگی هاي خاص خدمات می باشد.

به دلیل اینکه کیفیت واقعی خدمات از روزي به روز دیگر،   ها همزمان است. بوده و تولید و مصرف آن
از کارمندي به کارمند دیگر و از مشتري به مشتري دیگر، فرق می کند، بازاریابان تالش می کنند تا 

سازي ازند. جنبه منفی استانداردت بپردسازي خدمای به کیفیت یک دست، به استانداردبراي دستیاب
کنندگان ارزشمند تلقی  است که از دیدگاه بسیاري از مصرفخدمت، از دست دادن خدمات سفارشی 

می شوند. پرکاربردترین چارچوب تحقیق دربارة کیفیت خدمت، بر این پیش فرض مبتنی است که، 
ین انتظارات او ازخدمت شکاف ب ارزیابی مصرف کننده از کیفیت خدمت، تابعی است از اندازه و جهت

  او از خدمتی که واقعا ارائه شده است.  (درك)و ارزیابی

ها از  براي سنجش شکاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراك آن SERVQUALمقیاس 
خدمتی که در واقع دریافت نموده اند، براساس پنج بعد: قابلیت اعتماد، قابلیت پاسخگویی، تضمین، 

ملموس بودن، طراحی شده است. این ابعاد به دو گروه تقسیم می شوند: بعد نتیجه که بر  و همدلی،
تحویل قابل اطمینان اصل خدمت تمرکز دارد و بعد فرایند که بر چگونگی تحویل خدمت یعنی میزان 
پاسخگویی، تضمین و همدلی کارکنان در برخورد با مشتریان و جنبه هاي ملموس خدمت متمرکز 

  است.
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  کیفیت-رابطه قیمت 

پولی و  –ارزش ادراکی محصول، به عنوان موازنه میان منافع ادراکی محصول و هزینه هاي ادراکی 
قیقات متعددي به این نتیجه الزم براي دستیابی به عنوان، تعریف شده است. تح –غیر پولی 

کنند. کیفیت محصول نگاه می  اند که مصرف کنندگان، به قیمت به عنوان شاخص رسیده
هاي متفاوتی را به آنها نسبت  کنندگان بر حسب قیمت هاي محصوالت یکسان، کیفیت مصرف

زش از سوي مصرف کنندگان تأثیر دهند و اینکه ویژگی هایی نظیر سن و درآمد بر ادراك ار می
  گذارند. می

  

  تصویر فروشگاه خرده فروشی 

الت عرضه شده در از کیفیت محصوه است که بر برداشت هر خرده فروشی تصویري از خود ساخت
و  این تصاویر از طراحی آنجا و نیز تصمیم مصرف کنندگان مبنی بر انتخاب فروشگاه، تأثیر می گذارد.

گذاري و انواع محصوالت آن سرچشمه می گیرند.  هاي قیمت محیط فیزیکی فروشگاه، استراتژي
مبتنی بر استراتژیهاي قیمت گذاري  نتایج مطالعه اي که درباره تصویر فروشگاه هاي خرده فروشی

مقایسه اي انجام شده است، نشان می دهند که مصرف کنندگان در کل فروشگاههایی را که تخفیف 
دهند، نسبت به  (یعنی مزیت فراوانی قیمت) میی بر روي تعداد زیادي از محصوالتکوچک

(یعنی مزیت بزرگی حصوالتي بر روي تعداد کمتري از مهاي رقیبی که تخفیف هاي بزرگتر فروشگاه
دهند، ارزان فروش تر ارزیابی می کنند. بنابراین تبلیغات متناوبی که در آنها به قیمت هاي  قیمت) می

تخفیفی ویژه اقالم زیادي تأکید می شود، منجر به تقویت باور مصرف کنندگان درباره رقابتی بودن 
  قیمت هاي فروشگاه می شود.

ثرات محرك هاي بیرونی بر کیفیت ادراکی محصول انجام گرفته اند، فقط بر اکثر تحقیقاتی که درباره ا
  تمرکز نموده اند. -قیمت یا تصویر فروشگاه - یک متغیر
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  تصویر تولید کننده 

ر فروشگاه رفته و کننده شکل می گیرد، فراتر از قیمت ادراکی و تصوی تصویري که در ذهن مصرف
لوبی در میان محصوالت جدید تولید کنندگانی که تصویر مطکنندگان نیز می شود. شامل خود تولید

کنندگان دارند، نسبت به تولید کنندگانی که از شهرت کمتري برخوردار بوده یا ناشناخته  مصرف
  تر پذیرفته می شوند. هستند، راحت

رتقاي امروزه شرکت ها از تبلیغات، نمایشگاه ها، و پشتیبانی مالی رویدادهاي اجتماعی، در راستاي ا
تصویر خود استفاده می کنند. اگرچه برخی از بازریابان اعتقاد دارند که تبلیغات کاال و خدمات، بیش 
از تبلیغات خود شرکت (تصویر) در بهبود تصویر شرکت مؤثرند، عده اي دیگر استفاده از هر دو نوع 

براي شرکت مفید ه ارتباطی کلی را به عنوان اجزاي مکمل یک برنام –محصول و شرکت  –تبلیغ 
  دانند. می

  

  ریسک ادراکی

عدم قطعیتی است که مصرف کنندگان، زمانی که قادر به پیش بینی » ریسک ادراکی«منظور از 
پیامدهاي تصمیمات خرید خود نیستند، با آن روبرو می شوند. میزان ریسک ادراکی مصرف کنندگان 

ع اتژیهاي خرید آنها تأثیر می گذارند.  انواها، عواملی هستند که بر استر و میزان تحمل ریسک در آن
ه محصول درك می کنند، عبارتند کنندگان به هنگام تصمیم گیري دربار هایی که مصرف عمده ریسک

شناختی، و ریسک  : ریسک کارکردي، ریسک فیزیکی، ریسک مالی، ریسک اجتماعی، ریسک رواناز
  زمانی.

  

  تفاوت در ادراك ریسک

ریسک بسته به شخص، محصول، موقعیت و فرهنگ، متفاوت است. میزان  درك مصرف کننده ها از
ریسک ادراکی بستگی به هر مصرف کننده دارد؛ برخی از مصرف کنندگان گرایش به ادراك درجات 
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باالیی از ریسک در موقعیت هاي مختلف مصرف دارند، و برخی ریسک هاي اندکی را درك می کنند. 
 شوند، مخدر درگیر می صارف ریسک باالیی نظیر مصرف سیگار و موادبراي مثال بزرگساالنی که در م

ه در چنین فعالیت هایی درگیر به وضوح ریسک ادراکی کمتري نسبت به بزرگساالنی دارند ک
  شوند. ادراك افراد از ریسک، به طبقه محصول نیز بستگی دارد. نمی

 

  انواع ریسک ادراکی

  انتظار میرود کار نکند. ریسک کارکردي: اینکه محصول آن گونه که

  ریسک فیزیکی: ریسک اینکه محصول براي خود فرد یا سایرین ضرر داشته باشد.

  ریسک مالی: ریسک اینکه محصول به قیمتی که دارد نمی ارزد.

  ریسک اجتماعی: اینکه انتخاب محصول ضعیف ممکن است منجر به خجالت از دیگران شود.

  کننده را جریحه دار نماید. خاب محصول بد، خودپنداره مصرفریسک اینکه انتشناختی:  ریسک روان

زمانی که  نکند ریسک زمانی: ریسک اینکه در صورتی که اگر محصول آن گونه که انتظار میرود، کار
  صرف جستجوي محصول می شود، هدر برود.

  

  نحوه برخورد مصرف کنندگان با ریسک

اهش ریسک ادراکی دارد. این استراتژي هاي هر مصرف کننده اي، استراتژي خاص خود را براي ک
کاهش ریسک، اعتماد به نفس مصرف کننده را علی رغم وجود عدم قطعیت در تصمیم گیري درباره 
محصول، افزایش می دهند. برخی از رایج ترین استراتژي هاي کاهش ریسک در ادامه معرفی 

  شوند. می
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  جستجوي اطالعات توسط مصرف کنندگان

از طریق ارتباطات دهان به دهان، فروشندگان، و رسانه هاي عمومی، اطالعاتی  مصرف کنندگان
درباره محصول و طبقه آن جمع آوري می کنند. این استراتژي مستقیم و منطقی است، چرا که هر چه 
اطالعات مصرف کننده درباره محصول و طبقه آن بیشتر باشد، پیامدهاي محتمل آن بیشتر قابل 

  بنابراین ریسک ادراکی کمتر خواهد بود. پیش بینی بوده و

  

  وفاداري به نام و نشان تجاري

مصرف کنندگان با وفاداري به نام تجاري که از آن رضایت دارند، به جاي خرید نام هاي تجاري جدید 
  یا آزمایش نشده، از پذیرش ریسک اجتناب می کنند.

  

  انتخاب محصول بر اساس تصویر نام و نشان تجاري

کنندگان اغلب بر این باورند که نام هاي تجاري معروف بهتر بوده و به دلیل اطمینان از مصرف 
  کیفیت، قابلیت اعتماد، عملکرد، و خدمات، ارزش خرید را دارند.

  

 تکیه بر تصویر فروشگاه

اگر مصرف کنندگان اطالعات دیگري درباره محصول نداشته باشند، اغلب به قضاوت مسئوالن 
  ي معروف اعتماد کرده و در انتخاب محصول براي خرید به آنها تکیه می کنند.خریدفروشگاهها
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 خرید گران ترین مدل

مصرف کنندگان در موقعیت هاي تردیدآمیز، اغلب احساس می کنند که گران ترین مدل احتماال از 
  نظرکیفیت بهترین مدل باشد. به این معنا که آنها قیمت را معادل کیفیت می دانند.

  

 جوي تضمینجست

مصرف کنندگانی که از درستی انتخاب محصول اطمینان ندارند، با مواردي از قبیل تضمین بازگشت 
ها، ضمانت نامه ها، و آزمایش قبل از خرید،  هاي دولتی و آزمایشگاه پول، نتایج آزمایش هاي سازمان

  سعی در تضمین خرید خود دارند.

  

 اخالقیات و ادراك مصرف کننده

اخالقی مرتبط با ادراك مصرف کننده، اساسا به نحوه استفاده بازاریابان از دانش خود، درباره مباحث 
یکی از تکنیک هاي مورد استفاده بازاریابان  ادراك در جهت دهی به مصرف کنندگان، می پردازند.

نندگانی مخدوش کردن تفاوت بین شکل و زمینه است. براي مثال ، بازاریابان براي مقابله با مصرف ک
که به آگهی هاي تبلیغاتی تلویزیونی توجه نمی کنند، به برنامه هاي جایابی محصول روي آورده اند، 

رود. بازاریابان عالوه بر این، با  ها مرز بین برنامه تلویزیونی و آگهی تبلیغات تقریبا از بین می که در آن
لویزیونی، ترفیع را به گونه اي با برنامه قراردادن آگهی تبلیغاتی تلویزیونی در کنار عنوان برنامه ت

تلویزیونی ترکیب می کنند که بینندگان از اینکه مشغول دیدن آگهی هستند، اطالع نمی یابند. از 
که بسیار شبیه موضوعات  هی هاي چاپی هستندگزمینه، آ  -و  -موارد دیگر سوءاستفاده از شکل 

بسیار دشوار است. مورد دیگر ا براي خوانندگان ه اي بوده و تشخیص جنبه تبلیغاتی آن سر مقاله
و هاي مستند اشتباه می گیرند،  ها را با برنامه هاي تجاري سی دقیقه اي هستند که بینندگان آن آگهی

  کنند. بنابراین توجه بیشتري به آن می
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  فصل هفتم: یادگیري مصرف کننده

  
تکراري و یادآوري کننده نام هاي تجاري در طول سالیان متمادي مصرف کنندگان در معرض تبلیغات 

موفق قرار گرفته اند و امروزه به راحتی قادر به یادآوري این محصوالت و منافع آنها به هنگام خرید 
که محصوالت جدید با نام هاي تجاري معروف وارد بازار می شوند، مصرف کنندگان  هستند. زمانی

ها می شوند و  بط داده و عالقه مند به مصرف آزمایشی آنبالفاصله آنها را به نام هاي تجاري محبوب ر
درصورتی که این محصوالت جدید به خوبی عمل نمایند مصرف کنندگان بار دیگر پاداش انتخاب خود 

  را می گیرند و مصرف آنها را به عنوان یک مشتري وفادار ادامه می دهند.

  

) پاداش 2ها  هاي تجاري و منافع آن با نام پیام هاي تبلیغاتی مرتبط ) تکرار1 عناصري از یادگیري:
) واداشتن مصرف کننده به 3خرید به مشتریان از طریق فروش محصوالتی که عملکرد عالی دارند 

  .) ایجاد وفاداري به نام تجاري4ربط دادن محصوالت مختلفی که با یک نام تجاري عرضه می شوند 

فراد ، عالقه شدید آنها به آموزش مصرف کنندگان دلیل عالقه مندي بازاریابان به نحوه یادگیري ا
ها، محل خرید، نحوه استفاده و نگهداري و  درباره محصوالت، ویژگی هاي محصوالت و منافع بالقوه آن

  ها می باشد. حتی نحوه دور ریختن آن

(از طریق ظاهر محصول، هاي بازاریابی بصورت مستقیم(از طریق تبلیغات) و غیرمستقیم استراتژي
  سته بندي، قیمت و کانال هاي توزیع) بر ارتباط با مصرف کننده متکی هستند.ب

علی رغم اینکه یادگیري در سرتاسر زندگی وجود دارد هیچ نظریه واحد جهان شمولی درباره نحوه 
) 1یند یادگیري وجود دارد: یادگیري مردم وجود ندارد بلکه دو مکتب اصلی در ارتباط با فرا

  .)نظریه هاي شناختی2  هاي رفتاري نظریه
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  مولفه هاي یادگیري مصرف کننده

از دیدگاه بازاریابی، یادگیري مصرف کننده عبارت است از فرایندي که از طریق آن به دانش خرید و 
  مصرف دست می یابند و از آن در رفتارهاي مرتبط با خرید و مصرف در آینده استفاده می کنند.

تعمدي است بیشتر آنها جنبه اتفاقی دارند و عناصر اصلی که به ما در اگرچه برخی از یادگیري ها 
  (محرك ها)، پاسخ و تقویتند عبارتند از: انگیزش، نشانه هافهم یادگیري کمک می کن

  

  انگیزش

مفهوم انگیزش نقش مهمی در نظریه یادگیري دارد و مبتنی بر نیازها و اهداف است و به عنوان 
  .محرك یادگیري عمل می کند

کننده براي جستجوي دانش یا اطالعات درباره کاال یا  تباط یا درگیري، سطح انگیزش مصرفمیزان ار
  کننده یکی از وظایف اصلی بازاریابان است. یین می کند. کشف انگیزه هاي مصرفخدمت را تع

  

  نشانه ها

که به این حرك هایی هستند درصورتی که انگیزه ها، یادگیري را تحریک می کنند، نشانه ها م
  ها جهت می دهند. انگیزه

در بازار، قیمت، مدل، بسته بندي، تبلیغات و نحوه نمایش محصوالت در فروشگاه نشانه هایی هستند 
که به مصرف کنندگان در رفع نیازها به طرق مختلف کمک می کنند. نشانه ها زمانی به انگیزه هاي 

یابان باید مواظب باشند که ر باشند. بازارمصرف کننده جهت می دهند که با انتظارات او سازگا
  هاي ایجاد شده، انتظارات مصرف کنندگان را درهم نریزند. نشانه
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تنها در صورتی نشانه ها به عنوان محرك هاي جهت دهنده رفتار مصرف کننده در راستاي مورد نظر 
  مایند.بازاریاب عمل می کنند، که تمام ابعاد آمیخته بازاریابی همدیگر را تقویت ن

  

  پاسخ

خ آنها را شکل می دهد. یادگیري حتی زمانی پاس -نحوه رفتار–نحوه واکنش افراد به انگیزه یا نشانه 
ها آشکار نیستند نیز اتفاق می افتد. نیاز یا انگیزه ممکن است انواع زیادي از پاسخ ها را  که پاسخ

  بوجود آورد.

کننده فقط با یک نشانه روبرو نیست. پاسخ  اگرچه نشانه ها جهاتی را مشخص می کنند، اما مصرف
مصرف کننده به این نشانه ها به شدت به یادگیري قبلی او بستگی دارد؛ که آن هم به نوبه خود به 

  نحوه تقویت پاسخ هاي مرتبط بر می گردد.

  

  تقویت

  دهد.تقویت، احتمال مشاهده پاسخ خاصی در آینده به عنوان نتیجه نشانه هاي خاص را افزایش می 

، آگهی را تصور کنید که یک فرایند سه مرحله اي براي مراقبت از پوست صورت با استفاده براي مثال
از سه محصول را نشان می دهد. اگر خانمی متوجه شود که با استفاده از این سه محصول مشکل 

داد. در واقع جوش صورت او را برطرف می کند، احتماال خرید و مصرف این محصوالت را ادامه خواهد 
در این صورت یادگیري از طریق تقویت مثبت انجام گرفته است، چرا که با انتظارات مصرف کننده 
سازگار است. و از سوي دیگر، اگر در اولین استفاده، محصول منجر به بهبود مشکل جوش صورت 

داشت. بنابراین به نمی شد این خانم هیچ دلیلی براي ارتباط این نام تجاري با رفع جوش در آینده، ن
  دلیل نبود تقویت، احتمالی براي خرید مجدد این نام تجاري توسط او وجود نداشت.
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  نظریه هاي یادگیري رفتاري

پاسخ گفته می شود، چرا که این  -گاهی اوقات به نظریه هاي یادگیري رفتاري، نظري هاي محرك
به یک محرك خارجی خاص، اهده نظریات بر این فرض مبتنی هستند که پاسخ هاي قابل مش

  دهنده تحقق یادگیري هستند. نشان

نظریه هاي رفتاري توجه چندانی به فرایند یادگیري ندارند و بیشتر به نهاده و ستاده یادگیري، یعنی 
  محرکی که مصرف کننده از محیط دریافت کرده و رفتارهاي قابل مشاهده حاصل از آن، می پردازند.

) شرطی سازي 2سازي کالسیک ) شرطی 1ا بازاریابی، عبارتند از: دو نظریه رفتاري مرتبط ب
  (فعال)ابزاري

  

  شرطی سازي کالسیک

نظریه پردازان اولیه شرطی سازي کالسیک، تمام موجودات زنده را به عنوان موجوداتی نسبتا منفعل 
شرطی سازي در فرض می کردند که می توان رفتارهاي خاصی را از طریق تکرار به آنها یاد داد. واژه 

  زبان عامه به معناي نوع پاسخ واکنشی به یک موقعیت است که در اثر تکرار به وجود می آید.

ایوان پاولف، روان شناس روسی، اولین کسی بود که شرطی سازي را توضیح داد و آن را به عنوان 
شرطی زمانی مدل کلی از نحوه شکل گیري یادگیري مطرح نمود. بر اساس نظریه پاولف، یادگیري 

را بوجود می آورد، ارائه  روي می دهد که، محرکی که به همراه محرك دیگري که رفتار معینی
  (پاسخ) را منجر شود.بتواند به تنهایی نیز همان رفتارشود،  می

پاولف منظور خود از یادگیري شرطی را در مطالعاتی که بر روي سگ ها انجام می داد، نشان داد. او 
 خود زنگی را به صدا در می آورد و سپس بالفاصله گوشتی را به زبان سگ ها در آزمایش هاي

مالید، که این امر منجر به ترشح بزاق در سگ ها می شد. پس از تکرار کافی صداي زنگ و سپس  می
ارائه غذا به سگ ها شرطی سازي تحقق یافت و سگ ها صداي زنگ (محرك شرطی) را با گوشت 
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دادند و پس از چندین بار ارائه مشترك دو محرك، پاسخ غیرشرطی  (محرك غیرشرطی) ربط می
  (ترشح بزاق) یکسانی را به صداي زنگ نشان می دادند.

(مثل ند نظیر نماد یک نام تجاري معروفمحرك غیرشرطی در بحث رفتار مصرف کننده می توا
، ن مواد شیمیایی)حصوالت خالص (بدونوتروژنا) باشد،  که حاکی از پشتیبانی متخصصین پوست و م

وژنا، یک پاسخ غیرشرطی است. مثال مواد سوزش آور است. این ادراك از قبل بدست آمده از نوتر
هاي شرطی در این مورد می توانند محصوالت جدید با نمادهاي شناخته شده بوده و پاسخ  محرك

یژگی هاي شرطی، ممکن است مصرف آزمایشی این محصوالت به دلیل این باور باشد که آنها و
  مشابهی با سایر محصوالت نوتروژنا دارند.

  

  یادگیري شناختی رابطه اي

براساس این دیدگاه، رابطه بین محرك شرطی و غیرشرطی (زنگ و گوشت)، بر انتظارات سگ ها، و 
آن هم به نوبه خود بر رفتار آنها (ترشح بزاق) تاثیر می گذارد. بنابراین، به جاي آنکه به شرطی سازي 

نه واکنش  –یک به عنوان یک اقدام واکنشی بنگرند، آن را یک یادگیري شناختی رابطه اي کالس
  می دانند. -اکتسابی جدید، بلکه بدست آوردن دانش جدید درباره دنیا

) CSبه معناي خلق رابطه قوي بین محرك شرطی ( –بنا به نظر برخی از محققان، شرطی سازي بهینه 
که به طور منطقی با  USو   CSمستلزم شرطی سازي از قبل، همراه کردن  –) USو غیرشرطی (

که از نظر زیست شناختی با سمبولیک  USجدید و ناآشنا، و  CSیکدیگر ارتباط داشته باشند، 
  برجسته باشد. به این مدل، شرطی سازي نئوپاولوفی گفته می شود.

عنوان جستجوگر اطالعات در نظر گرفت که  براساس نظریه نئوپاولوفی، مصرف کننده را می توان به
از روابط منطقی و مفهومی میان رویدادها به همراه ادراك هاي خود، به منظور تشکیل یک تصویر 
پیچیده از دنیا، استفاده می کند. شرطی سازي، یادگیري است که از روابط بین رویدادهاي محیطی 

؛ چنین رویدادهایی، منجر به شکل گیري گیرد، ناشی می شود که فرد در معرض آنها قرار می
  انتظاراتی، مثال درباره ساختار محیط در فرد می شوند.
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  کاربردهاي استراتژیک شرطی سازي کالسیک

سه مفهوم اساسی برگرفته از شرطی سازي کالسیک، شامل تکرار، تعمیم محرك و تشخیص محرك، 
  دارند. کاربردهاي استراتژیک مهمی در مطالعه رفتار مصرف کننده

تکرار ، قدرت رابطه بین محرك شرطی و غیر شرطی را افزایش داده و فرایند فراموشی را کند  -تکرار
می نماید. با این وجود، در میزان تکراري که می تواند به حفظ محرك کمک نماید، محدودیت وجود 

ي یادگیري الزم است)، از آنچه برا دارد، اگر چه گاهی اوقات یادگیري بیش از حد (یعنی تکرار بیشتر
، اما فرد در جایی ممکن است اشباع شده و توجه و حفظ مطالب افت به حفظ آموخته کمک می کند

، می توان با تغییر پیام تبلیغاتی ، تعدیل کرد. ا که به کهنگی تبلیغات معروف استمی کند. این اثر ر
(استفاده از پس زمینه هاي هاي تبلیغاتیرات آرایشی در آگهی برخی از بازاریابان، با استفاده از تغیی

، و وت) از این کهنگی اجتناب می کنندمتفاوت ، فونت هاي نوشتاري مختلف ، گوینده تبلیغاتی متفا
در عین حال همان مفهوم قبلی را عنوان می کنند. نتایج تحقیقی نشان داد که آشنایی با نام تجاري 

  ر می گذارد.بر اثر بخشی آگهی هاي تبلیغاتی تجاري تأثی

. تلف از آگهی می باشد، شامل تغییرات در محتواي تبلیغ در طول نسخه هاي مختغییرات واقعی
هایی  ، نسبت به آناتی واقعاً متفاوت قرار می گیرندمصرف کنندگانی که در معرض آگهی هاي تبلیغ

ویژگی هاي  درباره، اطالعات بیشتري را با تغییرات آرایشی قرار می گیرندکه در معرض آگهی هایی 
  .ل پیدا می کنند، و اندیشه هاي مثبت تري درباره محصومحصول پردازش می کنند

، در واقعاً تغییر یافته شکل می گیرندنگرش هایی که در نتیجه قرار گرفتن در معرض آگهی هاي 
  ، مقاومت بیشتري نشان می دهند.ل تغییر در مواجهه با حمالت رقبامقاب

: یکبار رار گرفتن در معرض آگهی کافی استزاریابی باور دارند که فقط سه بار قبرخی از محققان با
ار سوم براي ب ، وار دوم براي نشان دادن ربط محصول، بآگاه کردن مصرف کنندگان از محصولبراي 

  .ر به نظریه سه ضربه اي معروف است. این باویادآوري منافع محصول
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  تعمیم محرك

بنا به دیدگاه نظریه پردازان شرطی سازي کالسیک ، یادگیري نه تنها بر تکرار ، بلکه بر توان تعمیم 
یعنی دادن پاسخی مشابه به محرك هایی با  –افراد نیز بستگی دارد. اگر ما قادر به تعمیم محرك 

  .، یادگیري چندانی صورت نمی گیرد نباشیم –تفاوت اندك 

؛ دلیل این ت تقلیدي در بازار موفق می شوندکه چرا برخی محصوال سازمان محرك نشان می دهد
. این امر همچنین اصلی تبلیغ شده اشتباه می گیرند ها را با محصول است که مصرف کنندگان آن

، به دنبال ایجاد شباهت با نام هاي ولیدکنندگان نام هاي تجاري خصوصینشان می دهد که چرا ت
  تجاري ملی معروف هستند.

، شکل ابان از اصل تعمیم براي خط محصولبازاری –، و طبقه محصول خط محصول، شکل بسط
محصول و طبقه محصول استفاده می کنند. در بسط خط محصول ، بازاریاب با آگاهی از اینکه احتمال 

، با یک تجاري معروف و مورد اعتماد، افزایش می یابدپذیرش محصوالت جدید با مرتبط ساختن آنها 
  ت جدید را با نام هاي تجاري موجود پیوند می دهند.محصوال

ر صورتی که تصویر نام تجاري مادر، تصویر موفقیت بسط محصول به چندین عامل بستگی دارد. د
، به احتمال قوي ور منطقی با آن پیوند داشته باشد، مصرف کنندگانکیفیتی باشد و محصول به ط با

ط خط محصول، شکل محصول یا طبقه محصول، صوالت جدید حاصل از بستصور مثبتی از مح
  .خواهند داشت

اد محصوالت ، تعدوب نام تجاري بسط یافته خود باشدتا زمانی که شرکت قادر به حفظ تصویر مطل
. از سوي دیگر ناتوانی در حفظ این منجر به تقویت نام تجاري می شود ،مختلف مرتبط با محصول

ارزیابی او از تمام محصوالت بر اعتماد مصرف کننده و تصویر با کیفیت، در بلندمدت می تواند 
  ، تأثیر منفی بگذارد.شرکت
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  نام گذاري خانوادگی محصوالت

استراتژي دیگري است که از توان مصرف کننده ࡧ–بازاریابی تمام محصوالت شرکت با یک نام تجاري 
  دیگر، بهره می گیرد.در تعمیم پیوند هاي مطلوب براي نام تجاري از یک محصول به محصوالت 

تجاري محدود به  ، بسیار پیچیده تر از مدیریت نامست که مدیریت نام تجاري خانوادگیواضح ا پس
. یافته هاي مطالعه اي نشان می دهد که در صورتی که شرکت در اطالعات اقالم محدود است

کنندگان احتماال ، مصرف ت جدید توضیحات کافی نداشته باشدشده به هنگام معرفی محصوال ارائه
نام خانوادگی را خواهند داشت؛ انتظار تنوع در عملکرد هاي محصوالت محصوالت ارائه شده با 

، یک نام خانوادگی استفاده می کنند، محققان به اهمیت موضع یابی سازگار محصوالتی که از بنابراین
  اشاره می نمایند.

  

اجازه چسباندن یک نام تجاري معروف به محصوالت یک تولیدکننده  –اعطاي مجوز  اعطاي مجوز.
یم محرك می باشد. نام هاي طراحان، استراتژي بازاریابی است که مبتنی بر مفهوم تعم –دیگر 

حق «(یعنی شرکت ها و حتی شخصیت هاي کارتونی، در مقابل مبلغی، تولیدکنندگان، افراد مشهور
مه می شوند و محصوالت طرف گیرنده امتیاز را با اعتبار و کیفیت ، به انواع محصوالت ضمی»)اجاره

  همراه می سازند.

به منظور توسعه نام خود، اعطا شرکت ها گاهی اوقات مجوز نام ها و مارك هاي تجاري خود را 
، اعطا گان محصول مرتبط با محصوالت شرکت، نام شرکت، به تولید کنندکنند. در چنین مواقعی می

  بدینوسیله شرکت وارد طبقه بندي جدیدي از محصوالت شود.می شود تا 

  

انتخاب یک محرك  تشخیص محرك مفهوم مخالف تعمیم محرك است و عبارت از .یص محركتشخ
، در تشخیص از میان محرك هاي مشابهکننده  خاص از میان محرك هاي مشابه است. توان مصرف
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ان قرار یک تصویر منحصر به فرد براي نام ونشمبناي استراتژي موضع یابی است ، که به دنبال است
  تجاري در ذهن مصرف کننده است.

  

مزیت  ، موضع یابی اثربخشی کلید تشخیص محرك و یکدر دنیاي مملو از ارتباطات ما .موضع یابی
یا خدمت در ذهن مصرف کننده دارد،  که کاال –یا موضعی  –. تصویري رقابتی مهم به شمار می رود

. برخالف شرکت هاي مقلد که امیدوار شد مصرف کنندگان ادراکات نقش حیاتی در موفقیت آن دارد
خود و ویژگی هاي محصوالت رهبر بازار را به محصوالت آنها تعمیم دهند، رهبران بازار خواهان آن 

ائل شوند. مطالعات نشان داده اند که هستند که مصرف کنندگان میان محرك هاي مشابه تفکیک ق
نگرش هاي مطلوب ناشی از موضع یابی اثربخش و تشخیص محرك معموالً به اندازه اي قوي هستند 

  که بر رفتار خرید آینده تأثیر بگذارند.

  

ظور متمایز کردن یک محصول یا بسیاري از استراتژي هاي تمایز محصول به من تمایز محصول.
، و ارزشمند براي ر مبناي یک ویژگی مرتبط، معنادارالت یا نام هاي تجاري رقبا بتجاري از محصو نام

  مصرف کنندگان هستند.

، بسیار از آنکه در بازار تشخیص داده شد ، سرنگون کردن یک نام تجاري رهبر، پساغلب اوقات
رد بازار شده و ، آن است که رهبر معموالً اولین شرکتی است که وادشوار است. یکی از دالیل این امر

از طریق تبلیغات و فروش) به پیوند نام تجاري با محصول (» تدریس«زمان طوالنی براي 
ربط دادن نام تجاري با  –، هر چه زمان یادگیري ه است. در کلکنندگان در اختیار داشت مصرف

تعمیم احتمال  ، احتمال اینکه مصرف کننده آن را تشخیص دهد بیشتر وبیشتر باشد –محصول خاص 
  .محرك، کمتر می شود
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  شرطی سازي کالسیک و رفتار مصرف کننده 

اربردي بازاریابی را تشکیل ، زیربناي نظري بسیاري از مباحث کاصول شرطی سازي کالسیک
، مفاهیم کاربردي مهمی هستند که به تبیین رفتار دهند. تکرار، تعمیم محرك، و تشخیص محرك می

ها قادر به تبیین تمام ابعاد یادگیري رفتاري  ، آنبازار کمک می کنند. با این وجود مصرف کننده در
  مصرف کننده نیستند. 

 یا به که در نتیجه خرید خاص می شود، –پاداش ها  –، اغلب بر میزان رضایتی ارزیابی ما از محصوالت
  ، بستگی دارد.عبارت دیگر به شرطی سازي کالسیک

  

  شرطی سازي ابزاري 

ین محرك و پاسخ است. با این طی سازي ابزاري نیز نظیر شرطی سازي کالسیک مستلزم رابطه بشر
، محرکی که منجر به رضایت بخش ترین پاسخ می شود ، همان محرکی وجود، در شرطی سازي ابزاري

  است که آموخته می شود .

خطا اتفاق  –و  –د آزمون نظریه پردازان یادگیري ابزاري بر این باورند که یادگیري از طریق فراین
، شکل ر ازاي پاسخ ها یا رفتارهاي مشخص، که در آن عاداتی در نتیجه پاداش هاي دریافتی دافتد می

می گیرند. این مدل یادگیري درباره بسیاري از موقعیت هایی که در آنها مصرف کنندگان درباره 
که  . در حالیچیزهایی می آموزند، کاربرد دارد ،خدمات و فروشگاه هاي خرده فروشی کاالها و

ساده رفتارها توسط مصرف کنندگان، مفید  سازي کالسیک در تبیین نحوه یادگیري انواع شرطی
  .اي پیچیده و هدفمند، مفیدتر است، در تبیین فعالیت هی سازي ابزاري. شرطاست

ابزاري(فعال) دارد. بنا به نظر  انشناس آمریکایی بی . اف. اسکینر، نزدیکی با شرطی سازينام رو
، بیشتر یادگیري افراد در یک محیط کنترل شده اتفاق می افتد. که در آن افراد به ازاي اسکینر

، بیانگر گیرند. از لحاظ رفتار مصرف کننده، شرطی سازي ابزاريمی » پاداش«انتخاب رفتار مناسب، 
یی که در آن برخی رفتارهاي خرید منجر آن است که مصرف کنندگان از طریق فرایند آزمون و خطا
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(یعنی پاداش ها) نسبت به سایر رفتارهاي خرید می شوند، یاد می گیرند. به پیامدهاي مطلوب تري
  است که تکرار رفتار معینی را به فرد می آموزد.» ابزاري«تجربه مطلوب 

  

  تقویت رفتار 

به تفکیک مطرح اسخ تأثیر می گذارند، (یا پاداش) را که بر احتمال تکرار پاسکینر دو نوع تقویت
، شامل رویدادهایی است که احتمال پاسخ خاصی را افزایش کرده است. نوع اول، تقویت مثبت

  دهند. تقویت منفی، پیامد ناخوشایند یا منفی است که رفتار خاصی را تشویق می نمایند.  می

. ز تقویت منفی به شمار می روندی ا، مثال هایتنی بر ترس در پیام هاي تبلیغاتیجاذبه هاي مب
، به دنبال تشویق مردم به خرید ي از آگهی هاي تبلیغاتی بیمه عمر، با استفاده از تقویت منفیبسیار

ب ترسناك آن براي همسر و بیمه عمر هستند. در این آگهی ها پیامدهاي مرگ نهایی مردان و عواق
  .، هشدار داده می شودفرزندان

ن براي دستیابی به پاسخ مورد نظر، استفاده نمود. با می توا –مثبت و منفی  –از هر دو نوع تقویت 
جلوگیري از رفتار طراحی شده است، اشتباه  ، تقویت منفی را نباید با تنبیه که به منظوراین وجود

  .گرفت

  

ش یافته و به نقطه ، کاهآموخته شده با تقویت مواجه نشود زمانی که رفتار خاموشی و فراموشی.
، کننده تظار حذف می شود. اگر مصرف، که در آن رابطه بین محرك و پاداش مورد انموشی می رسدخا

رابطه بین محرك (فروشگاه) و ، ده فروشی رضایت نداشته باشددیگر از خدمات فروشگاه خر
زگشت مصرف کننده بسیار کم می شود. ، و احتمال باضایت مورد انتظار) تقویت نمی شود(رپاسخ

، بین خاموشی و می شود. با این وجود» ناآموختگی « واقع دچار  ، دررفتار تقویت نمی شودزمانی که 
. زوج جوتنی که رستوران مورد عالقه خود را براي مدت زمان بسیار اردفراموشی تفاوت وجود د
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 ؛ بنابراینکنند و هیچگاه به آنجا فکر نکنندطوالنی ندیده اند، ممکن است به آسانی آن را فراموش 
  ، که به آن فرایند محو شدن گفته می شود.ها به گذشت زمان مربوط می شود فراموشی آن

  

  کاربردهاي استراتژیک شرطی سازي ابزاري 

، به  بت از طریق رضایت مشتري از محصول، خدمت و کل تجربه خريبازاریابان در ارائه تقویت مث
  ، استفاده می کنند. فاهیم یادگیري ابزاري مصرف کنندهنحو اثربخشی از م

  

ري هدف تمام تالش هاي بازاریابی باید به حداکثر رساندن رضایت مشت رضایت مشتري (تقویت).
ارات . بازاریابان باید بهترین محصول ممکن را در قبال پول پرداختی مشتري ارائه داده و انتظباشد

  رند.(یا خدمت) را فراتر از توان محصول نبمصرف کننده از عملکرد محصول

، نشان می دهد که ت مشتري آمریکایی دریافت شده استداده هایی که اخیراً از شاخص رضای
بسیاري از شرکت ها به غلط معتقدند که قیمت هاي پایین و تنوع باالي خطوط محصول ، رضایت 

، شرکت هایی که که اینگونه نیست و به نظر می رسد بیشتر مشتري را به دنبال دارد. در حالی
با قیمت هاي رضایتی عرضه اطات شخصی با مشتریان برقرار کرده و خطوط محصول متنوعی را ارتب

، که منجر به رضایت بیشتر و تکرار را براي مشتریان فراهم می آورند ، بهترین تقویت هامی کنند
  .ها می شود خرید آن

قویت غیر محصولی ل دیگري از ت، شکسعه روابط شخصی نزدیک با مشتریانتو .بازاریابی رابطه اي
ات پیدا . مطالعات نشان می دهند که مشتریانی که وابستگی عاطفی به شرکت ارائه دهنده خدماست

می کنند. از سوي » خیانت«، چرا که آنها واقعاٌ احساس کمتر از سایر مشتریان گذشت دارند، می کنند
  ردار است .، در مورد مشتریان وفادار از بیشترین اثربخشی برخودیگر ترمیم خدمت
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بازاریابان پی برده اند که کیفیت محصول همیشه باید باال بوده و در هر مصرف  .زمان بندي تقویت
ها  رضایت مشتري را به دنبال داشته باشد تا رفتار مطلوب مشتري را تداوم بخشد . با این وجود ، آن

، استفاده در هر معامله ايا نباید همیشه و به خوبی می دانند که برخی پاداش هاي غیر محصولی ر
  نمود.

بارتند از: تقویت کامل(مستمر)، تقویت ، که عان بندي تقویت را معرفی کرده اندبازاریابان سه نوع زم
  .نظام مند(نسبت ثابت) ، و تقویت تصادفی(نسبت متغیر)

یا خدمت  اال، تقویت به ازاي هر چند دفعه(مثالً هر سه بار) خرید کدر زمان بندي تقویت نسبت ثابت
ا ، مصرف کنندگان به صورت تصادفی ییک بار ارائه می شود. در زمان بندي تقویت نسبت متغیر

ده معامله) پاداش دریافت می کنند. نسبت هاي (مثالً هر سه یا براساس متوسط تعداد دفعات خردي
. دودي دشوار استشی این رفتار تا ح، و خامورفتار مورد نظر را ایجاد می کنند، نرخ باالیی از متغیر

  ، امیدوار به دریافت پاداش مستمر هستند.این دلیل که بسیاري مصرف کنندگانشاید به 

  

فتار مورد نظر از سوي مصرف کننده، ارائه می شود، تقویتی که قبل از مشاهده ر .شکل دهی
 از طرف مصرف کننده را افزایش ، احتمال رویداد رفتار مشخصیدهی نام دارد. شکل دهی شکل

  دهد. می

  

  یادگیري انبوه در برابر یادگیري توزیع شده

(مثالً معرفی یک محصول جدید ، یا دنبال دستیابی به یک تأثیر فوري زمانی که تبلیغ کنندگان به
، معموالً از زمان بندي انبوه استفاده می کنند تا دمقابله با برنامه تبلیغی مهاجم رقیب) هستن

، زمانی که هدف تکرار خرید طوالنی مدت به نمایند. با این وجودده را تسریع یادگیري مصرف کنن
. استفاده از این زمان بندي با تکرار منظم باشد، زمان بندي پخش شده بهتر استصورت منظم 
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ري در برابر ، معموالً منجر به یادگیري بلندمدت بیشتر شده و از ایمنی بیشتهاي تبلیغاتی آگهی
  .خاموشی برخوردار است

  

  سازي یا یادگیري مشاهده ايمدل 

مثبت   –، معتقدند که میزان قابل توجهی از یادگیري در نبود تقویت مستقیم نظریه پردازان یادگیري
ن مدل سازي یا یادگیري مشاهده اي(یادگیري از طریق فرایندي که روان شناسان به آ –یا منفی 

که افراد از طریق آن با مشاهده رفتار ، انجام می گیرد. مدل سازي فرایندي است نیابتی) می گویند
به ، رفتار را یاد می گیرند. الگوي این افراد معموالً کسانی هستند که ندیگران و پیامدهاي حاصل از آ

ها  ، و حتی طبقه اجتماعی مورد تحسین آندلیل ویژگی هاي نظیر ظاهر خوب، موفقیت، مهارت
افراد مشهور یا ناشناس  –، از اهمیت یادگیري مشاهده اي در انتهاب مدل ها هستند. تبلیغ کنندگان

  به خوبی آگاه هستند.  –

در  آگهی ها پیامدهاي منفی را براي رفتارهاي مشخصی نشان می دهند. این امر به ویژه، گاهی اوقات

اك یا ه خطرن، شیرجشان دادن ابعاد منفی کشیدن سیگار، مثالً نآگهی هاي مرتبط با عموم مردم
  .، صادق استمصرف مواد مخدر

  

  نظریه یادگیري شناختی 

. بخش قابل توجهی از یادگیري حاصل تفکر و حل کوشش تکراري نیست همیشه یادگیري نتیجه
  مسئله مصرف کننده است. یادگیري ناگهانی نیز امري واقعی است.

. نظریه یادگیري شناختی بیانگر یادگیري مبتنی بر فعالیت ذهنی، یادگیري شناختی نامیده می شود
، که افراد را قادر به کنترل بیشتر سئله است، از نوع حل ماست که قسمت عمده یادگیري انسان آن

  محیط زندگی می نماید.
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  پردازش اطالعات 

طالعات دریافتی را پردازش می کند، به پردازش اطالعات ذهن انسان درست آنگونه که کامپیوتر ا
تجاري ، مقایسه نام هاي کنندگان، اطالعات محصول را با ویژگی ها، نام هاي تجاري پردازد. مصرف می

نیز با همدیگر  –توان تصور ذهنی  –، پردازش می کنند. افراد از نظز تخیل یا ترکیبی از این عوامل
متفاوتند، و این تفاوت ها بر توان یادآوري اطالعات آنها تأثیر می گذارند. تفاوت هاي فردي در 

روش)، شبک  (توان فراخوانی تصوراتمی توان با آزمون هاي نشاط تخیلیپردازش تخیلی را 
، مورد حتوا و تعداد رویا پردازي(خیال)) مدد پردازش تصویري در برابر کالمی(ترجیح و تعپردازش

  سنجش قرار دارد.

العات فاده از اط، توان او در استرابطه با طبقه محصول بیشتر باشد هر چه تجربه مصرف کننده در
  .محصول نیز بیشتر خواهد بود

  

  ذخیره نگهداري و بازیابی اطالعات 

ات در چندین ، اهمیت محوري در پردازش اطالعات دارد. از آنجایی که پردازش اطالعحافظه فرد
جداگانه و متوالی در حافظه » مخزن ذخیره«، عموماً باور بر این است گه چندین مرحله اتفاق می افتد

ند. این مخازن عبارتند از: ها نگهداري می شو ، بیشتر در آند دارد که اطالعات قبل از پردازشوجو
  ، و مخزن بلند مدت.مخزن حسی، مخزن کوتاه مدت

  

  مخزن حسی 

تصاویر کاملی  ، حواس نظیر دوربینرا از طریق حواس دریافت می کنیم؛ با این وجود ما تمام داده ها
(نظیر بو ، رنگ ، شکل ، و حس گل) ر حسی تکه هاي مجزایی از اطالعاته. بلکه را منتقل نمی کنند
که ادراکات یک لحظه با هم ترکیب  ، در حالیبطور موازي به مغز منتقل می کند را دریافت کرده و

شده و به عنوان ي تصویر در یک لحظه از زمان درك می شوند. از نظر بازاریابان رساندن اطالعات به 
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ر است. عالوه بر این، ؛ تأثیر گذاري پایدار بر ذهن آنها دشواکننده آسان است مخزن حسی مصرف
  ، ارزش مثبت یا منفی به تمام ادارك ها ضمیمه می کند. ذهن بطور خودکار، و ناخودآگاه

  

  مخزن کوتاه مدت 

مرحله اي از حافظه واقعی است که اطالعات در آن ») حافظه کاري«(معروف به مخزن کوتاه مدت
  ازش شده و فقط براي دوره کوتاهی می ماند.پرد

یعنی تکرار (ر معرض فرایند معروف به مرور ذهن، داطالعا وارده به مخزن کوتاه مدت در صورتی که
  ، وارد مخزن بلند مدت می شوند.بی صداي ذهنی اطالعات) قرار گیرند

  

  مخزن بلند مدت 

، فقط براي چند ثانیه حفظ می کند اعکس حافظه کوتاه مدت که اطالعات رمخزن بلند مدت، بر
اطالعات را براي دوره زمانی نسبتاً طوالنی حفظ می نماید. معموالً اطالعات در این مخزن به مدت 

  چند روز ، چند هفته یا حتی چندین سال می مانند.

  

  مرور ذهنی و رمز گذاري 

، به میزان مرور ذهنی ارسال کرده مدت به مخزن بلندمدت مقدار اطالعاتی که می توان از مخزن کوتا
با تکرار یا ربط دادن  –، بستگی دارد. عدم مرور ذهنی اطالعات وارده ن انجام می گیردکه بر روي آ

، رفتن اطالعات شود. عالوه بر این می تواند منجر به حذف و نهایتاً از بین –آنها به سایر داده ها 
  به حذف آنها شود.رقابت در توجه به داده ها هم می تواند منجر 
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، حفظ اطالعات در مخزن کوتاه مدت تا زمانی است که رمز گذاري بر روي آنها انجام هدف مرور ذهنی
تصویري را به آنچه درك کرده ایم،  شود. رمزگذاري فرایندي است که از طریق آنها واژه یا

، (اضافه بار اطالعاتی )دي به مصرف کنندگان ارائه می شود. زمانی که اطالعات خیلی زیاچسبانیم می
گذاري و ذخیره تمام اطالعات روبرو می شوند. در صورتی که اطالعات زیادي التی در رمزها با مشک آن

می شوند. نتیجه  ها به اضافه بار شناختی روبرو ، آنمحدود به مصرف کنندگان داده شود در یک زمان
یم گیري هاي ضعیف در خرید جر به تصم، سردرگمی است که آن هم به نوبه خود منچنین اضافه باري

  .می شود

  

ل و در انتظار بازیابی نمی مانند. بلکه، مدام اطالعات در مخزن بلندمدت به صورت منفع .نگهداري
اي مختلف تبدیل می شوند. در واقع، بسیاري از ، و در قالب هسازماندهی و بازسازماندهی شده

ل از گره ها(یعنی بلندمدت به عنوان شبکه اي متشک، به مخزن پردازان پردازش اطالعات نظریه
، اد درباره یک موضوع بیشتر می شود) و ارتباطات میان آنها می نگرند. هر چه دانش افرمفاهیم

ا شبکه روابط آنها نیز گسترش یافته و گاهاً جستجوي بیشتري براي اطالعات می کنند. این فرایند ب
 شامل مرتبط کردن داده هاي جدید با داده هاي قدیمی به، که عنوان فعال سازي شناخته می شود
فعال سازي یک سرنخ به . بسته کاملی از پیوندها که به هنگام منظور معنادارتر کردن موضوع است

  .ذهن می آید، الگو گفته می شود

پیام هایی که صرفاً هویت نام و  –، نقش پذیري نام و نشان تجاري براساس یافته هاي یک تحقیق
، یادگیري و حفظ اطالعات از ارائه منافع نام و نشان تجاريقبل  –ان تجاري را جا می اندازند نش

ظه بلند مدت به دو طریق ذخیره درباره آن نام و نشان را تسهیل می کنند.  اطالعات در حاف
ي بر پردازان یادگیر شوند: اتفاقی(براساس ترتیب دریافت) و معنایی(براساس مفاهیم مهم). نظریه می

شوند  که به صورت معنایی ذخیره می شوند، در چارچوب هایی سازماندهی میاین باورند که خاطراتی 
  ، قادر به ترکیب اطالعات جدید با تجارت قبلی می شویم.ها که از طریق آن
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مخزن بلندمدت را بازیافت  ، فرد اطالعات موجود درزیابی فرایندي است که از طریق آنبا –بازیابی 
محصول به جاي ویژگی هاي . بازاریابان معتقدند که مصرف کنندگان تمایل به یادآوري منافع ندمی ک

، زمانی بسیار اثربخش هستند که ویژگی هاي محصول را با آن دارند، و بنابراین پیام هاي تبلیغاتی
  ؛مصرف کننده از محصول پیوند دهند منافع مورد انتظار

، در غربال هاي ادراکی مصرف کنندگان رخنه کرده و قابلیت معناصر متجانس(یا غیر منتظره) پیا
  ها را هنگامی که این اطالعات با پیام تبلیغاتی مرتبط هستند ، بهبود می دهند.  یادآوري آن

مرتبط با آگهی نیز در غربال ادراکی مصرف کننده نفوذ می کنند اما هیچ گونه عناصر نامتجانس غیر
  .رندفراهم نمی آوقابلیت یادآوري براي محصول 

  

در یک طبقه از محصول بیشتر باشد، احتمال فراخوانی یک  هر چه تعداد آگهی هاي رقیب –تداخل 
، که تباه گرفتن با آگهی هاي رقیب است، اشکمتر می شود. دلیل این اثر تداخلتجاري تبلیغ شده  نام

  بازیابی اطالعات را دشوار می نماید.

ی او درباره ویژگی هاي محصول ، دانش قبلبلی مصرف کنندهق سطح تداخل می تواند به تجارب
در واقع  .درباره نام تجاري در زمان انتخاب، بستگی داشته باشد، و میزان اطالعات در دسترس خاص

اطالعات قبلی و یادگیري قدیمی : یادگیري جدید می تواند با بازیابی دو نوع تداخل وجود دارد
  ، تداخل نماید.ی که جدیداً آموخته شده اندعاتتواند با یادآوري اطال می

  

  پردازش محدوده و گسترده اطالعات 

ها بر این عقیده بودند که تمام مصرف کنندگان مجموعه اي از  محققان رفتار مصرف کننده مدت
. این مراحل ستیابی به تصمیم خرید طی می کنندمراحل پیچیده ذهنی و رفتاري را در جهت د

(خرید) گاهی(قرارگرفتن در معرض اطالعات)، ارزیابی(ترجیح شکل گیري نگرش)، رفتارعبارتند از آ
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، با عنوان فرایند پذیرش و ارزیابی نهایی(پذیرش یا عدم پذیرش محصول)، این مجموعه مراحل
  ) شناخته می شود.15مصرف کننده (فصل 

ه گاهی ، پی بردند ککنندهن مصرف برخی از نظریه پردازان، بر مبناي تجارب ذهنی خود به عنوا
؛ و رزیابی هاي گسترده صورت نمی گیرد، پردازش پیچیده اطالعات و ااوقات در برخی مواقع خرید

فاصله از مرحله آگاهی به خرید مصرف کنندگان بدون جستجوي اطالعات زیاد و ارزیابی ذهنی بال
ري کم و خرید هاي پیچیده ، خریدهاي با میزان درگی. خریدهایی با کمترین اهمیت شخصیرسند می

  و مبتنی بر جستجوي زیاد، خرید هاي با درگیري زیاد نامیده می شوند. 

  

  نظریه درگیري

ظریه تفکیک مغز، نظریه درگیري از درون جریانی از تحقیقات با نام تقسیم بندي نسیم کره اي یا ن
، انواع راست و چپ مغز نیمکره هاي . فرض بنیادي نظریه تفکیک مغز آن است کهتوسعه یافته است

، که ازش می کنند. قسمت چپ مغز عقالیی، فعال و واقع نگر است، در حالیاطالعات خاصی را پرد
  .، و شهودي استاستعاري، تکانشی ،، عاطفیقسمت راست

  

  نظریه یادگیري و استراتژي رسانه اي 

، با این باور که افراد ندي نیمکره ايیک محقق رفتار مصرف کننده به بررسی مفهوم تقسیم ب
تصویري)  در نیمکره راست مغز (غیر کالمی ، –بدون درگیري فعال  –اطالعات را به صورت منفعالنه 

. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که از طریق تماشاي پردازش و ذخیره می کنند، پرداخته است
درگیري کم)، یادگیري انفعالی روي ردازش اطالعات با (یعنی پکراري آگهی تبلیغاتی در تلویزیونت

، تغییراتی را در رفتار ف کننده نسبت به محصول تغییر کند، و قبل از اینکه نگرش مصرمی دهد
  مصرف کننده (یعنی خرید محصول) به وجود می آورد.
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(مثل اي چاپی؛ بنابراین رسانه هتوسط طرف چپ مغز پردازش می شوند )اطالعات شناختی (کالمی
نه هاي با درگیري باال شناخته (اینترنت) به عنوان رساو مجالت) و رسانه هاي تعاملی ها روزنامه

  .شوند می

با شرطی سازي کالسیک سازگار است. بر این اساس، در  لی راست مغزي اطالعاتانظریه پردازان انفع
به یک  می شود تا منجر(نظیر یک بسته بندي متمایز) همراه اثر تکرار، محصول با یک تصویر بصري

  .پاسخ مطلوب، یعنی خرید مارك مورد تبلیغ شود

شامل استفاده خالقانه از نمادها،  ،نظریه پردازان راست مغزي، بر اهمیت محتواي تصویري آگهی
  .تأکید می کند

  

  نظریه یادگیري و ارتباط مصرف کننده 

پایین تقسیم می شوند. این فرضیه مطرح است که افراد به دو نوع مصرف کنندگان با درگیري باال و 
م هستند. خریدهاي با درگیري بنابراین خریدها نیز به دو نوع خرید با درگیري باال و پایین قابل تقسی

از نظر ریسک ادراکی ) و (مثالً باال، خریدهایی با اهمیت بسیار زیاد، براي مصرف کننده هستند
نمایند. خریدهاي با ات) گسترده می (پردازش اطالعده را وادار به حل مسئله، مصرف کننبنابراین

ي مصرف کننده اهمیت زیادي ندارند، ربط کمی به او دارند، ، خریدهایی هستند که برادرگیري پایین
ه با پردازش اطالعات کمی روبروست. ، و بنابراین مصرف کنندو ریسک ادارکی پایینی دارند

نتخاب (به این افراد اا می پذیرندن داراي سطح درگیري باال، نام تجاري کمتري رکنندگا مصرف
، مصرف کنندگان با درگیري کم احتماالً پذیراي تعداد )، از سوي دیگرکنندگان محدود گفته می شود

(به این م هاي تجاري بیشتري را می پسندندبیشتري از پیام هاي تبلیغاتی در رابطه با خرید بوده و نا
  .اب کنندگان گسترده گفته می شود)افراد انتخ
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  مسیرهاي اصلی و فرعی ترغیب 

هاي ، مفاهیم حل مسئله گسترده و محدوده را در موقعیت نظریه مسیرهاي اصلی و فرعی ترغیب
، بیان می کند. فرض اصلی این نظریه آن است که مصرف کنندگان نقاط خرید با درگیري باال و پایین

، یق تر ارزیابی می کنند. بنابراین، دقها دارد که خرید ربط زیادي به آن قوت و ضعف محصول را زمانی
که مستلزم تفکر دقیق و پردازش  –احتماالً در خریدهاي با درگیري باال مسیر اصلی براي ترغیب 

  اثربخش ترین استراتژي بازاریابی باشد. –شناختی است 

پردازش بیشتر ، منجر به یده اند که درگیري زیاد با محصولتعداد زیادي از تحقیقات به این نتیجه رس
  ، می شود.ستجوي گسترده اطالعات در اینترنتاطالعات شامل ج

  

ي فرد در طول فرایند )، بیانگر آن است که سطح درگیرELMمدل احتمال بسط ( مدل احتمال بسط.
بیشتري در ترغیب او برخوردار ، عاملی حیاتی در تعیین مسیري است که از اثربخشی پردازش پیام

  .است

  

  شاخص هاي درگیري 

ز آن جمله می توان به ، که الفی تعریف و مفهوم سازي کرده اند، درگیري را به روش هاي مختمحققان
درگیري خود، تعهد، درگیري ارتباطی، اهمیت خرید، میزان جستجوي اطالعات، تصمیم گیري درباره 

  ، و خرید اشاره نمود.قعیت ها، مواشخاص، محصوالت

، مشکالتی را در سنجش بوجود می آورد. برخی نیز بر از عناصر اصلی درگیريعریف روشنی نبود ت
  این باورند که درگیري باید با استفاده از میزان اهمیت محصول براي خریدار اندازه گیري شود.
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  کاربردهاي درگیري در بازاریابی 

 این است که زمانی که نظریه درگیري چندین کاربرد استراتژیک در بازاریابی دارد. شواهد حاکی از
خصی ، افراد اطالعات را به طور گسترده و زمانی که ربط شخرید ربط شخصی زیادي داشته باشد

  ، پردازش می کنند.خرید کم باشد، به طور محدودي

تأکید ، محکم و با کیفیت محصوالت گیري باال باید بر ویژگی هاي قويبازاریابان در خریدهاي با در
وي دیگر در خریدهاي با (یا کامالً شناختی) استفاده نمایند. از سلی ترغیبکرده و از مسیر اص

، با تأکید بر نحوه ارائه به جاي محتواي پیام اریابان باید از مسیر فرعی ترغیب، بازدرگیري کم
 ، همانابطه شخصی محصول با مصرف کنندگاناستفاده نمایند. البته بهترین استراتژي براي افزایش ر

براي مشتریان مهم  : منافعی را ارائه دهید کهري بازاریابی مدرن است، که عبارت است ازمفهوم محو
، و بر ایجاد منافعی را که رقبا ارائه می دهند، به آن بیفزایید، محصول را بهبود داده و و مرتبط هستند

  تعهد و رابطه با مشتریان به جاي صرف معامله تمرکز نمایید.

  

  کننده  شاخص هاي یادگیري مصرف

: افزایش سهم بازار و ه یادگیري مصرف کننده عبارتند از، اهداف دوگاناز دیدگاه بسیاري از بازاریابان
صرف کنندگان وفادار به نام . مهداف داراي وابستگی متقابل هستندوفاداري مصرف کنندگان. این ا

هاي تجاري داراي سهم ، و نام زاینده سهم بازار فراهم می آورند، مبنایی براي رشد ثابت و فتجاري
  ، به نسبت تعداد خریداران وفاداري بیشتري دارند.بازار بیشتر

  

  معیارهاي تشخیص و یادآوري 

، به منظور بررسی توان یادآوري آگهی مشاهده شده توسط مصرف آزمون هاي تشخیص و یادآوري
گرش هاي حاصل از آگهی ، نن آگهی و توان یادآوري محتواي آنکنندگان، میزان خواندن یا دید

، آگهی به محصول و نام تجاري و مقاصد خرید، انجام می گیرند. در آزمون هاي تشخیص نسبت به
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مصرف کننده نشان داده و از او پرسیده می شود که آیا آن را دیده است یا خیر و اینکه نکات 
مصرف کننده پرسیده  یادآوري ازبرجسته اي از آن را به خاطر می آورد یا خیر. در آزمون هاي 

ا خیر، و در صورت شود که آیا مجله خاصی را خوانده یا برنامه تلویزیونی خاصی را دیده است ی می
، نام تجاري یا نکات یک آگهی خاص با محصول تبلیغ شده ، آیا می تواندمثبت بودن جواب

  اي از یک محصول را به خاطر آورد یا خیر. ستهبرج

خش شده درباره د که مصرف کنندگان اطالعات بیشتري از آگهی هاي پنتایج تحقیقی نشان می ده
آگهی هاي مرتبط با ) نسبت به نبیباس هاي گران قیمت و لوازم جا(نظیر لمحصوالت مقایسه اي

هی هاي مرتبط با ، و حتی آگاً خریداري می شوند)(نظیر اقالم ارزان قیمتی که مکررکاالهاي راحتی
الم بسیار گران قیمت بادوام که دفعات خرید اندکی دارند و پس از (نظیر اقمحصوالت اختصاصی

  ، دریافت می کنند.اطالعات فراوان خریداري می شوند)جستجوي 

  

  پاسخ هاي شناختی به تبلیغات

نده از یک پیام تبلیغی ، میزان درك درستی است که مصرف کنشاخص دیگر یادگیري مصرف کننده
سطح باالیی از ادراك  بسیاري از بازاریابان به منظور تضمین، بدست می آورد. مورد توجه

(پس آزمون) کننده، دست به آزمایش آگهی،چه قبل از پخش آن(پیش آزمون) یا پس از پخش مصرف
  می زنند.

  

  شاخص هاي سنجش نگرش و رفتار وفادارانه نسبت به نام تجاري

. با این وجود تعریف واحدي یادگیري استنهایی مطلوب فرایند  ، پیامدوفاداري به نام ونشان تجاري
از این مفهوم وجود ندارد. بازاریابان بر این باورند که وفاداري به نام نشان تجاري شامل نگرش و 

. شاخص هاي باید مورد بررسی قرار گیرندرفتارهاي واقعی نسبت به نام و نشان بوده و هر دو آنها 
به نام و نشان تجاري (یعنی نوع ارزیابی) و مقاصد نگرشی با احساسات کلی مصرف کنندگان نسبت 
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خرید آنها سر وکار دارند. شاخص هاي رفتاري به بررسی پاسخ هاي قابل مشاهده مصرف کننداگن به 
 –تکرار خرید به جاي نگرش نسبت به محصول یا نام و نشان تجاري  –محرك هاي ترفیعی 

  پردازند. می

، ر نگرشی نظیر برتري ادارکی محصولاصل هم افزایی میان عناص، حبنابراین وفاداري به نام و نشان
  . ضایت مشتري و خود رفتار خرید استر

، چرا که ل تعدد خرید یا تناسب کل خریدها)، از دقت کافی برخوردار نیستند(از قبیتعاریف رفتاري
که خرید  –وفادار ساختگی  –که وفاداري عمدي دارد  -» واقعی«تمایزي بین خریدار وفادار 

تجاري دیگر در فروشگاه انجام  تجاري خاصی را صرفاً از روي عادت یا به دلیل نبودن نام هاي نام
  قائل نیستند.  –دهد  می

، با سهم بازار و قیمت هاي نام و نشاندر تحقیقی یه بررسی رابطه ابعاد نگرشی و خرید وفاداري به 
تحقیق نشان داد که اعتماد به نام تجاري و دوست . این ی نام هاي تجاري پرداخته شده استنسب

بازار  داشتن آن در کنار هم وفاداري خرید و نگرشی را تعیین می کنند. وفاداري خرید منجر به سهم
یاب را قادر به دریافت قیمت بیشتر براي محصول خاص بیشتر شده و وفااري نگرشی، اغلب بازار

  نسبت به رقبا می نماید.

تابعی از سه گروه عوامل مؤثر  ، به وفاداري مصرف کننده به عنوانمی یکپارچهیک چارچوب مفهو
گریز از ریسک ، یا  (یعنی میزان)محرك هاي مصرف کننده1نگرد. این عوامل عبارتند از: ( می

سترس بودن نامه هاي (یعنی ، شهرت نام تجاري و در دمحرك هاي نام تجاري )2؛ (جستجوي تنوع)
  (یعنی تأثیر گروه اجتماعی و توصیه هاي همتایان).محرك هاي اجتماعی)3؛ و (تجاري فرعی )

عدم خرید و عدم وابستگی  –عدم وفاداري )1ه نوع وفاداري را بوجود می آورند: (، ساین عوامل
عدم خرید ولی دلبستگی و تمایل شدید به نام  –وفاداري آزمندانه )2نشان تجاري؛ ( شناختی به نام و

خرید محصول با نام و  –وفاداري ایستا )3ز محیط اجتماعی فرد نشأت می گیرد؛ (او نشان تجاري که 
؛ ونه دلبستگی عاطفی به نام و نشاننشان تجاري خاص به دلیل عادت و راحتی ، اما بدون هیچگ

  دلبستگی شدید به نام و نشان تجاري و تکرار زیاد خرید. –وفاداري عالی )4(

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

117 
 

. حفظ وفادراي به نام و نشان تجاري، طراحی می شوندقصد ایجاد و برنامه هاي وفاداري عموماً با 
، بر افزایش باورند که تمام برنامه هاي پاداشنتایج تحقیق نشان داد که مدیران نام هاي تجاري بر این 

  تدریجی خرید تأثیر می گذارند و برنامه هاي پاداش کم و متوسط به صرفه ترین برنامه ها هستند.

  

  ارزش نام و نشان 

واژه ارزش نام و نشان تجاري اشاره به ارزش نهفته در یک نام تجاري معروف دارد. این ارزش ریشه 
شناخت  اعتماد و احترام اجتماعی ناشی از مصرف آن، ،مصرف کننده از برتري نام و نشان در درك

یاري از شرکت ها به حساب س. نام هاي تجاري ارزشمندترین دارایی هاي بمشتري از نام و نشان دارد
  ، نام هاي تجاري عظیم گفته می شود. می آیند. به نام هاي تجاري معروف

د و نرخ باالي شکست محصوالت جدید، بسیاري از به دلیل افزایش هزینه هاي محصول جدی
ها عالقه مند به بسط ارزش نام تجاري خود از طریق توسعه محصوالت با نام تجاري موجود به  شرکت

جاي معرفی نام هاي تجاري جدید هستند. یافته هاي تحقیقی نشان می دهد که نام و نشان هاي 
ویژگی هاي  بسیار قوي ممکن است در واقع مانع دریافت محرك هاي مرتبط با کیفیت برخی از

م هاي تجاري ، رقباي نام هاي تجاري قوي کار دشواري در آموختن منافع نامحصول شوند. بنابراین
  .ه مصرف کنندگان، پیش رو دارندخود ب

جدید در میان برخی از بازاریابان، نام گذاري مشترك(یا نامگذاري یکی از استراتژي هاي نسبتاً 
، ام براي یک محصول استفاده می شود، که در آن از دو ندوگانه) است. مبناي نامگذاري مشترك

  .ام جدید استظور ارتقاي ارزش یک ناستفاده از ارزش یک نام تجاري به من

  

  اخالقیات و یادگیري مصرف کننده

ون از سوي بچه ها از آنجایی که احتمال تقلید بدون قضاوت و ارزیابی رفتار مشاهده شده در تلویزی
، مالحظات اخالقی فراوانی در ارتباط با تبلیغات براي بچه ها خیلی بیشتر است(یادگیري مشاهده اي)
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مستلزم اعمال خود کنترلی توسط شرکت ها براساس رهنمودهاي  ،وجود دارد. تبلیغات براي بچه ها
) در انجمن ادارات کسب و کار بهتر می باشد. از جمله CARUواحد بازبینی تبلیغات براي بچه ها (

رهنمودهاي این واحد، آن است که نمایش ها یا شعارهاي تبلیغاتی محصول نباید منجر به گمراهی 
  فع محصول شود.کودکان درباره عملکرد یا منا

و  پاسخ که براساس آن کودکان ممکن است به راحتی بین محرك ها –با توجه به نظریه محرك 
اي پرهیز از تبلیغاتی است که ، این رهنمودها شامل مواردي برپیامدها ارتباط برقرار نمایند

کنند و تبلیغ شده ، تشویق می کودکان را به تحت فشار گذاشتن والدین براي خرید محصول )1(
در آنها این احساس را به وجود می آورند که داشتن این محصول منجر به پذیرش بیشتر از سوي )2(

  دوستان می شود.

، بسیاري از سوءاستفاده هاي احتمالی در تبلیغات براي کودکان مطرح CARUدر انتشارات جدید 
  شده و درباره اثر بخشی خودکنترلی شرکت ها نیز بحث شده است. 

ست که آیا بازاریابان مواد غذایی، ، آن اتأثیر بازاریابی بر رفتار کودکاناصلی اخیر درباره  دغدغه
ها را تشویق به خوردن بیش از حد کرده و در نتیجه آنها را مبتال به چاقی افراطی و مشکالت  بچه

  دیگر می کنند؟

جهت رفتار مصرفی  ، می توان در جهت گمراه کردن مصرف کنندگان و تغییراز اصل تعمیم محرك
هاي تجاري شناخته شده و گرانقیمت، از محافظت هاي ، بازاریابان مارك ها استفاده نمود. بنابراین آن

هاي  بندي براي نام هاي تجاري و بسته (در قالب ثبت اختراعات یا مارك هاي تجاري ثبت شده)قانونی
  خود استفاده می کنند.
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  کننده ر نگرش مصرفگیري و تغیی هشتم: شکلخالصه فصل 
  

  نگرش چیست؟

هاي  کننده با پرسیدن برخی از سواالت یا استنباط از رفتارها به ارزیابی نگرش محققان رفتار مصرف
توان بر  ها را می توان مستقیما مورد مشاهده قرار داد، بلکه آن ها را نمی پردازند. نگرش افراد می

  اساس گفتار و رفتار افراد، شناسایی نمود.

حوزه رفتار مصرف کننده، نگرش، یک تمایل آموخته شده به رفتار با ثبات مطلوب یا نامطلوب در  در
  ارتباط یک موضوع خاص است.

  

  نگرش» موضوع«

اي به کار رفته است تا مفاهیم خاص مرتبط با مصرف  در این بخش در معناي گسترده» موضوع«واژه 
» ارزیابی مختصري از یک موضوع«نگرش را به عنوان توان  یا بازاریابی را در بر بگیرد. در کل می

  تعریف کرد.

  

  نگرش به عنوان تمایل آموخته شده

هاي مرتبط با  ها آموختنی هستند. این گفته بدان معناست که نگرش شود که نگرش عموما گفته می
مشاهده  رفتار خرید، حاصل تجربه مستقیم محصوالت، اطالعات دهان به دهان دریافتی از دیگران، یا

ها، به عنوان  هاي جمعی، اینترنت، و انواع مختلف بازاریابی مستقیم است. نگرش تبلیغات در رسانه
کننده  معنا که قادر به حرکت دادن مصرف تمایالت آموخته شده، از توان انگیزشی برخوردارند، به این

  به سوي رفتاري خاص یا جلوگیري از رفتارهاي خاص هستند.
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  اه سازگاري نگرش

ها  رغم این سازگاري، نگرش ها با رفتار است. البته علی ها، سازگاري نسبی آن ویژگی دیگر نگرش
کنند. تبیین منظور ما از سازگاري الزم است. در حالت عادي، ما انتظار  لزوما دائمی نبوده و تغییر می

کننده  گر یک مصرفها مرتبط باشند. براي مثال، ا هاي آن کنندگان با نگرش داریم که رفتار مصرف
هاي خود، اعالم نماید که خودروهاي آلمانی را به خودروهاي ژاپنی ترجیح  کانادایی در صحبت

دهد، ما انتظار داریم که این فرد احتماال به هنگام تعویض خودروي خود، خودروي آلمانی  می
ل نماید، و او به کننده کانادایی، موضوع قدرت خرید ممکن است تداخ خریداري کند. در مورد مصرف

تر از ماشین آلمانی است. بنابراین، ما  این نتیجه برسد که یک ماشین ژاپنی از لحاظ هزینه به صرفه
  کننده، لحاظ کنیم. ها و رفتار مصرف باید عوامل موقعیتی محتمل را در نگرش

  

  گیرند ها شکل می ها در موقعیت نگرش

شکل گرفته و از آن تاثیر  1ها در موقعیت ه نگرشتعریف ارائه شده مستقیما حاکی از این نیست ک
رویدادها یا شرایطی است که در مقطع مشخصی از زمان، بر رابطه » موقعیت«پذیرند. منظور از  می

کنندگان را به رفتارهایی  تواند مصرف گذارند. یک موقعیت خاص می بین یک نگرش و رفتار تاثیر می
ارد. در واقع، مصرف کنندگان انواع نگرش ها را نسبت به یک به ظاهر ناسازگار با نگرش هایشان واد

  ها با یک موقعیت یا کاربرد خاص مرتبط هستند. موضوع دارند، که هر کدام از آن

کند، از اهمیت زیادي  کننده از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می هاي مصرف فهم اینکه چگونه نگرش
هاي مختلف خودرو  کننده نسبت به مارك ترجیحات مصرفبرخوردار است. براي مثال، فهم اینکه آیا 

ها با موقعیت رانندگی مورد نظر،  اسپرت (مثال هوندا، جیپ و فورد) ممکن است به کارکرد رانندگی آن
ها، حتما موقعیتی که رفتار در آن انجام  وابسته باشد، بسیار مهم است. به هنگام بررسی نگرش

رد، چرا که در غیر این صورت، تفسیر رابطه بین نگرش و رفتار به شود، باید مورد توجه قرار گی می
  درستی انجام نخواهد شد.

                                                             
1 Sitauation 
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  مدل هاي ساختاري نگرش

شناسان در راستاي تالش براي فهم رابطه بین نگرش ها و رفتار، مدل هایی را ارائه نموده اند که  روان
ها بر مشخص نمودن  رکز مدلدر آن ها ابعاد اساسی نگرش قابل شناسایی است. با این هدف، تم

  باشد. بینی رفتار می ساختار نگرش به منظور تبیین یا پیش

  

  مدل سه جزئی نگرش

شوند: مولفه شناختی، مولفه  ها از سه مولفه اصلی تشکیل می ، نگرش1بر اساس مدل سه جزئی نگرش
  .2عاطفی، و مولفه کنشی

  

  مولفه شناختی

باشد، که عبارت است از دانش و ادراك  شناخت فرد میاولین بخش مدل سه جزئی نگرش، شامل 
بدست آمده از تجربه مستقیم موضوع نگرش و اطالعات مرتبط از منابع مختلف. این دانش و ادراکات 

توان گفت که موضوع نگرش از چندین  حاصل از آن غالبا در شکل باورها ظاهر می شوند. بنابراین  می
  ی منجر به پیامدهاي خاص خواهد شد.ویژگی برخوردار است و رفتار خاص

  

  مولفه عاطفی

باشد.  این مولفه شامل احساسات یا عواطف مصرف کننده درباره یک محصول یا نام تجاري خاص می
دانند، به این  کننده این احساسات و عواطف را داراي ماهیت ارزیابی اولیه می محققان رفتار مصرف

  کننده از موضوع نگرش هستند. یا جهانی مصرف ها بیانگر ارزیابی مستقیم معنا که آن

                                                             
1 Tricomponent attitude model 
2 Conative 
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  مولفه کنشی

کنش، به عنوان آخرین مولفه مدل سه جزئی نگرش، با احتمال یا گرایش فرد به انجام تداوم یا 
تواند  رفتاري خاص در خصوص موضوع نگرش، مرتبط است. برخی بر این باورند که این مولفه می

کننده، مولفه کنشی را معموال به عنوان  بازاریابی و رفتار مصرفشامل خود رفتار واقعی باشد. محققان 
  گیرند. کننده، در نظر می بیانگر قصد خرید مصرف

  

  اي نگرش هاي چند خصیصه مدل

کنندگان در خصوص موضوع نگرش را به عنوان  هاي مصرف ، نگرش1مدل هاي نگرش چند خصیصه اي
اصلی یا باورهاي موجود در ارتباط با یک موضوع نگرش  هاي ها از ویژگی تابعی از ادراك و ارزیابی آن

ها وجود دارد، ما سه مدل نگرش  کشد. اگرچه انواع متعددي از این نوع مدل خاص، به تصویر می
  ایم. ، نگرش نسبت به رفتار، و نظریه رفتار معقول را جهت بررسی انتخاب کرده2نسبت به یک شیء

  

  مدل نگرش نسبت به یک شیء

(یا خدمت) یا نام و ها نسبت به طبقه محصول سنجش نگرشنسبت به یک شیء، براي مدل نگرش 
کننده نسبت به یک  نشان تجاري خاص، بسیار مناسب است. بر اساس این مدل، نگرش رفتار مصرف

هاي تجاري خاصی از یک محصول، تابع وجود(یا نبود) و ارزیابی باورها و /یا  محصول یا نام
هاي  کنندگان عموما نگرش مثبت به نام محصول است. به عبارت دیگر، مصرفهاي مرتبط با  خصیصه

ها برخوردارند و  هاي مثبت مورد نظر آن ها از سطح مناسبی از خصیصه تجاري دارند که به باور آن
هاي مورد نظر برخوردار نبوده یا چندین  هاي تجاري که به اندازه کافی از خصیصه ها به نام نگرش آن
  ی و نامطلوب دارند، منفی است.ویژگی منف

                                                             
1 Multiattribute attitude models 
2 Attiude – toward object. 
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  مدل نگرش نسبت به رفتار

مدل نگرش نسبت به رفتار، به دنبال فهم نگرش فرد نسبت به رفتار یا اقدام در ارتباط با موضوع بوده 
پردازد. جذابیت مدل نگرش نسبت به رفتار، همخوانی نسبتا  و به نگرش نسبت به خود موضوع نمی

  عی، در مقایسه با مدل نگرش نسبت به موضوع است.بیشتر این مدل با رفتار واق

  

  مدل نظریه اقدام معقول

بینی بهتري از  هاي نگرش، تبیین و پیش یا ارائه چارچوب جامعی از مولفه 1مدل نظریه اقدام معقول
اي نگرش، از سه مولفه شناختی، عاطفی و  نماید. این مدل، نظیر مدل سه مولفه پذیر می رفتار را امکان

  کند؛ البته نوع کاربرد و ترتیب این اجزاء در مدل اقدام معقول متفاوت است. استفاده می کنشی

است که بر قصد رفتاري او  2بر اساس این مدل، فهم قصد خریدار، مستلزم بررسی هنجارهاي ذهنی
کننده درباره  توان مستقیما از طریق ارزیابی احساسات مصرف گذارند. هنجار ذهنی را می تاثیر می

ها به یک رفتار  نوع فکر آشنایان راجع به اقدام او، مورد سنجش قرار داد؛ به این معنا که آیا نگاه آن
  بینی مثبت است یا منفی. قابل پیش

توانند به وراي هنجار ذهنی به منظور شناسایی عوامل زیربنایی مولد  کننده، می صرفمحققان رفتار م
ها چنین کاري را از طریق ارزیابی باورهاي هنجاري که فرد به آشنایان خود نسبت  آن، راه بیابند. آن

انجام دهند. تحقیقی که اخیرا  ها، انجام می دهد، و نیز انگیزه فرد براي پیروي از هر یک از آن می
اي، منجر به بهبود  کننده با مدل چند خصیصه دهد که ادغام تجربه عاطفی مصرف گرفته، نشان می

  شود. ها و ترجیحات می بینی انگیزه قابلیت پیش

  

  

                                                             
1 Theory of reasoned action model 
2 Subjective norm 
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  مدل نظریه تالش براي مصرف

ها اقدام یا پیامد مشخص  گیرد که در آن ، موارد متعددي را در نظر می1نظریه تالش براي مصرف
(یعنی خرید) قابل شناسایی است. اغلب اوقات، تالش براي کننده براي مصرف ما تالش مصرف، انیست

شود که ممکن است مانع انجام عمل یا پیامدي  مصرف با برخی موانع شخصی و یا محیطی روبرو می
توان  خاص شود. باید بر این نکته تاکید شود که در اینگونه موارد تالش براي مصرف، پیامد را نمی

  طعی فرض کرد.ق

  

  مدل هاي نگرش نسبت به آگهی تبلیغاتی

کننده نسبت  هاي مصرف در راستاي تالش براي فهم تاثیر تبلیغات یا سایر ابزارهاي ترفیعی بر نگرش
شده  2هاي نگرش نسبت به آگهی هاي تجاري خاص، توجه زیادي به توسعه مدل به محصوالت یا نام

  است.

تن در معرض آگهی، احساسات و قضاوت هاي متفاوتی را تجربه مصرف کننده در نتیجه قرار گرف
کننده نسبت به آگهی تاثیر  کند. این احساسات و قضاوت ها به نوبه خود بر نگرش مصرف می
مانند. نهایتا  ها در امان می گذارند، اما باورهاي او نسبت به نام تجاري از تاثیر احساسات و قضاوت می

آگهی و باورهاي او نسبت به نام تجاري بر نگرش او نسبت به نام تجاري کننده نسبت به  نگرش مصرف
کننده مهم در  تاثیر می گذارند. نهایتا اینکه اجتماعی شدن مصرف کننده، به عنوان یک عامل تعیین

  شود. کننده نسبت به تبلیغات، در نظر گرفته می نگرش مصرف

  

  

  

                                                             
1 Theory of triying to comsume 
2 Attitudes toward the ad models 
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  گیري نگرش شکل

شوند،  ها چگونه آموخته می شود: نگرش به سه بخش تقسیم میگیري نگرش  بررسی ما درباره شکل
  گیري نگرش. ها، و تاثیر شخصیت بر شکل گیري نگرش منابع تاثیر بر شکل

  

  شوند ها چگونه آموخته می نگرش

گیري نگرش، تغییر از وضعیت نبود نگرش نسبت به یک موضوع خاص به وضعیت  منظور از شکل
باشد. تغییر از وضعیت نبود نگرش به وجود نگرش، حاصل یادگیري  میداشتن نگرش نسبت به آن 

ها  خرند که داراي مارك تجاري مورد عالقه آن کنندگان اغلب محصوالت جدیدي را می است. مصرف
ها نسبت به نام تجاري عمدتا نتیجه رضایت مکرر از سایر محصوالت آن  آن هستند. نگرش مثبت

کالسیک، نام تجاري پذیرفته شده، محرك غیرشرطی است که از  سازي شرکت است. از لحاظ شرطی
طریق تقویت حاصل از تجارب مثبت گذشته، منجر به نگرش مطلوب نسبت به نام تجاري شده است. 

خورد، محرك شرطی است.  از سوي دیگر، محصول جدیدي که به نام تجاري پذیرفته شده پیوند می
گیرند. در موقعیت هایی که  مصرف یک محصول شکل میها به دنبال خرید و  گاهی اوقات نگرش

هایی درباره  کنندگان به دنبال حل مشکلی خاص یا رفع نیازي هستند، احتماال نگرش مصرف
  کنند. محصوالت، بر اساس اطالعات دریافتی و شناختی خود کسب می

  

  گیري نگرش عوامل تاثیرگذار بر شکل

ت تحت تاثیر تجربه شخصی، تاثیر خانواده و دوستان، کنندگان، به شد هاي مصرف گیري نگرش شکل
  هاي جمعی و اینترنت، قرار دارد. بازاریابی مستقیم، رسانه

گذارد، تجربه  هاي افراد نسبت به کاالها و خدمات تاثیر می گیري نگرش اولین چیزي که بر شکل
  کننده در قالب مصرف آزمایشی و ارزیابی محصوالت است. مستقیم مصرف
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هایی در  خورد با دیگران، به ویژه اعضاي خانواده، دوستان نزدیک، و افراد مورد تحسین، نگرشدر بر
گیري  گذارند. خانواده منبع بسیار مهمی در شکل گیرند که بر زندگی ما تاثیر می ما شکل می

ن هاي بنیادین و دامنه وسیعی از باورهاي ما در آ هاي افراد است، چرا که بسیاري از ارزش نگرش
  گیرند. شکل می

هاي عاطفی براي  هاي تبلیغاتی داراي جاذبه اند که، احتماال پیام تحقیقات دیگر نشان داده
اند، تاثیرگذاري بیشتري نسبت به  کنندگانی که محصول را به طور مستقیم تجربه نکرده مصرف

ند. نتیجه این گیري نگرش نسبت به محصول دار اند، در شکل کسانی که قبال محصول را تجربه کرده
کنندگانی دارند که فاقد  هاي عاطفی تبلیغات بیشترین تاثیر را بر مصرف ها آن است که جاذبه یافته

  تجربه محصول مورد نظر هستند.

گیرند، با اعتماد  نتیجه تحقیقی نشان می دهد که نگرش هایی که از طریق تجربه مستقیم شکل می
هایی هستند که حاصل تجربه  تر از نگرش رند و مقاومبیشتري مواجه هستند، طول عمر بیشتري دا

  باشند. غیرمستقیم می

  

  عوامل شخصیتی

هاي  شخصیت نقش اساسی در شکل گیري نگرش دارد. نگرش نسبت به محصوالت جدید و موقعیت
  کنندگان، قرار دارد. هاي شخصیتی مصرف مصرف جدید نیز، به شدت تحت تاثیر ویژگی

  

  نگرشهاي تغییر  استراتژي

گیري نگرش گفته شد، اساسا درباره تغییر نگرش نیز  الزم به ذکر است که بیشتر آنچه درباره شکل
صادق است. به این معنا که تغییرات نگرشی آموختنی هستند، تحت تاثیر تجربه شخصی و سایر 

  گذارد. ها تاثیر می منابع اطالعاتی قرار می گیرند، و شخصیت هم بر پذیرش و هم سرعت تغییر آن
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کنندگان هستند. شرکت هاي رهبر بازار که  هاي مصرف بسیاري از بازاریابان به دنبال تغییر نگرش
کنندگان  هاي مثبت موجود مصرف تر کردن نگرش مشتریان وفاداري دارند، همواره به دنبال مستحکم

ها تغییر  ها در برابر پیشنهادات ویژه رقبا شوند. هدف آن هستند تا مانع از تسلیم شدن آن
هاي تغییر نگرش  هاست. از جمله استراتژي هاي رهبر بازار و جذب آن هاي مشتریان شرکت نگرش

.مرتبط ساختن 2کننده،  .تغییر انگیزه هاي بنیادي مصرف1ها عبارتند از:  مورد استفاده این شرکت
هاي مدل چند  فه.تغییر مول4.برطرف کردن دو نگرش متضاد، 3محصول با یک گروه یا رویداد معروف، 

  هاي تجاري رقیب. .تغییر باورهاي مصرف کننده درباره نام5اي، و  خصیصه

  

  تغییر کارکردهاي اصلی انگیزش

کننده نسبت به محصول یا نام تجاري،  هاي مصرف هاي اثربخش براي تغییر نگرش یکی از استراتژي
است. بر  1ویکرد کاردکرديهاي تغییر انگیزش، ر برجسته ساختن یک نیاز خاص است. یکی از راه

، 3، دفاع از خود2ها را می توان بر حسب چهار کارکرد سودگرایانه اساس این رویکرد، نگرش
  بندي کرد. ، طبقه5و دانشی 4مدارانه ارزش

  

  کارکرد سودگرایانه

رسد.  ها به ما می هاي ما نسبت به نام هاي تجاري ناشی از منافعی است که از آن قسمتی از نگرش
ما نسبت به محصولی که در گذشته براي ما مفید بوده یا کمکی به ما کرده است، معموال مثبت  نگرش

هاي تغییر نگرش به نفع یک محصول، نشان دادن کارکرد مطلوبی از محصول است  است. یکی از راه
  باشد. ها می که مورد نیاز آن

                                                             
1 Functional approach 
2 Utilitarian  
3 Ego- defensive 
4 Value - expressive 
5 Knowledge function 
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  کارکرد دفاع از خود

ها  ه خود در برابر احساسات درونی تردیدآمیز دارند، آنبسیاري از افراد سعی در دفاع از خودپندار
  اطمینان با حس امنیت و اطمینان شخصی هستند. خواهان جایگزینی احساس عدم

  

  مدارانه کارکرد ارزش

کننده هستند. اگر بخشی از  هاي کلی، سبک زندگی و دیدگاه مصرف ها، تجلی یا بازتاب ارزش نگرش
ها نسبت  آن  هاي شلوار جین داشته باشد، نگرش خرید آخرین طرح بازار نوعی نگرش مثبت نسبت به

  هاي جدید این شلوارها احتماال بازتابی از این گرایش خواهد بود. به مارك

  

  کارکرد دانشی

نیاز «شوند.  ها مواجه می افراد معموال نیاز شدیدي به شناخت و فهم اشخاص و اشیائی دارند که با آن
یابی محصول برخوردار است. در  اي براي بازاریابان در موضع از اهمیت ویژه» کننده به شناخت مصرف

کننده نسبت  هاي مصرف ها، به دنبال ارضاي نیاز شناخت و بهبود نگرش یابی واقع، بسیاري از موضع
  به نام تجاري از طریق تاکید بر نام هاي تجاري رقیب در تبلیغات، هستند.

  

  ترکیب چند کارکرد

کنندگان مختلف ممکن است محصول مشابهی را به دالیل متفاوتی دوست داشته  مصرف از آنجایی که
  ها، می تواند بسیار مفید باشد. باشند یا نه، داشتن یک چارچوب کارکردي براي بررسی نگرش

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

129 
 

  پیوند محصول با گروه، رویداد یا آرمان خاص

هاي  مرتبط هستند. نگرشها، رویدادهاي اجتماعی یا آرمان هاي خاص  ها با گروه نگرش
توان با تاکید بر روابط  ها را می ها و کاالها، خدمات و نام هاي تجاري آن کنندگان به شرکت مصرف

  هاي خاص، تغییر داد. هاي اجتماعی، رویدادها یا آرمان ها با گروه آن

  

  برطرف کردن تعارض بین نگرش ها

ض واقعی یا بالقوه موجود بین دو نگرش را برطرف توان تعار گاهی اوقات با استفاده از تغییر نگرش می
ها نسبت به یک محصول، نام  کنندگان نشان داد که نگرش منفی آن کرد. به ویژه، اگر بتوان به مصرف

ها را از  ها ندارد، شاید بتوان ارزیابی آن هاي آن واقعا تعارضی با نگرش دیگر آن تجاري خاص یا ویژگی
  نام تجاري تغییر داد.

نشان   اند. شرکت در این آگهی خاطر هاي ظرف معرفی شده ک آگهی تبلیغاتی نسل هفتم شویندهدر ی
کنند و در عین حال به دلیل  هاي شیمیایی تمیز می هاي آن به خوبی شوینده کرده است که شوینده

تواند تعارض نگرشی شخصی را که به دنبال  تر هستند. این محصول می طبیعی بودن، بسیار سالم
  یزي و در عین حال طبیعی بودن شوینده است، رفع نماید.تم

  

  اي هاي مدل چند خصیصه تغییر مولفه

ها  هاي تغییر نگرش استفاده کرد؛ به ویژه اینکه این مدل توان در استراتژي ها می از این مدل
ی .تغییر ارزیابی نسب1آورند که عبارتند از:  هایی درباره چگونگی تغییر نگرش فراهم می بینش

.تغییر رتبه کلی نام 4.اضافه کردن یک خصیصه، و 3.تغییر باورها نسبت به نام تجاري، 2ها،  خصیصه
  تجاري.
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  ها تغییر ارزیابی نسبی خصیصه

هاي  هاي مختلف بازار نام شود که بخش بندي می اي تقسیم بازار بسیاري از محصوالت اغلب به گونه
کنند. زمانی که بتوان طبقه محصول را به  دریافت میها و منافع متفاوت  تجاري مختلف با خصیصه

ها یا منافع متمایز محصوالت تفکیک کرد، بازاریابان فرصتی براي  طور طبیعی و بر اساس ویژگی
  کنندگان به ترجیح محصول خاص دارند. ترغیب مصرف

  

  تغییر باورها نسبت به نام و نشان تجاري

ها، بر تغییر باورها یا ادراکات نسبت به خود نام و نشان  شگراي دوم براي تغییر نگر استراتژي شناخت
تاکید دارد. این استراتژي رایج ترین استراتژي در تبلیغات است. عواملی در ارتباط با باورهاي مرتبط 

دهند. تالش براي  با نام هاي تجاري وجود دارند که مانع تغییر نگرش شده یا سرعت آن را کاهش می
  هاي طبیعی غلبه یابد. رغیب کننده بوده و به اندازه کافی تکرار شود تا بر مقاومتتغییر نگرش باید ت

  

  افزودن یک خصیصه

توان با یک بهبود یا نوآوري  سومین استراتژي شناختی، افزودن یک خصیصه است. این کار را می
یک خصیصه اي که قبال نادیده گرفته شده بود، انجام داد. افزودن  تکنولوژیک، تاکید بر خصیصه

اي است که قبال  تر از تاکید بر خصیصه جدید مصرف یک تغییر واقعی یا نوآوري تکنولوژیک آسان
  نادیده گرفته شده است. 

  اي مشابه با افزودن یک ویژگی به محصول دارد. گاهی اوقات حذف یک ویژگی از محصول نتیجه
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  تغییر رتبه کلی نام و نشان

وجود دارد که عبارت است از تالش براي تغییر مستقیم ارزیابی کلی استراتژي شناختی دیگري نیز 
کننده از نام و نشان تجاري، بدون تالش براي بهبود یا تغییر ارزیابی او از یک ویژگی خاص  مصرف

یا » ترین نام تجاري پر فروش«محصول. چنین استراتژي غالبا براي شعارهاي تبلیغاتی جهانی نظیر 
ها متکی است تا نام تجاري  یا ادعاهاي مشابه آن» ان سعی در تقلید از آن دارندنام تجاري که دیگر«

  را از رقباي آن متمایز نماید.

  

  هاي تجاري رقیب تغییر باورها نسبت به نام

هاي تجاري یا  هاي نام کننده، تغییر باورهاي او نسبت به ویژگی استراتژي پنجم تغییر نگرش مصرف
تواند بسیار اثربخش باشد، اما از سوي  اي می گرچه تبلیغات مقایسهطبقات محصول رقیب است. ا

  دهد. دیگر، با تاکید بر رقیب آن را در معرض توجه مخاطبین قرار می

  

  مدل احتمال دقت

تري  ) در مقایسه با انواع استراتژي هاي تغییر نگرش مذکور، دیدگاه جهانیELM( 1مدل احتمال دقت
متفاوت تغییر می » مسیر«کنندگان در دو  اي مصرفه تري داشته و مدعی است که نگرش جهانی

شود که انگیزه یا  کنند، که عبارتند از مسیر اصلی و فرعی، مسیر اصلی تغییر نگرش زمانی طی می
هاي  کننده براي ارزیابی موضوع نگرش باالست. در مقابل، زمانی که انگیزه یا مهارت توان مصرف

ي و تغییر نگرش از طریق مسیر فرعی بدون تمرکز کننده پایین است، یادگیر ارزیابی مصرف
  کننده بر اطالعات مرتبط با موضوع نگرش، صورت می گیرد. مصرف

                                                             
1 Eloboration likelihood model 
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، بین نگرش به DMMهاي فرعی احتمال دقت است. مدل  ) یکی از مدلDMM(1مدل مداخله دوگانه
دهد که مسیر اصلی  میسازد. این مدل احتمال  آگهی تبلیغاتی و شناخت نام تجاري، رابطه برقرار می

ممکن است تحت تاثیر یک محرك فرعی باشد. بنابراین، این مدل رابطه متقابل بین  2ترغیب
  فرایندهاي اصلی و فرعی را نشان می دهد.

  

  گیري نگرش باشد رفتار ممکن است قبل یا بعد از شکل

ار است که استو» عقالیی«گیري و تغییر نگرش، بر این دیدگاه سنتی  بحث ما درباره شکل
هایی غیر از  دهند. دیدگاه هاي خود را شکل می نگرش«کنندگان قبل از دست زدن به اقدام،  مصرف

نیز وجود دارند، که از منطق کافی برخوردارند. براي مثال » نگرش مقدم بر رفتار«این دیدگاه 
س از رفتار ارائه هاي پ هاي متفاوتی درباره نگرش ، تبیین4و اسناد 3هاي ناسازگاري شناختی نظریه

  دهند. می

  

  نظریه ناسازگاري شناختی

افتد که مصرف کننده  بر اساس نظریه ناسازگاري شناختی، ناراحتی یا ناسازگاري زمانی اتفاق می
هاي متضادي درباره یک باور یا نگرش دارد. تفکرات متناقض و اطالعات ناسازگاري که پس از  دیدگاه

انگیزند تا به  می ها بر کننده را به تغییر نگرش ی هستند که مصرفشوند، عوامل اصل خرید ایجاد می
  سازگاري با رفتار خرید واقعی خود دست یابند.

هاي بازاریابی، به دلیل این فرض است که ناسازگاري  اهمیت مفهوم ناسازگاري شناختی در استراتژي
  رقیب می نمایند. کنندگان را وادار به کاهش احساسات ناخوشایند حاصل از تفکرات مصرف

                                                             
1 Dual mediation model 
2 Persuastion  
3 Cognitive dissionance 
4 Attribution theory 
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هاي مرتبط با  بازاریابان جهت کاهش عدم اطمینان پس از خرید، عالوه بر استفاده از تاکتیک
ها بر درستی  هاي تبلیغاتی به خریداران خود، که در آن توانند با ارسال پیام کننده می مصرف

عادل و اثربخشی خدمات، تر، افزایش ت هاي محکم نامه شود، ارائه ضمانت تصمیمات خریداران تاکید می
یا ارائه بروشورهاي دقیق و مفصلی که نشان دهنده طریقه استفاده صحیح از محصول است، در 

  کنندگان کمک نمایند. کاهش ناسازگاري به مصرف

  

  نظریه اسناد

شناسی اجتماعی، سعی در تبیین این امر  نظریه اسناد، به عنوان گروهی از اصول مرتبط به هم روان
افراد چگونه بر اساس رفتار خود یا دیگران، سعی در نسبت دادن علت به رویدادها دارند.  دارد که

چرا او سعی در تشویق «، »چرا من این کار را انجام دادم؟«سوال اساسی در نظریه اسناد این است که: 
ولفه اصلی این فرایند استنباط از رفتار خود یا دیگري، م» من به خرید از این نام تجاري خاص داشت؟

  گیري و تغییر نگرش است. شکل

  

  نظریه ادراك از خود

هاي  ها یا قضاوت استنباط - اسناد، نظریه ادراك خوداز میان دیدگاه هاي مختلف موجود درباره نظریه 
  نقطه آغاز خوبی براي بحث درباره اسناد است. -افراد درباره دالیل رفتارهایشان

کنندگان  هاي مصرف کننده، بیانگر آن است که نگرش مصرفنظریه ادراك از خود، در بحث رفتار 
گیرند. براي فهم پیچیدگی  زمانی که به رفتار خود توجه و درباره آن قضاوت می کنند، شکل می

توان بین اسناد درونی و بیرونی تمایز قائل شد. تفکیک اسناد درونی و  نظریه ادراك از خود، می
  اریابی برخوردار است.بیرونی از اهمیت استراتژیک در باز
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کنندگان احتماال موفقیت را به خود نسبت می دهند(اسناد درونی)  ، مصرف 1بنا به اصل اسناد دفاعی
  و شکست را به دیگران یا رویدادهاي بیرونی(اسناد بیرونی).

  

  تکنیک قدم نخست

کننده یک  فها مصر اند که در آن هایی را شناسایی کرده پردازان ادراك از خود موقعیت نظریه
گذارد. این  تر تاثیر می پذیرد و این امر بر پذیرش یک درخواست اساسی درخواست جزیی را می

معروف است، بر این فرض متکی است که افراد رفتار قبلی خود  2استراتژي که به تکنیک قدم نخست
پاسخ «ایی ه ها افرادي هستند که به چنین درخواست گیرند که آن را در نظر گرفته و نتیجه می

تر موافقت  هاي اساسی دهند. چنین اسنادهایی احتمال این را که این افراد با درخواست می» مثبت
  دهند. نمایند، افزایش می

در مقابل تکنیک قدم نخست قرار دارد. در این تکنیک درخواست اولیه  3تکنیک برخورد ثانویه
تر و کم  بینانه شود، با یک درخواست ثانویه واقع بزرگ و پرهزینه اي که از سوي مشتري رد می

تر از تکنیک قدم نخست به نظر  شود. در شرایط واقعی این تکنیک اثربخش تر تکمیل می هزینه
  رسد. می

  

  اسناد به دیگران

کننده و بازاریابی، از اهمیت  به دلیل کاربردهاي چندگانه آن در رفتار مصرف 4فهم اسناد به دیگران
یک جمله یا » چرایی«باالیی برخوردار است. همانطور که قبال گفته شد، هر وقت که شخص درباره 

ده به هنگام کنن کند، پاي نظریه اسناد در میان است. مصرف سوال می» دیگران«اقدام شخص دیگر یا 
هاي فروشنده در راستاي منافع  ها یا کارهاي دیگران به دنبال فهم آن است که آیا انگیزه ارزیابی گفته

                                                             
1 Defensive attribution 
2 Foot-in-the-door 
3 Door-in-the-face 
4 Attribution toward others 
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کننده انگیزه هاي فروشنده را در راستاي منافع  کننده هست یا خیر. در صورتی که مصرف مصرف
هاي  کننده احتماال حرف فخود تصور نماید، احتماال پاسخ مثبت خواهد داد. در غیر این صورت، مصر

  فروشنده را قبول نکرده و جاي دیگري خرید خواهد کرد.

  

  اسناد به اشیاء

کنندگان  مند هستند، چرا که مصرف محققان رفتار مصرف کننده به بررسی اسناد به اشیاء نیز عالقه
ام قضاوت کنندگان به هنگ نگرند. مصرف می» اشیاء«(یا خدمات) به عنوان به کاالهاگاهی اوقات 

ها مشخصا به دنبال  دهند(اسناد). آن درباره عملکرد محصول، برخی چیزها را به محصوالت نسبت می
  ها را ارضا نماید(یا ننماید). تواند نیازهاي آن فهم این هستند که چرا محصول می

  

  روش ارزیابی اسناد

دهیم، به  قدامات افراد انجام میها و ا ما معموال پس از اینکه اسنادهایی درباره عملکرد محصول، گفته
پرداز اسناد،  ترین نظریه هاي خود هستیم. بنا به نظر معروف دنبال تعیین درستی یا نادرستی استنباط

هاي خود دارند.  آوري اطالعات بیشتر سعی در تایید(یا عدم تایید) استنباط افراد با جمع
  ذیل استفاده می کنند: آوري چنین اطالعاتی از معیارهاي کنندگان در جمع مصرف

  .اتفاق نظر.4.ثبات در شرایط مختلف، 3.ثبات در طول زمان، 2.تمایز، 1
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  کننده فصل نهم: ارتباطات و رفتار مصرف
 

  اجزاء ارتباط

هاي بسیاري براي تعریف ارتباط وجود دارد، بیشتر بازاریابان توافق دارند که ارتباط،  اگرچه روش
  باشد. فرستنده به یک گیرنده از طریق یک کانال انتقال میانتقال یک پیام از یک 

  

  : مدل اصلی ارتباطات1-9شکل 

  

  

                                                        

  بازخورد                                                          

  

  فرستنده

  تواند یک منبع رسمی یا غیررسمی باشد. فرستنده به عنوان آغازگر ارتباط، می

  

  کننده دریافت

باشد(مثال  کننده ارتباطات رسمی بازاریابی احتماال یک مشتري بالقوه هدف یا یک مشتري می دریافت
  ز مخاطبین هدف بازاریاب).عضوي ا

  

 کانال پیام فرستنده (منبع)
کننده دریافت
کننده)(مصرف  
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  رسانه

تواند غیرشخصی(یک رسانه) و یا میان فردي(گفت و شنید رسمی بین  رسانه یا کانال ارتباطات می
یک فروشنده و یک مشتري و یا گفت و شنید غیررسمی بین دو یا چند نفر که به صورت رودررو، با 

  افتد) باشد. تلفن، نامه یا به شکل آنالین اتفاق می

  

  پیام

تواند کالمی(گفتاري یا نوشتاري)، غیرکالمی(عکس، تصویر یا نماد)، یا ترکیبی از این دو  پیام می
  باشد.

  

  بازخورد

باشد. بازخورد سریع به فرستنده پیام  فردي و غیرشخصی می بازخورد جزء حیاتی ارتباطات میان
تا اطمینان حاصل کند که به شکل  دهد تا پیام را تقویت کرده، تغییر داده و یا اصالح کند اجازه می

  دلخواه و مطلوب فهمیده شده است.

  

  فرایند ارتباطات

سازي مشتري نسبت به محصول یا خدمت  طور کلی، ارتباطات بازاریابی یک شرکت در راستاي آگاه به
شود، که شامل خرید یا تعهد بوده، نگرش مثبتی نسبت به محصول ایجاد کرده، به  می  طراحی

دهنده این است که محصول در مقایسه با محصول(یا خدمت)  ناي نمادین داده، یا نشانمحصول مع
  سازد. رقبا چه مشکلی را از مشتري به بهترین شکل مرتفع می
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  آغازگر ارتباط (منبع)

منبع (آغازگر) پیام در ابتدا باید تصمیم بگیرد که پیام باید به چه کسی فرستاده شده و چه مضمون و 
اي کدگذاري کند که معنا و مفهوم آن  باید انتقال دهد. سپس منبع باید پیام را به گونهمفهومی را 

  دقیقا به همان شکلی که مورد نظر بوده توسط مخاطب هدف تفسیر شود.

  

  اعتبار

تاثیر  - طرفی وي و صداقت و بی -گذارد. سرپرست ارتباطات اعتبار منبع بر رمزگشایی پیام تاثیر می
  کننده(ها) دارد. نگی پذیرش ارتباطات توسط دریافتسزایی در چگو به

  

  اعتبار منبع غیررسمی

سزایی بر رفتار  اي که منابع غیررسمی مثل دوستان، همسایه و اقوام، تاثیر به یکی از دالیل عمده
رود این افراد هیچ منفعتی از توصیه به خرید ندارند.  کننده دارند، تنها این است که گمان می دریافت

طور قابل توجهی، منابع ارتباطات  دهان بسیار موثر است. به به مین دلیل است که ارتباطات دهانبه ه
شوند، با ارائه اطالعات محصول به دیگران، اغلب از طریق  غیررسمی، که رهبران عقیده نامیده می

  کنند. طور غیرملموس منفعت کسب می شناسی به روان

  

  اعتبار منبع رسمی

عموما اعتبار بیشتري نسبت به منابع انتفاعی(تجاري) دارند. منابع رسمی که  منابع غیرانتفاعی
به دلیل وجود این  -کننده یا مقاالت روزنامه هاي مصرف مانند گزارش -اند شناخته شده» طبیعی«

  تر هستند، اعتبار بیشتري نسبت به منابع تجاري دارند. طرف احساس که در ارزیابی محصول خود بی
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  کنندگان و حامیان یغاعتبار تبل

کنندگانی که به عنوان منبع(یا آغازگر) پیام، پیام محصول را  کنندگان به تبلیغ گاهی اوقات مصرف
کنند. بنابراین سخنگوي تبلیغاتی(چه مرد باشد چه زن) که در قالب فرد،  دهند، توجه می ارئه می

  یام دارد.اي بر اعتبار پ شود، تاثیر عمده تجاري و یا تبلیغاتی ظاهر می

  

  اعتبار پیام

رسد  اي بر اعتبار پیام دارد. به نظر می فروشد تاثیر عمده فروشی که محصول را می شهرت خرده
شوند، حمایت افزوده(و ضمانت  هاي مشهور به کیفیت باال فروخته می محصوالتی که توسط فروشگاه

فروشی  ایجاد شده توسط تبلیغ خردهتلویحی) خود فروشگاه را به همراه داشته باشند، فضاي اعتماد 
هاي تبلیغاتی  کند. به همین دلیل است که بسیاري از آگهی معروف پیام تولیدکننده را نیز تقویت می

اي که آگهی تبلیغاتی را  همراه است. شهرت واسطه» ها فروش در بهترین فروشگاه«ملی با جمله 
  افزاید. دهد نیز بر اعتبار پیام می انتقال می

  

  ر زمان بر اعتبار منبع: اثر کهنگیآثا

طور  آورند. اگرچه یک منبع معتبر به آثار متقاعدکننده منابع با اعتبار باال با گذشت زمان دوام نمی
دهند که تاثیر اعتبار مثبت و  ذاتی تاثیرگذارتر از یک منبع با اعتبار کم است، تحقیقات نشان می

روند. این پدیده به عنوان اثر کهنگی  میو کمتر از بین فته یا کمی بیشتر منفی هر دو بعد از شش ه
  نامگذاري شده است.
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  مخاطبین هدف

هاي شخصیتی خود  هاي دریافت شده را بر اساس تجارب شخصی و ویژگی کنندگان، پیام دریافت
  کنند. رمزگشایی می

از آن جمله گذارند، که  هاي ترغیب کننده تاثیر می عوامل متعددي بر رمزگشایی و فهم پیام
هاي شخصیتی فرد، درگیري با محصول یا طبقه محصول، تناسب پیام با کانال، و حالت روحی  ویژگی

  باشند. کننده می دریافت

  

  موانع ارتباطات

توانند بر میزان دقت و درستی که به وسیله آن  گوناگونی در سر راه ارتباطات می» موانع«
تاثیر بگذارد. این موانع شامل ادراك انتخابی و اختالل  کنند، ها را تفسیر می کنندگان پیام مصرف

  باشند. شناختی می روان

  

  انتخاب پیام توسط مخاطب

هاي تبلیغی  ها به دقت پیام کنند. آن هاي تبلیغی را درك می طور انتخابی پیام کنندگان به مصرف
عالقه به خصوصی به آن خوانند و از تبلیغات محصولی که  مربوط به محصوالت مورد عالقه خود را می

  کنند. ها نداشته باشند، صرف نظر می نداشته و یا ربطی به آن

  

  شناختی اختالل روان

شناختی  توانند دریافت پیام را مختل کنند، اختالل روان درست همانطور که اختالالت خطوط تلفن می
هاي  سته انبوهی از پیاماي که با د تواند به همین ترتیب دریافت پیام را مختل کند. بیننده هم می
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شود، ممکن است در  پیام متوالی در طول یک وقفه بین برنامه مواجه می 9تبلیغاتی متشکل از 
  ها را دریافت نکرده و در خاطر نسپارد. کدام از آن حقیقت هیچ

  

  کننده پاسخ دریافت -بازخورد

شوند تا به  هدف طراحی میاختن مخاطب ت بازاریابی معموال براي متقاعد ساز آنجایی که ارتباطا
کننده است. به همین دلیل،  شیوه دلخواه عمل کنند، آزمایش اصلی ارتباطات بازاریابی، پاسخ دریافت

دریافت سریع و دقیق بازخورد، براي فرستنده از ضرورت باالیی برخوردار است. تنها از طریق 
  دریافت آن را تعیین کند. تواند نحوه دریافت پیام و چگونگی بازخورد است که فرستنده می

  

  تحقیق اثربخشی تبلیغ

هاي تبلیغاتی خود را  بازاریابان، در ارزیابی تاثیر تبلیغات خود، باید ترغیب و نتایج فروش پیام
  گیري نمایند. اندازه

  

  رسانه و معیارهاي دریافت پیام

کنند و برخی  رزیابی میاند، ا کنندگانی که پیام را دریافت کرده برخی از این معیارها تعداد مصرف
آوري شده از طریق  هاي جمع اند، تمرکز می کنند. داده دیگر بر اینکه چه کسانی آن را دریافت کرده

  شوند. هر دو نوع معیار توسط خدمات صنفی براي فروش ارائه می
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  معیارهاي توجه و تفسیر پیام

کنند. براي مثال، مرکز خدمات  میها را دنبال  شناختی پاسخ هاي بدنی به محرك معیارهاي روان
  کند. تحقیق ادراك از دنبال کردن چشم ها استفاده می

  

  معیارهاي به یادآوري پیام

کنند به  عالوه بر معیارهاي به یادآوري و تشخیص، محققان از آزمون به یادآوري روز بعد استفاده می
کنند، یک روز بعد از دیدن یا  ش میاي که بینندگانی که تلویزیون تماشا می کنند یا رادیو گو گونه

  گیرند. گوش دادن به یک برنامه مشخص مورد مصاحبه قرار می

  

  طراحی ارتباطات متقاعدکننده

گذار باید در ابتدا اهداف ارتباط را مشخص کرده،  به منظور خلق ارتباطات متقاعدکننده، سرمایه
ها را انتخاب نموده، و سپس پیام  سپس مخاطبین مناسب پیام و رسانه مناسب جهت دسترسی به آن

  را به شکلی که براي هر رسانه و براي هر مخاطب مناسب است طراحی(رمزگذاري) کند.

  

  استراتژي ارتباطات

اطات را تعیین کند. این اهداف گذار باید اهداف اولیه ارتب در بسط استراتژي ارتباطات، سرمایه
فروش یک محصول، تشویق(یا منبع) برخی تواند شامل خلق آگاهی از یک خدمت، ترفیع  می

مندي یا  ها، جذب حمایت خرده فروشی، کاهش ناهماهنگی هاي بعد از خرید، ایجاد رضایت فعالیت
  تصویري مطلوب، یا هر ترکیب دیگري از اهداف ذکر شده سایر اهداف ارتباطات، باشد.
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  مخاطبین هدف

  اطب مناسب است.یکی از اجزاء اساسی استراتژي ارتباطات، انتخاب مخ

  

  استراتژي رسانه

استراتژي رسانه یک جزء اصلی از برنامه ارتباطات است. هدف آن جایابی تبلیغات در رسانه خاصی 
  است که توسط هر یک از مخاطبین هدف خوانده، دیده یا شنیده شود.

  

  هاي پیام استراتژي

ایل دارد به مخاطب مورد نظر پیام، اندیشه، نظریه، نگرش و سایر اطالعاتی است که فرستنده تم
انتقال دهد. فرستنده، در تالش براي رمزگذاري پیام به شکلی که مخاطب را قادر سازد معناي دقیق 
آن را متوجه شود، باید دقیقا بداند که چه چیزي را دقیقا سعی دارد بگوید و چرا. فرستنده همچنین 

الت، عالیق، نیازها و تجربیات، بداند. هاي شخصی مخاطب هدف را در رابطه با تحصی باید ویژگی
سپس وي باید استراتژي یک پیام را به وسیله کلمات و /یا تصاویر طراحی کند که به آسانی توسط 

  مخاطب هدف درك و تفسیر شوند.

  

  نظریه درگیري

الش نظریه درگیري بیانگر این است که افراد به احتمال زیاد در موقعیت خرید با درگیري باال، درگیر ت
شوند، در حالیکه در موقعیت  اي جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف یک محصول می شناختی گسترده

  هاي فرعی پیام تبلیغاتی توجه می کنند. خرید یا درگیري پایین بیشتر به جنبه
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  ساختار و ارائه پیام

طنین  بعضی از تصمیماتی که بازاریابان باید در طراحی پیام اتخاذ کنند، شامل استفاده از
اي، و  هاي یک جانبه و دو جانبه، تبلیغات مقایسه بندي مثبت یا منفی پیام، پیام صدا(رزونانس)، قاب

  باشد. نظم(ترتیب) ارائه می

  

  رزونانس

شود. اغلب براي خلق معناي دوگانه در ترکیب با  رزونانس تبلیغاتی در قالب بازي با لغات تعریف می
  شود. یک تصویر مرتبط استفاده می

  

  اي تبلیغات مقایسه

گیرد و در آن  تبلیغات مقایسه اي استراتژي بازاریابی است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می
کند که محصول به خاطر مارك تجاري آن در برابر یک یا چند رقیب که بطور  یک بازاریاب ادعا می

، یا روي هم رفته و یا با توجه به شود ها اشاره می طور حتمی به آن شوند و یا به صریح نام برده می
یابی محصول، براي  هاي انتخاب شده، داراي مزیت است. تبلیغات رقابتی براي موضع برخی ویژگی

  باشد. یابی مارك تجاري، مفید می هاي موضع انتخاب بازار هدف و براي استراتژي

  

  تاثیر ترتیب پیام

شوند بر میزان یا(قدرت)  ها در آن ارئه می متحقیقات ارتباطات نشان داده است که ترتیبی که پیا
  گذارد. پذیرش مخاطب اثر می
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  تکرار

تکرار فاکتور بسیار مهمی در یادگیري است. بنابراین، عجیب نیست که تکرار یا تناوب یک تبلیغ، بر 
  گذارد. ترغیب به خرید، به یاد آوردن تبلیغ، نام تجاري و ترجیحات نام تجاري اثر می

  

  تبلیغاتیهاي  جاذبه

هاي عینی و حقیقی در ترغیب مخاطب هدف بسیار موثرتر هستند؛ گاهی هم  گاهی اوقات جاذبه
ها  هاي احساسی تاثیر بیشتري دارند. این امر به نوع مخاطب در دسترس و درجه درگیري آن جاذبه

غیب هاي منطقی و استداللی در تر بندي محصول بستگی دارد. با این حال، کال جاذبه در طبقه
کنندگان با تحصیالت  هاي احساسی در ترغیب مصرف مخاطبین تحصیلکرده موثرتر بوده و جاذبه

  کمتر تاثیر بیشتري دارند.

  

  طنز

کنند، با این باور که طنز میان پذیرش و  هاي طنزآمیز استفاده می بسیاري از بازاریابان از جاذبه
  دهد. یها را افزایش م هاي تبلیغاتی آن توانایی ترغیب پیام

  

  جنسیت در تبلیغات

اي  طور گسترده هاي چاپی تلویزیونی و رادیویی به هاي جنسیتی امروزه در آگهی استفاده از جاذبه
ها به صورت مستقیم و  اي از این جاذبه طور فزاینده رواج یافته است. امروزه در تبلیغات، به

والتی نظیر ادکلن، شامپو، نوشیدنی، ها بیشتر در مورد محص شود. این جاذبه غیرمستقیم استفاده می
  گیرند. خودرو و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می
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  ارتباطات بازاریابی و اخالقیات

کننده مناسب و ارسال آن به مخاطب مناسب  کلید ارتباطات بازاریابی موثر، ایجاد پیام ترغیب
هاي  محتواي پیام)2و ( )تشخیص و جایابی مخاطب خاص1اشد. مباحث اخالقی متناسب بر (ب می

  شود، تمرکز می کنند. ترفیعی که فرستاده می

  

  گیري دقیق هدف

هاي  هاي کوچکتر مخاطبین از طریق رسانه همزمان با تالش بازاریابان در شناسایی و دستیابی به گروه
ساز اخالقی به  کننده، یکی از مباحث روزافزون مشکل خالق، از دست رفتن خلوت شخصی مصرف

  رود. میشمار 

  

  هاي ترفیعی محتواي پیام

هاي  مسایل اخالقی مرتبط با محتواي ارتباطات بازاریابی شامل صحت اطالعات ارائه شده، تاثیر ارزش
  باشند. هاي ترفیعی می هاي ترغیبی پیام نشان داده شده در آگهی، و سوء استفاده بالقوه از توانایی
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  خانوادههاي مرجع و تأثیرات  گروه :فصل دهم

  

  ؟گروه چیست

توان به عنوان دو یا چند نفر تعریف کرد که در راستاي دستیابی به اهداف فردي یا متقابل  گروه را می

بندي کرد. گروهی  توان بر اساس وضعیت عضویت در آنها طبقه ها را میبا همدیگر تعامل دارند. گروه

در برخی از  شود. گروه عضویت نامیده میکه فرد عضو آن بوده یا واجد شرایط عضویت در آن است، 

پذیرد، اما امکان  ها و رفتارهاي گروه را می ها، نگرش رغم اینکه مثل یک عضو، ارزش ها فرد علیگروه

 شود. ها، گروه نهادین گفته میعضویت آنها را ندارد. به این گروه

  

  درك قدرت گروههاي مرجع

ها  گیري ارزش معیار مقایسه (مرجع) را در شکل منظور از گروه مرجع، شخص یا گروهی است که نقش

کند. از دیدگاه  هاي عمومی یا خاص براي فرد ایفا کرده، یا به عنوان راهنماي رفتار او عمل می و نگرش

هاي مرجع افراد در تصمیمات  ی هستند که به عنوان چارچوبیها هاي مرجع، گروهبازاریابی، گروه

ها یا رفتارهاي عمومی تأثیر  هاي مرجعی که به ارزش هکنند. به گرو خرید یا مصرف عمل می

 شود. هاي مرجع هنجاري گفته می گذارند، گروه می
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  تر به گروههاي مرجع دیدگاه جامع

گذارند، عبارتند از: خانواده، دوستان،  هاي اجتماعی اصلی که بر رفتار مصرفی فرد تأثیر می بندي گروه

ها به عنوان مثال، از میان  فرهنگ رفرهنگ خود فرد، سایهاي منتخب،  طبقه اجتماعی، خرده فرهنگ

توانند  (مثالً بزرگساالن) اشاره کرد که میهاي سنی مختلف توان به گروه هاي مختلف می فرهنگ خرده

 هاي سنی عمل نمایند. به عنوان گروه مرجعی براي همساالن یا سایر گروه

  

  کنند ر گروههاي مرجع را تعدیل میعواملی که تأثی

یزان تأثیري که یک گروه مرجع بر رفتار یک فرد دارد، معموالً به ماهیت فرد، محصول و عوامل م

 اجتماعی مشخص بستگی دارد.

  

  اطالعات و تجربه

تواند به آسانی به اطالعات  فردي که یک تجربه به دست اول درباره کاال یا خدمتی خاص داشته، یا می

گیرد. از  کمتري تحت تأثیر توصیه یا نظرات دیگران قرار می کاملی راجع به آن دست یابد، با احتمال

اي یا تجربه اندکی درباره محصول داشته و انتظار دسترسی به  سوي دیگر، فردي که هیچ تجربه

 ها و نظرات سایرین است. اطالعات عینی درباره آن ندارد، با احتمال بیشتري به دنبال توصیه
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  عاعتبار، جذابیت و قدرت گروه مرج

توانند بر نگرش و رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارند.  گروههاي مرجع معتبر، جذاب و قدرتمند می

کنندگان به دنبال کسب اطالعات صحیح درباره عملکرد یا کیفیت کاال  براي مثال، هنگامی که مصرف

و آنها را افرادي گیرند که به آنها اعتماد داشته  یا خدمتی هستند، احتماالً تحت تأثیر کسانی قرار می

 دانند. آگاه می

  

  شهرت محصول

میزان نفوذ گروه مرجع بر تصمیم خرید بسته به میزان شهرت دیداري یا کالمی محصول براي دیگران 

متفاوت است. منظور از شهرت دیداري محصول، میزان برجستگی و جلب توجه آن است و منظور از 

براي دیگران است. محصوالتی که از شهرت  شهرت کالمی میزان جذابیت یا سهولت توصیف آن

شوند.  خاصی برخوردارند به احتمال زیاد به منظور جلب توجه به واکنش دیگران خریدار می

محصوالتی که استفاده خصوصی داشته و از شهرت کمی برخوردارند به احتمال کمی تحت تأثیر گروه 

  شوند. مرجع خریداري می
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  ف کنندههاي مرجع و همرنگی مصر روهگ

ها به ویژه رهبران  کنند. برخی از آن بازاریان اهداف متفاوتی را از همرنگی مصرف کننده، دنبال می

کننده از طریق تشویق به  ها و رفتارهاي مصرف هاي مرجع براي تغییر نگرش بازار، از توان گروه

  کنند. همرنگی، استفاده می

  باشد، باید اقدامات ذیل را انجام دهد:براي اینکه گروه مرجع از چنین توانی برخوردار 

  . فرد را از محصول یا نام تجاري خاصی آگاه نماید.1

  ها و رفتار گروه مقایسه کند. . به فرد فرصت دهد تا تفکر خود را با نگرش2

  ها و رفتار سازگار با هنجارهاي گروه، بر فرد تأثیر بگذارد. . در راستاي پذیرش نگرش3

 ستفاده از محصوالت مورد استفاده گروه را مشروعیت بخشد.. تصمیم فرد براي ا4

  

  ط با مصرف کنندهبرخی از گروههاي مرجع مرتب

 کنندگان بطور بالقوه تحت تأثیر دامنه متنوعی از افراد مورد تماس یا مشاهده هستند. مصرف
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  کنندگان عبارتند از: روههاي مصرفترین گ رایج

هاي  . گروه5هاي مجازي  . گروه یا کمیته4هاي کاري  . گروه3خرید هاي  . گروه2هاي دوستی  . گروه1

 مرتبط با مصرف.

  

  هاي دوستی گروه

شوند، چرا که آنها معموالً بدون  هاي غیر رسمی شناخته می هاي دوستی نوعاً به عنوان گروه گروه

، احتماالً ها پس از خانواده فرد ساختار وفاقد سطوح اختیار هستند. از نظر نفوذ نسبی به این گروه

 بیشترین تأثیر را بر تصمیمات خرید او دارند.

  

  هاي خرید گروه

گذارنند،  به دو یا چند نفري که با همدیگر خرید غذا یا لباسی را انجام داده یا زمان خود را با هم می

  توان گفت. گروه خرید می

 

  هاي کاري گروه

هاي کاري  رصت خوبی براي گروهف -ساعت در هفته 35صرف زمان زیاد در محل کار اغلب بیش از 

  آورد تا بر رفتارهاي مصرفی اعضاي خود تأثیر اساسی بگذارند. فراهم می
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هم گروه کار رسمی و هم گروه کار غیررسمی دوستانه قادر به اعمال نفوذ بر رفتار مصرف کننده 

 هستند.

  

  ها یا اجتماعات مجازي گروه

هاي  ع جدیدي از گروهها گروههاي یا کمیتهگیري نو با گسترش کامپیوتر و اینترنت شاهد شکل

  مجازي هستیم.

شوند، وارد اینترنت  امروزه افراد در تمام سنین از طریق کامپیوترهاي خود به اینترنت متصل می

  پردازند. هاي گفتگو با سایرین می هاي مورد عالقه خود دیدن کرده و در اتاق شوند، از وب سایت می

ی و روابط چهره به چهره، متمرکز بود، یع بر مفهوم نزدیکی جغرافیاسال قبل تعریف اجتما 50در 

اي از روابط اجتماعی میان  مجموعه«تري برخوردار بوده و به  گستردهاجتماعات امروزي از تعریف 

اجتماعات «یا » اجتماعات اینترنتی«تعریف، امروزه دسترسی وسیعی به شوند. با این  گفته می» افراد

سازند تا از  د آمده است. اجتماعات مجازي این امکان را براي بازاریان فراهم میبه وجو» مجازي

کنندگان و نهایتاً  کنندگان آگاهی یابند و با تاکید بر آنها موجب رضایت مصرف عالیق مشترك مصرف

تر محصول خوب و  افزایش تجربه آنان شوند. تبادل دانش در اجتماعات مجازي منجر به فروش سریع

 شود. تر محصول ضعیف می سریعشکست 
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  ماعات مرتبط با نام و نشان تجارياجت

غرافیایی، مبتنی بر روابط اجتماع مرتبط با نام تجاري، یک اجتماع الزام آور تخصصی، غیر ج

یافته اجتماعی میان افراد تحسین کننده یک نام تجاري است. وجه مشخصه این اجتماع ساختار

  مشترك، و نوعی احساس مسئولیت اخالقی است.هاي  آگاهی، شعائر و سنت

 

  کننده هاي اقدام مصرف گروه

گرایی، شکل  در پاسخ به نهضت مصرف -کنندگان گروه اقدام مصرف کننده نوع خاصی از گروه مصرف

کنندگان جهت  ها در راستاي کمک به مصرف گرفته است. امروزه تعداد بسیاري از این گروه

کاالها و خدمات به شکل سالم و مسئوالنه، و کالً افزایش کیفیت گیري خرید درست مصرف  تصمیم

  کنند. کنندگان، فعالیت می زندگی مصرف

  توان به دو گروه فرعی تقسیم کرد: هاي اقدام مصرف کننده را می گروه

دهی شده و پس از  کنندگان سازمان هاي خاص از مصرف هایی که براي اصالح سود استفاده ) آن1

  شوند. حل میرسیدن به هدف من

تر شکل گرفته و در یک دوره زمانی طوالنی یا به طور  تر و شایع هایی که حول مسائل گسترده ) آن2

 کنند. همیشگی فعالیت می
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  فراد سرشناس و سایر گروههاي مرجعجاذبه ا

هاي مرجع مشابه براي برقراري  هاي افراد سرشناس و سایر گروه بازاریان به طور اثربخشی از جاذبه

گیرند. افراد سرشناس به عنوان یک عامل قدرتمند در خلق عالقه یا رفتارهاي  ارتباط با بازار بهره می

هاي  کنند. پنج نوع اصلی کاربرد جاذبه مرتبط با خرید یا مصرف برخی از کاالها یا خدمات عمل می

، افراد عادي، هاد خبرهاي افراد سرشناس، افر گروه مرجع در بازاریابی عبارتند از: استفاده از جاذبه

 مدیران ارشد و کارکنان، شخصیت تجاري یا سخنران.

  

  افراد سرشناس

هاي  هاي تلویزیونی، مجریان معروف، و چهره هاي سینما، شخصیت افراد سرشناس، به ویژه ستاره

ها مبالغ زیادي به افراد  روند. شرکت هاي مرجع بسیار محبوب به شمار می ورزشی، از جمله گروه

پردارند تا از آنها جهت ترفیع محصوالت خود استفاده نمایند. آنها امیدوارند که  س میسرشنا

ها  هاي تبلیغاتی واکنش مثبتی به این امر نشان خواهند داد. البته برخی از شرکت مخاطبین رسانه

ند که اي به استفاده از افراد و سرشناس در تبلیغات خود ندارند. برخی از آنها نگران این هست عالقه

اي ممکن است به  در صورتی که فرد مشهور اقدام نامطلوب یا رفتار غیر قانونی نمایند، پوشش رسانه

 شهرت شرکت نیز لطمه بزند.
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  افراد خبره

هاي  نمایند. فرد خبره، فردي است که به خاطر حرفه، آموزش بازاریان از افراد خبره هم استفاده می

ه فردي جهت کمک به مصرف کننده بالقوه در ارزیابی کاال یا خاص یا تجربه، در موقعیت منحصر ب

 خدمت مورد تبلیغ، قرار دارد.

  

  فرد عادي

شود که به  ت استفاده میگاهی اوقات از تصدیق مشتریان راضی به عنوان گروه مرجع در تبلیغا

القوه نشان معروف است. مزیت استفاده از این رویکرد آن است که به مشتریان ب» فرد عادي«رویکرد 

ها از محصول استفاده کرده و از کاال یا خدمت راضی است. استفاده از این  شود که یکی از آن داده می

 رویکرد به ویژه در تبلیغ بهداشت عمومی، بسیار مؤثر است.

  

  مدیر و کارمند در نقش سخنگو

گو در تبلیغات ها از مدیران ارشد خود به عنوان سخن طی دو دهه گذشته، تعداد زیادي از شرکت

اند. رواج این تبلیغات احتماالً به دلیل موفقیت و محبوبیتی است که برخی از  شرکت استفاده کرده

رسد ظاهر شدن مدیرعامل شرکت در آگهی تبلیغات داللت بر  اند. به نظر می سخنگویان کسب کرده

کند. این امر اعتماد  می این دارد که کسی در باالترین سطح سازمانی، به عالیق مصرف کنندگان توجه

  کند. کنندگان را به محصوالت شرکت بیشتر می مصرف
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  هاي تجاري یا سخنگو صیتشخ

نماید. نتایج نشان داد که  اعتماد تواند، ایجاد دهد که شخصیت سخنگو می اي نشان می نتایج مطالعه

ثیر تخصص شخصیت سخنگو و نوستالژي شخصیت سخنگو، به نحو مطلوبی بر اعتماد آفرینی او تأ

گذارد. عالوه  گذارند، و این اعتماد هم به نوبه خود بر نگرش نسبت به نام تجاري، تأثیر مثبت می می

کنندگانی که تجربه اندکی از نام تجاري دادند،  هاي شخصیت سخنگو براي مصرف بر این، ویژگی

 متر است.کنندگان با تجربه ک که این تأثیر براي مصرف کند، در حالی تري ایجاد می نگرش مثبت

  

  هاي گروه مرجع سایر جاذبه

کنندگان  هاي مرجع براي مصرف توان به عنوان چارچوب هاي ترفیعی دیگري نیز می از استراتژي

توانند به عنوان مرجع عمل  هاي مجالت خاص، می استفاده نمود. خرده فروشان معروف و سر مقاله

هاي محصول  بندي  ان تایید و حتی رتبهکننده تأثیر بگذارند. نش کرده و بر نگرش و رفتار مصرف

ها نسبت به محصولی  کنندگان و تشویق آن تواند به عنوان نوعی حمایت مثبت، بر رفتار مصرف می

 گذارد. ، تأثیر میخاص

  

  خانواده، مفهومی سیال

و  اي است، اما تعریف آن، به دلیل اینکه ترکیب و ساختار خانواده اگر چه واژه خانواده، مفهومی پایه

باشد. بطور سنتی، خانواده  کنند، همواره در حال تغییر است. دشوار می هایی که اعضاي ایفا می نقش
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به عنوان دو یا چند نفر که داراي رابطه خونی، زناشویی یا فرزند خواندگی بوده و با همدیگر زندگی 

دهند،  تشکیل میشود. در یک تعریف پویاتر، افرادي را که یک خانواده را  کنند، تعریف می می

ترین گروه اجتماعی توصیف کرد که در راستاي ارضاي نیازهاي  اي توان به عنوان اعضاي پایه می

 کنند. شخصی و متقابل همدیگر با هم زندگی و تعامل می

  

  تغییر الگوي مخارج خانواده

هفت زمینه ایم.  ها بوده سال گذشته، شاهد تغییرات اساسی در نحوه خرج درآمدهاي خانواده 50در 

ها، غذا،  اصلی مخارج خانواده آمریکایی عبارتند از: مسکن، حمل و نقل، بیمه عمر و سایر بیمه

هاي بهداشتی، غذاي بیرون از منزل، و تفریحات مجموع کل این مخارج، قسمت اصلی مخارج  مراقبت

  دهند. ساالنه خانواده را تشیکل می

 

  اجتماعی شدن اعضاي خانواده

هاي کوچک گرفته تا بزرگساالن کارکرد اصلی خانواده است.  اعضاي خانواده از بچهاجتماعی کردن 

هاي سازگار با  هاي بنیادین و شیوه این فرآیند، در مورد فرزندان کوچک شامل یاد دادن ارزش

هاي میان فردي،  باشد. این فرآیند عموماً شامل اصولی اخالقی و دینی، مهارت فرهنگ می

پوشیدن و آرایش کردن، حاالت و گفتار مناسب، و انتخاب اهداف مناسب  استانداردهاي لباس

  باشد. اي یا شغلی، می تحصیلی و حرفه
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دهند که درصدد کمک به اجتماعی شدن فرزندانشان  بازاریابان همواره والدینی را هدف قرار می

ها، فرصتی براي  بچههستند. در این راستا، بازاریابان به این واقعیت آگاه هستند که اجتماعی شدن 

آورد. این  گیري تجارب آینده آنها در سرتاسر زندگی فراهم می اي جهت شکل فراهم آوردن پایه

ها و رسیدن به سنین نوجوانی، جوانی و بزرگسالی تقویت و اصالح  تجارب همزمان با رشد بچه

 شوند. می

  

  جتماعی شدن کودکان در زمینه مصرفا

کان که به طور خاص با مطالعه رفتار مصرف کننده در ارتباط است، اي از اجتماعی شدن کود جلسه

شود. و منظور از آن فرآیندي است که کودکان از طریق آن  اجتماعی شدن مصرفی نامیده می

آورند.  ها و تجربیات الزم براي رفتار به عنوان مصرف کننده را به دست می ها، دانش و نگرش مهارت

کند که والدین از طریق  وزه مصرف، همچنین به عنوان ابزاري عمل میاجتماعی کردن فرزندان در ح

گذارند. براي نمونه والدین اغلب اوقات از وعده  هاي فرایند اجتماعی شدن تأثیر می آن برسایر جنبه

کنند.  اي براي اصالح یا کنترل رفتار فرزندان استفاده می خرید یا اهداي کاالیی به عنوان وسیله

اي به او بدهد و یا بر عکس به  ست به ازاي انجام یک کار خوب از سوي فرزندش، هدیهمادري ممکن ا

ها،  ها در تمام فرهنگ ازاي نافرمانی او آن هدیه را دریغ نماید. الزم به ذکر است اجتماعی شدن بچه

 گیرد. مادران آمریکایی به استقالل فرزندان تاکید بیشتري دارند و عالقمندند یکسان صورت نمی

هاي مرتبط با مصرف واحد سن پایین بیاموزند. در مقابل مادران ژاپنی، کنترل  فرزندانشان مهارت

ها از نحوه عملکرد تبلیغات  بیشتري بر مصرف فرزندان خود عمال کرده، و بنابراین درك فرزندان آن
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د که سن ده گیرد. نتایج تحقیق دیگري نشان می هاي مصرف در سنین باالتر شکل می و سایر مهارت

و جنسیت فرزندان، اندازه خانواده، طبقه اجتماعی شدن و نژاد عوامل مهمی در فرآیند اجتماعی 

 شدن مصرفی فرزندان هستند.

  

  اجتماعی شدن مصرف کننده بزرگسال

فرآیند اجتماعی شدن محدود به دوران کودکی نیست، بلکه فرآیندي مستمر است. امروزه ثابت شده 

عی شدن از اوایل دوران کودکی شروع شده و در سرتاسر زندگی شخص ادامه است که فرآیند اجتما

دهند،  یابد. براي مثال، زمانی که یک زوج تازه ازدواج کرده، خانواده جدید خود را تشکیل می می

 کند. شروع به تعدیل رفتارهاي خود کرده و منطبق با شرایط جدید رفتار می

  

  اجتماعی شدن بین نسلی

هاي تجاري خاص از نسلی به نسل دیگر  د که وفاداري به محصوالتی خاص، یا ترجیح نامرس به نظر می

انتقال بین نسلی نام تجاري امري رایج بوده و حتی این انتقال ممکن است سه تا چهار نسل در یک 

براي محصوالتی نظیر بادام زمینی، سس  يخانواده ادامه داشته باشد. براي مثال ترجیحات نام تجار

 شود. ونز، کچاب، قهوه و سوپ، معموالً از نسلی به نسل دیگر منتقل میمای

 

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

160 
 

  سایر کارکردهاي خانواده

خانواده سه کارکرد بنیادي دیگر دارد که به طور خاص با بحث رفتار مصرف کننده مرتبط هستند. این 

  کارکردها عبارتند از:

 ه.هاي زندگی مناسب خانواد رفاه اقتصادي، حمایت عاطفی، و سبک

  

  رفاه اقتصادي

سال گذشته  30هاي خانواده در ارتباط با فراهم آوردن رفاه اقتصادي در طول  نحوه تقسیم مسئولیت

هاي سنتی شوهران به عنوان تامین کننده اقتصادي و  تغییر چشمگیري یافته است. امروزه دیگر نقش

دار در بیرون  هاي بچه اشتغال خانماند.  ها، رنگ باخته دار و پرورش دهنده بچه همسران به عنوان خانه

ها در خانواده نیز تغییر کرده  از منزل و شوهران در کارهاي خانه امري رایج است نقش اقتصادي بچه

ها به ندرت درآمد خود  کنند. اما آن است. امروزه علی رغم این واقعیت که بسیاري از فرزندان کار می

زندان از این طریق مخارج خود را تأمین کرده و خود را دهند. بلکه بسیاري از فر را به خانواده می

 نمایند. آماده استقالل مالی می

  

  حمایت عاطفی

حمایت عاطفی از اعضاء یکی از وظایف بنیادین خانواده معاصر است. خانواده در راستاي این کارکرد 

گیري و برخورد  صمیمها در ت نماید. و به آن ها را تشویق می خود، از اعضاي خود پشتیبانی کرده و آن
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هاي الزم را از  رساند. در صورتی که خانواده نتواند، حمایت با مسائل شخصی و اجتماعی یاري می

شناس، یا سایر متخصصین به بازپروري خود  تواند با کمک مشاور، روان اعضاء به عمل آورد. می

 بپردازد.

  

  هاي زندگی مناسب خانواده سبک

انداختن یک سبک  اه رفتار مصرف کننده، ایجاد و جاخانواده از دیدگیکی دیگر از کارکردهاي مهم 

زندگی مناسب براي خانواده است. تجربه و اهداف شخصی و مشترك همسران، تعیین کننده اهمیتی 

هاي کامپیوتري، تعداد  است که بر تحصیل، مسیر شغلی، مطالعه، تماشاي تلویزیون، یادگیري مهارت

هاي اوقات فراغت، تأثیر  ون از منزل، و گزینش نوع تفریح و فعالیتو کیفیت صرف شام در بیر

گذارند. تعهدات ناشی از سبک زندگی، از قبیل: تخصیص زمان، به شدت بر الگوهاي مصرف تأثیر  می

 گذارند. می

  

  هاي مرتبط با مصرف خانواده و نقشگیري در  تصمیم

اما » شناسد گیري مصرفی می حد اصلی تصمیمخانواده را به عنوان وا«اگرچه بسیاري از بازاریان 

گیرنده اصلی است، مورد  ها تصمیم ها و رفتار یک عضو از خانواده را که به باور آن اغلب اوقات، نگرش

 دهند. بررسی قرار می
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  هاي مصرفی در خانواده نقش

  سازند. اعضایی که اطالعاتی درباره کاال یا خدمت براي سایر اعضاي فراهم می -تأثیرگذاران

  کنند. اعضایی که جریان اطالعات مرتبط با کاال یا خدمت به خانواده را کنترل می - کنترل کنندگان

گیري منفرد یا جمعی درباره خرید، استفاده مصرف یا  اعضایی که از قدرت تصمیم -تصمیم گیرندگان

  ذاشتن کاال یا خدمتی خاص برخوردارند.کنار گ

  دهند. اعضایی که عمل خرید کاال یا خدمت انجام می -خریداران

اعضایی که محصول را به شکل قابل مصرف براي سایر اعضاي خانواده، تبدیل  -تدارك دهندگان

  کنند. می

  کنند. اعضایی که از کاال یا خدمت استفاده می -استفاده کنندگان

  کنند تا همچنان قابل استفاده باقی بماند. اعضایی که محصول را تعمیر و نگهداري می -نگهدارندگان

دهند یا عمل  اعضایی که غیرقابل استفاده شدن محصول را تشخیص می - کنارگذارندگان

 دهند. کنارگذاشتن را انجام می
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  گیري همسران هاي تصمیم پویایی

موضوع مصرف در خانواده برهمدیگر دارند، عالقمندند  بازاریابان به میزان نفوذي که زن و شوهر در

  بندي نمود: توان به چند گروه طبقه تأثیر نسبی زنان و شوهران را می

  سلطه زن، قدرت برابر، و مستقل (به تنهایی یا یک جانبه).سلطه مرد، 

ارد، به مصرفی، تا حدودي به طبقه یا خدمت بستگی د  تأثیر نسبی هر یک از همسران در هر تصمیم

  گیري همسران تحت تأثیر عوامل فرهنگی نیز باشد. رسد تصمیم نظر می

  

  گیري حال گسترش فرزندان در تصمیمنقش در 

ها در خریدهاي خانواده و فرآیند  طی چند دهه گذشته، روندي به سوي افزایش نقش بچه

نتیجه کم شدن تعداد ها،  گیري خانواده وجود داشته است. این تحول در میزان نفوذ بچه تصمیم

باشد.  ها، می ها به میدان دادن بیشتر بچه ها، شاغل شدن پدر و مادر، تشویق رسانه فرزندان خانواده

  ها در خرید محصوالت خانوادگی نظیر غذا، تعطیالت، و خودرو نیز تأثیرگذار هستند. بچه

اده با الگوي ارتباطی ها بر خریدهاي خانو دهد، میزان تأثیرگذاري بچه شواهد دیگري نشان می

  خانواده رابطه دارد.
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  چرخه عمر خانواده

)، به عنوان FLCشناسان و محققان حوزه رفتار مصرف کننده، به مفهوم چرخه عمر خانواده ( جامعه

 FLCها، عالقمندند. تحلیل  بینی حرکت خانواده ابزاري براي نشان دادن مراحل ثابت و قابل پیش

نماید که طول زندگی واحد  ها از لحاظ مجموعه مراحل می بندي خانواده بازاریابان را قادر به بخش

مند متغیرهاي جمعیت شناختی نظیر  متغیر مرکبی است که از ترکیب نظام FLCکند.  خانواده طی می

گیرد.  می وضعیت تاهل اندازه خانواده، سن اعضاي خانواده، و وضعیت اشتغال سرپرست خانواده شکل

سنین والدین و میزان نسبی درآمد قابل تصرف، معموالً بر اساس مراحل چرخه عمر خانواده، استنباط 

  شود. می

  

  چرخه عمر خانواده سنتی

چرخه عمر خانواده سنتی، شامل حرکت خانواده در مراحلی است که از مجردي شروع شده و به 

یابد. مراحل مختلف  حالل واحد اصلی خاتمه میازدواج، رشد خانواده، کوچک شدن، رسیده و با ان

FLC باشد. به شرح ذیل می  

  کند. فردي مجرد بزرگسالی که جدا از والدین زندگی می -مجردي -1مرحله

  همسران جوان تازه ازدواج کرده. - زوج جوان -2مرحله 

  کنند. همسرانی که حداقل با یک فرزند زندگی می -والدینی -3مرحله

  اند. ها را ترك کرده شان آنتري که فرزندان همسران سالخورده -دینپسا وال -4مرحله
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  کند. یکی از همسران از دنیا رفته و دیگري تنها زندگی می -انحالل -5مرحله 

  

  مجردي: - 1مرحله 

جوانان مجرد معمول درآمد خود را صرف اموري نظیر اجاره خانه، مبلمان اولیه منزل، خرید و 

کنند. اعضاي مرحله مجردي  و تفریح، پوشاك و سایر لوازم فرعی مینگهداري خودرو، مسافرت 

FLC  اکثراً درآمد قابل مصرف کافی براي ارضاي نیازهاي شخصی دارند. بازاریابان، افراد مجرد را با

هاي مسافرتی،  دهند. در اکثر شهرهاي بزرگ، آژانس کاالها و خدمات مختلف مورد هدف قرار می

خورند و این نشان دهنده توجه  ی، ورزشی و سایر خدمات به چشم میهاي سالمت مسکن، کلوپ

  بازاریابان به این بخش از بازار است.

  

  زوجینی: - 2مرحله 

مرحله ماه عسل بالفاصله پس از ازدواج شروع شده و عموماً تا به دنیا آمدن اولین فرزند ادامه 

شود. از آنجایی که  أهلی شناخته میبه عنوان دوره تعدیل زندگی مت FLCیابد. این مرحله از  می

بسیاري از همسران جوان، هر دو شاغل هستند، بنابراین درآمد ترکیبی آنها امکان خریدهاي بیشتر 

آورد. در این مرحله هزینه زیادي صرف  گذاري را فراهم می اسباب و اثاثه یا پس انداز و سرمایه

  شود. اندازي یک خانه جدید می راه
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  والدینی: -3مرحله

شود. در طول دوره والدینی روابط داخلی اعضا و  با به دنیا آمدن اولین فرزند، مرحله والدینی آغاز می

ساختار خانواده، به تدریج دستخوش تغییرمی شود. عالوه بر این، منابع مالی خانواده همراه با ارتقاي 

با رشد فرزندان و تغییرات سطح  کند و شغلی یک یا هر دو والدین، بطور قابل مالحظاتی تغییر می

کنند کاهش  ها مخارج خانواده افزایش یافته و از زمانی که فرزندان شغلی دست و پا می آموزشی آن

  یابد. می

  

  :یپسا والدین -4مرحله

شود که تمام فرزندان خانه را ترك کرده باشند. این مرحله براي برخی والدین به  زمانی آغاز می

ها  براي برخی از آنها به معناي تنهایی و رنج عاطفی است. در این دوره خانوادهمعناي آزادي بیشتر و 

کنند، و احتماالً  معموالً به لحاظ مالی مشکلی ندارند. آنها اوقات فراغت بیشتري دارند، مدام سفر می

ها ها به دلیل پس انداز کنند. درآمد قابل مصرف آن خانه دومی در جاي دلخواه براي خود خریداري می

شوند و به  گذاري باالست و مخارج آنها پایین است. والدین در این مرحله پدربزرگ می و سرمایه

همین دلیل بازار مهمی براي کاالهاي تجملی، خودروهاي جدید، مبلمان گران قیمت و گردشگري، 

  شوند. محسوب می
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  انحالل: - 5مرحله 

انداز خوبی  رتی که همسر باقی مانده پسشود. در صو با مرگ یکی از همسران، خانواده منحل می

داشته باشد، به لحاظ بدنی سالم و یا همچنان شغلی داشته باشد و اقوام و دوستان پشتیبان نیز 

مانده اغلب به سبک زندگی  تر است. همسر باقی داشته باشد، تطبیق با شرایط جدید آسان

  آورد. جویانه روي می صرفه

  

  سنتی FLCبازاریابی و 

در بحث فوق درباره چرخه خانواده سنتی، انواع کاالها و خدمات مورد عالقه خانواده در هر مرحله 

ت خاص در بر یک کاال یا خدم FLCتوان این بحث را درباره نحوه تأثیرگذاري مفهوم  مشخص شد؛ می

  طول زمان نیز ادامه داد.

  

  غیر سنتی FLCمراحل 

  خانواده:

دهند بچه نداشته باشند. عواملی  اي ترجیح می امروزه به طور فزآیندههمسران بدون فرزند: همسران 

  شوند بیشتر مسیر شغلی زنان و تأخیر در ازدواج است. که منجر به این ترجیح می
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هاي طوالنی  کنند: بیشتر زنان و مردان شاغل و کسانی که براي مدت همسرانی که دیر ازدواج می

سالگی یا دیرتر) نداشته یا  30سران احتماالً فرزندي (اواخر اند. این هم بدون ازدواج زندگی کرده

  فرزندان کمتري دارند.

هاي کمتري دارند. تأکید بر  سال یا باالتر): احتماالً بچه 30شوند ( دار می همسرانی که سنین باال بچه

  کنند. ها فکر می کیفیت زندگی دارند. تنها به بهترین

  درصد) 50حدود نرخ باالي طالق ( :Iوالدین منفرد 

  زنان و مردان جوانی که یک یا دو بچه قبل از ازدواج دارند. :IIوالدین منفرد 

  پذیرد. شخصی که یک یا چند فرزند براي بزرگ کردن می :IIIوالدین منفرد 

که شغلی پیدا  فرزندان مجرد جوان براي کاهش هزینه زندگی مجردي، در حالی :خانواده گسترده

  گردند. برمیاند به خانواده  کرده

  

  خانوارهاي غیر خانواده

  اند. افزایش تعداد زوجینی که ازدواج نکرده زوجین ازدواج نکرده:

  نرخ باالي طالق به انحالل خانوارها قبل از تولد فرزند انجامیده است. افراد مطلقه (بدون بچه):

  .اغلب در نتیجه تأخیر ازدواج افراد مجرد (اغلب جوان):
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  به ویژه براي زنان. -تر زندگی طوالنی لخورده):افراد بیوه (اغلب سا

  

  مصرف در خانوارهاي غیرسنتی

(طالق، جدایی، ورود شخص جدید به خانواده، یا گیرند رها در معرض تغییر قرار میزمانی که خانوا

کند، و بنابراین تبدیل به بازارهاي هدف  ها نیز تغییر می مرگ یکی از همسران)، ترجیحات مصرفی آن

شوند. براي مثال، طالق مستلزم این است که یکی یا هر دو از  براي بسیاري از بازاریابان می جذابی

همسران خانه جدیدي تهیه کند، خط تلفن جدید بخرد، مبلمان جدید تهیه کرده و حتی شاید شغل 

  جدیدي بیابد.
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  کننده فص یازدهم: طبقه اجتماعی و رفتار مصرف
 

  طبقه اجتماعی چیست

جامعه به سلسله مراتب طبقات متمایز موقعیتی تعریف  طبقه اجتماعی به عنوان تقسیم اعضاي
به طوري که هرطبقه به طورنسبی داراي موقعیت یکسان بوده و اعضاي سایر طبقات  از ، شود می

  موقعیت هاي باالتر ویا پایینتري برخوردار هستند.

  

  طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی

درتحقیق طبقه اجتماعی موقعیت اغلب به عنوان درجه نسبی اعضاي هرطبقه اجتماعی باتوجه به 
 هاي اقتصادي) ثروت نسبی(میزان دارایی ود.ش عوامل موقعیت اجتماعی درنظر گرفته می

اعتبار(درجه اي ازتصدیق که توسط دیگران دریافت  و دیگران) بر تاثیر قدرت(درجه اي از انتخاب یا
براي دستیابی  شوند. ارزیابی طبقه اجتماعی استفاده می هستند که درتخمین و سه عاملی شود) می

مفهوم  بنابر یه مقایسه اجتماعی راتعریف کرده اند.رمحققان مفهوم نظ به موقعیت اجتماعی خود
 تا کنند داشته هاي دیگران مقایسه می با را معموال دارایی هاي خود روان شناختی افراد - اجتماعی

ساده تر بگوییم افرادي که توانایی خرید بیشتري دارند  را تعیین کنند. جایگاه نسبی اجتماعی خود
 مقایسه با جایگاه یا وضعیت مصرف کننده در، بهتري دارند. عامل کلیدي موقعیت موقعیت اجتماعی

شخصی در وضعیت بدتر مقایسه کند(مقایسه  ممکن است خودش را با جایگاه مشابه دیگران است.
که باعث ایجاد احساس  برعکس مقایسه رو به باال یا و حفظ کنند را عزت نفس خود روبه پایین)تا

  شود. تحقیر می
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  پویایی هاي مصرف مرتبط با موقعیت

ازطریق مصرف  را جایگاه اجتماعی خود کنند ن مصرف کنندگان تالش میآه ازطریق فرایندي است ک
  گران. ببرند. استفاده از کاالهاي لوکس و دارایی هاي غیرضروري باال تجملی و

  

  ارهاي متفاوت مصرفیمع

  .مصرف تجملی2.مصرف مرتبط با موقعیت، 1

، رود مصرف کننده بخاطرموقعیت اي که احتمال می اندازه گیري درجه .مصرف مرتبط با موقعیت:1
  .مصرف کند

که تحت تاثیر  کنند. توجه مصرف می کننده براي جلب ري میزانی که مصرفگی .مصرف تجملی: اندازه2
 به مصرف متظاهرانه(تجملی)  مردان از شتریباشد. زنان ب دهان می به یا دهان فردي ارتباطات میان
(یعنی تمایل مرتبط با موقعیت تحت نظارت برخودمصرف  که تنها درحالی تمایل دارند.

  باشد.  می کنندگان به استفاده از محصوالت به عنوان تکیه گاه اجتماعی) مصرف

  

   طبقه اجتماعیبرخی عوامل متغیرجمعیتی اندازه گیري 

  .پیشرفت تحصیالت.3 .موقعیت یا اعتبار شغلی2 مد خانوادهآ.در1

  

  طبقه اجتماعی سلسله مراتبی وشکلی از تقسیم بندي است

 شوند. دسته هاي طبقه اجتماعی معموال دریک سلسله مراتب موقعیت پایین به باال دسته بندي می
اي یک طبقه اجتماعی ضاع اجتماعی پایین تر.طبقه ، طبقه اجتماعی باال، طبقه اجتماعی یکسان

بردن  باال متوسط در صدددررفتار طبقه  پیروي تقلید و ممکن است با (طبقات پایین روبه باال)خاص
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جنبه سلسله مراتبی  ند.مثال مجالت متعلق به طبقه متوسط را بخوان جایگاه اجتماعی خود باشند.
ان ممکن است محصوالت خاص را به این دلیل براي بازاریابان بسیار مهم است مصرف کنندگ

یک ساعت  (خریدطبقه باالتراست یا عالقه اعضاي طبقه اجتماعی خود که مورد خریداري کنند
بوط به طبقه دهند مر که احتمال می محصوالت خودداري کنند ممکن است ازخرید سایر و .سوییسی)

متفاوت طبقه جتماعی یک مبناي طبیعی بنابراین الیه هاي  (خرید کفش بدون مارك).پایین است
ه دسته هاي کوچکتر طبقه بندي اعضاي جامعه ب باشد. بندي بازار ومحصوالت وخدمات می براي بخش

الگوهاي رفتار مشترك میان  ها و نگرش ها و ارزش وجود سازد تا قادر می محققان راطبقات اجتماعی، 
  مشاهده کنند. راسایر طبقات  ها با نآاي یک طبقه اجتماعی وتفاوت ضاع

  

  دسته هاي طبقه اجتماعی

  ,متوسط.پایین 3ترباال,.پایین 2,یقه سفید.یقه ابی1طرح کلی دوقسمتی طبقه اجتماعی:
  ,باال,متوسط.پایین2,یقه سفید,یقه خاکستري.یقه ابی1طرح کلی سه قسمتی طبقه اجتماعی:

  ,باالروبه باال,متوسط پایین,متوسط رو به طرح کلی چهارقسمتی طبقه اجتماعی:پایین
  ,باالمتوسط روبه باال,,متوسط رو به پایین,طبقه کارگرطرح کلی پنج قسمتی طبقه اجتماعی:پایین

,باال,باالي روبه ,متوسط روبه باال,متوسط روبه پایینطرح کلی شش قسمتی طبقه اجتماعی:پایین
  ,باالي باالپایین

,طبقه ,گروهی ازمردم طبقه پایین امانه پایین ترینطرح کلی هفت قسمتی طبقه اجتماعی:واقعاپایین پایین
  ,باالي باال.,باالي روبه پایین,متوسط رو به باال,طبقه متوسطکارگر

متوسط روب ,,پایین رو به باال,پایین متوسططرح کلی نه قسمتی طبقه اجتماعی:پایین پایین
  وسط باالي باال.,مت,باالي متوسطباالي روبه پایین,متوسط روبه باال,متوسط متوسط,پایین
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  سنجش طبقه اجتماعی

اما رویکردهاي نظام مند براي طبقه بندي یا  هیچ توافقی درموردسنجش طبقه اجتماعی وجود ندارد.
معیار عینی طبقه اجتماعی  استفاده  و .معیار اعتبار2 .ذهنی1سنجش طبقه اجتماعی از دو معیار 

  کنیم. می

  

  معیارهاي ذهنی 

که در کدام یک  از  خواسته می شود تا وضعیت طبقه اجتماعی خود را تخمین بزنند.از افراد جامعه  
.طبقه 4، طبقه متوسط روبه باال.3، طبقه متوسط روبه پایین.2، طبقه پایین.1 چهار گروه زیرقرار دارند:

 نتیجهجواب به آن اضافه می شود. دانم/امتناع از  در بعضی موارد یک سوال به عنوان نمی وباال. 
طبقه اجتماعی  باکننده استوار است.  پندارنده فرد شرکتدي بر مبناي ادراك از خود یا خودبن طبقه

سایرین را  همانندي با . پدیده اي که حس نزدیکی یاپدیده شخصی  برخورد می شودبه عنوان یک 
شناخته مادگی طبقاتی اغلب به عنوان آاین احساس عضویت گروه اجتماعی  .دهد در فرد بازتاب می

  .می شود

   

  معیارهاي اعتبار

توجه به  با ازمنداطالعات جامعه انتخاب شده است تایبراي سنجش طبقه اجتماعی ن رویکرد اعتبار
براي رسیدن به این هدف  انجام دهند. جامعه قضاوت اولیه را افراد عضویت طبقه اجتماعی سایر

  اشد.ب متمرکز به اثبات رسیده که رویکرد اعتبار غیر عملی می
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  معیارهاي عینی

 تحت مطالعه را مورد بررسی قرار اجتماعی یا جمعیتی است که افراد -شامل متغیرهاي اقتصادي
یت درمورد عواق چندین مبتنی بر هایی که از پاسخگو طریق پرسشنامه از این متغیرها دهند. می

، مد.درآ2، .اشتغال1 :ازمعیارهاي عینی اجتماعی پرسند. محل اقامتشان می خانواده و خودشان  و
 جمعیت شناختی نیز -اي جغرافیایی هاي خوشه به عوامل اقتصادي اجتماعی  داده گاهی .تحصیالت.3

، متغیري ک.شاخص هاي ی1 :معیارهاي عینی شاملپستی و... به شکل کد شود. اضافه می
براي  اجتماعی –یک متغیراقتصادي از تنها :هاي یک متغیري شاخصهاي چند متغیري.  .شاخص2

 قابل قبول و بسیار اشتغال یک معیار اشتغال: .کند طبقه اجتماعی استفاده می ارزیابی عضویت
زار هدف بازاریابان براي با مستندترین  معیار طبقه اجتماعی است.، به دلیل بازتاب شغلی، احتماال

هرچه  :تحصیالتاندیشند.  تر می هاي وسیع گروه به مشاغل خاص یا براي کاالهاي خود اغلب
از موقعیت  شد احتمال بیشتري دارد که شخص دستمزد بیشتري بگیرد واتحصیالت شخص بیشتر ب

 تمایز بین ثروت  ومد فردي یاخانوادگی. آدر :مددرآ. مورد احترام برخوردار باشد(موقعیت شغلی باال)
 به عهده دارد. اعمل پس انداز ر محرك اولیه به سمت استقالل مالی است مد:نه درآ )ثروت و1 مد:درآ

)ثروت و 2 مد خود را.نه فقط درآ و افزایش داد خالص خود را براي ثروتمند شدن باید ارزش ثروت
 )براي ثروتمند3. مصرف پول بیشتر با خلق منابع درارتباط است و ثروت با ایجاد وپول یکی نیستند، 

اطالعات جهت ایجاد  اديیزر که مقدا چرا ساخت روابط شخصی هستید پیوستن نیازمند شدن شما
ثروت  هاي کاهش مالیات ایجاد کنید زیرا مالیات باعث کاهش دارایی و )باید راه4 ثروت نیاز است.

  شود. می

معیار  ن به ندرت به عنوان تنهاآ ارزش پول ساکنان خصوصیات محل زندگی و .سایر متغیرها:3 
شناسان  شاخص طبقه اجتماعی توسط جامعهان ها به عنو دارایی گیرد. اجتماعی مورد استفاده قرار می

مقیاس جایگاه ها  ارچوپ سنجش براي داراییترین چ دقیق مشهورترین و نظرگرفته شده است. در
 اق پذیرایی ولوازم جانبی گرفته در ات مبلمان و که به وجود اقالم خاص از باشد. ین میاجتماعی پای

  کند. وضعیت اتاق تمرکز می
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  شاخص هاي چند متغیري

معیار کلی وضعیت طبقه اجتماعی یجاد یک ابراي ا اقتصادي ر -مجموعه اي از عوامل  اجتماعی
وجه محققان حوزه هایی بیشتر مورد ت چنین شاخص کنند. سیستماتیک ترکیب می طور به

هاي یک متغیره پیچیدگی  بهتري نسبت به شاخص  به شکل  که چرا گیرد. می قرار کننده مصرف
خرید تلفنی یا پستی نسبت به فروشگاهی  دهند. وضعیت اقتصادي باالتر: بازتاب می اجتماعی را طبقه

  برعکس.  بیشتر است و

.نمره جایگاه 2 .شاخص خصیصه هاي جایگاه اجتماعی1 :دوتا از مهمترین شاخص هاي چند متغیري
  اقتصادي اجتماعی.  

  

 )ISCشاخص وضعیت وارنر(یک معیار چند متغیر کالسیک ازطبقه اجتماعی  :شاخصه هاي وضعیت.1
(نه مدآمنبع در، شغل باشد: یک شاخص موزون ازمتغیرهاي اجتماعی اقتصادي زیر می ISCباشد.  می

  .محل اقامت(ویژگی محل سکونت) و، نوع خانه، مد)میزان درآ

مار ایاالت متحده رتبه وضعیت اجتماعی اقتصادي اداره آ :هاي وضعیت اقتصادي اجتماعی تبه.ر2
)SES( شغل کند: هم ترکیب می با یجاد کرد که سه متغیر اصلی اجتماعی اقتصادي رارا ا ،

  موفقیت تحصیلی.  و، مدخانوارآدر

  

  پروفایل سبک زندگی طبقات اجتماعی

طبقه اجتماعی  دهد دردرون هر تحقیقات حوزه مصرف به شواهدي دست یافته است که نشان می
 رفتارها) و، فعالیت ها، ها نگرش، دارد(عقاید مشترك سبک زندگی خاص وجود اي از عوامل مجموعه

 زندگی: شش طبقه سبک .کنند میطبقات متمایز  را از اعضاي سایر اجتماعی  طبقه که اعضاي هر
طبقه ، طبقه متوسط رو به پایین، طبق متوسط رو به باال، به پایین طبقه باالي رو، طبقه باالي روبه باال

  به پایین. پایین روطبقه ، پایین رو به باال
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  چین به دنبال سبک زندگی طبقه متوسط

چین براي کاالهاي  به رشد متوسط شهر داشتن تمایل شدید طبقه رو بازاریابان نگران راضی نگه
 بسیار جذابی را چین که بازار اي شهره درصد ثروتمندترین خانواده20ویژه به  اند. مصرفی بوده

)کمی 1 شوند: بخش تشکیل می مرفه چینی در اصل از دو کنندگان نسبتا مصرف دهند. تشکیل می
)تازه به دوران 2 باشد. دالرمی200/3ها در حدود  ندرصدي که درآمد سالیانه خانوار آ15آن  ثروتمند:

  باشد. دالر می 9500نها حدود درصدي که درامد سالیانه خانوار آ5ن آ ها: رسیده

  

  ریک پذیري اجتماعیتح

 هاي مرجع زنان و طبقات اجتماعی باالتر اغلب به تبدیل گروه، وامع امریکاییحرکت رو به باال در ج
  شود. تر می طلب طبقات اجتماعی پایین مردان جاه

  

  برخی از نشانه هاي حرکت رو به پایین

  وسطح تحصیلی فرد ، مد والدینآدر، الگوي نزولی بدون توجه به نژاد

  

  جمعیت شناختی -خوشه بندي جغرافیایی

به این معنی  )، کند همجنس با همجنس پروازباز با باز، کبوتر با اصلی خوشه بندي این(کبوتردلیل 
ارند داراي پروفایل اجتماعی اقتصادي پیشینه اجتماعی اقتصادي یکسانی د است که خانواده هایی که

ترین  . یکی از رایجیک محله یا جوامع یکسان سکونت گزینند تمایل دارند در یکسانی هستند
جمعیت شناختی  که عوامل اجتماعی اقتصادي و توسط کالریتاس است. PRIZMNE بندي ها شهخو

 این اطالعات ماري ایاالت متحده استخراج کرده است.آداده هاي از که  کنند. متفاوتی را شناسایی می
، محصولکاربرد  مصرف حقیقی(یعنی خرید و مورد رفتار برگرفته از پانل در ي نظر سنجی وابا داده ه
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براي میزان توجه  قرارگرفتن) عادات در معرض رسانه طریق پست سفارشی و خرید از
  شود. هاي مشابه تلفیق می با ویژگی  کنندگان مصرف

  

  مصرف کننده مرفه

 قادر را نهاآ مد اضافی هستند.آداراي در دهند. کنندگان مرفه بخش هدف جذابی را تشکیل می مصرف
در این  بهترین اوغات فراغت استفاده کنند. بها و جواهرات گران تجمالتی وسازند که کاالهاي  می

مد یا آدارد. بازار مرفه اغلب توسط در وضعیت اقتصادي وجود افراد رابطه مستقیمی بین سالمتی و
  شود. ارزش خالص تعریف می

  

  یک تعریف دیگر از مرفه

 فرد مرفه تمایل دارد ثروتمندانه فکر چرا که یک هم روانگاري باشد. هم شامل عوامل سبک زندگی و
  رفتار کند. و

  

  در معرض رسانه قرارگرفتن مصرف کننده مرفه

  عادات استفاده از رسانه ها در ثروتمندان با افراد عادي متفاوت است.

  

  تقسیم بازار مرفه

بازاریابان عالیق)  (یعنی فعالیت ها وان مرفه سبک زندگی مشابهی ندارندکنندگ مصرف به دلیل اینکه
طلبان دم غنیمتی که فقط براي  لذت، مثال جرا کنند.ابازار مرفه را  اند تا بخش معناداري از کرده تالش

در جست وجوي ارزش بیشتر افرادي که  و کنند ویا افراد دوراندیش محتاط هستند امروز زندگی می
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مرفه موسسه تحقیق  ندي بازارکارند. براي کمک به بازاریابان براي بخش ب پولدارند تقریبا محافظه
کنندگان سطح باال  اند که مصرف بندي بازار مرفه را ایجاد کرده ) یک طرح بخشMRIمدیا مارك (

  شوند. نامیده می

  

  مصرف کنندگان طبقه متوسط

مد خانوار تعریف آدرصد در50بازار متوسط به عنوان  مار ایاالت متحدهآتعریف دقیقی ندارند اما طبق 
تعریف دیگري از طبقه متوسط خانواده هایی مرکب از بزرگساالن تحصیل کرده در دانشگاه  شود. می

در امور تحصیلی بچه هاي مد استفاده کرده، آامپیوتر براي درکشد که درمواردي از ک را به تصویر می
نند. براي تضمین ک توانند کیفیت زندگی خانواده خود را درگیر بوده و مطمئن هستند که می خود

ایین تا طبقه متوسط متوسط به پ  خانوارهایی که از طبقه متوسط رو بازاریابان طبقه متوسط شامل
نظیر سطح تحصیالت،  متغیرهایی ر دریشود به دلیل تغی یمگاه شامل طبقه متوسط رو به باال ناین دید

  شوند. کنندگان مرفه در نظر گرفته می به عنوان بخشی از مصرف و ،مدآدر

  

  وسایر مصرف کنندگان غیر مرفهطبقه کارگر 

آبی  یقه مرفه نشان دهند اما کارگر را تجمالتی و که کاالهاي خود دهند ها ترجیح می بسیاري ازشرکت
 کم بگیرند. را دست نهاتوانند آ شود که بازاریابان نمی کنندگان را شامل می گروه وسیعی از مصرف

نها که آ چرا دهند. وفاداري بیشتري به کاالها نشان میمد نسبت به افراد مرفه آکنندگان کم در مصرف
. در خرید خود دچار اشتباه شوند شناهاي تجاري ناآ انتخاب نام با توان مالی کافی ندارند تا

تبلیغاتی که سبک  با مردان متوسط را زنان و دونالد مک کات ومستر،  کوال پارسی هایی مانند شرکت
  دهند. کنند مورد هدف قرار می نشان را منعکس میزندگی فروتنانه برخی از مشتریا
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  درك طبقه تکنو

اینترنت ظاهرا تبدیل به مبناي  تکنولوژي مخصوصا کامپیوتر و مهارت در و، گاهیرجه سواد، آد 
شنایی ایی که به لحاظ مهارت کامپیوتري آه نشده است آ پرستیژ جدیدي از وضعیت طبقاتی و

  برعکس. شوند و خته میعنوان طبقه پایین به لحظ تکنولوژیکی شناه اندك است در ب یا ندارند و

  

                                                        برخی از کاربردهاي طبقه اجتماعی در رفتار مصرف کننده:

 از عضویت خود در تصورات خود که مناسب با پوشند می بیشتر مردم لباسی را :خرید، مد، لباس
باشند مصداق سخن فیلسوف یونانی(اول بدانید چه کسی هستید سپس متناسب  اجتماعی می  جامعه

کنندگان طبقه پایین عالقه زیادي به استفاده از پوشاکی  براي مثال مصرف .)بیارایید را ن خودآ با
 دارند.  تجاري نام شخص مورد تحسین یک شرکت معتبر با دارند که داراي هویت خارجی گروه یا

  کنند بدون چنین هایی که خریداري می لباس کنندگان طبقه باال تمایل دارند برعکس مصرف
  هاي حمایتی باشند. برچسب

 انتخاب فعالیت هاي تفریحی و عضویت طبقه اجتماعی رابطه نزدیکی با :درجست وجوي تفریح
  اوغات فراغت دارد.

گان طبقه باال کنند مصرف سند.ر موقعیت اجتماعی به نظر می همگی مرتبط با اعتبار:، خرج، پس انداز
گذاري در بیمه  سرمایهمند به  بیشتر عالقه نهاآ هستند مطمئن از وضعیت مالی خود نگر و بیشتر آینده

ها  نانداز آ پس و نی هستندن طبقه پایین بیشتر متوجه رضایت آکنندگا سهام دارند. ولی مصرف و
  بیشتر براي امنیت است.

  

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

180 
 

  طبقه اجتماعی و ارتباطات

مثال  هم تفاوت دارند. انتقال اطالعات با به دریافت و طهاي مربو طبقات اجتماعی در عادت و ها گروه
وقایع جاري دارند  درحالی که افراد طبقه  نامه و قه بیشتري به خواندن نمایشافراد طبقات باالتر عال

  دهند. کمدي را ترجیح می هاي مسابقات و سریالهاي آبکی،  پایین سریال
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  تاثیرفرهنگ بررفتار مصرف کننده دوازده:فصل 
  

  فرهنگ چیست ؟

مطالعه ي فرهنگ کار دشواري است چرا که تمرکز اصلی آن بر مؤلفه گسترده رفتار اجتماعی یعنی 
  کرد.به عبارتی دیگر فرهنگ رابه عنوان شخصیت جامعه می توان معرفی  کل جامعه است.

سنت هاي آموخته شده می دانند که به رفتارهاي  و ارزش ها-در واقع فرهنگ مجموعه اي از باورها
  مصرفی اعضاي یک جامعه مشخص جهت می دهند.

  زیادي عبارات ذهنی وکالمی است. بسیار شامل تعداد باورها

  

  ارزش ها با باورها تفاوت دارند 

-3 فرهنگ هستند نظر راهنماي رفتار مناسب ازها به عنوان  آن-2ها اندك است  تعدادآن-1 زیرا:
توسط -5 موقعیت هاي خاص گره نمی خورند یا به اشیاء-4 دشوار است ها تغییرآن زیاد، ها دوام آن

  اعضاي جامعه پذیرفته می شوند.

هاي  ي راه که در برگیرندهحالت هاي رفتاري آشکاري هستند  باورها برخالف ارزش ها و سنت ها؛
  فرهنگ در موقعیت هاي مشخص هستند. ده از نظررفتاري قابل قبول وتأیید ش

  

  دست نامرئی فرهنگ

اساس چارچوب فرهنگی که از جامعه خود  بر مصرف کنندگان خود را بستر فرهنگ خود می بینند و
براي مثال: دوبار مسواك زدن در روز یک پدیده فرهنگی  می گیرند به محیط واکنش نشان می دهند

  ن مسواك نمی زنند اطالع داشته باشیم .باید درجامعه دیگري که درآ است و
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  به سه سطح از فرهنگ ذهنی توجه دارند: کسانی که به رفتار مصرف کننده عالقه مندند

سطح دوم عواملی در سطح ملی است  -2سطح فراملیتی که شامل ابعاد اساسی فرهنگی است -1
  جامعه است .سطح سوم شامل زیر گروه هاي مختلف یک کشور یا -3سنت  مثل شخصیت،

  

  فرهنگ نیازها را برآورده می سازد 

 و باورها هایی درباره اینکه چه لباسی براي هر موقعیت مناسب است ارائه می دهد. فرهنگ بینش
 یابند براي مثال: ي فرهنگی تا زمانی که قادر به ارضاي نیازها باشند دوام میسنت ها ارزش ها و

اما امروزه بالش ها از ترکیب الیاف مصنوعی پر  خوبی بود زمانی داشتن بالش پرقوي در هتل نشانه
چون افراد زیادي به این مواد حساسیت داشتن پس بنابراین فرهنگ در راستاي برآوردن  می باشند

  نیازهاي جامعه تکامل می یابد.

  

  فرهنگ آموخته می شود 

فرهنگ آموخته می شود. مثالی که در اینجا می توانیم از آن استفاده کنیم اینکه بچه ها به هنگام 
ها را آماده شرایط واقعی  این یادگیري فرهنگی آن بازي درس هاي فرهنگی مهمی را یاد می گیرند.

  زندگی در آینده می کند. 

یادگیري رسمی که در آن  -1 انسان شناسان سه شکل یادگیري فرهنگی را شناسایی کرده اند
یادگیري غیر رسمی که در آن بچه - 2 بزرگساالن نحوه رفتار را به عضو جوان تر خانواده می آموزند

  یادگیري فنی که معلمان آموزش می دهند. - 3 تقلید می کند از خانواده یا تلویزیون وغیره...
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  فرهنگ آموزي و فرهنگ پذیري

یادگیري  بومی و رهنگ اغلب بین یادگیري فرهنگ خودي یاانسان شناسان هنگام بحث در مورد ف
فرهنگ آموزي ویادگیري فرهنگ دیگر  یادگیري فرهنگ خود، فرهنگ جدید تمایز قائل می شوند.

  فرهنگ پذیري مفهومی مهم براي بازاریابی است. فرهنگ پذیري گفته می شود.

  

  نمادها زبان و

براي برقراري ارتباط،  زبان مشترك داشته باشند.یک  براي یادگیري فرهنگ رایج باید اعضاي جامعه
ارتباط  بازاریابان از نمادهاي مناسبی استفاده می کنند این نمادها کالمی یا غیر کالمی می باشند.

  نمودارها.  و ارتباط غیر کالمی مثل رنگ ها کالمی مثل آگهی هاي تبلیغاتی تلویزیونی و

بسته به دانش  "مرسدس"چیز دیگري است مثال واژه  رکه بیانگ نماد در واقع به چیزي گفته می شود
 یک نماد. س در برخی دیگر نام دخترانه استهر فرد است مثال در ذهن یک فرد نماد یک خودرو لوک

می تواند چندین معنا داشته باشد به عنوان مثال استفاده بد از اصطالحات عامیانه با استفاده از 
  تاریخ گذشتگی براي محصول می شود. ی کهنگی واصطالحات تاریخ گذشته منجر به تداع

  

  آئین

 توالی ثابت و با )(رفتارهاي چندگانهاست که شامل مجموعه اي از مراحل آیین نوعی فعالیت نمادین
ي  یا جنبه مدنی داشته باشد دینی، آیین می تواند جنبه ي عمومی، تکرار در طول زمان می باشد.

  پیرایش. فردي تر مثل آرایش و

  اغلب مکتوب است. رسمی و یینی نوعارفتارآ نکته:
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  فرهنگ مشترك است

خانواده در این میان نقش  ویژگی فرهنگی در میان بخش عمده اي از جامعه مشترك است.
 است. نقش فرهنگ آموزي خانواده اجتماعی سازي مصرفی اعضاء اي دارد. بخش مهمی از برجسته

عبارتند از نهادهاي  را برعهده دارندنیز جنبه هاي منتخب فرهنگ  دیگر نهاد عالوه بر خانواده دو
  رسانه هاي جمعی است. آموزشی و مذهبی و چهارمین نهاد اجتماعی که اغلب نادیده گرفته می شود

  

  است فرهنگ پویا

در راستاي منافع  تا بتواند باید مدام در حال تکامل باشد فرهنگ براي ایفاي نقش برآورنده نیازخود،
براي  فرهنگی را تحت نظارت قرار دهند. –به دقت محیط اجتماعی جامعه عمل کند. بازاریابان باید 

مثال تغییرات فرهنگی عمده در آمریکا نشان دهنده ي افزایش حق انتخاب زنان در مسیر شغلی 
  است.

  

  سنجش فرهنگ

 روان شناسان اجتماعی و شخصیت و آزمون هاي فرافکنی براي مطالعه انگیزش و روان شناسان از
  هاي سنجش نگرش استفاده می کنند.جامعه از تکنیک 

  

  سه رویکرد تحقیقاتی براي بررسی فرهنگ وروندهاي فرهنگی

  تحلیل محتوا-1

  روي مصرف کنندگان مطالعه میدانی بر-2

  ارزش ابزارهاي سنجش و-3
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  تحلیل محتوا

همان طورکه از ظاهر واژه پیداست بر محتواي شفاهی ـ مکتوب یا تصویري(ارتباط نظیر  تحلیل محتوا
از تحلیل محتوا می توان به عنوان ابزاري  متمرکزاست. نوشته ها یاکارهاي هنري موجوددر تبلیغ)

مثال  درتحلیل محتوا جامعه استفاده کرد. تغییرات اجتماعی در یک جامعه یا مقایسه دو براي تعیین و
ي از آگهی ها درصد 82که  مشخص کرد ،چینی براي کودکان مقایسه تبلیغات تلویزیونی آمریکایی و

درصدآگهی هاي آمریکایی با اسباب بازي مرتبط  56چینی مربوط به محصوالت غذایی در حالی که 
  بود.

  

  مطالعه میدانی مصرف کنندگان

 مطالعه میدانی یعنی اینکه انسان شناسان گروه کوچکی از افراد را در یک جامعه مشخص انتخاب و
  آورند. مورد ارزش ها و باورها به دست میسپس نتایجی در  به دقت مشاهده کرده و را ها رفتارهاي آن

گاهی اوقات - 2 دریک محیط طبیعی انجام شود-1 از: ویژگی هاي اصلی مشاهده میدانی عبارتند
  است. برمشاهده رفتار متمرکز-3 بدون آگاهی مشاهده شونده  صورت می گیرد

 ارزش ها و امروزه شرکت هاي تحقیقات مصرف کننده اي وجود دارندکه به طور تخصصی به مطالعه
مشارکتی مستلزم استفاده از محققان  در مشاهده میدانی و آیین هاي مصرف کنندگان می پردازند.

عواطف شخصی با آنچه واقعا مشاهده می نمایند تفکیک  بین ترجیحات و ندماهري است که قادر
 ،عالوه بر روش هاي میدانی هر دو روش بینش هاي ارزشمندي به دست می آید. در قائل شوند.

حبه هاي عمیق و جلسات گروه کانون نیز توسط بازاریابان براي دستیابی به یک حدس اولیه مصا
  درباره یک تغییر اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند . 
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  ابزارهاي پیمایش ارزش ها 

از این طریق به  انسان شناسان به طور سنتی به مشاهده رفتار اعضاي یک جامعه مشخص پرداخته و
  درباره ي ارزش هاي بنیادین یا غالب آن جامعه می پردازند.استنباط 

 -1 مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند. انواع ابزارهاي مطالعه ارزش ها در مطالعات رفتار
  .)VALSارزش ها و سبک زندگی LOV( 3 - )فهرست ارزش ها (-2 پیمایش ارزش هاي روکیچ

هاست که از دوبخش  فهرستی از ارزش. قرار می گیردروش روکیچ به طور گسترده اي مورد استفاده 
ارزش غایی است به منظورسنجش اهمیت نسبی حالت نهایی  18بخش اول شامل  .تشکیل شده است

ارزش ابزاري است که رویکردهاي اساسی فرد را در راستاي  18بخش دوم  طراحی شده اند. وجود
بخش  بخش اول ابزار سنجش با اهداف و .هنددستیابی به ارزش هاي نهایی را مورد سنجش قرار می د

نسبی است که به منظور سنجش  یک ابزار سنجی LOVمقیاس  دوم آن با ابزارها سروکار دارد.
  هاي شخصی مصرف کنندگان به کار می رود. ارزش

  

  به سوي فرهنگ خرید 

  . الشی است براي خلق ارزش در زندگیخرید ت

روتمند نیست چرا که مصرف کنندگان در هر سطحی از تجارب لذت بخش خرید محدود به افراد ث
  جامعه از محصوالت ارزان قیمت خرید می نمایند.

  

   

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

187 
 

  کننده ها و رفتار مصرف فصل سیزدهم: خرده فرهنگ
  

  خرده فرهنگ چیست؟

خرده فرهنگ عبارت است از گروه فرهنگی مشخص که به عنوان یک بخش قابل تشخیص در داخل 
  پیچیده تر زندگی می کنند. ویک جامعه ي بزرگتر 

  نیمرخ فرهنگی یک جامعه یا ملت از دو مولفه مشخص تشکیل می شود:

باورها ارزش ها و آداب و رسوم منحصر به فردي که مورد پذیرش اعضاي خرده فرهنگ هاي -1
  خاصی هستند.

خاص درون مایه هاي فرهنگی بنیادین یا محوري که صرف نظر از عضویت در خرده فرهنگ هاي -2
  مورد پذیرش اکثر اعضاي جامعه است.

تجزیه و تحلیل خرده فرهنگ ها به بازاریاب این امکان  تحلیل خرده فرهنگ و تاثیر آن در بازاریابی:
خرده فرهنگ ها پویا هستند و واحدي  مناسبی از بازار تمرکز نماید. یدهد تا بر بخش های را می

  شمار میروند. اساسی در تجزیه و تحلیل تحقیقات بازاریابی به

  

  انواع خرده فرهنگ:

ملیت براي بسیاري از افراد یک مرجع خرده فرهنگی مهم است که  خرده فرهنگ هاي ملیتی:-1
تر به آشنایی  همزمان با گسترش عالقه افراد جوان کند. ارزش ها و رفتار هاي خرید آنها را تعیین می

  دمات نیز افزایش می یابد.و نزدیکی با ریشه هاي قومی خود عالقه به این کاالها و خ
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هایی انجام گاهی اوقات خرید گروه هاي مذهبی اعضاي هریک از این خرده فرهنگ هاي مذهبی:-2
رفتار مصرف کننده مستقیما تحت تاثیر مذهب  هاست. دهند که تحت تاثیر هویت مذهبی آن می

  ن داشته باشند.کنند که جنبه نمادی است بدین معنا که مصرف کنندگان محصوالتی را خریداري می

طبیعتا بسیاري از مردم براي خود هویت منطقه اي قایل  خرده فرهنگ  هاي جغرافیایی و منطقه:-3
  بوده و از این هویت براي توصیف خود و دیگران استفاده میکنند.

هاي ها سبک زندگی و الگونظر گرفتن وجود تفاوت ها در نژادبا در  خرده فرهنگ هاي نژادي:-4
این خرده فرهنگ ها تحقیقاتی در حوزه ي رفتار نژادي مصرف کننده و تفاوت هاي بین خرید اعضاي 

  گیرد. رفتار هاي مصرفی این خرده فرهنگ ها انجام می

سنین کودکی به سنین نوجوانی جوانی و همزمان با رشد افراد و گذار از  خرده فرهنگ هاي سنی:-5
  خورد. دمات مختلف به چشم میها براي کاال و خ بزرگسالی تغییراتی در تقاضا آن

  

 انواع بازار گروه هاي سنی

 Yبازار نسل 

کودکان  –} 13-18جوانان { –} 19-28{بزرگساالن  توان به سه گروه: اعضاي این گروه سنی را می
اعضاي این گروه امروزه بیشتر از اینترنت به جاي تلویزیون استفاده می کنند  }تقسیم نمود.12-8{

  مند به خرید از فروشگاه هاي والدین خود نیستند. زنامه ندارند و معموال عالقهعالقه چندانی به رو

  

   X بازار نسل

اعضاي این گروه عالقه چندانی به ازدواج زود هنگام ندارند و برخالف والدین خود که بیشتر وقت 
ها رضایت شغلی از اهمیت ویژه اي  کنند تا درآمد کافی داشته باشند براي آن خود را صرف کار می

بطور خالصه اعضاي این نسل به لذت  کنند. اعضاي این نسل براي زندگی کار می برخوردار است.
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هستند که از طرف  مند دهند عالقه ندگی و داشتن سبک زندگی آزاد و انعطاف پذیر اهمیت میز
ها را مورد هدف  این تبلیغاتی که آنته شوند بنابریک گروه مجزا شناخ بازاریابان شرکت به عنوان

ا ید نمایند و نکته مهم در رابطه بتاک اه دهد باید به  موسیقی مد و زبان مورد عالقه آن قرار می
  ها صداقت است. بازاریابی آن

  

  بازار نسل انفجار زاد و ولد

بازاریابان پی برده اند که اعضاي نسل انفجار و جمعیت زاد و ولد بازار بسیار جذابی را تشکیل 
-3گیرند  تصمیمات مصرفی مهمی می-2بیشترین تعداد جمعیت را دارند -1 دهند چرا که: می

ارزش این  گذارد. ود دارد که بر سایر بخش ها اثر میهاي کوچکی در داخل این گروه ها وج بخش
ي و مدیریتی و تحصیالت دانشگاهی باالي ا ها در مشاغل حرفه اعضا و اشتغال آن بخش در تعداد زیاد

ید براي جوان ماندن است، این افراد از خرها مبارزه با پیري و تالش براي  از ویژگی هاي آن هاست. آن
، ماهیت کاال ر مصرف گرا هستند و با افزایش سنآنها بسیا –می برند ، منزل خود و سایرین لذت خود

  .مورد عالقه شان نیز تغییر می کندو خدمات 

  

  مصرف کنندگان سالخورده

د چند سال ، احساس می کننیاساز سن خود دارند: سن احساشت مصرف کننندگان مسن چهار برد
اي گروه سنی خاصی ه . سن عملی، چقدر در فعالیت، چند ساله به نظر می رسنددارند. سن ظاهري

ها مشابه به عالیق گروه سنی خاصی هستند. از نظر  ، چقدر عالیق آن. سن عالقه ايدرگیر هستند
ها  بازاریابان این امر بدان معناست که باید به این گروه هاي سنی به گونه اي متفاوت از سن واقعی آن

  اید به سن شناختی آنها توجه نمود.در برخورد با این گروه بیشتر ب . به این معنا کهنگریسته شود
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  بازاریابی براي مصرف کنندگان مسن

افراد مسن به انواع کاالها و خدمات مناسب و همینطور تبلیغات درست عالقه مند هستند افراد این 
ذشته خود بنازند و مند هستند به گ القهپایان زندگی نیست و بسیار ع گروه معتقدند که بازنشستگی

تر  اد این گروه نام هاي تجاري قدیمیها در آینده پذیرفته شود افر امکان انجام کارهاي مهم توسط آن
تر وفاداري بیشتري به فروشگاه هاي موررد عالقه  ندد و نسبت به مصرف کنندگان جوانرا می پس

ضعییت سالمتی این تابعی از وخود دارند عالوه بر این اهمیت عواملی نظیر  مکان فروشگاه، اغلب 
  افراد است.

  

  جنسیت به عنوان خرده فرهنگ 

. ت به آگهی هاي چاپی نشان می دهندمطالعات نشان می دهد که زنان و مردان واکنش متفاوتی نسب
، پیچیده و مرتبط با گروه ، هماهنگت به آگهی هاي کالمین احساسات و قصد خرید بیشتري نسبزنا

قه مندند که در ت نشان می دهند در مقابل مردان بیشتر به خرید محصوالتی عالخاصی از محصوال
، می بینند. در نتیجه بهتر است در هاي محصول ه و  نشان دهنده ویژگی، سادآگهی هاي رقابتی

  ه اي براي زنان و مردان تهیه شود.صورت امکان تبلیغات جداگان

  

  محصوالت مصرفی و نقش هاي جنسیتی 

اهش یافته یا از بین رفته است درحالی که برخی دیگر برخی از محصوالت نقش ها جنسیتی کبراي 
، در چند سال گذشته مردان عالقه بیشتري به محصوالت بهداشت و عالوه بر این همچنان برقرارند.

  خود را با زنان کاهش داده اند. سالمت شخصی نشان داده و در این زمینه فاصله
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  یغاتو تبلزنان در رسانه 

ی ایجاد ، چنان انتظاري از زیبایکه رسانه ها و آگهی هاي تبلیغاتیبسیاري از زنان احساس می کنند 
خواهان تغییر تعریف گز قادر به دستیابی به آن نیستند در نتیجه زنان می کنند که اکثر زنان هر

  . زیبایی هستند

  

  زنان شاغل 

ل و متاهل هستند که غو در حال رشدي از بازار زنان شابازاریابان به خوبی می دانند بخش بزرگ 
   .نیازهاي  متفاوتی از زنان غیر شاغل دارند اندازه این بازار بسیار جالب توجه است

  

  بخش بندیی بازار زنان شاغل 

   :این بازار به چهار بخش توسط بازاریابان تقسیم شده است

  : زنان خانه داري که در خانه می مانند1

  خانه داري که دنبال کاري بیرون از خانه هستند : زنان 2

  : زنان شاغل در بیرون از خانه 3

  : زنان شاغلی که مدت هاست کار می کنند4
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  تعامل خرده فرهنگی 

تمام مصرف کنندگان به طور همزمان در بیش از یک خرده فرهنگ عضویت دارند، مفهوم تعامل 
بازاریابان باید درك کنند که عضویت در خرده فرهنگ ها چگونه خرده فرهنگی بیانگر این است که 

می تواند در رفتار مصرفی فرد تاثیر بگذارد بنابراین استراتژي ترفیع نباید فقط بر عضویت بر یک 
  خرده فرهنگ تاکید نماید.
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  المللی رفتار بین فرهنگی مصرف کننده: دیدگاه بین: مفصل چهارده

  
هاي مختلف جمعیت  عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی، اشاره کردیم که بخشدر بررسی 

کنندگان یک  هایی در میان مصرف مصرف کنندگان با همدیگر تفاوت دارند. با مشاهده چنین تفاوت

هاي  تفاوت  -کنندگان جوامع مختلف هاي آشکار میان مصرف توان متوجه تفاوت به راحتی می  کشور،

  هاي بازاریابی اثر بخش براي هر بازار تدوین نمایند. باشند تا بتوانند استراتژي آگاه -فرهنگی

هایی  هاي بین فرهنگی که فرصت ها و هم تفاوت دیدگاه ما این است که بازاریان باید هم به شباهت

  آورند، توجه و حساسیت نشان دهند. براي افزایش فروش و سودآوري به وجود می

  

  نالزام بین المللی شد

کنند و  هاي بزرگ محصوالت خود را در بیرون از مرزهاي کشور خود بازاریابی می امروزه اکثر شرکت

گیري اتحادیه اروپا  حل چگونگی عرضه محصوالت خود در کشورهاي دیگر هستند. شکل به دنبال راه

)EUها و خدمات را جایی کاال ها جابه چه این اتحادیهازاریابان را شدت بخشیده است اگر) این چالش ب

میان کشورهاي عضو آسان کرده است اما معلوم نیست که آیا این بازار متنوع واقعاً تبدیل به بازاري 

هاي یکسان یا مشابه  اروپایی یکدست با نیازها و خواسته همیلیون مصرف کنند 420متشکل از 

  خواهد شد یا نه.
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هاي جهانی  ها و سایر فرصت این فرصتبرداري از  هایی براي بهره ها استراتژي بسیاري از شرکت

ها به شدت به دنبال افزایش سهم بازار خود در بازارهاي  اند. تعداد زیادي از شرکت طراحی نموده

تب «گیري  ارجی هستند: اوالً با شکلها به چندین دلیل به دنبال بازارهاي خ خارجی هستند شرکت

تی کاالها یا خدمات متعلق به یک کشور بطور و جذابیت کلی بازارهاي چند ملی» المللی شدن بین

  گیرند. هاي مختلف دنیا قرار می اي مورد عالقه مصرف کنندگان در بخش فزاینده

اند که در زمانی که بازار داخلی اشباع شده است بازار  ها به این نتیجه رسیده ثانیاً: بسیاري از شرکت

  آنها براي رشد در آینده است.  خارجی تنها فرصت

  

  ها قرار گرفتن در معرض سایر فرهنگ

هاي دنیا فرصتی براي پذیرش  هاي زندگی مردم سایر بخش کنندگان با تماس با کاالها و سبک مصرف

کنندگان با محصوالت سایر  آورند. نحوه برخورد مصرف محصوالت و رفتارهاي جدید بدست می

هاي  کنندگان با فرهنگ مصرف کشورها بخش مهمی از رفتار مصرف کننده است بخشی از رویارویی

ها مانند مسافرت، کار و زندگی در سایر کشورها، یا حتی مهاجرت به  مختلف با اعمال خود آن

  کشورهاي دیگر مرتبط است.
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  تأثیرات کشور مبدأ

گیري براي خرید، ممکن است به کشور محل ساخت محصوالت  کنندگان به هنگام تصمیم مصرف

کنندگان از کاال مؤثر  اند که کشور محل ساخت کاال بر ارزیابی مصرف ن دادهتوجه نمایند. محققان نشا

کنندگان از تعلق شرکت یا نام  رسد این تأثیر کشور مبدأ از آنجاست که مصرف است. به نظر می

هاي تبلیغاتی خود بر  ن در آگهیتجاري خاص به کشوري معین آگاه هستند براي مثال فولکس واگ

  کنند. تأکید می» تصویري پیشرفته از انگلستان«لندرور بر  و» مهندس آلمانی«

کنندگان آمریکایی و مکزیکی پرداخته شده  در میان مصرف أثیر کشور مبدتحقیقی به مقایسه تأدر 

  است. در این تحقیق مفهوم کشور مبدأ به سه مؤلفه تقسیم شده است:

هاي تحقیق  ت قطعات بر اساس یافتهکشور محل ساخ.3کشور محل مونتاژ .2کشور محل طراحی .1

  کشور محل ساخت قطعات، بیشترین تأثیر را بر ارزیابی مصرف کننده از محصول دارد.

  

  منظور از هویت ملی چیست؟

کننده محصوالت برخی کشورها را به  دهد چرا مصرف یکی از عواملی است که نشان می» هویت ملی« 

  کنندگان در کشورهاي مختلف متفاوت است. ر مصرفبرخی دیگر ترجیح داده یا اینکه چرا رفتا
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  هویت ملی متشکل از چهار بعد است:

در تحقیقی با استفاده از مقیاس  .قوم پرستی.4میراث ملی .3تجانس فرهنگی .2ساختار باورها .1

کنندگان در کره جنوبی، تایوان، تایلند و سنگاپور پرداخته شده است.  هویت ملی به بررسی مصرف

  اند که تایلند از بیشترین و سنگاپور از کمترین سطح هویت ملی برخوردارند. ایج تحقیق نشان دادهنت

  

  کننده بین فرهنگی تجزیه و تحلیل مصرف

گیري درباره ورود و نحوه ورود به بازارهاي خارجی باید به تحلیل بین فرهنگی  بازاریان براي تصمیم

هاي  بارت است از تالش براي فهم میزان شباهت یا تفاوتکننده بپردازند. منظور از تحلیل ع مصرف

هاي  بازاریان در مورد ویژگیکنندگان دو یا چند کشور چنین تحلیلی، فهمی به  بین مصرف

  کنندگان خارجی بدهد. شناختی، اجتماعی و فرهنگی مصرف روان

  

  هاي بین مردم ها و تفاوت شباهت

کنندگان دو یا  هاي مصرف نشان دادن تفاوت و شباهتکننده  هدف اصلی تحلیل بین فرهنگی مصرف

هاي بازاریابی  ها بیشتر باشد امکان استفاده از استراتژي چند جامعه است. هر چه شباهت بین ملت

هاي  ها و آیین یابد. از سوي دیگر، در صورتی که بین باورها، ارزش مشابه در دو کشور افزایش می

هاي جداگانه بازاریابی براي هر کشور  مشاهده شود از استراتژي ي کشورهاي مورد نظر تفاوت گسترده

  شود. میاستفاده 
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  طبقه متوسط در حال رشد جهانی

اي است که به شدت مورد عالقه  طبقه متوسط در حال رشد در کشورهاي در حال توسعه پدیده

خود هستند.  بازاریان جهانی، قرار گرفته است که به دنبال شناسایی مشتریان جدید براي محصوالت

اند که طبقه متوسط به سرعت در حال رشد در  هاي خبري، پوشش وسیعی به این ایده داده رسانه

کشورهاي آسیایی، آمریکایی جنوبی و اروپاي شرقی بر این واقعیت مبتنی است که علی رغم اینکه 

شوري مثل چین ممکن است درآمد سرانه پایین باشد اما این امر تأثیر چندانی بر قدرت خرید در ک

شود و مشتري هدف  ندارد. این بدین معناست که خانواده چینی یک خانواده متوسط محسوب می

  آید. تلویزیون، ویدیو و کامپیوتر به شمار می

قوانین کشورهاي مختلف ممکن است موانعی براي استفاده از برخی از اقدامات بازاریابی به وجود 

جاري دیگر مقایسه کرده یا وعده تواند یک نام تجاري را با نام ت آورند مثالً طبق قوانین آلمان نمی

مند به پرداخت از طریق  کنندگان آمریکایی عالقه که مصرف دارد و در حالی» ضمانت مادام العمر«

  دهند. ها دریافت فاکتور را ترجیح می هاي اعتباري هستند، فرانسوي کارت

قه متوسط جهان، کاالهاي مصرفی بیشتري فروخته خالصه اینکه هر ساله به دلیل رشد جمعیت طب

ظهور کشورهاي در حال کنندگان طبقه متوسط نو ز به مصرفشوند و بنابراین بهتر است بازاریان نی می

  توسعه تمرکز نمایند.
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 بازار جهانی نوجوان

هاي  خانوادهبخشی از طبقه متوسط در حال رشد در جهان، شامل بازار نوجوان و جوانان متعلق به 

رسد این نوجوانان  حرفه است این بخش از بازار توجه بازاریان را به خود جلب نموده است به نظر می

نظر از محل زندگی خود داشته باشند محققان، در  عالیق، تمایالت و رفتارهاي نسبتاً مشابهی صرف

اند در بررسی حساسیت  تحقیقاتی به بررسی ساختار، ترکیب و رفتار این بخش از بازار پرداخته

آمریکایی و ژاپنی نوجوانان آمریکایی، ژاپنی و چینی نسبت به مدل لباس متوجه شدند که نوجوانان 

  داد. دند با این تفاوت که نوجوان ژاپنی راحتی لباس را ترجیح میبسیار مشابه بو

  

  پذیري براي بازاریابان ضرورت فرهنگ

شوند  تراتژیک میالمللی دچار یک باور اشتباه اس ه بازارهاي بینبسیاري از بازاریابان به هنگام ورود ب

کنندگان داخلی است پس همه مردم دنیا آن را  اگر محصول آنها مورد عالقه مصرف«مبنی بر اینکه 

هاي بازاریابی در بازارهاي خارجی  را  این دیدگاه متعصبانه، احتمال شکست تالش» دوست دارند

ذیري یک فرایند دوگانه براي بازاریان است. اوالً بازاریان باید کامالً خود را پ دهد. فرهنگ افزایش می

هاي جامعه دید تطبیق دهند تا بتوانند محصوالت را به نحوي صحیح  ها، باورها و سنت با ارزش

  یابی و بازاریابی نمایند. موضع

مایند. به این معنا که باید ها بر پذیرش محصوالت جدید را براي اعضا جامعه خارجی تسهیل ن ثانیاً آن

  ها کمک کنند. کنندگان در اصالح یا حتی پشت سرگذاشتن سنت به مصرف

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

199 
 

  هاي تجزیه و تحلیل فرا فرهنگی ویژگی

ریزي انجام کسب و کار در کشورهاي خارجی از یک سو بدون انجام تحقیقات کافی بسیار  برنامه

کشورها با مشکالت متعددي روبروست.  دشوار است و از سوي دیگر انجام تحقیقات در برخی از

هاي دیگر براي دریافت اطالعات مورد نیاز خود، ابداع نمایند. براي مثال شرکت  بازاریابان باید راه

هاي چینی درباره محصوالت سؤال بپرسد. به آنها دوربین  تحقیقات بازارگري، به جاي اینکه از بچه

 زهاي دیگر نیز ا تهیه نمایند شرکتند یا ندارند دهد تا تصاویري از محصوالتی که دوست دار می

  نمایند. آوري می طریق مشاهدات مستقیم پژوهشگران اطالعات جمع

  

  هاي تحقیق استفاده از تکنیک

هاي مورد استفاده در میان مردم  مشکل دیگري نیز ممکن است وجود داشته باشد چرا که زبان و واژه

المللی وجود دارد به مقیاس سنجش  در بازاریابی بینملل مختلف متفاوت است. بحث دیگري که 

مرتبط است عالوه بر این، تسهیالت تحقیقاتی نظیر خدمات مصاحبه تلفنی ممکن است در برخی از 

کشورها وجود نداشته باشد. براي پرهیز از چنین مشکالتی، محققان باید با امکانات تحقیقاتی موجود 

  ود را متناسب با واقعیات ترسیم نمایند.در کشورهاي هدف آشنا بوده و طرح خ
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  هاي چند ملیتی جهانی در برابر محلی استراتژي

تر شدن هستند و بنابراین  بعضی از بازاریابان معتقدند که بازارهاي جهانی به سرعت در حال نزدیک

بازاریابان شود در مقابل برخی از  امکان استفاده از استراتژي بازاریابی استاندارد نیز بیشتر می

اي است که امکان استفاده از  کنندگان در کشورهاي مختلف به اندازه معتقدند که تفاوت بین مصرف

گیري در این مورد است که  استراتژي استاندارد نیست بنابراین چالش اصلی مدیران بازاریابی تصمیم

  ها تأکید نمایند. و تفاوتها و نیازهاي مشترك جهانی استفاده کنند یا بر مرزهاي ملی  آیا از ارزش

  

  مطلوبیت نام تجاري جهانی

نظر از مکان تولید در  کنند صرف هاي تجاري جهانی تولید می هایی که محصوالت با نام تعداد شرکت

م تجاري جهانی سطح باالیی نظیر رسند براي نا همه بازارهاي جهانی با یک استراتژي به فروش می

کند استفاده از یک برنامه تبلیغاتی واحد براي کل بازار  د میکه ساعت مچی تولی» پانک فیلیپ«

  اش طبیعی است. جهانی

  

  هاي تجاري جهانی متفاوت هستند؟ آیا نام

هاي تجاري نگاهی  کنندگان به نام کشور انجام شده است، مصرف 12بر اساس تحقیقاتی که در 

هاي تجاري جهانی از سه ویژگی  نامها  هاي تجاري محلی دارند و از دیدگاه آن متفاوت نسبت به نام

  برخوردارند:
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کنندگان معتقدند  پذیري اجتماعی. به این معنا که مصرف نشان کیفیت، اسطوره جهانی و مسئولیت

که استفاده افراد بیشتر از یک نام تجاري نشانه کیفیت باالتر است ویژگی دوم اسطوره جهانی، اشاره 

نگاه » هاي جهانی آل ایده«هاي تجاري به عنوان نوعی  ه نامب کنندگان به این واقعیت دارد که مصرف

هاي تجاري جهانی نسبت  بینند و نهایتاً نام کرد و با خرید و استفاده از آنها خود را شهروند جهانی می

پذیري اجتماعی باالتري دارند و مسئولیت مشکالت ناشی از  هاي محلی مسئولیت به شرکت

  پذیرند.محصوالت و عملکردشان را ب

  

  هاي چند ملیتی به توسعه نام تجاري واکنش

صرفاً به این دلیل که یک نام تجاري از شهرت جهانی برخوردار است، تضمینی وجود ندارد که 

کنندگان در سرتاسر جهان واکنش مشابهی نسبت به توسعه آن داشته باشند. با تحقیقاتی که  مصرف

هاي تجاري پرداخته شده  شرقی نسبت به توسعه نامکنندگان دو فرهنگ غربی و  در مورد مصرف

هاي کم تطابق  کنندگان شرقی پذیرش بیشتري نسبت به بسط است نتیجه حاصله این بود که مصرف

  هاي تطابق متوسط با واکنش مشابهی در هر دو فرهنگ روبرو شدند. نشان دادند و بسط
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  بازاریابی جهانی تطبیقی

ها از  کند برخی شرکت باطات بازاریابی که بر یک پیام ارتباطی تاکید میدر مقایسه با استراتژي ارت

آن شرکت  کنند نمونه هاي فرهنگی هر کشور استفاده می هاي تبلیغاتی با ارزش استراتژي تطبیق پیام

  باشد. می» محلی - جهان«دونالد که یک شرکت مک 

  

  هاي بازاریابی جهانی و محلی ترکیب استراتژي

کنند براي نمونه یونیلور، پلیتکس و  ها از استراتژي آمیخته با ترکیبی استفاده می برخی از شرکت

هاي جهانی که  اند شرکت هاي جهانی خود را با اجراي محلی بهبود بخشیده اند دکر استراتژي بلک

هاي خود را به  توانند پیام هاي بین فرهنگی می گیري از دانش تفاوت چنین رویکردي دارند، به بهره

  اي تعدیل نمایند که مناسب با هر یک از بازارهاي هدف باشند. گونه

  

  هاي چند میلتی چارچوبی براي ارزیابی استراتژي

هاي بازاریابی و تبلیغاتی روبرو هستند که قادر به  بازاریابان چند میلتی همواره با چالش تدوین برنامه

هاي مختلفی طراحی  در این راستا چارچوببرقراري ارتباط اثر بخش با بازارهاي هدف مختلف باشند. 

هاي بازاریابی و تبلیغاتی، کمک   اند که در تعیین میزان جهانی، محلی یا ترکیبی بودن تالش شده

توانند از آن براي ارزیابی موقعیت  کند که بازاریابان می ایی ارائه می کنند. یک پیوستار پنج مرحله
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اي از آگاهی اندك از نام  ه نمایند این پیوستار، دامنهمحصوالت خود در بازارهاي خارجی استفاد

  گیرد. تجاري خارجی در یک بازار محلی تا آگاهی کامل را در برمی

لی شرکت تولید غذایی آمریکایی براي تأکید بر اهمیت یکدست بودن محصول دست به  -فریتو

  .هاي تجاري محلی خود زده است استاندارد سازي کیفیت و کاهش تعداد نام

کند پیوستار محصوالت داراي  معیار دیگري که به بازاریان در انتخاب استراتژي بازاریابی کمک می

  تکنولوژي باال تا محصوالت روزمره است.
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  ها فصل پانزدهم: تأثیرمصرف کننده و اشاعه نوآوري
  

مصرف کننده و ، یعنی تأثیر غیررسمی دیگران بر رفتار ل به بررسی دو مسئله مرتبط با همدر این فص
فرایندهاي پویایی که بر پذیرش محصوالت و خدمات جدید از سوي مصرف کننده تأثیر می گذارند، 

  پرداخته می شود.

  

  رهبري عقیده چیست؟

رهبري عقیده (یا ارتباطات دهان به دهان) فرایندي است که از طریق آن یک نفر (رهبر عقیده) به 
دیگران که به ممکن است در جستجو یا دریافت عقیده شکلی غیررسمی بر رفتار یا نگرش هاي 

باشند، تأثیر می گذارد. خصیصه کلیدي در این تأثیر این است که به صورت غیررسمی و غیرشخصی 
بوده و بین دو نفر یا تعداد بیشتري از افراد اتفاق می افتد که هیچ کدام نماینده منبع فروش تجاري 

می شود نیستند. ارتباطات دهان به دهان به ارتباطات شخصی که مستقیماً چیزي از فروش عایدش 
  یا رو در رو داللت دارد.

  افرادي که فعاالنه به دنبال اطالعات و توصیه هایی در مورد محصوالت هستند. طالبان عقیده:

  

  ارتباطات دهان به دهان در دنیاي همیشه در ارتباط امروزي

تلفن همراه و ایمیل بسیاري از افراد خود را همیشه در  در طول دهه گذشته، با افزایش استفاده از
  دسترس دوستان، خانواده و همکاران محل کار می یابند. 
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  اهمیت ارتباطات دهان به دهان چقدر است؟

درصد از مصرف کنندگان آمریکایی وقتی که به دنبال پزشک، وکیل یا مکانیک خودرو  40بیشتر از 
ل توصیه خانواده و دوستان می باشند و اهمیت ارتباطات دهان به دهان هستند، بطور فعاالنه به دنبا

  باتوجه به توزیع محصوالت جدید بیشتر هم می باشد.

  

  پویایی هاي فرایند رهبري عقیده

یک نیروي مصرف کننده قوي بسیار پویاست. که به عنوان منابع غیر رسمی ارتباطات، در 
  مصرف کنندگان بطور قابل توجهی موثر هستند. تأثیرگذاري بر تصمیمات مرتبط با محصول

  

  اعتبار

رهبران عقیده منابع بسیار معتبر اطالعات هستند و هیچ دستمزدي در ازاي توصیه خود دریافت 
  کنند و انگیزه تجاري ندارند. نظر خود را اغلب بر پایه تجربیات دست اول بیان می کنند. نمی

  

  اطالعات مثبت و منفی در مودر محصول

اطالعاتی که توسط بازاریابان ارائه می شود همیشه موافق محصول و یا مارك تجاري است. ولی 
ها  بار آنترهبران عقیده هم اطالعات مثبت و هم منفی را ارائه می دهند و همین موضوع به اع

است که احتمال بیشتري وجود دارد که مصرف کنندگان یک تجربه منفی را با  افزاید. ثابت شده می
  یگر به اشتراك بگذارند تا یک تجربه مثبت.یکد
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  اطالعات و توصیه

رهبران عقیده هم منبع اطالعات و هم توصیه هستند. آنها ممکن است به سادگی در مورد تجربه 
خود از محصول صحبت کنند. آنچه در مورد محصول می دانند، بگویند یا به دیگران توصیه کنند 

ا از خرید آن اجتناب کنند. خدماتی که رهبران عقیده در طول محصول خاصی را خریداري کرده و ی
  یک مکالمه رد و بدل می کنند.

  کدامیک از چندین مارك تجاري بهترین است.-1

  چگونه از یک محصول خاص بهترین استفاده را بکنیم.-2

  کجا خرید کنیم.-3

  چه کسی بهترین خدمات را ارائه می کنند.-4

  

  محصول استرهبري عقیده مختص طبقه 

در  رهبران عقیده اغلب در طبقه بندي محصوالت خاصی که در مورد آنها اطالعات می دهند. وقتی
  شان وارونه می شود و تبدیل به دریافت کنندگان عقیده شوند.مورد محصولی تخصص ندارند نقش

  

  رهبري عقیده یک خیابان دو طرفه است

رونه می شود و تبدیل به دریافت کنندگان عقیده شان وادر مورد محصولی تخصص ندارند نقش وقتی
شوند. در مورد اول، او دریافت کننده عقیده است و در مورد دوم، نقش رهبر عقیده را به عهده گرفته 

  است.
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  نیازهاي رهبران عقیده

رهبران عقیده ممکن است به سادگی تالش کنند تا ناسازگاري هاي بعد از خریدشان را با تأیید 
خرید خود کاهش دهند. انگیزش صحیح رهبر عقیده ممکن است واقعاً تایید شخصی یا  تصمیمات

درگیري شخصی باشد. ممکن است باعث جلب توجه شود، به برخی از انواع موقعیت و جایگاه داللت 
کند، برتري به همراه بیاورد، نشان دهنده آگاهی و مهارت باشد و احساس داشتن اطالعات درونی و 

  قلب کردن روح هایی با حسب ماجراجویی کمتر را به دنبال داشته باشد.نیر گذاشتن بر و مرضایت تاث

عالوه بر درگیري شخصی درگیري با محصول، درگیري اجتماعی و درگیري با پیام هم برانگیخته 
  شود.

  

  

  نیازهاي دریافت کنندگان عقیده

ی را مرتفع ول نیازهاي گوناگونمحصدریافت کنندگان عقیده با درگیر شدن در مکالمه مرتبط با 
کند. اوالً آنها اطالعاتی در مرود محصول جدید با استفاده جدید از آن کسب می کنند. ثانیاً با  می

دریافت دانش دست اول از کسی که از محصول خاص استفاده کرده است، خطرهاي اجتماعی خرید 
یی محصول مورد نیاز را کاهش می دهند. آن را کاهش می دهند. ثالثاً آنها مدت الزم براي شناسا

دریافت کنندگان عقیده از دریافت تایید رهبر عقیده اي که از توصیه وي براي خرید محصول 
استفاده کرده اند، مطمئن باشند. طبق بررسی هاي انجام شده توصیه دیگران بسیار مهمتر از تاثیر 

  باشد.ترکیب نمایندگان فروش، تبلیغ و ترفیع و سایر منابع 
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  پاي خرید

مردانی که پاي خرید هستند بیشتر به عنوان منبع کارشناس طبقه بندي محصول، اطالعات محصول 
و فروشگاههاي خرده فروشی و اطالعات مربوط به قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که 

پاي خرید کاربري و رابطه ضعیفی بین پاي خرید و فروشنده وجود دارد، به نظر می رسد نقش اصلی 
  مفید باشد .

  

  مشاوران خرید در برابر رهبران عقیده

این مشاور خرید است که نخست بر روي  مشاوران خرید نقش رهبران عقیده را عهده دار شده اند.
  خرید تأثیر می گذارد.

  

  سنجش رهبري عقیده

تعریف فرد از  روش-1: اندازه گیري اساسی در دسترس است در سنجش رهبري عقیده چهار تکنیک
روش - 2خود اغلب بیشتر از سایر روش هاي سنجش رهبري عقیده مورد استفاده قرار می گیرد. 

سنجش اجتماعی  ارتباطات غیر رسمی شخص به شخص مصرف کنندگان را باتوجه به طبقه بندي 
 -4داد.  آگاه ترین فرد که آگاه ترین فرد مورد ارزیابی قرار- 3محصول مورد ارزیابی قرار می دهد. 

روش عینی تعیین رهبري عقیده بیشتر شبیه یک آزمایش کنترل شده است، که شامل قرار دادن 
محصوالت جدید یا اطالعات مربوط به محصول جدید یا افراد منتخب و سپس دنبال کردن نتایج 

  شبکه ارتباطات بین شخصی باتوجه به محصول یا محصوالت مورد بررسی می باشد.

  

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

209 
 

  رهبر عقیده پروفایل یک 

 مبتکران حوزه آنها در حوزه خدمات یامحصوالت خاص عالقه و دانش فراوانی شان داده و احتماالً
ماد به نفس بیشتري دارند، خونگرم تر و معاشرتی تر هستند. در یک حوزه خاص مصرف هستند. اعت

ه همان گروه هاي اطالعات بیشتري را از طریق منابع غیر شخصی دریافت می کنند. آنها معموالً ب
سنی و اقتصادي و اجتماعی متعلق هستند که دریافت کنندگان عقیده آنها تعلق دارند. رهبران 

ها  عقیده بیشتر از سایرین عالقه دارند تا در معرض رسانه هایی که به ویژه مرتبط با حوزه عالیق آن
  هستند قرار بگیرند.

  

  تعدد و تداخل رهبري عقیده

ي کمیاب نیست. اغلب بیشتر از یک سوم از افرادي که در پروژه تحقیقات رهبري عقیده پدیده ا
حوزه مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفتند، باتوجه به برخی طبقه بندي هاي محصول که خود 
انتخاب کرده بودند به عنوان رهبران عقیده طبقه بندي شدند. تعدد رهبران عقیده مصرف کننده 

ه دارند حداقل در مورد یک محصول یا یک دسته از محصوالت صحبت نشان می دهد که مردم عالق
  کنند و آن را به دیگران توصیه کنند.

: آیا رهبران عقیده در یک طبقه بندي محصول تمایل دارند ن مسئله باعث این سوال می شود کهای
حوزه اي از  که در سایر طبقه بندي هاي محصوالت رهبر عقیده باشند؟ پاسخ به این سوال مربوط به

تحقیق می شود که از آن به تداخل رهبري عقیده یاد می کنند. طبق آن رهبري عقیده تمایل دارد تا 
با ترکیبات معینی از حوزه هاي مورد عالقه تداخل داشته باشد.احتماالً تداخل در میان طبقه بندي 

  محصوالتی که جذابیت هاي مشابهی دارند بیشتر است.
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  شیفتگان بازار 

سته بندي خاصی از مصرف کنندگان تأثیرگذار وجود دارد که شیفتگان بازار نامیده می شود. این د
مصرف کنندگان اطالعات وسیعی در مورد بسیاري از انواع مختلف محصوالت، فروشگاههاي خرده 

شیفتگان بازار خرید کردن را دوست دارند و همچنین  فروشی و سایر ابعاد بازار در اختیار دارند.
دوست دارند تا مهارت خرید خود را با دیگران تقسیم کنند. بررسی رابطه بین یک رهبر عقیده بودن 

  و یک نوآور بودن منجر به شناخت وجود شیفتگان بازار شد.

  

  شرایط موقعیتی رهبري عقیده 

قات می کنند خود به خود شروع مباحث مربوط به محصول بین دو نفر وقتی که همدیگر را مال
مثال زمانی  بلکه مباحث مربوط به محصول معموالً در شرایط زمینه اي مرتبط رخ می دهد. شود. نمی

که یک محصول خاص یا مشابه مورد استفاده قرار گیرد یا یک بحث کلی در مورد یک محصول خاصی 
مثال موقع نوشیدن قهوه در خصوص یک مارك تجاري معروف قهوه با فرد  از محصوالت گفته شود.

  حبت شود.دیگري ص
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  مقایسه مصرف کنندگان نوجو و شیفتگان بازار

  شیفتگان بازار  مصرف کنندگان نوجو  ساختار عالقه
  تنوع گسترده اي از اطالعات بازار   داشتن اطالعات در مورد دسته هاي خاص محصول  اطالعات و دانش

به عنوان رهبر عقیده براي محصوالت جدید عمل   رهبري عقیده
  می کنند.

به عنوان رهبر عقیده براي بسیاري از جنبه هاي 
  بازار عمل می کنند.

در بازار درگیر می شوند مخصوصا در مورد   رفتار جستجو
  محصوالت جدید.

  در بسیاري از جنبه هاي بازار درگیر می شوند

و  از بن ها ، فهرست هاي جدید، بودجه هاي خواربار  به اطالعات یا ارتباطات عالقه مندند  ترفیع
  تبلیغات استفاده می کنند.

از مارك تجاري جدید در بسیاري از زمینه ها آگاهی   از مارك هاي تجاري جدید آگاهی دارند  آگاهی از برند
  دارند

  بیشتر از سایر مصرف کنندگان جسارت دارند  دلیلی براي انظار خرید جسورانه ندارند  جسارت
حساس به قیمت 

  (بها)
به جدید بودن و تازگی به معامله حساس نیستند 

  بیشتر از قیمت عالقه دارند.
  به قیمت حساس هستند .

آگاهی 
  (حساسیت)به مد

  نسبت به مد حساسیت و آگاهی ندارند.  نسبت به مد حساسیت و آگاهی دارند.

  

  جریان میان فردي ارتباطات

از رسانه هاي یک مطالعه قدیمی در مورد رفتار رأي گیري، نتیجه گیري می کند که عقاید اغلب 
، مجالت و رادیو و تلویزیون به رهبران عقیده منتقل شده و از آنها به عموم گروهی مثل روزنامه

رهبران  انتقال می یابد.  این نظریه که اصطالحاً جریان دو مرحله اي نظریه ارتباطات نامیده می شود.
اي گروهی غیرشخصی نشان عقیده به عنوان دریافت کنندگان مستقیم اطالعات از منابع رسانه ه

دهند که به نوبه خود اطالعات را به مردم انتقال داده و این نظریه به رهبران عقیده به عنوان یک  می
  واسطه بین رسانه هاي گروهی غیرشخصی و اکثریت جامعه نگاه می کند.
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  جریان چند مرحله اي نظریه ارتباطات

، انتقال اطالعات از رسانه ها را در یک جریان چند ومی تر جریان میان فردي ارتباطاتیک مدل مفه
این مدل اطالعات و تأثیر، اغلب فرایندهاي دو طرفه اي هستند که در آن  مرحله اي نشان می دهد.

مدلی از جریان  رهبران عقیده هم بر دریافت کنندگان تأثیر می گذارند و هم از آنها تأثیر می پذیرند.
آورده شده است نشان  609حه اي کتاب در صف 2- 15چند مرحله اي نظریه ارتباطات که در شکل 

جریان اطالعات از رسانه هاي گروهی بطور همزمان به رهبران عقیده، b1و  a1دهد که :مرحله  می
یگران تأثیر دریافت کنندگان /جویندگان عقیده و دریافت کنندگان اطالعات (کسانی که نه بر د

انتقال اطالعات رهبران عقیده و تأثیر  2گذارند و نه از دیگران تأثیر می پذیرند) می باشد. مرحله  می
انتقال اطالعات از  3رحله ها بر دریافت کنندگان /جویندگان عقیده را نشان می دهد. م آن
  دهد. کنندگان عقیده و تأثیر آنها بر دریافت کنندگان عقیده را نشان می یافتدر

  

  تبلیغات طراحی شده جهت تحریک /شبیه سازي از تبلیغات دهان به دهان 

هدف یک استراتژي ترفیع تحریک اجراي تبلیغات یا برنامه هاي بازاریابی مستقیم است که به اندازه 
کافی جذاب و آموزنده هستند تا مصرف کنندگان را به گفتگو در مورد مزایاي محصول تشویق کنند. 

قیده محصول خاص را می توان با انتخاب کدرن افراد تاثیرگذار یا درگیر در مسایل رهبران ع
  اجتماعی و افزایش اشتیاق آنها به آن دسته از محصول بوجود آورد.

  

  تبلیغات دهان به دهان می تواند غیرقابل کنترل باشد

نادرست هستند،  کنترل ارتباطات غیررسمی دشوار می باشد. نظرات منفی که اغلب به شکل شایعات
می توانند در بازار گسترش یافته موجب آسیب رساندن به محصول شوند. یک مصرف کننده ناراضی 

  که مصمم به بدگویی در مورد محصول است می تواند به اندازه صد هزار توصیه خوب، مخرب باشد.
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  بازاریابان به دنبال کنترل فرایند رهبري عقیده هستند

بازاریابان مدت هاست که از قدرتی که رهبري عقیده بر ترجیحات و رفتار واقعی خرید مصرف 
کنندگان اعمال می کند، آگاهی دارند.و به سوي فضایی در حرکت هستند که در آن به دنبال مدیریت 

  تبلیغات دهان به دهان هستند. 

  

  خلق محصوالت با همهمه بالقوه موجود در آنها

(پتانسیل همهمه داشته ي گفتن در اختیار مشتري قرار دهدباید چیزي را برایک محصول جدید 
باشد). مثال هایی از محصوالت و خدماتی که چنین جاذبه ارتباطات دهان به دهانی را دارا هستند. 
شامل اي پاد، گوشی هاي موبایل، و بسیاري دیگر از مارك هاي تجملی و با تکنولوژي باال می باشند. 

  صوالت با تقاضاي باال، مزایاي سهم بازار را کسب کرده اند.چنین مح

  

  استراتژي طراحی شده براي برانگیختن همهمه

ماهیت و قلمرو اینترنت بازاریابان را وادار داشته تا فرصت هاي به دست گرفتن کنترل فرایند 
همهمه اي ارتباطات دهان به دهان را گسترش دهند. بیشتر به استخدام آژانس هاي بازاریابی 

پرداخته اند. برخی از بازاریابان ترجیح می دهند هنرمندان را براي راه انداختن گفتگو در مورد 
محصول بکار بگیرند. هدف استراتژي ترفیعی برانگیختن مردم، ارائه تبلیغات یا برنامه هاي بازاریابی 

تشویق به بحث و مستقیمی است که بقدري جذاب و آگاهی دهنده هستند که مصرف کنندگان را 
  گفتگو با دیگران درباره منافع و مزایاي محصول می نمایند.
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  بازاریابی ویروسی

منظور از بازاریابی ویروسی که بازاریابی همهمه اي، بازاریابی توپخانه اي، بازاریابی بهمنی یا چندین 
ل پیام هاي بازاریابی به نام دیگر نیز نامیده می شود، استراتژي هایی است که افراد را تشویق به انتقا

بازاریابی  یکدیگر کرده و توان بالقوه اي براي رشد تصاعدي پخش و نفوذ پیام بوجود می آورند.
نامیدن آن امکان  یحاصل پیوند پست الکترونیک و تبلیغ دهان به دهان است. دلیل ویروس یویروس

  پخش پیام به شکل ویروس است.

ال ایمیل هاي دریافتی توسط مصرف کنندگان به یکی از راههاي گسترش سریع همهمه، ارس 
  همدیگر است.

پیام هاي الکترونیکی را دریافت و به " ته پیام هاي ویروسی اشاره به فردي دارد که مرتبافواژه شی 
  ."سایرین ارسال می نماید

  

  استفاده از وب الگ ها براي تبلیغ دهان به دهان 

دهان، بالگ ها با بیش از پنج میلیون بالگ، هستند. یکی از جدیدترین رسانه هاي تبلیغ دهان به 
 -توسط مصرف کنندگان و شرکت ها -وبالگ جدید23000مجله فورچون تخمین زده است که روزانه 

  بوجود می آید.

  

  اشاعه نوآوري ها

نی پذیرش کاالها و خدمات جدید یکی از موضوعات مهم در بازاریابی و رفتار مصرف کننده، یع
ارچوب بررسی پذیرش محصوالت جدید توسط مصرف کننده از حوزه تحقیقاتی اشاعه پردازد. چ می

  نوآوري برگرفته شده است. دو فرایند وجود دارد فرایند اشاعه و فرایند پذیرش.
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  فرایند اشاعه نوآوري

به عبارت دیگر،  با نحوه گسترش یافتن نوآوري، یعنی چگونگی پذیرش آن در بازار سرو کار دارد.
فرایندي است که از طریق آن پذیرش نوآوري از طریق ارتباطات با اعضاي یک نظام اجتماعی اشاعه 

-1در یک دوره زمانی، گسترش می یابد. این تعریف شامل چهار مولفه اساسی در فرایند اشاعه است: 
  زمان-4نظام اجتماعی -3کانال هاي ارتباطی - 2نوآوري 

  نوآوري 

وجود ندارد. رویکردهاي متفاوتی در تعریف محصول وجود دارد:  هیچ تعریف براي واژه هاي نوآوري
  تعاریف نوآوري شرکت گرا، محصول گرا، بازارگرا، مصرف کننده گرا.

  

  تعاریف شرکت گرا 

  یعنی جدید بودن محصول از دیدگاه شرکت تولید کننده یا بازاریاب آن .

  

  تعاریف محصول گرا

احتمالی این ویژگی ها بر الگوهاي استفاده مصرف توجه به ویژگی هاي خود محصول و اثرات 
نوآوري  -3نوآوري مستمر پویا  -2نوآوري مستمر  -1 :آن کنندگان است. که سه چارچوب

  .باشند ، میغیرمستمر

  

  تعاریف بازارگرا

قضاوت رویکرد بازارگرا از جدید بودن محصول براساس میزان در معرض مصرف کننده بودن محصول 
  انجام می شود.
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  ننده گراتعاریف مصرف ک

از این دیدگاه ، محصول جدید به هر محصولی گفته می شود که از نظر مصرف کننده بالقوه جدید 
جدید بودن به برداشت مصرف کننده از محصول و نه ویژگی هاي محصول یا واقعیات  تلقی می شود.

  بازار بستگی دارد.

  

  تأثیر ویژگی هاي محصول بر اشاعه آن 

پتانسیل برابري براي پذیرفتن توسط مصرف کننده برخوردار نیستند برخی ام محصوالت جدید از مت
از محصوالت ظاهراً خیلی سریع پذیرفته می شوند مثل تلفن هاي بی سیم در حالیکه برخی دیگر در 
مدت طوالنی تري پذیرفته می شوند یا اصالً مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند. مثل 

  له .دستگاه فشرده ساز زبا

محققان حوزه اشاعه محصول جدید، پنج ویژگی محصول جدید را که بر پذیرش آن از سوي مصرف 
 )پیچیدگی3 )تطبیق پذیري2 )مزیت نسبی1 کننده تأثیرگذار هستند را شناسایی نموده اند:

  )قابلیت مشاهده5 )قابلیت آزمایش4

  

  )مزیت نسبی1

ول موجودي که جایگزینش می شود محصبه میزانی که مشتریان بالقوه محصول جدید را بهتر از 
، مزیت نسبی گفته می شود. مثل دورنگار نمونه اي از نوآوري است که مزیت نسبی قابل دانند می

  توجهی از نظر قابلیت ارتباط ارائه می دهد.
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  )تطبیق پذیري2

میزانی که مصرف کنندگان بالقوه احساس می کنند که محصول با نیازهاي جاري، ارزش ها و 
. مثال مزیت نوار چسب هاي شاخص تطبیق پذیري محصول می باشد ،فتارهاي آنها سازگار استر

  استفاده از آنها آسانتر از نوار چسب هاي چرخان است. (3m)پاپ آپ شرکت تري ام 

  

  )پیچیدگی3

. ز سوي مصرف کننده تأثیر می گذاردمیزان دشواري فهم یا کاربرد محصول جدید بر پذیرش آن ا
احتمال پذیرفته شدن آن افزایش واضح است که هر چه فهم و کاربرد یک محصول آسانتر باشد 

یابد. مثل غذاهاي نظیر سیب زمینی سرخ شده که به دلیل سهولت آماده سازي سریع تر پذیرفته  می
  می شوند.

ردار در موضوع پیچیدگی هنگام پذیرش محصوالت مصرفی داراي تکنولوژي پیشرفته از اهمیت برخو
)ترس 1 وجود دارد که مانع پذیرش محصوالت جدید می شوند:» ترس از تکنولوژي«. چهار نوع است

)ترس از آسیب 4)ترس از عدم پذیرش اجتماعی 3 )ترس از دور خارج شده سریع2 از پیچیدگی فنی
  فیزیکی. 

  ن نوجو دارد.نکته: ترس از پیچیدگی فیزیکی از این میان بیشترین تأثیر را در میان مصرف کنندگا

  

  )قابلیت مصرف آزمایش4

هر چه فرصت مصرف آزمایشی  اشاره به میزان امکان مصرف محصول جدید در مقیاس محدود دارد.
  محصول جدید بیشتر باشد، ارزیابی و نهایتاً پذیرش آن از طرف مصرف کننده باالتر است.
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  )قابلیت مشاهده5

ویژگی هاي محصوا توسط مصرف کنندگان بالقوه تصور یا توصیف منافع یا  میزان سهولت مشاهده،
  محصوالتی نظیر لباس هاي مد روز که قابلیت مشاهده اجتماعی باالیی دارند. است.

  

  مقاومت در برابر نوآوري 

راي بچرا برخی از محصوالت جدید زودتر پذیرفته می شوند و برخی دیگر با چالش هاي جدي 
ه ویژگی هاي محصوالت جدید نگاه می کنند این ویژگی ها پذیرش مواجهند؟ بازاریابان براي پاسخ ب

قابلیت  که با کاهش مزیت نسبی اداراکی،-سرنخ هایی براي تعیین میزان مقاومت مصرف کننده
. در دنیایی ید افزایش می یابد ارائه می دهندتطبیق مصرف آزمایشی و قابلیت مشاهده محصول جد

زیاد روبرو هستند پیچیدگی زیاد محصوالت زمان را  که مصرف کنندگان با کمبود زمان و استرس
  هدر داده و امکان پذیرش آنها را کاهش می دهد.

  

  کانال هاي ارتباطی

سرعت انتشار و گسترش یک نوآوري در بازار به چه چیزي بستگی دارد؟ تا حد زیادي به روابط بین 
  ت دهان به دهان) بستگی دارد.بازاریاب ها و مصرف کنندگان و نیز میان مصرف کنندگان (ارتباطا

در طول دهه گذشته شاهد اینترنت به عنوان منبع اصلی اطالعات مرتبط با مصرف کننده بوده ایم.که 
مثل سایت هاي تجاري  از یک طرف می توان آن را به عنوان منبع میان فردي اطالعات در نظر گرفت.

م عمل می کنند. از طرف دیگر اینترنت الکترونیک که با تبلیغات خود مانند بسته هاي پست مستقی
 از دیگر را می توان همزمان به عنوان منبع اطالعاتی بسیار شخصی و میان فردي در نظر گرفت.

هاي ارتباطی رشد پیام هاي بازاریابی دو طرفه می باشد. در حال حاضر جدیدترین رسانه در  کانال
برخی مصرف کنندگان به دنبال باشد که  میحال رشد براي ارتباطات دهان به دهان پادکست 

  جایگزین کردن آن براي تلویزیون ، رادیو و چاپگر هستند.
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  سیستم اجتماعی

یک سیستم اجتماعی یک محیط فیزیکی ، اجتماعی یا فرهنگی است که مردم به آن تعلق دارند و 
 درون آن عمل می کنند. مثال براي یک داوري جدید، سیستم اجتماعی می تواند شامل تمام

سیستم اجتماعی به  .(مثال تمام متخصصان اعصاب)دپزشکان در یک تخصص پزشکی خاص باش
  عنوان مرزي بکار گرفته می شود که پخش محصول جدید در آن آزمایش می شود.

  

  ویژگی هاي سیستم اجتماعی مدرن 

تحصیالت احترام کلی نسبت به - فن آوري پیشرفته و نیروي کار ماهر-نگرش مثبت نسبت به تغییر-
ورود ایده هاي جدید به سیستم -تأکید بر روابط منطقی و منظم به جاي روابط احساسی-و علم

  اجتماعی را آسان می کنند.

  

  زمان

زمان استخوان بندي فرایند پخش است. زمان از سه طریق به مطالعات مربوط به پخش راه یافته 
  رخ پذیرش)ن3)شناسایی گروهاي پذیرندگان 2 )میزان زمان خرید1 است:

به مدت زمان بین آگاهی اولیه مصرف کننده از محصول یا خدمت خرید و لحظه اي که  )زمان خرید:1
وقتی زمان  .زمان خرید مفهوم با اهمیتی است .ع از آن صورت می گیرد اشاره داردخرید و یا امتنا

  فرد طوالنی تر است.خرید فرد کوتاه است در واقع براي بازاریاب میزان پخش سریع تر از زمان خرید 

) گروهاي پذیرندگان: این مفهوم شامل طرح طبقه بندي است و نشان می دهد که مصرف کننده در 2
(یا چه زمانی یک محصول جدید را می ان از نظر زمان در کجا قرار داردرابطه با سایر مصرف کنندگ

-مصرف کنندگان نوجوپنج گروه پذیرنده در نوشته هاي مرتبط با پخش ذکر شده اند:  .پذیرد)
  اکثریت بعدي و متأخرین. -اکثریت اولیه-پذیرندگان اولیه
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در موافقت با واقعیت بازار است که تمامی مصرف کنندگان بالقوه نوآوري در یک  غیرپذیرندگان:
  درصد بزرگساالن آمریکایی تلفن همراه ندارند. 28محصول یا خدمات خاص را نمی پذیرند.مثال 

  

  میزان پذیرش

مدت زمانی که طول می کشد تا یک محصول یا خدمت مورد پذیرش اعضاي سیستم اجتماعی قرار به 
گیرد وابسته است، یعنی یک محصول جدید با چه سرعتی مورد پذیرش کسانی که در نهایت محصول 

  تر است یا کوتاه تر. پذیرش یک محصول جدید سریع را می پذیرند قرار می گیرد.

  

  فرایند پذیرش

  یند اصلی در اشاعه نوآوري است. دومین فرا

  

  مراحل فرایند پذیرش

  ) پذیرش (یا عدم پذیرش)5) آزمایش 4) ارزیابی3) عالقه 2)آگاهی 1

  

  فرایند پذیرش و منابع اطالعات

فرایند پذیرش چارچوبی براي فهم انواع منابع اطالعاتی که مصرف کنندگان در مراحل مختلف 
  فراهم می آورد.تصمیم گیري به آنها احتیاج دارند 
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  تعریف مصرف کننده نوجو

مصرف کنندگان نوجو را می توان به عنوان گروه نسبتاً کوچکی از مصرف کنندگان که اولین 
  خریداران محصول جدید هستند، تعریف نمود. 

  

  ویژگی هاي مصرف کنندگان نوجو

  عالقه به طبقه محصول : 

ل ندارند از وکه محصول جدید را قب و کسانی مصرف کنندگان نوجو در مقایسه با سایر پذیرندگان
همچنین مصرف کنندگان نوجو نسبت به کسانی که  عالقه بیشتري به طبقه محصول برخوردارند.

بوط به عالیق خاص خود از منابع مختلف و ردنبال نوآوري نیستند، به احتمال بیشتر دنبال اطالعات م
محصول جدید از مکان هاي مورد عالقه خود و توجه بیشتري به خرید  رسانه هاي جمعی می باشند.

  دارند.

  

  مصرف کننده نوجو به عنوان رهبر عقیده :

مصرف کنندگان نوجو در نقش رهبر عقیده اغلب بر پذیرش یا عدم پذیرش محصوالت جدید از سوي 
ق دیگران تأثیر می گذارد. زمانی که نوجویان به محصولی عالقه دارند و بقیه را به آزمایش آن تشوی

  می کنند آن محصول با پذیرش گسترده تر و سریع تري روبرو می شود.

  

  ویژگی هاي شخصیتی مصرف کنندگان نوجو:

رفتار نوآورانه بیانگر نیاز فرد  -2 مصرف کنندگان نوجو جزم اندیشی کمتري نسبت به بقیه دارند. -1
ن معنی که هنگام مصرف کنندگان نوجو خودمحور هستند. به ای -3 به منحصربه فرد بودن است.
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رابطه اي  - 4 تصمیم گیري درباره محصول جدید بر ارزشها یا استانداردهاي خودشان تکیه می کنند.
  بین سطح بهینه تحریک و میزان نوآوري مصرف کننده وجود دارد.

  

  

  ویژگی هاي مصرف کنندگان تنوع طلب:

توان برخورد با - 5 ترتبداد کماس- 4 لیبرال-3 برون گرایی-2(جزم اندیشی کمتر)ذهنیت باز-1
  .خالقیت-6 هاي پیچیده یا مبهم محرك

  

  ریسک ادراکی و ریسک پذیري

م هاي تجاري یا محصوالت ریسک ادراکی: شاخص دیگري از احتمال درگیري مصرف کننده با نا
. عبارت است از میزان عدم اطمینان یا ترس از پیامدهاي خرید که مصرف کننده به جدید است

  صول جدید تجربه می کند.هنگام خرید یک مح

  ریسک پذیري: شاخصی براي پذیرش ریسک خرید محصوالت جدید است.

  

  ویژگی هاي خرید و مصرف مصرف کنندگان نوجو:

احتماالً جزء -3 به احتمال زیاد در معامله استاد هستند.-2 وفاداري کمتري به نام تجاري دارند.-1
تنوع استفاده که -4 آن مصرف نوجویانه دارند.مصرف کنندگان پر مصرف طبقه کاالیی هستند که در 

رابطه مثبتی بین رفتار نوجویانه و مصرف زیاد وجود -5 یکی از ابعاد مهم اشاعه محصول جدید است.
  دارد.
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  عادات رسانه اي مصرف کنندگان نوجو:

در مقایسه با سایر مصرف کنندگان نشان می دهد که نوجویان نسبت به سایرین بیشتر به مجالت 
  یژه مجالت خاص مرتبط با گروه مشخصی از محصوالت مورد عالقه سروکار دارند.بو

  

  ویژگی هاي  اجتماعی مصرف کنندگان نوجو:

مصرف کنندگان نوجو از پذیرش و فعالیت اجتماعی بیشتري نسبت به سایر مصرف کنندگان 
  برخوردارند.

  

  ویژگی هاي جمعیت شناختی مصرف کنندگان نوجو:

بین سن مصرف کننده نوجو و گروه مشخصی از محصول که مصرف کننده در رابطه معناداري  -1
 آن مصرف نوجویانه دارد برقرار است.

 تر از سایر گروههاي مصرف کنندگان هستند. نوجویان در کل جوان -2

 نسبت به سایر مصرف کنندگان تحصیالت رسمی بیشتري دارند. -3

 درآمد شخصی یا خانوادگی باالتري دارند. -4

  لی باالتري برخوردارند.از جایگاه شغ -5
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  مصرف کنندگان نوجو با کسانی که محصول را نمی پذیرتد یا دیر می پذیرند: مقایسه ویژگی هاي
  غیرنوجویان  نوجویان  ویژگی    

  کمتر  بیشتر  عالقه به محصول
  کمتر  بیشتر  رهبري عقیده

      شخصیت
  ذهنیت بسته  ذهنیت باز  جزم اندیشی

  کمتر  بیشتر  نیاز به منحصر به فرد بودن 
  دیگري محور  خودمحور  شخصیت اجتماعی 

  پایین تر  باالتر  سطح تحریک بهینه 
  پایین تر  باالتر  تنوع طلبی

  بیشتر  کمتر  ریسک ادراکی 
  کمتر  بیشتر  ریسک پذیري

      ویژگی هاي خرید و مصرف
  بیشتر  کمتر  وفاداري به نام تجاري 

  کمتر  بیشتر  آمادگی معامله 
  کمتر  بیشتر  استفاده از محصول 

  کمتر  بیشتر  عادات رسانه اي 
  کمتر  بیشتر  مطالعه کلی مجله 

  کمتر  بیشتر  مجالت خاص
  بیشتر  کمتر  تلویزیون

      ویژگی هاي اجتماعی 
  کمتر  بیشتر  انسجام اجتماعی 
  کمتر  بیشتر  تحرك اجتماعی 
  کمتر  بیشتر  عضویت در گروه 

      ویژگی هاي جمعیت شناختی 
  مسنتر  جوانتر  سن 

  پایین تر  باالتر  درآمد
  کمتر  بیشتر  تحصیالت

  پایین تر  باالتر  جایگاه شغلی 
  

  نکته:آیا مصرف کنندگان نوجو در تمام گروه هاي محصوالت نوجو هستند؟

  خیر فقط محدود به گروههاي محصوالتی هستند که با یک زمینه مورد عالقه مرتبط هستند.
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  نوجویانتکنولوژي و 

  رهبر تغییر چه کسانی هستند؟ نوعی مصرف کننده نوجو وجود دارد که به رهبر تغییر معروف است.

  

  رهبران تغییربه چند گروه تقسیم می شوند نام ببرید؟

گروه  -2 گروه جوانتر که به دنبال هیجان هستند ،اجتماعی هستند و از دنیاي مد آگاهی دارند.-1
  به خود بوده و به جستجوي اطالعات هستند.میان سال که به شدت متکی 

  

  مشتاقان تکنولوژي چه کسانی هستند و چه ویژگیهایی دارند؟

، ا بالفاصله پس از معرفی به بازاربه کسانی گفته می شوند که محصوالت داراي تکنولوژي پیشرفته ر
  خریداري می کنند و نسبت به تکنولوژي کنجکاو هستند.

  

  هایی دارند؟ هستند و چه ویژگی عشاق تکنولوژي چه کسانی

شناخته  -فته آتی را می پذیرندافرادي که به احتمال بسیار زیاد محصوالت داراي تکنولوژي پیشر
  تر هستند. ر، داراي تحصیالت بهتر و ثروتمندشوند. این مصرف کنندگان نوعاً جوانت می
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  فصل شانزدهم: تصمیم گیري مصرف کننده و پیامدهاي آن

  

  تصمیم چیست؟

  تصمیم عبارت است از گزینش یک مورد از میان دو یا چند مورد در دسترس.

  

  تعریف گزینه هابسن:

 اگر مصرف کننده هیچ گزینه اي نداشته باشد و مجبور به خرید محصولی خاص یا انجام عملی خاص باشد.

شود بلکه از آن با عنوان گزینه ن تصمیم گفته نمی آدر واقع در یک موقعیت یک گزینه اي قرار دارد که به 

  هابسن یاد می شود.

  نکات:

  ت با خرید تک گزینه اي روبه رو هستیم.ردر عالم واقع به ند-

  براي بسیاري از مردم داشتن امکان انتخاب از میان محصوالت مختلف، به معناي آزادي تلقی می شود. -
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حل مسلھ گسترده -1

حل مسلھ محدود -2

رفتار واکنش  -3
تکراری

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

227 
 

  حل مسله گسترده:- 1

مشخصی براي ارزیابی طبقه محصول یا هریک از نام هاي تجاري در آن زمانی که مصرف کننده هیچ معیار 

  طبقه از محصول نداشته باشد.

در این سطح مصرف کننده نیازمند میزان قابل توجهی از اطالعات است تا بتواند معیاري بدست آورد و -

  .بدان وسیله درباره نام هاي تجاري و اطالعات موجود درباره آنها تصمیم گیري نماید

  

  حل مسله محدود:- 2

در این سطح مصرف کننده از قبل با معیارهاي ارزیابی طبقه محصول و با نام هاي تجاري موجود در آن 

  طبقه آشنایی دارد.

دراینجا مصرف کننده نام هاي تجاري خاصی را نسبت به بقیه ترجیح نمی دهد و جستجوي اطالعات -

  ست.جهت توانایی تفکیک نام هاي تجاري مختلف می باشد.اضافه بیشتر به منظور تصمیم گیري دقیق تر ا

  

  رفتار واکنشی تکراري:-3

در این سطح مصرف کننده محصول را تجربه کرده و معیارهاي خوبی براي ارزیابی نام هاي تجاري موجود 

  در آن طبقه از محصول در دست دارد.

  

  دارد که عبارتند از:میزان گستردگی حل مسله توسط مصرف کننده ،بستگی به چند مورد 

  معیارهاي انتخاب چقدر مشخص هستند.-1

  مصرف کننده چه مقدار درباره هریک از نام هاي تجاري اطالعات دارد.-2
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  تعداد نام هاي تجاري که از میان آنها باید دست به انتخاب زد چقدر گسترده یا محدود است.-3

  

  نکات:

  اطالعات بیشتري جمع آوري نماید.مصرف کننده باید  ،درموقعیت حل مسله گسترده-

  مصرف کننده نیاز اندکی به اطالعات اضافه وجود دارد. در موقعیت واکنشی عادي، -

  

  دیدگاه به تصمیم گیري مصرف کننده-4

  

  
  

  دیدگاه اقتصادي:- 1

در زمینه اقتصاد نظري که به مطالعه دنیاي رقابت آزاد می پردازد،مصرف کننده به عنوان یک تصمیم 

  این مدل به نظریه انسان اقتصادي معروف است. گیرنده عقالیی دیده می شود.

  

  براي اینکه مصرف کننده در حوزه اقتصاد رفتار عقالیی داشته باشند باید:

  .گاهی داشته باشندآاز تمام گزینه هاي موجود -1

دیدگاه -2
انفعالی

دیدگاه -1
اقتصادی

دیدگاه -4
عاطفی

دیدگاه -3
شناختی
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  .قادر به ارزیابی صحیح مزایا و معایب تمام گزینه ها باشد-2

  .بهترین گزینه واحد باشد.قادر به شناسایی -3

  

  مدل اقتصادي کالسیک مصرف کننده کامال عقالیی به دالیل ذیل غیر واقع بینانه است:

  عادات و واکنش هاي خود زندگی می کنند. ها، افراد در محدوده مهارت -1

  افراد توسط ارزش ها و اهداف خود محدود هستند. -2

  میزان دانش افراد محدود است. -3

  

  نکته:

کننده عموما عالقه اي به درگیري در تصمیم گیري هاي گسترده نداشته و فرایند تصمیم را با یک مصرف 

این مدل اقتصادي اغلب  به همین دلیل، می دهد. تصمیم رضایت بخش که به اندازه کافی خوب باشد پایان

  به عنوان یک مدل بسیار آرمان گرایانه و ساده انگارانه،رد می شود.

  

  عالی:دیدگاه انف - 2

  درست در نقطه مقابل دیدگاه عقالیی اقتصادي قرار دارد.-

  مصرف کننده اساسا در برابر عالیق و تالش هاي ترفیعی بازاریابان ،تسلیم است.-

مصرف کنندگان به عنوان خریداران بدون برنامه و غیرعقالیی تصور می شوند که کامال  در این دیدگاه، -

  د.توسط بازاریابان جهت دهی می شون

  دیدگاه انفعالی حداقل توسط فروشندگان قدیمی پذیرش داشت.-
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  ضعف اصلی دیدگاه انفعالی:

هاي  در اکثر موقعیت - اگرنگوییم نقش غالب -قادر به تشخیص این امر نیست که مصرف کننده نقشی برابر

 موجود، او گاهی اوقات این نقش را از طریق جستجوي اطالعات راجع به محصوالت خرید ایفا می کند.

گزینش محصول مطلوب و برخی اوقات با انتخاب لحظه اي که به حالت روحی یا احساسات او در آن موقع 

  ایفا می نماید. مرتبط هستند،

  

  دیدگاه شناختی:-3

دراین چارچوب ،مصرف کننده غالبا  این دیدگاه به مصرف کننده بعنوان مشگل گشاي خالق می نگرد.-

  ر فعال کاالها و خدماتی براي غنی تر کردن زندگی خود در نظر گرفته می شود.بعنوان پذیرنده یا جستجوگ

 در این مدل به مصرف کننده بعنوان پردازشگر اطالعات نگریسته می شود.-

  پردازش اطالعات منجر به شکل گیري ترجیحات و نهایتا قصد خرید می شود.-

  

  دیدگاه عاطفی:-4

و حتی اندکی جادو  تخیل، جنسیت، امید، عشق، ترس، نظیر لذت،هریک از ما احساسات یا عواطف عمیقی 

  را در خریدهاي خود داخل می کنیم.این احساسات و عواطف می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

تاثیر کمتري بر جستجوي اطالعات پیش از  هنگامی که مصرف کننده یک تصمیم خرید عاطفی می گیرد،-

وضع روحی و احساسات لحظه اي خود است.این گفته ها بدان معنا نیست  و بیشتر تحت تاثیر خرید دارد،
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نوعی تصمیم   عقالیی نیستند.خرید محصوالتی که رضایت عاطفی را به دنبال دارند، که تصمیمات عاطفی،

  کامال عقالیی است.

نوان وضع روحی را می توان به ع وضع روحی مصرف کنندگان نیز در تصمیم گیري هاي او اهمیت دارد.-

  وضعیت احساسی یا حالت ذهن توصیف نمود برخالف عواطف که پاسخی به محیط خاص است.

  وضع روحی می تواند بر واکنش هاي مصرف کننده در محیط واقعی خرید نیز تاثیر بگذارد.-

  

  مدلی براي تصمیم گیري مصرف کننده

  

  

  

  ورودي:- 1

شامل عوامل موثر بیرونی می باشند که به عنوان   مولفه هاي ورودي این مدل تصمیم گیري مصرف کننده،

نگرش ها و رفتارهاي مرتبط با  منابع اطالعاتی مرتبط با یک محصول خاص عمل کرده و بر ارزش ها،

  تاثیر می گذارند. محصول از سوي مصرف کننده،

  یاجتماع- مثال:عوامل فرهنگی

  

ورودی پردازش خروجی
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  ورودي هاي بازاریابی:

اطالع رسانی و ترغیب  واقع تالشهاي مستقیمی جهت دستیابی،در   فعالیت هاي بازاریابی شرکت،

هستنداین فعالیت ها در قالب استراتژي هاي  کنندگان براي خرید و مصرف محصوالت شرکت، مصرف

سیاست قیمت گذاري و انتخاب کانال هاي توزیع  شامل سایر اقدامات ترفیعی،  آمیخته بازاریابی مشخصی،

  وارد فرایند تصمیم گیري مصرف کننده می شوند.، مصرف کنندهلید کننده به براي انتقال محصوالت از تو

  

  اجتماعی:-ورودي هاي فرهنگی

محرك هاي  نیز تاثیر عمده اي بر مصرف کننده دارند.فرهنگی،  –محیط اجتماعی  ورودي هاي نوع دوم،

  .است غیرتجاري موثر عوامل از وسیعی دامنه شامل فرهنگی –اجتماعی 

  

  پردازش:- 2

  صمیم گیري مصرف کننده سروکار دارد.تدر این مدل با چگونگی -

  

  عمل تصمیم گیري مصرف کننده شامل سه مرحله است:

  تشخیص نیاز-1

  جستجوي قبل از خرید-2

  ارزیابی گزینه ها-3
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  تشخیص نیاز:

  له روبه رو است.أمی افتد که مصرف کننده با یک مس تشخیص نیاز زمانی اتفاق

  نیاز در میان مصرف کنندگان وجود دارد:دو سبک تشخیص 

برخی از مصرف کنندگان از نوع آگاه از وضع واقعی هستند .آنها به محض اینکه محصول نتواند وظایفش -

  وجود مسله را تشخیص می دهند. را انجام دهد،

ه به چیزي عالق عامل اصلی شکل گیري نیاز براي این افراد، .نندگان دیگر از نوع آرمانی هستندمصرف ک-

  است.

  

  جستجوي قبل از خرید:

غاز می شود که مصرف کننده پی به نیاز می برد که باید با خرید و مصرف آجستجوي قبل از خرید زمانی 

ممکن است   (که در حافظه بلندمدت جاي گرفته اند)بازاریابی اطالعات گذشته یک محصول برآورده شود.

ننده هیچ تجربه قبلی زمانی که مصرف ک از سوي دیگر، آورند. اطالعات کافی براي تصمیم گیري را فراهم

یط بیرونی شود تا بتواند براساس ممکن است مجبور به جستجوي گسترده اطالعات در مح ،نداشته باشد

  ها تصمیم گیري نماید. نآ

حافظه خود در  کننده معموال اطالعات مورد نیاز مرتبط با نیاز موجود خود را قبل از منابع خارجی، مصرف

هر چه تجارب  تجربه گذشته به عنوان یک منبع داخلی محسوب می شود. بنابراین، جستجو می کند.

بسیاري از تصمیمات  نیاز به اطالعات بیرونی کاهش می یابد. گذشته مرتبط با نیاز موجود بیشتر باشد،

ري و محرك هاي (منابع داخلی) و اطالعات غیرتجاده براساس ترکیبی از تجربه گذشتهمصرف کنن
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میزان ریسک اداري نیز می تواند در این مرحله از تصمیم گیري  (منابع بیرونی) گرفته می شوند.بازاریابی

 تاثیرگذار باشد.

 

  نکات:

مصرف کنندگان احتماال درگیر جستجو و ارزیابی گسترده و پیشرفته اطالعات  ،در موقعیت هاي پرریسک-

  می شوند.

  از تاکتیک هاي جستجو و ارزیابی کمتر و ساده تر استفاده می کنند. در موقعیت هاي کم ریسک،-

  یکی از اشکال مهم اطالعات بیرونی است. اقدام به خرید،-

 تر باشد، هرچه مصرف کننده اطالعات کمتري درباره طبقه محصول داشته و هرچه خرید براي آنها مهم-

  ي قبل از خرید آنها طوالنی تر خواهد بود.وقت بیشتري براي خرید محصول صرف کرده و احتماال جستجو

(ارزیابی فرد از میزان دانش خود نسبت به طبقه ات ذهنی مصرف کنندگان بیشتر باشدهرچه اطالع-

  دارند. تکیه بیشتري بر ارزیابی هاي خود نسبت به گفته هاي فروشنده، محصول)،

  تاثیر عمده اي بر جستجوي قبل از خرید گذاشته است. اینترنت،-

  

  ارزیابی گزینه ها:

  از دو نوع اطالعات استفاده می کند: مصرف کنندگان به هنگام ارزیابی گزینه هاي بالقوه،

  (مجموعه فراخوان شده)ز داخل آنها انتخاب صورت می گیرد(یا مدل ها) که افهرستی از نام هاي تجاري -1

  روند . معیارهاي که در ارزیابی هر نام تجاري (یا مدل ها) بکار می -2
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  مجموعه فراخوان شده:

(یا مدل هاي) مشخصی نام هاي تجاري ،ان شده در حوزه رفتار مصرف کنندهمنظور از مجموعه فراخو -

 ،(به مجموعه فراخوان شدهدر نظر می گیرد است که مصرف کننده به هنگام خرید طبقه خاصی از محصول،

  مجموعه مورد توجه هم گفته می شود).

(یا مدل) لب شامل فقط سه تا پنج نام تجاريان شده مصرف کننده معموال اندك بوده و اغمجموعه فراخو -

  می باشد.

  

  معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی نام هاي تجاري:

  بر ویژگی هاي مهم محصول هستند. مبتنی اغلب –شامل مجموعه فراخوان شده هم می باشد -

اشاره اندك یا هیچ اشاره اي  (محصول مناسب) استفاده می نمایند،زمانی که مصرف کنندگان از اصطالح  -

  به قیمت آن ندارند.

  

  سه عامل اثرگذار بر اعتبار نام تجاري عبارتند از:

  کیفیت ادراکی نام تجاري-1

  ریسک ادراکی مرتبط با نام تجاري-2

  صرفه جویی در هزینه ناشی از اطالعات راجع به نام تجاري-3
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  گیري مصرف کننده:قواعد تصمیم 

ژي هاي پردازش اطالعات نامیده اغلب استراتژي هاي تصمیم گیري اکتشافی و استرات منظور از قواعد،

  شوند. می

  

  قواعد تصمیم گیري مصرف کننده را می توان به دو گروه اصلی طبقه بندي نمود:

  قواعد کمکی:- 1

محاسبه مجموع امتیاز هر مورد  ي آنها وکه به ارزیابی نام هاي تجاري یا مدل ها از لحاظ ویژگی ها

  پردازد. می

اجازه می دهد مصرف کننده از ارزیابی مثبتی نسبت به برخی ویژگی هاي نام  ویژگی خاص قواعد کمکی:-

  تجاري داشته باشد تا در برابر ارزیابی هاي منفی دیگر از همان نام تجاري به نوعی تعادل دست یابد.

  

  قواعد غیرکمکی:- 2

ف کننده در ایجاد تعادل بین ارزیابی هاي مثبت از یک ویژگی نام تجاري در برابر سایر ویژگی هاي به مصر

  منفی همان نام تجاري ،کمکی نمی کند.
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  :سه قاعده تصمیم گیري غیر کمکی

  

  

  قاعده ربطی:- 1

در  نماید.نهایی براي هر ویژگی محصول مشخص می  یک سطح مجزا با حداقل قابلیت قبول را عنوان حد

در نقطه اي پایین تر از  گی هاي مورد ارزیابی،ژصورتی که هریک از نام هاي تجاري در هر یک از وی

  دیگر مورد توجه و بررسی بیشترقرار نمی گیرد. حدنهایی قرار داشته باشند،

  نقش مهمی در کاهش سریع تعداد گزینه هاي مورد نظر ایفا می کند قاعده ربطی،-

  

  گسسته:قاعده  - 2

یک حد نهایی مجزا و  مصرف کننده با استفاده از این قاعده، قاعده ربطی است. در واقع (تصویر آینه اي)

  مشخص می کند. براي هر ویژگی محصول، حداقل قابلیت پذیرش دیگر (که باالتر از حد نهایی قبلی است)

  

  

  

قاعده ربطی

قاعده گسستھ

قاعده واژه انگاری
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  قاعده واژه انگاري:-3

او سپس به مقایسه گزینه  ودن یا اهمیت رتبه بندي می کند.ابتدا ویژگی هاي محصول را از لحاظ مربوط ب

اگر امتیاز یکی از گزینه ها به حدکافی باال باشد (صرف  هاي مختلف بر حسب مهمترین ویژگی می پردازد.

  انتخاب شده و فرایند پایان می یابد. نظر از امتیازآن در سایر ویژگی هاي محصول)

  

  نکات:

  می دهد که مصرف کننده کیفیت گرا است.قاعده خرید بهترین: نشان 

  قعیت گرا است.وقاعده خرید با پرستیژترین: نشان می دهد که مصرف کننده م

  قاعده خرید ارزان ترین: نشان می دهد که مصرف کننده اقتصادي فکر می کند.

 

  نوع بخش هاي بازار و قواعد تصمیم گیري:ا

ال صرفه جویی در خرید نام هاي تجاري و محصوالت مورد افرادي که به دنب خریداران وفادار عمل گرا:-1

  عالقه خود هستند.

کسانی که ارزان ترین محصوالت را بدون توجه یا  خریدارانی که به دنبال پایین ترین قیمت هستند:-2

  خریداري می کند. توجه خیلی کم به نام هاي تجاري آنها،

تخفیف یا حراجی ها به خوبی استفاده کرده و نام هاي کسانی که از کوپن هاي   خریداران فرصت طلب:-3

  تجاري مورد عالقه خود را می خرند.

  کسانی که به خوبی چانه زنی می کند و هیچ وفاداري به نام هاي تجاري ندارند. شکارچیان:-4
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 از ارزیابی هاي کلی موجود در حافظه بلند مدت خود مصرف کننده در بسیاري از تصمیمات خرید خود،-

چرا که مصرف  استفاده می کند .این امر ارزیابی تک تک ویژگی هاي محصول را غیرضروري می سازد،

به این نوع قواعد تصمیم گیري ترکیبی  انتخاب می کند. کننده به سادگی نام تجاري را که باالترین رتبه،

  می شود. (قاعده تصمیم گیري مرجع اثر)

  

  چگونه تصمیم می گیرند؟ آگاهی ندارند،مصرف کنندگانی که از کارکرد محصول 

 از نظر میل و اشتیاق شناختی، آگاهی عملیاتی ندارند، هتحقیقات نشان می دهد که مصرف کنندگانی ک

  تصمیمات متفاوتی می گیرند. معامالت و رفتارهاي جبرانی، قواعد تصمیم گیري،

  

  استفاده از اینترنت به عنوان ابزار کمکی در تصمیم گیري:

نده را قادار به تملک هر چیزي ل استفاده از اینترنت این است که تعداد وب سایت ها مصرف کندلی-

  نماید. می

  

  :سبک زندگی به عنوان استراتژي تصمیم مصرف کننده

بر روي رفتارهاي  تصمیم فرد یا خانواده به تعهد به یک سبک زندگی معین (نظیر پیروان یک دین خاص)

  ذارد.مصرفی روزانه تاثیر می گ

  

  

  

@unimanage   دانشگاه مدیریت کانال تلگرام



 

240 
 

  اطالعات ناقص و گزینه هاي غیرقابل مقایسه:

مصرف کنندگان در بسیاري از موقعیت هاي تصمیم گیري با اطالعات ناقصی روبه رو هستند و بنابراین 

  مجبور به استفاده از استراتژي هاي جایگزین براي پوشش مولفه هاي ناقصی هستند.

  آمده باشند: اطالعات ناقص ممکن است از منابع ذیل به دست

  .آگهی هاي تبلیغاتی یا بسته بندي که فقط به برخی ویژگی هاي محصول اشاره می کنند

  

  چهار استراتژي برخورد جایگزین جهت رویایی با اطالعات ناقص وجود دارد:

  صبرکند. که اطالعات کامل به دست آید، مصرف کننده ممکن است تا زمانی-1

عات را نادیده گرفته و با قواعد تصمیم گیري موجود (مثال کمکی مصرف کننده ممکن است کمبود اطال-2

  تصمیم گیري نماید. یا غیرکمکی) و با استفاده از اطالعات در دسترس،

مصرف کننده ممکن است استراتژي تصمیم گیري رایج خود را تغییر داده و استراتژي سازگارتر با -3

  کمبود اطالعات را اتخاذ نماید.

  نماید. باط (تفسیر از خود)نمکن است اطالعات ناقص را استمصرف کننده م-4

  

  کاربرد قواعد تصمیم گیري:

مصرف کنندگان به هنگام کاربرد قواعد تصمیم گیري ممکن است دست به مقایسه گزینه هاي غیر مشابه 

  بزنند.  (غیر قابل مقایسه)
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  قواعد تصمیم گیري و استراتژي بازاریابی:

می تواند پیام را در قالبی تدوین  قاعده اصلی تصمیم گیري مصرف کنندگان هدف آشناست،بازاریابی که با 

  نماید که پردازش اطالعات توسط مصرف کننده را تسهیل می نماید.

  پیام ترفیعی حتی می تواند بیانگر نحوه تصمیم گیري مصرف کننده بالقوه باشد.

  

  خروجی:-3

رفتار  هم است: هدو فعالیت پس از تصمیم مرتبط ب شامل ه،قسمت خروجی مدل تصمیم گیري مصرف کنند

  هدف هردو فعالیت افزایش رضایت مصرف کننده از خرید است. خرید و ارزیابی پس از خرید.

  

  رفتار خرید:

  مصرف کنندگان سه نوع خرید انجام می دهند.

  

  
  

  

خرید آزمایشی

خرید تکراری

خرید ناشی از وفاداری 
بلندمدت
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  خرید آزمایشی:- 1

که معموال در مقادیر کمتر از  -اولین بار می خردرا براي  هنگامی که مصرف کننده محصول (یا نام تجاري)

  در واقع خرید آزمایشی انجام می دهد. -معمول می خرد

مرحله اکتشافی رفتار خرید است که در آن مصرف کنندگان سعی در ارزیابی محصول از  خرید آزمایشی،-

  ارند.، دطریق استفاده مستقیم از آن

  را در مقیاس کم و بدون هیچگونه وفاداري می خرد.خرید آزمایشی در آن مصرف کننده محصول -

  خرید آزمایشی همیشه امکان پذیر نیست.-

  

  خرید تکراري:- 2

ن دارد که محصول مورد تایید مصرف کننده بوده و او مایل به خرید دوباره آن در مقادیر آمعموال نشان از 

  بیشتر است.

که بسیار مورد عالقه  به نام تجاري داردرفتار خرید تکراري رابطه نزدیکی با مفهوم وفاداري -

  چرا که به ثبات شرکت در بازار کمک می کند. هاست، شرکت

  

  ارزیابی پس از خرید:

  سه پیامد این ارزیابی ها عبارتند از:

  عملکرد واقعی محصول یا انتظار برابر است و نوعی حس بی تفاوتی ایجاد می کند.-1

  منجر به عدم تایید و نارضایتی می شود.عملکرد پایین تر از انتظار است و -2
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کاستن از هرگونه عدم اطمینان یا تردید درباره گزینه منتخب  مولفه هاي مهم ارزیابی پس از خرید،-3

  است.

  

  براي کاهش ناسازگاري شناختی می توان این کار را به سه طریق انجام داد:

  .درباره تصمیم خود دلیل تراشی نماید-1

به تبلیغاتی توجه نمایند که نام تجاري منتخب را تایید می نمایند و بر تبلیغات نام ها ممکن است  آن-2

  هاي تجاري رقیب بی توجهی نمایند.

یا اینکه با  .ویق به خرید همان نام تجاري کردهها ممکن است بکوشند دوستان یا همسایه ها را تش آن-3

  اید.اطمینان مجدد حاصل نم گرفتن تایید سایر دارندگان راضی،

  

  نکته:

بستگی به اهمیت محصول و تجربه ناشی از مصرف آن  تحلیل پس از خرید از سوي مصرف کننده، نمیزا

در صورتی که اگر عملکرد محصول  دوباره خرید خواهد شد. اگر محصول با انتظارات منطبق باشد، دارد.

. اهد بودگزینه هاي مناسب تر خومصرف کننده به دنبال  ناامید کننده بوده یا انتظارات را برآورده نسازد،

به عنوان یک تجربه روان شناختی او عملکرده و بر   ارزیابی پس از خرید از سوي مصرف کننده، بنابراین،

  تصمیمات مرتبط در آینده تاثیر می گذارد.
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  رفتارهاي مرتبط با دادن و گرفتن هدیه:

  هدیه دادن بین گروهی:- 1

  دیگر می دهد. تعریف:یک گروه هدیه اي به گروه

  مثال:هدیه کریسمس یک خانواده به خانواده دیگر.

  

  فرد: - هدیه دادن گروه- 2

  تعریف:فرد هدیه اي را به گروه می دهد یا گروهی هدیه اي را به فردي می دهد.

  هدیه اي بخرند. مثال:گروهی از دوستان جمع می شوند تا براي دوستشان که تازه مادر شده،

  

  گروهی:هدیه دادن درون -3

  تعریف:گروه هدیه اي به خود یا اعضاي خود می دهد.

  خانواده یک تلویزیون جدید براي خود می خرد. مثال:

  

  هدیه دادن بین افراد:-4

  یک فرد هدیه اي به فرد دیگر می دهد. تعریف:

  لنتاین به همدیگر می دهند.شکالتی که افراد در روز و مثال:

  

  هدیه دادن به خود:- 5

  دن به خودتعریف:هدیه دا
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  مثال:انگشتري که یک خانم براي خود می خرد تا روحیه اش را بهترکند.

  

  تعریف هدایاي موفق:

این امر باعث  گیرنده آگاه است.هدایایی هستند که نشان می دهند هدیه دهنده از خواسته هاي هدیه 

  شود هدیه گیرنده احساس کند (هدیه دهنده به خوبی مرا می فهمد). می

  

  :نکته

یافته هاي مطالعه اي بر روي خرید اینترنتی هدایا به این نتیجه رسید که ویژگی تنوع طلبی به خرید هدیه 

  به این معنا که هدیه دهنده دامنه گسترده اي از محصوالت را مورد توجه قرار می دهد. نیز تسري می یابد،

 

  محصوالت معانی و خاطرات مشخصی دارند:

 و حفظ حس و حال گذشته، مصرف کننده در شکل دهی به (معانی شخصی) مالکیت برخی از محصوالت به

در این راستا گفته می شود که نوستالژي امکان حفظ هویت شخصی در وراي برخی تغییرات  کمک می کند.

اشیایی نظیر  می تواند براساس خانواده و دوستان، این نوستالژي  در زندگی را فراهم می آورد.

عروسی و  یا رویدادهاي خاصی نظیر فارغ التحصیلی، جواهرات و خودروها، ها، کتاب ها، بازي اسباب

  روزهاي جشن خاص باشد.
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  بازاریابی رابطه اي:

بسیاري از شرکت ها از برنامه هاي بازاریابی رابطه اي (که گاها به آنها برنامه هاي وفاداري گفته می شود) 

  کننده به کاالها و خدمات شرکت،استفاده می کنند.براي تقویت وفاداري به مصرف و تعهد مصرف 

  

  هدف بازاریابی رابطه اي:

  خلق روابط قوي و بلندمدت با مشتریان کلیدي است.

  

  تاکید بازاریابی:

از طریق ایجاد احساس خوب تعامل با شرکت در  تاکید بر توسعه تعهدات بلندمدت نسبت به مشتریان،-

  می باشد. ها با شرکت، شخصی آنها و با وجود آوردن نوعی رابطه  آن

  تاکید بر تعهد بلندمدت شرکت بر تک تک مشتریان است.-

  

 درصد این برنامه ها،50مولفه در بیش از 3برنامه روابط مشتریان نشان می دهد که  66بررسی ساختار 

  این مولفه ها عبارتند از: مشترك است.

  مه ها)درصد از برنا73تقویت روابط ادامه دار با مشتریان (-1

  درصد از برنامه ها)68بهبود وفاداري از طریق بهبود محصول و غیره (-2

  درصد از برنامه ها) 50تحریک احساسی تعلق از طریق برنامه (عضویت در باشگاه) (-3
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  بازاریابی مبتنی بر اجازه:

قبل از اقدام به  پیام،گاهی یا آاین بازاریابی عبارت است از سوال از مشتري درباره تمایل به دریافت ایمیل 

دیدگاه مقابل، یعنی ارسال پیام بدون اجازه و آگاهی گیرنده و گذاشتن امکان (کلیک براي  ها. ارسال آن

  حذف پیام)، بازایابی مبتنی بر اجازه محسوب نمی شود.

  

  وفاداري کمتري نسبت به گذشته دارند: امروزه مصرف کنندگان به شش دلیل،

  تعداد زیادي گزینه ها-1

  در دسترس بودن اطالعات-2

  می کند) حق به جانب بودن (مصرف کنندگان مدام می پرسند بعدا شرکت براي من چه کاري-3

مگیرتر چش خیلی کدام هیچ –یک شکل شدن محصوالت (اغلب کاالها/خدمات شبیه هم شده اند -4

  نیستند)

  عدم اطمینان(مشکالت مالی مصرف کننده باعث کاهش وفاداري می شود)-5

  کمبود وقت (وقت کافی براي وفاداري نیست).-6

  

حساسیت قیمتی بیشتر و احساس طلبکاري ر، عدم تعلق خاط شکایت، این شش عامل باعث بی عالقگی،

  در مصرف کننده می شوند.
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