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بررسي شبكه سازههای شناختي مرتبط با برند
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چكيده

این مطالعه با توجه به نقش سازههای شخصي در رفتار مصرر کننرگاا برنرگهای مختفر ا از
دریچه نظریه جرج کفيا و آزمو خزانه سازههای شناختي انجام ارفت .همچنین رابطره میرا
سازههای شخصي و پیچیگاي شناختي مصر کننگاا برنگهای مختف تففن همرراه برا توجره
به جنسیت آنا و تحفیل محتوایي ساختارهای شناختي مربوط به برنگهای مختف تففن همراها
بررسي شگ .پژوهش حاضر از نظر هگ ا کاربردی محسوب ميشود و روش آ عفي -مقایسرهای
ميباشگ .برای انجرام ایرن تحقیر  02دانشرجوی کارشناسري  92دختررا  92پسرر) بره روش
نمونهایری خوشهای تصرادفي انتخراب شرگنگ 7.برنرگ تففرن همرراه نوکیراا سروني اریكسرو ا
سامسونگا اپلا بفك بریا اچ تي سيا ال جي) برای بررسي به اعضای نمونه ارائره و متعاقبرا برا
اجرای آزمو خزانهی سازههای شخصيا دادههای مربوط بره سرازههرای شخصري و پیچیرگاي
شناختي آنا ا جمعآوری شگ .همچنین دادههای پژوهش بره کمرك روشهرای آمرار تویریفيا
آزمو آماری  tو من  -ویتني و دادههای حایل از مقولهبنگی سازههای شرناختي در رابطره برا
برنگهای ارائه شگها با استفاده از روش کیفي تحفیل محتروا تجزیرهوتحفیرل شرگ .برا توجره بره
مقایسه میانگینهای حایل از دو اروها مشخص اردیگ بین تعگاد سازههای شناختي و شخصي
مصر کننگاا دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد .اما برین پیچیرگاي شرناختي آ هراا
تفاوت معناداری به دست نیامگ .یافته هرای حایرل از تحفیرل محترواا اویرای تفراوت مضرامین
سازههای شناختي این دو اروه در رابطه با برنگها است .به عالوها مقولهبنگی سازههای شخصري
آزمودني هادر رابطه با برنگهاا مشخص اردیگ .از آنجا که سازههای شناختي مربوط به یك برنرگ
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و همچنین مقولههای ساختاریا پایه و اساس رفتار مصر کننگه تفقي ميشونگا رابطره معنرادار
موجود میا جنسیت و تعگاد و مقولهبنگی شناختي سازههاا نشا مي دهگ کره مرگیریت مر ثر
برنگا در ارو توجه به جنسیت مخاطبا و سازههای شناختي آنا است.
واژگان كليدي :روا شناسي سازههای شخصيا برنگا تئوری جرج کفريا پیچیرگاي شرناختيا
رفتار مصر کننگه.

 -1مقدمه

بيشك برنگهاا بخشي از دنیای اطرا مصر کننگه را تشكیل ميدهنگ .تشخیص اینكره
چرا مردم یك برنگ را بر دیگری ترجیح مي دهنگا سراده نیسرت .تجربره مصرر کننرگها
پگیگه ای بسیار پیچیگه است .هر مصر کننگها فرضهایي شخصي برای تشخیص اینكره
چه چیزی را ميخواهگ و چه چیزی را نميخواهگا دارد؛ و در این میرا زنرا و مرردا
کامال از هم مجزا هستنگ ساپریا کاکا و فینچ4ا .)1222
هر فرد به مثابه یك دانشمنگا برای خود سیستمي از سازههای شخصي را شكل ميدهرگ
و از آ برای معنا داد به دنیای اطرافش بهره ميبرد .به عبارتيا رفتار اشرخا توسر
همین سازههاا رهبری ميشود .سوال این است که :کرگام رویكردهرا مريتواننرگ ارزیرابي
کننگ چه ساختارهایي مصر کننگه را به سمت برنرگ خایري سروی مريدهرگ تكنیرك
خزانه سازههای شخصي1ا یكي از بگیعترین نظریههای پیشنهاد شگه درباره ایرن مسرئفه
اس رت فرانسررال9ا  .)1229بررسرري تكنیرركهررای کمّرري و معمررول در تحقیقررات رفتررار
مصر کننگه و فقگا کاربردی بود و اثربخشي یافته های پیشینا محققا را واداشته تا
به سمت روشهای کیفي و تحفیل محتوا برونگ .از جمفه این تكنیكهاا تكنیك خزانرهی
سازهها است .این روش بینشري از فررد فرراهم مريآورد کره مريتوانرگ معنرای سیسرتم
سازههای شناختيِ فرد را به محققا نشا دهگ.
اار بتوانیم سیستم سازهها ی یك فررد را کشر کنریما ممكرن اسرت دربراره تاریخچره
زنگاياش چیزی نفهمیم .اما ميتروانیم در موقعیرتهرای معینري ماننرگ خریرگ کررد ا
پیشبیني کنیم که او احتماال چه رفتراری خواهرگ داشرت .مشرخص کررد سرازههرای
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شناختي 4مصر کننگاا یكي از م ثرترین روشها در انگازهایری عمفكررد سرازما هرا
است .مطالعات مشخص کرده که با اجرای آزمو خزانه سازههاا اطالعات مجرزا در درو
یك چهار چوب سیسرتماتیكا یكاارچره مري شرود .هرم در ادبیرات بازاریرابي و هرم در
رویكردهای مربوط به آ ا برنگها نقشي کفیگی در سازما دهي به فعالیتهای مربوط بره
مصر کننگها بازی مريکننرگ .در ایرن میرا ا تكنیرك شربكه سرازههرای نقرش 1بررای
مفهومسازی ساختارهای برنگ در ذهن مصر کننگاا ا موارد کفیگی را مشخص ميکنرگ
که بر مبنای «فراواني سرازههرا »9و «پیچیرگاي شرناختي »1آ هرا تعریر شرگه اسرت
استربای -اسمیت5ا  .)4330ادبیات مرتب با سازههرای شرناختي مصرر کننرگها هرم
جنبههای تگاعي کاال وهم جنبه تگاعيهای مربوط به کمااني را پوشش ميدهرگ کفرر0ا
 .)4339تكنیك خزانه سازههای نقشا در فراینگهای تصمیمایری مصرر کننرگه کره از
تحفیل برنگها ناشي ميشودا نقش مهمي دارد .با فهم تگاعيهایي مشتریا که برا توجره
به برنگهای مختف ا استرش پیگا ميکنگا آنگاه بازاریابا خوانش بهتری از کیفیت برنرگ
و رضایت مصر کننگها بگست مي آوردنگ .به این ترتیبا هگ این تكنیك آشكار کررد
سازههای شخصي مصر کننگه در رابطه با برنگ است.
در این زمینها سازههای شخصي برنگ 7که مصر کننگاا آ را شكل ميدهنگا توقعاتي
را از یك برنگ معینا ایجاد ميکنگ .سطح رضایت مصر کننگاا که برر پایره انتظرارات
قبفي آ ها استا ميتوانگ با تجارب مصر جگیگا دستکاری و تعگیل شود و به یرورت
سازههای شخصي جگیگا بروز کنگ .برر پایره تئروری سرازههرای شخصريا معفروم شرگه
انتظارات مصر کننگها بیانگر سراختارهای شخصري او اسرت کره مريتوانرگ در ارزیرابي
پگیگههای معین ماننگ برنگها) به کار برده شود کالگول و کوشال2ا .)1221
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 -2ادبيات پژوهش

1

 -1-2روانشناسي سازههاي شخصي و تئوري جرج كلي

2

بشر موجودی متفكر است و این یكي از واقعیتهای اساسي زنرگاي اسرت .جررج کفريا
متخصص روا شناسي بالینيا یكي از اولین شخصیتشناساني برود کره بره فرآینرگهای
شناختي به عنوا ویژاي برجسته کنش شخصریت تاکیرگکرد .زیربنرای تفكررات جررج
کفيا ساختهای شناختي است که تحت عنوا سازهها شرناخته مريشرود .بره عبرارتيا
سازههاا راهي برای تفسیر رخگادها یا نگرش به جها برای پیشبیني آینگه است .به این
ترتیبا نظریه کِفيا نظریه «سازههای شخصي» نامیگه شگ .شخصیت هرر فرردیا شرامل
نظامي سازما یافته از سازههایي اسرت کره مريتوانرگ برر اسراس میرزا اهمیرت آ هرا
طبقهبنگی شگه باشگ جانكوویكز9ا .) 1221
او نیاز به مفاهیم انگیزشي را برای تبیین رفتارهای انسا ا ناذیرفت .این در حالي بود که
فرویگ انسا را موجودی مي دانست که به شگت تحت فرما کنترل تكانههرای ناهشریار
استا و اسكینر نیز انسا را به عنوا موجرودی کره بره طرور منفعرل بره محرر هرای
محیطي پاسخ ميدهگا پذیرفته بود؛ اما کِفي مفهوم انسا بره مثابره دانشرمنگ را مطرر
کرد .نظریه ی او اشتراکات کمي با سایر رویكردها دارد .او به یراحت مياویگ بسیاری از
واژه ها و مفاهیمِ معمول که در نظریه های مربروط بره شخصریت مشراهگه مريشرودا در
نظریاتش جایي نگارنگ .واژه هایي ماننگ :هوشیاریا نیازا سائ ا محر ا پاسرخا تقویرتا و
شگفت انگیزتر از همه انگیزش و هیجرا  .بره نظرر کِفريا همره مرردم قرادر بره خفر و
شكلدهي سازههای شناختي مربوط بره محری خرود هسرتنگ .مرردما امرور فیزیكري و
اجتماعي محی خود را به نحوی تعبیر و تفسیر ميکننگ و در نهایتا از آ ها یرك الگرو
ميسازنگ .بر مبنای همین الگوها است که درباره رخرگادهاا اشرخا و خودشرا پریش
بینيهایي ميکننگ و از آ برای راهنمایي خود بهره ميبرنگ .بنابراینا بررای در افرراد
بایگ الگوهای ساختاری آ ها را فهمیرگ فرانسرالا  .)4371یرك سراختارا شربیه تئروری
عفمي کوچكي است که واقعیتها راا پیشبیني ميکنگ .سازه شخصيا ایرطالحي اسرت
برای هر یك از راههایي که شخص سرعي مريکنرگ بره واسرطه آ ا دنیرا را در ا فهرما
پیش بیني و کنترل کنگ .هر یك از این سازههای شخصيا مثل یك فرضیه عمل ميکنگ.
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این سازهها دو مقولهای و همیشه دارای دو قطب هستنگ .در اینجاا نمونه برارز و روشر ِ
ن
دو قسمت "خوب -بگ" را ميتوا ذکر کرد .اما نبایگ فراموش کرد که سرازههرا در افرراد
متفاوت هستنگ .برای نمونها ممكن است فردی برای تعبیر و تفسریر مرردما از ایرطال
خوب -بگ استفاده کنگ؛ اما فرد دیگری عبارت خوب -خودخواه را برای هما منظرور بره
کار ببرد.
سازههای ما از جها و خودما ا نمایانگر انتظارات ما از وقرایع و رویرگادها اسرت کفريا
 .)4355در نتیجه ميتوا افت که آ ها اعمال و رفتار ما را هرگایت مريکننرگ .یكري از
موارد مهم نظریه سازههای شخصيا تأکیگ زیاد آ بر تفراوتهرای فرردی و ایرن اعتقراد
است که هر فرد دارای مجموعه سازههای شخصي مربوط به خود است .ایرن امررا ایرل
فرعي «منحصر به فرد بود » در نظریه کِفي است .از این نظرا هیچ جرایي بررای تعیرین
تیپهای شخصیتي یا تعمیمهای مشابه درباره مردم باقي نميمانگ .کِفريا نگراهي برگیعا
مثبتا کلارایانها آینگهنگر و واقعبینانه به انسا دارد .نظریه کفيا درباره سازهها در یك
چارچوب عفمي ارایه شگه است .این نظریها در مجمرو بره یرورت یرك ایرل موضرو
بنیادی 4که فراینگهای روا شناختي توس شیوههایي که رویگادها را به وسریفهی آ هرا
پیشبیني ميکنریم و یرازده ایرل تبعري 1سرازما یافتره اسرت .برا بكرار بررد کفمره
«فراینگها» کِفيا این مطفب را روشن کرد که به وجود هیچ نو ماده بي حرکت از قبیرل
انرژی رواني معتقگ نیست .به جای آ ا انسا را به یورت یك فراینرگ متحرر و سریّال
تصور ميکنگ .اار چه رفتار شخص همواره در معرض تغییر استا میزانري از ثبرات در آ
وجود دارد .زیرا فرد همواره بر اساس چارچوب و ساختاری معین عمل ميکنگ لنگفیفرگ
و اپتینگ9ا .)4320
تئوری جرج کِفيا اثر مستقیمي بر تئوریهرای معنرایي دانرش و ادرا واقعیرت داشرته
است .به عبارتيا یك تئوری تفسیری /تاویفي از رفتار انسا است؛ زیررا او معتقرگ اسرت
افراد مگام در حال تفسیر و باز تفسیر محی پیرامو خود هسرتنگ .انسرا ا در سراختن
سازهها و ایجاد نقشه ذهني از پگیگههاا به منظور فهم معني از آ هاا دخیرل اسرت .ایرن
روشا ابزاری قگرتمنگ برای تشخیص نگرشهاا عواط و ادرا انسا ها است اسمیت و
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لیچ4ا  .)4371تئوری جرج کِفي بیا ميکنگ که سیستم شناختي همچرو یرك منشرور
نور را به رنگهای مختف تفكیك ميکنگ .نور سفیگ یك محر درو داد اسرت .همرا
طور که ما نميتوانیم نوری را که از منشور منكسر نشگها ببینیما در دیگ دنیای واقعري
اطرافما ناتوا هستیم .مرا در ابترگاا اطالعرات را از محری دریافرت و بالفایرفه تعبیرر
ميکنیم؛ در حقیقت سیستم سازههای شخصي این کار را برای مرا انجرام مريدهرگ .بره
عبارتيا سیستم سازهها اطالعات را  -هماننگ منشور -به رنگهرای قابرل دیرگ ا تجزیره
ميکنگ.
 -2-2داللت هاي تئوري سازه هاي شخصي در مورد تحقيقات نشاان تاااري و
رفتار مصرفكننده

تكنیك خزانه سازه های نقش سال  4355توس کفي مطر شگ .ایرن تكنیرك در ابترگا
توس روا شناسا بالیني بره عنروا ابرزاری کفینیكري در هنگرام مشراورههرای فرردی
استفاده شگ .اما به مرور از دهه 4302ا در حیطه تحقیقات بازار و مصر کننرگه نیرز بره
آ توجه شگ .با معرفري نظریره کِفري و تشرخیص سرودمنگی ایرن تكنیرك در ارزیرابي
شناختي مصرر کننرگاا ا راه بررای در بهترر رفترار مصرر کننرگه و کراربرد آ در
چارچوب سازههای شخصي مصر کننگاا نسبت به برنگ هموار شرگ .بره ایرن ترتیربا
معفوم است که برای شناخت تمایل مصرر کننرگها بایرگ الگوهرای سراختاری اوا یعنري
شیوهای که جها را شخصا به واسطهی آ ميسازدا در شود .قرگرت مخصرو ایرن
تكنیرركا در ارزیررابي زیربنررایي موقعیررتهررای فرهنگرري اسررت .در مررواردی کرره
مصاحبهشونگاا احساس ميکننگ تحت نفوذ و تأثیر هستنگ اینكه «بهتراست» چطرور
فكر کننگ تا اینكه واقعا چطور فكرر مريکننرگ)ا احسراس آرامرش و آسروداي بیشرتری
مي کننگ .به خاطر همین مزایا است که این تكنیرك در تحقیقرات برازارا کراربرد فرراوا
دارد .تكنیك خزانه ساختارها به مصر کننگه اجازه ميدهگ سازههرای شخصرياش را از
محی با کم ترین جهت ایری و دخالت از جانب مصاحبهکننرگه شرر دهرگ .سراختارها
توس مصاحبهار به مصاحبهشونگه تحمیل نميشود مارسگ و لیتفر1ا .)4332
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این تكنیكا در کل و ماهیتا اکتشافي است .و همچنین از مگلهای بررسري و پیمایشري
رضایت مشتری که نميتوانگ مقولهها یا ساختارها را تفكیك و درجرهبنرگی کنرگا مجرزا
است .این تكنیكا ميتوانگ سازههای شناختيای را که مرتب با تصویر مصرر کننرگه از
برنگ استا آشكار کنگ .روشن است که سازهها از محی اطرا ناشي مريشرود .محیطري
که انسا تعبیر ميکنگا ميتوانگ شامل افررادا مكرا هراا رویرگادهاا اشریاا مفراهیم و یرا
ترکیبي از همه این ها باشگ .در مجمو همین سازهها است که مشرخص مريکنرگ افرراد
چگونه برنگها را مشاهگه و بررسي ميکننگ.
روش خزانه سازه های نقشا تكنیكي موثر است و حتي در زماني که نمونرههرای انرگکي
برای مقایسه داریما ميتوانیم از آ بهره ببریم .کِفي از آزمو خزانهی سازههای نقش بره
عنوا نوعي ابزارِ تشخیصا جهت ارزیابي ساختارهای شخصي افراد بهرره بررده اسرت .از
دیگر شاخصههای جذاب رویكرد تحفیل سازههاا ترکیب دو جنبه مهم است:
 -4ارزیابي فردارایانه 4که به دنبال کشر ابعراد منحصرر بره فررد در دیرگااه هرر
شخص است؛
 -1جنبهای که به دنبال الگوهای جامع در بین اروههرای مختفر از افرراد اسرت
بروکنهگن 1و همكارا ا .)1225
ماتریس سازهها متشكل از ستو ها و ردی هایي است که هرجای خالي آ شرامل یرك
قطعه اطالعاتي است .ستو هاا متعف به اسامي برنگها است و ردی هاا سازهها را نشرا
ميدهگ .این روش مي توانگ عگم رضایت مشتریا فعفي را نیز با توجه به ساختارهایشرا
مشخص کنگ .تكنیك سازههای نقشا یك روش کیفي مناسب برای تحقیقات بازار اسرت
هاني9ا  .)4373این ابزار قابفیت انطبای با مفاهیمي ماننرگ خریرگارا و انتخراب برنرگ و
محصوالت را نیز دارد پتر و اولسن1ا  .)1225بعضي از تحقیقات در ادبیات روا شناسري
که از عنایر نقشهای) متفاوت در آ ها استفاده شگها عبارت است از :شرغلا عواطر ا
موقعیتهاا اتایهاا تصاویر افرادا کارتهای رورشاخا مغازهها و کشورهای خارجي .بعضري
مثال ها از ادبیات بازاریابي عبارت اسرت از :کماراني هرای نفتريا رویكردهرای بازاریرابيا
1

Idiosyncratic
Borkenhagen
3
Honey
4
Peter & Olson
2

 / 164بررسي شبكه سازههای شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسيت مصرفکنندگان ...

کارخانههاا برنگهای اتومبیلا برنگهای کفشهای ورزشي .در حیطههایي ماننگ اثربخشري
مگیریت استوارت4ا )4337ا اسنادهای مربوط به جایگاه هرای خرردهفروشري میچرل و
کیرال1ا  )4333و تمایز اذاری مقایگ اردشگری برای تعطیالت نیرز انجرام شرگه اسرت
پایك9ا .)1229
این تكنیكا محق را قادر ميکنگ بین شرکتکننگاا در اروههای مختف بره مقایسره
باردازد .به همین دلیلا تئوری کِفي برای تحقیقات بازار به عنوا تكنیكري بررای ایجراد
پرسشنامههای جگیگا اهمیت زیادی دارد فراست و برین1ا .)4307
در حاليکه قاعگه ای برای انگازه حجم نمونه در تحقیقات کیفي وجود نگاردا مهرم اسرت
نمونهایریا کاهش و کمبود داده ها را نیز در نظرر داشرته باشریم .کاربردهرای خزانرهی
سازههای نقش نشا ميدهگ برای رسیگ به حجم مناسبي از اطالعاتا نیازی به حجرم
بزراي از نمونه نگاریم .زیرا معفوم شگه وقتي شرکتکننگاا جگیگی اضرافه مريشرونگا
ساختارها و اطالعات جگیگِ معناداری به دست نمي آیگ .بره عبرارتي برا توجره بره تكررار
پاسخ ها و عمومیت آ هاا بعگ از آزمایش بر روی  12تا  12شررکتکننرگها سراختارهای
قابل توجه جگیگیا به دست نميآیگ .البته الزم به ذکر اسرت کره ایرن نتیجره در مرورد
برخي سازهها که منحصر به فرد هستنگا کمي متفاوت بوده است یانگ5ا .)4335
ساداي سازههای استخراج شگه از شرکتکننگاا ا یكي از مزیرتهرای ایرن تكنیرك در
تحقیقات رفتار مصر کننگه و نشا های تجاری است .این مسئفه باعث مريشرود نترای
حایفه توس یك محق به سرعت توس دیگرا فهمیگه و ادرا شود برتو و نرالو0ا
 .)4370ا نطبای تئوری جرج کفي با حیطه برنگا سهم مهمي در استرش دانش در هر دو
حیطه تئوری جرج کفي و برنگ) دارد .تحقیقاتي از ایرن دسرتا نقرش مهمري در تاییرگ
همگامي سازههای شخصري مصرر کننرگه و ماهیرت برنرگ دارد .همچنرین ایرن نترای ا
رویكردی جگیگ را معرفي ميکننگ که ميتوانگ فراینگ تصمیمایری مصر کننگه را به ما
نشا دهگ .در حیطه تحقیقات بازاریابي نكته مهم این اسرت کره دریرابیم چره مقروالتي
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ميتوانگ از سازههای مصر کننرگه نسربت بره برنرگا انترزا شرودا و در امترگاد آ چره
کگاذاریهای آشكار و پنهاني از آ ها استخراج ميشود.
4
جرج کِفي واژهی «سازه» را انتخاب کرد و آ را به مفهوم ترجیح داد زیرا ایرناونره برر
ماهیت فعال ساختارها و ساختن1ا تاکیگ ميکرد سوکیا وینگارتن9ا .)1227
تئوری سازههای شناختيا مسیری را شر ميدهگ که فرد ماهیرت برنرگها را برر اسراس
اذرااههرای دنیرای اطررافش برا آ هرا شركل مريدهرگ .سرازههراا برازخورد افكرار هرر
شرکتکننگه را به یورتي که او برنگها را ادرا ميکنرگا نشرا مريدهرگ .برا تكیره برر
تئوری سازههای شخصيا افراد در ساختارهایشا از برنگ با یكگیگر متفاوت هسرتنگ .بره
عبارتيا در تحقی به دنبال آ هستیم که دریابیم که تئوری کفري چره معراني ضرمني
ميتوانگ برای تفسیر رفتار مصر کننگه و ماهیت ساختاری برنگ داشته باشگ.
دوقطبي بود سازههاا طر ریزی ماتریس ساختارها را ممكن ميکنگ .به عبرارتي دیگررا
یك واژهنامه دروني در مصر کننگه که قابفیت کش و استخراج دارد .به دلیرل سرختي
اکتشا سیستم ساختارها به وسیفه ابزارهای دیگرا مجبور هستیم بر سازههایي متمرکرز
شویم که به راحتي قابل ارزیابي سنجش) و کالمي هستنگ .شبكه سازههاا این فراینرگ را
شكل ميدهگ و بر ارتباط بین سازههای یك فررد) ارزش آمراری مرينهرگ و مرا را قرادر
ميسازد به ارتباط بین سازههای یك فرد و زیر مقولهها متمرکز شویم.
کِفيا شش راه را مشخص کرد محققا با استفاده از آ ها بتواننگ بره اسرتخراج سرازههرا
باردازنگ و آنها را روشهای استخراج سازهها با عنایر سه تایي 1نامیگ .موارد در جگول 4
ذکر شگهانگ.
جدول  .1روشهاي استخراج ساختارها با عناصر سهتایي
 -4کارتهایي با توضیحات مختصر

 -1فرمهای متمادی

 -5فرم نقشهای شخصي

 -0فرم با توضیح کامل و به همراه مشخصههای نقشهای شخصي

 -9فرمهایي با توضیحات کامل

 -1فرمهایي با محتوای «خود»
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سه روش از روشهای ارائه شگه مگلهای  4تا )9ا برای اجرا در حیطههرای بازاریرابي و
شغفي مناسب است .این فرمهاا ساس دستکاری ميشرود و قابفیرت انطبرای برا حیطره
برنگهاا کاالها و مصر کننگهها را پیگا ميکنگ .عنایری که برای اسرتخراج سرازههرا در
تحقیقات بازاریابي از آ ها استفاده ميشودا عبارت است از :اسرامي شررکتهراا خطروط
تولیگ کاالهاا و برنگها .لیتنهال و اودوین 4اشاره ميکننگ برای اسنادهای مرتب با کراالا
بایگ چنگ حیطه تحقیقي اجرا شود تا واژهشناسي مرتب برا کراال در تحقیقرات بازاریرابي
بگست بیایگ .این مقوله به سه حیطه اساسي تقسیم مريشرود :مفهروما روشا و بررسري
ساختارها لیختنهال و اودوینا .)1220
این دوا ساس تئوری جرج کفي را مرحفهای از مراحل بررسي اسرناد دانسرتهانرگ .آ هرا
مگل شماتیك روش بررسي منبع اسناد را به یورت زیر ترسیم کردهانگ:
تعیین بازار هگ

مشخص کرد استره ینعتي مورد نظر
از طری ینایعا تصاویر ذهنيا کاالها)

تصمیمایری درمورد سطو تحفیل
در سطح شرکتا خطوط تولیگ یا برنگ)

شر لیست عنایر نقشها)

تعیین فرم آزمو خزانه سازههای نقش

تعیین خزانه سازهها با نمونه مشخصي از مصر کننگاا در بازار هگ با توجه به مكانیسمهای تئوری کفي)

تحفیل همگوني میا پاسخهای استخراج شگه
بررسي درو مایهها و دستهبنگی مقولهای از ساختارها)

1
تعیین شاخصههای فیزیكيا رواني -فیزیكيا منافعا تصاویر ذهني

نمودار  .1روش استخراج اسنادها
(ليتنهال و گودوین)2002 ،

Lichtenthal & Goodwin
PC, PPC, BEN orIM
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به افته استوارت و کِفيا نمونهای بین  92تا  02نفر که به دقرت از برازار هرگ انتخراب
شگهانگا برای اجرای آزمو شبكهی سازههای نقشا کفایرت مريکنرگ .البتره الزم اسرت
مجریِ آزمو ا دانشا توانایي و عالقه کافي برای تفسیر سازهها را داشته باشرگ .کیفیرتا
ارزش و غنررای اطالعررات حایررلا اهمیررت بیشررتری از محررگودیتهررای میررزا نمونرره
شرکتکننگه در تحقی دارد .اطالعات بگست آمگه ميتوانگ بخشي از فراینگ آموزشهای
رسمي فروشا تحت عنوا شرناخت مصرر کننرگه باشرگ و از آ در مباحرث بازاریرابي
استفاده شود استوارتا .)4337
 -3-2پيچيدگي شناختي

پیچیگاي شناختي در ادبیات روا شناسي اغفب به عنوا متغیری شخصیتي بكرار بررده
ميشود .در این دیگااها اثر به نسبت کمي به روی رفتار مصر کننگه دارد .از دیرگااهي
متفاوتا وقتي به پیچیگاي شناختي به عنوا متغیر ساختار شرناختي نگراه مريکنریما
ممكن است معاني ضمني مهمي برای تحقیقات مربوط به رفترار مصرر کننرگه بگسرت
بیاوریم .تكنیك خزانه سازههاا ابزار معتبری برای انگازهایری پیچیگاي شرناختي اسرت.
در دهه اخیرا به این موضو با عنوا متغیر تفاوتهای فردی توجه ویژهای شگه است .با
استفاده از این تكنیك ميتوانیم پیچیگاي شناختي را به سرعت و به یورتي اثرر بخرش
بررسي کنیم .هفت انگازه ایری از پیچیرگاي شرناختي کره مري توانرگ از آزمرو خزانره
سازه های نقش بگست آیگا بررسي شگه است .فیگلر 4نیز به بررسي این مورد در رهبرری
سازما ها پرداخت فیگلرا  .)4307یرك مرورد نیرز مطالعره روی تئروری اطالعرات برود
اسكات1ا  .)4301پیچیگاي شناختي با یحت فراینگ پردازش اطالعات مررتب دانسرته
شگه است هنری9ا  .)4322این موضرو همچنرین برا وفراداری بره برنرگ و در تحقیر
دیگری با مهارتهای مصر کننگاا نوجوا مرتب بوده است موسچیس و چرچیرل1ا
 .)4373در بررسرري پیچیررگاي شررناختي برره مثابرره یررك سررازه شخصرریتي در ادبیررات
روا شناسيا این مفهوم از انتقادات مشابهي رن مي برد که کاربرد متغیرهای شخصریتي
را در زمینه تحقیقات رفتار مصر کننگه محگود ميکنگ کاسارجیا 5ا .)4374
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پیچیگاي شناختي به یك پیچیگاي ساختاری در سیسرتم شرناختي افررادا اشراره دارد
کفيا  .)4355ساختار شناختي بیانگر چارچوبي پایگار است کره افرراد بره واسرطهی آ
محی را در ميکننگ .بیشتر مشخصههای پیچیگاي شناختي بایگ با حیطه تحقیقرات
رفتار مصر کننگه منطب شود تغییر کنگ) تا کرارایي الزم را داشرته باشرگ .بره عنروا
مثالا برای یك مصر کننگه «کیفیت کاال»ا ساختاری مروثر در حیطره برنرگهای تففرن
همراه است .در مقابل ساختار «ارزا بود » از اهمیت کمتری برخوردار است .این یعنري
مصاحبه شونگها تمایزهای مشخصي را میا برنگهایي باکیفیت و بيکیفیت قائل ميشودا
و قیمت کاال برای او در مراتب پایینتر قرار دارد .اارچه هیچ اسرتانگارد قطعريای بررای
تعیین میزا تغییر پذیری وجود نگاردا این عامل به تعگاد سازههایي بستگي دارد که هرر
فرد در شبكه ساختارهایش بكار ميبرد .سازه هرایي کره میرزا تغییرپرذیری براالتری از
میانگین دارنرگا قروی ترر هسرتنگ .تحقیقرات نشرا دادا اارر پیچیرگاي شرناختي را در
حیطههای معین و خا بررسي کنیما بسیار اثراذار خواهگ بود .این آزمرو ا عرالوه برر
حیطه کاالهاا در حیطه های دیگر نیز قابل استفاده است .در حقیقتا نوعي تغییرپرذیری
ساختارها است .محق یا نرمافزار تحفیل شربكه سرازههراا اسرترداي درجرهبنرگی هرر
ساختار را در قیاس با ساختارهای دیگرا انگازهایری ميکنگ .سازههرایي برا تغییرپرذیری
باالا از استرش درجه بنگی بیشتری برخوردار هستنگ .به این معنا که مصراحبه شرونگها
تمایزی آشكار برای عنایر مورد نظر برنگها) قائل است؛ و ایناونره تمرایزا برر اهمیرت
باالی آ ساختار تاکیگ ميکنگ .زینخا و بیسواس4ا  .)4322با توجه به ادبیات پژوهش
ذکر شگها فرضیههای زیر مطر مياردد:
 :H1بین تعگادسازههای شناختي مصر کننگاا دختر و پسر از برنرگهای تففرن همرراها
تفاوت معناداری وجود دارد.
 :H2بین پیچیگاي شناختي مصر کننرگاا دخترر و پسرر از برنرگهای تففرن همرراها
تفاوت معناداری وجود دارد.
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 -3سوابق تحقيقات گذشته

تا کنو در ایرا ا تحقیقي درباره اثربخشي تئوری جرج کِفي در زمینه بررسي سازههرای
مصر کننگه از نشا تجاری و جنسیت مصر کننگاا ا یورت نگرفته اسرت .در ادامرها
به برخي از تحقیقاتي که در خارج از کشور در این زمینه انجام شگها اشاره ميشود.
ریفس و راجرز )1227 4در مطالعهای با استفاده از تئوری سازههرای شخصري و آزمرو
خزانه نقش به بررسي ساختارهای زیربنایي رواب شغفي خریگار -فروشنگه) پرداختهانگ.
تحقی اشاره دارد به ارزش این تئوری در اکتشا موضوعاتي که خوب تعری و تویی
نشگهانگ .همچنین روشي را مشخص ميکنگ کره تصرمیمایرنرگاا مباحرث شرغفي بره
وسیفه آ از محی کارشا معنا ميآفریننگ ریفس و راجرزا  .)1227در سرال  4322در
مقالهای با عنوا "استفاده از خزانه سازه های نقرش در ارزیرابي پیچیرگاي سراختارهای
شناختي مصر کننگاا " از تئوری جرج کِفي استفاده شگه است .مقاله مذکور مشرخص
مي کنگ کره آزمرو مربوطره دارای روایري و پایرایي الزم بررای انرگازهایرری پیچیرگاي
شناختي است و همچنین روی م لفه تعمیمپذیری در سازههای شخصي مصر کننگاا
کار شگه است زینخا و بیس واسا .)4322
در پژوهش دیگریا این نتیجه حایل شگه که خصائص فیزیكري محری ا مريتوانرگ بره
یورت مثبت یا منفي بر ادرا مصر کننگه خگمات اثراذار باشگ؛ لذا از آزمرو خزانره
سازههای نقش بررای بررسري سرازههرای دانشرجویا از خرگمات فضراهای کتابخانرهای
استفاده شگه است سراپریا کاکرا و فیرنچا  .)1222کفرگول و کوشرال  )1221نیرز برا
استفاده از همین تئوری به ارزیابي تگاعيهای برنرگ در ارتبراط برا مروزههرا و ارالریهرا
پرداختهانگ .این تحقی به ادبیات برنگسازی در بافتهای فرهنگي معین ميپرردازد و بره
طور ویژه بر انگیزه بازدیگکننگهها از موزهها و االری ها تمرکز دارد .محققا با استفاده از
این آزمو در شهر لنگ ا یازده موزه را با تمرکرز برر ارالری تیرت 1برا یكرگیگر مقایسره
کردنگ .آ ها یافته های تحقی را به مگیرا بازاریابي ارالریهرا و مروزههرا کره دریرگد
افزایش تعگاد بازدیگکننگاا بودنگا ارائه کردنگ .در نهایتا دستاورد این تحقیقات بررای
مگیرا بازاریابي مفیگ ارزیابي شگ .سال  1223در پژوهش دیگریا به بررسي معیارهرای
طراحا وبسایتهای شغفي برای برقراری رابطه م ثر با مصر کننگه پرداختره شرگ .در
Rogers & Ryals
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این پژوهشا بیست طرا وبسایتا به منظور استخراج م لفههایي که به هنگام طراحري
یا استرش وبسایتهای شغفي اهمیرت مريدهنرگا برا اسرتفاده از تكنیرك سرازههرای
شخصي مصاحبه شگنگ .تن 4و همكارا ا  .)1223لیتنهال و اودوین مطالعره دیگرری را
در سال  1225انجام دادنگ .آ ها اسرناد مررتب برا کراال را در خریرگارا برا اسرتفاده از
تئوری خزانه نقش بررسي کردنرگ .یافتره هرای ایرن تحقیر در نهایرتا بررای مرگیریت
نیروهای فروش و افزایش اثربخشي فراینگ فروش م ثر دانسته شگ.
سال  1221جوبرت 1تحقی دیگرری را در آفریقرای جنروبي انجرام داد .او سراختارهای
شناختي تمایالت بیینگاا تبفیغات بازرااني تفویزیوني را بررسي کرد .نترای نشرا داد
بیننگاا تفویزیو از شش ساختار برای ارزیابي تبفیغاتي کره دوسرت دارنرگ یرا دوسرت
نگارنگا استفاده ميکننگ جوبرتا .)1221
سوایا وینگارتن  )1227در پایا نامه مقطع دکترای خود در رشته روا شناسي مشراوره
به بررسي سازههای دانش آموزا روستایيِ شاغفي که درآمرگ انرگکي دارنرگا پرداخرت .او
استفاده از تئوری کفي را در مشاوره شرغفيا اثرر بخرش معرفري مريکنرگ .سرال 1222ا
ماردسن و لیتفر نیز به منظور استخراج سیستم سازههای شخصي مصر کننرگاا کراالا
از تكنیك خزانهی سازه های نقش استفاده کردنگ .هگ فرعري ایرن تحقیر اسرتفاده از
رویكرد کیفي در تحقیقات مربوط به کاال و نشا تجاری برود .آ هرا بره پرن م لفره در
خزانهی ساختارِشناختي مصر کننگه دست پیگا کردنگ که به تجربه مصر آزمودنيهرا
مرتب ميشگ و آ را سیستم سازههای مصر کننگه از کاال 9نامیگنگ .م لفههای حایرل
عبارت است از :حیطه مصر ا تصمیمایرریا ارزش هراا پیچیرگاي شرناختيا تشرابهات
ساختاری.
هانیكنسو در سال  1221تصرویر ذهنري از برنرگ را در ارتبراط برا مقایرگ اردشرگری
مطالعه نمود .او در این مطالعه به سازههای متمایز و برجستهای در مسافرا دسرت پیرگا
کرده است .هانیكنسو به این نتیجه رسیگه که ساختارهای مقایگ اردشگری در افررادا
توس فرهنگا تاریخ و وراثرت آ هرا شركل مري ایررد و در ایرن امرر ادبیرات و هنرر و
تحصیالت آکادمیك نیز م ثر است .او  15مقصگ اردشگری را در انگفستا بررسي کررده
و به  44مقوله از سازه های شخصري بازدیگکننرگاا دسرت یافتره اسرت هانكینسرو ا
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 .)1221زینخررا و براونسرربرار 4در سررال  1221در مطالعررهای بررا عنرروا "پیچیررگاي
ساختارهای شناختي مصر کننگه و ارتباط آ با رفتار مصر کننرگه"ا از تئروری جررج
کِفي بهره بردهانرگ .آ هرا پیچیرگاي سرازههرای شرناختي را عرامفي کفیرگی در فراینرگ
تصمیم ایریِ خریگا معرفي ميکننگ .نتای تحقی نشرا مريدهرگ شربكه سراختارهای
شخصي در میا ِ بافتي از تعامالت اجتماعيا استرش ميیابگ و ابزاری معتبر و پایا بررای
انگازه ایری پیچیگاي شرناختي در حیطره رفترار مصرر کننرگه اسرت .همچنرین ایرن
سازههای شناختي در حیطه نشا های تجاری مرتب با آ ا قابل اسرترش اسرت .آ هرا
دریافتنگ پیچیگاي شناختي بر فراینگ پردازش اطالعات مرتب با کاالا برنگ و پیرامهرای
تبفیغاتيا در مصر کننگه اثراذار است براونسبرار و زینخا ا .)1221
سال  4325در مطالعهای با عنوا "ساختارهای شخصري و کاربردهرای آ در بازاریرابي
خگمات غیر مفموس"ا محققا دریافتنگ کره خرگمات بازاریرابي بره تعیرین و شناسرایي
ادار مصر کننگه و ساختارهای برجسته آ در رابطه با نشرا تجراریا احتیراج دارد.
رونگ تصمیمایری در مصر کننگاا به میزاني که ساختارهای او به یرك کراال یرا برنرگ
مرتب استا بستگي دارد .این مقاله یك چارچوب مفهرومي بررای بررسري سراختارهای
مرتب با بازاریابي خگمات غیر مفموس ارائه ميدهگ .به کمك این یافترههرا درمريیرابیم
خگمات ارائه شگه مي توانگ به نشانه های قابل بررسي و مفموس تبرگیل شرونگ لرویس و
کفین1ا .)4325
موریا  9در سال  1223در مطالعهای با عنوا " :کاربرد تكنیك خزانهی سرازههرای نقرش
جهت کش تجارب مصر کننگه از تجارت بررخ آ الیرن)"ا از تكنیرك سراختارهای
شخصي بهره مي برد .این تحقی ا با استفاده از رویكرد کیفيا به تحفیل سراختارهای 05
مگیر که در زمینه وب سایتهای برخ کار ميکننرگا پرداختره اسرت .در ایرن تحقیر
تجارب این مگیرا از رفتار مصر کننگه بررسي شگه است موریاا .)1223
پاتو  1و همكارا در سال  1222در مطالعهای به ارزیابي ادرا اعضرای کتابخانرههرا از
فضای کتابخانهها پرداختنگ .تحقی نشا مي دهگ ارزیرابي فضراهای کتابخانرهای جهرت
کسب اثر مطفوبا بایگ بخش مهمي از فراینگ طراحي امكانات کتابخانهها باشگ؛ هر چنرگ
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تكنیك ها برای بگست آورد این اطالعات چنگا استرده و قابل دسترسي نیسرتنگ .در
تحقیقات فضای کتابخانههاا معفوم شگ روش خزانهی سرازههرای نقرشا روایري و اعتبرار
خوبي در جمعآوری اطالعات از ادرا اعضاا دارد .با این روش به شكل مطفوبي ميتروا
درباره اثربخشي و کارآیي امكانات کتابخانهها تحقی کرد پاتو و همكارا ا .)1222
سال  1221ا پژوهش دیگری انجام شگ که به یورت آفالیرن و بررخ ارزش ویرژه نرام
تجاری را بررسي ميکنگ .امروزها عمگه مایمفك برنگها همزما آفالین و برخ هسرتنگا
اما از زماني که برنگسازی در محی وبا نیاز به مشخصره ویرژهای یعنري میرانجيارری
کامایوتر در محی های مجازی داردا معفوم شگه انگازهایریهای کالسیك از ارزش ویژه
نام تجاریا ناکافي هستنگ .مسئفه ایفي این تحقیر ا تكمیرل انرگازهایرریهرای سرنتي
دربارهی ارزش نام تجاری با انگازهایریهای جگیگی است که برا محری وب در ارتبراط
1
هستنگ کریستودولیز و کرناتوني4ا  .)1221سال 1244ا تحقی دیگرری توسر پایرك
انجام شگه است .این تحقی ا بر اساس تئروری کِفريا در مرورد مقصرگاذاری در یرنعت
جهانگردی انجام شگه و از روش تحفیل محتوا برای استخراج سازهها استفاده کرده است.
این مطالعه کوشیگه تا پیامگهرا و ارزش هرای شخصري کره باعرث تعیرین مقصرگ بررای
تعطیالت کوتاه مگت مي شونگا مشخص کنگ .در حالي کره افررادا خزانرهی سراختارهای
برجسته و عمگه ی متفراوتي دارنرگ امرا ممكرن اسرت مجموعرهای مشرابه از ارزشهرا و
پیامگهای مشتر را نشا بگهنگ .تحقی پیشنهاد ميکنگ یك مطالعره "سرازه" محرور
برای بررسي و تعیین مقصگ در بازاریابي اردشگردی یورت ایرد پایكا .)1241
کاریالت 9و همكارا در سال  1223در مقالهای بره قطعرهبنرگی شرناختي جهرت فهرم
محتوای شرناختي مصرر کننرگاا و سراختارهای آ هرا اشراره کرردهانرگ .آ هرا فررم
دستكاری شگهای از تكنیك خزانهی نقش و روش «داللتهای شخصري برورمن» را روی
شرکتکننگاا آزمودنگ .نتای نشا ميدهگ که چطور قطعهبنگی شناختي هگ اذاری
هر مصر کننگه را به عنوا یك کارکرد از محتوای سازههای شناختيا معرفي مريکنرگ
کاریالت و همكارا ا  .)1223مطالعره دیگرری در سرال  4331انجرام شرگه کره نشرا
ميدهگ آزمو خزانهی سازههای جرج کِفي برای تحفیرل نیازهرای آموزشري سرازما هرا
اثربخش است .در زمینه آموزشا این تئوری ميتوانگ برای تویی عمفكردی بكرار بررود
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که مگیرا از کارکنا خود انتظار دارنگ .ساس در مقابرل آنچره کره از آمروزشدیرگاا
انتظار مريرودا بره بررسري سراختارهای آ هراا بارردازد پتررز4ا  .)4331سرال 1223ا
مطالعهای با عنروا ا "ارتبراط مرن برا اسركارلت اوهرارا" انجرام ارفتره کره بره بررسري
مشخصه های ارتباطات فرا اجتمراعي برا بكرارایری تكنیرك خزانرهی سرازههرای نقرش
مي پردازد .این مطالعه را البفر 1انجام داده است .او اذعا ميکنگ یكري از مشخصرههرای
برجسته رسانههای جمعي این است که توهم ارتباط چهره به چهره با برازیگرا معررو
را به مخاطب منتقل ميکنگ .او ایرن ارتبراط را ارتباطرات فررا اجتمراعي مرينامرگ .ایرن
تحقی ا به بررسي ساختارهای شناختي افراد از رواب فرا اجتماعي در قیاس با ارتباطرات
اجتماعي مستقیم ميپردازد .محق ذکر ميکنگا نتای حایل برای آژانسهای تبفیغراتي
که خواها طراحي تبفیغات با استفاده از افراد و بازیگرا معرو هستنگا کارآمگ خواهرگ
بود البفررا  .)1223سرال  1244در اسرترالیاا مطالعرهی دیگرری برا اسرتفاده از آزمرو
خزانهی سازههای نقش انجام شگ که به بررسي عمفكرد مگیرا فرهنگري مريپرردازد ترا
دریابگ چطور بایگ این مگیرا را تعفریم دهرگ ترا ارتباطرات افرراد اجتمرا را برا میررا
فرهنگي برقرار سازنگ .در این بررسيا تشوی مرگیرا بره سراخت ارتباطرات شخصري از
طری تجارب فردیا بازاویي داستا ها و جشنهرای مفري مرگ نظرر قررار ارفتره اسرت
مكدونالگ9ا .)1244
محققي به نام زالتمن 1در سال  1223نیرز در مقالرهی خرود بره تفسریر روش بازاریرابي
استعارهای پرداخته است .او در مرحفه چهارم از مراحل دهاانره خرویش از تئروری جررج
کِفي و شكل انطباییافته آزمو خزانهی سازه هراا بهرره بررده اسرت .زالرتمن مرياویرگ
تكنیكِ کفي آشكار ميکنگ که شرکتکننگاا درباره متغیرهایي نظیر طبقه محصرولا و
یا موقعیت مصر کننگه چگونه فكر ميکننگ زالتمنا .)1223
 -4روش پژوهش

با توجه به موضو پژوهش و ماهیت متغیرهایي که از قبرل شركل ارفترهانرگا در طرر
پژوهشي حاضر امكا دستكاری متغیرها وجرود نرگارد؛ بره همرین دلیرل نرو پرژوهش
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McDonald
4
Zaltman
2
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پسرویگادی تفقي مي شود که در آ محق سرعي در بررسريا مقایسره و تبیرین نترای
حایل دارد .به عالوه در استرهی طر های پسرویگادیا با توجه به ماهیرت مقایسرهای
اروههای مختف ا ميتوا این تحقی را توییفي ر مقایسهای نیز دانسرت زیررا طري آ
دادههای حایل از اجرای آزمو ا به ویژه مقولهبنرگی سراختارهای شرناختيا تویری و
ساس در مقایسه میا دو جنسا تجزیهوتحفیل ميشود .تحقیر حاضررا از ایرن رو کره
نتای آ ميتوانگ در شیوه های مواجهه با بازار استفاده شودا کاربردی است در ضمن بره
4
معرفي پایه و اساس یك تئوری روا شناختي در زمینه تحقیقات بازار ميپرردازد .بویرل
اشاره ميکنگ که تحفیل دادههای شبكه سازهها ميتوانگ با تففیقي از تفكیكهای کمّي و
کیفيا انجام شود .یافته های تحقی حاضر نیز به دو یورت کمّي و کیفري تحفیرل شرگه
است .بررسي فراواني سازه ها و پیچیگاي شناختي بره روش کمّريا و بررسري محتروایي
ساختارها و مقولهبنگی آ ها بره روش کیفري و تحفیرل محترواا یرورت ارفرت بویرلا
.)1225
 -1-4جامعه آماري ،نمونه وروش نمونهگيري

جامعه آماری این تحقی ا از میا دانشجویا مقطع کارشناسي دانشگاههای دولتي شرهر
تهرا طي سال تحصریفي  32-34انتخراب شرگه اسرت .روش نمونرهایرری بره یرورت
تصادفي خوشهای چنگ مرحفهای بوده و نمونه ها شامل دو ارروه از دانشرجویا دخترر و
پسر است که به یورت زیر انتخاب شرگنگ :از برین دانشرگاههرای مختفر دولتري شرهر
تهرا ا سه دانشگاه به طور تصادفي انتخابا و ساس از بین آ هراا سره رشرته بره طرور
تصادفي ازینش شگ .پس از آ از هررشتها  12آزمودني نیمي دختر و نیمي پسرر) بره
طور تصادفي برای تكمیل پرسشنامه ها انتخاب شگ که در نهایت یك اروه نمونه با حجم
 02نفر  92دخترا  92پسر) تشكیل شگ .رشتههای تحصیفي انتخاب شگه عبرارت اسرت
از :جامعهشناسيا عفومسیاسيا روا شناسي .الزم به ذکر است که میانگین سني دخترا
 14و پسرا  11/07بود.

Boyle

1
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 -2-4ابزارگردآوري اطالعات

آزمو  4 Repآزموني است که کِفي آ را برای ارزیابي سرازههرای شخصري و شرناختي ِ
افراد ابگا کرد .در این آزمو یك مجموعه سه تایي از برنگها بره فررد ارائره مريشرود و
ساس از او خواسته مي شود تا نشا دهگ که چگونه دو برنگ به یكگیگر شربیه و برا برنرگ
سوم تفاوت دارنگ .این موضو ا ساس به تعری دو قطب تشابه و تفاوت منجر مريشرود.
با استفاده از ایرن آزمرو مري تروا بره تحفیرل نظرام سراختاری فررد پرداخرت .خزانره
ساختارهای درو یك ماتریس شامل ردی ها سازههای شخصي) و ستو هرا نقرش یرا
عنایر) ميشود کاتز1ا  9 .)4321عنصر تشكیل دهنگه ماتریس عبارت است از:
 -4عناصر (نقشها) :عنایر چیزهایي است که افراد بررسي مي کننرگ .چیزهرایي کره
ساختارهایي را برای آ ها بكار ميبریم؛ ماننگ کاالهراا شررکتهراا برنرگهاا وقرایعا
موقعیت هاا دوستا و . ...شرکتکننگه ها اغفب تمایل دارنگ برا کمترر از  42مرورد
«نقش» کار کننگ.
 -1سازهها :ابعاد عنایری است که ارزیابي ميشونگ .آ هرا دو قطبري هسرتنگ .بررای
مثال کارآمگ در برابر ناکارآمگ برای شرکتکننرگاا راحرت ترر اسرت کره قطرب
مخال را به هنگام تولیگ خصیصههای فیزیكيا مشرخص کننرگ ترا زمراني کره در
حال تویی خصیصه های مبتني بر ارزش و مفاهیم انتزاعي هسرتنگ) .هرر عنصرر
بایگ با یك قطب از سازه مرتب باشگ .برای محق مفیرگتر اسرت کره بره کیفیرت
نتای برای آشكار کرد سازههای مصاحبهکننگها تمرکز کنگ .در این روش از فررد
خواسته مي شود تا مشخص کنگ چطور دو عنصر به هم شباهت دارنگ و چگونره از
عنصر سوم متفاوت هستنگ؛ این روش سهاانهسازی 9یا سرهترایي کررد ) نامیرگه
ميشود.
 -9ارتباط :ارتباطا مسیری است که هر عنصر نقش)ا در هر طبقه از سراختارا شرر
داده ميشود راجرز و وریفسا .)1227
در این آزمو نقش ها برنگها) بر اساس فراواني استفاده از آ ها انتخاب شگنگ و البته به
نظر مي رسیگ دارای ساختارهایي در ذهن مصر کننگاا جوا هستنگ .برنرگهای ارائره
1

Role Repertory Grid Test
Katz
3
triad
2
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شگه عبارتنگ از :نوکیاا سونياریكسو ا سامسونگا الجيا اچتريسريا اپرل و بفركبرری.
برنگهای سهتایي طي ده حالت به شرکتکننگاا ارائه شگنگ .به این معنرا کره حرگاکثر
سازه ارائه شگه در یك نفر به عگد  12ميرسیگ .در مجمو پس از اجرای آزمرو از ایرن
 02شرکتکننگه  555سازه بگست آمگ .با اجرای آزمرو ا سرازههرای کفیرگی مشرخص
مي شود و بر رویكردهای دیگری که مصاحبه شونگهها را دچار مشكل ميکنگا ارجحیرت
دارد .طي این فراینگا تعگاد سازهها از طری شمارش سازه های غیرر تكرراری بره دسرت
مي آیگا و پیچیگاي شناختي از طری شمارش ساختارهایي که به مقولرههرای متفراوتي
تعف دارنگا حایل ميشود برچسباذاری ساختارها).
شرکتکننگاا ا اجباری در پرکرد و نوشتن همه سازهها نگارنگ .سازههای شخصري دو
قطبي از نظر ماهیت) و محگود هستنگ از نظر شمارش) .زوج تشابه  -تضاد به سراداي
از نظر معنایي متضاد نیست .اعتبار این آزمو تا حرگ زیرادی بره مهرارت روانشرناس در
تعبیر و تفسیر و ارزیابي نتای بستگي دارد مارسگ و لیتفرا  .)4332هر شررکتکننرگه
به یورت مستقل کار ميکنگ .سازهها معموال یفت هستنگ .احتیاجي نیست که سازههرا
یحیح و درست باشنگ .رفتار تصمیمایری در مصر کننگه بیش از این که به مشخصات
و خصیصه های قابل تاییگ و یحیح در سازهها مربوط باشگا بره سراختارهای او از کراال و
برنگ وابسته است .اجرای هر ماتریس و نوشتن سازهها تقریبا برین  92ترا  52دقیقره بره
طول ميانجامگ .از آ جایي که آزمو کمي دشروار اسرتا پریش از حصرول اطمینرا از
این که آزمودني به درستي شیوه تكمیل پرسش نامه را فرا ارفتها از او آزمایش بره عمرل
نميآیگ و تنها پس از حصول اطمینا ا آزمو انجام و ساس براههای شبكه سازه هرای
برنگ 4جمعآوری ميشود.
 -3-4روایي و پایایي ابزار تحقيق

آزمررو  Repدارای روایرري مناسرربي برررای اجرررا در حیطررههررای روابرر بررین فررردی
روا شناختي) و تحقیقات بازار رفتار مصر کننگه) است مارسگ ولیتفرا .)4332برای
بررسي پایایيا در مطالعه ای مشخص شگ که اجرای شكل انطباییافته در حیطره برنرگ)
ضریب پایایي  2/713است که این دریگ بیشتر از ضرریب پایرایي شركل ایرفي آزمرو
رواب اجتماعي) بود .ضریب پایایي در اجرای شكل ایرفي آزمرو جررج کفريا 2/021
Brand Grid

1
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است .به عالوه در ضریب پایایي ارروه دانشرجویا ا  2/722و غیرر دانشرجویا ا 2/720ا
تفاوت انگکي مشاهگه شگ .به طور خالیها ميتوا افت پایایي آزمو برای انگازهایرری
سازهها و پیچیگاي شناختي در حیطههای مختففي ماننرگ برنرگ و رفترار مصرر کننرگه
رضایتبخش بوده است .یافتههای مطالعه مذکورا یافتههرای مطالعرات قبفري را تصرگی
ميکنگ زینخا و بیسواسا  .)4322در بررسي دیگری بازآزمایي با دسرتوالعمل هماننرگ
و ناهماننگا به فایفه دو هفته از هم انجام شگ که نشا داد ساختارهای مورد اسرتفاده از
ثبات قابل توجهي برخوردار است تن و دولیچ4ا .)4322
 -2یافتههاي تحقيق

فرضیههای تحقی حاضرر از نرو مقایسرهای اسرت .آزمرو هرای مقایسرهای در دو زیرر
مجموعه کفي پارامتریك شامل  Tو  )Fو ناپارامتریك دستهبنرگی مريشرود .اسرتفاده از
آزمو های ناپارامتریك به هیچ پیشفرض مشخصي نیاز نگارد ولي آزمو های پارامتریك
به پیشفرضهای مشخصي نیاز دارد .در یورتي که این پیشفرضها رعایت نشودا نمري
توا آ ها را بكار برد .این پیشفرضها در آزمو های مقایسهای عبارت است از:
 -4داشتن توزیع نرمال این پیش شررط توسر آزمرو کولمروارو  -سریمرنو
سنجیگه شگه است)؛
1
 -1مستقل بود مشاهگات از یكگیگر این پیشفرض توس آزمو را سرنجیگه
شگه است)؛
 -9متغیرهای مربوط بایستي حگاقل برا مقیراس فایرفهای سرنجیگه شرونگ .البتره
پیش فررض برابرری واریرانس جامعره آمراری نیرز وجرود دارد کره اغفرب از آ
چشمپوشي ميشود.
تمامي پیشفرضهای افته شگه توس آزمو های مناسب آماری آزموده شرگا و متغیرر
تعگاد سازه ها دارای شرای مرذکور برود .امرا متغیرر پیچیرگاي شرناختي دارای شررای
استفاده از آزمو پارامتریك نبودا و به همین دلیل متناسب با شرای ا بررای ارروههرای
مستقل از آزمو  Tو آزمو من -ویتني استفاده شگ.
Tan & Dolich
Run Test

1
2
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الف .یافتههاي توصيفي

نمودار  .2بررسي وضعيت فراواني مقولههاي ساختاري
در بين دختران

نمودار  .3بررسي وضعيت فراواني مقولههاي ساختاري
در بين پسران
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شكل  .1مقولهبندي تحليل محتواي شبكهي سازههاي برند
در مصرفكنندگان دختر و پسر

 / 180بررسي شبكه سازههای شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسيت مصرفکنندگان ...

ب .یافتههاي تحليلي

 -1متغير سازهشناختي
جدول  .2رابطه بين تعداد سازهها در دو گروه زن و مرد
جنس افراد
تعداد سازهها

ميانگين

انحراف معيار

ز

12.33

4.729

مرد

6.50

1.526

تعداد ساختارها

آرمون یومن -ویتني

88.500

آزمون ویلكاكسون

553.500

آزمون Z

-5.398

سطح معناداري آزمون كولموگروف -سيمنروف

0.000

در جگول  4نتای آزمو آماری یومن-ویتني برای مقایسره تعرگاد سرازههرا در دو ارروه
آورده شگه است .اروه اول زنا و اروه دوم را مردا تشركیل دادهانرگ .برر طبر مقرگار
آزمو مرا ویتنري )-5.398ا برا قبرول خطرای کمترر از  )Sig 0.000 0.01و درجره
اطمینا بیش از  0.99مي توا نتیجه ارفت بین این دو ارروه از نظرر میرانگین تعرگاد
سازه ها تفاوت معناداری وجود دارد .بر اساس نتای منرگرج در جرگولا میرانگین تعرگاد
سازههای زنا  41/99و میانگین تعگاد سازههای مردا  6.50است .بنا بر نتای حایرل
مشخص شگ میانگین تعگاد سازه هرای زنرا بره میرزا  8.53نمرره بیشرتر از میرانگین
تعگادسازههای مردا است.
 -2متغير پيچيدگي شناختي
جدول  .3رابطه بين پيچيدگي شناختي در دو گروه زن و مرد
پیچیگاي شناختي

جنس افراد

ميانگين

انحراف معيار

مرد

14/52

94/017

ز

97/22

40/901
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جدول  .4آزمون آماري  tمستقل براي مقایسه ميزان پيچيدگي شناختي در دو گروه
پيچيدگي
شناختي

آزمون لون

آزمون

معناداري

مقدار

14011

24414

44970

F

واریانس برابر

واریانس نابرابر

sig

آزمون  tمستقل

درجه

آزمون t

آزادي

44970

494130

42

معناداري

اختالف

24420

45452

24434

45452

sig

ميانگين

در جگاول باالا برای مقایسه امتیازِ میزا پیچیگاي شناختيا نترای آزمرو آمراری  tدر
دو اروه مستقل آورده شگه است .اروه اولا زنا و اروه دوم راا مردا تشكیل دادهانرگ.
با توجه به اینكه آزمو لو برابر با  14019و سطح معنيداری آ بیش از  5دریگ است
 )sig=24414میزا آزمو  tو معناداری آ بر اسراس واریرانس برابرر 4محاسربه شرگه
است.
بر طب مقگار آزمو  )44970 tو با توجه بره درجره آزادی d.f=42ا برا قبرول خطرای
بیش از  )Sig=24420 2/25و درجه اطمینا کمتر از  2435ميتوا نتیجه ارفت برین
این دو اروه از نظر میزا میانگین پیچیگاي شناختي تفاوت معناداری وجود نگارد.
 -6بحث و نتياهگيري

نتای تحقی در مورد فرضیه اولا نشا داد که تفاوت معناداری میا تعرگاد سرازههرای
شناختي مصر کننگاا دختر و پسر وجود دارد .مقایسه نتای آزمرو ایرن فرضریها برا
پژوهش لویس و کفین  )4325و ماردسن و لیتفر  )1222و ساپری و همكارا )1222
که به بررسي ساختارهای شخصي مصر کننگاا پرداخته بودنگا هم راستا است.
نتای تحقی در مورد فرضیه دوم نشا داد تفاوت معناداری میرا پیچیرگاي شرناختي
مصر کننگاا دختر و پسر وجود نگارد .مقایسه نتای آزمو ایرن فرضریه برا پرژوهش
براونسرربرار و زینخررا  )1221کرره برره بررسرري پیچیررگاي سرراختارهای شررناختي
مصر کننگه و ارتباط آ با رفتار مصر کننرگه پرداخترهانرگا هرمراسرتا نیسرت؛ امرا برا
یافتههای اسمیت  )4371تطاب دارد .نتای حایل از مطالعه اسمیت نیز نشا ميدهرگ
دخترا و پسرا از نظر پیچیگاي شناختي تفاوت معناداری نگارنگ؛ اما دخترا به سبب
توانایيهای کالمي بالقوها تعگاد سازههای بیشتری دارنگ.
Equal variances assumed

1
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نتیجه تحقی در مورد تعیین مقوله ساختارهای شناختي مصر کننگاا دخترر و پسرر
شكل )4ا حاکي از تفاوت درو مایه های ساختار شناختي این دو جنس است .این نتای
تاییگ ميکنگ که شاخصهای جذاب و ارزشمنگ تئوری سازههرای شخصري در تحقیقرات
کیفيا از بینشي که به ما از فهم رفتار انسا در محی ميدهگا به دست ميآیگ آرانرگا و
فینچ4ا  .)1229هما طور که ذکر شگا کاربرد استرده از تئوری جرج کِفي در تحقیقرات
رفتار مصر کننگها کارآیي آ را تاییرگ مريکنرگ .تنرو و تعرگاد سرازههراا انتظرارات و
خواستههای مصر کننگه از برنگ و خگمات آ را نشا ميدهگ .در تحقیر حاضرر نیرزا
دسته بنگی مقوالت ساختاری در دخترا ا تنو ساختاری و تعرگاد براالتر سرازههرا را در
آ ها نشا ميدهگ .این نتای بیرانگر خواسرتههرا و انتظرارات دختررا از عنایرر مرورد
بررسي در این تحقی برنگهای تففن همراه) است .درست است که پیچیگاي شرناختي
در میا این دو جنس به یورت معناداری دارای تفاوت نبود اما دستهبنگی مقولرههرای
شناختي ساختاری در دو جنس نشا از تفاوت سازههای دو قطبي ارائه شگه توس ایرن
دو اروه دارد د ه مقولره ایرفي در دختررا  :قیمرتا رنرگابي اسرتفاده برود ا زیبرایيا
طراحيا قگمتا انگازها کارآیيا شناخته شگاي و نحوه کاربردا در برابر  5مقوله ایرفي در
پسرا  :قیمتا انگازها طراحيا اعتبار و قگمتا کارآیي).
تحفیل محتوایي درو مایههای سراختاری نشرا داد :سراختار قرگمت تففرن همرراها در
دخترا شامل معروفیتا میزا طرفگارا و تجربره اسرت؛ امرا در پسررا شرامل کشرور
تولیگ کننگه است .ساختار انگازها در دخترا شامل وز ا قطررا کوتراهي و بفنرگی تففرن
همراه است؛ اما در پسرا فق به وز اختصا دارد .ساختار کاربردا در دخترا شرامل
کاربرد آسا یا سخت تففن همراه بود؛ اما در پسرا این ساختار وجود نگاشرت .سراختار
طراحيا در دخترا شامل یگای زنگ خوبا تكراری و معمولي بود اوشي و پیشررفته
و جگیگا و محگود بود ميشگ؛ اما در پسررا سراختار طراحري بره شركل قرابا تنرو ا
لمسي بود و یا برخورداری از یفحهکفیگ اختصا داشت .ساختار زیبایيا در دختررا
شامل جذابیتا دوست داشتني بود و محبوبیت بود؛ اما در خزانهی ساختارهای پسررا
چنین شاخصه هایي وجود نگاشت .ساختار شناختهشگاي در دختررا شرامل ناشرناخته
بود ا پیچیگاي دور از دسترس بود برنگ) و دمدستي بود برنگ ميشگ؛ اما در پسرا
چنین ساختاری دیگه نشگ .ساختار بي اسرتفاده برود اوشري در دختررا شرامل بري
Aranda & Finch
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مصر بود و بيشكل و فرم بود ِ برنگهای مورد نظر بود که در پسرا چنرین چیرزی
وجود نگاشت .همچنین نتای نشا ميدهگ ساختار قیمتا هم در دخترا و هم پسررا
وجود دارد؛ اما در پسرا شامل توجه ویژه به نرخ فروش برنگ تففنهمراه مريشرود؛ و در
آخر این که ساختار رنگا در دخترا شامل درخشنگاي بود اما در پسرا ایرن سراختار
دیگه نشگ .میزا فراواني ساختارها نیز در نمودار شماره  1و  9مشخص شگه است.
سازههای هرفردا حجمي انبوها آشفته و بينظم نیست .طبقهها یا مقولههرای سراختاریا
الزم است که معنا را با محیطي که فرد با آ در تعامرل اسرتا مررتب کنرگ کالرگول و
کوشالا  .)1221ترکیب مقولهای ساختارها در آزمو خزانرهی سرازههرای نقرش بره مرا
کمك ميکنگ که بتوانیم با تحفیل محتوای م لفههای سراختاریا پریش بررویم .در ایرن
تحقی شبكهی سازههای برنگ برای ارزیابي برنگها و سراختارهای مررتب برا آ از نظرر
مصر کننگها از مفاهیم مرتب با تئوری روا شناسي سازه های شخصريا اسرتفاده شرگ.
این مطالعها رویكردی نوین را در ارزیابي ویژايهای ساختاری آزمو در میا دو جنسا
معرفي مي کنگ .در این مقالها چارچوبي مفهومي برای طبقهبنگی سازهها در بافت مربوط
به برنگ ارائه شگ که مي توانگ موجب شرناخت بهترر مرا از مصرر کننرگه و سراختارهای
مرتب با برنگ شود .ایناونه که سازهها مي توانگ فهم ما را از خواستههاا نیازهرا و عالئر
مصر کننگها باال ببرد لیختنهال و اودوینا  .)1220نرو شناسري ماهیرت سراختارهای
مرتب با محصولا و طبقهبنگی کاالهاا موجب ميشرود ترا مرا معراني مختففري از برنرگ
دریافت کنیم .در عنوا اذاری مقولهها تعیین درو مایرههرا) بایرگ بره رواج و عمومیرت
ساختارها توجه داشته باشیم؛ نه فق ویرژه برود آ هرا .معفروم شرگه کره سرازههرای
برجسته و تعیین کننگها ایرن قابفیرت ویرژه را دارنرگ ترا در ارتباطرات بازاریرابي از آ هرا
استفاده شود .در این تكنیكا روش های کمّي و کیفي با هرم در تعیرین سرازههرا مروثر
است .تحفیل محتوا شامل استرش و بس یك مجموعه از مقولهها است کره عنایرر یرا
ساختارها در آ جای ميایرد؛ ساس ساختارها به یك مقولهی مشرخص نسربت داده و
مقولهها و درو مایهها تعیین ميشود .در این قیاسا ميتوا افت کره چنرین تحقیقريا
نتای قابلتوجهي برای تحقیقات رفتار مصر کننگه دارد .تحقی به مرا نشرا مريدهرگ
استفاده از ابزار مناسرب بررای انرگازهایرری و بررسري مقولرههرای سرازههرای شخصري
مصر کننگها ضروری است .همچنین بررسي پیچیگاي شناختي بره عنروا یرك عامرل
قابل انعطا و نه ثابتا یكي دیگر از مزایای کاربرد این روش است .بررسري حیطرههرای
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مختف ِ رفتار مصر کننگه و برنگا ميتوانگ سودمنگی این مفهوم را به عنوا یك متغیرر
در قضاوتهای فردی و پریشبینري رفترار مصرر کننرگها اسرترش دهرگ .سراختارهای
شناختي از تجربیات حایل ميشود و برای مصر کننگه مشخص ميکنگ چره برنرگی را
انتخاب و مصر کنگ فیسرك ولینوویرل4ا  .)4322محقر در تحفیرل محترواا فراترر از
آ چه افته یا شنیگه مي رود فراتر از معنای استنباط شگه) که این به دانرش تخصصري
در حیطه مورد مطالعه و تئوری شخصیت جرج کِفي بستگي دارد .دانش درباره تاریخچها
فرهنگ و قواعگ زباني شرکتکننگه ها ضروری است .استفاده از روا شناسري سرازههرای
شناختي و شخصي در فهم شبكه فرد ویژه ساختارهاا برای این جمعیت مرورد مطالعره و
این عنایر برنگهای تففن همراه)ا نشا دهنرگه نیراز بره روش هرای متفراوت بازاریرابيا
تبفیغات و فروش برای دو جنسیت متفراوت از مصرر کننرگاا اسرت .زیررا دو جرنس
متفاوتا ساختارهای متفاوتي از یك برنگ مشخص دارنگ .به این ترتیبا معفروم مريشرود
در بازاریابيا تبفیغات و برنگسازیا رویكردهای جنسیتي قابلتوجه و تأثیراذار هستنگ.
 -7محدودیتهاي تحقيق وپيشنهادها براي تحقيقات آتي

هما اونه که مهم است محققا ابزار خود را به یورت یرحیح بررای فهرم فررضهرای
زیربنایي نظریه جرج کفي به کار ببرنرگا بایرگ از محرگودیتهرای آزمرو و تكنیرك نیرز
آااهي کافي داشته باشنگ .محگودیت اول مربوط به سازههای دو قطبي اسرت .دو قطبري
بود سازه ها به الزام مفیگ نیست زیرا معناها مريتواننرگ در مناقشره برا یكرگیگر باشرنگ
مارسگ و لیتفرا .)1222تفسیر بعضري از کفمراتا در بافرت هرای اجتمراعي خرا یرا
فعالیتهای اروهي ویژها ممكن مي شود .برای مثالا آیا در دسترس بود برنرگ برا عرگم
خوشناميا دو قطب متضاد برای یك عنصر اسرت ایرناونره اسرت کره جرگال معناهرا
مي توانگ مسئفه ساز بشود .برای مثال زمراني کره مصراحبه شرونگاا افررادی مختفر از
حیطه های مختف هستنگا ساختارهای مربوط به آ ها دارای مفراهیم متفراوتي خواهرگ
بود.
دومین حیطه ای که محققا بایگ به آ توجه داشته باشنگ بكارایری یحیح تكنیرك در
استخراج سازههرا و تفكیرك و درجرهبنرگی عنایرر نقرشهرا) اسرت برراو 1ا .)4331
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بكارایری س االت باز -پاسخ به عنوا مكملا راهي برای تاییگ درو مایرههرای سرازههرا
است .محگودیت بعگیا جمعبنگی سازههای مختف است .افراد در شكلدهي سازههرای
خود از وقایع متفاوت هستنگ .حتي در جایي که سازهها مشابه استا افراد متفاوتي که از
این سازههای مشابه بهره مي برنگا ممكن است از طری تجارب متفاوت به درو مایههای
یكساني در ساختارها برسنگ .جمعبنگی دادههای خزانهی سازههای نقشا ممكرن اسرت
این تمایزها را بهم بریزد و شكل آ را تغییر دهگ هانيا  .)4373طبقهبنگی سرازههرای
افراد مختف در هر مقولهایا ممكن است معر جهتایری محق در مرحفه جمعبنگی
باشگ .البته این مسئفه ميتوانگ با به کارایری چنگ مفسر در مرحفه طبقهبنگی و تحفیرل
محتوای ساختارهاا کاهش پیگا کنگ و به اعتبار یوری دست پیگا کنگ؛ هما طور کره در
تحقی حاضرا انجام شگ .م حگودیت بعرگی ایرن اسرت کره اجررای دوبراره آزمرو ا کرار
مشكفي است .فرض کِفي بر این بود که جهتایری مرردم بریش از ایرن کره بره سرمت
اذشته باشگا به آینگه نظر دارد .او مياویگ که مردم در زما حال بر اساس انتظرارات و
پیشبینيشا از وقایع آینگه عمل ميکننگ .تئوری کِفي بیا ميکنگ مردم تا حگ زیادی
مسائل را از طری تجاربشا یاد ميایرنگ و از همین طری نیز رشگ ميکننرگ .بنرابراین
ممكن است سازههای آ ها در طول زما تغییر کنگ کره ایرن موضرو باعرث مريشرودا
بازآزمایي و اجرای دوباره آزمو دچار مشكل شود .با این وجودا در این زمینه تحقیقرات
دیگری انجام شگه که نشا ميدهگ سازهها از ثبات نسربي برخروردار اسرت .محرگودیت
کاربردی دیگر آزمو این است که زما بر است؛ و البته بسیار اهمیرت دارد کره بتروانیم
شرکت کننگاا را قانع کنیم که روش تحقی برای آ ها جرذاب و مفیرگ اسرت .بعضري
محققا دریافته انگ افرادی که مشغفه زیادی دارنگا ممكن اسرت هنگرام اجررای آزمرو ا
یبوری نكننگ .در مطالعهای کره از  20سرازما بره عمرل آمرگا معفروم شرگ سرازههرا و
نقشه های شناختي آزادمنشرانها بررای اجررای آزمرو ا تررجیح داده مريشرونگ برراو ا
 .)4331یكي دیگر از محگودیتهاا برداشت های متفاوتي است که ممكن است از سازهها
بگست آیگ .ضریب خطای این مسئفه نیز با انجام بحث های اروهي و بررسي توس چنگ
متخصص همكاری با محق ) مي توانگ کاهش پیگا کنگ .مورد دیگرر ایرنکره نمريتروا
افت نتای به طور کامل مشخصکننگه بازار هرگ تففرن همرراه هسرتنگ؛ زیررا در ایرن
یورت به یك چارچوب مرجع رقابتي احتیاج داریم الولو 4ا )4334؛ یعنري چرارچوبي
Lovelock
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با مجموعه ای از ساختارهای معین در مورد برنگهای تففنهمرراه .پیشرنهاد مريشرود در
مورد محصوالت و برنگهای دیگر نیز این روش اجرا شود .این آزمو ا ميتوانرگ برا تعرگاد
بیشتری از نقشها برنگها)ا سنین مختففي از شهرهای مختف ا و روی تعرگاد بیشرتری
نمونه اجرا شود .یا ميتوا به یورت طولي روی نمونه معیني در زما های مختف اجررا
شود تا ایناونه امكا مقایسههای بیشتری فراهم شود.
این رویكردا قابفیت این را دارد که با حگاقل بودجه توس سازما ها و افرراد متخصرصا
در حیطه روا شناسري سرازههرای شخصري اجررا شرود؛ و خوشربختانه نیراز نیسرت ترا
دپارتما های بازاریابي با یر وقت و هزینه زیاد روی آ کار کننرگ .البتره بایرگ توجره
داشت که تحفیل ساختارهای آزمو ا نیازمنگ متخصصاني با تجربه است .این تكنیرك در
ایل برای استفاده در زمینههای فردی طراحي شگها به همین عفت جمرعبنرگی دادههرا
بایگ با دقت زیاد انجام شود .سادهترین روش جمع بنگیا شمارش وتعیین فراواني سازهها
است .پس از آ که چنگ نفر از شرکتکننگاا به یك ساختار مشرخص اشراره کردنرگا
بایگ تحفیل محتوا تحفیل و طبقهبنگی ساختارها درو مقولهها) با توجره بره درو مایره
آ توس متخصص روا شناس انجام شود .نكته دیگری که بایرگ بره آ توجره داشرتا
این است که انگیزه شرکتکننگه در پر کرد جگول ماتریس مهم است .بررای بعضري از
شرکت کننگاا ا مشكل است تا به جابه جایي شناختي دست بزننگ و بعگ از تفكر دربراره
شباهت برنگها به تفكر درباره تضاد میا آ ها باردازنگ .این عامل خرود بره خرود باعرث
طوالني شگ زما تكمیل آزمو ميشود .الزم به ذکرر اسرت کره رونرگ ایرن مطالعره و
یافتههایي حایل از آ باعث ایجاد سواالت جگیگ و تحقیقات بیشتر ميشرود .همچنرین
پایه و اساسي تئوریك برای آغاز تحقیقات دیگر فراهم ميکنگ.
ارزش تكنیك خزانهی سازههای شخصيا در کش موضوعاتي است که تا کنو بهخروبي
تعری و تویی نشگهانگ .درست است که مصاحبه عمقيا از رویكردهایي اسرت کره بره
طور استرده برای تحفیل و جمعآوری داده های کیفري در تحقیقرات بازاریرابي اسرتفاده
ميشود .در ضمن بایرگ توجره داشرت کره سروایری مصراحبهکننرگه نیرز از موضروعات
پرچررالش اسررت .ممكررن اسررت نررواحي مررورد سرروالا منرراط نامكشرروفي باشررنگ کرره
مصاحبهشونگه به راحتي نتوانگ منظورش را منتقل کنگ .به همین دلیلا ابزارهای دیگری
استفاده مي شود تا این مشكل را برطر کنگ .راه حفي کره بررای بعضري از چرالشهرای
مطر شگه در باال پیشنهاد ميشودا استفاده از تئروری سرازههرای شخصري اسرت .ایرن
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تكنیكا به محق امكا ميدهگ تا به جرای پرسریگ سروال هرای مسرتقیمي از قبیرل:
استراتژی شما چیست به بررسي ساختارهای تشكیلدهنگه استراتژی بارردازد .بره ایرن
ترتیبا بازخوردی کیفي و غني فراهم ميشرود کره برر توضریحات مفهرومي و اطالعرات
تفكیكي مبتني است .این تكنیكا راهي است برای فهرم ایرن مسرئفه کره مرردم از چره
تئوریهایي استفاده ميکننگ تا به چیزهاا معنا ببخشنگ .همچنین به ما امكرا مريدهرگ
تا این شاخصهها را با بازخوردهای کیفيا قابل سنجش وکمّي کنیم.
عفيرغم همه محگودیت های ذکر شگها تكنیك مورد نظرا به عفت قگرت باالیي که دارد
نظریه محبوبي در تحقیقات بازاریابي و مگیریتي در کشورهای مختف دنیرا اسرت .زیررا
این تكنیك به محققا کمك ميکنگ تا مفاهیم غیر قابلشمارش و غیر قابرلدسرترس و
ساختارهای زیربنایي پاسخ های شرکت کننگاا نسربت بره دنیرای اطرافشرا را کشر
کننگ .به عالوه مشكالت جهتایری محق را در مصاحبههای عمی ا کراهش مريدهرگ.
پیشنهاد مري شرود ایرن روش جهرت مرگیریت نیروهرای فرروش بررای شناسرایي بهترر
مصر کننگاا بالقوه در کشور ما نیزا اجرا اردد .اجرای آزمو برای مقایسه سرازههرای
شخصي در کاالهای تنگ مصر و کنگ مصر نیز محققا حیطه بازاریرابي و برنرگ را برا
نتای متفاوتي رو بهرو خواهگ کرد .نتای تحقیقات ميتوانگ در مشخص کررد بازارهرای
هگ جگیگ و ارتباطات بازاریابي کار آمگ که با توجه به سازههای شخصي مصر کننرگه
و با توجه به جنسیت آ ها باشگ) استفاده شود .همچنرین سرازههرای اسرتخراج شرگه از
خزانهی سازههای نقش ميتواننگ در شكلایری شعارهای تبفیغاتي برنگها مروثر باشرنگ.
بگیهي است که کارازارا شرکت ها با کش و شناخت سرازههرای شرناختي و شخصري
مخاطبا خودا و با توجه به جنسیت آنا ميتواننگ برنگ شرکت خود را برجسرته کننرگا
به طوری که در خزانهی ساختارهای مخاطبا ا جا خوش کنگ.
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