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چکیده

مصرفکنندگان در تصمیمگیریهای خرید با درجات مختلفی از عدماطمینان در مورد محصول پیشنهاد شده روبه رو هستند .از
قبیل عدماطمینان در مورد کیفیت محصول ،مانند هنگامی که مصرف کننده هیچ دانشی در مورد برندی که در بازار هست ،و
اینکه چگونه عمل میکند ،ندارد .هدف این پژوهش بررسی نقش عدماطمینان و اطمینان در انتخاب برند تقلیدی یا برند
متفاوت میباشد .جامعه آماری پژوهش مشتریان داروخانههای شبانه شهرستان خرمآباد میباشد که با توجه به فرمول کوکران
 672نفر برآورد گردید و برای آزمودن فرضیهها از آزمون نسبت استفاده شده است .نتایج نشاندهنده این است که افراد در
شرایط عدماطمینان برند تقلیدی را به سایر برندها ترجیح میدهند و در شرایط اطمینان برند متفاوت را به برند تقلیدی ترجیح
میدهند
کلمات کلیدی :

برند تقلیدی ،شرایط اطمینان و عدماطمینان ،ذهنیت رایطهگرا یی و ویژگیگرا

 -1مقدمه
عدماطمینان و مفاهیم آن مثل ریسک و ابهام در ادبیات مربوط به تصمیمگیری مباحثی برجسته هستند (مارچ و
اولسن .)1672 ،3مطالعات رفتاری در جهان نشان میدهند تردید تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد افراد دارد
(کلین .)1696،4درحالی که روند روبهرشدی در حال ایجاد است ،اما هنوز نیاز به آگاهی بیشتری از چگونگی تأثیر
عدم طمینان بر عملکرد افراد داریم .برند تقلیدی 5ممکن است در این شرایط عدماطمینان ،مفید باشند .برند تقلیدی،
شهرت تجاری برند اصلی را به منظور انتقال ویژگیهای مثبت برند اصلی به نفع خودشان تقلید میکنند (فاکسمن و
همکاران1661 ،2؛ هاوارد و همکاران ،6111 7کپفرر،1665 9؛ لوکن و همکاران1692 1؛ وارلوپ و آلبا .) 6114 6برند
 1دکتری مدیریت بازاریابی ،استادیار دانشگاه لرستان)نویسنده مسئول)  mousavi52@yahoo.comهمراه16122216656:
 6کارشناسی ارشد مددیریت بازاریابی  z_gholipour29@yahoo.com ،همراه 16112646526:
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برند تقلیدی ،از شهرت تجاری برند اصلی در زمینههای نام برند ،بستهبندی ،رنگ یا مفهوم و ....آن برای کسب
موفقیت و خوشنامی خود تقلید میکند .برند تقلیدی ،میتواند سرمایهگذاری بلند مدت را در برندهای پیشرو نابود و
ضرر مالی بزرگی به شرکتهای پیشرو وارد کند .بستهبندی برند تقلیدی به یک برند رهبر شبیه است ،بنابراین برند
تقلیدی میتوانند نشانههای آشنایی را فراهم کنند که مصرفکنندگان می توانند به آنها اعتماد بکنند (وارلوپ و آلبا،
 .)6114زمانی که مصرفکنندگان دربارهی کیفیت محصوالت احساس عدماطمینان میکنند و برندهای اصلی در
دسترس نیستند یا برای مصرفکنندگان ناشناخته هستند ،آنها به طور نظام مند برند تقلیدی را بیشتر از برند دیگر
میپسندند و این به واسطه اعتمادشان به نشانههای آشنایست که به کیفیت مربوط میشود .در مقابل ،زمانی که
مصرفکنندگان دربارهی کیفیت محصول احساس اطمینان داشته باشند ،محبوبیت برند تقلیدی نزد مصرفکننده
کمتر خواهد شد ( ون هورن .)6111 ،3اغلب تصمیمات در موقعیتهای عدماطمینان ،با توجه به محصول و کیفیت آن
گرفته میشود .عدماطمینان به موقعیتهایی اشاره میکند که در آن مصرفکنندگان نمیدانند چه انتخاب و تصمیمی
بگیرند (کانمان و تیورسکی1676 ،4؛ لوونشتاین .)1664 ، 5چنین احساساتی عدماطمینانی میتواند به وسیله
جستجوی اطالعات کاهش یابد (داولینگ و استالین1664 2؛ جانیس و من1677 7؛ یوربانی و همکاران.)1696 ، 9
زمانی که وقت محدود است و فرصت کمی برای پژوهش گسترده برای به بدست آوردن اطالعات و مقایسه جایگزینها
وجود دارد ،شاید مصرفکنندگان نشانههایی را جستجو میکنند تا کیفیت را تشخیص دهند و عدماطمینان خود را را
کاهش دهند .مصرفکنندگان به نشانههای ظاهری کیفیت اعتماد میکنند تا سطوح کیفیت برند را مشخص کنند و
عدماطمینان را کاهش دهند (اولسون و یاکوبی.)1676 ، 6
نشانههای کیفیت میتوانند به اشکال متفاوتی انتقال یابند که شامل نام برند ،قیمت ،بستهبندی و ....هستند (داوار و
پارکر1664 ،11؛ کیرمانی و رائو6111 ، 11؛ زیتهامل .)1699 ،16بنابراین تقلید از طراحی بستهبندی برند اصلی میتواند
احساس آشنایی را فراهم آورد .زمانی که مصرفکنندگان در مورد کیفیت محصول احساس اطمینان کنند ،برندهای
متمایز را به برند تقلیدی ترجیح میدهند چرا که معتقدندکه هدف برند تقلیدی فریب زدن آنها میباشد و برند
تقلیدی آشکارا از تاکتیکهای برند اصلی استفاده کرده است و از این طریق می تواند سود و منافع برندهای رهبر را از
آن خود بکنند .هر انسانی در طول زندگی خود به نوعی با شرایط عدماطمینان مواجه می شود و با توجه به اهمیت
این موضوع و امکان تغییر درنوع تصمیم گیری افراد در انتخاب برندها ،تصمیم گرفته شده که در مورد این موضوع
پزوهشی انجام شود و از آنجایی که در ارتباط با این موضوع ،پژوهشی در ایران انجام نشده ،لذا برای این پژوهش تماماً
از مقاالت التین استفاده شده است .استفاده از برندهای تقلیدی به نحوه فزایندهای در بازار جهانی امروزی در حال
رواج میباشند (میسلی و پیترز .)6111،13گاهی شباهت بین برندهای تقلیدی و برندهای اصلی آن قدر زیاد است که
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منجر به سردرگمی مصرف کنندگان میشوند (ون هورن .)6111،برندهای تقلیدی ،ضربه بزرگتری را نسبت به
برندهای تقلبی به صاحبان برند اصلی وارد کردهاند چرا که این برندهای اصلی برای کسب موقعیت برتر در تجارت،
سرمایه های زیادی را صرف کرده اند .اما برندهای تقلیدی ،با یک ترفندی زیرکانه و راهی میان بر از طریق شهرت و
اعتبار این برندها ،سودهای کالنی را به دست میآورند .برندهای تقلیدی میتوانند در صنایع مختلفی کاربرد داشته
باشند .با توجه به مشکالتی که برندهای تقلیدی برای برندهای اصلی ایجاد کرده و از طرفی باعث سردرگمی
مصرفکنندگان شده اند در این پژوهش تصمیم گرفته شد که به بررسی این موضوع در میان مشتریان داروخانههای
شبانهروزی شهرستان خرمآباد پرداخته شود .حال این سؤال مطرح میشود که تا چه حد شرایط اطمینان و
عدماطمینان در نوع انتخابات افراد تاثیر میگذارد؟

 -2مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
عدماطمینان و برند تقلیدی
طبقهبندیهای مختلفی از انواع عدماطمینان موجود میباشد که برخی از آنها برگرفته از قضاوتهای روانشناسی و
برخی ،حاصل پژوهشات انجام گرفته در زمینه تصمیمگیری هستند .در اینجا برای تعریف عدماطمینان از تعریف ارایه
شده توسط لیپشیتز و استروس )1667( ،1استفاده شده است؛که تصمیمگیرندگان در هنگام خرید ،دارای سه نوع
مختلف عدماطمینان میباشد؛ شامل :درک ناکافی ،اطالعات ناقص ،تفاوت پیشنهادات میباشد .درک ناکافی ،به وسیله
جمعآوری اطالعات بیشتر رفع میشود .اطالعات ناقص نیز اغلب از طریق استدالل مبتنی بر فرض رفع میگردد؛ در
نهایت ،تفاوت بین پیشنهادات با سنجیدن جنبههای موافق و مخالف کنترل میشود .استراتژیهای برندهای تقلیدی
خود شامل دو نوع میباشند؛ در سطوح اولیه ،شامل برند تقلیدی مبتنی بر ویژگی است که از ویژگیهای ظاهری برند
پیشرو مانند رنگ ،شکل ،حروف ،نامها و عناصر گرافیکی و ...تقلید میشود .در سطوح پیشرفته دو شیء میتوانند از
لحاظ معنایی به هم شبیه باشند؛ که شامل برند تقلیدی مبتنی بر زمینه 6میشود (بروس1691 ،3؛ جاب و همکاران
 .)1666 ،4وقتی عدماطمینان در مورد کیفیت محصول ،باال باشد ،مصرفکنندگان آگاهانه از تاکتیکهای تقلیدی
استفاده میکنند و به سمت انتخاب برند تقلیدی میرود این به دلیل احساس آشنایی است که در افراد ایجادمی شود
(ویتلسی1663 ،5؛ وینکیلمن و همکاران .)6113 ،2موتوکریشنان و همکاران )6116( 7در پژوهشات خود به بررسی
تأثیرات عدماطمینان در هنگام انتخاب برندهای قدیمی و برندهای جدید ،به این نتیجه دست یافتند که
مصرفکنندگان ،برندهای قدیمی را ترجیح میدهند؛ حتی زمانی که برندهای قدیمی نسبت به برندهای جدیدتر،
نامرغوبتر باشند .این به دلیل اعتماد مصرفکنندگان به برندهای قدیمی میباشد .نتایج پژوهش ون هورن و پیترز
( )6113نشاندهنده این بود که در شرایط اطمینان ،مصرفکنندگان محصوالت جدید و متفاوت را انتخاب و به آنها
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اعتماد میکنند .دادز و همکاران )1661( 1نیزنشان دادند که زمانی مصرفکنندگان که دربارهی کیفیت یک محصول
احساس تردید مینمایند اکثرا به نشانههای اطالعاتی آشنایی مانند نام برند یا بستهبندی اعتماد میکنند .برای این که
کیفیت محصول را تشخیص دهند .ویسنوسکی و باسوک ( )1666تئوری دوگانهای را پیشنهاد داد که براساس آن
افراد اطالعات مفهومی مرتبط با یک فرآیند را کدگذاری مینمایند .به عبارت دیگر مفاهیم مشترک میان اشیای
مختلف ،باعث کدگذاری و تداعی شباهت احتمالی آنان میشود .بعضی افراد محرکها را براساس یک سری ویژگی
خاص دستهبندی میکنند (از لحاظ حروف ،رنگ ،بسته بندی )که به این نوع طرز فکر ،ویژگیگرا 6گویند (مایرز-لوی
و ماالویا .)1666، 3در پژوهش اردم و اسوایت ) 1669( 4از شرکتکنندگان خواسته شد که یکی از دو محصول را
انتخاب و آنها را ارزیابی کنند :یک برند تقلیدی و دیگری یک محصولی که هیچ شباهتی به برند اصلی ندارد.
تقلیدهای ظریفتر سبب تأثیرات قویتر میشود .تقلیدیهای ظریف نشانههای آشنایی را فراهم میکنند که
مصرفکنندگان در جستجوی آنها هستند؛ آن هم زمانی که احساس تردید دارند؛ اما احتمالش کم است در شرایط
اطمینان به سمت برند تقلیدی بروند.
افراد ویژگیگرا بر شباهت ظاهری بین محرکها توجه میکنند (روهم واسترنثال .)6111 ، 5درمقابل ،بعضی افراد
تمایل به برقراری سطح باالتری از ارتباط میان محرکها دارند که به این نوع طرز فکر ،رابطهگرا 2گویند .افراد رابطهگرا
اطالعات را رمزگذاری و سطح باالتری از ارتباط را میان محرکها ایجاد میکنند (گریگان -پاکستون و جوهان،7
 .)1667برای تعریف دقیقتر نوع دستهبندی افراد ،با ذکر یک مثال آن را توضیح دادهایم .تصور نمایید که پرندهای
ناآشنا از راه میرسد دربارهی اینکه قابلیت پرواز دارد یا نه میاندیشید .یا اینکه گیاه ناشناسی را میبینید درباره اینکه
میتوانید که آن را بخورید یا نه (سمی است یا نه) میاندیشید .موارد استنباط به احتمال زیاد برگرفته از
الف)ویژگیهای قابل مشاهده موضوع ،ب) آگاهی ذهنی و قبلی که آن شیء یا اشیا به آن تعلق دارند ،میباشد .حال
میتوانیم این سؤال را از خودمان بپرسیم که چگونه روابط علت و معلولی میان ویژگیها در ایجاد استنباط ما از
موضوع کمک میکند ؟ بدیهی است که پاسخ به این سؤال در ارتباط با ویژگیهای افراد ،از نقطه نظر رابطهگرایی یا
ویژگیگرایی خواهد بود.

استنباط ویژگی به وسیله خصوصیات بارز:
در پاسخ به سوال مط رح شده در باال ،یک راه استنباط مبتنی بر ویژگی این است که آیا پرواز ،ویژگی بارز پرنده
میباشد یا خیر؟ بهترین راه این است که بفهمیم که این پرنده مربوط به کدام دسته از پرندگان میباشد و در بررسی
طبقهبندی پرندگان متوجه میشویم که اگر این پرنده شاهین است پس احتمال پرواز او بیشتر از یک شترمرغ
میباشد .این روش مبتنی بر درک بصری مستقیم است (چرا که افکاری در ذهنش تداعی میشود) (راش و
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مرویس .)1675،1همانطور که راچ بر آن تاکید نموده است ارتباط بین طبقهها می تواند مبتنی بر استنباط آنها از
ویژگیهایی باشد که تنها در صورتی صحت دارند که ویژگیها با آن طبقه مرتبط باشند .دیگر منطق احتمالی برای
خصوصیت بارز ،این است که یک شیء که دارای ویژگی بسیاری از یک طبقه است ،به احتمال بیشتری عضوی از آن
طبقه است.
به عنوان مثال یامائوچی و مارکمان )6111( ،6دریافتند افراد ویژگیها را بر اساس مشخصههای بارز طبقه مربوطه
استنباط میکنند  .بنابراین همه ما از ویژگی بارز به عنوان مرکزیت استباط یک طبقه استفاده میکنیم .لیکن
مشخصه بارز ممکن است تحت تأثیر سایر عوامل قرار بگیرد (بارسالو1695 ،3؛ لینچ و همکاران.)6111 ،4
استنباط ویژگی به وسیله استدالل علت و معلولی
مجدداً به بررسی پرنده ناشناس و استنباط دربارهی پرواز وی میپردازیم یک مورد برای بررسی این رویکرد خاص،
استدالل دربارهی علل یا توانایی پرواز پرنده است :بال بزرگ متناسب با اندازه بدن ،ویژگی منقار و ....جزئی از این
استداللها میباشند (رهدر6113 ،5؛ والدمان و همکاران .)1665 ، 2در این نوع استدالل علت و معلولی ،فرد به
ارتباط بین اجزای پرنده میپردازد و فقط به ویژگیهای قابل مشاهده بسنده نمیکند .ویژگی بارز مبتنی بر استدالل
علت و معلولی ،بستگی به کیفیت کل شیء (تعداد ویژگی بارز) دارد و بر گرفته از انتظارات کلی از آن طبقه است که
به احتمال زیاد یک ویژگی غیرقابلمشاهده میباشد (مدین.)1693، 7

بنابراین با استفاده از مطالب عنوان شده فرض میشود که :
 :افراد در شرایط عدماطمینان ،برند تقلیدی را به برند متفاوت ترجیح میدهند.
 :بین نسبت افراد رابطهگرایی و ویژگیگرایی که در شرایط عدماطمینان برند تقلیدی را انتخاب میکند ،تفاوت
معنا داری وجود دارد.
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شرایط اطمینان و برند متفاوت
شرایط اطمینان ،نقطه مقابل شرایط عدماطمینان میباشد .مصرفکنندگان زمانی در مورد کیفیت محصول ،اطمینان
الزم را داشته باشند ،برند تقلیدی را نوعی تقلید آگاهانه و آشکار از برند اصلی میدانند و این خود موجب ارزیابی
منفی نسبت به برند تقلیدی میشود و مصرفکنندگان در حین خرید ،برند متفاوت را به برند تقلیدی ترجیح
میدهند .با استفاده از مطالب عنوان شده فرض میشود که :
 :افراد در شرایط اطمینان ،برند متفاوت را به برند تقلیدی ترجیح میدهند.
 :بین نسبت افراد رابطهگرایی و ویژگیگرایی که در شرایط اطمینان برند متفاوت را انتخاب میکند تفاوت
معناداری وجود دارد.

 -3روش پژوهش
این پژوهش بر حسب هدف ،از نوع پژوهشات کاربردی می باشد .همچنین از نظر ماهیت و رویکرد پژوهشاتی ،علی و
معلولی است .از نظر روش جمعآوری دادهها ،کمی و از نوع پژوهشات توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعهی آماری
پژوهش ،شامل کلیه مشتریان داروخانههای شبانهروزی در سطح شهر خرمآباد میباشد .حداقل حجم نمونه 672
نفر برآورد گردید و از پرسشنامه استاندارد ون هورن و پیترز ( )6113استفاده شده است.
جدول شماره 1مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به متغیرها
شرایط

اطمینان

%95

عدماطمینان

%75

برند متفاوت

%91

طرز فکر افراد

%93

آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باالی  %71می باشد نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری دارد .اعتبار محتوای این
پرسشنامه نیز به واسطه نظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی تایید گردیده است.
 -4یافتهها
توصیف جمعیت شناختی نمونه
در این پژوهش برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .برای بررسی فرضیهها از
آزمون نسبت استفاده شده است .با توجه به گروهی بودن فرضیات ،ترجیح داده شده که از روش نسبت آماری و
اختالف معناداری نسبتها در سطح اطمینان 65درصد آماری استفاده شود .این روش بر اساس قیاس دوتایی
نسبتها عمل می کند و میتواند اختالفات معنادار در نسبتها را بررسی نماید.

2

آمار توصیفی:
بر اساس اطالعات جمعآوری شده از پرسشنامه 164 ،نفر از پاسخدهندگان متاهل و  152نفر آنها مجرد بودند .میزان
تحصیالت آنها شامل  42نفر زیردیپلم 111 ،نفر دیپلم 36 ،نفر فوقدیپلم 134 ،نفر لیسانس و  69نفر فوقلیسانس
بودند 196 .نفر پاسخدهندگان مرد و  129نفر آنها زن بودند.
آمار استنباطی:

آزمون فرضیات پژوهش
در بررسی فرض اول بایستی مقایسه را برای دو نسبت انجام دهیم:
فرض صفر :بین دو نسبت فوق ،اختالف معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل :نسبت اول اختالف معناداری در قیاس با نسبت دوم دارد.
جدول شماره 2آزمون و معناداری دو نسبت فرضیه اول
نسبت

تعداد

کل

نسبت

نسبت اول

166

121

1772

نسبت دوم

39

121

1763

تخمین تفاوت نسبتها

1756

حد پایین 59درصد تفاوتها

1744

آماره آزمون ()Z

11713

آمارهP

1711

همانطوری که دیده میشود در جدول مقدار آماره نرمال استاندارد از مقدار بحرانی  1725در سطح اطمینان  65در
صد بیشتر است و هم مقدار  P-Valueاز  1715کم تر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر به نفع
فرض مقابل رد میشود.

در بررسی فرض دوم ،بایستی مقایسه را برای دو نسبت انجام دهیم.
فرض صفر :بین دو نسبت فوق اختالف معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل :نسبت اول ،اختالف معناداری در قیاس با نسبت دوم دارد.
جدول شماره 3آزمون و معناداری دو نسبت فرض دوم
نسبت

تعداد

کل

نسبت

نسبت اول

93

116

17721

نسبت دوم

36

51

17724
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تخمین تفاوت نسبتها

-17113

فاصله اطمینان  59درصد برای تفاوتها

(-17139161و)-17144467

آماره آزمون()Z

-1714

آماره P

1762

همانطور که دیده میشود در جدول هم مقدار آماره نرمال استاندارد از مقدار بحرانی  -1725در سطح اطمینان 65
در صد بیشتر است و هم مقدار  P-Valueاز  1715بیشتر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل
به نفع فرض صفر رد میشود.
در بررسی فرضیه سوم بایستی مقایسه را برای دو نسبت انجام دهیم:
فرض صفر :بین دو نسبت فوق اختالف معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل :نسبت اول ،اختالف معناداری در قیاس با نسبت دوم دارد.

جدول شماره  4آزمون و معناداری دو نسبت فرض سوم
نسبت

تعداد

کل

نسبت

نسبت اول

156

161

1793

نسبت دوم

31

161

1712

تخمین تفاوت نسبتها

1727

حد پایین  59درصد تفاوتها

1721

آماره آزمون()Z

17777

آماره P

1711

همانطوری که دیده میشود در جدول 4مقدار آماره نرمال استاندارد از مقدار بحرانی  1725در سطح اطمینان 65
درصد بیشتر است و هم مقدار  P-Valueاز  1715کم تر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار میگیرد و فرض صفر به
نفع فرض مقابل رد میشود.

در بررسی فرضیه چهارم بایستی مقایسه را برای دو نسبت انجام دهیم:
فرض صفر :بین دو نسبت فوق اختالف معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل :نسبت اول ،اختالف معناداری در قیاس با نسبت دوم دارد.
جدول شماره 9آزمون و معناداری دو نسبت فرض چهارم
نسبت

تعداد

کل

نسبت

نسبت اول

69

119

1793

نسبت دوم

21

76

1794

9

تخمین تفاوت نسبتها

-17112

فاصله اطمینان  59درصد برای تفاوتها

( -17614715و)-17163969

آماره آزمون()Z

-1731

آماره P

1772

همانطوری که دیده میشود در جدول مقدار آماره نرمال استاندارد از مقدار بحرانی  -1725در سطح اطمینان  65در
صد بیشتر است و هم مقدار  P-Valueاز  1715بیشتر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار نمیگیرد و فرض مقابل به
نفع فرض صفر رد میشود.
 -9بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی نقش عدماطمینان و اطمینان در میان داروخانههای شبانهروزی شهر خرمآباد پرداخته شد.
پژوهش دارای دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی میباشد .در زیر ،فرضیات پژوهش را با یافتههای محققان دیگر در
این زمینه مقایسه میکنیم .فرضیه اول :افراد در شرایط عدماطمینان ،برند تقلیدی را به برند متفاوت ترجیح
میدهند.
مقدار آماره آزمون) 11713 (zاز مقدار بحرانی  1725در سطح اطمینان  65در صد بیشتراست و مقدار  P-Valueاز
 1715کمتر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .نتایج ما با نتایج ون هورن و پیترز ( ،)6113موتوکریشنان و
همکاران ( ،)6116دادز و همکاران ( )1661همخوانی دارد .ون هورن و پیترز ( )6113نشان دادند که وقتی افراد در
شرایط عدماطمینان در مورد کیفیت محصول باشند ،برند تقلیدی را به برند متفاوت ترجیح میدهند و علیرغم آگاه
بودن نسبت به تاکتیکهای تقلید،برندهای تقلیدی را انتخاب میکنند؛ چون برای مصرفکنندگان ،نشانههای آشنایی
را فراهم میکنند که مصرفکنندگان در جستجوی این نشانهها هستند .نتایج آزمون فرضیه های فرعی اول :بین
نسبت افراد رابطهگرایی و ویژگیگرایی ،که در شرایط عدماطمینان برند تقلیدی را انتخاب میکنند تفاوت معناداری
وجود دارد .مقدار آماره نرمال استاندارد( -1714 )zاز مقدار بحرانی  -1725در سطح اطمینان  65در صد بیشتراست
و مقدار  P-Value - 1762از 1715بیشتر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار نمیگیرد.
نتایج آزمون فرضیه های فرعی دوم  :بین نسبت افراد رابطهگرایی و ویژگیگرایی که در شرایط اطمینان برند متفاوت
را انتخاب میکنند تفاوت معناداری وجود دارد .مقدار آماره نرمال استاندارد ( -1731 )zاز مقدار بحرانی  -1725در
سطح اطمینان  65در صد بیشتر است و مقدار  P-Value =1772از  1715بیشتر است و لذا فرضیه مورد تایید قرار
نمیگیرد .رد شدن آزمون ،این مفهوم را نشان میدهد که دسته بندی افراد به رابطهگرایی و ویژگیگرایی تاثیری بر
انتخاب نوع برندها (تقلیدی ،برند متفاوت) ندارد .در شرایط کلی وقتی فردی با عدماطمینان نسبت به برند روبه
روباشد چون اطالعات کافی در ارتباط با برند مورد نظر ندارد،به نوعی به سمت برند تقلیدی به دلیل وجود
شباهتهایی که با برند اصلی دارد ،تمایل پیدا میکند .در اینجا نیز یافتههای این پژوهش با پژوهشات قبلی همخوانی
دارد .فرضیه دوم :افراد در شرایط اطمینان ،برند متفاوت را به برند تقلیدی ترجیح میدهند .مقدار آماره آزمون () z
71.11از مقدار بحرانی  1725در سطح اطمینان  65در صد بیشتر است و مقدار  P-Valueاز  1715کمتر است و لذا
فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .نتایج ما با نتایج ون هورن و پیترز ()6113؛ موتوکریشنان و همکاران ( ،)6116دادز
و همکاران ( )1661همخوانی دارد .در شرایط اطمینان وقتی فرد اطالعات کاملی در ارتباط با برندها داشته باشد ،به

6

محض دیدن برندهای تقلیدی واکنش منفی نشان میدهد؛ چ ون که برند تقلیدی رو نوعی دزدی آشکار از برند اصلی
دانسته ،بنابراین تمایلی به انتخاب سایر برندها خواهد داشت.
-6پیشنهادات مرتبط با فرضیه:
 به صاحبان برند اصلی پیشنهاد میشود که در تبلیغات پیوسته فریب بودن برندهای تقلیدی را گوشزد کنند.
 با توجه به اهمیت عدماطمینان ،به صاحبان برندهای اصلی پیشنهاد میشود که از طریق آگهیهای بازرگانی و
پیامرسانی سمعی و بصری ،موجبات باال بردن سطح دانش مصرفکنندگان در مورد برند اصلی را فراهم آورند و
آنها را به سمت خرید کاالهای اصلی ترغیب کنند؛ به طوری که مصرفکنندگان در هنگام خرید،نسبت به
برندهای اصلی و برندهای تقلیدی که در بازار است شناخت داشته باشند.
پیشنهادات برای پژوهشات آتی :
چند جنبه مهم از استراتژی برندهای تقلیدی بررسی شده است ،اما تعدادی از جنبهها نیز وجود دارد که محققان
میتوانند درباره آنها بررسی کنند .در اینجا سه تا از این موضوعات را بیان می شود:
 تاثیر بر روی برند اصلی :بررسی شود زمانی آیا زمانیکه برند تقلیدی به طور مثبت ارزیابی میشوند ،بر برند
اصلی تاثیر منفی خواهد گذاشت؟ و زمانی که برند تقلیدی به طور منفی ارزیابی شود ،آیا بر برند اصلی تأثیر
مثبت خواهد گذاشت؟
 تأثیرقیمت :جنبهای که در نظر گرفته نشده بود ،قیمت است .موفقیت برندهای تقلیدی میتواند تا حدودی به
قیمت پایینترشان نسبت داده شود .زمانی که تفاوت قیمت بین برند تقلیدی و برند اصلی باالست ،احتماال
برندهای تقلیدی در یک بازار مشترک ،بیشتر از برند اصلی فروخته میشوند.
 طبقهبندی :راه جالب دیگر برای پژوهش بیشتر میتواند این باشدکه زمانی که برند تقلیدی و برند اصلی به یک
طبقهبندی مشابه تعلق دارند (مثال :هر دو آبمیوههای پرتقال باشند) ،یا زمانی که آنها به طبقهبندیهای
مختلف تخصیص داده میشوند (مثال :یکی آبمیوه پرتقال و یکی دیگر نوشیدنی شیر است) ،تحت یک طبقه-
بندی مشابه هستند (یعنی هر دوتا نوشیدنی هستند) .طبقهبندی ممکن است نقشی اساسی در ارزیابی برند
تقلیدی بازی کند.
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