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چکیده 
در پژوهش حاضر ،تأثیر همزمان سه عامل اجتماعی ،شخصیتی و برند بر نگرش مصرفکنندگان
نسبت به برند لوکس «آدیداس» و تأثیر این نگرش بر قصد خرید محصولهای این برند بررسی
میشود .پژوهش حاضر از این نظر مهم است که در مبانی نظری نگرش ،تأثیر همزمان سه عامل
اجتماعی ،شخصیتی و برند بر نگرش کمتر سنجیده شده است .پژوهش حاضر توصیفی و از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش ،مصرفکنندگان کاالهای لوکس «برند آدیداس» در شهر تهران
هستنند که  420نفر بهصورت خوشهای دردسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل
 8/8و مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل شدند .یافتهها نشان میدهد که عوامل شخصیتی و عوامل
اجتماعی بر نگرش تأثیر گذار هستند .عوامل مربوط به برند بر کیفیت ادراکشده و کیفیت ادراکشده
بر نگرش مصرفکنندگان و درنهایت بر قصد خرید آنان تأثیرگذار است.
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.1مقدمه 
1

2

ارتباط بین «نگرش نسبت به خرید» و «قصد خرید» همواره موردتوجه بوده است
(سولومون و رابولت .)2004،تالشها برای فهم این ارتباط از «نظریه عمل منطقی» 3نشأت
میگیرد (آیزن و فیشبن .)1980،بهطورکلی خریدهای افراد تحتتأثیر عوامل مختلفی ازجمله
عوامل فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی قرار میگیرد (کاتلر و آرمسترانگ .)1390 ،از آنجاکه
نگرشها مواضعی ذهنی هستند که بهطور مسقیم قابلمشاهده نیستند ،بازاریابان باید از طریق
پژوهش آنها را شناسایی کنند (لی.)2007 ،
با توجه به شرایط رقابتی موجود در صنعت پوشاک ،تغییرات مداوم سلیقه مصرفکنندگان و
برای افزایش سهم بازار؛ بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری نگرش مصرفکنندگان موردتوجه
قرار گرفته است.
مهمترین مسئلهای که مدیران برندهای لوکس با آن مواجه هستند این است که اغلب
نمیدانند نگرش مصرفکنندگان چگونه شکل میگیرد .در این میان «برند آدیداس» بهعنوان
یکی از قدیمیترین برندهای ورزشی در دنیا ،با رقابت سایر برندها نظیر «نایک» و «پوما» در
بازار محصولهای خود مواجه شده است؛ بنابراین چنین پژوهشی برای افزایش سهم بازار این
برند ضرورت دارد.
نوآوری این پژوهش بهدلیل بررسی تأثیر همزمان سه عامل اجتماعی ،برند و شخصیتی بر
نگرش مصرفکنندگان نسبت به برندهای لوکس است .هدف پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر بر
کیفیت ادراکشده و تأثیر کیفیت ادراکشده از محصول بر نگرش و قصد خرید است .سؤال
پژوهش عبارت است از:
چه عواملی بر کیفیت ادراکشده و نگرش مصرفکنندگان تأثیر میگذارد؟ و این نگرش
چگونه میتواند بر قصد خرید محصولهای لوکس تأثیر بگذارد؟
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

امروزه نمیتوان در مورد موفقیت کسبوکارها سادهانگاری کرد؛ به همین دلیل درک و
پیشبینی رفتار مصرفکننده ،کلید موفقیت سازمانها در برنامهریزی و مدیریت این محیط
متغیراست (موون و مینور .)1998 ،بلیو و همکاران ( ،)2004دریافتند که نگرش نسبت به
محصول بر قصد خرید تأثیرگذار است؛ بهاینترتیب که هرچه نگرش نسبت به محصول
مطلوبتر باشد احتمال خرید آن محصول افزایش مییابد.
1. Attitude
2. Purchase Intention
3. Theory of Reasoned Action
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نگرش دارای سه جزء :شناختی ،رفتاری و عاطفی است و در پیشبینی رفتار میتوان از دو
جزء :شناختی و عاطفی استفاده کرد .از نظر فیشبن و آیزن ( )1975نگرش بهمعنای زمینهای
یادگرفتهشده بهمنظور پاسخهای مطلوب و نامطلوب در مورد یک شی یا هدف است (گولتک،
دود و گویدوش .)2006 ،بازارها ،نگرشها ،شیوه فکرکردن و معیارهای افراد برای ارزیابی
گزینهها دائماً در حال تغییر است (ایوانز و فوکسال .)2009 ،اتخاذ تصمیمهای درست و
موفقیتآمیز بازاریابی ،مستلزم داشتن اطالعات جامع از رفتار مصرفکننده است (موون و
مینور.)1390 ،
.3توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

عوامل اجتماعی .عوامل اجتماعی به تأثیری که دیگران بر رفتار مصرفکننده میگذارند،
اشاره دارد (آنگ و همکاران .)2001 ،دو عامل رایج از عوامل اجتماعی که رفتار مصرفکننده را
تحت تأثیر قرار میدهد «آسیبپذیری اطالعاتی» 1و «آسیبپذیری هنجاری» 2است (وانگ و
همکاران .)2011 ،اگر همساالن و یا گروههای مرجع ،دانش تخصصی درباره کاالهای لوکس
(مانند در کیفیت محصول) داشته باشند ،پیامد مثبت آن میتواند تأثیر بر نگرش و ادراک نسبت
به محصول باشد (فاو و تیا)2009 ،؛ از سوی دیگر آسیبپذیری هنجاری عبارت است از اینکه
قصد خرید یک محصول تا چه اندازه تحت تأثیر دیگران قرار دارد (پنز و استوتینگر)2005 ،؟
خرید یک محصول لوکس میتواند احساس خوشایندی از فرآیند خرید در افراد ایجاد کند؛
درنتیجه تأثیر مثبتی بر نگرش آنان نسبت به آن محصول ایجاد خواهد کرد (فاو و تیا)2009 ،؛
بنابراین :
فرضیه اول :آسیبپذیری اطالعاتی بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
فرضیه دوم :آسیبپذیری هنجاری بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :عوامل اجتماعی بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.

3

عواملمربوطبهبرند.کیفیت ادراکشده یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار برقصد خرید است.
وقتیکه مصرفکننده پیشنهادی با کیفیت بهتر از برندی دریافت میکند ،احتمال خرید وی از
آن برند افزایش مییابد و برعکس (لین و همکاران .)2009 ،الو و لمب ( )2000تأکید کردند
که کیفیت ادراکشده میتواند بر نگرش نسبت به برند تأثیرگذار باشد؛ بنابراین :
فرضیه چهارم :کیفیت ادراکشده بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
1. Information Susceptibility
2. Normative Susceptibility
3. Perceived Quality
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در مورد محصولهای لوکس ،نام تجاری و تصویر مرتبط با آن یک نشانه بیرونی مهم در
تصمیمگیری خرید بهشمار میرود (کاپفرر و باستین .)2009 ،به نظر کلر ( ،)2009تصویر
کاالهای لوکس یک مزیت اصلی رقابتی محسوب میشوند و به این دلیل برندهای لوکس
قیمتهای بیشتری برای محصولهای خود در نظر میگیرند (ایت-ساهیال ،و همکاران)2004،؛
بنابراین:
1
فرضیه پنجم :تصویر برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است.
پژوهشهای پیشین پیشنهاد کردند که اعتبار برند بر قصد خرید از طریق کیفیت
ادراکشده تأثیرگذار است (بأک و همکاران .)2010 ،اِردِم و سوایت ( )1998بیان میکنند که
اعتبار برند میتواند باعث افزایش کیفیت ادراکشده شود و کیفیت ادراکشده نیز بر قصد خرید
یا نگرش تأثیر میگذارد.
فرضیه ششم :اعتبار برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است.
افراد برای نشاندادن جایگاه خود ،به مصرف محصولهای برندهای معتبر روی میآورند؛
درواقع هر چه قیمت محصولی از حد معمول بیشتر باشد ،ارزش پرستیژی بودن آن افزایش
مییابد (ویگنرون و جانسون .)1999 ،به نظر میرسد وجهه برند با کیفیت ادراکشده ارتباط
مستقیم دارد (بأک و همکاران .)2010 ،برای مثال :استینکمپ و همکاران ( )2003دریافتند،
ارزشی که یک مشتری برای یک برند جهانی قائل است ،تحتتأثیر وجهه برند و کیفیت
ادراکشده است؛ عالوه بر این ،یافتهها نشان میدهد که وجهه برند بر قصد خرید تأثیر زیادی
دارد .ویگنرون و جانسون ( )1999نشان دادند که مصرفکنندگان با انتخاب برندهای با وجهه
بهدنبال کیفیت باالتر هستند؛ بنابراین:
فرضیه هفتم :وجهه برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است.
فرضیه هشتم :عوامل مربوط به برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است.

2

عوامل شخصیتی .رضایت خاطر شخصی با نیاز شخص برای احساس موفقیت ،شناخت
اجتماعی و لذتبردن از زندگی ارتباط دارد (انگ و همکاران2001 ،؛ ونگ و همکاران.)2005 ،
بر این اساس مصرفکنندگان با حس باالیی از رضایت شخصی ،نگرش بهتری نسبت به خرید
کاالهای لوکس دارند (فاو و تیا.)2009 ،ماتوس و همکاران ( ،)2007پیشنهاد دادند که رضایت
شخصی بیشترین تأثیر را بر نگرش دارد .در پژوهشی دیگر در اندونزی رابطه بین رضایت
شخصی و نگرش نسبت به برند تأیید شد (هدایت و دیواساسری)2013 ،؛ بنابراین :
فرضیه نهم :رضایت شخصی بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
1. Brand Image
2. Personal gratification
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بلک (« )1984مادیگرایی» 1را مجموعهای از رفتار ،نگرشها و ارزشهایی میداند که بر
اموال دنیوی تمرکز دارد (ژانگ و کیم .)2013 ،پژوهشهای پیشین بیشتر بر این مسئله تمرکز
داشتند که مادیگرایی بر افزایش مصرف کاالهای لوکس تأثیر دارد (پرندرگست و ونگ،
 .)2003دیتر -اشملز و همکاران ( ،)2000نشان دادند که مادیگرایی با انتخاب یک کاال با
وجهه برند باال ارتباط مثبت دارد .این انتخاب نیز ناشی از تأثیر مادیگرایی بر نگرش است.
فرضیه دهم :مادیگرایی بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
«درگیری با مُد» 2بهصورت میزان ادراک فرد از مُد بر اساس ارزشها و منافع شخصی
تعریف شده است (ژانگ و کیم .)2013 ،پژوهشهای پیشین نشان دادند که نگرش نسبت به
یک برند داخلی یا وارداتی بهشدت تحتتأثیر درجه درگیری مصرفکننده با مُد قرار دارد
(اکاس و چوی)2008 ،؛ بنابراین:
فرضیه یازدهم :درگیری با مد بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
نیاز به منحصربهفرد بودن 3ویژگی است که در آن مصرفکننده به دنبال ایجاد تمایز با
دیگران از طریق تملک و استفاده از محصولهای مصرفی با هدف بهبود تصویر از خود و
تصویر اجتماعی است (تیان و همکاران؛  .)2001کومار و همکاران ( )2009به این نتیجه
رسیدند که نیاز به منحصربهفرد بودن مصرفکنندگان ،تأثیر زیادی بر نگرش آنها دارد.
مصرفکنندگان با میزان باالیی از نیاز به منحصربهفرد بودن بهاحتمال زیاد نگرش بهتری
نسبت به برندهای لوکس دارند و از برندهای لوکس خریداری خواهند کرد (تیان و همکاران،
.)2001
فرضیه دوازدهم :نیاز به منحصربهفرد بودن بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
فرضیه سیزدهم :عوامل شخصیتی بر نگرش نسبت به برندهای لوکس تأثیرگذار است.
نگرش.رابطه نگرش و قصد خرید بررسی و صحت آن تأیید شده است (کیم و هانتر .)1993 ،

«قصد خرید» ،احتمال این است که مشتریان در یک موقعیت خرید مشخص یک برند
مشخص از یک طبقه محصول را انتخاب کنند (قلندری و نوروزی .)2012 ،بالو و همکاران
( )2007به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به کاالهای لوکس تأثیر معناداری بر قصد
خرید دارد؛ بنابراین:
فرضیه چهاردهم :نگرش نسبت به برند بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار است.
1. Materialism
2. Fashion Involvement
3. Need for Uniqueness
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با توجه به فرضیههای پژوهش میتوان الگوی نظری پژوهش را طبق شکل  1رسم کرد.


شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش



.روششناسی 

4
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی است .جامعه آماری پژوهش شامل
کلّیه خریداران محصولهای «آدیداس» در سطح شهر تهران است .با توجه به فرمول کوکران جامعه

نامحدود با فاصله اطمینان  �=0/05و مقدار  p=q=0/5حجم نمونه برابر با  384تعیین شد.
برای بررسی بهتر ،نمونهای  420نفری از خریداران این برند بهصورت خوشهای دردسترس
انتخاب شدند .بدین منظور چهار فروشگاه «آدیداس» در مناطق غرب ،شرق و شمال تهران
انتخاب شدند؛ سپس مشتریان بهصورت دردسترس انتخاب شدند .برای گردآوری نظرهای
مشتریان از پرسشنامه حضوری استفاده شد .پرسشنامه شامل  6سؤال جمعیتشناختی و 40
سؤال برای سنجش متغیرهای پژوهش بود .سؤالهای پرسشنامه در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1شاخصهای متغیرهای پژوهش
متغیر 

آسیبپذیری
اطالعاتی

آسیبپذیری
هنجاری

تصویر برند

اعتبار برند

وجهه برند
رضایت
خاطر
شخصی

مادیگرایی

نیاز به
منحصربهفر
د بودن

درگیری با
مُد



شاخصها 

1
2
3
4

همفکری با دیگران
مشاهده خرید دیگران
مشورت با دوستان هنگام خرید
جمعآوری اطالعات از دوستان

1
2
3
1

تأیید دیگران
انجام خرید بر اساس تأثیرگذاری بر دیگران
انجام خرید بر اساس انتظارهای دیگران
انجام خرید برای خوب جلوه کردن

2

اجتناب از خرید برندهایی با تصویر ضعیف

3

تصویر برند متمایز

1
2
3
4
1

وفای به عهد
باورپذیربودن ادعاها
تعهد به انجام وظایف
اعتماد به نام برند
وجهه باال

2

برند سطح باال

1
2
3
4
1
2
3
4

زندگی لذتبخش
زندگی راحت و آسوده
حس موفقیت
شخصیت شناختهشده بین دیگران
تحسین افراد مالک کاالهای گرانقیمت
تملکات مادی بهعنوان موفقیت در زندگی
تمایل به کسب کاالهای گرانقیمت
تمایل به خرید کاالهای بیشتر
از بین رفتن عالقه نسبت به پوشاک با زیادشدن آن
بین مردم
اجتناب از خرید پوشاک فراگیر در میان مردم
اجتناب از خرید پوشاک مُد روز
خرید کاالهایی که کمتر در میان مردم متداول است.
مهم بودن کاالهای مُد روز
دراختیارداشتن کاالی مُد روز
آگاهی از کاالهای مُد روز از طریق دوستان
خرید بر اساس مُدبودن ،نه راحتی خود

1
2
3
4
1
2
3
4

آلفای
کرونباخ 

منبع 

0/86

Phau & Teah
)(2009

0/76

Phau & Teah
)(2009

0/81

)Shukla(2010

0/73

kim & Beak,
(2010) Yu

0/77

kim & Beak,
(2010) Yu

0/78

Phau & Teah
)(2009

0/73

& Lee
Hwang(2010
)

0/73

& Lee
Hwang(2010
)

0/81

Zhang&Kim
)(2013
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کیفیت
ادراکشده
نگرش
نسبت به
برند
قصد خرید

1
2
1
2
3
1
2
3

کیفیت بسیار باال
باکیفیتترین برند
لذتبخش بودن
متناسب با هر نوع فعالیت ورزشی
احساس راحتی
هرگز خرید نکردن این برند
مدنظر قرار دادن خرید این برند
احتمال خرید این برند

0/76

kim & Beak,
(2010) Yu

0/73

& Lee
Hwang(2010
)

0/77

& Beak,kim
(2010) Yu

برای تعیین پایایی پرسشنامهها ،ابتدا  40نفر از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه در اختیار
آنها قرار گرفت؛ سپس از روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده
شد .ضرایب باالتر از  0/7قابلقبول هستند (حاجیکریمی و حاجی صفار کرمانی .)1392 ،مقدار
آلفای کل پرسشنامه  0/91بهدست آمد؛ بنابراین پرسشنامه دارای ثبات و پایایی قابلقبولی
است .پس از اثبات نرمالبودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،تحلیل عاملی
تأییدی برای سنجش روایی سازه و برازش الگو انجام شد .برای تحلیل دادهها از مدلسازی
معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل  8/8استفاده شد .
.5تحلیلدادههاويافتهها 

در پژوهش حاضر 47 ،درصد شرکتکنندگان زن و  53درصد مرد بودند 8/1 .درصد کمتر از
 20سال 45/7 ،درصد بین  20تا  30سال 33/8 ،درصد بین  30تا  40سال 10/7 ،درصد بین
 40تا  50سال و  1درصد بیشتر از  50سال سن داشتند 313 .نفر از شرکتکنندگان درآمد
بیشتر از  2میلیون تومان داشتند؛ همچنین  132نفر شغل آزاد داشتند که بیشترین افراد حاضر
در این پژوهش بودند .یافتههای جمعیتشناختی در جدول  2قابلمشاهده است.
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جدول  .2یافتههای جمعیتشناختی پژوهش
متغیر 

دامنه 

تعداد 

درصد 

جنسیت

مرد
زن

223
197

53
47

کمتر  20سال
 20-30سال
 30-40سال
 40-50سال
بیشتر از  50سال
مجرد

34
192
142
45
7
273

8/1
45/7
33/8
10/7
1
65

متأهل

147

35

دیپلم و زیر دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
کمتر از  1میلیون تومان
 1-1/5میلیون تومان
 1/5-2میلیون تومان
 2-2/5میلیون تومان
 2/5-3میلیون تومان
بیش از  3میلیون تومان
بیکار
دانشجو
کار آزاد
کارمند
سایر

72
40
130
150
28
22
33
52
121
102
90
34
87
132
116
51

26/9
9/5
30/9
35/7
6/6
5/2
7/8
12/3
28/8
24/2
21/4
8/1
20/7
31/4
27/6
12/1

سن

وضعیت
تأهل

تحصیالت

درآمد
ماهیانه

شغل

 

یافتههای تحلیل الگو در دو حالت ضرایب مسیر و ضرایب معناداری در شکلهای 4 ،3 ،2
و  5ارائهشده است .طبق جدول  3رابطه معنادار و مثبتی بین آسیبپذیری اطالعاتی و نگرش
نسبت به برند با ضریب مسیر  0/15و آماره  tبرابر با  0/98یافت نشد؛ بنابراین فرضیه اول
تأیید نمیشود .در فرضیه دوم رابطه معنادار و مثبتی بین آسیبپذیری هنجاری و نگرش نسبت
به برند با ضریب مسیر  0/35و آماره  tبرابر با  2/68یافت شد؛ بنابراین فرضیه دوم تأیید
میشود .در فرضیه سوم رابطه معنادار و مثبتی بین عوامل اجتماعی و نگرش نسبت به برند با
ضریب مسیر  0/76و آماره  tبرابر با  17/29یافت شد؛ بنابراین فرضیه سوم تأیید میشود .در
فرضیه چهارم رابطه معنادار و مثبتی بین کیفیت ادراکشده و نگرش نسبت به برند با ضریب
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مسیر  0/78و آماره  tبرابر با  7/90یافت شد؛ بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود .در فرضیه
پنجم رابطه معنادار و مثبتی بین تصویر برند و کیفیت ادراکشده با ضریب مسیر  0/75و آماره
 tبرابر با  2/87یافت شد؛ بنابراین فرضیه پنجم تأیید میشود .در فرضیه ششم رابطه معنادار و
مثبتی بین اعتبار برند و کیفیت ادراکشده با ضریب مسیر  0/79و آماره  tبرابر با  3/96یافت
شد؛ بنابراین فرضیه ششم تأیید میشود .در فرضیه هفتم رابطه معنادار و مثبتی بین وجهه برند
و کیفیت ادراکشده با ضریب مسیر  0/70و آماره  tبرابر با  2/69یافت شد؛ بنابراین فرضیه
هفتم تأیید می شود .در فرضیه هشتم رابطه معنادار و مثبتی بین عوامل مربوط به برند و کیفیت
ادراکشده با ضریب مسیر  0/75و آماره  tبرابر با  24/81یافت شد؛ بنابراین فرضیه هشتم
تأیید می شود .در فرضیه نهم رابطه معنادار و مثبتی بین رضایت خاطر شخصی و نگرش نسبت
به برند با ضریب مسیر  0/37و آماره  tبرابر با  2/21یافت شد؛ بنابراین فرضیه نهم تأیید
میشود .در فرضیه دهم رابطه معنادار و مثبتی بین مادیگرایی و نگرش نسبت به برند با
ضریب مسیر  0/24و آماره  tبرابر با  7/12یافت شد؛ بنابراین فرضیه دهم تأیید میشود .در
فرضیه یازدهم رابطه معنادار و مثبتی بین درگیری با مُد و نگرش نسبت به برند با ضریب مسیر
 0/46و آماره  tبرابر با  2/63یافت شد؛ بنابراین فرضیه یازدهم تأیید میشود .در فرضیه
دوازدهم رابطه معنادار و مثبتی بین نیاز به منحصربهفرد بودن و نگرش نسبت به برند با ضریب
مسیر  0/88و آماره  tبرابر با  7/94یافت شد؛ بنابراین فرضیه دوازدهم تأیید میشود .در فرضیه
سیزدهم رابطه معنادار و مثبتی بین عوامل شخصیتی و نگرش نسبت به برند با ضریب مسیر
 0/82و آماره  tبرابر با  13/31یافت شد؛ بنابراین فرضیه سیزدهم مورد تأیید قرار میگیرد .در
فرضیه چهاردهم رابطه معنادار و مثبتی بین نگرش نسبت به برند و قصد خرید با ضریب مسیر
 0/69و آماره  tبرابر با  17/99یافت شد؛ بنابراین فرضیه چهاردهم تأیید میشود .
جدول  3خالصه فرضیههای پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  .3خالصه یافتههای فرضیههای پژوهش
فرضیه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مسیر
از
آسیبپذیری اطالعاتی
آسیبپذیری هنجاری
عوامل اجتماعی
کیفیت ادراکشده
تصویر برند
اعتبار برند
وجهه برند
عوامل مربوط به برند
رضایت خاطر شخصی
مادیگرایی
درگیری با مُد
نیاز به منحصربهفرد بودن
عوامل شخصیتی
نگرش نسبت به برند

به

نگرش نسبت به برند

کیفیت ادراکشده

نگرش نسبت به برند

قصد خرید

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه
فرضیه

0/15
0/35
0/76
0/78
0/75
0/79
0/70
0/75
0/37
0/24
0/46
0/88
0/82
0/69

0/98
2/68
17/29
7/90
2/87
3/96
2/69
24/81
2/21
7/12
2/63
7/94
13/31
17/99

رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید


در جدول  3اگر آماره  tبین  -1/96و  1/96قرار گیرد ،فرضیه پژوهش تأیید نمیشود .اگر آماره t
کمتر از  -1/96و بیشتر از  -2/58یا بیشتر از  1/96و کمتر  2/58باشد ،فرضیه پژوهش در سطح
معنادار  95درصد تأیید میشود .اگر آماره  tدر خارج از بازه  - 2/58و  2/58قرار گیرد ،فرضیه پژوهش
در سطح معنادار  99درصد تأیید میشود.
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شکل  .2الگوی اصلی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد

در شکل  ،2اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میشوند :دسته اول ،معادالت اندازهگیری
هستند که روابط بین متغیرهای پنهان (بیضی) و متغیرهای آشکار (مستطیل) هستند .این
معادالت را بهاصطالح «بارهای عاملی» میگویند .دسته دوم ،معادالت ساختاری هستند که
روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان هستند و برای آزمون فرضیهها استفاده میشوند .به این
ضرایب دراصطالح «ضرایب مسیر» گفته میشود .بر اساس بارهای عاملی ،شاخصی که
بیشترین بار عاملی را داشته باشد در اندازهگیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی
که ضرایب کوچکتری داشته باشد ،سهم کمتری را در اندازهگیری سازه مربوطه دارد.
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شکل  .3الگوی اصلی پژوهش در حالت ضرایب معناداری ()t-value

شکل  3همه معادلههای اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادلههای ساختاری را با استفاده از
آماره  ،tآزمون میکند .در شکل  ،3ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  95درصد
معنادار است .اگر مقدار آماره  tخارج بازه  -1/96تا  +1/96قرار گیرد .مدل در حالت معناداری
نشان میدهد که تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  95درصد معنادار هستند .مقادیر
محاسبهشده  tبرای هر یک از بارهای عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بیشتر از
 1/96است؛ بنابراین میتوان همسویی سؤالهای پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این
مرحله معتبر دانست.
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شکل  .4الگوی فرعی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد

شکل  ،4فرضیههای فرعی پژوهش را در حالت ضریب مسیر استاندارد نشان میدهد .در
شکل  ،4بُعدهای تشکیل دهنده عوامل اجتماعی ،عوامل مربوط به برند و عوامل شخصیتی
بهصورت مجزا در نظر گرفته شدهاند و تأثیر هر یک بر کیفیت ادراکشده و نگرش ارزیابی
شده است.
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شکل  .5الگوی فرعی پژوهش در حالت ضرایب معناداری ()t-value

شکل  ،5الگوی فرعی پژوهش در حالت ضرایب معناداری ( )t-valueرا نمایش میدهد .طبق
شکل  5از میان فرضیههای فرعی ،تنها رابطه بین آسیبپذیری اطالعاتی و نگرش تأیید نشده
و سایر فرضیههای فرعی مورد تأیید قرار گرفته است.
با اجرای آزمون الگوسازی وضعیت شاخصهای برازش برای الگو مفهومی پژوهش در جدول
 4آورده شده است و نشان میدهد که شاخصهای برازش الگو ،وضعیت مناسبی دارند.
قابلقبول بودن شاخصهای الگو نیز در خروجیهای نرمافزار مشاهده میشود.
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جدول  .4یافتههای نیکویی برازش الگو
نامشاخص 

مقدارشاخص 

شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
کای اسکوئر بهنجار شده به درجه آزادی

0/93
0/87
0/94
0/93
0/98
0/045
1/523

برازشقابلقبول 

GFI > 90%
AGFI > 90%
NFI > 90%
GFI > 90%
IFI > 90%
RMSEA < 10%

مقدار بین  1تا 3

نتیجه 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید


یجهگیریوپیشنهادها 
.6نت 

یافتههای پژوهش نشان میدهد که عوامل اجتماعی نقش مهمی در پیشبینی نگرش
مصرفکنندگان ایرانی نسبت به «برند آدیداس» دارند .عوامل اجتماعی اولین و مهمترین
عوامل مؤثر بر سبک تصمیمگیری مصرفکنندگان جوان چینی هستند (ژانگ و کیم.)2013،
در این پژوهش ،رابطه مثبت و معنادار بین عوامل مربوط به برند و کیفیت ادراکشده یافت شد.
این شرکتها میتوانند با گروهبندی اینگونه عوامل و بررسی تأثیر هر یک بر انتخاب برند،
احتمال موفقیت برند و درنهایت شرکت خود را در بازارهای رقابتی امروز افزایش دهند .رابطه
مثبت و معنادار بین عوامل شخصیتی و نگرش نسبت به «برند آدیداس» یافت شد .در پژوهش
فاو و تیا ( )2009و پژوهش هدایت و همکاران ( )2013این رابطه تأیید شد .بر اساس
یافتههای آزمون فرض ،نگرش نسبت به محصولهای لوکس بر قصد خرید «برند آدیداس»
تأثیرگذار است .رابطه نگرش -قصد خرید ،بهطور وسیعی در پژوهشها و مبانی نظری بازاریابی
تأیید شده است (ژانگ و کیم .)2013 ،از ابزارهای دستیابی به این مهم میتوان به بازاریابی
دهانبهدهان ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،رسانههای گروهی و تبلیغات ترغیبی و توصیهای
و امکان عضویت فرد در باشگاه دارندگان محصول اشاره کرد .کیفیت ادراکشده بر نگرش
مصرفکنندگان کاالهای لوکس تأثیرگذار است؛ به همین منظور تولیدکنندگان کاالهای
لوکس باید کیفیت را از دیدگاه مشتریان طوری افزایش دهند که هزینه اضافی برای خود
نداشته باشد .برای مثال میتوانند از طریق اعتبار و وجهه برند قیمتهای باالتری تعیین کنند.
وجود آسیبپذیری هنجاری مثبت باعث ایجاد نگرش مثبت در مصرفکنندگان کاالهای
لوکس میشود .فرد تحتتأثیر عقیده دیگران و عوامل پیشبینینشده دیگر نظیر سطح درآمد و
قیمت کاال تصمیم به خرید را عملی میکند؛ بنابراین بازاریاب باید دقیقاً عوامل مؤثر بر قصد و
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تصمیم خرید فرد را شناسایی کند و اثرات منفی آن بر ذهن مصرفکننده را تحتکنترل قرار
دهد.
تصویر برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است .بازاریاب میتواند با شناخت عواملی که
تصویر برند را در ذهن مشتریان میسازد ،کیفیت ادراکشده توسط مشتریان بالقوه را ارتقا داده
و از این طریق احتمال خرید محصول خود را افزایش دهد .اعتبار برند بر کیفیت ادراکشده
تأثیرگذار است .مصرفکنندگان در شرایط عدماطمینان ،قبل از تصمیمگیری نهایی بهدنبال
کسب اطالعات بیشتر درخصوص کیفیت کاال یا خدمات هستند و احتماالً نامهای معتبر ،منبع
اطالعاتی خوبی برای صرفهجویی در جمعآوری اطالعات هستند .بر اساس پژوهشهای
انجامشده ،مفهومهزینه اطالعات بهطور مثبت با میزان ریسک مرتبط است .اعتبار نام و نشان
تجاری از طریق افزایش کیفیت ادراکشده ،کاهش میزان ریسک و کاهش هزینه اطالعات بر
خرید مصرفکننده تأثیرگذار است .
وجهه برند بر کیفیت ادراکشده تأثیرگذار است .اعتبار و وجهه برند جزو سازههای معنادار
مرتبط با خرید از سوی مصرفکننده هستند .درخصوص محصولهای مشهور که باعث ابراز
وجود باال میشوند ،وجهه برند نسبت به اعتبار برند ،تأثیر بیشتری بر قصد خرید از سوی
مشتری میگذارد؛ بهطوریکه سبب استفاده مکرر از آن نام بخصوص میشود .رضایت خاطر
شخصی بر نگرش مصرفکنندگان تأثیرگذار است؛ ازاینرو برندهای لوکس میتوانند حس
رضایت از خرید محصولهای خود را در مشتریان تقویت کنند؛ بهاینترتیب که مشتریان با
خرید محصولهای آنها حتی به قیمت باالتر بهنوعی حس رضایت درونی دست یابند.
مادیگرایی بر نگرش مصرفکنندگان تأثیرگذار است .بر این اساس مصرفکنندگان کاالهای
لوکس اینگونه محصولها را به این دلیل مصرف میکنند که آنها را در نگاه جامعه فردی
متفاوت جلوه میدهد.
نیاز به منحصربهفرد بودن بر نگرش مصرفکنندگان تأثیرگذار است .برخی افراد کاال را نه
صرفاً بر اساس کارکرد آن بلکه بهمنظور بهبود وجهه اجتماعی خود و یا منحصربهفرد کردن
خود از دیگران خریداری میکنند .بازاریابان برای تبلیغ کاالی خود باید به انگیزههای خرید
مشتریان توجه کافی داشته باشند و به آنها این پیام را منتقل کنند که شما با مصرف کاالی
ما از دیگران متمایز میشوید .درگیری واکنشی به معنای احساسات مختص مشتری درنتیجه
مواجهه با محصول و یا شرایط موجود است .فروشندگان میتوانند با ایجاد برنامههای
مخصوص گوشیهای هوشمند و تشکیل گروه در شبکههای اجتماعی ،برند خود را بیشتر در
معرض دید مشتریان فعلی و بالقوه خود قرار دهند تا سطح درگیری با مُد مشتریان را باال ببرند.
هرچه میزان اعتمادبهنفس مشتریان بیشتر باشد ،درگیری با مُد در آنان سطح باالتری دارد؛
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بنابراین بازاریابان باید محصولهای خود را برای ایجاد تمایز و درنتیجه اعتمادبهنفس بیشتر
طراحی کنند.
ازآنجاکه پژوهش حاضر تنها به بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به خرید محصولهای
لوکس پرداخته است و اطالعات جمعآوریشده نیز محدودیتهای گردآوریای ازجمله
محدودبودن به شهر تهران و شعب «آدیداس» دارند؛ بنابراین نمیتوان یافتههای آن را در
سطوح کلیتر ،تعمیمپذیر دانست؛ همچنین امکان کنترل تمامی متغیرهای مؤثر دیگر را نداشته
است و به همین دلیل پژوهش با محدودیت حاصل از شرایط اجرای پژوهش همراه است.
در پژوهشهای آتی میتوان از روشهای کیفی همچون گروههای کانون ،مشاهده،
زیمت و مصاحبه عمیق برای جمعآوری اطالعات استفاده کرد تا بدینوسیله بتوان به
شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش و توسعه مدلهای جدید دست یافت ،همچنین ازآنجاکه در
پژوهش پیش رو تنها تأثیر نگرش بر قصد خرید بررسی شده است این امکان وجود دارد که در
پژوهش های آتی سایر عوامل مؤثر بر قصد خرید مانند ارزش ویژه برند ،فشارهای گروهی،
هنجارهای انتزاعی ،ادراک از کنترل رفتار و غیره نیز بررسی شود.
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