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محسن اکبری ،*9مصطفی ابراهیمپور ازبری ،۲عباس درجانی

 9دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
۲استادیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
 3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن
تاریخ دریافت9311/91/۲1 :

تاریخ پذیرش9311/98/۲2 :

چکیده
با توجه به اهمیت برند در تصمیمگیری مشتریان ،رهبران بازار سرمایهگذاری کالنی بر روی
برند خود کردهاند و دراین بین ،شرکتهای دنبالههرو از برنهد رهبهران بهازار تدلیهد مهیکننهد
مشتریان نیز با تفاوتهای اخالقی خود واکنشهای متفاوتی نسبت به این تدلید از خود نشهان
میدهند هدف از این پژوهش بررسی ندش برنهدهای تدلیهدی در اجتنها از برنهد تدلیهدی بها
تعدیلگری اخالقگرایی مصرفکننهده اسهت کهه بهرای بررسهی ایهن اظهر ن هرات  383نفهر از
مشتریان سوپرمارکتهای بزرگ از طریق توزیع پرسشنامه جمعآوری شده و داده ههای بهه
دست آمده با استفاده از تکنیک معهادتت سهاختاری و نهرمافهزار  Smart PLSمهورد تززیهه و
تحلیل قرار گرفت نتایج به دست آمده نشان میدهد وقتی یک شرکت خصوصیات ظهاهری و
یا زمینه یک برند را تدلید میکند باعث اجتنا مصرفکننده از آن برند میشود در ایهن میهان
اخالق مصرفکننده تأظیر تدلید خصوصیات ظاهری یک برند بر اجتنا از آن برنهد را تعهدیل
میکند اما بر رابطه بین برند تدلیدی مبتنی بر زمینه و اجتنا از برند اظر تعدیلگری ندارد

کلمات کلیدی :اجتنا از برند ،اخالقگرایی ،اخالقگرایی مصرفکننده ،برند تدلیدی ،تدلید

* -نویسنده مسئولEmail: akbarimohsen@yahoo.com :
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مقدمه
برای یک مشتری بالدوه ،برند( 9نام کات) یک راهنمای مهم است و مانند پول ،معامله را
تسهیل میکند برند چکیدهای از هویت ،اصالت ،ویژگیها و تفهاوت یهک شهرکت اسهت
(امانی و همکاران )9381 ،با توجه به ن ریهها و پژوهشهای انزهامشهده در زمینههی
سازگاری با برند و تمایل به خرید میتوان گفت که مشتریان ،بیشتر تمایهل بهه خریهد
برندهایی دارند که احساس میکنند سازگاری و مطابدهت بیشهتری بها خودشهان دارد
(استوکبرگر و همکاران)۲99۲ ،؛ بنابراین میتهوان ادعها کهرد کهه سهازگاری برنهد بها
مشتری ،تأظیر چشمگیری در شناسایی برند توسط مشتری ،رضهایت و وفهاداری وی
خواهد داشت (ماتزبر و همکاران )۲991 ،از آنزایی که برند بر تصمیمگیری و انتخا
مصرفکننده تأظیرگذار است ،شرکتهای دنبالهرو برند شهرکتههای پیشهرو را تدلیهد
میکنند ایهن موضهو باعهث ایزهاد نگرانهی بهرای شهرکتههای پیشهرو شهده اسهت
شرکتهای دنبالهرو سعی دارند تا با تدلید ویژگیهای برند پیشهرو ،آظهار مشهابهی را
در ذهن مصرفکنندگان ایزاد نمایند برنهدهای تدلیهدی (کپهی کهت) ۲ممکهن اسهت در
سطوح ضعیفتری از طریهق خصوصهیات ظهاهری (از قبیهل رنه هها ،انهدازه ،شهکل،
عالمههتگههذاری توسههط حههروف) و همچنههین در سههطوح وسههیعتههری از طریههق تههمههها
(موضوعات) ،انتزاعی (از قبیل منافع ،اهداف و یا بهکارگیری مفهوم) به تدلیهد بپهردازد
(نیلو میشلی و پیترز)۲991 ،
اکثر برندهای تدلیدی از خصوصهیات ظهاهری متمهایز برنهدههای پیشهرو مثهل رنه ،
موضوعات ظاهری ،شکل بستهبندی ،حروف و صداهای نام برند تدلیهد مهیکننهد (ون
هورن و پیترز )۲99۲ ،علیرغم پژوهشهای انزام شده ،شرایطی که باعهث مهیشهود
مصرفکنندگان بپذیرند که یک برند پیشرو و برند تدلیهدی مشهابه هسهتند ،هنهوز ههم
روشن نیست تزم به ذکر است که اکثریت قریه بهه اتفهاق شهکایات مطهرح شهده در
خصوص برند تدلیدی مربوط به تدلید ویژگیهای ظاهری برنهد اسهت (نیلهو میشهلی و
پیترز )۲991،علیرغم بیش از سی سال کار مداوم در جهت غنای دانش برند در اروپا
و آمریکا ،این دانش در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است (اسدا و همکهاران،
)9388

1- Brand
2- Copycat
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واکنش مصرفکنندگان به برندهای تدلیدی ،به عوامل مختلفی بستگی دارد کهه آنهها
را میتوان در دو دستهی ویژگیهای برند تدلیدی و ویژگیههای خهود مصهرفکننهده،
طبدهبندی نمود پژوهشها نشان میدهد که نو تدلید بر ارزیابی مصرفکننده از برند
تدلیدی اظر میگذارد همچنین پژوهشهای اخیر نشان دهنهده آن اسهت کهه عهالوه بهر
میزان تدلید ،اینکه چه چیزی تدلیدشده (مفهوم در مدابل ویژگی ظاهری) نیهز از اهمیهت
حیاتی برخوردار است (ون هورن و پیترز )۲99۲ ،در پژوهشی دیگر بر این موضهو
تأکید شده است که تا چه میزان برندهای تدلیدی از ویژگیهای ادراکی از قبیهل رنه ،
شکل و حروف نگاری برندهای پیشرو تدلید میکنند و هرچه همپوشهانی ادراکهی بهین
برند تدلیدی و برند پیشرو بیشتر میشود ،شهباهتههای دریهافتی مصهرفکننهده نیهز
بیشتر خواهد شد با توجه به پژوهشههای انزهامشهده تدلیهد زمینهه نسهبت بهه تدلیهد
ویژگی ظاهری در مبانی بازاریابی و برند توجه کمتری را به خود جله کهرده اسهت
تززیه و تحلیل اظرات استراتژی برند تدلیدی و تفکهر مصهرفکننهده از اهمیهت زیهادی
برخوردار است؛ زیرا انوا گوناگونی از برند تدلیدی در قفسهی سوپرمارکتهها قهرار
خواهند گرفت؛ اما مطالعات قبلی بهطور عمده بر برند تدلیهدی مبتنهی بهر ویژگهیههای
ظاهری متمرکز بوده است عالوه بر این ،اکثر پژوهشها اظرات تفکرات مصهرفکننهده
بر درک ،تصمیمگیری و انتخا آنها را بررسی نموده اسهت (نیلهو میشهلی و پیتهرز،
)۲991
تحدیدات پیشین حول موضو برند تدلیدی نشان داده که تدلید مفهوم نسهبت بهه تدلیهد
خصوصیات ظاهری مثبتتر ارزیابی میشود زیرا مصرفکنندگان تدلیدهای مفههومی
را قابلقبولتر درک کردهاند و نسبت به تدلید ظاهری میزان برداشت منفی آنها کمتهر
است؛ اما سؤاتتی وجود دارد که آیا مصرفکننده بها آگهاهی از اسهتراتژی تدلیهد ایهن
درک را نیز دارد یا خیر؟(ون هورن و پیترز )۲99۲ ،از دیدگاه مصهرفکننهده ،زمهانی
که با افزایش شباهتهای تصویری در میان برندها تفهاوتههای واقعهی بهین برنهدهها
پنهانشده و شفافیت بازار کاهش پیدا میکند ،برند تدلیدی منزر به ایزهاد سهردرگمهی
خواهد شد
از دیدگاه برند پیشرو ،برندهای تدلیدی فرصتهایی را با حداقل کردن سرمایهگهذاری
در برند ،توسهعه بهازار و افهزایش بهازدهی بهر سهرمایهگهذاریشهان در برنهد فهراهم
میآورد البته ایهن اعمهال توسهط برنهد تدلیهدی مهیتوانهد مخهاطرهآمیهز باشهد؛ زیهرا
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مصرفکنندگان ممکن است از این تدلید آشکار روی برگردانده و بهه فریه برنهدهای
تدلیدی واکنش منفی نشان دهنهد (نیلهو میشهلی و پیتهرز)۲991 ،؛ همچنهین شهیوهههای
اعمال برند تدلیدی ممکن است محاکمات و دعاوی تزهاری را بهه دنبهال داشهته باشهد
(کولین دود و زیاچکواسکای)9111 ،
واکنش مصرفکنندگان به برندهای تدلیدی ممکن است به شکلهای مختلف از قبیل
اجتنا از برند تدلیدی ،انتدامگیری از آن و باشد آنچه ممکن است واکنش مشتریان
به برند تدلیدی را بعد از آگاهی آنها از این موضو تعدیل نماید ،درجه اخالقگرایی
مشتریان است ن ریههای روانشناسی احساسات نشان میدهد که احساس تزربه
شده ،اظر بسیار تعیینکنندهای بر واکنشهای بعدی فرد دارد این احساسات با توجه
به خدمت ،محصول و عملکردهای برند متفاوت است پژوهشهای مربوط به رفتار
مصرفکننده ،کار خود را بیشتر در ارتباط با احساسات مربوط به مصرفکننده
متمرکز کرده که این مزموعه توسط ریچین ( )9111معرفیشده است تا به امروز،
هیچ آزمون تزربی برای اندازهگیری احساس منفی دریافتی بهوسیله مصرفکننده
هنگامی که با محرک مربوط به برند روبرو میشود ،وجود نداشته است
مصرفکننده همچنین ممکن است نسبت به برندهای خاصی احساس بیمیلی کند که
این ناشی از تصویر نامطلوبی است که معنای نمادین برند در ذهن تداعی میکند و
همچنین ممکن است احساس نفرت و بیزاری نسبت به برندی داشته باشد که این
ناشی ا ز همراهی شناختی آن برند با شرکتی است که نسبت به حدوق انسانی خاصی
بیاعتنایی کرده است تا به امروز ،پژوهشهای مربوط به برند ،اطالعات اندکی در
مورد وضعیتهای احساسی منفی که مصرفکنندگان در ارتباط با برندها آن را
تزربه میکنند ،ارائه نموده است برای مثال مشخص نیست مصرفکننده ،احساساتی
همچون تنفر و عصبانیت را در ارتباط با برند تزربه ،یا احساسات کمتری از قبیل
ترس ،ناراحتی و خزالت را تزربه میکند با توجه به ماهیت عصبانیت و عدم عالقه،
ممکن است این احساسات به شکلهای اعتراضی نسبت به برند همانند تحریم یا
فعالیتهای ضد برند در و سایتها اظر بگذارد مطالعات بیشتر میتواند هردو
احساسات منفی و مثبت را ارزیابی کند (رومانی و همکاران )۲99۲ ،حال این سؤال
مطرح میگردد که اوتً مشتریان با آگاهی از تدلید برند به برندهای اصلی چه واکنشی
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نشان میدهند و دوم اینکه بین مشتریان اخالقگرا و غیر اخالقگرا در این واکنشها
چه تفاوتی وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
برند تقلیدی
برندهای تدلیدی از ظواهر تزاری برند پیشهرو از قبیهل نهام تزهاری و یها بسهتهبنهدی
محصوتت آنها بهمن ور کس شهرت و استفاده از تالشهای بازاریابی آنهها تدلیهد
میکنند (پلنت ریتل )۲991 ،برند تدلیدی مبتنی بر ویژگیهای ظاهری ،9یهک اسهتراتژی
است که اغل از برندهای موفق و پیشرو تدلید مهیکنهد ایهن نهو از تدلیهد بیشهتر در
ادبیات بازاریهابی و مهدیریت برنهد مهورد توجهه قرارگرفتهه اسهت تحدیدهات موجهود
تفاوتهای برند تدلیدی و برند پیشرو را بر مبنای درجات متفاوت تدلید مورد بررسهی
قراردادند و اظر درجه تدلید ویژگیهای ظهاهری را در ارزیهابی برنهد تدلیهدی بررسهی
کردهاند (ون هورن و پیترز )۲99۲ ،راهها و شهیوهههای برنهد تدلیهدی در حهال رشهد
هستند و چالشهای جدی را با خود به همراه داشتهانهد از دیهدگاه برنهدهای پیشهرو،
درواقع برند تدلیدی نوعی سرقت از داراییشان است ،همچنین فروش برندهای پیشرو
بهطور غیرمنصفانهای تغییر میکند از طرف دیگر از دیدگاه مصرفکننده ،زمهانی کهه
با افزایش شباهتههای تصهویری در میهان برنهدها تفهاوتههای واقعهی بهین برنهدهها
پنهانشده و شفافیت بازار کاهش پیدا میکنهد ،برنهد تدلیهدی باعهث ایزهاد سهردرگمی
خواهد شد (کاپفرر )9112 ،از دیدگاه برندهای پیشرو ،برندهای تدلیهدی فرصهتههایی
را بهها حههداقل کههردن سههرمایهگههذاری در برنههد ،توسههعه بههازار و افههزایش بههازدهی بههر
سرمایهگذاریشان فراهم مهیآورد البتهه ایهن اعمهال توسهط برنهد تدلیهدی مهیتوانهد
مخههاطرهآمیههز باشههد زیههرا ممکههن اسههت مصههرفکننههدگان از ایههن تدلیههد آشههکار روی
برگردانند و برندهای تدلیدی را به فری دادن مصرفکنندگان محکوم کرده و بهه ایهن
رفتار واکنش منفی نشان دهند؛ بنابراین شیوههای تدلید یک برند ممکن است محاکمات
و دعاوی تزاری را به دنبال داشته باشد (کولینز داد و زایچوفسکی )9111 ،برنهدهای
تدلیدی میتوانند میزان سردرگمی مصرفکنندگان را افزایش داده و آنان را نسبت بهه
کیفیت برند و منشأ کس وکار فری دهند همچنین نو دیگر برندهای تدلیهدی-مبتنهی
1-Feature Copycat
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بر زمینه (تم) -9بهطور جزئی در بخهش ن ریهه ،بها تدلیهد ویژگهیههای ظهاهری کمتهر
قابلمدایسه است اما هنوز هم پیامهای مشترکی را همانند برند پیشرو ارائه میکنهد و
بدین ترتی ممکن است استراتژیهای زیرکانه بیشتری را ایزاد کنهد عهالوه بهر ایهن،
ادبیات روانشناسی شناختی پیشنهاد میکند که میزان شباهت دریافت شده بهین برنهد
تدلیدی و برندهای پیشرو نهتنها بستگی به استراتژی برند تدلیهدی انتخها شهده دارد،
بلکه بهطور جدی به طرز تفکر مصرفکنندگان (زمانی که به قضهاوت در مهورد برنهد
میپردازنهد) نیهز بسهتگی دارد (مهارتین و اسهتوارت )۲999 ،بهر اسهاس ن ریهه ههای
روانشناسی شناختی ،مؤلفان پیشبینی کردهاند که مصرفکنندگان با تفکهر

رابطههای۲

نسبت به مصرفکنندگان با تفکر خصوصیتی ،3تشابه بیشتری بهین برنهدهای تدلیهدی
مبتنی بر زمینه (تم) را با برندهای پیشهرو درک کهردهانهد برنهد تدلیهدی مهیتوانهد در
سطوح مختلف انتزاعی با برند پیشهرو مشهترک باشهد و شهباهت دریافهت شهده بهین
برندها بهطور جدی به تفکر مصرفکننده بستگی دارد (استس)۲993 ،
انواع برندهای تقلیدی
پیششرط مهم برای استراتژیهای تدلید ،داشتن شباهت بهه برنهد پیشهرو اسهت بهه
من ور ایزاد ارتباط بین برند پیشرو و تدلیدی یهک رابطهه مهورد نیهاز اسهت کهه تنهها
میتواند از طریق انتدال دانش و اظرگذاری بر آن اتفاق بیفتهد زمهانی کهه دانهش برنهد
پیشرو به برند تدلیدی انتدال پیدا میکند ،شباهت در ظاهر و کیفیت برنهد باعهث بهبهود
ارزیابی مصرفکننده از برند تدلیدی میشود (فیچ)9111 ،
برند تدلیدی اغل از ویژگیهای ظاهری متمایز برندهای پیشرو (ویژگیههای دیهداری،
متن ،صدا) تدلید میکنند و بدین ترتی نوعی شباهت ظاهری و تحهتاللف هی بهه برنهد
پیشرو را نشان میدهند در این شرایط هر شخصی ممکن اسهت شهباهتی را بهین دو
مورد بهوسیله تعیین حدودی که دارای ویژگیهای مشترک میباشهند ،تشهخیص داده
و موردسنزش قرار دهد بهطور مثهال برنهدههای فرضهی " "Ormeو " "Omerبیشهتر
شبیه هستند تا برندهای " "Ormeو " ،"Oseveچون شباهت مورد اول در چهار حهرف
ولی در مورد دوم تنها در دو حرف است (میشل و کیرنی)۲99۲ ،
1-Theme Copycat
2- Relational Mindset
3- Featural Mindset
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بااینحال ،عالوه بر اینکه تشابه میتواند در معنای واقعهی از ویژگهیههای ادراکهی از
قبیل حروف ،رن  ،شکل و صدا صورت گیرد ،از لحاظ معنایی هم میتوانند به یکدیگر
شباهت داشته باشند برندهایی که از لحاظ معنایی و محتوایی از برندهای دیگر تدلیهد
میکنند ،از معانی و مفاهیم برندهای پیشرو بهره میبرند بدین ترتی در برند تدلیهدی
مبتنی بر زمینه ،برنهد پیشهرو و برنهد تدلیهدی مشهترکاتی را بها یکهدیگر نهه از طریهق
ویژگیهای ظاهری بلکه مواردی در سطوح باتتر از قبیل معنهی ،مفههوم و یها ارتبهاط
ناشی از این ویژگیها نشهان مهیدهنهد (گورویهل و سهومان )۲992 ،البتهه مفهاهیم از
طریق ترکیبات مختلف ویژگهیههای ادراکهی نمهایش داده مهیشهوند در ایهن مفههوم،
شباهت زمینهای (مفهومی) معموتً مسهتلزم حهداقل تعهدادی سهطوح مشهابه از لحهاظ
ویژگیهای ظاهری است؛ بنابراین تزم است این مسهئله در تفهاوت ایهن دو نهو برنهد
تدلیدی مورد توجه قرار گیرد تدلید مبتنی بر ویژگیههای ظهاهری مهیتوانهد از طریهق
تدلید حروف نام برند پیشرو (مثالً با جایگزین کردن یک یا چند حرف در نام یا تغییهر
چینش حروف) یا ویژگیهای ادراکی طراحی بستهبندی آن اتفاق بیفتد ازآنزاکهه ایهن
ویژگی ههای ظهاهری منحصهر ًا در ارتبهاط بها برنهد پیشهرو هسهتند ،تدلیهد مبتنهی بهر
ویژگیهای ظاهری بهطور مستدیم در ارتباط با برند پیشرو است و فوراً در بازنمهایی
آشکار از برند پیشرو ظاهر مهیشهوند در مدایسهه بها تدلیهد ویژگهی ،تدلیهد مفههومی
انحصاراً در ارتباط با برند پیشرو نیست و تنها بهطور غیرمستدیم با برنهد پیشهرو از
طریق موارد معنایی و یا ویژگی استنباطی ارتباط پیدا مهیکنهد (مهارکمن و لوئنسهتین،
)۲999
در تدلید مبتنی بر ویژگیهای ظاهری تمرکز بر ویژگیهای ادراکی متمایز برند پیشهرو
است ولی در تدلید زمینه تمرکز بر تدلید بار معنایی یا نگهرش اسهتنباط شهده از برنهد
پیشرو است در ادبیات بازاریابی و برند ،تدلید زمینه توجه کمتری را نسهبت بهه تدلیهد
ویژگی به خود جل کرده است یکی از دتیل تأکید بر تدلید مبتنی بر ویژگهی ظهاهری
ممکن است این باشد که آسانتر آشکار میشود اما بدین معنی نیست که تدلید زمینهه
تأظیر کمتری دارد (میشل و کیرنهی )۲99۲ ،ون ههورن و پیتهرز ( )۲99۲در پژوهشهی
این آزمون را مورد بررسی قراردادند که ممکن است تدلید محتوایی با بهار معنهایی از
زمینه برند پیشرو ،مؤظرتر از تدلید ویژگی باشد این فرضیه بدین معنی اسهت برنهدی
که به صورت انتزاعی و مفهومی تدلید میشود به احتمال زیاد نسبت به تدلیهد ویژگهی
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ظاهری قابلقبولتر و کمتر ناعادتنه جلوه خواهد داد ،زیرا معنهی و مفههوم معهانی را
منتشر میکنند که صرفاً به برند تدلیدشده ارتباط پیدا نمهیکنهد بههعبهارتدیگهر تدلیهد
ویژگی ظاهری از ویژگیهای قابل درک تدلید مهیکنهد کهه بههطهور منحصهربهفهرد یها
بهطور مستدیم با برند پیشرو در ارتباط است چنین استراتژی تدلیدی به احتمال زیهاد
غیرقابلقبول و ناعادتنه بوده و بهتبع با واکنشهای مداومتی روبرو خواهد شد
اجتناب از برند
در ادبیات بازاریابی طیف گسهتردهای از تعهاریف برنهد وجهود دارد امها بههنهدرت بهه
مفهوم اجتنا از برنهد اشهاره شهده اسهت اولیهوا ( )۲99۲مفههوم اجتنها از برنهد را
بهعنوان ضد وفاداری به برند مطرح کرد از این رو واژه اجتنا از برند با واژه تغییهر
برند معاوضه شد آنها نشان دادند که رضهایت ،باعهث وفهاداری بهه برنهد مهیشهود
درحالیکه نارضایتی به اجتنا از برند منتج میشود اگرچه تغییر برنهد و اجتنها از
برند ممکن است مشابه به ن ر برسند ،تغییر برند یک الگوی گسترده از رفتار است که
انزمن بازاریابی آمریکا بهعنوان تغییر از یک برند به دیگری تعریف کهرده اسهت؛ امها
در مدابل اجتنا از برند بهطور خاص بر رد عمهدی برنهدهها تمرکهز دارد اجتنها از
برند بهعنوان رویدادی کهه در آن مصهرفکننهدگان از عمهد یهک برنهد را رد مهیکننهد
تعریف میشود در ارتباط با مفاهیم مرتبط دیگر ،مطالعه اجتنا از برند در فهم اینکه
چرا مشتریان برند خاصی را در مزموعه خود قرار میدهد ،کمک میکند اگرچه ههیچ
تعریف منحصربهفردی از برند وجود ندارد ،مفهوم یک برند بهعنوان یک ن هام ارزش
نمههادین بیشههتر بههر ادراکههات برنههد تأکی هد مههیشههود (لههی و همکههاران )۲991 ،بنهها بههه
پژوهشهای موجود چهار انگیزه اصهلی اجتنها از برنهد شهامل :تزهار منفهی قبلهی
(اجتنا تزربی) ،ارزشهای نمادین ناهمخوان (اجتنا هویت) ،هزینه غیر کافی منهافع
تزههاری (اجتنهها ارزش کههم) و مخالفههت سیاسههی و اخالقههی بههر یههک برنههد (اجتنهها
ایدئولوژیک) است (لی و همکاران )۲99۲ ،با اقتباس از این دیدگاه که برندها ن امهای
ارزشی هستند و در حاف ه افراد بهعنوان شبکهای ارتبهاطی ذخیهره مهیشهود ،تهالش
میکند تا شبکه ارتباطی را مدیریت و کنترل نماید ،یها سهاختار دانهش برنهد بههوسهیله
ارتباط یا عدم ارتباط انزمنهای چندگانه یک برنهد حاصهل مهیشهود و بها توانهایی و
قدرت از آن انزمن های برند حمایت مهیکنهد (کلهر )9113 ،بههطورمعمهول ،یهک برنهد
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شناختهشده میتواند بهعنوان یک منبع مزیت رقابتی باشد یک شرکت میتواند از یهک
برند که در ذهن مشتریان بهطور برجستهای ندش بسته است سود ببرد ،بهدین ترتیه
از طریق قابلیت برند محصوتت و خدمات شرکت ،میتوان درهمریختگی بهین رقبها را
تفکیک کرد دانش و آگاهی از برند اگرچه منزر به آشنایی با برند مهیشهود ،بهه نوبهه
خود منزهر بهه حساسهیت و قهرار گهرفتن برنهد در مزموعهه تمهایالت مصهرفکننهده
میشود مزایای آگاهی و دانش برند مصرفکننده بههخهوبی شهناختهشهده اسهت در
شرایط درگیری ذهنی پایین ،آشنایی با برند بهعنوان یک نشانه غاله خهود را نشهان
میدهد که نیات و قضاوتهای کیفیت خرید انزام شده را تحهت تهأظیر قهرار مهیدههد،
حتی ممکن است تأظیر منفی اطالعات را کاهش دهد بها ایهنحهال ،برجسهتگی برنهدهها
میتواند بزرگترین قوت و یا ضعف آنها باشد درحالیکهه مشهتریان مهیتواننهد بهه
خاطر نماد ،تزربه و مزایای عملکردی برندهای برجسته بهطور مطلو واکنش نشهان
دهند ،همچنین میتوانند از برندهای برجسته به خاطر ارتباطهای منفی اجتنا نماینهد
(لی و همکاران)۲99۲ ،
اخالقگرايی
اخالق از ن ر لغت به معنای «عادت»« ،خصلت» و «خوی» است و در اصطالح به این
امر میپردازد که چگونه باید زندگی کرد ،چه کاری درست و چه کاری غلط است؛
بهعبارتدیگر با عمل ارتباط دارد؛ بنابراین ،اصطالح اخالق هم به تحلیل مرتبط است
و هم با رفتار سروکار دارد (دادگر )9382 ،با مرور کلی کارکرد روزانه بازارهای
مختلف (بازار کات و خدمات ،بازار پول ،ارز ،طال و ) اهمیت اخالق کس وکار نمایان-
تر میگردد التزام به اخالق در بازرگانی و کس وکار نوعی اعتماد به وجود میآورد
که خود سرمایهای اجتماعی و ارزشمند است؛ و موفدیت بلندمدت بنگاههای مربوطه را
تضمین میکند از سوی دیگر بسیاری از شکستهای مربوط به کارکرد شرکتها و
بنگاهها به عدم التزام اخالقی کارگزاران اقتصادی (اعم از بنگاهها ،خانوارها و
دولتمردان) برمیگردد ارائه اطالعات غلط در مورد کاتها ،مبادرت به دروغ در
معامالت ،تبلیغ غیرواقعی ،ارائه آمار و گزارش غلط ،دزدی اینترنتی و هزاران مورد
مشابه از نمونه بیتوجهی به اخالق کس وکار است (دادگر)9382 ،
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اخالق مصرفکننده
از جنبه اخالقی طرز فکر مشتریان در مورد خرید ،به عامل آگاهی اخالقی و نیت آنها
از خریههد بسههتگی دارد و مسههلماً اخالقیههات نیههز در آن تههأظیر زیههادی دارد مشههتریان
بهطورکلی در مورد اخالقیات نگران هستند اما این نگرانی لزوماً بهر رفتهار خریهد اظهر
نمیگذارد این امر نشان مهیدههد کهه مشهتری منطدهی بهه ایهن معنهی نیسهت کهه بهه
شرکتهای اخالقگرا توجه بیشتری مهیکنهد؛ بلکهه در حهال حاضهر بها افهزایش حهق
انتخا مشتریان و تغییر سبک زندگی افراد جامعه ،باعث بهه وجهود آمهدن مشهتریان
غیرمنطدی شده که نتیزه آن گرایش به کس وکارهای غیراخالقی و بهه حاشهیه رفهتن
رفتار تزاری اخالقی است توجه بهه ایهن دیهدگاه باعهث ایزهاد نگرانهی در مهورد نهام
سازی اخالقی میشهود (داود و بهرک )۲993 ،ایزهاد یهک برنهد تزهاری اخالقهی یهک
زیرمزموعه از اخالق بازاریابی است که رفتار درست ،غلط و هنزهارههای اخالقهی را
هم در ارتباط با فرد ،سازمان یا جامعه و هم در تصمیمات مربوط به ایزاد برند معین
میکند در این رویکرد یک نام و نشان اخالقی نهتنها با معیارههای اقتصهادی بلکهه بها
معیارهای اخالقی نیز باید ارزیابی شود درواقهع یهک نهام و نشهان اخالقهی نبایهد بهه
عمومیت و قدرت ارتباطی کاتی شرکت لطمه بزند بلکهه بایهد بهه ارتدها عمومیهت کهات
کمک کند (آستین هات و کن هو)۲991 ،
بنا به ن ریه هانت ادراکات افهراد از یهک موضهو یها مسهئله اخالقهی ،ناشهی از درک
متفاوتشان از رویکردهای گوناگون محتمل بههمن هور حهل مشهکل اسهت زمهانی کهه
مصرفکننده بها راهههای گونهاگون روبهرو مهیشهود ،ارزیهابی اخالقهی در دو حالهت
ارزیابی وظیفهنگر و ارزیابی نتیزهنگر صورت میگیرد در ارزیابی وظیفهنگهر تمرکهز
بههر خههود فعالیههتههها یهها رفتارهههای مصههرفکننههده اسههت همچنههین در ایههن ارزیههابی،
مصرفکننده در جهت ارزیابی صحیح یا غلط بودن ذاتی رفتارها تالش میکند مطابق
مدل هانت و ویتل ،ارزیابی وظیفهنگر ،شامل مدایسه رفتارها و رویکردههای گونهاگون
با مزموعهای از هنزارهایی است که نشاندهنده ارزشهای شخصهی مصهرفکننهده
است درحالیکه در ارزیابی نتیزهنگر بر عواق آن رفتارها تمرکز میشود بهه طهوری
که در آن ،موضو اساسی تخمین اشخاص از نتایج مطلو و نهامطلو تصهمیم یهک
رفتار خاص است (هوپمن و زیاچکواسکای.)9112 ،
بنابراین با توجه به دیهدگاه بهات و بههرغهم تناقضهات موجهود در جامعهه ،نسهبت بهه
سالهای قبل ،نگرانی بیشتری در مورد اصول اخالقی تزارت در جامعه دیده میشود
که دلیل اصلی آن افزایش مشتریان است که این امر باعهث افهزایش آگهاهی اخالقهی و
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سختگیر شدن اکثر مصرفکنندگان در مورد ن رات اخالقی شده است درنتیزه ایهن
امر ،نیروهای سازنده برند باید به مسئولیت اخالقی توجه کافی داشته باشهند (داود و
برک)۲993 ،

پیشینه پژوهش
ون هورن و پیتهرز ( )۲99۲مدالههای را تحهت عنهوان ارزیهابی مشهتریان از برنهدهای
تدلیدی ارائه نمودند پژوهش آن ها در مورد اظرات ویژگیهای تدلید متمرکزشده است
این دو محدق در سه مطالعه موفدیت تدلید زمینه را اظبات کردند مصرفکنندگان تدلیهد
از ویژگیهای ظاهری را ناعادتنه و غیرقابهلقبهول در ن هر مهیگیرنهد کهه منزهر بهه
واکنش مداومتی در مواجه با برند تدلیدی میشود بااینحال در تدلیهد زمینهه ،هرچنهد
مشتریان از بکار گرفته شدن از تدلید آگهاه هسهتند امها تدلیهد را راحهتتهر پذیرفتهه و
بیعدالتی کمتری را درک میکنند که این به ارزیابی برند تدلیدی کمک میکند
میشلی و پیترز در سال ( )۲999مدالهای را تحت عنوان شناسهایی شهباهت تصهویری
درک شده بین برندهای تدلیدی و پیشرو ارائه نمودند شرایط تعیین تشابه درک شهده
بین برندهای تدلیدی و پیشرو سؤال مهمی بود که پژوهش فوق حول آن تعریهف شهد
دو مطالعه تزربی ،در بین دسته بندی محصوتت مختلف و کشورهای گوناگون ،نشان
میدهد که در تعیین تشابه استراتژیهای تدلیدی (تدلید کردن ویژگیهای تصویری در
مدابل تدلید زمینهای) و طرز فکر مصرفکننده با یکدیگر در تعامل هستند
لینههدنمایر و همکههاران ( )۲999در پژوهشههی بههه بررسههی اظههرات رفتههار غیراخالقههی
شرکتهای بزرگ بر احساسات و عواطف مصرفکننده پرداختند نتایج نشان میدهد
که خشهم مصهرف کننهده ترکیبهی احساسهی اسهت کهه از عاطفهه و تزهار شهناختی
تشکیل شده است عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که جنسیت بر پیشبینی رفتارهای
خشمگینانه مصرفکنندگان تأظیرگذار است
سین و همکاران ( )۲99۲پژوهشی درزمینه برنهد اخالقهی و تهأظیر آن بهر رضهایت و
وفاداری مصرفکنندگان را بررسی نمودند چارچو ن هری بها روابهط فهر

شهده

توسعه یافت و بهمن ور پاسخگهویی بهه فرضهیات پهژوهش 32 ،دسهته از محصهوتت
مصرفی انتخا شد نتایج نشان میدهد که یک رابطه مثبت بهین اخهالق درک شهده از
برند و رضایت و وفاداری به آن برند وجود دارد
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جورجیانا مان ( )۲991در پژوهشی به امکان تشخیص برند تدلیدی با مطالعه مهوردی
تشخیص تفاوت اسهنک موجهود در فروشهگاههها و تولیهدشهده در مهدارس پرداخهت
پژوهش در مدارس کشور آمریکا صورت پذیرفت و سه نمونه محصول در پاکتههای
کدگذاریشده در اختیار دانشآموزان قرار گرفت و از آنها در مورد طعم مواد غهذایی
ن رسنزی شد که در مورد یک محصهول توانسهتند اخهتالف بهین تولیهد مدرسههای و
تولید برند اصلی را تشخیص دهند اما در مهورد دو محصهول دیگهر متوجهه نشهدند و
تندالت تولید شده در مدرسه را سالمتر تشخیص دادند در پژوهشی دیگهر کهه مبتنهی
بر و انزام شده و بر روی والدین و دانش آموزان دبیرسهتانی صهورت گرفتهه نیهز
نتایج مشابهی به دست آمده است (هریس و همکاران)۲991 ،

مدل مفهومی پژوهش
ازآنزاکه هر یک از ن ریهها به وجوه خاصی از موضو مطالعه توجه داشتند ،در این
پژوهش یک چارچو ن ری ترکیبی ابداعی تدوینشده است کهه برگرفتهه از ن ریهات
برندهای تدلیدی ،اخالقگرایی مصرفکننده و اجتنا از برنهد و یافتههههای حاصهل از
پژوهشهای پیشین است تا در قال آن بتوان عالوه بر مفهومسازی متغیرهای اصلی،
به استخراج سؤالهای کلی و درعینحال تحلیل و تفسیر نتایج پژوهش پرداخهت بعهد
از مطالعه منابع مختلف ،درنهایت مدل مطالعاتی زیر تهدوین گردیهد؛ بنهابراین در ایهن
پژوهش تدلید ویژگیهای ظاهری برند و تدلیهد زمینهه و مفههوم (تهم) برنهد متغیرههای
مستدل پژوهش بوده و اخالقگرایی مصرفکننده بهعنوان متغیر تعهدیلگهر و اجتنها
از برند بهعنوان متغیر وابسته نهایی است مدل مطالعاتی پژوهش با توجه به متغیرهها
و فرضیههای پژوهش در شکل ( )9نشان دادهشده است
فرضیه  :9برند تدلیدی مبتنی بر ویژگیهای ظاهری بر اجتنا از برند تأظیرگذار است
فرضیه  :۲برند تدلیدی مبتنی بر زمینه (تم) بر اجتنا از برند تأظیرگذار است
فرضیه  :3اخالقگرایی مصرفکننده رابطه بهین برنهد تدلیهدی مبتنهی بهر ویژگهیههای
ظاهری و اجتنا از برند را تعدیل میکند
فرضیه  :3اخالقگرایی مصرفکننده رابطه بین برند تدلیهدی مبتنهی بهر زمینهه (تهم) و
اجتنا از برند را تعدیل میکند
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اخالقگرایی
مصرفکننده
H4

H3
H1

برند تقلیدی مبتنی بر
ویژگی

اجتناب از برند
H2

برند تقلیدی مبتنی بر
تم یا زمینه
شکل  -8مدل مفهومی تحقیق
شکل  -8مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ جهتگیریهای پژوهش ،کاربردی اسهت در مطالعهات کهاربردی
نتایج حاصل از مطالعه در رفع نیازها و حل مشکالت به کار آید ،بنهابراین ههدف ایهن
نو تحدیدات بهکهارگیری آنهها در حهل مسهائل و مشهکالت خهاص در جامعهه اسهت
(دوستار و اکبری )931۲ ،همچنین از لحاظ هدف پژوهش ،توصیفی است که پهژوهش
توصیفی شامل مزموعه روشهایی است که هدف آنهها توصهیف کهردن شهرایط یها
پدیدههای موردبررسی است از لحاظ استراتژیهای پژوهش ،پیمایشی است که برای
بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری نیز روش تحدیق پیمایشی به کار مهیرود
(سرمد و بازرگان و حزازی )9319 ،از لحاظ ماهیت ،علّی و از ن ر شهیوه گهردآوری
و تحلیل اطالعات ،توصیفی از نو همبستگی مبتنی بر مدل معادتت ساختاری است
جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان سوپرمارکتهای بزرگ است ازآنزا که جامعه
آماری این تحدیق نامحدود است لذا در این تحدیق برای نمونهگیری جامعهه نامحهدود
از جدول مورگان برای نمونهگیری استفادهشده است طبق عدد بهدستآمده از جدول
مورگان ،حداقل نمونه موردبررسی  383است روش نمونههگیهری روش در دسهترس
اسهت .بهههمن ههور جمههعآوری دادهههها و اطالعههات از پرسشههنامه اسههتفادهشههده اسههت
ازآنزاییکه احتمال میرفت برخی از پرسشنامهها بازگشهت داده نشهوند ،حهدود 399
پرسشنامه بهطور تصادفی میان اعضا توزیع گردید که از این تعهداد  383پرسشهنامه
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تکمیل و برگشت داده شد؛ بهعبارتدیگر نرخ بازگشت پرسشنامه تدریبهاً برابهر بها 11
درصد بوده است
پرسشنامه مورد استفاده شامل  33سؤال است که  99سؤال مربهوط بهه متغیهر برنهد
تدلیدی است همانطور که در شکل ( )۲مشاهده میشهود ضهمن در ن هر گهرفتن یهک
برند رهبر تولیدکننده زیتون به نام برتولی ،هر دو نو برنهد تدلیهدی ویژگهی و زمینهه
نیز آمده است؛ که تصویر مربوط بهه زیتهون پنتهولی نشهاندهنهده یهک برنهد تدلیهدی
ویژگی و تصویر مربوط به زیتون مدیترانهه نشهاندهنهده یهک برنهد تدلیهدی مفههومی
(زمینه) است همچنین تصویر مربوط به زیتون اولیو گرو یک برند متفهاوت در بهازار
را نشان میدهد این  99سؤال یکبار با توجه به برند تدلیدی ویژگی و یکبار با توجه
به برند تدلیدی زمینهای توسط مشتریان سوپرمارکتهای بزرگ پاسخدادهشده اسهت
همچنین  98سؤال مربوط به اخالق مصرفکننده و  3سؤال مربوط به اجتنا از برند
را پاسخ دادهاند

شکل  -2نمونهای از برند تقلیدی مبتنی بر ويژگیهای ظاهری و برند تقلیدی مبتنی بر
زمینه (تم) با توجه به برند پیشرو

تحلیل يافتهها
در پژوهش حاضر از نهرمافهزار  PLSجههت پاسهخگویی بهه سهؤاتت و فرضهیههها و
همچنین دستیابی به اهداف اصهلی و فرعهی پهژوهش اسهتفادهشهده اسهت تززیهه و
تحلیل فرضیات پژوهش با توجه به روش تحدیق ،بیشتر از روشهای همبستگی اسهت
که در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انزام میشود آمار توصیفی بهه توصهیف
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اطالعات بهدستآمده و آمار استنباطی بهه تعیهین وجهود یها عهدم وجهود رابطهه بهین
متغیرهای مذکور میپردازد پژوهش حاضر از مدلسازی معادتت

سهاختاری ()SEM

و روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSجهت تززیهوتحلیل دادهها و بررسی برازش مدل
استفاده نموده است برای ایهن من هور از نسهخه دوم نهرمافهزار  Smart PLSاسهتفاده
گردید

ارزيابی اطالعات جمعیت شناختی
اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحدیق نشان میدهد کهه
 39/9درصد زن و  11/1درصد مرد؛  39درصد  ۲2سال و کمتر 39/2 ،درصهد  ۲1تها
 32سال 93 ،درصد  31تا  32سال 1/2 ،درصد  31تا  22سال دارند؛  9۲درصد دیهپلم
و کمتر 99/3 ،درصد فوقدیپلم 38/3 ،درصد لیسانس و  31/1درصهد فهوقلیسهانس و
باتتر هستند

ارزيابی مدل اندازهگیری
جهت سنزش برازش مدل اندازهگیری از پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا
استفاده گردید پایایی شاخص برای سنزش پایایی درونی ،شامل سه معیار آلفای
کرونباخ ،پایایی مرک  9و ضرای بارهای عاملی ۲است

آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی و روايی همگرا
آلفای کرونباخ شاخصی است که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی
معرفها ارائه میدهد و مددار مناس

برای آن بزرگتر از  9/1است (کرونباخ،

 )9129بهمن ور محاسبه پایایی معیار دیگری نیز وجود دارد که برتریهایی را نسبت
به روش سنتی محاسبه آن بهوسیله آلفای کرونباخ را به همراه دارد و به آن پایایی
ترکیبی ( )CRگفته میشود برتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفا در این است که پایایی
سازهها نه به صورت مطلق ،بلکه با توجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر
محاسبه میگردد همچنین برای محاسبه آن ،شاخصهای با بار عاملی بیشتر ،اهمیت
1- Composite Reliability
2- Factor Loadings
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زیادتری دارند درنتیزه برای سنزش بهتر پایایی ،هردوی این معیارها استفاده
میزان باتی  9/1مناس

میشوند برای پایایی مرک

ذکرشده است روایی همگرا

معیار دیگری است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش مدلسازی معادتت
ساختاری بکار برده میشود فورنل و ترکر ( ،)9189استفاده از متوسط واریانس
استخراجشده را بهعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کردهاند معیاری که
برای مطلو بودن  AVEنمایش داده میشود باتتر از  9/2است (داوری و رضازاده،
)931۲
جدول  -8گزارش معیارهای؛ آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی و روايی همگرا
متغیرهای

عنوان در

پنهان

مدل

ضريب آلفای

ضريب پايايی

میانگین واريانس

کرونباخ ( ≥ Alpha

ترکیبی ( ≥ CR

استخراجی ( ≥ AVE

)0/7

)0/7

)0/5

منبع

برند تقلیدی

CC

1/18

1/16

1/58

Alaind’astous Ezzedine
)Gargouri, (2001

اجتناب از برند

CB

1/16

1/13

1/51

Lindenmeier. J,
Schleer.Ch, Pricl.D,2012

EC

1/34

1/35

1/52

-Sarah Steenhaut, &Patrick
Van Kenhove,2006
Dadgar, 1385

اخالق
مصرفکننده

سنجش بارهای عاملی سنجهها و روايی واگرا
بارهای عاملی از طریق محاسبه مددار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه،
محاسبه میشوند که مددار مناس آن برابر و یا بیشتر از  9/3است (هولاند)9111 ،
بیانگر این مطل

است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای

اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده است بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل که در
جدول ( )۲نشان دادهشده است ،بیانکننده آن است که همه سنزهها دارای بار عاملی
مناسبی میباشند
تزم به توضیح است بارهای عاملی سنزهها در سازههایی که کمتر از  9/3میباشند
در ادامه مراحل تحلیل حذف گردیده و سایر معیارهای پژوهش بدون سنزههای
موردن ر موردبررسی و تحلیل قرارگرفتهاند
جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل و ترکر استفاده
گردیده است بر اساس این معیار ،روایی واگرای قابلقبول یک مدل حاکی از آن است
که یک سازه در مدل ،نسبت به سازههای دیگر تعامل بیشتری با شاخصهایش دارد
در  PLSبررسی این امر بهوسیله ماتریسی حاصل میشود (جدول  )3که خانههای

تأثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی :نقش تعديل گر اخالقگرايی مصرفکننده 87

این ماتریس حاوی مدادیر ضرای همبستگی بین سازهها و جذر مدادیر  AVEمربوط
به هر سازه است
جدول  -2بارهای عاملی سنجههای پژوهش
سازه

برند تقلیدی

رفتار خريد
مصرفکننده

کد

بار عاملی

سنزه

()≥ 0/4

a1

9/92

b4

a2

9/۲3

b5

9/11

a3

9/۲9

b6

9/82

e8

a4

9/23

b7

9/11

e9

9/89

a5

9/31

b8

9/91

e10

9/89

a6

9/89

b9

9/12

e11

9/89

9/19

e12

9/13

سازه

کد

بار عاملی

سنزه

()≥0/4
9/13

e6
e7

9/18
9/82

رفتار خريد
مصرفکننده

a7

9/81

b10

a8

9/81

b11

9/12

a9

9/11

b12

9/39

a10

9/99

e1

a11

9/31

e2

b1

9/13

b2

9/31

b3

9/۲8

سازه

کد

بار عاملی

سنزه

()≥0/4
9/11

اخالق

e13

9/1۲

مصرفکننده

e14

9/13

9/11

e15

9/11

e16

اخالق

e3

9/18

e17

مصرفکننده

e4

9/19

e18

e5

9/13

9/2۲
9/22
9/38
9/33

جدول  -9همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادير AVE
برند تقلیدی
برند تقلیدی

اجتناب از برند

اخالق مصرفکننده

9/1919

اجتناب از برند

9/1991

9/1939

اخالق مصرفکننده

-9/۲۲19

-9/۲819

9/1۲99

بر اساس نتایج بهدستآمده از همبستگیها و جذر  AVEکه بر روی قطر جدول ()3
قرار دادهشده میتوان روایی واگرای مدل در سطح سازه را از ن ر معیار فورنل-
ترکر نتیزه گرفت

ارزيابی مدل ساختاری
در این قسمت ،ابتدا با اسهتفاده از نهرمافهزار  Smart PLSمهدل تحدیهق را بهدون متغیهر
تعدیلگر آزمون نموده فرضیه اول و سپس ،بهوسیله آزمون تغییهر  R2بهه ایهن سهؤال
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پاسخ خواهیم داد که آیا متغیهر اخهالق مصهرفکننهده در رابطهه بهین برنهد تدلیهدی و
اجتنا از برند ندش تعدیلکننده دارد یا خیر؟
) R2 (R Squaresمعیاری برای متغیرههای درونزای پهژوهش اسهت نتهایج ایهن معیهار
نشان میدهد که مطابق بررسی چین ( )9118و با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضهر
تنها یک متغیر درونزا (اجتنا از برند) دارد ،میزان  9/31برای  R2نشان مهیدههد کهه
برازش مدل ساختاری بهطورکلی خو بوده اسهت 9ضهمن آنکهه بههمن هور بررسهی
قدرت پهیشبینهی مهدل از معیهاری تحهت عنهوان ) Q2(Stone-Geisser criterionاسهتفاده
گردیهده اسههت بهدین من ههور بهر اسههاس پهژوهشهههای هنسهلر و همکههاران ( )۲991و
بامالح ه به میزان  9/۲9برای این معیهار ،مهیتهوان نتیزهه گرفهت کهه مهدل از قهدرت
پیشبینی خوبی برخوردار

است۲

همچنین بهمن ور برازش کلی مدل پژوهش از معیار  GOFاستفاده گردیهد ایهن معیهار
نشان میدهد که چه مددار از تغییرپذیری شاخصها (سؤاتت) توسط سازه مرتبط بها
خود تبیین میشود

نیز مددار میانگین مدادیر  R Squaresسازههای درونزای مهدل

است که برای بررسی برازش بخش ساختاری مدل بکار گرفتهه مهیشهود و نشهان از
میزان قوت سازههای درونزا با دیگر سهازههها دارد (داوری و رضهازاده )931۲ ،بها
توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  9/3۲است ،لذا بنا بر پژوهشهای وتزلز و همکاران
( )۲991برازش کلی مدل در حد «بسیار قوی» مورد تأیید قرار میگیرد

آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناس
مدلها ،به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود لذا نتایج حاصل از
ضرای معناداری برای هریک از فرضیهها ،ضرای استانداردشده مسیرهای مربهوط
به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیه ،در جدول ( )3مطرحشده است تزم به
ذکر است که فرضیهههای پهژوهش در دو مهدل (بهدون متغیهر تعهدیلگهر و بها متغیهر
تعدیلگر) به صورت جداگانه اجرا گردیهده و در یهک جهدول خالصههشهده تها قابلیهت
مدایسه خروجیهای پژوهش به سهولت امکانپذیر باشد
 -9چین ( )9118سه معیار  9/33 ،9/91و  9/11را بهعنوان مددار مالک برای مدادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی مینماید
-۲هنسلر و همکاران ( )۲991در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه مددار  9/92 ،9/9۲و  9/32را
برای قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی مدل مطرح نمودهاند
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جدول  -4آزمون فرضیههای مدل پژوهش
مدل اول (بدون تعديل گر)
فرضیه

متغیر مستقل

اثر

تقلید ويژگیهای

بر

تقلید زمینه و مفهوم

بر

متغیر

مدل دوم (با تعديل گر)
تخمین

آماره

نتیجه

تخمین

اجتناب

1/51

84/48

***

1/58

1/41

اجتناب

1/68

21/28

***

1/78

1/13

***

اخالق مصرفکننده اثر برند تقلیدی مبتنی بر ويژگیهای ظاهری بر اجتناب

1/81

9/88

**

اخالق مصرفکننده اثر برند تقلیدی مبتنی بر زمینه (تم) بر اجتناب از برند

-1/85

8/47

**

t

وابسته
H1

ظاهری برند
H2

برند
H3

آماره

نتیجه
***

t

از برند
از برند

از برند را تعديل میکند.
H4

را تعديل میکند.
()ns = no significant, *p < 0/05, **p < 0/01, ***p < 0/001
()ns = no significant, *p < 0/05, **p < 0/01, ***p <.0/001

نتایج آزمون فرضیهها و ضرای معناداری با توجه به جدول ( )3نشهان مهیدههد کهه
همه فرضیهها در سطح اطمینان  12درصد مورد تأیید قرار میگیرند

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ضمن بررسی رابطه بین برند تدلیدی و اجتنا

از برند و ندش

تعدیلگری اخالق مصرفکننده بر رابطه بین آنها ،به شناسایی مؤلفهها و
شاخصهای هر یک از این عاملها پرداخته شد عامل اخالق مصرفکننده از طریق
 98شاخص ،رفتار مصرفکننده از طریق  3شاخص و عامل برند تدلیدی از طریق 99
شاخص ،یکبار با توجه به تدلید ویژگیهای ظاهری برند و بار دیگر با توجه به تدلید
زمینه و مفهوم برند توسط نمونه موردن ر پاسخ داده شد؛ بنابراین با توجه به
نامحدود بودن جامعه ن رات  383نفر از مشتریان سوپرمارکتهای بزرگ از طریق
پرسشنامه جمعآوری گردید و با استفاده از رویکرد معادتت ساختاری و روش

PLS

مورد تززیهوتحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که اوتً هم برند تدلیدی ویژگیهای
ظاهری و هم برند تدلیدی زمینه (تم) بر اجتنا از برند تأظیر معناداری دارد و عالوه
بر این ،اخالقگرایی مصرفکننده در این رابطه ندش تعدیلگر را ایفا میکند نتیزه
بهدستآمده نشاندهنده این موضو است که تدلید از برند رهبر چه از طریق تدلید از
ویژگیهای ظاهری آن همچون رن  ،اسم و نشان ،چه از طریق تدلید از زمینه،
آرمانها و اهداف آن میتواند بر نتایج حاصل از قصد خرید مصرفکننده تأظیرگذار
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باشد که این تأظیر میتواند خود را به صورت اجتنا

از خرید برند ،تحریم و تبلیغ

منفی برای محصول تدلیدی نشان دهد همچنین نتیزه بهدستآمده در رابطه با ندش
تعدیلگر اخالق مصرفکننده میتوان گفت که با توجه به اینکه اخالق مصرفکننده
خود تحت تأظیر عوامل بسیاری همچون مذه  ،مادیات ،فرهن  ،نژاد ،قومیت و غیره
است ،میتواند تأظیر تدلید برند بر اجتنا از برند را تعدیل نماید به طوری که هم این
تأظیر میتواند در جهت گرایش به برند اصلی و بیتفاوتی به برند تدلیدی باشد و هم
میتواند چنان بر مصرفکننده تأظیر بگذارد که وی بهعنوان یک مبلغ منفی برای برند
تدلیدکننده در میان اطرافیان تبدیل شود و تحریم محصول را به آنها توصیه کند
همچنین ممکن است مصرفکننده نسبت به تدلید از خود بیتفاوتی نشان دهد و در
تصمیمگیری خرید برای محصوتت مصرفی گرایشهای اخالقی خود را دخالت ندهد
نتیزه بهدستآمده درواقع با پژوهشهای سین

و همکاران ( )۲99۲همراستا است

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که تدلید ویژگیهای ظاهری نسبت به تدلید
مفهوم و زمینه یک برند ،بیشتر مورد توجه مصرفکنندگان قرار میگیرد که این
موضو میتواند نتیزه عدم وجود اطالعات کافی و شفاف در بازار نسبت به برندها
(هر اطالعاتی که مفهوم و آرمان و فلسفهی شکلگیری ،ساخت و رشد یک برند رهبر
در بازار را نشان میدهد و میتواند نوعی مزیت تولیدکننده برای انتخا

محصول

توسط مصرفکننده نهایی باشد) ،توجه بیشتر مصرفکنندگان به جذابیتهای ظاهری
برند در خرید محصوتت مصرفی ،کوتاه بودن فرآیند خرید این محصوتت و گرایش
به خرید برند تدلیدی با در ن ر گرفتن دو شاخص کم اهمیتی محصول به دلیل
مصرف پرتکرار آن و قدرت خرید مصرفکننده (با فر

باتتر بودن قیمت برند

اصلی) باشد با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود شرکتهای تدلیدکننده به
جای تدلید از برندهای رهبر و انتخا سیاست دنبالهرو ،خود با ایزاد واحد تحدیق و
توسعه و پیادهسازی برند در مزموعه خود محصوتتی بدون تدلید تولید نمایند و در
کنار آن قانونگذاران قوانین سخت بازدارنده برای جلوگیری از تدلید یک برند رهبر و
پیشرو در بازار تدوین کنند همچنین ازآنزاییکه پژوهش حاضر بر روی محصوتت
مصرفی پرکاربرد انزامشده که در هنگام خرید در مصرفکننده درگیری ذهنی
پایینی را ایزاد میکند ،این موضو ممکن است در هنگام خرید محصوتت بادوام که
درگیری ذهنی باتیی دارند نتیزه دیگری بدهد ،ازاینرو پیشنهاد میشود که یک نو
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فرهن سازی علیه عمل تدلید توسط تولیدکنندهها و نخریدن آن محصوتت توسط
مصرفکنندهها انزام شود تا هم تولیدکنندگان به سمت تولید محصوتت نوآورانه
رویآورند و هم مصرفکنندگان محصوتتی را بخرند که چه از طریق ظاهر و چه از
طریق زمینه تدلید نشده باشند ازجمله پیشنهادها برای پژوهشهای آتی میتوان به
این موارد اشاره کرد که با توجه به اینکه این پژوهش تنها بر روی محصوتت
 میتوان پژوهشهای آتی را در حوزه محصوتت،مصرفی و خوراکی انزامشده
 صنایع خودروسازی و غیره انزام داد، محصوتت مصرفی بادوام،فرهنگی و هنری
پیشنهاد دیگر اینکه با توجه به عدم وجود اطالعات شفاف و متوازن در بازار برای
استفاده تمامی مصرفکنندگان جهت تشخیص برند اصلی و تدلیدی میتوان به
بررسی تأظیر غنای اطالعاتی (شفافیت و کامل بودن اطالعات) موجود در بازار در
مصرفکنندگان هم بین یک برند تدلیدی و رهبر و هم هنگام تصمیم برای

انتخا
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