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چكیده 
مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر ترجیح مارکهای جهـانی بـر مـارکهـای محلـی و
همچنین پیدا کردن الگوهای رفتار خريد مصرفکننـدگان جـوان پاکسـتانی انجـام شـده اسـت.
مصرفکننده محصوالت را بر اسا نشانههای الالعات ،که درونـی و بیرونـی هسـتند ،ارزيـابی
میکند .برخی عوامل ،تصمیم گیری مصرف کننده را درخصوص خريد تحت تأثیر قرار مـیدهنـد.
براسا نتايج ،مهم ترين عواملی که تصمیم نهايی مصرف کننده را تحت تأثیر قرار میدهند ،قیمت
و کیفیت محصو مورد نظر هستند .از آنجا که مصرف کنندگان به لور معمو  ،قیمت برنـد را بـه
کیفیت آن ربط می دهند ،يک نام تجاری با قیمت بسیار پايین به لور کلی ،به عنوان يک محصـو
باکیفیت پايین تلقی میشود .همچنین ،يک محصو با قیمت خیلـی بـاال ممکـن اسـت باکیفیـت
خوانده شود .عوامل ديگری که بر ترجیحات مصرفکننده تأثیر گذارند ،عبارتاند از :قـومگرايـی
مصرفکننده ،کشور مبدأ ،وضعیت اجتماعی ،نسبت قیمت با مارکهای رقیب ،خانواده و دوستان.
اين پژوه در کراچی انجام شده است و نمونـه آمـاری آن شـامل  211نفـر از افـراد  27ـ  11سـاله
میشود .جمعآوری دادهها از لريق پرسشنامه صورت گرفته و مخالبان هدف را تعدادی از جوانـان در
دو مرکز خريد محبوب شهر و دو دانشگاه تشکیل دادهاند .تحلیل دادهها نیز به کمک جـدو و نمـودار
ارائه شده است.
کلیدواژهها :ترجیح مصرفکننده ،مارکهای بینالمللی ،مارکهای محلی
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.0مقدمه 
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که کل ههان را بـه یـک بـازار یـا دهکـده

ههانیشدن پدیدهای اهتنابناپذیو اس

ههانی تبدیل میکند .روند ههانیشدن عالوه بو اینکـه امکـان تبـادل کـاال و اـدمات
را از طوی کاه

اطالعات و دان

موانع بی التللی فواهم میآورد تتـامی کشـورهای

ههان را به یک هامعه ههانی واحد و واقعی متشکل از افوادی از فوهن های مختلـف
تبدیل میکند و درنتیجه منجو به انقباض ههان میشود .در ههانی کـه تبـدیل بـه یـک
بازار واحد شده اس

ههانیشدن تا به حال سـهم عتـدهای در توریـب سـازمانهـای

سواسو ههان به عبور از بازارهای داالی محدود و راهاندازی بازارهـای ههـانی داشـته
اهتی

اس  .ای مأحله تا حد زیادی به کاه

موزهای ملی و تککید بیشتو بو تقاضـای

واقعی مصوفکنندگان منجو شده اس  .مصوفکنندگان در کشورهای متعـددی حضـور
با افزای

دارند .عالوه بو ای

سویع رقاب های ههانی شوک هایی که بهشدت پایبنـد

به بازارهای محلی هأتند اودشان را در های ـاه ضـعف و بـهتـدریو از دسـ
رقابتی که بوای رسیدن به آن بأیار تال

مزی

دادن

کودهاند مییابند .بـا ایـ حـال بـوای

بوای از محصوالت و اـدمات «سـلیقه و توهیحـات مصـوفکننـدگان در کشـورهای
مختلف به ست

هت وایی در بوای هنجارهای ههانی مـیرود» هولـ

دیدگاه مصوفکننده به نظو میرسد که واکن

به گأتو

 .)222امـا از

مار های ههـانی در میـان

مشتویان مختلف متفاوت اس  .از یک طوف به نظـو مـیرسـد کـه مصـوفکننـدگان
مار های ههانی را ارز
وضعی

میدانند تحأی میکنند و به عالم های تجاری مانند نتاد

کاال توهه دارند و از طوف دی و از مار های ههانی ارلب بـهعنـوان تهدیـد

مار های محلی انتقاد میکنند و مدعی هأتند که ایـ مـار هـا فوهنـ
هامعه ما تحتیل میکنند و موهب از دس

رفت هوی

رـوب را بـو

فوهن ی می شوند.

.1هدفازپژوهش

ای پژوه

به منظور تعیی اولوی

مصوفکننـدگان هـوان در اویـد مـار هـای

بی التللی به های مار های ملی یا محلی در پاکأتان انجام شده اس  .عوامل مختلفـی
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در تصتیم اوید مصوفکننده داال

دارند که عبارتاند از :کشـور مبـدأ قیتـ

روز

مصوفکنندگان و مانند آن .ای مرالعه هتچنی بـا هـدف پیـدا کـودن ال وهـای رفتـار
اوید مصوفکنندگان هوان پاکأتانی ن و
اولوی

نأب

به مار هـای ههـانی و محلـی و

بوای مار های اارهی طواحی شده اس .

.3بررسيادبیاتپژوهش 

بوندها در ادبیات بازاریابی به طور مداوم بورسـی و بـازتعویف شـدهانـد چنـان کـه
تعاریف متعددی بوای نام تجاری وهـود دارد .بـوای مرـال تعویـف انجتـ بازاریـابی
امویکا ) (AMAدر دهه  1962کلو  )2 :1998که عبارت اس

از« :یک نـام اصـرال

نشانه نت اد و یا طواحی یا توکیبی از آنها در نظو گوفته شده بـوای شناسـایی کاالهـا و
ادمات یک فووشنده یا گووهی از فووشندگان که آنها را از دی و رقبا متتایز مـیکنـد».
و هأتجو درباره کیفی

بوای مصوفکنندگان به های کأب دان

کاال صوفای بـه نـام

بوند اکتفا میکنند .گوو هتکاران )1993
.4کیفیت 

کیفی

به قضاوت مصوفکنندگان در مورد ویژگیهـای یـک کـاال ااتصـا

دارد

زیتامل  1988و رولی  .)1998پژوه ها نشان مـیدهـد کـه مصـوفکننـدگان بـوای
مار های ههانی ارز
میکنند از هتله :ن وی

قایلاند بویژه آنهـا را بـا کیفیـ

بارت و میلو 2221؛ استی کتپ بـاتوا و آلـدن  )2223یـک

نام تجاری بی التللی که بهاوبی تربی
سازههایی که بو کیفی

بـاال و تصـویو معتبـو فـوض

شده میتواند بهعنوان نوعی «هاله» عتـل کنـد؛

باورها اثو میگذارند هان  .)1989اگو یک نام تجاری به عنوان

بوندی در دستوس در سرح ههان تلقی شود مصوفکنندگان به کیفی
میکنند .کیفی

بهعنوان شوط الزم بوای پذیو

بوتو آن افتخـار

بی التللی تلقی میشود.
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اانواده و دوستان نام تجاری در دسـتوس بـودن کتپـی هـای تبلیغـاتی قـومگوایـی
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.1کشورمبدأ 
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اثو کشور مبدأ به عنوان «تکثیو مرب
اس

و منفی که محصوالت تولیدی یک کشـور متکـ

در فوآیندهای تصتیمگیوی مصوفکنندگان و یا رفتار پس از آن الیوت و کـاموون

 )1994داشته باشند» تعویف شده اس  .در واقع طب گفته ناگاشیتا  )1972کشور مبدأ
میتواند بهعنوان «تصویو شهوت و کلیشهای که تجار و مصوفکنندگان به محصـوالت و
یا مار های یک کشور اا
مانند محصوالت اا
سن

ارتباط میدهند» تعویف شـود .ایـ تصـویو را متغیوهـایی

ویژگیهای ملی پسزمینـههـای اقتصـادی و سیاسـی تـاریخ و

ایجاد میکنند .پژوه های زیادی درباره کشور مبدأ صورت گوفته و ای موضـوع

را از دیدگاههای مختلف در کشورهای مختلف بورسی کوده اس  .بوای مرالعـات نشـان
میدهد که کشور اصلی نیز دارای معنای نتادی و عاطفی بوای مصـوفکننـدگان اسـ
نق
ن و

مهتی هتواه با ویژگیهای دی و مانند کیفی
مصوفکنندگان نأب

اطتینـان در شـکل دادن بـه

به محصوالت ایفا مـیکنـد .عـالوه بـو ایـ

بوداش های مصوفکنندگان دراصو
دارد بوای مرال متک اس

و قابلی

و

ن ـو هـا و

مار ها و محصوالت بأت ی به دستهبندی آنها

کاالهای الکتوونیکی ایتالیـا محصـوالت بـا کیفیـ

لباسهای ایتالیایی پوشا مد روز و با کیفی

پـایی و

باال تلقی شوند بیکی و نس  .)1982ایـ

امو میتواند در مار های ژاپنی متفاوت باشد .بوای مرال کاالهـای الکتوونیکـی ژاپنـی بـا
ن و

مرب

و لباس ژاپنی با ن و

منفی در شوند.

.1قیمت

پژوهش وان دریافتهاند که وقتی مصوفکنندگان به تفاوت قیت

محصول داالـی و

بی التللی توهه میکنند توهیح میدهند از محصـول داالـی اسـتفاده کننـد .بنـابوای
قیت

نیز یکی از مهمتوی نشانههای بیوونی اس

کاال نام تجاری از آن استفاده میکنند هنأ

که مصوفکنندگان در هن ام ارزیابی

 )2221ما تکثیو قیت

قوممدارانه را بوای تعیی اینکه مصـوفکننـده تـا کجـا بـه قیتـ
کودهایم.

در بوابـو تتـایالت
توهـه دارد بورسـی
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.1وضعیتاجتماعي 

بـاالتو تـوهیح دهنـد سـیاس هالینـ

و کـاپفور 2224؛ شـاکو

دلیل قـدر و منزلـ

اسویواستاوا و ریکوت 1994؛ استی کتپ و هتکاران  .)2223مار های ههانی متک
قیت

اس

و اعتبار باالتوی از مار های محلی داشته باشند .به ایـ توتیـب بواـی از

مصوفکنندگان مار های ههانی را توهیح میدهند چون تصور میکنند که بـا مصـوف
آنها های اه اود را ارتقا میدهند .در مقابل با توهـه بـه پـژوه هـای گـو )1999
مار های محلی تتایل دارند به های اهی مبتنی بو در عتی فوهن ی دسـ
در نتیجه به «یک ارز

یابنـد و

منحصوبهفود پایدار و ارائه نتاد اصال

و اعتبار» تبـدیل شـوند.

که مصـوفکننـدگان اولویـ

ذاتـی بـوای مـار هـای

با ای حال مشخص شده اس
ههانی ندارند .دیموج )2224
.1دوستانوخانواده 

گووههای موهع شـامل گـووه یـا افـوادی هأـتند کـه مـیتـوان بـوای راهنتـایی و
نظواواهی به آنان مواهعه کود .اینها منبعی مهم و مؤثو در اوید بوند به شتار میروند.
گووه موهع شامل دوستان اانواده و کأانی میشود که تصتیمگیوی در مورد اوید را
با توهه به مهارتهای اا
دوس

دان

و شخصی

اود تح

تکثیو قـوار مـیدهنـد .اگـو

یک شخص تجوبه بدی از اوید نوعی محصول داشـته باشـد احتتـال زیـادی

وهود دارد که اود شخص نیز از اوید آن اـودداری کنـد .بـا ایـ حـال بأـیاری از
مرالعات نشان دادهاند دانشی که مصوفکنندگان از طوی تجوبـه مأـتقیم شخصـی بـه
دس

میآورند قابل اعتتادتو از اطالعاتی اس

که از سایو ارتباطات کأـب مـیشـود.

ای نتایو تصتیتات را محکمتو میکنند سوامی ت و هتکاران .)2221
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پژوهش وان تککید میکنند که مصوفکنندگان متک اس

مار هـای ههـانی را بـه
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.1پرسشهايپژوهش 
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• دالیل عالقه بیشتو مصوفکنندگان به مار هـای ههـانی در مقایأـه بـا بونـدهای
محلی کدام اس ؟

• ویژگیهای محصولی که به طور عتده مصـوفکننـدگان هن ـام اویـد یـک نـام

تجاری در نظو میگیوند کدام اس ؟

• ویژگیهای هتعی شـنااتی مصـوفکننـدگانی کـه بیشـتو مـار هـای اـارهی

میاوند کدام اس ؟
.01روشپژوهش 

پژوه

حاضو که یک مرالعـه توصـیفی و بیشـتو از نـوع کیفـی اسـ

بـهمنظـور

شناسایی و تجزیه و تحلیل دالیل توهیح مار های بی التللی در مقایأه با مـار هـای
ملی به هن ام اوید کاالهای مصـوفی انجـام گوفتـه اسـ  .هامعـه آمـاری شـامل 222
مصوفکننده در رده سنی  24ـ  16سال در کواچی بوده و نتونهگیوی به شیوه تصـادفی
ساده انجام شده اس  .ابزار هتعآوری دادههای اولیـه پوسشـنامهای بـا سـؤاالت بأـته
بوده که از مقیاس لیکوت در بأیاری از آنهـا اسـتفاده شـده اسـ  .پوسشـنامه در میـان
دانشجویان دو مؤسأه مدیوی

کأب و کار توزیع شد و عالوه بو آن پژوهشـ وان بـا

هدف هتع آوری اطالعات به بوج پار موکز اوید و فووم دو موکز اوید پیشـوو در
کواچی مواهعه کودند 12 .پوسشنامه بهنأب

بوابو میـان زنـان و مـودان در هـو یـک از

دانش اهها و مواکز اوید توزیع شـد و هامعـه مـورد پـژوه

بـا توهـه بـه هنأـی

طبقهبندی گودید .از توزیع فواوانی و نتودار میلهای بوای ارزیابی نتایو و عالوه بو ایـ
از میان ی عوامل مختلفی که توهیحـات مصـوفکننـدگان را دراصـو
محلی و ههانی تح

تکثیو قوار میدهد بوای تعیی اینکه کدام عوامل بی

مـار هـای
از هتـه در

هن ام اوید مار های مختلف مورد مالحظه مصوفکنندگان قوار مـی گیـود اسـتفاده
شده اس .
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.تحلیليافتهها

00

1ـ .11پرس

آیا شتا از محصوالت بوندهای ههانی استفاده میکنید؟
نمودار  .1توزیع میزان استفاده از محصوالت برندهای خارجی برحسب جنسیت
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بله;11
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خیر;1
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خیر
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با توهه به دادههای هتعآوری شده  7221درصد از پاسـخدهنـدگان از مـار هـای
بی التللی استفاده میکنند که  62نفو از آنان مود و  81نفـو زن هأـتند 1821 .درصـد از
پوس شوندگان ارهار کودهاند که گاهی اوقات از مار های بی التللی استفاده میکننـد
در حالی که 921درصد از آنان مـدعی شـدهانـد هوگـز از مـار هـای ههـانی اسـتفاده
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نتیکنند .هتان طور که نتودار دایوهای باال نشان میدهـد  1821درصـد از افـوادی کـه
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گاهی از مار های ههانی استفاده میکننـد شـامل  28مـود و  9زن هأـتند .هتچنـی
کأانی که هوگز از مار های ههانی استفاده نتیکنند شامل  12مود و  6زن میشوند.
2ـ .11پرس
اگو قیت

2
یک بوند ملی و یک بوند بی التللی یکأان باشد آیا شتا بوند بی التللـی

را توهیح میدهید؟
نمودار  .2توزیع ترجیح برندهای بینالمللی در صورت یکسان بودن با برندهای
محلی
100

87
مردان

65

زنان

80
60
40

22
2

11

10

20
0

خیر

هدف از ای پوس
ای نکته اس

گاهياوقات

بورسی و کشف چ ون ی اهتی

که اگو دو محصول در یک محدوده قیت

بله

عاملی مانند قیت

در تعیی

باشند مصوفکننـدگان بونـد

داالی را میاوند یا بوند ههانی را توهیح میدهند .نتایو به دس

آمده نشان مـیدهـد

که  76درصد از مصوفکنندگان مار های بی التللی را میاوند در حالی که 24درصـد
هنوز هم از بوندهای داالی اوید میکنند.
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7ـ .11پرس

7

نمودار  .3توزیع توجه به کشورهای سازنده هنگام خرید محصول
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20
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خیر

با ای پوس

که بهمنظور پی بودن به میزان اهتی

هوانان مرو شده اس
دس

گاهياوقات

نتایو بأیار متفاوتی نأب

بله

کشور مبدأ در هن ام اوید بوای
بـه نتـایو پـژوه هـای قبلـی بـه

آمده اس  .هتان طور که نتودار نشان میدهد هوانان به طـور عتـده از کشـور

سازنده بوند آگاهی ندارند و اکرو مصوفکنندگان  76درصد مودان و  88درصد زنـان)
ای مأحله را به عنوان عامل قابل توههی که تصتیم اویدشان را تح

تکثیو قوار دهـد

مد نظو قوار نتیدهند.
7ـ .11پرس

7

گفته میشود ارلب مودم آن دسته از محصوالت بی التللی را اویداری میکننـد کـه
در یک گووه اا

اهتتاعی پذیوفته شده اس  .آیا شتا مواف ای گفته هأتید؟
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آیا هن امی که محصولی را میاوید به کاراانه سازنده آن توهه میکنید؟
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نمودار  .4توزیع اهمیت ارتباط محصول با گروههای اجتماعی خاص
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نتایو دو پوس

بله

گاهياوقات

یادشده ای تلقی عتوم هامعه را که بوند ههـانی بـهعنـوان نـوعی

نتاد اویداری میشود تکیید میکند .هوانان به طور عتده محصوالت مـار اـارهی
را اویداری میکنند تا متناسب با یک گووه اا

اهتتاعی باشند .ای اتفاق بیشـتو بـه

دلیل فشار هتأاالن رخ میدهد تتایل به هتون ی با هتأاالن در ای سـ باالسـ
بأیاری از مودم اود را قوبانیان عقده حقارت مـیداننـد .نتـایو اولـی پوسـ

و

نشـان

میدهد که به طور متوسط  71درصـد از هوانـان  71نفـو مـود و  79زن) مـار هـای
بی التللی و محلی را بهعنوان یک نتاد اویداری میکنند .ای نتایو با نتـایو بـه دسـ
آمده از سؤال بعدی بیشتو تقوی

شده چوا که روش شده اس

 68درصد از زنان چنی اقدامی را انجام میدهند چون در حقیق

 72درصد از مـودان و
بـو ایـ باورنـد کـه

مودم مار های بی التللی را میاوند تا قادر باشند در یک گووه اا

اهتتـاعی قـوار

گیوند.
هدول زیو میان ی تفاوت عوامل تکثیوگذار بو توهیحات مصوفکننده را در اویـد
بوندهای بی التللی در مقایأه با بوندهای محلی نشان میدهد .میان ی ها با درصد بیـان
شده نشان میدهد که در میان تتام عوامل کیفی

محصول مار

مهمتـوی عامـل در
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شکل دادن به تصتیمگیوی اوید مصوفکنندگان در نظو گوفته شده اس  .رونـد فعلـی
رالب نبوده اس  .به هتی دلیل  81درصد از مودمـی کـه تصـتیم بـه اویـد یـک نـام
گوفتهاند آن را بازتابی از مد روز دانأتهاند و تنها  1درصد افواد به طـور

تجاری اا

متوسط اهتیتی به مد روز در هن ام اوید محصـول نـدادهانـد .نتـایو هتچنـی نشـان
میدهد که قیت
شده اس

بهعنوان سومی عامل مهم اثوگذار بو انتخاب مصوفکننـده نتـوه داده
محصول مهمتوی عامل در نظو گوفته شده و بـه دنبـال

در حالی که کیفی

آن روند و مد روز دومی عامل مهم شتوده شده اس .
جدول  .1ترجیحات مصرفکنندگان هنگام خرید محصول

میانگینتعدادافراد(بهدرصد)
قیمت محصوالت
کشور مبدأ
کیفیت محصول
وضعیت نمادين
مد روز و روندهاي جاري
خانواده و دوستان
قومگرايي

بله
%71
%8.5
%47.5
%75
%45
%18.5
%11

گاهياوقات
%61.5
%69.5
%7.5
%65.5
%61
%67.55
%21.5

خیر
%7.5
%42
%5
%4.5
%5
%64
%64.5

کشور مبدأ به عنوان عامل تکثیوگذار بـو انتخـاب بونـد از سـوی مصـوفکننـدگان
اهتی

چندانی نیاف  82 .درصد از مودم به طور متوسط ادعا کـودهانـد کـه در هن ـام

اوید به ای مرلب که محصول در کدام کاراانه یـا کـدام کشـور تولیـد شـده اسـ
توههی نتیکنند .تنها  421درصد مودم به طور متوسط ادعا کودهاند که کشـور مبـدأ را
در هن ام اوید یک نام تجاری در نظو میگیوند .عامـل قـوممحـوری نیـز از سـوی 62
درصد از مودم مورد مالحظه قوار گوف  .ای امو نشان میدهد که بأیاری از مودم باور
داشتهاند بهعنوان یک پاکأتانی به های اولوی

دادن به مار های ههانی باید اویدار

شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

و مد نیز به هتان اندازه مهم تشخیص داده شده اما قیت

محصول مهمتو از مد و سبک
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 درصد از زنان حاضو78

 با توهه به یافتههای پژوه.ابتال به مار های ههانی هأتند

به های زینی نام تجاری ههانی با داالـی نیأـتند حتـی اگـو نـام تجـاری اـارهی در
.  ای امو در مودان متفاوت اس.دستوس نباشد
نیز بهعنوان یک عامل عتده در شـکل

نتایو هتچنی نشان میدهد که نتاد وضعی

 هـدول بـاال نشـان دهنـده آن.دادن به تصتیمگیوی اوید مصوفکننده تصور میشود
اهتتاعی اـود ارتبـاط

 درصد از مودم در هن ام اوید مار را با موقعی71 که

اس

 ایـ هــدول هتچنــی االصــه و رتبــهبنــدی عوامــل مــؤثو بـو توهیحــات.مــیدهنــد
.نام تجاری ملی و بی التللی ارائه میدهد
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