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چکیده
مصرفکنندگان همواره در جستجوی بازارهایی هستند که بتواند نیازهای خود را به بهترین
شکل برآورده ساخته و کاال و خدمات با کیفیت خریداری کنند .همچنین با پیشرفتهایی
که در زمینه فنآوری اطالعات صورت گرفته ،این موضوع باعث پیدایش و توسعه شکل
جدیدی از بازار به نام بازارهای اینترنتی شده که این فروشگاههای اینترنتی به دنبال ارائه
برندهای اصیل برای ارضاء نیازهای درونی و بیرونی مشتریان خود میباشند .از سوی دیگر
برخی بنگاهها ،تال ش دارند تا در بازار با ایجاد محدودیت در تعداد و یا زمان برای خریدار،
نیاز به خرید بیشتری نزد مشتریان ایجاد کنند .هدف محقق در این پژوهش شناسایی عوامل
اثرگذار بر مفهوم بازاریابی کمیابی با تاکید بر نقش اصالت برند میباشد .پژوهش حاضر
دارای رویکردی بنیادی بوده و به دنبال ارائه مدلی مفهومی به منظور تبیین مفهوم بازاریابی
کمیابی با تاکید بر اصالت برند در حوزه رفتار خرید اینترنتی میباشد و پژوهشگر از رویکرد
آمیخته استفاده کرده است .به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه دادهبنیاد و
مشتمل بر کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره
برده شده است .در بخش کمی از روش توصیفی  -پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی
از نرم افزار پیالاس استفاده شده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید شده و
برازش یافته ،شامل  5بعد اصلی و  33بعد فرعی ارائه شده است.
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 .1مقدمه
امروزه مصرفکنندگان در معرض برندهای زیادی از محصوالت و خدمات مختلف قرار میگیرند و از این رو،
کسب سهم بازار بیشتر ،مهمترین دغدغه و اولویت مدیران است ( .)Chen, 2014از سوی دیگر به دلیل تنوع
در برندهای مختلف ،مشتریان به دنبال به دست آوردن برندهای اصیل جهت ارضای نیازهای درونی و بیرونی
خود میباشند ( .)Doreen, 2012در این میان برخی بنگاههای اقتصادی برای فروش بیشتر و تحریک حس
خواستن و به دستآوردن محصول ،از بازاریابی کمیابی به عنوان روشی برای کسب سود بیشتر اقدام میکنند و
این موضوع یکی از استراتژیهای مورد عالقه و کاربردی در ایجاد نیاز شوقانگیز است که به معنای تالش
عامدانه در عرضه محصول به صورت محدود و یا القاء مفهوم کمیابی برای یک محصول یا خدمت است ( Kates,
 .)2014در حقیقت میتوان گفت که زمانی که شرکت از روی عمد ،تالش دارد تا محصولی را به صورت اندک
در تعداد کاال و یا محدودیت در زمان عرضه استفاده کند ،از بازاریابی کمیابی استفاده کرده است ( Doreen,
 .)2012پژوهشهای پیشین نیز به این نتیجه رسیدهاند که بازاریابی کمیابی روی قصد خرید بیشتر و تمایل به
پرداخت باالتر و ایجاد احساس ضرورت به خرید و یا نیاز به یکتایی برای مصرفکننده تاثیر داردBeverland ( .
 .)et al, 2016; Kates, 2014; Leigh et al, 2016در حالت کلی ادراک از اصالت برند ،متمرکز بر سه بعد
شامل کیفیت ،قدمت و شفافیت است که میتواند هویت برند را خلق کند و این موضوع روی تمایل به خرید
اثرگذار است ).) Allen, 2017
البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بازاریابی کمیابی واکنشهای رفتاری متفاوتی را بین مشتریان ایجاد
میکند .واکنش روانشناختی ،به معنای تحریک انگیزشی خوشایند و ناخوشایند در افراد است و زمانی رخ میدهد
که افراد تهدیدی را برای محدود شدن آزادی خود احساس میکنند (مانند زمانی که ترغیب میشوند یک محصول
خاص را در خرده فروشی بخرند) که این واکنش به آثار شناختی ،رفتاری و عاطفی میانجامد (.)Gierl, 2008
در پژوهشهای گذشته که به اثر بازاریابی کمیابی بر رفتار مصرفکننده پرداختهاند ،این باور وجود دارد که واکنش
روان شناختی نسبت به یک برند میتواند به برانگیخته شدن احساس منحصر به فرد بودن ()Brock, 2003
تشدید حس خودخواهی) )Bonezzi, 2013ایجاد حس رقابت ( )Nichols, 2017و پرخاشگری ))Ku, 2013
منتج شود .نکتهای که باید مدنظر قرار داد این موضوع است که در پژوهشهای بازاریابی رفتار مصرفکننده
دارای دو فرض میباشد ،یکی اینکه آنها دارای حق انتخاب از بین محصوالت مختلف هستند و همچنین آنها
دارای منابع مختلفی برای خرید هستند و این موضوع باعث میشود تا همیشه این نکته را به یاد داشته باشیم که
مصرفکننده حق انتخابهایی به غیر از ما را دارد و این ما هستیم که باید تالش کنیم تا محصوالت و برندهای
ما مطابق با خواستههای مشتریان باشد.
از سوی دیگر ورود اینترنت به زندگی بشر ،تغییرات بنیادینی را در سبک خرید افراد به وجود آورده است .البته
رفتار مشتریان در هنگام خرید اینترنتی ،مانند مدل رفتار خرید سنتی ،ناشی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،فردی
و یا روانشناختی است .محققان در چند سال گذشته ،رفتار مشتریان در محیط اینترنتی را بررسی و ضمن شناسایی
عوامل تاثیر گذار بر آن ،مدلهای مختلفی را برای رفتار خرید اینترنتی طراحی کردهاند ( .)Gierl, 2008از طرفی
خرید آنالین در سالهای گذشته به طور روزافزون فراگیر شده است ،به عنوان مثال در سال  0271در کشور هلند
افراد بیش از  12درصد از محصوالت و خدمات مورد نیاز خود را آنالین خریداری کردهاند ( .)Lee, 2015از این
رو ،نیاز است تا مدیران فروشگاههای اینترنتی عالئق و سالئق مشتریان خود را که به صورت اینترنتی خرید
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میکنند ،مورد توجه قرار دهند و توجه داشته باشند و تالش کنند تا برندهای مورد دلخواه و اصیل مشتریان خود
را برای کامل کردن سبد خرید آنها ارائه دهند تا بتوانند واکنشهای رفتاری مشتریان را بهتر و واقعیتر تحلیل
نمایند ( .)Fengshen, 2013با توجه به توضیحات فوق و خالء مطالعاتی موجود میتوان گفت که امروزه به علت
افزایش رقابت تنگاتنگ در خرید به صورت اینترنتی بازاریابان به صورت گسترده به استفاده از بازاریابی کمیابی
روی آوردهاند و در قالب پژوهشهای صورت گرفته ،اثر بازاریابی کمیابی بر ادراک مصرف کننده از اصالت برند
مورد غفلت واقع شده است ،لذا مسئله اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که واکنش روانشناختی
مصرفکننده به انواع بازاریابی کمیابی در زمینه رفتار خرید آنالین چیست و چه اثری میتواند بر ادراک مشتریان
از اصالت برند داشته باشند؟ انتظار بر این است با انجام این پژوهش؛ بتوان الگویی علمی در حوزه مطالعاتی
پژوهش و همچنین کاربردی برای جامعه مورد مطالعه و مخاطب این پژوهش ارائه داد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2بازاریابی کمیابی
بر اساس مطالعات انجام شده ،بازاریابی کمیابی زمانی رخ میدهد که یک برند خاص ،از نظر زمان (زمان محور)
و یا تعداد ،به صورت محدودی عرضه شود (تعداد محور)؛ به عبارت دیگر زمانی که بازاریاب ،عمدا تالش دارد تا
تعداد کاال و یا فرصت زمانی برای استفاده از یک برند را برای مشتریان محدود سازد ،از بازاریابی کمیابی استفاده
کرده است ).) Bozzolo & Brock, 1992; Brock & Mazzocc, 2003
ایجاد کمیابی میتواند ،ناشی از رفتار مصرف کننده و یک بُعد رفتاری باشد Verhallen and Robben,
) )2004این موضوع میتواند ارزش ادراکشده از محصوالت و برندها را نزد مشتریان باال برده و باعث افزایش
درجهی اشتیاق افراد به خرید از یک برند خاص و یا افزایش تعداد کاالی خریداریشده ،از آن برند و در نهایت
به رضایت بیشتر از برند بینجامد ( .)Aggarwal, Yun, and Huh, 2011کمیابی تنها زمانی روی اولویت
مصرفکننده اثر میگذارد که آنها به اصالت برند باور داشته باشند ).) Lynn, 2015
بازاریابان از دو روش برای تحریک نیاز مشتری و ارسال پیام کمیابی استفاده میکنند ،اول کمیابی در زمان
عرضه و دوم کمیابی از نظر تعداد .در کمیابی زمانی محدود 7پیشنهاد ارائه محصول در یک مدت زمان مشخص
در دسترس مشتری قرار میگیرد (به طور مثال «فروش این جمعه تمام میشود») .به این معنا که در یک دورهی
زمانی مشخص میزان کمیابی افزایش مییابد .ولی در کمیابی تعداد محدود 0پیشنهادهای ترویجی 3برای
محصوالت ارائه میشود و با فروش هر واحد درجهی کمیابی افزایش مییابد (به طور مثال «فقط  722واحد به
این قیمت وجود دارد») (.)Pace, 2015

 .1-1-2پیشینه پژوهش
لی 0در سال  0271در پژوهش خود با عنوان «اثر بازاریابی کمیابی بر ارزیابی از محصوالت و نقش برگشت-
پذیر بودن تصمیم» انجام داد و به این موضوع پرداخت که مصرفکنندگان درستی و یا نادرستی ادعاهای کمیابی
1 Least Time Scarcity
2 Least Quality Scarcity
3 Promotional
4 Lee
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را مورد بررسی قرار میدهند و هنگامی که کمیابی را به عنوان عامل ایجاد ارزش ادراک کنند ،این کمیابی به
طور مثبتی بر ارزیابی محصول اثر میگذارد و زمانی که کمیابی را دستکاری شده ادراک کند ،اثر پیام کمیابی
کاهش خواهد یافت .همچنین عامل برگشتپذیر بودن تصمیم ،به عنوان یک تعدیلکننده در رابطه کمیابی و
ارزشگذاری محصول شناخته شده است .نتایج نشان میدهد که کمیابی تنها زمانی اثر مثبتی بر ارزشگذاری
محصول دارد که امکان برگشتپذیری از تصمیم وجود داشته باشد.

 .2-2واکنش روان شناختی مصرفکننده
افراد برخی نکات را هنگام انتخاب برندها مد نظر قرار میدهند و کاالی مورد نیاز خود را بر این اساس
انتخاب میکنند؛ این نکات باعث میشود تا بیشتر به احساس و تمایالت رفتاری افراد توجه گردد .برای نمونه،
مصرفکنندگان هنگام خرید موادغذایی و آب ،به محرکهای فیزیولوژیکی پاسخ میدهند که نمیتوان آنها را
نادیده گرفت و یا مصرف کنندگان تحت تاثیر شرایط اقتصادی تصمیمات متناسب با موقعیت میگیرند ( Wu,
 .)2006برای مثال ،در زمان رکود اقتصادی ،افراد به دلیل افزایش قیمت کاالها و کاهش در آمد واقعی کمتر
خرید میکنند و یا فقط اقالم ضروری را میخرند .در حالت کلی افراد آزادی دارند تا هر چیزی را که دوست دارند
و یا میخواهند بخرند که این حالت را رفتار آزادانه در خرید مینامند؛ اما زمانهایی وجود دارد که آنها نمیتوانند
اینگونه رفتار کنند؛ مانند زمانی که در مکانی هستند ،نمیتوانند از موبایل خود استفاده کنند و این موضوع آزادی
آنها را محدود میسازد ،در اینجاست که مفهومی به نام واکنش روانشناختی 7وارد میشود که این واکنش یک
تحریک انگیزشی ناخوشایند است و زمانی پدیدار میشود که افراد تهدیدی برای محدود شدن آزادی خود احساس
میکنند (.(Wu, 2012

 .3-2اصالت برند
مفهوم اصالت برند از واژه التین  Authenticusو واژه یونانی  Authentikosبه معنای اعتماد و ارزش گرفته
شده است .اصالت برند به معنای درجهای است که یک برند اصل و واقعی در نظر گرفته شده و موثق است؛ یعنی
آن برند میتواند منحصر به فرد بودن را برای افراد به دنبال داشته باشد ،تقلیدی نیست و در بیان آنچه که ادعا
میکند ،صداقت دارد ) .( Manfred et al, 2012از نظر تریلینگ )2791( 0کلمهی «اصیل» به مفاهیم
«واقعیت »3و «حقیقت »0برمیگردد .اوزسومر و التاراس )1002 )5در تعریفی دیگر اصالت برند را به آن معنا
میدانند که برند صادق ،واقعی و موثق است .یک برند با اصالت ،خود را از طریق تعهد به کیفیت و توجه به
میراث و تاریخ آن برند متفاوت میکند .مصرفکنندگان با اصالت برند از طریق سطح احساسی و در واقع با کیفیت
نمادین و ادراک شده از آن ارتباط برقرار میکنند )Guevremont A & grohman, 2017( .ادراک از اصالت
برند متمرکز بر میزان حمایت و توجه برند از مصرفکنندگان است (.)Morhart, 2015

1 Psychological Reactance
2 Trilling
3 Reality
4 Truth
5 Ozsomer and Altaras
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از سوی دیگر و از آنجایی که محققان مختلف در زمینههای گوناگون به پژوهش دربارهی اصالت پرداختهاند
و این مفهوم یک ماهیت فردی و ذهنی دارد ،نمیتوان فقط یک تعریف برای آن ذکر کرد .ولی به طور کلی
نقطهی مشترک همهی تعاریف این است که اصالت ،بیانگر ضوابطی از جمله واقعی ،حقیقی ،اصل و درست بودن،
اصالت ،حقیقت ،درستی و صمیمیت است .از این رو اصالت به عنوان یک مالک جدید در هنگام خرید در بازاریابی
دارای اهمیت شده است ( )Fine, 2003ولی به نظر عدهای اصالت یک مؤلفهی ضروری برای برندهای موفق
است ) (Aaker, 1996; Kapeferer, 2001و یکی از مؤلفههای هویت منحصربهفرد برند به شمار می آید
).)Beverland, 2005;Gilmore & pine, 2007

 .1-3-2پیشینه پژوهش
سولیوان و کیم ،)0271( 7در پژوهش خود به بررسی تأثیر ارزیابی محصوالت لوکس توسط مصرفکنندگان
و نقش آن بر اعتماد و قصد خرید مجدد از برندهای لوکس پرداختهاند .دادههای این پژوهش ،از مشتریان آنالین
جمعآوری و تحلیل دادهها با استفاده از معادالت ساختاری صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که
اصالت برند و اعتماد به وبسایت روی ارزش ادراک شده مشتریان تأثیرگذار است ،همچنین کیفیت محصول ،از
طریق ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد از آن برند تأثیر مثبت میگذارد.
ارکان یدلیز )0271( 0به بررسی تاثیر اصالت برند بر بازاریابی شفاهی با نقش متغیر تعدیلگر تصویر برند ،با
استفاده از معادالت ساختاری پرداخته است .از نظر او در دنیایی که مصرفکننده تالش دارد تا قابلیت اطمینان
به ارزش تولید انبوه را زیر سؤال ببرد ،دغدغهی او برای «اصالت» روز به روز بیشتر میشود .مصرفکنندههای
امروزی از برندها میخواهند که تعهد صادقانهای به هویت خود داشته باشند .آنها یک داستان واقعی میخواهند.
آنها اطالعات اغراقآمیز و فریبنده نمیخواهند ،آنها خواهان درستی و وضوح هستند؛ بنابراین ،تحت این شرایط،
از برندها درخواست میشود که دربارهی هویت خویش ،آنچه که نمایش میدهند ،آنچه که ارائه میدهند و آنچه
که باید حفظ کنند صداقت داشته باشند.
چیل )0272( 3در پژوهش خود روی ادراک از اصالت برند ،ارزش برند و تمایل به انتخاب مجدد برند را مورد
بررسی قرار داده است .پژوهش او در مطالعه رستورانهای محلی و قومی صورت گرفت و در آن تالش گردید تا
رابطه بین ادراک از اصالت برند ،نزد مصرف کننده مورد ارزیابی قرار گیرد .نتایج پژوهش او چهار بعد ارزش برند
یعنی (آگاهی از برند ،پیوند برند ،کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) را مشخص کرده که روی انتخاب مجدد
برند تاثیر گذار بوده است و این چهار بعد با یکدیگر ارتباط معناداری دارند.

 .4-2اصالت برند ادراک شده
اصالت برند ادراک شده ،زمانی توسط مشتری درک میشود که او احساس میکند که برند مورد عالقه او به
دنبال ایجاد وفاداری نزد مشتریان هواخواه است .برای نخستین بار لیلیک و وبستر ( )1022اصالت را با توجه به
ارتباط برند ،مصرفکننده بررسی کردند .آنها رویکردهای متفاوتی از پژوهشهای پیشین که اصالت برند را اغلب
بر اساس سه مولفه کیفیت ،ارزش و قدمت آن بررسی نمودهاند ،ارائه کردند .در حالت کلی ابعاد اصالت برند
ادراک شده شامل :تعهد به کیفیت ،قدمت (میراث) و شفافیت میباشد.
1 Solivan & KIM
2 ErkanYildiz
3 Chieh Lu
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تعهد به کیفیت به این معناست که کیفیت برای برند مسئله اصلی است .قدمت بیان کننده ارتباط قوی برند
با یک دوره تاریخی و یا فرهنگی یا منطقه خاص جغرافیایی است .شفافیت به این معناست که برند بر سر
ارزشهایی که بر اساس آن ساخته شده ،مصالحه نمیکند (.)Peterson, 2005

 .5-2نقش برند در خرید آنالین
پژوهشهای گذشته ،تاثیر چشمگیر اینترنت روی کسب و کار و مشتریان را بررسی کرده و نشان میدهد که
فنآوریهای جدید روی روند بازار ،تاثیر داشته و قدرت را از شرکتها به سمت مشتریان سوق داده است
(.)Morhart, 2015
اصالت برند در ذهن مشتری ،شخصیت ،حضور و عملکرد باالی محصول و خدمت را تداعی میکند .با ظهور
اینترنت یک مفهوم پویا به استراتژی برندینگ اضافه شده است .اکثر کسب و کارها به صورت اینترنتی هستند؛
بنابراین استراتژی برند آنالین میتواند شرکتها را قادر به ایجاد تمایز و درگیر کردن مشتریان کند (Kernis
).and Goldman, 2016

 .6-2حصول اطمینان از تحویل کاال یا خدمات مطابق وعدههای برند
محیط پویا که مصرفکننده ،اصالت یک برند را در آن تجربه میکند ،یکی از ویژگیهای محیط آنالین
است .این محیط دارای اطالعات زیاد ،پویایی محیط و فضاهای پرترافیک است که توسط جریان اطالعاتی
فراوان و نوآوری در تکنولوژی مشخص میشوند .با توجه به رشد روز افزون فعالیتهای اینترنتی دیر یا زود عمر
برندهای سنتی که در دنیای اینترنت فعالیت ندارند به پایان خواهد رسید؛ مگر اینکه اینگونه برندها فعالیتهای
ارتباطی خود از روشهای سنتی (برای مثال انتشار روزنامهها و مجالت در قالب پیدیاف) به سایر رسانههای
بر پایه وب و یا اینترنت انتقال دهند.
امروزه مفهوم ارائه برند در محیط آنالین ،تقریبا در زمینههای گوناگون بازاریابی و کسب و کار الکترونیک
مورد بحث قرار گرفته است .برخی استدالل میکنند که در دنیای مملو از اطالعات راست و دروغ ،اصالت داشتن
برندها بسیار مهم شدهاند؛ چون باعث کاهش هزینهی جستجو و زمان مشتری میشوند به همین دلیل است که
محققان عنوان میکنند که در عصر دیجیتال برندهای آنالین را میتوان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد که
این دو دیدگاه عوامل موفقیت برند در محیط آنالین به شمار میروند که از جمله آنها استراتژی سازمانی و ایجاد
تجربه برند خوشایند در ذهن مشتریان است ).( Beverland et al, 2016

 .7-2اصالت برند در خرید آنالین
برند ،فقط فناوری نیست و اصالت برند میتواند تعیینکننده پذیرش آن برند باشد (.)Wickham, 2013
اصالت یک برند در طول زمان شکل گرفته و از تعهد برند حاصل میشود .پژوهشها نشان میدهد که ارزیابی
برند نقش کلیدی را در توسعه روابط برند ایفا میکند .اصالت و تصویر برند تأثیر به سزایی روی سودمندی و
ارزش درک شده ایفا میکند .اصالت ممکن است بر اساس ویژگیهای مشخص ،مانند ارتباط با ذی نفعان و
اعتبار شرکت سنجیده شود .در واقع اصالت عبارت از صداقت و درستی شرکت در چگونگی توجه به مشتریان
خود است ). (Kososki & Prado, 2017
کیفیت درک شده از اصالت برند ،در محیط آنالین میتواند رضایت مشتریان این گروه از خریداران را باال
ببرد) (Verhallen & Robben, 2014و محققان بازاریابی معتقدند که اصالت برند به طور فزایندهای به مفهومی
ارزنده در بازاریابی تبدیل شده است ،برندها برای موفقیت و در نتیجه سودآوری بیشتر باید اصالت و اعتبار مثبتی
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نزد مخاطبین خود بدست آورند .توسعه و ایجاد اصالت برند ،چیزی فراتر از حفظ مشتریان است و اشاره به این
موضوع دارد که مخاطبان مختلف چگونه برند را ارزیابی میکنند .اگر اصالت برند بتواند اندکی فایده برای
مشتریان ایجاد کند در این حالت ،مشتریان این فایده دریافت شده را در قالب ارتقاء وفاداری بلند مدت نسبت به
برند ،تایید اثربخشی تالشهای بازاریابی ،توسعه جایگاه رقابتی شرکت ،به شرکت باز میگردانند (Steindl,
) .2015آکر ( )7331اصالت برند را به عنوان درک از کیفیت مرتبط با نام تعریف کردند .امروزه اصالت برند،
معیاری قدرتمند برای ارزیابی شرکتها محسوب میشود .از این رو سازمانها نگران ایجاد و نگهداشت اصالت
برند خود ،به صورت با کیفیت هستند و تالش میکنند تا به روشهای مختلف از ارتباط میان اصالت برند مطلع
شوند .از بین این ارتباطات میتوان به رابطه اصالت برند و تصمیمهای خرید ،نگرش نسبت به برند در زمان
خرید ،ادراک کیفیت برند و همچنین جلوگیری از ورود رقبا در رقابتهای سخت و رابطه اصالت با تفاوت در
عملکرد شرکتها اشاره کرد ( .)Beverland and Farelley, 2016با توجه به مطالب گفته شده ،باید گفت که
اصالت برند یکی از مهمترین منابع کیفی مؤثر در موفقیت شرکتها است و مهمترین کارکرد آن ایجاد وفاداری
در ذینفعان است ،به خصوص در مواقعی که عدم قطعیت وجود دارد ،شهرت برند تردید ذینفعان را رفع کرده و
موجب میشود ذینفعان به شرکت اعتماد کنند .ارزش اصالت برند را میتوان در ارتباط با درآمد آن مشاهده کرد.
هنگامی که شهرت برند باال باشد ،فروش نیز افزایش پیدا میکند ( .)Holt, 2016هر چند باید اذعان نمود که
اصالت برند شکننده است و به راحتی از دست میرود و هنگامی که اصالت برند نزد مخاطب از دست برود باید
تالشهای بسیاری برای برگرداندن آن انجام شود .در واقع برگرداندن اصالت برند ،هفت تا ده برابر دشوارتر از
ساختن آن است ).(Fine, 2003; Bruhn et al, 2012

 .3اهداف تحقیق
 . 7شناسایی ابعاد ،مولفه ها و شاخص های واکنش روان شناختی مصرف کننده به بازاریابی
کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از اصالت برند در رفتار خرید آنالین.
 .0ارائه الگوی واکنش روانشناختی مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از اصالت برند در
رفتار خرید آنالین.
 .3ارزیابی الگوی واکنش روانشناختی مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از اصالت برند
در رفتار خرید آنالین.

 .4سؤالهای اصلی پژوهش
 .7ابعاد ،مولفه و شاخصهای واکنش روانشناختی مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از
اصالت برند در رفتار خرید آنالین کدامند؟
 .0الگوی واکنش روانشناختی مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از اصالت برند در رفتار
خرید آنالین چگونه است؟
 .3ارزیابی الگوی واکنش روانشناختی مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از اصالت برند
در رفتار خرید آنالین چگونه است؟
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 .5روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با اتکا به دادههای کیفی گردآوری شده و در صدد آن است که الگوی نوین و بومی در حوزه
واکنش روان شناختی مصرف کننده به بازاریابی کمیابی و اثر آن بر ادراک از اصالت برند در خرید آنالین ارائه
دهد تا بتواند خأل نظری موجود را حذف نماید .این پژوهش از لحاظ هدف ،بنیادی و از جهت نحوه گردآوری
دادهها ،در زمره پژوهشهای غیر آزمایشی و توصیفی قرار میگیرد که در آن از رویکرد آمیخته متشکل از دو
بخش کیفی و کمی استفاده شده است و چون هدف این پژوهش توصیف و اکتشاف پدیده مورد بررسی است ،به
کارگیری ابزارهای پژوهش کیفی (مصاحبههای باز و عمیق ،مطالعه آرشیوی و بررسی مبانی نظری ،مشاهده و)...
به شناخت بهتر از مسئله پژوهش و دستیابی به مدل مفهومی ،به ویژه با توجه به دیدگاههای خبرگان ،کمک
شایانی میکند .پس از توصیف کافی پدیده با تسری به جامعه آماری ،سعی در کسب دیدگاه کل جامعه به مقوله
مورد بررسی خواهد بود.

 .1-5روش پژوهش کیفی :استراتژی نظریه دادهبنیاد
درپژوهش حاضر ،در مرحله کیفی برای دستیابی به مدل مفهومی ،از روش نظریه دادهبنیاد استفاده شده است.
نظریه دادهبنیاد نوعی استراتژی پژوهشی به شمار میرود که در پی تدوین تئوری است که از دادههای مفهومی،
ریشه میگیرد .در این پژوهش تالش میشود ،مفهومسازی دادهها (گردآوری و تحلیل هم زمان دادهها) به
گونهای صورت گیرد که مدل از دادهها ظاهر شود و برخالف رویکرد قیاسی با بررسی ادبیات نظری موضوع،
چارچوب مفهومی تدوین و با استفاده از ابزارهای مستخرج از مبانی نظری ،پیشینه پژوهش جمعآوری گردد تا
پس از تحلیل آنها ،چارچوب مفهومی و پاردایم محقق تدوین گردد (.)Danaie fard and Imami, 2008
هدف نهایی استرتژی نظریه دادهبنیاد ،ارائه تبیینهای جامع نظری در مورد پدیدهای خاص است .به طور کلی،
این استراتژی ،دادههای به دست آمده از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کدهای مشترک را به مقولهها
و مقولهها را به نظریه تبدیل میسازد که بر اساس دیدگاه استراوس و کوربین ،نظریهای که برخاسته از چنین
فرایندی باشد ،را دارای رویکرد استقرایی میدانند (Strauss & Corbin, 1998; Creswell & Miller, 2000
) .اجرای عملی استراتژی نظریه دادهبنیاد با فرایند کدگذاری آغاز میشود .استراوس و کوربین ،سه روش کدگذاری
را پیشنهاد دادهاند که عبارت از :کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (Strauss & Corbin,
).1998

 .6جامعه آماری ،نمونه آماری و ابزار جمع آوری دادهها در بخش کیفی و کمی پژوهش
جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است .در گام اول محقق از خبرگان و
صاحبنظران دانشگاهی که در حوزههای بازاریابی کمیابی ،ادراک از اصالت برند و خرید آنالین اثر شایان توجه،
علمی و عملی داشتهاند را با کمک استاد راهنما انتخاب و در بخش دوم ،مصاحبهای با مدیران شرکتهای
دیجیکاال و بامیلو که در حوزه فروش اینترنتی و آنالین مشغول به فعالیت هستند ،داشته تا بتواند از هر دو
مصاحبه به اطالعات کاملتری در خصوص موضوع موردعالقه دست یابد .محقق پس از انجام هر مصاحبه با
صاحبنظران ،شروع به کدگذاری کرده است .در مجموع ،پژوهشگر  02مصاحبه برای رسیدن به اشباع نظری
انجام داده است.
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هم چنین از آنجایی که این پژوهش ،با رویکردی ترکیبی صورت گرفته است ،محقق در بخش کیفی به
منظور شناسایی ابعاد و مولفههای هر کدام از متغیرهای اصلی پژوهش یعنی بازاریابی کمیابی ،رفتار خرید آنالین،
واکنش روان شناختی از روش کیفی و استراتژی داده بنیاد استفاده کرده است .چون این رویکرد در ساخت
نظریهای که مبتنی بر واقعیت باشد ،بسیار کاربرد دارد ( )Mansourian, 2006به تعبیر دیگر رویکرد داده بنیاد،
یک روش پژوهش استقرایی است که در آن محقق تالش دارد تا به جای اتکا به نظریههای موجود ،خود به
تدوین تئوری بپردازد و از آنجایی که این روش انعطافپذیری بسیار باالیی دارد در ایجاد نظریه در مفاهیم
مدیریتی کمک بسیار زیادی میکند و از آنجا که محقق تالش دارد تا بتواند با انجام مصاحبه و تحلیل آماری به
کشف رابطه بین مقولههای پژوهش خود بپردازد از رویکرد داده بنیاد استفاده کرده است.
محقق در بخش کیفی و پس از انجام  02مصاحبه شروع به کدگذاری باز کرده است که در نهایت  750کد
باز استخراج کرده و بعد از آن بر اساس ادبیات نظری اقدام به کدگذاری محوری و انتخابی کرده است.
از آنجا که پژوهش کیفی ماهیت اکتشافی دارد و مستلزم مشارکت تعداد معدودی پاسخدهنده است ،استراتژی
نمونهگیری در این پژوهش و در بخش کیفی بهصورت گلوله برفی (زنجیرهای) بوده است .مالک اندازه نمونه،
در بخش کیفی رسیدن به اشباع نظری بوده است ،به این معنا که در مصاحبههای صورت گرفته با جامعه آماری،
شاخص و یا سازه جدیدی شناسایی نشود.
محقق در بخش کیفی پژوهش ،برای بررسی پایایی مصاحبههای صورت گرفته از پایایی بازآزمون (شاخص
ثبات) و روش توافق درون موضوعی (شاخص تکرارپذیری) استفاده کرده است که نتایج نشان داد که پایایی
بازآزمون  10درصد وشاخص توافق درون موضوعی  11درصد بوده که با توجه به این که میزان پایایی بیشتر از
 22درصد است ،میتوان گفت که پایایی یا قابلیت اعتماد کدگذاریها تأیید شده است .همچنین ،روایی در پژوهش
کیفی با توجه به رویکرد طبیعتگرایانه و کثرتگرایی ،به تواناییهای پژوهشگر در اجرای آن بستگی دارد .روایی
یا اعتبار در مرحله کیفی به ویژه مصاحبههای کیفی ،ناظر بر دو موضوع واقعیت و دانش است .برای این منظور
در مراحل هفتگانه پیشنهادی پژوهش کیفی که شامل ،تعیین موضوع ،طراحی ،موقعیت و شرایط مصاحبه،
یادداشتبرداری مصاحبهها ،تجزیه و تحلیل ،تأیید و گزارشدهی اعتبار است ،این روایی به صورت گامبهگام
بررسی و تأیید شده است (.)Danaie fard and Imami, 2013

 .1-6مرحله کمی پژوهش
الگوی نهایی محقق در شکل شماره  0ارائه شده است .بعد از این که مدل اولیه از روش کیفی استخراج شد،
محقق به منظور پاسخ به این سوال که مدل تولید شده محقق ،تا چه میزان قابلیت تطابق با واقعیت را دارد از
معادالت ساختاری و رگرسیون استفاده کرده است .یعنی کاربرد معادالت ساختاری در این مرحله در قابلیت
آزمودن تئوریها در قالب معادالت میان متغیرهاست .دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری است که به
محقق اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل دادههای خود را با احتساب خطای اندازهگیری گزارش دهد؛ یعنی در این
مرحله با استفاده از دادههای میدانی گردآوری شده و با به کارگیری نرم افزار  ،PLSمدل مفهومی به دست آمده
از استراتژی نظریه دادهبنیاد را مورد ارزیابی قرار میدهد .روش پژوهش کمی محقق ،در این بخش از نوع
توصیفی– پیمایشی بوده است .استراتژی نمونهگیری در این بخش ،به صورت تصادفی است .جامعه آماری این
بخش ،مشتمل بر خریداران محصوالت و برندهای مختلف در خرید آنالین از فروشگاههای دیجی کاال و بامیلو
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بوده است .با توجه به اینکه طبق شرایط پژوهش ،مد نظر از نوع نامحدود محسوب میشود .برای دستیابی به
اندازه نمونه از رابطه کوکران در جامعه آماری نامحدود استفاده شده که بر این اساس حجم نمونه  302نفر به
دست آمد که از این نمونه  322پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در بخش کمی و آزمون مدل
قرار گرفته است .این دادهها ابتدا در نرمافزار  SPSSمرتب و با نرم افزار  PLSتحلیل شده است .برای بررسی
پایایی پژوهش ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه  2/112به دست آمد که
با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده ،بیشتر از ( 2/221با تقریب  )𝛼 > 0.7است ،میتوان گفت
که از پایایی و اعتماد ،قابل قبولی برخوردار است (محمد پور .)7313 ،همچنین روایی یا اعتبار ساختاری مدل
مفهومی پژوهشگر با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی نیز بررسی شده است؛ که نتایج اجرای این آزمون
در جدول  7آورده شده است.
جدول ( .)1نتایج آزمون KMO1و Bartlett

پارامترهای آزمون
 KMOبرای کفایت نمونهگیری
خروجیهای آزمون بارتلت

مقدار 𝑥 2
Df
Sig

مقادیر آزمون
28111
03178112
732
28222

همان طور که در جدول یک مشاهده میشود ،نتیجه آزمون مقدار شاخص  KMOرا حدود  2/11نشان
میدهد .شاخص  ،KMOشاخص کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را
بررسی میکند و از این طریق مشخص میکند که آیا واریانس متغیرهای پژوهش ،تحت تأثیر واریانس مشترک
برخی عاملهای پنهانی و اساسی قرار دارد و یا خیر تا در نهایت مشخص شود که آیا میتوان از دادههای موجود
برای تحلیل استفاده کرد و یا خیر؟ در این پژوهش ،مقدار شاخص محاسبه شده برای این پژوهش برابر با 2/11
است که از حداقل قابل قبول ) (𝐾𝑀𝑂 > 0.6بیشتر است .در واقع ،هر چه مقدار شاخص نزدیک  7باشد،
دادههای مد نظر برای تحلیل مناسب است .به عالوه ،کل واریانس تجمعی تبیین شده ) 0)TCVEبرای عوامل
و ابعاد مدل پژوهش  2/10است که توان باالی مدل برای تبیین تغییرات یافتههای پژوهش را نشان میدهد .در
بخش دوم جدول ،نتایج آزمون بررسی میکند که چه هنگام ماتریس همبستگی شناخته شده (از نظر ریاضی
ماتریس واحد یا همانی) ،برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب است که برای این منظور میتوان به
میزان معناداری آزمون  Sigمراجعه کرد .چنانچه مقدار  Sigآزمون بارتلت کوچکتر از  2/25باشد ،تحلیل عاملی
برای شناسایی ساختار یا مدل عاملی مناسب است؛ زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.
همان طور که مشاهده میشود ،میزان  Sigدر این آزمون صفر است () ،Sig=0.000و بنابراین تأیید میشود.
همچنین کلیه بارهای عاملی مربوط به متغیرها و ابعاد پژوهش ،بیش از میزان تئوریک (نظری) قابل قبول (> 𝐿𝐹
 0.3یا  )𝐹𝐿 < 0.4بودند.

1 -Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2 -Total Cumulative Variance Explained
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 .7یافتههای پژوهش
 .1-7کدگذاری باز
با به کارگیری استراتژی نظریه دادهبنیاد که به طور مشخص در این پژوهش بر الگوی پیشنهادی استراوس
و کوربین متکی بود ،دادههای به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند .برای این منظور گامهای اساسی زیر طی
شده است:
 مطالعه سطر به سطر متون مصاحبه و استخراج جمالت مهم و شایان توجه و قابل اتکا به عنوان عبارتهای
اصلی هر مصاحبه.
 تعیین نکات کلیدی ،پس از مشخص شدن عبارتهای اصلی فرایند کدگذاری باز.
 استخراج مفاهیم مهم و کلیدی با اتکا به ساز و کار کدگذاری باز.
 مشخص کردن و استخراج مقولههای اولیه بر اساس همراستایی مفاهیم کلیدی.
 مقایسه مقولهها و متمایز کردن مقوله اصلی از سایر مقولهها و مقولههای فرعی.
 مشخص کردن روابط بین مقولهها مبتنی بر الگوی دادهبنیاد استراوس و کوربین به منظور دستیابی به ابعاد
اصلی و در نهایت مدل استخراج پژوهش.
 اتمام مرحله کیفی پس از استخراج مدل پژوهش و نهایی شدن آن و انجام اقدامات الزم برای مراحل کمی
پژوهش و آزمون مدل.
با اتکا به استراتژی نظریه دادهبنیاد ،بالفاصله پس از هر مصاحبه فرایند کدگذاری باز شروع شد .با این روش
در هر مرحله به کدهای استخراج شده از مصاحبهها ،مفاهیم و برچسبهای مناسب داده شد تا مفاهیم اساسی و
مقولههای کلیدی پژوهش مشخص شود .این مقولهها باید به اندازه کافی انتزاعی باشند تا بتوان مفاهیم و کدهای
متناسب زیرمجموعه آنها را برای قابلیت بررسی و شمول تئوریک گستردهتر ،به خوبی تجمیع کرد .از این رو
بیش از  750نکته قابل اعتنا یا اساسی از مصاحبههای کیفی به دست آمد.

 .2-7کدگذاری محوری
کدگذاری محوری ،مقولهها و زیرمقولهها را با توجه به ابعاد و مشخصات آنها با یکدیگر مرتبط میسازد.
برای کشف نحوه ارتباط مقولهها با یکدیگر از ابزار تحلیلی استراوس و کوربین استفاده شد .ابزار اصلی این ابزار
تحلیلی شامل شرایط ،عملها ،عکسالعملها و پیامدها میشود( .محمدی)7333 ،

 .3-7شرایط علی
در این مدل شرایط علی رویدادهایی هستند که موقعیتها و مسائل مرتبط با یک پدیده را خلق کرده و
تشریح میکنند که افراد و گروهها ،چرا و چگونه به روشهای خاصی پاسخ میدهند ( Danaie fard and
 .)Imami, 2013شرایط علی شامل مواردی از مقوالت است که به طور مستقیم بر پدیده بازاریابی کمیابی و
الگوی واکنش روانشناختی و اصالت برند در حوزه رفتار خرید اینترنتی تأثیر میگذارد یا این عوامل به گونهای
ایجادکننده و توسعهدهنده پدیده هستند .مقولههای مربوط به شرایط علی در جدول شماره  0نشان داده شده
است.
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جدول ( .)2مقولهها و مفاهیم مرتبط با شرایط علی
مقوله فرعی
شهرت تولید محتوای وب سایت
ایجاد احساس امنیت از خرید اینترنتی با انتخاب درگاه پرداخت ایمن
تنوع کاال
میزان آشنایی مشتری با اینترنتی
تجربه مشتری از خرید آنالین

مقوله کلی

شرایط علی

 .4-7شرایط زمینهای
شرایط زمینهای بیانگر مجموعه خاصی از ویژگیهای مربوط به پدیده است که به شکل عمومی به مکان
رویدادها و وقایع مربوطه اشاره دارد ) .)Mohammad pour, 2013ویژگیهای زمینهای شامل عواملی میشوند
که بدون آنها تحقق واکنش روانشناختی خرید آنالین امکانپذیر نیست؛ یعنی زمینه میتواند شرایط خاصی را
که در آن راهبردها برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده صورت میگیرد ،فراهم میکنند .این شرایط را مجموعهای
از مفاهیم ،مقولهها و متغیرهای زمینهای تشکیل میدهند .این عوامل در جدول شماره  3نشان داده شده است.
جدول ( .)3مقولهها و مفاهیم مرتبط با شرایط زمینهای
مقوله فرعی
مقوله کلی
پشیمانی از خرید آنالین
نارضایتی مشتریان
شرایط زمینهای
تبلیغات شفاهی آنالین
خرید لذت جویانه

 .5-7شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر شامل شرایط عامتری همچون زمان ،فضا و فرهنگ میشود که به عنوان تسهیلگر یا
محدودکننده راهبردها عمل میکنند .این شرایط در راستای تسهیل یا محدودیت کنشی ،کنشی متقابل در زمینه
خاصی عمل میکنند .هر یک از این شرایط ،طیفی را تشکیل میدهند که تأثیر آنها از بسیار دور تا بسیار نزدیک
متغیر است .این عوامل در جدول شماره  0نشان داده شده است.
جدول ( .)4مقولهها و مفاهیم مرتبط با شرایط مداخلهگر
مقوله فرعی
مقوله کلی
امنیت سخت افزاری
تضمین برگشت پول به مشتری
شرایط مداخلهگر
طراحی وب سایت
مرکز پشتیبانی از خرید اینترنتی
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 .6-7مقوله محوری
پدیده مدنظر باید محوریت داشته باشد ،یعنی همه مقولههای اصلی دیگر بتوانند به آن ربط داده شوند و به
تکرار در دادهها ظاهر شود .به این معنا که در همه یا تقریباً همه موارد ،نشانههایی وجود دارند که به آن مفهوم
اشاره میکنند .پدیده محوری ،اساس و محور فرآیندی است که تمام مقولههای اصلی دیگر به آن ربط داده
میشود .این عوامل در جدول شماره  5مقوله محوری را نشان میدهد.
جدول ( .) 5مقولهها و مفاهیم مرتبط با پدیده محوری
مقوله فرعی
مقوله کلی
افزایش سود آوری
کمیابی زمانی محدود
کمیابی تعدادی محدود
مقوله
کمیابی ادراک شده
محوری
فوریت خرید
احتکار کاال
نیاز به یکتایی

 .7-7راهبردها
راهبردها در واقع طرحها و کنشهایی هستند که خروجی مقوله محوری مدل بوده و به پیامدها ختم میشوند.
راهبردها مجموعه تدابیری هستند که برای مدیریت ،اداره یا پاسخ به پدیده تحت بررسی اتخاذ میشوند و
پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از میان مصاحبهها و کدهای نهایی استخراج شده است؛ بیان میدارد
که مشتری ،محور همه فعالیتهای یک مؤسسه است و همین امر باعث میشود که مؤسسه به مشتری در تمامی
زمینههای کاری توجه کرده و به پیشنهادهای او ارج نهد ،برای مشتری قیمت مناسب بگذارد ،او رابه وب سایت
وفادار سازد ،کارکنان خود را در مقابل خواسته مشتری پاسخگو سازد .جدول شماره  2مقولهها و مفاهیم مربوط
به راهبردها را نشان میدهد.
جدول ( .)6مقولهها و مفاهیم مرتبط با راهبردها
مقوله فرعی
مقوله کلی
قیمت گذاری مناسب
تالش برای وفاداری به وب سایت
مقوله
پایش خواسته های جدید مشتریان
راهبرد
پاسخگو بودن مشتریان
تالش برای ایجاد وابستگی به وب سایت
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 .8-7پیامدها
پیامدها همان بروندادها یا نتایج کنشها و واکنشها هستند .بخش آخر الگوی واکنش روانشناختی نسبت
به بازاریابی کمیابی و تاثیر آن بر ادراک از برند در رفتار خرید اینترنتی ،شامل پیامدهای مشهود و نامشهود
میشود .با توجه به کدگذاری باز ،مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استخراج شدهاند ،سپس با توجه به حرکت
رفت و برگشت میان تمها و مفاهیم مقولههای اصلی استخراج و نامگذاری شدهاند و بر همین اساس پیامدها در
سه بخش مربوط به سازمان ،مشتری و جامعه طبقهبندی شده است .جدول شماره  1به مقولهها و مفاهیم مربوط
به پیامدها میپردازد.
جدول ( .)7مقولهها و مفاهیم مرتبط با پیامدها
مقوله فرعی
مقوله کلی
اعتماد به برند
باور پذیری برند
قصد خرید مجدد
مقوله
تصویر برند
پیامد
نوستالوزی برند
ادراک از کیفیت برند
میراث برند

 .9-7کد گذاری انتخابی
کدگذاری انتخابی نتایج گامهای قبلی کدگذاری را به کار برده ،مقولههای اصلی را انتخاب میکند ،آن را به
شکل نظاممند به سایر مقولهها ارتباط میدهد ،ارتباطات را اعتبار میبخشد و مقولههایی را که نیاز به بست و
توسعه بیشتری دارند را توسعه میدهد .مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین
طراحی شد .در این مدل ،شرایط علی ،عوامل الزامآور یا ترغیب کننده و فرآیند واکنش روان شناختی به بازاریابی
کمیابی و اصالت برند در رفتار خرید آنالین نشان داده میشود.
همچنین بر مبنای استراتژی نظریه دادهبنیاد ،بعد از این مرحله فرایند کدگذاری محوری و انتخابی برای
دستیابی به ابعاد و مقولههای کلیدی و اساسی پژوهش و استخراج مدل مفهومی پژوهش انجام شد .از ترکیب
نکات کلیدی و کدهای استخراج شده ،در مجموع  750مفهوم اساسی یا کلیدی به دست آمد و از این طریق و
بر مبنای آنها ،شش مقوله اصلی مدل پژوهش استخراج شد .شکل شماره  7مدل پارادایمی واکنش روانشناختی
مصرفکننده به بازاریابی کمیابی و اثر آن بر ادراک از اصالت برند در خرید آنالین بر اساس استراتژی نظریه
دادهبنیاد نمایش میدهد.
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شرایط زمینهای
واکنش روانشناختی

پیامد

راهبرد

اصالت برند

استراتژی و رویکرد

پدیده اصلی

شرایط علی

بازاریابی کمیابی

شهرت فروشگاه
اینترنتی

سیستماتیک

شرایط مداخلهگر
ساز و کار فنی خرید
اینترنتی
شکل ( .)1مدل پارادایمی پژوهش بر اساس استراتژی نظریه دادهبنیاد

بر اساس یافتههای به دست آمده از استراتژی نظریه دادهبنیاد و با اتکا به نتایج تحلیل دادههای به دست
آمده از مصاحبه و بررسی ارتباطات معنایی و مفهومی میان کدها ،مفاهیم و مقولهها ،کلیه ابعاد به طور کامل
تعریف شده و مورد تبیین قرار گرفتند .شکل شماره  ،7یافتههای مطالعه حاضر را در قالب مدل پیشنهادی
مستخرج از پژوهش نشان میدهد .بر اساس یافتههای به دست آمده از استراتژی نظریه دادهبنیاد و با اتکا به
نتایج تحلیل دادههای به دست آمده از مصاحبه و بررسی ارتباطات معنایی و مفهومی میان کدها ،مفاهیم و
مقولهها ،کلیه ابعاد به طور کامل تعریف شده و مورد تبیین قرار گرفتند .شکل ذیل ،یافتههای مطالعه حاضر را در
قالب مدل پیشنهادی مستخرج از پژوهش در شکل  0نشان میدهد.
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شهرت تولید محتوای وب سایت

میزان آشنایی مشتری با اینترنت

تجربه مشتری از خرید آنالین

تنوع کاال

انتخاب درگاه پرداخت ایمن

نارضایتی مشتری

واکنش روان شناختی
شرایط زمینهای

ایجاد احساس امنیت از خرید اینترنتی با

پشیمانی از خرید

خرید لذت جویانه

تبلیغات شفاهی آنالین
افزایش سود آوری

شهرت فروشگاه
اینترنتی
شرایط علی

کمیابی زمانی محدود

تالش برای ایجاد وابستگی
به وب سایت

کمیابی تعداد محدود
قیمت گذاری مناسب

مقوله محوری

راهبردر

فوریت خرید

راهبرد

بازاریابی کمیابی

کمیابی ادراک شده
تالش برای وفاداری به وب
سایت

احتکار کاال

پایش خواسته جدید مشتریان
آنالین

پاسخگو بودن کارکنان

پیامد

اصالت برند

نیاز به یکتایی

اعتماد به برند

باور پذیری برند

قصد خرید مجدد

تصویر برند

نوستالوژی برند

شفافیت برند

ادارک از کیفیت برند

میراث برند

شکل ( .)2مدل پاردایمی پژوهشگر

سازوکارهای فنی خرید اینترنتی
شرایط مداخله گر

امنیت سخت افزاری

تضمین برگشت پول به
مشتری
طراحی وب سایت

مرکز پشتیبانی از خرید
آنالین
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براساس نتایج به دست آمده از به کارگیری استراتژی نظریه دادهبنیاد ،به منظور بررسی ابعاد و مؤلفههای
کلیدی ،واکنش روانشناختی مصرف کننده به بازاریابی کمیابی و اثر آن بر ادراک از اصالت برند در خرید آنالین
در مجموع شش بُعد اصلی همراه با مؤلفههای متناسب هر یک از آنها شناسایی شد .بُعد نخست که «بازاریابی
کمیابی» نام دارد و بر اساس الگوی نظریه دادهبنیاد ،به عنوان پدیده یا مقوله محوری در نظر گرفته شده است.
برای تبیین ابعاد مختلف این مقوله اصلی ،بر طبق نتایج پژوهش ،مؤلفههای مختلفی شناسایی و معرفی شده
است .برای این مقوله محوری هفت مقوله کلیدی شناسایی و معرفی شده است که در مدل مفهومی پژوهش
مشاهده میشود و از جمله آنها میتوان به نیاز به یکتایی ،احتکار کاال ،فوریت در خرید ،کمیابی ادراک شده،
کمیابی زمانی محدود ،کمیابی تعداد محدود ،افزایش سود آوری اشاره کرد .بُعد دوم که «راهبرد» نام دارد ،بر این
اساس ،شرایط و زمینههای سازمانی باید مهیا شود تا بسترهای الزم در این زمینه فراهم آورد .در مجموع پنج
مؤلفه کلیدی شناسایی شده است که میتوان به تالش برای ایجاد وابستگی به وب سایت ،پاسخگو بودن
کارکنان ،پایش خواسته جدید مشتریان آنالین ،تالش برای وفادار سازی به وبسایت ،قیمت گذاری مناسب
اشاره داشت .بُعد سوم با عنوان «شرایط علی» شناخته شده که بر اساس الگوی نظریه دادهبنیاد ،شامل پنج مؤلفه
کلیدی است که از مهمترین آنها ،میتوان به شهرت تولید محتوای وب سایت ،میزان آشنایی مشتری با اینترنت
و جستجو ،تجربه مشتری از خرید آنالین ،تنوع کاال ،ایجاد احساس امنیت از خرید اینترنتی ،اشاره داشت .بعد
چهارم که از نظر مفهومی در الگوی دادهبنیاد شرایط زمینهای نامیده شده و در مدل مستخرج ،مشاهده میشود.
شامل ،پشیمانی از خرید ،نارضایتی مشتریان ،خرید لذت جویانه ،تبلیغات شفاهی آنالین ،میباشد .بُعد پنجم مدل
پژوهش که «اصالت برند» نام دارد که به عنوان بخش پیامدها در الگوی دادهبنیاد ،در نظر گرفته شده و شامل
هشت مؤلفه کلیدی ،شامل اعتماد به برند ،باور پذیری برند ،قصد خرید مجدد ،تصویر برند ،نوستالژی برند،
شفافیت برند ،ادراک از کیفیت برند ،میراث برند میشود .محقق در این پژوهش به هنگام مصاحبه با مصاحبه
شوندهها شناسایی نمود که میتواند روی رابطه بین بازاریابی کمیابی و اصالت برند اثرگذار باشد و از آنها به
عنوان متغیر مداخلهگر یاد کرده است که از جمله امنیت سخت افزاری ،تضمین برگشت پول به مشتری ،طراحی
وب سایت ،مرکز پشتیبانی از خرید آنالین میتوان نام برد.
بعد از مشخص شدن الگوی پاردایمی ،محقق بر اساس نتایج دلفی و دیدگاه خبرگان و متوسط میانگین وزنی،
مدل نهایی استخراج شده خود را به شرح ذیل ارائه کرده است.
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واکنش

بازاریابی

روان

کمیابی

شناختی

اصالت
برند
شهرت
فروشگاه
اینترنتی
شکل ( .)2مدل محقق

 .8سنجش مدل پژوهش

شکل)  .)3مدل اندازه گیری متغیر های مدل

راهبرد
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شکل ( .)4مدل ساختاری مدل نهایی پژوهش

 .1-8آزمون فرضیه و ضرایب معناداری بر اساس مدل ساختاری
در حالت معنا داری ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته با هم بررسی میشوند .اگر ارتباط بین
دو متغیر باالتر از قدر مطلق  7832باشد این به این معناست که بین دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد و در
حالت مدل با بارهای عاملی نیز میزان تاثیری که متغیرهای مستقل روی وابسته میگذارند ،مورد تحلیل قرار
میگیرد .با توجه به شکل شماره  3و  ،0چون ضرایب  tبرای همه مسیرها بیشتر از  7832بدست آمدهاند ،لذا
میتوان نتیجه گرفت که این مسیر معنا دار بوده و مدل مورد نظر در سطح اطمینان  %35مورد تأیید قرار میگیرد.

ضرایب مسیر

مسیر

14.825

SCACITYPYSCOLOGY RESPONSE

7.372

RAHBORDSHOHRAT E SHOPPING

152.56

PYSCOLOGY RESPONSE AUTHENCITY

3.193

RAHBORD  PYSCOLOGY RESPONSE

2.793

PYSCOLOGY RESPONSE  AUTHENCITY

معیار  R Squaresیا  R2یا ضریب تعیین
ضریب تعیین معیار اصلی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزای مدل ساختاری میباشد .مقدار ضریب
تعیین همیشه عددی بین صفر و یک است .مقادیر ضریب تعیین برابر با  2/33 ،2/21و  2/73در مدلهای مسیری
 PLSبه ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند .اگر ساختارهای یک مدل مسیری داخلی معین،
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یک متغیر مکنون درونزا را با تعداد معدودی (یک یا دو) متغیرهای مکنون برونزا شرح دهد ،ضریب تعیین متوسط
قابل پذیرش است؛ اما اگر متغیر مکنون درونزا متکی به چند متغیر مکنون برونزا باشد ،مقدار ضریب تعیین
حداقل باید در سطح قابل توجه قرار داشته باشد؛ یعنی اینکه بیشتر از  2/21باشد .در غیر اینصورت در مورد
زیربنای تئوریکی مدل شبهاتی مطرح میشود و نشان میدهد که مدل در شرح متغیرهای مکنون درونزا ناتوان
است .پس از اجرای الگوریتم  PLSدر نرم افزار  SmartPLSنتایج آن به شرح زیر میباشد:
R2

متغیرهای مکنون درونزا

0.635

SCACITY

0.780

RAHBORD

0.823

PYSCOLOGY RESPONSE

0.816

SHOHRAT E SHOPPING

0.863

AUTHENCITY

همانگونه که مشاهده میشود در جدول فوق ضریب تعیین برای تمامی متغیرها بیشتر از  2821میباشد و
این بدین معناست که در این پژوهش متغیرها به درستی شناسایی شدهاند.
برازش مدل کلی
7معیار GOF

جهت بررسی کیفیت مدل ساختاری به طور کلی از شاخص  GOFاستفاده میشود .در واقع این شاخص
توانایی پیش بینی کلی مدل را مورد بررسی قرار میدهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پیشبینی متغیرهای
مکنون درونزا موفق بوده است یا نه؛ که مقدار بهدست آمده در بازه صفر و یک قرار دارد و هر چه مقدار بهدست
آمده به عدد یک نزدیکتر باشد نشانگر کیفیت مناسب مدل ساختاری هستند (مانوئل و همکاران .)0223 ،این
شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است .مقادیر  2805 ،2827و
 2832به ترتیب قوی ،متوسط و ضعیف توصیف شده است .در واقع این شاخص بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر
نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند( .وینزی و همکاران)0272 ،
این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:
GOF  communalities  R 2

که با جایگذاری میانگین شاخصهای اشتراکی ضربدر میانگین ضرایب تعیین حاصل میشود که در این
پژوهش برابر است با:
GOF =√0.781 × 0.682 = 0.7298

با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان  ،2/10برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.

1 Goodness of Fit
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 .9نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه ارتباط فزایندهای بین اصالت برند با سایر مفاهیم بازاریابی و رفتار مصرفکننده ،مورد تأکید واقع شده
است و جستجوی اصالت برند کاالها توسط مصرفکنندگان به یکی از پایههای بازاریابی معاصر تبدیل شده است
و اصالت برند موجب تمایز یک بنگاه اقتصادی شده است .در این پژوهش تالش گردید تا برای طراحی و تبیین
مدل بازاریابی کمیابی در بخش کیفی از رویکرد داده بنیاد استفاده شود .دادههای مورد نیاز از خبرگان جمعآوری
و با استفاده از کدگذاریهای سه گانه تبدیل به الگوی پژوهش شده است .مقایسه الگوی محقق با الگوی
پژوهشهای پیشین ،نشان میدهد که در این الگو از رویکردی چندگانه استفاده شده و به روابط علی بین متغیرها
پرداخته شده است و تالش گردیده تا نواقص پژوهشهای گذشته برطرف گردد .مقایسه نتایج پژوهش با نتایج
پژوهشهای قبلی در این حوزه نشان میدهد که ،قابلیت اطمینان ،صداقت ،تداوم رویه در ساخت کاالهای با
کیفیت و طبیعی بودن جنبههایی از اصالت برند هستند که بر کیفیت ادراکشدهی روابط مشتری با برند در خرید
اینترنتی اثر میگذارد که این موضوع در پژوهش های راجنش ،چیرانجی و مونر نیز تایید شده است .هم چنین
رفتار مصرف کننده مردان و زنان ،درتصمیمات خرید متفاوت است که باید مد نظر مدیران فروشگاه اینترنتی به
منظور استفاده از بازاریابی کمیابی قرارگیرد که نتایج پژوهش بارانون وبروک نیز این موضوع را تایید میکند.
همچنین در زمان خرید اینترنتی خانمها بیشتر از آقایان به مشورت شناختی پرداخته و بیشتر درگیر فرایند خرید
میشوند که با پژوهشهای ورهالن نیز همراستا است .قیمتگذاری مناسب روی برندهای مختلف موجب میشود
تا سطح درگیری ذهنی مشتری باال برود و این موضوع باعث افزایش واکنش روانشناختی و ادراک از عادالنه
بودن قیمت محصوالت شود که با نتایج پژوهش ورهالن نیز همراستا میباشد.
-7به مدیران توصیه میشود که به این موضوع توجه داشته باشند که یافتههای پژوهش نشان داد که اصالت
برند و اطمینان از آن در برندهای لوکس اهمییت بیشتری برای مصرفکننده دارد و این موضوع میتواند در
افزایش فروش و کسب مزیت رقابتی نقش به سزایی داشته باشد.
 -0به مدیران فروشگاههای اینترنتی که به دنبال عرضه محصوالت با اصالت هستند ،توصیه میشود که
حتما به سالئق و نیاز مخاطبین این گروه از کاالها را مد نظر داشته باشند و قیمتگذاری پرستیژی را مد نظر
قرار دهند.
-3پژوهشگران آتی میتوانند متغیرهای تعدیلگر به دست آمده در الگوی کیفی پژوهش را با استفاده از سایر
نرمافزارهای معادالت ساختاری مانند  M plusآزمون فرضیه نمایند.
 -0بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبه پیشنهاد میگردد تا سایر متغیرهای بازاریابی کمیابی مثل تعداد و
یا زمان عرضه کاال به عنوان متغیرهای تعدیلگر در حوزه واکنش رفتاری مصرفکننده مورد بررسی قرار گیرد.
-5نتایج پژوهشها نشان میدهد که وقتی افراد احساس میکنند که مقدار ،وزن ،ویژگی کاالهایی که همیشه
مصرف کردهاند ،تغییر کرده است به آن واکنش نشان میدهند و این موضوع به خصوص در شبکههای اجتماعی
بیشتر انعکاس میباید ،از این رو پیشنهاد میگردد ،در پژوهش های آتی مد نظر قرار گیرد.
 -2بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش میتوان پیشنهاد داد که واکنش رفتار مصرفکننده روی انواع
کمیابی از نظر زمان و تعداد روی افراد میان سال به نسبت افراد جوان مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
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گاهی اوقات شرکتها از بازاریابی کمیابی به عنوان ابرازی برای ارتقا فروش محصوالت خود استفاده-1
 یافتههای پژوهش نشان میدهد که این موضوع روی همه محصوالت صدق نمیکند و کمیابی هدفمند.میکنند
. تاثیری بر نگرش افراد ندارد که این موضوع میتواند در پژوهش های آتی مد نظر قرار گیرد،ایجاد شده
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نویسندگان این مقاله:
خاطره پوراسدالهی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال می باشند که تدریس در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و ترجمه کتاب
های “قواعد نوین بازاریابی و روابط عمومی” نشر چاپ و نشر بازرگانی و “شهرت خود
را بسازید” از انتشارات بازاریابی را در رزومه دارند.
دکتر حمیدرضا سعیدنیا ،دکتری مدیریت بازرگانی و دارای مرتبه علمی
دانشیارمی باشند .ایشان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال بوده که عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت این دانشگاه ،
همچنین مقاالت متعدد علمی-پژوهشی و  I SIو ترجمه کتابهای مختلفی از
جمله جوهره مدیریت استراتژیک ،بازاریابی صنعتی  ،B2Bبازاریابی کارآفرینانه،
قواعد نوین در بازاریابی و روابط عمومی ،بازاریابی موبایلی ،بازاریابی  0/2و
تحقیقات بازار از سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شمار می آید .
دکتر زهرا علیپوردرویش ،دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
و دارای مرتبه علمی دانشیارمی باشند .ایشان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران شمال بوده که عنوان پژوهشگر برتر این واحد در سال ،7330
مقاالت متعدد علمی پژوهشی وزارتین و  ، I SIسابقه تدریس از سال  7315در دروس
تحقیق در عملیات  3-0-7و تحقیق در عملیات پیشرفته ،آمار و کاربرد آن در
مدیریت7و 0و پیشرفته ،مدیریت استراتژیک پیشرفته ،روششناسی تحقیق ،مدلهای
کمی در مدیریت و بررسی روابط فرد و سازمان در دوره دکتری از سوابق علمی و
پژوهشی ایشان به شمار می آید.

