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  بررسي نقش برند در خريد خودروهاي لوكس كشور

  3سميه احمدي ،2هاشم آقازاده ،1مجيد باللي

تقاضـاي   -عرضـه رونـد  ابتدا  ،بررسي بازار خودروهاي لوكس كشور ايراين مقاله بدر  چكيده:
بـا كمـك منـابع     ،مشتريان و ديگـر عوامـل اثرگـذار در تصـميم خريـد      با توجه به ذائقهخودرو 
گيـري   مصاحبه با متخصصان و نخبگان بررسي شده است. نتايج با الگوي تصميم اي و كتابخانه

AHP افزار  و نرمsuper decision دل براي پنج خودروي مبنـا  ايجاد م تحليل شده است. جهت
 سـه  ،محـدوده سـني   چهـار  ،مشخصات محصـول  ششد (شناسايي ش مؤثرعامل  در كل نوزده

 ،شـده عرفي محصوالت). سپس با مـدل ايجاد در تبليغ و م مؤثرهاي  روش شش ،شرايط مشتري
ميليون تومان بررسي  150تا  40باال در رنج  نسبت خودروهاي لوكس با قيمت به 21ه بازار بالقو

خودروهـاي مونتـاژ    ،ول وارداتـي دليل تعرفه باال و تنوع كـم محصـ   هب ،دهد د. نتايج نشان ميش
بازار بهتري دارنـد.   تر تر و قيمت مناسب تعرفه قطعات پايين ،تر با پوشش خدمات گسترده ،داخل

رشـد بـازار كمتـري دارنـد.      ،البته اگر درصد قطعات داخلي يا زمان عرضه آنها خيلي زيـاد باشـد  
علت قيمـت   هيي كمتر است ولي بژاپني و اروپابه  نسبتاعتماد مشتريان به برند خودروهاي كره 

  مناسب بازار خوبي دارند.
  
  
  
  
  
  AHP، ثر بر خريدعوامل مؤ  ،ي لوكسخودرو، برند :هاي كليدي واژه

  ، ايراندانشگاه تهران MBAكارشناس ارشد ، پژوهي دانشجوي دكتراي آينده. 1
  ، ايرانمديريت دانشگاه تهراندانشكده  ،دكتراي مديريت. 2
  ، ايراندانشگاه عالمه طباطبايي ،آمار و بيمه كارشناسي ارشد. 3

  11/10/1398: مقاله افتيدر خيتار
  17/07/1390: مقالهيي نها رشيپذ خيتار

  مجيد بالليه: مقال مسئول سندهينو
E-mail: balali@ut.ac.ir 
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 و بيان مسئله مقدمه

. دوبرابـر خواهـد شـد    ،2030ميليون خودرو در جهان وجود دارد كه تا سال  هشتصدامروزه حدود 
حدود يـك ششـم تجـارت جهـاني      و ميليارد دالر 1100حجم پول در گردش اين صنعت بالغ بر 

 ،. طـي دهـه اخيـر   وجود داشتدر دنيا  سازيشركت خودرو 270حدود ،بيستمدر اوايل قرن . است
هفـت گـروه    تنهـا شـاهديم كـه   و اند  هاي خودروسازي با يكديگر جوينت شده شركت بسياري از

در بين خودروسازان جهان تنها تويوتا به . تر در اين صنعت فعال هستند رگ و سه گروه كوچكبز
قيمت و با كيفيت مناسـب   جاي خريد برند توانست برندهاي جديدي توليد كند و خودروهاي ارزان

  را به بازار عرضه كند. 
انـب برابـر هسـتند،    كليه جو از نظرمحصوالتي كه  در يك بازار بسيار پيچيده و در مواجهه با

پـايين   بـا قيمـت   وتنـوع  ممحصـوالت   باهاي  به شركت رايد تأئمورد برند بيشتركنندگان  مصرف
بيشـتر اسـت.    آشنا هاي نامو  يدتأئهايي با برند مورد مشتريان به شركت وفاداري .دهند مي ترجيح

. هسـتند  جديـد  مشـتريان  بـه  دادن اطمينـان  و تجـاري  نام تبليغ براي اي وسيله موجود مشتريان
تر هستند. مرسدس بنـز آنقـدر در    موفق نيزهاي با نام تجاري قوي در ورود به بازار جديد  شركت

 M بازار خودروهاي سرعتي و ورزشي شد، خودرو كالس زمينه مهندسي قوي است كه وقتي وارد

 .)1385(يوسفي دستجردي،  كند ميفرمايي  بازار حكم آن بر

د و اكنـون  ، آغاز شـ 1336و توليد خودرو از سال  يل وارد ايران شداولين اتومب ،1279در سال 
ميليوني كشور توسـط سـه    3/1% بازار 95حدود بيست كارخانه توليد و مونتاژ خودرو داريم. حدود 

% نيـز توسـط واردات تـأمين    5شود و  ايران خودرو توليد يا مونتاژ مي ،پارس خودرو ،شركت سايپا
خودروسـاز جهـاني بـا همكـاري     يـك   دن بـه هـا تبـديل شـ    شـركت د. راهبرد اصلي ايـن  شو مي

تنها  ،شود قطعات خودروها در داخل توليد مي %90بيش از كه  خودروسازان بزرگ دنيا است. با اين
انحصـار عرضـه خـودرو     ،تعرفـه واردات         با كاهش نـرخ كنند.  چند خودرو با مالكيت ملي توليد مي

   .باشيم       شاهد تشديد اين رقابت مي و برداشته شد
در بـازار  هـاي لـوكس   تقاضـاي خودرو عرضـه و  اندازي از روند  دنبال چشم هب پژوهشدر اين 
 و مشخصـات جمعيتـي و درآمـدي   توجه بـه  با اين است كه اصلي  هاي ؤالحال س. ايران هستيم

ن ايراني چه نوع رفتاري در خريد مشتريا ،در آيندهن ايراالمللي و  بينبازار خودروي شرايط رقابتي 
دهند و چه عواملي در انتخاب و تصميم خريد يك خودروي لـوكس   مي اين خودروها از خود بروز

 در اين بين نقش برند چقدر اهميت دارد؟ ؟گذارتر استتأثير
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  ادبيات پژوهش
گر يـا   نام تجارتي، اسم يا عنواني است كه نمايان« ،اليحه اصالح قانون تجارت پانزدهطبق ماده 
نـام تجـاري بـراي دارنـده آن، يـك حـق        ، ثبـت هجـده طبق ماده و » كننده تاجر باشد. مشخص

 انتقـال نيسـت   كند و تا وقتي شركت فروخته نشده اسـت، نـام تجـاري قابـل     انحصاري ايجاد مي
شناسايي  رايب كه اينهاست از تركيبي يا سمبل عالمت، عبارت، يك نشان و نام .)1385(باغبان، 
نام تجاري شامل شهرت  شود. مي استفاده رقبا محصوالتبه  نسبتفروشنده  يك خدمات و كاالها

هـايي اسـت كـه شـركت نماينـدگي آن را       و ارزش هكننـد  ي شركت به مصرفها محصول، وعده
 گزيند برمي خريد براي را نشاني و نام مشتري .)1385(كريمي، خورشيدي و احمدي،  برعهده دارد

 وابسـته  آنهـا  به را خود، كرده افتخار آنها نشان و نام به باشد و بتوانند داشته جذابي شخصيت كه

. تبليـغ  نحـوه  و قيمـت  ،بنـدي  بسته ،لمحصو نام از است تركيبي ،محصول يك شخصيت بدانند.
در المبـورگيني   ،در خودروي هامر قـدرت و اسـتحكام   ودروي رولزرويس مظهر اشرافيت است؛خ

(كـاتلر و فروزنـده،    هيجان و جواني و در تويوتا اعتماد و صداقت و سالمت متبلور اسـت  ،سرعت
1377(.  

 
  )1385(يوسفي دستجردي،  شخصيت برند برخي از ابعاد. 1 نمودار

شخصيت نام ونشان

قوت و استحكام

قوي

مستحكم

خبرگي

با پرستيژ/باشكوه

جذاب

صالحيت

قابل اتكا

هوشمند

موافق

اشتياق و هيجان

تحريك كننده و 
مهيج

زنده و ماجراجو

بي نظير و هنري

به روز و خالق

صداقت

واقعي/حساس

درست و اخالقي

سالم و موافق

دوستانه و احساسي



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4   1391 زمستان، 4 شماره ،4 دوره ، د بازرگا

كاالي ژاپني به ظرافـت   براي مثال، برند تأثير دارند؛ شخصيتگيري  عوامل ديگري در شكل
و دقت و كاالي آمريكايي به استحكام معروف است. بيل گيتس شخصيت واال و پيشرويي بـراي  

سياستمداراني كه از ايـن كـاال    ،ورزشكاران ،ي سينماها برند مايكروسافت ايجاد كرده است. ستاره
 مهـم  هـم  هـا  سمبل از فادهگذارند. استآن برند تأثير كنند در تصوير مردم از استفاده يا حمايت مي

موتـور   بـراي مثـال،   كنن؛ تداعي را محصوالت ها، سمبل ديدن با مشتريان شود مي باعث و است
يا خودروي  اي عجيب و خشن همراه است هارلي داويدسون همواره با مردان قوي هيكل و چهره

 .)McDonal & De-Chernatony, 1998( هـا مناسـب اسـت    بيتل بيشتر براي استفاده خـانم 
 :دارد وجود تجاري نشان و نام طراحي نوع چهار

Brand Name: تلفـظ  قابـل  كـه  اسـت  اعداد حروف يا از گروهي يا كلمه عدد، حرف يا يك 

 .WINDOWS, 3com, Fordمانند  ؛باشد مي

Brand Mark: قابل كه خاص است متمايز نويسي حروف و آميزي رنگ يا طرح سمبل، يك-

 .فولكس واگن ، خودروسازي لكسوس  عالمت مثل ؛نيست تلفظ

Brand Character: ميمون چيتوز).(است  شده داده شخصيت آن به كه است عالمتي 

Trade Mark: نـام،  مقابل در آن از كه آنهاست از تركيبي يا و كاركتر يا عالمت تجاري، نام 

 Masterمثـل  ؛است قانوني شده حمايت يتقلب و مشابه هاي طرح و سمبل

Card،Google  يا Yahoo .،ـ ندار قـانوني  حمايت كاراكتر و عالمت نام  دن
)Durgee & Stuart, 1987.(  

 قدرت و ارزش برند

 قيمـت  آن پايـه  بـر  توانـد  مي شركت زيرا ؛شود مي محسوب رقابتي مزيت باالي برند ويژه ارزش

كروال  و تويوتا دو اتومبيل فيات .)1382(موون و اردستاني،  كند محصولش تعيين براي را باالتري
تويوتـا   امـا . شوند شاسي يكسان و مشابه توليد مي و شكل و بادر خط توليد يك كارخانه اروپايي 

تويوتـا اعتمـاد دارنـد و     كنندگان اروپايي به نام تجاري مصرف .رسد فيات به فروش مي تر از گران
  .)1385(باغبان،  دريافت آن مبلغ اضافي هم بپردازند برايحاضرند 
ژاپني، يك  چهارپنج آلماني،  كه شامل خودروساز يازده ،2007برتر سال  برند هرست صددر ف

مقايسـه ارزش برنـد    .)1385(كريمـي، خورشـيدي و احمـدي،     اي هسـتند.   آمريكايي و يك كره
 ،هونـدا  ؛21 ،و ام بـي  ؛24 ،بنـز  ؛32 ،تويوتـا ارزش برنـد  رسـد.   مي نظر جالب بهخودروسازان ايراني 

ميليون يورو  هفتاد ،و پروتون سيصد ،ارزش برند ايران خودرواست.  ميليارد دالر نه ،و فورد هجده
  .)Interbrand institude, 2007( دوش مى  برآورد
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 )Top 100 world brands, 2007( 2007برندهاي خودروسازي برتر در سال  .1جدول 

رتبه سال  خودروساز
2006  

رتبه سال 
  توضيحات  كشور  2007

  ژاپن  6  7  تويوتا
دليل  به تويوتا بهتر و بهتر شده است و اين امر به ذهنيت مردم نسبت

  هاي تويوتا براي توليد خودروهاي هيبريدي بوده است.  تالش
  جاي تعدد برند روي برند تويوتا متمركز و با تنوع محصول به

مرسدس 
استراتژيك فروش بنز را دو سال كاهش مشكالت كيفي و اشتباهات   آلمان  10  10  بنز

  داده است.
  -  آلمان  13  15  و ام بي

  -  ژاپن  19  19  هوندا

فشار رقابت بر بازار خودروهاي سواري سود اين شركت را نيز كاهش   آمريكا  41  30  30فورد
  داده است.

هارلي 
  سازنده موتورسيكلت  آمريكا  45  45 داويدسون

فولكس 
  ها اخير در سال  در طراحي باعث كاهش رتبه اين شركتمشكالت   آلمان  54  56  واگن

  -  آلمان  68  74  آئودي

كره   72  75  هيوندايي
  در عرصه مديريت برند است. ترين خودروساز شركت پرشتاباين   جنوبي

  -  آلمان  75  80  پورشه
  -  ژاپن  92  92  لكسوس
  هاي اخير مشكل بازار و طراحي داشته است. در سال  ژاپن  98  90  نيسان

  مديريت برند
ــاال و كــالس جهــاني، ادغــام  ــرون توليــد در مقيــاس ب هــا و  ســپاري فعاليــت هــاي گســترده، ب

گيري خودروسازان صاحب برند در دنيا هسـتند.   ساز شكل محوري، چهار عامل مهم زمينه مشتري
در دومين قرن حيات صنعت خودرو، استراتژي كاهش هزينه و صادرات حداكثري در دسـتور كـار   

حـوزه   بـه تـري   ودروسازان برتر، به جاي تمركز صرف بر توليد و مهندسي، توجـه جـدي  خاست. 
 ,Gottschalk & Kalmbach( دارندنوآوري محصول، خدمات پس از فروش و بازاريابي جهاني 

 در جـذب و اي  بيرحمانـه  رقابت جهـاني  ،تمامي خودروسازان، براي سودآور ماندن تقريباً. )2003
 هايي خواهند بود كه يا خود را بـا برنـد   يافتگان اين رقابت، شركت نجات دارند و افزايش مشتريان

   يا محصوالت خود را با قيمت كمتر و كيفيت بهتر ارائه نمايند. سرآمد معرفي كنند
بـا  مديريت برند، مكانيسمي براي تشويق مشتريان براي انتخاب محصوالت شركت اسـت و  

افزايش كيفيت مورد و با كند  ميمحصوالتش را در بازار متمايز  هاي بازاريابي كارگيري تكنيك هب
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تريانش بر قيمت كاالها و انتظار مشتري و افزايش خريد و ايجاد وفاداري بدون از دست دادن مش
  .فزايد ميخدمات 

  برندها در ايران
 ،»هپكـو «، »پارس الكتريـك «، »نساجي مازندران«، »آزمايش«، »ارج« برندهاي ايراني همچون

 كـه  حـالي درو... » كاشـي ايـران، سـعدي، بينـالود    « ،»مينـو و  بيسكويت گرجـي « ،»كفش ملي«
 قـرار » مـرگ «نوبـت در صـف     توانستند هر كدام سفير ايرانيان در اقصي نقاط دنيا باشند، به مي

ديگري بـه   در آلبوم صنعت كشور و حتي دنيا چيزاي  اند تا ديگر به جز نام و نشان و خاطره گرفته
گر مـرگ   زنند، چنين ساده نظاره مي دانستيم برندها چه هويتي براي ما رقم يادگار نگذارند. اگر مي

 .كه كشورهاي ديگر برندسازي را در دستور كار خود قرار داده اند حاليدر .آنها نبوديم

آالت  گـذاري شـد تـا ماشـين     پايه پنجاه، ي است كه در دهه هاهپكو اراك نمونه بارز اين برند
ـ  نياز را براي استخراج معادن مس سرچشمه و كروميت دني موردمع مين كنـد. پـس از   أاسفندقه ت

كوماتسو ژاپن و ليبهـر و... بـه همكـاري     ولوو سوئد، ماننداز شركايي گيري  هپكو با بهره ،انقالب
 همكاري بـا كـاترپيالر بـاز بمانـد. هپكـو ماننـد سـاير        تنها از ها خود ادامه داد تا به سبب تحريم

و  44اجراي اصل  باهپكو . خودروسازان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شد
 عمالً به برندي در حال احتضار تبديل شد كه اين روزها نـه  ،پس از واگذاري به بخش خصوصي

روي خود ببينـد. در كنـار    اميدواركننده پيشكه آينده  برساند و نه اين تواند محصولي به فروش مي
 بقيـه همچـون   و ه استيافتكاهش  كو، تراكتورسازي تبريز نيز از برندهايي است كه توليد آنهپ

خودروسـاز كشـور    تـرين  در اين بين شركت سايپا چند سـال پـيش قـديمي    .ي داردآينده نامعلوم
هـاي   تـدريج در حـال هضـم بخـش     ها به (شركت پارس خودرو) را خريداري كرد و طي اين سال

پس از حذف بخش خدمات پس از فروش و حتي فروش خودرو اين برند نيـز  مختلف آن است تا 
وجـود   ها به له ديگري در فرهنگ فعلي ايرانيان طي سالمسئ تحت لواي شركت مادر از بين برود.

ين يـا نداشـتن كيفيـت الزم    دليل تكنولوژي پاي اعنمادي به برندهاي داخلي به آمده است و آن بي
كننـد   مي راحتي محصول يك شركت خارجي را خريداري كه مشتريان بهم بيني مي رو، است. ازاين

نگرنـد. حتـي بعضـي     مـي  كه متوجه داخلي بودن محصولي شوند با ترديد به آن اما به محض اين
 تر و با قيمـت بـاالتر بـه فـروش     مرغوب خود را با برند تقلبي خارجي راحتها محصول نا شركت

  رسانند. مي
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  دروبر خريد خو مؤثرعوامل 
ي انسـاني كـه سـليقه جامعـه را تعيـين      ها گيويژ ،گذارند سه دسته عامل بر بازار خودروها اثر مي

  .ي محصول و فروشنده آن و شرايط حاكم بر آينده بازار خودروها گيويژ ،كند مي

  رفتار خريد مشتريبر  مؤثرعوامل 
 بنـدي  شناسـي تقسـيم   روان و شخصي اجتماعي، فرهنگي، عوامل به خريدار رفتار بر مؤثر عوامل

  است: آمده در زير وهستند  مؤثردر تقاضاي خودرو  شود كه مي
 فرهنگي عوامل .1

و  زنـدگي  اثـر  در انسـان  رفتارهـاي  و هـا  خواست ها، پنداشت ها، ارزش از جامعه: بسياريفرهنگ 
 و نـژاد  مـذهب،  مليـت،  .اسـت  جامعه و خانواده مشابه در شرايط در گرفتن قرار و مشترك تجربه
 سالمت و حفظ ،شادابي كارايي، پيشرفت، فعاليت، موفقيت، مانند هايي ارزش ،جغرافيايي فرد ناحيه

گذارند. اهميت ايمني اتومبيل به قوانين  مي اثر خريداران رفتار بر كند كه را تعيين مي شيوه زندگي
فروش خودروهاي مجهـز بـه    پيشرفتهو فرهنگ رانندگي يك كشور وابسته است. در كشورهاي 

 وسايل ايمني مانند كيسه هوا بيشتر است. 

 اجتماعي عوامل .2

 (خـانواده،  دارد مـنظم  ولـي  رسـمي  غيـر  يا رابطه متقابل گروه اعضاي با فرد اجتماعي: يها گروه

 ي مـذهبي، هـا  دارنـد (گـروه   نامنظم و تر رسمي متقابل همكاران) يا رابطه و همسايگان دوستان،

 فـرد  رفتـار  و نگـرش  بـه  دادن شـكل  در ها تجاري). اين گروه يها اتحاديه و اي حرفه شوراهاي

سـاير   يا شخصيت دانش، مهارت، داشتن سبب به ،مرجع گروه دروندر  دهنده خط رهبران .ندمؤثر
 كنند.  مي نفوذ اعمال اعضا بر خاص يها ويژگي

خريـد   فراينـد  و محصـول  به نوع توجه با ،يا كودكان شوهر يا زنمانند   خانواده اعضاي :خانواده
   .بگذارند اثر ديگران رفتار خريد بر توانند مي

و  هسـتند  خـاص  رفتارهـاي  و منـافع  هـا،  ارزش داراي طبقـه  هر به متعلق افراد :اجتماعي طبقات
 .شود آنان اجتماعي مقام افزايش باعث كه كنند مي انتخاب محصوالتي

 شخصي عوامل .3

 بـدون  هلمتأ مجرد، ،سالخورده يا (جوان، زندگي از اي مرحله هر در شغل و شخصيت: افراد ،سن

 ،در تركيـب جمعيتـي   دهنـد.  مي نشان خاصي رفتار خود خريد در...) و گرفته طالق دار، بچه بچه يا
 سال هستند.  پنجاهتا  سيعمده افراد كشور بين 
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 بـازه  ي بـاره در خوبي اطالعات مردم خريد قدرت و كشور اقتصادي وضع تحليل :اقتصادي وضع

 .دهد مي قرار ما اختيار در اجتماعي طبقه هر براي خودرو قيمت مناسب

 رواني عوامل .4

 تـوان  مي ندرت  هب دارد. چيزي ي درباره شخص كه است توصيفي انديشه يك باور :باور و نگرش

 كنـوني  نگـرش  بـا  كه كند عرضه را محصوالتي بكوشد بايد شركت يك داد. را تغيير فرد نگرش

 دهد تغيير را آنها نگرش برنيايد درصدد و باشد سازگار افراد

  بر انتخاب خودرو مؤثرعوامل 
گـروه   چهـار  شـامل  هستند و مؤثرانتخاب و خريد محصول  بر و تبليغات بازاريابي عوامل آميخته

 :شود مي تبليغ و توزيع قيمت، محصول، اصلي

  محصول .1
 طراحـي  عقـب،  و جلـو  هـاي  چـراغ  بدنـه،  طراحـي  زيبـايي و نـواوري   شـامل  طراحي، زيبايي -

 ؛بدنه رنگ ،الستيك ،سپر ،ها داخلي،آينه

 ؛شاسي ارتفاع ،عقب صندوق حجم ،وزن ،ابعاد ،سرنشين ظرفيت ،كالس خودرو -

  خودرو؛ بودن عقب يا جلو ديفرانسيل ،اتوماتيك دنده ،موتور قدرت ،شتاب ،سرعت -
 آاليندگي؛ ميزان ،بودن سوز دوگانه ،سوخت مصرف ميزان -

 ؛هاي هوشمند سيستم ، كيسه هوا،ABSترمز  ،كمربند ايمني ،خودرو دوام -

 .GPS صوتي، سيستم ،سرمايش و گرمايش سيستم ،امكانات رفاهي -

  تبليغات .2
 ؛ها بانك كشي قرعهبيلبورد و  ،نمايشگاه ،اينترنت ،روزنامهراديو، تلويزيون/ تبليغات -

  .كشور سازنده، سازنده شركت، خودرو تجاري نشان و نام، قدرت برند -
 ابزارهاي تبليغ بر مشـتريان چينـي از نظـر    تأثير، نشان داد 2007در چين در سال  نتايج پژوهشي

ي خـودرو و  هـا  نمايشـگاه  بعد از معرفي دوسـتان، اعتماد بودن براي آنان  كيفيت اطالعات و قابل
دهـد و   مـي  اطالعات مفيدتري بـه خريـدار   ،تبليغات راديو و تلويزيونيبه  نسبتاينترنت است كه 

  .استاعتمادتر  قابل
  شرايط توزيع .3
  ؛قطعات به دسترسي ،قطعات قيمت ،ها نمايندگيتعداد  ،گارانتي ،فروش از پس خدمات -

 .تحويلانتظار  زمان ،خير، تفاوت قيمت بازار و كارخانهتأ سود وديعه، ،فروش شرايط -
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  قيمت .4
 .كيفيـت هسـتند  ريد خودروهايي با طراحي زيبا، بـادوام و با دنبال خ بديهي است كه همه مردم به

ولـي ايـن    .زيـادي بگـذارد   تـأثير تواند در انتخاب شدن آن توسط مشتري  مي ي خودروها گيويژ
نداشـته   ممكن است قدرت مالي براي اين خريـد  ؛ زيراعامل قيمت بروز خواهد كرد در ها گيويژ

شـركت تويوتـا توسـط مشـتريان     تـري بخـرد.    باشد و با وجود عالقه هنگام خريد خودروي ارزان
. تعهد تويوتا اين است كه هرگز مشتريانش را باال و اطمينان شناخته شده است بسياري به كيفيت

 ؛است " رانندگيي براي نهايت ماشين"و  ام كنند. شعار بي احساس امنيت مي آنهاكند و  نااميد نمي
 البتهارمغان آورد.  نهايت لذت در رانندگي را به كهالعاده  خودرويي با كيفيت و تكنولوژي فوقيعني 

براي موفقيت در بازار نيازمنـد   و كند موفقيت در بازار را تضمين نمي ،صرف داشتن محصول عالي
ژاپـن و   ،ار خودروي آمريكـا در باز براي مثال،ر محصول و ارزش برند هستند. هر دو جنبه تمايز د

در چنـين   هسـتند. ي محصوالتي با كيفيت و با قيمت رقـابتي  كه همگ برند وجود دارد 270 ،اروپا
رو دارند. امروز مشتريان مانند گذشته تنهـا   ي زيادي پيشها هنگام خريد گزينه بازاري مشتريان به

هر ( اعتماد قابليت ،دهي سرويس كنند، بلكه نحوه ارتباط با مشتري و نمي كيفيت محصول توجه به
 هـا  بر موفقيت بنگاه پذيري مسئوليتو ) كنيد، با مشكل روبرو نشويد موقع كه خودرو را روشن مي

و مـديريت برنـد توانسـتند بـه      CRMي هـا  تويوتا از طريق اجراي برنامه بنز و. داردثير زيادي أت
تعـداد   افـزايش باالترين نرخ تبديل مشتري معمولي بـه مشـتريان وفـادار دسـت يابنـد و بـدون       

ـ  تحت بيشتررفتار مشتريان  .فروش بيشتري داشته باشند ،مشتريان  تـأثير ثير احساسـات اسـت.   أت
 يتهماايز بودن آن ارزش برند و متم هش يافته،ها و خصوصيات خودرو در هنگام خريد كا ويژگي
  .)Gottschalk & Kalmbach, 2003( استيافته 

 شـش تـا   پنجدر تمامي كشورها مشابه است. ابتدا مشتري  كمابيشد رفتار خريد خودرو فرآين
كنـد و   را با كسب شناخت كامـل و توجـه محـدود مـي     ها گزينه برند در ذهن دارد سپس اين نام

كه احتمـال خريـد محصـول بيشـتر      براي آن گيرد. براي خريد يك محصول تصميم مي نهايتدر
هـا بـه    احتمال اين را كه نام تجاري زودتر از ساير گزينه ،كار بردن تبليغ الزم است كه با به ،شود

- مصـرف  تمركـز  كـه  بود اين بر فرضدر گذشته افزايش دهيم.  را كننده خطور كند ذهن مصرف
 هـا  پـژوهش  كه حاليرد ؛است كاال ماندگاري و دوام ،قيمت، كيفيت مانند هايي ويژگي روي كننده

  .)1385(باغبان،  كند انتخاب مي را برند ،كننده مصرف ،دهد مي نشان
   



ی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10   1391 زمستان، 4 شماره ،4 دوره ، د بازرگا

 بر بازار خودرو مؤثرعوامل 

 اجتماعي و سياسـي در عرضـه و تقاضـاي خـودرو نقـش دارنـد.       ،اقتصادي ،عوامل متعدد انساني
نرخ سواد و درآمد سرانه در مـواردي مثـل تقاضـاي     ،ميانگين سني ،شهرنشيني ،فرهنگي شرايط

  ند.مؤثرخودروهاي ورزشي 

  بخش تقاضاي خودرو دركشور
ميـزان  عالوه  هب فعليموجودي و انتظار موجودي مورد در كشور تفاوت بينتقاضاي خودرو ميزان 

يعنـي   صـنعت براي تعيين يكي از متغيرهاي اصلي در ايـن   است. دوره آنخودروهاي جايگزيني 
جمعيـت   رنـد: بر ايـن متغيـر اثـر دا    متعدديمتغيرهاي  ،"نفر هزار برايانتظار خودرو تعداد مورد"

جمعيـت  و  درآمد سرانه ،رشد توليد ناخالص داخلي ،ميانگين سني ،جمعيت تراكمشاخص و كشور 
مسـاحت   ،ميـزان تلفـات در كشـور   و اي  تعداد تصادفات جـاده  ،ي كشورها كل جاده ،زير خط فقر

 .نسبت جاده به مساحت ،كشور

 ثر از دو عامل اساسيأبيني آينده ميزان موردانتظار خودرو در كشور مت در پيش ترين متغير مهم
تعـداد   يبايسـت و  اسـت  )ميـانگين سـني  ( ميـزان رشـد جمعيـت   و  )درآمد سـرانه ( رشد اقتصادي

بنـابر   ).1383(نـاظمي،   درا بـرآورد كـر   خـودرو يك حداقل كافي براي خريد درآمد  با يخانوارها
و رتبه  8000$حدود  )PPP(اساس قدرت خريد مردم درآمد سرانه كشور بر ،گزارش بانك جهاني

جمعيـت   .است اكوادور و رده تركيه، بلغارستان، تايلند، بوسني همو  كشور 208در ميان حدود  نود
رده مصـر،   هـم  ،% 66و درصـد شهرنشـيني    هجدهنفر و داراي رتبه  ميليون هفتادحدود  باكشور 

 كشـور متوسـط  انداز  چشمسند  . طبق)1385(كريمي، خورشيدي و احمدي،  استتايلند و  تركيه 
نظـر گرفتـه   % در2/1حـدود   ،)بانك جهاني تخمين(نرخ رشد جمعيت  و% 5حدود اقتصادي  رشد

 بيسـت درآمد سرانه حـدود  و ميليون  85، حدود 1404جمعيت كشور در سال  رو، ازاين .شده است
در سـال   65 ، حـدود نفر هزارانتظار خودرو بازاي تعداد مورد. )1383(ناظمي،  الر خواهد بودهزار د
اسـاس برنامـه   بر .ده اسـت شـ برآورد  1386براي سال  123و حدود  1383براي سال  نود ،1382

نقل كشور خـارج  و هزار خودروي فرسوده از سيستم حمل دويستچهارم توسعه كشور سالي حدود 
 سيصـد به حدود  1404تا سال  اين شاخص ،شود مي بيني پيش ها هفرضياين اساس بر ده است.ش

   .)Top 100 world brands, 2007( خودرو برسد
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  بخش عرضه خودرو در كشور 
ـ مصـرف  با دو كاربرد (توليد داخل ثر از ميزان متأ بر عرضه خودرو در كشور مؤثرعوامل  و  يداخل
اسـاس آمـار وزارت صـنايع و معـادن     ظرفيت موجود دركشـور بر  است. وارداتو ميزان  )يصادرات
بيني شده است تا ايـن ظرفيـت تـا     پيش پژوهش. در اين است ميليون دستگاه در سال 3/1حدود 
 يـك بازار داخل با فرض واردات، كشش بيش از  .ميليون دستگاه برسد 5/1 ، به حدود1404سال 

  د.شو يم مابقي ظرفيت توليد صادر و ردميليون را ندا

 )1383(ناظمي،  پيش بيني ميزان توليد خودرو سواري در كشور. 2جدول 

  سال  1384  1385  1386  1387  1388  1390  1395  1400

  هزار دستگاه  838  918  948  994  1010  1100  1180  1390
  

پـذيري و   رقابـت ديگـر بـه    و از سوي استهاي دولتي  ثر از سياستأسو مت روند واردات از يك
ـ  1382سـال   از تنوع توليدكنندگان كشور وابسته است. تعرفـه گمركـي    ا وضـع ، واردات خـودرو ب

 و تنزل يافت 88% در سال 90و  84% در سال100 ،83در سال% 130 و سپس به دش% آزاد 167
 ي واردات خـودرو بـه حـدود   هـا  شود با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني، تعرفه بيني مي پيش

% از بازار 50، حدود  پژوهشاساس مفروضات اين يافته تا بر تدريج افزايش هواردات ب و % برسد25
   .)1383(ناظمي،  صورت واردات، پوشش داده شود هداخلي ب

  سهم خودروهاي لوكس در كشور
و بـه   رشـد كـرد  %  9 ،، توليـد انـواع خـودرو   خودرو و سايپا خودرو شركت ايران در دو 88در سال 

وارد كشور نيز ميليون دالر  828دستگاه خودرو به ارزش  41610رسيد. البته  دستگاه 000/354/1
آلمان بوده اسـت. ميـانگين قيمـت هـر خـودرو       %4و ژاپن % 20، كرهآنها محصول  %64شد كه 

 360تـا  38و پـس از ورود بـه كشـور بـين      دالر بود 42هزار و  بيستسواري وارداتي نيز برابر با 
  )1388 ،(آمار سايت گمرك كشور ميليون تومان قيمت داشتند.

هـاي   برخـي خودروهـاي لـوكس در شـركت    شـود   مـي  مشـاهده در جدول زيـر  كه طور همان
حـدود  ميليون تومـان در كشـور    چهلسهم خودروهاي باالي شوند.  مي خودروسازي داخلي توليد

 %30به متوسط قيمت آنها سهم ارزش آنهـا از بـازار خـودرو كشـور حـدود       % است. اما با توجه7
  شود.  مي
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  (آمار سايت گمرك كشور) قيمت (هزار عدد) هاي ارزان، متوسط و گرانخودرو .3 جدول
  خودروهاي باالي

 ميليون تومان 40
 خودروهاي

 ميليون تومان40-20
 خودروهاي

 ميليون تومان20زير 
5/87 سوزوكي 9/3 206پزو 3/85  روا
5/124 بنز 6/3 405پژو 2/492  پرايد

7/76 زانتيا 11 پزو پارس 6/1  ماتيز
2/88 ماكسيما 3/3 سمند

 

7/52 مگان 7/2 تندر
7/19 رونيز 8/1 ريو
9/1 آوانته 7/1 ليفان

1/1 مزدا 7 گل
4/1 وارداتي 6/41 ورنا

6/0 پروتون
مجموع 3/453 مجموع  6/76 1/579  مجموع

  پژوهش روش
 بـر  آن اسـاس  كه استچندمعياره  گيري تصميم فنون ترين معروف از مراتبي سلسله تحليل فرآيند

 شـده  تشـكيل  ها گزينه و معيارها اهداف، سطوح از  AHPساختاراست.  نهفته زوجي يها مقايسه

  :است
خـودرو توسـط مشـتريان و وزن     بررسي نقش برند در انتخاب پژوهش، اين اول: هدف سطح

 است. مؤثراين عامل در بين ديگر عوامل 
 ،در بقيه كشورها مؤثرعوامل  بررسي بر  افزون ،مختلفي معيارهاي به دستيابي براي :دوم سطح

عامل  49بر رفتار مشتري و  مؤثرعامل  شانزده ،با توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي كشورمان
عامـل   شـانزده بـر بـازار نيـز     مؤثردر بخش عوامل . دتهيه شليست در بر انتخاب محصول  مؤثر

و  هـا  نامـه  ، پايـان هـا  حاضر اين عوامل با استفاده از منابعي مانند كتـاب  در پژوهششناسايي شد. 
  ي اينترنتي و مصاحبه با متخصصان و نخبگان شناسايي شدندها سايت

 ،آنهـا  به اولويت دادن يا شده ييشناسا عوامل از يك هر وزن براي پيدا كردن و تعيينسپس 
 ،سازي قطعهو  هاي خودروسازي مديران شركتنخبگان (تن از  چهاردهبا  اگانهدج يها در مصاحبه

رين بيشـت  آنهـا چهار دسته كه به نظر ) اين عوامل در ي فروش و نيز خريداران خودروها گينمايند
 ،ايمنـي  ،كيفيـت  ،مشخصات محصول (ظاهر .1 :دش بندي دسته ،داشتندرا ثير بر انتخاب خودرو تأ

شـرايط   .3 ؛)75-55 ،55-40 ،40-30 ،30-18محدوده سني مشتري ( .2 ؛برند) ،قيمت ،خدمات
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هـاي تبليـغ و معرفـي     روش .4 ؛شهرنشـيني)  وضـعيت  ،وضـعيت خـانواده   ،مشتري (قدرت خريد
  چهره). به چهره ،اينترنت ،مجله ،روزنامه ،راديو ،(تلويزيون محصول
ي هـا  اوليـه، پرسشـنامه  ي هـا  مصـاحبه  نتايج و پژوهش نظري مباحث به توجه با :سوم سطح

 پـنج از  يمـورد سـبد  با توان مالي نسبتاً باال درجامعه نفر از مردم  38از  و دش طراحيافزاري  رمن
دنبـال   هاي خـودرو بـه   كه در نمايشگاهپرشيا) و  زانتيا ،مگان ،كروال ،خودرو مطرح بازار (ماكسيما

خـودروي سـاخت    تـرين  كيفـي  ،ترتيب . دليل انتخاب اين خودروها بهنظرخواهي شد ،بودند خريد
پررشدترين خـودروي لـوكس    ،خودروي متوسط رنو ترين كيفي ،سدان تويوتا ترين پرفروش ،داخل

 Superافـزار  نرم اب سنجي،ميانگين نتايج اين نظر خودروي لوكس داخلي بود. ترين داخلي و ارزان

Decision  ـ   درنهايت،.حليل شدت دسـت   هعوامل اصلي مشخص شد و مدل اين بخش از بـازار ب
 150تا  40 توانيم كليه خودروهاي لوكس موجود در بازار (در رنج آمد. حال با داشتن اين مدل مي

  اساس مدل واقعي موجود را ارزيابي و بازارسنجي كنيم.ميليون تومان) بر

  ي پژوهشها يافته
  ثير را دارد.چهره و تلويزيوني بيشترين تأ به تبليغات چهره ،مشخصات معرفي محصول در

 و مقادير نرمال آنها روش تبليغات و معرفي .4جدول 

 چهره به چهره  تلويزيون  راديو  روزنامه مجله اينترنت

056/0 079/0 091/0 124/0 324/0 326/0 
  
  ثير را دارد.قيمت و ايمني بيشترين تأ ،كه از مشخصات محصول سه عامل كيفيتبينيم  مي

 و مقادير نرمال آنها مشخصات محصول .5جدول 

 كيفيت  قيمت  ايمني برند ظاهر خدمات

064/0 119/0 138/0 138/0 251/0 291/0 

  
 سال است. 70تا  40محدوده  ،بر خريد خودرو لوكس مؤثرمحدوده سني  كهبينيم  مي

 نرمال آنهاو مقادير  محدوده سني مشتري 6جدول 

70-55 55-40 40-30 30-18 

396/0 258/0 178/0  169/0  
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  ثير را دارد.عامل قدرت خريد بيشترين تأ ،مشتري شود كه از مشخصات مشاهده مي
 و مقادير نرمال آنها شرايط مشتريترين  مهم .7جدول 

 قدرت خريد كيفيت شهرنشيني وضعيت و تركيب اعضاي خانواده

147/0 149/0 705/0 

  

سـال   40-30افـراد   ،ات عامـل سـن بـر برنـد    تـأثير توجه اين است كه در تحليـل   نكته قابل
  چهره بيشتر است به را دارند و شناخت برندها از طريق تبليغ چهره تأثيربيشترين 

  

   
في خودروي لوكس به تأثير كانال معر.3نمودار

 برند مشتري در ارزش

 تأثير برند بر مشتري خودروي لوكس .2 نمودار
 در رده سني مختلف

در جـداول   ،دست آوردن يك مدل اوليـه  هبراي ب ،شود زير مشاهده مي طوركه در نمودار همان
د كه برند خودروهاي ژاپني تويوتـا و نيسـان ارزش   پنج خودروي مبنا مقايسه ش ،مقايسات زوجي

  ت:باالتري براي مشتريان داشته اسبسيار برند 

 
  اولويت انتخاب خودرو در گروه نمونه  .4 نمودار
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اولويـت خريـد خودروهـاي لـوكس بـا       ،شدهها با توجه به همه عوامل ياد در اين نظر سنجي
كه برند كروال امتياز باالتري داشـته   اين برخالف ،شود مالحظه ميد. باال مشخص ش قيمت نسبتاً

باالترين اولويت خريد با  ،شبكه توزيع و خدمات پس از فروش ضعيف ي مانندعوامل دليل هب، است
دليل قيمت و خـدمات   هترين ارزش برند را دارد اما در خريد ب . خودروي پرشيا پايينماكسيما است

  : از زانتيا باالتر است

 و مقادير نرمال آن اولويت خريد خودرو .8جدول 

 ماكسيما كروال  مگان پرشيا زانتيا

111/0 135/0 210/0 243/0 302/0  

  
 اساس مدل ايجاد شدهارزيابي بازار خودروها بر

ي مختلـف وجـود   ها ثير اين عوامل كه در دستهها اجرا شد و ميزان تأ اين جداول براي همه عامل
ير از ذائقه فراگ نسبتاً يمدل براي هر خودرو مشخص شد. درنهايت با كمك اين اطالعات ،داشتند

  دست آمد. بهامل عثير هر ميزان تأخريد مردم و 

 گيري خريد مردم و درصد سهم آنها بر تصميماصلي مؤثر  عوامل .9جدول 

  خدمات  زيبايي ظاهري  برند  ايمني  قيمت  كيفيت محصول  قدرت خريد
2/28%  20%.  4/18%  9/9%  9,8%  5/8%  6/4%  

  
تا  40رنج  در بازار (درتوانيم كليه خودروهاي لوكس موجود  ترتيب با داشتن اين مدل مي بدين

اساس مدل واقعي موجود را ارزيابي و بازارسنجي كنـيم. در ايـن بخـش از    ميليون تومان) بر 150
توان ميزان كشش  وجود دارد كه مي خودرو سواري و خودروي ورزشي شاسي بلند 21 ،بازار كشور

  ن كرد:يعيشده ت بازار براي آنها را مطابق مدل تهيه
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 گيري نتيجه

طور مستقيم با مشتري در ارتبـاط اسـت و    شود و به مي محصوالت مصرفي محسوب خودرو جزو
همـين دليـل بـراي     به ؛كند مي توجهي صرف مشتري براي انتخاب و خريد آن وقت و هزينه قابل

در انتخـاب او   مـؤثر ي خودروسازي مهم است كه از رفتار و طرز فكر مشتري و عوامل ها شركت
توليد انبوه جـاي خـود را بـه عرضـه     راهبرد دنياي بازاريابي امروز در  .اطالع جامعي داشته باشند

 محصول مطابق ميل مشتري داده است.

بـر بـازار خـودرو را     مـؤثر  اجزاي ،نخست موجود منابع از استفاده با تا شد تالش مقاله، اين در
براي بخش خودروهاي لوكس با قيمت  مدلي مناسب ،بر اساس آن با روش علمي  ،تشخيص داده

ايجاد مدل در اين تحليل براي انجام مقايسه زوجي براي هر كدام  برايكنيم.  باال تعيين كمابيش
محدوده  چهار ،مشخصات محصول ششوجود دارد ( مؤثرعامل  نوزدهاز پنج خودروي مبنا در كل 

هـر   رو، ازايـن  در تبليغات و معرفي محصـوالت).  مؤثرهاي  روش شش ،شرايط مشتري سه ،سني
ــاحبه ــي  مص ــونده م ــاتريس      ش ــك م ــل ي ــي عوام ــه زوج ــراي مقايس ــت ب ــتونه  366بايس س

)21x6+33x4+36x339ستونه ( 195براي خودروها يك ماتريس  ) وx5  كـه در طيفـي   ) را كـه
گزينـه   561شونده بايـد   بود را انتخاب كند. لذا هر مصاحبه) -9، ...، -1 ،0 ،1،...  ،9حالته ( هجده

مصاحبه واقـع شـده باشـند؛    نفر از افراد مورد 38 بايد كرد. از آنجا كه بندي مي را با اين طيف رتبه
ـ      21318 رو، درنهايت ازاين س از تعيـين ميـانگين در تحليـل    گزينه تهيـه شـد و در هـر مـورد پ
  كار برده شد. هب AHPافزاري  نرم

 محدود خـودرو بـا تنـوع محصـول كمتـري روبـرو اسـت.       مشتري ايراني با توجه به واردات 

ماكسيما و مگان كه توسـط خودروسـازان داخلـي     ،زانتيا مانند بينيم خودروهايي طور كه مي همان
ه واردات شـانس  پايين بودن تعرفـ  ،دهي دليل گستردگي امكان سرويس هب ،شود وارد يا مونتاژ مي
اند اعتماد  هنوز نتوانسته ،ها ييژاپن و اروپابه  سبتاي ن ضمن برند خودروهاي كرهباالتري دارند. در

علت قيمت مناسب بازار خوبي دارند. خودروهايي كه درصد قطعـات   همشتريان را جلب كنند ولي ب
 ،قيمـت مناسـب   برخالف ،داخلي آنها خيلي زياد است و از عرضه آنها زمان طوالني گذشته است

 بازار رو به رشد كمتري دارند. 

  پيشنهادها
كننـد كـه حـداقل توليـد      خودروسازاني اقدام به ايجاد برنـد بـراي محصـوالت خـود مـي      معموالً
دستگاه و فروش بيش از دو ميلياردالر داشته باشند. آنها تعداد محدودي برند داشـته  هزار  دويست

كنند. كشورهايي مانند تركيه و مالزي با توان توليد شبيه به ايران  ولي در كالس جهاني توليد مي
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سيسـتم فـروش و    ،مين، در اين مـدت زنجيـره تـأ   ساله از مونتاژ شروع كرده بيستدر يك برنامه 
المللي را شكل دادند. سپس به توليد مشترك با خودروسـازان بـزرگ اقـدام كردنـد و      خدمات بين

سـفانه در  برند ملي خود را طراحي كردند. متأ ،مهندسي بومي پس از كسب دانش و ايجاد ظرفيت
ده ولي بخش فناوري و دانش طراحـي  و توليد ظرفيت بااليي ايجاد ش ايران تنها در بخش مونتاژ

المللـي و   تر است و اين يكي از داليل ضعف برند خودروسازان ايراني در سـطح بـين   بسيار ضعيف
  .استبازار بسته و غيررقابتي داخل كشور 

كشور مسير ورود به تجارت جهاني را در پيش گرفتـه اسـت و بـا كـاهش تعرفـه       از آنجا كه
شان تعدد  رقابت بسيار شديدي در بازار شكل خواهد گرفت. خودروسازان داخلي كه مزيت ،واردات

 واهنـد داشـت و برنـدهاي وارداتـي ماننـد     توان رقابتي كمتـري خ  ،تر بود نمايندگي و قيمت پايين
اعتماد تدريج  هيشان بها گيدهي نمايند با افزايش فروش و گسترش خدمات هيوندايي و كيا ،اتويوت

راهبـرد   رو، ي نيز گوي سبقت را خواهند ربـود. ازايـن  قيمت مشتريان را جلب خواهند كرد و از نظر
سرعت بتوانند برنـد خـود را    افزايش كيفيت و كاهش هزينه براي صنعت خودرو حياتي است تا به

ليل تيراژ پايين صرفه ندارنـد.  د هها نيز ب ذهن مشتريان بهبود بخشند. برندهاي ملي اين شركتدر 
مونتـاژ تحـت ليسـانس     ي انساني و مواد اوليـه مزيـت دارد،  ضمن از آنجا كه كشور ما در نيرودر

رفه توليد در كشور شان مواد اوليه نيست ص ولي در خودروهاي مدرن كه عمده قيمت ؛صرفه دارد
سال آينده و نيز توان خريد مردم كه  پانزدهبا توجه به بازار رو به رشد كشور طي   نيست. پسباال

توليد اقتصادي توجيه در اين رنج  ،ميليون تومان خواهد بود چهلتا  بيستتقاضاي خودرو در رنج 
 واردات توجيه باالتري دارد.  ،قيمت كه تقاضا باال نيست مورد خودروهاي گراندارد ولي در
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