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Pahalı olan ürünlerin daha iyi olduğu algısının araştırılmasıdır
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Giriş:

Tüketicilerin fiyat ve kalite algılamasına ilişkin gerçekleştirilen

araştırmalarda kalite ve fiyat arasında pozitif bir ilişki bulunduğu

algılanmaktadır. Fiyat, kalitenin değerini göstermektedir. Ürün ya da

hizmetler arasında seçim yaparken, fiyat önemli bir belirleyici olarak etki

etmektedir. (i)

Biz de bu projede fiyatın tat algımızı etkileyip, etkilemediğini

araştırdık.

Çekilen videolar izlenmiştir. Analiz sonuçları ile elde edilen

oransal değerler, yansıtılarak yorumlanmıştır.

Deneyimize toplam 59 kişi katılmıştır. 20 kişi pahalı olan meyve

suyunu tercih etmiş, 37 kişi de ucuz olan meyve suyunu tercih

etmiştir. 2 kişi ise meyve sularının tadını aynı bulup, tercihte

bulunamamışlardır.

Tüketicilerin, markalı ürünlerin kaliteli olacağı yönünde bir görüşü

varken, besin değeri yüksek olan gıdaların pahalı olması gibi bir

koşul olmadığı görüşü buna eşlik etmektedir. Marka tercihinin

gelişiminde içinde bulunduğu sosyal sınıf, gelir düzeyi etkili

olmaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sosyo-

ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin sınırlı gelirleri ile iyi

beslenebilmeleri için besin değeri ve fiyat karşılaştırmasını

yapabilmeleri gerekmektedir (ii).

Yapılan bir çalışmada, tüketicilerin besin satın alma öncesi, satın

alma sırasında ve sonrasında yeterince bilinçli davranmadıkları

saptanmıştır. (iii)

Deney sonucunda hipotezimiz çürümüştür. Ucuz olan meyve

suyu daha çok tercih edilmiştir. Tabi ki kişisel algıların farklı olması,

gelir düzeyleri gibi çeşitli faktörler de bu tercihlerde etkili olmuştur.

Bu sonuca dayanarak, dış uyarıcıların algımızı etkilediğini,

tercihlerimize yön verdiğini görmekteyiz.
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Yöntem olarak deney kullanılmıştır. Yapılan tercihler videoya

kaydedilmiş, sonuçlar değerlendirilmiştir.

Araştırmamız 27 Şubat 2018 ve 28 Şubat 2018 tarihlerinde,

Özel İdare 80 Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Zübeyde Hanım

Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Şengül

Ortaokulu, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve çalışanlarına,

istekleri dahilinde uygulanmıştır.

Araştırmaya katılanlardan, litresi 3.50 ve 4.00 TL olan iki meyve

suyunu tatmaları ve birini tercih etmeleri istenmiştir.

Katılımcıların denediği her iki meyve suyu da aynıdır. Bunu

anlamamaları için, meyve suyu kutuları folyo kağıt ile sarılmıştır.

Sabit tutulan değişken, meyve suyudur. Bağımsız değişkenimiz,

fiyattır. Bağımlı değişkenimiz de tat algımızdır.Hipotez:

Pahalı olan daha lezzetlidir.


