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آنالیز پنالتی چیست و چرا؟
• آنالیز پنالتی مشخص می کند زمانی که یک متغیر ،مطلوب یا ( )JARنیست چه میزان از
مقبولیت کلی ( )Overall Likingمحصول کاسته می شود؟
• نامطلوب بودن متغیرهای تاثیرگذار مانند یک جریمه یا افت برای مقبولیت کلی محصول
خواهند بود.

مشکالت تیم های بازاریابی و  R&Dمواد غذایی و آشامیدنی در زمینه طعم محصوالت:
• شناسایی متغیرهای تاثیرگذار مثل میزان شوری ،ترشی ،شیرینی یا ...
• کاهش یا افزایش سطح یک متغیر برای افزایش مقبولیت کلی
• تعیین سطح مطلوب یک متغیر
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آنالیز پنالتی از طریق محاسبه JAR

برای محاسبه پنالتی ( ،)Mean Dropابتدا می بایست داده های  JARپاسخگویان را
بر اساس ویژگی انتخابی در  3سطح به شرح ذیل محاسبه کرد:
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نحوه محاسبه پنالتی
اکنون که درصد پاسخگویان را در هر سطح محاسبه کردیم می بایست بر روی
میانگین مقبولیت کلی ،برای هر سطح کار کنیم
میانگین
7.3

روش محاسبه کلی:
Mean JAR – Mean “too low” group
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تعیین ناحیه حساس ()Critical Corner
•
•
•

پس از محاسبه ،درصد پاسخگویان و پنالتی پایین یا باال بودن یک متغیر یک مختصات برای نشان دادن نتیجه
نهایی رسم می گردد.
ناحیه ای با نام ( )Critical Cornerمعموال برای تاکید بر متغیرهایی که بیشترین تاثیر منفی را روی
مقبولیت کلی دارند در نظر گرفته می شود.
برای تعیین ناحیه حساس ( )Critical Cornerمعموال از تالقی دو محور عمودی و افقی در یک مختصات
استفاده خواهیم کرد ،تا نشان دهیم عدد پنالتی ( )Mean Dropآن متغیر باالی عدد  1در محور عمودی و
درصد کم بودن یا زیاد بودن آن متغیر بیش از  %25در محور افقی است.
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به عنوان مثال در این نمودار ،متغیرهایی
که بر روی یک چهارم باالی سمت راست
قرار دارند بیشتر از سایر متغیرها نیاز به
بهبود یا اصالح دارند .اصالحات مورد نیاز
افزایش میزان نمک و طعم آلوهای جنگلی
می باشد.
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