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چکیده
یکی از قابلیتها یا شایستگیهای الزم برای موفقیت در عرصههای رقابت ،برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاههای
اقتصادی است .عوامل زیادی میتواند در عدم موفقیت برنامههای بازاریابی بنگاههای اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این
پژوهش با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند در جذب مشتریان جدید و حفظ
مشتریان موجود میپردازیم .در این مطالعه از مدل آکر بهره گرفته شده است .هدف بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب
مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است .بر طبق این مدل ابعاد ارزش ویژه برند شامل :آگاهی برند ،وفادرای برند ،منحصر
بفرد بودند ،تصویر برند ،محبوبیت برند و کیفیت ادراک شده میباشد .بر اساس این مدل دو فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی
شکل می گیرد .نمونه آماری در این تحقیق شامل مدیران بازاریابی و مدیران عامل شرکتهای تولید و پخش و فروشگاهها وسایر
زیرمجموعههای کاله میباشد که تعداد آنها  83نفر است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد و از نرم افزار  SPSSبرای
تحلیل دادهها استفاده میشود .آزمون های مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،آزمون تحلیل
مؤلفههای اصلی و آزمون دوجملهای و فریدمن میباشد .بر طبق نتایج تحقیق از  12فرضیه تحقیق ،ده فرضیه تأیید شد .در نتیجه
میتوان ادعا نمود که ارزش ویژه برند موجب جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود میشود .همچنین طبق نتایج رتبهبندی
متغیرهای اثرگذار ،محبوبیت برند بیشترین تأثیر را بر جذب مشتریان جدید دارد .و وفاداری برند بیشترین تأثیر را بر حفظ مشتریان
موجود دارد.
واژگان کلیدی :ارزش ویژه برند ،محبوبیت برند ،تصویر برند ،آگاهی برند ،وفادرای برند ،کیفیت ادراک شده.

 دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
gholipoor.behrooz48@yahoo.com
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران
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مقدمه
در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن ،رقابت پذیری یک
موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت
و شرکت) در بخشهای مختلف دنیاست .چه در عرصه رقابت
در بازارهای داخلی و چه در صحنهی بازارهای جهانی،
استراتژیهای کسب و کار بدین منظور تدوین میشوند تا
شرکتها راه حرکت را از موقعیت رقابتی فعلیشان به یک
موقعیت قویتر جدید تعیین کنند .سازمانها در نحوه عملکرد و
روشهای کاری ،متفاوت از هم عمل میکنند .شرکتهای
کالس جهانی از ویژگیهای مشترکی به منظور ارتقای رقابت
پذیری برخوردارند .عامل کلیدی در موفقیت سازمانهای کالس
جهانی توانایی آنها در یکپارچهسازی فعالیتها برای تأثیرگذاری
در سه حوزهی بازار ،عملیات و فرهنگ است .مزیت رقابتی از
تالش هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار ،عملیات و فرهنگ
سازمان حاصل میشود.
برای رسیدن به این هدف ،یکی از معروفترین مفاهیم بازاریابی
که در طول دهه گذشته از سوی دانشگاهیان و عامالن بازاریابی
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ارزش ویژه برند است .یکی از
دالیل این شهرت ،نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژهی برند در
کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است.
هنگامی که ارزش ویژه برند به طور دقیق اندازهگیری شود معیار
مناسبی برای ارزیابی اثرات بلندمدت تصمیمات بازاریابی خواهد
بود (سایمون و سولیوان .)1993،
ارزش ویژهی برند مثبت و مبتنی بر مشتری ،به نوبهی خود،
میتواند به درآمد بیشتر ،هزینههای پایینتر و سود باالتری منجر
شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات
مناسب در مورد افزایش قیمت محصوالت ،اثربخشی ،ارتباطات
بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر.)2003،
یکی از با ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن
شرکت میباشد .هرچه ارزش نام و نشان تجاری در ذهن
مصرفکنندگان بیشتر باشد ،شرکت میتواند درسایه آن منافع
بیشتری را از مصرفکنندگان کسب کند (راج .)2005 ،ارزش
ویژه نام و نشان تجاری یکی از داراییهایی است که هم ارزش
شرکت را حفظ میکند و هم وفاداری مشتریان را به دنبال خواهد
داشت .نام تجاری قولی است که تولیدکننده به مصرفکننده
میدهد و شرکت را ملزم میکند تا در مورد تولیدات و سرویسی
که ارائه میدهد صادق باشد (گریین.)2009،
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در دنیای رقابتی امروز که کاالها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با
یکدیگر ندارند یک نام تجاری معتبر میتواند مزیت رقابتی
چشمگیری ایجاد کند .در این شرایط چنانچه بتوانیم از اعتبار نام
تجاری به بهترین شکل بهره ببریم میتوانیم وفاداری مشتریان را
که تعیینکننده سود در طوالنی مدت هستند ،برای خود جلب
نماییم .امروزه ،جذب و مهمتر از آن حفظ مشتریان ،کلید موفقیت
تجاری محسوب میشود .با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و
میزان سوددهی بنگاه اقتصادی باال میرود (جاناتان .)2011،درک
بازار با برنامهریزی واتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار
کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای
بنگاههای اقتصادی به وجود میآورد .به نظر میرسد یکی از
عواملی که به وفاداری مشتریان اثر میگذارد اعتبار نام و نشان
تجاری و مزایای آن میباشد (علیپور.)1391،
تحقیقات انجام گرفته
تیلور و همکارانشان در سال  2004در مقالهای با عنوان" اهمیت
ارزش ویژه عالیم تجاری در وفاداری مشتری" با توجه به
نظر بالدینگر و رابینسون مدلی برای وفاداری مشتری تحت تأثیر
عالیم تجاری ارائه کردهاند که در این مدل وفاداری مشتری را به
عنوان کارکردی از وفاداری رفتاری و نگرشی ،در نظر گرفتهاند.
آنها رضایتمندی ،ارزش ،مقاومت برابر تغییر ،احساس ،اعتماد و
ارزش ویژه عالیم تجاری را از جمله عوامل مربوط به عالیم
تجاری میدانند که بر شکلگیری وفاداری مشتریان در بازارهای
صنعتی تأثیرگذار میدانند.
سوئیتی و سوایت در سال  2008در در استرالیا مطالعهای با
عنوان «تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان» انجام
دادند .آنها مدلی را در تحقیق خویش ارائه دادند که نشان
میداد اعتبار برند از طرق مختلفی بر وفاداری مشتریان موثر
میباشد .در نهایت آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که اعتبار برند ،تبلیغات دهان به دهان مثبت را افزایش
میدهد .بنابراین اعتبار برند بر وفاداری مشتریان به برند تأثیر
مثبت دارد )Sweeney&Swait, 2008(.
گربین و اورث در سال  2009در کشور آلمان پژوهشی را تحت
عنوان «مقایسه وفاداری مشتریان :نقش تصویر شرکت،
اعتماد و رضایت» انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که تصویر
شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق رضایت) بر
وفاداری مشتریان تأثیر دارد .همچنین رضایت مشتری نیز
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مستقیم ًا تحت تأثیر تصویر فروشگاه و به طور غیر مستقیم تحت
تأثیر اعتماد قرار میگیرد .عالوه بر این  ،یافتهها نشان میدهد که
میزان وفاداری مشتریان در تجارت خانوادگی در مقایسه با تجارت
غیرخانوادگی تفاوتی ندارد )Orth&Green, 2009(.

اسکن خطبه سرا در سال  1390تحقیقی با عنوان« :ارزیابی

جاناتان در سال  2011تحقیقی با عنوان «تأثیر ارزش ویژه برند

ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتأثیرآن بر وفاداری

بر وفاداری مشتریان در بازارهای  »B2Bانجام داد .او یک

مشتریان» انجام دادند .آنها در تحقیق خود به این پی بردند که

مدل آزمایشی در تحقیقش ارائه داد که طبق آن دو عامل آگاهی
از برند و تصویر برند را به عنوان عوامل تعیین کننده ارزش برند
بر وفاداری مشتریان مورد آزمون قرار داد .او مدل تحقیقش را در
میان ارائهدهندگان خدمات لجستیکی در فنالند بررسی کرد .در
پایان فرضیات تحقیقش اثبات گردید و به این نتیجه رسید که
شرکتهای خدمات لجستیکی به منظور افزایش وفاداری
مشتریان باید بر روی برند خود بیشتر کار کرده و آگاهی و تصویر
برند خود را تقویت سازند .استال و همکارانش در سال 2011
تحقیقی را با عنوان "تأثیر ارزش ویژه برند بر حفظ و جذب و
سودآوری مشتریان" انجام دادند .آنها مدلی را ارئه دادند که در
مرحله اول تأثیر فعالیتهای آمیخته بازاریابی را بر ارزش ویژه برند
مورد بررسی قرار میدهد و در مرحله بعد تأثیر ارزش ویژه برند بر
جذب و حفظ و سودآوری مشتریان را مورد سنجش قرار داد .آنها
چهار مؤلفه را برای بررسی ارزش ویژه برند در نظر گرفتند که
شامل منحصربفرد بودن ،آگاهی برند ،وفاداری و اعتبار برند
میباشد .در نهایت آنها به این نتیجه رسیدن که فعالیتهای
بازاریابی از طریق آگاهی و اعتبار برند موجب جذب مشتریان
جدید و از طریق ایجاد وفاداری به برند موجب حفظ و سودآوری
مشتریان موجود میشود .سیدرضا سیدجوادین و همکاران در

امروزه ،وفاداری مشتریان ،کلید موفقیت تجاری محسوب میشود.
با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه
اقتصادی باال میرود .درک بازار با برنامهریزی واتخاذ استراتژی
های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری
آنها منافع بلند مدت برای بنگاههای اقتصادی به وجود میآورد.
شهریار عزیزی و همکارانش در سال 1391تحقیقی را با عنوان
«بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و
مشتری» انجام دادند .نسبت دادن ویژگیهای شخصیتی انسان
به برندهای تجاری موضوعی است که در دهههای اخیر کانون
توجه پژوهشگران بوده است از طرفی همخوانی شخصیت مشتری
با شخصیت برند از موضوعاتی است که می تواند در ایجاد ارزش
ویژه برند نقش اساسی داشته باشد .به منظور بررسی این رابطه
پژوهش حاضر مدلی را در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای شهر
تهران آزمون کرده است .نتایج نشان داد که همخوانی شخصیت
برند و مشتری بر اعتماد به برند و حس تعلق به برند اثر معنادار
دارد .و اعتماد به برند بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند اثر
معنادار دارد .و در نهایت وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر
معنادار دارد .از طرفی همخوانی شخصیت برند و مشتری رابطه
معناداری با وفاداری مشتری به برند ندارد و حس تعلق به برند نیز
به طور مستقیم ،ارتباط معناداری با ارزش ویژه برند ندارد.
رابطهمند مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه هریک از این
متغیرها به اختصار توضیح داده شده است.

سال  1389تحقیقی با عنوان «ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری
مشتریان صنعتی» انجام دادند .وفاداری مشتری از جمله مؤلفه
هایی است که بازاریابی رابطه مند به ویژه در بازار صنعتی امروزه
به آن تأکید قابل وجهی میکند .یکی از عواملی که در .شکلگیری
این وفاداری نقش دارد عالیم تجاری شرکتهاست .محمدکاظم
کشور شاهی و همکارانش در سال  1389مقالهای را با عنوان
«ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند و عملکرد شرکتهای بیمه» ارائه
دادند .نگارندگان این مقاله سعی در آزمودن ارتباط میان ارزش
ویژه برند وعملکرد شرکت داشته و در جهت رسیدن به این مهم
بازار رقابتی بیمه بدنه را برای این آزمون انتخاب کردهاند .آنها مدل
تحقیق خود را بر مبنای مدل  CBBEطراحی نمودند .برای انجام
پژوهش انجام گرفته از ضریب همبستگی میان ارزش ویژه برند از

دیدگاه مشتریان و تعداد بیمه بدنه فروش رفته شرکتهای بیمه
استفاده شده است .در خروجی کار ارتباط باالی ارزش ویژه برند
و عملکرد شرکت (فروش) مشاهده شد .حمیدرضا علیپور و علی

سئواالت تحقیق
 )1آیا ارزش ویژه برند میتواند موجب جذب مشتریان جدید شود؟
 )2آیا ارزش ویژه برند میتواند موجب حفظ مشتریان موجود میباشد؟
 )3چه ابعادی از ارزش ویژه برند موجب بهبود جذب مشتریان میشود.
 )4چه ابعادی از ارزش ویژه برند موجب بهبود حفظ مشتریان میشود.
 )5اولویتبندی ابعاد ارزش ویژه برند از لحاظ اثرگذاری بر جذب
و حفظ مشتریان چگونه است؟
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فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :1بین ارزش ویژه برند و جذب مشتریان
جدید ارتباط معناداری وجود دارد.
 )1بین آگاهی از برند و جذب مشتریان جدید ارتباط معناداری
وجود دارد.
 )2بین کیفیت ادراک شده از برند و جذب مشتریان جدید ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )3بین وفاداری به برند و جذب مشتریان جدید ارتباط معناداری
وجود دارد.
 )4بین منحصربفرد بودن و جذب مشتریان جدید ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )5بین پایداری تصویر برند و جذب مشتریان جدید ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )6بین محبوبیت برند و جذب مشتریان جدید ارتباط معناداری
وجود دارد.
فرضیه اصلی  :2بین ارزش ویژه برند و حفظ مشتریان
موجود ارتباط معناداری وجود دارد.
 )1بین آگاهی از برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط معناداری
وجود دارد.

 )2بین کیفیت ادراک شده از برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )3بین وفاداری به برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط معناداری
وجود دارد.
 )4بین منحصربفرد بودن برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )5بین پایداری تصویر برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط
معناداری وجود دارد.
 )6بین محبوبیت تصویر برند و حفظ مشتریان موجود ارتباط
معناداری وجود دارد.
تداعی ،همخوانی برند
تداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است( .آکر)1991،
همخوانی و تداعی برند ممکن است به صورت همه فرمها و ویژگی
های مرتبط به یک کاال و یا مستقل از خود کاال مشاهده شود
(چن.)2003،
برای مثال اهمیت تداعی نام برند در کسب مزیتهای رقابتی
توسط ریو و همکاران (ریو .)2003،ارزش ویژهی برند قوی مبین
این مطلب است که مشتریان همخوانی و رابطهی مثبت زیادی با
برند احساس میکنند.

شکل :مدل ارزش ویژه برند (آکر)1999،
منبع)Bronmark et al., 2005( :
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منابع ارزش ویژه برند

ارزش ویژهی برند مبتنی بر مشتری به عنوان منبع

ارزش ویژهی یک برند بدون شناخت و آزمایش دقیق منابع
آن قابل فهمیدن و شناخت نیست که این ارزش برند ریشه
در دو منبع دارد -1 :سطح تجربهای که یک مصرفکننده
از محصول دارد -2 .تصویر ذهنی از برند
مصرفکنندگان تمایل دارند کاالهایی را مصرفکنند که با
تصویر ذهنی آنها مشابه باشد و برای قضاوت دربارهی کیفیت
محصول که از دو منبع درونی نظیر ویژگیهای منحصربفرد
محصول و بیرونی نظیر قیمت و کیفیت و تصویر ذهنی از برند
استفاده میکنند .باید اضافه کرد که در فرآیند خرید مصرف
کنندگان تنها با قیمت و کیفیت درگیر نیستند ،بلکه سایر
عوامل همانند برندهای کشور تولیدکننده نیز موثر هستند .چرا
که بسیاری از مصرفکنندگان از تصمیمگیریهای کلیشهای در
برند کشور تولیدکننده استفاده میکنند.

اصلی ارزش
ارزش ویژهی برند مبتنی بر مشتری ،به منابع ارزش آفرین
برند از دیدگاه مشتری نگریسته و آن را نتیجة تأثیرات
مختلف شناخت برند بر رفتار مشتریان در قبال کلیة فعالیت
های برند می داند (.)Keller, 2008
به طور کلی فرآیند ایجاد یک برند قدرتمند شامل چهار مرحله
(هویت برند ،معنای برند ،پاسخ برند ،طنین برند) کلیة فعالیت
های سازمان باید همسو شود تا شش دارایی ذهنی ارزش
آفرین (برجستگی ،عملکرد ،تصویرسازی ،احساسات ،قضاوت و
طنین برند) در ذهن مشتریان ایجاد شود .در واقع بازتاب این
شش دارایی در ذهن مشتری سبب ایجاد ارزش ویژهی برند
مبتنی بر مشتری خواهد شد (.)Schultz,2004

نمودار :مدل ارزش ویژهی برند مبتنی بر مشتری
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نمودار :شناخت برند
ساختار ذهنیت شکل گرفته از برند ،در قالب مدل شناخت برند،
مشتمل بر دو بعد آگاهی از برند و تصویر برند است .آگاهی از برند
در برگیرنده تشخیص و یادآوری برند است .مطابق آن ،در ابتدا
مشتری میتواند با دیدن عناصر برند ،آنها را در شرایط مختلف
تشخیص دهد ( )Aaker,1992و برند را به طبقة خاصی از
محصول یا نیاز مرتبط سازد (تشخیص برند) (.)Aaker,1991
یک چنین قدرت تشخیصی ،ریشه در تجارب گذشتة فرد از برند
دارد ( .)Aaker,1996همچنین در سطوح باالتر مشتری می
تواند برند را با شدت بیشتری به ویژگی خاصی مرتبط سازد به
گونهای که در هنگام مواجهه با آن ،برند را به یاد آورد (یادآوری
برند) و این دو بعد ،مفهوم انعکاس هویت برند در ذهن مشتریان
را نشان میدهند (.)Aaker,1992; Keller, 2008

مواد و روشها
این تحقیق از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر
روش در زمره تحقیقات توصیفی -پیمایشی قرار میگیرد .در این
پژوهش جامعه آماری دربر گیرنده مدیران بازاریابی و مدیران عامل
شرکتهای تولید و پخش و فروشگاهها و سایر زیر مجموعههای
کاله میباشد که تعدا آنها برابر با  110نفر میباشد .در این تحقیق
از روش نمونهگیری تصادفی از جامعه محدود استفاده شده است.
به گونهای که از میان شرکتهای فعال در حوزه فروش و پخش
محصوالت کاله ،به صورت تصادفی تعدادی تعیین شده است و با
استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه محدود حجم نمونه مشخص
میشود .حجم نمونه برابر با  72نفر میباشد.

N .( Z  ) 2 . 2
2

 2 ( N  1)  (Z 2 ) 2 . 2

n

و در این پژوهش مقدار این متغیرها به صورت زیر است:

110.(1.96)2.(0.5)2
n
=72
(0.1)2 (110  1)  (1.96)2.(0.1)2
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رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شد و در
سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها و مفروضه
های اساسی آزمونهای آماری از آزمون دو جملهای ،آزمون
تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA)1و آزمون فریدمن استفاده
میگردد.
پرسشنامه تحقیق از سواالت متعددی استفاده کرده تا تأثیرات
متغیرها را اندازهگیری کند .اکنون میتوان با توجه به سواالتی
که مربوط به متغیرها است ،از روشی آماری استفاده کرد که
نشان میدهد آیا میتوان تعداد سواالت را کاهش داد .این
روش با استفاده از مقدار اعتبار آزمون ،امکانپذیری کاهش
متغیرها را نشان میدهد و عالوه بر آن مشخص میسازد که
تعداد متغیرهای جدید ،چند درصد از صحت برخوردارند و
شامل کدام یک از متغیرها میشوند.
با توجه به جدول آماره آزمون  KMOاعتبار آزمون KMO
از  0/05کمتر است و لذا این متغیر نرمال است و امکان کاهش
تعداد شاخص ها برای سنجش این متغیر وجود دارد.

برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از
مطالعات کتابخانهای شامل کتب ،مقاالت ،مجالت ،گزارشات
تحقیقی ،مدارک و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت،
همچنین برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه بسته با
استفاده از مقیاس استاندارد (روایی و پایایی) استفاده و روش
ارسال و جمعآوری آن بوسیله مراجعه مستقیم انجام شد.
در سواالت پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد
استفاده قرار گرفته از مقیاس لیکرت  5نقطهای استفاده شده
است .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اجرای
آزمایشی ،نمونه  15نفری انتخاب شده ،که با استفاده از تجزیه
و تحلیل دادههای نمونه مقدماتی از طریق نرمافزار آمار
 ، SPSS.16ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت پرسشنامه
 0.81تعیین شد .در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار
 ،SPSSاز دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده
ها استفاده میشود .در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه
های آماری نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار به

مقدار آماره آزمون  KMOجهت امکانپذیری کاهش متغیرها وشاخصها
متغیر
آگاهی از برند و
جذب مشتریان

آماره آزمون
KMO

درجه اعتبار آزمون

0/642

0/000

متغیر
آگاهی از برند و
حفظ مشتریان

کیفیت ادراک شده
از برند و جذب

جذب مشتریان
منحصربفرد بودن و
جذب مشتریان
پایداری تصویر برند
و جذب مشتریان

0/631

آزمون
0/000

کیفیت ادراک
0/512

0/003

شده از برند و

مشتریان
وفاداری به برند و

آماره آزمون KMO

درجه اعتبار

0/510

0/003

حفظ مشتریان
0/632

0/000

0/692

0/000

0/532

0/000

وفاداری به برند و
حفظ مشتریان
منحصربفرد بودن
و جذب مشتریان

0/632

0/000

0/692

0/000

پایداری تصویر
برند و جذب
مشتریان

آزمون فرضیه ها
در این بخش به بررسی و آزمون فرضیههای مطرح شده میپردازیم.

. Principal Component Analysis

1

0/532

0/000
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جدول نتایج آزمون دو جملهای برای بررسی فرضیات
ضریب

تایید یا رد

استاندارد شده

اعداد معناداری
)(tvalues

فرضیه

5/18

تایید
تایید

فرضیه

از

به

1

آگاهی از برند

جذب مشتریان جدید

0/63

2

کیفیت ادراک شده

جذب مشتریان جدید

0/47

7/25

3

وفاداری برند

جذب مشتریان جدید

0/48

6/21

تایید

4

منحصر بفرد بودن

جذب مشتریان جدید

0/42

6/21

تایید

5

پایداری تصویر

جذب مشتریان جدید

0/56

1/30

رد

6

محبوبیت

جذب مشتریان جدید

0/84

5/98

تایید

7

آگاهی از برند

حفظ مشتریان موجود

0/61

1/18

رد

8

کیفیت ادراک شده

حفظ مشتریان موجود

0/35

6/36

تایید

9

وفاداری برند

حفظ مشتریان موجود

0/84

7/26

تایید

10

منحصر بفرد بودن

حفظ مشتریان موجود

0/55

6/33

تایید

11

پایداری تصویر

حفظ مشتریان موجود

0/36

6/03

تایید

12

محبوبیت

حفظ مشتریان موجود

0/66

7/33

تایید

نتایج آزمون فریدمن در مورد رتبهبندی شدت رابطه بین ارزش ویژه برند و جذب مشتریان جدید
اولویت

میانگین رتبه ها

شدت رابطه بین ارزش ویژه برند و جذب مشتریان

4

3.51

آگاهی از برند

2

3.66

کیفیت ادراک شده

5

3.43

وفاداری برند

3

3.53

منحصر بودن

1

4.21

محبوبیت

نتایج آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی شدت رابطه بین ارزش ویژه برند و حفظ مشتریان موجود
اولویت

میانگین رتبهها

شدت رابطه بین ارزش ویژه برند و حفظ مشتریان

1

3.70

کیفیت ادراک شده

2

4.25

وفاداری برند

5

3.36

منحصر بودن

4

3.66

پایداری تصویر برند

3

3.90

محبوبیت

بحث ونتیجهگیری
نتایجی که از این تحقیق منتج شد ،عواملی چون محبوبیت،
کیفیت ادارک شده ،منحصر بفرد بودن ،آگاهی از برند و
وفاداری از جمله شاخصههای ارزش ویژه برند بودند که

میتوانستند بر جذب مشتریان جدید تأثیرگذار باشند.
عواملی که بیشترین تأثیر را بر حفظ مشتریان موجود دارد
کیفیت ادارک شده و وفاداری به برند می باشند که میتوان
ادعا نمود که الزم و ملزوم یکدیگرند .ارتباط بسیار قدرتمندی

بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود (مورد مطالعه :فرآوردههای غذایی کاله)

میان کیفیت ادراک شده و حفظ مشتریان مجود و در پی آن
فروش وجود دارد .مشتریان تحت تأثیر کیفیتی که از سازمان
ادراک میکنند (و شاید با مقدار مهندسی کیفیت همخوانی
نداشته باشد) وفاداری خود را افزایش داده و موجبات
تبلیغات دهان به دهان را مهیا میسازند .در تحقیق حاضر نیز
ثابت شده است که هرچه کفه ترازوی ارزش به نفع مشتری
پایینتر باشد ،برندی قدرتمندتر ساخته خواهد شد و احتمال
فروش محصوالت بیشتر فزونی خواهد یافت .عامل دیگری که
موجب جذب مشتریان جدید میشود ،آگاهی از برند است.
ایجاد برند و ذهنیتسازی در بین مشتریان و غیرمشتریان
(در صنایع غذایی) از اولویت باالیی برخوردار است .به عبارت
دیگر ،میتوان بیان داشت که یکی از اصلیترین دالیل
استفاده نکردن از خدمات به وسیله غیرمشتریان ،تصورات و
ذهنیتهای سطح پایین آنها از برند شرکت و محصول است
از دیگر عواملی که بر حفظ مشتریان موجود تأثیر میگذارد،
پایداری تصویر برند میباشد .ایجاد استراتژی خلق تصویر
پایدار از برند گام نخست در زمینه نفوذ به ذهن مخاطبین
است .پیادهسازی این استراتژی نیز باید با دقت ،حوصله و به
شکل مطلوب صورت پذیرد .در مجموع میتوان گفت
مشتریان راضی و وفادار حاضر به پرداخت قیمتی باالتر برای
دستیابی به برند مورد نظر خود هستند .هر آنچه که برندی
در ذهن مشتری مهمتر باشد ،وی حاضر است که در معادله
هزینه ارزش ،هزینه بیشتری را بپردازد ،چون برند خود برای
وی ارزش آفرین است.
پیشنهاداتی برای آینده
 .1در صورت تمایل استفاده از این مدل ،تکنیکهای تصمیم
گیری برای وزندهی به ابعاد برند در میزان تأثیرگذاری به
مشتریان استفاده شود.
 .2شاخصهای مدل به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرند.
تحقیق در خصوص برند یک محصول خوراکی از طریق
پرسش از مشتریان سایر شرکتها میتواند نتایج جالبی را
در پی داشته باشد.
 .3در صورت تمایل به تحقیق مجدد در بازار محصوالت
غذایی ،پیشنهاد میشود که تأثیر ارزش ویژه برند در جذب
و حفظ مشتریان در سایر شرکتهای غذایی هم گروه صورت
گیرد و سپس نتایج مقایسه شود.

27

 .4در صورت تمایل به تحقیق مجدد در بازار محصوالت
غذایی ،پیشنهاد میشود که تحقیق در گستره جغرافیایی
وسیعتری صورت گیرد.
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Abstract
Both the customer and organization using advantages of brand .when that consumers experience
a brand, they feel more comfortable with it and tend to use the product is above. Trade names
are information about product quality, performance and other aspects of the product. Brands
cause customers to incur less risk. Branding gives meaning to their owners and can be
considered part of their wealth. Brand is a key concept in marketing circles, it can be used as a
springboard that can take your business forward successfully and give you a competitive
advantage. Therefore, because of brands importance in influencing the client's marketing and
branding, this paper examines the impact of brand equity on attract new customers and retains
existing customers.
Conceptual framework of this study design according to the study of "Acker"&"mishra" and
dimensions of brand equity including brand loyalty, perceived quality, brand awareness ,image
brand, brand Popularity ,brand uniqueness and are unbiased According to this model, the impact
of each dimension on attract new customers and retains existing customers were studied.
According to this model, 12 hypotheses have been proposed.
The study population consisted of "Kalle company" in Iran that managers and marketing experts
have in the company. Number of samples included in this study is 72members. The data
collection tool was a questionnaire which reliability and validity have been confirmed. In order
to analyze the data and rating scale, the binomial test and the Friedman test was used. With
regard to the results 10 numbers of hypothesis confirmed and just two of them are rejected. We
conclude that brand popularity has greatest impact on attract new customer and brand loyalty
maximum impact on retains existing customers.
Keywords: brand equity, brand loyalty, perceived quality, brand awareness, image brand,
brand Popularity and brand uniqueness.



Associate Professor, Department of Business Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran

Ph.D. Student Of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
(Corresponding Author), Email: gholipoor.behrooz48@yahoo.com

Master of Business Administration, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran

