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مقدمه
متأله برندینگ و مدیریج برند امروزه هواداران متعددی در دنیای بازاریابی برای خرود دسرج و ارا
کرده اسجابتیاری از نظریه اردازان ،مدیران و اژوهشگران ،دنیای اتی بازاریابی راجهان مدیریج برند و
فعالیتهای ایرامون برندینگ نام نهادهاندا شاید هیچ سرمایه ای بیش از یك نام قدرتمند ،معتبر و ارزش
افریق برای سازمانها کارامد نباشدا ساخج یك برند قدرتمند در بازار ،هدف بتیاری از سازمانهاسرجا
اسیباذیری کمتر در شرایط رقابتی بازار ،حاشیه سود بیشتر ،ارتباطات قویتر با حلقههای اشجسری و
جلو سری زنجیرره تولیرد وااا دیگرر مرایرای توسرعه برنرد از ایرق دسرج هترتند دلگادو و همکراران،3
 311:5002ا در دنیای ایچیده و ارچالش امروزی ،همه ما با گرینه هرایی روزافررون و کراهش زمران
برای تفمیم گیری و انتخاب مواجه هتتیما برایق اساا ،توانمنردی برنردها در سراده سرازی تفرمیم
گیری مشتریان ،کاهش ریتك و تعریف انتظارات انها بتیار ارزشمند اسجایکی از ضروریات مدیریج
ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی اسج ،که ضرمق عمرر بره وعرده هرا و تعهردات ،قردرت و
توانمندیهای خود را در طول زمان ارتقا دهند کرباسی ور و یاردل 3130 ،ا نقش برنردها در شناسرایی
محفول شرکج در بازارهای روبه گتترش امروزی ،نقشی انکارنااذیر اسجاساخج یك برند قوی هدف
نهایی بتیاری از سازمانهاسجا امروزه ،برندها بیش از همه دارائیهای شرکج ارزشمند هتتندا برندها
افراینده ارزش اقتفادی و استراتژیك مالکانشان میباشندا تلاش مدیران بازاریابی بره منظرور خلرق و
نگهداری برند ،بدون برنامهریری لازم منجر به ایجاد مشکلات عدیدهای برای شررکجها میگرددااغلرب
مدیران بازاریابی یا مدیران برند مفاهیم بازاریرابی ازقبیرر شرناخج نیازهرای مشرتری ،موضرع یرابی،
فعالیجهای ترفیعی و تبلیغی را بخوبی میدانند و تجربه فراوانی در اجرای ان ها دارندااما در مجمرو
انچه ان ها را در بازاریابی خدمات و محفولات دچار مشکر میکند ان اسج که نمیتواننرد مفراهیم
بازاریابی را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرندادر واقع انان درك صحیحی از مفاهیمی چون
برند ،مدیریج ان و ارزش نام تجاری ندارندادرك ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مقایته شردت
تأثیر انها بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکج ،مدیران را قادر میسازد تا برنامهریری صحیحی در
راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند ،به گونهای که با تدویق برنامههای بازاریابی مؤثرتر ،از بره
هدر رفتق منابع جلوگیری و میران دستیابی به اهداف ایشینه شود.
با افرایش رقابج جهانی ،شرکتها به دنبال راهکارهایی جهج افرایش سهم بازار خود از طریق ایجراد
تمایر در محفولات و خدمات و همچنیق افرایش قدرت اثرگرذاری برر قفرد خریرد مفررف کننردگان
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میباشند.یکی از حوزههایی که شرکتها و سازمانها میتوانند محفولات و خدمات خود را از سایر رقبرا
متمایر کنند ،حوزه برندینگ اسجا به عبارت دیگر ،برندها باید بتوانند از طریق جذب مشتریان جدید و
ایجاد وفاداری در مشتریان فعلی موجب تمایر و سوداوری سرازمانها در بلندمردت شرونداامروزه ،برنرد
یکی از باارزشتریق داراییهای شرکتها در عرصه رقابج اسجاهرچه ارزش برند در ذهق مشتریان بیشتر
باشد ،شرکتها میتوانند به منافع بیشتری از جانب مشتریان دسج یابند حتینی و همکراران 3111 ،ا
در عفر جدید که دوران ادغام و جهانی شدن شرکتهاسرج ،ارزش برنرد یرك عامرر کلیردی و تعیریق
کننده در ارزش شرکتها و ارزش بازار سهام اسجابرند از جمله داراییهای نامشهود هر شرکج اسج کره
منبع بالاتریق ارزشهاسج حتینی و همکاران 3111 ،ا در دنیای ایچیده و ارچالش امروزی ،همه ما با
گرینه هایی روزافرون و کراهش زمران بررای تفرمیم گیرری و انتخراب مواجره هترتیمابرایق اسراا،
توانمندی برندها در ساده سازی تفمیم گیری مشتریان ،کاهش ریتك و تعریف انتظارات انها بتریار
ارزشمند اسجایکی از ضروریات مدیریج ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی اسج ،کره ضرمق
عمر به وعده ها و تعهدات ،قدرت و توانمندیهای خود را در طرول زمران ارتقرا دهنرد کرباسری ور و
یاردل 3130 ،ا صنعج رستوران داری یکی از صنایعی اسج که در سالهای اخیر شاهد رشد سریع رقابج
در ان به خفوص در بازار رستوران داری ایران هتتیما برای صراحبان رسرتورانها ،شرناخج معیارهرای
ویژه تفمیم گیری مشتریان در انتخاب رستوران ،در شناخج و انجام فعالیجهرایی کره از طریرق انهرا
بتوانند در تفمیم گیری مشتریان تأثیرگذار باشند ،بتیار مهم اسج .براساا نظر فیلیپ کاتلر مشتریان
به دنبال«مجموعه ای از منافع» با تواناییهای مختلف برای براورده کردن نیازهایشان هتتندا بتریاری
از بازاریا بان برای رستورانها «بتته محفول» در نظر میگیرند کره غرذا و نوشریدنی فقرط میتواننرد
بخش کوچکی از ایق بتته باشرندا اگرر نگراه مشرتریان بره خردمات رسرتوران بره شرکر«بترته ای از
محفول» باشد ،بنابرایق در تفمیماتشان معیارهای چند گانه را برای انتخاب رستوران در نظر خواهنرد
گرفج سلون 2004 ،3ا بنا برایق شرناخج ایرق معیارهرای چنرد گانره و دانترتق اینکره مشرتریان چره
میخواهند و چه چیری باعث میشود که انها مجدداً از خدمات رستورانها استفاده کنند ،برای بخش
رستوران داری مهم اسج سوریانو 5005 ،5ا زیرا با شناخج ایق معیارها میتوان انتظرارات مشرتریان را
براورده کرد و با ایجاد حس رضایتمندی در مشتریان ،مانع از دسج رفتق مشتریان به نفع رقبا شد و از
مرایای فراوانی که از ایق طریق نفیب سازمان میشود ،بهرهمند گردیدا
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مباني نظري و پيشينه تحقيق
ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند ،ان ارزش ویژهای اسج که به یك محفول از طریق نرام ان داده میشرودا یکری از
دلایر اهمیج مفهوم ارزش ویژه برند ایق اسج کره بازاریابران برا کمرك برنردهایی برا ارزش ویرژه بالرا،
میتوانند مریج رقابتی بدسج اورندا مریج رقابتی شرکتهایی که دارای برند ارزشمندی هتتند ،شرامر
انعطاف اذیری درمقابر فشار ایشبردی رقبا ،فرصتهایی برای توسعه برند موفق و ایجراد مروانعی بررای
ورود رقبا به بازار میشود فارگوهار 3313 ،3ا ارزش ویژه برند با توجه به اهداف متفاوت و نیر روشرهای
مختلف ارزیابی ان ،در معانی و محتوای متفاوتی مورد بحث قررار گرفتره اسرج در حرالی کره تراکنون
دیدگاه مشترکی که مورد توافق تمامی دانشمندان بازاریابی باشد ،ارائه نشرده اسرج کلرر 5001 ،5ا بره
طور کلی میتوان شیوههای ارزیابی ارزش ویرژه برنرد را بره دو دسرته کلری مبتنری برر رفترار مفررف
کننده بازاریابی و مبتنی بر مفاهیم مالی تقتیم بندی کرداکره در ایرق مطالعره از منظرر مشرتری بره
موضو ارداخته شده اسجاارزش ویژه برند در رویکرد مشتری محور بر دانشی کره مشرتریان در مرورد
برند دارند تمرکر دارداایق دانش در اگاهی از برند و تداعیهای برنرد وهمچنریق تفرویری کره از برنرد
ایجاد میشود ،انعکاا مییابد کلر3331 ،واکر 3333 ،1ا بنابرایق ،قدرت برند نتیجره ی دانرش و نظرر
مفرف کنندگان در مورد تجربه انها از برند و برنامههای بازاریابی مرتبط با برنرد اسرج کلرر 5001 ،ا
تجربه ی خوب مفرف کنندگان از برند ،برند را با معنا و با مفرف کننده مرتبط میسازد و متعاقبراً بره
رفتار مثبج مفرف کننرده در مرورد برنرد ،بترط مییابرد و منجرر بره ایجراد مریرج رقرابتی واایردار
میگردد هنگ -بوم ،4جئونگ 5001 ،2ا
وفاداري به برند
وفاداری به برند به صورت یك ااسم رفتاری و همچنیق یك عملکررد از فراینردهای فیریولرويیکی
تعریف میشودا بنابرایق ،وفاداری به برند تابعی از گرایشات و رفتارها عادات اسجا اساسراً ارزش ویرژه
برند از اعتمادی ناشی میشود که مفرف کنندگان در مقایته با برندهای دیگر نتربج بره یرك برنرد
دارند که ایق اعتماد بعنوان وفاداری مفرف کنندگان و تمایر انها به ارداخج قیمجهرای بالرا بررای
برند ترجمه میشودا ارزش ویژه برند بخاطر وفاداری برند و توسعه ان برای مدیران حائر اهمیج هتج
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و یك رابطه مثبج با وفاداری برند دارد لتتر ،3میتال 5و شارما 3332 ،1ا وفاداری یك مفهروم مهرم در
استراتژی بازاریابی اسج و به گفته اکر وفاداری برند هتته مرکری ارزش ویرژه برنرد اسرج ،وفراداری
منجر میشود مشتریان در بیق راه حر هرا کمترر درجترتجوی اطلاعرات باشرند رحیم نیرا و فراطمی،
 13:3133ا مفهوم وفاداری به برند هم به نگرش و هم بره وفراداری رفتراری توسرعه داده شرده اسرجا
وفاداری رفتاری به ایق معناسج که مشتریان مجدداً از همیق برند خرید خواهند کرد؛به نظر می رسد
که وفادار ی نگرشی نتبج به وفاداری رفتاری با دوام تر اسج و نشان دهنرده تعهرد و رجحران دهری
مشتریان اسج و زمانی اسج که ارزشهای منحفر به فرد از یك برند مشاهده میشودا علراوه برر ایرق
وفاداری رفتاری را میتوان به منظور بررسری ایامردهای ارزش برنرد در نظرر گرفرج کیم و همکراران،
 ،5001سان 4و چیتلی 5030 ،2ا
آگاهي از برند
سطحی از اگاهی و شناخج اسج که مشتریان برند را شناسائی کرده ،بره یراد مری اورد و میتوانرد
محفولات و خدمات مرتبط با برند را شناسایی کنند کلر 5001 ،ا اگاهی از برند اشاره به شدت قردرت
اتفال ویژگیهای ایجاد شده در ذهق دارد و مشتریان را قادر میسرازد ترا برنرد را در شررایط مختلرف
تشخیص دهد و در صورت نیاز ،انر ا به یاداورند کلر 3333 ،ا بنا به نظراکر  ، 3333اگاهی از برنرد در
قالب توانائی مشتریان در مرتبط ساختق برند با طبقة محفولی نیازی خاص قابرر تعریرف اسرج سران
وچیتلی 5030 ،به حدی که سبب خرید برند شودابه عبارت دیگر میتوان بیان داشج کره اگراهی از
برند ،به میران قدرت حضور برند در ذهق مشتریان باز میگردد اکر3331 ،؛کلر 3333 ،ا اگراهی برنرد
به قدرت حضور برند در ذهق مشتری اطلاق میشودادرسطوح اگاهی بالراتر ،احتمرال افررایش درنظرر
گرفتق برند و تأثیر بر روی تفرمیمات خریرد مفررف کننرده بیشرتر اسرج راندا1ل و بنرج 5005 ،7ا
تحقیقات نشان دادهاند که به منظور ایجاد اگاهی از برند ،نمایش های مکرر مؤثر اسج و برندهای برترر
جهان ایق متأله را کاملاً درك کردهاندا البته ایق تأثیر بیشتر در رابطه با تقویج تشخیص برنرد مرؤثر
اسجااما بهبود یاداوری برند ،نیازمند مرتبط سراختق برنرد برا نیازهرا و ویژگیهرا ،در ذهرق مشرتری
اسج کلر 5001 ،ا
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كيفيت ادراک شده
کیفیج ادراك شده از مواردی اسج که همواره مورد نظر محققان واقع شده اسرجا تعریفری کره بره
طور غالب از سوی محققان ارائه شده اسج عبارت اسج از قضاوت مشتریان نتربج بره مریرج ،برترری،
اعتبار و تفاوت یك برند در قیاا با دیگر برندهای رقیبا کیفیج ادراك شده نه تنها بر دیگر ابعاد برنرد
اثر میگذارد ،بلکه در طبقهبندی محفولات از دید مشتری نیر تأثیر گذار اسج جواچیمتتالر 5000 ،3ا
زیثمال 3311 5کیفیج ادراك شده را به عنوان ادراك مشتری از کیفیج کلی یرا برترری محفرول یرا
خدمج با اذیرفتق هدف قابر قبول مرتبط با گرینههای دیگر تعریف میکندا
تداعي برند
تداعی برند هر چیر مرتبط با برند در حافظه اسج اکر 3333 ،ا همخروانی و ترداعی برنرد ممکرق
اسج به صورت همه فرمها و ویژگیهای مرتبط به یك کالا و یا جنبههای متتقر از خود کالرا مشراهد
شود چق 5003 ،1ا تداعی و همخوانی معرف مبنایی برای تفرمیمات خریرد بررای وفراداری بره برنرد
هتتند و هم چنریق افریننرده ارزش بررای شررکج و مشرتریانش میباشرد اکرر 3333 ،ا برر اسراا
طبقهبندیهای مرتبط ،تداعیهای محفول و تداعیهای سازمانی ،دو رکق از ار ارجاعتریق طبقات تداعی
برند محتوب میشوندا از بعد منافع تداعی برند میتوان برای کمرك بره ارردازش و بازیرابی اطلاعرات،
تمایرقایر شدن به برند ،ایجاد دلیر و استدلالی برای خرید ،افرینش احتاسرات و نگرشرهای مثبرج و
حمایج از ترویج و توسعه برند سود برد سلطان حتینی و همکاران 3113 ،ا ریرو و همکراران5003 4
تداعی برند را به عنوان عنفر کلیدی در تشکیر و مدیریج ارزش ویژه برنرد مطررح کردهانردابنابرایق،
ارزش ویژه برند قوی ،مبیق ایق مطلب اسج که مشتریان همخروانی و رابطره مثبرج زیرادی برا برنرد
احتاا میکنندا
تبليغات
تبلیغات از عوامر مؤثر بر ااسم مفرف کنندگان میباشداتبلیغ عبرارت از ارائره و ترفیرع ایرده هرا،
کالاها و خدمات بوسیله یك مترولی معریق در ازای ارداخرج ارول میباشرد کاتلر 5000 ،2ا تبلیغرات
ارتباط و معرفی غیرشخفی محفول یا خدمات از طریق حامر های مختلف در مقابرر دریافرج وجره
برای مؤسته هرای انتفراعی یرا غیرر انتفراعی یرا افررادی کره بره نحروی در ایرام مشرخص شردهاند،
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میباشداتبلیغات تجاری علمی اویا اسج که با تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتفادی هرر روز
شکر تازه ای به خود میگیرد و در محیط های متفاوت با توجه بره عقایرد ،اداب و رسروم ،فرهنرگ و
مذهب محتوای خاصی مییابداتبلیغات به معنای رساندن ایام ،شناساندن امری به دیگرران و امرری را
خوب یا بد وانمود کردن اسج و ایامهای دیداری و گفتاری را شرامر میشرودااز تبلیغرات بره منظرور
ترویج عقیده ،محفول یا خدمج از طرف یك منبع به وسیله کانال های تبلیغاتی به گروههای خاصری
یا کر جامعه در ازای ارداخج وجه ،استفاده میگردد کفاش اورو همکاران 345:3131 ،ا
پاسخ مصرف كننده
ااسم مفرف کننده نتبج به ترفیعات غیر اولی و تبلیغات در بیق افراد مختلف متفاوت اسج و بره
ویژگیهای شخفیتی هر فرد بتتگی دارداااسم مفرف کننده به تبلیغات به صرورت قفرد ،نگررش و
رفتار خرید در نظر گرفته میشودارفتار خرید به خرید برند خاص در حال و قفرد خریرد اتری اشراره
دارد کفاش اورو همکاران 345:3131 ،ا در صورتی که هدف نهایی تبلیغات شکر دهی نگرش مثبرج
نتبج به برند باشد ،افرایش احتمال خرید و ااسم احتاسی مثبج به تبلیغات به عنوان ااسم مفررف
کننده در نظر گرفته میشود همان 341 :ا
برند مورد مطالعه
اکبر جوجه ،نام یك رستوران زنجیرهای و نیر لقب علی اکبر کلبادی بنیانگذار ایق رستورانها و ابدا
کننده ایق غذاسجا ایق نام اکنون به صورت نام یك غرذای مازنردرانی در امرده اسرج.در سرال 3157
رستوران اکبر جوجه در جادّه قدیم گلوگاه در استان مازندران افتتاح شداکار ایق رستوران بره سررعج
رونق گرفج و وی با همکاری برادرانش به تدریج شعبه هایی در نقاط مختلف مازنردران و گلترتان راه
اندازی کرد.امروزه تمامی شعب اکبر جوجه در استانهای مازندران و گلتتان قرار دارند و همگری دارای
لوگوی هماهنگ ،با ذکر نام اکبر جوجه و برادران کلبادی ،هتتند.رسرتورانهای اکبرر جوجره در سرال
 5003برنده جایره مقام سوم نواوری در نمایشگاه تکنوار روسیه شدندا
مدل مفهومي تحقيق
در ایق بخش مدلی مفهومی جهج بررسی نقش واسرط ارزش برنرد مبتنری برر مشرتری در ترأثیر
تبلیغات بر ااسم مفرف کننده ،با مطالعه روابط سازه هرای مطررح شرده ،ایشرینه تحقیرق و ادبیرات
موضو ارائه میگردداچهارچوب مفهومی تحقیق در شکر  3ارائه شده اسجاایق چهارچوب شامر سره
متغیر اصلی ،ارزش برند مبتنی بر مشتری و ابعاد ان که عبارتنداز :وفاداری بره برنرد ،اگراهی از برنرد،
کیفیج ادارك شده از برند و هم خوانی برند به عنوان متغیر واسط ،تبلیغات به عنوان متغیر مترتقر و
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ااسم مفرف کننده به عنوان متغیر تابع میباشدانقش کلی ارزش برنرد مبتنری برر مشرتری درترأثیر
تبلیغات بر ااسم مفرف کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفجا

شکر :3مدل مفهومی تحقیق
فرضيههاي تحقيق
فرضیه اول :تبلیغات بر ارزش برند مبتنی بر مشتری مؤثر اسجا
فرضیه دوم :ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفرف کننده مؤثر اسجا
فرضیه سوم :تبلیغات بر ااسم مفرف کننده مؤثر اسجا
فرضیه چهارم :تبلیغات از طریق ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفرف کننده مؤثراسجا
روش شناسي تحقيق
تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و براساا روش گرداوری دادهها ،توصیفی و از نو ایمایشری
اسجاجامعه اماری ایق تحقیق ،شامر کلیه مشتریان رستورانهای زنجیرهای اکبر جوجره میباشرد کره
در بازه زمانی اجرای تحقیق از خدمات غذایی ایق رستورانها استفاده نمودهاندادرایق تحقیق برا توجره
به گتتردگی و نامحدود بودن جامعه اماری ،از روش نمونه گیری غیرر تفرادفی در دسرترا اسرتفاده
شده اسج و محققان در بازه های زمانی متفاوت با مراجعه به سه شعبه رسرتورانهای زنجیررهای اکبرر
جوجه گرگان ،ساری و تهران اقدام به توزیع ارسشرنامه در میران مشرتریانی کره در حرال اسرتفاده از
خدمات غذایی ایق رستورانها بودهاند ،نمودهاندا به منظور تعییق حجم نمونه با توجه به ایق که حجم
جامعه نا معلوم میباشد از فرمول کوکران استفاده شده اسج که عردد517بدسرج امرده اسرجادر ایرق
تحقیق به منظور ارتقا صحج اطلاعات تحلیر تعداد  114ارسشنامه توزیرع گردیرد ترا درنهایرج تعرداد
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 517ارسشنامه قابر قبول بدسج ایداارسشنامه تحقیق حاضربر اساا تلفیقی از ارسشنامههای جریق
سان 5004 3به منظور اندازه گیری ابعاد ارزش ویژه برند و کمبرر 5و وایرج 5001 1بره منظرور اثرر
بخشی تبلیغات بر ااسم مفرف کننده و در قالب مقیاا  2رتبه ای لیکرت تدویق شده اسجابه منظور
سنجش روائی ارسشنامه ،دو نو روایی منطقی و روائی سازه درنظر گرفته شد و در ایرق راسرتا ،روایری
محتوا ،اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی تحلیر عاملی بررسری شردند ،ازمرون اعتبارعراملی ارسشرنامه برا
کمك تحلیر عاملی تائیدی و با استفاده از نرم افرار اسمارت ای ال اا 4انجام گرفته اسجاهمه بارهرای
عاملی متغیرهای تحقیق بالاتر از  5.5بوده که نشان دهنرده روایری بالرا ارسشرنامه میباشرداهمچنریق
اعتبار محتوا ارسشنامه با اتکا به نظر متخففان و اساتید محترم تأیید و اصرلاحات لرازم اعمرال بعمرر
امده اسجاهمچنیق به منظور سنجش اایرایی ابررار تحقیرق ازضرریب الفرای کرونبرا اسرتفاده شرده
اسجاایق کمیج بیق صفر و یك تغییر میکند ،ضریب اایایی صفر ،معرف عدم اایرایی و ضرریب اایرایی
یك ،معرف اایایی کامر اسجامقادیر بالای  0/7بررای الفرای کرونبرا مطلروب اسرج سرکاران 1388 ،ا
درتحقیق حاضر ضریب الفای کرونبا کر ارسشنامه برابر  0/177بوده ،که حاکی از اایایی خروب ابررار
اندازه گیری اسجادرجدول زیر میران الفای کرونبا متغیرهای مدل بیان شده اسجا
جدول :1نتایج آلفاي كرونباخ
متغيرها

ضریب آلفاي كرونباخ

تبلیغات

08172

ارزش برند

08111

ااسم مفرف کننده

08113

مجمو متغیرها

08177

یافتهها
براساا نتایج تحقیق که در جدول شماره ی 2مشاهده میشود 52 ،درصد افرراد نمونره مررد و 42
درصد زن بودهاندادر زمینهی توزیع سنی نیر  52درصد در رده سنی  50تا  10سال 43 ،درصد در رده
سنی  10تا  40سال 31 ،درصد در رده سنی  40تا  20سال و  30درصد در رده سنی  20سال بره بالرا
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بودهانداوهمچنیق در زمینهی میران تحفیلات  55درصرد دیرملم 31 ،درصرد فروق دیرملم 41 ،درصرد
کارشناسی 3 ،درصد کارشناسی ارشد و در نهایج  1درصد دارای مدرك دکتری بودهاندا
جدول :2توزیع دموگرافيک نمونه مورد بررسي
درصد
جنسيت

سن

ميزان تحصيلات

مرد

%22

زن

%42

 50تا  10سال

%52

 10تا  40سال

%43

 40تا  20سال

%31

بالاتر از  20سال

%30

دیملم

%55

فوق دیملم

%31

کارشناسی

%41

کارشناسی ارشد

%3

دکترا

%1

منبع :یافتههای میدانی3131 ،
بررسي شاخصهاي برازش مدل
یافتق یك مدل نظری به لحاظ اماری معنادار و همچنیق دارای معنا و مفهروم نظرری و کراربردی
باشد هدف اولیه از بکارگیری مدل سازی معادله ساختاری اسجامعیار کلی برای روش حداقر مربعرات
جرئی در نظر گرفته شد جی-اُ-اف ) Gofنام دارداشاخصهای ایق معیار کرانی از صفر تا یك را در بر
دارند و به چهار شاخص مطلق ،نتبی ،مدل درونی و مدل بیرونی تقتیم میشوندامدل درونی در واقع
همان روابط بیق متغیرهای مکنون یا همان ضرایب متریر میباشرد و مردل بیرونری در واقرع برراورد
بارهای عاملی و تحلیر عاملی اسج فورنر 3و چا 3334 ،5ا شاخصهای نیکویی برازش نتبی و مطلرق
هر دو شاخصهای توصیفی هتتنداچنانچه ایق شاخفها بررگتر یا متاوی با  082باشند ،مناسب مردل
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میباشنداهمانطور که مشاهده میشود ،از نتایج حاصر از برازندگی مدل نتیجه می گیریم که شراخص
نیکویی برازش نتبی برای ایق مدل مناسبتر از مطلق اسج.
جدول :3شاخصهاي برازندگي مدل
شاخصهاي برازندگي مدل

مقدار

مطلق

0/211

نتبی

0/751

مدل بیرونی

0/332

مدل درونی

0/753

تحليل مسير
در تحلیر متیر روابط بیق متغیرها در یك جهج جریان می یابند و به عنوان متیرهای متمایر در
نظرگرفته می شوند مفاهیم تحلیر متیر در بهتریق صورت از طریق ویژگی عمرده ان ،یعنری نمرودار
متیر که ایوندهای علّی احتمالی بیق متغیرها را اشکار میسازد ،تبییق می شوند.برای بررسی فرضیه
های تحقیق لازم اسج که مدل کلی زیر برازش شود:

شکر  :5مدل کلی متیر
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بررسي فرضيههاي تحقيق
به منظور بررسی تمامی فرضیه های ایق اژوهش ،ابتدا ضریب متیر محاسبه ،سمس معنا داری ایق
ضریب متیر با اماره ازمون بررسی میشود.چنانچه سطح معناداری محاسبه شده از سرطح معنراداری
ازمون  α=0802کوچك تر باشد ،فرضیة مربروط تأییرد میشرود و در صرورتی کره مقرداران از 0802
=αبیشتر باشد فرضیة مرتبط با ان رد میشود.
جدول  :4مسيرهاي مستقيم متغيرهاي تحقيق
متیرمتتقیم

نتیجه

ضریب

اماره

سطح

متیر

ازمون t

معناداری

تبلیغات  ارزش برند مبتنی بر مشتری

08472

28741

08000

تأیید

ارزش برند مبتنی بر مشتری  ااسم

08215

48317

08000

تأیید

مفرف کننده
تبلیغات  ااسم مفرف کننده

08552

18132

08000

تأیید

در فرضیه فرضیه اول ضریب متیر  0/472اسج و با توجه به مقردار احتمرال معنراداری کره برابرر
 08000شده اسج و کمتر از  0/02میباشد میتوان نتیجه گرفج که ایق ضریب متیر در سطح خطای
 0/02معنی دار اسج یعنی تبلیغات بر ارزش برند مبتنی بر مشتری تأثیر معنی دار و مثبتی دارد.
در فرضیه دوم ضریب متیر  0/215اسج و با توجه به مقدار احتمرال معنراداری کره برابرر 08000
شده اسج و کمتر از  0/02میباشد میتوان نتیجه گرفج که ایق ضریب متیر در سرطح خطرای 0/02
معنی دار اسج یعنی ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفررف کننرده ترأثیر معنری دار و مثبتری
دارد.
در فرضیه سوم ضریب متیر  0/552اسج و با توجه به مقدار احتمرال معنراداری کره برابرر 08000
شده اسج و کمتر از  0/02میباشد میتوان نتیجه گرفج که ایق ضریب متیر در سرطح خطرای 0/02
معنی دار اسج یعنی تبلیغات بر ااسم مفرف کننده تأثیر معنی دار و مثبتی دارد.
به منظور محاسبه اثرغیر متتقیم نقش متغیر واسط بایتتی اثر متتقیم تبلیغات بر ارزش برند در
اثررر متررتقیم ارزش برنررد بررر ااسررم مفرررف کننررده ضرررب نمررود کرره برابررر میشررود بررا:
0/475*0/532=0/252
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بنابرایق چون اثر غیرمتتقیم ) 0/252از اثر متتقیم ) 0/225بیشتر شده اسج ،فرضریه چهرارم
تأیید میشودایعنی تبلیغات از طریق ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفرف کننده ترأثیر معنری
دار و مثبتی دارد.
جدول  :5مسيرهاي غيرمستقيم متغيرهاي تحقيق
فرضیه
چهارم

متیر غیر متتقیم

از طریق متغیر

تبلیغات  ااسم

ارزش برند مبتنی بر

مفرف کننده

مشتری

ضریب متیر
0/475*0/532=0/252

نتیجه ازمون
فرضیه
تأیید فرضیه

بحث و نتيجهگيري
سازمانها صرف نظر ازاینکه چه محفولی را تولید میکنند باید موفقیج خود را در گرو خلرق ارزش
بیشتر از رقیب برای مشتری بدانندادرون مایة اصلی طرح های تجاری موفق و استراتژیهای اثرربخش،
ااسخگویی مؤثر به ایق سؤال ساده ولری عمیرق اسرجایکی از رویکردهرای مرؤثر در خلرق ایرق ارزش،
شخفیج بخشی و ارتقای نام تجاری اسجایك نام تجاری ،برای ان کره قدرتمنرد باشرد و قروی براقی
بماند ،وظیفه دارد که نتبج به شخفیج خود وفادار باشداشخفیج ویژه برنرد مشرتری محرور اجرازه
میدهد تا شرکج توابع متفاوتی از امیخته بازاریابی مطلوب را استخراج کند و ارزش ویژه قوی برند به
نگهداری مشتری و نیرخرید مجدد برند کمك میکنداهر چه مشتری اگاهی بیشتری از نام و شخفیج
تجاری داشته باشد تمایر وی برای توصیه ان نام و نشان به سایریق بیشتر خواهد بود و نیر مشرتریان
وفادار با ایشنهاد خرید شخفیج تجاری مورد نظر به دیگران برای شرکج بازاریابی میکنند.مطالعرات
متعدد نشان میدهند که رضایج از نام تجاری کلیرد اولیرة وفراداری بره برنرد میباشرد فلرذا رضرایج،
وفاداری مشتری را افرایش میدهد ،چنانچه بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم و به تعهداتی که در
ضمق نام تجاری مدعی انها می شویم اایبند باشیم و رضایج مشتریان را ازعملکرد خوب جلب کنریم
میتوانیم وفاداری انها را نتبج به تولیدات خود تضمیق کنیم که ایق امر یعنی رابطه طولرانی مردت
مشتریان با موسته که باعث سود اوری طولانی مدت برای موسته میگرددایافترههای حاصرر از ایرق
اژوهش تاثیر تبلیغات بر ااسم مفرف کننده و تاثیر نقش واسط ارزش برند مبتنی بر مشرتری در اثرر
بخشی تبلیغات بر ااسم مفرف کننده را مورد تایید قرار می دهداتوجره و تأکیرد برر موضرو برنرد و
مدیریج ان در بخش خدماتی از اهمیج قابر توجهی برخوردار اسجایك برند قدرتمند ،منافع بتیاری
برای سازمانهای خدماتی در ای داردااز ایق بیق میتوان به مواردی چرون وفراداری بیشرتر مشرتریان،
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بررسی نقش واسط ارزش برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تبلیغات بر ااسم مفرف کنندهااا

افرایش توان سازمان در شرایط بحرانی ،حاشیه سود بیشتر و واکنش مثبج مشتریان نتبج به خرید و
معرفی به دیگران و کاهش هرینههای تبلیغات و جلوگیری از ورود رقبای جدید و کاهش اسیب اذیری
در مقابرر رقبرا اشراره نموداتبلیغرات یکری از اشرکار ترریق و ارر هرینره ترریق فعالیتهرای بازاریرابی
اسجاتبلیغات میتواند از طریق ایوندهای برند ،کیفیج درك شده و تجربره اسرتفاده از انهرا برر ارزش
برند تأثیر گذار باشداتبلیغات با ارائه اطلاعاتی در مورد ویژگیهای قابر اثبات مثر قیمج و مشخفرات
فیریکی ایوند های برند را تحج تأثیر قرار میدهداتبلیغات سنگیق و زیاد ،کیفیج درك شرده کالاهرای
تجربی را افرایش میدهداتبلیغات مربوط به جایگاه از طریق تأکید بر مشخفات مطلروب برنرد موجرب
خلق ایوندهای برند و کیفیج درك شده میشونداهوچ و ها در خفوص تأثیر تبلیغات بر ادراك مفرف
کننده به هنگام تجربه استفاده از ان کالاها بررسیهایی انجام دادنرداتبلیغات همچنریق موجرب ایجراد
ارزیابی ها و نگرش های مثبج میشود که بره سرادگی در ذهرق قابرر بازیرابی هترتندادر برسری اثرر
تبلیغات بر ارزش برند لازم اسج تا به موضو زمان بندی اثرات تبلیغات توجره کرداتبلیغرات میتوانرد
اس از چند سال بر فروش تأثیر بلندمدت داشته باشد اگرچه اثرات تجمعی تبلیغات طی چند مراه اول
نیر مشاهده شده اسجاتفاوتهای موجود در زمینه اثر تبلیغات از قدمج و ماهیج محفول و یا خطاهرای
الگوسازی معادلات ریاضی ناشی میشود.نتایج بدسج امده حاکی از ان اسرج کره متغیرر تبلیغرات برر
ارزش برند مبتنی بر مشتری و ااسم مفرف کننده تأثیر مترتقیم و معنراداری دارد؛و همچنریق ترأثیر
ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفرف کننده متتقیم و معنادار اسرجاومتغیر تبلیغرات از طریرق
نقش واسط ارزش برند مبتنی بر مشتری بر ااسم مفرف تأثیرغیرمتتقیم و معنراداری دارداوسررانجام
یافترههای حاصرر از ایرق بخرش ارژوهش برا تحقیقرات ارچیبالرد و همکراران  ، 3311کررب و
همکاران  ، 3332استون و همکاران  5000و هیتولی وهمکاران  5007هم راستا میباشدا
در خاتمه ایشنهادات تحقیق بهشرح زیر ارایه میگردد:
3ا استراتژی های بازاریابی برند باید بر اساا ادراکات مفرف کننده باشدا باید دید مفررف کننرده
چگونه فکر میکند و چگونه واکنش نشران میدهرد و سرمس موضرع برنرد را براسراا ابعراد مختلرف
کارکردی ،احتاسی ،نمادیق وااا اتخاذ نمودا ایق موضع گیری در ارتباط مفرف کننرده برا برنرد تغییرر
میکندا
5ا با توجه به ایق که یکی دیگر از عوامر اصرلی مررتبط برا ارزش ویرژه برنرد کیفیرج ادراك شرده
میباشد ،مدیران بازاریابی می بایتج در ابتدا ،عوامر مؤثر بر ایق متغیر را شناسایی کررده و در نهایرج،
در جهج تقویج کیفیج ادراك شده در نظر مشتریان تلاش کنندا
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1ا توجه به نیازها وخواسته های مشتریان باید در اولویج کار سازمان قرار بگیرد وهمه افراد درگیرر
در ارائه محفولات به مشتری باید تلاش کنند که محفولی با کیفیج بیشتر به مشتری ارائه بکنند ،زیرا
باعث ایجاد یك تفویر ذهنی از ان سازمان در نظر مشتری میگردد به قول ایتر دراکر به کرر صرنعج
از دید مشتری نگاه شود یعنی نه اینکه شرکج هر محفولی را تولید کند بلکه محفولی تولید شود کره
مورد دلخواه مشتری باشد ا
4ا تبلیغات به عنوان مهمتریق عاملی که باعث ایجاد اگاهی و نیر تفویر برند میشود و با توجره بره
ایق که عوامر اگاهی و تفویر برند بر ارزش ویژه برند تاثیرگذاراسج در نتیجه جهج افرایش ارزش برند
توجه به تبلیغات و دیگر ابرارهای ترویجی همچون روابط عمرومی ،مفراحبه هرای خبرری ،فعالیتهرای
ایشبردی مهم بوده و مدیران سازمانها می بایتج سعی کنند انها را با قوت بیش تر به اجرا دراورندا
2ا مدیران میتوانند به وسیله تغییر قیمرج ،تفرویری از کیفیرج در ذهرق مفررف کننرده ایجراد
نمایندایعنی وقتی قیمج محفول افرایش مییابد مفررف کننرده دلیرر ایرق امرر را افررایش کیفیرج
محفول میداند ولی تا حد امکان نباید از استراتژ یهای قیمتی مانند کاهش قیمج به صرورت طولرانی
مدت و متناوب بهره گیرند.
1ا مدیران میتوانند به وسیله تبلیغات و هم چنیق خانواده سعی در افرایش اگاهی جوانان از برنرد
خود نمایند زیرا هر چه سطح اگاهی جوانان افرایش مییابد میران وفاداری انها به برنرد نیرر افرروده
شده همچنیق کمك می نماید که تداعی کننده های برند سریعتر و بهتر شناخته شوند که در نهایرج
منجر به افرایش ارزش ویژه برند میگرددا
7ا از انجایی که ارزش ویژه برند متاثر از ابعاد ارزش ویژه برند اسج مدیران باید در تقویج ایق ابعاد
تلاش نمایند.
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