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توسعة روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش
وجهة برند :مطالعة صنعت لوازم خانگی کوچک
وحیده رفیعی طباطبائی ،1منوچهر نجمی
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تاریخ دریافت2904/90/42 :
تاریخ پذیرش2909/92/42 :

چکیده

نوع برداشت مصرر کننرگاا ا برنرگ،اع مامرل کی رگ در بریررار ارتلرا بینرگمرگ بر
تول گکننگه و مشتر است .بنگاه،ا بایگ بگاننگ وجهه برنرگ آ ،را در م را برنرگ،را ری را ا
دیگااه مشتریا چگونه است تا بتواننگ آ را به تصویر مورد نظر مشتر نزدیر کننرگ .وجهره
برنگ نقش مهمی را در ایجاد ار ش ویژه برنگ ایفا میکنگ.ا آ جایی که وجهه برنرگ دارا اب راد
مختیف و پ چ گه ا است و مشتریا نمیتواننگ نظرا و احساسا خود راجع به ی برنگ و به
تلع آ انگ زه خود برا خریگ را به وضوح ب ا کننگع لرذا بایرگ روش مناسرلی بررا سرنجش
وجهه برنگ در اخت ار بنگاه باشگ.
مییرغم ا،م ت وجهه برنگ برا بنگاه،اع محققا با ارع ی روش منسجم را بررا سرنجش آ
به کار نلرده انگ .در ای تحق ق با استفاده ا مگل مفهومی کیر)2009( 9ع مفهوم وجهه برنرگ بره
روشنی مشخص شگهع روشی منسجم و جامع جهت شناسایی و سنجش اب اد تشک لد،نرگه آ
امتلار ای روشع چهار برنگ مختیف در سه اروه محصول 2ا صرن ت
ارائه می شود و برا ت
لوا م خانگی کوچ ع در م ا پرسنل خانم ب مارستا پارس ا آ موده میشود که طلرق نترای
به دست آمگه ا تحق قع امتلار ای روش تأی گ میشود.
واژگان کلیدی :وجهه برنگ5ع سنجش6ع ار ش ویژه برنگ7ع تگامی برنگ.2
2
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 4دانش ار دانشکگه مگیریت و ایتصادع دانشگاه صن تی شریف.
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 -1مقدمه

4

تحق ق رفتار مصر کننگه ا دیر با ع نقش مهمی را در تصم ما رر ،را مرگیریتی در
حو ه،ا مختیف با اریابی ایفا کرده است .امرو هع با اریاب،ا تشنه یافته،را تحق رق
رفتار مصر کننگه ،ستنگ تا درک آ ،را را ا موامرل تأر رارذار در ایجراد برنرگ بهلرود
بخشنگ و بتواننگ را،کار،ا با ار شی را برا چالش،ا مربو به مگیریت برنرگ فررا،م
آورنگ (کیرع  .)4999نوع برداشرت مصرر کننرگاا ا برنرگ،راع یر مامرل کی رگ در
بریرار ارتلا بینگمگ ب تول گکننگه و مشتر میباشگع لذا ایجاد برداشت،ا یو
ا برنگ،اع به منوا ی اولویت اصیی برا شرکت،ا امررو بره شرمار مریرود (لرو و
لما جی آر9ع .)4999
تحق ق در مورد وجهه برنگ ا مگ ،ا پ ش به منوا یکی ا حو ه،ا مهم در تحق قرا
با اریابی 2به شمار میرفته است یرا وجهه برنگ نقش مهمی را در ایجاد ار ش ویژه برنرگ
ایفا میکنگ (کوبا5ع  .)4992به تگری با افزایش فضا ریرابتی در برا ارع شررکت،را پری
برده انگ که برا ایجاد ی وجهه برنگ یو ع ف ال ت،ا تول گ و با اریابی آ ،ا بایگ با ،م
،ما،نگ و ،مراستا باشنگ تا به ای ترت اع مشتر ا ،ر طریقی که با برنگ ارتلا پ رگا
کنگع چه ا طریق تجربه محصول و چه ا طریق پ امی که دریافت میکنگع وجهه برنگ
که شرکت یصگ دارد به آ دست یابگع تقویت شود ( ،نسع لکم و ااسرکی6ع .)2000
برا تقویت وجهه برنگع شرکت ،ا بایگ دائماً ای متغ ر را ا دیگااه مشتریا بسنجنگ ترا
به ای وس یه بر رو آ سرمایهاذار کردهع آ را به تصویر مورد نظر مشرتر نزدیر
کننگع جایگاه سا  7برنگ خود را به طور صح ح انجام د،نگ و ن ز ارربخشی 2ف ال ت،ا
با اریابی خود را ار یابی نماینگ (دریزنر و رومان وک0ع  .)4996به ای ترت اع برا سرنجش
دائمی وجهه برنگ ا دیگااه مشرتر ع انحررا ا انتظرارا و خواسرته،را مشرتر بره
حگایل میرسگ و رضایت مشتر افزایش مییابگ.
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مییرغم ا،م ت برنگ،ا و برداشت مصر کننگه ا آ ،اع محققا با ارع ی روش سنجش
منسجم برا ار یابی برداشت،ا مصر کننگاا ا برنگ،ا را به کار نلردهانگ (لو و لما
جی آرع 4999؛ مارت نز و د چرناتونی2ع )4992ع لذا تحق ق برا دستیابی بره روشری
جهت سنجش وجهه برنگع ضرور است، .گ ای تحق ق ای است کره مفهروم وجهره
برنگ را به روشنی مشخص کنگع سپس روشی منسرجم و جرامع بره منظرور شناسرایی و
سنجش اب اد مختیف تشک لد،نگه وجهه برنگ ارائه د،گ و در نهایت امتلرار روش مزبرور
کنگ.
را ت
در بخش اول ای مقالهع به مرور پ ش نه تحق ق پرداختره مریشرودع سرپس چرارچوب
نظر تحق ق و مگل مفهومی کیر ( )2009م رفی میارددع اب اد مختیف تشک لد،نرگه
وجهه برنگ به روشنی مشخص میشونگ و بر اساس مگل مفهومیع سؤاالتی که یرار اسرت
در ای تحق ق به آ ،ا پاسخ داده شودع ارائه میشرونگ .در ادامرهع روش سرنجش وجهره
امتلار روش مزبورع ا طریرق ماال ره
برنگ توس ه داده میشود .روش تحق ق برا ت
چهار برنگ مختیف در سه اروه محصول پیوپزع اتو و آبم وها ر ا صن ت لوا م خانگی
کوچ ارائه شگه است و ابزار سنجش وجهه برنگ برا آ ،را توسر ه داده مریشرودع در
پایا ع نتای کمی تحق ق آورده و تجزیه و تحی ل نتای تحق ق ارائه میشود.
 -2پیشینه تحقیق

وجهه برنگع «برداشت ،ایی در مورد ی برنگ است که در ذ،ر مشرتر بروده و توسر
تگامی،ا برنگ من کس میشود» (کیرع  .)2009ترگامی ،را برنرگ در وایرع «اطالمرا
مربو به بر نگ ،ستنگ که در ذ ،مشتر اسرت و حراو مفهروم برنرگ بررا مشرتر
میباشنگ» (کیرع )2009ع به ملار دیگرع تگامی،ا برنگ شامل ،ر چ ز اسرت کره در
ذ ،فرد به برنگ مربو میشود (یو و دنتو4ع  .)4992بنابرای ع با اریاب،را بایرگ ترالش
کننگ تا تگامی،ا برنگ را به اونها به نه کننگ که بتواننگ بره ن را ،را و خواسرته،را
اصیی مصر کننگاا پاسخ د،نرگ (ترورس و ب جمولرت9ع  .)4992وجهره برنرگ یکری ا
اجزا مهم ار ش ویژه برنگ ا دیرگااه مشرتر  2اسرت (دریزنرر و رومران وکع  )4996و
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مامل اصیی در انتخاب ی برنگ ا م ا برنرگ ،را (اتامرا و اولنجر 2ع  .)4999ار ش
ویژه برنگ ا دیگااه مشتر ع «تأر ر متفاو ادراک برنگ برر مکرسال مرل مصرر کننرگه
نسلت به ف ال ت،ا با اریابی آ برنگ» (کیرع  )2009یا به ملرار دیگررع مکرسال مرل
متفاو مصر کننگه نسلت به ی برنگ اصیی و ی محصول بگو برنگ در حالتی اسرت
که برا ،ر دوع ی ساح ا ف ال ت ،ا با اریابی انجام شگه باشگ و ویژای،ا مشابهی
داشته باشنگ (یو و دنتروع  .)4992بنرابرای ع ادارک برنرگع ا طریرق ایجراد مکرسال مرل
متفاو در مصر کننگه و متارر ساخت برنامه،ا با اریابی ایجاد برنگع به منوا منلع و
سرچشمه ار ش ویژه برنگ به شمار میرود (کیرع  .)2009در مرگل کیرر ()2009ع وجهره
برنگ و آاا،ی ا برنگ4ع دو جزء تشک ل د،نگه ادراک برنگ 9میباشنگ.
تحق ق در مورد وجهه برنگ ا مگ ،ا پ ش به منوا یکی ا حو ه،ا مهم در تحق قا
با اریابی به شمار میرفتهع نه تنها به ای میت که ای حو هع یکی ا پایره،را اصریی در
ملاحث مربو به آم خته با اریابی 2استع بیکه به ای دل ل که وجهه برنگ نقرش مهمری
را در ایجاد ار ش ویژه برنگ ایفا میکنگ (کوباع  .)4992وجهه برنگ دارا اب راد مختیرف و
پ چ گها میباشگ و مشتریا نمیتواننگ نظرا و احساسا خود راجع بره یر برنرگ و
به تلع آ انگ زه خود برا خریگ را به وضوح ب ا کننرگ (،اسری و دانکومرا5ع )2000ع
لذا بایگ روش مناسلی برا سنجش وجهه برنگ در اخت ار بنگاه باشگ.
در ماال اتی که تا کنو در بحث سنجش وجهه برنگ انجام شگهع اتفاق نظرر وجرود دارد
که وجهه برنگ ی مفهوم چنگ ب گ است اما  ،چاونه توافق و اجمامی در مرورد نحروه
سنجش وجهه برنگ وجرود نرگارد (مرارت نز و د چرنراتونیع  .)4992در ایر ماال را ع
چنانچه روشی برا سنجش وجهه برنگ ارائه شگهع به اب اد مختیف آ توجه نکرده اسرت
و ابزار سنجشی که ته ه شگهع تنها برا انگا ها ر ی یا چنگ ب گ محگود وجهه برنرگ
یابل استفاده است (لو و لما جی آرع .)4999
السار 6و ،مکارانش ( )2005ابزار را برا سنجش ار ش ویژه برنگ ا دیرگااه مشرتر
توس ه دادهانگ که در آ ا وجهه برنگ تحت منوا وجهه اجتمامی 7نام برده و آ را ایر
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اونه ت ریف کردهانگ« :وجهه اجتمامیع برداشت مصر کننرگه ا م رزا امتلرار برنرگ در
نظر اروه اجتمامی که مصر کننگه به آ ت یق داردع میباشگ» (السارع م تال و شرارما2ع
 .) 2005طلق ای ت ریرفع وجهره برنرگ تنهرا شرامل خصوصر ت تصرویر ذ،نری ا نروع
مصر کننگاا برنگ میشود که تنها یکی ا اب اد مت گد است کره در مرگل مفهرومی
کیر که در بخش ب گ م رفی میشودع به آ پرداخته شگه است.
4
یکی ا روش ،ایی که برا سنجش وجهه برنگ به کار برده شگهع تکن فرافکنی کره ا
روش ،ا تحق ق ک فی استع میباشگ (نظ ر ،اسی و دانکوماع 2000؛ ،افستگع ،رو ع
والنلرگ و جونگ9ع  .)4997در ای تکن ن رز تنهرا برر ب رگ شخصر ت برنرگ 2تمرکرز
میشود .تکن ،ا فرافکنی دارا نقا ض ف مهمی میباشنگع ا جمیه ای که:
 استفاده ا شخص ت برنگ به منوا تنها مامل نشا د،نگه وجهه برنگع بره ویرژه
در مورد برنگ ،ایی که بر اساس جنله ،ا ممیکررد محصرول جایگراه سرا
شگهانگع صح ح نمیباشگ (لو و لما جی آرع .)4999
 تفس ر و مقایسه نتای به دست آمگه ا ای روش،ا مشرکل برودهع بره یضراو
وجهه برنگ ا طریق آ ،ا کار دشوار میباشرگ
شخصی وابسته است و ت
(،اسی و دانکوماع 2000؛ ،افستگع ،و ع والنلرگ و جونگع .)4997

 ای تکن ،ا به تنهایی ا امتلار ال م برخوردار ن ست و نتای به دست آمگه ا
آ ،ا یابل اتکا نمیباشگ (باد 5ع .)4997
برخی ا ماال ا وجهه برنگع فق ا روش،ا کمی برا سنجش وجهه برنرگ اسرتفاده
کرده انگ که با توجه به پ چ گه بود وجهه برنگ و ناتوانی مشتریا در ب ا صریح نظرا
و احساسا خود راجع به برنگع ممک است ای روش،ا شررکتکننرگاا را بره سرمتی
کنگ کره برا آ چره وای راً در ذ،نشرا مریباشرگع
،گایت کننگ که تگامی ،ایی را ت
متفاو باشگ؛ لذا چنا چه ای روش،ا با روش،ا ک فی ترک ا شونگع بهتر مریتواننرگ
وجهه برنگ را شناسایی نماینگ (لو و لما جی آرع  .)4999ب ضی ا ماال ا ن ز تنهرا بره
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مقایسه انواع مق اس،ا  2انگا ها ر که میتوا برا سنجش وجهه برنگ بره کرار برردع
پرداختهانگ (نظ ر دریزنر و رومان وکع  .)4996ا سو دیگرع اکثر ماال اتی که تا کنرو
در حو ه سنجش وجهه برنگ صور ارفتهع محگود به کراال ،را مصررفی رو مرره (تنرگ
مصر  )4نظ ر مواد غذایی میشود و کمتر به کاال،ا مصرفی بادوام 9مثل لوا م خرانگی
پرداخته شگه است (نظ ر ،اسی و دانکوماع 2000؛ ،افستگع ،و ع والنلررگ و جونرگع
 .)4997و ت م م داد نتای ای ماال ا به کاال،ا مصررفی برادوام ن رز مرورد سرؤال
می باشگ .در ایرا ن زع تحق قی که رو وجهه برنگ صور ارفته باشگ و اب اد مختیف آ
را بسنجگع به چشم نمی خورد و ممگه ماال ا در بحث ار ش ویژه برنگ صرور ارفتره
است.
بنابرای ع با توجه به ا،م ت بحث سنجش وجهه برنگ برا بنگاه،ا و مرگم وجرود روشری
مشخصع مؤرر و کراربرد در ایر م نره (مرارت نز و د چرنراتونیع )4992ع بره نظرر
می رسگ که تحق ق برا دست یابی به روشی جهت سنجش وجهه برنگع ضرور است .ا
آنجایی که تگامی،ا برنگ که من کس کننگه وجهه برنگ مریباشرگع بره ارروه محصرول
بس ار وابسته است و ابزار،ا سنجش آ ،ا بایگ بر اساس ویژای،را خراه ،رر ارروه
محصول ته ه شود (لو و لما جی آرع )4999ع نمیتوا یر ابرزار سرنجش کیری بررا
سنجش وجهه برنگ اروه محصوال مختیف ارائه کردع لذا را،کار مناساع توس ه روشری
م تلر و جامع بر پایه ی مگل مفهومی برا شناسایی و سرنجش اب راد مختیرف وجهره
برنگ می باشگ که بتوا ای روش را برا اروه محصوال و برنگ،ا مختیف به کار بررد.
در وایع ای روش بایگ کم کنگ تا وجهه برنرگ-محصرول ت ر شرود (مرارت نز و د
چرناتونیع .)4992
 -3چارچوب نظری تحقیق

در ای تحق قع با استفاده ا مگل مفهومی کیر ( )2009که مگلی م تلررع جرامع و مرورد
یلول مموم می باشگ (یو و دنتوع )4992ع روشی جهت سنجش وجهه برنگ ارائره و امتلرار
آ بررسی میشود.
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 -1-3معرفی ابعاد مدل مفهومی کلر (کلر)1993 ،

شکل 2ع اب اد وجهه برنگ را طلق مگل مفهرومی کیرر ()2009ع بره طرور خالصره نشرا
می د،گ .طلق ای مگلع اب اد تشک لد،نگه وجهه برنرگ ملارتنرگ ا انرواع ترگامی برنرگع
مایوب ت2ع یگر  4و منحصربهفرد بود  9آ ،ا .در ادامه ای اب اد به تفص ل توض ح داده
میشونگ:
 -1-1-3انواع تداعی برند

تگامی ،ا برنگ انواع مختیفی دارنرگ .در مرگل کیرر ( )2009ع انرواع ترگامی،را برنرگ
ملارتنگ ا  :خصوص ا 2ع مزایا 5و نگرش،ا .6به طور ایگهآلع وجهره برنرگ کره در ذ،ر
مصر کننگه وجود داردع بایگ شامل ،ر سه نوع تگامی فوق باشگ (کوباع .)4992

شکل  .1ابعاد وجهه برند (کلر)1993 ،
1

Favorability
Strength
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Attributes
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Benefits
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Attitudes
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 -1-1-1-3خصوصیات

خصوص ا «آ دسته ا مشخصا توص فی ،ستنگ که ی محصول را ترس م میکننرگ
و آ را شرح مید،نگ» (کیرع  .)2009خصوص ا بر اساس ای که تا چره حرگ بره طرور
مستق م با ممیکرد محصول مرتل ،ستنگع به دو دسته خصوص ا مرتل با محصول 2و
خصوص ا غ ر مرتل با محصول 4طلقهبنگ میشونگ .خصوص ا مرتل برا محصرول
«موامیی ،ستنگ که برا انجام وظ فه محصول ضرور اسرت و مشرتر در جسرتجو
آ ،ا می باشگ» (کیرع  .)2009خصوص ا غ ر مرتل با محصرول «جنلره،را خرارجی
محصول است که به خریگ یا مصر آ مربو است» (کیرع  )2009و چهرار نروع اصریی
آ ،ا ملارتنگ ا  :ی متع بستهبنگ ع تصویر ذ،نی ا نوع مصر کننرگاا ( 9نروع افرراد
که محصول را به کار می برنگ) و تصویر ذ،نی ا شرای مصر ( 2شرای و مکا ،ایی که
محصول در آ ،ا مصر میشود) .دو خصوص ت اخ ر مریتوانرگ خصوصر ا شخصر ت
برنگ را ایجاد کنگ؛ به ملار دیگر یکی ا اجزا وجهه برنگ میتوانگ خود شخص ت برنرگ
باشگ (کیرع .)2009

 -2-1-1-3مزایا

مزایا «ار ش،ا شخصی است کره مصرر کننرگاا بره خصوصر ا محصرول نسرلت
مید،نگ» (کیرع  .)2009مزایا بر اساس انگ زش،ا اصیی مربو به آ ،ا به سره دسرته
تقس م میشود :مزایا ممیکرد 5ع مزایا تجربی 6و مزایا نمادی .7مزایا ممیکررد ع
« مزایا درونی مصر محصول اسرت کره م مرو ًال برا خصوصر ا مررتل برا محصرول
ماابقت دارد» (کیرع  .)2009ای مزایا اغیا با انگ زش،ا نسلتاً پایها مثل ن را ،را
ف زیولوژی و ایمنی ارتلا دارنگ .مزایا تجربری «بره چ رز،رایی مربرو ،سرتنگ کره
مصر کننگه احساس میکنگ به خراطر آ ،را دوسرت دارد محصرول را مصرر کنرگ و
م موالً با خصوص ا مرتل با محصول ماابقت دارنگ» (کیرع  .)2009ای مزایاع ن ا ،ا
تجربی فرد را برآورده می کنگع مثل ن ا به تنوع .مزایا نمادی ع «مزایا خارجی مصر
1

Product-Related Attributes
Non-Product-Related Attributes
3
User Imagery
4
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5
Functional Benefits
6
Experiential Benefits
7
Symbolic Benefits
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محصول است که اغیا برا خصوصر ا غ رر مررتل برا محصرول ماابقرت دارد» (کیررع
 .)2009ای مزایا اغیا با ن ا ،ا اساسی پذیرفتهشگ در اجتماع 2و نمایانرگ خرود در
اجتماع 4ارتلا دارد .ا ای روع ممک است که مصر کننرگه بررا پرسرت ژع انحصرار
بود و مگ رو بود ی برنگ با توجه به ای که تا چه حگ با خویشت ب نری« 9برداشرت
شخص ا خرود در یر چرارچوب مشرخص اجتمرامی» (اتامرا و اولنجر ع  )4999او
مرتل باشگع ار ش یائل شود (کیرع .)2009
 -3-1-1-3نگرشها

نگرش،اع «ار یابی کیی مصر کننگه ا ی برنگ است» (کیرع  )2009که در انتخاب برنگ
توس مصر کننگه نقش مهمی دارد .به طور سادهترع نگرشع شاخصی اسرت کره نشرا
می د،گ تا چه حگ ی فردع ی چ ز (در ای جا برنگ) را دوست دارد یا نرگارد (اجرز و
ف شل 2ع  .)2029نگرش،ا تاب ی ا خصوص ا و مزایا بار برنگ است .ا آ جایی کره
،مه خصوص ا و مزایا مربو به برنگ مشکل استع جنله کیی نگرش نسلت به
ت
برنگع جگا ا خصوص ا و مزایا یرار داده شگه است (کیرع .)2009
 -2-1-3مطلوبیت تداعیهای برند

تگامی ،ا برنگ بر اساس ای که تا چه حرگ مایروب ار یرابی شرونگع متفراو ،سرتنگ.
موفق ت ی برنامه با اریابیع در ایجاد تگامی،ا برنگ مایوب من کس مریشرودع ی نری
مصر کننگاا م تقگ ،ستنگ که برنگ دارا خصوص ا و مزایایی اسرت کره ن را ،را و
خواسته،ا آ ،ا را به اونها ارضا میکنگ که ی نگررش کیری مثلرت نسرلت بره آ
ایجاد شود (کیرع .)2009
5
ا،م ت ،مه تگامی ،ا برنگ ا نظر مصر کننگه یکسا ن ست (چنگ و چر ع .)4992
برداشت مصر کننگه ا مایوب ت ی تگامیع به ا،م رت آ وابسرته اسرت .بره ملرار
دیگرع مهم بود تگامی م ادل دو یالی بود آ استع ی نی مصر کننگاا ترگامی را

1
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خ یی خوب یا خ یی بگ نمیداننگع مگر ای که ترگامی ا نظرر آ ،را مهرم باشرگ (کیررع
.)2009
 -3-1-3قدرت تداعیهای برند

تگامی ،ا برنگ می توانگ بره وسر یه یرگر ارتلاطشرا برا برنرگع متمرایز شرود .یرگر
تگامی ،ا برنگ بستگی بره ایر دارد کره اطالمرا چگونره وارد حافظره مصرر کننرگه
میشود و چه طور به منوا جزئی ا وجهه برنگ در ذ ،مصر کننرگه حفرم مریشرود
(کیرع  .)2009به طور کیی ،ر چه تگامی،ا برنگ برر اسراس دف را ب شرتر ا طررق
مختیفع نظ ر تجربه محصولع تلی غا و غ ره شکل ا رردع یرگر ارتلاطشرا برا برنرگ
افزایش مییابگ (یو و دنتوع  .)4992تگامی،ایی که در ارر تجربه مسرتق م مصرر کننرگه
شکل میا رردع نسرلت بره ترگامی،را دیگررع دارا یرگر ب شرتر اسرت (نتم رر و
،مکارا 2ع 4992؛ کریشنا 4ع .)2006
 -4-1-3منحصر به فرد بودن تداعیهای برند

تگامی،ا برنگ ممک است برا برنگ ،ا ری ا مشترک یا منحصر به ی برنرگ خراه
باشگ .منحصربهفرد بود تگامی،ا برنگ ی نی «تا چه انگا ه تگامی،ا برنگ با برنگ،را
دیگر مشترک ن ست» (کیرع  .)2009اساس مایا در جایگاه سا برنگ ایر اسرت کره
برنگ دارا ی مزیت ریرابتی پایرگار باشرگ کره بره مصرر کننرگاا پ شرنهاد فرروش
منحصربهفرد 9برا خریگ آ برنگ خاه ارائه کنگ .ویتی که مشتر میخوا،گ ا م را
برنگ ،ا ری ا یکی را انتخاب کنگع مشخصاتی که در م را برنرگ،را ری را مشرترک
،ستنگع یکگیگر را حذ و مشخصا منحصر به فرد برنگع آ را ا ریلا متمرایز مریکنرگ
(نتم ر و ،مکارا ع .)4992

 -2-3پیامدهای وجهه برند مثبت

ی وجهه برنگ مثلت مانی شکل میا رد کره افرراد ترگامی،را مایروبع یگرتمنرگ و
منحصربه فرد در ذ ،خود نسلت به برنگ داشته باشنگ .چنانچه ای وجهه برنگ مثلرت
1

Netemeyer, et al.
Krishnan
3
Unique Selling Proposition
2
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با ساح باالیی ا آاا،ی نسلت به برنگ ،مراه شودع ار ش ویژه برنرگ ا دیرگااه مشرتر
ایجاد شگهع احتمال انتخاب برنگ توس مشتر و ن ز وفادار نسلت به برنرگ 2افرزایش و
آس اپذیر برنگ در مقابل برنامه،ا با اریابی برنگ،را ری را کرا،ش مرییابرگ .یر
وجهه برنگ مثلتع پ امگ ،ا خاصی را برا ی مت اذار ع تو یع و تروی برنگ دارد (کیرع
:)2009
 ی وجهه برنگ مثلتع برنرگ را یرادر مریسرا د ترا ا حاشر ه سرود براالتر
برخوردار و تقاضا آ کم کشش باشگع ی نی با افزایش ی مت برنگع تقاضا
مصر کننگاا برا آ برنگ چنگا کا،ش ن ابگ.

 ی وجهه برنگ مثلت بامث میشود تا مصر کننرگاا ترالش و جسرتجو
ب شتر برا یافت کانال،ا تو یع محصول کننگ.

 ساح باال آاا،ی ا برنگ بره ،مرراه یر
ف ال ت،ا با اریابی را افزایش مید،گ.

وجهره برنرگ مثلرتع اررربخشری

 ی برنگ آشنا 4که مشتر ا طرق مختیف نظ ر تجربه محصولع تلی غرا و
غ ره به دف ا با آ برنگ برخورد داشتهع با یر وجهره برنرگ مثلرتع بامرث
ایجاد فرصت،ا تحت ل سانس درآورد  9و توس ه برنگ 2میشود.
 -4روش سنجش وجهه برند

در ای تحق قع روشی به منظور شناسایی و سنجش اب اد مختیف تشک ل د،نرگه وجهره
برنگ بر پایه مگل مفهومی کیر ( )2009ارائه میشرود .بره دل رل مرگم وجرود یر روش
سنجش منسجم برا ار یابی برداشت،ا مصر کننگاا ا برنگ،ا (لو و لما جری آرع
4999؛ مارت نز و د چرناتونیع )4992ع با توجه به نقا ضر ف اسرتفاده ا ،رر یر ا
روش،ا ک فی و کمی به تنهایی و به منظرور براال بررد ک ف رت روش سرنجشع یر
روش ترک لی ا روش ،ا ک فی و کمی برا سنجش وجهه برنگع توس ه داده میشود و
در پایا ع امتلار ای روش بررسی میشود.
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 -1-4مراحل سنجش وجهه برند

به منظور سنجش وجهه برنگع چهار مرحیه اصیی ملتنی بر تحق قا یلیی به شررح یرر
ارائه میشود:

 -1-1-4شناسایی برندهای رقیب

با توجه به ای کره وجهره برنرگ بره منروا یکری ا اجرزا ار ش ویرژه برنرگ (دریزنرر و
رومان وکع )4996ع مفهومی است که در مقایسه با برنگ،ا ری ا در ی اروه محصرول
م نا پ گا میکنگ و یابل انگا ها ر مریشرود (السرارع م ترال و شرارماع )2005ع اولر
مرحیه برا سنجش وجهه برنگ ای است که برنگ،ا ری ا اصریی برنرگ مرورد نظرر در
اروه محصول آ مشخص شونگ که برا ای کارع بهتری مرجع خود بنگاه،ا ،ستنگ که
ریلا خود را به خوبی میشناسنگ.

 -2-1-4شناسایی تداعیهای برند

یکی ا ا،گا ای تحق ق ای است که انواع مختیف تگامی،ا برنگ مارح شگه در مگل
کیر ()2009ع تا حگ امکا بررا ،رر ارروه محصرول شناسرایی شرود .بررا شناسرایی
تگامی،ا برنگع روش،ا مختیفری وجرود دارد .کیرر ( )2009م تقرگ اسرت کره بررا
شناسایی تگامی،ا برنگ میتوا ا روش ،ا ک فی اسرتفاده کررد کره برخری ا انرواع
متگاول آ ،ا در ماال ا یلیی ملار است ا روش تگامی آ اد2ع تکن ،ا فرافکنی و
روش مصاحله ممقی .4با توجه به ای که روش تگامی آ اد در بس ار ا ماال ا یلیری
برا شناسایی تگامی،ا برنگ استفاده شگه (نظ ر لو و لما جری آرع 4999؛ مرارت نز و
د چرنرراتونیع 4992؛ کریشررنا ع 2006؛ مررارت نزع پولررو و د چرنرراتونیع  )4992و در
شناسایی صح ح تگامی،ا برنگ موفق ت آم ز بوده اسرت و نظرر بره نقرا ضر ف سرایر
روش،اع استفاده ا ای روش توص ه میشود.

Free Association Task
Depth Interview

1
2
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 -3-1-4سنجش تداعیهای برند

مق اس،ا مختیفی برا سنجش تگامی ،ا برنگ وجود دارنرگ امرا بره طرور کیری ایر
مق اس،ا در دو دسته اصیی یرار میا ررد :درجرهبنرگ  2و طلقرهبنرگ  .4مق راس،را
درجه بنگ نظ ر مق اس ار یابی ل کر  9و مق اس رتلهبنگ 2ع ،م مشخص میکنرگ کره
ی برنگع تگامی مورد نظر را دارد یا نه و ،م یگر ارتلا آ تگامی با برنگ را ن ز ت
میکنگ .تفاو اصیی مق اس ار یابی و رتلهبنگ در ای است که دو برنگ نمیتوانگ رتلره
یکسانی داشته باشگع اما می توانگ در مق راس ار یرابیع نمرره یکسرانی بگ ررد (دریزنرر و
رومان وکع  .)4996مق اس،ا طلقه بنگ نظ ر مق اس انتخابی5ع تنها وجود تگامی برنگ
را مشخص میکنگ و یگر ارتلا آ با برنگ را نمیسنجگ (دریزنر و رومان وکع .)4996
در استفاده ا ای مق اس،ا برا سنجش تگامی،ا برنگ،ا مختیرفع دو نروع رویکررد
وجود دارد که ملار است ا  :خصوص ت به خصوصر ت 6و برنرگ بره برنرگ .7در رویکررد
خصوص ت به خصوص تع ،ر ی ا خصوص ا مورد سؤالع برا ت ت برنگ،ا سرؤال
و سپس خصوص ت ب گ مارح میشرود .در حال کره در رویکررد برنرگ بره برنرگع تمرام
خصوص ا مورد سؤالع برا ی برنگ سؤال و سپس برنگ ب گ مارح میشود (بارنرارد
و ارنلرگ2ع  .)2009با توجه به ای که وجهه برنگ به منروا یکری ا اجرزا ار ش ویرژه
برنگ (دریزنر و رومان وکع )4996ع مفهومی است که در مقایسه با برنگ،ا ری ا در ی
اروه محصول م نا پ گا میکنگ و یابل انرگا ها رر مریشرود (السرارع م ترال و شرارماع
)2005ع توص ه میشود که ا رویکرد خصوص ت به خصوص ت برا سنجش تگامی،را
برنگ استفاده شود.
ا آ جایی که در مگل کیر ()2009ع تگامی،ا برنگ دارا سره خصوصر ت مایوب رتع
یگر و منحصربهفرد بود میباشنگع در ادامه ش وه سنجش ،ر ی ا ای خصوصر ا
ارائه میشود:

1
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 -1-3-1-4سنجش مطلوبیت تداعیهای برند

2

بر اساس نظرر اجرز و ف شرل ()2029ع بررا ار یرابی خصوصر ت ع ا مق راس،را
سنجش دو یالی 4استفاده می شود تا فرد بتوانگ نظر خود را در مورد ای ب ا کنرگ کره
داشت ی خصوص ت تا چه حگ ا نظر او مایوب یا نامایوب است .بر اساس نظرر کیرر
()2009ع در مورد تگامی ،ا برنگع ار یابی خصوص ت ،ما سرنجش مایوب رت ترگامی
است .طلق نظر کیر ()2009ع برداشت مصر کننگه ا مایوب ت ی تگامیع بره ا،م رت
آ وابسررته اسررت و مهررم بررود تررگامی م ررادل دو یالرری بررود آ اسررتع ی نرری
مصر کننگاا تگامی را خ یی خوب یا خ یی بگ نمی داننگع مگر ای که ترگامی ا نظرر
آ ،ا مهم باشگع لذا می توا فق جنله مثلت تگامی ،ا سوال شودع در مورد تگامی،رایی
که اطم نا وجود دارد که ا نظر ،مه افراد مثلت ،ستنگع فقر ا،م رت ترگامی سرؤال
شود و در مورد تگامی ،ا مثلتی که احتمال دارد ا نظر برخی افراد نامایوب باشرگع در
مورد م زا مایوب بود یا نامایوب بود آ سؤال شود.

 -2-3-1-4سنجش قدرت تداعیهای برند

برا سنجش یگر تگامی،ا برنگ بایگ ا مق اس،ا درجهبنگ نظ ر مق اس ل کرر
استفاده شود .در مق اس ل کر ع شرکتکننگه درجها ا موافقت یا مخالفت خرود را برا
مجمومه ا ا جمال که در اینجا ب ا ار تگامی،ا ،ستنگع نشا مید،گ و نمرا ب را
میکننگ که تا چه حگ شرکتکننگه احساس میکنگ که ی برنگع ترگامی مرورد نظرر را
دارد .در ای مق اسع ،ر ی ا جمالتی که در مرورد موضرومی (در اینجرا وجهره برنرگ)
مارح میشودع به یکی ا جنله،ا آ موضوع میپردا د که در نهایت برا جمرع نمررا
مربو به جنله ،ا مختیف موضوعع امت ا نهایی آ به دسرت مری آیرگ (آکررع کومرار و
د 9ع  .)4999طلق نظر اجز و ف شل ()2029ع برا سرنجش یرگر یر مق رگه2ع
بایگ ا مق اس ،ا سنجش دو یالی استفاده شود تا فرد بتوانگ مخالفت خرود را ن رز برا
ای که موضوع دارا آ خصوص ت میباشگ ابرا کنگ .طلق نظر کیر ()2009ع در مرورد
تگامی ،ا برنگع یگر مق گهع ،ما یگر تگامی برنرگ اسرت .بنرابرای بررا سرنجش

1

Attribute Evaluation
Bipolar
3
Aaker, Kumar & Day
4
Belief Strength
2
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یگر تگامی ،ا برنگ بهتر است ا مق اس ار یابی ل کر به صرور دویالری اسرتفاده
شود.
 -3-3-1-4سنجش منحصربهفرد بودن تداعیهای برند

طلق نظر کیر ()2009ع برا سنجش منحصربهفرد بود تگامی،ا دو روش کیری وجرود
دارد:
 .2مقایسه انواع تگامی،ا ی برنگع یگر و مایوب ت آ ،ا با برنگ،ا ری ا
 .4پرسش مستق م ا مصر کننگاا

برا جیوا ر ا یاد شگ ت گاد پرسش،ا و خسته شگ پاسخد،نگاا ع بهتر است به
جا پرسش مستق م ا مصر کننگاا ع برا سنجش منحصربهفررد برود ا روش اول
ی نی مقایسه تگامی،ا استفاده شود .با توجه به ای که نروع ترگامی،را مرورد سرؤال و
مایوب ت آ ،ا برا ،مه برنگ،ا یکسا میباشگع برا سرنجش منحصرربره فررد برود
تگامی،اع بایگ یگر تگامی،ا برنگ،ا مختیف را با یکگیگر مقایسه کرد .برا ای کرار
می توا مالمت (مثلت و منفی) یگر تگامی،ا را به منوا م ار مقایسه یررار داد و بره
برنگ،ا درجها ا منحصربهفرد بود را ا  2تا ( kت گاد برنگ،ا ری ا ،م) داد .به ایر
ترت ا که اار چهار برنگ ری ا در ی اروه محصول وجود داشت و یگر ،ر چهار برنگ
ا لحاظ ی تگامی ،م مالمت بودع ی نی ،مگی جنلره مثلرت یرا ،مگری جنلره منفری
تگامی را داشتنگع درجه منحصربهفرد بود ترگامی بررا ،مره آ ،را  2اسرت .چنانچره
یگر سه برنگ ،م مالمت بودع درجه منحصربهفرد بود آ سه برنگ  4و برنگ چهارم که
با آ ،ا ،م مالمت ن ستع  2است .چنانچه یگر دو برنگ ،م مالمت بودع درجه منحصرر
به فرد بود آ ،ا  9است .در ای جا صفر بود یگر برنگ ،م به منوا ی مالمت جگا
در نظر ارفته می شود (نه مثلت و نه منفی)ع ی نی اارر بره طرور مثرال یرگر دو برنرگ
مثلتع ی برنگ منفی و ی برنگ صفر شگع درجه منحصربهفرد بود دو برنرگ برا یرگر
مثلتع 9ع درجه منحصربهفرد بود برنگ با یگر منفیع  2و درجه منحصربرهفررد برود
برنگ با یگر صفر ن ز  2میشود .درجه منحصربه فردبود تگامی در وایع نشا مید،رگ
تا چه حگ وض ت ی برنگ خاه را ا لحاظ داشرت ترگامی برنرگ،را ری را نگارنرگ.
باالتری درجه منحصربهفرد بود  2و پای تری درجه آ  2است.
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 -4-1-4سنجش وجهه برند
طلق نظر اجز و ف شل ()2029ع برا سنجش نگرش کیی نسرلت بره یر موضروعع
امت ا ا بهدست آمگه برا دو جزء یگر و مایوب رت ،رر خصوصر ت در ،رم ضررب و
سپس ا جمع حاصلضرب ،ا مربو به خصوص ا مختیف آ موضروعع نگررش کیری
نسلت به آ مشخص میشود .با توجه به ای که بررا سرنجش ،رر دو جرزء یرگر و
مایوب ت ا مق اس،ا دویالی استفاده می شودع چنانچه ی تگامی ا نظر نمونه مورد
بررسی نامایوب (منفی) باشگ و ن ز بر اساس نتای بره دسرتآمرگه ا آ نمونرهع یرگر
برنگ ا لحاظ آ تگامی منفی باشگع حاصلضرب ایر دو جرزءع مثلرت و نگررش کیری
نسلت به برنگ ا لحاظ آ تگامی مثلت میشود .در ایر مفهرومع بررا سرنجش وجهره
برنگع کافی است امت ا ا به دستآمگه برا سه جزء مایوب تع یگر و منحصرربرهفررد
بود ،ر تگامی در ،م ضرب شونگ تا وجهه برنرگ ا لحراظ آ ترگامی بره دسرت آیرگ و
سپس ا جمع حاصلضرب،ا مربو به تگامی،ا مختیفع وجهه برنگ به دست آیگ:
∑

مایوب ت تگامی ام
یگر تگامی ام

منحصربهفرد بود تگامی ام

ت گاد تگامی،ا

بنابرای ع روش کیی توس ه داده شگه در ای تحق ق برا سنجش وجهه برنرگ بره شررح
یر است:
 .2ابتگا بایگ برنگ،ا ری ا در اروه محصول مرورد نظرر ا طریرق پرسر گ ا
بنگاه،ا شناسایی شونگ.
 .4با استفاده ا روش تگامی آ ادع انواع تگامی ،ا برنرگ ماررح شرگه در مرگل
شونگ.
مفهومی کیر ()2009ع در اروه محصول مورد بررسی ت
 .9پرسشنامها ته ه شود که در آ مایوب رت ترگامی،را برا اسرتفاده ا یر
مق اس سنجش دویالی و یگر تگامی،ا برنگ،را ری را برا اسرتفاده ا
مق اس ار یابی ل کر دویالی پرس گه شود.
 .2ا طریق مقایسه یگر تگامی،ا برنگ،ا ری اع درجه منحصربهفرد برود
شود.
آ ،ا ت
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 .5حاصلضرب مایوب تع یگر و منحصر به فرد برود ،رر یر ا ترگامی،را
برا ،ر برنگ محاسله شود تا وجهه ،ر برنرگ ا لحراظ ،رر ترگامی مشرخص
شود.
 .6با جمع حاصلضرب،ا مربو به تگامی،ا مختیرف ،رر برنرگع وجهره آ
برنگ محاسله شود.
 -5روش پژوهش

ای تحق ق ا نوع کاربرد  2و توص فی 4است .به دل ل نلود ابزار جامع و کامرل بررا
سنجش وجهه برنگع ابتگا ابزار ال م به روشی که در ادامه به تفصر ل ب را خوا،رگ شرگع
امتلار ای روشع ی ماال ه م رگانی در م را پرسرنل خرانم
ته ه و سپس برا ت
ب مارستا پارس ا وایع در س اد آباد تهرا انجام میشود، .گ اصیی در انتخاب ای
اروه افرادع دسترسی به مجمومه بزرای ا خانم،را مصرر کننرگه لروا م خرانگیع بره
منظور توس ه ی روش برا سنجش وجهه برنگ بود که ایر روش بتوانرگ در آینرگه در
مورد اروه ،ا مختیفی ا افرادع استفاده شرود .روش ارائره شرگه در ایر تحق رق بررا
سنجش وجهه برنگع در سه اروه محصول مختیف (پیوپزع اتو و آبم وها ر ) و در چهرار
برنگ ری ا (پارس خزرع مول نکسع تفال و پاناسون ) آ مروده مری شرود ترا روش مزبرور
امتلار و مشخص شرود آیرا روش ارائره شرگه مری توانرگ وجهره برنرگ را در ارروه
ت
محصوال مختیف به درستی شناسایی کنگ یا خ ر .برا تجزیهوتحی ل نتای تحق رقع ا
آمار توص فی 9استفاده میشود.
 -6توسعه ابزار تحقیق

در ای تحق قع ابتگا ادب ا پژو،ش مرور شگ و با متخصصا تلادل نظر شگ .سپس برا
انواع تگامی ،ا مارح شگه در مگل مفهومی کیر (کیرع )2009ع شاخص،ایی بره دسرت
آمگ که در جگول  2یابل مشا،گه است .در پی آ ع سه جیسه اروهکانو  2تشرک ل شرگ.
در ،ر جیسهع با حضور  29نفر ا مصر کننگاا ا طلقا اجتمامی و سرن مختیرفع
1

Applied
Descriptive
3
Descriptive Statistics
4
Focus Group
2
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در مورد یکی ا محصوال مورد بحثع تلادل نظر صور ارفت .در ،ر جیسره بره روش
تگامی آ ادع ا مصر کننگاا خواسته شگ تا در مورد ،ر ی ا برنگ،ا مورد نظرع ،رر
آنچه را به نظرشا می رسگع ب ا کننگ .ضم ای که ا طلقرهبنرگ ترگامی،را برنرگ
توس مگل مفهومی کیر ( )2009استفاده و س ی شگ تا ذ ،شرکتکننگاا به سرمت
جنله،ا مختیف تگامی،ا برده شود و به ای روش انواع تگامی،ا برنگ مارح در مورد
،ر اروه محصول و تا حگود ،ر برنگ شناسایی شود.
پس ا ،ر جیسهع با استفاده ا نظرا متخصصا ع انواع تگامی،ا برنگ به دست آمرگه ا
اروه کانو و مرور ادب ا ع بر اساس مرگل کیرر (کیررع  )2009و شراخص،را حاصرلع
طلقه بنگ و موارد تکرار حذ شگ .سپس و ا ب بق ه مواردع مهمتری آ ،ا انتخاب
شگ که ای تگامی،ا ن ز در جگول  2ارائه شگه استع لذا در ای مرحیهع انواع تگامی،را
برنگ برا ،ر اروه محصول شناسایی شگ و سپس طرح اول ه پرسشنامه تگوی شرگ .برا
توجه به ای که وجهه برنگ به منوا یکی ا اجزا ار ش ویژه برنگ (دریزنر و رومران وکع
)4996ع مفهومی است که در مقایسه با برنگ،ا ری ا در ی اروه محصول م نرا پ رگا
می کنگ و یابل انگا ها ر میشود (السارع م تال و شارماع )2005ع پرسشنامرها ته ره
شگ که در آ مصر کننگاا بتواننگ ،م ما چهار برنگ ری ا را مقایسه کننگ .بنرابرای
در ته ه پرسشنامه ا روش خصوص ت به خصوص ت استفاده شگ.
برا سنجش یگر تگامی ،ا برنگع در مورد ،ر تگامیع چهار جمیره بررا چهرار برنرگ
ارائه شگ که شرکتکننگه بایگ نظر خود را نسلت به آ ،ا ا کامالً موافقم (امت را  )+4ترا
کامالً مخالفم (امت ا  )-4ابرا کنگ؛ ازینه وس ی نی نظرر نرگارم دارا امت را صرفر
می باشگ .برا سنجش مایوب ت تگامی،ا برنگع در مورد ،ر تگامی مارح شگ که مویع
خریگ محصولع داشت آ تگامی تا چه حگ ا نظر فرد مایوب است .یرا کره مایوب رت
ی تگامی در نظر مصر کننگهع ،نگامی که یصگ خریگ محصول را دارد با ،نگرامی کره
به طور کیی نظر مید،گ و یصگ خریگ مارح ن ستع متفاو میباشگ .با توجه به ای که
طلق نظر کیر ()2009ع برداشت مصر کننگه ا مایوب رت یر ترگامیع بره ا،م رت آ
وابسته استع لذا در مورد تگامی ،ایی که اطم نا وجود داشرت کره ا نظرر ،مره افرراد
مثلت ،ستنگع فق ا،م ت تگامی پرس گه شگه و امت ا ا ا صفر بررا ا،م تری نرگارد
تا  +4برا خ یی مهم استع تغ ر میکنگ.
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ب گ ا سؤاال مربو به تگامی،اع سؤالی برا سرنجش نگررش کیری شررکتکننرگه در
مورد ،ر ی ا برنگ ،ا مارح شگ که ای سؤال می توانگ در نهایرت بررا آ مرود روش
یابی ت ایر روش در رتلرهبنرگ برنرگ،را
ارائه شگه برا سنجش وجهه برنگ و ت
ری ا ا لحاظ وجهه برنگشا استفاده شود .در پایا ع سؤالی ن ز ا شرکتکننگه پرس گه
میشود که کگامی ا برنگ،ا را استفاده کرده است .در نهایت ،م ی سر سؤال بررا
متغ ر،ا م نه ا شامل س ع شغلع درآمگع تحص ال ع وضر ت تأ،رل و محرل
ت
نگای مارح میشود.
 -1-6طرح آزمایشی اول

به منظور پاالیش و اصالح پرسشنامه،ا و رفع اشکاال و نکا ملهم آ ،راع یر طررح
آ مایشی با ی نمونه حگود  29نفر اجرا و ا پاسخ د،نگاا خواسته شگ تا ،رر اونره
اشکال و نکته ملهمی را که در پرسشنامه با آ برخرورد کردنرگع مشرخص و ن رز مرگ
ما اختصاه داده شگه برا تکم ل پرسشنامه را انگا ها ر کننگ .پس ا جمعآور
پرسشنامه،ا و مشا،گه و مقایسه نتای ع ایرادا ماررح شرگه توسر پاسرخد،نرگاا و
2
اشکاال دیگه شگه با استفاده ا مقایسه نتای ع برطر شگنگ و به منظور ت ر روایری
و امتلارع پرسشنامه،ا حاضر در اخت ار متخصصا با اریابی یرار ارفتنگع نقاه نظررا
ایشا اممال شگ و برخی ا تگامی ،ا حذ و برخی اصالح شگنگ .در نهایت ترگامی،را
مورد استفاده در پرسشنامه نهایی طلق جگول  2میباشرگ .مرا اختصراه داده شرگه
برا تکم ل پرسشنامه،اع کمتر ا  29دی قه ازارش شگ که طلق نظر متخصصا روش
تحق قع ما مناسلی میباشگ.
 -2-6طرح آزمایشی دوم

در ای مرحیهع ی طرح آ مایشی با ی نمونه حگود  29نفرر اجررا شرگ و بره منظرور
ت
پایایی 4و یابی ت اطم نا پرسش نامرهع برا اسرتفاده ا نررمافرزار SPSSع شراخص
آلفا کرونلاخ محاسله شگ که نتای یابل یلول و مایوبی به دست آمگ.

Validity
Reliability

1
2
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 -7انجام عملیات میدانی

پس ا حصول اطم نا ا پایایی و روایی پرسشنامه،اع با توجه به ای که ت گاد پرسرنل
خانم در ب مارستا پارس ا حگود  299نفر بودع ت گاد  599مگد پرسشنامه (ا ،ر نروع
پرسش نامه  267مگد) به صور تصادفی در م ا بخش ،ا مختیف ب مارسرتا تو یرع
شگ .ا ای ت گادع  244مگد پرسش نامه مربو به پیوپزع  299مگد مربو به اترو و 245
مگد مربو به آبم وها ر براشت داده شگ و  226مگد پرسشنامه پیروپزع  242مرگد
پرسشنامه اتو و  222مگد پرسشنامه آبم وها ر ی نی در مجموع  956پرسرشنامره
یابل استفاده بود.
جدول  .1شاخصهای مربوط به انواع تداعیها و تداعیهای پلوپز ،اتو و آبمیوهگیری
انواع تداعی برند

تداعیها
شاخص

پلوپز

اتو

ی مت

خصوصیات غیر مرتبط با محصول

بستهبنگ
تصویر ذ،نی ا نوع
مصر کننگاا /
شرای مصر

آبمیوهگیری

ار ا  /ارا
 بستهبنگ یلا -حمل بستهبنگ راحت

 -بستهبنگ

یلا

 بستهبنگ یلا -حمل بستهبنگ راحت

مصر کننگاا ا طلقه باال جام ه-مصر کننگاا جوا

خگما پس ا
فروش

خگما پس ا فروش مناسا-پرسنل خگما پس ا فروش خوشبرخورد

کانال تو یع

دسترسی آسا به فروشگاه

خاستگاه

خارجی

سابقه

سابقه یگیمی

محصول

خصوصیات مرتبط با

ممیکرد

ک ف ت خوب پخت برن یابی ت درست کردتهدیگ

 شگ بخار باال خوب سُرخورد رو
للاس

 درصگ آبا ر باال -صگا و لر ش کم
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انواع تداعی برند

تداعیها
شاخص

یابی ت شستشو اکثر
یا ا دستگاه

 راحت تم زشگ کف اتو
 -سل و راحت

یابی ت شستشو اکثر
یا ا دستگاه

ایمنی

ساح ایمنی خوب

مالیق شخصی

آسا کاربرد -یلا -مگل،ا متنوع -رنگ،ا متنوع -امکانا مت گد

مزایای نمادین

ت یقا اجتمامی

با پرست ژ (با کالس)

ار یابی کیی

خوب  /بگ

مزایای تجربی

کفت

بادوام

نگرشها

مزایای عملکردی

سالمت و بهگاشت

پلوپز

اتو

آبمیوهگیری

 -8نتایج تحقیق

پس ا جمعآور پرسشنامه،ا تکم ل شگهع داده،ا بره دسرت آمرگه وارد نررمافرزار
 SPSSشگ تا تجزیهو تحی ل آمار بر رو آ ،ا صور ا ررد .در طررح پرسرشنامره،را
سؤاالتی مارح شگه که ،م وجود ،ر ی ا تگامی،ا برنگ را برا ،رر برنرگ-محصرول
کننگ و ،م م زا مایوب ت و یگر آ ،ا را بسنجنگ .پس ا مقایسه نتای حاصل
ت
ا پرسشنامه،ا برا برنگ،ا مختیفع میتوا م زا منحصربرهفررد برود ،رر یر ا
کرد .با مالحظه ،مه تگامی،ا برنرگ و م رزا
تگامی،ا را برا ،ر برنگ-محصول ت
مایوب تع یگر و منحصر به فررد برود آ ،را بررا یر برنرگ خراه در یر ارروه
محصولع وجهه آ برنگ به دست میآیگ .در جایی که یگر ترگامی،را در فاصریه بسرته
 -9٫2و  +9٫2یرار داشتهع به طور یرارداد یگر برابر صفر در نظر ارفته شگه است.
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 -1-8تحلیل پایایی پرسشنامهها با استفاده از آلفای کرونباخ

برا سنجش پایایی پرسشنامره ،راع ا روش آلفرا کرونلراخ اسرتفاده شرگه کره بررا
پرسش نامه مربو به ،ر محصولع ی آلفا برا سؤاال مایوب ت تگامی،را و یر آلفرا
برا سؤاال یگر تگامی ،ا ،ر برنگ (در مجموع پن آلفا) محاسله شگ .برا توجره بره
ای که در ،ر سه نوع پرسشنامهع حگایل آلفا ا  9٫2براالتر اسرتع مریتروا افرت کره
پرسشنامه،ا ا پایایی خوبی برخوردار ،ستنگ.

 -2-8تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

نتای ای تحق ق میتوانگ به ،ر ی ا چهار برنگ مورد بررسی کمر کنرگ ترا ا لحراظ
ت ت تگامی،اع وض ت خود را با برنگ،ا ری ا مقایسه کننگ؛ جایگاه خود را در ذ،
مصر کننگاا نسلت به ریلا شناسایی کننگع جنله،ا منحصربهفرد برنگ خود و ریلا و
مایوب ت ،ا مصر کننگاا را بشناسنگ؛ ارربخشی برنامه ،ا با اریابی خود را ار یرابی
کننگ تا بفهمنگ در چه حگ توانسرتهانرگ بره ا،رگافی کره در برنامره،را با اریرابی خرود
داشتهانگع دست پ گا کننگع و در چه حگ توانستهانگ برنگ-محصوال خرود را بره درسرتی
به مصر کننگه م رفی کننگ و در نهایت با توجه به ای اطالمرا ع نقرا ضر ف خرود را
برطر کننگ و برنگ خود را به درستی جایگاه سا کننگ.
مشخصا دمواراف پاسخد،نگاا نشا داد که پاسخد،نرگاا ا ارروه،را سرنیع
طلقا اجتمامی و ساوح درآمگ مختیف ،ستنگ که ای مسأله بامرث افرزایش امتلرار
نتای تحق ق میشود.
با توجه به امگاد به دست آمگه ا نتای تحق ق برا وجهه برنگع رتلهبنرگ برنرگ،را بره
تفک اروهمحصوال ع به شرح جگول  4میباشگ:
جدول  .2رتبهبندی برندها بر اساس اعداد وجهه برندشان
رتبه برندها
1

2

3
4

پلوپز

تفال ()49.25

گروه محصوالت
اتو

تفال ()29.99

آبمیوهگیری
تفال ()49.27

پارسخزر ()22.40

پاناسون

()44.22

مول نکس ()20.96

مول نکس ()27.20

مول نکس ()22.26

()27.92

()25.42

پارسخزر ()-9.56

پاناسون

پاناسون

پارسخزر ()7.59
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،ما طور که مشا،گه می شودع در ،ر سه اروه محصولع برنگ تفال ا لحاظ وجهه برنرگع
رتله اول را به دست آورده که اللته در مورد اتوع اختال آ برا ریلرا کرامالً یابرل توجره
است .اارچه در مورد پیوپز انتظار میرفت که پارسخزر به میت داشت سابقه یرگیمی و
سهم با ار باال در ای محصولع رتله اول را کسا کنگ اما نتای تحق رق نشرا مرید،رگ
تفال در انتقال وجهه برنگ مثلت به مصر کننگاا ع موفق ت ب شتر داشته و پارسخزر
در ایجاد وجهه برنگ برا محصوال خود ض ف ممل کرده است .به منوا مثال اارچره
پیوپز پارسخزر نسلت به ریلا خود دارا ب شتری تنروع مرگل و رنرگ مریباشرگ امرا
نتوانسته به خوبی چن تگامی را در ذ ،مصر کننرگاا ایجراد کنرگ و یرگر آ در
تگامی داشت مرگل ،را متنروعع  9.99و در ترگامی داشرت رنرگ ،را متنروعع 9.26
میباشگ.
با مالحظه نتای حاصلع مشخص میشود که ب ضی ا تگامی ،ا بررا برخری ا برنرگ،را
اصالً شکل نگرفته و یگر آ ،ا صفر است .در مورد تگامی،ایی که ب برنگ،ا ری را
مشترک است و به نومی بامث مضویت برنگ در اروه محصرول مریشرونگع اغیرا یرگر
تگامی متفاو است :اما م زا منحصربهفرد بود تگامیع برا ،مه برنگ،ایی که جنلره
مشترکی ا ی تگامی را دارنگع یکسرا اسرت .بنرابرای ع مریتروا نت جرها رر کررد
ب شتری تفاو در وجهه برنگ،ا ری اع در ارر تفاو در یگر تگامی،ا برنرگ ایجراد
می شود .اممال درجه منحصربره فررد برود ترگامی در وجهره برنرگ بامرث مریشرود ترا
تگامی،ا مختیف و ،ا متفاوتی داشته باشگ .به منوا مثالع اارر دو برنرگ ری را ا
لحاظ دو تگامی مختیف یگر یکسا یا نزدی بره ،رم داشرته باشرنگ امرا یکری ا آ
تگامی ،ا را ،ر چهار برنگ ری ا داشته باشنگ و تگامی دیگر را فق دو برنگ داشته باشنگع
در مورد آ تگامی که ،ر چهار برنگ ری ا آ را دارنگع منحصربهفرد بود تگامی  2و در
مورد تگامی دیگرع  9استع لذا حاصلضرب ای درجه،ا منحصربهفرد بود متفاو در
یگر ،ا یکسا ع بامث ایجاد وجهه،ا برنگ مختیف ا لحاظ ای دو ترگامی مریشرود.
مایوب ت تگامی ،ا ن ز اارچه برا ،مه برنگ،ا ری ا یکسرا اسرت امرا ماننرگ درجره
منحصربهفرد بود ع به تگامی،ا مختیف و ،ا متفاو داده و در نهایت بامث ایجراد
تفاو در وجهه برنگ،ا ری ا میشود.
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تگامی ،ا مشترک بس ار ب اروه محصوال مختیف ا ی برنگ وجود دارد که اللته
یگر ع مایوب ت و منحصرر برهفررد برود ایر ترگامی ،را مشرترکع متفراو اسرت.
تگامی،ایی که ب اروه محصوال مختیف ا ی برنگ متفاو باشگ و مشترک نلاشرنگع
ممگتاً ا نوع تگامی،ا مرتل با محصول میباشنگ.
به طور کیی وجهه برنگ پارس خزر در سه اروه محصول مختیف آ خ یی با ،م متفراو
است؛ به طور که وجهه برنگ پیوپز پارسخزر نسرلتاً براال ( )22.40اسرتع وجهره برنرگ
آبم وها ر پارسخزر خ یی پای تر ( )7.59و وجهه برنگ اتو پارسخزر نزدی صفر
و حتی کمی منفی ( )-9.56می باشگ که ای وض ت بررا پرارسخرزر ،شرگار د،نرگه
است و نشا مید،گ که در م ا محصوال پارسخزر که در ای تحق رق بررسری شرگع
تنها پیوپز دارا وجهه برنگ مثلت یابل یلولی نسلت به ریلا میباشرگ کره اللتره آ ،رم
نسلت به تفال در رتله دوم یرار دارد.
وجهه برنگ مول نکس در سه اروه محصول مختیف آ تقریلاً نزدی به ،م است (پیروپز
27.20ع اتو  22.26و آبم وها رر  )20.96کره اللتره در آبم روها رر وضر ت آ
نسلت به ریلا بهتر است و ب گ ا تفال در مقام دوم یرار دارد.
وجهه برنگ تفال در اروه محصوال پیوپز و آبم وها ر تقریلاً نزدی به ،رم و نسرلت
به ریلا باال است (پیوپز  49.25و آبم وها ر  )49٫27ولری اترو تفرال دارا وجهره
برنگ بس ار باالیی است ( )2999که به  ،چ وجه یابل مقایسه برا ریلرا ن سرت و جایگراه
بس ار مایوبی را در ذ ،مصر کننگاا ایجاد کرده است.
وجهه برنگ پاناسون در اتو نسلتاً باال ( )44.22است و توانسته ب گ ا تفرال و اللتره برا
اخرتال یراد نسرلت بره آ ع رتلرره دوم را کسرا کنرگ .در ارروهمحصروال پیرروپز و
آبم وها ر ع وجهه برنرگ آ تقریلراً نزدیر بره ،رم (پیروپز  25.42و آبم روها رر
 )27.92میباشگ.
برنگ،ا مول نکس و پاناسون در  ،چی ا محصوال خود دارا ترگامی،را کرامالً
منحصر بهفرد نمیباشنگ .پارسخزر دارا تگامی،ا منحصربهفررد مت رگد اسرت کره
اللته تنها تگامی مایوب و منحصربهفرد آ ع ار ا بود اسرت کره بامرث مثلرت شرگ
وجهه برنگش میشود و سایر تگامی،ا منحصربه فرد آ نظ رر ایرانری برود ع مایروب
ن ست و بامث منفی شگ وجهه برنگ آ میشود.
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ب شتری ت گاد تگامی ،را و ن رز ب شرتری ت رگاد ترگامی ،را مایروبع در ،مره ارروه
محصوال ع برا برنگ تفال شکل ارفته است، .ر چه ت گاد تگامی،را شرکلارفتره در
ذ ،مصر کننگاا ع برا یر برنرگ افرزایش مرییابرگع دسترسری بره برنرگ در ذ،ر
مصر کننگه سریعتر و راحتتر صور میا رد .حال چنانچه ای ترگامی،را مت رگدع
یگرتمنگع مایوب و منحصربهفرد باشنگع وجهه برنگ بس ار مثلتی را ایجاد کرده و به تلرع
آ ار ش ویژه برنگ افزایش مییابگ؛ لذا برا برنگ،ا مهم است کره ترگامی،را بسر ار
داشته باشنگ (چنگ و چ ع 4992؛ کریشنا ع  .)2006به طور ایگهآلع وجهه برنرگ کره
در ذ ،مصر کننگه وجود داردع بایگ شامل ،مه انواع تگامی،ا مارح شرگه در مرگل
کیر (کیرع  )2009باشگ (کوباع  .)4992ای وض ت تقریلاً به طور صگدرصرگ بررا برنرگ
تفال درمورد ،مه اروه محصوالتش وجود دارد .به طور کییع ممرگه ترگامی،رایی کره در
ذ ،مصر کننگاا شکل نگرفتهع ا نوع خصوص ا غ ر مررتل برا محصرولع مزایرا
تجربی و نمادی می باشگ .ای موضوع نشا مید،گ که تمرکز بنگاه،ا ب شرتر در جهرت
انتقال ویژای،ا ممیکرد محصوالتشا بره مصرر کننرگه بروده و کرمترر بره انتقرال
ویژای،ا غ ر ممیکرد توجه شگه و ای مسأله یکی ا موامرل اصریی تضر ف وجهره
برنگ بوده است.
در مورد ،مه برنگ-محصوال ع رتله برنگ ا لحاظ مگد وجهه برنرگع برا رتلره آ ا لحراظ
ت گاد تگامی ،ا مایوبع ،ما،نگی داردع به جز رتله پیوپز پارسخزر که ا لحاظ وجهره
برنگع رتله آ دوم است .اما ا لحاظ ت گاد تگامی،را مایروبع رتلره آ چهرارم اسرتع
ی نی پیوپز پارس خزر نسلت به ریلا خود دارا کمترری ت رگاد ترگامی،را مایروب
میباشگ .اما به میت باال برود یرگر آ در ،مرا ت رگاد ترگامی مایروبع توانسرته ا
برنگ ،ا مول نکس و پاناسون جیو ب فتگ .بنابرای ع پیروپز پرارسخرزر دارا پتانسر ل
یاد برا بهلود وجهه برنگش است و چنانچه برنامه،ا با اریابی ای برنرگ-محصرولع
شناسانگ ،ر چه ب شتر ویژای،را آ بره مصرر کننرگه تمرکرز کنرگ و ترگامی،را
مایوبی را در ذ ،مشتر ایجاد کنگع تأر ر بس ار یاد در افزایش مگد وجهه برنرگ آ
خوا،گ داشت .در ،مه مواردع رتله برنگ،ا ا لحاظ وجهه برنگشا با رتله آ ،را ا لحراظ
ار یابی کیی ا برنگ یکسا استع لذا با توجه به ای که سؤاال مربو به ار یابی کیی ا
یابی ت ای روش
برنگ با ،گ آ مود روش ارائه شگه برا سنجش وجهه برنگ و ت
در رتلهبنگ برنگ ،ا ری ا ا لحاظ وجهه برنگشا مارح شگه بودع میتوا بره نرومی
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ای روش را تأی گ کرد .رتله برنگ،ا ا لحاظ وجهه برنگشا ع تقریلاً در ،مه موارد با رتلره
آ ،ا ا لحاظ فراوانی استفاده ا برنگ یکسا است؛ به جز در مورد پیوپز پرارسخرزر کره
فراوانی استفاده ا آ ا تفال ب شتر است و برا رتلره پیروپز پرارسخرزر ا لحراظ وجهره
برنگش (تفال اول و پارس خزر دوم) ،ما،نگ ن ست .دل رل ایر مایرا را مریتروا در
سابقه بس ار یگیمی پیوپز پارسخزر نسلت به تفال دانست که اللتره فراوانری اسرتفاده ا
پیوپز تفال مییرغم جگیگ بودنش نسلت به پارس خزرع یابل توجه بوده (فراوانی تفال 29
و فراوانی پارسخزر  )57و ای مسأله برا پارسخزر بس ار ،شگار د،نگه است.
 -9نتیجهگیری

،ما طور که در یسمت،ا یلل ن ز افته شگع وجهه برنگع «برداشت،ایی در مورد یر
برنگ است که در ذ ،مشتر میباشگ و توس تگامی،ا برنگ من کس میشود» (کیرع
 .)2009تگامی،ا برنگ در وایع «اطالما مربو به برنرگ اسرت کره در ذ،ر مشرتر
بودهع حاو مفهروم برنرگ بررا مشرتر مریباشرگ» (کیررع )2009ع بره ملرار دیگررع
تگامی ،ا برنگ شامل ،ر چ ز است که در ذ ،فرد به برنرگ مربرو مریشرود (یرو و
دنتوع  .)4992وجهه برنگ مامل اصریی در انتخراب یر برنرگ ا م را برنرگ،را ری را
میباشگ (اتاما و اولنج ع  .)4999بنابرای ع با توجه به ا،م ت تگامی،ا برنگ در ایجاد
وجهه برنگع در ای تحق قع مفهوم وجهه برنگ بر ملنا مگل کیر ( )2009ا طریق اب اد
تشک لد،نگۀ آ که شامل انواع تگامی،ا برنگ و یگر ع مایوب ت و منحصربهفردبرود
تگامی،ا میباشگع به وضوح مشخص و ای تگامی،ا برا سه اروه محصرول مختیرف در
شگ.
صن ت لوا م خانگی کوچ ت
سنجش وجهه برنگع ی ،گ مایوب و مورد مالیه بس ار ا بنگاه،ا است .با توجه بره
ای که تگامی ،ا برنگ که من کس کننگه وجهه برنرگ اسرتع بره ارروه محصرول بسر ار
وابسته است و مق اس،ا سنجش آ ،ا بایگ برر اسراس ویژاری،را خراه ،رر ارروه
محصول ته ه شود (لو و لما جی آرع )4999ع نمیتوا ی مق اس کیی بررا سرنجش
وجهه برنگ اروه ،ا مختیف محصول ارائه کردع لذا روش توس ه داده شگه ایر تحق رق
که روشی منسجم و جامع بودهع بر پایه ی مگل مفهومی م تلر است و برا برنگ،را و
اروهمحصوال مختیف یابل استفاده است، .مچن میتوانگ بره بنگراه،را در شناسرایی
وجهه برنگ خودشا و ن ز ریلایشا کم کنگ تا بگاننگ چه جایگا،ی در م ا برنگ،را
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ری ا ا دیگااه مشتریا دارنگ .به ای وس یه می تواننگ بر رو برنگ خود سرمایهاذار
کننگ؛ وجهه برنگ را به تصویر مورد نظر مشتر نزدی کننگ؛ جایگاه سا برنگ خرود را
به طور صح ح انجام د،نگ؛ و ن ز ارربخشی ف ال ت،ا با اریابی خود را ار یرابی نماینرگ
(دریزنر و رومان وکع  )4996مارابق ایر روشع ابترگا بایرگ برنرگ ،را ری را در ارروه
محصول مورد نظر شناسایی و سپس با استفاده ا روش ترگامی آ ادع انرواع ترگامی،را
شونگ .ب گ ا آ بایگ پرسشنامها ته ه شرود
برنگ در اروه محصول مورد بررسی ت
که در آ مایوب ت ترگامی،را برا اسرتفاده ا یر مق راس سرنجش دویالری و یرگر
تگامی،ا برنگ،ا ری ا با استفاده ا مق اس ار یابی ل کر دویالی پرس گه شرونگ .ا
طریق مقایسه یگر تگامی،ا برنگ،ا ری اع درجه منحصربهفرد بود آ ،را ت ر
میشود .با استفاده ا محاسلۀ حاصلضرب مایوب رتع یرگر و منحصرر بره فررد برود
،ری ا تگامی ،ا برا ،ر برنگع وجهه ،ر برنگ ا لحراظ ،رر ترگامی مشرخص شرود .در
نهایتع با جمع حاصلضرب،ا مربو به تگامی،ا مختیف ،رر برنرگع وجهره آ برنرگ
محاسله شود.
در ای تحق ق نشا داده شگ که وجهه برنگ مفهومی است که کرامالً مریتروا آ را برر
اساس اب اد تشک لد،نگه اش که به تفک ر در مرگل مفهرومی کیرر ( )2009مشرخص
شگهانگع انگا ها ر کرد.
 -1-9محدودیتهای تحقیق و جهتگیری برای تحقیقات آتی

روش ارائه شگه در ای تحق قع جهت سنجش وجهه برنگ -محصول میباشرگ و سرنجش
وجهه برنگ بنگاه موضوع بحث ای تحق ق نمی باشگ .یکی ا تحق قراتی مف رگ در م نره
سنجش وجهه برنگ برا بنگاه،ایی که در فضا بنگاه با بنگاه 2ف ال ت میکننگع توسر ه
روشی جهت سنجش وجهه برنگ بنگاه 4استع چرا که در فضا بنگاه با بنگاهع برنگ بنگراه
حر اول را می نگع در حال که در با ار کاال ،ا مصرفی یا فضا بنگاه با مصر کننگه9ع
برنگ محصول ت
کننگه میباشگ (لو و لما جی آرع 4999؛ ،گو2ع .)4996
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با توجه به ای که ،گ ای تحق رقع توسر ه روشری جهرت شناسرایی و سرنجش اب راد
مختیف تشک ل د،نگه وجهه برنگ بودع ا اروه محگود ا پاسرخد،نرگاا کره پرسرنل
امتلار ایر روش اسرتفاده شرگ و ت مر م نترای
ب مارستا پارس ا بودنگع جهت ت
تحق ق مگ نظر نلود، .گ ما در انتخاب ای اروه افرادع دسترسی به مجمومه بزراری ا
خانم،ا مصر کننگه لوا م خانگیع به منظور توس ه یر روش بررا سرنجش وجهره
برنگ بود تا ای روش بتوانگ در آینگه در مورد اروه،ا مختیفی ا افرادع اسرتفاده شرودع
لذا یکی ا موارد که میتوانگ م نه تحق قا آتی باشگع ت م م داد نتای ای تحق رق
امتلار ای روش در اروه،ا بزرگتر ا افراد است.
وت
ای تحق ق در صن ت لوا م خانگی کوچر صرور ارفرت و روش ارائره شرگه در ایر
امتلار شگع لذا یکی ا م نه،ا تحق ق درآینگه میتوانرگ
تحق قع در ای صن ت ت
بررسی امتلار ای روش در صنایع دیگر باشگ.
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