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مقدمه
امروزه ،رقابتپذيری موضوعی مهم در بین سازمانهای تجاری است .شرکتها برای
رقابتپذيربودن در عرصة بازارهای داخلی و خارجی از راهبردهای گوناگونی استفاده میکنند.
موفقیت شرکتها در گرو انتخاب راهبردهای درست و اجرای بهموقع آنهاست .امروزه ،کسب
مزيتهای رقابتی برای شرکتها در بازارهای جهانی و داخلی سختتر شده است و به ايجاد
تمايز در بازار و هماهنگی قوی بین فعالیتهای آنها نیاز دارد .يكی از راهبردهای کسب مزيت در
بازار ايجاد ارزش ويژۀ برند است که در عصر جديد عاملی کلیدی و تعیینکننده در ارزش شرکت
و بازار سهام است و بنابر تعريف (الزار و همكاران )1995 ،ارزش ويژۀ برند اولويتبندی
مصرفکننده از يک برند در مقايسه با ديگر برندهای موجود در يک طبقه از محصول است .در
سالهای اخیر ،اهمیت نقش دارايیهای نامشهود در اثربخشی فعالیتها ،خلق و بقای عملكرد مالی
کسبوکارها در سطح صنايع مختلف بهخوبی آشكار شده است .شناخت اين نقش ،نیاز سازمانها
به ارزيابی وضعیت برند خود و مقايسة آن با ساير رقبا را تقويت کرده است .دستیابی به مزيت
رقابتی در دنیای امروز ،تنها با تكیه بر ويژگیهای کارکردی محصوالت و خدمات حاصل نمیشود،
بلكه برند مهمترين عامل متمايزکنندۀ شرکت تجاری از رقبايش شناخته میشود .در اين ارتباط
آکر ( )1991بیان کرده است که مشتريان برای برندهای محبوب خود ارزش زيادی قائلاند و
بازاريابان نیز با آگاهی از اين موضوع در پی تقويت اين مفهوم در مراحل مختلف موضعيابی برندند.
برندهای محبوب دارای ارزش نمادين و احساسی در نزد مصرفکنندگانند تا آنجاکه اين ارزشها
در ترجیحات مصرفکنندگان در انتخاب برندی ويژه تأثیر زيادی دارند .کارايی در مديريت برند،
وفاداری مشتريان را در پی خواهد داشت .در برخی موارد ،مديران در کنار تبلیغات رسانهای
گسترده ،با افزايش ارتباطات مستقیم و تعامل با مصرفکنندگان در پی حفظ وفاداری
مصرفکنندگانند .وفاداری به برند موجب کسب مزيتهای بازاريابی مهمی مانند کاهش هزينه،
قدرت و نفوذ تجاری بیشتر ،عدم تأثیرپذيری مصرفکنندگان در برابر موضعيابی رقبا و کسب سود
بیشتر میشود .در اين راستا ،تبلیغات يكی از راهبردهای روزانة شرکتهاست که بهطور روزانه
ديده میشود و هدف آن جذب ،ايجاد عالقه و تمايل ،افزايش نیت خريد و آگاهی از برند است.
همچنین تصوير مطلوب شرکت فروش شرکت را از طريق افزايش وفاداری افزايش میدهد (کیم
و همكاران.)2011 ،
هرچند بیشتر مطالعات صورتگرفته درمورد ارزش ويژۀ برند صرفا بر اثر تبلیغات صرفشده و
فراوانی ترفیعات پولی بر ارزش ويژۀ برند متمرکز بودهاند ،در مطالعة کنونی نگرشهای افراد به
تبلیغات و ترفیعات غیر پولی نیز تحلیل شده است .علیرغم نتايج مطالعههای چندی از
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پژوهشگران ،تشخیص داده شده است که ساير خصوصیات تبلیغات عالوه بر تبلیغات صرفشده،
مانند نگرشهای افراد به تبلیغات ،نقش مهمی را در رشد ارزش ويژۀ برند ايفا میکند ،در حالی
که تحقیقهايی که در گذشته درمورد برند انجام گرفته اين موارد را ناديده انگاشتهاند (الزر،
1995؛ کلر و لمن .)2003 ،پژوهشگران درمقايسه با ساير فعالیتهای بازاريابی به دو مورد از
متغیرهای بازاريابی توجه خاصی نشان دادهاند :تبلیغات و ترفیع فروش .برای نمونه ،اين دو متغیر
تقريبا  1/5درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشكیل میدهند .علیرغم اهمیت آنها ،اثر
تبلیغات و ترفیع فروش بهطور جداگانه بر ارزش ويژۀ برند واضح نیست و محققان بیان داشتهاند
که برای بررسی اثر اين متغیرها به بررسیهای بیشتری نیاز است (وست و پرندرگست.)2009 ،
بیان شده است که بهطور متوسط ارزش ويژۀ برندها بیش از  50درصد از ارزش بازار شرکتها را
تشكیل میدهند که اين مقدار در سالهای آينده افزايش خواهد يافت و هنگامی که از ديد
مشتری بررسی میکنیم يک برند کاهندۀ ريسک ،وقتی که مشتری سعی در خريد يک محصول
جديد دارد ،تلقی میشود (هوپ و همكاران.)2003 ،
هدف اولیة اين پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ويژۀ برند با تأکید بر تبلیغات صرفشده
و نگرشهای افراد نسبت به تبلیغات و همچنین ترفیع فروش (پولی و غیر پولی) و بررسی تصوير
شرکت در خلق ارزش ويژۀ برند در میان اپراتورهای تلفن همراه (ايرانسل ،همراه اول و رايتل) و
نیز بررسی اثر میان ابعاد ارزش ويژۀ برند است .دلیل انتخاب اپراتورهای تلفن همراه نیز رقابتی
بودن اين صنعت و تأکیدداشتن بر ترفیعهای پولی و غیر پولی و تبلیغات و نیز غیر تكراریبودن
اين صنعت در مطالعات صورتگرفته است.
پیشینة پژوهش

ارزش ویژة برند :1ارزش ويژۀ برند از مسائل کلیدی در بازاريابی است .براساس اولین تعريف از
ارزش ويژۀ برند ،فارکوهار آن را «ارزش افزودهای که نامی تجاری به محصول میدهد» تعريف
کرده است (فارکوهار .)1989 ،آکر آن را «مجموعهای از بدهیها و دارايیهای متعلق به برند ،نام
و نشانهای است که به ارزش ارائهشدۀ محصول برای شرکت و مشتريانش افزوده يا کسر
میشود» معرفی میکند (آکر .)1991 ،با اينكه به آن توجه زيادی شده است ،اجماعی صورت
نگرفته است که بهترين شاخصها برای دستگیری اين سازه چندبعدی و پیچیده کدام شاخص
است .بخشی از دلیل آن اين است که چشماندازهای متفاوتی برای تعريف و سنجش اين مفهوم
اتخاذ شده است که اين مفهوم را میتوان از دو ديدگاه مالی و مشتری بررسی کرد .در ارزش
1. Brand Equity
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ويژۀ برند براساس ديدگاه مالی محققان بهطور کارايی شیوههای حسابداری را برای ارزيابی ارزش
دارايی برند بهکار میبرند و ارزش ويژۀ برند را «جريان نقد فزايندهای که محصوالت برنددار در
مقايسه با محصوالت بدون برند بهدست میآورند» تعريف میکنند (فارکوهار1989 ،؛ سیمون و
سولیوان .)1993 ،در ديدگاه مشتریمحور ،هدف تحلیل واکنش مصرفکننده نسبت به برند است
که منجر به تصوير ذهنی از برند و وفاداری نسبت به آن میشود (کلر .)2003 ،با اتخاذ چشمانداز
دوم و با استفاده از رويكرد شاخصهای ارزش ويژۀ برند مشتریمحور آگاهی ،نگرشها ،تداعی
نسبت به برند ،دلبستگی و وفاداری را که مصرفکنندگان به برند دارند ،ارزيابی میکند .از اين
چشمانداز ،دو چارچوب اصلی که ارزش ويژۀ برند را مفهومی میسازد همانهايیاند که آکر و کلر
مطرح کردهاند .از نظر آکر ارزش ويژۀ برند مفهومی چندبعدی است که چهار بعد نخست ارزش
ويژۀ برند در آن آگاهی ،کیفیت ادراکشده ،تداعیات برند و وفاداری به برند است (آکر .)1991 ،در
تحقیقات ارزش ويژۀ برند پنجمین بعد آکر حذف شده است؛ با وجود اين ،ساير دارايیهای برند
شايستة مصرفکنندگان نیست .مفهومیسازی کلر بر معرفت (دانش) برند متمرکز است و دو جزء
دارد :آگاهی برند و تصوير برند .با استفاده از اين بیان نظری ،تعداد زيادی از مطالعات ارزش ويژۀ
برند را با استفاده از ابعاد آگاهی برند ،کیفیت ادراکشده ،تداعیات برند و وفاداری به برند
مفهومیسازی و سنجیدهاند .در ادامة اين رويكردها ،اين تحقیق از شاخص ارزش ويژۀ برند
مصرفکنندهمحور استفاده میکند که چهار بعد را دربرمیگیرد :آگاهی برند ،کیفیت ادراکشده،
تداعیات نسبت به برند و وفاداری برند (کلر.)1993 ،
وفاداري به برند :1وفاداری به برند را میتوان میزان نگرش مثبت مشتری نسبت به يک نام و
نشان تجاری ،میزان پايبندی او به نام و نشان تجاری مزبور و قصد ادامة خريد در آينده تعريف کرد
.درواقع ،وفاداری به برند تعهدی برای خريد مجدد ايجاد میکند (گیل و همكاران.)2007 ،
همچنین الیور وفاداری به برند را تعهد عمیق ايجادشده به يک برند برای خريد مجدد يا استفاده از
محصول يا خدمات در اينده ،با وجود اين نكته که اثرات محیط و تالشهای بازاريابی عاملی جهت
تغییر رفتار است ،بیان کرده است (الیور .)1997 ،مصرفکنندگان وفادار معموال تمايل به پرداخت
مبلغ بیشتری برای محصوالت برنددار دارند؛ زيرا ارزشهای منحصربهفردی از يک برند نسبت به
ساير برندها ادراک میکنند و يكی از علل خريد محصوالت با برند آشنا صرفهجويی در زمان و
کاهش ريسک ادراکی است.
بعضی پژوهشگران به اين نتیجه رسیدهاند که وفاداری بهطور مستقیم باعث افزايش ارزش
ويژۀ برند میشود (گیل و همكاران2007 ،؛ آتیلگان و همكاران .)2005 ،همچنین در پژوهشی
1. Brand Loyalty
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که در داخل کشور سیدجوادين و شمس با عنوان «عوامل تعیینکنندۀ ارزش ويژۀ برند کفش
ورزشی» انجام دادهاند ،مشخص شد که وفاداری به برند تأثیر مستقیمی بر ارزش ويژۀ برند دارد
(سیدجوادين و شمس .)1388 ،در پژوهشی ديگر که در کشور کرۀ جنوبی انجام شد نتايج نشان
داد که بین وفاداری به برند و ارزش ويژۀ برند رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد (کیم و هون،
.)2011
 :H1وفاداری به برند بر ارزش ويژۀ برند اثر مثبت و معناداری دارد.
کيفيت ادراکشده :1کیفیت ادراکشده اغلب قضاوت مصرفکننده از ارزش کلی محصول يا
خدمت ،مطابق اهداف مورد نظرش تعريف میشود .همچنین میتوان آن را ارزيابی کلی از
مطلوبیت يا برتری برند دانست (آکر .)1991 ،در واقع کیفیت ادراکشده ،کیفیت واقعی محصول
نیست ،بلكه ارزيابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است ،همانند تصوير ذهنی برند ،کیفیت
ادراکشده نیز ارزش را برای مشتريان فراهم میکند تا آنها با متمايزکردن برند از رقبا ،دلیلی برای
خريد داشته باشند (زيتامل .)1988 ،گیل و همكارانش ( )2007بیان میکنند که کیفیت درکشدۀ
باال مصرفکننده را بهسوی انتخاب يک برند نسبت به ديگر برندهای رقیب ترغیب میکند.
کیفیت دريافتی مصرفکننده با ارزيابی اطالعات و وفاداری نسبت به برند در ارتباط است و تأثیر
زيادی در مرحلة خريد بر مصرفکننده دارد .در پژوهشی (پاپو و همكاران )2005 ،نشان دادند که
سطح باال از کیفیت ادراکشده وفاداری به برند را افزايش میدهد .همچنین در پژوهشی ديگر که
در کشور کرۀ جنوبی انجام شد ،نتايج نشان داد که بین کیفیت ادراکشده و وفاداری به برند
رابطة معناداری وجود دارد (کیم و هون .)2011 ،در اين زمینه در تحقیقی که در داخل کشور
ابراهیمی و همكارانش با عنوان «ارزيابی عوامل مؤثر بر ارزش ويژۀ برند» انجام دادند ،مشخص
شد که بین کیفیت ادراکشده و وفاداری به برند رابطة مستقیمی وجود دارد (ابراهیمی و
همكاران .)1388 ،بنابراين ،با درنظرگرفتن مطالعات انجامگرفته در اين زمینه و نتايج آنها اين
گونه استنباط میشود که:
 :H2کیفیت ادراکشده بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
تداعيات نسبت به برند( :2آکر )1991 ،بیان میکند که به هر چیز مرتبط با برند در حافظه،
تداعی آن برند گفته میشود .تداعی برند در همة شكلها و ويژگیهای مرتبط با يک کاال يا
جنبههای مستقل از خود کاال مشاهده میشود .تداعیات نشاندهندۀ مبنايی برای تصمیمات خريد
برای وفاداری به برند و همچنین آفرينندۀ ارزش برای شرکت و مشتريانش است .کلر ( )2003بیان
1. Perceived Quality
2. Brand Associations
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میکند که تداعی برند بايد بهاندازۀ کافی محكم و مطلوب باشد تا تأثیر مثبت در ارزش ويژۀ برند
داشته باشد و تداعی برند جستوجوی اطالعات جهت تصمیم خريد از سوی مصرفکننده را متأثر
میسازد .نتايج پژوهش گیل و همكارانش نشان داد که رابطة مثبتی بین تداعیات نسبت به برند
و وفاداری وجود دارد (گیل و همكاران .)2007 ،همچنین در پژوهشی ديگر پاپو و همكاران
( )2005نشان دادند که سطح باال از تداعیات نسبت به برند وفاداری به برند را افزايش میدهد.
همچنین در نتايج پژوهشی که در داخل کشور ابراهیمی و همكاران انجام دادند مشخص شد که
بین تداعیات نسبت به برند و وفاداری رابطة مستقیمی وجود دارد (ابراهیمی و همكاران.)1388 ،
تداعی برند صفات ذهنی است که با مطرحشدن نام برند در ذهن مصرفکننده ايجاد میشود،
مانند سريعبودن برای خودروی فراری يا تیزروبودن برای خودروی جگوار .بنابراين ،با
درنظرگرفتن مطالعات انجامگرفته در اين زمینه و نتايج آنها ،اينگونه استنباط میشود که:
 :H3تداعیات نسبت به برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
آگاهی از برند :1آکر ( )1991آگاهی از برند را توانايی خريدار بالقوه برای تشخیص و به
خاطرآوردن اينكه يک برند عضوی از يک طبقة کااليی خاص است تعريف کرد .درواقع ،در اين
تعريف آکر به سهولت بهخاطرآوردن برند در ذهن مصرفکننده اشاره دارد .براساس نظر کاپفرر
(کاپفرر )2008 ،آگاهی از برند يكی از بخشهای اصلی مدلهای معروف سلسلهمراتب تأثیر تبلیغات
و يكی از اهداف مهم فعالیتهای ارتباطی برای مديران بازاريابی است و آنها از اين مفهوم بهمثابة
ابزاری برای اندازهگیری اثربخشی فعالیتهای بازاريابی و تبلیغات استفاده میکنند .آکر ( )1991بیان
میکند که فرايند ايجاد ارزش ويژۀ برند با افزايش آگاهی از برند آغاز میشود ،مصرفکنندگان بايد
نخست از برندی آگاهی داشته باشند تا بعدا بتوانند از آن برند تداعیاتی در ذهن داشته باشند .آگاهی
از برند تشكیل و تقويت تداعیات نسبت به برند را تحت تأثیر قرار میدهد ،که البته کیفیت
ادراکشده را هم شامل میشود .پس ،آگاهی از برند اهمیت زيادی دارد از اينرو که مقدمهای برای
تداعیات نسبت به برند و کیفیت ادراکشده است .همچنین آگاهی مصرفکننده از برند به
نگرشهايی منجر میشود (نگرشهايی مانند کیفیت ادراکشده و تداعیات نسبت به برند) که خود،
وفاداری نگرشی به برند را تحت تأثیر قرار میدهد (کلر و لمن .)2003 ،وقتی مصرفکنندگان
ادراکی مثبتتر از برند کسب کنند ،وفاداری حاصل میآيد .برايناساس ،تداعیات نسبت به برند و
کیفیت ادراکشده مرحلة مقدم است که به وفاداری به برند منجر میشود .پس سطح باال از کیفیت
ادراکشده و تداعیات نسبت به برند مثبت وفاداری برند را افزايش میدهد (پاپو و همكاران.)2005 ،
در مطالعة وانگ و همكارانش ( )2008در چین رابطة مثبتی بین آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده
1. Brand Awareness
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يافت شد .ديويد و همكارانش ( )2012بین آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده و همچنین بین
آگاهی از برند و تداعیات نسبت به برند رابطة مثبتی يافتند .در پژوهشی ديگر لوسیا و ريچارد
( )2010بین آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده رابطهای مثبت يافتند .بنابراين با درنظرگرفتن
مطالعات انجامگرفته در اين زمینه و نتايج آنها اينگونه استنباط میشود که:
 :H4آگاهی از برند بر کیفیت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H5آگاهی از برند بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
تبليغات صرفشده :1کاتلر تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضة ايدهها ،کاالها يا خدمات از يک
واحد تبلیغاتی ،فرد يا مؤسسه که مستلزم پرداخت هزينه باشد ،تعريف میکند .اما در اين میان
تبلیغاتی را اثربخش میداند که بتواند توجه مخاطب را جلب کند ،تأثیری خاطرهانگیز داشته باشد،
کنش خريد مخاطبان را تحريک و دريافت حسی مخاطبان را بیدار کند (کاتلر .)2003 ،تبلیغات،
که از اصلیترين ابزارهای ارتباطی در بازاريابی مصرفیاند ،به هنگام تصمیمگیری درمورد اثرات
ارتباطات بازاريابی بر مصرفکنندگان و تحريککنندهبودن پیامها بر ادراکات افراد هدف ،بايد مد
نظر قرار بگیرد .کلر بیان داشته است که ارتباطات بازاريابی بنگاهها به ايجاد ارزش ويژۀ برند
کمک میکند (سلواکومار و ويكرمن .)2011 ،تبلیغات صرفشده اثرات مثبتی را در پی دارد.
رهبران بازار در مقايسه با رقبای خود بیشتر از  20درصد از بودجة خود را صرف تبلیغات میکنند.
تبلیغات صرفشده عالوه بر اثراتی که بر ارزش ويژۀ برند دارد ،بر هرکدام از عناصر ارزش ويژۀ
برند (مانند وفاداری ،آگاهی ،کیفیت ادراکشده و تداعی برند) نیز اثرگذار است (والگران و
همكاران .)1995 ،تبلیغات ارزش ويژۀ برند را به طرق مختلفی متأثر میسازد .کاتلر دريافت که
تبلیغات سنگین و گران کیفیت ادراکشده برای کاالهای تجربهشده را بهبود میدهد و اکثر
محتوای اطالعاتی اينچنین تبلیغاتی ،حمل بر نام برند میشود .تبلیغات به آگاهی از برند منجر
میشود و احتمال اين را که مصرفکننده آن برند را در سبد خريد خود بگنجاند افزايش میدهد.
تبلیغات به تداعی برند نیز کمک میکند ،يعنی زمانی که در حافظة قابل دسترس ذخیره شود ،به
تمايل رفتاری ناآگاهانه ولی قابل اتكا تبديل میشود (کاتلر .)2003 ،استیگلر در مطالعة خود
دريافت تبلیغاتی که اطالعاتی را دربارۀ صفات عینی برند فراهم میآورد -مانند قیمت و
خصوصیات فیزيكی -تداعی برند را تحت تأثیر قرار میدهد .در مجموع ،از مطالعات کیرمانی و
رايت مشخص شد که هزينههای عملیات تبلیغاتی برند کیفیت ادراکشده مصرفکنندگان را
تحت تأثیر قرار میدهد (والگران و همكاران .)1995 ،بنابراين ،با درنظرگرفتن مطالعات
انجامگرفته در اين زمینه و نتايج آنها اينگونه استنباط میشود که:
1. Advertisement spending
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 :H6تبلیغات صرفشده بر کیفیت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H7تبلیغات صرفشده بر آگاهی از برند اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H8تبلیغات صرفشده بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
نگرش افراد نسبت به تبليغات :1محققان تشخیص دادهاند که نگرشهای افراد نسبت به
تبلیغات برندی خاص ،نقش مهمی در ارزش ويژۀ برند بازی میکنند .با اين حال ،اين موضوع
هنوز در تحقیقات بر ارزش ويژۀ برند مقهور واقع شده است .تبلیغات راهی قدرتمند برای منتقل
ساختن ارزشهای کارکردی و احساسی برندند .بهطور کلی ،اثربخشی اين ابزار ارتباطی به
محتوای (يعنی پیام) ،نحوۀ اجرا يا چگونگی انتقال پیام از طريق تبلیغات و فراوانی دفعات مشاهده
شدن تبلیغ از سوی مصرفکننده وابسته است (کاتلر .)2003 ،تبلیغات به ايجاد آگاهی از برند
منجر میشود و تداعی قوی ،مطلوب و منحصربهفرد در ذهن مصرفکننده ايجاد میکند.
همچنین ،باعث احساسات و قضاوتهای مثبت دربارۀ برند میشود (کلر .)2003 ،با اين همه،
برای دستیابی به اين نتايج ،تبلیغات نیازمند طراحی و اجرای مناسب است .بهطور خاص ،يكی از
مسائل عمده تدبیرکردن راهبردی تبلیغاتی است که با خالقیت در ارتباط باشد (کاپفرر.)2008 ،
از طريق راهبرد تبلیغاتی اصیل و نوآورانه ،سازمانها توجه بیشتر مصرفکنندگان را جلب
میکنند .توجه مصرفکننده ،بهنوبة خود ،به آگاهی باالتر از برند و کیفیت ادراکشدۀ بیشتر از
محصول منجر میشود که تداعی منحصربهفرد ،مطلوب و قوی ايجاد کند .بهطور خالصه ،تبلیغات
عالوهبر اينكه آشنايی مصرفکننده با برند را افزايش میدهد ،همچنین ادراکات مصرفکننده از
کیفیت و ساير تداعیات برند را نیز ترسیم میکند (يو .)2008 ،بنابراين ،با درنظرگرفتن مطالعات
انجامگرفته در اين زمینه و نتايج آنها اينگونه استنباط میشود که:
 :H9نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H10نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر آگاهی از برند اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H11نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
ترفيع فروش :2ترفیع فروش را میتوان ترغیبکنندهای کوتاهمدت تعريف کرد که با هدف
تشويق به امتحان يا استفادهکردن از محصول يا خدمات صورت میگیرد (کلر .)2003 ،ترفیع
بهطور کلی دوگونه است :ترفیعات پولی و ترفیعات غیر پولی .در تعريفی ديگر ،ترفیع فروش يكی
از ابزارهای کلیدی بازاريابی در طرح های ارتباطی است که ارزش ويژۀ برند را تحت تأثیر قرار
میدهد .انواع مختلف ابزارهای ترفیعی (مثل ترفیعهای پولی و غیر پولی) اثراتی متفاوت بر
فروش ،سودآوری و ارزش ويژۀ برند دارند (زربی.)2006 ،
1. Individuals Attitude Toward Advertisement
2. Sales Promotion
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ترفيعات پولی :1ترفیعات پولی يا قیمتی علیرغم اينكه در کوتاهمدت سود مالی را افزايش
میدهد ،ارزش ويژۀ برند را در بلندمدت تحلیل میبرند .ترفیعات فروش راهی مطلوب برای ايجاد
ارزش ويژۀ برند نیست چون بهسادگی تقلیدپذير است و پاسخ عكس میدهد و تنها عملكرد کوتاه
مدت را با تغییر موقتی برند و فروش بیشتر افزايش میدهد .در بلندمدت ،ترفیع فروش تصويری از
برند مبنی بر کیفیت پايین آن ايجاد میکند .همچنین ترفیعهای پولی تكراری باعث به خطر انداختن
برند در بلندمدت میشود ،چون باعث سردرگمی مصرفکنندگان از بابت قیمتهای متغیر میشود و
اين خود به تصويری بیثبات از کیفیت برند منجر خواهد شد (وست و پرندرگاست.)2009 ،
مصرفکنندگان نمیتوانند بهطور صحیح قیمت خريد را پیشبینی کنند و اين اختالف مابین
قیمتهای مورد انتظار و مشاهدهشده بهطور منفی تصمیمات مربوط به انتخاب برند و نیز کیفیت
ادراکشده را تحت تأثیر قرار دهد و اينها به کاهش در ارزش ويژۀ برند منجر میشوند .همچنین
ترفیع پولی در مقايسه با ساير فعالیتهای بازاريابی مانند تبلیغات و مديريت فروش نمیتواند آنقدر در
بلندمدت اجرا شود که به تثبیت تداعی برند منجر شود .در صورت متكیبودن بر ترفیع فروش و قربانی
کردن تبلیغات به پای آن ،تداعی برند کاهش میيابد و اين به کاهش در ارزش ويژۀ برند منجر
میشود (يو .)2008 ،در پژوهشی ديگر ،نتايج نشان داد که مشتريان قیمت را استانداردی غیر مستقیم
از کیفیت محصول میدانند .اين بدان مفهوم است که قیمت با کیفیت محصول رابطة مثبتی دارد
(سلواکومار و ويكرمن .)2011 ،در پژوهش آگراول و تیز ،نشان داده شد که ترفیعات پولی اثری منفی
بر کیفیت ادراکشده دارد (کیم و هون .)2011 ،مارتینز و همكاران نیز در پژوهش خود نشان دادند که
ترفیعات پولی اثر منفی بر تداعی برند دارد .بهطور خالصه ،استفادۀ مكرر از ترفیعات پولی اثری منفی
بر کیفیت ادراکشده و تداعی برند دارد چون اين ابزار موجب میشود مصرفکنندگان اساسا دربارۀ
قیمت فكر کنند و به برند توجه نكنند (بیل و همكاران.)2011 ،
 :H12ترفیع پولی بر کیفیت ادراکشده اثر منفی و معناداری دارد.
 :H13ترفیع پولی بر تداعیات نسبت به برند اثر منفی و معناداری دارد.
ترفيعات غير پولی :2ترفیعات غیر پولی مانند هدايای رايگان ،نمونههای رايگان و مسابقهها
بهطور فزايندهای در راهبردهای ترفیعی اهمیت بیشتری پیدا میکند .اين جالب توجه است که
تحقیقهای دانشگاهی درمورد اثرات ترفیعات غیر پولی بر ارزش ويژۀ برند نادر و کمیاب است.
برعكس ترفیعهای پولی ،ترفیعات غیر پولی قیمت مرجع درونی مصرفکننده را تحت تأثیر قرار
نمیدهد و در نتیجه ،به احتمال کم ،اثری منفی بر کیفیت ادراکشده ايجاد خواهد کرد .بهعالوه،
1. Monetary Promotion
2. Non-Monetary Promotions
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ترفیعات غیر پولی به متمايزساختن برندها کمک میکنند ،صفات برجستة برند را مطرح میسازند و
به بهبود ارزش ويژۀ برند ياری میرسانند .درحالیکه ترفیعات پولی اساسا در رابطه با اصالت نفع و
سود است ،ترفیعات غیر پولی با منافع لذتگرايانه 1در ارتباط است .اين منافع ،مانند سرگرمی و
کاوش ،به احساساتی مانند خوشی و عزت نفس شباهت دارد .ترفیعات غیر پولی تداعی بیشتر با
شخصیت برند را ترغیب میکند و تجارب ،احساسات و عواطف لذتبخشی را به بار میآورد .به
عالوه ،آنها تداعی برند مطلوب و مثبتی را با برند مرتبط میسازند (وست و پرندرگاست.)2009 ،
راهبردهای ترفیع غیر پولی ارزش ويژۀ برند را افزايش میدهد و بهطور مثبتی کیفیت ادراکشده و
تداعی برند را تحت تأثیر قرار میدهد (بیل و همكاران .)2011 ،در مطالعة مونتانر و پینا ()2008
نشان داده شد که ترفیعات غیر پولی به تقويت ارزش ويژۀ برند کمک میکند و اثر معناداری بر
کیفیت ادراکشده دارد يا در مطالعهای که تانگ و همكاران در چین انجام داده بودند مشخص شد
که ترفیعات غیر پولی تداعی برند را در بازار چین افزايش میدهد ،در اين پژوهش دربارۀ رابطة
ترفیعات غیر پولی و آگاهی از برند رابطة معناداری ديده نشده است (زربی. )2006 ،
 :H14ترفیع غیر پولی بر کیفیت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H15ترفیع غیر پولی بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
تصویر شرکت :2تصوير شرکت دارايیای ارزشمند است که شرکتها به مديريت آن نیازمندند.
تصويری مطلوب فروش بنگاه را از طريق افزايش رضايتمندی و وفاداری مشتريان ارتقا میدهد و
همچنین ،به جذب سرمايهگذاران و نیز کارکنان آتی کمک میکند .تصوير مطلوب از شرکت
میتواند رقبا را تحت تأثیر قرار دهد و سازمانها میتوانند سوددهی باالتری داشته باشند (کیم و
همكاران .)2011 ،تصوير شرکت را میتوان بازخوری خاص دانست از جانب بازاری معین که هويت
و ادعاهای سازمانی را درنظر میگیرد (کرتو و برودی .)2007 ،محققان دريافتهاند که تصوير شرکت
مبنی بر «ثبات مالی»« ،تكنولوژی باال» 3و «شهرت جهانی» اثرات مثبتی بر وفاداری برند دارند.
تصوير شرکت خوب به احتمال زيادتری اعتماد را جلب میکند و برای مصرفکنندگان و خريداران
معتبر میشود که اين بهنوبة خود به افزايش در کیفیت ادراکشده از برند منجر میشود .بهعالوه،
تصوير شرکت خوب بهطور خاص زمانی حائز اهمیت است که خريداران نیازمند ارزيابی محصول يا
عرضهکنندۀ جديد باشند و با اين کار عدم اطمینان را کاهش میدهند و فرايند گزينش را عقاليی
میکنند (والگران و همكاران .)1995 ،مک کويیستون بیان داشته که تصوير شرکت يكی از

1. Hedonic
2. Corporate Image
3. Leading Edge
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محرکهای کلیدی برای خلق تداعی مناسب در ذهن خريدار است .دودز و همكاران دريافتند که
رابطة مثبتی بین تصوير شرکت و کیفیت ادراکشده وجود دارد .آنها همچنین دريافتند که تصوير
خوب شرکت به تداعیات مثبتی از برند منجر میشود (کیم و همكاران.)2011 ،
 :H16تصوير شرکت خوب بر کیفیت ادراکشده اثر مثبت و معناداری دارد.
 :H17تصوير شرکت خوب بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد.
بنابراين ،با توجه به پیشینه و فرضیههای تحقیق ،مدل مفهومی زير ارائه میشود:
تبلیغات
صرفشده
کیفیت
ادراکشده

ارزش ويژۀ
برند

وفاداری

آگاهی از برند

تداعیات نسبت
به برند

نگرش به
تبلیغات

ترفیعات پولی

ترفیع غیر پولی

تصوير شرکت

نمودار  .1الگوي مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ جمعآوری دادهها توصیفی و از شاخة همبستگی
است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .جامعة آماری پژوهش را دانشجويان دانشگاه شهید
بهشتی تشكیل میدهد .جهت نمونهگیری نیز به علت نبود آماری موثق از تعداد کل دانشجويان
دانشگاه از روش در دسترس استفاده شد و تا حد ممكن سعی بر جمعآوری بیشتر دادهها بوده
است .تعداد  344پرسشنامة تكمیلشده جمعآوری شد .بهمنظور گردآوری دادهها و سنجش
متغیرها از پرسشنامهای استاندارد مشتمل بر  29پرسش استفاده شد .تمامی پرسشهای اين
پرسشنامه بر مبنای طیف  5گزينهای لیكرت از  1کامال مخالف تا  5کامال موافق ارزيابی شد.
پايايی يا قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از مقدار ضريب آلفای کرونباخ بررسی شد .مقدار
آلفای کرونباخ در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به اينكه مقادير آلفای کرونباخ باالی
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 0/7است ،پايايی مقبول است .اين مقادير در جدول  1آمده است .همچنین برای اعتبار پرسشنامه
از اساتید و متخصصان دانشگاهی نظرخواهی شده است.
جدول  .1تعداد متغيرها و منبع آن و ضریب پایایی آلفاي کرونباخ
مخفف

α

منبع

متغير

مخفف

α

منبع

AS

%86

Yoo et
)al.(2000

کیفیت
ادراکشده

PQ

%89

Pappu et
)al.(2005,2006

AA

%80

Yoo et
)al.(2000

تداعیات

ASSO

%86

Lasser et al.
)(1995

ترفیع پولی

MP

%85

Yoo et
)al.(2000

وفاداری

LOY

%87

)Yoo et al.(2000

ترفیع غیر
پولی

NMP

%81

Yoo et
)al.(2000

تصوير
شرکت

CI

%71

Kim & Hyun
)(2010

آگاهی از برند

AW

%77

متغير

تبلیغات
صرفشده
نگرش به
تبلیغات

Yoo et

 al.(2000),ارزش ويژۀ
 Netemeyer etبرند

BE

%91

Kim & Hyun
)(2010

)al(2004

پايايی کل

%94

یافتههاي پژوهش
برای سنجش وضعیت جمعیتشناختی اعضای نمونه ،چهار پرسش مطرح شد .نتايج بیانگر آن
است که که از بین  344پاسخگو 65/7 ،درصد مرد و حدود  34/3درصد زن هستند 20 .درصد از
افراد نمونه را افراد زير  20سال 68 ،درصد را افراد  30-20سال و  9/6درصد را  40-31ساله،
 2/3درصد را افراد باالی  40سال تشكیل میدهند .از نظر سطح تحصیالت  43درصد از افراد
نمونه ،لیسانس و فوق ديپلم 43/9 ،درصد فوق لیسانس و  13/1درصد را افراد دارای مدارک
باالتر از فوق لیسانس تشكیل میدهند .همچنین بررسیها نشان داده است که  65/4درصد را
افراد مجرد و  34/6درصد را افراد متأهل تشكیل میدهند.
در نمودار  ،2نتايج آزمون الگوی مفهومی براساس ضرايب استاندارد مسیرها و در نمودار 3
مقدار معناداری ضرايب مسیرها ارائه شده است .تبلیغات صرفشده بر کیفیت ادراکشده دارای
صهایبرازشمانندکایدوبر
اثر مثبت و معنادار برابر  0/64است ((,βت .)t= 4/530/64شاخ 

درجة آزادی ()X2/dfکمتر از  ،3نیکویی برازش ()GFIبرابر با 0/88و مقدار جزر برآورد
واریانس خطای تقریب ( )RMSEAنیز کمتر از حد مجاز  0/08است ،از این رو
یاند.
صهایبرازشمدلدرسطحمقبول 
شاخ 
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نمودار  .2مدل تخمين استاندارد

نمودار  :3مدل اعداد معناداري

جمعبندی بررسی فرضیههای پژوهش در جدول  2مشهود است .براين اساس ،از مجموع 17
فرضیه 15 ،فرضیه در سطح  95درصد اطمینان تأيید شدند.
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جدول  .2جمعبندي نتيجة آزمون فرضيههاي پژوهش
فرضيه

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

ضریب
استاندارد

0/96
0/65
0/84
0/49
0/61
0/64
0/41
0/59
0/46

عدد معناداري تصميمگيري

12/65
8/37
6/87
4/04
7/46
4/53
6/23
5/65
9/25

تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
RMSEA = 0/77

فرضيه

H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17

ضریب
استاندارد

0/62
0/74
-0/41
-0/38
0/07
0/46
0/43
0/04

عدد معناداري تصميمگيري

4/2
6/25
-3/5
-2/86
1/60
4/28
1/99
0/78

X2/ df = 2/27

تأيید
تأيید
تأيید
تأيید
عدم تأيید
تأيید
تأيید
عدم تأيید
GFI = 0/88

نتيجهگيري و پيشنهادها
بررسی روابط موجود در مدل با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر تأيیدشدن اکثر
فرضیهها به جز دو فرضیه (تأثیر ترفیعات غیر پولی بر کیفیت ادراکشده و تأثیر تصوير شرکت بر
تداعیات نسبت به برند) است.
نتايج بهدستآمده نشان داد که وفاداری به برند بر ارزش ويژۀ برند اثر مثبت و معناداری دارد
که با نتايج مطالعات سیدجوادين و شمس ()1386؛ جیکیم و هیون ()2010؛ گیل و همكاران
( )2007و آتیلگان ( )2005مطابقت دارد .از اين رو اپراتورهای تلفن همراه میتوانند با ايجاد
وفاداری نگرشی و رفتاری در مشتريان در جهت ارتقای ارزش ويژۀ برند خود اقدام کنند .نتايج
نشان میدهند که کیفیت ادراکشده بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد ،که با مطالعات
پاپو و همكاران ( ،)2005جیکیم و هیون ( ،)2010ابراهیمی و همكاران ( )1388همخوان است.
ازاين رو ،به اپراتورها پیشنهاد میشود برای ارتقای کیفیت خدمات خود (پوشش شبكه،
تحويلدهی سريع پیامک ،عدم قطعی اينترنت و )...و انتقال آن به مشتريان اقدام کنند .همچنین،
نتايج نشان میدهد که تداعیات نسبت به برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد که
با نتايج بهدستآمده از مطالعات گیل و همكارانش ( ،)2007پاپو و همكارانش (  )2005و
ابراهیمی و همكارانش ( )1388همخوان است .در راستای اين يافته به اپراتورها پیشنهاد میشود
از بهکارگیری رنگها ،شكلها و ...که سبب ايجاد تداعیات منفی در ذهن مشتريان میشود
اجتناب ورزند .نتايج نشان میدهد که آگاهی از برند بر کیفیت ادراکشده و همچنین آگاهی از
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برند بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد که اين نتايج با مطالعات وانگ در چین
( ،)2008ديويد و همكاران ( )2012در هند ،لوسیا و ريچارد در آمريكا ( )2010مطابقت دارد .بر
همین اساس پیشنهاد میشود که اپراتورها از راهبردهای تبلیغاتی خالق و متمايزی که به آگاهی
بیشتر مشتريان از برندها و خدماتشان منجر شود استفاده کنند و اين خود میتواند ادراکات
مثبتتری از برند را در ذهن مشتريان ايجاد کند .همچنین ،نتايج نشان داد که تبلیغات صرفشده
بر کیفیت ادراکشده ،آگاهی از برند و تداعیات نسبت به برند اثر معنادار و مثبتی دارد که با نتايج
بهدستآمده در تحقیقات کوب ( ،)1995کريشنان ( )1993و والگران ( )1995همراستاست.
همچنین نتايج نشان دادند که نگرش به تبلیغات بر کیفیت ادراکشده ،آگاهی از برند و تداعیات
نسبت به برند اثر مثبت و معناداری دارد که با نتايج بهدستآمده از مطالعات مورتی و هاوکینس
( )2005مطابقت دارد .براساس يافتههای پژوهش مديران اپراتورها بايد درنظر داشته باشند
سرمايهگذاری مالی در بخش تبلیغات و بازاريابی ضرورتا باعث موفقیت در خلق ارزش ويژه
نخواهد شد بلكه بیش از هرچیز مديران بايد به جنبههای کیفی تبلیغات تأکید داشته باشند .با
توجه به اينكه در اين پژوهش نشان داده شد که اجزای تشكیلدهندۀ ارزش ويژۀ برند به هم
مرتبطند و آگاهی از برند اثر مثبتی بر کیفیت ادراکشده و تداعیات نسبت به برند دارد در کل،
مديران بايد توجه ويژهای به آمیختة بازاريابی خود و مخصوصا ترفیعات داشته باشند تا بتوانند
ارزش ويژۀ برند خود را بهبود بخشند .نتايج نشان داد که ترفیع پولی بر کیفیت ادراکشده و
همچنین بر تداعیات نسبت به برند اثر منفی و معناداری دارد ،بدين معنی که تخفیفات مقداری و
پولی باعث میشود تا مشتريان ادراکات و تداعیات نامطلوبتری نسبت به برند داشته باشند و اين
نتايج با مطالعات شیمپ ( ،)1997آگراوال و تیز ( ،)2002بونگی و همكاران ( )2008همراستاست.
نتايج نشان دادند که ترفیعات غیر پولی بر کیفیت ادراکشده اثر معناداری ندارد .همچنین با توجه
به نتايج پیشنهاد میشود که مديران اپراتورها از ترفیعات غیر پولی ،مانند هدايا و برگزاری
مسابقات مرتبط با برند ،بیشتر از ترفیعات پولی ،مانند تخفیفهای پولی ،استفاده کنند .همچنین
براساس نتايج اين مطالعه ترفیعات غیر پولی بر تداعیات نسبت به برند اثر مثبت و معنادار دارد که
با نتايج مطالعات بیل و همكاران ( )2011و تانگ ( )2009همخوانی دارد .نتايج نشان داد که
تصوير شرکت بر تداعیات نسبت به برند اثر معناداری ندارد ولی تصوير شرکت بر کیفیت ادراک
شده اثر مثبت و معناداری دارد که با نتايج وان و همكاران ( ،)2005دودز و همكاران ()1991
مطابقت دارد .مديران اپراتورها میتوانند با توزيع مناسب محصوالت و خدمات خود بهگونهای که
بهراحتی در دسترس افراد قرار گیرد ،تصويری خوب و مطلوب از شرکت نشان دهند و بر ادراکات
و تداعیات افراد تأثیر بگذارند تا درنهايت ،بتوانند ارزش ويژۀ برند خود را باال ببرند.

1393  زمستان،4  شمارة،6  دورة،
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،برای تحقیقات آينده میتوان از متغیرهای جديدی در مدل مانند خدمات پس از فروش
. در مدل استفاده کرد تا تأثیر آمیختة بازاريابی را بهطور کاملتری نشان دهد...کانالهای توزيع و
 میتوان از اين مدل در مؤسسات آموزشی که برای دانشجويان اهمیت زيادی دارند،همچنین
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