
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ي اصالت اثر و رعايت حقوق دانشگاهتعهدنامه
 

 

  

 ياجتماع علومي دانشكده بازاريابي _يبازرگان تيريمدي مقطع كارشناسي ارشد رشته يآموختهدانش الهه تارات اينجانب

                    ٤٠٠ريخ    /  /كه در تا  ٩٨١١٠٩٤١٠٢ي دانشجويي  دانشگاه محقق اردبيلي به شماره

دفاع ي خودروساز صنعت در برند به تنفر بر موثر عوامل يبندتياولو و يبررسي تحصيلي خود تحت عنوان نامهاز پايان
  شوم كه:ام، متعهد مينموده

ها و وهشي در ساير  دانشگاهگونه مدرك تحصيلي يا به عنوان هرگونه فعاليت پژنامه را قبًال براي دريافت هيچ) اين پايان١
  ام.مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخل و خارج از كشور ارائه ننموده

 گيرم.ي تحصيلي خود را بر عهده مينامه) مسئوليت صّحت و سقم تمامي مندرجات پايان٢

  باشد.نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اينجانب مي) اين پايان٣

ام، مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه و با رعايت اي علمي و پژوهشي ديگران استفاده نموده) در مواردي كه از دستاورده٤
  ام.اصل امانتداري علمي، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذكر نموده

نامه م از نشر كتاب، ثبت اختراع و ... از اين پايانبرداري اع) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده يا هر گونه بهره٥
  ي معاونت پژوهشي و فنّاوري دانشگاه محقق اردبيلي، مجوزهاي الزم را اخذ نمايم.را داشته باشم، از حوزه

جالت، نام ها و انواع مها، سمينارها، گردهماييها، كنفرانسنامه در همايشي مستخرج از اين پاياني مقاله) در صورت ارائه٦
  دانشگاه محقق اردبيلي را در كنار نام نويسندگان (دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور) ذكر نمايم.

، طرح شكايت ) چنانچه در هر مقطع زماني، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن (منجمله ابطال مدرك تحصيلي٧
دانم با اينجانب مطابق ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار ردبيلي را مجاز ميپذيرم و دانشگاه محقق اتوسط دانشگاه و ...) را مي

 نمايد.

 

  الهه تاراتنام ونام خانوادگي دانشجو: 

  امضا

  تاريخ

هاِي ناشي از انجام اين تمامي حقوق مادّي و معنوي مترتب بر نتايج، ابتكارات، اختراعات و نوآوري

ات باشد. نقل مطلب از اين اثر، با رعايت مقّررمي دانشگاه محقق اردبيليپژوهش، متعلق به 

 مربوطه و با ذكر نام دانشگاه محقق اردبيلي، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.



  
  

  

  

  

 ياجتماع علومي دانشكده

  بازرگاني تيريمدگروه آموزشي 

  ي كارشناسي ارشدنامه براي دريافت درجهپايان

    بازاريابي : مديريت شيگرا يبازرگان تيريمدي در رشته

  

  

  عنوان:

  يخودروساز صنعت در برند به تنفر بر موثر عوامل يبندتياولو و يبررس

  
  استاد راهنما:

    عسگرنژاد باقردكتر 

 
  :مشاوراستاد 

 يزارع قاسمدكتر 

 
  :پژوهشگر

    تارات الهه

  

 

  ١٤٠٠ پاييز

  عالي  يدرجه با نامهپايان ي داورانكميتهي شده تصويب و ارزيابي



  نام و نام خانوادگي
ي مرتبه

  علمي
  امضاء  سمت

    استاد راهنما  اردانشي  عسگرنژاد باقردكتر 
     مشاوراستاد   اردانشي  دكتر قاسم زارعي

    داور     دكتر   
  

  ١٤٠٠  پاييز
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ت  ان  چ  ش را  ض یای  چ زبان و  ش را  ت، ادای ش یان ا ش  ما  ه  تا را  ی  تای  پاس ی م  مد و  ی دا ود الزم  ت.   ت او ه  م،  ن وادی  و ا  ا

قدرم ا ید  از اسا د.  ود ن ا یاری  جام ا ا  ا ه  ی  جا آورم  وارا ر پاس را از  ی ا  ر  ناب آ اد باد ما)   س تاد را شاور)           (ا تاد  ی (ا م زار ر  ت  ه  و د ز
پاس را دارم.ر  مال  ند،  ھده دا ه را   ن پایان  شاور ی  و  ما   ا

ی تاز ا  ا ی ناب اد  ر آ ش                                                       د ما  د،  ه ا ھده  ه را   ن پایان  اوری ا وده و د ت  ول ز   .میه 
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    تارات: نام             الهه :دانشجو خانوادگي نام

  يخودروساز صنعت در برند به تنفر بر موثر عوامل يبندتياولو و يبررس :نامهپايان عنوان



 ب

 

  عسگرنژاد باقردكتر  :راهنما (اساتيد) استاد 
  دكتر قاسم زارعي ر: مشاو (اساتيد) استاد 

  يبازرگان تيريمد: رشته                 كارشناسي ارشد ي:تحصيل مقطع 
    اردبيلي محقق :دانشگاه                           يابيبازارمديريت  : يشگرا

     ات:صفح تعداد    ٤٠٠/ /     دفاع: تاريخ   علوم اجتماعي         :دانشكده 
  

  : چكيده

ي خودروساز صنعت در برند به تنفر بر موثر عوامل يبندتياولو و يبررسحاضر هدف پژوهش      
يم يهمبستگ - يفيتوص روش لحاظ از ،يكاربرد نوع از قيتحق هدف لحاظ ازر پژوهش حاضبود. 
 در خودرورانيا و پايسا خودروسازي يهاشركت انيمشتر يتمام قيتحق نيا يآمار يجامعهو  باشد

 شده گرفته نظر در نامحدود صورتبه ،هاآن تعداد نبودن مشخص علت به كه باشديم النيگ استان
 آن، طبق بر كه شوديم استفاده كوكران فرمول از يآمار ينمونه حجم كردن مشخص يبرا .است
 يريگنمونه روش از يريگنمونه در. است آمده بدست نفر ٣٨٤ نامحدود جامعه كي در نمونه تعداد
شده  آوريجمع اطالعات جواب دادند و استاندارد هاينامهپرسشبه  كه .شد استفاده ساده يتصادف

 تحليل و مورد تجزيهآزمون معادالت ساختاري با  lisrelو  ٢٠نسخه  SPSS هايارافزوسط نرمت

 يناسازگار نامناسب، متيق نامناسب، غاتيتبل( يرهايمتغ . نتايج تحليل نشان دادگرفت قرار
 تعهدات، به يبنديپا عدم خدمات، قصور ،يمشتر سالمت به توجه عدم كاال، قصور ك،يدئولوژيا

 و دارند ميمستق ريتاث برند به نسبت تنفر بر) نينماد يناسازگار گذشته، رد مصرف يمنف تجربه
قيمت به ترتيب برابر ( يخودروساز صنعت در برند به نسبت تنفر بر موثر عواملاولويت  نيهمچن

تجربه منفي مصرف در ، ٨٩/٣ قصور در كاال، ٩٧/٣ تبليغات نامناسب، ٧٦/٤با ضريب  نامناسب
، ٩٠/٢ عدم پايبندي به تعهدات، ٢٦/٣ ناسازگاري ايدئولوژيك، ٣٤/٣ دماتقصور درخ، ٥٣/٣ گذشته

   بود. )٣٤/٢ ناسازگاري نمادينو  ٥٠/٢ عدم توجه به سالمت مشتري
  

  صنعت خودروسازي ،تنفر به برند :هاواژه كليد
 

  

  

  

  فهرست مطالب

  صفحه                                     عنوان

 ١ ....................................................................................................... اتيكلـ  اول فصل
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 ٢ .............................................................................................................. مقدمه -١-١

 ٢ ................................................................................................ قيتحق مسئله انيب -٢-١

  ٥ .................................................................................. تحقيق انجام تيواهم ضرورت-٣-١

  ٦ ..................................................................................................... قيتحق اهداف-٤-١

  ٦ ................................................................................................ يقتحق هايفرضيه -٥-١

  ٧ .................................................................................. پژوهش يشناسروش خالصه -٦-١

  ٨ ............................................................................ يرهامتغ ياتيو عمل يتعاريف مفهوم -٧-١

  ٩ .................................................................................................... فصول ساختار -٨-١

 ١٠ ............................................................................. قيتحق نهيشيو پ ينظر يمبان :دوم فصل

  ١١ ............................................................................................................ مقدمه -١-٢

 ١١ ....................................................................................... برند به تنفر ينظر يمبان -٢-٢

  ١١ ............................................................................................ برند واژه فيتعر -١-٢-٢

  ١٣ .................................................................................................. برند ارزش -٢-٢-٢

  ١٥ .......................................................................تجاري نام از شده ايجاد هايمزيت -٣-٢-٢

  ١٦ ................................................................................................ برند تيريمد -٤-٢-٢

  ١٦ ............................................................................. موسسات در يتجار نام نقش -٥-٢-٢

  ١٧ .................................................................................................. درك ارزش -٦-٢-٢

 ١٩ .................................................................................. يمشتر شده درك ارزش -٧-٢-٢

 ٢٥ ..................................................................................... ارزش عناصر يهامدل -٨-٢-٢

  ٣٠ ............................................................................................... برند از يهآگا -٩-٢-٢

 ٣٠ .......................................................................................... شده درك تيفيك-١٠-٢-٢

 ٣١ ........................................................................................... برند  يگرتداعي-١١-٢-٢

 ٣١ ............................................................................ يتجار نشان و نام به يوفادار-١٢-٢-٢

 ٣٢ ................................................................................. برند ژهيو ارزش يالگوها-١٣-٢-٢

 ٣٤ ................................................................................................ برندز يالگو-١٤-٢-٢



 د

 

 ٣٥ ................................................................................................. برند توسعه-١٥-٢-٢

  ٣٦ ...................................................................................... برند ژهيو تيخصوص-١٦-٢-٢

  ٣٦ ................................................................................................ برند از تنفر -١٧-٢-٢

 ٣٧ ....................................................................................... گذشته يمنف تجربه -١٨-٢-٢

  ٣٨ ........................................................................................ نينماد يناسازگار -١٩-٢-٢

  ٣٨ .................................................................................. كيدئولوژيا يناسازگار -٢٠-٢-٢

  ٣٩ ............................................................................................ برند از اجتناب -٢١-٢-٢

 ٤٠ .................................................................................... تيحما توقف/كاهش -٢٢-٢-٢

  ٤٠ ............................................................................... يمنف دهانبهدهان غاتيتبل -٢٣-٢-٢

  ٤١ ..................................................................................................... تيشكا -٢٤-٢-٢

  ٤١ ............................................................................................... برند از انتقام -٢٥-٢-٢

  ٤٢ ........................................................................................... يروسازخود صنعت -٣-٢

  ٤٤ ................................................................................................... قيتحق نهيشيپ -٤-٢

  ٤٨ ......................................................... يمفهوم مدل كي قالب در بررسي مورد متغيرهاي -٥-٢

 ٤٩ ....................................................................................... قيتحق شناسيروش:سوم فصل

 ٥٠ ............................................................................................................ مقدمه -١-٣

 ٥٠ .................................................................................................... قيروش تحق -٢-٣

 ٥٠ ................................................................................................... جامعه آماري -٣-٣

  ٥٠ ............................................................................ گيري حجم نمونه و روش نمونه -٤-٣

  ٥١ ........................................................................... اطالعات يآورجمع و اجرا روش -٥-٣

  ٥١ ......................................................................................اطالعات آوري گرد ابزار -٦-٣

  ٥٣ ........................................................................... قيتحق ابزار اعتبار و اعتماد تيقابل -٧-٣

  ٥٥ ...................................................................... اطالعات و هاداده تحليل تجزيه روش -٨-٣

  ٥٦ ......................................................................................... قيتحقي هايافته:چهارم فصل

 ٥٧ ............................................................................................................ مقدمه -١-٤
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  ٥٨ .................................................................................................... يفيآمار توص -٢-٤

  ٦٢ .................................................................................. هافرضيهمربوط به  يهايافته -٣-٤

 ٨٠ ....................................................................................... يريگجهيونت بحث :پنجم فصل

 ٨١ ............................................................................................................ مقدمه -١-٥

  ٨١ ............................................................................................. توصيفي آمار نتايج -٢-٥

  ٨١ ...................................................................   قيتحق يهافرضيه جينتا ريتفس و بحث - ٣-٥

  ٨٦ ........................................................................................................ شنهادهايپ -٤-٥

  ٨٩ ............................................................ هافرضيه آزمون نتايج از حاصل شنهادهاييپ -١-٤-٥

  ٨٩ ........................................................................   يآت قاتيتحق براي شنهادهايييپ -٢-٤-٥

  ٨٩ ......................................................................................... قيتحق يهاوديتمحد -٥-٥

 ٩١ ..................................................................................................................... منابع

  ٩٦ ................................................................................................................. پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرست جداول

  صفحه                            عنوان     
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 ٥٨ ........................................... تيجنس حسب بر گويانپاسخ يفراوان عيتوز -١-٤جدول 

 ٥٩ ................................................ سن حسب بر گويانپاسخ يفراوان عيتوز -٢-٤جدول 

 ٦٠ ........................................ التيتحص حسب بر گويانپاسخ يفراوان عيتوز -٣-٤جدول 

 ٦١ .................................................. پژوهش يرهايمتغ يمركز يهاشاخص -٤-٤جدول 

  ٦١ .................................................. پژوهش يرهايمتغ يمركز يهاشاخص -٥-٤جدول 

 ٦٢ ........................... برند به تنفر بر موثر عوامل يهمگرا ييروا و ييايپا ليتحل -٦-٤جدول 

  ٦٥ ............................. برند به تنفر بر موثر عوامل مدل بارتلت و  KMO آزمون -٧-٤جدول 

 ٦٥ ................................ برند به تنفر بر موثر عوامل مدل ياكتشاف يعامل ليتحل -٨-٤جدول 

 ٧٧ ........................................................................... مدل برازش جينتا -٩-٤جدول 

 به نسبت تنفر بر موثر عوامل بنديتياولو براي دمنيفر داري يمعن آزمون جينتا -١٠-٤جدول 

 ٧٨ .......................................................................................................... برند

 ٧٩ ..................................... برند به نسبت تنفر بر موثر عوامل يبندرتبه جينتا -١١-٤جدول 
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  فصل اول

 كليات تحقيق

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمه - ١- ١



٢ 
 

اهداف تحقيق . سپس شده استاهميت و ضرورت تحقيق تشريح پس از بيان مساله، اين فصل در    

 بيان شده است و در نهايتتحقيق مطرح  فرضيات اصلي و فرعي ،سواالتمشخص شده و در پي آن 

  است.شده تشريح  تيبه صورت مفهومي و عمليا و اصطالحات هاواژهريف اتع

  

  بيان مسئله - ٢- ١

يي هاسازمانو  هاشركتكار نسبت به گذشته تغييرات بسياري را تجربه كرده است،  و دنياي كسب      

ديگر پيشي بگيرند و كاري هستند كه از هم، دائم درحال جستجوي راهاندرقابتكه با يكديگر درحال 

بخشند، تا بتوانند عالوه بر تضمين بقاي شركت، به رشد جايگاه خود را در ميان مشتريان بهبود ب

خواهند دست پيدا كنند. امروزه با افزايش تعداد كاال و خدمات در سراسر ي كه ميخواهدلحداكثري و 

 هاشركتجهان داشتن مارك تجاري قدرتمند يا همان برند قوي از اهميت بسزايي براي بقا و رشد 

توان شركتي را يافت كه برند كار نوين به ندرت مي و دنياي كسب كه درطوريبرخوردار است، به

هاي اند كه برند، از سرمايهبه اين مهم دست پيدا كرده هاشركتنداشته باشد. تمامي مديران بازاريابي 

شجاع ( آيدشمار مي اصلي يك شركت و از ابزارهاي بسيار مهم و اساسي براي جذب و حفظ مشتري به

عنوان يك دارايي ها به برند، بهو بازارياب هاشركتي اخير،  توجه مديران در دهه .)١٣٩٩ ،و همكاران

براي برندسازي، باعث افزايش جذب  هاشركتهاي كالن توسط گذاريو سرمايه مهم شركت

ي دنيا، چه دولتي و چه خصوصي براي هاشركتي پژوهشگران به اين زمينه شده است. امروزه، همه

متمايز باشند و به رسميت شناخته شوند، به يك برند نياز دارند و اين افزايش  هاشركتز ساير اينكه ا

كنندگان بيش از پيش در معرض تعداد مختلف برندها با انواع ها باعث شده است كه مصرفبرند

كشف بر،  هاسازمانها و غيره قرار بگيرند. لذا اين موضوع موجب تالش مختلف تبليغات، استراتژي

، شده است. تا از اين طريق بتوانند هاآنكنندگان و مديريت روابط بين برند و روابط موثر با مصرف

  .)٢٠١٩، ١فسچرين(را حفظ كنند و سهم بيشتري از بازار را كسب كنند سازمانحيات 

 به)استفاده (تجركه آن را  يفرد توسط افراد اي سازمانشركت،  كياست كه  يروش يتجار نام      

تجاري احساسي و بيشتر از يك نام، نماد، اصطالح و غيره است. به بيان ديگر نام شوديدرك م كننديم

تجاري و يا خود شركت است. كنندگان نسبت به محصوالت آن نامقابل درك توسط مشتريان و مصرف

                   
1. FFescherin 
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 شيرقبا افزا نسبت به انيتوسط مشترآن شركت را خدمات  ايبرند قدرتمند شانس انتخاب محصول  كي

، ١هاي ديگر، مشتريان جديدي را جذب كند (آكري كمتري نسبت به برندتواند با هزينهو مي دهديم

هاي مختلف يك شركت، محصول و غيره كننده ويژگيتوانند تداعيهاي تجاري مختلف مي). نام٢٠٠٩

متفاوتي دارند. هزاران سال ي برند، درمورد مفهوم آن نظرات باشند. اما كارشناسان و متخصصان حوزه

كردند تا بتوانند كاالي خود را شناسايي كنند يا پيش، مردم عالئم را روي كاال و محصوالت حك مي

  ). ٢٠١١، ٢شدند (كلرعبارت بهتر اين كار باعث تمايز كاالها از يكديگر ميبه

توانند نسبت بعضي مشتريان ميهاي تجاري دارند. درحالي كه مشتريان مختلف روابط متفاوتي با نام     

به يك برند خاص عالقه داشته باشند و آن برند را به عنوان برندي خوب و قابل  اعتماد تلقي كنند، يا 

حتي عاشق آن برند شوند، در مقابل ممكن است مشتري ديگري به همان برند بدبين باشد و آن را 

رند متنفر باشد و ممكن است برخي از اعتماد بداند و حتي از آن ب قابل برندي ضعيف و غير

تفاوت باشند يعني نه متنفر از آن باشند و نه عاشق آن (خان و كنندگان نسبت به آن برند كامال بيمصرف

ي خوب بين برند و مشتري و كاهش تنفر مشتري نسبت به برند، ). ايجاد و حفظ يك رابطه٣،٢٠١٤لي

شد، به همين دليل، در دنياي بازاريابي امروزي، ايجاد تواند براي شركت مفيد و حائز اهميت بامي

تبديل  هاسازمانكنندگان به عنوان يك استراتژي اصلي و مهم براي بسياري از ي صميمي با مصرفرابطه

دهي روابط خاص با كنند همواره به دنبال شكليي كه از اين استراتژي استفاده ميهاسازمانشده است. 

تواند برند آن يك ابزار بسيار كاربردي و اساسي براي تحقق اين استراتژي ميكننده هستند و مصرف

    .)٢٠١٩ ،٤فسچرين(باشد سازمان

كار امروزي كه مشتريان داراي ساليق مختلف هستند، شناخت مشتريان ودر جهان تجارت و كسب     

عبارتي شركت شود. بهتواند موجب پيشرفت نسبت به برند شركت مي هاآني نگرش و رفتار و نحوه

تواند مديران را قادر در مقابل برند شركت، مي هاآنبيني رفتار كنندگان و پيشديگر، شناخت مصرف

ي معين، تصميمات مناسبي را براي ساخت و حفاظت از برند بگيرند و با شناسايي هاانسازد تا در زم

تواند برندي را خلق اند موثر باشد، شركت ميتوكننده با برند، ميعواملي كه بر بهتر شدن ارتباط مصرف

كنندگان داشته باشد و موجب رشد و افزايش سهم و مديريت كند كه همواره ارتباط خوبي با مصرف

                   
1. Aker 
2. Keller 
3. Khan & Lee  
4. FFescherin 
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كس پوشيده نيست كه در دنياي رقابتي موجود، فقط ). بر هيچ١٣٩١بازار براي شركت شود (جعفرپيشه، 

تواند دستيابي به مزيت رقابتي را تضمين كند، ت نميايجاد ارزش كاركردي براي محصوالت و خدما

كنندگان، در كسب مزيت رقابتي براي بلكه برند با ايجاد ارزشي فراتر از ارزش عملكردي براي مصرف

  ). ١٣٩٣زاده و همكاران، كند (حميديشركت نقش اساسي را ايفا مي

راحتي صورت نخواهد به كنندگانرفمصدر  يجاد اعتمادشدن بازار فرصت اا توجه به رقابتيب     

شود يا مشتري نسبت به سرعت سلب تواند بهمي يك برند خاصنسبت به  مشترياناعتماد  اماگرفت، 

دانستن آن نسبت به ساير تعهد به يك برند و برتر منزلهوفاداري به برند به  .آن برند حس تنفر پيدا كند

هنگام خريد محصول، آن برند را در اولويت قرار دهند.  برندهاي موجود در بازار است به طوري كه

د موردنظر خود را نسبت به برندهاي ، كاالي برنمختلف خودهاي مشتري وفادار كسي است كه در خريد

از طرفي تنفر  .)١،2013(والتر و همكاران كننددهد و از آن برند حمايت ميموجود ديگر ترجيح مي

ممكن است از عوامل مختلفي مانند نارضايتي مشتري از عملكرد مشتريان نسبت به يك برند كه 

هاي ايدئولوژيك و نمادين، كيفيت پايين خدمات، تبليغات نامناسب و غيره  محصول، ناسازگاري

سرچشمه بگيرد، باعث عدم ترجيح برند و عدم حمايت و حتي دشمني با برند نيز خواهد شد (هنگر و 

  ).٢٠١٧همكاران، 

دروسازي يكي از عناصر مهم و استراتژيك تجارت در سطح جهان است. براي نشان صنعت خو     

هاي خودروسازي را يك كشور شود كه اگر تمامي كارخانهدادن قدرت اقتصادي صنعت خوردو گفته مي

مستقل فرض كنيم، گردش مالي آن كشور برابر با گردش مالي ششمين كشور قدرتمند از نظر اقتصاد 

معروف  "هاصنعت صنعت"عت خودروسازي به علت ارتباط تنگاتنگ با صنايع ديگر به خواهد بود، صن

هاي بسياري را فعاليت خود را آغاز كرده و از آن زمان فراز و نشيب ٤٠ي است. صنعت خودرو از دهه

گذرانده است، برخي برندهاي مختلف خودروسازي زماني در اوج بودند اما با گذشت زمان بسياري از 

اند، باتوجه به پيامدهاي حس تنفر به برند كه قدرت و برجستگي خود را به تدريج از دست داده اهآن

شامل اجتناب از خريد برند، تبليغات دهان به دهان منفي، شكايت و حتي انتقام از برند است (شجاع 

ش قدرت و تواند در كنار عوامل ديگر بر كاهباشد كه حس تنفر به برند نيز مي)، محتمل مي١٣٩٨

ي خودروسازي را تحت هاشركتبرجستگي برندهاي خودروسازي موثر باشد و سودآوري و موفقيت 

                   
Walter at el .1 



٥ 
 

ي عوامل موثر بر تنفر مشتريان نسبت به يك برند در تاثير قرار دهد. باتوجه به مطالب فوق، مطالعه

يشگيري از و مديران بازاريابي با ايجاد، حفظ و پ هاشركتتواند براي صنعت خودروسازي، مي

ها گذاريدار شدن برند بسيار حائز اهميت باشد و موجب جلوگيري از هدررفتن منابع و سرمايهخدشه

  شود. هاشركتدر بخش بازاريابي و برندسازي اين 

     

  اهميت و ضرورت تحقيق - ٣- ١

غيره كه  ند وتفاوتي به برند، تنفر به بربا توجه به احساسات مختلفي اعم از عشق به برند، بي      

برند براي بازاريابان و توانند داشته باشند، ايجاد عشق بهكنندگان مختلف نسبت به يك برند ميمصرف

ي مقابل عشق تواند به يكي از اهداف بازاريابان تبديل شود. اما در نقطهي برندسازي، ميفعاالن در حوزه

ثر بر ايجاد آن و درك عميق اين عوامل نيز در به برند، تنفر از برند وجود دارد كه شناسايي عوامل مو

، براي جلوگيري از ايجاد حس تنفر در مشتريان و يا براي كاهش تنفر به برند در هاشركتبسياري از 

  .)١٣٩٩ ،شجاع و همكاران(باشدذهن مشتريان،  بسيار مهم مي

متنفر  هاآندارند و يا حتي از درك اين مسئله كه چرا برخي از مشتريان، بعضي از برندها را دوست ن     

كه، مشتريان تمايلي به استفاده از كدام محصوالت و تواند بسيار سودمند باشد، دانستن اينهستند مي

تواند حائز اهميت ي مشتريان، ميدانستن محصوالت و خدمات موردعالقه خدمات را ندارند به اندازه

اند و به ي برند تحقيق كردههاي اخير دربارهسال ). محققان مختلفي در٢٠٠٤باشد(بينشتر و هوگ، 

اند، كه در اين ميان عشق به برند مورد توجه بسياري كنندگان پرداختهي بين برند و مصرفبررسي رابطه

ي مقابل هاي بسياري براي درك مفهوم آن انجام شده است اما نقطهگران قرار گرفته و تالشاز پژوهش

تاحدود زيادي ناديده گرفته شده است، درحالي كه طبق پژوهش بيومستر و  آن يعني تنفر به برند،

كنند و ي برند را بهتر ارزيابي ميكنندگان عقائد و اطالعات منفي درباره)، مصرف٢٠٠١همكاران (

كننده، بر نگرش ي رفتار مصرفدهند، اما بسياري از تحقيقات در حوزهنظرات خود را بيشتر انتقال مي

هاي منفي نسبت به برند از قلم افتاده تريان نسبت به برند متمركز شده است و بررسي نگرشمثبت مش

عالوه، با توجه به اهميت صنعت خودروسازي در جهان كه امروزه بخش اعظمي از اقتصاد  است. به

هاي خودروسازها اهميتي بيش از پيش دهد، بررسي برندكشورهاي مختلف را به خود اختصاص مي

تواند به مديران و بازاريابان ، شناسايي و درك عميق حس تنفر به برند در صنعت خودروسازي ميدارد
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كننده باشد. با توجه به مطالب ذكر شده، شناسايي عوامل موثر بر تنفر فعال در اين زمينه بسيار كمك

دام يك از كه مشخص شود كاين عناصر، به طوري بندياولويتنسبت به يك برند و درك عميق آن و 

  باشد.تري در تنفر به برند دارند هدف نهايي اين پژوهش ميعوامل تاثير بيشتر و كدام يك تاثير جزئي

  

  اهداف تحقيق - ٤- ١

  اهداف اصلي:

  . بررسي عوامل اساسي تاثيرگذار بر ايجاد تنفر به برند. ١

  بندي عوامل موثر بر تنفر به برند. . اولويت٢

  اهداف فرعي:

  ثير تبليغات نامناسب بر تنفر نسبت به برند.. بررسي تا١

  بررسي تاثير قيمت نامناسب بر تنفر نسبت به برند. .٢

  بررسي تاثير تخلفات حقوقي، اجتماعي و اخالقي (ناسازگاري ايدئولوژيك) بر تنفر نسبت به برند. .٣

  بررسي تاثير قصور كاال بر تنفر نسبت به برند. .٤

  سالمت مشتري بر تنفر نسبت به برند. بررسي تاثير عدم توجه به .٥

  بررسي تاثير قصور خدمات بر تنفر نسبت به برند. .٦

  بررسي تاثير عدم پايبندي به تعهدات بر تنفر نسبت به برند. .٧

  منفي مصرف در گذشته بر تنفر نسبت به برند. بررسي تاثير تجربه .٨

  د.بررسي تاثير ناسازگاري نمادين بر تنفر نسبت به برن .٩

  

   هاي پژوهشفرضيه - ٥- ١

 . تبليغات نامناسب بر تنفر نسبت به برند موثر است.١

  قيمت نامناسب بر تنفر نسبت به برند موثر است. .٢

  تخلفات حقوقي، اجتماعي و اخالقي (ناسازگاري ايدئولوژيك) بر تنفر نسبت به برند موثر است. .٣

  قصور كاال بر تنفر نسبت به برند موثر است. .٤

  عدم توجه به سالمت مشتري بر تنفر نسبت به برند موثر است.  .٥
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  قصور خدمات بر تنفر نسبت به برند موثر است. .٦

  عدم پايبندي به تعهدات  بر تنفر نسبت به برند موثر است. .٧

  منفي مصرف در گذشته بر تنفر نسبت به برند موثر است. . تجربه٨

  برند موثر است.ناسازگاري نمادين بر تنفر نسبت به  .٩

  هاي متفاوتي دارند.. عوامل موثر بر تنفر نسبت به برند در صنعت خودروسازي اولويت١٠

  

  پژوهش  شناسيروشخالصه  - ٦- ١

پيمايشي  -ي گردآوري اطالعات، توصيفياين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از لحاظ نحوه

ي آماري اين تحقيق تمامي جامعه. باشدباشد و روش گردآوري اطالعات موردنظر پيمايشي ميمي

علت مشخص  باشد كه بهخودرو در استان گيالن ميي خودروسازي سايپا و ايرانهاشركتمشتريان 

ي صورت نامحدود در نظر گرفته شده است و براي مشخص كردن حجم نمونه، بههاآننبودن تعداد 

نفر  ٣٨٤داد نمونه در يك جامعه نامحدود شود كه بر طبق آن، تعآماري از فرمول كوكران استفاده مي

  گيري تصادفي ساده استفاده شد.گيري از روش نمونهبدست آمده است. در نمونه

 در و ميتنظ ياهناجداگ يهانامهپرسش است؛ شده استفاده نامهپرسش از اطالعات گردآوري يبرا     

ابزار  .گرفت قرار ر استان گيالنخودرو دسايپا و ايران خودروسازيي هاشركتمشتريان  ارياخت

ي نامهپرسشي استاندارد بود، براي سنجش متغير تنفر نسبت به برند از نامهپرسشگردآوري اطالعات 

ي مصرف در گذشته، ناسازگاري ) استفاده شد و همچنين براي ارزيابي تجربه٢٠١٧شش سوالي هنگر (

ديواندري و ي نامهپرسش) و از ٢٠٠٩ي و همكاران (ي لنامهپرسشنمادين و ناسازگاري ايدئولوژيك از 

زاده ي شيخعلينامهپرسشاز  تعهدات به يبنديپا عدم) براي سنجش قصور خدمات و ١٣٨٩( تركاشوند

 با يمشتر يناسازگار يابيارز منظور به شود.) براي بررسي قصور كيفيت محصوالت استفاده مي١٣٩٧(

 يناسازگار بعد دو يدارا كه كرد استفاده) ٢٠٠٩( همكاران و يل ياهيگو ٩ نامهپرسش از توانيم برند

 از يانهيگزپنج كرتيل ،نامهپرسش يهاهيگو يتمام اسيمق. باشديم كيدئولوژيا يناسازگار و نينماد

 ٩ تا ٦ سواالت و نينماد يناسازگار به مربوط ٥ تا ١ سواالت. است موافقم كامالً .٥ تا مخالفم كامالً .١

سوال اختصاص داده  ٦ي مشتر سالمت به توجهعدم، بعد باشديم كيدئولوژيا يناسازگار بعد به مربوط

) بيان شده ١٣٩٤ي (آباد دولت ييرضا) به نقل از ٢٠١٠( مايگ و آثاهن( نامهپرسششده به اين بعد از 
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ت داوري و تبليغا نامهپرسشسوال بعد مربوط به  ٢براي سنجش اين بعد از  نامناسب غاتيتبلو  است

و  ترجيح برند ميرجوادي نامهپرسشاز   نامناسبي گذارمتيقو  ) استفاده شده است١٣٩٤همكاران (

 ييروا يبررس يبرادهد. سوال مربوط به قيمت و هزينه را مورد سنجش قرار مي ٣كه  )١٣٩٧همكاران (

 ارياخت در نامهپرسش)١٣٩٧( يريوز صادق و شجاع پژوهش در ها،داده يآورجمع ابزار يصور و محتوا

 به اصالحات، يبرخ انجام از پس و گرفت قرار كنندهمصرف رفتار و نگيبرند حوزة متخصص چهار

 ابعاد يبرا كه شد استفاده كرونباخ يآلفا آزمون از ز،ين نامهپرسش ييايپا دييتأ يبرا. ديرس شانيا دييتأ

در تجزيه و تحليل و  آمد بدست ٠,٧٧ و ٠,٧٣ ريمقاد بيترت به كيدئولوژيا و نينماد يناسازگار

  بهره گرفته شد. Lisrelو  SPSSافزار اطالعات بدست آمده، از نرم

 

  و عملياتي به صورت مفهومي و اصطالحات هاواژهريف اتع - ٧- ١

از  يبعض ،متفاوت است برندهاي مختلفكنندگان نسبت به احساسات مصرف تنفر نسبت به برند:

تنفر ( ياحساسات منف برخيتفاوت هستند و يب ديگر ي، برخ) دارندبه برند قاحساسات مثبت(عش هاآن

  ).٢٠١٤ ١(خان و ليدارند  )به برند

هايي اشاره دارد كه با از باورها و ارزش ايمجموعه: اين اصطالح به ناسازگاري ايدئولوژيك

تر از نيازهاي مشتري بر مشتريان ناسازگار است. اين عامل مربوط به بافت فكري مشتريان بوده و فرا

  )٢٠١٧، ٢باشد.(هنگر و همكاراني عملكرد كاال و خدمات ميپايه

عواملي كه با مشتريان مرتبط هستند بيشتر به ناسازگاري نمادين به برند مربوط : ناسازگاري نمادين

ن را نشا كنندهمصرفشود و همان جايي كه برند يك تصوير ناخواسته و نامطلوب از مشتري و مي

) مشتريان خواهان خريد برندهايي هستند كه تصويري مناسب از ٢٠١٤ي خان و لي (دهد. به عقيدهمي

  را نمايان كند. هاآن

از ارتباط و تعامل مابين مشتري و محصول يا مشتري و شركت  تجربه: ي مصرف در گذشتهتجربه

نند عقاليي، هيجاني، مادي و هاي متفاوت ماآيد كه مستلزم درگيرشدن مشتري در سطحبه وجود مي

  ) .٢٠٠٣، ١باشد. (كارو و كواغيره مي

                   
1. khan & lee 
2. Henger et all 
3. karo & koa 
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   ساختار فصول - ٧- ١

اي كه باشد، به گونههدف از اين فصل بيان كلياتي از پژوهش جهت آشنايي با چارچوب كار مي

 به صورت اصلي و فرعيي پژوهش هافرضيهمساله پژوهش شرح داده شده و بر اساس آن اهداف و 

شود و سپس ضرورت و اهميت . در اين فصل ابتدا مسأله پژوهش بيان ميه استديرفي گردپژوهش مع

تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه اهداف، فرضيات و سواالت پژوهش و همچنين روش پژوهش 

توضيح داده شد. نهايتا آخرين بخش از فصل اول به تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش 

د. پس از ارائه كليات پژوهش در فصل حاضر، در فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش اختصاص دار

در فصل  هادادهشود. پس از تجزيه و تحليل پژوهش معرفي مي شناسيروشبيان شد. در فصل سوم 

  ي تحقيق در فصل پنجم ارائه شد.هامحدوديتو ارائه پيشنهادات و  گيرينتيجهچهارم، نهايتا 
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 فصل دوم

  تحقيق مباني نظري و پيشينه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  مقدمه - ١- ٢

      متغيرهاي تحقيقبخش تشكيل شده است. در بخش اول ادبيات نظري مربوط به  دواين فصل از      

 بخش دوم تحقيق به ادبيات تجربي (پيشينه تحقيقدر  و شودتشريح مي )موثر عوامل و برند به تنفر(

 .شود) پرداخته ميو خارجي داخلي



١١ 

 

  

   برند به تنفرمباني نظري  - ٢- ٢

  تعريف واژه برند -١- ٢-٢

ي بسيار هانامشتق شده كه به معناي داغ زدن و سوزاندن است. از زم ٢برندر از واژه ١برند كلمه

استفاده  از نام تجاري توليدكنندگاندور توليدكنندگان براي متمايز ساختن كاالهاي خود از كاالهاي ساير 

هاي خود مورد بود كه گله داران براي نام گذاري حيوانات و ساير دارايي ايوسيلهبرند كردند. مي

ساير  گذارينامها براي كاال و دارايي گذارينامدادند. با گذشت زمان افراد عالوه بر استفاده قرار مي

ا گذاشتن اثر انگشت، ستاره، صليب، دايره گران باستفاده كردند. بعنوان مثال: سفالبرند اموال شخصي از 

ها بيانگر كردند. اين عالمتگذاري ميرا عالمت هاآنهاي ساخت خود ها و گلدانو ... بر روي كوزه

(سبحاني،  كردبه خريداران منتقل مي هاآناصل بودن محصول بود و اطالعات مهمي را در مورد سازنده 

رسد اما در عمل كاري پيچيده نام  تجاري به نظر خيلي ساده مي اذعان دارد تعريف يك ٣زيمن .)١٣٨٥

تر رسد اما وقتي نزديكاست. اين شبيه يك نقاشي امپريوليستي است، از دور تصوير واحدي به نظر مي

 نگاهي به اجزاء آن بيندازيماگر يابيد كه در عمل كنيد در ميشويد و شروع به تجزيه و تحليل ميمي

  .متفاوت است

 هاست.ها و نشانههاي مصرف، نمادتجربه اي از منافع عملي و عاطفي،وعهمك نام تجاري مجي -

 ها و نيازهاي مشتريانش پيوند دارد.منديها، عالقهيك نام تجاري با خواسته -

 گرداند.يك نام تجاري همان چيزي است كه مشتريان وفادار شركت را دوباره بر مي -

انتقال مفهوم و معناي محصول يا خدمت شركت است(حقيقي و براي  ايوسيلهيك نام تجاري  -

 ).١٣٩٠همكاران،

                   
1. Brand 
2. Brandr 
3. Zymen  
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هاست كه كند نام و نشان تجاري، يك عالمت، عبارت، سمبل يا تركيبي از اينبيان مي ١يرون  -

ها و خدمات يك فروشنده و يا گروهي از آنان از محصوالت رقبا مورد استفاده به منظور شناسايي كاال

  ع).است (همان منب

دهد: نام تجاري راه ميانبري براي بوز آلن و هميلتون تعريف ديگري از نام تجاري ارائه مي

باشد. همچنين لسي دي چرناتوني پروفسور بازاريابي مدرسه ها ميبرقراري ارتباط با بازار به وسيله داده

رگونه ارتباطي، كه اين گويد: نام تجاري عبارت است از مشاركت فعال در هبازرگاني آزاد بريتانيا مي

ارتباط چه بين مشتري و نام تجاري، كارمند و كارمند، كارمند و مشتري يا كارمند و ديگر ذينفعان 

  آيد. بوجود مي

ژگي به طور مشترك اشاره شده است شود، در تمام اين تعاريف، به يك ويهمانطور كه مشاهده مي

توانند به دگان نوعي دارايي است كه توسط آن ميژگي آن است كه نام تجاري براي فروشنو اين وي

عنوان ارزشي متفاوت در ذهن مشتريان نفوذ كنند، به عبارت ديگر در ذهن مشتري تمايزي را نسبت به 

كند. محصول يا خدمت مورد نظر ايجاد كند. تعريف آكر تفاوت بين لوگو و نام تجاري را مشخص مي

ست كه مواردي همچون تصوير ذهني، هويت، ادراكات و لوگو در واقع جنبه بصري نام تجاري ا

كه ايجاد لوگو يكي از ابعاد مهم نام تجاري است اما تنها گيرد. با وجود آنتغييرات رفتاري را در بر مي

كند را در بر هاي بازاريابي كه لوگو پشتيباني ميباشد. برندينگ تمام فعاليتجزئي از فرآيند برندينگ مي

چون توسعه لوگو، تالش براي تحت تاثير قرار دادن مواردي مثل ادراكات مربوط به  هاييفعاليتدارد. 

لوگو، تصاوير ذهني ايجاد شده در ذهن افراد در مورد لوگو، تجربياتي كه افراد به نام تجاري مربوط 

قيقي و رود (حسازند و نهايتا تغيير رفتار (رفتار مخاطب) در جهتي كه از نام تجاري انتظار ميمي

  ).١٣٩٠همكاران، 

كند: مثال باشد، نام تجاري را اينگونه تعريف مينظران در زمينه برندينگ ميآكر كه يكي از صاحب

ها يا خدمات يك فروشنده يا گروهي از (لوگو، عالمت تجاري و...) كه براي مشخص كردن كاال

توان گفت شده است. در كل مي از محصوالت مشابه در نظر گرفته هاآنفروشندگان و متمايز كردن 

                   
1. Roni  
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هدف برندينگ افزايش آگاهي و شكل دهي انتظارات و ادراكات مثبت نسبت به يك محصول خاص و 

  تغيير رفتار مشتري در جهت استقبال از محصول و خريد آن است (همان منبع).

  ارزش برند -٢- ٢-٢

ر گسترده توسط محققان و ترين مفاهيم بازاريابي كه امروزه به طويكي از مشهورترين و مهم

گيرد، ارزش ويژه برند است. كه از داليل مهم اين شهرت، صاحب نظران بازاريابي مورد بحث قرار مي

و  هاسازماننقش استراتژيك و مهم ارزش ويژه برند در تصميمات مديريتي و ايجاد مزيت رقابتي براي 

سازد كه عالوه بر حفظ سهم بازار خود، قادر ميرا  هاسازمانباشد. ارزش ويژه برند، مي هاآنمشتريان 

)، ١٩٩١( ١). ديويد آكر١٣٨٩مبلغ بيشتري را نيز در ازاي برند خود مطالبه نمايند (گيالني نيا و موسويان، 

هاي بازاريابي و وفاداري مشتريان به برند بيان كرد كه ارزش ويژه برند، باعث افزايش كارايي برنامه

دهد و از طريق گسترش برند، سكويي هاي ترفيعي را كاهش ميهاي فعاليتنهشود، مخارج و هزيمي

نمايد. بنابراين ارزش ويژه برند باعث سودآوري برند شده و براي ن ايجاد ميآبراي رشد و توسعه 

ترين دارايي يك موسسه تجاري تواند با ارزشنمايد. يك برند قوي مي، جريان نقدي ايجاد ميسازمان

هاي همكاري بهتر و همچنين بتواند حاشيه سود بيشتر، كانال سازمانشود د زيرا باعث ميمحسوب شو

ها و خدمات تواند باعث تمايز در قيمت و يا مقدار تقاضاي كاالمزايايي ديگر را بدست آورد. برند مي

ه نقش مهمي در مشابه شود. از ديگر مفاهيم معروف و معتبر در زمينه بازاريابي، وفاداري به برند است ك

هاي ترفيعي گسترده ندارد. دارد زيرا مشتريان وفادار نيازي به تالش سازمانايجاد منافع بلند مدت براي 

با كمال ميل حاضر هستند مبلغ بيشتري را براي كسب مزايا و كيفيت برند مورد عالقه خود  هاآن

به برند، به دست آورند زيرا مشتريان  توانند سهم بيشتري را با كمك وفاداريمي هاسازمانبپردازند. 

هاي بازاريابي رقبا وفادار به طور مكرر برند را خريداري نموده و در برابر عوامل موقعيتي و تالش

   ).١٣٨٩(اسمعيلي، كنندمقاومت مي

                   
1. Aker 
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هاي مديران بازاريابي و مديريت استراتژيك نام و نشان تجاري اين است: چگونه يكي از دغدغه

 سازمانز ارزش يك نام ونشان تجاري به منظور ايجاد و افزايش ارزش بيشتر براي مشتريان و توانند امي

  ).١٣٨٩استفاده كنند و از كاهش ارزش آن اجتناب كنند (سليماني،

براي يك مشتري بالقوه، يك نام تجاري، يك راهنماي مهم است. نام تجاري نظير پول، معامله را 

از محصوالت بي زيان يا محصوالتي كه به سختي  ايمجموعهجه با كند. مشتريان در مواتسهيل مي

شود. يك نام شود چيزي خواند و نمي توان كاركردش را در يك نگاه گذرا سنجيد، سر در گم ميمي

اي است از هويت، اصالت، ويژگي و تفاوت. يك نام تجاري، اين اطالعات را كه در يك تجاري چكيده

هاي تجاري براي تبادالت انگيزد. به همين دليل است كه نامه است، بر ميكلمه يا عالمت متمركز شد

  اند.كسب و كار، حياتي

امروزه نام و نشان تجاري، يك بخش محتوم و گريز ناپذير زندگي روزانه كسب و كارها و 

ري به كند. نام تجاگيري خريد مشتريان نقش مهمي را ايفا ميمشتريان شده است و در فرايندهاي تصميم

كند. نام تجاري عنوان ابزاري براي حصول اجماع انساني در ميان عامالن درگير در فرايند خريد عمل مي

شود كه داراي ارزش اقتصادي است و براي سهامداران محسوب مي هاشركتبه عنوان دارايي ناملموس 

گونه عالمتي است كه يك كند. از نظر كاتلر نام تجاري، يك نام، نشانه و هر شركت، ثروت توليد مي

سازد. از سويي ارزش يك محصول يا خدمت خاص را نشان محصول را از ديگر محصوالت متمايز مي

  باشد ها را دارا ميهاي ملموس و ناملموس كسب و كاردهد و از سويي ديگر، همه ويژگيمي

نظيري و ت يگانه، بيند، و كيفياشان چيستهاي تجاريدانند نامدر اصل مي هاشركتمعدودي از 

شود كه زماني بيشتر احساس مي "در كجا قرار دارد. باز شناسي اين فقدان شناخت، عموما هاآنهويت 

اش، عالوه بر محصوالتش؛ متقبل شركت تصميم بگيرد يك مبارزه تبليغاتي را بر روي خود نام تجاري

نام تجاري «بلكه اين است كه » ؟شودنام تجاري چگونه ديده مي«شود. پرسش واقعي اين نيست كه 

وظيفه عموم مردم اين نيست كه بگويند يك نام تجاري چه » چيست؛ يگانگي اساسي آن در چيست؟

  ).١٣٨٩(اسمعيلي، بايد باشد، نام تجاري بايد هويت خود را داشته باشد 
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آن شامل نفعان را مسئول خلق ارزش براي همه ذي هاسازماننفعان، طرفداران ارزش از ديد ذي

ي كه سازمانهاي آتي يابيو جامعه دانسته و مشاركت در تعيين جهت سازمان، مشتريان سازمانپرسنل 

دانند. در تحقيقات انجام شده در زمينه خلق ارزش براي در آن منافعي دارند را حق مسلم آنان مي

مندي مشتري، ضايت، وفاداري مشتري، رسازمانذينفعان رابطه مستقيم و قوي بين سودآوري و رشد 

ها، ها، توانمنديوري خدمات و نيز قابليتها و خدمات ارائه شده به مشتري، كيفيت و بهرهارزش كاال

  وجود دارد (همان منبع). سازمانمندي و وفاداري پرسنل رضايت

  ايجاد شده از نام تجاري هايمزيت -٣- ٢-٢

  هاي:سه طبقه مزيتهاي نام تجاري قابل تقسيم بندي به به طور كلي مزيت

  هاي سمبليك استهاي تجربي و مزيتكاركردي، مزيت

ها در راستاي رفع مشكالت مرتبط با مصرف در بر گيرنده نياز هاي كاركردي:الف. مزيت

هاي دروني حاصل از مصرف محصوالت ها، به مزيتاند. به عبارت ديگر، اين مزيتمحصول يا خدمت

اند و نيز بيشتر به نيازهاي رده با صفات مرتبط با محصول يا خدمت مرتبط و خدمات اشاره دارند و اكثرا

  شوند.پايين در سلسله نيازهاي مازلو مربوط مي

هاي احساسي، تنوع طلبي، يا انگيزشعبارتند از تمايل به برندي كه لذت هاي تجربي:ب. مزيت

در هنگام مصرف كاال و خدمات مرتبط ها، با احساسات مشتريان كنند. اين مزيتهاي شناختي ايجاد مي

  بوده و ممكن است نشات گرفته از صفات مرتبط يا غير مرتبط با محصوالت و خدمات باشند. 

هاي دروني افراد در رابطه با خودنمايي، عبارتند از تمايل به برندي كه نياز هاي سمبليك:ج. مزيت

ات غير ها اكثرا با صفكنند اين نيازها و مزيتتثبيت نقش، تعلق به گروه، يا شناخت خود را ارضاء مي

  ).١٣٩٠(رحيم ني، اندمرتبط با محصول مرتبط
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  برند مديريت -٤- ٢-٢

مديريت نام تجاري، يك قابليت پويا است كه به منزله يك مسير بلقوه براي دستيابي به مزيت 

  ). ١٣٩١باشد (احمدي، رقابتي پايدار مي

براي محصول يا خط محصولي خاص است. مديريت برند به  هاي بازاريابيبه كارگيري تكنيك

دنبال افزايش ارزش براي مشتري و در نهايت افزايش حجم فروش است. بازاريابان، مديريت برند را 

  دانند.ابزاري براي افزايش كيفيت مورد نظر مشتري و افزايش خريد و ايجاد وفاداري در مشتريان مي

اي در ر ادبيات نام تجاري بحث در مورد اتخاذ ديدگاه رابطهدر دهه گذشته، خط مهم پژوهش د

هاي مديريت نام تجاري بوده است. در اين راه، مديريت برند به عنوان يك فرايند پويا كه داراي نهاد

كنندگان و توليدكنندگان)؛ و اين فرايند به تغييرات بزرگي در باشد، پديدار گشت (مصرفمتعدد مي

   .يريت نياز خواهد داشتاي سنتي مدساختاره

  تجاري در موسسات نامنقش  -٥- ٢-٢

هاي رنام تجاري بايد قادر باشد قلب و روح مخاطب خود را تسخير كند. در دنياي امروز كه بازا

آن مملو از محصوالتي است كه از لحاظ فيزيكي تفاوت چنداني با يكديگر ندارد خلق شخصيت مناسب 

گيري ايجاد كند. براي تحقق اين امر و خلق نام تجاري كه در مايز چشتواند تمبراي يك نام تجاري مي

هاي ميان مشتريان از اذهان و قلوب ماندگار شود بايد به جست وجو وبررسي پرداخت، شناسايي زمينه

هاي برقراري ارتباطي موثر براي جلب يك سو و نام تجاري از سويي ديگر، از جمله زمينه سازي

  .مشتريان بيشتر است

هاي تجاري كه هويت و اهداف خود را هر نام تجاري شخصيت و ارزش خاص خود را دارد. نام

دهد، قادرند كه با مشتريان اي ملموس و دوستانه از خود ارائه ميسازد و چهرهمشخص و متمايز مي

زندگي بلكه بخشي از  هاآنخود ارتباطي غني و سودمند برقرار كنند و نه تنها بخشي از قلب و ذهن 

  ).٢٠٠٤، ١كند (تيلور و گودوينكنندگان را تسخير ميروزمره مصرف

                   
1. Taylor & Goodwin 
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  درك ارزش -٦- ٢-٢

اگرچه اهميت ارزش درك شده كامًال شناخته شده است اما تحقيق درباره آن كامًال پراكنده است و 

 تعريف روشني از مفهوم ارزش درك شده وجود ندارد. اين كلمه داراي معاني مختلفي است. 

  برند:كند كه مشتريان ارزش را در چهار مفهوم مختلف بكار ميعنوان مي ١٩٩٨ ١لزيتام

ترين قيمت به عنوان بهترين ارزش به معناي قيمت پايين است. براي گروهي از مشتريان كم الف)

  گردد.ارزش محسوب مي

ست كه آوريم. ارزش به عنوان منافعي اارزش چيزي است كه از كاال و يا خدمات بدست مي ب)

  آوريم.كنيم بدست مياي كه پرداخت مياز هزينه

  آورد.كند، بدست مياي كه پرداخت ميارزش كيفيتي است كه مشتري در برابر هزينه ج)

 دهدارزش بدست آوردن تمام چيزهايي است در برابر تمام چيزهايي كه مشتري از دست مي د)

هر منفعتي كه در هنگام خريد، كسب، مصرف، (نوعي بده بستان). مشتري ارزش را در ارتباط بين 

كه براي لذت بردن از منافع » از دست دهي«استفاده از خدمات پس از فروش و نيز در هر نوعي از 

بيند. توجه به اين نكته حائز اهميت است و همه بر اين باورند كه ارزش مشتري دهد، ميانجام مي

  همان منبع).(دشوكنندگان تعيين ميهيههاي مشتريان و نه تبراساس تصورات و خواسته

شود. رود آميزه (آميخته) بازاريابي ناميده ميكار ميهابزاري كه در ايجاد ارزش براي مشتري ب

  باشد:را مطرح كرده است كه شامل موارد زير مي 4Pطبقه بندي  ،)١٩٩٦( ٢جروم مك كارتي

                 ،) محصول١

      ،) قيمت٢ 

                          ،) ارتقا٣ 

        .) توزيع٤  

اند. چون خصوصيات ويژه بندي را ناكافي دانستهالبته كارشناسان خدمات بازاريابي اين طبقه 

خدمات را در نظر نگرفته است كه اين خصوصيات همان طوركه قبًال ذكر شد شامل: غير قابل تفكيك، 

                   
2. Zeithaml 
1. Jerome McCarthy 
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ست. در اينجا سه عنصر ديگر به منابع ارزش براي ناهمگون، غير قابل ذخيره و نامحسوس بودن ا

  دهد كه شامل:شود كه در مجموع هفت منبع ارزش را تشكيل ميمشتري اضافه مي

  .) شواهد عيني است٣ ) فرآيندها ؛٢ )افراد ؛١

  دو رهيافت مكمل در زمينه سنجش وارزيابي ارزش وجود دارد:

دارد.  سازمانمشتريان كاالها و خدمات  رهيافت اول: در جستجوي ارزش دريافت شده بوسيله

باشد فرصت موفقيت و حفظ موقعيت  سازمانوقتي اين ارزش بهتر و باالتر از ارزش پيشنهادي رقباي 

  ).١٣٨٨شود (مومني و محمدي، در بازار فراهم مي سازمانرقابتي 

       سازمانه پردازد كه يك مشتري يا يك گروهي از مشتريان برهيافت دوم: به سنجش ارزشي مي

پردازد تا بصورت مداوم و جدي به ارتقاء و حفظ مشتريان با ارزش خود مي سازمانرسانند. در اينجا مي

كند مشتريان با ارزش كمتر يعني انگيزه خريد مجدد و وفاداري آنان را افزايش دهد و تالش مي

ميزان هزينه صرف شده براي آنان بيشتر ، يا به عبارتي مشترياني كه سازمانمشترياني با منابع كمتر براي 

  هاي باالتري از ارزش سوق دهد.از منافع حاصل از مبادله با ايشان است، را نيز به گروه

پردازد و مساله مهم اين است كه ارزش از ديد مشتري در بازار به وسيله ادراك مشتري از آنچه مي

از طريق تمايالت و مفروضات عرضه كننده.  شود و نه در كارخانه ونچه دريافت ميكند، تعيين ميآ

. طرفداران ارزش از آوردميشود نيست بلكه آن چيزي است كه مشتري به دست ارزش آنچه توليد مي

، مشتريان سازمانول خلق ارزش براي همه ذي نفعان آن شامل پرسنل ئرا مس هاسازماننفعان، ديد ذي

ي كه در آن منافعي دارند را حق سازمانهاي آتي جهت يابيو جامعه دانسته و مشاركت در تعيين  سازمان

   .دانندمسلم آنان مي

نفعان رابطه مستقيم و قوي بين سودآوري در تحقيقات انجام شده در زمينه خلق ارزش براي ذي

ها و خدمات ارائه شده به مشتري، مندي مشتري، ارزش كاال، وفاداري مشتري، رضايتسازمانورشد 

وجود  سازمانمندي و وفاداري پرسنل ها، رضايتها، توانمنديوري خدمات و نيز قابليتهكيفيت و بهر

  ). ٢٠٠٤دارد (خليفه، 
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باشد .رضايت در واقع يك واكنش احساسي يا مندي عامل مهمي براي ايجاد روابط ميرضايت

شد. رضايت نقش مهمي باشناختي به برند، پس از انجام فرآيند خريد و استفاده نسبتا طوالني از آن مي

كند. به عبارتي، رضايت مقدمه شناخت است. زيرا مشتريان در ايجاد يك نگرش شناختي مثبت، ايفا مي

اند. مشتريان راضي از خدمات و محصوالت، با هاي شخصي خود آگاه شدهراضي نسبت به تحقق نياز

فرد از مفهوم كيفيت بوده و كنند. رضايت يك شكل منحصر به احتمال بيشتري شناخت مثبت پيدا مي

صورت مستقيم تاثير گذار باشد و منجر به خريد مجدد وي هشود كه روي وفاداري مشتري بفرض مي

گردد. طبق نظر اوليور، ارزش عميق يك ساختار منحصر به فرد از رضايت و كيفيت است كه با وفاداري 

  ).١٣٨٨مشتري مرتبط است (مومني و محمدي، 

  شده مشتري  درك ارزش -٧- ٢-٢

ي رفتار مشتري، دارايي مشتري و هامدلارزيابي عملكرد مديريت ارتباط با مشتري براساس 

گيرد. عالوه بر اين، توجه زيادي به بررسي تجربي و نحوه تأثير هر كيفيت ارتباط مورد بحث قرار مي

مشتري به طور  هاي ويژه عملكرد مديريت ارتباط باجنبه يك از ابعاد ارزش درك شده مشتري بر

رود كه اين بررسي به مديران در درك اين كه مشتريان واقعًا به جداگانه معطوف شده است. انتظار مي

معطوف كنند، كمك كند تا به مزاياي مورد  هاآندهند و در كجا بايد توجه بيشتري به مي چه چيز ارزش

  .ط با مشتري را افزايش دهندنياز در فضاي رقابتي بازار دست يابند و مزاياي مديريت ارتبا

هاي درك معتقد بود كه ارزش درك شده مشتري تفاوت بين مزايا و هزينه ١٩٩٠در سال » ١دي«

ها و مزايا بر حسب مشاهدات ) معتقد هستند كه هزينه٢٠٠١( همكارانو  ٢شده مشتري است. هابر

محصوالت، توقعات مشتريان از  هاي بدست آوردن، مصرف يا استفاده و نگهداري ازمشتريان در فعاليت

   شوندهاي مورد انتظار شخصي از خريد تعريف ميرضايت و همچنين ارزش

ارزش نسبت داده شده به يك محصول يا خدمت با مزايايي كه مشتريان از آن انتظار دارند، رابطه 

معكوس دارد. هاي مربوط به استفاده از آن محصول يا خدمت رابطه مستقيم دارد و همچنين با هزينه

                   
1. Die 
2. Habr 
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شبكه ارزش دريافت شده توسط مشتريان نهايي در حقيقت تفاوت بين ارزشي كه مشتريان به يك 

باشد. هابر و سايرين پردازند، مياي كه واقعًا براي آن ميدهند و هزينهمحصول يا خدمت نسبت مي

ها از موفقيت شركتمعتقدند كه ايجاد ارزش برتر براي مشتري، عنصر كليدي براي حصول از اطمينان 

  (همان منبع). باشدمي

ي استراتژيك تجاري مورد توجه قرار گرفته هامدلاهميت ارائه ارزش برتر به مشتري در اكثر 

هاي مبتني بر ارزش ضروري است. است. درك روشني از مفهوم ارزش مشتري براي موفقيت استراتژي

شود كه مشتريان منجر به وفاداري مشتري ميدر واقع ارزش برتر خدمات يا كاالهاي ارايه شده به 

  ).١٣٨٨(كازراني، هاي مالي استوفاداري مشتري محرك واقعي فعاليت

مشكالت موجود در تعريف ارزش مورد انتظار مشتري را برشمرده ،)١٩٩٣( ١جاورسكي و كوهلي

يرد، زيرا ارزش گاند. اين مشكالت از ذهني بودن و ابهام در ارزش مورد انتظار مشتري سرچشمه مي

كند. ارزش توسط مشتريان و در بازار مورد انتظار مشتري مفهومي پويا است كه در طول زمان بروز مي

گويد، ارزش چيزي ) مي١٩٨٩( ٢كنندگان در كارخانه يا آن طور كه دايلشود و نه توسط تهيهتعريف مي

توان تعاريف كنند. عمومًا ميت ميكند، بلكه چيزي است كه مشتريان دريافنيست كه توليد فراهم مي

  بندي كرد.ارزش را با اندكي نوسان در سه گروه دسته

       ي عناصر ارزش؛هامدل -١

        ي سودگرايانه يا منفعت/ هزينه ؛هامدل -٢

  ي وسيله/ نتيجه.هامدل -٣

دسته بدون در  به طور جداگانه كامل نيستند. بنابراين كارايي محدودي دارند و در هر هامدلاين 

ها از تعريف نظر گرفتن ساير ابعاد خاص مورد توجه قرار گرفتند. اگرچه بايد توجه كرد كه اين دسته

توان آن را وجود دارد كه مي هاآنپوشاني قابل توجهي در بين ارزش متقابًال انحصاري نيستند بلكه هم

  ).١٣٨٩عيلي، (اسماز مفهوم ارزش مشتري به كار برد در ساخت تركيبي جامع 

                   
1. Jaworski and Kohli 
2. Dail 


