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چکیده
در پژوهش حا ضر به ارائه مدل بازاریابی شخ صیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری م شتریان
پرداخته شدددا ا.ددت روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از لحاظ رویکرد اکتشددافی و تییینی و از نوع
آمیخته ا .ت بنابراین ،انجام آن در دو فاز کیفی و کمی صورت گرفت اطالعات مورد نیاز در فاز کیفی
از طریق مصددداحیه با  61نفر از مدیران و متخصدددصدددان صدددن ت لوازم خانگی که ت داد آنها به روش
نمونهگیری گلوله برفی هدفمند ت یین گردید ،جمعآوری شدددد در بخش کمی ،دادا های مورد نیاز از
طریق توزیع پر  .شنامه محقق .اخته در بین  08تن از م شتریان لوازمخانگی جزیرا کیش ،که به روش
کوکران ت یین گردید ،گردآوری شدد جهت طراحی و اجرای مدل ،از مدل.دازی م ادالت .داختاری با
نرمافزار  ،plsا.تفادا شد نتایج نشان داد ،عناصر آمیخته بازاریابی و مدیریت برند بر شخصیت برند مؤثر
بودا ،اما نگرش مشتریان بر شخصیت برند مؤثر نیست شخصیت برند بر تثییت جایگاا برند مؤثر ولی بر
تصمیم خرید مؤثر نیست ویژگیهای کارکردی برند بر تصمیم خرید مؤثر بودا اما بر تثییت جایگاا برند
مؤثر نمیباشد عوامل محیطی بر تثییت جایگاا برند مؤثر اما بر تصمیم خرید مؤثر نیست تجربه برند بر
تثییت جایگاا برند مؤثر نی ست اما بر ت صمیم خرید مؤثر ا .ت همچنین ،تثییت جایگاا برند و ت صمیم
خرید بر وفاداری به برند تاثیرگذار نیست

کلمات کلیدي
بازاریابی ،شخصیت برند ،وفاداری مشتریان ،صن ت لوازمخانگی

 -6گروا مدیریت بازاریابی ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاا آزاد ا.المی ،کیش ،ایرانkish.reza@yahoo.com .
 -2گروا مدیریت بازرگانی ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاا آزاد ا.المی ،کیش ،ایران (نویسندا مسئول) alirezarousta@yahoo.com
 -3گروا مدیریت ،واحد ا.المشهر ،دانشگاا آزاد ا.المی ،تهران ،ایران doshmanziari@gmail.com

942

طراحی و ارائه مدل بازاریابی شخصیت نام تجاري /...بیگمرادي ،روستا و دشمنزیاري
مقدمه
یکی از مهمترین عوامل در شکلگیری وفاداری م شتریان به مح صوالت ،خدمات و در حالت کلی به
برند ،ت صویری ا .ت که از بازاریابی شخ صیت آن برند در ذهن م شتریان نقش میبندد (داس)2862 ،6
در واقع ،یکی از راهکارهایی که .ازمانها به عنوان روشی برای موفقیت و بهیود وض یت ف لی میتوانند
از آن ا.تفادا نمایند ،بهکارگیری قابلیتهای بازاریابی شخصیت برند ا.ت (کولهو 2و همکاران)2860 ،
در .ازمانهایی که از این فلسفهها پیروی میکنند ،مدیران آنها در فرآیند تصمیمگیری خود از اطالعات
مربوط به مشددتری و رقی  ،کمال ا.ددتفادا را بردا و به دنیال جل رضددایت و وفاداری مشددتری پیش
خواهند رفت (جاپاترا و مولینیلو )2862 ،3شخصیت برند 2ویژگی خاصی ا.ت که از .وی مصرفکنندا
درک شدا و اصطالح منحصر به فرد و م تیری از تالش برای م نا بخشی به ایجاد هویت در بازار برندها،
ت ریف میشددود (محمدی و همکاران )6323 ،ویژگیهای شددخصددیتی برند م انی نمادین یا ارزشهای
اح سا .ی فراهم میکنند که میتواند به ترجیحات برند م صرفکنندگان کمک کند؛ اما م صرفکنندگان
اغل به ا.تفادا از برندهایی با شخصیت قوی تمایل دارند تا بتوانند با آن رابطه برقرار کنند و شخصیت
خود را به نمایش بگذارند (عزیزی و همکاران )6326 ،شددخصددیت برند نشدداندهندا طرز گفتار و رفتار
یک برند ا.ت؛ به بیان دیگر روش حرف زدن و طرز رفتار برند با مردم ا.ت این موضوع به م نای وارد
.اختن صفات و ویژگیهای شخ صیتی ان سان به درون ذات برند بهگونهای که بتوان آن را از برندهای
دیگر متمایز .دداخت این صددفات و ویژگیها از طریق اشددخاصددی که برند را نمایندگی میکنند و نیز
تیلیغات ،بستهبندی و .ایر عوامل درگیر م نا می شود و انتقال مییابد (هاوکینز و همکاران )6301 ،در
ارتیاط با شخ صیت برند و این که شخ صت دارای چه اب ادی ا .ت ،پژوهشهای شاخ صی وجود دارد
آکر )6221( 1شخصیت برند را مجموعهای از ویژگیهای انسانی میداند که میتوان آن را به برند نسیت
داد و وجوا شخصیتی برند را در قال  1ب د صداقت ،هیجان ،شایستگی ،کمال و .ر.ختی مطرح نمود
(علوی و همکاران)6322 ،
پژوهشهای مختلف در زمینه رفتار م صرفکنندگان ن شان میدهد ،شرکتهایی که دارای برندهای
قوی و شخصیت برند مثیت هستند ،منافع بی شماری از جمله تقویت ترجیحات مصرفکنندا (جاپاترا و
مولینیلو ،)2862 ،افزایش اح سا .ات در م صرفکنندا (فا .تو .و و گنزالس )2860 ،1و مهمتر از همه
افزایش .طح اعتماد و وفاداری مشتریان را برای خود به ارمغان میآورند (داس )2862 ،داشتن برندی
با شددخصددیت متمایز ،نقش کلیدی در موفقیت یک برند بازی میکند که این موضددوع ،مشددتریها را به
دا شتن درکی از شخ صیت برند و نیز ایجاد رابطهای قوی و طوالنیمدت با آن .وق میدهد (وانگ 1و
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همکاران )2860 ،لین )2868( 0تحقیقی با هدف کشف رابطه بین ویژگیهای شخصیت مصرفکنندا و
شخصیت برند دربارا وفاداری مشتریان از طریق مطال ه تجربی ا.یاببازیها و بازیهای ویدیویی انجام
داد یافتهها حاکی از آن بود که بین ویژگی شدددخصدددیتی موافقت با برانگیزانندگی شدددخصدددیت برند،
شای ستگی و قدرت اغوای شخ صیت برند با وفاداری انف الی ،شای ستگی و قدرت اغوای شخ صیت برند با
وفاداری ف ال رابطه مثیت م ناداری وجود دارد بنابراین ،از آنجا که موفقیت یک .دددازمان در بلندمدت
به توانایی آن .ازمان در فراهم آوردن و ارائه مناف ی باارزش برای مشتریان و انجام بهتر این مهم نسیت
به رقیا بستگی دارد ،به نظر میر.د شرکتها و صنای ی که از قابلیتهای بازاریابی شخصیت نام تجاری
ا .تفادا میکنند از عملکرد بهتری در مقایسدددده با رقیا برخوردار میباشنددددد؛ زیرا در درازمدت زمینه
وفاداری مشتدریان را فراهم مینمایند
با تو جه آن چه ب یان گردید ،می توان نتی جه گرفت که امروزا م انی ن مادین برندها به دو دل یل ،از
اهمیت بسدددیاری برخوردار میباشدددند اوال ،تولیدکنندگان دریافتهاند که مصدددرفکنندگان هر روز با
م شکالتی در را .تای تمایز قائل شدن بین مح صوالت روبرو خواهند بود ،چرا که مح صوالت در .را .ر
بازار ،از نظر ویژگی و کیفیت ،بسیار مشابه یکدیگر شدااند ثانیا ،مصرفکنندگان ،خود را در وض یتی از
بازار مییابند که تقرییا هر محصولی در آن ،به صورت جهانی قابلد.تیابی در بازارهای انیوا میباشد از
طرفی دیگر به .ددد ی ت فاوت های منحصدددربهفرد ،مصدددرفکن ندگان به طرز قابلتوجهی ت مایل به
ت صمیمگیری خرید بر ا .اس جنیههای آ شکار شدا فکری و اح سا .ی خود از برند را دارند از این رو
ا.ت که امروزا در تحقیقات مرتیط با رفتار مصرفکنندا دقت بیشتری به .اختار شخصیت برند جهت
وفادار .ازی م شتریان شدا ا .ت عالوا بر آن ،شنا .ایی هر یک از اب اد مؤثر بر وفاداری و اهمیت و
اولویت این عوامل در وفادار کردن م شتریان ،میتواند شرکتها را در شناخت م شتریان و بازار و آگاهی
از نیاز آنان و تولید بر ا.اس این نیازها و نیز د.تیابی به اهداف .ودآوری شرکت از طریق تکرار فرایند
خرید از .وی م شتریان یاری دهد (لین و همکاران )2862 ،بنابراین ،وفاداری م شتریان ،کلید موفقیت
تجاری تمامی صددنایع به ویژا صددن ت لوازمخانگی محسددوب میشددود اما به نظر میر.ددد که مدیران
شددرکتهای ف ال در این صددن ت از چگونگی رابطه شددخصددیت نام تجاری با افزایش وفاداری مشددتریان
آگاهی ندارند لذا ،این پژوهش کمک میکند تا مدیران شرکتهای ف ال در این صن ت به نقاط کلیدی
این رابطه پی بیرند و با تمرکز بر شددخصددیت برند از طریق افزایش .ددهم بازار ،افزایش تولید و کاهش
هزینههای بازاریابی. ،ددود خود را افزایش دهند و ضددمن افزایش .ددرمایهگذاری و دایر کردن واحدهای
جدید ،به و.یله اشتغالزایی ،به تو .ه اقتصادی کشور کمک شایانی کنند از اینرو ،پژوهش حاضر در
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پی طراحی و ارائه مدل بازاریابی شددخصددیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشددتریان در صددنایع
لوازمخانگی کشور میباشد
چارچوب نظري
شخصیت برند
در .الهای اخیر ،شخ صیت برند به عنوان یک راهیرد و ا .تراتژیک مهم برای ک س وکارها مطرح
ا.دددت از این رو ،مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته ا.دددت از میان محققان مختلف که در حوزا
شخصیت برند وارد شدااند ،آکر ( )6221شناختهترین محقق ا.ت؛ ایشان شخصیت برند را "مجموعهای
از مشددخصددههای انسددانی مرتیط با برند" ت ریف میکند همچنین کاتلر )2888( 2شددخصددیت برند را به
عنوان ترکییی از همه ویژگیهای شخ صیتی که میتواند به شخ صیت ان سان اطالق شود ن سیت به یک
ویژگی برند ت ریف میکند کاتلر و کلر )2881( 68به این نکته اشددارا میکنند که مصددرفکنندگان به
طور م مول برندهایی را انتخاب میکنند که با پندار از خود همخوانی داشددته باشددند با این حال گاهی
مصددرفکنندگان برندی را انتخاب میکنند که با خودپنداری ایداآل آنها یا خودپنداری اجتماعیشددان
متنا .باشد بنابراین شخصیت برند ممکن ا.ت تاب ی از اثیات یا ابزار شخصیت افراد در ب ضی اوقات
میبا شد آکر ( )6221مقیاسهای اندازاگیری شخ صیت برند را در پنج ب د شامل :بیریایی ( صداقت)،
هیجان ،شدددایسدددتگی ،کمال و زمختی م رفی میکند و برای این پنج ب د  22گویه ،منطیق با فرهنگ
آمریکای شمالی ،ارائه میدهد شخ صیت برند به عنوان خ صی صههای ان سانی مرتیط با برند و یک عامل
مهم تصددویر برند م رفی میشددود؛ به عنوان مثال" :خنک" برای نوشددیدنیهای غیرالکلی کوکاکوال ،در
حالی که "جوان" برای پپسددی" ،مردانه یا مذکر" برای .ددیگارهای مارلیورو" ،کالس باال" باری ماشددین
بیامدبلیو 66و "تک" در مورد دکتر پیر 62ا.دت همچنین کاپفرر )2880( 63شدخصدیت برند را این گونه
ت ریف میکنند" :مجموعهای از ویژگیهای شددخصددیت انسددانی که هم قاب اجرا و هم مرتیط با برندها
ه ستند" ا صطالح شخ صیت به پا .خهای بادوام و پایدار م شتریان به محیط شان ،ا .تنتاج می شود؛
بنابراین ،میتوان از شددخصددیت برای تجزیهوتحلیل پا.ددخهای مصددرفکنندگان به محصددوالت یا برندها
ا.تفادا نمود
لذا ،کس وکارها میتوانند با ایجاد یک شخصیت برند متمایز ،با مشتریان خود ارتیاط برقرار نمودا و
به موفقیت د.ددت یابند آکر ( ،)6221شددخصددیت برند را یکی از اب اد اصددلی هویت برند و به عنوان
نزدیکترین مفهومی که بر فرآیند تصدددمیمگیری خرید اثر می گذارد ،م رفی میکند (حمیدیزادا و
همکاران )6326 ،شخ صیت برند مجموعه ویژگیهای ان سانی ا .ت که به برند ن سیت دادا می شود در
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صدورتی که برند در ذهن مصدرفکنندگان با برند ،وفاداری ،ترجیح و احسداس نسدیت به برند میشدود
برخالف ویژگیهای مرتیط با کاال که نقش کارکردی را برای مشددتری ایفا میکنند ،شددخصددیت برند با
نقش خود ابزاری مرتیط ا.ت و جنیه نمادین و احساس برن را در بر میگیرد مصرفکنندگان برندی را
انتخاب میکنند که با خود ادراکی ایداآل و یا خود ادراکی اجتماعی شان هماهنگ باشد (حسنقلیپور و
همکاران )6326 ،ویژگیهای شخ صیتی ان سانی برند از تماسهای م ستقیم و غیرم ستقیم م شتریان با
برند شرکت حا صل می شود منیع م ستقیم ویژگیهای شخ صیت برند از افرادی که با برند شرکت در
ارتیاط ه ستند .رچ شمه میگیرد (ی نی :فرو شنداها ،مدیر ار شد فرو شگاا /شرکت و )؛ این افراد
ادراکات خود را نسدددیت به شدددخصدددیت برند به دیگران انتقال میدهند و از طرف دیگر ،ویژگی های
غیرم ستقیم شخ صیت برند ،از منابع اطالعاتی دیگر همچون صفات مح صول ،ردا مح صول ،نام و ن شان
برند ،رویکرد تیلیغات ،قیمت و ویژگیهای جم یتشدددناختی (جنس و طیقه اجتماعی) منتج میشدددود
(عزیزی و شکرگزار)6323 ،
در بحث مصرفکنندا ،نگاا مضاعف و ویژاای به .ازا « شخصیت برند» م طوف گشته ا.ت که در
واقع مجموعهای از ویژگی های انسدددانی ا.دددت که به یک برند اطالق میگردد تمرکز محققین بر این
موضوع بودا ا.ت که چطور شخصیت یک برند به مشتری کمک میکند تا خود واق ی و خود ایداآلش
را ب شنا .د متخ ص صین امر به این ق ضیه به عنوان کلیدی جهت تمایز یک برند در میان یک گروا از
محصول ،جهتدهندا ترجیحات و ا.تفادا مصرفکنندا و وجه مشترکی برای برند برای بازاریابی آن در
بین فرهنگهای مختلف نگاا میکند (جاپاترا و مولینیلو )2862 ،شخصیت برند موضوع پرطرفداری در
ب سیاری از تحقیقات مفهومی و تجربی ا .ت شخ صیت برند جزء مهمی از برند ا .ت و نقش مهمی در
مدیریت برند دارد (کلر و ریچی )2881 ،62شدددخصدددیت برند شدددرکتها را قادر می.دددازد تا ترثیرات
منحصربهفرد و مساعدی در ذهن مشتریان ایجاد کنند و .پس ارزش ویژا برند را برقرار کنند و به پیش
بیرند شخصیت برند ممکن ا.ت امر مهمی برای بازاریابان و مصرفکنندگان باشد در دیدگاا بازاریابان
شخصیت برند جزئی ضروری از تصویر و ارزش ویژا برند ا.ت و در ذهن مصرفکنندگان و با ارزش برند
ارتیاط دارد کیم 61و همکاران ( )2860اشارا کردند که مصرفکنندگان ممکن ا.ت با ا.تفادا از برندها
مطالیات و خوا.تههای خود را برآوردا کنند و ارتیاط خود با برند را برقرار کنند این ارتیاط نقش مهمی
در .ددداختن ارزش ویژا بر ند و حفو روابط دراز مدت بین مصدددرفکن ند گان و بر ند ها دارد (ژا نگ و
همکاران )2862 ،61شخصیت برند به مصرفکنندگان در شنا.ایی خودشان با برند کمک میکند و آنها
میتوانند شخصیت خودشان را با شخصیت برند مرتیط کنند بنابراین اگر ویژگیهای شخصیت برند با
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ویژگیهای شخ صیتی م صرفکنندگان مکمل با شند و با هم هماهنگ با شند ،م صرفکنندگان اح ساس
آ شنایی و ر ضایت بی شتری با برند خواهند دا شت (احمد و تیاگاراج )2861 ،61در .ال 6223

بیل60

نشان داد که شخصیت برند یک فاکتور مهم برند محسوب می شود در حقیقت ایجاد یک شخصیت برند
موفق میتواند م صرفکنندگانی را ایجاد کند که یک ک شش اح سا .ی قوی به برند برقرار می .ازد و
وفاداری قویتری را ایجاد میکند
وفاداري به برند
وفاداری به برند عیارت ا.ددت از واکنش رفتاری نسددیتا مت صددیانه در خرید که فرد در طول زمان
نسدددیت به برند پیدا میکند و این رفتار باعث میشدددود که در فرایندهای تصدددمیمگیری و ارزیابی از
مجموعه نامهایی که در ذهن دارد ،گرایش خاصددی به آن برند پیدا کند این واکنش تاب ی از فرایندهای
روانشناختی و ذهنی فردا.ت (هسیه و لی )2880 ،62بهترین ت ریف از وفاداری تو.ط اولیور)6222( 28
صورت گرفته ا .ت بر ا .اس نظر وی ،وفاداری من کسکنندا یک ت هد پایدار عمیق به خرید مجدد و
مشتری همیشگی بودن یک محصول یا خدمت ترجیح دادا شدا در آیندا ا.ت وفاداری به نام تجاری
به م نی تکرار خرید ا.ت که دلیل این رفتار ،فرآیندهای روانی ا.ت به عیارت دیگر ،تکرار خرید صرفا
یک واکنش اختیاری نی ست بلکه نتیجه عوامل روانی ،اح سا .ی و هنجاری ا .ت (دهد شتی شاهرخ و
همکاران )6326 ،انجمن بازاریابی آمریکا وفاداری به برند را چنین ت ریف میکند :مزیتی که در آن یک
مشددتری به جای خریدن یک محصددول از چندین عرضددهکنندا آن را به طور مکرر از یک عرضددهکنندا
خریداری نمایند وفاداری به برند عیارت ا.دددت از واکنش رفتاری مت صدددیانه در خرید که فرد در طول
زمان ن سیت به برند پیدا میکند و این رفتار باعث می شود که در فرایندهای ت صمیمگیری و ارزیابی از
مجموعه نام هایی که در ذهن دارد گرایش خاصدددی به برند پیدا کند ،این واکنش تاب ی از فرایندهای
روانشناختی و ذهنی فرد ا.ت (وظیفه دو.ت و همکاران)6302 ،
امروزا ،با شدیدتر شدن رقابت در بخشهای تولیدی و خدماتی ،نقش وفاداری مشتری برجستهتر از
گذشته شدا ا.ت در دیدگاا امروزی بازاریابی شامل رشد دادن مشتری ،ی نی توجه به رضایتمندی و
کیفیت از دیدگاا مشددتری و وفاداری مشددتری و ارتیاط مؤثر با وی ا.ددت؛ در نتیجه .ددازمانها تالش
می کنند تا مشتریان وفادار داشته باشند با توجه به این که در بخش خدمات از جمله گردشگری ،روابط
بین فردی گسدددترداتری بین ارائهدهندا خدمات و مشدددتریان وجود دارد نقش وفاداری در این بخش
اهمیت ویژاای دارد وفاداری مشددتریان به نام تجاری میتواند باعث افزایش .ددهم بازار شددرکت شددود و
.ددهم بازار رابطه نزدیکی با نرخ بازگشددت .ددرمایه و .ددودآوری شددرکت دارد (کیم و همکاران)2828 ،
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وفاداری مشتریان به نام تجاری باعث تیلیغات دهان به دهان مثیت ،ایجاد موانع ا.ا.ی برای ورود رقیا،
توانمندتر .اختن شرکت در پا.خ به تهدیدات رقابتی ،ایجاد فروش و درآمد بیشتر و کاهش حسا.یت
م شتریان به تالشهای بازاریابی رقیا می شود (مؤدی 26و همکاران )2862 ،ت داد زیاد م شتریان وفادار
به یک نام تجاری ،دارایی شرکت مح سوب می شوند و به عنوان شاخص ا صلی ارزش ویژا نام تجاری
شناخته می شوند و همچنین ح سا .یت م شتریان وفادار به تغییر قیمتها در مقای سه با م شتریان غیر
وفادار ،کمتر ا.ت (حسینی و احمدینژاد)6301 ،
تبیین رابطه بین شخصیت برند و وفاداري مشتریان
همتینژاد و م صدومی ( )6321در پژوهشدی به برر.دی "رابطه بین اب اد شدخصدیت برند و وفاداری
م شتریان به برندهای ورز شی در شهر ر شت" ،پرداختند تحلیل نتایج حا صل از آزمون رگر .یون خطی
برگرفته از  281مشددتری وفادار نشددان داد ،ب د پویایی شددخصددیت برند با عامل وفاداری نام برند ،اب اد
پویایی و جسدددارت با عامل کیفیت خدمات ،اب اد پویایی. ،دددادگی و مسدددئولیتپذیری و عامل محیط
فرو شگاا ،اب اد پویایی ،ج سارت و م سئولیتپذیری رابطه مثیت با عامل کیفیت مح صول و همچنین ب د
.ادگی رابطه منفی با عامل کیفیت محصول دارد شیرکوند و همکاران ( )6321در پژوهشی به برر.ی
"ترثیر اب اد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان " ،پرداختند نتایج بیشترین اثرگذاری بُ د
شای ستگی بر ت صویر برند و همچنین ترثیر بی شتر ت صویر برند بر وفاداری نگر شی ن سیت به وفاداری
رفتاری را ن شان میدهد نقش ت صویر برند به عنوان میانجی تریید شد این نتایج نقش برج ستهای در
ت صمیمگی ری مدیران بازاریابی و بیان ارزش شخ صیت برند دارند ر ضائی کلیدبری و همکاران ()6321
در پژوه شی به برر .ی "ترثیر تجانس و شخ صیت برند بر وفاداری م شتریان" ،پرداختند نتایج پژوهش
ن شان داد شخ صیت برند و تجانس ،بر وفاداری م شتریان ترثیر مثیت و م ناداری دارد ترثیر شخ صیت
برند بر وفاداری مشتریان به برند برای برند چینی بیشتر از برند ایرانی ا.ت؛ اما ترثیر تجانس بر وفاداری
مشدددتریان در برند ایرانی باالتر ا.دددت علوی و همکاران ( )6322در پژوهشدددی به برر.دددی "همخوانی
شخ صیت برند با خودانگارا م شتریان بانک پار .یان و اثرات آن بر ر ضایت و وفاداری آنها" ،پرداختند
آزمون تحلیل م سیر به روش م ادالت .اختیافته ن شان داد که همخوانی شخ صیت برند با خودانگارا
مشتری ،بر رضایت آنها ترثیر دارد؛ اما بر وفاداری ایشان ترثیر چندانی ندارد از طرفی ،مشخص شد که
ر ضایتمندی م شتری میتواند در نقش یک متغیر میانجی با ترثیرپذیری از همخوانی شخ صیت برند با
خودانگارا مشتری بر وفاداری وی اثر بگذارد
جاپاترا و مولینیلو ( )2862در پژوهشی به برر.ی "مسئولیت و شخصیت نام تجاری ف ال در روابط
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با تجربه تجاری و .دداختارهای ارتیاط کلیدی" پرداختند یافتههای پژوهش نشددان داد که مسددئول
بودن منجر به ر ضایت و اعتماد بی شتر ن سیت به ف ال بودن می شود از .وی دیگر ،ف ال بودن منجر به
وفاداری بی شتر ن سیت به م سئول بودن می شود تیموری 22و همکاران ( )2861در تحقیقی به برر .ی
" رابطه بین شخ صیت برند و وفاداری م شتریان تلفن همراا .ام سونگ" پرداختند نتایج به د .ت آمدا
نشان داد رابطه مهمی بین اب اد شخصیت برند و وفاداری مشتری وجود دارد داس ( )2862در پژوهشی
به برر.ددی "تاثیرات شددخصددیت خردافروشددی برند و انطیاق آن با وفاداری مشددتریان با نقش جنسددیت"
پرداختند نتایج نشددان داد که هر دو .دداختار شددخصددیت خردافروشددی و خود.ددازگار ترثیر مثیتی بر
وفاداری به فرو شگاا دارند و جن سیت این تاثیرات را به طور قابلتوجهی ت دیل میکند چویی و

اوکی23

( )2863در پژوهشددی "تاثیرات شددخصددیت برند و هویت برند را بر وفاداری به برند در بازار تلفنهای همراا"
مورد .نجش قرار دادند نتایج نشان داد که شخصیت برند دارای تاثیرات غیرمستقیم بر وفاداری به برند بودا
ا.ت لین ( )2868در پژوه شی به برر .ی "رابطه شخ صیت م صرفکنندا ،شخ صیت برند و وفاداری به
برند" ،پرداختند یافتهها حاکی از آن بود که بین ویژگی شخ صیتی موافقت با برانگیزانندگی شخ صیت
برند ،شای ستگی و قدرت اغوای شخ صیت برند با وفاداری انف الی ،شای ستگی و قدرت اغوای شخ صیت
برند با وفاداری ف ال رابطه مثیت م ناداری وجود دارد برر.ی پیشینه تجربی نشان میدهد ،شخصیت
برند جزء مهمی از ت صویر برند مرتیط با مح صول ا .ت که باعث ایجاد تمایز در بازار می شود شخ صیت
برند الگوی اخت صا صی و متمایز تفکر ،هیجان و رفتار هر برند ا .ت که ا .لوب شخ صی ت امل با محیط
فیزیکی و اجتماعی هر شدددخص را تحت ترثیر قرار دادا و از عوامل ترثیرگذار بر وفاداری ا.دددت چرا که
نام های تجاری با شخ صیت قوی اعتماد را در میان مح صوالت ناملموس افزایش دادا و م شتریان را قادر
به ادراک بهتر و ملموستر میکنند علیرغم مطال ات موجود ،در هیچ یک از پژوهش ها مدلی که به
طور خاص روابط بین شخصیت نام تجاری با افزایش وفاداری مشتریان را نشان دهد وجود ندارد
روش پژوهش
در این پژوهش به طراحی و ارائه مدل بازاریابی شدددخصدددیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری
م شتر یان پرداخته شدا ا .ت با توجه به این که ،ارائه چنین مدلی منجر به گ سترش و تو  .ه ادبیات
تحقیق میشددود ،روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ،اکتشددافی و تییینی محسددوب
میشددود شددیوا انجام این تحقیق به صددورت آمیخته (کیفی-کمی) ا.ددت در روش آمیخته ،داداهای
کیفی ،داداهای کمی را می.ازند پس در طرح پژوهشی حاضر ابتدا پژوهشگر بر داداهای کیفی بهجای
داداهای کمی ترکید نمود و .پس برای تائید یافتههای کیفی ،به داداهای کمی متو .ل شد پژوهش
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حاضدددر چون به صدددورت آمیخته انجام می شدددود ،در هر کدام از فازها (کیفی و کمی) یک نوع روش
جمعآوری اطالعات ا.تفادا گردید در فاز کیفی ،ابتدا از کثرتگرایی در منابع کتابخانهای ا.تفادا شد
برای این منظور از پایگاا مقاالت داخلی و خارجی و پایگااهای ان سانی برای د .تیابی به منابع ا .تفادا
شدددا و در ادامه ،برای گردآوری داداها از روش مصدداحیه ا.ددتفادا شددد به همین دلیل از طریق روش
نمونهبرداری گلوله برفی هدفمند با ت داد  61نفر از مدیران و متخصددصددان صددن ت لوازمخانگی که در
خصددوص شددخصددیت نام تجاری و ترثیر آن بر وفاداری مشددتریان اطالعات و شددناخت کافی داشددتند،
مصددداحیههایی ترتی دادا شدددد در ادامه برای د.دددتیابی به مفاهیم ،مؤلفهها و اب اد ،تجزیه و تحلیل
داداهای کیفی از روش تحلیل محتوا و بر ا.دداس نظریه دادا بنیاد انجام شددد در این مرحله .دده نوع
کدگذاری صدددورت گرفت که ع یارتاند از :کدگذاری باز ،محوری و انت خابی پس از کدگذاری باز و
ا.دددتخراج مفاهیم از دل دادا ها ،کدگذاری محوری صدددورت گرفت در ادامه ،پس از انجام کدگذاری
محوری ،مؤلفه های پژوهش ا.دددتخراج و اقدام به ت یین اب اد گردید متغیرها و مولفه های بازاریابی
شددخصددیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشددتریان که از روش تحلیل محتوا از متن پا.ددخهای
م صاحیه شوندگان و مرور میانی نظری پژوهش ا .تخراج شدا شامل  68ب د و  22مؤلفه (مقوله) ا .ت
همچنین ،در فاز کمی از ابزار پر.شنامه برای گردآوری اطالعات ا.تفادا شد به این صورت که ،پس از
طراحی و ارائه مدل بازاریابی شددخصددیت نام تجاری به منظور افزایش وفاداری مشددتریان در انتهای فاز
کیفی ،اقدام به مطرح کردن فر ضیهها و .پس تهیه پر  .شنامه برای آزمون فر ضیهها گردید به همین
منظور پر  .شنامهای محقق .اخته مت شکل از  11گویه که  68ب د و  22مؤلفه (مقوله) پژوهش را در
قال شددرایط علی ،شرایط محوری ،شددرایط زمینه ،شددرایط مداخلددهگر ،ا.تراتژیها و پیامدها ،مورد
.نجش قرار میدهد ،طراحی و در بین  08تن از افراد جام ه آماری که شامل م شتریان لوازمخانگی در
جزیرا کیش می باشدددد ،توزیع گرد ید حجم نمو نه مورد نظر به روش غیراحت مالی و از طریق فرمول
کوکران مشددخص گردید در این پژوهش با ا.ددتفادا از نقطه نظرات ا.دداتید راهنما و مشدداور ،در کلیه
مراحل انجام مصاحیه حسا.یتهای الزم صورت گرفت اما در فاز آزمون (کمی) ،برای تضمین روایی ،از
روش تحلیل عاملی ا.تفادا شد در ادامه جهت تییین مدل طراحی شدا ،از تکنیک مدل .ازی م ادالت
.اختاری ا.تفادا شد
یافتههاي پژوهش
در این پژوهش ب د از م طال ه و جمعآوری دادا ها از طریق کثرتگرایی در م نابع ک تاب خا نهای و
مصاحیه نیمه.اختاریافته با  61تن از مدیران و متخصصان صن ت لوازمخانگی که در خصوص شخصیت
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نام تجاری و ترثیر آن بر وفاداری مشددتریان اطالعات و شددناخت کافی داشددتند ،کدگذاری داداها برای
د.ددتیابی به مفاهیم ،مؤلفهها و اب اد ،انجام گرفت در این مرحله .دده نوع کدگذاری صددورت گرفت که
عیارت اند از :کدگذاری باز ،محوری و انتخابی پس از کدگذاری باز و ا.دددتخراج مفاهیم از دل دادا ها،
کدگذاری محوری صورت گرفت در ادامه ،پس از انجام کدگذاری محوری ،مؤلفههای پژوهش ا .تخراج
و اقدام به ت یین اب اد گردید در جدول  6مفاهیم ،مولفهها و اب اد شدددناخته شددددا طی کدگذاری باز و
محوری ارائه شدا ا.ت
جدول  -9کدگذاري محوري جهت استخراج مقولهها از دل مفاهیم
مفاهیم

مؤلفه (مقوله)

ویژگیهای فیزیکی محصول ،آنچه که مشتری میخرد ،نوع محصول ،بستهبندی ،شکل ظاهری
محصول ،زییایی ،ایداآل بودن محصول ،طراحی زییا

محصول

قیمت تمامشدا محصول ،مقایسه قیمت با برندهای مشابه ،ان طافپذیری قیمت ،قیمت منا، .
بستهبندی با قیمتهای مختلف ،تنا .قیمت برای تمامی اقشار جام ه ،فروش اقساطی
ارتیاطات ف ال برند با مشتریان ،امکان د.تر.ی مشتریان به محصول ،د.تر.ی به خدمات پس از فروش،
کانالهای توزیع
ارتیاط مشتری با نمایندگی ،وجود نمایندگی مجاز و پا.خگو ،کانالهای ارتیاطی مشتری با محصول
قیمت

تیلیغات ،طرز صحیت کردن کارکنان یا فروشندگان با مشتری ،بازاریابی مستقیم ،ترفی ات ویژا برای
تحریک و تشویق مشتریان ،تیلیغ در شیکههای اجتماعی ،تیلیغ در ر.انه ملی

ابعاد

عناصر
آمیخته
بازاریابی

ترویج

نگرش مشتریان نسیت به محصول ،دیدگاا مشتریان ،طرز فکر مشتری نسیت به محصول ،طرز فکر
مشتری نسیت به اب اد اقتصادی ،محیط فرهنگی و اجتماعی مشتری ،شرایط زندگی مشتری ،محیط طرز فکر مشتریان نگرش
رشد و پرورش مشتریان
مشتریان
ویژگیهای
ویژگیهای ذاتی افراد ،برونگرایی یا درونگرایی ،احسا.ی و عاطفی بودن ،آرام یا هیجانی بودن،
شخصیتی مشتری
خشن یا ظریف بودن ،ضری هوشی افراد ،ژنتیک
مدیریت کارآمد ،تحصیالت مدیران برند ،تیپ شخصیتی مدیران برند ،دیدگاا مدیران به جهانیشدن
برند ،خصوصیت تیم رهیری برند ،مدیریت ارتیاط با مشتری ،برتریطلیی مدیران ،نگرش مدیران به
برندینگ بینالمللی

رهیری کارآمد

اهداف برند ،دیدگاا کارکنان نسیت به برند ،الگوی ارزش مشترک برند و کارکنان ،دیدگاا
.رمایهگذاری نسیت به ایجاد برند و شخصیت برند ،طرحهای آموزشی برند برای کارکنان ،فرهنگ
مشارکت کارکنان ،اقدامات منابع انسانی برند (آموزش ،انگیزش و ) ،فرهنگکار گروهی

مدیریت منابع
انسانی

کیفیت باال ،خدمات پس از فروش ،قابلاعتماد بودن محصول ،ض ف کیفیت ،اطمینان از کیفیت
قط ات ،طول عمر محصول ،مقاومت در برابر ضربه و حملونقل ،مقاومت در برابر تغییر ولتاژ ،حمل
راحت محصول ،گارانتی محصول ،تضمین کیفیت ،تضمین خدمات پس از فروش ،مرغوبیت کاال،
مسئولیتپذیری برند

کیفیت و دوام
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مدیریت
برند

ویژگیهای
کارکردی
برند
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تنوع یا عدم تنوع محصول ،ض ف نوآوری ،عدم آیندانگری محصول ،بهراگیری از تکنولوژیهای
جدید. ،رمایهگذاری در تحقیق و تو .ه ،خالقیت در طراحی ،چندکارا بودن ،قابلیت ا.تفادا در
شرایط مختلف ،طراحی بر ا.اس آخرین فناوری روز ،تنوع طراحی و مدل ،جایگیری محصول

تنوع کارکرد
(آپشن)

آگاهی و ترویج برند ،تصویر ذهنی مثیت ،تشخیص لوگو یا آرم برند ،بسط نام تجاری ،تصویر برند،
دیدا شدن برند ،به خاطر آوردن برند تو.ط مشتری. ،هولت بخاطرآوری برند ،شفافیت برند ،آشنایی
مشتری با موجودیت برند ،به خاطر .پاری برند

آگاهی از
نام تجاری

افزایش احسا.ات در مشتری ،تصویر ذهنی مثیت نسیت به محصول ،ایجاد رابطه قوی و طوالنی،
منافع با ارزش برای مشتری ،منافع بیشتر نسیت به رقیا ،ترثیر منحصربهفرد و مساعد ذهنی در
مشتری ،قضاوت مشتری از محصول ،قضاوت در مورد کیفیت

ارزش ادراکشدا
مشتری

عدم حسا.یت نسیت به برند دیگر ،عدم توجه به .ایربرندها ،افزایشرضایتمشتری ،باورپذیری برند

رضایت

افزایش.طح اعتمادمشتری ،افزایش اولویت و عادتهای مشتری ،اعتماد بیشتر به برند ،کاهش
ریسک خرید مشتری ،اعتماد به کیفیت ،قابلیت اطمینان از محصول ،اطمینان در خرید ،متقاعدشدن
به خرید

اعتماد

را.تگویی برند ،قابلاعتماد بودن ،مسئولیتپذیری ،ت هد

صداقت

رؤیایی،ایداآل،هیجانانگیز،تخیلی،جسورانه،پویا،احسا.ی،دو.تداشتنی،برجسته،خاص،رمانتیک

هیجان

موفق ،کامل ،باکالس ،باثیات ،بهروز

شایستگی

م مولی. ،ادا ،پیچیدا ،نوآور

پیچیدگی

دلربا ،خشن ،ظریف ،جذاب

زمختی

مفاهیم

مؤلفه (مقوله)

ممان ت از ورود رقیا ،قابلیت پا.خگویی بهتر به تهدیدات رقابتی ،مزیت رقابتی ،فروش و درآمد
بیشتر ،حسا.یت کمتر به تالشهای رقیا ،کاهش هزینههای بازاریابی ،قدرت دفاعی بیشتر برابر رقیا،
ماندگاری در بازار ،تغییر در چرخه عمر محصول ،افزایش .هم بازار ،افزایش تولید ،افزایش .ودآوری،
تکرار خرید ،تیلیغات دهانبهدهان مشتریان

.ودآوری برای
شرکت

برخورداری از تخفیفهای ویژا برند ،اطمینان از خرید ،اطمینان از تضمین ،کاهش هزینههای ت میر
و نگهداری ،کاهش هزینههای حمل و نص  ،نمایش جایگاا اجتماعی و اقتصادی ،فخرفروشی ،ارائه
شخصیت مشتریان

.ودآوری برای
مشتری

شرایط تحریمها ،تحریم برخی برندها به دلیل اختالفات .یا.ی ،وض یت .یا.ی نامنا .کشور،
موضعگیرهای متفاوت .یا.ی با کشورهای صاح برند ،تیلیغات منفی علیه کشورهای دارندا برند،
ممان ت از تیلیغات برخی برندها ،تیلیغات منفی ر.انه ملی علیه برخی برندها

عوامل .یا.ی

رکود اقتصادی ،نو.انات شدید ارز ،نرخ بیکاری ،رشد بیرویه قیمتها ،فقر اقتصادی که منجر به فقر
فرهنگی میشود

عوامل اقتصادی

تثییت
جایگاا برند

تصمیم
خرید

شخصیت
برند

ابعاد

وفاداری به
برند

عوامل
محیطی
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ممنوعیتهای وارداتی ،عدم وجود قانون حمایت از برند ،پیچیدگی قوانین وارداتی. ،یا.تهای
اداری و تشکیالتیداخلی وخارجی،عدم ثیات قوانین تجاری ،م افیت یا عدم م افیت گمرکی برندها،
برنامههای تو .ه واردات ،عدم ثیات قوانین وارداتی ،عدم ا.پانسورینگ داخلی برندهای خاص

عوامل حقوقی

عوامل فرهنگی و عرفی. ،نن عرفی ،باورهای خرافی مرتیط با برخی برندها ،تطییق نام و نشان برند
عوامل
با فرهنگ داخلی ،حسا.یتهای فرهنگی داخلی از قییل رنگ ،بستهبندی ،نام و  ،حسا.یتهای
فرهنگی  -اجتماعی
زبانی برند ،حسا.یتهای مذهیی نسیت به برند
طرز برخورد فروشندگان ،خوشاخالقی کارکنان فروشگاا ،رعایت ادب و احترام برای مشتری

عملکرد رفتاری

طراحی و زیایی محیط فروشگاا ،پارکینگ رایگان ،چشمانداز فروشگاا ،دکورا.یون ،روشنایی،
مو.یقی ،اجراهای زندا ،چیدمان منا .و زییا در فروشگاا ،نظافت و بهداشت

ویژگیهای محیط

وجود .رگرمیهای مختلف در محیط فروشگاا ،شهربازی برای کودکان ،و.ایل حمل و .رگرمی
کودکان ،وجود امکانات تفریحی مختلف ،ر.توران،غذای فوری،کافیشاپ،مکانهایی برای ا.تراحت

تفریح و .رگرمی

وجود انتظامات ،نگهیانی دائمی ،وجود قوانین در فروشگاا ،امنیت مالی ،جانی و اجتماعی ،امنیت
خودرو ،نظم و انضیاط در فروشگاا ،حجاب اجیاری

امنیت

تجربه
خرید

ب د از شنا.ایی مؤلفههای جدید و برقراری روابط بین مؤلفهها و اب اد ،به منظور ایجاد خط دا.تان،
از چارچوبی که تئوری دادا بنیاد برای مدل.دددازی تجویز میکند ا.دددتفادا گردید در این روش بیان
می شود که پس از کدگذاری یکی از اب اد به عنوان طیقه محوری (شخصیت برند) و .ایر اب اد و طیقات
به عنوان شرایط علی (عنا صر آمیخته بازاریابی ،نگرش م شتریان ،مدیریت برند) ،ب ستر حاکم بر پدیدا
موردبرر .ی (ویژگیهای کارکردی برند) ،شرایط مداخلهگر (تجربه خرید ،عوامل محیطی) ،ا .تراتژیها
(تثییت جایگاا برند و ت صمیم خرید) و پیامدها (وفاداری به برند) در مدل قرار میگیرند بر این ا .اس،
مدل مفهومی پیشدددنهادی پژوهش در .دددطح اب اد و مؤلفهها که دارای  22مؤلفه و  68ب د ا.دددت ،به
صورت شکل  6ارائه گردید
H6

نگرش مشتریان

H2

مدیریت برند

H3

شخصیت برند

عناصر آمیخته بازاریابی

H1

تثییت جایگاا برند

H4

H12
H13
H5

H8 H7
H9

تصمیم خرید

شکل  -9مدل مفهومی پیشنهادي پژوهش

989

عوامل محیطی

H10
H11

وفاداری به برند

ویژگیهای کارکردی
برند

تجربه برند
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با توجه به مدل پیشنهادی باال ،فرضیههای زیر مطرح گردید:
فرضیه اول ( :)H1عناصر آمیخته بازاریابی اثر م ناداری بر شخصیت برند دارد
فرضیه دوم ( :)H2نگرش مشتریان اثر م ناداری بر شخصیت برند دارد
فرضیه .وم ( :)H3مدیریت برند اثر م ناداری بر شخصیت برند دارد
فرضیه چهارم ( :)H4شخصیت برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد
فرضیه پنجم ( :)H5شخصیت برند اثر م ناداری بر تصمیم خرید دارد
فرضیه ششم ( :)H6ویژگیهای کارکردی برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد
فرضیه هفتم ( :)H7ویژگیهای کارکردی برند اثر م ناداری بر تصمیم خرید دارد
فرضیه هشتم ( :)H8عوامل محیطی اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد
فرضیه نهم ( :)H9عوامل محیطی اثر م ناداری بر تصمیم خرید دارد
فرضیه دهم ( :)H10تجربه برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد
فرضیه یازدهم ( :)H11تجربه برند اثر م ناداری بر تصمیم خرید دارد
فرضیه دوازدهم ( :)H12تثییت جایگاا برند اثر م ناداری بر وفاداری به برند دارد
فرضیه .یزدهم ( :)H13تصمیم خرید اثر م ناداری بر وفاداری به برند دارد
در ادامه جهت آزمون مدل مفهومی ،پر.شنامهای متشکل از  68ب د 22 ،مؤلفه (مقوله) و  11گویه،
طراحی و در بین جام ه آماری که شامل مشتریان لوازمخانگی ا.ت ،توزیع گردید
با توجه به جدول  6میانگین و انحراف ا.تاندارد متغیرهای عناصر آمیخته بازاریابی به ترتی برابر با
 26/00و  ،1/31نگرش مشدددتریان به ترتی

برابر با  68/83و  ،2/22مدیریت برند به ترتی

برابر با

 62/12و  ،3/12شددخصددیت برند به ترتی برابر با  33/26و  ،1/26تثییت جایگاا برند به ترتی برابر با
 66/12و  ،6/21ت صمیم خرید به ترتی برابر با  0/20و  ،6/31ویژگیهای کارکردی برند به ترتی برابر
با  61/11و  ،2/21عوامل محیطی به ترتی برابر با  22/81و  ،1/2تجربه برند به ترتی برابر با  62/13و
 2/22و وفاداری به برند به ترتی برابر با  32/26و  2/11میباشد همچنین ،با توجه به مقادیر چولگی و
ک شیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش و شاخصهای آن که در بازا ( -2و  )2قرار دارند ،میتوان گفت
که توزیع داداهای مربوط به متغیرهای پژوهش و شاخصهای آن نرمال میباشند
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جدول  -2بررسی میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر چولگی کشیدگی

عناصر آمیخته بازاریابی

26/00

1/31

21

11

-8/821 -8/30

نگرش به مشتریان

68/83

2/22

1

61

-8/163 8/262

مدیریت برند

62/12

3/12

1

28

-8/112 -8/212

شخصیت برند

33/26

1/26

28

21

8/830

8/881

تثییت جایگاا برند

66/12

6/21

1

61

8/221 -8/101

تصمیم خرید

0/20

6/31

2

68

-6/02

1/12

ویژگیهای کارکردی برند 61/11

2/21

1

28

6/311 -6/811

عوامل محیطی

22/81

1/2

62

28

-8/32

8/282

تجربه برند

62/13

2/22

2

28

-8/61

-8/181

وفاداری به برند

32/26

2/11

22

28

-8/320 -8/283

نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مقادیر  tتمام متغیرها ،مؤلفهها و گویهها باالتر از 6/21
ا.ت؛ بنابراین میتوان گفت بارهای عاملی تمام متغیرها ،مؤلفهها و گویهها در .طح اطمینان  21درصد
م نادار می باشد همچنین ،ضری پایایی آلفای کرونیاخ برای تمامی متغیرها و مولفهها باالتر از  8/1ا.ت
بنابراین می توان گفت که ابزار .نجش از پایایی (همسانی درونی) مطلوبی برخوردار میباشد

مقدار CR

مربوط به متغیرهای پژوهش نیز بیشتر از  8/1بودا که نشاندهندا پایایی ترکییی مطلوب و قابلقیولی
ا.ت در جدول  2ضرای مسیر ،آمارا تی مربوط مدل.ازی م ادالت .اختاری ارائه شدا ا.ت
جدول  -9ضرایب مسیر ،آماره تی مربوط به مدل معادالت ساختاري
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ضریب مسیر

T

نتیجه

فرضیه

عنوان مسیر

3/16

تریید

H1

عناصر آمیخته بازاریابی به شخصیت برند

8/32

رد

H2

نگرش مشتریان به شخصیت برند

8/81

8/16

H3

مدیریت برند به شخصیت برند

8/21

2/21

تریید

H4

شخصیت برند به تثییت جایگاا برند

8/22

6/21

تریید

H5

شخصیت برند به تصمیم خرید

8/82

8/31

رد

H6

ویژگیهای کارکردی برند به تثییت جایگاا برند

8/62

6/2

رد

H7

ویژگیهای کارکردی برند به تصمیم خرید

8/23

3/01

تریید
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H8

عوامل محیطی به تثییت جایگاا برند

8/23

2/82

تریید

H9

عوامل محیطی به تصمیم خرید

8/66

8/23

رد

H10

تجربه برند به تثییت جایگاا برند

-8/83

8/20

رد

H11

تجربه برند به تصمیم خرید

-8/21

2/61

تریید

H12

تثییت جایگاا برند به وفاداری به برند

8/32

6/11

رد

H13

تصمیم خرید به وفاداری به برند

8/6

8/16

رد

بر ا.اس جدول  ،2یافتههای پژوهش به شرح زیر میباشد:
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسیر عناصر آمیخته بازاریابی به شخصیت برند ( )3/16و به دلیل

این که بی شتر از  6/21ا .ت ،میتوان گفت که در .طح اطمینان  21در صد عنا صر آمیخته بازاریابی بر
شخصیت برند مؤثر میباشد (فرضیه اول)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسددیر نگرش مشددتریان به شددخصددیت برند ( ،)8/16در .ددطح

اطمینان  21درصد نگرش مشتریان بر شخصیت برند مؤثر نیست (فرضیه دوم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به م سیر مدیریت برند به شخ صیت برند ( ،)2/21در .طح اطمینان

 21درصد مدیریت برند بر شخصیت برند مؤثر ا.ت (فرضیه .وم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسددیر شددخصددیت برند به تثییت جایگاا برند ( ،)6/21در .ددطح

اطمینان  21درصد شخصیت برند بر تثییت جایگاا برند مؤثر ا.ت (فرضیه چهارم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسیر شخصیت برند به تصمیم خرید ( ،)8/31در .طح اطمینان

 21درصد شخصیت برند بر تصمیم خرید مؤثر نیست (فرضیه پنجم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسددیر ویژگیهای کارکردی برند به تثییت جایگاا برند ( )6/2در

.طح اطمینان  21درصد ویژگیهای کارکردی برند بر تثییت جایگاا برند مؤثر نیست (فرضیه ششم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسدددیر ویژگی های کارکردی برند به تصدددمیم خرید ( )3/01در

.طح اطمینان  21درصد ویژگیهای کارکردی برند بر تصمیم خرید مؤثر ا.ت (فرضیه هفتم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسددیر عوامل محیطی به تثییت جایگاا برند ( ،)2/82در .ددطح

اطمینان  21درصد عوامل محیطی بر تثییت جایگاا برند مؤثر ا.ت (فرضیه هشتم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به م سیر عوامل محیطی به ت صمیم خرید ( )8/23در .طح اطمینان

 21درصد عوامل محیطی بر تصمیم خرید مؤثر نیست (فرضیه نهم)
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-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسدددیر تجربه برند به تثییت جایگاا برند ( ،)8/20در .دددطح

اطمینان  21درصد تجربه برند بر تثییت جایگاا برند مؤثر نیست (فرضیه دهم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به م سیر تجربه برند به ت صمیم خرید ( )2/61در .طح اطمینان 21

درصد تجربه برند بر تصمیم خرید مؤثر ا.ت (فرضیه یازدهم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسددیر تثییت جایگاا برند به وفاداری به برند ( ،)6/11در .ددطح

اطمینان  21درصد تثییت جایگاا برند بر وفاداری به برند مؤثر نیست (فرضیه دوازدهم)
-

با توجه به مقدار  tمربوط به مسیر تصمیم خرید به وفاداری به برند ( ،)8/16در .طح اطمینان

 21درصد تصمیم خرید بر وفاداری به برند مؤثر نیست (فرضیه .یزدهم)
در شکل  2نتایج برازش مدل موجود نمایش دادا شدا ا.ت

شکل  -2نمایش مدل معادالت ساختاري با ضرایب استاندارد

بحث و نتیجهگیري
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فر ضیه اول ( :)H1عنا صر آمیخته بازاریابی اثر م ناداری بر شخ صیت برند دارد؛ یافتههای پژوهش
نشددان داد ،عناصددر آمیخته بازاریابی از طریق مؤلفههای محصددول ،قیمت ،کانالهای توزیع و ترویج در
شکلگیری شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش ایفا میکنند بنابراین میتوان این گونه نتیجه گرفت
که ،مشددتری در ابتدا از طریق تیلیغات ،ویژگیهای فیزیکی محصددول از قییل شددکل ظاهری ،زییایی و
ایداآل بودن را میبیند و .ددپس قیمت تمامشدددا محصددول را جویا شدددا و با برندهای مشددابه مقایسدده
میکند .پس ،کانالهای توزیع مح صول از قییل امکان د .تر .ی به مح صول ،را برر .ی مینماید در
صورت همخوانی ویژگیهای برند مورد نظر با ویژگیهای شخ صیتی م شتری ،ذهنیت قابل قیول ن سیت
به شخصیت برند در ذهن مشتری شکل میگیرد در این را.تا ،تئودو.یو و همکاران ( )2862م تقدند،
یکی از راهکارهایی که .ازمانها به عنوان رو شی برای موفقیت و بهیود و ض یت ف لی میتوانند از آن
ا.تفادا نمایند ،بهکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بر شکلگیری شخصیت برند ا.ت
فرضیه دوم ( :)H2نگرش مشتریان اثر م ناداری بر شخصیت برند ندارد؛ هر چند یافتههای پژوهش
ن شان داد ،نگرش م شتریان اثر م ناداری بر شخ صیت برند ندارد ،اما نتایج کیفی ن شان میدهد ذهنیت
قیلی افراد ن سیت به شکلگیری شخ صیت برند ب سیار مهم ا .ت این ذهنیت و طرز فکر آنها در درجه
اول به شدددرایط اجتماعی ،فرهنگی و اقتصدددادی افراد بسدددتگی دارد به طوری که ،افراد در محیطهای
متفاوت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،شخصیت متفاوتی داشته و برندهایی با شخصیتهای گوناگون را
انتخاب خواهند کرد در این خ صوص ،ر ضایی دولتآبادی ( )6322م تقد ا .ت ،شخ صیت برند تحت
ترثیر ویژگیهای جم یتشددناختی مانند طیقه اجتماعی و جنسددیت بودا و به طور غیرمسددتقیم بر روی
ویژگیهای مح صول ترثیر دارد همچنین ،ماهیل و شنور )2868( 22ن شان دادند ،مح صوالتی که تو .ط
مشددتریان خریداری میشددود ،دربردارندا مفاهیم فردی و اجتماعی بودا و مشددتریان به وفاداری به نام
تجاری تمایل دارند که با خود واق ی یا خود ایداآل آنها همخوانی دارد
فر ضیه .وم ( :)H3مدیریت برند اثر م ناداری بر شخ صیت برند دارد؛ در این پژوهش م شخص شد
که ،مهمترین عامل در شکلگیری شخ صیت برند در ذهن م شتریان مدیریت برند ا .ت به طوری که،
اگر مدیریت برند ذهنیت جهانی و با ثیاتی ندا شته با شند ،نمیتوانند برندی با شخ صیت محکم ایجاد
نماید به عنوان مثال برخی برندها برای یک مدت کوتاا حضددور پر رنگی در بازار دارند ولی ب د از مدتی
به علت کیفیت پایین محصدددول و یا عدم ارائه خدمات پس از فروش که منجر به تیلیغات دهانبهدهان
منفی از طرف مشتریان میگردد ،شخصیت بیثیات و بیاعتمادی را پیدا میکنند آنچه که مسلم ا.ت،
مدیریت کارآمد برند موج

مدیریت منابع انسانی قوی خواهد شد به طوری که کارکنان برند نیز دارای
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الگوی ارزشی مشترک با برند خواهند شد در این را.تا داس ( )2862م تقد ا.ت ،شخصیت برند تحت
ترثیر عواملی از قییل دیدگااها و تفکرات مدیران قرار میگیرد
فرضدیه چهارم ( :)H4شدخصدیت برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد؛ بر ا.داس یافتههای
پژوهش میتوان نتیجه گرفت شخصیت برند به لحاظ این که شامل مجموعهای از مشخصههای انسانی
از جمله صداقت ،هیجان ،شای ستگی (کمال) ،پیچیدگی و زمختی بودا و م شتریان از طریق برندی که
انتخاب میکنند  .ی در نمایش شخ صیت خود دارند ،موج تثییت جایگاا برند در ذهن م شتری و
بازار میگردد به عنوان مثال برخی مشتریان از این که برخی از برندها آپشنهای بیشتری از مارکهای
الجی دارند آگاهند ،ولی به جهت این که  .د ی میکنند خود را فردی شددایسددته ،موفق و باثیات جلوا
دهند ،باز هم برند الجی را انتخاب میکنند همچنین ،ب سیاری از م شتریان بدون در نظر گرفتن میزان
کارآیی لوازمخانگی ،برندهایی را انتخاب میکنند که از زییایی و جایگیری منا.یی برخوردار باشد
فرضیه پنجم ( :)H5شخصیت برند اثر م ناداری بر تصمیم خرید ندارد؛ یافتهها نشان داد شخصیت
برند نمیتواند مستقیما بر تصمیم خرید مشتریان اثرگذار باشد در واقع میتوان نتیجه گرفت ،شخصیت
برند مستقیما بر تصمیم خرید مشتریان اثرگذار نیودا و از طریق تثییت جایگاا خود در ذهن مشتری و
بازار بر تصددمیم خرید آنها ترثیر میگذارد در این زمینه آکر ( )6221شددخصددیت را یکی از اب اد اصددلی
هویت برند و از متغیرهای اصددلی اثرگذار بر فرایند تصددمیم خرید و تکرار آن تو.ددط مشددتریان م رفی
میکند همچنین ،خنیفر و همکاران ( )6321نشدددان دادند ،شدددخصدددیت برند از طریق ایجاد اعتماد و
محتوای تیلیغات بر تصمیم خرید مصرفکنندا تاثیرگذار ا.ت
فر ضیه ش شم ( :)H6ویژگیهای کارکردی برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند ندارد؛ یافتههای
پژوهش نشدددان داد ،ویژگی های کارکردی بر ند از طریق مؤل فه های کیف یت و تنوع کارکرد مو ج
شکلگیری پیامدهای شخ صیت برند میگردد هر چند که این مولفهها اثر م ناداری بر تثییت جایگاا
برند ن شان نداد اما میتوان نتیجه گرفت ،ویژگیهای کارکردی برند ب ستر ذهنی منا .یی برای م شتریان
جهت خرید برند مورد نظر فراهم میکند در این را.دددتا ،من می ( )6321م تقد ا.دددت ،کیفیت و
ویژگیهای کارکردی برند یکی از ویژگیهایی ا .ت که بر شخ صیت برند و در نهایت فروش مح صوالت
برند تاثیرگذار ا.ت
فرضدددیه هفتم ( :)H7ویژگی های کارکردی برند اثر م ناداری بر تصدددمیم خرید دارد؛ هر چند که
ویژگی های کارکردی بر ند اثر م ناداری بر تثی یت جای گاا بر ند نشدددان نداد ولی در ن ها یت از طریق
مؤلفههای کیفیت و تنوع کارکرد بر تصدمیم خرید مشدتریان تاثیرگذار ا.دت همان طور که گفته شدد،
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ویژگیهای کارکردی برند بستر ذهنی منا.یی برای مشتریان جهت خرید برند مورد نظر فراهم میکند
در این خصددوص ،جاپاترا و مولینیلو ( )2862نشددان دادند ،ویژگیهای کارکردی محصددول عامل اصددلی
شکلگیری شخصیت برند و قصد خرید مشتریان ا.ت
فرضددیه هشددتم ( :)H8عوامل محیطی اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند دارد؛ یافتهها نشددان داد،
عوامل محیطی از جمله عوامل .دددیا.دددی ،اقتصدددادی ،حقوقی و فرهنگی  -اجتماعی ،نقش مهمی در
شکلگیری شخ صیت برند و تثییت جایگاا برند در ذهن م شتریان دارد بنابراین میتوان نتیجه گرفت،
عوملی ازقییل شددرایط تحریمها ،تحریم برخی برندها به دلیل اختالفات .ددیا.ددی ،تیلیغات منفی علیه
ک شورهای دارندا برند ،نو .انات شدید ارز ،ر شد بیرویه قیمتها ،عدم وجود قانون حمایت از برند ،عدم
ا.پانسورینگ داخلی برندهای خاص بر تثییت جایگاا برند تاثیرگذار ا.ت
فرضددیه نهم ( :)H9عوامل محیطی اثر م ناداری بر تصددمیم خرید ندارد؛ یافتهها نشددان داد ،عوامل
محیطی هر چند نقش مهمی در شکلگیری شخصیت برند و تثییت جایگاا برند در ذهن مشتریان دارد
اما به طور م ستقیم بر ت صمیم خرید م شتریان اثرگذار نی ست بنابراین میتوان گفت ،عوامل محیطی که
در باال به آنها اشارا شد ،هر چند میتوتند بر تثییت جایگاا برند تاثیرگذار باشد اما نمیتواند مانع نیازها
و ر شد شخ صیتی م صرفکنندگان با شد و در نهایت ،م صرفکنندگان به دنیال نیازهای خود مطابق با
شخصیتی که دارند ،میباشند
فرضدددیه دهم و یازدهم ( H10و  :)H11تجربه برند اثر م ناداری بر تثییت جایگاا برند ندارد؛ اما اثر
م ناداری بر ت صمیم خرید دارد؛ یافتههای پژوهش حا ضر ن شان داد ،تجربه خرید ،بدون اطالع قیلی از
شددخصددیت برند ،هر چند بر تثییت جایگاا برند در ذهن مشددتریان اثرگذار نیسددت اما نقش مهمی در
تصدددمیم خرید آنها ایفا میکند به عنوان مثال ،فردی که کمیود یک نوع لوازمخانگی از جمله ماشدددین
لیا  .شویی را در منزل خود حس میکند ولی ت صمیمی برای خرید آن در آینداای نزدیک ندارد ،برای
گذراندن اوقات فراغت در کنار خانوادا تصدددمیم به بازار گردی مینماید در این بین وارد یک مجتمع
تجاری یا فروشگاا بزرگ لوازمخانگی می شود که دارای پارکینگ رایگان ،طراحی زییا و چیدمان منا.
با روشددنایی و مو.ددیقی عالی بودا و دارای تمامی امکانات تفریحی از قییل و.ددایل حمل و .ددرگرمی
کودکان ،شهربازی ،ر .توران ،کافی شاپ و امکانات امنیتی میبا شد و با برخورد ب سیار متین و مؤدبانه
فروشددندگان برندی خاص روبرو میشددود نتایج این پژوهش نشددان داد ،چنین فردی در چنین شددرایط
تحت ترثیر شددخصددیت برند قرار گرفته و در بسددیاری موارد تصددمیم خرید میگیرد در این خصددوص،
دهد شتی شاهرخ و همکاران ( )6326م تقدند ،تجربه خرید مح صول ،بر ت صمیم خرید مجدد مح صول
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اثر مثیت دارد بر این ا.اس پیشنهاد میگردد ،برندها و فروشندگان لوازمخانگی در یک نقطه از شهر به
صدددورت مجتمع های تجاری متمرکز شددددا و امکانات جانیی گسدددترداای از قییل :پارکینگ رایگان،
شهربازی ،ر.توران ،کافیشاپ و امکانات امنیتی را به مشتریان ارائه نمایند
فرضدددیه دوازدهم ( :)H12تثییت جایگاا برند اثر م ناداری بر وفاداری به برند ندارد؛ نتایج بخش
کیفی پژوهش نشددان داد ،شددخصددیت نام تجاری در صددورت انطیاق با شددخصددیت مشددتریان و حفو
ویژگی های کارکردی خود و همچنین با ترثیرپذیری از عوامل محیطی و تجربه خرید ،باعث وفاداری
م شتریان میگردد همچنین ،م شخص شد برندهای مختلف لوازمخانگی باید شخ صیت برند را به طور
مکرر در ذهن مشددتری تداعی نمایند و با ارائه شددخصددیت واق ی برند و حفو ثیات آن ،انگیزاهای الزم
برای وفاداری مشددتری (بازگشددت مشددتری) ایجاد کنند این نتیجه در یافتههای کمی مورد تریید قرار
نگرفت که علت آن ممکن ا.ت به محددود بودن جام ه آماری در جزیرا کیش مربوط باشدد
فرضددیه .ددیزدهم ( :)H13تصددمیم خرید اثر م ناداری بر وفاداری به برند ندارد؛ نتایج بخش کیفی
پژوهش نشدددان داد ،مجموعه ف الیت های مربوط به تثییت جایگاا برند از قییل :آگاهی و ترویج برند،
شفافیت برند ،ب سط نام تجاری ،ایجاد رابطه قوی و طوالنی و ارائه منافع بی شتر ن سیت به رقیا ،میتواند
عوامل انگیز شی ایجاد کند تا م شتری خرید خود از برند مورد نظر را تکرار کند این نتیجه در یافتههای
کمی مورد تریید قرار نگرفت که علت آن ممکن ا.ت به محدددددود بودن جام ه آماری در جزیرا کیش
مربوط باش دد بنابراین ،با توجه به این که تاثیر مولفههای تثییت جایگاا برند و تصمیم خرید بر وفاداری
به برند مورد تایید قرار نگرفت ،پیشددنددددددهاد میگردد تحقیق مشددابهی در جام ه آماری بزرگتر و با
پراکندگی اجتماعی و اقتصادی بیشتر صورت گیرد و نتایج آن با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد
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