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چکیده
هدف این پژوهش ،ارائه الگوی پیامدهای شخصیت برند با

شرکت خودروسازی سایپا رتبهبندی و مدل روابط میان آنها

رویکرد فراتحلیل و مدلسازی ساختاری تفسیری است .پژوهش

تعیین شد .بر اساس یافتههای فراتحلیل از بین پیامدهای

حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع استفاده توصیفی و از

شخصیت برند ،بهترتیب متغیرهای تأثیر برند ،رضایت مشتریان،

نظر نوع دادهها ،کمی است .در پژوهش حاضر  ،ابتدا پیامدهای

کیفیت ارتباط ،توسعه برند ،ارزش ادراک شده ،وفاداری به برند،

شخصیت برند از  40مقاله منتشر شده در مجالت علمی داخلی و

ارزش دوره عمر مشتری و ارزش ویژه برند دارای بیشترین اندازه اثر

خارجی و پایاننامههای کارشناسی ارشد در بازه زمانی سال 1390

بودند .بر اساس نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری ،پیامدهای

تا پایان سال  1398با روش فراتحلیل شناسایی و استخراج شدند.

شخصیت برند در شش سطح قرار گرفتند بهگونهای که متغیر تأثیر

در گام بعد ،پیامدهای مذکور با استفاده از تکنیک مدلسازی

برند دارای بیشترین تأثیرگذاری و متغیر ارزش عمر مشتری دارای

ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات دوازده نفر از کارشناسان

بیشترین تأثیرپذیری بودند.
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بر اساس مطالعات پیشین در حوزه شخصیت برند،

امروزه برند یکی از داراییهای نامشهود سازمانها بهشمار

عوامل مختلفی بهعنوان پیامدهای آن شناسایی شدهاند.

میآید که میتواند نقش بهسزایی در رشد و قابلیت

این گستردگی ،لزوم پژوهشی جهت شناخت هرچه بیشتر

سودآوری آنها در بلندمدت داشته باشد .برند در نقش

این پیامدها را ضروری میسازد .یافتههای بسیار متنوعی

یک ابزار بازاریابی ،نقش ویژهای در شرکتها ایفا میکند،

درخصوص پیامدهای شخصیت برند وجود دارد؛ برخی

زیرا که برندهای قوی اعتماد را در محصوالت ناملموس

از مطالعات ،پیامدهایی همچون اعتماد به برند [ ]3 ،2و

افزایش داده و مشتریان را قادر به ادراک بهتر و ملموستر

وفاداری به برند [ ]4 ،3را بررسی کردهاند و برخی دیگر بر

آنها مینماید .از آنجایی که هزینه جستجو و ریسک

پیامدهایی همچون ارزش ویژه برند [ ]6 ،5و ارزش دوره

موجود در ارتباط با محصوالت را کاهش میدهد ،محققان

عمر مشتری [ ]7تأ کید کردهاند .بنابراین مطالعات پیشین

از آن بهعنوان تعهد مشتری یاد میکنند .شخصیت برند

در حوزه شخصیت برند باید بهصورت نظاممند مورد بررسی

موضوع جذابی در بازاریابی است ،شخصیت موقعیتی

قرار گرفته تا بتوان برآوردی واحد را از این مطالعات استنتاج

عالی از برند در ذهن مصرفکنندگان ترسیم میکند و

نمود .بررسیهای دقیقتر حاکی از وجود نوعی تقدم و تأخر

نگرشها ،احساسات و دیدگاههای مشتریان را در مورد

در پیامدهای شخصیت برند دارد ،بهگونهای که نتایج در

برند بیان میکند .در تحقیقات رفتار مصرفکننده ،مقدار

نوعی ارتباط فرایندی با یکدیگر قرار دارند .بر این اساس

قابل مالحظهای از توجه پژوهشگران به مفهوم شخصیت

بایستی جهت مدلسازی و رتبهبندی پیامدهای شخصیت

برند معطوف شده است که این مفهوم به مجموعهای از

برند در شرکت خودروسازی سایپا از مدلسازی ساختاری

صفات شخصیتی افراد در ارتباط با یک برند اشاره دارد [.]1

تفسیری در راستای رابطه فرایندی مذکور استفاده گردد.

ایجاد یک شخصیت برند مناسب برای سازمان مزیتهای

مدلسازی ساختاری تفسیری ،روشی مناسب برای تحلیل

رقابتی بسیاری را مهیا میکند .شخصیت برند ،ارائهدهنده

تأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر و یکی از ابزارهایی است که

یک منبع مزیت رقابتی است ،بهگونهای که مزیتهای

تعامل میان متغیرهای مختلف را نشان میدهد .این روش،

کارکردی و ویژگیهای محصول قادر به ارائه آن نیستند .این

ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم را

ویژگیهای شخصیتی به برند کمک میکند تا به یک تمایز

بررسی میکند .با توجه به آنچه گفته شد ،هدف پژوهش

پایدار دست یابد ،بهگونهای که تقلید از آن برای رقبا بسیار

حاضر پاسخ به دو سؤالی است که در ادامه بیان میشود:
پیامدهای شخصیت برند در پژوهشهای انجام شده

دشوار باشد [.]2

در کشور کدام هستند و اولویت آنها چگونه است؟

شخصیت برند موقعیتی عالی از برند در ذهن مشتریان

روابط علت و معلولی مابین پیامدهای شخصیت برند

ایجاد میکند و نگرشها ،احساسات و دیدگاه آنان را در مورد

در شرکت خودروسازی سایپا به چه صورت است؟

برند بیان میکند .توجه شخصیت برند بهعنوان مجموعهای
از ویژگیهای انسانی مرتبط با نام تجاری پیامدهای متنوعی

در راستای پاسخگویی به این سؤاالت ،ابتدا پیامدهای

را برای شرکت خودروسازی سایپا در پی خواهد داشت.

شخصیت برند با روش فراتحلیل شناسایی میشوند و

از این رو متخصصان بازاریابی شرکت خودروسازی سایپا

سپس جهت بررسی روابط علت و معلولی پیامدها ،از

سعی در شکلگیری هویت و شخصیتی برند ذهن مشتری

رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بهره برده میشود.

دارند تا بتوانند مشتریان را به برند سایپا وفادار سازند.
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	-برند بهعنوان یک شخص :که شامل شخصیت برند و
ارتباطات بین برند و مشتریان است.

اهمیت نقش داراییهای نامشهود در اثربخشی فعالیتهای

	-برند بهعنوان یک سمبل :که شامل استعارهها و

سازمان و همچنین خلق و بقای عملکرد مالی کسب و

تصاویر تجسمی و ذات برند است [.]13

کارها در سطح سازمانها ،شرکتها و صنایع مختلف بر
همگان آشکار است .داراییهای نامشهود ،داراییهای با

درصورتیکه برند بهمنزله یک شخص تصور شود،

عمر طوالنی و غیر قابل لمس هستند که توسط یک شرکت

صاحب شخصیت میشود .بهعبارتی ،این رویکرد بیان

یا سازمان ،توسعه و گسترش مییابند و جزء داراییهای

میدارد که یک هویت برند قدرتمند ،چیزی بسیار فراتر از

شرکت تلقی میشوند [ .]8برند از مهمترین داراییهای

ویژگیهای محصول است .همانند یک شخص ،برند نیز

نامشهودی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفتهاند .جان

میتواند بهصورت شوخ طبع ،رسمی ،باهوش و  ...بهنظر

میلر و دیوید مور مفهوم برند را اینگونه بیان میکنند« :نام یا

برسد [ .]11با این نوع نگاه ،مشتری تمایل دارد تا با نسبت

نمادی که سازمان آن را با هدف ارزشآفرینی برای ذینفعان

دادن رفتارهای انسانی به برند ،برای آن یک شخصیت در

خود مورد استفاده قرار میدهد» .آ کر برند را سمبلی میداند

نظر بگیرد .شخصیت برند عبارت است از مجموعهای از

که با تعداد زیادی دارایی و تعهد ذهنی پیوند خورده است و

ویژگیهای انسانی مرتبط با برند [ .]14شخصیت برند ،یک

برای شناسایی و تمایز محصوالت ارائه میشود [.]9

معنای سمبلیک و یا ارزشی احساسی برای برند ایجاد کرده

یکی از ارکان برند و در واقع زیربنای اصلی آن ،هویتبرند

که در ترجیحات مشتری و رابطه مشتری -برند اثرگذار است.

است .هویت برند عبارت است از آنچه که برند به بازار

این ارزشهای احساسی از ویژگیهای عملکردی بسیار با

تعهد داده و ارائه میدهد [ .]2این مفهوم ،پایه و اساس

دوامتر هستند [.]15

تمایزات برند از رقبا و نمادین کردن آنها ،توسط مشتریان را

پالمر دریافت که دو حقیقت متفاوت در مورد شخصیت

مهیا میسازد [ .]10درواقع هویت برند ،منظرهای منحصر به

برند وجود دارد ،که یکی را بهعنوان «ورودی» ،یعنی آنچه

فرد بودن برند ،ارزشها و موضع برند را مشخص میکند و

که ما میخواهیم مصرفکنندگان فکر و احساس کنند و

جهت ،هدف و معنای برند را مهیا میسازد [ .]11نکته مهم

دیگری را «خروجی» ،یعنی آنچه که مصرفکنندگان واقعا

این است که هویت برند در قالب مباحثی چون تمایزات

به آن فکر کرده و آن را احساس میکنند ،توصیف کرده

برند ،دوام و بقای آن ،ارزشها و دید شخصی آن در مورد

است .این دو دیدگاه ،از طریق بیانیه شخصیت برند و

سازمان و  ...مطرح است [ .]12آ کر هویت برند را مشتمل بر

نمای شخصیت برند بیان میشود .بیانیه شخصیت برند

دوازده بعد میداند که در چهار مجموعه قابل طبقهبندی

دارای یک خاصیت استراتژیک نسبی است و بهعنوان

هستند و عبارتاند از :

راهنمایی برای تمام فعالیتهای بازاریابی عمل میکند.

برند بهعنوان یک محصول :که شامل حیطه محصوالت،

نمای شخصیت برند ،بیانگر ادراک مصرفکننده از یک

ویژگیهای محصوالت ،ارزشها و کیفیت ،کاربردها،

برند میباشد و مشخصکننده جزییات شخصیت برند

استفادهکنندگان و کشور مبدأ است.

است [.]16

	-برند بهعنوان یک سازمان :که شامل ویژگیهای

پس از سالها تحقیق در حوزه ابعاد شخصیتی انسان

سازمانی و محلی نظیر نوآوری ،کیفیت ،توجه به

در حال حاضر اجماع نسبی محققان بر یک مدل پنج

محیط و  ...است.

بعدی است و از آن بهعنوان «پنج بزرگ» یاد میشود .بر این
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اساس آ کر ( )1997مفهوم ویژگی انسانی را برای برند اعمال

وفاداری به برند ،آ گاهی از برند ،کیفیت دریافتی و تداعیات

کرد و ضمن الهام گرفتن از مدل پنج بزرگ اقدام به ایجاد

برند .شخصیت برند نیز از جمله فرانقشهایی است که

مدلی برای سنجش شخصیت برند کرد که ابعاد آن عبارتند

ناشی از ویژگیهای غیروابسته به محصول است و از طریق

از  :هیجان ،شایستگی ،استحکام ،صداقت و جذابیت.

ایجاد تمایز منجر به خلق ارزش ویژه برند میشود؛ از طریق

این ابعاد در نمودار ( )1نشان داده شده است.

مدل خودبیانگری ،مدل رابطهمداری و مدل نمایش منافع
کارکردی برای مصرفکننده ایجاد ارزش میکند.
ارزش ادارکشده نیز از پیامدهای شخصیت برند در
مطالعات پیشین میباشد [ .]25 ،24 ،23 ،3ارزش ادراک
شده بر پایه تئوری حقوق صاحبان سهام بنا شده است و

نمودار  -1چارچوب شخصیت برند ،آ کر ()1997

به ارزیابی مشتریان از اینکه خرید آنها صحیح ،عادالنه و
در چارچوب شخصیت برند ،بعد هیجان به جسارت،

سزاوار بوده است باز میگردد؛ بهگونهای که مشتریان مدام

شادی و انرژی ،بعد شایستگی به مسئولیت ،موفقیت ،قابل

هزینههایی را که بابت محصوالت برند پرداخت میکنند با

اعتماد و هوش ،بعد استحکام به مقاومت در برابر عوامل

منافع حاصل از محصوالت برند مقایسه میکنند .برای نمونه

خارجی و رقابتپذیری ،بعد صداقت به آرامش ،راستی و

ارزش ادراک شده بهنوعی سبک و سنگین کردن بین منافع

بیخطری و در نهایت بعد جذابیت به ظرافت ،فریبندگی و

و هزینهها تشخیص داده میشود .سوئیتی و سوتار چهار نوع

سبک موجود در شخصیت یک برند اشاره دارد [.]17

ارزش را ارائه کردهاند .1 :ارزش عملکردی مبتنی بر عملکرد

بررسی مطالعات پیشین در حوزه شخصیت برند ،نشان

و کیفیت؛  .2ارزش عملکردی مبتنی بر قیمت و ارزش؛ .3

داد که متغیر ارزش ویژه برند از پیامدهای شخصیت برند

ارزش احساسی؛  .4ارزش اجتماعی .]3[ .ارزش ادرا کشده

است [ .]20 ،19 ،18 ،6 ،5ارزش ویژه برند ،مطلوبیت افزایشی

یکی از پیامدهای شخصیت برند است که بسته به اینکه

و درجه تمایل باالیی است که نام برند برای یک محصول

ویژگیهای شخصیتی برند بهخوبی تدوین شده باشد و

به ارمغان میآورد .ارزش ویژه برند تاکنون از سه دیدگاه مورد

مشتریان نیز برداشت مطلوبی از آن داشته باشند ،بر ارزش

توجه قرار گرفته است :از دیدگاه مصرفکننده ،از دیدگاه

ادرا کشده توسط آنها تأثیر میگذارد.

مالی و از دیدگاه کارکنان [ .]21در میان تعاریف بسیاری

اعتماد به برند نیز از پیامدهای شخصیت برند در

که از ارزش ویژه برند ،با رویکرد مصرفکننده شده است،

مطالعات پیشین میباشد [ .]29 ،28 ،27 ،26 ،3 ،1بنا به

آنچه که توسط آ کر و کلر ارائه شده ،برجستهترین است.

عقیده موران و همکاران ،اعتماد به برند بهعنوان اعتقاد

در این دیدگاه ،منابع ارزش ویژه برند از نظر مصرفکننده

مشتریان به توانایی یک برند برای انجام وظایف مفروض

مورد ارزیابی قرار میگیرد و شامل تمام چیزهایی است که

اشاره دارد .این تعریف دو رویکرد عمده را به چالش میکشد.

در ذهن مصرفکننده نسبت به برند وجود دارد؛ از جمله

در آغاز اینکه اعتماد بهعنوان یک اعتقاد ،تمایل یا انتظار

اندیشهها ،احساسات ،تجربیات ،گرایشها ،تصورات،

معاوضه اطمینان با طرف معامله است که از مهارت و اعتبار

اعتقادات و  .]5[ ...اکثر پژوهشهای انجام گرفته در این

وی ناشی میگردد .دوم اینکه اعتماد بهعنوان تمایل رفتاری

زمینه نیز از ابعاد ارائه شده توسط اکر  ،بهعنوان مبنا برای

است که اتکا به شریک را منعکس میکند .زالتمن و مورمان

ارزش ویژه برند استفاده میکنند []22؛ ابعادی همچون

بر این باور هستند که مفهوم اعتماد تنها به موقعیتهای

شماره  ،108مرداد و شهریور 1400

94

عدم اطمینان مربوط هستند .بهویژه اینکه اعتماد به برند،

ش تحقیق
 .3رو 

عدماطمینان را در محیطی که مصرفکنندگان احساس

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع استفاده

آسیبپذیری میکنند ،کاهش میدهد [ .]1بر اساس

توصیفی و از نظر نوع دادهها کمی است .این پژوهش در دو گام

نتایج مطالعات پیشین ،استقالل و صمیمیت خصایص

انجام شده است .در گام اول از رویکرد فراتحلیل استفاده شده

شخصیت تأثیر مثبت و معنیداری هم بر اعتبارپذیری و

است .فراتحلیل ،یک روش آماری کمی جهت ترکیب نتایج

هم بر تمامیت (دو بعد اعتماد به برند) دارد .بنابراین چه

مجموعهای از پژوهشهای مستقل میباشد .پژوهشهایی که

مصرفکنندگان در گروه محصول ،کم یا زیاد دخیل (گرفتار )

همه درباره یک موضوع خاص هستند و تفاوت آن با دیگر انواع

باشند و چه کم یا زیاد به برند حساس باشند ،استقالل اثر

پژوهش در این است که جامعه آماری آن شامل پژوهشهای

مثبت و معنیداری بر اعتمادپذیری دارد و صمیمیت نیز

قبلی است .فراتحلیل زمانی بهکار میرود که مطالعات مورد

تأثیر مثبت و معنیداری بر اعتمادپذیری و تمامیت دارد.

بررسی ،کمی باشند [ .]34اصل اساسی در فراتحلیل ،محاسبه

وفاداری به برند نیز از پیامدهای شخصیت برند در

اندازه اثر برای تحقیقات مجزا است .اندازه اثر عبارت است

مطالعات پیشین است [ .]31 ،30 ،27 ،23 ،4 ،3وفاداری

از نسبت آزمون معنیداری به حجم مطالعه .اندازه اثر

مشتری یکی از اهداف مهم و راهبردی سازمانها است؛ چرا

نشاندهنده میزان یا درجه حضور یک پدیده در جامعه است

که مشتریان وفادار بهطور معمول تمایل به انجام خریدهای

و هر چه اندازه اثر بزرگتر باشد ،درجه حضور پدیده هم بیشتر

بیشتری از برند مورد نظر خود دارند و مشتاقانه مدافع آن

است .با در دست داشتن آمارههایی مانند  t، X2و  Fمیتوان

هستند [ .]32همواره بیان میشود که مشتریان وفادار هزینه

شاخص اندازه اثر مربوط به آنها ( )rرا برآورد کرد .برای شاخص

کمتری برای سازمان داشته ،حاضر به پرداخت قیمتهای

 rاندازه اثرهای کمتر از  0/3-0/5 ،0/3و بیشتر از  ،0/5بهترتیب

باالتر برای محصوالت و خدمات سازمان بوده و بهمانند

کم ،متوسط و زیاد فرض میشود [.]35

یک مدافع سازمان ،مورد مالحظه قرار میگیرند [ .]33الیور

جامعه مورد بررسی پژوهش ،شامل مقاالت علمی

وفاداری را اینگونه تعریف میکند :یک نوع تعهد عمیق و

داخلی و خارجی و پایاننامههای کارشناسیارشد در زمینه

بادوام نسبت به خرید مجدد یک محصول یا خدمت مرجح؛

شخصیت برند از سال  1390تا پاییز سال  1398بود که در

با وجود آثار موقعیتی و بازاریابی که میتواند بهطور بالقوه

داخل کشور انجام شدهاند .پایایی پژوهش شامل پایایی

دلیلی برای تغییر باشد .وی چهار بعد مختلف و پی در

شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهشها و

پی وفاداری را وفاداری شناختی ،وفاداری عاطفی ،وفاداری

طبقهبندی آنها ،پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران

تالشمحور و وفاداری کنشی معرفی کرد [ .]3شخصیت

درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها

برند بهواسطه ابعاد سنتی وفاداری به برند (ارزش ،رضایت

و پایایی سطح معنیداری و اندازه اثر از طریق توافق در

و اعتماد) بر وفاداری به برند تأثیر میگذارد .شخصیتی

محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیلگر بهدست آمد.

که مصرفکننده بهواسطه شخصیت برند برای خود ایجاد

معیارهای ورودی این پژوهش عبارتند از  -1 :پژوهش

میکند ،سبب درک ارزش برای محصوالت برند مورد نظر

پیامدهای شخصیت برند را بررسی کرده باشد؛  -2پژوهش،

شده و این ارزش میتواند به افزایش رضایت و اعتماد در

اطالعات الزم جهت استخراج اندازه اثر (قوت رابطه) را ارائه

مصرفکننده منجر شود و بهواسطه اعتماد ایجاد شده،

کرده باشد .در نهایت ،حجم نمونه وارد شده به فراتحلیل 40

وفاداری در مصرفکننده را افزایش دهد.

مورد مطالعه که برابر  67واحد فراتحلیل است ،مشخص شد.
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جدول ( )1نحوه انتخاب تحقیقات برای انجام فراتحلیل را
نشان میدهد.
جدول  -1نحوه انتخاب مقاالت پژوهش
معیارهای ورود به
فراتحلیل

پایگاه اطالعاتی

بانک اطالعات نشریات کشور ،پایگاه مرکز اطالعات علمی عنوان مقاله ،چکیده
جهاد دانشگاهی و پایگاه مجالت تخصصی نور ،امرالد اینسایت و واژگان کلیدی

پژوهشهای منتخب با استفاده از نرمافزار CMA2

تعداد
مقاالت

معیار خروج از مطالعه

مقاالت حائز
شرایط

112

پژوهش کیفی ،عدم دسترسی به متن مقاالت ،عدم
تأیید ارتباط میان متغیرها و آمارههای نامربوط

40

( )2اطالعات کلی پژوهشهای انتخاب شده را نشان
میدهد.

(نرمافزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند .جدول

جدول  -2اطالعات کلی پژوهشهای مورد بررسی
محل نشر

جامعه آماری

آماره

حجم نمونه

مطالعه

عنوان پژوهش

مدیریت برند

مشتریان یک برند خاص در 5
استان ایران

T

 243نفر

صنایعی و همکاران
()1394

بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر
شخصیت برند بر وفاداری برند

چشمانداز مدیریت بازرگانی

مشتریان تلفن همراه نوکیا در
اصفهان

T

 452نفر

آقازاده و همکاران
()1392

بررسی تأثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از
طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند

تحقیقات نوین بازاریابی

بیمهگذاران مرد شرکت بیمه
سامان

R

 267نفر

رضایی و همکاران
()1396

تأثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری مشتریان

مدیریت بازرگانی

مشتریان برند گوشیهای ایرانی و
چینی در شهر رشت

T

 382نفر

عزیزی و همکاران
()1395

بررسی تأثیر شخصیت برند و پیشبرد فروش ادراکی بر
ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گر قومیت

مدیریت برند

مشترکین اپراتورهای همراه اول و
ایرانسل در دانشگاههای اهواز

T

 410نفر

جابری و همکاران
()1398

تأثیر شخصیت برند بر ترجیح و وفاداری به برند

مطالعات مدیریت ورزشی

هواداران تیمهای فوتبال
پرسپولیس و استقالل تهران

T

 441نفر

دولت آبادی و همکاران
()1394

تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند :بررسی نقش
میانجی سازههای تأثیر  ،اعتماد و ترجیح برند

علوم مدیریت ایران

مصرفکنندگان محصوالت ایران
خودرو در شهر اصفهان

T

 214نفر

آقازاده و همکاران
()1395

بررسی نقش شخصیت برند در شکلگیری ارزش
ویژه برند

پژوهشهای مدیریت در ایران

مشترکین اپراتور همراه اول در
تهران

T

 384نفر

حسین زاده و حدادی
()1395

تأثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری با
نقش میانجیگری شخصیت برند

مدیریت برند

مصرفکنندگان برند الدن

T

 286نفر

تقی زاده و علیپور
()1395

رابطه شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد
به برند

زن و مطالعات خانواده

دانشجویان زن دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مهاباد

R

 164نفر

محمدشفیعی و رحمت تأثیر ادراکات از شخصیت برند بر تمایل به خرید:
نقش تفاوتهای فرهنگی و سازگاری مشتری و برند
آبادی ()1394
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مطالعه

عنوان پژوهش

محل نشر

جامعه آماری

آماره

حجم نمونه

ابراهیمی و همکاران
()1391

بررسی تأثیر فرایندهای روانشناختی هویت برند و
شخصیت برند بر وفاداری برند

چشمانداز مدیریت بازرگانی

مصرفکنندگان دو صنعت
بانکداری و آرایشی بهداشتی

T

 198نفر

اسماعیل پور و فرشید
()1396

تبیین تأثیر ابعاد تأییدکننده مشهور بر وفاداری به
برند از طریق متغیرهای میانجی شخصیت برند و
هویت برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه خلیج فارس

مصرفکنندگان محصوالت
سامسونگ در شهر بوشهر

T

 405نفر

وحدتی و همکاران
()1393

بررسی نقش میانجی وفاداری به برند در تأثیرگذاری
شخصیت برند بر بشارت برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه لرستان

مشتریان شعب بانک ملت شهر
شیراز

T

 384نفر

پاشازاده و عبدیل زاده
()1396

بررسی تأثیر اعتبار برند ،شخصیت برند و تبلیغات بر
وفاداری مشتریان

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه ارومیه

مشتریان لوازم خانگی الجی در
شهر سلماس

T

 384نفر

وحدتی و همکاران
()1395

بررسی تأثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه برند به
واسطه اعتماد مشتری

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه لرستان

مشتریان شعب بانک ملی شهر
خرم آباد

R

 267نفر

یاراحمدی و یاحسینی
()1396

بررسی تأثیر شخصیت برند و ابعاد آن بر ارزش ویژه
برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه مالیر

دانشجویان مصرفکننده پوشاک
ورزشی در بوشهر

T

 430نفر

رستگار و همکاران
()1391

بررسی رابطه بین تجربه برند و وفاداری به برند با
اثر مداخلهگری شخصیت برند ،اعتماد به برند و
رضایت مشتری

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه سمنان

مشتریان شعب بانک ملت استان
آذربایجان غربی

T

 384نفر

کفاش پور و همکاران
()1391

تأثیر شخصیت برند بر اعتماد ،دلبستگی و تعهد
به برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه فردوسی مشهد

مشتریان محصوالت سونی در
شهر مشهد

T

 250نفر

بنسبردی و همکاران
()1396

بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه حکیم سبزواری

هواداران باشگاه فوتسال فرش آرا
مشهد

T

 384نفر

عظیم زاده و همکاران
()1395

بررسی نقش شخصیت برند بر وفاداری مشتریان

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه فردوسی مشهد

مشتریان مجموعههای آبی مشهد

T

 329نفر

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه الزهرا

مشتریان مجموعههای ورزشی
آبی منتخب کشور

R

 470نفر

دهدشتی شاهرخ و
همکاران ()1391

تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر وفاداری و ترجیح
مشتری با عامل میانجی شخصیت برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه عالمه طباطبایی

مصرفکنندگان شرکت اسنوا در
استان البرز

T

 404نفر

اسماعیلی و علی نیا
()1392

بررسی تأثیر شخصیت برند بر کیفیت ارتباط و ارزش
چرخه عمر مشتری

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه لرستان

مشتریان شعب بانک تجارت
شهر خرم آباد

T

 267نفر

حکاک و همکاران
()1393

بررسی نقش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در
فرایند تأثیرگذاری شخصیت برند بر قصد خرید
مشتری

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه لرستان

مشتریان شعب بانک ملت شهر
قزوین

T

 384نفر

کالته سیفری و همکاران
()1395

اثر شخصیت برند و تبلیغات بازرگانی بر توسعه برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه مازندران

مصرفکنندگان کفش تنتاک در
استان مازندران

T

 174نفر

دهدشتی شاهرخ و
همکاران ()1396

تأثیر تجربه برند بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش
میانجیگری شخصیت برند ،رضایت مشتریان و
تعهد به برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه عالمه طباطبایی

مشتریان پوشاک گراد

T

 384نفر

طراحی الگوی ارتباط بین شخصیت برند با رضایت
اتقیاء و همکاران ()1394
و وفاداری مشتریان
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مطالعه

عنوان پژوهش

محل نشر

جامعه آماری

آماره

حجم نمونه

محرم زاده و همکاران
()1396

بررسی ارتباط شخصیت برند و وفاداری هواداران

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه محقق اردبیلی

هواداران باشگاه والیبال شهرداری
ارومیه

R

 357نفر

نظام بکایی و همکاران
()1394

بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری به نام
تجاری با نقش تعدیلگر قیمت -کیفیت ادراک
شده

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه شاهد

مصرفکنندگان محصوالت روغن
نباتی گلافروز

T

 384نفر

رحیمی نیک و همکاران
()1392

بررسی تأثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز

مشتریان شرکت رامک خودرو

T

 398نفر

حکاک و همکاران
()1395

بررسی تأثیر شخصیت برند بر میزان ارزش ویژه برند

پایاننامه کارشناسیارشد
پیام نور مرکز شهرری

مشتریان دو برند خودروسازی
تویوتا و هیوندایی

T

 276نفر

دولتآبادی و همکاران
()1391

تحلیل میزان تأثیرگذاری ارزش ویژه و شخصیت
برند بر تمایالت مشتریان از طریق اعتماد مشتریان
به برند

پایاننامه کارشناسیارشد
دانشگاه پیام نور مرکز تهران

مشتریان ایران خودرو

T

 353نفر

عیدی و همکاران
()1396
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در گام دوم پژوهش از رویکرد مدلسازی ساختاری

بهشرح زیر است -1 :شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سیستم؛

تفسیری استفاده شد .روش مدلسازی ساختاری تفسیری،

 -2ایجاد ماتریس خودتعاملی؛  -3تعیین ماتریس دسترسی

روشی برای ایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم

اولیه؛  -4محاسبه ماتریس دسترسی نهایی و مجموعه

پیچیده است .بهعبارت دیگر  ،مدلسازی ساختاری

ورودی و خروجی؛  -4تعیین سطح متغیرها؛  -5ترسیم مدل

تفسیری ،نوعی یادگیری تعاملی است که در آن مجموعهای

ساختاری تفسیری.

از عناصر مختلف و مرتبط با هم در یک مدل نظاممند جامع
ساختاربندی میشوند .این روش بر مبنای علوم ریاضی و

 .4یافتهها

نظریه گراف ،علوم اجتماعی و تصمیمگیری گروهی ،طراحی

در جدول ( )3تأثیر شخصیت برند بر  22متغیر وابسته در

شده است و کمک زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده

مطالعات پیشین بههمراه فراوانی ،درصد فراوانی و سطح

میان عناصر یک سیستم مینماید و تشخیص روابط درونی

معنیداری طبقهبندی و ارائه شدهاند .از بین پیامدهای

متغیرها را امکانپذیر میسازد و روشی مناسب برای تجزیه

شخصیت برند بهترتیب متغیرهای وفاداری به برند (13

و تحلیل تأثیر یک متغیر بر متغیرهای دیگر است [.]36

مطالعه) ،ارزش ویژه برند ( 8مطالعه) ،وفاداری مشتری (7

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق با هدف تبیین

مطالعه) و اعتماد به برند ( 7مطالعه) دارای بیشترین فراوانی

پیامدهای شخصیت برند در شرکت خودروسازی سایپا،

در مطالعات پیشین هستند.

پرسشنامه محقق ساخته است .با توجه به هدف پژوهش،

با توجه به دادههای جدول ( ،)3از بین پیامدهای

پرسشنامه متناسب با فرضیهها در اختیار خبرگان در زمینه

شخصیت برند ،بهترتیب متغیرهای تأثیر برند (،)0/683

تحقیق قرار داده شد .لذا جامعه آماری تحقیق کارشناسان

رضایت مشتریان ( ،)0/644کیفیت ارتباط (،)0/590

شرکت خودروسازی سایپا که به روش نمونهگیری هدفمند

توسعه برند ( ،)0/530ارزش ادراک شده ( ،)0/518وفاداری

انتخاب شدند ،میباشند .برای روایی ابزار گردآوری پژوهش

به برند ( ،)0/511ارزش دوره عمر مشتری ( )0/510و ارزش

از روایی محتوا استفاده شد؛ به این صورت که پرسشنامه

ویژه برند ( )0/503دارای بیشترین اندازه اثر هستند .یکی

در اختیار چند تن از استادان دانشگاه که با موضوع تحقیق

از موضوعات مهم در هر فراتحلیل ،ارزیابی سوگیری انتشار

آشنایی داشتند ،قرار گرفت و تأیید شد .در این پژوهش از

است .معمولترین روش شناسایی تورش انتشار  ،استفاده

نمونهگیری هدفمند قضاوتی (که پژوهشگران با استفاده از

از یک نمودار پراکندگی دو بعدی بهنام نمودار قیفی است

نظرات دوازده نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا

که در آن اثر مداخله برآورد شده هر مطالعه در مقابل اندازه

به اشباع نظری رسیدند) استفاده شده است .از طرف دیگر

نمونه آن مطالعه رسم میشود .نمودار ( )2نمودار قیفی

برای تعیین پایایی ابزار از شیوه ثبات و ضریب ]37[ ICC

پژوهش حاضر را نشان میدهد.

نیز استفاده شد که مقدار آن  0/82است و نشانگر پایایی
خوبی میباشد .گامهای مدلسازی ساختاری تفسیری
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جدول  -3اندازه اثر پیامدهای شخصیت برند
متغیر مستقل

شخصیت برند

متغیر وابسته

فراوانی

درصد فراوانی

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

مقدار Z

مقدار P

وفاداری به برند

13

%19.4

0/511

0/343

0/662

7/017

0/000

ارزش ویژه برند

8

%11.9

0/503

0/352

0/619

6/003

0/000

وفاداری مشتریان

7

%10.4

0/493

0/195

0/707

3/095

0/002

اعتماد به برند

7

%10.4

0/467

0/306

0/602

5/123

0/000

ارزش ادراک شده

4

%6

0/518

0/126

0/770

2/517

0/012

ترجیح برند

4

%6

0/387

0/033

0/654

2/134

0/033

کیفیت ادراک شده

3

%4.5

0/365

0/030

0/626

2/129

0/033

قصد خرید مجدد

2

%3

0/381

0/312

0/446

10/053

0/000

اشتیاق به برند

2

%3

0/431

0/283

0/575

7/972

0/000

رضایت مشتریان

2

%3

0/644

0/603

0/682

12/277

0/000

تعهد به برند

2

%3

0/441

0/360

0/516

9/568

0/000

قصد خرید

2

%3

0/343

0/279

0/404

9/877

0/000

دلبستگی به برند

2

%3

0/393

0/282

0/494

6/482

0/000

تأثیر برند

1

%1.5

0/683

0/604

0/749

12/131

0/000

نگرش به برند

1

%1.5

0/124

0/025

0/222

2/440

0/015

آ گاهی از برند

1

%1.5

0/134

0/028

0/238

2/479

0/013

سازگاری مشتری و برند

1

%1.5

0/229

0/106

0/345

3/605

0/000

اعتماد مشتریان

1

%1.5

0/418

0/314

0/512

7/235

0/000

کیفیت ارتباط

1

%1.5

0/590

0/506

0/663

11/006

0/000

ارزش دوره عمر مشتری

1

%1.5

0/510

0/415

0/594

9/142

0/000

توسعه برند

1

%1.5

0/530

0/413

0/629

7/711

0/000

سازگاری عملکرد

1

%1.5

0/447

0/357

0/527

9/909

0/000

نمودار  -2نمودار قیفی پژوهش حاضر
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با توجه به نمودار ( ،)2چند سوگیری انتشار در مطالعات

ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار بهکار میرود .جدول ()4

وجود دارد که بیانگر عدم انتشار یا عدم دسترسی به برخی از

نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان میدهد.

مطالعات است .روش اصالح و برازش دوال توئیدی جهت
جدول  -4نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی
اثر ثابت

مقدار Q

اثر تصادفی

تخمین نقطهای

حد پایین

حد باال

تخمین نقطه ای

حد پایین

حد باال

مطالعات مورد نیاز 11 :

ارزش مشاهده شده

0/46571

0/45521

0/47608

0/46388

0/40516

0/51878

1911/187

ارزش تعدیل شده

0/52202

0/51310

0/53084

0/51405

0/45899

0/56518

2655/215

با توجه به دادههای جدول ( ،)4باید یازده مطالعه دیگر

جدول  -5نتایج آزمون  Nایمن از خطا (تعداد نا کامل بیخطر)
کالسیک

انجام پذیرد تا این مطالعه و فراتحلیل کامل و عاری از نقص
شود .این یازده مطالعه ،مطالعات را قادر میسازد تا ارزش

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهده شده

73/181

مشاهده شده  0/46571را به ارزش تعدیل شده 0/52202

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهده شده

0/000

در مدل اثرات ثابت و ارزش مشاهده شده  0/46388را به

آلفا

0/05

ارزش تعدیل شده  0/51405در مدل اثرات تصادفی افزایش

باقی مانده (دنباله)

2

دهد .بهطور کلی این مطالعه و فراتحلیل بهمنظور کامل

 Zبرای آلفا

1/96

شدن نیاز به یازده مطالعه دیگر دارد و همانطور که مالحظه

تعداد مطالعات مشاهده شده

67

میشود ،ارزش مشاهده شده این نابرابری در نمودار فانل

تعداد مطالعات گم شدهای که مقدار  Pرا به آلفا میرساند

91947

بهصورت یک نقطه سیاه نشان داده شده است .همچنین
آزمون  Nایمن از خطای روزنتال ،تعداد تحقیقات گم شده
(با اثر میانگین صفر ) را محاسبه میکند که الزم است

عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادههای تحقیق ،با

بهتحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی

توجه به سطح معنیداری بهدست آمده ( )Pاز جداول N

بهدست آید .جدول ( )5نتایج آزمون  Nایمن از خطا را در

ایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدی ،به

این پژوهش نشان میدهد.

آزمون کوکرام ( )Qدر قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی

با توجه به دادههای جدول ( ،)5باید تعداد 91947

همگونی و یا ناهمگونی اندازه اثرهای بهدست آمده پرداخته

مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود تا مقدار P

شده است .در اینجا فرض صفر بیانگر عدم معنیداری

دو دامنه از  0/05تجاوز نکند .این به این معنی است که

اندازه اثرهای بهدست آمده است و فرضیه مقابل بر وجود

باید  91947مطالعه دیگر انجام گیرد تا در نتایج نهایی

تفاوت معنیدار میان اندازه اثرهای بهدست آمده داللت

محاسبات و تحلیلها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت

دارد .جدول ( )6نتایج آزمون کوکرام ( )Qدر این پژوهش را

و صحت باالی اطالعات و نتایج بهدست آمده در این

نشان میدهد.

پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  -8ماتریس دسترسی نهایی

جدول  -6نتایج آزمون کوکرام ()Q

ورودی

پیامدها

مقدار آزمون
()Q

درجه آزادی
()df

سطح معنی داری
()P-Value

نتیجه آزمون

1911/187

66

0/000

رد H0

سطح

خروجی

1

تأثیر برند

5

2-3-4-5-6-7-8

1-2-4

رضایت مشتریان

4

3-5-6-7-8

1-2-3-4-6

کیفیت ارتباط

5

2-3-4-5-6-7-8

1-2-4

وفاداری به برند

3

5-7-8

1-2-3-4-5-6

توسعه برند

کوچکتر است H0 ،رد و  H1پذیرفته میشود؛ یعنی میان

4

3-5-6-7-8

1-2-3-4-6

ارزش ادراک شده

اندازه اثرهای بهدست آمده تفاوت معنیدار وجود دارد و این

1

7

به معنای ناهمگون بودن اندازه اثرهای بهدست آمده است.

2

7-8

1-2-3-4-5-6-7-8 6

با توجه به دادههای جدول ( ،)6در سطح اطمینان
95درصد ،سطح معنیداری از میزان خطا ( 5درصد)

 1-2-3-4-5-6-7-8ارزش دوره عمر مشتری
1-2-3-4-5-6-8

ارزش ویژه برند

برای ترسیم مدل ساختاری تفسیری پیامدهای شخصیت
برند ،ابتدا ماتریس دسترسی اولیه بر اساس نظرات دوازده

پس از مشخص شدن سطوح هریک از پیامدها و

نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی سایپا تشکیل شد.

همچنین در نظر گرفتن ماتریس دسترسی نهایی ،مدل

جدول ( )7ماتریس دسترسی اولیه را نشان میدهد.

ساختاری تفسیری ترسیم شد .مدل نهایی در نمودار ()3
نشان داده شده است.

جدول  -7ماتریس دسترسی اولیه
8

7

6

5

4

3

2

1

پیامدها

1

1

1

1

1

1

1

1

تأثیر برند

1

1

1

1

1

1

1

1

0

رضایت مشتریان

2

1

1

1

1

0

1

0

0

کیفیت ارتباط

3

1

1

1

1

1

1

1

0

وفاداری به برند

4

1

1

0

1

0

0

0

0

توسعه برند

5

1

1

1

1

0

1

0

0

ارزش ادراک شده

6

0

1

0

0

0

0

0

0

ارزش دوره عمر مشتری 7

1

1

0

0

0

0

0

0

8

ارزش ویژه برند

پس از تشکیل ماتریس دسترسی اولیه ،با در نظر گرفتن

نمودار  -3مدل ساختاری تفسیری پیامدهای شخصیت برند

انتقالپذیری در روابط ،ماتریس دسترسی نهایی بهدست
آمد .جدول ( )8ماتریس دسترسی نهایی را نشان میدهد.

پس از ترسیم مدل ساختاری تفسیری پیامدهای
شخصیت برند در شرکت خودروسازی سایپا با بهکارگیری
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مدلسازی ساختاری تفسیری و ماتریس دسترسی اقدام

باشد ،مشتری دچار نارضایتی خواهد شد .کیفیت ارتباط

به تشکیل ماتریس نفوذپذیری -وابستگی شد .جدول ()9

نیز دارای اندازه اثر ( )0/590است که با یافتههای []41 ،7

ماتریس نفوذ پذیری -وابستگی را نشان میدهد.

همخوانی دارد .کیفیت ارتباط بهعنوان مجموعهای از
ارزشهای ناملموس شناخته میشود که منجر به روابط مورد

جدول  -9ماتریس نفوذپذیری -وابستگی

انتظار درازمدت طرفین میگردد .کیفیت ارتباط بهعنوان

پیامدها

1

2

3

4

5

6

7

8

قدرت نفوذ

8

7

5

7

3

5

1

2

یک ارتباط میتواند نیازها و انتظارات بخشهای درگیر در

میزان وابستگی

1

3

5

3

6

5

8

7

ارائه خدمات را بر اساس سابقه رویدادها یا بازخوردهای

ارزیابی کلی قدرت ارتباط و همچنین ارزیابی حدودی ،که

موفق یا ناموفق آنها با مشتری برآورده کند ،بیان میشود.

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

توسعه برند نیز دارای اندازه اثر ( )0/530است که با یافتههای

در پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل ،نتایج

[ ]43 ،42همخوانی دارد .هر برند برای اینکه قدرتمند شود،

تحقیقات گوناگون در مورد پیامدهای شخصیت برند

باید به درستی توسعه یابد و با تغییر و تعدیل بهمنظور حفظ

مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج فراتحلیل ،از بین

پویایی و تطبیق با محیط به مدیریت و حمایت از فرایند

پیامدهای شخصیت برند ،تأثیر برند دارای بیشترین اندازه

توسعه برند پرداخته شود .توسعه برند تالشی هدفمند است

اثر ( )0/683است که با یافتههای [ ]38 ،26همخوانی دارد.

که در سایه نظم ،تفکر راهبردی و خالقیت نامحدود ریشه

تأثیر برند بیشتر به احساس و عاطفه حاکم بر مصرفکننده

دارد و یک مزیت رقابتی برای کسب و کار بهحساب میآید.

بعد از استفاده از کاالی مورد نظر اشاره دارد ،که اگر این

ارزش ادرا کشده نیز دارای اندازه اثر ( )0/518است که با

احساس خوشایند باشد اصطالحا گفته میشود که برند

یافتههای [ ]45 ،44همخوانی دارد .هنگامیکه ویژگیهای

دارای تأثیر بوده است .تأثیر گذاشتن میتواند نقش مهمی

منحصربه فرد و کیفیت مناسب از طریق شخصیتی که برند

برای مصرفکننده در یادآوری و به رسمیت شناختن برند

برای مصرفکننده ایجاد کرده است ،برای مصرفکننده

ایفا نماید .معموال مصرفکنندگان در مصرفهای آتی به

ایجاد ارزش کند و مصرفکننده در استفاده از محصول

استفاده از برندی روی میآورند که توانسته باشد اثر مناسبی

احساس فزونی منافع حاصل از خرید از بهای پرداختی آن

در گذشته برای فرد داشته باشد .رضایت مشتری نیز دارای

برند داشته باشد ،ارزش ادراک شده وی از محصول باال

اندازه اثر ( )0/644است که با یافتههای [ ]40 ،39همخوانی

میرود .وفاداری به برند نیز دارای اندازه اثر ( )0/555است

دارد .رضایتمندی مشتری درجهای از عملکرد واقعی

و با یافتههای [ ]47 ،46 ،4همخوانی دارد .شخصیتی که

یک سازمان است که انتظارات مشتری را برآورده میکند.

مصرفکننده بهواسطه شخصیت برند برای خود ایجاد

زمانی که مشتریان پیامدها را مورد ارزیابی قرار میدهند در

میکند ،سبب درک ارزش برای محصوالت برند مورد نظر

اصل نتایج تجربه بهدست آمده خودشان را با نتایج مورد

شده و این ارزش میتواند به افزایش رضایت و اعتماد در

انتظار و نتایجی که از سایر منابع بهدست آوردهاند ،مورد

مصرفکننده منجر شود و بهواسطه اعتماد ایجاد شده

مقایسه قرار میدهند .در این مقایسه ،چنانچه تجربه یک

وفاداری در مصرفکننده را افزایش دهد .ارزش دوره عمر

محصول یا خدمت مثبت ارزیابی شود ،مشتری احساس

مشتری نیز دارای اندازه اثر ( )0/510است که با یافتههای

رضایت خواهد کرد .اما چنانچه نتیجه این ارزیابی منفی

[ ]48 ،7همخوانی دارد .ارزش دوره عمر مشتری ،ارزشی
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است که مشتری در طول دوره عمرش برای سازمان ایجاد

و وفاداری مشتریان گام بردارند و در زمینه شکلگیری

میکند .این مفهوم عالوه بر ارزش فعلی مشتریان ،به ارزش

نگرشهای مثبت در تصمیمگیریها و ترویج نظرات،

بالقوه و آتی آنها برای سازمان نیز اشاره دارد .وفاداری،

اندیشهها و عقاید بین مشتریان برنامهریزی جدی کنند و از

تبلیغات شفاهی ،تمایل به مراجعه مجدد و میزان استفاده

این طریق با جذب مشتریان جدید ،کاهش مخارج بازاریابی

از خدمات بهعنوان شاخصهای ارزش دوره عمر مشتری

و افزایش درآمد ،بقا و رشد شرکت را در بلندمدت تضمین

در نظر گرفته میشوند .ارزش ویژه برند نیز دارای اندازه اثر

نمایند.

( )0/503است و با یافتههای [ ]40 ،6 ،5همخوانی دارد.

با سرمایهگذاری هرچه بیشتر بر ایجاد شخصیت برند

ارزش ویژه برند اشاره دارد به ارزش قابل توجه موجود در

قوی خود ،ترتیبات اعتماد مقابل را که نقشی اساسی در

یک برند و برند شناختهشده بهطوری که مصرفکنندگان

ایجاد وفاداری به برند دارد ایجاد نمایند و به این وسیله برند

حاضر هستند برای این کاال مبلغ بیشتری نسبت به کاالیی

خود را در میان سایر برندهای رقیب حفظ و توسعه بخشند.

با همان کیفیت اما برند متفاوت بپردازند .ارزش ویژه یک

همچنین راهبردهای عملی ذیل بهکارشناسان ارائه
میشود:

برند قوی میتواند مشتریان وفاداری بههمراه داشته باشد که
بازده ثابت و همیشگی را به شرکت سرازیر میکند .اعتماد

شرکت بایستی شخصیتی مجزا ،بادوام و استوار برای

به برند نیز دارای اندازه اثر ( )0/467است که با یافتههای

برند خلق کند .خلق شخصیتی مجزا برای برند میتواند

[ ]49 ،3 ،1همخوانی دارد .چنانچه مصرفکننده برندی را

وفاداری مشتری به برند را بههمراه داشته باشد .بنابراین

از آن خود بداند و تحسین از آن را تحسین شخصیت خود

زمانی که شرکت فعالیتهای بازاریابی خود را طراحی

قلمداد کند نوعی اعتماد و اطمینان در مصرفکننده ایجاد

میکند ،بایستی بهطور مشخص شخصیت برند خود را

میشود.

تعیین و برجسته نماید .همچنین به بینش و دیدگاههای

بر اساس مدل ساختاری تفسیری ،شش سطح از

مشتریان توجه کند .مشتریان برندهایی را انتخاب میکنند

پیامدهای شخصیت برند در شرکت خودروساز ی سایپا

که بیشترین نزدیکی و همخوانی را با ویژگیهای آنان داشته

شناسایی شد .در سطح ششم ،تأثیر برند قرار گرفت ،به این

باشد.
برای درک یگانه بودن محصوالت از

معنی که این متغیر در مدل نهایی کمترین تأثیرپذیری را

سوی

از سایر متغیرها و بیشترین تأثیرگذاری را بر آنها دارد .در

مصرفکنندگان ،شرکت باید با مصرفکنندگان ارتباط

سطح پنجم ،رضایت از برند و وفاداری به برند قرار گرفتند.

برقرار کند و مصرفکنندگان خود را شناسایی کرده و نیز

در سطح چهارم ،ارزش ادراک شده و کیفیت ارتباط قرار

ترجیحاتشان را در زمان برنامهریزی برای فعالیتهای

گرفتند ،در سطح سوم ،توسعه برند قرار گرفت .در سطح

بازاریابی بهکار گیرد .با انجام این عمل ،میتواند شخصیت

دوم ،ارزش ویژه برند قرار گرفت .در سطح اول ،ارزش عمر

برند را مطابق با نیازهای مشتریان شکل داده و مشتریانی با

مشتری قرار گرفت .به این معنی که این متغیر در مدل

وفادار یهای واقعی را به سمت برند جذب نماید.

نهایی بیشترین تأثیرپذیری را از سایر متغیرها و کمترین

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی میباشد :اولین

تأثیرگذاری را بر آنها دارد .پس از بررسی مدل استخراج

محدودیت احتمال سوگیری انتشار است ،اگرچه بررسیهای

شده ،راهبردهای عملی ذیل به مدیران ارائه میشود:

دقیقی جهت شناسایی مطالعات مربوطه صورت پذیرفته

با ایجاد یک شخصیت برند قوی در جهت رضایت
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