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Abstract
In this study, customer loyalty is explained based on brand personality. The research method is applied
in terms of approach, exploratory and explanatory, and qualitative. The statistical population of the
study consisted of managers and professionals of the home appliance industry, among which 16
samples were selected by purposeful snowball sampling for semi-structured interview. In this study, to
analyze the qualitative data obtained from the interview, the content analysis method based on
grounded theory was used. For this purpose, appropriate passwords were assigned to different parts of
the data and concepts were identified. Finally, with selective coding, the categories were refined and
the main dimensions of the research emerged in the form of causal, axial, contextual, intervening,
strategies, and consequences. Findings showed that customer loyalty to brand with 10 factors and 29
components including elements of marketing mix (4 components), customer attitude (2 components),
brand management (2 components), brand functional characteristics (2 components), consolidation
Brand status (2 components), purchase decision (2 components), brand personality (5 components),
brand loyalty (2 components), environmental factors (4 components), and shopping experience (4
components) are explained.
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چکیده
در پژوهش حاضر به تبيين وفاداري مشتريان براساس شخصيت نام تجاري پرداخته شده است .روش تحقيق از نظر هدف
کاربردي ،از لحاظ رويکرد ،اکتشافي و تبييني و از لحاظ شيوه انجام کيفي است .جامعة آماري پژوهش شامل مديران و
متخصصان صنعت لوازم خانگي است که از بين آنها تعداد  16نمونه به روش نمونهبرداري گلولهبرفي هدفمند جهت انجام
مصاحبه نيمهساختاريافته انتخاب گرديد .در اين تحقيق براي تجزيهوتحليل دادههاي کيفي حاصل از مصاحبه ،از روش تحليل
محتوا مبتني بر تئوري دادهبنياد استفاده شد .براي اين منظور ابتدا رمزهاي مناسب به بخشهاي مختلف دادهها اختصاص
يافته و مفاهيم تعيين گرديد .سرانجام ،با رمزگذاري انتخابي ،مقولهها پااليش شده و ابعاد (چارچوب) اصلي تحقيق در قالب
شرايط علي ،طبقهمحوري ،بستر حاکم بر پديده موردبررسي ،شرايط مداخلهگر ،استراتژيها و پيامدها پديدار شد .يافتههاي
پژوهش نشان داد ،وفاداري مشتريان به برند با  10عامل و  29مولفه که شامل عناصر آميخته بازاريابي ( 4مؤلفه) ،نگرش
مشتريان ( 2مؤلفه) ،مديريت برند ( 2مؤلفه) ،ويژگيهاي کارکردي برند ( 2مؤلفه) ،تثبيت جايگاه برند ( 2مؤلفه) ،تصميم به
خريد ( 2مؤلفه) ،شخصيت برند ( 5مؤلفه) ،وفاداري به برند ( 2مؤلفه) ،عوامل محيطي ( 4مؤلفه) و تجربه خريد ( 4مؤلفه)،
تببين ميشود.
کلید واژهها :وفاداري مشتري ،شخصيت برند ،جايگاه برند ،لوازم خانگي
استناد :بيگ مرادي ،رضا ؛ روستا ،عليرضا و دشمن زياري ،اسفنديار ( .)1399تبيين وفاداري مشتريان براساس شخصيت نام تجاري در صنعت لوازم
خانگي ،با رويکرد کيفي مبتني بر تئوري دادهبنياد .مطالعات رفتار مصرف کننده.130-144 ،)1(7 ،
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تبیین وفاداری مشتریان براساس شخصیت نام تجاری در صنعت لوازم خانگي

 .1مقدمه
امروزه نام تجاري يکي از مهمترين مباحث بازاريابي است که پيشروي تمامي صنايع و شرکتها ،از جمله شرکتهاي تجاري
قرار دارد .اين اهميت تا حدي است که مديريت برند به رشته مستقلي در محافل علمي تبدديل شدده اسدت .برنددها از لحداظ
اقتصادي و استراتژيک جزو داراييهاي باارزش شرکتها و حتي بدون اغراق ،از بداارزشتدرين دارايديهداي آنهدا محسدوب
ميشوند .در سالهاي اخير محققان به اين نتيجه رسيدهاند که ارزش واقعي محصوالت و خدمات بدراي شدرکتهدا در درون
محصوالت و خدمات نيست ،بلکه اين ارزش در ذهن مشتريان واقعي و بالقوه وجود دارد و اين برند است کده ارزش واقعدي را
در ذهن مشتريان پديد ميآورد ( .)Keller, 2008يکي از مهمترين اهداف صاحبان برند براي توسعه برند ،ايجاد وفاداري در
مشتريان نسبت به برندشان است .مشتريان وفادار به مثابه منبع مطمئن سودآوري براي شرکتها محسوب ميشوند و با توجه
به عدم اطمينان محيط ،حاشيه ايمني مناسبي را براي آنها به ارمغان ميآورند .يکي از راههاي ايجاد وفداداري مشدتريان بده
برند ،توسعه شخصيت مناسب براي برند است .برندها از طريق شخصيت ،خود را به مشتريان شناسانده و از ساير رقبدا متمدايز
ميشوند Kapferer (2008( .معتقد است که داشتن يک شخصيت و هويت ،يعني بودن شما ،همانطورکه هستيد .شخصيت
برند ،برخالف مفاهيمي نظير اعتماد مشتريان که عاملي برونسازماني است ،عاملي درونسدازماني بدوده کده در شدکلگيدري
وفاداري مشتريان نقش موثري دارد .در مجموع ،شخصيت برند يکي از مهمتدرين مباحدث در حدوزه بازاريدابي اسدت کده در
مطالعات اندکي مورد توجه قرار گرفته است .بر اين اساس ،در اين پژوهش تبيين وفاداري مشدتريان براسداس شخصديت ندام
تجاري ،پرداخته شده است.

 .2بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش
امروزه به علّت پيدايش نام هاي تجاري جديد و تعدد آنها ،رقابت ميان صنايع به منظور ايجاد تمايز ميان نامهاي تجاري بسيار
شديد شده است .از طرفي ورود کشورهاي جديد به عرصه رقابت نيز سبب گرديده تا شرکتها به فکدر تغييدر در مزيدتهداي
رقابتي برآيند ( .)Herbig and Milewicz, 1997با توجه به مسائل ذکرشده ،مديران ناچار به استفاده از ابزارهاي نمادين و
احساسي به عنوان يک مزيت رقابتي و عاملي براي تمايز ميباشند که يکي از مهمترين ايدن ابزارهدا شخصديت ندام تجداري
ميباشد .عالوه بر اين ،با توجه به تنوّع روزافزوني که در محصوالت ايجاد شده ،هر مصرفکننده صرفنظدر از ندوع کداال ،بدا
انتخاب سيل عظيمي از برندها ،روبهرو مي باشد .مديران برند در اين زمينه الزم است در شخصيت بخشي به برندهاي خدود و
معرفي آن ها به عنوان يک شخصيت مجازي مطمئن که توانايي تبديلشدن بده يدک شدريک ارتبداطي را دارد ،تدالشهداي
مناسدب و همدهجانبدهاي را انجدام دهندد ( .)Khanighar, Dehghan Chachkami, Soltani, 2017شخصديت برندد
ميتواند با مصرفکننده پيوندد برقدرار کندد؛ بده خصدوص اگدر شخصديت متمدايز ،قدوي ،مطلدوب و ثابدت باشدد ( Rezaei
 .)Dolatabadi, Khazaei & Amani, 2012از اينرو ،بسياري از صنايع و شرکتها سعي دارند از راههداي مختلدف بده
برند خود شخصيت و اعتبار بخشند و تصوير مناسبي از برند خود در خودآگاه و ناخودآگاه مشدتريان ايجداد کنندد .ايدن تصدوير
ذهني قطعاً در تصميمگيري مشتريان در فرايند خريد و انتخاب محصدولي از بدين محصدوالت مشدابه اثرگدذار خواهدد بدود و
مي تواند باعث شود تا مشتري يک محصول را با وجود قيمدت بداالتر و کيفيدت مشدابه آن بدا ديگدر محصدوالت ،برگزيندد و
همچنين زمينه وفاداري به يک برند خاص و خريد مجدد از سازمان را در مشتريان ايجاد کندد .چراکده ،مشدتريان وفدادار بده
عالئم تجاري ميتوانند حيات شرکت را تضمين کنند يا آن را به نابودي بکشانند ( Kim, Ham, Moon, Chua & Han,
 Aaker (1997) .)2019شخصيت برند را مجموعهاي از ويژگيهاي انساني ميداند که ميتوان آن را به برند نسدبت داد و
وجوه شخصيتي برند را در قالب  5بعد صداقت ،هيجان ،شايسدتگي ،کمدال و سرسدختي مطدر نمدود ( .)Aaker, 1997در
خصوص اهميت تأثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان Maehle & Shneor (2012) ،معتقدند ،محصوالتي که توسدط
مصرفکنندگان خريداري مي گردد ،دربردارنده مفاهيم فردي و اجتماعي است و مشتريان به رجحان و وفاداري به نام تجداري
تمايل دارند که با خود واقعي يا خود ايدهآل آنها همخواني دارد .بنابراين ،ضروري به نظر ميرسد که شرکتها بدراي رشدد و
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گسترش حضور در بازار به نقش عالئم تجاري خود جهت ايجاد وفاداري در مشتريان آگاهي داشته باشند و بررسي کنندد کده
چه جنبه هايي از آن سبب تحکيم اين وفاداري به عالئم تجاري ميشود .چرا که تحقيقات نشان مديدهدد ،مشدتريان وفدادار،
حاضر به پرداخت پول بيشتري هستند و اين حالت زماني که با درآمد اضافه و هزينههاي بازاريابي کم تلفيق شدود ،مديتواندد
سود شرکت را تا  90درصد افزايش دهد ( .)Mulki & Fernando, 2011اين مساله براي صنايع مختلف بهويدژه صدنعت
لوازم خانگي از اهميت دوچنداني برخوردار است.
در بين انبوه ضروريات زندگي ،لوازم خانگي به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار اجتماعي از اهميت
و حساسيت خاصي برخوردار بوده است .صنعت لوازم خانگي يکي از مهمترين صنايع فعال در عرصه اقتصاد جهدان بده شدمار
مي رود و عمدتاً رکود و رونق آن توأم با رکود و رونق اقتصاد کشورهاست .اهميت صنعت لوازم خدانگي عمددتاً از آنجدا ناشدي
مي شود که اين صنعت با صنايع بسيار زيادي در ارتباط بوده و حيات اين صنعت و گسترش آن با توجه به جنبههاي اقتصادي
آن از قبيل اشتغال و ايجاد ارزش افزوده ميتواند براي هر کشدوري از جملده مهدمتدرين اهدداف باشدد (.)Nourini, 2016
صنعت لوازم خانگي با سابقه بيش از  50سال فعاليت در ايران با کثرت و تنوع توليد در حوزه نيازها و ضروريات خانگي ،مدورد
نياز تمامي اقشار جامعه است .از سوي ديگر نرخ باالي جمعيت جوان کشور و آغاز زندگي مشترک آنان و به تبع آن نيداز ايدن
قشر وسيع به خريد و استفاده از لوازم خانگي مبين اهميت بازار لوازم خانگي ميباشد .در واقع اين صنعت ،تأمين نياز خانوارهدا
را براي استفاده از امکانات مدرن و مطمئن در زندگي در فهرست مسئوليتهاي خود دارد .ازطرفي ،شرکتهاي سدازنده لدوازم
خانگي در اثر تغيير و تحول شرايط و عوامل اثرگذار که روزبهروز شتاب بيشتري ميگيرند ،در مرحله پيچيدهاي قرار گرفتهاند و
دريافتهاند که جهاني شدن و حضور در بازارهاي بين المللي ،بعد از داشتن کيفيت قابل رقابت در مقياس جهاني ،مستلزم داشتن
برندي با کالس و شخصيت جهاني مي باشد .به نحوي که شخصيت نام تجاري بتواند با شخصديت مشدتريان ارتبداط برقدرار
نموده و موجب وفاداري آنها گردد .هم چنين ،با توجه به اينکه مواردي مبتني بر شناسايي عوامل مؤثر بر بازاريابي شخصديت
نام تجاري به منظور افزايش وفاداري مشتريان مشاهده نشد ،مهمترين نوآوري پژوهش حاضدر پيوندد ميدان دو حدوزه علمدي
شخصيت نام تجاري و وفاداري مشتريان در حوضه صنعت لوازم خانگي به منظور پيادهسازي مددل مديباشدد .از ايدن جهدت
پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سوال اساسي است که :چه عواملي بدر ايجداد ندام تجداري بدا شخصديت قدوي از طريدق
وفادارکردن مشتريان ،موثرند؟

 .3مباني نظري پژوهش
 .3-1شخصیت برند
برند1به

عنوان يک راهبرد و استراتژيک مهم براي کسبوکارها مطر شده و مورد توجه محققان
در سالهاي اخير ،شخصيت
زيادي قرار گرفته است .از ميان محققان مختلف که در حوزه شخصيت برند وارد شدهاند ،آکر شناختهترين محقق است؛ ايشان
شخصيت برند را "مجموعهاي از مشخصههاي انسداني مدرتبط بدا برندد" تعريدف مديکندد (Kotler & .)Aaker, 1997
) Keller (2012به اين نکته اشاره ميکنند که مصرفکنندگان به طور معمول برندهايي را انتخاب ميکنند که بدا پنددار از
خود همخواني داشته باشند .با اين حال گاهي مصرفکنندگان برندي را انتخاب ميکنند که بدا خودپندداري ايددهآل آنهدا يدا
خودپنداري اجتماعي شان متناسب باش .بنابراين شخصيت برند ممکن است تابعي از اثبات يا ابزار شخصديت افدراد در بعضدي
اوقات ميباشد .آکر مقياسهاي اندازهگيري شخصيت برند را در پنج بعد شامل :بيريايي (صداقت) ،هيجان ،شايستگي ،کمدال
و زمختي معرفي ميکند و براي اين پنج بعد 42 ،گويه ،منطبق با فرهنگ آمريکاي شمالي ،ارائه ميدهد .شخصديت برندد بده
عنوان خصيصه هاي انساني مرتبط با برند و يک عامل مهم تصوير برند معرفي مديشدود؛ بده عندوان مثدال" :خندک" بدراي
نوشيدنيهاي غيرالکلي کوکاکوال ،درحاليکه "جوان" براي پپسي" ،مردانه يا مذکر" براي سيگارهاي مارلبورو" ،کالس باال"
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باري ماشين بيامدبليو1و "تک" در مورد دکتر پير2اسدت .همچندين کداپفرر شخصديت برندد را ايدنگونده تعريدف مديکنندد:
"مجموعهاي از ويژگيهاي شخصيت انساني که هم قاب اجرا و هم مرتبط با برندها هستند" .اصطال شخصيت به پاسخهاي
بادوام و پايدار مشتريان به محيطشان ،استنتاج ميشود؛ بندابراين ،مديتدوان از شخصديت بدراي تجزيدهوتحليدل پاسدخهداي
مصرفکنندگان به محصوالت يا برندها استفاده نمود ( .)Kapferer, 2008لذا ،کسبوکارها ميتوانند با ايجاد يک شخصيت
برند متمايز ،با مشتريان خود ارتباط برقرار نموده و به موفقيت دست يابند .آکر ،شخصيت برند را يکي از ابعاد اصلي هويت برند
و به عنوان نزديکترين مفهومي که بر فرآيند تصميمگيري خريد اثر ميگذارد ،معرفي مديکندد .مصدرفکننددگان برنددي را
انتخاب ميکنند که با خودادراکي ايدهآل و يدا خدودادراکي اجتمداعيشدان هماهندگ باشدد ( .)Aaker, 1996ويژگديهداي
شخصيتي انساني برند از تماسهاي مستقيم و غيرمستقيم مشتريان با برند شرکت حاصل ميشود .منبع مستقيم ويژگديهداي
شخصيت برند از افرادي که با برند شرکت در ارتباط هستند ،سرچشمه ميگيرد (يعندي :فروشدندههدا ،مددير ارشدد فروشدگاه/
شرکت و )...؛ اين افراد ادراکات خود را نسبت به شخصيت برند به ديگران انتقدال مديدهندد و از طدرف ديگدر ،ويژگديهداي
غيرمستقيم شخصيت برند ،از منابع اطالعاتي ديگر همچون صفات محصول ،رده محصول ،نام و نشان برند ،رويکرد تبليغدات،
قيمت و ويژگيهاي جمعيتشناختي (جنس و طبقه اجتماعي) منتج ميشود (.)Azizi & Shokrgozar, 2014
در بحث مصرفکننده ،نگاه مضاعف و ويژهاي به سازه «شخصيت برند» معطوف گشته است کده درواقدع مجموعدهاي از
ويژگي هاي انساني است که به يک برند اطالق مي گردد .تمرکز محققين بر اين موضوع بوده است که چطور شخصديت يدک
برند به مشتري کمک ميکند تا خود واقعي و خود ايده آلش را بشناسد .متخصصين امر به اين قضيه به عنوان کليددي جهدت
تمايز يک برند در ميان يک گروه از محصول ،جهتدهنده ترجيحات و استفاده مصرفکننده و وجه مشترکي براي برند بدراي
بازاريابي آن در بين فرهنگهاي مختلف نگاه ميکند ( .)Japutra & Molinillo, 2019شخصيت برند موضوع پرطرفداري
در بسياري از تحقيقات مفهومي و تجربي است .شخصيت برند جزء مهمي از برند است و نقش مهمدي در مدديريت برندد دارد
( .)Keller, 2008شخصيت برند شرکتها را قادر ميسازد تا تأثيرات منحصربهفرد و مساعدي در ذهن مشتريان ايجاد کنند
و سپس ارزش وي ژه برندد را برقدرار کنندد و بده پديش ببرندد .شخصديت برندد ممکدن اسدت امدر مهمدي بدراي بازاريابدان و
مصرف کنندگان باشد .در ديدگاه بازاريابان شخصديت برندد جزئدي ضدروري از تصدوير و ارزش ويدژه برندد اسدت و در ذهدن
مصرفکنندگان و با ارزش برند ارتباط دارد Kim & et al (2019( .اشاره کردند که مصرفکنندگان ممکن است با استفاده
از برندها مطالبات و خواسته هاي خود را برآورده کنند و ارتباط خود با برند را برقرار کنند .اين ارتباط نقدش مهمدي در سداختن
ارزش ويژه برند و حفظ روابط درازمدت بين مصرفکنندگان و برندها دارد .چراکه ،مصرفکنندگان تمايل دارند تا برنددهايي را
انتخاب نمايند که شخصيت برند متجانسي با مفهوم خودشان داشته باشد .بنابراين ،مسداله بغرنجدي کده مدديران برندد بدا آن
مواجه اند اين است که چگونه شخصيت برندي ايجاد نمايند که با شخصيت افراد بازار هدف آنهدا سدازگار باشدد .طبدق نظدر
محققين محصوالتي که يک مشتري خريداري مينمايد ،معناي شخصي و اجتماعي داشته و شيوهاي را که مصدرفکنندده در
مورد خدود فکدر مديکندد تقويدت مدينمايدد ( Vinyals-Mirabent, Kavaratzis, Mihalis, Fernández-Cavia,
 .)2019برندها به عنوان نشانههاي اجتماعي ،با تجانس ميان برند و خويشتنشناسي مصدرفکنندده ،بده عندوان يدک عامدل
انگيزشي در انتخاب مصرفکننده در نظر گرفته ميشود .در مجموع ،شخصيت برند به مصرفکنندگان در شناسايي خودشان با
برند کمک ميکند و آنها ميتوانند شخصيت خودشان را با شخصيت برند مرتبط کنند .بنابراين اگر ويژگيهاي شخصيت برند
با ويژگيهاي شخصيتي مصرفکنندگان مکمل باشند و با هم هماهنگ باشند ،مصرفکننددگان احسداس آشدنايي و رضدايت
بيشتري با برند خواهند داشت .در حقيقت ايجاد يک شخصيت برند موفق ميتواند مصرفکننددگاني را ايجداد کندد کده يدک
کشش احساسي قوي به برند برقرار ميسازد و وفاداري قويتري را ايجاد ميکند (.)Lin, 2010
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 .2-3وفاداري به برند
وفاداري به برند يکي از مفاهيم معتبر و معروف در زمينه بازاريابي است که نقش مهمي در ايجاد منافع بلندمدت براي سازمان
دارد .زيرا مشتريان وفادار نيازي به تالشهاي ترفيعي گسترده ندارند .آنها با کمال ميل حاضر هستند مبلغ بيشدتري را بدراي
کسب مزايا و کيفيت برند مورد عالقه خود بپردازند .سازمانها ميتوانند سهم بيشتري از بازار را با کمدک وفداداري بده برندد،
به دست آورند زيرا مشتريان وفادار به طور مکرر برند را خريداري نموده و در برابر عوامل موقعيتي و تالشهاي بازاريدابي رقبدا
مقاومت ميکنند ( .)Yoo, 2008وفاداري عالوه بر افزايش سهم بازار ،موجب تقاضاي سازمان بدراي دريافدت قيمدت بداالتر
نسبت به رقبا مي شود و همچنين تبليغات شفاهي مثبت را در بين مشتريان افزايش ميدهد .وفاداري به برند عبدارت اسدت از
واکنش رفتاري نسبتاً متعصبانه در خريد که فرد در طول زمان نسبت به برند پيدا ميکند و اين رفتار باعدث مديشدود کده در
فرايندهاي تصميمگيري و ارزيابي از مجموعه نامهايي که در ذهن دارد ،گرايش خاصي به آن برند پيدا کندد ( Cheng, Wu
 .)& Chen, 2018اين واکنش تابعي از فرايندهاي روانشناختي و ذهني فرد است .بهترين تعريف از وفاداري توسدط اوليدور
صورت گرفته است .براساس نظر وي ،وفاداري منعکسکننده يک تعهد پايدار عميق به خريد مجدد و مشتري هميشگيبدودن
يک محصول يا خدمت ترجيحدادهشده در آينده است .وفاداري به نام تجاري به معني تکرار خريد است که دليدل ايدن رفتدار،
فرآيندهاي رواني است .به عبارت ديگر ،تکرار خريد صرفاً يک واکنش اختياري نيست بلکه نتيجه عوامدل رواندي ،احساسدي و
هنجاري است .انجمن بازاريابي آمريکا وفاداري به برند را چنين تعريف مي کند :مزيتي که در آن يک مشتري به جاي خريدن
يک محصول از چندين عرضهکننده آن را بهطور مکرر از يک عرضه کننده خريداري نمايند .وفاداري به برند عبدارت اسدت از
واکنش رفتاري متعصبانه در خريد که فرد در طول زمان نسبت به برند پيدا ميکند و اين رفتار باعث ميشود که در فرايندهاي
تصميمگيري و ارزيابي از مجموعه نام هايي که در ذهن دارد گرايش خاصي به برند پيدا کند ،اين واکنش تابعي از فراينددهاي
روانشناختي و ذهني فرد است ( .)Vazifedost & Rouhani, 2010امروزه ،با شديدترشدن رقابت در بخشهاي توليدي و
خدماتي ،نقش وفاداري مشتري برجستهتر از گذشته شده است .در ديدگاه امروزي بازاريابي شدامل رشدددادن مشدتري ،يعندي
توجه به رضايت مندي و کيفيت از ديدگاه مشتري و وفاداري مشتري و ارتباط مؤثر با وي است؛ در نتيجه سدازمانهدا تدالش
مي کنند تا مشتريان وفادار داشته باشند .وفاداري مشتريان به نام تجاري ميتواند باعث افزايش سهم بازار شرکت شود و سهم
بازار رابطه نزديکي با نرخ بازگشت سرمايه و سودآوري شرکت دارد ( .)Kim, Lee & Lee, 2020وفاداري مشتريان به ندام
تجاري باعث تبليغات شفاهي مثبت ،ايجاد موانع اساسي براي ورود رقبا ،توانمندترساختن شرکت در پاسخ به تهديدات رقابتي،
ايجاد فروش و درآمد بيشتر و کاهش حساسيت مشتريان به تالشهاي بازاريابي رقبا ميشود ( Mody, Hanks & Dogru,
 .)2019تعداد زياد مشتريان وفادار به يک نام تجاري ،دارايي شرکت محسوب ميشوند و به عنوان شاخص اصلي ارزش ويژه
نام تجاري شناخته ميشوند و همچنين حساسيت مشتريان وفادار به تغيير قيمتها در مقايسه بدا مشدتريان غيروفدادار ،کمتدر
است .روند ايجاد وفاداري در مشتريان نشان ميدهد که ،به رضايت مشتري بايد به عنوان يک سازه شناختي نگريسدته شدود؛
جايي که عملکرد درک شده از يک محصول و يا يک خدمت با يدک اسدتاندارد قابدلسدنجش مدورد ارزيدابي قدرار مديگيدرد
(.)Trasorras & Russell, 2009
 .3-3تبیین رابطه بین شخصیت برند و وفاداري مشتريان
درصورتي که برند در ذهن مشتري شخصيت داشته باشد موجب استحکام رابطه مشتري با برند ،اعتماد ،ترجيح و احساس تعلق
به برند ميشود .شخصيت برند عاملي مهم براي موفقيت برند در رجحان و انتخاب آن درنظرگرفتهشده که وفاداري مشتري به
برند را در پي خواهد داشدت ( .)Aghazadeh, Gholipour & Bakhshizadeh, 2013تحقيقدات زيدادي در خصدوص
رابطه بين شخصيت برند و وفاداري مشتري به برند انجام شده و نشان دادهاند که ميتوان از طريق شخصيت برند ،وفاداري به
برند را تقويت نمدود .در ايدن راسدتا Rezaei Klidbori, Taleghani & Alavi Foumani (2017) ،در پژوهشدي بده
بررسي "تأثير تجانس و شخصيت برند بر وفاداري مشتريان" ،پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد شخصيت برند و تجانس،
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بر وفاداري مشتريان تأثير مثبت و معناداري دارد .تأثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان به برند براي برندد چيندي بيشدتر از
برند ايراني است؛ اما تأثير تجانس بر وفاداري مشتريان در برند ايراندي بداالتر اسدت Japutra & Molinillo (2019) .در
پژوهشي به بررسي " مسئوليت و شخصيت نام تجاري فعال در روابط با تجربه تجاري و ساختارهاي ارتباط کليدي" پرداختند.
يافتههاي پژوهش نشان داد که مسئولبودن منجر به رضايت و اعتماد بيشتر نسبت به فعالبدودن مديشدود .از سدوي ديگدر،
فعالبودن منجر به وفاداري بيشتر نسبت به مسئولبودن ميشود Su & Reynolds (2017) .نشدان دادندد کده شخصديت
برند تٍأثير عمده اي بر برتري برندها دارد .چون برندها شخصيت خاص خود را دارند مشتريان ممکن است با برندها بده عندوان
انسان هاي واقعي رفتار کنند .در اين مورد مشتريان حرفهاي مردم ،ويژگيها ،رفتار يا افکار مردم را انتظار خواهند داشدت تدا
ويژگيهاي شخصيتي شان را برآورده کنند .ممکن است مشتريان برندهايي که بيشتر شخصيت برند متمايزي دارندد را دوسدت
داشته باشند و هم چنين ممکن است مشتريان با برندهايي که ترجيح مي دهند ،بيشتر آشنا باشند .مشتريان بيشتر احتمدال دارد
از برند و محصوالتي استفاده کنند که با ويژگيهاي شخصيتيشان هماهنگ باشد ( .)Abdil Zadeh, 2017به عبارت ديگر
هدف تمامي فعاليتهاي بازاريابي و تشخيص مشتريان به شخصيت برند و تقويت ارتباط بين برندد و مشدتري بدراي افدزايش
وفاداري به برند و ارزش ويژه برند است (.)Farhat & Khan, 2011

.4روششناسي پژوهش
در اين پژوهش به تبيين وفاداري مشتريان براساس شخصيت نام تجاري پرداخته شده است .با توجه بده هددف پدژوهش کده
منجر به گسترش و توسعه ادبيات موجود مي شود ،روش پدژوهش از ندوع کداربردي و از لحداظ رويکدرد ،اکتشدافي و تبييندي
مي باشد .شيوه انجام اين پژوهش نيز به صورت کيفي است .جامعة آماري پژوهش شامل مديران و متخصصان صدنعت لدوازم
خانگي است که درخصوص شخصيت نام تجاري و تاثير آن بر وفاداري مشتريان اطالعات و شناخت کافي دارند .با توجده بده
روش پژوهش که از نوع کيفي است ،ابتدا از کثرتگرايي در منابع کتابخانهاي استفاده شد .براي اين منظور از پايگاه مقداالت
داخلي و خارجي و پايگاههاي انساني براي دستيابي به منابع استفاده شده و در ادامه ،براي گردآوري دادههدا از روش مصداحبه
استفاده شد .به همين دليل از روش نمونهبرداري گلولهبرفي هدفمند استفاده شد .بدينصورت که ابتدا ،با افرادي که در زمينده
موضوع مورد پژوهش از تخصص الزم برخوردار بودند ،مصاحبه انجام گرفت و در انتها از آنها خواسته شد ،ساير کسداني کده
مي توانند به محقق در امر پژوهش کمک نمايند را معرفي کنند .بدين منظور ،با مراجعه به تعددادي از مدديران و متخصصدان
صنعت لوازم خانگي است که درخصوص شخصيت نام تجاري و تاثير آن بدر وفداداري مشدتريان اطالعدات و شدناخت کدافي
داشتند ،نمونه اوليه انتخاب و مصاحبههاي نيمهساختاريافته با آنها انجام شد .بر همين اسداس ،در ايدن پدژوهش ،جمدعآوري
اطالعات تا زمان اشباع نظري اطالعات در زمينه موضوع و جاييکه دادههاي جديد جمدعآوريشدده بدا دادههدايي کده قدبالً
جمع آوري شده تفاوتي نداشت ،انجام گرديد .در نهايت ،در اين فاز تعداد  16نفر بهعنوان نمونه تحقيق در بخش کيفي انتخاب
شدند .بهطورکلي در اين پژوهش براي تجزيهوتحليل دادههاي کيفي حاصدل از مصداحبه ،از روش تحليدل محتدوا مبتندي بدر
کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي ،براساس نظريه دادهبنياد استفاده شد .تحليل محتوا فراگدردي بازگشدتي
است که در آن حرکت به عقب و جلو در بين مراحل ذکرشده وجود دارد .بهعالوه تحليل محتوا فراگردي اسدت کده در طدول
زمان انجام ميپذيرد .روش دادهبنياد اشاره به توليد نظاممند نظريه از بطن دادهها دارد که بهصورت تجربي گردآوري و تحليل
مي شوند .هدف عمده اين روش حرکت از جز به کل بدون ازدستدادن توجه به محور اصلي بررسي است .در اين پژوهش بده
منظور تکوين نظريه پژوهش ،دادههاي گردآوري شده از طريق رمزگذاري نظري تحليل شد .براي اين منظدور ابتددا رمزهداي
مناسب به بخشهاي مختلف داده ها اختصاص يافت .اين رمزها در قالدب مفهدوم تعيدين گرديدده کده آن را رمزگدذاري بداز
مي نامند؛ سپس پژوهشگر با انديشيدن در مورد ابعاد متفاوت اين مقولهها و يافتن پيوندهاي ميان آنها به رمزگذاري محدوري
اقدام نمود .الزم به ذکر است که در جريان اين رمزگذاريها پژوهشگر با استفاده از نمونهبرداري نظري و با توجه بده مفداهيم
پديدارشده از دل دادهها به گردآوري دادهها در مورد افراد و رخدادها و موقعيتهاي مختلفي پرداخت که تصدوير غنديتدري از
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مفاهيم و مقوله هاي حاصل فراهم نمود .سرانجام با رمزگذاري انتخابي مقولهها پااليش شده و با طي اين فرايندها در نهايدت
چارچوب نظري پژوهش پديدار شد .در ادامه ،پس از شناسايي ابعداد و مؤلفدههدا و هدمچندين روابدط بدين مؤلفدههدا و ابعداد
شناسايي شده ،يکي از ابعاد به عنوان طبقه محوري و ساير ابعاد و طبقدات بده عندوان شدرايط علدي ،بسدتر حداکم بدر پديدده
موردبررسي ،شرايط مداخلهگر ،استراتژيها و پيامدها در مدل قرار گرفت.

 .5يافتههاي پژوهش
در اين پژوهش بعد از مطالعه و جمعآوري دادهها از طريق کثرتگرايي در منابع کتابخانهاي و انجام مصاحبه نيمهسداختاريافته
با  16تن از مديران و متخصصان صنعت لوازم خانگي که در خصوص شخصيت نام تجاري و تاثير آن بدر وفداداري مشدتريان
اطالعات و شناخت کافي داشتند ،کدگذاري دادهها براي دستيابي به مفاهيم ،مؤلفه ها و ابعاد ،انجام گرفت .در اين مرحله سده
نوع کدگذاري صورت گرفت که عبارتاند از :کدگذاري باز ،محوري و انتخابي .پس از کدگذاري باز و استخراج مفداهيم از دل
داده ها ،کدگذاري محوري صورت گرفت .در ادامه ،پس از انجام کدگذاري محوري ،مؤلفههاي پژوهش اسدتخراج و اقددام بده
تعيين ابعاد گرديد .در جدول  1مفاهيم ،مولفهها و ابعاد شناختهشده طي کدگذاري باز و محوري ارائه شده است.
جدول ( .)1کدگذاري محوري جهت استخراج مقولهها از دل مفاهیم
مفاهیم

مؤلفه (مقوله)

ويژگيهاي فيزيکي محصول ،آنچه که مشتري ميخرد ،بستهبندي ،شکل ظاهري محصول ،زيبايي ،ايدهآلبودن
محصول ،طراحي زيبا

محصول

قيمت تمامشده محصول ،مقايسه قيمت با برندهاي مشابه ،انعطافپذيري قيمت ،بستهبندي با قيمتهاي مختلف،
تناسب قيمت براي تمامي اقشار جامعه ،فروش اقساطي

قيمت

ارتباطات فعال برند با مشتريان ،امکان دسترسي مشتريان به محصول ،دسترسي به خدمات پس از فروش ،ارتباط
مشتري با نمايندگي ،وجود نمايندگي مجاز و پاسخگو ،کانالهاي ارتباطي مشتري با محصول

کانالهاي توزيع

تبليغات ،طرز صحبتکردن کارکنان يا فروشندگان با مشتري ،بازاريابي مستقيم ،ترفيعات ويژه براي تحريک و تشويق
مشتريان ،تبليغ در شبکههاي اجتماعي ،تبليغ در رسانه ملي

ترويج

نگرش مشتريان نسبت به محصول ،ديدگاه مشتريان ،طرز فکر مشتري نسبت به محصول ،طرز فکر مشتري نسبت
به ابعاد اقتصادي ،محيط فرهنگي و اجتماعي مشتري ،شرايط زندگي مشتري ،محيط رشد و پرورش مشتريان

طرز فکر مشتريان

ويژگيهاي
ويژگيهاي ذاتي افراد ،برونگرايي يا درونگرايي ،احساسي و عاطفيبودن ،آرام يا هيجانيبودن ،خشن يا ظريفبودن،
شخصيتي مشتري
ضريب هوشي افراد ،ژنتيک
مديريت کارآمد ،تحصيالت مديران برند ،تيپ شخصيتي مديران برند ،ديدگاه مديران به جهانيشدن برند ،خصوصيت
تيم رهبري برند ،مديريت ارتباط با مشتري ،برتريطلبي مديران ،نگرش مديران به برندينگ بينالمللي

رهبري کارآمد

اهداف برند ،ديدگاه کارکنان نسبت به برند ،الگوي ارزش مشترک برند ،ديدگاه سرمايهگذاري نسبت به برند ،طر هاي
آموزشي برند ،فرهنگ مشارکت کارکنان ،اقدامات منابع انساني برند (آموزش ،انگيزش و  ،)...کار گروهي

مديريت منابع
انساني

کيفيت باال ،خدمات پس از فروش ،قابلاعتمادبودن محصول ،ضعف کيفيت ،اطمينان از کيفيت قطعات ،طول عمر
محصول ،مقاومت در برابر ضربه و حملونقل ،مقاومت در برابر تغيير ولتاژ ،حمل راحت محصول ،گارانتي محصول،
تضمين کيفيت ،تضمين خدمات پس از فروش ،مرغوبيت کاال ،مسئوليتپذيري برند

کيفيت و دوام

تنوع يا عدم تنوع محصول ،ضعف نوآوري ،عدم آيندهنگري محصول ،بهرهگيري از تکنولوژيهاي جديد،
سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه ،خالقيت در طراحي ،چندکارهبودن ،قابليت استفاده در شرايط مختلف ،طراحي
براساس آخرين فناوري روز ،تنوع طراحي و مدل ،جايگيري محصول

تنوع کارکرد
(آپشن)

ابعاد

عناصر
آميخته
بازاريابي

نگرش
مشتريان

مديريت برند

ويژگيهاي
کارکردي
برند
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مفاهیم

مؤلفه (مقوله)

آگاهي و ترويج برند ،تصوير ذهني مثبت ،تشخيص لوگو يا آرم برند ،بسط نام تجاري ،ديدهشدن برند ،بهخاطرآوردن
برند توسط مشتري ،سهولت بهخاطرآوري برند ،شفافيت برند ،آشنايي مشتري با موجوديت برند ،بهخاطرسپاري برند

آگاهي از نام
تجاري

افزايش احساسات در مشتري ،تصوير ذهني مثبت نسبت به محصول ،ايجاد رابطه قوي و طوالني ،منافع باارزش براي
مشتري ،منافع بيشتر نسبت به رقبا ،تأثير منحصربهفرد و مساعد ذهني در مشتري ،قضاوت مشتري از محصول،
قضاوت در مورد کيفيت

ارزش
ادراکشده
مشتري

کاهش حساسيت نسبت به برندهاي ديگر ،عدم توجه به ساير برندها ،افزايش رضايت مشتري ،باورپذيري برند

رضايت

افزايش سطح اعتماد مشتري ،افزايش اولويت و عادتهاي مشتري ،اعتماد بيشتر به برند ،کاهش ريسک خريد
مشتري ،اعتماد به کيفيت ،قابليت اطمينان از محصول ،اطمينان در خريد ،متقاعدشدن به خريد

اعتماد

راستگويي برند ،قابلاعتمادبودن ،مسئوليتپذيري ،تعهد

صداقت

رؤيايي ،ايدهآل ،هيجانانگيز ،تخيلي ،جسورانه ،پويا ،احساسي ،دوستداشتني ،برجسته ،خاص ،رمانتيک

هيجان

موفق ،کامل ،باکالس ،باثبات ،بهروز

شايستگي

معمولي ،ساده ،پيچيده ،نوآور

پيچيدگي

دلربا ،خشن ،ظريف ،جذاب

زمختي

ممانعت از ورود رقبا ،قابليت پاسخگويي بهتر به تهديدات رقابتي ،مزيت رقابتي ،فروش و درآمد بيشتر ،حساسيت کمتر
به تالشهاي رقبا ،کاهش هزينههاي بازاريابي ،قدرت دفاعي بيشتر برابر رقبا ،ماندگاري در بازار ،تغيير در چرخه عمر
محصول ،افزايش سهم بازار ،افزايش توليد ،افزايش سودآوري ،تکرار خريد ،تبليغات شفاهي مشتريان

سودآوري براي
شرکت

برخورداري از تخفيفهاي ويژه برند ،اطمينان از خريد ،اطمينان از تضمين ،کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري،
کاهش هزينه هاي حمل و نصب ،نمايش جايگاه اجتماعي و اقتصادي ،فخرفروشي ،ارائه شخصيت مشتريان

سودآوري براي
مشتري

مناقشات سياسي در منطقه ،جنگهاي منطقهاي

عوامل سياسي

ابعاد

تثبيت جايگاه
برند

تصميم به
خريد

شخصيت
برند

وفاداري
به برند

رکود اقتصادي ،نوسانات شديد ارز ،نرخ بيکاري ،رشد بيرويه قيمتها ،فقر اقتصادي که منجر به فقر فرهنگي ميشود عوامل اقتصادي
ممنوعيتهاي وارداتي ،عدم وجود قانون حمايت از برند ،پيچيدگي قوانين وارداتي ،سياستهاي اداري و تشکيالتي
داخلي و خارجي ،عدم ثبات قوانين تجاري ،معافيت يا عدم معافيت گمرکي برندها ،برنامههاي توسعه واردات ،عدم
ثبات قوانين وارداتي ،عدم اسپانسرينگ داخلي برندهاي خاص

عوامل حقوقي

عوامل فرهنگي و عرفي ،باورهاي خرافي مرتبط با برخي برندها ،تطبيق نام و نشان برند با فرهنگ داخلي،
حساسيتهاي فرهنگي داخلي از قبيل رنگ ،بستهبندي ،حساسيتهاي زباني و مذهبي نسبت به برند

عوامل فرهنگي -
اجتماعي

طرز برخورد فروشندگان ،خوشاخالقي کارکنان فروشگاه ،رعايت ادب و احترام براي مشتري

عملکرد رفتاري

طراحي و زيايي محيط فروشگاه ،پارکينگ رايگان ،چشمانداز فروشگاه ،دکوراسيون ،روشنايي ،موسيقي ،اجراهاي زنده،
چيدمان مناسب و زيبا در فروشگاه ،نظافت و بهداشت

ويژگيهاي محيط

وجود سرگرميهاي مختلف در محيط فروشگاه ،شهربازي براي کودکان ،وسايل حمل و سرگرمي کودکان ،وجود
امکانات تفريحي مختلف ،رستوران ،غذاي فوري ،کافيشاپ ،مکانهايي براي استراحت

تفريح و سرگرمي

وجود انتظامات ،نگهباني دائمي ،وجود قوانين در فروشگاه ،امنيت مالي ،جاني و اجتماعي ،امنيت خودرو ،نظم و انضباط
در فروشگاه ،حجاب اجباري

امنيت

عوامل
محيطي

تجربه خريد
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بعد از شناسايي مؤلفههاي جديد و برقراري روابط بين مؤلفهها و ابعاد ،به منظور ايجاد خط داسدتان ،از چدارچوبي کده تئدوري
دادهبنياد براي مدلسازي تجويز ميکند ،استفاده گرديد .در اين روش بيان ميشود که پس از کدگذاري يکي از ابعاد به عنوان
طبقه محوري و ساير ابعاد و طبقات به عنوان شرايط علي ،بستر حاکم بر پديده موردبررسي ،شرايط مداخلهگر ،استراتژيهدا و
پيامدها در مدل قرار ميگيرند .بر اين اساس ،مدل مفهومي پيشنهادي پژوهش در سطح ابعاد و مؤلفهها که داراي  29مؤلفه و
 10بعد است ،به صورت نمودار  1ارائه گرديد.
مقولههاي اصلي
( -محصول ،قيمت ،توزيع ،ترويج)

 طرز فکر مشتريان شخصيت مشتري رهبري کارآمد مديريت منابع انساني کيفيت و دوام تنوع کارکرد (آپشن) آگاهي از نام تجاري ارزش ادراکشده مشتري رضايت اعتماد (صداقت ،هيجان،شايستگي،پيچيدگي ،زمختي)

 سودآوري براي شرکت سودآوري براي مشتري عوامل سياسي عوامل اقتصادي عوامل حقوقي عوامل فرهنگي عملکرد رفتاري ويژگيهاي محيط تفريح و سرگرمي -امنيت

شرايط علي
 عناصر آمیخته بازاريابي
(محصول ،قيمت ،توزيع ،ترويج)

 نگرش مشتريان
 -طرز فکر مشتريان

شرايط زمینهاي (بستر)
 ويژگيهاي کارکردي برند

 کيفيت و دوام -تنوع کارکرد (آپشن)

 -ويژگيهاي شخصيتي

مقوله محوري
 شخصیت برند
(صداقت ،هيجان ،شايستگي،
پيچيدگي ،زمختي)
شرايط مداخلهگر
 تجربه خريد
 عملکرد رفتاري ويژگيهاي محيط تفريح و سرگرمي امنيت عوامل محیطي
 عوامل سياسي عوامل اقتصادي عوامل حقوقي -عوامل فرهنگي  -اجتماعي

پیامد

راهبردها
 تثبیت جايگاه برند
 آگاهي از نام تجاري ارزش ادراکشده مشتري تصمیم به خريد
 رضايت -اعتماد

 وفاداري به برند
 سودآوري براي شرکت -سودآوري براي مشتري

نمودار ( .)1مدل مفهومي پیشنهادي در سطح ابعاد و مؤلفهها

 .6بحث و نتیجهگیري
مقوله محوري :شخصيت برند ويژگي خاصي است که از سوي مصرفکننده درک شده و اصطال منحصربهفرد و معتبدري
از تالش براي معنابخشي به ايجاد هويت در بازار برندها ،تعريف ميشود .بر اين اساس و همچنين مصاحبههداي انجدامشدده،
شخصيت برند به لحاظ اينکه شامل مجموعهاي از مشخصه هاي انساني مرتبط با برند بوده و مشتريان از طريق برنددي کده
انتخاب مي کنند سعي در نمايش شخصيت خود دارند ،به عنوان مقوله محوري پژوهش حاضر تعيين گرديد .اين مقولده طبدق
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مصاحبههاي انجامشده و همچنين مباني نظري پژوهش شامل  5مؤلفه صدداقت ،هيجدان ،شايسدتگي (کمدال) ،پيچيددگي و
زمختي در صنعت لوازمخانگي است .بر اساس يافتههاي پژوهش ،اولين و مهمتدرين مؤلفده شخصديت برندد صدداقت اسدت.
يافتههاي پژوهش نشان داد ،امروزه افراد بسيار وظيفهمدار شده و تالش مدي کنندد تدا خصايصدي را از خدود بدروز دهندد کده
نشاندهنده تعهد ،قابلاعتمادبودن ،راستگويي و مسئوليت پذيري باشد .بنابراين اين خصوصيت را در برند مورد نظدر جسدتجو
ميکنند .همچنين ،افراد عمدتاً در تالشاند تا خود را خاص و منحصربهفرد جلوه دهند .ازاينرو ،به دنبال برندهايي هستند کده
رؤيايي و ايده آل به نظر برسند .به عنوان مثال ،اکثر خانمها با تعاريف هيجاني و نمايش برندهاي ايتاليايي لوازمخانگي خود در
تالش اند تا خود را فردي ايده آل و مرفه نشان دهند .از طرفي ،جنگ بين محصوالت بر عناصر و عوامل مختلفي شکل گرفته
که شايستگي يکي از اين موارد است .مشتريان نيز ،سعي ميکنند تا شايستگي و کمال خود را به نوعي ابدراز کنندد؛ ازايدنرو،
تالش ميکنند تا با خريد برخي از برندها از قبيل الجي ،شايستگي و باثباتبودن خود را نمايش دهند .پيچيدگي ،يکي ديگر از
خصوصيات مشتريان است که آن را از طريق خريد برندهاي خاص به نمايش ميگذارند .به عنوان مثال برخي از مشتريان ،بدا
خريد برندهاي سامسونگ تالش ميکنند خود را فردي پيچيده و نوآور جلوه دهند .بررسديهدا هدمچندين نشدان داد ،ويژگدي
زمختي يا ظرافت در ميان برندهاي لوازم خانگي از اهميت زيادي برخوردار است .با توجه به اينکه مشتريان و استفادهکنندگان
لوازمخانگي عمدتاً خانمها هستند ،برندهايي ک ه داراي ظرافت و جذابيت بيشتري هستند را بيشتر انتخاب ميکنند .با توجه بده
آنچه درخصوص ويژگيهاي شخصيتي برند گفته شد ،مشخص ميشود که مصرفکنندگان درواقع شخصيت خود را در قالدب
برندهايي که خريداري ميکنند نمايش ميدهند .بنابراين به شرکتها و برندهاي لوازم خانگي پيشنهاد ميشود تدا ارزشهداي
واقعي برند خود را حفظ نموده و توليد محصوالت نسلهاي بعد آن را به شدت تقويت نمايند.
مقوله علي :در اين پژوهش مشخص گريد مشتريان قبل از اينکه برندي را بخرند ،بايد ابتدا نسبت به آن آشدنايي پيددا
کنند .بعد از آن ويژگيهاي برند را با ويژگيهاي شخصيتي خود انطباق داده و درصورتيکه اين انطباق مناسب باشد ،نگرشدي
مثبت در ذهن آنها نسبت به برند ايجاد ميگردد که سبب جذب آنها به برند مورد نظر ميگدردد .بدا تحليدل مصداحبههداي
انجامگرفته ،مجموعه اي از عوامل علي شناسايي شدند که اين عوامل بر روي عامل محوري که همان شکلگيري شخصديت
برند است تأثير مي گذارد .در پژوهش حاضر ،اين عوامل در سه گروه عناصر آميخته بازاريابي ،نگرش مشتريان و مديريت برند
تقسيمبندي گرديد.
عناصر آمیخته بازاريابي :عناصر آميخته بازاريابي از طريق  4مؤلفه محصول ،قيمت ،کانالهاي توزيع و ترويج موجب
شکلگيري شخصيت برند در ذهن مشتريان ميگردد .نتايج نشان داد ،مشتري ابتدا از طريق تبليغات و در مدواردي معددود بدا
مراجعه مستقيم به فروشگاههاي لوازمخانگي ،ويژگيهاي فيزيکي محصول از قبيل شکل ظاهري ،زيبايي ،ايددهآلبدودن و در
مجموع آنچه که قرار است بخرد را ميبيند و سپس قيمت تمامشده محصول را جويا شده و با برندهاي مشابه مقايسه ميکند.
در اين ميان برخي شرايط قيمتي از قبيل انعطافپذيري قيمت ،به طوريکه با توان مالي خود تناسب داشته باشد و هدمچندين
فروش اقساطي محصول تأثيرگذارند .سپس ،کانالهاي توزيع محصول از قبيل امکان دسترسي به محصول ،امکان دسترسدي
به خدمات پس از فروش و وجود نمايندگي مجاز و پاسخگو را بررسي مينمايد .درصورتيکه ويژگيهاي برندد مدورد نظدر بدا
ويژگيهاي شخصيتي مشتري همخواني داشته باشد ،ذهنيت مثبتي نسبت به شخصيت برند در ذهن مشتري شکل مديگيدرد.
در اين راستا Motameni, Moradi, Hemmati & Amin (2010) ،نشان دادند ،منابع غيرمستقيم که موجدب شدکل-
گيري شخصيت نام تجاري ميشود ،دربرگيرنده همه ابعاد ايجادشده بهوسديله مدديران شدرکت مانندد تصدميمات مدرتبط بدا
محصول يا خدمت ،قيمت ،توزيع و ترفيعات آن است.
نگرش مشتريان :نگرش مشتريان از طريق دو مؤلفه طرز فکر مشتريان و ويژگيهداي شخصديتي مشدتريان موجدب
شکلگيري شخصيت برند در ذهن مشتريان ميگردد .نتايج اين پژوهش نشان داد ،ذهنيت قبلي افراد نسبت بده شدکلگيدري
شخصيت برند در ذهن آن ها بسيار مهم است .اين ذهنيت و طرز فکر آنها در درجده اول بده شدرايط اجتمداعي ،فرهنگدي و
اقتصادي افراد بستگي دارد .افرادي که در محيط هاي متفاوت فرهنگي ،اجتماعي و اقتصدادي رشدد کدرده باشدند ،شخصديت
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متفاوتي دارند .بنابراين ،برندهايي با شخصيتهاي متفاوت را انتخاب خواهند کرد .در اين زمينهRezaei Dolatabadi & ،

) et al (2012نشان داد که شخصيت برند شامل ويژگيهاي جمعيتي مانند جنس و طبقده اجتمداعي اسدت و نيدز بده طدور
غيرمستقيم بر روي ويژگي هاي محصول تأثير داشته باشد .عالوه بر شرايط محيطي افراد که بدر طدرز فکدر و نگدرش آنهدا
تأثيرگذار است ،ويژگيهاي شخصيتي و ذاتي مشتريان نيز از عوامل مؤثر بر نگرش آنها ميباشد .به عنوان مثال برخي افدراد
ذاتاً برونگرا يا درونگرا هستند ،برخيها آرام يا هيجاني هستند .بنابراين ويژگيهاي شخصيتي و ژنتيکي افراد يکدي ديگدر از
عوامل مؤثر بر نگرش آنها و در نتيجه شکلگيري شخصيت برند در ذهن آنها ميباشد .در تاييد اين موضوعLin (2010( ،
در پژوهشي نشان داد ،بين ويژگي شخصيتي افراد با شخصيت برند و وفاداري رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
مديريت برند :طبق نتايج بهدستآمده ،مديريت برند به عنوان اولين و مهمترين عامل در شکلگيري شخصيت برند در
ذهن مشتريان است .در اين پژوهش مشخص شد که مديريت برند از طريق رهبري کارآمد و مدديريت مندابع انسداني سدبب
شکلگيري شخصيت برند در مشتريان ميگردد .نتايج نشان داد ،عواملي از قبيل تحصديالت مدديران برندد ،تيدپ شخصديتي
مديران برند ،ديدگاه مديران به جهانيشدن برند ،برتريطلبي مديران ،که سبب مديريت کارآمد برند ميگردد ،پيشنياز اصدلي
براي داشتن يک برند با شخصيت منحصربهفرد است .اگر مديريت برند ذهنيت جهاني و باثباتي نداشته باشد ،نميتواند برندي
با شخصيت ويژه داشته باشد .در اين راستا ) Das (2014نشان داد که شخصيت برند از عوامل متعددي از قبيل ديدگاههدا و
تفکرات مديران و کارکنان نشات ميگيرد.
مقوله زمینه :در اين پژوهش ،ويژگي هاي کارکردي برند به عنوان بسدتر اصدلي شدکلگيدري پيامددها تعيدين گرديدد.
ويژگي هاي کارکردي برند از طريق دو مؤلفه کيفيت (دوام) و تنوع کارکرد (آپشن) زمينه اصلي شکلگيري پيامدهاي شخصيت
برند ميباشد .در اين پژوهش مشخص شد که عواملي از قبيل کيفيت باالي محصول ،قابلاعتمادبودن محصدول ،اطميندان از
کيفيت قطعات ،طول عمر محصول ،مقاومت در برابر ضربه و حملونقدل ،مقاومدت در برابدر تغييدر ولتداژ ،گدارانتي محصدول،
مرغوبيت کاال و تضمين خدمات پس از فروش ،بستر ذهني مناسب را براي مشتريان جهت خريد برند مورد نظر فراهم ميکند.
به عنوان مثال مشتريان ممکن است تبليغات زيادي درخصوص يک برند ديده يا شنيده باشند ،اما تأييد کيفيت و يا طول عمر
برند موردنظرشان از زبان افرادي که تجربه خريد آن را دارند بيشترين تاثيرگذاري را دارد .عالوه بر کيفيدت و دوام محصدول،
تنوع کارکرد يک برند (آپشن) ،از قبيل خالقيت در طراحي ،چندکارهبودن ،قابليت استفاده در شرايط مختلف ،طراحي براسداس
آخرين فناوري روز و همچنين جايگيري محصول ،نقش مهمي در شکلگيري شخصيت برندد و پيامددهاي آن دارد .در ايدن
راستا جاپاترا و مولينيلو نشان دادند که کيفيت و ويژگيهاي کارکردي محصول نقش اساسي را در شکلگيري شخصيت برند و
ايجاد زمينه خريد براي مشتريان بازي ميکند (.)Japutra & Molinillo, 2019
عوامل مداخلهگر :نتايج پژوهش نشان داد ،عوامل سياسي ،عوامدل اقتصدادي ،عوامدل حقدوقي و عوامدل فرهنگدي -
اجتماعي که در قالب عوامل محيطي دستهبندي شدند ،نقش بهسزايي در شکلگيري شخصيت برند و همچنين تثبيت جايگداه
برند در ذهن مشتريان شده و زمينه تصميم به خريد آنها ايفا مينمايند .عواملي از قبيل مناقشات سياسي در منطقده ،جندگ-
هاي منطقهاي ميشود .عالوه بر آن ،تحريم ها سبب رکود اقتصادي ،نوسانات شديد ارز ،افزايش نرخ بيکاري ،رشدد بديرويده
قيمتها ،فقر فرهنگي ناشي از فقر اقتصادي مي گردد .در اين ميان ،برخي عوامل حقوقي از جمله ممنوعيتهاي وارداتي ،عدم
وجود قانون حمايت از برند ،سياستهاي اداري و تشکيالتي داخلي و خارجي ،عدم ثبات قوانين وارداتي و عددم اسپانسدرينگ
داخلي برندهاي خاص ،نيز مزيت بر علت شده که در نهايت بر تثبيت جايگاه برند در ذهن مشتريان و تصميم به خريدد آنهدا
تأثير منفي ميگذارد .در اين زمينه Nargesian & Amini Kasabi (2015( ،طي پژوهشي دريافتند که ،اقدامات حزبدي،
حاميان مشهور و رخدادهاي سياسي بر شخصيت برند سياسي اثر مثبت و معناداري دارد .عالوه بر عوامل محيطي ،تجربه خريد
يکي ديگر از عوامل مؤثر بر تثبيت جايگاه برند در ذهن مشتريان و تصميم به خريد آنها ميباشد .نتايج پژوهشها نشان داد،
تجربه خريد ،بدون اطالع قبلي از شخصيت برندي خاص ،نقش بهسزايي در شکلگيري شخصيت برند و تثبيت جايگداه برندد
در ذهن مشتريان و نهايتاً تصميم خريد آنها ايفا مينمايند Islami (2017) .طدي پژوهشدي نشدان داد کده ،تجربده خريدد
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محصوالت اصلي ،بر قصد خريد مجدد محصوالت اصلي تأثير مثبت دارد .با با توجه به نتايج بهدستآمده ،پيشنهاد مديشدود:
برندهايي که بيشتر تحت تاثير عوامل سياسي و حقوقي قرار دارند ،تدابيري از قبيل :تبليغات از طريق شدبکههداي تلويزيدوني،
کاهش قيمت تمام شده و دورزدن شرايط تحريم با حداقل ارزش فدزوده ،در جهدت آگداهي و ايجداد ارزش ادراکشدده بدراي
مشتريان بينديشند.
راهبردها :در اين پژوهش مشخص شد که برندهاي مختلف لوازم خانگي بايد شخصيت برند را بهطدور مکدرر در ذهدن
مشتري تداعي نمايند و با ارائه شخصيت واقعي برند و حفظ ثبدات آن ،انگيدزههداي الزم بدراي وفداداري مشدتري (بازگشدت
مشتري) ايجاد کنند .مجموعه اين فعاليتها ميتواند عوامل انگيزشي ايجاد کند تا مشتري خريد خود از برند مورد نظر را تکرار
کند .در اين پژوهش مشخص گرديد که شخصيت برند سبب تثبيت جايگاه برند در بازار و ذهن مشتريان شده و زمينه تصميم
به خريد آنها را فراهم ميکند .جايگاه برند از طريدق دو مؤلفده آگداهي از ندام تجداري و ارزش ادراکشدده مشدتري تثبيدت
مي گردد .آگاهي از نام تجاري موجب آگاهي و ترويج برند ،تصوير ذهني مثبت ،قابليدت تشدخيص لوگدو يدا آرم برندد توسدط
مشتريان ،بسط نام تجاري ،سهولت به خاطرآوري برند توسط مشتري شده که در کنار تمامي عوامدل زميندهاي و مداخلدهگدر،
باعث افزايش احساسات در مشتري ،تصوير ذهني مثبت نسبت به محصول ،ايجاد رابطه قوي و طوالني ،تأثير منحصربهفدرد و
مساعد ذهني در مشتري و يا به عبارتي ارزش ادراکشده مشتري ميگردد .بعد از تثبيت جايگاه برند در بازار و ذهن مشتريان،
حساسيت آنها نسبت به برند کاهش يافته و توجهي به ساير برندها نخواهند داشدت .در نتيجده باورپدذيري و رضدايت آنهدا
نسبت به برند افزايش يافته و به برند مورد نظر اعتماد خواهند نمود .بعد از آن ريسک خريد مشتري از بدين رفتده و مشدتريان
تصميم به خريد خواهند گرفت .بنابراين ،پيشنهاد ميشود برندهاي لوازمخانگي از طريق افزايش کيفيت در محصوالت خدود و
همچنين تبليغ آپشنهاي جديد محصوالت خود جايگاه خود در ذهن مشتريان را دائما تثبيت نمايند.
پیامدها :در پژوهش حاضر ،وفاداري مشتريان لوازم خانگي ،در نتيجه کنش ها و تعامالت ايجاد شده و نيز تأثيرپذيرفته از
شخصيت نام تجاري ،در کنار ساير عوامل زمينهاي (ويژگيهاي کارکردي برند) و مداخلهگر (عوامل محيطي و تجربده خريدد)
است .در اين پژوهش مشخص گرديد که شخصيت نام تجاري در صورت انطباق با شخصيت مشتريان و نيز حفظ ويژگيهاي
کارکردي خود و با تأثيرپذيري از عوامل محيطي و تجربه خريد مشتريان ،موجب وفاداري آنها مديگدردد .در واقدع وفداداري
مهمترين پيامد عوامل مختلف محوري ،زمينهاي و مداخلهگر است .چراکه وفاداري به برندد هدم بدراي شدرکت و هدم بدراي
مشتري سودآوري فراواني دارد .نتايج پژوهش نشان داد ،وفاداري از طريق پاسخگويي بهتر به تهديدات رقابتي ،ايجداد مزيدت
رقابتي ،فروش و درآمد بيشتر ،حساسيت کمتر مشتريان به تالشهاي رقبا ،تبليغات شفاهي مشدتريان و کداهش هزيندههداي
بازاريابي شرکت ،قدرت دفاعي بيشتر در برابر رقبا ،افزايش توليد و افزايش سهم بازار برند ،براي شرکتها سدودآوري فراواندي
دارد .همچنين ،وفاداري به برند از طريق برخورداري از تخفيفهاي ويژه برند ،اطمينان از تضمين ،کاهش هزينههاي تعميدر و
نگهداري ،کاهش هزينههاي حمل و نصب ،نمايش جايگاه اجتماعي و اقتصادي و ارائه شخصيت ،براي مشتريان نيز سودآوري
ايجاد مينمايد .در تاييد اين يافته Coelho, Rita & Santos (2018) ،نشان دادند ،ايجاد وفاداري در مصرفکننده نسبت
به نام تجاري باعث کاهش هزينههاي تبليغاتي در نتيجه آگاهي و ترويج نام تجاري و نيز قيمتگذاري باالتر به خاطر تصدوير
ذهني مثبت نسبت به کيفيت محصول ميگردد .همانطورکه نتايج نشان داد ،تجربه خريدد بددون اطدالع قبلدي از شخصديت
برندي خاص ،نقش قابل توجهي در شکلگيري شخصيت و تثبيت جايگاه برند در ذهن مشتريان و نهايتاً تصميم خريدد آنهدا
ايفا ميکند .بنابراين ،برندهاي مختلفي تالش کنند تا محيطهاي فروشگاهي امدن ،بدا عملکدرد رفتداري ايددهآل از کارکندان،
ويژگيهاي محيطي مناسب و استثنايي با تفريحات و سرگرميهاي الزم را فراهم نمايند تا مشتريان بتوانند حدداقل يدک بدار
تجربه خريد بهيادماندني داشته باشند.
 .7منابع
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آقازاده ،هاشم؛ قليپور ،رحمت ا ...و بخشيزاده ،الهه ( .)1392بررسي تأثير شخصيت برند بر قصد خريد مجدد از طريق ارزش ادراکشدده و
وفاداري برند (مورد مطالعه :بيمهگذاران عمر شرکت بيمه سامان) ،مجله علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريدابي ندوين؛ 1- ،)4( 3
.22
اسالمي ،مريم ( .)1396بررسي نقش ميانجي تجربه در رابطه بين شخصيت برند و وفاداري مشتريان محصوالت سامسونگ فروشگاههداي
پانزده خرداد استان سمنان ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  -مالي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد بهشهر.
امينيکسبي ،حسين و نرگسيان ،عباس ( .)1394تاثير شخصيت برند سياسي بر مشارکت سياسي ،مجله علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريدابي
نوين.147-162 ،)2( 5 ،
جعفرزادهکناري ،مهدي؛ بخشنده ،قاسم و ابراهيمي ،عبدالحميد ( .)1394نقش دوگانه تجربده خريدد مصدرفکنندده در قصدد خريدد مجددد
محصوالت بدلي و اصلي برندهاي لوکس ،نشريه مديريت برند.39-66 ،)1( 2 ،
حسنقلي پور ،طهمورث؛ اميري ،مجتبي و شيباني ،نغمه ( .)1391تعيين شخصيت برندهاي منتخب از طريق کهنالگوها و تبيين نحوه ادراک
مصرفکنندگان اين برندها ،مجله علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين.1-21 ،)4( 2 ،
خنيفر ،حسين؛ دهقان چاچکامي ،محدثه؛ سلطاني ،مرتضي ( .)1396بررسي نقش شخصيت برند در تحريدک تصدميم خريدد تلفدن همدراه؛
مالحظة مداخلة اعتماد به برند و محتواي تبليغات ،مجله علمي-پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين.172-153 ،)1( 7 ،
رضاييدولتآبادي ،حسين؛ خزائيپول ،جواد و اماني ،مجتبي ( .)1392تأثير شخصيت برند بر وفاداري برند :بررسي نقش ميانجي سدازههداي
تأثير ،اعتماد و ترجيح برند ،انجمن علوم مديريت ايران.59-72 ،)29( 8 ،
رضاييکليدبري ،حميدرضا؛ طالقاني ،محمد و علويفومني ،سيده فاطمه ( .)1396تدأثير تجدانس و شخصديت برندد بدر وفداداري مشدتريان
(مطالعه موردي :مقايسه برندهاي گوشي همراه ايراني و چيني) ،فصلنامه مديريت بازرگاني.336-317 ،)2( 9 ،
عبديلزاده ،زهرا ( .)1396بررسي تأثير اعتبار برند ،شخصيت برند و تبليغدات بدر وفداداري مشدتريان بده لدوازمخدانگي الجدي ،پايداننامده
کارشناسي ارشد بازرگاني بينالملل ،دانشگاه اروميه.
عزيزي ،شهريار و شکرگزار ،صائب ( .)1393تأثير همخواني شخصيت مصرفکننده و برند بر اعتماد و دلبسدتگي مصدرفکنندده بده برندد و
نقش تعديل گر درگيري ذهني با محصول ،نشريه مديريت برند.33-60 ،)2( 1 ،
مؤتمني ،عليرضا؛ مرادي ،هادي و همتي ،امين ( .)1389تأثير شخصيت نام تجاري بر وفاداري مشتريان ،چشماندداز مدديريت بازرگداني10 ،
(.89-105 ،)4
نوريني ،مرجان ( .)1395توسعه صنعت لوازم خانگي ،چالشها و راهکارها ،مجله آمار.13-16 ،22 ،
وظيفهدوست ،حسين؛ خيري ،بهرام و روحاني ،مريم ( ،)1389ريسکگريزي و وفاداري نسبت به برند ،فصلنامه برند.26-30 ،4 ،
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نويسندگان اين مقاله:
رضا بیگ مرادي؛ ايشان دانشجوي گروه مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد بينالملل جزيره کيش
هستند و همچنين سابقه تدريس در آموزشگاههاي خصوصي را دارند و در حال حاضر به عنوان مديريت ترمينال
فرودگاه کيش مشغول به کار ميباشند.
علیرضا روستا؛ استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي واحد بينالمللي کيش ميباشند.
تخصص اصلي ايشان در زمينه مطالعات رفتار مصرفکننده ،برندينگ ،بازاريابي ديجيتال ،بازاريابي خدمات و
کارآفريني ميباشد .نامبرده عالوه بر سمتهاي اجرايي از جمله معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بينالمللي کيش و دبيرکل جشنواره ايدههاي نوپا در صنعت توريسم ،در حال حاضر به عنوان
معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاههاي آزاد اسالمي غرب استان تهران مشغول به فعاليت هستند.
جناب آقاي دکتر روستا عالوه بر تدريس در مقاطع تحصيالت تکميلي و راهنمايي و مشاوره پاياننامههاي
دکتري و ارشد در زمينه مشاوره بازاريابي و برندينگ به شرکتهاي دانشبنيان و نوپا فعاليت دارند .عضويت
در کميته داوري مجالت علمي داخلي و خارجي بخش ديگري از فعاليتهاي وي ميباشد .ايشان توانستهاند
انواع مختلفي از مقاالت را در مجالت بينالمللي در سراسر جهان از جمله ژورنال بازاريابي تعطيالت و  ...به
چاپ برسانند.
اسفنديار دشمن زياري؛ ايشان استاديار و عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر ميباشند .عالوه بر
تدريس ،راهنمايي و مشاوره دانشجويي در مقاطع ارشد و دکتري را برعهده دارند .نامبرده داراي سوابق پژوهشي
گوناگون بوده و مقاالت متعددي را در حوزههاي مديريت در نشريات مختلف به چاپ رساندهاند.

