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تأثیر برند بر رفتار مصرف کننده
علی رستگار
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
رشید خضری
کارشناس ارشد مدیریت علوم بانکی
عبدالرسول کریمی یزدی
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی
چکیده:
امروزه ،هویت نام تجاری ،همانند سرمایه ،برای سازمان و محصوالت آن ارزشآفرینی میکند ازاینرو ارتقای نام تجاری در
بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است .از نظر مصرفکننده ،نام تجاری ،معرف پایه و اساس یك
انتخاب مطمئن و مطلوب است لذا مدیریت مناسب نام تجاری دررسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان ،مشتری مداری و
سوددهی ،نیز ،بسیار مؤثر است
عدم توجه به سهم نام تجاری قوی و کارا موجب شده تا شرکتهای داخلی در حفظ مشتریان خود ،دچار مشکل گردیده و
نتوانند مشتریان خود را حفظ نمایند و از تأثیر نام تجاری قوی برافزایش سودآوری شرکت ،بیبهره ماندهاند .مشکل ازآنجا
ناشی می گردد که سهم نام تجاری از عوامل مؤثر بر ارتقاء و گسترش موقعیت یك شرکت در کشور ما حذفشده و
سرمایهگذاری و ارزشآفرینی برای عاملی که مشتریان از آن بهعنوان هویت کاالی تولیدشده یاد میکنند مغفول واقع شود .از
سوی دیگر نبود درك صحیح از قدرت نام تجاری و تأثیر روانی شخصیت نام تجاری بهعنوان هسته مرکزی و نزدیكترین
متغیر در تصمیم خرید مشتری سبب شده صنایع و سازمان های مختلف داخلی توجهی به تقویت و گسترش نام تجاری و یا
استراتژیهای ارتقای آن نداشته باشند.
محققان معتقدند که ان تخاب نام برند برای یك محصول می تواند قضاوت مصرف کننده درباره محصول و فرایند تصمیم گیری
خریدشان را تغییر دهد چراکه در شرایطی که رقابت بی رحمانه تر می شود و کیفیت محصول بیشتر در حال همگن شدن
است ،یك نام برند بهتر می تواند در انتخاب محصول نقش قاطعانه ای بازی کند  ،وقتی که مصرف کنندگان محصوالت
مختلفی را باهم مقایسه می کنند.
آنچه گفته شد نشان از اهمیت موضوع تحقیق بوده و .هدف این تحقیق پیشنهاد دیدگاه ها درخصوص اینکه نام های تجاری
(برند) چگونه در ذهن مصرف کنندگان پردازش می شود تا از این طریق عوامل تعیین کننده بالقوه نام های بهتر برند را
مشخص سازد.یافته های این تحقیق نشان می دهد که نام برند تاثیر مثبتی روی انتخاب مصرف کننده دارد بویژه زمانی که
مزایای اصلی محصول مربوطه در نام برند باشد و تبلیغات پس از درك مشتری از برند و تقویت کننده آن خواهد بود.

کلمات کلیدی :مدیریت روابط مشتریان ،برندسازی ،نامهای برند ،رفتار مصرف کننده
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مقدمه:
بسیاری از شرکت ها به دنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند .یکی از راه های تحقق این هدف ایجاد تمایز است.
سهولت تقلب و مشکل بودن رسیدن به مزیت رقابتی پایدار ،تمایز را به یکی ازاولویتهای کلیدی شرکت های امروزی تبدیل
نموده است .بطور کلی شرکت ها میتوانند محصوالتشان را با تمرکز برویژگیهای فیزیکی مانند مزه ،طرح و تناسب و غیر
فیزیکی مانند قیمت  ،نام تجاری و کشور مبدا محصوالتشان را از رقبا متمایز سازند .نامگذاری تجاری یکی از ابزارهای قوی
برای ایجاد تمایز است  .نامگذاری تجاری ،تولیدکننده را قادر به کسب مزایای ارائه شده توسط محصوالتی با کیفیت منحصر
بفرد و عالی نموده و نیز فرصتی برای انتقال این روابط قابل شناسایی به محصوالت و خدمات دیگر فراهم می نماید .نامگذاری
تجاری باعث ایجاد مزیت رقابتی میگردد چراکه نام تجاری منعکس کننده عیار کیفیت و تعهد به خریدار است که همانند
ویژگیهای خاص که مصرف کنندگان را تشویق به خرید محصوالت /خدمات دارای نام تجاری مینماید ( مرادی و همکار،
)0931
برندها در قلب بازاریابی و استراتژی کسب و کار قرار دارند و ارزش برند یا برندهای قوی به عنوان یکی از عوامل کلیدی
موفقیت یك کسب و کار است (مارتن سن و همکار )3119 ،
برای اندازه گیری ارزش ویژه برند ،ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کننده باشد) وجود دارد .با توجه به اینکه ارزش ویژه
برند از ادراکات مشتریان نشأت گرفته میشود ،برای مدیران بسیار حایز اهمیت است که بتوانند این ارزش ویژه را در سطح
مشتری ،اندازه گیری و ارزیابی نمایند ( ایمانی خوشخو و همکار)0933 ،
در اینجا دو حوزه نمایان است .یکی چگو نگی ارزشمند شدن یك برند در ذهن مشتری و دیگری چگونگی ایجاد چنین ارزشی
در اذهان .بنابراین باید منابع ارزش ویژه برند شناسایی شود و سازمان کلیة فعالیت های خود اعم از بازاریابی ،تأثیرگذاری بر
فرهنگ سازمانی ،تأمین منابع انسانی وغیره را به گونه ای هماهنگ کند تا این دارایی ها در ذهن مشتریان شکل گیرند
(الهیاری و همکاران)0931 ،
بیان مساله تحقیق:
با توجه به نقشی که نام تجاری در آشکارسازی مزیتهای نسبی و مطلق تولیدکنندگان محصوالت ،در نزد مشتریان و ایجاد
ارزشهای مالی و اعتباری برای شرکتها دارد ،بهمنظور بهرهگیری از نام تجاری مبتنی بر ارزش ویژه محصول ،نزد مشتری در
شناخت مؤلفه های تعالی نام تجاری ،نقاط مزیت نسبی و مطلق از دید مشتریان و ارائه راهکارهایی برای شناخت نقش
شاخصهای کمی و کیفی در جهت برجستهسازی نقاط مزیت ،چنین تحقیقهایی ضروری و بااهمیت بوده ،همچنین زمینه
ارزیابی میزان موفقیت تولیدکنندگان (ارائه دهندگان خدمات) در استفاده از عوامل مطلوبیت مشتری در مقایسه با رقبا را نیز،
فراهم مینماید.
مشتریان ،در هنگام خرید نامهای تجاری ،دو نوع ارزیابی ،انجام میدهند؛ یکی ارزیابی ذهنی مورد خریداریشده و دیگری
ارزیابی غیر ذهنی و مادی مورد خریداری شده .ارزش اقتصادی نام تجاری ،ارزیابی غیر ذهنی مطلوبیت کاال یا خدمت
موردتقاضاست .این ارزیابی بر مبنای ادراکی است که مشتری از منافع حاصله در قیاس با هزینههایی که در قبال آن کاال یا
خدمت ،انجام داده است دارد .عناصر ارزش اقتصادی نام تجاری ،عبارتاند از :قیمت ،کیفیت و راحتی و تسهیالت (مانند
دسترسی) .این در حالی است که ارزش ویژه نام تجاری ،ارزیابی ذهنی و ناملموس از نام تجاری ،است و از ارزش ملموس و
فیزیکی ادراكشده توسط مشتری ،متفاوت است .بهبیاندیگر می توان گفت که ارزش اقتصادی نام تجاری ،محصول-محور،
است به این معنا که اگر شرکتی ،محصولی متمایز ،ارائه دهد ،در اینجا ارزش اقتصادی نام تجاری است که میتواند به فروش
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کمك کند .ولی ارزش ویژه نام تجاری ،برند -محور ،است .به این معنا که حتی اگر رقبا محصوالت متمایز خود را ارائه دهند،
یك شرکت میتواند با استفاده از ارزش وی ژه نام تجاری خود ،محصوالت غیرمتمایز خود را حتی به میزان بیشتری از رقبا به
فروش برساند (کاتلر وکلر.)7002 ،
مصرفکنندگان ،در جریان فرآیند خرید ،اقداماتی را انجام میدهند که رفتار خرید ،نامیده میشود .این اقدامات ،شامل توجه،
امتحان ،تکرار خرید و وفاداری ،است .شناخت فرآیند فکری مشتریان کنونی و مشتریان بالقوه به سازم آنها کمك میکند که
عرضه ها و فرآیندهای ارتباطات و آگاهی دادن خود را طوری تعدیل و تغییر دهند که تصمیمهای خرید را تسهیل کند.
درزمینهٔ بازاریابی ،رفتار مصرف به مشاهده ،تصمیمگیری ،عادات و الگوهای خرید عموم مردم ،اطالق میشود .شرکتها به
دنبال آن اند که با افزایش تأثیر نام و نشان تجاری خود بر ذهن مشتریان ،موجب تشدید قصد خرید آنان شده و از این طریق
احتمال تصمیمگیری مشتری برای خرید را افزایش دهند.
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:
در بازاریابی مصرف کننده ،برندها غالبأ نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادات رقابتی بوده اند .به طوری که در موفقیت سازما نها
می توانند حیاتی باشند .لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها بصورت استراتژیك انجام گردد .برند دارایی اساسی شرکت
است .ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یك برند قوی در فروش خود در مقایسه با یك برند متوسط جذب می کند را نشان
میدهد .به عالوه ،ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان ،به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش میدهد .ارزش
ویژه برند و ارزش مشتری از طریق باال بردن اثر بخشی و کارایی برنامه های بازاریابی ،وفاداری به برند ،قیمت و حاشیه سود،
توسعه برند ،اهرم تجاری و مزیت رقابتی برای شرکت ارزش ایجاد می کنند .لذا مواردی را می توان در خصوص اهمیت و
ضرورت تحقیق به شرح ذیل در نظر گرفت:
 -1جلب توجه و نظر مشتریان هدف از طریق ایجاد تمایز
 -7حفظ و ارتقاء سهم از مشتریان و سهم از بازار از طریق مدیریت برند
 -3تاثیرگذاری بر مولفه های رفتاری مشتریان از طریق ایجاد جذابیت در برند
 -4کاهش هزینه های تبلیغاتی و برنامه های ترفیعی فروش محصوالت و خدمات
 -5افزایش حاشیه سود از محل هزینه ها و افزایش فروش و در نتیجه ارتقاء سودآوری
اهداف تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر برند بر رفتار مصرف کننده می باشد بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند از:
 )1بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان
 )2مروری بر مطالعات پیشین در موضوع تحقیق
 )3جمع بندی مطالعات گذشته و تجمیع نتایج حاصله
 )4به کارگیری نتایج در راستای افزایش فروش ناشی از تاثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کنندگان
 )5افزایش سودآوری فروشندگان و ارتقاء رضایتمندی مشتریان
 )6ایجاد و حفظ وفاداری در مشتریان به برند
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مفهوم برند و نام تجاری:
برای بیشتر مردم جهان و به خصوص ایرانی ها برند تنها یك معنی دارد و آن اتیکتی است که به انواع پوشاك وصل است یا
مارکی است که لوازم خانه دارند .اما باید بدانید که برند تنها متعلق به یك کاالی خاص نیست و انواع محصوالت ازجمله
کاالهای مختص به مصرف مشتریان ،کاالهای صنعتی و حتی خدمات ،همگی قابلیت دارابودن برند را دارند.
تعریف علمی برند براساس آمریکن مارکتینگ اسوسیشن ( 1)AMAاسم ،سمبل ،نشان ،طرحی خاص و یا ترکیبی از همه
اینهاست که به منظور متفاوت کردن کاالی یك کمپانی از کمپانی های دیگر است.
هرچند که برند در واقعیت معن ای عمیق تری دارد و مدیران ،برند را ابزاری برای شناخته شدن ،شهرت و جذب مشتری می
دانند .پس این گونه می توان گفت که ارزش برند تنها به نام و نشان آن نیست ،بلکه آنچه که یك کاالی برنددار را از یك
کاالی بدون برند جدا می سازد ،تصوری است که مشتریان از یك برند خاص برای خود در ذهن دارند و باتوجه به آن ،نوعی
ارتباط خاص با آن برند برقرار می کنند.
یك برند خوب ،حس اعتماد به کیفیت کاال را در ذهن مشتری افزایش می دهد و مشتری را ترغیب به خرید کاال می کند.
درواقع وظیفه برند نه تنها شناخت نیاز مشتریان ،بلکه پاسخ به این نیازها به صورت دلخواه شان است .این یکی از بزرگترین
اصل هایی است که موجب موفقیت کمپانی هایی می شود که به برند خود ارزش می گذارند و آن را تقویت می کنند .بحث
آگاهی از برند و تصور ذهنی مشتریان نسبت به برند از دیدگاه متخصصان برند بسیار حائز اهمیت است.
آگاهی از برند ( 2)Brand Awarenessبه معنای آن است که مشتری به هنگام خرید کاالی موردنیاز خود ،از وجود یك
برند خاص اطالع دارد و در مراحل تصمیم گیری برای خرید ،آن برند را لحاظ می کند .اما مبحث با اهمیت دیگر ،بحث تصور
ذهنی مشتریان ( 3)Brand Imageنسبت به یك برند خاص است.
در واقع برند آن مفهومی است که در ذهن مشتری در راتباط با زوایای مختلف یك کاال ساخته می شود ،بدین معنی که یك
برند نه تنها معرفی کننده یك کاالست ،بلکه ذهن مشتریان را کامال با مفهوم ،کارائی و ملزم بودن آن آشنا می سازد.
براساس آنچه که گفت شد ،متخصصان برند و بازاریابی معتقدند زمانی که یك برند به صورت قوی در ذهن مشتری ساخت
شده باشد ،در هر موقعیتی که مشتریان نسبت به خرید کاال تصمیم گیرنده هستند ،می تواند موجب پیروزی یك شرکت بر
رقبایش شود؛ چراکه مشتریان با این تصویر ،یك سری از مفاهیم به صورت هم زمان در ذهنشان تداعی خواهد شد که به
انتخاب آن برند به عنوان کاالی مورد تایید برای خرید نهایی کمك خواهد کرد.
ارزش ویژه نام تجاری
نام تجاری ،دارایی با ارزشی است و در گذر زمان سرمایه گذاری زیادی روی آن شده است .انقالب واقعی در عرصه ارزش ویژه
نام تجاری ،زمانی رخ داد که فیلیپ موریس در سال  1988مبلغ  9/12میلیارد دالر برای خرید شرکت مواد غذایی کرَفت
پرداخت کرد  .این مبلغ چهار برابر ارزش اسمی دارایی های ملموس آن شرکت بود .امروزه مصرف کنندگان تالش های قابل
توجهی برای بهبود مدیریت برند انجام می دهند تا بتوانند ارزش مارك تجاری و وفاداری مشتریان خود را باال برند .مطالعه بر
روی سیصد مصرف کننده انگلیسی نشان می دهد ،نگرشهای فردی مصرف کنندگان به تبلیغات بر ارزش مارك تجاری اثر می
گذارد.
American Marketing Association
Brand Awareness
3
Brand Image
1
2
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آکر ارزش ویژه نام تجاری را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات تعریف می کند که با نام تجاری مرتبط می شود و این ارزش
با محصول یا خدمتی که ایجاد می شود افزایش یا نقصان می یابد کلر بیان می کند "ارزش ویژه نام تجاری " ،عبارت است از
تأ ثیر متفاوتی که شناخت نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده در بازاریابی آن نام تجاری دارد  .او معتقد است ،زمانی نام تجاری
از دیدگاه مشتری ارزش ویژه ای می یابد که مشتریان به طور مطلوب نسبت به آن واکنش نشان دهند و یکی از مشخصات
دارا بودن ارزش ویژه نام تجاری قدرتمند ،وفاداری شدید مشتری به آن است.
بنابر نظر آکر کیفیت درك شده ازپنج راه می تواند ایجاد ارزش کند و در واقع بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارد که عبارتند از:

توسعه برند

تمايل اعضاي
كانال
توزيع به استفاده از
محصوالت با
كيفيت درك شده
باالتر

اضافه پرداخت
قيمت

ايجادتمايز/
موقعيت

دليلي براي خريد

ویژگی های برند:
برند نام یك محصول ،خدمات ،ایده و ...را برای مصرف کنندگان تداعی میکند .برندی که بتواند نیاز مصرف کنندگان را برآورده
کند یك برند موفق خواهد بود .ویژگی های کلی یك برند موفق است شامل:

شناخت
مصرف
کنندگان
مدیریت
صحیح

منحصر بفرد
بودن

ویژگی های برند
انگیزه و
اشتیاق

شناخته شدن

ثبات و
پایداری

www.SID.ir

ایجاد فضای
رقابتی

5

Archive of SID

-1شناخت مصرف کنندگان:
یك برند خوب از مصرف کنندگان و بازار هدف شناخت کافی دارد و نحوه ی ارتباط با مصرف کنندگان و شناخت آنها را می
داند .هر برندی یکسری مشتریان دائمی و همیشگی دارد بنابراین حفظ و نگه داری این مشتریان هم از دیگر اهداف برندهای
موفق است .تالش برای شناخت مصرف کننده و برطرف کردن نیازهای آنها در تولید یك محصول خوب از ویژگی های یك
برند موفق است.
-2منحصر بفرد بودن:
داشتن یك برند یعنی ایجاد یك نام تجاری منحصر بفرد و متفاوت از دیگر برندها مثال برند اپل یك برند شناخته شده در سر
تا سر جهان است که با تولید محصوالتی با خالقیت باال منحصر بفرد است .برای منحصر بفرد بودن باید خدماتی را ارئه دهید
که در عین جذابیت برای مصرف کننده دارای یك ویژگی خوب ،متفاوت و جدید باشد.
-3انگیزه و اشتیاق:
شاید بتوان بدون انگیزه و اشتیاق کافی یك برند را برای مدت کوتاهی ایجاد کرد اما گسترش و پیشرفت این برند بدون
انگیزه ی کافی امکان پذیر نیست .مثال اگر افراد موفقی مثل استیو جابز را در نظر بگیرید آنچه که باعث موفقیت روز افزون
وی شده بود انگیزه و عالقه ای بود که به برند و تجارت خود داشت.
-4ثبات و پایداری در کیفیت:
پایداری در کیفیت ،محصوالت و خدماتی که ارائه میدهیم باعث میشود که مشتریان دائمی افزایش یابند .وقتی که یك
مشتری به شرکت یا برند شما مراجعه میکند تا محصوالت مورد نظرش را خریداری کند اگر کیفیت و مرغوبیت همیشگی را
در کاالی مورد نظر نبیند قطعا برند دیگری را برای خرید انتخاب خواهد نمود .بنابراین چون فضای رقابتی بین برندها وجود
دارد هر چقدر که این کیفیت دائمی و همیشگی باشد مشتریان بیشتری هم وجود خواهند داشت.
-5ایجاد فضای رقابتی:
یك برند خوب باید دارای یك تیم کاری فعال باشد که ویژگی اصلی این تیم ایجاد فضای رقابتی و بهبود خدمات یك برند
نسبت به دیگر بر ندها است .یك برند خوب هیچ گاه در انتظار رسیدن مشتریان نیست بلکه خود به دنبال مشتریان رفته و از
راه های مختلفی که در بازاریابی وجود دارد برای جذب مشتری تالش میکند .یك برند خوب تالش میکند تا چیزی بیش از
آنچه که مشتریان انتظار دارند را در اختیارشان قرار دهد.
-6شناخته شدن:
شناخته شدن یك برند زمانی است که این نام تجاری از راه های مختلف برای شناساندن خود به مشتریان استفاده می کند.
معموال برندهای بزرگ شناخته شده هستند چون این برندها به دلیل محبوبیت ،قدمت و داشتن محصوالت خوب تقریبا برای
تمام مشتریان شناخته شده ه ستند .این برندها از تبلیغات فراوان استفاده میکنند حتی خیلی از آنها برندهای بین المللی
هستند.
-7مدیریت صحیح:
در پس هر بند موفقی یك مدیریت صحیح وجود دارد یك برند موفق از ابتدا استراتژی ها و تکنیك ها نوین برای مدیریت تیم
کاری خود استفاده میکند .مدیریت خوب ب اید با ایجاد یك تیم کاری موفق بتواند به اهدافش رسیده و در راه کسب موفقیت
قدم بردارد.
ابعاد برند:
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مفاهیم و ابعاد کلی که در برند و برند سازی مطرح است عبارتند از:
معماری برند
مزایای برند

توسعه برند

برجستگی
برند

انتخاب برند

هویت برند

ابعاد برند

اعتبار برند

اگاهی برند

تصویر برند
شخصیت
برند

ارزش برند

ضرورت و اهمیت برند و برندگذاری:
بسیاری از مدیران و نویسندگان در زمینه کسب و کار این دیدگاه را دارند که برندگذاری مدیریت تصویر کاال می باشد که به
عنوان یك نقش مکملی عمل می کند بنابراین می تواند از کسب و کار اصلی مدیریت کاال جدا شود .لذا:
•برندگذاری یك دیدگاه استراتژیك می باشد نه مجموعه انتخاب شده ای از فعالیت ها.
• برندگذاری در ایجاد ارزش برای مشتری نقش کلیدی دارد و فقط تصویر مجسم شده در ذهن مشتری نمی باشد.
•برندگذاری یك ابزار کلیدی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی محسوب می شود.
•برندها به عنوان فرهنگ هایی در نظر گرفته می شوند که در جامعه به عنوان داستان قراردادی و متعارف در گردش هستند.
•استراتژی های موثر برند باید  4جزء مجزای ارزش برند را دارا باشند.
•استراتژی های برند باید در غالب آمیخته بازاریابی مهندسی بشود.
مفهوم رفتار مصرف کننده:
رفتار مصرفکننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه میکنند و اقداماتی که آنها در فرآیند مصرف انجام میدهند،
می شود .همچنین شامل اجزایی از محیط است که بر این دانش ،احساسات و رفتار تأثیر میگذارد .همچنین که در تعریف فوق
آمده است ،رفتار مصرفکننده پویاست ،زیرا ،دانش ،افکار و احساسات و رفتار مصرفکننده به طور مجزا ،گروههای
مصرفکنندة مورد هدف و جامعه در کل ،دائم ًا در حال تغییر میباشند .ماهیت پویای رفتار مصرفکننده توسعه استراتژیهای
بازاریابی را مشکل میسازد.
علیهذا علل مطالعه رفتار مصرفکننده شامل:
 -0اساس مدیریت بازاریابی میبایست تحلیل رفتار مصرفکننده باشد .این موضوع به مدیران در موارد زیر کمك میکند:
الف) طراحی آمیخته بازاریابی
ب) بخشبندی بازار
ج) تعیین موقعیت و متمایزسازی محصول
د) بهسازی تحلیل محیطی

www.SID.ir

7

Archive of SID

هـ) توسعه مطالبات تحقیق بازار
 -3رفتار مصرفکننده باید نقش مهمی در ایجاد سیاستگذاری کلی داشته باشد.
 -9مطالعه رفتار مصرفکننده باعث میشود که فرد به مصرف کننده مؤثرتری تبدیل شود.
 -4مطالعه رفتار مصرفکننده در مورد رفتار مصرفی انسان شناخت ارائه میدهد.
مطالعه رفتار مصرفکننده سه نوع اطالعات فراهم میسازد:
الف) جهتگیری مصرفکننده
ب) واقعیات مربوط به رفتار انسانی
ج) نظریاتی که فرآیند تفکر را هدایت میکنند.
مدل رفتار خرید مصرف کننده
نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی ،هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی درك رفتار مصرف کننده است .این امر هم
برای شرکت های تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمان های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین
می کنند کاربرد دارد البته درك رفتار مصرف کننده و ارزیابی عملکرد مصرف کنندگان در جوامع مختلف با توجه به تفاوت
های فرهنگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .رفتار مصرف کننده می تواند بعنوان تعامل پویای تأثیر و شناخت ،رفتار و
رخدادهای محیطی تعریف شود که بوسیله آن جنبه های مبادله زندگی هایشان منتقل می شود.
معموالً هر مصرف کننده با تصمیمات زیادی برای خرید مواجه است .بیشتر شرکت هایی که درباره رفتار خرید مصرف
کنندگان به تحقیق می پردازند می کوشند درباره آنچه مصرف کنندگان خریداری می کنند ،روش و تعداد خرید و علّت آنها
پاسخ های مناسبی بیابند ولی آگاه شدن از علت های رفتار مصرف کننده یا خریدار چندان ساده نیست زیرا اغلب پاسخ های
مربوط به این س ئواالت در ذهن و فکر و مغز مصرف کننده وجود دارد .نقطه آغازین این مطالعات مدل محرك ،پاسخ است و
رفتار مصرف کننده بر این اساس شکل می گیرد که عوامل تحریك کننده و انگیزش بسیاری بههمراه عوامل و محرك های
بازاریابی (یا همان آمیخته های بازاریابی) وارد جعبه سیاه مصرف کننده می شود و او واکنش های مشخّص از خود نشان می
دهد .جعبه سیاه مصرف کننده از دو بخش تشکیل شده است .نخست ویژگی های شخصی خریدار است که بر شیوه ای که
اولین محرك ها را به تصویر در می آورد و در برابر آنها از خود واکنش نشان می دهد اثر می گذارد .و دوّم فرآیند تصمیم
گیری خریدار است که بر رفتار او اثر می گذارد.
فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
زمانی که کاالیی خریداری می شود معموالً مصرف کننده از فرآیند تصمیم گیری استفاده می کندکه به این صورت است:
 -0شناخت مشکل  -3،جمع آوری اطالعات -9،ارزیابی گزینه ها -4 ،خرید -5 ،ارزیابی پس از خرید .
این  5مرحله نشان دهنده یك فرآیند عمومی است که مصرف کننده از شناسایی یك محصول یا خدمت مورد نیاز تا ارزیابی
آن و خرید طی می کند این فرآیند مطالعه نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است.
 )0شناخت مشکل :اولین مرحله فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده شناخت مشکل است  .شناسایی شکل زمانی شروع
می شود که مصرف کننده تحت تأثیر محرك های درونی و بیرونی قرار دارد این چنین خواسته هایی معموالً توسّط آگهی های
تجاری و دیگر اقدامات تبلیغاتی ایجاد می شود.
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 )3جمع آوری اطّالعات :پس از شناخت مشکل مصرف کنندگا ن به جمع آوری اطّالعات در مورد گزینه های مختلف موجود
به منظور بر طرف کردن خواسته هایشان می پردازند جمع آوری اطّالعات می تواند داخلی یا خارجی یا به هر دو صورت باشد.
9و )4ارزیابی گزینه ها و خرید :پس از ارزیابی گزینه ها موجود مصرف کننده یا تصمیم به خرید یکی از محصوالت را گرفته و
یا تصمیم می گیرد هیچ یك از محصوالت را خریداری نکند در صورتی که خریدی صورت گیرد مرحله بعدی ارزیابی محصول
پس از خرید آن است .
 )5رفتار پس از خرید :تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال تعیین می کند که آیا مصرف کننده از خرید کاال
راضی یا ناراضی است .هر قدر فاصله میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کاال بیشتر باشد نا رضایتی وی بیشتر خواهد شد.
ارتباط برند و تصویر ذهنی مشتریان:
تحقیقات نشان می دهد برندهای قوی بر تصویر ذهنی مشتریان اثر مثبت داشته و بر تصمیم خرید آنها تاثیرگذار است .به
استناد مقاله انجام شده با موضوع :بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیتهای روابط عمومی ادراك شده بر
وفاداری مشتریان (کامیز حیدرزاده و فاطمه ترابی )1337 ،نتایج بیانگر این است که:
فعالیتهای روابط عمومی ادراك شده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد .به این معنا که هر چقدر فعالیتهای روابط عمومی
شرکت افزایش یابد و ادراك مشتری از این فعالیتها باال رود وفاداری مشتری نیز افزایش مییابد و منجر به جلب توجه مشتری
و تکرار خرید از محصوالت مربوط به آن شرکت میشود که این رضایتمندی منجر به ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت در مورد
محصوالت و خدمات شرکت به سایر دوستان و آشنایان می شود.
تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری نیز در این رابطه اثرگذار است و نقش غیرمستقیمی را بازی میکند .تایج نشان می دهد که
سطح پذیرش تصویر ذهنی و مطلوب یا نامطلوب بودن تصویر ذهنی بر روی اعتماد مصرف کننده به شرکت و استنباط او از
انگیزههای روابط عمومی بسیار اثرگذار است.
وقتی تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری نامطلوب و همچنین منابع محدود میباشد ،سرمایه گذاری بزرگ در فعالیتهای روابط
عمومی کار بیهودهای است و بهتر است.
این منابع و سرمایهگذاریها به فعالیتهایی در رابطه با خود محصول اختصاص داده شود .زیرا فعالیتهای روابط عمومی نمیتواند
به افزایش ارزش محصول کمکی نماید .در نتیجه تصویر ذهنی نامطلوب از نام و نشان تجاری اثر کاهشی بر روی وفاداری
مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری مشتری میشود .روابط عمومی به عنوان یکی از انواع مدیریت ارتباطات میباشد و
مدیریت تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت ارتباطات مصرف کننده موثر است .
بنابراین جلب اعتماد مصرف کننده در ارتباطات بسیار مهم است .پس تصویر ذهنی نامطلوب منجر به کاهش اعتماد مصرف
کننده میشود .بنابراین شرکتها ابتدا باید اعتماد مصرف کننده را جلب کنند زیرا مصرف کنندگان از پذیرش پیامهای نوع
دوستانه و خیر خواهانه توسط شرکتهایی که تصویر ذهنی نامطلوبی دارند خودداری می کنند.
در حالی که وقتی تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب باشد ،ادراك مصرف کننده از فعالیتهای روابط عمومی منجر به
افزایش وفاداری آنها میشود زیرا پیامهای روابط عمومی با آن چه در ذهن مشتریان است و همچنین با نگرش آنها تطابق دارد
و این فعالیتها منجر به معروف شدن شرکت ،ماندگار شدن شرکت یا محصول در ذهن مشتریان و خرید مجدد از محصوالت
آن شرکت میشود و در نتیجه وفاداری مصرف کنندگان افزایش مییابد چون آنها به این نتیجه میرسند که انتخابشان درست
بوده است.
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مدل های مرتبط با ارزش برند:
)1مدل آکر :نخستین کسی که مدلی را براساس هر دو بعد رفتاری و ادراکی ارائه نمود آکر( )1991بود .وی برای ارزیابی
ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مشتری ،پنج مورد شامل:

دارای ی های
اختصاصی

تداعی نام تجاری

کیفیت درک شده

وفاداری به نام
تجاری

اگاهی از نام تجاری

 )2یو و همکارانش ( ) 2111پنج متغیر آمیخته بازاریابی (قیمت ،تصویر ذهنی ،تبلیغات ،حجم توزیع و ترجیحات قیمت) را
نسبت به آمیخته بازاریابی سنتی برای ارائه مجموعه ای از برنامه های بازاریابی به عنوان متغیر مستقل و چهار متغیر :آگاهی از
نام و نشان تجاری ،وفاداری به نام و نشان تجاری ،کیفیت درك شده و تداعی نام و نشان تجاری را به عنوان متغیر وابسته
مطرح نمودند که در نهایت مدل ذیل ارائه گردید:

 )3مدل زنجیری ارزش برند از سوی کلر و لمن :این مدل نگرشی ساختاری یافته برای ارزیابی ریشه ها و پیامدهای ارزش ویژه
برند ارائه شده است و چارچوبی را نشان می دهد که از طریق آن فعالیتهای بازاریابی برای برندها ارزش آفرینی می کنند:
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)4مدل کونکنیك :این مدل در سال  2117و براساس ارزش ویژه ی برند ارائه گردید:

)5مدل مفهومی یاسین و همکاران :این مدل در سال  2117و مبتنی بر ارزش ویژه نام تجاری طراحی گردید و تصویر ذهنی
کشور مبدا زمینه ساز و موثر بر ارزش ویژه نام تجاری قلمداد می گردد.

)6مدل مفهومی جامع ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مصرف کننده:
هرگونه تغییری در آمیخته بازاریابی که روی توجه به برند یا تصویر برند ،فعالیتهای ارتباطی یا روابط ممکن با دیگر برندها،
رویدادها و علل تاثیرگذار است ،روی دانش برند و نیز ارزش برند هم اثرگذار است.
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پیشینه تحقیق:
بر اساس یافته های حاصل از پژوهش ،هیچ پژوهشی که دقیقاً به بررسی رابطه و یا تاثیر بین برند و رفتار مصرف کننده
پرداخته باشد یافت نگردید لیکن در تحقیقات مرتبط تعداد  8پژوهش به زبان فارسی و تعداد  7پژوهش به زبان انگلیسی
انجام شده که خالصه نتایج حاصله به ترتیب طی جداول شماره ( )1و( )2ارائه می گردد:
جدول شماره ( :)1پژوهش های مرتبط در داخل کشور
ردیف

عنوان پژوهش

خالصه /چکیده /نتایج

نویسنده /سال

ایجاد تمایزات اداراکی میان محصوالت از طریق برندسازی و
افزایش مشتریهای وفادار ،بازاریابان ارزشی فراتر از سودآوری
بازاریابی مصرف کننده و
1

تاثیر ارزش ویژه ی برند بر
تصمیم خرید مشتری

مالی برای سازمان ایجاد می کنند
احسان احدمطلقی،

.البته آشکار است که کنترل مستقیم ذهنیت مشتریان امری

1393

غیر ممکن است منبع اصلی ارزش آفرینی برند (هم برای
سازمان و هم برای مشتری ) در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل
نهفته است بنابراین ،برای بهبود وضعیت برند ،تمرکز بر جایی
غیر از ذهن مشتریان ،امری نادرست خواهد بود

بررسی رابطه بین سن نام
تجاری و ترجیح نام تجاری
2

با توجه به نقش میانجی
سطح نوستالژی مصرف
کننده

دکتر محمد دوستار،
دکتر محسن اکبری،

نتایج بدست آمده نشان داد که بین سن نام تجاری و ترجیح

فاطمه مکارمی،

نام تجاری رابطه معناداری وجود دارد

1393

بررسی تاثیر نام تجاری بر
3

تغییر رفتار مصرف کنندگان

سیدمهدی جلیلی ،

در صنایع غذایی شرکت

1382

بین نگرش مصرف کنندگان به نام تجاری و میزان تمایل آنها
به استفاده از فرآورد ه های آن نام تجاری ،رابطه معناداری
وجود دارد

های چین چین و یك و یك
بررسی تأثیر ارزش ویژه نام
4

و نشان تجاری بر پاسخ
مصرف کنندگان در شرکت

بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ های مصرف

علی عیاری1383 ،

کنندگان رابطه معناداری وجود دارد

ایرانول
بررسی نقش نوع محصول
5

مصرفی در ارزش ویژه مارك

فرشاد صادقیانی ،اصغر

تجاری از دیدگاه مصرف

مشبکی1311 ،
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مشتریانی که از محصوالتی با مارك خاص استفاده نمی کنند،
کمتر از سایر گرو ههای مصرف کننده است

کنندگان
6

نتایج این پژوهش نشان می دهد ،ارزش مارك تجاری از دید

مطالعه ی تأثیر تبلیغات بر

مصطفی قاضی زاده،

نتایج نشان می دهد ،افزایش تبلیغات ،افزایش اعتبار مارك

باورپذیری مارك تجاری

علی سلیمانی 1388 ،

تجاری و افزایش میزان وفاداری به آن را در پی داشته است
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نتایج :متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می
7

درگیری ذهنی و تأثیر آن در
انتخاب برند توسط مشتری

کریمی محمدرضا،

شود که وی به واسطه آنها برند را شناسایی کرده و به این

قلی پور فروزان،

ترتیب ارزش ادراك شده وی از آن برند افزایش یابد

امرایی حافظ1334

که خود درگیری ذهنی با ادراك مشتری و در نهایت انتخاب
برند رابطه مستقیم دارد.

بررسی تأثیر ارزش ویژة نام
8

و نشان تجاری بر پاسخ مصر
فکننده

سید محمود حسینی

نتایج :بین ا رزش ویژة نام و نشان تجاری و پاس خ های

 ،سید ابوالفضل

مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شدید

ابوالفضلی هلری،

وجود دارد

محمد رحیمی1311 ،

جدول شماره ( :)2پژوهش های مرتبط در فضای بین الملل
ردیف

عنوان پژوهش

خالصه /چکیده /نتایج

نویسنده /سال

هدف این تحقیق پیشنهاد دیدگاه های فیزیولوژیکی جدید
دراین باره است که نام های برند چگونه در ذهن مصرف

برندسازی بهتر  :نام برندها
1

میتواند انتخاب مصرف

مهدی فرزین

کننده را تحت تأثیر قرار

(مترجم)1394 ،

کنندگان پردازش می شود تا از این طریق عوامل تعیین
کننده بالقوه نام های بهتر برند را مشخص سازد
یافته ها  :نام برندتاثیر مثبتی روی انتخاب مصرف کننده دارد

دهد

اگر شامل اشاره هایی به مزایای اصلی محصول مربوطه در نام
برند باشد

2

3

4

مکاتب بازار گرا و برند گرا

مهدی فرزین

در جایگاه یابی

(مترجم)1394 ،

تبلیغات  ،وفاداری وخرید
بر اساس مارك تجاری

تلیس1998 ،

اهمیت آگاهی از نام تجاری

شرکتهای مك

بهعنوان شاخصی برای

دونالد و شارپ،

اثربخشی تبلیغات

2113

هدف :اصالح کردن مفهوم جایگاه یابی با تمایز قائل شدن بین
رویکردهای بنیادی به آن و رسم یك طرح از مکاتب جایگاه
یابی است
نتایج حاصله :تبلیغات بر تغییر وفاداری به مارك و تأثیر آن بر
روی حجم خرید مؤثر است
نتایج :آگاهی از نام تجاری یکی از اهداف مهم فعالیت های
ارتباطی برای مدیران بازاریابی و تبلیغاتی است
نتایج :مصرف کنندگان در سرتاسر دنیا ،نام و نشان های

نحوه ارزش گذاری نام و
5

نشان های تجاری توسط
مصرف کنندگان

تجاری را با سه ویژگی می شناسند و در هنگام خرید به ان

هولت ،کوئلش و
تیلور2114 ،

توجه می کنند:
 -1نشانه های کیفیت  -2اسطوره های جهانی -3مسئولیت
اجتماعی

6
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نتایج :میزان باورپذیری مارك تجاری نزد مشتریان ،حساسیت
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قیمتی آنها را در خصوص قیمت کاال پایین می آورد

مارك تجاری بر حساسیت
مصرف کنندگان در
خصوص قیمت کاال
قیمت روشی برای اندازه
7

گیری باورپذیری مارك
تجاری توسط مشتریان

نتایج :هزینه ای که مشتری برای خرید یك مارك تجاری

سوئینی و سوایت،

حاضر به پرداخت آن است وسیله ای است برای اندازه گیری

2115

میزان اعتباری که مارك برای مشتری دارد

نتایج:
نتایج حاصل از این پژوهش و همچنین الگوهای ارائه شده در آن ،نشانگر درگیری ذهنی باالی برند با ادراك و رفتار مصرف
کننده دارد لذا این موضوع زمینه کاربردی بسیاری را برای مدیران سازمانها و بعالوه مدیران بازاریابی فراهم می کند .مدیران
بازاریابی باید با توجه به نقش اساسی برند بر رفتار مصرف کننده تالش کنند تا با مورد مالحظه قرار دادن فرایندهای
روانشناختی و اجتماعی در ساخت برند ،ادراك و تصویر ذهنی مطلوبی نزد مصرف کنندگان ایجاد کنند به طوری که مصرف
کننده به واسطه استفاده از برند شرکت ،خود را شناسایی کند.
این پژوهش مدیران سازمانها و شرکتها را آگاه می سازد که رویکردهای ایجاد درگیری ذهنی باال نسبت به برند ،پیش زمینه و
مقدمه ای برای تاثیر روی انتخاب برند و رفتار مصرف کننده داشته باشد.
علیهذا با توجه به اینکه برند ب ر ادراك و رفتار مشتریان در کاالهای مختلف از حیث کاالها و محصوالت لوکس و معمولی دارای
درجه متفاوتی می باشد لیکن پیشنهاد می گردد درخصوص تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده براساس نوع کاال نیز تحقیق و
بررسی گردد.
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