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 چکیده 

تعهد مشتریان به یک برند خاص موجب می شود که در مقابل تبلیغات منفی دیگران از برند مورد نظر 

این افراد به تبلیغات رقبا نیز بی اهمیت بوده و جذابیت برند . انی و از وجهه شرکت دفاع نمایندپشتیب

ی تبلیغات از سوی دیگر با معرفی برند به دیگران موجب کاهش هزینه. های رقیب را نادیده می گیرند

در .یده استپرسشنامه توزیع شده به نتایجی رس 222در این پژوهش محقق بر اساس . شرکت می شوند

این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس برای تحلیل داده های تحقیق استفاده 

بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شد که بین مزایای لوگوهای برند و تعهد مشتریان . شده است

لوگوها که موجب می شود نتایج نشان می دهد ، مزیت خوداظهاری . به برند ارتباط معناداری وجود دارد

به این . مصرف کننده برند را جزئی از خود بداند و بوسیله خصوصیات لوگو خود را در اجتماع ابراز نماید

از سوی دیگر . ترتیب احساس تعلق و دلبستگی بیشتری به برند پیدا نموده و به برند متعهد می گردد

ر رابطه با قابلیت های تلفن هممراه و کیفیت آن تبادل مزیت های عملکردی لوگو، اعتماد مشتریان را د

جلب نموده که از این طریق تعهد مشتریان به برند افزایش یافته و تمایل بیشتری برای حفظ ارتباط با 

در این مطالعه همچنین مشخص شد که جذابیت و زیبایی لوگوها نیز با تعهد . برند خواهند داشت

ارد، چرا که حس زیبا دوستی افراد موجب ایجاد پیوند عاطفی میان مشتریان به برند ارتباط معناداری د

   .آنها با برند می گردد

 

تعهد مشتری، زیبایی و جذابیت لوگو، مزیت عملکردی لوگو، نوع لوگو، مزیت خوداظهاری : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

هایشان، برند محصوالت و خددمات  با ارزش ترین داراییدر سالهای اخیر بسیاری از سازمان ها به این باور رسیده اند که یکی از 

تواندد موجدب کداهش    در واقع مشتریان می توانند روابطی عمیق و عاطفی با برند برقدرار کنندد کده ایدن روابد  مدی      . آنها است

ندوان هویدت   که گاهی با ع  عناصر برند. ها شده و افزایش خرید محصوالت را در پی داشته باشدحساسیت آنها نسبت به قیمت

این عناصر ابزارهایی برخوردار از قابلیت تجاری سازی هستند .باشندبرند نامگذاری می شوند، اجزای تشکیل دهنده یک برند می

-به عنوان یکی از مهمترین عناصر برند شدناخته مدی    در این میان لوگوی برند. توانند موجب معرفی و تمایز برند شوندکه می

 .(Keller,1389)شود

بازار رقابتی امروز و در شرایطی که شرکت ها و سازمانها برای رشد و بقاء در بخش های مختلف بازار، در صدد استفاده بهینه  در

از تمامی ابزار و منابع در دسترس خود می باشند، بهره گیری از مزایای نام و نشان تجاری به عنوان یک دارایی با ارزش سازمان 

در این میان شرکت های فعال در صنعت الکترونیک بخصوص تولید کنندگان گوشی های تلفن . است از اهمیت باالیی برخوردار

همراه از جمله شرکت هایی هستند که توجه خاصی به برند محصوالت خود دارند و همواره با این پرسش مواجه بوده اند که در 

تفاد از نمادی مجزا، نام برند را به عنوان لوگدو برگزیننددو و   انتخاب لوگوی برند خود از تصویر بصری استفاده کنند و یا بدون اس

 آیا لوگوی طراحی شده این قابلیت را دارد تا مفاهیم و مزایای مورد نظر را به مشتریان منتقل نمایدو

 . 

 بیان مسئله

همی برای آنها به در چند دهه گذشته،شرکت ها و سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برندها دارائی های نامحسوس م

حساب می آیند که بطورقابل توجهی بر فروش و کسب منفعت آنها تأثیر می گذارند و در واقع مشتریان می توانند رواب  

که این امر منجر به افزایش خرید برند و کاهش حساسیت .( Schau et al.,2009)معنادار و عمیقی با یک برند برقرار کنند

 Mizik and)و از طرفی کاهش هزینه های بازاریابی می گردد ( .Ailawadi et al..,2003)قیمت مشتری

Jacobson,2008). 

تحقیقات نشان می دهد که لوگوها می توانند ابزاری مهم و اساسی برای انتقال پیوند بین برند و شخص باشد که به نوبه خود 

طرفی جذابیت و زیبایی لوگوهای برند یک عامل ضروری از . به افراد کمک کند تا برند را به عنوان جزئی از خودشان ببینند

جهت محبوب شدن برند در بین مشتریان و ایجاد ارتباط عاطفی با آنها است که می تواند افزایش تعهد برند مشتریان را در پی 

. فرآیند مبادله کنند لوگوها این قابلیت را نیزدارند که با انتقال مزایای عملکردی برند، مشتریان را تشویق به. داشته باشد

بنابراین می توانند با تقویت حس اعتماد در مخاطبان ، به عنوان راه حلی برای مشکل عدم اطمینان در نظر گرفته شده و به 

تعهد مشتریان به برند نیز افزایش خرید آنها از برند و پیرو آن افزایش عملکرد . این ترتیب تعهد برند مشتریان را افزایش دهند

 (.Park et al.,2013)را در پی داردشرکت 

چرا که عدم . یکی از مهم ترین عناصر برند ، به چه شکل می توانند در قصد و نیات خرید مجدد مشتریان اثر گذار باشند

 .استقبال مشتریان از لوگوی یک برند ممکن است به عدم پذیرش آن برند منجر گردد

 :ی شود بر این اساس مسئله تحقیق به شرح زیر مطرح م

 ارتباط بین مزایای لوگوی برند با تعهد برند مشتریان چگونه استو

 

 مدل مفهومی پژوهش

                                                           
1  .  Brand Elements 
2  .  Brand Logo 
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(2212پارک و همکاران ،: منبع ) مدل مفهومی پژوهش : 1شکل  

 

 مبانی نظری و فرضیات تحقیق
 مزیت خوداظهاری یا خودشناسی لوگو 

این مزیت . افراد ارائه می کند ( مطلوب ) یا توصیف خود واقعی  مزیتی که لوگو در معرفی ارزشها ، سبک زندگی و بیان هویت

برندها این توانایی را دارند که به بیان می دارد که لوگو ها قادرند خود مشتریان را از خود سایرین متمایز می سازند همچنین 

به عبارت دیگر یک برند . تمایز سازندبیان و توصیف خود واقعی یا مطلوب افراد کمک کنند و خود مشتریان را از خود سایرین م

ممکن است نمایانگر بخشهای گوناگون هویت مشتریان مانند عقاید، ارزشها یا سبک زندگی شخصی باشدکه از آن پیروی می 

 Escalas and)مثالً رولکس به دقت شهرت دارد یا  کوئیک سیلور معرف سبک زندگی افراد جوان و شاداب است . کند

Bettman,2005.) 

به عنوان مثال در چین باستان امپراتورها از . در طول تاریخ لوگوها باعث شناسایی موثر افراد  ، گروه ها یا جنبش ها شده است

صلیبی که در باالی ساختمان کلیساها و صلیب شکسته ای که در برخی . اژدها بعنوان نماد قدرت امپراتوری استفاده می کردند

 (.Park et al.,2013)د نیز از این جمله می باشنداز معابد بودایی بکار می رو
 مزیت عملکردی لوگو

لوگوها تا چه حد می توانند بوسیله مفاهیمی که به مشتریان منتقل می کنند مزایای عملی و این مزیت بیان می دارد که 

ه گونه ای مدیریت شوند که عدم برندها می توانند ب.کارکردی برند و همچنین قابلیت های محصول را به مشتریان یادآور شوند 

لوگوها . اطمینان را در زندگی افراد کاهش دهند و از طریق ارائه اطالعات مورد نیاز ،در تصمیم گیری به آنها کمک نمایند
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نتقال بعنوان آینه تمام نمای بصری برندها، قادرند مزایای عملی برند را به مشتریان یادآور شوند و یا چنین مزایایی را به آنها ا

برای مثال لوگوی اسووش شرکت نایک، یک فرم فیزیکی برتر را پیشنهاد می دهد که ورزشکاران در تالش برای رسیدن . دهند

یا لوگوی ردبولرا درنظر بگیرید که دو گاو درحال حمله را در جلوی خورشید تابان نشان می دهد، معنای این . به آن هستند

مشتریان، شرکتهایی را درک می کنند که نیازهای .  "ذهن را سرزندگی و نشاط می بخشدجسم و "برند حاکی از این است که 

بسیاری از .آنها را برآوردهکرده و زندگی آنها را آسانتر کند پس به احتمال کمتری چنین شرکتهایی را کنار می گذارند

بنابراین . ن را تشویق به فرآیند مبادله می کنندپژوهشگران معتقدند که لوگوها مزایای عملکردی برند را انتقال داده و مشتریا

لوگوهای برند می توانند پتانسیل انتقال، تبادل و تقویت تعهد برند جهت کمک به مشتریان در زندگی روزانه شان را دارا باشند 

 (.Park et al.,2013)و بدین صورت لوگوها رواب  مشتریان با برند را تقویت می کنند
 لوگو( یا جذابیت)زیبایی 

در اینجا جذابیت و زیبایی ظاهری لوگو مورد نظر است که توجه مشتریان را به خود جلب می کند و موجب توجه بیش از  

 (.Park et al.,2013)پیش آنها به لوگو و برند مورد نظر می گردد 

صنایع دستی و . کارگرفته استجذابیت زیبایی و طرح در سراسر تاریخ مورد عالقه و توجه بشر واقع شده و تخیل آنها را ب

 (.Bloch,1995)تمجید و ستایش بتها با اشکال جذاب به بلندای خود تمدن بشری است

شرکتها اغلب تصمیم می گیرند که آیا نام های برند تنها را انتخاب نمایند ، یا در ترکیب با نمادهای بصری جداگانه بعنوان 

ن است یک برند را اختصاصی کند و برای مشتریان معنایی از ارتباط و پیوند نماد بصری ممک. لوگوی برندشان استفاده کنند

بهتری نسبت به نام تنهای برند فراهم آورد و این احتماالً به این دلیل است که نمادها، روشی مؤثرتر جهت تبادل و انتقال 

تر و از نظر ها قابل لمسلمات و ناماز آنجایی که نمادها نسبت به ک.(Mc Innis et al.,1999)اطالعات به افراد هستند

 .(Park et al.,2013)معنایی غنی تر هستند، بنابراین در تمایز و تشخیص برند بهتر عمل می کنند

، برندهایی که از جذابیت زیبایی باالیی برخوردارند به احتمال بیشتری با مشتریانشان ارتباط و (2222)طبق پیشنهاد گلدمن 

که شامل  Walt Disneyبرای مثال، لوگوی . نسبت به آنهایی که کیفیتهای زیبایی کمتری دارند پیوند برقرار می کنند

 Helloمشابها، . تصویر قلعه پریان می شود بطور مؤثر و کارآمدی جذابیت بصری و پیوند احساسی با مشتریان فراهم می آورد

Kittyبا مشتریان در سراسر جهان برقرار می کند که بر پایه  ، گربه سفید جذاب با روبان قرمز و بدون دهان، رواب  عمیقی

 (.Economist,2011)می باشد( واژه ژاپنی به معنای جذاب) kawaiiطرح و ظاهر 
 مشتری به برند تعهد

تعهد به برند به . تعهد به برند به عنوان میل و رضایت مشتریان جهت ماندن با یک برند و حفظ رابطه  با آن برند بیان می شود

تعهد برند معموالً بر مولفه هیجانی . عنوان یک پیوند هیجانی یا روانی با برند در محدوده یک طبقه محصول تعریف شده است

 (.Park et al.,2013)یا احساسی متمرکز است

، در پژوهش خود به بررسی نقش تعهد مشتریان در آسیب یا کمک به طراحی مجدد لوگوی برند ( 2212)والش و همکارن

. نظرسنجی به عمل آمدنفری در مورد لوگوی دو برند آدیداسو نیو باالنس 222در این پژوهش میدانی از یک نمونه . اختندپرد

همچنین ارتباط . نتایج این پژوهش بیانگر ارتباط معنادار بین مشتریان با تعهد باال به برند و مخالفت با تغییر لوگو می باشد

این محققین همچنین دریافتند که ارتباط معنادار . با رضایت از تغییر لوگو وجود دارد معناداری بین مشتریان با تعهد کم

تواند ابزاری یک لوگوی برند میمثبتی بین خودبیانگری لوگوی برند و تعهد افراد به برند وجود دارد و نتیجه گیری کردند که 

اشخاص کمک می کند برند را بعنوان جزئی از خودشان  اساسی برای انتقال پیوند بین برند و فرد باشد که به نوبه خود به

 .(Walsh et al.,2010)ببینند
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در حالی که وفاداری . تعهد به برند به عنوان یک پیوند هیجانی یا روانی با برند در محدوده یک طبقه محصول تعریف شده است

در یک . لفه هیجانی یا احساسی متمرکز شده استدارای دو مولفه رفتاری و نگرشی می باشد، تعهد برند معموالً بیشتر بر مو

مطالعه که بر روی تعهد برند مصرف کنندگان به برند در مورد نوشیدنی های غیر الکلی صورت گرفت، پژوهشگران دریافتند که 

طبق نظر . در مقوله مارک می باشد2تعهد، حاصل درگیری ذهنی خریدار است که این نیز به نوبه خود حاصل درگیری خویشتن

بانیان این تحقیق، این گونه درگیری زمانی اتفاق می افتد که یک محصول، ارتباط نزدیکی با ارزش ها، نیاز ها و خودانگاره 

ای در مجموع تعهد به برند غالباً در محصوالت با درگیری ذهنی باال که خودانگاره، ارزش ها و نیازه. مصرف کننده داشته باشد

این محصوالت می توانند شامل کاالهای گران قیمت که مخاطره متصور . مصرف کننده را نمادپردازی می کنند، رخ می دهد

شواهد نشان می دهند که رجحان مارک . باالتری دارند ، یا محصوالت روزمره نشاط انگیز مانند نوشیدنی های غیر الکلی باشند

ی گیرد و اشاره به این دارد که مدیران باید مشتریان خود را در سال های آغازین در طول دوران کودکی و نوجوانی شکل م

 (.1232مون و مینور، )زندگی، هدف قرار دهند

در عملکرد شرکت به بررسی مزایای ( لوگوهای برند) نقش آرم های تجاری ، در پژوهشی به بررسی ( 2212)پارک و همکاران 

این محققین بیان داشتند که مزایای لوگوها می تواند . برند و عملکرد شرکت پرداختند لوگو و نقش آن در تعهد مشتریان به

موجب تعهد مشتریان و افزایش تکرار مراجعه و خرید آنها از برند شده که این امر افزایش عملکرد شرکت را در پی خواهد 

نتایج بدست آمده از این . جمع آوری کردندنفری  242به همین منظور آنها داده های تحقیق خود را از یک نمونه . داشت

. تحقیق بیانگر ارتباط مثبت بین مزایای  خودبیانگری، زیبایی، عملکردی و شناسایی برند با تعهد مشتریان به برند است

همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که تعهد مشتریان به برند تعدیل کننده ارتباط بین مزیت شناسایی لوگو و عملکرد 

نتایج دیگر این تحقیق حاکی از ارتباط قوی تر لوگوهای تصویری با مزیت های لوگو در مقایسه با لوگوهای فاقد . شرکت است

 (Park et al.,2013)می باشد( حروف به عنوان لوگو)تصویر 

 نوع لوگو
ماد های بصری استفاده می کنند این مفهوم اشاره به برندهایی دارد که در طراحی لوگوی خود از تصاویر ، اشکال هندسی و ن 

(Park et al.,2013.) 

از آنجاکه لوگوها از نظر بصری، برند و معنای آنرا ارائه و پیشنهاد می دهند پس این پتانسیل را دارند که بعنوان نقطه اصلی 

لوگوی برند می  بعبارت دیگر، یک. اتصال برای مشتریان از طریق تبادل و تقویت ارزش های اصلی یک برند عمل می کنند

تواند ابزاری اساسی برای انتقال پیوند بین برند و خود باشد که به نوبه خود به افراد کمک می کند برند را بعنوان جزئی از 

عالوه براین، از آنجا که لوگوها برای برندها یک چهره فراهم می آورند و ممکن (. Walsh et al.,2010)خودشان ببینند 

 Henderson and)و واقعی بودن برند و جذابیت درونی و بنیادی برای مشتری را افزایش دهند استاعتبار و اصالت 

Cote,1998). 

توجه به صنایع دستی و . جذابیت و زیبایی در سراسر تاریخ مورد عالقه و توجه بشر واقع شده و تخیل آنها را بکارگرفته است

بنابراین جای تعجب نیست که نقش لوگوهای برند در ارائه . است تعریف و تمجید اشکال جذاب به بلندای خود تمدن بشری

اما عالوه بر فراهم سازی خوشنودی و رضایت . جنبه های زیبا شناسی و در جهت جلب رضایت و توجه مشتریان برجسته گردد

یان را وادار به ایجاد بصری، لوگوی برندهایی که از نظر ظاهری دارای جذابیت و زیبایی قابل توجهی هستند، می توانند مشتر

 .(Park et al.,2013) پیوند و تعهد احساسی با آنچه به خودشان نزدیک است نمایند 
 

 فرضیات پژوهش

                                                           
3  .  Ego 
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 :فرضیه  می باشد 2با توجه به مطالب ذکر شده این پژوهش دارای 

H1 :مزیت خود اظهاری بر تعهد برند مشتری تاثیر معناداری دارد 

H2 :عهد برند مشتری تاثیر معناداری داردمزیت عملکردی لوگو بر ت. 

H3 : لوگو بر تعهد برند مشتری تاثیر معناداری دارد( جذابیت)زیبایی. 

H4 : بر تعهد برند مشتری تاثیر معناداری دارد( تشکیل شده از مزیت خود اظهاری، مزیت عملکردی، جذابیت لوگو)لوگو. 

H5 :تاثیر معنا داری دارد( ی، مزیت عملکردی، جذابیت لوگوتشکیل شده از مزیت خود اظهار)نوع لوگو بر لوگو. 

H6 :نوع لوگو از طریق لوگو بر تعهد برند مشتری تاثیر معناداری دارد. 

 

 جامعه آماری

روش تحقیق در این پژوهش از نظر . می پردازد بررسی رابطه بین مزایای لوگو برند و تعهد مشتریان به برندتحقیق حاضر به 

بر این اساس خریداران گوشی های موبایل در شهر اصفهان  به .. از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است هدف، کاربردی و

بدلیل اینکه تعداد این افراد بسیار زیاد است از طریق فرمول کوکران نمونه مورد . عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند

 بررسی محاسبه گردید

 .استفاده شده است1جامعه نامحدود، از فرمول کوکران مطابق رابطه برای تعیین حجم نمونه در 

    (1) فرمول

 

 
 که در آن

P: ،برآورد نسبت صفت متغیر (2.2P=) 

Z: ،درصد، 32متناظر با سطح اطمینان  مقدار متغیر نرمال واحد (1.96=z) 

 (=2.22) مقدار اشتباه مجاز، :

N: حجم جامعه نامحدود 

این امر سبب . کند یمحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا  nباشد، =2.2Pزیرا اگر  ؛در نظر گرفته شده است 2.2برابر  Pمقدار 

 (.2،،2ج ،1232ی،مؤمن آذر،) باشدبه حد کافی بزرگ  شود که نمونه می

 :از است عبارتپژوهش  ازیموردنحجم نمونه  نیبنابرا

222N= 

 .پرسشنامه در میان خریداران گوشی موبایل در شهر اصفهان توزیع شد222تیب به تعداد بدین تر

با ( جذابیت)زیبایی لوگو سوال و  2با مزیت عملکردی لوگو سوال،  2با مزیت خود اظهاری )سؤال 21پرسشنامه تحقیق شامل 

ای لیکرت  گزینه 2تمامی سؤاالت  با طیف  .سنجیده شده است( سوال 1سوال،نوع لوگو با  2سوال، تعهد برند مشتری با  2

 .گزینه ای بوده است 2اند به جز سوال مربوط به نوع لوگو یک سوال  گیری شدهاندازه

 

 روش تحقیق و نتایج پژوهش

 .در مرحله ی عملی انجام پژوهش، برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از گروه پاسخگو، از روش میدانی استفاده شده است
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 SPSSافزار  پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و با کمک نرم.  الت پرسشنامه محقق ساخت می باشدسوا

مزیت عملکردی، زیبایی لوگو ، مزیت خود اظهاری های های مربوط به مؤلفه نسخه نوزدهم بررسی شد، که برای سؤال

به علت . درصد است 2/32و  32،  32، 31، 3،، 31امه به ترتیب برابر با تعهد برند مشتری ، نوع لوگو و کل پرسشن، ( جذابیت)

 . ی حاضر از پایایی الزم برخوردار است است بنابراین پرسشنامه 2/،که میانگین پایایی کلیه متغیرها باالی  این
 

نتایج همبستگی پیرسون 1جدول  

Correlations 

 ezhari amalkardi jazabiat taahod logo 

ezhari Pearson Correlation 1 .656
**
 .717

**
 -.106 .886

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .117 .000 

N 220 220 220 220 220 

amalkardi Pearson Correlation .656
**
 1 .655

**
 .023 .864

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .736 .000 

N 220 220 220 220 220 

jazabiat Pearson Correlation .717
**
 .655

**
 1 -.024 .905

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .726 .000 

N 220 220 220 220 220 

taahod Pearson Correlation -.106 .023 -.024 1 -.039 

Sig. (2-tailed) .117 .736 .726  .569 

N 220 220 220 220 220 

logo Pearson Correlation .886
**
 .864

**
 .905

**
 -.039 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .569  
N 220 220 220 220 220 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

پیش از بررسی مدل کامل پژوهش برای بررسی اولیه فرضیات تحقیق از میزان ضریب همبستگی پیرسون در تحلیل رگرسیون 

 .ارائه شده است 1نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون در جدول . کنیم می استفاده

 .درصد تایید شدند 33با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون، فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 

 

 رتبه بندی متغیر ها

تحلیل واریانس استفاده  به منظور بررسی یکسان بودن یا متفاوت بودن متغیر های پژوهش در جامعه مورد مطالعه از آزمون

 :بدین منظور فرضیه آماری زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. شودمی

 
 

 : H0رتبه میانگین  متغیر ها با هم برابر است

 : H1حداقل یک زوج از رتبه میانگین عوامل تفاوت معنی داری با هم دارند

 

نتایج آزمون فریدمن2جدول  
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معنی داریسطح  درجه آزادی کای دو محاسبه شده  نتیجه آزمون میزان خطا 

1/13  2 222./  H1تایید  2.22 

 

 آزمون فریدمن و میانگین رتبه عوامل -2جدول

 میانگین رتبه ابعاد

 2٫22 مزیت خود اظهاری

 2٫22 مزیت عملکردی

 ،2٫1 مزیت زیبایی

 2٫22 نوع لوگو

 2٫22 تعهد برند

 

سازد اهمیت عوامل یا متغیرهای دهد و مشخص میروجی اول را نشان میخ2جدول. نتایج این آزمون دارای دو خروجی است

کمتر است لذا رتبه میانگین  /.  22مستقل مورد بررسی، از نظر پاسخ دهندگان یکسان نبوده است زیرا سطح  معنی داری از 

مزیت خود اظهاری بیشترین  عامل. در خروجی دوم، میانگین رتبه این عوامل نشان داده شده است.ابعاد با هم برابر نیست

 .میانگین را داشته است

 

 پیشنهادات
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