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 آكرميهن و پويا بر اساس مدل بررسي ارزش ويژه برند پالكام در مقايسه با 

 )مطالعه موردي مصرف كنندگان محصوالت پالكام ، ميهن و پويا(
 
 

 محمد جعفر مهديان

 استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد
Email: mjmahdian @ yahoo.com 

 

 فاطمه ممتحن

 دیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرددانش آموخته کارشناسی ارشد م
Email: h_ momtahen @ yahoo.com  

 

 چكيده             

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ارزش ویژه برند پالكام در مقایسه با برندهاي میهن و پویا بر اساا  ماد    

و ازنظار ماهیات و روش توفای ی    آکر بود . روش تحقیق به کار گرفتاه شاده باه لحااف هادف ب کااربردي       

پیمایشی و از نظر زمان مقطعی بوده است. جامعه آماري آن مصرف کنندگان محصوالت لبنی پالكام ب میهن 

ن ر می باشد که طباق فرماو  کاوکران ب      336733و پویا در سطح شهرستان بروجرد ب مشتمل بر جمعیت 

ب به شیوه نمونه گیري غیر احتمالی دردستر  از آن ن ر و بنا به نظر متخصصین امر 383نمونه اي به حجم 

انتخاب شد. ابزار گردآوري داده ها ب پرسشنامه استاندارد آکر می باشد که روایای آن توساص فااحبنظران و    

پایایی آن با است اده از آل اي کرونباخ تأیید شد . براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهاي آماري موجود در 

و در تحلیل فرضیات از آزمون کروسكا  والیس است اده شد. یافته هاي تحقیق ب فرضایات   SPSSنرم افزار 

 داري معنای  ت ااوت  پویا و میهن پالكامب شرکت ارزش ویژه برند سه تحقیق را تایید و مشخص نمود که  بین

 نیکمتار  را الكاام پ برناد  ژهیا و ارزش و مقادار  نیشتریبرا ب  میهن برند ژهیو ارزش که يطور بهدارد ب  وجود

 .برآورد نمود مقدار

 

 ارزش ويژه برند ، آگاهي از برند ، تداعي هاي برند ، كيفيت برند و وفاداري به برند: كلمات كليدي             
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 مقدمه

با پیشرفت علوم ارتباطات ب سرعت باالي حمل و نقل و تبدیل شادن جهاان باه دهكاده اي کو اا ب کااهش زماان        

انتخاب براي افراد ب محدود و قدرت انتخاب مشتري به شدت افزایش یافته و رقابت شدیدي در ساطح باازار   تصمیم گیري و 

وجود دارد. لذا براي بنگاههاي اقتصادي ب جذب و ح ظ مشاتري باالقوه ب اماري حیااتی باوده و وفااداري مشاتریان ب کلیاد         

بازار و میزان سود دهی بنگاه اقتصادي باال می رود . از موفقیت تجاري محسوب می شود . با افزایش وفاداري مشتریان سهم 

طرفی در این شرایص تولید کنندگان نمی توانند با روشهاي قبلی )افزایش کی یت ب تبلیغات و...( به وفاداري مشاتریان قبلای   

رند و برند سازي تنهاا  خود اطمینان داشته باشند ب  ه رسد به اینكه بتوانند بازارهاي جدید بدست آورند. در  نین فضایی ب

راه مبارزه و بقا در دهكده جهانی است . برند از جمله مهمترین داراییهاي نامشاهود باه حسااب آیاد. ارزش واقعای در درون      

محصو  یا خدمت وجود ندارد بلكه این ارزش در ذهن مشتریان بالقوه و بال عل قرار دارد و برناد اسات کاه ایان ارزش را در     

برندب باه ناام ارزش ویاژه    مهم در این پژوهش مد نظر قرار گرفته شده است یكی از ارکان سازد .  آنچه  ذهن آنها تداعی می

است ب که در سالهاي اخیر توجه فاحب نظران و محققان حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است . ارزش برند وقتای   برند

یا کاال ب به میل خود پو  بیشتري )براي درجاه مسااوي از    پدید می آید که مشتریان به دلیل جذابیت نام ضمیمه شده به

در سالیان اخیار رقابات بیشاتري    "کی یت ( می پردازند . ارزشی که می تواند بوسیله نام افزوده شده ب به ارمغان آورده شود .

ا واحادهاي  بین شرکتهاي لبنی در جهت اشغا  فضاي فروشگاهها به وجود آماده اسات ب در نتیجاه در اینگوناه شارکت ها      

بازاریابی و فروش مناسبی شكل گرفته و فعالیتهاي گسترده تبلیغی و ترویجی در آنها آغاز شاده اسات . بخاش عماده ایان      

فعالیتها در جهت برندسازي و شناخت هر  ه بیشتر و دقیقتر م اهیمی  ون ارزش ویژه برند و سازه هاي شكل دهنده آن و 

ر ه براي اندازه گیري ارزش ویژه برند ب دانش دست اندر کاران این حوزه را عمیقتار  همچنین تبیین الگوها و مد  هاي یكپا

خواهد کرد و طراحی و برنامه ریزي بهتري در حوزه فعالیتهاي مربوط به پیشبرد فروش و برندسازي در فنعت لبنیات را در 

 (3388)اسداله و همكارانب . "اختیار قرار خواهد داد

محصوالت شرکت پارت لبن با نام تجاري  پالكاام در مقایساه باا    برند  ژهیارزش ولیب بررسی مساله افپژوهش  نیدر ا

 و تیا  یبرنادب ک  یاز برندب تداع یآگاهب مبتنی بر  هار وجه   3برندهاي لبنی میهن و پویا است که بر اسا  مد  دیوید آکر

 پاس  .شاود ارائه  ارزش برند بایی کاربردي ب جهت ارتقاء هراهكار نهایتدر  بتا مد نظر قرار گرفته شده استب رندبه ب يوفادار

 ؛ که باشیم پاسخگو سوا  این به تحقیق این در تا برانیم

  شود؟ می ارزیابی  گونه آکر مد  اسا  بر پویا و میهن برندهاي با درمقایسه پالكام برند ویژه ارزش

ایان  زیابی ارزش ویژه برناد اسات ب زیارا    راي ارآکر ب مد  مورد است اده این تحقیقب بمد  :   مدل مفهومي تحقيق

محصو  خاص دو فنعت  ایشود در  یم ببس و دیآ یبه شمار م تیمزب  ينظرمشتراز هست که  ییها یژگیو يدارامد  

 در شده آورده رکن 4 در ریشه برند ویژۀ ارزش آکرب بنا به نظر دیوید نداشته باشند. یمشابه گاهیجا يمشتر دگاهیمشابه از د

 :دارد مد  ینا
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 ، مدل تحقيق(1991بعدي ارزش ويژه برند )آكر 4مدل  -1شكل 

 

 فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از :

 .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند ویژه ارزش بین رسد می نظر :  به فرضیه افلی

 فرضیه هاي فرعی:  

 .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند شده ادراك کی یت بین -

 .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند از آگاهی بین -

 .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند به وفاداري بین -

 .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند هاي تداعی بین -

 

 مباني نظري و مروري بر پيشينه تحقيق

 واژه برند معانی  ندگانه اي را پوشش می دهد. در یا سر طیف برند به معنای ناامب لوگاوب سامبلب هویات و ماارك      

 .مبتنی برآن است را شاامل مای شاود   تجاري است و در سر دیگر تمامی ویژگی هاي مشهود و نامشهودي را که کسب و کار

برندهاي تجاري هم اینا بعنوان یكی از افلی ترین سرمایه هاا در بسایاري از کساب و کارهاا در نظار گرفتاه مای شاوند.         

و  3۹۹3 3ند ارزشی بیش از ارزش متاداو  ایجااد نمایاد. اوروسااف    متخصصین مالی بر این عقیده اند که برند تجاري می توا

میلیون دالر با احتما   3۱۱معرفی یا برند جدید در بازار هزینه اي برابر با  در تحقیق خود نشان دادند که 3۹۹3 2کرافورد

 (Rollins& etal) .دارد ۱۵%موفقیت 

آن  و همچناینب  می سازي میزان ارزش و بهاي برند دارندمدیران اجرایی و محققان دانش مدیریت عالقه فراوانی به ک

را در عرفه رقابت با دیگران اندازه گیري نمایند. ارزش ویژه برند پاسخی اسات کاه از ساوي محققاین بازاریاابی در جاواب       

ف آکار  تعریا به براي این افطالح بازاریابیب تعاریف متعددي فورت گرفته است که در اینجا .  پرسش فوق مطرح شده است

ارائه شده استب اشاره می شود: ارزش ویژه برناد باه    2۱۱3به عنوان یكی از نظریه پردازان مشهور در این حیطه که در سا  

عنوان دارائیهاي )یا بدهیهاي( نام و نشان تعریف می گردد که به آن متصل شده و موجب ارزش آفرینی و یا از میاان رفاتن   

فاحب نظران مختلف در خصوص ارزش ویژه برند ارائه شده اسات را مای تاوان در ساه     مطالعاتی که از سوي  .آن می شوند

 .بعد مرکبو  بعد مالیب  بعد مشتري گرا ؛دسته جاي داد

                                                           
1 Ourusoff 

2 Crawford 
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 طبقهدر بعد مشتري گراب  .ارزش ویژه برند مشتري گرا متشكل از دو م هوم  ند بعدي قدرت برند و ارزش برند است

کاه در ساا     اسات  مد  آکار آنها  فترین معرو و اولین داردکه وجود برند ویژه ارزش ادابع براي زیادي پیشنهادهاي و بندي

ارزش ویژه  3۹۹3در سا   ويبه عنوان یكی از بهترین تئوریهاي ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته است. و ارائه شد  3۹۹3

ننده نام و نشانب وفاداري به نام و نشاان و دیگار   برند را شامل ابعاد آگاهی از نام و نشانب کی یت ادراکیب ویژگیهاي تداعی ک

 ( بیان کرد. …دارائیهاي نام و نشان ) ون حقوق معنوي و کانالهاي توزیع و 

ارزش ادراك شده مبنی بر هزینه یكی از ابعاد افلی و سنگ بناي  ار وبهااي سااختاري ارزش ویاژه برناد مشاتري      

ن به عنوان مابه الت اوت عواید مالی یا محصو  که یا بار با برند و یاا باار   گراست. از بعد مالی ارزش ویژه برند را می توا

 بدون هیچ برندي عرضه می گردد تعریف نمود. 

در بعد مرکب به ارزش ویژه برند به گونه اي نگاه می شود که هر دو بعد پیشین )مشتري گرا و مالی( را شامل گاردد.  

 ت و تنها در زمینه ارتباط با مشتري یا مالی تاثیر خود را نشان نمی دهد.  اثر ارزش ویژه برند بر سازمان دو بعدي اس

 عبارتند از ؛رويكردهاي رايج اندازه گيري ارزش برند  از جمله

در این روش جهت ارزش گذاري دارایی هاي معنويب این بخش از دارایای هاا را در ساه دساته     :  3نروش دامودارا - 

ب آن دسته از دارایی هاي معنوي هستند که مربوط به یا محصو  یا خدمت خااص مای   اولین گروه :شود طبقه بندي می 

باشند و جریان هاي نقدي ایجاد می کنند. جهت ارزش گذاري این دسته می توان از مد  هاي تنزیل جریاان هااي نقادي    

ارایی ها به جاي ایجاد جریان  را که این د استدسته دوم از دارایی هاي معنويب پیچیده تر . بصورت معمو  است اده نمود

نقدي براي یا محصو  یا خدمت خاصب به تولید جریان نقدي براي کل شرکت پرداخته و عایدات آن هااب کال شارکت را    

تحت تاثیر قرار می دهد. این دستهب نام تجاري شرکت است که تمام جنبه هاي شرکت از میزان فروش تا تا محصوالت 

 .ا تحت تاثیر قرار می دهدتا نرخ هزینه سرمایه شرکت ر

دسته سومب شامل آن دسته از دارایی هاي معنوي می شود که در حا  حاضر هیچ گوناه جریاان نقادي ایجااد نمای      

کنند اما داراي این پتانسیل هستند که جریان هاي نقدي را در آیندهب تحت شرایطی خاص به وجود آورناد. ایان دساته ناه     

ت بلكه همچنین شرایص قابل تغییر شرکت براي ورود به بازارها و کسب و کارهااي جدیاد   تنها شامل ذخایر منابع طبیعی اس

و رها نمودن تجارت فعلی را نیز شامل می شود. بهترین روش براي ارزش گذاري این دسته از دارایی هاي معنوي است اده از 

 .   مد  قیمت گذاري حق امتیاز معامله است

رکان   4بنا به نظر دیوید آکارب ارزش ویاژۀ برناد ریشاه در     نظریه آکر:  ،کنندگان ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف  -

 آورده شده در این مد  دارد:

وفاداري: ایجاد یا تعهد قوي در خرید مجدد یا نگهداري مجدد یا کاال یا خدمت باه فاورت همیشاگی و علیارغم     

 دد.تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار میگر

کی یت ادراك شده: داوري و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحیت و مزیت یا محصو ب باا توجاه باه هادفی کاه آن      

 محصو  داشته است و نسبت به سایر محصوالت موجود در بازار.

آگاهی از برند: عبارت است از توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینكه یاا برناد عضاوي از یاا     

 بقه کاالیی خاص است .آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یا تصویر مشخص از برند میگردد.ط
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تداعی هاي ذهنی: تداعی برند هر  یز مرتبص باا برناد در ذهان اسات و مای تواناد شاامل ذهنیات مصارف کننادهب           

 ند و سمبل ها باشد.ویژگیهاي محصو ب موارد مصرفب تداعی هاي مربوط به سازمانب شخصیت بر

 داند:  کند و آن را شامل سه مرحله میدیوید آکر یا مرحله را نیز به مراحل آگاهی اضافه می

 3شناخت -

 2یادآوري -

 .3رسدکه در طبقه محصو  به ذهن مشتري میاست وقتی برند اولین برندي  -

 :بندي کردتوان طبقهبه طور کلی آگاهی را در دو دسته  می

کننده با یا برندب هنگامی است که جزئی از یا برناد باه وي نشاان داده مای     میزان آشنایی مصرف ؛ 4دد آي آگاهیِ

 شود )به طور مثا  لوگو( و یا نام برند براي وي خوانده می شود.

ناد  کنناده در ناام باردن از بر   تري با برند داللت دارد و به عناوان تواناایی مصارف   بر ارتباط قوي  ؛ %آن آي ددآگاهیِ 

 شودب مطرح می گردد.هنگامیكه در مورد طبقه محصو  از او سؤا  می

ویا به دیگر ساخن دو گوناه بنیاان و ریشاه را      از دو عامل متأثر است طبق مد  کلر ارزش ویژه برندب:  6نظریه کلر -

 براي برند درنظر می گیرد ؛

 دانش خریداران پیرامون یا برند.بنیان منطقی)سمت  پ هرم( الف( 

 دارند. قوي و منحصرب ردي که مصرف کنندگان با برند پیوندهاي مطلوبببنیان احساسی)سمت راست هرم( ب( 

 

 
 ( به همراه گام هاي آن2001ارزش ويژه برند مشتري محور مدل كلر ) -2شكل
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ي مناسب خلق ارزش ویژه برند ب مستلزم رسیدن به نوك هرم است و این موضوع زمانی ات اق می افتد که سنگ بناها

 هار گام را معرفی می کند که ارزش آن به سؤاالت مشاتري اشااره مای کناد و      مد  کلربهرم در کنار یكدیگر قرار گیرند . 

یا نردبان برند می سازد. هر گام به پشت سرگذاشتن موفق مرحله قبل بستگی دارد. این  هار گاام شاامل شاش بلاوك و     

  هار گامب سؤاالت زیر پاسخ داده می شود:تعدادي زیرمجموعه است. در هریا از این 

 ( پرسش از شخصیت: شما  ه کسی هستید؟3

 ( پرسش از م هوم: شما  ه  یزي هستید؟2

 ( پرسش از واکنش مشتري: نظر شما در مورد برند  یست؟3

 ( پرسش از ارتباطات: رابطۀ ما )خریداران( و شما )برند( کدام است؟4

ارزیاابی کلای   برناد )  عملكارد ب  عمق و عرض آگاهی از برند یا برجستگی برند یا بودنبارز شش بلوك هرم عبارتند از: 

بایش از آن کاه فكار کنناد      افراد درباره برند به طور خالفه  طور فكر می کنندببرند ) تصویر ذهنی( ب  برند توسص مشتري

ي احساسی مشتریان و عكس العمال آنهاا   پاسخهابرند ) احساساتب  ي برند قضاوتها( ب برند بطور واقعی  طور عمل می کند

 (. میزانی که مشتریان احسا  می کنند با برند هماهنگ هستندو طنین برند ) هماهنگی(ب به برند
 تلخيصي از چند نمونه تحقيقات صورت گرفته پيشين، در خصوص ارزش ويژه برند  -1جدول 

 نتیجه رویكرد تحقیق سا  محقق ردیف

شاااااااااااهریارعزیزي  3

 ژینی  واحمدرضاآ

 

طنااین برنااد؛ کاااربرد هاارم ارزش ویااژه برناادکلردربانا  (33۹3)

 فادرات ایران

برجستگی برندب عملكردبرندب تصویربرندب احساسات 

برند و قضاوت برناد بارطنین برناد باناا فاادرات      

 اثرمثبت دارد.

 هیسم پورب یهیجواد فق 2

 پورب رضا قربانی   یهیفق
 

برنااد فروشااگاه اتكااا و  ژهیااارزش و نیرابطااه باا یبررساا (  33۹3) 

   انیمشتر تیرضا

از برناد و   یباه برنادب آگااه    يبرنادب وفاادار   یتداع

از کال   38۵حادود   ییادراك شدهب به تنها تی یک

و  کنناادیماا هیاارا توج يمشااتر تیرضااا راتییااتغ

 .هاستریمتغ ریسا مسه بیمابق

شااا مصااط ی پااور   نیو 3

   محمود درویش ف تو

 

ررسی ارزش ویاژه ناام و نشاان تجااري و تااثیر آن بار       ب (33۹3)

ب باا  عوامل مد  آکار بر اسا  جایگاه استراتژیا شرکت 

 لعه موردي شرکت لبنی هموطنمطا

بین عوامل مد  آکر با نام و نشان تجاري هماوطن  

 .رابطه مستقیمی وجود ندارد

پرویز احمدي ب مهادي   4

ج ااار زاده کنااااري و  

 علیرضا بخشی زاده  

نگاهی به هویت برناد و تااثیر آن بروفااداري باه برناد و       (33۹3)

نناده  ارزش ویژه برند ب با مطالعه موردي شرکت تولید ک

 محصوالت لبنی و فرآورده هاي گوشتی کاله

تاثیر هویت برند بر هردو م هاوم وفااداري و ارزش   

 ویژه برند در فنعت مواد غذایی تایید شده است.

 ون و فاااو ن شاااینگ %

  1شیانگ تسنگ

 

 باا  شاده  ادراك کی یت بین دار معنا و رابطه مثبت تایوان هوایی خطوط در محور مشتري برند ویژه ارزش (2۱3۱)

 وارزش برند تصویر بین همینطور و برند ویژه ارزش

 . ندارد وجود برند ویژه

تاثیرات بحران زیان دهی محصوالت بار روي برناد)تاثیر    (2۱3۱)  2باوالنگ ما ولین ژانگ  7

بحران زیان دهای محصاوالت بار روي عملكارد برناد و      

 ساختار بازار(

ریاد  زیان دهی یا محصو  از طریق تغییر رفتار خ

 مشتریان ات اق می افتد

 

                                                           
1Ching-fuchen & Wen shiangTeseng 

2 Baolong Ma & Lin Zhang 
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 روش تحقيق 

از سوي دیگر با توجه باه اینكاه در ایان پاژوهش از روش هااي مطالعاه       تحقیق حاضر به لحاف هدف کاربردي است. 

کتابخانه اي و نیز روش هاي میدانی نظیر پرسشنامه است اده شده استب می توان بیان کرد کاه پاژوهش حاضار بار اساا       

 و از نظر زمان نیزب مقطعی می باشد. پیمایشی است-ي داده هاب یا پژوهش توفی یماهیت و روش گردآور

در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد آکر به منظور ابزار تحقیق است اده شاده اسات .پرسشانامه ماذکور بار اساا        

مال مخالف ب نسبتاً مخالف ب به ترتیب گزینه هاي ؛ کا %تا  3گویه اي لیكرت مرتب شده است و گویه هاي  %مقیا  یا طیف 

بی نظرب  نسبتاً موافق و کامالً موافق را دارند ب که نظرات مصرف کنندگان را نسبت به هریا از برندهاي پالكام ب میهن وپویا 

 سنجیده است.

ر براي تست روایی پرسشنامه ب پس از تایید اساتید محترم و بومی سازي آن ب سه پرسشنامه براي سه برناد ماذکور د  

سوا  تقلیل یافات ب ساپس پرسشانامه ماذکور در غالاب       28سوا  به  34غالب یا پرسشنامه تهیه ب تعداد سواالت آن ب از 

( از اساتید محترم رشاته مادیریت   N=10ن ر) 3۱تهیه و بر اسا  تست الوشه ب سودمندي آن توسص  CVRروایی سنجی 

دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد )خبرگان( ب تایید شد و بدین ترتیب پرسشنامه نهایی جهت توزیع در حجم نمونه جامعاه  

ن ر )که توسص فرمو  محاسبه حجم نمونه کوکران محاسبه شد( از مصرف کنندگان محصوالت لبنی برنادهاي   383آماري ب 

 SPSSپویا در سطح شهرستان بروجرد ب آماده گردید. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ب به کما نرم افزارپالكام ب میهن و 

ن ار و باه شایوه نموناه گیاري       3۱ب از روش آل اي کرونباخ است اده شده اسات کاه در دو مرحلاه پرسشانامه آکار ب میاان       

 دردستر  توزیع و نتایج زیر حافل شد:
 آزمون كرونباخ سه برند مورد تحقيقنتايج حاصل از  -2جدول  

 تایی 3۱آل اي کرونباخ حجم نمونه  مول ه ها

 ۱6۹77 برند پالكام

 %%۱6۹ برند میهن

 ۱6۹76 برند پویا

 ۱6۹6۹ هر سه برند باال

 

د این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه موردرفد استب که  ۹8ب همانطوریكه مالحظه می شود مقدارآل اي محاسبه شده 

 است اده از قابلیت اعتماد و پایایی باالیی برخوردار است.

 

 

  

 يافته ها  
 مشخصات جمعيت شناختي پاسخ گويان -3جدول 

 درفد سطوح مشخصه

 

 2666 زن جنسیت

 %636 مرد
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 %236 سا  3۱کمتر از  سن

 63%2 سا  4۱تا  3۱

 3863 سا  ۱%تا  4۱

 3363 سا  ۱%بیشتر از 

 3467 و پایین تردیپلم  تحصیالت

 386۱ کاردانی 

 %36% کارشناسی

 3363 کارشناسی ارشد

 %۱6 دکتري

 

 :ف اسميرنو -كلموگروفبررسي نرمال بودن با آزمون 

درصید   5، بيشیتر از  میي شیود  نمايش داده   sig چنانچه سطح معني داري در اين آزمون كه در جدول با

يي نرمال فرض كرد. در غير اين صورت نمي توان گفت توزيع داده هیا،  الباشد، مي توان داده ها را با اطمينان با

با توجه به نتايج آزمون كه در جدول زير مشهود است ، توزيع نرمال نبوده و در نتيجیه از آزمیون   نرمال است. 

 مقايسیه  براي پارامتري غير آزمون يک 1واليس -كروسكال هاي ناپارامتريک استفاده شده است و چون آزمون

 .شده است است ، براي آزمون داده ها از اين آزمون استفاده آن از بيشتر گروه و سه
 

 اسميرنوف -كلموگروف آزمون با بودن نرمال بررسي -4جدول 

 ارزش برند تداعی وفاداري   آگاهی کی یت پارامترها

 334۹ 334۹ 334۹ 334۹ 334۹ تعداد

 %367 366۹ 364۱ %366 3672 میانگین

 ۱683 ۱6۹3 36۱۱ ۱6۹3 36۱2 ارانحراف معی

مقااااادار آمااااااره  

 کولموگروف

36%3 26۹۹ 264% 463۱ 36۹2 

مقااااادار ساااااطح  

 معناداري

۱6۱۱ ۱6۱۱ ۱6۱۱ ۱6۱۱ ۱6۱3 

 نرما  نیست نرما  نیست نرما  نیست نرما  نیست نرما  نیست نتیجه

 

 آزمون فرضيات و نتايج آن : 

 فرضيه ي فرعي اول

H0د سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود ندارد.: بین کی یت ادراك شده برن 

H1دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت سه برند شده ادراك کی یت : بین. 

                                                           
1 Kruskal–Wallis 
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آزمون کروسكا  والایس کاه آن را باا    می باشند از تعداد نمونه ها بیش از دو گروه فرعی او ب با توجه به اینكه  يدر فرضیه 

H  ب ارائه شده است. %نتایج تحلیل داده ها در جدو  د.نقرار می گیرو تجزیه و تحلیل نشان می دهند مورد است اده 

 
 (1براي فرضيه فرعي شماره  )نتايج آزمون كروسكال واليس -5جدول 

 میانگین رتبه ها تعداد برندها پارامتر

 436638 383 پالكام برند شده ادراك کی یت

 683664 383 میهن

 688%۱% 383 پویا

  334۹ جمع

 
 (1براي فرضيه فرعي شماره  )خروجي آزمون كروسكال واليس -6جدول 

 برند شده ادراك کی یت پارامتر

 2%23263 کاي دو

 2 درجه آزادي

 ۱۱۱/۱ سطح معنا داري

 

 اون   فته می شود.ذیرپ H1 رد و فرض   H0 فرضب مربوط به خروجی نتایج آزمون کروسكا  والیسب  7با توجه به جدو  

 پویاا  و مایهن  پالكاامب  شارکت  ساه  برناد  شده ادراك بین کی یتنابراین  ب ۵%>۱۱۱/۱است  ۵%از  کو كتر سطح معناداري

 .دارد وجود داري معنی ت اوت

 فرعي دومفرضيه 

H0.بین آگاهی از برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود ندارد : 

H1اهی از برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود دارد.: بین آگ 

آزمون کروسكا  والایس کاه آن را باا    می باشند از تعداد نمونه ها بیش از دو گروه فرعی دومب با توجه به اینكه  يدر فرضیه 

H  ب ارائه شده است. 6ا در جدو نتایج تحلیل داده ه د.نقرار می گیرو تجزیه و تحلیل نشان می دهند مورد است اده 

 
 (2براي فرضيه فرعي شماره  )نتايج آزمون كروسكال واليس -7جدول 

 میانگین رتبه ها تعداد برندها پارامتر

 667%43 383 پالكام آگاهی از برند

 643%68 383 میهن

 23683% 383 پویا

  334۹ جمع

 
 (2رعي شماره براي فرضيه ف )خروجي آزمون كروسكال واليس -8جدول 

 برند از آگاهی 
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 36648%2 کاي دو

 2 درجه آزادي

 ۱۱۱/۱ سطح معنا داري

 

 اون   فته می شاود. ذیرپH1  رد و فرض H0فرض  مربوط به خروجی نتایج آزمون کروسكا  والیسب   8با توجه به جدو  

پالكامب میهن و پویاا ت ااوت معنای     بین آگاهی از برند سه شرکت نابراینب  ۵%>۱۱۱/۱است  ۵%از  کو كتر سطح معناداري

 داري وجود دارد.

 فرعي سومفرضيه 

H0.بین وفاداري به برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود ندارد : 

H1.بین وفاداري به برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود دارد : 

آزمون کروسكا  والیس کاه آن را باا   می باشند از تعداد نمونه ها بیش از دو گروه نكه سومب با توجه به ای فرعی يدر فرضیه 

H  ب ارائه شده است. ۹نتایج تحلیل داده ها در جدو  د.نقرار می گیرو تجزیه و تحلیل نشان می دهند مورد است اده 

 
 (3براي فرضيه فرعي شماره  )نتايج آزمون كروسكال واليس -9جدول 

 میانگین رتبه ها دتعدا برندها 

 4%4866 383 پالكام وفاداري به برند

 %6۱762 383 میهن

 33623% 383 پویا

  334۹ جمع

 
 (3براي فرضيه فرعي شماره  )نتايج آزمون كروسكال واليس -10جدول 

 وفاداري به برند 

 ۹364۱۹ کاي دو

 2 درجه آزادي

 ۱۱۱/۱ سطح معنا داري

 

 اون   فته می شاود. ذیرپH1  رد و فرض H0فرض  ط به خروجی نتایج آزمون کروسكا  والیسب مربو 3۱با توجه به جدو  

بین وفاداري به برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنای   نابراینب  ۵%<۱۱۱/۱است  ۵%از  کو كتر سطح معناداري

 داري وجود دارد.

 فرعی  هارمفرضیه 

H0ب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود ندارد.: بین تداعی هاي برند سه شرکت پالكام 

H1.بین تداعی هاي برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی داري وجود دارد : 

آزمون کروسكا  والیس که آن را با می باشند از تعداد نمونه ها بیش از دو گروه فرعی  هارمب با توجه به اینكه  يدر فرضیه 

H ب ارائه شده است. 33نتایج تحلیل داده ها در جدو  د.نقرار می گیرو تجزیه و تحلیل ت اده نشان می دهند مورد اس 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

 
 (4براي فرضيه فرعي شماره  )نتايج آزمون كروسكال واليس -11جدول 

 میانگین رتبه ها تعداد برندها 

 7%48۹6 383 پالكام تداعی هاي برند

 6۱76۹7 383 میهن

 28648% 383 پویا

  334۹ جمع

 
 (4براي فرضيه فرعي شماره  )خروجي آزمون كروسكال واليس -12جدول 

 تداعی هاي برند 

 23%۹46 کاي دو

 2 درجه آزادي

 ۱۱۱/۱ سطح معنا داري

 

 اون   فته می شود.ذیرپ H1  رد و فرض H0فرض  مربوط به خروجی نتایج آزمون کروسكا  والیسب  32با توجه به جدو  

بین تداعی هاي برند سه شرکت پالكامب میهن و پویا ت اوت معنی  نابراینب  ۵%<۱۱۱/۱است  ۵%ز ا کو كتر سطح معناداري

 داري وجود دارد.

 اصليفرضيه 

H0ندارد     وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن پالكامب شرکت ارزش ویژه برند سه : به نظر می رسد بین. 

H1دارد وجود داري معنی ت اوت پویا و میهن الكامبپ شرکت ارزش ویژه برند سه : به نظر می رسد بین. 

 Hآزمون کروساكا  والایس کاه آن را باا     می باشند از تعداد نمونه ها بیش از دو گروه افلیب با توجه به اینكه  يدر فرضیه 

 است.ب  ارائه شده  33ها در جدو نتایج تحلیل داده د.نقرار می گیرو تجزیه و تحلیل نشان می دهند مورد است اده 

 
 براي فرضيه اصلي( )نتايج آزمون كروسكال واليس -13جدول 

 میانگین رتبه ها تعداد برندها 

 4436۱4 383 پالكام ارزش ویژه برند

 667683 383 میهن

 ۱6634% 383 پویا

  334۹ جمع

 
 براي فرضيه اصلي( )خروجي آزمون كروسكال واليس -14جدول 

 ارزش ویژه برند 

 6%22۱63 کاي دو

 2 درجه آزادي
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 ۱۱۱/۱ سطح معنا داري

 

 اون   فته می شاود. ذیرپH1  رد و فرض H0فرض  مربوط به خروجی نتایج آزمون کروسكا  والیسب  34با توجه به جدو  

 و مایهن  پالكاامب  شرکت ارزش ویژه برند سه به نظر می رسد بیننابراین ب  ۵%<۱۱۱/۱است  ۵%از  کو كتر سطح معناداري

  .دارد وجود داري معنی ت اوت پویا

نتایج تحلیل ها نشان می دهد که ؛ در نهایت آزمون فرضیات نشان دادند که ارزش ویژه برند پالكام از دو برناد دیگار   

 پایین تر بوده است. 

 : و پيشنهاداتنتيجه گيري  ،بحث 

 و وفااداري  ب آگااهی  ب کی یت ب براسا  مد  آکر شامل؛ پژوهش این در برند ویژۀ ارزش ابعاد شدب ذکر که طور همان

که با توجه به آزمون هاي ارائه شده ب همگی فرضیات تایید و مشخص شد که این ابعاد بر ارزش ویاژه   است برند تداعی هاي

برندهاي مد نظر پژوهش موثر است و به ترتیب ؛ آگاهی از برند ب کی یت ادراك شده از برند ب تداعی هاي برند و وفاداري باه  

 وجاود  داري معنی ت اوت پویا و پالكامب میهن شرکت ارزش ویژه برند سه ر ارزش ویژه برند تاثیر گذار تر هستند. بینبرند ب ب

از  ارزش ویژه بیشتري برخوردار می باشند ب ارزش ویژه برناد مایهن از بقیاه     پالكام به ترتیب دارد و برند هاي میهن ب پویا و

ز بقیه کمتر است. کمترین اثرگذاري بر ارزش ویژه برند مربوط به بعد وفااداري باه برناد    بیشتر ب  و ارزش ویژه  برند پالكام ا

در فدر و وفاداري نسبت  6۱7/%2است که در میان برندهاي مورد مطالعه تحقیق ب وفاداري نسبت به برند میهن با میانگین 

ن اینگونه نتیجه گرفات کاه ؛  نانچاه شارکتی تمایال      می توا بنابراین  در ذیل قرار دارد. 4/486%به برند پالكام با میانگین 

داشته باشد نام تجاري خود را تعمیم داده و محصوالت یا خدماتی دیگر با همان برند تولید نمایدب باید باه ابعااد ارزش ویاژه    

زیابی قرار دهد. در برند که شامل موارد فوق الذکر بر اسا  مد  آکر استب در بازار هدف خود ب توجه نموده و آنها را مورد ار

فورتی که این ابعاد در سطح مطلوبی بودند ب احتما  موفقیت تعمیم برند مزبور بیشتر خواهد بود و رضاایت مشاتریان نیاز    

 افزایش می یابد.

؛ برندهاي پالكام و پويا مي توانند با ، پيشنهاداتي بدين شرح ارائه مي شود با توجه به تاييد فرضيه اول  -

از راههاي ارتقیاي كيفيیت    ، در ارتقاي كيفيت محصوالت خود بكوشند .يستم هاي كنترل كيفيتستفاده از سا

محصول ، به كارگيري تكنولوژي جديد و عدم استفاده از دستگاههاي قديمي و فرسوده است ، كه كيفيت و نيی   

 يطراحی داشیت،   از ديگر پيشینهاداتي كیه میي تیوان     حجم توليد و در نهايت ارزش برند را اف ايش مي دهد.

براي مديران و كاركنان ايین شیركتها ، جهیت بهیره گيیري در       موفق، يكارها و كسب از ديبازد يكار ياردوها

 مصیرف  ذهین  در تيفيك از يريتصو مت،يق رييتغ لهيوس به توانند يمشركتها  رانيمد اف ايش كيفيت آنهاست.

 تيی فيك شياف ا را امر نيا ليدل كننده مصرف،  ابدي يم شياف ا محصول متيق يوقتي عني. ندينما جاديا كننده

تري براي مصرف كننده  1. البته اين امر درمورد محصوالت لبني كه داراي درگيري ذهني پايين داندي م محصول

 يمتی يق يهیا ي استراتژ از پيشنهاد مي شود، امكان حد تا يولاست، بهتر است با احتياط و درايت صورت پذيرد 

 .رنديگ بهره ومتناوب مدت يطوالن صورت به متيق كاهش مانند

                                                           
1 Low Involvement 
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؛ با عنایت به اینكه آگاهی از برند بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژه  ، پيشنهاد مي شود با توجه به تایید فرضیه دوم  -

 در دبرنا  مجادد  يادآوریا  و یآگااه  يبارا  رگذاریتاث یعامل عنوان بهب  غاتیتبل ازداشت ب شرکتهاي پالكام و پویا ب می توانند 

 .ندینما است اده باست بودن زیمتما ای و تی یک انگریب که ینیمضام  از یغاتیتبل يها امیپ در و است اده کننده مصرف ذهن

ایجاد مشتري وفادار در مورد محصاوالت   ؛ ، پيشنهاداتي بدين شرح ارائه مي شود با توجه به تایید فرضیه سوم -

یت خااص مادیران شارکتهاي پالكاام و پویاا ب همچناین  گاونگی تادوین اهاداف          لبنی با درگیري ذهنی پایینب نیاز به درا

استراتژیا آنان دارد. بنابراین به نظر می رساد کاه ؛ بهتار اسات شارکتهاي ماذکور در انتخااب مادیران و تادوین اهاداف           

 برناد  به کننده مصرف رشتیب يوفادار سبب مهمیب عامل عنوان به غاتیتبلاستراتژیا خود تجدید نظر نمایند. دیگر اینكه ب 

را در  برند احساسی ابعاد تقویتاین مورد مخصوفا در مواردي که  .شود یم برند ژهیو ارزش شیافزا موجب تینها در و شده

پی داشته باشد ب موثر تر است. مطلب مذکور وقتی اهمیت بیشتري می یابد که محصو  مورد نظر ب درگیاري ذهنای پاایین    

ان داشته باشد ب مانند محصوالت لبنی . بنابراین پیشنهاد می شود شرکتهاي پالكام و پویا بیش از تري را براي مصرف کنندگ

 پیش از تبلیغات براي محصوالت خود بهره گیرند.

 بساته  ای و یاسام از توانند یمشرکتهاي پالكام و پویا  رانیمد؛ ، پيشنهاد مي شود با توجه به تایید فرضیه  هارم  -

 دیا جد محصوالت يبراب  ه استشدی م است اده ها خانواده درب  سابق بر این که هستند یمحصوالت گر یداعت که ییها يبند

ب تداعی هاي برناد نیاز افازایش خواهاد یافات و ایان دو بااهم رابطاه          ابدی یم شیافزا یآگاه سطح  ه هر .ببرند بهرهخود 

 مستقیمی دارند.  

 در هاي مورد مطالعه و باه ویاژه شارکتهاي پالكاام و پویاا      شرکت شود یم با توجه به تایید فرضیه افلی ب پیشنهاد -

راساتا   ایان  در. نمایناد  خودب در افزایش اثر بخشی ابعاد ارزش ویژه برند ب تالش کنندگان مصرف و ارتقاء ح ظ ایجادب جهت

پی معروف  4یا همان  3ازاریابیب ب عنافرآمیخته عنافر این جمله از.  کند می ای ا اي عمده نقش تأثیرگذارب عوامل شناسایی

 هااي  خلق تاداعی  آگاهیب ایجاد باعث موثر اي گونه به تبلیغات انجام .باشد می تبلیغات است . یكی از مهمترین این عنافرب

 . گردد می آن ویژه ارزش و برند تقویت نهایتاً ب وفاداري و مثبت

 از یكا ی.  نهاستآ يباال سایر زین و مختلف داابع در یجهان ياستانداردها در حضور عدم ب یرانیا هايبرند تمشكالاز

 برناد  گااه یجا بار  برناد  فاحب کشور که است نیهمب  شودی م انیب نتربرندیا استاندارد با نگیبرند يها دوره در که يموارد

انین افاولی و  بنابراین پیشنهاد می شاود ب دولات باا وضاع قاو      .ردیگی م قرار یبررس مورد زین عوامل نآ و دارد اریبس ریتاث

 سختگیرانه و نیز ب تدوین سیاستهاي درست و به هنگام ب موجبات ارتقاي ارزش برندهاي ایرانی را فراهم آورد.  
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