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 چکیده 

دهند. نام و نشان کننده را تحت تأثیر قرار میمعموالً چندین عامل به طور مشترک ارزیابی مصرف

کننده از محصول و تمایل خرید و قیمت دو عاملی هستند که به طور معمول بر ارزیابی مصرف 1تجاری

گذارند. در برخی بازارهای مصرفی، برندهای تولیدکننده با رقابت شدید قیمت روبرو هستند. وی اثر می

فاداری برند به بینی وهای صورت گرفته در حوزه ارزش ویژه برند در بازارهای تجاری بر پیشاکثر پژوهش

اند و شود، تمرکز کردهکننده جهت خرید از یک برند میعنوان عاملی که باعث ایجاد ترجیح در مصرف

کننده به پرداخت بهای بیشتر یا کمتر برای برندها پرداخته شده است؛ در کمتر بر علت تمایل مصرف

این باشد. ویر برند مطلوب میحالیکه پذیرش قیمت باالتر یکی از نتایج مهم اقتصادی حاصل از تص

پرداخت اضافه  به کنندگانمصرفتمایل تأثیر یگانگی ادراک شده از برند بر پژوهش با هدف شناسایی 

ها، توصیفی  از قیمت انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده

ش از ادبیات موجود برگرفته شده و برای اثبات نوع  پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه این پژوه

لفن همراه روایی آن از روش خبره سنجی استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کاربران ت

ها با استفاده از آوری دادهگیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. جمعد و از روش نمونهباشمی

پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد. به منظور تجزیه و  454ع پرسشنامه صورت گرفت و در مجمو

 Smartو  SPSS22ها از مدل معادالت ساختاری استفاده شد و با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده

PLS 2 بر  2های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار یگانگی ادراک شده از برندصورت گرفت. یافته

 باشد.پرداخت اضافه قیمت می کننده بهتمایل مصرف

 

 

 برند، یگانگی برند، اضافه قیمت، گوشی تلفن همراه: واژگان كلیدی
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 مقدمه  

رود  به دلیل تغییرات مداوم در محیط بازاریابی، ایجاد یک برند قدرتمند، بهترین راه ایجاد یک کسب وکار به شمار می

(Chowudhury, 2012)ها را انتخاب و خریداری کنندگان، تحت تأثیر عوامل مختلفی محصوالت یا خدمات شرکت. مصرف

های مختلفی عوامل مؤثر بر رفتار خریداران را بررسی کننده تاکنون از جنبهنظران رفتار مصرفمحققین و صاحب کنند.می

ها با استفاده از برند کنندگان، غیر قابل انکار است، برند است. شرکتاند. یکی از عواملی که تأثیر آن بر رفتار خرید مصرفکرده

 کند و با افزایش میزان خرید، وفاداری و ... بهند. یک برند موفق بیش از یک نام عمل میکنشماری استفاده میاز مزایای بی

-کننده یکی از اولویت(. درک شیوه ایجاد ادراک قیمت در ذهن مصرف1931کند )زنوزی، مثابه یک ابزار تبلیغاتی نیز عمل می

-شد که یک برند با ارتقاء کیفیت محصوالت خود میتصور می(. قبالً 233، 1933آید )کلر، های مهم در بازاریابی به شمار می

-کننده را به پرداخت مبلغ باالتر تحریک کند ولی دالیلی وجود دارد که نشان میتواند به موقعیت بهتری دست یابد و مصرف

 & ,Anselmsson, Vestman)دهد اهمیت کیفیت محصول به عنوان یک ابزار قدرتمند رقابتی در حال کم شدن است 

Johansson, 2014) . 

با توجه به این که گوشی تلفن همراه یک ابزار کاربردی بوده و تنوع قیمت باالیی دارد، در این پژوهش این محصول جهت 

بررسی انتخاب شده است. همچنین با مقایسه چند برند گوناگون در بین کاربران تلفن همراه، مشاهده شده که تمایل به 

 صنعت در امروز رقابتی بازار ه برای خرید یک برند خاص در این گروه کاالیی وجود دارد. همچنین وجودپرداخت قیمت اضاف

 تحقیقات انجام ضرورت است، آمده عمل به همراه تلفن هایگوشی انواع با رابطه که در فراوانی تبلیغات و همراه تلفن گوشی

از این رو، این پژوهش قصد دارد به بررسی تأثیر یگانگی  .است کرده ایجاب را کننده ایرانیمصرف رفتار بررسی علمی جهت

 .بپردازد کننده به پرداخت اضافه قیمتادراک شده از برند بر تمایل مصرف

 
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ها مالکک  شود که باید با مصرف محصول توسط مشتری محقق شود. شرکتاست که به مشتری داده می 1برند نوعی قول و تعهد

محصول، لوگو و نام تجاری هستند ولی مالک برند خود نیستند، بلکه مالک اصلی برند، مشتری اسکت ککه در ذهکن و قلکب وی     

یکت زیکادی برخکوردار اسکت و ایجکاد و حفکي موقعیکت        مبرند برای هر شرکت از اه .(34، 1931 اخالصی, )شکل گرفته است 

اسکتفان  گفتکه  خرند نکه یکک ککاال را. بکه    مناسب آن در اذهان مشتریان یکی از اهداف مهم بازاریابان است. مشتریان، برند را می

وسکیله رقبکا قابکل تقلیکد     شود. کاال بکه خرد و کاال چیزی است که در کارخانه تولید میبرند چیزی است که مشتری می 2کینگ

 (.1931است اما برند منحصر به فرد است )زنوزی، 

کنندگان تمایل دارنکد  مصرف. کندها بازی میب مشتریدر انتخا ای راهای چندگانهای دارد و نقشعامل قیمت، مفاهیم پیچیده

بازاریابکان نیازمنکد درک بهتکر     .های باالتری را بپردازندهای ملموس یا ناملموس آنها قیمتتا برای برخی برندها به دلیل ویژگی

ی قیمکت و  ا در زمینکه کنندگان در مورد قیمت محصوالت و برندها هستند تا بتوانند ترجیحات آنهکا ر های مصرفتمامی نگرش

گیری در مورد قیمت محصول را به اغلب اشخاصی که وظیفه تصمیم. (233-1933،233کنند )کلر، ارزش محصوالت شناسایی 

گذاران از خود بپرسند ککه بکه   پرسند که محصول را به چه قیمتی بفروشند اما بهتر این است که قیمتعهده دارند، از خود  می

 .(Kim & Hyun, 2011 ) این محصول چقدر حاضرند بپردازندراستی مشتریان برای 

پکژوهش خکود، اضکافه    در  بکا و پکالولو   شکود. در ادبیات اقتصادی، اضافه قیمت به عنوان سود باالتر از متوسط عملکرد تعریف می

اند: میزان پول باالتر از قیمت میانگین که توسط فروشندگان برای یک محصکول معکین دریافکت    قیمت را این گونه تعریف کرده

                                                 
1 Promise 
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درک کامکل آن دسکته از   های کافی بکرای توصکیف و   اند دادهپژوهشگران تا کنون نتوانسته .(Ba & Pavlou, 2002) شودمی

شوند فراهم کنند. ممکن است آن دسکته از عناصکر تصکویر    عناصر تصویر برند که باعث ایجاد تمایل به پرداخت اضافه قیمت می

 م مؤثر باشندشوند، به همان صورت بر تمایل به پرداخت اضافه قیمت هبرند که نشان داده شده باعث ایجاد وفاداری به برند می

(Persson, 2010). 

کنندگان تمایکل دارنکد   های تولید و فروش آن باالتر باشد. مصرفکننده باید از هزینهی محصول توسط مصرفارزش ادراک شده

 (.1933،233بپردازند )کلر، های باالتری را های ملموس یا ناملموس آنها، قیمتتا برای برخی از برندها، به دلیل ویژگی

 دهکد کند، نشکان مکی  ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می

(Aaker, 1996) . دهکد. ارزش  ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان به طور غیرمستقیم ارزش شرکت را افزایش مکی

های بازاریابی، وفاداری به برنکد، قیمکت و حاشکیه سکود،     اثربخشی و کارایی برنامه»ویژه برند و ارزش مشتری از طریق باال بردن 

 .(Aaker, 2008)  کنندها ارزش، ایجاد میبرای شرکت« مزیت رقابتیتوسعه برند، اهرم تجاری و 

و اساس الزم برای  دهندترین موارد در برندسازی محصوالت را تشکیل میتوان گفت اصلیدو عنصر اصلی وجود دارد که می

باشند. با این حال، خیلی از برندها به طور مرتب این دو ایجاد ارزش ویژه برند هستند و آن دو آگاهی از برند و یگانگی برند می

ال آنان یگانگی برند را حداقل یک بار در س %51از مدیران آگاهی از برند را و  %22کنند؛ تنها گیری و ارزیابی نمیجنبه را اندازه

ترین مالحظات در انتخاب نقاط تمایز این است که . مهم(Anselmsson  & Bondesson, 2013)کنند گیری میاندازه

-ور برسند که شرکت از امکانات متفاوتی برای اراله برخوردار است. اگر این نکتهکنندگان آنها را مطلوب بدانند و به این بامصرف

کنندگان توانند به عنوان تداعیات قدرتمند، مطلوب و منحصر به فرد در ذهن مصرفها به ثمر برسند، نقاط تمایز شرکت می

 (.171، 1933جای گیرند )کلر، 

نسبت به دیگر برندهای رقیب متفاوت احساس میکند)میزان تمایز نسبت به یگانگی به عنوان درجه ای که مشتری یک برند را 

 . (Netemeyer et al., 2004) رقبا(، تعریف شده است

ی یک برند و محصوالتش با رقبا در ذهن مشتری برمیگردد که با در نظر گرفتن یگانگی برند، به میزان درجه تمایز ادراک شده

 داد تشخیص را آن میتوان، کنندکنندگان، یک برند را از دیگر برندهای رقیب متفاوت احساس میای که مصرفرجهمیزان د

(;Anselmsson et al., 2007.Anselmsson  & Bondesson, 2013.) 

 معیارهای مطلوبیت تمایز

ن و باورپذیری که ( عبارتند از: مرتبط بودن، منحصر به فرد بودPOD) 1سه شاخص کلیدی مطلوبیت برای نقاط افتراق

بازاریابان باید هر یک از این موارد را از دیدگاه مشتری ارزیابی کرده و به این ترتیب این نقاط افتراق را به عنوان پایه و احساس 

 (:172-1933،171سازی برند تعریف کنند )کلر، جایگاه

تأکید برند برای آنها مهم بوده و با نیاز آنها به این کنندگان هدف محصول باید احساس کنند که نقاط تمایز مورد : مصرف2رابطه

 ورزند.ها در انتخاب نقاط تمایز برای برند خود از توجه به این نکته غفلت میمحصول مرتبط است. بسیاری از شرکت

قباست. هنگامی کنندگان باید احساس کنند که نقاط تمایز برند، منحصر به فرد، خاص و برتر از ر: مصرف 9منحصر به فرد بودن

گاه مناسب برای دوام و رشد است و کنند، چالش پیش روی برند تازه وارد، یافتن تکیهکه بازاریابان یک محصول را معرفی می

                                                 
1 Point of Differences 
2 Relevance 
3 Distinctiveness 
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-کنندگان بیآیند، اما این نکته برای مصرفگاهی برمیبسیاری از آنها با انتخاب نقاط تمایز، در صدد دست یافتن به چنین تکیه

 اهمیت است. 

ترین رویکرد، ها اراله کند. شاید سادهپذیری را برای انتخاب به مشتری: برند باید بتواند دالیل قابل باور و امکان1باورپذیری

 انتخاب یک ویژگی منحصر به فرد برای محصول است. 

 معیارهای قابلیت ارائه تمایز

به درستی عمل  4و قابلیت پایداری 9هاارتباط با مشتری ، قابلیت برقراری2پذیریاگر شرکتی بتواند در سه معیار فرعی امکان

ای طراحی های بازاریابی شرکت باید به گونه. یعنی محصول و فعالیتتواند جایگاه مناسبی را برای خود تعریف کندکند، می

گان را متقاعد سازند که کنندشوند که بتوانند از تداعیات ذهنی مطلوب مشتری پشتیبانی کنند. بازاریابان باید بتوانند مصرف

تواند تداعیات مطلوب را به آنها منتقل کند و تداعیات ذهنی از یک برند در طول زمان تقویت شود و در برابر برند واقعاً می

 (.179، 1933)کلر، های رقبا پایدار بماند حمله

التر نسبت به دیگر برندها شرایط دشواری اگر برندی نسبت به رقبایش منحصر به فرد شناخته نشود، هنگام اراله یک قیمت با

-باشد. یگانگی یک برند میمحور میارزش ویژه برند مشتری 5مرکزی/اولیهدر پیش خواهد داشت. یگانگی برند یکی از وجوه 

به قضاوت تواند از طریق میزان تفاوت ادعاهای تبلیغاتی یا تجربه یک برند استنتاج شود. عالوه بر این، یگانگی به احتمال زیاد 

در مصرف کنندگانی که استنباط میکنند جنبه های منحصر به  2در مورد کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده برای هزینه

. ادراک مصرف کنندگان از برند ممکن (Netemeyer et al., 2004)و یا کیفیت هستند، مربوط میشود « 7ارزش»فرد دارای 

منحصر به فرد بودن آنها و دانش مشتق شده آنها از برند که ناشی از  تجربه شخصی است، هدایت شود  است با نیازهای

(Knight & Kim, 2007).  

های منحصر به د که برند آنها از برندهای رقبا متمایز است و ویژگیکننده را متقاعد سازنبنابراین بازاریابان باید بتوانند مصرف

ترین تفاوتی کنندگان نباید فکر کنند که تمامی برندها در این رده محصوالت مانند هم هستند و کوچکفردی دارد. مصرف

قدرتمند، مطلوب و منحصر به  کننده )تصویر ذهنیمیان آنها نیست. ایجاد و تثبیت تصویر ذهنی مثبت از برند در حافظه مصرف

 (.34، 1933فرد( رابطه تنگاتنگی با دستیابی به ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری دارد )کلر، 

 یمفهومیه و الگوی فرضتوسعه 

شوند. این نشانه ها محورهای برگرفته از یگانگی برند به عنوان نشانه های تمایز یک محصول از رقبایش در نظر گرفته می

است ملموس یا ناملموس باشند و با انتخاب یک محصول ارتباط دارند. در تصمیم خرید، هر چه یک برند متمایزتر و ممکن 

 .(Danes & Lindsey-Mullikin, 2012) فردتر باشد، قیمت باالتری میتواند داشته باشدمنحصربه

تواند یک افزایش قیمتی را در بازار صرف نظر از اینکه یک برند چگونه شکل گرفته است، اگر منحصر به فرد شناخته شود، می

محور تعریفی ارزش ویژه برند مشتری کزیمر/اولیهدر مورد اثربخشی یگانگی به عنوان یکی از وجوه  3داشته باشد. نظریه انتخاب

                                                 
1Believability 
2 Feasibility 

9 Communicatability 
4 Sustainability 
5 Core/ Primary 
6 Perceived value for the cost 
7 Value 
8 Choice Theory 
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های مشترک بین برندهای انتخابی ممکن است با اراله اراله داده است. زمانی که با انتخاب بین چند برند مواجهیم، ویژگی

اق در مقابل، ویژگی های منحصر به فرد با افتراطالعات تشخیصی کمی، یکدیگر را حذف کنند و ترجیح مشتری را ایجاد کنند. 

دهد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان تمایل دارند با شناخت کامل بین یک برند و دیگر برندها، اطالعات تشخیصی اراله می

دهند. شواهد اراله می« 1اکتشافی»های منحصر به فرد برای انتخاب میان گزینه ها راه حل ساده پول خود را خرج کنند، ویژگی

جنبه های منحصر به فرد یک برند در جهت ترجیح و تمایل به پرداخت قیمت باالتر پشتیبانی  اخیر از این دیدگاه به عنوان

 .(Netemeyer et al., 2004) کنندمی

بر این است که یگانگی ادراک شده از برند تأثیر مثبت و  فرضبا توجه به نکات ذکر شده در این پژوهش یه مورد بررسی: فرض

 .کنندگان به پرداخت اضافه قیمت داردمعناداری بر تمایل مصرف

 

 

 
 دل مفهومی تحقیقم -1شکل

 

 روش تحقیق 
آید. به حساب می كاربردیهای برندسازی یک تحقیق و نظریهی بازاریابی به دلیل افزودن دانش کاربردی در حوزه این پژوهش

نها توصیف ف آست که هدا هکایی روششامل مجموعه ، الًاوکه ا ست چرا صیفیتوو  توان گفت ایکن پکژوهش  همچنین این می 

به  ری دادنیایا د یط موجواند به شناخت بیشتر شراتوتحقیق میای جر، اثانیاًو ست اسی ربررد موی هاهپدید یط یااشردن کر

ت تحقیقاا یر، زستا همبستگیین تحقیق همچنکککین ا (. 31، 1932)سکککرمد و همککککاران، کمک کند ی، گیرتصمیمد گرافر

ضریب ده از ستفاامختلف با ی بطه بین متغیرهاد راشومکککککککککککینها سعی در آهمبستگی شامل کلیه تحقیقاتی می شوند که 

توجه به اینکه نمونه مورد بررسی در این تحقیق نظرات خود درباره موضکوع   او ب (1931د )دالور، همبستگی کشف یا تعیین شو

 آیکد. بکه حسکاب مکی    پیمایشوی مورد نظر را از طریق پر کردن پرسشنامه اعالم نمودند، این تحقیق، از نظر روش یک تحقیکق  

 باشد.اربران گوشی تلفن همراه میخریداران و کیه جامعه آماری این پژوهش کل

کاربران گوشکی  خریداران و باشد؛ زیرا آن دسته از می غیراحتمالی در دسترسگیری روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه

 اند.تلفن همراه که دسترسی به  آنها مقدور بوده پرسشنامه را تکمیل کرده

نفر تعیین گردید. در این تحقیق برای دسترسی به نمونکه   934به این جدول و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه  باتوجه

جامعه مورد نظر، عالوه بر این که پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار افراد قرار داده شد تا به آن پاسک  دهنکد، بکه صکورت     

هکای اجتمکاعی مختلکف    سشنامه برای تعداد زیادی از افراد ایمیل گردیکد و در شکبکه  الکترونیکی نیز طراحی گردید و لینک پر

های الکترونیکی دانشگاه ها مانند سامانه آموزشبوک، گوگل پالس و برخی وبسایتهمچون وایبر، واتساپ، الین، لینکدین، فیس

 مد.پرسشنامه تکمیل شده به دست آ 454تهران  قرار داده شد و  در نهایت تعداد 

 

 

                                                 
1 Heuristic 

تمایل به پرداخت 

 اضافه قیمت

 

 یگانگی برند
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 یافته ها

 به طور خالصه قابل مشاهده است. درصد فراوانی متغیرهای جمعیت شناختیدر جدول زیر 

 متغیرهای جمعیت شناختی -1جدول 

 درصد فراوانی نوع متغیر جمعیت شناختی

 جنسیت
47% مرد 

59% زن 

 میزان درآمد

91% هزار 511کمتر از  

21% میلیون 1هزار تا  511 

21% میلیون 5/1تا  1 

14% میلیون 2تا 5/1 

3% میلیون 9تا  2 

2% میلیون 9بیش از  

 تحصیالت

1% زیر دیپلم 

3% دیپلم 

4% فوق دیپلم 

91% لیسانس 

52% فوق لیسانس و باالتر 

 سن

4% ترسال و پایین 21 

53% سال 91تا  21 

22% سال 41تا 91 

3% سال 51تا  41 

2% سال و باالتر 51 

 برند مورد عالقه

27% اپل 

27% سامسونگ 

3% اچ تی سی 

3% سونی 

3% هوآوی 

3% نوکیا 

5% ال جی 

4% سونی اریکسون 

9% سایر 

با توجکه   اند کهان تشیل دادهزن را درصد 59و  انمرد را درصد افراد پاسخگو  47نشان می دهد که  های مربوط به جنسیتداده

ان درآمکد ماهانکه افکراد پاسکخگو،     . در زمینه میکز باشداین مسأله بر نتایج تأثیرگذار به تفاوت کم درصد نمونه به نظر نمی رسد 

هکزار   511درصکد( و پکس ازآن میکزان درآمکد      92باشد )حکدود  هزار تومان می 511بیشترین فراوانی مربوط به درآمد کمتر از 

درصکد در رده بعکدی قکرار دارنکد و      21بکا فراوانکی حکدود    هر ککدام  میلیون تومان  5/1تا  1درآمد  میلیون تومان و 1تومان تا 

در مکورد متغیکر سکطح     درصد اسکت.  2دود میلیون تومان با میزان فراوانی ح 9کمترین میزان فراوانی مربوط به درآمد بیش از 

در نمونه مورد بررسی مربوط به میزان تحصکیالت فکوق    تدهد که بیشترین فراوانی سطح تحصیالها نشان می، داده، تحصیالت
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هکای  دادهصکد(.   5/1باشکد ) یالت زیر دیکپلم مکی  درصد( و کمترین فراوانی مربوط به تحص 54لیسانس و باالتر می باشد )حدود 

درصکد و افکراد    21های سکنی و در حکدود   سال بیشتر از بقیه گروه 91تا  21نشان می دهد که تعداد افراد  مربوط به سن نمونه

 درصد کمترین تعداد نمونه را تشکیل می دهند.   2سال با حدود  51باالتر از 

درصکد   29درصد افراد نمونه مورد بررسی را افراد باالتر از سطح تحصیالت لیسانس، حدود  35با توجه به اینکه حدود همچنین 

توان چنین برآورد میلیون تومان دارند، می 5/1رصد جامعه درآمد ماهانه کمتر از د 71سال سن و  91از نمونه مورد بررسی زیر 

 اند جوانان تحصیلکردهکرد که اکثر نمونه مورد بررسی در جامعه کاربران تلفن همراه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

 باشند.  با درآمد متوسط می یا در حال تحصیل )دانشجو(

جدول  درصد فراوانی در صدر  27برندهای سامسونگ و اپل با  ،مورد عالقه در گروه محصولی گوشی تلفن همراهدر بررسی برند 

در درصکد فراوانکی    3بکا   سکونی سی و تیاند که نشان از محبوبیت این دو برند نزد مردم دارد و پس از آن برندهای اچقرار گرفته

جکی و  درصد فراوانی و همچنین برندهای ال 3و نوکیا با  هوآویسوم هم دو برند  رده بعدی عالقه مردم قرار گرفته اند و در رده

درصد  9همچنین سایر برندها هم روی هم رفته اند. قرار گرفتهدرصد فراوانی در رده چهارم   4و  5سونی اریکسون به ترتیب با 

 کنندگان سامسونگ و اپل بوده است.ر مصرفگردد برندهای برتر از نظدهند. بدین ترتیب مشخص میفراوانی را تشکیل می

 وضعیت آیتم های مرتبط با متغیرهای موجود در مدل-تحلیل اهمیت

 تجزیه به منظور 2جیمز و مارتیال توسط 1377 سال در مند نظام صورت به بار اولین 1(IPAوضعیت ) -اهمیت وتحلیل تجزیه

 بکه  اخیر سالهای در که مشهوری است مدیریتی ابزار عملکرد اهمیت وتحلیل تجزیه .شد اراله اتومبیل صنعت عملکرد وتحلیل

 دو ترکیکب  از .شکود  می استفاده صنایع مختلف در خدمات و محصوالت ها،برند وضعف قوت نقاط شناسایی برای گسترده طور

-مکی  تشککیل  مختلکف  چهکار حالکت    )زیاد کم،( وی برای شاخص اهمیت و  )زیاد کم،( مشتری نظر از شرکت عملکرد مولفه

 :(Chu & Choi, 2000)شود

 وضعیت-اهمیت و تحلیل تجزیه  -2 جدول

 پراهمیت ناحیه توجه حیاتی ناحیه تدوام عملکرد عالی

 كم اهمیت ناحیه بی اهمیت ناحیه قابل  کاهش

 ضعیف قوی
 اهمیت

 وضعیت

 (Chu & Choi, 2000)منبع: 

باشد، نیازمند توجه و بهبود فوری است و « اهمیت باال و وضعیت ضعیف»: شاخصی که دارای 9 حیاتی توجه ناحیه ؛ اول ربع

 این عملکرد سطح ولی کنند می ارزیابی باال بسیار اهمیت نظر از را ها شاخص این دهندگان پاس باشد. ناحیه توجه حیاتی می

 .کرد متمرکز ناحیه این در را وتوسعه بهبود تالشهای باید لذا است، پایین نسبتاً ها شاخص

باشد، عملکرد بسکیار خکوبی دارد و   « اهمیت باال و وضعیت قوی»: شاخصی که دارای 1عالی عملکرد تداوم ناحیه ؛ دوم ربع

 در نیکز  برنکدها   و کننکد  مکی  ادراک باال  بسیار اهمیت نظر از را ها شاخص دهندگان پاس باشد. عالی می ناحیه تداوم عملکرد

    .کرد عمل گذشته مثل ها شاخص این مورد در باید لذا د،ندار بسیارخوبی عملکرد ها شاخص این مورد

                                                 
1 Importance - Performance Analysis 
2 Martilla & James 
3 Concentrate here 
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 این به باید محدودی منابع و اند گرفته قرار پایینی سطح در وعملکرد اهمیت نظر از ها شاخص: 2اهمیت بی ناحیه سوم؛ ربع

  .شود داده اختصاص شرکت طرف از ناحیه

 شکاخص  باشد، ناحیه قابل ککاهش اسکت.  « اهمیت کم و وضعیت قوی»شاخصی که دارای  :9كاهش قابل ناحیه چهارم؛ ربع

 .برخوردارنکد  بکاالیی  نسکبتاً  عملکرد از ولی ندارند چندانی اهمیت دهندگان پاس  نظر از گیرند می قرار ناحیه این در که هایی

 ایکن  بکر  را شکان  فعلکی  هکای  تالش باید مدیران ولی خرسندند ها شاخص این مورد در برندها باالی عمکرد از دهندگان پاس 

 .کنند محدود شدت به ها ویژگی

وضکعیت،   -در این قسمت با استفاده از مقدار میانگین یک جامعه آماری )وضعیت( و مقدار بار عاملی )اهمیت(، ماتریس اهمیت 

 بکرای  ابزاری عنوان به توان می حاصله ماتریس ازشوند. خراج میهای مرتبط با متغیرهای موجود در مدل استترسیم و شاخص

. بکا  نمکود  تقویت را شرکت عملکرد نهایت در و نمود استفاده ...و توزیع تولید، ،ها و عملکرد شرکت بازاریابی استراتژهای بهبود

اهمیت جلوگیری نمود و درنهایت منابع های کمهای بهبود را شناسایی و از اتالف منابع در مؤلفهتوان اولویتکاربرد این ابزار می

در زیکر مقکادیر میکانگین و بکار عکاملی      های مهم برای مشتری متمرکز و بسیج نمکود.  ها را بر تقویت عملکرد در شاخصشرکت

 وضعیت قابل مشاهده است:-های متغیر یگانگی برند به همراه ماتریس اهمیتمربوط به آیتم

 ار عاملی آیتم های یگانگی برندمقدار میانگین و ب  -3جدول

عاملیبار میانگین آیتم متغیر

323/1  این برند از برندهای دیگر تلفن همراه متمایز است.

یگانگی برند
314/1  این برند واقعا از برندهای دیگر برجسته تر است.

314/1  است.این برند بسیار متفاوت از برندهای دیگر گوشی تلفن همراه 

317/1  این برند نسبت به برندهای دیگر گوشی تلفن همراه منحصر به فرد است.

 

 
 

  

 وضعیت آیتم های یگانگی برند -ماتریس اهمیت  -2لشک

به همین دلیکل در   باشد،گی برند دارای اهمیت زیاد و وضعیت قوی میانمتغیر یگ آیتمهر چهار ( 2)شکل باال نمودار با توجه به 

یک برند را نسبت  ،ای که مشتریدرجه برند یعنی یگانگیدهد که اند. این نتیجه نشان می ناحیه تداوم عملکرد عالی قرار گرفته

                                                                                                                                                         
1 Keep up the good work 
2 Low priority 
3 Possible overkill 

 

 اهمیت

 وضعیت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

دهندگان بسیار بااهمیت بوده، لذا با توجه بکه  از نظر پاس به برندهای رقیب متفاوت احساس میکند)میزان تمایز نسبت به رقبا(، 

رود، مدیران بازارایابی و برند باید ایکن ویژگکی را در   به شمار میترین موارد در برندسازی محصوالت اصلیاین که یگانگی برند از 

بکه  توانکد  ود، مکی منحصر به فکرد شکناخته شک    برندی اگر برند خود مورد توجه قرار دهند تا وضعیت مطلوبشان حفي گردد؛ زیرا

 . درجیح مشتری را ایجاد کنسهولت ت

 کنید:را مشاهده می 2شدهمیانگین واریانس استخراجو  1بارهای عاملی، پایایی ترکیبی 4در جدول 

 بارهای عاملی، پایایی تركیبی و میانگین واریانس استخراج شده آیتم های هر متغیر  -4جدول

 CR AVE بار عاملی آیتم متغیر

 یگانگی برند

Un1 323/1 

34/1 31/1 
Un2 314/1 

Un3 314/1 

Un4 317/1 

 اضافه قیمت
PP1 379/1 

37/1 34/1 
PP2 371/1 

 

( به ترتیب برای اندازه گیری روایی و CR( و پایایی ترکیبی )AVEشده )برای هر متغیر دو شاخص میانگین واریانس استخراج

هکای  آیکتم مورد مطالعه تحت تکاثیر   متغیرنشان می دهد که چه درصدی از واریانس  AVEشاخصها محاسبه شد. پایایی سازه

 CRاستفاده شد که ضرایب آن برای سکازه هکایی ککه مقکدار      ترکیبی برای تعیین پایایی در این تحقیق از پایایی. آن بوده است

ا نشان می دهد و هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، پایکایی آن بیشکتر   باشند، پایایی قابل قبولی ر 2/1آنها باالتر از مقدار 

نزدیکک بکه یکک بکوده و از مقکدار مناسکبی        CRو  AVEهکای  دهد که برای هر دو متغیر، مقدار شاخصنتایج نشان میاست. 

کافی برخوردارند و روایی و پایایی ها برای سنجش متغیر از دقت الزم و دهد که تمامی آیتمبرخوردار است و این نتایج نشان می

 آنها نیز مورد تالید قرار می گیرد.  

استفاده شد؛ بدین منظکور، بارهکای عکاملی پرسکش هکا محاسکبه         9برای سنجش اعتبار عاملی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی

گزارش شد،  بنکابراین، اعتبکار پرسشکنامه تأییکد گردیکد. بکرای سکنجش پایکایی          5/1گردید و چون بارهای عاملی حداقل برابر 

توزیکع و   پرسشکنامه در جامعکه مکورد نظکر     41پرسشنامه، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت ککه ابتکدا تعکداد    

ضکریب پایکایی )آلفکای کرونبکاح( محاسکبه گردیکد.        SPSSافزار ها، با استفاده از نرمآوری گردید و پس از وارد کردن دادهجمع

و در سطح قابل قبول قرار داشت و بنابراین، پایکایی ابکزار تحقیکق     7/1ضریب آلفا برای کلیه ابعاد و برای کل پرسشنامه باالتر از 

 تأیید گشت.

 

                                                 
1 Composite Reliability 

2 Average Variance Extracted 
3 Factor Analysis 
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 منبع سواالت پرسشنامه و آلفای كرونباخ -5دولج

 منبع آلفای کرونباح تعداد سوال نوع متغیر متغیر

 (Netemeyer et al., 2004) 32/1 4 مستقل یگانگی برند 

 (Netemeyer et al., 2004) 34/1 2 وابسته اضافه قیمتتمایل به پرداخت 

 

استفاده شد و برای انجکام آمکار    Excelو SPSS ،Wordدر پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل آمار توصیفی از نرم افزارهای

 استفاده شد. Smart PLS 2افزار  سازی معادالت ساختاری از نرمها و مدلاستنباطی، آزمون فرضیه

 کنید:  در زیر مدل اندازه گیری و مدل ساختاری تحقیق را مشاهده می

 

 مدل اندازه گیری -3شکل 

 

 ساختاریمدل  -4شکل 

 گیرد:این پژوهش مورد بررسی قرار میدر زیر فرضیه مورد نظر در 

 بررسی فرضیه تحقیق -6جدول

 نتیجه فرضیه مقدار تی مسیرضریب  مسیر

 معنی دار 232/3 217/1 اضافه قیمت▬◄  یگانگی برند   
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، با توجه به مقدار میباشد 27/9و  53/2، 32/1به ترتیب برابر  3/33و % 33، %35با توجه به اینکه اعداد معناداری در سطوح %  

ککه تکأثیر   اسکت،   =217/1، باالبا توجه به جدول گیرد. قرار میمورد تأیید  3/33، این فرضیه در سطح معناداری % 232/3تی 

در نتیجکه  شکود.  گردد و فرضیه تحقیق پذیرفته میفرض صفر رد می 3/33%ن دهد و در سطح اطمینامثبت معنادار را نشان می

 راک شده از برند تأثیر مثبتی بر تمایل به پرداخت قیمت باالتر دارد.تصویر اجتماعی اد

 

  گیریبحث و نتیجه
کننکدگان بکر پرداخکت    تواند بر تمایل مصکرف ادراک شده از برند می یگانگیتحقیق انجام شده بر روی این فرضیه نشان داد که 

 گردید.قیمت باالتر برای تلفن همراه مؤثر باشد و این فرضیه تأیید 

یگانگی ادراک شده از برند بر تمایل به پرداخت قیمت باالتر را نشان داد. به عبکارتی   تأثیر مستقیم و معنادار ،نتایج تحلیل مسیر

هنگامیکه مشتریان یک برند را متمایز از دیگر برندها دانسته و تفاوت زیادی برای آن برند نسبت به دیگر رقبای آن قالل شکوند،  

تکوان گفکت برنکد اپکل در بکین      در پژوهش انجام شده مکی  حاضرند پول بیشتری را برای محصوالت آن برند پرداخت کنند. مثالً

ای داشته و یکک  های تلفن همراه قیمت باالتری دارد ولی از آنجاییکه در ذهن مشتری جایگاه ویژهرقبای خود در صنعت گوشی

یی را پرداخکت  کنندگان حاضرند، برای به دست آوردن این برند، اضافه قیمکت بکاال  شود، مصرفبرند منحصر به فرد محسوب می

-( و دیکنس و لیندسکی  2114مکایر و همککاران )  هکای نکت  کنند. نتیجه حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج حاصل از پکژوهش 

 نیز مطابقت دارد. (2114، انسلمسون و همکاران )(2112مولیکین )

باشد، مدیران برندها در قیمت مؤثر میکننده به پرداخت اضافه از برند بر تمایل مصرف ادراک شده یگانگیبا توجه به این که 

انداز مطلوب ایجاد شده در حوزه صنعت گوشی تلفن همراه باید مخاطب اصلی گروه محصولی خود را شناخته و با توجه به چشم

ه بکه  باشد، پرستیژ مطلوب ناشی از برند را در ذهن مخاطب ایجاد کنند، گرچه با توجمخاطب که ناشی از استفاده از آن برند می

تکوان بکه   رسد ولی با انجام تحقیقات بازار و شناخت دقیق مخاطبان مکی های ادراکی افراد، چنین کاری مشکل به نظر میتفاوت

 طور نسبی به چنین هدفی دست یافت.  
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