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:چکیده  

 
 

در واقع برند نشانه.یکندم یشرکت را با همه ابعادش معرف یااست که سازمان  یریو تصو یابیعناصر بازار یناز مهمتر برند  

 ییخاص از دارا یبرند ها نوع.یباشدشده توسط شرکت م یدمعرف کاال و خدمات تول ینکننده شرکت از رقبا و همچن یزمتما

لذا هدف از .انها دارند و در واقع نشاندهنده بقا و دوام شرکتند یذارگ یهو سرما ریاندر انتخاب مشت ییبسزا یرنامشهودندکه تاث

نشان  یبررس یندر ا.است یباشدامروز که پر از چالش م یرقابت یطبرند درمح یموثر بر ارزش گذار یروهاین یمقاله بررس ینا

رقبا و ورود به بازار  یلو تحل یمشتر و پرورش روابط با یجادداده شده که ارزش فراهم شده توسط ارائه دهندگان تا چه حد در ا

ارزشمند ،  ینام تجار یو نگهدار یتفروش در ساخت و ساز و تقو یروین یمطالعه شده ارتباط باال یاتدر ادب.موثر باشد یتواندم

در  یدینقش کل یتواندم ندهمثبت در اعتماد به ان را دارد که ادراک مصرف کن یریاز برند تاث یاگاه یننشان داده شده و همچن

و ارزش به برند  یت، که با اضافه کردن هو یابیبازار یشبرند توسط روابط گرا یتهایارتقا فعال ینهمچن.کند یفارا ا ینهزم ینا

 یتکه در نها.یما یدهکش یربرند نشان دهد را به تصو یاز ارزش گذار یخروج یکرا به عنوان  یمشتر یاعتماد و وفادار یتواندم

.                                                               یاورندرا به ارمغان ب یمشتر یو وفادار یتاعتماد و رضا یتوانندم ینهاا مامت  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

برند ، اعتماد برند یوفادار ی،مشتر یتبرند،رضا یموثر بر برند ، ارزشگذار یروهاین:كلیدی واژگان  

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

 

 

:مقدمه -1 

 

 ی،نام تجاراما کند یم یباز یدر درک نشان تجار ینقش عمده ا ادبیات پیشینبر اساس  یشهرت نشان تجار یرواگرچه، تصو .

 یفتعر یدهدم یزرقبا را تما یگرانها از د یفروشنده و تفاوتها یککه کاالها و خدمات  یطرح یانام، عالمت، نماد و "به عنوان 

 یکندان را استنباط م یتمحصول و موقع یفیتمهم ک ی،  که به عنوان نشانها(.kotler &armestrong2010.) شده است

 تواند بهیم برندخدمات،  یفیتسازدک یآن را دشوار م یابیارز یوس خدمات براناملم یعتکه طب استدالل میکنندهر چند .

،  Parasuraman1988))با اشاره به (. berry2000)کمک کندخود را  قبایقابل مالحظه خدمات ارائه شده از ارائه ر تمایز

 ارائه دهنده ینکه در تعامالت فشرده ب ییمنحصر به فرد  باال یارخدمات کسب و کاربه طور نامشهود، اغلب خدمات بس

 ینیع یابیارز یتواند آن را برا یم یارائه دهنده ومشتر ینعدم تقارن اطالعات بکه  .یدهندرا نشان م یشوندم یدتول یومشتر

در (. hausman2003)دشوار سازد  یاستراتژ یناز ا یخدمات ناش یفیتک ینارائه دهنده خدمات و همچن یها یاستراتژ

استدالل،  ینا یبررو یمباترس( Hsieh et al 2005)پس از ارائه خدمات  دشوار است یخدمات حت یفیتک یابیارز  ه،یجنت

 ینبه ا .(Bendixen et al., 2004) یکننداشاره م یرقابت یتمنبع مز یکبه عنوان  برند های کسب و کارمؤلفان به ارزش 

قادر  یندها یتنامشهودو اعتمادبه وعده ارائه دهنده خدمات در رضا را در درک محصول یانمشتر ینام تجار یب،ترت

را کاهش  یدخر یندفرا یتواندپیچیدگیکسب و کار خدمات م یخدمات، مارک ها یفیتسازگار از ک ینشان دادن سطح..یسازدم

 ینو همچن یمشتر یاگاه یشبرند با افزا یخدمات ارزش گذار یجاداو.ارائه دهنده خدمات را فراهم اورد  یبرا  یزداده وتما

 ,Berry)خدمات کسب و کار است دهندگانارائه  یمسئله مهم برا یک یمطلوب و منحصر به فرد نام تجار ی،قو یمشارکتها

کسب و کار  یاز برندها یاناست که مشتر یدرارزش یمشتر یو وفادار یدخر یماتکسب و کار در تصم یربرندهایتاث(. ،2000

که  با عث تمایزی میشودو فروش  یدمراکز خر یانم یروابط شخص(.Biedenbach  and  Marell, 2010) یکننداستنتاج م

که ادراک ازعالمت  یماست که فرض کن یمنطق ینبنابرا. دارد یتمحصوالت متناسب اهم یلهبازارها بوس یبند یتدر خصوص

تحت  همنجر شد یکه از تعامل انسان یو احساسات یانبا مشتر یارتباطات شخص یفیتکسب و کار به شدت از ک  یتجار یها

کسب و کار به نوبه  یبرند ها.یدهندم یحشده را ترج یبا برند ارزش گذار یمنظر مردم محصوالت یناز ا.قرار گرفته است یرتاث

کار "دانشمندان اظهار داشتند که  (Ohnemus2009) کرده اند یگذار یهپا یصنعت یارزش را در بازارها یشخود  افزا

، مانند  یسازمان یدارانکه خر یگرفته است تا حد یدهنقش احساسات را ناد یادیز زهکسب و کار تا اندا یمحدود درنامگذار

مهم در  یاربس یعملکرد  فروش نقش. یرندقرار بگ یعاطف ینام تجار یها یژگیو یرممکن است تحت تاث یی،مصرف کنندگان نها

بلکه، آنها به ادراک  یدهندرا انجام م یمتق کرهومذا یحمحصول  را توض یها یژگینه تنها وفروشندگان :کند  یم یفارابطه ا ینا

مقدمه (Lynch and de Chernatony2000) .یدهندشکل م یفرد ینارتباط ب ینداز فرا یهمچون بخش یاز نام تجار

 یتفعال یگذار یهسرما یجهبرند نت یژهاست، و ارزش و یامروزه ضرور یابیبازار یرقابت یطدر مح ینام تجار یکو حفظ  یجادا

درک  یابیارز یراه موثر برا یکارزشگذاری برند یابیرو، ارز یناز ا(. Seetharaman et al., 2001)کارآمد است  یتجار یها

عامل  یکمحققان اعتماد به برند  رابه عنوان (.So and King, 2010.)است یابیبازار یها الیتمصرف کنندگان و فع برند

روابط برند   یریاندازه گ یواحد عموم ینمهمتر اعتماد  ین،عالوه بر ا(. Song et al., 2012)در نظر گرفتند  یعمهم در صنا

 ینا(. Alam and Yasin 2010.)برندشود یژهارزش و یبرا یریگ است، و ممکن است شاخص اندازه بر مبنای مصرف کننده

برند واعتماد و شهرت برند عدم  یاز ارزش گذار یسرتاسر یگرفتن سرشمار یلهیکنندبوسم یاست که، مصرف کنندگان سع

و   یبرند، شهرت نام تجار یژهارزش و یاندر رابطه م یشترب یلو تحل یهتجز ین،بنابرا.. و اضطراب را کاهش دهند یناناطم

و تالش  یاز تنوع فرهنگ یآگاه یشافزادر طول چند دهه گذشته،  .فاصله مهم است ینپر کردن ا یبرا یاعتماد به نام تجار

و  ینام تجار یک یابییتاستفاده از اعتبارچون موقع یابانبازار یجهدر نتشده تقاضا   یعمعتبر منجر به رشد سر یاتتجرب یبرا

منحصر به فرد از  یها یژگیو ینکه ا(..Robinson and Clifford, 2012)را اغاز کرده اند  ولنظر محص یدتجد یاستراتژ

 یعصنا یبرا یتعامل مهم موفق یکبرند را  یارزش گذار یریناپذ یکو تفک یتنوع، نابود شدن یری،دمات مانند لمس ناپذخ
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ارزش اضافه کند  یتواندو سازمانها م یانمشتر یبرند برا یتصور که ارزش گذار ینا(.Sun and Ghiselli, 2010)کرده است

با  ینام تجار یع،از صنا یاریبس یکنند که، برا یاستدالل مKim and Kim2004). )ت مستند شده استیادر ادب یبخوب

مناسب بازار  یها یاگر با استراتژ یشودم یممتاز رقابت  یروهایو کنترل ن یتاست که باعث بهبود هو ییدارا ینارزش تر

 یکرابطه به عنوان  یابیشده است و بازار یدهبه چالش کش یسنت یابیبازار یدر طول چند دهه گذشته، روش ها.هماهنگ باشد

گسسته  یانو مشتر یانرا از جذب کوتاه مدت مشتر یابیبازار یشرابطه تمرکز گرا یابیبازار. شده است یشنهادپ یگرانتخاب د

رابطه بر حفظ بلند مدت و  یابیبازار(. Taleghanietal2011. ) استداده  ییروفادار تغ یانجهت  حفظ مشتردر یمعامالت

 ینه،زم یندر ا(. Alrubaiee and Al-Nazer,2010)و فروشندگان تمرکز دارد  یدارانخر ینروابط سودمند متقابل ب

 ینبد. یکنندم یدابه اهداف خود دست پ( و سازمان یمشتر)است که هر دو طرف معامله  یبدان معن "سود متقابل"اصطالح 

 Rust et)است که با توجه به  یمشتر یحقوق مساو یشرابطه افزا یابیاز بازار یه اند که هدف اصلاظهار داشتمحققان منظور، 

al. 2001 ) سه محرک،  یاندر م.رابطه یارزش و ارزشگذار یبرند، ارزشگذار یارزشگذار: است محرک کلیدی، متشکل از سه

شناخته  یگرانمهمتر از د یرقابت یتمک به کسب مزدر سازمان و ک یککردن نقش استراتژ یباز یلبرند ، به دل یژهارزش و

 یجادا یابزار قدرتمند برا یکبرند را به عنوان  یتوانند ارزشگذار یرو، سازمان ها م یناز ا(.(. Keller et al 2011شده است 

انواع  یلهتواند بوس یبرند هستند، که م یتوسعه ارزشگذار یبرا ییسازمان دنبال راه ها.کنند یداراستفادهپا یرقابت یتمز

 یابیبازار یبا اتخاذ استراتژ یتواندبرند م یشده است که ارزشگذار یشنهادو پ یایدبدست ب یابیبازار یهایگوناگون از استراتژ

که  ی،به خصوص در خدمات کسب و کار خدمات یقو ینام تجار یک یجادا. (Chang and Tseng, 2005)یابد یشرابطه افزا

رقابت در صنعت، ارائه دهندگان  یشافزا یلبه عنوان مثال، به دل. یباشدنامحسوس است مهم م یدردر آن هدف خدمات خ

خدمات کسب و کار را به عنوان  دارکاتما ت ین،بنابرا. دارند یازن یخود از رقبا یزتما یبرا  یدجد یکردن راه ها یداخدمات به پ

 یدر  بحث ارزشگذار. یستساده ن ینکاراما، ا. یکنیمبزرگ انتخاب م یبرند شرکت ها یژهارزش و یبررس یبرا یتجرب ینهزم

 یجزء از ارزشگذار یک یدر نظر گرفته شده که وفادار یابیبازار یاتدر ادب یبه طور سنت. ابهامات وجود دارد یمحصول برخ

 van)برند است یارزشگذار از یامدیپ یکنند که وفادار یاستدالل م یگرانکه د یاست، در حال( e. g .Aaker, 1991) دبرن

Riel, et al., 2005 )برند باشد  یهمجدد، و توص یدبه ماندن  ، خر یمشتر یلمثبت از تما یریتواند تاث یو آن م(Vogel, 

et al., 2008  )یدبوجود ا یمشتر یوفادار یشافزا یجهممکن است درنت یقو ینام تجار یک یگر،به عبارت د. 

 

 

 

 

 :مبانی نظری تحقیق-2
 :ارائه دهنده خدمت یتصالح -2-1

 Han and Sung).یباشدم یاقتصاد یتموفق یبرا یمنبع اصل یک یحل مشکالت مشتر ییکسب و کار، توانا یدر بازارها

 برحسب یها، مهارت ها و دانش ذات یژگیارائه هدفمند راه حل مشکل اشاره به و یارائه دهنده خدمات برا ییتوانا2008)

خدمت  یکارائه  یشده است،که برا یزیر یهارائه دهنده خدمات در منابع پا یتصالح .(Swan et al., 1985).سازمان دارد

 :منابع شامل این(Edvardsson and Olsson, 1996) .اند یافتهتوسعه 

 مفهوم خدمات؛ .

 خدمات؛ و یندهایفرآ .

 .(Anderson et al., 2009) خدمات یستمس .

به عبارت . است یمشتر یازهایارائه دهنده خدمت برآوردن ن یکاست که در آن  هدف  یخدمات نشان دهنده روش مفهوم

شده  یزیر یهپا یمشتر یلزهایبر اساس ن یدهد که محصول خدمات یمفهوم خدمات در تجارت نشان م یقتر،توصیفدق

خدمات  یندفرآ ینخدمت است بنابرا یدیکمات شامل تولدنباله از مراحل ارائه دهنده خد یک هخدمات وابسته ب یندفرا..است

 یت،سیستمدر نها.(Shostack, 1987) خدمت انجام شده یک یدناست که به منظورتحقق بخش یشامل اقدامات مختلف
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خدمات شامل امکانات  یستمس یب،ترت ینبه ا.. خدمت مشخص کرده است یک یدتول یبرا یازخدمات منابع مورد ن

قابلیت پاسخگویی نشان دهنده توانایی .(Tax and Stuart, 1997) .یباشدم یو ساختار و روال سازمان یسانان یزیکی،منابعف

ارائه دهندهء خدمت برای پاسخ سریع به تقاضا ها و نظرات و ارائه کمک به مشتریان در صورت بروز مشکالت می 

در اینجا، قابلیت .لفه کیفیت خدمات باال درک میکنندمشتریان پاسخ سریع را به عنوان یک مو Zeithaml et al)0229(باشد

. پاسخگویی به عنوان میزانی که بازخورد به مشتریان مورد توجه قرار می گیرد و همچنین سریع  بودن پاسخ تعریف شده است

ه به نیازهای زیرا که قابلیت پاسخگویی نشان دهنده درک مشتریان از توانایی ارائه دهنده خدمت و تمایل وی به پاسخ داد

کردن  یددر خر یانارائه دهندگان خدمت به مشتر..مشتریان می باشد و همچنین انتظار می رود که بر روی اعتماد تاثیر بگذارد

-Torres)هستند تکیمدت از زمان م یدوره طوالن یکاز  یشب یمجدد انها از خدمات ارائه شده  به منظور حفظ توان رقابت

Moraga et al., 2008.) 

 

 :فروش یروهاین -2-2

 آن رشده است که د یجادا یدر روابط مداوم توسعه نام تجار ینام تجار یک(Gro¨nroos 2007) یشنهادات،طبق پ بر

بر  یگر،راه حل از جمله محصوالت، خدمات، اطالعات و عناصر د یک یاخدمت  یزیکی،ف یاز کاال یزمتما یرتصو یک یمشتر

است که  یبا انواع اطالعات نام تجار.یکندمعرض ان بوده تصور م در یکه مشتر ینامگذار یاز برخوردها ییاساس همه تماسها

 یشانتشارگرا یافتهاول،مشاغل متمرکز. یدهدفروش را ارائه م یرویگسترده در نقش ن  یدگاهدو د یاتادب.را به معرض یمشتر

 یقمثال از طر یحد برا یکبر منعقد کردن که مفروض (،Schiffman2008)فروش  یها یکبر به اصطالح تکن یافتهمتمرکز 

 یریتبه مد یازرابطه بر ن یابیبازار یمکه پارادا یباشندم یکوتاه مدت و کاربرد یبستن متناسب با جنبه ها یکهایپرسش و تکن

روش ف یتازموفق یدارترمحرک پا یک یدگاهکه در ان د((.Peck et al., 1999. دارد یدتاک یمدت از روابط با مشتر یطوالن

پاسخ  یاناست که مشتر یناستدالل ا ینا  یخط کل.  یباشدم یناناطم یاقابلیتتخصص و  ی،مانند همدل ده،فروشن یها یژگیو

 یک ینرواز ا(Homburg and Stock, 2005)خود شان خواهند داد  یها یژگیمتفاوت به فروشندگان مختلف، بسته به و

 ی،مانند همدل یتی،شخص یها یژگیمتشکل ازو شندهفرو یترا دارد شخص یبه شامل شدن در چهار چوب ادراک یازکه ن یبعد

 ,(Homburg et al.2007). مانند تخصص است ی،حرفه ا یو مهارت ها یری،عنوان مثال انعطاف پذ ی،بهاجتماع یستگیشا

 یانکمک به مشتر یفروشندگان برا ییبه عنوان توانا یمدار یرفتار مشتر.است یارتباط مشتر یتبا ماهدیگردر ارتباط  یدگاهد

مانند تالش ,(Saxe and Weitz, 1982)شده  یفتعر یدهدم یشرا افزا یمشتر یتکه رضا ییشدن در رفتارها یرخودبا درگ

اطالعات و نه  یقاز طر ینفوذ در مشتر یو تالش برا ی،مشتر یازهایبحث در مورد ن ی،مشتر افبه اهد یابیکمک به دست یبرا

چهار چوب را دارد رفتار فروشنده در  ینشدن در ا یقبه تصد یازابعاد مهم  که ن یگراز د فروش یها یکر تکنفشا یقاز طر

 یمو رفتار  تقس یتبه دو سازه شخص یتواندفروش م یرویبرچسب خورده ن حرکبر اساس مالحظات م.یباشدم یارتباط با مشتر

از  یبرخ یهم بر مبنا یدارهنوزپا یروابط مشتر کسب و کار، یاز بازارها یاریفروش در بس یبر رو یبا وجود تمرکز قو. شود

هاو مبارزات  یغتبل یجهمچون ترو سیککال یابیارتباطات بازار یطرحها یقاز طر یافته یجاز برند ترو یاگاه. یازهاستن یشپ

محصول  یفیتد نخواهد داشت اگر کمجدد وجو یدفروش خر یو صرفنظر از برتر.است یدخر یندگام از فرا ینشرکتها اول یرتصو

بالقوه قبل از  یانمشتر متقاعد کردن یفروش شانس برا یرویشود ن ییناز حد تع یشب یمتو اگر ق.در حداقل رقابت نباشد

قانع کننده  یاز تالشها یشتریب یلسود هستند و با م یهبه حاش یلمتما یمتق یلکمتر باشد انها بد یمتو اگر ق.ارندند یدخر

 یکندخود را اعمال م یستگیشا یفروش زمان یرویقرار داده که ن ینفرض را بر ا ینبنابرا.یبندندقرارداد را م یادخود به احتمال ز

 (Homburg and Stock2005) .یکندنم بازیدر روند فروش  ینقش مهم یمتکه ق
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 :رابطه یابیبازار یشگرا -2-3

دو  ینب ،رابطه یو نگهدار یجادرابطه بر ا یابیبازار یشگرا:رابطه ارائه داده اند یابیبازار یشازگرا یهاول یفتعر یکدانشمندان 

 یوندپ یلاعتماد و تشک یمتقابالنه و دوطرفه و برا یهمدل یبرا یلتوسعه م یقفروشنده و مصرف کننده از طر ،طرف معامله

قابل  یریاندازه گ یاسمق یکرابطه  تصور شده و   یابیبازار یشگرا  یاصل اجزای(Sin et al. 2005 ).است یافتهتمرکز 

متشکل از شش جزء  یساختمان چند بعد یکرابطه به عنوان  یابیبازار یشگرا.است یافتهاجزا انها توسعه  یاعتماد و معتبر برا

 یتمچند آ یلهش جزء بوساز ش یکهر .متقابلو عمل  یمشترک، همدل یارزشها یوستگی،ارتباطات،اعتماد، پ: شده یفرفتار تعر

ارائه  (Sin et al. 2005 )شده توسط یشنهادرابطه پ یابیبازار یشگرا یفمطالعه با اقتباس تعر ینکه ا یشودم یریاندازه گ

 .. برند موجود در نظر گرفته شود یریتمد یها یوهمجدد ش یبعنوان  مهندس یتواندرابطه م یریتمد یشگراهمچنین .شده 

(Delgado-Ballester and Munuera-Aleman, 2005)یژگیو و یتاهم یلرابطه به دل یابیومفهوم بازار  یتکامل سیر 

 یافترا، در یو متخصصان توجه خاص یاناز هم دانشگاه یدر بخش یراخ یرابطه دهه ها یابیبازار یممتفاوت آن،  درپارادا یها

و  یجذب، نگهدار '' نوانکه به ع.منتشر شده است Berry,1995)) بار در کتاب یناول یرابطه برا یابیکلمه بازار.کرده است 

کرده  یشنهادان پ یبرا یگزینجا یفمتعدد تعار یسندگانازنو یاریاز آن زمان، بس. شده است یفتعر '' یروابط با مشتر یشافزا

بر کار جامع  یدمطالعات موجود با یاندر م. شده است یمختلف جمع اور یقاتیتحق یاز آنها در کارها یاریاند، که بس

 یفیمطالعه اوتعر یجهنت.. مفهوم  درآن زمان منتشر نموده تمرکز کرد ینمتفاوت از ا یفتعر 02که  ،((Harker1999از

و  ییرابطه شناسا یابیبازار '': نشات گرفته بود(Grönroos1994)بود که از  یاترابطه در ادب یابیبازار یفگسترده تراز تعر

که اهداف  یسود، به طور یکسهامداران، در  یگرو د یانبا مشتر بطبه خاتمه روا یزو در صورت لزوم ن یشحفظ و افزا یجاد،ا

متفاوت اما هسته  یفبا توجه به تعار.شود یانجام م ''و ان توسط تبادل متقابل و تحقق وعده . براورده شود است ینهمه طرف

همه شرکتها  یبرد برا-دبر یتدر دراز مدت، و حضور در موقع یریجهت گ ی،رهمه آنها حول کسب، حفظ، بهبود سودآو یاصل

ذکر ومشاهده شده   یرابطه که قبال توسط محققان متعدد یابیمختلف از بازار یفتوان از تعار یم ینبنابرا. و سهامداران است

شرکت با  ینشامل روابط ا یدآن محدود شود بلکه با یانشرکت و مشتر ینبه حفظ روابط ب یدرابطه نبا یابیکه دامنه بازار

در گزارش به  یابیبازار یاستراتژ یابیاجرا و ارز ی،به طراح یازشرکت ها ن یجه،در نت. . باشد یزن یگرد تلفسهامداران مخ

 (Bhattacharya, 2010. )یباشندسهامداران م

 

 

 

 :برند یاگاه 4-2-

 یاز نام تجار یمعن یدر حافظه و حاو یبه اشکال نام تجار یگرمربوطد  یاشکال اطالعات"رابه عنوان  ینام تجار یوستگیپکلر

 یکاز  ییبرند آشنا یارزشگذار یدارد که سنگ بنا یاظهار م  (Aaker1991)ینهمچنیکندم یفتعر "مصرف کنندگان یبرا

از مهم  یکیبه عنوان  ینام تجار یمعن یتداع. کند یمصرف کنندگان تداع یرا برا یمثبت یتواند معن یاست که م ینام تجار

برند مثبت، به نوبه خود،   یرتصو.(Keller, 2008)  در نظر گرفته شده است ینام تجار یرک تصوی یجادعوامل در ا ینتر

 یک یتموقع یینمت تعآرم و عال یغات،تبل یقاز طر ینام تجار یرتصو یکاستقرار .شهرت برند خوب موثر است یجاددرا

 توجه به با .(Pitta and Katsanis, 1995)است یبرند قو یرتصو یک یابی یتموقع یروهایمحصول، و مهار موفق ن

(Keller 1993,)بر  یبرند مبتن یاز ارزشگذار یبرند،  که منبع یراز برند و تصو یآگاه: ، دانش برند، شامل دو بخش است

از  یانمشتر یمدهد که دانش برند توسط عوامل مختلف از جمله تجارب و احساسات  مستق یماو در ادامه نشان . است یمشتر

و  ینآنال یان نام ، اشخاص ثالث مانند  رسانه ها یابیشده از ارتباطات بازار یافتاطالعات در یا ینام تجار یکمحصوالت 

دانشمندان  بااستدالل کلر ، همزمان .است یافته ییرو تغ یلمصرف کنندگان  تشک یمو ارتباطات کلمه دهان مستق ی،چاپ

برند هتل  درنشان دادن دانش برند مصرف  یارزشگذار یبرا یمدل مفهوم یک(( Xu and Chan2010 )دیگری مثل

ارجاع  یابیبازار یغات،تبل یقکه از طر( تجربه یفیتبرند، ک یاز برند، تداع یبه عنوان مثال، آگاه)کنندگان توسعه دادند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

 

به ) یدهنددانش برند را توسعه م یمتجربه مستق یقاساس، مصرف کنندگان از طر ینبر ا. شده است یجادخدمات  ا یابیروبازا

. . ینمع ینام تجار یکاز ( ارجاع یابی،بازار یغات،به عنوان مثال، تبل) یممستق یرو تجربه غ( کاال یاعنوان مثال، تجربه خدمات و 

 یکدر مورد  یممستق یرو غ یماز تجربه مستق یکل یابیمنطق، درک اصالت مصرف کنندگان، که شامل ارز ینا یدر راستا

 یراز برند و تصو یبه عنوان مثال اگاه.)از عوامل قابل توجه در دانش برند مصرف کننده باشد یکیتواند  یصنعت باشد، م

شده  تهدر نظر گرف یو گردشگر یدر مهمان نواز ینام تجار یک یراز تاث یاز برند به عنوان جزء اصل یاگاه.در ان صنعت(برند

حافظه خود  یندو،از ا یکدر  هر  ینام تجار یک ییدر شناسا یانمشتر ییاز برند به توانا یآگاه( . Boo et al., 2009)است 

 یک یابیبازار یمهم برا یرویسه ن یاز نام تجار یآگاه. است یخارج یبدون کمک ها یا یبه راحت یانذهن مشتر  یندر ب یاو 

. یشوندمانوس  م یشترب یبا نام تجار یابد یم یشبرند افزا یکه آگاه یکهزمان یانمشتر ینکه،ا اول. یکندم یدرا تول ینام تجار

در . یکنندخدمات و حصول را دارند در برند تعمق م یدقصد خر یکهزمان یانمشتر یابد، یشبرند افزا یاگاه یکهدوم هنگام

کم را  یبا اگاه ییتوجه به مارک ها یباال را، به جا گاهیبا ا ینام تجار یکاعتماد به محصوالت و خدمات  یانترمش یت،نها

اورده شود ، ان برند  یادشناخته و ب یبه راحت یانتوسط مشتر یتواندمعلوم م ینام تجار یکاساس، اگر  ینبر ا..یدندم یحترج

 (Sun and Ghiselli, 2010. )که نااشناو ناشناخته اند خواهد داشت ییاتنخاب ازانها یبرا یشانس باالتر

 

 

 :برند یرتصو -2-5

 

از  یزو متما یسازدکه برند خشنود م یازهایین ییرا به شناسا یانبرند موفق  مشتر یرتصو یک"(Hsieh et al 2004)با توجه به

خدمت به طور مداوم /محصول یاشرکت  یکدهد که  یم شیاز برند را افزا یداحتمال  خر یجه، و در نت یسازدرقباست قادر م

سهم بازار  یشوافزا یدار،پا یرقابت یتبهتر در بازار، مز یتموقع یکو، قطعا یداردمردم نگه م موممطلوب را توسط ع یرتصو یک

 ییدتا یتجرب یها یافتهچند  ین،عالوه بر ا.(Park, Jaworski and MacInnis, 1986) اورد یعملکرد  را بدست م یا

و .(Koo, 2003) بیشتر یمنجربه وفادار(یخرده فروش/ فروشگاه  ی،نام تجار یعنی)مطلوب  یرتصو یککرده اند که 

 یرتصو یک"اشاره شده که  همچنین.خواهند شد ,( hsieh et al 2004) یدورفتار خرAlford, 2001) )برند یارزشگذار

 یکل یاز برداشتها یلیس یانتوسط مصرف کننده است که بر اساس چند برداشت انتخاب شده در م یافتهتوسعه  یساختار ذهن

  اراسته، و دستور داده شده هستند ی،شفاه یلمنتخب انهابه تفص یوبرداشتها یشودخالق شروع م یندفرآ یک یقاست؛ از طر

(Kotler2001) یکرده از سو یفدارد تعر یش یکفرد از  یککه  یو تصور ید،از باورها، عقا یرا همچون مجموعه ا یرتصو 

 یلهمنعکس شده بوس یبه عنوان نام تجار ینام تجار یکاز ادراکات در مورد  یمجموعه ا"به عنوان  ینام تجار یگر،تصویرد

مصرف است که  یوستگیهاییها و پ یژگیاز و یمجموعه ا"برند به عنوان  یرتصو بنابراین.مشابه با کلر بود یفتعر یکشرکتها

و  ارزش صفات یکه بر مبنا شده یو سازمانده یمفهوم بند یقبرند به چند طر تصویر.یکندکننده با نام برند ارتباط برقرار م

نقاط قوت  ییشناسا یبرا یابانباال به بازار یفاساس تعر یربرتصو یریاندازه گ. باشد یم(Hsieh et al., 2004 .)برند  یایمزا

نام  یرکلر از تصو یکندمفهومبرداشت مصرف کننده به سمت محصول و خدمت خود کمک م ینخود و همچن یو ضعف نام تجار

نام  یوستگیکرد که پ یشنهادپ یدانداوم  یانجام شدن برند در حافظه مشتر یوستهپ یلهبوس یبرند را انعکاس یکدرک  ی،تجار

 یفیتوص یها یژگیبه نظر کلر و..یدهندم یلرا تشک یام تجارن یو نگرش کل ی،نام تجار یای،مزا ینام تجار یها یژگیو یتجار

اورد و انچه که  یخدمات بدست م یاو  ولمصرف کننده از محص یکآنچه  -"باشد  یخدمت م یامحصول  یککه مشخصه 

به )مربوط به محصول  یرغ یها یژگیمربوط به محصول و و یژگیتوان و یها را م یباشدویژگیو مصرف م یدشامل شده با خر

مرتبط به  یها یژگیو. کرد یطبقه بند( استفاده یراطالعات ظاهر محصول، کاربران و تصاو یاو  یبسته بند یمت،عنوان مثال ق

مصرف  یلهخدمت و محصول  بوس یفهخدمات اشاره به عناصر الزم انجام دهنده مطلوب وظ یاانجام محصول و  یبرا حصولم

آن و  یدخدمات است که به خر یاکاال و  یخارج یمرتبط با محصول مراجعه به جنبه ها یرغ یها یژگیکه و یکنندگان در حال

 یامحصول و  یاتمصرف کنندگان رامتصل به خصوص یشخص یمنافع  انهاارزشها یهمانطور که برا. ان ارتباط دارد یامصرف

او .انها انجام دهد یبرا یتواندخدمات م یاکه محصول  یکنندخدمات صفات در نظر گرفته اند ، آنچه  که مصرف کنندگان فکر م
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،بر طبق (Keller1993)کرد ندیطبقه ب یننماد یایو مزا یکاربرد یاتتوان بهتجرب یرا م یرمنافع تصو ینشرح داده است که ا

از لحاظ .است ینام تجار یریتمد یشرط الزم برا ینام تجار یراز تصو یو نگهدار یردانشمندان ساخت و ساز و تعم یگرنظر د

نشان داددر  یتجرب یا یننماد ی،شده با  عناصرکاربرد یجادبرند ا یرتصو یقتوان  از طر یتمام محصوالت و خدمات را م ی،تئور

ها،  یامو پ یپوشاننده، معان یفتعار: کرده اند یفتعر یدگاهبه طور عمده از چهار د ینام تجار یرمحققان تصو یقبل یاتسراسر ادب

 .(Park et al1986) یروان یا یعناصر شناخت یت،شخص

 

 :شده یافتدر یفیتك -2-6

 

و  یفیتدرک ک یعنیبرند،  یاز ارزشگذار یگراست که دو بعد د ینا یتاست و واقع یانبرنددر واژه ار افکار مشتر یوستگیهایپ

درک شده به عنوان  یفیتک. اثبات شده است یان است به خوب یبه برند، که ارتباط هر دو با کسب و کارو بازارها یوفادار

 یفتعر " یگزینخدمت با توجه به هدف مورد نظر خود،نسبت به جا یامحصول  یک یابرتریو  یکل یفیتاز ک یادراک مشتر"

کسب و کار  یمدر تنظ یفیتاز ک یسنت یدگاهدرک شده، ما به دنبال د یفیتدر مفهوم ما ازک (Aaker, 1991)  تشده اس

 یفیتک(Qualls& Chacour1995)  یباشدمحصول م یو استحکام ازبرتر یناناطم یتشامل قابل یفیتک در آن یم،کههست

از ' یاندرک مشتر یبرا یا یهآن اغلب به عنوان پا یانمشتر یدگاهکسب و کار مهم است، چرا که از د ینهادراک شده در زم

توسعه روابط بلند  یبرا یا یهتواند به عنوان پا یشرکت م یدگاهاز د که یدر حال یشود،ارزش خدمات استفاده م یامحصول و 

در بازار کسب و  یداراناز خر یتعداد ینکهبا توجه به ا(.Michell et al., 2001)بکار برده شود   یانمدت خدمت با مشتر

 یمال یجنتا یتواند برا یم یاناز دست دادن تنها چند مشتر یاهستند، به دست آوردن  یمشتر یتر از بازار بر مبنا یینپا یکار

ادراک شده و  یفیتمهم است که ک ینبنابرا.شرکت است یتمدت و موفق یآن عملکرد طوالن یجهمهم باشد، و نت یارشرکت بس

 یسه بعد از ارزش گذار یاندر م یانروبط تو در تو در م. برند به حساب اورده شود یدر توسعه ارزشگذار یبه نام تجار یوفادار

 یژهو یمطالعات در ارزشگذار یناز اول یکیبرندند یو اساس توسه شکل ارزشگذار یهچرا که انها پا یشوندهم گماشته مم رندب

درک  یفیتبرند از ک یارزشگذار یدادبود که نشان م یکیبخش محصوالت الکتر یندر ب یبرند کسب و کار درابهاد ارزشگذار

درک  یفیتفراتر از ک یبا سابقه ا یمشتر یتکه رضا یدر حال(Gordon et al 1993) یشدم یجهنت یمشتر یشده و وفادار

 یتجمع یمشتر یترضا  یدرک شده غالبابرا یفیت،  که اثر ک(ارزش درک شده، انتظارات، حقوق صاحبان سهام)شد یداشده پ

 اثبات شده بود است

 

 :ادراک برند -2-7

Krishnan1996))مثبت بر پاسخها  یرو منحصر به فرد بودنشان تاث یتبرند، باظرف یوستگیهایگروه از پ یکگرفت که  یجهنت

را  یبرند داخل یطمح یکدر پاسخ به  یاز  دانش برند واکنش یخاص یجنبه ها یبطور تجرب از مطالعات مشابه یتعداد. دارند

 (Spears et al2006 ،)دارد پاسخشان اثردر یدانندکه آنچه مصرف کنندگان در مورد برند م دکن یم ییدآنهاتا تایجو ن.یشازما

در دانش  یاضاف ینشکه ب یمما باور دار. یواقع یارفتار یبه پرداخت، قصد رفتار یلتما یت،به عنوان مثال نگرش، انتخاب،اولو

 یدگاهد یک یبه جا یاست با در نظر گرفتن  برندداخل ممکن( یقدرت نام تجار یریشکل گ)روابط اند که   یبرند پاسخگو

 یلکه به دل.یدهندخود از برند ها را شرح م یابیپاسخ دهندگان دانش و ارز یبرند داخل یتدر موقع. یندبرند بدست ا

دهد که برند  یپاسخ دهندگان نشان م یانجمع شده در م  یابیدرجه دانش و ارز. انتخاب شده اند"یفضع" یاو  "یقو"شهرت

و  یرتاث یاازتعامل پو"رفتار مصرف کننده به عنوان . یدانندم یشترمورد ان بشده ومصرف کنندگان در  یابیمثبت تر ارز "یقو"

 Schiffman and Kanuk2007). )خود است یزندگ ییکردن انسان ازجنبه ها یتهدا یلهبوس یطشناخت ،رفتار و مح

 خدمات یامحصول  یدمصرف کننده  در زمان خر یتواندبرنگرشم یسبک زندگ نندمصرف کننده ما یها یژگیو

 (Assael, 2004. )مهم در روش واکنش مصرف کنندگان به محصوالت و خدمات مختلف هستند ینگرشها عوامل.بگذارداثر
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 :یمشتر یتو اعتماد و رضا یوفادار بابرند  یارزشگذار متغیرهای رابطه -2-8

 

ادراک شده از محصول و  یذهن یفیتک ینمثبت ب یمرتبط باان  از ارتباط  یتجرب یقاتو بدنه تحق یمشتر یترضا یاتدر ادب

 یگربعد توسط د یدر سالها ینو همچن (Szymanski and Henard, 2001)برند امده است یجنبه از ارزشگذار ینچند

درک  ینرابطه مثبت ب (Hyun and Kim, 2011) از محققان تعدادی(Baumgarth, 2008). گشته است ییدمحققان تا

 یدمجددنام و خر یکاز   شده یافتدر یخدمات برترکه برتر یفیتبه عنوان ک ی،مشتر یشده و وفادار یافتخدمات در یفیتک

 پاسخگوییملموس،)بعد پنج یرتاث یبه بررس (Kayaman andArasli2007 )مطالعه که، .کرده اند یشنهادداده پ یشرا افزا

دو بعد به  یهتلدار یعبه برند در صنا یدر  نگرش وفادار یفیتاز ک یانادراک مشتر بر(یتعهد و همدل ینان،اطم یتقابل ،

 (Hyun and Kim 2011 ) یردر مطالعه اخ ینهمچن .دارد یربرند تاث یبر وفادار که یمملموس و مستقپاسخگویی  : میرسند

 یفیتک دهد که ینشان م یا یرهپنج رستوران ها زنج یاستفاده از  کاربران مارک هادربرند  یاز ارزشگذار یمدل ساختار یکبا

 را به عنوان یبه نام تجار یوفادار((Oliver1999 مطالعات .یگذارداثر م یبه نام تجار یدرک شده به طور قابل بر وفادار

با وجود نفوذ  یله، که بدان وس یندهخدمات مورد نظر در آ یامداوم محصول   ینگه دار یاو  یدخر یبرا یقرابطه عم یبرگزار

  ید،خر مجموعهمشابه ان برنددر  یارفتارها باعث تکرارهمان برند  ییرعلت تغ یلبهدرپتانس یابیبازار یو تالش ها یتیموقع

مصرف کنندگان و اعتماد به نفس انها در نام  یقو یماننشان دهنده ا یبه نام تجار یبر طبق ان وفادار. .یکندم یفتعر یشودم

به  یبه نام تجار یاگرچه وفادار. دهد یرا کاهش م یبرق یمارک ها یربه سامصرف کنندگان  یضو احتمال تعو ی،استتجار

از محققان آن را به عنوان  یاریاثبات شده در عمل بس (Keller2003 )و(Aaker1991) سط،جزء از ارزش تو یکعنوان 

 یلذا وفادار (Lai et al 2009) .یداننددرک  شده م یفیتبرند ، و ک یرشده توسط دانش برند، تصو  ییندرونزا تع یرمتغ یک

 ,.(Hsu et al2011) شود یفبرند تعر شگذاریدر ارز یدیساختار خالصه شده کل یکممکن است به عنوان  یبه نام تجار

کوتاه ودر  درک شده دارد ینیباال و فراتر از ارزش ع ی،از نام تجار یو ناملموس مشتر یذهن یابیبرند اشاره به ارز یارزش گذار

از برند منابع  یوآگاه ینام تجار ویرتص .,Randall) 0222)در بازار است  ینام تجار یکارزش برند  یارزشگذارمدت، 

اعمالشان ده تفکر مصرف کنندگان ،احساسات وتواند  منعکس کنن یبرند م گذاریارزش ین،برند هستندعالوه بر ا یارزشگذار

 ( (jara&cliquet 2012 .شرکت کمک کند یک یایارزش، سهم بازار و مزا یشتواند به افزا یم یو حت ی،نسبت به نام تجار

Romaniuk and Nenycz-Thiel2013)) یوستگیپ یمشتر یبرند بر مبنا یارزشگذار یکه هسته اصل یکنندم یشنهادپ 

محرک  ینها، انتظارات و همچن یژگیو ینهاست و پس زم یچیدهمفهوم پ یک یترضا.دانش انها درباره برند در ذهنشان است

ان .گذارد یم یربر ان آن تاث یغاتیکهو تبل یتیموقع یتهایفعال مهو فروش مردم، انتخاب، جو،و ه ی،خریدمانند راحت یگرد یها

شرکت اثر  یتو بر موفق.او باشد است یهمطابق با انتظارات اول ینکهفرد صرفنظر از ا یو عاطف یتجارب روان یجهدر نت ینهمچن

 یافتندکهدرمحققان همچنین . یکنددارد اشاره م یبر ساختار عاطف یدکه تاک یعاطف یبه واکنشها یتدر مجموع رضا.اردد

از برند اثر  یدو اعتماد انها در خر یلکه بر تما یقدق یو معنا یادمثبت در برند عالوه بر دادن  یبر ارزشگذار یمشتر یاتتجرب

و  یوفادار یتواندم هک یباتجربه ا برند  یچه کس اینکه یگذار یهدر سرما یازامت ینبزرگتر(Ha & Perks, 2005). دارد

به Şahin et al 2011) )ایجاد میکند را ارتقا بخشد یو ارزش مشتر را بهبود یمشتر یو روابط برند بر مبنا یمشتر یترضا

دهان به دهان مثبت و به نوبه خود منجر به  یغاتو همچون تبل یددر تکرار خر یبه نام تجار یوفادار یجنتا یب،ترت ینا

برند  یژهاعتماد به برند و ارزش و ینرابطه ب ینمحققان همچن. .(Caruana, 2002)یشودنده میسازمان در ا یک یسودآور

 .Kumaret al., 2013)) بر مصرف کننده را مطالعه کرده اند یمبتن
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 :مدل پیشنهادی تحقیق-3

 
 نیروها ارزشگذاری برند              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار شماره یک-1

 

 

 

 

 

 

فرضیه های اثبات شده در مقاالت محققان و تاثیر مثبت نیروها میتوان برای ارزیابی انها توسط نمودار شماره یک بر اساس 

 .بررسی را انجام داد

 

 

 

 

 :نتیجه گیری-4

 یجنبه ها. کم است و در مراحل اول توسعه و گسترش است یارکسب و کار بس ینهدر زم یدر مورد برندگذار یقاتتحق

 که اصول ییها یسممکان یژهبخش، اجرا و کنترل و یندر ا یبرندگذار یژهعبارتند از رابطه و یندفرآ ینمهم در ا یمفهوم

توسعه و گسترش  یرا برا یرهستند که مس یمهم یقیتحق وضوعاتم ینهاا. دهند و یرا در شرکتها گسترش م یبرندگذار

دهند، همانطور که از انتقال ساده اصول و روال ها از مقاالت  یبخش نشان م یندر ا یبرند و برندگذار یبهترازاستراتژ یشناخت

 :شد معرفی یبرندگذار یعنصر اصل یک یتمرکز بررو موفق و مطالعات انجام شده، یانمربوط به مشتر یتجارت

رائه دهنده خدمتا  

 نیروی فروش

گرایش بازاریابی 

 رابطه       

 ادراک برند

 اگاهی برند

کیفیت دریافت 

 شده     

 رضایت مشتری   

 وفاداری مشتری    

 اعتماد برند

 تصویر برند
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و  مشتری ی، وفادار.یبا انعام پول یرقابت یتمز یکتواند  یبرند محصول م یگذار’که ارزش یدهندمطالعات نشان م.ییبرندگرا

مدل  یکاز  یهاحاک یافته.است یابها ،کم یافتهخدمات  یحال،برا ینشرکتها پرورش دهد ، با ا یکلمه مثبت از دهان برا

 یمشتر یترضا ید،ارزش خر یانارائه دهنده خدمات، خدمات به مشتر یستگیشا اصلی،یعنیشامل چهار ساختار  یمفهوم

فروشنده  یتداده ها نشان دادند که رفتار  فروشنده از شخص ین،عالوه بر ا.برند خدمات بود یخدمات، و خدمات ارزش گذار

اند  یشخص یرمحصول وارتباطات غ یفیتک یابی،بازار یختهفروش متشکل از دو عنصر آم یرویمهم تر است هر چند که ابعاد ن

 یرمتغ یکفروش به عنوان  یروین ینبنابرا.و کار دارند کسب یبرندها یارزشگذار یدبا ینام تجار یژهدر ارزش و یمثبت یرکه تأث

نشان داده  کیبان یساتبرند  در تاس یرابطه در ارزشگذار یابیبازار یشمثبت معنادار گرا یرها تاث یدر بررس..یکندمستقل عمل م

برند و  یبرندمانند وفادار یریتیمد یتهایفعال یلهبرند انهارا بوس یرابطه ارزش  برا یابیبازار یشدهد گرا یکه نشان م.شده

خود در  یتجار ینام ها یبرا یتهو یلرابطه توسط بانک ها  درکمک به تشک یابیبازار یکردرو یندرا یدهد،م یشافزا یرتصو

ارتباطات  یها یدهد که استراتژ ینشان م یافته ینا.اتخاذ شده یگراناز د یرقابت یتموقع یک تنگرف یبرا یانذهن مشتر

 .یکنندم یباز یانسمت ناملموس ازکسب و کار با ساختن روبط با مشتر یریتدر مد یکنقش استراتژ یغات،ند تبلمان یابی،بازار

 

 

 :پیشنهادات-4-1

 

 توسعه و بهبود مدل مطرح شده در این تحقیق 

 مقایسه نتایج حاصل برای ارزش برند و مقایسه آن با معیارهایی همچون ارزش بازاری یک شرکت 

  مدل های مناسب برای ارزشگذاری برند سایر صنایعمطالعه و بررسی 

  جهان صنایعایرانی با  صنایعمطالعه و مقایسه ارزش برند 
. 
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