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 1نویسنده مسئول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علی آباد كتول ،گروه حسابداری و مدیریت ،علی آباد كتول ،ایران .ایمیلesmaeil.hajinezhad@gmail.com :
 2كارشناس ارشد حسابداری ،گرایش حسابداری ،موسسه آموزش عالی كار واحد ایران.

چکیده
این پژوهش در جهت بررسی تأثیر شش عامل ( )CBIبر تعیین هویت مشتری به وسیله برند ( )MCIو تأثیر شناسایی تعیین هویت یک مشتری
به وسیلۀ برند ( )MCIبر روی وفاداری و طرفداری مشتری از برند ( )MCIمیباشد .پژوهش حاضر بر اساس هدف كاربردی؛ بر حسب شیوه
گردآوری دادهها ،توصیفی–پیمایشی و از نوع همبستگی ،و بر پایه مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMمیباشد .جامعه آماری پژوهش شامل
 1101111نفر و حجم نمونه معادل با  483نفر میباشد .روایی به صورت صوری و پایایی براساس ضریب آلفای كرونباخ در حد خوب ارزیابی
شده است .نتایج حاكی از آن است كه از میان  6عامل ( ،)CBIبه جز شهرت برند ،پنج عامل دیگر دارای تأثیر معنادار و مثبتی در تعیین هویت
مشتری به وسیلۀ برند بوده اند و در نهایت تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند نیز تأثیر معناداری در افزایش وفاداری و طرفداری از برند ایفا
میكند.
واژهگان كلیدی :برند همراه اول ،تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند ،عوامل ( ،)CBIوفاداری ،طرفداری.

اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش به اهمیت عالیم تجاری
در راهبردهای بازاریابی شركتها و نقش آن در جذب،
نگهداری و پشتیبانی از مشتریان برمیگردد .عالیم تجاری نقش
راهبردی و مهمی در كسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت
راهبردی شركتها دارد(سیمون و سالیوان.)42: 1994 ،4
مصرفكنندگان اغلب تمایل به استفاده از برندهایی با
شخصیت قوی دارند تا بتوانند با آن رابطه برقرار سازند و
شخصیت خود را به نمایش بگذارند.

مقدمه
یک برند ممکن است به عنوان یک نام ،اصطالح ،نشان ،نماد یا
تركیبی از اینها معنی و مفهوم پیدا كند كه باعث شناسایی
كاالها و خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان شده و
2
آنها را از سایر رقبا متمایز سازد (كاتلر .)403 :1484 ،1كلر
( )2114ارزش برند را در وفاداری ،ادراكات مثبت ،توانایی
جذب مشتریان جدید و مطالبه قیمتهای باالتر ،سهولت ورود
به بازار جدید و ممانعت از ورود رقبای جدید ،میداند.

امروزه وجهه یک برند میتواند از طریق شایعه پراكنیهای
رسانهای ،اتفاقات جنجال آفرین یا حتی هیاهوی گسترده در
اینترنت خدشه دار گردد و در مجموع ،شركت با دردسر
بزرگی رو به رو شود ،هنوز هم شركتها توان جلوگیری از
رخ داد چنین شرایطی را ندارند .آنها قادر نیستند زمان را به
دورهای عقب بکشند كه ساخت برند از اهمیت چندانی
برخوردار نبود .افزون بر این ،آنها میتوانند از رهگذر خلق
برندی پر صالبت و با هویت ،بسیار سریعتر از قبل حركت
كنند (هیگ .)11 :1489 ،از آنجایی كه شركتها به دنبال
توسعۀ برند خود در بازار میباشند و اقدامات سختی را برای
بهبود موفقیت توسعهی برند خود انجام میدهند ،درک اینکه
چه عواملی در برند تأثیر بیشتری در ساخت هویت مشتری
توسط برند و در نتیجه بر افزایش میزان وفاداری و طرفداری
آنها از برند دارند حائز اهمیت بسیار میباشد.

در دنیای پیچیدۀ امروز ،گسترش روز افزون محصوالت و
خدمات در بازار ،منجر به آگاهی بیشتر مشتریان و افزایش
سطح توقعات آنها شده است ،از این رو شركتها به دنبال
افزایش هرچه بیشتر كیفیت محصوالت و خدمات خود
میباشند .ساخت برندهای قوی برای شركتها و محصوالت
از جمله اقداماتی كه برای هر سازمانی مزیت رقابتی فراوانی را
به دنبال میآورد .بدین جهت برند از اهمیت روز افزونی
برخوردار گردیده است و ضروری است كه شركتها برای
رشد وگسترش حضور در بازار به نقش عالیم تجاری خود در
ایجاد وفاداری و طرفداری در مشتریان آگاهی داشته باشند و
بررسی نمایند كه چه عواملی در برند به تعیین هویت مشتری
منجر میشود.
بحثها و پژوهشهای بسیاری در خصوص برند صورت
گرفته است .اما در نظر گرفتن شش عامل ( )CBIموضوع
جدیدی است كه در این پژوهش بررسی خواهد شد .در واقع
بر اساس مدل تحقیق فرض بر این است كه این شش متغیر بر
تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر داشته و در نهایت
وفاداری و طرفداری از برند را افزایش خواهند داد.

استفاده از برند به عنوان وسیلهی پیشرفت بازاریابی از نیمه دوم
قرن  19میالدی آغاز شد(سبز علی یمقانی .)98 :1492 ،میلیر 3و
مور ،0برند را نام یا نمادی میدانند كه یک سازمان ،از آن با
هدف ارزشآفرینی برای محصوالت خود ،بهره میبرد (عرفانی

Simon & Sullivan
1Kotler

4Miller

2Keller

Moor

54

بررسی عوامل مؤثر بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند و تأثیر آن بر روی وفاداری و طرفداری از برند (مطالعه موردی :برند همراه اول)

حسین پور .)63: 1491 ،پر واضح است كه در بازار به شدت
رقابتی امروز ،حفظ مشتری از جذب مشتری اهمیت بیشتری
یافته است .از این رو به برند به عنوان یکی از با ارزشترین
داراییهای یک بنگاه یا شركت نگاه میشود و ساخت یک برند
قوی و با ارزش به هدف نهایی بسیاری از سازمانهای تجاری
تبدیل شده است .در واقع در بازاریابی جدید به طور جدی،
راهبردهای تولید محور و قیمت محور جای خود را به
راهبردهای برند محور دادهاند.

 .2آیا تمایز برند تأثیر مثبت بر تعیین هویت مشتری به وسیلۀ
برند دارد؟
 .4آیا شهرت برند تأثیر مثبت بر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند دارد؟
 .3آیا فواید اجتماعی برند تأثیر مثبت بر تعیین هویت مشتری
به وسیلۀ برند دارد؟
 .0آیا گرمی (عاطفی) برند تأثیر مثبت بر تعیین هویت مشتری

از طرف دیگر فناوریهای جدید در دو دهه اخیر تأثیرات
بسیاری بر زندگی انسان داشتهاند و تا حد زیادی سبک زندگی
بشریت را تغییر دادهاند .تلفن همراه یکی از این پدیدهها است
كه زندگی جوامع بشری را تحت الشعاع قرار داده است .در
همین راستا در ایران ،نخستین مرحله از راهاندازی فناوری تلفن
همراه در سال  ۳4با ظرفیت سازی برای  9211شماره در شهر
تهران آغاز شد  .در  19مرداد ماه همان سال با واگذاری  3سیم
كارت به نهاد ریاست جمهوری ،برای اولین بار عرضه رسمی
سیم كارت در ایران آغاز شد (سایت همراه اول.)6

به وسیلۀ برند دارد؟
 .6آیا خاطرات به یاد ماندنی از برند تأثیر مثبت بر تعیین
هویت مشتری به وسیلۀ برند دارد؟
 .۳آیا تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر مثبت بر
وفاداری به برند دارد؟
 .8آیا تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر مثبت بار
طرفداری از برند دارد؟
پیشینه پژوهش:

امروزه داشتن تلفن همراه برای افراد جامعه به یک امر ضروری
و مهم تبدیل گشته است .از آنجایی كه با گذشت زمان عالوه
بر برند همراه اول كه اولین تولید كننده سیم كارتهای تلفن
همراه در ایران بوده است ،سایر برندهای خطوط تلفن همراه
همانند ایرانسل و رایتل با تبلیغات وسیع و خدمات مختلف

هر پدیدهای دارای سابقه یا پیشینهای است .وضع و شرایط
امروز آن نیز تابع همین گذشته است .پدیدههای اجتماعی
وابسته به گذشتهاند و در زنجیرهای از تداوم جای میگیرند.
بنابراین سخن از پیوستار به میان میآید و همانطور كه
شناخت درست باید با توجه به تمامی شرایط فعلی پدیده
صورت گیرد ،گذشته تاریخی آن را نیز باید مطمع نظر قرار
دارد .بدینسان به درستی میتوان گفت هر تحقیق درست،
متضمن شناخت تحقیقات پیشین است (ساروخانی:14۳8،
 .)136از این رو به بیان پژوهشهای انجام شده داخلی و
خارجی كه به موضوع تحقیق نزدیک بوده اند پرداخته میشود.
از میان پژوهشهای انجام شده داخلی میتوان به نتایج پژوهش
دهقانی سلطانی و دیگران ( )1492اشاره كرد كه حاكی از آن
است كه تجربه برند ،تصویر ذهنی برند ،تناسب درک شده
برند ،رضایت برند ،ارزش ویژه برند ،اعتماد برند و وفاداری
برند به طور معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف كنندگان از
توسعه برند تأثیرگذار است (دهقانی سلطانی و دیگران.)1492،
همچنین رضایی دولت آبادی و همکارانش ( )1492در پژوهش
خود نشان دادند كه مسئولیتهای قانونی ،اخالقی و وفاداری
مشتریان با پل ارتباطی تصاویر عملکردی و نمادین به هم
متصل میشوند(رضایی دولت آبادی و همکارانش.)1492،

سعی در باز كردن جایی برای خود در میان اذهان عمومی مردم
و رقابت با برند همراه اول میباشند .از این رو به منظور بهبود
فعالیتهای بازاریابی در شركت همراه اول و حفظ مشتریان
قدیمی و جذب مشتریان جدید ،بررسی عوامل
تأثیرگذار( )CBI۳در ساخت هویت مشتریان در استفاده از برند
( )8MCIو تأثیر آن بر وفاداری و طرفداری آنها از برند
( )MCIهمراه اول برای شركت همراه اول حائز اهمیت
میباشد.
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی
میباشیم ،اول اینکه ،آیا شش عامل ( )CBIشامل(شباهت با
برند ،تمایز برند ،شهرت برند ،فواید اجتماعی برند ،گرمی
(عاطفی) برند و خاطرات بیاد ماندنی از برند) بر تعیین هویت
مشتری به وسیله برند ( )MCIتأثیر دارند؟ و دیگر اینکه آیا
شناسایی بیشتر هویت یک مشتری به وسیلۀ برند ( )MCIبر
روی وفاداری و طرفداری مشتری از برند ( )MCIمؤثر است
یا خیر؟ به طور كلی پژوهش  8هدف زیر را دنبال میكند:

از جمله تحقیات داخلی دیگر ،تحقیق دهدشتی شاهرخ و
دیگران ( )1491میباشد كه نتایج آن حاكی از آن است كه اثر
مثبت هویت برند بر وفاداری به برند و رابطه مستقیم این دو
بوده است و برند با هویت قوی ،منشأ شکلگیری روابط بلند
مدت میان مشتری و شركت گشته و وفاداری را در پی خواهد
داشت(دهدشتی شاهرخ و دیگران .)1491،پژوهش عزیزی و
همکاران ( )1491نیز چهار بُعد مسئولیت پذیری ،پویایی،
احساسی و جسارت بر وفاداری نگرشی و وفاداری نگرشی بر

 .1آیا شباهت برند تأثیر مثبت بر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند دارد؟
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از میان تحقیقات خارجی نیز میتوان به پژوهشهایی همانند
پژوهش استوكبرگر در سالهای  2112و  2113اشاره كرد كه
به بررسی تأثیر عوامل ( )CBIبر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند میپردازند .نتایج پژوهش اولیه وی حاكی از آن
است كه پنج تا از شش عامل ( )CBIبا عناوین شباهت برند،
تمایز برند ،فواید اجتماعی برند ،زیبایی و تجارب خاطره انگیز
از برند ،تأثیر بسیار زیادی بر تعیین هویت مشتری به وسیلۀ
برند دارند .همچنین زمانی كه مشتریان ارتباط بسیار قوی با
خود محصول داشته باشند ،هر پنج عامل رابطۀ قوی با ()CBI
خواهند داشت و در نهایت باید گفت كه ( )CBIبا وفاداری و
طرفداری از برند در ارتباط میباشد ،این پژوهش دقیقاً با نتایج
پژوهش این تحقیق همخوانی دارد زیرا در این پژوهش نیز به
غیر از شهرت برند تمامی متغیرها مورد تأیید قرار گرفتهاند.

رفتاری به برند را اثرگذار می داند ،اما معتقد است كه سادگی
برند بر وفاداری نگرشی اثری ندارد .همچنین بیان میدارند كه
از بین ابعاد شخصیت برند فقط پویایی بر وفاداری رفتاری
اثرگذار است (عزیزی و همکاران.)1491،
همچنین نتایج پژوهش پرهیزگار و همکاران ( )1491بیانگر آن
است كه وفاداری به برند و تداعی برند تأثیر مستقیم بر ارزش
ویژۀ نام و نشان دارند .همچنین رابطه مستقیم بین كیفیت درک
شده از برند و آگاهی از برند با ارزش ویژه نام و نشان یافت
نشده و از میان عواملی كه دارای اثر مستقیم بر ارزش ویژه نام
و نشان میباشند ،وفاداری به برند دارای بیشترین اثر و تداعی
برند در مراتب بعدی قرار میگیرد(پرهیزگار و همکاران،
 .)1491تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش ابراهیمی و همکاران
( )1491نیز نشان داد كه ،ویژگیهای منحصر به فرد
محصوالت یک برند باعث میشود كه مصرف كننده به واسطه
آن ،برند را شناسایی كرده و این گونه ارزش ادراک شده وی
افزایش یابد .در پی این فرآیند ،اعتماد مصرف كننده و به دنبال
آن ،وفاداری او به برند افزایش مییابد .در این فرآیند ،نقش
میانجی شخصیت برند در تأثیرگذاری هویت برند بر مدل
سنتی وفاداری مشتریان ،اهمیت بسیاری دارد (ابراهیمی و
همکاران .)1491،عزیزی و جمالی كاپک ( )1491نیز بیان می
دارند كه همخوانی شخصیت بر حس تعلق به برند اثر مثبت
معنادار و حس تعلق به برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و
معنادار دارد و از طرف دیگر همخوانی شخصیت برتد با
مشتری بر وفاداری به برند اثر معناداری ندارد (عزیزی و
جمالی كاپک .)1491 ،نتایج پژوهش محمدیان و همکاران
( )1491نیز نشان میدهد كه از میان عوامل مؤثر بر ارزش برند،
ارتباطات بازاریابی و خدمات مشتری از اولویت برخوردارند و
به ترتیب ،آگاهی برند ،كیفیت ادراک شده از برند ،تعامالت و
وفاداری برند از عوامل بعدی اثرگذار بر ارزش برند به شمار
میروند (محمدیان و همکاران.)1491 ،

بار دیگر در سال  2113استوكبرگر این پژوهش را بر روی
هوادارن تیم مورد عالقه پاسخگویان مورد بررسی قرار میدهد،
این بار نیز نتایج پژوهش نشان میدهد كه تعیین هویت مشتری
به وسیلۀ برند ( )CBIبه طور مثبتی بر تعهد نسبت به برند
تأثیر میگذارد و این تأثیر منجر به هواداری بیشتر و وفاداری
نسبت به آن میشود .بنابراین افزایش میزان ( )CBIدر میان
هوادارن باعث افزایش تعهد و ماندگاری آنان نسبت به تیم
مورد عالقه شان میشود .الم 9و همکارانش نیز بیان میدارند
كه سه متغیر ذكر شده در ( )CBIكه با یک برند جدید
سنجیده شده است شامل :كیفیت درک شده ،هماهنگی با
برندهای شخصی و خالقیت ذاتی مشتری میباشد .یافتههای
پژوهش حاكی از آن است كه مدار رشد ( )CBIدر ابتدا رو به
باال بوده و سپس به صورت اتفاقی پایین میآید ،همانند شکل
 .uهمچنین خالقیت مشتری میتواند یک هویت زودگذری
برای آن برند در یک لحظه ایجاد كند یا به عبارت دیگر
شركتها متغیرهای مختلف ( )CBIهمانند نحوۀ قرار گرفتن
كاال و توزیع آن در ساختن تأثیرات عمیق ( )CBIرا كنترل
میكنند (الم و همکاران.)2114 ،

ونوس و ظهوری ( )1491تنها میزان تعهد به برند را دارای
نقش تعدیل كنندگی در رابطه میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه
مند و وفاداری به برند میدانند(ونوس و ظهوری.)1491 ،
دیوانداری ( )1491نیز معتقد است كه بین تصور از عملکرد
ناشی از تعامل فعالیتهای بازاریابی و شناخت برند (منبع
اصلی ارزش برند) رابطهی معنادار ،مثبت و شدیدی وجود
دارد .همچنین این متغیر میتواند به عنوان علتی بر ذهنیت
هایی ارزش آفرین محسوب شود .بدین معنا كه مشتریان به
برند یک بانک به عنوان وسیلهای برای ارضاء نیازهای
كاركردی خود مینگرند(دیوانداری .)1491 ،نتایج پژوهش
حسینی و دیگران ( )1491نیز بیانگر آن است كه از بین سه
عامل ،داراییها ،منافع و نگرشهای تداعی برند با میزان
وفاداری به برند همبستگی وجود دارد(حسینی و دیگران،
 .)1491سید جوادین ( )1489ارزش ویژۀ برند و اعتماد را،
مهمترین عوامل اثر گذار در الگوهای رفتاری و نگرشی ممکن
در زمینههای تحقیقاتی مختلف میداند(سید جوادین.)1489 ،

عالوه بر پژوهشهای استوكبرگر ،سایر پژوهشهای خارجی
نیز به بررسی وفاداری و تعهد برند و عوامل موثر بر برند
پرداختهاند .به طوری كه دیوویدی )2110( 11معتقد است كه
مهندسی برند به تنهایی نمیتواند در رضایتمندی و وفاداری از
برند اثرگذار باشد ،بلکه گسترش رضایتمندی به متغیرهای
بیشتری نیازمند است .یافتههای روبیو ( )2113نیز بیانگر آن
است كه هویتیابی با فروشگاه داری برند خاص در میان
مصرفكنندگان وفادار بسیار قوی است ،در حالی كه برای
مشتریان با وفاداری كمتر براساس خبرگی در بازار در نتیجه
11
درک هوشمندانه خرید از جانب آنها است .آكینتوندق اجبی
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54

بررسی عوامل مؤثر بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند و تأثیر آن بر روی وفاداری و طرفداری از برند (مطالعه موردی :برند همراه اول)

محسوب میشود را مورد پژوهش قرار ندادهاند .اما در
تحقیقات خارجی به ویژه تحقیق استوكبرگر به خوبی این
مسئله مطمح نظر پژوهشگران قرار گرفته است .از این رو
پژوهش حاضر قصد دارد با الگو دادن پژوهشهای خارجی و
استفاده از مدل استفاده شده استوكبرگر در سال  ،2112به
بررسی تعیین هویت مشتری به وسیله برند در برند همراه اول
در ایران بپردازد .در ادامه مدل پژوهش و مبانی نظری آن ارائه
گردیده است.

و همکاران ( )2113نام برند محصول و ارتقاء فروش را بر
رشد سازمانی و عملکردی شركت مؤثر میدانند.
نتایج پژوهش تامپسن و همکاران ( )2113نیز حاكی از آن
است كه تفاوتهای مشتری در ارزش باالی سطح فردی
سیستم اقتصادی مشترک به طور قابل توجهی نسبت به یک
برند كانونی وفادارتر است .بخصوص زمانی كه اعتماد برند و
كیفیت ادراک شده به طور نسبی در سطوح پایین قرار دارند.
هی و لووانگ ( )2113نیز معتقدند كه هویت فرهنگی هم
ترجیح و هم خرید از برندهای داخلی را افزایش میدهد و از
سوی دیگر ،نژاد مشتری تأثیر منفی در اولویت نسبی قرار دادن
كاالی وارداتی دارد ،اما نه در خرید واقعی از برندهای داخلی
یا وارداتی .مارتینز ( )2114در خصوص نقش مهمی كه
شركتها در زندگی روزانه مشتریان دارند و تأثیری كه بر روی
هویت فردی آنها میگذارند ،بیان می دارند كه مسئولیت
اجتماعی مشترک به صورت غیر مستقیم از طریق اعتماد،
هویتیابی و رضایتمندی بر وفاداری مشتریان تأثیر میگذارد.
یافتههای پژوهش والتا ( )2114مداركی را برای ساختار درجه
ی دوم هنجارهای رفتاری و كیفیت ارتباط با برند )(BRQ
اثبات میكند و پیشنهاد میكند كه هنجارهای رفتاری و كیفیت
ارتباط با برند ) (BRQبه صورت معنی داری وسیله ای برای
ارتباط با برند است.

مبانی نظری مفاهیم پژوهش
به طور كلی ایده برند حداقل به حدود  0111سال قبل
برمیگردد (نیومیر .)9 :1491 ،13واژهی برند از واژهای در زبان
اسکاندیناوری قدیم تحت عنوان «( »Branderبه معنای داغ
كردن یا سوزاندن) ریشه میگیرد .آن زمان (و امروز) دامداران
برای متمایز ساختن حیوانات خود از سایرین ،مهر مشخصی را
روی بدنشان داغ میكردند (كلر.)3 :1489 ،
كلر ( )1994معقتد است كه یک برند قدرتمند اثری مثبت
برنگرش مصرف كنندگان نسبت به هویت شركت میگذارد.
یک نگرش مثبت در راستای یک تجربه خوب شکل میگیرد.
آگاهی از نام و نشان بر كیفیت ادراكی مشتریان اثرگذاشته و
مستقیماً منجر به وفاداری ایشان میگردد (محمدیان و
رونقی .)13 :1489،آكر و یاكوبسن )2111( 10معتقدند برندها
به وسیله ارتقاء فرآیند پردازش اطالعات ،اطمینان در
تصمیمگیری و رضایت كسب شده مشتری ،ارزش ارائه
میكنند .این شركتها همچنین با افزایش كارآیی و اثربخشی
برنامه بازاریابی ،وفاداری برند ،قیمتها و حاشیه سود ،توسعه
برند و كسب مزیت رقابتی ارزش ارائه میكنند (اسداهلل:1488 ،
.)03

فوكسال ( )2114معتقد است كه ویژگیهای نام تجاری (منافع
عملکردی و نمادین ارائه شده به مصرف كنندگان) نقش
متفاوتی در كشش تقاضا ایفا مینماید و برخالف یافتههای
هرنبرگ وانگلند ،كشش قیمتی برای محصوالت و برندها به
صورت گستردهای پویا پدیدار گشته است .كم فونگ ()2114
نیز میزان وفاداری مشتریان نسبت به هتل را براساس ارزیابی
مثبت آنها از فاكتورهایی میداند كه به كیفیت خدمات هتل
وابسته است.

برند میتواند نقشهای مختلفی در بازار و تجارت اجرا نماید
كه شامل موارد ذیل میباشد :ایجاد وفاداری به برند ،متمایز
نمودن ،تضمین آیندۀ كسب و كار ،متمایز نمودن تالشهای
بازاریابی ،ایجاد ترجیحات ،دریافت بهای بیشتر ،ایجاد تصویر
برند ،افزایش فروش (كاتلر و فورچ .)06-00 :1489 ،در این
پژوهش  6عامل ( )CBIشامل :شباهت برند ،تمایز برند،
شهرت برند ،فواید اجتماعی برند ،گرمی (عاطفی) برند و
خاطرات بیاد ماندنی از برند ،به عنوان متغیرهای مستقل
پژوهش در نظر گرفته شدهاند و وفاداری و طرفداری از برند به
عنوان نتیجه ( ،)CBIمتغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند.كه
بر روی متغیر تعیین هویت مشتری به وسیله برند به عنوان
متغیر میانجی و وابسته تأثیر دارد .در ادامه به شرح نظری هر
كدام از این متغیرها پرداخته شده است:

توسکج )2114( 12در پژوهش خود نشان میدهد كه همسازی
میان مشتری و ارزش برند تأثیر مثبتی بر هویتیابی مشتریان
دارد .به عبارت دیگر مشتریانی كه خود را با یک برند ویژه
شناسایی میكنند تعهد قویتری به آن برند دارند و شهرت آن
را به طور شفاهی در میان دیگران گسترش میدهند .همچنین
پترسون و اوملی )2116( 14در پژوهش خود رابطه برند و
مصرف كننده را نزدیک ،عاطفی و متعهد در نظر میگیرند .و
نشان می دهند كه برندها حاوی معنایی فراتر از خود هستند و
افراد شخصیت خود را به وسیله برندهایی كه برای دیگران
شناخته شده است ابراز میكنند.
همانطور كه مشاهده میشود بیشتر پژوهشهای داخلی به
مباحث وفاداری و ارزش ویژه برند توجه نشان دادهاند و هیچ
كدام به طور دقیق بحث تعیین هویت مشتری به وسیله برند كه
یکی از مباحث مهم و حیاتی در برندینگ در عصر امروز
12Tuškej

14 Neumeier

1 Patterson & O Malley

1 Jakobsen
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اسماعیل حاجی نژاد و همکارش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،فصلنامه علمی مهندسی مدیریت نوین ،سال  ،4شماره 2-1

شباهت فرد با برند
وفاداری برند

تمایز برند

شهرت برند

تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند

فواید اجتماعی برند
طرفداری از برند

گرمی (عاطفی) برند
خاطره به یاد ماندنی از

شکل ( )1مدل پژوهش برگرفته از (استوكبرگر )319 : 2112، 1

برند

فرد بودن سیدنی و فرامگین )19۳۳( 20این نیاز را یکی از
عناصر اصلی داشتن حسی خوب در مورد خود تلقی میكند
(عزت نفس) .منحصر به فرد بودن یک برند ،عاملی اصلی
است كه باعث میشود فرد بخواهد هویت خود را با آن
شناسایی كند .ما میتوانیم منحصر به فرد بودن ماهیت یک برند
را در مقایسه با رقبایش تعریف نموده و آن را یکی از عوامل
اصلی پیش برندهی  IBCمعرفی كنیم (استوكبرگر و
دیگران.)2112،

تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند :1برندها ،به عنوان حامالن معانی نمادین ( لوی)1990،18
میتوانند به مشتریان كمک كنند تا به اهداف و پروژههای خود
در رابطه با هویتشان دست یابند( بلک1988،19؛ اسکاالس و
بتمن2119 21؛ فورنیر .)2119،21بنابراین ،شناسایی برند توسط
مشتری در اینجا به عنوان تعریف یک مشتری از خود به
وسیلهی یک برند تعیین میگردد ،این حس در واقع جستجوی
ما برای دستیابی به معنایی است كه بتواند هویت ما را در بازار
برندها به منصهی ظهور برساند(استوكبرگر و دیگران.)2112،

شهرت برند :2بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد مشتری حاكی از نقش
برجستهی مهم جلوه دادن و اهمیت به خود در دلبستگی
مشتریان به برندهاست (اسکالس و بتمن ،)2114،پس میتوان
گفت شهرت برند ،كه به آن وضعیت عزت نفس یا پایگاه
اجتماعی گفته میشود ،با یک برند به عنوان یکی از عوامل
پیش برندهی  IBCدر ارتباط است (استوكبرگر و
دیگران.)2112،

شباهت برند:22بیشتر تحقیقات حاكی از آن هستند كه تأیید خود ،انگیزهی
اصلی تمایل مردم برای داشتن دركی آشکار و كارآمد از خود
است .به عالوه ،در فرهنگ مشتری محور امروزی این نیاز از
طریق ارزیابی شباهت بین حس یک فرد از خود و حس او از
ماهیتهای تجاری ،همچون شركتها و برندها برآورده
میگردد (باتاچاریا و سن )2114،24استوكبرگر شباهت بین فرد
و برند را به عنوان میزان تالقی ویژگیهای مشتری با
ویژگیهای برند تعریف میكند (استوكبرگر و دیگران.)2112،

فواید اجتماعی برند :2مشتریان هویت خود را بیشتر از طریق برندهایی شناسایی
میكنند كه به آنها كمک میكند تا با افراد ،گروهها ،انجمنها
و شبه فرهنگهای مهم در ارتباط باشند .انتظار میرود كه فواید
اجتماعی برند كه به صورت رسمی به عنوان فرصتهایی برای
برقرای روابط اجتماعی تعریف میشوند ،عاملی پیش برنده
برای  IBCباشند(استوكبرگر و دیگران.)2112،

تمایز برند:24مدت زیادی است كه مردم تالش میكنند تا خودشان را در
بسترهای اجتماعی از بقیه متمایزنشان دهند .نظریهی منحصر به

 گرمی (عاطفی) برند :2هرچه قدر یک برند گرم و عاطفی توصیف شود( نه باجمالت
سرد و منطقی) ،بهتر میتوان عوامل تعیین كنندهی  IBCرا
توصیف نمود .با توجه به اینکه هویت سازی و حفظ آن
فرآیندهایی ذاتاً عاطفی هستند ،این احتمال وجود دارد كه

1 Nicola Stokburger-Sauer
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پوشیدن لباسهایی كرد كه آرم شركت روی آن است .از این
رو انتظار میرود كه  IBCبه صورت مثبت با طرفداری از برند
در ارتباط باشد (استوكبرگر و دیگران.)2112،

برندهای گرم و دوست داشتنی را به توان به عنوان گزینههایی
مناسب برای پروژههای مهم و مادام العمر توصیف
نمود(استوكبرگر و دیگران .)2112،به عالوه ،مشتریان به
وسیلهی برندهای گرم ،احساسات قویتری را در رابطه با نقش
23
آن برندها در زندگی شان ایجاد میكنند (فورنیر133 ،؛ پارک
و همکاران؛ .)2 1

روش تحقیق
تحقیق حاضراز نظر اهداف كاربردی و از لحاظ ماهیت و
روش توصیفی -پیمایشی و همبستگی است كه بر پایه مفاهیم
مدلهای تحقیق در عملیات است .جامعه آماری پژوهش شامل
تمامی مشتركین سیم كارت همراه اول در استان گلستان طی
پاییز سال  1494میباشد كه تعداد آنها طی گزارش مركز
مخابرات استان گلستان  1101111نفر میباشد .این بررسی بر
روی افرادی صورت میگیرد كه در حال حاضر از سیم كارت
همراه اول استفاده میكنند ،بدون در نظر گرفتن افرادی كه قبالً
از مشتركین همراه اول بودهاند یا با وجود داشتن سیم كارت
همراه اول از سیم كارتهای دیگر استفاده میكنند .استفادۀ در
زمان حاضر از سیم كارت همراه اول در هنگام پر كردن
پرسشنامه از صفتهای مشترک جامعه آماری پژوهش
محسوب میگردد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری
طبقهبندی شده استفاده شده است تا تمامی استان گلستان با در
نظر گرفتن تعداد مشتركین در هر شهرستان مورد سنجش قرار
گیرد .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و با سطح
معناداری  483 ،%90نفر بدست آمده است ،كه برای باال بردن
دقت نمونه به  311مورد ارتقاء یافته است.

خاطرات به یادماندنی از برند :برندها قابلیتهای گوناگونی در ایجاد خاطرات به یاد ماندنی
برای مصرفكنندگانشان دارند .برخی از برندها با وجود
استفادهی مکرر ،هیچ نوع جایگاهی در خاطرات ما ندارند.
دیگر برندها با وجود اینکه چندان هم مورد استفاده قرار
نمیگیرند ،اما برای همیشه در خاطرهی ما باقی میمانند؛
بنابراین ،گاهی اوقات مصرفكننده آن خاطرات را در ذهن
خود زنده میكند .بر این اساس ،آخرین عنصر تشکیل دهندهی
 ،IBCساختاری است كه آن را خاطرات به یادماندنی از برند
مینامند .به خاطر افزایش تلفیق تفکرات و خاطرات مرتبط با
برند با تفکرات فردی ،این گونه برندها نقشی بارز در تعریف
فرد از خود ایفا میكنند .به عالوه ،این گونه تجارب بیشتر با
نقل قول خود افراد در ارتباط است ،چون این تجارب میتوانند
ارتباطاتی را بین مصرفكننده و برند ایجاد كند(استوكبرگر و
دیگران.)2112،
-وفاداری به برند: 1

همچنین برای گردآوری اطالعات مورد نیاز برای سنجش
مفاهیم در قسمت مطالعات كتابخانهای از فیش برداری و در
قسمت مطالعات میدانی از پرسشنامهای كه در معیار  0درجهای
لیکرت 43طراحی گشته است ،استفاده شده است .از آنجایی
كه تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلیترین و مهمترین بخش-
های تحقیق محسوب میشود .بدین منظور ابتدا مدل اندازه-
گیری تحقیق برازش شده و بعد مدل اصلی پژوهش بررسی
میشود .در نهایت فرضیههای  1تا  9پژوهش با الگوبندی
معادلهی ساختاری مورد آزمایش قرار میگیرند .برای انجام
تحلیل عاملی از نرم افزار  ssSSو برای بررسی و تحلیل
فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم
افزار  leSsiL8بهره برده شده است .این روش این امکان را
فراهم میكند تا صحت فرضیههای تحقیق را مورد آزمون قرار
داده و معنادار بودن ضرایب بدست آمده را نشان داد از این رو
مورد استفاده قرار گرفته است .فرضیات مورد پژوهش شامل
هشت فرضیه زیر میباشد:

متون مربوط به بازاریابی این نظر را مورد تأیید قرار مییدهنید هیه
تعیین هویت با عالقهی بلند مدت به محصوالت یی

شیرهت در

ارتباط است .بر این اساس میتیوان ایین طیور اسیتدالل هیرد هیه
 IBCیکی از عوامل پیشبینیهنندهی وفاداری به برند اسیت هیه
ما آن را به عنوان عالقهای عمیق برای خرید ییا نگهیداری مدیدد
ی

برند در آینده تعریف میهنیم( الیور( )1999 ، 2استوكبرگر

و دیگران.)2112،
طرفداری از برند :یکی از نتایج اصلی تعریف هویت ،ارتقاء هویت به وسیلهی
یک شركت یا سازمان است .این طرفداری یا ارتقاء ممکن
است به صورت فیزیکی یا اجتماعی رخ دهد .از لحاظ
اجتماعی ،در حقیقت توصیهی شركت به دیگران (و همچنین
محصوالتش و یا به عنوان یک كارفرما) و یا دفاع از آن به
هنگامی است كه مورد حمله قرار گیرد .از لحاظ فیزیکی،
پشتیبانی از شركت میتواند شامل خرید و استفاده از
محصوالت شركت شود ،به طوری كه روی آن محصوالت نام
یا آرم شركت ثبت شده باشد ،همچنین میتوان اقدام به

.1

شباهت برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند دارد.

 .2تمایز برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت مشتری به وسیلۀ
23 Park

برند دارد.

Memorable Brand Experiences
1 Brand Loyalty
2 Oliver

4 Likert

Brand Advocacy
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 .4شهرت برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت مشتری به وسیلۀ

سال 30 ،درصد بین  41تا  31سال 19 ،درصد بین 31تا 01
سال 6 ،درصد  01سال به باال بودهاند.

 .3فواید اجتماعی برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت مشتری به

همچنین از نظر سابقه استفاده از برند  8 ،درصد بین كمتر از 1
سال 43 ،درصد بین  4تا  0سال 31 ،درصد بین  0تا  11سال،
19درصد  11سال به باال بودهاند .نتایج بیانگر آن است كه
بیشتر استفاده كنندگان از برند همراه اول بین  0تا  11سال از
این برند استفاده كردهاند و تقریباً سابقه شناخت بلند مدت
خوبی از برند همراه اول دارند .سطح تحصیالت پاسخ
دهندگان نیز به شرح 19 ،درصد دیپلم و پایینتر 28 ،درصد
كاردانی 4۳ ،درصد كارشناسی و  16درصد تحصیالت تکمیلی
بوده است .نتایج توصیفی در جدول شماره  2قابل مشاهده
میباشد

برند دارد.
وسیلۀ برند دارد.
 .0گرمی (عاطفی) برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند دارد.
 .6خاطرات به یاد ماندنی از برند تأثیر مثبتی بر تعیین هویت
مشتری به وسیلۀ برند دارد.
 .۳تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر مثبتی بر وفاداری
به برند دارد.
 .8تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر مثبتی بار

جدول( )2فراوانی گروههای جنسیتی ،سنی و سابقه استفاده از برند

طرفداری از برند دارد.
جدول ( )1ضریب آلفای كرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد

زن

سئواالت
0

شباهت فرد با برند
تمایز برند

4

1/92

شهرت برند

4

1/8۳

فواید اجتماعی برند

3

1/92

گرمی برند

4

1/84

خاطرات به یاد ماندنی

4

1/89

جمع هل
سن

تعیین هویت مشتری

همتر از

وفاداری برند
طرفداری از برند

4

1/83

-

-

درصد فراوانی

درصد فراوانی

124

% 1

1 3

%4

%

%13

%3

22

%

%1

4

-

-

درصد فراوانی

درصد فراوانی تدمعی

%

%

تا سال

1 4

% 4

%41

تا  1سال

1

%4

% 1

%13

%1

 4تا

سال
سال

سال به باال
جمع هل
سابقه استفاده از برند

به وسیله برند
4

%4

%1

% 1

تا  4سال

1/89
1/91

فراوانی

%

%

تدمعی

از برند
0

مرد

4

تدمعی

ضریب آلفای كرونباخ
1/88

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

همتر از  1سال

به منظور سنجش روایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش،
پرسشنامه ترجمه شده را قبل از آزمون در اختیار اساتید و
صاحب نظران رشتۀ مدیریت قرار داده و تنها پس از كسب
تأیید نهایی از آنها مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین
برای تعیین پایایی پرسشنامه پژوهش از روش آزمون آلفای
كرونباخ بهره برده شده است .كه نتایج بدست آمده از آن به
شرح جدول شماره  1می باشد.

 1سال به باال
جمع هل

-

4

-

برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محاسبه ضرایب تأثیر
از روش مدلیابی معادالت ساختاری به وسیلۀ نرم افزار لیزرل
استفاده شده است .به منظور اطمینان از مناسب بودن داده از
آزمون OMKو بارتلت استفاده شده است .با توجه به عدد
بدست آمده در جدول ( OMK 2بزرگتر از  )1.۳و عدد
معناداری آزمون بارتلت ( )Ses1.10میتوان گفت كه دادهها
برای اجرای تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز
برخوردار است.

به منظور شناخت بهتر جامعهای كه در پژوهش مورد مطالعه
قرار گرفته است ،قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری الزم
است این دادهها توصیف شوند .همچنین توصیف آماری داده-
ها ،گامی در جهت تشخیص الگوی حاكم بر آنان و پایهای
برای تبیین روابط متغیرهایی است كه در پژوهش بکار میروند.
دادههای توصیفی پژوهش نشان میدهد كه از میان  311پاسخ
دهنده به پرسشنامه ،بیشتر جامعه آماری پژوهش از مردان
تشکیل شده است زیرا  61درصد پاسخ دهندگان مرد و 31
درصد زن بودهاند و از لحاظ سن 41 ،درصد بین كمتر از 41

جدول -4آزمون  KMOو بارتلت
1/931

Kaiser-Meyer-Olkinابزار اندازه
گیری كفایت
آزمون بارتلت كرویت با رویکرد كای
دو
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درجه آزادی

1/111

درجه معناداری

بررسی عوامل مؤثر بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند و تأثیر آن بر روی وفاداری و طرفداری از برند (مطالعه موردی :برند همراه اول)

ماكزیمم نظرات مقدار  0/11و میانگین و انحراف معیار نظرات
به ترتیب به میزان  3/1921و  1/91909میباشد.

با توجه به جدول -3آمار توصیفی كلیه متغیرهای تحقیق از
نظر شاخصهای آماری به شرح جدول زیر میباشد .به عنوان
مثال برای متغیر شباهت فرد با برند ( )Bssمینیمم نظرات
مقدار 1/11و

جدول ()3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
واریانس

انحراف

حداهثر

میانگین

تعداد

حداقل

استاندارد
آمار

آمار

خطای استاندارد

آمار

آمار

آمار

آمار

نشان

متغیر

.846

.91959

.04598

4.1920

5.00

1.00

400

BSS

شباهت فرد با برند

.842

.91766

.04588

3.6667

5.00

1.00

400

BD

تمایز برند

.649

.80559

.04028

3.9142

5.00

1.00

400

BP

شهرت برند

.848

.92084

.04604

4.4319

5.00

1.00

400

BSB

فواید اجتماعی برند

.860

.92756

.04638

3.3967

5.00

1.00

400

BW

گرمی برند

.710

.84290

.04215

3.6533

5.00

1.00

400

MBE

خاطرات به یاد ماندنی برند

.798

.89340

.04467

3.4250

5.00

1.00

400

CBI

تعیین هویت مشتری به

.798

.89355

.04468

3.7650

5.00

1.00

400

BL

وفاداری برند

.773

.87943

.04397

1.7100

5.00

1.00

400

BA

طرفداری برند

وسیله برند

پس از تحلیل توصیفی دادهها به به بررسی آزمون فرضیات تحقیق

نرم نشدۀ برازندگی ( ،)IIFCخطیای ریشیم مییانگین مدیذورات

با استفاده از نرم افزار  lersiLپرداختیه شیده اسیت .بیرای بیرآورد

تقریب ( )AESMIاستفاده شد.
جدول شماره ضرایب مسیر و معناداری بیین متغیرهیای

مدل از روش حداهثر احتمال و به منظور بررسیی بیرازش میدل از
2

پژوهش را نشان میدهد .همانطور هه مشاهده مییشیود ،ضیرایب

x

شاخص نسبت مدذور خیی دو بیر درجیه آزادی (  ،) fdشیاخص

مسیر بیرای رابطیه ،هیه رابطیه در سیط  t( 5/54بزرگتیر از

برازش تطبیقی ( ،)IFCشاخص برازندگی ( ،)IFCشاخص تعدیل

 1/3و tهییوتکتر از  )-1/3معنییادار بدسییت آمییده اسییت و 1

برازندگی ( ،)IIFCشاخص نرم شدۀ برازندگی ( ،)IFCشیاخص

رابطه معنادار نمیباشند.

شکل( )4مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

شکل( )2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

جدول ( )0نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل
مسیر

نشان

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه آزمون

شباهت فرد با برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

BSS---CBI

1.19

2.19

قبول

تمایز برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

BD --- CBI

1.26

3.68

قبول
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شهرت برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

BP --- CBI

1.10

1.88

رد

فواید اجتماعی برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

BSB --- CBI

1.21

4.۳1

قبول

گرمی برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

BW ---CBI

1.10

2.02

قبول

خاطرات به یاد ماندنی از برند  ---تعیین هویت مشتری به وسیله برند

MBE ---CBI

1.20

3.10

قبول

تعیین هویت مشتری به وسیله برند  ---وفاداری برند

CBI ---BL

1.68

14.19

قبول

تعیین هویت مشتری به وسیله برند  ---طرفداری برند

CBI ---BA

1.68

12.88

قبول

نتیده گیری
با توجه به تجزیه و تحلیلهای بدست آمده از دادههای
گردآوری شده تحقیق میتوان نتیجه گرفت كه:

بدست آمده است .به عبارت دیگر ،گرمی برند بر تعیین هویت
مشتری به وسیله برند رابطه معناداری دارد .لذا فرضیه پنجم نیز
تأیید میشود.

فرضیه اول بین شباهت فرد با برند بر تعیین هویت مشتری به
وسیله برند رابطه مثبت و معناداری دارد .مطابق با یافتهها می-
توان گفت ضریب مسیر رابطۀ میان شباهت فرد با برند بر
تعیین هویت مشتری به وسیله برند  1/19است .آماره تی برای
این ضریب نیز  2/19است و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنید-
اری یعنی  1/96بدست آمده است .در نتیجه میتوان گفت
شباهت فرد با برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند رابطه
مثبت و معناداری دارد .لذا فرضیۀ اول تأیید میشود.

فرضیه ششم بین خاطرات به یاد ماندنی از برند بر تعیین
هویت مشتری به وسیله برند رابطه مثبت و معناداری دارد.
مقدار ضریب مسیر رابطۀ بین خاطرات به یاد ماندنی از برند
بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند  1/20است .آماره تی
برای این ضریب نیز  3/10و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنی-
داری یعنی  1/96بدست آمده است .به عبارت دیگر خاطرات
به یاد ماندنی از برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند
رابطه معناداری دارد .لذا فرضیه ششم تأیید میشود.

فرضیه دوم بین تمایز برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله
برند رابطه مثبت و معناداری دارد .ضریب مسیر میان تمایز برند
بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند 1/26بدست آمده است.
آماره تی برای این رابطه  3/68و مقدار آن باالتر از آستانۀ
معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است .در نتیجه تمایز برند
بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند رابطه مثبت و معناداری
دارد .لذا فرضیۀ دوم نیز تأیید میشود.

فرضیه هفتم بین تعیین هویت مشتری به وسیله برند بر
وفاداری برند رابطه مثبت و معناداری دارد .مقدار ضریب مسیر
رابطۀ بین تعیین هویت مشتری به وسیله برند بر وفاداری برند
 1/68است .آماره تی برای این ضریب نیز  14/19و مقدار آن
باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است .به
عبارت دیگر تعیین هویت مشتری به وسیله برند بر وفاداری
برند رابطه معناداری دارد .لذا فرضیه هفتم نیز تأیید میشود.

فرضیه سوم بین شهرت برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله
برند رابطه مثبت و معناداری دارد .مدل برازش شده نشان می-
دهد مقدار ضریب مسیر میان شهرت برند بر تعیین هویت
مشتری به وسیله برند  1/10است .از آنجا كه مقدار تی برای
این ضریب 1/88 ،و مقدار آن پایینتر از آستانۀ معنیداری یعنی
 1/96بدست آمده است ،میتوان نتیجه گرفت كه ضریب
بدست آمده معنادار نمیباشد .به عبارت دیگر شهرت برند بر
تعیین هویت مشتری به وسیله برند رابطه مثبت و معناداری
ندارد .لذا فرضیۀ سوم تأیید نمیشود.

در نهایت فرضیه هشتم بین تعیین هویت مشتری به وسیله برند
بر طرفداری از برند رابطه مثبت و معناداری دارد .مدل برازش
شده نشان میدهد مقدار ضریب مسیر رابطۀ بین تعیین هویت
مشتری به وسیله برند بر طرفداری از برند  1/68است .آماره
تی برای این ضریب نیز  12/88و مقدار آن باالتر از آستانۀ
معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است .به عبارت دیگر تعیین
هویت مشتری به وسیله برند بر طرفداری از برند رابطه معنا-
داری دارد .لذا فرضیه هشتم تحقیق نیز تأیید میشود.
بدین سان می توان گفت در دنیایی كه انتخاب بر مبنای ارزیابی
از برند صورت میگیرد ،یکی از اولویتهای اصلی شركتها
تقویت جایگاه آنها در دید بازار و ذی نفعان است .از این رو
تمامی شركتها و موسسات به برند و برندینگ توجه ویژهای
دارند و درصدد بیشترین استفاده از برند در جهت جلب
رضایت مشتری و ایجاد وفاداری و طرفداری از برند شركت
خود توسط آنها را دارند .همانطور كه بیان گشت ،از بین شش
فرضیه كه عوامل تأثیرگذار بر تعیین هویت مشتری را بیان
میكند ،به جز یک فرضیه كه تأثیر شهرت برند بر تعیین هویت
مشتری به وسیله برند را میسنجد همگی مورد تأیید پژوهش
قرار گرفتهاند .در سایر پژوهشهای پیشین نیز بر روی این
مسئله تأكید شده است.

فرضیه چهارم بین فواید اجتماعی برند بر تعیین هویت مشتری
به وسیله برند رابطه مثبت و معناداری دارد.ضریب مسیر رابطۀ
بین فواید اجتماعی برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله برند
 1/21است .آماره تی برای این ضریب نیز  4/۳1است ،و مقدار
آن باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی  1/96بدست آمده است.
بنابراین فواید اجتماعی برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله
برند رابطه معناداری دارد .لذا فرضیه چهارم تأیید میشود.
فرضیه پنجم بین گرمی برند بر تعیین هویت مشتری به وسیله
برند رابطه مثبت و معناداری دارد .مدل برازش شده نشان می-
دهد مقدار ضریب مسیر رابطۀ بین گرمی برند بر تعیین هویت
مشتری به وسیله برند  1/10است .آماره تی برای این ضریب
نیز  2/02و مقدار آن باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی 1/96
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را برای افزایش هویت مشتری ارتقاء دهد و تمهیدات جدیدی
را در خصوص تقویت فاكتور شهرت برند به خرج دهد.

در پیشینه بیان گشت كه از بین پژوهشهای داخلی هیچ كدام
به طور مشخص به مبحث عوامل موثر بر تعیین هویت مشتری
به وسیلۀ برند نپرداختهاند و تنها به مباحث وفاداری و ارزش
ویژه برند و غیره توجه نشان داده بودند كه این موارد نیز مؤید
نتایج تحقیق در خصوص تأثیر تعیین هویت مشتری به وسیلۀ
برند بر وفاداری و طرفداری از برند میباشد .اما در تحقیقات
خارجی به ویژه تحقیق استوكبرگركه مدل نظری پژوهش
برگرفته از پژوهش وی میباشد به خوبی نتایج بدست آمده در
این پژوهش را مورد تأیید قرار گرفته است.

فواید اجتماعی كه به عنوان فرصتهایی برای برقراری روابط
اجتماعی تعریف میشود ،عامل پیش برندهای برای تعیین
هویت مشتری به وسیلۀ برند است ،از این رو پیشنهاد میگردد
برند همراه اول فرصتهای خوبی را برای ایجاد این روابط
اجتماعی توسط برند همراه اول فراهم سازد.
پیشنهاد میگردد برای گرمی (عاطفی) بودن برند ،شركت همراه
اول این برند را با جمالت گرمتر و عاطفیتری توصیف و
مطرح نمایند تا این برند برای مشتریان دوست داشتنیتر باشد.

با مروری بر تحقیقات خارجی به این نتیجه میرسیم كه در
سایر پژوهشها نیز نقشی كه برند در ساخت هویت مشتری و
در نتیجه ایجاد اعتماد ،تعهد ،وفاداری ،طرفداری و پشتیبانی از
برند دارد مورد تأیید و توجه فراوان قرار گرفته است .از این
رو تمامی شركتها و موسسات در سراسر جهان به دنبال
ساخت برندی پویا برای خود میباشند تا در بازار به شدت
رقابتی امروز بتوانند جایگاه خود را در مقابل سایر رقبا حفظ و
تقویت نمایند .با مطالعه چارچوب نظری تحقیق در خصوص
برند همراه اول در ایران ،نتایج حاصله نشانگر آن است كه برند
همراه اول توانسته است ارتباط خوبی با مشتریان خود فراهم
نماید و مشتریان آن هویت خود را با برند همراه اول شناسایی
میكنند و نسبت به برند همراه اول وفاداری و طرفداری
خاصی دارند و غیر از تأثیر شهرت برند بر تعیین هویت
مشتری به وسیلۀ برند 0 ،فاكتور دیگر كه شامل ،شباهت برند،
تمایز برند ،فواید اجتماعی برند ،گرمی (عاطفی) بودن برند،
خاطرات بیاد ماندنی از برند میباشند تأثیر مثبت و معناداری در
تعیین هویت مشتریان به وسیلۀ برند همراه اول دارد.

مدیران برند همراه اول باید مشتریان وفادار را شناسایی كنند و
برای آنان امتیازات خاصی را قائل شوند.
 IBCمیتواند منجر به طرفداری مشتریان از برند همراه اول
شود ،از این لحاظ پیشنهاد میشود این شركت برای افزایش
طرفداری مشتریان از برند همراه اول شرایط خوبی را مهیا
سازد.
شركت همراه اول میتوانند از طریق برگزاری جلسات مشترک
تبادل نظر ،بین مشتریان و اعضای شركت همراه اول به پویایی
هرچه بیشتر برند خود بپردازد.
شركتها همراه اول میتوانند با تشکیل تیمهای اطالعاتی،
اطالعات الزم و به روز محیط خارجی (مشتریان) و سطح
توقعات و نیازهای آنها از برند مورد شناسایی قرار دهد.
از طریق ترجمه آثار پژوهشی جدید و همچنین انجام
پژوهشهای داخلی مرتبط ،شركت همراه اول میتواند از
جدیدترین نتایج بدست آمده برای ارتقاء برند خود در بازار
اپراتورهای تلفن همراه مطلع گرد.

از این رو پیشنهاد می گردد شركت همراه اول از طریق موارد
زیر نسبت به ارتقاء برند خویش در جهت دهی به تعیین
هویت مشتری اقدامات الزم را به انجام رساند.
از آنجایی كه ،تعریف یک مشتری از خود به وسیلۀ یک برند
تعیین میگردد ،پیشنهاد میشود ،برند همراه اول در جهت
تعیین هویت مشتریان برند همراه اول ،به وسیلۀ این برند
گامهای استواری بردارد.

همچنین برای سایر پژوهشگرانی كه قصد مطالعه بر روی برند
را دارند موارد زیر پیشنهاد میشود:
تحقیق حاضر تنها در اپراتور برند همراه اول صورت گرفته
است ،بهتر است برای تعمیم پذیری بیش تر ،مدل تحقیق در
سایر برندها نظیر (رایتل ،ایرانسل و  ) ...مورد آزمون و بررسی
قرار گیرد.

تالقی ویژگیهای مشتری با ویژگیهای برند ،منجر به افزایش
تأثیر متغیر شباهت برند همراه اول برای مشتریان میگردد ،از
این رو پیشنهاد میشود این شركت با شناخت ویژگیهای
مشتریانش ،سعی در افزایش شباهتهای برند با آن ویژگیها
داشته باشد.

محققان آتی میتوانند به شناسایی متغیرهای دیگری كه در
تعیین هویت مشتری به وسیلۀ برند تأثیر دارد بپردازند و تأثر
آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.

برای افزایش تمایز برند ،پیشنهاد میگردد شركت همراه اول با
شناخت رقبای خود سعی داشته باشند تا ویژگیهای منحصر
به فرد بودن را برای خود به ارمغان آورند.

محققان عالقهمند میتوانند تأثیر تعیین هویت برند مشتری را
عالوه بر وفاداری و طرفداری از برند بر روی مفاهیم دیگری
همانند «تبلیغات دهان به دهان»« ،كاهش هزینههای تبلیغات» و
 .....بسنجند.

با اینکه شهرت برند تأثیر معناداری بر تعیین هویت مشتری به
وسیلۀ برند همراه اول نداشته است ،اما پیشنهاد میگردد،
شركت همراه اول پایگاه اجتماعی یا وضعیت عزت نفس برند
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