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در محیط به شدت رقابتی صنعت مواد غذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است.
بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی
میشود .طبق یافتهها ،برندمحوری ،توسعه هویت برند را تحریک میکند و هویت برند نیز نقش مهمی را
در اجرای یک استراتژی برندمحور و بهبود عملکرد کسب و کار ایفا میکند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی
تاثیر راهبرد برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر نقش مداخلهگر هویت برند در شرکتهای صنایع
غذایی استان تهران است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه پژوهش ،مدیران ارشد
شرکتهای صنایع غذایی در سطح شهر تهران بود که شامل  21۸نفر بودند .در این پژوهش ،از روش
نمونهگیری تصادفی ساده 96۸ ،نفر از مدیران به عنوان نمونه انتخاب شدند .آمار توصیفی توسط نرم افزار
 SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .برای آزمون فرضیههای تدوین شده از نرم افزار SMART-
 PLS2استفاده شد .نتایج پژوهش اعم از ضرایب مسیر بین متغیرها و معناداری آماره β =0/642( t
 )t=92/494و سطح معناداری اسپیرمن در این رابطه ( 0/000کمتر از  )0/04بوده که نشان از معنادار
بودن رابطه بین استراتژی برند محوری و عملکرد برند دارد و تحلیل اثر مداخلهگر هویت برند در این
رابطه تایید شده است.
کلیدواژهها :استراتژی برندمحوری؛ عملکرد برند؛ هویت برند.
تاریخ دریافت مقاله 931۸/04/03 :؛ تاریخ پذیرش مقاله931۸/06/91 :
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول است.
* دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شاهد ،تهران.
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 .1مقدمه

فشار رقابت با دیگر برندها و تمایز از رقبا ،موجب ایجاد انگیزه و احساس نیاز به برندسازی
شده است .مطالعات متعدد نشان میدهد یکی از مهمترین مسائل کسبوکارها ،بهویژه
کسبوکارهای کوچک ،مسئلهی بازاریابی و بهویژه مدیریت برند است .امروزه بسیاری از
سازمانها بر این باورند که برندسازی نه تنها یک پروژه مقطعی نبوده بلکه یک فرآیند مستمر
است .در سالهای اخیر مفهوم برندمحوری 9مانند یک روش ممکن برای هدایت این فرآیند
مطرح شده است .دلیل اصلی ارائه مفهوم برندمحوری ،سنجش این مسئله است که برای ساخت
برندهای قوی و پایدار سازمان باید چگونه فعالیتهای درون سازمانی خود را هدایت و کنترل
کند .به اعتقاد صاحبنظران رویکرد سازمان به برندها برای برندمحوری بسیار تعیینکننده است.
یکی از معیارهای سنجش برندمحوری ،درك برند مانند یک دارایی مهم در سازمان و نقش
اساسی برند در استراتژی بازاریابی و مدیریت است.
هویت برند 2مانند یک سازه درونسازمانی مطرح است که یکجانبه از سازمان نشأت
می گیرد (آنچه مدیران از برند انتظار دارند) و مستلزم حفظ ثبات با گذشت زمان است .برندها
توسط هویت ،خود را به مشتریان شناسانده و از سایر رقبا متمایز میشوند .شرکتهایی که هویت
برند متمایزی ارائه میدهند ،میتوانند در بازار برتری ایجاد کرده ،بر ارزش محصوالت و خدمات
خود بیفزایند و از طریق رهبری قیمت ،برای خود مزایایی فراهم سازند.
3
هدف این پژوهش تعیین اثر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با در نظر گرفتن نقش
عناصر هویت برند از جمله موقعیتیابی برند ،4ارزشهای برند 4و چشمانداز برند 6هست .با توجه
به فشارهای رقابتی پیش آمده و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی ،صنایع داخلی
کشور ،به ویژه صنایع غذایی که از جملهی بخشهای مهم اقتصادی کشور در زمینهی تولید
ناخالص ملی و اشتغالزایی محسوب میشود ،به منظور باقی ماندن در عرصه تجارت باید
مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند .یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار
مصرف میشود ،مفهوم برند است .برند یکی از مفاهیم مهم در تجارت دارای ارزش زیادی است؛
بنابراین بازاریابان میتوانند از برند قوی به مثابه مزیت رقابتی سود ببرند .در محیطها و جوامعی
که مردم آگاهی کمی در مورد برندها دارند ،اهمیت مفاهیمی مانند چشمانداز برند ،موقعیتیابی
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برند و ارزشهای برند دو چندان میشود .بر این اساس عملکرد برند نقش متغیر وابسته را در
ارتباط با استراتژی برندمحوری و هویت برند ایفا میکند .در نتیجه عملکرد برند رابطه مستقیمی
با عملکرد یک سازمان دارد ،سنجش و پایش مستمر آن میتواند مانند ابزار مدیریتی قدرتمندی
به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان ها کمک نماید .از اینرو پژوهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که «تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد
برند با نقش مداخلهگر هویت برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تا چه اندازه است؟»
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه .سالمت و همکاران با استفاده از یک نمونه مرکب از  3۸3نفر از مشتریان
محصوالت غذایی دلپسند در فروشگاههای شهروند تهران نشان دادند که رابطه معنادار و مثبتی
میان هویت برند و تمایز برند با متغیرهای نوآوری و استراتژیهای برندگرایی و متغیر استراتژی
برند با عملکرد برند و ارتباط برند وجود دارد و متغیر پایداری برند با نوآوری و استراتژیهای برند
تأثیرگذار است .همچنین یافتهها حاکی از این است که نوآوری با ارتباط برند و ارتباط برند بر
عملکرد برند تأثیر میگذارد.
بهمنی و همکاران دریافتند برندگرایی بر عملکرد برند به طور مستقیم تأثیر مثبت و معناداری
ندارد اما به طور غیرمستقیم از طریق بازارگرایی بر عملکرد برند تأثیر میگذارد .همچنین،
بیشترین تأثیر را متغیر برندگرایی بر رویکرد کارآفرینانه داشت همچنین تأثیر رویکرد کارآفرینانه
بر عملکرد برند مورد تأیید قرار نگرفت.
موسوی یبر و همکاران با استفاده از دادههای حاصل از  916نفر از کارمندان بانک ملی ایران
نشان دادند که مدیریت هویت برند بانک ملی بر روی تعهد کارمندان اثرگذار است .لذا در نظر
گرفتن این عوامل دو استراتژی های کالن و بلند مدت بانک ملی حائز اهمیت است .بررسیها
همچنین نشان داد که تعهد کارمندان موجب افزایش عملکرد برند و رضایت خود کارمند
میگردد.
9
چانگ و همکاران ( )209۸به بررسی گسترش عملکرد سازمان :نقش برندمحوری در
بازاریابی  B2Bپرداختهاند .با استفاده از دادههای جمعآوری شده از  966شرکت صنعتی چینی که
در بخشهای مختلف صنعتی فعالیت میکنند به این نتیجه رسیدهاند که کارآفرینی محوری و
توانایی بازاریابی به طور مثبت بر برندمحوری سازمان اثر میگذارد و برندمحوری میتواند بر
عملکرد برند سازمان به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط فعالیتهای خلق ارزش مشتری اثر
گذارد.
Chang, et al
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موهُنن و همکاران  )2091(9پژوهشی درباره «هویت برند سازمانهای کوچک و متوسط،
مؤلفههای هویت برند و اثرات عملکرد» انجام دادهاند .دادهها شامل  129پاسخ موثر از
سازمانهای فنالندی میشود .برای آزمودن فرضیههای تحقیق از مدل معادالت ساختاری
استفاده شده است .در این پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که جایگاهیابی برند و چشمانداز برند
اثر معنادار مثبت بر عملکرد برند دارند که به طور مثبت بر عملکرد مالی نیز تأثیر میگذارد.
استراتژی برندمحوری ،مؤلفههای هویت برند را تحریک میکند ،همچنین این اثرات عملکرد
توسط نوع مشتری و نوع صنعت تعدیل شدهاند.
2
استراتژی برندمحوری .مفهوم استراتژی برندمحوری را اولینبار اورده معرفی کرد به
عقیده وی برندمحوری رویکردی است که در آن فرآیند سازمان حول محورهای خلق ،توسعه و
نگهداری هویت برند در یک تعامل مداوم با مشتریان نهایی با هدف دستیابی به مزیتهای
رقابتی از طریق برندها میچرخد .از نظر اورده استراتژی برندمحوری به دنبال توسعه یک برند
قوی و مالحظه کردن آن مانند یک دارایی مهم استراتژیک است [ .]20طبق تعریف وانگ و
مریلیز برندمحوری به حدی که استراتژی و فعالیتهای بازاریابی بر برند متمرکز هستند ،تعریف
میشود [ .]29استراتژی برندمحوری میتواند از دیدگاه فرهنگی و یا رفتاری مورد بررسی قرار
گیرد .دیدگاه فرهنگی به ارزشها ،باورها و نگرشهای یک سازمان بر میگردد درحالیکه دیدگاه
رفتاری به حدی که فعالیتها ساخت برند بلندمدت را پشتیبانی میکند اشاره دارد .در این
پژوهش ،دیدگاه فرهنگی را زمان تعریف استراتژی برندمحوری دنبال میکند .با توجه به مباحث
دیگر دیدگاه رفتاری به تنهایی برای درك اینکه شرکت چگونه میتواند مزیت رقابتی را بر مبنای
برندینگ ایجاد کند ،ناکافی است [.]9۸
برندمحوری تمرکز عملی بر برند و استراتژیهای برند است که صرفنظر از اینکه برند در
سطح محصول ،خدمت یا سازمان باشد ،از ارتباطات قوی بین مشتری و سهامداران حمایت
میکند [ .]4بنابر توصیف وونگ و مریلیز برندمحوری یک چارچوب فکری سازمانی است که در
استراتژی بازاریابی ،برند را مورد توجه قرار میدهد .برندمحوری مقیاسی برای سنجش این است
که سازمانها به چه میزان تئوری برندسازی را میپذیرند [.]29
برندمحوری نگرشی است که در آن ،فرآیندهای شرکت حول ایجاد ،توسعه و حفظ هویت
برند در تعامالت مداوم با مشتریان هدف ،با نیت دستیابی به مزیت رقابتی از برند ،میچرخند.
بنابراین انتخاب ،استراتژی برندمحوری ،شرکت را رقابتپذیرتر کرده و منجر به افزایش عملکرد
شرکت میشود .بهرهگیری از برند نه تنها مسئولیت تعدادی از کارکنان در شرکت است بلکه
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هدف مشترکی برای کل شرکت به حساب میآید .همچنین ،بر تالشهای یکپارچه در کل ابعاد
شرکت تأکید میشود .این تالش یکپارچه نیازمند درك کلی معنا و مفهوم خلق برند در میان کل
کارکنان است .چنین تالشی محدود به مسئولیتهای کارکنان بازاریابی نبوده و همه افراد از
مدیریت ارشد تا کارکنان عملیاتی را در بر میگیرد .لذا سازمانها امروز به این نتیجه رسیدهاند که
برای تضمین پیشرفت و بقای خود نیازمند مدیریت هویت برند هستند و برای رسیدن به این
هدف می بایست توجه خود را بر کارکنان سازمان متمرکز کنند .همچنین با توجه به نقش حیاتی
کارکنان در موفقیت سازمان توجه به تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان امر ضروری به نظر
میرسد .با استفاده از برندها نقطه آغازین در تدوین استراتژی شرکت ،برندمحوری را میتوان
مانند یک پیششرط در نظر گرفت و نیز برندهایی که به خوبی تثبیت شدهاند میتوانند توانایی
شرکتها برای رقابت و نیز رشد و سوددهی را افزایش دهند .برندمحوری بدین ترتیب یک گزینه
استراتژیک است که میتواند مزیت رقابتی شرکتها را تعیین کند و ماحصل آن بهبود بقا آتی
دربلند مدت است [.]۸
9
هویت برند .کاپفرر از اولین کسانی بود که به مفهومسازی هویت برند در مطالعات خود در
سال  9112پرداخت .کاپفرر برای هویت برند شش بعد شامل پیکر ،شخصیت ،فرهنگ ،رابطه،
بازتاب و خودانگاره را در نظر گرفت .کاپفرر معتقد است «داشتن یک هویت ،یعنی بودن شما،
همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان» [ .]4در واقع هویت برند
بیانکننده ویژگیهای ایده آل است که برند قصد دارد به مشتریان ارائه دهد .این مفهوم پایه و
اساس تمایزات برند از رقبا و نمادین کردن آنها ،توسط مشتریان را مهیا میسازد [.]2
هویت برند ،ایده و مفهوم اساسی برند که جنبـههـای منحصـر به فـرد و بـاارزش برنـد را
معرفـی میکند ،تعریف میشود .همچنین با این ایده و مفهوم ،برند با سهامداران خود ارتباط
برقرار کـرده و استراتژی برند از طریق آن در ذهن مشتریان ایجاد و درك می شود [ .]4طبق
آکر هویت برند یک مجموعه منحصر به فرد از تداعیهای برند است که استراتژیست برند به
دنبال ایجاد یا حفظ آن است .این تداعیات نمایانگر این است که برند بر چه چیزهایی استوار
است و مفهوم تعهد به مشتریان از سوی اعضای سازمان را میرساند [.]1
تعریف گودسوار 2از هویت برند مجموعه منحصربه فردی از تداعیگرهای برند است که بر
بستن عهد و پیمان با مشتری داللت دارد و شامل یک هویت اصلی و یک هویت توسعه داده
شده است [ .]9۸هر دو دسته محققان و مجریان عملی به این نتیجه رسیدهاند که هویت برند در
ایجاد تمایز و فرایند مدیریت برند نقش اساسی دارد .هویت برند به عنوان یک سازه درون
Kapferer
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سازمانی مطرح است که از سازمان نشات میگیرد و مستلزم حفظ ثبات با گذشت زمان است.
بنابراین الزم است که برند ،هویتی پایدار ،آشکار و منسجم داشته و مرجع ثابت برای
مصرفکنندگان عمل کند [ .]90اگرچه برخی از مدیران بر این باورند که با توجه به پویایی شدید
محیط و در حال تغییر بودن دائمی آن ،هویت برند نیز باید پویا باشد و با گذشت زمان و تعامل دو
جانبه مدیران و سایر عناصر اجتماعی ،آن را توسعه داد [.]9
موقعیتیابی برند .تعریف موقعیتیابی از نظر کاتلر بدین گونه است :موقعیتیابی عمل
طراحی کاال و تصویر ذهنی یک شرکت برای اشغال کردن یک مکان متمایز در ذهن بازار هدف
است به طوریکه از جایگاه رقابتی برجسته و نمایانی برخوردار گردد .یک موقعیتیابی خوب
کمک به هدایت استراتژی بازاریابی به همراه شفافسازی ضرورت برند میکند ،شناسایی اهدافی
که به مشتری کمک میکند و نشان دادن اینکه چگونه منحصر به فرد عمل میکند .همه باید در
سازمان موقعیتیابی برند را درك کنند و از آن مانند مفهومی برای تصمیمگیری بازاریابی استفاده
کنند [.]93
موقعیتیابی برند بر ویژگیهای خاصی که برند را از رقبا متمایز میکند و با استفاده از
شخصیت برند ،به برند زندگی می بخشد تأکید دارد ،رابطه با مشتریان را میسازد و ارزشهای
برند را تقویت میکند .کلر در مورد نقاط تشابه و تفاوت تداعیات مفاهیم کلیدی مورد توجه
موقعیتیابی برند صحبت میکند .نقاط تشابه این تداعیات فاکتورهایی هستند که برای رقابت در
بازارها مورد نیاز است ولی باعث تمایز شرکت از رقبا نمیشود .نقاط تفاوت تداعیاتی هستند که
منحصر به برند است و موجب ایستادگی شرکت در بازارها میشود [ .]9۸موقعیتیابی برند قلب
استراتژی بازاریابی است که در ذهن مشتریان هدف ،تصویری از تمایز و ارزش کاال یا خدمات به
وجود میآورد .با توجه به این معنی موقعیتیابی عبارت است از اقدام به طراحی پیشنهادها و
تصویر شرکت به نحوی که جایگاهی ارزشمند و مشخص در ذهن مصرفکنندهی هدف به دست
آورد [ .]92موقعیتیابی حیاتیترین بخش مدیریت برند است ،چرا که از طریق تصویر ذهنی
مردم ،برای ایجاد تأثیر در تفکر آنان در رابطه با برند مورد نظر در برابر سایر برندها تمرکز میکند
[.]96
ارزشهای برند .ارزشهای برند از نیمه دهه  9110توجه زیادی را به خود معطوف کرده
است .چرناتونی و آکر 9از اولین کسانی هستند که به مفهومسازی ارزشهای برند پرداختند .طبق
آکر و جواشیمستلر )2002(2ارزشهای برند را در میان اولین گامهای توسعه هویت برند هستند.
ارزشهای برند نمایانگر مبنا برای تالشهای یک شرکت برای متمایز کردن برندشان است
de chernatony & Aaker
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[ .]9۸اورده مطرح میکند که ارزشهای برند از روی ارزشهای سازمانی ایجاد شدهاند ،در پاسخ
به این سواالت که آنچه ما برای یک سازمان ایستادهایم و چه چیزی باعث میشود ما که هستیم
[.]91
ارزش برند و ارزش ویژه برند در مطالعات مختلف به صور گوناگونی تعریف شده و بر این
اساس ،مدلهای مختلف و روابط متفاوتی میان آنها در نظر گرفته شده است .در بسیاری از
مطالعات این دو عبارت مشابه در نظر گرفته شده و به جای هم کاربرد داشتهاند .اما نظرات
دیگری هم در این زمینه مطرح هست .جونز 9این عبارات را این طور تعریف مینماید :ارزش برند
نقش روابط در خلق ارزش را مورد توجه قرار میدهد در حالی که ارزش ویژه برند ،ارزیابی ارزشی
را که در این روابط خلق شده است بر عهده دارد [ .]94راگو و لئون 2این تعاریف را ارائه کردهاند:
ارزش برند نشان دهندهی معنای برند برای شرکت است ولی ارزش ویژه برند نشان دهنده
معنایی است که برند برای مشتری دارد [.]94
چشمانداز برند .چشمانداز برند به هدف گسترده بلندمدت برای برند اشاره دارد .چشمانداز
برند حس جهتدهی به شرکت میدهد و شرکت را در انجام فعالیتهایی که به دست آوردن
اهداف بلندمدتش را پشتیبانی میکند ،تشویق میکند .از نظر واالستر و چرناتونی هدف یک
چشم انداز برند عبارت است از انتقال موضوع برند و آنچه برند در پی دستیابی به آن است و فراتر
از اینها ،آرمان و ایدهآلی است که برند میخواهد به آن دست یابد .علت دیگر برای اهمیت
چشمانداز برند این است که توجه همهی کارکنان را به برند و نقش ارتباطات و بازاریابی در
آیندهی شرکت جلب میکند [.]94
عملکرد برند .بیشک موفقیت هر کسبوکاری نشأت گرفته از عملکرد برند آن است .این
مؤلفه به منظور اندازهگیری موفقیت استراتژیک برند استفاده میشود [ .]29کلر عملکرد برند را
اینگونه تعریف میکند :شاخص عملکرد برند تشریح میکند که محصول یا خدمت تا چه حد
میتواند نیازهای عملکردی مشتریان را بهخوبی پاسخ دهد .برند از لحاظ شاخصهای ارزیابی
کیفیت چه وضعیتی دارد و تا چه حد میتواند نیازهای اقتصادی ،کاربردی ،زیباییشناسی و سایر
خواستههای مشتری از آن رده محصول یا خدمت را برآورده کند .عملکرد برند گامی فراتر از
ویژگیهای محصول ،نهاده و ابعادی را که موجب تمایز برند میشوند ،در برمیگیرد .اغلب
برترین جایگاه برند به کسب مزیتهای عملکردی وابسته است و برندی که کاستیهای
عملکردی دارد به ندرت میتواند بر مشکالت خود فائق آید [.]99
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عملکرد برند از نظر آکر و کلر 9شبیه به مفهوم ارزش ویژه برند از نظر مشتری است و از نظر
السر و همکاران و وود شبیه به قدرت برند است .عملکرد برند به استانداردهای عملکردی که
برای شرکتهایی با استراتژی برندمحوری ساخته شدهاند مربوط است [.]3
از آنجاییکه عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد ،سنجش و پایش
مستمر آن میتواند ابزاری مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و
استراتژیک سازمانها کمک نماید [.]1
استراتژی برندمحوری و عملکرد برند .از آنجا که هویت برند یکی از مهمترین مؤلفهها
در مبانی نظری مدیریت برند است و نقش مهمی در اجرای استراتژی برندمحوری ایفا میکند و
همچنین موجب گسترش و بهبود عملکرد برند میشود .با این حال توجه کمتری در برخی از
سازمانها به هویت برند شده است .در این پژوهش نشان میدهیم که شرکتها میتوانند
برندشان را به یک منبع موثر و منحصر به فرد مزیت رقابتی از طریق توسعه هویت برند ،تبدیل
کنند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،فرضیه زیر پیشنهاد شده است:
فرضیه اصلی :استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر نقش مداخلهگر هویت برند
در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
استراتژی برندمحوری و مؤلفه های هویت برند .به اعتقاد اورده سازمانهای برندمحور
هویت برند را به عنوان چراغ راهنمایی که آنها برای مدیریت کردن شرکت استفاده میکنند ،به
کار میبرند .به همین دلیل تصمیمات کسبوکار بر مبنای این که چه چیزی برای موفقیت
بلندمدت برند منفعت دارد ،ساخته شده است .با توجه به این دلیل ،هیرونن و الکانن ()2094
استدالل میکنند که برند نیاز به این دارد که ابتدا در سطح فرهنگی یک شرکت پایهگذاری شود،
با اشاره به برندمحوری مانند یک اندیشه (ذهنیت) سازمانی .این سپس جهت رفتار شرکت را
تنظیم میکند .در نتیجه برند محوری مانند یک مؤلفه اساسی باید بر همهی عناصر هویت برند
یعنی موقعیتیابی ،ارزشها و چشمانداز اثر بگذارد .یافتهها توسط هیرونن و الکانن این ادعا را
تأیید میکند که برندمحوری ،توسعه هویت برند را تحریک میکند [ .]9۸هویت برند نقش مهمی
را در اجرای یک استراتژی برندمحور و بهبود عملکرد کسبوکار ایفا میکند .بنابراین در این
تحقیق فرضیه های زیر پیشنهاد میگردد:
فرضیه اول :استراتژی برندمحوری بر موقعیتیابی برند در شرکتهای صنایع غذایی استان
تهران تأثیر دارد.
فرضیه دوم :استراتژی برندمحوری بر ارزشهای برند در شرکتهای صنایع غذایی استان
تهران تأثیر دارد.
keller
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فرضیه سوم :استراتژی برندمحوری بر چشمانداز برند در شرکتهای صنایع غذایی استان
تهران تأثیر دارد.
ارزشهای برند با موقعیتیابی برند و چشمانداز برند .اورده پیشنهاد میکند که
ارزشهای اصلی برند بر همهی اجزای هویت برند نفوذ دارند ،بر مبنای ارزشهای پایهای
سازمان هستند .آنها بر رهبری ،استراتژی ،سازمان ،توسعهی محصول ،ارتباطات و ...اثر
میگذارند .یک شرکت موقعیتیابی برندش را از طریق ارزشهای اصلی برند توسعه میدهد و
تقویت میکند .برای مثال ،دی چرناتونی توصیه میکند که موقعیتیابی مورد نظر برند در مرجع
ارزش هایش در نظر گرفته شود ،این داللت بر این دارد که در حقیقت ارزشها ،موقعیتیابی برند
را تحریک میکند .با توجه به ارتباطی که بین ارزشها و چشمانداز وجود دارد ،ما فرض میکنیم
که ارزشهای برند بر چشمانداز برند تأثیر میگذارند .برای مثال ،ارتباط نزدیک بین ارزشهای
اصلی و چشمانداز برند شرکت ولوو ،باتوجه به ارزش این شرکت که امنیت است ،این شرکت را
در بین شرکتهای نخست اتومبیلسازی جهان از نظر امنیت قرار داده است [ .]91لذا
فرضیههای دیگر پژوهش به قرار زیر است :
فرضیه چهارم :ارزشهای برند بر موقعیتیابی برند در شرکتهای صنایع غذایی استان
تهران تأثیر دارد.
فرضیه پنجم :ارزشهای برند بر چشمانداز برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران
تأثیر دارد.
هویت برند و عملکرد برند .طبق تحقیق هیرونن و الکانن ( ،)2094یک رابطهی نزدیک
بین هویت برند و عملکرد برند گزارش شده است .در این پژوهش ،یافتههای خود را با تجزیهی
هویت برند به مؤلفههای ذکر شده میسازیم و شرح میدهیم که آنها چگونه به صورت مجزا بر
عملکرد برند تأثیر میگذارند.
با توجه به موقعیتیابی برند ،کریگ و همکاران بیان میکنند که قویترین برندها یک
موقعیتی که منحصر به آن شرکت است را توسعه میدهند [ .]6موقعیتیابی برند تالش میکند
تا اطمینان یابد که برند با دیگر برندها در بازارها تلفیق نشود و این نگرشهای مثبت در میان
مشتریان ایجاد میکند .همچنین ارزیابی مشتریان از یک برند تحت تأثیر موقعیت آن است [.]9۸
اورده بیان میکند که ارتباط بین مشتریان و برند زمانی که ارزشهایشان سازگار باشد،
احتمال دارد گسترش یابد .همچنین ارزشهای برند بر کارمندان تأثیر میگذارد بنابراین آنها
وعدهی برند را سازگارتر ارائه میدهند زمانیکه آنها به ارزشهای برند مانند کتاب راهنما برای
رفتارشان مراجعه میکنند .مطرح کردن ارزشهای برند در همهی ارتباطات و نقاط تماس با
مشتری به شرکتها کمک میکند تا از سازگاری اطمینان یابند و اعتبار در چشمان مشتریان را
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گسترش دهند .در نهایت ،چشمانداز برند ممکن است همیشه برای مشتریان آشکار نباشد ولی
میتواند یک اثر قابل توجه بر عملکرد برند داشته باشد .چشمانداز برند یک سازمان را با یک
حس جهتدهی ارائه میدهد بنابراین کارکنان را انگیزه میدهد و تعهدشان را تقویت میکند
[ .]9۸بر این اساس ،فرضیههای زیر نیز مطرح میشوند:
فرضیه ششم :موقعیتیابی برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران
تأثیر دارد.
فرضیه هفتم :ارزشهای برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران
تأثیر دارد.
فرضیه هشتم :چشمانداز برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران
تأثیر دارد.
مدل مفهومی تحقیق
شکل  9مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.
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حال ،فرضیههای تحقیق عبارتند از:
 -9استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر نقش مداخلهگر هویت برند در
شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 -2استراتژی برندمحوری بر موقعیتیابی برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران
تأثیر دارد.
 -3استراتژی برندمحوری بر ارزشهای برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر
دارد.
 -4استراتژی برندمحوری بر چشمانداز برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر
دارد.
 -4ارزشهای برند بر موقعیتیابی برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 -6ارزشهای برند بر چشمانداز برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 -1موقعیتیابی برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 -۸ارزشهای برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 -1چشمانداز برند بر عملکرد برند در شرکتهای صنایع غذایی استان تهران تأثیر دارد.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری
دادهها ،تحقیق توصیفی از نوع تحلیل همبستگی است و برای بررسی دادهها از مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد شرکتهای
صنایع غذایی که دفتر مرکزی آنها در تهران واقع شده ،که  21۸نفر هستند ،تشکیل میدهند.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .با توجه به این فرمول  96۸نفر تعداد
نمونه برآورد شد .برای جمعآوری دادهها نیز از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
سوالهای پرسشنامه براساس طیف پنجگزینهای (خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلیکم) طراحی
شدهاند و پرسشنامهها با مراجعه مستقیم به پاسخگویان در جامعه آماری توزیع شدهاند .پرسشنامة
این پژوهش ،از دو بخش تشکیل شـده اسـت ،بخش نخست ،اطالعات جمعیتشناختی پاسخ
دهنده از قبیل جنسیت ،میزان تحصیالت ،سابقه کار را دربردارد و بخش دوم ،به سنجش
متغیرهای پژوهش ،در قالب  91سؤال پرداخته است .برای سنجش روایی سازههای پرسشنامه و
ابعاد آن ،از نظرات اساتید مدیریت ،تحلیل آمارهی  tو میانگین واریانس استخراج شده (،)AVE
استفاده شده است .از آنجا که تمامی سازهها دارای آماره  tبزرگتر از  9/16و تمامی متغیرها
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دارای  AVEبزرگتر از  0/4هستند ،پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است .برای سنجش
پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شده است .متغیرهای پرسشنامه همگی
دارای مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  0/1هستند .همچنین مقدار آلفای کرونباخ کل برای
پرسشنامه  0/124است؛ بنابراین ضریب آلفای کرونباخ مدل مورد تأیید قرار گرفت .در صورتی
که مقدار پایایی مرکب برای هر متغیر بیشتر از  0/1باشد ،نشان از پایداری درونی مناسب مدل
دارد .هر  4متغیر دارای پایایی مرکب  0/1به باال هستند و بنابراین پایایی مدل مورد نظر مورد
تأیید قرار گرفت (جدول .)9
جدول  . 9دسته بندی سوال های پرسشنامه
ردیف

متغیر

منبع

1

استراتژی
برندمحوری

[،]9۸
[]29

2

موقعیتیابی
برند

[،]9۸
[]90

ارزشهای
برند

[،]9۸
[،]1
[]20

3

شاخصها
 .9ضرورت برندینگ در استراتژی
 .2ارتباط برندینگ با بازاریابی
 .3ضرورت برندینگ در ادارهی شرکت
 .4ضرورت برندینگ در برنامهریزی
بلندمدت
 .4برند به عنوان دارایی
 .9ایجاد تمایز برند (مزیت رقابتی)
 .2برند انحصاری
 .9نمایش ارزش برند
 .2حفظ ارزش برند
 .3کاربرد ارزش برند
 .4فعالیتهای بازاریابی

شماره

روایی همگرا

پایایی

سوالها

()AVE

مرکب

 9تا 4

0/614

0/146

6و1

0/132

0/112

 ۸تا 99

4

چشمانداز
برند

[،]9۸
[،]1
[]20

 .9دورنمای شرکت
 .2ابزار رسیدن به هدف

 92و 93

5

عملکرد برند

[،]9۸
[]29

 .9آگاهی از برند
 .2اعتبار شرکت
 .3تصویر برند
 .4وفاداری مشتری به برند

 94تا 91

0/641

0/1۸4

0/۸30

0/۸49

0/114

0/۸16

در این تحقیق ،با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،نرمال بودن دادهها سـنجیده شـد.
نتایج به دست آمده از این آزمون با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .با
توجه بـه آمارة آزمون و سطح معناداری متغیرها که کمتر از  0/4است ،نرمال بودن دادهها تأیید

000
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نشد ،بـه این معنا که دادهها توزیع نرمال نداشتند ،بنابراین برای بررسی تحلیل عـاملی تأییـدی
و تحلیـل مسیر ،از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLSاستفاده شد.
نتایج ضریب آلفای کرونباخ در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  . 2مشخصات پرسشنامه پژوهش
نام متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

استراتژی برند محوری
موقعیتیابی برند
ارزشهای برند
چشمانداز برند
عملکرد برند

0/۸64
0/141
0/۸۸2
0/114
0/149

برای بررسیوتحلیل دادهای جمع آوری شده در این سطح از آمار تحلیلی به دو صورت
توصیف آماری و آمار استنباطی استفاده میشود .در ابتدا با استفاده از توصیف آماری ،شناختی از
وضعیت و ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان حاصل شد .سپس تحلیل عاملی انجام
گرفت و برای آزمون فرضیهها و بررسی روابط علّی بین متغیرهای موجود در مدل تحقیق ،از
روش مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

نتایج حاکی از آن است که ،با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی جنسیت مدیران۸2/1 ،
درصد از پاسخدهندگان مرد هستد .از لحاظ سطح تحصیالت 42/1 ،درصد پاسخدهندگان فوق
لیسانس 23/2 ،درصد دکتری 96/9 ،درصد سطح تحصیلی لیسانس و مابقی دارای سطح
تحصیالت دیپلم هستند .از لحاظ میزان تجربهکاری 91 ،نفر معادل  90/9درصد از پاسخدهندگان
تجربه  2تا  4سال 61 ،نفر معادل  49/9درصد بین  4تا  90سال 44 ،نفر معادل  26/۸درصد 90
تا  94سال و  31نفر معادل  22درصد باالتر از  94سال سابقه فعالیت دارند .نتایج فوق به صورت
مختصر در جدول  3آمده است.
جدول  . 3مشخصات نمونه مورد بررسی
متغیر

درصد

جنسیت
سطح تحصیالت

 %۸2/1مرد و  % 91/3زن
 %42/1فوقلیسانس %23/2 ،دکتری % 96/9 ،لیسانس و مابقی دیپلم
 %90/9بین  4 - 2سال % 49/9 ،بین  90 - 4سال 94 - 90 %26/۸ ،سال % 22 ،باالتر از 94
سال

میزان تجربهکاری
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آزمون مدل و فرضیههای پژوهش

مدل پژوهش در حالت معناداری در شکل  2نشان داده شده است .در شکل  2اعداد روی
پیکانها نشاندهندهی ضریب مسیر را نشان میدهد .مطابق جدول  ،4فرضیه اصلی مبتنی بر
تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با ضریب مسیر 0/642و میزان معناداری 92/494
تأیید شده است .فرضیه اول مبتنی بر تأثیر استراتژی برندمحوری بر موقعیتیابی برند با ضریب
مسیر  0/1۸4و میزان معناداری  4/110تأیید شده است .فرضیه دوم مبتنی بر تأثیر استراتژی
برندمحوری بر ارزشهای برند با ضریب مسیر  0/۸16و میزان معناداری  14/946تأیید شد.
فرضیه سوم مبتنی بر تأثیر استراتژی برندمحوری بر چشمانداز برند با ضریب مسیر  0/016و
میزان معناداری  0/440رد شد .فرضیه چهارم مبتنی بر تأثیر ارزشهای برند بر موقعیتیابی برند
با ضریب مسیر  -0/913و میزان معناداری  9/963رد شد .فرضیه پنجم مبتنی بر تأثیر ارزشهای
برند بر چشمانداز برند با ضریب مسیر  0/600و میزان معناداری  3/314تأیید شد .فرضیه ششم
مبتنی بر تأثیر موقعیتیابی برند بر عملکرد برند با ضریب مسیر  -0/091و میزان معناداری
 0/293رد شد .فرضیه هفتم مبتنی بر تأثیر ارزشهای برند بر عملکرد برند با ضریب مسیر
 0/444و میزان معناداری  ۸/406مورد تأیید واقع شد .فرضیه هشتم مبتنی بر تأثیر چشمانداز برند
بر عملکرد برند با ضریب مسیر  0/342و میزان معناداری  4/4۸6نیز تأیید شد.
مدل معادالت ساختاری .در این بخش از پژوهش برای بررسیوتحلیل و بررسی و آزمون
فرضیهها تحقیق از روش شناسی مدل معادالت ساختاری استفاده شد .برای اجرای مدل معادالت
ساختاری روشهای متنوعی وجود دارند که یکی از جدیدترین رویکردها در مدل معادالت
ساختاری روش حداقل مربعات جزئی است .در تحقیق حاضر نیز از رویکرد دومرحلهای در مدل
معادالت ساختاری استفاده شده است .در مرحله اول مدل اندازهگیری پیاده شد تا مشخص شود
نشانگرهای هر سازه با چه دقتی آن سازه را اندازهگیری میکنند .در مرحله دوم اثر سازهها بر
روی یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفت تا اثرات علّی سازهها بر روی یکدیگر مورد مطالعه قرار
گیرد.
بررسی الگوی اندازهگیری پژوهش .برای بررسی اعتبار یا اعتبار واگرای سـازههـا ،چـین
( )911۸دو مـالك را توصـیه مـیکنـد .نخستین مالك این است که گویههای یک سازه باید
بیشترین بار عاملی را بر سازة خـود داشـته باشند ،یعنی بار عاملی هر گویه روی سازة مربوط به
خود باید حـداقل  0/9بیشـتر از بـار عـاملی همان گویه بر سازههای دیگر باشد که با توجه بـه
خروجـی نـرم افـزار ،سـازههـای پژوهش روایی مناسبی داشتند .مالك دوم این است که جذر
میانگین واریانس استخراج شدة یک سازه باید از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشـتر

00۸
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باشـد .ایـن کـار نشـان مـیدهـد کـه همبستگی آن سازه با نشانگرهای خود بیشتر از
همبستگی با سازههای دیگر است .نتایج مقدار شاخص های برازش مدل هم در جدول  4آورده
شده است.
جدول  . 4شاخص های برازش مدل اندازه گیری
متغیر
 .9استراتژی برند محوری
 .2موقعیتیابی برند
 .3ارزشهای برند
 .4چشمانداز برند
 .4عملکرد برند

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

0/۸64
0/141
0/۸۸2
0/114
0/149

0/146
0/112
0/۸49
0/114
0/۸16

میانگین واریانس استخراج شده
0/614
0/132
0/641
0/1۸4
0/۸30

بررسی الگوی ساختاری پژوهش

آزمون بارتلت و  .KMOنتایج این دو آزمون در جدول  4خالصه شده است.
جدول  . 4نتایج آزمون بارتلت و

KMO

آزمون  KMOو بارتلت
مقدار آزمون  KMOاز کافی بودن نمونه
کای مربع
آزمون بارتلت

0/141
644/621

درجه آزادی

90

معناداری

0/000

آزمون کفایت حجم نمونه ( ،)KMOدر این آزمون نشان داده میشود که نمونه ما برای
تحلیل عاملی کافی است زیرا مقدار آن بزرگتر از  0/1باشد.
آزمون بارتلت در تحلیل عاملی به دلیل آن که موجب همبستگی بین سواالت آزمون میشود
بنابراین نباید دارای جهت بوده و نیز باید تقارن یا کرویت داشته باشد .ضریب کای اسکوئر
گزارش شده باید معنادار باشد و مقدار  sigآن کمتر از  0/04باشد .
تحلیل همبستگی .نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  6خالصه شده است.
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جدول  . 6نتایج تحلیل همبستگی
متغیر
استراتژی برندمحوری و عملکرد برند
استراتژی برندمحوری و موقعیتیابی برند
استراتژی برندمحوری و ارزشهای برند
استراتژی برندمحوری و چشمانداز برند
ارزشهای برند و موقعیتیابی برند
ارزشهای برند و چشمانداز برند
موقعیتیابی برند و عملکرد برند

همبستگی اسپیرمن

مقدار قابل قبول

نتیجه

کمتر از 0/04
کمتر از 0/04
کمتر از 0/04
کمتر از 0/04
کمتر از 0/04
کمتر از 0/04
کمتر از 0/04



0/000
0/000
0/000
0/392
0/302
0/000
0/10








برای آزمون الگوی ساختاری از مدلی به شرح زیر استفاده شده است (شکل  .)2ضرایب مسیر
برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته استفاده میشوند و
مقادیر  R2نشان دهندهی واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط متغیرهای پیشبین یا مستقل
است .برای مشاهده آزمون الگوی ساختاری به شکل  2رجوع شود.

شکل  . 2الگوی آزمون شده پژوهش
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نتایج نشان داد که استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند تأثیر مثبت و معناداری دارد (اثر
 0/642و معناداری  .)92/494استراتژی برندمحوری بر موقعیتیابی برند تأثیر مثبت و معناداری
دارد ( اثر 0/1۸4و معناداری  .)4/110استراتژی برندمحوری بر ارزشهای برند تأثیر مثبت و
معناداری دارد (اثر 0/۸16و معناداری  .)41/946استراتژی برندمحوری بر چشمانداز برند تأثیر
مثبت و معناداری ندارد (اثر  0/016و معناداری  .)0/440ارزشهای برند بر موقعیتیابی برند تأثیر
مثبت و معناداری ندارد (اثر  -0/913و معناداری  .)9/963ارزشهای برند بر چشمانداز برند تأثیر
مثبت و معناداری دارد (اثر 0/600و معناداری  .)3/314موقعیتیابی برند بر عملکرد برند تأثیر
مثبت و معناداری ندارد (اثر  -0/091و معناداری  .)0/293ارزشهای برند بر عملکرد برند تأثیر
مثبت و معناداری دارد (اثر  0/444و معناداری  .)۸/406چشمانداز برند بر عملکرد برند تأثیر مثبت
و معناداری دارد (اثر  0/342و معناداری .)4/4۸6
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در دنیای پویای تجارت ،برند یک الزام استراتژیک برای سازمانهاست که آنها را در جهت
ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار یاری مینماید .استراتژی
برندمحوری عنصری ضروری و نیروی محرکهای تعیینکننده برای برنامههای بازاریابی شرکت
محسوب میشود .بنابراین انتخاب استراتژی برندمحوری ،شرکت را رقابتپذیرترکرده و منجر به
افزایش عملکرد شرکت میشود .نظر به اینکه هدف پژوهش ،بررسی راهبرد برندمحوری در
صنایع غذایی استان تهران بود ،لذا از معدود پژوهشهایی است که با در نظر گرفتن ابعاد
گوناگون ،به تدوین مدلی جامع برای ارزیابی تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند پرداخته
است .جنبههای نوآورانه پژوهش را در چند زمینه مورد بحث قرار داد )9 :پژوهش حاضر به
بررسی محركها و انگیزههای رشد بنگاه در صنایع غذایی در کشور میپردازد )2 .این پژوهش بر
مسیر جذب فناوری استراتژی برندمحوری بنگاهها در صنایع غذایی تأکید دارد؛  )3انجام پژوهش
در بازار کشور ایران با توجه به الزامات و محدودیتهای رشد بنگاهها بوده است.
در این پژوهش فرضیه اصلی یعنی تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر
نقش مداخله گر هویت برند تأیید شد .نتایج حاصل از این فرضیه حاضر با یافتههای تحقیق
موهنن و همکاران ( )2091مطابقت دارد .فرضیه فرعی اول یعنی استراتژی برندمحوری بر
موقعیتیابی برند تأثیر مثبت و معناداری دارد ،نتایج حاصل از این فرضیه ،با یافتههای تحقیق
موهنن و همکاران ( )2091مطابقت دارد .فرصیه سوم ،چهارم و ششم از بین فرضیههای فرعی
رد شد .نتایج حاصل از فرضیه سوم با نتایج پژوهش موهنن و همکاران مطابقت دارد ولی فرضیه
چهارم و ششم با یافتههای این محقق مطابقت ندارد .فرضیههای پنجم و هشتم هم مورد تأیید
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قرار گرفت و با یافتههای پژوهش موهنن و همکاران نیز مطابقت دارد .با توجه به اهمیت
عملکرد برند در این تحقیق تأثیر متغیرهای موقعیتیابی برند ،ارزشهای برند و چشمانداز برند
سنجیده شد .در این تحقیق تأثیر متغیر هویت برند به عنوان متغیر مداخلهگر بر رابطه بین
استراتژی برندمحوری و عملکرد برند تأیید شد .لذا نیاز به تقویت متغیر مداخلهگر هویت برند
وجود دارد .نتایج این پژوهش میتواند به تصمیمگیران و برنامهریزان استراتژی توسعه کشور و
نیز مدیران استراتژی بنگاههایی که در صنایع دارای فناوری پیشرفته فعالیت دارند کمک نماید.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در جدول  1خالصه شده است.
پیشنهادها .براساس نتایج تحقیق ،پیشنهادهای زیر را برای شرکتهای صنایع غذایی
میتوان مطرح کرد:
با توجه به تأیید شدن فرضیه اصلی ،مهم بودن و تأثیرگذار بودن استراتژی برندمحوری بر
عملکرد برند:
 .9نگرش مدیران ارشد برخی از شرکتها به برندینگ بهمثابه یک فرآیند هزینهبر اقدامات
آنها بسیار تأثیرگذار است .به همین دلیل پیشنهاد میشود که برای استفاده از حمایتهای آنان،
از طریق آموزش و آشنا کردن مدیران ارشد ،با فواید برندینگ ،نسبت به ایجاد زیرساختهای
الزم و فرهنگ برندمحوری در شرکت (سازمان) اقدام شود.
جدول  . 1خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
اثر متغیر

استراتژی برندمحوری

ارزشهای برند
موقعیتیابی برند
ارزشهای برند
چشمانداز برند

بر متغیر
عملکرد برند
موقعیتیابی برند
ارزشهای برند
چشمانداز برند
موقعیتیابی برند
چشمانداز برند
عملکرد برند
عملکرد برند
عملکرد برند

ضریب مسیر
0/642
0/1۸4
0/۸16
0/016
-0/913
0/600
-0/091
0/444
0/342

 Tآماره
92/494
4/110
41/946
0/440
9/963
3/314
0/293
۸/406
4/4۸6

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
رد
رد
تأیید
رد
تأیید
تأیید

 .2تخصیص بودجه و واحدی جدا برای برندینگ :شرکتهای کمی در جهت ایجاد برند قوی
برای محصوالت خود تالش میکنند .هزینه باالی برندینگ ،تبلیغات برای گسترش آن از موانع
ایجاد برند است .پیشنهاد میشود مدیران و شرکتها حول محور استراتژی برندمحوری اقدام
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نمایند و بودجهای برای برندینگ و آموزشهای الزم برای این کار از طریق واحد بازاریابی برای
تقویت برند و استفاده از برند به عنوان یک استراتژی بازاریابی داشته باشند.
 .3با ایجاد محصوالت جدید ،ایجاد تنوع محصوالت و کیفیت برتر و یا هزینه کمتر از رقبا
میتوان عملکرد برند را افزایش داد.
 .4با توجه به اینکه هویت برند مانند یکی از شاخصهای برندمحوری در توسعه عملکرد برند
قوی تأثیر مثبت دارد و به دلیل تأثیر متغیر مؤلفههای هویت برند (موقعیتیابی برند ،ارزشهای
برند و چشمانداز برند) در این رابطه مانند متغیر مداخلهگر مورد تأیید واقع شد .لذا باید برای
تقویت هر یک از این مؤلفهها در جهت بهبود عملکرد برند (که در پیشنهادات بعدی نیز آمده
است) ،اقدامات الزم انجام شود.
با تأیید فرضیه فرعی اول مبتنی بر تأثیر استراتژی برندمحوری بر موقعیتیابی برند و با توجه
به اینکه مشتریان در انتخاب برند مواد غذایی ،عالوه بر آن که به ذهنیات خود از برند اتکا
میکنند ،به ویژگیهای کیفی و منافع حاصـل از محصول نیز توجه دارند ،برای موضعیابی
مناسب در این صنعت میتوان به شرکتها پیشنهاد کرد:
 .4تا بر ایجاد موقعیتهای مبتنی بر منافع مورد نظر مشتری مثل سـالم و بهداشـتی بـودن و
سالمت محصول ،خوش طعم و خوشمزه بودن ،قیمتگـذاری منصـفانه و ارائـة محصـوالت
نوآورانه تمرکز کنند.
با در نظر گرفتن تأثیر مثبت و معنادار استراتژی برندمحوری بر ارزشهای برند میتوان این
گونه پیشنهاد داد:
 .6از آنجا که ارزشهای برند یکی از اجزای اصلی هویت برند است؛ هویت برند نیز مانند
یکی از شاخص های برندمحوری در توسعه برند قوی تأثیر مثبت دارد .بنابراین برند باید
دربرگیرنده چشمانداز ،ارزشها و ماموریتهای سازمانی باشد و مدیران باید توجه داشته باشند که
هویت برند را از طریق ارزشهای سازمانی که برند از آنها حمایت میکند ،به مشتریان خود
معرفی نمایند تا از این طریق هویت برند توسط مشتری ،ارزشمند و منحصربه فرد درك شود و
برای رقبا تولید آن را مشکل سازد.
با توجه به اینکه تأثیر استراتژی برندمحوری بر چشمانداز برند رد شد ،بنابراین باید در این
زمینه اقدامات قابل توجهی انجام پذیرد:
 .1شفافسازی چشمانداز برند و تعیین تفصیلی اهداف ملموس و قابل اندازهگیری از قبیل
هدف گذاری برای دستیابی به جایگاه متمایز از رقبا ،کسب رهبری و جایگاه پیشرو در بازار و
مطرح و شناخته شدن در بازار از جمله پیشنهادهایی برای ارتقای چشمانداز برند و بهبود ارتباط
بین اهداف و چشماندازها و استراتژی برندمحوری است.

00۳

مطالعات مدیریت راهبردی -شماره  - ۸۳تابستان 0۸۳۳

با توجه به رد شدن این فرضیه مبتنی بر تأثیر ارزشهای برند بر موقعیتیابی برند ،با این
حال میتوان اینگونه نتیجه گرفت که:
 .۸مدیران باید به نقش ارزشهای برند مانند ارائه دهنده جهت برای توسعهی هویت برند
توجه بیشتری داشته باشند .برای مثال ارزشهای برند یک مبنا برای موقعیتیابی برند و اینکه
چگونه باید شرکت را به مشتریان نشان داد ،پیشنهاد میدهد .موقعیتیابی برند به ارزشهای
برند بستگی دارد ،پس باید یک درك درست از ارزشهای برند در شرکت ایجاد شود.
 .1براین اساس استفاده از اِلمان های دیداری و نمادین برای برند شامل گرافیک زیبا و
استفاده از رنگهای مناسب در لوگو که حامی ارزشهای شرکت هستند ،در موقعیتیابی برند در
ذهن مشتریان و به خاطر آوردن آن نقش مهمی دارد .همچنین استفاده از لباس متحدالشکل
(طبق گویههای پرسشنامه) از دیگر راهکارهایی است که بتواند برند را در ذهن مشتریان جای
بیاندازد.
با در نظر گرفتن نتیجهی این فرضیه مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار ارزشهای برند بر
چشمانداز برند ،میتوان به این مهم دست یافت که:
 .90آشنایی کارکنان با ارزشهایی که برند حمایت میکند بسیار اهمیت دارد .دستیابی به این
مهم از طریق برگزاری منظم و مستمر جلسات بحث و تبادلنظر در خصوص برند سازمان،
شفافسازی نقش کارکنان در حمایت از ارزشهای برند برای ایشان ،ابالغ ارزشهای اصلی
شرکت و یکپارچهسازی آنها با همکاری کارکنان و مدیران شرکت در جهت دستیابی به
چشمانداز تعیین شده شرکت امکانپذیر است.
با توجه به عدم تأثیر موقعیتیابی برند بر عملکرد برند این گونه میتوان پیشنهاد داد:
 .99مدیران ارشد و دیگر اعضای اصلی شرکتها باید به هر کدام از این دو مقوله به طور
جداگانه بپردازند .مدیران میتوانند در جهت فعالیتهای نوآورانه از طریق تعیین سیستم تشویق
پیشنهادهای نوآورانه یا استفاده از افراد خالق و ایدهپرداز در داخل سازمان برای ایجاد ایدههای
جدید میتوانند عملکرد برند را با استفاده از تصویر ذهنی و یا کیفیتی که مشتری درك میکند
افزایش دهند.
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار ارزشهای برند بر عملکرد برند میتوان به تقویت آن
پرداخت:
 .92همسویی ارزشهای برند برای ارتقای هویتیابی برند و در نهایت عملکرد برند ،از طریق
آموزشهای فردی ،اجتماعی ،شغلی و تخصصی امکانپذیر است.
با وجود تأثیر مثبت و معنادار چشمانداز برند بر عملکرد برند ،بنابراین:
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 .93با توجه به تأثیر گسترده هدفگذاری و داشتن چشمانداز برند بر عملکرد برند ،باید
شرکتها برای ابعاد مختلف برندسازی ،چشماندازهای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت را تدوین
کنند تا به عنوان هدایتگر برنامههای اجرایی و چراغ راه فعالیتهای برندسازی استفاده شوند.
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