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چکیده
چرم یکی از جذابترین و پر سودترین صنایع و تجارت جهان به شمار میرود ،چرا که
ارزش افزوده بسیاری را عاید فعاالن خود میکند .با این حال شرایط صنعت چرم در ایران،
وضعیتی متفاوت با جایگاه مورد انتظار دارد و همچنان با سطح مورد نظر در امر تولید و صادرات
فاصله دارد .هدف از این مطالعه ایجاد و گسترش اهمیت برند ملی در بین واحدهای تولید کننده
برند چرم تبریز و بررسی پیامدهای حاصل از این فرایند و کمک به بهرهوری برند سازمان
میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمرۀ تحقیقات توصیفی
پیمایشی قرار دارد .جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان و مصرفکنندگان برند چرم تبریز در
سطح استان آذربایجان شرقی میباشد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که پرستیژ
برند بر جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری داشته در حالیکه تأثیر همین متغیر (پرستیژ برند) بر
شناسایی برند مشتری تأیید نگردید .همچنین تمایز برند ،منافع اجتماعی برند و تجربه برند بر
جذابیت برند و جذابیت برند نیز بر شناسایی برند مشتری و بهرهوری برند تأثیرگذار است .نتایج
این پژوهش حاکی از آن است که تمایز برند و تجربه برند بر شناسایی برند مشتری و شناسایی
برند مشتری بر بهرهوری برند تأثیر معناداری دارد ،ولی اثر منافع اجتماعی برند بر شناسایی برند
مشتری تأیید نگردید .نتیجهگیری نهایی این این پژوهش نشان داد که برای ایجاد بهرهوری برند
در صنعت چرم متغیرهای تأثیرگذار زیادی را در نظر گرفت.
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز که خالقیت و نوآوری در کنار بهرهوری برند شرکت ،نقشی
کلیدی ایفا میکند ،سازمان ها بطور فزاینده آگاه شدهاند که داراییهای مالی و فیزیکی آنها
گنجایش الزم برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار را در طول زمان ندارد (لوپزکاستا 1و مونوس
کاناواته )2412 ،2که در این صورت مدیران برای افزایش عملکرد نیاز دارند تا راهبردهایی را
اتخاذ کنند تا به بهترین نحو با شرایط محیط خارجی شرکتشان تطابق یابند (ادنان و
همکاران .)2412 ،3از جمله این اقدامات ،میتوان به برندسازی و مدیریت برند شرکت اشاره
کرد که نقشی تأثیرگذار در افزایش بهرهوری شرکتها دارند با توجه به اینکه یکی از
مهمترین اهداف مدیران در بنگاههای اقتصادی ،به دست آوردن حداکثر بازدهی از منابع
موجود و دستیابی به سطوح باالتر بهرهوری است (سرگلزهی و همکاران ،)1371 ،تجربه
کشورهای پیشرفته نشان میدهد ،بهبود بهرهوری در روند توسعۀ آنها مؤثرتر بوده است
(ایرانزاده و همکاران )1372 ،با افزایش بهرهوری در جامعه میتوان پایههای اقتصادی کشور
را محکم و استوار کرد که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه
منجر خواهد شد .اشتغال ،آموزش ،بهداشت ،مسکن ،حمل و نقل و سایر تسهیالت زندگی با
افزایش بهرهوری بهبود خواهند یافت؛ همچنین به کارگیری نوآوریها و ابتکارات به رشد
صنعتی و اقتصادی عوامل تولید و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات منجر خواهد شد
(اسماعیل پور و همکاران .)21 :1373 ،از آنجایی که برندهای قوی ،ایجاد مزیت رقابتی
پایدار میکنند و میتوانند موفقیت شرکتها را رقم زنند (استونر ،)2412 ،4این موضوع نشان
میدهد که ساختن نام تجاری قوی میبایست هدف اصلی کسب و کارها باشند (لیو و
همکاران .)2411 ،2با توجه به نظریههای سازگاری مشتری با برند و پژوهشهای انجام شده
در مورد جذابیت و بهرهوری برند میتوان گفت که مشتریان ،بیشتر تمایل به خرید برندهایی
دارند که احساس میکنند سازگاری و مطابقت بیشتری با خودشان دارد (استاکبر گرسائر 2و
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همکاران .)2412 ،بنابراین میتوان ادعا کرد که سنخیت و سازگاری برند با مشتری ،تأثیر
چشمگیری بر بهرهوری برند و در نتیجه رضایت و وفاداری وی خواهد داشت (ماتزلر 1و
همکاران ،)2412 ،چرا که حفظ مشتری یک عنصر اساسی برای افزایش سودآوری شرکتها
است اگر افراد درک کنند که برند ،دارای ویژگیهایی است که این ویژگیها با ویژگیهای
شخصیتی آنان ارتباط دارد ،برند را معرّف خود در جامعه میدانند (ورا 2و همکاران.)2411 ،
شناسایی برند مشتری به عنوان تعریف یک مشتری از خود به وسیله یک برند میباشد ،این
حس در واقع جستجوی فرد برای دستیابی به معنایی است که بتواند هویت فرد را در بازار
برندها به عرصه ظهور برساند (سلیمی .) 1374 ،همچنین تمایز و پرستیژ برند از جمله عواملی
هستند که در مطالعات مختلف بر شناسایی برند مشتری اثرگذار شناخته شدهاند .هر یک از
این عوامل به طور مجزا با حاالت مختلف روان شناختی مشتری گره خورده و موجب
برجستهسازی هویت منتخب فرد میشوند (رحیمنیا و همکاران .)1373 ،با تمام این تفاسیر
افزایش مشتریان بیثبات و ناراضی میتواند یک تهدید عمده برای شرکت محسوب شده و
باعث سقوط آن در کوتاهترین زمان ممکن شود (هنریاینگبدیونا و اسئوسا اوبادیارو.)2410 ،3
رضایت مشتری ،نوآوری و مدیریت منابع انسانی پایدار ،تمامی جنبههای مهم در بخش
خدمات یک شرکت محسوب میشود (وجدا ویکهام )2417 ،4که در جذابیت برند آن شرکت
تأثیر به سزایی دارد و برندهای داخلی با حمایت دولت بهتر میتوانند ،به این مهم دست پیدا
کنند (البدوهی 2و همکاران .)2412 ،شناسایی برند مشتری منشاء شکلگیری روابط بلندمدت
میان مشتری و شرکت شده و تمایز ،پرستیژ و جذابیت در برند را به دنبال دارد (فانگسو 2و
همکاران .)2411 ،با توجه به بحث شناسایی برند مشتری ،جذابیت و بهرهوری برند و حمایت
دولت از برند ملی از سویی و مقوله شناخت رفتار مصرفکننده و درک الگوهای خرید
برندهای مختلف از سوی دیگر ،بررسی تأثیرات عوامل زمینهای و همچنین معیارهای بهره-
وری برند بسیار مهم به نظر میرسد .در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تأثیر پرستیژ برند،
تمایز برند ،منافع اجتماعی برند و تجربه به یادمانی برند بر بهرهوری برند به واسطه متغییر
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جذابیت برند و شناسایی برند مشتری ،پرداخته شده است ،تا از این راه بتوان به مؤثرترین
عوامل بهرهوری برند چرم تبریز دسترسی یافته و راهکارهایی جهت افزایش میزان عشق
مشتریان به این برند برای تولیدکنندگان آنها ارائه دهد و از این طریق بتوان به افزایش سهم
بازار و حتی شیوههای نوین برای صادرات محصوالت مختلف به دیگر کشورها دست یافت.
بررسی رفتار مصرف کننده نیز در بازار چرم گویایی این واقعیت است که پرستیژ ،تمایز،
تجربه و منافع اجتماعی برند اثر به سزایی در انتخاب محصول توسط مصرفکنندگان دارد.
در پژوهش حاضر به بررسی این عوامل مؤثر بر بهرهوری برند به واسطه جذابیت و شناسایی
برند پرداخته شده است و چرم تبریز نیز به عنوان غول خفته صنعت کشور مورد مطالعه
انتخاب شد.
پرستیژ برند :پرستیژ برند با موارد مانند کامل بودن ،احساس خوب داشتن ،شاد شدن،
فوقالعاده دانستن ،مد نظر داشتن در همه جا و مورد مقایسه قرار دادن همه برندها با برند
استفاده شده از نظر مشتری ،تعریف و سنجیده میشود (هوانگ و هان.)2414 ،1
مصرفکنندگان با پرستیژ باال ،برند شرکت با پرستیژ باال میخواهند ،هر چه برند جذابتر
باشد ،مشتریان بیشتر آن را دوست میدارند (باتاچاریا و سن .)2443 ،2پرستیژ برند به معنای
قضاوت ذهنی دیگر افرادی که نظرشان حائز اهمیت است ،نسبت به خوب مورد توجه قرار
گرفتن سازمان و برندهاست؛ به این معنی که آن را محترم میشمارند ،تحسین میکنند و به
نیکی یاد مینمایند (برگمی و باگزی .)2444 ،3شأن و موقعیت نسبتاً باالی کاال /خدمات ،که
به واسطه نام تجاری کسب شده باشد ،معرف پرستیژ برند میباشد (استینکمپ 4و همکاران،
 .)2443پژوهشگران بازاریابی نتیجه گرفتند که برند میتواند هویت جذاب و قوی در زمانی
داشته باشد که مجزا باشد و پرستیژ بیشتری داشته باشد (هی 2و همکاران .)2412 ،به عبارتی
می توان گفت که عامل مهم جذابیت برند ،پرستیژ برند است که وضعیت یا اعتبار مربوط به
برند را نشان میدهد (استاکبرگرسائر و همکاران.)2412 ،
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تجربه برند :تجربه برند شامل احساسات ویژه ،عواطف ،واکنشهای شناختی یا رفتاری
است .برند مقیاسی است که دارای چهار جنبه است :جنبه حسی ،عاطفی ،ذهنی و رفتاری
تجربه برند (بارنس 1و همکاران .)2414 ،مشتریان میتوانند منابع ارزشمند اطالعات برای
شرکتها باشند و تجربیات خود را با دیگر مصرفکنندگان به اشتراک بگذارند (احمد اسالم2
و همکاران )2411 ،و باعث ارتقاء بهرهوری برند شرکت شوند .تجربه برند ،در تمام مراحل و
حالتهایی که مشتری با برند برخورد مینماید ،در ذهن وی ایجاد میشود (ایگلسـیاس 3و
همکاران .)2411 ،النتوس )2411( ،4معتقد است در صورتی که یک برند از نظر ویژگیهای
کارکردی خود بتواند برای مشتری مزیت آفرین باشد ،این مسأله میتواند ،بر دامنه مزیتزایی
نمادین و تجربه محور برند برای مشتری مؤثر باشد که این امر میتواند باعث ارتقای سطح
رشد و سودآوری شرکت و در نتیجه افزایش بهرهوری برند شرکت از طریق افزایش خرید
مشتریان و تمایل آنها برای پرداخت پول بیشتر ،کاهش هزینههای بازاریابی و تبلیغات و نیز
کاهش آسیبپذیری شرکت شود (حاجیکریمی و همکاران.)1372 ،
جذابیت برند :جذابیت برند تصّور حاصل از توانایی الزم برای تأمین آنچه مالکیتش مورد
عالقه مشتریان است ،قدرت جذابیت اجتماعی برند نامیده میشود (هرسی و همکاران،2
 .)2441تعداد قابل توجهی از مشتریان حتی در صورتی که کاالهای جانشین دیگری با
قیمتهای پایینتری در بازار عرضه شود ،متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و
کاالهای جانشین را نخواهند پذیرفت (والتر .)2414 ،2جذابیت ظاهری برند از دو طریق
«احساسی و منطقی» بر ذهن مصرفکنندگان تأثیر میگذارد .جذابیت عقالیی (منطقی) یعنی
تمرکز برند بر ویژگیهای محصول که برای مصرفکننده منفعت دارد و جذابیت احساسی
برند ،یعنی برند از لحاظ احساسی مصرفکننده را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث ایجاد حس
اعتماد و وفاداری به برند میشود.
تمایز برند :تمایز برند بیانگر ارزشی ارائه شده توسط کاال است به طوری که متفاوت و
منحصر به فرد از رقبا باشد (نعلچیکاشی و همکاران .)1371 ،این تفاوت ارزشمند الزم نیست
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حتماً در ویژگیهای مادی کاال نمود داشته باشد ،بلکه میتواند احساسی ،نمادین و یا کامالً
ناچیز باشد (فانگسو و همکاران )2411 ،تمایز در برند به معنای هویت منحصر به فرد یک
برند در ارتباط با سایر رقیبانش و ابزاری ساده برای افزایش قابلیت شناخته شدن نام تجاری
است (استاکبر گرسائر و همکاران .)2412 ،البدوهی و همکاران ( )2412تمایز را به عنوان
یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر تمایل فرد برای شناختهشدن توسط برند و سازمان های
منحصر به فرد معرفی کردهاند .تمایز برند انگیزهای را در شرکت ایجاد میکند که برای
داشتن برند متمایز ،به دنبال تولید محصوالت نوآورانه با استفاده از روشهای تولید نوآورانه
برود .در واقع تمایز برند ،یک شروع استراتژیک برای حرکت به سمت نوآوری و بهرهوری
محسوب میشود (قاسمی و درزیانعزیزی)1371 ،
منافع اجتماعی برند :همواره داشتن سیمایی مثبت و متمایز در ذهن مشتریان برای یک
برند حکم یک مزیت رقابتی را داشته است .این سیمای مثبت به دلیل ارزشی که در ذهن
مشتری نسبت به مزایای برند ایجاد میکنـد و میتواند در وفـاداری ،ارزش ذی نفعان برند ،و
قصد خرید مشتری تأثیر به سزایی داشته باشد (کو .)2443 ،1به عبارت دیگر نام تجاری یک
شرکت ،منبع اصلی مزیت رقابتی و یک دارایی ارزشمند و استراتژیک میباشد (سو 2و
همکاران .)2412 ،برای مثال مصرفکنندگان و مشتریان برند چرم تبریز تمایل به تعامل با
دیگر مصرفکنندگان از طریق وبالگها و شبکههای اجتماعی دارند تا از نظرات و احساس
آنها نسبت به این برند جویا شوند .بنابراین میتوان گفت یکی از مزایای اجتماعی داشتن
برند این است که در شرایط سخت و بحرانی اقتصادی ،برندها با تکیه بر وفاداری
مشتریانشان همچنان موفق هستند (فیرکلوس 3و همکاران.)2441 ،
شناسایی برند مشتری :شناسایی برند به عنوان یک حالت روانی مصرفکننده از درک
کردن ،احساس نمودن و ارزش نهادن به تعلق به یک نام تجاری تعریف میشود (الم 4و
همکاران .)2414 ،محققان معتقدند که روابط فرد با برند مفهومی است که اجزاء گوناگونی
دارد که بر تصمیمگیری مصرفکننده و استراتژیستهای سازمان اثر میگذارد .به اعتقاد کیم
و همکاران ( )2414ارتباط شخصی فرد مصرفکننده با برند بر جنبه رفتاری او مؤثر است
1.Koo
2.So
3.Faircloth Capella & Alford
4.Lam
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(گنسلر 1و همکاران .)2413 ،از این رو کیفیت خدمات درک شده را میتوان به عنوان ارزیابی
مشتری از مرغوبیت و برتر بودن خدمات تعریف کرد .کیفیت خدمات را به عنوان قضاوت
کلی ادراک شده تعریف میکنند (لوریو 2و همکاران .)2414 ،به همین دلیل ،هدف مدیران
آفرینش برندهای قدرتمند با ساختاری قوی و روشن در ذهن مصرفکننده است (توسکج،3
 )2413چرا که ایجاد برندهای قدرتمند هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش ایجاد
میکند در حقیقت این مفهوم بیانکننده حالت روحی روانی مشتری در درک ،احساس و
ارزش نهادن به تعلق خود به یک برند است (چیرانی و همکاران.)1373 ،
بهرهوری برند :واژه بهرهوری نخستین بار توسط کیوزنی )1122( 4به کار برده شد .لیتر2
( )1003بهرهوری را قدرت و توانایی تولید تعریف کرد (محمدزادهسالطه .)142 :1372 ،امروزه
بهره وری به عنوان یک دیدگاه فکری و به مفهوم هوشمندانه کارکردن و عمل کردن و طرز
تفکری برای تداوم پیشرفت و بهبود هر آنچه وجود دارد؛ عنوان میشود .بهرهوری اطمینان
به قابلیت انجام دادن کارهای امروز بهتر از دیروز به طور مداوم است (سلیمی .)1374 ،از این
رو میتوان گفت بهرهوری برند ،تالشی پیوسته جهت به کارگیری تکنیکها ،فنون جدید و
روشهای نوین با هدف بهبود عملکرد برند ،تعالی و کیفیت آن میباشد .در واقع مدیران باید
ایدههای برجستهایی را برای جذابیت و بهرهوری برند خود شناسایی کنند تا از این راه بتوانند
با چن ین جو رقابتی موجود در جهان سهم سود خود را از بازار تضمین کنند .میتوان گفت،
رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات
گوناگون چون نیروی کار ،سرمایه ،مواد ،انرژی و اطالعات در راستای توسعه و بهرهوری برند
سازمان است(احدی و همکاران .)1373 ،افزایش بهرهوری شرکتها موجب افزایش بهرهوری
ملی شده و آن نیز به باال رفتن قدرت خرید مردم و رونق اقتصادی در درازمدت منجر خواهد
شد (امیری و هادینژاد.)1374 ،
در حوزه برند و تأثیر آن بر بهرهوری برند پژوهشهای متعددی انجام شده است ،در
جدیدترین تحقیقات خارجی فانگسو و همکاران ( )2411با بررسی شناسایی برند مشتری،
1.Gensler
2.Loureiro
3.Tuškej
4.Quesenay
5.Litter
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جذابیت برند ،هویت برند ،پرستیژ برند ،منافع اجتماعی برند با جامعه آماری مسافران خطوط
هوایی داخلی و خارجی استرالیا که در یکسال گذشته از این خطوط هوایی استفاده کردهاند به
این نتیجه رسیدند که پرستیژ برند ،تمایز برند ،تجربیات و خاطرات برند به وسیله جذابیت
برند بر شناسایی برند مشتری اثر میگذارد .استاکبر گرسائر و همکاران ( )2412نیز به این
نتیجه رسیدند که پنج تا از این شش متغیر؛ یعنی خودشباهتی برند ،تمایز برند ،منافع
اجتماعی برند ،زیبای برند و تجربه به یاد ماندنی برند ،بیشترین تأثیر را بر شناسایی برند
مشتری دارند و شناسایی برند مشتری ،عامل مهمی در جلب وفاداری مشتری محسوب
میشود .وو 1و همکاران ( )2412بیان میکنند که هر چقدر دولت از قدرت حمایتی خود برای
ایجاد مزایای اجتماعی برند در جامعه استفاده کند به همان میزان قدرت بهرهوری و
محبوبیت برند در جامعه در بین افراد آن جامعه افزایش خواهد یافت .شفیعی و میرابی
( )1371به این نتایج دست یافتند که وجود بهرهوری پایین در بسیاری صنایع از جمله آهن و
فوالد از معضالت اساسی کشور میباشد ،یکی از دالیل عمده این امر وجود مدیریت
غیرتخصصی در سطح کالن و همچنین تکنولوژی نامناسب تولیدی میباشد .نتایج رحیمنیا و
همکاران ( )1373گویای آن است که تمایز ،هویتیابی و پرستیژ به ترتیب بیشترین اثر را بر
وفاداری به برند دارند و همچنین تمایز و پرستیژ برند نه تنها به طور مستقیم؛ بلکه به واسطه
هویتیابی مشتری نیز بر وفاداری به برند اثرگذار هستند .یافتههای ابراهیمی و همکاران
( )1371نیز نشان داد که ویژگیهای منحصر به فرد محصوالت یک برند باعث میشود که
مصرف کننده به واسطه آن ،برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی افزایش
یابد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی برگرفته از مدل فانگسو و همکاران ( )2411که در این پژوهش بومی
شده و نوآوریهای در آن اعمال شده است .تحقیق حاضر از دو جهت نسبت به مدل کوین
کام فانگ سو و همکاران دارای نوآوری است .جهت اول تغییر جامعه آماری و آزمون این
مدل در صنعت چرم تبریز است .جهت دوم نوآوری پژوهش بررسی اثر پرستیژ برند ،تمایز
برند ،منافع اجتماعی برند و تجربه به یادمانی برند بر بهرهوری برند به واسطه متغییر جذابیت

1.Wua
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برند و شناسایی برند مشتری است که در پژوهشهای پیشین روابط این متغیرهای در نظر
گرفته نشده بود.

شکل شماره( :)9مدل مفهومی پژوهش

ابزار و روش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی
است .اطالعات به روش کتابخانه های و میدانی گردآوری شده است .دادههای مورد نیاز به
روش نمونهگیری تصادفی در دسترس ،در قالب مقیاس لیکرت از مصرفکنندگان چرم تبریز
جمعآوری شده است .زمان اجرای تحقیق حاضر تابستان سال  71بوده است .در این پژوهش
در تعیین تعداد نمونه پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد و جامعه آماری این پژوهش 304
نفر از مشتریان چرم در شهر تبریز میباشد .پرسش نامههای پژوهش نیز در بین این
مصرفکنندگان نهایی محصوالت چرمی شامل کیف و کفش و از طریق فروشگاههای
مربوط در نقاط مختلف شهر تبریز و از طریق روش نمونهگیری در دسترس توزیع شد .در
تحلیل استنباطی دادهها از ضریب آلفایکرونباخ ،برای تعیین ثبات درونی ابزار از آزمون
 KMOو کرویتبارتلت ،برای مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عاملها و
برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد .کلیه
محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS23و تحلیلهای
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مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOS23انجام گرفت و سطح
معناداری تمامی آزمونها  P<4/42است.
فرضیههای پژوهش شامل موارد زیر است:
 .1پرستیژ برند بر جذابیت برند در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و معناداری دارد.
 .2تمایز برند بر جذابیت برند در میان مشتریان چرم تبریز اثر مثبت و معناداری دارد.
 .3منافع اجتماعی برند بر جذابیت برند در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
 .4تجربه به یاد ماندنی برند بر جذابیت برند در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
 .2پرستیژ برند بر شناسایی برند مشتری در میان مشتریان چرم تبریز اثر مثبت و معناداری
دارد.
 .2تمایز برند بر شناسایی برند مشتری در میان مشتریان چرم تبریز اثر مثبت و معناداری
دارد.
 .1منافع اجتماعی بر شناسایی برند مشتری در میان مشتریان چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
 .0تجربه به یاد ماندنی بر شناسایی برند مشتری در میان مشتریان چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
 .7جذابیت برند بر شناسایی برند مشتری در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
 .14جذابیت برند بر بهرهوری برند در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و معناداری
دارد.
 .11شناسایی برند مشتری بر بهرهوری برند در میان مشتریان برند چرم تبریز اثر مثبت و
معناداری دارد.
تحلیل عاملی اکتشافی :در تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود
که میتوان داده های موجود را برای تحلیل به کار برد .به این منظور از شاخص  KMOو
آزمون بارتلت استفاده میشود .هر چه مقدار شاخص  KMOبه عدد یک نزدیکتر باشد،
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دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسبترند (مؤمنی و قیومی .)1301 ،نتایج نشان از
قبول بودن مقادیر به دست آمده دارد.
یافتهها
جدول شماره ( :)9آزمون  KMOو بارتلت پرسش نامه
آزمون KMO

4/747
2

آزمون بارتلت

کایاسکوئر تقریبی x
درجه آزادی df
سطح معنیداریsig

7223/447
220
4/444

اعتبار و پایایی پژوهش :برای تعیین اعتبار محتوا و روایی پرسش نامه از نظر خبرگان
استفاده شد .آلفایکرونباخ همه سازههای این پژوهش بیشتر از  4/14است .برای محاسبه
این پایایی از نرم افزار  SPSS23استفاده شده است .جدول ( )2شاخصهای مورد نیاز برای
اعتبار و پایایی سازهها را نمایش داده است.
جدول شماره ( :)5ضریب آلفایکرونباخ پرسش نامه
ابعاد
پرستیژ برند
تمایز برند
منافع اجتماعی برند
تجربه به یادمانی برند
جذابیت برند
شناسایی برند مشتری
بهرهوری برند

تعداد سؤاالت
2
4
4
2
2
4
4

ضریب آلفایکرونباخ
4/742
4/044
4/004
4/042
4/077
4/744
4/027

شاخصهای برازندگی مدل
به منظور تعیین روایی و پایایی بخش اندازهگیری مدل ،از چندین شاخص برای سنجش
برازندگی مدل استفاده شد .جدول ( )3شاخص سنجش برازش مدل را نشان میدهد.
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جدول شماره ( :)9شاخص برازش مدل
مقدار مجاز

مقادیر به دست آمده

نام شاخص

کمتر از 3

2/127

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)
( GFIنیکویی برازش)

کمتر از 4/40
باالتر از 4/7

4/420
4/041

( CFIشاخص برازش مقایسهای– تعدیلیافته)
( AGFIشاخص برازندگی تعدیلیافته)
( NFIبرازندگی نرمشده)
( TLIبرازندگی نرمنشده)
( RFIشاخص برازش نسبی)
( IFIشاخص برازش افزایشی)

باالتر از 4/7

4/741

باالتر از 4/7
باالتر از 4/7
باالتر از 4/7
باالتر از 4/7
باالتر از 4/7

4/010
4/023
4/072
4/042
4/740

(کایدو درجه آزادی)
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آزمون تحلیل مسیر
همانگونه که بیشتر بیان شد ،این پژوهش مبتی بر یازده فرضیه است .برای بررسی
این فرضیهها ،از روش تحلیل مسیر در نرمافزار  AMOSاستفاده شده است .سطوح معناداری
به منظور آزمون این فرضیهها در جدول ( )4و شکل ( )3نشان داده شده است .مبنای تأیید
فرضیهها این است که سطح معناداری کوچک تر از  4/42باشد.

شکل شماره ( :)9برآورد مسیر فرضیههای پژوهش
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جدول شماره ( :)1بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیهها

مسیر

فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
فرضیه 2
فرضیه 2
فرضیه 1
فرضیه 0
فرضیه 7
فرضیه 14
فرضیه 11

پرستیژ برند ← جذابیت برند
تمایز برند ← جذابیت برند
منافع اجتماعی برند ← جذابیت برند
تجربه به یادمانی برند ← جذابیت برند
پرستیژ برند ← شناسایی برند مشتری
تمایز برند ← شناسایی برند مشتری
منافع اجتماعی برند ← شناسایی برند مشتری
تجربه به یادمانی برند ← شناسایی برند مشتری
جذابیت برند ← شناسایی برند مشتری
جذابیت برند ← بهرهوری برند
شناسایی برند مشتری ← بهرهوری برند

برآورد مسیر
)Estimate (p-value
(***) 4/437
(4/771 )4/442
(***) 4/432
(4/007 )4/423
(4/114 )4/324
(***) 2/322
(4/121 )4/277
(1/202 )4/442
(4/214 )4/443
(4/423 )4/424
(***) 4/223

نتیجه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
رد فرضیه
تائید فرضیه
رد فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه
تائید فرضیه

بحث و نتیجهگیری
در بازار رقابتی امروز که جذابیت و بهرهوری برند در تمامی زمینهها در اولویت کاری
شرکتها قرار دارد ،تنها آنهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند تمایز و تجربه
به یادمانی از برندشان در ذهن مشتریان ارائه دهند و نیازها و انتظارات مشتریانشان از برند را
به بهترین شکل ممکن برآورده سازند .بدینسان میتوان گفت در دنیایی که انتخاب بر
مبنای ارزیابی از برند صورت میگیرد ،یکی از اولویتهای اصلی شرکتها ،تقویت جایگاه
خود در دید بازار و ذی نفعان است .از این رو تمامی شرکتها و سازمان ها به برند و برندینگ
توجه ویژهای دارند و در جهت افزایش بهرهوری برند خود در مقابل برندهای مشابه و رقبا
هستند .در این پژوهش به بررسی تأثیر پرستیژ برند ،تمایز برند ،منافع اجتماعی برند و تجربه
به یادمانی برند بر بهرهوری برند بهواسطه متغییر جذابیت برند و شناسایی برند مشتری
پرداخته شده است .نتایج این پژوهش گویای آن است که پرستیژ ،تمایز ،منافع اجتماعی و
تجربه به یادمانی برند بر جذابیت برند تأثیرگذار است و همچنین تمایز و تجربه به یادمانی
برند بر شناسایی برند مشتری اثرگذار میباشد .فانگسو و همکاران ( )2411نیز به این نتیجه
رسیدند که پرستیژ برند ،تمایز برند ،تجربیات و خاطرات برند به وسیله جذابیت برند بر

اثر پرستیژ ،تمایز ،تجربه ،منافع اجتماعی...

یزدان شیرمحمدی و همکاران ()111

شناسایی برند مشتری اثر میگذارد .نتایج این بخش از پژوهش با تحقیقات فلوریا )2412( 1و
نصرالهنیا و همکاران ( )1373و شلبی دی هانت )2417( 2و تاسکی و همکاران ( )2447نیز
همخوانی دارد .هنگامی که تمایز برند ،منافع اجتماعی برند و تجربه به یادمانی برند یک
محصول در ذهن مصرفکننده به اثبات میرسد ،باعث ایجاد احساس پرستیژ نسبت به آن
برند در مشتریان میشود .در واقع پرستیژ ،تمایز ،منافع اجتماعی ،تجربه به یادمانی برند بر
جذابیت برای محصول میتواند بر موضعگیری محصول در بازار تأثیر داشته باشد .این به نوبه
خود میتواند بر میزان موفقیت محصول و به دست آوردن سهم بازار بیشتر ،اثرگذار باشد؛ چرا
که مشتریان از برندی حمایت میکنند که دارای ظاهر زیبا و فاخر و جذاب باشد و تنوع
زیادی نیز داشته باشد .بنابراین ضروری است ،صنعت چرم تبریز به جذابیت برند از نظر
مشتریان توجه ویژهای داشته باشد .همچنین نتایج حاصل نشانگر آن است که برند چرم تبریز
از دیرباز توانسته است ،ارتباط خوبی با مشتریان خود فراهم نماید و مشتریان آن توانستهاند،
هویت خود را با برند چرم تبریز شناسایی کنند و نسبت به برند چرم تبریز وفاداری و
طرفداری خاصی دارند و غیر از تأثیر جذابیت برند بر شناسایی برند مشتری ،سه فاکتور دیگر
شامل ،پرستیژ برند ،تمایز برند ،خاطره به یاد ماندنی برند میباشند که بطور مستقیم تأثیر
مثبت و معناداری در تعیین جذابیت برند چرم تبریز دارند ،بنابراین خلق پرستیژ برند ،تمایز
برند ،خاطره به یاد ماندنی برند برای صنعت چرم تبریز ضروری است .در این پژوهش ،منافع
اجتماعی و پرستیژ برند بر شناسایی برند مشتری در صنعت چرم تبریز تأثیرگذار نیست ،چرا
که نگرش افراد جامعه نسبت به برند و قدرت خرید آنها متفاوت است .این یافتهها با نتایج
مطالعات فانگ سو و همکاران ( ،)2411شمس ( ،)1301کرباسیور و همکاران ( )1374و
استاکبر گرسائر و همکاران ( ،)2412وو و همکاران ( )2412همسو است .عدم تأثیر منافع
اجتماعی برند بر شناسایی برند مشتری به این معنا است ،که دولت از این صنعت حمایت
مناسبی ندارد .در واقع هر چقدر دولت از قدرت حمایتی خود برای ایجاد مزایای اجتماعی برند
صنعت چرم تبریز در جامعه استفاده کند ،به همان میزان قدرت بهرهوری و محبوبیت برند
این صنعت در جامعه در بین افراد آن جامعه افزایش خواهد یافت ،نتایج این پژوهش نشان
داد ،این مهم تحقق نیافته است .بنابراین ضروری است ،دولت به انحای مختلف از صنعت
1.Florea, D.L
2.Shelby D. Hunt
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چرم تبریز حمایت و پشتیبانی نمایید .یافتههای پژوهش گویای این واقعیت است که تجربه
به یاد ماندنی ،جذابیت برند و تمایز برند بر شناسایی برند مشتری به سزایی دارد .از این رو
تمامی شرکتها و مؤسسات که تحت لوایی برند چرم تبریز کار میکنند ،باید به دنبال ساخت
برندی پویا در سطح جهانی باشند ،تا در بازار به شدت رقابتی امروز بتوانند ،جایگاه خود را در
مقابل سایر رقبا حفظ و تقویت نمایند .نتایج پژوهش گویای آن است که جذابیت برند و
شناسایی برند مشتری بر بهرهوری برند تأثیرگذار است ،این بخش از یافتههای پژوهش با
نتایج تحقیق وونگ و مریلز 1در سال  2440هم سویی کامل دارد .بدیهی است رسیدن به
مزیت رقابتی پایدار و بهرهوری از طریق برندسازی برای صنعت چرم تبریز در بازارهای
بین المللی و استفاده از برند به عنوان یک ابزار استراتژیک ،در بازارهای خارجی از اهمیت
باالیی برخوردار است .با توجه به بررسیها و نتایج به دست آمده در این پژوهش برای این
که برند صنعت چرم تبریز قادر باشد از طریق هم هویتی با مشتری ،با وی ارتباط برقرار
نماید ،الزم است در وهله نخست تعریفی واضح و مشخص از هویت خویش داشته باشد.
هویتی که به راحتی قابل تشخیص ،درک و متقاعد کننده باشد .در این فرآیند ،نقش میانجی
جذابیت برند و شناسایی برند مشتری در تأثیرگذاری بر روی بهرهوری برند صنعت چرم تبریز
نیز اهمیت بسیاری دارد .بنابراین الزم است ،در تبلیغات و ارتباطات برند صنعت چرم تبریز با
مشتری نه تنها پیغام برند به سادگی و برنامهریزی شده به گوش مشتریان برسد ،بلکه الزم
است ،به خوبی در اذهان آنها تثبیت شود .در این راستا به مدیران صنعت چرم تبریز توصیه
میشود که برای اجرای بهتر فرایند بازاریابی ارتباطی و تأثیر آن در بهبود بهرهوری سـازمان،
در شبکههای اجتماعی فعالیت و سرمایهگذاری کنند و شرایط را به گونهای فراهم آورند که
اجتماعات برند ،محیطی مناسب برای مشتری ،ارتباطات نزدیک ،ارائه ایدههای جدید،
فعالیتهای بازاریابی مؤثر ،نوآوری ،افـزایش کیفیت و ...باشد .عواملی مانند سرمایهگذاری بر
انواع تبلیغات در انواع رسانههای جمعی و مکانهای عمومی ،کیفیت کاالها ،ثبات قیمتها،
خد مات پس از فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان ،توجه به تیپهای شخصیتی افراد
جامعه نقش به سزایی در جذابیت ،تمایز ،پرستیژ و تجربه به یادماندنی برند در ذهن افراد
جامعه و علی الخصوص مشتریان این برند (چرم تبریز) دارد .به عبارت دیگر برند صنعت چرم
تبریز زمانی میتواند در ذهن مصرفکننده جذاب و ماندگار باشد که بتواند از لحاظ قدرت
1.Merrilees and Wong
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بهرهوری ،در جایگاه در خورِ توجه نسبت به برندهای مشابه رقبا باشد و بتواند حس تعلق و
وفاداری را در مشتریان ایجاد کرده و باعث افزایش تبلیغات شفاهی و دهان به دهان ،کاهش
حساسیت قیمتی و افزایش عفو و بخشش نسبت به شکستهای برند در بین مشتریان
میشود و در پی این فرآیند ،اعتماد مصرفکننده و به دنبال آن ،وفاداری او به برند افزایش
مییابد.
از محدودیتهایی پژوهش میتوان به عدم تمایل به پاسخ گویی پرسش نامه از سوی
برخی از اعضای نمونه ،اشاره کرد از دیگر محدودیتهای پژوهش کمبود دسترسی به منابع
فارسی بهویژه در صنعت چرم است.
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Abstract
Leather is one of the most attractive and profitable industries and business in
the world, because creates value added to its activists. However, the condition of
the leather industry in Iran is different from the expected position and is still far
from the desired level of production and export. The purpose of this study is to
create and expand the importance of the national brand among the manufacturers
of "Tabriz Leather" brand and to examine the consequences of this process and
to help the brand productivity of companies. The present research is practical in
terms of purpose and descriptive survey in terms of method. The statistical
population of this research is all customers and consumers of Tabriz leather
brand in the province of East Azerbaijan. The results of this research show that
Brand Prestige has a positive and significant effect on Brand Attractiveness,
while the effect of this variable (Brand Prestige) has not been confirmed on
Customer Brand Identification. Also, the variables of Brand Distinction, Brand
Social Benefits, and Brand Experiences affect the Brand Attractiveness variable
and the Brand Attractiveness variable affects as well as the Customer Brand
Identification variable and Brand Productivity. The results of this study indicated
that Brand Distinction and Brand Experience have a significant effect on
Customer Brand Identification And Customer Brand Identification has a positive
and significant effect on brand productivity, but the effect of brand social
benefits on customer brand recognition was not confirmed. The final results of
this article show that in order to create brand productivity and other influential
brand variables among consumers, should be considered in the brand
management area.
Key Words: Brand Prestige, Brand Differentiation, Brand Social Benefits,
Brand Attraction, and Brand Productivity
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