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 چكیده:

 ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. مقوله

به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنناملموس می شوند و مشتریان قادر  هاست. برند های موفق باعث افزایش اعتماد به محصوالت و خدمات 

 در .برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند ،خدماتبخش ها می شوند. در  

 به و هستند آن به معطوف بازاریابی های اكثر استراتژی كه است چیزی مهمترین برند ، تصویرمحصول یا خدمت لمس یک قابل ابعاد میان

 نظر از تحقیق حاضر، .مورد بررسی قرار گرفته است 1بر تصویر برند 1برندویژه در این مقاله تأثیر ابعاد ارزش  .دارند برندگرایش كردن برجسته

                                                                 
1

  Brand equity 



  

 

 
 

 و تجزیه نظر روش از پیمایشی تحلیلی می باشد. همچنینو از نوع  توصیفی تحقیق داده ها، گردآوری روش براساس و بوده كاربردی هدف،
استان خراسان  ستاره 5نفر از مشتریان هتل های  191نمونه آماری این تحقیق  .گرددمی محسوب ساختاری معادالت نوع از داده ها، تحلیل

د نسبت به، وفاداری به برند و تداعی برند كه تأثیر كیفیت ادراک شده و آگاهی از برند تأثیر كمتری بر تصویر برن. در این تحقیق می باشدرضوی 
ر مثبتی بر تصویر ا. نهایتاً، ابعاد ارزش ویژه برند تأثیر معنادداری دارند، داشته اندقابل توجهی در شکل دهی تصویر برند در بخش خدماتی هتل

 برند دارند. 

 
 

 برند، تداعی برند ، کیفیت ادراک شده، تصویر برند، وفاداری به برند ،آگاهی از  ارزش ویژه برندواژه های کلیدی : 

 
 

 مقدمه .1

ارزش از دارد كه ی . این نکته كه برند ارزشبه موضوع برند داشته اند در طی چند دهه اخیر، محققان و فعالن در زمینه خدمات توجه زیادی

اص برند مرتبط دارایی با شركت با توجه به ویژگی های خ .سیله فعالیت های مالی حرفه ای ایجاد شده است فراتر می رودمعمول دارایی كه به و
بخش های . از این رو بسیاری از می باشد ،ا برای شركت ایجاد می كندها به عنوان  یک  ویژگی خاص كه ارزش قابل توجهی ر ، برند هتلها

مزیت های شامل مشتریان وفادار،  ایند هستند. خو به مزیت بیشتر از برند فعلیبه منظور دستیابی  ی به دنبال فرصت های توسعه برنددارهتل

بازار، هدف بسیاری از . ساخت یک برند قدرتمند در [11] توان بازگشت سریع و مواجه با بحران ها و افزایش اثربخش ارتباطات بازاریابی است
تداول ایجاد نماید. امروزه برند دیگر تنها یک . متخصصین مالی بر این عقیده اند كه برند تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش مسازمانهاست

به   ابزار كارآمد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است كه سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین
شوند و مشتریان ت و خدمات  ناملموس میالهای موفق باعث افزایش اعتماد به محصو. برند[11]های رقابتی پایدار كمک می سازدایجاد مزیت

جدد و ، قصد خرید مارزش ویژه برند میزان رضایت مشتریهمچنین سطح باالیی از  .قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند
ایجاد و حفظ ارزش ویژه برند نظور م( بیان كرده اند كه تالش های فراوانی به 1001)1همکارانامبر و  .[15]سطح وفاداری را افزایش می دهد

تری بر مش برند مبتنی. لذا اندازه گیری ارزش ویژه ری برای شركت ها باید صورت بگیردمبتنی بر مشتری به منظور شناسایی  اهمیت ارزش مشت
صورت  ارزش ویژه برند ریباید قبل از اندازه گیمشتری  ( مطرح می كند كه بررسی رویکرد ذهنی1991)3. كریشنندر بازاریابی برند حیاتی است

ش خدمات بر اهمیت مشتریان در بخعلی رغم تاكید فراوان . شروع برای درک و شناخت برند است زیرا ذهنیت مشتری درباره برند نقطه ،گیرد
با بازاریابی  ایسهدر مقجدید در مفهوم بازاریابی خدمات  و در نظر گرفتن جنبه های شناختی آن تقریباً موضعیارزش ویژه برند گیری اندازه

 [خدماتی شامل در بخشارزش ویژه برند گیری لعات انجام شده در زمینه اندازه. مطامحصول است كه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

ی بنگرند، افزایش رقابت در بازارهای خدماتی بسیاری از شركتها را مجبوركرده است كه به برند خود به دیده یک مزیت رقابت .است 5،13،13،15]

باشد. وص برند و مدیریت آن نیز صادق میهمانگونه كه در بعضی اوقات بازاریابی خدمات از بازاریابی محصول منفک است، این قضیه در خص
 محصول، لمس یک قابل ابعاد میان . درن بستگی به نام و برند شركت داردقسمت عمده ای از اعتبار یک شركت خدماتی در ذهن مشتریا

دارند. صنعت هتلداری  برندگرایش كردن برجسته به و هستند آن به معطوف بازاریابی های اكثر استراتژی كه است چیزی مهمترین برند تصویر

ن اقامتی را بر پایه ی برندهایشان كه به ، این مکاأثیر به سزایی دارد. مهمانان هتلیک مثال از صنعت خدمات است كه برند در موفقیت آن ت
 [1].، انتخاب می كنند آن ها انتظار دریافت آن را دارندبه عنوان تعهدی ضمنی از خدمتی كه نظر می رسد 
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، كاهش ریسک های ادراک . از دیدگاه مشتریبیان شده است دالیل متعددی در ادبیات مربوط به برند برای رشد برندسازی در صنعت هتلداری
ای مناسبتر نسبت به هتل ، توانایی ارائه قیمت هموضوع كلیدیدر مورد صاحبان برند  د. نافع كلیدی میباشنشده مالی و غیر مالی و هزینه های 

. می باشدبی ، توانایی حفظ مشتریان از طریق ایجاد وفاداری به برند و كاهش هزینه های بازاریاهای رقیب، توانایی كسب سهم بازار بیشتر
. محققان بر این اتاق می شود التر و رشد باالتری در كسب درآمد از مشتری هرهمچنین برندهایی با سطح رضایت بیشتر منجر به درآمد با

ارزش قدرتمند تر تعداد زیادی مشتری دارای ادراک مطلوب و نگرشی مثبت نسبت به برند هتل دارد. ارزیابی  ارزش ویژه برند باورند كه هتلی با 

برای  هد كه قدرت برند هایشان را در مجموعه رقابتی مقایسه كنند و از نتایج آنبه مدیران عالی در بخش خدمات این امکان را می د ویژه برند
ند. برندسازی راهی سریع برای در طی زمان و به منظور فرموله كردن استراتژی های بازاریابی استفاده كندر یک هتل ارزش ویژه برند كسب 

 منجر به ادراک كیفیت می شود و تداعی برند، مشتری است آگاهی مشترین های زنجیره ای برای شناساندن و متمایز ساختن خود در ذههتل
-در صنعت خدمات در مواجه با چالش . همچنین ویژگی های ذاتی در خدمات می تواند نتیجه مدیریت برند[10]نهایتاً منجر به وفاداری می شود

مطرح می كند كه برند سازی  1000. بری در سال ، باشدداردی های خاصی كه نیاز به اصالحات در برند سازی و تکنیک های معمول  بازاریاب
. یک نام شناخته ازی در خدمات اهمیت ویژه ای داردبه دلیل ویژگی های خاص خدمات، برندس .می باشد 11اساس بازاریابی خدمات در قرن 

كند و ریسک را كاهش  می طالعات عمل مینده اشده برای مشتری در هنگام تصمیم گیری در هنگام خرید یک خدمت  به عنوان فراهم كن
نشان می دهد كه  صنعت خدماتی هتلداری ( در1005)كیم نتایج مطالعه كیم و  [9].دهد و نهایتاً فرایند تصمیم گیری را ساده تر می سازد 

ارزش ویژه تری می باشند و نهایتاً اینکه با توجه به دیدگاه مشارزش ویژه برند ، كیفیت ادراک شده و تصویر برند ابعاد مهمی در وفاداری به برند
دهی می شود و نبود این ارزش منجر به آسیب رسیدن به مقدار جریان نقدی در شركت های نجر به افزایش قابل توجهی در سودم ،قدرتمند برند

با استفاده از ابعاد كیفیت  ویژه برند ارزش(، در بررسی ارتباطات بین چهار بعد 1002همچنین نتایج تحقیق كایامن و آراسلی )شود. خدماتی می 

 بر وفاداریادراک شده و بررسی رابطه آنها با وفاداری و تصویر برند به این نتیجه رسیده اند كه این ابعاد اثر مستقیم وغیر مستقیم قابل توجه ای 

 .[10،13]به برند دارند

با استفاده از چهار بعد از ابعاد ارزش ویژه برند ه گیری تحقیق با هدف انداز این ،برند و تصویر برند در بخش خدماتیبا توجه به اهمیت توجه به 
استان خراسان ستاره  5در هتل های  آگاهی از برند، تداعی برند ، كیفیت ادراک شده ،آكر كه شامل وفاداری به برند ارزش ویژه برندمدل 
 .صورت گرفته استبر تصویر برند  نآو ابعاد ارزش ویژه برند همچنین به منظور بررسی تاثیر  ،رضوی

 مرور ادبیات موضوع .2

و بخش های خدماتی  استراتژیک شركت ها ، ایجاد تصویر مطلوب از برند و مدیریت آن به عنوان اولویت های مدیریت و هدف هایبرند سازی
( بیان نموده اند كه 1000طور مثال پراساد و داو ) ، بهرند قدرتمند در هتل ها وجود دارد. منافع قابل توجهی در ایجاد یک بمحسوب می شوند

. برند با ارزش باالتر [9]برندها در هتل ها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند 

اک تل به صورت نگرش مطلوب یا نامطلوب و ادردر ه ارزش ویژه برندترجیحات قابل توجه و قصد خرید مجدد بیشتری را ایجاد می كند. 

  .[10]گذارد وی برای رزرو یک برند خاص تأثیر می  مشتری شکل می گیرد و بر تصمیم

 ارزش ویژه برند   .2.1

ه ارزش ویژ. اندازه گیری و مدیریت بوده است 1990بازاریابی در دهه  به عنوان یکی از موضوعات مهم برای مدیران ارزش ویژه برندموضوع 
ارزش مطالعاتی كه از سوی صاحب نظران مختلف در خصوص . ر ادبیات بازاریابی مطرح شده استنیز موضوعی است كه به طور مداوم دبرند 

 .[13]ارائه شده است را می توان در سه دسته جای داد: بعد مشتری گرا، بعد مالی و بعد مركب  ویژه برند
 از بیش ارتباط و وفاداری جهت ایجاد ملموس غیر هایدارایی ایجاد : است آمده وجود به ریابیبازا مدیریت جهان در گسترش به رو نگرش یک

 های یدارای دیگر همچون .هستند ها دارائی این قبیل برند از ویژه ارزش و دانش سازمانی، فرهنگ شخصی، تجربیات كیفیت،.مشتریان با پیش

 . [13]گردد تبدیل رقابتی در بازار قدرتمند ریابزا به تواند می نیز برند ویژه ارزش ملموس، غیر



  

 

 
 

مند دف بازاریابی رابطه، مشتریان  هم سهامداران شركت ها هستند و هم هرا در سطح مشتریان بررسی می كندارزش ویژه برند رویکرد مشتری 
مشتری گرا متشکل ارزش ویژه برند . [1] ، یا منفعت چیزی است كه مشتری به صورت ناآگاهانه برای برند هتل ایجاد می كندمی باشند. ارزش

است. قدرت برند بر پایه مشاهدات، ادراكات و رفتارهای مشتریان كه اجازه می دهند برند ارزش ویژه برند از دو مفهوم چند بعدی قدرت برند و 
از دیدگاه ارزش ویژه برند  ، تعریف می گردد. در این روشزی را شکل دهدهای رقابتی ممتا برای ایشان دوست داشتنی گردد و مزیت

                                                                        .                                                                                                                .                                                        .                .      .       [2].شودمی سنجیده مشتریان
می را می توان به عنوان مابه التفاوت عواید مالی یک محصول كه یک بار با برند و یک بار بدون هیچ برندی عرضه  ارزش ویژه برنداز بعد مالی 

، رویکرد مالیگردد. می شركت برند نصیب ی ویژه ارزش بواسطه كه هست قدین وجوه اضافی گردش برمبنای مالی دیدگاه گردد تعریف نمود.
كه در نتیجه درآمد محصوالت دارای برند نسبت به ه جریان نقدی آتی یا ارزش اضافی را در بازار پول بررسی می كند و بارزش ویژه برند 

خدماتی كه همگن به  خته شده ارزش ناملموسی را در مقایسه با. با این رویکرد برند هتل های شناوالت بدون برند است اطالق می شودمحص

  [1].ار را افزایش می دهد، ارائه می دهند و این منجر به اثر گذاری بر بازار پول می شود و سهم بازار و ارزش بازنظر می رسند
بر  ارزش ویژه برندو مالی( را شامل گردد. اثر  به گونه ای نگاه می شود كه هر دو بعد پیشین )مشتری گرا ارزش ویژه برنددر بعد مركب به 

ارزش ارزشیابی  1995نمی دهد. موتامنی و شاهروخی در سال  سازمان دو بعدی است و تنها در زمینه ارتباط با مشتری یا مالی تاثیر خود را نشان
در دو بعد مشتری گرا و مالی وجود  ارزش ویژه برندان و بیان می كنند كه ارتباط همگرا و مثبتی همواره می جهانی را مطرح كرده اند ویژه برند

 . [13]دارد. عمالً دو دیدگاه بازاریابی و مالی در اینجا به هم گره می خورند

های ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته است. آكر  به عنوان یکی از بهترین تئوریارائه شده و  1991آكر كه در سال در بعد مشتری گرا، مدل 
)چون حقوق معنوی و  برندهای ی، وفاداری به برند و دیگر دارایتداعی برند ، ، كیفیت ادراک شدهبرندرا شامل ابعاد آگاهی از یژه برند ارزش و

را می توان به عنوان  ارزش ویژه برند. مالی و عوامل مرتبط با آن است یشامل دارایی ها ارزش ویژه برند. ( بیان كردند…كانالهای توزیع و 

مبتنی بر مشتری ارزش ویژه برند شی كه به محصول اضافه می شود یا ارزش ادراک شده از محصول در ذهن مشتری در نظر گرفت.در واقع ارز

 . [3,11]گیری می شود  توسط سطح ادراک مشتری اندازه

 : ارزش ویژه برند  ابعاد تشكیل دهنده  .2.1.1

 برند ذهنی تصویر و 1یابی جایگاه به بطور ذاتی كه دارد بستگی خدماتش و كاال ی بالقوه ارزش از شركت استفاده چگونگی به ارزش ویژه برند

 تواند می خوب ذهنی تصویر یک ایجاد و است حیاتی محصول نهایی موفقیت با در ارتباط مشتریان ذهن در محصول یابی جایگاه .دارد بستگی

 .بیابد بشمار  یک بدهی تواند می ضعیف ذهنی تصویر كه همانگونه گردد، تلقی شركت برای مشهود غیر یک دارایی

وفاداری به برند را به عنوان تعهد عمیق ایجاد شده برای خرید مجدد محصول یا خدمت مورد عالقه به  (1999 )اولیور : 1وفاداری به برند. 1

از برند مشابه علی رغم  تاثیرات موقعیتی و  . از این رو منجر به تکرار خرید یک برند مشابه یا مجموعه ایتعریف می كند طور مستمر در آینده
مطرح كرده است كه وفاداری به برند،  (1992)در سال چایدهاری .تالش های بازاریابی كه ظرفیت ایجاد تغییر رفتار را داشته باشد، می شود

تغییر آن مقاومت می و نسبت به  خرد است یا خرید برند خاصی كه مشتری به طور منظم آن را می جیح مشتری برای خرید یک برند خاصتر

ه . اگرچه مورد دوم هم می تواند نشان دهندش به برند و عادت متمایز می سازدوفاداری به برند را از نگر 1923. جاكوبی در سال كند، می باشد
 مفهوم [15].نه از آن می باشد . به هر حال وفاداری عبارت است از : نوعی نگرش مثبت به یک مارک و رفتار حمایتگراوفاداری به برند باشد

 برند همین از مجدداً كه مشتریان معناست این به یرفتار وفاداری .است شده داده توسعه رفتاری وفاداری به هم نگرش و به هم برند به وفاداری

 می مشتریان دهی رجحان تعهد هدهند نشان و است تر دوام با رفتاری وفاداری به نگرشی نسبت وفاداری كه رسد می نظر به كرد؛ خواهند خرید

 .شود می مشاهده برند یک از فرد به منحصر ارزش های كه است و زمانی باشد

                                                                 
1

  Positioning 
2
  brand loyalty 



  

 

 
 

 می منجر وفاداری .است برند ویژه ارزش مركزی ی هسته برند وفاداری آكر ی بگفته و هست بیبازاریا استراتژی در مهم مفهوم یک وفاداری

 كسب انجام و ها هزینه كاهش در سازمان یک برای وفاداری اساس مشتریان .باشند اطالعات تجویدرجس كمتر حلها راه بین در مشتریان شود

 [10].خواهد بود مزیت دارای كار و

ها همانند نگرش ، یادآوری عملکرد برند كننده، به یاد آوردن، مهم بودن، آگاهی، حیطه دانشتشخیص مصرف  املش: 1  .آگاهی از برند1

تأثیر می گذارد. كلر بیان می كند  تداعی برند دادن قدرت ی مشتری به وسیله تحت تاثیر قرار گاهی از برند در تصمیم گیرآ .نسبت به برند است
اشاره  1995. پیت و كت سانیس اریابی مرتبط با برند محصول داردكه تصویر مثبتی از برند و آگاهی از برند تاثیر قابل توجه ای برفعالیت های باز

ی درباره یک محصول و بیان می كندكه افراد می توانند اطالعات بیش تر ، دارندیکی شده اند تداعی برند  كه با لف آگاهی از برند به ابعاد مخت
 در برند آگاهی نقش .[15،11]، تولید می كنندافت تصویر كاملی از محصول نباشندآن ها قادر به دریآوردن یک برند حتی اگر به وسیله بیاد

 روی بر تأثیر و برند گرفتن درنظر افزایش احتمال باالتر، آگاهی درسطوح است. آمده بدست كه دارد آگاهی سطح به بستگی ندبر ویژه ارزش

 .[10]است بیشتر كننده خرید مصرف تصمیمات

 
یا برتری كه نهایتاً و رجحان ( 1991همیت ابعاد برند است )آكر،:كیفیت ادراک شده به معنی قضاوت مشتری در مورد ا 2کیفیت ادراک شده.3

.كیفیت ادراک شده را نمی توان دقیقاً تعیین نمود زیرا بر پایه آنچه برای ر خرید خدمت یا محصول خوب می كندمشتری را مجبور به انتخاب  د
ش به وسیله كیفیت ادرک شده را به صورت  فراهم آوردن  قدر و ارز 1003هر مشتری به طور فردی مهم است، شکل می گیرد .آكر در سال 

مشتری در مورد  فق بودن باید ویژگی های مورد نظرموخرید یک برند خاص تعریف می نماید. یک شركت برای ارائه دلیلی به مشتری برا ی 
شتری در شركت ها باید قادر به تعریف عوامل وابسته به كیفیت ادراک شده خدمات دریافتی م د.كیفیت محصول یا خدمت خاص را شناسایی كن

ح مطر 1001گرونروز در سال  .مشتری را تشخیص دهنداز دید سیگنال های موجود در مورد كیفیت ادراک شده  صنعت باشند و عالیم و یک
، ارزیابی می و ارزیابی نحوه ارائه خدمت به او (دریافت كرده است)خدمت ارائه شده ز طریق آنچه اوا می كند كه مشتری كیفیت خدمت را

 . [12]جام كار( حل انكند)كیفیت مرا

سبک ، ویژگی های محصول، منافع مشتری، كاربردها، كاربران "عبارت است از 1991طبق تعریف آكر در سال تداعی برند  : 3تداعی برند .3

ی این عوامل نقش مهمی در ارزیابی محصول یا خدمت و انتخاب مشتری دارد زیرا به مشتر "، رقبا و كشورها می باشد حصول، طبقه مزندگی
تفکرات  طور مثبت یا منفی ایجاد شده است،كمک می نماید. تداعی برند  برای توسعه مجموعه ای از تصویرهای ذهنی كه در مورد یک برند به

 كه چیزی هر به برند تداعی محصول یا خدمت خاص مرتبط می شود. و ایده هایی است كه توسط افراد در ذهنشان شکل می گیرد و با یک

در بخش خدمات بین عوامل  می گیرد. قرار استفاده مورد مثبت نگرش ایجاد برای دارایی، این گردد. اطالق می دارد، ارتباط برند اب شناختی بطور
نحوه . تسهیل سازی در ارائه خدمت مثل خدمات مرتبط می شود، تفاوتی وجود داردو پشتیبانی  مرتبط با خدمت اصلی و آنچه با تسهیل سازی

ی خدمت ارائه شده، . عوامل مرتبط با پشتیبانارائه خدمت اصلی ضروری می باشند برای مان و تصویه حساب می باشد كهش مهرزرو ، پذیر

شامل فضای  تداعی برند . در این مطالعه [12]اضافه می كند ،به خدمت اصلی ارائه شده به مهمانخدمت می باشند و ارزشی را متمایز كننده 
ژه برند آكر به دلیل اهمیت  در اینجا ابعاد مدل ارزش وی .ع ظاهری اتاق ها و ...  می باشدت هتل و شرایط و وض، نگرش كاركنان و تسهیالهتل

 .قرار می گیردژه برند در بخش خدماتی از دید مشتریان مورد استفاده  كاربرد بیشتر آن برای بررسی ارزش وی
 
 

 
 
 

                                                                 
1  brand awareness 
2   Perceived quality 
3  Brand association 



  

 

 
 

 تصویر برند . 2.2

ی برند در ذهن مشتری شکل می گیرد. : ادراكی است درباره برند كه توسط تداعی معانن طور تعریف می كندیر برند را ایتصو 1993كلر در سال 
است كه به ارزش ویژه برند و نگرش مشتری شکل می گیرد به عنوان یکی از عناصر مستقل در  تداعی برند ، كه با توجه به ادراک تصویر برند

و درک كیفیت خدمت به جربه های  مصرف مشتری ریشه دارد بکار می رود .تصویر برند در تمام ت ارزش ویژه برند طور گسترده در چهارچوب 

 می ارتباط خاصی با برند كه است كنندگانمصرف و منطقی احساسی ادراكات تصویر برند به عنوان. [10]عنوان كاركرد این تجربه ها می باشد
 بر پایه یا خدمات محصوالت سازی متمایز جایی كه در كند، مخصوصاًمی بازی را مهمی نقش وكار كسب بازارهای در برند تصویر .یابد

 نام یا شركت ذهنی تصویر به نسبت خریداران هستند، همانند شده كاالهای عرضه وقتی حتی است یا مشکل ملموس آنها كیفی هایویژگی

در نظر مشتریان بر اساس باورهای آنان در مورد یک برند خاص  تصویر برند .[11]دهند می نشان العمل متفاوتی عکس تولیدی كاالی تجاری
خواهد از خود كه سازمان در مورد تصویری كه می زمانی .از ویژگی های محصول یا خدمت است گیرد، این باورها براساس ادراک ویشکل می

خود را عرضه كند، باید در پی آن، ادراكات عمومی را كند كه بر پایه این تصویر می تواند می رسد و تأیید می یمنتقل كند به تصویر مشخص

                                                                                                                                                        :  :                             اند كرده مطرح برند ( طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر1990دان دوبنی و جورج زینخان ) .دردیابی كن
 .شود.                                                می شناسایی كننده مصرف توسط كه است فرایند یک برند تصویر -

شکل می گیرد و از طریق تصورات  و تفسیر مصرف كننده ادراک اساس بر كه است موضوعی و استنباطی گسترده فرایند یک برند تصویر -
  ..                                                          منطقی ویا احساسی ادامه می یابد

                                                                                                                                      رد.   بازاریابی شکل می گی بفیزیکی، تکنیکی و عملکردی توسط عملیات مناس های فرایند در كه است ذاتی عامل یک برند تصویر -

 واقعیت و ماهیت های مربوط به آن، مهم تر از خود واقعیت است. درک دارد، موثری نقش برند در جایی كه تصویر -

 

 

 مدل مفهومی تحقیق  .3

 

كامیان  (،1005مطالعات كیم و همکاران) ( و1991ارزش ویژه برند مدل آكر )در این قسمت مدل مفهومی تحقیق با استفاده از ابعاد 
 .( در بررسی رابطه بین هریک از ابعاد ارزش ویژه برند با تصویر برند ارائه می گردد1003( و  نتن نیر و همکاران)،1010آرسلی)

تغیر مستقل به عنوان م ،و تداعی برند ،كیفیت ادراک شده، آگاهی از برندآن كه عبارتند از وفاداری به برند در این تحقیق ارزش ویژه برند و ابعاد

عاد ارزش ویژه و هر یک از ابند . متغیر تصویر برند به عنوان متغیر تابع  درنظر گرفته شده است كه تأثیر كلی ارزش ویژه بردر نظر گرفته شده اند
 .برند مورد بررسی قرار خواهد گرفتبرند در ایجاد تصویر 
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 فرضیه های تحقیق  .4

 .ارزش برند تأثیر مثبت معناداری بر تصویر برند دارد .1

 

 .وفاداری به برند تأثیر مثبت معناداری بر تصویر برند دارد  .1.1

 آگاهی از برند تأثیر مثبت معناداری بر تصویر برند دارد.  .1.1

 .ادراک شده تأثیر مثبت معناداری بر تصویر برند داردكیفیت   .1.3

 .تداعی برند تأثیر مثبت معناداری بر تصویر برند دارد  .1.3

  تحقیقشناسی روش  .5

 كه پرسشنامه از استفاده با نیاز مورد داده های پیمایشی است. و توصیفی پژوهشی روش حسب بر و كاربردی هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 پرسشنامه از طراحی پرسشنامه شده است. برای پژوهش جمع آوری جامعه آماری از گرفته، قرار تأیید مورد روایی آن و اطمینان( پایایی)قابلیت

 ارزش برند

 
 وفاداری به برند

 آگاهی از برند

 کیفیت ادراک شده

 تداعی برند

 تصویر برند



  

 

 
 

ً  = كامال1رتبه ای لیکرت ) 5یی در قالیب مقیاس نها های تعدیالت الزم درپرسشنامه اعمال شده و پرسشنامه ،شده است ستفاده( ا1003) 1 سان
 .است شده تنظیم =كامالً مخالف(5موافق تا 

 های پرسشنامه كل برای كرونباخ آلفای.است استفاده شده " كرونباخ آلفای" روش از اندازه گیری نتایج ثبات آزمون برای پژوهش این در

 به پرسشنامه مورد استفاده است. همچنین با رابطه در اندازه گیری ابزار پایایی خوب از حاكی آمده دست به ، ضرایببوده 555/0برابر  برگشتی

 اعتبار ظاهری و اعتبار محتوا، روایی راستا، این در و شده گرفته درنظر سازه روائی و منطقی روایی نوع دو پرسشنامه، روائی سنجش منظور

انجام   2پی ال اس ی پرسشنامه با كمک تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم افزار آزمون اعتبار عامل ،شدند بررسی تحلیل عاملی() عاملی

 مشتریان جامعه آماری این تحقیق، باشد.نشان دهنده روایی باال میبوده اند كه  5/0همه بار های عاملی متغیرهای تحقیق باالتر از  است، گرفته

كه با  نفر از مشتریان هتل ها می باشد 191. همچنین نمونه اتخاذ شده، شامل  ه شده استدر نظرگرفت استان خراسان رضویستاره  5هتل ها 

 افزایش منظور به است، نامعلوم هایجامعه بررسی مورد جامعه اینکه به توجه بااستفاده ار فرمول كوكران)جامعه نامعلوم( بدست آمده است. 

حجم نمونه با استفاده از  است.شده  استفاده گیری غیر تصادفی در دسترسنمونه روش در این تحقیق از گیری،امر نمونه تسهیل و اثربخشی

 تایی محاسبه گردیده است. 30واریانس یک نمونه اولیه 

 

nنمونهواریانس =  153/0         =      = حداقل حجم نمونه                                        

 =  0.02. 1.91درصد 95 اطمینان حسط 

d 02/0مجاز خطای = درصد 

 

 تحلیل داده ها روش تجزیه و 

یابی معادالت شود. مدلاستفاده می 3در تحقیقاتی كه هدف، آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل مدل معادالت ساختاری
است كه به محقق  3تر، بسط مدل خطی عمومیده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقساختاری یک تکنیک بسیار كلی و نیرومند از خانوا

ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات ای از معادالت رگرسیون را به گونهدهد مجموعهامکان می
معرفی شده است  Lisrelو  PLSحلیل مدلهای معادالت ساختاری دو روش برای ت [1].درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است 

در این پژوهش از نرم افزار پی ال اس جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده  كه هركدام ویژگی ها و كاربردهای خاص خود را دارند.
  شده است.

 

 یافته های تحقیق .6

درصد زن بوده اند. در زمینه  32.5درصد افراد نمونه مرد و  11.1یز قابل مشاهده می باشد،  ن 1، همانطوریکه در جدول بر اساس نتایج تحقیق
 31درصد بین سنین  19.9سال  ، 30تا  11درصد افراد نمونه در رده سنی بین  13.5سال،  30تا  31درصد بین سنین  33.3توزیع سنی مشتریان 

درصد  از مشتریان نمونه دارای لیسانس، 31.3سال بوده اند .همچنین  10درصد افراد زیر  1.1سال  و  10تا  51درصد از سن  10.2سال ، 50تا 
درصد نمونه اتخاذ شده زیر  3.1درصد در مقطع كارشناسی ارشد و باالتر و نهایتاً 19.9درصد افراد دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم،  33.1

                                                                 
1

  Jin sun 
2
  pls 

3
  Structural Equation Model (SEM) 

4
  General Linear Model (GLM) 

×481.0 
= 191 



  

 

 
 

رد بررسی نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده می شوذ بیشترین درآمد نمونه مورد توزیع درآمدی نمونه مو 1در جدول  .دیپلم بوده اند
 ریال می باشد . 15.000.000- 10.000.000درصد بوده است كه مربوط به بازه درآمدی  33.3بررسی 

 
 . توزیع دموگرافیک نمونه مورد بررسی1جدول 

 

 
 
 

 

 

 

 

 ه مورد بررسیتوزیع درآمد نمون. 1لوجد

 
 متغیر

 درآمد

 ریال15.000.000باالتر از ریال 15.000.000-10.000.000 ریال 10.000.000-5000.000 ریال وكمتر5000.000
 

 30 55 32 13 فراوانی

 10.3 33.3 13 11.1 درصد توزیع

 

 بررسی  شاخص های برازش مدل  .6.1

ی معنا و مفهوم نظری و كاربردی باشد هدف اولیه از بکارگیری مدل سازی معادله ارهمچنین دا وماری معنادار آیافتن یک مدل نظری به لحاظ 
های این معیار نام دارد. شاخص (Gof)اف-اُ-معیار كلی برای روش حداقل مربعات جزئی در نظر گرفته شد كه این معیار، جی. ساختاری است

درونی در واقع همان روابط مدل  .شوندی، مدل درونی و مدل بیرونی تقسیم میكرانی از صفر تا یک را در بر دارند و به چهار شاخص مطلق، نسب
های شاخص .[5]مدل بیرونی در واقع براورد بارهای عاملی و تحلیل عاملی استو  مسیر می باشدبین متغیرهای مکنون یا همان ضرایب 

باشند، مناسب مدل می 5/0ها بزرگتر یا مساوی با خصاهای توصیفی هستند. چنانچه این شنیکویی برازش نسبی و مطلق هر دو شاخص

گیریم كه شاخص نیکویی برازش نسبی برای این مدل همانطور كه مشاهده می شود نتایج حاصل از برازندگی مدل نتیجه می [11].باشند
 .می باشندنماینگر برازندگی خوب مدل  تقریباً اكثراًهمان طور كه مالحظه می شود تر از مطلق است. مناسب

 
 شاخص های برازندگی مدل .3جدول

 مقدار شاخص های برازندگی مدل
 570.0 مطلق

 570.0 نسبی

 ...57 مدل بیرونی

 57.50 مدل درونی

 

 متغیر

 سن تحصیالت جنسیت

زیر  زن مرد
 دیپلم

و دیپلم 
فوق 
 دیپلم

فوق  لیسانس
لیسانس 
 و باالتر

 10زیر 
 سال

 11بین 
 30تا 

 سال

 31بین 
 30تا 

 سال

 31بین 
 50تا 

 سال

 51بین 
 10تا 

 سال

 11 39 55 31 5 39 53 15 9 23 111 فراوانی

درصد 
 توزیع

11.1 32.5 3.1 33.1 31.3 19.9 1.1 13.5 33.3 19.9 10.2 

 تداعی برند



  

 

 
 

 

 تحلیل مسیر  .6.2

 :برای بررسی فرضیه های تحقیق الزم است كه مدل كلی زیر برازش شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمسی . مدل 1شکل 

 : بررسی فرضیه های تحقیق 

 مسیر های مستقیم متغیرهای تحقیق .3جدول 

 نتیجه معناداری آماره آزمون ضریب مسیر مسیر مستقیم

 تأیید می شود 0.000 5.111 0.151 ارزش برند                           تصویر برند
 تأیید می شود 0.013 1.392 0.559 وفاداری به برند                    تصویر برند

 تأیید می شود 0.000 1.151 0.395 ی از برند                       تصویر برندآگاه
 تأیید می شود 0.011 1.331 0.319 كیفیت ادراک شده                 تصویر برند

 تأیید می شود 0.000 5.011 0.139 تصویر برند                     تداعی برند   
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هی از برندآگا  

كیفیت ادراک 

 شده

 وفاداری به برند

 تداعی برند

 تصویر برند
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كمترمی باشد می توان نتیجه  0.05شده است و از  0.000است كه با توجه به مقدار احتمال معناداری كه برابر  0.151ضریب مسیر  1در فرضیه 
 برند تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. برتصویر برند معنی دار است یعنی ارزش 0.05گرفت كه  این ضریب مسیر در سطح خطای 

كمترمی باشد می توان  0.05شده است و از  0.013مقدار احتمال معناداری كه برابر  است كه با توجه به 0.559ضریب مسیر  1.1در فرضیه 
 برند تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. برتصویر معنی دار است یعنی وفاداری به برند 0.05نتیجه گرفت كه  این ضریب مسیر در سطح خطای 

كمترمی باشد می توان  0.05شده است و از  0.000ل معناداری كه برابر است كه با توجه به مقدار احتما 0.395ضریب مسیر  1.1در فرضیه 

 برند تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. برتصویر معنی دار است یعنی آگاهی از برند 0.05نتیجه گرفت كه  این ضریب مسیر در سطح خطای 
كمترمی باشد می توان نتیجه  0.05شده است و از  0.011رابر است كه با توجه به مقدار احتمال معناداری كه ب 319ضریب مسیر . 1.3در فرضیه 

 برند تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. برتصویر معنی دار است یعنی كیفیت ادراک شده 0.05گرفت كه  این ضریب مسیر در سطح خطای 
كمترمی باشد می توان  0.05ده است و از ش 0.000است كه با توجه به مقدار احتمال معناداری كه برابر  0.139ضریب مسیر  1.3در فرضیه 

 برند تأثیر معنی دار و مثبتی دارد. برتصویر معنی دار است یعنی وفاداری به برند 0.05نتیجه گرفت كه  این ضریب مسیر در سطح خطای 

 
 

 نتیجه گیری .6.3

رد تأیید قرار می دهد. توجه و تاكید بر موضوع برند و ن را بر تصویر برند موآو ابعاد  ارزش ویژه برند یافته های حاصل از این پژوهش رابطه بین 
 از .دارد پی در خدماتی سازمانهای برای بسیاری منافع قدرتمند برند یکاز اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مدیریت آن در بخش خدماتی 

 بیشتر مثبت واكنش بیشتر، سود حاشیه بحرانی، شرایط در سازمان توان افزایش مشتریان، بیشتر وفاداری چون مواردی به توان می بین این

 .[11] نمود اشاره برند توسعه های فرصت و نشان و نام از استفاده لیسانس فروش مزایای قیمت، تغییرات به مشتریان

ر وفاداری به برند بر نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده تأثیر معنادر مثبت وفاداری به برند بر تصویر برند است. با توجه به ضریب مسیر تأثی
وفاداری به برند  می باشد می توان گفت مشتریان وفادار تصویر روشن و مشخصی از برند در بخش هتلداری دارند. 0.559تصویر برند كه برابر 
د. مشتریان وفادار سازمان ها محسوب می شو یاز دیدگاه مشتری است و به عنوان یک دارایی استراتژیک برا ارزش ویژه برندعامل تعیین كننده 

منافع قابل توجهی را برای شركت دارند و منجر به كاهش هزینه های جذب مشتری جدید می شوند. همچنین نتایج این تحقیق با نتایج 
 ضریب مسیرهمراستا است. همچنین  1003نتن نیر و همکاران،و  1005؛ كیم و كیم،1005؛ كیم و همکاران،1002مطالعات كامیان و آرسلی،

 بدست كه دارد آگاهی سطح به بستگی و تصویر برند برند ی ویژه ارزش در برند آگاهی نقشبر تصویر برند نشان می دهد، ثیر آگاهی از برند تأ

همچنین  است بیشتر كننده مصرف خرید تصمیمات روی بر تأثیر و برند گرفتن درنظر افزایش احتمال باالتر، آگاهی درسطوح .است آمده
تصویر ذهنی واضح تری از برند دارند و همچنین قدرت به یادآوردن برند و تشخیص برند را از  ،گاهی بیشتری نسبت به برند دارندمشتریانی كه آ

بر  است 0.319و  0.139نتایج حاصل از بررسی ضریب مسیر تداعی برند و كیفیت ادارک شده كه به ترتیب برابر .رند های مشابه دارندبین سایر ب

به ویژه تداعی برند بر تصویر برند است. مطالعات انجام شده در این زمینه  ارزش ویژه برندشان دهنده تأثیر قابل توجه این ابعاد تصویر برند ن
كه منجر به ایجاد یک تصویر  ،( تآكید بر اهمیت تداعی برند در ایجاد نگرش مطلوب در مشتری دارد1003؛ نتن نیر و همکاران،1003)كلر،

واملی كه ز برند در مشتری می گردد. تداعی برند به هر چیزی كه به طور شناختی با برند مرتبط است اطالق می شود هرچه عمطلوب و روشن ا

ی مشتریان می گردد، قوی تر و مثبت باشند تصویر ایجاد شده از برند خاص در ذهن مشتری بیشتر خواهد بود. همچنین منجر به تداعی برند برا
 مطالعات .شتر و تصویر برند قوی تر می گرددبی ارزش ویژه برنداست كه منجر با  ارزش ویژه برند  از مهم ترین ابعاد كیفیت ادراک شده یکی 

 هرچه ادراک در بخش خدمات نشان می دهد كه 1003و نتن نیر و همکاران، 1005آرسلی،،كامیان 1005،همکاران؛ كیم و 1005،كیم و كیم 

 بیشتر و  تصویر مطلوب تری از برند خاص را منجر می گردد و مشتریان ارزش ویژه برند ی باالتر باشد،كلی خدمت دریافت كیفیت از مشتری

 ابعاد دیگر بر شده ادراک كیفیت رقیب خواهد داشت. برندهای دیگر درقیاس با برند یک تفوق و اعتبار برتری، مزیت، به نسبت قضاوت بهتری

در ایجاد تصویر برند  ارزش ویژه برندتأثیر نهایتاً .[1] است گذار تاثیر نیز مشتری از دید و خدمات تمحصوال بندی طبقه در گذارد و می اثر برند

 ارزش ویژه برندبر تصویر برند بیشتر و معنادار باشد، تأثیر  ارزش ویژه برند. هر چه تأثیر هریک از ابعاد أثیر ابعاد ان بر تصویر برند استبرایند ت
  .  بود ند بیشتر خواهدنیز در ایجاد تصویر بر



  

 

 
 

 پیشنهادات کاربردی 

 مشریان تعداد زیاد و بیان می كنند كه ات متعددی بر اهمیت مشتریان وفاداری برای سازمان تأكید كرده اند قباتوجه به اینکه تحقی
ارزش ویژه م در ایجاد ی ارزشمند محسوب می شود و وفاداری به برند یکی از ابعاد مهبرای یک سازمان به عنوان یک دارایوفادار 

 مشتریان هرچقدر كه چرا بدهد، یک فرصت رقابت، قبیل از تهدیدها به العمل عکس جهت شركت به تواندمی می باشد. وفاداری برند

 تحساسی قیمت افزایش به ،آن ها استنوع خدمتی كه نیاز ان ا را بر طرف می كند و متناسب با انتظار  بخاطر باشند، وفادارتر برند به
می توانند به خواسته های مشتریان خود توجه  داشت. بنابراین بخش های خدماتی به منظور ایجاد وفاداری مشتریان خواهند كمتری

همچنین می توانند طرح مزایای ویژه برای مشتریان وفادار ارائه هدیه و  .كنند و متناسب با نیاز هر فرد سعی در رفع نیاز وی كنند

همچنین از طریق برقراری روابط با مشتری و روابط عمومی اهداف نوع  .فا، اعتماد و وفاداری آنان را جلب نمایندتشکر از مشتریان باو
 ، وفاداری را تسهیل نمایند.میناندوستانه خود را مشتریان به اثبات برسانندو با ابجاد اط

  مدیران ی از شناسایی یک برند در ذهن استانایی مشتراست و نشان دهنده توارزش ویژه برند آگاهی از برند اولین مرحله در ایجاد .

ط مشتریان خود و بازاریابان به منظور بدست آوردن سطح باالیی از آگاهی مشتری از برند و اثر گذاری بر انتخاب برند خاص توس
 برندمعرفی سترده برای انجام تبلیغات گ،اقدامات فرهنگی . یکی از راه های افزایش سطح اگاهی مشتری از برند تالش می كنند

است، در وضعیتی كه مشتری اطالعات كمی در مورد برند و نحوه ارائه خدمات و.. دارد آشنایی با برند و ارائه اطالعات پاسخی 

  .باال بردن سطح آگاهی می باشد مناسب به منظور

 مشتریان و سازد متمایز رقبایش از را خود آن توسط تواند می خدماتی موسسه یک كه است ای عمده های راه از یکی كیفیت خدمات 

 به نسبت ذهنیت اگر كنند می مقایسه خود انتظار مورد خدمات با ذهنی لحاظ از را آن ارزش گرفتند تحویل را خدمت اینکه از پس

 دارد. وجود آینده رد خاص خدمت یک كننده ارائه به مراجعه تمالاح صورت آن در باشد فراتر مشتریان انتظار حد از یا و برابر خدمات
 مشتریان تحت تاثیر كیفیتی كه از سازمان ادراک می كنند .ارتباط بسیار قدرتمندی میان كیفیت ادراک شده و فروش وجود دارد

و كارآمد، خدمت رسانی استفاده از خدمات به روز  .وفاداری خود را افزایش داده و موجبات تبلیغات دهان به دهان را مهیا می سازند
جملگی نه تنها سازمان را به اهداف كیفیتی خود می   . . .به مشکالت مشتریان و ، رفتار مناسب كاركنان، پاسخگوییدر محلحتی 

 .رساند، بلکه تصویری قدرتمندتر از برند را در ذهن مشتریان ایجاد می نماید

 به منظور  در ذهن مشتری متصل می شود.  برند تداعی برند یا هم خوانی برند شامل عواملی می شود كه با اسم برند و تصویر
برای ملموس  ش، تاله شود كه شامل توجه به  نوع خدمتافزایش تداعی برند در ذهن مشتریان عوامل متعددی باید در نظر گرفت

. مدیران بخش خدماتی ، شهرت و ...می باشده جغرافیایی، منطققیمت های مرتبط با خدمت دریافتی نمودن خدمات ناملموس،
عوامل تداعی كننده برند باید این عوامل را مد نظر قرار دهند و بر ارائه خدمات سریع و بدون نقص تأكید به منظور افزایش  یراتلده

 نمایند. 
 محدودیت های تحقیق

  ج حاصل بر تصویر برند در بخش خدماتی هتلدری انجام شده است. ممکن است نتای ارزش ویژه برنداین تحقیق به بررسی تأثیر ابعاد

 در این شاخه با سایر بخش های خدماتی متفاوت باشد.

  با یکدیگر و ارزش كلی برند بر تصویر برند بررسی  شده است و روابط میان این ابعاد  ارزش ویژه برند در این تحقیق تنها تأثیر ابعاد

 .در نظر گرفته نشده است

 بررسی مورد را استان خراسان رضویستاره  5هتل های  مشتریان نهات حاضر، تحقیق اجرایی، و زمانی محدودیت های وجود دلیل به 

 شهرها دیگر در از پژوهش حاصل نتایج ، یرغ و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، تفاوتهای وجود به دلیل است ممکن لذا .است داده قرار

 .             باشد.                                               متفاوت بررسی مورد برند برای
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