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 چکیده 

است. لذا رقابت بین محصولت داخلی و امروزه صادرات محصولات به بازار های جهانی اهمیت روزافزونی پیدا کرده 

خارجی در بازارهای جهانی به سرعت رو به افزایش است و گرایش به سمت کالاها و برندهای با کیفیت جهانی و 

دارای برند جهانی در کشورهای درحال توسعه یک واقعیت است و در بازار ایران نیز به طور واضح مشخص است. 

ت های ایرانی در این بازار پویا اتخاذ می کنند بسیار حائز اهمیت است و باید بتوانند بنابراین استراتژی ای که شرک

با برندهای خارجی به رقابت بپردازند تا سهم خود را در بازار و سبد خرید مصرف کننده حفظ و بقای خود را تضمین 

 گرایانه اثر دارد تا بتوانند راهکارهایی کنند. برای بنگاه ها این مهم است که بدانند چه عواملی بر بروز رفتار قومیت

.در این پژوهش از طریق بررسی .بیابند که با استفاده از این عوامل مشتریان ترغیب به خرید کالای داخلی شوند

اسناد و متون مربوط به حوزه ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده به بررسی دو عامل روانشناختی موثر بر انتخاب برند 

اخته شده است.این دو عامل میهن گرایی مصرف کننده و هویت فرهنگی است.برای افزایش تمایل به برند داخلی پرد

همچنین راهکارهایی برای ترغیب مشتریان به خرید برند داخلی در آنان  داخلی باید این دو عامل را بهبود ببخشیم

  .و تقویت برند سازی در شرکت های تولید کننده ایرانی ارایه شده است

 کلید واژه: مصرف کننده، برند داخلی، برند، محبوبیت برند
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 مقدمه 

امروزه برخورداری از برندی قوی از اولویت های بسیاری از سازمان ها است، از این رو محققان این حوزه همواره آن 

برندسازی می تواند در دو وجه داخلی و خارجی انجام شود. رویکرد را از جنبه های مختلفی بررسی کرده اند. 

برندسازی در خارج از سازمان موضوعی است که تاکنون کانون تمرکز محققان بی شماری بوده است و البته مشتریان 

ط مرتب را هدف قرار می دهد. از این رو شیوه هایی را برای این کار انتخاب می کند که به طور مستقیم به مشتری

باشد؛ از طرفی کارکنان از عوامل بسیار مؤثر در شکل گیری برند سازمانها در ذهن مشتری و مصرف کننده کالا و 

خدمات هستند، در این صورت برندسازی داخلی به منظور اتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان 

 (113۱-11۱۱، صص 1832شد)جلیلی، 

کارکنان باعث شده است تا نیروی انسانی برای ساختن برند در چند سال اخیر، کانون توجه نقش غیر قابل انکار 

بسیاری از تحقیقات علمی شود. مطالعه ادبیات موضوع به وضوح نشان می دهد که مطالعات بسیار اندکی تأثیر 

ر جامع بررسی کرده اند و برندسازی داخلی را بر نگرش کارکنان شامل )حس تعلق، تعهد و وفاداری به برند( به طو

اندک مطالعات موجود هر کدام به بخشی از آن پرداخته اند، به خصوص با جستجو در منابع داخلی و خارجی به 

جرأت می توان گفت که هیچ پژوهشی تاکنون اثر برندسازی داخلی را بر رفتار شهروندی مورد آزمون قرار نداده 

ن پژوهش فراخ تر نموده است در این میان پژوهش پانجایسری، هینر و است، در نتیجه این خود راه را برای ای

از معدود کارهایی است که نگرش کارکنان بر  2۰۰۲( در سال 22۱-2۰۲، صص 1838اوانشیتسکی )عیارعلی، 

 برندسازی داخلی را بررسی کرده است و هدف آنها نیز به نوعی بومی سازی این مفهوم در آسیا بوده است، اما پژوهش

حاضر با توجه به این که به دنبال تبیین رابطه برندسازی داخلی و رفتار شهروندی برند در کارکنان است از کار آنان 

متمایز می شود. آنها در مقاله خود بیان می کنند که برندسازی داخلی روی نگرش کارکنان اثر دارد و آن نیز بر 

برندسازی داخلی و با الهام گرفتن از پژوهش مک لاورتی، گوم، مک  عملکرد برند اثر می گذارد. با کندوکاو در ادبیات

در انجمن بازاریابی کانادا صورت  2۰۰۱و اودی  )که با مصاحبه های عمیق و مطالعات کیفی جامع در سال  8کوییلان

، دگرفته است( مشخص شد شاخص هایی که پانجایسری و همکاران برای سنجش برندسازی داخلی استفاده کرده ان

از جامعیت کامل برخوردار نیست، از این رو پژوهش حاضر بر آن شد تا با بهره گیری از نظر خبرگان و با توجه به 

جدول ابزارهای برندسازی داخلی مربوط به مقاله انجمن مذکور، سؤالاتی را به شاخصهای سنجش اضافه و شاخص 

ش های جامع در زمینه برندسازی داخلی در کشور کند. از طرفی وجود نداشتن ادبیات و پژوهجامع تری تعریف 

ایران، محققان را بر آن داشت تا پژوهشی را در هتل های پنج و چهار ستاره این کشور انجام دهند و گامی در جهت 
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تقویت ادبیات این مفهوم و تبیین روابط مربوط به این حوزه در ایران بردارند، همچنین شاخص کامل تری را برای 

دسازی داخلی به کار گیرند. پژوهش مشابه داخلی مربوط به سید جوادین، رایج، آقامیری و یزدانی است سنجش برن

 (38، ص 1833تأثیر بازاریابی درونی را بر رفتار شهروندی سازمانی تأیید کرده است )قاضی زاده،  183۲که در سال 

 مبانی نظری و پیشینه موضوع  

سازی خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوی برند، فرایند تصمیم گیری مشتری برندسازی داخلی همان طور که برند 

را تسهیل می کند، شرکت ها دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است. برندسازی 

این موضوع را تأیید داخلی به منظور انتقای برند در درون سازمان، یعنی همان کارکنان بیان شد مطالعات اخیر 

(. از آن جایی که برندسازی داخلی باعث ایجاد یک درک مشترک از برند 2۲8-2۱۲، صص 183۱میکند )حیدرزاده، 

در سراسر سازمان می شود، کارکنان را قادر می سازد که در زمان مواجهه خدمت، پیمان برند را به جا بیاورند. در 

برندسازی داخلی سبب درک کارکنان از ارزش های برند شده و با  این صورت به طور خلاصه می توان گفت که

ترکیب آنها در ایجاد واقعیت برند بر نگرش های کارکنان و شکل دهی رفتارهای آنان برای یکپارچه شدن با برند، 

 آثار مفیدی بر جای می گذارد 

، 18۲2ود را از دست می دهد )بخشی زاده، اگر پیام برند به وسیله رفتار یکپارچه کارکنان پشتیبانی نشود، اعتبار خ

(. پیمان خارجی برند باید به طور صحیحی با عملکرد واقعی در داخل سازمان یکپارچه شود و کارکنان 821۱صص 

(، پیامی 23-22، صص 1833مهم ترین به جا آورندگان عهد و پیمان برند در داخل سازمان باشند )نیک سیرت، 

می رسد نیز به اندازه پیامی که به مشتریان می رسد، مهم است؛ زمانی که تلاش های که به کارکنان یک سازمان 

میشود، احتمال زیادی دارد که کارکنان برند را درک کنند و در برند احساس مالکیت کنند برندسازی داخلی انجام 

امروزه برندسازی  (.111 ۲۱-، صص 18۲1و آثاری از برند را در مسئولیتهای سازمانی خود ایجاد کن ) فرزین، 

داخلی به روشی مهم در استخدام کارمندان جدید تبدیل شده است، فرایند انتقال این تفکر که سازمان مکان بزرگی 

برای کار است ، به عنوان برندسازی داخلی یاد میشود و این جنبش بخشی از مبارزه شرکت در جهت برند است 

تقا داده شود، لازم است از داخل سازمان نیز به کمک روش های پیشبردی برند باید از بیرون ارهمان طور که هویت 

( شرکت ها همواره در تلاشند عملکرد خود را به سطح 21۱-21۰، صص18۲2متنوع ارتقا داده شود )بخشی زاده، 

ها در میان آنبالایی ببرند و در رده های بالا قرار گیرند؛ به این منظور ضروری است تا کارکنان خود را درک کرده و 

هماهنگی ایجاد کنند، از این جهت برندسازی داخلی به عنوان فرایندی کلیدی برای هماهنگ کردن رفتارهای 

کارکنان با ارزش های برند مطرح شد برندسازی داخلی موفق با توجه به انتصابات شغلی، تعهد سازمانی، مشارکت 
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، 18۲1مهمی در نگرش کارکنان داشته باشد )فرزین، های کاری، انگیزش کاری و رضایت شغلی می تواند نقش 

 (28-1۱صص 

انجمن بازاریابی کانادا به منظور مطالعه فعالیت های برندسازی داخلی، بازارها را مورد بررسی قرار  2۰۰8در سال 

ت در رکارتقای ارزش های برند ش»داد، در این تحقیق تعریفی از برندسازی داخلی ارائه شد که به این صورت بود: 

با بازار داران بزرگ در تمام بخش های کسب و کار مصاحبه هایی کیفی  2۰۰۱بین کارکنان انجمن مذکور در سال 

انجام داد، این مصاحبه های عمیق، گستره وسیعی از مفاهیم را پیرامون برندسازی داخلی آشکار کرده علی رغم 

نبودند، تمامی مصاحبه شونده ها قادر بودند تا فعالیت هایی  اینکه بسیاری از شرکت ها با واژه برندسازی داخلی آشنا

 را که پلی بین راهبرد و اجرا بود. توصیف کنند

براساس این مصاحبه ها و مطالعاتی که در انجمن بازاریابی کانادا انجام دادند،  2۰۰۱و همکاران در سال  1مک لاورتی

با بررسی و تفص در ادبیات موضوع می توان گفت یکی از جامع تعریف زیر را برای برندسازی داخلی ارائه کردند که 

ترین تعاریف مفهوم برندسازی داخلی است؛ برندسازی داخلی مجموعه ای از فرایندهای راهبردی است که کارکنان 

ند یرا هماهنگ کرده و به آنها اختیار می دهد تا برای مشتری تجربه درستی را به صورتی پایدار حاصل کنند، این فرا

شامل )البته نه محدود به ارتباطات داخلی، پشتیبانی آموزشی فعالیت های رهبری، برنامه های شناسایی و پاداش، 

فعالیت های استخدام و عوامل ماندگاری است، حس تعلق کارکنان با سازمان و برند به طور فزاینده ای برای هر 

رندهای خدمات شرکت که نگرش ها و رفتارهای کارکنان کسب و کاری حیاتی به نظر می رسد، به ویژه در زمینه ب

 (82، ص 18۲1میتواند برند را بسازد یا بشکند)کریمی، 

برندسازی داخلی باعث ایجاد درک مشترکی از ارزشهای برند میشود، در این صورت میتوان گفت کارکنان در 

توجه به محدود بودن ادبیات در حیطه  برندسازی، نگرش های خود را با نگرش ای مدیر هم نوا میکنند اگرچه با

برندسازی داخلی، مطالعات اندکی وجود دارد که اثر برندسازی داخلی را بر نگرش کارکنان )شامل حس تعلق، تعهد 

 2۰۰۲و  2۰۰۱و وفاداری به برند به( طور جامع مطالعه کرده باشد. پژوهشهای پانجایسری و همکاران که در سالهای 

ر جسته ترین تحقیقات این حوزه است، اما از آن جایی که پژوهش حاضر در کنار بررسی این روابط، انجام دادند، از ب

تأثیر ارتباط برندسازی داخلی و رفتار شهروندی کارکنان به برند را نیز بررسی میکند، از اندک تحقیقات موجود 

 (۱2، ص 18۲1)فرزین،  متمایز است 
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 بیان مساله

ی که نام تجاری در آشکارسازی مزیت های نسبی و مطلق تولید کنندگان محصولات، در نزد تحقیق با توجه به نقش 

مشتریان و ایجاد ارزش های مالی و اعتباری برای شرکتها دارد، به منظور بهره گیری از نام تجاری مبتنی بر ارزش 

و مطلق از دید مشتریان و ویژه محصول، نزد مشتری در شناخت مؤلفه های تعالی نام تجاری، نقاط مزیت نسبی 

ارائه راهکارهایی برای شناخت نقش شاخص های کمی و کیفی در جهت برجسته سازی نقاط مزیت، چنین تحقیق 

هایی ضروری و با اهمیت بوده، همچنین زمینه ارزیابی میزان موفقیت تولید کنندگان ارائه دهندگان خدمات در 

با رقبا را نیزء فراهم می نماید. مشتریان، در هنگام خرید نام های  استفاده از عوامل مطلوبیت مشتری در مقایسه

تجاری، دو نوع ارزیابی، انجام میدهند؛ یکی ارزیابی ذهنی مورد خریداری شده و دیگری ارزیابی غیر ذهنی و مادی 

است. این مورد خریداری شده. ارزش اقتصادی نام تجاری، ارزیابی غیر ذهنی مطلوبیت کالا یا خدمت مورد تقاض

ارزیابی بر مبنای ادراکی است که مشتری از منافع حاصله در قیاس با هزینه هایی که در قبال آن کالا یا خدمت، 

انجام داده است دارد. عناصر ارزش اقتصادی نام تجاری، عبارت اند از: قیمت، کیفیت و راحتی و تسهیلات )مانند 

جاری، ارزیابی ذهنی و ناملموس از نام تجاری، است و از ارزش دسترسی(. این در حالی است که ارزش ویژه نام ت

ملموس و فیزیکی ادراک شده توسط مشتری، متفاوت است، به بیان دیگر می توان گفت که ارزش اقتصادی نام 

تجاری، محصول محوره است به این معنا که اگر شرکتی، محصولی متمایز، ارائه دهد، در اینجا ارزش اقتصادی نام 

محور، است، به این معنا که حتی  -ی است که می تواند به فروش کمک کند. ولی ارزش ویژه نام تجاری، برندتجار

اگر رقبا محصولات متمایز خود را ارائه دهند، یک شرکت می تواند با استفاده از ارزش ویژه نام تجاری خود، محصولات 

(. مصرف کنندگان، در جریان 2۰۰۱برساند )کاتلر و کلر،  غیر متمایز خود را حتی به میزان بیشتری از رقبا به فروش

فرآیند خرید، اقداماتی را انجام می دهند که رفتار خرید، نامیده می شود. این اقدامات، شامل توجه، امتحان، تکرار 

خرید و وفاداری، است. شناخت فرآیند فکری مشتریان کنونی و مشتریان بالقوه به سازم آنها کمک می کند که 

عرضه ها و فرآیندهای ارتباطات و آگاهی دادن خود را طوری تعدیل و تغییر دهند که تصمیم های خرید را تسهیل 

کند. در زمینه بازاریابی، رفتار مصرف به مشاهده، تصمیم گیری، عادات و الگوهای خرید عموم مردم، اطلاق می شود. 

ان تجاری خود بر ذهن مشتریان، موجب تشدید قصد خرید شرکت ها به دنبال آن اند که با افزایش تأثیر نام و نش

 .آنان شده و از این طریق احتمال تصمیم گیری مشتری برای خرید را افزایش دهند
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 مدیریت برند داخلی

تازگی، علم بازاریابی را به آن توجه نشان داده است، مفهوم برندسازی داخلی است امروزه یکی از مباحثی که به

(. مدیریت برند داخلی ابزار مؤثری برای ایجاد و حفظ برند قوی است )برمان و همکاران، 18۲8اران، )سلطانی و همک

شدة یک سازمان است، برای اطمینان های انجام(. این منبع مهم، پشتیبان مزیت رقابتی پایدار شامل، فعالیت2۰۰۲

ازند سان، انتظارات مشتریان را برآورده میهای برند است و اینکه کارکنکنندة ارزشاز اینکه تعهد برند منعکس

(. مدیریت برند داخلی بر توسعه، تقویت و تحکیم برند سازمان تأکید دارد. برای توصیف 2۰11)پونجایسری و ویلسو، 

ا و نیکار رفته است )رحیماین مفهوم اصطلاحات متعددی از جمله بازاریابی محل کار و اصالت یا حقیقت برند به

 (.18۲8صادقی، 

کارکنان، همچنین مخاطب اصلی فرایند مدیریت برند داخلی هستند و به دنبال ترویج برند در داخل سازمان هستند 

(، البته بر اساس رویکرد هویت برند، منظور یک مدل جامع برای مدیریت برند داخلی 2۰18)ایکسونگ و کینگ، 

ی برندمحور)آموزش برندمحور(، ارتباطات برند و رهبری های منابع انسانبوده که شامل سه عامل اصلی است: فعالیت

های مدیریت منابع انسانی، نقطة (. آموزش برندمحور دلالت بر آن دارد که شیوه2۰1۱آفرین )بویل و همکاران، تحول

های ها شامل ابتکارات حوزة سیاست(. این شیوه2۰1۱های برند سازمانی است )بویل و همکاران، میانی ارزش

ها در میان دیگران است گیری برنامهدام، آموزش و توسعة نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد برند و جهتاستخ

 (.2۰11، 8)پونجایسری و ویلسون

ها و تعهد ارتباطات برند داخلی به اقداماتی اشاره دارد که خواهان افزایش دانش کارکنان در مورد شخصیت، ارزش

شوند؛ با این حال، س روش سنتی، سهامداران خارجی بر پیام برند متمرکز می(. بر اسا2۰۰۲برند است )ویسمان، 

آمیز منتقل شده است، اولین نیاز همة کارکنان، ارتباطات برند طور موفقیتبرای اینکه مطمئن شد که پیام برند به

یل و سازمان است )بو های کلامی و غیرکلامی مربوط به برندداخلی اثربخش است. ارتباطات برند داخلی شامل پیام

(.در نهایت، رهبری نیز ایجاد تسهیل در برندسازی داخلی، تشویق تغییرات رفتاری منطبق با 2۰1۱و همکاران، 

های داخلی است که ساز خلق ارزش(. بنابراین، سبک رهبری زمینه2۰1۱و همکاران،  ۱هویت برند است )بویل

 (.2۰12 ۱کنند )نورتوز،کند و اینکه به نفع برند و سازمان خود عملمیکارکنان را به فراتررفتن از علایق خود تشویق 
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در بازاریابی مصرف کننده، برندها غالبأ نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادات رقابتی بوده اند. به طوری که در موفقیت  

د دارایی انجام گردد. برنسازمانها می توانند حیاتی باشند. لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها بصورت استراتژیک 

اساسی شرکت است. ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط 

جذب می کند را نشان میدهد. به علاوه، ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان، به طور غیر مستقیم ارزش 

ژه برند و ارزش مشتری از طریق بالا بردن اثر بخشی و کارایی برنامه های بازاریابی، شرکت را افزایش میدهد، ارزش وی

وفاداری به برند، قیمت و حاشیه سود، توسعه برند، اهرم تجاری و مزیت رقابتی برای شرکت ارزش ایجاد می کنند. 

 لذا مواردی را می توان در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق به شرح ذیل در نظر گرفت:

 جلب توجه و نظر مشتریان هدف از طریق ایجاد تمایز -1

 حفظ و ارتقاء سهم از مشتریان و سهم از بازار از طریق مدیریت برند  -2

 تاثیر گذاری بر مولفه های رفتاری مشتریان از طریق ایجاد جذابیت در برند  -8

 8کاهش هزینه های تبلیغاتی و برنامه های ترفیعی فروش محصولات و خدمات  -1

 اشیه سود از محل هزینه ها و افزایش فروش و در نتیجه ارتقاء سودآوریافزایش ح -8

 اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر برند داخلی بر رفتار مصرف کننده می باشد بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند 

 از: 

 ( بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان در برند داخلی1

 ( مروری بر مطالعات پیشین در موضوع تحقیق2 

 ( جمع بندی مطالعات گذشته و تجمیع نتایج حاصله8 

 ( به کارگیری نتایج در راستای افزایش فروش ناشی از تأثیر گذار بر تصمیم خرید مصرف کنندگان1 

 ( افزایش سودآوری فروشندگان و ارتقاء رضایتمندی مشتریان8 

 در مشتریان به برند( ایجاد و حفظ وفاداری ۱ 

 مفهوم برند 
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احتمالا شما بارها و بارها به این واژه برخورد کرده اید و حتی خود بارها از آن استفاده کرده اید، اما آیا واقعا می 

دانید معنی و مفهوم )برند( چیست و آیا مطمئن هستید که این واژه را غلط یا جا به جا مورد استفاده قرار نداده 

ین عامیانه تر"طلب می کوشد تعریفی درست از این مفهوم حیاتی در اقتصاد امروز جهان ارائه دهد. احتمالااید؟ این م

نامی که مستقیما دلیل فروش کالاها یا استفاده از »برنده این است: »و دم دست ترین تعریف ممکن برای واژه 

نیست بلکه یک نشانه یا سمبل یا آرم  مشخص است که برند فقط یک نام«. خدمات مورد استفاده قرار می گیرد

گرافیکی نیز دارد که منحصر به فرد است؛ بنابراین می توان این مفهوم را برای برند ارائه داد )برند نام یا نمادی است 

اندکی تامل کنید متوجه می شوید  "که با هدف فروش کالاهایا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، اما قطعا

از ایجاد یک برند چیزی فراتر از فروش کالا یا ارائه خدمات است. برند علاوه بر اینکه سهم بازار را زیر تسلط که هدف 

خود نگه می دارد، برای رشد کسب و کار هم راههایی را مطرح می کند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ 

این  'خشد. اینگونه است که جان میلر و دیوید مور می کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا می ب

تعریف را برای برند ارائه می دهند )برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای محصولات 

یک برند خوب، حس اعتماد به کیفیت کالا را در ذهن مشتری افزایش می دهد و خود مورد استفاده قرار می دهد(. 

را ترغیب به خرید کالا می کند. درواقع وظیفه برند نه تنها شناخت نیاز مشتریان، بلکه پاسخ به این نیازها  مشتری

به صورت دلخواه شان است. این یکی از بزرگترین اصل هایی است که موجب موفقیت کمپانی هایی می شود که به 

ز برند و تصور ذهنی مشتریان نسبت به برند از برند خود ارزش می گذارند و آن را تقویت می کنند. بحث آگاهی ا

به معنای آن است که  "(Brand Awareness) دیدگاه متخصصان برند بسیار حائز اهمیت است.. آگاهی از برند

تصمیم گیری برای مشتری به هنگام خرید کالای موردنیاز خود، از وجود یک برند خاص اطلاع دارد و در مراحل 

نسبت  ( Brand Image) خرید، آن برند را لحاظ می کند. اما مبحث با اهمیت دیگر، بحث تصور ذهنی مشتریان

به یک برند خاص است در واقع برند آن مفهومی است که در ذهن مشتری در راتباط با زوایای مختلف یک کالا 

کننده یک کالاست، بلکه ذهن مشتریان را کاملا با مفهوم،  ساخته می شود، بدین معنی که یک برند نه تنها معرفی

کارائی و ملزم بودن آن آشنا می سازد. براساس آنچه که گفت شد، متخصصان برند و بازاریابی معتقدند زمانی که 

یک برند به صورت قوی در ذهن مشتری ساخت شده باشد، در هر موقعیتی که مشتریان نسبت به خرید کالا تصمیم 

ده هستند، می تواند موجب پیروزی یک شرکت بر رقبایش شود، چرا که مشتریان با این تصویر، یک سری از گیرن

مفاهیم به صورت هم زمان در ذهنشان تداعی خواهد شد که به انتخاب آن برند به عنوان کالای مورد تایید برای 

 (33، ص 18۲2)فرزین، .خرید نهایی کمک خواهد کرد

 برند داخلی 
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برند داخلی را عبارت از فرایندی می دانند که طی آن تصویر برند مطلوب سازمان توسط (  2۰۰۱) 3و مایلز منگولد

کارکنان به مشتریان منعکس می گردد. از نظرآنان تصویر برند مطلوب، اشاره به مفهومی دارد که سازمان ها مایلند 

ر برند مطلوب برای کارکنان، موجب درونی سازی و کارکنان و مشتریانشان از آنها داشته باشند. بیان روشن تصوی

ایشان  حفظ آسان تصویر برای ایشان خواهد شد. برند داخلی از سه جزء آگاهی،درک و انگیزه تشکیل شده است

طی تحقیقی درخطوط هوایی ساوس وست در ایالات متحده آمریکا با موضوع ایجاد تصویر مطلوب سازمان توسط 

یگر نقش کارکنان در ایجاد تصویر برند مطلوب برای سازمان، بر اهمیت دانش و درک کارکنان کارکنان یا به عبارت د

نسبت به رسالت، ارزش ها و تصویر برند مطلوب سازمان تاکید نموده و اذعان داشته اند که رفتار احترام آمیز و تعهد 

 .اجتماعی کارکنان با مشتریان، موجب برتری این شرکت گردیده است

، اذعان می نمایند که عملکرد کارکنان در سازمان هایی که کارکنان آنها با رسالت، (1۲32)۲گ و پرینگلبلومبر

ارزش ها و تصویر برند مطلوب سازمان آشنا بوده وآن را درک می نمایند اما انگیزه کافی برای انعکاس آن ندارند، 

ه طور مستقیم بر تجربیات، رضایت و وفاداری بیان می دارد که عدم انگیزه کارمند، ب( 1۲3۲ضعیف است. روسو،)

متذکر می شوند که انگیزش، اعتماد، عملکرد، (1۲۲۱،)1۰مشتری تاثیر خواهد گذارد. همچنین رابینسون و همکاران

تعهد سازمانی و رضایت کارکنان، مشروط به هماهنگی پیام های داخلی و خارجی سازمان می باشد که نتیجتا 

روانی کارکنان و انگیزش آنان برای ارائه تصویر برند مطلوب سازمان برای مشتریان خواهد  موجب تایید قراردادهای

بیان می کنند که پیام های ناسازگار موجب نقض قراردادهای روانی کارکنان می ( 1۲۲۱شد. موریسون و رابینسون،)

 .واهد شدگردد و به نوبه خود منجر به تعهد کمتر، انگیزش پایین و عدم رضایت کارکنان خ

نیز براساس مطالعات خود چنین گزارش می نماید که انعکاس تصویر برند مطلوب شرکت برای ( 2۰۰8آندرس)

، طی بررسی های خویش بر روی سیستم های (2۰۰1) 11مشتریان، برسودآوری سازمان تاثیر می گذارد. هوانگ

، می توانند برای کمک به کارکنان جهت مدیریت عملکرد و جبران خدمت، به این نتیجه می رسد که این سیستم ها

با انتشار مقاله ( 2۰۰۱و همکاران ) 12شناخت و درک تصویر برند مطلوب سازمان، مورد استفاده قرار گیرند. باسول

، برای تاکید بر اهمیت همراستایی کارکنان با رسالت و ارزش های ”خط نور“ای در زمینه برند داخلی، از اصطلاح 

نیز طی تحقیقات گسترده بر روی کارکنان وب سایت یاهو ( 2۰۰۱موده اند. ریلی و همکاران)سازمان استفاده ن

مشخص نموده اند که به کارگیری تصویر مطلوب ازسوی سازمان، درک و فهم کارکنان را نسبت به رسالت، ارزش 
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 گاهی، درک و انگیزه کارکنانبا توجه به مطالعات صورت گرفته، برند داخلی به صورت تابعی از آ .ها، آسان می نماید

 .برای ارائه تصویر برند مطلوب در نظر گرفته شده است

-یشده با استفاده از یک رویکرد بازاریابریزیتلاش برنامه»ترین تعاریف بازاریابی داخلی عبارت است از یکی از جامع

ایجاد  سازی وگیزه ایجادکردن، یکپارچهکردن، انهای سازمانی در برابر تغییر و متوازنگونه برای چیرگی بر مقاومت

بخشی در کارکنان برای اجرای اثربخش راهکارهای شرکت در همة سطوح با هدف ایجاد رضایت در  هماهنگی بین

(. بازاریابی داخلی از رویکرد بازاریابی در 2۰۰۰مشتری از طریق فرایند ایجاد کارکنان باانگیزه است )رفیق و احمد، 

گرایی در کارکنان، کند و از این طریق با تقویت حس مشتریسازمان استفاده میی تعاملی درونهاادارة فعالیت

 (.2۰18کند )برزوکی و قوجالی، محیط داخلی کارآمدی را ایجاد می

ویژه در بخش خدمات ( گفته است که آنها معتقدند که مشاغل به18۲8بنیادی نائینی به نقل از بری و پارسومان )

سازد و اهداف سازمان را تحقق های کارکنان را برآورده میلات داخلی هستند که نیازها و خواستههمان محصو

بخشند و کارکنان نیز مشتریان اولیة سازمان هستند و با ارائه خدمات به مشتریان عوامل اصلی بازاریابی خدمات می

شناسند )بنیادی نائینی و نام سازمان میدهندة خدمات را به شوند، زیرا بسیاری از مشتریان ارائهمحسوب می

 (.18۲8همکاران، 

(. 2۰12، 18استدلال بازاریابی داخلی این است که اولین مشتریان هر سازمان، کارکنان آن هستند )والنو و همکاران

خود  ناند که بازاریابی داخلی بر رفتار کارکنان سازمان تأثیر مثبت دارد که ای( نشان داده2۰1۰لینگس و جرنلی )

اند که بازاریابی داخلی بر تعهد سامانی ( گفته1۲33) ،11بر بازاریابی کارکنان مؤثر است. همچنین کاروانا و کالیا

های مختلفی وجود دارد، از جمله: رضایت شغلی، ارتباطات، داخلی شاخصکارکنان مؤثر است. برای سنجش بازاریابی 

مدل بانسل  (.18۲2پاداش، انسجام، موقعیت شغلی، توانمندسازی کارکنان و انگیزش )صالحی صدقیانی و همکاران، 

ازی انمندسهای متنوع و گسترده، ارائه پاداش سخاوتمندانه، تسهیم اطلاعات، تو( شامل امنیت شغلی، آموزش2۰۰1)

کاررفته در این پژوهش مدل کیم و همکاران (. مدل به18۲۰کارکنان و کاهش فاصله طبقاتی )مهرانی و سعیدنیا، 

 ( است که شامل سیستم رفاهی، آموزش، رقابت، ارتباطات و حمایت مدیریت است.2۰1۱)

 ارزش ویژه نام تجاری

                                                           
13  -Valno and colleagues 
14 - Corviva and Callia 
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گذاری زیادی روی آن شده است. انقلاب واقعی در عرصه  نام تجاری دارایی با ارزشی است و در گذر زمان سرمایه 

میلیارد دلار برای خرید شرکت  ۲12مبلغ  1۲33ارزش ویژه نام تجاری، زمانی رخ داد که فیلیپ موریس در سال 

مواد غذایی گرفت پرداخت کرد . این مبلغ چهار برابر ارزش اسمی دارایی های ملموس آن شرکت بود. امروزه مصرف 

تلاش های قابل توجهی برای بهبود مدیریت برند انجام می دهند تا بتوانند ارزش مارک تجاری و وفاداری  کنندگان

مشتریان خود را بالا برند. مطالعه بر روی سیصد مصرف کننده انگلیسی نشان می دهد، نگرشهای فردی مصرف 

(اگر ارزش ویژه نام تجاری 182، ص 1833)نیک سیرت، .کنندگان به تبلیغات بر ارزش مارک تجاری اثر می گذارد

را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات تعریف می کند که با نام تجاری مرتبط می شود و این ارزش با محصول یا 

أ ، عبارت است از ت"ارزش ویژه نام تجاری "خدمتی که ایجاد می شود افزایش یا نقصان می یابد کلر بیان می کند 

ام تجاری بر پاسخ مصرف کننده در بازاریابی آن نام تجاری دارد . او معتقد است، زمانی ثیر متفاوتی که شناخت ن

نام تجاری از دیدگاه مشتری ارزش ویژه ای می یابد که مشتریان به طور مطلوب نسبت به آن واکنش نشان دهند و 

بنابر نظر آکر کیفیت  .آن استیکی از مشخصات دارا بودن ارزش ویژه نام تجاری قدرتمند، وفاداری شدید مشتری به 

 :درک شده از پنج راه می تواند ایجاد ارزش کند و در واقع بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارد که عبارتند از

 

 

 

 

 ویژگی های برند:

برند نام یک محصول، خدمات، ایده و... را برای مصرف کنندگان تداعی میکند. برندی که بتواند نیاز مصرف کنندگان 

 کلی یک برند موفق است شامل:را برآورده کند یک برند موفق خواهد بود. ویژگی های 

 شناخت مصرف کنندگان -1

یک برند خوب از مصرف کنندگان و بازار هدف شناخت کافی دارد و نحوه ی ارتباط با مصرف کنندگان و شناخت  

آنها را می داند. هر برندی یکسری مشتریان دائمی و همیشگی دارد بنابراین حفظ و نگه داری این مشتریان هم از 

ايجاد 

تمايز/ 

 موقعيت

اضافه 

پرداخت 

 قيمت

تمايل 

اعضاي 

كانال 

توزيع به 

استفاده از 

محصوالت 

با كيفيت 

درك شده 

 باالتر

توسعه 

 برند

دليلي 

براي 

 خريد
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برندهای موفق است. تلاش برای شناخت مصرف کننده و برطرف کردن نیازهای آنها در تولید یک دیگر اهداف 

 محصول خوب از ویژگی های یک برند موفق است

 منحصر بفرد بودن  -2

داشتن یک برند یعنی ایجاد یک نام تجاری منحصر بفرد و متفاوت از دیگر برندها مثلا برند اپل یک برند شناخته 

ر جهان است که با تولید محصولاتی با خلاقیت بالا منحصر بفرد است. برای منحصر بفرد بودن باید شده در سر تا س

)رحیمی، .خدماتی را ارئه دهید که در عین جذابیت برای مصرف کننده دارای یک ویژگی خوب، متفاوت و جدید باشد

 (2۰، ص 1838

 انگیزه و اشتیاق -3

کافی یک برند را برای مدت کوتاهی ایجاد کرد اما گسترش و پیشرفت این برند شاید بتوان بدون انگیزه و اشتیاق  

بدون انگیزه ی کافی امکان پذیر نیست. مثلا اگر افراد موفقی مثل استیو جابز را در نظر بگیرید آنچه که باعث 

 موفقیت روز افزون وی شده بود انگیزه و علاقه ای بود که به برند و تجارت خود داشته

 و پایداریثبات  -4

در کیفیت پایداری در کیفیت، محصولات و خدماتی که ارائه میدهیم باعث میشود که مشتریان دائمی افزایش یابند.  

وقتی که یک مشتری به شرکت با برند شما مراجعه میکند تا محصولات مورد نظرش را خریداری کند اگر کیفیت و 

ا برند دیگری را برای خرید انتخاب خواهد نمود. بنابراین چون مرغوبیت همیشگی را در کالای مورد نظر نبیند قطع

فضای رقابتی بین برندها وجود دارد هر چقدر که این کیفیت دائمی و همیشگی باشد مشتریان بیشتری هم وجود 

 خواهند داشت.)همان(

 ایجاد فضای رقابتی -5

تیم ایجاد فضای رقابتی و بهبود خدمات یک برند خوب باید دارای یک تیم کاری فعال باشد که ویژگی اصلی این  

یک برند نسبت به دیگر برندها است. یک برند خوب هیچ گاه در انتظار رسیدن مشتریان نیست بلکه خود به دنبال 

مشتریان رفته و از راه های مختلفی که در بازاریابی وجود دارد برای جذب مشتری تلاش میکند. یک برند خوب 

 .از آنچه که مشتریان انتظار دارند را در اختیارشان قرار دهد تلاش میکند تا چیزی بیش

 شناخته شدن -6
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شناخته شدن یک برند زمانی است که این نام تجاری از راه های مختلف برای شناساندن خود به مشتریان استفاده  

لات اشتن محصومی کند. معمولا برندهای بزرگ شناخته شده هستند چون این برندها به دلیل محبوبیت، قدمت و د

خوب تقریبا برای تمام مشتریان شناخته شده هستند. این برندها از تبلیغات فراوان استفاده میکنند حتی خیلی از 

 (11، ص 18۲2بخشی زاده، ).آنها برندهای بین المللی هستند

 مدیریت صحیح -7

پس هر برند موفقی یک مدیریت صحیح وجود دارد یک برند موفق از ابتدا استراتژی ها و تکنیک ها نوین برای در  

مدیریت تیم کاری خود استفاده میکند. مدیریت خوب باید با ایجاد یک تیم کاری موفق بتواند به اهدافش رسیده و 

 در راه کسب موفقیت قدم بردارد)همان(

 مفهوم رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه میکنند و اقداماتی که آنها در فرآیند مصرف انجام  

میدهند، میشود. همچنین شامل اجزایی از محیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر میگذارد. همچنین 

ا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف کننده به که در تعریف فوق آمده است، رفتار مصرف کننده پویاست، زیر

طور مجزا، گروه های مصرف کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر میباشند. ماهیت پویای رفتار 

 مصرف کننده توسعه استراتژیهای بازاریابی را مشکل میسازد

  :علی هذا علل مطالعه رفتار مصرف کننده شامل

بازاریابی میبایست تحلیل رفتار مصرفکننده باشد. این موضوع به مدیران در موارد زیر کمک  اساس مدیریت -1

 میکند:

 الف( طراحی آمیخته بازاریابی

 ب( بخشبندی بازار 

 ج( تعیین موقعیت و متمایزسازی محصول  

 د( به سازی تحلیل محیطی

 هـ( توسعه مطالبات تحقیق بازار
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 ی در ایجاد سیاست گذاری کلی داشته باشدرفتار مصرف کننده باید نقش مهم -2

 مطالعه رفتار مصرف کننده باعث میشود که فرد به مصرف کننده مؤثرتری تبدیل شود- -8

 مطالعه رفتار مصرف کننده در مورد رفتار مصرفی انسان شناخت ارائه میدهد  -1

 مطالعه رفتار مصرفکننده سه نوع اطالعات فراهم میسازد

 هالف( جهت گیری مصرفکنند 

 ب( واقعیات مربوط به رفتار انسانی 

 ج( نظریاتی که فرآیند تفکر را هدایت میکنند 

 مدل رفتار خرید مصرف کننده

نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی، هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی درک رفتار مصرف کننده  

تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمان های دولتی که است. این امر هم برای شرکت های 

قوانین مربوط به بازار را تدوین می کنند کاربرد دارد البته درک رفتار مصرف کننده و ارزیابی عملکرد مصرف 

 رفکنندگان در جوامع مختلف با توجه به تفاوت های فرهنگی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است رفتار مص

کننده می تواند بعنوان تعامل پویای تأثیر و شناخت، رفتار و رخدادهای محیطی تعریف شود که بوسیله آن 

معمولا هر مصرف کننده با تصمیمات زیادی برای خرید  .جنبه های مبادله زندگی هایشان منتقل می شود

اره یق می پردازند می کوشند دربمواجه است. بیشتر شرکت هایی که درباره رفتار خرید مصرف کنندگان به تحق

آنچه مصرف کنندگان خریداری می کنند، روش و تعداد خرید و علّت آنها پاسخ های مناسبی بیابند ولی آگاه 

شدن از علت های رفتار مصرف کننده یا خریدار چندان ساده نیست زیرا اغلب پاسخ های مربوط به این سئولات 

د دارد. نقطه آغازین این مطالعات مدل محرک، پاسخ است و رفتار در ذهن و فکر و مغز مصرف کننده وجو

مصرف کننده بر این اساس شکل می گیرد که عوامل تحریک کننده و انگیزش بسیاری به همراه عوامل و محرک 

های بازاریابی )یا همان آمیخته های بازاریابی( وارد جعبه سیاه مصرف کننده می شود و او واکنش های مشخّص 

ود نشان می دهد. جعبه سیاه مصرف کننده از دو بخش تشکیل شده است. نخست ویژگی های شخصی از خ

خریدار است که بر شیوه ای که اولین محرک ها را به تصویر در می آورد و در برابر آنها از خود واکنش نشان 

، ص 18۲8می گذارد)زارعی،  می دهد اثر می گذارد. و دوّم فرآیند تصمیم گیری خریدار است که بر رفتار او اثر

118) 
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 فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده 

زمانی که کالای خریداری می شود معمولا مصرف کننده از فرآیند تصمیم گیری استفاده می کندکه به این  

 صورت است 

 ارزیابی گزینه ها- 8رفتار پس از خرید ، -2شناخت مشکل  -1

ومی است که مصرف کننده از شناسایی یک محصول یا خدمت مورد نیاز مرحله نشان دهنده یک فرآیند عم 8این 

 تا ارزیابی آن و خرید طی می کند این فرآیند مطالعه نحوه تصمیم گیری مصرف کنندگان است

: اولین مرحله فرآیند تصمیم گیری مصرف کننده شناخت مشکل است . شناسایی شکل شناخت مشکل (1

تحت تأثیر محرک های درونی و بیرونی قرار دارد این چنین خواسته زمانی شروع می شود که مصرف کننده 

 هایی معمولا توسّط آگهی های تجاری و دیگر اقدامات تبلیغاتی ایجاد می شود

: تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کالا تعیین می کند که آیا مصرف کننده رفتار پس از خرید (2

هر قدر فاصله میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد کالا بیشتر باشد  از خرید کالا راضی یا ناراضی است.

 (88، ص 18۲2)بخشی زاده، .نارضایتی وی بیشتر خواهد شد

: پس از ارزیابی گزینه ها موجود مصرف کننده یا تصمیم به خرید یکی از ارزیابی گزینه ها و خرید (8

ت را خریداری نکند در صورتی که خریدی محصولات را گرفته و یا تصمیم می گیرد هیچ یک از محصولا

 صورت گیرد مرحله بعدی ارزیابی محصول پس از خرید آن است

 ارتباط برند و تصویر ذهنی مشتریان

تحقیقات نشان می دهد برندهای قوی بر تصویر ذهنی مشتریان اثر مثبت داشته و بر تصمیم خرید آنها تاثیر گذار  

ا موضوع بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیتهای روابط عمومی است. به استناد مقاله انجام شده ب

( نتایج بیانگر این است که فعالیتهای روابط 18۲2ادراک شده بر وفاداری مشتریان )کامیز حیدرزاده و فاطمه ترابی، 

فعالیتهای روابط عمومی شرکت  عمومی ادراک شده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد . به این معنا که هر چقدر

افزایش یابد و ادراک مشتری از این فعالیتها بالا رود وفاداری مشتری نیز افزایش مییابد و منجر به جلب توجه مشتری 

و تکرار خرید از محصولات مربوط به آن شرکت میشود که این رضایتمندی منجر به ایجاد تبلیغات شفاهی مثبت 

شرکت به سایر دوستان و آشنایان می شود. تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری نیز در  در مورد محصولات و خدمات

این رابطه اثرگذار است و نقش غیر مستقیمی را بازی میکند. تایج نشان می دهد که سطح پذیرش تصویر ذهنی و 
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 انگیزه های روابط مطلوب یا نامطلوب بودن تصویر ذهنی بر روی اعتماد مصرف کننده به شرکت و استنباط او از

عمومی بسیار اثرگذار است. وقتی تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری نامطلوب و همچنین منابع محدود میباشد، 

( سرمایه گذاری بزرگ در فعالیتهای روابط عمومی کار بیهودهای است و بهتر است این 21، ص 18۲8)اسفیدانی ، 

ابطه با خود محصول اختصاص داده شود زیرا فعالیتهای روابط عمومی منابع و سرمایه گذاریها به فعالیتهایی در ر

نمیتواند به افزایش ارزش محصول کمکی نماید. در نتیجه تصویر ذهنی نامطلوب از نام و نشان تجاری اثر کاهشی بر 

مدیریت روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری مشتری میشود روابط عمومی به عنوان یکی از انواع 

ارتباطات میباشد و مدیریت تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت ارتباطات 

مصرف کننده موثر است . بنابراین جلب اعتماد مصرف کننده در ارتباطات بسیار مهم است .پس تصویر ذهنی 

براین شرکتها ابتدا باید اعتماد مصرف کننده را جلب کنند نامطلوب منجر به کاهش اعتماد مصرف کننده میشود . بنا

زیرا مصرف کنندگان از پذیرش پیامهای نوع دوستانه و خیر خواهانه توسط شرکتهایی که تصویر ذهنی نامطلوبی 

دارند خودداری می کنند. در حالی که وقتی تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب باشد. ادراک مصرف کننده 

الیتهای روابط عمومی منجر به افزایش وفاداری آنها میشود زیرا پیامهای روابط عمومی با آن چه در ذهن از فع

مشتریان است و همچنین با نگرش آنها تطابق دارد و این فعالیتها منجر به معروف شدن شرکت، ماندگار شدن 

و در نتیجه وفاداری مصرف  شرکت یا محصول در ذهن مشتریان و خرید مجدد از محصوالت آن شرکت میشود

 )همان(.کنندگان افزایش مییابد چون آنها به این نتیجه میرسند که انتخابشان درست بوده است

 توان به این نکات اشاره کرد:ترین عوامل برای ایجاد تمایز در بازار میاز مهم

 جلب توجه و نظر مشتریان هدف از طریق ایجاد تمایز؛1-  

 ی حفظ و ارتقای سهم از مشتریان و سهم از بازار؛مدیریت برند برا -2 

 ایجاد تأثیر بر بینش و منش مشتریان با ایجاد جذابیت در برند؛8- 

 های پروموشن فروش محصولات و خدمات.های هدفمند تبلیغاتی و برنامهتدوین برنامه1- 

 کنندگانتأثیر مفهوم برند بر رفتار مصرف

 پردازیم.کنندگان میل تأثیرگذار مفهوم برند بر رفتار مصرفاکنون به بررسی و شناسایی عوام 

ها تنها یک معنی دارد: برچسبی که به انواع پوشاک وصل است یا خصوص ایرانیبرند برای بیشتر مردم جهان و به

یف رنوع برندی که لوازم خانگی دارند. اما باید بدانید که برند تنها متعلق به یک کالای خاص نیست، براساس تع
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های ارتباطی، محصول، ها، ایدهای یکپارچه از نام، نماد، نشانه( برند مجموعهAMA) 18آمریکن مارکتینگ اسوسیشن

دیزاین، چیدمان فروشگاهی، رفتار فروشندگان، خدمات، تعداد شعب و... است که هدف اصلی آن خلق تمایز در ذهن 

تری دارد اما مدیرانی که با دانش راهبری عیت معنای عمیقکننده و در میان رقباست. هرچند که برند در واقمصرف

 دانند.اند، برند را ابزاری برای شناخته شدن، شهرت و جذب مشتری میبیگانه

الای نام را از یک کتوان گفت که ارزش برند تنها به نام و نشان آن نیست؛ آنچه یک کالای صاحبپس این گونه می

است که مشتریان از یک برند خاص در ذهن دارند و با آن ارتباطی خاص برقرار سازد، تصویری هویت جدا میبی

 کنند.می

دهد و مشتری را ترغیب به خرید یک برند خوب، تصویر و حس اعتماد به کیفیت کالا را در ذهن مشتری افزایش می

برند. است که از آن لذت میکند. در واقع وظیفه برند تنها شناخت نیاز مشتریان نیست بلکه پاسخ به چیزهایی می

چه های یکپارشود که زیرساختهایی میاست که موجب موفقیت سازمان ترین اصولیکاوی مشتری از بزرگبینش

 کنند.برای آگاهی از برند را تقویت می

مورد دنیاز خود از وجود (به معنای آن است که مشتری هنگام خرید کالای Brand Awareness) آگاهی از برند

گیری برای خرید، آن برند را در اولویت ذهن خود دارد. اما موضوع یک برند خاص اطلاع دارد و در مراحل تصمیم

در واقع  ( 28، ص 18۲8(نسبت به یک برند خاص است.)موسوی ، Brand Image) دیگر، تصور ذهنی مشتریان

شود، بدین معنی که یک برند با زوایای مختلف یک کالا ایجاد می برند مفهومی است که در ذهن مشتری در ارتباط

کننده یک کالاست، بلکه ذهن مشتریان را کاملاً با مفهوم، عملکرد و ساختار یک سازمان درگیر تنها معرفینه

تری شبراساس آنچه گفته شد، متخصصان برند و بازاریابی معتقدند زمانی جایگاه یک برند قوی در ذهن م کند. می

شود که او در هر موقعیتی ابتدا به دنبال یک نام خاص باشد. چراکه مشتریان در زمان خرید، با مفاهیمی مشخص می

 کنند.شود، انتخاب و خرید میشان تداعی میکه از برندها به صورت همزمان در ذهن

 

 مفاهیم و ابعاد کلی که در برند و برندسازی مطرح است عبارتند از:

 برند باید بیانگر مدیریت یکپارچه و تصویر شخصیت آن باشد؛ 
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  برند باید با شخصیت و هویتش دیده شود نه فقط با محصول؛ 

 ران هایی که دیگای از فعالیتشدهبرندینگ باید یک دیدگاه استراتژیک باشد نه مجموعه انتخاب

 دهند؛هم انجام می

 سازد؛برندینگ باید برای مشتری ارزش و نقش کلیدی ب 

 برندینگ باید یک ابزار کلیدی در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی محسوب شود؛ 

  برند باید یک فرهنگ باشد و بتواند در رفتار جامعه اثر مثبت ایجاد کند؛ 

 های ویژه، مهندسی شود.های برند باید در قالب ارتباطات یکپارچه و براساس ارزشاستراتژی 

 اهمیت شناسایی رفتار مصرف کننده

یان هایی است که مشترکنند. در اصل فعالیتکننده شامل دانش و احساساتی است که افراد تجربه میرفتار مصرف

دهند. محیط و شرایط تأثیر زیادی بر این دانش، احساسات و رفتار برای انتخاب، تصمیم، خرید و مصرف انجام می

لف های مختکننده در گروهو احساسات و رفتار مصرف کننده پویاست، زیرا دانش، افکاردارند. همچنین رفتار مصرف

کننده هدف و در قیاس با جامعه متفاوت بوده و دائماً در حال تغییر است. از این رو، ماهیت پویای رفتار مصرف

 (11، ص 18۲8سازد.) اسفیدانی، های بازاریابی را مشکل میتوسعه استراتژی

 کننده را بشناسیمچرا باید رفتار مصرف

 کند:کننده است. این موضوع به مدیران در موارد زیر کمک میاساس مدیریت بازاریابی تحلیل رفتار مصرف

 الف( طراحی آمیخته بازاریابی؛

 بندی بازار؛ب( بخش 

 سازی و خلق تمایز برای محصول؛ج( جایگاه 

 د( ایجاد شرایط و بستر فروش بهتر؛

 ازار؛هـ( توسعه ارتباطات و انجام بهتر تحقیق ب
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کننده و تدوین استراتژی برای ارتباط با او، نکته کلیدی موفقیت بازاریابی است. این امر بررسی رفتار خرید مصرف 

 کننده وهای خصوصی و دولتی تأثیر و کاربرد دارد. هرچند آنالیز رفتار مصرفدر عملکرد درست برندها و سازمان

ترین های فرهنگی اهمیت بسیاری دارد، متداولبا توجه به تفاوت کنندگان در جوامع مختلفارزیابی عملکرد مصرف

و  شناختی، روانشناختیکنندگان و آگاهی از رفتار مصرف، جغرافیایی، اجتماعی، جمعیتبندی مصرفعوامل تقسیم

 رفتاری هستند.)همان(

کنندگان ند درباره آنچه مصرفکوشپردازند میکنندگان به تحقیق میهایی که درباره رفتار خرید مصرفبیشتر شرکت

کننده یا خریدار کنند، روش، تعداد خرید و دلایل خرید را بیابند ولی آگاه شدن از علل رفتار مصرفخریداری می

 کننده وجود دارد.های مربوط به این سوالات در ذهن و فکر مصرفچندان ساده نیست زیرا اغلب پاسخ

 کیفیت درک شده توسط مصرف کننده

ت درک شده به عنوان، ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه کیفی 

های دیگر تعریف می شود کیفیت درک شده یک ضرورت رقابتی است و امروز اکثر شرکت ها به کیفیت مشتری 

 محور به عنوان یک سلاح استراتژیک، روی آورده اند

 1۱ل و خدمت، رضایت مشتری، سودآوری شرکت را مورد توجه قرار داده است. آکرکاتلر ارتباط بین کیفیت محصو

پیشنهاد کرد که کیفیت دریافت شده مربوط به برندهای تجاری مختلف می تواند بصورت مستقیم نیز اندازه ( 1۲۲۱)

ات در ارزش درصد تغییر 3۰گیری شود و شواهدی از مطالعات گذشته را بیان می کند که نشان داده اند که تا 

دریافت شده با کیفیت دریافت شده توضیح داده می شود. کیفیت درک شده، کیفیت واقعی محصول نیست. اما 

( همانند تداعی های مارک تجاری، کیفیت 1۰2، ص 18۲1ارزیابی ذهنی مشتری نسبت به محصول است )کریمی ، 

ا متمایز کردن مارک تجاری از رقبا، دلیلی برای دریافت شده نیز ارزش را برای مشتریان فراهم می کند تا آنها ب

اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژه گیهای ذاتی و خارجی کیفیت مربوط می  "خرید داشته باشند. اساسا

شود، در میان ویژگیهای خارجی، انجام فعالیت های بازاریابی شرکت از طریق، قیمت، تبلیغات و ترفیع، یک ابزار بر 

کیفیت درک شده را قضاوت )ذهنی( مصرف کننده در مورد برتری و ( 1۲33) 1۱ی شود زیتاملجسته محسوب م

ارجحیت کلی یک محصول تعریف می کند، تجربیات شخصی محصول، نیازهای خاص و موقعیت مصرف، ممکن 

یق از طراست ارزیابی ذهنی مصرف کننده از کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. معنای کیفیت با ما درک شده بالا، 
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شناخت مصرف کننده از متفاوت بودن و برتری مارک تجاری  settiتجربه طولانی مدت مرتبط با مارک تجاری، 

مشخص می کند که کیفیت درک شده، جزئی از ارزش ویژه مارک تجاری است. از ( 1۲33ایجاد می گردد. زیتامل )

مارک تجاری نسبت به دیگر مارکهای تجاری  این رو کیفیت درک شده بالا، مصرف کننده را به سوی انتخاب یک

رقیب، هدایت می کند. بنابراین، به میزانی که مصرف کننده، کیفیت مارک تجاری را درک می کند، ارزش ویژه 

نشان داد که اطمینان مصرف کنندگان نسبت به کیفیت ( 1۲۲۱) 13مارک تجاری افزایش خواهد یافت. یورومونیتور

از حالتی است که به مارکهای محصولات با کیفیت ضعیف وجود دارد. علاوه بر ارزش درصد گسترده تر  ۱۰حدود 

 افزوده ای که اطمینان از کیفیت ایجاد می کند، خرده فروشان نیز مارکهای قدرتمند خودشان را توسعه می دهند

 (3۲، ص 18۲8)موسوی، 

 نیاز به منحصر به فرد بودن مصرف کننده 

( 1۲3۰مصرف کنندگان، مبداء و اساس تئوری منحصر به فرد بودن سیندر و فرامکین )نیاز منحصر به فرد بودن  

این نیاز به صورت دنبال کردن افراد برای کالاهای مهم که آنها ( 2۰۰1است. براساس تحقیقات تین و همکارانش )

ده نوع از رفتار مصرف کننرا از دیگران متمایز سازد، ظاهر می شود. نیاز منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان در سه 

 ظاهر می شود.

 الف( ضد تطابق )غیر هم شکل( با انتخاب خلاقانه

 ب( ضد تطابق )غیر هم شکل( با انتخاب غیر عمومی )غیر مشهور(

 ج( اجتناب از تشابه و همانندی 

با انتخاب خلاقانه است، مصرف کنندگان، کالاهایی که بیان کننده منحصر به فرد در اولین نوع رفتار که ضد تطابق  

بودن آنها هستند و در ضمن برای دیگران هم قابل قبول هستند را خریداری می کنند. بنابراین مصرف کنندگانی 

یر ثال، ویژگیهای بی نظکه این نوع رفتار را نشان میدهند نام های تجاری که برخی صفات متمایز و ویژه )به عنوان م

بودن، استثنایی بودن، پرستیژ( را ارائه می دهند را خواستار هستند. مصرف کنندگان دیگر به واسطه رفتار غیر هم 

شکل با انتخاب غیر عمومی و با انتخاب کالاهایی که با هنجارهای گروهی فاصله دارند، با میل و رغبت در معرض 

د. جالب است که رفتار مخاطره آمیزشان ممکن است در نهایت، خود انگاره آنها را نارضایتی اجتماعی قرار می گیرن

افزایش دهد. این مصرف کنندگان نگران انتقاد دیگران نیستند، در حقیقت تصمیم گیری آنها برای خرید شاید از 
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م د که تصمینظر دیگران عجیب و غریب )ناشی از هوس باشد و درست نقطه مقابل آنها مصرف کنندگانی هستن

گیری هایی که برای خرید انجام می دهند باعرف مطابقت دارد. آخرین گروه مصرف کنندگان از تشابه با کالاهایی 

که رایج و معمول هستند اجتناب می کنند، مصرف کنندگان این گروه تمایل دارند که محصولات با برندهایی که 

متمایز می سازد را انتخاب کنند. شاید مصرف کنندگان برای مثال  خیلی رایج و عمومی نیستند اما آنها را از دیگران

آنها مدها و سبک های ناپیوسته را خریداری می کنند، خرید خود را در فروشگاه های خاص انجام می  "احتمالا

دهند یا ترکیب ظاهری و پوشاک آنها به روش های غیر معمولی است. نیاز منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان 

به این نتیجه رسیدند که مصرف ( 2۰۰8میمات خرید او را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. آمالدوس و جان )تص

کنندگانی که نیاز منحصر به فرد بودن در آنها زیاد است در مقایسه با مصرف کنندگانی که این نیاز در آنها در سطح 

حصولات جدید دارند. به علاوه زیمر و همکارانش پایین است، تمایل بیشتری برای پذیرش سریع تر برندها یا م

دریافتند که، کیفیت درک شده و ادراک تصویر برند )به عنوان مثال، هیجان و تحریک( نسبت به برندهای ( 1۲۲۲)

 (38، ص1833خارجی توسط نیاز منحصر به فرد بودن مصرف کنندگان تحت تاثیر قرار می گیرد)زرندی، 

بازاریابی، رفتار تطابق و همانندی مورد تاکید قرار گرفته، اما به رفتار عدم همانندی یا  با وجود اینکه در تحقیقات

عدم تطابق توجهی نشده است. محققان روانشناسی نشان دادنده اند که این رفتار عدم همانندی غالبأ همان ابراز 

ه ن روانشناسی ثابت کرده اند کخارجی، نیاز منحصر به فرد بودن شخص یا نیاز تفاوت شخصیتی اوست. این محققا

برای برخی افراد )کسانی که نیاز بیشتری به منحصر به فرد بودن دارند( انتخاب چیزهایی که گزینه های غیر معقولانه 

به نظر می رسند، راهی برای نشان دادن منحصر به فرد بودن است. نیاز منحصر به فرد بودن عبارت است از نیاز 

از دیگران، نیاز برای متفاوت بودن و هم رنگ جماعت نبودن. اندازه و بزرگی این خصیصه  شخص برای مستثنی بودن

در افراد متفاوت است. ابراز خارجی نیاز منحصربه فرد بودن که نتیجه فرایند مقایسه اجتماعی است، به درجه خود 

این فرایند مقایسه اجتماعی، ادراک شخص از منحصر به فرد بودن نسبت به دیگران بستگی دارد. افراد از طریق 

خودشان را با دیگران )گروهها یا اشخاص( مقایسه می کنند و برای خودشان یک چهار چوب مرجع را ایجاد می 

کنند و رفتار های آتی تصمیم گیری در آنها، محدوده ی آن چهار چوب انجام می شود. این فرایند که مقایسه حالت 

ه او تعریف می کند، به قدرت و استحکام نیاز منحصر به فرد بودن بستگی فعلی شخص با حالت ایده آلی است ک

( درجه ادراک خود شخص از منحصر به فرد بودن حالت فعلی، را نشان می دهد که 128، ص 18۲1دارد.)کریمی، 

ی به نظر خودش در زمان حال تا چه حد به دیگران شباهت دارد. براساس مشاهدات، فعالیت مصرف کننده، کانال

است که شخص از طریق آن می تواند نیاز منحصر به فرد بودن را در جامعه ابراز کند، برای مثال سیندر و فرامکین، 

نشان دادند که تمایلی که به وفور برای گرد آوری و افزایش ثروت مشاهده می شود نشان دهنده ی این است که ما 
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یپرا مشاهده کرد که افرادی که نیاز منحصر به فرد بودن در جستجوی هویت های مجزا هستیم. و بالاخره اینکه، ت

 در آنها شدیدتر است تمایل بیشتری دارند که مصرف کننده کالاهای غیر سنتی باشند

 نتیجه گیری

با ادراک و داخلی حاصل از این پژوهش و همچنین الگوهای ارائه شده در آن، نشانگر درگیری ذهنی بالای برند  

ارد لذا این موضوع زمینه کاربردی بسیاری را برای مدیران سازمانها و بعلاوه مدیران بازاریابی رفتار مصرف کننده د

فراهم می کند. مدیران بازاریابی باید با توجه به نقش اساسی برند داخلی بر رفتار مصرف کننده تلاش کنند تا با 

ند داخلی، ادراک و تصویر ذهنی مطلوبی مورد ملاحظه قرار دادن فرایندهای روانشناختی و اجتماعی در ساخت بر

نزد مصرف کنندگان ایجاد کنند به طوری که مصرف کننده به واسطه استفاده از برند شرکت، خود را شناسایی کند. 

این پژوهش مدیران سازمانها و شرکتها را آگاه می سازد که رویکردهای ایجاد درگیری ذهنی بالا نسبت به برند 

مقدمه ای برای تاثیر روی انتخاب برند و رفتار مصرف کننده داشته باشد. علیهذا با توجه به داخلی، پیش زمینه و 

اینکه برند داخلی بر ادراک و رفتار مشتریان در کالاهای مختلف از حیث کالاها و محصولات لوکس و معمولی دارای 

وع ر رفتار مصرف کننده براساس ندرجه متفاوتی می باشد لیکن پیشنهاد می گردد در خصوص تاثیر برند داخلی ب

 کالا نیز تحقیق و بررسی گردد.
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