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چكیده 
امروزه از نام تجاري بهعنوان نماد خوشنامي يك سازمان ياد شده و بهطور بالقوه ميتواند
موفقيتهاي تجاري فراواني را بهدنبال داشته باشد .اين موضوع تا جايي اهميت پيدا كرده كه
صاحبنظران اين حوزه ،براي نام تجاري قائل به شخصيت بوده و تالش ميكنند بين شخصيت
مشتريان و شخصيت نام و نشان تجاري مورد عالقه آنها روابطي منطقي بيابند .مقياس ابعاد
شخصيت نام و نشان تجاري كه نخستين بار توسط آكر مطرح شده است و در اين پژوهش از الگوي
تجديد نظر شده آكر براي تشخيص عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري در صنعت لوازم
خانگي استفاده شد .با استفاده از جمعآوري نظرات افراد خبره در دو شركت لوازم خانگي ،ترتيب و
اهميت ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري ،در هر شركت مورد سؤال قرار گرفت.بعد از تجزيه و تحليل
در خصوص تفاوتهاي مشاهده شده ،ترتيب و الويتبندي بهدست آمده براي هر يك از شركتها
ارزيابي شد .بدين ترتيب مشخص شد كه ترتيب عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري صنعت
لوازم خانگي ،در بين شركتهاي مختلف كامالً متفاوت بوده بهطوريكه تفسيرهاي معناداري از آن
قابل بررسي است .نتيجه اين تفاوتها در دو سطح عوامل اصلي و عوامل فرعي ،فرضيه پژوهش در
اين خصوص را ثابت كرد .با درنظرگرفتن نتايج بهدستآمده حاصل از مقايسه اين دو شركت ،با توجه
به اينكه بعد لوكس بودن به مراتب سهم بيشتري در ساختن شخصيت نام و نشان تجاري يك
محصول لوازم خانگي دارد به تمامي شركتها در اين حوزه پيشنهاد ميشود ،به ويژگيهاي جذاب و
زيبا بودن بيش از ساير خصوصيات اهميت داده و براي ارائه چهرهاي شاد بهصورت دوستانهتري نسبت
به معرفي شخصيت نام و نشان تجاري خود اقدام كنند.
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.1مقدمه 

از تمامي مفاهيم بازاريابي در دنياي امروز ،بدون شك موضوع نام و نشان تجاري نقش
سرنوشت سازي را براي ادامه فعاليت يك شركت ايفا خواهد كرد .از ديد صاحبنظران ،نام و
نشان تجاري از چنان اهميتي برخوردار شده كه از آن تحت عبارت "شخصيت نام و نشان
تجاري" بهعنوان حياتيترين عنصر يك شركت نام برده ميشود و بسان ويترين ورودي يك
مغازه بايد براي ورود يك مشتري در تصميم فوري او ايفاي نقش نمايد .قصد اصلي سازمانها
از معرفي شخصيت نام و نشان تجاري خود ايجاد تمايز در محصول بوده بهگونهاي كه بتوانند
از مبالغ سنگيني كه بايد صرف تبليغات شود كاسته و از سرمايه نامشهود شخصيت نام و نشان
تجاري به خوبي بهرهمند شوند .درواقع ارزش واقعي يك شركت در اذهان خريداران معنا پيدا
ميكند و مشتري نيز كسي است كه تفاوتها را ميخرد نه تشابهات را و اين تفاوتها به
واسطه شخصيت نام و نشان تجاري معرفي خواهند شد .بنابراين پرداختن به ابعاد مختلف
شخصيت نام و نشان تجاري ،يك پژوهش بنيادي در علم بازاريابي محسوب ميشود .درواقع
انگيزه اصلي در اين پژوهش تعيين نقش شخصيت نام و نشان تجاري در خصوص ميزان
موفقيت در فروش محصوالت داخلي و خارجي بوده ،تا بتوان از اين رهگذر الگوي مناسبي از
شركتهاي موفق براي ساير شركتها (در زمينه لوازم خانگي) فراهم نمود.
با توجه به نياز گسترده عموم خانوادهها به داشتن و استفاده آنها از لوازم خانگي متنوع و
داشتن حق انتخاب از ميان انبوه تبليغات لوازم خانگي كه ويژگيهاي خاص محصول معرفي
ميكند ،بديهي است كه مصرفكنندگان لوازم خانگي بر اساس تصوير ذهني بهوجود آمده از
مشخصات محصوالت موجود در بازار اقدام به تصميمگيري خواهند نمود .بنابراين همانطوري
كه نام هر شي بهعنوان تداعيكننده كليه ويژگيهاي مرتبط با آن شي بوده و درواقع ما ابتدا با
استفاده از نامهايي كه براي كليه مفاهيم مورد نظر برگزيده شده است به بازآوري ذهني آن
ميپردازيم ،لذا اين نام ميتواند بيشترين تأثير را در معرفي نخستين هر چيز (بهعنوان يك
پيشاني راهنما) داشته و تصويري از كليه خصوصيات آن در ذهن متبادر سازد.
بنابراين در بازار پرقابت امروز و تـالش بـراي تبليغـات گسـترده ،آنهـه در وهلـه نخسـت
محصوالت يك شركت را معرفي ميكند چيزي جز نام و نشان تجاري آن شركت نيست .يـك
نام تجاري چكيده و عصارهاي از هويت ،اصالت ،ويژگيها و تفاوتها است .بنـابراين دقـت در
انتخاب نخستين نام و نشان تجاري يك شـركت كـه بتوانـد تمـايز و برتـري محصـوالت آن
شركت را قوياً در ذهن متبادر سازد ميتواند يكي از مهمترين اصول تصميمگيري در ابتداي راه
موجوديت يك شركت قلمداد شده و موفقيتهاي بعدي براي بهدست آوردن سهم بيشـتري از
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بازار نيز مستقيماً به همين معرفي نخستين ،كه از گذر انتخاب يك نام و نشان تجاري مناسـب
حاصل ميشود ،ارتباط پيدا خواهدكند.
رقابت شديدي كه در صنعت لوازم خانگي با توجه به نياز عمومي خانوارها براي انتخاب
يكي از نامهاي تجاري موجود در بازار ديده ميشود ،تا اندازه زيادي تحتتأثير برداشت
مصرفكنندگان از شخصيت نام و نشان تجاري شكل گرفته در ذهن آنها قرار دارد .لذا
بررسي بر روي عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري و همهنين اولويت آنها كمك
زيادي در مديريت بازاريابي چنين محصوالتي خواهد داشت .درواقع انگيزه اصلي در اين
پژوهش تعيين نقش شخصيت نام و نشان تجاري در خصوص ميزان موفقيت در فروش
محصوالت داخلي و خارجي بوده ،تا بتوان از اين رهگذر الگوي مناسبي از شركتهاي موفق
براي ساير شركتها (در زمينه لوازم خانگي) فراهم نمود.
در بازار گسترده امروز موفقيت يا عدم موفقيت يـك بنگـاه اقتصـادي بـه رفتـار مشـتري
بستگي دارد .اوست كه با مطالعه و بررسي نيازهاي خود و بازار گسترده و كاالهاي متنوعي كه
در اختيار دارد و باتوجه به امكانات و استعداد خـود ،بـه ارزشـگذاري مـواردي همهـون نشـان
تجاري ،قيمت ،مرغوبيت ،كيفيت و ...ميپردازد و درنهايـت انتخـاب مـيكنـد .از ايـنرو ارزش
واقعي يك شركت ،جايي بيرون از آن ،يعني در اذهان خريداران بالقوه قرار دارد و آن چـه كـه
مشتري ميخرد درواقع نام تجاري اسـت .كـاتلر ( )2555بيـان نمـوده نـام تجـاري يـك نـام،
اصطالح ،عالمت ،سمبل ،طرح و يا مجموعهاي از آنها اسـت كـه قصـد دارد هـويتي متمـايز
براي كاال يا خدمات يك فروشـنده و يـا گروهـي از فروشـندگان در مقابـل رقبـا ايجـاد كنـد.
خريداران در مواجهه با شركتهاي داراي نام تجاري معروف حساسيت كمتري بر روي قيمـت
نشان ميدهند و براي يك مشتري بالقوه نام تجاري يك راهنماي مهم است.
درواقع بهوسيله انتخاب نـام تجـاري ،رد و يـا مصـرف آن از سـوي مشـتري ،مـيتـوانيم
شخصيت كاال را تا حد زيادي مشخص نموده و در مورد موقعيـتهـا و ارتباطـاتي كـه باعـ
خشنودي آنان ميشود قضاوت كنيم .كاالهايي كه داراي نام و نشان تجـاري مشـهور هسـتند
باع اعتماد و تشخص مشتريان شده و بهطور ناخودآگاه حـس انتخـاب بهتـرين گزينـه را در
آنها ايجاد ميكند از اينرو مشتري آماده اسـت بـراي آن بهـاي بيشـتري برـردازد ،بنـابراين
تشخيص عوامل مؤثر در شخصيت نام و نشان تجاري و رتبهبندي آن در دنياي بازاريابي امروز
از اهميت بيشتري برخوردار بوده و شخصيت نام و نشان تجاري را به مفهـومي جـذاب و گيـرا
تبديل كرده است.
طبيعي است بهدليل شدت رقابت بين نامهاي تجاري مختلف و نزديك بودن شاخصههاي
فني به روز شده محصوالت ،تمايز محصوالت از ديد مصرفكننده از طريق معرفـي شخصـيت
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نشان تجاري برتر ميتواند در صدر رقابت دنياي بازاريابي امروز قرار گيرد .با توجه بـه اهميـت
موضوع ،خلق يك شخصيت براي نام و نشان تجاري بر اساس اولويـت و رتبـهبنـدي عوامـل
مؤثر در معرفي كارآمد آن از توجه نخستين مديران براي ايجاد تمـايز شخصـيت نـام و نشـان
تجاري بوده و موجب جلوگيري از تخصيص هزينههاي سنگين در بخشهاي ديگر خواهد شد.
بنابراين مديران شركتها براي متمايز ساختن محصـوالت خـود ،سـعي دارنـد تـا از ابزارهـاي
نمادين و احساسي به جاي ويژگيهاي فني و عملكردي استفاده كنند كه يكي از مهمترين اين
ابزارها ،شخصيت نام و نشان تجاري است .لذا مسئله اصلي در اين پژوهش شناسايي مهمترين
عواملي است كه شخصيت نام و نشان تجاري را تقويـت كـرده و باعـ تمـايز آن مـيشـود،
همهنين موضوع رتبهبندي اين عوامل بر اساس ميزان تأثير آنها از اهداف اين پژوهش است.
يك شخصيت مطلوب باع ميشود كه مشتريان وفـادار بـهعنـوان سـرمايه ذيقيمـت يـك
شركت جذب و نگهداري شده و از حداقل سهم مشخصي در بازار اطمينان حاصل شود.
از فوايد ديگر اين رتبهبندي ،مشخص شدن سهم عوامل مؤثر در ابعاد شخصيت نام و
نشان تجاري بوده كه به كمك نتيجه آن ميتوان با الگو قراردادن رتبهبندي شركتها و
سازمانهاي موفق نسبت به كسب سهم اين عوامل براي شركتهاي ديگر برنامهريزي نمود.
همهنين با تعيين رتبهبندي و مقايسه اين عوامل در بين شركتهاي مختلف ،ميتوان ضمن
مقايسه ميزان موفقيت اين شركتها در بهوجود آوردن تصوير مورد انتظار در ذهن مشتري،
نحوه عملكرد آنها را در معرفي شخصيت نام و نشان تجاري خود ارزيابي نمود.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

هويت شخصيت نام و نشان تجاري موضوعي است كه تاكنون بسياري از پژوهشگران
درباره آن در سازمانها كند وكاو كردهاند .آنهه كه بايد در ابتدا راجع به هويت يك محصول
دانست؛ كيستي محصول است ،درواقع تعريف شخصيت يك نام و نشان تجاري بر اساس
هويت ارائه شده از سوي صاحبان شركتها شكل ميگيرد.
اين هويت همانند يك اثر انگشت ،در وهله اول بيانگر ويژگيهاي فردي است كه خود را
متمايز از ديگران نشان ميدهد .درست است كه مشابهت افكار 1اشخاص مختلف نشاندهنده
داشتن ديدگاه يكساني در بين آنهاست اما براي اثبات اينكه در بين همين گروه چه شخصي
هستيم و چهقدر و مرتبهاي داريم بايد همانند يك كارت شناسايي ،2هويتي از خود ارائه دهيم
كه در درجه اول معرف فرديت ما بوده و با وجود آنكه ممكن است خصوصيات مشتركي با
ديگر افراد داشته باشيم ،اما مجموعه همه اين خصوصيات با هم از ما شخصيتي متمايز خواهد
1. Identity of Opinion
2. Identification of Opinion
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ساخت .به اين ترتيب مهمترين و اصليترين معناي هويت ،داشتن استقالل در مجموعه
تركيب شده از اين خصوصيات است ،همينطور بايد در نظر داشت كه ثبات و پايداري از جنبه-
هاي مهم ديگر هويت است ،به اين معني كه بايستي خصوصيات مذكور الاقل براي مدت
زمان و دوره مشخصي حفظ شود .بديهي است كه در گذر زمان بحران هويت وجود داشته و
اين موضوع دستخوش تحوالت مختلفي خواهد شد اما اين بهمعناي عدم پايداري موضعي
هويت نيست چرا كه در غير اين صورت معنا و مفهوم هويت شكل نخواهد گرفت .بهعبارت
ديگر بحران هويت خود يكي از جنبههاي الزم براي پويا بودن اين مفهوم است كه از دل آن
جوشيده و موجب بالندگي و زنده ماندن مفهوم آن ميشود ،بيسبب نيست كه از شخصيت نام
و نشان تجاري بهعنوان يك حافظه زنده و يك برنامه ژنتيكي بهمنظور معنا و جهت بخشيدن
به محصوالت ياد ميشود (كاپفرر .)1330 ،هيهگاه نميتوان از هويت صحبت كرد بيآنكه
سخني از فرهنگ و هويت فرهنگي به ميان آورد .هويت فرهنگي كه بهواسطه ارزشها و
رسومي كه در تشريك مساعي و بهوجود آمدن حس مشترک براي انجام كاري در بين اقوام
مختلف ،در طول تاريخ شكل ميگيرد ،زمينه اصلي هويت و تالش براي پيداش آن را نشان
ميدهد كه ميتواند بيان كننده هنجارهاي پذيرفته شده و تأييدي بر تفاوتهاي مورد قبول
گروهي از افراد باشد .از همين نكته ميتوان استنباط كرد كه شخصيت نام و نشان تجاري در
بين اقوام و ملل مختلف همواره يكسان نبوده و بنا به شرايط و بستر فرهنگي هر جامعه
ميتواند از منظر متفاوتي بررسي شود.
تصويري كه از شخصيت نام و نشان تجاري بهدست ميآيد ،نتيجۀ يك رمز گشايي ،يك
استخراج معنا و تفسيري از عالئم است .اما اين عالئم چيستند و از كجا ميآيند؟ اين عالئم
شامل تركيب عوامل مختلفي از جمله نام تجاري ،نشان تجاري ،عالئم بصري و گرافيكي،
تبليغات ،اطالعيهها ،نوع محصول و ...است كه منبع اصلي آنها هويت نام تجاري است و البته
تأثيرات جانبي ديگري از جمله اثرات محيط كامال بر آن مشهود است .عوامل پارازيت دهنده يا
نويز 1از جمله تأثيرات مهم بيروني هستند كه ميتواند در تعبير و تفسير دريافت كننده از عالئم
ارسالي دخالت نمايند.
نام و نشان تجاري را ميتوان با فرد ديگري همانندسازي كرد بهطوري كه بتوان از زبان
محصوالت و يا خدمات سخن بگويد .از سال  ،1175شخصيت ،مورد توجه براي نام تجاري
بوده است و مؤسسات تبليغاتي به كمك استفاده از شخصيت نام و نشان تجاري ساخته شده
براي محصوالت خود ،آدمكهايي درست كردهاند كه بتوانند در مبارزات ارتباطي خود با ديگر
رقبا پيروز شوند .درواقع با بهكارگيري يك راهبرد تمايز ،ميتوان به شيوهاي نام تجاري يا
1. Noise
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طراحي محصوالت و خدمات را تعيين كرد كه از ديدگاه مشتريان منحصر به فرد باشد
(كرمالي.)1336 ،
درواقع نام تجاري با كسب يك منش خلق شده ،به يك شخصيت نام و نشان تجاري
تبديل خواهد شد كه موجب بالندگي منش نامهاي تجاري شده و با شخصيت بخشيدن به آن
بسان يك سخنگو ،ستاره يا يك حيوان راه ارتباطي خود را براي يك نبرد موفق آماده مي-
سازد .شخصيت نام ونشان تجاري درواقع اوج هويت بخشيدن به يك نام و نشان تجاري
است.
براي آفرينش يك نام تجاري بايد نخست به يك سؤال پاسخ داد  :اين نام تجاري كيست؟
كيستي براي ما انسانها بااهميتتر از چيستي است ،و در همينجا است كه بايد به فكر
خلق شخصيت نام ونشان تجاري بود .همانطوري كه شخصيت ساخته از چوب بهعنوان
پينوكيو ميتواند به كمك ويژگيهاي تصنعي خود ،شخصيت متفاوت و متمايزي خلق كند،
شخصيت نام و نشان تجاري نيز ميتواند بسان موجودي زنده در اذهان مخاطبان خود جايگاه
ويژهاي پيدا كند.
براي بيدار كردن و عمق بخشيدن به چنين شخصيت نام و نشان تجاري توجه به ابعاد
شخصيت نام ونشان تجاري متناسب با ابعاد شخصيت انساني ضرورت مييابد .درواقع براي
همانندسازي اين موضوع با ابعاد شخصيت انساني ميتوان شيوههاي گوناگوني را بهكار بست.
به عقيده آكر ( )1117ويژگي شخصيتي انسانها از رفتار ،خصوصيات فيزيكي ،نگرش و
باورها و ويژگي جمعيتشناختي استنتاج ميشود درحاليكه شخصيت نام و نشان تجاري
بهواسطه هرگونه تماس مستقيم يا غيرمستقيم مصرفكنندگان با نام و نشان تجاري شكل
ميگيرد (پالمر .)1130
آكر در سال  1177بر اساس مبناي الگوي  0عاملي شخصيت انسان با نظرسنجي بر روي
 111ويژگيهاي شخصيتي بر روي  37نام تجاري مختلف ،آنها را جمعآوري كرده و مورد
تحليل عاملي قرار داد .نتيجه اين تجزيه و تحليل تشخيص  0بعد اصلي با  12صفت بود كه
بر اين اساس توانست الگوي  0بعدي شخصيت نام و نشان تجاري را بهعنوان مقياسي براي
شخصيت نام و نشان تجاري تشكيل دهد (آكر .)1117،با توجه به معناداري و قابل تفسير
بودن راه حل الگوي  0بعدي بهعنوان الگوي خالصه شده براي تحليل عوامل شخصيت مورد
بررسي قرار گرفت كه هر كدام از اين ابعاد ميتوانند توصيف كننده ويژگيهاي شخصيتي ديگر
باشند.
بايد توجه داشت كه معادل سازي فارسي اين  0بعد اصلي كه بهعنوان مقياس شخصيت
نام و نشان تجاري مطرح شده است كار چندان سادهاي نيست يكي از محدوديتهاي اصلي،
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وجود تفاوتهاي زبانشناختي و معنايي بين دو زبان مختلف است .لذا ترجمه مستقيم
ويژگيهاي شخصيت نام و نشان تجاري اثربخش نخواهد بود .بايد توجه داشت كه
اصطالحات در شرايط مختلف ،بيان كننده مفاهيم مختلفي هستند .براي روشن شدن بيشتر
مطلب در اينجا معاني مختلفي را كه ميتوان از ترجمه  0بعد شخصيت نام و نشان تجاري
استنباط كرد آوردهايم.
 .1صداقت- :1دوستانه -بيريايي -انعطافپذيري -صميمي ،مهربان
 .2هيجان- :2هيجانانگيز بودن -برانگيختگي
 .3شايستگي- :رقابتي بودن -صالحيت -كارايي مناسب
 .1پيهيدگي- :كماالت -لطافت -ظرافت -لوكس بودن
 .0عدم ظرافت- :مردانگي -قدرتمندي
آكر با ارائه يك ساختار -0عاملي كه  3تا از آنها مستقيماً به  0بعد اصلي شخصيت مربوط
ميشوند مقياسي براي ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري تشكيل داد .درواقع ميتوان بعد
صميمي را به سازگاري و مسئوليتپذيري ،بعد هيجان را به برونگرايي ،و بعد شايستگي را به
برونگرايي و مسئوليتپذيري نسبت داد و دو بعد پيهيدگي و عدم ظرافت به ابعاد انساني
وابسته نيستند (سيرگي.)2553 ،
بديهي است ،بعد قدرتمندي به دليل داشتن ويژگيهاي تلطيف نشده و ويژگيهايي از
قبيل زمختي ،جنگجويي ،بيقيد و بندي و ...نميتواند اعتبار يكساني را در صنايع توليدي
مختلف داشته باشد.
بهعبارت ديگر با وجود اينكه از لحاظ روانشناسي بعد قدرتمندي يكي از ابعاد واقعي و قابل
ذكر براي شخصيت نام تجاري به حساب ميآيد و ميتواند در برخي صنايع سنگين مانند
كشتيسازي ،صنايع هواپيماسازي ،مهماتسازي و ...مورد استفاده قرار گيرد ،اما در ديگر
حوزهها ،عليالخصوص بازاريابي خانگي فاقد اعتبار الزم بوده و همانطوري كه مندز و
پژوهشگران ديگر با استفاده از تحليل عاملي نشان دادند ،عامل قدرتمندي يا عدم ظرافت
نميتواند بهعنوان عامل تعيين كننده بهكار رود .براين اساس در پژوهش حاضر از چنين الگويي
كه با چهار بعد اصلي و با سنجههايي كه متناسب با فرهنگ و شرايط كشور باشد استفاده شده
است .اين الگو در سال  2551بر اساس پژوهش شخصيت نام و نشان تجاري اتومبيلهاي
فورد توسط روجاس مندز (كه در دو شهر اصلي شيلي انجام شد) ،مورد استفاده قرار گرفت
(مندز .)2551 ،وي ابتدا بهمنظور سنجش نظرات از مقياس  0بعدي آكر استفاده كرد اما بعد از
تحليل عاملي معلوم شد كه بعد مردانگي فاقد اعتبار الزم است .مندز معتقد بود كه نام تجاري
1. Sincerity
2. Excitement
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شركت ميتواند موجب كسب مزيت رقابتي پايدار شده و از اينرو بر استفاده از نام و نشان
تجاري شركت بهجاي نام محصول تأكيد كرد .درواقع به كمك روشهاي علمي ثابت شده
است كه بعد مردانگي نميتواند بهعنوان ويژگي اصلي در ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري،
همانند ابعاد ديگر ظاهر شود و همانطوريكه در مطالعات مربوط به صنعت لوازم خانگي ،و
نظرخبرگان در اين حوزه ،مشخص شد ،انتخاب  1بعد اصلي ،يعني :صداقت ،هيجان ،شايستگي
و پيهيدگي براي سنجش ابعاد شخصيت نام و نشان تجاري مناسبتر است.
الزم به يادآوري است كه در بهكارگيري سنجههاي اين چهار بعد عالوهبر مراجعه به
فرهنگ لغت معتبر فارسي و مقايسه حوزههاي معاني آنها و بعد از مشورت با متخصصان امر
در حوزه بازاريابي ،تصميم مناسب براي نامگذاري درست اين سنجهها اتخاذ شده است.
الگوي اصالح شده مقياس شخصيت آكر كه بعد از بح و بررسي و بر اساس پژوهش
مندز استخراج شد ،بهعنوان خروجي جهت تنظيم و استفاده براي الگوي اصلي ،در سطوح
عوامل اصلي و فرعي بهكار گرفته شد.
در نگاره  1ساختار درخت سلسله مراتب الگوي ذكر شده را به همراه عوامل تشكيل دهنده
اصلي و فرعي كه براي رتبهبندي در روش  AHPمورد استفاده قرار ميگيرد ،آورده شده است.
روش هاي  AHPو  ANPدو تا از روشهاي مهم در تصميمگيريهاي چندمعياره هستند اما
با توجه به اينكه ما در اينجا عوامل را بهصورت مستقل در نظر آورده و بررسي روابط پيهيده
بين آنها موضوع اين پژوهش نيست لذا از روش متداول  AHPاستفاده شده است.
شخصيت نام و نشان
تجاري
(سطح  .1هدف)

صميمي
(سطح  .2عوامل)

لوكس
(سطح  .2عوامل)

هيجانانگيز
(سطح  .2عوامل)

صالحيت
(سطح  .2عوامل)

شاد
سرحال
دوستانه
متواضع و خاكي
(سطح )3

باكالس
لطيف
جذاب
زيبا
(سطح )3

جسور
ايدهآل
محشرو سرزنده
مستقل و بااقتدار
(سطح )3

ايمن
ماهر
بادوام
مطمئن
(سطح )3

نگاره  .1درخت سلسله مراتب براي الگوي اصالح شده مقياس شخصيت آكر
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در اين پژوهش هدف اصلي ،شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان
تجاري در صنعت لوازم خانگي و مقايسه شركتها (در اينجا شركت لوازم خانگي گلدايران (ال
جي) و شركت لوازم خانگي پارسخزر) در ترتيب اين عوامل ميباشد .امروزه شركتهاي لوازم
خانگي با رعايت استانداردها و كيفيت مورد نظر مصرفكنندگان ،همگي كيفيت محصول خود
را بر اساس مشخصههاي فني به يكديگر نزديك نموده و بنابراين آنهه در اين بين ميتواند
تأثير بيشتري براي انتخاب شدن داشته باشد چيزي جز قدرت در بهكارگيري يك نام و نشان
تجاري قوي نخواهد بود ،به اين معني كه براي بهوجود آوردن حس اعتماد و وفاداري در ذهن
مصرفكننده ،از طريق تصوير مطلوب شخصيت نام و نشان تجاري ،الزم است تا عوامل
تأثيرگذاري كه ميتواند چنين حسي را تقويت كرده و نهايتاً موجب تصميمگيري در خريد شود،
به خوبي اولويتبندي شده و مواردي را كه ميتواند مصرفكنندگان را براي تصميمگيري در
خريد متقاعد ساخته و اثر بيشتري بر روي آن بگذارد آشكار شود .بيشك وقتي كه محصوالت
مشابه زيادي در معرض يك رقابت فشرده قرار گرفتهاند آنهه كه ميتواند موجب انتخاب شدن
يك محصول در بين همه آنها شود ،قدرت شخصيت نام و نشان تجاري است كه به كمك
عبارات ،عالئم ،نشانهها ،طرحها ،رنگها و انواع مختلف ارتباطات تصويري كه نهايتاً در لواي
يك شخصيت نام و نشان تجاري براي شركت تصويرسازي ميشود ،سعي در تأثيرگذاري هر
چه بيشتر مخاطب با استفاده از عوامل احساسي و برانگيختن عواطف خواهد داشت .با توجه به
توضيحات ارائه شده ،انتظار ميرود در اين پژوهش به اهداف زير دست يابيم:
 شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر در شخصيت نام و نشان تجاري (صنعت لوازم خانگي). مقايسه رتبهبندي عوامل مزبور در شركتهاي صنعت لوازم خانگي و يافتن توضيح برايترتيب عوامل بهدست آمده.
 رهيافت به سوي ارائه الگوي جامعتر در رتبهبندي عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشانتجاري در صنعت لوازم خانگي.

روششناسیپژوهش 

.3

سؤال اصلي در اين پژوهش اين است كه :آيا در ترتيب عوامل مؤثر بر شخصيت نام و
نشان تجاري ،بين شركتهاي مختلف تفاوت ديده ميشود .فرضيه متناظر با اين سؤال چنين
است كه درترتيب عوامل موثر بر شخصيت نام و نشان تجاري ،بين شركتهاي مختلف در
يك صنعت ،تفاوت ديده ميشود.
بعد از جمعآوري پرسشنامهها و گردآوري اطالعات آنها تمامي مقايسات زوجي
نظر دهندگان در سطوح مختلف سلسله مراتب عوامل شخصيت نام ونشان تجاري ،با استفاده از
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روش  AHPو بهكارگيري نرمافزار  Expert Choiceنظرات كليه پرسش شوندگان با استفاده
از ميانگين هندسي آن ها تلفيق شد و سرانجام ماتريس تلفيق شدة گروهي هر يك از شركتها
در سطح نخست عوامل استخراج شد .به همين ترتيب سطوح عوامل اصلي و فرعي نيز بر
اساس الگوي مفهومي ترسيم شده تعيين شد.
روشهاي جمعآوري اطالعات بيشتر شامل روش كتابخانهاي ،مصاحبه و پرسشنامه است
كه از هر دو روش در اين پژوهش استفاده شده است .پرسشنامه استاندارد تهيه شده به رؤيت
اساتيد و كارشناسان امر رسيده و پس از اخذ نقطه نظرات آنان نسبت به بومي سازي آن اقدام
و در نهايت پرسشنامه نهايي تنظيم شد .بر اين اساس روايي وسيله اندازهگيري به طريق
محتوايي 1حاصل شده است .اين پرسشنامه براي انجام مقايسات زوجي ميان معيارهاي اصلي
و زيرمعيارهاي آنها (معيارهاي فرعي) طراحي شده است .خاطر نشان ميشود با راهنمايي
خبرگان فن پس از رفع ابهامات در نمونههاي اوليه پرسشنامه ،سرانجام با تأييد اساتيد بزرگوار،
پرسشنامه استانداردي تهيه شد و مورد تأييد قرار گرفت .بنابراين نحوه سنجش معيارها بر
اساس پرسشنامه به انجام رسيد.
اين پرسشنامه داراي  35سوال به ترتيب زير است:
شش سؤال اول مربوط به مقايسات زوجي  1زيرمعيار مربوط به ويژگي صالحيت شامل
(ايمن ،ماهر ،بادوام ،مطمئن ،مستقل-با اقتدار) ،شش سؤال دوم مربوط به مقايسات زوجي 1
زيرمعيار مربوط به ويژگي صميمي شامل (شاد ،سرحال ،دوستانه ،متواضع و خاكي) ،شش
سؤال سوم مربوط به مقايسات زوجي  1زيرمعيار مربوط به ويژگي لوكس بودن شامل
(باكالس ،لطيف ،جذاب ،زيبا) ،شش سؤال چهارم مربوط به مقايسات زوجي  1زيرمعيار مربوط
به ويژگي هيجانانگيز شامل (جسور ،ايدهآل ،محشر و سرزنده) و باالخره شش سؤال آخر
مربوط به مقايسات زوجي  1معياراصلي شامل (صميمي ،لوكس ،هيجانانگيز ،صالحيت)
ميباشد.
جامعه آماري اين پژوهش خبرگان و كارشناسان آگاه به مسائل بازاريابي در خصوص
صنعت لوازم خانگي است كه نمونه انتخاب شده از اين جامعه باتوجه به محدوديت دسترسي
به همه خبرگان در شركتهاي سرشناس لوازم خانگي ،با انتخاب دو شركت معتبر يكي
خارجي و ديگري داخلي ،به نام شركت ( LGگلدايران) و شركت صنعتي پارسخزر متشكل از
تيم بازاريابي مديران ،كارشناسان وخبرگان اين دو شركت است.
نحوه تعيين خبرگان براي نمونه آماري انتخاب شده از جامعه آماري شركتهاي فوق ،بر
اساس ميزان صالحيت آنها بوده است .به اين معني كه كارشناسان هر شركت كه بيشترين
1. Content Validity
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تماس بازاريابي و تجربه كاري را بهعنوان پرسنل رسمي شركت ،داشتهاند انتخاب و بهعنوان
نمونه آماري در پژوهش حاضر مورد پرسش قرار گرفتند.

.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

دادههاي حاصل از رتبهبندي عوامل مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري كه بعد از مطالعۀ
كتابخانهاي و طراحي و تنظيم پرسشنامههاي متناسب با هدف پژوهش و با انتخاب حداقل دو
نام ونشان تجاري معتبر براي مطالعۀ موردي و مقايسۀ آنها در ابعاد مختلف انجام شد ،به
صورت جدول  1نشان داده شده است:
جدول  .1مقايسۀ رتبهبندي ،اولويت تمامي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر شخصيت نام و نشان تجاري

با مالحظه جدول شماره  1مشاهده ميشود كه ابتدا بعد لوكس بودن و سرس بعد
هيجانانگيز بودن دو اولويت نخست شركت گلدايران بوده و در شركت پارس خزر نيز اولويت
نخست لوكس بودن است در عوض آن چيزي كه در عوامل اصلي شخصيت نام ونشان تجاري
شركت صنعتي پارسخزر اهميت بيشتري داشته ،ويژگي صالحيت و سرس صميمي بودن،
ميباشد.
وقتي كه بعد هيجانانگيز بودن براي محصوالت پارسخزر در ردة آخر قرار گرفته
درحاليكه همين عامل اولويت دوم شركت گلدايران است ،همهنين براي شركت پارسخزر
بعد صالحيت در اولويت دوم عوامل آمده درحاليكه اين ويژگي آخرين الويت گلدايران است
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه آنهه براي محصوالت يك شركت داخلي مانند پارسخزر
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اهميت بيشتري دارد كاركرد مطمئن و بادوام براي رضايتمندي مشتري ،بوده كه ضرورتي
براي پرداختن به ابعاد هيجانانگيز بودن در آن احساس نشده است ،درحاليكه همين بعد
بهعنوان ضرورت براي يك شركت خارجي مانند گلدايران كامالً احساس ميشود ،گويي داشتن
صالحيت پيشفرض مسلم شركتهاي معتبري چون گلدايران است و نياز بيشتري به پرداختن
به آن در ابعاد شخصيت اين نام تجاريها وجود ندارد و صرفاً به همين خاطر اين ويژگي در
جايگاه آخر ديده شده است .همهنين بايد گفت سهم لوكس بودن در ساختن شخصيت نام و
نشان تجاري محصول خارجي معتبر اهميت خاصي دارد كه در ساخت لوازم داخلي نيز كامالً
اولويت دارد ،بر اساس جدول مقايسه رتبهبندي مشاهده ميشود كه عوامل اصلي مؤثر در
شخصيت نام و نشان تجاري شركت گلدايران ،ابتدا لوكس بودن و سرس هيجان انگيز بودن
محصول است ،درحاليكه بعد هيجان انگيز بودن در شخصيت نام و نشان تجاري يك شركت
داخلي (پارس خزر) ،در مرتبه آخر قرار گرفته و به اندازه يك محصول خارجي اهميت ندارد.
در اين خصوص بايد به سطح عوامل فرعي آن نيز توجه داشت .همانطوريكه مشاهده
ميشود ،ويژگيهاي فريبندهاي همهون جذاب ،زيبا و باكالس بودن به ترتيب ميتواند در
صدر عوامل تشكيل دهنده شخصيت نام و نشان تجاري هر محصول بهويژه نوع خارجي آن
ميباشد.
جالب است تا يكبار ديگر به ترتيب بهدست آمده در ابعاد فرعي بعد هيجانانگيز بودن در
هر دو شركت نظري انداخت ،همانطوري كه مالحظه ميشود نخستين عامل فرعي مهمي كه
بهطور ملموسي از ديگر عوامل فرعي در اين سطح ،متمايز شده و رتبه نخست را كسب كرده،
عامل مستقل و با اقتدار بودن است .اقتدار يكي از ويژگيهاي مهم و اساسي است كه بايد
سرآمد شخصيت نام ونشان تجاري يك محصول براي ايجاد هيجان كافي از نظر خريدار باشد.
چنانهه اين واژه به درستي برگردانده نشده بود و يا دقيقاً با عنوان كامل خودش يعني"مستقل و
با اقتدار" مورد سؤال قرار نميگرفت ،شايد ديگر چنين نتيجۀ بامعنايي حاصل نشده بود كه اين
خود نشاندهندة اهميت استفاده درست از مفاهيم و دقت نظر در كاربرد واقعي آنها در حوزة
معنايي خود ميباشد .همانطور كه مالحظه ميشود اين ويژگي در هر دو شركت با اختالف
زيادي در صدر اولويتها در بعد هيجانانگيز بودن محصول بوده است.
با مقايسه و نگاه به عوامل فرعي ديگر ميتوان آموختههاي با ارزش ديگري نيز به
يافتههاي پژوهش اضافه كرد ،بهعنوان مثال در عوامل فرعي ذكر شده براي بعد صميمي بودن
چنانهه مالحظه ميشود ،ويژگي متواضع و خاكي بودن جايگاه نخست را در بين ديگر عوامل
فرعي محصوالت پارسخزر كسب كرده درحاليكه همين ويژگي (شخصيتي) براي محصوالت
يك شركت خارجي مثل گلدايران ،آخرين الويت را دارد! آنهه ميتوان در توجيه اين مطلب
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گفت ،اين است كه ساخت محصوالت داخلي وطني كه بتواند با كارايي و صالحيت قابل
انتظار ،مقرون به صرفه و بادوام (و با نامگذاري هماهنگ با هويت ملي) ،بعد صميميتر بودن
را در ذهن مصرفكننده ايراني نسبت به محصول خارجي تقويت كند ،عامل متواضع و خاكي
بودن را با خود به صفات محصول نسبت ميدهد ،درحاليكه يك محصول خارجي بهعنوان
يك مهمان ،از داشتن اين ويژگي با مفهوم ذكر شده محروم است ،در عوض همانطور كه از
فلسفه آرم شركت  LGكه تصوير چهره خندان يك انسان در اين نماد نشانگر دوستي و
نزديكي است و رنگ قرمز  ،LGرنگ اصلي آرم ،سمبل دوستي است توانسته تا درعوامل
فرعي بعد صميمي بودن ،دو ويژگي ممتاز و واالي دوستانه و شاد بودن را به شخصيت نام و
نشان تجاري خود عجين كند .درواقع اينها همۀ درسهاي بزرگي است كه ميتوان از ساختن
نام تجاري با درک ابعاد حرفهاي شخصيت نام ونشان تجاري كه ناظر به موفقيت پايدار بوده ،و
مبارزات نسل آيندة شركتهاي توليدي را رقم ميزند ،آموخت.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

بهطور خالصه آنهه كه بهعنوان يافتههاي پژوهش در صنعت لوازم خانگي ،از نظر گذشت
بهصورت زير دستهبندي ميشود:
 مهمترين عامل تأثيرگذار بر شخصيت نام و نشان تجاري يك محصول در صنعت لوازمخانگي ،ابتدا صفت لوكس بودن (چه محصول خارجي و چه ايراني) بوده و سرس صفت هيجان
انگيز بودن براي يك محصول خارجي در اولويت بعدي قرار دارد.
 مهمترين عامل تأثيرگذار بر شخصيت نام و نشان تجاري يك محصول داخلي در صنعتلوازم خانگي بعد از لوكس بودن ،اطمينان از نظر كارايي و داشتن صالحيت الزم براي آن
است.
 در محصوالت خارجي ضرورت بيشتري براي پرداختن به بعد هيجانانگيز بودن محصول درمقايسه با يك محصول داخلي احساس ميشود.
 در محصوالت داخلي ضرورت بيشتري براي پرداختن به بعد صالحيت و كارايي محصول درمقايسه با يك محصول خارجي احساس ميشود .درواقع موضوع نياز به توجه صالحيت و
كيفيت محصوالت داخلي در مقايسه با محصوالت خارجي بيشتر بوده و كيفيت يك محصول
خارجي بهعنوان يك پيش فرض بديهي ،نزد مشتريان از الويتهاي آن محسوب نميشود.
 چه در محصول داخلي و چه در محصول خارجي ويژگي صميمي بودن و ايجاد رابطهدوستانه ،تأثير مهمي بر شخصيت نام و نشان تجاري محصول داشته و يك شركت خارجي
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بايد تالش بيشتري براي رشد دادن اين بعد از مقياس شخصيت نام ونشان تجاري خود ،در
مقايسه با يك شركت داخلي داشته باشد.
با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهادات زير ارائه ميشود:
 اولويت برتر براي معرفي يك محصول در صنعت لوازم خانگي با پيش فرض داشتنصالحيتهاي فني ،صفت لوكس بودن محصول بوده و لذا پرداختن به ابعاد جذاب و زيبا بودن
بهعنوان صفات برتر همواره از توجهات اصلي مشتريان است و لذا به كليه توليدكنندگان و
طراحان صنعت لوازم خانگي توصيه ميشود كه بعد از جلب نظر مشتريان خود نسبت به كارايي
و دوام محصول ،بهويژگي زيباييهاي ظاهري و طراحي جذاب محصول توجه وافي داشته
باشند.
 معرفي با اقتدار از شخصيت نام و نشان تجاري بهعنوان شخصيتي كه استقالل كافي درساختار خود داشته باشد ،مهمترين بعد از ابعاد هيجانانگيز بودن براي همه محصوالت در
صنعت لوازم خانگي بوده و بر اين اساس الزم است تا با انتخاب يك نام و نشان تجاري كه
تمايز محصول را به خوبي نشان دهد ،صفت مستقل و بااقتداربودن را براي محصول تداعي
كرد ،لذا سرمايهگذاري براي انتخاب و تبليغ يك نام و نشان تجاري مستقل و با اقتدار ،سايه
امني براي ادامه فعاليت هر شركت ايجاد خواهد كرد.
 معرفي چهرهاي دوستانه و شاد براي معرفي يك محصول لوازم خانگي اهميت ويژهاي درشخصيت نام و نشان تجاري اين صنعت داشته و توجه به اين دو ويژگي ميتواند احساس
صميميت را در شخصيت نام ونشان تجاري تقويت نمايد .همهنين بايد گفت انتخاب يك نام و
نشان تجاري كه بيانگر خصوصيات وطني و پيشينه ملي يك كشور باشد بعد صميميت را براي
يك محصول داخلي بيشتر تقويت ميكند .بنابراين توصيه ميشود تا با انتخاب نام و نشان
تجاري مناسب ،برمبناي علم روانشناسي ،و علوم ارتباطي حس دوستانه و شاد بودن را براي
محصول تقويت كرد.
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