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چکیده 
شرکتهای تجاری هزینه قابلتوجهی را صرف تبلیغات میکنند تا بتوانند توجه مشتریان را به خود
جلب کنند و آنان را متقاعد سازند تا هنگام خرید ،نام تجاری آنها را بر سایر نامهای تجاری ترجیح
دهند .اما آیا صرف هزینههای هنگفت برای این منظور ،نتایج مطلوب به دنبال خواهد داشت و یا
خواهد توانست موجبات دستیابی بنگاههای تجاری را به اهداف فراهم سازد؟ هدف از انجام این
مطالعه،دستیابی به مبنایی تجربی است که اثربخشی تبلیغات را اثبات کند و رابطه آن را باارزش ویژه
نام تجاری مورد ارزیابی قرار دهد .بدین منظور ،تبلیغات شرکت سامسونگ بهعنوان نمونه ،مورد مطالعه
قرار گرفت و شهروندان اصفهانی نیز که مخاطبان تبلیغات هدف بودند بهعنوان جامعه آماری پژوهش
انتخاب شدند .برای جمعآوری داده از روش نمونهگیری غیر احتمالی ساده استفاده شده است .برای
آنکه میزان اثربخشی تبلیغات و رابطه آن با ابعاد ارزشمند نام تجاری مورد نظر اندازهگیری شود ،از
روش آزمون میانگین یک جامعه با آماره آزمون  tو تحلیل رگرسیون استفاده شده است .نتایج
بهدستآمده حاکی از اثربخش بودن تبلیغات شرکت سامسونگ است و ارتباط مثبت بین تبلیغات
اثربخش و اعتبار نام تجاری را نشان میدهد.
واژهها :ارزش ويژه نام تجاری؛ اثربخشی تبلیغ؛ وفاداری به نام تجاری؛
کلید 
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.1مقدمه

بخش مهمی از فعالیتهای بازاریابی سازمان بـه طراحـی و بـهکـارگیری برنامـه تبلیغـاتی
مناسب اختصاص مییابد که منظور از آن ،معرفی محصوالت و همچنین معرفی خدمات بنگـاه
به بازار هدف و تأثیر آن بر مشتریان است .اجرای برنامههای تبلیغاتی همـواره مسـتلزم صـرف
هزینههای مالی و انسانی است .با وجود این ،اگر این برنامههـا بـه درسـتی اجـرا شـود ،نتـایج
مطلوبی خواهد داشت که افزایش سود ناشی از افزایش فروش از جمله این آثار مطلوب اسـت.
اگر یک برنامه تبلیغاتی باعث شود تا بنگاه به اهداف مورد نظر خود دست یابد ،هزینههایی کـه
برای آن صرف شده است ،نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود .بـا ایـن حـال ،تنهـا زمـانی
تبلیغات بنگاهها مورد استقبال قرار میگیرد که اثربخش باشد؛ یعنی بنگاه اطمینان حاصل کنـد
که فعالیتهای تبلیغاتی او منجر به فروش بیشتر محصوالت میشود .اثربخشی تبلیغات تنها به
خرید محصوالت محدود نمیشود ،بلکه جنبههای آگاهی و قصد خرید را نیز در بر میگیرد کـه
ممکن است تأثیر مهمی در تصمیمات خریدبلندمدت مصرفکنندگان داشته باشد (راملینگـان و
همکاران.)2112 ،
عموماً این دیدگاه وجود دارد که تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه نام تجـاری تأثیرگـذار اسـت
(کلر .)2118 ،همچنین تبلیغات از طریق انتقال اثر تبلیغ بر نام تجاری ،نگرش مطلوبی نسـبت
به آن نام ایجاد میکند .ایجاد یک نام تجاری قدرتمند در محیط بازار آرزوی هر سازمانی است
که مزایایی را در پی دارد؛ مزایایی همچون :آسیبپذیری کمتر نسبت به اقدامات رقبـا ،حاشـیه
سود بیشتر ،امکان همکاری بیشتر با واسطهها و فرصت توسعه نام تجاری (دلگادو و همکاران،
 .)2112تقریباً هر اقدامی که برای بازاریابی انجام شود ،صرفنظر از موفق یا ناموفق بودن آن،
به منظور ایجاد ،کنترل و بهرهبرداری از ارزش ویژه نام تجاری صورت میگیرد .در دهـههـای
گذشته ساختار ارزش ویژه نام تجاری مورد توجه بسیاری از پژوهشـگران قرارگرفتـه اسـت .از
اواخر دهه  ،4181یعنی از زمانی که فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش مطرح شد ،ارزش ویژه نـام
تجاری ،از نظر جنبه های نظری و عملی ،به یک مفهوم کلیدی بازاریابی تبدیل شـد (مصـطفی
خان و همکاران.)2111،
اهمیت و ضرورت پژوهش پیشرو ،به اهمیت شکلگیری ارزش ویژه نام تجاری قدرتمنـد
برای شرکتهای تولیدی و خدماتی برمیگردد .همانطورکه آشکار است نام تجاری ،هـم بـرای
مشتری و هم برای سازمان ارزش می آفریند و منبع اصلی این ارزش نیـز در وجـود مشـتری و
ذهنیت های او نهفته است که ارزش واقعی برای ذینفعان سازمان را رقم مـیزنـد (دیوانـدری و
همکاران .)4388 ،با توجه به تعاریف ارائهشده ،می توان چنین اسـتنباط کـرد کـه وقتـی ارزش
ویژه یک نام تجاری برای یک کاالی خاص ایجاد میشود ،سازمان قادر است جایگاهی قـوی
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در ذهن مشتری ایجاد کند که در نتیجه مصرفکننده نیز قادر خواهد بود نام تجاری مورد نظـر
را با وجود شباهتهای ظاهری و عملکردی از سایر نامهای تجاری موجود در بـازار تشـخی
دهد و آن را برگزیند .در شکلگیری ارزش ویژه نـام تجـاری چنـدین عامـل دخالـت دارد کـه
تبلیغات از مهمترین آنها است .بنابراین با توجه بـه شـکلگیـری نـامهـای تجـاری معتبـر و
اثربخشی تبلیغات در شکلگیری این نامها ،لـزوم انجـام پژوهشـی دربـاره تـأثیر تبلیغـات بـر
شکلگیری نام های تجاری معتبر احساس شد .برای این منظـور ،شـرکت کـرهای سامسـونگ
انتخاب شد .شرکت مذکور از بزرگترین مجموعههای تجاری و صنعتی کـره جنـوبی اسـت و
محصوالت آن نیز سهم بسیاری از سبد تهیهشده برای خرید لوازمی از این دسـت را در ایـران
به خود اختصاص میدهد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

اثربخشیتبلیغات.تبلیغاتی که بنگاهها انجام میدهند ،ابـزار برقـراری ارتبـاط بـا مشـتریان
بالفعل و بالقوه آنان محسوب میشود .بنابراین تأثیر مهمی در جهـان رقـابتی امـروز بـر جـای
میگذارد و شرکتها نیز بخش قابلتوجهی از منابع خود را صرف چنین فعالیتهایی میکننـد.
ارزیابی این موضوع که چگونه هزینه تبلیغات موجب بازگشت سرمایه میشود ،همچنـین درک
این نکته که تبلیغات چگونه به طور موثر توجه مخاطبان را بـه سـوی خـود جلـب مـیکنـد و
فعالیتهای ذهنی آنان را برای خرید افزایش میدهد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .یکی از
اساسیترین مشکالت پیش روی شرکتهای تبلیغاتی و تبلیغکنندگان،انـدازهگیـری اثربخشـی
تبلیغات طراحی شده است.اثربخشی تبلیغـات را مـیتـوان بـه اثربخشـی فـروش و اثربخشـی
ارتباطات تقسیم کرد .حجم فروش بهعنوان معیاری برای اندازهگیری اثربخشی تبلیغات به کـار
میرود و سطحی که در آن یک پیام پـ از مشـاهده و درک ،پذیرفتـه مـیشـود و در رفتـار
مشتریان تغییر نگرش ایجاد میکند ،معیار اندازهگیری اثربخشی ارتباطات محسـوب مـیشـود.
میزان تاثیری که یک تبلیغ به وسیله ارتباطات بر مخاطب میگذارد وابسـته بـه اثربخشـی آن
ارتباطات است و بر آن اساس اندازهگیری میشود .نگـرش نسـبت بـه تبلیـغ عبـارت اسـت از
احساس پایدار دوست داشتن یا عدم دوست داشتن آن تبلیغ .چنین احساسـی پـ از مشـاهده
تبلیغ هدف بروز میکند و به معنی قصد کلی آزمایش محصول بعد از تماشای تبلیغ نیز هسـت
(ر.ک چن و همکاران .)2141 ،تمام رقابتهای تبلیغاتی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت
میپذیرد که ممکن است به صورت سلسله مراتبی ،اهداف ایجاد آگاهی تا تغییر رفتار را شـامل
شود .
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مطالعات در خصوص ارتباط بین تبلیغ و فروش ،شامل مواردی است کـه الگوهـای خطـی
ساده تا الگوهای خطی چندگانه و توابع تقاضای پویا و ایستا را در بر میگیرد .الگوهای خطـی،
که ساختارهای مطلوب را به خرید محصوالت مرتبط میسازد ،از رایجترین روشهای توصـیف
ارتباط بین ابعاد نگرشی تبلیغ و رفتار خریـد واقعـی اسـت (کـیم و همکـاران .)2112 ،الگـوی
 AIDAیکی از الگوهای سلسلهمراتبی است که طبقهبندی مراحل رفتاری مرتبط با اقدام خرید
را با بیان مراحل مختلف تکامل این رفتار امکانپذیر میسازد .الگوی  AIDAدر ابتـدا توسـط
المو لوئی مطرح شد .این الگوی که فرایند موفقیت فروش را بر اسـاس تبلیغـات بـه تصـویر
میکشد ،نتیجه مطالعات مختلفی است که در صنعت بیمه عمر در آمریکا صورت گرفته و طـی
چهار مرحله ،مدلسازی اقدام به خرید را از دیدگاه مصرفکننده بیان کرده است .این الگوی بر
مبنای این عقیده بنا شده است که فعالیت های فروش در صورتی موفق است که بتوانـد چهـار
مرحله را طی کند؛ یعنی توجه مخاطب را جلب کنـد ،باعـث ایجـاد عالقـه در وی شـود ،او را
متمایل و متقاعد کند و باألخره باعث تسریع در عمل خرید شود (کیم و همکـاران .)2112 ،در
واقع تبلیغات ابزاری را فراهم میکنند که از طریق آن سازمانها میتوانند مخاطبان خـود را از
یک مرحله خرید به مرحله بعد هدایت کنند (پتیت و همکاران .)2144 ،این مراحل عبارتند از:
توجه :)A( 4توجه و آگاهی از وجود محصول یا خدمت.
عالقه :)I( 2عالقه به دریافت اطالعات در خصوص ویژگیها و مزایای محصول یا خدمت.
تمایل :)D( 3تمایل نسبت به محصول یا خدمت (متقاعدشدن نسبت به پیام تبلیغ).
اقدام :)A( 1خرید محصول و یا استفاده از خدمت.
بر اساس الگوی  AIDAیک تبلیغ هنگامی اثربخش است که مشتری را از مرحله اوّل بـه
مرحله چهارم هدایت کند و این بدان معنی است که تبلیغ باید قادر باشد توجـه مشـتری را بـه
خود معطوف کند و او را از وجود محصـول آگـاه سـازد .وی را بـه کسـب اطالعـات در مـورد
ویژگیهای آن محصول عالقمند کند .او را در مورد استفاده از محصول و مزایـای آن متقاعـد
کند و در نهایت وی را به خرید آن محصول ترغیب کند.

ارزشويژه نامتجاری.مفهوم ارزش ویژه نام تجاری در چند دهه اخیر بیشتر مـورد توجـه

پژوهشگران قرارگرفته است؛ زیرا یک نام تجاری قوی برای محصوالت شـرکت ارزش افـزوده
ایجاد میکند و آن را از سایر رقبا متمایز میسازد .ارزش ویژه نـام تجـاری مزیتـی اسـت کـه
1. Attention
2. Interest
3. Desire
4. Action
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محصول یا خدمت از آن نام تجاری کسب میکنـد (یـو و همکـاران.)2112 ،ارزش ویـژه نـام
تجاری ،هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی ،در مدیریت نام تجاری مفهومی بااهمیت است.
از دیدگاه نظری ،ارزش ویژه نام تجاری بیانگر درک این نکته است کـه کـدام عنصـر کلیـدی
باعث شکلگیری ارزش ویژه نام تجاری میشود (پانج و هلیر.)2111،ابعاد متفاوتی برای ارزش
ویژه نام تجاری تعریف شده است؛ از جمله :وفاداری بـه نـام تجـاری ،آگـاهی از نـام تجـاری،
کیفیت ادراکشده و تداعیهای نام تجاری (آکر .)4114 ،در مجمـوع ارزش ویـژه نـام تجـاری
شامل این چهار بُعد است که توسط آکر ( )4114و کلر ( )4113مطـرح شـد .در ایـن پـژوهش،
الگوی ارزش ویژه نام تجاری آکر و کلر مورد استفاده قرارگرفته است که در ادامه ایـن مطلـب
تشریح میشود.
آکر ( )4114ارزش ویژه نام تجاری را بهعنوان وابستگی و گرایش یک مشتری به یک نام
تجاری خاص تعریف کرده است .وفاداری نسبت به نام تجاری از مهمترین عوامل اثرگـذار بـر
انتخاب مشتری محسوب میشود .آگاهی از نام تجاری بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه آیـا
مشتریان میتوانند نام تجاری مورد نظر را به یاد بیاورند و آن را از سایر کاالها تشخی دهند؟
به زبان ساده ،آیا در مورد نام تجاری آگاهی دارند؟ (کلر .)2118 ،آگاهی از نام تجـاری ،مقدمـه
ایجاد ارزش ویژه نام تجاری است (هوانگ و سریگولو .)2144 ،همچنین آگاهی از نـام تجـاری
شامل تشخی مشتری ،آگاهی و به یاد آوردن عملکرد نام تجاری میشود (کیم و همکـاران،
.)2118کیفیت ادراکشده ،قضاوت مشتریان از برتری کلـی یـک محصـول اسـت .رایـجتـرین
تعاریف کیفیت ،تجربه مشتریان از مصـرف محصـول یـا خـدمت را بـا ادراک آنهـا از بنگـاه
ارائهدهنده محصول یا خدمت ادغام میکند (گنزالز ،کامسان و بری .)2117 ،همانطور که نتمیر
و همکاران ( )2111بیان کردهاند ،در مبحث کیفیت ادراکشده ،مشتری بهعنوان هسـته اصـلی
مورد توجه قرار می گیرد که با تمایل به پرداخت قیمت باالتر ،قصد خرید نام تجاری و انتخـاب
آن همراه است .آکر ( )4114تداعیهای نام تجاری را باعنـوان «هـر آنچـه از نـام تجـاری در
حافظه ثبت شده است» ،همچنین تصویر نام تجاری را بهعنـوان «مجموعـه تـداعیهـای نـام
تجاری» تعریف میکند .تداعی نام تجاری شامل منافع ،خصوصیات و ویژگیهـایی اسـت کـه
میتواند پ از آگاهی از نام تجاری در حافظه مشتری جای بگیرد (کلر.)4113 ،
تأثیرتبلیغبرارزشويژه نامتجاری.تبلیغات از طریق ارتباط با مشتریان بالفعل و بالقوه،

در دستیابی به ارزش ویژه نام تجاری پیشتاز نقش کلیدی ایفا مـیکنـد .مـدیران بازاریـابی بـا
سرمایهگذاری در تبلیغات به دنبال تشویق مصرفکننـدگان هسـتند تـا در هنگـام خریـد ،نـام
تجاری آنان را برگزینند .برای اینکه یک نـام تجـاری از سـوی مصـرفکننـده انتخـاب شـود،
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شرایطی الزم اسـت؛این شـرایط عبـارت اسـت از اینکـه اوالً نـام تجـاری بایـد در مجموعـه
انتخابهای فرد مصرفکننده وجود داشته باشد .ثانیاً مشتری باید نام تجاری مـورد نظـر را بـه
سایر نامهای تجاری منتخبش ترجیح دهد .تبلیغات میتواند یکی یـا هـر دوی ایـن شـرایط را
تسهیل کند .اگرچه تمام فعالیتهای بازاریابی دارای اهمیـت اسـت ،ایـن بـاور وجـود دارد کـه
تبلیغات تأثیر مهمتری در ایجاد و حفظ ارزش ویژه یک نام تجاری دارد .بـا توجـه بـه اهمیـت
تبلیغات ،شرکتهای تولیدکننده کاالهای مصرفی معموالً بخش قابلتوجهی از منابع مالی خود
را صرف تبلیغات میکنند .این رقم چیزی برابر با  41تا  42درصـد فـروش سـالیانه آنهاسـت
(کالرک و همکاران .)2141 ،اساساً ارتباط با مشتریان بر پایه ارزش ایجادشـده بـرای مشـتری
شکل میگیرد .وقتی یک نام تجاری خاص ،عملکرد برتر و ویژهای را هماننـد کیفیـت بـاالتر،
سهولت بیشتر در استفاده و اعتبار و تصویر برتر ،بـرای مصـرفکننـده فـراهم کنـد وی ارزش
بیشتری از آن نام تجاری دریافت میدارد .تبلیغ ،عناصر ارزش نام تجاری را به مشتری انتقـال
میدهد و برای مدیران بازاریابی امکان ایجاد و حفظ ارتباط مشتری بـا نـام تجـاری را فـراهم
میکند .اینامر به شکلگیری ارزش ویژه نام تجاری میانجامد .تبلیغات موجب انتقـال منـافع
محصول به مشتری و موقعیتیابی نام تجاری در ذهن او میشود.

الگوی مفهومیو فرضیات.همانطور که گفته شد این مقاله بر آن است تا رابطه اثربخشی
تبلیغ را بر ارزش ویژه نام تجاری بررسی کند .برای این منظور ،ابتدا الزم بود تا اثربخشی
تبلیغات شرکت سامسونگ از دید مصرفکننده بررسی شود و پ از آن ارتباط بین اثربخشی
تبلیغ باارزش ویژه نام تجاری تحلیل شود .بنابراین فرضیات اصلی و فرعی به شکل ذیل
مطرح میشود :
فرضیاتاصلی 

فرضیه  :4تبلیغات لوازم خانگی شرکت سامسونگ از دید مصرفکنندگان اثربخش است.
فرضیه  :2اثربخشی تبلیغات شرکت سامسونگ ،ارزش ویژه آن نام تجاری را تحتتأثیر قرار
میدهد.
فرضیاتفرعی 

فرضیه  :4اثربخشی تبلیغ وفاداری به نام تجاری را تحتتأثیر قرار میدهد.
فرضیه  :2اثربخشی تبلیغ کیفیت ادراکشده نام تجاری را تحتتأثیر قرار میدهد.
فرضیه  :3اثربخشی تبلیغ آگاهی از نام تجاری را تحتتأثیر قرار میدهد.
فرضیه  :1اثربخشی تبلیغ تداعی نام تجاری را تحتتأثیر قرار میدهد.
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شکل :4چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسیپژوهش 

.2

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی  -پیمایشی
است که جمعآوری اطالعات آن بهصورت میدانی (پرسشنامهای) انجام شده است .جامعه
آماری پژوهش را تمام ساکنان شهر اصفهان ،که مخاطب تبلیغات مورد بررسی بودهاند ،تشکیل
میدهند .سطح نمونه در سطح اطمینان  %12تعیین گردید که با توجه به آن دقت اطمینان
 %2و  4912 z2α/2در نظرگرفته شد و واریان نمونه برابر با مقدار تقریبی  1/2حاصل گردید
در نتیجه حجم نمونه محاسبهشده برابر با  427نفر است که به منظور افزایش دقت نتایج ،تعداد
 211نمونه با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی ساده انتخابشده است.
در این پژوهش برای سنجش اثربخشی تبلیغات ،از الگوی  AIDAو برای سنجش ارزش
ویژه نام تجاری ،از الگوی آکر و کلر استفاده شده است .بهمنظور جمعآوری دادهها ،پرسشنامه
مورد نظر که مشتمل بر دو بخش است ،مورداستفاده قرارگرفته است .پرسشنامه حاوی 37
سؤال است که  3سؤال آن ،مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی است و  31سؤال تخصصی
نیز بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش بر اساس فرضیههای پژوهش طراحی شده است.
بخش اوّل شامل  48سؤال است که اثربخشی تبلیغات را مورد ارزیابی قرار میدهد (توجه،
عالقه ،تمایل و اقدام) و  42سؤال بخش دوم نیز برای سنجش ابعاد چهارگانه ارزش ویژه نام
تجاری (وفاداری به نام تجاری ،کیفیت ادراکشده نام تجاری ،تداعیهای نام تجاری و آگاهی
از نام تجاری)تنظیم شده است .برای اندازهگیری متغیرهای پرسشنامه ،مقیاس طیف لیکرت 2
گزینهای بکار رفته است.روایی ظاهری پرسشنامه از نظر کارشناسان و متخصصان نام تجاری
و تبلیغات و خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرارگرفته است .بهمنظور بررسی روایی محتوایی
سازههای پرسشنامه تجزیهوتحلیل عامل تائیدی مورد استفاده قرارگرفته که نتایج به این
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صورت استdf= 505, p-value=0/12, ،chi-square =987/06 :
 RMSEA=0/008که بیانگر مورد تأیید بودن روایی محتوای گذارههای پرسشنامه است.
همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای
قسمت اوّل پرسشنامه ،که مربوط به اندازهگیری ارزش ویژه نام تجاری است و شامل
سوالهای یک تا شانزده است ،مقدار  1/83و برای قسمت دوم که مربوط به اندازهگیری
اثربخشی تبلیغات است و دربرگیرنده سوالهای  47تا  31است ،مقدار  1/11بهدست آمده که
نشاندهنده تأیید هر دو بخش پرسشنامه از لحاظ پایایی است.
پ از استخراج دادههای جمعآوری شده بـرای تجزیـهوتحلیـل دادههـا از آمـار توصـیفی
بهمنظور توصیف ویژگیهـای جمعیـتشـناختی اعضـای نمونـه و آمـار اسـتنباطی بـهمنظـور
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی برای انـدازهگیـری
اثربخشی تبلیغات شرکت سامسونگ از آزمون میانگین یک جامعه بـا آمـاره آزمـون  tو بـرای
سنجش روابط بین متغیر مستقل (اثربخشی تبلیغات) و متغیرهای وابسته (ابعاد ارزش ویژه نـام
تجاری) از آزمون رگرسیون برای تحلیل فرضیه اصلی و فرضیات فرعی اسـتفاده شـده اسـت.
برای انجام آزمونهای مذکور از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.
يافتهها
تحلیلدادههاو 

تجزيهو

از  211پرسشنامه توزیعشده  412پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شد و تحلیل های آماری بر
اساس این تعداد انجام شده است .نتایج تجزیهوتحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی
پاسخدهندگان در جدول  4قابل مشاهده است.
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جدول  .4خصوصیات جمعیتشناسی پاسخدهندگان به پرسشنامه
جنسیت 

درصد 

تعداد 

مؤنث 
مذکر 
بدون پاسخ 

2191
38
2/4

442
73
1

سن 

درصد

تعداد

 24-31
 34-11
 14-21
 21به باال
بدون پاسخ 

23/2
42/4
42
2/2
3/2

422
34
23
41
2

تحصیالت 

درصد

تعداد

زیر دیپلم 
دیپلم و فوقدیپلم 
کارشناسی 
کارشناسی ارشد و دکترا
بدون پاسخ 

7/3
23/1
32/2
34/2
4/2

41
12
71
21
3

با توجه به جدول شماره  4از  211پرسشنامه پخششده  414 ،عدد جمعآوری گردید که
به جز  1مورد بقیه دارای پاسخ بودند که این رقم بیانگر نرخ پاسخگویی  11درصدی است  .از
این تعداد  442نفر مؤنث و  73نفر مذکر بودند و بیشترین تعداد پاسخگوها را افراد  24تا 31
سال با تعداد  422نفر شامل میشدند .از نظر سطح تحصیالت دارندگان مدرک تحصیلی
کارشناسی  32/2درصد از پاسخگوها را (یعنی  71نفر) دربر داشت و رتبهبعدی متعلق به
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا با تعداد  21نفر و درصد  34/2است.
آزمون فرضیه اول شامل دو خروجی است که خروجی اول آمار توصیفی مربوط به فرضیه را
ارائه میکند و بیانگر تعداد دادهها ،میانگین انحراف معیار و خطای معیار است.
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جدول .2آمار استنباطی آزمون  tفرضیه اول
T



درجه

اختالف

سطح

فاصلهاطمینان%59

آزادی

میانگین 

معنیداری


توجه

2/44

414

1/332

1/111

حد باال
1/117

حد پایین
1/227

عالقه
تمایل
عمل

3/847
3/22
3/132

414
414
414

1/221
1/211
1/482

1/111
1/111
1/111

1/382
1/382
1/271

1/422
1/441
1/114

با توجه به جدول مقادیر حد باال و پائین برای هر چهار متغیر ( توجه  ،عالقه  ،تمایل و
عمل ) مثبت بوده و بیانگر آن است که مقدار میانگین از مقدار مورد آزمون بزرگتر است و با
توجه به مقادیر آماره ( tبه ترتیب  ) 3/132 ، 3/22 ، 3/847 ، 2/44و با در نظر گرفتن سطح
معنیداری که کوچکتر از  1/12است ( ) Sig = 0/00میتوان گفت در سطح اطمینان %12
فرضیه  H1مبنی بر بزرگتر بودن میانگین از ( 3مقدار جدول) مورد پذیرش قرارگرفته و فرض
 H0رد میشود  .بنابراین فرضیه اول تأییدشده و تبلیغات شرکت سامسونگ اثربخش است .
برای آزمون فرضیات فرعی پژوهش تحلیل رگرسیون خطی مورد استفاده قرارگرفته است .

جدول  :3نتایج بررسی نرمال بودن و عدم همبستگی مابین خطاها


میانگین

وفاداری نام تجاری 
کیفیت ادراکشده 
آگاهی از نام تجاری 
تداعیهای برند 

1/11
1/11
1/11
1/11

سطحمعنیداری  دوربین-واتسون

انحرافاستاندارد 
1/117
1/117
1/117
1/117

1/11
1/11
1/11
1/11

4/21
4/12
4/72
4/11

با توجه به اطالعات جدول میانگین خطاها برای هر چهار متغیر وابسته (وفاداری به نام
تجاری  ،کیفیت ادراکشده ،آگاهی از نام تجاری و تداعیهای نام تجاری) و متغیر مستقل
(اثربخشی تبلیغات) نزدیک صفر و انحراف معیار خطاها نیز به یک نزدیک است .بنابراین
نتیجه گرفته میشود که خطاها از توزیع نرمال برخوردار است  .نتایج بهدستآمده بیانگر این
است که استفاده از تحلیل رگرسیون برای تحلیل روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته
در این مورد امکانپذیر است .
جدول  1نتایج تجزیه تحلیل رگرسیون بین اثربخشی تبلیغات و ابعاد ارزش ویژه نام
تجاری نشان داده شده است  ،نتایج تجزیهوتحلیل فرضیهها حاکی از آن است که ارتباط بین

ارتباط بین اثربخشي تبلیغات و ارزش ويژه نام تجاری ...

78

اثربخشی تبلیغات و وفاداری به نام تجاری مثبت و معنیدار است () sig<0/005, β = 0/49
،بنابراین فرضیه 4-2مورد پذیرش قرار میگیرد  .از طرف دیگر ارتباط بین اثربخشی تبلیغات و
کیفیت ادراکشده نیز معنیدار ) )β 0/46, sig < 0/05بوده و فرضیه فرعی  2-2نیز مورد
پذیرش قرار میگیرد  .و همینطور در مورد آگاهی از نام تجاری و تداعیهای نام تجاری (به
ترتیب  β = 0/44,و  β =0/43و  )sig<0/005نیز این رابطه صادق بوده و فرضیههای
فرعی 3-2,و 1-2هم مورد پذیرش قرار میگیرند .از طرفی با توجه به نتایج ذکرشده و ارتباط
مثبت و معنیدار بین اثربخشی تبلیغات و ابعاد ارزش ویژه نام تجاری ،فرضیه دوم که از
فرضیههای اصلی پژوهش است نیز مورد پذیرش قرار میگیرد .

جدول  :1تجزیه رگرسیون خطی اثربخشی تبلیغات (متغیر مستقل) بر ابعاد ارزش ویژه نام تجاری(متغیرهای وابسته)
متغیروابسته 

Se

ضريبβ

آماره t

سطحمعنیداری


وفاداری نام تجاری 
کیفیت ادراکشده 
آگاهی از نام تجاری 
تداعیهای برد 

1/848
1/822
1/27
1/21

1/11
1/12
1/11
1/13

7/721
7/221
2/84
2/281

1/11
1/11
1/11
1/11


نتیجهگیریوپیشنهادها 

رفتار مصرفکننده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که این عوامل میتواند بیرونی
(شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فنّاورانـه و )...یـا درونـی (انگیـزش ،درک و برداشـت از محصـول،
ذهنیت نسبت به محصول و )...باشد .از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار فرد مصرفکننـده ،نـام
تجاری کاالها یا خدمات است .بیشک یکی از چالشهای مهم پیش روی صاحبان کسبوکـار
و صنایع بهمنظور باقی در جهان رقابتی و پرتالطم امروز ،ایجاد و حفظ یک نام تجـاری معتبـر
است .در این میان تأثیر تبلیغات در رسیدن و حفظ این جایگاه میتواند قابلتوجـه باشـد.تبلیغ،
پل ارتباطی بین شرکتها و مصرفکنندگان است و به تعبیری آینهکار شرکت است .اما آیا این
امر میتواند در مورد هر تبلیغی صدق کند؟ تعـداد بـیشـماری از تبلیغـات سـعی دارنـد توجـه
مخاطب را به سوی محصول و نام تجاری خود جلب کنند .از سوی دیگر شـرکتهـا ،سـالیانه
منابع مالی و انسانی بسیار زیادی را به کار میگیرند تا محصولشـان توسـط مشـتریان شـناخته
شود .از این رو هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تبلیغات اثربخش و شکلگیری ارزش ویژه
نام تجاری (برگرفته از الگوی آکر و کلر) بوده است .در ایـن پـژوهش ،تبلیغـات لـوازم خـانگی
شرکت سامسونگ ،بهعنوان مطالعه موردی انتخـابشـده اسـت کـه در ابتـدا اثـربخش بـودن
تبلیغات آن توسط آزمون  tمورد سنجش قرارداده شده و نتایج بهدستآمده نیز اثربخش بـودن
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تبلیغات این شرکت را مورد تأیید قرارداده است .سپ برای سنجش اثربخشی تبلیغات بر ابعاد
ارزش ویژه نام تجاری از تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بهدستآمده حاکی از آن
است که اثربخشی تبلیغات بر وفاداری به نام تجاری ،کیفیت ادراکشده از نام تجـاری ،آگـاهی
از نام تجاری و تداعیهای نام تجاری تأثیر دارد.
یافته های این پژوهش با نتـایج پـژوهش سـلیمانی و طـالبی ( )4314همسـو اسـت .ایـن
پژوهشگران ،تأثیر مؤلفههای ارتباطات بازاریابی ،یعنی تبلیغات و ترفیع را بر ابعاد متفاوت ارزش
ویژه نام تجاری در صنعت بانکداری مورد بررسی قراردادهاند که نتایج کار آنان نیز وجود ارتباط
مثبت بین تبلیغات و ارزش ویژه نام تجاری را تأیید کرده است .همچنین نتایج پژوهش بویل و
همکاران ( ،)2144که مطالعه تأثیر تبلیغات و ترفیع فروش بر ایجـاد ارزش ویـژه نـام تجـاری
است ،این یافتهها را تأیید میکند .آن ها در پژوهش خود ،تبلیغات را از دو بُعد گرایش به تبلیـغ
و مخارج تبلیغات بررسی کردهاند که نتایج ،نشاندهنده وجود ارتباط مثبت بین گرایش به تبلیغ
و ارزش ویژه نام تجاری است.
یافته های دیگر این پژوهش مؤید اثرگذاری تبلیغات بر آگاهی از نـام تجـاری اسـت .ایـن
ارتباط در پژوهش بویل و همکاران ( )2144نیز تأییدشده است .همچنین سـید قربـان ()2142
تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (از جمله مخارج تبلیغات) را بر ابعـاد ارزش ویـژه نـام تجـاری در
صنعت لوازم خانگی ایران مورد بررسی قرارداده است .نتایج کار وی نیز حـاکی از تـأثیر مثبـت
مخارج تبلیغات بر آگاهی از نام تجاری است که نتایج این پژوهش را در ارتباط بـا تأثیرگـذاری
تبلیغات اثربخش بر آگاهی از نام تجاری تأیید میکند.
با این حال ،در پـژوهشهـای سـید قربـان ( )2142و بویـل و همکـاران ( ،)2144ارتبـاط
معنیداری بین تبلیغات و تداعیهای نام تجاری و همچنین کیفیت ادراکشده بهدسـت نیامـده
است و این در حالی است که در این پژوهش ،اثرگذاری تبلیغات بر تداعیهـای نـام تجـاری و
همچنین کیفیت ادراکشده نیز مورد تأیید قرارگرفته است .تبلیغات اثربخش ،یعنی تبلیغاتی که
بتواند مشتری را از اولین مرحله مواجهه با پیام تبلیغ تا آخرین مرحله آن ،یعنی اقدام به خرید و
استفاده از محصوالت و خدمات اشارهشده در تبلیغ متقاعد و هدایت کنـد .بنـابراین در صـورتی
که تبلیغات بتواند این مسیر را با موفقیت طی کند توانسته است ذهن مخاطب را بهطور کامـل
درگیر کند .این درگیری ذهنی را میتوان به منزله افـزایش آگـاهی مخاطـب نسـبت بـه نـام
تجاری تلقی کرد .از طرف دیگر زمانی که مخاطب ،تحت تأثیر تبلیغات ،یک نام تجاری خاص
را انتخاب میکند ،می توان انتظار داشت دیدگاه مثبتی نسبت به آن تبلیغ کسـب کـرده اسـت.
همچنین برداشت و دریافت وی از کیفیت آن محصوالت آن شرکت ،نام تجاری را تحت تـأثیر
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قرارداد ه و متقاعدسازی مخاطب در خصوص کیفیت محصوالت آن با سهولت بیشتری صـورت
گرفته است.
همانطور که گفته شد وفاداری به نام تجاری ،تداعیهای نام تجاری ،کیفیت ادراکشـده و
آگاهی از نام تجاری از ابعاد الگوی ارزش ویژه نام تجاری است بنـابراین بـا توجـه بـه ارتبـاط
مثبت بین تبلیغات اثربخش و این ابعاد ،میتوان تـأثیر تبلیغـات اثـربخش بـر ارزش ویـژه نـام
تجاری را نیز مورد تأیید قرارداد .با توجه به این واقعیـت کـه نـام تجـاری بیـانگر خصوصـیات
عملکردی محصوالت است و تبلیغات یـک منبـع قدرتمنـد شناسـایی نـام تجـاری محسـوب
میشود ،پژوهش و بررسی ارتباط و همبستگی این مفاهیم و جنبههای عملی آن میتواند برای
شرکت ها سودمند واقع شود .تبلیغات از طریق انتقال ویژگی ها و خصوصیات محصـول بـا نـام
تجاری مشخ و ارزشی که مصرفکننده با استفاده از محصول بـه دنبـال کسـب آن اسـت،
ارزش ویژه نام تجاری و اعتبار این نام را افزایش میدهد .بنابراین مدیران باید به این امر مهم
توجه داشته باشند که هدف انجام تبلیغات ایجـاد نـامی معتبـر و دارای ارزش از نظـر مشـتری
است .مدیران باید توجه داشته باشند که صرف انجام تبلیغات بدون در نظـر گـرفتن اثربخشـی
آن ،تنها اتالف منابع است و تأثیری در هدف نهایی سازمان ،یعنی افزایش سود و فروش ندارد.
بنابراین باید در ساخت و نمایش تبلیغ بر اثربخشی و تأثیر متعاقب آن بر نـام تجـاری و اعتبـار
سازمان توجه ویژهای مبذول داشت.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به فرآیند جمعآوری داده اشاره کرد .بـا توجـه
به این که دادههای این پژوهش به وسیله پرسشنامـه تـأمین شـده ،مطمئنـاً طـوالنی بـودن
پرسشنامه و همچنین دقت پاسخدهنده در دقیق بودن نتایج تأثیر دارد .همچنـین از آن جـایی
که جامعه آماری پژوهش منحصر به یک جامعه خاص است ،لذا تعمیمپذیری نتایج را با مشکل
مواجه میکند .نکته دیگر این که نام تجاری انتخابشده مربوط به شرکتی غیر ایرانی اسـت و
شاید انتخاب یک نام تجاری داخلی بتواند در نتایج پژوهش تغییراتی ایجاد کند .به عالوه نتایج
حاصل تنها در مورد یک نام تجاری خاص و یک محصول خاص است .لذا بـرای انجـام دادن
پژوهشهای آینده موارد ذیل پیشنهاد میشود:
 .4میتوان در پژوهشهای آتی نامهای تجاری مختلـف را مـورد بررسـی قـرارداد و یـا تـأثیر
تبلیغات را بر ارزش ویژه نام تجاری بین نامهای تجاری متفاوت مقایسه کرد؛
 .2صنعت انتخابشده در این پژوهش ،صنعت لوازم خانگی است .از این رو پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده صنایع و حوزههای دیگری به منظور بررسی انتخاب شود؛
 .3همان طور که گفته شد معیار سنجش اثربخشی تبلیغات در این مقاله الگوی آیدا بوده است.
بنابراین میتوان از الگوهای دیگر اثربخشی تبلیغات نیز استفاده کرده ،نتایج را مقایسه کرد؛

38

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 41تابستان 4931

 .1همچنین میتوان به جای ارزش ویژه نام تجاری ،عوامـل دیگـری ماننـد وفـاداری بـه نـام
تجاری ،شخصیت نام تجاری و یا گرایش نسبت به نام تجاری را جایگزین کرد و به بررسـی و
مطالعه تأثیر تبلیغات بر این موارد پرداخت.
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