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چکـیده
در شرایط رقابتی بازار امروز بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده وفادار شرکت
باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است
ارزش ویژه نام تجاری شرکت میباشد .از طرفی ،ارزش ویژه برند یا قدرت تاثیرگذاری برند بر مخاطب را نمیتوان بدون
در نظر گرفتن منابع آن ،یعنی عوامل تاثیرگذار در ایجاد و شكلگیری ارزش ویژه برند در ذهن مخاطب ،شناسایی و درك
کرد .با توجه به این مساله ،در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی
 Home Careپرداخته شـده است .روش تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیـوه گردآوری دادهها توصیفی و از
نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careدر شهر
تهران میباشند که به منظور تعیین تعداد نمونه آماری از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  306نمونه انتخاب گردید.
در این پژوهش از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها و رگرسیون ساده برای آزمون
فرضیهها استفاده شد .یافتهها میدهد که ،آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت بر کیفیت ادراك شده میباشد .کیفیت
ادراك شده دارای اثر مثبت بر اعتماد و وفاداری به برند میباشد .اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت بر وفاداری به نام
تجاری میباشد .همچنین ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت بر ارزش ویژه برند میباشد و وفاداری به برند دارای اثر
مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند محصوالت پزشكی  Home Careمیباشد.

واژگـان کلـیدی :آگاهی ،اعتماد ،کیفیت ادراك شده ،وفاداری ،ارزش ویژه برند.
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با افزایش رقابت جهانی ،شرکتها به دنبال راهكارهایی جهت افزایش سهم بازار خود از طریق ایجاد تمایز در محصوالت و
خدمات و همچنین افزایش قدرت اثرگذاری بر قصد خرید مصرفکنندگان میباشند.یكی از حوزههایی که شرکتها و سازمانها می
توانند محصوالت و خدمات خود را از سایر رقبا متمایز کنند ،حوزه برندینگ است .برند یا عالمت تجاری یكی از مهمترین عناصر
بازاریابی و موفقیت در یك بنگاه اقتصادی میباشد .به عبارت دیگر ،برندها میتوانند از طریق جذب مشتریان جدید و ایجاد وفاداری
در مشتریان فعلی موجب تمایز و سودآوری سازمانها در بلندمدت شوند .هر بنگاه اقتصادی میتواند به وسیله برند خود ،کاالها و
خدماتش را از دیگر رقبای خود متمایز سازد و از برند به عنوان یك دارایی با ارزش و سودآور برای خود یاد کند .ارزش ویژه برند یا
قدرت تاثیرگذاری برند بر مخاطب را نمیتوان بدون در نظر گرفتن منابع آن ،یعنی عوامل تاثیرگذار در ایجاد و شكلگیری ارزش
ویژه برند در ذهن مخاطب ،شناسایی و درك کرد .از دالیل مهم این شهرت ،نقش استراتژیك و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات
مناسب در مورد اثربخشی ارتباطات بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها میباشد .شناخت این نقش ،نیاز سازمانها به
ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت تحقیق در این زمینه را یادآوری میکند .با توجه به
این مساله ،در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careپرداخته شده
است.

-2منابع طبیعی
در شرایط رقابتی بازار امروز بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده وفادار شرکت
باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .این مساله برای شرکتهای تولید کننده محصوالت پزشكی  Home Careاز اهمیت دو
چندانی برخوردار است .ترکیب قیمتی پایینتر ممكن است در کوتاه مدت سود و مزایایی را برای شرکت به ارمغان بیاورد ،اما برای
توس عه کسب و کار در طوالنی مدت سیاست مناسبی نیست .از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان
موثر است ارزش ویژه نام تجاری شرکت میباشد (سیمون و سالیوان .)87 :1993 ،1ارزش ویژه نام تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش
افزودهای است که یك محصول به واسطه نام تجاری ،ایجاد میکند .شرکتهای تولید کننده محصوالت پزشكی هومکر 2از قبیل
دستگاه اندازه گیری فشار خون ،دستگاه تست قند خون ،ترمومتر ،تشكچه برقی ،ترازو ،نبوالیزرو ،بخور و  ،...به دلیل محدودیت
منابع و سرمایه به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارد و نیازمند ایجاد ارزش ویژه به نام و نشان تجاری برای مشتریان می-
باشد.
به عقیده گیل )2007( 3ارزش ویژه نام و نشان تجاری ،ارزشی است که یك نام تجاری به محصول اضافه میکند .به طور
کلی ارزش ویژه نام تجاری ،ادراك مصرف کننده از تمامی برتری و مزیتی است که یك نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام-
های تجاری رقیب به همراه دارد (لورا و همكاران .)173 :2016 ،4ارزش ویژه نام تجاری همانند یك دارایی برای شرکت محسوب
میگردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش میدهد (چی چن و همكاران .)234 :2012 ،5طبق نظر دیوید آکر )1991( 6ارزش
ویژة برند باعث افزایش کارایی برنامههای بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود ،هزینه فعالیتهای ترفیعی را کاهش می-
دهد و از طریق گسترش برند ،سكویی برای رشد و توسعۀ آن ایجاد میکند .بنابراین ارزش ویژة برند باعث سودآوری میشود و
برای شرکتها جریان نقدی ایجاد میکند .برند قوی میتواند با ارزشترین دارایی مؤسسۀ تجاری محسوب شود؛ زیرا باعث میشود
سازمان بتواند حاشیۀ سود بیشتر ،کانالهای همكاری بهتر و همچنین مزایای دیگر را به دست آورد (اولسان .)42 :2008 ،7آکر
( )1991برای اولین بار ابعاد ارزش ویژه برند را معرفی کرد و در تحقیقات تكمیلی بعدی به خصوص توسط یو )2001( 8این
تحقیقات کامل تر شد و در نهایت چهار بعد آگاهی از نام تجاری ،کیفیت ادراك شده ،اعتماد به نام تجاری و وفاداری به نام تجاری
را به عنوان ابعاد ارزش ویژه برند معرفی کردند.
آگاهی از نام تجاری؛ آگاهی از برند به توانایی خریدار در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند در یك گروه محصول اشاره دارد
(آکر.)197 :1991 ،
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 -3ضرورت انجام تحقیق
در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکتها قرار دارند .در این محیط رقابتی ،اکثر محققین
بر این باورند که برند بخش مهمی از یك کسب و کار و داراییهای یك بنگاه را تشكیل میدهد .امروزه بسیاری از سازمانها به
این باور رسیدهاند که یكی از با ارزشترین داراییهایشان برندهای محصوالت و خدمات آنهاست .بر این اساس ،توانمندیهای
برندها در سادهسازی تصمیم گیری مشتریها ،کاهش ریسك و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است .یكی از ضروریات
مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعدهها و تعهدات ،قدرت و توانمندیهای خود را در
طول زمان ارتقا دهند (کلر .)497 :1389 ،برندها اعتماد و قدرت مشتریان در تجسم و درك بهتر محصوالت ناملموس را افزایش
میدهند (چیچن و دیگران .)2012 ،همچنین ،برندها با کاهش ریسك ایمنی ،اجتماعی و مالی مشتریان در خرید ،عامل موثری در
ارزیابی محصول قبل از خرید هستند و تجربه واقعی استفاده از یك محصول را بهبود و به ارزش آن میافزایند (شینا:2012 ،3
 .)637از طرف دیگر ،گسترش محصوالت ،جهانی سازی و رقابت فشرده ،بازارها را مجبور میکند که محصوالت خود را از سایر
شرکتها متمایز کرده و برای خریداران خود ایجاد ارزش کنند .در این گونه بازارها که محصوالت و خدمات ،روز به روز بیشتر با
هم تطابق و سازگاری پیدا میکنند ،یك برند قوی ممكن است تنها مشخصهای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا
متمایز میسازد (رفیعی و همكاران .)49 :1391 ،در چنین شرایطی ،به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای
که مصرف کننده وفادار به شرکت باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین ،با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند در کسب مزیت رقابتی شرکتها و با نظر به جایگاه شرکتهای تولید کننده
محصوالت پزشكی  Home Careدر بازار فعلی که در مواجهه با رقابت شدید بازارهای بینالمللی میباشند ،انجام چنین پژوهشی
در راستای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careاز اهمیت و ضروت ویژهای
برخوردار است.
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کیفیت ادراك شده؛ کیفیت ادراك شده عبارت است از قضاوت و داوری مشتری دربارة برتری محصول در مقایسه با
محصوالت رقبا .در طی فرایند افزایش کیفیت ادراك شده ،مشتری از طریق قیاس آنچه از عملكرد خدمت ادراك کرده و آنچه
انتظار داشته است دربارة کیفیت محصول نتیجهگیری میکند (کایامان و آراسلی.)209 :2007 ،1
اعتماد به نام تجاری؛ اعتماد به نام تجاری به صورت اطمینانی تعریف میشود که فردبه نسبت مطلوب تشخیص میدهد تا
ح التی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد .در نتیجه ،یك برند قابل اعتماد برندی است که به صورت ثابت تعهدات خود نسبت به
ارزش را در قبال مصرف کنندگان از طریق روش توسعه ،تولید ،فروش ،ارائه خدمات و تبلیغات مربوط به محصول محقق کند .حتی
در زمانهای نامطلوب و در حالتی که برخی از برندها دچار بحران میشوند نیز موارد یاد شده باید تامین گردد (دلگادو و مانرا،2
.)483 :2005
وفاداری به نام تجاری؛ انجمن بازاریابی آمریكا وفاداری به برند را چنین تعریف میکند :مزیتی که در آن یك مشتری به جای
خریدن یك محصول از چندین عرضه کننده آن را به طور مكرر از یك عرضه کننده خریداری نمایند (وظیفه دوست و همكاران،
.)31 :1389
ارزش ویژه برند به دو صورت محاسبه میشود :در حالت اول مجموعهای از تجزیه و تحلیلهای مالی و تجزیه و تحلیل نقش
نام تجاری در صنعت و رتبه آن نام از لحاظ قدرت در میان رقباست و مجموعهای از این تحلیلها که در نهایت ارزش مالی نام
تجاری را تشكیل می دهد .در حالت دوم ارزیابی ارزش ویژه برند از نظر مصرف کننده است که با استفاده از عوامل مختلف انجام
میگردد (ابراهیمی و همكاران.)78 :1388 ،
بنابر آنچه بیان شد ،مشخص میشود که حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است؛ بدین
منظور الزم است که چشم انداز گستردهای از نگرشهای مختلف نسبت به عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند اتخاذ شود ،تا بتوان
به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد .بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که :عوامل
موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careچیست؟
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ارزش ویژه برند .آکر ( )1991مفهوم ارزش ویژة برند را با ترکیب جنبههای نگرشی و رفتاری بیان کرده و آن را مجموعه-
ای از داراییها و بدهیهای مرتبط به برند تعریف میکند که موجب افزایش یا کاهش ارزش محصول یا خدمتی برای شرکت یا
برای مشتریان شرکت میشود .آکر داراییهای برند را به  4گروه طبقهبندی میکند که شامل وفاداری به برند ،آگاهی از برند ،ارزش
ادراك شده و اعتماد به برند است (آکر529 :1991 ،؛ داویس .)121 :2007 ،1منظور از ارزش ویژه برند در این تحقیق جنبهی
نگرشی شامل آگاهی از برند ،کیفیت ادراك شده و جنبهی رفتاری شامل وفاداری به برند و اعتماد به برند را شامل میشود که از
طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
آگاهی از نام تجاری .آگاهی از برند یكی از عناصر کلیدی و اصلی ارزش ویژة برند محسوب میشود .آگاهی از برند به
توانایی خریدار در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند در یك گروه محصول اشاره دارد (آکر .)309 :1991 ،منظور از آگاهی از نام
تجاری در این تحقیق شامل برخی از ویژگیهای نام تجاری ،مرور آنها در ذهن ،میزان اطالع از نامهای تجاری و  ...میباشد که
از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
کیفیت ادراک شده .زیتمال ( ،)1989کیفیت درك شده را به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به نحوهی عملكرد یك
محصول میداند .وی کیفیت درك شده را جزئی از ارزش ویژهی برند میداند و اعتقاد دارد که هر چه درك مشتریان از کیفیت
باالتر باشد ،احتمال انتخاب آن برند توسط مشتریان نسبت به سایر مشتریان بیشتر خواهد بود .تجربه استفاده از محصول ،نیازهای
شخصی افراد و موفقعیت مصرف میتواند قضاوت افراد نسبت به کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد .کیفیت درك شده از برند به عنوان
قضاوت مصرف کنندگان نسبت به میزان خوب بودن کل آن برند تعریف میگردد (رولی .)238 :1998 ،2منظور از آگاهی از نام
تجاری در این تحقیق شامل برخی ویژگیهای نام تجاری مانند مطلوبیت کیفیت ،دوام و پایداری کیفیت ،قابلیت اطمینان و  ...می-
باشد که از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
اعتماد به نام تجاری .اعتماد به نام تجاری به صورت اطمینانی تعریف میشود که فرد نسبت مطلوب تشخیص میدهد تا
حالتی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد .در نتیجه ،یك برند قابل اعتماد برندی است که به صورت ثابت تعهدات خود نسبت به
ارزش را در قبال مصرف کنندگان از طریق روش توسعه ،تولید ،فروش ،ارائه خدمات و تبلیغات مربوط به محصول محقق کند
(دلگادو و مانرا .)194 :2005 ،3منظور از اعتماد به نام تجاری در این تحقیق شامل ویژگیهایی از قبیل میزان انجام تعهدات نام
تجاری و قصد برند میباشد که از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
وفاداری به نام تجاری .بهترین تعریف از وفاداری توسط اولیور ( )1999صورت گرفته است .براساس نظر وی ،وفاداری
منعكس کننده یك تعهد پایدار عمیق به خرید مجدد و مشتری همیشگی بودن یك محصول یا خدمت ترجیح داده شده در آینده
است .در تعریفی دیگر ،وفاداری به نام تجاری به معنی تكرار خرید است که دلیل این رفتار ،فرآیندهای روانی است .به عبارت
دیگر ،تكرار خرید صرفاً یك واکنش اختیاری نیست ،بلكه نتیجه عوامل روانی ،احساسی و هنجاری است (دهدشتی شاهرخ و
همكاران .)187 :1391 ،منظور از وفاداری به نام تجاری در این تحقیق شامل ویژگیهایی است که منجر به تكرار خرید از
محصوالت  Home Careمیگردد.
در ادامه به برخی تحقیقات مرتبط در زمینه تحقیق حاضر پرداخته می شود.
حمیدیزاده و همكاران ( )1393در مقالهای به بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژة برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت
پرداختند .سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت .پس از اطمینان از پایایی و روایی ،پرسشنامه در میان
نمونهای متشكل از  344نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی توزیع شد .روش تحقیق توصیفی و از شاخۀ همبستگی و مبتنی بر
معادالت ساختاری است .این پژوهش نشان داد که تبلیغات و مشوقها بر ارزش ویژة برند تأثیرگذار است .اثر تبلیغات مثبت ولی اثر
مشوقها بر ارزش ویژة برند متفاوت بوده است .اثر مشوقهای پولی بر ارزش ویژه منفی ولی اثر مشوقهای غیر پولی بر ارزش
ویژة برند مثبت بوده است.
طی پژوهشی که توسط آزادی و همكاران ( )1394انجام گردید ،اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در
صنعت پوشاك ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور مورد بررسی قرار گرفت .روش
پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بود .تعداد  805نفر از جامعه مورد مطالعه بر اساس روش
نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب گردید .یافتهها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند ،آگاهی و تداعی
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برند ،رضایتمندی و کیفیت ادراك شده اثر میپذیرد .همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق
عناصر قیمت ،تصویر فروشگاه ،تبلیغات ،حامیگری ،توزیع و پیشبرد فروش بود.
فیض و دیگران ( )1394در مطالعهای بررسی اثر تمایالت استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین بر عملكرد برند با بررسی نقش
واسطهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ،پرداختند .محققان بیان میدارند ،استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین و جمعآوری
اطالعات از سایتها در رفتار خرید تاثیرگذار میباشد .مصرفکنندگان تصمیمگیریهای خرید دوستانشان را نسبت به نظرات افراد
ناشناس با ارزشتر میدانند و به آن اعتماد میکنند .به منظور جمع آوری اطالعات تعداد  384نفر به صورت تصادفی انتخاب شد .با
استفاده از مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین
تمایل استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ،رابطه مثبتی وجود دارد .اما بین تمایل استفاده از
شبكههای اجتماعی آنالین و عملكرد برند در بازار ،رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و
عملكرد برند در بازار ،رابطه مثبتی وجود دارد.
ضیاء ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه
کارآفرینی پرداخت .روش تحقیق مطالعه حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کسب و کارهای (کلینیكهای)
فعال حوزه سالمت و زیبایی استان گلستان بوده است .حجم نمونه از بین  260نفر از مشتریان کلینیكهای زیبایی استان گلستان
مطابق فرمول کوکران  152نفربرآوردگردید وگردآوری دادههای کمی پژوهش نیز از طریق توزیع پرسشنامه باروش نمونهگیری
تصادفی ساده صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتههای تحقیق
نشان داد بین اعتمادبرند و رفتار شهروندی برند و همچنین اعتماد برند و تعهد برند رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته و تعهد برند
رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند را میانجیگری مینمایند.
اردوگماس و چیچك )2012( 1تحقیقی با هدف تعیین تاثیر بازاریابی رسانههای اجتماعی در وفاداری به نام تجاری انجام دادند.
جامعه آماری تحقیق شامل مشتریانی است که به دنبال حداقل یك نام تجاری در رسانههای اجتماعی در ترکیه هستند .اطالعات از
طریق پرسشنامه با یك نمونه از  338نفر جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام جهت تحلیل آنها بكار
برده شد .نتایج حاصل نشان داد که وفاداری به نام تجاری تاثیر مثبت دارد ،زمانی که وفاداری )1 :ارائه میدهـد کمپینهای
ســودمند )2 ،ارائه میدهد خدمات مناسب و مرتبط )3 ،ارائه میدهد خدمات محبوب و عمومی.
کارلسون و دناوان )2013( 2با مطالعۀ برندهای انسانی در ورزش ،ورزشكاران را به عنوان برندهای انسانی میبیند که دارای
خصوصیات منحصر به فردی هستند .زمانی که هواداران با ورزشكاران آشنا میشوند ،نسبت به آنها احساس وابستگی پیدا کرده و
تقاضای خرید متعلقات مربوط به آنها و تیم بیشتر میشود و تمایل بیشتری به تماشای بازی نشان میدهند .در واقع تنها دارایی
ارزشمند تیم نتیجۀ بازی نیست .بلكه مهمتر از آن جایگاه برند و ارزش ویژة برند تیم است که باشگاه باید همواره در صدد ارتقای
ارزش ویژة آن باشد تا به فواید باال بودن ارزش ویژة برند دست یابد .این امر اول این که موجب جذب مشتریان جدید میشود و
دیگر این که به عنوان ابزار یادآوری کننده برای مشتریان فعلی است که به یاد شرکت بیفتند.
پژوهشی توسط حسینی و موعظی ( )2015با عنوان بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه
انجام گرفت .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بازاریابی (قیمت ،عكس شرکت ،شدت توزیع ،ترویج و تبلیغ) بر حقوق صاحبان سهام
با نام تجاری در شرکت بیمه آسیا از نظر مشتریان و اولویتبندی این عناصر بر اساس اهمیت اثرات آنها میباشد .جامعه آماری
شامل مشتریان شرکت بیمه آسیا در شیراز ،است .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش همبستگی ،رگرسیون و
تجزیه و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که تصویر شرکت و تبلیغات تاثیر بیشتر بر روی ارزش ویژه برند
شرکت دارد.
بررسی سابقهی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع حاضر نشان میدهد ،علیرغم اهمیت ارزش ویژه برند در کسب
مزیت رقابتی شرکتها به ویژه برای محصوالت پزشكی  ،Home Careتاکنون پژوهش مدون و مستقلی پیرامون این موضوع
برای محصوالت پزشكی  Home Careانجام نشده است.
مدل تحقیق رابطه بین طرح نظری و کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات میباشد .در واقع مدل دستگاهی متشكل از
مفاهیم ،فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل میکند .با توجه بررسی
ادبیات موضوع و روابط بین متغیرهای تحقیق مدل مفهومی تحقیق حاضر به شكل  1است.
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براساس شكل 1فرضیه های تحقیق بصورت زیر تدوین گردیده است:
فرضیه  :1آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده است.
فرضیه  :2کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند است.
فرضیه  :3کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری است.
فرضیه  :4اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری است.
فرضیه  :5اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند است.
فرضیه  :6وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند است.

 -5روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها به صورت کتابخانهای و میدانی است .در بخش نخست
پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و در بخش دوم برحسب نحوه گردآوری دادههای پرسشنامه از نوع توصیفی -پیمایشی بر اساس
روش مقطعی میباشد؛ و به لحاظ اطالعات ،کمی و کیفی محسوب میشود .همچنین از نظر فلسفه پژوهشی از نوع تحقیقات اثبات
گرایی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careمیباشند .از آنجائی که جامعه
آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careدر تهران میباشند ،به منظور تعیین تعداد نمونه
آماری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گردید .بنابراین با توجه به کل جامعه ( 1600تن) ،تعداد نمونه  310به دست آمد.
در نهایت ،پرسشنامهها جمعآوری شده و از طریق آزمونهای آماری دادهها تجزیه و تحلیل گردید .به منظور سنجش دیدگاههای
مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  ،Home Careاز مقیاس پرسشنامه استفاده شد .مقیاس مورد استفاده در این پژوهش ،شامل
پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند ،بر گرفته از تحقیق (لورا و همكاران )179 :2016 ،1میباشد.این پرسشنامه
شامل  18گویه است که چهار معیار آگاهی از نام تجاری ( 3گویه) ،کیفیت ادراك شده ( 6گویه) ،وفاداری به نام تجاری ( 3گویه)،
اعتماد به نام تجاری ( 3گویه) و ارزش ویژه برند را مورد سنجش قرار میدهد .برای سنجش سؤاالت این پرسشنامه ،مقیاس 5
گزینهای لیكرت (کامال مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و کامال موافق) به کار میرود .تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از
تحقیق حاضر شامل دو مرحله آمار توصیفی و آمار استنباطی است.

 -6نتایج و یافتههای تحقیق
وضعیت جنسیت آزمودنیها نشان میدهد که41/9 ،درصد آزمودنیها مرد و  52/9درصد آزمودنیها زن میباشند .توزیع
آزمودنیها نشان میدهد که 27/7 ،درصد آنها بین  30 -20سال 30 ،درصد بین  40 -31سال 21 ،درصد بین  50 -41سال و
 21/3درصد بین سال  60 -51بودهاند .در میان آزمودنیها 29/7 ،درصد از آزمودنی ها دارای مدرك دیپلم 21 ،درصد از آزمودنی
ها دارای مدرك فوقدیپلم 24/8 ،درصد از آزمودنی ها دارای مدرك لیسانس و  20درصد فوقلیسانس و  3/2درصد آزمودنی ها
دکتر هستند .توزیع آزمودنیها برحسب زمان استفاده از محصوالت پزشكی  Home Careنشان میدهد که 19/4 ،درصد آزمودنی
ها کمتر از یكسال 32/9 ،درصد بین  4-2سال 23/2 ،درصد بین  7-5سال 12/3 ،درصد بین  10-8سال 4/5 ،درصد بین 13-11
سال و  5/2درصد بین  16-14سال و  1/3درصد بیش از  17سال از محصوالت پزشكی  Home Careاستفاده می کنند .توزیع
آزمودنیها برحسب تعداد برندهایی که آزمودنیها استفاده کردند نشان داد 13/2 ،درصد یك برند 29 ،درصد  2برند 21/9 ،درصد
3برند 12/6 ،درصد 4برند 14/8 ،درصد 5برند و  8/4درصد بیش از  5برند استفاده کردند.
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در این پژوهش ،متغیره ای آگاهی از برند ،کیفیت ادراك شده برند ،وفاداری برند ،اعتماد به برند و ارزش ویژه برند مورد بررسی
قرارگرفته است .با توجه به نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیر آگاهی از برند به ترتیب برابر با  9/07و  ،3/06میانگین و
انحراف استاندارد کیفیت ادراك شده برند به ترتیب برابر با  18/92و  ،4میانگین و انحراف استاندارد وفاداری برند به ترتیب برابر با
 8/94و  ،2/71میانگین و انحراف استاندارد اعتماد به برند به ترتیب برابر با  9/75و  2/43و میانگین و انحراف استاندارد ارزش ویژه
برند به ترتیب برابر با  9/82و  2/76میباشد .همچنین ،خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  .1خالصه یافتههای استنباطی حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک شده
میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه دوم :کیفیت ادراک شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند می-
باشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه سوم :کیفیت ادراک شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام
تجاری میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه چهارم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام
تجاری میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه پنجم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند
میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه ششم :وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند می-
باشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر را میتوان به شرح زیر تبین و بررسی نمود:
فرضیه اول :آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد آگاهی از نام تجاری
دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد ( .)F)1, 308( =194.074 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که
ضریب تبیین برابر با  0/39میباشد (  ) R Squared =0/39است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین آگاهی از نام
تجاری ،میتواند  39درصد از تغییرات متغیر مالك کیفیت ادراك شده را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که،
آگاهی از برند به توانایی مشتریان در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند مخصوص در بین محصوالت پزشكی Home Care
کمك میکند .به طوری که یك برند در درجه اول باید وارد مالحظات شخص شود .بدین منظور ،برند ناشناخته معموالً شانس
کمتری برای خرید دارد .این نتیجه با نتایج تحقیق ضیاء ( ،)1394ندونگادی ،)1990( 1کلر ،)1998( 2ویالرجو و سانچز ( )2005و
اسیچ و دیگران )2006( 3قابل تبیین است .ضیاء ( )1394طی پژئهشی نتیجه گرفت ،ارتباطات برند ،واکنش مشتریان را تحت تأثیر
قرار داده که میتواند آن را با تجزیه و تحلیل متغیرهایی هچون آگاهی از برند بر حسب یادآوری ،شناسایی نقاط قوت و یگانگی
برند در ذهن مصرف کنندگان اندازه گیری کند که میتواند حافظهی مشتریان را در ایجاد یك تصویر مثبت از برند تحت تأثیر قرار
دهد .ندونگادی ( )1990اظهار داشت ،آگاهی از برند از این جهت نقش مهمی را در تصمیمگیری مصرف کننده ایفا میکند که
زمانی که مصرف کننده به نوع محصول می اندیشد آن برند را به خاطر بیاورد .باال بردن آگاهی از برند احتمال این که آن برند
عضوی از سبد برندهای مورد نظر جدی مشتری برای خرید در آن طبقه از محصول شود را باال میبرد .کلر ( )1998طی پژوهشی
بیان داشت ،عمق آگاهی برند مربوط است به احتمال این که عنصر برند با سهولت به ذهن متبادر میشود .برندی که میتواند به
آسانی به یاد آورده شود ،در مقایسه با برندی که به آسانی تشخیص داده میشود ،از سطح آگاهی عمیقتری برخوردار است .وسعت
برند مربوط است به دامنهای از موقعیتهای خرید و کاربرد برند ،که در آن عنصر برند به ذهن خطور میکند .ویالرجو و سانچز
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عنوان فرضیه

نوع آزمون

معناداری

نتیجه

1 Nedungadi
2 Keller
3 Esch et al
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( )2005تحقیقی در مورد ارتباط بین برخی عناصر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند در مورد طبقهای از محصوالت با دوام (ماشین
لباس شویی) انجام دادند .نتایج اولین مدل ساختاری نشان داد که یك ارتباط علت و معلولی بین مخارج تبلیغاتی تصور شده و ابعاد
ارزش ویژه برند (آگاهی ازبرند) برقرار است .یافتهها نشان داد که بین میزان تبلیغات صورت گرفته و بعد آگاهی از برند رابطهی
مثبتی وجود دارد ،به عالوه رابطه مثبتی بین آگاهی از برند و تصورنسبت به برند یافت شد .اسیچ و دیگران (  )2006در این
خصوص بیان داشت ،آگاهی از برند میتواند بر تصمیمات مصرف کننده بابت برندهای مجموعه مورد مالحظه حتی زمانی که
تداعی برند خاصی نیز در این مورد وجود نداشته باشد اثر بگذارد .به عنوان مثال نشان داده شده است که مصرف کنندگان عموما
برندهای شناخته شده را بر میگزینند .در خریدهایی که مصرف کننده سطح پائینی از درگیری یا تصمیمگیری را دارد ،حداقلی از
میزان آگاهی از برند ممكن است برای انتخاب محصول کافی باشد
فرضیه دوم :کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون ساده
حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد کیفیت ادراك شده دارای
اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد ( .)F)1, 308( =100.995 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که ضریب
تبیین برابر با  0/25میباشد (  ) R Squared =0/25است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین کیفیت ادراك شده،
میتواند  25درصد از تغییرات متغیر مالك اعتماد به برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که ،کیفیت خدمات
به عنوان یكی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت در بین محصوالت پزشكی  Home Careدر محیط رقابتی امروزه می-
باشد .به طوری که هرگونه کاهش در رضایت مشتری به دلیل کیفیت پایین موجب کاهش کیفیت ادراك شده مشتری و ایجاد
نگرانی و نهایتا از بین رفتن اعتماد به برند در بین محصوالت پزشكی  Home Careخواهد شد .زیرا مشتریان نسبت به
استانداردهای خدمت حساستر شدهاند و همراه روندهای رقابتی ،انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است.
این نتیجه با نتایج تحقیقات صیادپور و اسدی ( )1393و کایامان و آراسلی )2007( 1همسو میباشد .صیادپور و اسدی ()1393
طی پژوهشی به بررسی تاثیر ارزش ادراك شده ،اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان بانل دی شهرستان خرم آباد،
پرداختند .در این تحقیق مشخص شد که ارزش ادراك شده ،رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری تاثیر میگذارند و همچنین ارزش
ادراك شده بر رضایتمندی و رضایتمندی بر اعتماد تاثیر میگذارند و اعتماد بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان دارد .کایامان و
آراسلی ( )2007در مطالعهای بیان داشتند ،طی فرایند افزایش کیفیت ادراك شده ،مشتری از طریق قیاس آنچه از عملكرد خدمت
ادراك کرده و آنچه انتظار داشته است دربارة کیفیت محصول نتیجهگیری میکند.
فرضیه سوم :کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سـطح اطمـینان  99درصد کیفـیت ادراك
شده دارای اثر مثبـت و معـناداری بر وفاداری به نام تجـاری میباشد ( .)F)1, 308( =151.68 ،p>0.01همچنین نتایج نشان
میدهد که ضریب تبیین برابر با  0/33میباشد ( )R Squared =0/33است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین کیفیت
ادراك شده ،میتواند  33درصد از تغییرات متغیر مالك وفاداری به نام تجاری را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان می-
دهد که بایستی برندهای مختلف محصوالت پزشكی  Home Careبه صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش
خود بپردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش نماید مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی که با منافع
کمتر برای سازمان یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است را
نیز به گروههای باالتری از ارزش سوق دهد .این نتیجه را میتوان با نتایج پژوهشهای ناظمی و سعادتیار ( ،)1392صیادپور و
اسدی ( )1393و جی و همكاران )2008( 2تبیین نمود.
طی پژوهشی که توسط ناظمی و سعادتیار ( )1392انجام شد به بررسی نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری
مشتریان رستوران با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراك شده ،پرداخته شد .پردازش حاصل از دادهها حاکی از آن
است که شهرت و نوآوری به واسطه متغیرهای ارزش ادراك شده و رضایت مشتری از رستوران میتوانند بر وفاداری و نیات رفتاری
مشتری یك رستوران ممتاز تأثیرگذار باشند .صیادپور و اسدی ( )1393در مقالهای به بررسی تاثیر ارزش ادراك شده ،اعتماد و
رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان بانك دی شهرستان خرم آباد ،پرداختند .در این مقاله مشخص شد که ارزش ادراك شده،
رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری تاثیر میگذارند .جی و همكاران ( )2008در پژوهشی تحت عنوان "ادراك و مدیریت سود بخشی
وفاداری مشتریان" دالیلی را که مشتریان سازمان را ترك میکنند و راهكارهای جلوگیری کننده از ترك سازمان را بیان میداشته
و خاطر نشان کردند که برای حفظ و نگهداری مشتریان یك سازمان باید بین وفاداری به محصول (خدمات) و استفاده طوالنی
مدت از آن با سود بخشی آن به مشتریان ارتباط برقرار کرد.

1 Kayaman & Arasli
2 Gee & et al
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فرضیه چهارم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون
رگرسیون ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد اعتماد به
نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد ( .)F)1, 308( =260.719 ،p>0.01همچنین نتایج
نشان میدهد که ضریب تبیین برابر با  0/46میباشد ( )R Squared =0/46است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین
اعتماد به نام تجاری میتواند  46درصد از تغییرات متغیر مالك وفاداری به نام تجاری را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته
نشان میدهد که ،مصرف کنندهای که به نامی تجاری اعتماد میکند ،بیشـتر تمایـل دارد بـه آن وفـادار بمانـد ،قیمت بیشتری
برای آن پرداخت کند ،محصوالت جدید در دستهبندیهـای موجـود را خریـداری کند و برخی از اطالعات خود را در مورد سلیقه،
ترجیحات و رفتار به اشتراك بگذارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای پناهی وانانی و شعبانی ( ،)1393حسینی و همكاران (،)1392
دهدشتی شاهرخ و همكاران ( ،)1389جوو و همكاران )2001(1و فیلو و دیگران )2008( 2همخوانی دارد.
پناهی وانانی و شعبانی ( )1393طی پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات لذتبخش و اعتماد بر وفاداری مشتریان ،پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش بیانگر این مسئله است که خدمات لذتبخش تاثیر مثبت و مستقیمی بر اعتماد مشتریان دارد .زمانی که خدمات
برای مشتری لذتبخش باشد اعتماد وی را در بر خواهد داشت .در نتیجه مشتری که از خدمات لذت ببرد و نسبت به ارائه دهنده
خدمات اعتماد داشته باشد نسبت به سازمان متعهد میگردد .مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان داشته و نهایتا نسبت به
سازمان وفادار خواهند شد .حسینی و همكاران ( )1392طی پژوهشی به سنجش قابلیت اعتماد برند شرکتهای بیمه بر تعهد
وفاداری مشتریان ،پرداختند .یافتهها نشان داد که قابلیت اعتماد برند نقش مهمی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفا میکند،
بدین معنی که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد وفاداری ،تبلیغ و توصیه شرکت بیمه خود به دیگران و کاهش تمایل به تغییر
میگردد .از این رو مدیران میبایست به قابلیت اعتماد توجه ویژهای داشته و نقش آن را در مدیریت ارتباط با مشتری مد نظر قرار
داده و استراتژیهای مناسبی در راستای ایجاد اعتماد و توسعه وفاداری آنان طراحی نمایند .دهدشتی شاهرخ و همكاران ( )1389در
مطالهای مدلی برای سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانكها بر تعهد وفاداری مشتریان ،ارائه نمودند .یافتههای حاصل از تحقیق
نشان داد که قابلیت اعتماد برند نقش بسیار مهم و کلیدی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفا مینماید .بدین معنی که افزایش
رضایت مشتریان باعث میگردد تا به تبلیغ و توصیه بانك خود به دیگران اقدام نمایند و نیز گرایش آنها به تغییر بانك کاهش یابد.
همچنین افزایش تعهد مستمر مشتریان باعث کاهش تمایل آنها به تغییر بانك میگردد .از این رو مدیران میبایست به قابلیت
اعتماد برند توجه ویژهای نمایند و نقش مهم آن را در مدیریت ارتباط با مشتریان مد نظر داشته و استراتژیها و برنامههای مناسب-
تری در راستای توسعه مشتریان وفادار خود طراحی نمایند .جوو و همكاران ( )2001اعتماد به برند را نقشـی کلیـدی در ایجـاد
تعهـد مشتری میدانند ،به خصوص در شرایطی که درگیری خریدار در فرایند خرید زیـاد و تـأثیر آن در مقایسه با رضایت کلی،
قویتر باشد .فیلو و دیگران ( ) 2008در تحقیقى دیگر با عنوان نقش اعتماد به برند در ارتباط بین تداعى برند و وفادارى به برند در
ورزش و برنامههاى آمادگى جسمانى ،به مطالعۀ نقش ارزش ویژة برند در ارتباط بین تداعى برند و وفادارى به برند در دو زمینۀ
مجزاى محیط ورزشى (محیط ورزش و برنامه هاى آمادگى جسمانى) پرداختند .آنان بیان کردند که ارزش ویژة برند یك میانجى
ارتباطى بین وفادارى به برند با مدیریت و شهرت برند است و در هر دو نمونۀ بررسى شده ،بین وفادارى به برند با میهنپرستى و
موفقیت رابطۀ معنادارى وجود داشت.
فرضیه پنجم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد اعتماد به نام تجاری
دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ( .)F)1, 308( =260.837 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که
ضریب تبیین برابر با  0/46می باشد (  ) R Squared =0/46است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین اعتماد به نام
تجاری ،میتواند  46درصد از تغییرات متغیر مالك ارزش ویژه برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که برندها
اعتماد و قدرت مشتریان در تجسم و درك بهتر محصوالت پزشكی  Home Careرا افزایش میدهند .همچنین ،برندها با کاهش
ریسك ایمنی ،اجتماعی و مالی مشتریان در خرید ،عامل موثری در ارزیابی محصول قبل از خرید هستند و تجربه واقعی استفاده از
محصوالت پزشكی  Home Careرا بهبود و به ارزش آن میافزایند .این نتیجه با نتایج تحقیقات چودوری و هالبروك،)2001( 3
بالستر و آلما )2005( 4و چن و چانگ )2008( 5قابل تبیین است.
چودوری و هالبروك ( ،)2001به این نتیجه رسیدهاند که اعتماد مشتری زمانی که مبنای آن کیفیت درك شده از برند باشد،
وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش میدهد .بالستر و آلما ( )2005بیان میدارد ،امروزه نام و نشان تجاری یك الزام استراتژیك
1 Joo & et al.
2 Filo & et al.
3 Chaudhuri & Holbrook
4 Ballester and Alema
5 Chen and Chang
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برای سازمانهاست که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار یاری میکند .زیرا یك
برند قدرتمند می تواند اعتماد مشتریان را در هنگام خرید کاالها و خدمات افزایش دهد و به آنها کمك کند تا عوامل ناملموس را
بهتر درك نمایند .به عبارت دیگر میتوان گفت که یك برند قدرتمند ،دارایی باارزشی برای شرکت محسوب میشود .چن و چانگ
( )2008طی پژوهشی نتیجه گرفت ،با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی ،صنایع داخلی هر کشور به
منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند .یكی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تكرار
مصرف ،افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی میشود،
ارزش ویژه برند است که در سایع اعتماد گسترش خواهد یافت .چرا که ،ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان
احتمال انتخاب برند را باال میبرد و شرکتها میتوانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصوالت خود بهره ببرند.
فرضیه ششم :وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون ساده
حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد وفاداری به برند دارای اثر
مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ( .)F)1, 308( =173.487 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که ضریب تبیین
برابر با  0/36میباشد ( )R Squared =0/36است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین وفاداری به برند ،میتواند 36
درصد از تغییرات متغیر مالك ارزش ویژه برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .بر اساس این یافته میتوان نتیجه گرفت که ،وفاداری
به برند نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمدت برای محصوالت پزشكی  Home Careدارد .زیرا مشتریان وفادار نیازی به تالش-
های ترفیعی گسترده ندارند.آنها با کمال میل حاضر هستند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود
بپردازند .محصوالت پزشكی  Home Careمیتوانند سهم بیشتری از بازار را با کمك وفاداری به برند ،بدست آورند زیرا مشتریان
وفادار به طور مكرر برند را خریداری نموده و در برابر عوامل موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا مقاومت میکند .این نتیجه با نتایج
تحقیقات کیم و هیون ،)2011( 1گنجینیا و کاظمیراد ( ،)1388گیالنینیا و موسویان ( ،)1389حسینی و فرهادی نهاد ( )1392و
دهقانی سلطانی و همكاران ( ،)1392قابل تبیین میباشد.
تحقیقی توسط کیم و هیون ( )2011به منظور بررسی روابط بین ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی انجام شد .یافتهها نشان داد،
ذهنیت نسبت به شرکت و سه بعد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی از برند ،وفاداری نسبت به برند و کیفیت درك شده به عنوان یك
واسطه آمیخته بازاریابی برای ابعاد ارزش ویژه برند قرارداده میشود .گنجینیا و کاظمیراد ( )1388طی پژوهشی به بررسی تأثیر
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانك از دیدگاه مشتریان کارت الكترونیكی ،پرداختند .نتایج حاصل نشان میدهد که وفاداری به
برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراك شده برارزش ویژه برند تاثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به
برند میباشد .گیالنینیا و موسویان ( )1389طی تحقیقی به بررسی تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانك از دیدگاه
مشتریان کارت الكترونیكی ،پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که وفاداری ،آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند و
آگاهی از برند نیز از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشند .حسینی و فرهادی نهاد ( )1392در مطالعهای به بررسی
عوامل مؤثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در آموزش عالی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از میان عناصر بعد آگاهی از
برند در مدل تحقیق ،شهرت ،دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه میباشد .همچنین از میان ابعاد
تصویر ذهنی از برند ،ارزش ادراکی و خدمات پس از فروش از بعد ویژگیهای خدمت ،شخصیت برند از بعد ویژگیهای نمادین و در
نهایت ارتباطات بینالمللی از بعد ویژگیهای عرضه کننده خدمت ،تأثیرات مثبتی بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه پیام نور دارند.
بدین ترتیب با توجه به نتایج ،به ترتیب ابعاد ویژگیهای خدمت و ویژگیهای عرضه کننده خدمت دارای بیشترین و کمترین تأثیر
بر ارزش ویژه برند دانشگاه هستند .دهقانی سلطانی و همكاران ( )1392طی پژوهشی به بررسی رویكرد مدلسازی معادالت
ساختاری در تبیین اثر تجربه ،اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند ،پرداختند .نتایج حاکی از آن است که تجربه ،اعتماد و
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند الستیك بارز در شهر کرمان تاثیر معناداری دارد .این در حالی است که تاثیر عامل وفاداری برند
نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
بر اساس نتایج فرضیه اول مبنی بر این که ،آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد،
پیشنهاد میشود:
نماد یا سمبل مناسب و ماندگاری برای محصوالت پزشكی  Home Careطراحی گردد تا در ذهن مشتریان بماند.
به مدیران محصوالت پزشكی  Home Careتوصیه میشود که به منظور ارتقای تصویر ذهنی مشتریان نسبت به
محصوالت ،فعالیتهای انجام شده توسط شرکت در زمینه ارتقای دانش روز و افزایش نوآوری در ارائه محصوالت جدید را از
طریق؛ نمایندگان شرکت ،برگزاری سمینارها ،ارائه کاتالوگ و وب سایت ،به مشتریان انتقال دهند.

1 Kim & Hyun
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 ،Careنمایند ،تا از این طریق آگاهی از نام تجاری و کیفیت ادراك شده ارتقاء یابد.
بر اساس نتایج فرضیه دوم مبنی بر این که ،کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد ،پیشنهاد
میشود:
مسئوالن مربوطه اقداماتی را در جهت بهبود فرآیند ارسال و ارائه محصوالت محصوالت پزشكی  Home Careبه مشتریان
انجام دهند .از تاسیس و بهرهگیری آژانسهای واسطه در عرضه محصوالت پزشكی  ،Home Careتوسط شرکتهای زیربط
حمایت شود.
بر اساس نتایج فرضیه سوم مبنی بر این که ،کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد،
پیشنهاد میشود:
نحوهی عملكرد محصوالت پزشكی  Home Careجهت بهبود کیفیت درك شده به عنوان قضاوت ذهنی مشتریان و وفادار
نمودن آنها ،مورد بررسی قرار گرفته و در اولویت مدیران باشد .با توجه به این که قیمت ،یكی از مهمترین عوامل در کیفیت ادراك
شده است ،بنابراین مسئوالن مربوطه اقداماتی در جهت ارائه محصوالت با قیمت مناسب نمایند.
بر اساس نتایج فرضیه چهارم مبنی بر این که ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری می-
باشد ،پیشنهاد میشود:
سرمایه گذاری روی برند به صورت سرمایه گذاری بر روی تبلیغات ،از طریق تشویق شرکتها به صداقت در ادعاهایشان در
مورد محصول ،پایهای برای اعتماد برند است .بنابراین به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی Home Care
پیشنهاد میشود برای افزایش اعتماد نسبت به برند خود با برنامهریزی دقیق به شناسایی عواملی که بر محبوبیت برند و در نتیجه
اعتماد برند اثر دارد ،اقدام نماید .از طریق فعالیتهای ترویجی مناسب با سلیقه مشتریان میتوان آگاهی از برند محصوالت پزشكی
 Home Careرا گسترش داده و موجب شكلگیری وفاداری گردید.
بر اساس نتایج فرضیه پنجم مبنی بر این که ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد،
پیشنهاد میشود:
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careباید به کارهای الزم در این زمینه که اعتماد به برند را در
میان مصرف کنندگان این محصول افزایش میدهد ،مبادرت ورزند .اعتماد برند منشعب از محبوبیت برند و همچنین ادراك مشتری
از کیفیت خدمات و محصوالت شرکت است .مسئله قابل توجه این است که محبوبیت برند تنها منشعب از هویت ،شخصیت و
خصوصیات خود برند نیست .مسائل فرهنگی جامعه و بازار و شرایط دیگر رقبا نیز تاثیر زیادی بر میزان محبوبیت یك برند می-
گذارند .بنابراین ،برند باید با توجه به دیدگاه مشتریان و آن چیزی که آنها به عنوان شاخصهای محبوبیت در ذهن خود ساختهاند،
محبوبیت را تعریف نماید .مدیران و مسئوالن مربوطه تالش نمایند فرایند ارائه و دریافت محصوالت پزشكی  Home Careبه
راحتی ،سریع و صحیح انجام شود .برای ارائه و دریافت محصوالت پزشكی  Home Careکانالهای متعددی راه اندازی شود.
بر اساس نتایج فرضیه ششم مبنی بر این که ،وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ،پیشنهاد
میشود:
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careباید ضمن توجه به مقوله وفاداری به اقدامات ضروری در
این زمینه که باعث افزایش وفاداری برند میشود ،بپردازند .وفاداری ،واکنش رفتاری نسبتا متعصبانهای (در خرید یا توصیه) است که
فرد در طول زمان نسبت به یك نام تجاری پیدا میکند و باعث میشود که در فرآیندهای تصمیمگیری و ارزیابی ،از بین مجموعه
نامهای دیگری که در ذهن دارد ،گرایش خاصی نسبت به آن نام تجاری پیدا کند .با توجه به این نكته که مشتریان در صورت
دریافت خدمات لذت بخش نسبت به محصوالت پزشكی  Home Careمتعهد میشوند؛ پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و عرضه
کنندگان این محصوالت تالش کنند تا با ارائه خدمات به شكلی با کیفیت و برآورده نمودن انتظارات مشتری موجبات رضایت خاطر
مشتری را فراهم آورند .پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت  Home Careبا اتخاذ استراتژیهایی به
پیگیری انجام امور مشتریان تا مرحله نهایی استفاده از محصول بپردازند .تا به مشتریان نشان دهند که در قبال آنها متعهد هستند
که این امر نهایتا منجر شكلگیری وفاداری و ارزش ویژه برند میگردد.
پژوهش حاضر یك تالش ابتدایی برای مطالعه عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی Home Care
میباشد .بنابراین ،ضروری است با پژوهشهایی که در آینده در این راستا صورت میپذیرد ،درك بهتری از تأثیر عوامل مختلف بر
وفاداری و ابعاد آن به دست آید .در تحقیقات آتی مدل تحقیق حاضر در سایر شرکتها ،موسسات و سازمانها آزمون و با نتایج
تحقیق حاضر مقایسه گردد.
در این تحقیق اثر عوامل آگاهی از نام تجاری ،کیفیت ادراك شده ،اعتماد به نام تجاری و وفاداری بر ارزش ویژه برند
محصوالت  Home Careدر نظر گرفته شد .با توجه به این که در نتایج این مطالعه مشخص شد که عوامل موثر ناشناختهی
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دیگری جهت تبیین ارزش ویژه برند وجود دارد؛ توصیه میشود محققان بعدی ،عواملی نظیر آمیخته بازاریابی و تبلیغات رسانههای
اجتماعی و  ...که بر این متغیر اثر گذارند و توسط مدل تحقیق حاضر تبیین نشده اند را مورد بررسی قرار دهند.
با توجه به این که مدل مفهومی به کار رفته در این تحقیق بر گرفته از مدل مفهومی تحقیق لورا و همكاران ،)2016( 1بوده
است؛ میتوان مدلهای دیگری را نیز مورد آزمایش قرار داد .حتی با ترکیب چندین مدل مفهومی میتوان به طراحی و ساخت
مدلهای جدید ارزش ویژه برند پرداخت.
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