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بررسی نقش جهتگیری برند و جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در بازارهای بینالملل

حسن تاجالدین

1

چکیده:
برای توسعه برند ملی ،باید محصوالتی داشت که در بازارهای بینالمللی از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار باشند .از این رو،
برخی از موضوعات در برندسازی باید مورد متوجه صاحبان کسبوکارهای بینالمللی قرار بگیرد .لذا هدف این پژوهش بررسی
تاثیر جهتگیری برند و جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه
صادرکنندگان عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان هستند و از روش تمامشماری برای نمونهگیری استفاده شد .برای گردآوری
داده از پرسشنامههای جهتگیری برند و جایگاهیابی برند وونگ و مریلز ( )8002و برای عملکرد برند از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .از مدلسازی معا دالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیهها بهره برده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که جهتگیری برند بر عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی اثرگذار
است .همچنین جایگاهیابی برند در عملکرد برند در صادرات و بازارهای بینالمللی تاثیرگذار است .بنابراین ،توصیه میشود
صادرکنندگان نسبت به گرایشهای بازار هدف و تصویب برند خویش در ذهن مشتریان هدف در هنگام صادرات به کشورهای
دیگر توجه داشته باشند و تاثیر برندسازی در صادرات را جدی بگیرند .استراتژیهای بازاریابی صادرات بدون توجه به نقش
برند (به ویژه جهتگیری و جایگاهیابی برند) نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
واژههای کلیدی :جهت گیری برند ،جایگاهیابی برند ،عملکرد برند ،بازاریابی بینالمللی ،برند محصوالت صادراتی
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Investigating the role of brand orientation and brand positioning on brand
performance in international markets
Abstract
To develop a national brand, it is necessary to have products that have a good position in international
markets. Therefore, some issues in branding should be addressed to international business owners.
Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of brand orientation and brand
positioning on brand performance in international marketing. The statistical population of this study is
all exporters who are members of Isfahan Chamber of Commerce and the census method was used for
sampling. Brand orientation and brand positioning questionnaires of Wong and Merrilees (8002) were
used to collect data and a researcher-made questionnaire was used for brand performance. Structural
equation modeling with partial least squares approach was used to analyze the data and test the
hypotheses. Research findings show that brand orientation affects brand performance in international
marketing. Brand positioning also affects brand performance in exports and international markets.
Therefore, it is recommended that exporters pay attention to the trends of the target market and the
approval of their brand in the minds of target customers when exporting to other countries and take the
impact of branding on exports seriously. Export marketing strategies will not work without considering
the role of the brand (especially brand orientation and positioning).

Keywords: brand orientation, brand position, brand performance, international marketing, export
products brand
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مقدمه:

رقابتی برای شرکتها در مقایسه با رقبا دارند .علیرغم نیاز به

بازار رقابتی با سیار برندها و تمایز با آنها ،باعث انگیزه بخشی و

برندسازی در محصوالت صادراتی ،در ایران ،تحقیقات زیادی در

احساس نیاز به برندسازی گشته است .مطالعات مختلف نشان داده

زمینه برند انجام شده است ،اما درباره بررسی جایگاهیابی برند و

است که مسئله بازاریابی و به ویژه مدیریت برند ،از مهمترین مسائل

جهتگیری برند در عملکرد برند در بازارهای بینالمللی و صادرات

کسبوکار است (عمر و محمدعلی .)8010 ،8البته از دیدگاه برخی

محصول ،مطالعه خاصی انجام نشده است.

مدیران ،برندسازی و فعالیتهای مرتبط با آن ،کاری هزینهبر بوده و
بسیاری از آنها ،درک درستی از تعریف برندسازی ندارند (چاکو،3
 .)8002براساس تعریف انجمن بازاریابان امریکا ( )8012برند عبارت

مبانی نظری
جهتگیری برند

است از یک نام ،واژه ،سمبل ،طرح یا ترکیبی از آنها با هدف
شناساندن محصول یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان
به مشتریان و همچنین تمایز محصولها آنان از سایر رقبا (صنایعی،

8

جهتگیریهای جدید ،از مطالعات موردی مربوط به دوپوند ،
6

2

2

2

نستله  ،تتراپک  ،نیکورت  ،وولو نشات گرفته است (ملین 1222 ،؛
10

انصاری و عباس پور .)1322 ،برند یکی از موضوعات مهم در مدیریت

اورد  )1222 ،و شکل مدرن آن توسط پیشگامان در عرصه مدیریت

بازاریابی و یکی از ابعاد مهم و برجسته در صنعت جهانی به شمار

برند استراتژیک از قبیل آکر )1221( 11مطرح گردیده است.

میرود که از سال  1220مطرح شده است و عامل کلیدی
تعیینکنندهای برای مزیت رقابتی پایدار خواهد بود (لینچ:1322 ،4
 .)822برندهای قدرتمند ،مجموعهای از منافع مالی و غیرمالی را برای
شرکتها به ارمغان میآورند که عبارتند از وفاداری و ماندگاری بیشتر
مشتریان ،انعطاف پذیری بیشتر شرکت در مواجهه با بحرانهای
محیطی ،حاشیه سود بیشتر ،فرصتهای توسعه و گسترش نام و
نشان تجاری .قدرت برند در آنچه مشتریان آموختهاند ،احساس
کردهاند و تجربههایی که در طول زمان دیده و شنیدهاند ،نهفته است.
توسعه برندها در بازارهای بینالمللی ،فرصتهایی برای سرمایهگذاری
در صرفههای اقتصادی ،توسعه بازارهای جهانی و پیگیری بخشهای

ریشههای جهتگیری برند به عنوان یک مفهوم میتواند بر اهداف
استراتژیک ،چشماندازهای شرکت (کولین و پوراس ،)1222 ،18و برند
به عنوان بخشی از فرهنگ یک سازمان اثرگذارد .تعامل مستمر بین
ارزشها و هویت در سه سطح سازمان ،نام تجاری ،مشتریان ذینفع و
غیرذینفع ،اصل کلیدی جهتگیری برند بشمار میاید :اوال ارزشهای
سازمانی که همان ارزشهای اصلی میباشد (آنچه برند نامیده
میشود) ،راهنمای تالش سازمان (چگونه کار میکند و رفتار میکند)
است؛ ثانیا این ارزشهای اصلی به ارزشهای مشترکی تبدیل
میشوند (آنچه برند ارائه میدهد و چگونگی درک آن).

مختلف بازار ارائه میکند .بنابراین ،برندها به عنوان یک منبع

به این ترتیب ،جهتگیری برند را میتوان به عنوان یک چشمانداز

نامشهود سازمانی ،نقش مهمی در بازارهای بینالمللی در ایجاد مزیت

درونی همراه با ارزشهای اصلی برند به عنوان یک نقطه کانونی
استراتژیک دید .این عبارت که نام تجاری واکنش بدون قید و شرط
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به خواستهها و نیازهای مشتریان نیست (اورد )1222 ،با برتری دادن

(کولین و پوراس )1222 ،به سوی سطح باالیی از دستیابی به

به ماموریت ،چشمانداز و ارزشهای سازمان ،پارادایم بازارگرا را به

جهتگیری برند میرسد (اورد .)8003 ،برای سازمانهای برندگرا ،این

چالش میکشد .جهتگیری برند ،یک نمای یکپارچه از نام تجاری را

امر منجر به مزایای رقابتی استراتژیک توسط برند به عنوان منبع و

نشان میدهد ،که چشم اندازهای داخلی و خارجی را در فرایند قرار

12

زیربنای افزایش عملکرد میگردد (ملین1222 ،؛ پرسون -8002 ،

میدهد (هانکینسون8001 ،13؛ رید ،لوکستون و ماوندا.)8006 ،14

 .)8002وونگ و مریلز

ادبیات مدیریت همچنین تعدادی از مفاهیم مرتبط با جهتگیری برند،

گسترش استراتژی بازاریابی و فعالیتهای هستهای برند با هدف

مانند کسبوکار مبتنی بر برند ،ذهنیت نام تجاری ،رفتارهای نام

تقویت تمایز توصیف نمودهاند .فعالیتهایی که منعکسکننده اعمالی

تجاری و نام تجاری معتبر را مطرح میکند.

است که شرکتها در رویکرد برندسازی خویش انجام میدهند .این

هنگامی که یک سازمان جهتگیری ویژهای مانند جهتگیری برند
(برندگرایی) را انتخاب میکند ،این یک تصیمیم بلندمدت است که
نیازمند برنامه ریزی مشروح و فرایندهای انطباق است (کادوگان،18
 .) 8018به طور خالصه ،جهتگیری برند نیازمند درک این موضوع
است که برند منبعی استراتژیک بوده که برای موفقیت یک سازمان
هسته مرکزی محسوب میشود (اورد1224 ،؛  .)1222اورد ()1222
بر این باور است که فرایند ادراک ،ایجاد و کاربرد یک برند به عنوان
یک منبع استراتژیک وابسته به این است که آیا یک سازمان اهمیت
منابع داخلیش برای ایجاد یک برند قوی و اهمیت خود برند را به
عنوان یک مزیت رقابتی درک میکند یا خیر؟ این جهتگیری برای
توصیف شرکتهایی بوده که نه تنها برای برآوردن نیازها و خواستهها،
بلکه برای اهمیت استراتژیک برندها در تالش هستند.

12

( )8002جهتگیری برند را به صورت

امر طرز فکری است که شناخته شدن ،برجسته شدن و جذابیت برند
در استراتژی بازاریابی را تضمین میکند و چیزی فراتر از پردازش
حالت ذهنی برای ایجاد یک پایه برای استقرار فعالیتهای بازاریابی
است (ونگ و مریلز.)8002 ،
جایگاهیابی برند
موقعیتیابی برند قلب استراتژی بازاریابی است که در ذهن مشتریان
هدف ،تصویری از تمایز و ارزش کاال یا خدمات به وجود میآورد .با
توجه به معنی موقعیتیابی عبارت است از اقدام به طراحی پیشنهادها
و تصویر شرکت به نحوی که جایگاهی ارزشمند و مشخص در ذهن
مصرف کننده هدف به دست آورد (کلر .)8002 ،12موقعیتیابی
حیاتی ترین بخش مدیریت برند است ،چرا که از طریق تصویر ذهنی
مردم ،برای ایجاد تاثیر در تفکر آنان در رابطه با برند مورد نظر در

جهتگیری برند نشان دهنده یک دیدگاه یکپارچه از برند است ،که
چشم اندازهای داخلی و خارجی را در فرایند به ارمغان میاورد
(هانکینسون8001 ،؛ رید و همکاران .)8006 ،سایمون و دیب

16

( )8001بر این باورند که ارزشهای اصلی برند به طور مداوم بر یک
سازمان در هر سطح تاثیر میگذارند .هنگامی که یک سازمان در
موقعیتی از تلفیق ماموریت ،دیدگاه و ارزشهای سازمانی قرار دارد

برابر سایر برندها تمرکز میکند (راجیو و لئون.)8002 ،80
جایگاهیابی به طور خالصه ،عبارت است از طراحی جایگاه
منحصربهفردی برای پیشنهادات بازاریابی و نام تجاری شرکت در
ذهن مشتریان هدف؛ که هدف از آن ،اشغال محل مناسبی از ذهن
مشتریان هدف برای جلب توجه بیشتر آنها است (کاتلر و کلر،
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 .)1323میتوان گفت که موضع یا جایگاه محصول ،بیانگر نوع نگرش

تامین آن برنامهریزی کرد .برای استفاده از استراتژی جایگاهیابی الزم

مصرفکننده درباره ویژگیهای مهم یک محصول است .ذهن

است ،جایگاهی ویژه را در ذهن مشتریان پیدا کنیم به نحوی که آن

مصرفکننده ،با مجموعهای از این نگرشها و پنداشتها ،درگیر است.

جایگاه برای مشتریان منحصر به فرد باشد.

لذا برای سهولت در فرایند خرید ،مصرف کننده اغلب محصوالت را
در ذهن خود طبقهبندی کرده و به هرکدام از آنها ،جایگاهی را

جایگاهیابی به دو چیزاطالق میشود:

اختصاص میدهد .جک تراوت و آل رایس ،جایگاهیابی را مسئولیتی

 )1جایگاهی که یک محصول با یک نام تجاری در ذهن

خالقانه میدانند که به وسیله آن یک نام تجاری موجود در یک بازار

مشتریان با توجه به نیازهای آنها و محصوالت یا نام و

اشباع شده از نامهای تجاری مشابه میتواند از جایگاهی ممتاز و بارز

نشان تجاری رقبا دارد و

در اذهان مشتریان هدف برخوردار شود .آنها بیان میکنند در جنگل

 )8نحوه تصمیمگیری مدیران شرکت در خلق چنین

ارتباطی که هم اکنون وجود دارد ،تنها امیدی که بتوان شانسی برای

جایگاهی .بنابراین ایده جایگاهیابی شامل مالحظات

انتخاب شدن از سوی مشتریان به دست آورد ،تمرکز بر روی اهداف

رقابتی و توجه به نیازهای مشتری است (زریباف و
شاملی.)1320 ،

کوچک ،اقدام به بخشبندی بازار و در یک کلمه ،جایگاهیابی است
(رایس و تروات.)1328 ،

جایگاهیابی را به عنوان فرایند شناسایی فضای خالی در ذهن

پنج عنصر اصلی جایگاهیابی برند را شناسایی کردهاند که عبارتاند
از آگاهی برند ،هویت برند ،تصویر برند ،شخصیت برند و ارتباطات
برند که از بین آنها سه عنصر هویت ،شخصیت و ارتباطات برند عناصر
تحت کنترل شرکت محسوب میشوند .هویت برند ،اولین مرحله از
چارچوب موضعیابی برند را مشخص میکند و مفهوم مرکزی در
ساخت یک برند قوی است و جهت ،هدف و مفهوم را برای برند ارائه
میکند و حیاتی برای چشمانداز برند است (باشکوه و شکستهبند،
 .)1324کومار ( )1328بیان میکند که جایگاهیابی ،توسعه یک
پیشنهاد فروش بینظیر در بخش هدف است .شرکت باید هم منحصر
به فرد (متمایز از رقبا) و هم جذاب برای مشتریان هدف باشد .کراوینز
و پایرسی

81

( )8002استراتژی جایگاهیابی را جستجو در دنیای

محصوالت از نگاه مشتریان میدانند و سپس یافتن مکانی مطلوب و
خالی (بدون رقیب) در ذهن آنها ،برای تحقق استراتژی جایگاهیابی

مشتریان و سپس اشغال آن تعریف میکنند .جایگاهیابی فرایند
جستجوی فضایی مطلوب در ذهن مشتری و سپس جای گرفتن در
آن است .محققان بر این باورند که فرایند جایگاهیابی برای محصول
کاری نمیکند ،بلکه برای ادراک مشتری از محصول کاری میکند.
تصمیمات جایگاهیابی را رهبر و پیش برنده برنامههای بازاریابی و
فعالیتهای تبلیغاتی (تلفیق این دو) و آمیخته بازاریابی محصول
میدانند تا مجموعه یکپارچه از بازاریابی ایجاد گردد .در نهایت
جایگاه یک برند ،ادراک آن است در میان مشتریان بازار هدف
براساس ویژگیها و مزایای کارکردی و همین طور ذهنی که از طریق
تبلیغات ایجاد میشود (کرین و همکاران .)8010 ،88کراوینز و
پایرسی

83

( )8002استراتژی جایگاهیابی را جستجو در دنیای

محصوالت از نگاه مشتریان میدانند و سپس یافتن مکانی مطلوب و
خالی و بدون رقیب در ذهن آنها .برای تحقق استراتژی جایگاهیابی

ابتدا ترکیب ویژگیهای مناسب را از نگاه او دانست و سپس برای

Cravens, D and Piercy, N
Kerin, R., Hartley, S and Rudelius, W

81
88

Cravens, David and Piercy, Nigel
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باید ابتدا ترکیب ویژگیهای مناسب را از نگاه او دانست و سپس برای

واکر و همکاران ( )1323مدلی متشکل از  2گام را جهت جایگاهیابی

تامین آن برنامهریزی کرد.

معرفی میکنند .مدیران و بازاریابان باید  )1مشخص کردن

به عقیده آسیخیا )8010( 84برای استفاده از استراتژی جایگاهیابی
الزم است ،جایگاهی ویژه را در ذهن مشتریان پیدا کنیم ،به نحوی
که آن جایگاه برای مشتریان منحصر به فرد باشد .او نه روش را جهت
جایگاهیابی معرفی میکند.

شناسایی کردن ویژگیهای مهم محصول از دید مشتریان)3 ،تشکیل
جامعه نمونهای از مشتریان و جمعآوری دادههای الزم در مورد
دیدگاه مشتریان )4 ،تحلیل دادههای جمعآوری شده و تعیین جایگاه
فعلی محصول در ذهن مشتری و ارزیابی آن )8 ،مشخص کردن

88

مجموعهای از برترین ویژگیها )6 ،مقایسه بین برترین ویژگیها از

-

جایگاهیابی از طریق هویت شرکت

-

جایگاهیابی از طریق موقعیت کاربرد (زمان به کارگیری)
86

و یا زمان مصرف

دید مشتری و جایگاه فعلی محصول و  )2تصمیمگیری در مورد
جایگاهیابی جدید.

82

-

جایگاهیابی از طریق پشت نویسی(تایید) برند

-

جایگاهیابی براساس یک ویژگی منحصربهفرد و رقیب

-

مجموعه ای روا از محصوالت رقابتی عرضه شده به بازار هدف)8 ،

82

جایگاهیابی از طریق بازار هدف

بررسی برندسازی شرکتها در بازارهای رقابتی ،مدلی مفهومی برای

30

-

جایگاهیابی از طریق ارزشهای ذهنی

چرناتونی ( )8010فرایندهای رشد و توسعه برند را از طریق چشم
انداز و موضعیابی برند مطرح کرده است .قدس وار )8002( 38با

82

جایگاهیابی قیمت-کیفیت

34

ساخت برند در هند ارائه داد .فعالیتهای مطرح شده در این مدل

31

38

عبارتاند از :موضع سازی برند ،ارتباط پیام برند ،ارائه عملکرد برند و

-

جایگاهیابی کالن

-

جایگاهیابی از طریق مزایا

33

36

به کار بردن هویت برند .همچنین استوری و هس ( )8010تاثیر

یک موضع خوب در بازار ،هم فعالیتهای جاری شرکت را تحت تاثیر
قرار میدهد و هم آینده آن را رقم میزند .به گفته کاتلر و کلر
( )1323نتیجه نهایی موضعیابی مناسب ،خلق پیشنهادات ارزشی

مثبت موضع برند بر شکلگیری برند و ایجاد ارزش ویژه برند را
بررسی کردند.
عملکرد برند

مشتری محور خواهد بود .پیشنهادهای ارزشی مشتری محور در
حقیقت بهترین روش برای متقاعدکردن مشتریان هدف به خرید از

در حالی که بسیاری از مباحث در مورد عملکرد در سطح کالن (یعنی

شرکت محسوب میشوند.

عملکرد سازمان) میباشد ،یک دیدگاه مهم درخصوص عملکرد نیز،
عملکرد در سطح خرد است که مربوط به مبث برند و عملکرد
محصول شرکت است .در این حالت ،رفتار نوآورانه سازمان بر بهبود
84

31

85

38

Asikhia, O.
Positioning by Corporate Identity
86
Positioning by Usage Occasion And Time Of Use
87
Positioning by Brand Endorsement
82
Positioning by Unique Attribute and Competitor
89
Positioning by Target Market
30
Price - Quality Positioning

Positioning with Non-functional Values
Macro Positioning
33
benefit related positioning
34
De Chernatony, L.
35
Ghodeswar, B. M.
36
Story, J. & Hess, J.
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عملکردش در بازار متمرکز است و بیشتر از همه ،مربوط به برند

قابلیت مطالعات مدیریت برند بیانگر نقش موثر مدیریت برند به عنوان

خاصی میشود که سازمان آن را بازاریابی میکند .عملکرد برند

جنبه ای از بازاریابی بر عملکرد است که خود موجب بدست آوردن

سازمان را میتوان از اثربخشی کلی ادراک شده از سوی ذینفعان،

مزیت رقابتی بوده و بر رفتار مصرف کنندگان تاکید دارد .مدیریت

عوامل مالی و عملیاتی مانند رشد فروش ،سهم بازار ،سود و  ..سنجید

برند مقوله ای راهبردی برای سازمان است که با خلق ارزش مورد

(یانگ و همکاران .)8018 ،32از این رو ،سازمان بایستی بر ویژگیهای

انتظار مشتریان ،به کسب مزیت رقابتی در فضای بازار میپردازد

ارزش برند تاکید کند؛ ویژگیهایی که سازمان میتواند به مشتریان

(امینی خیابانی و حمدی )1328 ،و همچنین به تحکیم موقعیت
41

خود ارائه کند .اصانلود و خدامی نشان دادند که نوآوری سازمانی و

استراتژیک شرکت منجر میگردد (آتیلگان و همکاران  )8002 ،و

قابلیت یادگیری سازمانی در سه بعد یادگیری متمرکز بر بازار،

به فراهم سازی زمینه برای شناسایی رابطه شفاف میان جایگاه برند

یادگیری متمرکز بر رابطه و یادگیری متمرکز داخلی ،نقش میانجی

و عملکرد سازمان میانجامد (تروت .)8010 ،48از آنجایی که عملکرد

را در ارتباط میان اینرسی دانش و شدت کارآفرینی با عملکرد برند

برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد ،سنجش و پایش

ایفا میکنند.

مستمر آن میتواند ابزاری مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت

عملکرد برند به استانداردهای عملکردی که برای شرکتهایی با
استراتژی برندمحوری ساخته شدهاند ،مربوط است .مشهدی رمضان
و یزدانی ( )1322نیز بیان کردند که استراتژی برندمحوری ،شرکت
را رقابت پذیرتر کرده و منجر به افزایش عملکرد شرکت میشود ،به
بیان دیگر ،استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند تاثیر دارد .کنترل
بازار و عملکرد برند دو روی یک سکه بوده و ضمن اینکه نقشهای
متفاوتی دارند ،هر دو برای کسب موفقیت شرکت ،ضروری و متاثر از
مدیریت برند هستند ،درحالیکه کنترل بازار نشان دهنده
فعالیتهای یک شرکت برای کسب موفقیت در بازار است ،رویکرد
برند دیدگاه فرهنگی یک شرکت را نسبت به برند بازتاب میدهد
(هایروونین و الکانن .)8014 ،32براساس آنچه گفته شد ،موفقیت برند
در بازار به قابلیت مدیریت برند یک شرکت (وورهیس و همکاران،32

نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمانها کمک نماید (چرناتوتی و
سگال هورن.)8003 ،43
مدل مفهومی پژوهش و بیان فرضیات
هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری جایگاهیابی برند و جهتگیری
برند بر عملکرد برند در بازارهای بینالمللی برای صادرات است .این
بررسی مطابق با مدل شکل  1انجام میشود .بر این اساس،
فرضیههای پژوهش بیان میشوند:
 -1جهتگیری برند بر عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی
تاثیر دارد.
 -8جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی
تاثیر دارد.

 )8011و عملکرد برند آن شرکت (هوانگ و تسه )8013 ،40بستگی
دارد.

37

41
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48
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39
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40
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جهتگیری
برند

عملکرد برند

جایگاهیابی
برند

آوری اطالعات بود .جهتگیری برند با  6گویه توسعه داده شده توسط
وونگ و مریلز ( )8002قابل سنجش است .جایگاهیابی مجدد برند

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

تغییر بازار هدف و یا تصویر برند در بازارهای بینالمللی و یا
روش پژوهش

ویژگیهای محصول در مقایسه با ویژگیهای بازار داخلی را طلب

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها ،جزو
تحقیقات پیمایشی محسوب میشود .جامعه آماری این پژوهش را
مدیران بازاریابی صادراتی شرکتهای صادرکننده استان اصفهان
تشکیل میدهند که در این تحقیق ،از روش نمونهگیری تمامشماری
استفاده شد .به این صورت که مطابق با فهرست اتاق بازرگانی
اصفهان ،برای کلیه شرکتهای عضو ارسال شد و از آنها تقاضا شد
در صورت داشتن عملکرد صادراتی ،مدیر بازاریابی صادراتی یا
مدیرعامل پرسشنامه را تکمیل کند .بنابراین ،پرسشنامه ابزار جمع

میکند که برای سنجش آن از  6گویه توسعه داده شده توسط وونگ
و مریلز در سال  8002استفاده شد که  4گویه (افزایش کیفیت
محصول در بازارهای خارجی ،تغییر بازار هدف برند در بازار خارجی،
تفاوت ویژگیهای محصول در بازار داخلی ،هویت متمایز برند در بازار
خارجی) از مطالعه تسوقاس و بلنکسون در سال  8000و  8گویه
دیگر انعکاس جایگاهیابی مجدد برند در جنبههای توزیع و پیشبرد
فروش (کرافورد )1228 ،44است .با ترکیب پرسشنامههای مختلف
مدیریت برند ،به به سواالت مناسبی برای سنجش مناسب عملکرد
برند دست یافتیم.

جدول  -1سواالت پرسشنامه تحقیق
شماره
سوال

بار

سوال

عاملی

آماره تی

مولفه

1

برندسازی در تمام فعالیتهای بازاریابی این شرکت در نظر گرفته میشود.

0/238

80/423

8

برندسازی در تدوین استراتژی شرکت در نظر گرفته میشود.

0/820

6/228

3

برندسازی برای تداوم کسبوکار شرکت ضروری است.

0/612

6/201

جهتگیری

4

برنامه ریزی بلندمدت برند وجود دارد.

0/631

2/828

برند

8

برند به عنوان یک دارایی مهم در نظر گرفته میشود.

0/682

2/281

6

اولویت برندسازی توسط افراد سازمانی درک میشود.

0/212

13/388

Crowford, C. M.,
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شماره
سوال

بار

سوال

عاملی

آماره تی

مولفه

2

کیفیت محصول در بازارهای خارجی نسبت به بازار داخلی افزایش یافته
است.

0/862

6/200

2

بازار هدف برند در بازار خارجی تغییر یافته است.

0/220

16/200

2

ویژگیهای محصول در بازار خارجی متفاوت است.

0/668

2/281

جایگاهیابی

10

هویت برند در بازار خارجی دارای نسبت به بازار داخلی متفاوت است.

0/222

88/388

برند

11

پیشبرد فروش شرکت در بازارهای خارجی نسبت به بازار داخلی متفاوت
است.

0/638

2/188

18

روش توزیع برند در بازار خارجی نسبت به بازار داخلی متفاوت است..

0/224

12/011

13

باید استراتژیهای بازاریابی به طور مناسب اجرا شود.

0/430

3/282

14

باید از بازاریابی برند شرکت در بازارهای خارجی ،رضایت داشت

0/228

33/008

18

باید آگاهی برند قوی در بازار هدف ایجاد کرد.

0/228

42/822

16

باید اعتبار برند خوب ایجاد کرد.

0/603

4/820

12

باید وفاداری مشتری قدرتمندی برای برند ایجاد کرد.

0/222

18/320

عملکرد
برند

روایی سازه پرسشنامه مطابق با دو معیار روایی همگرا و واگرا بررسی

شرکتها یعنی  28درصد آنها دارای برنامه بازاریابی صادراتی بودند.

شد که در حد مناسبی بود .آلفای کرونباخ نیز برای سنجش پایایی

از نظر محصول صادراتی نیز  66درصد در حوزه صادرات کشاورزی و

پرسشنامه استفاده شد که در این پژوهش ،الفای کرونباخ میزان

 83درصد صادرات مواد معدنی و  11درصد به صادرات سایر

پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان میدهد.

محصوالت مشغول بودند 64 .درصد دارای سابقه صادراتی بیش از

یافتهها

 18سال 88 ،درصد دارای سابقه صادراتی بین  8تا  10سال داشتند
و  11درصد کمتر از  8سال سابقه فعالیت بازرگانی داشتند .به منظور

از نرمافزار  SPSSبرای تحلیل سواالت جمعیتشناختی پژوهش و

تحلیل فرضیههای مدل و بررسی روابط میان متغیرها از رویکرد

آمار توصیفی بهره برده شد .مطابق با آمار توصیفی 22 ،درصد از

مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده

پاسخ دهندگان آقا و تنها  13درصد خانم بودند .همچنین اکثر

شد .از این رو ،تعداد  100پرسشنامه تکمیل شده توسط نرمافزار
 SMART PLSمورد تحلیل قرار گرفت.
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جدول -8پایایی و روایی همگرا

ابعاد

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده

جهتگیری برند

0/261

0/230

0/460

جایگاهیابی برند

0/200

0/286

0/808

عملکرد برند

0/220

0/283

0/842

جدول  -3روایی واگرا
()3

0/742

()1

متغیر

()2

0/272

 .1جهتگیری برند

0/707

0/208

 .8جایگاهیابی برند

0/604

0/606

 .3عملکرد برند

جدول  -4خالصه فرضیات تحقیق
شماره

فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه

سطح معناداری

1

جهتگیری برند بر عملکرد برند در بازاریابی
بینالمللی تاثیر دارد.

0/388

3/288

تایید

 28درصد

8

جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در بازاریابی
بینالمللی تاثیر دارد.

8/030

0/162

تایید

 28درصد

در سنجش و تعیین برازش مدل ،مشخص شد که معیار استون –

 0/826برای  GOFنشان داده شد که مدل از برازش کلی قوی

گیسر برابر با  0/328شده که نشانگر قدرت پیشبینی نسبتا قوی

برخوردار است .در ادامه فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

بخش ساختاری مدل پژوهش است .همچنین با حاصل شده مقدار

جدول  4نتایج آزمون فرضیهها را نشان میدهد.
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شکل  -8مدل براساس ضرایب مسیر
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شکل  -3مدل براساس آماره T
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با توجه به مقدار  t=3/288در سطح اطمینان  28درصد که باالتر از
 1/26است و مقدار ضریب مسیر  ،β=0/388جهتگیری برند بر
عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی تأثیر دارد .همچنین با توجه به
مقدار  t=8/030در سطح اطمینان  28درصد که کمتر از  1/26است
و مقدار ضریب مسیر  ،β=0/162جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در
بازاریابی بینالمللی تأثیر دارد.

برندسازی و با در نظر گرفتن مسئله تطابق در جهانیسازی برندها،

بحث و نتیجهگیری

جایگاهیابی برند برای رسیدن به اهداف استراتژیک شرکتهای

این در پژوهش وونگ و مریلز ( )8002نیز مورد تایید قرار گرفته
است.
تاثیر مثبت جایگاهیابی برند بر عملکرد برند در بازاریابی بینالمللی
یکی از یافتههای این پژوهش است .با توجه به اهمیت جایگاهیابی در

صادراتی و کسب مزیت رقابتی یکی از ملزومات حیاتی و مهم بوده و
از طریق قابلیت مدیریت برند ،شرکتها میتوانند فرهنگ برندمحور

در این تحقیق نیز نشان داده شد که جایگاهیابی برند بر عملکرد برند

خود را به بازار نشان دهند که به نوبه خود در جایگاه یابی ،شخصیت

در بازاریابی محصوالت صادراتی در بازار هدف ،اثرگذار هستند .گامو

و تصویر برند موثر بوده و به وفاداری مشتریان منجر میگردد .این

و همکاران ،)8011( 46کلر و لمن )8006( 42و مهمتر از همه وونگ

پژوهش به مطالعه رابطه برندسازی بینالمللی در بازاریابی بینالمللی

و مریلز ( )8002نیز بر اهمیت جایگاهیابی برند در بازارهای صادراتی

پرداخته است .همان گونه که پیش از این بیان شده شد ،نتایج گواه

تاکید ورزیدهاند .با توجه به این نتایج ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

وجود تاثیر معنی دار برندسازی بینالمللی در عملکرد برند در
بازارهای بینالمللی است .گفته شده است که دنیای بدون بازاریابی

-

برای موفقیت در بازارهای بینالمللی و عملکرد بهتر برند.

غیرقابل تصور است (زرگران خوزانی و مظلومی )1328 ،و میتوان

با در نظر گرفتن افزایش اهمیت برند در ادبیات بازاریابی

گفت ،تفکر برندسازی در بازارهای خارجی و جایگاهیابی (یا

بین الملل و نتایج پژوهش کنونی ،و تاثیرات بالقوهای که

جایگاهیابی مجدد) باید باشد چرا که در راستای نظریههای تطابق در

بر مشتریان خواهد گذاشت ،پیشنهاد میگردد تمامی

مقوله جهانی سازی وجود دارد و بر عملکرد شرکتها به طور کالن و

شرکتهای صادرکننده کاال ،به طور آگاهانه و عامدانه به

عملکرد برند تاثیرگذار است .رسیدن به مزیت رقابتی پایدار از طریق

امر برندسازی در بازارهای بینالمللی اهتمام ورزند و تالش

برندسازی در بازارهای بینالمللی و بهره مندی از برند به عنوان یک
ابزار راهبردی و استراتژیک به منظور بهره وری عملکرد صادرات

توجه شرکتهای صادرکننده کاال به مقوله برندسازی

کنند در این بازارها ،استراتژیهای برند را بکار بگیرند.
-

بهره مندی از دو مولفه جهتگیری برند و جایگاهیابی برند

محصوالت در کشور مقصد ،زیربنا و اساس خلق برند در بازارهای

در برندسازی بینالمللی .همان گونه که مشخص شد ،این

48

دو مولفه رابطه مثبت و قدرتمندی با عملکرد برند در

( )8011میباشد که موفقیت بازاریابی شرکتها در رقابت جهانی را

بازاریابی بینالمللی شرکتهای صادرکننده داشتند .از این

منوط به برندسازی میداند .میتوان ادعا کرد که شاخص بالقوه در

جهت ،شرکتهای صادرکننده بایستی همراه با جهتگیری

جستجوی مزیت رقابتی بینالمللی برند است و رابطه مثت و قوی

مناسب و راهبردی ،تالش کنند تا به جایگاه مناسب برند

خارجی میباشد .این نیتجه مطابق با پژوهش ایلی و چایالن

بین جهتگیری برند و عملکرد برند در بازارهای بینالمللی پیش از
45

Ille, Francis R., Chailan, Claude
Gammoh, Bashar S., Koh, Anthony C. and
Okoroafo, Sam C.
46

Keller, Kevin. Lane., Lehmann, Donald R.
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در بازار خارجی و بازار هدف قرار گرفته تا به موفقیت
-

صنایعی ،علی؛ انصاری ،آذرنوش؛ عباس پور ،فرودس ( .)1322تحلیل

دست یابند.

تاثیر شواهد برند و آوازه برند بر ترغیب به انتخاب مراجعان به

همچنین به محققان پیشنهاد میشود که به موضوعات

استفاده از مراکز درمانی با نقش میانجی تصویر برند (مطالعه

دیگری همراه با استراتژیهای برند بپردازند ،از جمله تاثیر

موردی :آزمایشگاههای تشخیص طبی منتخب شهر اصفهان).

عوامل کالن کشور مبدا و کشور مقصد مثل عوامل

مدیریت بازرگانی.882 -802 ،)3( 10 .

فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری ،زیستی و حتی
مسئله توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی کشورها.
منابع
اصانلو ،بهاره؛ خدامی ،سهیال ( .)1328تاثیر اینرسی دانش و شدت
کارآفرینی بر عملکرد برند .چشم انداز مدیریت بازرگانی ،شماره
.48-68 ،82
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