
یابی شبکه  های اجتماعی بر رفتار  بررسی تاثیر فعالیت  های بازار
مصرف  کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند

)مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی(

احسان بهاری1  |  محمدحسین همایونی راد 2)نویسنده مسئول(  |  فائزه روحانی3
 ارشدکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سناباد، ایران، گلبهار1-

 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی سناباد، ایران، گلبهار1-
، موسسه آموزش عالی سناباد، ایران، گلبهار1-  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

چکیده
تحقیــق حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر فعالیت  هــای بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی بــر رفتــار 
مصرف  کننــده بــا متغیــر میانجــی ارزش ویــژه برنــد انجــام گرفــت کــه از نظــر هــدف، یــك تحقیــق 
کاربــردی و از لحــاظ نحــوه گــردآوری داده  هــا ، تحقیــق توصیفــی و غیــر آزمایشــی و از نظــر نحــوه 
اجــرا یــک مطالعــه پژوهشــی اســت. جامعــه آمــاری شــامل؛ کلیــه مشــتریان شــرکت ایــران خــودرو 
آمــاری، از  خراســان رضــوی در شــهر مشــهد بودنــد کــه بــا توجــه بــه نامحــدود بــودن جامعــه 
فرمــول کوکــران جهــت بــرآورد حجــم نمونــه اســتفاده گردیــد و 384 نفــر بــه عنــوان حجــم نمونــه 
بــرآورد شــد. روش نمونه  گیــری بــه صــورت تصادفــی در دســترس بــود. روش گــردآوری داده  هــا 
بــه دو صــورت کتابخانــه  ای و میدانــی و ابــزار گــردآوری داده  هــای تحقیــق، پرسشــنامه بــود. روایــی 
محتوایــی و صــوری پرسشــنامه توســط اســاتید متخصــص مــورد تأییــد قــرار گرفــت و بــا اســتفاده 
از محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  مشــخص شــد میــزان پایایــی متغیرهــا در ســطح قابــل قبولــی 
اســت. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده  هــا از نــرم افــزار اس.پــی.اس.اس واســمارت پــی.ال.اس 
اســتفاده گردیــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه ارزش ویــژه برنــد در تاثیــر مســتقیم فعالیت  هــای 
بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی بــر رفتــار مصرف  کننــده نقــش میانجــی دارد. ضمــن اینکــه ارزش 
ویــژه برنــد بــر حساســیت بــه قیمــت، حساســیت بــه کیفیــت، لــذت از خریــد و تجربــه خریــد تاثیــر 
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مقدمه-  
بیــن  تعامــل  اجتماعــی  رســانه  های  عامل  هــای  سیســتم 
مصرف  کننــدگان و مشــاغل را افزایــش می  دهنــد. در نتیجــه، 
بــا  مشــاغل  کــه  اســت  شــده  باعــث  اجتماعــی  رســانه  های 
بــا  تعامــل  و  داشــته  تعامــل  بیشــتری  مصرف  کننــدگان 
شــبکه  ها  ایــن  محیــط  کرده  انــد.  تســهیل  را  مصرف  کننــدگان 
ارتباط  هــای  برقــراری  قابلیــت  و  اســت  هوشــمند  بســیار 
می  نماینــد.  ایجــاد  را  زیــادی  مشــارکت  ظرفیــت  و  بی  شــمار 
ارتباطــی  کانال  هــای  عنــوان  بــه  اجتماعــی  شــبکه  های  امــروزه 
برنــد  بــا  مشــتریان  شــبکه  ها  ایــن  در  کرده  انــد.  پیــدا  ظهــور 
مــورد نظــر خــود رابطــه برقــرار کــرده اســت و اطالعــات خــود را 
بــه اشــتراک گذاشــته و در مــورد برنــد مــورد نظــر خــود تحقیــق 
می  کننــد. لــذا بــه همیــن دلیــل محققــان تحقیقــات زیــادی بــر 
روی شــبکه  های اجتماعــی انجــام داده  انــد )غیرتمنــد و عابدینــی، 
مصرف  کننــدگان  کــه  می  دهــد  نشــان  تحقیقــات   .)-  ،--98
دنبــال  بــه  آنهــا  زیــرا  می  کننــد.  شــرکت  آنالیــن  اجتماعــات  در 
از  آنهــا  بــه  دسترســی  کــه  هســتند  برنــد  بــه  مربــوط  اطالعــات 
شــناختی  نیازهــای  اســت.  دشــوار  گاهــی  دیگــر  منابــع  طریــق 
فعالیــت  طریــق  از  هــا  مــارک  مــورد  در  کننــدگان  مصــرف 
آنهــا  زیــرا  شــود  مــی  بــرآورده  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی 
محصــوالت  و  برنــد  کننــدگان،  مصــرف  بــه  راجــع  اطالعاتــی 
ــد.  ــی گذارن ــتراک م ــه اش ــد ب ــی کنن ــداری م ــا خری ــه آنه ــدی ک جدی
بیــن  تعامــالت  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای 
ــه  ــد. ک ــش می  ده ــتری را افزای ــا مش ــده ب ــرف کنن ــتری و مص مش
باعــث می  شــود مصــرف کننــدگان احســاس کننــد بخشــی از 
یــک جامعــه هســتند کــه نیازهــای ادغــام اجتماعــی را تقویــت 
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ــبکه  های  ــی ش ــه بازاریاب ــرد ک ــان ک ــوان بی ــن می  ت ــد. بنابرای می  کن
اجتماعــی مزیــت هــای زیــادی را بــه دنبــال دارد )بــازی، فیلیئــری و 

.)--5  ،-0-0 گارتــون-، 
ارزش  درک  بــرای  راهــی  شــده،  مصــرف  برنــد  ویــژه  ارزش 
کــه  می  دهــد  نشــان  کننــده،  مصــرف  دیــدگاه  از  برنــد  ویــژه 
از  گاه  آ و  وفــادار  وابســته،  میــزان  چــه  بــه  مصرف  کننــدگان 
کننــدگان  مصــرف  اگــر  هســتند.  شــده  تحســین  مارک  هــای 
جویانــه  لــذت  شــخصی،  اجتماعــی،  شــناختی،  مزایــای  از 
شــبکه  های اجتماعــی در هنــگام خریــد بهره  منــد شــوند، انگیــزه 
بیشــتری بــرای تقویــت برنــد در آنهــا ایجــاد می  شــود و در نتیجــه، 
کننــد  برقــرار  بیشــتری  ارتبــاط  برنــد  جامعــه  بــا  اســت  ممکــن 
مصرف  کنندگانــی   .)-04  ،-0-9 پــارس-،  و  بنــکاردوف  )مــاکاردو، 
از  را  مهمــی  نتایــج  می  تواننــد  هســتند،  کار  درگیــر  بســیار  کــه 
لحــاظ دهــان بــه دهــان، بــه اشــتراک  گذاری ایده  هــای نوآورانــه 
بــه برنــد ارائــه دهنــد، کــه ممکــن اســت تأثیــر مثبتــی بــر ارزش 
از   .)-70  ،-0-8 ژانــگ-،  و  پــون  )ژی،  باشــند  داشــته  برنــد  ویــژه 
دیگــر عواملــی کــه بــر ارزش ویــژه برنــد تاثیــر گــذار اســت مزایــای 
شــبکه اجتماعــی و تجربــه برنــد اســت کــه ممکــن اســت بتوانــد 
رابطــه بیــن بازاریابــی شــبکه      های اجتماعــی و ارزش ویــزه برنــد 
در  جذابتــری  محتواهــای  شــبکه  ای  بازاریابــی  کنــد.  بیشــتر  را 
ــک  ــد و ی ــرگرم می  کن ــا را س ــد و انه ــرار می  ده ــتریان ق ــار مش اختی
تجربــه خــوب را بــه مشــتریان ارائــه می  دهــد. همچنیــن از ایــن 
تــا  می  کنــد  اســتفاده  اجتماعــی  شــبکه  های  مزایــای  از  طریــق 
بــر ارزش ویــژه برنــد تاثیــر بگــذارد. تجربــه مثبتــی کــه مشــتری 
درک می  کنــد و مزایایــی کــه اســتفاده از شــبکه  های اجتماعــی 
بــه مشــتری می  دهــد منجــر می  گــردد کــه مشــتری ارزش ویــزه 
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برنــد بیشــتری را درک نمایــد. مزایــای شــبکه  های اجتماعــی در 
ایــن تحقیــق مزایــای شــناختی، مزایــای ادغــام اجتماعــی، مزایــای 
ــو و  ــردد )زل ــف می  گ ــه تعری ــذت جویان ــای ل ــام ، مزای ــخصی ادغ ش

.)-60  ،-0-0 همــکاران، 
در   

ً
خصوصــا شــرکت  ها  و  برندهــا  شکســت  و  موفقیــت 

فضــای رقابتــی امــروزه، بســیار تحــت تاثیــر واکنش  هــا و رفتــار 
مصرف  کننــدگان اســت و پرواضــح اســت کــه عــدم توجــه بــه 
موضوعاتــی ایــن چنینــی کــه بــه دنبــال شناســایی عوامــل موثــر 
بــر رفتــار مصرف  کننــده هســتند، شــرکت هــا را از مزایــای حاصــل 
از تقویــت و جهــت دهــی رفتــار مصرف  کننــده در  راســتای منافــع 
شــرکت بــاز مــی  دارد. در واقــع بــر اســاس ارتبــاط متقابلــی کــه در 
اجتماعــی،  شــبکه  های  طریــق  از  بازاریابــی  بــرای  نظــری  مبانــی 
ارائــه  مصرف  کننــده  رفتــاری  واکنش  هــای  و  برنــد  ویــژه  ارزش 
شــده اســت، ایــن تحقیــق بــه دنبــال پاســخ بــه این ســوال اســت 
کــه در بیــن مشــتریان شــرکت ایــران خــودرو بــه عنــوان ســازمانی 
کــه ســابقه چنــدان طوالنــی در بازاریابــی از طریــق شــبکه  های 
اجتماعــی نــدارد، ارزش ویــژه برنــد در تاثیــر فعالیت  هــای ایــن 

ــی دارد؟ ــه نقش ــده چ ــار مصرف  کنن ــر رفت ــی ب ــوع بازاریاب ن

مبانی نظری-  
و  دارایی  هــا  مجمــوع  برنــد  ویــژه  ارزش  برنــد:  ویــژه  ارزش 
ــش  ــت افزای ــت و در خدم ــد اس ــک برن ــه ی ــل ب ــای متص بدهی  ه
یــا کاهــش ارزشــی اســت کــه یــک محصــول یــا خدمــات ارائــه 

.)998  ،-0-5 تســانگ-،  و  )دینــگ  می  دهــد 
بازاریابــی شــبکه اجتماعــی: بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی 
ــرکت ها  ــط آن ش ــه توس ــود ک ــف می ش ــدی تعری ــوان فرآین ــه عن ب
ایجــاد شــده، ارتبــاط برقــرار کــرده و خدمــات بازاریابــی آنالیــن را 
از طریــق سیســتم عامل  هــای رســانه اجتماعــی بــرای ایجــاد و 
تســهیل  طریــق  از  کــه  می  دهــد  ارائــه  ذی  نفعــان  روابــط  حفــظ 
تعامــل، اشــتراک اطالعــات، ارائــه توصیه هــای خریــد شــخصی 
مــورد  در  ذی  نفعــان  میــان  در  دهــان  بــه  دهــان  تبلیغــات  و 
محصــوالت موجــود و پرطرفــدار و همچنیــن خدمــات صــورت 

)یــاداو و رحمــان-، 0-7-، 95--(. می  پذیــرد 
فعالیت  هــای  مصرف  کننــده،  رفتــار  مصرف  کننــده:  رفتــار 
ــوه از  ــا بالق ــی ی ــر اســتفاده واقع ــراد درگی ــا اف ــه در آن  ه هســتند ک
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ــا  ــات، ایده  ه ــوالت، خدم ــامل محص ــه ش ــازار ک ــف ب ــالم مختل اق
و محیــط فروشــگاه می  شــوند، هســتند. رفتــار مصرف  کننــده 
کــه  ذهنــی  و  احساســی  فیزیکــی،  فعالیت  هــای  عنــوان  بــه  را 
ــا  ــن کااله ــتفاده و دور انداخت ــد، اس ــاب، خری ــگام انتخ ــراد هن اف
و خدمــات در جهــت ارضــای نیازهــا و خواســته  های خــود درگیــر 

آن هســتند، تعریــف می  کننــد )فتاحیــان، 94--، --(.
 ،)--99( زاده  ســلیمان  و  آبــادی  رحمــت  محمدشــفیعی، 
شــبکه  بازاریابــی  ارتباطــات  تأثیــر  بررســی  عنــوان  بــا  تحقیقــی 
پاســخ  و  ارتباطــی  ویــژه  ارزش  برنــد،  ویــژه  ارزش  بــر  اجتماعــی 
هــای  شــبکه  مدیــران  بــه  نتایــج  داده  انــد.  انجــام  را  مشــتری 
در  موجــود  کارهــای  و  ســاز  طریــق  از  تــا  کنــد  کمــک  اجتماعــی 
مشــتری  پاســخ  بــر  ارتباطــی،  ویــژه  ارزش  و  برنــد  ویــژه  ارزش 
تاثیرگــذار باشــند. بــا اســتفاده از نتایــج ایــن تحقیــق می  تــوان بــه 
ــای  ــاز و کاره ــتفاده از س ــا اس ــرد ب ــنهاد ک ــی پیش ــران بازاریاب مدی
و  اجتماعــی  شــبکه  بازاریابــی  ارتباطــات  در  شــده  پیش  بینــی 
ــبکه  ــود در ش ــد خ ــای برن ــردن فعالیت  ه ــر ک ــا فراگی ــن ب همچنی
هــای اجتماعــی پاســخ هــای مشــتریان بــه ایــن فعالیت  هــا را 
وفــاداری  ســازوکارها،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  و  نمــوده  مشــاهده 
مشــتریان بــه برنــد خــود را تقویــت نمــوده و پاســخ مشــتریان در 
ــد و  ــد. غیرتمن ــت نماین ــد را دریاف ــت از برن ــش رضای ــت افزای جه
ــا  ــد ب ــژه برن ــاد ارزش وی ــدف ایج ــا ه ــی ب ــی )98--(، تحقیق عابدین
بــه کارگیــری بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی بــا اســتفاده از روش 
معــادالت ســاختاری را انجــام داده  انــد. براســاس نتایــج حاصــل 
برنــد  ویــژه  ارزش  بــر  اجتماعــی  شــبکه  های  ابعــاد  تحقیــق،  از 
تاثیرگــذار هســتند. ســرگرمی، تعامــل، شخصی  ســازی و بازاریابــی 
دهــان بــه دهــان در ایــن تحقیــق تاثیــر مســتقیم و معنــاداری 
انجــام  رتبه  بنــدی  اســاس  بــر  بودنــد.  دارا  برنــد  ویــژه  ارزش  بــر 
دارای  برنــد  تداعــی  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  در  شــده، 
ــی  ــی )98--( تحقیق ــی و عزیزاله ــد. عظیم ــه می  باش ــن رتب باالتری
بــا عنــوان تاثیــر تجربــه مصــرف بــر ارزش ویــژه برنــد مبتنــی بــر 
از  حاکــی  تحقیــق  نتایــج  داده    انــد.  انجــام  را  مصرف کننــده  نظــر 
بــر  اســتفاده،  قابلیــت  از  مصرف کننــدگان  ادراک  کــه  بــود  آن 
ارتبــاط بــا برنــد و ارزش درک شــده برنــد و لــذت از اســتفاده تاثیــر 
داشــت. همچنیــن لــذت بیشــتر در اســتفاده از محصــول، بــر 
ــت.  ــر داش ــد تاثی ــاد برن ــده و اعتم ــد، ارزش درک ش ــا برن ــاط ب ارتب
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کــه  ایــن  ضمــن  نداشــت.  برنــد  بــه  وفــاداری  بــر  تاثیــری  امــا 
افزایــش ارزش اجتماعــی، لــذت اســتفاده را افزایــش و ارتبــاط 
قــوی مصرف کننــده بــا برنــد بــر ارزش درک شــده برنــد و ارزش 
درک شــده برنــد، بــر اعتمــاد برنــد و اعتمــاد، بــر وفــاداری بــه برنــد 
ــذار  ــد تاثیرگ ــژه برن ــر ارزش وی ــه ب ــاد تجرب ــن ابع ــود. بنابرای ــر ب موث
عنــوان  بــا  تحقیــق   )--97( کایدیــان  و  طاهــری  اســت.  بــوده 
ارزش  بــر  اجتماعــی  رســانه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای  تاثیــر 
ــل از  ــج حاص ــد.  نتای ــام داده  ان ــتری را انج ــخ مش ــد و پاس ــژه برن وی
ــانه  های  ــی رس ــای بازاریاب ــه فعالیت  ه ــان داد ک ــق نش ــن تحقی ای
گاهــی از برنــد و تصویــر برنــد تاثیــر گــذار می  باشــد  اجتماعــی بــر آ
دهــان  بــه  دهــان  تبلیغــات  بــر  برنــد  از  گاهــی  آ همچنیــن  و 
تصویــر  و  می  باشــد  گــذار  تاثیــر  برنــد  بــه  تعهــد  و  الکترونیکــی 
برنــد نیــز بــر تبلیغــات دهــان بــه دهــان الکترونیکــی و تعهــد 
بــه برنــد تاثیــر گــذار می  باشــد. فخــاری، شــیدا و همتــی )-9--( 
بازاریابــی  فعالیت  هــای  نقــش  بررســی  عنــوان  بــا  تحقیقــی 
طریــق  از  خریــد  تصمیــم  بــر  اجتماعــی  رســانه  های  بــر  مبتنــی 
فرضیه  هــای  طبــق  داده  انــد.  انجــام  را  برنــد  ویــژه  ارزش  ایجــاد 
تحقیــق، متغیــر فعالیت  هــای بازاریابــی رســانه  ای اجتماعــی بــر 
ــد  ــژه برن ــاط و ارزش وی ــژه ارتب ــری ارزش، ارزش وی ــای براب متغیره
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تأثیــر می  گذارنــد کــه ایــن متغیرهــا خــود متغیــر قصــد خریــد را 
تحــت تأثیــر قــرار می  دهــد.

بیــن  رابطــه  عنــوان  بــا  تحقیقــی   )-0-0( همــکاران  و  زلــو 
نقــش  برنــد:  ویــژه  ارزش  و  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی 
واســطه  ای مزایــا و تجربــه مصــرف کننــدگان را انجــام داده  انــد. 
و  فــردی  شــناختی،  مزایــای  کــه  می  دهــد  نشــان  یافته  هــا 
و  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  رابطــه  واســطه  ای  اجتماعــی 
ــه  ــذت جویان ــای ل ــا مزای ــد، ام ــی می  کنن ــد را میانج ــژه برن ارزش وی
چنیــن نیســت. عــالوه بــر ایــن، هــر دو تجربــه عاطفــی و عقالنــی 
ــد و  ــی از برن گاه ــد، آ ــه برن ــاداری ب ــی وف ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد ب برن
کیفیــت درک شــده را پیــش بینــی می  کننــد. مدیــران برندهــای 
ــعه اســتراتژی  ــرای توس ــا ب ــن یافته  ه ــت از ای ــن اس ــس ممک لوک
هــای بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی اســتفاده کننــد کــه تجربــه 
کلــی برنــد و ارزیابــی ارزش ویــژه برنــد را در محیــط رســانه هــای 
اجتماعــی افزایــش می  دهــد. ابراهیــم- )0-0-( تحقیــق بــا عنــوان 
ــر  ــی ب ــی شــبکه  های اجتماع ــر بازاریاب ــاد در درک تأثی ــش اعتم نق
ارزش ویــژه برنــد و وفــاداری بــه برنــد را انجــام داده اســت. نتایــج 
اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای  کــه  داد  نشــان 
و  ســازی  سفارشــی   ، روز مــد  اســت.  بعــد  ســه  شــامل  فقــط 

شکل )-(: مدل مفهومی تحقیق
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شــبکه  های  در  بازاریابــی  ویژگی  هــای  ایــن  دهــان.  بــه  دهــان 
و  می  گــذارد  تأثیــر  برنــد  بــه  وفــاداری  بــر   

ً
مســتقیما اجتماعــی 

بــه طــور غیرمســتقیم بــر ارزش ویــژه برنــد بــا واســطه اعتمــاد 
ــد  ــاد تأکی ــش اعتم ــر نق ــه ب ــن مطالع ــذارد. در ای ــر می  گ ــد تأثی برن
در  بازاریابــی  اثربخشــی  اندازه  گیــری  بــرای  راهنمایــی  و  شــده 
شــبکه  های اجتماعــی ارائــه شــده اســت. کــوآی، آنــگ، خــو و یــو- 
شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای  عنــوان  بــا  تحقیقــی   )-0-0(
اجتماعــی و ارزش ویــژه برنــد مبتنــی بــر مصــرف کننــده: آزمایــش 
نتایــج  داده  انــد.  انجــام  را  تعدیل  شــده  میانجی  گــری  مــدل 
نشــان داد کــه فعالیت  هــای بازاریابــی در شــبکه  های اجتماعــی 
اجتماعــی تأثیــر معنــاداری مثبــت بــر ارزش ویــژه برنــد مبتنــی 
بــر مصــرف کننــده دارنــد. عــالوه بــر ایــن، تجربــه برنــد رابطــه بیــن 
و  شــده  درک  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای 
ــد.  ــطه می  کن ــده را واس ــرف کنن ــر مص ــی ب ــد مبتن ــژه برن ارزش وی
بــا عنــوان  کان، چــی، هانــگ، نیــگان و فانــگ- )0-0-( تحقیقــی 
تأثیــر ارزش ویــژه برنــد وب ســایت، تجربــه برنــد الکترونیکــی بــر 
ــی  ــت الکترونیک ــطه  ای رضای ــش واس ــی: نق ــاداری الکترونیک وف
الکترونیکــی  برنــد  کــه  داد  نشــان  نتایــج  داده  انــد.  انجــام  را 
گاهــی از برنــد را  بیشــترین تأثیــر را بــر رضایــت الکترونیکــی و آ
ــن  ــر ای ــد. در غی ــی دارن ــاداری الکترونیک ــر وف ــر را ب ــترین تأثی بیش
ــری  ــی در میانجی  گ ــش اساس ــی نق ــت الکترونیک ــورت، رضای ص
الکترونیکــی  برنــد  تجربــه  ســایت،  وب  برنــد  ویــژه  ارزش  بیــن 
و وفــاداری الکترونیکــی دارد. بــا توجــه بــه آنچــه کــه در بخــش 
ــق  ــات تحقی ــاس مفروض ــر اس ــد، و ب ــه ش ــق گفت ــینه تحقی پیش
ــده  ــان داده ش ــماره )-( نش ــکل ش ــب ش ــی در قال ــدل مفهوم م

1-Koay, Ong, Khoo&Yeoh
2-Quan, Chi, Nhung, Ngan&Phong

اســت. مــدل ارایــه شــده نیــز از پیشــینه تحقیقــات اســتخراج 
شــده اســت.

بــر اســاس مــدل مفهومــی، فرضیــات اصلــی تحقیــق بــه صــورت 
زیــر بیــان می  شــود:

تاثیــر  1- برنــد  ویــژه  ارزش  بــر  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی 
دارد. معنــی  دار 

ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف  کننده تاثیر معنی  دار دارد.1-
رفتــار 1- بــر  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  تاثیــر  در 

دارد. میانجــی  نقــش  برنــد  ویــژه  ارزش  مصرف  کننــده، 
فرضیات فرعی نیز به شرح زیر می  باشند:

ارزش ویــژه برنــد بــر حساســیت بــه قیمــت تاثیــر معنــی  دار 1-
دارد.

ــی  دار 1- ــر معن ــت تاثی ــه کیفی ــیت ب ــر حساس ــد ب ــژه برن ارزش وی
دارد.

ارزش ویژه برند بر تجربه خرید تاثیر معنی  دار دارد.1-
ارزش ویژه برند بر لذت از خرید تاثیر معنی  دار دارد.41

روش   تحقیق-  
لحــاظ  از  و  کاربــردی  تحقیــق  یــك  هــدف،  نظــر  از  تحقیــق  ایــن 
ــی  ــر آزمایش ــی و غی ــق توصیف ــك تحقی ــا ی ــردآوری داده  ه ــوه گ نح
جامعــه  اســت.  پژوهشــی  مطالعــه  یــک  اجــرا  نحــوه  نظــر  از  و 
اســت.  خراســان  خــودرو  ایــران  شــرکت  مشــتریان  آمــاری 
تصادفــی  تحقیــق  ایــن  در  اســتفاده  مــورد  نمونه  گیــری  روش 
در دســترس می  باشــد و حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول 
بازاریابــی  ســنجش  بــرای  شــد.  تعییــن  نفــر   -84 کوکــران 

جدول )-(: ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی تحقیق

آلفای کرونباخ متغیرهاتعداد سواالتابعاد

-0.86--بازاریابی شبکه اجتماعی

--40.7ارزش ویژه برند

0-50.9-رفتار مصرف  کننده

00.974-کل پرسشنامه
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شــبکه  های اجتماعــی از پرسشــنامه بازاریابــی شــبکه اجتماعــی 

کیــم و کــو )--0-( اســتفاده شــد کــه دارای -- ســوال و شــامل 5 
مولفــه؛ ســرگرمی، تعامــل، رونــد مــد، سفارشی  ســازی و تبلیغــات 
پرسشــنامه  برنــد  ویــژه  ارزش  بــرای  اســت.  دهــان  بــه  دهــان 
ارزش ویــژه برنــد زارانتونلــو و اشــمیت- )--0-( بــا 4 گویــه و بــدون 
مولفــه اســتفاده شــد و بــرای رفتــار مصرف  کننــده پرسشــنامه 
فتاحیــان )94--( کــه دارای 5- ســوال و 4 مولفــه حساســیت بــه 
ــت  ــه کیفی ــیت ب ــد و حساس ــه خری ــد، تجرب ــذت از خری ــت، ل قیم
ــج  ــاس پن ــن پرسشــنامه  ها در مقی ــه شــد. ای ــه کار گرفت ــت، ب اس
ــق،  ــه مواف ــف، -=ن ــف، -=مخال ــال مخال ــرت )-=کام ــه  ای لیک گزین
و  روایــی  اســت.  موافــق(  کامــاًل   =5 و  موافــق   =4 مخالــف،  نــه 
پایایــی ایــن پرسشــنامه، روایــی صــوری و محتوایــی بــر مبنــای 

1-Zarantonello& Schmitt

نظــر اســاتید متخصــص در حــوزه مدیریــت و روایــی ســازه بــا 

نیــز  پایایــی  شــد.  بررســی  تاییــدی  عاملــی  تحلیــل  از  اســتفاده 
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه گردیــد. کــه در 

ــت. ــده اس ــه ش ــماره )-( ارای ــدول ش ج
شــد  جمــع  آوری  آمــاری  نمونــه  از  داده هــا  کــه  ایــن  از  پــس 
مرحلــه بعــد، آن اســت کــه داده هــا جهــت پاســخ بــه ســواالت 
اساســی تحقیــق مــورد تحلیــل قــرار گیــرد. بــه منظــور تجزیــه و 
نــرم  در  اســتنباطی  و  توصیفــی  اطالعاتازدوروشــآماری  تحلیــل 
ــد. ــتفاده ش ــمارت.پی.ال.اس اس ــی.اس.اس و اس ــزار اس.پ اف

یافته  های تحقیق-  
در خصــوص جنســیت گــروه نمونــه مــردان 70.8 درصــد و زنــان 

جدول )-(: آماره  های توصیفی متغیرهای تحقیق

سطح معنی  داریآماره  ی آزمونانحراف معیارمیانگینمتغیرها

0-4600.8960.0760.5.-رفتار مصرف  کننده

00-.0.0780--4770.8.-بازاریابی شبکه اجتماعی

-0.84---.40-90.7-4.-ارزش ویژه برند

جدول )-(: نتیجه بررسی فرضیات تحقیق

ضریب فرضیهفرضیه
مسیر

t-Valueنتیجه

تایید 6--.5--0.6بازاریابی شبکه  های اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد.اصلی -

تایید -6-.0.6097ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف  کننده تاثیر معنادار دارد.اصلی -

تایید 7-4.-8--.0درتاثیربازاریابی شبکه  های اجتماعی بررفتار مصرف  کننده، ارزش ویژه برند نقش میانجی دارد.اصلی -

تایید 5.850-0.50ارزش ویژه برند بر حساسیت به قیمت تاثیر معنادار دارد.فرعی -

تایید 5-05.8-0.5ارزش ویژه برند بر حساسیت به کیفیت تاثیر معنادار دارد.فرعی -

تایید 86-.6-0.57ارزش ویژه برند بر تجربه خرید تاثیر معنادار دارد.فرعی -

تایید 79-.0.5486ارزش ویژه برند بر لذت از خرید تاثیر معنادار دارد.فرعی 4

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
47با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

سال اول  |  شماره سوم  |  زمستان 1400 



بــا -.9- درصــد از حجــم نمونــه را بــه خــود اختصــاص داده  انــد. 
در خصــوص تحصیــالت گــروه نمونــه افــراد دارای تحصیــالت 
درصــد،   -6.- دیپلــم  فــوق  درصــد،   -4.5 پایین  تــر  و  دیپلــم 
ــد  ــی ارش ــالت کارشناس ــد و دارای تحصی ــی 48.4 درص کارشناس
را بــه خــود اختصــاص داده  انــد. در  0.9- درصــد از حجــم نمونــه 
خصــوص ســطح درآمــد گــروه نمونــه افــراد دارای درآمــد کمتــر 
از - میلیــون تومــان -.-- درصــد، بیــن - تــا 6 میلیــون تومــان 
54.9 درصــد و بیشــتر از 6 میلیــون تومــان 8.-- درصــد از حجــم 
نمونــه را بــه خــود اختصــاص داده  انــد. مطابــق اطالعــات جدول و 
نمــودار شــماره )-(، متغیــر رفتــار مصرف  کننــده دارای میانگیــن 
0.896±  460.-، بازاریابــی شــبکه اجتماعــی دارای میانگین  --0.8 
±  477.-، و متغیــر ارزش ویــژه برنــد دارای میانگیــن 0.7-4 ±  

می  باشــد.  -.4-9
تمــام  در  آزمــون  معنــی  داری  ســطح  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
نرمــال  فرضیــه  لــذا  می  باشــد؛   0.05 از   بیشــتر  متغیرهــا 
از  نتیجــه  در  نمی  شــود.  رد   ) صفــر )فــرض  مشــاهدات  بــودن 
آزمون  هــای پارامتریــک بــه منظــور بررســی فرضیــات اســتفاده 
می  شــود. در جــدول شــماره )-( نیــز خالصــه  ی نتایــج حاصــل از 

اســت. شــده  ارائــه  فرضیــات  بررســی 

نتیجه  گیری-  
بــا  تعامــل  تــا  شــده  اند  باعــث  اجتماعــی  رســانه  های  امــروزه 
مصرف  کننــدگان تســهیل شــود. بــه عبــارت دیگــر شــبکه  های 
کرده  انــد  پیــدا  ظهــور  ارتباطــی  کانالــی  مثابــه  بــه  اجتماعــی 
کــه مشــتریان بــا برنــد مــورد نظــر خــود رابطــه برقــرار نمــوده و 
اطالعــات خــود را بــه اشــتراک گذارنــد. بنابرایــن تحقیقــات زیــادی 
بــر روی شــبکه  های اجتماعــی انجــام شــده اســت کــه نشــان 
شــرکت  آنالیــن  اجتماعــات  در  مصرف  کننــدگان  می  دهــد؛ 
می  کننــد. زیــرا آنهــا بــه دنبــال اطالعــات مربــوط بــه برنــد هســتند 
دشــوار  گاهــی  دیگــر  منابــع  طریــق  از  آنهــا  بــه  دسترســی  کــه 
اســت. نیازهــای شــناختی مصــرف کننــدگان در مــورد برندهــا 
بــرآورده  اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیــت  طریــق  از 
اجتماعــی  شــبکه  های  بازاریابــی  فعالیت  هــای  می  شــود. 
باعــث می  شــود مصــرف کننــدگان احســاس کننــد بخشــی از 
یــک جامعــه هســتند کــه نیازهــای ادغــام اجتماعــی را تقویــت 
می  کنــد.  لــذا می  تــوان گفــت موفقیــت و شکســت برندهــا و 
شــرکت  ها در فضــای رقابتــی امــروزه، تحــت تاثیــر واکنش  هــا 

ــم  ــن مه ــه ای ــه ب ــدم توج ــه ع ــت، ک ــدگان اس ــار مصرف  کنن و رفت
شــرکت هــا را از مزایــای حاصــل از تقویــت و جهت  دهــی رفتــار 
مصرف  کننــده در  راســتای منافــع شــرکت بــاز مــی  دارد. بــا توجــه 
؛ و بــا عنایــت بــه  بــه توضیحــات فــوق، و عنــوان مقالــه حاضــر
نتایــج حاصــل از آزمون  هــای آمــاری انجــام شــده، می  تــوان بیــان 
کــرد؛ بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی بــر ارزش ویــژه برنــد تأثیــر 
مســتقیم دارد. ایــن نتیجــه بــا نتایــج مطالعــات؛ محمدشــفیعی 
و  طاهــری   ،)--98( عابدینــی  و  غیرتمنــد   ،)--99( همــکاران  و 
کایدیــان )97--(، فخــاری و همــکاران )-9--(، زلــو و همــکاران 
تاثیــر  بــه  کــه    )-0-0( همــکاران  و  کــوآی  و   )-0-0( ابراهیــم   ،)-0-0(
بازاریابــی شــبکه  های اجتماعــی بــر ارزش ویــژه برنــد پرداخته  انــد، 
می  تــوان  فرضیــه  ایــن  تاییــد  تبییــن  در  می  باشــد.  همراســتا 
ــی  ــبکه  های اجتماع ــتفاده از ش ــد اس ــتریان معتقدن ــت؛ مش گف
بســیار  و  هزینــه  کــم  آســان،  ســرگرم  کننده،  شــرکت  ایــن 
همه  گیــر بــوده و آنهــا بــه راحتــی می  تواننــد بــا ســایر مشــتریان 
بــا  کــه  کننــد،  نظــر  تبــادل  و  کــرده  برقــرار  ارتبــاط  شــرکت  ایــن 
توجــه بــه نتایــج ایــن تحقیــق 8/8- درصــد بــر ارزش ویــژه برنــد از 
دیــدگاه آنهــا موثــر اســت و موجــب می  شــود قصــد جابجایــی از 
برنــد ایــران خــودرو بــه برنــد دیگــری نداشــته و همــواره برنــد ایــران 

خــودرو را بــه ســایر برندهــا ترجیــح دهنــد.
مصرف  کننــده  رفتــار  بــر  برنــد  ویــژه  ارزش   ، دیگــر ســوی  از 
نشــان  تحقیق  هــا  پیشــینه  بررســی  دارد.  مســتقیم  تأثیــر 
 ،)--99( همــکاران  و  محمدشــفیعی  تحقیقــات  می  دهــد، 
عظیمــی و عزیزالهــی )98--(، طاهــری و کایدیــان )97--(، فخــاری 
همــکاران  و  کان   ،)-0-0( همــکاران  و  زلــو   ،)--9-( همــکاران  و 
)0-0-( و کــوآی و همــکاران )0-0-( کــه بــه تاثیــر ارزش ویــژه برنــد بــر 
ــن  ــا ای ــتا ب ــا همراس ــج آنه ــد، نتای ــده پرداخته  ان ــار مصرف  کنن رفت
مطالعــه بــوده اســت. لــذا می  تــوان گفــت مشــتریان شــرکت 
ایــران خــودرو معتقدنــد ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو و ارزشــی 
کــه ایــن برنــد در ذهــن آنهــا داشــته و موجــب می  شــود همــواره 
ایــن برنــد را بــه ســایر برندهــای مشــابه ترجیــح دهنــد بر رفتــار آنها 
موثــر اســت و طبــق نتایــج ایــن تحقیــق بــه میــزان 7- درصــد بــر 
دیــدگاه آنهــا نســبت بــه قیمــت، کیفیــت، تجربــه و لــذت از خریــد 
موثــر اســت. در واقــع ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو موجــب 
ــا،  ــندگان آنه ــار فروش ــد رفت ــن برن ــدگان ای ــود مصرف  کنن می  ش
حاصــل  هزینه  هــای  و  تخفیف  هــا  فروشــگاه  ها،  محــل  تمیــزی 
از خریــد محصــوالت ایــران خــودرو را در بهتریــن حالــت ببیننــد.
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بازاریابــی  تاثیــر  در  برنــد  ویــژه  ارزش  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــبکه  های اجتماعــی بــر رفتــار مصرف  کننــده نقــش میانجــی 
دارد و در بیــن مطالعــات پیشــین محمدشــفیعی و همــکاران 
)99--(، عظیمــی و عزیزالهــی )98--(، طاهــری و کایدیــان )97--( 
بــه نقــش میانجــی ارزش ویــژه برنــد در تاثیــر بازاریابــی شــبکه  های 
آنهــا  نتایــج  و  پرداختنــد  مصرف  کننــده  رفتــار  بــر  اجتماعــی 
همراســتا بــا ایــن مطالعــه بــوده اســت. بعنــوان مطالعــات مشــابه 
نیــز می  تــوان بــه کان و همــکاران )0-0-( و کــوآی و همــکاران )0-0-( 
اشــاره کــرد. در تبییــن تاییــد فرضیــه می  تــوان گفــت مشــتریان 
ــودرو  ــران خ ــرکت ای ــه ش ــد چنانچ ــودرو معتقدن ــران خ ــرکت ای ش
بازاریابــی  ابزارهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  اجتماعــی  شــبکه  های  از 
اســتفاده کنــد کــه دارای طراحــی شخصی  ســازی شــده اســت و 
بــر  کاربــران قــرار می  دهــد  اطالعــات بــه روز و جدیــد را دراختیــار 
ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو از دیــد آنهــا تاثیــر خواهــد گذاشــت 
ــبت  ــودرو نس ــران خ ــد ای ــه برن ــی ک ــا ارجحیت ــراه ب ــن ارزش هم و ای
ــم شــکل  دهنده  بــه ســایر برندهــا در ذهــن آنهــا دارد همــراه بــا ه
رفتــار آنهــا در خریــد، تجربــه مثبــت و لــذت از خریــد محصــوالت 

ایــن شــرکت می  باشــد.
بــا اینکــه ارزش ویــژه برنــد بــر حساســیت بــه قیمــت تأثیــر 
بیــن  در  کــه  داد  نشــان  نظــری  مبانــی  بررســی  دارد،  مســتقیم 
مطالعــات پیشــین بــه ایــن فرضیــه پرداختــه نشــده اســت و 
مطالعــه  ای یافــت نگردیــد کــه امــکان مقایســه همســویی یــا 
غیرهمســویی وجــود داشــته باشــد. در تبییــن تاییــد فرضیــه 
معتقدنــد  خــودرو  ایــران  شــرکت  مشــتریان  گفــت  می  تــوان 
ــه ارزش  ــبت ب ــه نس ــی ک ــودرو و نگرش ــران خ ــد ای ــژه برن ارزش وی
بــه میــزان 5-  را  بــه قیمــت  آنهــا  ایــن برنــد دارنــد حساســیت 
ــد  ــره می  گیرن ــا به ــد، از تخفیف  ه ــرار می  ده ــر ق ــت تاثی ــد تح درص
و اهمیــت ویــژه  ای بــرای قیمــت ایــران خــودرو قائــل هســتند. 
بــر  برنــد  ویــژه  ارزش  شــد  مشــخص  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  امــا 
مبانــی  بررســی  دارد،  مســتقیم  تأثیــر  کیفیــت  بــه  حساســیت 
نظــری نشــان داد کــه در بیــن مطالعــات پیشــین زلــو و همــکاران 
)0-0-( بــه ایــن فرضیــه توجــه داشــته  اند و نتایــج آنهــا همراســتا 
مشــابه  پیشــینه  یافتــن  عــدم  اســت؛  بــوده  تحقیــق  ایــن  بــا 
داخلــی می  توانــد گواهــی بــر نــوآوری تحقیــق در کشــور باشــد. 
شــرکت  مشــتریان  گفــت  می  تــوان  فرضیــه  تاییــد  تبییــن  در 
ایــران خــودرو معتقدنــد ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو در ذهــن 
آنهــا  حساســیت  شــرکت  ایــن  محصــوالت  مصرف  کننــدگان 

ــد و  ــرار می  ده ــر ق ــت تاثی ــد تح ــزان 6- درص ــه می ــت را ب ــه کیفی ب
ــت  ــه کیفی ــیت ب ــر حساس ــرات متغی ــد از تغیی ــع 6- درص در واق
امــر  همیــن  و  شــده  تعییــن  برنــد  ویــژه  ارزش  متغیــر  توســط 
تــر  کیفیــت  بــا  را  خــودرو  ایــران  محصــوالت  می  شــود  موجــب 
شــده،  ادراک  برنــد  ویــژه  ارزش  بدلیــل  همــواره  و  کــرده  ادراک 
انتظــار کیفیــت بیشــتری هــم از ایــن شــرکت داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آزمون  هــای آمــاری انجــام شــده 
می  تــوان نتیجــه گرفــت کــه ارزش ویــژه برنــد بــر تجربــه خریدتأثیــر 
بیــن  در  کــه  داد  نشــان  نظــری  مبانــی  بررســی  دارد.  مســتقیم 
همــکاران  و  کان   ،)-0-0( همــکاران  و  زلــو  پیشــین  مطالعــات 
)0-0-( بــه ایــن فرضیــه توجــه داشــته  اند و نتایــج آنهــا همراســتا 
مشــابه  تحقیقــات  عنــوان  بــه  اســت.  بــوده  تحقیــق  ایــن  بــا 
در  کــرد.  اشــاره   )--98( عزیزالهــی  و  عظیمــی  بــه  می  تــوان  نیــز 
ــران  ــرکت ای ــتریان ش ــت مش ــوان گف ــه می  ت ــد فرضی ــن تایی تبیی
خــودرو معتقدنــد ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو کــه در خدمــت 
افزایــش یــا کاهــش ارزشــی اســت کــه یــک محصــول یــا خدمــات 
ــر  ــد تاثی ــزان -- درص ــه می ــد ب ــا از خری ــه آنه ــر تجرب ــد ب ــه می  ده ارائ
می  گــذارد. در واقــع ارزش ویــژه برنــد ادارک شــده مشــتریان ایران 
فروشــندگان  کالمــی  تبلیغــات  بــه  می  شــود  موجــب  خــودرو 
ایــن شــرکت بیشــتر توجــه کننــد، در زمــان خریــد محصــوالت 
ــر  ــد نظ ــارت فروشــنده را م ــص و مه ــودرو تخص ــران خ ــرکت ای ش
قــرار دهنــد و بــه اطالعاتــی کــه در فروشــگاه  های محصــوالت 
شــرکت ایــران خــودرو، بــرای ارائــه محصــول داده می  شــود، توجــه 
کننــد. همچنیــن مشــخص شــد، ارزش ویــژه برنــد بــر لــذت از 
خریــد تأثیــر مســتقیم دارد. در بیــن مطالعــات پیشــین بــه ایــن 
فرضیــه پرداختــه نشــده اســت و مطالعــه  ای یافــت نگردیــد کــه 
داشــته  وجــود  غیرهمســویی  یــا  همســویی  مقایســه  امــکان 
باشــد و همیــن می  توانــد گــواه نــوآوری تحقیــق باشــد. در تبییــن 
تاییــد فرضیــه می  تــوان گفــت؛ مشــتریان شــرکت ایــران خــودرو 
معتقدنــد ارزش ویــژه برنــد ایــران خــودرو بــه معنــای افزایــش 
ســهمی اســت کــه برنــد ایــن شــرکت در ذهــن مصرف  کننــدگان 
اشــغال می کنــد. ایــن افزایــش ســهم ذهنــی برنــد موجــب لــذت 
ــده و  ــد ش ــزان 0- درص ــه می ــودرو ب ــران خ ــد ای ــد برن بیشــتر از خری
در زمــان خریــد محصــوالت شــرکت ایــران خــودرو نظــر دوســتان 
و اعضــای خانــواده برایشــان اهمیــت بیشــتری یافتــه و از خریــد 
محصــوالت شــرکت ایــران خــودرو بــا دوســتان لــذت بیشــتری 

ــرد. ــد ب خواهن
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در ادامــه جهــت اســتفاده از نتایــج بدســت آمــده از تحقیــق؛ 
شــرکت  می  شــود.  ارائــه  شــرکت  مدیــران  بــه  پیشــنهاداتی 
ایــران خــودرو می  توانــد زیــر ســاخت  های الزم بــرای کاربردی  تــر 
شــرکت  در  را  اجتماعــی  رســانه  های  طریــق  از  بازاریابــی  شــدن 
خــود فراهــم کنــد تــا بتوانــد بــر ارزش ویــژه برنــد خــود و رفتــار 
مصرف  کننــدگان تاثیــر بگــذارد. از ســوی دیگــر الزم اســت در 
همچــون؛  چندرســانه ای  منابــع  خــود  اجتماعــی  رســانه  های 
ویدئــو، عکــس، تصویرســازی و انیمیشــن مرتبــط مخاطــب را 
افزایــش داده و بــا افزایــش بازدهــی بازاریابــی از طریق رســانه  های 
اجتماعــی، بــر ارزش ویــژه و همچنیــن رفتــار مصرف  کننــده تاثیــر 
بگــذارد. البتــه شــرکت می  توانــد بــرای انجــام تبلیغــات شــفاهی 
توســط مشــتریان قدیمــی و معرفــی مشــتری جدیــد جوایــز یــا 
بــر  تــا بتوانــد ضمــن تاثیرگــذاری  پاداش  هایــی در نظــر بگیــرد 
را  خریــد  لــذت  موجــود،  مشــتریان  ذهــن  در  برنــد  ویــژه  ارزش 
ــذب  ــایی و ج ــل را شناس ــتریان بالفع ــرده و مش ــاد ک ــا ایج در آنه
نوآورانــه  و  لوکــس  جنبه  هــای  بــر  بایســتی  همچنیــن  نمایــد. 
محصــوالت خــود تاکیــد کنــد تــا بتوانــد از طریــق خلــق ارزش برتــر 
ــوالت  ــد محص ــمت خری ــه س ــا را ب ــار آنه ــتریان، رفت ــن مش در ذه

ایــن شــرکت و وفــاداری نســبت بــه آنهــا ســوق دهــد. در ایــن 
راســتا می  توانــد از تشــویق نــوآوری ســازمانی و بــروز خالقیــت 
ــرد.  ــره گی ــش به ــوآوری در محصوالت ــت ن ــرای تقوی ــان ب در کارکن
می  گــردد  برنــد  ویــژه  ارزش  ارتقــاء  موجــب  کــه  امــوری  از  یکــی 
شــرکت  کــه  اســت  خدمــات  و  محصــوالت  سفارشی  ســازی 
ایــران خــودرو می  توانــد بــا افزایــش سفارشــی ســازی و شــروع 
ــتریان،  ــت  های مش ــری درخواس ــع حداکث ــمت رف ــه س ــت ب حرک
مشــتریان حســاس بــه کیفیــت را تحــت تاثیــر قــرار داده و رفتــار 
مصرف  کننــدگان را در جهــت خریــد محصــوالت ایــن شــرکت و 
ــران  ــی مدی ــد. از طرف ــت کن ــرکت هدای ــن ش ــد ای ــه برن ــاداری ب وف
شــرکت الزم اســت آموزش  هــای الزم را بــه فروشــندگان خــود 
ارائــه دهــد تــا بتواننــد اطالعــات مناســب و کامــل را بــه مشــتریان 
ارائــه داده و تجربــه خریــد آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. همچنیــن 
می  توانــد از مدیریــت کیفیــت جامــع بهــره بگیــرد تــا بــا بازطراحــی 
فرآیندهــای خــود قیمــت محصــوالت را کاهــش داده و از ایــن 
مشــتریان  و  گذاشــته  تاثیــر  خــود  برنــد  ویــژه  ارزش  بــر  طریــق 
قیمت  هــای  دنبــال  بــه  همــواره  کــه  را  قیمــت  بــه  حســاس 

مناســب  تر هســتند، بــه خــود جــذب نمایــد.
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