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صنایع غذایی کشور درهاينامتجاريزیابی قابلیتار

*رضا نجف بیگی

**مچآزاده اردشیري 

چکیده
بر)برند(نامتجارياستفادهازهاي مزیتی ارزیابی قابلیتشناختوجهتدرپژوهشحاضر

امکارگیري نهبهادرشرکتبررسی علل ضعف برخی ازوصنایع غذایی ایراندر»رآک«مدلاساس
صنایع این يارتقامنظورهتجاريباین ابزارهازاستفادکارگیري وهراستايبدروتجارياست

هايمهرام،مشتریان محصوالت شرکتمیان ازآمارييههونمونامعج.دهدپیشنهادهایی ارائه می
هايفتهیاوهادادهتحلیل براي تجزیه وونداانتخابشدهشیرین عسل تکماکارون،پگاهو

وجدول فراوانیتوصیفی ازآماردر.استبهرهگرفتهشدهاستنباطی توصیفی وآمارپژوهشاز
.استشدهاستفادههاي تحلیل واریانس یک طرفه وتوکیآزمونازاستنباطی آماردرومیانگین

دردتعههاي قیمت، تبلیغات وشرکتبهشاخصاین چهاردهدکهدرها نشان میتحلیل یافته
رهبري،هايشاخصنسبتبهشاخصسهاین واستتوجه بیشتري شده هامقایسه با سایر شاخص

تحقیق به .اندگرفتهدومقراريهرتبدرمیانگیننظرازوباالتريهرتبدرهویتارزش، کیفیت و
ی نام تعالبرايهاي مزیت رقابتی شاخصازهابخواهنداین شرکتگراکهدهدروشنی نشان می

نسبتبهخودشرکت، بنا به مقتضیات هاآنیک ازهرمدیریت باید ،خوداستفادهکنندتجاري
.کنداقدامهااین شاخصيارتقا

صنایع غذاییهاي مزیتی، نام تجاري،، قابلیترمدلآک:کلیديمفاهیم 

ي مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیدانشیاردانشکده*
ییکارشناس ارشد مدیریت اجرا**
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مقدمه
واعتبـاروهویـت يهددهـننشانکهنامتجارينامی یاجدید، خوشفضاي رقابتی عصردر

ایـن در.دارداياهمیت ویـژه ،استخودمشتریانکارکردهايتعاملشرکتبايهمهیادآور
زبـاندر.دياسـتتولیـ هايسازماندراساسی رویکردهاي یکی ازينامتجارمورد،امروزه

اري،نشـانتـجوجملـهنـاماز،استشدهگوناگونی هايترجمهنامتجارييواژهازفارسی
به معناي حیثیت نامتجاريآن است که بگوییم تردرستاما.آننظیروهویت،انگتجاري

،شـعار،رنـگنشـانلوگـو،واقـع،در.اسـتسازمانآبرويبه عبارتی ویک شرکت اعتبارو
برداشـتی اسـت کـه بـا    ماهیت نام تجارياما،هستندنامتجاريهاينشانهسازمانی همه از

هـايویژگـی اعتبـار،قـدمتویـادآور وگیردشکل میذهنماسازماندریکنشاندیدن 
اهمیـت  نیـز نـامتجـاريارزیابی مسـتمر ،این اساسبر.استخاص محصوالت آن سازمان 

.شودآن میکیفیت و ارزش سببحفظوداردايویژه
نشانونامبیارزیاندازاترندعبارتمتداولنامتجاريبراي ارزیابیاکنونهایی که روش
توجهبـهبادرآمد، ارزیابیيهپایبراساس بازار، ارزیابیها، ارزیابی برحسب هزینهبرتجاري
اسـاسبـرهـاایـن روش .معیارهـاي چندگانـه  هاي ارزیـابی بـا  مدلوهاي جایگزینیهزینه

،نامتجـاريتغییرات سهم بازارروندمانندهاشرکتنامتجاريارزشدرثیرگذارأمعیارهاي ت
آندرنـامتجـاريجغرافیـایی کـه  يهدرآمدهاينامشهودشرکت،وسعتمنطقآندراثرو

آن ارزیـابی  و میزان استحکام و قوتنامتجارييهتوسعوهاي ایجادکند، هزینهفعالیت می
ـک نـام    نقاطقـوتوتوان مشکالت ومینیز)2010(آکرمدلاساسبر.دشونمی ضـعف ی

هايمزیتگیري ازبهرهمیزان جهت تبیین مقالهاین این موضوع دراز.توضیح دادراتجاري
آن است تا با بررسی میـزان  صدداین پژوهش در.هاستشدرقابتی درصنایع غذایی استفاده 

صنایع غذایی کشـور، بـه ارزیـابی علـل     کردرآمدليهپایهاي مزیتی برییکارگیري تواناهب
ونـامتجـاريهاي نام تعـالی یـا   کارگیري ویژگیهيبهاییتواناتنازبهرهنگرفومشکالت 

اي دسـتیابی بـه   براین مدل این تحقیق تکیه بر استفاده ازدر.مناسببپردازدراهکاريهارائ
کـرآمـدلکـهدراشارهداردی هایبه ویژگیهاي مزیتی در واقع قابلیت.تعالی سازمانی است

.تاسموردتوجهقرارگرفته
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مبانی نظري
ش  دره،چاشارهداردکهبهآنعواملی استفادهازاب»کرآ«مدل صنایع تولیدي و چـه در بـخ
نـامتجـاري،ویژگی آگـاهی از پنجاساسبراین مدل .شوددمات موجب تعالی سازمان میخ

زمجـوریـ نظهاي دیگـر داراییشده،وفاداريبهنامتجاريوتداعی نام تجاري، کیفیت درك
بـرراثیردیـدگاه مشـتري  أچگـونگی ت ،هاي توزیعشبکهروابطبرداري، عالمت تجاري وبهره

م به تصویري کـه  مستقیطورهبراموقعیت یک کاالواقعدر.کندبیان میموقعیت یک کاال 
خـوديهمقاـلدر)2010(کرآ.سازدد وابسته میکنمشتري ایجاد میذهندرنامتجاريآن
کـهبـهچهـارمعتقـداسـتوپردازدمیهابه چگونگی بهبود نام تجاري سازمانقدمبهقدم

حـالکیفیـت محصـوالت در  ریزي استراتژیک، توجه به بهبودبرنامه:عامل باید توجه داشت
جانسونمانندشرکتجانسونو(نقشمحوريسازمانویژگی وحفظداشتننظرحاضر،در

هی که براي حفظ نام شـرکت بـ  ششوکروبروشدهبودوزمانی که با بحران قرص تاینولدر
داشـتهنظـرمحصـوالتش در گانکننـدداردمصـرفشرکتانتظارچهآنتوجهبهو)بردکار

کهچگونهایننقشآنوونامتجاريها باید به اهمیت شرکتگویدمی)2010(دونالد.باشند
بنـابراین .توجهداشـتهباشـندکندیشانکمکمبه توفیق جامع سازماننامتجاريموفقیت

.مهماستنامتجاريهايمرتبطباانسجام در پیام
سـوهـمنامتجـاريهاباتفکروقتی مدیران سازمانبینیم که شده میتحقیقات انجامدر

ه محصـول یـا خـدمتی کـه ارائـه      ـککننـدکننده انتظار کیفیت ایجاد میمصرفشوند،درمی
ایـن درشـاید .دهدمانند جلوه میی است که آن را خاص یا حتی بییهاداراي ویژگیشودمی

انتظار خاصـی ایجـاد   مشترياحساسواتومبیل مرسدس بنز باشد که دربهترین مثالمورد،
درايعامـلارزنـدهنـامتجـاريبنـایراین  .ارددـنکند تا با اتومبیلی روبرو گردد که نظیر می

درمحصـول خاصـی را  استقادرنامتجارييهکنندهارائهکدهدو نشان میبازاریابی است
,Kotler(معرفی نمایدبازار جالب توجه است که ایجاد تصور ضـعیف از محصـول   .)2009

.زنـدنتیجه به شهرت شرکت لطمه میدروشودکننده میمصرفیاسردرگمی خریدارموجب
ایـن نکتـه   ندارد، آگاهی ازی هر محصول چهارچوب یا فرمول خاصهايگرچه معرفی ویژگی

دورسـالمدرسـتووکارمعرفی محصول از اخالق کسبکندکهدرتولیدکننده را متوجه می
بـهیـا درمعرفـی محصـول    برايمحصـولنـامنبـرددرنداکهوجودرای یهاویژگیونشود

محصولمشـاهدهعملدردرفرهنگ جامعه معنی خاصی دارد ودرهکندکنتکیه مفاهیمی 
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دارد،کـه ویژگـی اسـب را   استها اتومبیلی نظر چینیام دبلیو دریاتومبیل بمثًال.شودمین
فقـطبـرايکـهکه فرد اتومبیلی دارد به این معناست »ارزشاسببا«فرهنگ چینیزیرا در
,Fan(هايعادياستاتومبیلتفاوتی ازمهايی خاص با ویژگیتومبیلا،بلکهستنیسواري
2002.(
ًاهاصرفدهد،شرکترقابت ادامه میوبهرشدکه هنگامی که بازاردیگر اینيهتنک

ف کلیدي یگرچه این وظا.دهند تکیه کنندخدماتی که ارائه میتوانند روي محصوالت یانمی
وهر شرکت مانند فرهنگ سازمانیهاي دیگري درجنبهکار غیر قابل انکار است،وکسب

ن ایفا آثري در موفقیت ؤنقشممشتریان نسبت به سازمان شهرونديتعلقواسساح
ی شرکتیمطرحاستتوانانامتجاريعاملرابطهباقرن بیست و یکم دردرچهآن.ندکمی

Kevin(استعالقمندي مشتریان وفاداردرجذب et al., 2006.(
سببوآید به شمار میمشتري مزیت نظرکهدری است یهاداراي ویژگیکرآمدل

نداشتهجایگاه مشابهی دیدگاه مشتري ازمحصولمشابهیک صنعت خاص دودرشودمی
اززیرا،داردخاصی صنایع غذایی اهمیت مشتري درصنایعی مانندنظراین تفاوت .باشند
ی،کلطورهبکیفیت، قیمت ودركبهتريازیک کاال ازمشتریان مستمريهاستفادی یسو

واکنش،رقابت شدیددلیل سوي دیگر به ازوکندفراهم میآنانعوامل مطلوبیت براي
مدل پیشنهادي خود به درکرآ.سرنوشتمحصولخواهدداشتآنی بريثیرتريتأمش

دفازکندکههاضافه میپردازدومدت میاستراتژيبلنداهمیت موضوع نوآوري مبتنی بر
نامنام تجاري روي کاال نیست، بلکهنام تجاري این نیست که صرفًا گذاشتن یک آرم یا

,Aaker(استراتژيجامعسازمانباشديهپارچکبخشی از کوشش یباید عمًالتجاري
2007.(
ازمبتنی باشدکه عبارتندکهبرپنجعنصرنامتجاريآناستيهارزش ویژکرآمدلدر

شده،وفاداريبهنامتجاريهاي نام تجاري، کیفیت دركکنندهآگاهی از نام تجاري، تداعی«
»هـاي توزیـع  روابـطکانـالبرداري، عالمت تجاري وهاي دیگري نظیر مجوز بهرهداراییو
)Aaker, 1996, p. چهـارایـن مـدل   درنشاندادهشـده،1طورکهدرشکلهمان).79

هشـدکیفیـت درك نام تجاري، تداعی نام تجاري، وفاداري به نام تجاري وشاخص آگاهی از
.مشتريارتباطدارندغیرمستقیم باورطههابشاخص داراییه صورت مستقیم وب
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ينامتجاريـ  مدل ارزش ویژه1شکل
1996آکر،:منبع

تعامـلبـامشـتريبـههايتجاريدرناميهاساس ارزش ویژبرکرآپنجشاخصمدل
:خالصه شده استصورت زیر

ذهـندرنشـاننامواین درتقبهمعناي)تجارينام(ينشانتجارناموآگاهی از
.کنندهمصرف
هکنندمصرفبرايآنیادآوري معنايبهنشانتجاريتداعی نام و.
کیفیت محصولکنندهازارزیابی ذهنی مصرفبهمعنايشدهکیفیت ادراك.
نشـانکننـدهبـهنـاموتعلقمصرفمیزانبهمعناينشانتجاريوفاداريبهنامو
.اريتج

يهبرداري،نشانتجاريوروابطشـبکنظیر مجوز بهرهکنندههاي معرفیدیگردارایی
.توزیع

:ندازابرده شده در تحقیق عبارتکارهمفاهیم ب
خدمتمطابقت یک محصول یاکاستن تغییرات ومین رضایت مشتري وأت«:کیفیت

»استپیش تعیین شدهازکهبا محصول دیگر)هاواستـــانداردهاویژگی(الزاماتهب
.)54.،ص1375دمینگ، (

دیگران، انتخابهدایتمخاطبان،برانگیختن شاملاستکارکردي«:رهبري
»أثیرگذاريرساندنتبهحداکثرهاوفصل اختالفحلو،هاي ارتباطیشبکهتریناثربخش

).3.،ص1382دیوید، (
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مشتریانيهخواستيهدرباراعالن اطالعات خاصیارهااعمالنظ«:تبلیغات«
).17.،ص1387سعیدي، (

خدماتمحصول یاانتخابمجددعمیق به خرید یاوفاداريحفظ:تعهدمشتري
ههاي بازاریابی بتالشثیرات موقعیتی وأکهتآینده، به رغم ایندرمستمرطورهبشدهارائه

.مشتريشودرفتاردرتواند باعث تغییرصورت بالقوه می
پردازدبهاي نقدي که مشتري براي به دست آوردن کاال یا خدمتی می:قیمت.
تظاراتدرجهتبرآوردناناقعی یک شرکتعملکردويهدرج:مشتريمنديرضایت

.مشتري
محصوالت یاازیگروهکه به کمک آن محصولی بهايویژگی:هویت
گروهخوددیگرمحصوالت غیرهمازودوشمیايخاصمرتبطتولیدکنندهکنندگان یامصرف
.گرددمیمتمایز
برايرساندننیازافزايموردغیرارزشوافزاهايارزشفعالیتيهجموعم«:ارزش

جریان اصلی فرایند، منابعی مشابه رامحصوالت به مشتري که درگروهی ازمحصول یا
ص1386نیا، محسنی(»کنندمصرف می ،.40.(

حاصلازيهنتیجيهمقایسشدهوو فعالیت انجامابی کارسنجش و ارزشی:ارزیابی
هايکیفیت مورد نظر را با دقت و بدون داوريکمیت ودیا مقیاسی که بتوانآن با معیار

.دنشخصی ارزیابی ک
تولیدي يههایی که یک سازمان یا مجموعتواناییهاوظرفیت«:هاي رقابتیمزیت

)40.،ص1381باغیان، (»کسبکندبرترييابترتبهدررقتوانداتکا به آن میبا
مزرعهبهازییغذاموادانتقاليمربوطبههاتمامی فعالیت:صنایع غذایی
).1385وزارتجهادکشاورزي،يهنامآیین(نهاییيهکنندمصرف
نامشاملهاي یک محصولویژگیجمعنامشهود«:)نامتجاري(نامتجاري

).12.،ص1386آکر،(»تبلیغيشیوهو،شهرتپیشینهقیمت، ،بندي،بستهمحصول

ایرانییضعیت صنایع غذاو
1387سـالدرمانکشوردرهاي صنایع غذاییهاي کالن عملکرد شرکتنگاهی به شاخص

شرکت غیرفعال 2300تقریبًا ،صنایع غذاییدرشرکتفعال4700حدودکهازدهدنشان می
درصـد50ازنیـز  شـرکت2400کننـدومیشان فعالیت ظرفیترصدد50ازترکمندوهست
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مجوزهـايصـدوربـهجـز،دلیل این وضعیت.)1387سعیدي،(گیرندشان بهره میظرفیت
حرکـتبـهسـويی ازمـوج،هـاگذاران این شرکتسرمایهعملکردبدون توجیه اقتصادي و

هايشرکتانبوهی از،سالگذشته20که طیاستپرسودصنایع غذایی تبدیلی زود بازده و
جايبرفرنگی راربگوجهوتنقالت کودکانماکارونی، پفک وکاالهایی ماننديتولیدکننده

ـک در به عوامل دیگري نیز مرتبط است که هرطرفی، از.استهگذاشت قابـلجـايخـودی
وهـاتی آنرقـابيهافـزایش درجـ  هاي صنایع غذایی عالوه برموفقیت شرکت.ستابررسی

هـايییجـوصـرفهاستفادهازانبوهوتولیدمدیریت نوین وحاکمیت ،هاي تولیدکاهش هزینه
فـرقدارد،بازاریابی کاالهاي دیگرکهباداردنیاز، به بازاریابی خاصی نیزانبوهتولیدناشی از

هنظـرـب، بایـد سـالمت مـردم  بهداشـتوتوجـهبـهغـذایی و تـازگی مـواد  عالوه برزیرا 
درترین مشـکل صـنایع غـذایی ایـران را    مهمتوانمیروایناز.دشوتوجهنیزکنندهمصرف

بـهخصـوصدر)نـامتجـاري(تجـارينشـانوافزاري مشکالت مربوط به نام نرميهزمین
.ذهنمشتريدانستتداعی نام تجاري درسازي آگاهی ودرونیمرتبطبايهزمین

دلیـل  رسـدبـهمینظرهبکهستاتولید مواجهمشکالت پس ازاغذابتصنعایران، در
بـهی تـوجهبـی همچنین تبلیغات وبازاریابی ويهزمینهاينادرستدراستراتژيکارگیريبه

بـامـاکشـوردر.اسـتتوجهی به دیدگاه مشتري کمومعتبرنامتجاريازناشی هايارزش
انطبـاقونامتجاريگذاريارزشيهزمینکنوندرتا،باسابقهومعتبرهايتجاريناموجود

وتـهاسـتنگرفصـورتچنـدانی  فعالیـت  مشـتریان نیازوهاخواستهنباآاجزاي مطلوبیت 
طوري کـه حتـی   هبدارد،مشکالت زیادي ایران درنامتجاريوضعیت کنونی گفتتوانیم

والنئتـوجهی مسـ  دلیـل بـی  زمانبـهبهمرورصنایع غذاییدرمعتبرهايتجارينامبرخی 
.نداهشدفراموش
شـیرین  هايتکماکارون،مهرام،پگـاهومصرفشرکتمکانی این پژوهش بازارقلمرو

ماکـارونی، صـنایع تبـدیلی جـانبی،     وصنایع تبدیلی آرديهزمینعسل است که به ترتیب در
تحقیـق  زمـانی روقلـم.کننـدشکالت فعالیـت مـی  صنایع شیرینی وصنایع تبدیلی لبنیات و

واسـت1388سـالمـاهمنتهی به مـرداد سال مالیدرهاعملکرد این شرکتيهدربرگیرند
تحقیـق  يهايجامعهگیري شرکتعدمبهرهگیري یاچگونگی بهرهپژوهشموضوعیقلمرو

.استآکراساسمدلهاي مزیتی براز قابلیت
صنایع غذایی هاي مزیتی درقابلیتکارگیريهتعیین میزان بپژوهشاین اصلی درالؤس

هايموقعیت شرکتنامتجاريبرهاي مزیتیقابلیتگیري ازبهرهواساسمدلآکرایران بر
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نظريموردهاقابلیتآیا«المطرحاستکهؤاین سبنابراین.استصنایع غذاییيهچهارگان
هـبکـه»؟اريخواهدشـدموجب تعالی نام تجواسترپژوهش تأثیرگذايهجامععملکردبر

:اندمطرحشدهفرعی به شرح زیريهفرضیتهشواصلی يهعنوان فرضی
تعـالی  هاي مزیتی وقابلیتاستفادهازيهزمینموقعیت شرکت دربرمحصولهویت

.داردثیرأتنامتجاري
 موقعیـت  بـرتعـالی نـام تجـاري    هاي مزیتـی و قابلیتاستفادهازومحصولکیفیت
.داردثیرأتشرکت
هايقابلیتاستفادهازيهزمینموقعیت شرکت دربریک محصول ازمشتريرضایت

.داردثیرأتعالی نام تجاري تمزیتی و
تعـالی نـام   هـاي مزیتـی و  قابلیتاستفادهازوموقعیت شرکت بریک محصولتبلیغ

.داردثیرأتجاريت
 تعـالی نـام   هاي مزیتـی و ابلیتقاستفادهازوموقعیت شرکت بریک محصول قیمت

.ثیرداردأتجاريت
تعالی هاي مزیتی وقابلیتاستفادهازوموقعیت شرکت بریک محصول رهبريبازار

.داردثیرأنامتجاريت
تعالیوهاي مزیتیقابلیتاستفادهازوموقعیت شرکت بریک محصولبرابردرتعهد
.داردثیرأتتجارينام

تعالی نامهاي مزیتی وقابلیتاستفادهازوموقعیت شرکت بریک محصول ارزش
.داردثیرأتجاريت
، تبلیغات، قیمت، رهبريمشتريهویت، کیفیت، رضایت(هاي مزیتیقابلیت،روایناز

نظروابستهدرصنایع غذایی متغیرتعالی نام تجاري درمستقلومتغیر)ارزشبازار،تعهدو
.گرفتهشدهاست

شـرکتمـوردچهـارکنندگان محصوالت غـذایی  این پژوهش مصرفآماريدريهعجام
يکننـدهتولیـد (،تکماکارون)لبنیهايوردهآفريهکنندتولید(پگاه:استتحقیق دربررسی

ومهـرام)شـیرینی و شـکالت  يهکننـدتولیـد (، شیرین عسل )هاي غالتماکارونی و مکمل
تهرانيهنقطچهارايرفاهدرهاي زنجیرهفروشگاه.)کنسروسس،ربوانواعيهنندکتولید(

بـهانـد،بنديشدهروش تصادفی گروهپارسکهباتهرانشامل شهرك غرب، ظفر، رودکی و
کـه متغیرهـا از  توجه به ایـن این تحقیق بادر.اندشدهآماريانتخابيهجامعيهعنواننمون
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استفادههبهعنوانحجمنموناستکهمورد150نمونهتعدادوشوندمیبندينوع کیفی رتبه
.شدهاست

صتـ1جدول تحقیقيهمتغیرهاي فرضیتوجیه بااالت پرسشنامه ؤسخصی
هاپرسشترتیب هاپرسشتعدادهاي فرضیهلفهؤمردیف

1-44یفیتک1
5-48رهبري2
9-513تعهد3
14-215قیمت4
16-217منديرضایت5
18-320هویت6
21-323احساسارزش7
24-326تبلیغات8

بنديبوگاردوساسـتفادهشـدهاسـتکـهدارايمقیاس درجهتحقیق ازيهپرسشنامدر
بـراي سـنجش پایـایی    .اسـت»کامًال موافقم، موافقم، مخالفم، کـامًال مخـالفم  «هايگزینه

ایـن روش بـراي   .دهشـدهاسـتروش ضریب آلفـاي کرونبـاخ اسـتفا   ازحاضريپرسشنامه
هـایی کـه   آزمـونیـا هـاجملـهپرسشـنامهگیـري از انـدازههماهنگی درونی ابزاريهمحاسب
این ضریب ابتـدا  يهبرايمحاسب.رودکنند به کار میگیري میرااندازههايگوناگونویژگی
اریـانس  وویـد گردتوزیع آنانپرسشنامه بین نفره به صورت تصادفی انتخاب و30اينمونه
اعتبارهمچنین.دشنهایتًا ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه وهاواریانس کلی دادهوپرسشهر
باوشانزدهميهنسخSPSSرافزاگانهبهکمکنرمتهشهايهاي متغیرپرسشازکیهر

ش یمیانگین پایا.استهدشروش آلفاي کرونباخ سنجیده  اسـتکـه846/0برابـرهـای پرـس
.داردیی باالیی پایا
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آلفايکرونباخاساسارزشهشتعاملبرـ2جدول
آلفايکرونباخهاپرسشتعدادنام متغیر
4768/0کیفیت
5875/0تعهد
4867/0رهبري
2886/0قیمت

2873/0منديرضایت
3836/0هویت

3852/0احساسارزش
3814/0تبلیغات
26846/0میانگین

درصد3/53دهدکهدهندگان نشان میمشخصاتفرديپاسخدستآمدهازهعاتباطال
بیشـترین و درصـد7/36سالبا24تا18سنیگروه.زنهستنددرصد7/46ومردآناناز

.دهنـدتشکیل مـی دهندگانراکمترین میزان پاسخدرصد7/16سالبا44تا35سنیگروه
هايبیشترین و خانوادهدرصد7/36نفرهبا5-6هايخانوادهنفرهو3-4هاياعضايخانواده

درصـد7/46هاي آپارتمانی با نمجتمعاهمچنین، ساکنکمترین ودرصد7/6نفربا6باالي 
تشـکیل  دهندگانراانپاسخکمترین میزدرصد7/16بامستقلهاينخانهاساکنبیشترین و

داراي تحصـیالت فـوق   )دهنـدهین نسبت پاسـخ بیشتر(دهندگانپاسخدرصد7/46.دهندمی
یی خریـد مـواد غـذا   يههزین.فوق لیسانس بودندرصدد3/3ودرصد لیسانس33/33،دیپلم
بـین  درصـد3/53تومان،هزار300تا201درصد بین 7/6دکهدهدهندگان نشان میپاسخ
ازبیشـتر درصـد4/23وتومانهزار700تا501درصد بین 7/16ان،مهزارتو500تا301
دهنـدگانرااکثـرپاسـخواقـعدر.کنندخرید غذا میيهماه صرف هزیندرانمتوهزار700

.دهندمیصی اختصایغذامبلغ را براي خرید مواددهند که کمترین مردمی تشکیل می
کیفیت، رهبري بازار، فرعی شاملهايفرضیهيهگانهايهشتشاخصاساسهابرداده
مـرتبطبـاموضـوع26تبلیغـات در  منـدي، هویـت، ارزش و  قیمـت، رضـایت  ،شتريتعهدم
.شـدررسـی  بشـرکتايبـرايچهـاره صورت مقایسهپرسشبهربنديوتقسیمهاپرسش

متوسطهـرحداکثرهاي آزمون به این صورت است که میانگین بین حداقل وفرضیهيههم
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بین درهاشاخصوضعیتيهبراي مقایسواستفرضیه ییدأتيهدهندشاننهایک ازشرکت
يهتحقیق آمـار يههشت فرضیدر.استفاده گردیده استتحلیل واریانسآزمونازهاشرکت

Fهـاي تعـالی   دار بین شـاخص وجود اختالف معنیمتناظر با آن حاکی ازيدارو سطح معنی
دارمعنیتاوفتوجوديهتحقیق است که نشانموردصنایع غذاییشرکتدرنامتجاريچهار

.ستهابین میانگین برخی از شرکت

س بر اساس فرضیهـ3جدول هاي صنایع غذایی ها بین شرکتتحلیل واریان
تحقیقيچهارگانه

مقدار
احتمال Fيآماره میانگین 

مربعات
يدرجه

آزادي
مجموع

اتمربع منبعخطا هاشاخص

0001/0 968/72 412/25 3 235/76 هیبین گرو

یت
 هو

ص
شاخ

348/0 591 819/205 گروهیدرون

594 054/282 جمع

0001/0 157/104 215/24 3 646/72 هیبین گرو

یت
کیف

ص 
شاخ

232/0 596 563/138 گروهیدرون

599 208/211 جمع
0001/0 660/85 260/32 3 781/96 هیوبین گر

یت
ضا

ص ر
شاخ

377/0 596 458/224 گروهیدرون

599 240/321 جمع
0001/0 531/48 881/16 3 644/50 بین گروهی

ات
بلیغ

ص ت
شاخ

348/0 596 315/207 گروهیدرون

599 958/257 جمع
0001/0 623/41 483/20 3 448/61 هیگروهبین 

مت
ص قی

شاخ

348/0 596 292/293 گروهیدرون

599 740/354 جمع
0001/0 825/91 999/17 3 997/53 بین گروهی

ري
رهب

ص
شاخ

ازار
196/0ب 591 845/115 گروهیدرون

594 842/169 جمع
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مقدار
احتمال Fيآماره میانگین 

مربعات
يدرجه

آزادي
مجموع

اتمربع منبعخطا هاشاخص

0001/0 158/118 455/24 3 365/73 هیگروبین 

عهد
صت

207/0شاخ 596 353/123 گروهیدرون

599 718/169 جمع
0001/0 618/96 531/30 3 593/91 بین گروهی شا

ش
ارز

ص
خ

316/0 596 333/188 گروهیدرون

599 926/279 جمع

تـوانمیهستندو%95بیش از يسطحمعناداردرهافرضیهباال،ولجدنتایج باتوجهبه
کیفیـت، رهبـري بـازار، تعهـد    يثیرأـتبیبرتحقیق مبنی صفرهايفرضیهنتیجه گرفت که 

هـاي مزیتـی و  قابلیـت نامتجاريبرتبلیغاتشومندي، هویت، ارزمشتري، قیمت، رضایت
هايقابلیتگیري ازبهره«کهاینبرادعاي محقق مبنی،بنابراین.اندشدهتعالی نام تجاري رد
پـژوهش تـأثیر  يهصنایع غذایی جامعيههايچهارگانشرکتموقعیتدرمزیتی نام تجاري 

.دشومییدتأی»موجب تعالی نام تجاري خواهد شدوگذاردمی
ایـن شـرکت تنـوع    در.هاسـتدکـرکسـبسومرايهشرکتمهرامرتباین مقایسه در

نتیجـه  بـه ایـن   مشتريراحدو همچنین تبلیغات بیش ازقیمت باال،بنديبسته،محصوالت
حجـمبـاباشـدکیفیت مرتبط کهبااینکه قیمت باالي محصوالت مهرام بیش ازرساندمی

سـوياز.باشـدثیرگذارأرضایت مشتریان تبرتواندمیاین نکته وطاستباالي تبلیغات مرتب
این امادر،ثريبرداشتهاستؤهايمگاماین شرکت نیز گرچه رهبريبازاريهزمیندر،دیگر

هویت نام تجاري مهرام به دلیل تنوع محصـوالت و  .استترعقبدیگرهايشرکتاززمینه 
.داردیقدمت آن شرایط مناسب

نخسترايهرتبکیفیت، به علت تنوع محصوالت واین مقایسهشرکت شیرین عسل در
توجـه بـه کیفیـت در   باآنقیمت محصوالت وداردقرارباالیی سطح بسیاردره،کسبکرد

هویـت  .تبلیغات این شرکت عملکرد ضعیفی داشته استيهزمین، ولی دراستسطح مناسبی 
سـوياز.سطح مطلوبی استدرمانند شرکت مینوتردگان قدیمیآن نیز با توجه به تولیدکنن

نقـاطهـاي اختصاصـی در  رهبري بازار نیز این شرکت با احداث فروشـگاه يهزمیندیگر، در
.داشتهباشداختیاردررامستقیم محصوالت توانسته است نبض بازاريهعرضمختلفشهرو
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طراحـی مشـتریان در نظـرتوجهبهمناسبوبنديتولیدات، بستهدرآورينويهزمیندر
این شرکت وفاداري مشتریان راجلـب  تاشدهاستمرتبط واحساس رضایت کلی سبب عناصر

وهمانندشیرین عسل محصوالت این شرکت راواجد ارزش شرکتمشتریان مجموع،در.دکن
.دارندبهآناعتماد

تنـوع محصـوالت وبسـته    ،ودکـردومراکسـبۀشرکتتکماکارونرتبدراین مقایسه، 
ههـاقینیازها، سلباناسبتمحصوالتی مهمچنین تولید.توجهاستموردآن درحد باالبندي

قیمـت محصـوالت   .هاي ایـن شـرکت قـراردارد   وقدرت خریدهاي  متفاوت درراس سیاست
تبلیغات نیـزاین شـرکت توجـه    ۀدارد، همچنین درزمینباتوجه به کیفیت درسطح مناسبی قرار

هـاي جدیـد، اسـتفاده ازظرفیـت     فناورياستفادهازباوهویت آن نیزاعمال می کند،صی خا
مشـتریان ازدیـد تـاشدهاسـتموچبگواهینامه هاي استاندارداخذکامل کارخانه وهمچنین 

مـی  کیفیـت ۀ بهبوددرزمینـ شـرکتتـکماکـارون،ی دیگریازسو.باشددرسطح مطلوبی 
.دکنجلببیشترمشتریان رارضایتکوشدتا

شرکت ها هنوز در دستیابی گونهشرکت پگاه به دلیل دولتی بودن و مشکالت خاص این 
کیفیت نه چندان مناسـب ،  .به اهداف تعیین شده و نیل به وضعیت مطلوب موفق نبوده است

ورقبـا، قیمـت نامتناسـب باکیفیـت، مشـکالت مربـوط بـه سـاختار        مقایسه با تبلیغات کم در
لحاظ رضـایت و ارزش  ازاین شرکت رازیع وتوشبکههاينامناسببودنقیدوبندهاي دولتی

.نیزبه رقبا سپرده استراهورهبريبازارکرددچارمشکلیکل
ةاست که شرکت شیرین عسـل، تولیـد کننـد   نکتهنیگویاي انتایج سنجش این عوامل 

هاي مزیتی بامیانگین یتهايقابلاستفادهازمولفهۀشکالت باالترین رتبه رادر زمینشیرینی و
کمترین رتبه را28/2شرکت پگاه تولیدکننده شیرومحصوالت لبنی با بهدستآوردهو14/3

بـههـايدوموسـومرارتبه98/2ومهرامبا01/3هايتکماکارونباشرکت.داشتهاست
.انددستآورده

هایافتهتحلیل 
ت مهـرام بـاالترین شـناخت ناشـی از     شـرک،بدستآمدهبراساس نتایج دراین پژوهش و

،درمقابـل.دانسـتاین شرکتمحصوالت تنوعنوعومی توان دلیل آن راواستهویت رادار
شاید بتوان مهمترین عامـل  .دکنشرکت پگاه نتوانسته است ازنظرهویت نظرمشتریان راجلب 
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کـه،ویژگـی هـاي خـاص   بادانستبه محصوالتی یتوجهبی دولتی بودن این شرکت ورا
.دکنمحصوالت هم گروه خود متمایزدیگر ازبتواند محصوالت این شرکت را

کـه مـی تـوان دلیـل آن را    اسـتشرکت شیرین عسل باالترین رضـایت ازکیفیـت رادارا  
همچنـین  آزمایشـگاه کنتـرل    وهـاي مـدرن وجدیـد   مرغوبودستگاهۀاولیدراستفادهازمواد

گاه نتوانسته است ازنظرکیفیت توجه خریـداران  درمقابلشرکتپ.تنسادکیفیت دقیق ومجهز
این لحاظ کیفیت محصول ازستکهازارقبایی وجودراشاید بتوان دلیل این امر.دکنراجلب

محصوالت این تولید کنندگان ازطرف مشتریان مقایسـه  اندسببشدهوهستند،شرکتبرتر
یرین عسل باالترین میـزان  شنشان میدهد که شرکتمشتریان رضایت وضعیتنتایج .دشون

ي توزیـع  شبکههاعوامل مطلوبیت ساز از جمله همۀدلیل آن را شاید .داشتهاسترضایت را
سـببشـدهانـدویژه، بسته بندي، کیفیت وتأمین خواسته هاي متفاوت مشتریان دانست که 

یـل  دلنیزبـه  پگاهشرکتراکسبکندواول رضایت مندي درمیان مشتریان ۀاین شرکت رتب
نـوعبسـتهبنـدي،تنوع محصـوالت، مانندریانتمشنزدمطلوبیت سازرعایت نکردن عوامل

.مناسبی به دست نیاوردۀ منديرتبنظررضایتازتوزیع وکیفیتةنحو
می توان دلیل آن کهداشتهاستشرکت تک ماکارون باالترین شناخت ناشی ازتبلیغات را

هاي تصویري، کیفیت باالي تبلیغـات از لحـاظ   رسانههدرویژبه،هادررسانهگستردهراتبلیغات
شـرکتپگـاه،درمقابـل.تکنیکی، نوآوري درتبلیغات وهمچنین صداقت درتبلیغـات دانسـت  

بتـوان مهمتـرین عامـل را    شـاید .دکننظرتبلیغات نظرمشتریان خود راجلب نتوانستهاستاز
وتره باردانست که این رهاي میوهعرضه نظیربازاتوزیع انحصاري این محصول دربرخی مراکز

هـاي شـیرین عسـل وتـک ماکـارون       شـرکت.سازدمیبی نیازازگسترش تبلیغاتشرکترا
پایین ترنسبت به ند که می توان دلیل آن را نه قیمت دارباالترین میزان رضایت ازقیمت را

نسبت به محصـوالت  ارزش کلی باالترومطلوبیت بیشترور رقبا بلکه ارائه کیفیت باالتردیگ
شرکتپگـاه،درمقابل.نیستندنیزترشرکتارزانازمحصوالت این دوآمشابهدانستکهالزام

بـهگرچـه محصـوالت پگـاه نسـبت    ،دکنمشتریان را جلب نظر،نتوانسته است از نظر قیمت
ۀتر،عرـض، کیفیت پایینهاولی نوسان قیمتاستترارزانهمگروهخودتولید کنندگاندیگر

بندي وتبلیغات ناکافی میزان ارزش کلـی ایـن کـاال را بـه نسـبت قیمـت       بستهوترامناسبن
.دهدپرداخت شده درنزد مشتري کاهش می

شـاید .سـتازدیدگاه مشـتریان دارا شرکت شیرین عسل باالترین میزان  رهبري بازاررا
ونـاگونگسـلیقه هـاي قشـرهاي    محصوالت جدید، باکیفیـت ومطـابق بـا   ۀدلیل آن راعرض
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محصوالت ةتولیدکننداین شرکت، ،بعنوانمثال.باشدخاصۀسبکعرضتنوعو،مشتریان
فقـطوولوگـويخـودنـامتجـاريهايخاصخودرابـاکهفروشگاهاستشیرینی وشکالت
گرچـه،شرکتپگاه،درمقابل.استاحداثنمودهمحصوالت شیرین عسل ۀمخصوصعرض

دلیـل نداشـتن   ولـی بـه   است،محصوالت لبنی کشورةکنندترین تولید می توان گفت بزرگ
نـهتنهـارهبريبـازاررامحصـوالت جدیـد  براي تولیـد دقیق هاينوع درمحصوالت وبرنامهت

محصـوالت لبنـی   ر تولیدکنندگاندیگبلکه درتولیدبرخی محصوالت دنباله روي ،ازدستداده
بهوفاداريین میزان تعهد وشرکت شیرین عسل باالتر،تعهدعاملزمینۀ در.شدهاستکشور

مشـتریان،  نظـراتدادنبهایجاد حس ارزش توان دلیل آن راکه میاستمشتريرادارابوده
مصـرفنظرسنجی وتوجه به خواسته هاي نیزانجام محصوالت متنوع باقیمت مناسب، وۀارائ

.هاي توزیع دانستشبکهازطریق کنندگان
،نتعهـدعامـلازنظـرنتوانسـتهاسـتشـرکتپگـاههمچنین به نظـر مـی رسـد کـه     

اند که اگـر محصـوالت   کردهمشتریان اعالم درصد70يکهطورب،دکنمشتریان راجلب نظر
اعالم درصد53دوکننمیاريراخریدلبنی مشابهمحصوالت ،پگاهدرفروشگاهموجودنباشد

تـرین  دبتـوانمهـمشای.کنندبه سایر شهروندان توصیه نمیندکه محصوالت پگاه راهاکرد
دولتی بودن این شرکت وکیفیت متوسط محصوالت پگـاه دانسـت کـه بـه صـورت      عاملرا

.ددهاي براي جذب و نگهداري مشتري درمیان مدت وبلند مدت ارائه نمی خاص انگیزه
س      نشان می"ارزشعامل"نتایج بعالوه، دهد که شـرکت شـیرین عسـل بـاالترین ـح

محصـوالت متنـوع، بسـته بنـدي     می توان دلیل آن راکهستارامطلوبیت ناشی ازارزش را د
ازسـويهمچنین قیمتی که به نسبت مجموع عوامل مطلوبیت کاالمناسب، کیفیت خوب و

ارزشنظـرشرکتپگـاهنتوانسـتهاسـتاز،درمقابل.دانست،دشومشتري مناسب تلقی می 
بـازارمشتريدرنظرکهارزشازاین استقابل مالحظه ۀلئمس.دکنتوجه خریداران را جلب 

نـه،آنچه دریافت می کنـد، تعیـین مـی شـود    وادراك مشتري ازآنچه می پردازدۀبه وسیلو
،می شود نیسـت ارزش آنچه تولید.مفروضاتعرضهکنندهتمایالت وبواسطۀیا درکارخانهو

.واحساس می کندبلکه آن چیزي است که مشتري به دست می آورد
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هاوپیشنهادنديجمعب
شمهـمگونـاگونهاي معنوي درمشاغل وصـنایع  سرمایهاثرهاي اخیر، درسال تـرينـق

مطـرحيتجـاريهانام تجاریارزشگذاريهايمعتبريرابراياین تغییر، روش،واندیافته
هايسیستمپشتیبانینقش مهمی درگسترش ويتجاريهانام تجاری،درحالحاضر،وکندمی

،مـی کننـد  ازیکدیگرمتمایزهاراقوي،شرکتتجاريهاينام تجاری.مشاغلدارندمالی انواع
.هستندمنحصربه فرد نیازهاي مشتریانخدماتمحصوالت وقادربه تامین زیرا

بـهتـوجهی  کـم، دراکثر فعالیت هاي صنعتی ازجمله صـنایع غـذائی،   ایراناینمورد، دردر
یکی ازمشکالتی کـه شـرکت هـاي    ،ومی شوددیده به عنوان رکن اصلی بازار،مشترينظر

کـهمـرتبطاسـتهـایی مزیتـی   بـه قابلیـت  بـی تـوجهی  ندبـهانمواجهآصنایع غذایی با
درواقع، هدف ازایـن پـژوهش   .گیرداغیرمستقیم ازمزایاي نام تجاري نشات مییبطورمستقیم 
نکـردنفادهکـهاسـتاستکارگیري قابلیت هاي مزیتی و بررسی مشکالتی هتعیین میزان ب

براي صنایع غـذایی ایـران بـه وجـودآورده     "آکر"موسومبهمدليازالگويمشتريمحور
سـطحدرعوامـل قیمـت، تبلیغـات وتعهـد    نشان می دهدکـه  ي تحقیق هاتحلیل یافته.است

نظرمقابل این دسته، عوامل رهبري، ارزش، کیفیت، رضایت وهویت ازدر.دارندمیانگین قرار
بـه عنـوان قابلیـت هـاي مزیتـی      هستند، یعنی این عوامـل  دوم وضعیف ترۀمیانگین دردست

.نیازبه توجه بیشتري دارندموثردرتعالی نام تجاري 

هاي مزیتی بر اساس مدل آکرقابلیتنۀ هايهشتگانتایج مولفهـ4جدول
هايهاي هشت گانه قابلیتمولفه

مزیتی
رتبهمیانگین

8403/27هویت
8417/26کیفیت
8292/28رضایت
8917/22تبلیغات
8958/21قیمت
8634/24بازاررهبري
8883/23تعهد
8444/25ارزش
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ـک سـازمان    نام تجاري، همانند سرمایه، فناوري ومواد اولیه درایجاد ارزش افزوده براي ی
حاضـرعصردیران هايممدیریت نام تجاري به یکی ازمهم ترین نقشوتولیدي نقش دارد

,Leuthesser(استتبدیل شده مدیران بازاریـابی نیـاز دارنـد    کهبخصوصآنچه).1995
اسـت،وپاسخگوئی بموقع بـه آنهـا  نظرات مشتریان، وپیش توجه نمایند، آگاهی ازبیش از

نـامهـايهاي جامع ذهنیت مصرف کنندگان ازمی توان ازمدل،براي رسیدن به این هدف
توجهطریق از،وکردمبتنی برمشتري استفاده نامتجاريةمدل هاي ارزش ویژزتجاري ونی

،بنابراین.فرآیند مدیریت استراتژیک نام تجاري را ارتقا بخشید،تعالی نام تجاريبکارگیري و
بمنظـورافزایش  آنهاصحیح الگوبرداري، تطبیق وبومی سازي مدل هاي بازاریابی واجراي با

نام تجاري می توانـد موجـب افـزایش سـهم     ازآنانوآگاهی تداعی ،شتریانموفاداريمیزان 
محصوالت صنایع غذایی درایران درخصوص.دشورقابتی آنهاۀودرجبازارشرکت هاي تولیدي 

ـک نـام تجـاري درمیـان       بربااستفادهوتمرکز شاخص هایی که موجب ارتقـاء ارزش ویـژه ی
، رضایتمندي، قیمت، تعهد، ارزش، تبلیغـات  می شوند مانند کیفیت، رهبريمصرفکنندگان

وهویت مـی تـوان موجـب کسـب درجـه رقـابتی بـاالتر، تثبیـت موقعیـت وافـزایش سـهم            
دراین تحقیق به زیرشـاخص هـاي کیفیـت ادراکـی،     چون.دوبیشتردربازارهاي موادغذایی ش

شـارهشـدهوآگاهی ازنام تجاري به عنوان عوامل مؤثربرتعالی نـام تجـاري ا  ی وفاداري،تداع
بـهارتقـاينـام، به کارگیري آن ها درسازمان هاي تولیدکننده مواد غذایی مـی توانـد  است

,Crame(منجرگرددتجاري 2008.(
هاي جدیدتکنولوژيآالت وهمچنین ماشینواستانداردمرغوبويهاولیموادازاستفاده

عالوه، وجود هب.سازدنهمسواهاي مشتریخواستهونیازهاابارتکیفیت محصوالتواندمی
کیفیت فرایند توزیع و بهبودبرهاي کنترل کیفیت پیشرفته و نظارت مستمرآزمایشگاه

می افزایش محصوالت تولیدي راکیفیتسطحکههستندعواملی ازبندي نیزبسته
هاي فروش وتولید شیوهدرمحصوالت،درونوآوريتنوع.دنشووسبب فروش بیشترمی دنده

کشورهاومناطقجهانکهبهردیگاستفاده از فرهنگ غذایی والت متفاوت وجدید بامحص
تنوعهمچنین ایجادومشتري باطعم هاي گوناگون می انجامدۀآشنایی بیشترذائق

نقش رهبري وجریان سازي بازاررابه شرکت تواندمیۀ محصوالت مراکزعرضدریکپارچگیو
,Ailawadi(دکنمنتقل موقعیت شرکت بازارهاي هدف صادراتی نیزایجادضمنًا).2003

.کندبازارهاي جهانی تثبیت میدررا

Nitro
 P

DF T
ria

l

www.ni
tro

pd
f.c

om



1389زمستان،20،شمارهپنجمفصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 

128

هاي تبلیغاتی درجهت اقناع کمیت تبلیغات، بهبودکیفیت تکنیکی وایدهگسترشحجمو
مکتوببهتبلیغاتتغییر جهت ازوواطمینان درجامعۀ هدف مخاطب، ایجاد حس صداقت

ایجاد دانش .ندن محصول به مشتریان کمک می کندسمت تبلیغات مجازي به بهتر شناسا
وآگاهی دردیدگاه وتصورمشتریان از محصوالت جدید ازجمله اقداماتی است که شرکت هاي 

,Pitta(دهندموفق انجام می 1995.(
انجمن هاي مختص مشتریان، اطمینان بـه  وگسترش تعهد مشتري ایجاد ایجادۀزمیندر

تخفیف معنـی  ۀهايمتنوعفروشوعرضکیفیت، شیوهداومممصرف کنندگان درزمینه بهبود
بهبودمسـتمرکیفیت، کـاهش یاعـدم افـزایش     .به گسترش حس تعهد بینجامدمی تواندنیزدار

، امکان نظر سنجی افکارسنجی مسـتمر، مـدیریت ارتبـاط   شخصزمانی مةقیمت دریک دور
خطا می تواند بـه رضـایت   بامشتریان، بهبودکارایی روابط عمومی وسیستم مدیریت اذعان به

وتاثیرگـذار،  وامـلآشـنافادهازعتاـسنامتجـاريبـانمادسازياز.دشومنجربیشترمشتریان
هـايفـروشوشناسـی وجامعـه شناسـی درتـدوین اسـتراتژي     روانمتخصصـاناستفادهاز

ومراسـم رو نمـایی ازکاالهـاو    هابرگزاريجشن،هاي تخصصینمایشگاهبازاریابی، شرکت در
عـواملی  ازجملـهکنندگان درتولیدمحصـول جدید ازنظراتمصرفبهرهمنديوت جدیدلیداتو

نـام تجـاري درمیـان مصـرف کننـدگان هویـت       دتایک محصول یـا نهستندکه باعث می شو
درصورت امکـان کـاهش قیمـت،    داشتن قیمت یاثابتنگاهبرايهمچنین، کوشش .ددارشو

هـاياتخفیف وایجادسبدهاي محصول باقیمتبکاالهاۀهايفروشوعرضبرگزاري فستیوال
قیمـت  ارزشوتا محصول درمیان مشتریان به عنوان یک محصول بارقابتی سبب می شود

.دشناختهشومناسب
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