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چکیده:

راهبردهای دوسوتوانی برند به سازمانها کمک میکنند که قابلیتها و عملکرد موجود
خود را بهبود دهند و همزمان فرصتهای جدیدی کشف کنند .هدف پژوهش حاضر،
بررسی تاثیر راهبردهای دوسوتوانی برند بر تعهد برند از طریق عملکرد برند ،شهرت
برند ،و تصویر ذهنی برند است .جامعه آماری پژوهش ،کاربران شرکت پیشگامان
هستند .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده ،و  300پرسشنامه از
نمونه جمعآوری گردیده است .نتایج تجزیهوتحلیل نشان میدهد که راهبرد اکتشافی و
بهرهبرداری بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارند .عملکرد برند بر شهرت برند
و تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین ،شهرت برند بر تعهد برند تاثیر
مثبت و معنادار دارد .بر اساس یافتههای پژوهش ،تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند ،تاثیر
تصویر ذهنی برند بر شهرت برند ،و تصویر ذهنی برند بر تعهد برند معنادار نبودند .در
نهایت ،نتایج نشان میدهد که عملکرد برند در رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی و تعهد
برند نقش میانجی ایفا میکند .همچنین ،نقش میانجی شهرت در رابطه بین عملکرد و
تعهد برند تایید شد .اما نقش میانجی تصویر ذهنی برند در رابطه بین عملکرد و تعهد،
و همچنین ،نقش میانجی شهرت برند در رابطه بین تصویر ذهنی و تعهد برند رد شد.
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هنگامی که مشتریان یک محصول یا خدمت خاص ،در مورد ادامۀ استفاده از یک محصول
یا خدمت تصمیمگیری میکنند ،برندها و عرضهکنندگان مختلفی را مد نظر قرار میدهند .یکی
از گزینهها ،ادامه همکاری با عرضهکنندگان پیشین است ( .)Lee et al., 2008بنابراین ،انتخاب
و کاربرد یک راهبرد موثر برای حفظ ارتباط با این گروه مشتریان ضروری به نظر میرسد
( .)Nguyen et al., 2016امروزه سازمانها همواره با یک چالش کلیدی مواجه هستند .از یک طرف،
سازمانها باید بتوانند بیشترین بهرهبرداری را از منابع و توانمندیهای موجود خود ببرند و از طرف دیگر،
بقای سازمان در برابر تحولهای محیطی مستلزم انطباق و انعطافپذیری است .بر این مبنا ،سازمانها
باید واجد توانمندیهای دوگانه «اکتشاف» و «بهرهبرداری» باشند (.)O’Reilly & Tushman, 2013
بهرهبرداری به معنای توانایی بیشینه کردن عملکرد سازمان در کوتاهمدت با انجام اصالحات
جزئی و باال بردن کارایی عملیاتی است ( .)Vorhies et al., 2011اکتشاف به معنای
توانایی سازمان در وارد شدن به حوزههای کام ً
ال جدید در بازار ،محصول ،و فناوری است
( .)Vorhies et al., 2011در ادبیات راهبرد ،توانایی ترکیب دو مقوله اکتشاف و بهرهبرداری را دوسوتوانی
نامیدهاند ( .)O’Reilly & Tushman, 2013دوسوتوانی میتواند رویکرد بسیار مفیدی باشد ،در
شرایطی که نوسانهای محیطی و نااطمینانی در محیط وجود دارد ( .)Wei et al., 2014در واقع،
دوسوتوانی توانایی استفاده همزمان از فرصتهای اکتشاف و بهرهبرداری است (.)Yu et al., 2014
شرکتهای دوسوتوان قادر هستند که اكتشاف و بهرهبرداري را باهم تركيب کنند و بدين ترتيب ،با
افزايش كارايي و درآمدزايي عملکرد خود را در كوتاهمدت افزايش دهند و با انعطافپذيري و تطبيق
با تحولهای محيط به صورت اكتشافي ،وارد ساختهاي جديدي شوند كه رشد و بقاي بلندمدت
را تضمين کند (قنديآراني و نجمي .)1394 ،در این راستا ،واحد بازاريابي گرايش به فعالیتهای
اكتشافی ،و واحد فروش گرايش به فعالیتهای بهرهبردارانه دارد (قنديآراني و نجمي.)1394 ،
پرسش محوری این است که سازمانها در عمل چگونه میتوانند با دوسوتوانی برند بر بهبود
عملکرد برند تاثیرگذار باشند .چرا که بیشک ،موقعیت یک کسبوکار ناشی از عملکرد برند آن
است ( .)De Chernatony et al., 2004بر اساس این ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این
موضوع است که راهبردهای دوسوتوانی برند از طریق عواملی چون عملکرد برند ،تصویر ذهنی

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
دوسوتوانی برند (راهبرد اکتشافی و بهرهبرداری)
مطابق با نگاه روانشناسانه و رفتاری ،افرادی که با مهارت یکسان میتوانند از هر
دو دست خود استفاده کنند ،دوسوتوان نامیده میشوند (ابراهیمپور و همکاران.)1394 ،
دوسوتوانی به عنوان یک رویکرد بهنسبت جدید است که ترکیب یا مجموعهای از دو قابلیت
گسسته یعنی اکتشاف در مقابل بهرهبرداری و انعطافپذیری در مقابل کارایی تعریف میشود
( .)Alpkan & Gemici, 2016اکتشاف و بهرهبرداری از اساس ،دو فعالیت سازمانی مجزا هستند
که بايد به صورت كام ً
ال همزمان پيگيري شوند تا سازمان به مزيت رقابتي و بقاي طوالنيمدت
دست يابد (ابراهیمپور و همکاران .)1394 ،راهبردهای مورد بررسي در رويکرد دوسوتواني برند
شامل راهبرد اكتشافي و راهبرد بهرهبرداري هستند .راهبرد اكتشافي بر توسعه دانش جديد
و ايجاد گزینهها و فرصتهای جديد تمرکز دارد و مربوط به جستجو ،تنوع ،و آزمايش است
كه میتواند به نوآوري سريع محصوالت و خدمات منجر گردد (.)Beverland et al., 2015
راهبردهاي اكتشافي شامل دنبال كردن راهبردهايي هستند كه از اساس براي صنعت جديد است
( .)Nguyen et al., 2016راهبرد بهرهبرداري بر صالحیتهای موجود فناوري ،به حد عالي
رساندن ،و گسترش دانش فعلي تمركز دارد ( .)Beverland et al., 2015راهبردهای بهرهبرداري
در پي فرصتهایی هستند كه مزیتهای رقابتي را در زمینههایی كه در حال حاضر سازمان در
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برند ،و شهرت برند چه تاثیری میتوانند بر تعهد برند داشته باشند .عامل مهم بعدی در این
پژوهش ،تصویر ذهنی برند است که از جمله مسائلی است که میتواند باعث ایجاد و حفظ وفاداری
مشتری گردد (.)Lee & Cunningham, 2001
وضعیت فعلی خدمات اینترنت کشور بیانگر آن است که برخالف اقدامهای انجامشده برای
افزایش سطح خدمات و بهبود کیفیت ،دستیابی به این اهداف از شتاب مناسبی برخوردار نیست.
در همه موارد ،سطح کیفی این خدمات قابل قبول نیست و شیوههای خدمات در کشور با اصول
نوآوری و بهبود مستمر که نیازمند بکارگیری فناوریهای نوین اطالعات و نظامهای بههمپیوسته
اطالعاتی و مدیریتی برای رقابت در عرصه جهانی است ،بسیار فاصله دارد .با توجه به اهمیت هر
یک از عوامل اشارهشده ،پرسش اصلی به این صورت عنوان میشود :آیا راهبردهای دوسوتوانی
برند از طریق عملکرد برند ،تصویر ذهنی برند ،و شهرت برند بر تعهد برند تاثیرگذار هستند؟
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آنها فعاليت ميكنند ،ايجاد ،و آنها را حفظ كند ( .)Vahlne & Jonsson, 2017سازمانهایی
كه گرايش بهرهبرداري دارند ،اغلب داراي رویههای تصحيحشدهای هستند كه از مزاياي رقابتي
شناساييشده به عنوان اهرم استفاده ميكنند ( .)Nguyen et al., 2016اين سازمانها با تركيب
و بازتركيب منابع موجود پیشنهادهایی ارائه میدهند كه محصوالت و خدمات موجود را تصحيح و
تقويت میکند و نيازهاي بازار را برآورده میسازد (.)Nguyen et al., 2016
عملکرد برند
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عملکرد برند به معناي ميزان موفقيت برند در بازار است و تمايل دارد كه موفقیتهای راهبردی
يک برند را اندازه بگيرد ( .)Lee et al., 2008موفقيت يک برند در بازار تابعي از ابعاد عملکرد برند
است .رويکرد راهبردی بازاريابي میتواند به شركت كمک كند که كاركرد برند خود را در رابطه
با رقبا بهطور دقيق ارزيابي كند و شركت را قادر میسازد تا در مقابل تهديدهای رقابتي در حال
ظهور پاسخگو باشد و تضمين میکند كه راهکارهاي بازاريابي جديد بهدرستي سنجيده شده است.
برای درک بهتر عملکرد برند در بازار ،شرکتها طيف گستردهای از مقیاسها را بكار گرفتهاند
كه پژوهشهای مبتني بر مشتري ،اغلب نقش مركزي را در اين پژوهشها بر عهده دارند .این
پژوهشها به شناسايي ابعاد اصلي معيارهاي مبتني بر بررسي عملکرد برند و عناوين ساختارهاي
عملکرد آن ،از جمله نگرش كلي ،نوآوري ،آگاهي ،دانش ،تمايز ،شهرت ،عملکرد ،مزايا ،و اعتماد و
بررسی اثرهای آنها بر يکديگر میپردازند .بهطور کلی ،میتوان گفت که موفقيت يک كسبوكار
بیشک ناشي از عملکرد برند آن است (.)De Chernatony et al., 2004
تصویر ذهنی برند
تصوير ذهنی برند پديده ساده ادراك است كه تحت تاثير فعالیتهای شركت قرار میگیرد .كلر
و همکاران ( ،)2011تصوير برند را ادراک مصرفكننده در مورد برند میدانند كه توسط تداعيهای
برند موجود در حافظه ،بازتاب مییابد .تصویر ذهنی برند همان ادراک مشتری در مورد برند است
که از تداعیهای ذهنی انباشتهشده در حافظه او انعکاس مییابد (.)Ghaffari et al., 2018
آگوستو و تورس ( )2018بیان میکنند که تصویر ذهنی برند میتواند موجب ایجاد ارزش ویژه برای
آن ،و تقویت تصویر ذهنی برند میتواند موجب بهبود ارزش ویژه آن شود .از سوی دیگر ،باید توجه
داشت که ایجاد وجهۀ مناسب برای یك برند به عنوان ابزاری راهبردی برای ایجاد وفاداری در
مشتریان تلقی میشود .تصوير برند ،ادراك مشتري از كيفيتي است كه با نام برند درهمآميخته است
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شهرت برند
فوم برون و همکاران ( )2000شهرت برند را تمام تداعيهایی میدانند كه افراد به برند
نسبت میدهند .وايس و همکاران ( )1999نيز شهرت برند را ادراك كلي از ميزان مقبوليت و
احترامگذاري به برند در ميان جامعه میدانند .در نهايت ،سيلتائوجا ( )2006معتقد است که شهرت
برند بيانکننده ميزان موفقيت برند در تحقق وعدهها و برآورده كردن انتظارهای ذينفعان در
گذشته و پیشبینی رفتار آنها در آينده است .به همین دلیل ،شرکتها سعی در برقراری ارتباط با
مشتریان دارند و با تاثیری که بر ادراک مشتریان از خدمات دریافتشده دارند ،تصویری مطلوب
در ذهن مشتریان ایجاد میکنند ( .)Kayaman & Arasli, 2007برای اینکه نام تجاری در
بازار موفق شود و سودآور باشد ،باید شهرت مثبت داشته باشد .شهرت نام تجاری معنایی بیش
از راضی نگهداشتن مشتریان است و بیانگر دستاوردی است که شرکت در طول زمان بهدست
میآورد ،و به این موضوع اشاره دارد که مخاطبان مختلف چگونه نام تجاری را ارزیابی میکنند.
مصرفکنندگان انتظار دارند که نام تجاری ،خواستههایشان را تامین کند؛ خواستههایی که به
واسطه شهرت نام تجاری بهوجود میآیند ( .)Veloutsou & Moutinho, 2009شرکتها با
برندی قوی به عنوان شرکتی پاسخگو ،معتبر ،و هوشیار شناخته میشوند .بهدستآوردن سهم
باالی بازار ،منعکسکننده ارزش شرکت و پیشبینیکننده وفاداری به برند و همچنین ،عامل
تعیینکنندۀ انتخاب از بین برندهای مشابه است ( .)Bontis et al., 2007ملو و گاريدو ـ مورگادو
( )2012معتقدند كه بهطور معمول ،برند در صورتي مشهور میشود كه از ویژگیهای كليدي و
متمايزي نسبت به رقبا مانند نوآوري ،كيفيت عملكردي باال ،خدماترساني متمايز و همهجانبه ،و
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( .)Aaker & Keller, 1990تصوير برند ،تصوير ذهني مصرفكننده از تمام مجموعه برند است
كه توسط شركت ايجاد شده است .مشتري ،تصويري را از تركيب تمام عالیم ارسالي برند شامل
نام ،عالیم ظاهري ،محصوالت ،تبليغات ،پیامها و اطالعیههای رسمي ،در ذهن خود شكل میدهد
( .)Hogg et al., 2000ايشاك ( )2012در بررسیهای خود اثر مثبت تصوير برند را بر وفاداري
مشتري تاييد نمود .كرتو و برودي ( )2007نيز مدلي براي وفاداري مشتري ارائه نمودند كه در آن،
يكي از متغيرهاي اثرگذار بر وفاداري مشتري را تصوير برند معرفي كردند .بسياري از پژوهشها نيز
اين موضوع را تایيد میکنند ( .)Zins, 2001; Park et al., 2004; Lien et al., 2015همچنين،
نتايج پژوهش نشان میدهد كه تصوير مثبت برند ،ريسك ادراکشده مصرفكننده را در مورد برند
كاهش ،و سطح رضايت و وفاداري مصرفكننده را افزايش میدهد (.)Hogg et al., 2000
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سفيران انساني شايسته برخوردار باشند .اين شهرت میتواند منبع مزيت رقابتي مهمي براي برند
محسوب شود .اهميت شهرت برند به آن است كه مصرفكنندگان در صورت نداشتن اطالعات
كـافي نسبت بـه محصوالت ،بـه شهرت برند آن اعتماد میکنند و تصميم به خريد میگیرند
( .)Schnietz & Epstein, 2005نکته ديگر درباره شهرت برند آن است كه بهراحتي تقليدپذیر
نيست (.)Smaiziene & Jucevicius, 2009
تعهد برند
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نگویِن و همکاران ( )2016تعهد را به عنوان «تمايل ماندگار به حفظ رابطهای معين» تعريف
کردهاند (ص  .)3از لحاظ رواني ،مشتريان به عنوان اعضاي يك سازمان ،بـه سازمان ،و نام و نشان
تجاري يـا محصوالت آن وابسته میشوند و با تمايل مستمر بـه حفظ عضويت ،رابطهشان بـا
سازمان مستحكم میشود (عبدالوند و نيكفر .)1391 ،گاربارينو و جانسون ( )1999تعهـد مشتري
را به عنوان بخش مهمی از رابطه موفق تعريف میکنند .به دليل اينكه موجب رفتارهاي واسطهای
میشود و به ايجاد رابطهای بلندمدت میان طرفهای خدمات كمك میکند .آكر و کلر ()1990
بیان میکنند كه نام و نشان تجاري قوي با كيفيت باال ،بـه افـزايش تعداد مشتريان متعهد منجر
میشود و در نتیجه ،افزايش تعامالت و ارتباطات بين مشتري و عرضههای شركت به بازار يا نام
و نشان تجاري را به دنبال دارد .در نهایت ،نام و نشان تجاري اولويت نهايي مشتري میشود و
باورهاي مشتري ،و در برخي موارد ،شخصيت آنها را شكل میدهد .بنابراين تعهد مشتري ،آرزوي
مستمر مشتريان براي حفظ رابطهای ارزشمند بـا نام و نشان تجاري يـا سازمان است كه بهطور
مستقیم يا غيرمستقيم از راه تعهد بر پيامدهاي معامله تاثير میگذارد (.)Monfared et al., 2017
دوسوتوانی برند ،و عملکرد ،تعهد ،و شهرت برند
نتایج پژوهش فو و همکاران ( ،)2016نشان میدهد که دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد تاثیر
مثبت و معناداری دارد .همچنین ،نگوین و همکاران ( )2016با عنوان دوسوتوانی برند و تعهد در
آموزش عالی به بررسی راهبرد دوسوتوانی برند یک دانشگاه و تاثیراتش بر تصویر ذهنی برند،
اعتبار و تعهد آن در آموزش عالی نشان میدهند ،هنگامی که دانشجویان برای تحصیل در مقطع
تحصیالت تکمیلی ،رشته مورد نظر خود را انتخاب میکنند ،عوامل متعددی بر تصمیمگیری آنها
تاثیر میگذارند که عملکرد و نام تجاری برند نقش مهمی دارند .جالب توجه این است که شهرت و
اعتبار برند از اهمیت کمتری برخوردار بود .همچنین به اعتقاد اُريلی و تاشمن ( ،)2013دوسوتوانی
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سازمانی برای شرکتهایی با فناوری باال و رقابت در بازارهای جديد ،در شرايط نااطمینانی و
پویاییهای محیطی سودمند است و بر عملکرد آنها اثر مثبتی دارد .نتایج اوه و همکاران ()2012
نشان میدهد که در محیطهای پویا ،اثر بهرهبرداری بر عملکرد شرکت ضعیف است ،در حالی که
تاثیر اکتشاف بر عملکرد در محیطهای پویا قوی است .آتوهن ـ گیما و کو ( )2001نشان میدهند
که دوسوتوانی نوآوری (اکتشاف و بهرهبرداری) بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
شکاری ( )1396نتیجه میگیرد که بُعد اکتشافی دوسوتوانی برند بر عملکرد برند تاثیر دارد ،اما
بهرهبرداری بر عملکرد برند تاثیر ندارد؛ همچنین ،عملکرد برند دانشگاه بر تصویر ذهنی برند دانشگاه،
و تصویر ذهنی برند بر تعهد دانشجویان تاثیر دارد .یافتههای ابراهیمپور و همکاران ( )1394نشان
میدهد که دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکتهای تولیدی تاثیرگذار است .شیخاالسماعیلی و
موالیی ( )1393نشان میدهند که ارتباطات یکپارچه بازاریابی ،تصویر ذهنی شرکت ،و عملکرد برند،
بهطور قابلتوجهی ،ارزش ویژه برند را تبیین میکنند .مرادی و همکاران ( ،)۱۳۹۳نتیجه میگیرند که
فعالیت اکتشاف و بهرهبرداری میتواند بر عملکرد تجاری شرکتها موثر باشد و رابطه مستقیمی بین
دوسوتوانی و عملکرد وجود دارد .بندریان ( )۱۳۹۳بیان میکند که با فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری
در سازمان ،میتوان همترازی ایجاد کرد ،و این کار مستلزم نوآوری و کارایی در شرکتهاست .برای این
کار باید در سازمانها ،در برخی زمانها تغییرهایی ایجاد کرد .طرفداران این نظریه فعالیتهای اکتشاف
و بهرهبرداری را با سطوح سلسلهمراتبی مدیریت مرتبط میدانند .آنها معتقدند که اکتشاف به سطوحی
عملیاتی مرتبط است که در آن ،مدیر راهحلهای جدیدی برای مشکالت مییابد و بهرهبرداریهای
بعدی ،در سطوح مدیریت ارشد اتفاق می افتد .نتایج پژوهش ابراهیمی و منصوری ( )1392نشان
میدهد که تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد بازاریابی رابطهای (اعتماد
و تعهد) دارند .همچنین ،تاثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر ارزش درکشده مشتریان تایید شد
و تاثیرهای ابعاد بازاریابی رابطهای بر تمایالت رفتاری مشتریان نیز مثبت و معنادار بودند.

پس از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش که از مرور ادبیات بهدست آمد ،مدل مفهومی
طراحی میشود .تدوین مدل مفهومی به ما کمک میکند که برای بهبود شناخت خود ،روابط
خاصی را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم .بنابراین ،مدل مفهومی مورد نظر که از پژوهش نگوین
و همکاران ( )2016اقتباس شده است ،در شکل ( )1آورده میشود.
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پس از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش که از مرور ادبیات بهدست آمد ،مدل مفهومی طراحی میشود .تدوین مدل مفهوم
میکند که برای بهبود شناخت خود ،روابط خاصی را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم .بنابراین ،مدل مفهومی مورد نظر که از پژ
همکاران ( )2016اقتباس شده است ،در شکل ( )1آورده میشود.

تصویر ذهنی برند

تعهد برند

عملکرد برند

دوسوتوانی برند
راهبرد اکتشافی
راهبرد بهرهبرداری

شهرت برند
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش
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معناداری بر عملکرد برند دارد.
مثبت و
بر تاثیر
اکتشافی
راهبرد
 :H1راهبرد اکتشافی تاثیر :H1
برند دارد.
عملکرد
معناداری
مثبت و
معناداری بر عملکرد برند دارد.
مثبت و
برداری تاثیر
 :H2راهبرد بهرهبرداری تاثیر:H2
برند دارد.
عملکرد
بهرهداری بر
راهبردمعنا
مثبت و
دارد.بر تصویر ذهنی برند دارد.
معناداری
تصویرمثبت و
برند تاثیر
 :Hعملکرد
ذهنی برند
معناداری بر
مثبت و
 :H3عملکرد برند تاثیر
3
برندودارد.
معناداری بر
مثبت و
 :H4عملکرد برند تاثیر
معناداری بر شهرت برند دارد.
شهرتمثبت
برند تاثیر
 :Hعملکرد
4
دارد.
تعهد برند
معناداری بر
مثبت و
 :H5عملکرد برند تاثیر
معناداری بر تعهد برند دارد.
مثبت و
برند تاثیر
 :Hعملکرد
5
برندو دارد.
معناداری بر
مثبت و
معناداری بر شهرت برند دارد.
شهرتمثبت
برند تاثیر
تصویر ذهنی
 :H6تصویر ذهنی برند تاثیر :H6
معناداری بر
مثبت و
دارد .و معناداری بر تعهد دارد.
تعهد مثبت
برند تاثیر
تصویر ذهنی
 :H7تصویر ذهنی برند تاثیر :H7
دارد.
تعهد برند
معناداری بر
معناداری بر تعهد برند دارد.
مثبت و
برند تاثیر
 :H8شهرت برند تاثیر مثبت8و :Hشهرت
میانجیبر ایفا
نقش
تاثیربرند
برندبردرتعهد
اکتشافی
کند.نقش میانجی ایفا میکند.
تعهدمیبرند
اکتشافی
راهبرد
راهبردعملکرد
 :H9عملکرد برند در تاثیر :H9
 :H10عملکرد برند در تاثیر راهبرد بهرهبرداری بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H10عملکرد برند در تاثیر راهبرد بهرهبرداری بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H11تصویر ذهنی در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H11تصویر ذهنی در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H12شهرت برند در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H12شهرت برند در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H13شهرت برند در تاثیر تصویر ذهنی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H13شهرت برند در تاثیر تصویر ذهنی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.

روششناسی پژوهش
روششناسی پژوهش
برای مرور ادبیات و بررسی پیشینۀ پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است .در این پژوهش ،پرسشنامه به عنوان ابزار اص
(مشترکان در این
یزد شده است.
استفاده
روش کتابخانه
خدمات پژوهش
بررسي پیشینۀ
ادبيات و
اینمرور
اطالعات است .جامعه آماریبرای
ایکویر
پیشگامان
اینترنت ازشرکت
مشتریان
پژوهش،
خدمات  )ADSLهست
جامعه( 1آماری
تامپسون واست.
نظر اطالعات
آوری
 PLSجمع
شاصلی
ابزار
پرسشنامه
عنوان رو
حجمبهنمونه از
پژوهش،تعیین
به روش تعیین حجم نمونه با
پژوهش ،برابر تعداد سنجه
این( 5تا 10
،)1995
همکاران
طبق
مشتریان خدمات اینترنت شرکت پیشگامان کویر یزد (مشترکان خدمات  )ADSLهستند که

et al.
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با توجه به روش تعیین حجم نمونه با تعیین حجم نمونه از روش  PLSطبق نظر تامپسون و
همکاران 5( ،)1995( 1تا  10برابر تعداد سنجههای پژوهش) تعداد  300پرسشنامه با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد .پرسشنامه شامل 30
پرسش است که برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
برای سنجش دوسوتوانی از گویههای نگوین و همکاران ( )2016استفاده شده است .براي
سنجش عملکرد برند از گویههای سید الوی و همکاران )2015( 2بهره گرفته شده است .براي
تصویر ذهنی برند از گویههای دیویس و همکاران  )2008( 3استفاده شده است .همچنین ،برای
4
سنجش شهرت برند از نگوین و همکاران ( )2016استفاده شد .از گویههای مورگان و هانت
( )1994نیز برای سنجش تعهد برند استفاده شد .در این پرسشنامه ،کلیه پرسشها بر اساس طیف
پنجگزینهای لیکرت تنظیم شدهاند .پس از استخراج دادههای آماری از پرسشنامهها ،با روش تحلیل
معادلههای ساختاری و با استفاده از نرمافزار  smart PLS 3تحلیل آماری پژوهش انجام شد .برای
بررسی روایی ابزار سنجش ،از رویکرد تحلیل روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد .برای
روایی محتوا ،ارزیابی خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع و جامعه نشان میدهد که پرسشها
بهخوبی میتوانند متغیرها و روابط آنها را مورد ارزیابی قرار دهند .برای روایی محتوایی ،پرسشنامه
به تایید چند تن از خبرگان و کارشناسان رسیده است تا پرسشهایی که در اختیار پاسخدهندگان
قرار میگیرد ،هیچگونه ابهام یا نارسایی نداشته باشد و در واقع ،آنچه مورد نظر است ،بهدست آید.
همچنین ،با توجه به رویکرد تحلیل پژوهش (حداقل مربعات جزئی) مجموعه آزمونهای آماري
برای بررسی روایی همگرا و واگرا استفاده گردید.
در مدل اندازهگیری ،هماهنگی درونی مدل یا میزان پایایی ،با محاسبه پایایی مرکب و
ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است .ضرایب پایایی در جدول ( )1نشان داده شده است.
در مدل پژوهش حاضر ،همه ساختارها دارای پایایی مرکب باالیی هستند و از شاخص معیار 0/6
( ،)Vinzi et al., 2010بزرگتر هستند .در واقع ،پایایی مرکب نشاندهنده پایایی درونی باالی
دادههای پژوهش است .همچنین ،مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  0/7نشانگر پايايي قابل قبول است.

1. Thompson et al
2. Syed Alwi et al
3. Davis et al
4. Morgan & Hunt
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سنجهها
راهبرد اکتشافی:

گسترش تنوع خدمات

توسعه بازار (ورود به بازار جدید)

0/845
0/934

ورود به زمینههای فناوریهای جدید

0/895

ارتقای کیفیت خدمات در حوزه اینترنت

0/702

راهبرد بهرهبرداری:

انعطافپذیری نسبت به خواسته مشتریان

بهبود قیمت بازار

0/887
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عملکرد برند:

اعتبار برند

قدرت برند

0/949

پاسخگویی به مشکالت ایجادشده
پشتیانی فنی

0/814

0/752
0/608
0/740

سرعت در عمل به وعدهها

0/778

در دسترس بودن کارکنان

0/846

درک نیاز مشتریان

0/652

فراهم کردن خدمات برخط

0/834

اعتماد مشتری به برند شرکت

0/893

تصویر ذهنی برند:

0/792

سابقه و تاریخچه غنی شرکت

0/805

برند دارای فناوری پیشرفته

0/801

برند نوآور

0/956

0/646

0/915

0/880

عمل به وعدهها

0/903

0/701

0/867

نام تجاری بیانگر کیفیت باالی خدمات

نسبت هزینه و ارزش

0/921

0/796

0/903

0/899

حرفهای بودن شرکت

0/871
0/856

0/842

بهبود عملکرد فعلی

122

آلفای پایایی ترکیبی متوسط واریانس
بار عاملی
استخراجشده ()AVE
کرونباخ ()CR

0/635

0/867

0/622
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سنجهها
مشتریان برند:
درک نیازشهرت
کارکنان
در دسترس بودن
شهرت در ارائه خدمات مناسب
فراهم کردن خدمات برخط
شهرت در نزد مشتری

تصویر ذهنی برند:

بار
عاملی
0/652
00/766
/846
0/834

0/900

شرکت
تاریخچه غنی
شرکت در انتخاب مشتری
شهرت
سابقه و نقش

00/658
/805
0/635
0/801

خدمات مناسب
شهرت در ارائه
مشتری با شرکت
تداوم رابطه

00/836
/766
0/900
00/926
/753
0/658

برند نوآور
تعهد برند:
برند دارای فناوری پیشرفته

متعهد بودن مشتری در ارتباط با شرکت
شهرت برند:

شهرت در نزد مشتری

نسبت به شرکت
تعهد
احساس
مشتری رقابتی
ایجاد مزیت
شرکت در
نقش شهرت

نقش شهرت شرکت در انتخاب مشتری
تعهد برند:

متعهد بودن مشتری در ارتباط با شرکت
هایشرکت
مشتری با
تداوم رابطه
پژوهش
یافته
احساس تعهد مشتری نسبت به شرکت

0/683

0/683
0/836
0/926

0/771

0/855

0/792

0/750
0/771

0/750

0/599

0/867

0/858

0/622

0/672
0/855

0/858

0/599

0/672
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شرکت در ایجاد مزیت رقابتی
00/753
/893
شهرتشرکت
نقش به برند
اعتماد مشتری

آلفای پایایی ترکیبی متوسط واریانس
استخراجشده ()AVE
()CR
کرونباخ

در اين بخش ،به بررسی و آزمون فرضیههای مطرحشده پرداخته میشود .پس از بیان مدل و
یافتههای پژوهش
جمعآوری دادهها ،تخمین مدل با مجموعهای از روابط شناختهشده بین متغیرهای اندازهگیریشده
در این بخش ،به بررسی و آزمون فرضیههای مطرحشده پرداخته میشود .پس از بیان مدل و جمعآوری دادهها ،تخمین مدل با مجموعهای از
شکل ()2
ضرایب t
معناداری
مسیر و
تحلیل
اندازهمدل
متغیرهاینتايج
بینیشود.
شروع م
در مسیر و
ضرایب
مسیر ومعناداری
ضرايبمسیر و
مدل تحلیل
شود .نتایج
شروع می
گیریشده
روابط شناختهشده
( )3شکل ( )2و
ضرایبو  tدر
( )3آمده است.آمده است.

مسیر
آزمونضرایب
شکل :2:2آزمون
مسیر
ضرایب
شکل

در این آزمون ،تاثیر تمامی متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مثبت است .به عبارتی دیگر ،با افزایش متغیر مستقل ،شاهد افزایش در متغیر
وابسته خواهیم بود .اگر این مقدار آمار بهترتیب از  ،1/96 ،1/64و  2/58بیشتر باشد ،نتیجه میگیریم که آن فرضیه در سطوح  ،95 ،90و 99
درصد تایید میشود.
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در این آزمون ،تاثیر تمامی متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مثبت است .به عبارتی دیگر،
با افزایش متغیر مستقل ،شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود .اگر این مقدار آمار بهترتیب از
 ،1/96 ،1/64و  2/58بیشتر باشد ،نتیجه میگیریم که آن فرضیه در سطوح  ،۹۵ ،۹۰و  ۹۹درصد
تایید میشود.
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شکل  :3آزمون ضرایب T

شکل  :3آزمون ضرایب T

با توجه به نتایج باال ،مقدار قدر مطلق آماره  Tبرای فرضیه ( )1برابر  4/742و بزرگتر از مقدار  1/96است؛ پس فرضیه ( )1تایید میشود .یعنی
است .مثبت بودن
برایدارد و
معنادار
مطلق مثبت
قدربرند تاثیر
عملکرد
راهبرد
/354گ0تر از
برابروبا بزر
مسیر42نیز4/7
ضریببرابر
مقدار ()1
فرضیه
آمارهو T
اکتشافی برمقدار
نتایج باال،
درصد به
در سطح اطمینان با95توجه
این ضریب بیانگر تاثیر مستقیم راهبرد اکتشافی بر عملکرد برند است .مقدار قدر مطلق آماره  Tفرضیه ( )2برابر  5/776و بزرگتر از مقدار 1/96
مقدار  1/96است؛ پس فرضیه ( )1تایید میشود .یعنی در سطح اطمینان  95درصد راهبرد اکتشافی
است؛ پس فرضیه ( )2تایید میشود .یعنی در سطح اطمینان  95درصد راهبرد بهرهبرداری بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معنادار دارد و مقدار
است.درمثبت
عملکرد0/3
برابربر با 54
مسیربهرهنیز
ضریب
ضریبدارد و
معنادار
مثبت و
فرضیه ( ،)3مقدار
برند است.
برداری
راهبرد
مقدارمستقیم
بیانگر تاثیر
بودن این
تاثیرمثبت
برند است.
عملکرد0/515
ضریب مسیر برنیز برابر با
عملکرد برند بر
قدردرصد
اطمینان 95
در سطح
بر میشود.
اکتشافیتایید
راهبردفرض ()3
است؛ پس
مقدار 1/96
ضریب بزرگتر
این 9/247و
بودن برابر
قدر مطلق آماره T
مطلق
است .مقدار
عملکردیعنیبرند
مستقیم
بیانگر ازتاثیر
تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .مقدار ضریب مسیر نیز برابر با  0/692است که مثبت بودن این ضریب بیانگر تاثیر مستقیم عملکرد
آماره  Tفرضیه ( )2برابر  5/776و بزرگتر از مقدار  1/96است؛ پس فرضیه ( )2تایید میشود.
برند بر تصویر ذهنی برند است .مقدار قدر مطلق آماره  Tبرای فرضیه ( )4برابر  5/633و بزرگتر از مقدار  1/96است .در نتیجه میتوان گفت که
دارد و
مثبت
ضریب تاثیر
عملکرد برند
برداری
راهبرد بهر
اطمینان
که مثبت بودن
معنادار است
برابروبا 0/672
مسیر نیز
معنادار بردارد .مقدار
مثبته و
درصدبرند تاثیر
95شهرت
برند بر
سطحعملکرد
در درصد
یعنی 95
در سطح اطمینان
این ضریب بیانگر تاثیر مستقیم عملکرد برند بر شهرت برند است .در فرضیههای ( ،)6( ،)5و ( )7مقدار آماره  Tبهترتیب برابر  ،0/262 ،1/555و
مقدار ضریب مسیر نیز برابر با  0/515است .مثبت بودن این ضریب بیانگر تاثیر مستقیم راهبرد
 1/482محاسبه گردید .از آنجایی که این مقادیر کمتر از مقدار  1/96هستند؛ پس فرضیههای اشارهشده رد میشوند .مقدار قدر مطلق آماره T
درصدبزرگ
 995و
/247
سطحبرابر
آماره T
مطلق
()8(،)3مقدار
است .در
عملکردازبرند
تر برند بر تعهد
شهرت
اطمینان
یعنی در
قدرشود.
تایید می
فرضیهفرض
است؛ پس
مقدار 1/96
برداری7/برو بزرگتر
بهرهبرابر 153
برای فرضیه ()8
برند برند بر تعهد
عملکردشهرت
درصد مستقیم
بیانگر تاثیر
سطح این
مثبت بودن
است که
ی0/
670
()3برابر با
فرض نیز
ضریب مسیر
مثبت و
ضریب 95
اطمینان
یعنی در
شود.
تایید م
مقدار پس
دارد.است؛
معنادار1/9
مقدار 6
برند تاثیر از
برند است.
بر تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .مقدار ضریب مسیر نیز برابر با  0/692است که
در ادامه ،اثرهای نقش میانجی متغیرها بررسی میشوند .همانطور که در مدل مشاهده میشود ،عملکرد برند در رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی
برند ،وبرند
ذهنی
عملکردبینبرند بر
ذهنی وتاثیر
تصویربیانگر
ضریب
مثبت
قدردر رابطه بین
مقدار برند
است .شهرت
همچنین،
تصویرتعهد
عملکرد برند و
مستقیمدر رابطه
شهرت برند
این برند،
بودن تعهد
برداری) و
(اکتشافی و بهره
است.
شده
ارائه
باال
های
فرضیه
آزمون
نتیجه
)،
2
(
جدول
در
دارند.
گری
میانجی
نقش
برند
تعهد
تصویر ذهنی ومطلق آماره  Tبرای فرضیه ( )4برابر  5/633و بزرگتر از مقدار  1/96است .در نتیجه میتوان

برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .مقدار
شهرت
نقشبر
ارزیابیبرند
عملکرد
گفت که در سطح اطمینان  95درصد
متغیرها
میانجی
جدول :2
فرضیه
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 :H9عملکرد برند در تاثیر راهبرد اکتشافی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H10عملکرد برند در تاثیر راهبرد بهرهبرداری بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H11تصویر ذهنی در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H12شهرت برند در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H13شهرت برند در تاثیر تصویر ذهنی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.

T-value

β

3/275
3/511
1/023
4/760
1/034

0/122
0/135
0/036
0/450
0/045

نتیجه
تایید
تایید
رد
تایید
رد

جدول  :2ارزیابی نقش میانجی متغیرها

 β T-valueنتیجه

فرضیه

 :H9عملکرد برند در تاثیر راهبرد اکتشافی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند 0/122 3/275 .تایید
 :H10عملکرد برند در تاثیر راهبرد بهرهبرداری بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.

 0/135 3/511تایید

 :H12شهرت برند در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.

 0/450 4/760تایید

 :H11تصویر ذهنی در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.
 :H13شهرت برند در تاثیر تصویر ذهنی بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند.

 0/036 1/023رد

 0/045 1/034رد

در پایان ،برای بررسی برازش کلی مدل پژوهش ،معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای
برازش عدد
میزانگردید.
محاسبه
بخش
مربوط به
مدل پژوهش ،معیار
کلی
ساختاریبیانگر
های محاسبه
معادلهاز این
هایتآمده
مدلهدس
کلیعدد ب
گردید.
محاسبه
GOFساختاری
معادلههای
است..
زان برازش کلی مدل پژوهش است
()1
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ضریب مسیر نیز برابر با  0/672است که مثبت بودن این ضریب بیانگر تاثیر مستقیم عملکرد برند
بر شهرت برند است .در فرضیههای ( ،)6( ،)5و ( )7مقدار آماره  Tبهترتیب برابر ،0/262 ،1/555
و  1/482محاسبه گردید .از آنجایی که این مقادیر کمتر از مقدار  1/96هستند؛ پس فرضیههای
اشارهشده رد میشوند .مقدار قدر مطلق آماره  Tبرای فرضیه ( )8برابر  7/153و بزرگتر از مقدار
 1/96است؛ پس فرض ( )8تایید میشود .یعنی در سطح اطمینان  95درصد شهرت برند بر تعهد
برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .مقدار ضریب مسیر نیز برابر با  0/670است که مثبت بودن این
ضریب بیانگر تاثیر مستقیم شهرت برند بر تعهد برند است.
در ادامه ،اثرهای نقش میانجی متغیرها بررسی میشوند .همانطور که در مدل مشاهده
میشود ،عملکرد برند در رابطه بین راهبردهای دوسوتوانی (اکتشافی و بهرهبرداری) و تعهد برند،
تصویر ذهنی و شهرت برند در رابطه بین عملکرد برند و تعهد برند ،و همچنین ،شهرت برند
در رابطه بین تصویر ذهنی و تعهد برند نقش میانجیگری دارند .در جدول ( ،)2نتیجه آزمون
فرضیههای باال ارائه شده است.

GOF = COMMUNALITY× R2
GOF =√0.769 × 0.771= 0/771

 Gمحاسبه گردید .سه مقدار مالک  ،0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی برای GOF
0
بنابراین ،طبق فرمول ( ،)1مقدار  GOFمحاسبه گردید .سه مقدار مالک  ،0/25 ،0/01و /36
میانگین  R2و متوسط شاخص اشتراک مقدار  GOFبرای کل مدل ،مقدار  0/771محاسبه شد که نشان
به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط ،و قوی برای  GOFدر نظرگرفته میشوند .با استفاده از میانگین
است.

ش کلیدی مواجه هستند .از یک طرف ،باید بتوانند بیشترین بهرهبرداری را از منابع و توانمندیهای موجود
زمان در برابر تحولهای محیطی مستلزم انطباق و انعطافپذیری است .بر این مبنا ،سازمانها باید واجد
رداری باشند .بر اساس این ،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای دوسوتوانی برند بر تعهد برند با در
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 R2و متوسط شاخص اشتراک مقدار  GOFبراي كل مدل ،مقدار  0/771محاسبه شد كه نشان
ميدهد برازش كلي مدل در حد قوی است.
بحث و نتیجهگیری
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امروزه سازمانها همواره با یک چالش کلیدی مواجه هستند .از یک طرف ،باید بتوانند
بیشترین بهرهبرداری را از منابع و توانمندیهای موجود خود ببرند و از طرف دیگر ،بقای سازمان
در برابر تحولهای محیطی مستلزم انطباق و انعطافپذیری است .بر این مبنا ،سازمانها باید واجد
توانمندیهای دوگانه اکتشاف و بهرهبرداری باشند .بر اساس این ،هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیر راهبردهای دوسوتوانی برند بر تعهد برند با در نظرگرفتن نقش واسطهای عواملی مثل شهرت،
عملکرد ،و تصویر ذهنی برند است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که راهبرد اکتشافی بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معنادار
دارد .راهبرد اكتشافي بر توسعه دانش جديد و ايجاد گزینهها و فرصتهای جديد تمرکز دارد و
جستجو ،تنوع ،و آزمايش است كه میتواند به نوآوري سريع محصوالت و خدمات منجر گردد.
راهبردهای اكتشافي شامل دنبال كردن راهبردهایی هستند كه از اساس براي صنعت جديد هستند
( )Nguyen et al., 2016و میتوانند پاسخگوي نيازهاي مشتريان در حال ظهور يا بازار باشند
و سبب كشف بازارهاي جديد شوند ( .)Beverland et al., 2015بازده يک راهبرد اكتشافي ،متغير
و بلندمدت است .بر همين اساس ،سازمانهایی كه از اين راهبرد بهره میگیرند به دنبال ايجاد
قابلیتهای جديد هستند و در واکنشهایشان به تغييرهای متالطم محيطي تطبيقپذيرند .با اين
حال ،زماني كه يک سازمان بيش از اندازه بر اكتشاف تاكيد كند ،به دليل اینکه آزمايشهای تجربي
پرهزينه هستند ،خطر شکست در دستیابی به بازده مناسب افزايش مییابد (.)Nguyen et al., 2016
بر اساس یافتههای این پژوهش با افزایش بکارگیری راهبرد اکتشافی عملکرد برند نیز افزایش
مییابد .نتیجۀ این فرضیه با نتایج پژوهشهای شکاری ( ،)1396نگوین و همکاران (،)2016
سیمسک و همکاران ،)2009( 1و اوه و همکاران ( )2012مشابه است .در این پژوهشها بر تاثیر
مثبت و معنادار بکارگیریهای راهبردهای اکتشافی بر عملکرد برند تاکید شده است .در محیط
رقابتی خدمات اینترنت ،عملکرد برتر فقط با نوآوری مستمر میتواند پایدار بماند .نوآوری مستمر
در کسبوکار نیازمند یادگیری مستمر است ( .)Nguyen et al., 2016موضوع اکتشاف یکی
از مهمترین عناصر مربوط به یادگیری سازمانی است .بر اساس این ،شرکتها میتوانند همواره
1. Simsek et al.
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با ارائه خدمات متنوع و بهروز به مشتریان خود ،بهویژه در زمینه اینترنت ،و همچنین با ورود به
حوزههای جدید آموزش و فناوری ،عملکرد برند خود را با استفاده از بکارگیری راهبردهای اکتشافی
افزایش دهند.
یافتهها نشان میدهند که راهبرد بهرهبرداری بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معنادار دارد .یعنی با
افزایش بکارگیری راهبرد بهرهبرداری در سازمان ،عملکرد برند نیز افزایش مییابد .راهبرد بهرهبرداري
بر صالحیتهای موجود فناوري ،به حد عالي رساندن ،و گسترش دانش فعلي تمركز دارد .راهبردهای
نوع بهرهبرداري در پي فرصتهایی هستند كه مزیتهای رقابتي را در زمینههایی كه در حال حاضر
سازمان در آنها فعاليت میکنند ،ايجاد ،و آنها را حفظ کنند (.)Vahlne & Jonsson, 2017
سازمانهایی كه گرايش به بهرهبرداري دارند ،بیشتر داراي رویههای تصحيحشدهای هستند كه از
مزاياي رقابتي شناساييشده به عنوان اهرم استفاده میکنند .اين سازمانها با تركيب و بازتركيب منابع
موجود و دمدستي ،پیشنهادهایی ارائه میکنند كه محصوالت و خدمات موجود را تصحيح و تقويت
میکند و نيازهاي بازار را برآورده میسازد ( .)Nguyen et al., 2016راهبردهای نوع بهرهبرداري،
شركت را به پاسخگويي به نيازهاي مشتريان موجود يا بازار قادر میسازد و با كاهش تنوع و هزينه،
و افزايش كنترل ،به بهبود ارائه محصول يا خدمات منجر میگردند (.)Beverland et al., 2015
اینگونه سازمانها براي بهدستآوردن كارايي ،دانش و مهارتهای موجود را منتشر میکنند،
طراحیهای ايجادشده را اصالح میکنند ،و خدمات و محصوالت موجود را توسعه میدهند
( .)Nguyen et al., 2016بهرهبرداري میتواند منافع مورد نياز را براي تامین مالي عمليات اكتشافي
دوره آتي در اختيار شركت قرار دهد .برنامه راهبردي بلندمدت شركت بايد تضمين كند كه هر دو نوع
فعاليت به شیوهای منظم و يکنواخت به وسيله شركت اجرا میشود .از نتایج پژوهشهای مشابه با این
پژوهش میتوان به نگوین و همکاران ( ،)2016و شکاری ( )1396اشاره نمود .با توجه به تاثیر مثبت و
معنادار بکارگیری راهبردهای بهرهبرداری بر عملکرد برند میتوان پیشنهاد داد که شرکتها از مدیرانی
استفاده کنند که در زمینه استفاده از دانش بهروز بتوانند شرکت را در شرایط رقابتی حفظ کند .در همین
راستا ،پیشنهاد میشود که شرکتها کیفیت خدمات خود را در حوزه اینترنت پرسرعت ارتقا دهند و
نسبت به گذشته در برابر خواستههای مشتریان انعطافپذیرتر عمل کنند .با توجه به یافتههای این
پژوهش ،اکتشاف و بهرهبرداری از اساس دو فعالیت سازمانی مجزا هستند که باید همزمان پیگیری
شوند تا سازمان به مزیت رقابتی و بقای بلندمدت دست یابد .تحقق هر یک از دو مقوله نیازمند
فرهنگ ،رویکردهای سازمانی ،توانمندیها ،سیستمهای سازمانی ،و مشوقهای مرتبط است .نتایج
نشان میدهد که عملکرد برند بر تصویر ذهنی برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .عملکرد برند به معناي
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ميزان موفقيت برند در بازار است و تمايل دارد كه موفقیتهای راهبردی يک برند را اندازه بگيرد.
از نتایج مشابه این پژوهش میتوان به نتایج شکاری ( ،)1396و نگوین و همکاران ( )2016اشاره
کرد .بنابر نتیجۀ این فرضیه ،میتوان به مدیران پیشنهاد داد که از کارکنان ماهر و متخصص برای
خدمترسانی به مشتریان استفاده نمایند و از ابتدای هر سال به مشتریان خود اعالم کند که قرار است
چه خدماتی را در طول سال به آنها ارائه کنند .یا مدیریت به کارکنان همواره یادآور شود که در مقابل
مشکالت مشتریان همواره احساس مسئولیت کنند ،به عنوان مثال ،به مشکالت مشتریان در خصوص
قطعی یا سرعت پایین اینترنت رسیدگی کنند تا تصویر ذهنی برند در اذهان مردم خدشهدار نشود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که عملکرد برند بر شهرت برند تاثیر مثبت و معنادار دارد.
از نتایج مشابه این پژوهش میتوان به نگوین و همکاران ( )2016اشاره کرد .برای کسب شهرت
خوش نام برند در بین مشتریان میتوان پیشنهاد داد که مدیریت ،تبلیغات مداوم را در زمینه
عملکردهای موفق برند و یادآوری آن به مشتریان ،در برنامههای خود قرار دهند و همواره تالش
شرکت در عرضۀ همان محصولی باشد که به مشتری معرفی کردند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که عملکرد برند بر تعهد برند تاثیر مثبت و معنادار ندارد .همچنین،
بر اساس یافتههای پژوهش ،تصویر ذهنی برند بر شهرت برند ،و تصویر ذهنی برند بر تعهد برند
تاثیر مثبت و معنادار ندارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای نگوین و همکاران ( ،)2016و شکاری
( )1396سازگار نیست .در این راستا ،میتوان پیشنهاد نمود که تالش شرکت باید در ایجاد ارتباط
مداوم و مستمر با مشتریانی باشد که از محصوالت و خدمات شرکت رضایتمند هستند ،یا قرار
دادن پاداش برای مشتریانی که در نگهداری رابطه با شرکت خود موفق هستند .همچنین ،شرکت
باید با معرفی تاریخچه غنی و سابقه خوب خود در غالب تبلیغات و معرفی به مشتریان به عنوان
یک شرکتی با فناوری پیشرفته ،شهرت برند خود را افزایش دهد .از اینرو ،میتوان پیشنهاد نمود
که سازمانها تمرکز خود را بیشتر بر ارائه خدمات متنوعتر و بهتر ،بهویژه در زمینه اینترنت ،قرار
دهند .عالوه بر این ،بر اساس نتایج ،شهرت برند بر تعهد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .از
پژوهشهای مشابه به این پژوهش میتوان به نگوین و همکاران ( )2016اشاره نمود .به سازمانها
پیشنهاد میشود که با ارتقای میزان باورپذیری نام و نشان تجاری خود نزد مصرفکنندگان ،آنها
را تبدیل به مشتریان دایمی و همیشگی خود کنند .همچنین از آنجا که شهرت نام تجاری منجر به
وابستگی روانی در مصرفکنندگان میشود ،مدیران شرکت و بازاریابان آن باید قدرت نام و نشان
تجاری خود را افزایش دهند و از هرگونه نوآوری در این زمینه استفاده کنند.
در نهایت در این پژوهش ،نقش میانجی متغیرهای مدل نیز بررسی شدند .بر اساس این ،یافتهها
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ابراهیمپور ،مصطفی؛ مرادی ،محمود ،و ممبینی ،یعقوب ( .)1394تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع
تولیدی :نقش پویاییهای محیطی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران.53-76 ،)36(9 ،
ابراهیمی ،ابوالقاسم ،و منصوری ،سیدحسن ( .)1392بررسی تاثیر تصویر ذهنی بر کیفیت خدمات بر روی
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بندریان ،رضا ( .)1393دوسوتوانی همزمان ،الگوی مناسب سازماندهی فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری در
سازمانهای پژوهش و فناوری ،دوفصلنامة توسعة تکنولوژی صنعتی.21-32 ،)22(1 ،
شکاری ،حمیده ( .)1396مدل ساختاری تاثیر دوسوتوانی برند دانشگاه بر تعهد دانشجویان با توجه به نقش
میانجی عملکرد برند و تصویر برند دانشگاه (مورد مطالعه :برند پیامنور) ،نامه آموزش عالی.7-32 ،)38(10 ،
شیخاالسماعیلی ،سامان ،و موالیی ،سوران ( .)1393ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچهسازی بازاریابی بر
ارزش ویژه برند با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند ،کنفرانس ملّی تحقیقات بازاریابی ،مرکز
همایشهای بینالمللی شهید بهشتی.
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حاکی از آن هستند که عملکرد برند در تاثیر راهبردهای دوسوتوانی (اکتشافی و بهرهبرداری) بر
تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند .به عبارت دیگر ،دوسوتوانی از راه بهبود عملکرد برند میتواند
تعهد مشتریان را نسبت به شرکت افزایش دهد .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که شهرت برند در
تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند نقش میانجی ایفا میکند .به عبارت دیگر ،بهبود عملکرد میتواند
از طریق افزایش شهرت برند ،منجر به افزایش تعهد شود .به عالوه ،نتایج نشان میدهد که تصویر
ذهنی در تاثیر عملکرد برند بر تعهد برند ،و شهرت برند در تاثیر تصویر ذهنی بر تعهد برند نقش
میانجی ایفا نمیکنند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که تاثیر انواع راهبردهای دوسوتوانی را بر تبلیغات شفاهی
مورد بررسی قرار دهند .همچنین ،نیاز است که اهمیت دوسوتوانی برند در عصر دیجیتال بررسی
شود .در این راستا ،میتوان نقش راهبردهای دوسوتوانی را در موفقیت فعالیتهای بازاریابی
شرکتها در شبکههای اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد .از جمله محدودیتهای پژوهش این
است که برند مورد بررسی (پیشگامان کویر یزد) دارای طیف وسیعی از مصرفکنندگان در سراسر
کشور است ،در حالی که این پژوهش ،تنها مصرفکنندگان شهر یزد را مورد بررسی قرار میدهد.
همچنین ،ناشناخته بودن مفهوم راهبردهای اکتشافی و بهرهبرداری برای مشتریان ،پاسخ دادن به
پرسشها را برای آنها دشوار کرده بود.
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Abstract
Brand ambidexterity strategies help organizations improve their
capabilities and performance and simultaneously discover new
opportunities. The purpose of this study is to investigate the effects of
brand ambidexterity strategies on brand commitment through brand’s
performance, image and reputation. The statistical population of this
research were the users of Pishgaman Company. Random sampling
method was used and 300 acceptable questionnaires were collected.
Data analysis was carried out using the PLS3 software and the results
show that exploratory and exploitative strategies have positive and
significant impact on brand performance. Also, the impact of brand’s
performance on its reputation and image, and brand reputation on
brand commitment are positive and significant. Other findings show
that the impact of brand performance on brand commitment, brand
image on brand reputation and brand image on brand commitment
are not significant. Moreover, results indicate that brand performance
has a mediating role in the relationship between brand ambidexterity
and brand commitment, and reputation has a mediating role in the
relationship between brand performance and brand commitment.
Nevertheless, the mediating role of brand image in the relationship
between brand performance and brand commitment has not been
confirmed.
Keywords: Brand Ambidexterity, Exploratory Strategy, Exploitative Strategy,
Brand Commitment, Brand Performance.

163

