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Abstract
Brands as major players of modern economy become more important day by day and researchers are seeking to
explain and understand brand’s relationships and functions deeper with conceptualizations and creating
constructs. Most of the recent conceptualizations describing brand’s functions have been through
anthropomorphism approach to brands. As a consequence of this stream of researches, the concept of brand
schizophrenia has recently been brought up in handful of books and some passing mentions on websites.
Regardless of frequent use of this word, there is no academic and systematic investigation regarding this concept
exactly and its causes so far. Thus, to fill this gap through the literature, this study aims at proposing a model to
identify brand schizophrenia and its antecedents. As to the purpose of research, it is a fundamental research. The
data were secondary data which exist through the current books and passing mentions of practitioners. To
analyze data, grounded theory approach and its principles (open coding, constant comparison, generating
concepts and categories) were employed. The results provide a model for defining brand schizophrenia and its
antecedents. According to the results, inappropriate management of brand portfolio, lack of institutionalizing
brand identity in organizational culture and inconsistency of brand identity were recognized as major causes of
developing brand schizophrenia.
Keywords: Brand Schizophrenia, Brand Identity, Branding, Brand Ambiguity, Grounded Theory.
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چکیده
برندها یکی از بازیگران اصلی اقتصاد مدرن هستند که روزبهروز بر اهمیتشان افزوده میشود و محققان همواره میکوشند تا با مفهومسازیها و ایجاد
 بیشتر مفهومسازیهای اخیر برای توصیف کارکرد برندها از طریق.سازههای جدید بتوانند روابط و کارکردهای برندها را بهتر تفهیم و تبیین کنند
 با. بهتازگی در برخی نوشتهها و کتابهای بازاریابی مفهوم اسکیزوفرنی برند مطرح شده است، در این پیامد.انسانانگاری و جانبخشیدن به آنها بوده است
 پژوهش دانشگاهی انجام نشده است؛، هنوز در زمینة اینکه این مفهوم چیست و چه عواملی سبب بروز آن میشود،وجود استفادة روزافزن از این واژه
، با توجه به هدف. هدف تحقیق حاضر ارائة مدلی برای شناسایی اسکیزوفرنی برند و پیشامدهای آن است، برای رفع کمبود ادبیات نظری پژوهش،بنابراین
 برای تحلیل دادهها از روش تحلیل کیفی. دادههای ثانویة موجود در زمینة موضوع است، دادههای تحلیل. بنیادین است،این پژوهش از نظر نوع نتایج
 ایجاد مفاهیم و مقولهها) استفاده شده است تا دادههای ثانویة جمعآوریشده تفسیر و پیامدها و، مقایسة مستمر،دادهبنیاد و اصول مرتبط با آن (کدگذاری باز
 منجر شده، نتایج تحقیق به ارائة مدلی که بتواند اسکیزوفرنی برند را تعریف و همچنین پیامدهای آن را شناسایی کند.خود پدیده شناسایی و تبیین شوند
، نهادینهسازینشدن هویت برند در فرهنگ سازمانی و بیثباتی هویت برند، عامل اصلی مدیریت نامناسب پرتفوی برند9 ، بر اساس نتایج این تحقیق.است
.پیشامدهای اسکیزوفرنی برند شناسایی شدهاند
 تئوری داده بنیاد، ابهام نسبت به برند، هویت برند، اسکیزوفرنی برند:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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همکاااران771:8171 ،؛ تمپااورال .)771 :8171 ،3ماننااد

 -7مقدمه
در سالهاای اخیار ساازههاای متعاددی بارای توصایف

سایر مفاهیمی که فعا ن صانعت مطارح کاردهاناد و باه

برناااادها ،شاااایوة کااااارکرد آنهااااا و رابطااااهای کااااه

محافل علمی راه پیادا کارده ،در هریا

از نوشاتههاای

مصرفکنندگان با آنها برقرار میکنند ،در ادبیات برناد

موجااود در زمینااة اسااکیزوفرنی برنااد مصااادیقی از ایاان

ایجاد شده است .اکثر این سازهها حاصل مفهومسازیها

مفهوم مطرح شده است؛ ولی تاکنون بارای جماعبنادی

از طریق انتساب مشخصههای انسانی به برنادها و رواباط

این مصادیق به شکل بررسی علمی آکادمی

و بحاث

با آنهاا باوده اسات .یکای از د یلای کاه در ایان زمیناه

دربارة آنها برای دستیافتن به اینکاه ایان مفهاوم دقیقاار

مایشاود

چیست و چه چیزی ممکن است سبب بروز این مشاکل

مطرح میشود ،این اسات کاه معماو ر فار

پتانسیل مصرفکنندگان برای برقراری ارتباط با برنادها

شود ،انجام نشده است.

از تمایل آنها برای تعمایم ویژگایهاای انساانی باه اشایا

همچنین ،بسیاری از مفاهیم مطرحشده در بازاریاابی

باایجااان نشاائت ماایگیاارد (فااورنیر7332 ،7؛ ایگاال و

از جمله برناد و مفااهیم مارتبط باا آن از جملاه تصاویر

همکاران .)742 ،8171 ،8برای مثال سازههایی همچاون

برند ،هویت برند ،ارزش ویاژة برناد و  ،...مفااهیم نسابتار

هویاات برنااد (آکاار ،)7324 ،9شخصاایت برنااد (آکاار،

جدیاادی هسااتند و در حاادود  81-91سااال گذشااته در

 ،)7331رابطه باا برناد (فاورنیر ،)7332 ،عشاق باه برناد

ادبیات بازاریابی مطرح شدهاناد (کااپفرر.)719 :8112 ،

(باترا و همکاران ،)8178 ،4نفرت از برناد (زارانتونلاو و

مشکالت امروز بسیارپیچیدهتر از مشکالت  91-81سال

همکاران ،)8172 ،1داستان عاشقانه با برناد (پاتواردهاان

پیش است و بنابراین نیازمناد مفااهیم اصاالحشادهتاری

و با ساااوبرامانیان )8177 ،2و تعلاااق عااااطفی باااه برناااد

است تاا ارتبااط نزدیا

تاری باا واقعیات برقارار شاود.

(هوانگ و کاندامپولی )8178 ،1سازههایی هستند که در

ضمنار ،جنبههای مثبات کارکردهاای برناد بیشاتر نظار و

ساااالهاااای اخیااار در زمیناااة بازاریاااابی و برندساااازی

توجه دانشمندان بازاریابی را جلب کرده است؛ بناابراین

مفهومسازی شده و بسط یافتهاند.

به طور وسیع بررسای شاده و توساعه یافتاه اسات؛ ولای

در پیامد این جریان ،یکی از مفاهیمی که باهتاازگی

تحقیقااات در زمینااههااای مربااوط بااه جنبااههااای منفاای

در ادبیات مرتبط با برند مطرح شده ،اساکیزوفرنی برناد

کااارکردی برنااد ،بساایاراندت اساات و نیاااز بااه توسااعة

بیمااری

ادبیااات در ایاان زمینااه احساااس ماایشااود (س اارکار و

است .از منظر روانشانسی ،اساکیزوفرنی یا

مزمن روانی است که اخیرار برای توصیف نوع خاصی از

71

رفتار برندها در ادبیات بازاریابی استفاده شده است .ایان

78

همکاران )8178 ،؛ بناابراین ایان تحقیاق قصاد دارد باا

واژه در برخی نوشتههای فعا ن حوزة برند و تبلیغاات و

مرور نوشتههای موجود باه مفهاومساازی در ایان زمیناه

بااه چشاام

پرداخته و خال موجاود را پرکارده و ادبیاات برناد را در

ماایخااورد (ماننااد شافمیسااتر921 ،8171 ،2؛ ایگاال

این حوزه غنی کند؛ بدین منظور ،ابتدا شارح مختصاری

بااهناادرت در معاادود کتااابهااای آکادمیا

77

سریجش 8174 ،؛ فورنیر و آلاوارز 8179 ،؛ رماانی و

دربارة بیماری اسکیزوفرنی از منظار روانشاناختی ارائاه
1

)Fournier (1998
)Eagle et al.(2015
3
)Aaker (1984
4
)Batra et al. (2012
5
)Zarantonello et al.(2016
6
)Patwardhan and Balasubramanian (2011
7
)Hwang and Kandampully (2012
8
)Schaffmeister (2015
2

شااده اساات؛ سااپر دربااارة اسااکیزوفرنی برنااد از منظاار
9

)Temporal (2010
)Sarkar and Sreejesh (2014
11
)Fournier and Alvarez (2013
12
)Romani et al. (2012
10
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گارفتن از تئاوریهاای

بازاریابی بحث شده و با کما
موجود سعی در پایهریزی تئوری

منفی دستهبندی میشود (راهنماای تشخیصای و آمااری
9

مفهوم اساکیزوفرنی

بیماریهای روانی  .)821 ،7334 ،نشانههای مثبت شامل

و تحلیااال آن شاااده اسااات .در نهایااات ،باااا بررسااای و

بیتعادلی و تحریف عملکردهای عادی مایشاود؛ در

نتیجهگیری بر اساس نوشتههای معادود موجاود در ایان

حالیکه نشانههای منفی شامل تحلیل یاا از دسات رفاتن

زمینااه ،تااالش شااده اساات تااا فهاام مناساابی از ماهیاات

عملکااردهااای عااادی ماایشااود .نشااانههااای مشخصااة

اسکیزوفرنی برند و عواملی مسابب آن ایجااد شاود .در

(معیارهای) شناسایی بیماری اساکیزوفرنی در جادول 7

پایان ،با ارائة بحث و بررسی در این زمینه ،مقاله باا بیاان

ارائه شده اسات .در حالات کلای ،نباود تجاانر 4نشاانة

پیامدهای نظری و عملی ،محدودیتهاا و پیشانهادهایی

اسااکیزوفرنی اساات .ایاان بیماااری هویاات فاارد ،مغااز و

برای تحقیقات بعدی به پایان میرسد.

کارکردهای آن را متأثر میسازد؛ بهطوری کاه تواناایی
تفکر واضح ،تجربه و بروز عواطف ،درت موقعیتها و

 -2ادبیات تحقیق

روابااط اجتماااعی و اسااتنباط از تجربیااات گذشااته باارای

 -1-2اسکیزوفرنی چیست؟
احتماا ر اولااین سااؤالی کاه در هنگااام مطاارحشاادن واژة

برنامااهریاازی در آینااده را تحاات تااأثیر قاارار ماایدهااد

اسکیزوفرنی برند به ذهن خطور میکند ،این اسات کاه
اصالر خودِ اساکیزوفرنی چیساتب باا وجاود اینکاه ایان
بخش از حیطة علم بازاریابی خارج است ،در این بخاش
توضیحاتی موجز دربارة ماهیت بیمااری اساکیزوفرنی و
نشانههای آن انجام شده اسات .فهام مناساب از بیمااری
اسااااکیزوفرنی ،خواننااااده را در فهاااام بهتاااار مفهااااوم
اسکیزوفرنی برند یاری میرساند.
اسکیزوفرنی به ی

اطااالم ماایشااود کااه ناشاای از اخااتال ت مغااز اساات و
موجااب پریشااانی بیمااار در طااول عماارش ماایشااود.
درحقیقاات ،ایاان بیماااری شااامل بیماااریهااای رواناای
بیماری پدیدار میشاوند

(انجمن اسکیزوفرنی کانادا.)4 ،8178 ،7
ویژگاایهااای مشخصااة اسااکیزوفرنی توهمااات و
هذیانها ،اخاتال ت فکار و تکلام ،اخاتال ت رفتااری،
اخااتال ت عواطااف و احساسااات ،نقصااان شااناختی و
باایانگیزگاای اساات (ماااج و سااارتوریوس.)9 ،8118 ،8
نشانههاای مشخصاة (معیارهاای شناساایی) ایان بیمااری
شامل نشانههاایی اسات کاه در دو دساتة کلای مثبات و
)Schizophrenia Society of Canada (2012
)Maj and Sartorius (2002

جدول  -7معیار های شناسایی اسکیزوفرنی
نشانههای مشخصه :دو (یا بیشتر) از موارد زیار کاه هرکادام بارای
مدت زمان معناداری از ی

ماه ثابت بماند:

 هذیان توهم تکلم سازماننایافته (درهم) (گفتار جستهوگریخته و نامنسجم)2 -رفتارهای غیرسازمانیافته و کاتاتونی

1

 -نشانه های منفای (از قبیال :عواطاف پاائین ،بایارادگای و عجاز

بیمااری مازمن و شادید روانای

مختلفی است که در قالب ی

(وینبرگ و هریسون.)3 ،8177 ،1

1
2

2

گویایی )
نکته :تنها یکای از نشاانههاای فاوم کاافی اسات؛ اگار هاذیانهاا
نامأنوس یا توهمات به صورت شانیداری و باه صاورت ارهاارنظر
دربارة رفتار و افکار فرد اتفام افتاده باشد یا دو صدا یا بیشتر با هم
منارره داشته باشند.

منبع :راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی
821 ،7334 ،
پااار از بیاااان توضااایح مختصااار درباااارة بیمااااری
اسکیزوفرنی ،به منظور بسترسازی برای پاساخ باه ساؤال
3

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders
4
Heterogeneity
5
)Weinberger and Harrison (2011
6
Derailment or incoherence
7
Disorganized and catatonic behavior
8
Affective flattening, alogia, or avolition
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تحقیق ،به موضوع اصلی تحقیق بازگشته و اسکیزوفرنی

 8111نسبت داد .وی در مقالهای با عناوان اساکیزوفرنی

برند و نوشتههای موجود در این زمینه در اداماه بررسای

در جاای.ام ،1اسااکیزوفرنی برنااد را بااه صااورت اخااتالل

میشود.

شخصیت چندگاناه برناد تعریاف کارد .وی باا بررسای

 -2-2اسکیزوفرنی برند

مشااکالت شاارکت جناارال موتااورز در اواسااط دهااة 31

اسکیزوفرنی برند یکی از واژههایی است کاه باهتاازگی

میالدی گفت که به کارگیری استراتژیهاای بازاریاابی

در کتابهای حاوزة برنادینگ و متاون نوشاته شاده در

درهم ،شالو و اساکیزوفرنی

در چنادین ساال سابب

وبسایتها و وبالگها به چشم مایخاورد .بار اسااس

بروز اسکیزوفرنی برند جنارال موتاورز شاده اسات .وی

بررسی نگارندگان ،منشا استفاده از این واژه را میتاوان

اسااکیزوفرنی برنااد را فقااط در زمینااة برناادهای شاارکتی

به فردی به نام لیازا ماارکز 7نسابت داد کاه نوشاتهای باا

توضاایح داد و هماننااد مااارکز آن را مربااوط بااه تعماایم

عنوان اسکیزوفرنی برند را در سال  8118در وبساایت

بیپایان خط محصو ت 2و نبود سیاست مشخص بارای

سااوپرمارکت نیااوز منتشاار ساااخت .وی در ایاان نوشااته

آنها دانست.

تعریفی از اساکیزوفرنی برناد ارائاه نکارده اسات؛ ولای

باارد ون آکاان 1در نوشااتة خااود در وبسااایت منبااع

دیدگاه انتقادی خود را دربارة تعمیم برنادهای بایرویاه

استراتژی برند 2در سال  ،8171اساکیزوفرنی برناد را باه

به دستة محصو ت جدید 8مطرح کارده و گفتاه اسات

مثابة هویات بایثباات برناد دانسات و اذعاان کارد کاه

که این موضوع روابط برندها باا مشاتریان وفادارشاان را

باشاند،

تهدید میکند .ی

درست است که برندها نباید خش

و استاتی

ساال پار از ایان نوشاته ،ایان واژه

ولی نباید در هر رویاارویی چیازی متفااوت از خاود باه

کتاااب مطاارح شااد؛ باادبری و

نمایش بگذارند و از رسانهای باه رساانه دیگار متفااوت

فنیشااال )8119( 9در کتااااب خاااود باااه طاااور ضااامنی

باشند .وی اشاره کرد ماردم نمایدانناد کاه از برنادهای

اسکیزوفرنی برند را ناشی از ازهمگسایختگی پیاامهاای

اسکیزوفرنی

باید چه انتظاری داشاته باشاند و بناابراین

برند دانسته و گفتهاند که این پیامها از شکلگرفتن ی

نمیتوانند به آنها اعتمااد کنناد؛ زیارا تاداعیات آنهاا باه

تصویر برند منسجم در ذهن مشتریان جلوگیری میکند.

طور مداوم تغییر میکند.

باارای اولااینبااار در یا

آنها با بیان مشکالت شرکت آی.بی.ام 4گفتهاند کاه باه

نوشاااتة دیگاااری ،اساااکیزوفرنی برناااد را ناشااای از

کارگیری آژانرهای تبلیغااتی مختلاف بارای وراایف

انسجامنداشتن فعالیتهای مرتبط باا برناد دانساته اسات.

مختلف ترویجی ،سبب ایجاد پیامهاای ازهامگسایخته و

این نوشته بیان میکند که برنادهایی کاه شایوه و روش

متعاقبار دچارشدن آن برند به اسکیزوفرنی و از میان رفتن

تفکر و شخصیت خود را به طور مداوم تغییر مایدهناد،

تصویر قدرتمند برند شده است (بدبری و فنیشل:8119 ،

سبب ایجاد ناهنجاری اسکیزوفرنی در برند مایشاوند و

)791؛ اما شهرتیافتن این واژه را میتوان به مقالة ج

مدیران برند باید همواره اطمینانی ایجاد کنند که برندها

تروت در مجلة بررسای کسابوکاار هااروارد در ساال

انسجام زم را دارند تا از ابتال به این ناهنجاری اجتنااب
کنند (.)www.univisual.com

1

Lisa Marchese
Irregular brand extension to new product
categories
3
)Bedbury and Fenichell (2003
4
IBM
2

5

GM
6
Endless product line extension
7
Brad Van Auken
8
Brand Strategy Source
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مصادیق مختلف دیگری نیاز در نوشاتههاای موجاود

بااه افااراد آگاااه در زمینااة آن موضااوع دسترساای وجااود

درباارة اسااکیزوفرنی برناد ارائااه شاده اساات؛ بارای مثااال

نداشته باشد ،دادههاای ثانویاه ،اصالیتارین منباع بارای

تطااابقنداشااتن کشااور مباادا برنااد و کشااور سااازنده،

تحقیق کیفی مدنظر قرار میگیرند .اساتفاد از دادههاای

همراستانبودن بازاریابی داخلی و خارجی ،تغییرات متعادد

ثانویه برای تحلیل کیفی ،مزایای فراوانی دارد .عالوه بر

و مداوم مدیریتی به عناوان مصاادیق دیگار اساکیزوفرنی

صرفهجویی هزینه و ساهولت ،ایان روش سابب حاذف

برند ذکر شده است (شافمیستر.)922 :8171 ،

مراحل نمونهگیری و جماعآوری دادههاا مایشاود کاه

همانطور که قبالر ذکر شد و از توضیحات ارائهشده

شاارایط را باارای صاارف منااابع و اناارژی بیشاتر در سااایر

در این بخش استنتاج میشود ،باه ایان دلیال کاه پدیادة

مراحاال از قبیاال تحلیاال ،تفساایر و نتیجااهگیااری فااراهم

و جاامع

ماایآورد و همچنااین فرصاات را فااراهم ماایآورد تااا از

بررسی نشده است ،توافق نظر دربارة تعریف آن و اینکه

دیدگاه محققان مختلف موضوع بررسی شاود (سازابو و

چه موضوعی سبب باروز ایان مشاکل مایشاود ،انجاام

استرنگ)7331 ،؛ بدین منظور ،همانند تحقیقات پیشاین

منظار باه

(مانند ترنر )7334 ،8از اصول مرتبط باا نظریاة دادهبنیااد

اسااکیزوفرنی برنااد نگاااه کاارده و فقااط بااه مصااادیق

(کدگذاری باز و انتخابی ،مقایسة مستمر ،ایجاد مفااهیم

محدودی از آن بسنده کردهاند ،بنابراین بارای شاناخت

و مقولهها) استفاده شاد تاا دادههاای ثانویاه جماعآوری

بهتر پدیده ،نگارنادگان ایان مقالاه ،بررسای جاامعی در

شده تفسیر و پیشامدها و خود پدیده شناسایی شوند.

اسکیزوفرنی برند هنوز باه صاورت آکادمیا

نشده است و هار یا

از نویساندگان از یا

زمینة متون نگاشتهشده دربارة موضوع اسکیزوفرنی برند
را شروع کردهاند.

این روششناسی اغلب برای ایجااد دیادگاه جدیاد
در زمینههای ناشناخته یا در قالب دانش موجود باه کاار
ماایرود (بااازانگر .)914 :7332 ،9نظریااة دادهبنیاااد باار
روشهای قیاسی-منطقی 4در ایجااد نظریاه،

 -3روششناسی تحقیق

خالف

برای شناسایی بهتر پدیدة مورد بررسای ،باا جساتجو بار

نظریهای ایجااد مایکناد کاه در دادههاا ریشاه دارد .در

اساااس کلیاادواژة اسااکیزوفرنی برنااد در اینترناات ،کلیااة

حقیقاات ،در ایاان روش کاادها اجاازای سااازنده تئااوری

منابع موجود در این بااب شناساایی و جماع آوری شاد.

هسااتند (گولاادینگ .)787 :8118 ،منظااور از کااد در

پر از بررسی و غربال اولیاة ایان متاون 97 ،ماتن بارای

تحقیق کیفی عبارت است از لغات یا عباراتی کوتاه کاه

بررسی نهایی ،انتخاب و تحلیل شاد کاه از میاان آنهاا 9

بااه صااورت نمااادین ی ا

صاافتِ تراکماای ،برجسااته و

متن از میان کتب و  7متن از مقا ت مجلة کسابوکاار

مشخصکنندة ماهیت را به قسمتی از دادههاای دیاداری

هاروارد و بقیة دستنوشتههاا و مقاا ت نوشاتهشاده در

یااا زبااانمحااور نساابت ماایدهااد (سااالدانا )9 :8113 ،1و

وبساااایتهاااا بودناااد .ایااان متاااون در زمیناااة اینکاااه

کدگذاری عبارت است از فرایند تحلیال دادههاا و در

نویسندگانشان ماهیت و پیشامدهای اسکیزوفرنی برند را

نتیجة اینکار ممکن است صدها کد شناسایی شاود کاه

چه چیز دانستهاند ،مطالعه و بررسی شده است.

دارای معااانی مختلفاای باشااند .کاادها باار اساااس مقایسااة

سااازابو و اساااترنگ ( 7)7331پیشااانهاد مااایکنناااد
زمانیکه دربارة موضوع تحقیق منابعی موجود نباشاد یاا
)Szabo and Strang (1997

1

2

)Turner (1994
)Baszanger (1998
4
Logico-deductive methods
5
)Saldana (2009
3
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دائمی تقلیلیافتاه و در مفااهیم و مقولاههاای معنااداری

(گولدینگ .)779 :8118 ،کدهای بازِ شناساییشاده در

دستهبندی میشوند؛ بنابراین وهلة اول با تحلیال خاطباه

هری

از مساتندات بررسایشاده در جادول زیار ارائاه

خط داده های جماعآوریشاده آغااز شاده اسات .ایان

شده است.

مرحلاه ماارتبط بااا کدگااذاری باااز و غیاارمتمرکااز اساات
جدول  -8دادههای ثانویة بررسیشده و کدهای حاصل از کدگذاری اولیه
شماره

نوع

نویسنده /وب سایت

عنوان متن

کد های شناسایی شده از تحلیل خط به خط در مرحله اول

مستند
7

وب
سایت

Marchese, L
)(2002

Brand Schizophrenia

 تعمیم برندهای متعدد به دستههای محصول مختلف تعمیم به دستههای محصول غیرمرتبط با تداعیات هستهای برند -اسکیزوفرنی برند =اپیدمی سالمت روانی برند

8

کتاب

9

وب

Bedbury and
)Fenichell (2003

A New Brand World: 8
Principles for
Achieving Brand
Leadership in the 21st
century

 استفاده از کارکتر برندی نامتناسب با هویت برند به کارگیری آژانرهای تبلیغاتی مختلف برای فعالیتهایترویجی مختلف بدون هماهنگی
 اسکیزوفرنی برند = پارهپارهبودن پیامهای برند و ناواضح بودنصدای برند
 -اسکیزوفرنی برند= اختالل شخصیتهای چندگانة برند

)Trout, J (2005

Branding can't exist
without positioning

)Trout, J (2005

Brand Schizophrenia

سایت
4

وب
سایت

 جایگاهسازیهای چندگانه برای بخشهای مختلف بازار تعمیم بیپایان خطوط محصول ارائة برندهای مختلفی که تفاوت چندانی با هم ندارند توسط یشرکت
 -نبود ی

هویت شرکتی فراگیر و متمایز در ورای برندهای

محصو ت مختلف
 اسکیزوفرنی برند= اختالل شخصیتهای چندگانه برند1

وب

)Trout, J (2005

Schizophrenia at GM

سایت

 ارائة محصو ت مختلف با تفاوت های جزئی توسط ی -نبود ی

رویه مشخص برای بازاریابی محصو ت مختلف ارائه

شده تحت ی

برند شرکتی

 اسکیزوفرنی برند  -نداشتن ی2

وب
سایت

Leberecht, T
)(2007

Brand Schizophrenia

شرکت

شخصیت برند مشخص

 نامتجانر بودن میان هویت داخلی و خارجی برند نبود فرهنگ سازمانی همراستا با هویت برند -تضاد اهداف واحدهای وریفهای

1

وب
سایت

Marketingweek.c
)om (2008

Stella Artois: the beater
?or the beaten

Goldsmithstrategi
cservices.com
)(2009

Brand Schizophrenia:
Why Your Brand May
Be Suffering

 بیثباتی هویت برند در موقعیت های مختلف تطابقنداتشن پیامهای برند با رفتار آن در عمل تطابقنداشتن ادعاهای برند در تبلیغات با ادرات مشتریان -نامتجانر بودن استراتژی های بازاریابی

2

نوب
سایت

 وجود فرهنگ «سیلو» در شرکت وجود خصوصیات و نگرشهای متضاد و متناقض در میان افرادفعال در شرکت
 به کارگیری استراتژیهای بازاریابی ناهماهنگ -به کارگیری استراتژیهای بازاریابی متناقض و متضاد
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3

وب

)Elena (2010

3Tips for brand
consistency

Ramdeen, D
)(2011

Would Rolex sponsor
?an All Fours League

Cultureagency.com
)(2012

Brand schizophrenia is
a risk when leadership
changes

)Wright, B (2012

Archetypes & Insight:
Finding Your Brand’s
Emotional Space

Greenstreetads.co
)m (2013

7 Steps To Healing
Your Clients’ Brand
Schizophrenia

)Kendall, A (2013

How to position your
business for a wide
range of audiences

Univisual.com
)(2014

10 secrets of 2015 for a
successful brand

Beyounotthem.co
)m (2014

Brand Schizophrenia
?Driving You Nuts

سایت

 نبود یکنوایی عناصر بصری هویت برند در موقعیتهای مختلف -نبود ی

چشمانداز و ماموریت واضح برای برند

 رفتار متناقض کارکنان با ادعاهای برند در تبلیغات یادآورینکردن مستمر چشمانداز و ماموریت برند در میانکارکنان
 همراستانبودن تبلیغات دهان به دهان دریافتی (اعم از الکترونیو غیرالکترونی

) با پیامهای شرکت

 مطابقتنداشتن پیامهای برند با رفتار برند در عمل بیثباتی هویت برند در موقعیتهای مختلف انتقالنیافتن هویت برند در اصول عملیاتی و اقدامات اسکیزوفرنی برند= پیام های غیریکنوای برند71

وب
سایت

 وفادارنبودن برند به جایگاهسازی خود در عمل مطابقتنداشتن پیامهای برند با رفتار برند در عمل -انجام اقدامات ناسازگار با هویت برند

77

وب
سایت

78

وب
سایت

 نبود فرهنگ سازمانی همراستا با هویت برند -تغییر تیم رهبری ی

برند

 استفاده از کارکترهای کهنالگویی که با ارزش های برندهمراستا نیست
 -اسکیزوفرنی برند = رفتارنکردن برند بر اساس ارزشها و باورها

79

وب
سایت

 توهم برند دربارة عظمت و ویژگیهای خودبرند

 ارائة برندهای مختلف به بازارهای هدف مختلف تحت یشرکتی
 -نبود ی

74

وب
سایت

هویت برند واضح و مشخص

 -پایبندنبودن برند به ی

تعهد خاص

 اسکیزوفرنی برند= ابهامی که برند ایجاد میکند؛ به طوریکه بهنظر میرسد ،شنیده میشود یا احساس میشود که تالشهای
بازاریابی از ی

71

وب
سایت

72

نوش
ته

برند منتج نشده است.

 تغییرات ناگهانی در رفتارها و روش تفکر برند رفتارهای غیرمنسجم برند مطابقتنداشتن پیامهای برند با رفتار آن در عمل -به کارگیری استراتژیهای متضاد

وب
سایت
71

وب
سایت

)Conlon, J (2015

9 Signs Of Brand
Entropy

 فقدان تناسب هدف میان واحدهای وریفهای جایگاهسازیهای غیرمرتبط برندهای ارائهشده تحت یشرکتی
 -اسکیزوفرنی برند= انعکاس هویت پارهپاره به بازار

برند
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)Riston, M (2015

Live or die? Why
brand identity will
decide a company’s
fate

)Dzoma, G (2015

81

کتاب

Schaffmeister, N
)(2015

I still think the Apple
smart watch is a
dumb idea
Brand Building and
Marketing in Key
Emerging Markets

87

کتاب

Eagle, L. Dahl, S.
)(2015

Marketing
communication

88

وب

Whitespace.org.u
)k (2015

Suffering from brand
?schizophrenia

 -مطابقتنداشتن پیامهای برند با شرایط محیط کاری پرسنل برند

Urbanicon.com
)(2016

Brands without a
storytelling model are
merely message
making
The Best Branding
Strategy – Make a
Real Connection
Social Media
Mistakes: Brand
Schizophrenia

 -پیامهای ناهماهنگ برند

72

وب
سایت

 جریان سریع و آزادانة اطالعات تنوع و تعدد رسانهها و کانالهای ارتباطی رفتارهای بیثبات برند در موقعیتهای مختلف انتقالنیافتن هویت برند در اصول عملیاتی و اقدامات برند همراستانبودن رفتار کارکنان با هویت برند -اسکیزوفرنی برند= بحران هویت برند

73

وب
سایت

 گسترش بیرویة خطوط محصول تفاوت کشور سازنده با کشور مبدا برند پیامهای تبلیغاتی مغایر با هویت برند تغییر رهبری سازمان تعمیم بسیارزیاد خطوط محصول اسکیزوفرنی برند= اختالل شخصیت برند انتقالندادن شخصیت یکسان از جنبههای مختلف ارتباطاتبازاریابی
 -اسکیزوفرنی برند= اختالل چندشخصیتی برند

سایت
89

وب
سایت

84

وب
سایت

81

وب

Magictricks.websi
)te (2016
)Turner, D (2016

سایت

 -نبود ی

اثر انگشت واضح برای برند

 شخصیتهای چندگانة برند مطابقتنداشتن پیامهای برند با رفتار برند در عمل نبود فهم مشترت از هویت برند در میان اعضای سازمان رفتارهای غیرمنسجم برند -نبود مستندات و برنامه دربارة هویت برند در شرکت

82

وب

)Mabey, M (2016

Retail Challenges:
inconsistent branding
leads to customer
confusion
Levi’s Tries Cause
Marketing on for Size

Dilenschneider, C
)(2016

Know yourself: The
often (forgotten) key
to a successful social
media strategy
Removing a Growth
Inhibitor: Curing
Brand Schizophrenia

Coundouris, A
)(2016

Startup profile:
Joanne Ooi from
Plukka

)Blanc, N (2016

How to overcome
brand schizophrenia

سایت
81

وب

)Turnier, C (2016

سایت
82

وب
سایت

83

وب
سایت

Catalystbranding.
)com (2016

 ارائة محصو ت مختلفی که تفاوت چندانی با هم ندارند استراتژیهای بازاریابی متناقضاسکیزوفرنی برند= اپیدمی حرفهای چندشخصیتی برند
 اجرای استراتژیهای بازاریابی ناهماهنگ به کارگیری استراتژیهای توزیع غیرهمراستا با هویت برند -نبود ی

شخصیت برند مشخص

 نبود فهم مشترت از هویت برند در میان اعضای سازمان نامتجانربودن استراتژیهای تبلیغاتی با هویت برند واضح نبودن جایگاهسازی برندهای ارائهشده در ذیل برند شرکت ارائة محصو ت مختلف برای بازارهای هدف مختلف تحت یبرند

91

وب
سایت

 نامتجانربودن استراتژیهای بازاریابی خطوط محصول گسترده و غیرهمراستا با برند شرکت -همراستانبودن نقاط مختلف تماس برند با مشتریان

97

وب
سایت

 ارائة محصو ت مختلف برای بازاریابی مختلف در قالب ی -انتقال معانی غیرمشابه از نقاط تماس مختلف برند

برند
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پاار از کدگااذاری اولیااه ،بااا مقایسااة دائماای میااان

برندهای متعادد باه دساتههاای محصاول متعادد» و ماتن

کدهای بهدستآمده ،کدها را کاهش داده و آنها را در

شاامارة  91بااا عنااوان «خطااوط محصااول گسااترده و

مفاااهیم و مقااو ت معناااداری گااروهبناادی کااردهایاام

غیرهمراستا با برند شرکت» در مفهومی با عنوان «تعمایم

(گولاااادینگ)774 :8118 ،؛ باااارای مثااااال ،کاااادهای

غیرمنطقااای خطاااوط محصاااول» گاااروهبنااادی شااادند.

شناساییشاده در متاون شامارة  ،7باا عناوان «تعمایم باه

بههماینترتیاب مفااهیم مختلاف براسااس شاباهتهاا و

دستههای محصول غیرمرتبط با تداعیات هساتهای برناد»

تفاوتهایشاان (ساالدانا )2 :8113 ،در مفااهیم جدیاد و

و مااتن شاامارة  81بااا عنااوان«تعماایم بساایارزیاد خطااوط

سپر مقو ت جدید قرار گرفتناد و مفااهیم و مقاو ت

محصااول» و مااتن شاامارة  9بااا عنااوان «تعماایم باایپایااان

جدیااد رهااور یافتنااد .در جاادول  9مفاااهیم و مقااو ت

خطااوط محصااول» و مااتن شاامارة  7بااا عنااوان «تعماایم

رهوریافته مشخص شدهاند:

جدول  -9مفاهیم و مقو ت رهوریافته از تحلیل دادههای ثانویه
مفاهیم

کد ها

مقوالت

 تعمیم برندهای متعدد به دستههای محصول مختلف ()7 تعمیم به دستههای محصول غیرمرتبط با تداعیات هستهای برند ()7 -گسترش بیرویة خطوط محصول ()73

تعمیم غیرمنطقی خطوط محصول

 خطوط محصول گسترده و غیرهمراستا با برند شرکت ()91 تعمیم بسیارزیاد خطوط محصول ()81 تعمیم بیپایان خطوط محصول ()9 ارائة برندهای مختلفی که تفاوت چندانی با هم ندارند ()1 ،4 -نبود ی

مدیریت نامناسب پرتفوی برند

هویت شرکتی فراگیر و متمایز در ورای برندهای محصو ت

مختلف ()4
 -ارائة محصو ت مختلف برای بازارهای هدف مختلف تحت ی

برند شرکتی

()79 ،97 ،91

معماری نامناسب برند

 جایگاهسازیهای چندگانه برای بخشهای مختلف بازار ()9 -جایگاهسازیهای غیرمرتبط برندهای ارائهشده تحت ی

برند شرکتی ()71

 واضح نبودن جایگاهسازی برندهای ارائهشده در ذیل برند شرکت ()83 فقدان تناسب اهداف میان واحدهای وریفهای ()71 ،2 وجود فرهنگ «سیلو» در شرکت ()2 نامتجانربودن میان هویت داخلی و خارجی ()2 نارضایتی کارکنان ()3 -مطابقتنداشتن پیام های برند با شرایط محیط کاری پرسنل ()88

نبود انسجام واحدهای وریفهای
همگرانبودن بازاریابی داخلی و
خارجی
نهادینهسازینکردن هویت

 -نبود فرهنگ سازمانی همراستا با هویت برند ()77 ،2

برند در فرهنگ سازمانی

 وجود خصوصیات و نگرشهای متضاد میان افراد شرکت ()2 یادآورینکردن مستمر چشمانداز و ماموریت برند در میان کارکنان ()3 انتقالنداددن هویت برند در اصول عملیاتی و اقدامات برند ()72 ،3 نبود فهم مشترت از هویت برند در میان اعضای سازمان ()82 ،81 -نبود دستورالعمل مستند دربارة هویت برند در سازمان ()81

همراستانبودن فرهنگ سازمانی با
هویت برند
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 به کارگیری بدون هماهنگی آژانرهای تبلیغاتی مختلف برای فعالیتهایترفیعی مختلف ()8
 -نامتجانربودن استراتژیهای بازاریابی ()91 ،1

نامتجانربودن استراتژیهای بازاریابی

 به کارگیری استراتژیهای بازاریابی متناقض و متضاد ()82 ،2 به کارگیری استراتژیهای بازاریابی ناهماهنگ () 81 ،2 پیام های ناهماهنگ برند ()89تغییر تیم رهبری برند ()77

تغییرات تیم رهبری برند

تغییر رهبری سازمان ()81
 ثباتنداشتن هویت برند در موقعیتهای مختلف ()3 ،1 رفتارهای بیثبات برند در موقعیتهای مختلف ()72-ی

ثباتنداشتن هویت برند از ی

نوانبودن عناصر بصری هویت برند در موقعیتهای مختلف ()3

موقعیت به موقعیت دیگر

 تغییرات ناگهانی در رفتارها و روش تفکر برند ()71 رفتارهای غیرمنسجم برند ()71،81 همراستانبودن رفتار کارکنان با هویت برند ()72 همراستانبودن تبلیغات دهان به دهان دریافتی (اعم از الکترونیغیرالکترونی

و

همراستانبودن نقاط مختلف تماس

) با پیامهای شرکت ()3

برند

 -انتقال معانی غیرمشابه از نقاط تماس مختلف برند با مشتریان ()97

ثباتنداشتن هویت برند

 همراستانبودن نقاط مختلف تماس برند با مشتریان ()91 مطابقتنداشتن پیامهای برند با رفتار برند در عمل ()3 ،71 ، 1 ،72، 81 -وفادارنبودن برند به جایگاهسازی خود در عمل ()71

تناقص گفتار و عمل برند

 تضاد ادعاهای برند در تبلیغات با ادرات مشتریان ()1 رفتار متناقض کارکنان با ادعاهای برند در تبلیغات ()3 تفاوت کشور سازنده با کشور مبدا برند ()81 -نامتجانربودن استراتژیهای تبلیغاتی با هویت برند ()82

انجام اقدامات متضاد با هویت برند

 به کارگیری استراتژیهای توزیع غیرهمراستا با هویت برند ()81 انجام اقدامات ناسازگار با هویت برند ()71 پیامهای تبلیغاتی مغایر با هویت برند ()81 -نبود ی

هویت برند واضح و مشخص ()79

 شخصیتهای چندگانه برند ()81 -نبود ی

شخصیت برند مشخص ()82

 -نبود ی

اثر انگشت واضح برای برند ()84

 -نبود ی

چشمانداز و ماموریت واضح برای برند ()3

 -پایبندنبودن برند به ی

نبود ی

هویت برند مشخص

تعهد خاص ()74

 استفاده از کارکتر برندی نامتناسب با هویت برند ()8 -استفاده از کارکترهای کهنالگویی نامتناسب با شخصیت برند ()78



اعداد داخل پرانتز نشانگر شمارة مستندی است (در جدول  )7که کد از آن استنباط شده است.

 -4تحلیل و نتایج

متون جمعآوریشاده تعریاف دقیاق و جاامعی از پدیادة

 -1-4تعریف اسکیزوفرنی برند

بررسیشده و پیشامدهای آن ارائاه نکارده و هرکادام بار

همانطورکه از جدول  8اساتنباط مایشاود ،های یا

از

جنبههایی متفاوت از مفهوم تمرکز کردهاند .این مقالاه باا
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ارائة تعریف اسکیزوفرنی برند آغاز شده است؛ زیارا ایان

خااط محصااو ت و اسااتراتژی قیمااتگااذاری (اسااوالد،

امر شرایط را برای تحلیلهای بعدی تسهیل میکناد .ایان

 .)11 :8178آنها در هر تجربة شخصی با برند ،تداعیاتی

میکند تا ماهیات اساکیزوفرنی برناد را بهتار

را در ذهن خودشان ایجاد میکنند و در طول زمان ایان

درت کرده و بتوانیم تحلیل مناسبتری از ایان پدیاده و

تداعیات به صورت تجربیات انباشته ،مفهاومساازی فارد

پیشامدهای آن داشته باشیم.

دربارة برند را که بازنمایی جمعی کلیة تجربیات فارد از

کار کم

موضاااوع ،از

برخوردها با برند در طول زمان است ،در قالب تصویری

بااارای ایجااااد زیربناااای تئوریااا
نشااانهشناساای بازاریااابی 7کماا

گرفتااه ماایشااود.

میدهند (کااپفرر .)87 :8112 ،در ایان

نشانهشناسی بازاریابی با این فار

شاروع مایکناد کاه

زمینه ،بازاریابان مسئول یکنواسازی معانی برناد در میاان

کاادهای نشااانهشااناختی ،معنااای برناادها را ماایسااازند و

اجاازای آمیختااة بازاریااابی ،در بازارهااای مختلااف و در

نشانهشناسان بازاریابی به دنباال ایان هساتند تاا کادهاای

طول زمان از طریاق ایجااد یا

هویات برناد واضاح و

منتقلکنندة معانی مرتبط با برندها در نظامهاای نشاانهای

یکنوا هستند (اسوالد.)18 :8178 ،

از برند شکل

مختلااف اعاام از گفتاااری ،دیااداری و فضااایی 8را باارای

بااار اسااااس بررسااای انجاااامشاااده در جااادول  8و

هویت واضح ،مارتبط و تاثیرگاذار همراساتا

توضیحات فوم ،میتوان گفت زمانیکه کدهای معاانی

کند (اُسوالد .)7 :8178 ،9نشاانهشناساان بازاریاابی باا باه

انتقالیافته از فعالیتهای مختلف برند متجانر و یکنوا

2

کاارگیری تحلیال آکار ( )7332از نظاام برناد (هویات

نباشد ،هویت واضح و یکنوا شکل نخواهاد گرفات .در

برند) که بر همراستاسازی همة کارکردهای برناد حاول

این شرایط اختالل اسکیزوفرنی برند شکل میگیرد کاه

هویات یاا پیاام هساتهای متمرکاز اسات ،باه دنباال

عبااارت اساات از :ازهاامگساایختهشاادن هویاات برنااد بااه

اطمینانآفرینی از این هساتند کاه هویات برناد در طاول

صورتیکه برناد در موقعیاتهاای مختلاف ،متفااوت و

زمان و در میان بازارهای مختلف ،ثابت و مشخص باقی

گیجکننده به نظر میرسد ،شانیده مایشاود یاا احسااس

خواهد ماند (اسوالد17 :8178 ،؛ آکر.)22 :7332 ،

میشود ،گویی که در هر موقعیتی هویاتهاای مختلاف

ایجاد ی

ی

در این زمینه ،دی چرناتونی و وایت ( 4)8113مطرح

دارد و یا

هویاات مشااخص ،واضاح و باثبااات ناادارد.

میکنند که مشتریان ،مفهومسازی خودشان از برندها را

تعریف ارائهشده با منشا رهور ایان واژه در روانشناسای

به طرم مختلف ارتباطی و در هر نقطه که با برند تمااس

نیز ارتباط نزدی

دارد؛ چراکه از منظر روانشناسی نیاز

پیدا میکند (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و کنترلشدنی

همانطور که قبالر ذکر شد ،نامتجانربودن و اختالل در

یا کنترلناپذیر) ،توسعه میدهند .این مفهومسازیها کاه

هویت فرد نشانة اصلی بیماری اسکیزوفرنی است و ایان

از آنها با عناوینی دیگر همچون تداعیات یا معاانی 1یااد

موضوع در تعریف ارائهشاده از اساکیزوفرنی برناد هام

میشود ،نه فقط از تبلیغات بلکه از تمام کادهای معاانی

منعکر شده است.

منتقلشده از برند نشئت میگیرند :از فرهنگ شرکت تا

اسکیزوفرنی برند موارد مختلفی را شاامل مایشاود
که سبب ابهام در وجود ی

1

Marketing semiotics
Verbal, visual, and spatial sign systems
3
)Oswald (2012
4
)White and de Chernatony (2009
5
Associations or meanings
2

هویت یا پیاام هساتهای در

برند میشود .اینها میتوانند از صداقتنداشاتن برناد تاا
رفتارهای متضاد با هویت برناد از ساوی پرسانل فاروش
Congruent and consistent

6

 / 42تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )82بهار 7931

در نقطة تمااس را شاامل شاود؛ البتاه ،دساتیابی باه یا

برناادها بایااد آنچااه را کااه در ماموریاات ،ارزشهااا و

هویت واضاح و یکناوا و اجتنااب از اساکیزوفرنی برناد

اولویاااتهایشاااان مااایگویناااد ،انجاااام دهناااد؛ در

بااا خص در دورة کنااونی بساایار چااالشبرانگیااز اساات؛

غیراینصورت طوری به نظر میرساد کاه برناد باا چناد

چراکه در عصر کنونی ،اطالعات بسیار آزاداناه جریاان

زبان صحبت میکند که نهتنهاا باعاث اخاتالط پیاامهاا

1

مییابد و نقاط تماس بسیار زیادی با برندها وجاود دارد

میشود ،بلکه برخی از ایان پیاامهاا باا یکادیگر متضااد

و این موضوع شرایط را برای برندها سخت کرده اسات

هستند.

که پنهان کنند چه چیزی در پشت صحنة آنها میگذرد.
برای مثال نای

تبلیغ میکند که کودکان ،بانوان ،افراد

پیر و اقلیتها را توانمناد مایکناد؛ در حاالیکاه ،افاراد

 -2-4عوامللللل ای(للللاد اپی للللامدهای
اسکیزوفرنی برند
همانطور که قبالر ذکر شد ،برای ایجاد یا

بیانش

زیاادی اکنااون فهمیاادهانااد کاه برخاای از کارخانااههااای

سااازمانیافتااه از پیشااامدهای اسااکیزوفرنی برنااد ،بااا بااه

جنااوب شاارم آساایای آن باعااث تضااعیف آن افااراد

کارگیری اصول نظریة دادهبنیاد ،نخست به مفهومسازی

ماایشااوند (موساار .)1 :8119 ،7باااز ماایتااوان از برنااد

علاال باروز اسااکیزوفرنی برنااد اقاادام شااد و از کاادهای

نوشاایدنی «اسااتال آرتااویر» 8نااام باارد کااه هویاات برنااد

شناساییشده به تجرید بیشتر کادها و سااخت مفااهیم و

پیچیده و سطح عالی طراحایشاده بارای آن ،باا ادرات

مقو ت پرداخته شد .همانطور کاه در جادول  9نشاان

نوشیدنی الکلی ارزان و قاوی کاه

داده شده است ،در این قسمت  78مفهوم شناساایی شاد

مردان آن را بسایار سافارش مایدادناد ،در تضااد باوده

که بر اساس ارتباط و شباهتهاای آنهاا باا یکادیگر در

است .برند استال آرتویر شعار تبلیغاتی «مطمئناار گاران»

قالب  9مقولة کلی دستهبندی شدند« .تعمایم غیرمنطقای

را در تبلیغات با کاالس خاود ،کاه شابنشاینیهاای باا

خطوط محصول» و «معمااری نامناساب برناد» مفااهیمی

شکوه و خاناههاای هنار ساینما را نشاان مایداد ،مطارح

بودند که در مرحلة اول از انتزاعیساازی کادهای اولیاه

ماایکاارد؛ در حااالیکااه همزمااان ترفیعااات تخفیفاای9در

شناسایی شدند .کدهای مربوط به ایان دو مفهاوم بیشاتر

فروشگاه استفاده میشد و برند به خشونت براثر مصرف

از نوشتههایی به دست آمدند که تمرکزشان بر برندهای

زیاد نوشیدنیهای الکلی آن نسبت داده میشد.

شرکتی بود .این دو مفهوم در مقولة «مدیریت نامناساب

عمومی با عنوان ی

بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که همانند بیماری

پرتفااوی (ساابد) برنااد» جااای گرفتنااد .باارای برناادهااای

اساااکیزوفرنی ،متجاااانرنباااودن و ثبااااتنداشاااتن 4در

شرکتی ،مدیریت هویت پورتفوی برند به طور همزماان

برند نشانة اساکیزوفرنی برناد اسات .ایان

اهمیااات دارد (ایگااال و همکااااران .)718 :8171 ،ایااان

ثباااتنداشااتن و متجااانرنبااودن درتشااده توسااط

موضوع به شرکت اجاازه مایدهاد تاا از پتانسایلهاای

مخاطبان ،براساس انتظارات شکلگرفته در طول زمان و

موجود در بخشهای مختلف ی

بازار بهرهمند شود .با

برمبنای تمام آن چیزی است که برند با عنوان هویات از

وجود این ،در حالیکه بیش

خااود بااروز داده اساات .باارای اجتناااب از اسااکیزوفرنی،

داشتن پرتفویی از برندها وجود دارد ،از منظر ارتباطاات

رفتارهای ی

مناافع زیاادی در زمیناة

بازاریااابی ،پرتفااوی برنااد چااالش بزرگاای از طریااق
1

)Moser (2003
Stella Artois
3
Discount promotions
4
Heterogeneity and inconsistency
2

ابهامآفرینی دربارة هویت برند شرکت ایجااد مایکناد.
Mixed messages

5
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این ابهام به جساتجوی برنادهایی باا جایگااه واضاحتار

فرهنگ و هویت داخلی برند ریشه ندارد .در این حالت

توسط مصرفکنندگان منجر میشاود؛ مگار اینکاه هار

پیااامهااای دریااافتی مصاارفکنناادگان بااا هاام در تضاااد

برند جایگاه منحصربهفردی را در بازار و مشخصار متمایز

هستند؛ زیرا آنچه در فعالیتهای ترویجی اطاالعرساانی

از سااایر برناادها در ساابد برنااد اشااغال کاارده باشااد تااا

میشود با رفتار پرسنل در مواجه با مشتریان متفااوت یاا

مصرفکنندگان گیج نشوند و برندها بتوانند در خطوط

حتی متضاد است .و درنهایت مقولة ثباتنداشتن هویات

واضح و مشخص به فعالیت خاود اداماه دهناد (ایگال و

برند یکی دیگار از مقاو ت پیشاامد اساکیزوفرنی برناد

همکاران.)719 :8171 ،

شناسایی شده است کاه متشاکل از  1مفهاومِ «متجاانر

نهادینهسازینکردن هویت برند در فرهنگ ساازمان

نبودن استراتژیهای بازاریابی»« ،تغییرات تایم رهباری»،

مقولااة شناساااییشااده بعاادی اساات کااه از  9مفهااوم

«ثبات نداشتن هویت برند از یا

موقعیات باه موقعیات

«انسااجامنداشااتن واحاادهای وریفااهای»« ،ناااهمگرایی

دیگاار»« ،همراسااتانبودن نقاااط مختلااف تماااس برنااد»،

هویاات داخلاای و خااارجی» و «همراسااتانبودن فرهنااگ

«تناقض گفتار و عمل برناد» و «نباود یا

هویات برناد

سااازمانی بااا هویاات برنااد» منااتج شااد .در ایاان زمینااه

مشاااخص» اسااات؛ بااارای مثاااال ،شافمیساااتر (،)8171

کانلون )8171(7ایجااد اساکیزوفرنی را ناشای از فقادان

مطابقتنداشتن کشور مبدا برند1و کشور سازنده برند را

تناسب هدف میاان واحادهای وریفاهای 8برمایشامارد.

یکی از د یل بروز اسکیزوفرنی میداند .وی مایگویاد

همچنااین ،لبرشاات )8111( 9در نوشااتة خااود بااه نقااش

که براساس ارهار مدیرعامل «فولکر واگن» در گزارش

ناسازگاری 4میان هویت درونای (ناشای از فعالیاتهاای

سااالیانه در مااار  8178حاادود یا

سااوم تولیاادات ایاان

بازاریابی داخلی و واحد منابع انسانی) و بیرونای (ناشای

شرکت در آسیا انجام مایشاود و باراین اسااس فاولکر

از فعالیتهای بازاریابی خارجی و واحد بازاریابی) برناد

واگن بیشتر چینی ،برزیلی و روسی است؛ یا مثالی دیگار،

در بروز اسکیزوفرنی برند اشاره میکند .از نظر وی ایان

شرکت »بی.ام.دبلیو» در سال  8178مادل جدیاد «ایکار

اختالف به ایان دلیال اسات کاه فعالیاتهاای بازاریاابی

وان» خود را که با سارمایهگاذاری ایان شارکت در چاین

خارجی (سازندة هویت بیرونی) را واحد بازاریابی انجام

تولید شده بود ،در تبلیغاات چااپی خاود در ایان کشاور،

ماایدهااد؛ درحااالیکااه فعالیااتهااای بازاریااابی داخلاای

ایاانگونااه معرفااای کاارد :میااارا آلمااانیزادة چاااین

2

(سازندة هویت درونی) را واحد منابع انساانی باه وجاود

(شافمیستر)921 ،8171 ،؛ اما مردم چگونه این پیامها را از

ماایآورد .بااه دلیلاای کااه انگیاازه و اهااداف دو واحااد بااا

نظر هویت و کشور مبدا برند ادرات میکنندب این پیامها

یکدیگر کاامالر متفااوت اسات (مناابع انساانی باه دنباال

با هویت خودروهای ساخت کشور آلمان که مهاد نظام،

ایجااد رضاایت کارکناان اسات و بازاریاابی اجراکنناادة

مهندسی و دقت است ،همخوانی ندارد.

فعالیتهای ایجاد رضایت مشاتریان اسات) ،شاکاف در

از سوی دیگر ،بدبری و فینشل ( )8119تقسیمکردن

زمینة اینکاه چاه پیاامهاا و ویژگایهاایی از برناد منتقال

فعالیتهای ترویجای در آژانارهاای مختلاف و بادون

میشوند ،اجتناابناپاذیر اسات و پیاامهاای ارساالی در

هماهنگی مناسب با یکدیگر را عامل ایجاد اسکیزوفرنی

1

)Conlon (2015
Functional units
3
)Leberecht (2007
4
Incongruence

برند ماینامناد؛ همچناین اساکیزوفرنی شااید در هنگاام

2

Brand’s country of origin
German heritage, Born in China

5
6
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تغییر رهبری ی

سازمان اتفام بیفتد (شافمیستر:8171 ،

)922؛ زیرا هنگاامیکاه رهبار یا
شود ،ریس

ساازمان جاایگزین

ضمنی ی

کهنالگو همراه باا تفکار صاریح و ضامنی
چیاز واقعای

دربارة برند کوکاکو و شعارش (این ی

زیادی برای ناپیوستگی وجاود دارد؛ زیارا

است) میباشد .در این مثال ،کهنالگوی پیونددادهشاده

هر رهبری در صدد این است تا تفکرات و دیدگاه خود

به برند «خالق» است و پیام ضمنی مرتبط باا کهانالگاو،

را در رأس امااور قاارار دهااد و معمااو ر رهبااران جدیااد،

برناااد و مصااارفکنناااده ،باااه دساااتآوردن اصاااالت،

مدیران و مشاورانی را که کار با آنها راحتتر است ،باا

جلااوگیری از قالباایبااودن ،و نوشاایدن بهتاارین اساات.

خود میآورند؛ بنابراین شرکتهایی که شاهد تغییارات

برنااد بااا

متعاااادد در رأس هاااارم ماااادیرتی خااااود هسااااتند،
اسکیزوفرنی

به نظر میرسند؛ بدین معناا کاه تغییارات

متعددی در روشهای خود ایجاد میکنند.

بنااابراین همراسااتاسااازی مشخصااههااای یاا
مشخصههای ی

کهنالگاو ،شناساایی ضامنی برناد را

تسهیل میکند (وودساید.)8171 ،
با باه کاارگیری کهانالگوهاایی همراساتا باا ساایر

همچنین ارتباطاتی بین اساکیزوفرنی برناد و اساتفاده

اجزای هویت برند ،بازاریابان از کهنالگوها بارای فهام

از کهنالگوها در نشاانهشناسای شناساایی مایشاوند .در

بهتر هویت و شخصیت برندشان اساتفاده مایکنناد .هار

تحلیلهای نشانهشناسی ،کهنالگوهای 7بهکارگرفتهشده

کهنالگو مشخصههایی دارد که برناد بایاد مراقاب چاه

در تبلیغات ،در جایگاه یکای از نشاانههاای انتقاال معناا،

چیزهایی باشد ،چگونه باید رفتار کند و چه کارهاایی را

اهمیت مییابد (اسوالد22 ،8178 ،؛ مگهای و اساپی

،8

هرگز نباید انجام دهد.

 .)8178کهنالگوها که در نظریات کارل یوناگ ریشاه

در این باب تناقض گفتار و عمل برندها نیاز اهمیات

دارند ،نمونههای اولیة 9انسان هساتند کاه از ناخودآگااه

زیادی دارد؛ بارای مثاال «نایا

» باا قدرتمناد ،رقاابتی،

جمعاای برخاسااته اساات و یاااد گرفتااه نماایشااوند؛ ولاای

مشوّم ،سریع و پویابودن و با شعار خود« :فقط انجاامش

درونی هستند و در تجربیات انسان جاساازی شادهاناد و

بده» ،2میکوشاد یا

بر ادرات و رفتار انسانها تأثیر دارد (مگهی و اساپی

برناد قهرماان باشاد؛ بناابراین از

،

قهرمااان انتظااار نماایرود کااه ضااعیف و ایسااتا باشااد یااا

8178؛ ورتااایم8118 ،4؛ یونااااگ .)7327 ،1مااااارت و

کارخانههای خود در جناوب

پیرسااون)8117( 2

کهاانالگوهااا را مشااتمل باار 78

کودکان و زنان را در

شرقی آسیا استثمار کند (موسر.)1 ،8119 ،

کهنالگو عنوان میکنند که عبارتاند از مراقب ،خالق،
مرد عادی ،جستجوگر ،قهرمان ،بیگناه ،دلق

 ،عاشق،

جادوگر ،یاغی ،حاکم و دانا .در ایان زمیناه ،وودسااید
( )8171نشان مایدهاد یا

مدیریت نامناسب پورتفوی

1

مثلاثِ کهان الگاو-برناد-

مصرفکنناده شاکل مایگیارد کاه نمایاانگر تاداعیات
1

Archetypes
)Megehee and Spake (2012
3
Prototype
4
)Wertime (2002
5
)Jung (1981
6
)Mark and Pearson (2001
7
)Woodside (2010

برند
اسکیزوفرنی
برند

نهادینهسازینکردن هویت
برند در فرهنگ سازمانی
ثباتنداشتن هویت برند

2

شکل  -7پیشامدهای شناساییشدة اسکیزوفرنی برند
Just Do It

8
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 -3-4کدام نوع از انواع برندها؟

هساتهای مارتبط باا برناد ماادر ،همگارا باشاد (کاااپفرر،

سؤالی کاه در زمیناة اساکیزوفرنی برناد بایاد باه آن

 .)728 :8112بااا ایجاااد یاا

هویاات برنااد مشااخص و

پاسخ داد این است که اسکیزوفرنی برند مربوط باه ناوع

فراگیر ،بی .ام .دبلیو با اینکه محصو ت مختلفای تولیاد

خاصی از برند است یاا هماة اناواع برنادها اعام از برناد

ماایکنااد ،ولاای کماکااان دهااههاساات «نهایاات ماشااین

منفرد ،برند شرکت ،برند محصاول و برناد خادمات 7را

رانندگی »1است (تروت.)8111 ،

شامل میشودب بر اساس مطالعة نوشتههاا در ایان زمیناه،

همچنااین نگراناایهااای بیشااتری در زمینااة برناادهای

فااار از نااوع برنااد ،تمااام برناادهااایی کااه رویکااردهااای

خدماتی وجود دارد؛ یکی از ویژگایهاای تمیازدهنادة

هویاات

خادمات از کا هاا ،تغییرپااذیری آن ،بساته باه شخصاای

هسااتهای را بااه کااار ماایگیرنااد ،ممکاان اساات دچااار

است که آن را ارائه میدهد (مودیه و پیریاه4 ،8112 ،2؛

بازاریااابی غیرمتمرکااز 8و غیرمتجااانر بااا ی ا

اسکیزوفرنی برند بشوند .با این حال ،بررسیهاای انجاام

و ت و رایت)74 ،8118 ،1؛ برای مثال در ی

هتال

شده در متون موجود در ایان زمیناه نشاان مایدهاد کاه

مشاااخص ،ممکااان اسااات یااا

برندهای شرکتی و همچنین برندهای خادماتی بیشاتر در

وریفااهشااناس باشااد و دیگااری عصاابانی و تنباال؛ حتاای

معر

ابتال به اسکیزوفرنی برند هستند.

ممکاان اساات عملکاارد ی ا

کارمناااد ماااؤدب و

فاارد بااهخصااوص هاام در

تروت )8111( 9به طاور ضامنی

ساااعات مختلااف کاااری متغیاار باشااد کااه ایاان موضااوع

اشاره میکند ،به دلیل تعدد خطوط محصول ارائاهشاده

امکااان تجربااة غیریکنااوا 2از برنااد را تشاادید ماایکنااد و

در زیر چتر برند شارکت و نیااز بارای جایگااهساازی و

برندهای خدماتی را بیشتر در معر

اساکیزوفرنی برناد

شخصیت جداگانه برای هر کدام ،جایگااه و شخصایت

قرار میدهد.

همانطور که ج

برند اصلی به عنوان یکی از مؤلفاههاای ساازندة هویات
برند ،تضعیف میشود؛ مگر اینکه معماری مناسبی برای

 -5بحث و نتی(هگیری

برندها طراحی و پرتفوی برند بهدرستی مادیریت شاود.

این تحقیق برخالف باور رایج که اساکیزوفرنی برناد را

از منظااار وی آنچاااه او «خاااط محصاااول غیرمنطقا ای»4

تنهاااا ناهنجااااری چندشخصااایتیباااودن برناااد در نظااار

مایخوانااد ،ساابب شااده اساات کااه باارخالف برناادهای

میگرفت ،تحلیل دربارة اسکیزوفرنی برناد را باه ساطح

قدرتمند ،جنرال موتورز شخصیت برند متمایز را نداشته

هویت برند ارتقاا مایدهاد و باا ترسایم خطاوط ارتبااط

باشد و تفاوت میان محصو ت مختلاف ارائاهشادة ایان

منطقی بین نوشتههای موجود در زمینة اسکیزوفرنی برند

شرکت از جمله شورولت ،پونتیاات و بیاوت در ذهان

و بیماااااری اسااااکیزوفرنی از منظاااار روانشناساااای،

برند دارای

اسکیزوفرنی برند را به صورت پارهپارهشدن هویت برند

چنااادین محصاااول اسااات ،بایاااد مراقاااب باااود کاااه

آنگونه که برند در موقعیاتهاای مختلاف ،متفااوت و

جایگاهسازیهای مربوطه برای حفا هماان ارزشهاای

گیجکننده به نظر میرسد ،شنیده یاا احسااس مایشاود،

مشتری ناواضح باشد؛ بنابراین زمانیکه ی

گویی که در هار موقعیات هویاتهاای مختلفای دارد و
1

Individual brand, corporate brand, product brand
or service brand
2
Unfocused brand approaches
3
)Jack Trout (2005
4
Irrational line extension

5

Ultimate driving machine
6
)Mudie and Pirrie (2006
7
)Lovelock and Wright (2002
8
Inconsistent experience
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هویت مشاخص ،واضاح و باثباات نادارد ،تعریاف

فعالیااتهااای بازاریااابی شااکل دهنااد؛ از جملااه تجربااة

ی

کرده است؛ سپر برای تکمیل مفهومسازی ،تالش شاد

مسااتقیم ،جسااتجوی در اینترناات ،7منااابع بازرگااانی و

تا پیشاامدهاای اساکیزوفرنی برناد شناساایی شاوند .بار

غیربازرگانی از جمله گزارشهای مصرفکننده یا سایر

اساس نوشتههای موجود دربارة اسکیزوفرنی برند ،آنهاا

ابزارهااای رسااانهای ماننااد تبلیغااات دهااان بااه دهااان یااا

در جدولی خالصه شده و با به کارگیری اصول مرباوط

مفروضاتی که مصرفکنندگان به خودی خود در ذهان

به نظریة دادهبنیاد کدگذاری و تحلیل شدند و درنهایات

دربارة ی

برند ،نام ،لوگو ،کشور سازنده ،کاناالهاای

 9عامل کلّی را پیشاامدهای اساکیزوفرنی برناد شاناخته

توزیع و  ...از آن برند ایجاد میشوند (کلر)11 :8179 ،؛

است که عبارتاند از :مدیریت نامناسب پرتفاوی برناد،

بنابراین ،مدیران برند باید همواره در نظر داشته باشند تاا

نهادینهسازینکردن هویت برند در فرهناگ ساازمانی و

اقدامات و فعالیتهای آنها با ارزشها و هویت هساتهای

بیثباتی هویت برند.

برند متناسب و یکنواخت باشد تا برناد و تصاویر آن باه

با استفاده از تئوریهای نشانهشناسی مطرح شاد کاه

هم ریخته و گیجکننده به نظر نرسد.

کدهای حاوی معنا از طریاق تماام جنباههاای مادیریت

یکی از روشهای استفادهشده برای جلوگیری از باروز

برنااد ،از خااط محصااول ،انتخاااب رسااانه تااا اسااتراتژی

چنین مشکلی ایجاد منشاورهویت برناد در ساازمانهاسات

قیمتگذاری و غیره ،و نهفقط از طریاق تبلیغاات انتقاال

تا استانداردهای راهنمای هویت برناد مساتند و هماواره بار

مییابد .نشانهشناسان از مدل دیوید آکر درباارة هویات

اساس آن عمل شود (کاپفرر.)719 :8112 ،

برند برای همسوسازی تمام کدهای نشانهشاناختی حاول
یا

هویاات یااا پیااام هسااتهای برنااد اسااتفاده ماایکننااد

 -6پیامللدهای نیللری و کللاربردی تحقیللق

(اسوالد .)17 :8178 ،زمانیکه برناد نتواناد هماة معاانی

محدودیتها و تحقیقات بعدی

منتقاالشااده از برنااد را یکنااوا سااازد ،ایاانگونااه بااه نظاار

از دیدگاه نظری ،این مقاله با به کاارگیری تئاوریهاای

میرسد که برند دارای هویت ثابتی و مشخصی نیست و

موجود در حوزة بازاریابی و مقایسة ادبیاات موجاود در

در هر موقعیتی هویتی متفااوت از خاود باروز مایدهاد.

زمینة روانشناسی ،تعریف و تحلیل مفهوم اساکیزوفرنی

امکان وقوع ایان معضال باهدلیال ماهیات تغییارپاذیری

برند را ارائه کرده است .همچناین ایان مقالاه باا بررسای

خدمات و همچنین به دلیل نیاز برای تعریف هویتهاای

نوشتههای پراکنده در زمینة اسکیزوفرنی برند پیشاامدها

برناد اصالی

و پیامدهای آن را شناسایی میکند و چگونگی تأثیر آن

بیشتر خواهد بود .ثباتنداشتن برند یکی از علال اصالی

بر اسکیزوفرنی برند را تحلیل میکند؛ بناابراین ،تحقیاق

اسکیزوفرنی برند شناسایی شاده اسات .ثباات تاداعیات

حاضر با رفع کمبود در این زمینه ،به بدنة در حاال رشاد

برند در منابع متعاددی ،منباع اصالی ایجااد ارزش ویاژة

علم بازاریابی و ادبیات مدیریت برند میافزاید.

مختلف برای برندهای ارائهشده تحت ی

برند و تصویر برند و متعاقبار موفقیت آنها مطرح شدهاناد

نوع این پژوهش از نظار هادف اکتشاافی و بنیاادین

(کلااار424 ،8179 ،؛ کااااپفرر .)718 ،8112 ،باورهاااای

است و اینگونه پژوهشها به سااخت الگوهاای نظاری

مصاارفکنناادگان دربااارة ویژگاایهااای برن اد بااه طاارم

برای تبیین پدیدهها میپردازند و جنبههای کااربردی یاا

مختلف شکل میگیرد؛ به این معنا که مصرفکننادگان

عملی کمتر در اینگونه تحقیقات مدنظر قرار مایگیارد

ممکااان اسااات تداعیاتشاااان را از مناااابعی باااه غیااار از

1

Online surfing
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(میرزایاای .)21 :7934 ،ایاانگونااه پااژوهشهااا باارای

صورت یکنوا و منساجم 1در تماام رفتارهاای شارکت و

برشماری نتایج عملی و کاربردی با تحقیقات کااربردی

همراستا با ارزشهای هستهای آن تفسیر و اجرا میشود؛

دیگاار پیگیااری ماایشااوند؛ بااا ایاان حااال ،ایاان تحقیااق

بنابراین توفیقنیافتن در همراساتاساازی کادهای معناایی

پیامدهای عملی و کاربردی نیز برای بازاریابان به هماراه

مخابرهشده توساط برناد در طاول زماان ،سابب ادرات

دارد .این تحقیق با بررسی جامع نوشاتههاای پراکناده و

معانی متضاد و بیاعتمادی میشود و متعاقبار باعث ایجاد

سااازماندهی آنهااا د یاال بااروز اسااکیزوفرنی برنااد را

ابهام در مخاطبان و کاهش ارزش ویژه برند خواهد شد.

از اقداماتی که توسط برناد

بازاریابان باید آگااه باشاند کاه های فعالیات بازاریاابی

صاااورت مااایگیااارد ،نشاااانگر هویااات برناااد اسااات و

بدون ارتباطات امکانپذیر نیسات و هار فعاالیتی حااوی

انتقالدهندة کدهای معنایی است که به محیطای کاه در

معنایی است (اسوالد )11 :8178 ،و باید مطمئن شد کاه

آن مخاطبان حضاور دارناد ،ارساال مایشاود (ایگال و

تمام معانی انتقالیافته در راستای هویت برند باشد تا آن

همکاران8171 ،؛ اسوالد)11 :8178 ،؛ بنابراین بازاریابان

را تقویت کرده و از انعکااس هویات ازهامگسایخته باه

باید همواره در نظر داشاته باشاند تاا از ماوارد شناساایی

بازار جلوگیری کند.

مشخص کرده است .هری

شده را د یل بروز اسکیزوفرنی برند به حساب نیاورناد؛

ایاان موضااوع بااا تمایاال روزافاازون شاارکتهااا باار

زیرا در غیر این صورت ،ممکن است به قدرت و ثباات

فعالیااتهااای بازاریااابی و برندسااازی در کشااور اهمیاات

تداعیات برند به عنوان منبع اصلی تصویر و ارزش ویاژة

بیشتری مییابد .اگر بتوان در ی

الگاوبرداری تطبیقای

برند ضربه بزنند.

با فراتحلیال انجاامشادة هادینگ و همکااران ()8113

2

این پژوهش بر تجانر و یکنوایی 7کدهای معناایی

کشور را در حال گاذار از رویکارد صارفار اقتصاادی باه

نظاام هویات برناد

برند ،به ساوی رویکردهاای تاازه در حاوزة برندساازی

منسااجم و واضااح تأکیااد ماایکنااد .ساااختن برناادهای

ازجملااه رویکااردهااای هااویتی ،شخصاایتی ،رابطااهای و

هویات مشاخص و واضاح

مصرفکنندهمحاور در نظار گرفات ،ایان موضاوع کاه

است که برند را از سایر رقباایش در باازار متماایز کناد

بتوان معضالت برندها را بهتر شناسایی و تبیاین کارده و

(یاااوان و همکااااران8172 ،8؛ هااادینگ و همکااااران،9

متعاقبار بتوان راهکارهایی برای رفع آن ارائه کرد ،بیشاتر

انتقالیافته از برند بارای ایجااد یا
قدرتمند ،نیازمند ایجاد یا

)8113؛ بهخصوص در شرایط کنونی که اگر ی

برناد

اهمیت خواهد یافت.

رفتاری متناقض با آنچه اطالعرسانی میکند یاا رفتااری

دربارة محادودیتهاای تحقیاق ،باا توجاه باه اینکاه

چشم به هم زدن تمام مشاتریان فعلای

مفهوم اسکیزوفرنی برند از عمل بازاریابی به تئاوری راه

و بااالقوه در همااهجااا از آن مطلااع ماایشااوند؛ بنااابراین

پیدا کارده اسات ،هناوز باهخاوبی مساتند نشاده اسات؛

مادل هویات برناد تأثیرگاذار

بنابراین تحلیل و بررسی علمی در این زمینه انجام نشاده

بیافرینند ،بلکاه بایاد مطائمن شاوند کاه ایان هویات باه

است؛ بنابراین بزرگتارین محادودیت تحقیاق حاضار،

غیریکنوا 4در ی

شرکتها نهتنها باید ی

نبود پیشینة علمی در این حوزه است که مفهومساازی و
1

Consistency
)Yuan et al. (2016
3
)Heding et al. (2009
4
Inconsistent

تحلیل در این حوزه را مشکل میسازد .برای تحقیقاات

2

Consistent and coherent
)Heding, Knudtzen and Bjerre (2009

5
6
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