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چکیده
ایجاد و حفظ وفاداری مصرفکننده به برند در قلب برنامههای بازاریابی شرکتها در بازارهای رقابتی قرار دارد .لذا امروزه شناخت و
پیشبینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخشبندی بازار ضروری است .بنابراین در این پژوهش با ارائه
مدل ابعاد برند خدمات درصدد یافتن متغیرهای تاثیرگذار در ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند برآمدیم .هدف از این مطالعه ،تعیین تاثیر
ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنایع شرکتهای چرم واقع در شهر تبریز میباشد .نهایتا از آزمون رگرسیون چندگانه برای یافتن
میزان تأثیر هر یک از فرضیههای استفاده شد .آزمون نشان داد که متغیرهای ابعاد برند خدمات بر میزان وفاداری برند تاثیر دارد و به بطور
کلی بین ابعاد برند خدمات (اسناد برند ،باور برند ،شایعات برند) و وفاداری برند رابطه مستقیم وجود دارد.
کلمات کلیدی :وفاداری برند ،برند خدمات ،اسناد برند ،باور برند ،شایعات برند.

 -1مقدمه

وفاداری مشتریان برای شرکتهایی که دغدغاه حفاظ و

ایجاد و حفظ وفااداری مصارفکننده باه برناد1در

توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند ،چالشای

قلب برنامههای بازاریابی شرکتها باهویژه در بازارهاای

اسااتراتژیک تلقاای میشااود .شاارکتها بااهمنظور کسااب

رقابتی قراردارد ،لذا امروزه شناخت و پیشبینی نیازهای

وفاداری مشاتریان ززم اسات از انتظاارات آنهاا فراتار

مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی

روند ،در غیر اینصورت ممکن است مشتریان به سمت

و بخشبناادی بااازار ضااروری اساات .حفااظ و تقویاات

عرضهکننده دیگاری متمایاش شاود و احتمااز در ماورد
کیفیت کااز و خادمات دریاافتی خاود بار روی رفتاار

 1نام تجاری(برند)
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دیگری نیاز تأثیرگذارناد (.)Sweeney & Swait, 2008

باشااد و یااک کلیااد عامااش موفقیاات باارای سااازمانهای

موضوع وفاداری مشتری به یک محصول یا برند خاا

خدماتی است و آن باید سنگ زیربنای بازاریابی در قرن

حائز اهمیت فراوانی است ،چارا کاه میتاوان گفات باا

 51باشااد ( .)(Grace & O’Cass, 2005در بخااش

اهمیتترین دارایی بسیاری از شرکتها مشتریان وفاادار

خدمات ،اهمیت برند توسط نویسندگان زیادی برجساته

آنها میباشند .تحقیقات تجربی نشان میدهد که هزیناه

شاده ()(Teichert & Schöntag, 2010

جذب یک مشتری جدیاد  52تاا  044درصاد بیشاتر از

)Cliquet, 2012; Sok & O'Cass, 2011چنادین مادل

هزینههای حفظ مشتریان فعلی است .بنابراین با افازودن

برای توضیح ارزیابی مشتریان از برند پیشنهاد شدهاسات

 2درصد به هزینههای مربوط به حفاظ مشاتریان فعلای

(De Chernatony &( ); Kapferer, 2008Berry, 2000

خود میتوان تا  52درصد به میازان ساودآوری شارکت

 .)Dall'Olmo Riley, 1998در بیشتر این مدلها ،اولاین

افاازود .امااروز در عصااری زناادگی ماایکنیم کااه دیگاار

تمرکز بر محصوزت و کازهای فیزیکی ،در درجاه دوم

گرایشها تولید ،محصول و فروش نمیتواند بقاای یاک

بر خدمات محدود شده است ( & Brodie, Whittome,

شاارکت را در بااازار ت اامین کنااد .مشااتریان و رقبااا،

 .)Brush, 2009در بازاریابی مصرفکننده ،برندها غالباا

هوشمندتر شده و تمامی شرکتهایی که خواهاان بقاای

نقطااه آغاااز تمااایز ب این پیشاانهادهای رقااابتی بودهانااد،

خود در این محیط میباشند خواسته یا ناخواسته بایستی

بااهطوری کااه در موفقیاات سااازمانها میتواننااد حیاااتی

به گرایش بازاریاابی و حتای بازاریاابی اجتمااعی روی

باشند .لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها بهصورت

آورنااد .نتیجااه تحقیقااات نشااان میدهااد شاارکتهای

استراتژیک انجام گردد ،برند دارائی اساسی شرکت است

آمریکایی که نیمی از مشتریان خود را در طول  2سال از

( .)Aaker, 1996اگرچه برناد بهصاورت آشاکارا بارای

دست میدهند ،سازنه  134درصد خساارت و ضارر از

سازمان و شرکت ارزشآفرینای میکناد اماا ریشاه ایان

ناحیه کاهش مشتریان خود میبینند ،این آمار نشاندهنده

ارزش در مشااتری اساات ( .)Keller, 2001مااا شاااهد

چالشهایی است کاه شارکتها بارای رشاد در محایط

شرکتهایی هستیم که زیانهای قابشتوجهی را به سابب

رقابتی با آن روبرو هساتند .رسایدن باه رشاد ساازنه 1

عدم توفی برندشان در تأثیرگذاری بر مشتریان متحماش

درصد نیازمند افزایش فروش به مشتریان فعلی و جدیاد

شدهاند .در این میان بارای اداما حیاات برناد نیااز باه

به میزان  10درصد است .مؤسسات با شناخت نیازهاای

تالشهااای مسااتمر بازاریااابی مطاار میشااود ،چهبسااا

مشتریان و یاافتن راههاای ارضاا کاردن آناان از طریا

برندها با قدمتهایی دهها سال و یا حتی چند قرن که به

نوآوری ،حفظ و ارتقای کیفیت و از همه مهمتر ،داشاتن

عللی اعتبار خاود را از دسات داده و از صاحن رقابات

مشتریان وفادار است کاه میتواناد ساودآوری را حفاظ

محو شدهاند .برای مثال :ایرانیان باا ساابقه 3هازار سااله

نموده و بقای خود را در یک باازار رقاابتی حفاظ کناد

نخسااتین و قاادیمیترین تولیدکنناادگان چاارم در جهااان

( .)Mellens, Dekimpe, & Steenkamp, 1995نااام

هستند و آثار باستانی باه یادگارماناده از دوران پایش از

تجاری اولین عملی است که اجاازه میدهاد ساازمانها

میالد نشان میدهد که ایرانیان حدود 1244ساال قباش از

روابط سودآوری بلندمدت را با مشتریان در آینده داشته

میالد از پوست بارای تهیاه لباا ،،کفاش و جناگافزار

& .(Jara
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استفاده میکردند .صنایع چارم ایاران نیاز مانناد تماامی

مشتریان از برند خدمات عبارت بود از :مارک فیزیکی

تولیدکنندگان چرم برای سودآور ماندن در بازار بایرحم

محصول در نوع و درجات مختلف ،بنابراین این نیاز به

رقابت جهانی ملزوم به کساب اعتباار در باین مشاتریان

رویکردهای نظری مختلف شد( Grace & O’Cass,

است ،زیرا این مشتری است که باید متقاعد شاود و باه

 .)2005برای به دست آوردن چارچوب مفهومی برند

بارود شارکتها بایساتی از ایان

خدمات ،تحقیقاتی بهوسیله پاگت وال ن 2در سال

طری سهم بازار خود را افزایش دهند .مسئله اصلی ایان

( ،)1991بری 3در سال ( ،)5444ریلی و چرن آترونی،4

است کاه بارای بقاا در باازار بهشادت رقاابتی کناونی،

دیویس 5و همکارانش ( )5444انجام شد ،فهم کلی

مساااتلزم یاااافتن عواماااش تأثیرگاااذار بااار وفااااداری

بسیار ارزشمندی را در زمین نقش و نام تجاری خدمات

مصرفکنندگان نسبت به این برند تجاری هستیم.

در اختیار ما قرار میدهد که توجه بیشتر به ادغام نقش

مهمترین سوازت پژوهشی ارائه شده دراین مقاله:

نام و نشان تجاری در فرایندهای ارزشزایی و ایجاد

 )1ابعاد برند خدمات چه تاثیری بر وفاداری برند؟

تجربیات مشتریان ،گفتگوهای او و فهم او نسبت به

 )5ابعاد برند خدمات تاثیر مثبت بر وفاداری برند دارد؟

شرکت را در برمیگیرد ( Dall’Olmo Riley & De

دنبال یک برند خاا

 .)Chernatony, 2000منط

 -5پیشینه تحقی

مدلهای پیشین همانند

مدل ( )6SBVقصد خرید را بهعنوان هدف نهایی

برند خدمات همانند یک برند فیزیکی محصول،

بررسی میکند .این مدل از  2عامش کلیدی (احکام برند،

اساسی برای ایجاد اعتماد و روابط است که در نتیجه آن

نگرش برند ،رضایت ،شایعات برند و اسناد برند)

مشتری در قبال دریافت کاز ،خدمات پس از فروش را

تشکیش شدهاست .بهطوریکه احکام برند بطور مستقیم

نیز تجربه میکند ( .)Arora & Stoner, 1996قدرت

از نگرش تأثیر میپذیرد ،اسناد برند و شایعات برند نیز

یک برند خدمات بهطور عمده توسط نگرش سازمان،

بر رضایت مشتریان تأثیر میگذارد .تمامی این عامشها

مانند کیفیت خدمات ارائهشده توسط یک کارمند

"حکم برند خدمات "را شکش میدهند ( & Grace

شرکت و روابط کلی بین شرکت و مشتریان آن تعیین

 .)O’Cass, 2005در پژوهشی دیگر که توسط

میشود ( .)Berry, 2000برند خدمات اغلب بهطور

کریستالیس ،چرایسوچو  )5413(7انجام شد مدلی ارائه

انحصاری با نام برند رابطه دارد ،براسا ،این واقعیت

کردند که تغییر شکشیافته مدل "حکم برند خدمات

است که ویژگیهای خدمات در نظر گرفتهشده میتواند

"است .در این مدل (  ،) 8SBLمحققان به

برای برقراری ارتباط از طری هر وسیله دیگر مشکش

بررسی"وفاداری برند خدمات " میپردازند .چهارچوب

باشد ( .)Turley & Moore, 1995درحالیکه در یک
سطح انتزاعی ،برند نشاندهنده یک محصول و آن
ارزش است .مشتریان در یک سطح پایینتر از انتزاع
انتظار میرود تا به بررسی و پاسخ انواع ابعاد برند
بپردازد ( .)Keller, 1993در باورهای گذشته ارزیابی
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این مدل نیز از  2عامش کلیدی تشکیش شدهاست که در

تأثیر مثبت در نرخ اشغال و سودآوری است ( J. J. Lee,

آن وفاداری برند از ترکیب ،اسناد برند و شایعات برند و

 .)Capella, Taylor, & Gabler, 2014چن ،11شو-

تأثیرگذاری آنها بر رضایت و نگرش برند حاصش

چینگ ( )5412در ارائه یک بینش به بررسی اثر رقابت

ایجاد درک بهتر کاربران از

بر ارائه خدمات ارزش مشتری برای وفاداری مشتریان

ارزیابی برند خدمات و اینکه چگونه این ارزیابی برند

پرداختند .نتایج نشان میدهد که رقابت یک تعدیشکننده

بر رفتار نهایی مشتریان تأثیر میگذارد .مطاب یافتههای

روابط بین ارزش مشتری و وفاداری مشتری از دید

پیشین ،به نظر میرسد که برند شایعاتی تأثیر مستقیمی

مصرفکننده است .همچنین رقابت پیشبینی وفاداری

بر رضایت برای دستیابی بر خدمات ندارد .ولی با توجه

مشتری از دید کارمند است .این مطالعه به مدیران نشان

به یافتههای اخیر برند شایعاتی ممکن است یک تاثیر

داد که چگونه کارمندان خدمات میتوانند برای دستیابی

داشته باشد ،اما این تاثیر به واسطه برند اسناد میباشد

به یک مزیت رقابتی استخدام و موف

شوند ( Chen,

( .)Krystallis & Chrysochou, 2014در پژوهش،

 .)2015زهیر ،شاهین ،کیتاپچی ،اوزشاهین )5411( 12به

بازک ریشنان )5410( 4که به منظور بررسی تأثیر

بررسی اثرات برند ارتباطات و کیفیت خدمات در

رسانههای اجتماعی بازاریابی به سمت وفاداری به نام

ساخت وفاداری برند از طری برند اعتماد پرداختند .این

تجاری و قصد خرید ایجاد شد .در یک نظرسنجی و

پژوهش در صنعت خودروسازی ترکیه انجام شد .در

بطور تصادفی دانشجویان مقطع کارشناسی از

مدل پیشنهادی آنان ،برند روابط و کیفیت خدمات ،برند

دانشگاههای مالزی انتخاب شدند .نتیجه نشان داد که

برند اعتماد میسازد ( Zehir,

میشود هدف از تحقی

وفاداری را از طری

 ،تبلیغات

 .)Şahin, Kitapçı, & Özşahin, 2011سانو ،تامورا،

شفاهی ،جوامع آنالین و تبلیغات آنالین در ترویج برند

یادا ،سوزوکی )5410( 13در مقالهای به ارزیابی کشش

وفاداری و قصد خرید از طری سایت شرکت و سیستم

قیمت شیر با استفاده از مدل زجیت چندگانه پرداختند.

عامشهای رسانههای اجتماعی مؤثر است .این یافتهها به

یافتههای آنها نشان داد که محصوزت شیر دارای

مدیران بازاریابی نشان میدهد که رسانههای اجتماعی به

قیمت کششی هستند .بنابراین قیمت میتواند یک برگ

یک ابزار مهم بازاریابی برای رسیدن به مصرفکنندگان

خرید مهم هنگام تصمیمگیری بین محصوزت شیر

در حال ظهور نسش جوان تبدیششده است

باشد .اگر محصوزت شیر از نظر قیمت بدون کشش

و

باشند ،در نظر آنها انتخاب مردم با برندی است که

همکارانش ( )5410به بررسی برنامههای وفاداری که در

توسط سایر عوامش به غیر از قیمت ،مانند وفاداری

واقع یک ابزار مؤثر برای افزایش حاشیه عامش است

تصمیم به خرید شدهاست (& Sano, Tamura, Yada,

پرداختند .بهطور خالصه ،نتایج تجربی نشان میدهد که

 .)Suzuki, 2014در یک پژوهش ،داو 14،و همکاران

ارتباطات بازاریابی آنالین ،بهطور خا

( .)Balakrishnan, Dahnil, & Yi, 2014ل ی

15

سرمایهگذاری در برنامههای وفاداری هتش دارای یک
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( )5412استرالیایی به بررسی طوزنیمدت تغییر

وفاداری است .متغیرهای تاثیرگذار بر اسناد برند عبارتند

وفاداری در طیف گستردهای در انگلستان و

از :نام برند ،ارزش برای پول ،خدمات اصلی ،خدمات

ایازتمتحده آمریکا ،در طول زمان دوره از شش تا

کارمند ،احساسات ،خویشتنشناسی و متغیرهای تأثیر

سیزده سال پرداخته شد .نتایج نشان داد که بهطورکلی،

گذار بر شایعات برند عبارتنداز :ارتباطات کنترلشده

کاهش بسیار کوچک در آن وجود دارد اما هیچ تغییر

(تبلیغات برنامهریزیشده) و ارتباطات کنترل نشده

معنیداری در قطبش و کارنامه اندازه در طول زمان

(تبلیغات دهانبهدهان) است.

وجود

ندارد

(&

Meyer-Waarden,

 .)Driesener, 2015سوئینی وسوای ت

15

Dawes,

 )1-3وفاداری برند

()5441

وفاداری به برند ،به گرایش وفادار بودن به یک نام

پژوهشی در زمین تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

تجاری اشاره دارد و میتواند بهصورت تمایش

در استرالیا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اعتبار

مصرفکنندگان به خرید نام تجاری بهعنوان اولین

برند ،تبلیغات دهانبهدهان مثبت را افزایش میدهد؛

انتخابشان نشان داده شود (.)Dick & Basu, 1994

بنابراین ،اعتبار برند بر وفاداری مشتریان به برند تأثیر

متعهد

مصرفکنندگان وفادار به یک نام تجاری خا

مثبت دارد .پژوهش انجامشده توسط راچش یی 16و

میباشند .این تعهد منجر به خرید دائمی محصوزت این

همکاران ( )5449رابطه بین وفاداری کارکنان ،کیفیت

نام تجاری در هنگام استفاده از محصول میگردد (Y.-

خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری مشتری و درنهایت

 .)K. Lee, Back, & Kim, 2009وفاداری به نام تجاری

سودآوری سازمان را مورد بررسی قرار دادهاست .این

به معنی تکرار خرید است که دلیش این رفتار ،فرآیندی

مطالعه در  514فروشگاه پرتما ،انجام شد .نتایج این

روانی است .بهعبارت دیگر ،تکرار خرید صرفا یک

پژوهش نشان داد که وفاداری کارکنان بر کیفیت

واکنش اختیاری نیست بلکه نتیجه عوامش روانی،

خدمات مؤثر بوده ،کیفیت خدمات بر رضایت مشتری و

احساسی و هنجاری است ( & Møller Jensen

رضایت مشتری بر وفاداری مشتری ،وفاداری مشتری

 .)Hansen, 2006وفاداری برند درنتیجه تبلیغات دهان

بر سودآوری سازمان مؤثر است.

به دهان 17قوی حاصش میشود و به دنبال آن انتظار می-
رود منجر به سودآوری سازمانها در آینده شود

 )3مدل تحقی و فرضیات پژوهش

( .)Caruana, 2002یافتههای پیشین نشان میدهد که

به منظور ارزشیابی و رفتار مشتریان برای دستیابی
به برند خدمات در این پژوهش از یک مدل استفاده

پاسخ عاطفی مشتریان به برندها تاثیر دارد بر وفاداری
برند (.)Chaudhuri & Holbrook, 2001

شدهاست که تغییر شکش یافته مدل ( SBLکریستالیس،
چرایسوچو) است( .شکش ،)1چارچوب نظری متشکش
از  0عناصر ،اسناد برند ،باور برند ،شایعات برند و برند
Swite
Yee

15
16

word-of-mouth

17
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خویشتن-

احساسات

انیسا آریا

نام برند

شناسی
قیمت

اسناد برند

H1

برند وفاداری

خدمات
اصلی

H2

خدمات

باور برند

کارمند

H3

شایعات

ارتباطات

برند

کنترل شده

ارتباطات
تبلیغات

کنترل نشده

شکش )1ابعاد برند خدمات

ملمو،تر یا شناختهشده آن مانند نام برند و قیمت

 )5-3اسناد برند
اسناد برند مربوط به همه نگرشهای برندی است
که یک تجربه مشتری را قبش و پس بازخرید نشان

ارزیابی کنند ( .)Arora & Stoner, 1996مفهوم
اسناد برند در مدل  SBVمطاب با "گریس وکا"18،

میدهد در مرحله قبش از خرید ،مشتریان در درجه اول

بهعنوان ساختار مرتبه بازتر شناخته شد که دربرگیرنده

صفات

18

میتوانند یک برند خدمات را از طری

Grass,cass
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تمامی مفاهیم روابط برندی است که مشتری ،برند

باعث ایجاد نگرش مثبت آنها نسبت به محصول

خدمات را ارزیابی میکند ( Grace & O’Cass,

جدیدی خواهدشد که از همان نام و نشان تجاری

این روابط اسا ،تنوع از ابعاد برند

استفاده کردهاست ( Melewar, Small, Andrews,

 .)2005بطورخا

خدماتی است که یک مشتری در طول دوره پیش از

.)& Kim, 2007

خرید تجربه میکند .در مرحله پیش از خرید ،مشتریان

 )0-3شایعات برند

میتوانند در درجه اول خدمات برند را از طری صفات

برند شایعاتی مربوط به روابط برند خدماتی

ملمو،تر و یا شناختهشده آن ،مانند نام برند ،هسته

تجربهشده توسط مشتریانی در طول مرحله قبش از خرید

خدمات و قیمت ارزیابی کنند .در مرحله استفاده ،فرایند

است همانند روابط کنترلشده (تبلیغات ،ارتقاء) و

ارزشیابی مشتری با ق اوت ویژگیهای برند خدمات

روابط کنترلنشده (تبلیغات شفاهی یا دهانبهدهان) قبش

که قبال غیرقابش دسترسی بود توسط مشتریان همچنان

از خرید این منابع اطالعاتی بطور مستقیم در شکش دادن

ادامه دارد .در این رابطه ابعاد برند مانند ،برخورد واقعی

انتظارات مشتریان و درنتیجه بهشدت با رضایت

با کارکنان خدمات (خدمات کارمند) ،احساسات که در

مشتریان مرتبط است (.)Babin & Babin, 2001

طول دوره ارائه خدمات رخ میدهد حیاتی است .در

بنابراین تبلیغات برنگرش مصرفکنندگان بهقصد تعقیب

مجموع اسناد برند نشاندهنده تمامی ابعاد برندی است

مقاصد و مفهوم برند خدمات تأثیر میگذارد ( Brodie

که ارزیابی برند مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد

.)Kempf & Smith, 1998( )et al., 2009

(.)Krystallis & Chrysochou, 2014

درحالیکه تبلیغات شفاهی (دهانبهدهان) بطور قابش

 )3-3باور برند

مالحظهای در نگرش مشتریان و رفتار خرید تاثیر

باورهای مصرفکنندگان نتیجه یادگیری شناختی

میگذارد (; Glynn Bansal & Voyer, 2000

است .این باورها نشاندهنده استنباط فرد از ویژگی

; Mangold, Miller, & Brockway, 1999
 .)Krystallis & Chrysochou, 2014در حقیقت

محصول درخواستی است .همانند احسا ،مشتریان و
تصویر ذهنیت نسبت به برند نخستین مفهوم برای
مشتریان خواهد بود ،چرا که باور برند بهعنوان وضعیت
مثبت و منفی برای دستیابی به خدمات تعریف میشود.
این برند بهطورکلی بهعنوان وضع مثبت یا منفی برای
رسیدن برند خدمات است و آن انتظار میرود که یک
تأثیر مثبت در وفاداری برند داشته باشد ( Keller,
 .)Apéria, & Georgson, 2008نگرش یک مفهوم
فاقد ابعاد بوده ،ارزیابی مثبت یا منفی نسبت به موضوع
مربوط است ( .)Grimm, 2005که تداعیهای ذهنی
مثبت مصرفکنندگان نسبت به یک نام و نشان تجاری

تبلیغات کنترلشده همان تبلیغات از قبش برنامهریزی
شدهاست که زمینه را برای رساندن پیام از فرستنده به
گیرنده فراهم میسازد یعنی اولین وظیفه تبلیغ یادآوری
یا آگاهی است و پس از آن اگر موف

شود متقاعد

میکند و به عمش وامیدارد تبلیغات کنترلنشده
(دهانبهدهان) یکی از مهمترین مرحله در طول معرفی
محصول جدید ،مدت زمانی است که اطالعات در مورد
محصول از طری

دهانبهدهان توسط عموم منتشر

میشود ( .)Campbell, 2015در مدل پژوهش ،هر
دو منابع اطالعاتی (تبلیغات کنترلشده و تبلیغات
00
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انیسا آریا

شفاهی) از جمله عوامش موثر در پیش از خرید مصرف-

( q = 1-pدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه

کنندگان است.

هستند).

مطاب

بحثهای فوق و مدل مفهومی پژوهش،

با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن

فرضیات عبارتاند از:

جامعه نامحدود تعداد  312نفر از مشتریان برای این

فرضیه اصلی پژوهش:

حجم نمونه انتخاب شدند که از این تعداد  352نفر به

 .1ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند تاثیر دارد.

سؤازت پرسشنامه پاسخگو بودند .روش نمونهگیری

فرضیات فرعی پژوهش:

بهصورت خوشهای چندمرحلهای است ،از این رو شهر

 .5اسناد برند بر وفاداری برند تاثیر دارد.

تبریز به  0قسمت تقسیم شد و از هر بخش  91نفر به

 .3باور برند بر وفاداری برند تاثیر دارد.

روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند بطوری

 .0شایعات برند بر وفاداری برند تاثیر دارد.

که تمامی افراد شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند.
در ادامه با توجه به هدف تحقی  ،برای جمعآوری
اطالعات اولیه از پرسشنامه استفاده شدهاست.

 )0روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع

پرسشنامه ،براسا ،مقیا ،لیکرت و با  2گزینه تنظیم

توصاایفی-تحلیلاای و از حیااث هاادف کاااربردی اساات.

شدهاست 1 .به معنای (کامال مخالفم)( 5 ،مخالفم)3 ،

جامعااه آماااری تحقی ا حاضاار ،مشااتریان محصااوزت

(نظری ندارم)( 0 ،موافقم) و ( 2کامال موافقم) میباشد.

شرکت چرم شهر تبریز میباشند .در ایان تحقیا بارای

بهمنظور تأمین روایی سؤازت پرسشنامه ،نظرات استادان

تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شدهاست و

و صاحبنظران در خصو

پرسشنامه اخذ شدهاست.

حجم نمونه با فرض خطای  %2و بارای جامعاه آمااری

برای آزمون پایایی پرسشنامه 34 ،پرسشنامه بهصورت

مشتریان این تحقی که نامحدود است به شر زیراست:

نمونه توزیع ،سپس ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه
گردید .ضریب آلفای بدستآمده برای پرسشنامه اسناد

()1

برند ،باور برند ،شایعات برند و برند وفاداری و بدست

 (Nجامعه آماری)

آمد که حاکی از پایایی بازی سؤازت تحقی هستند.

( nحجم نمونه)

ضریب آلفای کرونباخ هر کدام از ابعاد متغیرهای اصلی

( tمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ،که در سطح

تحقی بازی  %54است.

اطمینان  92درصد برابر  1991است).
( pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است .اگر در
اختیار نباشد میتوان آن را  4/2در نظر گرفت .در حالت
مقدار واریانس به حداقش مقدار خود میرسد).
( dمقدارخطای مجاز)

 )2تحلیش دادهها و نتایج
تجزیه و تحلیش دادهها شامش دو بخش ،آمار
توصیفی و آمار استنباطی است .در آمار توصیفی،
پاسخدهندگان و سن و میزان تحصیالت مورد بررسی
05
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قرار گرفتهاند .در بخش دوم به کمک آزمون

تحصیالت ،اکثر پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس و

کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن

بازتر بودهاند و  13/1درصد از پاسخدهندگان  54تا 34

متغیرهای مورد بررسی پرداخته و سپس به کمک آزمون

سال داشتند 51/13 ،درصد از پاسخدهندگان  34تا 04

فرضیهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و

سال داشتند 35 ،درصد از  04تا  24سال ،همچنین

رگرسیون چندمتغیره پرداخته شدهاست.

 51/55درصد از آنها بازی  24سال سن داشتند.

 )1-2آمارتوصیفی

شاخصهای آماری مربوط به امتیاز متغیّر ابعاد برند
خدمات در نمونه مورد بررسی در جدول زیر مشخص

نتایج تحلیش آمار توصیفی نشان میدهد که در

شدهاست.

نمونه مورد بررسی 15/5 ،درصد از پاسخدهندگان مرد و
 35/1درصد از پاسخدهندگان زن بودهاند .از لحاظ

جدول )1شاخصهای آماری امتیازی متغیرهای پژوهش
متغیر

حداقش

حداکثر

دامنه تغِییرات

میانگین

انحراف معیار

ابعاد برند خدمات

1/32

0/11

3/13

5/29

4/53

اسناد برند

1/1

3/1

5/2

5/09

4/55

باور برند

1/11

3/11

5/2

3/55

4/11

شایعات برند

1

0/25

3/25

5/03

4/51

وفاداری برند

1

0/2

3/2

5/01

4/11

میدهد که رابطه معنادار و مثبتی بین ابعاد برند خدمات

 )5-2آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج حاصش از آزمون همبستگی پیرسون برای

و وفاداری برند دارد.

بررسی و آزمون فرضیه اصلی مطاب جدول ( )5نشان
جدول )5آزمون فرضیه اصلی
وفاداری برند
ابعادبرندخدمات

ضریب همبستگی نمونه

سطح معنیداری آزمون

تعداد

4/322

4/452

352

برای آزمون فرضیه اول فرعی از آزمون رگرسیون

که رابطه متغیرهای ابعاد برند خدمات و وفاداری برند

چندمتغیره استفاده شد .جدول ( )3نشان میدهد که

 4/11بوده که نشاندهنده این است که  4/31درصد از

رابطه معنیداری بین اسناد برند و وفاداری برند وجود

واریانس نمرات وفاداری برند را بهطور معنیدار تبیین

دارد (  β = 4/115و  .)sig< 4/42مدل  1نشان میدهد

میکند.
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جدول )3ضرایب فرضیه اول فرعی
آمار خطی

سطح معنیداری

ضرایب استاندارد

t

ضرایب غیر استاندارد

مدل 1

شده
VIF

تحمش

1

1

Beta

4/455

1/124

4/444

0/159

Std. error

B

4/355

4/111

ثابت

4/100

4/193

اسناد برند

4/115

جدول )0خالصه مدل فرضیه اول فرعی
Change Statistics

دوربین-
واتسون

Sig. F
Change

Df2

Df1

F
Change

R
Square
Change

1/112

4/444

31

1

53/354

4/314

Std. Error
of the
Estimate

Adjusted
R Square

4/1051194

4/310

R Square

R

مدل

4/314

4/115

1

برای آزمون فرضیه دوم فرعی از آزمون رگرسیون

برند وجود دارد ( β = 4/110و  .)sig< 4/42مدل 1

چند متغیره استفاده شد .رابطه بین وفاداری برند با

نشان میدهد که رابطه متغیرهای ابعاد برند خدمات و

نگرش برند ،در ابعاد برند خدمات بهصورت ارائهشده

وفاداری برند  4/11بوده که نشاندهنده این است که

در جدول  2میباشد .این جدول نشان میدهد که رابطه

 4/31درصد از واریانس نمرات وفاداری برند را بهطور

معنیداری بین متغیرهای ابعاد برند خدمات و وفاداری

معنیداری تبیین می کند.

جدول )2ضرایب فرضیه دوم فرعی
آمار خطی

ضرایب
سطح

VIF

تحمش

1

معنیداری

1

ضرایب غیر استاندارد

استاندارد شده
T

Beta

4/114

1/030

4/444

0/599

مدل 1
Std. Error

4/110

B

4/391

4/251

(ثابت)

4/119

4/114

ابعاد برند خدمات
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جدول  )1خالصه مدل فرضیه دوم فرعی
Change Statistics

دوربین-
واتسون

Sig. F
Change

df2

df1

F
Change

R Square
Change

4/444

31

1

53/432

4/355

1/911

Std.
Error of
the
Estimate

Adjusted
R Square

4/1091141

4/311

R
Square

R

مدل

4/355

4/110

1

برای آزمون فرضیه سوم از آزمون رگرسیون

( β = 4/513و  .)sig< 4/42مدل  1نشان میدهد که

چندمتغیره استفاده شد .رابطه بین وفاداری برند با

رابطه متغیرهای ابعاد برند خدمات و وفاداری برند 4/51

شایعات برند ،در ابعاد خدمات برند به صورت ارائهشده

بوده که نشاندهنده این است که  4/25درصد از

در جدول  5میباشد .این جدول نشان میدهد که رابطه

واریانس نمرات وفاداری برند را بهطور معنیدار تبیین

معنیداری بین ابعاد برند خدمات و شایعات وجود دارد

میکند.

جدول  )5ضرایب فرضیه سوم فرعی
ضرایب استاندارد

آمار خطی
سطح معنی داری
VIF

تحمش

1

1

t

شده
Beta

4/151

1/210

4/444

5/559

ضرایب غیر استاندارد
مدل 1
Std. Error

B

4/513

4/009

(ثابت)

4/111

4/149

ابعاد برند خدمات

4/513

جدول  )1خالصه مدل فرضیه سوم فرعی
Change Statistics

دوربین-
واتسون
1/511

Sig. F
Change

4/444

df2

31

df1

F
Change

R
Square
Change

1

25/911

4/215

 )3-2تفسیرنتایج

Std.
Error of
the
Estimate

Adjusted
R
Square

4/2311901

4/251

R
Square

4/215

R

4/513

مدل

1

دارد .در فرضیه فرعی اول تا سوم که با کمک رگرسیون

نتایج حاصش از آزمون فرضیات نشان میدهد که

چندگانه برای سنجش ابعاد برند خدمات بر روی

تمامی فرضیات مطر شده مورد تأیید قرار گرفتهاند،

وفاداری برند استفاده شدهاست .نتایج حاکی از آن است

طوری که ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند تاثیر مثبت

که متغیرهای ابعاد برند خدمات بر متغیر وابسته
(وفاداری برند) اثر مستقیم و معنیداری دارند .بدین
04

بررسی تاثیر اسناد برند ،باور برند ،شایعات برند بر وفاداری برند :مطالعه موردی :شرکتهای چرم واقع در شهر تبریز

انیسا آریا

معنا که هر اندازه ابعاد برند خدمات بطور مناسبی

مطالعه ،مشتریان چرم تبریز هستند که ممکن است

تعریف و مورداستفاده قرار گیرد به همان اندازه نیز

چنانچه جامعه دیگری بررسی شود ،نتایج تا حدی تغییر

وفاداری به برند نیز باز میرود .بهعبارتی دیگر برند

کند ،لذا تعمیم نتایج به سایر بخشهای باید با

وفاداری مهمترین شاخصی برای موفقیت برند است.

بررسیهای بیشتری صورت گیرد.

نتایج تحقیقات گویای این موضوع است که اثر متقابش
بین ابعاد برند خدمات و برند وفاداری محصوزت چرم

 )5پیشنهادات کاربردی ومدیریتی

تبریز وجود دارد و شرکت چرم تبریز با بررسی و

با توجه به رکود اخیر سهم بازار در صنایع نساجی

تمرکز بیشتر بر روی هر یک از این متغیرها میتواند به

چرم و پوشاک ایران ،توصیههایی درزمین نوآوری

نتایج مدنظر خود برسد.

میشود .از این رو میتوان هزینههای تحقی و توسعه
بنگاهها را که بهمنظور دستیابی به نوآوری (نوآوری در

 )1نتیجهگیری

فرایند یا نوآوری در محصول) میشود ،را بهمثابه نوعی

با توجه به هدف اصلی پژوهش که تأثیر ابعاد برند

سرمایهگذاری و خرید دارایی فرض نمود که ارزش این

خدمات بر وفاداری برند ،در شرکت خدماتی چرم تبریز

نوع دارایی در طول زمان مستهلک میشود .در این

است ،لذا میتوان گفت چنانچه شرکت چرم تبریز

پژوهش ،توصیههای سیاستی به دولت و مدیران

درصدد باشد ،واکنش مشتریان خود را مورد ارزیابی

بنگاههای صنعتی در ایران ،مسئولین وزارت تجارت و

قرار دهد ،میتواند به بررسی این ابعاد پرداخته ،به این

صنایع و سیاستگذاران تنظیم بازار صنایع چرم و

دلیش که هر یک از ابعاد برند ارتباط مثبت با برند

پوشاک ایران ارائه میشود :دولت از یکسو با اطالع-

وفاداری دارد.

رسانی به واحدهای تولیدی مبنی بر اینکه افزایش

در رابطه با شکشگیری وفاداری متغیرهای مختلفی

مخارج تحقیقاتی میتواند سهم بازار و سود آن را

وجود دارد که در تحقیقات مختلف رابطه آن با میزان

افزایش دهد و از سوی دیگر از طری مشوقهای مالی

وفاداری برند مورد سنجش و تایید قرار گرفتهاست ،که

(از قبیش عوارض گمرکی بر تجهیزات سرمایهای

بطورکلی میتوان آنها را در قالب راهبردهای بازاریابی

واحدهای تحقیقاتی) ،حمایت از اساتید و پژوهشگران

شرکتهای سازنده برند طبقهبندی کرد .بنابراین سنجش

دانشگاهی که تحقیقات کاربردی را برای بخش صنعت

تاثیر این دسته از عوامش را میتوان بهعنوان محدودیت

انجام میدهند ،اعطای تسهیالت با نرخ سود پایین و

تحقی حاضر در نظر گرفت که اثر آن ثابت در نظر

حتی صفر بهمنظور راهاندازی و )...زمینه افزایش

گرفته شدهاست .همچنین ،کمبود زمان مشتریان ،شیوه

فعالیتهای تحقی

و توسعه را در واحدهای تولیدی

ادارک آنان جهت پاسخگویی و همچنین با توجه به

نساجی ،پوشاک چرم کشور فراهم آورد .انجام تحقیقات

جنبههای سیاسی نسبت به مسائش جامعه باعث میشود

در زمین وفاداری به برند در صنایع چرم با در نظر

بر نحوه پاسخگویی آنان تأثیر گذارد .جامعه آماری این

گرفتن متغیرهای تأثیرگذار دیگر در وفاداری مشتریان به
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کشورهای مختلف را در شکشگیری وفاداری

، تداعی نام تجاری، مانند رضایتمندی مشتریان،برند

مورد سنجش قرار

مشتریانشان را دریک صنعت خا

 محققان میتوانند در.ارزش ویژه برند و اعتبار برند

.دهند

تحقیقات بعدی با رویکرد مقایسهای نقش برند
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Abstract
Building and maintaining consumer brand loyalty in a competitive market is at the heart of the
company's marketing programs. So today, understand and predict customer needs for enterprises to gain
competitive customer. Therefore, in this study a model of service brand Seek variables are influential in
terms of brand loyalty turned for services. The aim of this study was to determine the impact of the brand
on brand loyalty services companies, real leather industries In Tabriz. Finally, multiple regression
analysis was used to detect the effect of each of the hypotheses. The test showed that Dimensions Brand
Services Variables On the effective loyalty and generally There is a direct relationship between
Dimensions Brand Services (Brand documents, Brand attitude, Brand hearsay) and brand loyalty.
Keywords: brand loyalty, service brand, Brand evidence, Brand attitude, Brand hearsay.
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