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 چکیده

 

، با ظهور فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش، به عنوان یکی از مفاهیم 7391ارزش ویژه برند از اواخر 

ی مدیریت و عمل توسعه یافت. یکی از عوامل مهم تعیین کننده در ارزش ویژه بازاریابی در نظریه

باشد. یک مفهوم برند، تصویر برند انتخاب شده از توانایی مدیران برند در انتخاب مفهوم برند میبرند 

های مستقیم و ای متنوع از حالتنیازهای مشتریان است و همچنین نقطه عطفی در مجموعه

فرایند  باشد. بنابراین مدیریت برندغیرمستقیم ارزش ویژه برند مانند آگاهی از برند و شناخت برند می

به تازگی، افزایش عالقه مدیران برند بر روابط در برند قوی متمرکز شده باشد. انتخاب مفهوم برند می

های احساسی و تعهد هستند. از ها منعکس کننده وفاداری مشتری از طریق دلبستگیاست، زیرا آن

 رزش ویژه برنداین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم برند بر وابستگی، تعهد و ا

باشد.  می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه مصرف کنندگان محصوالت سبز در شهرستان رشت می

نفر در نظر گرفته شده است.  969حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود کوکران برابر با 

ست و همچنین به بررسی گردیده ا SPSS 52آمار توصیفی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 Smart PLS 9( و با نرم افزار SEMجهت آزمون فرضیات پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی )

مفهوم برند و وابستگی، تعهد و ارزش انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان 

 ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 

 

 وابستگی برند، تعهد برند، ارزش ویژه برند. مفهوم برند،کلید واژه: 
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 بیان مسئله -1-1

ابی در ، با ظهور فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش، به عنوان یکی از مفاهیم بازاری7391ارزش ویژه برند از اواخر 

( ارزش ویژه برند 7337دیوید آکر ) (.7936ی مدیریت و عمل توسعه یافت )مهرنوش و طهماسبی اقبالغی، نظریه

داند که به ارزش ارائه شده توسط های مربوط به یک برند، نام و نشان میها و قابلیتای از داراییرا مجموعه

کند. ارزش ویژه برند مفهومی و یا از آن کسر می محصول و خدمت برای شرکت، مشتریان و یا هر دو، اضافه

 (. 7931پور و همکاران، )قلیشود های متفاوتی به آن نگاه میمرتبط با مدیریت برند است و از جنبه

باشد. یک توانایی مدیران برند در انتخاب مفهوم برند می ارزش ویژه برندیکی از عوامل مهم تعیین کننده در 

ای متنوع از برند انتخاب شده از نیازهای مشتریان است و همچنین نقطه عطفی در مجموعه مفهوم برند، تصویر

باشد. بنابراین مدیریت های مستقیم و غیرمستقیم ارزش ویژه برند مانند آگاهی از برند و شناخت برند میحالت

از سه طبقه، بر اساس کالس باشد. محققان گذشته محصوالت خود را به یکی برند فرایند انتخاب مفهوم برند می

تواند یک کاالی فیزیکی مانند شناختی. محصوالت میای، نمادین و زیباییدادند: وظیفهمحصول اختصاص می

. اما (Jeon, 7112)تواند خدماتی مانند بانک، هتل و خطوط هوایی باشداتومبیل، خودکار و یا ساعت باشد و یا می

ی، نمادین و زیبایی شناختی به منظور نشان دادن فواید و مزایای خلق شده ادر این پژوهش، از اصالحات وظیفه

 .(Malar et al, 5177بندی محصوالت )گردد، نه طبقهاستفاده می

ها منعکس کننده وفاداری به تازگی، افزایش عالقه مدیران برند بر روابط در برند قوی متمرکز شده است، زیرا آن

وابستگی احساسی به برند، پیوند احساسی و  (.Jeon, 7112احساسی و تعهد هستند )های مشتری از طریق دلبستگی

تواند به صورت روابط عاطفی و روانی قوی، متقابل و پایدار بین  می کند که می عاطفی قوی با برند را منعکس
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کننده را با  (، پیشرفت عاطفی بین برند و مصرف7339مصرف کننده و برند تعریف شود. مک کوئین و همکاران )

 (.7935تواند منجر به تعهد مشتری شود )خیری و همکاران،  می دیدگاه وابستگی توضیح دادند که

نیاز به تعهد مشتریان و حفظ و نگهداری آنان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، تعهد به برند نقش و  امروزه

کنند، اما به برخی از آنها ندهای مختلفی استفاده میکنندگان از برکند. زیرا مصرفمفهوم بسیار مهمی را ایفا می

تعهد دارند. منظور از تعهد، تمایل پایدار برای حفظ رابطه است. مطالعات مختلفی مزایای حاصل از تعهد به برند را 

برند  های باالتر، قصد خرید مجدد، اعتقاد به برند، ارزش ویژهاند. برای مثال، تمایل به پرداخت قیمتبررسی کرده

تواند موجب ایجاد تعهد به و مقاومت در برابر تبلیغات منفی. البته هنوز کامالً درك نشده است که چه عواملی می

(. در واقع تعهد مشتری از نگرش مطلوب مشتریان نسبت 7931پور و همکاران، برند در مصرف کننده شود )ابراهیم

شتریان متعهد نسبت به قیمت حساسیت کمتری دارند، زیرا شود که مگیرد. همین امر سبب میبه خرید نشئت می

ها به تالش کمتری نیاز است. از طرفی یکی از وکار جذابیت دارد و برای برقراری با آنها بنگاه و کسببرای آن

باشد، تصویری است که از شخصیت گیری تعهد مشتری نسبت به کاال و خدمات مؤثر میعوامل مهمی که در شکل

باشد بندد. به عبارتی شخصیت برند بر تعهد مشتری نسبت به کاال و خدمات مؤثر میذهن مشتری نقش می برند در

-(. از طرفی دیگر افزایش تعهد به برند سبب افزایش ارزش افزوده برند می7936)رضایی کلیدبری و همکاران، 

 گردد.

ت زیست محیطی همانند کیفیت پایین شهر رشت نیز همانند بسیاری از شهر های دیگر از بسیاری از مشکال

آب، حجم باالی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک، میزان زیاد زباله های دفع نشدنی، کاهش سریع منابع و انرزی و 

... رنج می برد. مشکالت زیست محیطی عمدتا به واسطه مصرف گرایی ناهنجار و فعالیت های ناپایدار ایجاد می 

های موجود، در استان های شمالی کشور و به تبع شهر رشت شاهد میزان باالی شود. همچنین بر اساس آمار 
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بیماری های صعب العالح ناشی از عادت های نادرست غذایی می باشیم. بر این اساس پرداختن به محصوالت 

از در راستای افزایش سالمت جسمی و روانی و همچنین حفظ محیط زیست ضروری به نظر می رسد.  ارگانیک

رو هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت فراهم کردن ساختاری مناسب برای مدیران جهت توسعه مفهوم  این

باشد. به منظور تعریف و تبیین ساختار مفهوم برند، مطالعات انجام شده در زمینه برند و ارزش ویژه برند می

د بررسی و بازبینی قرار گرفت. مطالعه بازاریابی و همچنین مطالعات در زمینه ارزش ویژه برند و تعهد مشتریان مور

های برند بر ارزش ویژه برند با تأکید بر تعهد و وابستگی به برند در میان حاضر درصدد است تا تأثیر ویژگی

 مشتریان محصوالت ارگانیک رشت را مورد بررسی قرار دهد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-2

ا هستند و قدرت و نفوذ آن ها در بازار جهت شناساندن ارزشمند شرکت ههای  ییامروزه برند ها از دارا

 اتیو ح یشود موجب سودآور می برند متبلور ژهیمحصوالت شرکت ها به مصرف کنندگان، که در قالب ارزش و

برند در ذهن  ی. هرچه ماندگارشدبا می هر شرکت، برند آنهای  ییدارا نیاز با ارزش تر یکیشرکت ها شده است. 

رو  نیرا از مصرف کنندگان کسب کند. از ا یشتریآن منافع ب هیتواند در سا می باشد، شرکت شتریمصرف کننده ب

خود کمک های  یو توسعه استراتژ تیتقو یتواند به شرکت ها برا می برند ژهیدرك عوامل موثر بر ابعاد ارزش و

برند ادراك  کی یبرند ها برا گریبا د سهیاست که مصرف کننده در مقاهایی  تیمز یبرند تمام ژهیکند. ارزش و

است که  انیاز مشتر یخدمات خود با گروه خاص نیب داریپا وندیپ ینوع جادیکند. هر برند در صدد ا می دایپ

از این  .ددآن برند گر ژهیارزش و شیسبب افزا تینسبت به آن برند و در نها یتعهد در مشتر ینوع جادیموجب ا

باشند، لذا  می میپردازد که بر افزایش ارزش ویژه برند موثرهایی  رسی مولفهرو پژوهش حاضر از آنجایی که به بر

 حائز اهمیت است.
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 هداف پژوهشا -1-3

 اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از:

 بررسی رابطه ابعاد مزیت برند و ارزش ویژه برند از طریق تعهد و وابستگی احساسی به برند 

 فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:برای رسیدن به اهداف اصلی، پنج هدف 

 سنجش تاثیر ابعاد مفهوم برند بر وابستگی احساسی به برند میان مشتریان محصوالت ارگانیک 

 .بررسی رابطه میان وابستگی احساسی و تعهد مشتری 

 .بررسی رابطه میان تعهد مشتری و ارزش ویژه برند 

 مدل مفهومی تحقیق -1-4

( ترسیم گردیده Jeon, 5171اهداف مورد نظر، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل ) در پژوهش حاضر بر اساس

است. بر این اساس متغیر مزایای برند به عنوان متغیر مستقل، تعهد مشتری و وابستگی احساسی به عنوان متغیر 

 میانجی و ارزش ویژه برند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
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 (Jeon, 7112مفهومی تحقیق ). مدل 1-1شکل 

 فرضیات پژوهش -1-5

 یاصل هیفرض

  ابعاد مزایای برند بر ارزش ویژه برند از طریق تعهد و وابستگی احساسی به برند تأثیر مثبت و معناداری

 دارد.

 یفرعهای  هیفرض

 .مزایای زیبایی بر وابستگی احساسی تأثیر مثبت و معناداری دارد 

  مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.مزایای زیبایی بر تعهد 

 ای بر وابستگی احساسی تأثیر مثبت و معناداری دارد.مزایای وظیفه 

 ای بر تعهد مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.مزایای وظیفه 
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 .مزایای نمادین بر وابستگی احساسی تأثیر مثبت و معناداری دارد 

 عناداری دارد.مزایای نمادین بر تعهد مشتری تأثیر مثبت و م 

 .وابستگی احساسی بر تعهد مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد 

 .تعهد مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد 

 تعاریف متغیر ها -1-6

 تعریف مفهومی -1-6-1

 :برند مزایای زیبایی

 ,Jeon)برای لذت گرایی را برآورده سازند مزایای زیبایی شناسی برند طراحی شده اند تا نیازهای مصرف کننده 

5171.) 

 :برند وظیفه ایمزایای 

برند به عنوان توانایی برند در ارائه عملکرد های زندگی روزمره مصرف کننده تعریف گردیده  وظیفه ایمزایای 

 (.Jeon, 5171)است 

 :برند مزایای نمادین

 تیاز هو یتواند بخش یممزایای نمادین کنند.  می دیتاکمشتری  ییبرند و شناسا نیرابطه ب نینماد مزایای

 ,Jeon)مزیت نمادین طراحی شده است تا فرد را با گروه و برند خود مرتبط کند مصرف کننده را منعکس کنند. 

5171.) 
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 وابستگی احساسی:

عبارت کنند که وابستگی عاطفی ( وابستگی احساسی به برند را این گونه تعریف می5179پارك و همکاران )

(. به عبارتی 7935شود )خیری و همکاران، است از شدت پیوندهایی که بین شخصیت یک فرد با برند برقرار می

 (. Jeon, 5171باشد)وابستگی احساسی یک نوع وابستگی به برند در عین احترام به سایر برندها می

 تعهد مشتری:

کنند. به دلیل اینکه ی مهم از رابطه موفق تعریف می( تعهد مشتری را به عنوان جزئ7333گاربارینو و جانسون )

( 7337کند. آکر )های خدمات کمک میشود و به ایجاد رابطه بلندمدت بین طرفای میموجب رفتارهای واسطه

شود و در نتیجه، کند که نام و نشان تجاری قوی و با کیفیت باال، به افزایش تعداد مشتریان متعهد منجر میاظهار می

های شرکت به بازار یا نام و نشان تجاری را به دنبال دارد ایش تعامالت و ارتباطات بین مشتری و عرضهافز

 (.7931پور و همکاران، )ابراهیم

 ارزش ویژه برند:

که  کنندگان مصرفای است برای شرکت، تجارت و (، ارزش ویژه برند ارزش افزوده7393از دیدگاه فارکوهار )

های مربوط ها و قابلیتای از دارایی( ارزش ویژه برند را مجموعه7337شود. آکر )اعطا می توسط برند به محصول

ارزش ارائه شده توسط محصول و خدمت برای شرکت، مشتریان و یا هر  بهداند که به یک برند، نام و نشان می

پور و همکاران، د است )قلیکند. ارزش ویژه برند مفهومی مرتبط با مدیریت برندو، اضافه و یا از آن کسر می

7931.) 

 



9 

 

 تعاریف عملیاتی -1-6-2

 :برند مزایای زیبایی

( 5179) 7مدل معرفی شده توسط پارك و همکاران« مزایای زیبایی برند»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

 پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.  5تا  7سواالت گردد که استفاده می

 :برند وظیفه ایمزایای 

 5مدل معرفی شده توسط پارك و همکاران« برند وظیفه ای یایمزا»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

 پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.  1تا  9سواالت گردد که ( استفاده می5179)

 :برند مزایای نمادین

( 5179) 9شده توسط پارك و همکاران مدل معرفی« برند نینماد یایمزا»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

 پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.  6تا  2سواالت گردد که استفاده می

 :وابستگی احساسی

( 5177) 1از مدل ارائه شده توسط مالر و همکاران« وابستگی احساسی»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

پرسشنامه را  3تا  1باشد و سواالت شور و شوق و ارتباطات می گردد که این مدل شامل ابعاد محبت،استفاده می

 به خود اختصاص داده است.

                                                      
1
 Park et al 

2
 Park et al 

3
 Park et al 

4
 Malar et al 
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 :تعهد مشتری

( 5177از مدل ارائه شده توسط پارك و همکاران )« تعهد مشتری»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

 پرسشنامه را به خود اختصاص داده است. 75تا  71سواالت گردد که استفاده می

 :زش ویژه برندار

( استفاده 7337از مدل ارائه شده توسط دیوید آکر )« ارزش ویژه برند»در این پژوهش به منظور سنجش عامل 

باشد و برند و وفاداری به برند می گردد که این مدل شامل ابعاد آگاهی از برند، کیفیت ادراك شده، تداعیاتمی

 اده است.پرسشنامه را به خود اختصاص د 56تا  79سواالت 

 قلمرو تحقیق -1-7

 قلمرو موضوعی -1-7-1

 بازاریابی و مدیریت بازاریابی قرار دارد.در حوزه  یبه لحاظ موضوع قیتحق نیا

 قلمرو زمانی -1-7-2

 شود. می انجام 7931 پاییزتا  7931 تابستاندر دوره  یپژوهش حاضر به لحاظ زمان

 قلمرو مکانی -1-7-3

 شهر رشت صورت گرفته است.پژوهش در  نیا زین یبه لحاظ مکان
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 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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 ارزش ویژه مشتری -2-1

 مقدمه -2-1-1

و  کسب یعملکرد مال ی، خلق و بقاها تیفعال ینامشهود در اثربخش یها ییدارانقش  تیاهم ر،یاخ یها سالدر 

 تیوضع یابیارز به ها سازمان ازینقش، ن نیمختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت ا عیکارها در سطح صنا

 نیدتریاز جد یریگ کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره تیرقبا را تقو ریآن با سا سهیبرند خود و مقا

بر  هیامروز، تنها با تک یایدن در یرقابت تیبه مز یابیکرده است. دست یادآوریرا  یو کم یفیک یو ابزارها ها وهیش

 زیعامل متما نیتر مهمبرند  حاضر، ، بلکه در عصرشود ینممحصوالت و خدمات حاصل  یکارکرد یها یژگیو

 از رقبا است. یشرکت تجار کیکننده 

 مفاهیم و تعاریف ارزش ویژه برند -2-1-2

 یها ارزش بر دیظهور کرد. تأک یابیارتباطات بازار لیاز وسا یکیبه عنوان  یونیزیتلو غاتیتبل 7361 دهه در

از سبک  یا ژهیوانواع  به ورود یبرا یا دروازهبرند  7311 ٔ دههبه برند داد و در  را خودش یمحصول، جا دیتول

شدن تجارت،  یجهان یناگهان شیافزا 7391 ٔ دههمصرف کننده بود. در  زیتمرکز بر تما کرد،یرو نیشد. ا یزندگ

شرکت  یجهان یها نامبه سمت  ها شرکت نیبنابرا،؛ به صرفه نبود دیجدی برندها جادیاثر گذاشت. ا زیبر برند ن

 یها شرکت یکه ارزش واقع دندیفهم ها شرکتدهه  نی. در ادهند را پوشش محصوالتشانرفتند تا بتوانند دامنه 

شرکت را نشان دهد.  یارزش واقع تواند ینمشرکت  یدیعا انیجر ضرورتاًی . حتستندین ها آن یزگیف یها ییدارا

آن را  یبرابر ارزش اسم نیمشهور چند یبرندها دیخر یبرا یشده بود. گاه جادیا برند در درك یدر واقع تحول

 ٔ  دهه . در اواخردندیخر یمآن  یواقع به سه برابر ارزش را نتاشینستله و مک رینظ ییها شرکت. کردند یمپرداخت 

 االتیاز ا زودتر اتفاق در اروپا نیدر ترازنامه منعکس شد. ا ییدارا کیبرند به عنوان  ٔ ژهیوبود که ارزش  91
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نسبت به  یتر عیسربرند آهنگ  شرفتیدر پ ها ییکایآمرکه  دهد یمعصر ما نشان  یمتحده افتاد. هر چند که برندها

 (.5115ر، ومبک) دباش ییایجغراف تیموقع به خاطر یمسئله ممکن است تا حدود نیداشتند که ا ییاروپا انیهمتا

 حوزه هم در یابیبازار میمفاه نیاز مهمتر یکی ،ینام و نشان تجار ژهی، مفهوم ارزش و7391اواخر دهه  از

است که  نیا یتجار نام و نشان ژهیمفهوم ارزش و تیاهم لیاز دال یکیو هم در حوزه اجرا بوده است.  یدانشگاه

 قاتیآورند. با وجود تحق دست به یرقابت تیمز توانند یمباال،  ژهیو با ارزش ییها نشانبا کمک نام و  ابانیبازار

 یها مدل ،یکه به طور تجرب شیمایپ قاتیتحق مباحث انجام شده است، تعداد نیا یکه رو یادیز یدانشگاه

 (.7996، ها عیشف و انیکند، اندك است. )محمد شیشده را آزما شنهادیپ

. استی که شامل ادراکات مشتر یا دسته: شود یم یبرند به دو دسته طبقه بند ژهیارزش و یابیمتون بازار در

. )همچون استی که شامل رفتار مشتر یا دستهو  (ادراك شده تیفیبرند و با ک یاز برند، تداع ی)همچون آگاه

را  یو رفتار یجنبه ادراک دو است که یسندگانی(. آکر از معدود نویمتیق یها تفاوتبه برند و تمرکز بر  یوفادار

 یاست که به قدر نیبرند ا ژهیو ارزشی ریاندازه گ اریمع کیدو بعد در  نیا بیترک تیکرده است. مز بیترک

 نیکه ا یمعن نیاز رفتار بازار هستند. بد یفیضع کنندگان نییتع ییبه تنها ها شاخصکه  اند شده فیخوب تعر

 یمستقل یرویبرندها به ن امروزه،(. 5119، رزیدارند. )م یریگدر اندازه  یعیکاربرد وس گریکدیدر کنار  ها شاخص

 ا،یبرند برتر دن 52 کل است که ارزش معتقد ننسیفا ر عامل برندی، مدگیه دیوی. داند شده لیدر اقتصاد مدرن تبد

به اعتقاد بوز و  یاست. حت شتریفرانسه ب GDPاز  ارزششانمجموع،  برندها در نیا یعنیدالر است؛  ونیلیتر 51371

است. )گرزما و  شتریب کایآمر یدولت یها شرکتاز ارزش کل سهام هفتاد درصد  ایدن برند برتر ده ، ارزشیکامپن

 (.5119 بار،یل
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و  ها تیقابلاز  یا مجموعهبرند عبارت است از:  ژهیاز ارزش و فیتعار نیتر یعمومو  نیتر جامعاز  یکی

شرکت و  یبرا محصول کیاست که به ارزش ارائه شده توسط  یا نشانهبرند، نام و  کی مهیضم یها ییدارا

 (.5111. )آکر و جواشتمز تالر، کند یماز آن ارزش کسر  ایافزوده و  انشیمشتر

و در بازار  شود یمکه از نام اضافه  یارزش". کند یم فیبرند را تعر ژهیارزش و نگونهیا یابیبازار یموسسه علم

 ییدارا عنوانهم به  انیتوسط مشتر تواند یمبرند  ژهی. ارزش وشود یمپاداش داده  شتریبازار ب سهم ایسود  هیبا حاش

 فیتعر نی(. طبق ا5117 گران،یکلوث ود ری)ف "شود دهیمحبوب د یو رفتارها ها یتداعاز  یا مجموعهوهم  یمال

 شود یم از برند حاصل یدرك مشتر ایدانش  بالقوه برند است که توسط یقدرت سودآور یبرند به معن ژهیارزش و

 (.5115 ،ی)چادهور

نموده  فیبرند را تعر ژهیگونه ارزش و نیبرند، ا ژهیارزش و یاز محققان برجسته در تئور یکی( 7337) آکر

. "باشد یمبرند  یها نشانهو  ها نامو مربوط به  شود یمخدمت اضافه  ایمحصول  کیبرند که به  یها ییدارا"است: 

 برند است. یبرا شتریب تبه پرداخ انیمشتر لیبرند معرف م ژهیاشاره نمود که ارزش و یو

 فیبرند را تعر ژهیگونه ارزش و نیو ا دهیکش شیمحور را پ یمشتر ژهیارزش و ی( تئور7339) کلر

برند  ژهیارزش و گریبرند. به عبارت د یابینسبت به بازار یدانش برند بر عکس العمل مشتر زیاثرات متما":کند یم

 .تبرند اس یبرا یابیبازار ختهینسبت به عناصر آم یمشترهای  شامل عکس العمل

که بر  ندهیفزا ینقد انیجر":اند کرده فیتعر یبرند را از منظر مال ژهی( ارزش و7339) وانیو سول مونیس

شده است  یگذار هیپا یبر ارزش ندهیفزا ینقد یها انیجراشاره نمودند که  ها آن. شود یممحصوالت برند انباشته 

 یرقابت تیبرند موجب مز ژهیارزش و یها نهیهزدر  ییبر محصوالت برند قائل هستند و با صرفه جو انیکه مشتر

 .شود یم
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 کیکه از  یعملکرد":اند نموده فیگونه تعر نیبرند را ا ژهی( ارزش و7339کاماکورا و راسل ) نیعالوه بر ا

 ."شود یم یزیبا رقبا برنامه ر سهیدر مقا زیمتما یها تیمز ایمنافع  جادیا یبرا بلند مدت که یگذار هیسرما

است: قدرت برند و  افتهی لیبرند از دو جزء تشک ژهی( اشاره نمودند که ارزش و7337و شوکر ) واستاوایسر

شده و  یگذار هیکنندگان پا عیو توز انیمشتر یرفتارهااست که بر ادراکات و  یارزش برند. قدرت برند مفهوم

بحث نمودند که ارزش  ها آنبرند است.  یبرا یآت یو دورنما یفعل تیبرند شامل موقع یارزش برند مفهوم مال

 قیقدرت برند از طر یدر اهرم بند تیریمد یها ییتواناارزش برند به  رایبالقوه باشد ز تواند یمبرند  ژهیو

 وابسته است. یابیبازار یها کیتاکت ای ها یاستراتژ

 اهمیت و ضرورت ارزش ویژه برند -2-1-3

که تعیین کننده هویت یک  باشد یماسم، عبارت، طرح، نشانه یا ترکیبی از این عناصر  "ارزش نشان تجاری یک 

و توسط عقل، منطق، حواس و احساسات مشتریان  ".باشد یمسازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش 

. همچنین ایجاد یک حس راحتی و آسایش به عنوان نقش یک نشان تجاری برنامه ردیگ یممورد قضاوت قرار 

. در کند یمو رفتار مشتریان را مشخص  ها آرمانریزی شده است، چرا که نشان تجاری شخصیت، سبک زندگی، 

ا به کاال/ خدمت(، تخصیص دهنده مسئولیته)واقع نشان تجاری تعیین کننده منشاء و مرجع تولید کننده محصول 

، به عالوه کیفیت محصول را به باشد یمجستجو  یها نهیهزتولید کننده محصول، پدید آورنده تعهد و تقلیل دهنده 

که با  ها نیانام، واژه، عالمت، نشانه، طرح یا ترکیبی از "( برند یا 7999. )جالل زاده و اختیاری، گذارد یمنمایش 

از رقبا به کار  ها آنهدف شناسایی کاالها و خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و جهت متمایز نمودن 

. تجربیات نشان داده است که یک برند قوی، ابزاری مهم در باشد یمارائه کننده تهعد به ثبات و کیفیت  "رود یم

، ممتاز قیمت مبتنی بر برند و حاشیه سود، افزایش روانه پیاده سازی اهداف بازاریابی برای بهیود وفاداری برند

سازی محصوالت جدید به بازار، سهامداران بیشتر و افزایش سود صاحبان سهام و تمایز آشکار، ارزشمند و پایدار 
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 دیآ یمبه شمار  ها آنمشتریان، کاهش ریسک مشتریان و تعیین مجدد انتظارات  یها یریگو نیز ساده سازی تصمیم 

 (.5171، 2راج و همکاران)

 ارزش ویژه برند یها مدل -2-1-4

 برند در مدل آکر ٔ ژهیوابعاد ارزش 

 وفاداری به برند -7

. در این مورد دیدگاههای رفتاری مبتنی اند کردهرفتاری، نگرشی و انتخابی تعریف  یها دگاهیدجوالجی و مبرگ 

و ترجیحات مشتری در مورد برندها را به هم پیوند است بر میزان خرید یک برند خاص و دیدگاه نگرشی سالیق 

میزند. تعاریف مرتبط با دیدگاه انتخابی بر دالیل خرید یا عواملی که ممکن است انتخابها را تحت تأثیر قرار دهد 

چقدر احتمال دارد یک  دهد یمکه نشان  کند یموفاداری به برند را به عنوان موقعیتی تعریف  آکر متمرکز است.

کاال ایجاد  یها جنبهبه برند دیگری روی آورد، به خصوص هنگامی که آن برند تغییری در قیمت یا سایر  مشتری

به قولی دیگر؛ وفاداری به برند را تحت اصطالح طنین برند تجاری مورد بررسی قرار  (5119:91کلر ). کند یم

، کنند یمکه به ماهیت روابط مبتنی بر مشتری و حدی که مشتریان احساس همسازی و جور بودن با برند  دهد یم

. به کمک طنین برند درست و دقیق مشتریان بسیار وفادارند، فعاالنه در تعامل با برند هستند و در گردد یمباز 

مستقیمی را بین وفاداری به برند و  ٔ رابطهد . این تعاریف از وفاداری به برنشوند یمتجارب خود با دیگران سهیم 

 (.7337آکر، ) .سازد یمبرند خاطر نشان  ٔ ژهیوارزش 

 کیفیت ادراک شده -5

ادراك مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول/خدمت با توجه به هدفی که »کیفیت ادارك شده به عنوان 

، تعریف شده است. این مسأله «در بازار آن محصول/خدمت داشته و نسبت به سایر محصوالت/خدمات موجود
                                                      
5
 - P. Raj Devasagayam and Cheryl L. Buff 
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یک الزام رقابتی است و بسیاری از شرکتها امروزه، کیفیت مشتری مدار را به ابزار استراتژیک نیرومندی مبدل 

رضایت و ارزش مشتری را از طریق برآوردن مداوم و سودمند نیازها و ترجیحات مشتریان در  ها آن. اند ساخته

. کاتلر ارتباط درونی بین کیفیت محصول/خدمت، رضایت مشتری، و سودآوری شرکت اند کردهمورد کیفیت ارضا 

 را مورد توجه قرار داده است.

 آگاهی از برند -9

. در یک طرف برندهایی هستند که توسط اکثر اند متفاوتبرندها در میزان قدرت و ارزشی که در بازار دارند، 

طرف دیگر برندهایی وجود دارند که خریداران آگاهی نسبتاً باالیی به آنها  مصرف کنندگان شناخته شده نیستند، در

توانایی خریدار بالقوّه برای تشخیص و به خاطرآوردن این که یک برند »دارند. آکر آگاهی از برند را به عنوان 

ی رخ برند مبتنی بر مشتری هنگام ٔ ژهیوتعریف کرده است. ارزش  «عضوی از یک طبقه کاالیی خاص است

و تداعیهای منحصر به  ها نشانهکه مشتری آگاهی و آشنایی زیادی نسبت به برند داشته باشد و برخی از  دهد یم

 فرد، قوی و مطلوب برند را به خاطر آورد.

 تداعی، همخوانی برند -1

فرمها  ٔ همهتداعی برند هر چیز مرتبط با برند در حافظه است. همخوانی و تداعی برند ممکن است به صورت 

و همخوانیها معرّف مبنایی  ها یتداعمستقل از خود کاال مشاهده شود.  یها جنبهو ویژگیهای مرتبط به یک کاال و یا 

 .باشد یمارزش برای شرکت و مشتریانش  ٔ نندهیآفربرای تصمیمات خرید برای وفاداری به برند هستند و همچنین 

. از این رو، ارزش اند کردهبرند مطرح  ٔ هتداعی برند را به عنوان عنصر کلیدی در تشکیل و مدیریت ارزش ویژ 

سید ) کنند یممثبت زیادی با برند احساس  ٔ رابطهبرند قوی مبیّن این مطلب است که مشتریان همخوانی و  ٔ ژهیو

 (.7996جوادین و شمس، 
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 بر ارزش ویژه برند مؤثرعوامل  -2-1-5

 غاتیتبل -2-1-5-1

در  ریتصو کی تواند یماست و  شهیاند ایشرکت کاال، خدمات  کیبخش در شناساندن  یابزار آگاه نیرومندترین

 یو تداع یادآوری ،یمهم آن آگاه یکاربردهااز  او را به موضوع عالقمند سازد. یا اندازهو تا  دینما جادیمخاطب ا

 یبر رو غاتیبه تبل نسبت یتر یقور یکاال تأث متیق ژهیآن و به و شیدر مصرف کننده است شکل کاال، نحوه نما

 (.7999کاتلر و آرمسترانگ، )دارد  یعکس العمل مشتر

 متیق -2-1-5-2

 که استهایی  دیفا زانیم متیق تر جامع یفی. در تعرشود یمخدمت پرداخته  ایکاال  یاست که برا یپول مقدار

 گرید و برخالف ندینما یمخدمت پرداخت  ایاستفاده از کاال  ایحاصل از داشتن  یایمزا یمصرف کنندگان برا

از  یدرک یقو یبرندها عموماً برند است. تیفینشانگر ک متیزا است. ق نهیهز انیمشتر یبرا یابیبازار یها ختهیآم

اندازه و  ،یابیارز سنجش،ی عنی یاز نظر لغو متیس. قکو بالع ندینما یم جادیباال را در ذهن مصرف کننده ا تیفیک

 نی)گلچ شود یم انیواحد پول ب صورت کاال و خدمات که به یا مبادله در بازار عبارت است از ارزش متیق اریمع

 (.7992 ،ییفر و بحقا

 یمتیعات قیترف -2-1-5-3

است که بازار هدف را به موجود  یو روابط عموم یفروش، نامه نگار شبردیپ غ،یمانند تبل یارتباط یها تیفعال

 (.7937زاده،  یدی)حم سازد یممطلع  ایفرآورده، آگاه، عالقمند  یها یسودمندبودن و 

 خانواده -2-1-5-4

 اریبس زین نهیزم نیبه عمل آمده در ا قاتیو تحق رود یمدر جامعه به شمار  کننده مصرف دیسازمان خر نیتر مهم

 نی، اما اشوند یم بار در خانواده با برندها و محصوالت مختلف آشنا نینخست یگسترده است. مصرف کنندگان برا
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بود که خانواده  تیواقع نیآنها نشانگر ا یها افتهی. ندینما یم یداریخر نیاست که والد یشامل محصوالت یآگاه

 برند دارد. ژهیبر ارزش و تیرا بر برند و در نها ریتأث نیشتریعوامل ب رینسبت به سا

 ارزش ویژه برند یامدهایپ -2-1-6

به  یمتفاوت نظر از نقطه افتیبرند وجود دارد و هر ره ژهیارزش و یبرا افتیدو ره بر اساس نظریات موجود،

 .باشد یممحور  یمشتر افتیو ره یمال افتیره افت،یدو ره نی. انگرد یمموضوع 

 

 

 یمال افتیره

 یمال تیسهام و وضع متیمانند ق ییها دادهبرند با استفاده از  ژهیارزش و یپول یریبر اندازه گ یمال افتیره

و  سیوی)د دینما یماشاره  ها بنگاه یارزش دار برا ییدارا کیبرند به عنوان  ژهیبه ارزش و افتیره نی. اپردازد یم

محصول با نام برند است )شوکر  یاز درآمدها یناش ندهیزاف ینگینقد انیبه عنوان جر ییدارا نی(. ا7332داگالس، 

هنگام فروش برند و  یگذار متیبه ق ازیبر ن یافتیره نیتوسعه چن لی(. دل7339 وان،یو سول مونی: س7399 تر،یو و

شده است )قلدو  یگذار هینامحسوس در ترازنامه پا ییبه عنوان دارا نفعیذ ایگذار  هیجذب سرما یبرا یشاخص

سهام به  متی. حرکات قدهد یمبازتاب  ها بنگاه یها متیق میبرندها را با تنظ یآت یسهام دورنما بازار (.7336 ک،ی

از مطالعات  یکی(. در 7339 وان،یو سول مونی)س رود یمبرند به کار  ژهیارزش و یایپو تیمنظور سنجش ماه

 گریو آن را از د دندینام ندهیفزا یلما انیبرند را جر ژهی( ارزش و7339) وانیو سول مونیس ،یشاخص در منظر مال

پژوهش، ارزش بنگاه در بازار  نیا طبق سهام جدا نمودند. متیبنگاه با استفاده از اطالعات ق ییدارا یها ارزش

محسوس مانند کارخانه،  یها ییدارا نیجانش یها نهیهزنامحسوس بنگاه با کسر  یها ییداراسهام محاسبه شده و 
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 گریبرند و د ژهینامحسوس در ارزش و یها ییدارا تاًینها. دیآ یماه بدست و ... از ارزش بنگ ینگی، نقدها یموجود

)وود،  رود یمبه کار  یتوسط حسابداران مال معموالًبرند  ژهیارزش و یمال افتیره .شوند یم یعناصر طبقه بند

(. اشکال 7339، زی)باروا ستین یبازار قو یاست که اطالعات ثبت شده و عکس العمل أت دتریمف ی( و هنگام5111

و داگالس،  سیوید: 7335است که بر حداکثر کردن اهداف کوتاه مدت تمرکز دارد )آکر،  نیا افتیره نیا یاصل

رصد عملکرد  یبرا یعنوان ابزار به یفصل یها گزارش ازمندین یو آت یگذاران فعل هیکه سرما لیدل نی(. به ا7332

و داگالس،  سیوید) ستندینبلند مدت  برند متعهد به ساخت انریاز مد یاریبس جهیبنگاه هستند. در نت یاتیعمل

7332) 

 یمشتر افتیره

برند توسط ادراك و دانش  ژهیکه ارزش و ی. چشم انداز شناختشود یم میبه دو چشم انداز تقس افتیره نیا

انتخاب  یبرند توسط رفتارها ژهیکه ارزش و یو چشم انداز رفتار شود یم دهیبرند خاص سنج کیدر باره  یمشتر

ل ک، 7332کاب والگرن و همکاران، )عملکرد بازار است  یها شاخصاز  یکیکه  شود یم دهیسنج یمشتر ندبر

 (.5117و همکاران،  وای، 5119

 ییها یمشبرند تمرکز دارد. به منظور ارائه خط  تیریمد یبرا ییرهایبر فراهم آوردن مس یانداز شناخت چشم

 تیفیو ک ها یتداع ،یبرند مانند آگاه یبرا یبرند، دانش برند با ارزش ادراکات نگرش محور مشتر تیریمد یبرا

ساختار دانش برند  ییچشم انداز، شناسا نیدر ا نیسنجش هستند. بنابرا یبرا یدیعوامل کل ،یادراك شده مشتر

 (5119مهم باشد )کلر،  اریبس تواند یم

 یبه برند و پرداخت بها یمانند وفادار یبرند بر اساس عملکرد بازار مشتر ژهیارزش و ،یچشم انداز رفتار در

 مکرراًبرند  ژهیسنجش ارزش و یچشم انداز برا نی(. ا7332اب والگرن و همکاران، ک) شود یم دهیسنج شتریب
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 اسبه شود.شده مح جادیا برند که در بازار توسط یتیامکان وجود دارد که ارزش مطلوب نیا رایز شود یماستفاده 

مختلف  یها روشدر  یبا سنجش ادراکات مشتر دیبرند با ژهیاز پژوهشگران توافق دارند که ارزش و یاریبس

 یمشتر یرفتارها تواند یمبرند  یبرا یبنا شده است که ادراکات با دانش مشتر یتئور نیشود که بر ا ییشناسا

 ی( اشاره نمود که رفتارها7335) لیراستا ب نی(. در هم7339: مک دول، 5119: کلر، 7335)آکر، کند  دایارتباط پ

 به ادراکات آن از برند وابسته است. یمشتر

 مفهوم برند -2-2

 مقدمه -2-2-1

امروزه بازارهای جهانی از چنان رقابتی برخوردار هستند که بدون داشتن استراتژی شغلی و مدیریتی قوی، 

در آن موفق بود. به عبارت دیگر اصل موفقیت در چنین بازاری، برنامه ریزی راهبردی و داشتن مدیریت  توان ینم

استراتژیک، مدیریت زمان و مدیریت کیفیت است. از طرفی دیگر داشتن برندی قوی، تبلیغات و بازاریابی، مکمل 

نیست که مدیریت برند و تبلیغات تا چه اندازه  فاکتورهای نامبرده خواهد بود. امروزه بر هیچ اهل بازاری پوشیده

در موفقیت یک شرکت و یک بنگاه اقتصادی تاثیرگذار است. برند یعنی نشان، آرم و لوگوی تبلیغاتی. این نشان 

باید از چنان قدرتی برخوردار باشد که مصرف کننده را تا جذب خود کرده و به عنوان یک مشتری انحصاری 

 دیگر، قدرت برند و ارزش آن، حرف اول را در بازاریابی و جذب مشتری در دنیای امروزی مطرح کند. به عبارتی

زند. چرا که فرد با مشاهده آن در صورت داشتن فاکتورهای مطلوب جذب آن شده و تا سالیان سال، اقدام به  می

هستند که برند  ییها رکتشبارز از  یها نمونهکوکاکوال، مرسدس بنز و نایک  یها شرکت. کند یمخرید آن محصول 

 قوی دارند.
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 برندمفاهیم و تعاریف  -2-2-2

 عالمت، یک لوگو، یک نام، یک : برند شاملکنند یم انیب 5111 سال برند در از خود فیتعر در دو و پارساد

 هک است یرملموسیغ و ملموس مشخصات هیلک برندشامل گرید عبارت است. به یتجار نام یک و تیهو یک

 .شوند یم شامل را ارک و سبک

 مثبت نگرش یک .گذارد یم تکشر تیهو به نسبت نندگانک مصرف نگرش بر مثبت یاثر برندقدرتمند یک

 گذاشته اثر انیمشتر کیادرا تیفکی بر آن با تکمشار برندو از یآگاه .ردیگ یم لکش خوب تجربه یک یراستا در

 (.7339)کلر،  گردد یم شانیا یوفادار به منجر ماًیمستق و

 درطول .است مشخص دارنده یک فرد به منحصر تیخاص یک هکبل ست،ین یکیزیف محصول یک برند تنها

 زمان طول برنددر .سازد یم خود آن از را یملموس ریغ و ملموس یهایدارائ و ابدی یم بهبود و گسترش زمان

 (.7331)مورفی،  سازد یم ایمه را مشابه محصوالت انیم كاکانف موجبات

 یک و انیمشتر انیم در باالتر متیق یک هک دارند را قدرت نیا موفق یبرندها ،کند یم عنوان 6هرمنشچنانچه 

 و سازمان یبرندبرا هک اراستکآش کامالً لیدل نیهم به و باشند داشته گذاران هیسرما انیم در شتریب سهام متیق

 .است ارکآش کامالً سازمان منافع و سازمان یمال یهایخروج نیب رابطه .دینما یم جادیا یمنافع هردو، انیمشتر

 یبرا منفعت پر تیموقع برندموجب به مربوط یهایژگیو به نسبت انیمشتر یقو یوفادار ،دیگو یم 1ارک چنانچه

 از شیب را ها سازمان سازمان، یبرا مثبت یمال یهایخروج و انیات مشترکادرا نیب رابطه نیا شودو می سازمان

 مورد هم یلیاولمور دال و یدوشرناتول توسط هک یمشتر بر زکتمر برندو تیریمد ردیکرو بر دکیتا سمت به شیپ

 تیریمد هک شود یم هیتوص نیچن یلیاولمور دال و یدوشرناتول قیتحق اساس بر .کند یم تیهدا است دییتأ

                                                      
6
 -Hormanesh 

7
 -kare 
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 و باشد داشته بر در هم با ،شود یم كادار انیمشتر توسط هک آنگونه را سازمان یخروج هم و یورود هم دیبرندبا

 (.5112س،یگر و نگکی)دهد  قرار نظر مد

 یک ای اخدمتی محصول یک دیتوان ینم شما ست،ین شده چاپ عنوان یک فقط یتجار نام :دیگو یم 9لیرده

 كدر .رندیبپذ را یرییتغ نوع هر هک دیباش داشته انتظار مردم از و دینک ارائه دیجد رنگ یک قالب در را سازمان

 زمان بستر در برندقدرتمند یک خلق .گردد یم باز یتجار واحد یک یها جنبه هیلک ریتأث به یتجار نام از یمشتر

 نیا از یاریبس .اند گرفته قرار تهاکشر از یاریمجددبس یبازرس مورد مدت وتاهک یها یاستراتژ تیریمد یجا به

 فیتعر ارک و سبک یاستراتژ از یمهم بخش عنوان را به آن یفرع محصوالت و تکبرند شر تیتقو تهاکشر

 به توان یم هک است افتهی گسترش چنان آن ،یتجار یها سازمانتنها  نه ارک و سبک برند در گاهیجا .اند نموده

 (.5112نهاد )کیم و کین، نام برندها تیریمد ن،ینو تیریمد

 .رندیگ یم ارک به برندقدرتمند یک خلق جهت در را خود سازمان یابیبازار تالش یتمام رانیمد از یاریبس

 از ها آن .گذارد یم سازمان یمال و یاتیعمل ردکعمل بر یارزشمند ریتأث چه برند قدرتمند یک هک دانند یم شانیا

 یچگونگ و یغاتیتبل یها نهیهز اال،ک عیتوز یها کانال فروش، محل ریتصو ،یگذار متیق چون ییابزارها

 برندو به یوفادار شده، كادرا تیفکی تا کنند یم استفاده فروش یها مشوق و متنوع یها رسانه به نهیهز اختصاص

 (.5119اران، کهم و )باالدوفدهند  شیافزا را آن از یآگاه

یک تولیدکننده از سایر تولید  یکاالهاها است علم برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد تمایز میان  قرن

)به معنای  "Brander"ای در زبان اسکاندیناوی قدیم تحت عنوان  کنندگان مطرح است. در واقع واژه برند از واژه

. آن زمان )و امروزه( دامداران برای متمایز ساختن حیوانات خود از سایرین، ردیگ یمداغ کردن یا سوزاندن( ریشه 

 .کردند یمان داغ مهر مشخصی را روی بدنش

                                                      
8
 -Redhil 
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نام، واژه یا عالمت، نماد، طرح یا ترکیبی از "عبارت است از:  71، برند3طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا

تمامی این عناصر که به منظور شناسایی کاالها و خدمات یک فروشنده )یا گروهی از فروشندگان( با هدف ایجاد 

 ."ردیگ یمتمایز در عرصه رقابت مورد استفاده قرار 

های مشهود، غیر  برند ترکیبی از ویژگی"، 77طبق تعریف موجود در کتاب فرهنگ واژگان موسسه اینتربرند

آورند.  مشهود و نمادین شده در یک عالمت تجاری که اگر به درستی مدیریت شوند، ارزش و اعتبار به همراه می

تعبیرات مختلفی دارد. نام تجاری از دیدگاه مصرف کننده یا بازاریابی، قول و تحویل یک تجربه، از  "ارزش"

ای قابل تفکیک از دارایی فکری است. هدف نام  درآمدهای آتی و از جنبه قانونی، تکهدیدگاه تجارت، تضمین 

های  نام کند یمتجاری ایجاد روابطی است که درآمدهای آتی را با رشد ترجیح و وفاداری مشتری ایجاد و تضمین 

ای مناسب، متفاوت و  زینهو گ سازد یمکنند، اطمینان از کیفیت محصول را برآورده  تجاری تصمیم گیری را آسان می

 ."دهند یممعتبر را در میان پیشنهادهای متناقص )درحال رقابت( ارائه 

از دیدگاه تکنیکی، هر زمانی که متخصص بازاریابی، نام، لوگو یا نماد جدیدی را برای محصول جدیدی ایجاد 

 دهند یمتنها زمانی مورد استفاده قرار  ، یک برند آفریده است. با وجود این بسیاری از مدیران، واژه برند راکند یم

 (5119، 75که این نام توانسته باشد محبوبیت و اعتباری در عرصه بازار برای خود پیدا کند )کلر

، 79اند. همه جای دنیا کداك، کداك است، درست مثل زیمنس تجاری تنها زبان بین المللی حقیقی یها نام

. شود یمنین ادعایی بکند: پوند استرلینگ درآن طرف کانال لیره چ تواند ینم. حتی پول 72یا الکوست 71هیلتون

                                                      
9
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. شود یم، در صورتی که به فرانسوی، آلمان نامند یمها کشور خود را دویچلند  اسامی کشورها نیز چنین است. آلمان

نام  پیست. یک داند یم، کنند یمهای تجاری صحبت  اما هر خریدار در هر جای دنیا زمانی که فروشنده از نام

 کند یمتجاریمحصول نیست، منبع محصول، معنا و جهت آن است و هویت آن را در مکان و زمان تعریف 

 (.5116، 76)کاپفرر

. مفهوم شود یمها با یک راهبرد و بینش منسجم و یکپارچه آغاز  مدیریت واقعی نام تجاری، بسیار پیشتر از آن

این هویت باید تعریف و مدیریت شود. این قلب مدیریت  آن، هویت نام تجاری و نهتصویر نام تجاری آن است.

 نام تجاری است.

نیست، بلکه امری درونی است. نتیجه، محصول یا خدمت  گذرد یمنام گذاری تجاری مبتنی بر آنچه در بیرون 

تحکیم یافته ایست که اگر قرار باشد مورد توجه خریداران بالقوه قرار گیرد، و اگر شرکت بخواهد ثمرات 

 های خود را، قبل از آنکه دیگران از آن تقلید کنند، ببرند باید به نحوی شاخص شود. الشت

یک طرح گرافیکی یا تزئینی محض، تنزل  صرفاًبه یک نماد بر روی یک محصول یا  توان ینمهای تجاری را  نام

را امروز به بار  "الف"صول تازه شونده و خالق، که مح مرتباًداد. یک نام تجاری امضایی است بر یک فرد فراگرد 

و ناپدید  کنند یم، زندگی شوند یمرا فردا، و الی آخر. محصوالت معرفی  "پ"و  "ب"آورد، محصوالت  می

. پایداری این عمل خالقانه، همان چیزی است که معنا، محتوا و شخصیت مانند یمهای تجاریباقی  ، ولی نامشوند یم

 (.5111نام تجاری، به زمان و یک هویت نیاز دارد )کاپفرر،  . خلق یکبخشد یمرا به یک نام تجاری 
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 برنداهمیت و ضرورت  -2-2-3

. اکثر شود یماز آن است که تصور  قتریاغلب مهمتر و عم یکه برند گذار نستیفوق نشانگر ا فیتعر

 ینام تجار جادیا ندیدارند. در فرآ شیگرا یینها ٔ کنندهافکار مصرف  یبسو ینام و نشان تجار جادیا یهایاستراتژ

توجه کرد.  زین گذاران و ... هیسرما ،یتجار یاکنندگان، شرک هیبه کارکنان، ته ستیبا یم انیعالوه بر توجه به مشتر

است،  یاز مفهوم برند هست که اداکردن یبخش یاثر خواهد گذاشت. نام تجار زیآنها ن یبر رو ندیفرا نیچرا که ا

از مفهوم  یبخش ی... و نشان تجاریهمچون، شورلت، مک دونالد، سون ییآنرا گفت نامها توان یمکه  یمعن نیبد

 دگاهی(. از د7996کرد )کاتلر و آرمسترانگ،  ییکاال را شناسا توان یمبا آن  یول ستین یبرند هست که ادا کردن

محصول،  کی، برند موفق کیشود.  فیتعر اتشیتجرب یبه صورت مجموع تمام تواند یمبرند  کی ،یمشتر

را  یافزوده مرتبط یکاربر ارزشها ای داریشده که خر زیتجه یاست که طور ییمحل قابل شناسا ایخدمت، فرد 

که به عنوان  یزیدر قالب چ تواند یمدارد. دانش برند مصرف کننده  یکیارتباط نزد شیازهایکه با ن کند یماستنباط 

شود. منابع و سطوح  فیکننده تعر یابیو ارز یفیاطالعات توص یتمام یعنیآن در حافظه او ثبت شده  یفرد یمعن

متصل  یعالمت تجار یبه در ک اتیتصورات، افکار، احساسات و تجرب ا،یمزا ،موضع ،یمختلف دانش مثل آگاه

که مصرف  شود یمو باعث  کند یم خدمت عمل ایمحصول  ین معتبر برایتضم کیعالمت به عنوان  نی. اشوند یم

 یو رشد طوالن یمنیقدرتمند ا یتجار یها نامکند.  یداریخر کند یمرا ارائه  یشتریکه بنظرش ارزش ب یزیکننده چ

باالتر، حجم فروش  یمتهایق شتریب کیتفک رای، زکنند یمرا ارائه  یشتریب ییمدت، سود با دوامتر و ارزش دارا

الزمه  ی. تعهد نام تجارکنند یمرا حاصل  یباالتر یتقاضا یمنیو ا شتریب یاقتصاد سیمقاکمتر و  یها نهیهز شتر،یب

آن را نشان  تیکه ماه یاز تجربه محصوالت خدمات مارك تجار توانند یماست که مصرف کنندگان  یمنافع

در  نیدارند و بنابرا یشتریب یسازگار طیهستند که با مح ییموفق آنها یتجار ی، انتظار داشته باشند. برندهادهد یم

مفهوم  کیکه بر انتخاب  ی. فاکتور مهمکنند یمو رشد  ابندی یم یشتریموجود دوام ب یمقابل رقابتها بلندمدت و در
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 یبیاغلب ترک یتجار یها نامکه  ندیگو می و همکارانش"پارك "مصرف کننده است.  یازهاین گذارد یم ریتأثبرند 

هستند که به دنبال حل مشکالت مربوط به  ییآنها یعملکرد یازهایهستند ن یجربو ت یعملکرد ن،یاز منافع نماد

 .(5119 ،کننده را از نو بسازد )گاد سوار دیناام تیرا حل کند و موقع یمشکل فعل کی مثالً باشند یممصرف 

 برندی ها مدل -2-2-4

 دیجد دگاهیمحصول است. در د یموضوعات در استرتژ نیتر مهماز  نگینمود که برند انیب 5119در سال  کاتلر

 نیتر نییپاتا  ریمد نیارشدترسازمان، از  یبرند بر عهده تک تک اعضا تیشده است، مسئول انیکه در مورد برند ب

اعضا سازمان و فرهنگ سازمان منعکس کننده  همه یها تیفعالتمام  دیجد دگاهیاست. در واقع در د یرده سازمان

در خدمات استفاده  ژهیبرند که به و جادیمهم ا توجه به مطالب فوق به چند مدل با (.51151Davis)برند است 

 .گردد یماست اشاره  دهیگرد

 برند کاپفر جادیمدل ا -2-2-4-1

 :(7331کاپفرر ) ندینما یمرا برآورده و رفع  ریزهای  ونقش فیوظا برندهانظر کاپفر،  طبق
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 رانیکه مد یی. جاشود یمملموس  یها ییدارااست و شامل  یپول دگاهید کیکاپفرر در مورد ارزش برند  دگاهید

 .خواهند بود موفق ارزش بالقوه نا جادیبرندها در ا ستند،یارزش سهامداران ن یساز نهیشیب یها یاستراتژبه دنبال 

 برند یریمدل جهت گ -2-2-4-2

از  حیدرك شفاف و صر کی جادیبرند، نخست ا جادیا ندیبرند، نقطه شروع فرآ یریطبق مدل جهت گ بر

 یبرا یجهت فراهم آوردن چهارچوب ک،یاسترتژ گاهیجا کیصورت برند  نیکه در ا باشد یمبرند  یداخل تیشخص

برند است.  تیمأمور هیانیبرند شرکت ب یرینقطه حرکت جهت گ. شود یم انیمشتر یها خواستهو  ازهاین یارضا

 یها سازمان که در دهد یمنشان داده شده است که به طور خالصه نشان  زیردر شکل  یبرند ارد یمدل شش ضلع

متقابل در  ریتأث یبرا کیاسترتژ گاهیارزش و مفهوم است. برند، جا جادیا -در چهارچوب برند -برند محور، هدف 

 یتید، محدوشود یمتقاضا  یو شرط به آن چه توسط مشتر دیق یب ییدر پاسخگو نیهدف دارد، بنابرا یها گروه

 یو .یو خارج یشده است: داخل لیبرند از دو قسمت تشک جادیا ندینموده است که فرآ انیب یعالوه ارد به ندارد.



59 

 

 یبرا موجود یسازمان و برند با اهداف داخل نیارتباطات ب فیبه منظور توص یداخل یندهاینموده است که فرآ انیب

 ،یمربوط به ارتباطات برند و مشتر یخارج یندهایمقابل، فرا . درشود یمدارد، استفاده  انیسازمان که در برند جر

 (.Urde, 7333) باشد یم یارتباطات با مشتر یریارزش و شکل گ جادیا یبا اهداف خارج

 

 (Urde, 1111. شش ضعلی برند )1-7شکل 

 ایبرند آپر تیمدل واقع -2-2-4-3

 نیبرند بر ا تیو توسعه مدل واقع جادیبا ا ایاست. آپر یبرندساز ندیفاز در فرآ ایهشت مرحله  یمدل دارا نیا

. همانطور که شود یممدل پر  نیا یریبا بکارگ یکارکنان و سهامداران خارج ت،یریمد نیب یها شکافباور است که 

برند و  یاسترتژ یها شکاف نیبرند وجود دارد. هدف پل زدن ب یدر وسط مدل، استراتژ دهد یمنشان زیر شکل 

کار مرتبط باشد. چهار مرحله  و کسب نیو ب ستین زولهیا رهیجز کیبرند  تیریکسب و کار است. مد یاستراتژ

 .فول برند شفاف است کی جادیو ا نیدر رابطه با تع شتریاول ب
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 (7111. مدل واقعیت برند آپریا )آپریا، 7-7شکل 

 برند یمدل رهبر -2-2-4-4

که به  ییبرند را ارئه نموده است، جا ینموده و مدل رهبر را رها نگیبرند یمدل سنت 5111در سال  آکر

 یاستراتژ یبرا یو ارزش برند، محرک تی. به طور خالصه شخصشود یم دیتاک کهایبه اندازه تاکت یاستراتژ

وجود دارد و در شکل  همکارشبرند ارائه شده توسط آکر و  یکه در مدل رهبر ی. چهار چالششوند یممحسوب 

 (.5111)آکر،  به صورت خالصه آورده شده است
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 (7111)آکر،  . مدل رهبری برند3-7شکل 

 برند بر مؤثرعوامل  -2-2-5

 :اند شمردهمورد بر  1بر برند را  مؤثرراسل و بیک عوامل 

 مشتریان -7

 رقبا -5

 عرضه -9

 و سازمان ها تیفعال -1

 منابع و اعتبار -2

 کننده نیتأمبازارها و عوامل تولید و  -6

 فرآیند مدیریت -1
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. مفهوم برند در ارتباط با بخشند یممشتریان مخاطبان اصلی برند هستند که به وجود برند و ارزش برند، معنا 

است.  مؤثر. عرضه و تقاضای بازار نیز در ایجاد زمینه مناسب برای بوجود آمدن برند شود یمسایر رقبا ایجاد 

ی داخلی و خارجی سازمان مستقیم و غیر مستقیم روی وضعیت برند آن اثر گذار است. قدرت و ارزش ها تیفعال

برند به منابع سازمان )اعم از مالی و غیر مالی( و وضعیت اعتباری آن وابسته است. ممکن است متناسب با وضعیت 

ی استراتژیک سازمان، نیاز به پروسه برند ابزارهای از بازار و فعالین آن، جایگاه برند تغییر کند. برند به عنوان یک

 سازی و مدیریت برند دارد.

 برندی امدهایپ -2-2-6

 یمشتر یبرند برای امدهایپ

 یاست. مشتر یمشتر سکیبرند، کاهش احساس ر یایمزا نیتر مهماز  یکی: یمشتر سکی( کاهش احساس ر7 

 ایانتظار دارد و  یخدمات متناسب با آنچه و ایمواجه است که ممکن است کاال  ینگران نیهمواره با ا دیخر هنگام

را کاهش  سکیر نینباشد، اما وجود برند معتبر ا رسد یمآن گونه که کاال به نظر  یحت ای دیگو یمآنچه فروشنده 

 (.7937 یو رضوان ینیخداداد حس) دهد یم

 و ازهایو ن دیخر طیخدمات متناسب با شرا ایکاال و  نیبهتر دیخر یهمواره برا ی( کاهش جستوجو: مشتر5

. جست وجو نه تنها موجب مشغول شدن ذهن مصرف کند یمخود اقدام به کنکاش و جست وجو  یها خواسته

 زین یموجب هدر رفتن پول و وقت مشتر یکیزیف ییبلکه از نظر جابه جا شود یم ها نهیگز یابیکننده به ارز

. در شود یمخدمات  ای وو تمام شده کاال  یواقع متیق شیجست وجو موجب افزا شیافزا تیقی. در حقشود یم

کاال و  سه،یو مقا یابیارز نیاز آن برند با کمتر یبر اساس عملکرد و سابقه قبل یصورت وجود برند معتبر، مشتر

 همان منبع() خرد یمخدمات را 
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اوقات  یبلکه گاه خرد ینمآن  یعمل یایمزا لیکاال و خدمات را تنها به دل یمن مطلوب: مشتر شی( نما9

 یخودرو یمثال مشتر ی. براکند یم یداریمن مطلوب خر شیو از جمله نما یکارکرد ریغ لیدال به محصول را

دهد  شیو وجهه خود را نما یاجتماع گاهیخودرو، جا نیو سوار شدن به ا دیخر قیدارد از طر لیتما متیگران ق

 )همان منبع(

 شرکت یبرند برا یامدهایپ

امر  نیا لی. دلشود یمموجود  انیمشتر یو رفتار ینگرش یوفادار شیبرند برتر سبب افزا یوفادار شی( افزا7

 .(7937 یو رضوان ینی)خداداد حس رود یمباال  انیمشتر یحالت وفادار نیبه برند است. در ا انیمشتر اعتماد

و  یدر برندساز یرینقش انکارناپذ یابیارتباطات بازار ریو سا غاتی: اگرچه تبلغاتیتبل یها نهیهز( کاهش 5

 قابل کاهش است )همان منبع(. غاتیتبل یها نهیهزبرند،  تیاما در صورت تثب دارد آن تیتقو

شرکت  یاز سو متیق شیشده و امکان افزا انیمشتر یمتیق تی: برند سبب کاهش حساسیسودآور شیافزا( 9

)همان  شود یم یسودآور شیسبب افزا گریکدیدو نکته در کنار  نی. اکند یمممکن  یمعتبر را تا حد برند یدارا

 منبع(.

هستند. در  ها شرکت ریسا انیموجود رقبا همواره در صدد جذب مشتر یدر مقابل رقبا یریپذ بی( کاهش آس1

و اقدامات جذب کننده  یغاتیتبل یها امیپبه برند وفادار شده در برابر  انیبرند برتر و مناسب، مشتر وجود صورت

 )همان منبع( شوند یمر حساس یرقبا غ

بلکه همواره  ستندیموجود در صنعت روبه رو ن یتنها با رقبا ها شرکت دیجد یاز ورود رقبا یری( جلوگ2

به  یخود هستند. اگر وفادار یاز بازار برا یهم در صدد ورود به صنعت و کسب سهم یوارد تازهی ها شرکت
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 نی؛ بنابراکند یم نهیتازه وارد سخت و پرهز یشرکتها یموجود را برا انیموجود باال باشد، جذب مشتر یبرندها

 منبع(. مان)ه شود یمبه صنعت  دیجد یمانع از ورود شرکتها یادیبه برند تا حد ز یوفادار

 وابستگی به برند -2-3

 مقدمه -2-3-1

ی مطلوب رفتارهاکه  شود یموابستگی به برند ساختی قدرتمند و برجسته در بازاریابی بوده است و گفته 

در جستجوی اطالعات و  ها شرکت، ها داده. امروزه در دنیای سریع و مبتنی بر کند یممصرف کنندگان را پیش بینی 

رف کنندگان و به دنبال راهی برای ایجاد ی خرید مصرفتارهایی برای درك فرآیند تصمیم گیری و همچنین ها روش

روابط احساسی بین مصرف کنندگان و برند هستند. از این رو با توجه به اهمیت وابستگی مصرف کنندگان به برند، 

 بر آن را بهتر درك کنند. مؤثرباید عوامل 

 وابستگی به برندمفاهیم و تعاریف  -2-3-2

محور مطرح  یمشتر ژهیو اساس فهم ارزش و هی( و پا7336)آکر،  برند بعنوان قلب و روح برند یها یوابستگ

که در ذهن به برند مرتبط  یزیهرچ": کند یم فیصورت تعر نیبرند را بد یها ی( آکر، وابستگ5111 ،یاند )س شده

تا  کند یکمک م انی. اول آنکه به مشترکنند یم فایرا ا یمختلف فیبرند وظا یها یکه وابستگ کند یم انیو ب "باشد

برند قائل شود و به آن  یرا برا یتا بتواند تفاوت کند یکمک م یکند و به و یابیو باز یابیاطالعات برند را ارز

که  شود یم نیمثبت و محدود باشند باعث ا یاگر وابستگ نکه،یدر ذهن خود بدهد. دوم ا یمنحصر بفرد گاهیجا

برند  یها یوابستگ نکه،یا زیکند. مورد آخر ن دایپ دیخر یبرا یلیکند و دل داینسبت به برند پ زین یتحس مثب یمشتر

قادر باشند تا آنان را  رانیبرند شوند. نکته مهم آن است که مد یاستخراج شوند تا باعث بسط برا توانند یم

 داشته باشند. دیتاک شود یم یمشتر یاز سو دیکه باعث رفتار خر یموارد یکنند و بر رو ییشناسا
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 ریجهت با تصو 9برند از  یها یبود که وابستگ دهیعق نیبر ا یموضوع پرداخته است. و نیبد زی( ن7339) کلر

و  یارتباط قو توانند یکه آنان می معن نیاند، بد متفاوت یها قدرت یدارا ها یبرند متفاوت است. اول آنکه، وابستگ

تر خواهد  راحت یدر ذهن مشتر زیبه آن ن یباشد دسترس تر یقو یرا با برند داشته باشند. هرچه ارتباط یفیضع ای

 گرید یو برخ شوند یمطلوب در نظر گرفته م یاند، برخ متفاوت زین تیاز منظر مطلوب ها یبود. دوم آنکه، وابستگ

 ها یاز وابستگ یبرخ ز،یمطلوب هستند. مورد آخر ن یها یوابستگ جادیبدنبال ا همواره ابانینامطلوب و بازار

برند ممکن است که مشترك  نیچند نیدر ب ها یاز وابستگ یکه برخ یمعن نیهستند. بد نیریسا منحصر به فردتر از

آن است تا بتواند برند  البرند بدنب یساز گاهیدو برند هستند. جا ای کیمنحصراً مربوط به  گرید یبرخ یباشند ول

 :کند جادیارزش ا توان یم ریز یها از راه یوابستگ را از منظر منحصر به فرد بودن متفاوت جلوه دهد.

گسترش  یبرا یا هیپا ،نگرش و احساس مثبت جادیبرند، ا دنیخر یبرا یلیدل ز،یاطالعات، تما یابی/ بازپردازش

 .(7337برند )آکر، 

 مصرف کنندگان به برند احساسی یوابستگ

احساسات و عواطف در  تیبه اهم یا ژهیتوجه و دهد ینشان م ،یابیبازار نهیدر زم ریاخ قاتیتحق ریاخ قاتیتحق

مفهوم دوست داشتن را  ،یابیبازار قاتیدر دهه گذشته، تحق مصرف کننده و برند معطوف شده است. نیروابط ب

موضوع دوست  کهیزمان یاست حت کنمم یاحساس نیمصرف کننده چن دگاهیکرده است که از د دییو تأ یبررس

تصور که مصرف کنندگان  نیروابط، ا یساس الگو. بر ادیبرند است به وجود آ کی ای تیموقع کیداشتن 

دادن به مفهوم دوست داشتن  تیشروع به اهم یجامعه علم را به برندها نسبت دهند، یانسان یها یژگیو توانند یم

 طهیدر ح یوابستگ نهیدر زم شقدمی( بعنوان پ7313) ی(. باولب5171کرده است )آلبرت و همکاران،  ها یو وابستگ

 ءیش کیشخص و  کی نیمملو از احساسات هدف دار ب وندیرا به عنوان پ یوابستگ ن،یوالد -روابط کودك 

 کی یاصل یژگیسه و یتئور نی(. به خصوص که ا5177 ان،ی)پاتواردهان و باال سوبر مان تکرده اس فیخاص تعر
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 "کاربرد معمول واژهبودن  منیو ا تیگاه مطمئن و امن هیتک ک،یاز نزد تیرا ثابت کرده است، حما قیعم یوابستگ

در  یدیرا به عنوان عامل کل رند( روابط ب7333متداول شد. به عنوان مثال، دانکن ) 31از اواخر دهه  "برند یوابستگ

 ندیفرآ کیصرفاً  غات،یبه طور واضح اعتقاد داشت که خود تبل یاما و کرد. یابیارز یغاتیتبل یسازمانها تیموفق

برند و مصرف کننده را با  نیب یعاطف شرفتی( پ7339و همکاران،  نی)مک کوئ شرفتیپردازش اطالعات است، پ

 دیتاک یاحساس ریمس تی( به اهم5111) یچادور. منجر به تعهد شود تواند یدادند که م حیتوض یوابستگ دگاهید

 وندیپ ،یگ. وابستدهد یم وندیو تعهد پ یوابستگ ریآن نظ جیعواطف و احساسات را به نتا یازهاین شیکرده که پ

متقابل و  ،یقو یو روان یبه صورت روابط عاطف تواند یکه م کنند یبا برند را منعکس م یقو یو عاطف یاحساس

 گران،یو د پارك .باشد یم ییو آشنا یتعلق و دوست گریشود که نما فیمصرف کننده و برند تعر نیب داریپا

 تیشخص نیاست که ب ییوندهایشدت پ یاند: وابستگ کرده فیصورت تعر نیبرند را به ا یبه عاطف یها یوابستگ

 یو با ارائه روان یا نمودار حافظه قیاز طر وندیپ نیا ،یوابستگ ی. در ارتباط با تئورشود یفرد با برند برقرار م کی

فرد است )پارك و  تیدر مورد برند و روابط آن با شخص ساساتکه شامل تفکرات و اح شود یمثال زده م

 (.5171همکاران، 

)که در  یاز وابستگ یاند: حالت کرده فیصورت تعر نیرا به ا یعاطف یها یوابستگ ان،یو باالسوبرامان پاتواردهان

 زهینسبت به برند، انگ ی( است که با احساسات مثبت قوکند یبرند به عنوان محرك به ذهن خطور م کیواکنش به 

مصرف کننده تسلط داشته باشد. مصرف کنندگان  برند بر ذهن نکهیبه ا لیتما کیبرند و  لهیشده به وس جادیا یباال

 (.5177 ان،یلذت ببرند )پاتواردهان و باال سوبرمان یعاطف یاز وابستگ یمختلف، ممکن است از سطوح متفاوت

تماالً با مصرف کنندگانشان داشته باشند، اح یاحساس یوندهاینشان داده است که اگر شرکتها نتوانند پ قاتیتحق

که  دهد یاز ذهن انسان را نشان م یحالت روانشناخت ،یشکست خواهند خورد، وابستگ یواقع یوفادار جادیدر ا
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 یتلق تیکه برند به عنوان بسط شخص دهد یارتباط م یبرند را با فرد به طور ،یو شناخت یاحساس یقو وندیپ

توسعه و حفاظت از  جاد،یحول موضوعات ا یسازمانده یندهایاست که در آن فرا یبه برند راه شی. گراشود یم

در شکل  یرقابت جینتا نیآخر یابیهدف، با ارز انیبا مشتر داریتعامل پا لهیکار به وس نیکه ا چرخد یبرند م تیهو

و  هیبرند به عنوان پا تیتمرکز دارد و با هو تر یعمل یا بر توسعه برندها به گونه ی. برند گران"شود یم سریبرندها م

واکنش  " کیبه  لیکه برندها تبد شود یم انیگونه ب نیا شیگرا نیا یمنطق جهی. نتشود یآغاز م کیاساس استراتژ

آنچه که  "ردیبه دقت مورد توجه قرار گ دیمورد با نی. اشود یم "یمشتر یو خواستها ازهایو شرط به ن دیق یب

خواهد  تیتقو کیمنبع استراتژ کیبرند به عنوان  و ستین کسانیدر هر زمان مورد تقاضا است  ها یتوسط مشتر

آنها اجازه ندارند که  یول ،"ستندیها جاهالنه ن مصرف کننده یازهایها و ن خواست " لیدال نی. براساس ا"شد

به برند، نقطه  شیکنند. براساس مدل گرا نییکنند و مشخصه آن را تع یبرند را جهت ده شرفتیتوسعه و و پ

 یادیبه اساس و بن لیبرند است. برند تبد یدرون تیهو رامونیفهم درست پ کی جادیساخت برند، ا ندیشروع فرا

به نقطه  دنیرس .(7333 )آورد، کند یرا فراهم م یمشتر یو خواستها ازهاینی تمندیکه چهار چوب رضا شود یم

 برند آن است. تیشرکت برندگرا، مأمور کی یآغاز و حرکت برا

 وابستگی به برندورت اهمیت و ضر -2-3-3

 ریمرتبط با برند مانند: نگرش، درگ میمفاه ریبه برند نسبت به سا یجانیه یوابستگ نی( ب5113پارك و همکاران )

به برند است.  یعاطف یاز وابستگ یواکنش یبه برند حالت یفتگی. شاند شدهشدن، تعهد و عشق به برند تفاوت قائل 

ارتباط  جیکه ه یبرند شوند در حال کی ریدرگ دیشد توانند یمکه مصرف کنندگان  کنند یم دیمحققان تاک نیا

قرار  تأثرتحت  یاز به خوب یناش مسلماً یفتگیکه ش یشدن زاده شناخت است در حال ریبا آن ندارند. درگ یعاطف

به  یلیمتفاوت است. مصرف کننده ممکن است به دال زیبه برند با تعهد به برند ن یفتگیش نیهمچن گرفتن است.

 ایو  یتعهد اخالق ایبودن برند  بیرق یب توانند یم لیدال نیبه برند به آن تعهد داشته باشد، ا یفتگیاز ش ریغ
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است  یعشق احساس (.Ahuvia, 5113) داردبا عشق به برند  ییها مشابهتبه برند  یفتگیبه برند باشند. ش یقرارداد

 یتیجذاب نیچن ها یوابستگاز  یکه در برخ یدر حال ،دیآ یمبه وجود  یقو تیجذاب کیشخص متعاقب  یاکه بر

باشد. در  تیخالق جذاب تواند یم یفتگیخود ش ،دیآ یم انیبه م یفتگیکه سخن از ش یزمان شود یممنجر به عشق 

 تیجذاب نیا نکهیا لیبه دل یول کند یمبرند مشاهده  کیدر  یتیجذاب نکهیاز موارد مصرف کننده با وجود ا یاریبس

خاص  یبرند فتهیکه ش یا کنندهمصرف  است که یدر حال نی. اشود ینممنجر به عشق به برند  ستین یآنچنان قو

 اریرا بس دیایمصرف کنندگان چندان جذاب به نظر ن ریسا دگاهیاز د دیکه شا ییها یژگیواز  یاریشده باشد بس

 نیکه در ا ییها مؤلفه. کنند یمبرند اشاره  یها یستگیشابه مفهوم  نی( همچن5113و همکاران ) پارك جذاب بداند.

همراه کردن  ی( که نقطه مقابل تئور7337) "یسرد کوهن و آرن یگذار ریتأث" یتئور هینگرش وجود دارد شب

 یبند مؤلفه نیبهتر ( است.5117و همکاران ) سریکولیارائه شده توسط م "داغ یرگذاریتاث" ای یعاطف یوابستگ

به تکرار  بیعوامل ترغ نیگذارتر ریتأثدو مؤلفه  نیو تسلط است و ا یرگیبه برند همان چ یفتگیجهت شناخت ش

به برند نه تنها  یفتگیگفت ش توان یم. به هر حال اند شده یبرند خاص فهیاست که ش یدر مصرف کنندگان دیخر

 نسبت به برند دارد. یبا وفادار یکتریبلکه رابطه نزد تتن نگرش نسبت به برند اسفراتر از داش یموضوع

 وابستگی به برند بر مؤثرعوامل  -2-3-4

 شتنیخو برند و تین شخصیانطباق ب دهد یمبه برند نشان  یوابستگ ٔ کننده نییعوامل تع ٔ نهیزمدر  قاتیتحق

( 5177ق ماالر و همکاران )ی(. تحق5171)جاپوترا و همکاران، به برند است  یوابستگ یکننده ینیب شیافراد عامل پ

به برند است )ماالر و  یوابستگ ٔ کننده ینیب شیبرند عامل پ تیفرد با شخص تیشخص ینشان داد که سازگار زین

کردن و  یکردن، غن خشنود برند ممکن است با هب ی( وابستگ7335(. به زعم کارلستون )5177همکاران، 

 اتیتجرب قیاز طر شتنیخو یخشنودساز (.5116شود )پارك و همکاران،  جادیافراد ا شتنیخو یتوانمندساز

 قیرا از طر یکه احساس خشنود یکرد بطور هیبرندها تک یکه بتوان رو یهنگام ،یشناس ییبایمربوط به لذت / ز
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از  یبیهر ترک قیاز طر توان یمرا  یاحساس خشنود نی. اکنند یم فایا یفراهم کنند نقش مهم یشناس ییبایعناصر ز

( ی)حس مربوط به دما(، احساس تعادل / جنبش ییدما ،ییایالمسه، بو ،ییچشا ،یداریشن ،ی)بصر یحس اتیتجرب

 نهیزم نیدر ا یمنبع مهم زین شود یمداده  شیعناصر مختلف برند نما قیکه از طر یشناس ییبایبه وجود آورد. ز

 تیو جذاب تیفرد بر اساس ادراك از خصوص شتنیخو ای تیاط برند با شخصاست. البته نکته مهم آن است که ارتب

دارند نقش مهم و مؤثر در منحرف کردن توجه از  یاتیخصوص نیکه چن ییبرندها جهیدر نت برند است. یشناخت

 (.5116)پارك و همکاران،  کنند یم فایو لذت ا یشناس ییبایاحساسات مربوط به ز جذب و یافکار منف

به آنچه که فرد  نینماد یآن است که برندها معنا یکردن مفهوم برند به معنا یدرون قیاز طر شتنیکردن خو یغن

فرد را با  تیبرند و شخص نیحالت، برندها ارتباطات ب نی. در اکنند یمباشد منتقل  خواهد یم ایبوده، هست و 

 یها بخش توانند یمبرندها  بیترت نی. به اکنند یم ریآل فرد امکان پذ دهیا یندهیگذشته، حال و آ نیانعکاس نماد

که  یمحور یو ارزشها دیو عقا یکه فرد عضو آنهاست، اهداف زندگ ییها گروهفرد را اعم از  تیاز هو یمختلف

از دوران  یخاطرات تواند یمدارد  کینوستالژ تیکه جذاب یکیمثال، موز یدارد را منعکس کنند. برا تیاهم شیبرا

و  یمیقد ٔ عاشقانهروابط  ،یمیقد یها محلهشاد گذشته،  یروزها ادآوریخص را زنده کند که ش کی ینوجوان

 یشهروندان کنند یمبشردوستانه کمک  یها سازمانکه به  یافراد نکهیا ایباشد.  یو یدر زندگ یاتفاقات مهم شخص

افراد اهل ورزش  ٔ دهندهنشان  کنند یماستفاده  "کینا" مثال یبرا یورزش یکه از برندها یمالحظه و افراد با

 (.5116د )پارك و همکاران، باشن

 کیکه  دهد یمرخ  یزمان یقو یآن است که وابستگ یعملکرد محصول به معنا قیکردن خود از طر توانمند

 جادیکند. ا یریگیخود را پ فیکه مصرف کننده اهداف و وظا یبرند حس مؤثر و توانمند بودن به فرد دهد به نحو

 یطور مداوم و قابل اعتماد همحصول است که ب یعملکرد یها یژگیوحس مؤثر بودن به نوبه خود مشروط به 
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و دوام آن  یوابستگ جادیا یبرند برا کیخوب  تیفیبه ک یاعتماد مشتر جهی. در نتکند یمرا مقدور  فیوظا یاجرا

 یوابستگ یرو دهد یمروز  کی یکه شرکت فدکس از رساندن محصول ط ینانیمثال، اطم یاست. برا یاتیح

است )پارك و همکاران،  رگذاریاطراف فرد تأث طیکردن بر مح نمندحس توا تیتقو قیبرند از طر نیبه ا انیمشتر

 شتریفرد ب تیبرند و شخص نیب یارتباط وندیهرچه پ کند یماستدالل  نی( چن7335رو کارلستون ) نیا از (.5116

 (.5116)پارك و همکاران،  شود یم دتریشد زیبه برند ن یباشد، وابستگ

 وابستگی به برندی امدهایپ -2-3-5

(. طبق نظر 5116برند است )پارك و همکاران،  ٔ ژهیوارزش  ٔ کننده نییاز عوامل تع یکیبه برند  یوابستگ

 معموالًبرند شرکت  ٔ ژهیوبرند، ارزش  ٔ ژهیومختلف سنجش ارزش  یارهای( طبق مع5119و همکاران ) یالوادیآ

 یوپ( تعداد واحدها MCمحصول ) احدو یابیبازار یها نهیهز(، ب( Pواحد محصول ) متیر الف( قیتحت تأث

به برند و تعهد به برند ارتباط  انیمشتر یو شدت وابستگ تیسه مؤلفه با ماه نی. اباشد یم( Qفروخته شده )

به برند  یبر وابستگ یو تعهد مبتن انیمشتر ی( نشان دادند که هرچه وابستگ5112دارد. تامسون و همکاران ) میمستق

 غاتیتبل نیبپردازند. همچن یحاضرند مبلغ باالتر انیمشتر جهیدر نت گردد یم انیمشتر یرباشد باعث وفادا دتریشد

که از  یو اطالعات منف ستندین گرید یکردن برندها نیگزیحاضر به جا انیو مشتر ابدی یم شیمثبت افزا یشفاه

کم  نسبتاًاطالعات  نیت ایکه اهم یبه خصوص زمان رندیگ یم دهیناد ای یچشم پوش کنند یم افتیبرند در ایشرکت 

( 5119و همکاران،  نیخی)فدور گردد یم به برند موجب گسترش برند ی(. بعالوه وابستگ5113و پنگ،  یباشد )زا

واحد  متیق شیفروخته شده و افزا یتعداد واحدها شیافزا ،یابیبازار یها نهیهزعوامل موجب کاهش  نیکه ا

 (.5116برند شرکت دارد )پارك و همکاران،  ٔ ژهیو ارزشبر  میاثر مستق جهیفروش محصول و در نت
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 تعهد متشری -2-4

 مقدمه -2-4-1

را بخش خدمات به خود اختصاص  کایآمر یناخالص مل دتولی ٪11تر شدن نقش خدمات در اقتصاد ) با پر رنگ

کننده  نییدر خصوص عوامل تع قیبه تحق ریاخ یها در سال یاریمحققان بس(. Bansal & Taylor, 7333) داده است

 راتیتأث رأیو اخ متیبا ق تیرضا ای تیفیدر خصوص ک قاتیتحق نیاما بخش عمده ا رداختندپ یخدمات و وفادار

و ارائه دهنده خدمت پرداخته شده است  یمشتر انیمربوط به رابطه م یها بوده است و کمتر به جنبه یاجتماع

(51111Bansal, Irving, & Taylor.) 

ها به هم متعهد  سازمان ،یدر سطح سازمان یعنی. شود یم دهید یو فرد یدر دو سطح سازمان یابیعهد در بازارت

متعهد  ارائه دهنده خدمت کیبه  یمشتر کیمثالً  یدر سطح فرد ای عیکانال توز کی یمثال شرکا یشوند برا

آن پرداخته است مانند  یمانسطح ساز یصورت گرفته در خصوص تعهد، به بررس قاتیتحق شتریگردد. ب

که صورت گرفته  ییهم کارها یو در سطح مشتر عیتوز یها درون کانال یها شراکت ای کیاستراتژ یها ائتالف

شده است  سازگار نمونه یسازمان یآن در رفتارها یتعهد کارکنان و نمودها یکردهایبا رو شتریاست ب

(73331Garbarino & Johnson.) 

 تعهد مشتریمفاهیم و تعاریف  -2-4-2

توان پرداخت، در حوزه برند، تعهد نام تجاری به عنوان درجه ای از  می گوناگونیهای  به مفهوم تعهد از جنبه

(.  همچنین تهعد به 5116ولمان، گردد )کلر  می دلبستگی مصرف کننده نسبت به نام تجاری مورد استفاده اش بیان

تعهد به برند در ارتباط . میزان وفاداری مشتری به یک برند و یا به یک محصول خاص از یک برند اشاره دارد

ها از جمله: کیفیت، ثبات، نوآوری و ... در ایجاد مستقیم با تجربه مخاطب از آن برند است، اگرچه سایر مولفه
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 که است بعدی چند مفهوم یک سازمانی، تعهدباشندو در حوزه سازمان، تاثیر گذار میوفاداری نسبت به یک برند 

بهبود  و ی کار تالش شهروندی، جایی ، رفتار به جا و غیبت کاهش مثبت شامل شغلی نتیجه چندین باعث

 اشاره مخصوص سازمان دریک شدن درگیر در افراد هویت نیرومندی به شود. تعهد سازمانی  می شغلی عملکرد

 هدف عنوان به تعهد اول، تعریف در .شود می یافت تعهدسازمانی تعریف برای رویکرد دو ادبیات کند.در می

 و وسازمانها افراد بین که دلبستگی ان عنو به را آن نیز تعریف دومین است.  سازمان در کارمداوم برای کارمندان

،  71)جارمالیو وهمکاران می کند تعریف سازمان است، در کارمندان روانی درگیری و میزان از انعکاسی و دارد جود

5112) . 

 ترك با مرتبط های هزینه علت درك به ها فعالیت از ثابتی خطوط عنوان و بوده بعدی یک تعهد مفهوم اولیه

 منظور بدین باشد.  می سازمان نسبت به هیجانی همان دلبستگی تر عام صورت به یا و است شده تعریف سازمان

قابل  ها آن همه به نسبت بعدی چند شد. مدل پیشنهاد 7331 اوایل و 7391 سال تعهد در از مدل چندین اگرچه

 بدست شهرت بیشتری آلن و مایر مدل نیز بعدی چند سازی های مفهوم بین از (.5112،  79)واستی است قبولتر

 می شود: تعریف زیر بهصورت که است آورده

 است سازمان در کارمندان ودرگیری هویت احساس و هیجانی دلبستگی معنای به عاطفی تعهد تعهد عاطفی:  

 (.7331،  73)مایر بمانند می خواهند چون می مانند باقی  سازمان در کارکنان تعهد از شکل این در که

                                                      
17

 - Jaramillo&et.al 

18
 - Wasti 

19
 - Meyer 
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 سازمان در ماندن به فرد یعنی تمایل . است سازمان ترك از ناشی متصور هزینه های بردارنده در مداوم: تعهد

 مانند می سازمان در کارکنان . دهد انجام تواند نمی کاردیگری و دارد احتیاج کار آن به وی که است آن بیانگر

 (.5111،  51دارندکه بمانند)گرینبرگ و بارون نیاز " که چون

 الزام احساس به هنجاری دهد تعهد می نشان را سازمان در ماندن باقی به تکلیف احساس و الزام هنجاری: تعهد

 .کند می اشاره شود، می وارد او بر دیگران سوی از فشاری که سبب به سازمان یک در کار ادامه به کارمند

 (.7331،  57بمانند)هانت و مورگان باید میکنندکه احساس  که مانند چون می سازمان در کارمندان

 تعهد مشتریاهمیت و ضرورت  -2-4-3

و چگونه  رسد یسازمان چگونه به نظر م نکهیهاست. ا ها و سازمان شرکت ییدارا نیاز مهمتر یکی یتعهد مشتر

است که  یعامل نیتر یدیبه سازمان، کل یتعهد مشتر زانیدارد. م میمستق ریتأث انیدر کسب تعهد مشتر کند یرفتار م

نوان التزام و همکارانش، تعهد را به ع ریدوا. (51171Swiftدارد ) یبه آن بستگ ازمانس تیفروش، سود و موفق

نظر کردن از منافع  به صرف لیتما انگریاند که ب کرده فیمبادله تعر نیطرف نیبه استمرار رابطه ب یضمن ای حیصر

در  یا رابطه یابیبازار میمفاه نیاز مهمتر یکیو معتقد بودند که تعهد  درك منافع بلند مدت است یکوتاه مدت برا

 (.et al, 7391 Schurr) است یتبادل اجتماع یتئور

حفظ روابط ارزشمند  یبرا نیطرف انیمتقابل بلند مدت م لیتما کیو همکارانش، تعهد را به عنوان  مورمان

 لیمورگان و هانت، تعهد را همان تما .(73351Moorman, Zaltman, & Deshpande) کنند یم فیماندگار تعر

از عوامل  یکیاند که  کرده فید با سازمان تعربه تالش در جهت حفظ رابطه ارزشمن لیبه ادامه رابطه و م یمشتر

 .(Morgan & Hunt, 7331) شود یمهم در ارتباطات موفق بلند مدت محسوب م

                                                      
21

 - Greenberg& baron 

21
 - Hunt& Morgan 
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و متحد  کسانی یتا هر دو طرف به روش گردد یاست که باعث م یاعتقاد دارد تعهد عامل زی( ن7332) کاالگاهان

از  یساختار روان کیبه عنوان  یتعهد مشتر ،یعلوم رفتار دگاهیبه هدف مورد نظر حرکت کنند از د یابیدست یبرا

بازگو کننده  ،یمشتر یتعهد روان نی( ا7336) لریاست. به نظر د یرابطه تجار ایبا فرد  یدر همبستگ یالزامات فرد

د را رابطه قابل اعتما نیقرار گرفتن در ا یافراد برا لیحال م نیماندگار است که در ع یرابطه تجار کیبه  لیتما

حس ما بودن "چون  یروابط انسان فیدر تعر انهیعام یها با واژه فیتعار نیا ی. مفهوم اصلآورد یبه حساب م زین

تعهد  یساختار روان نیهاست. بنابرا انسان انیمتقابل م یبه همبستگ لیخواست و تما یدارد که مبنا ابقتمط "

هدفمند  لیتما کی)احساسات به همراه  ها زهیو انگ( ختنیبرانگ یدرون یندهایفرآ ایشامل: احساسات ) یمشتر

اطالق گردد  ختنیبرانگ ندیبه فرآ دیبا یاصطالح تعهد مشتر ،ی. لذا از نقطه نظر علوم رفتارگردد یم ی(شناخت

(73391Weinberg.) 

 یها روابط بلند مدت با سازمان یایممکن است ماحصل مزا لیتما نی( ا7339و همکاران ) ترییبه باور گو

باورند که  نی( بر ا5119و همکاران ) میمتقابل ک یاعتماد و روابط اجتماع شیمثال ماحصل افزا یبرا .باشد یخدمات

است که در صورت  کیرابطه با شر افتنیادامه  یدر جهت رابطه بلند مدت است و به معنا یتعهد ساختار مهم

به ارائه  انیکه مشتر کند یم انی(، ب5111. گروتروز )ردیپذ یها در حفظ آن صورت م حداکثر تالش ن،یتضم

مورد نظر آنان عرضه  وهیرا جذب نموده و خدمات را به ش یها اعتماد مشتر علت که آن نیدهندگان خدمات به ا

. کنند یم زین ینیارزش آفر انیمشتر یبرا تیعرضه کنندگان خدمات با موفق ان،ین میمتعهد هستند. در ا کنند یم

منافع دو  هیبلند مدت و بر پا یمدار یبه صورت مشتر دیسازمان با یها یبه تعهد، استراتژ ندیرس یبرا نیبنابرا

. بدون شود یها م گروه نیزمان کسب و کار ب شیباعث افزا نیطرف نیگردد. روابط بلند مدت ب یزیطرف طرح ر

 یها ستمیامکانات و س گر،ید یها سازمان دیکه شا کنند یگونه ارتباطات هستند فکر نم نیکه در ا یانیشک مشتر

 کیاند که  کرده فیتعر روین کیتعهد را به صورت  چ،یو هرسکوو ریارائه خدمات داشته باشند. م یرا برا یبهتر
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افراد متفاوت  التیتما ای زهیو با انگ دینما یچند هدف م ای کیبا  بطاقدامات مرت یسر کیبه انجام  دیفرد را مق

 Herscovitch, 5117قرار دهد ) ریرفتار فرد را تحت تأث تواند یبا تمایالت مثبت هم م زهیدر نبود انگ یاست و حت

& Meyer.) 

حفظ رابطه  یکوتاه مدت برا یها یبه انجام فداکار لیم دار،یپا یا رابطه جادیبه ا لیتعهد را مشتمل بر م فولرتون،

که  ی( معتقدند هنگام5116وان و همکاران )واسود .(Fullerton 51191) داند یو وجود اعتماد به ثبات رابطه م

طرف مقابل، اشتراك  یها یازمندیبرآوردن ن ،یبه همکار یشتریب لیباشند، تما گریمتعهد به همد یتجار یها طرف

رابطه متقابل  کیکه  یانیکه مشتر کند یم انی( ب7331بتنکورت ) اطالعات و حل مشترك مشکالت دارند. یگذار

 یوجود دارد که همکار یشتری، احتمال بکنند یسطح باالتر تعهد، درك م یبرا یرا به عنوان مدرک یاجتماع

( 73311Bettencourtداشته باشند ) یشتریب لیسازمان، تما ندهیتالش به عنوان نما یبا سازمان داشته و برا یشتریب

مثال احساس تعهد به  یکرد. برا فیتعر یمبادله اجتماع یبرا یشاخص عموم کی توان یدر واقع تعهد را م

 کی(. در 7993ارزشمند است )فرزانه1  یا کسب رابطه یبرا یبردبارانه مشتر لیتما انگریکارمندان خدمات، ب

دادن او به ارتباط با  تیسازمان و اهم تها و خدما به ارزش یمشتر یبندیگفت، تعهد، پا توان یم یاتیعمل فیتعر

 (.7939 ی،کرم و ی)حمد باشد یکارمندان و سازمان و حس خوب او نسبت به آنان م

 تعهد مشتریهای  مدل -2-4-4

 یتعهد کارکنان به هر دو شکل ساختار تک بعد ن،یشیپ قاتیو همکارانش معتقد بودند اگر چه در تحق چاردیپر

بوده  یساختار چند بعد یبه ندرت دارا یلیخ انیتعهد مشتر یولشده است،  یمفهوم ساز یبا ساختار چند بعد

 .(pritchard et al 73331است )
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در نظر گرفته شده است و به  یمفهوم تک بعد کیمعموالً تعهد به صورت  ،یمربوط به مشتر قاتیتحق در

 یریاندازه گ یدر نظر گرفتن به سهولت و سادگ یتک بعد نیشده است. اگرچه ا یریاندازه گ یتعهد عاطف لهیوس

 & ,Gundlach, Achrol) گردد منجراز ساختار  یتر به درك جامع تواند یم ینگاه چند بعد یمنجر شده ول ریمتغ

Mentzer, 7332) .میپرداز یارائه شده در خصوص ابعاد تعهد م یها مدل یادامه به برخ در: 

 (1۹۹7و آلن ) ریمدل م -2-4-4-1

 تعهد ارائه کردند که عبارتند از: یخود سه بعد برا قیدر تحق 7331و آلن در سال  ریم

 ی. براکند یو خواسته فرد است اشاره م لیبر م یو تعلق به سازمان که مبتن یوابستگ کی: به یتعهد عاطف -7

 .خواهد یکه دلش م ماند یدر سازمان م لیدل نیمثال کارمند صرفاً به ا

بماند.  یکنار سازمان باق دیبا کند یاشاره دارد که فرد احساس م نهیبر هز یمبتن یوابستگ کیتعهد مستمر: به  -5

 یوابستگ کی: به یتعهد هنجار -9کار دارد.  نیبه ا ازیکه ن ماند یدر سازمان م لیدل نیمثال کارمند صرفاً به ا یبرا

 یهمان کار درست نیاز نظر او ا رایز ماند یم یکارمند در سازمان باق لمثا ی. براکند یالزام محور به سازمان اشاره م

و  افتندیابعاد در طول زمان بهبود و توسعه  نیا یها شاخص .(1Meyer & Allen 7331انجام شود ) دیاست که با

 .(Taylor, 5111نشان داده شده است ) ،یتعهد کار یها مدل گریانواع د یها برا بودن آن یاعتبار و کاربر

 (2۰۰1) چیو هر سکو ریمدل م -2-4-4-2

تعهد،  یصورت گرفته بر رو نیشیپ قاتیتحق یجامع بر رو یبازنگر کیدر  5117در سال  چیو هرسکو ریم

 لیسه بعد تشک یبر رو نهیزم نیانجام شده در ا قاتیمتفاوت، بخش عمده تحق نیرغم عناو یکه عل افتندیدر

نشان دادن  یالزم برا ییکارا ییابعاد صرفنظر از هدف تعهد، دارا نیهستند. ا دهیهم عق یدهنده تعهد مشتر

 ان،یو آلن به قسمت مشتر ریم یخود با توسعه مدل سه بعد قیگوناگون تعهد هستند. لذا آنان در تحق یها جنبه
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. کند یم دیقخدمات مارائه دهنده  کیخدمت از  دیاند که فرد را به ادامه خر کرده فیتعر ییرویتعهد را به صورت ن

( 5 ایفرد باشد  یشخص لیاز خواسته و تما یو ناش ی( عاطف7ممکن است  دیتق نیآنان منبع و منشأ ا دهیبه عق

 .(Herscovitch, 5117 & Meyerفرد باشد ) ازیاز ن ی( مستمر و ناش9 ایاز الزامات فرد باشد و  یو ناش یهنجار

که به سازمان نفع  ییدر رفتارها شتریممکن است ب یدارند که افراد با تعهد عاطف دهیراستا آنان عق نیدر ا

 (.Herscovitch, 5117 & Meyerاست ) ازین ایشرکت کنند تا آنان که تعهدشان بر اساس الزام  رساند یم

 (1۹۹5) همکارانالخ و نمدل گو -2-4-4-3

 یول باشد یو آلن م ریبرگرفته از مدل م زنی 7332 سال در همکارانش و گونالخ توسط شده ارائه مدل

تعهد  ،یابزار دی( از د7: کند یبه تعهد از سه جنبه، نگاه م زیمدل ن نیآن وجود دارد. ا یدر مفهوم ساز ییها تفاوت

 دینما جادیرابطه ا نیخود را در ا یتا منافع شخص دهد یطرف انجام م کیکه  ندیب یم یمثبت ماترا به صورت اقدا

نگاه  یبه تعهد از جنبه محاسبات ی. در واقع بعد تعهد ابزاردهد یاز قول و قرار صرف را نشان م شیب یزیو چ

تعهد را به  ،یرفتار دی( از د5. کند یطرف به منافع بلند مدت خود در متعهد ماندن توجه م کی نکهیو ا کند یم

 نی. اشود یطه بلند مدت به کار گرفته متوسعه و حفظ راب یها برا طرف لهیکه به وس ندیب یم یصورت قصد و تالش

به فرد  ایاز تعهد به سازمان، به هدف  یدارد و اشاره به نوع ریدر مدل آلن و م یمشابه تعهد عاطف یبعد مفهوم

تعهد، دامنه  یآن است. بعد عاطف یفرد و صرفنظر از ارزش ابزار ایآن سازمان، هدف  دخاص دارد که به خاطر خو

دارد که در مدل به  یرفتار اتیمشارکت و ن ،یشناخت، وفادار زش،یچون انگ یرفتار میبا مفاه یمشترک یمفهوم

 یکننده اتصال روان سمنعک ،یتعهد عاطف قیتحق نیتوجه شده است. در واقع در ا یتعهد عاطف یرفتار اتین یمعنا

از التزام به موفق ساختن  یسطح باالتر انگریرابطه با سازمان است و ب تیسازمان و باور آنان به اهم کیبه  انیمشتر

 دی( از د9. باشد یرفتار متقابل م کی یهر دو طرف ط یبخش و سودمند نمودن آن برا تیرابطه و رضا کی

که به رابطه وارد و از  ییو دستاوردها ها یورود نکهیو ا کند یتوجه م عهدت ی، به جنبه بلند مدت بودن معنا"یزمان
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تعهد در واقع  یدر طول زمان استمرار داشته باشند. گوناخ و همکارانش معتقدند بعد زمان دیبا شوند یآن خارج م

 کند یاشاره م ندهیرابطه ارزشمند تا آ کیخود به قصد حفظ  یمفهوم است چرا که تعهد در معنا نیقلب ساختار ا

مدت  یطوالن ای. تعهد مستمر و استمرار در طول زمان وجود دارد ی: دوره زمانیدیمفهوم، دو عنصر کل نیکه در ا

 .(Gundlach, Achrol, & Mentzer, 7332) تعهد است یها یورود جهینت میبه طور مستق

 تعهد مشتری بر مؤثرعوامل  -2-4-5

 یمشتر تیرضا -2-4-5-1

و  یتعهد مشتر ازین شیرا به عنوان شرط الزم و پ یمشتر تیخود، رضا قی( در تحق7336کروبر و همکارش )

 .(73391Weinbergاند ) کرده انیب یتعهد مشتر لیدر تحل یروان یرهایمتغ نیاز مهمتر یکی

مصرف حاصل  ٔ است که از تجربه یبا خدمات یدیمحصول تول کی دیاو پس از خر یابیارز ،یمشتر تیرضا

 تیکه موفق یکرد، به طور یمدرن تلق یابیدر بازار یینها انیبه عنوان بن توان یرا م یمشتر تیشده است. رضا

 تیبرتر از رقباست. رضا یا وهیبه ش ،یمشتر یها و خواسته ازهایبخش ن تیرضا یو ارضا ییبنگاه در گرو شناسا

 ،یبرار و انیشود )رنجبر یدهان به دهان مثبت منته غاتیو تبل یهمانند وفادار ییبه رفتارها تواند یم انیمشتر

نسبت به تجربه  یبا عکس العمل احساس یحالت عاطف کی ،یمشتر تیگفت رضا توان یجمله م کی( در 7999

دارد.  میمثبت و مستق ریبه سازمان، تأث یو بر همه ابعاد تعهد مشتر تکرده اس افتیدر یاست که مشتر یخدمت

(51161Beatson, Coote, & Rudd). یرا با تعهد مشتر یمشتر تیخود رضا قیدر تحق زیو جانسون ن نویاربارگ 

نسبت به رابطه با  نکهیباشد، احتمال ا تر یراض ،یافتیاز تجربه خدمت در یو معتقدند هر چه مشتر اند مرتبط دانسته

 .(1Garbarino & Johnson 7333) شود یم شتریسازمان متعهد گردد، ب
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 یمشتر لذت -2-4-5-2

را  ی( لذت مشتر5177) یتفاوت وجود دارد. الهوار یو لذت مشتر یمشتر تیرضا انیذکر است که م انیشا 

از خدمات مورد  یافتیکه خدمات در دهد یدست م یبه مشتر یکه زمان کند یم فیتعر ندیمثبت و خوشا یاحساس

نسبت  تیمستلزم فراتر رفتن از رضا یکه لذت مشتر تقدند( مع5116) نیباشد. تورس و کال شتریب یانتظار و

است در  یحاصل ارائه خدمات مطابق با انتظارات مشتر یمشتر تیو در واقع رضا باشد یخدمات ارائه شده م

اند که  نشان داده قاتیتحق ی. برخباشد یم انیماحصل ارائه خدمات فراتر از انتظارات مشتر یکه لذت مشتر یحال

1 امیدزاده ودوست  فهی)وظ شود یها از سازمان م مجدد آن دیتعهد، اعتماد و قصد خر جادیمنجر به ا انیلذت مشتر

7935) 

 یمشتر اعتماد -2-4-5-3

 تیچگونه رضا نکهیپرداخت و ا یتعهد مشتر یرفتار یها جنبه یبه بررس یقی( در تحق7339) نبرگیو تریپ

خود به نقل از  قیبلند مدت منجر شود. او در تحق یتا به روابط تجار ابدیشود و نبات  تیتقو تواند یم یمشتر

و نوع  کند یند تجارت مشارکت میدر فرآ یمشتر کیکه  یزانی)م یکه مشارکت مشتر سدینو ی( م7336) لرید

است. به وجود آمدن اعتماد و  یمشتر کیتعهد  یطبقه بند یعوامل برا نیتر مهم ت،یمشارکت او(، اعتماد و رضا

 یادیامر تا حدود ز نیکه البته ا کند یرا فراهم م یرابطه تجار کیبه مشارکت در  یمشتر لیتما یها نهیزم نان،یاطم

دارد  ی، خود عرضه کننده، بستگها نیباالتر از ا ایخدمت و  ایبا محصول  یشدن مشتر ریدرگ زانیبه م

(73391Weinbergمورگان و هانت ن .)دارند و هر دو  یارتباط تنگاتنگ گریکدیباورند که اعتماد و تعهد با  نیبر ا زی

 تیرا تقو انهیجو شارکترفتار م رایز شوند یدر نظر گرفته م یروابط تجار تیفیک نییدر تع یبه عنوان عوامل مهم

 یریرابطه مند مستلزم وجود اعتماد و تعهد در رابطه است و شکل گ یابیدر بازار تی. از نگاه آنان موفقندینما یم

 کیطرف مقابل، توسط هر  یها قول و وعده یو درست یبه راست نانیاز اطم یاعتماد در رابطه، متضمن داشتن سطح
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به حفظ روابط  یتجار یاز شرکا کیهر  داریپا لیرا به صورت تما هداست. مورگان و هانت، تع نیاز طرف

 تیبه اهم نیاز طرف یکیرابطه شکل خواهد گرفت که  کیتعهد به  یو معتقدند هنگام کنند یم فیارزشمند تعر

 & 1Morgan 7331رابطه حداکثر تالش خود را بکند ) یارتقا ایحفظ  نیتضم یرابطه اعتقاد داشته باشد و برا

Hunt). ها و تعهدات طرف  طرف رابطه به قابل اتکا بودن گفته کیاعتماد را به عنوان اعتقاد  زیو همکاران ن نیس

خواهد داد  شیو فروشنده، احتمال استمرار رابطه را افزا داریخر انیکه سطوح باالتر آن م کنند یم فیتعر گرید

(51151Sin, Tse, Yau, Lee, & Chow) .یکه بر تعهد مشتر یعوامل روان یخود به بررس قی(، در تحق7336) لرید 

در رابطه  لیو تما شیو وجود گرا اسیقابل ق یها وجود ارزش ،یمثال همفکر یپرداخت. برا زین گذارند یاثر م

سخاوتمندانه  ک،یدو شر نیمثال اگر روبط ب ی. براشوند یدر نظر گرفته م یعوامل نیبه عنوان چن زین یتجار

متعهد گردد  یخود از نظر احساس کیبه شر تواند یپاسخ داده شود آنگا شخص م یشود و با قدردان تیریمد

(73391Weinbergهمچن .)ریصورت گرفت، تأث 5116و احمد عبداهلل در سال  میکه توسط کس یگرید قیدر تحق نی 

 رانیا قیدر تحق یکامالً مشابه جیقرار گرفت و نتا دییمورد تأ انیبر تعهد مشتر و ارزش مشترك تیاعتماد، جذاب

 ،یسیروی1 میزاده1 عمار رانیقرار داد )ا دییرا مورد تأ راتیتأث نیوجود ا ران،یدر ا 7999زاده و همکارانش در سال 

7999.) 

 ادراک شده خدمات تیفیک -2-4-5-4

خدمات،  تیفیو با بهبود ک باشد یم یضرور تیموفق یبرا انیبه مشتر تیفیارائه خدمات با ک ،یخدمات عیصنا در

مانند تعهد،  یرفتار جیمنجر به نتا ان،یمشتر یتمندیرضا شی. افزاابدی یم شیافزا زین انیمشتر یتمندیاحتمال رضا

 یتحمل مشتر شیافزا ،یان ارائه دهنده خدمت و مشتریم هیدو سو یوندیپ جادی(، ایمشتر یبه ماندن )نگهدار لیم

(. 17993 ینژاد1 قادر ی1 احمدینی)حس گردد یدهان به دهان مثبت م غاتینسبت به اشکاالت در ارائه خدمات و تبل

در صنعت  کیخدمات اتومات تیفیک ریتأث یخود، به بررس قیدر تحق 7935در سال  زیزاده ن دیدوست و ام فهیوظ
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و  گذارد یم یبر جا یمثبت ریتأث انیخدمات بر لذت مشتر تیفید کها نشان دا آن قیتحق جیکه نتا پرداختند یبانکدار

دارند که به سازمان اعتماد داشته باشند. از طرف  شیاند، گرا در استفاده از خدمات برده یکه لذت کاف یانیمشتر

 فهی)وظ گذارد یهم بر تعهد و اعتماد اثر م میتقبه طور مس ان،یبر لذت مشتر ریخدمات عالوه بر تأث تیفیک گرید

 (.7935امیدزاده1  ودوست 

 تعهد مشتریی امدهایپ -2-4-6

 یمشتر یوفادار -2-4-6-1

او،  دیاست. در واقع از د یمشتر یدر وفادار یاز عنصر نگرش یبخش یتعهد مشتر ور،یاول چاردیبه باور ر

البته با  نده،یخدمات، به طور مستمر در آ ایمجدد محصول  دیبه خر قیعبارت است از حفظ تعهد عم یوفادار

شود. از ی در رفتار مشتر رییباعث تغ تواند یبه صورت بالقوه م یابیبازار یها و تالش یتیموقع راتیتأث نکهیقبول ا

( عنصر 5است.  دیکه همان تکرار عمل خر یمشتر ی( عنصر رفتار7با سه عنصر همراه است:  یوفادار ورینظر اول

انتخاب و  یبرا ادیز یها نهی( عنصر در دسترس بودن گز9است و  یمشتر نانیکه همان تعهد و اطم یمشتر ینگرش

که به رفتار  یشناخت یکرده است: وفادار میمجزا تقس مرا به سه قس ینگرش کردیالبته الیور رو دیانجام عمل خر

منجر شده و  یکه به تعهد و اعتماد مشتر یاحساس ی، وفادارشود یمربوط م یمنجر شده و به باور مشتر یمشتر

. شود یمربوط م ندهیدر آ دیانجام عمل خر یبرا یکه به قصد مشتر یکنش ی؛ وفادارگردد یمربوط م یبه احساس و

برخوردار است  یمشتر یوفادار جادیا یبرا یشتریاز قدرت ب گریبا دو نوع د سهیدر مقا یاختشن یوفادار

(73331Oliver). بر  یوفادار یاست. بعد رفتار یو نگرش یشامل دو بعد رفتار یمشتر یوفادار یماز نظر مفهو

ارائه  کی یمطلوب و مساعد به سو شیگرا زانیبه مفهوم م یدارد. بعد نگرش دیتأک دیدر تکرار خر یرفتار مشتر

 فیتعر یمشتر یوفادار یبعد نگرش نیدر هم ی(. تعهد مشتر7999 ،یبرار و انیدهنده خدمت است )رنجبر

. کنند یم فیبرند خاص تعر کیبه تعهد به  انیمشتر لیرا تما ینگرش یو هولبروك، وفادار یچادهور .شود یم
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( و یانحصار دیخر د،ی)همچون تکرار خر یاز ابعاد رفتار یبیاستفاده از ترک ،یسنجش وفادار یآنان برا نیهمچن

 & Chaudhuri) کنند یشنهاد می( را پدیبه خر لیدهان به دهان و تما غاتی)همچون تعهد، تبل یابعاد نگرش

Holbrook, 5117). 

سازمان است که  کیمدت تر مصرف کننده نسبت به  یتعهد طوالن انگریب ،ینگرش یآنیسیمووا، وفادار دهیعق به

و تعهد  یمشتر تیرضا انیرابطه م ری( اشکال ز51111Anisimovaدهان به دهان است ) غاتیبه تبل لیشامل تما

گرفته  5111در سال  سونیمطالعات هر ز. شکل اول ادهند یمناسب نشان م یرا به شکل یمشتر یو وفادار یمشتر

 یریمراحل شکل گ. (5111 سون،یاست )هر یمشتر یو وفادار تیرضا انیم میمستق یا رابطه انگریشده است و ب

شکل که  نیدر آمده است. ا شیبه نما ریدر شکل ز یو تعهد مشتر یمشتر تیرا با توجه به رضا یمشتر ریوفادا

 تیرضا جهیآن است که اعتماد به عنوان نت انگریاقتباس شده است، ب 5116از مطالعات دونیو و همکاران در سال 

 .گردد یبه ارائه کننده خدمت م یمشتر یوفادار تیو در نها یتعهد در مشتر جادیمنجر به ا یمشتر

 

 (7112)دونیو و همکاران، . مدل پویای رضایت مشتری 4-7شکل 
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 یمشتر یهواخواه -2-4-6-2

محصول  فیعملکرد ضع یکه حت رسد یم یاز وفادار یبا سازمان به سطح یموارد، ارتباط مشتر یدر برخ

در خصوص  یعیترف یها عدم وجود تالش یباال و حت متیق ف،یضع یبروز کرده، روابط عموم یها ییرسوا

 یها شرت، کاله یتا ت زدیانگ یرا بر م انیاست که مشتر یاروفاد نی. اگذارند ینم ریارتباط تأث نیمحصول هم بر ا

کنند. در جوامع پست مدرن،  یداریخر ینشان دادن نام برند و عالمت تجار یبزرگ را برا یها و برچسب سبالیب

 ,73931Belkعناصر مقدس است ) رندهیتعصب گونه و در برگ اقیاشت ینوع انگریب یمشتر یاصطالح هواخواه

Wallendorf, & Sherry( آکر .)متعهد تا  دارانیکه از خر کند یم فیرا تعر یمشتر ی( پنج سطح از وفادار7337

مثال نام  یهستند که برا یمتعهد کسان یلیخ یلیخ دارانیبازه خر نی. در اکند یم رییمتعهد تغ یلیخ یلیخ دارانیخر

 نی. اشوند یهواخواه شناخته م انیبه عنوان مشتر انیمشتر نی. اکنند یم ید خالکوببدن خو یبرند را بر رو کی

و  انیمشتر نیا یشهروند یتا از کاربرد محصوالت آن نوع رفتارها شوند یمنتفع م شتریبرند ب کیاز ذات  انیمشتر

 نی. اانجامد یسازمان هم م یرقبا یبرا یغات منفیبه تبل یگاه یاست و حت گرید انیفراتر از مشتر اریسطح آن بس

 یها متیمثال محصوالت آن را با ق یکنند و برا یکه به آن متعهد هستند فداکار یسازمان یحاضرند برا انیمشتر

 .(pimental, 5111 & reynolds) ندینما یداریباالتر نسبت به محصوالت مشابه رقبا خر
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 پیشینه پژوهش -2-5

 داخلی:های  پژوهش

بررسی رابطه میان درگیری ذهنی محصول و تعهد به »(، در پژوهشی تحت عنوان 7931فر )نیکعبدالوند و 

-به بررسی این موضوع در میان اساتید دانشگاه آزاد واحدهای تهران پرداختند. داده« نام و نشان تجاری )برند(

قیقات تهران، از طریق نفر از اساتید چهار واحد شمال، جنوب، مرکز و علوم تح 991آوری شده از های جمع

دهد که گرایش به تکنیک مدلسازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می

های محصول بر محصول و منابع اطالعاتی بر درگیری محصول تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما ویژگی

ش به محصول و درگیری محصول بر تعهد نام و نشان درگیری محصول تأثیر معناداری ندارد. همچنین گرای

های محصول و منابع اطالعاتی بر تعهد نام و نشان تجاری تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما تأثیر ویژگی

 باشد.معنادار نمی

-نجیتأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میا»(، در پژوهشی تحت عنوان 7931پور و همکاران )قلی

گذران بیمه عمر سامان در شهر تهران پرداختند. به بررسی این موضوع در میان بیمه« گری ارزش ادراك شده

گذاران از طریق تکنیک مدلسازی معادله ساختاری و نرم افزار نفر از بیمه 561آوری شده از میان های جمعداده

ن است که ارزش ویژه برند بر ارزش درك شده و لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آ

گذاران عمر اثر مثت و معنادار دارد. قصد خرید مجدد و همچنین ارزش ادراك شده بر قصد خرید مجدد بیمه

آگاهی از برند و تداعی برند بر ارزش ادراك شده و قصد خرید مجدد اثر معنادار ندارد. کیفیت ادراك شده به 

ق ارزش ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد دارد و در نهایت وفاداری طور غیرمستقیم از طری
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-برند تنها بعدی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارزش ادراك شده بر قصد خرید مجدد بیمه

 گذاران عمر اثر مثبت و معنادار دارد.

تأثیر تجانس و شخصیت برند بر وفاداری »عنوان (، در پژوهشی تحت 7936رضایی کلیدبری و همکاران )

های همراه ایرانی و چینی در شهر رشت پرداختند. به بررسی این موضوع در میان مشتریان گوشی« مشتریان

نفر از مشتریان هر برند، از طریق تکنیک مدلسازی معادله ساختاری و نرم افزار  995آوری شده از های جمعداده

دهد که شخصیت برند و تجانس بر ها نشان میو تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیهلیزرل مورد تجزیه 

وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان به برند برای برند چینی 

 ند ایرانی باالتر است.بیشتر از برند ایرانی بوده است؛ اما تأثیر تجانس بر وفاداری مشتریان در بر

تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری »(، در پژوهشی تحت عنوان 7936شیرکوند و همکاران )

آوری شده های جمعبه بررسی این موضوع در میان خریداران بیمه کارآفرین در تهران پرداختند. داده« مشتریان

سازی معادله ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان نفر از مشتریان، از طریق تکنیک مدل 731از 

دهد که بعد شایستگی بر تصویر برند و همچنین تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به وفاداری رفتاری می

 اند. نقش تصویر برند به عنوان میانجی تأیید شد.بیشترین تأثیر را داشته

 پیشینه خارجی:

بررسی تأثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه برند: نقش »(، در پژوهشی تحت عنوان 5172احمد و تیاکراج )

های به بررسی این موضوع در میان فارغ التحصیل دانشگاه« اعتماد به برند، وابستگی به برند و تعهد به برند

معادله دانشجو از طریق تکنیک مدلسازی  551آوری شده از های جمعایالت جارکند هند پرداختند. داده
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ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که تأثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه 

 برند به طور غیرمستقیم و از طریق اعتماد به برند، وابستگی به برند و تعهد به برند است.

ژه برند مبتنی بر شخصیت برند و ارزش وی»(، در پژوهشی تحت عنوان 5172گوربانیوك و همکاران )

نفر از  251آوری شده از های جمعبه بررسی این موضوع در میان مشتریان لهستانی پرداختند. داده« مشتری

مشتریان از طریق تکنیک مدلسازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان 

 عناداری دارد.دهد که شخصیت برند بر ارزش ویژه برند تأثیر ممی

به بررسی این موضوع در « شخصیت برند و ارزش ویژه برند»(، در پژوهشی تحت عنوان 5172سو و تانگ )

های ورزشی آموز که از مشتریان لباسدانش 151آوری شده از های جمعصنعت لباس ورزشی پرداختند. داده

ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  اند، از طریق تکنیک مدلسازی معادله ساختاری و نرم افزاربوده

 دهد که شخصیت برند بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد.نتایج نشان می

شخصیت برند و تأثیر آن بر اعتماد به برند و تعهد به »(، در پژوهشی تحت عنوان 5171تانگ و همکاران )

نفر از مشتریان  521آوری شده از های جمع. دادهبه بررسی این موضوع در برندهای لوکس پرداختند« برند

برندهای لوکس از دو فروشگاه متوسط آمریکا، از طریق تکنیک مدلسازی معادله ساختاری و نرم افزار ایموس 

دهد که شخصیت برند بر تعهد به برند تأثیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می

 کند.همچنین اعتماد به برند در این رابطه نقش میانجی را ایفا میمعناداری دارد. 

 صورت گرفته در داخل و خارج از کشورهای  . خالصه پژوهش1-7جدول 

ر

 دیف

نویسنده 

 )سال(
 عنوان

جامعه 

 آماری
 نتایج
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ر

 دیف

نویسنده 

 )سال(
 عنوان

جامعه 

 آماری
 نتایج

1  
عبدالوند 

فر و نیک

(1311) 

بررسی رابطه 

میان درگیری 

ذهنی محصول و 

تعهد به نام و نشان 

 )برند(تجاری 

اساتید 

دانشگاه آزاد 

واحدهای 

 تهران

دهد که گرایش به محصول و منابع نتایج نشان می

اطالعاتی بر درگیری محصول تأثیر مثبت و معناداری 

های محصول بر درگیری محصول داشته است. اما ویژگی

تأثیر معناداری ندارد. همچنین گرایش به محصول و 

تجاری تأثیر مثبت  درگیری محصول بر تعهد نام و نشان

های محصول و منابع و معناداری دارد. اما تأثیر ویژگی

 باشد.اطالعاتی بر تعهد نام و نشان تجاری معنادار نمی

7  
پور و قلی

همکاران 

(1314) 

تأثیر ارزش 

ویژه برند بر قصد 

خرید مجدد با 

گری ارزش میانجی

 ادراک شده

گذران بیمه

بیمه عمر 

سامان در شهر 

 تهران

ایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش ویژه برند نت

بر ارزش درک شده و قصد خرید مجدد و همچنین ارزش 

گذاران عمر اثر ادراک شده بر قصد خرید مجدد بیمه

مثت و معنادار دارد. آگاهی از برند و تداعی برند بر 

ارزش ادراک شده و قصد خرید مجدد اثر معنادار ندارد. 

ور غیرمستقیم از طریق ارزش کیفیت ادراک شده به ط

ادراک شده اثر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد 

دارد و در نهایت وفاداری برند تنها بعدی است که به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق ارزش ادراک 

گذاران عمر اثر مثبت و شده بر قصد خرید مجدد بیمه

 معنادار دارد.
 

 

3  

رضایی 

کلیدبری و 

همکاران 

(1312) 

تأثیر تجانس و 

شخصیت برند بر 

 وفاداری مشتریان

مشتریان 

های گوشی

همراه ایرانی و 

چینی در شهر 

 رشت

دهد که شخصیت ها نشان مینتایج آزمون فرضیه

برند و تجانس بر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و 

معناداری دارد. تأثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان 

چینی بیشتر از برند ایرانی بوده است؛ به برند برای برند 

اما تأثیر تجانس بر وفاداری مشتریان در برند ایرانی 

 باالتر است.

4  
شیرکوند 

و همکاران 

(1312) 

تأثیر ابعاد 

شخصیت برند بر 

تصویر برند و 

 وفاداری مشتریان

خریداران 

بیمه کارآفرین 

 در تهران

ند دهد که بعد شایستگی بر تصویر برنتایج نشان می

و همچنین تصویر برند بر وفاداری نگرشی نسبت به 

اند. نقش تصویر وفاداری رفتاری بیشترین تأثیر را داشته

 برند به عنوان میانجی تأیید شد.
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ر

 دیف

نویسنده 

 )سال(
 عنوان

جامعه 

 آماری
 نتایج

5  
احمد و 

تیاکراج 

(7112) 

بررسی تأثیر 

شخصیت برند بر 

ارزش ویژه برند: 

نقش اعتماد به 

برند، وابستگی به 

 برند و تعهد به برند

فارغ 

تحصیل ال

های دانشگاه

ایالت جارکند 

 هند

نتایج نشان داده است که تأثیر شخصیت برند بر 

ارزش ویژه برند به طور غیرمستقیم و از طریق اعتماد به 

 برند، وابستگی به برند و تعهد به برند است.

6  

گوربانیو

ک و 

همکاران 

(7112) 

شخصیت برند و 

ارزش ویژه برند 

 مبتنی بر مشتری

مشتریان 

 لهستانی

دهد که شخصیت برند بر نتایج پژوهش نشان می

 ارزش ویژه برند تأثیر معناداری دارد.

2  
سو و 

 (7112تانگ )

شخصیت برند و 

 ارزش ویژه برند

صنعت 

 لباس ورزشی

دهد که شخصیت برند بر ارزش ویژه نتایج نشان می

 برند تأثیر معناداری دارد.

8  
تانگ و 

همکاران 

(7112) 

شخصیت برند و 

تأثیر آن بر اعتماد 

به برند و تعهد به 

 برند

مشتریان 

برندهای 

لوکس از دو 

فروشگاه 

متوسط 

 آمریکا

دهد که شخصیت برند بر نتایج این پژوهش نشان می

تعهد به برند تأثیر معناداری دارد. همچنین اعتماد به 

 کند.برند در این رابطه نقش میانجی را ایفا می
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 شناسی پژوهشفصل سوم: روش 
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 مقدمه -3-1

باشد.  می مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی استهای  استفاده از یک روش تحقیق مناسب، از جمله ویژگی

توان  علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود. از این رو میهای  بدون روش شناسی درست، دستیابی به هدف

تحقیق به شدت های  یابد، نه موضوع تحقیق؛ و اعتبار دستاورد می گفت که تحقیق از حیث روش است که اعتبار

(. در این فصل تالش 7937تحت تاثیر روشی است که محقق برای تحقیق خود انتخاب نموده است )خاکی، 

شده که شرحی تا حد امکان روشن و واضح از روش و مراحل انجام شده به جهت انجام این تحقیق ذکر گردد 

جامعه آماری و روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع آوری اطالعات، تعیین و به مواردی همچون 

 آماری تجزیه تحلیل داده ها پرداخته شود.های  روایی و پایایی ابزار، متغیرهای تحقیق و روش

 فرایند تحقیق -3-2

د و پس از شناسایی و دراین پژوهش، ابتدا به مطالعه ادبیات تحقیق در باب متغیرهای ذکر شده پرداخته ش

بررسی مدل مفهومی و همچنین فرضیات تحقیق، در گام بعدی، مطالعات پیرامون موضوع تحقیق در ابعاد 

مختلف ادامه یافت که تحت عنوان مبانی نظری تحقیق در فصل دوم ارائه گردیده است. در فصل سوم، جهت 

ز ابزار پرسشنامه استفاده شد و پس از تجزیه و الزم برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق اهای  جمع آوری داده

تحلیل داده ها در فصل چهارم، در گام نهایی بحث و نتیجه گیری الزم صورت پذیرفته است. فرآیند علمی این 

 پژوهش در شکل زیر نشان داده شده است:
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 (1332. فرآیند اجرای تحقیق )حافظ نیا، 1-3شکل 

 نوع و روش اجرای تحقیق -3-3

های مختلف  های تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل روش

 شود. براین اساس، پژوهش حاضر: دسته بندی می

یک تحقیق کمی از نوع میدانی بوده که از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر گردآوری داده، توصیفی از 

 باشد. می نوع همبستگی

 یجامعه آمار -3-4

ای از افراد، اجزا و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت باهم  جامعه آماری عبارت است از مجموعه

)از قبیل  مصرف کنندگان محصوالت ارگانیککلیه (. جامعه آماری در این تحقیق 7937مشترك هستند )خاکی، 
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از محصوالت ارگانیک استفاده باشند که بیش از یکبار  می در شهر رشت مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی(

 نموده اند.

 حجم نمونه -3-5

برای صرفه جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر مالحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد 

 ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد. نمونه توان می تمام افراد جامعه

 گردد: می فرمول ذیل مشخصتعداد نمونه با توجه به 

 

  =حجم نمونه  

  
5

 اندازة متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان =5

 = میزان خطا5 

  
 )براساس متغیر مورد بررسی( نمونه مقدماتی= واریانس 5

 

363
)05.0(

)486.0.()96.1(
2
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -3-6

استفاده خواهد شد. در  SMARTPLS9و  SPSS 52های  افزار پژوهش، از نرم نیا یها داده لیو تحل هیتجز یبرا

مکنون و  یرهایهمزمان در مورد اثر متغ یها هیفرض یابیارز یبرا یاستفاده از مدل مناسب یعلم قاتیتحق شتریب
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( به عنوان SEM) یمعادالت ساختار یگیری الزم است. مدلساز اندازه یبا احتساب خطاها رهایمتغ ریآشکار بر سا

 یرهایاز متغ یادیتعداد ز تواند ی( مSEM. )تهدف شناخته شده اس نیبه ا دنیرس یبرا یروش آمار نیمهمتر

اند را به  مشاهده شده مشخص شده یرهایمتغ یخط بیترک لهیرا که به وس یمکنون یرهایزمتغیزا، برونزا و ن درون

بخصوص در  کردیرو نیاستفاده از ا ریاخ یوابسته بپردازد. در سالها یها سازه نیکار برده و به مطالعه روابط ب

 یها رشته ریاز سا یعیوس فیط زیو ن تیریاطالعات مد یها ستمیس ک،یاستراتژ تیریمد ،یابیبازار ریظن ییها حوزه

 تیهدا یاصل لیاز دال یکی ها هیو نظر میبه آزمون کامل مفاه لیبه شدت در حال گسترش است. تما یعلوم انسان

 (.7932( است )عادل آذر و غالمزاده، SEMمطالعات به سمت استفاده از )

شده و  یجمع آور یها با حجم نمونه باال، نرمال بودن داده انسیبر کوار یمبتن کردی( با روSEMاول ) نسل

 شیها تیاز محدود یبرخ لیلروش به د نیگیری به دنبال تائید مدل بوده است. ا های اندازه بودن مدل یانعکاس

که  یکردیمذکور باشند. رو کردیرو یها تیبرطرف نموده محدود یبرا یگرید کردیباعث شد محققان به دنبال رو

به  یمعادالت ساختار یمعروف شده است. نسل دوم مدلساز PLSبا  یمعادالت ساختار یبه نسل دوم مدلساز

مشابه  یندیشده فرآ یجمع آور یها داده لیتحل یبرا انسیبر وار یمبتن کردیرو ای یحداقل مربعات جزئ کردیرو

 (.7939 ،یدانیو اسف نیارائه نمود )محسن انسیبر کوار یمبتن کردیرو یها تیبر محدود هیمتفاوت با تک یول

و انحراف  نیانگیاز جمله م یو پراکندگ یمرکز یشاخصها ،یفراوان عیتوز یبا کمک نمودارها یفیتوص لیتحل

 SMARTPLS9و افزار  های زیر با استفاده از نرم ها و آزمون ی از شاخصاستنباط لیتحل یشود و برا انجام می اریمع

 استفاده خواهد شد:

واگرا  میانگین واریانس استخراج شده( وی، روایی همگرا )بیترک ییایکرونباخ و پا یآلفاتحلیل بار عاملی،  

، R5 ای R Square اریمع، (t-value ری)مقاد Z یمعنادار بیضر (،الرکرفرونل و و ماتریس متقابل  یعامل یبارها)

 .GoFیا  شاخص برازش کل ،Redundancy اریمع، Q5 اریمع ،F5 ایاندازه اثر  اریمع
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 روش جمع آوری داده ها -3-7

جمع آوری اطالعات در این تحقیق در دو مرحله و به دو صورت انجام گرفته است: در مرحله اول به جهت 

ای مشتمل بر  گردآوری مبانی نظری موجود و تعاریف مورد نیاز ایجاد زیربنای تحقیق از مطالعات کتابخانه

مطالعه مقاالت، کتب، و گزارش تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق استفاده گردید. در مرحله دوم به 

 ابزار پرسشنامه استفاده شد.مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از های  جهت جمع آوری داده

 تحقیقهای  متغیر -3-8

برونداد(، میانجی )واسطه(، و  –مستقل )پیش بین های  در این تحقیق سه نوع متغیر وجود دارد که شامل متغیر

 ارزش ویژه برند؛ و متغیر وابسته مزایای برنددرونداد( هستند. متغیر مستقل در این تحقیق  -مستقل )مالك 

 نیز به عنوان متغیر میانجی مشخص گردیده است. وابستگی احساسی و تعهد مشتریغیر باشد. مت می

 ابزار سنجش داده ها -3-۹

استاندار استفاده شده است و بر اساس مقیاس پرسشنامه  سه آوری اطالعات از در این تحقیق به منظور جمع

طیف )کامال مخالفم، مخالفم، نه مخالم و نه موافقم، موافقم و کامال موافقم( دسته بندی شده است.  2لیکرت به 

آنها به تفکیک در  بر اساس ماهیت موضوع به چندین مولفه تقسیم شده است که هر یک از ها پرسشنامه این

 گرفته اند:زیر قرار های  ولجد

 

مزایای برند )پارک و همکاران، ها در پرسشنامه  های اختصاص یافته برای هر مولفه و تعداد گویه . مولفه، گویه1-3جدول

7113.)  

 تعداد گویه ها شماره گویه ها مولفه

 7 7-1 مزیت زیبایی
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 7 4-3 مزیت کاربردی

 7 2-2 مزیت نمادین

 2  جمع

 
پرسشنامه وابستگی احساسی )براکوس ها در  های اختصاص یافته برای هر مولفه و تعداد گویه . مولفه، گویه7-3جدول

(7111؛ مالر و همکاران، 7111و همکاران،   

 

 تعداد گویه ها شماره گویه ها مولفه

 3 1-2 وابستگی احساسی

 3 17-11 تجربه احساسی

 2  جمع

 
)پارک و  یتعهد مشترپرسشنامه ها در  های اختصاص یافته برای هر مولفه و تعداد گویه . مولفه، گویه3-3جدول

(7113همکاران،   

 

 تعداد گویه ها شماره گویه ها مولفه

 3 12-13 تعهد مشتری

 3  جمع

وابستگی احساسی )براکوس پرسشنامه ها در  های اختصاص یافته برای هر مولفه و تعداد گویه . مولفه، گویه4-3جدول

(7111؛ مالر و همکاران، 7111و همکاران،   

 

 تعداد گویه ها شماره گویه ها مولفه

 4 11-12 وفاداری به برند

 3 77-71 کیفیت ادراک شده برند

 4 72-73 تداعی برند

 3 71-72 آگاهی برند

 14  جمع
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 در این پژوهش plsدالیل استفاده از روش  -3-1۰

 ساده تر از سایر روش های معادالت ساختاری می باشد. PLSاستفاده از روش  -

 به حجم نمونه و نرمال بودن حتمی داده ها باعث کمتر شدن دغدغه محقق می گردد. PLSعدم حساسیت  -

در تحقیقات همبستگی و پیشبینی نتایج حاصل از این روش تفاوت معناداری با روش های کوواریانس محور  -

 )نسل اول( ندارد.

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
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 مقدمه -4-1

ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی  ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه تجزیه و تحلیل داده

گیرند و پس از پردازش به  های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می برخوردار است. داده

ها و اطالعات، مطابق اهداف  و تحلیل دادهگیرند. برای تجزیه  کنندگان قرار می شکل اطالعات در اختیار استفاده

ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس  ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده

ها را  توصیف اطالعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن

در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون تواند  ایجاد نموده که می

بندی و تجزیه و تحلیل اطالعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و  های تحقیق پرداخته شد و درنهایت با جمع فرضیه

 انجام گردیده است. smartpls9 و SPSS 52افزار  ها به وسیلۀ نرم تحلیل
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 آمار توصیفی -4-2

 شود: گویان پرداخته می های جمعیت شناختی پاسخ ای از ویژگی این قسمت به شرح پاره در

 دهندگان پاسخجنسیت  فیتوص -4-2-1

اولین جمعیت شناختی پژوهش حاضر، جنسیت است که جدول زیر فراوانی و درصد نمونه آماری پژوهش را بر 

 دهد. اساس زن و مرد بودن نشان می

 دهندگان پاسخ تیجنس فیتوص. 1-4جدول

 
 درصد فراوانی

 مرد
۵۱۱ 7/24  

3/77 4۰۲ زن  

 ۵۰۰ 3۶3 کل

 

 

 دهندگان پاسخ تیجنس ای دایره نمودار .1-4نمودار 
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درصد  3/52دهندگان مرد و  درصد از پاسخ 2/47 یتکه جنس شود یبا توجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده م

  .زن بودند

 دهندگان پاسخ سن فیتوص -4-2-2

 دهندگان است که آنها را به رده سنی دومین متغیر جمعیت شناختی مورد بررسی در پژوهش حاضر، سن پاسخ

بندی نموده است و جدول زیر فراوانی و  رده سال و بیشتر 27و  سال، 21تا  17، سال 11تا  97 ،سال 91تا  51

 دهد. نشان می شده،بندی بیان  ردهپژوهش را بر اساس  ینمونه آماردرصد 

 دهندگان پاسخ سن فیتوص .7-4جدول 

 
 درصد فراوانی

سال 02کمتر از   ۹ 97۹/2  

سال 02تا  02بین   ۰۸ ۸3۹/22  

سال 02تا  02بین   ۲22 9۸۹/33  

سال 12تا  02بین   ۲۸۸ 89۰/27  

سال 02تا  12بین   ۲2 87/۲۲  

سال 02باالتر از   ۲۸ 788/2  

 ۲۸۸ 3۶3 کل
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 دهندگان پاسخ سن یا لهیم نمودار. 7-4نمودار 

 

تا  57 ینبدرصد  193/55، سال 51کمتر از درصد  113/5 شود که سن مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می

 سال 61تا  27 بیندرصد  21/77، سال 27تا  17 بیندرصد  219/51، سال 11تا  97 بیندرصد  613/99، سال 91

  بود. سال 67از  باالتردرصد  122/5و 
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  دهندگان پاسخ تحصیالت فیتوص -4-2-3

شود که در این پژوهش در قالب مقطع دیپلم،  دهندگان پرداخته می در این قسمت، به توصیف تحصیالت پاسخ

به توصیف فراوانی و  ،9-1تعریف شده است. جدول شماره  تخصصی ، و دکتریلیسانس فوق، لیسانس، دیپلم فوق

 پردازد. دهندگان می پاسخدرصد این متغیر در بین 

 دهندگان پاسخ تحصیالت فیتوص .3-4جدول 

 
 درصد فراوانی

793/2۲ 7۹ دیپلم  

دیپلم فوق  ۲3 ۰99/۲۲  

977/2۹ ۲۸7 لیسانس  

لیسانس  فوق  ۲۲۰ 8۸7/32  

۲32/9 ۲۱ دکتری تخصصی  

278/۸ ۲ بدون پاسخ  

 ۲۸۸ 3۶3 کل

 

 دهندگان پاسخ تحصیالت ای میله نمودار. 3-4نمودار  
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دیپلم،  دهندگان درصد از پاسخ 169/57 یالتتحص یزانکه م شود یبا توجّه به شکل و نمودار فوق مشاهده م

 تخصصی درصد دکتری 291/7 ولیسانس،  فوقدرصد  211/95یسانس، درصد ل 111/53دیپلم،  فوقدرصد  916/77

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 512/1همچنین  بودند.

  دهندگان پاسخ وضعیت تأهل فیتوص -4-2-4

شود که در این پژوهش در قالب مجرد و  دهندگان پرداخته می پاسخ وضعیت تأهلدر این قسمت، به توصیف 

 متأهل تعریف شده است.  

 دهندگان پاسخ وضعیت تأهل فیتوص. 4-4جدول 

 
 درصد فراوانی

22/9۸ ۲۲۶ مجرد  

۰8۲/87 2۲۸ متاهل  

۹2۰/۲ 7 بدون پاسخ  

 ۲۸۸ 3۶3 کل

 

 دهندگان پاسخ وضعیت تأهل ای میله نمودار .4-4نمودار  
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 و، مجرد دهندگان درصد از پاسخ 55/11 تأهل وضعیتکه  شود یبا توجّه به شکل و نمودار فوق مشاهده م

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 359/7همچنین  بودند. درصد متأهل927/21

  دهندگان پاسخ درآمد فیتوص -4-2-5

 شود. دهندگان پرداخته می پاسخ درآمددر این قسمت، به توصیف 

 

 دهندگان پاسخ درآمد فیتوص .2-4جدول 

 
 درصد فراوانی

تومان 122222کمتر از   ۲۲ 2۹8/۲۲  

تومان 2222222تا  122222بین   ۱۲ ۸8/۲9  

2122222تا  2222222بین   27 93۰/7  

0222222تا  2122222بین   ۲۸۶ 2۸۲/2۹  

تومان 0222222 بیشتر از  ۲3۲ ۸۰۰/39  

۹2۰/۲ 7 بدون پاسخ  

 ۲۸۸ 3۶3 کل

 

 12/71، تومان 211111کمتر از درصد  532/77درآمد  یزانکه م شود یبا توجّه به شکل و نمودار فوق مشاهده م

 7217111 بیندرصد  517/53، 7211111تا  7117111 بیندرصد  199/1، تومان 7111111تا  217111 ینبدرصد 

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 359/7همچنین  بودند.تومان  5117111 بیشتر ازدرصد  199/96، 5111111تا 
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 های پژوهش توصیف متغیر -4-3

 شود: های اصلی پژوهش پرداخته می متغیر توصیفدر این بخش از فصل چهارم پژوهش به 

 یباییز یتمز -4-3-1

 قالب جدول زیر قابل مشاهده است: توصیف سطح این متغیر در

 یباییز یتمز فیتوص. 2-4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 992/3  769/۰  342/۰  4 ۱ 

 

 یباییز یتمز هیستوگرام نمودار .2-4نمودار 

و  263/1، انحراف معیار 331/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین   5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  951/1واریانس برابر 

 است. 2امتیاز معادل 
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 یکاربرد یتمز -4-3-2

 توصیف سطح این متغیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:

 یکاربرد یتمز فیتوص .2-4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 ۵۲6/3  736/۰  4۲7/۰  4 ۱ 

 

 یکاربرد یتمز هیستوگرام نمودار. 2-4نمودار 

و  296/1، انحراف معیار 796/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین  5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  591/1واریانس برابر 

 است. 2امتیاز معادل 
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 یننماد یتمز -4-3-3

 توصیف سطح این متغیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:

 یننماد یتمز فیتوص. 3-4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

۵46 997/3  697/۰  2۲3/۰  7/۵  ۱ 

 

 یننماد یتمز هیستوگرام نمودار. 2-4نمودار 

و  632/1، انحراف معیار 331/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین  2/7معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  199/1واریانس برابر 

 است. 2امتیاز معادل 
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 یاحساس یوابستگ -4-3-5

 توصیف سطح این متغیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:

 یاحساس یوابستگ فیتوص. 1-4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 9۵7/3  743/۰  472/۰  4 ۱ 

 

 یاحساس یوابستگ هیستوگرام نمودار. 3-4نمودار 

و  259/1، انحراف معیار 372/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین  5معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  511/1واریانس برابر 

 است. 2امتیاز معادل 
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 تعهد -4-3-6

 توصیف سطح این متغیر در قالب جدول زیر قابل مشاهده است:

 تعهد فیتوص. 11-4جدول   

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 ۲77/3  7۰9/۰  479/۰  4 ۱ 

 

 تعهد هیستوگرام نمودار .1-4نمودار 

و  213/1انحراف معیار ، 911/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و بیشترین  5 معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  523/1واریانس برابر 

 است. 2امتیاز معادل 
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 برند یژهارزش و -4-3-7

 جدول زیر قابل مشاهده است:توصیف سطح این متغیر در قالب 

 برند یژهارزش و فیتوص. 11-4جدول 

 بیشترین کمترین واریانس انحراف معیار میانگین تعداد

363 2۰6/3  374/۰  ۵42/۰  ۲77/۵  377/2  

 

 برند یژهارزش و هیستوگرام نمودار. 11-4نمودار 

و  925/1، انحراف معیار 116/9دهندگان  فوق، میانگین امتیاز این متغیر از نظر پاسخ نمودار و جدول مطابق

و  921/7معادل  دهندگان پاسخاز نظر  ریمتغ نیااست. همچنین کمترین امتیاز مربوط به  751/1واریانس برابر 

 است. 921/1بیشترین امتیاز معادل 
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 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق -4-4

ᵪشود که شامل آزمون  ها استفاده می کلی از دو آزمون برای توزیع داده به طور
 -و آزمون کولموگروف 5

ها با توزیع نظری مشخص است  ها، همگن بودن توزیع داده باشند. فرض صفر در این آزمون ( میKSاسمیرنوف )

زیع مورد نظر برای متغیر مناسب نبودن تو مخالفایم و فرض  که با حدس و یا قراین مختلف آن را تعیین کرده

 (:765: 7937مومنی و فعال قیومی، شود ) است. مزایا و شرایط هر یک از این دو آزمون به شرح ذیل ارائه می

 (KS) اسمیرنوف -کولموگروف آزمون و ᵪ7 آزمون طیشرا و ایمزا. 17-4جدول  

 ᵪ4 آزمون 
 اسمیرنوف -كولموگروف آزمون

(KS) 

 بررسی مشاهدات
نماید و به همین  بندی می طبقه ها را داده

روند ها از بین می دلیل تعدادی از داده  
صورت  هر یک از مشاهدات را به

گیرد اصلی در نظر می  

های بزرگ مناسب است برای نمونه حجم نمونه مورد نیاز های کوچک مناسب است برای نمونه   

 از سهولت بیشتری برخوردار است --- سهولت آزمون

پارامترها به تخمین 
 وسیله مشاهدات

است ریپذ امکان نیست ریپذ امکان   

های تحقیق نوع داده های پیوسته و گسسته داده  های پیوسته داده   

برداری شده و  گیری سطح گویه ها و متغیرها بهره ای لیکرت به منظور اندازه گزینه 2در تحقیق حاضر، از طیف 

باشند و آزمون  های مورد تحلیل گسسته می ت. بر این اساس، نوع دادهبه آنها اختصاص یافته اس 2تا  7امتیاز 

ᵪمناسب برای بررسی نرمال بودن متغیرها، آزمون 
است ولی نظر به اینکه نتایج این دو آزمون قابل مقایسه باشند؛  5

شده است، لذا هر برداری  اسمیرنوف بهره -ها از آزمون کولموگروف نامه همچنین به دلیل آنکه در بسیاری از پایان

 شود: دو آزمون درباره متغیرهای تحقیق حاضر انجام شده و به شرح ذیل ارائه می

 

 (ᵪ7) رهایمتغ بودن نرمال آزمون. 13-4جدول 

داری سطح معنی درجه آزادی کای دو   

79۵/2۵9 مزیت زیبایی  ۱ ۰ 

277/۲3۰ مزیت کاربردی  ۶ ۰ 

2۰3/743 مزیت نمادین  ۶ ۰ 

229/7۲4 وابستگی احساسی  ۲ ۰ 
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3۲7/64۰ تعهد  ۵۰ ۰ 

422/299 ارزش ویژه برند  47 ۰ 

ᵪداری به دست آمده برای آزمون  شود که مقدار سطح معنی فوق مشاهده میجدول با توجه به 
متغیرهای تحقیق  2

 نیست.در نتیجه متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار  است 12/1کمتر از 

 قیتحق متغیرهای یبرا اسمیرنوف -کولموگروف آزمون. 14-4جدول  

 
داری معنی سطح آماره آزمون  

492/۰ مزیت زیبایی  ۰ 

363/۰ مزیت کاربردی  ۰ 

47/۰ مزیت نمادین  ۰ 

4۲7/۰ وابستگی احساسی  ۰ 

46/۰ تعهد  ۰ 

۵2۲/۰ ارزش ویژه برند  ۰ 

 

 -کولموگروفداری به دست آمده برای آزمون  شود که مقدار سطح معنی فوق مشاهده میجدول با توجه به 

در نتیجه متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال  است 12/1متغیرهای تحقیق کمتر از  رنفیاسم

 نیست.برخوردار 

  



97 

 

 آمار استنباطی -4-5

نمونه چگونه  بنامهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی در تحلیل

ها و اطالعات حاصل از با استفاده از داده گر پژوهشبه عبارتی،  شود.جامعه تعمیم داده می بنامی تر بزرگبه گروه 

زد. متغیرهای پنهان پژوهش برخالف متغیرهای پردامی مطالعه موردهای جامعه نمونه آماری به برآورد ویژگی

شوند. در این ی نیستند و توسط تعدادی متغیرهای آشکار سنجیده میریگ اندازه قابلمستقیم  طور بهپذیر مشاهده

 ترین روش برای بررسی مدل پژوهش است.سازی معادالت ساختاری مناسبحالت، مدل

افزار ( و نرمPLSبا رویکرد حداقل مربعات جزئی )سازی معادالت ساختاری در این پژوهش از مدل

SMARTPLS ها در روش حداقل ها نیز بر اساس الگوریتم تحلیل دادهداده لیوتحل هیتجزشود و استفاده می

گیرد. دلیل است صورت می« های پژوهشآزمون فرضیه»و « بررسی برازش مدل»مربعات جزئی که شامل دو بخش 

سازی  ی نسل اول مدلافزارها نرمگردد که روش حداقل مربعات جزئی بر خالف  این امر نیز به این نکته بر می

و با وجود  ستینمعادالت ساختاری مانند لیزرل یا آموس به حجم نمونه و نرمال بودن توزیع متغیرها حساس 

به این ترتیب وجود متغیر تعدیل گر دلیلی مهم است که  است. تر مناسبمتغیرهای تعدیل گر استفاده از این رویه 

 در تحلیل استفاده گردد. از این رویکرد

شود. این  ، ابتدا بارهای عاملی انجام میsmartpls3افزار  به منظور انجام فرآیند تحلیل آماری با استفاده از نرم

کند و  را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می مقدار میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه

کند. همچنین اگر این شاخص  هرقدر این مقدار بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا می

 در تبیین سازه مربوطه دارد. دهنده تأثیر منفی آن منفی باشد نشان
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 تحلیل بار عاملی -4-5-1

است در صورتی که پس از اجرای یک مدل، به سؤاالتی  1/1ر عاملی، مقدار مالك برای مناسب بودن ضرایب با

 برخورد شود، باید آن سؤال حذف شود تا بررسی سایر معیارها تحت تأثیر آن قرار نگیرد. 1/1با بار عاملی کمتر از 

 های تحقیق بار عاملی گویه. 12-4جدول 

 

ارزش ویژه 

 برند
 وابستگی احساسی کاربردی مزیت مزیت نمادین مزیت زیبایی تعهد مشتری

be1 295/1 
     

be11 217/1 
     

be11 299/1 
     

be12 215/1 
     

be13 127/1 
     

be11 161/1 
     

be2 611/1 
     

be3 139/1 
     

be1 661/1 
     

be5 669/1 
     

be6 167/1 
     

be7 26/1 
     

be8 263/1 
     

be9 23/1 
     

mbk1 
    

399/1 
 

mbk2 
    

373/1 
 

mbn1 
   

327/1 
  

mbn2 
   

325/1 
  

mbz1 
  

312/1 
   

mbz2 
  

397/1 
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t1 
 

961/1 
    

t2 
 

925/1 
    

t3 
 

111/1 
    

ve1 
     

992/1 

ve2 
     

371/1 

ve3 
     

317/1 

 

دریافت بار عاملی مدل مورد تائید قرار توان  بوده و می 1/1تمامی ضرایب بیشتر از  با توجه به جدول فوق،

 گرفته است.

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی -4-5-2

، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت به محاسبه و PLSها در روش  مطابق با الگوریتم تحلیل داده

 رح ذیل است:رسد؛ که توضیح هر یک به ش ها می گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه

یا ضریب قابلیت اطمینان ساختاری: عاملی است که در ارزیابی قابلیت  77ترکیبی پایایی ضریب .7

متغیر  7های انعکاسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا  اطمینان سازگاری درونی مدل

 شود. وب ارزیابی مینامطل 61/1پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  1/1است که مقادیر باالتر از 

: عامل دیگری است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی 73کرونباخ آلفای ضرایب .5

متغیر است که مقادیر باالتر از  7های انعکاسی قابل استفاده است. مقدار این ضریب نیز بین صفر تا  مدل

الزم به ذکر است در مورد متغیرهایی  شود. نامطلوب ارزیابی می 61/1پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  1/1

 به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی شده است. 6/1که تعداد سؤاالت آنها اندك باشد، مقدار 

                                                      
55

 composite reliability  (CR) 

59
 cronbach's alpha 
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 یبیترک ییایپا و کرونباخ یآلفا. 12-4جدول  
كرونباخ آلفاي ضرايب   ضريب پايايی ترکيبی 

۰38/۸ ارزش ويژه برند  ۰8۹/۸  
79/۸ تعهد مشتری  ۰82/۸  
۰۲9/۸ مزيت زيبايی  ۹۲8/۸  
۰۹8/۸ مزيت نمادين  ۹8/۸  
۰39/۸ مزيت کاربردی  ۹23/۸  
۰8۹/۸ وابستگی احساسی  ۹۲8/۸  

 

کرونباخ تمامی متغیرهای  آلفای ترکیبی و ضرایب پایایی دهد که ضریب نتایج حاصل از جدول فوق نشان می

 پژوهش از حاکی از تائید پایایی مناسب مدل است.

 روایی همگرا -4-5-3

گیری، روایی همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با  های اندازه معیار بعدی بررسی برازش مدل

های یک سازه را در مقایسه با همبستگی  پردازد. اعتبار همگرایی، همبستگی زیاد شاخص سؤاالت خود می

انعکاسی باید ارزیابی شود. به منظور ارزیابی اعتبار  های دهد که در مدل های دیگر نشان می های سازه شاخص

متغیر است که مقادیر  7تا  1شود. مقدار این ضریب از  استفاده می 51شده استخراج واریانس همگرایی از میانگین

 شود. پذیرفته می 2/1باالتر از 

 همگرا ییروا یابیارز جینتا. 12-4جدول  

شده استخراج واریانس میانگین   

ویژه برندارزش   3۰7/۰  

679/۰ تعهد مشتری  

۲23/۰ مزیت زیبایی  

9۰7/۰ مزیت نمادین  

۲77/۰ مزیت کاربردی  

7۲۵/۰ وابستگی احساسی  

 

                                                      
51 

Average variance extracted (AVE) 
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ها )غیر از شاخص مربوط به متغیر ارزش ویژه  تمامی شاخص استهمانطور که در جدول فوق قابل مشاهده 

از متغیر ارزش ویژه برند که دارای کمترین میزان هایی  برند( در محدوده مورد تائید قرار دارد. بنابراین باید گویه

، متغیر ارزش ویژه برند 71و  9تا  6اول تا سوم، های  بارعاملی هستند از مدل حذف شوند. پس از حذف گویه

 رسید. 267/1میزان میانگین واریانس استخراج شده متغیر به 

 روایی واگرا -4-5-4

دهد: الف:  موضوع را پوشش می 5گیری است که  های اندازه روایی واگرا معیاری بعدی بررسی برازش مدل

های  زهها با سا های یک سازه با آن سازه و در مقابل همبستگی آن شاخص مقایسه میزان همبستگی بین شاخص

ها. روایی  هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازه دیگر؛ ب( مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص

 .56؛ و روش فرونل و الرکر52شود: روش بارهای عاملی متقابل طریق محاسبه می 5به  PLSواگرا در روش 

ای یک سازه و میزان ه روش بارهای عاملی متقابل: در این روش میزان همبستگی بین شاخص .7

گردد. در صورتی که مشخص  های دیگر مقایسه می های یک سازه با سایر سازه همبستگی بین شاخص

شود میزان همبستگی بین یک شاخص با سازه دیگری غیر از سازه خود بیشتر از همبستگی آن شاخص با 

. بنابراین هر یک از اعداد موجود شود( پذیرفته نمی) رود سازه خود باشد، روایی واگرای مدل زیر سؤال می

اند باید از اعداد هم ردیف خود بزرگتر باشند تا روایی  های سبز قرار گرفته در جدول زیر که در سلول

 واگرا پذیرفته شود.

گیرد  روش فرونل و الرکر: شاخص مهم دیگری که در بررسی روایی واگرا مورد بررسی قرار می .5

هایش در مقایسه با رابطه آن سازه با سایر  رابطه یک سازه با شاخصروش فرونل و الرکر است. میزان 

                                                      
25

 Cross-loading 

26
 The Fornell-larker Criterion 
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های خود نسبت به  قبول خواهد بود که سازه با شاخص ها است. زمانی روایی واگرای یک مدل قابل سازه

شود باید از  ها، تعامل بیشتری داشته باشد)یعنی عددی که در قطر این ماتریس نمایش داده می سایر سازه

 اد هم ستون خود بزرگتر باشد(.سایر اعد
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 متقارن عاملی بارهای روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر. 13-4جدول 

 

ارزش 

 ویژه برند

تعهد 

 مشتری

مزیت 

 زیبایی

مزیت 

 نمادین

مزیت 

 کاربردی

وابستگی 

 احساسی

be1 
917/1 293/1 121/1 179/1 799/1 113/1 

be5 
911/1 191/1 921/1 171/1 979/1 213/1 

be9 
653/1 965/1 593/1 512/1 753/1 51/1 

mbk1 
571/1 19/1 536/1 179/1 399/1 29/1 

mbk2 
526/1 795/1 95/1 795/1 373/1 11/1 

mbn1 
2/1 151/1 912/1 327/1 151/1 963/1 

mbn2 
116/1 666/1 163/1 325/1 773/1 197/1 

mbz1 
961/1 113/1 312/1 919/1 512/1 215/1 

mbz2 
27/1 259/1 397/1 199/1 921/1 636/1 

t1 
213/1 919/1 939/1 129/1 779/1 115/1 

t2 
272/1 927/1 123/1 651/1 153/1- 122/1 

t3 
937/1 637/1 273/1 973/1 51/1 121/1 

ve1 
169/1 6/1 261/1 116/1 919/1 992/1 

ve2 
255/1 117/1 117/1 935/1 215/1 371/1 

ve3 
136/1 171/1 269/1 912/1 212/1 317/1 

 

هر یک از متغیرهای پژوهش با سازة خود، های  توان دریافت میزان همبستگی گویه بر اساس جدول فوق می

سپس به  از سایر اعداد هم ردیف خود بزرگتر هستند(؛است )ها  ها با سایر سازه بیشتر از میزان همبستگی این گویه

 شود: ماتریس فرونل و الرکر پرداخته می بررسی
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 الرکر و فرونل روش به واگرا ییروا سنجش سیماتر. 11-4جدول 

 

 وابستگی احساسی مزیت کاربردی مزیت نمادین مزیت زیبایی تعهد مشتری ارزش ویژه برند

 247/1 ارزش ویژه برند

 811/1 615/1 تعهد مشتری     

 718/1 542/1 481/1 مزیت زیبایی    

 751/1 444/1 237/1 478/1 مزیت نمادین   

 776/1 125/1 337/1 113/1 755/1 مزیت کاربردی  

 884/1 541/1 442/1 675/1 567/1 561/1 وابستگی احساسی 

 

توان اظهار داشت  بر اساس این ماتریس قطر اصلی ماتریس از اعداد سمت چپ و پایین خود بیشتر باشد. لذا می

های دیگر و روایی  های خود دارند تا با سازه ها در مدل تعامل بیشتری با شاخص حاضر، سازه که در پژوهش

 واگرای مدل در حد مناسبی است.
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 برازش مدل ساختاری -4-6

رسد. این فرآیند به شرح ذیل  گیری، نوبت به برازش مدل ساختاری می های اندازه پس از بررسی برازش مدل

 شود: انجام می

 (t-value)مقادیر  Zضریب معناداری  -4-6-1

معیار،  نیتر یاساسشود که اولین و  برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

 است. خروجی مربوط به این آزمون به شرح ذیل است: (t-value مقادیر) Z معناداری ضریب

 

 Z یمعنادار بیضر جینتا .1-4شکل 

% 32است، لذا در سطح  36/7در موارد فوق بیشتر از  tتوان گفت نظر به اینکه ضرایب  با توجه به شکل فوق می

 گردد.  اطمینان معنادار بودن این مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری تائید می
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Rیا  R Squareمعیار  -4-6-2
2 

R ایبدومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضر
 زا درونمربوط به متغیرهای پنهان  7

زا بر یک  )وابسته( مدل است. همانطور که قبالً اشاره شد این ضرایب معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون

Rو قوی  به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط 61/1، 99/1، 73/1زا دارد و سه مقدار  متغیر درون
در  7

 باشند: شده است. این مقادیر به شرح ذیل می نظر گرفته

 

 شده میترس مدل در R7 مقدار. 7-4شکل  

Rبا توجه به سه مقدار مالك، نظر به اینکه میزان  
که نشان از حد  است 966/1در ارزش ویژه برند برابر با  7

 متوسط برازش مدل ساختاری دارد.
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Qمعیار  -4-6-3
2 

باشد،  92/1و  72/1، 15/1 زا پردازد و اگر در مورد یک متغیر درون بینی مدل می پیشاین معیار به بررسی قدرت 

این معیار در  زای مربوط به آن دارد. های برون متوسط و قوی سازه یا سازه بینی کم، به ترتیب نشان از قدرت پیش

بینی کنندگی متوسط رو  پیش دهنده قابلیت است که تقریباً نشان 799/1مورد پژوهش حاضر برای ارزش ویژه برند 

 به باال مدل است.

 
 شده میترس مدل در q7 مقدار. 3-4شکل 
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Fیا  معیار اندازه اثر -4-6-4
2 

به ترتیب نشان از  92/1و  ،72/1، 15/1کند و مقادیر  های مدل را تعیین می این معیار شدت رابطه میان سازه

(. این معیار در 711: 7932داوری و رضازاده، است )اندازه اثر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه ای دیگر 

 با: ( برابر استYفرضی دیگر ) بر متغیر (Xخصوص تأثیر یک متغیر فرضی )

 

Rبه عبارتی برابر است با میزان 
Rحضور دارد منهای میزان  زمانی که متغیر مستقل در مدل 7

زمانی که متغیر  7

Rمدل حضور ندارد، تقسیم بر یک نهای  مستقل در
حضور دارد. بر این اساس  زمانی که متغیر مستقل در مدل 7

 میزان اندازه اثر به شرح زیر محاسبه شده است:

 اثر اندازه اریمع. 71-4جدول 

 

 وابستگی احساسی تعهد مشتری ارزش ویژه برند

 211/1 مشتریتعهد 

 مزیت زیبایی  

 

19/1 119/1 

 مزیت نمادین

 

231/1 13/1 

 مزیت کاربردی

 

197/1 972/1 

 وابستگی احساسی

 

19/1 

  

 شاخص برازش کل -4-6-5

های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، پژوهشگر  مربوط به بخش کلی مدل GoFمعیار 

گیری به بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را  تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه می
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شود.  ( ابداع گردید. طبق فرمول زیر محاسبه می5111و همکاران ) 51توسط تننهاوس GoFنیز کنترل نماید. معیار 

نیز میزان میانگین  R^5نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است و  average(Communalities)در این فرمول 

شود.  یافزار نمایش داده م ها در شکل خروجی نرم زای مدل است که داخل دایره های درون سازه R Squaresمقادیر 

معرفی  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  96/1و  52/1، 17/1مقدار  9این شاخص با استفاده از 

 شده است:

GOF=√average(Communalities)*R^5 

GOF=√ 1612/1  ×  293661/1 = 619213/1  

 حاکی از برازش قوی مدل است. 619/1با توجه به نتایج بدست آمده حصول مقدار 

توان  الرکر می و و فرونل متقارن عاملی روش بارهای به واگرا روایی سنجش توجه به نتایج جداول ماتریسبا 

ابزار حاضر ) تحقیق پرسشنامه بودن برخوردار به توجه بادریافت که روایی واگرا مورد تائید قرار گرفته است. 

 به ساختاری معادالت سازی مدل طریق از بعدی بخش در ،مناسب روایی و پایایی از گیری( یا مدل اندازه ریگ اندازه

 پرداخته خواهد شد. تحقیق فرضیات بررسی

 

                                                      
27 Tenenhaus 
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 ضرایب مسیرمدل در حالت . 4-4شکل 

 

 داری یمعنمدل در حالت . 2-4شکل 
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 آزمون مدل پژوهش -4-7

 با توجه به شکل فوق نتایج آزمون فرضیات تحقیق به شرح ذیل است:

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یاحساس یبر وابستگ یباییز یایمزا -7

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 991/3تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 195/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یبر تعهد مشتر یباییز یایمزا -5

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 712/9تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 727/1با برابر  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یاحساس یبر وابستگ یفه ایوظ یایمزا -9

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 125/77تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 966/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یبر تعهد مشتر یفه ایوظ یایمزا -1

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 219/5تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 797/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.
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 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یاحساس یبر وابستگ یننماد یایمزا -2

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 621/1تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 516/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یرد، مقرار دا (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یبر تعهد مشتر یننماد یایمزا -6

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 991/75تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 213/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یرتأث یبر تعهد مشتر یاحساس یوابستگ -1

رج مقدار در خا یناست و از آن جا که ا 515/1تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 595/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 است.

 دارد. یمثبت و معنادار یربرند تأث یژهبر ارزش و یتعهد مشتر -9

مقدار در خارج  یناست و از آن جا که ا 99/79تا برابر با  یردو متغ یندر رابطه ب Z یمعنادار یببا توجه به ضر

 612/1برابر با  رابطه ینتائید شده و شدت ا یهفرض ینگرفت که ا یجهنت توان یقرار دارد، م (-36/7&36/7) بازه

 ت.سا
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 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
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 مقدمه -5-1

نتایج حاصل از فرضیات در پایان هر پژوهشی، محقق باید پس از آزمون فرضیات، نتایج کار خود را ارائه دهد. 

مهم تحقیق که در های  گیرند. بنابراین یکی از قسمت می هستند که پیشنهادات بر اساس آنها شکلهایی  نیز پایه

صحیح و پیشنهادات های  تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد، نتیجه گیری می واقع

تواند مشکالت موجود بر سر  می صحیح ارائه شده باشد،های  ر اساس تحلیلکه بهایی  مناسب است. نتیجه گیری

 (.7931سازمان را بر طرف کند )کرسول، 

شود تا به سواالتی  می شود و با تحلیل آنها سعی می در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خالصه

در بخش اول این فصل، خالصه نتایج حاصل از  که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود.

اجرای طرح تحقیق و پاسخ هر یک از سواالت تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با استفاده از اطالعات 

 بدست آمده، پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

 نتایج آمار توصیفی -5-2

 شود: می اصلی تحقیق ارائههای  جمعیت شناختی و متغیرهای  در این بخش نتایج بررسی توصیفی متغیر

 جمعیت شناختیهای  توصیفی متغیرهای  یافته -5-2-1

 جنسیت -5-2-1-1

دهندگان  درصد از پاسخ 2/47جنسیت شود که  می نمونه، مشاهدههای  با توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده

 .درصد زن بودند 3/52مرد و 
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 سن -5-2-1-2

سال،  51کمتر از درصد  113/5سن شود که  می نمونه، مشاهدههای  حاصل از دادهبا توجه به تجزیه و تحلیل 

 21/77سال،  27تا  17بین درصد  219/51سال،  11تا  97بین درصد  613/99سال،  91تا  57بین درصد  193/55

 بود. سال 67باالتر از درصد  122/5سال و  61تا  27بین درصد 

 سطح تحصیالت -5-2-1-3

درصد از  169/57میزان تحصیالت شود که  می نمونه، مشاهدههای  تجزیه و تحلیل حاصل از دادهبا توجه به 

 291/7و لیسانس،  فوقدرصد  211/95درصد لیسانس،  111/53دیپلم،  فوقدرصد  916/77دهندگان دیپلم،  پاسخ

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 512/1همچنین  بودند. تخصصی درصد دکتری

 وضعیت تاهل -5-2-1-4

درصد از  55/11وضعیت تأهل شود که  می نمونه، مشاهدههای  با توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده

 درصد به این گزینه پاسخی ندادند. 359/7همچنین  درصد متأهل بودند.927/21و ، دهندگان مجرد پاسخ

 میزان درآمد -5-2-1-5

کمتر از درصد  532/77میزان درآمد شود که  می نمونه، مشاهدههای  با توجه به تجزیه و تحلیل حاصل از داده

، 7211111تا  7117111بین درصد  199/1تومان،  7111111تا  217111بین درصد  12/71تومان،  211111

 359/7همچنین  تومان بودند. 5117111 بیشتر ازدرصد  199/96، 5111111تا  7217111بین درصد  517/53

 سخی ندادند.درصد به این گزینه پا
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 اصلیهای  توصیفی متغیرهای  یافته -5-2-2

 مزیت زیباییتوصیف متغیر  -5-2-2-1

در ارتباط با متغیر مزیت زیبایی، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط به آن  91331زیبایی، پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر مزیت 

و بیشترین نمره کسب شده  5باشد. همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر مزیت زیبایی،  می 11263

 باشد. می 2

 مزیت کاربردیتوصیف متغیر  -5-2-2-2

مطالعه و استفاده از ابزار  در ارتباط با متغیر مزیت کاربردی، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد

و انحراف معیار مربوط به  91796پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر مزیت کاربردی، 

و بیشترین نمره کسب  5باشد. همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر مزیت کاربردی،  می 11296آن 

 باشد. می 2شده 

 مزیت نمادینر توصیف متغی -5-2-2-3

در ارتباط با متغیر مزیت نمادین، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط به آن  91331پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر مزیت نمادین، 

و بیشترین نمره کسب  712شده در خصوص متغیر مزیت نمادین،  باشد. همچنین کمترین نمره کسب می 11632

 باشد. می 2شده 

 وابستگی احساسیتوصیف متغیر  -5-2-2-4

در ارتباط با متغیر وابستگی احساسی، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط  91372وط به متغیر وابستگی احساسی، پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مرب
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و بیشترین نمره  5باشد. همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر وابستگی احساسی،  می 11259به آن 

 باشد. می 2کسب شده 

 توصیف متغیر تعهد -5-2-2-5

جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار پرسشنامه در ارتباط با متغیر تعهد، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در 

باشد.  می 11213و انحراف معیار مربوط به آن  91911انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر تعهد، 

 باشد. می 2و بیشترین نمره کسب شده  5همچنین کمترین نمره کسب شده در خصوص متغیر تعهد، 

 ویژه برند توصیف متغیر ارزش -5-2-2-6

در ارتباط با متغیر ارزش ویژه برند، نتایج آمار توصیفی نشان داد که در جامعه مورد مطالعه و استفاده از ابزار 

و انحراف معیار مربوط به  91116پرسشنامه انتخاب شده در این تحقیق، میانگین مربوط به متغیر ارزش ویژه برند، 

و بیشترین نمره  71921کسب شده در خصوص متغیر ارزش ویژه برند، باشد. همچنین کمترین نمره  می 11925آن 

 باشد. می 11921کسب شده 
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 پژوهش(های  بحث درباره نتایج آمار استنباطی )نتایج به دست آمده از فرضیه -5-3

 بحث درباره نتیجه فرضیه اول -5-3-1

 مزایای زیبایی بر وابستگی احساسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

ایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون نت

مورد  11195با ضریب مسیر « وابستگی احساسی»و « مزایای زیبایی»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

ین مزایای زیبایی و وابستگی احساسی مورد (. ضمن اینکه نتایج نشان داد رابطه مستقیم بt>7136تایید قرار گرفت )

این نتیجه با نتایج دارد. تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای زیبایی بر وابستگی احساسی تاثیر مثبتی 

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171حاصل از پژوهش )

 بحث درباره نتیجه فرضیه دوم -5-3-2

 یر مثبت و معناداری دارد.مزایای زیبایی بر تعهد مشتری تاث

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد تایید  11727با ضریب مسیر « تعهد مشتری»و « مزایای زیبایی»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

نشان داد که رابطه مستقیم بین مزایای زیبایی و تعهد مشتری مورد تایید (. ضمن اینکه نتایج t>7136قرار گرفت )

این نتیجه با نتایج حاصل از . قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای زیبایی بر تعهد مشتری تاثیر مثبتی دارد

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171پژوهش )

 سوم بحث درباره نتیجه فرضیه -5-3-3

 ای بر وابستگی احساسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.مزایای وظیفه 
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نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

 11966با ضریب مسیر « وابستگی احساسی»و « مزایای وظیفه ای»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین مزایای وظیفه ای و وابستگی t>7136رفت )مورد تایید قرار گ

. احساسی مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای وظیفه ای بر وابستگی احساسی تاثیر مثبتی دارد

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش )

 چهارمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-4

 مزایای وظیفه ای بر تعهد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد  11797با ضریب مسیر « تریتعهد مش»و « مزایای وظیفه ای»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین مزایای وظیفه ای و تعهد مشتری t>7136تایید قرار گرفت )

این نتیجه با نتایج دارد. مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای وظیفه ای بر تعهد مشتری تاثیر مثبتی 

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171حاصل از پژوهش )

 بحث درباره نتیجه فرضیه پنجم -5-3-5

 مزایای نمادین بر وابستگی احساسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد  11516با ضریب مسیر « وابستگی احساسی»و « مزایای نمادین» فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین مزایای نمادین و وابستگی احساسی t>7136تایید قرار گرفت )
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ین نتیجه با ادارد. مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای نمادین بر وابستگی احساسی تاثیر مثبتی 

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171نتایج حاصل از پژوهش )

 ششمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-6

 مزایای نمادین بر تعهد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون 

مورد تایید  11213با ضریب مسیر « نعهد مشتری»و « مزایای نمادین»ل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین فرضیات فص

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین مزایای نمادین و تعهد مشتری مورد تایید t>7136قرار گرفت )

این نتیجه با نتایج حاصل از مثبتی دارد. اثیر قرار گرفت. این بدان معنا است که مزایای نمادین بر تعهد مشتری ت

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171پژوهش )

 هفتمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-7

 وابستگی احساسی بر تعهد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

بخش آزمون  نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که در

مورد  11595با ضریب مسیر « نعهد مشتری»و « وابستگی احساسی»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین وابستگی احساسی و تعهد مشتری t>7136تایید قرار گرفت )

این نتیجه با مثبتی دارد. احساسی بر تعهد مشتری تاثیر  مورد تایید قرار گرفت. این بدان معنا است که وابستگی

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171نتایج حاصل از پژوهش )

 هشتمبحث درباره نتیجه فرضیه  -5-3-8

 تعهد مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیه است. همانطور که در بخش آزمون نتایج بدست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این 

مورد  11612با ضریب مسیر « ارزش ویژه برند»و « تعهد مشتری»فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین 

(. ضمن اینکه نتایج نشان داد که رابطه مستقیم بین تعهد مشتری و ارزش ویژه برند t>7136تایید قرار گرفت )

این نتیجه با نتایج مثبتی دارد. بدان معنا است که تعهد مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مورد تایید قرار گرفت. این 

 باشد. می ( هم راستاJeon, 5171حاصل از پژوهش )

 

 فرضیات پژوهشهای  پیشنهادات بر اساس یافته -5-4

 گردد: میتحقیق حاضر، پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیات به شرح ذیل ارائه های  با توجه به یافته

های  با توجه به تایید تاثیر مزیت زیبایی بر وابستگی احساسی و تعهد مشتری، همچنین میانگین گویه .7

های  تجاری از قابلیتهای  شود که به منظور طراحی نشان می متغیر مزیت زیبایی)گویه اول(، پیشنهاد

تر  ای طراحان حرفههمچنین دیدگاه متخصصان ترکیب رنگ، جدید در طراحی گرافیک کامپیوتری، 

تواند در دریافت ایده  می استفاده شود. البته بررسی نشان تجاری محصوالت ارگانیک در سطح جهان

مسئولیت شرکت ها و همچنین طراحان کمک نماید. یکی از مواردی که طراحی نشان تجاری به  برای

جامعه هدف و تناسب آن به فرهنگی های  زمینه توان مفید واقع شود، توجه به پس می در این مسیر

 فرهنگی است.های  ماهیت محصوالت سبز و ارزش

، همچنین میانگین تایید گردید بر وابستگی احساسی و تعهد مشتری نظر به اینکه تاثیر مزیت کاربردی .5

در طراحی نشان تجاری تالش شود  شود که می متغیر مزیت کاربردی)گویه اول(، پیشنهادهای  گویه

جذاب گنجانده شود. برای مثال، زمانی که های  ز محصوالت ارگانیک در قالب طرحاستفاده امزیت 

تواند با قوی نشان دادن  می شرکت قصد دارد نشان تحاری برای یک نام تجاری مرغ سبز معرفی نماید

انیمیشن این مرغ در نشان تجاری، مزیت مقوی بودن یا سالمتی ناشی از استفاده آن را به مخاطب نشان 

 .دهد

، همچنین میانگین تایید گردید بر وابستگی احساسی و تعهد مشتری نمادیننظر به اینکه تاثیر مزیت  .9

با استفاده از ارائه مفاهیم تبلیغاتی در  شود که می )گویه اول(، پیشنهاد نمادینمتغیر مزیت های  گویه
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با هویت طیف مصرف قالب فیلم، تراکت و ... هویتی برای نام تجاری سبز تبیین شود که متناسب 

کنندگان خاص محصول باشد. همچنین نوع بسته بندی و حتی عوامل زمینه ای دیگر نظری روش ارائه 

 تواند در شکل گیری هویت نام تجاری بسیار مفید باشد. می به مشتری و ...

متغیر های  ، همچنین میانگین گویهتایید گردید تعهد مشتری برنظر به اینکه تاثیر وابستگی احساسی  .1

سطح وابستگی مشتریان به برند را به عنوان یک شود که  می پیشنهاد )گویه اول(،وابستگی احساسی 

شرکت در مسیر جذب مشتریان بیشتر توجه نماید. همچنین استفاده از هدف استراتژیک تلقی نمایند و 

پیامکی و ... به  تبریکمشتریان در فضای مجازی، یا های  خدمات خاص نظیر باشگاه مشتریان یا گروه

تواند میزان وابستگی مشتریان را به این محصوالت  می خاص اجتماعی یا شخصی مشتریانهای  مناسبت

 و نشان تجاری آن افزایش دهد.

آخرین فرضیه ای که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت، بررسی تاثیر تعهد مشتری بر ارزش ویژه  .2

ایید قرار گرفته و نظر به اینکه میانگین گویه سوم تعهد مشتری از برند است که این فرضیه نیز مورد ت

شود مسئولین واحد فروش، و  ؛ بر این اساس پیشنهاد می(137/9کمترین میزان برخوردار است )

بازاریابی ضمن رصد ویژه بازار محصوالت ارگانیک مشابه، مزیت رقابتی خود با سایرین را با 

دهند و در صورتی که تفاوت کمی میان مزیت رقابتی خود را با  حساسیت ویژه مورد بررسی قرار

های حمایتی مادی یا معنوی )نظیر تخفیفات فروش، تحویل  سایرین مشاهده نمودند، باید با ارائه بسته

 کشی، و ...(، تالش نمایند تا مشتریان خود را همچنان حفظ کنند. رایگان در محل، قرعه

 

 

 محدودیت های تحقیق -5-5

 این تحقیق به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از محدوده های مختلف جمع آوری شد که  در

های  تفاوت های فرهنگی در آنها مشهود بود که از این تفاوت ها می توان به عنوان یکی از محدودیت

 اصلی نام برد.

 در این تحقیق داده های مورد نیاز تنها از سطح شهرستان رشت توزیع شده است. 

  به جهت اینکه دسترسی به مصرف کنندگان یک برند ارگانیک خاص، سخت بوده و ممکن است تعداد

آنها در سطح شهر به تعداد مورد نیاز نرسد، لذا در این پژوهش برند خاصی درنظر گرفته نشده است و 
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می جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک در سطح شهر بوده است، این گستردگی 

 تواند تعمیم نتایج پژوهش را به کلیه برند ها با مشکل مواجه سازد.

 در مدل تواند  بر اساس مبانی نظری مطالعه شده در زمان نگارش فصل دوم، یکی از متغیرهایی که می

، که در این تحقیق و مدل مربوطه است ، رضایت و وفاداری مشتری59تحقیق وارد شود، طرح بندی برند

   قرار نگرفت.مورد ارزیابی 

  

  

                                                      
28 brandschematicity. 
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 پیشنهادات مطالعاتی -5-6

 .پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، متغیرهای فرهنگی در آزمون فرضیات مدنظر قرار گیرد 

  پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، سایر شهرستان ها یا استان ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان

 دیدگاه بهتری نسبت به موضوع بدست آورد.

 و یا سایر متغیرهایی  های کاربردی دیگر نظیر طرح بندی برندپیشنهاد می شود در تحقیقات آتی، متغیر

 تاثیر بگذارند، نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزش ویژه برندکه می توانند بر روی 
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 : پرسشنامه تحقیق1پیوست 

 بسمه تعالی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت مدیریتگروه 

         ریخ تکمیل:                    تا               شماره پرسشنامه :                                نام پرسشگر: 

مفهوم برند بر وابستگی، تعهد و ارزش ویژه برند )مورد مطالعه:  ریتأث یبررس جهتشنامه حاضر در راستای پژوهشی پرس

بر این اساس این پرسشنامه در دو بخش تحت عنوان . تهیه گردیده است مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک در شهر رشت(

 ارزشمند شما نظراتنماید. از این رو  می اقدام به گردآوری نظرات ارزشمند شما "استنباطی"و بخش  "توصیفی"بخش 

با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق  میباشد. لذا خواهشمند پژوهش حاضر تیفیارتقاء ک یدر راستا یتواند گام مهم می

به اهداف پژوهش مورد  یابیشده و صرفا جهت دست یاطالعات کامال محرمانه تلق نیذکر است که ا انیشا آن را تکمیل نمائید.

 .میسپاسگزار مانهیشما صم یاز همکار شیشاپیاستفاده قرار خواهد گرفت. پ

 بخش اول: سواالت توصیفی

    زن :            ـ جنسیت :   مرد:  1

       متاهل:    ـ وضعیت تاهل:  مجرد: 7

د.     سال 51تا  41. بین ت     سال 41تا  31. بین پ    سال 31تا  71ب. بین    سال 71کمتر از ـ سن:  الف. 3

 سال  51باالتر از 

     دکترای:     فوق لیسانس:     لیسانس:      دیپلم: :  ـ وضعیت تحصیالت4

ج.   تومان 1.111.111تا  511.111ب. بین   تومان 511.111الف. کمتر از میزان درآمد: ـ  5

 7.111.111هـ. بیشتر از  تومان 7.111.111تا  1.511.111د. بین   تومان 1.511.111تا  1.111.111بین 

 تومان
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 بخش دوم: سواالت استنباطی

 (7113)پارک و همکاران،  مزایای برندپرسشنامه 

ی 
یل

خ ط کم کم
وس

مت
 

اد
زی

ی  
یل

خ اد
زی

 

 سواالت

ه 
ولف

م ها
 

مسرت شما برای چقدر  روی محصوالت ارگانیک سبزهای  . نشانه1     

 است.بخش 

ی
بای

زی
ت 

زی
م

 

بخش لذتسبز روی محصوالت ارگانیک  چقدر برای شما های  . نشانه7     

 .است

نشان دهنده مزایای چقدر  سبز روی محصوالت ارگانیکهای  . نشانه3     

 استمحصول کاربردی 

ت 
زی

م
ه 

یف
وظ

ی
ا

اطمینان میارگانیک چقدر به شما سبز روی محصوالت های  نشانه. 4      

 کنید. می وزمره خود را به درستی مدیریتندگی رز شمادهد که 

بیان کننده این است که شما چقدر محصوالت سبز روی های  نشانه. 2     

 چگونه فردی هستید.

ن
دی

ما
ت ن

زی
م

 

و  زندگینشانه ی اینست که چقدر سبز روی محصوالت های  نشانه. 2     

 .از هر چیز مهم تر است برای شما سالمتی

 (7111؛ مالر و همکاران، 7117)براکوس و همکاران، وابستگی احساسی پرسشنامه 

ی 
یل

خ ط کم کم
وس

مت
 

اد
زی

ی  
یل

خ اد
زی

 

 سواالت
ه 

ولف
م  ها

     
احساس خوبی  استفاده از محصوالت ارگانیکمن نسبت به . 2

 دارم.

ی
تگ

س
واب

 
ی

اس
س

اح
 

     
 لذتمن نسبت به استفاده از محصوالت ارگانیک احساس . 3

 کنم. می

 است برای من جالب و جذاباستفاده از محصوالت ارگانیک . 1     
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 (7113)پارک و همکاران، مشتری  تعهدپرسشنامه 

ی 
یل

خ

ق
واف

م
ق 

واف
م

ی  
حد

تا 

ق
واف

م
ف 

خال
م

ی  
یل

خ

ف
خال

م
 

 سواالت

ه 
ولف

م  ها

 .هستم وفادار نام برند محصوالت ارگانیک به نسبت من. 11     

هد
تع

 

     
دشوار باشد، من باز هم این نوع محصوالت ارگانیک حتی اگر خرید . 11

 را خواهم خرید.محصوالت 

     
باقی  محصوالت ارگانیکمشتری به عنوان کرد تا  ممن تالش خواه. 17

 بمانم.

 

 (1776)آکر، ارزش ویژه برند پرسشنامه 

خ

 یلی

 موافق

مو

 افق

 تا

 حدی

 موافق

مخ

 الف

خ

 یلی

 مخالف

 سواالت

ه 
ولف

م  ها

     
 مربوطه خریداریهای  . محصوالت برند ارگانیک را از فروشگاه13

 کنم. می

ند
بر

ژه 
وی

ش 
رز

ا
 

     
  محصوالت ارگانیکدر خرید بعدی هم از محصول با برند . 14

 استفاده می کنم.

     
از مارک های دیگر   محصوالت ارگانیکاگر قیمت برند . 12

 بیشتر باشد باز هم آنرا می خرم.

 می باشد.  ارگانیکانتخاب اول من در خرید محصوالت . 12     

 کیفیت باالیی هستند. از محصوالت ارگانیک برندمحصوالت با . 12     

     
سطح عملکردی مناسبی  محصوالت ارگانیک برندمحصوالت با . 18

 دارند.

     
اعتماد  محصوالت ارگانیکاگر محصول با کیفیت بخواهم همیشه به . 17

 می کنم.

     
را در ذهنم مرور و سریعا   . من نام برند محصوالت ارگانیک71

 آنرا به یاد آورم.

     
برند محصوالت ارگانیک را نسبت به برندها غیر ارگانیک  . نام71

 ر می آورم.به خاط سریعتر

     
خیلی زود به یاد  رامحصوالت ارگانیک  برندهای  . سمبل77

 آورم. می
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را به راحتی و به سرعت   برند محصوالت ارگانیکویژگیهای . 73

 به یاد می آورم.

     
در  نسبت به غیر ارگانیکمحصوالت ارگانیک های  برنداز وجود . 74

 بازار آگاهی دارم.

     
را بیشتر مواقع از رسانه ها می  محصوالت ارگانیکمن تبلیغات . 75

 بینم.

     
 هاخریداری نموده ام و با آن زیادی محصوالت ارگانیک برند. من 76

 آشنا هستم.

 با تشکر
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 آماریهای  : خروجی2پیوست 

 

 

ارتباط با 

 برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفاداری 

 به برند

گرایش به 

تصویر 

 اخالقی

گرایش به 

تصویر 

 سبز

گرایش به 

تصویر 

 عملکردی

a1 
     

795.0 

a2 
     

798.0 

a3 
     

79830 

a. 
     

7900 

b1 
   

790.0 
  b2 

   
7980. 

  b3 
   

798.. 
  c1 

    
79.0 

 c2 
    

790.3 
 d1 

 
790.1 

    d2 
 

79800 
    d3 

 
798.8 

    d. 
 

790.8 
    e1 790.3 

     e2 798.. 
     e3 79851 
     f1 

  
7985. 

   f2 
  

79811 
   f3 

  
7900. 

   f. 
  

79853 
    

 

Cronbach's 
Alpha 

Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

 79088 .7980 79003 ارتباط با برند

 79505 798.2 .7905 ارزش درک شده سبز

 .7900 798.2 .798 وفاداری به برند

 .7907 .7980 790.2 گرایش به تصویر اخالقی

 79005 79802 790.2 گرایش به تصویر سبز
گرایش به تصویر 

 79552 79828 .7903 عملکردی
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ارتباط با 

 برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفاداری 

 به برند

گرایش به 

تصویر 

 اخالقی

گرایش به 

تصویر 

 سبز

گرایش به 

تصویر 

 عملکردی

a1 7928. 7931. 79205 79320 797.0 795.0 

a2 79201 79.58 792.5 79.2 -79778 798.0 

a3 79225 79382 7910. 792.5 7970 79830 

a. 7918. 791.3 7978 791.5 7970. 7900 

b1 79288 795.8 793.5 790.0 -7971. 79315 

b2 791.. 7902. 792.1 7980. 79735 79.78 

b3 79220 79002 793. 798.. 79778 79352 

c1 79103 797.0 797.. 79730 79.0 79703 

c2 7978. 797.. 7975 -797.. 790.3 7972. 

d1 79275 790.1 7925. 79305 791.1 79258 

d2 79281 79800 79350 7901 79705 79523 

d3 7933. 798.8 79.72 7902 79722 79.72 

d. 79105 790.8 79272 79.3. 79700 79185 

e1 790.3 793 79..2 79212 79120 79288 

e2 798.. 79255 79535 79232 7913. 79278 

e3 79851 79280 79530 792.8 79118 79378 

f1 79073 7932. 7985. 79328 7970. 7920 

f2 79531 79201 79811 79202 79783 7925. 

f3 79382 7932. 7900. 79335 79750 79270 

f. 79521 79.3. 79853 793. 79705 79228 

 

 

ارتباط با 

 برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفاداری 

 به برند

گرایش به 

تصویر 

 اخالقی

گرایش به 

تصویر 

 سبز

گرایش به 

تصویر 

 عملکردی

 7983 ارتباط با برند
 .7905 79338 ارزش درک شده سبز     

 79821 79.10 .7902 وفاداری به برند    
 798.2 79.73 79028 79208 گرایش به تصویر اخالقی   

 7988 79713 79788 79780 .7915 گرایش به تصویر سبز  
گرایش به تصویر  

 790.3 79703 79.20 792.3 79.8 79323 عملکردی
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F 

 

ارتباط با 

 برند

ارزش 

درک شده 

 سبز
وفاداری 

 به برند

 ارتباط با برند
  

79.82 

 .7912 ارزش درک شده سبز
 

7978. 

 گرایش به تصویر اخالقی
 

79082 
 گرایش به تصویر سبز 

 
7971 

گرایش به تصویر  

 عملکردی
 

79708 
  

 

gender 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9227 9227 9227 ۲88 مرد 

 ۲۸۸2۸ 8723 8723 2۸۰ زن

Total 393 ۲۸۸2۸ ۲۸۸2۸  
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age 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 228 228 228 ۹ سال 2۸ از کمتر 

 2928 222۸ 222۸ ۰۸ سال 3۸ تا 2۲ بين

 8۰2۲ 3329 3329 ۲22 سال 9۸ تا 3۲ بين

 ۰827 2728 2728 ۲۸۸ سال 8۲ تا 9۲ بين

 ۹722 ۲۲29 ۲۲29 92 سال 9۸ تا 8۲ بين

 ۲۸۸2۸ 22۰ 22۰ ۲۸ سال 9۲ از باالتر

Total 393 ۲۸۸2۸ ۲۸۸2۸  
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edu 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2۲2۰ 2۲2۰ 2۲2۰ 7۹ ديپلم 

 3327 ۲۲2۹ ۲۲2۰ 93 ديپلم فوق

 9323 2۹29 2۹28 ۲۸7 ليسانس

 ۹82۹ 3229 3228 ۲۲۰ ليسانس فوق

 ۲۸۸2۸ 92۲ 92۲ ۲8 دکتری

Total 392 ۹۹27 ۲۸۸2۸  

Missing ۹ ۲ .3   

Total 393 ۲۸۸2۸   
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married 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9۲2۸ 9۲2۸ 9۸22 ۲99 مجرد 

 ۲۸۸2۸ 8۹2۸ 872۹ 2۲۸ متاهل

Total 389 ۹۰2۲ ۲۸۸2۸  

Missing ۹ 7 ۲2۹   

Total 393 ۲۸۸2۸   
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earn 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ۲۲28 ۲۲28 ۲۲23 9۲ تومان 8۸۸۸۸۸ از کمتر 

 282۰ ۲923 ۲92۸ 8۲ تومان ۲۸۸۸۸۸۸ تا 8۸۲۸۸۸ بين

 3329 729 729 27 ۲8۸۸۸۸۸ تا ۲۸۸۲۸۸۸ بين

 9322 2۹2۰ 2۹22 ۲۸9 2۸۸۸۸۸۸ تا ۲8۸۲۸۸۸ بين

 ۲۸۸2۸ 392۰ 392۲ ۲3۲ تومان 2۸۸۲۸۸۸ بين

Total 389 ۹۰2۲ ۲۸۸2۸  

Missing ۹ 7 ۲2۹   

Total 393 ۲۸۸2۸   
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ارزش 

 ویژه برند
تعهد 

 مشتری
مزیت 

 زیبایی
مزیت 

 نمادین
مزیت 

 کاربردی
وابستگی 

 احساسی

be1 79532 
     be17 79571 
     be11 79588 
     be12 79572 
     be13 79.51 
     be1. 79.0. 
     be2 790.. 
     be3 79..8 
     be. 79000 
     be5 79008 
     be0 79.01 
     be0 7950 
     be8 7950. 
     be. 795. 
     mbk1 

    
79.33 

 mbk2 
    

79.1. 
 mbn1 

   
79.51 

  mbn2 
   

79.52 
  mbz1 

  
79.75 

   mbz2 
  

79.31 
   t1 

 
79800 

    t2 
 

79852 
    t3 

 
79070 

    ve1 
     

79835 

ve2 
     

79.1. 

ve3 
     

79.71 
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Cronbach's 
Alpha rho_A 

Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

ارزش ویژه 

 79370 .7985 79858 79835 برند

 .7905 79852 79005 .790 تعهد مشتری

 798.3 79.15 79828 .7981 مزیت زیبایی

 79.75 79.5 798.5 798.5 مزیت نمادین
مزیت 

 79850 79.23 .7983 .7983 کاربردی
وابستگی 

 79081 79.15 79802 .7985 احساسی

 

 

ارزش 

 ویژه برند
تعهد 

 مشتری
مزیت 

 زیبایی
مزیت 

 نمادین
مزیت 

 کاربردی
وابستگی 

 احساسی

be. 79871 7953. 79.5. 79.13 79133 79.0. 

be5 7987. 79.3. 7935. 79.1. 79318 7957. 

be. 7902. 79302 7923. 79205 7912. 792. 

mbk1 79210 7978 792.0 79713 79.33 7953 

mbk2 79250 79132 7932 79132 79.1. 79.0 

mbn1 795 79020 79305 79.51 7972. 7930. 

mbn2 79..0 79000 79.0. 79.52 7911. 79.81 

mbz1 7930. 79.0. 79.75 79308 792.5 79502 

mbz2 7951 79523 79.31 79.33 79350 790.0 

t1 795.. 79808 793.8 79058 79113 79.02 

t2 79515 79851 79.5. 79020 -7972. 79.55 

t3 793.1 790.1 7951. 7931. 792. 79.5. 

ve1 79.08 790 7950. 79..0 793.8 79835 

ve2 79522 79.01 79071 793.2 795.2 79.1. 

ve3 79..0 79.1. 79508 793.5 795.5 79.71 

 

 

ارزش 

 ویژه برند
تعهد 

 مشتری
مزیت 

 زیبایی
مزیت 

 نمادین
مزیت 

 کاربردی
وابستگی 

 احساسی
ارزش ویژه 

 ..790 برند
 79811 79075 تعهد مشتری     

 79.18 795.0 79.81 مزیت زیبایی    
 79.51 ...79 79032 8..79 مزیت نمادین   

مزیت   

 79.20 79705 79332 79113 79255 کاربردی
وابستگی  

 .7988 795.1 0..79 790.5 79502 79501 احساسی
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ارزش 

 ویژه برند
تعهد 

 مشتری
مزیت 

 زیبایی
مزیت 

 نمادین
مزیت 

 کاربردی
وابستگی 

 احساسی
ارزش ویژه 

 برند
 79500 تعهد مشتری      

 مزیت زیبایی     
 

7973 
   

79..3 

 مزیت نمادین
 

795.. 
   

797. 
مزیت 

 کاربردی
 

79731 
   

79315 
وابستگی 

 احساسی
 

7978 
     

 

Statistics 

 برند ويژه ارزش تعهد احساسی وابستگی نمادين مزيت کاربردی مزيت زيبايی مزيت 

N Valid 392 392 392 39۲ 38۰ 39۲ 

Missing ۲ ۲ ۲ 2 8 2 

Mean 32۹۹98 32۲۰98 32۹۹72 32۹۲8۲ 32۰77۲ 329۸99 

Std. Deviation .89۹27 .838۰7 .9۹828 .823۸۹ .8۸۹2۰ .38۲83 

Variance .329 .2۰7 .9۰3 .279 .28۹ .۲29 

Minimum 22۸۸ 22۸۸ ۲28۸ 22۸۸ 22۸۸ ۲2۰9 

Maximum 82۸۸ 82۸۸ 82۸۸ 82۸۸ 82۸۸ 9239 

 

 

Test Statistics 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 

9۲۹28۹۲ زيبايی مزيت
a
 8 .۸۸۸ 

۰3۸2978 کاربردی مزيت
b
 9 .۸۸۸ 

82329۸3 نمادين مزيت
b
 9 .۸۸۸ 

7۰2299۹ احساسی وابستگی
c
 ۰ .۸۸۸ 

92۸23۰8 تعهد
d
 ۲۸ .۸۸۸ 

9۹۹2299 برند ويژه ارزش
e
 27 .۸۸۸ 

a. ۸ cells (۸2۸0) have expected frequencies less than 8. The 

minimum expected cell frequency is 9۸23. 

b. ۸ cells (۸2۸0) have expected frequencies less than 8. The 

minimum expected cell frequency is 8۲27. 

c. ۸ cells (۸2۸0) have expected frequencies less than 8. The 

minimum expected cell frequency is 9۸2۲. 

d. ۸ cells (۸2۸0) have expected frequencies less than 8. The 

minimum expected cell frequency is 32.8. 

e. ۸ cells (۸2۸0) have expected frequencies less than 8. The 

minimum expected cell frequency is ۲22۹. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 N 

Normal Parameters
a,b

 Most Extreme Differences 

Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative 

۸۸۸. 2۹9. 2۹9.- 297. 2۹9. 89۹27. 32۹۹98 392 زيبايی مزيت
c
 

۸۸۸. 393. 3۸۸.- 393. 393. 838۰7. 32۲۰98 392 کاربردی مزيت
c
 

۸۸۸. 27۸. 27۸.- 29۲. 27۸. 9۹828. 32۹۹72 392 نمادين مزيت
c
 

۸۸۸. 2۰8. 2۰8.- 27۰. 2۰8. 823۸۹. 32۹۲8۲ 39۲ احساسی وابستگی
c
 

۸۸۸. 29۸. 29۸.- ۲73. 29۸. 8۸۹2۰. 32۰77۲ 38۰ تعهد
c
 

۸۸۸. ۲9۰. ۲9۰.- ۲2۲. ۲9۰. 38۲83. 329۸99 39۲ برند ويژه ارزش
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 

Case Summaries 

 Variance Std. Deviation Mean 

mbz۲ .9۲8 .9992 32۹7۰ 

mbz2 .389 .8۹89 92۸۲۲ 

mbk۲ .33۲ .879۹ 32۲۰۸ 

mbk2 .33۹ .8۰29 32۲۹3 

mbn۲ .883 .793۹ 32۹92 

mbn2 .8۲8 .7۲7۰ 92۸82 

ve۲ .3۹۹ .93۲9 32۹97 

ve2 .2۹2 .89۸۰ 32۹3۲ 

ve3 .39۰ .9۸7۸ 32۰9۰ 

t۲ .8۸۸ .7۸7۲ 92۸۸9 

t2 .3۹7 .92۹7 32۰9۲ 

t3 .2۰۹ .8372 327۹۲ 

be۲ .923 .98۸3 328۸7 

be2 .9۸9 .938۹ 32893 

be3 .329 .87۸9 32۲۰۰ 

be9 .399 .9۸32 32۹۹2 

be8 .39۸ .9۸۸۲ 32۰۸۲ 

be9 .3۰۲ .9۲73 322۹9 

be7 .37۲ .9۸۹۸ 329۲۲ 

be۰ .277 .8298 32۲9۲ 

be۹ .38۹ .8۹۰۹ 32992 
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be۲۸ .392 .8۰97 32۲3۹ 

be۲۲ .3۰۹ .9239 3239۰ 

be۲2 .393 .9۸29 32۲77 

be۲3 .9۸3 .7799 32297 

be۲9 .92۰ .989۸ 32۲8۰ 
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Abstract 

 

The brand's special value has been developed since the late 7391s, with the advent of value-based 

management philosophy as one of the marketing concepts in management and practice theory. One of the 

key determinants of brand equity is the ability of brand managers to choose brand concepts. A brand concept 

is a selected brand image of customers' needs, as well as a turning point in a variety of direct and indirect 

modes of brand equity such as brand awareness and brand awareness. Brand management is therefore the 

process of choosing a brand concept. Recently, brand managers' interest in brand relationships has grown 

stronger because they reflect customer loyalty through emotional attachments and commitment. Therefore, 

the purpose of this research is to investigate the effect of brand concept on brand affiliation, commitment and 

value. The statistical population of the research is all consumers of green products in Rasht city. The size of 

the sample is determined by the Cochrane's unlimited community formula of 969 people. Descriptive 

statistics in this study were analyzed using SPSS-52 software. Also, SEMS and Smart PLS 9 software were 

used to test the hypothesis of the research. The results of the research showed that there is a direct and 

significant relationship between the brand concept and dependence, brand commitment and value. 

 

Keywords: brand concept, brand affiliation, brand commitment, brand equity. 
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