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   چکیده

 رهیزنج یمحصوالت فروشگاه ها یابیدر بازار یسازمان یمقاله رابطه برند و وفادار نیا یهدف اصل

لذا در این تحقیق، پس از بررسی مبانی نظری برند و ارتباط آن  باشد. یاتکا در شهر تهران  م یا

پرسشنامه ای بر اساس طیف لیکرت و رویکرد تحلیل  با وفاداری مشتری در گام بعدی با طراحی

نفری از کارکنان فروشگاههای  250عاملی جهت تحلیل داده های حاصل از نظرسنجی نمونه ای 

زنجیره ای اتکا در تهران، به بررسی رابطه معناداری متغیرهای تبلیغات، کیفیت درک شده برند، 

وفاداری مشتری پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد  اگاهی و تداعی برند و ترفیعات فروش با متغیر

در پایان نیز  رابطه معناداری بین تمامی متغیرهای مذکور با وفاداری مشتری وجود دارد.

پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیه های تایید شده تحقیق و نیز پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه 

 شده است.
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Abstract  

 

The main objective of this paper is the relationship between brand and customer loyalty 

marketing chain stores is relied upon in Tehran. Tehran, to examine the relationship between 

advertising variables, perceived quality, brand awareness and brand association with variable 

customer loyalty and sales promotion are addressed. The results show there is a significant 

relationship between all these variables with customer loyalty. Finally, suggestions are 

approved based on research hypotheses and suggestions for future research are presented. 
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 ه مقدم

 یرقابت تیتواند مز یمعتبر م ینام تجار کیندارند  گریکدیبا  یچندان زیتما یکیزیامروز که کاالها از نظر ف یرقابت یایدر دن

 انیمشتر یوفادار میوانت یم میشکل بهره ببر نیبه بهتر یاز اعتبار نام تجار میچنانچه بتوان طیشرا نیکند در ا جادیا یریچشمگ

 انیمشتر یو وفادار یامروزه رفتار شهروند میخود جلب کن یمدت است را برا ین کننده سود در طوالنییو رفتار آنان را که تع

 جادیکننده و مصرف کننده ا دیکنش و واکنش تول یکه در پ انیمشتر یوفادار شیشود با افزا یمحسوب م یتجار تیموفق دیکل

و اتخاذ  یزیبا برنامه ر انیمشتر یرود درک بازار و رفتار شهروند یباال م یبنگاه اقتصاد یبازار و سود دهگردد سهم  یم

بنگاه  یآنها و تبع آن منافع بلند مدت را برا ینرخ وفادار شیافزا ،یمناسب جهت شناساندن نام و نشان تجار یهایاستراتژ

قرار  ریسخت تحت تاث تمحصوال یابیرا در بازار یکه رفتار شهروند یواملاز ع یکیرسد  یآورد به نظر م یبه وجود م یاقتصاد

و رفتار  ینام نشان تجار انیرابطه م دهیگرد یپژوهش سع نیباشد که در ا یآن م  یایو مزا یدهد اعتبار نام و  نشان تجار یم

فهم  یهمچنان برا قاتیدهه تحق کید توان گفت با وجو یدر مجموع م ردیمحصوالت مورد توجه قرار گ یابیدر بازار یشهروند

 قاتیبه تحق ازیشود ن یبازار م شتریسهم ب جهیو در نت انیمشتر یکه منجر به وفادار یرفتار شهروند  ،یاعتبار نام و نشان تجار

  .است یشتریب

و  یتار شهروند)برند( و رف ینام و نشان تجار نهیکه در زم یشناخت عوامل یصورت گرفته بررو قاتیتحق ریاخ یسالها در

 یاست در اغلب موارد رفتار شهروند افتهیبازار موثر است گسترش  شتریدر جهت کسب سهم ب انیمشتر یوفادار تیرضا تاینها

باشد و در  یموجود م انیگران تز حفظ مشتر دیجد انیباشد چراکه جذب مشتر یم یاتیکسب و کار ح یسازمانها تیموفق یبرا

شناخت رفتار آنها به دست  انیوفادار که در جر انیشده مشتر شنهادیپ سندگانیاز نو یاریبس لهیوسصورت گرفته ب قاتیاکثر تحق

 انیم یاتیبر نقش ح یابیگران بازار ژوهشاز پ یاریحفظ شود بس یرقابت ییدارا کیبعنوان  یآمده ند مانند نام و شنان تجار

 انیم وندیپ تیو تقو یمطلوب به نام و نشان تجار ینگرشها جادی، به ا یموثر مشتر تیو فروشنده در رضا یمشتر نیب یفرد

به  یدآنها  شود آن وقت بنگاه اقتصا یباعث وفادار یرفتار شهروند جهیکنند چنانچه نت یم دیتاک یو نام و نشان تجار انیمشتر

 زانیرفتار آنان سود به م هنیشناخت به جهیدر نت انیمشتر یدر وفادار شیافزا %5است. چراکه  افتهیدست  یتجار تیموفق دیکل

 کیاست که ابتدا  نیدر آغاز  ا انیرفتار مشتر جهیشود. نت یگفته م یوفادار نهینرخ هز نیکه به ا ابدی یم شیافزا %856تا  25

 یهمان نام و نشاان تجار دیاز آن به تکرار و ادامه خر تیکند و پس از رضا یم ژهیو یاز محصول با عالمت تحجار یامتحان دیخر

 یا رهیزنج یمحصوالت فروشگاه ها یابیدر بازار یسازمان یدر مورد رابطه برند و وفادار قیتحق نیدهد. لذا، ا یمارک ادامه م ای

 باشد. یاتکا در شهر تهران م

 

 مبانی نظری تحقیق -1

 هویت برندمفهوم برند، ارزش برند و  -1-1
 

ها برند  محصوالت و خدمات آن شان،یهاییدارا نیتراز با ارزش یکیکه  انددهیباور رس نیها به ااز سازمان یاریامروزه، بس    

به  یابیدست یبرا یدیاز عوامل کل یکیقدرتمند  یبرند جادیاند که اموضوع اشاره کرده نیبه ا زین یادیاست. پژوهشگران ز

 یو هم برا یمشتر ید هم برابرند قدرتمن کی(. 2013و بقاء بلندمدت در بازار است )سانتوس و همکاران،  یرقابت تیمز

 ایمحصول  دیانتخاب و خر ندیفرآ یسازساده یبرا یدیها ابزار مختصر و مفطرف برند کی. از کندیم جادیسازمان ارزش ا

 نیو از ا سازندیم ترعیتر و سرها سادهآن یها و اطالعات را براپردازش داده ندیو فرآ دهندیقرار م یمشتر اریخدمت در اخت

قابل  یمحصول ممکن است به سادگ یو طراح دیتول یهاندیفرآ گری. از طرف دکندیم جادیارزش ا انیمشتر یبرا قیطر

و  یابیربازا تیسال فعال نیچند یهیها بر پاکه در ذهن افراد و سازمان ییو نقش پابرجا ریباشند، اما تصو یبرداریکپ

ها شرکت جهی(. در نت2014)کلر،  ستین یبردار یشدن و کپ نیگزیاقابل ج یمانده است، به سادگ یبرند به جا یتجربه
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 هیکنند، حاش جادیا یبهتر یکنند، اهرم تجار نییمحصوالتشان تع یبرا یباالتر متیبرند قدرتمند ق کی یهیبر پا توانندیم

 .(2011،  مستالریخود را در مقابل رقبا کاهش دهند )آکر و جواچ یریپذبیدهند و آس شیفروش و سود خود را افزا

 یناخالص مل دیسهم از تول نیشتریکه ب یابرخوردار بوده است، به گونه یریاز رشد چشمگ ریاخ یهاخدمات در سال بخش

درصد است و بالغ بر  48بخش خدمات از اقتصاد  یسهم کنون ران،یمربوط به بخش خدمات است. در ا افته،یتوسعه  یهاکشور

 یذات یهایژگیو یبرخ لی(. پژوهشگران معتقدند به دل1392 ان،یو دابوئ چهاشتغال دارند )قرهبخش  نینفر در ا ونیلیم 10

تر از مهم اریخدمات ، بس یابیدر بازار  یسازمفهوم برند ،یریو فناپذ یریناپذ کیتفک ،یریپذرییخدمات، مانند ناملموس بودن، تغ

 کی. سازدیمطرح م یترو محسوس تریقیحق تیاهداده و به صورت م رییخدمات را تغ یمجاز تیماه رایاست ز یکیزیف یکاالها

و  یکاظم ،ی)دعائ دهدیم شیخدمات ناملموس افزا یهایژگیرا در تجسم و درک بهتر و انیبرند قدرتمند، اعتماد و قدرت مشتر

داده،  شیارا افز ینیع ریغ دیبه خر یقدرتمند، اعتماد مشتر  یبرند خدمات کی( معتقد است 2013) ی(. بر1393رباط،  ینیحس

را  یمشتر یدرک شده از سو یو اجتماع یمال سکیر قیطر نیخدمات ناملموس را تصور و درک کند و از ا سازدیاو را قادر م

 .کندیم ادی کمیو  ستیخدمات در قرن ب یابیو اساس بازار هیبه عنوان پا یسازاساس از برند نیو بر هم دهدیکاهش م

 یبر کاالها دیارائه شده است با تاک یسازبرند نهیکه در زم ییهااغلب مدل دهدیموضوع نشان م نهیشیو پ ینظر اتیادب مطالعه

ها در مدل نیاز ا میاند. استفاده مستقتمرکز داشته انیو ادراک مشتر دگاهیتنها بر د زیو ن شده یو ملموس طراح یکیزیف

 یدیکل یهااز مؤلفه یکی. شودیم یخدمات یبرندها یدیموثر و کل یهااز جنبه یگرفتن برخ دهیخدمات ، موجب ناد یسازبرند

است که کارمندان  یدر حال نیکارمندان هستند. ا شودیگرفته م دهیخدمات ناد یسازبرند نهیارائه شده در زم یهاکه در مدل

از برند سازمان ارائه  انیبر ادراک مشتر یقیعم ریتأث هانهستند و رفتار آ یخدمات یهابرند یو خارج یداخل طیمح نیرابط ب

 یسازنگرش و رفتار کارمندان در برند تی(. با توجه به اهم2012؛ ژالگر و همکاران، 2011 س،یو گر نگیدهنده خدمت دارد )ک

رمندان کا یبر مبنا نکه در آن برند سازما شودیارائه م یدرون سازمان یسازبرند نهیدر زم یپژوهش مدل نیخدمات، در ا

 .شوندیم یموثر بر آن بررس یدیو عوامل کل شودیم یگذارارزش

کننده بر اساس اطالعاتی که جمع آوری کرده است تصمیم به خرید می گیرد. زمانی که این اطالعات در دسترسش  مصرف

ردد. در این جا برند و تداعیات نباشد او احساس می کند در شرایط ریسک و نا امنی قرار دارد. بنابراین به دنبال نشانه ای می گ

 (..(Akin,2011 به نقل از  (Kurtulus,2008) آن می تواند نقش اساسی در ترجیح خرید این مصرف کننده داشته باشد

جهان مادی گرای امروز، مردم به دنبال معنی بخشیدن به مصرف شان هستند. این برند ها هستند که به محصول ارزش  در

  (Kapferer,2008) .ک داستان در مورد خریداران آن نقل می کنندافزوده می دهند و ی

برند ها در زندگی افراد بسیار تغییر کرده است. امروز برند ها تنها نشانه تمایز و شناسایی محصوالت نیستند بلکه یک  نقش

 ,Ambroise&Florence) .مفهوم یک پارچه و عامل ارتباط هستند که توسط بازاریابان به زندگی انسان ها وارد شده اند

2010.)  

دلیل خرید دیگر این نیست که بخواهیم چیز »( به قدرت برند ها در زندگی امروز اشاره کرده و اذعان دارد که 2003)  کلین

   .است که می خواهیم کسی باشیم نیداشته باشیم، بلکه دلیل خرید ا

واقعی، در درون محصول یا خدمت قرار ندارد. بلکه این ارزش در ذهن  ارزش» :برند را در یک جمله می توان بیان کرد اهمیتلذا 

 ,Kapferer)« مشتریان واقعی و بالقوه واقع شده است و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان تداعی می کند

2008.) 

و پپسی است. این دو از نظر طعم محصول است. نمونه بارز آن تفاوت کوکاکوال  1ایجاد ارجحیتشرط الزم و پیش نیاز وفاداری ، 

تفاوت اندکی دارند ولی آن چه موجب ترجیح می شود برند قوی و تصویر ذهنی مصرف کنندگان هر برند است. این مسأله 

نامرئی، ارزش برند است که برندها را از یکدیگر متمایز می کند و در میان طبقات بی شمار محصوالت رجحان ایجاد می کند 

                                                           
1- Preference 
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(. به عبارت دیگر نحوه تفکر و احساس مصرف کننده نسبت به برند، ارزش برند است که موجب یک رابطه منحصر 1390م، )ورتای

 به فرد با مصرف کنندگان هدف می گردد.

. (Keller, 2003)مطرح گردید  1980بازاریابی است و برای اولین بار در دهه  حوزهارزش ویژه برند مفهوم نسبتاً جدیدی در 

به نقل از  Wood, 2002)به وجود آمد « تعریف رابطه میان برند و مصرف کننده»اً مفهوم ارزش ویژه برند به منظور اساس

Roberts, 2010.) .رابطه بلند مدت میان مصرف کننده و برند یا همان وفاداری برند با مفهوم ارزش ویژه برند مرتبط است 

ه بر چگونگی رابطه میان مصرف کننده و برند تأثیرگذار است. برای بنا نهادن ارزش ویژه برند ترکیبی از عوامل مختلف است ک

ارزش ویژه برند مصرف کنندگان می بایست سطح باالیی از آگاهی برند داشته و تداعیات قوی، مطلوب و منحصر به فردی از برند 

 (. Keller, 2003) در ذهن داشته باشند

یز هویت دارند. هویت برند مجموعه ای از تداعیاتی است که سازمان می خواهد در ذهن همانند انسان ها برند ها ن، هویت برند

هویت برند مفهومی است که از درون سازمان نشأت می گیرد و براساس خود  (.Aaker, 1996 b)مصرف کنندگان ایجاد کند 

بازار هدف خارج از سازمان عرضه شود. ادراکی سازمان از برندش است. در نتیجه هویت برند آن چیزی است که می بایست به 

می لذا،  (.Heine, 2009)هویت برند پایه های جایگاه گذاری برند را بنا می کند که مهم ترین عامل برای ایجاد تمایز است 

د. در هویت برند نمایان می شوهمان جوهره برند است. مهم ترین و منحصر به فرد ترین خصوصیات برند،  برندتوان گفت هویت 

همانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی  داشتن یک هویت، یعنی بودن شما،»( معتقد است 2008پروفسور جان کاپفرر )

برند است، مجموعه ای از عناصر برند که به صورتی منحصر به فرد ترکیب شده اند  اِیهویت، ترکیب دی. اِن.  «.مختص خودتان

 (.Upshaw, 1995)بازار درک می شود و تعیین می کنند که برند چگونه در 
 
 

 سهم برند و ارتباط مشتری -2-2
 

دهد تا مشتریان خود را به گونه بهتری حفظ کنند، به نیازهای آنها سهم برند قوی و کارا به شرکت ها این امکان را می       

اند از طریق مدیریت خوب ارتباط با توپاسخ مناسب تری بدهند و کمک کنند تا سوددهی شرکت دو چندان شود. سهم برند می

حق مشتری  های به توجهی به خواستهآمیزی توسعه یابد. بی مشتری و ارج نهادن او و توجه به نیازهای وی، به طور موفقیت 

رفتار  یمدل هااز طرفی،  گرفته برای موفقیت یک برند بزند. های صورتتواند در درازمدت تیشه به ریشه تمام تالش می

. گروه دوم باشندیم یندیو فرآ ییمحتوا یهاکرد. گروه اول مدل یبندمیتقس یدر سه گروه اصل توانیکننده را ممصرف

 کنندهفیهستند که توص ییهادارند و گروه سوم مدل یادیز دیکننده تأکهستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف ییهامدل

 .باشندیپردازش اطالعات م ندیفرآ

 :کنندهرفتار مصرف یندیو فرآ ییمحتوا یهامدل( الف

از  یآن مشتر یکه ط باشدیکننده مکننده و سازمان عرضهمصرف نیدهنده ارتباط بمدل نشان نی: ا ایکوزیمدل ن -

 .کندیارتباط برقرار مو... با سازمان  غاتیمثل تبل امیمنبع پ قیطر

مارک را با  کیمختلف  یهانهیها و گزمارک نیکننده از باست که فرد مصرف یریادگیمدل  کیشث :  -مدل هوارد -

 .کندیانتخاب م یریادگیتوجه به عامل 

 یریگمیتصم ندیمتفاوت فرا یهااست که بر گام یشناختمدل متقابل روان کی:  ولبلک – کوالت –مدل انگل  -

 .کننده تمرکز داردمصرف

 ندیفرا لیو تحل هیکننده در تجزاست بر اساس ادراکات مصرف یمدل چارچوب نیکننده پالمر : امدل چندگانه مصرف -

 .دیخر

 یمارک بخصوص ایکاال  کی دیکننده به هنگام خرمصرف یریگمیتصم ندیفرا کنندهفیمدل توص نیمدل استانتون : ا -

 .باشدیم
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 :دارند دیکننده تأکعوامل مؤثر بر رفتار مصرف یکه رو ییها( مدلب

 کی دیکننده در موقع خرمصرف یریگمیتصم یدر مورد چگونگ یمقدمات یهاینده بررسدهمدل اندرسن : نشان  -

 .باشدیم دیجد یکاال

 .دهدیکننده مورد مطالعه قرار مرا بر رفتار مصرف یرونیو ب یعوامل درون ریآلپورت : تأث یو روانکاو یدل اجتماعم -

 یدارند را مورد بررس ریتأث داریخر اهیکه بر جعبه س هاییمحرک و است رفتار واکنش –مدل محرک  کیمدل کاتلر :  -

سبب  نیکننده شده و امصرف اهیها وارد جعبه سمحرک ریهمراه با سا ،یابیبازار یهامدل محرک نی. در ادهدیقرار م

 .دهدیچه رخ م اهیجعبه س نیبدانند که در ا دیبا ابانیزار. باشودیم «اهیجعبه س» نیدر ا ییهابروز واکنش

مارک  ایکاال  کی دیعدم خر ای دیکننده خراست که مشخص یو اجتماع یشناسکننده عوامل رواندل والتر : ادغامم -

 .باشدیبخصوص م
 
 پیشینه تحقیق -3
 

 مطالعات خارجی -3-1
 
 5به  در مقاله خود برای اولین بار به ارائه چارچوبی برای شخصیت برند پرداخت و در این راه 1997جنیفر آکر در سال  -

قالب شامل خلوص،  5اند. این های شخصیت برند شدهها مبنای بررسیقالب کلی دست  یافت و از آن پس این قالب

 هیجان، صالحیت، کمال و استحکام است.
 

های مشتری به وجود به هدف بیان ارتباط بین شخصیت برند و تاثیر آن بر بسیاری از پیامد 2005فوریس در سال  -

ار بین این دو مهم رسیده و این رابطه را به صورت قالب مفهومی بیان داشته است.در این تحقیق به این ای معنادرابطه

مهم دست یافتند که اگر شخصیت برند در ذهن مشتری شکل گرفته باشد آنگاه کلیه تغییرات و خواص آن در ذهن 

 مشتری تاثیر دارد.
 

یت به برند توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده وبه این کند که نسبت دادن شخصبیان می 2009پارکر در سال  -

توان آنها را در بازار ساخت و یا نابود کرد.دراین هایی دارند که میعقیده هستند که برندها و محصوالت شخصیت

ین اختصاص دادن ویژگی های انسانی برای چیزهای بی جان می تواند زمینه ساز ا تحقیق با این نتیجه رسیده که 

 .مطلب باشد که برندها نیز می توانند ویژگی های انسانی داشته باشند

 

 داخلیمطالعات  -3-2
 
کننده و ( در پژوهشی با عنوان نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف2011فومنی) اخواننیا و سمانه حسین گنجی -

 شخصیت نقش بررسی مقاله این زا های برندسازی در آسیا به بررسی رابطه این دو متغیر پرداخته است. هدفچالش

 یک انتخاب در مشتری های مطلوبیت از یکی. باشد می آسیا برندسازی های چالش ذکر و کننده مصرف رفتار بر برند

 که باشد می عناصر این از ترکیبی یا نشانه ، طرح عبارت، ، اسم " یک تجاری نشان ارزش. است معتبر برند محصول،

 حواس ، منطق ، عقل توسط و ".باشد می رقبایش سایر از آن کننده متمایز و خدماتی انسازم یک هویت کننده تعیین

 مصرف ذهن در باید که است روحی و ذهنی حرکت یک برند. گیرد می قرار قضاوت مورد مشتریان احساسات و

 موفق برندی آن و هستند اجتماعی ماهیت دارای برندها. گیرد قرار کاربران و کارکنان سهامداران، خریداران، کنندگان،

 از بسیاری در. بدانند خود آن از را برند آن و باشند داشته مالکیت و تعلق حس آن به نسبت اجتماع افراد که است
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 دنیای در میدهد، پیوند جامعه از خاصی گروه به را نها آ و آفریند می محصول یک برای ای ه ویژ هویت برند بازارها،

 گیرد. می قرار ارزیابی مورد سازمان آن برند توسط سازمان گیری تصمیم و حرکت هر رسانی ع اطال گسترش با و امروز
 

( در پژوهشی با عنوان ارزیابی ارزش ویژه برند و عوامل موثر بر آن دیدگاه 1390)یاردلور و سعیده علیرضا کرباسی -

 ونشان نام ارزش میباشد. هرچه رکتش آن تجاری ونشان نام هرشرکت داراییهای ارزشترین ازبایکی اند که آورده

 .کند کسب کنندگانازمصرف را بیشتری منافع آن درسایه میتواند باشد،شرکت بیشتر کنندگانمصرف درذهن تجـاری

 وفـاداری مشتریان هـم و مـیکنـد حفـظ را شـرکت ارزش هم که است ازداراییهایی یکی تجاری ونشان نام ویژه ارزش

 دیدگاه از برآن مـوثر  وعوامل تجاری ونشان نام ویژه ارزش ارزیابی"باعنوان حاضر ت. تحقیقداش خواهد دنبال به را

 آگاهی، بعد چهار کـه دارای آکـر دیویـد ونشان نام ویژه ارزش ازمدل تحقیق است. دراین گرفته انجام"کننده مصرف

 کنندگانمصرف آماری، جامعه .اسـت شده میباشد،استفاده تجاری ونشان نام به وفاداری و تداعیها شده، درک کیفیت

 مدل وازطریق شده مطرح فرضیه چهـار اسـاس است. برایـن بوده ورفاه شهروند ای زنجیره درفروشگاههای شکالت

 به است. نتایج پرسشنامه تحقیق این انجام برای استفاده مورد است. ابزار قرارگرفته بررسی مورد ساختاری معادالت

 مستقیم صورت به تجاری ونشان نام به وفاداری عامل، که داد نشان شده گردآوری هایداده ازتحلیل آمده دست

 ونشان نام ویژه برارزش مستقیم صورت به تجاری ونشان نام تداعی عامل .تأثیردارد تجاری ونشان نام ویژه برارزش

 تجـاری ونـشان نـام ویـژه ارزشبر وفاداری وازطریق طورغیرمستقیم به شده، ادراک کیفیت عامل.تأثیردارد تجاری

 می گذارد.اثـر
 

در مقاله ای با عنوان بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند  با همخوانی شخصیت برند و  1391شهریار عزیزی در سال  -

های شخصیتی انسان به برند پرداخته است و به این نتیجه رسیده که ارتباط مشتری به بحث نسبت دادن ویژگی

 ثبتی بین این دو مقوله وجود دارد.معنادار و م
 

کننده در طراحی آمیزه بازاریابی آورده با عنوان نقش رفتار مصرف پژوهشی( در 1392محمدطالقانی و فرزانه صانعی ) -

 تجاری نام یک بین پایدار تعهد یک ایجاد نهایی، هدف معموالً و است فروش ماورای بازاریاب یک عمده است که هدف

 موفقیت صورت در و ترجیح آشنایی، معرفی، مراحل شامل است فرایندی که باشد، می ویژه مشتری گروه یک و خاص

 و کننده مصرف رفتار صحیح درک و شناخت فرآیند، این در بازاریابی مدیریت موفقیّت الزمه .وفاداری ایجاد محصول،

 بر باید سازمان بازاریابی استراتژیهای و یسازمان استراتژیهای. باشد می شناخت این مبنای بر بازاریابی آمیزه طراحی

 سهم و فروش سطح که هستند خریدهایی به عالقمند بازاریابی مدیران .یابند بهبود کننده مصرف رفتار درک اساس

 .شود دهان به دهان تبلیغات و آنها رضایت باعث که هایی خرید کنندگان، مصرف دیدگاه از و دهد افزایش را بازارشان
  

عوامل موثر بر قصد خرید کاالهی با برد خارجی در ایران آورده  شناسایی( در پژوهشی با عنوان 1393دشتی )زهره ده -

آگاهی از برند در زندگی مصرف کننده بصورت اساسی بعنوان نقطه ی آغازین تعامل با برند ها باقی مانده است که 

این مقاله رابطه ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده / برند در صنایع شیر بسته بندی شده در یوربان  .است

پاکستان مطرح ساخته است. شواهدی درباره ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند بر ارزش ویژه ی برند 

آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده / برند و ذهنیت   –د وجود دارد. این رویکرد منابعی درباره ی ارزش ویژه ی برن

ادراک/وابستگی( بر روی نمونه ای از مصرف کننده های خانگی را در نظر گرفته است. این مقاله نشان می دهد که هیچ 

پاکستان  گونه رابطه ای میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده / برند در میان برندهای شیر بسته بندی شده در

وجود ندارد .بعالوه ، آزمون رابطه از طریق ایجاد ادراک بعنوان متغییر واسطه بین آگاهی از برند و وفادرای مصرف 

کننده / برند نتایج مشابهی داشته است. برای مدیران و بازاریابان ذکر این نکته مهم است که یک نیاز جهت تطابق 
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ی محصوالت مناسبتی که تغییر رفتار خرید تصادفی و درگیری کمی دارند ، مفهوم ماهیت و نقش آگاهی از برند بر رو

وجود دارد . در عصر حاضر، بازاریابان بایستی استراتژی های برند را برای اجناس و محصوالتی از قبیل برندهای شیر 

ش آگاهی از برند بسته بندی شده از طریق سرمایه گذاری و تقویت سیستم زنجیره ی تامین آن،جهت ایجاد و افزای

برای برندهای شیر به نوبت برای ایجاد وفاداری مصرف کننده / برند و سپس تالش برای ایجاد وفاداری مصرف کننده/ 

 برند بصورت مستقیم از طریق مخارج سنگین بر روی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی ، توسعه دهند.
 

و شخصیت برند بر تصمیم خرید به بررسی این مهم غات یر تبلیتاث عنواندر مقاله خود تحت (، 1394)دکتر حیدرزاده   -

در خرید و وفاداری مشتری پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده که ارتباط مثبت و معناداری بین شخصیت برند 

 وخرید و وفاداری مشتری وجود دارد.
 
 روش شناسی تحقیق -4
 

 توصیفی،از نظر هدف، کاربردی و از منظر نوع حقیق، از نظر روش تپژوهش حاضر از : تحقیق نوع -4-1     

  می باشد. یشیمایپروش اجرا،               
 

 نفر از کارکنان فروشگاههای  1000جامعه آماری شامل   :و روش نمونه گیری نمونه آماری ،جامعه -4-2    

 نفری به روش  250وکران نموته ای زنجیره ای اتکا در شهر تهران می باشد که بر اساس فرمول ک            

 نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.             
 

 ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها  -4-3
 

: شامل تحقیق شناختی جمعیت متغیرهای بررسی به که توصیفی آمار ابتدا شده آوری جمع های برای تجزیه و تحلیل داده    

 اندازه مدلهای و روابط این معناداری آزمون برای سپس. گیرد مورد بررسی قرار می می پردازد. و صیالتتح میزان جنسیت،

 .استفاده گردیده است یدیتأی عاملی تحلیل از آمده دست به گیری

ت. که شده اس آوری که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته شده بود، جمع ای حاضر از پرسشنامه قیتحق یبراالزم  های داده

. است شده استفاده ها داده یآور جمع یبرا باشند، یم کرتیل ای نهیپنج گز فیبه صورت ط یسؤال و تمام 30پرسشنامه جمعاً 

 هیفرض دییتأ ایصورت گرفته به منظور رد  های لیو تحل هیتجز نیشده و در ا لیو تحل هیزتج زرللی افزار توسط نرم ها داده نای

 .ارائه شده است قیتحق های
 

 :فرعیفرضیه های و  اصلیفرضیه  -4-4

 .رددا رابطه وجود محصوالت بازاریابی در و وفاداری مشتری تجاری نشان و نام بین :فرضیه اصلی -4-4-1 

 :یفرع ه هاییفرض -4-4-2 

 .وجود داردمعناداری رابطه  برندو ارزش  غاتیتبل زانیم نیب .1

 .وجود دارد یعنادارمرابطه  برنددرک شده  و ارزش  تیفیک نیب .2

 .وجود دارد یمعناداررابطه  برندو ارزش   یرفتار شهروند نیب .3

 .وجود دارد یمعنادار رابطهبرند فروش و ارزش  عیترف نیب .4
 

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق -4-5
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 فیدر ط 3از عدد  شتریب نیانگیپژوهش مقدار م نیا یرهایمتغ یدهد در تمام ینشان م (1) ۀهمان گونه که جدول شمار

تر است. مناسب ریباشد آن متغ شتریمقدار ب نیقرار دارند. هرچه ا ینسبتاً مناسب تیدر وضع ن،یباشد. بنابرا یم کرتیل ییتا 5

به دست آمده  نیانگیانجام داد. الزم به ذکر است چنان چه م زیپرسش نامه ن یسشهاتک تک پر یتوان برا یرا م یریتفس نیچن

در  3به دست آمده از عدد  نیانگیآن مناسب و چنانچه م تیدهد وضع یباشد نشان م شتریب کرتیل ییتا 5 فیطدر  3از عدد 

 کمتر باشد نشان کرتیل ییتا 5 فیط

 نامناسب است. ریآن متغ تیدهد وضع یم 
 

 . بررسی آمار  توصیفی متغیرهای تحقیق1شماره  جدول

 میانگین پرسشها
انحراف 

 معیار

 0.72873 3.2545 میزان تبلیغات

کیفیت درک 

 شده

3.1948 0.70382 

 0.52616 3.0982 آگاهی

 0.68977 3.1587 ترفیع فروش

 منبع: یافته های تحقیق                                          

 

 :آزمون فرضیه های تحقیق -4-6

  .دارد وجود ریرابطه معنی دا برند تداعی و آگاهی و تبلیغات میزان بینیه فرعی اول: فرض -1

 قسمت دو شامل بخش این. پرداخت خواهیم شده انجام لیزرل افزار نرم توسط که عاملی تحلیل خروجی برررسی ابتدا به    

 و 97/0 ، 94/0 با برابر ترتیب به موارد کلیه برای NFI و  GFI , AGFI باشد شاخصهای می عاملی بار جدول و افزار نرم خروجی

استاندارد متغیر مستقل  تخمین نتیجۀ. باشند می گیری اندازه مدل برای مناسب بسیار برازش دهندۀ اننش که باشد می 93/0

. باشد می 76/351 با برابر شده محاسبه  2χ مقدار لیزرل خروجی به توجه با. دارد شاخصها نسبی بودن مناسب از حاکیمذکور 

 توجه تیجۀ حاصل از تجزیه تحلیل داده ها بان .است 1 از کمتر ، ARMSE مجاز حد. باشد می 043/0 با برابر  ARMSE  مقدار

توان بیان داشت که در می باشد بنابراین، می 1.96باشد. لذا از آن جا که این عدد باالتر از می 5.135،  دهندگانپاسخ نظر به

 درصد تبلیغات بر تداعی نام و نشان تجاری )برند( تاثیر داشته است. 95سطح اطمینان 
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 (. تحلیل عاملی تبلیغات1نمودار شماره )

 
  .دارد معنی داری وجود رابطه برند ارزش و شده درک کیفیت بینفرضیه فرعی دوم:  -2

 
 091/0برابر با   ARMSE  باشد. مقدار یم 78/361محاسبه شده برابر با   2χمقدار  زرلیل یبا توجه به خروج

نشان  ر،یمتغ نیا یپرسشها یدییتأ یعامل لیحاصل از تحل جیانت .است 1، کمتر از  ARMSE باشد. حد مجاز یم

در  یبندقابل دسته ریمتغ نیمربوط به ا یبوده و پرسشها 0.03از  شتریبه دست آمده ب یعامل یکه بارها دهدیم

از باشد. لذا می 4.687،  کارشناسان نظر به توجه ۀ حاصل از تجزیه تحلیل داده ها بانتیج .عامل مجزا هستند کی

درصد کیفیت  95توان بیان داشت که در سطح اطمینان می باشد بنابراین، می 1.96آن جا که این عدد باالتر از 

چنین ضریب تخمین استاندارد به دست هم ادراک شده توسط مشتری بر ارزش نام و نشان تجاری تاثیر داشته است.

باشد، لذا نشانگر آن می 0.7ن که این عدد نزدیک به عدد بوده، و با توجه به ای 0.59آمده در مورد این رابطه، عدد 

 باشد. است که رابطه بین متغیرها تقریباً زیاد می
 

  .دارد معنی داری وجود رابطه تجاری نشان و نام ارزش و رفتار شهروندی بینفرضیه فرعی سوم:  -3

 یم 151/0برابر با   RMSEAد. مقدار  باش یم 52/35176محاسبه شده برابر با   2χمقدار  زرلیل یبا توجه به خروج

 4.908،  کارشناسان نظر به توجه نتیجۀ حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با بااست.  1، کمتر از  RMSEAباشد. حد مجاز 

درصد  95توان بیان داشت که در سطح اطمینان می باشد بنابراین، می 1.96باشد. لذا از آن جا که این عدد باالتر از می

 ی و تداعی بر ارزش نام تجاری تاثیر داشته است.آگاه
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با  .دارد معنی داری وجود رابطه تجاری نشان و نام تداعی و آگاهی و فروش ترفیع بینفرضیه فرعی چهارم:  -4

باشد.  یم 151/0برابر با   ARMSEباشد. مقدار   یم 78/318محاسبه شده برابر با   2χمقدار  زرلیل یتوجه به خروج

که  دهدینشان م ر،یمتغ نیا یپرسشها یدییتأ یعامل لیحاصل از تحل جینتا است.  1، کمتر از  ARMSEحد مجاز 

عامل مجزا هستند.  کیدر  یبندقابل دسته ریمتغ نیمربوط به ا یبوده و پرسشها 0.3از  شتریبه دست آمده ب یعامل یبارها

باشد. لذا از آن جا که این عدد می 5.743،  کارشناسان رنظ به توجه نتیجۀ حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با باهمچنین 

تاثیر  درصد ترفیع فروش بر آگاهی نام تجاری 95توان بیان داشت که در سطح اطمینان می باشد بنابراین، می 1.96باالتر از 

توجه به این که این  بوده، و با 0.40چنین ضریب تخمین استاندارد به دست آمده در مورد این رابطه، عدد هم داشته است.

 شود.تقریبًا زیاد می برندباشد، بنابراین، تاثیر ترفیع فروش بر آگاهی می 0.7عدد نزدیک به عدد 
 

 1های نیکویی برازشآزمون -4-7
 

ی هایرسد که تناسب این مدل با دادهوقتی یک مدل از پشتوانه نظری مناسبی بر خوردار باشد در مرحله بعد نوبت به آن می    

های این تحقیـق و های نیکویی برازش در اینجا برای دادهاز این رو برخی از آزمون ،آوری کرده است بررسی گرددکه محقق جمع

 پذیرد تا این تناسب بررسی گردد.مدل استفاده شده انجام می

باشـد و مـی 2مرکـزی  : این شاخص بر اساس پارامتر غیرRMSEA))2ی میانگین توان دوم خطای تقریبریشه الف(

مقـدار آن در  آزادی بسنجد. هر درجه است متوسط عدم برازش را برای قادر  RMSEAکمتر تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد. 

 این تحقیق برابر است با:
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.04 

  .برازش مناسبی دارند مدلبرای این  این تحقیقهای ،  بنابراین دادهRMSEA=0.04چون 

و شیاخص  (IFI)شاخص برازش افزایشیی  (RFI) ,  برازش نسبیشاخص  , (NFI)برازش هنجار شدهب( شاخص 

تواننـد ، میاندشدهطور ضعیف معین  هایی که بهتأثیر حجم نمونه هستند و برای مدلاین مقادیر تحت :(CFI) برازش تطبیقی

هاست. مقادیر بـه دسـت آمـده دادهمناسب مدل روی بسیار برای این دو شاخص، بیانگر برازش  9/0مقادیر بیشتر ازبزرگ باشند. 

 برای این مدل برابر است با:

 مدل را برازش کنند. توانند یم خوبی به ها داده ی باشند،م 9/0از  شتربی ها شاخص ریدر اینجا مقاد
Normed Fit Index (NFI) = 0.96                     Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
Incremental Fit Index (IFI) =0.97                Relative fit index(RFI)=.99 

 
 های برازش مقدار شاخص.  2شماره  جدول

شاخص  ردیف

 برازش

مقدار  مقدار قابل قبول

 مدل

نتیجه 

 برازش

1 X2/DF مناسب 1.75 2کمتر از 

2 RMSEA 05/0متر از ک 

 مناسب

 مناسب 04/0

3 NFI  مناسب 92/0 9/0بیشتراز 

4 CFI  مناسب 0.94 9/0بیشتراز 

                                                           
1  - Goodness of fit 

2  - Root Mean Square Error Of Approximation  
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5 IFI  مناسب 0.93 9/0بیشتراز 

منبع: یافته های تحقیق                                    

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه -5
  

 نتیجه گیری -5-1   

می توان  لذا ایج ذیل بدست آمد که مبین تایید فرضیه اصلی تحقیق می باشد.با توجه به آزمون فرضیه های فرعی، نت

 وجود دارد. معناداری محصوالت رابطه یابیدر بازار یشهروند یو رفتارها ینام و نشان تجار نیبپذیرفت که 

 

  . نتیجۀ آزمون فرضیه هاشماره  جدول

 فرضیه های فرعی
نتیجۀ 

 آزمون

معنی داری  رابطه تجاری نشان و نام تداعی و آگاهی و تبلیغات میزان بین.  فرضیه فرعی دوم

 دارد وجود

تایید 

 فرضیه

 وجود رابطه معنی داری تجاری نشان و نام ارزش و  شده درک کیفیت بین .فرضیه فرعی دوم

 دارد

تایید 

 فرضیه

 ودمعنی داری وج رابطه تجاری نشان و نام ارزش و  رفتار شهروندی بین .فرضیۀ فرعی سوم

 دارد

تایید 

 فرضیه

تایید  دارد وجود رابطه معنی داری برند تداعی و آگاهی و فروش ترفیع بین فرضیۀ فرعی چهارم

 فرضیه

 قیتحق یها افتهیمنبع: 

 پیشنهادهای پژوهش حاضر  -2-5

شـنهادات ذیـل را مـورد توجـه توان به صورت موردی پیتوسعه برند می ها، به منظوربا توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده      

 قرار داد: 

 الف( پیشنهادات بر مبنای فرضیه ها:

 .طراحی مکانیزمی جهت استخدام بازاریاب از لحاظ نحوه برخورد و یا ظاهر بازاریاب1

 .آموزش بازاریابان به منظور برخورد صحیح و درخور شان مشتریان2

 بازاریابی.تالش برای جذب اطمینان و امنیت مشتریان در مرحله 3

 .گرفتن بازخورد از مشتریان به منظور بررسی نگرش آنها نسبت به شرکت4

 .ارائه مکانیزمی به منظور بررسی و اجرای تعهدات شرکت5

 .تشکیل کارگروهی به منظور بررسی کیفیت محصوالت ، خط تولید و خدمات فروشگاهی6

 ارتقا کیفیت و اجرای تعهدات .بررسی عملکرد بخش های مختلف شرکت)صفی و ستادی( به منظور7
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 .اجرای صحیح چیدمان فروشگاهی بر مبنای مرچند الیزینگ8

 .اجرای طرح همسان سازی نمای فروشگاهی و همچنین فراهم نمودن امکانات رفاهی9
 

 ب( پیشنهادهای کاربردی

 سازی سیستم اطالعاتتخصیص بودجه از طرف سازمان برای پیاده.1

 زی سیستم های کیفی از لحاظ تجهیزات سابهبود شرایط پیاده. 2

 به کار گیری سیستم مدیریت رفتار سازمانی  از طریق ایجاد واحد مجزا در سازمان. 3

 تأکید بر تسریع فرایند های کاری در سازمان از طریق جلوگیری از کاغذ بازی و فرایندهای بیهوده . 4

 خشی پاسخ دهندگان  و در نهایت افزایش بهره وری آنانارائۀ برنامه ای مدون جهت باال بردن کارایی و اثر ب.5

 افزایش دانش کاری پرسنل جهت پاسخگویی به سواالت مشتریان از طریق آموزش و به روز کردن آنان. 6

روشن کردن رسالت سازمان برای کارمندان و جلوگیری از منحرف شدن آنان از طریق فرایندهای کنترلی مانند ارزیابی . 7

 عملکرد 

 رسیدگی به شکایات و تصحیح کردن آنان از سوی مدیران. 8

 تأکید بیشتر سازمان برای داشتن برنامه های بلند مدت در بخش های گوناگون به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات . 9

آن آگاهی و افزایش رضایت کارمندان از ایجاد تحول در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اداره و بالطبع . 10

 تداعی نام و نشان تجاری 

. 

 های آتیپیشنهادهای پژوهش -2-5

با توجه به غنای موضوع تحقیق و کمبود تحقیقات دانشگاهی در این زمینه تحقیقاتی از این دست با محوریت آگاهی و      

 شود:تداعی برند پیشنهاد می

ها استفاده گیریهای بیشتری در تصمیمشاخصبه محققین توصیه می شود تا در تحقیقات آتی در صورت امکان از  .1

 تر گردد.گیری بیشتر و نتایج حاصله دقیقشود تا قدرت تصمیمنمایند. این کار سبب می

 های پیشین مقایسه گردد.های مختلف استفاده شده و نتایج آن با مدلشود از ترکیب مدلپیشنهاد می .2

های ایت تحقیق مورد مقایسه یز انجام گردد و نتیجه آن با یافتهفازی ن AHPگردد این رویکرد با روش پیشنهاد می .3

 قرار گیرد.

گردد آگاهی از نام و نشان تجاری پس از پیاده سازی ارکان رفتار سازمانی و موارد مشابه مانند مدیریت پیشنهاد می .4

 دانش بررسی گردد.

نشان تجاری در دیگر صنایع مورد بررسی قرار  های دیگر مربوط به آگاهی و تداعی نام وگردد استراتژیپیشنهاد می .5

 گیرند.
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