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بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ،عوامل تصمیم گیری مصرف کننده و ارزش ویژه برند
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محمد قاسمی نامقی
.2استادیار دانشگاه پیام نور مشهد خراسان رضوی .ایران
چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین کیفیت خدمات ،عوامل تصمیمگیری مصرفکننده و ارزش ویژه برند انجام پذیرفته
است .ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش تحقیق ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش تمامی
افراد مصرفکننده محصوالت شرکت صنایع غذایی پگاه در شهر مشهد ( )0555نفر میباشد و روش نمونهگیری خوشهای
دومرحلهای است که با استفاده از جدول مورگان تعداد  065پرسشنامه توزیع شد که  023پرسشنامه بازگردانده شد .پرسشنامه
کیفیت خدمات بر اساس مدل سرکوال میباشد پرسشنامه تصمیمگیری مشتری محقق ساخته میباشد و پرسشنامه ارزش ویژه
برند نیز با توجه به تحقیقاتی که سایر محققان انجام دادهاند طراحی گردید که روایی پژوهش حاضر با استفاده ازنظر اساتید
مورد تائید قرار گفت و پایایی پژوهش با استفاده از الفای کرونباخ که کیفیت خدمات  ،549.0ارزش ویژه برند  ،549.0تشخیص
برند  5400.و خرید  54351به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .طبق نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل دادهها ،بین کیفیت خدمات ارائهشده و تصمیمگیری مشتریان ،بین کیفیت خدمات ارائهشده و تشخیص برند،
بین کیفیت خدمات ارائهشده و خرید ،بین عوامل محسوس ،اعتماد و همدلی بر ارزش ویژه برند ،بین تصمیمگیری مشتریان و
ارزش ویژه برند ،بین تشخیص برند مشتریان و ارزش ویژه برند و خرید مشتریان و ارزش ویژه برند رابطه معنیداری وجود دارد.
کلید واژگان :خدمت ،کیفیت خدمات ،ارزش ویژه برند ،قصد خرید
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مقدمه

در دنیای کنونی به دلیل وجود فشارهای رقابتی شدید ،یکی از مهمترین راهبردهایی که سازمانها از طریق آن میتوانند به
مزیت رقابتی پایدار دست یابند ،بهبود کیفیت خدماتشان است .بررسی در این زمینه نشان میدهد که بهبود کیفیت خدمات
نتایج ارزندهای برای سازمانها به همراه داشته و سرانجام منجر به رضایت و وفاداری مشتریان ،کسب سهم بازار بیشتر و
سودآوری بیشتر سازمان میشود.
امروزه با توجه به اهمیت اطالعات از مشتریان در سازمانها ،پیچیده شدن دادوستدهای تجاری و رقابت فشرده بین سازمانها و
شرکتها و همچنین به وجود آمدن بازارهای جدید با شرایط و قابلیتهای جدید و اهمیت توجه و آشنایی با بعد اجتماعی و
روانی و انسانها در مصرف کاال استفاده از درک صحیح رفتار مصرفکننده بهعنوان یک اصل مهم در سازمانها برای کسب
موفقیت و سبقت از رقبا در بازارها معرفی کرده است .همه ما مصرفکننده هستیم زیرا بر مبنای نظمی خاص ،غذا ،لباس،
مسکن ،تحصیل ،خدمات ،ایدهها و ...را دریافت کرده و مصرف میکنیم .تصمیماتی که در مورد مصرف ،تقاضای مواد خام،
حملونقل ،خدمات فنی و یا استقرار و تخصیص منابع گرفته میشوند ،به موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر
میانجامند .بنابراین ،رفتار مصرفکننده عاملی مهم در رکود یا رونق فعالیتهای بازرگانی است .عامل مهم در موفقیت
استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی ،درک صحیح از رفتار مصرفکننده است .امروزه ،پیشرفتهای علوم و فنون و توسعه
فناوریهای جدید ،شرایط جدید رقابتی برای سازمانهای تولیدی و خدماتی به وجود آورده است ،بهطوریکه کیفیت مهمترین
عامل رقابت جهانی به شمار میآید .تشدید رقابت جهانی و افزایش تقاضای مشتریان برای کیفیت برتر ،شرکتها را متوجه این
نکته ساخته است که برای رقابت پیروزمندانه در بازار ناچارند کاالی باکیفیت عرضه نمایند.
یـک برنـد مـوقعی دارای قـدرت اسـت کـه بتوانـد رفتـار مصرفکنندگانی که به آن برند مینگرند را تحـت تـأثیر قرار داده و
به شکل عـادی ترجیحـات ،گرایـشات و رفتـار خرید برای آن برند را تکراری و روزمره نماید .امروزه برنـد جــزء مهــم و
الینفــک در اســتراتژی بازاریــابی اســت و بازاریابی برندها در قلب تجارت قرار دارد و بسیاری از بهترین شرکتهای معـروف
جهان مانند پراکتر اند گمبل و مارس در حول برنـد خـود ساختاربندی میشوند (باکر و همکاران.)2552 ،
به عقیده گیل و دیگران ( )2553ارزش ویژه نام و نشان تجاری ،ارزشی است که یک نام و نشان تجاری به محصول اضافه
مینماید .الزار و همکارانش ( )1990بیان داشتند که ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری نیروی محرکهای برای سودهای مالی
فزاینده در شرکتهاست .همچنین ارزش ویژه برند را اولویتبندی مصرفکننده از یک برند در مقایسه با دیگر برندهای در یک
طبقه از محصول بیان میکنند .بنا بر مطالب گفتهشده در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات،
تصمیمگیری مشتری و ارتباط ان ها باارزش ویژه برند میباشیم.


ضرورت اهمیت پژوهش

یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی که امروزه بهطور گسترده توسط محققان و صاحبنظران بازاریابی موردبحث
قرار میگیرد ،ارزش ویژه برند است؛ که از دالیل مهم این شهرت ،نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات
مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها و مشتریان آنها میباشد (اتیلگان و همکاران .)2553 ،ارزش ویژه برند،
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سازمانها را قادر میسازد که عالوه بر حفظ سهم بازار خود ،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند (لی و باک،
.)2559


مبانی نظری پژوهش

مفهوم کیفیت خدمات
در مقاالت مختلف سه تعریف کلی برای مفهوم کیفیت خدمات بیانشده است:
 .1کیفیت خدمات سه بعد فیزیکی ،موقعیتی و رفتاری را در برمیگیرد .بهعبارتدیگر کیفیت خدمات عبارت است از
تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده میشود ،موقعیتی که خدمات در آن ارائه میشود و اینکه آن خدمات
چگونه ارائه میشود (سویف.)2550 ،
 .2کیفیت خدمات عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواستههای مشتریان خود
(واتجانارگاگول.)2553 ،
 .0پاراسورمان معتقد است که کیفیت خدمات عبارت است از میزان اختالف موجود بین انتظارات و درک مشتریان از
خدمات دریافتی (پاراسورمن.)1995 ،
مدیریت کیفیت خدمات
کیفیت خدمات رشته علمی نسبتاً جوانی است و تنها حدود سه دهه از انجام تحقیقات در این زمینه میگذرد .بسیاری از
محققان معتقدند مفهوم کیفیت خدمات مبهم ،پیچیده و غیرقابل تبیین است چراکه کیفیت کاال را میتوان بهوسیله معیارهای
عینی مانند دوام یا تعداد نقایص موجود در کاال اندازهگیری کرد ولی کیفیت خدمات ساختاری انتزاعی و مبهم دارد
(پاراسورامن و همکاران.)1900 ،
این در حالی است که ارتقاء کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه بر کاهش هزینهها ،افزایش سطح
رضایتمندی ،حفظ و نگهداری مشتری ،افزایش سودآوری و تبلیغات دهانبهدهان تأثیر قابلتوجهی برجای میگذارد (باتل،
.)1990
به عقیده اکثر صاحبنظران مطمئنترین راه بهمنظور کسب موفقیت ،باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در
سایه تولیدات و خدمات با موفقیت ،باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و خدمات باکیفیت به
دست میآید (پاراسورامان و همکاران.)1990 ،
بهبود کیفیت خدمات
در زمینه بهبود کیفیت خدمات تحقیقاتی توسط پاراسورامان و همکارانش صورت گرفت؛ پژوهش آنها چهار شکاف را میان
انتظارات مشتریان و درک آنها از خدمات دریافتی نشان داد که این شکافها یا فاصلهها عبارتاند از:
 .1شکاف :فاصله میان انتظارات مشتری و تصورات مدیریت از این انتظارات.
 .2شکاف :فاصله میان تصورات مدیریت از انتظارات مشتری و مشخصات فنی کیفیت خدمات.
 .0شکاف :فاصله میان مشخصات فنی کیفیت خدمات و ارائه واقعی آنها.
 ..شکاف :فاصله میان تصورات  /انتظارات مشتریان از خدمات و آنچه که توسط سازمان ارائه میشود (پاراسورامان و همکاران،
.)1990

3

www.SID.ir

Archive of SID

ابعاد کیفیت خدمات
عوامل محسوس (شرایط فیزیکی) :جنبه های محسوس خدمات که شامل تسهیالت فیزیکی ساختار ارائهدهنده خدمات،
تجهیزات و پرسنل میباشد (رنجبریان و همکاران.)1001 ،
محیط فیزیکی شامل تمامی جنبههای فیزیکی و غیرانسانی زمینهای است که در آن رفتار مصرفکننده اتفاق میافتد .محیط
فیزیکی را میتوان به دودسته عناصر فضایی و غیر فضایی طبقهبندی کرد .عناصر فضایی ،انواع اجزای فیزیکی شامل محصول و
نامهای تجاری ،فروشگاهها و طرحهای داخلی را در برمیگیرد؛ عناصر غیر فضایی نیز شامل عوامل ناملموس مانند دما ،رطوبت،
روشنایی و سطح صدا است (اولسون و پیتر.)2555 ،
محیط فیزیکی شامل دکور ،صداها ،بوها ،نورپردازی ،وضعیت هوا و سایر عواملی است که عامل محرّک را در برمیگیرند .تمامی
جنبههای فیزیکی یک فروشگاه از قبیل نورپردازی ،وضعیت طراحی دکور ،نحوه قرار گرفتن فروشندگان ،نوع پوشش کف زمین،
رنگها ،صداها ،بوها و نوع پوشش و رفتار پرسنل فروش همه باهم ترکیب میشوند و تحت عنوان "جو فروشگاه" شناخته
میشود (هاوکینز و همکاران.)2550 ،
قابلاعتماد بودن :قابلیت اعتماد به معنی استمرار ارائه خدمات طبق تعهد است ،با دقت و مطابق آنچه که تعهد شده ،میباشد
(رنجبریان و همکاران.)1001 ،
پاسخگویی :اشتیاق برای کمک به مشتری و عرضه خدمت بدون فوت وقت.
آمادگی و تمایل برای کمک به مشتریان و فراهم ساختن سریع خدمات مطلـوب بـرای مشـتریان .منظـور از پاسخگویی ،تمایل
به همکاری و کمک به مشتری است .بعد از کیفیت خدمت برنشان دادن حساسـیت و هوشـیاری در قبال درخواستها ،سؤاالت
و شکایات مشتری تأکید دارد .معیار تعریف پاسخگویی ،مدتزمانی است که مشتری مجبور است برای دریافت کمک یا پاسخ
به سؤاالتش منتظر بماند (کاووسی.)1000 ،
اطمینان داشتن :دانش و ادب کارکنان و توانایی آنها برای ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد در مشتریان (حسینی و همکاران،
.)1009
دانش و مهارت کارکنان ،ادب و مهربانی و توانایی آنان در جلب اعتماد مشـتریان و پـایین بـودن خطـر و ابهـام است.
شایستگی و توانایی کارکنان سازمان برای القای حس اعتماد و اطمینان مشتری نسبت به محصوالت تولیدی است.
همدلی کارکنان :مهم شمردن و طرز رفتار فردی با مشتریان اشاره به همدلی کارکنان دارد (حسنی و همکاران.)1003 ،
قابلیت ایجاد ارتباط با مشتری و توجه خاص نسبت به یکایک آنان در جهت تحقق خواستههایشان اسـت؛ یعنـی اینکه با توجه
به روحیۀ افراد ،با هرکدام از آنها برخورد ویژهای میشود .بهطوریکه مشتریان قانع شوند که آنها مهم بوده و تولیدکنندگان
آنها را درک کرده است.
امنیت :عدم احساس خطر ،ریسک ،شک و تردید .توانایی سازمان خدمت دهنده در عمل به وعدههای خود بهطور دقیق و
مستمر.
کیفیت گرایی و رضایت مشتریان
کیفیت بهعنوان درجهای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائهشده تطبیق دارد تعریفشده است .مدیران
سازمانهای خدماتی آگاهاند که کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر میشود و مزایایی چون وفاداری مشتریان ،پاسخگویی به
نیازهای آنها ،رشد سهم بازار و بهرهوری برای سازمانها به ارمغان میآورد .آنها کیفیت خدمات را بهعنوان اهرمی برای ایجاد

4

www.SID.ir

Archive of SID

مزیت رقابتی به کار میگیرند .این امر به شرطی محقق میشود که سازمانها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را
ادراک میکنند (روبرت و همکاران .)2550 ،همچنین رضایت مشتریان بهطور وابسته به کیفیت خدمات میباشد و میتوان
احتمال داد با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان افزایش مییابد .این نگرش به تعهد مشتری ،تمایل او به بازگشت (ثبات
خرید خدمات) ،گسترش روابط تجاری میان مشتری و ارائهدهندهی خدمات ،افزایش تحمل و صبر مشتری ،در برابر کاستیهای
احتمالی خدمات آینده ،تبلیغات مثبت او دربارهی سازمان میگردد (نیومن.)2551 ،
برند
برند ،نام یا نمادی متمایز (مانند لوگو ،عالمت تجاری یا طرح زمینه) موردنظر برای شناسایی کاالها یا خدمات از یک فروشنده
یا یک گروه از فروشندگان میباشد و برای متمایز نمودن کاالها از کاالهای رقبا میباشد تعریف دیگری از برند به این صورت
ارائهشده است که برند مجموعهای از ویژگیهای متمایز است که محصوالت شرکت را از محصوالت شرکت دیگر متمایز
میسازد؛ بنابراین برند گذاری بهعنوان مزیت متقابل در دیدگاههای عرضه و تقاضا در نظر گرفته میشود (پایک)003 :2559 ،
اما براون یک رویکرد وسیع درباره این مفهوم اتخاذ میکند ،به این صورت که برند چیزی بیشتر یا کمتر از مجموع ارتباطات
ذهنی که افراد پیرامون آن دارند ،نیست (وود .)2555 ،درواقع بسیاری از شرکتها تصور میکنند بستهبندی یا سایر جوانب
فیزیکی محصول ،برند را تشکیل میدهند درحالیکه قدرت واقعی یک برند ،ذهنیتی است که مصرفکنندگان از آن دارند
(وانائکن.)2552 ،
اهمیت برند
کاتلر اهمیت برند را از دو منظر موردبررسی قرار میدهد:
•

مشتریان

امروزه برندها نقش زیادی را ایفا میکنند که در راستای بهبود زندگی مصرفکنندگان و افزایش ارزش برای شرکتها میباشد.
برندها اساس و سازنده اصلی یک محصول را میشناساندن و به مصرفکنندگان حقیقی یا حقوقی اجازه میدهد تا از
تولیدکنندگان یا عرضهکننده ،پاسخگویی و مسئولیت بخواهند .مشتریان حتی گاهی ممکن است دو محصول کامالً مشابه را بر
مبنای روشی که برندینگ میشوند بهصورت متفاوتی ارزشگذاری کنند هرچند که زندگی مردم پیچیدهتر و شلوغتر و با
کمبود زمان مواجه میشود .ارزش ویژه برند به علت سادهتر کردن تصمیم خرید و کاهش ریسک خرید ،باال میرود ،برند با ارائه
سیگنالهایی از کیفیت ،تصمیم خرید را آسان میکند (کاتلر و کلر .)030 ،2553 ،برند در ارزیابی کیفیت محصول بسته به نوع
محصول میتواند کمککننده باشد .تشخیص کیفیت محصوالتی چون الستیک اتومبیل نیاز به زمان زیادی دارد و یا در زمینه
کارهای خدماتی مانند بیمه و خدمات درمانی ،کیفیت ارائه خدمات را میتوان از شهرت برند تشخیص داد .برند انواع
ریسکهای زیر را که مربوط به خرید است پایین میآورد (کلر.)0 ،2550 ،


ریسک عملکردی :محصوالت عملکرد موردنظر را نداشته باشد.



ریسک فیزیکی :ممکن است برای سالمتی مضر باشد



ریسک مالی :ارزش محصوالت پایینتر از قیمت آن باشد.



ریسک اجتماعی :محصول موجب خجالت کشیدن مصرفکننده در برابر سایرین شود.



ریسک روانی :محصول ازلحاظ غیر فیزیکی (روانی) برای استفادهکننده مضر باشد.
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مصرفکنندگان ارزش یک محصول را به برند آن نسبت میدهند .زمانی که یک برند ،موقعیت (جایگاه) قوی در ذهن مشتری
داشته باشد ،میتواند باعث احساس اطمینان و راحتی در مشتری شود .درنتیجه مشتریان بهآسانی رفتار خریدشان را از این
برند به برند دیگر تغییر نمیدهند (لی.)2553 ،
•

ارزش اقتصادی برند

مشتریان در هنگام خرید برندها دو نوع ارزیابی انجام میدهند :یکی ارزیابی ذهنی مورد خریداریشده و دیگری ارزیابی غیر
ذهنی و مادی مورد خریداریشده ارزش اقتصادی برند ،ارزیابی غیر ذهنی مطلوبیت کاال یا خدمت موردتقاضاست .این ارزیابی
بر مبنای ادراکی است که مشتری از منافع حاصله در قیاس با هزینهای که در قبال آن کاال یا خدمت انجام داده است دارد.
عناصر ارزش اقتصادی برند عبارتاند از قیمت کیفیت و راحتی و تسهیالت (مانند دسترسی) این در حالی است که ارزش ویژه
برند ،ارزیابی ذهنی و ناملموس از برند است و چیزی متفاوت از ارزش ملموس و فیزیکی ادراکشده توسط مشتری است
بهبیاندیگر میتوان گفت که ارزش اقتصادی برند ،محصول محور است ،به این معنا که اگر شرکتی محصولی متمایز ارائه دهد
در اینجا ارزش اقتصادی برند است که میتواند به فروش کمک کند .ولی ارزش ویژه برند ،برند محور است به این معنا که حتی
اگر دیگر رقبا محصوالت متمایز خود را ارائه دهند ،یک شرکت میتواند با استفاده از ارزش ویژه برند خود ،محصوالت غیر
متمایز خود را حتی به میزان بیشتری از رقبا به فروش برساند (کاتلر و کلر.)101 :2553 ،
ارزش ویژهی برند
امروزه ساخت برندهای قوی ،به خاطر مزیتهای فوقالعادهای که ایجاد میکند ،اولویت بازاریابی بسیاری از سازمانها شده
است .برندهای قوی برای یک شرکت هویتی را در بازار ایجاد میکند .در اندازهگیری ارزش کلی یک برند ،محققان بازاریابی و
پژوهشگران شروع به آزمایش مفهوم ارزش برند میکنند که به ارزش کلی که نام برند به تولیدکننده ،خردهفروشها و
مصرفکنندگان میآورد اطالق میگردد .در سال  1909انجمن علمی بازاریابی ارزش برند را اینگونه تعریف کرد:
ارزشافزودهای که بهواسطهی نام در بازار از طریق حاشیهی سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد میشود .که این
ارزشافزوده بهوسیلهی مشتریان و سایر اعضای کانال میتواند بهعنوان دارایی مالی و مجموعهای از روابط و رفتارهای مطلوب
تلقی گردد (یاسین و همکارانش .)2553 ،با توجه به تعریف فوق ارزش یک برند نتیجهی ادراک مصرفکنندگان از برند هست
که بهوسیلهی عوامل زیادی تحت تأثیر قرار میگیرد .لذا افزایش ارزش یک برند شامل افزایش ادراک مصرفکنندگان از کیفیت
کاالیی هست که مصرف میکنند (یاسین و همکارانش.)2553 ،
پیدایش ارزش ویژه برند اهمیت استراتژیهای بازاریابی را افزایش داد و تمرکزی را بری محققان و مدیران فراهم نمود .ارزش
ویژه برند ،مفهوم اساسی مدیریت برند است و آن از منظرهای مختلفی مورد مالحظه قرار میگیرد .بهطور خاص ،ارزش ویژه
برند بهعنوان عامل مهم اما چالشی مدنظر قرار میگیرد (بو و همکارانش.)2559 ،
تصویر ذهنی از برند
کلیه احساسات و تفکرات ایجادشده (بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم) نسبت به برند ،سبب مرتبط شدن برند با خصیصههایی
خاص در ذهن مشتریان میشود و تصویر برند را تداعی میسازد (باتی .)2550 ،این تصویر ،بازتاب فعالیتهای برند در راستای
ایجاد معنای برند (عملکرد برند و تصویرسازی) در ذهن مشتریان است (قادس وار .)2550 ،تصویر برند ،بهشدت بر رفتار
مشتریان نسبت به برند تأثیرگذار است .بهگونهای که میتوان بیان داشت ،اهمیت برند در بازاریابی ،تحت تأثیر توانائی سازمان
در ارزیابی این حقیقت است که مشتریان چگونه تصویر برند را تفسیر میکنند و توان سازمان در کنترل این تصویر ذهنی
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چگونه است (جاننیس و همکارانش .)2553 ،ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند نیازمند برنامههای بازاریابی است که بتواند
تداعیات مطلوب ،منحصربهفرد و قدرتمند را با برند در حافظهی مصرفکننده پیوند بزند .مفهوم ارزش ویژهی برند از دیدگاه
مشتری ،تفاوتی میان منبع تداعیات برند و شیوهی شکل دادن به این تداعیات قائل نیست .آنچه برای ایجاد ارزش ویژهی برند
مهم است قدرت ،مطلوبیت و منحصربهفرد بودن تداعیات در ذهن مصرفکنندگان است .آنچه گفتیم به آن معناست که
تداعیات ذهنی مصرفکننده از برند میتواند به شیوههای مختلفی (فراتر از فعالیتهای بازاریابی) شکل گیرد :از تجربهی
شخصی محصول گرفته تا کسب اطالعات از منابع متنوع نظیر اخبار ،گزارشها ،سایر ابزارهای رسانهای و حتی تبلیغات
دهانبهدهان یا تصورات مشتریها از برند ،نام ،لوگو ،شرکت سازنده ،کشور سازنده ،شبکهی توزیع ،موقعیت مکانی شرکت و...
بازاریابان باید بتوانند تأثیرها هرکدام از این عوامل اطالعرسانی را تشخیص دهند ،آنها را به بهترین شکل مدیریت کنند و در
طراحی راهبردهای ارتباطی خود با مخاطبان موردتوجه قرار دهند (کلر.)06 ،2550 ،


فرضیههای پژوهش

 .1بین کیفیت خدمات ارائهشده و تصمیمگیری مشتریان ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .2بین کیفیت خدمات ارائهشده و تشخیص برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .0بین کیفیت خدمات ارائهشده و خرید ارتباط معنیداری وجود دارد.
 ..بین ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت و همدلی) و
ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .0بین تصمیمگیری مشتریان (تشخیص و خرید) و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .6بین تشخیص برند مشتریان و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
 .3بین خرید مشتریان و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد



روششناسی پژوهش

جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد مصرفکننده محصوالت شرکت صنایع غذایی پگاه در شهر مشهد میباشد .با توجه به
اینکه تعداد مصرفکنندگان محصوالت پگاه در مشهد بسیار زیاد است و امکان لیست کردن آنها و نمونهگیری تصادفی ساده
وجود ندارد ،از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای به دلیل کمهزینهتر بودن و در صورت نمونهگیری مجدد تفاوت چندانی
وجود ندارد ،استفاده میشود .جامعه آماری پژوهش  0555نفر میباشد .حجم نمونه با کمک فرمول محاسبه حجم نمونه
مورگان به دلیل اینکه نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالع داریم و نمیتوان از فرمولهای
آماری برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده میکنیم .برای محاسبه حجم نمونه جامعه نامحدود برابر
 003نفر بهدستآمده است با توجه به حاشیه امنیت ضریب بازگشت تعداد  065پرسشنامه توزیع شد که  023پرسشنامه
بازگردانده شد .بهمنظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام شایسته روش تحقیق از روشهای زیر بهره گرفته شد :مطالعات
کتابخانهای و تحقیقات میدانی.
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در این تحقیق ،پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .معموالً دامنه
ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر ( ،)5به معنای عدم پایداری تا مثبت یک ،به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه
مقدار بهدستآمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.
جدول ( .)1پایایی پرسشنامه
متغیر

سؤاالت

الفای کرونباخ

عوامل محسوس

 .سؤال

54032

قابلیت اعتماد

 0سؤال

54006

پاسخگویی

 .سؤال

54333

امنیت

 .سؤال

54303

همدلی

 0سؤال

54302

کیفیت خدمات ارائهشده

 22سؤال

549.0

ارزش ویژه برند

 10سؤال

549.0

تشخیص برند

 2سؤال

5400.

خرید

 0سؤال

54351

مدل مفهومی پژوهش



تجزیهوتحلیل دادهها
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نتایج تحقیق حاضر حاصل عملیات و تجزیهوتحلیلهای آماری بهوسیله نرمافزار نسخه  SPSS 22میباشد ،بدینصورت که با
استفاده از جداول و نمودارهای مناسب آماری به توصیف متغیرهای کیفیت خدمات ،تصمیمگیری مشتریان و ارزش ویژه برند
میپردازد.
آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه
ها

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

ضریب تبیین
تصحیحشده

انحراف
استاندارد

درجه
معناداری

t

Std.
Error

1

.624a

.389

.387

2.60983

54555

14.390

.011

2

.456a

.207

.205

1.38355

54555

9.224

.006

 207.077تائید
 85.086تائید

0

.665a

.442

.440

1.54570

54555

.

.628a

.395

.385

8.93717

54555

16.040
3.786

.006
.335

 257.294تائید
 41.864تائید

0

.796a

.634

.632

6.91093

54555

23.704

.115

6

.779a

.606

.605

7.16287

54555

22.374

.256

 561.883تائید
 500.590تائید

3

.700a

.490

.488

8.15568

54555

17.658

.219

تائید

آماره f

311.822

نتیجه

فرضیه اول :بین کیفیت خدمات ارائهشده و تصمیمگیری مشتریان ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
بین کیفیت خدمات ارائهشده و تصمیمگیری مشتریان همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده
( )Sig=0.000کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که کیفیت خدمات ارائهشده بر
تصمیمگیری مشتریان تأثیر دارد ،مقدار همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری قابلقبول
میباشد (.)r = 0.624
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که کیفیت خدمات ارائهشده نوسانی در متغیر وابسته (تصمیمگیری
مشتریان) ایجاد خواهد کرد.
فرضیه دوم :بین کیفیت خدمات ارائهشده و تشخیص برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
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بین کیفیت خدمات ارائهشده و تشخیص برند همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده
( )Sig=0.000کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که کیفیت خدمات ارائهشده بر تشخیص
برند تأثیر دارد ،مقدار همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری قابلقبول میباشد (.)r = 0.456
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که کیفیت خدمات ارائهشده نوسانی در متغیر وابسته (تشخیص
برند) ایجاد خواهد کرد.
فرضیه سوم :بین کیفیت خدمات ارائهشده و خرید ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
بین کیفیت خدمات ارائهشده و خرید همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده ()Sig=0.000
کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که کیفیت خدمات ارائهشده بر خرید تأثیر دارد ،مقدار
همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری قابلقبول میباشد (.)r = 0.665
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که کیفیت خدمات ارائهشده نوسانی در متغیر وابسته (خرید) ایجاد
خواهد کرد.
فرضیه چهارم :بین ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت و
همدلی) و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
بین ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت و همدلی) و ارزش ویژه
برند همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده ( )Sig=0.000کمتر از آلفای تحقیق ()a= 0.05
میباشد ،پس نتیجه کلی این است که بین ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان،
پاسخگویی ،امنیت و همدلی) بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد ،مقدار همبستگی بین متغیرها در سطح متوسطی قرار دارد و
ازلحاظ آماری قابلقبول میباشد.
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس،
قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت و همدلی) نوسانی در متغیر وابسته (ارزش ویژه برند) ایجاد خواهد کرد.
فرضیه پنجم :بین تصمیمگیری مشتریان (تشخیص و خرید) و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
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بین تصمیمگیری مشتریان (تشخیص و خرید) و ارزش ویژه برند همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری
بهدستآمده ( )Sig=0.000کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که تصمیمگیری مشتریان
(تشخیص و خرید) بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد ،مقدار همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری
قابلقبول میباشد (.)r = 0.665
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که تصمیمگیری مشتریان (تشخیص و خرید) نوسانی در متغیر
وابسته (ارزش ویژه برند) ایجاد خواهد کرد.
فرضیه ششم :بین تشخیص برند مشتریان و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر رو ی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
بین تشخیص برند مشتریان و ارزش ویژه برند همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده
( )Sig=0.000کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که تشخیص برند مشتریان بر ارزش ویژه
برند تأثیر دارد ،مقدار همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری قابلقبول میباشد ()r = 0.779
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که تشخیص برند مشتریان نوسانی در متغیر وابسته (ارزش ویژه
برند) ایجاد خواهد کرد.
فرضیه هفتم :بین خرید مشتریان و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایشهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از آزمون معنیداری پیرسون استفادهشده
است .نتایج بهدستآمده به شرح زیر توضیح داده میشود:
بین خرید مشتریان و ارزش ویژه برند همبستگی معنیداری وجود دارد ،چراکه سطح معنیداری بهدستآمده ()Sig=0.000
کمتر از آلفای تحقیق ( )a= 0.05میباشد ،پس نتیجه کلی این است که خرید مشتریان و ارزش ویژه برند تأثیر دارد ،مقدار
همبستگی بین دو متغیر در سطح متوسطی قرار دارد و ازلحاظ آماری قابلقبول میباشد (.)r = 0.700
بنابراین فرضیه فوق مورد تائید قرار میگیرد ،به این مفهوم که خرید مشتریان نوسانی در متغیر وابسته (ارزش ویژه برند) ایجاد
خواهد کرد.
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نتیجهگیری

کیفیت خدمات بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقیت سازمانهای خدماتی در محیط رقابتی امروز موردتوجه
قرارگرفته است ،هرگونه کاهش در رضایتمندی مشتری به دلیل کیفیت پایین خدمت موجب نگرانی برای سازمانهای
خدماتی است .بهبود کیفیت خدمات نتایج ارزندهای برای سازمانها به همراه داشته و سرانجام منجر به رضایت و وفاداری
مشتریان ،کسب سهم بازار بیشتر و سودآوری بیشتر سازمان میشود .بهطورکلی کیفیت خدمات بهعنوان یک اهرم راهبردی،
نقش ویژهای در موفقیت سازمانهای خدماتی دارد.
بر طبق نظر آکر یکی از عوامل تأثیرگذار بر ارزش شناسه در حوزه خدمات کیفیت میباشد .در این تحقیق برخالف تحقیقات
گذشته که تنها رابطه میان کیفیت خدمات و ارزش ویژه شناسه بررسی میشد .تأثیر هرکدام از ابعاد کیفیت خدمات بر ارزش
شناسه بررسیشده است.
طبق یافتههای پژوهش بین کیفیت خدمات ارائهشده و تصمیمگیری مشتریان ،بین کیفیت خدمات ارائهشده و تشخیص برند و
بین کیفیت خدمات ارائهشده و خرید رابطه معنیداری وجود دارد.
کیفیت خدمات ارائهشده در پژوهش شامل مؤلفههای عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت و همدلی میباشد
که نتایج پژوهش با نتایج پژوهش روستا و مدنی ( )1009مطابقت دارد.
طبق یافتههای پژوهش ،بین ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده (عوامل محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،امنیت
و همدلی) و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد.
برای افزایش ارزش ویژه شناسه در ذهن مشتریان در جریان شناسه سازی ،چنانچه مدیریت قصد سرمایهگذاری در بخش
کیفیت را دارد اگر بتواند در ذهن مشتریان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده را ایجاد کند به هدفش نزدیک خواهد
شد.
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طبق نتایج ،بین تصمیمگیری مشتریان (تشخیص و خرید) و ارزش ویژه برند ،بین تشخیص برند مشتریان و ارزش ویژه برند و
بین خرید مشتریان و ارزش ویژه برند ارتباط معنیداری وجود دارد .روستا و مدنی بین در تحقیقاتشان معنیداری بین
تشخیص شناسه و ارزش ویژه شناسه و معنیداری بین خرید و ارزش ویژه شناسه رابطه معنیداری وجود دارد.


پیشنهادات

پیشنهاد میگردد که شرکت پگاه بهصورت دورهای سعی در ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده و میزان رضایت مشتریان از
کیفیت خدمات ارائهشده کند تا از این طریق بتواند جایگاه خودش را اذهان مشتریان ارزیابی نماید.
پیشنهاد میگردد شرکت پگاه از طریق ترویج و تبلیغات دهانبهدهان سعی در افزایش ارزش ویژه برند نمایند.
شرکت پگاه از طریق آموزش به بازاریابان و کارکنان میتواند آنها را برای ارائه بهتر کیفیت خدمات آموزش داده و کارکنان را
متعهد کنند که مشتریان باید همواره بهترین خدمات را دریافت نمایند.
تصویر ذهنی مثبت از برند نیازمند برنامههای بازاریابی است که بتواند تداعیات مطلوب ،منحصربهفرد و قدرتمند با برند را در
حافظه مصرفکننده پیوند بزند تا با ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت از برند تمایل به خرید مشتریان را افزایش دهد.
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