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 برند ژهیمصرف کننده و ارزش و یریگ میخدمات، عوامل تصم تیفیک نبی بطهرا یسبرر

 

 1احسان فخرایی: نویسنده

 .ایران. خراسان رضوی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور( داخلی)بازرگانی  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت. 1

E-MAIL: rahbar62.e.f.f@gmail.com 

 محمد قاسمی نامقی

ایران.استادیار دانشگاه پیام نور مشهد خراسان رضوی .2  

 چکیده

برند انجام پذیرفته  ویژه ارزش وکننده  مصرف یریگ میتصم عوامل خدمات، کیفیت بین رابطه بررسی باهدفپژوهش حاضر 

 تمامی پژوهش این آماری جامعه .است پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق، روش و ماهیت ازنظر و کاربردی هدف ازنظر. است

 ای خوشه گیری نمونه باشد و روش می نفر( 0555) مشهد شهر در پگاه غذایی صنایع شرکت محصوالت کننده مصرف افراد

پرسشنامه . شد پرسشنامه بازگردانده 023شد که  توزیع پرسشنامه 065 مورگان تعداد ای است که با استفاده از جدول دومرحله

و پرسشنامه ارزش ویژه  باشد یممشتری محقق ساخته  یریگ میتصم پرسشنامه باشد یممدل سرکوال  بر اساسکیفیت خدمات 

اساتید  ازنظرطراحی گردید که روایی پژوهش حاضر با استفاده  اند دادهبرند نیز با توجه به تحقیقاتی که سایر محققان انجام 

، تشخیص 549.0، ارزش ویژه برند 549.0پایایی پژوهش با استفاده از الفای کرونباخ که کیفیت خدمات مورد تائید قرار گفت و 

طبق نتایج حاصل از . است شده استفاده SPSS افزار نرم از ها داده وتحلیل تجزیه برای. آمدبه دست  54351و خرید  .5400برند 

برند،  تشخیص و شده ارائه خدمات کیفیت مشتریان، بین گیری تصمیم و شده ارائه خدمات کیفیت ، بینها داده لیوتحل هیتجز

مشتریان و  گیری برند، بین تصمیم ویژه ارزش بر همدلی و اعتماد محسوس، خرید، بین عوامل و شده ارائه خدمات کیفیت بین

 .ی وجود دارددار یمعند رابطه برن ویژه ارزش و مشتریان برند و خرید ویژه ارزش و مشتریان برند تشخیص ارزش ویژه برند، بین

 

 دیبرند، قصد خر ژهیخدمات، ارزش و تیفیخدمت، ک: کلید واژگان
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 مقدمه 

به  توانند یآن م قیها از طر که سازمان ییراهبردها نیتر ماز مه یکی د،یشد یوجود فشارهای رقابت لیبه دل یکنون اییدر دن

 خدمات کیفیت بهبود که دهد می نشان زمینه این در بررسی .خدماتشان است تیفیبهبود ک ابند،یدست  داریپا یرقابت تیمز

 و بیشتر بازار سهم کسب مشتریان، وفاداری و رضایت به منجر سرانجام و داشته همراه به ها سازمان برای ای ارزنده نتایج

 .شود می سازمان بیشتر سودآوری

 و ها سازمان بین فشرده رقابت و تجاری دادوستدهای شدن پیچیده ها، سازمان در مشتریان از اطالعات اهمیت به توجه با امروزه

 و اجتماعی بعد با آشنایی و توجه اهمیت و جدید های قابلیت و شرایط با جدید بازارهای آمدن وجود به همچنین و ها شرکت

 کسب برای ها سازمان در مهم اصل یک عنوان به کننده مصرف رفتار صحیح درک از استفاده کاال مصرف در ها انسان و روانی

 لباس، غذا، خاص، نظمی مبنای بر زیرا هستیم کننده مصرف ما همه. است کرده معرفی بازارها در رقبا از سبقت و موفقیت

 خام، مواد تقاضای مصرف، مورد در که تصمیماتی. کنیم می مصرف و کرده دریافت را... و ها ایده خدمات، تحصیل، مسکن،

 دیگر برخی شکست و صنایع برخی موفقیت به شوند، می گرفته منابع تخصیص و استقرار یا و فنی خدمات ،ونقل حمل

 موفقیت در مهم عامل. است بازرگانی های فعالیت رونق یا رکود در مهم عاملی کننده مصرف رفتار بنابراین،. انجامند می

 توسعه و فنون و علوم های پیشرفت امروزه،. است کننده رفمص رفتار از صحیح درک تبلیغاتی، و بازاریابی های استراتژی

 ترین مهم کیفیت که طوری به است، آورده وجود به خدماتی و تولیدی های سازمان برای رقابتی جدید شرایط جدید، های فناوری

 این متوجه را ها شرکت برتر، کیفیت برای مشتریان تقاضای افزایش و جهانی رقابت تشدید. آید می شمار به جهانی رقابت عامل

 .نمایند عرضه باکیفیت کاالی ناچارند بازار در پیروزمندانه رقابت برای که است ساخته نکته

را تحـت تـأثیر قرار داده و  نگرند یکه به آن برند م یکنندگان برنـد مـوقعی دارای قـدرت اسـت کـه بتوانـد رفتـار مصرف یـک

امروزه برنـد جــزء مهــم و . و رفتـار خرید برای آن برند را تکراری و روزمره نمایدبه شکل عـادی ترجیحـات، گرایـشات 

معـروف  یها و بازاریابی برندها در قلب تجارت قرار دارد و بسیاری از بهترین شرکتاســت  ریــابیالینفــک در اســتراتژی بازا

 (.2552و همکاران،  باکر) شوند یبندی مجهان مانند پراکتر اند گمبل و مارس در حول برنـد خـود ساختار

 اضافه محصول به تجاری نشان و نام یک که است ارزشی تجاری، نشان و نام ویژه ارزش( 2553) دیگران و گیل عقیده به

 مالی سودهای برای ای محرکه نیروی مشتری بر مبتنی برند ویژه ارزش که داشتند بیان( 1990) همکارانش و الزار .نماید می

 یک در برندهای دیگر با مقایسه در برند یک از کننده مصرف بندی اولویت را برند ویژه ارزش همچنین. هاست شرکت در یندهفزا

 خدمات، کیفیت بین ارتباط بررسی دنبال به پژوهش این در شده گفته مطالب بر بنا. کنند می بیان محصول از طبقه

 .باشیم می برند ویژه باارزش ها ان ارتباط و مشتری گیری تصمیم

 

 پژوهش تیاهم ضرورت 

موردبحث  یابینظران بازار طور گسترده توسط محققان و صاحب که امروزه به یابیبازار میمفاه نیتر و مهم نیاز مشهورتر یکی

 ماتیبرند در تصم ژهیو مهم ارزش و کیشهرت، نقش استراتژ نیمهم ا لیبرند است؛ که از دال ژهیارزش و رد،یگ یقرار م

برند،  ژهیارزش و(. 2553و همکاران،  لگانیات) باشد یها م آن انیو مشتر ها نسازما یبرا یرقابت تیمز جادیو ا یتیریمد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

3 

 

 و باک، یل) ندیبرند خود مطالبه نما یدر ازا زیرا ن یشتریکه عالوه بر حفظ سهم بازار خود، مبلغ ب سازد یها را قادر م سازمان

2559.) 

 

 مبانی نظری پژوهش 

 خدمات تیفیک مفهوم

 :است شده انیخدمات ب تیفیبرای مفهوم ک یکل فیمقاالت مختلف سه تعر در

خدمات عبارت است از  تیفیک گرید عبارت به. ردیگ یو رفتاری را در برم یتیموقع ،یکیزیخدمات سه بعد ف تیفیک .1

آن خدمات  نکهیو ا شود یکه خدمات در آن ارائه م یتیموقع شود، یداده م لیتحو انیکه به مشتر زییتمرکز بر چ

 (.2550 ف،یسو) شود یچگونه ارائه م

خود  انیمشتر یها و خواسته ازهایخدمات عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن ن تیفیک .2

 .(2553 واتجانارگاگول،)

از  انیمشترانتظارات و درک  نیاختالف موجود ب زانیخدمات عبارت است از م تیفیپاراسورمان معتقد است که ک .0

 (.1995پاراسورمن، ) یافتیخدمات در

 خدمات تیفیک تیریمد

 از بسیاری. گذرد می زمینه این در تحقیقات انجام از دهه سه حدود تنها و است جوانی نسبتاً علمی رشته خدمات کیفیت

 معیارهای وسیله به توان می را کاال کیفیت چراکه است تبیین غیرقابل و پیچیده مبهم، خدمات کیفیت مفهوم معتقدند محققان

 دارد مبهم و انتزاعی ساختاری خدمات کیفیت ولی کرد گیری اندازه کاال در موجود نقایص تعداد یا دوام مانند عینی

 (.1900 همکاران، و پاراسورامن)

 سطح شافزای ها، هزینه کاهش بر چراکه است برخوردار زیادی اهمیت از خدمات کیفیت ارتقاء که است حالی در این

 باتل،) گذارد می برجای توجهی قابل تأثیر دهان به دهان تبلیغات و سودآوری افزایش مشتری، نگهداری و حفظ مندی، رضایت

1990.) 

 در تنها مهم این و است مشتریان ذهن در ماندن باقی موفقیت، کسب منظور به راه ترین مطمئن نظران صاحب اکثر عقیده به

 به باکیفیت خدمات و تولیدات سایه در تنها مهم این و است مشتریان ذهن در ماندن باقی موفقیت، با خدمات و تولیدات سایه

 (.1990 ،همکاران و پاراسورامان) آید می دست

 خدمات تیفیک بهبود

ها چهار شکاف را میان  زمینه بهبود کیفیت خدمات تحقیقاتی توسط پاراسورامان و همکارانش صورت گرفت؛ پژوهش آن در

 :اند از ها عبارت ها یا فاصله ها از خدمات دریافتی نشان داد که این شکاف ظارات مشتریان و درک آنانت

 .فاصله میان انتظارات مشتری و تصورات مدیریت از این انتظارات: شکاف. 1

 .فاصله میان تصورات مدیریت از انتظارات مشتری و مشخصات فنی کیفیت خدمات: شکاف. 2

 .ها ان مشخصات فنی کیفیت خدمات و ارائه واقعی آنفاصله می: شکاف. 0

 ،همکاران و پاراسورامان) شود یانتظارات مشتریان از خدمات و آنچه که توسط سازمان ارائه م/ فاصله میان تصورات : شکاف. .

1990.) 
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 خدمات تیفیک ابعاد

دهنده خدمات،  ساختار ارائه یکیزیف التیمحسوس خدمات که شامل تسه یجنبه ها(: یکیزیف طیشرا)محسوس  عوامل

 (.1001و همکاران،  انیرنجبر) باشد یو پرسنل م زاتیتجه

 طیمح. افتد یکننده اتفاق م است که در آن رفتار مصرف یا نهیزم یرانسانیو غ یکیزیف یها جنبه یشامل تمام یکیزیف طیمح

شامل محصول و  یکیزیانواع اجزای ف ،ییعناصر فضا .کرد یبند طبقه ییفضا ریو غ ییبه دودسته عناصر فضا توان یرا م یکیزیف

شامل عوامل ناملموس مانند دما، رطوبت،  زین ییفضا ریعناصر غ ؛گیرد برمیرا در  یداخل یها ها و طرح تجاری، فروشگاه یا نامه

 (.2555 تر،یاولسون و پ)و سطح صدا است  ییروشنا

 یتمام. رندیگ یاست که عامل محرّک را در برم یعوامل ریهوا و سا تیعشامل دکور، صداها، بوها، نورپردازی، وض یکیزیف طیمح

 ن،یدکور، نحوه قرار گرفتن فروشندگان، نوع پوشش کف زم یطراح تینورپردازی، وضع لیفروشگاه از قب کی یکیزیف یها جنبه

شناخته  "جو فروشگاه"ن و تحت عنوا شوند یم بیپرسنل فروش همه باهم ترک فتارها، صداها، بوها و نوع پوشش و ر رنگ

 (.2550و همکاران،  نزیهاوک) شود یم

 باشد یاستمرار ارائه خدمات طبق تعهد است، با دقت و مطابق آنچه که تعهد شده، م یاعتماد به معن تیقابل: بودن اعتماد قابل

 (.1001و همکاران،  انیرنجبر)

 .قتو عرضه خدمت بدون فوت و یکمک به مشتر یبرا اقیاشت: ییپاسخگو

 لیتما ،ییمنظـور از پاسخگو. انیخدمات مطلـوب بـرای مشـتر عیو فراهم ساختن سر انیبرای کمک به مشتر لیو تما یآمادگ

ها، سؤاالت  در قبال درخواست ارییو هوشـ تیخدمت برنشان دادن حساسـ تیفیبعد از ک. به همکاری و کمک به مشتری است

پاسخ  ایکمک  افتیاست که مشتری مجبور است برای در یزمان مدت ،ییسخگوپا فیتعر اریمع. دارد دیمشتری تأک اتیو شکا

 (.1000 ،یکاووس)به سؤاالتش منتظر بماند 

و همکاران،  ینیحس) انیخاطر و اعتماد در مشتر نانیاطم جادیا یها برا آن ییدانش و ادب کارکنان و توانا: داشتن نانیاطم

1009.) 

. بـودن خطـر و ابهـام است نییو پـا انیآنان در جلب اعتماد مشـتر ییو توانا یهربانو مهارت کارکنان، ادب و م دانش

 .است یدیمشتری نسبت به محصوالت تول نانیکارکنان سازمان برای القای حس اعتماد و اطم ییو توانا یستگیشا

 (.1003و همکاران،  یحسن)د کارکنان دار یاشاره به همدل انیبا مشتر یمهم شمردن و طرز رفتار فرد: کارکنان یهمدل

با توجه  نکهیا یعنـیاسـت؛  شانیها آنان در جهت تحقق خواسته کیکایارتباط با مشتری و توجه خاص نسبت به  جادیا تیقابل

 دکنندگانیها مهم بوده و تول قانع شوند که آن انیمشتر که یطور به. شود یم یا ژهیها برخورد و افراد، با هرکدام از آن یۀبه روح

 .ها را درک کرده است آن

و  قیطور دق خود به یها سازمان خدمت دهنده در عمل به وعده ییتوانا. دیشک و ترد سک،یعدم احساس خطر، ر: تیامن

 .مستمر

 انیمشتر تیو رضا ییگرا تیفیک

 رانیمد. ستا شده فیدارد تعر قیشده تطب و مشخصات ارائه یمحصول با انتظارات مشتر کیکه  یا عنوان درجه به تیفیک

به  ییگو پاسخ ان،یمشتر یچون وفادار ییایو مزا شود یبرتر موجب عملکرد بهتر م تیفیاند که ک آگاه یخدمات یها سازمان

 جادیا یبرا یعنوان اهرم خدمات را به تیفیها ک آن. آورد یها به ارمغان م سازمان یبرا یور سهم بازار و بهره شدها، ر آن یازهاین
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خدماتشان را  تیفیچگونه ک انیها بدانند مشتر که سازمان شود یمحقق م یامر به شرط نیا. رندیگ یکار مبه  یرقابت تیمز

 توان یو م باشد یخدمات م تیفیطور وابسته به ک به انیمشتر تیرضا نیچن هم(. 2550 روبرت و همکاران،) کنند یادراک م

ثبات )او به بازگشت  لیتما ،ینگرش به تعهد مشتر نیا. ابدی یم شیافزا انیمشتر تیخدمات رضا تیفیک شیاحتمال داد با افزا

 یها یدر برابر کاست ،یصبر مشتر وتحمل  شیخدمات، افزا ی دهنده و ارائه یمشتر انیم ی، گسترش روابط تجار(خدمات دیخر

 (.2551 ومن،ین) گردد یسازمان م ی مثبت او درباره غاتیتبل نده،یخدمات آ یاحتمال

 برند

فروشنده  کیخدمات از  ایکاالها  ییموردنظر برای شناسا( نهیطرح زم ایمانند لوگو، عالمت تجاری ) زینمادی متما ایم نا برند،

دیگری از برند به این صورت  فیتعر باشد ینمودن کاالها از کاالهای رقبا م زیو برای متما باشد یگروه از فروشندگان م کی ای

متمایز است که محصوالت شرکت را از محصوالت شرکت دیگر متمایز  یها یژگیز وا یا وعهشده است که برند مجم ارائه

( 003 :2559، کیپا) شود یعرضه و تقاضا در نظر گرفته م یها دگاهیمتقابل در د تیعنوان مز به یبرند گذار نیبنابرا سازد؛ یم

برند چیزی بیشتر یا کمتر از مجموع ارتباطات به این صورت که  کند، یاما براون یک رویکرد وسیع درباره این مفهوم اتخاذ م

یا سایر جوانب  یبند بسته کنند یها تصور م درواقع بسیاری از شرکت(. 2555وود، )ذهنی که افراد پیرامون آن دارند، نیست 

ند کنندگان از آن دار قدرت واقعی یک برند، ذهنیتی است که مصرف که یدرحال دهند یفیزیکی محصول، برند را تشکیل م

 (.2552وانائکن، )

 برند تیاهم

 :دهد یقرار م یبرند را از دو منظر موردبررس تیاهم کاتلر

 انیمشتر •

. باشد یها م شرکت یارزش برا شیکنندگان و افزا مصرف یبهبود زندگ یکه در راستا کنند یم فایرا ا یادیبرندها نقش ز امروزه

تا از  دهد یاجازه م یحقوق ای یقیکنندگان حق و به مصرف دنشناسان یمحصول را م کی یبرندها اساس و سازنده اصل

ممکن است دو محصول کامالً مشابه را بر  یگاه یحت انیمشتر. بخواهند تیسئولو م ییکننده، پاسخگو عرضه ای دکنندگانیتول

تر و با  و شلوغ تر دهیچیمردم پ یکنند هرچند که زندگ یگذار ارزش یصورت متفاوت به شوند یم نگیکه برند یروش یمبنا

برند با ارائه  رود، یباال م د،یخر سکیو کاهش ر دیخر میتر کردن تصم برند به علت ساده ژهیارزش و. شود یکمبود زمان مواجه م

محصول بسته به نوع  تیفیک یابیبرند در ارز(. 030، 2553کاتلر و کلر، ) کند یرا آسان م دیخر میتصم ت،یفیاز ک ییها گنالیس

 نهیدر زم ایدارد و  یادیبه زمان ز ازین لیاتومب کیچون الست یمحصوالت تیفیک صیتشخ. کننده باشد کمک واندت یمحصول م

برند انواع . داد صیاز شهرت برند تشخ توان یارائه خدمات را م تیفیک ،یو خدمات درمان مهیمانند ب یخدمات یکارها

 (.0، 2550کلر، ) آورد یم نییاست پا دیرا که مربوط به خر ریز یها سکیر

 محصوالت عملکرد موردنظر را نداشته باشد: یعملکرد سکیر. 

 مضر باشد یسالمت یممکن است برا: یکیزیف سکیر 

 باشد آن متیاز ق تر نییارزش محصوالت پا: یمال سکیر. 

 شود نیریکننده در برابر سا مصرف دنیمحصول موجب خجالت کش: یاجتماع سکیر. 

 کننده مضر باشد استفاده یبرا( یروان) یکیزیف ریمحصول ازلحاظ غ: یروان سکیر. 
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قوی در ذهن مشتری ( جایگاه)که یک برند، موقعیت  یزمان. دهند یکنندگان ارزش یک محصول را به برند آن نسبت م مصرف

از این  رفتار خریدشان را یآسان مشتریان به جهیدرنت. باعث احساس اطمینان و راحتی در مشتری شود تواند یداشته باشد، م

 (.2553 ،یل) دهند یبرند به برند دیگر تغییر نم

 برند یارزش اقتصاد •

 ریغ یابیارز یگریو د شده یداریمورد خر یذهن یابیارز یکی: دهند یانجام م یابیبرندها دو نوع ارز دیدر هنگام خر انیمشتر

 یابیارز نیا. خدمت موردتقاضاست ایکاال  تیمطلوب یذهن ریغ یابیبرند، ارز یارزش اقتصاد شده یداریمورد خر یو ماد یذهن

. خدمت انجام داده است دارد ایکه در قبال آن کاال  یا نهیبا هز اسیحاصله در ق منافعاز  یاست که مشتر یادراک یبر مبنا

 ژهیش واست که ارز یدر حال نیا( یمانند دسترس) التیو تسه یو راحت تیفیک متیاند از ق برند عبارت یعناصر ارزش اقتصاد

است  یشده توسط مشتر ادراک یکیزیو ف وسمتفاوت از ارزش ملم یزیو ناملموس از برند است و چ یذهن یابیبرند، ارز

ارائه دهد  زیمتما یمحصول یمعنا که اگر شرکت نیبرند، محصول محور است، به ا یگفت که ارزش اقتصاد توان یم گرید انیب به

 یحت همعنا ک نیبرند، برند محور است به ا ژهیارزش و یول. به فروش کمک کند تواند یمبرند است که  یارزش اقتصاد نجایدر ا

 ریبرند خود، محصوالت غ ژهیبا استفاده از ارزش و تواند یشرکت م کیخود را ارائه دهند،  زیرقبا محصوالت متما گریاگر د

 (.101 :2553کلر، کاتلر و )از رقبا به فروش برساند  یشتریب زانیبه م یخود را حت زیمتما

 برند ی ژهیو ارزش

ها شده  اولویت بازاریابی بسیاری از سازمان کند، یکه ایجاد م یا العاده فوق یها تیساخت برندهای قوی، به خاطر مز امروزه

ابی و ارزش کلی یک برند، محققان بازاری یریگ در اندازه. کند یبرندهای قوی برای یک شرکت هویتی را در بازار ایجاد م. است

ها و  فروش که به ارزش کلی که نام برند به تولیدکننده، خرده کنند یارزش برند م ومپژوهشگران شروع به آزمایش مفه

: تعریف کرد گونه نیانجمن علمی بازاریابی ارزش برند را ا 1909در سال . گردد یاطالق م آورد یکنندگان م مصرف

که این . شود یبرای محصول ایجاد م زارسود بهتر یا سهم با ی هیاز طریق حاشنام در بازار  ی واسطه که به یا افزوده ارزش

از روابط و رفتارهای مطلوب  یا عنوان دارایی مالی و مجموعه به تواند یمشتریان و سایر اعضای کانال م ی لهیوس افزوده به ارزش

هست  رندکنندگان از ب ادراک مصرف ی جهید نتبا توجه به تعریف فوق ارزش یک برن(. 2553و همکارانش،  نیاسی)تلقی گردد 

کنندگان از کیفیت  لذا افزایش ارزش یک برند شامل افزایش ادراک مصرف. ردیگ یعوامل زیادی تحت تأثیر قرار م ی لهیوس که به

 (.2553و همکارانش،  نیاسی) کنند یکاالیی هست که مصرف م

ارزش . فراهم نمود رانیداد و تمرکزی را بری محققان و مد شیرا افزا یبایبازار یها یاستراتژ تیبرند اهم ژهیارزش و شیدایپ

 ژهیطور خاص، ارزش و به. ردیگ یمورد مالحظه قرار م یبرند است و آن از منظرهای مختلف تیریمد یبرند، مفهوم اساس ژهیو

 (.2559و همکارانش،  بو) ردیگ یمدنظر قرار م یعنوان عامل مهم اما چالش برند به

 از برند یذهن ریتصو

 ییها صهینسبت به برند، سبب مرتبط شدن برند با خص( میرمستقیصورت مستقیم یا غ به) جادشدهیاحساسات و تفکرات ا هیکل

برند در راستای  یها تیاین تصویر، بازتاب فعال(. 2550، یبات) سازد یو تصویر برند را تداعی م شود یخاص در ذهن مشتریان م

شدت بر رفتار  تصویر برند، به(. 2550قادس وار، )در ذهن مشتریان است ( صویرسازیلکرد برند و تعم)ایجاد معنای برند 

بیان داشت، اهمیت برند در بازاریابی، تحت تأثیر توانائی سازمان  توان یکه م یا گونه به. است رگذاریمشتریان نسبت به برند تأث

و توان سازمان در کنترل این تصویر ذهنی  کنند یرند را تفسیر مدر ارزیابی این حقیقت است که مشتریان چگونه تصویر ب
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است که بتواند  یابیبازار یها برنامه ازمندیمثبت از برند ن یذهن ریتصو جادیا(. 2553و همکارانش،  سیجانن)چگونه است 

 دگاهیبرند از د ی ژهیارزش و مفهوم. بزند وندیکننده پ مصرف ی فرد و قدرتمند را با برند در حافظه مطلوب، منحصربه اتیتداع

برند  ی ژهیارزش و جادیا یآنچه برا. ستیقائل ن اتیتداع نیشکل دادن به ا ی وهیبرند و ش اتیمنبع تداع انیم یتفاوت ،یمشتر

به آن معناست که  میآنچه گفت. کنندگان است در ذهن مصرف اتیفرد بودن تداع و منحصربه تیمهم است قدرت، مطلوب

 ی از تجربه: ردیشکل گ( یابیبازار یها تیفراتر از فعال) یمختلف یها وهیبه ش تواند یبرند م ازکننده  مصرف یذهن اتیتداع

 غاتیتبل یو حت یا رسانه یابزارها ریها، سا اخبار، گزارش ریمحصول گرفته تا کسب اطالعات از منابع متنوع نظ یشخص

... شرکت و یمکان تیموقع ع،یتوز ی کشور سازنده، شبکه ده،و، شرکت سازناز برند، نام، لوگ ها یتصورات مشتر ایدهان  به دهان

کنند و در  تیریشکل مد نیها را به بهتر دهند، آن صیرا تشخ یرسان عوامل اطالع نیهرکدام از ا ها ریبتوانند تأث دیبا ابانیبازار

 (.06، 2550کلر، )خود با مخاطبان موردتوجه قرار دهند  یارتباط یراهبردها یطراح

 

 پژوهش های فرضیه 

 .وجود دارد یدار یارتباط معن انیمشتر یریگ میشده و تصم خدمات ارائه تیفیک نیب .1

 .وجود دارد یدار یبرند ارتباط معن صیشده و تشخ خدمات ارائه تیفیک نیب .2

 .وجود دارد یدار یارتباط معن دیشده و خر خدمات ارائه تیفیک نیب .0

و ( یو همدل تیامن ،ییپاسخگو نان،یاطم تیعوامل محسوس، قابل)شده  ت ارائهخدما تیفیاز ک انیادراک مشتر نیب ..

 .وجود دارد یدار یبرند ارتباط معن ژهیارزش و

 .وجود دارد یدار یبرند ارتباط معن ژهیو ارزش و( دیو خر صیتشخ) انیمشتر یریگ میتصم نیب .0

 .دارد وجود یدار یبرند ارتباط معن ژهیو ارزش و انیبرند مشتر صیتشخ نیب .6

 وجود دارد یدار یبرند ارتباط معن ژهیو ارزش و انیمشتر دیخر نیب .3

 

 

 پژوهش شناسی روش 

 به توجه با. باشد می مشهد شهر در پگاه غذایی صنایع شرکت محصوالت کننده مصرف افراد تمامی تحقیق این آماری جامعه

 ساده تصادفی گیری نمونه و ها آن کردن لیست امکان و است زیاد بسیار مشهد در پگاه محصوالت کنندگان مصرف تعداد که این

 چندانی تفاوت مجدد گیری نمونه صورت در و بودن تر هزینه کم دلیل به ای دومرحله ای خوشه گیری نمونه روش از ندارد، وجود

 نمونه جمح محاسبه فرمول کمک با نمونه حجم .باشد مینفر  0555جامعه آماری پژوهش  .شود می استفاده ندارد، وجود

 های فرمول از توان نمی و داریم اطالع متغیر موفقیت عدم یا موفقیت احتمال از نه و جامعه واریانس از نه اینکه دلیل به مورگان

 برابر نامحدود جامعه نمونه حجم محاسبه برای. کنیم می استفاده مورگان جدول از کرد استفاده نمونه حجم برآورد برای آماری

پرسشنامه  023شد که  توزیع پرسشنامه 065 تعداد بازگشت ضریب امنیت حاشیه به توجه با است آمده دست به نفر 003

 مطالعات :شد گرفته بهره زیر های روش از تحقیق روش شایسته انجام و موردنظر نتایج به دستیابی منظور به .بازگردانده شد

 .میدانی تحقیقاتو  ای کتابخانه
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 دامنه معموالً. شد کرونباخ محاسبه آلفای گیری اندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا نامهپرسش پایائی تحقیق، این در

 چه هر و گیرد می قرار کامل پایائی معنای یک، به مثبت تا پایداری عدم معنای به ،(5) صفر از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

 .شود می بیشتر پرسشنامه اعتماد بلیتقا باشد تر نزدیک یک مثبت عدد به آمده دست به مقدار

 

 پایایی پرسشنامه .(1)جدول 

 الفای کرونباخ سؤاالت متغیر

 54032 سؤال . عوامل محسوس

 54006 سؤال 0 قابلیت اعتماد

 54333 سؤال . پاسخگویی

 54303 سؤال . امنیت

 54302 سؤال 0 همدلی

 549.0 سؤال 22 شده کیفیت خدمات ارائه

 549.0 سؤال 10 ندارزش ویژه بر

 .5400 سؤال 2 تشخیص برند

 54351 سؤال 0 خرید

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 

 ها داده وتحلیل تجزیه 
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با که  صورت ین، بدباشد یم SPSS 22افزار نسخه  نرم یلهوس آماری به های وتحلیل یهنتایج تحقیق حاضر حاصل عملیات و تجز

برند  ویژه ارزش و گیری مشتریان تصمیم خدمات، کیفیتماری به توصیف متغیرهای استفاده از جداول و نمودارهای مناسب آ

 .پردازد یم

 های پژوهش یهفرضآزمون 

فرضیه 

 ها

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تبیین 

 شده یحتصح

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 معناداری

t Std. 

Error 
 نتیجه fآماره 

1 .624a .389 .387 2.60983 54555 14.390 .011 207.077 تائید 

2 .456a .207 .205 1.38355 54555 9.224 .006 85.086 تائید 

0 .665a .442 .440 1.54570 54555 16.040 .006 257.294 تائید 

. .628a .395 .385 8.93717 54555 3.786 .335 41.864 تائید 

0 .796a .634 .632 6.91093 54555 23.704 .115 561.883 تائید 

6 .779a .606 .605 7.16287 54555 22.374 .256 500.590 تائید 

3 .700a .490 .488 8.15568 54555 17.658 .219 311.822 تائید 

 

 

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط مشتریان گیری یمتصم وشده  ارائه خدمات کیفیت بین: فرضیه اول

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونیه های متغیر مربوطه از های الزم بر روی گو یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است

 آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنهمبستگی  مشتریان گیری یمتصم وشده  ارائه خدمات بین کیفیت

(Sig=0.000)  کمتر از آلفای تحقیق(a= 0.05) برشده  ارائه خدمات باشد، پس نتیجه کلی این است که کیفیت یم 

 قبول قابلآماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  دارد، مقدار همبستگی بین دو متغیر در یرتأث مشتریان گیری یمتصم

 .(r = 0.624)باشد  یم

 گیری یمتصم)نوسانی در متغیر وابسته  شده ارائه خدمات گیرد، به این مفهوم که کیفیت یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .ایجاد خواهد کرد (مشتریان

 .دارد وجود داری یمعن برند ارتباط تشخیص وشده  ارائه خدمات کیفیت بین: فرضیه دوم

 شده تفادهاسداری پیرسون  یمعن آزمونهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از  یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است
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 آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنبرند همبستگی  تشخیص وشده  ارائه خدمات بین کیفیت

(Sig=0.000)  کمتر از آلفای تحقیق(a= 0.05) تشخیص برشده  ارائه خدمات باشد، پس نتیجه کلی این است که کیفیت یم 

 .(r = 0.456)باشد  یم قبول قابلآماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  دارد، مقدار همبستگی بین دو متغیر در یرتأثبرند 

 تشخیص)نوسانی در متغیر وابسته  شده ارائه خدمات گیرد، به این مفهوم که کیفیت یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .کرد ایجاد خواهد (برند

 .دارد وجود داری یمعن خرید ارتباط وشده  ارائه خدمات کیفیت بین: فرضیه سوم

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از  یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است

 (Sig=0.000) آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنخرید همبستگی  وشده  ارائه خدمات بین کیفیت

دارد، مقدار  یرتأثخرید  برشده  ارائه خدمات باشد، پس نتیجه کلی این است که کیفیت یم (a= 0.05)کمتر از آلفای تحقیق 

 .(r = 0.665)باشد  یم قبول قابلآماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  همبستگی بین دو متغیر در

ایجاد  (خرید)نوسانی در متغیر وابسته  شده ارائه خدمات گیرد، به این مفهوم که کیفیت یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .خواهد کرد

 و امنیت گویی،پاسخ اطمینان، قابلیت محسوس، عوامل)شده  ارائه خدمات کیفیت از مشتریان ادراک بین: فرضیه چهارم

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه و ارزش( همدلی

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از  یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است

 ویژه ارزش و( همدلی و امنیت پاسخگویی، اطمینان، قابلیت محسوس، عوامل)شده  ارائه خدمات کیفیت از مشتریان ادراک بین 

 (a= 0.05)کمتر از آلفای تحقیق  (Sig=0.000) آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنبرند همبستگی 

 اطمینان، قابلیت محسوس، عوامل)شده  ارائه تخدما کیفیت از مشتریان ادراک باشد، پس نتیجه کلی این است که بین یم

سطح متوسطی قرار دارد و  دارد، مقدار همبستگی بین متغیرها در یرتأث برند ویژه ارزش بر( همدلی و امنیت پاسخگویی،

 .باشد یم قبول قابلآماری  ازلحاظ

 محسوس، عوامل)شده  ارائه خدمات کیفیت زا مشتریان گیرد، به این مفهوم که ادراک یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .ایجاد خواهد کرد (برند ویژه ارزش)نوسانی در متغیر وابسته ( همدلی و امنیت پاسخگویی، اطمینان، قابلیت

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه ارزش و( خرید و تشخیص) مشتریان گیری یمتصم بین: فرضیه پنجم

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از  یرایشوز یه پس افرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است
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داری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنهمبستگی  برند ویژه ارزش و( خرید و تشخیص) مشتریان گیری یمتصمبین 

 مشتریان گیری یمتصمباشد، پس نتیجه کلی این است که  یم (a= 0.05)کمتر از آلفای تحقیق  (Sig=0.000) آمده دست به

آماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  دارد، مقدار همبستگی بین دو متغیر در یرتأث برند ویژه ارزش بر( خرید و تشخیص)

 .(r = 0.665)باشد  یم قبول قابل

نوسانی در متغیر ( خرید و تشخیص) مشتریان گیری یمتصمگیرد، به این مفهوم که  یمید قرار تائد بنابراین فرضیه فوق مور

 .ایجاد خواهد کرد (برند ویژه ارزش)وابسته 

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه ارزش و مشتریان برند تشخیص بین: فرضیه ششم

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونی گویه های متغیر مربوطه از های الزم بر رو یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است

 آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنهمبستگی  برند ویژه ارزش و مشتریان برند بین تشخیص

(Sig=0.000)  کمتر از آلفای تحقیق(a= 0.05) ویژه ارزش بر مشتریان برند باشد، پس نتیجه کلی این است که تشخیص یم 

 (r = 0.779)باشد  یم قبول قابلآماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  دارد، مقدار همبستگی بین دو متغیر در یرتأث برند

 ویژه ارزش)نوسانی در متغیر وابسته  انمشتری برند گیرد، به این مفهوم که تشخیص یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .ایجاد خواهد کرد (برند

 دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه ارزش و مشتریان خرید بین: فرضیه هفتم

 شده استفادهداری پیرسون  یمعن آزمونهای الزم بر روی گویه های متغیر مربوطه از  یرایشویه پس از فرضاین  آزمونبرای 

 :شود یمبه شرح زیر توضیح داده  آمده دست بهنتایج . است

 (Sig=0.000) آمده دست بهداری  یمعنسطح  چراکهداری وجود دارد،  یمعنهمبستگی  برند ویژه ارزش و مشتریان بین خرید

ر دارد، مقدا یرتأث برند ویژه ارزش و مشتریان باشد، پس نتیجه کلی این است که خرید یم (a= 0.05)کمتر از آلفای تحقیق 

 .(r = 0.700)باشد  یم قبول قابلآماری  ازلحاظسطح متوسطی قرار دارد و  همبستگی بین دو متغیر در

ایجاد  (برند ویژه ارزش)نوسانی در متغیر وابسته  مشتریان گیرد، به این مفهوم که خرید یمید قرار تائبنابراین فرضیه فوق مورد 

 .خواهد کرد
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 گیری نتیجه 

موردتوجه  امروز رقابتی محیط در خدماتی یها سازمان موفقیت کننده یینتع عوامل ینتر مهم از یکیعنوان  به اتخدم کیفیت

 یها سازمانبرای  نگرانی موجب خدمت پایین کیفیت دلیل به مشتری مندی یترضا در کاهش هرگونه است،قرارگرفته 

 وفاداری و رضایت به منجر سرانجام و داشته همراه بهها  انسازم برای یا ارزندهنتایج  خدمات کیفیت بهبود .است خدماتی

 راهبردی، یک اهرمعنوان  به خدمات کیفیت یطورکل به. شود یم سازمان بیشتر سودآوری و بیشتر بازار کسب سهم مشتریان،

 .دارد خدماتی یها سازمان موفقیت در ای یژهو نقش

 تحقیقاتبرخالف  تحقیق این در. باشد یم کیفیت خدمات حوزه در ناسهش بر ارزش یرگذارتأث عوامل از یکی آکر نظر طبق بر

 بر ارزش خدمات کیفیت ابعاد ازهرکدام  یرتأث. شد یم بررسی شناسه ویژه ارزش و خدمات کیفیت رابطه میان تنها که گذشته

 .است شده یبررس شناسه

برند و  تشخیص وشده  ارائه خدمات یان، بین کیفیتگیری مشتر یمتصمو  شده ارائههای پژوهش بین کیفیت خدمات  طبق یافته

 .داری وجود دارد یمعنخرید رابطه  وشده  ارائه خدمات بین کیفیت

باشد  یمهمدلی  و امنیت پاسخگویی، اطمینان، قابلیت محسوس، عوامل یها مؤلفهدر پژوهش شامل  شده ارائهکیفیت خدمات 

 .مطابقت دارد (1009) مدنی و که نتایج پژوهش با نتایج پژوهش روستا

 امنیت پاسخگویی، اطمینان، قابلیت محسوس، عوامل)شده  ارائه خدمات کیفیت از مشتریان ادراک های پژوهش، بین طبق یافته

 .دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه ارزش و( و همدلی

بخش  در گذاری یهسرما قصد دیریتم چنانچه سازی، شناسه جریان در مشتریان ذهن در ویژه شناسه ارزش افزایش برای

خواهد  نزدیک هدفش به کند ایجاد را شده ارائه خدمات کیفیت از مشتریان مشتریان ادراک ذهن در بتواند اگر دارد را کیفیت

 .شد
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برند و  ویژه ارزش و مشتریان برند تشخیص برند، بین ویژه ارزش و( خرید و تشخیص) مشتریان گیری یمتصم طبق نتایج، بین

 بین داری یمعنروستا و مدنی بین در تحقیقاتشان . دارد وجود داری یمعن ارتباط برند ویژه ارزش و مشتریان خرید ینب

 .داری وجود دارد یمعنشناسه رابطه  ویژه خرید و ارزش بین داری یمعنویژه شناسه و و ارزش  شناسه تشخیص

 پیشنهادات 

و میزان رضایت مشتریان از  شده ارائهسعی در ارزیابی کیفیت خدمات  یا دوره صورت بهگردد که شرکت پگاه  یمپیشنهاد 

 .کند تا از این طریق بتواند جایگاه خودش را اذهان مشتریان ارزیابی نمایدشده  ارائهکیفیت خدمات 

 .یش ارزش ویژه برند نمایندافزاسعی در  دهان به دهانگردد شرکت پگاه از طریق ترویج و تبلیغات  یمپیشنهاد 

داده و کارکنان را  آموزشرا برای ارائه بهتر کیفیت خدمات  ها آنتواند  یمرکت پگاه از طریق آموزش به بازاریابان و کارکنان ش

 .متعهد کنند که مشتریان باید همواره بهترین خدمات را دریافت نمایند

 در را برند با قدرتمند وفرد  منحصربه مطلوب، تداعیات بتواند که است بازاریابی یها برنامه برند نیازمند از مثبت ذهنی تصویر

 .دهد افزایش را مشتریان خرید به تمایل برند از ذهنی مثبت تصویر یک ایجاد با تا بزند پیوندکننده  مصرفحافظه 
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