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 چکیده 

 کهه  است ایافزوده ارزش یا نهایی مطلوبیت برند، ارزش فزاینده بر سر جذب مشتری است،دربرگیرنده رقابت  که جدید عصر در

شده برند، اعتماد به کند. در ادبیات مربوطه، متغیرهای بسیاری مانند ارزش درکمی ایجاد برند واسطهیا خدمت به محصول یك

دنبال خواهند داشت. بنابراین، ههد   اداری مشتریان را بهاند که وفبرند، و دلبستگی به برند در چارچوب ارزش برند عنوان شده

شده برند و وفاداری به برند این بود که نقش میانجی متغیرههای اعتمهاد   این تحقیق پس از بررسی ادبیات مرتبط با ارزش درک

نفهر   236د. برای این منظور، شده و وفاداری به برند مورد آزمون قرار دهبه برند و دلبستگی به برند را در رابطه بین ارزش درک

بین آنها توزیع گردیهد، کهه از ایهن     ای ایران در استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده و پرسشنامهخدمات بیمه از مشتریان

شهده بها اسهتفاده از تکنیهك مدلسهازی معهاد ت       آوریههای جمهع  پرسشنامه قابل استفاده برگشهت داده شهد. داده   220تعداد 

ها برخوردار است و شده از برازش خوبی به دادهوتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل آزموند تجزیهساختاری مور

شده برای بهبهود وفهاداری بهه برنهد در     دهنده کارایی مدل ارائههای این تحقیق نشانها مورد تأیید قرار گرفت. یافتهتمام فرضیه

تواننهد بها درنظهر    شنهاداتی کاربردی و مطالعاتی نیز برای جامعه آماری ارائه شد که مهی جامعه آماری تحقیق است. درنهایت، پی

 های تحقیق مورد استفاده قرار گیرند.گرفتن محدودیت

 شده برند، ، وفاداری به برند، دلبستگی به برند، ارزش برندارزش درکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 شرکت باشد، بیشتر مشتریان ذهن در برند ارزش هرچه. باشد می شرکت آن ندبر هر شرکت هایدارایی ترینارزش با از یکی

شود هایی که در این رابطه مطح میترین مباحث و سازهاز عمده .کند کسب آنها از را بیشتری منافع آن سایه در تواند می

 دنبال به را مشتریان وفاداری هم و کند می حفظ را شرکت ارزش هم که است هایی دارایی از باشد که یکیمی برند ارزش

 یکی. کندمی ایجاد برند واسطهیا خدمت به محصول یك که است ایافزوده ارزش یا نهایی مطلوبیت برند، ارزش .داشت خواهد

 بازار در رقابتی مزیت این که است رقابتی مزیت آوردن دست به در آن استراتژیك نقش مفهوم، این اهمیت اصلی د یل از

 و سیمون)دهد می افزایش را وکارکسب وجوه گردش که است شرکت برای دارایی یك همانند برند ارزش. شود می حاصل

شده برند، اعتماد به برند، و دلبستگی هایی مانند ارزش درکمحرک تأثیر ارزیابی با حاضر تحقیق (. بنابراین،1993  سولیوان،

 پتانسیل معرفی به شایانی کمك ای ایران در استان خراسان رضوی،ت بیمهخدما مشتریان دید از برند به برند بر وفاداری به

 .کندمی زمینه این در موجود

 وفادار به شرکت آنها که ایگونهبه مشتریان ذهن در مناسب جایگاه آوردن دست به کنونی، بازارهای بسیار رقابتی شرایط در

 ارزش است، موثر مشتریان ذهن در جایگاهی چنین به رسیدن در که املی عو ازجمله و بوده برخوردار سزاییبه اهمیت از باشد،

 یك دارایی ترین ارزش با که اندرسیده نتیجه این به هاشرکت مدیران و محققین از (. بسیاری1991 آکر،)باشد می شرکت برند

 برند تصویر و پذیرد می صورت بازاریابی های برنامه در گذاری سرمایه با که است  برندسازی دانش بازاریابی، بهبود برای شرکت

 ارزش شرکت برای هم و مشتریان هم برای که است این مفهوم آن اهمیت د یل از یکی. بخشدبهبود می مشتری ذهن در را

 (.2000هافمن، )یابند  دست رقابتی مزیت آن به از استفاده با توانند می بازاریابان نتیجه در و مایدمین ایجاد

شده برند، اعتماد به برند و دلبستگی به برند هایی مانند ارزش درکمحرک که است این تحقیق اصلی مساله بنابراین

 تأثیر بررسی با حاضر تحقیق منظور به این است. تأثیرگذار بیمه ایران برند به مشتریان وفاداری روی بر میزان چه به و چگونه

 در صحیحی ریزی برنامه تا سازد می قادر را مدیران استان خراسان رضوی، بیمه ایران در مشتریان وفاداری ها براین محرک

 کنند کسب را مشتریان رضایت موثرتر، بازاریابی های برنامه تدوین با که ای گونه به انجام دهند، وفادار مشتریان جذب راستای

 .شوند ورداربرخ رقبا بین در قوی رقابتی مزیت یك از وفادار مشتریان حفظ با آن دنبال به و

 درک باشد شتهدا یابیزاربا در ندامیتو برند که را عمیقی دبررکا دبگیر نظر در منا یك حد در تنها را برند مانیزسا گرا

از  یمشتر ادراک روی بر نمازسا رعتباا و دارد تأثیر تخدما و تمحصو  کیفیت از نمشتریا ادراک بر برند تصویر. نخواهد کهرد 

 .(2015 همکاران، و چو) ستا مؤثر او داریفاو ارزش برند و

 

 مبانی نظری

 در این بخش سعی می گردد تا تعاریف، مفاهیم و نظریات مطرح درباره هر کدام از متغیرهای تحقیق توضیح داده شود.

 

 ارتباط موفق با مشتری

شده است. در ایهن راسهتا،    انمشتری و خدمت کنندهارائه بین مفهوم ارتباطات به شایانی توجه امروز، کار و کسب بازار در

باشهد. لهذا، در ایهن قسهمت توضهیحاتی از      یکی از ابزارهای ویژه با قابلیت ایجاد روابط بلندمدت و پایدار بین طرفین، برنهد مهی  
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 در ههم  ارتباطهات  ارتباطات ارائه شده و به اعتماد و وفاداری به برند برای بهبود ارتباط موفق با مشتری ختم خواههد شهد. وا ه  

داشهته   وجود کاربردی ای زمینه در است ممکن یك رابطه اساسا است. مشخص تعریف یك فاقد هم تئوریکی و کاربردی خشب

 حهداقل  خدمت خرید نتیجه در آید، می وجود دار به ادامه تعامالتی طریق از رابطه که زمانی کندمی ( بیان1997باشد. بارنز )

 رابطه، ایجاد از قبل که کند می (. وی بیان2002است )به نقل از ونگ و سوهال،  یضرور رابطه ایجاد برای گر مداخله دو عامل

شود )ونگ و سهوهال،   مشخص خاصی وضعیت به وسیله باید رابطه و کنند درک را رابطه وجود متقابل طوربه باید طر  دو هر

 عنهوان  بهه  را اعتماد است. محققان متعددی حمطر مند رابطه بازاریابی در عالقه با ایجاد خاص طور به اعتماد ساختار(. 2002

 مشتری که کنندمی بیان اند. آنهاکرده مشتری بیان وفاداری و مشتری با موفق ارتباط دهنده و توسعه کننده ایجاد اصلی عامل

 انهدازه  خدمت بهه  دهنده ارائه با ها آن تعامل اینکه از یافتن و اطمینان خدمت دهندهارائه با خود روابط در امنیت به حس نیاز

 نمایند. اعتماد طر  دیگر به آنها تا دارد اطمینان قابلیت کافی

 

 برند
معرفی کا  یا خدمتی    آننها میباشد که هداز آیا ترکیبی ح طرد، نما، عالمت، نشانهح، صطالایا رت عبام، برند یك نا

قیب متمایز ی رشرکتهات محصو را از نها آسیله و ینابه و عرضه میکنند ن شندگاوفراز هی ویا گره شندوست که یك فرا

، کلرو )کاتلر دد سایرین متمایز گراز یا خدمت ل محصوآن ید تا افزامیدی را بعاایا خدمت ل ند. برند به یك محصوزمیسا

2006.) 

 از ترکیبی یا حطر یا ننشا ،عالمتح، صطالم، انا یك که ستا ینا برند ایبر (AMA) مریکاییآ یابیزاربا نجمنا تعریف

 قبارت از خدما یا کا ها ینادن متمایز کرو  نشندگاوفراز  هیویا گر هشندوفر تخدما یا کا ها شناسایی ایبر که ینهههها سهههتا

 ایبر هشندوفر یك ئمیدا تعهد حقیقتدر  برند. دمیشو هندزسا یا هشندوفر شناسایی برند موجب ،خالصه ربهطو. رودمی ربهکا

در شرح زیر به مختلف یمعنا 6 تا ندامیتو ریتجا میك نا. ستا ارانخرید به صخا تخدماو  یاامز ،یژگیهااز و ایئه مجموعهارا

در  ،ستا رداربرخو زم  عمق از برنههدآن  کنند مجسم دخو نظررا در  برنههد ششگانه دبعاا نندابتو مخاطبین گراباشد.  شتهدا بر

 .(2006 و کلر،)کاتلر  دبو هداخو کمعمق برند ین صورتا غیر

 . ستا صخا ییژگیهاو ،هندر ذ ریتجا منا عیاتد نخستین: یژگیهاو 

 پیدر  نیستند بلکه یژگیو ارخرید نمشتریا. یژگیهاستاز و ایمجموعهاز  بیش یچیز ریتجا منا یك :یاامز 

 .شوند تبدیل عاطفی یا عملیاتی ییاامز به میبایست یژگیها. وهستند مزیتها

 دارد. گفتنی مطالبی نیز کندمی ئهارا هتولیدکنند که ییدافو رهبادر برند :یدافو 

 .باشد خاصی فرهنگ نشانگر ستا ممکن برند: فرهنگ 

 .  کند مجسم هندر ذ را خاصی شخصیت ندامیتو برند :شخصیت 

 .هددمی ننشارا  میکند دهستفااز آن ا یا دمیخررا  کا  که ایهکنند مصر عنو ریتجا منا :هکننددهستفاا 
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 ادراک از برند

کننده محسوب شده و یك جنبه مهم گذارد. درک برند جزء معیارهای ذهنی مصر یابی و خرید آن تأثیر میدرک برند بر ارز

شوند. اینها شامل ای خاص انجام میکننده به شیوههای بازاریابی با هد  تغییر یا تقویت ذهن مصر ارزش برند است. فعالیت

هایی در باشند. ادراک از برند، ویژگیها نسبت به یك برند مینگرشفکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، ادراک، اعتقادات و 

 (. 2006، 1باشند )اِش و همکارانکننده بوده که با برند در ارتباط میحافظه مصر 

 

 تجربه برند

برند کند. تجربه مدت برای شرکت ایجاد ارزش میتجربه برند در کیفیت روابط شرکت و مشتری تأثیرگذار است و در طو نی

 عبارتی:(. به1387ترکیبی است از رضایت محصول و تجربه مشتری از تعامل با شرکت در یك زمان معین )نوربخش و ارغوانی، 

 کیفیت کا  = تجربه برند× کیفیت تعامل × زمان 

 

 (1387. مقایسه ادراک از برند و تجربه برند )منبع: نوربخش و ارغوانی، 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد

ههای کهاربردی از قبیهل مهدیریت و     اعتماد در حوزه های مختلفی همچون روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و همچنین حوزه

رند تلویحاً به این معنهی  بازاریابی توجه بسیاری از محققین مربوطه را به خود جلب کرده است. بر همین اساس، اعتماد به یك ب

 هیسهکوک  است که احتمال و یا انتظار زیادی وجود دارد که برند مربوطه منجر به نتهایجی مببهت بهرای مصهر  کننهده شهود.      

( ادعا نموده است که هد  نهایی بازاریابی ایجاد پیوندی محکم بین مصر  کننده و نام تجاری اسهت کهه  زمهه اصهلی     2012)

 مان اعتماد می باشد.برقراری این پیوند ه

 

 دلبستگی به برند

(، تحقیقهات  2009در حالیکه مطالعات روانشناسی تمایل به تمرکز بر دلبستگی افراد بهه افهراد دیگهر دارنهد )شهولتز و شهولتز،       

ین و تواند فراتر از چارچوب روابط فرد با فرد گسهترش یابهد )کله   هایی میدهد که چنین دلبستگیموجود در بازاریابی نشان می

                                                           
1. Esch, Langner, Schmitt, and Geus 

 ندتجربه بر ادراک از برند

 تغییر تجربه منفی بسیار دشوار است کندتر تغییر میآسان

 اغلب با تعامالت چندجانبه توسعه میابد با تمرکز و تکرار نام تجاری توسعه میابد

 تغییر تجربه منفی بسیار دشوار است کندبا تغییر آ انس تبلیغاتی تغییر می

 شرکت کنترل کمتری دارد شرکت کنترل بیشتری دارد

 بازخورد آن مستقیم است خورد آن غیرمستقیم استباز
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ههای  هها ، برنهدها، تهیم   هایشان را بهه ههدایا، مکهان   توانند دلبستگیکنندگان میدهد که مصر (. مطالعات نشان می2004بکر، 

ههای  های مختلهف و از دیهدگاه  (. درحالیکه مفهوم دلبستگی در زمینه2010ورزشی و انواع اشیا بسط دهند )پارک و همکاران، 

این تحقیق به دلبستگی، از دیدگاه رابطه افراد با برند تحت عنوان دلبسهتگی بهه اشهیا اسهت     مختلف مطالعه شده است، رویکرد 

کننهده و برنهد در نظهر    (. در حقیقت، دلبستگی به عنوان قدرت رابطه عاطفی و شناختی بهین مصهر   2006)پارک و همکاران، 

وند شناختی و عاطفی قوی، برنهد را بهه شهخص    شود. از منظر روانشناختی، دلبستگی حالتی ذهنی است که در آن پیگرفته می

 (.2008کروس، کند؛ بطوری که گویی برند جزء مکمل شخص است )شفرستین و زارتمتصل می

 

 وفاداری به برند

جهویی در  کنهد، چراکهه مشهتریان وفهادار سهبب صهرفه      وفاداری مشتریان درحقیقت یك مزیت رقابتی برای شرکت ایجهاد مهی  

برابهر حفهظ مشهتری فعلهی      6شوند؛ به گفته کارشناسان، هزینه جذب مشتری جدیهد درحهدود   رکت میهای بازاریابی شهزینه

عالوه، مشتریان وفادار مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای محصول و برند مورد عالقه خود هستند و حساسهیت کمتهری   است. به

های رقهابتی خواههد شهد.    جاری برای شرکت در حرکتنسبت به قیمت دارند. همچنین، وفاداری به برند سبب ایجاد یك اهرم ت

 (.1997کننده معرفی شده است )مانند مال و همکاران، عنوان عامل مؤثر بر رفتار مصر در مطالعات بسیاری وفاداری به برند به
کنهد و  پیهدا مهی  ای در خرید یا توصیه است که فرد درطول زمان نسبت به یهك برنهد   وفاداری، واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه

گیری و ارزیابی از بین مجموعه برندهای دیگری که در ذهن دارد گرایش خاصی نسهبت بهه   شود در فرآیندهای تصمیمباعث می

 (.1385و همکاران،  آن برند پیدا کند. این واکنش، تابعی از فرآیندهای روانشناختی و ذهنی فرد است )هاوکینز

 

 شدهپیشینه مطالعات انجام

 داخلی مطالعات

 در مجهدد  خریهد  قصهد  و برنهد  به وفاداری بر موثر عوامل بررسی»  عنوان با ایمطالعه در( 1390) همکاران و جاللی 

 کیفیهت  برند، شدهدرک ارزش مانند متغیرهایی اثر بررسی به(« خانگی لوازم: موردی مطالعه) ایرانی کنندگان مصر 

 بهه  وفهاداری  مدل تبیین و طراحی هد  با تحقیق این. اندپرداخته رندب به وفاداری بر برند از رضایت و برند شدهدرک

. اسهت  شهده  انجهام  ایرانهی  کننهدگان مصهر   میهان  در غیرمهؤثر  و مؤثر عوامل شناسایی و مجدد، خرید تمایل و برند

 از نفهر  400 از متشهکل  ای نمونهه  بهین  در کهه  شده انجام پرسشنامه دو از استفاده با تحقیق این متغیرهای سنجش

-پیمایشهی  تحقیهق  ایهن  روش. اسهت  گردیده توزیع خانگی لوازم اصلی بازار سه در تصویری - صوتی لوازم خریداران

 ادراک ارزش کهه  داد نشهان  تحقیهق  ایهن  نتایج. است بوده ساختاری معاد ت بر مبتنی مشخص طور به و همبستگی

 بهه  عهاطفی  و مسهتمر  تعهد برند، از رضایتمندی و مستقل متغیرهای عنوان به ویژه ارزش و شده ادراک کیفیت شده،

 .تاثیرگذارند برند یك مجدد خرید به تمایل و وفاداری روی بر میانجی متغیرهای عنوان

بررسی عوامل موثر بر وفاداری بهه برنهد در بهازار فهرآورده ههای      »( تحقیقی مرتبط با عنوان 1390حسینی و رضایی ) 

جههت   راهنمهایی  عنوان رد مهم و مشترک در زمینه عوامل مؤثر بر وفاداری بهو با هد  استخراج و آزمون موا« لبنی
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ی ایهن  هها به منظور آزمهون فرضهیه   اند.انجام داده های لبنی در شهر تهران فرآورده بازارهای فعال در اقدامات شرکت

انهه بها وفهاداری بهه     گ 6که ازنظر موضوعی شامل بررسهی ارتبهاط عوامهل    پرسشنامه  آمده ازدستهای بهتحقیق داده

محصو ت لبنی می باشد، ازطریق روش های آماری تحقیق همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گهام مهورد آزمهون    

های قیمت، طعم، قرار گرفت که نتایج آن حاکی از تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر وفاداری به برند به ترتیب آیتم

 تبلیغات توصیه ای می باشد.تبلیغات، بسته بندی، در دسترس بودن و 

 بها  مبلمهان  صهنعت  در برنهد  به مشتری بر وفاداری مؤثر های شاخص شناسایی و بررسی» عنوان با و دیگر تحقیق در 

 برند به مشتری وفاداری بر مؤثر هایشاخص تعیین را هد ( 1393) همکاران و غفرانی ،«مراتبی سلسله تحلیل روش

 تحقیقهات  و مطالعهات  بررسی با منظور این برای. اندداده قرار مراتبی سلسله حلیلت فرایند روش به مبلمان صنعت در

 ایهن  نتهایج . انهد شده تقسیم شاخص زیر 20 و اصلی گروه 4 به مشتری وفاداری بر مؤثر عوامل دیگران، گرفته صورت

 بهین  از همچنهین، . ستنده وزنی ارزش با ترین دارای اصلی سطح در بازاریابی و مشتری رضایت که داد نشان تحقیق

 اقسهاطی،  فهروش  مناسهب،  قیمهت  خهدمات،  کیفیت مبلمان، صنعت در مشتری وفاداری بر تأثیرگذار شاخص زیر 20

 .هستند اهمیت با ترین دارای شده درک کیفیت و گارانتی

 کننده مصر  گاهدید از برند ویژه ارزش تاثیر» عنوان با دیگری مرتبط نسبتاً مطالعه در( 1391) همکاران و دهدشتی 

 برنهد  ویهژ   ارزش بین رابطۀ بر کنندهمصر  رضایت تأثیر بررسی به« هتلداری صنعت در برند به وفاداری و رضایت بر

 مهمانان از نفر 583 آن در که است پیمایشی نوع از تحقیق این. اندپرداخته برند به وفاداری و کنندهمصر  دیدگاه از

 معهاد ت  از تحقیهق  هایفرضیه آزمون و هاداده تحلیل برای. اندگرفته قرار مطاله وردم تبریز و کرمان پارس هایهتل

 کیفیهت  متغیرهای که داد نشان تحقیق این نتایج. است شده استفاده( چندگانه رگرسیون همزمان تحلیل) ساختاری

 رضهایت  بهر  برنهد  از آگاهی و دگیزن سبك با تناسب برند، هویت آل،ایده خودپندار  با تناسب کارکنان، رفتار فیزیکی،

 معنهادار  و مستقیم برند به وفاداری بر مشتری رضایت تأثیر همچنین و دارد معناداری و مستقیم تأثیر برند از مشتری

 است.

بررسهی دیهدگاه هویهت اجتمهاعی برنهد و تهاثیر آن در توسهعه        »( مطالعه خود با عنهوان  1391دهدشتی و همکاران ) 

بررسی تاثیر هویت برند بر توسعه وفاداری به برند در صهنعت مهواد غهذایی )محصهو ت     منظور بهرا « وفاداری به برند

، تمامی مشتریان محصو ت کاله در کهالن شههر تههران بهه عنهوان جامعهه آمهاری        اند. در این راستا( انجام دادهلبنی

دسهت آمهده از   ی بهه هها تحلیهل داده . جهت تجزیه و اندهنفر جهت مطالعه انتخاب شد 475تحقیق و نمونه ای معادل 

استفاده شده است. یافته ههای   و تحلیل عاملی تاییدی یید مدل از روش مدل سازی معد ت ساختاریأو ت پرسشنامه

 أتحقیق حاکی از اثر مببت هویت برند بر وفاداری به برند و رابطه مستقیم این دو بود. برند بها هویهت قهوی منشه    این 

 .و وفاداری را در پی خواهد داشت شدهت میان مشتری و شرکت گیری روابط بلندمدشکل

 

 مطالعات خارجی

بین بر وفاداری برند بین مشتریان بررسی عدم تشابهات اثر متغیرهای پیش»ای با عنوان ( مطالعه2014 م و شانکار ) 

وب مفهومی وفاداری بهه برنهد   اند. آنها در این مطالعه چارچانجام داده« های مختلف فناوریجدید و قدیمی و در نسل
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دستگاه موبایل و عوامل اثرگذار بر آن  شهامل  ارزش درک شهده، رضهایت از برنهد، دلبسهتگی و اعتمهاد بهه برنهد، را         

اند. فرضیات این تحقیهق از طریهق مدلسهازی معهاد ت سهاختاری در مهورد مجموعهه داده مقطعهی از         پیشنهاد کرده

مهورد آزمهون قهرار گرفتهه اسهت.       3Gو  2.5Gموبایل در طی دو نسل فناوری  هایدیدگاهها نسبت به برندهای تلفن

شهده تاکیهد دارنهد، در حالیکهه     ههای موبایهل بهه ارزش درک   نتایج این تحقیق نشان داد که مشتریان اولیهه دسهتگاه  

ر وفهاداری بهه   مشتریان اخیر به ایجاد وفاداری به برند تجاری و رضایتمندی از برندی خاص تاکید دارند و مشتریان د

 شده وابسته هستند.های موجود  بیشتر به اعتماد و کمتر به ارزش درکهای جدید نسبت به نسلنسل

اثر تجارب برند، اعتماد به برند و رضایت از برند بر وفاداری بهه برنهد؛   »ای با عنوان ( مطالعه2011ساهین و همکاران ) 

اند. آنها در این مطالعه که برروی مشتریان واقعهی انجهام شهده    ادهانجام د« یك مطالعه تجربی برروی برندهای جهانی

ای مختلهف دارنهد و آیها انهواع مختلهف      ههای تجربهه  اند که آیا مشتریان مختلف جذابیتاست به این سؤال پاسخ داده

ا خیهر. نتهایج ایهن    کننهد یه  ها بین تجربه برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند رابطه ایجاد میتجربه

تحقیق نشان داد که تجربه برند بر رضایت، اعتماد و وفاداری به برند اثر دارد. از دیدگاه مشهتری، برنهدها ایجادکننهده    

روابط هستند. محققان در این تحقیق اثرات بلندمدت برای تجارب برنهد بهرروی اعتمهاد، رضهایت و وفهاداری درنظهر       

دهنده انجام شد مشخص گردیهد کهه تجهارب برنهد،     پاسخ 258ین تحقیق که برروی اند. به عنوان نتیجه کلی اگرفته

 رضایت و اعتماد به برند بر وفاداری به برند اثر مببت دارند.

های سادگی و تعامل با رضهایت، اعتمهاد و وفهاداری بهه     ها و پیامدهای سودمنی تلفنی همراه: پیوند ویژگیزمینهپیش 

انجام شد. آنها در این مطالعه اثرات سودمندی تلفن همراه  2015کاران است که در سال برند، عنوان مطالعه لی و هم

نگر در رابطه با روابط علی بین آنها و متغیرههای  بر رضایت، اعتماد و وفاداری به برند را بررسی کرده و یك دیدگاه کل

نفهر از مشهتریان    310د. این مطالعه برروی مهم سازمانی برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان ارائه کرده ان

کننهده سهودمندی در   موبایل در کره جنوبی انجام شد و نتایج آن نشهان داد کهه سهادگی و تعامهل دو عامهل تعیهین      

کننده ثانویه بهرای وفهاداری بهه برنهد     های همراه هستند. همچنین مشخص کرد که سودمندی یك عامل تعیینتلفن

 کند.  ر غیرمستقیم و ازطریق رضایت و اعتماد به برند اعمال میطواست که اثر خود را به

  

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی:

 .شده برند و وفاداری به برندتعیین نقش میانجی اعتماد به برند و دلبستگی به برند در رابطه بین ارزش درک

 اهداف فرعی:

 ه برندشده برند بر وفاداری به برند ازطریق اعتماد بتعیین اثر ارزش درک 

 شده برند بر وفاداری به برند ازطریق دلبستگی به برندتعیین اثر ارزش درک 
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 های تحقیقفرضیه 

 یاتیه با درنظر گرفتن اهدا  عمل زیو ن ،در ادامه گزارش آمده استکه  قیتحق یشنهادیعنوان پ یذکر شده برا اتیباتوجه به ادب

 :نظر گرفته شده استدر قیتحق نیا یبراهای زیر فرضیه ، با ذکرشده در 

 شده برند ازطریق اعتماد به برند بر وفاداری به برند، مببت و معنادار است.اثر ارزش درک: 1فرضیه  

 شده برند ازطریق دلبستگی به برند بر وفاداری برند، مببت و معنادار است.اثر ارزش درک: 2فرضیه  

  

 مدل مفهومی تحقیق 

شود که در این مطالعهات بهه نقهش مکمهل متغیرههای      تی که در با  ذکر شد مشخص میاز بررسی پیشینه مطالعاتی و تحقیقا

بهبوددهنده وفاداری به برند کمتر توجه شده است.  زم به ذکر است که در حد جستجوی محقهق، در بهین مطالعهات داخلهی،     

عتماد به برنهد و دلبسهتگی بهه برنهد( را     شده برند بر وفاداری به برند )ازطریق اموردی یافت نشد که اثر غیرمستقیم ارزش درک

دیگهری مجموعهه متغیرههای مهدل      ( ههی  مطالعهه  2014جز  م و شهانکار ) بررسی کرده باشد. در بین مطالعات خارجی نیز به

مفهومی این تحقیق را مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین، چارچوب مفهومی تحقیق حاضر که در ادامه آمده از ایهن مطالعهه   

 قتباس شده است.ا

 

 

 

 

 

 

 

 (2014: مدل مفهومی تحقیق پیشنهادی )برگرفته از الم و شانکار، 1شکل 

 

 تحقیقروش 

تحلیلی است. باتوجه به هد  تحقیق )تعیین نقهش میهانجی    -این تحقیق ازنظر هد ، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی

شده برند با وفاداری به برند(، این صفت مشترک در تحقیق حاضهر،  اعتماد به برند و دلبستگی به برند در رابطه بین ارزش درک

تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نوعی از خدمات  عبارتی،باشد. بهگر خاص میشده توسط یك بیمهخرید از خدمات ارائه

 دهند.  اند جامعه آماری تحقیق را تشکیل میبیمه ایران در استان خراسان رضوی خرید کرده

گیری احتمالی است و های نمونهشود که یکی از روشگیری تصادفی انتخاب میونه آماری تحقیق براساس روش نمونهنم

گونه طبقه و یا خوشه خاصی در جامعه وجود ندارد. ضمن اینکه، اندازه نمونه براساس قدرت آزمون، روش تحقیق و برازش هی 

منظور، با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه نامشخص است، از نوع متناسب ن ها به مدل تحقیق انتخاب خواهد شد. به ایداده

شده ارزش درک

 برند

 دلبستگی

 به برند

 اعتماد 

 وفاداری به برند

 به برند

0/50 

0/45 

0/69 

0/56 
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دست آمد. در این فرمول، مقدار آلفای تایی به196برای تقریب حداقل حجم نمونه استفاده شد و حجم نمونه  فرمول کوکران

آوری شده است های تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه جمعدرصد جایگذاری شده است.داده 5گیری و خطای نمونه 05/0

اده و مطالعات مرجع مربوط به متغیرهای موجود در پرسشنامه ها، نوع مقیاس مورد استفکه این قسمت دربرگیرنده مؤلفه

( استخراج 2014های تحقیق از مطالعه  م و شانکار )آوری دادههای موجود جمعتحقیق است. به طور کلی، مجموعه مقیاس

تا « امالً مخالفک»تایی از 5سؤال و طیف لیکرت  18شده است.  زم به ذکر است که کلیه متغیرهای تحقیق با استفاده از 

 .شوندسنجیده می« کامالً موافق»

 

 روایی و پایایی

ازنظر محتوایی و صوری، و هم ازلحاظ  ابزارها هم معمول استفاده شد. روایی هایروش از پرسشنامه پایایی و روایی تعیین جهت

 توانهایی  و بهودن  روان رسشنامه ازجهتسؤا ت پ ،متخصصان و افراد واجد شرایط نظرخواهی از با. مورد بررسی قرار گرفت سازه

آنها صورت گرفت، کهه بهه روایهی محتهوایی و صهوری       در  زم بررسی شده و اصالحات مربوطه هایسازه گیریاندازه در عبارات

 آلفهای  ضهریب  عهالوه، از ای پرسشنامه نیز با انجام تحلیل عاملی تأییدی مهورد بررسهی قهرار گرفهت. بهه     اشاره دارد. روایی سازه

های مورد استفاده برای ارزیابی روایی و پایایی در ایهن  در ادامه، شاخص .شد استفاده پرسشنامه پایایی بررسی منظوربه کرونباخ

 تحقیق عنوان شده است.

 تعدادی قضاوت ازطریق صوری -محتوایی در تحقیق حاضر، روایی صوری، محتوایی و سازه پرسشنامه بررسی شده است. روایی 

 عهاملی  تحلیهل  از اسهتفاده  بها  نیز سازه پرسشنامه روایی همچنین،. گرفت قرار بررسی مورد مربوطه کارشناسان و متخصصان از

گرفته است. نتایج تحقیهق نشهان    قرار ارزیابی مورد کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با ابزار پایایی همچنین .شد بررسی تأییدی

 ( و نتیجتاً انسجام درونی سؤا ت پرسشنامه مورد تأیید است.70/0تراز بوده )بزرگ داد که پایایی تمامی متغیرها در حد با یی

کشهد، از  های این تحقیق کهه رابطهه رگرسهیونی بهین متغیرهها را بهه تصهویر مهی        منظور آزمون مدل مفهومی و فرضیهبه

طهور خالصهه، در   کنهد. بهه  ن برآورد مهی زماطور هممدلسازی معاد ت ساختاری استفاده شده است که روابط بین متغیرها را به

و بهرای بهرازش مهدل     SPSSافهزار  ها و آزمون بهرازش آنهها )پایهایی و روایهی( از نهرم     منظور توصیف آماری دادهتحقیق حاضر به

ه، های آماری مهورد اسهتفاد  افزار آموس استفاده شده است. توضیح تکنیكهای تحقیق از نرمها و آزمون فرضیهساختاری به داده

 در ادامه آورده شده است.

 

 یافته ها

نفهر از پاسهخ    22نفهر زن بودنهد . همچنهین    94نفهر مهرد و   126دهنهده،  پاسهخ  220های گرد آمده، از بین بر اساس داده

کارشناسی ارشهد و  نفر دارای مدرک  32دهندگان دارای مدرک کارشناسی و نفر از پاسخ 160دهندگان دارای مدرک کاردانی ، 

 بودند.   رای مدرک دکترینفر دا 6

های توصیفی متغیرهای تحقیق شامل میانگین و انحرا  معیار، تحلیل همبستگی پیرسون و ضهرایب پایهایی   عالوه بر آماره

 آورده شده است. سطح معناداری مربوطه نیز در زیر جدول گزارش شده است.  2آلفا در جدول شماره 
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های توصیفی. آماره2جدول   

 

 

 

 

 

 

 95/0معنادار در سطح اطمینان  ؛ 99/0مینان معنادار در سطح اط توضیح: 

متغیر است. بزرگترین  63/0تا  33/0دهد، قدرمطلق ضرایب همبستگی بین متغیرها از همانطور که ضرایب این جدول نشان می

ه ترین ضریب همبستگی نیز مربوط بضریب همبستگی مربوط به رابطه بین اعتماد به برند و وفاداری به برند است و کوچك

دهند. همانطور شده برند و دلبستگی به برند می باشد. مقادیر درون پرانتز نیز ضرایب پایایی را نشان میرابطه بین ارزش درک

 باشند.بزرگتر بوده و متغیرهای تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار می 70/0که مشخص است، تمام ضرایب از 

های موجود را برای تحلیل توان دادهد از این مسأله اطمینان حاصل کردکه میق، بایپیش از بررسی روایی سازه متغیرهای تحقی

معیهاری   KMOشاخص و آزمون بارتلت استفاده شد. KMOمنظور از شاخص مورد استفاده قرار داد یا خیر. به این عاملی تأییدی

تهر باشهد،   ه مقدار این شهاخص بهه عهدد یهك نزدیهك     ای از صفر تا یك قرار دارد. هرچگیری است و در دامنهبرای کفایت نمونه

(، کفایهت حجهم نمونهه    6/0)معمو ً کمتهر از  ایهن صهورت  در غیهر ترنهد و اجرای تحلیل عهاملی مناسهب   های موردنظر برایداده

ل تحلیه  باشد، ساختار عهاملی بهرای   05/0سطح معناداری در آزمون بارتلت کوچکتر از شده مناسب نیست. همچنین، اگرخابانت

عهاملی تأییهدی مهورد     آمهاری تحلیهل  سازه متغیرهای تحقیق، تکنیكمنظور بررسی رواییبه است. سپس،عاملی تأییدی مناسب

 افزار آموس آورده شده است.های تحقیق توسط نرماین بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی متغیراستفاده قرارگرفت. در

، 3محاسبه و آزمهون بارتلهت انجهام شهد. باتوجهه بهه جهدول شهماره          KMOشاخص  قبل از اجرای تحلیل عاملی تأییدی،

اخهتال  چشهمگیری دارد و سهطح معنهاداری آزمهون بارتلهت نیهز         60/0برای متغیرهای تحقیق با حد بحرانهی   KMOشاخص 

لیل عاملی تأییدی مناسهب  شده برای اجرای تحآوریهای جمعتوان گفت که دادهباشد. لذا، با اطمینان میمی 05/0کوچکتر از 

 .  باشندشده معنادار میدهد که تمام بارهای عاملی گزارشاست. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان می

 و آزمون بارتلت برای متغیرهای تحقیق KMO. شاخص 3جدول 

 متغیرها
گیری شاخص کفایت نمونه

KMO  
 سطح معناداری آزمون بارتلت

ندشده برارزش درک  858/0  000/0  

703/0 اعتماد به برند  000/0  

797/0 دلبستگی به برند  000/0  

731/0 وفاداری به برند  000/0  

 

ینمیانگ متغیرها  
انحرا  

 معیار
1 2 3 4 

. ارزش درک شده برند1  40/3  49/0  (74/0)     

. اعتماد به برند2  10/2  62/0  0/46 (84/0)    

. دلبستگی به برند3  32/3  71/0  0/33 0/51 (91/0)   

. وفاداری به برند4  12/3  0/37 0/43 0/63 0/42 (83/0)  
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عدد معناداری بارهای عاملی حاصل از تحلیهل عهاملی تأییهدی متغیرههای تحقیهق را در حالهت تخمهین         4جدول شماره

 است. 96/1عدد معناداری همه بارهای عاملی بزرگتر از دهد. همانطور که در این جدول مشخص است، استاندارد نشان می

 50/0شده بزرگتر از ، نیکویی برازش تعدیل10/0، میانگین مجذور خطاهای مدل کوچکتراز 3اسکوئر هنجارشده کوچکتراز کای

 دهد.است و برازش خوب مدل را نشان می 90/0و شاخص برازش هنجارشده بزرگتر از 

 

 لی تأییدی: نتایج تحلیل عام4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقآزمون فرضیه

 آزمون معناداری فرضیه اول

است و اثر اعتماد بهر وفهاداری بهه     50/0شده بر اعتماد به برند ضریب اثر متغیر ارزش درک با توجه به معادله ساختاری تحقیق

باشد. از آنجاکه سهطح  می 000/0و  01/0شده برای ضریب اثر این روابط برابر با ی گزارشباشد. سطح معنادارمی 69/0برند نیز 

گیرد. نتایج آزمون این فرضهیه، در جهدول   است، فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار می 05/0شده کوچکتر از معناداری گزارش

 زیر نشان داده شده است.

: نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق5جدول   

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب اثر  رابطه

اعتماد به برند ←شده برند ارزش درک  50/0  011/0  
 تأیید فرضیه

وفاداری به برند ←اعتماد به برند   69/0  000/0  

 

یر
تغ
 م

فه
مؤل

 

 عدد معناداری بار عاملی سؤال
یر
تغ
 م

فه
مؤل

 
 عدد معناداری بار عاملی سؤال

ش 
رز
ا

ک
در

ده
ش

 

- 

1 85/0  41/12  

ند
 بر
 به
ی
تگ
بس
 دل

- 

11 62/0  40/14  

2 88/0  77/12  12 81/0  55/11  

3 86/0  59/14  13 89/0  86/12  

ند
 بر
 به
اد
تم
 اع

ت 
حی
صال ک
در

ده
ش

 4 39/0  24/7  14 0/54 7/94 

5 31/0  84/5  15 0/60 9/08 

6 47/0  81/7  

برن
ه 
ی ب

دار
وفا

د
 

- 

16 0/78 11/10 

ک
در
ی 
واه
رخ
خی

ده
ش

 7 69/0  01/11  17 0/71 8/01 

8 54/0  15/8  18 0/58 8/40 

9 85/0  11/14  Chi-square = 2549.85; df = 924; Chi-

square/df = 2.75; RMSEA = .094; GFI = .89; 

AGFI = .64; NFI= .91 10 54/0  29/12  
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 دومآزمون معناداری فرضیه 

ر دلبستگی بهر وفهاداری بهه    و اث 45/0شده بر دلبستگی به برند با توجه به معادله ساختاری تحقیق ضریب اثر متغیر ارزش درک

اسهت. لهذا در سهطح     05/0تهر از  باشهد کهه کوچهك   مهی  01/0گزارش شده است. سطح معناداری این روابط نیز  56/0برند نیز 

شهده  توان گفت که در نمونه مورد بررسی، ارزش درکگیرد. پس می، فرضیه دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار می95/0اطمینان 

گی به برند بر وفاداری به برند اثر مببت و معناداری دارد. جدول زیر خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق برند ازطریق دلبست

 گذارد.را به نمایش می

: نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق6جدول  

 نتیجه آزمون سطح معناداری ضریب اثر  رابطه

دلبستگی به برند ←شده برند ارزش درک  45/0  016/0  
 تأیید فرضیه

وفاداری به برند ←دلبستگی به برند   56/0  012/0  

 

افهزار  های تحقیق از تکنیك آماری مدلسازی معاد ت ساختاری استفاده شهده و خروجهی گرافیکهی نهرم    منظور آزمون فرضیهبه

آزمون . دهدقرار میمراتبی و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر را مورد توجه آموس نیز پس از اصالح ارائه گردید؛ که اثرات سلسه

افزار انجام گرفت. سطح معناداری برای های تحقیق باتوجه به ضرایب مسیر استانداردشده و سطوح معناداری خروجی نرمفرضیه

مقایسه شد. با این توصهیف،   05/0درنظر گرفته شده و سطوح معناداری با مقدار بحرانی  05/0های تحقیق آزمون تمامی فرضیه

 یق مورد تأیید قرار گرفتند.فرضیه تحق 2هر 

 

 گیریبحث و نتیجه

شده برند براعتماد به برند، و اثر اعتماد به برند بر وفاداری بهه برنهد تأییهد شهد کهه نشهان       در این تحقیق، اثر ارزش درک

ی، ایهن متغیرهها   شده برند و وفاداری به برند است. به عبهارت دهد اعتماد به برند یك متغیر میانجی در رابطه بین ارزش درکمی

دهنهده  گذارنهد کهه نشهان   ای بر یکهدیگر اثهر مهی   صورت زنجیرهشده برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند بهیعنی ارزش درک

شهده برنهد   شده برند بر وفاداری به برند است. اثر ارزش درکسازوکار غیرمستقیم درنظر گرفته شده برای اثرگذاری ارزش درک

بهر   45/0شده برند با ضریب بود. همچنین، ارزش درک 69/0و اثر اعتماد به برند بر وفاداری به برند نیز  50/0د بر اعتماد به برن

بود. به این ترتیهب مشهخص اسهت کهه ارزش      56/0دلبستگی به برند تأثیر داشت و اثر دلبستگی به برند بر وفاداری به برند نیز 

شده تحقیهق مشهخص   ر وفاداری به برند اثرگذار است. آنچنان که از مدل پذیرفتهشده برند ازطریق دلبستگی به برند نیز بدرک

بهود.   25/0و ازطریق دلبستگی به برند  34/0شده برند وفاداری به برند ازطریق اعتماد به برند است، اثر غیرمستقیم ارزش درک

تری نسبت به ای مهمد، متغیر اعتماد متغیر واسطهشده برند و وفاداری به برندهد که در رابطه بین ارزش درکاین امر نشان می

های وفاداری بهه  همانطور که در فصل دوم تحقیق بیان شد، درک برند بر ارزیابی و خرید آن برند که از شاخص دلبستگی است.

نهد اسهت   شود و یك جنبه مههم از ارزش بر گذارد. درک برند جزء معیارهای ذهنی مشتری محسوب مییك برند است تأثیر می

ت ههه تحدی اههه یزل هه مایله عوهه وسهه بهه کاست برند ن از کنندگا مصرادراک یك برند نتیجه (. ارزش 2006)اِش و همکاران، 

ا یی هه ت کهه کیفین از دگاهکنن رهمصادراک یش ازههفاامل ههد شههك برنههیارزش یش ازههفا، اذههلد. رههیگیههمار رههأثیر قههت
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( ادعا کرده است که ههد  نههایی بازاریهابی    2012) (. ازطرفی، هیسکوک1994و همکاران، کنند )گراهام   میرهه مصهکاست 

ایجاد پیوندی محکم بین مصر  کننده و نام تجاری است که  زمه اصلی برقراری این پیوند همان اعتماد می باشد. اعتمهاد بهه   

در  رد که برند مربوطه منجر به وفاداری مشتری شهود. یك برند تلویحاً به این معنی است که احتمال و یا انتظار زیادی وجود دا

شده ازسوی محققان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یك دارائی رقابتی حفظ شهوند و یکهی   اکبر تحقیقات انجام

باشهد  ران مهی  از راه های تقویت این امر از طریق ایجاد یك رابطه همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشهندگان و خریهدا  

کنهد، چراکهه مشهتریان وفهادار سهبب      (. وفاداری مشتریان درحقیقت یك مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد می1994اندرسون، )

های مختلف در زمینه ایجاد و تببیت وفاداری به برند نیز با یکهدیگر  شوند. دیدگاههای بازاریابی شرکت میجویی در هزینهصرفه

گیرند اعتقاد دارنهد کهه وفهاداری بهه برنهد از خریهد       رفتاری که از نظریه شرطی کردن ابزاری بهره می تفاوت دارند. دانشمندان

شهود. از سهوی   وسیله رضایت از محصول تقویت شده است نتیجه شده و به تکرار خرید منجهر مهی  آزمایشی یك محصول که به

کننهد. آنهها اعتقهاد دارنهد کهه      داری به نشهان تأکیهد مهی   های ذهنی در ایجاد وفادیگر، محققان رفتار شناختی بر نقش پردازش

های مختلف آنها پرداخته و در نتیجه، در آنها ترجیح برند و رفتار تکرار خریهد ایجهاد   کنندگان به مقایسه برندها و ویژگیمصر 

برنهد   بهه  وفهاداری  بر ثرمو عوامل بررسی خود که به مطالعه با( 1390) همکارانش و جاللی (.1390 شود )حسینی و رضایی،می

شده برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار است. لذا، نتایج مطالعه حاضر با نتهایج ایهن مطالعهه    پرداختند نشان دادند که ارزش درک

سازگار است. البته گفتنی است که آنها در این مطالعه تایید کردند که دیگر متغیر مستقل تحقیق حاضر یعنی رضهایت از برنهد   

نیهز در مطالعهه دیگهری نشهان      (1393) همکهارانش  و شده برند بر وفاداری به برند است. غفرانهی ر واسطه بین ارزش درکمتغی

شهده برنهد   ههای ارزش درک شده یکهی از شهاخص  شده بر وفاداری به برند اثرگذار است. اگر کیفیت درکدادند که کیفیت درک

نیهز در   (1391) همکهارانش  و های مطالعه حاضر در یك راستا دانست. دهدشهتی هتوان نتایج این مطالعه را نیز با یافتباشد، می

باشهد.  یك مطالعه دیگر نشان دادند که رضایت از برند بر وفاداری به برند اثرگذار است که تأییدکننده نتایج مطالعهه حاضهر مهی   

داشهت.در بهین مطالعهات خهارجی نیهز  م و شهانکار       طور مستقیم بر وفاداری به برند اثر البته در این مطالعه، رضایت از برند به

شده بر وفاداری به برند را تایید کردند. اما آنها در این مطالعه نشان دادنهد کهه بهرای مشهتریان جدیهد،      ( اثر ارزش درک2014)

گهری متغیهر   انجیتواند دلیلی بهر تأییهد اثهر میه    شده برند است. این امر میتری نسبت به ارزش درکاعتماد به برند متغیر مهم

( نیز مشهخص شهد کهه    2011اعتماد به برند باشد که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه ساهین و همکاران )

باشهد. البتهه در ایهن مطالعهه     رضایت از برند و اعتماد به برند بر وفاداری به برند اثرگذارند که در راستای نتایج مطالعه حاضهر ی 

ماد و رضایت متغیر مستقل بودند، اما در تحقیق حاضر رضایت از برند ازطریق اعتماد به برند نیز بر وفهاداری بهه   هردو متغیر اعت

 باشد.کننده نتایج تحقیقات گذشته میبرند اثرگذار است که تکمیل

 

 پیشنهادات تحقیق

انهدرکاران  ت تحقیق برای مدیران و دستهای صورت گرفته، پیشنهادادر تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل

توان بهر مبنهای   ذکر است که این پیشنهادات را میشود. شایان جامعه آماری مورد مطالعه یعنی مشتریان شرکت بیمه ارائه می

صر بیان موارد مختلفی همچون شدت روابط و تأیید یا رد آنها از لحاظ آماری بیان کرد. در ادامه، این پیشنهادات به صورت مخت
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سهازی  شده است. در هریك از موارد زیر ممکن است انجام مطالعاتی تکمیلی جهت بررسی آنها و یا شناسایی روند مناسب پیاده

 آنها ضروری باشد.

گری اعتماد به برند بسهیار پایهدارتر از اثهر دلبسهتگی بهه برنهد       همانطور که از مدل تحقیق مشخص است، اثر میانجی 

شهوند. بنهابراین بهه    یرهای مستقل بیشتر ازطریق این متغیر باعث ایجاد وفاداری در مشتریان میباشد، چراکه متغمی

شود برای ایجاد وفاداری به برند خود بر اعتماد بهه برنهد متمرکهز شهوند. لهذا بهر       اندرکاران مربوطه پیشنهاد میدست

مانند متخصصان کارآزموده، مزایای نسبی برنهد   گیری از منابع بازاریابی خوداندرکاران است که با بهرهمدیران و دست

 های برند و اطالعات بازار را یکپارچه سازند.مانند مزیت قیمتی، کیفیت، و ویژگی

گری متغیرهای میانجی ارائه کرد. نتهایج تحقیهق نشهان داد کهه     توان باتوجه به شدت اثر میانجیپیشنهاد دیگر را می 

شده برند است و متغیر دلبستگی از وفاداری بهه برنهد   تری برای ارزش درکای مهممتغیر اعتماد به برند متغیر واسطه

ههای بازاریهابی در   هایی برای بهبود قابلیتعنوان اهرمشود که از این عوامل بهتر است. لذا به مدیران پیشنهاد میمهم

باید بر ایجاد اعتماد بوسهیله ارزش  عبارتی، برای جذب مشتریان جدید مراحل مناسب توسعه برند خود بهره گیرند. به

 شده برند تأکید داشت و برای حفظ مشتریان فعلی باید بر دلبستگی برند تأکید کرد.درک

گری متغیرهای اعتماد به برند و دلبسهتگی بهه برنهد در رابطهه بهین متغیرههای مسهتقل و        در این مطالعه اثر میانجی 

اند که متغیرههای مسهتقل ایهن    فی، برخی از مطالعات گذشته نشان دادهوفاداری به برند مورد آزمون قرار گرفت. ازطر

گری اعتمهاد بهه   توانند اثر تعدیلطور مستقیم نیز بر وفاداری به برند تأثیرگذارند. بنابراین، مطالعات آتی میتحقیق به

گری آنها مقایسه اثر میانجی برند و دلبستگی به برند را نیز در رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی کرده و با

 شود که اهمیت هریك از مغیرهای اعتماد به برند و دلبستگی به برند را بهتر درک کرد.نمایند. این امر موجب می

مدل ارائه شده در این تحقیق در بین مشتریان یك شرکت بیمه یعنی یك برند خدماتی مهورد آزمهون قهرار گرفهت و      

شود که این مدل در مطالعات آتی در رابطه با دیگهر انهواع برنهدها ماننهد     یاز احساس میکلیت آن تأیید شد. لذا این ن

های تولیدی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا در همه انواع صنایع اعتباریابی شهده و نقهاط قهوت و ضهعف آن     برند شرکت

 مشخص گردد.
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