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 مشتری، قصد رفتاری و پذیرش قیمت مشتریان –ارزیابی روابط برند 

 2 علیرضا روستا ،1پورخسروی پریسا

 ایران دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد بین المللی کیش،استراتژیک،  -کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی -1

  مسئول( نویسنده) گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر قدس، ایران استادیار-2

 چکیده

تحقیق از نظر هدف،  بوده؛ مشتری، قصد رفتاری و پذیرش قیمت مشتریان –ارزیابی روابط برند هدف از پژوهش حاضر، 

در  کیش کارکنان سازمان منطقه آزادباشد. جامعه آماری شامل پیمایشی می -کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی

تعیین  201ه تعداد و بفرمول کوکران با  ای نسبیطبقهبصورت  ؛گیریو روش نمونهنفر  420به تعداد  ،1399پاییز سال 

محدوده ای بوده که روایی آن به طریق صوری و محتوایی )گویه 20ها پرسشنامه استاندارد ابزار گردآوری دادهگردید. 

CVR  وCVI  ها از دادهتائید گردید.  83/0( و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بمیزان 0/1تا  80/0و  0/1تا  75/0 بین

 .گردید ای و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیلنمونهبا استفاده از آزمون تی تک SMARTPLSو   SPSSطریق نرم افزارهای

، متغیرهای رضایتمندی، قصد رفتاری و پذیرش قیمت، ای، وضعیت متغیر اعتماد، مطلوبطبق نتایج آزمون تی تک نمونه

متغیر اعتماد بر  نشان داد، پژوهشهای آزمون فرضیه در حد متوسط و متغیر تعهد دارای وضعیت نامطلوب است.

(، متغیر 579/2و  182/0( و قصد رفتاری)706/7و  454/0(، تعهد)548/3و مقدار تی  268/0رضایتمندی)ضریب مسیر 

(، متغیر تعهد بر قصد 488/4و  274/0( و پذیرش قیمت)12/3و  183/0(، قصد رفتاری)648/2و  161/0ر تعهد)رضایتمندی ب

 114/0(، تاثیر معناداری داشته، اما قصد رفتاری بر پذیرش قیمت)862/6و  407/0( و پذیرش قیمت)113/4و  298/0رفتاری)

 . دیگردو فرضیه نهم، رد ، تایید هشتم اول تا هایپس فرضیه(، فاقد تاثیر معنادار بوده، 78/1و 

 مشتری، قصد رفتاری، پذیرش قیمت مشتری –روابط برند : كلیدی هایواژه
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 مقدمه 

 بقا، راستا، این در است سازمان هر ایجاد و کار و کسب هر پیدایش اصلی علت و غایی هدف فلسفه وجودی، مشتری،

 رضایت طریق از ساالر مردم جوامع در عمومی های سازمان نیز و تجاری کار و کسب و هر سازمان توسعه و رشد دوام،

 و نقش جایگاه، اهمیت از گرفته نشات مشتری رضایت و کیفیت سنجش اهمیت .شودمی  حاصل مشتری خرسندی و

 که است شده اثباتمشتریان،  رفتار مطالعۀ مبنای بر(. 1395 اسماعیلی،و  است )حافظی، حافظی سازمان بر مشتری تاثیر

 وفادار شد. مشتری خواهد در مشتری سازمان به اعتماد و وفاداری حس ایجاد سبب تدریج به مشتری رضایت تأمین

 رجوع خویش عالقۀ مورد سازمان به خدمات از یا استفاده محصوالت مجدد خرید برای بارها و بارها آنکه بر عالوه

 خویشاوندان، به سفارش و توصیه طریق از سازمان، خدمات و محصوالت زمینۀ تبلیغ در مضاعف عامل عنوان به کند،می

 بالقوه ایفا مشتریان ذهن در سازمان تصویر بهبود و سودآوری میزان ارتقای در اهمیت حائز نقشی سایر مردم یا دوستان

 توسط خدمات از استفاده تداوم بیشتر مشتریان، کمتر تعداد قبیل: از به دالیلی تجاری خدماتی هایسازمان در کند.می

 بودن ایحرفه و مشتریان با ترعمیق روابط با مشتریان، سازمان بلندمدت روابط تقویت و حفظ زیاد اهمیت ها،آن

)اسمعیلی باشد  داشته به سزایی اهمیت ها سازمان این به مشتریان وفاداری مؤثر بر عوامل به توجه است شده سبب مشتریان

 . (1393و همکاران،

 و قلم اهل مهری بی و توجهی بی مورد ایران در آن ابعاد و اهمیت نشان، و نام برند، یدرباره گرفته صورت طالعاتم

 خود فروش موفقیت های از نیمی از بیش جهانی شرکت های که است حالی در این است. گرفته بازاریابی قرار مدیران

 چه هستند. خود جهانی نشان و نام و برند مدیون توسعه حال در کشورهای مصرف کنندگان میان در خصوص به را

 مصرف تمایل و گرایش اما می باشد؛ خود خارجی رقبای حد در محصوالت ایرانی ی شده ارائه خدمات و کیفیت بسا

 دیگر بسیار موارد و موارد این است. بیشتر و... زارا کرست، کیندر، جی، ال دوو، سونی، چون برندهایی به کنندگان

 کشور در بازاریابی مدیران می رسند. به فروش که هستند برندها این امروز رقابتی دنیای در گویا که است آن از حاکی

 نیز تجاری نشان و نام برند و به توجه است، حیاتی خدمات و کیفیت که قدر همان که کنند توجه امر این به باید ما

 از یکی برند، (.1392ران، همکااست )ساالر و  ثمر مؤثر مشتریان وفاداری و رقابتی مزیت ایجاد در و دارد اهمیت

 تدافعی ابزار عنوان یک به تواندمی که میگردد، محسوب مشتری با مدیریت ارتباط مجموعه در مهم ارتباطی ابزارهای

 اهمیت کند. جدید عمل مشتریان آوردن دست به برای بازاریابی تهاجمیابزار  یک نیز و فعلی مشتریان حفظ برای

 بیشتر بسیار قبلی همان مشتری نگهداشتن هزینه از جدید مشتری یک جذب که هزینه این دانستن با تدافعی بازاریابی

 بر تأثیرگذاری در برای مشتری ارزش آفرینی امروزه (.1389)دهدشتی شاهرخ و همکاران، است شده مشخص است،

 رفع و حل را مشتری از مشکلی که است چیزی آن ارزش، از است. منظور شده برخوردار باالیی اهمیت از وی رفتار
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 شرکتها دیگر میزنند، رقم را شرکت مشتریان بقای جهانی، اقتصاد در که اکنون سازد. می برآورده را نیازی و کند می

 متوجه ی را خود توانمندیهای و فعالیتها همۀ باید آنها .باشند تفاوت بی مشتریان های خواستهو  انتظارات به نمی توانند

 کار و کسب دنیای در اصل بنابراین، نخستین هستند. مشتریان سرمایه، برگشت منبع تنها که چرا مشتری کنند، رضایت

 ایجاد را مشتری پسند ارزشهای توان می شرکت فرآیندهای طریق از تنها و است ارزشهای مشتری پسند ایجاد امروزی

 مشتریان آگاهی و سطح دانش و افزایش خدمات /صنعت بخش در رقابت افزایش (.1388کرد )طالقانی و سموثی، 

 از ترپرهزینه بسیار جدید آوردن مشتری دست به که این به توجه با است، شده حفظ مشتریان به بیشتر توجه باعث

 موثر عوامل شناسایی و برند به مشتری موضوع وفاداری است، فعلی مشتریان با ترعمیق و تررابطه گسترده یک برقراری

 )خرید( رفتاری پاسخ برند به (. وفاداری1389است)دهدشتی شاهرخ و همکاران،  برخوردار ویژهای از اهمیت آن بر

 اساس بر برندها سایر با مقایسه برند در یک مورد در مشتری سوی از زمان طول در که اریب )غیرتصادفی( است

گردد )قربانی قویدل می منجر برند نسبت به او تعهد به و کندمی بروز ارزیابی( و گیریشناختی )تصمیم روان فرآیندی

 (.1393و شبگومنصف، 

 به دهد. را افزایش سودآوری درصد 95 تا تواندمی مشتری نگهداری در نرخ افزایش درصد 5 محققان، گفته بنابر

 (.1393می کند )فرهادیان،  وارد لطمه کار و کسب رقابت به سازمان، بر علیه منفی تبلیغات با ناراضی مشتری عالوه،

است. شده تعریف )باورپذیری( دارد را خود هایوعده به عمل کردن به تمایل شرکت که این به اعتقاد اعتماد، قابلیت

 مشتریان که به چه آن به نمودن عمل و برآوردن و مشتریان با و ارتباط فعالیت هاسال اثر در برند یک اعتماد قابلیت

 حاصل که برای مشتریان مطلوب حداقل یا و برتر کیفیت دارای و کاالهای خدمات ارائه همچنین و شده داده وعده

 متقابل روابط طریق فقط از زمان، طی در نیز اعتماد قابلیت این آید.می وجود است، به بوده شرکت تخصص و توانایی

رفت)دهدشتی  خواهد بین نیزاز برند برود، بین از شرکت به اعتماد اگر گردد.می و متبلور ایجاد شرکت -مشتری تکراری

 سازمانها رشد و توسعه بقا، توجه، ضامن مورد آنها نمودن وفادار و مشتریان حفظ بنابراین (.1389شاهرخ و همکاران، 

 (.1393می رود )فرهادیان،  شمار به بزرگی مزیت رقابتی یک و بوده

با توجه به همه گیر شدن موبایل در تمام کشورها، چه کشورهای در حال توسعه و چه کشورهای پیشرفته؛ رقابت شدیدی 

بهترین کیفیت و تکنولوژی روز و چه ارائه های با های فعال در این صنعت، چه در ساخت و تولید موبایلبین شرکت

های فعال از راهکارها و راهبردهای مختلفی برای جلب اعتماد، خدمات پس از فروش مطلوب، حاکم شده و شرکت

کنند. چرا که نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که رضایت و تعهد مشتری و در نهایت وفادار ساختن او استفاده می

های فعال در صنعت موبایل با رقابت بسیار تر از جذب مشتریان جدید است. شرکتبه مراتب کم هزینهنگهداشت مشتریان، 

شدیدی مواجه بوده و برای جذب مشتریان، بایستی از ابزارهای مختلف برای وفادارسازی مشتریان استفاده کنند. کارکنان 

شناخت فاکتورهای تعیین کننده قصد رفتاری و قصد های مختلف خیل عظیمی از افراد جامعه را تشکیل داده و سازمان
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های فعال در این صنعت را تا حدود زیادی از خطر شکست و دور ماندن از خرید برای یک برند موبایل خاص، شرکت

های روز و ارائه رقبا می رهاند. چراکه هر روزه رقبایی جدید در صنعت موبایل ظهور کرده و با با بکارگیری تکنولوژی

ات پس از فروش مطلوب در پی جذب مشتری هستند. بدون شک، شناخت فاکتورهای تاثیرگذار بر قصد رفتاری و خدم

هایی برای های فعال در این صنعت می دهد که از چه راهکارها و روشقصد خرید مشتریان موبایل، این ایده را به شرکت

ند. »اعتماد«، »رضایت« و »تعهد« در بین مشتریان می تواند، جذب مشتریان جدید و وفادارساختن مشتریان قدیمی استفاده کن

قصد رفتاری آنان در خصوص یک برند خاص از موبایل را تحت تاثیر قرار دهد و این مسئله در نهایت بر قصد خرید 

در میان  مشتری موثر باشد. انجام تحقیق حاضر، میزان تاثیر  »اعتماد«، »رضایت« و »تعهد« بر قصد رفتاری و قصد خرید

  مورد کنکاش قرار خواهدداد. کیش کارکنان سازمان منطقه آزاد

 

 پیشینه پژوهش

بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مجدد گوشی تلفن همراه ( و  تحت عنوان 1397) در پژوهشی که توسط عابدی و فراهانی

یافته های پژوهش نشان داد که برآورده شدن انتظارات کابران برند  ، انجام گرفت؛)مورد مطالعه: مشتریان استان تهران(

گوشی تلفن همراه بر سودمندی ادراک شده، رضایتمندی و وابستگی و همینطور وابستگی مصرف کنندگان به برند گوشی 

کننندگان از تلفن همراه بر سودمندی ادراکشده، رضایتمندی و قصد خرید مجدد تاثیر مثبت دارد. همچنین رضایت مصرف

( 1397) در پژوهشی که توسط سندالی، نایب زاده و داوودیبرند گوشی تلفن همراه بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت دارد. 

نتایج ، انجام گرفت؛ بررسی تاثیر ارزیابی مشتری از برند بر قصد خرید وی با توجه به نقش ترجیح برندو  تحت عنوان 

به برند بر تصویر ذهنی در مورد آن و ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معنادار داشته و  که نگرش دادحاصل از پژوهش نشان 

ولی بر ارزش ویژه برند دارای تاثیر  ،این در حالی است که آگاهی برند دارای رابطه ای معنادار با تصویر نام تجاری نبوده

تاثیر داشته و در عین حال رابطه بین ارزش ویژه برند باشد. تصویر ذهنی برند بر ارزش ویژه نام تجاری مثبت و معنادار می

( 1397)رجوعی  وغیور  ،صفاییدر پژوهشی که توسط با ترجیح نام تجاری و قصد خرید آن مورد تایید قرار گرفته است. 

ایج نشان نت، انجام گرفت؛ مطالعه صنعت بیمه( تاثیر ارزش مشتری و تصویر برند بر وفاداری مشتریان )موردو  تحت عنوان 

وجود متغیر میانجی تصویر برند تاثیر ارزش  ارزش درک شده مشتریان بر وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی دارد که با که داد

شود. مولفه های نتایج تحقیق تاثیر تصویر برند بر وفاداری مشتریان را مورد تایید مشتری بر وفاداری مشتریان تایید می

تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتری ( و  تحت عنوان 1397) در پژوهشی که توسط رهجو، قاسمی و دیری  .قرارداد

، (های فروش شرکت سایپا در استان بوشهربا نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان )مطالعه موردی: نمایندگی

د مشتری، کیفیت خدمات و ر ضایت مشتریان در نمایندگی یافته ها نشان داد ارزش ویژه برند بر قصد خریانجام گرفت؛ 

فروش شرکت سایپا در بوشهر تاثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بر قصدخرید مشتری  های
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ه در نمایندگی های فروش شرکت سایپا در بوشهر تاثیر معناداری دارد و ارزش ویژه برند برقصد خرید مشتری با توجه ب

در نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در نمایندگی های فروش شرکت سایپا در بوشهر تاثیر معناداری دارد. 

بررسی تاثیر برنامه های وفاداری مشتری بر ارتباط میان قصد ( و  تحت عنوان 1397) پژوهشی که توسط صادقی فر و نعامی

های وفاداری بر قصد خرید مشتریان و برنامهآن بوده که  تایج حاکی ازن، انجام گرفت؛ خرید مشتری و ارزش ادراک شده

ارزش ادراک شده موثر است. بین قصد خرید مشتری و ارزش ادراکشده ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین قصد 

-الهفتحدر پژوهشی که توسط  .مشتریان نقش میانجیگری دارد خرید در رابطه وفاداری مشتری و ارزش درک شده توسط

تعیین تاثیر اعتبار برند بر قصد خرید مشتریان بیمه کارآفرین )مطالعه ( و  تحت عنوان 1397)اسفهالن فالحی و نیکیزاده 

ارتباط قوی و مثبتی برقرار  که بین اعتبار برند و قصد خرید مشتریان دادنتایج نشان ، انجام گرفت؛ موردی: شعب شهر تبریز(

( و  تحت عنوان 1396) پور و بقائیدر پژوهشی که توسط شیختائید شد.و ارتباط و تاثیردو بعد اعتماد و تخصص برند  است

های فروش بررسی رابطه بین گرایش به اعتماد با قصد خرید مجدد با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان در شرکت

د بین گرایش به اعتماد با قصد خرید مجدد باتوجه به نقش میانجی نشان دا نتایج، انجام گرفت؛ آجر سفال استان گلستان

 .های فروش آجر سفال استان گلستان رابطه معناداری وجود داردرضایت مشتریان در شرکت

و  یمشتر یبر وفادار کیستماتیس یمطالعه نقشه بردار تحت عنوان ( و2019) 1سانگ، وانگ و هان در پژوهشی که توسط

برای  موضوع نیاز مشارکت در ا یارائه نظام مند بودن و نقشه بردار تحقیق نیهدف از ا، انجام گرفت ،برند تیریمد

 یو مطالعه نقشه بردار یکتابشناخت لیو تحل هیشود. تجز جادیا ندهیآ قاتیتحق یموثر برا قیتا نقشه راه تحق محققان بوده

ذکر  یاکثر کارها جیانجام شده است. نتا 2018تا  2000برند از سال  تیریو مد یشترم یدر مورد وفادار هینشر 337در 

در . را نشان می دهد آنها یکلمات و شش خوشه کلمات براساس همکار نیشتریب یابیموضوع، نقشه ارز نیشده در ا

 ریرا تحت تاث: چگونه آنها رفتار مصرف کننده برندپنج نوع از نفرت  تحت عنوان ( و2019) 2فستچرین پژوهشی که توسط

احساسات،  نیاز ا یبیککه پنج نوع از برند نامطلوب وجود دارد که بسته به تر دادنشان  ، نتایجانجام گرفت می دهند، قرار

 یبه قربان لیو تما برند یتالف ،یو عموم یخصوص تیشکا ،برند رییاز جمله تغ ،یمتفاوت رفتار جیهر کدام منجر به نتا

نگرش  ریو تحت عنوان تاث( 2018)3آگوستو و تورسدر پژوهشی که توسط  .برند می شودصدمه زدن به  یبرا یکردن مال

 برند ییشناسا یانجی: نقش میدر صنعت بانکبه قصد خرید مصرف کنندگان  لیبر تما تبلیغات شفاهی الکترونیکیبرند و 

تبلیغات شفاهی نگرش برند  و  ریتأث یبررس ،پژوهش نیاز ا هدفانجام گرفت،  ،برند ژهیو ارزش و توسط مشتری

تبلیغات که نگرش برند  و  حاکی از آن بوده جیاست. نتا یدر صنعت بانک به قصد خرید انیمشتر لیبر تما الکترونیکی

 
1 Song, Wang and Han 
2 Fetscherin 
3 Augusto and Torres 
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 تحت عنوان ( و2018) 1کوئلهو، ریتا و سانتوس در پژوهشی که توسط. قصد خرید مشتری تاثیر دارد بر  شفاهی الکترونیکی

که مصرف  دادنشان  قیتحق نیا یها افته، یانجام گرفت ،برند یمصرف کننده، جامعه برند و وفادار برند ییشناسا نیارتباط ب

مانند اعتماد و  برندانبوه ممکن است نگرش مثبت نسبت به  یدر بازار ها یاجتماع یرسانه ها یغاتیکنندگان در جوامع تبل

تعامالت مصرف کننده برند به  لیدر تبد یمصرف کننده ممکن است نقش اساس برند ییکنند و شناسا ادجیا ی راوفادار

روابط  تحت عنوان ( و8201) 2جیووانیس و آساناسوپولو  در پژوهشی که توسط .باشدداشته  همصرف کنند برندروابط 

 شیمطالعه، توسعه و آزما نیهدف از ا، انجام گرفت ،محور یبرند در خدمات فن آور یو وفادار برندمصرف کننده با 

 ی)ابعاد عاطف برند( و تعهد یاز برند )ابعاد شناخت تیرضا یعنی برنداعتماد به  یعنیاثر سه بعد ارتباط برند،  یبررس یبرا یمدل

نشان  جینتا بوده، باند ای( در بازار خدمات پهنتمیمثبت و تحمل ق یها هیبرند )قصد بازپرس، توص یوفادار و( یعاطف /

 یاست. از سو یاست که به دنبال آن عاطف یرفتار یها تین یاصل یها محرک ،برند روابط یشناخت یدهد که جنبه ها یم

در پژوهشی که  ندارد. یمیکه اعتماد اثر مستق یدارد، در حال متیبر تحمل ق یشتریب ریتاث برندروابط با  یجنبه عاطف گر،ید

 یچندوجه یهانقش –ها و جوامع برند برندروابط مصرف کنندگان با  تحت عنوان ( و2017) 3پوپ و وراتسچک توسط

در حالی که اثر شناسایی بر وفاداری برند به واسطه رضایت مشتری تأکید می  ، طبق نتایج،انجام گرفت ،تیو رضا ییشناسا

 انیبه دست آوردن مشتر یبرا ژهیجوامع برند به و ن،یشود، رضایت هیچ تاثیری بر وفاداری اجتماعی ندارد. عالوه بر ا

داویتاس و  پژوهشی که توسطدر شود.  ینم افتیبه برند  یوفادار ی درشیافزا چیکه ه یدر حال ستند،ه دیمف دیجد

مصرف کننده در پاسخ مصرف  برند یینقش مدرن شناسا "؟پشیمانی از برند خود" تحت عنوان ( و2017) 4دیامانتوپولوس

 یرا بر رو پشیمانی یمنف ریمصرف کننده، تأث برند ییکه شناسا دادنشان  جینتا، انجام گرفت ،دیخر ی ازمانیکننده به پش

 کند.  یم تیتقو برند شنهادیهدف بازپرداخت / پ یرا بر رو تیرضا ثبتم ریدهد و تاث یکاهش م یارو اهداف رفت تیرضا

 

 روش تحقیق 

تحلیلی)غیر آزمایشی( از گروه پیمایشی و  -است و از نظر روش، توصیفی 5ین پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردیا

 420به تعداد  ،1399در پاییز سال  کیش کارکنان سازمان منطقه آزادجامعه آماری پژوهش شامل  بصورت مقطعی است.

بطوریکه هریک از ، دتعیین گردی 201و به تعداد فرمول کوکران با  ای نسبیطبقهبصورت  ؛گیریو روش نمونهبوده و  نفر

آوری اطالعات الزم در مورد متغیرها و جمع. ابزار اشدواحدهای مجزای سازمان منطقه آزاد کیش، بیانگر یک طبقه می ب

بر اساس مدل مفهومی این پرسشنامه بود.  طراحی شده بر اساس مدل مفهومی تحقیق،پرسشنامه استاندارد های تحقیق، فرضیه

 
1 Coelho, Rita and Santos 
2 Giovanisa and Athanasopouloub 
3 Popp and Woratschek 
4 Davvetas and Diamantopoulos 
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پرسشنامه استاندارد، تهیه گردیده، دو بوده و با تلفیق ( 2018جیووانیس و آساناسوپولو )تحقیق که برگرفته از پژوهش 

گویه انتخاب  14، (7201) 1گویه و از پرسشنامه هان فام و فیصل احمد 6، (1394عسگری و حیدری )بطوریکه از پرسشنامه 

ابتدا روایی صوری آن، طی بوده که و محتوایی پژوهش؛ از نوع روایی صوری  ایگویه 20پرسشنامهروایی  گردید.

 ها،هریک از گویه برای CVIو  CVRبه سمحاتائید گردید و بر اساس دانشگاهی و سازمانی نظرسنجی از چندین خبره 

 CVIو  CVRنفره متشکل از خبرگان قرار گرفت، بطوریکه محدوده  20روایی محتوایی پرسشنامه، مورد تایید یک گروه 

برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از یکی از  .بدست آمد0/1تا  80/0و  0/1تا  75/0 ها بترتیب بین برای هر یک از گویه

 4)اعتماد ها، یعنی محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی هر یک از متغیرهای پژوهش بشرح معتبرترین روش

 بر اساس ضریب گویه(، 4) قصد خرید مشتریان و گویه( 4)، قصد رفتاریگویه( 4)، تعهدگویه( 4)، رضایتمندیگویه(

محاسبه گردید که نشان از پایایی باالی این پرسشنامه بوده است.  84/0و  81/0، 82/0، 83/0، 83/0آلفای کرونباخ، بترتیب  

 محاسبه گردید. 83/0آلفای کرونباخ کل پرسشنامه نیز 

سیری در بازار صنایع بوده،  مشتری، قصد رفتاری و پذیرش قیمت مشتریان –روابط برند ارزیابی تحقیق حاضر در پی 

مشتری و تمایل او برای پرداخت هزینه در قبال دریافت خدمات و یا دهد که قصد رفتاری مختلف بخوبی نشان می

محصوالت، در گرو فاکتورهای مختلفی قرار دارد. بدون شک » برند« یا نام تجاری یک عامل بسیار مهم بوده که میزان 

ر خواهدگذاشت. تاکنون اعتماد، رضایتمندی، تعهد و ...مشتری به یک برند، بر قصد رفتاری او، به احتمال بسیار زیاد تاثی

هایی در خصوص عوامل تاثیرگذار بر » قصد رفتاری« و »پذیرش قیمت )در قبال خدمات یا محصوالت(« ها و چارچوبمدل

( 2018ست که توسط جیووانیس و آساناسوپولو )ارائه شده و یکی از تحقیقات مناسب انجام شده در این خصوص، پژوهشی

است. در این « در کشور یونان انجام گرفته محور یورابرند در خدمات فن یو وفادار برند -مشتری روابط  » تحت عنوان و

، »رضایتمندی«، «اعتماد»گیری از تحقیقات پیشین انجام گرفته، به بررسی روابط ساختاری میان تحقیق محققان با بهره

با الهام از است. لوژیک در یونان پرداختههای تکنو، در میان مشتریان شرکت» پذیرش قیمت«»تعهد«، »قصد رفتاری« و 

های در نظر گرفته شده، مدل مفهومی پژوهش بشرح ذیل ارائه ، اهداف و فرضیه(2018)جیووانیس و آساناسوپولو تحقیق 

 گردید: 

 
1 Hanh  and Faisal 
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 پژوهشمدل مفهومی  (1)شکل 

 ((2018جیووانیس و آساناسوپولو ) )ماخذ:

 

  هایافته

 ی توصیفیهایافته

 92/16نفر مجرد ) 34، درصد( 91/18نفر مرد ) 38درصد( و  09/81نفر زن ) 163 های تحقیق،بررسی توصیفی آزمودنیدر 

درصد(،  45/9سال ) 30نفر کمتر از  19ها، های سنی آزمودنیاند. در ردهبوده درصد(  08/83نفر متاهل ) 167درصد( و 

 سال 50درصد( بیشتر از  38/24نفر )  49درصد( و  30/39سال ) 50تا  41نفر بین  79درصد(،  87/26سال ) 40تا  31نفر  54

نفر  48درصد( و  21/58نفر کارشناسی ) 117درصد(،  91/17و کمتر ) نفر کاردانی 36اند. در میزان تحصیالت، بوده

درصد( کمتر  46/7نفر ) 15هم،  خدمتدر سابقه سابقه  اند.بودهارشد و بیشتر درصد( دارای تحصیالت کارشناسی 88/23)

 20تا  16درصد(  34/31نفر ) 63سال،  15تا  11درصد(  37/25نفر ) 51سال،  10تا  6درصد(  42/16نفر ) 33سال،  5از 

 اند.داشته، سابقه سال 20درصد( بیشتر از  40/19نفر )  39سال و 

، کمترین 72/0، انحراف از معیار 3، مد 3، میانه 97/2دارای میانگین  تماداعمتغیر  در بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق،

و  1، کمترین 91/0، انحراف از معیار 3، مد 25/3، میانه 21/3دارای میانگین  رضایتمندیمتغیر . است 5و بیشترین  25/1

 5و بیشترین  1، کمترین 86/0، انحراف از معیار 50/2، مد 75/2، میانه 76/2دارای میانگین  تعهدمتغیر . است 5بیشترین 
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. در است 5و بیشترین  1، کمترین 85/0، انحراف از معیار 2، مد 50/2، میانه 61/2دارای میانگین  قصد رفتاریمتغیر . است

 .است 75/4و بیشترین  1، کمترین 73/0، انحراف از معیار 3، مد 3، میانه 93/2دارای میانگین  پذیرش قیمتمتغیر نهایت، 

 

 های استنباطییافته

 بررسی وضعیت متغیرها

بررسی وضعیت باشند، در نتیجه جهت بوده، تمامی متغیرهای پژوهش نرمال می 05/0که بیشتر از  .sigبا توجه به مقادیر 

پاسخ لیکرت پنج ها با کنیم. از آنجائیکه گویهاستفاده می ایتی تک نمونه آزمون پارامتری فعلی متغیرهای پژوهش از

کنیم، فرضیه صفر در )میانگین، میانه( مقایسه می 3باشند، میانگین کسب شده برای هر متغیر را با مقدار ثابت ای میگزینه

باشد،  05/0کوچکتر از  .sigمحاسباتی بزرگ و یا مقدار  tاست و زمانی که مقدار  3این آزمون برابری میانگین با مقدار 

باشد، یعنی اینکه وضعیت متغیر مورد نظر کمتر از مقدار متوسط است  3ده و اگر میانگین متغیر کمتر از فرضیه برابری رد ش

بوده باشد، یعنی اینکه وضعیت آن متغیر بیشتر از حد متوسط است و  3و اگر میزان میانگین متغیر تحت بررسی بیشتر از 

تغیر مورد نظر در حد متوسط است. قابل ذکر است در جداول باشد، یعنی اینکه وضعیت م 05/0بیشتر از  .sigاگر مقدار 

 3است و فرضیه مقابل میانگین بزرگتر با مقدار ثابت  3زیر منظور از فرضیه صفر میانگین کمتر یا مساوی با مقدار ثابت 

 است.









3:

3:

1

0





H

H
 

 فعلی متغیرهای پژوهشوضعیت ارزیابی  (1)جدول 

  آزموننتیجه  3مقدار ثابت مورد آزمون  متغیر

 وضعیت

انحراف از  میانگین

 معیار

  مقدار احتمال  درجه آزادی tی آماره

 بیشتر از متوسط رد فرضیه صفر 0001/0 200 575/4 81/0 41/3 اعتماد

 متوسط تایید فرضیه صفر 380/0 200 882/0 81/0 08/3 رضایتمندی 

 از متوسط کمتر تایید فرضیه صفر 271/0 200 - 109/1 84/0 90/2 تعهد 

 متوسط  تایید فرضیه صفر 179/0 200 357/1 61/0 09/3 قصد رفتاری 

 متوسط تایید فرضیه صفر 607/0 200 516/0 90/0 05/3 پذیرش قیمت
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و مقدار احتمال  575/4برابر با  tی استت، با توجه به مقدار آماره 81/0و انحراف از معیار  41/3دارای میانگین عتماد امتغیر 

در حد بیشتر  ،اعتمادوضعیت است، فرضیه صفر رد شده و نتیجه اینکه، از دیدگاه آزمودنی های تحقیق،  05/0که کمتر از 

 از متوسط بوده است. 

ضتتایتمندیمتغیر  ستتت، با توجه به مقدار آماره 81/0و انحراف از معیار  08/3دارای میانگین  ر و مقدار  882/0برابر با  tی ا

شتتتتر از  شتتتده و نتیجه اینکه، از دیدگاه آزمودنی های تحقیق،  05/0احتمال که بی صتتتفر تایید  ضتتتیه  ستتتت، فر ضتتتعیت ا و

 در حد متوسط بوده است. ،رضایتمندی

یتانگین  تعهتدمتغیر  بته مقتدار آمتاره 84/0و انحراف از معیتار  90/2دارای م بتا توجته  ستتتت،  بتا  tی ا و مقتدار  -109/1برابر 

شتتر از  شتده و نتیجه اینکه، از دیدگاه آزمودنی های تحقیق،  05/0احتمال که بی صتفر تایید  ضتیه  ستت، فر ضتعیت ا  تعهدو

 در حد کمتر از متوسط بوده است. ،مشتری

صتد رفتاریمتغیر  ستت، با توجه به مقدار  61/0و انحراف از معیار  09/3دارای میانگین  ق و مقدار  357/1برابر با  tی آمارها

شتتر از  شتده و نتیجه اینکه، از دیدگاه آزمودنی های تحقیق،  05/0احتمال که بی صتفر تایید  ضتیه  ستت، فر ضتعیت ا صتد و ق

 در حد متوسط بوده است. ،رفتاری

و مقدار  516/0برابر با  tی است، با توجه به مقدار آماره 90/0و انحراف از معیار  05/3دارای میانگین  پذیرش قیمتمتغیر 

شتتر از  شتده و نتیجه اینکه، از دیدگاه آزمودنی های تحقیق،  05/0احتمال که بی صتفر تایید  ستت، فرضتیه  پذیرش وضتعیت ا

 در حد متوسط بوده است. ،قیمت

 

 ارزیابی روابط ساختاری

در دو  ،(1SEM-PLSمربعات جزئی )سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل انجام تحلیل استنباطی به روش مدل

های پژوهش« انجام می گیرد که در ادامه به بررسی آنها همرحله اصلی »بررسی برازش مدل« و سپس »آزمودن فرضی

 .شدپرداخته

 پایایی

با استفاده از ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و  PLS( پایایی در روش 1981بر طبق نظر فورنل و الرکر )

 نشان از مناسب بودن این معیار دارد. تمامی ضرایبطبق نتایج؛ ( سنجیده می شود. 2CRپایایی ترکیبی)
 

 

 

 
1 Partial Least Squares-Structural Equation Modeling  
2 Composite Reliability 
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 های اندازه گیریبرازش مدلدر ضرایب بارهای عاملی  (2)جدول 
 

اعتماد به 

 برند

قصد  رضایتمندی تعهد

 رفتاری

پذیرش 

 قیمت

behav.intent1 
   

807/0 
 

behav.intent2 
   

876/0 
 

behav.intent3 
   

745/0 
 

behav.intent4 
   

821/0 
 

commit1 
 

819/0 
   

commit2 
 

889/0 
   

commit3 
 

714/0 
   

commit4 
 

868/0 
   

price.accept1 
    

847/0 

price.accept2 
    

823/0 

price.accept3 
    

835/0 

price.accept4 
    

718/0 

satisfact1 
  

794/0 
  

satisfact2 
  

869/0 
  

satisfact3 
  

709/0 
  

satisfact4 
  

884/0 
  

trust1 739/0 
    

trust2 815/0 
    

trust3 794/0 
    

trust4 773/0 
    

 

 روایی

، PLSبا استفاده از مدل معادالت ساختاری  ،بصورت محتوایی مورد بررسی قرار می گیردعالوه بر اینکه روایی پرسشنامه 

روایی همگرا به این اصل بر می گردد که شاخص های  بصورت روایی همگرا و واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 هر سازه با یکدیگر همبستگی میانه ای داشته باشند. 
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 برازش مدل های اندازه گیریتركیبی در  روایی همگرا و پایایی (3)جدول 

میانگین واریانس استخراجی  متغیرهای تحقیق

(AVE) 

 (؛CRضریب پایایی ترکیبی )

CR >0.7 

 ضریب پایایی آلفای کرونباخ

 609/0 862/0 786/0 اعتماد به برند

 681/0 895/0 842/0 تعهد

 667/0 888/0 832/0 رضایتمندی

 662/0 886/0 829/0 قصد رفتاری

 652/0 882/0 821/0 پذیرش قیمت

 

روایی واگرا سومین  مدل از لحاظ هر سه معیار فوق الذکر در سطح بسیار خوبی قرار دارد. ،همانطور که مشاهده می شود

 معیار بررسی برازش مدل های اندازه گیری است که دو موضوع را پوشش می دهد:

بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش در مقابل همبستگی آن شاخص ها با سایر 

نشان از تایید روایی واگرا به روش دوم دارد. قطر  ،آمده است (3)سازه ها )روش فورنل و الرکر(، که نتایج آن در جدول 

هر سازه از میزان  AVEای تحقیق می باشد. اگر میزان جذر مقادیر سازه ه AVEاصلی این ماتریس حاوی جذر مقادیر 

 از نظر فورنل و الرکر دارای روایی واگرا خواهد بود.  ،همبستگی آن سازه با سایر سازه ها بیشتر باشد
 (1981ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الركر) (4)جدول 

 
اعتماد به 

 برند

قصد  رضایتمندی تعهد

 رفتاری

پذیرش 

 قیمت

 781/0 اعتماد به برند
    

 825/0 498/0 تعهد
   

 817/0 283/0 268/0 رضایتمندی
  

 814/0 316/0 440/0 379/0 قصد رفتاری
 

 807/0 379/0 425/0 535/0 394/0 پذیرش قیمت

 

در بررسی کلی مدل نیز . از تایید روایی واگرا داردهای پژوهش صدق می کند و این امر نشان این امر در مورد تمام سازه

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده که یک مقدار تقریبی از نیکویی برازش مدل است برابر با  SRMRمقدار 

 بوده که مقدار مناسب و قابل قبولی است. 056/0
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 برازش مدل ساختاری

نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می رسد. بخش مدل ساختاری  ،گیریهای اندازه پس از بررسی برازش مدل

روابط میان آنها بررسی  برخالف مدل اندازه گیری، به سواالت)متغیرهای آشکار( کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان و

بیشتر باشد یا بطور  96/1به این صورت است که این ضرایب باید از  Tبرازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  شوند.می

معنادار بودن آنها را تایید  ٪95باشد، تا بتوان در سطح اطمینان  05/0مربوطه برای آنها کمتر از  p-valueمعادل مقادیر 

 نمود.  
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 در حالت ضرایب استاندارد تحقیقمدل  (2)شکل 

 2Rمعیار 

ستتتاختتاری در یتک پژوهش ستتتی برازش متدل  مربوط بته متغیرهتای پنهتان درونزای  2Rضتتترایتب  ،دومین معیتار برای برر

ستته ستت. )واب سته مقدار  2Rی( مدل ا شتان از تاثیر متغیرهای برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و  ستت که ن ، 19/0معیاری ا

ی که در یک مدل، یک ستازهدر نظر گرفته می شتود و در صتورتی  2Rبرای مقادیر ضتعیف، متوستط و قوی  67/0و  33/0
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ی بین آن به باال نشتان از قوت رابطه 33/0از  2Rزا تحت تاثیر قرار گیرد، مقدار ی برونزا توستط تنها یک یا دو ستازهندرو

ستازه ستتی درونستازه و  شتان داده می. زا ستاختاری پژوهش ن شتوند و برای مدل معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل 

، 072/0برابر با موجود در مدل،  2Rاردمق ،رونزا موجود می باشتددغیر مکنون مت دوستاختاری این پژوهش با توجه به اینکه 

 باشند.می 377/0و  258/0، 272/0

 

 
 معناداریدر حالت ضرایب  تحقیقمدل  (3)شکل 

 

 

ول . در جداجرا گردید و نتایج زیر بدست آمد SMART-PLSداده های بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افزار 

 اند.، ضرایب مسیر و اعداد معناداری مربوط به روابط متغیرهای مکنون مدل نشان داده شده(5)
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 نهمهای اول تا فرضیه معنی داری ضریبضریب مسیر و  (5)جدول 

 نتیجه T P-VALUEآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

رضایتمندی <-اعتماد به برند   268/0  548/3  0009/0 دار است.معنی   

تعهد <-اعتماد به برند   454/0  706/7  0009/0 دار است.معنی   

قصد رفتاری <-اعتماد به برند   182/0  579/2  010/0 دار است.معنی   

تعهد <-رضایتمندی   161/0  648/2  008/0 دار است.معنی   

قصد رفتاری <-رضایتمندی   183/0  120/3  002/0 دار است.معنی   

پذیرش قیمت <-رضایتمندی   274/0  488/4  0009/0 دار است.معنی   

قصد رفتاری <-تعهد   298/0  113/4  0009/0 دار است.معنی   

پذیرش قیمت <-تعهد   407/0  862/6  0009/0 دار است.معنی   

پذیرش قیمت <-قصد رفتاری   114/0  780/1  076/0 دار نیست.معنی   

 

 ، تاثیر معنادار و مثبتی دارد.اعتماد بر رضایتمندی در بین كاركنان سازمان منطقه آزاد كیشفرضیه اول: 

ستتیر  ضتتایتمندی در بین کارکنانضتتریب م کمتر از  p-valueو مقدار  548/3برابر با  tو آماره  268/0 برابر با  اعتماد بر ر

ضتتتایتمنتدی در بین اعتبوده در نتیجته،  05/0 ضتتتعیتت ، تتاثیر معنتادار و مثبتی داردکتارکنتانمتاد بر ر ، بتدین نحو کته بتا بهبود و

 گردد.، پس فرضیه اول تحقیق، تایید مییابدبین، متغیر مالک ارتقاء میمتغیر پیش

 .، تاثیر معنادار و مثبتی دارداعتماد بر تعهد در بین كاركنان سازمان منطقه آزاد كیشفرضیه دوم: 

ستتیر  ستتازماناعتماد بر ضتتریب م کمتر از  p-valueو مقدار  706/7برابر با  tو آماره  454/0برابر با  تعهد در بین کارکنان 

ضتتتعیتت متغیر ، تتاثیر معنتادار و مثبتی دارداعتمتاد بر تعهتد در بین کتارکنتانبوده در نتیجته،  05/0 بتا بهبود و بتدین نحو کته   ،

 گردد.پس فرضیه دوم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میپیش

، تاثیر معنادار و مثبتی اعتماد بر قصد رفتاری در بین كاركنان سازمان منطقه آزاد كیشفرضیه سوم: 

 .دارد

ستتیر  ستتازمانضتتریب م صتتد رفتاری در بین کارکنان   p-valueو مقدار  579/2برابر با  tو آماره  182/0برابر با  اعتماد بر ق

صتتتد رفتتاری در بین کتارکبوده در نتیجته،  05/0کمتر از  ، بتدین نحو کته بتا بهبود ، تتاثیر معنتادار و مثبتی داردنتاناعتمتاد بر ق

 گردد.پس فرضیه سوم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میوضعیت متغیر پیش

، تاثیر معنادار و مثبتی رضایتمندی بر تعهد در بین كاركنان سازمان منطقه آزاد كیشفرضیه چهارم: 

 .دارد
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کمتر  p-valueو مقدار  648/2برابر با  tو آماره  161/0برابر با  رضتایتمندی بر تعهد در بین کارکنان ستازمانضتریب مستیر 

ضتتتعیت ، تاثیر معنادار و مثبتی داردکارکنانضتتتایتمندی بر تعهد در بین ربوده در نتیجه،  05/0از  ، بدین نحو که با بهبود و

 گردد.پس فرضیه چهارم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میمتغیر پیش

ضییه پنمم:  سیازمان منطقه آزاد كیشفر صید رفتاری در بین كاركنان  ضیایتمندی بر ق ، تاثیر معنادار و ر

 .مثبتی دارد

ستتیر  ستتازمانضتتریب م صتتد رفتاری در بین کارکنان  ضتتایتمندی بر ق -pو مقدار  120/3برابر با  tو آماره  183/0برابر با  ر

value  ضتتایتمنبوده در نتیجه،  05/0کمتر از صتتد رفتاری در بین کارکنانر ، بدین نحو ، تاثیر معنادار و مثبتی دارددی بر ق

 گردد.پس فرضیه پنجم تحقیق، تایید می یابدمالک ارتقاء میبین، متغیر که با بهبود وضعیت متغیر پیش

شیم:  شی ضییه  سیازمان منطقه آزاد كیشفر ضیایتمندی بر پذیرش قیمت در بین كاركنان  ، تاثیر معنادار و ر

 مثبتی دارد.

ستتیر  ستتازمانضتتریب م ضتتایتمندی بر پذیرش قیمت در بین کارکنان  -pو مقدار  488/4برابر با  tو آماره  274/0برابر با  ر

value  ضتتایتمندی بر بوده در نتیجه،  05/0کمتر از ، بدین نحو ، تاثیر معنادار و مثبتی داردپذیرش قیمت در بین کارکنانر

 گردد.پس فرضیه ششم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میکه با بهبود وضعیت متغیر پیش

ضیییه هفتم:  سییازمان منطقه آزاد كیشفر صیید رفتاری در بین كاركنان  ، تاثیر معنادار و مثبتی تعهد بر ق

 دارد.

ستتیر  ستتازمانضتتریب م صتتد رفتاری در بین کارکنان   p-valueو مقدار  113/4برابر با  tو آماره  298/0برابر با  تعهد بر ق

صتتتد رفتتاری در بین کتارکنتانتعبوده در نتیجته،  05/0کمتر از  ، بتدین نحو کته بتا بهبود ، تتاثیر معنتادار و مثبتی داردهتد بر ق

 گردد.پس فرضیه هفتم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میوضعیت متغیر پیش

شیتم:  ضییه ه سیازمان منطقه آفر ، تاثیر معنادار و مثبتی زاد كیشتعهد بر پذیرش قیمت در بین كاركنان 

 .دارد

ستتیر  ستتازمانضتتریب م  p-valueو مقدار  862/6برابر با  tو آماره  407/0برابر با  تعهد بر پذیرش قیمت در بین کارکنان 

پتذیرش قیمتت در بین کتارکنتانتعبوده در نتیجته،  05/0کمتر از  تتاثیر معنتادار و مثبتی داردهتد بر  بتا ،  بتدین نحو کته  بهبود ، 

 گردد.پس فرضیه هشتم تحقیق، تایید می یابدبین، متغیر مالک ارتقاء میوضعیت متغیر پیش

ضییه نهم:  سیازمان منطقه آزاد كیشفر صید رفتاری بر پذیرش قیمت در بین كاركنان  ، تاثیر معنادار و ق

 .مثبتی دارد
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ستتیر  ستتازمانضتتریب م صتتد رفتاری بر پذیرش قیمت در بین کارکنان  -pو مقدار  780/1برابر با  tو آماره  114/0برابر با  ق

value  شتتتر از صتتد رفتابوده در نتیجه،  05/0بی ستتت)البته تاثیر ، ری بر پذیرش قیمت در بین کارکنانق فاقد تاثیر معنادار ا

 گردد.پس فرضیه نهم تحقیق، رد می ،دارد، اما نه در آن حد که از نظر آماری معنادار باشد.(

 

 ، مقایسه و پیشنهاداتریگینتیمه

ایم. نتایج حاصل از تحقیق بوده مشتری، قصد رفتاری و پذیرش قیمت مشتریان –روابط برند ارزیابی در این تحقیق در پی 

( و قصد رفتاری) 706/7و  454/0(، تعهد)548/3و مقدار تی  268/0متغیر اعتماد بر رضایتمندی)ضریب مسیر نشان داد، 

و  274/0( و پذیرش قیمت)12/3و  183/0(، قصد رفتاری)648/2و  161/0(، متغیر رضایتمندی بر تعهد)579/2و  182/0

(، تاثیر معناداری داشته، اما قصد 862/6و  407/0ت)( و پذیرش قیم113/4و  298/0(، متغیر تعهد بر قصد رفتاری)488/4

و فرضیه نهم، رد ، تایید اول تا هشتم هایپس فرضیه(، فاقد تاثیر معنادار بوده، 78/1و  114/0رفتاری بر پذیرش قیمت)

نشان داد که برآورده ، عوامل موثر بر قصد خرید مجدد ( و  در خصوص1397) عابدی و فراهانینتایج پژوهش  .دیگرد

شدن انتظارات کابران برند گوشی تلفن همراه بر سودمندی ادراک شده، رضایتمندی و وابستگی و همینطور رضایت 

در فرضیه ششم پژوهش، رضایتمندی بر  کننندگان از برند گوشی تلفن همراه بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت دارد.مصرف

یرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه ششم، با یکدیگر همخوانی داشته و در پذ

قصد خرید مشتری و رضایت  ( و  در خصوص1397) رهجو، قاسمی و دیری ی پژوهشهایافته یک راستا قرار دارد.

در تاثیر معناداری دارد.  جامعه مورد تحقیق،نشان داد کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بر قصدخرید مشتری در  ،مشتریان

های پنجم و ششم پژوهش، رضایتمندی بر قصد رفتاری مشتریان و پذیرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی فرضیه

نتایج پژوهش  یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. های پنجم و ششم، بادارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

که تصویر ذهنی برند  دادنشان  ،ارزیابی مشتری از برند بر قصد خرید ( و  در خصوص1397) سندالی، نایب زاده و داوودی

د. در فرضیه سوم باشنادار میبرند، بر قصد مشتریان نیز دارای تاثیر مثبت و مع یحبر ارزش ویژه نام تجاری تاثیر داشته و ترج

پژوهش، اعتماد به برند بر پذیرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه سوم، با 

برنامه های  ( و  در خصوص1397) صادقی فر و نعامیتحقیق نتایج  یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

های وفاداری بر قصد خرید مشتریان و ارزش ادراک شده موثر برنامه، نشان داد که قصد خرید مشتری و وفاداری مشتری

ششم پژوهش، رضایتمندی بر پذیرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در  در فرضیهاست. 

( 1397)اسفهالن فالحی و نیکیزاده الهفتح تحقیق نتایج رد.ششم، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دا فرضیه

ارتباط قوی و مثبتی برقرار  که بین اعتبار برند و قصد خرید مشتریان دادنشان  ،تاثیر اعتبار برند بر قصد خریددر خصوص و 

سوم پژوهش، اعتماد مشتریان به برند بر قصد رفتاری، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در  . در فرضیهاست
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 ( و  در خصوص1396صفری و مظفری)طبق نتایج تحقیق  سوم، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. فرضیه

بر رضایت مشتری، اعتماد بر رضایت مشتری، ذهنیت برند  ارزش ادارک شده، ارزش ادارک شده، رضایت مشتری، اعتماد

اول پژوهش، اعتماد مشتریان به برند بر رضایتمندی، تاثیر  . در فرضیهباشندبر اعتماد و ذهنیت برند بر رضایت مشتری می

های یافته رار دارد.اول، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا ق معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

نشان داد بین  ،رضایت مشتریانو گرایش به اعتماد با قصد خرید مجدد  ( و  در خصوص1396) پور و بقائیشیختحقیق 

رابطه معناداری وجود  جامعه مورد تحقیق،گرایش به اعتماد با قصد خرید مجدد باتوجه به نقش میانجی رضایت مشتریان در 

پنجم و ششم پژوهش، اعتماد مشتری به قصد رفتاری و رضایتمندی بر قصد رفتاری مشتریان و های سوم، . در فرضیهدارد

های سوم، پنجم و ششم، با یکدیگر پذیرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

جامعه برند و  در خصوص ( و2018کوئلهو، ریتا و سانتوس ) قیتحق یهاافتهی همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

کنند  جادیا ی رامانند اعتماد و وفادار برندکه مصرف کنندگان ممکن است نگرش مثبت نسبت به  دادنشان  ،برند یوفادار

رضایتمندی و  های اول و سوم پژوهش، اعتماد مشتری براعتماد روند قصد خرید مشتری، تاثیر معناداری دارد. در فرضیهو 

های اول و سوم، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک قصد رفتاری، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

به قصد خرید، نشان داد مصرف کنندگان  لیتما در خصوصو ( 2018) 1تحقیق آگوستو و تورس جینتا راستا قرار دارد.

سوم پژوهش، اعتماد مشتریان به برند بر قصد  در فرضیه .قصد خرید تاثیر دارد بر  تماد اواعبرند  و مشتری به که نگرش 

 سوم، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد. رفتاری، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

که  دادنشان ، برند یو وفادار برندروابط مصرف کننده با در خصوص  ( و2018تحقیق جیووانیس و آساناسوپولو ) جینتا

جنبه  گر،ید یاست. از سو یاست که به دنبال آن عاطف یرفتار یها تین یاصل یها محرک ،برند روابط یشناخت یجنبه ها

. مدل مفهومی پژوهش ندارد یمیکه اعتماد اثر مستق یدارد، در حال متیبر تحمل ق یشتریب ریتاث برندروابط با  یعاطف

متغیر اعتماد بر رضایتمندی، تعهد و قصد رفتاری، های این تحقیق، از نظر آزمودنیحاضر، برگرفته از تحقیق مذکور بوده که 

متغیر رضایتمندی بر تعهد، قصد رفتاری و پذیرش قیمت، متغیر تعهد بر قصد رفتاری و پذیرش قیمت، تاثیر معناداری داشته، 

اول تا هشتم، با یکدیگر  هایفرضیهاست. لذا نتیجه دو تحقیق در ی بر پذیرش قیمت، فاقد تاثیر معنادار بودهاما قصد رفتار

همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد، اما نتایج دو تحقیق در فرضیه نهم، بایکدیگر، همخوانی نداشته و برخالف 

 ی ازمانیپش ومصرف کننده  برند ییشناسا در خصوص ( و2017) 2تحقیق داویتاس و دیامانتوپولوس جینتا یکدیگر است.

دهد  یکاهش م یو اهداف رفتار تیرضا یرا بر رو پشیمانی یمنف ریمصرف کننده، تأث برند ییکه شناسا دادنشان ، دیخر

های پنجم و ششم پژوهش، در فرضیه کند. یم تیتقو برند شنهادیهدف بازپرداخت / پ یرا بر رو تیرضا ثبتم ریو تاث

 
1 Augustoa and Torres 
2 Davvetas and Diamantopoulos 
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-رضایتمندی بر قصد رفتاری مشتریان و پذیرش قیمت)قصد خرید(، تاثیر معنادار مثبتی دارد. لذا نتیجه دو تحقیق در فرضیه

 های پنجم و ششم، با یکدیگر همخوانی داشته و در یک راستا قرار دارد.

 های پژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه گردید:فرضیههای بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از بر اساس داده

 پیگیری شکایات و مشکالت مشتریان و تالش در جهت رفع آنها.

ای، معلومات، آگاهی و اطالعات کافی و به روز کارکنان شعب نمایندگی برای ارائه داشتن دانش شغلی، مهارت حرفه

 راهنمائی الزم.

مشتریان بدون توجه به تقسیم کار به وسیله کارکنان، از نکات مهم در جلب رضایت مراجعان از انجام کلیه امور مرتبط با 

 ست.خدمات ارائه شده با آنان

انعطاف پذیری مسئولین و کارکنان شعب نمایندگی در ماهیت ارائه خدمات به مشتریان به نحوی که خدمات متناسب با 

 عالئق آنان باشد.

های اجتماعی، در بهبود خدمات و ارتقاء قصد ورد آخرین خدمات پس از فروش در رسانهاطالع رسانی همگانی در م

 رفتاری مشتری موثر است.

برند بخصوص اعطا هدایا و جوایز به مشتریانی که به طور منظم با با توجه به شرایط رقابتی حاکم در بازار موبایل کشور، 

فروش در شعب نمایندگی، در بهبود خدمات و ارتقاء قصد رفتاری  و ارائه خدمات مطلوب پس از ارتباط دارند موبایل

 مشتری موثر است.
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