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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند انجام شده است .در این تحقیق به ارزیابی تاثیر تجربه
مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به برند ،تاثیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری
و تاثیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری پرداخته شد .جامعه آماری تحقیق مشتریان تلفن همراه
سامسونگ ،بازه زمانی آن اردیبهشت ماه  9999تا مرداد ماه  9999و حجم نمونه  225نفر انتخاب شد .ابتدا دادههای
تحقیق از طریق پرسشنامه به دو روش چاپی و الکترونیکی جمعآوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق  spss 22و  smart pls2میباشند .بر اساس نتایج بدست آمده روایی واگرا،
همگرا ،پایایی ابزار گردآوری اطالعات ،برازش کلی مدل و همچنین تمام فرضیهها تایید شد .طبق نتایج آزمون فرضیهها
متغیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و متغیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری تاثیر مثبت و
معناداری دارد .همچنین متغیرهای تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به برند
تاثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگـان کلـیدی :وفاداری به برند ،تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند ،اعتماد مشتری
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 -1مقدمه
در علم مدیریت و اقتصاد امروز فعالیتهای برندسازی دیگر مانند حالت سنتی به کاال محدود نمیشود و سازمانهای خدماتی
نیز برای استفاده از راهبردهای برند جهت توسعه تالش میکنند .به صورتی که امروزه ساخت برند قدرتمند هدف بسیاری از
سازمانها است و برخورداری از برند با ارزشترین داراییهای هر سازمان محسوب میشود .سازمانها بر پایهی یک برند قدرتمند
می توانند ارزش باالتری را برای محصوالت و خدماتشان تعیین کنند و آسیب پذیری خود را در مقابل رقبا کاهش دهند .برندهای
محبوب دارای ارزش نمادین و احساسی در نزد مصرف کنندگان هستند .به عبارتی کارایی در مدیریت برند ،وفاداری به برند را به
دنبال خواهد داشت .در برخی موارد مدیران در کنار تبلیغات رسانهای گسترده ،با افزایش ارتباطات مستقیم و تعامل با مصرف-
کنندگان در پی حفظ وفاداری مصرف کنندگان نیز هستند .وفاداری به برند موجب کسب مزیتهای بازاریابی مهمی مانند کاهش
هزینه ،قدرت و نفوذ تجاری بیشتر ،عدم تاثیرپذیری مصرف کنندگان در برابر موضع یابی رقبا و کسب سود بیشتر میشود که در
این زمینه برای سازمانها و نهادهای کشوری تنها سود مادی مطرح نیست ،بلکه تمام مزیتهایی که میتواند مشتریان و مصرف-
کنندگان آن برند به سمت تعالی حرکت کنند و از هزاران مزیت و منافع آن در ارتقاء و پیشرفت کشور بهره مند شوند مدنظر است.
با این وجود وفاداری به برند را می توان نگرش مثبت نسبت به نام و نشان تجاری و میزان پایبندی به نام و نشان تجاری مزبور در
آینده تعریف کرد(رضوی و عظیم زاده .)94 :9990 ،در همین زمینه این مقاله میکوشد به ارزیابی تاثیر مولفههای تجربه مشتری،
مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به برند ،تاثیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و تاثیر مشارکت
مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری بپردازد .در ادامه بیان مسئله و اهمیت موضوع بیان میگردد .فرضیه های تحقیق نیز
در جدول  9نشان داده شده است.
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جدول  -1فرضیههای تحقیق
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فرضیه

تجربه مشتری بر مشارکت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مشارکت مشتری بر وابستگی به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مشارکت مشتری بر اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
وابستگی به برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مشارکت مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
تجربه مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -2بیان مسئله
امروزه مدیریت برند حوزهای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار میآید .این اهمیت تا حدی است که مدیریت برند
به رشته مستقلی در محافل علمی تبدیل شده است .برندها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک جزء داراییهای با ارزش سازمانها و
حتی بدون اغراق با ارزشترین داراییهای آنها محسوب میشوند .به دنبال رقابت روزافزون که یکی از ویژگیهای بازارهای
جهانی است ،سازمان ها تمرکز استراتژیک خود را بر جلب رضایت و حفظ مشتری معطوف کردهاند .وفاداری مشتریان در حقیقت
یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد میکند ،چرا که مشتریان وفادار سبب صرفه جویی در هزینههای بازاریابی میشوند(ملکی و
همکاران .)925 :9994 ،یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران سازمانها با آن مواجه هستند نحوه درک بهتری از رابطه بین
مفاهیم برند و وفاداری مشتری است ،به ویژه که ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری
اثرگذار است .وفاداری به برند می تواند از راه عملکرد باالتر از انتظار خریدار به دست آید ،به نحوی که خریدار از ارزشی که کسب
کرده است احساس شگفتی کند و آن ارزش را مافوق انتظارات خود تشخیص دهد .وفاداری به برند نقش مهمی در ایجاد منافع
بلندمدت برای شرکت ایفا میکند ،زیرا مشتریان وفادار به برند شرکت نیاز به فعالیتهای ترفیعی کمتری نسبت به دیگر مشتریان
دارند .آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود بپردازند .از طرفی سازمانها
می توانند سهم بیشتری از بازار را با کمک وفاداری به برند به دست آورند ،زیرا مشتریان وفادار به سازمان به طور مکرر برند را
خریداری میکنند و در برابر عوامل موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا ایستادگی میکنند .معموال فرایند خرید مجدد به عنوان
راهی برای اندازهگیری وفاداری به برند تلقی میشود .ولی برخی از محققان اشاره میکنند که خرید مجدد لزوما به معنای وفاداری
واقعی نیست ،چون ممکن است که مصرف کننده به صورت تکراری یک محصول را بخرد و رفتار وفادارانه نشان دهد ،ولی دلیل
آن چیزی غیر از تعهد نگرشی به برند یا سازمان باشد .از این رو برای افزایش شفافیت در مبحث وفاداری محققان آن را از دو جنبه
رفتاری و نگرشی مورد بررسی قرار دادهاند .وفاداری رفتاری یعنی مشتریان در یک دوره طوالنی مدت به خرید و استفاده از یک
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محصول یا خدمت ادامه میدهند .محکمترین گواه برای اثبات وفاداری مشتریان به یک برند ،درصد تعداد افرادی است که آن برند
را به دوستان و آشنایان خود معرفی و پیشنهاد میکنند .از طرفی وفاداری نگرشی از اجزای تاثیرگذار مفهوم وفاداری به برند به
شمار میرود .این نوع وفاداری به معنای ترجیح دادن برند ،قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتریان به برند و همچنین گرایش آنها
به تبلیغات توصیهای مثبت برای برند است .البته این رویکرد زمانی برای یک سازمان ارزشمند و سودآور است که به وفاداری
رفتاری منجر شود(عزیزی و همکاران .)959 :9999 ،نیاز به پژوهشهای کاربردی و گستردهای در زمینه وفاداری به برند کامال
احساس میشود .مسئلهای که در اینجا مطرح است تاثیر متغیرهای تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد
مشتری بر وفاداری به برند ،تاثیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و تاثیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری
میباشد .حال سواالتی مطرح میشود که مولفههای تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد مشتری چه
تاثیری بر وفاداری به برند دارند؟ تجربه مشتری چه تاثیری بر مشارکت مشتری دارد؟ مشارکت مشتری چه تاثیری بر وابستگی به
برند و اعتماد به مشتری دارد؟ برای پاسخ به این سواالت از دادههای بدست آمده بوسیله پرسشنامه استفاده میشود .قلمرو مکانی
تحقیق شهر اصفهان و بازه زمانی آن اردیبهشت ماه  9999تا مرداد ماه  9999میباشد .در ادامه مبانی نظری تحقیق و پیشینه
پژوهش بیان میگردد و سپس روش تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

 -3مبانی تحقیق

 -1-3رابطه بین تجربه مشتری و مشارکت مشتری :
تجربه مشتری فرایندی است که غالبا ناشی از تماس مستقیم یا مشارکت در رویداد میباشد .تجربه مشتری پاسخ مشتری به
محرکهای مربوط به برند میباشد .تجربه مشتری نوعی پاسخ ذهنی و رفتاری مشتری است که توسط محرکهای برند که بخشی
از هویت ،ارتباط و محیط برند هستند نمایان میشود(لئونگ .)990 :2590 ،9مشارکت مشتری نیز فرایندی روانشناختی میباشد که
در برگیرنده مکانیزمهایی است که طی آن یک مشتری جدید وفادار شده و تکرار خرید برند صورت میگیرد(باودن.)01 :2559 ،2
ت جربه مشتری ابزاری برای درگیر شدن مشتریان از نظر جسمی ،روحی ،اجتماعی و عاطفی با خدمات مربوط به برند و میتواند
ارتباط نزدیکتری بین مشتریان و برند ایجاد کند و باعث افزایش اشتیاق و عالقه برای استفاده از برند و در نتیجه منجر به
مشارکت و درگیری ذهنی بیشتر مشتری با برند شود(راملی و عمر .)9940 :2590 ،9بنابراین تجربه مشتری تاثیر مثبت و معناداری
بر مشارکت مشتری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 1تجربه مشتری بر مشارکت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سال پنجم ،شماره ( 9پیاپی ،)96 :مهر 9966

وفاداری به برند الزمه رقابت پذیری و سودآوری شرکتها است .با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناوری و نیز
افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر هستند به نحو شایستهتری ،انتظارات و
ارزشهای مورد نظر مشتریان را درک کرده و به نحو مطلوبی به آنها پاسخ دهند .در مقابل سازمانهایی که از منظر سنتی به
مفاهیم مشتری ،کاال ،بازار ،فروش ،خرید ،رقابت ،تبلیغات ،کیفیت و ...نگاه کرده و میکنند ،عالوه بر عدم موفقیت ،سرمایههای
خود را از دست داده اند .بنابراین میتوان گفت مفهوم وفاداری نقش مهمی را در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا میکند،
زیرا مشتریان وفادار نیازی به تالشهای ترفیعی گسترده ندارند ،آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و
کیفیت برند مورد عالقه خود بپردازند(نکوئی زاده و امینی .)920 :9991 ،بر همین اساس این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر
وفاداری به برند پرداخته است .در این بخش ابتدا متغیرهای تحقیق تعریف و مبانی مرتبط با فرضیهها مطرح میگردد ،سپس
پیشینه داخلی و خارجی پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.

 -2-3رابطه بین مشارکت مشتری و وابستگی به برند :
مشارکت مشتری ذهنیت و سطح انگیزه مشتری در رابطه با برند است که با سطوح خاصی از فعالیتهای شناختی ،عاطفی و
رفتاری مشخص میشود(برودی 4و همکاران .)950 :2599 ،وابستگی به برند نیز نوعی پیوند عاطفی بین مشتری و برند میباشد که
در تعامل طوالنی مدت بین مشتری و برند پرورش مییابد .وابستگی به برند نوعی احساس قوی و مثبت نسبت به برند است که
1 Leung
2 Bowden
3 Ramly and Omar
4 Brodie
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نشاندهندهی عالقه مشتری نسبت به برند میباشد(لیو 9و همکاران .)2 :2525 ،وابستگی به برند شامل ارتباط برند با فرد و به
معنی پیوند عاطفی و ذهنی مشتریان با یک برند میباشد .وابستگی به برند شامل برجستگی برند(شدت پیوند مشتری و برند) و
ارتباطات برند( پیوند شناختی و عاطفی بین فرد و برند) میباشد .هدف مشارکت مشتری برقراری پیوند عاطفی بین ارائه دهندگان
خدمات و مشتریان میباشد .مشتریانی که در جامعه آماری برند عضو هستند و از آن حمایت میکنند احتماال رابطهای ذهنی با برند
ایجاد میکنند .یعنی مشارکت مشتری باعث افزایش وابستگی به برند میباشد(لی 2و همکاران .)910 :2525 ،بنابراین مشارکت
مشتری بر وابستگی به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  :2مشارکت مشتری بر وابستگی به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -3-3رابطه بین مشارکت مشتری و اعتماد مشتری
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مشارکت مشتری نوعی رفتار مشتریان نسبت به یک برند است که ناشی از محرکهای انگیزشی مانند تبلیغات دهان به دهان،
ارتباط مشتری با مشتری و  ...میباشد(سو 9و همکاران .)0 :2590 ،اعتماد مشتری نیز تمایل به استفاده و مصرف برند بر اساس
توانمندی برند که به وسیله عملکردهای قبلی بدست می آید تعریف میشود(بلوچی و همکاران .)00 :9994 ،اعتماد مشتری نقش
اساسی در تشویق ایجاد پیوند بین برند و مشتریان دارد و منجر به حفظ روابط متعهدانه با برند میشود .مشارکت مشتری نیز ارتباط
متقابل بین مشتری و برند را تقویت میکند و عاملی برای تقویت اعتماد مشتری میباشد .مشتریانی که با برند خاص خود تعامل و
مشارکت دارند تمایل بیشتری به ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد دارند(لی و همکاران .)910 :2525 ،بنابراین مشارکت مشتری بر
اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  : 3مشارکت مشتری بر اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -4-3رابطه بین اعتماد مشتری و وفاداری به برند
اعتماد مشتری را میتوان امنیت احساس شده بوسیله مشتری در تعامالت او با برند دانست که میتواند سبب آسایش و رفاه
شود(نکوئی زاده و امینی .)999 :9991 ،وفاداری به برند میزان وفاداری مصرف کنندگان نسبت به یک برند خاص میباشد
(جیووانیس و آتاناسوپلو .)211 :2591 ،4همچنین اعتماد به عنوان اعتقاد ،احساسات و انتظارات برند تلقی میشود که ناشی از
تخصص ،قابلیت اطمینان ،و هدفمند بودن برند میباشد(زهیر 0و همکاران .)9225 :2599 ،اعتماد مشتری یک عنصر شناختی است
که تصور مشتری درباره معتبر بودن برند را نشان میدهد .اگر مشتریان احساس امنیت و اطمینان نسبت به یک برند داشته باشند
ممکن است در آینده ی نزدیک از آن برند استفاده کنند یا قصد استفاده مکرر از آن را داشته باشند .در نتیجه فرد تبدیل به مشتری
وفادار به آن برند میگردد(هانگ .)999 :2590 ،0بنابراین اعتماد مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر همین
اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 4اعتماد مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -5-3رابطه بین وابستگی به برند و وفاداری به برند
وابستگی به برند نشان دهندهی ارتباط بین مشتری و برند میباشد .وابستگی به برند میتواند تمایل مشتری برای خرید مجدد
و وفاداری به برند را تقویت کند(کیم و چو .)29 :2599 ،0وفاداری به برند نیز به معنی این است که مشتریان مایل به پرداخت
هزینههای باال برای یک برند خاص هستند و همچنین آن برند را به دیگران توصیه میکنند(سیف 1و همکاران.)04 :2591 ،
وابستگی عاطفی به یک برند باعث تعامل یک برند با فرد میشود .فردی که وابستگی عاطفی شدیدی نسبت به برندی دارد نسبت
به فردی که وابستگی کمتری دارد تجربه مثبت تری نسبت به برند دارد .وابستگی باالی برند منجر به تجربههای لذت بخش در
مصرف میگردد که منجر به ارزیابی مثبت برند میشود و انگیزهای برای پیوند با برند ایجاد میکند .وابستگی به برند تعهد رفتاری
1 Liu
2 Li
3 So
4 Giovanis and Athanasopoulou
5 Zehir
6 Huang
7 Kim and chao
8 Saif
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را افزایش میدهد که نشان دهندهی وفاداری به برند میباشد(لی 9و همکاران .)910 :2525 ،بنابراین وابستگی به برند بر وفاداری
به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 5وابستگی به برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -6-3رابطه بین مشارکت مشتری و وفاداری به برند :

 -7-3رابطه بین تجربه مشتری و وفاداری به برند :
تجربه مشتری یک منابع اطالعاتی شخصی است که می تواند برای ایجاد تصمیمات آینده مانند قصد خرید مجدد مورد
استفاده قرار بگیرد(چینومونا .)9954 :2599 ،4وفاداری به برند نیز نگرش مثبت مشتریان نسبت به یک برند است که منجر به
استفاده مجدد از آن برند و حساسیت کمتر نسبت به قیمت و پیشنهاد رقبا میشود(تارتاگلیون 0و همکاران .)9 :2599 ،تجربه
مشتری به معنی استفاده از برند و تاثیر برند بر مشتری میباشد .امروزه مشتریان نه تنها به دنبال مزایای ملموس ارائه شده توسط
برند هستند بلکه تجربه مرتبط با برند را نیز دنبال میکنند .تجربه مشتری همان پاسخهای ذهنی مصرف کنندگان است که می-
تواند مثبت یا منفی باشد .تجربه مثبت باعث اشتیاق و عالقه بیشتر مشتری به برند و ایجاد ارتباط عاطفی قوی بین مشتری و برند
میشود و عشق به برند را تقویت می کند .این ارتباط باعث واکنش مشتری و تکرار استفاده از برند میشود و مشتری را به یک
عضو وفادار به برند تبدیل میکند(پرنتیس 0و همکاران .)09 :2599 ،بنابراین تجربه مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و
معناداری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 7تجربه مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
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براساس تئوری تبادل اجتماعی ،مشارکت مشتری شامل تعامل متقابل بین مشتریان و برندها است .این تعامل صرفا شامل
تعامل عاطفی برای خرید یا معامالت سنتی نیست .بلکه این تعامل مشتریان را ترغیب میکند تا طرفداران برند نیز باشند .مشارکت
مشتری شامل سه جنبه سازگاری ،جذب و تعامل میباشد .سازگاری درجهای است که مشتریان تعلق خود را به یک برند درک می-
کنند .جذب به شرایط مطلوبی اشاره دارد که مشتری با میل و رغبت روی درگیر شدن با یک برند تمرکز میکند .تعامل نیز نشان
میدهد که مشتریان در معامالت مربوط به برند شرکت میکنند و سایر مشتریان خارج از معامله را به برند مربوط میکنند .وفاداری
به برند یک تعهد عمیق برای خرید و استفاده مجدد از محصول میباشد وفاداری برند نشان میدهد که مشتریان نسبت به یک
مارک خاص نگرش مثبتی دارند و تمایل دارند به طور مرتب از این برند استفاده کنند .مشارکت مشتری همان معامالت مکرر بین
مشتریان و برند مورد عالقه است که باعث تقویت عواطف مشتریان و وفاداری به برند میگردد .زمانی که مشارکت مشتری افزایش
یابد به احتمال زیاد فرد نگرش مطلوبتری نسبت به برند دارد و همین امر باعث تکرار خرید آن برند و وفاداری به آن برند میگردد
(پارک و کیم990 :2590 ،2؛ لی و همکاران 910 :2525 ،؛ سو 9و همکاران .)01 :2594 ،بنابراین مشارکت مشتری بر وفاداری به
برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر همین اساس فرضیه زیر مطرح میشود :
فرضیه  : 6مشارکت مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 -4پیشینه پژوهش
امروزه مدیران موفق به این نتیجه رسیدهاند که وفادار ساختن مشتریان و قرار دادن آنها در سبد مشتریان وفادار تنها در
پرتوی جلب اعتماد آنها به سازمان میسر خواهد بود .وفاداری به برند عبارت است از داشتن تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا
حمایت از یک محصول یا خدمت مورد عالقه که علیرغم وجود تاثیرات موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا ،موجب تکرار خرید
یک برند یا مجموعه محصوالت و خدمات یک برند در آینده میشود .وفاداری مشتریان به یک برند عالوه بر تبلیغات توصیهای
مثبت منجر به ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا به بازار ،توانمندتر ساختن سازمان برای پاسخ گفتن به تهدیدات بیرونی ،نائل
آمدن به فروش و درآمد باالتر و در نهایت کاهش حساسیت مشتریان به فعالیتهای بازاریابی رقبا میشود(عزیزی و همکاران،
1 Li
2 Park and Kim
3 So
4 Chinomona
5 Tartaglione
6 Prentice
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 .)950 :9999تحقیقات محدودی به بررسی تاثیر عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته است( .جابری و همکاران )9991 ،به
بررسی تاثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیمهای فوتبال لیگ برتر ایران پرداختند .محدوده مکانی تحقیق شهر
تهران و نمونه آماری تحقیق  449نفر از تماشاگران فوتبال در ورزشگاهها بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد شخصیت برند و
ترجیح برند بر وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد( .صنایعی و همکاران )9994 ،به بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تاثیر
شخصیت برند بر وفاداری برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق استان اصفهان و نمونه آماری تحقیق  402نفر از مشتریان تلفن
همراه نوکیا بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد شخصیت برند بر اشتیاق برند و اشتیاق برند بر وفاداری برند تاثیر مثبت و
معناداری دارد .همچنین شخصیت برند تاثیر مستقیمی بر وفاداری به برند ندارد ولی از طریق متغیر میانجی اشتیاق برند تاثیر غیر
مستقیمی بر وفاداری به برند دارد( .محمدی و همکاران )9999 ،به بررسی تاثیر تطابق شخصیتی برند ،کیفیت ادراک شده و وجهه-
ی برند بر وفاداری به برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق استان کرمان و نمونه آماری تحقیق  205نفر از دارندگان لپ تاپ با
چهار برند سونی ،ایسوس ،ایسر و دل بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند تاثیر
مثبت و معناداری دارد( .شاناهان 9و همکاران )2599 ،به بررسی شخصیسازی رسانههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای تقویت
وفاداری به برند و کیفیت درک شده پرداختند .محدوده مکانی تحقیق کشور آمریکا و نمونه آماری تحقیق  242نفر از
بازدیدکنندگان سایت آمازون بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد شخصیسازی رسانههای اجتماعی بر کیفیت درک شده و
وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد( .یوشیدا 2و همکاران )2591 ،به بررسی فاصله بین رسانههای اجتماعی و وفاداری به
برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق کشور ژاپن و نمونه آماری تحقیق  959نفر از کاربران شبکههای اجتماعی بود .نتایج تحقیق
آنها نشان میدهد ویژگیهای افراد تاثیر مثبت و معناداری بر شناسایی برند و میزان مشارکت افراد در رسانههای اجتماعی دارد و
همچنین میزان مشارکت افراد در رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری به برند دارد( .نیخاشمی 9و همکاران،
 )2590به بررسی نقش شناسایی برند در توسعه وفاداری به برند پرداختند .محدوده مکانی تحقیق کشور مالزی و نمونه آماری
تحقیق  955نفر از مشتریان هایپرمارکت شهر کواالالمپور بود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد شناسایی برند از طریق متغیر
میانجی تبلیغات دهان به دهان و اعتماد برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .بر اساس فرضیهها و مبانی نظری،
مدل پژوهش در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  – 1مدل مفهومی پژوهش

 -5روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی-توسعهای ،از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نظر جمع آوری اطالعات ،کتابخانه-
ای و میدانی است .محدوده زمانی تحقیق اردیبهشت ماه  9999تا مرداد ماه  9999و قلمرو مکانی تحقیق استان اصفهان میباشد.
جامعه آماری مشتریان تلفن همراه سامسونگ و روش نمونهگیری ،نمونهگیری در دسترس میباشد .حجم نمونه بوسیله تکنیک
نمونه گیری برای مدلسازی معادالت ساختاری محاسبه میشود .بر همین اساس برای محاسبه حجم نمونه از فرمول  9استفاده
میشود.
1 Shanahan
2 Yoshida
3 Nikhashemi
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5q≤n≤15q
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در فرمول  q ،9تعداد سواالت پرسشنامه و  nحجم نمونه است .با توجه به اینکه تعداد سواالت پرسشنامه  24سوال است225 ،
پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  290پرسشنامه دارای اطالعات صحیح بودند که برای تحلیل دادهها از آنها استفاده شده
است .برای بررسی روابط علی از مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته میشود .نرم افزارهای مورد استفاده نیز  spss 22و
 smart pls 2می باشند .در قسمت آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و در قسمت آمار استنباطی از مدلسازی ساختاری مبتنی بر
رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده میشود .روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر کارشناسان مورد تایید قرار گرفت .پایایی ابزار
گردآوری اطالعات نیز از طریق آلفای کرونباخ و روایی سازه از طریق روایی همگرا و روایی واگرا تعیین گردید .در ادامه روایی واگرا
و همگرا متغیرها ،پایایی و برازش کلی مدل ابزار گردآوری اطالعات نشان داده شده است.

 -1-5روایی همگرا
هرگاه یک سازه (متغیر پنهان) براساس چند گویه (متغیر مشاهدهپذیر) اندازه گیری شود همبستگی بین گویههای آن بوسیله
روایی همگرا قابل بررسی است .اگر همبستگی بین بارهای عاملی گویهها باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی همگرا میباشد .این
همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا باید میانگین
واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی محاسبه شود .روایی همگرا زمانی وجود دارد که  AVEاز  5/0و  CRاز  5/0بزرگتر باشد.
همچنین مقدار  CRباید از  AVEبزرگتر باشد .در جدول  2روایی همگرا مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  -2روایی همگرای متغیرها (مأخذ :یافتههای تحقیق)

9
2
9
4
0

تجربه مشتری()CE
مشارکت مشتری()CE
وابستگی به برند()BA
اعتماد مشتری()CT
وفاداری به برند()BL

5/01
5/10
5/19
5/00
5/11

5/00
5/02
5/01
5/09
5/00

AVE>CR

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

AVE>CR
AVE>CR
AVE>CR
AVE>CR

بر اساس جدول  2برای تمامی متغیرها شاخص  CRبزرگتر از  5/0و شاخص  AVEبزرگتر از  5/0محاسبه شده است و
همچنین مقدار  CRبزرگتر از  AVEاست .بنابراین روایی همگرای پرسشنامه مورد تایید میباشد.
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ردیف

متغیرها

شاخص CR

شاخص AVE

>=<

نتیجه

 -2-5روایی واگرا
روایی واگرا اثبات یگانگی یک ابزار اندازهگیری است .در این روش میزان همبستگی بین سواالت یک عامل با آن عامل و
میزان همبستگی بین سواالت یک عامل با عاملهای دیگر مقایسه میگردد .روایی واگرا نشان میدهد چقدر سواالت یک عامل با
سواالت سایر عوامل تفاوت دارند .یکی از روشهای تعیین روایی واگرای سازهها استفاده از روش ماتریس فورنل و الرکر است که
در این روش روایی واگرا زمانی در سطح قابل قبول است که میزان واریانس استخراج شده برای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد .در جدول  9روایی واگرا
مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  -3روایی واگرای متغیرها (مأخذ :یافتههای تحقیق)
وفاداری به

اعتماد

وابستگی به

مشارکت

تجربه

برند

مشتری

برند

مشتری

مشتری

0/777

سازهها

0/765

تجربه مشتری
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5/099

5/000

5/009

وفاداری به برند

نتایج مندرج در جدول  9نشان میدهد که روایی واگرای پرسشنامه مورد تایید است.
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وقتی گفته میشود ابزار گردآوری دادهها باید ویژگی پایایی را داشته باشند بدین معناست که اگر در چند زمان مختلف در یک
جمعیت از آن استفاده کنیم در نتیجه به دست آمده اختالف چندانی مشاهده نمیکنیم .بسیار مهم است که بدانیم ابزار اندازه گیری
در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ما میدهند .برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می-
شود .دامنه ضریب پایایی از صفر تا  +9است به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک باشد پایایی
کامل را نشان میدهد .هرچند پایایی کامل به ندرت دیده میشود و اغلب در صورت مشاهده ،به نتایج حاصل شک میکنند .برای
سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد ،ثبات و سازگاری پرسشنامه ،از مهمترین شاخص سازگاری درونی یعنی آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شده است .کرونباخ در سال  9909در دانشگاه استنفورد روش آماری ضریب آلفا را برای حل مشکل تعیین پایایی آزمون-
های چند سوالی ابداع کرد .روش پایایی آلفای کرونباخ معمولترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که در بیشتر مطالعات از آن
استفاده میشود و معرف میزان تناسب گروهی از مواردی است که یک سازه را میسنجند .این روش یکی از روشهای سنجش
پایایی است که فقط به انجام یک بار آزمون نیاز دارد تا برآوردی از پایایی آزمون را فراهم کند .در کل ،ضریب پایایی آلفای کرونباخ
زمانی مفید است که سواالت به صورت صحیح-غلط طرح نشده باشند و جهت سنجش ثبات درونی سواالت به کار میرود .چنانچه
ضریب محاسبه شده از  5/0بیشتر باشد سواالت پرسشنامه از نظر پایایی دارای همبستگی درونی مناسبی بوده و قابل پذیرش است.
در جدول  4پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است که نشاندهندهی اعتمادپذیری و انسجام درونی باالی پرسشنامه است.
جدول  -4پایایی ابزار گردآوری اطالعات (مأخذ :یافتههای تحقیق)
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تجربه مشتری()CE

آلفای کرونباخ
5/000
5/004
5/194
5/041
5/020
5/190

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
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نتایج مندرج در جدول  4نشان میدهد که پایایی ابزار گردآوری اطالعات مورد تایید است.

 -6برازش کلی مدل تحقیق
معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که توسط این معیار پژوهشگر میتواند پس از بررسی
برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش کلی را نیز کنترل نماید .برای این معیار سه مقدار
 5/20 ،5/59و  5/90به ترتیب به عنوان قدرت پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شده است .از معیار یا شاخص GOF
برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل در تحلیل های آماری استفاده می شود .این شاخص  GOFعددی بین صفر تا یک است که هر
چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد نشان از اعتبار و کیفیت باالتر مدل است .شاخص  GOFبوسیله فرمول  2محاسبه میشود.
()9

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2

در این فرمول  Communalityهمان میانگین مقادیر اشتراک هر سازه و  R2همان ضریب تعیین میباشد .از عالمتی که در
باالی این شاخص ها در فرمول  GOFآمده پیداست که در صورت وجود بیش از یک ضریب تعیین و میانگین اشتراک باید
میانگین گرفت و در فرمول قرار داد .معموال مقادیر به دست آمده از این فرمول که باالتر از  90درصد یا  905هزارم باشد نشان از
اعتبار قابل قبولی در مدل  plsاست.
09

GOF = 0/677

R2 = 0/677

Communality = 0/666

معیار  GOFمحاسبه شده برابر با  5/009میباشد که این عدد با توجه به مقادیر  5/20 ،5/59و  5/90به عنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای  GOFنشان از برازش کلی قوی برای مدل دارد .در شکل  2بارعاملی و ضرایب مسیر نشان داده شده است.

 -7یافتهها
در این بخش ،یافتههای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه میشود و تایید یا رد فرضیههای تحقیق مورد
آزمون قرار میگیرند.

 -1-7آمار توصیفی
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شکل  – 2بارعاملی و ضرایب مسیر

آمار توصیفی ،مجموعه ای از روشهایی است که برای سازماندهی ،خالصه کردن ،تهیه جدول ،رسم نمودار ،توصیف و تفسیر
دادههای جمع آوری شده از نمونه آماری به کار گرفته میشود .بر اساس نتایج بدست آمده  90/9درصد از پاسخدهندگان را زنان و
 09/0درصد از جمعیت نمونه آماری این تحقیق را مردان تشکیل میدهند .بیشترین فراوانی در متغیر سن مربوط به گروه سنی
 25-95سال است که  00/9درصد از پاسخدهندگان را تشکیل میدهند .یافتههای پژوهش نشان دادند که  909نفر ( 15/0درصد)
از پاسخدهندگان این تحقیق مجرد و  42نفر ( 99/0درصد) متاهل بودند .توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح سواد نشان از
آن دارد که بیشترین فراوانی مربوط به سطح لیسانس ( 49/9درصد) و کمترین فراوانی مربوط به سطح دکترا ( 9/10درصد) است.
همچنین بیشترین فراوانی متغیر درآمد مربوط به درآمد  2-9میلیون ( 40/0درصد) و کمترین فراوانی مربوط به درآمد باالتر از 4
میلیون ( 9/20درصد) میباشد.

 -2-7آمار استنباطی
آمار استنباطی راجع به ویژگیها و پارامترهای مربوط به جامعه آماری تحقیق و کیفیت ارتباط بین مفاهیم و متغیرها میباشد و
کاربرد الگوها و فرایندهای کشف شدهی نمونه در جامعه آماری را مشخص میکند .سطح معنیداری نیز میزان خطایی است که در
رد فرضیه صفر محاسبه میکنیم .این مقدار اگر از خطای  5/50کمتر باشد فرض صفر یا همان عدم ارتباط متغیرها رد میشود .بر
همین اساس همانطور که در نتایج جدول  0نشان میدهد سطوح معنیداری برای تمام متغیرهای تحقیق کمتر از خطای 5/50
است لذا فرض صفر (مخالف) مربوط به تمام فرضیهها رد میشود و با توجه به ضرایب استاندارد محاسبه شده میتوان گفت که
فرضیه های تحقیق مورد تایید و میزان تاثیر متغیرها بر یکدیگر به صورت مثبت و به میزان ضرایب استاندارد محاسبه شده میباشد.
بر اساس نتایج فرضیه ها متغیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و متغیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و اعتماد مشتری

00

تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین متغیرهای تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری به
برند تاثیر مثبت و معناداری دارند .در جدول  0نتایج آزمون فرضیهها نشان داده میشود.
جدول  -5آزمون فرضیهها (مأخذ :یافتههای محقق)

ردیف
فرضیه 9
فرضیه 2
فرضیه 9
فرضیه 4
فرضیه 0
فرضیه 0
فرضیه 0

سطح معنیداری
p<5/59
p<5/59
p<5/59
p<5/59
p<5/59
p<5/59
p<5/59

مقدار T
99/200
1/090
4/904
90/210
9/049
0/004
9/000

ضریب استاندارد
5/00
5/19
5/09
5/05
5/01
5/09
5/00

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
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در این مقاله به ارزیابی عوامل موثر بر وفاداری به برند پرداخته شد .ابتدا مقدمه و سپس بیان مسئله و فرضیههای
تحقیق مطرح شد .در بخش بعدی مبانی تحقیق ،پیشینه تحقیق و روش تحقیق بیان گردید .روایی صوری مورد تایید
کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و همچنین روایی(واگرا و همگرا) و پایایی ابزار گردآوری اطالعات و برازش کلی مدل
تحقیق محاسبه و در پایان آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید .نرم افزارهای مورد استفاده برای بررسی روابط علی
 spss22و  smart pls2بود .آزمون فرضیهها در بخش آمار استنباطی نشان داد که فرضیههای تحقیق مورد تایید می-
باشد .بر اساس نتایج فرضیهها متغیر تجربه مشتری بر مشارکت مشتری و متغیر مشارکت مشتری بر وابستگی به برند و
اعتماد مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین متغیرهای تجربه مشتری ،مشارکت مشتری ،وابستگی به برند و
اعتماد مشتری بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارند.
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