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لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است .جامعه آماری تحقیق

چکیده

و تعداد اعضای نمونه  384نفر بودند که با روش نمونهگیری

قدس رضوی میباشد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به
شامل مشتریان محصوالت آستان قدس رضوی شهر مشهد

امروزه ،بسیاری از سازمانها به این باور رسیدهاند كه برند یكی

تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری

مشخصههای یک برند ،قابلیت اعتماد و ارزش ویژه برند است.

روش الگوی معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل انجام گرفت.

مهم و اساسی در هر رابطهای محسوب میشود؛ بنابراین هدف

گذشته برند و همچنین رابطه مثبتی با وفاداری به برند دارد که

میانجیگری متغیر اعتماد مشتریان به برند در صنایع غذایی آستان

عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که اعتماد به برند به توضیح

از باارزشترین داراییهای آنها میباشد .ازجمله مهمترین

دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها به

از آنجا که باال بردن رضایت مشتری و وفادار کردن او عنصری

یافتههای این تحقیق نشان میدهد اعتماد به برند ریشه در تجربه

پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مشتریان بر ارزش ویژه برند با

بهنوبه خود باعث حفظ یک رابطه مثبت با ارزش ویژه برند است.
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بهتر ارزش ویژه برند کمک میکند.

بازار رابطهای در نظر گرفته میشود؛ زیرا در خارج از شرکت

مقدمه

مستتر است .جهت تعیین تأثیر اعتماد مشتریان به برند بر ارزش

وجود دارد و در روابط کاربران نهایی در عالمتهای تجاری
ویژه برند ،تحقیقات چندانی صورت نگرفته است که این موضوع

یکی از باارزشترین داراییهای هر شرکت برند آن شرکت است.

نشاندهنده شکاف قابلتوجهی در دانش موجود است[ .]8فقدان

امروزه هویت برند همانند سرمایه برای سازمان و محصوالت آن

تحقیقات در این زمینه بهصراحت توسط چادوری و هالبروک

ارزش میآفریند ،ازاینرو ارتقای برند در بسیاری موارد به استراتژی

نشان میدهد که نقش اعتماد به برند بر فرایندهای ارزش ویژه

سازمان تبدیل میگردد .برند تصویری از محصوالت در بازار است.

برند در نظر گرفته نمیشود[ .]9با اینوجود ،اهمیت آن ازلحاظ

افرادی که با برند سروکار دارند ،در پی کیفیت یا خصوصیات

نظری در ادبیات برند [ ]11[ ]10و در شیوههای مدیریت برند

خاصی هستند که آن را ویژه یا منحصربهفرد مینماید [.]1

فعلی برجسته است[.]14[ ]13[ ]12

این مردم هستند که به نامهای تجاری زندگی میبخشند

در صورت ادامه و توسعه فعلی سرمایهگذاری در بخش خدمات

نه شرکتها؛ نامهای تجاری را نباید در کارخانهها و استودیوها

مواد غذایی و پتانسیلهای آن انتظار میرود این صنعت رشد

جستجو نمود ،همچنین نباید در ترازنامه شرکتها در

قابلتوجهی را طی سالهای آتی در اقتصاد جهانی تجربه کند .با

جستوجوی آنها بود؛ بلکه ذهن مشتری ،کارمند ،تولیدکننده

توجه به مسائل فوقالذکر و وجود شکاف در متون ،مطالعه حاضر بر

و سایر ذینفعان جایگاه نامهای تجاری هستند .چنانچه

آن است تا با توجه به یک مدل مفهومی ارائهشده به این پرسش

فلدویک ( ]2[ )1996میگوید :برند مجموعهای از تصویرها و

اصلی پاسخ دهد که آیا اعتماد مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند

برداشتها در ذهن مصرفکننده است .کاال چیزی است که در

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است؟

یک کارخانه ساخته میشود ،اما برند چیزی است که بهوسیله
مشتری خریداری میشود[.]3

 .1مبانی و پیشینه پژوهش

با توجه به اینکه برند یکی از باارزشترین داراییهای

شرکت محسوب میشود؛ این سؤال مطرح است که چه عواملی

 .1-1مفهوم ارزش ویژه برند

موضوع قابلتوجه و مکرر در ادبیات برند در دو دهه گذشته

برتر به بازار تعیین میشود .از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت،

ویژه برند[ ]4را به خود اختصاص داده است .بااینحال ،از اواخر

بهطور مؤثر تولیدات خود را به بازار ارائه کند و باعث ایجاد ارزش

توجه به روابط بلندمدت ،ایجاد ارزشافزوده بر اساس دانش و

شرکت به عملکرد برتر مالی دست پیدا میکند که در سود سهام

یکراه جدید برای نزدیک شدن به پاسخ این سؤال ،درک ما

گسترش در جهان مدیریت بازاریابی به وجود آمده است :ایجاد

اعتماد به برند[ ،]5سنگ بنای هر رابطهای محسوب میشود.

پیش با مشتریان .كیفیت ،تجربیات شخصی ،فرهنگسازمانی،

درخور بررسی از نظر تأثیر آن بر ارزش ویژه برند باشد .در ادبیات

دیگر داراییهای غیرملموس ،ارزش ویژه برند نیز میتواند به

در ایجاد یک برند قوی تأثیرگذار است .این سؤال به یک

بقا و ثروت شرکت از طریق توانایی آن برای ایجاد یک ارزش

تبدیلشده و حجم وسیعی از تحقیقات بر روی مفهوم ارزش

منابع تولید ثروت در وقف منابعی است که شرکت را قادر میسازد

دهه  ،1990جریانهای جدید تحقیق در بازاریابی (بهعنوانمثال

برای برخی از بخشهای بازار شود [ .]15با انجام این کار،

تجربه ،نقش بازاریابی در عملکرد شرکتها و غیره) بهعنوان

باالتر و ارزش سهام منعکس میشود[ .]16یک نگرش رو به

را از ارزش ویژه برند غنی میسازد .یافتهها نشان میدهد که

داراییهای غیرملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیشاز

اعتماد به برند یک بعد ناشناخته است که به نظر میرسد مهم و

دانش و ارزش ویژه برند از این قبیل داراییها هستند .همچون

موجود[ ،]7[ ]6ارزش ویژه برند بهعنوان یک دارایی مبتنی بر

ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی تبدیل گردد [ .]17از اواخر دهه
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هشتاد میالدی و با باال گرفتن فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش،

شناسایی بهتر خدمات آنها میشوند .بلکستون

و در سراسر فعالیتهای نظری و عملی مدیریت توسعه یافت

روابط مصرفکنندگان با نامهای تجاری است .مورگان و هانت

ارزش ویژه برند یكی از مفاهیم كلیدی بازاریابی شناخته شد

[ ]27بیان میکند که اعتماد به برند یکی از عوامل برقراری

[ .]18بر اساس آمارهای منتشره توسط موسسه اینتربرند[ ]19در

( ]28[ )1994نیز استدالل کردند که اعتماد ،همراه با تعهد،

سال  ،2009ارزش ویژه برند تنها برای ده برند برتر دنیا بالغبر

یک ویژگی کلیدی موردنیاز برای موفقیت در بازاریابی است

 422میلیارد دالر بوده است .از سوی دیگر افزایش هزینههای

که این مفهوم موردعالقه و توجه متخصصان و ادبیات بازاریابی

ایجاد و توسعه محصول جدید و همچنین باال بودن ضریب

قرارگرفته است .هیسکوک [ ]29تأکید میکند که "هدف نهایی

شکست محصوالت جدید ،سازندگان را به راهبرد گسترش برند

بازاریابی ،ایجاد ضمانت بین مصرفکننده و برند است و عامل

رهنمون کرده است [ .]20حسابداران تمایل به تعریفی متفاوت

تشکیلدهنده اصلی این ضمانت ،اعتماد است".

از ارزش ویژه برند نسبت به بازاریابان دارند ،تعاریفی که هر دو

 .1-4تعاریف اعتماد به برند

گروه ارائه میدهند عبارتاند از:
●
●

()1992

در حال حاضر اهمیت ایجاد اعتماد به برند در پایدارسازی روابط

●تعریف مصرفگرا :رابطه بین مشتری با برند.

میان خریدار و فروشنده قابلمشاهده است .دلگادو -بالستر[.]8

●تعریف شرکتگرا :چیزی که به صاحب برند تعلق میگیرد.

بیان کردند که در حیطه نام و نشان تجاری ،اعتماد احساس
امنیت در مشتری است مبنی بر اینکه ایشان انتظار مصرفی او را

 .1-2تعاریف ارزش ویژه برند

برآورده خواهد كرد .اعتماد را میتوان بهعنوان باورهای مطمئن

درحالیکه نظرات متنوع در مورد تعریف و اساس ارزش ویژه برند

یک مصرفکننده تعریف نمود بهطوریکه بتواند اطمینان یابد که

وجود دارد [ ،]21بسیاری از دیدگاهها ارزش ویژه برند را به یک

فروشنده خدمات تضمینشدهای را ارائه میدهد .در مقایسه ،یک

مسأله استراتژیک ،البته اغلب بهصورت ضمنی در نظر گرفتند.

ارزش نسبی و ارتباطی را میتوان بهعنوان ادراکات مصرفکننده

ارزش ویژه برند بهعنوان ابزاری از جانب مشتریان برای مقایسه

از سودهای حاصل از خرید در مقایسه با هزینههای ایجادشده

برند نسبت به رقبا پذیرفته میشود [ .]22آكر [ ]23ارزش ویژه

جهت حفظ یک رابطه متغیر تعریف نمود.

برند را مجموعهای از داراییها و بدهیهای مربوط به نام و نشان

چادهوری و هولبروك ( ]9[ )2001اعتماد به نام و نشان

تجاری از ارزشی كه توسط محصول یا خدمات شركت ارائه و

تجاری را اینگونه تعریف کردهاند :اعتقاد محكم مصرفکننده

جمع یا كسر میگردد ،تعریف میکند .كلر [ ]24بیان میکند که

مبنی بر اینكه یك نام و نشان تجاری محصوالت یا خدمات

ارزش ویژه برند عبارت است از تأثیر متفاوتی كه شناخت برند

قابلاطمینانی ارائه میدهد كه دارای عملكرد مطلوب ،كیفیت

بر پاسخ مصرفکننده در بازاریابی آن برند دارد .کلر [ ]25ارزش

باال و خدمات پس از فروش معتبری هستند.

ویژه برند را بهعنوان یک مفهوم چند بعدی و بسیار پیچیده که
مستلزم سنجشهای زیادی است ،توصیف کرد .ارزش ویژه برند

 .1-5ابعاد اعتماد به برند

را میتوان بهعنوان ارزشی كه به محصول اضافه میشود در نظر

اعتماد به برند دارای دو بعد متمایز است.

گرفت كه توسط سطح ادراك مشتری اندازهگیری میشود [.]26

 .1-5-1قابلیت اطمینان به برند[]30

 .1-3مفهوم اعتماد به برند

قابلیت اطمینان به برند نشاندهنده مجموعهای از خصیصهها با

نامهای تجاری موفق باعث افزایش اعتماد به محصوالت

ماهیت فنی یا صالحیت میباشد ،انجام تعهدات برند نشاندهنده

و خدمات ناملموس میشوند و مشتریان قادر به تجسم و

این است که بازار به مصرفکننده در مورد اتفاقات رضایتبخش
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آینده اطمینان میدهد .برند از روشهای مثبتی برای ارضای

استنتاج کرد[ ]39و اغلب به دلیل گسترش آن بهعنوان فرایند

نگرش مثبت از برند ایجاد میشود که منجر به تصمیم به خرید

میشود .بنابراین در دانش و تجربه مصرفکنندگان نسبت

تجربی فردگرایانه از یادگیری در طول زمان به تصویر کشیده

نیازهای افراد استفاده میکند .درنتیجه ،در مصرفکنندگان

به برند خالصه میشود .تجربه توسط مصرفکننده از طریق

مجدد میشود[ .]28بهعبارتدیگر ،میزانی که مصرفکننده

تماس مستقیم (بهعنوانمثال آزمایش ،استفاده) و غیرمستقیم

معتقد است که برند پایبند تعهد ارزشی خود است.

(بهعنوانمثال تبلیغات دهانبهدهان) ،ارزیابی برند را تحت تأثیر

 .1-5-2مقصود و اهداف برند[]31

قرار میدهد[ .]41[ ]40در میان این شیوههای مختلف ،تجربه

مقاصد برند نشاندهنده امنیت عاطفی در برخی از افراد است.

مصرف مناسبترین و مهمترین منبع اعتماد به برند است ،چراکه

این جنبه به توصیف اعتقاداتی که فراتر از شواهد موجود است،

باعث ایجاد وابستگیها و عقاید میشود و درنهایت باعث ایجاد

میپردازد .افراد احساس میکنند که رفتار برند بهوسیله مقاصد

اطمینان بیشتر میگردد[ .]43[ ]42بنابراین ،میتوان فرض کرد

مطلوب و مثبت نسبت به رفاه و منافعشان باعث هدایت و یا

که رضایت مشتریان ،بهعنوان یک ارزیابی کلی از تجربه مصرف

ایجاد انگیزه میشود ،علیرغم شرایط مشکلسازی که در آینده

برند ،سبب ایجاد اعتماد به برند میشود[ .]45[ ]44بنابراین

در اثر مصرف محصول ممکن است به وجود آید [.]32

فرضیه اصلی اول و دو فرضیه فرعی میتواند مطرح شود:

 .1رضایت مشتریان از برند بر اعتماد به برند در صنایع

 .1-6رضایت مشتریان از برند[]33

غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

ساندو و همکاران[ ]34معتقدند درصورتیکه برند بتواند انتظارات

 .1-1رضایت مشتریان از برند بر قابلیت اطمینان به برند

عملکردی از محصول تحت پوشش برند را برای مشتری فراهم

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

سازد ،مشتری از خرید و مصرف برند راضیتر خواهد بود .ساهینا

 .1-2رضایت مشتریان از برند بر مقصود و اهداف برند

و همکاران[ ]35در تحقیقی دیگر و با بررسی تجربیاتی که

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

مشتریان از خرید و مصرف نامهای تجاری داشتهاند به این

 .2-2اعتماد به برند و وفاداری مشتریان به برند :با

نتیجه رسیدهاند که هر چه این تجربیات منحصربهفرد و متمایز

توجه به ارزش ویژه برند بهعنوان یک دارایی مبتنی

باشد میتواند بر رضایتمندی مشتری از برند مؤثرتر باشد.

بر بازاریابی رابطهای میتوان بیان کرد ایجاد و حفظ

 .1-7وفاداری به برند[]36

اعتماد ،بهعنوان هسته ارزش ویژه برند محسوب

اولیور[ ]37وفاداری به برند را بهعنوان تعهد عمیق ایجادشده برای

میشود؛ زیرا این موضوع بهعنوان یک ویژگی کلیدی

خرید مجدد محصول یا خدمت موردعالقه بهطور مستمر در آینده

در هر رابطه بلندمدت مدت موفق وجود دارد[]46

به یک برند و رفتار حمایتگرانه از آن[ .]38وفاداری به برند در ارتباط

به برند[ ،]48این ایده غالب در مطالعاتی همچون

بین راهحلها كمتر در جستوجوی اطالعات باشند[.]23

گاربارینو و جانسون[ ]39و ال و لی[ ]50وجود دارد که

 .2توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی

وفاداری به برند است؛ زیرا باعث تقویت مبادالت

تعریف میکند .وفاداری به برند عبارت است از :نوعی نگرش مثبت

[ .]28[ ]47با توجه به ارتباطات مفهومی وفاداری

مستقیم باارزش ویژه برند است .وفاداری منجر میشود مشتریان در

چادوری و هالبروک[]9؛ دلگادو و همکاران[]49؛

بیان میکنند اعتماد به برند گرداننده اساسی و اصلی
میشود که بسیار ارزشمند است .درنتیجه ،وفاداری

 .2-1رضایت مشتریان از برند و اعتماد به برند

به برند زمینه ادامه روند و حفظ یک رابطه باارزش

اعتماد به برند را میتوان از تجارب گذشته و تعامالت قبلی
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و مهم را که بهوسیله اعتماد به برند ایجادشده است

درنهایت یکی دیگر از ویژگیهای برند ،سطح

به برند بر وفاداری به برند مؤثر است بهعنوان یک

به آنها بسیار وفادار هستند .درواقع ،وفاداری به

باالیی از ارزش ویژه برند است که مصرفکنندگان

گسترش میدهد[ .]9بنابراین ،این فرضیه که اعتماد

برند ،گرداننده اصلی ارزش ویژه برند است؛ زیرا

رابطه موفق بین مصرفکننده و برند در نظر گرفته

از آن بهعنوان راهی که منجر به مزایای خاص

میشود .بنابراین فرضیه اصلی دوم و دو فرضیه فرعی

بازاریابی میگردد ،یاد میشود و نتایجی هم

میتواند مطرح شود:

 .2اعتماد به برند بر وفاداری مشتریان به برند در صنایع

چون کاهش در هزینههای بازاریابی ،حق بیمه

 .2-1قابلیت اطمینان به برند بر وفاداری مشتریان به برند

را که در ارتباط تنگاتنگ باارزش ویژه برند است در

 .2-2مقصود و اهداف برند بر وفاداری مشتریان به برند

شکل میگیرد:

قیمت ،سهم بازار ،قدرت نفوذ بیشتر در تجارت

غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

بردارد[ .]52[ ]51[ ]23بنابراین ،فرضیه اصلی سوم

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

 .3وفاداری مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند در صنایع

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

غذایی آستان قدس رضوی مؤثر است.

 .2-3وفاداری مشتریان به برند و ارزش ویژه برند:

جدول 1ـ خالصهای از اهم پژوهشهای استفادهشده در پیشینه پژوهش حاضر
نگارنده

کلر ()1993
[]40

یافتهها

موضوع

نتایج نشان میدهد که ارزش ویژه برند تأثیر متفاوتی بر شناخت برند ،در پاسخ مصرفکننده در بازاریابی آن
برند دارد .وی معتقد است ارزش ویژه برند زمانی از دیدگاه مشتری دارای ارزش مثبت است كه مشتریان
مفهوم ،اندازهگیری و مدیریت ارزش ویژه
بهطور مطلوب نسبت به یك برند شناختهشده واكنش نشان دهند .همچنین ،وقتیکه مشتریان به فعالیتهای
برند مبتنی بر مشتری
بازاریابی مرتبط با یك برند بهطور نامطلوبی واكنش نشان میدهند ،ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری دارای
ارزش منفی میباشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد به برند ،تأثیر مستقیم و مثبتی بر روی وفاداری خرید و وفاداری
ارتباطی دارد .آنها در جانمایی ارزش ،اعتماد و وفاداری در یک مدل مفهومی رابطهی ارزش -اعتماد ـ وفاداری
چادوری و هالبروک زنجیرهای از اثرات اعتماد به برند و تحت
را پیشنهاد کردند که اعتماد بهعنوان یک عامل میانجی بین ارزش و وفاداری قرار میگیرد .این رابطه به این
تأثیر قرار دادن عملکرد برند :نقش وفاداری
()2001
دلیل ایجاد میشود که وقتی مصرفکنندگان یک خدمت یا محصول مناسبی را دریافت میکنند ،ادراک آنها
به برند
[]9
به این صورت است که یک خدمت یا محصول باارزش باال را دریافت کردهاند .این مهم به آغاز اعتماد به
خدمت یا محصول منجر میشود.
هس و استوری
()2005
[]53

رضایت مقدم بر اعتماد است ،اما در درجه اول به روابط عملکردی کمک میکند .از سوی دیگر ،ارتباطات
تعهد مبتنی بر اعتماد :روابط چندبعدی شخصی از اعتماد ناشی میشود .توان نسبی روابط شخصی و عملکردی ماهیت و نتایج تعهد به رابطه را تعیین
میکند .این مدل که مبتنی بر اعتماد است نسبت به مدلهای قبلی آماری برتر است و نشان میدهد روابط
مصرفکننده با برند
مشتری با برند بسیار گستردهتر است.

لویس و لمپارت
(]54[ )2010

تأثیر شخصیت برند در پیامدهای رابطه بین در پژوهش خود تأثیر اعتماد به نام و نشان تجاری بر تعهد به نام و نشان تجاری را در بین مصرفکنندگان
سه متغیر اعتماد ،دلبستگی و تعهد به برند نوشابههای غیرالکلی ثابت كردند.

ساهینا و همکاران
()2011
[]55

اثر تجارب برند ،اعتماد و رضایت بر ایجاد در این پژوهش ،اثر تجارب برند برای ایجاد رابطه طوالنیمدت بابرند و ارتباط با مشتری با اعتماد به برند،
وفاداری به برند .تحقیقات تجربی در نامهای رضایت و وفاداری پیشنهادشده است .همچنین بهعنوان یک نتیجه از این مطالعه ،تجارب برند ،رضایت و اعتماد
تأثیرات مثبتی بر وفاداری به برند دارند.
تجاری جهانی

دیدگاه خبرگان (استادهای دانشگاه و دستاندرکاران صنعت) و

جدول ( )2کلیه متغیرهای موجود در مدل و پیشینه پژوهش

درك و شناخت محققین از موضوع و بازار در مدل قرارگرفتهاند.

مربوط به هرکدام را نشان میدهد .الزم به ذکر است که هر

یک از آنها بر مبنای حداکثر اجماع صورت گرفته با استفاده از
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جدول 2ـ پیشینه پژوهش پشتیبانیکننده از سازههای اصلی پژوهش (اقتباس از اسداله و همکاران)1390 ،
سازه

اعتماد به برند

پیشینه پژوهش

قابلیت اطمینان به برند

مورگان و هانت ()1994؛ چادهودی و هالبروک ()2001؛ دلگادوو بالستر ()2004 ،2005

مقصود و اهداف برند

مورگان و هانت ()1994؛ چادهودی و هالبروک ()2001؛ دلگادوو بالستر ()2004 ،2005

ارزش ویژه برند
رضایت مشتریان از برند
وفاداری به برند

آکر ()1996 ،1991؛ یو و دانتو ()2001 ،1997؛ یو و همکاران ()2000؛ بری ()2000؛ کلر و لمن
()2003؛ بالداف و همکاران ()2003؛ کیم و کیم ()2004
گاربارینو و جانسون ()1999
آکر ()1996 ،1991؛ یو و همکاران ()2000؛ بری ()2000

برای دستیابی به هدف پژوهش و بررسی تأثیر اعتماد مشتریان

بهطور خاص از روابط متغیرهایی همچون وفاداری به برند که

بالستر و مانرا-آلمان[ ]56که در آن اعتماد به برند تعبیهشده و

است .در شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش مشاهده میشود.

تأثیر مثبت و مستقیمی بر ارزش ویژه برند دارد؛ اقتباسشده

به برند در توسعه ارزش ویژه برند ،از شبکه ارتباطاتی دلگادو-

شکل1ـ مدل مفهومی پژوهش (اقتباس از مدل دلگادو -بالستر و مانرا-آلمان)2005 ،

 .3روششناسی پژوهش

اطمینان كامل از روایی محتوای پرسشنامه ،ازنظر اساتید

صاحبنظر و خبرگان در این زمینه استفاده شد و اصالحات

 .3-1طرح پژوهش

الزم انجام شد و بهمنظور تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی

با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی تأثیر رضایت

تائیدی استفاده شد كه نتایج حاصل بیانگر تحقق روایی كامل

مشتریان بر ارزش ویژه برند با میانجیگری متغیر اعتماد مشتریان

سؤاالت پرسشنامه است .در این پرسشنامه از طیف پنج گزینهای

به برند در صنایع غذایی آستان قدس رضوی است ،پژوهش

لیکرت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

حاضر از نظر هدف جنبه کاربردی و از نظر نحوه گردآوری

گردید .بدین منظور یک نمونه اولیه شامل پیشآزمون برای

دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی است و بهطور مشخص از

 30پرسشنامه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ 0/937

نوع مدل معادالت ساختاری است.

به دست آمد .آلفای کلیه متغیرهای پژوهش نیز باالی 0/7

 .3-2ابزار و روش گردآوری داده ،روایی و پایایی

به دست آمد كه نشاندهنده پایایی باال و مناسب پرسشنامه

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه است .برای
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است .برای تحلیل عاملی تائیدی ،تحلیل مدلهای اندازهگیری
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پژوهش و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرمافزار لیزرل نسخه

جدول 4ـ ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری

 8/5و آزمون معادالت ساختاری استفادهشده است .جدول ()3

سن

نشانگر ترکیب سؤاالت پرسشنامه ،سابقه استفاده از آنها در

پژوهشهای پیشین و نتایج آزمون آلفای کرونباخ است.

جدول 3ـ نتیجه آزمون اعتبار سنجههای پژوهش

تعداد درصد

تحصیالت

تعداد درصد

کمتر از 20

63

19%

زیردیپلم و دیپلم

125

37%/8

21-30

130

39%/3

فوقدیپلم

76

23%

31-40

99

29%/9

کارشناسی

102

30%/8

41-50

30

9%/1

کارشناسی ارشد

24

7%/3

باالتر از 50

9

2%/7

دکتری و باالتر

4

1%/2

شماره

ابعاد

تعداد
سؤاالت

منابع

آلفای
کرونباخ

1

ارزش ویژه برند

7

یو و دانتو ( ،)2001کلر
()1993

0/774

2

اعتماد به برند

8

دلگادو-بالستر ()2004

0/812

3

وفاداری به برند

5

یو و دانتو ()2001

0/816

در این آزمون برای بررسی فرضیهها از روش معادالت ساختاری

4

رضایتمندی مشتریان

3

اندرسون و همکاران
()1994

0/909

اندازهگیری پرداخته شده تا پس از اطمینان از مناسب بودن آن

 .4-2یافتههای پژوهش

استفاده شد .لذا پیش از بررسی فرضیهها به آزمون الگوی
به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته شود.

 .3-3جامعه و نمونه آماری

 .4-3آزمون الگوی اندازهگیری

جامعه پژوهش از مشتریان استفادهکننده از محصوالت غذایی

در الگوی اندازهگیری این پژوهش ،میتوان متغیرها را به دو دسته

ازآنجاکه جامعه آماری موردنظر نامحدود است ،بر اساس

رضایت مشتریان از برند متغیری برونزا است و اعتماد به برند

 0/95حجم نمونه 384 ،نفر محاسبه شد .برای کسب نظرات

برند موردسنجش قرار میگیرد) و متغیرهای مربوط به ارزش

شد .پرسشنامهها طی مدت یک ماه بین مشتریان توزیع گردید

مقادیر شاخصهای برازندگی الگو در جدول ( )5نشان دادهشدهاند.

و مورد تحلیل قرار گرفت .نرخ بازگشت پرسشنامه در پژوهش

برای الگو بهتنهایی دلیل برازندگی الگو یا عدم برازندگی آن نیستند،

شرکت آستان قدس رضوی در شهر مشهد انتخابشدهاند.

برونزا (اثرگذار) و درونزا (اثرپذیر) تقسیم نمود .بر این اساس متغیر

فرمول کوکران و مقدار خطای مجاز  0/05و سطح اطمینان

(که از تجمیع دو بعد قابلیت اطمینان به برند و مقصود و اهداف

مشتریان از روش نمونهگیری تصادفی ساده در دسترس استفاده

ویژه برند ،و وفاداری مشتریان به برند متغیرهای درونزا هستند.

و نهایت ًا تعداد 331پرسشنامه صحیح و کامل برگشت داده شد

بهطورکلی ،در کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شاخصهای بهدستآمده

حاضر برابر با  86/2درصد بوده است.

بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و باهم تفسیر کرد .بنا بر

اعداد بهدستآمده ،این الگو از برازندگی خوبی برخوردار است.

 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

 .4-4آزمون فرضیات پژوهش

 .4-1توصیف جمعیتشناختی

حال به بررسی هرکدام از فرضیات پژوهش بهصورت مجزا

در این پژوهش  52/6درصد پاسخگویان مرد و  47/4درصد زن

میپردازیم .برای آزمودن یک ضریب ،اعداد معناداری باید از

بودند .از میان سطوح تحصیلی ،سطح دیپلم و پایینتر بیشترین

 +1/96بزرگتر یا از  -1/96کوچکتر باشند .روابط بین متغیرها

سهم را با  37/8درصد دارا است .بیشتر پاسخگویان در رده

پس از آزمودن در حالت تخمین استاندارد و تخمین  Tدر شکل

سنی  21-30با  39/3درصد فراوانی میباشند که  68/9درصد

( )2و ( )3و نتایج آزمون فرضیات بهطور خالصه در جدول ()6

از پاسخگویان متأهل بودند.

نشان دادهشده است.
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جدول 5ـ شاخصهای برازندگی الگوی پژوهش
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

کوچکتر از 0/1

0/098

شاخص برازندگی ()GFI

بزرگتر از 0/9

0/91

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر از 0/9

0/93

بزرگتر از 0/9

0/92

کوچکتر از 3

2/72

کوچکتر از 0/05

0/0000

شاخص تطبیق دادهشده شاخص

)GFI (AGFI

P-value

شکل 2ـ نتایج آزمون معادالت ساختاری برای بررسی فرضیههای پژوهش

شکل 3ـ آزمون  Tvalueبرای بررسی فرضیههای پژوهش
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جدول6ـ نتایج الگوی معادالت ساختاری وضعیت رد یا قبول فرضیههای پژوهش
متغیر وابسته (به)

اثر کل

اعداد
معناداری

نتیجه (تأیید یا رد فرضیه)

اعتماد به برند

0/93

8/44

تأیید

قابلیت اطمینان به برند

0/90

8/70

تأیید

مقصود و اهداف برند

0/84

9/30

تأیید

قابلیت اطمینان به برند

وفاداری مشتریان به برند

0/72

2/35

تأیید

مقصود و اهداف برند

وفاداری مشتریان به برند

0/38

-2/05

تأیید

وفاداری مشتریان به برند

ارزش ویژه برند

0/71

1/96

با اغماض تأیید یا عدم تأیید

اعتماد به برند

وفاداری مشتریان به برند

0/46

6/67

تأیید

متغیر مستقل (از)

رضایت مشتریان از برند

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود فرضیههای اصلی

به شرکتهای غذایی بهویژه صنایع غذایی وابسته به آستان

ازآنجاییکه در فرضیه اصلی سوم میزان تأثیرگذاری متغیر

میشود برای جلب اعتماد بیشتر مشتریان به خواستههای آنان

قدس رضوی که دارای یک برند مذهبی در کشور است ،توصیه

و فرعی پژوهش بهاستثنای فرضیه اصلی سوم تأیید شدند.

توجه ویژه داشته باشند و از طریق پیمایشهای مستمر ،متناسب

وفاداری مشتریان بر ارزش ویژه برند مقدار قابلتوجهی میباشد

( )0/71و مقدار عدد معناداری دقیق ًا روی نقطه بحرانی 1/96

با خواستههای مشتریان در محصوالت خود تغییر ایجاد کنند.
در فرآیند تولید محصول نیز به نیازمندیهای مصرفکنندگان

قرارگرفته است ،میتوان این فرضیه را بهطور ضعیف تأیید و یا

واکنش نشان دهند و با تکیهبر نوآوری و خالقیت ،ضمن ادای

حتی با اغماض نپذیرفت.

مسؤولیت اجتماعی شرکت ،در بهبود شرایط تولید و عرضه

جمعبندی و مالحظات

محصوالتی باکیفیت روزافزون دقت نظر داشته باشند .همچنین

در برنامههای بازاریابی خود ،سعی کنند با صداقت و پرهیز از

برای انجام این پژوهش که باهدف بررسی تأثیر رضایت مشتریان

تبلیغات نابهجا در افزایش رضایتمندی مشتریان اهتمام ورزند.

بر ارزش ویژه برند با میانجیگری متغیر اعتماد مشتریان به برند

فرضیه اصلی دوم مبتنی بر تأثیر اعتماد به برند بر

در صنایع غذایی آستان قدس رضوی انجام شد 7 ،فرضیه

وفاداری مشتریان به برند نیز با میزان تأثیرگذاری  0/46مورد

(شامل سه فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی) مبتنی بر ادبیات

تأیید قرار گرفت .این نتیجه نیز با نتایج پژوهش چادوری و

پژوهش تدوین گردید .فرضیات با مدل معادالت ساختاری

هالبروک ()2001؛ دلگادو و همکاران ()2003؛ گاربارینو و

موردبررسی قرار گرفتند ،در این میان شش فرضیه تأیید و

جانسون ( )1999و ال و لی ( ،)1999همسو است .بنابراین،

یک فرضیه بهطور ضعیف تأیید و یا حتی میتوان با اغماض

به شرکتهای غذایی بهویژه صنایع غذایی آستان قدس رضوی

نپذیرفت .نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی اول نشان داد که

توصیه میشود برای افزایش وفاداری مشتریان باید از طریق

متغیر مستقل رضایت مشتریان از برند تأثیر مثبت و معناداری

ارتقای کیفیت محصوالت و عمل به تعهدات خود زمینه

بر متغیر وابسته اعتماد به برند با میزان تأثیرگذاری  0/93دارد.

جلب اعتماد هرچه بیشتر مشتریان را فراهم کند و از طریق

این نتیجه ،نتیجه پژوهش دویر و همکاران ()1987؛ کریشنان

نظرسنجیهای منظم ،توجه بیشتری به نیازهای واقعی و تغییر

()1996؛ گانسان ( )1994و سلنس ( )1998همسو است؛ بنا بر

سالیق مشتریان کنند که این مهم خود زمینه الزم جهت تکرار

این نتیجه و با توجه به اهمیت رضایتمندی مشتریان از برند

93

شماره  78ـ مرداد و شهریور 1395

این نوع رابطه است .معرفی اعتماد بهعنوان یک متغیر ،درک

خرید و وفادار کردن مشتریان را میسر میکند.

فرضیه اصلی سوم را که بیانگر تأثیرگذاری وفاداری

رابطه کلیدی از ارزش ویژه برند را غنی میسازد و پیشبینیهای

و با تأیید ضعیف نیز پذیرفت .این نتیجه نیز نتایج پژوهش آکر

اینرو ،مطالعه اعتماد به برند در درک روابط مصرفکننده با برند

بهتری برای عملکرد و ارزیابی ارزش ویژه برند ارائه دهد .از

مشتریان به برند بر ارزش ویژه برند میباشد ،میتوان با اغماض

دارای اهمیت خاص است تا آنجا که اعتماد بهعنوان سنگبنا و

()1991؛ بلو و هالبروک ( )1995و پارک و سرینیواسان ()1994

یکی از ویژگیهای مورداستناد در هر رابطهای محسوب میشود.

را تأیید میکند .بنابراین ،به شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی

باوجود اثرگذاری مثبت و معنیدار اعتماد مشتریان به برند بر

بهویژه شرکت غذایی آستان قدس رضوی توصیه میشود تا در

ارزش ویژه برند ،به شرکتهای تولیدکننده مواد غذایی توصیه

برنامههای بازاریابی خود ،سعی کنند برای وفادار کردن بیشتر

میشود با افزایش کیفیت محصوالت و ارائه خدمات مطلوب

مشتریان ،با دقت به حساسیتهای مذهبی مشتریان توجه کنند.

زمینه جلب و افزایش اعتماد مشتریان را فراهم کنند.

استفاده صحیح از شعایر مذهبی در یک برند امکان تغییرات
مثبت در ادراک مصرفکننده را افزایش میدهد و موجب تقویت
ارزش ویژه برند میشود که بهنوبه خود در پاسخ مصرفکننده و

پینوشت

در بازاریابی آن برند مؤثر واقع میشود .ارزش ویژه برند زمانی
از دیدگاه مشتری دارای ارزش مثبت است كه مشتریان بهطور
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