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بررسی نقش واسطه ای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازه های ارتباطی (مورد
مطالعه :برند سامسونگ در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان)
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 1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران(نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازههای ارتباطی(مورد مطالعه :برند
سامسونگ دربین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان) میباشد .این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهشهای
کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی میباشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان موسسه حکیم نظامی
قوچان به تعداد  150نفر بودند که به روش سرشماری تعداد  150نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه
استاندارد مطالعه جاپوترا و همکاران ( )2019در بین آنها توزیع گردید  .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تائید استاد راهنما قرار
گرفت و پایایی پرسشنامه به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت مقدار  0/822به دست آمد و مورد تائید قرار
گرفت .در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،رسم نمودار و محاسبه شاخص های تمرکز
میانگین و میانه) از نرم افزار  SPSSنسخه 18و جهت تجزیهوتحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک پی ال
اس ( )PLSنسخه  3استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان داد بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر و شخصیت
فعال رابطه معناداری وجود دارد.بین شخصیت مسئولیت پذیر و فعال و رضایتمندی مشتریان،اعتماد مشتریان و وفاداری
مشتریان رابطه معناداری وجود دارد .بین تجربه برند و سازههای ارتباطی با نقش واسطه شخصیت برند رابطه معناداری وجود
دارد.
واژههای كلیدی :شخصیت فعال ،شخصیت مسئولیت پذیر ،اعتماد ،وفاداری ،رضایتمندی مشتریان
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 .1مقدمه
امررروزه برنررد سررازی ،ایجرراد تصررویر مطلرروب از برنررد و وفررادار سرراختن مشررتریان نسرربت برره برنررد از مهمترررین هرردفها و
اولویتهررای مرردیریت در بخشهررای خرردماتی و ازجملرره تولیدکننرردگان محصرروالت یررا ارائهدهنرردگان خرردمات محسرروب
میشررود .منررافع قابررلتوجهی در ایجرراد برنررد قدرتمنررد در تولیدکننرردگان محصرروالت وجررود دارد بهطوریکرره ابلررب
تولیدکننرردگان از برنررد بررهعنوان راهرری سررریع برررای شناسررایی و متمایزسررازی خرردمات خررود ،ایجرراد تصررویر مطلرروب در
ذهررن مشررتریان و وفررادار سرراختن آنهررا اسررتفاده میکننررد (فانگسررو و کینررگ .) 20101،وفرراداری برره برنررد برررای بخشهررای
خرردماتی و ازجملرره شرررکتهای خصوصرری بسرریار بااهمیررت اسررت .دالیررل متعررددی برررای تولیدکننرردگان بررهمنظور بررسرری
عوامل مؤثر بر وفراداری مشرتریان نسربت بره برنرد وجرود دارد .در دنیرای کنرونی صرنایع مختلرا از عوامرل حیراتی توسرعه
کشررورها محسرروب میشرروند و مشررتریان بررهعنوان علررت وجررودی در ادامرره حیررات صررنایع از اولویررت خاصرری برخوردارنررد .و
وفرراداری مشررتریان برره برنررد میتوانررد بررهعنوان یررک عامررل کلیرردی در موفقیررت ،تررداوم فررروش و درنتیجرره سررودآوری
بهحسراب آیررد .عررروه برر ایررن در فضررای رقرابتی هزینرره جررذب مشرتریان جدیررد در عمررل از هزینره حفر مشررتریان فعلرری
بیشتررر اسررت ،بنررابراین رضررایت و وفرراداری مشررتری در سررازمانهای خرردماتی خصوصررا در بخررش خصوصرری برره دلیررل
وابسررتگی کامررل برره مشررتریان برررای بقررا اهمیررت دوچنرردانی دارد  .از طرفرری عررروه بررر کیفیررت محصررول و نحرروه ارائرره
خرردمات عوامررل مختلفرری ماننررد نحرروه تبلیاررات ،نقررش واسرری تصررویر برنررد کیفیررت و تررداعی برنررد همررواره بررهعنوان یررک
عامل مؤثر برر وفراداری برنرد در نظرر گرفتهشرده اسرت .برا توجره بره ایرن کره در ایرن تحقیرق بره بررسری نقرش واسرطهای
شخصرریت برنررد در ارتبرراط بررین تجربرره برنررد و سررازههای ارتبرراطی (مررورد مطالعرره :برنررد سامسررونگ دربررین دانشررجویان
موسسه حکیم نظرامی قوچران) بره بیران مسرئله و اهمیرت و ضررورت پرژوهش پرداختره و اهرداف تحقیرق را برر ایرن راسرتا
بیران کررده و در آخررر نیرز بره بررسرری تعراریا نظرری و عملیرراتی متایرهرای تحقیرق ،قلمرررو مکرانی و زمرانی و موضرروعی
تحقیق پرداختهشده است.
 .2اهداف تحقیق
 -2-1هدف اصلی
بررسرری نقررش میررانجی گررری شخصرریت برنررد در ارتبرراط بررین تجربرره برنررد و سررازههای ارتبرراطی( مررورد مطالعرره :برنررد
سامسونگ در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
 -2-2اهداف فرعی
−
−
−
−
−

بررسی رابطه بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر
بررسی رابطه بین تجربه برند و شخصیت فعال
بررسی رابطه بین شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان
بررسی رابطه بین شخصیت مسئولیت پذیرو اعتماد مشتریان
بررسی رابطه بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان
1
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

بررسی رابطه بین شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان
بررسی رابطه بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان
بررسی رابطه بین شخصیت فعال و وفاداری مشتریان
بررسی نقش میانجی گری شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی
بررسی نقش میانجی گری شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان
بررسی نقش میانجی گری شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان
بررسی نقش میانجی گری شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی
بررسی نقش میانجی گری شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان
بررسی نقش میانجی گری شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان

 .3فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی
شخصیت برند رابطه بین تجربه برند و سازههای ارتباطی را میانجی گری می کند.
 -3-3فرضیه های فرعی
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر رابطه معناداری وجود دارد.
بین تجربه برند و شخصیت فعال رابطه معناداری وجود دارد.
بین شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد
بین شخصیت مسئولیت پذیرو اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بین شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
بین شخصیت فعال و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند.
شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند.
شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند.
شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند.
شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند.
شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند.

 .4پیشینه پژوهش
 -1-4پژوهش داخلی
نوروزی و همکاران ( )1397تحقیقی باعنوان «تاثیر تجربه برند و شخصیت برند بر وفاداری رفتاری ونگرشی مشتریان با در
نظر داشتن نقش پرستیژ برند ،اعتماد برند و رضایت مشتریان (مشتریان شرکت خودروسازی زامیاد ،برند ایویکو)» انجام دادند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تجربه برند بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان با در نظر داشتن نقش پرستیز برند،
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اعتماد برند و رضایت مشتریان در مشتریان شرکت خودروسازی زامیاد (برند ایویکو) میباشد .این پژوهش ،از نظر هدف در
زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،از جمله تحقیقات توصیفی پیمایشی به شمار میرود.
جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان شرکت خودروسازی زامیاد (برند ایویکو) است .حجم جامعه آماری این تحقیق
نامحدود میباشد و روش نمونه گیری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ،نمونه گیری آسان و در دسترس است ،ضمن
این که از طریق فرمول کوکران ،حجم نمونه  384نفر برآورد میشود .دادههای گردآوری شده از طریق نرم افزارSmart-PLS
و SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با کمک مدلسازی معادالت ساختاری فرضیههای تحقیق بررسی شدند .نتایج به
دست آمده از تحقیق نشان داد که تجربه برند بر پرستیژ برند ،شخصیت برند بر پرستیز برند ،شخصیت برند بر اعتماد برند،
پرستیز برند بر اعتماد برند ،پرستیز برند بر رضایت مشتری ،اعتماد برند بر رضایت مشتری ،اعتماد برند بر وفاداری رفتاری
مشتری ،رضایت مشتری بر وفاداری نگرشی مشتری ،وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری مشتری و در نهایت ،رضایت مشتری
بر وفاداری رفتاری مشتری تاثیر معناداری دارد.
صالح زاده و خزایی پور ( )1396در مقالهای با عنوان "نگرش برند و ارزش درک شده و قصد خرید نسبت به برندهای لوکس
جهان"  ،به بررسی تأثیر نگرش برند و ارزش درک شده بر روی قاعده خرید نسبت به مارکهای لوکس جهانی پرداختند .نتایج
تجربی حاصل از مدل معادالت ساختاری نشان داد که نگرش برند به طور مثبت بر ارزش درک شده و سه بعد آن (ارزش
اجتماعی ،ارزش شخصی و ارزش عملکردی) تأثیر میگذارد.
 -4-2پژوهش خارجی
جاپوترا2و همکاران ( )2019تحقیقی باعنوان «بررسی ارتباط تجربه برند ،شخصیت برند و سازههای ارتباطی در مشتریان»
انجام دادند .براساس نظرسنجی از  339پاسخ دهنده اسپانیایی ،نتایج حاکی از آن است که همه ابعاد تجربه برند ،شخصیت
برند را پیش بینی نمیکند .این یافتهها همچنین حاکی از آن است که مسئولیتپذیری در مقایسه با فعال بودن موجب رضایت
و اطمینان بیشتر میشود .از طرف دیگر ،فعال بودن منجر به وفاداری باالتر در مقایسه با مسئولیتپذیری میشود.
چان فنگ چیان و سو شان جانگ )2014(3در تحقیقی با عنوان " تأثیر قیمت درک شده و تصویر برند بر ارزش و قصد
خرید :نگرش مسافران تفریحی به رزرو آنرین" ،به بررسی تأثیرات قیمت درک شده و تصویر برند بر کیفیت درک شده ،اعتماد،
ارزش درک شده و اهداف خرید مسافران برای رزرو آنرین هتل پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که اگر مسافران تفریحی
درک کنند که قیمت ارائه شده توسی یک هتل مقرون به صرفه تر از قیمت استاندارد داخلی آنها یا قیمتهای رقابتی است ،با
وجود این که معتقدند کیفیت ممکن است کم باشد ،اما تمایل دارند که ارزش مصرفکننده باالیی داشته باشند و لذا احتمال
زیادتری برای قصد خرید بیشتر وجود دارد .دادهها از دانش آموزان در یک دانشگاه بزرگ در برب میانه که قصد داشتند برای
تفریح در طول تابستان سفر کنند ،جمعآوری شد .ضمنا در این مطالعه از روش نمونهگیری آسان یا در دسترس استفاده شده
که در مجموع از  450دانشجوی حاضر در کتابخانه ،انجمن دانشجویان و دو مرکز بذاخوری در محوطه دانشگاه خواسته شد تا
در این نظر سنجی شرکت کنند .فرضیههای پیشنهادی با روش دو مرحلهای آندرسون و گربینگ مورد آزمایش قرار گرفتند و از
مدل معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شده بود.
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 .5روش اجرای تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات
ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده ،پرسشنامه و اسناد و مدارک و ...برای بدست آوردن دادهها وجود دارد .هریک از
این ابزارها معایب و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار
خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد .هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های
طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایی الزم در مورد اعتبار این ابزارها ،از آنها در
جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت ازطریق پردازش و تحلیل این داده ها ،بتواند در مورد فرضیات
قضاوت نماید .انتخاب ابزارها باید به گونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع کند و از
طریق دستاوردهای پژوهش خود را معتبر سازد(.خاکی )1387 ،در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش بهترین
راه برای جمع آوری اطرعات ،استفاده از پرسشنامه استاندارد جاپوترا و همکاران ()2019تشخیص و توزیع آن
در بین دانشجویان موسسه حکیم نظامی قوچان انجام شد.
 .6روایی4و پایایی(5اعتبار) تحقیق
 -1-6آزمون روایی
روایی از واژة روا به معن ای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است .مقصود از «روایی»
آنست که وسیلة اندازه گیری بتواند خصیصة و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .اهمیت روایی از آن جهت است
که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد( .خاکی1378 ،
)288:
برای آزمون درستی و خوب بودن سنجه ها  ،انواعی از آزمون های روایی مورد استفاده قرار می گیرد می توان آزمون
های روایی را تحت سه عنوان کلی گروه بندی کنیم  :روایی محتوی  ،روایی معیار و روایی سازه.
 -6-2آزمون پایایی
در این پژوهش از ر وش آلفای کرونباخ که در بیشتر پژوهش ها مبنای سنجش پایایی قرار می گیرد استفاده شده است .در
این روش ،اجزاء یا قسمت های آزمون برای سنجش پایایی آزمون به کار می روند .زمانی که این ضریب بزرگتر از  0/7باشد
باشد ،آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است .
برای مح اسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ی هر زیر مجموعه سواالت پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس
کل را محاسبه کرد.سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه کرد.که در آن :

j
S2 j
(1 
)
j 1
S2

ra 

 : Jتعداد زیرمجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون

4Validity
5Reliability
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2
 : S jواریانس زیر آزمون jام
2

: Sواریانس کل آزمون

از آنجایی که آلفای کرونباخ معموال شاخص کامر مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی
میان عناصر آن است .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیق به کمک آلفای کرونباخ ارزیابی خواهد شد.
 .7بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
بین تجربه برند و سازههای ارتباطی با نقش واسطه شخصیت برند رابطه معناداری وجود دارد »..فرضیه فوق باتوجه به نقش
میانجی شخصیت برند به کمک روش سوبل انجام می شود.
جدول نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل
نوع رابطه
تجربه برند و سازههای ارتباطی با نقش
واسطه شخصیت برند

رابطه بیر مستقیم

رابطه
مستقیم
0/614

شخصیت برند × سازه های مجذورR

ارتباطی
0/586 ×0/587

0/386

باتوجه به نتایج بدست آمده بر ای نقش میانجی شخصیت برند در رابطه بین تجربه برند و سازه های ارتباطی مقدار رابطه
مستقیم  0/411و رابطه بیرمستقیم  0/34بدست آمد مقدار مجذور همبستگی نیز  0/386بدست آمد که گویای تایید فرضیه

فوق می باشد
بررسی فرضیه فرعی اول

بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :-1-7نتایج بررسی فرضیه اول
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

تجربه برند ← شخصیت مسئولیت پذیر

0/645

10/017

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر مقدار  0/645و
معناداری  T-value= 10/017بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است  .بنابراین نتیجه فرضیه
اول به شرح زیر است « :بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر رابطه معناداری وجود دارد»

بررسی فرضیه فرعی دوم
« بین تجربه برند و شخصیت فعال رابطه معناداری وجود دارد »
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جدول :2-7نتایج بررسی فرضیه دوم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

تجربه برند ← شخصیت فعال

0/477

2/381

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر بین تجربه برند و شخصیت فعال مقدار  0/477و معناداری
 T-value=2/381بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است بنابراین نتیجه فرضیه دوم به شرح
زیر است « :بین تجربه برند و شخصیت فعال رابطه معناداری وجود دارد »
بررسی فرضیه فرعی سوم
« بین شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد».
جدول  :3-7نتایج بررسی فرضیه سوم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

شخصیت مسئولیت پذیر ← رضایتمندی مشتریان

0/361

3/194

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان مقدار
 0/361و معناداری  T-value= 3/194بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است بنابراین نتیجه
فرضیه سوم به شرح زیر است « :بین شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد»
بررسی فرضیه فرعی چهارم
« بین شخصیت مسئولیت پذیر و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

جدول  :4-7نتایج بررسی فرضیه چهارم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

شخصیت مسئولیت پذیر ← اعتماد مشتریان

0/451

2/958

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر بین شخصیت مسئولیت پذیرو اعتماد مشتریان مقدار
 0/451و معناداری  T-value= 2/958بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین
نتیجه فرضیه چهارم به شرح زیر است « :بین شخصیت مسئولیت پذیرو اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد»
بررسی فرضیه فرعی پنجم
« بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد »

جدول  :5-7نتایج بررسی فرضیه پنجم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

شخصیت مسئولیت پذیر ← وفاداری مشتریان

0/358

3/376

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان مقدار
 0/358و معناداری  T-value= 3/376بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است بنابراین نتیجه
فرضیه پنجم به شرح زیر است « :بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد»
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بررسی فرضیه فرعی ششم
« بین شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد».
جدول :6-7نتایج بررسی فرضیه ششم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

شخصیت فعال ← رضایتمندی مشتریان

0/460

2/681

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان مقدار  0/460و
معناداری  T-value= 2/681بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است بنابراین نتیجه فرضیه
ششم به شرح زیر است « :بین شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد»
بررسی فرضیه فرعی هفتم
« بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد».

جدول :7-7نتایج بررسی فرضیه هفتم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

T-value

شخصیت فعال ← اعتماد مشتریان

0/393

3/866

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان مقدار  0/393و
معناداری  T-value= 3/866بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است از اینرو احتمال  H0رد و
احتمال  H1پذیرفته میشود بنابراین نتیجه فرضیه هفتم به شرح زیر است « :بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان رابطه
معناداری وجود دارد »
بررسی فرضیه فرعی هشتم
« بین شخصیت فعال و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد».

جدول :8-7نتایج بررسی فرضیه هشتم
آماره

ضریب مسیر مستقیم

شخصیت فعال ← وفاداری مشتریان

0/366

T-value

3/615

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار ضریب مسیر شخصیت فعال و وفاداری مشتریان مقدار  0/366و معناداری
 T-value= 2/441بدست آمد ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است بنابراین نتیجه فرضیه هشتم به
شرح زیر است « :بین شخصیت فعال و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد»

بررسی فرضیه فرعی نهم
« شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند».
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جدول :9-7نتایج بررسی فرضیه نهم

نوع رابطه

رابطه مستقیم

رابطه بیر مستقیم

شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه
برند و رضایت مندی را میانجی گری

0/458

0/645 × 0/361

رابطه کل
براساس

مدل

سوبل()1972

2/22

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
 2/22بدست آمد  ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی نهم به شرح زیر
است :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح اطمینان
 95درصد معنیدار است
بررسی فرضیه فرعی دهم
« شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند».
جدول :10-7نتایج بررسی فرضیه دهم

نوع رابطه

رابطه مستقیم

شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین
تجربه برند و اعتمادمشتریان را 0/488
میانجی گری

رابطه بیر مستقیم

0/645 × 0/451

رابطه کل
براساس

مدل

سوبل()1972

2/79

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
 2/79بدست آمد  ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی دهم به شرح زیر
است :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح
اطمینان  95درصد معنیدار است.
بررسی فرضیه فرعی یازدهم
« شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند».
جدول :11-7نتایج بررسی فرضیه یازدهم

نوع رابطه

رابطه مستقیم

رابطه بیر مستقیم

شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه
برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری

0/501

0/645 × 0/358
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براساس

2/69

مدل

سوبل()1972
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همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
 2/69بدست آمد  ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی یازدهم به شرح زیر
است :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح
اطمینان  95درصد معنیدار است
بررسی فرضیه فرعی دوازدهم
« شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند».
جدول :12-7نتایج بررسی فرضیه دوازدهم

نوع رابطه

رابطه مستقیم

رابطه بیر مستقیم

شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و
رضایت مندی را میانجی گری

0/458

0/477 × 0/460

رابطه کل
براساس

مدل

سوبل()1972

2/58

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
2/58بدست آمد  ،لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی دوازدهم به شرح زیر
است :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح اطمینان 95
درصد معنیدار است
بررسی فرضیه فرعی سیزدهم:
« شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند».

جدول :13-7نتایج بررسی فرضیه سیزدهم
نوع رابطه

رابطه
مستقیم

رابطه بیر مستقیم

شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و
اعتمادمشتریان را میانجی گری

0/488

0/477 × 0/393

رابطه کل
براساس

مدل

سوبل()1972

2/11

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
 2/22بدست آمد لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی سیزدهم به شرح زیر
است :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح اطمینان 95
درصد معنیدار است
بررسی فرضیه چهاردهم
« شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند».
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جدول :14-7نتایج بررسی فرضیه چهاردهم

نوع رابطه

رابطه
مستقیم

رابطه بیر مستقیم

شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و
وفاداری مشتریان را میانجی گری

0/501

0/477 × 0/366

رابطه کل
براساس

مدل

سوبل()1972

2/36

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقدار رابطه کلی طبق مدل سوبل (  )1972بر مبنای اماره  tفرضیه فوق مقدار
2/36بدست آمد .لذا این ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است .بنابراین نتیجه فرضیه فرعی چهاردهم به شرح زیر
است :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می کند لذا این ضریب در سطح اطمینان 95
درصد معنیدار است
 .8بررسی فرضیات تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه اول :بین تجربه برند و شخصیت مسئولیت پذیر رابطه معناداری وجود دارد
تفسیر فرضیه
امروزه رقابت برای بهبود کیفیت و نوآوری خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش
خدمات فعالیت می کنند شناخته شده است .سازمان هایی که به سطح باالتری از کیفیت و نوآوری خدمات دست میابند ،
سطوح باالتری از رضایت مندی مشتری را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (گا 6و
همکاران .)2008 ،نظام آموزشی یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را برعهره دارد .فروشندگان
امروزی برای رقابت در محیی آموزشی ناچار از توجه ویژه به نوآوری خدمات خود هستند .این امر ماندگاری  ،جذب مشتریان
جدید وبهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت .نتیجه پژوهش حاضر با نتایج صلواتی و همکاران( ،)1390فرهادی و
همکاران( ،)1391موسی خانی و همکاران( ،)1391نورایی و نورایی ( ،)2013مورنو و ملندز ( )2012سانگ لونگ و همکاران
( ،)2013ون وورن و همکاران ( ،)2012هویی مینگ و یی ( )2011هماهنگ و همسو می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم:
فرضیه دوم :بین تجربه برند و شخصیت فعال رابطه معناداری وجود دارد
تفسیر فرضیه
این امر با توجه به پیچیده تر شدن روز افزون سیستم های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،خود به خود اتفاق نمی افتد ،بلکه به
روش ها و روی هایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرآیند سازمانی مبدل کند .از طرفی تاییر خواسته ها ،نیازها و
انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است ،بنابرا ین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در
جستجوی وسیله تحقق آن برآمد (منصوری و یاوری  .)1392،محیی بازتریابی به سرعت در حال تاییری که فروشندگان
مجبور به فعالیت در آن هستند آن ها را به سوی تجدید نظر در نگرششان به سوی رضایت مشتریان گوشی سامسونگ و بهینه
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سازی کیفیت خدمات سوق می دهد (اراسلی 7و همکاران .)2005 ،در خدمات دانشجویی در کنار خدمات نو ،نحوه ارائه و
رفتار و مهارت کارکنان عامل بسیار تاثیر گذار است .لذا ضرورت دارد نوع برخورد و ارتباط اولیه آن ها مناسب ،دوستانه و
محترمانه باشد تا زمینه را برای تداوم ارتباط مهیا سازند .به علت اینکه خدمت معموال در حضور دانشجو انجام می گیرد،
ارزیابی کیفیت آن تحت تاثیر ظاهر ،رفتار ،نوع بیان ،شایستگی ،ادب ،پاسخگویی ،کمک کردن ،درک و خوشرویی فروشندگان
قرار دارد نتیجه پژوهش حاضر با نتایج صلواتی و همکاران( ،)1390فرهادی و همکاران( ،)1391موسی خانی و
همکاران( ،)1391نورایی و نورایی ( ،)2013مورنو و ملندز ( )2012سانگ لونگ و همکاران ( ،)2013ون وورن و همکاران
( )2012هویی مینگ و یی ( )2011هماهنگ و همسو می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:
فرضیه سوم :بین شخصیت مسئولیت پذیر و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
تفسیر فرضیه
رضایت ،وجود یرک احسراس مثبرت اسرت کره در مصرفکننده یا دریافتکننده ایجاد میشرود .در اصرل این احساس به
واسطه برآورده شدن انتظارات مشتریان و عملکرد عرضه کننده به وجود میآید برر حسرب اینکره انتظرارات دانشجو و خردمات
دریافرت شرده برا یکدیگر هم سطح باشند ،یرا کراال براالتر یرا پرائین ترر از سطح انتظارات دانشجو باشد ،در او احساس ذوق-
زدگی و یا نارضایتی پدید می آید (دادخواه.)1398:42،
مطالعات نشان میدهد ،خدمات بهترر و حفر مشتریان مهمتر همگی ناشی از افزایش کارکنان با سابقهای است که به
مشتریان عرقره مندنرد و دارای آگراهی و انگیرزه هستند .مشابل تکراری ،خستهکننده و با حقروق کرم و حداقل آموزش
احتماال خدمات ضرعیا و جابره جرایی کارکنان را افرزایش مریدهرد .خردمات ضرعیا باعرث تاییر موضع مشتریان مهم
میگردد و حتی محیی آموزشی را کم جاذبهتر مینماید .در نتیجه فروشندگان ،همه منابع خود را برررای جررذب مشتریان
صرررف میکنرد .بررعکس ،کارکنران وفرادار ،شرال و در اکثرر موارد مشتریان را نیزمیشناسند (الوالک .)1392:616،
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم:
فرضیه چهارم :بین شخصیت مسئولیت پذیرو اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد
تفسیرفرضیه
دانشجو برای انجام مبادالت علمی و آموزشی نیازمند حس اعتماد است .فروشندگان نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد دارند
چرا که ارائه خدمت با فرد ارائه کننده خدمت رابطه تنگاتنگی دارد .از سوی دیگر فناوری های ساده ،مطمئن ،کارآمد و روان
می تواند در ایجاد حس اعتماد فوشندگان نقش بسزایی ایفا کند .ایجاد اعتماد ،بستر شکل گیری یک ارتباط بلند مدت با
مشتریان است .بدون تردید ایجاد رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت و نوآوری خدمات در وهله اول
نیازمند شناخت نیازها و خواسته های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید
می شود .در اکثر مطالعات ،اعتماد همواره یک عنصر تعیین کنند روابی بلند مدت خریدار -فروشنده میباشد .ماهیت خدماتی
بودن فعالیت های بازاریابی یکی از مسایلی است که ایجاد اعتماد را با پیچیدگیهای خاص خود روبرو می سازد نتیجه تحقیق
حاضر با نتایج صلواتی و همکاران( ،)1390فرهادی و همکاران( ،)1391موسی خانی و همکاران ( ،)1391نورایی و
7
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نورایی( ،)2013مورنو و ملندز (،)2012سانگ لونگ و همکاران ( ، )2013ون وورن و همکاران ( )2012هویی مینگ و یی
( )2011هماهنگ و همسو می باشد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم :بین شخصیت مسئولیت پذیر و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد
تفسیر فرضیه
در بخررش خدمررات ،ارزیابی تنوع و کیفیت آن طی فرآینررد ارائه خدمات انجام می گیرد .چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه
فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت و نوآوری خدمات آموزشی از سابقه
نزدیک به یک قرن برخوردار است .اما تا سال های آبازین دهه  80میردی ،مفهوم کیفیت و تازگی در خدمات به طور جدی
مورد توجه واقع نشده بود (فیضی و تاتاری .)1393 ،فیلیپ کاتلر معتقد است "خدمت فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس
نشدنی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد ".تولید خدمت ممکن است به
کاالی فیزیکی وابسته باشد یا نباشد .از زمانی که نقش خدمات درزندگی روزمره آشکار شد  ،مقوله “ کیفیت خدمات ”  ،نیز به
عنوان مشخصه اصلی رقابت بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفت به طوری که توجه به کیفیت خدمات ،سازمان را از رقبایش
متمایز ساخته و سبب کسب مزیت رقابتی میشود
نتایج حاصل از فرضیه ششم
فرضیه ششم :بین شخصیت فعال و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
تفسیرفرضیه
تصویر برند را میتوان بهصورت مزایایی که مشتریان معتقدند مازاد هزینه مرتبی با مصرفشان دریافت میکنند تعریا کرد
ارزیابی کلی از سودمندی خدمات مبتنی بر ادراکات مشتریان ازآنچه به دست میآوردند در مقابل هزینه پرداختی
میباشد(موتمنی و همکاران  )1399 ،آنچه مشتری در معامله فدا میکند میتواند جنبه پولی داشته باشد (مانند هزینه و
قیمت) و میتواند جنبه بیر پولی مانند(زمان و ترش) داشته باشد و آنچه مشتری در یک معامله به دست میآورد ،همان
ارزش مورد انتظار وی است .تصویر ذهنی منعکسکننده موضوعاتی است که در ذهن مشتری از برند وجود دارد ،تصویر برند
بهعنوان فیلتر ،ادراکات مشتری از عملیات برند را تحت تأثیر قرار میدهد بهبیاندیگر تصویر برند به ادراکات مشتری از برند
خدماتی مربوط میشود .تصویر ذهنی به کیفیت ستاده و وظیفهای ،قیمت ،فعالیتهای ارتباطی بیرونی ،موقعیت فیزیکی،
آراستگی و تمیزی شعبه ،شایستگی و رفتار کارکنان سازمان بستگی دارد (عبدالوند و عبددلی.)1396،
نتایج حاصل از فرضیه هفتم
فرضیه هفتم :بین شخصیت فعال و اعتماد مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

تفسیر فرضیه
مطالعات و سنجشهای مقطعی تصویر برند  ،بیانگر این مطلب است که مشتری قبل از خرید انتظاراتی دارد که بر مبنای
تصویر برند او شکلگرفته و تصویر ذهنی را تجربه قبلی مشتری از خرید ،تجربه کسانی که با مشتری نزدیک هستند و تبلیاات
شرکت شکل می دهند یک برند باید برای فروش  ،دارای وجهه ارزشمندی باشد چراکه یک تصویر خوب مطابق قوانین
تصمیمگیری محدود بهعنوان محرکی برای خرید از یک برند عمل میکند .تصویر یک برند میتواند بهعنوان یک نشانه
اطرعات خارجی برای خریداران بالقوه و بالفعل عمل کرده و نیات رفتاری آنها را تحت تأثیر قرار دهد(دیالو .)2012،از طرفی
در سالهای اخیر به دلیل تأثیرگذاری تصویر برند بر رفتار مصرفکننده ،این متایر از اهمیت بسیار برخوردار شده و بهعنوان
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یک عامل کلیدی موردتوجه محسوب میشود حف تصویر مطلوب از برند سامسونگ برای حف و بهبود موقعیت خود در
محیی آموزشی بسیار مهم است برخی از پژوهشگران نیز در پژوهشهای خود تأثیرگذار بودن تصویر برند و قصد خرید را به
اثبات رسانیدهاند( چانگ و چن ،2008 ،ویو و همکاران.)2011 ،
امروزه برند یا نام تجاری سرمایه بسیاری از کسبوکارها محسوب میشود .برند یک حرکت ذهنی و روحی است که میبایست
در ذهن مصرفکنندگان ،خریداران و کارکنان قرار گیرد .یک برند قوی به شرکت کمک مینماید تا خود را در بازار متمایز
سازد و بیان نماید که چرا محصوالت و یا خدماتش توانایی ارضای نیازهای مشتریان را بهصورت منحصربهفرد دارد .برندها
نهتنها برای فروشندگان ،بلکه حتی مشتریان نیز به کار میروند .برند یک حرکت ذهنی و روحی است و سازمان و شرکتی
موفقتر است که بتواند برند خود را در ذهن مشتری ثابت کند .یکی از زمینههای ثبات برند ایجاد وفاداری در اذهان و افراد
میباشد ،فروشندگان در جهت موفقیت در این زمینه میبایست از روشهای متفاوتی نسبت به رقبا در این زمینه استفاده
کنند تابتوانند در رقابت با دیگر برندها موفقتر باشند و توانسته باشند مؤلفه مهم و حیاتی وفاداری را در افراد ایجاد
کنند.وفاداری موجب میگردد که برند در عرصه رقابت با رقبای سرسخت تحلیل نرود .رضایتمندی مشتریان از یک برند موجب
وفاداری در آنها میشود .نتیجه پژوهش حاضر با نتایج صلواتی و همکاران( ،)1390فرهادی و همکاران( ،)1391موسی خانی
و همکاران( ،)1391نورایی و نورایی( ،)2013مورنو و ملندز ( )2012سانگ لونگ و همکاران ( ،)2013ون وورن و همکاران
( )2012هویی مینگ و یی( )2011هماهنگ و همسو نمی باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هشتم
فرضیه هشتم  :بین شخصیت فعال و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
تفسیر فرضیه
امررروزه چررالش بررزرگ خرردمات ،کیفیرر ت عررالی خدمات و جلب رضایت مشتری است .در سازمانهرای خدماتی نقش
نیروی انسانی مخصوصا کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند ،برای ارائره خردمت برا کیفیت در مقایسره برا
شررکتهرای تولیردی از اهمیرت بیشتری برخوردار است چرا که ،کارکنران جهرت ارائره خدمات با مشتریان در تعامل بوده و
کیفیت ایرن تعامرل متمایز کننده سازمانهای برترر از سرایر سرازمانهاسرت (نوری .)1389،این نتیجه هم راستا با نتایج
پژوهش مایکل چاتلز 8و پائورا شاکر 9در سال  ، 2015پژوهش کیوالن چان و 10چیا چن چن در سال  ، 2016پژوهش چان
فنگ چیان11و سو شان جانگ12در سال  ، 2014پژوهش رشید شفیق و همکاران13در نوامبر  ، 2010پژوهش دیوید سی
بوجانیک و راجیو کاشیاب 201414و نتایج پژوهش رضا صالح زاده و جواد خزائی پور( )1395که همگی تاثیر ارزش ادراک شده
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بر قصد خرید را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که ارزش درک شده می تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزیابی
مصرف کننده از یک تجربه خرید خدمت یا کاال و قصذ آن ها برای خرید مجدد داشته باشد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه نهم
فرضیه نهم  :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می كند
تفسیر فرضیه
کارکنان فروشگاه سامسونگ نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد دارند چرا که ارائه خدمت با فرد ارائه کننده خدمت رابطه
تنگاتنگی دارد .از سوی دیگر فناوری های ساده ،مطمئن ،کارآمد و روان می تواند در ایجاد حس اعتماد مشتریان فروشگاه
سامسونگ نقش بسزایی ایفا کند .ایجاد اعتماد ،بستر شکل گیری یک ارتباط بلند مدت با مشتریان است .بدون تردید ایجاد
رضایت در مشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت و نوآوری خدمات در وهله اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته
های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید می شود .در اکثر مطالعات ،اعتماد
همواره یک عنصر تعیین کنند روابی بلند مدت خریدار -فروشنده میباشد .ماهیت خدماتی بودن فعالیت های فروشگاه
سامسونگ یکی از مسایلی است که ایجاد اعتماد را با پیچیدگیهای خاص خود روبرو می سازد نتیجه تحقیق حاضر با نتایج
صلواتی و همکاران( ،)1390فرهادی و همکاران( ،)1391موسی خانی و همکاران ( ،)1391نورایی و نورایی( ،)2013مورنو و
ملندز (،)2012سانگ لونگ و همکاران ( ، )2013ون وورن و همکاران ( )2012هویی مینگ و یی ( )2011هماهنگ و همسو
می باشد
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دهم
فرضیه دهم  :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و اعتماد مشتریان را میانجی گری می كند
تفسیر فرضیه
اعتماد آنرین بر بازاریابی بیشتر به عنوان یک رویکرد استراتژیک تلقی میشود که میتوانرد سربب بهبود خریدمشتریان شود.
این بیان میتواند در مورد مشابل خدماتی (اسرتبان وهمکاران2002 15،؛ رن1996 16،؛ بویان1997 ،؛هران17و همکراران،
1998؛ الدو 18و همکراران1998،؛ آولونیتیس و گوناریس1999 19،؛ کاروانرا و برترون1999 20،؛ کادوگران و
2002؛ هلفرررت و همکرراران2002 22،؛ گررو2002 23،؛ ارگررن و اوکونررور1998 24،؛ جرراوالگی وهمکاران 25،
همکراران21،
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2005؛ لیتل و تیمرمان200626،؛ هولی و همکاران )200327،و اینترینتی نیز به کاربرده شود ،چرا که آنها با تاییرات خیره
کنندهای مواجه اند (نیلسن و همکاران200328،؛ لوئیزا و نانکو .)200229،بازرایابی نوین با تاییرات متعددی روبروست که هر
کدام سبب تشدید رقابت می شوند (ها رنان ،)200530،بنابراین تمرکرز سرنتی درونگررا بایرستی بره بازارگرایی تبدیل شود.
امروزه فروشگاهها سیاسرتهرای پریش فعاالنره را در برازار دنبرال میکنند ،اقدامات بازاریابی نوینی پیش روی فروشگاهها قرار
داده میشود و فروشگاه های فروش انرین بره طرور فزایندهای بازارگراتر شدهاند .با این وجود ،توسعة بازارگرایی در بازارها با
سرعت یکرسانی اتفاق نمیافتد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه یازدهم
فرضیه یازدهم  :شخصیت مسئولیت پذیر رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می كند.
تفسیر فرضیه
لدینگهام و برانینگ( )2003اشاره کردند که آگاهی مشتری از روابی مشتری – سازمان می تواند وفاداری آنها را در راستای
اهداف شرکت بیشتر کند  ،که به ترتیب درآمد شرکت را افزایش  ،سهم بازار را تقویت و دیگر اهداف شرکت را به ارماان می
آورد  .همچنین کومس پی شنهاد می کند زمانی که شرکت ها طرح هایی برای بهسازی روابی عمومی و اجرای تعهداتشان دارند
 ،وفاداری مشتری به شرکت ها باالتر خواهد رفت .نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه میان شرکت ها و مشتریان بطور
فزاینده رو به سوی صمیمیت دارد  ،و این امر برای تقویت وفاداری مشتری در دراز مدت سودمند است  .از طرفی مشخص شد
تعهد عاطفی نقش پررنگتری در ایجاد وفاداری و قصد خرید مجدد ایفا میکند؛ بنابراین باید احساسات و روابی انسانی مشتریان
را تحریک کرد که میتوان از طریق به کارگیری نیروی انسانی خبره و باانگیزه در بخش فروش ،برگزاری کرس های آموزشی
برای فروشندگان که دربرگیرنده ی مطالبی همچون استفاده از روشهای نوین بازاریابی و تبلیاات و بیره است ،به این هدف
دست یافت
نتایج حاصل از فرضیه دوازدهم
فرضیه دوازدهم  :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و رضایت مندی را میانجی گری می كند.
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تفسیر فرضیه
در بخررش خدمررات ،ارزیابی تنوع و کیفیت آن طی فرآینررد ارائه خدمات انجام می گیرد .چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه
فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت و نوآوری کاال و محصوالت ملموس از
سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است .اما تا سال های آبازین دهه  80میردی ،مفهوم کیفیت و تازگی در خدمات به طور
جدی مورد توجه واقع نشده بود (فیضی و تاتاری .)1383 ،فیلیپ کاتلر معتقد است "خدمت فعالیت یا منفعتی نامحسوس و
لمس نشدنی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد ".تولید خدمت ممکن است به
کاالی فیزیکی وابسته باشد یا نباشد .از زمانی که نقش خدمات درزندگی روزمره آشکار شد  ،مقوله “ کیفیت خدمات ”  ،نیز به
عنوان مشخصه اصلی رقابت بین سازمان ها مورد توجه قرار گرفت به طوری که توجه به کیفیت خدمات ،سازمان را از رقبایش
متمایز ساخته و سبب کسب مزیت رقابتی میشود (قبادیان و همکاران  .)1994،یکی از راه های اساسی که مؤسسه خدماتی
می تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند ،ارائه دائمی نوآوری و کیفیت خدماتی برتر نسبت به آن ها است.
نتایج حاصل از فرضیه سیزدهم
فرضیه سیزدهم  :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و اعتمادمشتریان را میانجی گری می كند.
تفسیر فرضیه
بسیاری از شرکت ها به این نکته پی برده اند که ارائه خدمات جدید با کیفیت ،می تواند مزیت رقابتی محکم و نیرومندی برای
آنان به ارماان آورد .بعضی از مؤسسات خدماتی به دلیل کیفیت عالی خدماتی که ارائه می کنند ،تقریبا افسانه ای شده اند.
برای حصول این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ،پاسخ مناسبی داده شود یا از آن پیشی گرفته شود.
بنا به اظهار یکی از مدیران آمریکن اکسپرس «فقی آنچه را که می توانید انجام دهید ،قول دهید و بیش از آنچه که قول داده
اید ،عمل کنید» .این انتظارات براثر تجربیات گذشته ،تبلیاات دهان به دهان و آگهی های تبلیااتی مؤسسه خدماتی به وجود
می آیند .مشتریان ،بالبا خدمات ارائه شده یک مؤسسه را با خدمات مورد انتظار خود مقایسه می کنند .آن ها در صورتی
مجدد به این مؤسسه مراجعه می کنند که خدمات ارائه شده بیش از خدمات مورد انتظار ایشان یا حداقل برابر با آن باشد که
همان ارزش ایجاد شده برای مشتری است (گنگالی و روی .)2010 ،31نتیجه پژوهش حاضر با نتایج صلواتی و
همکاران( ،)1390فرهادی و همکاران( ،)1391موسی خانی و همکاران ( ،)1391نورایی و نورایی( ،)2013مورنو و ملندز
(،)2012سانگ لونگ و همکاران ( ،)2013ون وورن و همکاران (،)2012هویی مینگ و یی ( )2011هماهنگ و همسو می
باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهاردهم
فرضیه چهاردهم  :شخصیت فعال رابطه بین تجربه برند و وفاداری مشتریان را میانجی گری می كند.

تفسیر فرضیه
بهترین مسیر برای رسیدن به وفاداری و ایجاد ارزش برای مشتری و قصد خرید مجدد از جدید بودن و تنوع و کیفیت ،آبازشده
و به دنبال آن به رضایت مشتری از برند ،ختم میشود که می توان برای مشتری ارزش ایجاد کرد .رضایت ،مقدمات اعتماد را
فراهم میکند و تعهد عاطفی ایجادشده ،وفاداری و قصد خرید مجدد را سبب میشود؛ زیرا خدمات جدبد و با کیفیت نقطه آباز
رسیدن به ارزش سازی برای مشتری است ،شرکتها باید شاخصهای تقویت کننده خدمات را مد نظر قرار دهند؛ بنابراین تولید
محصوالتی خوش حس همراه با کیفیت مناسب باید در دستور کار قرار گیرد.
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در برخی از مطالعات کیفیت و رضایت هم معنی به کار برده شده اند در حالیکه در برخی مطالعات بین ایرن دو تمایز قائل
شرده انرد .مریتوان گفرت رضرایت یرک تصمیم پس از تجربره خریرد اسرت در حالیکره کیفیرت اینگونه نیست .به عقیده لین
جاندرو استراندویک ،برای ارزیابی کیفیت خردمات نیرازی بره تجربره آن نیسرت و میتوان خردمت را براسراس دانرش دربراره
ارائره کننرده خرردمت ،ارزیررابی کرررد .در حالیکرره رضررایت حاصررل تجربه خود مشتری از خدمت میباشد که در آن
سرتاده بر حسب ارزشری کره دریافرت شرده مقابرل آنچره داده شده ،ارزیابی میشود .ممکن است یک مشرتری اظهرار کند که
خدمات سازمانی با کیفیرت اسرت ،امرا ایرن بره معنی رضایت مشتری نیست و ممکن اسرت برا وجرودی که اعتقاد بر کیفیت
خوب خدمات دارد به دلیل قیمرت باالی آن ناراضی باشد (اسرتارباک و همکراران.)1994،
توج ه به جنبه های ایجاد اعتماد مشتریان همچون صادق بودن به آن ها و اطمینان از سرمتی محصول که باعث ایجاد ارزش
برای مشتری شده یکی از عوامل تأثیرگذار بر خرید مجدد است ،تنوع طلبی مصرف کنندگان و یا حساسیت قیمتی باعث
میشود که مشتریان علیربم اعتماد به یک محصول ،به استفاده از محصوالت رقبا تمایل داشته باشند نگهداری و تقویت وفاداری
مشتری در راستای محصوالت یا خدمات یک شرکت  ،عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است ..ایجاد
ارزش برای مشتری  ،می تواند منجر به هزینه های بازاریابی پایین تر شود  ،مشتریان بیشتری را جذب کند و باعث وفادار شدن
مشتری شود و روی معامله موثر باشد که در نهایت منجر به سوداوری برای سازمان میگردد (آکر . )1997،به عروه  ،مشتریان
وفادار  ،دنیای دهان به دهان را به سرعت رواج داده  ،با استراتژی های رقیبان مقابله می کنند و فواید بیشتری را ایجاد می
کنند..
 .9پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
 مدیران و متخصصان بازاریابی گوشی همراه باید ترش کنند تا با افزایش رضایت خریداران موجبات وفاداری بیشتر آنها را
به خرید گوشی سامسونگ را فراهم کنند .این کار را میتوان از طریق نظرسنجی بین آنها درباره رضایت و نارضایتی آنها
از خدمات خرید گوشی ،بهصورت تصادفی ،انجام داد .عروه بر این ،برگزاری جشنوارهها رضایت خریداران را بیشتر میکند
و بهاینترتیب ،میتوان انتظار داشت تصویر برند مشتریان بهبود یابد و وفاداری به خرید محصول نیز افزایش یابد.
 −توصیه میشود مدیران و متخصصان بازاریابی گردشگری ترش کنند با افزایش تبلیاات و اقدامات ترویجی ،تصویر
ذهنی خریداران گوشی سامسونگ را بهبود بخشند.
 −افزایش اعتماد مصرفکنندگان به گوشی سامسونگ از طریق عمل نمودن به وعدههای داده شده به آنها در مورد
محصوالت و خدمات
 −افزایش ارزش ادراکشده مصرفکنندگان از طریق بهبود کیفیت محصوالت و همچنین توجه به زیبای ظاهری
محصوالت (از قبیل رنگ و طرح) گوشی سامسونگ
 −کاهش ریسک ادراک مصرفکنندگان نسبت به محصوالت از طریق ارائهی ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و
همچنین ساخت گوشی سامسونگ متناسب با آخرین فنّاوریها و استفاده از جدیدترین نوآوریها در آنها.
 −سرویس دهی برتر و سفارشی به مشتری و تأکید بر موارد بیرملموس و ایجاد یک تجربه موفق در مشتریان گوشی
سامسونگ
 −جلوگیری از ایجاد تعارض در زنجیره تأمین و مشارکت بیشتر با توزیع کنندگان محصوالت گوشی سامسونگ
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 −افزایش توانمندی بازاریابی و شدت فعالیتهای بازاریابی جهت دسترسی بهتر مشتریان محصوالت گوشی سامسونگ

 .11پیشنهادات برای تحقیقات آینده
برای تحقیقات بعدی موضوعهای زیر پیشنهاد میشود:
 −پیشنهاد میشود در میان متایرهای موجود در مدل مفهومی این تحقیق ،واکنشهای احساسی /رفتاری دیگری
همچون تعهد به برند و اعتماد به برند نیز قرار داده شود و اثرات مزایای برند بر این متایرها نیز سنجیده شود.
 −پیشنهاد میشود قدرت مزیت آوری برندهای خارجی و داخلی در صنعت دیگر با یکدیگر مقایسه گردیده (از هر سه
بعد مزیت) و نقشه ادراکی سه بعدی مزیت آوری برند برای هر طبقه محصولی تحت پوشش برندهای خارجی و
داخلی ترسیم شود
 −بر رسی تأثیر متایرهای تعدیلکننده بر قصد خرید مصرفکنندگان از قبیل جنست ،سن ،سطح تحصیرت ،درآمد،
طبقه اجتماع و ...

منابع
 دادخواه ،حسین؛ عبدلی ،احمد ( .)1398ارزیابی تأثیر واسطهای تصویر ذهنی برند روی شکل گیری ارزش ویژه برند.
مدیریت بهرهوری.59-78 :)2( 5 ،
 خاکی ،برمرضا( .)1387روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ،تهران ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مرکز
تحقیقات علمی کشور ،کانون انتشاراتی درایت چاپ اول ،ص.430
 . صالحی ،علی و خزایی پور ،ابراهیم .)1396(.نگرش برند وارزش درک شده و قصد خرید نسبت به برندهای لوکس
جهان .فصلنامه کتابداری و اطرع رسانی ،شماره چهارم،جلد10

 عبدالوند ،حسین؛ عبدلی ،احمد ( .)1396ارزیابی تأثیر واسطهای تصویر ذهنی برند روی شکل گیری ارزش ویژه برند.
مدیریت بهرهوری.59-78 :)2( 5 ،
 فیضی ،سابر؛ تاتاری ،منیژه؛ ( .)1393تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند دربخش نرم افزاری
صنعت فناوری اطرعات .تحقیقات بازاریابی نوین.76-196 :)4(2 ،
 قبادیان ،جعفر؛ حیدری ،زهرا و اسکندری ،علی .)1386(.تاثیرات تجربیات برند ،اعتماد و رضایتمندی بر وفاداری ساختار
برند (تمایل به خرید مجدد)(.مطالعه موردی :بررسی بیمه های عمر و تامین آتیه در بیمه پاسارگاد ایران)  ،سال اول،
شماره اول ،تهران
 الوالک ،کریستوفر) 1392( ،اصول بازاریرابی و خدمات ،ابوالفضل تاجزاده نمرین ،سرمت ،چراپ
 منصوری  ،حسن؛ یاوری ،سید مهدی .)1392(.بررسی تأثیر رضایت از برند ،تجربه برند و اعتماد به برند بر ایجاد وفاداری به
برند (مورد مطالعه  :محصوالت لبنی کاله :رویکردی جامع .انتشارات صفار-اشراقی ،چاپ پنجم .
 نوروزی ،هادی ،مقدم ،رضا( .)1397تاثیر تجربه برند و شخصیت برند بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان با در نظر
داشتن نقش پرستیژ برند ،اعتماد برند و رضایت مشتریان(مشتریان شرکت خودروسازی زامیاد -برند ایویکو) .چهارارمین
کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی.
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 تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه.)1399(حمید رضا، یزدانی، منیژه، حقیقی نسب، سابر، موتمنی
.76-196 :)4(2، تحقیقات بازاریابی نوین.برند در بخش نرم افزاری صنعت فناوری اطرعات
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