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در طول دو دهه ی اخیر صنعت اتومبیل سازی به یکی از مهمترین صنایع پردرآمد در جهان
تبدیل شده است .این صنعت یکی از مراکز مهم و استراتژیک برای کشورها هست که باعث ایجاد
مشاغل مستقیم و غیرمستقیم فراوانی می شود و به توسعه ی اقتصادی کشورها کمک میکند.
تغییراتی سریع که در محیط کسبوکار ،خواسته ها و انتظارات مشتریان صورت پذیرفته است ،باعث
می شود که بسیاری از برندهای خودروسازی در حفظ مشتریان فعلی خود با شکست روبرو شوند.
محققان بسیاری تشخیص داده اند که موضوع رضایت ،تعهد و وفاداری به برند در صنایع مختلف
مثل صنایع خودروسازی ،عنصر اصلی در موفقیت و یا شکست در مقابل سایر رقبا هست و قیمت
تنها عامل موفقیت نیست .محرک های شناختی و احساسی نقش مؤثری در ایجاد رضایت و وفاداری
نسبت به برند ،دارند .بطور یکه با توجه به مطالعات صورت گرفته ،رضایت از برند از طریق محرکهای
احساسی (لذت و برانگیختگی) به وجودمی آیند .بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر پاسخ به این
سؤال است که محرک های شناختی بر رضایتمندی ،وفاداری و تعهد به برند چه تاثیری دارد؟ روش
تحقیق مورداستفاده در ا ین پژوهش توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق ،از نوع کاربردی است
و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع تحقیقات کمی و از نوع پیمایشی است .جامعه
آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت هیوندای موتورز در شهر تهران است .دادههای الزم برای این
تحقیق با استفاده از نمونهای متشکل از  403نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در
دسترس جمع آوری گردید .آلفای کرونباخ پرسشنامه برای تمامی شاخصها بیشتر از  0/7است که
نشاندهنده ی پایایی قوی ابزار تحقیق است .بنابراین به مدیران هیوندای موتورز پیشنهاد میشود
که به مفاهیم آگاهی به برند ،کیفیت ادراک شده ،تصویر برند ،ارزش ادراک شده ،محرکهای
شناختی توجه کافی داشته باشند تا به کمک این مفاهیم بتوانند به رضایت ،وفاداری و تعهد
مشتریان خود دست یابند.

واژگان کليدي :وفاداری به برند ،رضایت مشتریان ،تعهد ،محرکهای شناختی.

شماره / 24زمستان  / 1400ص 1 –17

(موردمطالعه :مشتریان شرکت هيونداي موتورز در تهران)

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

مطالعهي اثر محرکهاي شناختی بر رضایتمندي ،وفاداري و تعهد به برند
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مقدمه
در محیط رقابتی و پر چالش امروزی ،سازمان ها بیش از هر چیز ،بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با مشتریان تأکید
می کنند .بازاریابی سنتی در تئوری و عمل ،همواره برجذب مشتریان جدید و افزایش فروش تأکید میکرده است؛ اما امروزه،
این دیدگاه تغییریافته و واقعیتهای جدیدی پیش روی بازاریابان شرکتها گشوده شده است .ترکیب جمعیتی جوامع در ابعاد
مختلف ،دچار تغییرات بارزی گردیده است .از سوی دیگر ،رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته با کندی پیش میرود.
رفتار شرکتهای رقیب بسیا ر پیچیده شده و تعداد زیادی از صنایع با ظرفیت مازاد روبرو هستند ،بنابراین شرکتها دیگر
نمی توانند همچون گذشته به جلب مشتریان جدید بپردازند .در چنین فضایی ،بازاریابی نوین؛ شرکتها را عالوه بر تالش برای
کسب مشتریان جدید ،به حفظ و نگهداری مشتریان کنونی و ایجاد رابطه دائمی رهنمون میسازد (نایب پور .بکائی.) 2018،
بازار خودرو در ایران و سایر نقاط جهان به شدت رقابتی شده و نسبت به دهه گذشته چالش برانگیزتر شده است؛ بنابراین بیشتر
این صنایع ،توجه ویژهای به کیفیت خدمات خود و مسئله برند ،برای افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان به برند داشتهاند.
تغییراتی سریع که در محیط کسبوکار ،خواسته ها و انتظارات مشتریان صورت پذیرفته است ،باعث میشود که بسیاری از
برندهای خودروسازی در حفظ مشتریان فعلی خود با شکست روبرو شوند .محققان بسیاری تشخیص دادهاند که موضوع رضایت،
تعهد و وفادار ی به برند در صنایع مختلف مثل صنایع خودروسازی ،عنصر اصلی در موفقیت و یا شکست در مقابل سایر رقبا
هست و قیمت تنها عامل موفقیت نیست (حقیقی و نایب پور .) 1396،امروزه مدیران بازاریابی و محققان دریافتهاند که رضایت
مشتریان به صورت مستقیم منجر به تکرار خرید و احتما ل افزایش تبلیغات دهانبهدهان میشود و توجه بیشتری به مسئله
رضایت مشتریان به برند نسبت به گذشته صورت می پذیرد (فاچ و همکاران .) 2013 ،ارزیابی رضایت مشتریان از برند بر مبنای
محرکهای شناختی و احساسی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در میان برندهای خودروسازی هست (ای پی ،ال و
لی .) 2012 ،محرک های شناختی و احساسی نقش مؤثری در ایجاد رضایت و وفاداری نسبت به برند ،دارند .بطوریکه با توجه به
مطالعات صورت گرفته ،رضایت از برند از طریق محرکهای احساسی (لذت و برانگیختگی) به وجودمیآید .خود محرکهای
احساسی ناشی از وجود محرکه ای شناختی هست؛ بنابراین شناخت و درک محرکهای شناختی برای مطالعه رضایت ،وفاداری
و تعهد به برند ،بسیار الزم و ضروری هست .محرکهای شناختی ،یک پدیده یک بعدی نیست بلکه یک پدیده چندبعدی است؛
بنابراین رسیدن به محرکهای شناختی مطلوب بدون در نظر گرفتن جنبههای مختل ف آن امکان پذیر نیست .نتایج تحقیقات
صورت گرفته حاکی از آن است که محرک های شناختی ،شامل چهار بعد اصلی آگاهی از برند ،ارزش ادراکشده ،کیفیت
ادراکشده و تصویر برند هست (هان .) 2018 ،ارزش ادراک شده مشتری ارزشی است که مشتری برای یک کاال با توجه به
کیفیت و هزینه آن قائل میشود .ارزش ادراک شده به این معنی است که مشتریان تا چه حد برای محصوالت برند ارزش قائل
هستند و تا چه اندازه حاضرند برای به دست آوردن آن هزینه کنند .آگاهی از برند مستلزم مرتبط ساختن برند به طبقه محصول
خاص است .این مفهوم بهشدت با گره یا اثر برند در حافظه مرتبط است؛ بنابراین ،آگاهی از برند ممکن است ،بهواسطه مشاهدات
مکرر ،افزایش آشنایی و تداعی های قدرتمندی ناشی از تجربیات خرید ایجاد شود .تصویر ذهنی برند عبارت است از ادراکات
مشتری درباره برند که از طریق منسوبه های برند در حافظه مشتری منعکس میشود .به عبارتدیگر ،تصویر ذهنی برند به
منسوبه های قوی ،مطلوب و منحصربه فرد از برند در حافظه اشاره دارد .ادراک از کیفیت خدمات به عنوان یکی از عوامل مؤثر
بر رضایت مشتریان در نظر گرفته شده است .کیفیت خدمات عبارت است از اختالف میان انتظارات مشتریان و ادراکات آنها
از خ دماتی که از شرکت دریافت کردهاند .بهبیاندیگر ،کیفیت خدمات را میتوان توانایی تأمین انتظارات مشتریان دانست (علی
و همکاران .) 2015 ،کردی و همکاران (  ) 1397در تحقیق خود به بررسی تأثیر تصویر ذهنی ،آگاهی و ارزش درک شده از برند
برافزایش رضایتمندی مشتریان خدمات ب انکداری الکترونیکی (مطالعه موردی :شعب بانک پاسارگاد استان گیالن) پرداختند.
تحقیق آن ها ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی پیمایشی هست؛ و برای انجام تحقیق  384نفر از مشتریان شعب
بانک پاسارگاد استان گیالن که تجربه استفاده از خدمات الکترونیک این بانک را داشتهاند بهصورت نمونهگیری خوشهای و
به طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطالعات تحقیق گردآوری شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای
تحقیق از مدل معادالت ساختاری جهت تأیید و یا رد فرضیههای تحقیق استفاده شد .نتایج بهدستآمده از تحقیق نشاندهنده
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تأیید هر سه فرضیه می باشند .با توجه به خروجی مدل ساختاری ،مؤلفههای تصویر ذهنی ،آگاهی و ارزش درک شده از برند
اثر معناداری برافزایش رضایتمندی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد دارند و تأثیر متغیر ارزش درک شده
برند بر رضایتمندی از کیفی ت خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر و نیرومندتر از سایر مؤلفهها هست .رضوی و همکاران () 1397
در تحقیق خود به بررسی نقش میانجی آگاهی از ارزش و آگاهی از برند بر رابطه بین فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی
و وفاداری برند پرداختند .جامعه آماری آن شامل کلیه استفاده کنندگان تلفن همراه ایرانسل در شهر تهران در سال 1396
هست .روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بوده و تعداد نمونه  384نفر هست که پس از جمعآوری دادهها و پیشپردازش،
تعداد  300پرسشنامه قابل تجزیهوتحلیل شد .دادهها با پرسشنامهای  13گویای جمعآوری شدند و سپس با کمک نرمافزار
 SPSSو  SMARTPLSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که به جز یکی ،سایر فرضیات در جامعه آماری تحقیق
تأیید شدند و بازاریابی از طریق رسانههای اجتماعی تأثیر معنی داری بر وفاداری به نام تجاری دارند .همچنین نتایج نشان داد
که آگ اهی از برند در رابطه بین فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و وفاداری برند میتواند نقش میانجی داشته باشد ولی
نقش میانجی آگاهی از ارزش در رابطه بین فعالیتهای بازاریابی رسانههای اجتماعی و وفاداری برند تأیید نشد .صابری و
همکاران (  ) 1397در تحقیق خود به بررسی تأثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر وفاداری به برند با نقش متغیر میانجی آگاهی از
برند در فروشگاه زنجیره ای خونه به خونه بابل پرداختند؛ جامعه آماری این تحقیق مشتریان فروشگاه زنجیرهای خونه به خونه
در شهرستان بابل هست .برای محاسبه حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفادهشده است .در این تحقیق تعداد
مشتریان شعب منتخب  10500نفر در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه این عدد از  2000بیشتر هست بنابراین حجم
نمونه موردبررسی با توجه به استفاده از فرمول کوکران برابر با  384بوده است .روشهای گردآوری دادهها و اطالعات موردنیاز
در این تحقیق در ابتدا به منظور مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری ،مطالعات کتابخانهای سپس در مرحله تحقیقات
میدانی ابزار پرسشنامه بوده است .با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق تمامی فرضیههای تحقیق مورد تأیید قرارگرفته
است .این به م عنای ارتباط و تأثیر مثبت تبلیغات و ابزارهای پیشبرد فروش بر آگاهی از برند و تأثیر مثبت و معنادار آگاهی از
برند بر وفاداری به برند هست .همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان بیان داشت که بهبود سطح متغیر آگاهی از برند
بهبود سطح متغیر وفاداری به برند را منجر خواهد شد چراکه تأثیر مثبت و معنادار متغیر آگاهی از برند بر وفاداری به برند
مورد تأیید قرارگرفته است .حدادیان و همکاران (  ) 1397در تحقیق خود به بررسی اثر آگاهی از برند بر وفاداری مشتریان با
نقش واسط کیفیت درک شده و ارتباطات برند (مطالعه موردی مشتریان با نک انصار مشهد) پرداختند .این تحقیق ازنظر هدف
کاربردی و بر اساس روش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی هست .جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک انصار مشهد
بوده و نمونه آماری شامل  320نفر از مشتریان هست .ابزار جمع آوری اطالعات نیز پرسشنامه هست و دادههای تحقیق با
استفاده از روش معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که ارتباطات برند
و کیفیت درک شده از برند دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر وفاداری برند می باشند .همچنین آگاهی از برند بهطور مستقیم
و نیز از طریق نقش میانجی ک یفیت درک شده و ارتباطات برند بر وفاداری برند تأثیر مثبت و معنیداری دارد .انصاری و
همکاران (  ) 1397در تحقیق خود به بررسی تأثیر آگاهی از برند بر وفاداری مشتری و تعیین نقش عوامل واسطه مطالعه موردی:
اداره کل راه آهن یزد پرداختند .بخش آمار استنباطی ،دادهها با استفاده از نرمافزار  smart pls3تجزیهوتحلیل گردیده است؛
تأیید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 Smart PLS3بهمنظور آزمون فرضیهها باهدف سنجش روابط همزمان ،مستقیم یا غیرمستقیم می ان متغیرها استفادهشده،
نتایج تحقیق نشان می دهد که آگاهی از برند با توجه به عوامل واسطه بر وفاداری مشتری تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
کیفیت ادراکشده ،ارزش ادراک شده و شخصیت برند با وفاداری مشتری رابطه معناداری ندارد و همچنین طبق یافتههای
تحقیق؛ آگاهی از برند از طریق متغیرهای واسطه نتوانسته اند بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری بگذارد .طبق یافتههای
این تحقیق در اداره کل راه آهن یزد اعتماد هم از تصویر برند تأثیر پذیرفته است و هم اثر قوی بر وفاداری مشتری داشته است.
میرحیدری و همکاران (  ) 1397در تحقیق خ ود به بررسی رابطه آگاهی ،تداعی و کیفیت ادراکشده از برند خردهفروش بر نیت
خرید و وفاداری مشتریان خردهفروشیها (فروشگاههای زنجیرهای اتکا شهرستان گرگان) پرداختند .بهمنظور تجزیهوتحلیل
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دادههای پرسشنامه در بخش آمار توصیفی ،شاخصهای آماری نظیر فراوانی ،میا نگین انحراف معیار ،جداول و نمودارهای آماری
و در بخش آمار استنباطی از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده گردید .نتایج بهدستآمده تمامی
فرضیات تحقیق را موردحمایت قرار داده و نشان میدهد بین آگاهی ،تداعی و کیفیت ادراکشده با وفاداری خردهفروش و
همچنین نیت خرید رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نشان دادند وفاداری خردهفروش ،رابطه مثبت و معناداری با نیت
خرید مشتریان دارند .جورسرا و همکاران (  ) 1397در تحقیق خود به بررسی نقش تعدیلکنندگی کیفیت ادراکشده بر رابطه
بین عوامل آمیخته بازاریابی خدم ات پس از فروش با رضایت مشتریان شرکت ایرانخودرو پرداختند .تحقیق حاضر با استفاده
از پرسشنامه و نمونه گیری به روش در دسترس در خصوص نقش تعدیلکنندگی کیفیت ادراکشده بر رابطه بین عوامل آمیخته
بازاریابی خدمات پس از فروش با رضایت مشتریان شرکت ایرانخودرو صورت پذ یرفت .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی
و جامعه آماری نیز شامل کلیه مشتریانی بود که از خدمات نمایندگیهای پس از فروش شرکت ایرانخودرو استفاده کرده بودند
که به روش نمونهگیری در دسترس تعداد  274نفر انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری کلموگروف
اسمیرونف ،تی مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج نشان داد که بین عوامل
آمیخته بازاریابی خدمات پس از فروش باکیفیت ادراکشده و رضایت مشتریان شرکت ایرانخودرو رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین بین کیفیت ادراکشده ب ا رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج
مدل معادالت ساختاری حاکی از آن بود که عوامل آمیخته بازاریابی خدمات پس از فروش بر کیفیت ادراکشده و رضایت
مشتریان شرکت ایرانخودرو مؤثر بود و همچنین کیفیت ادراکشده نقش تعدیلکنندهای ب ین اثرات عوامل آمیخته بازاریابی
بر رضایت مشتریان شرکت ایرانخودرو را نشان داد .امیدی و همکاران ( ) 1396در تحقیق خود به بررسی نقش واسطهای ارزش
ادراکشده در ارتباط میان کیفیت ادراک شده و انتظارات مشتری با رضایت مشتری پرداختند .جامعه آماری تحقیق را کلیه
مشتری ان کارخانه آسیاب شهر سوق در استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل میدادند که از این میان تعداد  196نفر به روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای ارزش ادراکشده ،کیفیت ادراکشده ،انتظارات
مشتری و رضایت مشتری استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزار  PLSاستفاده شد .یافتهها و نتایج فرضیات نشان داد که تأثیر کیفیت ادراکشده بر روی رضایت
و ارزش ادراک شده مشتریان ،تأثیر انتظارات مشتری بر روی رضایت و ارزش ادراکشده مشتریان مورد تأیید قرار گرفت و تأثیر
ارزش ادراک شده بر روی رضایت مشتریان رد شد .نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان گفت کیفیت ادراکشده ،انتظارات مشتری
و ارزش ادراک شده سه مورد از عوامل اصلی برای بررسی رضایت مشتری هست .لدنی و همکاران ( ) 1396در تحقیق خود به
بررسی تأثیر تصورات مشتری از خدمات بر رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک متغیر میانجی :ارزش ادراکشده از کیفیت
خدمات پرداختند .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مشتریان خدمات آنالین بانک تجارت شهرستان بهبهان است که
نمونه تحقیق از بین مشتریان یادشده به روش نمونهگیری تصادفی ساده  384نفر در نظر گرفته شد که با توجه بهاحتمال
ناقص پر شدن پرسشنامهها 400 ،پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  359پرسشنامه کامل و قابلتحلیل برگشت داده شد.
ارزیابی الگوی پیشنهادی تحقیق از طریق الگو یابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSانجام
گرفت .نتایج حاکی از آن است که بین تصورات مشتری از خدمات و ارزش درک شده از کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .همچنین ،بین ارزش درک شده از کیفیت خدمات و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .به عالوه ،تصورات مشتری از خدمات بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک دارای اثر مثبت
و معناداری است .همچنین ،نتایج نشان داد که ارزش درک شده از کیفیت خدمات در رابطه بین تصورات مشتری از خدمات
و رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک نقش میانجی ایفا میکند .علیزاده و همکاران (  ) 1395در تحقیق خود به
بررسی تأثیر تصویر فروشگاه بر رضایت ،کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی فروشگاههای شهروند در شهر
تهران) پرداختند .جامعه آماری این تحقیق را تمام مشتریان فروشگاه شهروند در شهر تهران تشکیل میدهد .دادههای الزم با
پرسشنامه  18سؤالی از  150نفر از مشتریان (که به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع ساده انتخاب شدند) گردآوری شد.
برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزئی و نرمافزار  Smart PLS 2استفاده شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آناند که
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ت صویر فروشگاه بر رضایت مشتریان و کیفیت ادراکشده تأثیر مثبت و معناداری دارد و کیفیت ادراکشده بر وفاداری مشتریان
تأثیری مثبت و معنادار دارد .همچنین رضایت مشتریان بر رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عبدوی و همکاران (  ) 1395در تحقیق خود به بررسی تأثیر اعتبار برند بر تعهد به وفاداری ،تعهد مستمر و رضایت مشتریان
باشگاههای ورزشی پرداختند .جمعآوری اطالعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه استاندارد سویینی و سوایت () 2008
انجامگرفته است .جامعهی آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان باشگاههای دولتی و خصوصی شهر تبریز میباشند.
نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی استفادهشده که حجم نمونه برابر با 384
به دست آمد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات ،ابتدا به بررسی قابلقبول بودن مدل نظری از طریق نرمافزار  smart PLSپرداخته
شد .نتایج نشان داد که مدل برای جامعه آماری قابل استفاده هست .همچنین با توجه به ارزش ضریب بتای مسیر هرکدام از
فرضیات ،نشان از تاثیرضعیف و مثبت متغیر اعتبار برند بر متغیر وابسته تعهد به وفاداری ،تأثیر قوی و مثبت متغیر اعتبار برند
بر تعهد مستمر و ت أثیر متوسط و مثبت متغیر اعتبار برند بر متغیر رضایت دارد .آقاجانی و همکاران (  ) 1395در تحقیق خود
به بررسی هویت برند و اثرات میانجی تعهد کارکنان بر رضایت و عملکرد آنها (موردمطالعه :شعب بیمه ایران شهرستان ساری)
پرداختند .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بیمه ایران شهرستان ساری به تعداد  65نفر می باشند؛ که تعداد 57
نفر از کارکنان بیمه ایران با توجه به جدول جرسی مرگان انتخاب شدند .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه استاندارد
انجام شد .ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها در دامنه قابلقبول قرار داشتند .بر اساس یافتهها نقش تعدیل گری مثبت
مدیریت هویت برند محیط  AMOSنرم افزار عملکرد و رضایت شغلی کارکنان بر رابطه بین هویت و تعهد برند مورد تأیید
قرارگرفته .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که همه فرضیات تحقیق مورد تأیید است و رابطه معناداری بین تعهد کارکنان ،هویت
بر ند و رضایت و عملکرد وجود دارد .عرب نژاد و همکاران (  ) 1395در تحقیق خود به بررسی تأثیر اعتماد و رضایت برند در
ایجاد تعهد به برند از طریق روابط برند مصرف کننده (مطالعه موردی :مشتریان محصوالت اپل در شهر مشهد) پرداختند .تحقیق
حاضر ازنظر هدف ،کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری دادهها ،تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی -تحلیلی است .دادههای
موردنظر از مشتریان محصوالت اپل در شهر مشهد با استفاده از روش نمونه گیری ساده و پرسشنامه هس و استوری () 2005
هست؛ که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرارگرفته ،جمعآوریشده است و درنها یت دادههای  207پرسشنامه با استفاده از
نرمافزار  PLSکه از نوع معادالت ساختاری محسوب میگردد ،مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .یافتههای حاصل از این
تحقیق تأییدکننده تمامی فرضیه ها بود و بیانگر تأثیر مستقیم متغیرهای اعتماد و رضایت برند بر ارتباطات برند ،رضایت برند
بر اعتماد برند و همچنین ارتباطات برند بر ایجاد تعهد به برند هست .عالوه بر آن ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
متغیرهای ارتباطات برند نقش واسط را در رابطه اعتماد برند و رضایت برند در ایجاد تعهد به برند ایفا میکنند .باورصاد و
همکاران (  ) 1394در ت حقیق خود به بررسی تأثیر رضایت از برند ،اعتماد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند و قصد خرید
مجدد بر مصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز پرداختند .جامعه آماری تحقیق را مصرفکنندگان گوشیهای تلفن
همراه در شهر اهواز تشکیل میدهند .به دلیل محدودیت زمانی و هزینهها ،نمونهگیری در تحقیق حاضر بهصورت غیر تصادفی
(نمونه گیری در دسترس هست) .بر این اساس درمجموع  440پرسشنامه توزیع شد .ابزار اندازهگیری و جمعآوری اطالعات در
این تحقیق پرسشنامه بوده که برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است ،برای تجزیهوتحلیل دادههای
پرسشنامه از آزمونهای کلوموگروف  -اسمینوف و همبستگی پیرسون و رگرسیون دومتغیره با کمک نرمافزار SPSS
استفاده شده است .سرانجام ،مدل جامع وفاداری نسبت به برند و تمایل خرید مجدد نشان داد ارزش ادراکشده ،کیفیت
ادراکشده و ارزش ویژه برند به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مشتری از برند ،اعتماد مشتری به برند ،تعهد مستمر و
عاطفی به عنوان متغیرهای میانجی بر روی وفاداری و قصد به خرید مجدد یک برند تأثیرگذارند عباسی و همکاران ( ) 1395در
تحقیق خود به بررسی نقش کیفیت خدمات ،تصویر شرکت و رضایت مشتری بر ارزش ادراکشده (مطالعه موردی :شرکت
هواپیمایی ماهان) پرداختند .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مسافران شرکت هواپیمایی ماهان تشکیل دادهاند که بر اساس
فرمول کوکران 196 ،نفر به عنوان نمونه انتخابشدهاند .برای دسترسی به نمونه در این تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفی
استفادهشده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای بود .برای تجزیهوتحلیل آماری یافتهها ،از نرمافزار  SPSSاستفادهشده
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است .نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات ،تصویر شرکت و رضایت مشتری بر ارزش ادراکشده تأثیر معنیداری دارند.
میرحیدری و همکاران (  ) 1394در تحقیق خود به بررسی رابطه آگاهی ،تداعی و کیفیت ادراکشده از برند خردهفروش بر نیت
خرید و وفاداری مشتریان خردهفروشیها (فروشگاههای زنجیره ای اتکا شهرستان گرگان) پرداختند .نمونه تحقیق حاضر را 384
نفر از مشتریان فروشگاههای زنجیرهای اتکا گرگان تشکیل میدهند که بهصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در تحقیق
شرکت دادهشدهاند .ابزار گردآوری دادهها ،روش کتابخانهای به منظور بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق شرکت
دادهشدهاند .ابزار گردآوری دادهها ،روش کتابخانهای بهمنظور بررسی و مطالعه مبان ی نظری موضوع تحقیق و برای جمعآوری
اطالعات و چارچوب نظری و پیشینه تحقیق و همچنین روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد داس (  ) 2014بوده
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه در بخش آمار توصیفی ،شاخصهای آماری نظیر فراوانی ،میانگین انحراف
معیار ،جداول و نمودارهای آماری و در بخش آمار استنباطی از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده
گردید .نتایج بهدست آمده تمامی فرضیات تحقیق را موردحمایت قرار داده و نشان میدهد بین آگاهی ،تداعی و کیفیت
ادراکشده با وفاداری خردهفروش و همچنین ن یت خرید رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نشان دادند وفاداری خردهفروش،
رابطه مثبت و معناداری با نیت خرید مشتریان دارند .اسماعیلی و همکاران (  ) 1393در تحقیق خود به بررسی پرداختند .جامعه
آماری تحقیق مراکز تفریحیورزشی آبی کشور بود که  5مرکز بزرگ به عنوان نمون ه انتخاب شدند .روش نمونهگیری بهصورت
تصادفی طبقهای و مهمترین ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و مطالعه کتابخانهای بود .برای تحلیل
دادهها از مدل معادالت ساختاری از طریق نرمافزار آموس استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد  56%مشتریان مراکز مرد و
 %44زن اند .نتایج نشان داد کیفیت خدمات روی هر چهار متغیر رضایت مشتری ،وفاداری ،ارزش ادراکشده و رفتار مصرفکننده
تأثیر معناداری دارد؛ یعنی مدیران مراکز ورزشی آبی برای تأثیرگذاری بر رفتارهای مثبت و مطلوب مشتریان باید توجه بیشتری
به عواملی همچون جذاب یت و تناسب تجهیزات و محیط فیزیکی ،زمان بندی مناسب استفاده از مرکز ،ظرفیت مرکز ،پاسخگویی
مناسب به مشتریان و پایبندی به تعهدات خود داشته و نسبت به توسعه تبلیغات و فعالیتهای ترویجی توجه بیشتری داشته
باشند .خجسته و همکاران (  ) 1392در تحقیق خود به بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت و وفاداری مشتریان
در بازار خدمات مالی «با تأکید بر نقش میانجی ارزش ادراک شده مشتری» پرداختند .جامعه آماری تحقیق ،مشتریان
استفاده کننده از خدمات الکترونیک یکی از بانکهای بزرگ دولتی ایران بوده که با روش نمونهگیری تصادفی از طریق پرسشنامه
اطالعات موردنیاز این تحقیق را تأمین نمودهاند .درمجموع  138نفر از مشتریان دادههای بخش میدانی این تحقیق را تأمین
کردهاند .فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار بین کیفیت خدمات الکترونیک ،رضایت و وفاداری مشتری و ارزش
ادراک شده مشتری در جامعه موردمطالعه را مورد تأیید قرار داده است .هان  1و همکاران (  ) 2018در تحقیقی با عنوان عوامل
ایجادکنندهی وفاداری به برند به بررسی عوامل ایجادکنندهی وفاداری به برند پرداختند .آنها در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که محرک های شناختی تأثیر معناداری بر وفاداری ،رضایت و تعهد به برند دارند .کانالجو  2و همکاران (  ) 2018در
تحقیقی با موضوع کیفیت ،رضایت و وفاداری به بررسی ارتباط بین این سه متغیر پرداخت .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد
که کیفیت ادراک شده از برند بر رضایت از برند تأثیر مثبتی دارد؛ و رضایت از برند رابطهی بین کیفیت ادراکشده و وفاداری
با برند را میانجی میکند .مایرن  3و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی نقش میانجی ارزش برند ،کارایی و رضایت
مشتری بر رابطه کیفیت خدمات پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری تأثیرگذار
است و رضایت مشتری در این رابطه نقش میانجیگری دارد .هوپه  4و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی تأثیر ارتباطات
برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری برند پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تمامی فرضیهها بود و بیانگر تأثیر
مستقیم متغیرهای ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری به برند و همچنین تأثیر مستقیم متغیرهای ارتباطات
برند و کیفیت خدمات در ایجاد رضایت مشتری هست ،عالوه بر آن یافتههای این تحقیق نشان میدهد که متغیر رضایت
1 Hun
2 Canaljoo
3 Mayoor
4 Hoppe
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مشتری نقش واسط را در رابطه ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری به برند ایفا میکند و خود نیز تأثیر مستقیم
در ایجاد وفاداری به برند دارد .گاراس  5و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی رابطه بین ارزش برند ،وفاداری به نام
تجاری و رضایت پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که وفاداری برند؛ کیفیت برند؛ آگاهی از برند و تداعی برند عوامل
کلیدی تعیینکننده ارزش ویژه برند هستند .ارزش ویژه برند به طور مشخص بر رضایت مصرفکننده و وفاداری تأثیر میگذارد.
لوسی  6و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی تأثیر اعتبار برند بر تعهد به وفاداری ،تعهد مستمر و رضایت مشتریان
پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که ارزش ضریب بتای مسیر هرک دام از فرضیات ،نشان از تاثیرضعیف و مثبت متغیر
اعتبار برند بر متغیر وابسته تعهد به وفاداری ،تأثیر قوی و مثبت متغیر اعتبار برند بر تعهد مستمر و تأثیر متوسط و مثبت
متغیر اعتبار برند بر متغیر رضایت دارد .ایزابل  7و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی تأثیر اعتماد و رضایت برند در
ایجاد تعهد به برند از طریق روابط برند مصرف کننده پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تمامی فرضیهها تائید شده
و بیانگر تأثیر مستقیم متغیرهای اعتماد و رضایت برند بر ارتباطات برند ،رضایت برند بر اعتماد برند و همچنین ارتباطات برند
بر ایجاد تعهد به برند هست .دونر  8و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی رضایت از برند ،اعتماد به برند و تعهد به برند
بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که ارزش ادراکشده ،کیفیت ادراکشده و
ارزش ویژه برند به عنوان مت غیرهای مستقل و رضایت مشتری از برند ،اعتماد مشتری به برند ،تعهد مستمر و عاطفی به عنوان
متغیرهای میانجی بر روی وفاداری و قصد به خرید مجدد یک برند تأثیرگذارند .چانگ  9و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به
بررسی تأثیر خدمات بانکداری الکترونیک و تصویر برند بر رضایتم ندی پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد بین متغیرهای
کیفیت خدمات الکترونیک و رضایتمندی مشتریان ارتباط مثبت برقرار است .ادوی  10و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به
بررسی تأثیر کیفیت خدمات ،دسترسی به خدمات بر رضایت مشتری پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که تصویر
برند تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری را میانجیگری می کند اما تأثیر دسترسی به خدمات بر رضایت مشتری را
میانجیگری نمیکند .آریا  11و همکاران (  ) 2018در تحقیق خود به بررسی ارزش ادراکشده در رابطه بین تصویر ذهنی از برند
و وفاداری مشتری پرداختند .نتایج تحقیق نشان می دهد تصویر ذهنی از برند با توجه به عوامل واسطه بر وفاداری مشتری تأثیر
مستقیم و معناداری دارد .ارزش ادراک شده با وفاداری مشتری رابطه معناداری ندارد و همچنین طبق یافتههای تحقیق؛ تصویر
برند از طریق متغیرهای واسطه نتوانستهاند بر وفاداری مشتری تأثی ر مثبت و معناداری بگذارد .طبق یافتههای این تحقیق
اعتماد هم از تصویر برند تأثیر پذیرفته است و هم اثر قوی بر وفاداری مشتری داشته است ونگ  12و همکاران (  ) 2017در
تحقیق خود به بررسی نقش کیفیت خدمات و شخصیت برند در وفاداری به برند پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر این است که
تصویر کیفیت خدمات و شخصیت برند در ایجاد وفاداری در مشتریان نقش اساسی ایفا میکنند.

مواد و روش تحقيق
گردآوری اطالعات موردنیاز تحقی ق یکی از مراحل اساسی آن است .اطالعات موردنیاز برای انجام تحقیق را به طرق
مختلف میتوان جمع آوری نمود .ابزارهای گوناگونی مانند مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ،اسناد ،مدارک و  ...برای به دست
آوردن داده ها وجود دارد .هریک از ابزارها معایب و مزایای خاص خود رادارند ک ه هنگام استفاده از آنها باید موردتوجه قرار
گیرند تا اعتبار تحقیق دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد .هر محقق باید با توجه به ماهیت مسئله و
فرضیههای طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از کسب شرایط الزم در مورد اعتبار این ابزارها ،از آنها در
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جهت جمعآوری داده ها بهره جوید تا درنهایت از طریق پردازش و تحلیل این دادهها ،بتواند در مورد فرضیهها قضاوت نماید.
برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرآیند تحقیق است.
دادهه ایی که در تحقیق بهکاربرده می شوند ممکن است اولیه یا ثانوی باشند .دادههای اولیه را محقق بهصورت دستاول و
بیشتر با مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه به دست میآورد و دادههای ثانوی از منابع دیگر به دست میآیند .این دادهها پیش از
آنکه محقق تحقیق را آغاز کند ،توسط دیگران تولید شدند و موجود هستند .در این تحقیق از مقاالت داخلی و خارجی ،کتب
فارسی و التین و پایاننامههای نگارش شده در این زمینه استفادهشده است.

یافتههاي تحقيق
تحقیقات را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز (طرح تحقیق) میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد:
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) و تحقیق آزمایشی .تحقیق حاضر ازلحاظ گردآوری دادهها در زمره تحقیقات توصیفی قرار
می گیرد .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیدههای موردبررسی است.
اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاریدادن به فرآیند تصمیمگیری باشد .بیشتر تحقیقات
علوم رفتاری را میتوان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد .این تحقیق برحسب دادههای موردنیاز در زمرهی تحقیقات
پیمایشی و توصیفی قرار دارد.

تحليل توصيفی تحقيق
جهت توصیف ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از شاخصهای آمار توصیفی استفادهشده است .فراوانی پاسخدهندگان
بر اساس جنسیت ،سن ،تأهل و میزان تحصیالت موردبررسی قرارگرفته است و نمودارهای مربوط ترسیمشده است.
جدول  .1وضعيت پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

389

96%

زن

14

4%

کل

403

100%

با توجه به جدول  1تعداد  389نفر پاسخدهندگان مرد بودهاند و تعداد  14نفر پاسخدهندگان نیز زن بودهاند.
جدول  .2وضعيت پاسخ دهندگان بر اساس تأهل

تجربه کاري

فراوانی

درصد فراوانی

مجرد

197

48%

متأهل

206

52%

کل

403

100%
45%

با توجه به جدول  ،2تعداد  206نفر متأهل و تعداد  197نفر مجرد بودند.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن

سن

فراوانی

درصد فراوانی

 21-30سال

31

8%
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 31-40سال

212

52%

 41-50سال

153

38%

 51به باال

7

2%

کل

403

100%

با توجه به جدول  ،3تعداد  31نفر بین  30 -21سال 212 ،نفر بین  40 -31سال 153 ،نفر بین  50 -41سال و  7نفر نیز
بیشتر از  50سال بودهاند
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس تحصيالت

تحصيالت

فراوانی

درصد فراوانی

کاردانی و دیپلم

11

3%

کارشناسی

312

77%

کارشناسی ارشد

61

15%

دکتری

19

5%

کل

403

100%

با توجه به جدول  4تعداد  11نفر کاردانی و دیپلم 312 ،نفر کارشناسی 61 ،نفر کارشناسی ارشد و  19نفر نیز دارای
مدرک دکتری بودند.
جدول  5تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش را همچون حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف معیار و واریانس را نشان
میدهد.
جدول  .5تحليل توصيفی سؤاالت تحقيق

واریانس

انحراف معيار

ميانگين

حداکثر

حداقل

شماره سؤال

.941
.964
.965
1.264
1.076
1.012
1.145
1.068
1.006
.922
.596
1.017
1.017
1.037
.807
.936
.961
.965

.970
.982
.982
1.124
1.037
1.006
1.070
1.033
1.003
.960
.772
1.009
1.009
1.018
.898
.967
.980
.982

3.11
2.69
3.26
2.89
2.81
2.55
3.20
2.88
3.09
3.54
3.59
3.68
3.68
3.72
3.34
3.02
2.89
3.06

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AE1
AE2
AE3
AE4
AE5
AB1
AB2
AB3
AB4
TB1
TB2
TB3
KE1
KE2
KE3
KE4
KE5
KE6
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1.264
1.073
1.012
1.142
1.064
.990
.913
.592
1.012
1.017
1.034
.806
.851
1.017
1.037
.807
.946
.985
.852
.941

2.89
2.81
2.56
3.20
2.89
3.08
3.54
3.58
3.67
3.68
3.71
3.33
3.60
3.68
3.72
3.34
3.57
3.55
3.59
3.01

1.124
1.036
1.006
1.069
1.032
.995
.955
.769
1.006
1.009
1.017
.898
.922
1.009
1.018
.898
.973
.993
.923
.970

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

KE7
KE8
KE9
KE10
KE11
KE12
L1
L2
B1
B2
R1
R2
R3
R4
R5
TR1
TR2
VB1
VB2
VB3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

همبستگی متغيرهاي پژوهشدر ادامه به بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.
نرمافزار معادالت ساختاری  smart pls2برخالف نرم افزارهای معادالت ساختاری رایج (لیزرل و ایموس) به نرمال بودن
دادهها وابسته نیست .این نرمافزار با توجه به ماهیت دادهها ،همبستگی بین متغیرها را تعیین می نماید.
جدول 6همبستگی متغیرهای تحقیق را به شرح زیر نشان میدهد.
بهمنظور راحتی در شبیه سازی ،در این پژوهش از حروف اختصاری برای نام هر یک از ابعاد استفاده نمودهایم.
معیار
آگاهی از برند

عالمت اختصاری
AB

کیفیت ادراکشده

KE
TB
AE

لذت

L

برانگیختگی
رضایت از برند

B
R

تعهد رابطهای
وفاداری به برند

TR

تصویر برند
ارزش ادراکشده

VB
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جدول .6ماتریس همبستگی در تحقيق حاضر

R
TB
TR
VB
1.000
0.707 1.000
0.724 0.817 1.000
0.747 0.640 0.753 1.000

L
1.000
0.477
0.500
0.447
0.570

KE
1.000
0.624
0.807
0.752
0.721
0.769

B
1.000
0.844
0.423
0.625
0.591
0.728
0.701

AE
1.000
0.576
0.853
0.573
0.792
0.790
0.692
0.717

AB
1.000
0.738
0.599
0.739
0.577
0.700
0.570
0.609
0.785

AB
AE
B
KE
L
R
TB
TR
VB

مدلسازي معادالت ساختاري با نرمافزار PLS
مدل یابی معادالت ساختاری ،یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات ،درباره روابط متغیرهای مشاهدهشده و مکنون
است .در این پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرمافزار PLSجهت آزمون
فرضیهها و صحت مدل ،استفادهشده است .پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس است؛ که در مقایسه با تکنیکهای معادالت
ساختاری دیگر نیاز به شروط کمتری دارد ) لیلجاندر و همکاران .) 2007 ،مزیت  plsدر این است که این نوع مدل یابی نسبت
به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد ،درواقع  plsمحدودیت حجم نمونه را ندارد و نمونه انتخابشده میتواند برابر یا
کمتر از  30باشد که در این صورت نیز نتایج معتبر است (گری.) 2003 ،

بررسی اعتبار سازهها
جهت بررسی اعتبار سازهها فرنل و الرکر  ،) 1981 (13سهم الکرا معرفی کردهاند که شامل اعتبار هر یک از گویهها ،پایایی
ترکیبی  ) CR(14هر یک از سازهها و متوسط واریانس استخراجشده  ) AVE(15است .در مورد اعتبار هر یک از گویهها ،مقدار بار
عاملی  0.4و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی تأییدی مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس
خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول است (هالند( ) 1999 ،به نقل از علیزاده
ثانی و همکاران .) 1394 ،همچنین مطابق پایایی ترکیبی هر یک از سازهها از  0 /7بیشتر است .فورنل و الرکر (  ) 1981معیار
( AVEمیانگین واریانس استخراج شده) را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد  ،AVEمقدار
بحرانی عدد  0 /5است؛ بدین معنی که مقدار  AVEباالی  0 /5روایی همگرای قابلقبول را نشان میدهد (داوری و رضازاده،
 ) 1392نتایج هر یک از متغیرها در ادامه قابلمشاهده می باشند .جدول  7مقادیر بار عاملی ،میانگین واریانس استخراجشده و
پایایی ترکیبی را نشان میدهد.
جدول  .7مقادیر بار عاملی AVE ،و پایایی ترکيبی

متغیر

شماره سؤاالت

بار عاملی
0.715033

AE2

0.729141

AE3
AE4

0.654881
0.585098

AE1
AE

AVE

0.85356

آلفای کرونباخ

0.812569

پایایی ترکیبی

0.792190

13 .

Fornell & Larcker, 1981
)Composite Reliability (CR
)15 . Average Variance Extracted (AVE
14 .
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0.871117

0.709914

0.874995

0.800881

0.736589

0.846579

0.630166

0.761286

0.658632

0.719025

0.865098

0.569592

0.822595

0.846985

0.698899

0.798540

0.816870

0.777045

0.796125

0.925354

0.803567

0.715365

0.690753

0.544582

0.598818

AE5

0.875067

AB1

0.725508
0.849319

AB2

0.712192

AB4

0.722161
0.727146

TB1
TB2

0.555068

TB3

0.584335
0.623215

KE1
KE2

0.591857

KE3

0.706771
0.708650

KE4
KE5

0.616796

KE6

0.610492
0.431035

KE7
KE8

0.623049

KE9

0.563560
0.437816

KE10
KE11

0.754196

KE12

0.879496

L1

0.604708

L2

0.806778
0.864238

B1

0.833138

R1

0.578179

R2

0.555240
0.793061

R3
R4

0.538544

R5

0.798271
0.862710

TR1
TR2

0.815577

VB1

0.815276

VB2

0.551277

VB3

AB3

B2

AB

TB

KE

L
B

R

TR

VB
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مدل ساختاري پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
شکل  1مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب استاندارد را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود مقادیر تمامی
بارهای عاملی بیشتر از  0 /4هست.

شکل  . 1مدل مفهومی تحقيق در حالت ضرایب استاندارد

حالت معناداري
شکل  . 2مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری را نشان میدهد.

شکل  . 2مدل مفهومی تحقيق در حالت معناداري

آزمون فرضيهها
جدول آزمون فرضیههای تحقیق را نشان میدهد.
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جدول  .7آزمون فرضيه هاي فرعی تحقيق

متغيرفرضيه

متغير فرضيه

ضریب مسير

T-VALUE

نتيجه آزمون

آگاهی از برند

لذت

0.248095

3.986716

تائید فرضیه

کیفیت ادراکشده

لذت

0.379

4.006

تائید فرضیه

تصویر برند

لذت

0.018027

0.535601

رد فرضیه

ارزش ادراکشده

لذت

0.378670

0.220635

رد فرضیه

آگاهی از برند
کیفیت ادراکشده

برانگیختگی
برانگیختگی

0.090375

3.818429

1.230919

27.221729

تائید فرضیه
تائید فرضیه

تصویر برند

برانگیختگی

0.027120

3.562810

تائید فرضیه

ارزش ادراکشده
لذت

برانگیختگی
رضایت از برند

0.62774

12.734647

0.259757

6.107032

تائید فرضیه
تائید فرضیه

برانگیختگی

رضایت از برند

0.515327

15.105569

تائید فرضیه

رضایت از برند

تعهد رابطهای

0.724027

29.923657

تائید فرضیه

رضایت از برند

وفاداری

0.424381

9.347049

تائید فرضیه

تعهد رابطهای

وفاداری

0.445946

10.158255

تائید فرضیه

نتيجهگيري
با توجه به نتایجی که از این تحقیق به دست آمد ،به مدیران بازاریابی شرکت هیوندای موتورز پیشنهاد میشود بیشازپیش
به شناخت محرکهای شناختی اهتمام ورزند .محرکهای شناختی به طور کل شامل متغیرهای معروف در بازاریابی (آگاهی از
برند ،تصویر برند ،ارزش درک شده و کیفیت ادراکشده) است .مدیران برن د هیوندای موتورز باید برای جلب رضایت ،وفاداری
و تعهد به برند در میان مشتریان خود ،به ابعاد و کیفیت خدمات و عوامل ایجادکنندهی آگاهی از برند ،تصویر برند ،ارزش درک
شده توجه داشته باشند(مثالً بر مبنای مدل سروکوآل) ،تا از این طریق بتوانند یک حس لذت و برانگیختگی در میان مشتریان
خود ایجاد کنند .از آن سو وقتی مشتریان ازلحاظ احساسی برانگیخته شوند و یک حس لذت از برند داشته باشند ،آنگاه
مشتریانی راضی و وفادار به برند خواهیم داشت.بدیهی است که برای جلب رضایت و وفاداری مشتریان ،می بایست ابتدا از طریق
محرکهای شناختی ،اح ساس لذت و برانگیختگی را در مشتریان فعال کرد .این امر میسر نمیشود مگر با ارائهی محرکهای
شناختی درست به مشتریان .اگر این محرکها بهدرستی پیاده سازی نشوند ،امکان دستیابی به رضایت ،وفاداری و تعهد به برند
کم است؛ بنابراین آشنایی و پیادهسازی این محرکها در صنعت فروش خودرو برای دایرهی بازاریابی بسیار الزم و ضروری
است؛ بنابراین جذب نیروی انسانی شایسته و بادانش بهمنظور ارائهی خدمات به مشتریان ،ایجاد فرهنگ مشتری مداری در
کل شرکت هیوندای موتورز ،ایجاد یک سیستم سنجش رضایت مشتریان ،وفاداری و محرکهای شناختی بهطور پویا برای
سنجش این متغیرها در بین مشتریان برند هیوندای موتورز ،ایجاد یک سیستم نظاممند و هوشمند رسیدگی به شکایات،
پیاده سازی یک نظام تحقیقات بازاریابی در بین مشتریان به منظور شناسایی مداوم خواسته و نیازهای مشتریان میتواند موجب
افزایش ،رضایت ،تعهد و وفاداری به برند شود.
با توجه به یافتههای توصیفی %96 ،درصد پاسخدهندگان مرد و فقط  %4زن هستند .ازلحاظ رفتاری و تیپ شخصیت
شناسی ،مردان با زنان متفاوت اند .پس مدیران بازاریابی و فروش این برند باید بیشتر تمرکز خود را در روانشناسی تبلیغات و
رفتار مصرفکننده بر اس اس این شاخص انجام دهند و نیاز و عالئق مردان را برای ارائه خدمات بهتر در نظر بگیرند مثالً محل
نشستن راننده را مردانه طراحی نماید.
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با توجه به حجم  97درصدی تحصیلکردهی پاسخ دهندگان ،این نکته را برند هیوندای موتورز میرساند که تقریباً اکثر
مشتریان این برند تحصیل کرده هستند .این قشر نیازمند خودرویی هستند که بتواند به خواستههای آنها پاسخ دهد .با توجه
به اینکه اینکه،اکثر آنها در دانشگاههای داخل ایران تحصیل نموده و تحت آموزشهای مشابهی قرارگرفتهاند ،سطح انتظار
باالتری دارند نگرش آنها از رضایتمندی ،وفاداری و تعهد به برند متفاوت هست ،بنابراین خواستههایی مانند احترام بیشتر،
ارائهی خدمات مناسب تر و  ...هستند .بنابراین مدیران این برند در تدوین استراتژیهای خود بایستی به این نکته توجه کنند
که فروشندگان باید خدمات خود را به مشتریانی ارائه میکنند که تحصیالت دانش گاهی دارند ،بنابراین میتوانند با جذب
فروشندگانی که تحصیالت دانشگاهی دارند ،به ارائهی خدمات مناسبتر اقدام نمایند .پس پیشنهاد میشود که مدیران این
برند از ارزشهای مشتری پسند ،هزینههای مناسب مشتری ،آسودگی در خرید و ارتباطات مدنظر ( ) Cs4مناسب با آنها استفاده
کنند.
با توجه به نتایج متغیرهای جمعیت شناختی بهدستآمده ،پیشنهاد می شود مدیران برند هیوندای موتورز از گزینههای
ارتباطی مناسب و ارتباطات یکپارچه بازاریابی ) (IMCاثربخش برای به حداکثر رساندن مقبولیت نام تجاری خود استفاده
کنند تا رضایتمندی ،وفاداری و تع هد به برند مشتریان افزایش یابد و جایگاه این برند در میان سایر رقبا ارتقاء یابد .این امر
میسر نمی شود مگر با در نظر گرفتن نیازها و خواستههای مختلف مشتریان که ازجمله میتوان به سن ،جنسیت ،تحصیالت
و  ..اشاره کرد .به عبارتی میتوان گفت که مدیران بازاریابی و فروش و نمایندگان این برند در تهران می بایستی فعالیتهای
زیر را برای کسب مزیت رقابتی بیشتر انجام دهند.
-1بخش بندی بازار
-2طبقه بندی مشتریان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
 -3شناسایی نیازهای هر گروه از مشتریان در بخشهای مختلف بازار
 -4برنامهریزی و تدوین استراتژی الزم بهمنظور برطرف کردن نیاز و خواستهی هر بخش
 -5اجرای برنامهها و گرفتن بازخورد از مشتریان
 -6برطرف کردن اشکاالت احتمالی پیشآمده
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