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وفاداري به برند به عنوان يکي از مهمترين عوامل موثر بر موفقيت اقدامات بازاريابي
شناخته ميشود که از عوامل و شرايط متعدد و متنوعي تاثير ميپذيرد .شناخت دقيق اين
عوامل و تعيين ميزان اثرگذاري هر يك از آنها ،در كمك به مديران جهت تصميمگيري
درست از اهميت زيادي برخوردار است .بنابراين ،هدف اين پژوهش شناسايي و بررسي
عوامل موثر بر وفاداري به برند سوني و تحليل اثر تعديلگر ارزش لذتجويي بر فرآيند
يـپيمايشي و از نوع كاربردي است و جامعه
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آماري آن را مشتريان برند سوني در استان يزد تشکيل ميدهند .بهمنظور جمعآوري
دادهها از پرسشنامه استفاده شده که پايايي و روايي آن تاييد شده است .بهمنظور تجزيه
 و تحليل دادههاي پژوهش از روش مدليابي معادالت ساختاري استفاده شده است.
نتايج نشان داد که رضايت مشتري ،ارزش برند ،اعتماد به برند ،کيفيت ادراکشده و
مشتريمداري تاثير معناداري بر وفاداري به برند سوني دارند که از بين عوامل پنجگانه
فوق رضايت به برند بيشترين اثرگذاري را دارد .همچنين يافتههاي اين پژوهش نشان داد
ارزش لذتجويي تنها روابط بين رضايتـوفاداري و ارزش برندـوفاداري را تعديل ميکند.
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ايجاد برندهاي موفق يکي از روشهاي مهم براي شرکتها جهت کسب مزيت رقابتي است.
عالوه بر اين ،يکي از مولفههاي مهم ايجاد مزيت پايدار در يک شرکت حفظ مشتريان جاري و
ايجاد وفاداري به برند است .امروزه مفهوم وفاداري به برند از اهميت زيادي برخوردار است و سنجش
آن توجه پژوهشگران و بازاريابان را به خود جلب کرده است (.)Uncles & Laurent, 1997
كسب وفاداري مشتري ،يك جنبه ضروري به منظور موفقيت شركت به شمار ميآيد .در حقيقت
ايجاد وفاداري هدفي است كه از سوي مديران دنبال ميشود .از اين رو وفاداري نه تنها تمايل
خريد در آينده را افزايش ميدهد بلكه باعث قدرت بيشتر سازمان و حساسيت كمتر نسبت به قيمت
و درآمد بيشتر نسبت به رقبا ميشود ( .)Buil, Chernatony & Martinez, 2013به عبارت
ديگر ،وفاداري به برند عبارت است از :تعهد عميق نسبت به خريد مجدد يك محصول يا خدمت
به طور منظم در آينده ،با وجود تالشهاي بازاريابي كه به طور بالقوه باعث تغيير در رفتار ميشود
(حاجكريمي.)1384 ،
وفاداري مشتري مقولهاي است كه از عوامل و شرايط متعدد و متنوعي تاثير ميپذيرد ،كه
ميزان اثرگذاري آنها با توجه به نوع برند متفاوت است .شناخت دقيق اين عوامل و تعيين ميزان
اثرگذاري هر يك از آنها ،در كمك به مديران جهت تصميمگيري درست ،از اهميت زيادي برخوردار
است .عالوه بر اين ،يکي از چالشهاي مديران برند در قرن بيست و يکم درک روابط بين وفاداري
و متغيرهاي موثر بر آن است ( .)Taylor, Celuch & Goodwin, 2004پژوهشگران معتقدند
عالوه بر اثر طبقه محصول در فرآيند وفاداري به برند ،ويژگيهاي سودمندي و لذتجويي محصول
تاثير معناداري در فرآيند وفاداري به برند دارند ( .)Chaudhuri & Holbrook, 2012در اين
راستا ،کارول و آهوويا )2006( 1بيان ميکنند که در مورد اثرات لذتجويي بر وفاداري به برند نياز به
پژوهشهاي بيشتري است .بررسيها نشان ميدهد ماهيت بازار ،عوامل موثر بر وفاداري را تعيين
ميکند .بنابراين با توجه به مطالب گفتهشده هدف اين پژوهش تعريف متغيرهاي موثر بر وفاداري
به برند سوني و آزمون تاثير تعديلگر ارزش لذتجويي بر آن است .در اين راستا ،ابتدا اثر اين عوامل
بر وفاداري بررسي و سپس نقش تعديلگر ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند تحليل
1. Carroll & Ahuvia

158

مباني نظري و پيشينه پژوهش
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در ديدگاه امروزي ،وظيفه بازاريابي شامل رشد دادن مشتري ،يعني توجه به رضايتمندي و
كيفيت ادراکشده ،وفاداري مشتري و ارتباط موثر با وي است ،در نتيجه سازمانها تالش ميکنند

مشتريان وفادار داشته باشند .در حقيقت ايجاد وفاداري هدفي است كه از سوي مديران دنبال
ميشود ( .)Lin, 2010از اين رو وفاداري نه تنها تمايل خريد در آينده را افزايش ميدهد بلكه
باعث قدرت بيشتر سازمان و حساسيت كمتر نسبت به قيمت و درآمد بيشتر نسبت به رقبا ميشود.
به عبارت ديگر ميتوان گفت ادامه حيات يک برند بدون وفاداري به آن امکانپذير نيست .برخي
نويسندگان در باب اهميت وفاداري بيان ميکنند براي سازمانهاي امروزي رضايتمندي مشتري
کافي نيست ،آنها بايد مطمئن باشند که مشتريان راضيشان ،وفادار هم هستند (حسنقلیپور و
همکاران .)1391 ،نتايج مطالعات متعددي که در زمينه وفاداري به برند انجامشده نشان ميدهد
وفاداري به برند ميتواند نتايج ارزشمندي از جمله کاهش هزينههاي مربوط به جذب مشتريان
جديد ،کاهش حساسيت مشتري به قيمت محصوالت و کاهش هزينههاي ارائه خدمات به مشتريان
را در بر داشته باشد ( .)Allenby & Lenk, 1995اوليور ( )1999وفاداري به نام تجاري را اينگونه
تعريف ميکند :تعهد عميق نسبت به خريد مجدد يك محصول يا خدمت به طور منظم در آينده،
با وجود تالشهاي بازاريابي كه به طور بالقوه باعث تغيير در رفتار ميشود (حاجکريمي.)1384 ،
به عبارت ديگر ،وفاداري به نام تجاري در مورد مصرفكنندگاني به كار ميرود كه خريدهايي از
روي عادت انجام ميدهند و به خريد از نامهاي تجاري و فروشگاههاي مطلوب خود وفادار هستند.
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ميشود .امروزه ،با شديدتر شدن رقابت در بخشهاي توليدي و خدماتي ،نقش وفاداري مشتري
برجستهتر از گذشته شده است .در اين راستا ،وفاداري به برند به عنوان يکي از مهمترين عوامل
تاثيرگذار بر موفقيت اقدامات بازاريابي شناخته ميشود .هر چند در بسياري از مطالعات عوامل موثر
بر وفاداري مورد بررسي قرار گرفته است ،اما اثر تعديلگر لذتجويي در ايجاد وفاداري به برند کمتر
مورد توجه و بررسي قرار گرفته است .از اين رو پژوهش حاضر به بررسي تاثير تعديلگر ارزش
لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند ميپردازد .از اين رو دو پرسش اصلي را که پژوهش حاضر
درصدد پاسخگويي به آن است ميتوان به صوت زير بيان کرد .چه عواملي وفاداري به برند سوني را
تحت تاثير قرار ميدهد؟ آيا ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند سوني نقش تعديلگر دارد؟
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در اين پژوهش به دو جنبه وفاداري پرداخته ميشود :وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي .وفاداري
رفتاري تعامالت تكراري مشتري با يک شرکت است و ميتواند به سادگي از طريق فنهاي
مشاهدهاي اندازهگيري شود .وفاداري نگرشي اغلب هم به عنوان اثر مثبت به روابط مستمر و هم به
عنوان تمايل به ادامه دادن روابط و معادل با روابط متعهد تعريف شده است .به عنوان مثال :وقتي
از يك مشتري نسبت به نوشيدني مورد عالقهاش پرسش ميشود ،وي تنها از نظر عاطفي به آن
نوشيدني خاص اظهار عالقه ميکند و اقدامي در جهت خريد و استفاده از آن نوشيدني خاص انجام
نميدهد ،به اين وفاداري نگرشي اطالق ميشود و به آن انگيزه خريد مجدد نيز ميگويند ،از طرف
ديگر يك مشتري ممكن است احساس تعلق و وابستگي گفتهشده را نداشته باشد و تنها طبق روال
و عادت معمول خود رفتار وفادارانه نسبت به يك سازمان از خود نشان دهد .به عنوان مثال :يك
مشتري در هر بار استفاده از يك نوشيدني خاص هيچ دليل موجه و قابل قبولي براي استفاده از آن
نوع نوشيدني ندارد و تنها طبق روال معمول از آن نوشيدني استفاده ميکند.
عوامل موثر بر وفاداري
عوامل موثر بر وفاداري مشتري و اهميت آنها از شركتي به شركت ديگر متفاوت است .با توجه
به اينکه هدف پژوهش حاضر بررسي اثر مشتريگرايي ،كيفيت درکشده ،اعتماد ،ارزش برند و
رضايت بر وفاداري مشتريان است در ادامه به بررسي مفاهيم و پيشينه پژوهشهاي مربوط به اين
متغيرها ميپردازيم:
كيفيت دركشده :1كيفيت يكي از مهمترين عوامل تعيينكننده موفقيت سازمانها در محيط
رقابتي امروزه است .كيفيت درکشده را ميتوان با تعيين شكاف ميان آنچه مشتري ميخواهد
(انتظارات مشتري) و چگونگي تجربه محصول (ادراك مشتري) اندازهگيري کرد .هرگونه كاهشي
در رضايت مشتري به دليل كيفيت پايين محصوالت موجب ايجاد نگرانيهايي براي سازمانهاست.
امروزه ،مشتريان نسبت به استانداردهاي کيفيت حساستر شدهاند و به همراه روندهاي رقابتي،
انتظارات آنها از كيفيت نيز افزايش يافته است (حاجکریمی ،مکیزاده بسطامی و جمالیه.)1388 ،
نتايج پژوهشها نشان ميدهد کيفيت درکشده اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
فرضيه  :1کيفيت درکشده اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
اعتماد به برند :2هنگامي که يک برند انتظارات مشتريان را برآورده ميکند احساس امنيتي
1. Perceived Quality
2. Brand Trust
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در او ايجاد ميشود که اعتماد به برند نام دارد ( .)Delgado & Munuera, 2001بنابراين ،اعتماد
يکي از مهمترين متغيرها در ايجاد روابط طوالنيمدت با مشتريان (مانند وفاداري به برند) است
( .)Reichheld & Schefter, 2000تيلور و همکاران ( )2004دريافتند که نقش اعتماد در تجربه
وفاداري مصرفکنندگان معنادار است .آنها بيان کردند اعتماد به برند يکي از مهمترين عوامل
موثر بر وفاداري است .بنابراين ميتوان گفت که اعتماد به برند اثر معناداري بر وفاداري رفتاري و
نگرشي دارد .چادهوري وهالبروک )2001( 1نيز بيان کردند اعتماد به برند ،تاثير مستقيم و مثبتي
بر وفاداري خريد و وفاداري نگرشي دارد.
فرضيه  :2اعتماد به برند اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
رضايت مشتري :2مفهوم رضايت در ادبيات بازاريابي به طور گسترده بررسي شده است .اما
رضايت مفهوم پيچيدهاي است كه تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است (.)Giese & Cote, 2000
مشتريان انتظار اوليهاي از يك محصول يا خدمت خاص دارند .اما بعد از استفاده از آن محصول با توجه به
عملكرد آن درك خود را نسبت به آن توسعه ميدهند .اين ادراك با انتظارات اوليه مقايسه شده و سپس
رضايت طبق سطح انتظارات و تاييد آنها شكل ميگيرد .به عبارت ديگر ،اگر عملكرد بهتر از انتظارات
باشد مشتري راضي است .از طرف ديگر ،اگر عملكرد كمتر از انتظارات باشد ،مشتري ناراضي خواهد شد
( .)Oliver, 1980مطالعات نشان ميدهد رضايت يکي از مشخصههاي وفاداري رفتاري و نگرشي است.
در پژوهشهاي انجامشده ،رضايت ،به عنوان يك عامل تعيينكننده براي وفاداري پيشنهاد شده است.
سادرلند )1998( 3در پژوهشهاي خود نشان داد ميزان افزايش رضايت مشتريان با ميزان افزايش وفاداري
در آنها برابر نيست و رضايت تنها  ۳۷درصد از وفاداري را تبيين ميکند (حميديزاده و غمخواري.)1388 ،
فرضيه  :3رضايت مشتري اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
ارزش برند :4ارزش برند فرآيندي است که در ارزيابيها ،ترجيحات و ادراکات مصرفکننده
ايجاد ميشود .در اين راستا ،ارزش ممتاز مشتري به عنوان يک مزيت رقابتي در بازار شناخته ميشود
( .)Woodruff, 1997اوليور )1999( 5بيان ميکند که ارزش ،تابعي از رضايت و کيفيت است.
بررسيها نشان ميدهد که ارزش برند به شرکتها کمک ميکند تا روابطي را با مشتريان ايجاد و
حفظ کنند و از طريق آن مزيت رقابتي خود را بهبود دهند .در اين راستا ،نتايج پژوهشهاي انجامشده
1. Chaudhuri & Holbrook
2. Customer Satisfaction
3. Soderlund
4. Brand Value
5. Oliver
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نشان ميدهد که ارزش برند بر وفاداري به برند اثرگذار است (.)Kim, Kim & Lee, 2010
عالوه بر اين ،کيم و همکاران )2010( 1به بررسي روابط بين ارزش برند و وفاداري به محصوالت
تجملي در کره جنوبي پرداختند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که ارزش برند بر وفاداري مشتريان
به برندهاي تجملي اثر معناداري دارد.
فرضيه  :4ارزش برند اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
مشتريگرايي :2در بازاريابي جديد ،مشتري و خريدار در رأس نمودار سازماني قرار ميگيرد
و اغلب کوششها بايد در جهت رفع نيازهاي وي باشد (روستا ،ونوسف و ابراهیمی .)1386 ،در
اين پژوهش مشتريگرايي اينگونه تعريف ميشود :مشاركت كاركنان در فعاليتهاي مربوط به
شناسايي ،تحليل ،درك و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان ( .)Vargo & Lusch, 2004سازمانها
با سطح باالي مشتريگرايي ،فرهنگ فراگيري از توجه به مشتري را نشان ميدهند كه در آن
اولويت عمليات توجه به منافع مشتري است كه در نتيجه به سطح بااليي از كيفيت منجر ميشود
( .)Boles et al., 2001عالوه بر اين ،کرپاپا و همكاران )2003( 3نيز نشان دادند كه آگاهي
مشتري از مشتريگرايي يك موسسه اثر معناداري بر رضايت او دارد .مشتريگرايي را ميتوان
به عنوان عامل تعيينكننده وفاداري به نام تجاري به شمار آورد (.)Holland & Baker, 2001
در شرکتهايي كه بر مشتريگرايي تاكيد ميشود ،مشتريگرايي باالتر تاثير مثبتي بر وفاداري
مشتريان خواهد گذاشت .چنين شرکتهايي فعاالنه كاركنان را ترغيب ميکنند رفتارهايي را به کار
گيرند كه منجر به رضايت بلندمدت مشتري شود.
فرضيه  :5مشتريگرايي اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
ارزش لذتجويي 4و نقش تعديلگر آن در وفاداري

لذت و تحريک احساسي در فرآيند خريد و انتخاب برند به عنوان ارزش لذتجويي شناخته
ميشود .اين ارزش در ارتباط با سرگرمي ،احساسات و قوه تخيل مصرفکننده است .به عبارت
ديگر ،مصرف مربوط به خوشي ،شکلي از رفتار مصرفکننده است که با جنبههاي احساسي و خيالي
تجربه مشتري با محصوالت در ارتباط است .صدا ،مزه ،رايحه ،تصاوير بصري ،جستوجوي احساسي
و برانگيختگي هيجاني از جمله انگيزههاي لذتجويي در فرد هستند .بسياري از پژوهشگران عوامل
1. Kim et al.
2. Customer Orientation
3. Krepapa et al.
4. Hedonic Value
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مدل مفهومي پژوهش
در اين پژوهش ،پس از بررسي مباني نظري که به طور عمده از مطالعه ادبيات و پژوهشهاي
مربوطه حاصل شد ،بايد مدل مفهومي طراحي شود .بر همين اساس مدل مفهومي مورد نظر را
ميتوان در شکل ( )1مشاهده كرد .متغير وابسته در اين چارچوب وفاداري به برند و متغيرهاي
مستقل شامل مشتريگرايي ،ارزش برند ،اعتماد به برند ،رضايت مشتري و كيفيت درکشده
هستند .همچنين ،ارزش لذتجويي به عنوان متغير تعديلگر در اين مدل شناسايي شده است.

مقاله  -8واکاوي تاثير تعديلگر ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند | اميررضا کنجکاومنفرد و دیگران

احساسي 1را در تجربه وفاداري به برند شناسايي کردهاند .در اين راستا ،ميتوان گفت که ممکن
است ارزش لذتجويي رابطه ميان کيفيت درکشده و وفاداري را تعديل کند.
فرضيه  :6ارزش لذتجويي رابطه بين کيفيت درکشده و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
فورنير )1998( 2در پژوهشهاي خود بر اهميت احساسات در روابط بلندمدت مصرفکننده با
برندهاي خاص تاکيد كرد .در نتيجه تجربه لذتبخش در خريد ممکن است در ارتباط بين اعتماد
و وفاداري تاثير گذارد.
فرضيه  :7ارزش لذتجويي رابطه بين اعتماد به برند و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
چادهوري و هولبروک ( )2001بيان کردند که محصوالت مربوط به لذت بر فرآيند وفاداري
به برند اثرگذار هستند .از اين رو ميتوان گفت که ارزش لذتجويي ممکن است اثر تعديلگري بر
رابطه بين رضايت و وفاداري به برند داشته باشد.
فرضيه  :8ارزش لذتجويي رابطه بين رضايت مشتري و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت افزايش ارزش لذتجويي ممکن است ارزش ادراکشده
از سوي مشتري را افزايش دهد که اين موضوع ميتواند منجر به افزايش وفاداري وي شود.
فرضيه  :9ارزش لذتجويي رابطه بين ارزش برند و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
در نهايت از آنجا که ارزش لذتجويي مربوط به جنبههاي احساسي مشتري نسبت به يک
محصول يا فروشگاه است ميتواند اثر تعديلگري بر رابطه بين رضايت و وفاداري به برند داشته
باشد.
فرضيه  :10ارزش لذتجويي رابطه بين مشتريگرايي و وفاداري به برند را تعديل ميکند.

1. Emotional Factors
2. Fournier
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ﻛﻴﻔﻴﺖ
دركﺷﺪه
ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ
H1

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ
وﻓﺎداري

H6-H10

H2

رﻓﺘﺎري

H3
وﻓﺎداري ﺑﻪ

رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي

ﺑﺮﻧﺪ
H4
وﻓﺎداري
ارزش ﺑﺮﻧﺪ

ﻧﮕﺮﺷﻲ
H5
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ﻣﺸﺘﺮيﮔﺮاﻳﻲ

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

فرضيههاي پژوهش
ﺷﻮد:ارائه ميشود:
هايﻣﻲزير
هدف
فرضيﺮهاراﺋﻪ
پژوهشﻪﻫﺎي زﻳ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﻴ
توجهﺑﻪبهﻫﺪف
باالﺑﺎﻻوو باﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
مدلﻣﺪل
اساساﺳﺎس
بر ﺑﺮ
.
دارد
ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ
ي
وﻓﺎدار
ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﺎداري
اﺛﺮ
ﺷﺪه
درك
ﺖ
ﻴ
ﻔ
ﻴ
ﻛ
.
1
 .1کيفيت درکشده اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
 .2اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ دارد.
دارد.
 .2اعتماد به برند اثر معناداري بر وفاداري به برند
 .3رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ دارد.
به دارد.
وفاداريﺑﺮﻧﺪ
معناداريﺑﺮبروﻓﺎداري ﺑﻪ
مشتريﺑﺮﻧﺪاثراﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري
رضايت .ارزش
4
برند دارد.
.3
 .5ﻣﺸﺘﺮيﮔﺮاﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ دارد.
 .4ارزش برند اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
 .6ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ
گراييﻛﻨﺪ.اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد.
 .5مشتري ﻣﻲ
 .7ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
تعديل ميکند.
 .6ارزش لذتجويي رابطه بين کيفيت درک شده و وفاداري به برند را
 .8ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
تعديل ميکند.
وفاداري
برند و
اعتماد
جويي
 .7ارزش .9لذت
راﻲﻛﻨﺪ.
برندﻞ ﻣ
ﺑﺮﻧﺪبهرا ﺗﻌﺪﻳ
وﻓﺎداري ﺑﻪ
ارزشبهﺑﺮﻧﺪ و
بين ﺑﻴﻦ
رابطه راﺑﻄﻪ
ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ
ارزش
 .8ارزش لذتجويي رابطه بين رضايت مشتري و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
برند و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
 .9ارزش لذتجويي رابطه بين ارزش
8
 .10ارزش لذتجويي رابطه بين مشتريگرايي و وفاداري به برند را تعديل ميکند.
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي است .به منظور جمعآوري
اطالعات ضمن مطالعه و بازنگري مباني نظري و پيشينه پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.
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جدول  :1ساختار پرسشنامه پژوهش

ابعاد متغيرها

تعداد سنجه

منبع

4

گانسان1994 ،

وفاداري به برند

6

ارزش برند

3

رضايت مشتري
اعتماد به برند

3

کيفيت درکشده

4

ارزش لذتجويي

3

مشتريمداري

3

هي وهاريس2012 ،
السار1995 ،

چادهاري و هولبروک2001 ،

راپو و همکاران2006 ،2005 ،
ها و همکاران2008 ،

زارانتنلو و لوماال2011 ،

روايي و پايايي
در فرآيند تعيين روايي ،پرسشنامه در اختيار صاحبنظران و متخصصان قرار گرفت و اصالحات الزم
بر محتوا و ساختار پرسشنامه اعمال شد .سپس به منظور بررسي روايي سازه پرسشنامه ،از طريق تحليل
عاملي اکتشافي بار عاملي مربوط به پرسشهاي پرسشنامه محاسبه شد تا پرسشهايي که بار عاملي آنها
کمتر از  0/5بود از تحليل نهايي حذف شود .در اين راستا ،بار عاملي تمامي پرسشهاي پرسشنامه بيشتر
از  0/5به دست آمد و به اين ترتيب هيچ يک از سوالهاي پرسشنامه حذف نشد و تمامي پرسشها در
تحليل نهايي استفاده شد .همچنين ،به منظور بررسي پايايي پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه
شد .بر اين اساس نتايج حاصل از آزمون پايايي پرسشنامه در جدول ( )2آمده است.

مقاله  -8واکاوي تاثير تعديلگر ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند | اميررضا کنجکاومنفرد و دیگران

پرسشنامه اين پژوهش شامل  26پرسش است که ساختار آن در جدول ( )1ارائه شده است .در
پرسشنامه مذكور ،به منظور پاسخگويي به پرسشها از طيف پنجگزينهاي ليكرت استفاده شده
است .در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل دادهها از مدليابي معادالت ساختاري استفاده شده
است .به منظور بررسي دادههاي پژوهش و آزمون فرضيهها از آمار توصيفي و استنباطي و نرمافزار
آماري ليزرل استفاده شده است .جامعه آماري شامل مشتريان برند سوني در استان يزد هستند.
از آنجا که در پژوهش حاضر براي تجزيه و تحليل دادهها از روش مدليابي معادالت ساختاري و
تحليل مسير استفاده شده است ،حجم نمونه بايد حداقل  10برابر متغيرهاي آشکار پژوهش باشد.
از اين رو حجم نمونه بايد حداقل  260نفر باشد که در اين پژوهش  290پرسشنامه تکميلشده از
طريق روش نمونهگيري تصادفي (در دسترس) جمعآوري شد.
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جدول  :2نتايج آزمون پايايي

مورد آزمون

تعداد آيتم

آلفاي كرونباخ

4

0/865

وفاداري به برند

6

ارزش برند

3

رضايت مشتري
اعتماد به برند

0/796

3

کيفيت درکشده

4

ارزش لذتجويي

3

مشتريمداري

0/766
0/733

3
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كل پرسشنامه

0/745
0/855

0/912

26

با توجه به اينكه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هر بخش پرسشنامه و همچنين براي
كل دادهها از حد قابل قبول بيشتر است از اين رو پايايي پرسشنامه تاييد ميشود.
تجزيه و تحليل دادهها
مشخصههاي جمعيتشناختي نمونه پژوهش در جدول ( )3آمده است.
جدول  :3جدول فراواني پاسخدهندگان

خصوصيت
جنسيت
وضعيت تاهل

سن

شرح

فراواني

درصد

زن

90

31/03

مرد

تحصيالت

200

68/97

متاهل

210

72/41

كمتر از  25سال

20

6/90

 45-35سال

93

مجرد

 35-25سال

80

27/59

104

35/86

باالتر از  45سال

73

25/17

كارداني

69

ديپلم و كمتر
كارشناسي

كارشناسي ارشد و باالتر

166

0/865

45
102
74

32/07
15/52
23/79
35/17
25/52

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ

25/52

74

11
شکل  :2مقادير T-Value
T-Value
ﺷﻜﻞ  :2ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﻜﻞ  :2ﻣﻘﺎدﻳﺮ T-Value

ﺷﻜﻞ :3ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
استانداردﺘﺎﻧﺪارد
ضرايبﺿﺮاﻳﺐ اﺳ
ﺷﻜﻞ:3
شکل:3
ﭘﺲ از ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﺪل ،ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﻛﻠﻲ ﻣﺪل ﺑﺎ دادهﻫﺎي
ﭘﺲ از ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﻣﺪل ،ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﻛﻠﻲ ﻣﺪل ﺑﺎ دادهﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه وﺟﻮد دارد .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﺷﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه وﺟﻮد دارد .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ در اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﺷﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ
دﻳﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔﻲ
ﻣﺪل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد ،از آن ﻣﺪل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ
ﻣﺪل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد ،از آن ﻣﺪل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ در ﻣﻮرد وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮدار ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي
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در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﻴﺸ
ﻣﺪلﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺮماﻓﺰار آﻣﺎ
در اين پژوهش به منظور بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرهاي مدل پيشنهادي ،از مدليابي
ﻣﺪل ﻣﻔﺮوض و اﺧﺬ دادهﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
آماريﭘﺲ
ﻟﻴﺰرل
اﺳﺘﻔﺎدهاينﺷﺪ.
معادالت ساختاري استفاده 5
استفاده شد.
ليزرلاز8/5
اﻓﺰارافزار
ﻧﺮماز نرم
منظور
شده8/است .براي
ﻣﺪل،ارائهﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري
مدلاﻳﻦ
متغيرها ،در
مربوط ﻣبهﻲدﻫﺪ.
ﻧﻬﺎﻳﻲهايرا اراﺋﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،
نهايي را
مفروضﻣﺪولاخذ داده
نرمافزار ليزرل پس از بررسي مدل
ﺿﺮﻳﺐيك
ﻳﻚهر متغير،
ﻣﺘﻐﻴﺮ ،براي
كشيده ميشود.
ﺷﻮد.تصوير
ساختاري به
ميدهد .در اين مدل ،تمام روابط علّي
ضريبوﻳﮋه و ﺑﺮاي ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻓ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
ﻳﻚ رابطه،
فراخور نوع
تعيين ويژه و براي هر رابطه به
گرفتهﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻤﺎد
گاما ()  () دردرنظرﻧﻈﺮ
( )βياﮔﺎﻣﺎ
ضريب(βبتا ﻳﺎ
يك ﺑﺘﺎ )
ﺿﺮﻳﺐ
راﺑﻄﻪ،
هستند .با
معادالت ساختاري
ميشود .اين نمادها ضرايب رگرسيون در
مدل ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻣﺪل
مذكور،ﺗﻮﺟﻪ
مطالب .ﺑﺎ
توجه بهﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺘﺎري
ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧ
رﮔﺮﺳﻴﻮن در
معادالت ساختاري براي چارچوب پيشنهادي پژوهش به صورت شکل ( )2است.
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ ) (2اﺳﺖ.
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پس از معين شدن مدل ،راههای متعددي براي برآورد نيكويي برازش كلي مدل با دادههاي
مشاهدهشده وجود دارد .تحليل مسير در اين نرمافزار ،شاخصهاي برازشي را توليد ميکند که در
بازه مشخصي قابل قبول بوده و نتايج آن قابل استناد است .به عبارت ديگر ،اگر مدلي كه به شكل
نمودار مسير ترسيم ميشود به وسيله شاخصهاي برازندگي مدل تاييد شود ،از آن مدل ميتوان
براي آزمون فرضيهها در مورد وجود رابطه علّي بين متغيرهاي موجود در نمودار مسير استفاده كرد.
به طور كلي ،چندين شاخص براي سنجش مدل مورد استفاده قرار ميگيرد ولي معمو ًال براي تاييد
آن ،استفاده از سه تا پنج شاخص كافي است .بنابراين ،در اين پژوهش ،براي ارزيابي نيكويي برازش
مدل پژوهش از شاخصهاي  χ2/df ،NNFI ،NFI ،GFIو  RMSEAاستفاده شده است .عدد
مربوط به هر يك از اين شاخصها در جدول ( )4آمده است.
ا

ا

ا
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جدول :4شاخصهاي برازندگي

شاخص

آستانه پذيرش
مقدار

GFI

NFI

NNFI

RMSEA

χ /df

حداقل 0/9

حداقل 0/9

حداقل 0/9

كمتر از 0/1

كمتر از 5

0/92

0/94

0/88

0/25

2

2/85

با توجه به نتايج جدول ( )4و مقايسه آن با دامنه قابل قبول ،ميتوان گفت كه اغلب شاخصهاي
برازندگي مدل پژوهش در دامنه قابل قبول قرار گرفته است (با وجود اينكه شاخص  NNFIبه
دستآمده اندكي با مقدار قابل قبول فاصله دارد ،اما مقادير معنادار براي ساير شاخصها از برازش مدل
پژوهش حمايت ميکند) .از اين رو مدل ساختاري پژوهش مورد تاييد است .بنابراين نتايج حاصل از
مدليابي معادالت ساختاري و وضعيت رد يا تاييد فرضيههاي  1تا  5در جدول ( )5آمده است.
جدول  :5نتايج آزمون فرضيات 1-5

1

وفاداري به برند

کيفيت درکشده

0/47

2/57

تاييد

3

وفاداري به برند

رضايت مشتري

0/66

3/78

تاييد

مشتريمداري

0/40

فرضيه
2
4
5
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مسير

ضريب استاندارد

t-value

نتيجه

متغير وابسته

وفاداري به برند
وفاداري به برند
وفاداري به برند

متغير مستقل

اعتماد به برند
ارزش برند

0/65
0/51

3/75
2/82
2/17

تاييد
تاييد
تاييد

جدول  :6رتبهبندي عوامل موثر بر وفاداري به برند

رتبه

متغير

2

اعتماد به برند

1
3
4
5

ضرايب استاندارد

رضايت مشتري

0/66

ارزش برند

0/51

0/65
0/47

کيفيت درکشده

0/40

مشتريمداري

دومين هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر تعديلگر ارزش لذتجويي در ايجاد وفاداري به برند
است .بدين منظور تمامي مشاهدات (پاسخدهندگان) بر اساس مجموع ميانگين ارزش لذتجويي
به دو گروه طبقهبندي شدند (مشتريان با ارزش لذتجويي باال و مشتريان با ارزش لذتجويي کم).
درصورتيکه ضرايب بتاي دو گروه با هم متفاوت باشند ميتوان گفت که ارزش لذتجويي اثر
تعديلگري دارد و اگر اين مقادير با هم برابر باشد ارزش لذتجويي اثر تعديلگري بين دو متغير
مورد مطالعه ندارد .در جدول ( )7نتايج حاصل از بررسي فرضيههاي مربوطه ارائه شده است.
جدول  :7نتايج آزمون فرضيات 6-10

فرضيه

متغير وابسته

متغير مستقل

7

وفاداري به برند

اعتماد به برند

وفاداري به برند

ارزش برند

6
8
9

10

لذتجويي باال

ضريب استاندارد

وفاداري به برند کيفيت درکشده

0/29

وفاداري به برند رضايت مشتري

0/48

وفاداري به برند

مشتريمداري

0/22
0/42
0/45

لذتجويي کم

t-value

ضريب استاندارد

2/11

0/17

2/25

0/22

2/68

0/11

2/33
2/36

0/09
0/19

t-value

2/15
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با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ( )5از آنجا که در سطح اطمينان  95درصد مقدار  tبه
دستآمده براي تمامي مسيرها بيشتر از  1/96است ميتوان گفت که تمامي متغيرهاي مستقل
(رضايت ،ارزش برند ،اعتماد به برند ،کيفيت درکشده و مشتريمداري) اثر معناداري بر وفاداري
به برند دارند .در نتيجه ،تمامي فرضيههاي  1تا  5تاييد ميشوند .در اين ميان ،به استناد ضرايب
استاندارد معادالت ساختاري ،بيشترين اثرگذاري بر وفاداري به برند مربوط به رضايت مشتري است
و از اين نظر به ترتيب اعتماد و ارزش برند در درجات بعدي اهميت قرار دارند .نتايج به دست آمده
از رتبهبندي عوامل موثر بر وفاداري بر اساس ضرايب استاندارد در جدول ( )6ارائه شده است.

2/05
1/25
1/03
2/09
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نتايج جدول ( )7نشان ميدهد رابطه بين رضايت مشتريـوفاداري و ارزش برن دـوفاداري ميان
مشترياني که ارزش لذتجويي بيشتري را تجربه کردهاند نسبت به مشتريان با ارزش لذتجويي
کم قويتر است .بنابراين با توجه به نتايج ارائهشده در جدول ( )7فرضيههاي  7 ،6و  10رد و
فرضيههاي  8و  9تاييد شد .نتايج نشان داد در سطح اطمينان  95درصد ارزش لذتجويي مسير
بين رضايت و وفاداري را تعديل ميکند .به عبارت ديگر هنگامي که ارزش لذتجويي مشتري به
يک برند باالست شدت اثر رضايت بر افزايش وفاداري بيشتر است .همچنين ارزش لذتجويي اثر
تعديلگري بر رابطه بين ارزش برند و وفاداري دارد يعني اثر ارزش برند بر وفاداري هنگامي که
ارزش لذتجويي فرد باالست بيشتر است (شکل .)4
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ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
دركﺷﺪه

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ

رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي

وﻓﺎداري ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪ

ارزش ﺑﺮﻧﺪ

ﻣﺸﺘﺮي
ﻣﺪاري

شکل :4نقش تعديلگر ارزش لذتجويي در فرآيند وفاداري به برند
ﺷﻜﻞ :4ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮ ارزش ﻟﺬتﺟﻮﻳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ

نتيجهگيري

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

ﺧﺼﻮصبهاز ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
اثر ﻣﻬﻤﻲ
اﺳﺖكهﻛﻪ اﺛﺮ
امرياﻣﺮي
برند،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ،
وفاداريﻛﻪبهوﻓﺎداري
از آنجا که از آﻧﺠﺎ
خصوص از نظر
سازمانها
مهميﺑﺮايبراي
است
ﺳﻮدآوري دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
شناسايي و بررسي
وفاداري به
موثر بر
بنابراين،
سودآوري دارد
سوني ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
برندﭘﮋوﻫﺶ و
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و
عوامل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
پژوهش،ﺘﺎ ،ﭘﺲ از
اين در اﻳﻦ راﺳ
ﺑﺮرﺳﻲدرﺷﺪﻧﺪ.
و
ارزش
:
از
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ
اﻳﻦ
.
ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ
وﻓﺎداري
ﺑﺮ
ﻣﻮﺛﺮ
ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﻨﺞ
ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﺎ
شدند .در اين راستا ،پس از مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش و مصاحبه با خبرگان پنج عامل
ﺑﺮﻧﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ،رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮيﮔﺮاﻳﻲ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ارزشبرند ،رضايت
اعتماد به
ارزشﮔﺮبرند،
عبارتندﻲ ،از:
شناسايي
ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
اﺛﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ
عوامل ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﻧ
اين ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ
شد.ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ
برندﺷﺪ ﺿﻤﻦ
موثر بر وفاداري بهﺗﻼش
1
ﻓﺮﺿﻴﻪ
آزﻣﻮن
ي
ﺘﺎ
راﺳ
در
.
ﺷﻮد
ﻲ
ﺑﺮرﺳ
ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ
ي
وﻓﺎدار
ﺑﺮ
ﺎد
ﻳ
ز
و
ﻛﻢ
ﺟﻮﻳﻲ
مشتري ،كيفيت ﻟﺬت
ادراکشده و مشتريگرايي .در اين پژوهش تالش شد ضمن بررسي عوامل موثر به
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪلﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ
بررسي شود .در
وفاداريﻔﻴبهﺖ وبرند
زيادﻫﺎبر
جويي کم
ارزش لذ
هايي
گروه
برند سوني ،اثر تعديلگر
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ي ﻣﻤﺘﺎز ،ﻛﻴ
ﮔﻔﺖ ووﻳﮋﮔﻲ
تﻣﻲﺗﻮان
دﻳﮕﺮ
دارد .باﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﺮﻧﺪ
وﻓﺎداري ﺑﻪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺳﺘﻤﺮار آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ دارد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ
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راستاي آزمون فرضيه  1پژوهش ،نتايج مدليابي معادالت ساختاري نشان دادكيفيت ادراکشده اثر
معناداري بر وفاداري به برند دارد .به عبارت ديگر ميتوان گفت ويژگيهاي ممتاز ،کيفيت و قابليت
اطمينان محصوالت و استمرار آنها اثر معناداري بر وفاداري به برند دارد .الزم به ذكر است كه روابط
مذكور در پژوهشهاي پيشين نيز تاييد شده است كه اين امر بيانگر وجود ارتباط ميان متغيرهاي
مذكور است .با توجه به مطالب گفتهشده ،به دليل اينكه كيفيت ادراکشده جزو عوامل موثر در ايجاد
وفاداري به برند است ،بنابراين ،توجه به كيفيت محصوالت ارائهشده در برنامهها و خطمشيهاي
شرکتها ضروري است و اين كيفيت بايد به صورت ملموس به مشتري القا شود و مانور بيشتري در
فعاليتهاي بازاريايي روي اين بعد به عمل آيد .عالوه بر اين ،نتايج آزمون بعد قابليت اعتماد نشان
داد اعتماد به برند ،تاثير معناداري در وفاداري مشتريان دارد .هر چقدر ميزان ريسک در خريد برند
سوني کاهش يابد اعتماد مصرفکننده به آن برند افزايش مييابد که در نهايت موجب خريدهاي
مستمر محصوالت مختلف مربوط به برند سوني ميشود .در اين راستا ،هرچقدر ميزان ارزش پولي
خريد بيشتر باشد اعتماد نقش مهمتري را در وفاداري به برند ايفا ميکند .اين مسئله به ويژه در مورد
برند سوني که ارزش پولي اغلب خريدهاي اين برند باالست صدق ميکند .يافتههاي چادهوري و
هالبروک ( )2001و تيلور و همکاران ( )2004نيز مويد اين مطلب است که اعتماد ايجادشده نسبت
به يک محصول عامل منحصر به فردي است که احساس وفاداري در مصرفکننده را تقويت ميکند
و موجب ميشود مشتري برند خاصي را نسبت به برندهاي ديگر ترجيح دهد .بنابراين ،فرضيه  2نيز
تاييد شد .نتايج مدليابي معادالت ساختاري نشان داد رضايت مشتري تاثير معناداري بر وفاداري به
برند دارد .از اين رو فرضيه  3پژوهش تاييد شد .اين يافته ،مشابه نتايج مطالعه ساين و سيردشموخ
( )2000و تيلور و همکاران ( )2004است .عالوه بر اين ،يافتههاي اين پژوهش نشان داد از بين
عوامل مورد بررسي ،رضايت مشتري بيشترين تاثير را بر وفاداري به برند دارد .الزم به ذکر است،
ارتباط قوي بين رضايت و تمايالت رفتاري مشتريان ممکن است مبتني بر مشخصههاي صنعتي
باشد که محصول خريداري ميشود که اين مسئله ميتواند منجر به افزايش انگيزه براي خريد و
همچنين خريدهاي ناگهاني شود .در اين راستا ،اگر مصرفکننده نسبت به يک برند رضايت داشته
باشد احتمال خريد مجدد او بيشتر ميشود .عالوه بر اين مشتريان راضي ممکن است محصوالت
مطلوب و مورد عالقه خود را خارج از عادت و بدون فرآيند پردازش اطالعات عميق خريداري
كنند .همچنين نتايج نشان داد رضايت مشتري عالوه بر اينکه بر وفاداري رفتاري تاثير ميگذارد بر
وفاداري نگرشي نيز تاثيرگذار است .اين نتايج مشابه يافتههاي تيلور و همکاران ( )2004است .البته،
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اين موضوع مخالف با يافتههاي پژوهشگراني چون سادرلند ( )1998و ريچهلد و شفر )2000( 1است.
در اين مورد ،سادرلند (  )۱۹۹۸در پژوهشهاي خود نشان داد ميزان افزايش رضايت مشتريان با
ميزان افزايش وفاداري در آنها برابر نيست .يعني رابطه بين رضايت مشتري و وفاداري از نوع خطي
نيست و رضايت تنها  ۳۷درصد از وفاداري را تبيين ميکند .ريچهلد و شفر ( )2000نيز بيان كردند
مشترياني كه راضي يا حتي خيلي راضياند ،به داليلي ،ديگر براي خريد مجدد محصولها مراجعه
نکردهاند و  ۴۰درصد اين افراد همزمان از محصول ساير عرضهكنندگان نيز استفاده ميکردهاند .نتايج
آزمون فرضيه  4نشان داد در سطح جامعه آماري مورد بررسي اثر ارزش برند بر وفاداري به نام تجاري
معنادار است .نتايج پژوهش کيم و همکاران ( )2010و تيلور و همکاران ( )2004نيز بيانگر رابطه
معنادار بين ارزش برند و وفاداري به برند است .بنابراين ،ميتوان گفت اگر يک محصول در ازاي
قيمت پرداختي از سوي مشتري ارزش مطلوبي را ارائه كند و اين ارزش منطبق با انتظار فرد باشد
باعث افزايش وفاداري او خواهد شد .نتايج آزمون فرضيه  5نيز نشان داد مشتريمداري بر وفاداري
اثر معناداري دارد .به عبارت ديگر ،مشتريمداري را ميتوان به عنوان عامل تعيينكننده وفاداري به
نام تجاري به شمار آورد .بنابراين ،سازمانهايي كه بر مشتريمداري تاكيد كرده و كاركنان خود را
تشويق ميکنند تا ارزش مشتريان را به خوبي درك كرده و براي حل مسائل و ارضاي نيازهاي آنها
تالش كنند ميتوانند باعث ارتقاي وفاداري مشتريان خود شوند .همچنين ،از ميان متغيرهاي پنجگانه
فوق به استناد الگوي معادالت ساختاري ،بيشترين اثرگذاري بر وفاداري به برند سوني در سطح
جامعه آماري مورد بررسي مربوط به متغير رضايت مشتري است .در اين راستا 66 ،درصد از تغيير
وفاداري مربوط به اين متغير است .از اين نظر متغيرهاي اعتماد به برند ،ارزش برند ،کيفيت درکشده
و مشتريمداري به ترتيب در درجههاي بعدي اهميت قرار دارند .در نهايت يافتههاي اين پژوهش
نشان داد بين مشترياني که ارزش لذتجويي بااليي را نسبت به برند سوني تجربه ميکنند شدت اثر
رضايت بر وفاداري قويتر از مشتريان با ارزش لذتجويي پايين است .نتايج پژوهش چادهوری و
هالبروك ( )2012نيز مويد اين مطلب است .همچنين ميتوان گفت که ارزش لذتجويي رابطه بين
ارزش برند و وفاداري را نيز تعديل ميکند .البته از آنجا که از بين فرضيههاي مربوط به اثر تعديلگر
ارزش لذتجويي تنها دو فرضيه تاييد شد بنابراين نقش ارزش لذتجويي در وفاداري به برند کمتر
از مقدار مورد انتظار است .در اين راستا ،ميتوان گفت در بسياري از موارد محصوالت مربوط به برند
سوني داراي ارزش لذتجويي باال براي مشتري بوده و در اغلب موارد مشتريان به داليل لذتجويي
اقدام به خريد اين برند ميکنند .بنابراين تفاوتهاي واقعي بين گروههاي با ارزش لذتجويي کم
1. Reichheld & Schefter
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و زياد ممکن است کمتر از مقدار مورد انتظار باشد .ثاني ًا ،از آنجا که در پژوهشهاي گذشته اثرات
تعديلگر ارزش لذتجويي کمتر آزمون شدهاند ميتوان گفت مبناي نظري براي فرضيههاي مربوطه
ضعيف است .هرچند که برخي از پژوهشگران ( )Chaudhuri & Holbrook, 2012بيان کردهاند
که ارزش لذتجويي نقش معناداري در فرآيند وفاداري به برند ايفا ميکند.
با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،به دليل اينكه رضايت مشتري جزو عوامل مهم و برتر در ايجاد
وفاداري به برند است ،توجه به اين متغير در برنامهها و خطمشيهاي شرکتها ضروري است و بايد مانور
بيشتري در فعاليتهاي بازاريابي و تبليغاتي روي اين بعد به عمل آيد .بدينمنظور آنها بايد در ايجاد و حفظ
روابط رضايتمند با مشتري سرمايهگذاري کنند .در اين راستا ،بازاريابان بايد توجه داشته باشند که برند
سوني عالوه بر ارزش کارکردي که براي مشتريان دارد ،داراي ارزش نمادين يا سمبليک نيز هست که در
نتيجه توجه به جنبههاي احساسي و عاطفي آن به خصوص در هنگام ارتباط برند با مشتريان و همچنين
در هنگام تدوين برنامههاي تبليغاتي از اهميت زيادي برخوردار است .عالوه بر اين ،خدمات پس از فروش
ميتواند نقش مهمي را در افزايش رضايت مشتريان و در نهايت ايجاد وفاداري در آنها ايفا کند که توجه به
اين مقوله نيز به بازاريابان توصيه ميشود .به عالوه ،بهکارگيري بازاريابي رابطهمند و ايجاد روابط بلندمدت
با مشتريان از طريق روشهاي مختلف ميتواند با افزايش رضايت در مشتريان باعث ايجاد وفاداري در
آنها شود .همچنين مديران بايد در برنامههاي خود به ساير عوامل موثر بر وفاداري که در اين پژوهش
شناسايي و بررسي شدند (اعتماد به برند ،ارزش برند ،کيفيت ادراکشده و مشتريمداري) توجه الزم را
داشته باشند .همچنين آنها نبايد نقش ارزش لذتجويي را در راهبرد ايجاد برند فراموش کنند .البته ،در اين
راستا نوع صنعت و برند نيز بايد مد نظر قرار گيرد چرا که الگوي پيشنهادي در اين پژوهش تنها يك نام
تجاري را بررسي کرده است كه اين موضوع از قدرت تعميمدهي آن كاسته است و اين مسئله ميتواند در
نتايج اين اقدامات تاثيرگذار باشد .بنابراين پيشنهاد ميشود الگوي پيشنهادي پژوهش در صنايع ديگري
بررسي شده و نتايج آنها با يافتههاي اين پژوهش مقايسه شود.
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