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بررسی نقش تعدیلگر ارزشهای لذتگرایانه بر رابطه بین پیشامدها و
پیامدهای برند
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شبنم ملکیان

چکیده
هدف این پژوهش بررسی و تعیین اثر تعدیلگر ارزشهای لذتگرایانه بر روابط بین پیشامدها و
پیامدهای برند در صنایع شیرینی و شکالت است که بهمنظور بهکارگیری نتایج پژوهش در صنایع
مختلف برای توسعه راهبردهای مشتریگرایانه صورت گرفته است؛ بدین منظور اثر متغیرهای
رضایتمندی از برند ،ارزش ویژه برند ،ارزش مالی برند ،اعتماد به برند و هویت برند بر وفاداری رفتاری و
وفاداری نگرشی برند و بررسی نقش تعدیلگر ارزشهای لذتگرایانه بر رفتار خرید مصرفکنندگان
بررسی شده است .ازآنجاکه موفقیت برند یک راه بسیار مهم برای شرکت بهمنظور کسب مزیت رقابتی
است و یکی از مؤلفههای اصلی مزیت دائمی برای شرکتها حفظ مشتریان موجود و تبدیل آنها به
مصرفکننده دائمی برند است؛ درنتیجه یکی از مسائل مدیریت برند در قرن بیستویکم درک رابطه بین
وفاداری به برند و پیشنیازهای آن است .پژوهش حاضر بر اساس روشهای توصیفی ،پیمایشی،
همبستگی صورت گرفت و جامعه آماری آن  384نفر از مصرفکنندگان محصوالت «صنایع شیرین
عسل» در سطح شهر تهران هستند .روش گردآوری دادهها پرسشنامه بود .دادهها با استفاده از روش
مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزارهای  PLSو  SPSSتحلیل شدند .نتایج نشان میدهد که رضایت
برند ،ارزش مالی برند ،اعتماد به برند و هویت برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیرگذار است و تنها اعتماد
برند و هویت برند بر وفاداری نگرشی برند اثر میگذارند .متغیر تعدیلگر ارزش لذتگرایانه میتواند بر
تأثیر رابطه بین ارزش مالی برند و هویت برند بر وفاداری رفتاری و همچنین بر رابطه بین ارزش مالی و
وفاداری نگرشی اثرگذار باشد.
واژگان کلیدی :وفاداری رفتاری برند ،وفاداری نگرشی برند ،هویت برند ،اعتماد به برند ،ارزش ویژه
برند ،ارزش مالی برند ،رضایت از برند ،ارزش لذتگرایانه.
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 .1مقدمه

در گذشته سازمانها فقط به دنبال جلب مشتریان جدید بودند و برای وفاداری مشتریان فعلی
اهمیتی قائل نبودند .امروزه همزمان با پیشرفت فناوری ،رقابت در میان شرکتها افزایش یافته و
در بررسی موفقیت شرکتها بحث از سهم مشتری بهجای سهم بازار است .مفهوم بازاریابی
داللت بر این عقیده دارد که صنعت فرآیند رضایت مشتری است نه فرآیند تولید کاال .یک صنعت
با مشتری و نیازهای او شروع میشود؛ نه بهوسیله حق امتیاز ،مواد خام و یا مهارت فروش؛
همچنین اغلب شرکتها دریافتهاند که بقا و حیات آنها در گرو مشتریان وفادار است و نه صرفاً
مشتریان راضی و خشنود؛ بهطوری که «کاتلر» ،بازاریابی را دانش و هنر یافتن ،نگهداری و
رشددادن مشتریان سودآور تعریف کرده است؛ درنتیجه سازمانها میتوانند سهم بیشتری از بازار
را با کمک وفاداری به برند بهدست آورند؛ زیرا مشتریان وفادار بهطور مکرر برند را خریداری کرده
و در برابر عوامل مختلف و تالشهای بازاریابی رقبا مقاومت میکنند .در این پژوهش
پیشامدهای برند بهمعنای عوامل مقدماتی برند و پیشنیازهای آن ،چون رضایت از برند ،اعتماد
به برند ،ارزش ویژه برند ،ارزش مالی برند و هویت برند است و منظور از پیامدهای برند نتایج
حاصل از برند ،چون وفاداری رفتاری به برند و وفاداری نگرشی به برند است.
بیان مسئله :طبق نظریه الیور ( ،)1996وفاداری به برند یعنی حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا
انتخاب مجدد محصول یا خدمت بهطور مستمر در آینده ،بهرغم اینکه تأثیرات موقعیتی و
تالشهای بازاریابی ،بهصورت بالقوه میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود .یکی از مسائل در
مدیریت برند در قرن بیستویکم درک رابطه بین وفاداری و پیشنیازهای آن (رضایتمندی برند،
ارزش ویژه برند ،ارزش مالی برند و اعتماد به برند) است ( .)Taylor et al, 2004وفاداری به
برند میتواند از  2منظر بررسی شود :وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی .رویکرد رفتاری در بحث
وفاداری به برند ،رفتار واقعی خرید مصرفکننده را راجع به محصول اندازهگیری میکند .روش
تناسب خریدها ،پرکاربردترین معیار وفاداری به مارک محصول میشود.
در رویکرد نگرشی به وفاداری برند ،تشریح رفتار واقعی مصرفکننده بهتنهایی کافی نیست؛
بلکه بررسی و تحلیل و ارائه توضیحی روشن از این مضمون ،نیازمند درنظرگرفتن ساختار نگرش
و عملکرد مصرفکننده است .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که وفاداری رفتاری به سهم
بیشتری از بازار برای آن محصول و وفاداری نگرشی به افزایش قیمت آن محصول منجر
میشوند ( .)Chaudhuri & Holbrook, 2001به عقیده پژوهشگران ،نمونه بارز از وفاداری به
یک برند در صنعت صنایع غذایی وجود ندارد ( & Ehrenberg et al, 1994; Rundle-Thiele
.)Bennett, 2001; Yu & Dean, 2001; Sharp et al, 2002
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با توجه به اینکه پژوهش درباره صنعت کاالهای مصرفی در مقاالت بازاریابی عمومیت یافته
است ( ،)Farley, 1964, Vranesevic & Stancec, 2003; Gabay et al, 2009اما بهجز در
یک بخش از صنایع غذایی ،وفاداری برند در حوزه شیرینیسازی و سایر بازارهای اقالم مصرفی
لذتگرایانه ،بهعنوان بازار مصرفی عمومی بهصورت جامع مطالعه نشده است.
کارُل و آهویا ( )2006اشاره داشتند که پژوهشهای بیشتری در زمینه تأثیر مکتب رفاهطلبی
درباره وفاداری برند موردنیاز است()Carrol &Ahuvia, 2006؛ عالوه بر تأثیر طبقهبندی
محصول در فرآیند وفاداری برند ،سودمندی و خواص لذتگرایانه یک محصول نیز ممکن است
بر فرآیند وفاداری تأثیرگذار باشد ( .)Chaudhuri & Holbrook, 2001برای شناخت رفتار
مصرفکننده و انتخاب برند باید دالیل رفتار انتخابی مصرفکننده درک شود .در ابتدا در
خریدهای سنتی فقط بر جنبه سودگرایانه تمرکز میشد (.)Miranda, 2009
مشتری وفادار به برند تمایل به خرید و صرف وقت و پول بیشتری دارد و به همین دلیل
شرکتها تالش میکنند تا در قالب برنامههای وفاداری ،مشتری را به خود نزدیک نگاه دارد .برند
موفق یک راه بسیار مهم برای شرکت بهمنظور کسب مزیت رقابتی است ( & Pitta
)Katsanis,1995؛ بهعالوه یکی از مؤلفههای اصلی مزیت دائمی برای شرکت حفظ مشتریان
موجود و تبدیل آنها به استفادهکننده آن برند است ()Dekimpe et al, 1997؛ زیرا مشتریان
وفادار مایل به پرداخت مبلغ بیشتر برای برند موردعالقه خود هستند و همچنین هزینه جذب
مشتری جدید حدود  6برابر حفظ مشتریان فعلی است و این امر به افزایش سود شرکت منجر
میشود؛ ولی اگر اقدام نامناسب برای ایجاد وفاداری در مشتریان صورت گیرد ،حتی ممکن است
به زیان سازمان منجر شود .بهدلیل رقابت باالیی که در صنعت شیرینی و شکالت وجود دارد و
تنوع زیاد این محصوالت ،بررسی رفتار مصرفکنندگان در این صنعت و افزایش میزان وفاداری
آنها به برند خاص اهمیت زیادی دارد .ازآنجاکه این محصوالت دارای ارزش لذتگرایانه زیادی
است باید اثر تعدیلگر آن بر متغیرهای دیگر بررسی شود تا بتوان راهکارها و تدابیر مناسب برای
ایجاد وفاداری بیشتر ارائه کرد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تعیین تأثیر تعدیلگری ارزشهای لذتگرایانه بر روابط بین
پیش آمد ها و پیامدهای برند است.
 .2مبانی نظری پژوهش

وفاداری به برند .راندل-تیل ( )2005اظهار کرده است که مفهوم وفاداری در مقاالت بازاریابی
در سال  1940برای نخستین بار بهصورت تکُبعدی بررسی شده ( )Rundle-thiele, 2005و از
سال  1960به بعد تعریف وفاداری به برند دربرگیرنده دو جنبه وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری
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بوده است .تعریف وفاداری رفتاری برند معموالً مترادف با تکرار رفتار خرید است ( ;Day,1969

.)Farr & Hollis, 1997; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Quester & Lim, 2003
وفاداری رفتاری بهعنوان قصد خرید دوباره از یک برند که از رفتار فرد قابلتشخیص است،
عنوان میشود و درواقع بهعنوان خرید مکرر مشتریان از یک برند تعریف میشود ( Hammond
 .)et al., 1996بهتازگی نقش وفاداری نگرشی شناخته شده است .وفاداری نگرشی همان تمایل
و تعهد به یک برند است .وفاداری نگرشی نوعی وفاداری است که مشتری خود را متعهد به آن
برند میبیند و آن را معرف شخصیت خود میداند و سعی میکند آن برند را به دیگران نیز توصیه
کند و برای خرید آن حاضر به پرداخت پول بیشتری است ( .)Morgan,2000وفاداری برند
حقیقی از تکرار رفتار خرید در کنار تعهد به یک برند خاص بیان شده است ( Day, 1969; Zins,
.)2001; Back & Parks, 2003, Quester & Lim, 2003
در بیشتر مقاالت بازاریابی ،وفاداری برند حاصل اثر متقابل بین نگرش مصرفکنندگان و
تکرار رفتار خرید است ( ;Day,1969; Jacoby & Kyner, 1973; Chaudhuri, 1995
;Baldinger & Rubinson, 1996; Farr & Hollis, 1997; Fournier & Yao, 1997
.)Ogba & Tan, 2009

مصرف و ارزش لذتگرایانه :مصرف لذتگرایانه با هوس ،احساسات و سرگرمی در ارتباط
است ( .)Holbrock & Hirschman, 1982طبق نظر هولبورک و هیرچمن ( ،)1982مصرف
لذتگرایانه یعنی آن صورتهایی از رفتار مصرفکننده که با احساسات ،هوس و جنبه برانگیزنده
که از امتحانکردن محصوالت بهدست میآید ،ارتباط دارد .این تعریف شامل نمونه مزهها،
صداها ،بوها و تصویرها ( ،)Holbrock & Hirschman, 1982جستجوکردن احساسات،
برانگیختگی هیجانها و هوسها میشود ( .)Hopkinson& Pujari, 1999مصرف شکالت
بهترین نمونه دارای ارزش لذتگرایانه است و معموالً برای محرکهای لذتگرایانه مصرف
میشود .پژوهشگران زیادی عوامل احساسی در آزمون وفاداری برند را تصدیق کردهاند ( Dick
.)& Basu, 1994; Fournier, 1998; Holbrook & Schindler 2003
فورنیر ( )1998اهمیت احساسات در رابطه طوالنیمدت مصرفکننده با برخی برندها را
یادآور شد ( . )Fournier, 1998طبق نظر هولبورک و اسچایندلر ( ،)2003خاطرات احساسی
مصرفکننده برای زمان زیادی باقی میماند که میتواند سطح باالیی از وفاداری برند را شامل
شود ( .)Holbrook & Schindler, 2003چادهوری و هولبورک ( ،)2001پیشنهاد کردند که
محصوالت لذتگرایانه اثری جمعی بر فرایند وفاداری برند دارد ( Chaudhuri & Holbrook,
.)2001
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رضایت از برند :رضایتمندی یک واکنش احساسی به یک وضعیت خرید است .رضایتمندی
مشتری یا عدمرضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است،
حاصل میشود .رضایت یکی از پیشگوییکنندههای کلیدی رفتار مصرفکننده است (Delgado-
)Ballester & Munuera-Aleman, 2001; Oliver, 1999
وفاداری برند در اینجا ،از ثبات رضایت مصرفکننده و وظایف و عملکرد (کارایی) برند ایجاد
شده است (.)Reast, 2005
رضایت برند یکی از عوامل کلیدی در وفاداری رفتاری برند است ( ;Oliver, 1999
Delgado-Ballester & Munuera-Aleman, 2001; Back&Parks, 2003; Taylor et
)al, 2004
مطالعات میکنند که رضایت برند ویژگیای از وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی است ( Taylor

.)et al, 2004
احمد مختار و همکاران ( )2011نشان دادندکه مشتریان به برندهای مصرفی خود وفادار هستند؛
اگر که از آنها راضی باشند .اگر کاالها یا خدمات نیازها ،خواستهها و هدف مشتریان را برآورده
کنند ،مشتریان احساس رضایت خواهند کرد .در نظریه «مشتری راضی» نشان داده شده که
رضایت مشتریان تأثیر مستقیمی بر وفاداری مشتری دارد.
ارزش ویژه برند :بر اساس نخستین تعریفی که فارکوهار ( )1989از ارزش ویژه برند ارائه
کرد ،ارزش ویژه برند عبارت است از :ارزشافزودهای که یک برند به یک محصول میدهد
( .)Farqahar, 1989ارزش ویژه برند ،مجموعهای از داراییها و تعهدات و تواناییهای یک
نامیده میشود که به تمیزدادن یک برند از دیگری کمک میکند .با توجه به اینکه آن برند چطور
عمل میکند یا به ارزش برند اضافه و یا از آن کم میشود ( .)Aker, 1991ارزش ویژه برند
مجموعه ادراکات و دانش است که در بخشی از مشتریان که تقاضای تولیدات برند شده میکنند.
بهبیاندیگر ارزشی که برند به مشتریان میدهد.
ارزش ویژه برند بهصورت تجربی نشاندهنده پیشامد مهم دیگری از وفاداری برند است
()Keller, 2003; Taylor et al, 2004
به عقیده پیتا و کاتسانیس ( ،)1995ارزش ویژه برند قوی احتمال انتخاب برند و مزیت
رقابتی را افزایش میدهد ( .)Pitta & Katsanis, 1995تیلور و همکاران ( )2004دریافتند که
که ارزش ویژه برند یک عامل خیلی مؤثر در وفاداری رفتاری برند و همچنین در وفاداری نگرشی
برند است.
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ارزش مالی برند :ارزش مالی برند ،ارزش خالص فعلی جریان نقدی آینده است برای تولید
برند شده منهای ارزش خالص فعلی جریان نقدی آینده برای تولیدات مشابه بدون برند است.
بهبیاندیگر ارزشی که به مدیریت و سهامداران میرسد.
وودراف ( )1998اظهار داشت ارزش مالی برند فرایندی است که بهوسیله ادراک ،ترجیح و
سنجش مصرفکننده بهوجود میآید (.)Woodruff, 1997
به عقیده الیور ( ،)1999ارزش یک تابع واحد از رضایت و کیفیت است (.)Oliver, 1999
طبق نظر ورانسویس و استانسیس ( ،)2003ارزش مالی برند به شرکتها کمک میکند تا به
دیدگاهی در زمینه ارتباطات با مصرفکننده برسند .آنها درباره ارزش مالی برند ادامه دادند که
شرکتها میتوانند به مزیت رقابتی دست یابند .اثر ارزش مالی برند بر روی وفاداری برند
فراموش نشده است (.)Vranesevic & Stancec, 2003به نظر تیلور و همکارن (،)2004
ورانسویس و استانسیس ( )2003و بلکول و همکاران ( ،)1999ارزش مالی برند بر وفاداری برند
اثر میگذارد.
اعتماد به برند :اعتماد عبارت است از :تمایل به تکیهکردن به یک شریک مبادلهای که به او
اطمینان دارید .اعتماد به برند یعنی آن برند ،برندی مسئول و پاسخگو باشد و توانایی آن را داشته
باشد که به وعدههایی که داده است ،جامه عمل بپوشاند (.)Chaudhuri & Holbrook, 2001
بعه نظر دلگادو -بالستر و مانورا -آلمان ( ،)2001اعتماد برند یک حس امنیت از اینکه برند
انتظارات مصرفکننده را برآورده میکند است ( Delgado-Ballester & Munuera-Aleman,
 .)2001اعتماد به برند یکی از مهمترین متغیرها در توسعه ارتباطات طوالنی با مشتریان همچون
وفاداری برند است (Reichheld & Schefter,2000; delgado-Ballester& Munuera-
 .)Aleman, 2001تیلور و همکاران ( )2004دریافتند که نقش اعتماد در وفاداری مشتریان بسیار
مهم است .آنها تصدیق کردند که اعتماد به برند مهمترین عامل مؤثر بر وفاداری به برند است؛
درنتیجه اعتماد برند هم بر وفاداری رفتاری و هم بر روی وفاداری نگرشی اثر میگذارد
(.)Chaudhuri & Holbrook,2001;Taylor& et al,2004
کمال ظاهر و همکاران ( ،)2011بیان کردند که اعتماد به برند به وفاداری برند یا تعهد
منتهی میشود؛ زیرا اعتماد باعث خلق و تغییر روابط باارزشی بسیار باال است.
هویت برند :هانگوی و همکاران ( ،)2011وجود تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هویت نام تجاری
بر وفاداری به نام تجاری را تأیید کردند ( .)Hongwei, 2011نام تجاری دربرگیرندهی تمامی
عناصر تشکیلدهنده موجودیت برند است و شامل ویژگیهایی است که برند به محیط خارج از
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خود انتقال میدهد .ازآنجاکه مالک برند ،هویت برند را شکل میدهد؛ بنابراین او تصمیم میگیرد
مصرفکننده چگونه برند را درک کند و بر اساس ادراک مصرفکننده از سازمان ،محصول و یا
خدمت شکل میگیرد .زمانی که مصرفکنندگانبه کیفیت نام تجاری توجه زیادی دارد و رقبا
بهآسانی میتوانند ویژگیهای محصول را کپی و تقلید کنند ،ایجاد یک هویت نام تجاری قوی،
برای ایجاد ارزش ویژه برای برند ،مهم بااهمیت و گرانبها است .هویت جز کلیدی برندسازی
است و هسته ایجاد یک برند موفق ،درک چگونگی ایجاد و توسعه هویت نام تجاری است.
هویت نام تجاری ،چارچوبی را برای یکپارچگی کل نام تجاری فراهم میآورد .به اعتقاد آکر
( ،)2002هویت نام تجاری ،مجموعهای منحصربهفرد از تداعیهای نام تجاری است که
استراتژیستهای برند خواهان ایجاد آن هستند.
کاپفر معتقد است ،مفهوم هویت برند بر پایه سه کمیت فرمولبندی میشود :دوام ،انسجام،
واقعگرایی.
مدل پژوهش :مدل پژوهش حاضر بهصورت شکل  1است.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش )(Kuikka & Laukkane, 2012
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فرضیههای پژوهش:
 :H1aرضایت از برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H1bرضایت از برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H2aارزش ویژه برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H2bارزش ویژه برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H3aارزش مالی برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H3bارزش مالی برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H4aاعتماد به برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H4bاعتماد به برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H5aهویت برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.
 :H5bهویت برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.
:H6aارزش لذتگرایی رابطه هویت برند و وفاداری رفتاری برند را تعدیل میکند.
 :H6bارزش لذتگرایی رابطه هویت برند و وفاداری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 :H7aارزش لذتگرایی رابطه رضایت از برند و وفاداری رفتاری برند را تعدیل میکند.
 :H7bارزش لذتگرایی رابطه رضایت از برند و وفاداری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 :H8aارزش لذتگرایی رابطه ارزش ویژه برند و وفاداری رفتاری برند را تعدیل میکند.
 :H8bارزش لذتگرایی رابطه ارزش ویژه برند و وفاداری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 :H9aارزش لذت گرایی رابطه ارزش مالی برند و وفاداری رفتاری برند را تعدیل میکند.
 :H9bارزش لذت گرایی رابطه ارزش مالی برند و وفاداری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 :H10aارزش لذتگرایی رابطه اعتماد به برند و رفتاری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 :H10bارزش لذتگرایی رابطه اعتماد به برند و وفاداری نگرشی برند را تعدیل میکند.
 .3روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی ،همبستگیو نیز
از نوع مقطعی است.
قلمرو مکانی پژوهش فروشگاههای «شیرین عسل» در سطح شهر تهران و قلمرو زمانی
پژوهش آذر و دیماه سال  1392است .جامعه آماری ،مشتریان محصوالت «شیرین عسل» در
سطح شهر تهران هستند که به روش تصادفی انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری در این پژوهش
تصادفی طبقهای است و حجم نمونه با توجه به نامحدودبودن جامعه و جدول کرجسی و مورگان
 384نفر در نظر گرفته شده است .روشهای گردآوری دادهها در بخش مبانی نظری موضوع از
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منابع کتابخانهای (مطالب موجود در کتابها ،مقاالت ،نشریات ،پایاننامهها و غیره) و همچنین
اینترنت استفاده شده است .برای جمعآوری دادههای موردنیاز پژوهش از روش میدانی بهوسیله
پرسشنامه استفاده شده است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو دسته آزمون ،یعنی آمار توصیفی شامل جدولهای فراوانی و
میانگین؛ برای توصیف خصوصیات جمعیتشناختی و آزمونهای آمار استنباطی ،یعنی آزمون t
برای بررسی معناداربودن دادهها و آزمون معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهها ،شامل تحلیل
عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شده است .برای بررسی و تحلیل دادهها از نرمافزارهای
 SPSSو  PLSاستفاده شد.پرسشنامه در دو بخش تدوین شده است :بخش اول شامل
مشخصات جمعیتشناختی شامل جنسیت ،سن ،تحصیالت و وضعیت تأهل است .بخش دوم
دربرگیرنده سؤالهای اصلی پژوهش است .برای سنجش وفاداری رفتاری برند  4سؤال ،برای
سنجش وفاداری نگرشی برند  3سؤال ،برای رضایت از برند  3سؤال ،برای سنجش ارزش ویژه
برند  5سؤال ،برای سنجش ارزش مالی برند  3سؤال ،برای سنجش اعتماد به برند  4سؤال ،برای
سنجش هویت برند  4سؤال و برای سنجش ارزشهای لذتگرایانه  4سؤال در نظر گرفته شد.
در این پژوهش برای آزمون روایی سؤالها ،از اعتبار محتوایی استفاده شده است؛ به همین
منظور برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه از آرا  10نفر از متخصصان در این حوزه و استفاده
از آزمون الوشه ( )CVRمشخص شد که نسبت اعتبار بهدستآمده برای تمامی سؤالهای
پرسشنامه با توجه به تعداد ارزیابان ،موردقبول است و ابزار جمعآوری دادهها بهخوبی معرف همان
محتوایی است که باید اندازهگیری شود .با توجه به استانداردبودن پرسشنامه ،روایی پرسشنامه با
استفاده از روایی صوری تأیید شد.
بهمنظور پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه پیشآزمون شد؛ سپس
با استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها به کمک نرمافزار  SPSSمیزان اعتماد با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد .میزان آلفای کرونباخ کلی نیز 0/92
بهدست آمد که مقدار قابلمالحظهای است.
ویژگیهای جمعیتشناختی

متغیر جنسیت :بر اساس دادههای گردآوریشده از پرسشنامهها 206 ،نفر از افراد موردمطالعه
( 54درصد) مرد هستند و زنان  178نفر معادل  46درصد از نمونه آماری را تشکیل دادهاند.
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متغیر سن :از میان پاسخدهندگان 64 ،درصد از نمونه را افرادی که در بازه سنی  20-30سال
قرار دارند ،تشکیل میدهند .کمترین فراوانی از نظر سنی مربوط به افراد زیر  20سال است که 4
درصد از پاسخدهندگان را تشکیل میدهند.
متغیر تحصیالت :در میان افراد پاسخدهنده بیشترین فراوانی از نظر تحصیالت مربوط به افراد
با سطح تحصیالت فوقلیسانس است که  58درصد از نمونه را به خود اختصاص دادند .کمترین
فراوانی از نظر تحصیالت را افراد با سطح تحصیالت فوقدیپلم معادل  5درصد از نمونه تشکیل
میدهند.
متغیر وضعیت تأهل :بیشترین تعداد پاسخدهنده از نظر وضعیت تأهل ،افراد متأهل با فراوانی
 284نفر معادل  74درصد از نمونه است .تعداد افراد مجردی که در این پژوهش شرکت داشتهاند
 100نفر معادل  26درصد از کل پاسخدهندهها است.
متغیر درآمد :بر اساس پرسشنامههای تکمیلشده از میان پاسخدهندگان بیشترین فراوانی از
لحاظ میزان درآمد مربوط به افراد با سطح درآمد زیر  800هزار تومان معادل  45درصد از کل
نمونه و کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای درآمد بین  1.800.000 – 2.300.000تومان است
که  8درصد از نمونه آماری را تشکیل میدهند.
جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

مد

انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

چولگی

چولگی

خطای استاندارد

0/77
0/73

1/25
1/00

5/00
4/33

0/034
0/041

0/198
0/198

-0/521
-0/327

0/394
0.394

کشیدگی

0/98

1/00

5/00

0/049

0/198

0/583

0/394

کشیدگی

3/09
2/46

2/50
2/33

3/46

خطای استاندارد

رضایت برند
ارزش ویژه برند
ارزش مالی برند
اعتماد به برند
هویت برند
ارزشهای
لذتگرایی
وفاداری رفتاری
وفاداری نگرشی

3/60
3/60
3/89
3/51
2/09

3/00
3/80
4/00
3/50
2/00
5/00

0/63
0/62
0/48
0/62
0/79

2/00
2/20
3/00
2/00
1/00

5/00
5/00
5/00
5/00
4/25

0/333
-0/096
0/054
0/307
0/492

0/198
0/198
0/198
0/198
0/198

-0/486
-0/275
-0/223
-0/134
-0/482

0/394
0/394
0/394
0/394
0/394
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جدول  :2میانگین متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیرهای دموگرافیک
رضایت برند

برند

ارزش ویژه

برند

ارزش مالی

برند

اعتماد به

هویت برند

لذتگرایی

ارزشهای

رفتاری

وفاداری

نگرشی

جنسی
ت
سن
تحصیالت
تأهل
درآمد

مرد
زن
کمتر از  20سال
 20تا  30سال
 30تا  40سال
بیشتر از  40سال
کاردانی
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا
متأهل
مجرد
کمتر از  800هزار
تومان
1300-800
1800-1300
2300-1800
بیشتر از 2300

وفاداری

متغیر دموگرافیک

3/58
3/61
3/83
3/45
3/69
4/01
3/76
4/04
3/48
3/32
3/88
3/50

3/65
3/54
3/53
3/48
3/64
4/04
3/88
3/82
3/51
3/49
3/91
3/49

3/98
3/91
4/17
3/83
4/14
4/21
3/64
3/98
3/91
3/87
4/16
3/88

3/50
3/51
3/58
3/37
3/72
3/82
3/75
3/87
3/38
3/40
3/77
3/42

2/10
2/05
2/50
1/91
2/38
2/39
2/50
2/47
1/95
1/88
2/27
2/02

3/30
3/65
3/42
3/42
3/55
3/55
3/21
3/86
3/29
3/57
3/36
3/49

3/07
3/10
3/50
2/90
3/31
3 /3
3/71
3/48
2/95
2/85
3/40
2/98

2/48
2/41
2/94
2/30
2/62
2/79
2/24
3/03
2/29
2/33
2/65
2/39

3/55

3/52

3/89

3/39

1/96

3/35

2/99

2/29

3/68
3/39
3/58
3/80

3/68
3/52
3/50
3/85

3/94
3/81
4/04
4/17

3/70
3/28
3/39
3/73

2/23
2/20
2/02
2/13

3/72
3/18
2/87
3/85

3/19
3/09
2/94
3/25

2/54
2/56
2/63
2/63

با توجه به نتایج آزمون نرمالیته (کرمو گرف اسمیر نوف) برای متغیرهای پژوهش سطوح
معناداری بیشتر متغیرها کمتر از  005/است؛ بنابراین متغیرهای پژوهش بهجز متغیرهای ارزش
ویژه برند ،اعتماد به برند و ارزشهای لذتگرایی ،دارای توزیع نرمال نیستند.
بررسی کفایت نمونه :ازآنجاکه مقدار شاخص  KMOبرابر ( 0/867نزدیک به یک) است ،تعداد
نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با مدل معادالت ساختاری کافی است .همچنین مقدار
 sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  5درصد است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار مدل عاملی مناسب است.
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جدول  :3شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه
مقدار KMO

0/867

آماره آزمون
بارتلت
2600/18

درجه آزادی

سطح معناداری

435

0/000

نمودار  :1مدل اندازهگیری در حالت استاندارد

برای سنجش روایی سازه از اعتبار همگرا و واگرا استفاده شد .مقادیر میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVE1برای تمام سازهها باالتر از  0/5هستند؛ بنابراین گویهها بیش از  50درصد
واریانس سازههای مربوط به خود را تبیین میکنند؛ همچنین تمام سازهها دارای پایایی ترکیبی
( )CR2باالتر از  0/7هستند؛ بنابراین بین شاخصهای مربوط به هر متغیر سازگاری درونی وجود
دارد .مطلوببودن مقادیر این شاخصها نشاندهنده وجود اعتبار همگرا در آزمونهای بهکاررفته
است؛ همچنین همبستگی بین تمامی سازهها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس
استخراجشده هر یک از سازهها است که نشان از اعتبار واگر دارد.

1. Average Variance Extracted
2. Composite Reliability
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مدل تحلیل مسیر :مدل ساختاری با ضرایب مسیر و ضرایب تعیین در نمودار  2نمایش داده
شده است

نمودار  :2مدل ساختاری با ضرایب مسیر و ضرایب تعیین

آزمون برازش مدل :برای بررسی برازش مدل در حداقل مربعات جزئی ،از معیار کیفیت جهانی
مطرحشده توسط آماتو و همکاران ( )2004استفاده میشود:
communality  R 2

= GOF

 ، communalityمیانگین اشتراک هر متغیر و کیفیت مدل بیرونی را میسنجد R .میانگین
 R2برای هر متغیر پنهان برونزا است R2 .کیفیت مدل داخلی را میسنجد و برای هر متغیر
2
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درونزا بر طبق متغیر پنهان که آن را توضیح میدهد ،محاسبه میشود .برازش باالی مدل نشان
میدهد که این مدل توسط حداقل مربعات جزئی بهخوبی تبیین شده است GOF .باالتر از 0/5
نشاندهنده برازش مناسب مدل است (.)Esposito et al., 2009
جدول  :4محاسبه برازش مدل
متغیر
رضایت از برند
ارزش ویژه برند
ارزش مالی برند
اعتماد به برند
هویت برند
ارزشهای لذتگرایی
وفاداری رفتاری
وفاداری نگرشی
شاخص نیکویی برازش

Communality

0/77
0/51
0/75
0/72
0/65
0/69
0/73
0/65

R2

0/60
0/57
GOF= 0/63

طبق جدول  ،4مقدار شاخص نیکویی برازش معادل  0/63است و باالتر از  0/50است؛
بنابراین مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مطلوبی است و قدرت کافی برای آزمون فرضیهها
را دارد و نتایج آزمون آن را میتوان به لحاظ آماری صددرصد قابلاتکا دانست؛ همچنین بر
اساس نتایج بهدستآمده 60 ،درصد (ضریب تعیین یا  )R2از تغییرات متغیر وفاداری رفتاری و
 57درصد از متغیر وفاداری نگرشی توسط متغیرهای رضایت از برند ،ارزش ویژه برند ،ارزش مالی
برند ،اعتماد به برند و هویت برند تبیین میشود.
بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر :برای بررسی اثر متغیر تعدیلگر در مدل ،عالوه بر اینکه اثر متغیر
پیشبین و متغیر تعدیلگر بر متغیر پیشبینیشده سنجیده میشود ،اثر تعاملی این دو متغیر (متغیر
پیشبین * متغیر تعدیلگر) نیز بر متغیر پیشبینیشونده اندازهگیری میشود .چنانچه ضریب مسیر
متغیر تعاملی ،تفاوت معناداری با صفر داشته باشد ،اثر تعدیلگری وجود دارد .برای ارزیابی میزان
اثر متغیر تعدیلگر از شاخص  f 2استفاده میشود که توسط کوهن ( )1988ارائه شده است و با
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
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در این فرمول ،تفاوت بین ضرایب تعیین در مدل اصلی و مدل تعاملی برای ارزیابی اثر کلی
محاسبه میشود و مقادیر 0/15 ،0/02و  0/25بهترتیب نشاندهنده تأثیر کم ،متوسط و زیاد است.

نمودار  :3مدل تحلیل مسیر با متغیرهای تعدیلگر در حالت استاندارد

با توجه به مقادیر  f 2برای دو متغیر وفاداری رفتاری و نگرشی ،میتوان نتیجه گرفت که اثر
کلی متغیر تعدیلگر ارزش لذتگرایانه بر متغیر وفاداری رفتاری معادل  0/22است؛ بنابراین میزان
اثر آن متوسط است؛ همچنین اثر کلی متغیر تعدیلگر ارزش لذتگرایانه بر متغیر وفاداری نگرشی
برابر  0/11و میزان اثر آن کم است.
مدل نهایی پژوهش بهصورت نمودار  4است.
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ارزش لذتگرایانه

/23
0
/23

/21

رضایتمندی از برند
/23

وفاداری رفتاری
/15

وفاداری نگرشی
/24

ارزش مالی برند

/17
اعتماد به برند

/44
/30

هویت برند
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جدول  :5ضرایب مسیر اثرات کل سازهها و معنیداری پارامترهای برآورد شده
شماره فرضیه

فرضیه

ضرایب مسیر

مقدار معنا داری

آزمون فرضیه

H2a

ارزش ویژه برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.

0/134

1/63

رد

رد

H2b

ارزش ویژه برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.

0/171

1/64

رد

تأیید

H3a

ارزش مالی برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.

0/146

2/00

تأیید

تأیید

H3b

ارزش مالی برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.

0/00

0/02

رد

تأیید

H4a

اعتماد به برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.

0/175

2/07

تأیید

رد

H4b

اعتماد برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.

0/242

2/50

تأیید

تأیید

H5a

هویت برند بر با وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.

0/302

3/33

تأیید

تأیید

H5b

هویت برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.

0/437

4/84

تأیید

تأیید

-0/025

0/235

تأیید

رد

0/146

1/28

رد

رد

0/232

2/04

رد

رد

0/019

0/19

رد

تأیید

0/214

1/98

رد

رد

0/136

1/25

رد

رد

-0/037

0/36

تأیید

رد

0/238

2/17

تأیید

رد

-0/010

0/11

رد

رد

0/029

0/21

رد

رد

H6a
H6b
H7a
H7b
H8a
H8b
H9a
H9b
H10a
H10b

ارزش لذتگرایی رابطه هویت برند و وفاداری رفتاری برند را
تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه هویت برند و وفاداری نگرشی برند را
تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه رضایت از برند و وفاداری رفتاری برند
را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه رضایت از برند و وفاداری نگرشی برند
را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه ارزش ویژه برند و وفاداری رفتاری
برند را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه ارزش ویژه برند و وفاداری نگرشی
برند را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه ارزش مالی برند و وفاداری رفتاری
برند را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه ارزش مالی برند و وفاداری نگرشی
برند را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه اعتماد به برند و رفتاری نگرشی برند
را تعدیل میکند.
ارزش لذتگرایی رابطه اعتماد به برند و وفاداری نگرشی برند
را تعدیل میکند.

پیشین

H1b

رضایت برند بر وفاداری نگرشی برند تأثیر مستقیم دارد.

0/071

0/66

رد

تأیید

نتایج مطالعات

H1a

رضایت برند بر وفاداری رفتاری برند تأثیر مستقیم دارد.

0/226

3/08

تأیید

تأیید
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

 .1ازآنجاکه طبق نتایج پژوهش ،رضایت مشتری با وفاداری رفتاری مشتری رابطه مستقیم دارد؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رضایت بر رفتار مصرفکننده تأثیر دارد و به رابطه بلندمدت و
خرید مجدد منجر شده و باعث ایجاد وفاداری نسبت به برند میشود .ازآنجاکه وفاداری مشتریان
به برند در بازار متنوع و گسترده محصوالت غذایی از اهمیت زیادی برای کسب مزیت رقابتی
برخوردار است ،توجه به نظر مشتریان و جلب رضایت آنها بسیار حائزاهمیت است و ازآنجاکه
رضایت از برند را رضایتمندی مشتری یا عدمرضایت او از تفاوت بین انتظارات و کیفیتی که
دریافت کرده است ،حاصل میشود؛ بنابراین باید بیشتر به موضوع کیفیت محصوالت توجه
داشت.
 .2ارزش مالی برند با وفاداری رفتاری مشتریان رابطه مستقیم دارد؛ بنابراین میتوان تحلیل کرد
که رفتار مصرفکننده با ویژگیهای محصول ازجمله مقرونبهصرفهبودن و تخفیفپذیربودن
کامالً مرتبط است؛ بنابراین از این طریق میتوان مشتریان وفادار بیشتری را به مصرف
محصوالت برند خود جلب و از این طریق به سود باالتری برای مدیران و سهامداران دست پیدا
کرد.
 .3اعتماد به برند با وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی رابطه مستقیم دارد؛ درنتیجه سازمانها
باید برای ایجاد و حفظ اعتماد به برند تالش کنند .همانطور که در مبانی نظری پژوهش اشاره
شد ،اعتماد به برند یعنی اینکه برند ،برندی مسئول و پاسخگو باشد و توانایی آن داشته باشد به
وعدههایی که داده است ،جامه عمل بپوشاند .در صنایع شیرینی و شکالت با ارائه محصوالت که
سالمت جامعه و نقش تغذیه سالم را در احیای سالمت جسمی و مغزی ،بهخصوص در کودکان و
نوجوانان و نیازهای آنها به مواد مغذی را برای رشد بهتر در نظر گرفته باشد .میتواند راهکار
مناسبی برای باالبردن سطح اعتماد مصرفکنندگان به آن برند خاص باشد.
 .4ب ا توجه به نتایج پژوهش و اینکه هویت برند بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان تأثیر
میگذارد ،پیشنهاد میشود تا با بررسی دقیق ابعاد هویت برند برنامهای منسجم برای توسعه
وفاداری مشتریان تدوین شود .مشتریان کاالها را از طریق برندها میشناسند و برندها از عوامل
تسهیلکننده در خرید هستند و سازمانها با ایجاد مشتریان وفادار میتوانند اهداف خود را تأمین
کنند .وفاداری مشتریان سبب تکرار در خرید میشود که از طرفی به کاهش هزینههای سازمان
در زمینه ترویج (تبلیغات) ،کاهش ریسک تغییر نظر مشتریان به رقبا و از طرف دیگر با افزایش
فروش باعث تحقق هدف اصلی سازمان یعنی افزایش سهم بازار و سود منجر خواهد شد.
 .5با توجه به فرضیههای ردشده در این پژوهش پیشنهاد میشود که مدیران سازمانها
درخصوص اتخاذ راهبردهای عملیاتی بدون لحاظکردن پیشینه و سایر یافتهها ،صرفاً بر اساس
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نتایج فرضیههای این پژوهش اقدام کنند؛ بدین معنا که مبانی نظری پژوهش شواهدی دال بر
تأیید این فرضیهها ارائه میکند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران اجرایی سازمانها
درخصوص اتخاذ راهبرد مناسب نسبت به رابطه متغیرها به این عوامل و پیشنهادها که ناشی از
مبانی نظری و پیشینه است توجه کنند و آنگاه نسبت به اتخاذ تصمیم درخصوص چگونگی
مواجهه با متغیرهای پژوهش در سازمان مربوطه اقدام نمایند.
پیشنهادهای مدیریتی

نتایج این پژوهش پیشنهادهای مدیریتی متعددی را دربردارد که به صورت زیر ه.
 .1شرکتهای تولیدکننده اجناس لذتگرایانه بهخصوص شکالت نباید نقش ارزشهای
لذتگرایانه را در راهبرد برندینگ فراموش کنند؛
 .2یک پیشنهاد مدیریتی مهم ،اهمیت شناخت پیشامدهای مرتبط با وفاداری است که در زمینه
بازار بهدستآمده باشد؛
 .3راهبردهای برند نباید از دادهها گرفته شود .پایه راهبرد باید در ویژگیهای صنعت ،برند و
محصول یافت شود؛
 .4ازآنجاکه مزیتهای رقابتی متعددی از مشتریان وفادار به برند بهدست میآید ،شرکتها در
صنایع شکالت باید به سطح باالیی از رضایت برند ،اعتماد به برند ،ارزش ویژه برند ،ارزش مالی
برند و هویت برند برسند؛
 .5طبق نتایج این پژوهش ،شرکتها باید بر ایجاد ارتباط با مشتریان راضی سرمایهگذاری کنند؛
زیرا رضایت مهمترین عامل برای وفاداری برند در صنعت شکالت است؛
 .6یک برند قوی پایههای موفقیت در یک تجارت را میسازد؛
 .7ازآنجاکه وفاداری برند ترکیبی از اجزای متعدد است ،هیچیک از مطالعات پیشین نباید نادیده
گرفته شود.
محدودیتها

 .1بعضی از انتخابها در این پژوهش باعث محدودیت در تعمیم نتایج میشود .ازآنجاکه این
پژوهش بر بازار شکالت متمرکز شده است ،نتایج بهدستآمده قابلاجرا در سایر صنایع نیست؛
 .2بهدلیل فقدان پژوهشهای کافی در زمینه وفاداری برند در صنایع شکالت نتایج این پژوهش
باید بهطور محتاطانه با پژوهشهای قبل از آن مقایسه شود؛ اما بعضی از نتایج مثل اهمیت
رضایت در فرایند وفاداری ،مشابه با سایر پژوهشها در زمینه وفاداری برند که در صنایع دیگر
انجام شده است؛
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 .3تالشهای بازاریابی مثل تبلیغات نیز بر قصد خرید مشتریان و وفاداری رفتاری برند تأثیر
میگذارند.
نتایج این پژوهش راههایی را برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میدهد که عبارتند از:
 .1این پژوهش درباره برندی که ارزش لذتجویانه پایینتری دراند یا در رابطه با صنعتی متفاوت
انجام شود؛
 .2با توجه به اینکه در مدل آکر ( ،)1991تأثیر متغیرهای کیفیت ادراکشده ،آگاهی از نام و نشان
تجاری و تداعی نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ذکر شده است ،میتوان در
پژوهشهای آتی تأثیر همزمان متغیرهای باال را بر وفاداری بررسی کرد.
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