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چکیده 
پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی جامع تلفیقی ،به دنبال بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت
خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطهای (اعتماد و تعهد) و تمایالت رفتاری مشتریان هست .جامعه
آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاههایپر استار در شهر تهران هست که دادههای مورد نیاز
برای انجام پژوهش با استفاده روش نمونهگیری تصادفی ساده از میان  ۹۸1نفر از مشریان این
فروشگاه به دست آمده است و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از الگوی معادالت ساختاری و با
کمک نرمافزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجامشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تصویر
ذهنی برند و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم و معنیداری بر ابعاد بازاریابی رابطهای دارند همچنین تأثیر
تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده مشتریان تأیید شد .و تأثیرات ابعاد
بازاریابی رابطهای بر روی تمایالت رفتاری مشتریان نیز قابلتوجه و مثبت بود .در نهایت پیشنهاد
میشود که ارائهکنندگان خدمات و مدیران فروشگاهها با تمرکز بر روی متمایزسازی برند فروشگاه در
مقایسه با رقبا و همچنین بهبود کیفیت محصوالت و خدمات زمینه ایجاد پیوند بسیار کارای بلندمدت
با مشتریان را فراهم نمایند که آن هم به نوبه خود موجب ایجاد تمایالت رفتاری مثبت در مشتریان
خواهد شد.
کلیدواژهها :تصوير ذهنی برند؛ کیفیت خدمات؛ بازاريابی رابطهای؛ اعتماد؛ تعهد؛
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.1مقدمه 

تغییرات سریع محیطی و پیچیدگیهای روزافزون آن ،افزایش تقاضای مصرفکنندگان و
افزایش میزان رقابت ،مالکان کسب و کارها را بر آن داشته تا تمرکز بیشتری بر روی نیازها و
خواستههای مشتریان داشته و با ارائه خدمات بهتر بهدنبال حفظ مشتریان و سپس جذب
مشتریان جدید باشند .امروزه فهمیدن این موضوع که سازمانها چگونه میتوانند ارتباط
بلندمدتی با مشتریان خود داشته باشند یکی از موضوعات اساسی کسبوکارها محسوب
میشود که دانستن آن نیازمند پژوهش در این زمینه است .معموالً سازمانها بهخصوص
فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیها دانش کمتری در مورد عوامل موثر بر رضایت
مشتریان ،وفاداری و تمایالت رفتاری آنها دارند (کرونین و همکاران .)۱111 ،در این مطالعه،
سعی شده است تا برخی از عوامل تعیینکننده بازاریابی رابطهای (اعتماد و تعهد) و نتایج
رفتاری آن در زمینه فروشگاههای زنجیرهای بررسی شود .بری و پاراسورامان ( )۴۳۳۴بازاریابی
رابطه ای را جذب کردن مشتریان ،توسعه دادن و حفظ روابط با مشتریان تعریف کردند .با مرور
بر ادبیات مربوط به بازاریابی رابطهای ،مشخص میشود که اعتماد و تعهد دو بعد اصلی آن
بهشمار میروند (رویتر.)۱11۴ ،
کیفیت خدمات ارائهشده و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری از جمله مهمترین عوامل موثر
در فرایند تصمیمگیری مصرفکننده بهشمار میروند که پژوهشهای بسیار زیادی به مطالعه و
بررسی آنها در محیطهای مختلف پرداختهاند (رایو و همکاران ،۱11۸ ،هنزائی و همکاران،
 .) ۱1۴۱همانطور که گفته شد کیفیت خدمات باال و همچنین ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت در
مشتریان ،اغلب بهعنوان عوامل اصلی موفقیت و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار بهخصوص در
صنایع خدماتی محسوب میشود که توجه به آنها میتواند در تحکیم جایگاه مؤسسات
خدماتی در بازارهای رقابتی موثر واقع شود (پالمر ،۱11۴ ،رایو و همکاران.)۱11۸ ،
مفاهیم تصویر ذهنی نام و نشان تجاری ،کیفیت خدمات و بازاریابی رابطه روز بهروز دارای
اهمیت بیشتری برای کسبوکارها میشوند و تا حدودی نیز پژوهشهای قبلی به بررسی تأثیر
کیفیت خدمات و تصویر ذهنی نام و نشان تجاری بر روی رفتار مصرفکننده پرداختهاند ،اما
مطالعات کمی در این زمینه در دسترس هستند که بهطور جامعی به بررسی عوامل موثر بر
بازاریابی رابطه ای و تمایالت رفتاری حاصل از آن پرداخته باشند .این پژوهش بهدنبال آن است
که تا حدودی بتواند شکاف موجود در این زمینه را بهبود بخشیده و قدمی در این راه بردارد.
بنابراین ،این پ ژوهش ابتدا به بررسی چارچوب نظری موضوع پرداخته و الگو مفهومی حاصل از
چارچوب نظری را ارائه میکند سپس روششناسی پژوهش و چگونگی تجزیهوتحلیل دادهها
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ارائه میشود و در نهایت نتایج حاصل از پژوهش بهمنظور بهکارگیری در فروشگاههای
زنجیرهای در جهت بهبود عملکرد این سازمانها ارائه میشود.
.۲مبانینظری وپیشینهپژوهش 

تصوير برند .امروزه نام تجاری بهعنوان رکن و اساس بازی رقابتی در بین سازمانها
محسوب میشود که باید بهدقت تعریف ،ایجاد و مدیریت شود تا سازمانها بتوانند با تکیه بر
آن ،سودآوری هر چه بیشتری را فراهم آورند (بهآبادی .)۴۹۸۸ ،زمانی که متمایزسازی
محصوالت یا خدمات بر پایه ویژگیهای کیفی ملموس آنها مشکل باشد یا حتی وقتی که
کاالها و خدمات عرضهشده مشابه هستند ،خریداران نسبت به تصویر ذهنی شرکت یا برند
کاالی تولیدی عکسالعمل متفاوتی نشان میدهند (کلر .)۴۳۳۹ ،هر نام تجاری شخصیتی دارد
که فرد معموالً خود را با آن همانندسازی میکند (کاپفرر .)۴۹۸5 ،پالمر ( )۴۳۸5تصویر ذهنی
را بهعنوان ادراکات مصرفکنندگان از شخصیت برند بر میشمرد اما شخصیت نام تجاری را
ماحصل ارتباطات شرکت با مشتریان میشمارد (موتمنی و همکاران .)۴۹۸۳ ،کاتلر ()۱11۴
تصویر را بهعنوان "مجموعهای از باورها ،ایدهها ،و تصوری که فرد در مورد یک شی دارد
تعریف کرده است " (ساندوح و همکاران .)۱117 ،این تداعی میتواند از تجربه مستقیم
مشتریان ناشی شود و یا از اطالعات بهدست آمده از ارائه بازار و یا به دلیل تأثیر تداعیهای
موجود از قبل که سازمان بر مصرفکننده داشته ،ناشی شود (برونر و همکاران.)۱11۸ ،
بنابراین تصویر برند ،تصویر ذهنی یا برداشت از برند و یا یک محصول یا خدمات نشاندار
هست و شامل معانی نمادین هست که مصرفکنندگان با ویژگیهای خاص یک محصول یا
خدمت تداعی میکنند (آپریا و بک .)۱11۱ ،کلر ( ،)۴۳۳۹منافع تصویر را به سه نوع طبقهبندی
کرده است:
۴
ـ منافع عملکردی
۱
ـ منافع تجربی
۹
ـ منافع نمادین
مزایای عملکردی مربوط به مزایای ذاتی محصول یا خدمات مصرفی است و معموالً با
ویژگیهای مرتبط با محصول مطابقت دارد .مزایای تجربی اشاره به آنچه در آن احساس
تمایل به استفاده از محصول و یا خدمات وجود دارد و معموالً با ویژگیهای مربوط به محصول
مطابقت دارد ،درحالیکه منافع نمادین با نیازهای اساسی برای تأیید اجتماعی ،بیان شخصی و
1. functional
2. experiential
3. Symbolic
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عزت نفس مرتبط هست و اساساً با ویژگیهای غیرمرتبط با محصول مطابقت دارد (ساندوح و
همکاران .)۱117) ،بهطور کلی ،تصویر میتواند از لحاظ کمک به مشتری برای پردازش
اطالعات و تمایز برند ،دلیلی برای خرید و ایجاد احساسات مثبت ایجاد کرده ،و مبنایی را برای
گسترش ارزش ارائه کند (آکر.)۴۳۳۴ ،
کیفیتخدمات .کیفیت خدمات یکی از عوامل اصلی موثر بر رفتار مشتری در زمینه خدمات
است که بهطور گسترده در زمینه بازاریابی مورد پژوهش قرار گرفته است (گوناریس.)۱115 ،
معمولترین تعریف از کیفیت خدمات در ادبیات متکی بر قضاوت کلی مصرفکننده از برتری
محصول و یا خدمت هست (زیتامل .)۴۳۸۸ ،سروکوال بر اساس ارزیابی پنج بعد خدمات
(قابلیت اطمینان ،تضمین ،هالگویی ،پاسخ ،و داراییهای ملموس) هست (زابکار و همکاران،
 .)۱117قابلیت اطمینان اساساً با نتیجه خدمات در ارتباط هست ،درحالیکه تضمین ،هالگویی،
پاسخ و موارد ملموس با فرآیند ارائه خدمات مرتبط هستند .با وجود اینکه ،برخی از پژوهشگران
بیان کردند که مقیاس سروکوال جهانی نیست زیرا ابعاد کیفیت خدمات به نوع خدمات مورد
بررسی بستگی دارد (الدهاری ،)۱11۳ ،هنوز هم چارچوب سروکوال ،ابزاری مفید برای
اندازهگیری کیفیت خدمات بهشمار میرود (جمال و آناستیازیادو.)۱11۳ ،
زشدرکشده.امروزه نقش ارزش بهعنوان یک عنصر بسیار مهم برای مصرفکنندگان و

ار
بازاریابان محسوب میشود و این بدان دلیل است که ارزش بهعنوان یکی از قویترین نیروها در
بازار محسوب میشود (رایو و همکاران .)۱11۸ ،مفهوم واژه ارزش معانی بسیار زیادی میتواند
به خود بگ یرد .اما دو معنی آن در ادبیات مربوط به بازاریابی بسیار غالب است این دومعنی
عبارتند از:
 .۴ارزش برای مشتری (ارزش درکشده مشتری)؛
 .۱ارزش برای شرکت (ارزش مشتری یا ارزش تمام عمر یک مشتری برای یک شرکت).
در پژوهش حاضر معنی اول مورد نظر هست در سادهترین تعریف ارزش درکشده مشتری
عبارت است از آنچه که مشتریان از خرید یا استفاده از یک محصول بهدست میآورند (فایده،
کیفیت ،ارزش ،سود) در مقایسه با آنچه که آنها میپردازند (قیمت ،هزینه ،فداکاری) که منجر
به یک نوع نگرش یا ارتباط هیجانی بهسمت محصول میشود (اسمیت و کلگیت.)۱117 ،
در حوزه بازاریابی ،ادراکات مصرفکنندگان از ارزش در محیطهایی بهوقوع میپیوندد که
محصوالت رقابتی عرضه میشوند .دراین شرایط مصرفکنندگان حق انتخاب داشته و
میتوانند ارزش خدمات خریداریشده را مقایسه ،انتخاب و از مصرف آنها لذت ببرند.
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بازاريابی رابطهای .اهمیت ارتباط با مشتریان در بازارهای تجاری بهعنوان بخشی از
راهبردهای عملیاتی شرکتها بهشمار میرود .بهطوری که ویلسون بیان میکند که ارتباطات
در حال تبدیل شدن به یک موضوع راهبردی برای شرکتها هستند و فرآیند توسعه ارتباطات
با شتاب رو به رشد است به گونهای که شرکتها برای رسیدن به اهداف خود به دنبال ایجاد
شبکه ارتباطی با افراد و سازمانهای مرتبط با خود هستند (رویتر و همکاران .)۱11۴ ،بازاریابی
شبکهای در واقع ،بهعنوان بخشی از توسعه دادن « پارادایم شبکه» بهحساب میآید که این
پارادایم نشان میدهد که رقابت جهانی در میان شبکههای شرکتها رخ میدهد و نه شرکتها
(مورگان و هانت .)۴۳۳۱ ،نگاهی اجمالی به ادبیات بازاریابی رابطهای نشان میدهد که
پژوهشگران حوزه بازاریابی رابطهای بهطور گستردهای بر روی دو موضوع اعتماد و تعهد تمرکز
داشتهاند (رویتر و همکاران .)۱11۴ ،اعتماد ،مفهوم پیچیدهای است که بهطور گستردهای در
رشتههای مختلفی مانند بازاریابی ،مدیریت ،روانشناسی ،جامعهشناسی و اقتصاد مورد بررسی
قرار گرفته است .این مطالعات بهطور گستردهای لزوم وجود اعتماد را در ساختن موفقیتآمیز
روابط بین کانالهای مختلف را مطرح ساختهاند (یه و لی .)۱11۳ ،اعتماد به حدی از اطمینان
اشاره میکند که طرفین یک ارتباط ،از لحاظ قابلیت اعتماد و صداقت به همدیگر دارند
(مورگان و هانت .)۴۳۳۱ ،در ادبیات بازاریابی اعتماد عبارت است از قابلیت اعتماد درکشده
مشتریان نسبت به یک نام ونشان تجاری ،محصوالت یا خدمات یک تولیدکننده (هونگ و چو،
 .)۱1۴۴همچنین در ادبیات بازاریابی بیانشده است که وابستگی هر چه بیشتر یک مشتری به
یک عرضهکننده باعث برانگیختن مشتری برای توسعه روابط مستحکمتر و طوالنی مدتتر با
آن عرضهکننده شده و تمایالت مثبت به سمت آن عرضهکننده را بیشتر میکند (رویتر و
همکاران.)۱11۴ ،
پایه دیگر بازاریابی رابطهای تعهد است و آن عبارت است از انگیزش برای ماندن با یک
عرضهکننده در طول زمان (گیزکنز و استین کامپ .)۴۳۳5 ،در واقع تعهد به حدی اشاره
میکند که در آن ،مشتریان بهصورت عاطفی خود را متعهد به یک سازمان ،برند یا محصول
دانسته که از طریق تمایل مستمر برای عضویت در سازمان یا استفاده از آن محصول ظاهر
میشود (اوگبا و تن .)۱11۳ ،پژوهشگران دو نوع متفاوت از تعهد را شناسایی کردهاند :تعهد
عاطفی و تعهد منطقی (محاسبه فایده و هزینه).
تعهد عاطفی بیانگر حدی است که در آن مشتریان دوست دارند که رابطه خود را با
عرضهکننده حفظ کنند .در واقع تعهد عاطفی به نوعی به حالت عاطفی ذهن فرد برمیگردد که
به نوعی احساس پیوستگی عاطفی با سازمان مورد نظر دارد ( رویتر و همکاران .)۱11۴ ،تعهد
منطقی (حسابگرانه) اشاره به وضعیتی دارد که در آن ،طرفین نمیتواند بهراحتی برای طرف
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مقابل خود جایگزینی پیداکرده و منابع موردنظر را بهآسانی بهدست بیاورد .در حقیقت این نوع
تعهد به نوعی محاسبه میان مزایا و هزینهها است (رویتر و همکاران  .)۱11۴ ،در حوزه
بازاریابی رابطهای ،بخشی از ارتباطات بر اساس تعهد متقابل طرفین ساخته میشود (مورگان و
هانت .)۴۳۳۱ ،همانطور که گفته شد تعهد یکی از عناصر اصلی روابط موفقیتآمیز میان
طرفین است که منجر به وفاداری در هریک از طرفین میشود (گوناریس.)۱115 ،
تبلیغات شفاهی مثبت .امروزه تبلیغات شفاهی از اهمیت بسیار زیادی نزد بازاریابان
برخوردار گردیده است ،پژوهشهای بسیار زیادی اهمیت تبلیغات شفاهی را در شکلگیری
نگرشها در زمینه تصمیمگیری خرید ،کاهش ریسک خرید و بسیاری از زمینههای دیگر نشان
دادهاند و بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده هستند که تبلیغات شفاهی از جمله موثرترین و
کارآمدترین شیوههای تبلیغاتی است (ونگنهیم و بایون .)۱11۱ ،آرند در سال  ۴۳۹7یکی از
اولین پژوهشگران بود که به مطالعه و بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر روی رفتار
مصرفکنندگان پرداخت .او تبلیغات شفاهی را اینچنین تعریف کرد" :ارتباط شفاهی و رو در
رو میان یک شخص گیرنده پیام و یک شخص پیامدهنده ،که شخص پیامگیرنده ،اطالعاتی را
در مورد محصول ،برند و یا خدمت از مجاری غیرتجاری(شخص پیامدهنده) دریافت
میکند".بهطور عمومی تبلیغات شفاهی به دو نوع تقسیم میشود :
 .۴تبلیغات شفاهی مثبت
 .۱تبلیغات شفاهی منفی
تبلیغات شفاهی مثبت عبارت است از نوعی ارتباط بین شخصی که موجب ارائه اطالعات
مثبت در مورد شرکت یا سازمان شده و باعث ارتقا فروش محصوالت و خدمات شرکت
می شود .تبلیغات شفاهی منفی عبارت است از نوعی ارتباط بین شخصی در ارتباط با سازمان یا
محصول سازمان که موجب بدنام شدن آن سازمان میشود (الدهاری.)۱117 ،
توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی .در ادبیات مربوط به کاال و خدمات شواهد فراوانی
مبنی بر تأثیر مستقیم و معنیدار تصویر برند بر کیفیت درک شده وجود دارد ( بلومر و
همکاران .)۴۳۳۸ ،بنابراین در ارزیابی کیفیت خدمات برای شکلگیری انتظارات ،میتوان گفت
که تصویر برند پیشبینیکننده این ارزیابی هست به جای اینکه جزئی از آن باشد (بلومر و
همکاران .)۴۳۳۸ ،پژوهشگران نشان دادند که تصویر برند تأثیر چشمگیری بر ارزش درکشده
دارد (الی و همکاران ،۱11۳ ،رایو و همکاران .)۱11۸ ،آکر ( )۴۳۳۴نشان میدهد ،که یک
برند با تصویر قوی ،مشتریان متعهد فراوانی خواهد داشت ،که منجر به ادامه تعامل و ارتباط
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بین مشتری و برند خواهد شد (اوگبا و تن .)۱11۳ ،همچنین در پژوهشهایی که توسط برخی
از پژوهشگران در داخل کشور انجامشده تأثیر ابعاد مختلف برند بر روی تمایالت رفتاری
مشتریان تأیید شده است (ابراهیمی و همکاران .)۴۹۳۴ ،بر اساس بحث فوق ،فرضیههای زیر
مورد بررسی قرار گرفته است :
فرضیه اول :تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری باکیفیت درکشده دارد؛
فرضیه دوم :تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری باارزش درکشده مشتری دارد؛
فرضیه سوم :تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری با اعتماد مشتری دارد؛
فرضیه چهارم :تصویر برند رابطه مثبت و معنیداری با تعهد مشتری دارد.
سازه کیفیت خدمات بهطور گستردهای در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است (مارتین و
همکاران .)۱11۸ ،رویتر و همکاران )۱11۴( ،بیان میکنند که هم کیفیت محصول و هم
کیفیت خدمات تعیینکننده اساسی اعتماد مشتری هستند .پژوهشگران تأثیر سه بعد خاص
کیفیت را در اعتماد بین توزیعکنندگان و خریداران محصوالت با فناوری باال مورد بررسی
قراردادند .آنها به این نتیجه رسیدند که درک بهتر از خدمات قابل ارائه و وعدههای داده شده
به مشتریان در طول مرحله قبل از فروش میتواند توزیعکننده را در چشم مشتری
قابلاعتمادتر کند (گوناریس۱115 ،؛ رویتر و همکاران .)۱11۴ ،.همچنین ،مطالعات متعددی
رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و اعتماد را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد ابعاد کیفیت
خدمات اثر مثبت بر روی اعتماد دارد (یه و لی۱11۳ ،؛ ساده و همکاران .)۱1۴۴ ،همچنین ،با
توجه به پژوهش کاسرز و پاپارویدامیس ،)۱117( ،برداشت از خدمات  /محصول اعتماد و تعهد
را تحت تأثیر قرار میدهد .بر اساس این استدالل ،ما فرضیههای زیر آزمون میکنیم:
فرضیه پنجم :کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری باارزش درکشده مشتری دارد؛
فرضیه ششم :کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری با اعتماد مشتری دارد؛
فرضیه هفتم :کیفیت خدمات رابطه مثبت و معنیداری با تعهد مشتری دارد.
زیتامل )۴۳۸۸( ،معتقد است که ارزش درکشده نقش مهمی را در تصمیمگیری خرید
مصرفکننده بازی میکند .زمانی که مشتریان سطح باالیی از ارزش را از تجربه مصرفشان
درک میکنند ،آنها خواهان بروز دادن تمایالت رفتاری مثبت از خود هستند .در واقع تمایل
مشتریان به مالقات و خرید مجدد بر ارزشی که آنها از معامالت گذشته خود بهدست آوردهاند
وابسته است .میل به توصیه کردن نیز یک نیت رفتاری مثبت است که از ارزش درکشده
تجربه مصرف سرچشمه میگیرد .مشتریانی که هر یک از ارزش باالیی را از تجربهشان درک
میکنند تمایل دارند عقایدشان را بهوسیله توصیه کردن دیگران به تجربهای مشابه اظهار کنند
(بوون و شوماکر .)۱11۹ ،بر این اساس فرضیه هشتم زیر به این صورت مطرح میشود:
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فرضیه هشتم :ارزش درکشده مشتری رابطه مثبت و معنیداری با تبلیغات شفاهی مثبت دارد.
مرور بر ادبیات اعتماد نشان میدهد که اعتماد نقش مهمی را در جذب مشتریان بهسمت خرید
از یک عرضهکننده بازی میکند (مورگان و هانت۴۳۳۱ ،؛ کاسرز و پاپارویدامیس۱117 ،؛ ساده
و همکاران .)۱1۴۴ ،در مطالعات گذشته نقش اعتماد در تجارت الکترونیک نیز به فراوانی مورد
بررسی قرار گرفته است که نتایج از وجود یک ارتباط مثبت و معنیدار میان اعتماد و تمایالت
رفتاری از جمله وفاداری حکایت دارد (هونگ و چو .)۱1۴۴ ،تمایالت رفتاری همچنین
سیروحی و همکارانش ( )۴۳۳۸به بررسی نگرش مشتریان در محیط خردهفروشی پرداختند که
نتایج پژوهشهای آنها نشان داد که اعتماد منجر به وفاداری ،استمرار خرید در مشتریان،
اف زایش میزان خرید و تمایل به توصیه کردن فروشگاه به دیگران میشود .بر مبنای این
چهارچوب نظری ارائهشده در مورد اعتماد ،فرضیه زیر ارائه میشود:
فرضیه نهم :اعتماد رابطه مثبت و معنیداری با تبلیغات شفاهی مثبت دارد.
بهطور کلی پژوهشهای انجامشده در زمینه تعهد نشان میدهد که تعهد رابطه مثبت و
معنی داری با کاهش از دست دادن مشتریان ،وفاداری و تمایل به خرید مجدد مشتریان و
تبلیغات شفاهی مثبت دارد (کاسرز و پاپارویدامیس۱117 ،؛ مورگان و هانت۴۳۳۱ ،؛ رویتر و
همکاران .)۱11۴ ،بر مبنای چهارچوب نظری ارائهشده در باال ،فرضیه بعدی به این ترتیب
مطرح میشود:
فرضیه دهم :تعهد رابطه مثبت و معنیداری با تبلیغات شفاهی مثبت دارد.
روابط فرضیهسازی شده بین سازههای پژوهش بهصورت الگوی مفهومی در شکل  ۴نشان
داده شده است.
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شکل .۴الگوی مفهومی پژوهش

.۳روششناسیپژوهش 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و با توجه به اینکه ابزار گردآوری دادهها در جامعه
آماری و میان آزمودنیها توزیع و جمعآوری میشود از نوع پژوهشهای پیمایشی هست .این
پژوهش دارای هدف کاربردی هست زیرا مدیران میتوانند از نتایج آن در تصمیم سازیها خود
استفاده کنند .جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه زنجیرهای هایپر استار هست .روش
نمونهگیری برای انتخاب پاسخدهندگان ،نمونهگیری احتمالی در دسترس است .دادهها از طریق
پرسشنامه استاندارد از  ۱۱5مشتری فروشگاههای زنجیرهای هایپر استار در شهر تهران جمع-
آوری شد .در مجموع  ۹۸1پرسشنامه کامل و قابلاستفاده بودند .ویژگیهای جمعیتشناختی
نمونه در جدول  ۴نشان داده شده است.
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جدول  .۴ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه
ويژگیهایجمعیتشناختی 

فراوانی 

درصدفراوانی 

جنسیت
مرد
زن 

۱55
۴۱5

۹7/۴
۹۱/۳

۱۱
۴۴5
۴15
۸۱
۹۹

۴۴/۴
۹1/۱
۱7/7
۱۴/5
۳/5

۱1۸
۴7۱

5۱/7
۱5/۹

۱1
۴1۴
51
۴55
۹7

۴۹/۴
۱۴/۳
۴۱/5
۹۴/۴
۴۹/۱

سن
زیر ۱1
بین  ۱1تا  ۹1سال
بین  ۹1تا  ۱1سال
بین  ۱1تا 51
باالی  51سال
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
میزان تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و دکتری

ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد هست که با استفاده از
مقیاس پنجگزینهای لیکرت میزان موافقت یا مخالفت شرکتکنندگان را در رابطه با جمله
بیانشده نشان میدهد .کیفیت خدمات با چهار نشانگر برگرفتهشده از پژوهش گُنگ و
نامکونگ )۱11۳( ،مورد بررسی قرار گرفت .تصویر برند با هفت نشانگر اقتباسشده از پژوهش
رایو و همکاران )۱11۸( ،اندازهگیری شد .ارزش درکشده مشتری با سه سؤال با اقتباس از
پژوهش رایو و همکاران اندازهگیری شد .سازه اعتماد شامل دو سؤال مطابق با کاسرز و
پاپارویدامیس )۱117( ،است .سازه تعهد با سه نشانگر اقتباسشده از کاسرز و پاپارویدامیس،
( )۱117اندازهگیری شد .تبلیغات شفاهی مثبت با استفاده از سه سؤال برگرفته از (وایت و یو،
 )۱115اندازهگیری شد.
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جدول  .۱تعداد و منبع سؤاالت متغیرهای الگوی پژوهش

ناممتغیر 

تعدادگويه 

منبع 

تصویر برند
کیفیت خدمات
ارزش درک شده
اعتماد
تعهد
تبلیغات شفاهی مثبت

7
۱
۹
۱
۹
۹

رایو و همکاران)۱11۸( ،
گُنگ و نامکونگ)۱11۳( ،
رایو و همکاران)۱11۸( ،
کاسرز و پاپارویدامیس)۱117( ،
کاسرز و پاپارویدامیس)۱117( ،
وایت و یو)۱115( ،

.۴تحلیلدادهها 

برای آزمون فرضیههای پژوهش روش الگوسازی معادالت ساختاری بهکار گرفتهشده که
از رهیافت دو مرحلهای در آن استفاده شده است که شامل الگوی اندازهگیری در قالب الگوی
تحلیل عاملی تائیدی و سپس الگوی ساختاری در قالب الگوی تحلیل مسیر هست .در ادامه
مراحل طی شده در هر یک از دو مرحله یا فاز اصلی برای آزمون فرضیات آورده شده است.


برآوردالگویاندازهگیری .در الگوی اندازهگیری روابط بین سازههای پنهان و نشانگرها در

خور توجه است .در پژوهش حاضر جهت بررسی اینکه هر یک از سازههای پژوهش تا چه حد
با نشانگرهای انتخابشده جهت سنجش آنها دارای همسویی بودهاند تحلیل عاملی تائیدی
با  ۱۱نشانگر انجام شد که نتایج آن همانطور که از جدول  ۱بر میآید معنیداری تمام
نشانگرها را نشان داد .
برای سنجش همسانی درونی ،ارزیابی پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ انجام شد که
حداقل ضریب پایایی الزم برای پرسشنامههای پژوهشی توسط نانلی و برنشتین (،)۴۳۳۱
 1/71گزارششده است .ضریب آلفا برای همه متغیرها باالتر از  1/71گزارششده هست.
بنابراین پرسشنامه از پایایی قابلقبول برخوردار هست.
همچنین برای ارزیابی اینکه آیا روش و ابزار بهکاررفته برای هدف موردنظرکارایی الزم را
دارد ،ارزیابی اعتبار با استفاده از اعتبار همگرا بررسی شد در رابطه با اعتبار همگرا که با مقدار
 AVEسنجیده میشود اگر مقادیر باالی  1/51باشد معتبر بودن روش را نشان میدهد .در
پژوهش حاضر مقادیر  AVEبرای همه سازهها باالی  1/51گزارششده که روایی قابلقبول را
نشان میدهد.
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جدول .۹نتایج تحلیل عامل تأییدی ،آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و AVE

سازهياعامل 

عالمتدرالگوی  ضريباستاندارد 
۴BI

تصويربرند 

کیفیت خدمات

ارزش درک شده

اعتماد

تعهد

تبلیغات شفاهی
مثبت

آمارهتی  ضريبα
-

1/7۹

۱BI

1/75

۴۱/۸7

۹BI

1/7۱

۴۱/۹۹

۱BI

1/77

۴5/۱۳

5BI

1/77

۴5/۹۹

۹BI
7BI
۴SQ
۱SQ

1/۹۸
1/۹7
1/7۳
1/۸۴
1/7۱

۴۹/۱۸
۴۹/۱۹
۴۹/5۱
۴۱/۳۱

۱SQ
۴VAL
۱VAL

1/۹7
1/۸1
1/۸۱

۴۹/۹۹
۴۹/۱۹

۹VAL

1/75

۴۱/۸۱

۴TRUST

1/7۸

-

۱TRUST

1/۸۱

۴۱/۹۹

۴COM
۱COM

1/7۱
1/۸۱

۴۹/۳

۹COM
۴WOM

1/7۹

۴۱/۹۸

1/۸۴

-

1/۸۸
1/۸۹

۴۳/۹5
۴۸/۱۹

۹SQ

۱WOM
۹WOM

1/۳۹

1/۸۳

1/۸۸

1/7۳

1/۸5

1/۳۴

AVE
1/5۱

1/57

1/۹۱

1/۹۱

1/۹1

1/7۴


الگوی ساختاری .در الگوی ساختاری روابط بین سازههای پنهان با یکدیگر که بر اساس
نظریه استخراجشدهاند با توجه به دادههای گردآوریشده از نمونه تبیین میشوند .در الگوی
ساختاری با استفاده از تحلیل مسیر فرضیههای پژوهش آزمون میشوند.
در بررسی هر کدام از الگوها ،قبل از آزمون فرضیهها میبایست از مناسب بودن و برازش
مطلوب الگوی ساختاری اطمینان حاصل نمود .با توجه به جدول  ۱خروجی لیزرل مقدار
 RMSEAرا برابر با  1/۹۹گزارش کرده است که کوچکتر از مقدار  1/۸هست و برازش قوی
الگوی را نشان میدهد .همچنین برای معیارهای CFI ،IFI ،NNFI ،NFI ،GFI ،مقادیر
باالتر از  1/۳گزارششده است.
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جدول  .۱آمارههای نیکویی برازش الگوی ساختاری

شاخص 
GFI
NFI
NNFI
IFI
CFI
RMSEA

حدمطلوب 
باالی 1/۳
باالی 1/۳
باالی 1/۳
باالی 1/۳
باالی 1/۳
زیر 1/۴

گزارششده 

مقدار
1/۳1
1/۳۴
1/۳۱
1/۳5
1/۳5
1/۹۹

نتایج سطح قابلقبولی از برازش بین الگوی فرضشده و دادهها را نشان داد ،لذا میتوان
در مرحله بعد با استفاده از تحلیل مسیر به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت .نتایج این
آزمون در شکل  ۱و نتایج کلی فرضیههای تحقیق نیز در جدول  5آورده شده است.

شکل  .۱الگوی ساختاری لیزرل در حالت اعداد معنیداری
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جدول  .5ضرایب مسیر ،مقدار  tمربوط به فرضیهها

ازسازه 

بهسازه 

ضريبمسیر 

t-value

معنیداری 
 

تصویر برند
تصویر برند

کیفیت خدمات
ارزش درک شده

1/7۹
1/5۹

۴1/۳1
5/۹7

معنیدار
معنیدار

تصویر برند
تصویر برند

اعتماد
تعهد

1/۹۱
1/7۸

۱/55
۱/۸

معنیدار
معنیدار

کیفیت خدمات

ارزش درک شده

1/۴۳

5/۱۹

معنیدار

کیفیت خدمات
کیفیت خدمات

اعتماد
تعهد

1/۱5
1/۹1

۸/۱
۳/۹۸

معنیدار
معنیدار

ارزش

تبلیغات شفاهی مثبت

-1/7

-۴/۳7

معنیدار

اعتماد
تعهد

تبلیغات شفاهی مثبت
تبلیغات شفاهی مثبت

1/۴۱
1/۸7

۱/۹1
۴1/۴۱

معنیدار
معنیدار


نتایج آزمون فرضیهها با توجه به شکل  ۱نشان میدهد که تصویر برند باکیفیت خدمات
رابطه مستقیم دارند ( =1/7۹ضریب مسیر و ،)t=۴1/۳1لذا فرضیه اول تأیید میشود.
همانگونه که در فرضیه دوم بیانشده بود تصویر برند باارزش درکشده مشتری رابطه مستقیم
دارد ( =1/5۹ضریب مسیر و  .)t =5/۹7با توجه به جدول ۱تصویر برند تأثیر مستقیم ،مثبت و
معنیدار بر اعتماد ( =1/۹۱ضریب مسیر و  )t =۱/55و تعهد مشتری ( =1/7۸ضریب مسیر و۸
 )t =۱/دارد .نتایج همچنین نشان میدهد که کیفیت خدمات تأثیر معنیداری بر ارزش
درکشده دارد ( =1/۴۳ضریب مسیر و  .)t =5/۱۹با توجه به نتایج بهدستآمده تأثیر کیفیت
خدمات بر اعتماد ( =1/۱5ضریب مسیر و  )t =۸/۱و تعهد ( =1/۹1ضریب مسیر و )t=۳/۹۸
مثبت و معنیدار هست .یافتههای پژوهش رابطه مثبت و معنیداری بین ارزش درکشده و
تبلیغات شفاهی مثبت نشان نداد ( =-1/7ضریب مسیر و  .)t =-۴/۳7در نهایت نتایج بهدست
آمده تأثیر مثبت و معنیدار اعتماد ( =1/۴۱ضریب مسیر و )t =۱/۹7و تعهد ( =1/۸7ضریب
مسیر و )t =۴1/۴۱را بر تبلیغات شفاهی مثبت تأیید کرد.


.۵نتیجهگیریوپیشنهادها 

پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر تصویر برند و کیفیت خدمات بر ارزش درکشده و
بازاریابی رابطهای در پرتو تمایالت رفتاری مثل تبلیغات شفاهی مثبت انجام شد .با پیروی از
ادبیات موجود فرضیههای پژوهش شکلگرفته و مورد آزمون قرار گرفتند .یافتههای پژوهش
نشان داد که تصویر برند تأثیر مثبت و معنیداری بر کیفیت خدمات دارد که با یافتههای (بلومر

بررسي تاثیر تصوير ذهني برند و کیفیت خدمات ...

411

و همکاران )۴۳۳۸ ،.سازگار هست .آنها بیان کردند که اگر تصویر برند شکلگرفته در ذهن
مشتریان منحصربهفرد و خاص باشد باعث میشود تا مشتریان ادراک بهتری از کیفیت خدمات
درکشده داشته باشد .همچنین ،نتایج نشان میدهد که تصویر برند تأثیر مستقیم بر ارزش
درکشده دارد ،زمانی که برند در مقایسه با نامهای تجاری رقبا برتریهای خاصی داشته باشد
و معانی به خصوصی را در ذهن مشتری تداعی کند ،برای مشتریان نوعی ارزش ایجاد میکند
که منافع دریافتی را بیشتر از هزینههای پرداختی میپندارد .این نتیجه یافتههای (الی و
همکاران ،۱11۳ ،رایو و همکاران  )۱11۸را تأیید میکند .یافتههای پژوهش نشان داد که
رابطه مستقیم ،مثبت و معنیدار بین تصویر برند و اجزای بازاریابی رابطهای (اعتماد و تعهد)
وجود دارد .هر چه تصویر برند قویتر باشد فروشنده از دید مشتری قابلاعتمادتر بوده و تعهد
مشتری به برند را به دنبال خواهد داشت ،که یافتههای پژوهشگران دیگر از جمله چانگ و چن
()۱11۸؛ آکر ()۴۳۳۴؛و اوگبا و تن ( )۱11۳را تأیید میکند .نتایج پژوهش همچنین نشان داد
که کیفیت خدمات درک شده تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش درکشده دارد که مطابق با
یافتههای الی و همکارانش ( )۱11۳و کرونین و همکارانش ()۱111است .باال بردن کیفیت
خدمات فروشگاه بهعنوان یک هدف مدیریتی و همچنین حصول اطمینان از کیفیت تجربه
منجر به افزایش ارزش درکشده میشود که موضوع مهمی برای مدیران فروشگاهها در هنگام
تعیین راهبردهای بقاءشان هست .یافتههای پژوهش بیان میکند که کیفیت خدمات تأثیر
مستقیم ،مثبت و معنیدار بر عناصر بازاریابی رابطهای (اعتماد و تعهد) دارد .ارائه کاالها و
خدمات باکیفیت باعث میشود که مشتریان احساس امنیت کنند و به فروشگاه متعهد باشند.
نتایج ،یافتههای گوناریس)۱115( ،؛ رویتر و همکاران)۱11۴( ،.؛ یه و لی)۱11۳( ،؛ ساده و
همکاران )۱1۴۴( .را تأیید میکند .نتایج تأثیر مثبت و مستقیمی از ارزش درکشده بر تبلیغات
شفاهی مثبت نشان نداد .در نهایت رابطه مثبت و معنیدار بین بازاریابی رابطهای و تبلیغات
شفاهی مثبت تأیید شد که سازگار با نتایج پژوهشگران دیگر مثل (کاسرز و پاپارویدامیس،
۱117؛ مورگان و هانت۴۳۳۱ ،؛ رویتر و همکاران )۱11۴ ،هست.
خردهفروشان در محیط رقابتی با تغییرات سریع در خواستههای مشتریان ،فنآوری،
مالکیتها از طریق ادغام مواجه هستند ،بنابراین جذب مشتریان و حفظ آنها در محیط رقابتی
یکی از چالشهای مدیران خردهفروشی هست .در این راستا متمایزسازی برند فروشگاه در
مقایسه با رقبا از اهمیت باالیی برخوردار است .مدیریت و ایجاد یک برند سازگار و درعینحال
ممتاز بهعنوان بخشی از راهبرد بازاریابی مدیران فروشگاهها هست که ادراک از خدمات
ارائهشده فروشگاه و ارزشهای درکشده مشتریان را تحت تأثیر قرار خواهد داد .از طرف دیگر
نتایج بهدست آمده پیشنهاد میکند که برای بهرهمند شدن از منافع رقابتی و اقتصادی ناشی از
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مشتریان وفادار ،فروشگاهها میتوانند با ارائه خدمات باکیفیت برتر عالوه بر ویژگیهای ذاتی
فروشگاه از ویژگیهای انتزاعی نیز کمک بگیرند .این ویژگیها مربوط به ادراک مشتریان از
اینکه چگونه عالیق و رفاه و آسایش وی توسط فروشگاه مورد توجه قرار میگیرد .این ادراک
به مشتری کمک خواهد کرد تا احساس امنیت کند و به برند و کیفیت خدمات ارائهشده اعتماد
کند تا در آینده دوباره از آن خرید کند و به تدریج فرد احساس تعهد به فروشگاه خواهد کرد.
مشتریان متعهد در برخورد با اطرافیان ،دوستان و آشنایان تبلیغات شفاهی مثبت انجام خواهند
داد و آنها را به خرید از فروشگاه تشویق خواهند کرد.پژوهش حاضر دارای برخی محدودیتها
بود که پژوهشگران در آینده میتوانند آنها را در بررسی کنند .در پژوهش حاضر روابط بین
متغیرها در فروشگاههای زنجیره ای هایپر استار در نظر گرفته شد که برای تعمیم نتایج کافی
نیست ،پژوهشگران آتی میتوانند فرضیهها را در فروشگاههای زنجیرهای دیگر و بخشهای
تجاری و خدماتی دیگر مورد بررسی قرار دهند .عالوه بر متغیرهای بررسیشده ممکن است
متغیرهای دیگری نیز در تمایالت رفتاری مشتریان تأثیر داشته باشند ،بنابراین پژوهشگران
میتوانند در پژوهشهای آتی تأثیر هیجانات ،رضایت مشتری ،نزدیکی اجتماعی ،تناسب هدف
و قیمت را در تمایالت رفتاری مورد بررسی قرار دهند .همچنین تأثیر متغیرهای جمعیت
شناختی و هنجارهای فرهنگی بر تمایالت رفتاری مورد بررسی قرار نگرفته و پژوهشهای آتی
میتوانند این روابط را بررسی کنند .در نهایت با توجه به اینکه اعتماد و تعهد در دنیای مجازی
و در خریدهای اینترنتی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است ،پژوهشگران میتوانند این
سازهها را در فروشگاههای اینترنتی مورد بررسی قرار دهند.
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