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 مقدمه -1-1

تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه نزدیكري برا    مي برندوفاداری مشتریان به 

باعث تبليغات دهران بره دهران     برندوفاداری از سوی دیگر، نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد. 

ممبت، ایجاد موانع اساسي برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیردات رقرابتي، ایجراد    

تعرداد زیراد    و شرود هرای بازاریرابي رقبرا مري    فروش و درآمد بيشتر و کاهش حساسيت مشتریان به تالش

 برنرد و بره عنروان شراخص اصرلي ارزش ویرژه       هشرد ، دارایي شرکت محسوب برندمشتریان وفادار به یک 

ها در مقایسه با مشرتریان غيرر وفرادار، کمترر     حساسيت مشتریان وفادار به تغيير قيمت .شوندشناخته مي

کاالهای مصرفي تمرکز دارند. وفاداری  است. در حاحي که بيشتر محققان در زمينه وفاداری، بر تكرار خرید

ت که دحيل این رفتار، فرآیندهای رواني است. به عبارت دیگر، تكرار خریرد  به معني تكرار خرید اس برندبه 

 باشد.  صرفاً یک واکنش اختياری نيست بلكه نتيجه عوامل رواني، احساسي و هنجاری مي

در گذشته اغلب به طور ساده فقر  از طریرق رفتارهرای تكررار خریرد از نظرر رفتراری،         برندوفاداری 

رفتارهای خرید سراده بيران شرود،    حاحي که وفاداری مشتری به جای این که با گيری شده است، در  اندازه

رو، پژوهش حاضر به طرح موضوع در این زمينره   از این. تری مورد توجه قرار گيردتواند به طور گستردهمي

 نظرر  مرورد ترین فصل، کلياتي درباره طرح پژوهشري   قبل از هر چيز الزم است تا در ابتدایيپرداخته است. 

مسئله اصلي پژوهش و تشرریح متتصرر موضروع و     انيب باارائه گردد و سعي بر آن است که در این فصل، 

راهنمرای اجرایري مرا در مسرير      واقرع  دراالت و فرضيات پژوهش کره  سؤهمچنين بيان ضرورت پژوهش، 

پرژوهش از  پژوهش است، به کليات پژوهش اشاره شود. همچنين برای تمرکز پژوهش الزم است که قلمرو 

بعد موضوعي، مكاني و زماني بيان شود تا پژوهش در همين راستا پيش رود و در پایان فصل نيز با تعریرف  

 موضوع سعي شده است. بهتر  چهشدن هر  تر های پژوهش به رفع ابهامات و روشناصطالحات و واژه

 بیان مسئله -1-9

 مشهود های دارایي بر متكي فق  ها سازمانآفرین  ارزش های فعاحيت دانش، بر مبتني اقتصاد عصر در

 آفرینري  ارزش اصرلي  قردرت  های نامشرهود،  دارایي کارگيری به در ها سازمان توانمندی نيست، بلكه ها آن

 و هرای نامشرهود   دارایي را جهان بزرگ های های شرکت دارایي از درصد 84 دهد. حدود مي شكل را ها آن
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 هرا  آن تجراری  عالئرم  ها شرکت نامشهود های مهمترین دارایي زا یكي دهد. مي تشكيل معنوی های ارزش

 برين  تمرایز  شرروع،  اغلب نقطه برندها بازاریابي باشد. در مي برند شرکت و محصوالت برند که شامل است

)دهقراني سرلطاني و    هستند بازار در رقابت حال در خدمات و و محصوالت شده ارائه خدمات و محصوالت

عنوان ابرزاری بررای ایجراد وفراداری در مشرتریان و کسرب        برندسازی امروزه در بازار به. (1293همكاران، 

سودآوری و همچنين پایداری سازمان اهميت حياتي پيدا کررده اسرت. همچنرين ایرن مفهروم یرک ابرزار        

باشد. گرچه تا به امرروز، برخري   قدرتمند در تنظيم منابع شرکت جهت توسعه مزیت رقابتي استراتژیک مي

شود که تمرکز فعلري برندسرازی شررکت    گونه عنوان مياند، اما اینها در عمل دچار سردرگمي شدهیتمز

های کليدی و فرهنر،، باعرث تمرکرز بريش از حرد سرازمان روی هویرت برنرد خرود شرده و           روی ارزش

 (.3414، 1دهد )آکر و کلراش را نسبت به تغييرات کاهش مي پاستگویي

هرا معرفري شرده     های چندگانره شررکت   عنوان یک ابزار برای ایجاد چاحش بهبرندسازی شرکت امروزه 

منظور ایجاد و حفظ وفاداری نسبت بره برنرد، مردیران برنرد ابعراد      (. به3411، 3است )براویس و رابرتسون

کنند. امروزه مدیران در پي این هستند تا یرک برنرد مطلروب،    محصوالت مرتب  و غيرمرتب  را بررسي مي

نظير در ذهن مشتری ایجاد کنند و حذا مدیریت برند و وفاداری نسبت به آن برای کسرب مزیرت   قوی و بي

. وفاداری برند، دحبستگي یک مشرتری  (1293)رضایي دوحت آبادی و همكاران،  رسدرقابتي الزم به نظر مي

احسرا    زیررا  زندبپردا بيشتری پول برند مدنظر به دارند تمایل وفادار کنندگان نسبت به برند است. مصرف

 به مربوط کند. ادبيات مي ایجاد بيشتری ارزش سایر برندها به نسبت برندها نوع این ها که برای آن کنند مي

امرروزه   امرا  شرده،  آغراز  رفتار مبنای بر مفاهيمي با که وفاداری روندی تكاملي طي نموده است گيری اندازه

   (.1294)صفرزاده و همكاران، گيرد  برمي در ها ارزش و شناخت نگرش، مبنای بر را رویكردهایي

 ميرزان  کردن گيری اندازه طریق از ابتدا، کنند: مي عملياتي را وفاداری روش 0 به رفتاری رویكردهای

 زمراني  هرای  دوره طري  در را خریرد  تكررار  دفعات و حجم معموال رویكرد این و خدمات. کاال واقعي مصرف

 یا و شده تعریف بازار داخل یک در معيارهایي یا ها مالک گرفتن نظر در کند. دوم، مي ادغام با هم مشتص

 خریرد.  تكررار  احتمرال  مبنای بر معيارهای یا ها شود. سوم، مالک مي کاندید فروشي خرده مكان یک حتي

آورد.  مري  روی دیگرر  برنردهای  به مشتری که کند مي بررسي هایي را زمان که معيارهایي یا ها مالک چهارم،

دیگری نظير آشنا بودن با برند، راحتي و تجربره مصررف،    گوناگون معيارهای دیگر محققين ها این بر عالوه

 بره  وفراداری  سازه سنجش رضایت و غيره را برای شده، ارزش اجتماعي، تصور و خودپنداری، ارزش ادراک

گيرری  (. بر مبنای معيارهای معرفري شرده بررای انردازه    1294)صفرزاده و همكاران،  اند گرفته نظر در برند

                                                

1. Aaker & Keller 

2 .Brawise & Robertson 
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انرد کره ایرن عوامرل همرواره      وفاداری برند، محققان عوامل متفاوتي را شناسایي کرده و به اثبرات رسرانده  

 توانند بر وفاداری برند اثرگذار باشد.   مي

ه عرواملي چرون اعتمراد برنرد )باورصراد و      های انجام شده در این زمينه حاکي از آن است کر پژوهش

(، کيفيرت  3416، 1؛ (، ارزش اجتماعي برنرد )یره و همكراران   1292زاده و شهبازی،  ؛ نایب1290همكاران، 

و  (3416پاپيو و کوئستر، )(، نوآوری برند 3416، 3؛ پاپيو و کوئستر1292شده )اعتمادی و همكاران،  ادراک

باشد. بدین ترتيب که محققان برر  ( بر وفاداری برند اثرگذار مي3413، هویت ارتباطات برند )هه و همكاران

یا تشویق به خریرد در آینرده     عميق به خرید مجدد محصول/ خدمات وفاداری برند یک تعهداین باورند که 

شود. بدین ترتيب که چنانچه های ذهني مشتری حاصل ميبطور مداوم است و این تعهد در نتيجه ارزیابي

به برند اطمينران داشرته باشرد و     و (3416پاپيو و کوئستر، کننده برند را با کيفيت ادراک کند ) فیک مصر

شرود   های برند داشرته باشرد )اعتمراد برنرد( بره خریرد مجردد برنرد متعهرد مري          تمایل به تكيه بر توانایي

های اجتماعي برنرد نيرز   ( بر این باورند که وفاداری برند با ارزش3416یه و همكاران )(. 3416، 2)چينومونا

کنندگان برای باال بردن موقعيت اجتماعي خود و یا مانردن در  ارتباط تنگاتنگي دارد. بدین معنا که مصرف

کنند و به آن وفادارند. برا ایرن وجرود، همره ایرن      موقعيت فعلي خود همواره به خرید از یک برند اقدام مي

 پذیرند. خود نيز از سایر متغيرها تاثير ميمتغيرها اگرچه بر وفاداری برند اثرگذارند اما 

شرده برنرد عراملي اثرگرذار برر       کنند که کيفيت ادراک ( بيان مي3416در این راستا پاپيو و کوئستر )

تواند در عين اثرگذاری بر وفاداری، ميرانجي  گيرد و ميوفاداری برند است که خود از نوآوری برند تأثير مي

دهنده تأثير ممبرت   ( نشان3415های هه و همكاران ) ی باشد. همچنين پژوهشتأثير نوآوری برند بر وفادار

دهنرده   ( نشران 3413گری اعتماد برند، الروچ و همكراران ) هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند با ميانجي

يرز  ( ن3415گرری ارزش و اعتمراد برنرد و چينومونرا )     تأثير ممبت ارتباطات برند بر وفاداری برند با ميانجي

گری اعتمراد برنرد اسرت.     دهنده تأثير هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند بطور مستقيم و با ميانجي نشان

هرای داخلري کمترری    نوآوری برند و هویت ارتباطات برند اگرچه مفاهيم نو و مهمي هستند اما در پژوهش

ه در زمينره ایرن دو متغيرر بيران     های انجام شرد  ها اشاره شده است. پژوهشها و عوامل مرتب  با آنبه آن

و  (3416پراپيو و کوئسرتر،   )ای را به بازار روانره کنرد    هرچه یک برند بتواند محصوالت نوآورانه اند که کرده

کننده در فضای مجازی ممبت ارزیابي شود، خواهد توانست به وفاداری مشتریان دسرت یابرد    توس  مصرف

 .(3416و همكاران،  0)حبيبي

                                                

1 .Yeh 

2 .Pappu & Quester 

3 .Chinomona 

4 .Habibi 
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وهش حاضر با مرور ادبيات نظری موجود در این زمينه و کراوش ميران تحقيقرات انجرام     رو، پژاز این

شده برند و ارزش اجتماعي برند عالوه برر اثرگرذاری برر    شده دریافت که عوامل اعتماد برند، کيفيت ادراک

 ء مطاحعراتي  توانند از نوآوری برند و هویت ارتباطات برند تأثير بپذیرند. حرذا بره علرت خرال    وفاداری برند مي

موجود در این زمينه، این پژوهش به بررسي تأثير هویت ارتباطات برند و نوآوری برند بر وفراداری برنرد برا    

هرای فعرال در صرنایع     شده برند و ارزش اجتماعي برند در شررکت گری اعتماد برند، کيفيت ادراکميانجي

 غذایي پرداخته است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

-شرکت جمله از ها،شرکت تمامي روی پيش که است بازاریابي مباحث مهمترین از یكي برند امروزه

 رشرته  بره  برنرد  مردیریت  کره  اسرت  حردی  تا اهميت دارد. این قرار تجاری مطرح در صنایع غذایي های

 ححراه  از هرا برنرد  .(1291)دهدشرتي شراهرخ و همكراران،     اسرت  شده تبدیل علمي محافل در مستقلي

 هرای  دارایي ترین ارزش با از اغراق بدون حتي و ها شرکت ارزش با هایدارایي جزو استراتژیک و اقتصادی

 واقعري  ارزش کره  اندرسيده نتيجه این به محققان اخير هایسال در شوند. در حقيقت، مي محسوب هاآن

 ذهرن  در ارزش ایرن  بلكره  نيسرت،  خردمات  و محصروالت  درون در هرا شرکت برای خدمات و محصوالت

آورد مشرتریان پدیرد مري    ذهن در را واقعي ارزش که است برند این و دارد وجود باحقوه و واقعي مشتریان

 (.3411، 1)کلر و پارامسوارن

 اهرداف  مهمتررین  از و یكري  خرورده  پيوند ذهني تعهد و دارایي زیادی تعداد با که است سمبلي برند

 برندشران اسرت. مشرتریان    بره  نسبت مشتریان در وفاداری ایجاد گذاری بر قصد خرید وبرند، اثر صاحبان

 ،محي  اطمينان عدم توجه به با و شوندمي محسوب هاشرکت برای سودآوری مطمئن منبع ممابه به وفادار

. از سروی  (1291)دهدشرتي شراهرخ و همكراران،    آورد  مري  ارمغان به ها آن برای را مناسبي ایمني حاشيه

شده سبب مشتریان جدید دیگر، افزایش رقابت و توجه بيشتر به حفظ مشتریان فعلي و تالش برای جذب 

در حقيقت، بواسرطه گسررترش شرردید     .از اهميت دوچنداني برخوردار گردداست تا موضوع وفاداری برند 

ای شده ير دچار تغييرات عمدهها طي چند سال اخسازمان هرا و اهردافرقابرت و پویرایي اقتصراد، آرمران

ها برود، در حرال    است. در حراحيكره پريش از ایرن، تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سياست عمده سازمان

هرای استراتژیک و تجاری بر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسربت برره  حاضر سياسرت

                                                

1 .Keller & Parameswaran 
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ييرری افرزایش آگراهي و اطرالع عمرومي نسربت برره  اند و مهمترین علل چنرين تغمتمرکز شده سرازمان

 .(1290نيا، )خاحقي پيامدهای مطلوب وفاداری مشتریان است

های انجرام شرده در داخرل کشرور برر       ها، همواره پژوهش با وجود اهميت وفاداری برند برای سازمان 

شتصيت برند، هویت برنرد و  شده، شده، ارزش ادراکعوامل مشتصي چون اعتماد، رضایت، کيفيت ادراک

اند و از عوامل مطرح در دنيای کنوني همچرون نروآوری برنرد، هویرت ارتباطرات برنرد و        غيره تمرکز کرده

رو ضرورت دارد تا با توجه بره تغييررات محري  رقابرت و مطررح      اند. از اینهای اجتماعي غافل مانده ارزش

هرای داخلري مرورد    هرا و شررکت   عوامرل در سرازمان  شدن عوامل جدید در مدیریت برند همواره تاثير این 

 ها بتوانند به وفاداری مشتریان دست یابند.   بررسي قرار گيرد تا به کمک آن شرکت

از آن جهت که وفاداری بره برنرد در ایرن     ،در این راستا، صنایع غذایي به عنوان نمونه انتتاب گردید

به قيمرت وابسرته بروده و در     ان در این صنعت، اکمراًای برخوردار است. زیرا مشتری صنعت از اهميت باحقوه

هرای انجرام    کنند. پژوهش صورت عدم مشاهده کاال در مكان خرید، بالفاصله کاالی دیگری را جایگزین مي

( و غيره 1294(، بامني مقدم و همكاران )1293شده در این صنعت همانند پژوهش پرهيزگار و همكاران )

رت برند، اعتماد برند، تصویر ذهني برند، ارزش ادراکري برنرد، رضرایت و غيرره     نيز تنها بر عواملي چون شه

انرد. حرذا ایرن پرژوهش بره       اند و از سنجش تاثير عوامل اجتماعي و نوآورانه غافل شدهستن به ميان آورده

 منظور پر کردن خال ء مطاحعاتي موجود در صنایع غذایي با مرور ادبيات و پيشرينه موجرود در ایرن زمينره،    

 باشد.مند ميمدحي را برای اوحين بار طراحي نموده است که از نوآوری موضوعي بهره

 پژوهش های سؤال -1-4

 های پژوهش عبارتند از:سؤال

 نوآوری برند چه تاثيری بر وفاداری برند دارد؟  (1

 هویت ارتباطات برند چه تاثيری بر وفاداری برند دارد؟  (3

 شده برند دارد؟ نوآوری برند چه تاثيری بر اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراک  (2

شرده برنرد    هویت ارتباطات برند چه تاثيری بر اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيرت ادراک   (0

 دارد؟

 رند دارند؟شده برند چه تاثيری بر وفاداری باعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراک  (5
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شده برند چه نقشي در تراثير نروآوری برنرد برر     اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراک  (6

 وفاداری برند دارند؟

شده برند چه نقشري در تراثير هویرت ارتباطرات برنرد برر       اعتماد، ارزش اجتماعي و کيفيت ادراک (7

 وفاداری برند دارند؟

 های پژوهشفرضیه -1-5

 های پژوهش عبارتند از: سؤاالت پژوهش، فرضيهبا توجه به 

 ممبت معناداری داردتأثير نوآوری برند بر وفاداری برند  (1

 هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند تاثير ممبت معناداری دارد.  (3

 نوآوری برند بر اعتماد برند تأثير ممبت معناداری دارد.  (2

 معناداری دارد.تأثير ممبت ي برند ارزش اجتماع نوآوری برند بر (0

 ثير ممبت معناداری دارد.شده برند تأکيفيت ادراک نوآوری برند بر (5

 یت ارتباطات برند بر اعتماد برند تأثير ممبت معناداری دارد.هو  (6

 تأثير ممبت معناداری دارد.ارزش اجتماعي برند  هویت ارتباطات برند بر (7

 ت معناداری دارد.ممبتأثير شده برند کيفيت ادراک هویت ارتباطات برند بر (8

 اعتماد برند بر وفاداری برند تأثير ممبت معناداری دارد. (9

 بر وفاداری برند تأثير ممبت معناداری دارد.ارزش اجتماعي برند  (14

 ممبت معناداری دارند.تأثير شده برند بر وفاداری برند کيفيت ادراک (11

 دارند.نوآوری برند بر وفاداری برند نقش ميانجي تأثير در اعتماد برند   (13

 ارزش اجتماعي برند در تأثير نوآوری برند بر وفاداری برند نقش ميانجي دارند. (12

 شده برند در تأثير نوآوری برند بر وفاداری برند نقش ميانجي دارند.کيفيت ادراک (10
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 اعتماد در تأثير هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند نقش ميانجي دارند. (15

 در تأثير هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند نقش ميانجي دارند. ارزش اجتماعي (16

 هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند نقش ميانجي دارند.تأثير شده برند در کيفيت ادراک (17

 اهداف پژوهش -1-0

 های مطرح شده، اهداف پژوهش عبارتند از: با توجه به فرضيه

 نوآوری برند بر وفاداری برند  تأثير بررسي  (1

 هویت ارتباطات برند بر وفاداری برند  تأثير بررسي   (3

 شده برند  نوآوری برند بر اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراکتأثير بررسي  (2

 شده برند  هویت ارتباطات برند بر اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراکتأثير بررسي   (0

 شده برند بر وفاداری برند  اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراکتأثير بررسي  (5

نروآوری  تأثير شده برند در بررسي نقش ميانجي اعتماد برند، ارزش اجتماعي برند و کيفيت ادراک (6

 برند بر وفاداری برند  

هویرت ارتباطرات   ثير شده برند در تأاعي و کيفيت ادراکبررسي نقش ميانجي اعتماد، ارزش اجتم (7

 برند بر وفاداری برند  

 قلمرو پژوهش -1-7

 برنرد قلمرو موضوعي: قلمرو موضوعي پژوهش مدیریت بازرگاني، مردیریت برنرد و مردیریت عملكررد     

 است.

 های فعال در زمينه صنایع غذایي در اردبيل انجام شده است. شرکتاین پژوهش  قلمرو مكاني:

 آوری شده است.  جمع 1296احي  1295این پژوهش در سال های قلمرو زماني: بطور کلي داده
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 تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش -1-8

 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش -1-8-1

کننرد اشراره    کنندگان یک برنرد را نروآور درک مري    ای که مصرف نوآوری برند به درجهنوآوری برند: 

های  حل کنندگان برند را قادر به ارائه راه حد مصرف دارد. در واقع نوآوری برند به معنای آن است که تا چه

 (.3416)پاپيو و کوئستر، دانند جدید و قابل استفاده برای نيازهایشان مي

در خصرو  برنرد    کننرده معنای ادراک و رفتار مصرف هویت ارتباطات برند بههویت ارتباطات برند: 

 (.3416)حبيبي و همكاران، های اجتماعي است  در رسانه

به برند اطمينان دارد. در واقرع،   کننده به معنای ميزاني است که یک مصرف اعتماد برنداعتماد برند: 

 .(3416)چينومونا، های برند اشاره دارد کننده برای تكيه بر توانایي به عنوان تمایل مصرف

ت کننرده از مزایرای محصرول )کيفير    ارزش برند بره معنرای ارزیرابي مصررف    ارزش اجتماعی برند: 

پرردازد.   های ماحي، جسمي و ذهني توحيدکننده( در مقابل وجهي است که مري شده و ازخودگذشتگي ادراک

در این ميان، ارزش اجتماعي برند به معنای آن است که شتص با خریرد از یرک برنرد بره دنبرال ارتقرای       

 (.3416)یه و همكاران، باشد موقعيت اجتماعي خود در جامعه مي

کيفيت ادراک شده فرآینده پویا و پاستي به اقردامات بازاریرابي اسرت. در    رند: شده ب کیفیت ادراک

کننرده از   شده به معنای کيفيت واقعي برند نيست بلكه به معنای ارزیابي ذهني مصرفواقع، کيفيت ادراک

 (.3416)پاپيو و کوئستر، برند است 

یا تشویق به خریرد در   / خدماتعميق به خرید مجدد محصول وفاداری برند یک تعهدوفاداری برند: 

 (.3416)پاپيو و کوئستر، بطور مداوم است  آینده

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش -1-8-9

کلي سرنجيده شرده اسرت کره برگرفتره از      سؤال در این پژوهش، نوآوری برند با چهار  نوآوری برند:

کرامالً  مروافقم ترا    ای از کرامالً گزینره در یک طيف پنج سؤاالت باشد. ( مي3416) پاپيو و کوئسترپژوهش 

هرای   االت عبارتند از: توانایي ارائه محصوالت نوآورانه به بازار، استفاده از فناوریمتاحفم قرار گرفت. این سؤ

 جدید، ارائه محصوالت جدید برای اوحين بار به بازار، ایجاد تغيير در بازار با ارائه محصوالت جدید
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کلي سنجيده شده اسرت  سؤال در این پژوهش، هویت ارتباطات برند با چهار  هویت ارتباطات برند:

 ای از کرامالً در یک طيف پرنج گزینره  سؤاالت باشد. ( مي3416که برگرفته از پژوهش حبيبي و همكاران )

، عبارتند از: جداناپذیر برودن فررد و برنرد، عالقره بره برنرد      سؤاالت متاحفم قرار گرفت. این  موافقم تا کامالً

 گذاری اهداف.کننده از برند، به اشتراکاتصال به افراد استفاده

کلري سرنجيده شرده اسرت کره برگرفتره از       سؤال در این پژوهش، اعتماد برند با هفت  اعتماد برند:

ای از باشد. سواالت در یرک طيرف پرنج گزینره    مي( 3413الروچ و همكاران )( و 3416) چينوموناپژوهش 

عبارتند از: اعتماد به برند، تكيه به برند، صادق برودن  سؤاالت متاحفم قرار گرفت. این کامالً موافقم تا کامالً 

برند، ایمن بودن برند، خالف انتظار بودن سرایر محصروالت، نااميرد نشردن از برنرد، مطرابق انتظرار برودن         

 محصوالت.

سنجيده شرده اسرت    کليسؤال در این پژوهش، ارزش اجتماعي برند با چهار ارزش اجتماعی برند: 

ای از کامال موافقم در یک طيف پنج گزینهسؤاالت باشد. ( مي3416که برگرفته از پژوهش یه و همكاران )

عبارتند از: افزایش تصرویر خرود در نرزد دیگرران، افرزایش ادراک      سؤاالت تا کامال متاحفم قرار گرفت. این 

 با دیگران. خود، حفظ رواب  خود با دیگران، افزایش رواب  اجتماعي

کلي سنجيده شرده  سؤال شده برند با شش در این پژوهش، کيفيت ادراکشده برند:  کیفیت ادراک

در یرک طيرف پرنج    سرؤاالت  باشرد.  ( مي3410( و حيو و همكاران )3415است که برگرفته از پژوهش ورا )

از: بسيار خروب برودن برنرد، برا     عبارتند سؤاالت متاحفم قرار گرفت. این کامالً موافقم تا کامالً ای از گزینه

کيفيت بودن برند، ارائه محصوالت با کيفيت توس  برند، باال بودن کيفيت محصول، استمنا برودن کيفيرت   

 محصول، بهتر بودن کيفيت برند نسبت به سایرین.

ال کلي سنجيده خواهد شد کره برگرفتره از   ین پژوهش، وفاداری برند با هفت سؤدر ا وفاداری برند:

ای از در یرک طيرف پرنج گزینره    سرؤاالت  ( است. 3415( و حي و همكاران )3416یه و همكاران ) پژوهش

عبارتند از: عالقه به محصول، تبليغات ممبرت  سؤاالت متاحفم قرار خواهد گرفت. این کامالً موافقم تا کامالً 

برند نسبت بره سرایرین،   درباره محصول، توصيه به دیگران، انتتاب محصول به عنوان اوحين گزینه، ترجيح 

 خرید محصوالت جدید برند، پرداخت پول بيشتر.
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 بندی فصل اولجمع -1-2

متتصری به مفهوم، اهميت و ضررورت،    اشارهو پس از  شده  پرداختهدر این فصل به تشریح طرح پژوهش 

پرژوهش در سره   ، کليه متغيرها از دو جهت مفهومي و عملياتي تشریح گشتند و قلمررو  ها هيفرضاهداف و 

بتش موضوعي، مكاني و زماني توضيح داده شد. در فصل بعد، متغيرهرای مرورد اسرتفاده در پرژوهش بره      

 های انجام شده در زمينه رواب  ميان متغيرها بيان خواهد شد.گردند و پژوهشتفصيل تشریح مي

 ساختار کلی پژوهش -1-16

اهميرت و ضررورت پژوهشري، اهرداف پژوهشري،      له و چارچوپ نظری پژوهشي، در این فصل به بيان مسئ

 های پژوهش، تعریف مفهومي و عملياتي واژگان کليدی و ساختار پژوهش پرداخته شد.ها و مدلفرضيه

هرای  ، پژوهشپژوهش پرداخته شده و پس از ارائه مفاهيم بنيادی در فصل دوم به ادبيات نظری و پيشينه

 گيرد. گرفته، مورد بررسي قرار ميمتتلفي که در ارتباط با موضوع انجام 

هرای   گيرد. سپس روش و ابزار گرردآوری اطالعرات و روش  در فصل سوم روش پژوهش مورد بحث قرار مي

 شود.  ها ارائه ميتحليل دادهوتجزیه

گيرد و سپس آمار توصيفي متغيرهای پرژوهش  تحليل اطالعات مورد بحث قرار ميودر فصل چهارم تجزیه

 ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.ل از آزمون فرضيهو نتایج حاص

پرردازد. در  گيرری مري  ها و نتيجههای پژوهش شروع شده و سپس به بررسي یافتهفصل پنجم با ارائه یافته

 گردد.خاتمه پيشنهادهایي ارائه مي
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 مقدمه -9-1

ها، ارکان و نتایج مطاحعات و تحقيقرات پيشرين   گيرد بر پایههر تحقيق و پژوهش علمي که انجام مي

تررین دسرتاوردهای تحقيقرات پژوهشرگران قبلري را      استوار است که هر پژوهشگر باید سعي نماید مرتب 

های مرتب  برا موضروع پرژوهش او را بررسري      ای پژوهشدریابد که دیگران تا چه درجهشناسایي نموده تا 

و چره ابعرادی    قرارگرفته پژوهش موردچه ابعادی از مسئله  گرید عبارت بهاند، اند و به آن نزدیک شدهکرده

 بره  ينروع  بره  کره  یيهرا  دهیر پد برر  رگذاريتأث متغيرهای و عوامل پيچيدگيبررسي نشده است. همچنين، 
. وفراداری برنرد، اعتمراد برنرد،     سرازد  يم غيرممكن را مفاهيم از واحدی تعریف ارائه ،گردند يبازم اجتماع

مفراهيمي هسرتند    جمله ازهویت ارتباطات برند، کيفيت ارتباطات برند، نوآوری برند و ارزش اجتماعي نيز 

و  شرده   ارائره  هرا  آنو تعراریف متعرددی بررای     انرد  قرارگرفتره  مطاحعره  مرورد ی بسرياری  ها پژوهشکه در 

 وجود دارد. ها آنی متفاوتي در تعریف ها دگاهید

ی پرژوهش در حروزه   ها رگهی بنيادی و شناسایي ها یتئوربه معرفي مفاهيم پایه، بنابراین، این فصل 

ی مطررح در  هرا  دگاهیر داست. در ابتدا تاریتچه پيدایش هر مفهوم و  افتهی  اختصا  نامه انیپا عالقه مورد

و مطاحب مررتب  برا    ها مدلو پس از بيان تعاریف موجود در خصو  هر متغير،  شود يمارائه  ها آنتعریف 

ي بررسر ميان متغيرهای پژوهش   رابطهی صورت گرفته در خصو  هر یک از مفاهيم و ها پژوهشموضوع، 

خصرو  هرر یرک از متغيرهرا، مردل       ی صرورت گرفتره در  ها پژوهشو در انتها با توجه به تعاریف و  شده 

 کامل تشریح مي شود. طور بهپژوهش 

 برند -9-9

 مفهوم برند -9-9-1

کننردگان بررای   توحيرد  و ها وجود داشرته اسرت  های گذشته در زندگي همه انسانمفهوم برند از زمان

 یا لهيوس. برند کردندتجاری استفاده مي متمایز ساختن کاالهای خود از کاالهای سایر توحيدکنندگان از نام

گذشرت   دادنرد. برا   استفاده قرار مي های خود موردگذاری حيوانات و سایر دارایيداران برای نامبود که گله

 استفاده کردند. بره برند گذاری سایر اموال شتصي از ها برای نامگذاری کاال و دارایيزمان افراد عالوه بر نام
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هرای  هرا و گلردان  برر روی کروزه   غيرهانگشت، ستاره، صليب، دایره و  ثرسفاحگران با گذاشتن ا ممال  عنوان 

ها بيانگر اصل بودن محصول بود و داده مهمري را  کردند. این عالمتگذاری ميها را عالمتساخت خود آن

هرای دور وجرود   گرذاری تجراری از گذشرته   هرچند نرام  کرد.ها به خریداران منتقل ميدر مورد سازنده آن

ونقرل و   ظهور انقالب صنعتي و گسترش حمرل  وعمده پيشرفت آن در سده اخير صورت گرفته  داشت وحي

-آل)ه اسرت  گذاری تجاری برود احمللي محرک اصلي توسعه نامانجام مبادالت کاال و خدمات در عرصه بين

 .(1292 ،طه

واقع هر یرک   ت. درارائه تعریفي واحد از برند اس یكي از نقاط عدم توافق ميان اندیشمندان این حوزه،

 انير احمللري بازاریرابي ب  نامه برين در حغت (.3413، 1)کاپفرر اندها از منظر خود به این مفهوم نگریستهاز آن

و هویرت دیرداری کره     تيکه برند عبارت است از نامي اختصاصي برای یک محصول همرراه باشتصر   شده 

هرای خرارجي   یا محصول به همراه نشرانه عالمت یک شرکت و  شودتوس  توحيدکننده به محصول داده مي

که ارزش اصلي برنرد در فروشرنده قررار     . در حقيقت، این تعریف بيانگر آن استشود يمدر نظر گرفته آن 

 باشرد  يریشه اصلي این ارزش، ذهن مشتری است و برند او چيزی بيش از یرک نشران مر    که يدرحاح ،دارد

شود. اکمر مدیران به برند نقد مي ،شدت محصول محور است به که یيآنجا از( و 3412، 3)برودی و همكاران

در اصل این تعریرف برر   . و برجستگي ایجاد کند ينام نگرند که در بازار، آگاهي، خوشعنوان مفهومي مي به

صرورت   توانرد بره  نظرر مشرتریان برنرد مري      نقطره  کيد دارد. ازأتمایز( ت أعنوان منش های دیداری )بهویژگي

، 2)کراتلر و کلرر   کنرد، تعریرف گرردد   ياتي که مشتری در رابطه با یک برنرد کسرب مري   مجموعه کل تجرب

3414.) 

AMA) تعریف انجمن بازاریابي آمریكا
ارائره کررده   )از بعرد حقروقي(   برای برنرد   1987در سال که  (0

، عالمرت،  یرک نرام، اصرطالح    برای برند( کاررفته بهچنين است که یک نام تجاری )اصطالح حقوقي ، است

هاسرت کره بررای شناسرایي کاالهرا یرا خردمات فروشرنده یرا گروهري از           نشان یا طرح یا ترکيبي از ایرن 

در ایرن رابطره    .(3413کراپفرر،  )رود فروشندگان و متمایز کردن این کاالها یا خدمات رقبرا بره کرار مري    

کننرده  هني در مصررف های رواني و ذای از نشانهدارد که برند عبارت است از آميتتهپروفسور کلر بيان مي

فررد، برجسرته و    هرا بایسرتي منحصرربه   افزاید و این نشانهکه به ارزش مورد تصور از محصول یا خدمت مي

پيمان و تجربياتي اسرت کره بره برازار     ، عهد مجموعمطلوب باشد؛ بنابراین، شاید بتوان بيان کرد که برند، 

کننده سازگاری وجود داشرته باشرد ترا برنرد     صرفپيمان و تجربيات م ميان ستيهمواره بای و شودارائه مي

                                                

1 .Kapferer 

2 .Brodie et al 

3 .Kotler & Keller 

4 .American Marketing Associated 
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، منطقري یرا   يرواقعر يممكن است واقعي یا غ نيز، توس  برند ادشدهی هایویژگيو  معنا و مفهوم پيدا کند

 (.3414)کاتلر و کلر،  غيرمنطقي و ملمو  یا غيرملمو  باشد

گيررد یرا مزایرایي کره     قرار مري استفاده  بسياری از تعاریف دیگر، بر روشي که برای ایجاد تمایز مورد

توان بيان کرد که برند عبارت اسرت از  کند متمرکز است. در اصل ميمشتری از خریدن محصول کسب مي

هرای  ار است، هر یرک از ایرن تعراریف از جنبره    كطور که آشهمانو  ها در راستای ایجاد تمایزکليه فعاحيت

طرور مشرترک بره     آنچه در ایرن تعراریف بره    دارند. های خا  خود رامتتلف به برند نگریسته و محدودیت

عنروان ارزشري    تواننرد بره  ها، دارایي است که توس  آن مري خورد، این است که برند برای شرکتچشم مي

توان بر این باور بود که تجسم و تصرویر قروی از سرازمان،    واقع مي متفاوت در ذهن مشتری نفوذ کنند. در

 (.3412، 1وزیر و چرناتوني)ر شيوه تمایز است نیتر اثربتش

کلي تعریف کرده است. به گفته وی، برند عبارت اسرت از نرامي کره     یا گونه ( برند را به3413کاپفرر )

کنرد، برجسرتگي، تمرایز،    آنچه یک نام را به برند تبدیل مري  حقيقت،در  ثير قرار دهد.أا تحت ترخریداران 

 ها است؛ بنابراین برنرد یرک سيسرتم زنرده اسرت کره از سره قطرب اصرلي          نشانه مرتب  به غيرهاعتماد و 

برنرد در ادبيرات    یهرا  ی، برا بررسري تئرور   يطرورکل  به. است شده  لي( تشك، مفهوم)محصول و خدمت، نام

 شرده اسرت    هرا اشراره  اسرت کره در زیرر بره آن     یيشناسرا  دیدگاه متتلف در رابطه با آن قابل نهبازاریابي، 

 (.3412و همكاران،  3زادهریاد)ق

 کننده حقوقي و قانونيعنوان یک محافظت برند به 

 تفكيک جادیعنوان عامل ا برند به 

 عنوان شرکت برند به 

 عنوان سيستم شناسایي کننده برند به 

 (عنوان تصویر )تصویر برند برند به 

 (عنوان یک شتص )شتصيت برند برند به 

 عنوان ارتباطات برند به 

 افزوده  ارزش عنوان برند به 

 عنوان یک کل قابل رشد برند به 

                                                

1 .Ruzzier & Chernatony 

2 .Ghaderizadeh 
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یرک   واقرع  در .(3412، 1)بروئر و بروحر شود خالصه، برند سبب شناسایي فروشنده یا سازنده مي طور به

بنردی اسرت کره هردف آن مشرتص      مارک تجاری یا طراحي بسته یک نام یا یک سمبل مانند حوگو، برند،

برای متمایز سراختن آن   یک فروشنده یا گروهي از فروشندگان وکردن کاالها یا خدمات از سایر کاالهای 

منبرع فررآورده   عالوه بر مشتص نمودن  خدمات رقبا است؛ بنابراین یک برند، و هاکاالها یا خدمات از کاال

هم از توحيدکننده در برابر رقبایي که تالش خواهند کرد برای فراهم کرردن   از مشتری و هم ،مشتری رایب

کنند که برر اسرا    مبنایي را فراهم مي برندها، کند.ها به نظر برسند حمایت ميهمانند آن محصوالتي که

 ها متعهرد باشرند. از  به آن خدمات را تشتيص داده و توانند یک کاال یا گروهي از کاالها وآن مشتریان مي

 .(1292طه، )آل  تواند تحت عنوان کليه تجارب یک فرد تعریف شودیک برند مي نظر مشتری، نقطه

عنروان یرک برداشرت شتصري از برنرد کره در حافظره         تواند به( یک برند مي3411بر طبق نظر کلر )

 مزایا، ها،ویژگي آگاهي، سطوح متتلف آگاهي از برند مانند منابع و. است تعریف شود شده  رهيمشتری ذخ

شروند.   مشرتریان درک مري  توسر    تجربيات با برنرد مررتب  هسرتند و    ها وگرایش احسا ، تفكر، تصویر،

 برندهای پرقدرت امنيرت و  .کندعنوان یک ضامن معتبر برای کاال یا خدمات عمل مي برند به گرید عبارت به

هرا بره تمرایز    زیررا آن  کنند،افزایش ارزش سرمایه را فراهم مي دوام بيشتر و  سودهای قابل رشد بلندمدت،

امنيت تقاضای بيشتر نائرل   ها وکاهش هزینه ی مقياسي وهاجویيصرفه حجم فروش بيشتر، رقابتي باالتر،

تواننرد  که مشتریان مري  هم منافع احساسي( )هم منافع کارکردی و وعده برند وجود منافع است شوند.مي

روان یرک   روح و جروهره،  انتظار داشته باشند که از تجربه محصوالت یا خدمات یک برند دریافت کننرد و 

 (.3411، 3)کلر و همكاران کندبرند را منعكس مي

 گرران یطبق نظرر پرارک و د   یک فاکتور مهم مؤثر در انتتاب یک برند مفهوم نيازهای مشتری است.

 یرک برنرد برا مفهروم کرارکردی      کنند.تجربي ارائه مي کارکردی و بيشتر برندها ترکيبي از مزایای نمادین،

نيازهای نمرادین   شود.تعریف مي شده جادیي اعنوان طرحي برای حل بيروني نيازهای مفهوم ای( به)وظيفه

 ،یري خرود افزا  جملره  از شرده  جادیصورت دروني نيازهای ا عنوان تمایل به محصوالتي که به یا سمبليک به

، 2)کراتلر و همكراران   شرود تعریرف مري   ،کنندعضویت گروه یا شناسایي خود را برآورده مي موقعيت نقش،

نقش یا تصویر شتصري   طرح است برای وابستگي افراد با یک گروه،یک برند با مفهوم نمادی یک . (3415

یا تحریرک شرناختي را    تنوع و عنوان تمایل به محصوالتي که حسي خوش، نيازهای تجربي هم به مطلوب.

گذاری تجاری را فرآیند ایجراد هویرت محصرول    ( نام1995) همكارانو  وحز. شودکنند تعریف ميفراهم مي

                                                

1 .Bruwer & Buller 

2 .Keller et al 

3 .Kotler et al 
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گرذاری تجراری را    ( نرام 3441) پيكتن وبرودریک اند. دانسته زکنندهیاستفاده از نام یا سمبل متما لهيوس به

که فررد   يدانند بلكه زمان فق  گذاشتن یک سمبل یا نام بر روی محصول جهت شناسایي توحيدکننده نمي

ایجادکننده یرک   ني ویک تصویر ذه دار،های معنيای از نگرشگيرد آن را مجموعهبرند کاال را در نظر مي

 .(1290 ،نياخاحقي) داندارتباط با محصول مي

باشرد   ها به شرح زیرر مري   همچنين بایستي بيان نمود که هر برند دارای مزایایي است که برخي از آن

 :(1291)عزیزی و همكاران، 

 افزایش وفاداری مشتری 

 افزایش سودآوری 

 جلوگيری از ورود رقبای جدید 

 در مقابل رقباپذیری  کاهش آسيب 

 های تبليغات کاهش هزینه 

  و غيره 

 ساخت برند -9-9-9

نرام را   های بي فرآورده نام تجاری است.  راه ساختن و پرورش کوشش در بتش بزرگي از هنر بازاریابي،

اسرت کره     يکسر   برنرده آن  رو نیر ازا نگرد و در آنجا تنها قيمت مطرح اسرت  کاال مي  مشتری به چشم یک

بنرابراین   کارسراز نيسرت.   یيتنهرا  شده به  شناخته  برخورداری از نام تجاری احبته، قيمت را دارد.ترین پایين

احبتره سراختن نرام تجراری مشركل و      . آمرد  دشكست در پي خواهر  اگر تنها بر خود نام تجاری تكيه شود،

. ترراوت  کننرد  ریزی منطقي اقدام به ساختن نرام تجراری   بایست با یک برنامه ها مي است و شرکت بر نهیهز

گذارنرد   کنندگان تأثير مري  افكار مصرف  برتجاری تتصصي  یها که چرا ناممالحظاتي در مورد این (1280)

 .  (1290نيا، )خاحقي نموده استارائه 

ایرن   شرود.  متمرکز مي  یک فایده و یا یک پيام نام تجاری تتصصي روی یک فرآورده،  که یکاول این

واضح و مشتص را در قاحب پيام خاصي تنظريم کررده و آن     تا یک نكته سازد مي قادرها را  بازاریاب تمرکز،

تجراری تتصصري قررار      های اسلحه دیگری که در اختيار نام در افكار مشتریان خود رسوخ دهند. را سریعاً
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یرک  ها فقر  همرين    اگر آن ها در ایجاد ذهنيت در مورد تتصصي بودن و بهتر بودن است.دارد توانایي آن

هرای تجراری تتصصري     که نرام این  و سرانجام پس باید کيفيت آن خيلي خوب باشد دهند، کار را انجام مي

تبدیل بره واژه معرادل    زیراکسممال  طور به مربوط به خود تبدیل شوند.  رده فرآورده توانند به اسم عام مي

 .(1292)آل طه،  کردن شده است.  فتوکپي

 وفاداری برند -9-3

 هوم وفاداری برندمف -9-3-1

تحقيقرات کوپلنرد و چرچيرل بره      بازاریررابي، در  مبحرث مرشتریان در وفراداری موضروع بره توجره

تری پيرامون وفاداری انجام  خورد. سپس افرادی چون دی، جاکوبي و چستنات تحقيقات گسترده چشم مي

توان از زیپل و گليمور، دیرک و   ميازآن ها افراد دیگری به بس  موضوع وفاداری پرداختند که  دادند و پس

متحرده   های وفادار نمودن مشتریان اوحين بار در صنعت هواپيمرایي ایراالت   باسو و احيور نام برد. احبته برنامه

برا تأکيرد برر کنتررل مرکرزی خردمات        1978آمریكا با صدور مجوز فعاحيت سازمان هواپيمرایي در سرال   

ای یافت و در مناطقي که بازارها متمرکرز و   بازاریابي جایگاه ویژهگسترده هوایي آغاز گشت. در این هنگام، 

رقابت شدیدتر بود، برنامه بازاریابي از طریق افزایش و ایجاد خدمات جانبي بر حفظ و نگهرداری مشرتریان   

صرورت تتفيرف بررای مسرافرین      های هوایي برنامره وفراداری را بره    شرکت 1981متمرکز گشت. در سال 

 .  (3417، 1)بيدمن قدار باربر حسب مایل اعالم نمودندبرحسب مسافت و م

های دیگری ماننرد دسرت یرافتن بره اسرتفاده از       ونقل، برنامه عالوه بر برنامه وفاداری در صنعت حمل

های اعتباری شرکت برای مسرافراني کره مسرافت طروالني یرا تعردد        ای و کارت های کرایه ها، ماشين هتل

گونره مسرافران اجرازه     ها به این اند، به اجرا درآمد. بسياری از این شرکت تهها را داش مسافرت با این شرکت

 اسرا   برر  وفراداری  هرای  داند تا از ميان خدمات باال یک یا دو خدمت را انتتراب نماینرد و در برنامره    مي

 شرررکت  داینررز  کلروپ  کرارت  وی هرای ملري   کارت ویرزا بود از ممكن مسافران هوایي صنعت مسافت در

 باگذشرت  و بررود  جرانبي  خردمات  دریافت برای حرق انتتاب وفراداری برا های برنامه روعش. دکن اسرتفاده

 و برود  ترر  و طروالني  بيشرتر  هرای  مسرافرت  افراد به کردن وادار ها ایرن برنامه مبنرای. دگردی لتكمي انزم

 یافرت  گسرترش  هرا  شرکت سایر تلفني و خدمات ها، رستوران مانند دیگر ها در صنایع برنامه ازآن، این پس

 (.1290نيا، )خاحقي

                                                

1 .Bidmon 
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 در برترر  خردمت  یرا  محصول مجدد خرید برای قوی تعهد یک به وفاداریبر این باور است که  1احيور

 هرا  آن ترأثيرات  و رقبرا  براحقوه  بازاریابي های تالش رغم علي محصول یا مارک همان تا شود مي اطالق آینده

این باور است که وفاداری مشتری نوعي تعهد عميق و درونري اسرت کره    . در حقيقت او بر گردد خریداری

( نيرز بيران   1999) 3شرویميكر و حرویس   .شرود  از یک محصول یا خدمت خرا  مري   منجر به خرید مجدد

به بهترین وجه  موردنظریاً احسا  کنند سازمان قوافتد که مشتریان  يمکه وفاداری زماني اتفاق  اند نموده

ی رقيرب از مجموعره مالحظرات    هرا  سرازمان کره   یطرور  بره را برطرف کنرد،   ها آنازهای تواند ني يمممكن 

، 2)هيرو و همكراران   نماینرد  يمخود اقدام  موردنظربه خرید از سازمان  منحصراً ها آنو  شده خارجمشتریان 

3416).  

کره   انرد  نمروده یک مفهوم رفتاری تعریرف   عنوان به( وفاداری مشتری را 3441) 0هامبورگ و جرین،

( مفهوم وفاداری در مشرتری  3440) 5باشد. سوسانا و الرسون يممتضمن تكرار خرید محصوالت و خدمات 

 صرورت  بره ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خا  و خریرد کراال و خردمات     عنوان بهرا 

عميق برای خرید مجردد   یک تعهد عنوان به( از وفاداری 3448) 6کنند و واحش و همكاران يممكرر تعریف 

)پراپيو و   انرد  کاال یا خدمت و یا ایجاد انگيزه برای استفاده و تكرار مجردد یرک برنرد در آینرده یراد کررده      

ادامره   عنروان  بره تروان   يمر ( نيز بر این باورند که وفاداری را 3411و همكاران ) 7الدهاری .(3416کوئستر، 

( وفراداری را  3412و رای و مردها )  ی نمرود سراز  مفهروم حمایت مشتری از محصوالت و خدمات سرازمان  

ي بسرتگ  دلکه از رضرایت پایردار مشرتری از محصرول و      اند نمودهي تعریف شناخت روانیک حاحت  عنوان به

 دهنرده  ارائره شده و منجر به وابسرتگي و رابطره عميرق مشرتری برا سرازمان        يل تشكعاطفي نسبت به آن 

 .(3412، 8)رای و مدهاشود  يممحصول 

، 14نيز بر این باورند که وفراداری عراملي اسرت کره از مجمروع تصرویر      ( 3415)و همكاران  9وینينگ 

. با کنار هم قرار دادن تعراریف موجرود در زمينره    آید يم، کيفيت، ارزش، رضایت و تعهد به دست 11شهرت

 :باشد يمکه به شرح زیر  استتوان بيان نمود که وفاداری با سه عنصر همراه  يموفاداری 
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brand loyalty are confirmed 

Keywords: Brand Innovation ,Brand loyalty ,Brand Trust ,Brand perceived 

quality,Brand social value,Brand communicaton Identity  

september 2017 



 

20 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Humanities 

Department of Economy and Management  

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.A. in Master of Business Administration 

 

 

 

Title: 

A Study Impact of Brand Innovation and Brand Communication Identity 

on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand Trust and Brand Social 

value and Brand perceived quality 

 

 

Supervisor :  

ghasem zarei (Ph.D) 

 

Advisor: 

Hatef Hazeri (Ph.D) 

 

By: 

Shaghayegh karamiyan 

 

 

 

september 2017 

 


	فصل اول
	کلیات پژوهش
	1-1- مقدمه
	1-2- بیان مسئله
	1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش
	1-4- سؤالهای پژوهش
	1-5- فرضیههای پژوهش
	1-6- اهداف پژوهش
	1-7- قلمرو پژوهش
	1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی پژوهش
	1-8-1- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
	1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
	1-9- جمعبندی فصل اول
	1-10- ساختار کلی پژوهش
	فصل دوم
	مبانی نظری و پیشینه پژوهش
	2-1- مقدمه
	2-2- برند
	2-2-1- مفهوم برند
	2-2-2- ساخت برند
	2-3- وفاداری برند
	2-3-1- مفهوم وفاداری برند



