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پژوهشــ حاضرــ ب��ا ه��دف بررســی میــزان اثــر آوازۀ برنــد بــر اعتمــاد عاطفــی و شــناختی
و تأثیــر ایــن اعتمــاد بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد رســتورانها انجــام شــده اســت .ایــن
پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش اجــرا ،توصیفــی  -پیمایشــی اســت.
جامعــۀ آمــاری آن را کلیــۀ مشــتریانی تشــکیل دادنــد کــه در شــش ماهــۀ دوم ســال 1398
بــه رســتورانهای شــهر ایــام رفتهاندــ .بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری کوکــران384،
نفــر بــه عنــوان نمونــه تعییــن شــد کــه در نهایــت بــا توجــه بــه پرسشــنامههای قابــل قبــول،
تعــداد  373نفــر حجــم نمونــه را تشــکیل دادنــد .روش نمونهگیــری بــه کار رفتــه در ایــن
پژوهــش از نــوع نمونهگیــری ســاده در دســترس بــود .روایــی پرسشــنامه نیزــ بــا نظــر
خبــرگان و بارهــای عاملــی تأییــدی ســنجیده شــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه دســت آمــده
نیــز حکایــت از پایایــی مناســب پرسشــنامه داشــت .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا تکنیــک
مدلســازی معــادالت ســاختاری و بــا نرمافــزار  spss21و  smart PLS3انجــام شـ�د.
نتای�جـ ب��ه دسـ�ت آمـ�ده روش��ن س�اـخت آوازۀ برن�دـ ب��ر س��ه متغی��ر نگــرش مشـ�تریان بـ�ه
برن��د ،اعتماــد ش��ناختی و اعتم��اد عاطف�یـ ،اثــر معنــاداری دارد؛ همچنیــن متغیــر اعتمــاد
شــناختی بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد ،اثــر معنــاداری دارد؛ امــا تأثیــر اعتمــاد عاطفــی
بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد معنــادار نبــود .اعتمــاد شــناختی در رابطــۀ بیــن آوازۀ برنــد
و نگــرش مشــتریان بــه برنــد میانجیگــری میکنــد؛ ولــی اعتمــاد عاطفــی در رابطــۀ بیــن
آوازۀ برنــد و نگــرش مشــتریان بــه برنــد میانجیگــری نمیکنــد.
واژگان کلیدی :آوازۀ برند ،نگرش برند ،مشتریان ،اعتماد عاطفی ،اعتماد شناختی
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مقدمه
در دنی��ای ام��روز ،باــ پویایــی بازارهـ�ای فرارقابت��ی ،ایجــاد و حفــظ یک نــام تجاری
در بازاریاب�یـ ض��روری اس��ت (هیونــگ و همــکاران .)85 :2015 ،1از آنجايــي كــه
در چارچــوب کلیــۀ فعالیتهــای بازاریابــی ،مشــتریان نقطــۀ عطفــی بــه شــمار
میرونــد (فــرودی )272 :2019 ،2الزم اســت بــا درك چرایــی و چگونگــی رفتــار
مشــتریان ،بازاريابــي موفــق آغــاز شــود .مطالعــه و بررســی عوامــل اثرگــذار بــر
رفتــار مشــتریان و بررســی میــزان تأثیــر هریــک از ایــن عوامــل ،باعــث دســتیابی
بــه شــناخت و درک رفتــار مشــتریان میشــود؛ بازاریابــان در ایــن صــورت قــادر
خواهنــد بــود محصــوالت و خدماتــی را ارائــه دهنــد کــه برآینــد عوامــل مؤثــر
بــر رفتــار مشــتریان باشــد و حداکثــر رضایــت آنــان را جلــب نمایــد (خیــری
و فتحعلــی .)2 :1394 ،در ســالهای اخیــر ،افزایــش چشــمگیر گرایــش کســب
و کارهــا بــه ســمت خدماتــی شــدن ،بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بـ�رای
پابرجــا بــودن در ایــن فضــای رقابتــی پویــا بایســتی تالشــی مضاعــف صـ�ورت
گیــرد (عبــدی و نجفــیزاده .)84 :1398 ،از ایــن منظــر «کلــر ( )2014اظهــار
داشــت کــه بــه دلیــل افزایــش رقابــت در بازارهــای امــروزی ،برندهــا نقــش
اصلــی را در اســتراتژیهای ارتقــای خدمــات بــازی میکننــد و اســاس تمایــز
خدمــات شــرکتها و صنایــع را تشــکیل میدهنــد» (کریســتالیس و کریســوکو،3
 .)141-140 :2014برنــد خدماتــی میتوانــد نگــرش مشــتریان را نســبت بــه
خدماتدهــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد؛ درواقــع نگــرش مشــتریان بــه برنــد
خدمــات یــک ارزیابــی مختصــر و بــه نســبت پایــدار از برنــد آن خدمــت اســت
کــه منجــر بــه رفتــار خاصــی میشــود (صفــیزاده و همــکاران.)3-2 :1398 ،
نگــرش برنــد بــه صــورت خــاص ،اســاس و وســیلهای بــرای مشــتریان جهــت
بررســی تفاوتهــا و منحصــر بــه فــرد بــودن خدمــات اســت (ساســمیتا و ســوکی،
 .)279 :2015یــک برنــد خدماتــی زمانــی قــادر بــه رقابــت بــا ســایر برندهاســت
کــه بتوانــد برتــری خــود را بــه مشــتریان ثابــت کنــد و تأثیــر مثبتــی در نگــرش
آنهــا داشــته باشــد (آهــا و همــکاران)235 :2014 ،4؛ از ایــن رو عوامــل مختلفــی
1. Hung
2.Foroudi
3. Krystallis & Chrysochou
4. Ahn, Kim & Hyun
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میتوانــد بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد خدمــات تأثیرگــذار باشــد کــه از آن
جملــه میتــوان بــه آوازۀ برنــد اشــاره نمــود (رحیمنیــا و همــکاران.)2 :1395 ،
از آنجــا کــه زمــان جســتجوی اطالعــات مشــتریان دربــارۀ برنــد خدماتــی افزایــش
یافتــه اســت ،آوازۀ برنــد بــه عنــوان یــک منبــع اطالعاتــی مهــم ،از مرحلــۀ معرفــی
تــا مراحــل ارزیابــی ،توســط مشــتریان و رســانههای جمعــی ارائــه میشــود (کیــم
و همــکاران)772 :2019 ،1؛ درواقعــ ای��ن آوازه یــک دارایــی بــاارزش نامشــهود از
ی��ک برن��د اس��ت (هانــگ و همــکاران )461 :2015 ،2و در بخــش خدمــات از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت و درواقــع شــخصیت نامشــهود خدمــات را
ارائــه میدهــد و دشــواری در ارزیابــی کیفیــت را بــدون تجربــه کــردن نشــان
میدهــد« .طبــق گفتــۀ داولینــگ ( )2001آوازۀ یــک برنــد خدماتــی ترکیبــی از
قابلیــت اطمینــان ،تحســین ،صداقــت و اعتمــاد بــه عملکردهــای آتــی و احتمالــی
یــک برنــد اســت کــه در طــی ســالها بــه وجــود آمــده اســت و گاهــی میتوانــد
بــه راحتیــ از بی��ن برــود» (فــرودی .)275-273 :2019 ،3هنــگام توجــه بــه نگــرش
مشــتریان ،مفهــوم اعتمــاد ،توجــه ویــژهای را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ زیــرا
نقــش مهمــی در کاهــش اطالعــات نامتقــارن بیــن بازاریابــان و مشــتریان دارد
(کیــم و همــکاران« .)266 :2019 ،4مکلــود ( )1992اعتمــاد را بــه عنــوان یکــی از
مؤلف ههاــی مهــم روابــط مشــتریان بــا برندهــا تلقــی میکنــد» (طالقانــی:1393 ،
 .)5اعتمــاد بــه برنــد از اعتقــادات شــناختی و درک عاطفــی نســبت بــه برنـ�د
تشــکیل شــده اســت (حیــدری و صائبنیــا)103 :1397 ،؛ درواقــع مشــتریان بــر
اســاس ســطح اعتمــاد عاطفــی و شــناختی نگــرش خــود را شــکل میدهنــد و در
یــک برنــد ســرمایهگذاری میکننــد (ســاالری و موتــی .)322 :2015 ،5بــه طــور
خــاص ،اعتمــاد عاطفــی و شــناختی در شــکلگیری نگــرش مثبــت مشــتریان در
صنایــع خدماتــی ماننــد رســتورانداری در مقایســه بــا ســایر صنایــع ،نقــش بســیار
مهم��ی ایف��ا میکنــد؛ زیــرا باعــث افزایــش ارتبــاط مشــتریان بــا ویژگیهــای
نامشــهود ،ماننــد طعــم ،قابلیــت اطمینــان ،جــو ،ســامت ،باورهــای مثبــت دربــارۀ
انتظارشــان و  ...در صنعــت رســتورانداری میش��ود (هیونــگ و همــکاران:2015 ،
1.Kim at el
2. Hang
3 . Foroudi
4 . Kim at el
5 . Salari & Motiee
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 )86-85و از طرفــی باعــث تقویــت نگــرش مشــتریان نســبت بــه برنــد میشــود
(ساســمیتا و ســوکی)278 :2015 ،؛ همچنیــن اعتمــاد عاطفــی و شــناختی برنــد در
هنــگام انتخــاب رســتوران ،ریســک درکشــدۀ مشــتریان را کاهــش میدهــد (هــررا
و بالنکــو .)285-283 :2011،1امــروزه اهمیــت توجــه بــه خدمــات ارائهشــده در
رســتورانها بــه انــدازهای افزایــش یافتــه کــه توجــه بســیاری از بازاریابــان را بــه
خــود معطــوف داشــته اســت .نگــرش مشــتریان بــه برنــد رســتورانها نیــز از
جملــه مــواردی اســت کــه بازاریابــان امــروزی بــه آن توجــه میکننــد (رحیمنیــا
و همــکاران .)2 :1395 ،علیرغــم اینکــه برنــد در بخــش خدمــات بســیار گســترده
اســت و غالــب بازارهــای امــروزی را تشــکیل میدهــد؛ امــا توجــه کمتــری بــه
حــوزۀ خدمــات و ارتقــای عملکــرد برندهــای خدماتــی شــده اســت؛ بنابرایــن
الزم اســت تحقیقــات گســتردهتری حــول برنــد خدمــات صــورت گیــرد .مســئلۀ
اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت رســتورانداری
در حــوزۀ خدماتــی قــرار دارد و در دهههــای گذشــته بــه طــور قابــل مالحظـهای
توســعه یافتــه اســت ،پــس ارتقــای برنــد بــه نوبــۀ خــود منجــر بــه رقابــت شــدید
میــان رســتورانها شــده اســت و مشــتریان بــا انبوهــی از برنــد رســتورانها
مواجــه هســتند کــه هرکــدام بــه فراخــور امکانــات خــود مشــغول خدماترســانی
بــه مشــتریان و در صــدد جلــب اعتمــاد عاطفــی و شــناختی آنهــا هســتند .اینکــه
ایــن رســتورانها تــا چــه حــد در نگــرش مشــتریان نســبت بــه آوازۀ برندشــان
موفــق عمــل میکننــد و از چــه ابــزاری بــرای رســیدن بــه ایــن امــر مهــم بهــره
میجوینــد ،مســئلهای اســت کــه نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت؛ از ایــن رو ،ایــن
پژوهــش بــه دنبــال شناســایی و تعییــن اثــر آوازۀ برنــد بــر نگــرش مشــتریان بــه
برنــد بــا در نظــر گرفتــن نقــش میانجــی اعتمــاد عاطفــی و شــناختی بــه روش
علمــی اســت تــا بــا اخــذ دیــدگاه مشــتریان رســتورانها نســبت بــه تأثیرگــذاری
ایــن ابعــاد بــر نگــرش مشــتریان نســبت بــه برنــد بــه ایــن مســئله پاســخ دهــد.
مبانی و چارچوب نظری
آوازۀ برند

آوازۀ برنــد بــه خدمــات مربــوط بــه درک مشــتری از ارتباطــات تجربهشــده در
1 . Herrera & Blanco
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طــول مرحلــۀ قبــل از خرید مربــوط میشــود (ســینگاپتا و همــکاران)667: 2015 ،1
و درواقــع دربرگیرنــدۀ تبــادل اطالعــات مربــوط بــه برنــد اســت کــه مشــتریان قبل
از خریــد آن را تجربــه میکننــد و بــه ابعــاد ارتباطــات کنترلشــده (تبلیغــات و
ترویجهــا) و ارتباطــات کنترلنشــده (تبلیغــات دهــان بــه دهــان و تبلیغــات بـ�دون
هزینــه) اشــاره میکنــد (صنایعــی و همــکاران.)514 :1397 ،
۱ .۱تبلیغــات دهــان بــه دهــان :امــروزه تبلیغــات دهــان بــه دهــان یا شــفاهی
نوعــی ارتباطــات غیررســمی در مــورد ویژگیهــای یــک کســب و کار
یــا خدمــت در یــک جامعــه اســت کــه بــه منبــع اطالعاتــی مهــم و
تأثیرگــذاری بــر نگرشهــا و رفتــار خریــد مشــتریان تبدیــل شــده اســت.
مــردم از محیــط پیرامــون خــود ،رســانههای جمعــی و تعامــل بــا ســایرین،
اطالعاتــی را دریافــت میکننــد .اطالعاتــی کــه از طریــق تعامــل بــا ســایر
افــراد در مــورد محصــوالت و خدمــات حاصــل میشــود ،نتیجــۀ تجربــۀ
شــخصی آنهــا یــا اطالعــات دریافتــی آنهــا یــا اطالعــات دریافتی از ســایر
مشــتریان اســت (رحیمنیــا و همــکاران.)3 :1395 ،
.۲

۲تبلیغـات غیرپرداختـی (شـهرت) :نوعـی روابط عمومی اسـت کـه مانند
آگهـی تجـاری شـامل پیامـی اسـت کـه از طریـق رسـانهها بـه مـردم ارائه
میشـود و در آن هیـچ هزینـهای پرداخـت نمیگـردد و سـازمان کنترلی بر
آن ندارد (اسـماعیلپور .)318-317 :1383 ،واتسـوم ( ،)2007شـهرت یک
کسـب و کار را بـه عنـوان ارزیابی احترام و عزت نفس مـردم از تصویر آن
کسـب و کار تعریـف میکند (رحیمنیـا و همـکاران.)4 :1395 ،

.۳

۳تبلیغــات :تبلیغــات بــه معنــی متمایــل ســاختن و ترغیــب مشــتری
بــه ســمت محصــول یــا خدمــت اســت کــه بــه وســیلۀ فراهــم آوردن
اطالعــات یــا خلــق یــک احســاس مثبــت توجــه فــرد را بــه آن محصــول
یــا خدمــت جلــب میکنــد (پرســی و همــکاران.)106-102 :1391 ،
تبلیغــات نیرومندتریــن ابــزار آگهیبخــش در شناســاندن یــک محصــول
یــا خدمــت اســت کــه بــا اســتراتژیهای فــروش و بازاریابــی در برقــراری
ارتبــاط بــا مشــتریان بــه کار گرفتــه میشــود.
1. Sengupta et al
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نگرش مشتریان به برند
نگــرش نســبت بــه برنــد ،واکنشهــای مثبــت و منفــی دربــارۀ برنــد را معرفـ�ی
میکنــد و بــر اســاس تجــارب گذشــته شــکل میگیــرد (رحیمنیــا و همــکاران،
 .)4 :1395نگــرش بــه عنــوان مؤلفــۀ مهــم توضیــح رفتــار مشــتریان شــناخته شــده
استــ (مارتیکوتــی و آرکنــد )179-176 :2017 ،1و نگــرش مشــتریان نســبت بــه
برنــد ،منعکسکننــدۀ ارزیابیهــای خــوب یــا بــد از برنــد و تأثیــر بــر رفتارهــای
بعـ�دی میباش��د (بارت��ش و همــکاران .)3630 :2016 ،2وقتــی مشــتریان بــه برنــد
اعتمـ�اد داشـ�ته باشـ�ند ،احتمـ�االً نگـ�رش مثبتـ�ی نسـ�بت بـ�ه آن ایجـ�اد میکننـ�د؛
درنتیجــه تمایــل بیشــتری بــه ارزیابــی مثبــت چنیــن برنــدی در انتخــاب دلخــواه
خ�وـد دارنــد .نگــرش بــه برنــد شــکل گرفتــه منجــر بــه قصــد خریــد محصــوالت
میشــود (جــی و همــکاران .)2064-2063 :2016 ،3نگــرش مشــتریان بــه برنـ�د
تحــت تأثیــر ادراک و رضایــت آنــان از همــۀ محرکهــای تجربهشــدۀ برنــد در
مرحلــۀ قبــل از خریــد و حیــن مصــرف قــرار میگیــرد (عبــدی و نجفــیزاده،
.)88 :1398
اعتماد عاطفی و شناختی
محققــان بــر ایــن باورنــد كــه اعتمــاد بــه برنــد مؤلفــۀ مهمــی در تعییــن نگــرش
ف��رد در رواب��ط تج��اری اس��ت (توفالــی و همــکاران )539 :2013 ،4و نقــش بســیار
مهمــی در ایجــاد نگــرش مثبــت در صنایــع خدماتــی مانند رســتوران یا تجــارت در
مقایســه ب��ا صنای�عـ دیگ�رـ ایف��ا میکندــ (لــی 5و همــکاران)160 :2015 ،؛ همچنیــن
میتوانــد باعــث ایجــاد انگیــزه در مشــتریان بــرای حفــظ یــک رابطــۀ بلندمــدت
شــود (چــن و کویســتر .)14 :2015 ،6جانســون و گرایســون ( )2000اعتمــاد را
از دیــدگاه عاطفــی و شــناختی تعریــف کردهانــد؛ اعتمــاد شــناختی بــا تصمیــم
عقالنــی و قابلیــت اطمینــان و درســتکاری ارتبــاط دارد و اعتمــاد عاطفی بــه روابط
و عالقههــای شــخصی فــرد مربــوط میشــود و یــک ســرمایهگذاری عمیــق در
1. Marticotte & Arcand
2. Bartsch et al
3. Ju et al
4. Toufaily et al
5. Lee
6. Chen & Quester
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رابطــه را در بــر دارد (چــن و کویســتر .)15-14 :2015 ،مشــتریان بــر اســاس
ســطح اعتمــاد عاطفــی و شــناختی خــود در یــک برنــد ســرمایهگذاری میکننــد.
اعتمــاد عاطفــی و شــناختی برنــد عامــل مهمــی در صنعــت رســتورانداری اســت
مشــتریان غالب ـ ًا رســتورانهای معتبــر را بــر اســاس اعتمــاد عاطفــی و شــناختی
انتخــاب میکننــد .بیشــتر مشــتریان بــا توجــه بــه آوازۀ برنــد رســتورانها بــه آنهــا
اعتمــاد دارنــد .رســتورانها نیــز بــرای ایجــاد آوازهای کــه قابــل اعتمــاد محســوب
میش��ود ،بس��یار س�رـمایهگذاری میکنن��د (هــان و همــکاران.)87-85 :2015 ،1
مروری بر پیشینۀ پژوهش
عبــدی و نجف ـیزاده ( )1398در پژوهش��ی بـ�ا عنـ�وان «بررســی تأثیــر مســتندات
برنــد ،آوازۀ برنــد و هویــت برنــد بــر رضایتمنــدی و وفــاداری مشــتری از برنــد»
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آوازۀ برنــد بــر رضایتمنــدی مشــتری ،تأثیــر مثبــت
دارد ،رضایتمنــدی مشــتری بــر نگــرش مشــتریان نســبت به برنــد ،تأثیر مثبــت دارد
و نگــرش برن��د ب��ر وف�اـداری مشـ�تری بـ�ه برن��د نیــز تأثیـ�ر مثی��ت دارد .حیــدری
و صائبنیــا ( )1397در پژوهش��ی ب��ا عن�وـان «تأثیــر اعتمــاد عاطفــی و اعتمــاد
شــناختی بــر ترجیحــات مصرفکننــده و حمایــت از برنــد از دیــدگاه مصرفکنندۀ
محصــوالت لوــازم خانگ��ی ش�هـر اردبیــل» ب��ه ای��ن نتیج��ه رسیــدهاند ک��ه اعتمــاد
شــناختی بــر ترجیحــات مصرفکننــده و حمایــت از برنــد ،تأثیــر مثبــت و معنــادار
دارد .رابطــۀ مثبــت و معنــادار بیــن اعتمــاد عاطفــی بــا ترجیحــات مصرفکننــده
و حمایـ�ت از برن�دـ نی��ز تأییــد ش��د .محمــدزاده و همــکاران ( )1390در پژوهشــی
بــا عنــوان «اثــر اعتمــاد شــناختي و عاطفــي بــه رهبــر بــر هويــت سـ�ازماني:
نقــش ميانجــي اعتمــاد بــه ســازمان» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه هــر دو بعــد
اعتمــاد عاطفــی و شــناختی معلمــان بــه مدیــران مدرســه بــر اعتمــاد کلــی بــه
مدرســه مؤثــر اســت و از میــان ایــن دو متغیــر پیشبیــن ،متغیــر اعتمــاد عاطفــی
بــه مدیــر ،قــدرت پیشبینیکنندگــی بیشــتری بــرای اعتمــاد بــه مدرســه دارد.
همچنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه در رابطــۀ بیــن متغیرهــای اعتمــاد عاطفی و شــناختی
معلمیــن بــه مدیــران مــدارس بــا متغیــر هویــت ســازمانی ،اعتمــاد کلــی به مدرســه
میتوانــد متغیــر واســطۀ معتبــری بــه شــمار رود .آکبابــا ( )2006در پژوهشــی بــا
1. Han
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عنــوان «اندازهگیــری کیفیــت خدمــات در صنعــت هتــلداری» بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه از دیــد مشــتریان هتــل ،ملموســات و پــس از آن بــه ترتیــب ،کفایــت
در ارائــۀ خدمــات ،ادراکات مشــتری ،تضمیــن و راحتــی ،مهمتریــن ابعــاد بودهانــد.
فــورودی ( )2019در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی تأثیــر نشــان برنــد ،آگاهــی از
برنــد ،نگــرش برنــد و شــهرت برنــد بــر عملکــرد برنــد صنعت هتـلداری» بــه این
نتیجــه رســید کــه ادراک مصرفکننــدگان از نشــان برنــد ،بــر آگاهــی و نگـ�رش
آنهــا نســبت بــه برنــد تأثیــر میگــذارد؛ همچنیــن نگــرش مصرفکننـ�دگان نسـ�بت
بــه برنــد بــر شــهرت شــرکتهای ســازمانی تأثیــر میگــذارد و عملکــرد برنــد را
افزایــش میدهــد؛ ا ّمــا تأثیــر آگاهــی مصرفکننــدگان نســبت بــه برنــد بــر شـ�هرت
برنــد مــورد تأییــد قــرار نگرفتــ .نتایــج پژوهــش فرســکو و همکارانــش)2017( 1
بــا عنــوان «درک وفــاداری در خردهفروشــی چندکانالــه و نقــش اعتمــاد بــه برنــد و
دلبســتگی بــه برنــد» نشــان داد کــه وفــاداری مصرفکننــدگان تحــت تأثیــر اعتمــاد
بــه نــام تجــاری و وابســتگی بــه نــام تجــاری اســت .یانــگ و ســواک)2016( 2
در پژوهشــی بــا «عنــوان تأثیــر شــهرت شــرکت بــر نگــرش برنــد و قصــد خریـ�د»
بــه بررســی تأثیــرات ســوء مدیــران شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی شـ�رکتها
بــر تغییــرات در نگــرش برنــد مصرفکننــده و قصــد خریــد پرداختنــد .نتایــج
پژوهــش آنــان ،اثــرات قابــل توجهــی از آگاهــی از برنــد و کیفیــت ادراکشــده بـ�ر
نگــرش برنــد و قصــد خریــد را نشــان میدهــد؛ عــاوه بــر ایــن ،نگــرش برنـ�د
پاس ـخدهندگان و قصــد خریــد پــس از ارائــۀ اطالعــات منفــی در مــورد شـ�هرت
شــرکت کاهــش مییابنــد.
مدل مفهومی و توسعۀ فرضیات
بــر اســاس پیشــینۀ مطالعاتــی و مبانــی نظــری ارائهشـ�ده میت�وـان بیــان کــرد کــه
آوازۀ برنــد تأثیــر بســياري در نگــرش مشــتریان بــه برنــد و تصميمگيــري افـ�راد
دارد كــه متعاقــب آن ،ايــن تأثيــر هــم بــر اعتمــاد افــراد مؤثــر اســت؛ از ايــن رو،
مــدل مفهومــي در پژوهــش حاضــر (شــكل ) 1بــه صورتــي تبييــن شــده اســت كه
فرضيههــاي زیــر بررســي شــوند:
 :H1اعتماد شناختی بین آوازۀ برند و نگرش نسبت به برند ،اثر میانجیگری دارد.
1. Frasqu et al
2. Jung and Seock
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 :H2اعتماد عاطفی بین آوازۀ برند و نگرش نسبت به برن ،اثر میانجیگری دارد.
 :H3آوازۀ برند بر نگرش نسبت به برند ،تأثیر معناداری دارد.
 :H4آوازۀ برند بر اعتماد شناختی ،تأثیر معناداری دارد.
 :H5آوازۀ برند بر اعتماد عاطفی ،تأثیر معناداری دارد.
 :H6اعتماد شناختی بر نگرش نسبت به برند ،تأثیرمعناداری دارد.
 :H7اعتماد عاطفی بر نگرش نسبت به برند ،تأثیر معناداری دارد.

شکل ( .)1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش ،توصیفــی  -پیمایشــی
اســت .اینــ پژوهــش دادههــاي مرتبــط بــا بره ـهای از زمــان را بررســي ميكنــد؛
بنابرایــن از نــوع پژوهشهــاي مقطعــي اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در پی بررســی
تأثیــر آوازۀ برنــد بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد با نقــش میانجــی اعتمــاد عاطفی و
شــناختی اســت ،در زمــرۀ تحقیقــات ع ّلــی محســوب میشــود .قلمــرو مکانــی این
پژوهــش ،شــهر ایــام و قلمــرو زمانــی آن ،نیمــۀ دوم ســال  1398اســت .جامعــۀ
آمــاری ایــن پژوهــش را مشــتریان رســتورانهای شــهر ایــام تشــکیل میدهنــد.
بــا اســتناد بــه روش نمونهگیــری کوکــران 384 ،نفــر بــه عنــوان نمونــه تعییــن شــد
و پرسشــنامه بیــن تمــام اعضــای جامعــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری ســاده
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در دســترس توزیــع گردیــد؛ در نهایــت پــس از بررســي و حــذف پرسشـ�نامههای
مخــدوش ،تعــداد  373پرسشــنامه تکمیــل شــد و تجزیــه و تحلیلهــای پژوهـ�ش
بــر اســاس ایــن تعــداد داده انجــام گرفــت .جم ـعآوری دادههــا بــا اسـ�تفاده از دو
روش کتابخانـهای بــرای مــرور ادبیــات پژوهــش و میدانــی (توزیــع و جمـعآوری
پرسشــنامه) انجــام گرفــت .از طریــق پرسشــنامۀ اســتاندارد منابــع هــر متغیـ�ر
از پژوهشهــای قبلــی اســتخراج گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پرسشـ�نامۀ
حاضــر بــا توجــه بــه مــکان مــورد بررســی ،بومیســازی شــد و روایــی و پایایـ�ی
آن مجــد ًدا بررســی گردیــد و بــه صــورت حضــوری در اختیــار پاسـ�خدهندگان
قــرار گرف��ت .شــایان ذکــر اســت کــه ســؤالها بــا مقیــاس پنجتایــی لیکــرت
س��نجیده ش�دـند .بــرای ســنجش و تأییــد روایــی پرسشــنامۀ حاضــر از روایــی
محتــوا ،روایــی ســازه و روایــی همگــرا اســتفاده گردیــد .بــه منظــور روایــی محتــوا
تعــدادی پرسشــنامه بیــن اســاتید دانشــگاهی و افــراد خبــره توزیــع شــد و از نتایــج
آن بهــره گرفتــه شــد .بــه منظــور روایــی ســازه (تحلیــل عاملــی) نیــز از شــاخص
میانگیــن واریانــس استخراجشــده اســتفاده گردیــد؛ همچنیــن بــرای ارزيابـ�ی
روايــی همگــرا از معیــار ( AVEمیانگیــن واريانــس استخراجشــده) اســتفاده شــد.
متوســط واریانــس استخراجشــده هــر بعــد مــدل ،دارای بیــش از  0/5اســت؛ پــس
روایــی همگــرای مــدل تأییــد میشــود .میتــوان نتیجــه گرفــت کــه پرسشــنامۀ
ایـ�ن پژوهـ�ش از روایـ�ی قابـ�ل قبولـ�ی برخـ�وردار اسـ�ت .بـ�رای پایایـ�ی پرسشـ�نامه
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب ( )CRاســتفاده شــد .جــدول شــمارۀ
1روایــی و پایایــی ســازههای پژوهــش را نشــان میدهــد .همانطــور کــه نتایــج
نشــان میدهــد پایایــی و روایــی پرسشــنامه مطلــوب ارزیابــی شــده اســت .بـ�ه
منظــور بررســی دادههــای پژوهــش و آزمــون فرضیههــا از نرمافزارهــای SPSS
 21و  smart PLS3اســتفاده گردیــد.
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جدول شمارۀ ( .)1شاخص ارزیابی پایایی و روایی مدل ساختاری
متغییر

تعداد
گویه

آوازۀ برنــد (تبلیغــات
تجــاری ،تبلیغــات
دهــان بــه دهــان،
تبلیغــات غیرتجــاری)

22

اعتماد شناختی
اعتماد عاطفی
نگرش برند

منبع شاخص

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی
()CR

AVE

گریس و اوکاس (.)2005
کریستالیس و کریسوچو
(.)2014

0/952

0/956

0/50

6

مک آلیستر و شولت (.)2006
جانسون و گریسون (.)2005

0/873

0/905

0/614

5

مک آلیستر و شولت (.)2006
جانسون و گریسون (.)2005

0/856

0/897

0/637

6

کریستالیس و کریسوچو
( .)2014لی و همکاران (0/873 .)2014

0/906

0/613

تحلیل یافتههای پژوهش
یافتههــاي پژوهــش در دو ســطح آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی مــورد تجزیـ�ه
و تحلیــل قــرار گرفــت.
 .1آمار توصیفی
از شـاخصهای آمـار توصیفـی برای بررسـی ویژگیهای جمعیتشـناختی نمونه و
برای سـؤاالت تخصصی پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت؛ بهطور کلی 373 ،نفر از
مشـتریان رسـتورانهای شـهر ایلام در این مطالعه شـرکت داشـتهاند .بررسـیهای
جمعیتشـناختی نشـان میدهـد کـه از منظر جنسـیت 139 ،نفـر زن ( 37/3درصد)
و  234نفـر ( 62/7درصـد) مـرد و از منظر سـن 141 ،نفر ( 11درصـد) بین 30-20؛
 175نفـر ( 37/8درصـد) بیـن  16 ،40-31نفـر ( 46/9درصد) بیـن  50-41و  41نفر
( 4/3درصـد) بیشـتر از  50سـال دارنـد 199 .نفـر ( 53/4درصد) از پاسـخدهندگان
هفتـهای  3ب�ار 67 ،نفـر ( 18درصـد) هفتهای  2ب�ار 12 ،نفـر ( 25/5درصد) هفتهای
 1بـار و  95نفـر ( 3/1درصـد) ماهـی  1بـار مراجعـه میکردن�د .از نظـر تحصیالت
نیـز  5نفـر ( 13درصـد) از پاسـخدهندگان نمونه دیپلم 29 ،نفر ( 7درصد) لیسـانس،
 190نفـر ( 50درصـد) کارشناسـی ارشـد و  126نفر ( 30درصد) دکتری داشـتند.
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 .2آمار استنباطی
بــه منظــور تأییــد یــا ر ّد فرضیههــا از نرمافــزار  smart PLS3بهــره گرفتــه شــد
و هریــک از فرضیههــاي تحقیــق بــه تفکیــک بــا اســتفاده از تکنیــک حداقـ�ل
مربعــات جزئــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .در تکنیــک حداقـ�ل
مربعــات جزئــی چنــد نکتــه از اهمیــت بســیار زیــادي برخــوردار اسـ�ت :قـ�درت
رابطــۀ بیــن عامــل (متغیــر پنهــان) و متغیــر قابــل مشــاهده بــه وســیلۀ بــار عاملـ�ی
نشــان داده میشــود .بــار عاملـ�ی ،مقـ�داری بیـ�ن صفـ�ر و یـ�ک اسـ�ت .اگـ�ر بـ�ار
عاملــی کمتــر از  0/3باشــد رابطــه ضعیــف در نظــر گرفتــه شــده اســت و از آن
صــرف نظــر میشــود .بــار عاملــی بیــن  0/3تــا  0/6قابــل قبــول میباشــد و
اگــر بزرگتــر از  0/6باشــد خیلــی مطلــوب اســت .زمانــی کــه همبســتگی متغیرهـ�ا
شناســایی شــد بایــد آزمــون معنــاداري صــورت گیــرد .در ســطح اطمینــان %5
اگــر مقــدار آمــاره  t-valueبزرگتــر از  1/96باشــد همبســتگیهاي مشاهدهشـ�ده
معنــادار اســت (قلیــچ و طائــر .)103 :1395 ،در شــکل ( ،)2مــدل پژوهــش در
حالتهــای تخمیــن ضرایــب مســیر و معنــاداری ضرایــب مســیر ()t-value
نشــان داده شــده اســت.

شکل ( .)2مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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شکل ( .)3مدل پژوهش در حالت آزمون معناداری
جدول شمارۀ ( .)2نتایج آزمون فرضیات

فرضیه

ضریب مسیر

معناداری ()t-value

نتیجه

آوازۀ برنــد بــر نگــرش مشــتریان
نســبت بــه برنــد ،تأثیــر معنــاداری
دارد.

0/537

7/65

پذیرش
فرضیه

آوازۀ برنــد بــر اعتمــاد شــناختی،
تأثیــر معنــاداری دارد.

0/686

18/241

پذیرش
فرضیه

آوازۀ برنــد بــر اعتمــاد عاطفــی،
تأثیــر معنــاداری دارد.

0/705

19/707

پذیرش
فرضیه

اعتمــاد شــناختی بــر نگــرش
نســبت بــه برنــد ،تأثیــر معنــاداری
دارد.

0/337

4/522

پذیرش
فرضیه

اعتمــاد عاطفــی بــر نگــرش
نســبت بــه برنــد ،تأثیــر معنــاداری
دارد.
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بــرای ارزیابــی روابــط غیرمســتقیم ،ماننــد نقــش میانجیگــری ،روشهــای
مختلفــی وجــود دارد .یکــی از آزمونهــای پرکاربــرد بــرای ســنجش معنــاداری
تأثیــر میانجیگــری یــک متغیــر در رابطــۀ میــان دو متغیــر دیگــر ،آزمــون ســوبل
اســت (هیــر و همــکاران .)269 :2017 ،آمــاره  z-valueاز طریــق آزمـ�ون سـ�وبل
محاســبه شــد .ســوبل آزمونــی جهــت بررســی نقــش میانجــی متغیــر  Mاز طریـ�ق
ضریــب اثــر غیرمســتقیم در رابطــۀ بیــن متغیر مســتقل  Xو متغیر وابســتۀ  Yاسـ�ت
و چنانچــه مقادیــر آمــاره  z-valueبیشــتر از مقــدار  1/96باشــد میتــوان اظهـ�ار
داشــت در ســطح اطمینــان  95درصــد تأثیــر مربــوط معنــادار اســت .در آزمـ�ون
ســوبل مقــدار  Z-valueاز طریــق فرمــول زیــر بــه دســت میآیــد:

= Z-value
کــه در آن  :aمقــدار ضریــب مســیر میــان متغیــر مســتقل و میانجــی :b ،مقـ�دار
ضریــب مســیر میــان متغیــر میانجــی و وابســته :sa ،خطــای اســتاندارد مربـ�وط
بــه مســیر میــان متغیــر مســتقل و میانجــی :sb ،خطــای اســتاندارد مربــوط بـ�ه
مســیر میــان متغیــر میانجــی و وابســته اســت .جــدول شــمارۀ ( )3نتایــج آزمـ�ون
فرضیــات میانجــی را نشــان میدهــد .بــه منظــور آزمــون فرضیــۀ مربــوط بـ�ه
نقــش میانجیگـ�ری اعتمـ�اد شـ�ناختی و آوازۀ برنـ�د و نگـ�رش برنـ�د و معنـ�اداری
اثــر غیرمســتقیم ،از آزمــون ســوبل اســتفاده شــد و نتیجــۀ ایــن آزمــون نشــان داد.
اعتمــاد شــناختی ،رابطــۀ میــان آوازۀ برنــد و نگــرش برنــد را میانجیگــری میکنــد
( )2z=/301 1>/96؛ همچنیــن نتیجــۀ آزمــون ســوبل برای بررســی اعتمــاد عاطفی
در ارتبــاط میــان دو متغیــر آوازۀ برنــد و نگــرش شــناخت ایــن اســت کــه اعتمــاد
عاطفــی رابطــۀ میــان آوازۀ برنــد و نگــرش برنــد را میانجیگــری نمیکنــد0/76 .
= zو مقــدار آن کمتــر از  1/96میباشــد.
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جدول شمارۀ ( .)3نتایج آزمون فرضیات میانجی
مسیر

آوازۀ برند ←
اعتماد شناختی← نگرش برند

آوازۀ برند ←اعتماد عاطفی ← نگرش برند

Z-Value

نتیجه

2/301

معنادار است

0/76

معنادار نیست

نتیجهگیری و پیشنهادها
امــروزه تشــدید رقابــت در حوزههــای خدماتــی در سراســر دنیــا مشــاهده
میشــود و ایــن افزایــش رقابــت در حــوزۀ خدمــات ،بخصــوص در صنعــت
رســتورانداری کامــ ً
ا مشــهود اســت .بــرای صاحبــان رســتوران ،شــناخت
معیارهــای ویــژۀ تصمیمگیــری مشــتریان در انتخــاب رســتوران ،در شــناخت
و انجــام فعالیتهایــی کــه از طریــق آنهــا بتواننــد در تصمیمگیــری مشــتریان
تأثیرگ��ذار باش�نـد ،بس�یـار مهــم اســت؛ لــذا پژوهــش حاضــر به بررســی تأثیــر آوازۀ
برنــد بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد بــا در نظــر گرفتــن نقــش میانجــی اعتمــاد
عاطفــی و شــناختی در رســتورانهای شــهر ایــام پرداخــت .بــر اســاس نتایــج بــه
دســت آمــده ،در فرضیــۀ اول مطــرح شــد کــه اعتمــاد شــناختی بیــن آوازۀ برنــد و
نگــرش مشــتریان رســتورانهای منتخــب ،اثــر میانجیگــری دارد کــه نتایــج آزمون
ســوبل نشــان میدهــد کــه ایــن فرضیــه تأییــد میشــود و پژوهشــی در ایــن زمینــه
یافــت نشــد .شــواهد نشــان میدهــد کــه اعتمــاد شــناختی تأثیــر بســیاری بــر آوازۀ
برنــد و نگــرش مشــتریان دارد .رســتورانها نیازمنــد اعتمــاد بــه مشــتریان خــود
در فضــای رقابتــی کنونــی هســتند تــا بــا برقــراری اعتمــاد بتواننــد نگــرش مثبتــی
از رســتوران خــود ایجــاد کننــد ،بــه اهــداف خــود نایــل آینــد و باعــث توســعۀ
ارتباطشــان بــا آنهــا شــوند .بر اســاس فرضیــۀ دوم ،اعتمــاد عاطفــی بیــن آوازۀ برند
و نگــرش مشــتریان رســتورانها ،اثــر میانجیگــری دارد کــه نتایــج آزمــون ســوبل
نشــان میدهــد کــه ایــن فرضیــه رد میشــود و پژوهشــی در ایــن زمینــه یافــت
نشــد .دلیــل تفــاوت ایــن یافتــه میتوانــد مربــوط بــه نــوع جامعــه و نمونــۀ مــورد
بررســی ،نــوع رســتوران و خدمــات ارائهشــده توســط رســتوران باشــد .در فرضیــۀ
ســوم مطــرح شــد کــه آوازۀ برنــد بــر نگــرش مشــتریان بــه برنــد تأثیــر دارد کــه بــا
توجــه بــه یافتههــا ایــن فرضیــه تأییــد شــد ایــن نتیجــه بــا نتیجــۀ پژوهشهــای
کریســتالیس و کریســکو ( )2014و فــورودی ( )2019همخوانــی دارد .آوازۀ برنــد
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تأثیــر بســیاری در جلــب نگــرش مشــتریان بــه برنــد یــک رســتوران از بیــن رقبــا
دارد .مدیــران رســتورانها بایــد بــرای ایجــاد مزیــت رقابتــی توجــه ویــژهای بــه
ایــن موضــوع داشــته باشــند .در فرضیــۀ چهــارم مطــرح شــد کــه آوازۀ برنــد بــر
اعتمــاد شــناختی تأثیــر دارد کــه مــورد تأییــد قــرار گرفــت .در فرضیــۀ پنجــم آوازۀ
برنــد بــر اعتمــاد عاطفــی تأثیــر دارد کــه بــا توجــه بــه یافتههــا مــورد تأییــد قــرار
گرفــت .نتایــج فرضیههــای چهــارم و پنجــم بــا نتایــج پژوهشهــای چانــگ و
همــکاران ( )2013و گریــس و اکاس ( )2005همخوانــی دارد .همانگونــه کــه در
ایــن تحقیــق و تحقیقــات مشــابه بیــان شــد ،تبلیغــات چــه از نــوع دهــان بــه دهــان
و چــه از نــوع تجــاری ،در جلــب اعتمــاد مؤثــر اســت .رســتورانهای ایــام هــم
بــرای معرفــی و شناســاندن خــود بــه بــازار بــه هــر دو نــوع تبلیغــات نیــار دارنــد.
در فرضیــۀ ششــم اعتمــاد شــناختی بــر نگــرش تأثیــر دارد کــه ایــن فرضیــه مــورد
تأییــد قــرار گرفــت و نتایــج ایــن فرضیــه بــا نتایــج پژوهــش کیــم و همــکاران
( )2019همخوانــی دارد .جلــب اعتمــاد شــناختی مشــتریان موجــب نگــرش مثبــت
و جایگاهــی در ذهــن آنهــا میشــود کــه در نتیجــه ایــن نگــرش مثبــت ،افــراد را
بــه انتخــاب رســتوران مــورد نظــر ترغیــب میکنــد .بــر اســاس نتایــج فرضیــۀ
هفتــم اعتمــاد عاطفــی بــر نگــرش تأثیــر نــدارد و پژوهشــی در ایــن زمینــه یافــت
نشــد .همــان طــور کــه گفتــه شــد دلیــل تفــاوت ایــن یافتــه میتوانــد مربــوط
بــه نــوع جامعــه و نمونــۀ مــورد بررســی ،نــوع رســتوران و خدمــات ارائهشــده
توســط رســتوران باشــد .در نهایـ�ت بازاریابـ�ان و مدیـ�ران رسـ�تورانها میتواننـ�د بـ�ا
اســتفاده از نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص چگونگــی بــه کارگیــری ایــن ابعــاد،
بــرای تقویــت جایــگاه برنــد خــود در نگــرش مشــتریان و در نهایــت سـ�ودآوری
مســتمر و پایــدار رســتوران خــود تصمیمــات صحیحی اتخــاذ نمایند .مشــتریان ،که
یــک رابطــۀ قــوی بــا ارائهدهنــدۀ خدمــات دارنــد ،بــه عنــوان منبــع اصلــی سـ�ود
شــناخته میشــوند؛ بنابرایــن مدیــران رســتورانها بــه منظــور بهبــود اسـ�تراتژی
در حفــظ مشــتریان بایــد نگــرش و رفتارهــای آنــان را درک نماینــد و نیازهـ�ا
و خوستههایشــان را یکپارچــه کننــد .مدیــران رســتوران بایــد اعتبــار تبلیغـ�ات،
ارائــۀ اطالعــات کافــی در زمینــۀ خدمــات و صداقــت در اجــراي وعدههـ�ا را
مــدّ نظــر قــرار دهنــد و بــا توجــه بــه آنکــه غــذا بــا ســامت انســانها پیونـ�د
خــورده اســت ،بایــد تــاش نماینــد تــا بــا اســتفاده از طباخــان باتجربــه ایــن نیـ�از
را بــه نحــو احســن بــرآورده نماینــد و از مــواد اولیــۀ بــا کیفیــت اســتفاده کننــد؛
همچنیــن بایــد بــه کارکنــان آموزشهــای الزم را در جهــت برخــورد محترمانـ�ه
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ علمي

182

بررسی تأثیر آوازۀ برند بر نگرش مشتریان به برند با نقش...

بــا مشــتریان بدهنــد .مدیــران بایــد توجــه کننــد کــه طراحــی رســتوران ،اســتفاده از
وســایل روی میــز ،نحــوۀ پرداخــت پــول ،پوشــش کارکنــان ،نحــوۀ ســرو غــذا و
پاکیزگــی رســتوران همگــی نمادهایــی هســتند کــه میتواننــد در اعتمــاد عاطفــی
و شــناختی و نگــرش مشــتریان تأثیــر بگذارنــد .کارکنــان رســتورانها در روابـ�ط
خــود بایــد احتــرام و اصــول اخالقــی را نســبت بــه بعــد اقتصــادي در اولویـ�ت
قــرار دهنــد و بــا مشــتریان خــود بــه طــور اخالقــی و صادقانــه رفتــار کننــد تـ�ا
ضمــن کســب رضایــت و وفــاداري آنهــا ،نگــرش مناســبی را از برنــد خــود در
ذهــن مشــتریانایجاد کننــد و از ایــن طریــق بــه تبلیغــات دهــان بــه دهــان و آوازۀ
برنــد منجــر شــود.
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مشــهد)» ،دومیــن کنفرانــس بینالمللــی پارادایمهــای نویــن مدیریــت-
نــوآواری و کارآفرینــیhttps://civilica.com/doc/556220،
	-صفـیزاده؛ حســین ،ســمانه اخــوان فومنــی و ســمیه ثابــت (« ،)1398تأثیـ�ر
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