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هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رابطه خریدار -فروشنده ،نگرش و اعتماد شکل گرفته بر مبنای آن ،بر ایجاد
ارزش ویژه برند صنعتی شركت حفاری شمال به عنوان یکی از شركتهای حفاری در صنعت حفاری چاههای
نفت و گاز كشور ایران میباشد .این پژوهش از نظر هدف ،جزء پژوهشهای كاربردی و از منظر مسیر و نحوه
گردآوری اطالعات جزء پژوهشهای توصیفی -همبستگی است و تجزیه و تحلیل اطالعات از طریق روش
معادالت ساختاری انجام شده است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل كارشناسان و مدیران واحدهای
مهندسی ،حفاری ،بازرگانی ،عملیات و امور حقوقی و قراردادهای شركتهای طرف قرارداد شركت حفاری شمال
بوده است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد كه  300پرسشنامه به صورت نمونه گیری تصادفی
ساده بین كارشناسان و مدیران شركتهای مذكور توزیع شد كه تعداد  290پرسشنامه جمعآوری و با نرمافزار لیزرل
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ و از نظر اساتید و
محققان رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل ها نشان داد كه متغیرهای اعتماد ،نگرش خریدار
نسبت به برند شركتی فروشنده ،نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده بر ارزش ویژه برند صنعتی تأثیر
معنیداری دارند ( )≤=P0/05در میان روابط به دست آمده نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده بر
كیفیت رابطه خریدار -فروشنده تأثیری معنی داری نداشته است ( .)β=0/07بر مبنای نتایج پیشنهاد میشود ،مدیران
بازاریابی ضمن اصالح پیوسته كیفیت محصوالت ،تالششان را بر بهبود نگرش خریدار و جلب اعتماد آنها نسبت
به محصوالت خود متمركز كنند و رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل و دو طرفه با مشتریان خود برقرار كنند.
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 1مقدمه
هر شرکتی تمایل دارد تا از برندي قدرتمند نسبت به سایر رقبا برخوردار باشد .تمامی شرکتهاي
انتفاعی و غیرانتفاعی در دنیا به دنبال آن هستند تا با باال بردن ارزش برند خود در بازارهاي
داخلی و خارجی ،فروش و در نهایت سودآوري بیشتري داشته باشند .از این رو به صورت جدي
از اوایل دهه 1980میالدي ،موضوعات مرتبط با برند همواره جزو اولویت هاي تحقیقاتی و اجرایی
مدیران بازاریابی قرار گرفته است (لیدلر کیلندر )2007 ،1برندهاي موفق باعث افزایش اعتماد به
محصوالت و خدمات ناملموس میشوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آنها
می شوند .همچنین سطح باالیی از ارزش ویژه برند میزان رضایت مشتري ،قصد خرید مجدد و
سطح وفاداري را افزایش میدهد (رحیم نیا و فاطمی .)1391 ،تا به این تاریخ اکثریت عمده
دانش ما در رابطه با برندسازي در شرایط  C2Bیا مصرفی بوده است .در حالی که دانش ما در
مورد برندسازي صنعتی در حال افزایش است ،همچنان در مورد برندسازي مصرفی بسیار عقبتر
است (مارکوارت .)2013 ،2با توجه به اینكه شرکتهاي خصوصی خدمات حفاري در صنعت نفت
ایران رو به افزایش است ،بدون شك با وجود فضاي رقابتی حاکم بر صنعت حفاري در سالهاي
آینده براي بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به گونهاي که اعتماد متقابل ایجاد
شود و مشتریان وفادار به شرکتهاي خدمات حفاري باقی بمانند ،برخی از عوامل مؤثر است.
یكی از این عوامل که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان شرکتهاي خدمات حفاري
مؤثر است «ارزش ویژه برند» اس ت .ارزش ویژه برند ،مطلوبیت نهایی یا ارزش افزودههایی است
که یك محصول ،کاال یا خدمت به واسطه برند ایجاد میکند (دهدشتی شاهرخ ،سید مطهري و
کجوري .)1391 ،مفهوم بازاریابی داللت بر این عقیده دارد که صنعت ،فرایند تولید کاال نیست،
بلكه فرایند رضایت مشتري است .یك صنعت بوسیله حق امتیاز ،مواد خام و یا مهارت فروش
شروع نمیشود ،بلكه با مشتري و نیازهایش شروع میشود .فقط هنگامی یك سازمان میتواند به

1 Laidler-Kylander
2 Marquardt
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بقاي خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواستههاي مشتري را با درکی صحیح و جامع از طرف
مقابلش (مشتري) برآورده کند که این اهمیت مطالعه رفتار مشتري را نشان میدهد (فخریه،
رحیم نیا و پویا .)1393 ،نظریههاي موجود در مورد برندهاي محصول و شرکتی فروشندگان ،این
برندها را به عنوان منابع ارزشمندي شناسایی میکنند که بر موقعیت و مزیت رقابتی تأثیر
میگذارند این برندها به عنوان ساز و کارهاي پیامرسانی مهمی عمل میکنند که اطالعات متمایز
و مهمی را به مشتریان جاري و بالقوه ارائه میدهند تا به این تاریخ "عمالً تمام بحثهاي برند
سازي" در شرایط مصرفکننده انجام شده اند از آنجائیكه با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات
سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود
که قادر باشند به نحو شایستهتري انتظارات و ارزشهاي مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی
کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند ،لذا مصرف کنندگان محور اصلی فعالیتهاي بازاریابی
شرکتها هستند ،بنابراین شناسایی آنها و شناخت عواملی که بر رفتار آنها تأثیر میگذارد ،در
موفقیت شرکتها نقش مهمی را ایفا میکند (مارکوارت .)2013 ،اهمیت مفهوم ارزش برند از
این جهت بسیار باال رفته است که شرکتها به خوبی میدانند که میتوانند یكی از مهمترین
دارایی هاي خود را به سرمایه تبدیل کنند و این تبدیل کردن به آنها کمك میکند تا نه تنها
خیلی سریع تر ،بلكه به روشی سودآورتر و از راه هایی کاراتر به اهداف بلند مدت رشد و توسعه
نائل شوند .البته رسیدن به این مهم ،مستلزم آن است تا مدیران و مسئوالن شرکتها نسبت به
برند ،ارزش برند و مفاهیم مرتبط با آنها آشنایی کافی داشته و از عوامل مؤثر بر آنها شناخت
داشته باشند تا در استراتژيهاي سازمان ،آنها را مدنظر قرار دهند( .فخریه و همكاران.)1393 ،
نقطه عطف این تحقیق ،رویكرد منبع محور است که کمك میکند تحقیق را بر مبناي سه مفهوم
برندسازي مورد بررسی قرار دهیم )1 :نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده  )2نگرش
خریدار نسبت به برند محصول فروشنده و  )3ارزش ویژه برند فروشنده و همچنین چهارمین
مفهوم تحقیق و مفهوم محوري آن  )4کیفیت رابطه خریدار -فروشنده میباشد .رویكرد منبع
محور متمرکز بر منابع موجود در اختیار یك شرکت است و به این وسیله کمك میکند از
چشمانداز تخصیص و استفاده توضیح دهیم که برندها چگونه ساخته میشوند و یك برند چگونه
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قادر است بهتر از دیگري عمل کند .عملكرد برند بر اساس و مشروط به استفاده شرکت از منابع
موجود تعیین میشود (مارکوارت .)2013 ،در حالی که دانش ما در مورد این حوزهها در حال
رشد است ،در حال حاضر به اندازه کافی توسعه نیافته است و همچنین نیاز به تحقیقاتی وجود
دارد که در مورد نقش و تأثیر روابط خریدار -فروشنده در فرایند برندسازي صنعتی پژوهش
میکنند .در نتیجه دعوت به مطالعات تجربی و مفهومی در مورد فرآیند برندسازي صنعتی و نقش
کیفیت رابطه خریدار -فروشنده در فرایند برندسازي صنعتی همچنان وجود دارد .در این تحقیق،
در مورد تعامل میان نگرشهاي خریداران نسبت به برندهاي محصول و شرکتی فروشندگان،
کیفیت رابطه خریدار -فروشنده و ارزش ویژه برند مصرف کننده ،روابط پیشبینی کننده میان
این عوا مل تعیین کننده رفتار خریدار و عملكرد فروشنده در یك شرایط صنعتی از قبل بررسی
نشده ،به پژوهش خواهیم پرداخت .در کل ،منابع ارتباطی با بهبود کیفیت روابط خریدار -فروشنده
و با حرکت از فعالیتهاي بسیار معاملهاي در روابط با کیفیت پایین به فعالیتهاي بسیار تعاونی
در روابط با کیفیت باال تقویت میشوند و هر کدام از نظر ظرفیت توانمندسازي تفاوت دارند .در
این مطالعه کیفیت رابطه از چشمانداز خریدار مورد بحث قرار خواهد گرفت و به عنوان درجهاي
تعریف میشود که خریداران تا آن اندازه براي یك رابطه کلی در یك نقطه زمانی خاص ارزش
قائلند و این مساله از طریق رضایت ،اعتماد و تعهد نسبت به فروشنده ظاهر میشود .این پژوهش
به دنبال بررسی تأثیر کیفیت رابطه و اعتماد خریدار -فروشنده بر ارزش ویژه برند صنعتی در
صنعت خدمات حفاري چاههاي نفت و گاز است .بنابر این با توجه به توضیحات باال ،سوال پژوهش
اینگونه مطرح میشود :کیفیت رابطه خریدار – فروشنده ،نگرش و اعتماد چه تأثیري بر ارزش
ویژه برند صنعتی دارد؟

 2پيشينه تحقيق
امروزه برند یك الزام استراتژیك براي سازمانها است که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر
براي مشتریان و ایجاد مزیتهاي رقابتی پایدار یاري مینماید .ایجاد یك برند قدرتمند در بازار،
هدف اساسی بســیاري از سازمانها میباشد .زیرا یك برند قدرتمند میتواند اعتماد مشتریان را
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در هنــگام خرید کاالها و خدمــات افزایش دهد و به آنها کمك میکند تا عوامل ناملموس را
بهتر درک کنند بر این اساس پژوهشهاي بسیاري در این زمینه انجام گرفته است .از جمله
ولیپور و سیاري ( )1399به بررسی تأثیر عنوان برند ،آگاهی برند ،نگرش برند ،شهرت برند روي
عملكرد برند در صنایع پوشاک (مورد مطالعه برند السیمن) پرداختند .نشان داد که امضاي برند
(شامل دو بعد نام برند و لوگوي برند) تأثیر مثبت و معناداري بر نگرش به برند و آگاهی از برند
مشتریان دارد .همچنین آگاهی از برند بر نگرش برند نیز داراي تأثیر مثبت و معنادار داشته و
این دو متغیر نیز بر شهرت برند تأثیرگذار بوده و در نهایت شهرت برند نیز تأثیر مثبت و معناداري
بر عملكرد برند دارد .در پژوهشی دیگر روستا و همكاران ( )1395به تبیین تأثیر کیفیت رابطه با
مشتري بر تصویر برند بیمارستان با میانجیگري ارزش ویژه برند پرداختند .نتایج نشان داد که
که بیمارستانها در صورتیکه بتوانند روابط با مشتریانشان را بهخوبی مدیریت کنند ،میتوانند
در ایجاد تصویري مثبت از خود و ارتقاي ارزش ویژه برند موفق باشند .همچنین عدم تأثیرگذاري
وفاداري به برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژهي برند ،از نكات جالب توجه در این تحقیق است.
همتی و همكاران ( )1391نیز در پژوهشی با عنوان تأثیر شخصیت بر نام تجاري و شهرت سازمان
بر شكلگیري ارزش ویژه نام تجاري دریافتند که چهار بعد شخصیت نام تجاري به ترتیب
پرهیجان ،لوکس ،صادق و با صالحیت تنها بر کیفیت ادارکی مشتریان تأثیر مستقیم و مثبت
دارد .در میان پژوهشهاي خارجی روزنبام و وانگ ( )2009در پژوهش خود تحت عنوان
«مدل سازي ارزش ویژه مشتري ،کیفیت خدمات و نژادپرستی» دریافت که نژادپرستی مشتریان
را به ابراز وفاداري و بیان واژههاي مثبت درباره شرکت تشویق میکند .مشتریانی که به شدت
نژادپرست بوده ،واکنش کمتري نسبت به ارزشهاي ویژه شرکت (برند) ،کیفیت محصوالت ،قیمت
و راحتی و مناسب بودن کاال داشتند .همچنین کیم و همكاران ( )2008در مطالعه خود در
بخش خدماتی تأثیر عوامل ارتباط موفق با مشتري را که اعتماد ،رضایت و تعهد در نظر گرفته
شده را بر تصویر برند بررسی کردهاند .همچنین در مطالعه آنان تأثیر ارزش برند بر تصویر برند
بررسی شده است .آنان دریافتند که ارزش برند تأثیر قابل توجهی بر تصویر برند دارد و هریك
از ابعاد ارتباط موفق با مشتري نیز بر تصویر برند مؤثر است .آنان بیان میکنند که فعالیتهاي
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بازاریابی در ایجاد تصویر برند از اهمیت برخوردار است .کایامن و آراسلی ( )2007در مقاله اي
به بررسی ارتباطات بین چهار بعد ارزش برند :آگاهی از برند ،وفاداري به برند ،ارزش ادراک شده
و تصویر برند در صنعت هتلداري پرداختهاند و ادراک ارزش برند را از دیدگاه مشتري ارتقا
بخشیدهاند .در این مطالعه محققان با استفاده از ابعاد کیفیت ادراک شده و بررسی رابطه آنها
با وفاداري و تصویر برند به این نتیجه رسیدهاند ابعاد ارزش ویژه برند بر تصویر برند تأثیرگذارند.
با توجه به مسئله اصلی تحقیق و سازههایی که در قسمت چار چوب نظري تحقیق مطرح شد و
همچنین ارتباط این مفاهیم و سازه ها با یكدیگر ،مدل مفهومی ذیل انتظار میرود .در این مدل
نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده ،اعتماد و نگرش خریدار نسبت به برند محصول
فروشنده به عنوان متغیر مستقل و کیفیت رابطه خریدار -فروشنده و ارزش ویژه برند صنعتی به
عنوان متغیر وابسته میباشد  .مدل پژوهش حاضر بر پایه مدل تحقیق مارکوارت ،در سال 2013
میباشد که در شكل ( )1نشان داده شده است.

شکل ( :)1مدل مفهومي تحقيق
(اقتباس از ماركوارت 2013 ،و كری)2012 ،1

1 Cerri
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 3مباني نظري
امروزه برند در کسب و کارهاي سراسر دنیا از جمله سازمانهاي ارائه کننده خدمات ،جایگاه
ویژهاي یافته و داراي اهمیت زیادي است .بسیاري از سازمانها بر این باورند که یكی از با
ارزشترین داراییهایشان برندهاي محصوالت و خدمات بوده است .بر این اساس قدرت برندها در
سادهسازي تصمیمگیري مشتري ،کاهش ریسك و تعریف ارزش و انتظارات آنها بسیار ارزشمند
است (ولی پور و سیاري .)1399 ،در ابتدا اولین مسالهاي که باید روشن گردد ،ادراکات
مصرفکننده و چگونگی شكلگیري ادراکات است .ادراک یك فرآیند فیزیولوژیكی است وادراک
مصرفکننده از طریق فرایند اطالعات شكل میگیرد .فرایند اطالعات یك مجموعهاي از فعالیتها
است که بدان وسیله محرک درک و ذخیره میشود .برطبق یافتههاي آنتونیس هر مصرفکننده
به شیوه خودش مسائل رادرک میکند ،و در این اداراکات درونی و بیرونی است که پایدار میماند.
ادراکات درونی انتخاب شدنی است .به این معنی که افراد به میزان کاالي عرضه شده دریك بازار
خاص تصمیمات را میگیرند به عبارت دیگر آنها فاقد اطالعات مناسب در مورد سایر کاالهاي
عرضه نشده در آن بازاراند .وقتی که کاال یا خدمت جدیدي پدیدار میشود ،مصرف کنندگان باید
تصمیم بگیرند که آن را درکدام طبقه قرار دهند ،مصرفکننده به مشخصات کاال و صفات مشخصه
آنها توجه میکنند (رستگار و همكاران .)1395 ،ادراک اولین قدمی است که مفهوم ومكان کاال
یا خدمات جدید را تشریح کنند .ادراک و حافظه به شدت انتخابیاند ،حجم زیادي از اطالعات
موجود ،فقط در حجم محدودي میتواند افشاء میشود فقط درصد کمی از اطالعات قابل
دسترسی هستند و بخش پردازش در مرکز مغز براي این گونه تفسیرها است در حقیقت نگرش
و ادراک ،شكل دهنده ارزش نزد مشتري است .بر این اساس فرضیه اول پژوهش بدین شكل
خواهد بود.
نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی كيفيت رابطه خريدار -فروشنده
تأثير دارد.
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مفهوم ارزش برند بهطور گستردهاي مورد مطالعه محققین قرار گرفته و اشاره به این مفهوم دارد
که ارزش برند ،ارزش ویژهاي است که به یك محصول یا خدمت از طریق نامش داده میشود.
عالقه به برندسازي و ارزش برند یكی از مهمترین عناوین تحقیقاتی در حوزه بازاریابی است که
می توان آن را از طریق تعداد قابل مالحظهاي از مقاالتی که در طی دهههاي  80و  90میالدي
منتشر شده است ،نتیجه گرفت .در ادبیات بازاریابی براي واژه ارزش برند معانی و تعابیر مختلفی
قائل شده اند .اصطالح اصلی ارزش برند براي اولین بار در اوایل دهه  1980از طریق شاغلین
آمریكایی در عرصه تبلیغات بهطور گستردهاي مورد استفاده قرار گرفت ،سپس توسط دانشگاهیانی
مثل لوتسر ،)1998(1فورگوهر ،)1989(2آکر ،)1991(3آمبلر ،) 1992 ( 4کلر )1993( 5و افراد
دیگر بسط داده شد .با بررسی ادبیات موضوع میتوان سه رویكرد عمده در رابطه با ارزش ویژه
برند مطرح کرد .بسته به اینكه کدام رویكرد مدنظر باشد ،تعاریف مرتبط با این مفهوم تغییر
میکند .بهطور کلی سه رویكرد در مورد ارزش برند مطرح می شود -1 :رویكرد ارزش ویژه برند
مبتنی بر مشتري یا رویكرد ارزش برند بر اساس ادراکات مشتري -2 ،رویكرد مالی (مبتنی بر
بازار) یا رویكرد ارزش برند بر اساس پیامدهاي مالی -3 ،رویكرد ترکیبی که تلفیقی از رویكردهاي
فوق است (همان منبع .)5 ،ارزش برند ازدیدگاه مصرفکننده از دو بعد مستقیم و غیرمستقیم
ارزیابی میشود .بعد مستقیم ارزیابی ارزش برند شامل عوامل :ارزش کانال توزیع ،ارتباطات مؤثر
بازاریابی و موفقیت در ایجاد ارزش باالتر به وسیله آگاهی از برند میشود .اما در بعد غیرمستقیم
بر واکنش مصرفکننده در مقابل عناصر متفاوت برنامه بازاریابی شرکتها تمرکز دارد .گروهی
دیگر از نویسندگان ارزیابی ارزش برند را از دیدگاه مصرفکنندگان به دو بخش تقسیم میکنند:
در بخش اول ادراکات مصرفکننده (ابعاد ادراکی شامل :آگاهی از برند ،تداعی معانی ،درک
کیفیت) و در بخش دوم رفتار مصرفکننده (بعد رفتاري شامل وفاداري به برند) مورد بررسی قرار
میگیرد (رستگار و همكاران .)1395 ،فرضیه دوم پژوهش بدین صورت مطرح میگردد.

Leuthesser
Farquhar
Aaker
Ambler
Keller

1
2
3
4
5

DOI:10.22034/JSQM.2022.296988.1349

88

عنوان عنوان بررسی تاثیر رابطه خریدار – فروشنده ،نگرش و اعتماد به برند بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی

نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی ارزش ويژه برند فروشنده تأثير
دارد.
اهمیت مفهوم ارزش برند از این جهت بسیار باال رفته است که شرکتها به خوبی میدانند که
میتوانند یكی از مهمترین دارایی هاي خود را به سرمایه تبدیل کنند و این تبدیل کردن به آنها
کمك میکند تا نه تنها خیلی سریعتر ،بلكه به روشی سودآورتر و از راههایی کاراتر به اهداف
بلند مدت رشد و توسعه نائل شوند .البته رسیدن به این مهم ،مستلزم آن است تا مدیران و
مسئوالن شرکت ها نسبت به برند ،ارزش برند و مفاهیم مرتبط با آنها آشنایی کافی داشته و از
عوامل مؤثر بر آنها شناخت داشته باشند تا در استراتژيهاي سازمان ،آنها را مدنظر قرار دهند
(فخریه و همكاران .)1393 ،نظریههاي موجود در مورد برندهاي محصول و شرکتی فروشندگان،
این برندها را به عنوان منابع ارزشمندي شناسایی میکنند که بر موقعیت و مزیت رقابتی تأثیر
میگذارند .این برندها به عنوان ساز و کارهاي پیامرسانی مهمی عمل میکنند که اطالعات متمایز
و مهمی را به مشتریان جاري و بالقوه ارائه میدهند .تا به این تاریخ "عمالً تمام بحثهاي
برندسازي" در شرایط مصرفکننده انجام شدهاند (مارکوارت .)2013 ،تعاریفی که در حال حاضر
بیشتر مورد قبول صاحبنظران است ،تعاریفی است که نگرش مصرفکننده را نسبت به ارزش
ویژه برند مرکب از سه عنصر شناختی ،احساسی یا عاطفی و رفتاري یا آمادگی براي عمل میدانند.
مدل سه وجهی نگرش بر این فرض استوار است که جزء شناختی نگرش نسبت به یك محصول،
شامل تمام صفات و و یژگیهاي آن محصول است و بر ترجیحات مشتري تأثیر میگذارد .واکنش
عاطفی ،جزء دیگري از این مدل است و همان احساسات مشتري نسبت به محصوالت محسوب
میشود  .اما جزء رفتاري این مدل ،بیشتر به شخصیت و خود پنداره فرد بستگی دارد .اما نگرش
یك مفهوم فاقد ابعاد بوده ،ارزیابی مثبت یا منفی نسبت به موضوع مربوط است .جزء شناختی
نگرش شامل اطالعاتی است که شخص از موضوع نگرش دارد .با این تعبیر ،طبیعی است که
نگرشهاي ما محدود به شناختهاي ما باشند .دربارة چیزي که شناخت یا اطالعاتی از آن نداریم،
نگرش نیز نمیتوانیم داشته باشیم .جزء رفتاري یا آمادگی براي عمل ،یعنی همان حالت روانی و
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ذهنی که شخص را به سوي انجام عمل یا رفتار خاص سوق میدهد .اگر موضوعی خوشایند،
خوب یا پاداش دهنده باشد ،آمادهایم به سوي آن جذب شویم و اگر ناخوشایند ،بد ،یا تنبیهکننده
باشد ،آماده اجتناب و کنار کشیدن از آن هستیم (رنجبریان و همكاران .)1386 ،بر این اساس
فرضیه سوم پژوهش بدین صورت خواهد بود.
نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی كيفيت رابطه خريدار -فروشنده
تأثير دارد.
یكی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفکننده ،تمایالت رفتاري و نگرش اوست .معموالً »تمایالت،
احساسات وارزیابیهاي نسبتا پایدار» شخص را نسبت به یك کاال یا یك طرز فكر بیان میکند و
لذا تمایالت رفتاري فرد باعث ایجاد عالقه یا تنفر او از چیزي میشود .بازاریاب باید بداند چه
رفتاري در تصمیم گیري خرید تأثیر دارد و نقش هر کدام به چه میزان است؛ زیرا این شناخت
به تصمیمگیري در مورد طراحی کاال و تعیین پیام تبلیغاتی آن براي مخاطب هدف کمك شایانی
میکند (حقشناس و همكاران .)1392 ،لذا در ادبیات موجود در زمینه رفتار مصرفکننده ،نگرش
به عنوان عامل شكلگیري و جهت دهنده رفتار مورد توجه بوده است .نگرش ،بیان احساسات
درونی است که نشان از نظر مساعد یا نامساعد یك شخص نسبت به موضوعاتی خاص دارد .لزوم
بررسی نگرش مصرفکننده و اینكه وي در مورد محصول ما چگونه میاندیشد و همچنین با توجه
به نگرش خود ،مثبت یا منفی ،چه عكسالعملی از خود بروز میدهد ،بازاریابان را وادار به انجام
تحقیق در خصوص بازار کرده است .مصرفکننده ،هر محصول را بر اساس ویژگیهاي مهم آن
ارزیابی میکند ،ضمن اینکه از نظر مصرفکننده هر یك از خصیصههاي محصول ،وزن یا اهمیتی
متفاوت دارند .عالوه بر این ،محصوالت رقیب که با برندهاي متفاوت عرضه میشوند از نظر میزان
دارا بودن این خصیصهها متفاوت هستند .این امر ،منجر به ایجاد نگرشهاي مختلف مصرفکننده
نسبت به برندهاي متفاوت میگردد (فخریه و همكاران.)1393 ،لذا فرضیه بعدي پژوهش این
خواهد بود.
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نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی ارزش ويژه برند فروشنده تأثير
دارد.
بازاریابی رابطهمند و مدیریت ارتباط با مشتري (1)CRMحوزههایی مجاور با یكدیگر هستند که
علیرغم توجه فزایندهاي که در سالهاي اخیر کسب کردهاند هنوز هم ارزش پژوهش دارند .با
وجود احاطه گسترده تحقیقات در خصوص انواع مختلف مدیریت ارتباط با مشتري ،درباره اینكه
روابط شرکت باید چقدر خوب سازماندهی و بكار برده شوند ،اتفاق آراء وجود ندارد .رضایتمندي
به عنوان میزان خرسندي خریدار از خرید شخصی و غیرشخصی و تجربه هاي مصرف خود با یك
شرکت فروشنده و محصوالت آن با گذشت زمان تعریف شده است .منطق نهفته در سازه
رضایتمندي رفتن به ماوراي برهمکنشهاي مخصوص در معامالت ،جهت کسب کردن سطح کلی
رضایتمندي خریدار از فروشنده است .این تعریف از رضایتمندي (در مقایسه با رضایتمندي
خریدار از تجربه هاي مخصوص معامالتی) یك دید جامعتر به رابطه خریدار -فروشنده را فراهم
میکند ،زیرا رضایتمندي مشتري در میان محصوالت مختلف یا در زمانهاي مختلف را نیز در
نظر میگیرد .اعتماد دومین سازه از میان سه سازه میباشد که داراي مرتبه باالتري در کیفیت
رابطه است .اعتماد را به عنوان "اطمینان یك نفر یا یك شرکت بر قابلیت اتكاء و امانت طرف
مقابل" تعریف میکنند .بنابراین اعتماد به سطح توقعی اشاره میکند که فرد خریدار از فروشنده
و محصوالتش انتظار دارد و با کاهش دادن ترس ،عدم اطمینان و تردید خریداران ،به کمینه
کردن پیچیدگیهاي ذاتی موجود در فرآیند تصمیمگیري کمك میکند .مورگان و هانت (،1994
 ،)23اعتماد را به عنوان "اطمینان یك نفر یا شرکت بر قابلیت اتكاء و امانت طرف مقابل" تعریف
می کنند (فخریه و همكاران .)1393 ،در حقیقت ،اعتماد تنها ابزار سودمند و قدرتمند بازاریابی
ارتباطی یك شرکت میباشد .با توجه به ماهیت اعتماد میتوان آن را به عنوان باور ،خواست
(اراده) یا فرض درنظر گرفت .اعتقاد بر این است ،اعتماد زمانی وجود دارد که یكی از طرفین
نسبت به اعتبار و درستی شریك مورد مبادله ،باور و اطمینان کامل داشته باشد (عزیزي و

1 Customer relationship management
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شكرگزار .)1393 ،سازه اعتماد ،ارزش افزوده را به ارمغان میآورد ،بهطوريکه مشتریان بدون
داشتن آگاهیهاي کامل به فعالیتهاي خرید خود ادامه میدهند و بنابراین یك جزء ارزشمند
براي خلق کردن روابط موفق بلندمدت است .بر این اساس فرضیه بعدي پژوهش بدین صورت
طرح میگردد.
اعتماد خريدار به فروشنده بر كيفيت رابطه خريدار -فروشنده تأثير دارد.
تعهد نیز سومین سازه است که داراي مرتبه باالتري در کیفیت رابطه میباشد .تعهد را به عنوان
"میل پایدار براي حفظ کردن یك رابطه با ارزش" تعریف کرده و بیان میکنند که تعهد درجهاي
را توصیف میکند که به عقیده فرد خریدار ،رابطهاي که وي با یك فروشنده خاص دارد ،ارزش
صرف منابع جهت حفظ و توسعه آن رابطه را دارا میباشد .ارزش ویژه در ارتباط با مارک تجاري،
ارزش افزودهي اعطاء شده به محصوالت و خدمات است که در نحوه تفكر ،احساس و اقدام مصرف
کنندگان نسبت به مارک تجاري و همچنین قیمتها ،سهم بازار و سودآوري که مارک تجاري
براي شرکت به ارمغان میآورد متجلی میشود .ارزش ویژه مارک تجاري یك دارایی نامشهود
مهم است که ارزش روانشناختی و مالی براي شرکت دارد (کاتلر و کلر .)1391 ،بر این اساس
فرضیه بعدي پژوهش بدین صورت طرح میگردد.
كيفيت رابطه خريدار -فروشنده روی ارزش ويژه برند تأثير دارد.
یكی از موارد مهم در ارتباط با ارزش ویژه ،ارزش ویژه رابطه میباشد ،که به تمایل مشتري به
وفادار ماندن به مارک تجاري که بسیار فراتر از ارزیابیهاي عینی و ذهنی ارزش آن مارک تجاري
است ،اشاره دارد .خرده محرکهاي ارزش ویژه رابطه شامل برنامههاي وفاداري ،برنامه شناخت و
رفتار خاص ،برنامههاي شناخت مشتري ،برنامههاي گروه سازي ،و برنامههاي خلق دانش میباشد.
ارزش ویژه رابطه زمانی اهمیت دارد که روابط شخصی خیلی مهم باشند و مشتریان تمایل داشته
باشند که نه از روي عادت یا عدم تمایل به تغییر عرضهکننده ،با عرضهکننده رابطه دارد (مروتی
شریف آبادي .)1390 ،بنابراین تعهد از نقطه نظر خریدار ،وعده ضمنی یا آشكار براي ادامه رابطه
است و در اغلب موارد بواسطه بكارگیري منابع در رابطه ها نشان داده میشود .براي اینكه تعهد
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رخ دهد ،خریدار باید سطحی از ارزش ذاتی مرتبط با ادراک خود از رابطه با فروشنده و یا نامهاي
تجا ري فروشنده را مشاهده کند .سطوح تعهد بین روابط مختلف بطور برجستهاي فرق میکند،
بهطوريکه روابط داراي کیفیت بهتر ،معموالً سطوح باالتري از تعهد را بازتاب میکنند (فخریه و
همكاران.)1393 ،
در حقیقت این مصرفکننده است که با بروز رفتاري خاص ،تصمیم میگیرد چه برندي را
خریداري کند .این رفتار ممكن است ناشی از رضایت مصرفکننده از خرید قبلی خود و تكرار
خرید باشد (وفاداري) و یا تمایل او به تجربه برندي دیگر (تغییر برند) این رفتار میتواند ناشی از
نگرش فرد نسبت به کاال و هنجارهاي موجود در جامعه باشد (محمودي و همكاران.)1397 ،
(تمایالت رفتاري) و یا اینكه تصمیم فرد به ویژگیهاي شخصیتی او مربوط شود (عوامل زمینهایی)
براي درک بهتر این نكته که تصمیم خرید فرد ناشی از کدام ویژگی رفتاري اوست و اینكه هر
یك از این عوامل به چه میزان بر تصمیم خرید اثرگذارند ،به بررسی همزمان عوامل مؤثر بر
تصمیم خرید اعم از نگرش به برند ،وفاداري و کیفیت برند ،تمایالت رفتاري و کیفیت رابطهاي
که خریدار و فروشنده دارند پرداخته میشود تا با شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید بتوان به
بازاریابان در افزایش سهم بازار و کسب سود کمك کرد (حق شناس و همكاران .)1392 ،بر این
اساس فرضیههاي بعدي پژوهش به صورت زیر ترسیم میگردند.
نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی ارزش ويژه برند فروشنده از طريق
كيفيت روابط خريدار -فروشنده تأثير دارد.
نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی ارزش ويژه برند فروشنده از طريق
كيفيت روابط خريدار-فروشنده تأثير دارد.

 4روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشی کاربردي محسوب میشود .از لحاظ نوع پژوهش نیز یك
پژوهش توصیفی -همبستگی میباشد .براي جمعآوري دادههاي مورد نیاز در جهت آزمون
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فرضیههاي تحقیق از روش میدانی استفاده شده که شرکت حفاري شمال به عنوان میدان مورد
مطالعه انتخاب شده و ا ز سوي دیگر براي تنظیم مباحث نظري تحقیق نیز از روش کتابخانهاي
استفاده شده است .در پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر کیفیت رابطه و اعتماد روي ارزش
ویژه برند صنعتی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است .پرسشنامه طراحی شده در دو بخش
سواالت توصیفی شامل  3سوال در مورد بررسی مؤلفههاي (سن ،جنسیت ،تحصیالت) و سواالت
پژوهشی تحقیق شامل  23سوال میباشد .براي اندازهگیري شاخصها در پرسشنامه از طیف پنج
گزینهاي لیكرت 1استفاده شد .تعداد و ترکیب سواالت پژوهش بر اساس متغیرهاي تحقیق در
جدول شماره ( )1ارائه شده است.جامعه آماري این تحقیق شامل مشتریانی است که از خدمات
شرکت حفاري شمال استفاده میکنند .حجم نمونه در روش شناسی مدل یابی معادالت ساختاري
میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازاء هر متغیر اندازهگیري شده (سوال) نیز تعیین شودq ≤ .
n ≤q
این تحقیق شامل  23سوال است .بنابراین با در نظر گرفتن  ،5تعداد نمونه الزم  115و با در نظر
گرفتن  15مشاهده به ازاء هر سوال ،تعداد نمونه الزم  345نمونه محاسبه میگردد .بر همین
اساس در این تحقیق  300پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده در شرکتهاي
نفت فالت قاره ،نفت مناطق مرکزي ،نفت و گاز پارس ،نفت خزر ،پترو گهر فراساحل کیش و
پترو پارس توزیع ،که تعداد  902پرسشنامه در محدوده زمانی  1401-1400جمع آوري شد.
به منظور تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی محتوایی بر اساس نظرات اساتید راهنما و
مدیران عالی شرکتهاي نفتی و اعمال نظرات اصالحی ایشان و نیز روایی سازه بر اساس رویكرد
تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم استناد شد .به منظور سنجش و اندازه گیري پایایی از ضریب
آلفاي کرونباخ استفاده شد که در مراحل اولیه تحقیق نسبت به جمعآوري اطالعات از 30
پرسشنامه اقدام گردید که مقدار به دست آمده براي کل  23سوال پرسشنامه برابر  0/864تعیین
شد .براي بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدلیابی معادالت ساختاري استفاده شده است .در

1 Likert
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ضمن محقق از مدلیابی معادالت ساختاري در جهت تحلیل عاملی تأییدي بهره برده است.
همچنین از نرمافزار لیزرل براي تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.
جدول ( :)1تركيب پرسشنامه تحقيق و ضرايب پايايي مولفه ها
تعداد

شماره

ضريب

سواالت

سواالت

پايايي

نگرش نسبت به برند شرکتی

3

 1الی 3

0/789

مارکوات ()2013

اعتماد

5

 4الی 8

0/823

کریستالیس و
کریسچو ()2013

نگرش خریدار نسبت به برند
محصول فروشنده

5

 9الی 13

0/942

چاکرآیارتی ،وایتن و
گرین ()2008

کیفیت رابطه خریدار-فروشنده

5

 14الی 18

0/823

پندیچ ،پنگستون و
وینست ()2011

ارزش ویژه برند فروشنده

5

 19الی 23

0/893

چنگ چیه لو،
گورسوري و یونگ
لو()2015

متغيرهای تحقيق

منبع سواالت

 5یافتههاي تحقيق
در ابتدا به منظور بررسی نرمال بودن مولفههاي ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده
گردید و در تمامی آزمونها ،فرضیه آماري به صورت زیر میباشد.
 :0Hدادهها نرمال هستند (دادهها از جامعه نرمال آمدهاند)
 :1Hدادهها نرمال نیستتند (دادهها از جامعه نرمال نیامدهاند)
جدول ( :)2نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف
متغيرهای تحقيق

Z

Sig

نتيجه نرماليتي

نگرش نسبت به برند شرکتی

1/003

0/267

نرمال هست

اعتماد

1/276

0/077

نرمال هست

نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده

0/718

0/681

نرمال هست

کیفیت رابطه خریدار-فروشنده

1/105

0/173

نرمال هست

ارزش ویژه برند فروشنده

0/841

0/48

نرمال هست
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توزیع نرمال ،یكی از مهمترین توزیعهاي احتمالی پیوسته در نظریه احتماالت است .دلیل اصلی
این پدیده ،نقش توزیع نرمال در قضیة حد مرکزي است که با افزایش تعداد نمونهها ،داراي
توزیعی بسیار نزدیك به توزیع نرمال میشود .نرمال بودن توزیع متغیرها از مفروضه بنیادي کاربرد
آزمونهاي پارامتریك است .البته الزامی به نرمال بودن توزیع نیست و در صورت بزرگ بودن
حجم نمونه آماري و نبود چولگی شدید قابل توجیه است .براي آزمون توزیع متغیرهاي مورد
مطالعه تحقیق از آزمون "کالموگروف – اسمیرنف" 1استفاده شده است .بر اساس نتایج آزمون
نرمالیتی سطح معنیداري محاسبه شده براي متغیرهاي تحقیق بیشتر از  0/05است که از نرمال
بودن توزیع آنها حمایت شده است .نتایج بدست آمده از آزمون براي توزیع متغیرهاي مورد
مطالعه تحقیق در جدول ( )2نمایش داده شده است.
نتایح بدست آمده از آمار جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در زمینه جنسیت نشان میدهد که
 % 82از پاسخ دهندگان مرد و مابقی زن بودند .از نظر رده سنی  % 10/4پاسخ دهندگان کمتر
از  30سال و  24/4درصد در بازه سنی  30تا  40سال قرار داشتند .از سوي دیگر  % 32/4و
 % 32/8از پاسخ دهندگان به ترتیب در بازههاي سنی  40تا  50سال و بیشتر از  50سال قرار
داشتند .بنابر این به لحاظ سنی اکثریت پاسخ دهندگان ( )%32/8در رده سنی بین باالي 50
سال قرار داشتند .ترکیب پاسخ دهندگان با توجه به مؤلفه تحصیالت به این صورت بود که % 2
از پاسخ دهندگان داراي مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر  % 14/4 ،فوقدیپلم % 62/8 ،لیسانس
و  % 20/8نیز داراي مدرک فوقلیسانس و باالتر بودند.

تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها ( تحليل و تعيين مسير)
ابتدا برازندگی ،مناسببودن و کفایت دادهها ،براي مدل بررسی شد .به این معنی که اگر
شاخصهاي برازندگی ،نشان دهندهي برازنده بودن مدل باشند ،دادهها براي تجزیه و تحلیل و
نتیجهگیري روابط موجود در مدل ،مناسب و کافی هستند.

1 Kolmogorov-Smirnov
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جدول ( :)3برازش مدل تحقيق

نمودار ( :)1آماره  tبرای ضرايب مدل

از این مدل براي بررسی معنی داري ارتباط بین متغیرهاي مكنون مطرح شده در مدل استفاده
میشود و در صورتی که ضریب  tمحاسبه شده در سطح خطاي 0/5درصد در بازه بیمعنی
( +1/96و  )-1/96قرار نداشته باشد میتوان نتیجه گرفت که ارتباط معنی داري بین دو متغیر
مكنون مورد بررسی وجود دارد.
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در نمودار باال به ترتیب عوامل مؤثر ارزش ویژه برند صنعتی (اعتماد ،نگرش خریدار نسبت به برند
شرکتی فروشنده ،نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده) به عنوان متغیر مستقل و
ارزش ویژه برند صنعتی و کیفیت رابطه خریدار -فروشنده به عنوان متغیر وابسته در مدل ارائه
شدهاند.

نمودار ( :)2ضرايب مسير استاندارد مدل ساختاری و اندازگيری

نمودار باال ضرایب استاندارد را براي مدل اندازه گیري(ضرایب استاندارد براي سواالت و متغیرهاي
مربوط به آنها) و مدل ساختاري (ضرایب مسیر براي مسیرهاي مطرح شده در مدل در بین
متغیرها) نشان میدهد.
جدول ( :)4خالصه نتايج آزمون فرضيههای تحقيق
ضريب

ضريب

معني

فرضيه

معناداری t

استاندارد

داری

1H

نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده
← کیفیت رابطه خریدار -فروشنده

3/23

0/29

معنا دار

پذیرش فرضیه

2H

اعتماد ← کیفیت رابطه خریدار -فروشنده

2/58

0/22

معنا دار

پذیرش فرضیه

ها

مسير فرضيه

نتيجه
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3H

نگرش خریدار نسبت به برند محصول
فروشنده ← کیفیت رابطه خریدار -فروشنده

0/80

0/07

بی معنی

رد فرضیه

4H

نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده
← ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده

4/80

0/37

معنا دار

پذیرش فرضیه

5H

نگرش خریدار نسبت به برند محصول
فروشنده ← ارزش ویژه برند صنعتی
فروشنده

2/84

0/20

معنا دار

پذیرش فرضیه

6H

کیفیت رابطه خریدار -فروشنده ← ارزش
ویژه برند صنعتی فروشنده

3/95

0/25

معنا دار

پذیرش فرضیه

7H

نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده
← کیفیت رابطه خریدار -فروشنده ←
ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده

5/69

8H

نگرش خریدار نسبت به برند محصول
فروشنده ← کیفیت رابطه خریدار -فروشنده
← ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده

2/96

0/44

0/22

معنا دار

معنا دار

پذیرش فرضیه

پذیرش فرضیه

 6نتيجهگيري و پيشنهادات
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رابطه خریدار -فروشنده و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند
صنعتی (مورد مطالعه شرکت حفاري شمال) انجام شد .در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده
از رقفرضیههاي پزوهش ،تبیین فرضیه ها به تفكیك صورت می گیرد.
فرضيه  )1نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی كيفيت رابطه خريدار-
فروشنده تأثير دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول مبنی بر اینكه نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی
فروشنده روي کیفیت رابطه خریدار -فروشنده تأثیر دارد .مشاهده میشود مقدار ضریب استاندارد
استفاده شده برابر با  0/29و آماره  tبرابر با  3/23میباشد .در تبیین نتایج حاصل میتوان گفت
که در حقیقت نگرش مثبت فرد به برند یك شرکت میتواند بر میزان عالقه او نسبت به خریدهاي
بعدي او تأثیر بگذارد و منجر به تثبیت برند در ذهن فروشنده شود .نگرش به عنوان پایه و اساس
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رفتار میتواند در بسیاري از موارد اطالعات فرد را نسبت به یك محصول تحت تأثیر قرار دهد ،و
فرد به صورت گزینشیی تر اطالعات را دریافت کند لذا با بهبود نگرش میزان رابطه بین خریدار و
فروشنده نیز به تبع آن مثبت میشود .با توجه به معنیدار بودن روابط بین متغیرهاي پژوهش
نتایج به دست آمده با پژوهشهاي مارکوارت ( )2013به دلیل تأثیري که نگرش خریدار نسبت
به برند شرکتی فروشنده بر روي روابط شكل گرفته در خرید دارد ،همسو میباشد.
فرضيه  )2اعتماد خريدار به فروشنده بر كيفيت رابطه خريدار -فروشنده تأثير دارد
نتایج بدست آمده از فرضیه دوم (اعتماد خریدار به فروشنده بر کیفیت رابطه خریدار -فروشنده
تأثیر دارد) نشان داد مقدار ضریب استاندارد استفاده شده برابر با  0/22و آماره  tبرابر با 2/58
میباشد .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت که اعتماد بین خریدار و فروشنده به عنوان
متغیر اصلی روابط خوب ،میتواند باعث کیفیت رابطه خریدار -فروشنده و جلب نظر فروشنده در
خریدهاي بیشتر باشد .در حقیقت خریدار زمانی که به فروشنده اعتماد داشته باشد ،بیشتر به
برند و محصوالت او تمایل دارد و متناسب با آن سود بشتري عاید فروشنده میشود .نگرش
خریدار نسبت به برند محصول فروشنده روي کیفیت رابطه خریدار -فروشنده تأثیر دارد .در
حقیقت براساس نتایج نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده باعث کیفیت رابطه خریدار-
فروشنده نمیشود ،اما میتواند تغییراتی را در نگرش فرد نسبت به محصوالت مشابه ایجاد کند.
زیرا ارزش یك برند بیشتر ذاتی است و به روابط بین فروشنده و خریدار ارتباطی ندارد .در مقابل
نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده میتواند روي ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده
تأثیر مثبت داشته باشد و برند او را بهتر و بیشتر به جامعه خریداران معرفی کند .با توجه به
معنیدار بودن روابط بین متغیرهاي پژوهش نتایج به دست آمده با پژوهش مارکوارت ()2013
که در آن اعتماد سایهاي کلیدي در روابط بین فروشنده و خریدار میباشد ،همسو میباشد.
فرضيه  )3نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی كيفيت رابطه خريدار-
فروشنده تأثير دارد.
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با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه سوم مقدار ضریب رگرسیونی استفاده شده برابر با 0/07و
آماره  tبرابر با  0/80میباشد .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت که نگرش خریدار
نسبت به برند شرکتی فروشنده روي ارزش ویژه برند فروشنده تأثیر دارد .در تبیین نتایج این
فرضیه نیز میتوان گفت که برند شرکتی با توجه به ارتباطی که ارزش یك کاال در جامعه و در
نزد خریداران دارد ،و به عنوان یك نماد اعتماد عمل میکند ،میتواند بر روي نگرش خریداران
تأثیر داشته باشد و از این طریق بر افزایش ارزش برند در درازمدت تأثیرات قابل توجهی داشته
باشد و آن را براي مشتریان تبدیل به یك برند با ارزش کند .نگرش خریدار نسبت به برند محصول
فروشنده روي ارزش ویژه برند فروشنده تأثیر دارد .با توجه به معنیدار بودن روابط بین متغیرهاي
پژوهش نتایج به دست آمده با پژوهشهاي فخریه و همكاران ( )1393که در آن اهمیت نگرش
مصرف کنننده در روابط بین فروشنده و خریدار مهم میباشد ،همسو میباشد.
فرضيه  )4نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی ارزش ويژه برند
فروشنده تأثير دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم مشاهده میشود مقدار ضریب رگرسیونی استفاده
شده برابر با 0/37و آماره  tبرابر با  4/80میباشد .همانگونه که بیان شد نگرش پایه و اساس میزان
گرایش یك شخص به یك برند میباشد ،چنانچه نگرش فرد یك محصول از شرکت خاصی جلب
شود ،این احتمال وجود دارد که نگرش کلی او به شرکت نیز در درازمدت تحت تأثیر قرار گیرد
و نگرش مثبتی به شرکت نیز پیدا کند ،لذا نگرش به برند محصول میتواند ارزش ویژه برند را
نزد مشتري ارتقا دهد و او را نسبت به محصول خوشبین کند .لذا آگاه بودن نسبت به نگرش
افراد حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا امكان پیشبینی و هدایت رفتار مصرفکننده را در بازار فراهم
میسازد .بهطور کلی هر قدر نگرش یك فرد نسبت به یك برند مطلوبتر باشد ،احتمال بیشتري
وجود دارد که فرد آن برند را انتخاب کند .نتایج این فرضیه در راستاي مبانی نظري پژوهش
میباشد و با پژوهش با توجه به معنیدار بودن روابط بین متغیرهاي پژوهش نتایج به دست آمده
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با پژوهش کري ( )2012که در آن نگرش و دیدگاه مصرفکننده تأثیر قابل توجهی بر خرید و
توسعه برند دارد ،همسو میباشد.
فرضيه  )5نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی ارزش ويژه برند
فروشنده تأثير دارد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه پنجم مشاهده میشود مقدار ضریب رگرسیونی استفاده
شده گاما برابر با 0/20و آماره  tبرابر با  2/84میباشد .در تبیین نتایج حاصل میتوان گفت که
نگرش به برند ،احساسات خریداران واقعی یا آتی نسبت به یك نام تجاري خاص را بازتاب میکند
و رسماً به عنوان تمایل به واکنش نشان دادن به یك شیوه یكنواخت مطلوب یا نامطلوب ،نسبت
به یك محصول خاص تعریف شده است .نگرش خریداران به محصولی خاص عموماً تابعی از
گرایشات آنها به ویژگیها و مزایاي چندگانه نام ارزش ویژه برند میباشد .این ویژگیها و مزایا
بر حسب اهمیت نسبی آنها تفاوت دارند؛ هرچند ،روي هم رفته در شكل دادن به نگرش خریدار
نسبت به ارزش برند یك محصول خاص کمك میکنند .لذا نگرش بهعنوان پایه ایجاد ارزش برند
و یك نام و نشان تجاري خاص براي فروشنده میباشد .با توجه به معنی دار بودن روابط بین
متغیرهاي پژوهش نتایج به دست آمده با پژوهشهاي مارکوارت ( )2013و کري ( )2012که
نگرش را سازه کلیدي رابطه و توسعه برند میدانند ،همسو میباشد.
فرضيه )6كيفيت رابطه خريدار -فروشنده روی ارزش ويژه برند تأثير دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه ششم ،مشاهده میشود مقدار ضریب رگرسیونی استفاده
شده برابر با  0/25و آماره  tبرابر با  3/95میباشد .در تبیین نتایج میتوان گفت که کیفیت رابطه
خریدار -فروشنده روي ارزش ویژه برند تأثیر دارد .در تبیین نتایج این فرضیه نیز میتوان گفت
که رابطه عامل مهم و تأثیرگذار در جهت شناخت یك برند و معرفی آن به خریدار است .این
رابطه میتواند از طرق مختلف همچون تبلیغ ،بازاریابی  ،همكاري و  ...صورت بگیرد ،آنچه میتواند
زمینهساز توسعه یك برند و ایجاد ارزش ویژه باشد ،این است که این رابطه مبتنی بر اعتماد و با
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هدف جلب رضایت رضاي خریدار باشد ،چنانچه این رابطه به خوبی شكل بگیرد ،میتواند برند را
نزد مشتري محبوب کند و ارزش افزوده ویژهاي را براي برند به همراه داشته باشد .روابط مثبت
بین متغیرهاي پژوهش با نتایج به دست آمده از پژوهش حقشناس و همكاران ( )1393که روابط
خریدار و فروشنده را به عنوان یك متغیر مهم در توسعه برند میدانند و آن را سازه کلیدي توسعه
برند میدانند ،همسو میباشد.
فرضيه  )7نگرش خريدار نسبت به برند شركتي فروشنده روی ارزش ويژه برند
فروشنده از طريق كيفيت روابط خريدار -فروشنده تأثير دارد.
نتایج بدست آمده از فرضیه هفتم نیز نشان داد مقدار ضریب رگرسیونی استفاده شده برابر با
 0/44و آماره  tبرابر با  5/69میباشد .در تبیین نتایج حاصل میتوان گفت که نگرش خریدار
نسبت به برند شرکتی فروشنده روي ارزش ویژه برند فروشنده از طریق کیفیت روابط خریدار-
فروشنده تأثیر دارد .نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی فروشنده میتواند بر روي ارزش ویژه
برند صنعتی فروشنده از طریق کیفیت روابط خریدار -فروشنده تأثیر مثبت بگذارد .و این نگرش
از طریق کیفیت روابط خریدار -فروشنده نیز تأثیر مثبت داشته باشد .که تمامی این موارد به
کیفیت نگرش و نحوه تعامل فروشنده خریدار مرتبط میشود که میتواند مزیت رقابتی پایدار را
در درازمدت براي فروشنده به همراه داشته باشد .نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده
روي ارزش ویژه برند فروشنده از طریق کیفیت روابط خریدار-فروشنده تأثیر دارد .با توجه به
معنیدار بودن روابط بین متغیرهاي پژوهش نتایج به دست آمده با پژوهشهاي کري ()2012
که روي ارزش ویژه برند فروشنده با استفاده از توسعه کیفیت رابطه صورت گرفت ،همسو میباشد.
فرضيه  )8نگرش خريدار نسبت به برند محصول فروشنده روی ارزش ويژه برند
فروشنده از طريق كيفيت روابط خريدار-فروشنده تأثير دارد.
نتایج بدست آمده از فرضیه هشتم نشان داد مقدار ضریب رگرسیونی استفاده شده برابر با 0/22
و آماره  tبرابر با  2/96میباشد .در تبیین نتایج به دست آمده میتوان گفت که با توجه به اهمیت
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نگرش و دیدگاه مشتري نسبت به یك برند که به خرید و یا تنفر از یك کاال منجر میشود ،لذا
توسعه نگرش خریدار از طریق ایجاد حس خوشایند نسبت به محصول و تقویت اعتماد متقابل
میتواند میزان خرید و فروش یك کاال را تحت تأثیر قرار دهد ،بنابراین نگرش خریدار نسبت به
برند محصول (خدمات) فروشنده میتواند بر روي ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده تأثیر مثبت
و قابل توجهی داشته باشد و فروشنده نیز از این امر منتفع گردد .در راستاي تقویت این نگرش
شرکت میتواند به مزایاي کارکردي و منحصر به فرد محصوالت و خدمات خود اشاره کند تا از
این طریق درگیري ذهنی خریدار نسبت به خدمات شرکت کمتر شود .این آگاهی و شناخت،
موجبات خرید آنها را مهیا و تسهیل میسازد و همچنین ارائه اطالعات مناسب درباره محصول
به خلق نگرش مثبت نسبت به نام تجاري و شهرت کمك میکند .با توجه به معنیدار بودن روابط
بین متغیرهاي پژوهش نتایج به دست آمده با پژوهشهاي مارکوارت ( )2013و کري ()2012
که در آن نگرش به محصول و برند متغیري مهم و کلیدي در روابط بین فروشنده و خریدار
میباشد همسو میباشد .با توجه به نتایج حاصل از فرضیههاي پژوهش پیشنهادات کاربردي زیر
در راستاي یافته ها مطرح میگردد.
در راستای نتايج فرضيه اول :به مدیران شرکت پیشنهاد میشود ،عملیات حفاري را به بهترین
نحو و در حداقل زمان ممكن انجام داده که مشتریان بتوانند به آن اعتماد کنند .آموزشهاي الزم
و مستمر جهت باالبردن آگاهی و دانش کارکنان شرکت داده شود تا کارکنان شرکت بتوانند
پاسخگوي نیازها و رفع مشكالت مشتریان در حوزه حفاري باشند و یا با به کارگیري کارکنانی
که آگاهی و دانش الزم و کافی در ارائه خدمات حفاري را دارند میتوان به بهترین نتیجه دست
یافت.
در راستای نتايج فرضيه دوم :با توجه به نتایج این فرضیه به مدیران شرکت پیشنهاد میشود:
نام هاي تجاري خدماتی باید عالوه بر رفتار افراد درون واحد بازاریابی یا مدیران ارشد ،اقدامات
همه کارمندان را نیز در برگیرد .همچنین کارمندان نیز باید به ابزارهاي الزم براي پاسخگویی به
نیازهاي معمول یا غیرمنتظره مشتریان تجهیز شوند.
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در راستای نتايج فرضيه سوم :پیشنهاد میشود ،مدیران بازاریابی شرکت باید تالشهایشان
را بر بهبود نگرش خریدار متمرکز کنند تا ارائه اطالعات مناسب درباره محصول به خلق نگرش
مثبت نسبت به نام تجاري و شهرت کمك کند .همچنین از جمله اقدامات مؤثر به منظور بهبود
نگرش خریدار ،توجه ویژه به نیازها و خواسته هاي مشتریان ،پاسخگویی سریع به آنها ،ارائه
خدمات مختلف به مشتریان و نظر سنجی جهت ارائه خدمات بهتر میباشد.
در راستای نتايج فرضيه چهارم :با توجه به تأثیر مثبت نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی
فروشنده بر ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده پیشنهاد میشود ،با توجه به تأثیر نگرش کارکنان
بر برند از برند شرکت باید در زمینه بهینهسازي رفتار کارکنان و توسعه توانمندي آنان استفاده
شود.
در راستای نتايج فرضيه پنجم :با توجه به این که اکثر پاسخ دهندگان به صرفه بودن از لحاظ
اقتصادي و کیفیت خوب خدمات توجه بیشتري داشتند ،لذا به مدیران شرکت پیشنهاد میشود
به منظور بهبود کیفیت خدمات خود به مشتریان در تدوین استراتژيهاي شرکت ،نیازهاي
مشتریان را مد نظر قرار دهند ،به خدمات پس از فروش توجه زیادي شود و تا جایی که امكان
دارد قیمتها منصفانه باشد.
در راستای نتايج فرضيه ششم :شرکت ،خدمات خود را به گونهاي ارائه دهد که در مقایسه با
سایر شرکتها متمایز باشد و این حس را در مشتري ایجاد نماید که خدمات دریافتی از شرکت
فراتر از انتظار وي بوده و انتظارات مشتري را برآورده کرده و موجبات رضایت خاطر مشتریان را
فراهم آورده و کیفیت خدمات میتواند در باال بردن سطح رضایت مشتري مؤثر واقع شود ،در
نتیجه شرکت با راضی نگه داشتن مشتریان خود میتواند باعث تكرار مراجعه و پیشنهاد شرکت
توسط مشتریان به دیگران و استفاده مشتري در آینده از خدمات حفاري شرکت شود.
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در راستای نتايج فرضيه هفتم :پیشنهاد میشود ،نگرش خریدار نسبت به برند شرکتی
فروشنده و کیفیت رابطه خریدار -فروشنده در یك تحقیق گسترده تر و با ارزیابی تمامی
شاخصهاي تشكیل دهنده مورد ارزیابی واقع شوند.
در راستای نتايج فرضيه هشتم :پیشنهاد میشود با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه
خریدار -فروشنده در تأثیر نگرش خریدار نسبت به برند محصول فروشنده بر ارزش ویژه برند
صنعتی فروشنده ،توسعه روابط مثبت و سازنده و نیز مبتنی بر درک متقابل در اولویت شرکت با
مشتریانش قرار گیرد.
همچنین پیشنهادات زیر به عنوان پیشنهاداتی در راستاي انجام پژوهشهاي مشابه مطرح
میگردد.
محققان آینده میتوانند دیگر ابعاد تشكیل دهنده مؤثر بر کیفیت رابطه خریدار -فروشنده مثل
ارتباط ،وابستگی متقابل ،تبادل اجتماعی و  ...را به مدل این پژوهش اضافه کرده و مجدداً به
آزمون مدل بپردازند.
محققان آینده میتوانند دیگر عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند صنعتی مثل عامل سیاست ،محیط
و  ...را به مدل این پژوهش اضافه کرده و از طریق کیفیت رابطه خریدار -فروشنده مجدداً به
آزمون مدل بپردازند.
محققان آینده میتوانند کیفیت رابطه خریدار -فروشنده را به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته
و تأثیر آن را روي ارزش ویژه برند صنعتی فروشنده بررسی نمایند.
از جمله محدودیتهاي پژوهش حاضر محدودیتهاي ذاتی پرسشنامه به عنوان ابزار جمعآوري
اطالعات در تحقیقات علوم انسانی .محدود بودن جامعه آماري تحقیق حاضر به شرکت حفاري
شمال و محدود بودن یافتههاي تحقیق به دوره زمانی جمع آوري اطالعات است.
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Abstract
In this paper, we tried to investigate the factors affecting the value of the
brand of industrial production of North Drilling Company, which is one
of the drilling companies in Iran's oil and gas well drilling industry. This
research, in terms of purpose, is a part of applied research and in terms of
path and method of data collection as part of descriptive-survey research,
and information analysis has been done through structural equation
method. The study population included experts and managers of
engineering, drilling, commerce, operations and legal affairs, and
contractors of companies under the contract of North Drilling Company.
A questionnaire was used to collect data. 300 questionnaires were
distributed randomly among experts and managers of these companies.
290 questionnaires were collected and analyzed by Lisrel software. The
reliability and validity of the questionnaire were confirmed using the
Cronbach's alpha coefficient and in terms of professors and management
researchers. The analysis showed that these factors (trust and quality of
relationship) have a positive impact on the value of the brand in the
industry.
Keywords: : Industrial Brand Value, Trust, Buyer-Seller Relationship Quality,
Buyer's Attitude toward Brand Vendor, Buyer's Attitude toward Brand Vendor
Product
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