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 چکیده :

جایگاه ویژه ای در محافل علمی ودانشگاهی وهمچنین حوزه کسب وکاریافته است.بسیاری ازمحققان درسال های اخیر، بحث وبررسی درخصوص نام تجاری 

در حال نفوذ  که تومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت درجهت بهبود فرایند بازاریابی، برند ودانش مدیریت برند اس

برای سازمان "حفظ وتقویت وفاداری مشتریان"امروزه موضوع. ، سیاستها و حتی افراد را تحت تأثیر قرار دهند ، اعتقادات ارزشها هبه زندگی شخصی افراد و ممکن

اد اعث ایجسطح باالی وفاداری مشتریان به نام تجاری ب وهایی که به دنبال حفظ وتوسعه جایگاه رقابتی خود دربازارهستند،به عنوان یک چالش استراتژیک بوده 

نام  هدف مقاله بررسی هویتد.گرد ها و تأثیر مثبت بر افزایش درآمد نام تجاری و کاهش هزینه های بازاریابی می های رقابتی برای شرکت یک سری مزیت

رابطه مثبت بین  ازوجودتجاری ورابطه ان با وفاداری مشتریان می باشد وروش ان توصیفی می باشد. باتوجه به تحقیقات گذشته دراین زمینه نتایج حاکی است 

ریان را تویژگی هایی مانند شهرت واوازه برند وجهانی بودن که همگی به هویت نام تجاری برمی گردندو ارزش یک برندباهویت قوی نیازهای سمبولیک مش

 بیشتراز نیازهای کارکردی شان براورده می سازد وتوان بیشتری درافزایش فرایندادراک ارزش دارد.

 نام تجاری ، هویت نام تجاری ، وفاداری مشتری ، رضایت واعتماد های کلیدی :  واژه

 

 : مقدمه

ی مروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان ومحصوالت ان ارزش می افریندازاین روارتقای نام تجاری دربسیاری ازموارد به استراتژ ا

سازمان تبدیل می گرددکه بنام تجاری تصویری ازمحصوالت دربازاراست.افرادی که با نام تجاری سرو کاردارند، درپی کیفیت یا خصوصیات 

( نام تجاری مقوله ای بسیارحساس و به دست اوردن فرصت ایجاد وفاداری 1831تند که ان را ویژه یا منحصربه فرد می نماید.)رایز،خاصی هس

درمشتری به سهولت صورت نمی گیرد واحساسات نسبت به یک برند دیگران به راحتی تخریب می شود. برند بخشی از ویژگی های عملیاتی 

هویت ه یک کاال یا خدمات نسبت می دهد و یک ابزاریاری رسان به مشتریان برای تصمیم گیری و خرد می باشد. وهیجانی است که مشتری ب

ومشخصات فردی واجتماعی واحساسات واندیشه های مربوط به انها ،که  فرد انهارااز طریق توانایی کنش عبارت است ازمجموعه خصوصیات 

(ست می اورد. )احمدلو،افروغمتقابل باخود وبایافتن تصوراتی ازخودبه د  

هویت از یک منبع واحد بیرون می ایدوبرحسب نمادها،پیام ها و...به محصول منتقل می شود،اگرمحصول وتجربه های ارتباطی  تعریف هویت برند:

ی با ان مسیر خود رابپیماید،به دشواری می توان گفت که تمامی این مسیرها از منبع برند یکسان ناشی می شود،هویت هربرند خود رابه وجود م



 
(.به زعم انجمن بازاریابی 74-38ص1833هویت،پیام ها که تصویرذهنی هرنام را می سازند،منتشر می شوند)به ابادی ، اورد،سپس برمبنای این

امریکا،برند عبارت است از اسم، طرح ویا ترکیبی از این موارد است که بیان کننده ماهیت اصلی وجودی یک شرکت ،محصول ویا یک خدمت 

یعنی دانستن این امر که ( 1991)اکر، .قیت در ساخت برند درک چگونگی توسعه یک هویت برند است است یک عامل کلیدی و مهم برای موف

نام تجاری با اعتماد ووفاداری مشتری . هویت ارتباط موثربرند خواهان چیست وبیان   

 مساله بیان

ود خ نام تجاریک سازمان تمایل دارد از طریق درواقع خالصه ای از سازمان است که باعث اتصال مشتری وسازمان می گردد. اگری نام تجاری

را  یارتباط عمیق ومعناداری با مشتریان خود پیدا کند ناگزیر است در جستجوی نقاط مشترک، تمایالت و عالیق واحد با انها باشد،برند نقش مهم

ی ی جلب رضایت وباالبردن کیفیت خدمات به کارمدر مدیریت رابطه با مشتریان در طی مدت طوالنی ایفا می کند وهم چنین به عنوان ابزاری برا

ود جرود، دردنیای پر رقابت امروز که سرعت ورود رقبای جدید به بازار وارائه خدمات متفاوت بسیار باال است و باتوجه به هزینه های باالی و

شتریان ان بسیار حائزاهمیت و درنهایت وفاداری ممشتریان جدید،حفظ مشتریان فعلی بسیار مهم است،برای این منظور داشتن رابطه عمیق با مشتری

می گرددو این وفاداری خودمنجر به این می شود مشتریان ما به عنوان مبلغان ما عمل می کنند واستفاده از محصوالت وخدمات سازمان را به 

دار ازمحصوالت ،پایریان رادر مورداستفاده دیگران پیشنهاد می کنندو ایجاد وفاداری که نوعی تعهد احساسی هم در بردارد باعث می شود مشت

نشان داده شوند وبه سمت محصوالت سایرین رویگردان نشوند که این رابطه در طوالنی مدت برای سازمان بسیار مفید خواهدبود.سازمان های 

برند  .هویت برند توسط شرکت صاحبامروزی تاحد زیادی به اهمیت برندپی برده اند،اما هنوزنسبت به اهمیت وحقیقت هویت برند اگاه نیستند

 ،شکل می گیردوتوسط مشتریانش رشد می کند.شرکت ها ازبرند نباید صرفا جهت ایجاد اگاهی استفاده کنند،بلکه سرمایه گذاری ها درزمینه برند

 .بایدتوجه ویژه به توسعه هویت برنددرنظرمشتریان داشته باشد

مجموعه ای از چندرنگ،تعدادی فونت ،یک لوگو،یک شعار وشاید یک موسیقی مشخص می باشد  نام تجاریبرخی فکر می کنندکه یک 

امادرحقیقت برند مفهومی بسیارپیچیده تر دارد. شایدبتوان گفت برند یک تصویرواحداست ، ایده بنیادی ومفهوم اصلی در پشت یک 

وهرچی تولید می کند باید ارزش ها واهداف ان شرکت به عنوان یک تصویرواحد،این خست که هرانچه که یک شرکت انجام می دهد،هرپه دارد 

کل را نشان می دهد. هماهنگی بین تمام اعمال ومحصوالت باایده بنیادی شرکت است که ان را به عنوان یک شرکت نشان می دهد،هدایت می 

را این گونه تعریف می کند: یک اسم ،  نام تجاری، 1918سال در  1انجمن بازاریابی آمریکا کند واعتقاداتش رامتمایز می کند که چرا وجود دارد.

میز تعالمت، نماد، یا طرح یا ترکیبی از آن ها که به منظور شناسایی کاال ها و خدمات ارائه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و 

 .دادن آن ها از محصوالت رقبا

ی کند.طراحی هویت برند مربوط به طراحی تمامی جلوه های دیداری یک شرکت براساس هویت برند نقش اصلی رادرشکل گیری برند ایفا م

یاده سازی یک هویت منسجم و واحد ه منجر می شود،دربردارنده چگونگی پقواعدی مشخص اند که این قواعد به شکل گیری هویت یک مجموع

ی قالب وسایز اهمیت م ک الگوی مشخص ، استفاده از رنگ وفونت ،در قالب های دیداری گوناگون می شود دراین مرحله است که استفاده ازی

بزار دفاعی تواند به عنوان امی نام تجاریبنابراین  دریک نگاه خواهندشد. تمایز نام تجارید این قواعد باعث انسجام یک شرکت وشناخته شدن یاب

[ مطالعات متعدد Sweeney,2008فروشی حفظ کند ]در زمینه خدمات خردهبازاریابی عمل کند و مشتریان فعلی را بهتر از ابزار هجومی بازاریابی 

دهد و باشد. فلذا برخورد فروش مشتری را با فروشنده پیوند میمی نام تجاریوفاداری به  اولیه یدهند که رضایت از مارک تجاری کلید نشان می
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ایجاد  . دری به فروشنده اثرات بسیار مثبتی بر وفاداری برند داردهد. بنابراین وفادارضایت برخورد فروش، وفاداری مشتری را به فروشنده افزایش می

 ان اندازه که ساختار اقتصادی دارد، ساختار اجتماعی نیز دارد. یکی از مفاهیم معتبر و معروفنام تجاری از زمینه بازاریابی و تبلیغات فراتر رفته و به هم

ا مشتریان ایفا میکند، زیراست. این مفهوم نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت  "وفاداری به نام و نشان تجاری"در زمینه بازاریابی 

رده ندارند، آنها با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت نام تجاری مورد عالقه خود نیازی به تالشهای ترفیعی گست وفادار

ازاریابی از نظر انجمن ب بپردازند. وفاداری به نام و نشان تجاری مضمون مرکزی بازاریابی تئوری و عمل، در ایجاد مزیت رقابتی پایدار بوده است.

د عبارتست از مزیتی که در آن یک مشتری به جای خریدن یک محصول از چندین عرضه کننده، آن را به طور مکرر از یک ، وفاداری به برن1آمریکا

 عرضه کننده خریداری می نماید.

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق:2

 .اهمیت وضرورت تحقیق:2.2

دهد سهم بازار را تحت تاثیر قرار می نام تجاریحتی شاید چیزی فراتر از فروش کاال و عرضه خدمات باشد و گاهی اوقات  نام تجاریاز ایجاد یک 

نماید و حتی تبدیل به حیثیت و تمامیت یک سازمان شده و باعث جذب نیرو و حفظ سهامداران آن هایی را مطرح میو برای کسب و کار راه حل

ولید یک تفاوت میان محصول و برند وجود دارد، که در حقیقت محصول چیزی است که در کارخانه ت نمایدآفرینی میشود و ارزش سازمان می

شود.                                                     شناسایی وخریداری می کنندگان توسط مصرف ت کهگردد و برند موردی اسمی  
 نام تجاریاین رفتار و چگونگی عمل سازمان است که به موفقیت و یا عدم موفقیت  نام تجاریاد و خلق یک نکته قابل توجه اینکه بعد از ایج

.کم رنگ شدن یک برند منجر شودیاو تواند به محبوبیتگیری آن سازمان میهای یک سازمان و نحوه جهتانجامد، تمامی عملکردها و فعالیتمی   
ها و قیتگیرد و موفآن سازمان مورد ارزیابی قرار می نام تجاریگیری سازمان توسط سانی هر حرکت و تصمیمردر دنیای امروز و با گسترش اطالع

گردد و شود، امروزه برند یا همان نام تجاری سرمایه بسیاری از کسب و کارها محسوب میآن سازمان نمایان می نام نجاریهای سازمان با شکست

یک حرکت ذهنی و  نام تجاریهای مشهود و قابل رویت آن است. از سوی دیگر کت چندین برابر ارزش داراییارزش و اعتبار نام تجاری یک شر

کنندگان، خریداران، سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گیردروحی است که باید در ذهن مصرف . جوهر اصلی برند آن چیزی است که قرار  

است. اجزای پدیده دارای درک  نام تجاریندگار شود. انتخاب نماد، مستلزم تعریف روشنی از معنای است درآینده تصویر شده و در ذهن مشتری ما

کننده وجود دارد. در واقع مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف د.اجزای برندساده ای است که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قرار می گیر

کننده از تمام مجموعه اجزا برند است که توسط شرکت تدوین شده است ر ذهنی مصرفادراک مشتری از ویژگی های برجسته محصول، تصوی

که مشتری با آن در ارتباط است، با نشانگرهای مناسب در ذهن فراخوانی می شود. ثابت شده است که اگر اجزای برند به شکل  نام تجاریاجزای 

 مشتری نام تجاریوفاداری به  و را کاهش داده و سطح رضایت نام تجاریورد مناسبی در کنار هم قرار گیرند، ریسک ادراک شده مشتری در م

دهد.راافزایش می  
آن خود برندها دارای ماهیت اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن برند را از 

بازاریابان بدانند و برای آن برند از همه نظر تالش نمایند، بسیار دیده شده است که افراد جامعه ناخود آگاه یا برای جلب توجه دیگران تبدیل به 

معموالً از که نمایند.خاص می نام تجاریگردند و بدون داشتن منافع مادی اقدام به تبلیغ و مطرح نمودن یک یا چندین می نام های تجاریرایگان 

آیند و به بازار می های سازمان و تعلقات خاطر به وجودها، سیاستهای خاص، شهرها، اسامی افراد و گروهها و موقعیتها، مکانشنیدهتجربیات، 

.شوندعرضه می  

یت واساس هویت نام تجاری ، درفرایند ایجادوحفظ رابطه بامشتریانی که جذب ان ارزش ها شده اند می باشد این امرداللت بران داردکه تغییردره

رتغییر در اد می شود، نکته مهم ان که حتی اگ،نه فقط با تغییردرنیازهای مشتریان،بلکه باتغییر درارزش ها ومنابع داخلی وزیربنایی سازمان ها ایج

ارزش های زیربنایی قادربه تغییرهویت شود،تغییردرهویت ممکن است موجب ایجاد شک وتردیددرباره ثبات وپایداری ونیزصداقت وقابل اعتماد 



 
اعتماد،می توان -این،باتوجه به تئوری تعهدبودن نام تجاری شود که این امرمی تواند موجب کاهش رابطه بین مشتریان هدف ونام تجاری شود،بنابر

(. محققان براین باورند که نباید مشتری رامانند یک دستگاه درنظرگرفت 1997گفت اعتمادعامل کلیدی درایجاد روابط معتمدانه است.)گانسان

(حال این سوال 1833حسن زاده،بلکه بایدهم اجناس خوب وهم قیمت های مناسب ارائه کرد تابتوان مشتری راجذب وارضاکرد)الهی،حمدان،

 مطرح می شود که چراوفاداری به نام تجاری ونتایج ان بسیارحائزاهمیت است؟

 هویت نام تجاری:

  هویت، واژه ای است که امروز ازنظر واژگانی بتدریج جایگاه خود را درادبیات جهان ازدست می دهد.ازنظر معنا باسرشکستگی درمیان کهنه

مدرن روبروست وازنظرمفهومی درمیان پسوند ها)هویت ملی،هویت فرهنگی ومذهبی و...(سرگردان است.ازنظرتاریخی ونو،سنت ومدرن وپست 

وجغرافیایی،درمعرض تهاجمات جهانی،)شالوده  شکنی وفروریزی وفروپاشی تمدن ها وروند های روبه رشد ایده ها،تکنولوژی ها،اینترنت ها 

 احساس تعلق-لوگو -ریشه های تاریخی وجغرافیایی –هویت شامل)قدرت اسم  . (1843ح،وشاهراه های ارتباطی و...(است.)نکورو

 محصول ( –ونزدیکی 

ایی ه قدرت اسم : یکی از قدرتمندترین   منابع هویت هرنام تجاری است،اسم یک نام تجاری غالبا داللت برنیت های ان دارد،این امر در مورد اسم

ژگی های معین انتخاب می شوند وهم از دیدگاه عینی وذهنی بسیار مشهود است وانچه که باید به ان توجه کرد این که به ویژه برای انتقال برفراز وی

است که یک اسم نظیر یک هویت باید مدیریت شود،برخی از اسامی ممکن است دومعنی داشته باشند. هدف  یک برنامه ی ارتباطی ان است که 

مانند  –معنای خود را به کلمات می بخشد (عمر نام تجاری با مرگ افریننده ان پایان نمی یابدو16،ص1833,معنای مورد نظر را برساند)به ابادی

 .مرسدس 

عدنی مریشه های تاریخی وجغرافیایی: به باور تعدادی از کارشناسان وصاحب نظران دنیای برند،این ها یکی از منابع هویت نام تجاری است،نام اب 

ین بزرگترین کوه ایران ونمادی از سربلندی وازادگی است ؛دربحث صادرات نام های تجاری ملی،ریشه های تاریخی دماوند تداعی کننده تر

 ست.فرش ایران نماد ایران ا ،نوکیا نماد فنالند(13وجغرافیایی یکی ازمهم ترین فاکتورهای منابع هویت نام تجاری است.)همان،ص

مانند امضاء، شخصیت امضاءکننده را نشان می دهد و امکان بیان ذات درونی و برداشت خود را از آن  لوگوی سازمان یا لوگوی محصول لوگو:

ام نممکن می گردد و به عنوان پرچم سازمان یامحصول،می تواند موجب تمایز و به یاد ماندن شرکت یا محصول باشد ونیز می تواند ارزشی را که 

 .(110،ص0818،تل نماید.)الفورنماینده ونمایانگر ان است را منتق تجاری

 .نام تجاری فقط یک نام در پایان فرایند تولید نیست بلکه الهام بخش کل فرایند است و تا نقطه فروش ادامه دارد و در قلب محصول است :محصول 

که  مه ی ارتباطی ان استست که یک اسم نظیر یک هویت باید مدیریت شود،برخی از اسامی ممکن است دومعنی داشته باشند. هدف  یک برنا

مانند  –معنای خود را به کلمات می بخشد (عمر نام تجاری با مرگ افریننده ان پایان نمی یابدو16،ص1833معنای مورد نظر را برساند)به ابادی,

در قلب  وش ادامه دارد والهام بخش کل فرایند است و تا نقطه فر بلکهنام تجاری فقط یک نام در پایان فرایند تولید نیست  :محصول .(مرسدس

 ت.محصول اس

 پیشینه های داخلی وخارجی پژوهش2.2

مطالعات داخلی:2.2.2  



 
نجی امقاله ای با عنوان تاثیر کیفیت خدمات بروفاداری مشتری است ،به عالوه یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای اعتماد ورضایت مندی نقش می .1

ایفا می کند وخود نیز تاثیر مثبت ومعناداری برایجاد وفاداری دارند.این مقاله  در مجله مدیریت بازرگانی را در رابطه با کیفیت خدکات و وفاداری 

 چاپ گردیده است.1839پاییز،بانویسندگی سیدمحسن عالمه و ایمانه نکته دان سال 6شماره0دوره 

 سط شهریار عزیزی وهمکارانش مطرح شد:مقاله ای تحت عنوان کاربرد اهرم ارزش ویژه برند کلر دربانک صادرات ایران تو .0

ن یبرتری برند،عملکرد برند، تصویربرند،احساسات برند وقضاوت برند بر طنین برند بانک صادرات اثر مثبت دارد. هم چنین رابطه مثبت و قوی ب

ت که طبق ان سازمانهای خدماتی باید احساسات درمورد برتد وطنین ان وجود دارد و ارزش ویژه برند فرایندها مرحله ای وگام به گام بوده اس

مشتریان  اتالش نمایند تا به قله هرم طنین برند دست یابند تا ارزش فزاینده ای برای انها ایجاد شود.این تحقیق چون حفظ ارتباط بین برند بانک ب

 یعنی طنین برند را مطرح نموده،در این زمینه دستاوردی مفید را ارائه کرده است.

 ت خارجی:.مطالعا2.2.2

بامطالعه برسوابق تحقیقات خارج از کشوربه مطالب عدیده ای دست یافتم که در اینجا مجال بیان تمامی این مباحث امکان پذیرنیست،تعدادی 

 ازمشاهدات را ذکر می نماییم.

، موضوع تحقیق بیان رابطه رضایت مشتری و وفاداری، درکشور امریکا که هدف از این تحقیق نشان دادن رابطه  1991تحقیق هالوول در سال .1

ه بسوداوری با پیامدهای مربوط به مشتری است که مدیران باید به ان توجه کنند که نتیجه ان این است که مشتری وفاداری را کسی می داند که 

کرر اط یک فروشنده کاال و خدمات می خرد و نسبت به او نگرش مثبت دارد وبه همین جهت خرید از او را به تمامی اشنایان خودمصرانه طور م

درصدسود شرکت افزایش یابد، این نرخ را 36تا06درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می شود6توصیه می کند.مطالعات نشان می دهد که 

گویند،نتایج تحقیقات ثابت کرد رضایت مشتری، وفاداری را به دنبال دارد و وفاداری خود موجب افزایش سوداوری شرکت  هزینه وفاداری می

 .می شود

در کشور تونس انجام شده است.روش تحقیق :  0889. موضوع تحقیق :وفاداری به برند،  درکشور تونس که توسط توازنی وتمسیک سال0

رند به طور معمول در سمت رفتاری تمرکزمی کند،مطالعات به بررسی همزمان هردو اجزای وفاداری به برند )رفتاری مطالعات برروی وفاداری به ب

نفر از 788ونگرشی( پرداخته است ، هدف از این مطالعه توصیف شناختی وعاطفی متغیرها در شکل گیری وفاداری به برند است.پرسشنامه بین 

تاییدی برای تست انجام شده برای ازمون روابط مختلف ازمدل معادالت ساختاری ندظ که نتایج بیانگر ان است کاربران شامپو توزیع شده وانالیز

ی شکه جنبه نگرشی ،بیان گر تعهد وفاداری می باشد ومنجر به وفاداری به برند می گردد وهم چنین درتحقیق های خود به تاثیر مثبت وفادارنگر

 بروفاداری رفتاری تاکید کردند.

ه روش تحقیق : هدف اصلی از این تحقیق این است که به تجزی موضوع تحقیق :تاثیر وفاداری به برند در کشور اسپانیا ،0884گیل وهمکاران،سال .8

ازطریق )وتحلیل نقش خانواده بر روی مصرف کننده به برند بپردازند. درمدل ارائه شده اطالعات را ازیک برند ارائه شده توسط هردو خانواده وشرکت

مطالعه تجربی  یک قیمت ترفیع وهزینه های تبلیغاتی(،به عنوان یک منبع حقوقی با برندمبنی برمصرف کننده وابعاد ان مورد انالیزقرارمی دهد،

تون مارک مختلف از قبیل خمیردندان،شیر،روغن زی1ارزش ویژه برنداست که در سال(،ازطریق معادالت ساختاری انجام شد،86تا13دربزرگساالن)

نتیجه : لیل وهمکارانش دراین تحقیق به این نتیجه رسیدندکه اثروفاداری به برندازسایرمتغیرها بیشتراست،اطالعات مربوط به  و...انالیزشده است،

 برندمثبت ارائه شده توسط خانواده دارای اثرات مثبت برشکل گیری اگاهی ازبرنداست وبه نوبه ی خود منجربه وفاداری به برند شود



 
 : روش تحقیق

 پایه هرعلمی روش شناخت ان است واعتبار وارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که دران علم به کارمی رود.

 بطورکلی تحقیقات علمی درعلوم انسانی را براساس دومبنا می توان تقسیم کرد:

 الف(تحقیقات عامی براساس هدف   ب(تحقیقات براساس ماهیت وروش

حاضر توصیفی باشدکه در پی یافتن شرح تفصیلی پدیده ای هستیم که ان رامی شنایم اما تمام ابعاد ان رادرک نکرده ایم ، ازروش  که تحقیق

اده به مدل مفهومی  مورد استفکتابخانه ای جهت گرداوری اطالعات استفاده شده وازمقاالت ومجالت وکتاب هایی معتبر بکارگرفته شده است.

 برند با رضایت مشتری ووفاداری وسپس می پردازد. بیان رابطه هویت

اعتماد یعنی باور این که گفته های یک شخص قابل اتکابوده واودرانجام تعهدات خود دریک رابطه تجاری : رابطه هویت برندواعتماد

کوتاهی نخواهدکرد.اعتماد هنگامی رخ می دهد که شخصی از ایجاد رابطه با دیگری احساس راحتی نماید.مشتریان تمایل به درک هویت 

تعهدمورگان -هادارند. باتوجه به نظریه اعتماد هایی وایجاد اطمینان در ان برندهایی دارندکه توانایی بیشتری دربراوردن وعده

رخی نتایج ب (،اعتمادمتغیری کلیدی برای توسعه یک خواسته ومیل پایداردرجهت یک رابطه طوالنی مدت بایک برنداست.1997وهمکاران)

(.شهرت واوازه برند 0889،می شوند)والشباالترمشتریان شان بهره مند تحقیقات نشان می دهدکه برندهای پراوازه ومشهورتربه احتمال بیشترازاعتماد

 .(0886نیزتاحدزیادی به هویت برندشرکت ها نیزنشان می دهند که هویت قوی برند،اعتمادبیشترمشتریان رادر پی خواهد داشت)سیمواس،

یاری ی می باشدبه عبارت دیگرتکرارخرید صرفا یک واکنش اختوفاداری به نام تجاری: به معنی تکرارخریداست که دلیل این رفتار،فرایندهای روان

:وفاداری راداشتن تعهدی عمیق برای {1999}(.الیور و هانسانت نیست بلکه نتیجه عوامل روانی احساسی وهنجاری می باشد)میلر

ازاریابی رقبا،موجب تکرارخرید خریدمجددیاحمایت ازیک محصول یا خدمت مورد عالقه ، که علی رغم وجودتاثیرات موقعیتی وتالش های ب

 یک نام تجاری یا مجموعه محصوالت یک نام تجاری در اینده شود تعریف می کند. 

 رضایت مشتری

نت ررضایت اشاره به پاسخ عاطفی یاشناختی مالک نام تجاری پس از خرید داشتن واستفاده کردن از ان نام تجاری برای دوره زمانی معینی دارد.ا

عقیده دارند که رضایت از نام تجاری نقش مهمی را در هویت نام تجاری ایجاد می کند ،رضایت منجر به هویت سازمانی (0888وهمکاران)

ورضایت از نام تجاری ،پیش زمینه هویت است زیرامشتریان راضی،انهایی اند که یکی ازنیازهای اصلی ان ها ارضاشده است،مشتریانی که 

ضی وارضاشده اند،احتمال بیشتری داردکه احساس هویت با ان نام تجاری بکنندبنابراین می توان اینگونه بامحصوالت یا خدمات نام تجاری را

 .مطرح کردرضایت مشتری به طورمثبت با هویت نام تجاری رابطه دارد

 رابطه رضایت واعتماد مشتری :

وفاداری نگرشی مشتری به نام تجاری منجر می شود.برخی تحقیقات نشان می دهد مطالعات نشان می دهد که باافزایش رضایت مشتری به افزایش 

وفاداری می -که رضایت مشتری لزوما به وفاداری رفتاری مشتری منجر نمی گردد،ازاین رو مطالعات بیشتر در مورد بررسی ارتباط رضایتمندی

 (.0886تواند ادبیات تحقیق فعلی راغنی تر سازد.)بنتر وهارتل

 وفاداری و اعتماد به نام تجاری: رابطه



 
(مدلی ارائه می دهند که اعتماد مقدمه ای برای رضایت مندی وبالتبع ان مقدمه ای برای وفاداری است،یکی دیگر 0888سینگ وسردشموخ)

،  خصوصیات قانون مداریازمتغیرهایی که رابطه ان با وفاداری مشتری منطقی به نظر می رسد اعتماد است انتظاراتی که در درون جامعه ای با 

 صداقت ورفتاری مبتنی برتشریک مساعی،برمبنای هنجارهای تسهیم شده رایج بین اعضای ان جامعه بوجودامده است رااعتماد تعریف می کنند.

نه مقدمه ای برای یبه عبارت دیگراعتماد تمایلی به تکیه کردن به یک شریک تجاری مطمئن در ادبیات بازاریابی تعریف می شود ،لذا اعتماد پیش

    .تعهد است 

 نتیجه گیری .4

  .دراین تحقیق هدف شناخت هویت برندوارتباط هویت برند با وفاداری واعتماد به برندمی گردد 

رکتها با شبا مرور آنچه که گفته شد درمی یابیم که با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، 

راین داین واقعیت روبرو شده اند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکتها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند.

تحقیق داخلی  هپرداخته شدوهمچنین بیان پیشینابعادمختلف نام تجاری بنا به مدل مفهومی مدنظر درجهت تاثیرهویت نام تجاری تحقیق هدف بررسی 

طه وراب نام تجاریها نسبت به در تمام جهات گردد موجب وفاداری ان که موجب رضایت افراد تجاری  نام وخارجی واین نتیجه بدست امده که 

 است. مستقیم ومثبت هویت نام تجاری بروفاداری واعتماد ورضایت مشتری
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