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 برند به اعتماد میانجی نقش با برند ویژه ارزش بر برند ماموریت بیان تاثیر

 (ماهان هواپیمایی برند: مطالعه مورد)
 

 3چالی نفت مرادي پرستو، 2ممان قنبري رسول ،1داورزنی مجتبی

 ایراى فیرٍزکَُ، اسالهی، آزاد داًشگاُ فیرٍزکَُ، ٍاحد هدیریت، گرٍُ 1
 ایراى فیرٍزکَُ، اسالهی، آزاد داًشگاُ رٍزکَُ،فی ٍاحد هدیریت، گرٍُ 2
 ایراى فیرٍزکَُ، اسالهی، آزاد داًشگاُ فیرٍزکَُ، ٍاحد هدیریت، گرٍُ 3

 

 چکیده

برًد  اىیهشتر ِیاست کِ کل یشیوایپ قاتیاجرا پژٍّش، در زهرُ تحق َُیٍ از ًظر ش یحاضر، از لحاظ ّدف کاربرد پژٍّش

در دسترس  یریگ از رٍش ًوًَِ یریگ ًوًَِ یدٌّد. برا یه لیآى را تشک یجاهعِ آهارهاّاى در شْر تْراى،  ییوایَّاپ

 یبرا ٍ دیگرد يییًفر تع 375 فرهَل کَکراى استفادُ شد ٍ حجن ًوًَِ ازحجن ًوًَِ پژٍّش  يییتع یاست. برا استفادُ شدُ

 ییایپا ،ییایپا یبررس یّوگرا ٍ برا ییٍ رٍا ییتَاهح ییپرسشٌاهِ از رٍا ییرٍا یاستفادُ شد. برا دادُ از پرسشٌاهِ یجوع آٍر

 یبررس یاستفادُ شد، برا یعاهل یبارّا بیضر زّا ا هعرف ییایپا ی( ٍ براCR) یبیترک ییایپا ،کرًٍباخ یّا از رٍش آلفا سازُ

با  اًسیٍار بر یهبتٌ یٍ هعادالت ساختار یدییتأ یعاهل لیپژٍّش از رٍش تحل یّاِ یپژٍّش ٍ آزهَى فرض یهدل هفَْه

 SPSS  ٍPLS _ Smart استفادُ شدُ است. اطالعات بِ دست آهدُ تَسط ًرم افسار یجسئ  استفادُ از رٍش حداقل هربعات

است. ٍیژُ برًد ٍ اعتواد بِ برًد ر ارزش بیاى هأهَریت برًد ب بیاًگر تاثیر هثبت ٍ هعٌادار ّا یافتِ قرار گرفت. لیتحل ِیتجس دهَر

هربَط بِ ًقش  ِیفرض تیقرار گرفت. در ًْا دییهَرد تا سیًاعتواد بِ برًد بر ارزش ٍیژُ برًد ت ٍ هعٌادار هثب ریتاث يیّوچٌ

 قرار گرفت. دییهَرد تا سیًبیاى هأهَریت برًد ٍ ارزش ٍیژُ برًد  يیدر ارتباط ب ،اعتواد بِ برًد یاًجیه
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