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Abstract
Brands play a central role in consumer behavior and creating strong relationships between customers and their
selected brands have a great impact on customer behavior and brand preference. Creating such a powerful
relationship in some cases creates deep emotional ties and ultimately brings love for the brand. Creating and
enhancing powerful emotional ties transforms people into tenacious advocates for the brand, resulting in a huge
investment for the company. The purpose of this research is to explore the nature of love for the brand and to
investigate the relationship between brand connectivity concepts, trust, satisfaction, and love for the brand. To
this end, the conceptual model of research was developed based on an extensive literature review. In the first
phase, a full data sample of individuals, who were deeply affiliated with a brand, were selected and a brandbased association questionnaire was developed. In the second phase, with the dominant quantitative approach,
universities, shopping malls, and customers who came to brand representations were investigated. Sampling
method in this phase was available sampling and questionnaire also was tool used in this phase. The results
obtained from the structural equation technique indicate that associations result from brand, brand satisfaction,
and brand confidence by different intensities affects each other and brand love. This study, using a hybrid
approach, has tried to explore love for brand and, in addition, shows a better vision of emotional relationships.
Keywords: Brand Love, Brand Associations, Satisfaction, Brand Trust, Mixed Method.
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چکیده
 تأثیر شگرفی برر رفترار مشرتری و تررجی،برندها نقش محوری در رفتار مصرفکننده ایفا میکنند و ایجاد روابط قدرتمند بین مشتری و برندهای منتخب آنها
 ایجراد و تقویرت. ایجاد چنین روابط قدرتمندی در پارهای از مواقع موجب شکلگیری پیوندهای احساسی عمیق و در نهایت عشق به برند مریشرود.برند دارد
 هردف ایرن. مشریان را به مدافعانی سرسخت برای برند تبدیل میکند که نتیجة آن ایجاد سررمایهای هنگفرت بررای شررکت اسرت،پیوندهای قدرتمند عاطفی
 برای ایرن منورور برر اسرام مررور. رضایت و عشق به برند است، اعتماد،پژوهش واکاوی ماهیت عشق به برند و بررسی رابطه مفاهیم تداعیهای ناشی از برند
 بر اسام مصاحبههای انجامگرفته با نمونهای هدفمنداز افرادی که وابستگی عمیق بره برنرد، در فاز نخست پژوهش. مدل مفهومی شکل گرفت،گستردة ادبیات
 مراکرز یریرد و مشرتریانی کره بره، دانشرگاههرا، در فراز دوم کره رویکررد کمرری در آن حراکم برود. پرسشنامة تداعیهای ناشی از برند ش کل گرفرت،داشتند
 در ادامرة، بعد از واکاوی عشق به برند و ارتبرا آن برا عشرق انسرانی. بررسی شدند، بر اسام نمونهگیری در دسترم،نمایندگیهای برندها مراجعه میکردند
برر یکردیگر و برر عشرق

 رضایت و اعتماد به برند با شدتهای مختلر،نتای بهدستآمده از تکنیک معادالت سایتاری حاکی از آن بود که تداعیهای برند

 ضرمن، نشاندهندة این امر است که تداعیهرای برنرد، این پژوهش ضمن واکاوی مفهوم عشق به برند و افزودن بر غنای ادبیات در این زمینه.برند تأثیر داشتند
. عاملی مهم در ایجاد عشق به برند است،اثرگذاری بر اعتماد و رضایت از برند
 رویکرد ترکیبی، اعتماد به برند، رضایت مشتری، تداعیهای ناشی از برند، عشق به برند:کلیدواژهها

* نویسنده مسؤول
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 2131لستویسکا و سیریانی 213 ،1براگوزی1و همکراران،

 -1مقدمه
برنرردها در زمرررة مهررمترررین دارایرریهررای راهبررردی

 2131برگررروی

کسب وکارها تلقری مری شروند و نقرش مهمری در رفترار

باترا 31و همکاران .)2132 ،به عبارتی ،زمانی که یرک برنرد

مصرفکننرده دارنرد .برنرد نرهتنهرا پایبنردی سرازمان بره

به شکلی عمل میکند که توانایی ارضای نیازهای واقعری و

وعده های یود برای ارائة مزایای کارکردی به مشتری را

ملمررروم از یرررک طررررف و یواسرررتههرررای احساسررری و

نشان می دهد ،گویای پایبندی سرازمان بره ارائرة مزایرای

غیرملمرروم از طرررف دیگررر را داشررته باشررد ،مرریتوانررد

احساسی ،اجتماعی و یرودابرازی بررای مشرتری اسرت.

احساسی قوی در مصرفکننده ایجاد کند که مریتروان آن

سال ها قبل ،مردیریت برنرد حالرت تراکتیکی و واکنشری

را به عشق تعبیر کرد و ایرنگونره و رفترهرفتره مفهروم عشرق

داشت و چشم انداز بلندمردت بررای برنرد متصرورر نبرود.

برنرد در تحقیقرات مصررفکننرده ،برهطرور گسررتردهای در

برندسازی نیازمند سال هرا کرار و ایجراد میررا اسرت و

قیررام بررا عشررق انسررانی مفهررومسررازی شررد (النگنررر 33و

درنتیجرره ،قررانعکردن مرردیران دریصررو

کرراهش یررا
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3

و الرسرررن  2131 ،سرررارکر  2131 ،و

همکاران 2131 ،و ماکسین 32و همکاران.)2131 ،

ثابت ماندن سرود کوتراه مردت کرار سرختی برود امرا در

ایجاد ارتباطات عاشقانه برین برنرد و مشرتری و موجرب

دیدگاه جدید ،نقش مدیریت برند دچار تحرول بنیرادین

میشود مشتری احسرام کنرد برنرد مردنور آنقردر مهرم و

شد و از حالت تاکتیکی و واکنشی به حالت راهبرردی و

منحصربهفررد اسرت کره نمریتوانرد آن را برا دیگرر برنردها

چشم اندازی تبدیل شد (حراجی بابرایی و حراجی بابرایی،

جررایگزین کنررد (فررورنیر .)3338 ،31ای رن احسررام موجررب

 3131و آقررازاده و همکرراران .)3131 ،در ایررن دیرردگاه،

ایجاد سررمایهای هنگفرت بررای برنرد یواهرد شرد (انراال و

ایجاد ارتباطات قدرتمند ،مشرتریان و برنردهای محبرو

ایدین.)2131 ،

آنهررا را برره یکرردیگر پیونررد مرریزننررد و حترری روابررط
عاطفیای چون عشق و ستایش برند 3را شکل مریدهنرد
(البرت 2و همکاران.)2131 ،

مشررتریان امررروزی در انتخررا و مصرررف برنرردها،
بیش ازپیش به دنبال نمادپردازی و یودتجانسری هسرتند.
برره عبررارتی ،مصرررفکننرردگان برنرردهایی را ترررجی

امروزه مشتریان انتوار دارند برندها یا کاالهرایی کره

مرریدهنررد کرره بررا مجموعررهای از صررفات شخصرریتی و

می یرند ،آنها را راضی کند امرا رضرایت شرر کرافی

تداعیهای آنها همخروانی داشرته باشرند (آکرر 3333 ،و

برای ایجراد یرک رابطرة مسرتمر برا برنرد نیسرت (انراال و

دلفسن و سورنسن )2135 ،و چنانچه ویژگیهرای برنرد،

ایدین .)2131 ،1مشتریان در پی ایجراد پیونردهایی فراترر

تناسب بیشرتری برا شخصریت و یودانگرارة مشرتری داشرته

از رضایت اند .پیوندهایی که مبتنیبرر وابسرتگی عراطفی

باشد ،امکان ایجاد عشق به برند در مشتری افزایش مرییابرد

است .درجهای از این وابستگی عاطفی پرشور کره یرک

(ماچادو 31و همکراران .)2133 ،بره عبرارت دیگرر برهدلیرل

دارد ،عشرق بره برنرد

تقویت رویکرد تجربی در تصرمیمگیرری یریرد ،مشرتریان

به برند یکی از موضوعهرای مهرم درحروزة مطالعرات برنرد

6

مشتری راضی با یک برنرد یرا

است (کارول واهویا .)2111 ،1در سالهای اییرر ،عشرق
برروده اسررت (کررارول واهویررا 2111 ،البرررت و میرونکررا،5
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نهتنها باتوجهبه دالیل منطقی ،با در نور گررفتن احساسرات،

در این پرژوهش ،نخسرت برا مطالعرة مبرانی نورری و

تجربهها و تداعیهای یود ،برنردها را ارزیرابی مریکننرد -

پیشینة پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش شکل گرفرت .در

(مانو و الیور )3331 ،و برهمیناسام این امکان وجود دارد

ادامره ،روش پرژوهش و آزمرون مردل پرژوهش بررسرری

کرره صرررفنوررر از فاصررلة واقعرری انتوررارات بررا عملکرررد

یواهد شد .هدف این پرژوهش ،واکراوی مفهروم عشرق

محصررول ،تنهررا برره دالیررل احساسرری ،راضرری یررا ناراضرری

به برند و پاسخ به این سرؤال اسرت کره مفهروم عشرق بره

(هانسررمارو و البینسررن ،)2111 ،3وفررادار یررا غیروفررادار و

برند چیست .و رابطة گذشرته و ترداعی هرای مشرتری برا

درنهایررت عاشررق یررا متنفررر از برنررد شرروند (حرراجیبابررایی و

عشق به برند ،رضایت و اعتماد به برنرد چگونره اسرت و

همکاران )3131 ،و برندهایی که توانایی ایجراد ایرن چنرین

عالوه بر آن شیوة تعامل بین تداعیهرای ناشری از برنرد،

پیونرردهایی را در بلندمرردت نداشررته باشررند ،نررهتنهررا توانررایی

رضایت و اعتماد چگونه است.

ایجاد میرا برند را نخواهند داشت ،رفترهرفتره سرهم برازار
یود را نیز از دست یواهند داد.
برررای ایجرراد روابررط مررؤثر و بلندمرردت ،شررنایت
الیررههررای زیرررین اثرگررذار در روابررط مصرررفکننررده
ضروری اسرت و درو ناکرافی از پیونردهای احساسری
تمامی هزینههای بازاریابی صرفشدة شررکت را از برین
م ریبرررد (وای ل رین 2131 ،و بنرج ری .) 2131 ،در نقطررة
مقابل ،پژوهشها نشان میدهند ایجاد پیوندهای عاطفی،
مشررتریان را برره نگهبانررانی سرسررخت برررای برنررد مبرردل
مرریکنررد کرره در صررورت جرردایی از برنررد ،نگررران و
مضطر می شوند و در هنگرام در ایتیرار داشرتن برنرد،
مانند مدافعانی سرسخت از برند حمایت مریکننرد .ایرن
پیوندهای احساسی که در طرول زمران ایجراد مریشروند
(اناال و ایردین ،)2131 ،همرراه برا ایجراد شرور و اشرتیا
میتوانند منجر به وفراداری و تعهرد (روی 2و همکراران،
 .)2132یکپارچگی با برند ،تعامل بلندمدت ،پریشانی در
صررورت جرردایی ،اسررتحکام در نگرررش مصرررفکننررده،
صرررمیمیت (البررررت و میرونکرررا 2131 ،و بررراگوزی و
همکررراران ،)2131 ،شرررور و اشرررتیا نسررربت بررره برنرررد
(لستویسررکا و سرریریانی ،)2133 ،تمایررل برره پردایررت
قیمررتهررای برراالتر ،بازاریررابی دهررانبررهدهرران مثبررت
(حاجیبابایی و همکاران )3131 ،و ...شوند.
Hansemark and Albinsson
Roy

 -2مبانی نظری و پیشینة پژوهش
پژوهش ها در زمینة ارتبرا برین برنرد و مصررف کننرده،
مفاهیم مختلفری ماننرد اعتمراد بره برنرد ،تعهرد بره برنرد،
هویت برند (البرت و میرونکا ،)2131 ،تداعی های ناشی
از برنرررد (گرررری

و اوکرررام 2112 ،1و بوزیرررورت و

بررارتون،)2133 ،1شخصرریت مصرررفکننررده ،شخصرریت

برند ،وفاداری ،عشق به برند (هانگ 2131 ،5بایدمون،1

 2131کررریم ،مگنینررری و سرررینگال 2131 ،1مرررورفی،

ماسرررکاردو و برررنکنررردورف ) 2111 ،8و ...را بررسررری

کرردهانرد .در سررالهرای اییرر ،تمرکررز پژوهشرگران بررر
پاسخ های عاطفی ،احساسی و بازیگونه در مصرف بروده
است و مصرف ،نوعی جریانی فانتزی ،سررگرمکننرده و
احساسی در نور گرفته شده است جریانی کره از آن برا
نام جریان تجربی مصرف می توان یاد کرد .عشق به برند
نیررز مفهررومی نوظهررور در حیطرره مصرررف تجربرری اسررت
(سررارکر .)2131 ،مشررتری نررهتنهررا بررر اسررام محاسرربات
عقالیی ،باتوجهبه نیازهای ذهنی ،آرزوهرا و تجربرههرای
یود ،کاالها و یدمات را ارزیابی می کند (مانو و الیور،
 ،)3331این پیوندهای احساسی موجب می شوند مشتری
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احسام کند برند محبو آنقردر مهرم و منحصرربه فررد

نتیجرره گرفررت هرردف روابررط احساسرریای ماننررد عشررق،

است که نمی تواند آن را با دیگر برندها جرایگزین کنرد

محرردود برره وجررود انسرران دیگررر نمرریشررود (وانررگ و

33

(سارکر و سرجیش 2131 ،3کلرین 2و همکراران3331 ،

همکاران .)2111 ،همین امر موجب شد که دو سال بعرد

ماکسین و همکاران .)2131 ،پژوهشگران متعرددی ایرن

از ارائرررة مثلرر

و مرررادن،

پیوندهای عاطفی را در نورر گرفتره و بررسری کرردهانرد

پژوهش ها دربارة سایتار عشق به برند را بررسری کننرد.

(هاینریش 1و همکراران 2118 ،هانرگ 2131 ،دلفسرن
وسورنسن 2135 ،1حاجیبابایی و همکاران.)3131 ،

عشرررق اشرررترنبر  ،شررریم

نقطة آغاز پژوهش هرا در ایرن زمینره ایرن برود کره افرراد
نه تنها با هم روابط عاطفی برقرار میکنند ،مریتواننرد برا

این پژوهش با واکاوی مفهوم عشق به برند و بررسی

محصوالت و برندها نیز روابط احساسی قدرتمند برقررار

تداعیها ،رضایت ،اعتماد به برند و در نور گررفتن آنهرا

و مادون 8 ،نوع

سازند (اشمید و هوبر .)2133 ،32شیم

در یک مدل ،در پی آن است کره چشرمانردازی جدیرد

رابطه بین شیء و مصرفکننرده در مقابرل  8نروع رابطره

دربارة چنین پیونردهای احساسری ایجراد کنرد .درادامره،

بین انسانها را (مطردشده از سوی اشترنبر ) به شررد

پیشینة پژوهشی هریک از مفاهیم و همچنین ارتبرا ایرن

جدول زیر مفهومسازی کردند:

مفاهیم با یکدیگر بر اسام پژوهشهای پیشین بیان شده
است و فرضیهها توسعه مییابند.

نوع رابطه
دوستنداشتن

5

 1-2مفهوم عشق به برند
در سال  3381رابرتجی اشرترنبر

1

دوستداشتن

تئروری مثلر

عشررق را مطرررد کرررد (اشررترنبر  .)3381 ،او عقیررده
داشت که عشق ،مثلثی شامل شور و اشتیا  ،1صرمیمت

و تعهد 3است .پژوهش اشترنبر

جدول  : 3نوعشناسی رابطة برند -مصرفکننده

8

بر اسرام نوریرههرای

شیفتگی

31

کارکردگرایی
سرکو شده

اولیة روانشناسی ،ازجمله فرضیههای فرویرد-کره عشرق
را ازنور جست وجو برای بالغ ایردهآل توضری مریداد-

تمایالت

مزلو-ترکیب ایدههای فروید و رایرک -بنرا نهراده شرده

که بتوانیم ازآنها مراقبت کنیم ،از بودن با آنهرا احسرام
هیجان داشته باشریم و از آنهرا الهرام بگیرریم و مریتروان

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

+

-

31

31

شکستیورده

+

-

+

-

+

+

38

وفاداری

منبع( :شیم

است (برادبینت .)2132 ،منشأ تمایل ما به عشق ،در نیراز
عمیق ما به ارزش و یافتن چیزهایی در دنیرا نهفتره اسرت

35

تمایالت
سودگرایی

رایک-31عشق :جستوجوی رهائی و وسریلة نجرات -و

31

دوستداشتن
-

حسرت
-

تصمیم/تعهد
-

+

+

+

33

و مادن ) 3388 ،

عشق به برند ،درجهای از یک وابستگی عاطفی پرشرور
تعری

میشود که یک مشتری راضی با یک برنرد یرا

دارد (کرارول واهویررا .)2111 ،ایررن وابسرتگی ،یررک رابطررة
پایدار ،عمیق و ماورای یک احسام عاطفی ساده است بره

1

Sreejesh
Kleine
3
Heinrich
4
Thellefsen and Sorensen
5
Brand love
6
Steinberg
7
Passion
8
Intimacy
9
Commitment
10
Reik
2

11

Whang
Schmid and Huber
13
Liking
14
Infatuation
15
Functionalism
16
Inhibited Desire
17
Utilitarianism
18
Succumbed Desire
19
Shimp and Madden
12

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعیها ،رضایت و اعتماد بر عشق به برند 5 /

شکلی که مصرفکننده نمیتواند برنرد دلخرواه یرود را برا

که مییواهد به نورر برسرد .بیشرتر اوقرات دربرارة برنرد

برند دیگری تعویض کند (البررت و میرونکرا .)2131 ،ایرن

تفکر مری کنرد و در کرل ،ایرن عامرل قسرمت مهمری از

احسام همرراه برا شرور و اشرتیا اسرت کره ممکرن اسرت

چگونه دیدن فرد به چشم یودش است .بسیاری از افراد

برانگیزانندة وفاداری و تعهرد نیرز باشرد (روی و همکراران،

همواره در تالشاند که بهوسریلة انتخرا هرا و الگوهرای

 .)2132در یلق این احساسرات ،تمرامی عوامرل ملمروم و

مصرفشرران ،از بقیررة مصرررفکننرردگان متمررایز شرروند و

غیرملمرروم ماننررد رنررگ ،موسرریقی ،شخصرریتپررردازی،

ازاینرو به برندهای تمایل دارنرد کره بره شرکلی هویرت

داسررتانسرررایی ،تجربررههررای برنررد ،بافررت و محرریط ارائررة

شخصرری آنهررا را از بقیررة افررراد متمررایز کنررد (مررانتیو 8و

محصول ،آگهیهای تجاری و ...باید در یک قالرب واحرد

همکاران.)2133 ،

پژوهشگران ابعراد مختلفری را بررای عشرق بره برنرد در نورر

هررومآلررود و احساسرراتی برره اسررتفاده ،31تمایررل برره

گرفترررهانرررد :شرررور و اشرررتیا (کرررارول و آهویرررا2111 ،

سرمایه گرذاری در منرابع و درگیرری اسرت .در ایرن

لستویسررکا و سرریریانی 2133 ،و شرریم و مررادن،)3388 ،

حالت فرد به صرف مقدار زیادی پول برای ارتقای برنرد

صمیمیت ،تعهرد /تصرمیم /روابرط بلندمردت (لستویسرکا و

بعد از یرید تمایل دارد و همچنرین برا برنرد یرا شررکت

سرریریانی 2133 ،و شرریم و مررادن ،)3388 ،وابسررتگی و

تولیدکننرردة آن تعامررل زیررادی دارد و دارای درگیررری

و هماهنگ ارائه شوند (وانرگ ،کیرو و یانرگ.)2133 ،3

ارزیابی مثبت از برند و اظهرارات عاشرقانه 2نسربت بره برنرد
(کارول و آهویا.)2111 ،
البرت و همکاران در سال  ،2118شش بعرد اولیره از
عشق به برند را شناسایی کردند:

 شور و اشتیا  :3این بعرد شرامل مؤلفرههرای تمایرل32

33

ذهنی پایداری با برند است.

 -ارتبررا احساسرری مثبررت :31مناسررببررودن ذاترری،31

پیوندهای احساسی35و عاطفه مثبت ،31مؤلفه های سازندة
این بعدند .در این حالت ،فرد ایرن احسرام را دارد کره

ایرردهالسررازی ،صررمیمیت ،لررذت ،ر یررا ،یرراطرات و

برنررد مرردنور ذات راً مناسررب اسررت و همچنررین ارتباطررات

وحدت . 1ایرن ابعراد اولیره دو بعرد ثانویره را شرامل :شرور و

احساسی و هیجانی با برند برقرار میکنرد و آن را کرامالً

اشتیا و عاطفه تشکیل میدهند (البرت و میرونکا.)2131 ،

متناسب با سلیقة یود میداند.

باترا ،اهویا و باگوزی شش بعد اصرلی و کلیردی عشرق
به برند شناسایی کردهاند .این شش بعد به شرد زیرند:

 -یکپارچگی برا برنرد :1ایرن بعرد شرامل مؤلفرههرای

هویررت شخصرری دلخررواه ،5هویررت شخصرری در حررال

حاضررر ،1معنررا و مفهرروم زنرردگی و قرردرت و اسررتحکام
نگرش1است .زمانی که فردی با برند یکپارچه میشرود،
آن برند تعری

درسرت و عمیقری از او بره عنروان یرک

شخص ارائه میکند و او را شبیه چیزی معرفی مریکنرد
1

Wang, Qub and Yange
Declarations of love
3
Unicity
4
Self-brand integration
5
Desired Self-identity
6
Current Self-identity
7
Attitude Strength
2

 روابط بلندمدت :برند بررای مردت زمران بسریاریاستفاده میشود و قسمتی از زندگی شخص شده است.
31

 پریشانی در صورت جردایی  :زمرانی کره بره هرردلیلی فرد نمیتواند بره برنرد یرود دسترسری پیردا کنرد،
دچار تشویش و نگرانی میشود.

 دوست داشتن :38این عامل احسام و ارزیابی کلّی8

Manthiou
9
Passion-driven behaviors
10
Passionate desire to use
11
Willingness to invest
12
)Things Done in Past (Involvement
13
Positive emotional connection
14
Intuitive Fit
15
Emotional Attachment
16
Positive Affect
17
Anticipated Separation Distress
18
)Overall Attitude Valence (Liking
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فرد ،نسبت به برند مورد نور را نشان میدهد (باگوزی و

اما باترا و همکارانش نشران دادنرد یکری از ابعراد اصرلی

همکاران.)2131 ،

عشق به برند ،یکپارچگی با برند است .در یکپارچگی برا

بریرری از پررژوهشهررا ،عشررق برره برنررد را دیرردگاهی

برند ،فرد درجه ای را که تصویر برنرد برا تصرویر فررد از

غیرمنطقرری در مصرررف مرریداننررد کرره بررر اسررام آن،

یودش مطابقرت دارد ،ارزیرابی مریکنرد ایرن ارزیرابی

مصرف کنندگان واقعیرت هرایی را براسرام تجربرههرای

جنبررة منطقرری دارد (سررارکر 2131 ،و برراترا و همکرراران،

و

 .)2132به عبارتی ،قسمت منطقی عشرق بره برنرد شرامل

یررود در مصرررف کرراال شررکل مرریدهنررد (برگرروی

الرسن .)2131 ،این پژوهشها عشق به برند را رابطرهای

تفکر و ارزیابی شنایتی است (سارکر.)2131 ،

کامالً غیرمنطقی و احساسی می داننرد (سرارکر)2131 ،
تمایل هوم آلود و احساساتی به استفاده
شور و اشتیا

تمایل به سرمایه گذاری در منابع
درگیری
هویت شخصی مورد تمایل

عشق به برند

یکپارچگی با برند

هویت شخصی در حال حاضر
معنا و مفهوم زندگی

ارتبا احساسی مثبت
قدرت و استحکام نگرش
مناسب بودن ذاتی
پیوندهای احساسی
عاطفه مثبت
روابط بلند مدت
پریشانی در صورت جدایی
دوست داشتن

شکل  :3ابعاد و مؤلفههای عشق به برند (با گوزی و همکاران)2131 ،

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعیها ،رضایت و اعتماد بر عشق به برند 1 /

 2-2عشق به برند و رضایت از برند

حدودی عاطفی 3نیز است ،وجرود رضرایت همیشره هرم

1

عواملی متعددی در ایجاد عشق به برند مؤثرند .یکی

پیشنیازی برای عشق به برند نیسرت (روی و همکراران،

از پرریشنیازهررای وابسررتگی عرراطفی و عشررق برره برنررد،

 .)2132در مقابل پانردو ،رضرایت را واکنشری مثبرت بره

رضایت از برند است (سرالم 2135 ،2و سرارکر.)2133 ،

نتای تجربههای قبلی میداند که بر یریدهای بعدی اثرر

مفهوم رضایت در طول سالیان متمادی بازنگری میشد

می گذارد (پاندوو .)2131 ،31یریداران راضی ،به شکل

امررا هسررتة مرکررزی مفهرروم رضررایت ،ارزیررابی عرراطفی

مسررتمر یریررد مرریکننررد و هررر یریررد ،باع ر

افررزایش

مصرفکننده یرا درجره ای از احسرام لرذت مشرتری از

رضایت یواهد شد و این رضایت انباشتهشرده بره ایجراد

تجربیات او با محصول یا یدمت اسرت (سرانگ ،وان و

تعامل های چندگانه با برند منجر یواهد شد و درنهایرت

هرران .)2133 ،1برره عبررارت دیگررر ،رضررایت را مریترروان

پیوندهای احساسی با برنرد را ایجراد یواهنرد کررد و بره

نگرش کلّی یا واکنش احساسی بره چیرزی دانسرت کره

عبارتی هرچه رضایت مشرتری در طرول یریردها بیشرتر

مشررتری انتوررار داشررته و آنچرره دریافررت کرررده اسررت

باشد ،احتمال تقویت این پیوندها و ایجاد عشرق بره برنرد

(هانسررمارو و البینسررون .)2111 ،1برره عبررارتی ،سررط

بیشتر یواهد شد (پاندوو.)2131 ،

رضررایت مشررتری از یرردمات یررا محصرروالت ،حاصررل

به این ترتیب ،در این پژوهش تأثیر رضایت بر عشرق

تفاوت بین انتوار مشرتری و ادراو مشرتری از عملکررد

برره برنررد-یکرری از پیونرردهای احساسرری برنررد -بررسرری

واقعی محصول یا یدمت اسرت (کانیینرگ و بررگمن، 5

میشود و بر همین اسام فرضیة زیر آزمون میشود:

 .)2113تامسون میگوید رضایت پر

از مصررف و در

طرول زمرران احتمرراالً منجررر بره پیونرردهای احساسرری بررین
مشتری و برند مریشرود (تامسرون 1و همکراران.)2115 ،
تجربة رضایت بخش در طول زمان سبب مشرعوفشردن

فرضیة نخست :رضرایت از برنرد ترأثیر معنراداری برر
عشق به برند دارد.
 3-2عشققق بققه برنققد  ،اعتمققاد بققه برنققد 11و
رضایت از برند

مشتری 1میشود که این امر بهنوبة یود به عشق بره برنرد

در حوزة بازاریابی ،اعتماد به برند ،عاملی کلیدی در

مررریانجامرررد (روی و همکررراران )2132 ،البتررره روی و

موفقیررت بازاریررابی رابطررهمنررد ،کیفیررت ادراوشررده

عشقی گفته اند هرچنرد رضرایت یکری از پریشنیازهرای

یدمات ،وفاداری ،ارتباطات بین شررکت و ذی نفعران و

عشق به برند است ،به دلیل اینکه عشق به برنرد رابطرهای

تشررویق آنهررا برره سرررمایهگررذاری بلندمرردت (سررانگ و

احساسی و مبتنی بر شرور و اشرتیا برین برنرد و مشرتری
است و رضایت نیز پدیدهای کامالً شنایتی 8نیسرت و ترا

32

کیم  )2131 ،است.
اعتماد به برند که یکی از اجزای شنایتی و مرؤثر در
ارتبا بین مشتری و برند مطررد اسرت ،برهمعنری اعتقراد

1

Satisfaction
Sallam
3
Song, Wanga, and Han
4
Hansemark and Albinsson
5
Kanning and Bergmann
6
Thomson
7
Consumer delight
8
Cognitive phenomenon
2

مشتری به قابل اعتمادبودن ،صرداقت برنرد ،وفراداربودن
برنررد برره وعرردههررای یررود (البرررت و میرونکررا،)2131 ،
9

Affective
Pandowo
11
Brand trust
12
Sung and Kim
10
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برررآوردن یواسررتههررای مشررتری (چینومونررا،)2131 ،3

که برند آنها تنها برندی است که میتواند انتطارات آنها

ثابررتقرردمبررودن برنررد (دلگررادو 2و همکرراران )2115 ،و

را برآورده کند ،میتوانند اعتمراد عراطفی 1ایجراد کننرد

توانایی برند در انجام عملکرد وعده داده شده (سرانگ و

(احمد 1و همکاران.)2131 ،

کیم )2131 ،تعری

میشود .هانگ ،اعتمراد بره برنرد را

باتوجهبه موارد گفتهشده ،این پرژوهش برر آن اسرت

احسررام امنیررت مشررتری در تعامررل او بررا برنررد تعری ر

که تأثیر اعتماد بره برنرد برر عشرق بره برنرد را کره توجره

می کند .این احسرام امنیرت ،از اعتمراد و مسرئول برودن

پژوهشگران را به یود جلب کرده است ،بررسی کنرد و

برنررد در حفررط منررافع و رفرراه مشررتری ادراو مرریشررود

برایناسام فرضیة زیر را بسنجد:

(هانررگ .)2131 ،اعتمرراد مصرررفکننررده برره صررداقت
سازمان ،زمانی رخ میدهرد کره سرازمان برین ارزشهرا،

فرضیة دوم :اعتماد به برند تأثیر معناداری بر عشق بره
برند دارد.

رفتررار و پایبنرردی برره اصررول ایالقرری یررود سررازگاری و

نتای پژوهش ها حاکی از آن اسرت کره رضرایت از

یکپررارچگی نشرران دهررد (راهچمنرری و کاوسرری.)3131 ،

برنررد تررأثیر مثبترری بررر اعتمرراد برره برنررد دارد (چینومونررا و

هرچنررد وا ة اعتمرراد در حرروزههررای مختلفرری ازجملرره

همکرراران )2131 ،و میررزان بیشررتری از رضررایت از برنررد

جامعررررهشناسرررری ،اقتصرررراد ،بازاریررررابی ،برندسررررازی،

سبب کسب میزان بیشرتری از اعتمراد بره برنرد مریشرود

روانشناسرری ،مرردیریت و  ...مطرررد شررده اسررت ،نکتررة
مشترو در بین همة چشرمانردازهای مختلر  ،انتورار از
اطمینان پذیری موضوع مدنور (محصرول /یردمت /فررد
و )...و کاهش ریسک در تعامل با آن است .پرژوهشهرا
نشرران مرریدهررد اعتمرراد مرریتوانررد بررا مفرراهیمی ماننررد
ییریواهی ،صداقت و صالحیت وابسته باشد و حتی بره
عنوان این مفاهیم تعری

شود (کولتر و کولتر.)2112 ،1

تجربرره نشرران مرریدهررد اعتمرراد برره برنررد بررا عشررق و
صررمیمیت همررراه اسررت (الرزلررر و هیسررتون.)3381 ،1
گواترون بیان می کند برین اعتمراد بره برنرد و پیونردهای

8

(ماریست و همکاران  .)2131 ،اعتماد نقرش مهمری در
تکرار یرید مصرف کننده و رضرایت بلندمردت او ایفرا
مررریکنرررد (کیرررانی 3و همکررراران .)2132 ،براسرررام
پژوهشها ،اعتماد عامل مهمی برای ایجاد رضایت است
(ارسیست 31و همکاران )2132 ،ودر صورتیکره اعتمراد
مشرررتری جلرررب شرررود ،مررریتررروان او را راضررری کررررد
(چادهوری وهرالبورو .)2113 ،33بره عبرارتی ،مشرتری
که به برند اعتماد پیردا کررده اسرت ،تمایرل بیشرتری بره
راضیشدن و تعهد بره برنرد پیردا مریکنرد (ارسیسرت و
همکاران .)2132 ،افزونبراین ،پژوهشگران ،رضرایت را
پرریشنیررازی برررای ایجرراد اعتمرراد برره برنررد مرریداننررد

احساسی با برند ارتبا وجود دارد (احمد و تاگاراجی،5

(جیسررکن 32وهمکرراران 3333 ،و زبوجررا و وره ر ،31

 )2135و اعتماد بره برنرد برر عشرق بره برنرد مرؤثر اسرت

 .)2111به این ترتیب فرضیة زیر طرد شده است:

(البرت و میرونکا 2131 ،و حسینی و همکراران.)3135 ،
شرکتها در صورتی که بتوانند به مشتریان اثبرات کننرد
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Delgado
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فرضیة سوم :رضایت از برند تأثیر معناداری بر اعتماد
به برند دارد.

واترمن)2133 ،5
براسام مواجهة هرروزة مشتری با برندها ،ادراکراتی

 4-2تداعیهای ناشی از برنقد 1و عشقق بقه

در ذهن مشتری بر اسام تمامی منرابع ترداعیهرا ایجراد

برند
تررداعیهررای ناشرری از برنررد ادراکررات ،احساسررات و

م ریشررود .ایررن افکررار و ادراکرراتی کرره برره شررکلهررای

تفکراتی است که مشتری دربارة یک برنرد یرا

دارد

گوناگون و از منابع مختل

دریافت مریشرود ،در ذهرن

ذییره میشوند و در هنگرام مواجهره برا برنرد ،برا ایجراد

(فیلو و فانک .)2118 ،2به عبارتی ،ترداعیهرا شرامل هرر

فرایندهای شنایتی و عاطفی و فرایوانی مستمر افکار از

چیزی است که در ارتبا با برند در ذهن مشرتری نقرش

ذهن ،تداعی هرای مثبتری را در ذهرن ایجراد مریکننرد و

میبندد (حاجی بابایی و همکاران .)3131 ،این تداعیها

درنهایت برا ایجراد پیونردهای احساسری تقویرتشرونده،

دارای نقش مرکزی در ایجاد ارزش برنرد هسرتند .کلرر،

عشق و وفراداری ایجراد مریکننرد (دلفسرن و سورنسرن،

منبع تداعی های ناشی از برند را ویژگیهرای فیزیکری و

 .)2135ازاینرو در این پژوهش تأثیر تداعیهرای ناشری

غیرفیزیکررری محصرررول و مزایرررای متناسرررب برررا ایرررن

از برند بر عشق به برند بررسری مریشرود و بردینمنورور

ویژگیهایی میداند که به ایجراد تصرویر برنرد در ذهرن

فرضیة زیر آزمون یواهد شد:

مصرفکننده منجر میشود (کالیتون و هیو.)2133 ،1

فرضرریة چهررارم :تررداعیهررای ناشرری از برنررد ،تررأثیر

ترداعیهرا ممکرن اسرت مبتنریبرر تجربرة اسررتفاده از

معناداری بر عشق به برند دارد.

محصول ،ویژگیهای محصول ،موضعدهی برنرد ،نحروة

همچنین یکی از منابع مهم ایجادکننردة ترداعیهرای

قیمتگذاری ،بسته بندی ،تصرورر از افررادی کره از برنرد

ناشی از برند ،تجربههای مشتری با برند است .رابطة برین

اسررتفاده مرریکننررد و منررابع دیگررر باشررد (دیررن)2111 ،1

برند و مشتری بستگی دارد به اعتماد ادراوشدة مشتری

بهطور مثال تداعیهای ناشی از برند مک دونالدز شرامل

نسبت بره برنرد کره بعرد از تجربرههرای احساسری ایجراد

کمان های طالیی (نشانه) ،شخصیت رونالد مک دونالدز

میشود .مشتریانی که تجربرههرای لرذتبخشری برا برنرد

(کرراراکتر) و ثبررات محصررول در تمررامی نقررا ارائررة

دارند ،این گونه احسام میکنند کره مریتروان بره برنرد

محصول است (دین.)2111 ،

مورد نورر اعتمراد کررد (ماریسرت و همکراران.)2131 ،

تداعی ها ،به بازیابی اطالعات برای مصرفکنندگان

ماریست و همکاران معتقدنرد تجربرههرای ایجادشرده برا

کمررک مرریکننررد و عامررل مهمرری در ایجرراد تمررایز و

برنررد تررأثیر مثبترری بررر اعتمرراد و رضررایت از برنررد دارنررد

موضعدهی برند هستند .عالوهبراین ،در صورتی که ایرن

(همرران) .لرروریرو مرریگویررد اعتمرراد تررأثیر مثبترری بررر

ایجراد نگررش و احساسرات

تررداعیهررای ناشرری از برنررد دارد (لرروریرو )2131 ،1و

مثبت دربارة برند میشوند و به دلیلی برای یریرد مبردل

براسرام پرژوهشهرای دیگررر نیرز رابطرة معنراداری بررین

میشوند و در نهایت تداعیهای ناشی از برند میتواننرد

تداعیهای ناشی از برند و رضایت مصرفکننده وجرود

به منوور توسعة برند مؤثر ،استفاده شوند (تایرل ،برک و

دارد (بایا.)2131 ،1

تداعیها مثبت باشند ،باع

باتوجهبه موارد باال در این پرژوهش ترالش مریشرود
Brand associations

1

2

Filo and Funk
Clayton and Heo
4
Dean
3

5

Till, Baack and Waterman
6
Loureiro
7
Bhaya
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تأثیر تداعی های ناشی از برنرد برر رضرایت و اعتمراد بره
برنرررد بررره عنررروان دیگرررر پیونررردهای احساسررری برررین
مصرررفکننررده و برنررد بررسرری شررود و برررایناسررام
فرضیههای زیر شکل میگیرند:

فرضرریة پررنجم :تررداعیهررای ناشرری از برنررد تررأثیر
معناداری بر اعتماد به برند دارد.
فرضیة ششم :تداعیهای ناشی از برند تأثیر معناداری
بر رضایت از برند دارد.

اعتماد به برند

H5%

H2%
H3%
H4%

عشق به برند

تداعیهای ناشی از برند

H6%

H1%
رضایت از برند

شکل :2ارتبا بین متغیرهای اصلی پژوهش
 -3روششناسی پژوهش
 1-3نوع پژوهش
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر یواهران بهبرود ابزارهرا و

تأکید اصلی بر فهم و معنای رفتار مصرفکننده اسرت و در

الگوهایی برای رفع نیازهرا و کسرب درو بررای تعیرین

فاز دوم (فاز کمری) ،به دنبال تعمیمپذیری است.

ابزاری است که با آن نیرازی مشرخص و شرنایته شرود،

2-3روش جمعآوری دادهها
 1-2-3فققاز او( افققاز یراحققی پرسشققنامة
تداعیهای ناشی از برند)
روش ترکیبررری اسرررتفادهشرررده در ایرررن پرررژوهش،

کاربردی است .از نور روش ،چون این پژوهش به دنبال
کش

ماهیت کلّی مسئله است ،پژوهشی اکتشافی است

و همچنین به دلیرل اینکره برر توصری

دقیرق متغییرهرای

باشد -ممکن نیسرت (محمردپور .)3132 ،در ایرن پرژوهش
نیز هدف بیان رابطة علّری یرا تعمریم (در فراز اول) نیسرت و

مرردل مسررئله متمرکررز اسررت ،در حرروزة پررژوهشهررای

طردهای اکتشافی است .محور اصلی این طرد ترکیبی،

توصیفی نیز قرار میگیرد.

توسررعه یررا آزمررون ابررزار اسررت .اسررتفاده از روشهررای

به ایرن دلیرل کره پرژوهش حاضرر ،در بخرش واکراوی

ترکیبی باع شنایت عمیرقترر موضروع مطالعرهشرده و

عشق به برند و فاز اول (طراحی پرسشنامة تداعیهای ناشری

ایجاد شیوههای پژوهش نوآورانه میشود (حکریمزاده و

از برنررد) ،بررر معنررای رفتررار و فهررم تأکیررد دارد ،فلسررفة

عبرردالملکی .)3131 ،در طررردهررای اکتشررافی ،نخسررت

تفسیرگرایی 3بر آن حاکم اسرت .در ایرن فلسرفه ،برقرراری

دادههای کیفی گردآوری ،تحلیل و تفسریر مریشروند و

رابطة علّی میان پدیدهها -که در هرر زمران و مکرانی معتبرر

در ادامه دادههای کمری بررسی میشروند .در ایرن روش
نتای دادههای کیفی در توسعه یا آزمون ابزار ،بره یراری

Inter pretivism

1
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پژوهشگر میآیند .طرد استفادهشده ،طرد تاکسرونومی

چنررگ و کویسررتر 2135 ،یررائو ،چررن و ائررو 2135 ،2و
1

اسررت .در طررررد توسررعة تاکسرررونومی در مرحلرررة اول

راگنفگنی و گورسینی  .)2131 ،در این پرژوهش نیرز از

سررؤاالت پررژوهش براسررام مطالعررات کیفرری ترردوین

همین رویکرد برای انتخا جامعة هدف اسرتفاده شرد و

میشود و در مرحلة دوم بره سرؤاالت پرژوهش براسرام

جامعرررة پرررژوهش در فررراز اول (طراحررری پرسشرررنامة

مطالعررات کمررری پاسررخ داده م ریشررود .درواقررع در ایررن

تررداعیهررای ناشرری از برنررد) دانشررجویان بودنررد .روش

روش ،شروع پژوهش یعنی تولید مقوالت ،تعیین روابط

انتخا افراد نمونه در این فاز بره ایرن شرکل برود کره از

بین آنهرا و تردوین سرؤاالت برا روش پرژوهش کیفری و

دانشجویانی که برای مدت طوالنی برند دلخواه یرود را

تحلیررل سررؤاالت و پاسررخگویی ایررن سررؤاالت بررا روش

با وجود توانایی تغییر ،تغییر نداده بودند ،یواسته شد که

پررژوهش کمررری اسررت .برره عبررارتی ،نخسررت براسررام

برند محبو یود را مانند یک انسان تصرورر کننرد و آن

روشهای کیفی ،سرؤاالت پرسشرنامه بررای متغییرهرایی

را توصرری

نبایررد از

تررردوین مررریشررررود کررره دارای پرسشررررنامه نیسررررتند

نیمصفحه کمتر میبود و برای انجام این کار یرک هفتره

(تفسیرگرایی) یا لرزوم طراحری مجردد پرسشرنامه بررای

(جلسة بعدی تشکیل کالم) به آنهرا فرصرت داده شرد.

آنها احسام میشود و در مرحلرة بعرد ،پرسشرنامة کلیرة

بعررد از جمررعآوری توصرری هررا و بررر اسررام رویکرررد

متغییرهررا در نمونررة بررزر تررری و باسررام رویررههررای

نمونهگیری هدفمنرد و باتوجرهبره ماهیرت پرژوهش و در

نمونررهگیررری احتمررالی آزمررون مرریشرروند و امکرران

نور گرفتن حد اشباع دادهها 51 ،نفر از دانشجویانی کره

تعمیمدهی نیز فراهم میشود (اثبات گرایی).

متنی حاوی مضامین احساسی 1دربارة برند دلخواه یرود

در ایررن فرراز ،نخسررت پیشررینة پررژوهش بررسرری شررد.

کننررد .حررداقل میررزان توصرری

نگاشته بودند ،برای انجام مصاحبه انتخا شدند.

براسررام ایررن مطالعررات ،مفرراهیم و ارتباطررات بررین آنهررا

در این مصاحبهها که در جلسات 11-15دقیقه انجرام

مشخص شد و فرضریههرای پرژوهش شرکل گرفتنرد .در

گرفت ،سؤاالتی از پاسخگوها و به شکل بردون سرایتار

ادامررره ،براسرررام نترررای حاصرررل از مصررراحبة عمقررری

پرسرریده شررد و بررر اسررام آنهررا ،چررارچو مقرردماتی

تکبهتک 3و بدون سایتار ،پرسشنامة تداعیهای ناشری

پرسشنامه تداعیها شکل گرفت.

از برند طراحی شد .عالوهبراین ،ابزارهرای انردازهگیرری
دیگرسازهها شناسایی شدند.

مصاحبه با ارائة توضی مختصرری از پرژوهش آغراز
شررد .در ادامرره ،اهررداف پررژوهش و اهمیررت شرررکت

جامعة پژوهش در بیشتر پژوهشهرایی کره در زمینرة

پاسررخگویان بیرران و تأکیررد شررد کرره دادههررا بررهصررورت

پیوندهای احساسی با برند انجام شده ،دانشگاهها ،مراکز

محرمانه براقی یواهنرد مانرد و تنهرا بررای ایرن پرژوهش

یرید و جوامع برند بوده است و معیار انتخرا افرراد در

استفاده میشوند سپ

پاسرخگویان تشرویق شردند کره

این جوامع نیز استفادة مستمر از برند و تغییرنردادن برنرد

توصیفی از برند و تجربیات یود با آن را بیران کننرد .در

در یررک بررازة زمررانی طرروالنی (بررا در نوررر گرررفتن ایررن

ادامه تالش شد که مصاحبه شونده برای ابراز احساسرات

موضوع که مشتری توانایی تغییر برند را داشرته اسرت) و

و همچنرین در

یود دربارة برند در موقعیتهای مختل

یا اظهارات احساسی مشتری دربارة برند بوده است و در
پررارهای از پررژوهشهررا نیررز دسترسرری برره افررراد ،مررالو
انتخا فرد بوده است (یونراال و ایردین 2131 ،چینرگ
One-on-one interview

1

2

1

برای مثال هنگام توصی

Yao, Chen and Xu
3
Ranfagni and Guercini
برند محبو یود از عبارات احساسی (مانند:

بینویر ،باابهت ،سرزنده ،مطمئن ،دوستانه ،صمیمی و )...استفاده کرده بودند.
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هنگررام انتقرراد از برنررد ،تشررویق شررود .از مصرراحبهشررونده

مشخصشدن واحدهای تحلیل و واحدهای معنا در همرة

یواسته شد بگوید که ایرن برنرد یرادآور چره چیزهرایی

مصرراحبههررا ،پاسررخهررای بررهدسررتآمررده در  8مقولرره

است؟ آیا یاطره ای از این برند به یاد دارنرد؟ نورر بقیرة

دلتنگی ،مررور

(یادآوری یاطرات ،اوقات یوش ،ح

یو  ،بهبود یودانگاره ،حر

قردرت و

نزدیکان دربارة این برند چیست و واکنش شرما چگونره

گذشته ،ح

است؟ در هنگام اسرتفاده از ایرن برنرد چره احساسری بره

اعضای یانواده) دستهبندی شد .برای بسط این مقولهها،

یود دارید؟ و چند سؤال کلّی دیگر .بعد از جمرعآوری

از کدگذاری براز اسرتفاده شرد و سرپ

نکرات کلیردی

تمامی مصاحبهها ،تحلیل محتوای کیفی جهتدار برروی

مفهررومسررازی شررد و بعررد از اسررتخرار کرردها درنهایررت

دادهها انجام گرفت.

سؤاالت پرسشنامة تداعیهای ناشی از برند طراحی شد.
2

تحلیررل محترروا برره دو روش کمررری و کیفرری تقسرریم

در ادامه پایایی سؤاالت ،با پایایی کاپا آزمون شد و

3

پایرررایی آن تأییرررد شرررد .درنهایرررت پرسشرررنامة نهرررایی

میشود .در تحلیل محتوای کمری همانگونه که برلسرون
معتقد است ،ویژگیهای ظراهری یرک پیرام بره شرکل

تداعی های ناشی از برند را استادان و متخصصان بررسی

عینی (مستقل از برداشت شخصری محقرق) و نوراممنرد

و روایی صوری آن را تأیید کردند .عالوه براین ،پایرایی

(براسام قواعد معریرن و کمرری متناسرب برا شرایههرای

و روایرری تمررامی پرسشررنامههررا در ایررن فرراز انجررام شررد

آماری) توصی

میشود اما از نور گروهی از محققان،

(جدولهای  1و .)1
 2-2-3فاز دوم
در فرراز دوم بررا رویکرررد کمرری ،دانشررگاههررا ،مراکررز

صرف محتوای ظاهری پیام چنردان ارزشرمند نیسرت و
یک پژوهشگر باید استنبا و قضاوت یرود را نیرز بره
کار ببرد و محتوای پنهان یک پیام ارتباطی را توصی

یرید و مشتریانی که به نماینردگیهرای برنردها مراجعره

و تفسیر کند (ایمران و نوشرادی .)3131 ،بره عبرارتی در

میکردند ،مد نور قرار گرفتند.

تحلیل محتوای کیفی ،اسام کرار و حقیقرت دادههرا بره

روش نمونررهگیررری در ایررن فرراز ،نمونررهگیررری در

شکل ذهنی تفسیر میشود .بهطور کلّی تحلیرل محتروای

دسررترم بررود .تعررداد نمونرره در ایررن فرراز برره شرررد زیررر

کیفی مشتمل بر  1مرحله است :تنویمکردن پرسشهای

مشخص شد:

تحقیقی که باید پاسخ داده شوند برگزیدن نمونة مورد

یکی از دالیل پرکاربرد بودن  ،PLSبینیازی به حجرم

نور که باید تحلیل شود مشخصکردن رویکرد تحلیل

باالی نمونه در پژوهشهاست درحالیکه روشهای نسرل

محتوایی که باید اعمال شود ،طردریزیکرردن فراینرد

اول ،به تعداد نمونة باال (بیشتر از  )211برای اجرای صرحی

رمزگذاری ،اجراکردن فرایند رمزگذاری ،تعیین اعتبرار

مرردلهررای معررادالت سررایتاری ،نیرراز مبرررم داشررتند .عرردم

و پایایی وتحلیلکردن نترای (همران) .رویکررد تحلیرل

حساسیت  PLSبه حجم نمونه تا آنجاست که حتری تعرداد

محتوای استفاده شده در ایرن پرژوهش ،تحلیرل محتروای

نمونرره مریتوانررد کمتررر از تعررداد کررل متغییرهررای پررژوهش

جهتدار است .در این رویکرد ،تحقیقات پیشین دربرارة
موضوع وجود دارد ،امرا بره توصری هرای بیشرتری نیراز
دارند و نوریة ازپریش موجرود مریتوانرد بره تمرکرز برر

2

ضریب کاپای کوهن اندازة توافق بین دو فرد ،پدیده یا منبع را بررسی

میکند .ضریب کاپا و تحلیل آماری مبتنی بر آن اندازهای عددی بین  -3تا

پرسشهای تحقیق کمک کند (همان).
برررر اسرررام تحلیرررل محتررروای کیفررری و همچنرررین
Berleson

1

 +3است ،که هرچه به  +3نزدیکتر باشد ،نشاندهندة وجود توافق متناسب و
مستقیم است .اندازههای نزدیک به  -3نشاندهندة وجود توافق وارون و
عک

و اندازههای نزدیک به صفر عدم توافق را نشان میدهد.
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باشررد .3بررارکالی و همکرراران )3335( 2یکرری از قواعررد
شنایتهشده برای تعیرین حرداقل نمونرة الزم در روشPLS
را طراحی کردهاند .این نویسندگان گفتهاند حرداقل حجرم
نمونه بررای اسرتفاده از  ،PLSبرابرر اسرت برا برزر تررین
مقدار حاصل از دو قاعده:
 31 -3ضرررر در تعرررداد شرررایصهرررای مررردل
انرردازهگی رریای کرره دارای بیشررترین شررایص در میرران
مدلهای اندازهگیری مدل اصلی پژوهش است.
 31 -2ضر در بیشترین روابط موجود در بخرش
سایتاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغییرر مربرو

جدول  : 2شایص  KMOو آزمرون بارتلرت بررای
بررسی کفایت نمونه
KMO
18883

سط

آمارة آزمون

درجة

بارتلت

آزادی

معنیداری

111182

131

18111

برای تعیین رضایت از برند از پرسشنامة محققسایته
استفاده شد .اعتماد به برند در پرسشنامههرای چرین چرن

وکوئستر )2135( 1و پرسشنامة هگنر وجرون )2131( 1
سنجش شده اسرت .بررای انردازهگیرری عشرق بره برنرد،
مقیررام چنرردعاملی برراترا ،اهویررا و برراگوزی از دانشررگاه

میشود (داوری و رضازاده.)3135 ،
باتوجهبره مردل پرژوهش ،عشرق بره برنرد حراوی 31
شایص است که از شایصهای متغییرهای دیگر بیشرتر
اسررت .بنررابراین بنابرره قاعرردة اول از روش بررارکالی و
همکاران ،حرداقل حجرم نمونره برابرر برا  311اسرت .در
مرحلة بعد برای محاسبة تعداد نمونه براسام قاعردة دوم
در روش مذکور باید بیشترین روابط موجود مربرو بره
یک متغیر ،پیدا شود .در مدل پژوهش ،هر چهرار متغییرر
یعنی تداعیهای ناشی از برند ،عشرق بره برنرد ،اعتمراد و
رضایت هرکدام با سه رابطه ،به متغییرهرای دیگرر پیونرد
م رییررورد .برردینترتی رب براسررام قاعرردة دوم از روش
باکالی و همکاران ،حداقل حجم نمونه استفادهشرده در
روش  PLSمربو به مدل پژوهش برابر است با.11
در مرحلة آیر با مقایسة  311و  ،11مقدار بزر ترر

میشرریگان اسررتفاده شررد .ایررن سرره پژوهشررگر برجسررته در
حرروزة عشررق برره برنررد ،در سررال 2132مقیاسرری را برررای
اندازهگیری عشق به برند ارائه دادند .این مقیام مشرتمل
بر  51آیتم برود .تعرداد زیراد آیرتمهرا بررای اسرتفاده در
بسرریاری از موقعیررتهررا موجررب سررختی کررار مرریشررد و
ازاینرو آنها در سال  ،2131مقیام چنردعاملی برگرفتره
از مدل قبلی را ارائه کردند.
 مقیام چندعاملی عشق به برند (شامل 21آیتم) مقیام تکعاملی عشق به برند (مشتمل بر  31آیتم)-

مقیام کوتاه عشق به برند (مشتمل برر 1آیرتم)

(باگوزی ،اهویا و باترا.)2131 ،
در این پرژوهش مقیرام ترکعراملی عشرق بره برنرد
(مشتمل بر  31آیتم) استفاده شده است.

یعنی  311برای حداقل نمونة الزم پژوهش انتخا شرد.

 -4تحلیل دادهها
پ از جمعآوری دادههرا ،از نررمافرزار spssو جردولهرا و

نمونه برابر با  311اسرت کره درنهایرت برین تعرداد 311

نمودارهررا برررای توصرری

اطالعررات اسررتفاده شررد .بررهمنوررور

برگرفته از روش بارکالی و همکاران و روش ،KMO

تحلیررل دادههررا و آزمررون فرضریههررای پررژوهش نیررز از آمررار

مقدار بزر تر یعنی  311نفر انتخا شد.

استنباطی و از روش مدلیابی معادالت سایتاری و نررمافرزار

از طرفی براسرام آزمرون کفایرت نمونرهگیرری ،تعرداد

 PLSاستفاده شده است .براسام اطالعات گرردآوریشرده
3

برای مثال ولد ،3در مقالة یود مدلی را به کار میبرد که دارای 21

 1882درصد از نمونه را مردان و  5388درصد را زنان تشرکیل

متغییر است و این در حالی است که تعداد نمونه  31عدد برای تحلیل
استفاده شده است.
Barclay et al.

2

Ching Chen and Quester
Hegner and Jevons

3
4
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میدادنرد .از برین آنران  3185درصرد دارای تحصریالت زیرر

 2131و یوناال و ایدین ،)2131 ،برهمیناسام و بهویرژه

دیررپلم 1881 ،درصررد دیررپلم و فررو دیررپلم 2383 ،درصررد

باتوجهبه پژوهشهای مشرهور در ایرن زمینره ،از نخسرت

کارشناسرری 3183 ،درصررد کارشناسرری ارشررد و  588درصررد

تمرکز بر برند یاصی نبود و برندهایی کره پاسرخگویان

درصد دکترا بودند .در ایرن میران  181درصرد زیرر  38سرال،

آنهررا را برنررد محبررو یررود مرریدانسررتند و احساسررات

 1381درصد بین 38تا 21سال 38 ،درصد برین 25ترا 13سرال،

عاشقانه بردان داشرتند و سرؤاالت را دربرارة آنهرا پاسرخ

 3181درصد بین  12تا  13سرال 3381 ،درصرد برین  13ترا15

میدادند ،بررسی شدهاند .این برنردها عبرارت بودنرد از:

سال و  181درصد باالی  11سال سن داشتند.

سونی ،آدیدام ،بوش ،اپل ،سامسونگ ،پوما ،گروچی،

کاالهررای بررسرریشررده در ایررن پررژوهش ،کاالهررای

تامی هلفیگر ،نایکی و ریباو.

مصرفی بود و باتوجهبه اینکه در بسیاری از پژوهشهرای
مشهور در زمینة عشق به برنرد ،هریک کراالیی از ابتردا بره

 -5ارزیابی مد( پژوهش
ارزیابی مدل پژوهش به سره بخرش مردل انردازهگیرری،

محبررو یررود برره سررؤاالت پاسررخ مرریداد (البرررت و

مدل سایتاری و ارزیابی کلّ مدل تقسیمبندی میشود.

همکررراران 2131 ،النگنرررر و همکررراران )2131 ،و در

 1-5ارزیابی مد( اندازهگیری
در این بخش نتای بهدستآمده از روایری و پایرایی

پاسخگو پیشنهاد داده نمیشد و پاسخگو باتوجهبره برنرد

دستهای دیگر از پژوهشهرا نیرز بره کاالهرای لروک

و

حوزة مرد پردایتره شرده برود (راگنفگنری و گورسرینی،

ابزار در جدول زیر گزارش شده است.

جدول :1نتای روایی و پایایی متغیرهای مدل پژوهش
مقدار پایایی ترکیبی

میانگین واریان

متغیر سنجششده

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد به برند

18381

18388

تداعیهای ناشی از برند

18381

18383

18311

رضایت

18358

18311

18151

عشق به برند

18331

18331

18111

ارتبا احساسی مثبت

18311

18311

18151

تمایل به سرمایهگذاری در منابع

18311

18381

18321

تمایل هومآلود و احساساتی به استفاده

18315

18311

18315

درگیری

18311

18388

18311

دوستداشتن

18315

18318

18315

روابط بلندمدت

18352

18311

18351

شور و اشتیا

18381

18383

18831

عاطفة مثبت

18381

18381

18321

قدرت و استحکام نگرش

1831

18313

18811

معنا و مفهوم زندگی

18811

18335

18111

مناسببودن ذاتی

18833

18325

18133

هویت شخصی در حال حاضر

18311

18385

18351

هویت شخصی دلخواه

18315

18381

18315

پریشانی در صورت جدایی

18313

18311

18311

پیوندهای احساسی

18813

1833

18111

یکپارچگی با برند

18311

18311

18153

استخراجی

()CR

()AVE>0.5
18352
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جدول :1نتای روایی واگرا
اشتیا

روابط بلند مدت

رضایت

دوست داشتن

درگیری

تمایل هوم آلود

تمایل به سرمایه

تداعی ها

اعتماد به برند

ارتبا احساسی

0.947

3

0.988

ارتبا احساسی

0.976

0.931

اعتماد برند

0.968

10.97

0.937

تداعی ها

230.9

0.895

0.894

0.900

تمایل به سرمایه

380.9

0.958

0.938

0.934

0.945

تمایل هوم آلود

0.988

0.939

0.940

0.906

0.899

0.909

درگیری

0.988

0.876

0.925

0.879

0.931

0.932

0.923

دوست داشتن

6630.

0.948

0.872

0.924

0.849

0.942

0.945

0.942

رضایت

0.977

0.877

0.917

0.817

0.853

0.821

0.847

0.862

0.909

روابط بلند مدت

0.847

0.898

0.912

0.968

0.987

0.987

0.930

0.926

0.935

اشتیا

یکپارچگی

پیوندهای احساسی

پریشانی

تمایل

هویت شخصی مورد

هویت شخصی حاضر

مناسب بودن

مفهوم زندگی

قدرت نگرش

عشق برند

عاطفه
0.961

عاطفه

8030.

0.953

عشق برند

0.915

0.928

0.834

قدرت نگرش

0.955

0.873

0.896

0.803

مفهوم زندگی

0.933

0.944

0.881

0.929

0.842

مناسب بودن

0.978

0.824

0.789

0.882

0.944

0.889

هویت شخصی

0.967

0.938

0.828

0.793

0.897

0.954

0.909

0.984

o.674

0.840

0.870

0.822

0.835

0.938

0.900

پریشانی

0.834

0.926

0.122

0.893

0.915

0.863

0.855

0.962

0.934

پیوندهای

0.761

0.879

0.110

0.953

0.921

0.917

0.764

0.982

0.905

حاضر
هویت شخصی
مورد تمایل

احساسی
0.871

Discriminant validity

1

یکپارچگی
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باتوجهبه مقادیر جردول 1مقرادیر آلفرای کرونبراخ و

معیارQ2

پایایی ترکیبی 3تمامی متغیرهرای بیشرتر از 181اسرت کره

این معیار ،قدرت پیشبینی مردل را مشرخص مریسرازد.

نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل انردازهگیرری

مقررادیر برریش از  1815نشرران م ریدهررد مرردل از قرردرت

اسررتخراجی ()AVE

پیشبینری براالیی بریروردار اسرت (داوری و رضرازاده،

برای تمامی متغیرها بیشتر از  185اسرت کره نشراندهنردة

 .)3135همانطرور کره نترای یروجری نشران مریدهرد،

میزان زیاد همبستگی هر سرازه برا شرایصهرای یرود و

مقرادیر بریش از  1815اسرت کرره نشرانمریدهرد مرردل از

برازش مناسب مردل اسرت .نترای روایری واگررا نیرز در

قدرت پیشبینی بسیاری بریوردار است.

دارد .همچنررین میررانگین واریرران

جدول شمارة  1که بره روش فورنرل و الکرر 2بره دسرت

جدول :5مقادیر  R2در مدل ترسیمشدة پژوهش

آمده ،نمایش داده شده است .همانطور کره در جردول

R Square

متغیر

نیرز مشرخص اسرت ،مقررادیری کره در قطرر اصرلی قرررار

0.960

اعتماد به برند

0.731

رضایت

0.952

عشق به برند

گرفتند ،از مقادیر پرایین قطرر اصرلی بیشرتر هسرتند .ایرن
مطلررب نشرران مرریدهررد مرردل از روایرری واگرررای یرروبی
بریوردار است (فورنل و الکر.)3383 ،
 2-5ارزیابی مد( ساختاری
در این بخش نخست به بررسی  R2که نشان از ترأثیر
یک متغیر برونزا برر یرک متغیرر درونزاسرت و سرپ
معیار Q2پردایته میشود که قدرت پریشبینری مردل را
مشخص میسازد (داوری و رضازاده .)3135 ،در آیرر،
ضرایب معناداری  Zیرا اعرداد معنراداری )t-value( T
محاسبه شده و نتای فرضیهها مشخص میشوند.
معیارR2
معیار R2مربو به سازههای درونزای یک مردل اسرت

جدول  :1مقدار  Q2مستخرر از مدل
Q² (=1)SSE/SSO
0.857

SSE

SSO

متغیر

78.111

548.000

اعتماد به برند

0.405

653.289

822.000

0.681

1,133.010

1,233.000

رضایت

0.684

1,860.312

5,891.000

عشق به برند

تداعیهای
ناشی از برند

بررسی فرضیه ها از یریق ضرایب معناداری
 Zو یا اعداد معناداری Tا) t-value
به منوور برازش مدل سایتاری از ضرایب معنراداری
 Zیا اعداد معنراداری  )t-value( Tاسرتفاده مریشرود.
یکی از معیارهای سرنجش رابطرة برین سرازههرا در مردل

و هرچه مقدار  R2بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مردل

(بخش سایتاری) اعداد معناداری  tاست .اگر مقدار آن

اسررت .چررین ( )3338سرره مقرردار  1811 ،1833و  1811را

در سطود اطمینان  %33 ،%35و %3383بهترتیب بیشرتر از

مقدار مالو برای مقادیر ضرعی  ،متوسرط و قروی R2

 2821 ،3831و  2858باشد ،نشران از صرحت رابطرة میران

معرفی میکند .نتای جدول زیر نشان میدهد کره مردل

سازهها و درنتیجه تأیید فرضیههرای پرژوهش در سرطود

از برازش بسیار قوی بریوردار است.

اطمینان مورد نور است (داوری و رضازاده.)3135 ،

Composite Reliability

1

Fornell and Larcker

2
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جدول :1نتای بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه

t-value

فرضیة اول :رضایت تأثیر معناداری بر عشق برند دارد.

4.454

ضریب مسیر
0.536

نتیجه
تأیید

فرضیة دوم :اعتماد به برند تأثیر معناداری بر عشق به برند دارد.

3.026

0.926

تأیید

فرضیة سوم :رضایت تأثیر معناداری براعتماد به برند دارد.

4.117

0.611

تأیید

فرضیة چهارم :تداعیهای ناشی از برند تأثیر معناداری بر عشق برند دارد.

2.824

0.956

تأیید

فرضیة پنجم :تداعیهای ناشی از برند تأثیر معناداری بر اعتماد به برند دارد.

15.239

0.779

تأیید

فرضیة ششم :تداعیهای ناشی از برند تأثیر معناداری بر رضایت دارد.

5.433

0.22

تأیید

براسام دادههای پژوهش و آمارههای محاسبهشرده،
همررة فرضرریههررای پررژوهش ،باتوجررهبرره اینکرره مقرردار t-
 valueبزر تر از  3831است ،تأیید میشود .همچنرین
باتوجهبه ضرایب استاندارد نتای زیر به دست آمد:
 رضایت به میزان  ،18511تغییرات در عشق به برندرا تبیین میکند (فرضیة اول)
 اعتمرراد برره برنررد برره میررزان  ،18321تغییرررات درعشق به برند را تبیین میکند (فرضیة دوم)

 رضایت به میرزان  ،18133تغییررات در اعتمراد برهبرند را تبیین میکند (فرضیة سوم)
 تداعیهای ناشی از برند به میزان  ،18351تغییراتدر عشق به برند را تبیین میکند (فرضیة چهارم)
 تداعیهای ناشی از برند به میزان  ،18113تغییراتدر اعتماد به برند را تبیین میکند (فرضیة پنجم)
 تداعیهای ناشی از برند به میرزان  ،1822تغییرراتدر رضایت را تبیین میکند (فرضیة ششم)

شکل :1یروجی نرمافزار PLSمربو به اعداد معناداری ()t-value

شکل :1یروجی نرم افزار PLSمربو به بارهای عاملی ،ضریب مسیرها و R2
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 3-5ارزیابی برازش بخش کلّی اکلّ مد()
و معیار GOF

 Squaresسازههرای درونزای مردل اسرت کره دایرل
دایره ها در شکل یروجی نررمافرزار  PLSنمرایش داده

معیار GOFمربو به بخش کلّی مدلهای معادالت

و همکراران ( )2113سره مقردار ،1813

میشود .وترزل

سایتاری اسرت بردین معنری کره محقرق برا ایرن معیرار

 1825و  1811را به عنوان مقادیر ضعی  ،متوسط و قوی

از بررسری بررازش بخرش انردازهگیرری و

برررای GOFمعرفرری نمررودهانررد (داوری و رضررازاده،

میتواند پر

بخش سایتاری مدل کلّی پژوهش یود ،بررازش بخرش

 .)3135نتای یروجی در جدول زیر ارائه شده است.

کلّرری را نیررز کنترررل کنررد .معیررار GOFرا تننهررام و

باتوجهبه نتای محاسبات نیکویی برازش مردل کلّری

همکاران ( )2111ابرداع کردنرد و براسرام فرمرول زیرر

مقدار

برابرر  18811اسرت کره باتوجرهبره مطالعرة

محاسرررررربه شررررررده اسررررررت .در ایررررررن فرمررررررول،

وتررزل

و همکرراران ( )2113مقرردار محاسررباتی برریش از

نشانة میانگین مقادیر اشرتراکی
هررر سررازه اسررت و

 ،1811نشان از برازش قوی مدل کلّی است.

نیررز مقرردار میررانگین مقررادیر R
جدول :8مقدار Communality
Communality
0.87

اعتماد به برند

0.78

تداعیهای ناشی از برند

0.818

رضایت

0.971

عشق به برند

=
= 0.877

=0.884 ،
√=

=
√

 -6بحث و نتیجه گیری

برند است و رضایت تأثیر معناداری بر اعتماد و عشق بره

رضایت از عوامرل اصرلی موفقیرت شررکتهرا و ایجراد

برنررد دارد .پررژوهشهررای انجررامشررده در ایررن حرروزه

مزیررت رقررابتی ،افررزایش ارزش و کیفیررت ادراوشررده،

نشاندهندة آن اسرت کره رضرایت یکری از پریشنیازهرا

افررزایش سررهم بررازار و سرروددهی ،حساسرریت کمتررر برره

عشق به برند و عامرل مرؤثری در ایجراد اعتمراد بره برنرد

قیمررت ،یریررد محصرروالت جررانبی ،وفرراداری بیشررتر و...

است (چینومونا و همکاران )2131 ،و رضرایت بیشرتر از

است (هانسمارو و البینسرون 2111 ،اوکرام 2133 ،و

برند ،اعتماد بیشرتری را ایجراد یواهرد کررد (ماریسرت،

لندروم و پرای بیوتک .)2111 ،3نترای پرژوهش حاضرر

یولیاتی و نجیب.)2131 ،

نیز نشان داد که رضایت ،از عوامرل اثرگرذار در روابرط

هرچنررد بریرری پژوهشررگران معتقدنررد کرره رضررایت
همیشه هم پیشنیازی برای عشق به برنرد نیسرت (روی و

Landrum and Prybutok

1
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همکررراران ،)2132 ،پژوهشرررگران دیگرررری باورمندنرررد

انتطارات آنها را برآورده کند ،میتوانند اعتمراد عراطفی

رضایت ،واکنشی مثبت به نتای تجربههرای قبلری اسرت

ایجرراد کننررد (احمررد و همکرراران .)2131 ،نتیجررة ایجرراد

که بر یریدهای بعدی اثر میگذارد و به عبارتی هرچره

چنین اعتمادی ایجاد پیوندهای احساسی ماننرد :احسرام

رضایت مشتری در طول یریردها بیشرتر باشرد ،احتمرال

امنیت در مشتری (هانگ ،)2131 ،صداقت و صرالحیت

تقویت این پیونردهای احساسری و ایجراد عشرق بره برنرد

برند (کولتر و کرولتر ،)2112 ،عشرق بره برنرد (البررت و

بیشتر یواهد شد (پاندوو .)2131 ،به ایرن ترتیرب ،یلرق

میرونکا )2131 ،است .ارائة وعدههای معنرادار و متمرایز

تجربه هایی بررای مشرتریان ،کره بتواننرد دربرارة آنهرا برا

و پایبندی به آنها ،منجر به ایجاد و تقویت اعتماد به برند

دیگران صحبت کنند و ایرن تجربرههرا را برا دیگرران بره

یواهد شد .این وعدهها در درجرة اول نشران از کیفیرت

اشررتراو بگذارنررد ،موجررب افررزایش رضررایت در طررول

برنررد و در ادامرره ایجادکننرردة مزایررای احساسرری ماننررد

زمان یواهد شد.

رضایت از استفاده و رضایت از مالکیت برند و همچنرین

برای افزایش رضرایت و در ادامره تقویرت اعتمراد و

ابزاری برای یودابرازی و بیان هویت فرد هستند.

پیوندهای احساسری بایرد همرواره در دسرترم مشرتریان

همانگونه که نتای پژوهشهای البررت و همکراران

قرار داشت و به سرعت به سؤاالت مشرتریان پاسرخ داد.

نشرران مرریدهررد ،سررایتار رابطررة مصرررفکننررده بررا برنررد

نبودِ تعامل در زمان مناسب برا مشرتریان ،باعر

کراهش

(هویت و اعتمراد بره برنرد) ممکرن اسرت شرور و شرو

رضایت مشرتریان و در بلندمردت سربب از دسرت رفرتن

مصرف کنندگان برای یک برند را تحت تأثیر قرار دهد.

اعتمررراد بررره برنرررد مررریشرررود .نررررمافزارهرررایی ماننرررد

شور برند به نوبة یود ممکن است بر تعهد به برند ،تمایل

 ،desk.comشرررکت در ریرردادهای مفیررد و مرررتبط

به پردایت قیمت بیشتر برای برند و بازاریرابی دهران بره

ملی و بینالمللی ،میتواند دسترسی و در ادامره رضرایت

دهان مؤثر باشد .اعتمراد بره برنرد نیرز برر شرور و اشرتیا

و اعتماد مشتری را افزایش دهند و عالوهبررآن برا ایجراد

نسبت به برنرد ترأثیر دارد .درنتیجره بایرد از موضرعدهری

تداعیهای مثبت ،احتمال ایجراد پیونردهای احساسری را

گی کننده 3که به کاهش اعتماد به برند منجر میشرود،2

افزایش دهند.

پرهیز کرد و با پذیرش اشباهات و رفرع آنهرا و پرهیرز از

یافتههای این پژوهش نشان مریدهرد کره اعتمراد بره

فرافکنی و دروغپردازی ،اعتماد به برند را افزایش داد.

برنررد تررأثیر معنرراداری بررر عشررق برره برنررد دارد .الرزلررر و

بر اسام نترای ایرن پرژوهش ،ترداعیهرای ناشری از

میکنند که اعتماد بره برنرد برا عشرق و

برند تأثیر معناداری بر عشق بره برنرد ،اعتمراد بره برنرد و

صررمیمیت همررراه اسررت (الرزلررر و هیسررتون.)3381 ،

رضایت دارد .این تداعی ها می تواننرد از تجربرة مسرتقیم

گررواترون نیررز معتقررد اسررت کرره بررین اعتمرراد برره برنررد و

اسررتفاده از محصررول ،یرراطرات محصررول (یرراطرات

پیوندهای احساسی با برند ارتبرا وجرود دارد (احمرد و

می تواننرد ناشری از اسرتفاده از یرود محصرول باشرند یرا

هیستون بیان

تاگاراجی )2135 ،و اعتماد بره برنرد برر عشرق بره برنرد،
مرررؤثر اسرررت (البررررت و میرونکرررا 2131 ،حسرررینی و
همکاران .)3135 ،شررکت هرا اگرر بتواننرد بره مشرتریان
اثبات کنند که برند آنها تنها برندی است که مریتواننرد

1

Confused Positioning
2
در این حاالت برند دو یا تعداد بیشتری از مزایا را بیان میکند که در
عین حال با یکدیگر در تناقض هستند .بهطور مثال در آگهیها از عبارت
باالترین کیفیت و کمترین قیمت استفاده می کند.
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مربو به یاطراتی باشند که به محصول مربرو نیسرت،

میدهند و درنهایت موجب ایجاد پیوندهایی عراطفی برا

اما در آن یاطرات محصول حضور داشته است) ،نحروة

مشتری شوند ،میتوانند مسرتقیماً برر احساسرات مشرتری

قیمررتگررذاری ،ظرراهر محصررول ،مزایررای ادراوشررده،

تأثیر بگذارند .استفاده از نطرقهرای شرتابندة دیرداری یرا

تبلیغات ،رنگ ها ،ظاهر فروشگاه هرا و شرواهد فیزیکری،

شررنیداری ،گرراهی م ریتواننررد تررأثیری مهررمتررر از ایجرراد

نحوة بریورد پرسنل شرکت ،گفتههای دیگران ،کشرور

مزایای عملکردی و احساسی بهصرورت آگاهانره داشرته

یاسررتگاه برنررد ،کیفیررت ،کمررکهررای انسرراندوسررتانه

باشند.

شرررکت ،یرردمات اجتمرراعی شرررکت ،مشرراهدة افرررادی

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد ،یکی از منرابع

{طبقه ای از افراد جامعه} که از برند استفاده می کننرد و

مهم ایجادکنندة تداعیهرای ناشری از برنرد ،تجربرههرای

بسیاری مواردی دیگر ،ایجاد یا تقویت شوند .تداعیهرا

مشتری با برند است .رابطة بین برند و مشتری بره اعتمراد

میتواند با ایجاد شبکهای ذهنری و ارتباطرات فرراوان در

ادراوشررردة مشرررتری بسرررتگی دارد .مشرررتریانی کررره

ذهن مصرف کننده ،حسی از اعتماد و رضایت را در فرد

تجربههای لذت بخشی با برند دارند ،ایرنگونره احسرام

ایجاد کنند و حتی گاهی با پیوندزدن برند برا کرودکی و

مریکننرد کرره مریترروان بره برنرد محبررو اعتمراد کرررد.

یرراطرات مهررم فرررد و بررهویررژه یرراطراتی کرره در کنررار

ماریست و همکاران میگویند تجربرههرای ایجادشرده

محبت را از افرادی

با برند ،تأثیر مثبتی برر اعتمراد و رضرایت از برنرد دارنرد

که برای شخص مهم هستند ،به برند انتقال دهند و حسی

(ماریسررت ،یولیرراتی و نجیررب .)2131 ،نتررای پررژوهش

مانند عشق را در فرد دربارة برند ایجاد کنند.

حاضر ،همگام است با پژوهش لوریرو-که بیان میکنرد

یانواده و دوستان داشته است ،ح

تررداعیهررا برره بازیررابی اطالعررات مصرررفکننرردگان

اعتماد تأثیر مثبتری برر ترداعیهرای ناشری از برنرد دارد-

میکننرد و عامرل مهمری در ایجراد تمرایز و

(لوریرو )2131 ،و پژوهشهای بایا ،کره نشران مریدهرد

کمک

موضعدهی برند هستند .عالوه براین اگرر ایرن ترداعیهرا
مثبت باشند ،باع

رابطة معناداری بین تداعیهای ناشی از برند و رضرایت

ایجاد نگررش و احساسرات مثبرت بره

مصرفکننده وجود دارد( -بایا .)2131 ،در ایرن راسرتا،

برنرررد مررریشررروند و برررا ایجررراد پیونررردهای احساسررری

ایجاد انر ی در برند باع

بهبود برداشتها و تجربههای

تقویتشونده ،عشق و وفاداری ایجاد میکنند (دلفسن و

مثبت از برند مریشرود و درنهایرت برا ایجراد ترداعیهرای

سورنسن .)2135 ،عالوه براین ،تداعی های ناشی از برنرد

ق روی ،برره تقویررت پیونرردهای احساسرری کمررک شررایانی

میتوانند به منوور توسعة برند مؤثر ،به کرا رونرد (تایرل،

میکند برای مثرال هترلهرای زنجیررهای وا دو ویرور برا

بک و واترمن 2133 ،و دین .)2111 ،یکری از ابزارهرای

استفاده از مفاهیمی مثل چشمانداز صرخرههرا ،سرالنهرای

مهم در ایجاد تداعیهای قدرتمند ،تبلیغراتی هسرتند کره

زیبایی دهرة  ،3311محریط تئاترگونره و سربک قصررهای

در آنها از محرّوهای زیرآستانهای 3استفاده شده است.

فرانسوی ،توانسته است باع نیروبخشی به این برند شرود.

این محرّو ها نرهتنهرا ترداعیهرای مثبرت و مانردگاری

عررالوهبررراین ،بسررط برنررد م ریتوانررد دامنررة یررک برنررد را

ایجاد میکنند و اعتماد به برنرد را نیرز تحرت ترأثیر قررار

گسترش دهد و تداعیهایی ایجاد کند کره موجرب نفروذ
بیشتر برند شود .این نفوذ با ایجاد ارتباطات بیشتر در نقرا

Subliminal stimuli

1

تمررام بررا مشررتری احتمررال تقویررت پیونرردهای عرراطفی را

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعیها ،رضایت و اعتماد بر عشق به برند 23 /

افزایش میدهد .موفقیت یطرو هروایی ویررجین ،برنرد

سرررازمان بیشرررتر اسرررت و برررر اسرررام آنهرررا مرریتررروان

این برند به یرک

استراتژیهایی بازاریابی مناسربی را ارائره داد .از عوامرل

شرکت موسیقی مرتبط شد که موجب شد پرچمدار بیش

مهم و مؤثر در ایجاد تداعیهای ناشی از برنرد ،تبلیغرات

نویررر ویرررجین مررانی 3و

است .تبلیغات برنرد هرم بایرد شرامل مضرامین احساسری

ویرجین رایل 2باشد .درنهایت ،این بسط موجرب تصررف

باشند .احساسات و محتوا ازجمله محروهرای مرؤثر در

فضای بیشتری در ذهن مشتریان شد.

تهیرری احساسررات فررردی دربررارة یررک برنررد هسررتند.

ویرجین را کامالً از نو یلق کرد و سپ
از  111کسرربوکررار مختلرر

طراحی آمیختة بازاریرابی برنرد باتوجرهبره تیر هرای

تجربیات مطلو در ارتبا با برند ،سبب تحریک عشق

شخصیتی بازار هدف ،احتمال ایجاد پیوندهای احساسری

و عالقه به برند میشوند ازاینرو بازاریا ها باید تالش

برررین مشرررتری و برنرررد را افرررزایش مررریدهرررد .نررروع

کنند میرزان لرذت مشرتریان را افرزایش دهنرد .همچنرین

قیمت گذاری ،طراحی و ارائة محصول و بهویژه تبلیغات

رضررایت از کررارکرد محصررول ،رضررایت از یرردمات و

و مشرور هرا و محررّوهرای بازاریرابی ،بردون توجره بره

رضایت از منصفانهبودن قیمت ،عشرق بره برنرد را تحرت

شخصیت بازار هدف کرارایی الزم را نخواهرد داشرت و

تأثیر قرار می دهنرد .برا افرزایش رضرایتمندی مسرتمر در

احتمال ایجاد پیوندهای احساسی و حتی رضرایت را نیرز

یک دورة زمانی طوالنی و کاهش مجموعه تأمرل فررد،

کاهش میدهد.

امکان ایجاد عشق نسبت به برند افزایش مییابد.

یکی از اساسیتررین وظرای

مردیران برنرد درو و

مدیریت مجموعه ای از تداعیها حول برنرد اسرت ایرن
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