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  چکیده

در دنيايي که مصرف کننده بر صندلي قدرت تکيه زده است برای بازاريابان ومديران برند ، استراتژی برند 

عاطفي نقش مهمي در برداشتن شکاف بين مصرف کننده ومحصول ،برقراری ارتباط دوطرفه،شنيده شدن 

عاطفي وهدايت برند به سمت  قلّه ديدگاه مشتری  به ل ،به ارتعاش در آوردن آکوردهای صدای محصو

وتمايالت دروني مشتری در بين مصرف کنندگان به  بررسي رابطه بين برند عاطفي  اين پژوهش. عهده دارد

وروش  محصوالت اپل  در يکي از نمايندگي های محصو الت اپل پرداخته است اين تحقيق از لحاظ ماهيت

توصيفي است واز لحاظ هدف کاربردی است جامعه آماری نا محدود ه با استفاده از فرمول –از نوع کمي 

نفراز مشتريان به طور تصادفي  ساده انتخاب وبه پرسشنامه  محقق ساخته برند عاطفي 785کوکران 

وروايي (   8/0باالی)رونباخ ازضريب آلفای کپرسشنامه برای بررسي پايايي . وتمايالت دروني پاسخ داده اند

ضرايب  وبرای تجزيه وتحليل داده های پرسشنامه از/.( 1باال )AVEآن از روش واگرايي همگرايي  

يعني برند عاطفي بر متغيرمکنونِ ( مستقل)همبستگي و بررسي ميزان تأثير گذاری متغير مکنونِ برونزا 

معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات يعني تمايالت دروني مشتری، از مدل ( وابسته)درونزا 

ارتباط،تجربيات حسي )نتايج حاکي از آن است که بين ابعاد برند عاطفي  .استفاده گرديده است((plsجزئي

وتمايالت دروني مشتری رابطه مثبت ومعنا داری (،تصوير ذهني، چشم انداز،شخصيت و ارزش ويژه برند

 . وجود دارد

 يالت دروني مشتری،تصوير ذهني،تجربيات حسيعاطفي،تمابرند :گانکلید واژ
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 مقدمه

جهاني شدن واقعه در حال گسترش است که به تدريج تمام جنبه های زندگي ملتها وبه ويژه اقتصاد آنهاراتحت تاثير قرار 

شدن رقابت پذيری بازارهای تجاری با جهت گيری به سوی جهاني .دامنه وعمق اين تاثير گذاری رو به افزايش است.ميدهد

ومحصوالت نيز با سرعت هر چه تمام تر پله های ترقي وپيشرفت را يکي پس از ديگری به سمت صعود به قله های سود آوری 

در دوراني قرار داريم که مصرف کننده برصندلي قدرت تکيه زده است واولين پل ارتباطي بين سازمانها .طي ميکنند

حصوالت برای معرفي خود به مصرف کننده نام تجاری آنهاست نام تجاری است که يک داستان در مورد ،شرکتها،خدمات وم

محصول برای خريداران نقل کرده ومصرف آن را در نردبان ارزش های ناملموس قرار ميدهد ومعنا ومفهوم ايجاد 

ها و احساسات نيازها و تمايالت و نام تجاری احساسي بازتاب مستقيم آرزو 5(.5765دهدشتي شاهرخ وديگران،)ميکند

دوست داشتن، احساسات نهفته و ارضای نيازهای دروني است که برخواسته از : هانيازهای انسان. های مشتری استدرخواست

کند پيشگويي نيازها و خدمتي که عملکرد برند عاطفي در بازاريابي دنبال  مي. عواطف دروني در ضمير ناخودآگاه هستند

خواهند نيازهايشان برآورده شود و تبليغات و رفتارهای مردم مي. آيدکننده که با نيازهای خاص به بازار ميای مصرفهخواسته

 4(4052باراکات،.)شودتشويق کننده است که باعث تحريک احساسات و در نهايت منجر به خريد مي

 بیان مسئله 

ساختار . شوندهای توليدی و خدماتي محسوب ميهای بسياری از شرکتترين داراييامروزه برندها يکي از مهمترين و با ارزش

برندهای قوی منجر به عملکرد باالتر در طي دوره کوتاه . برندهای قوی يکي از مهمترين اهداف محصول و مديريت برند است

مدت نياز به راهکارها و  خلق يک برند موفق و مستحکم برای حفظ مزيت رقابتي و پايداری طوالني. شوندمدت و بلندمدت مي

دارد هدف از مديريت استراتژيک آکر در تحقيقات خود بيان مي. خط مشي خاص و مهمي در مديريت برند و ساختار برند دارد

بندی مختلف محصوالت و برند برای ساخت برندها، اين است که طي چندين دهه دوام داشته و بمانند و بتوانند در دسته

اين .گردند که آنها را به انتخاب تشويق کنندای ميکنندگان در ميان انبوهي از برند به دنبال نشانهمصرف.بازارها قوی باشند

-های احساسي و نمادين برند ايجاد ميهای کار کردی بلکه از طريق ويژگيهای متمايز کننده اغلب نه از طريق ويژگينشانه

کند تا مصرف کننده نسبت به برند احساس کننده شرايطي را فراهم ميبرقراری ارتباط بلند مدت و مستحکم با مصرف. شود

 (5767اميرشاهي وهمکاران،. )اش بداندپيدا کند و آن را جزئي از زندگي

اين يعني ورود به دنيای اقتصاد عاطفي، به عبارت ديگر مدل کسب وکار جديدی در حال شکل گيری است که تاکيد آن به 

پارادايم جديدی در 7نام تجاری عاطفي.ستگي ، شور وشوق وبه جای تخدير افکار،به الهام افکار استجای تحميل بر ايجاد دلب

در دوراني که .زمينه ی ارتباط برندها با مردم است که اخيراً در مباحث بازاريابي ومديريت برند مورد توجه قرار گرفته است

مي رسد ايجاد ارتباط دروني با اميال وعواطف مصرف کننده راه شرکت ها برای داشتن برندی متمايز تالش مي کنند به نظر 

اين پژوهش با هدف تعريف مفاهيم وعناصز اصلي برند عاطفي سعي در معرفي اين  .حلي تاثير گذار وموفق در اين زمينه باشد

ی دروني مصرف کننده رويکرد جديد برندينگ را داردوتالش ميکند بابررسي برند عاطفي ورابطه آن با تمايالت وخواسته ها

 .بتواند نگرشي تازه ونو در دنيای برند در بين شرکتها ومديران ومتخصصان اين امر مهم بوجود آورد

 مبانی نظری

 : برند عاطفی

ی  ها و افزايش سود بلکه بيش از هر چيز بر پايه ی کاهش هزينه های جديد نه بر پايه اند که فرصت ها دريافته امروزه سازمان

مقاله به چاپ رسيده در نشريه وال . گيرد های نوآورانه شکل مي ی خطوط درآمدی جديد و توسل به ايده جانبه رشد همه

                                                           
1 1-klare 
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کند که خالقيت به  شرايط امروز جهان را به اختصار اينگونه ترسيم مي« خدانگهدار عرضه و تقاضا»استريت ژورنال با عنوان 

موضوع فعاليت . (4006گوبه،.) اند ها در حکم پول رود ايده مروز به شمار ميی ا ی پيشتاز، اکسير رشد در جامعه مثابه سرمايه

امتياز ( 7امتياز تجربي ( 4امتياز کارکردی ( 5: برندها از سه امتياز شاخص برخوردارند.برند سازی ايجاد اعتماد وگفت وگو است

ای را که مخاطب از برند يا  تجربه)امتياز تجربي با گسترش تکنولوژی و افزايش امکان انتخاب مشتری، به تدريج . نمادين

پيشي گرفته ( های فيزيکي و ملموس جنبه)های ناملموس ناميد،بر امتياز کارکردی  توان جنبه آورد که مي محصول به دست مي

 .(5767جعفرپيشه،.)است

با خود اجتماعي فرد و يا برعکس دهد ممکن است غرور، هيجان، شور و عالقه و هارموني احساسي که يک برند به مشتری مي 

دارد استفاده های تجاری را در دنيای رقابت نگاه ميعاملي که در اين ميان مارک. های شناختي باشدتنفر، انزجار و ناهماهنگي

برند عاطفي، دلبستگي (. 4057و همکاران، 2جموال. )پذيری مشتری استاز احساسات عاطفي و تلنگری به ريسمان تحريک

عاطفي بين مصرف کننده و برند است که با استفاده از تحريک احساسات مانند عشق وعاطفه بوجود مي شديد 

در .وابستگي عاطفي عبارت از شدت پيوندهايي است که بين شخصيت يک فرد با برند برقرار مي شود(.1.4054روسيتر،.)آيد

ا ارائه رواني مثال زده مي شود که شامل تفکرات واحساسات ارتباط با تئوری وابستگي، اين پيوند از طريق نمودار حافظه ای وي

 (.4050پارکر وهمکاران،.)در مورد برند وروابط آن با شخصيت فرد است

پارچه نرم و لطيف تداعيات ذهني يک رايحه قديمي،  ی يک صدای آشنا، لمس يک ظرافت يک تصوير، يک طعم آشنا، خاطره

ها تأثير  ما با تمام اين نشانه. گردد افظه عاطفي ما به طور ثابت ثبت و ضبط ميهايي است که در ح همگي عالئم و نشانه

تواند نياز غربال شده  کنيم و در دنيای برند و برندسازی آن چه که مي های حسي را در زندگي خود احساس مي قدرتمند تجربه

  (4006گوبه،.)تر شده بشر امروز تأمين سازند برند عاطفي است و پيچيده

اين نظريه پايه و اساس . آغاز شد 5654کارگيری احساسات و نام تجاری با نظريه ضمير ناخودآگاه زيگموند فرويد از سال به 

با باالرفتن سطح آگاهي و درآمد مشتريان از يک طرف و وجود انبوه محصوالت، . بازاريابي نوين و برندسازی هزاره سوم شد

ترين  ترين و قوی ارتباط عاطفي محکم. قعيت محصول و ايجاد ارتباط عاطفي استآنچه مشتريان به دنبال آن هستند لمس وا

ها داشته است  هايي که به دنبال بکارگيری اين ارتباط برای شرکت موقعيت. ارتباطي است که در دنيای برند مطرح شده است

کنند و اين ضمير  ه خود زندگي ميها در پس ذهن هوشيار و آگاه خود با ضمير ناخودآگا گويای اين مطلب است که انسان

حتي با . گيرند ها درگير شده و تصميم به خريد مي هاست که با ديدن يک محصول تجارب احساسي و عواطف آنناخودآگاه آن

صدای گوشي نوکيا، . کند صدای يک موسيقي يا رنگ يا نماد به طور ناخودآگاه فرد به سمت پس زمينه ذهن خود رجوع مي

 (4051ديوی ،)آرم نايک نماد سيب، يا

دارد  کند و بيان مي مارک گوبه در مقاله خود نام تجاری عاطفي را رويکردی جديد در ارتباط موثر و عاطفي عميق معرفي مي 

 -2تصوير ذهني  -7تجربيات حسي  -4ارتباط  -5: يابي به يک برند قدرتمند عاطفي به چهاراصل اساسي نيازمنديم برای دست

 ( 4001جين يو).انداز چشم

ر شده اند به اين نتيجه در بازار تجاری پيشروهستند وتکرا آنا ماری فيوروداني راسل بابررسي برندهايي که  مدت مديدی

رابطه شناختي از جمله تجارب استفاده برند در گذشته،تجربه مثبت از برند،خود همساني رسيده اند که اين برندها با ايجاد 

وارتباط عاطفي  از جمله  تعهد مصرف کننده،همدلي و ...( بويايي،شنوايي و)چهار آيتم از ارتباط حسي بابرندوآرزوها بوده است 

با مصرف کننده برقرار کرده وبا تکيه بر جوهره وجود برند وارزش ويژه برند ، برند خود را به يک برند عاطفي تبديل  جذابيت

وشور واشتياق  وعشق به برند را در درون هواداران خود  يت شده کنند که همچنان از سوی مصرف کنندگان وفادار خود حما

 (4006) در اين تحقيق برای سنجش برند عاطفي از مدل برند عاطفي مارک گوبه.(4051فيور وراسل،)وجود آور ده اندب

                                                           
4  - jamwal 
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داز ،شخصيت بعد ارتباط،تجربيات حسي،تصويرذهني،چشم ان9استفاده شده است که شامل ( .4051)وآناماری فيور وهمکاران

 .وارزش ويژه برند مي باشد در ادامه هريک از ابعاد توضيح داده خواهد شد

 ارتباط

تواند به عنوان برند  که اشاره به ارتباط توأم با احترام به مشتری دارد وقتي اين رابطه به مرور زمان و مکرر ايجاد شود برند مي

ارتباط عميق با :دارد الف  هايي که گوبه عنوان مي خصيصه. دکننده حرکت کن قوی به سمت ايجاد تجربيات عاطفي مصرف

برندها به عنوان برقرار کننده ارتباط مي باشند بدين صورت . های عاطفي تجربه:احترام برای مصرف کننده ج: کننده ب مصرف

ه طور انعطاف پذيری به که شرکت توليد کننده ی کاال مي تواند توسط برند به عنوان يک شريک مورد اعتماد و بلندمدت که ب

نيازهای مشتريان در آينده پاسخ مي دهد شناخته شود زماني که ارزش برند باال باشد مشتريان تمايل دارند به طور جدی 

 (5760احمد کاظمي،.) برروی اين برند تکيه کنند بنابراين روابط عميق با برند ايجاد مي شود

 :  تجربیات حسی

. حسي برند با مشتری است که کليد تماس بيادماندني برند،ايجاد هويت برای برند و وفاداری استمتشکل از ارتباط همه نقاط 

ای زماني که احساسات و حواس با هم ادغام گردد خاطره .مشخصه اين رکن برقراری ارتباط حسي با تک تک اجزای برند است

پاندی ).اندوه را برای شما تداعي مي کند به يادماندني و احساس رضايت و خوشنودی و يا زماني سرشار از غم و

عناصر حسي قادرند تجربه . تجربيات حسي ماهيتي قدرتمند دارند و قادرند زندگي ما را به کلي دگرگون کنند(4054وکومار،

 (4005مارگ گوبه،.) ی خريد پر ثمر و پرمعنا را برای مصرف کنندگان ايجاد کنند

 : صویر ذهنیت

. های بازاريابي است سرايي در سراسر مراحل کر شرکت و سازمان تا به مرحله محصول و راه استفاده از تصور و خيال و داستان 

توان در اين مرحله با ايجاد داستان سرايي و ايجا تصوير خيالي در ذهن مشتری او را به سمت درگير شدن با  هايي که مي گزينه

ايجاد  -ها ب و وب سايتها  بندی، خرده فروشي، فروشگاه ها، آگاهي محصوالت، بسته -الف:دارد برند و بازی با احساسات سوق 

  .(4009پاول،)تعجب و لذت

 چشم انداز

در برندعاطفي اين فرآيند با نگاهي به .بينشي است که يک برند را به سمت دنيای آن برند هدايت مي کندبرندانداز  چشم 

گذشته تا به حال با مصرف کنندگان وشفاف سازی اهداف برند و با تدوين برنامه هايي برای  رابطه طوالني  وعميق برند از

رسيدن به نقطه ای که با در نظر گرفتن خواسته های مشتريان به آنجا ميخواهد برسدرابطه خود را همچنان مانند زنجير با 

 . (4050يوجين ،.)مشتريان خود حفظ کرده وبرتعهدات خود پايبندست

شرکت مايکروسافت چشم اندازه اوليه که توسط بيل گيتس ارائه شد چنين بود، يک رايانه شخصي در هر خانه روی هر در 

 (5786صادق بين، . )صدا در حرکت: چشم انداز نوکيا.ميز

 ارزش ویژه برند

ف ارزش ويژه برند به طور کل مي توان گفت، دو رويکرد عمومي نسبت به ارزش ويژه برند وجود دارد، چنان چه در تعري

برند را مطرح ( مالي)صحبت از توصيف و تقويت برند شود از ديدگاه بازاريابي و مصرف کننده استفاده شده و متوني که ارزش 

داده شده است  5686طبق تعريفي که نخستين بار از سوی فارکوهار در سال مي کنند از رويکرد حسابداری پيروی کرده اند

ارزش ويژه ی برند به معنای . که توسط آن ارزشي ويژه به يک محصول داده مي شود "ارزش افزوده "ارزش ويژه برند يعني 

ارزش ويزه برند را مجموعه از )4050السار، ميتال،.(دهدبه محصول مي تقويت و افزايش کاربری و مرغوبيتي است که يک برند

                                                           
6
. Sensorial Experiences 

7
. Imagination 
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دارايي ها و بدهي های مرتبط با برند مي داند که مي توانند ارزشي بر محصول و يا خدمات شرکت و يا هر آنچه شرکت به 

 ) 4055، 8و چان ايکسو(. مشتری ارائه مي کند، بيافزايد

 برند خصیتش

است و اغلب شامل ويژگيهايي مثل جنسيت، سن، جايگاه ای ويژگيهايي است که با برند گره خورده  شخصيت برند جموعه

تواند خونگرم، جذاب، شاداب، فعال، احساسي يا  شخصيت برند درست مثل شخصيت انسانها مي. شود اقتصادی و اجتماعي مي

  .قوی باشد

 اين در. ميکنند برخورد انسانها همانند برندها با کنندگان مصرف دارند، را خودشان خاص شخصيتهای برندها که آن دليل به

 صفات برندها، که خواهند مي بنابراين دارند؛ انتظار را انسانها افکار و رفتارها نگرشها، کلمات، برندها، از کنندگان مصرف مورد،

 . (4055مالر وهمکاران،).باشند داشته خاصي شخصيتي

 تمایالت درونی مشتری

کننده که در امر تصميم گيری رفتار های منجر به خريدتاثير گذار احساسي مصرف –مجموعه ای از حاالت دروني ادراکي 

جموال .)که موجب پذيرش ورابطه عاطفي با برند شده ويا حتي انزجار ودوری از قبول يک محصول ، کااليا برند مي گردد.است

به طور واضح در افراد  دليل کارکردی وعقالني که. در هر مشتری داليل خاصي برای انتخاب برند وجود دارد(4057وسودان،

داليل احساسي که در درون خود فرد قرار دارد برای تصميم گيری احتياج به برانگيختن اين . اجتماع وهمه مردم پديدار است

  .(4054پاندی وکومار،.)احساسات در فرد حس ميشود

هايي که به راحتي از تمام مرزها  اند با ايجاد شخصيت توانسته  برندهايي که با فلسفه مديريت برند عاطفي بيشتر آگاهي داشته،

شان در کارکرد عقالني و دستوری  ای عبور کنند و کاراکترهايي به وجود بياورند که جوهر فرهنگي و آرماني رايج در بيان رسانه

سر در   هايي هستند از خود چيزی بيش از يک ها شخصيت آن. اند جاد پل ارتباطي عاطفي موفق شده، در ايبرتری داشته باشد

در . گذارند انگيز را به نمايش مي ها و تخيالت شوق ها از پشت الگوهای خود تپش قلب آن. دهند و نمای ظاهری به ما نشان مي

آلبرت در . ور واشتياق شديدی در مخاطبان خود ايجاد ميکنندشو(4006گوبه،) .اند اصل جايگاه خود را در نزد مشتری يافته

کننده شوق، گرمي و شای سرور در روابط مصرف کننده برند  اين احساس همچنين بيان. دارد تعريف اشتياق به برند بيان مي

ادی نسبت به برندی کننده که اشتياق زي يک مصرف. دهد و احساسات عميق و مثبت انگيخته نسبت به برند را بازتاب مي. است

آلبرت .)کند شود و اگر برند در دسترس وی نباشد فقدان آن را احساس مي خاص دارد در يک رابطه احساسي با آن درگير مي

 (.4057ومرونکا،

در مبحث تصميم گيری وخريد هرگاه اطالعات کسب شده از محيط و انتظارات و نگرشها در تضاد باشند فرد دچار تعارضات  

واهد شد، و برای هماهنگ شدن اين ديدگاه و اطالعات، برای کسب اطالعات بيشتر و داده ها مطابق با نگرش خود شناختي خ

و تصويرذهني مثبت ارتباط قوی و محکمي که بر اساس  تحريک احساسات اين برند عاطفي است که با .تالش خواهد کرد

تعارضات غلبه کرده و در انتخاب خود مطممئن تر باشد و از اين بر اين کمک کند که مصرف کننده مي تواند به  ايجاد شده  ،

 (4054موهيت جموال،. ) تضادها بکاهد

 پیشینه پژوهش

شناخت وطراحي محصول بر اساس  "ي با عنوان در پژوهش( 4052) 55راينگ تای لين50، پو هسين لين6هوی يان ين 

 3-0در بين برند عاطفي مورد پژوهش  برندعاطفي امتياز بندی از نتايج بدست آمده نشان مي دهد "ويژگيهای برند عاطفي 

امتياز از 2431و احساس مثبت  2466،دلبستگي  1442وخريد مجددو توصيه برای خريد مجددا با  1424شور واشتياق با امتياز

                                                           
8 . Bill Xu & Chan 

3.Hui yun yen 
10

. Po Hsien Lin 
11

. Rungtai Lin 
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ه ترتيب بر روی هفت کسب کردند براين اساس برند عاطفي بيشترين تاثير در اشتياق برای خريد وتوصيه برای خريدوب

 .دلبستگي به برند واحساس مثبت مصرف کننده به برند داراست

، هدف از اين پژوهش را «برند عاطفي: تجديد در حال ظهور مصرف کننده»در پژوهش( 4057)علي اکبر آکوان و همکاران 

به کارگيری نيروی عواطف و  نگاه عميق به درک پتانسيل عاطفي و ايجاد پيوستگي محکمي بين برند و مصرف کننده از طريق

دارند کليد موفقيت برند در هسته مرکزی زندگي مصرف کننده قرار دارد و بايد بتواند برندها  و بيان مي. کند احساسات بيان مي

سازی با هويت مصرف کننده راه موفقيت خود را  با شناخت ادراک و احساسات مصرف کننده و ايجاد هويت برای برند و همسان

های انجام شده به تعريف برند عاطفي و تأثيراتي که نام  محققان با تکيه بر اسناد و پژوهش.ن دوران پر رقابت پيدا کننددر اي

خوانيم ظهور مفهوم برند عاطفي باعث به وجود  در قسمتي از اين پژوهش مي. پردازد تجاری عاطفي بر مصرف کننده دارد مي

 .ويژه در ادبيات برندينگ شده استيرات های مختلفي از برند و تأث آمدن ديدگاه

استراتژی برای مزيت رقابتي : برند عاطفي ابزاری برای کاهش ناهماهنگي شناختي»مقالهدر (4057)موهيت جموال و سودان -

ناهماهنگ و شود  اد دارد مواجه ميتقرفتار ذاتي انسان در برخورد با اطالعاتي که در تضاد با آن چه به آن اعبيان مي دارند 

اين ناراحتي را . به خصوص زماني که عقايد خودش و آنچه در واقعيت وجود دارد در حال جنگ است. ناخوشايند است

بازاريابان قادرند با استفاده از نام تجاری عاطفي به عنوان يک ابزار عاطفي و پيشگام در به . شود ناهماهنگي شناختي ناميده مي

در واقع به صدا درآوردن درست و صحيح  .مصرف کنندگان اين ناهماهنگي را کاهش دهدصدا درآوردن تارهای عاطفي 

های مثبتي در زمينه  های مثبت به برند و موفقيت توان به نگرش آکوردهای عاطفي مصرف کنندگان و ايجاد برند عاطفي مي

 .خريد از برند شودبرند دست يافت زيرا پذيرش احساسات مصرف کنندگان نسبت به برند موجب تصميم به 

نسبت اهميت :دلبستگي به برند عاطفي وشخصيت برند"در پژوهش خود با عنوان (4055)وهمکاران 57کروهنر54لوسيا ماالر و

بدست آوردن  -4درک مفاهيم خود واقعي،خود ايده آل برند عاطفي -5دو هدف را دنبال ميکنند"خود واقعي وايده آل برند

آنها ،نسبت وابستگي خود واقعي مصرف کننده وخود ايده آل رابا  شخصت .با مصرف کننده اهميت هر کدام در ارتباط برند

برند عاطفي مورد سنجش قرار دادند وبه اين نتيجه دست يافتند که اگر چه نزديکي برند با خود واقعي وايده آل هر دو الزم 

ی داشته باشد رابطه قوی تری بين برند عاطفي است اما هرچه شخصيت برند به خود واقعي افراد هماهنگ تر وتجانس بيشتر

 . ومصرف کننده ايجاد مي شود چون احساس صميميت ويکرنگي بيشتری ميکند

 
 فرضیه های پژوهش

 .بين برند عاطفي  وتمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود دارد: فرضیه اصلی 
 :فرضیه های فرعی

 .مشتری رابطه معناداری وجود  داردبين  ارتباط برند عاطفي وتمايالت دروني  -

 .بين تجربيات حسي برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود  دارد -

 .بين  تصوير ذهني برندعاطفي  وتمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود دارد -

 .بين چشم انداز برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود دارد -

 .بين شخصيت برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود دارد -

 .بين ارزش ويژه برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری رابطه معناداری وجود دارد -

 پژوهش این مفهومی مدل

                                                           
12 Lucia Malar 
13

. helary krohmer 
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مورد نظر تحقيق  ای که متغيرهای هر مدل مفهومي بعنوان نقطه شروع و مبنايي جهت انجام مطالعات و تحقيقات است بگونه 

آل، مدل مفهومي يا همان  توان گفت که بصورتي ايده بعبارت ديگر مي(. 4000ادوارد)کند و روابط ميان آنها را مشخص مي

با توجه به  استداللهای با ال وفرضيه ها مدل مفهومي ،(5731ميرزايي،) 51و ابزار تحليلي(4007ماستريج ،) 52نقشه ذهني

 .دپژوهش به صورت زير تدوين ش

 

 

 
 

    

 

   

  

 

  

H2 

H                                                                            

 

 

 

 

 (4051)فيور ماری(: 4006) به گو مارک عاطفي برند: پژوهش مفهومي مدل منابع

 

 

 روش ونوع پژوهش

-پيمايشي مياين تحقيق با توجه به ماهيت موضوع و هدف تحقيق، کاربردی است و از لحاظ جمع آوری اطالعات توصيفي و 

 .باشدباشد و به دليل بررسي روابط بين متغيرها از نوع همبستگي مي

                                                           
14

. Mental map. 
15

. Analytical instrument. 

 

 

 ارتباط

 تجربیات حسی

 تصویر ذهنی

 چشم انداز

 تمایالت درونی مشتری

 ارزش ویژه

 شخصیت

 برند عاطفی
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برند عاطفي وتمايالت دروني در نمايندگي محصوالت اپل  نمايندگي تهران  تبيين با مرتبط موضوعات تمامي:قلمرو موضوعي 

 .اند شده گرفته نظر در حاضر پژوهش موضوعي قلمرو عنوان به

 .حاضر نمايندگي محصوالت اپل در تهران در نظر گرفته شده است پژوهش مکاني قلمرو: قلمرو مکانی

 در ماهه شش زماني دوره يک اطالعات، گردآوری و بررسي مورد تحقيق، دوره بودن نو به توجه با زماني، نظر از: قلمرو زمانی

 .گرديد خواهد اجرا ها، پرسشنامه آوری جمع و توضيح اوليه شرايط شدن فراهم صورت در که است نظر مورد 5762سال
 جامعه ونمونه آماری

باشد که جامعه مورد نظر نامحدود در جامعه آماری اين تحقيق مشتريان محصوالت اپل نمايندگي محصوالت اپل در تهران مي

 .نظر گرفته شده است

 روش نمونه گیری  و تعیین حجم نمونه آماری تحقیق

نفر 785رف کنندگان محصوالت شرکت اپل با استفاده از فرمول کوکران به تعداد در اين پژوهش حجم نمونه آماری مص 

 . روش نمونه گيری در تحقيق حاضر؛روش نمونه گيری تصادفي ساده بوده است.انتخاب گرديد

n=  
        

      
    

     
 =785 

n =حجم نمونه 

حجم جمعيت آماری= N 

t= قابل قبولدرصد خطای معيارضريب اطمينان 

P=نسبتي از جمعيت حائز صفت معين 

q=نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين 

d=دقت احتمالي مطلوب 

مي  01/0معادل  dخواهد بود و مقدار  1/0برابر با  (p-1)درآنصورت  qدر نظر گرفته و  1/0را معادل  pدر اين پژوهش مقدار

 .باشد

 

 ابزارگردآوری اطالعات و اندازه گیری   

از مهمترين مراحل روش علمي تحقيق انتخاب ابزار مناسب مي باشد در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه برند عاطفي يکي  

 ضرايب پايايي هر يک از پرسشنامه ها ضرايب  با استفاده از نرم افزار. و تمايالت دروني مشتريان استفاده گرديده است

Spss22به ترتيب برای پرسشنامه 61/0و63/0که با ضرايب آلفای کرونباخ .به روش آلفای کرونباخ محاسبه گرديده است و

برند عاطفي وتمايالت دروني مشتری بنابراين ابزار اندازه گيری يعني پرسشنامه ها از پايای بسيارخوبي برخورداربوده است 

  ( تخراجيروش ميانگين واريانس اس) ،AVEهمگرای ابزاراندازه گيری به روش روايي وبرای روايي از روش .

 روایی همگرای پرسشنامه های تحقیق

 AVE مقدار مالک 

 2/0 25/0 تمایالت درونی مشتری

 2/0 25/0 برند عاطفی
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همانگونه که در جدول ميانگين واريانس به اشتراک گذاشته شده بين هر سازه با شاخص هايش يا ميانگين واريانس استخراج 

معرفي کرده ( 1/0)برای سنجش روايي همگرا را  AVEمي باشد، بعبارتي ديگر، فورنل و الرکر معيارشده بيش از مقدار مالک 

بنابراين در اين تحقيق روايي (.5685الرکر و فورنل،)روايي همگرای قابل قبول را نشان مي دهند 1/0باالی  AVEاند و مقدار 

 اراندازه گيری قابل قبول مي باشدهمگرای ابز

 اطی فرضیات تحقیقآنالیز استنب 

نسبت به بررسي   spss22و ( روش حداقل مربعات جزئي)Smart pls259 در اين بخش از پژوهش با استفاده نرم افزار 

قبل از آزمون فرضيه های تحقيق ابتدا بايد از ويژگي های فني مدل اندازه گيری . وآزمون فرضيه های پژوهش مي پردازيم

مطمئن بود، چرا که محقق برای حصول اطمينان از دقت و صحت نتايج بدست آمده از آناليز داده های تحقيق به ناچار بايد از 

اس از معيارهايي نظير؛ روايي .ال. برای اين کار در نرم افزار اسمارت پي. زه گيری مطمئن گرددصحت فني مدل های اندا

، معيار استون  R –Squaresهمگرا و واگر، پايايي ترکيبي، آلفای کرونباخ، ميانگين واريانس مشترک سازه ها، فورنل و الرکر،

قادير محاسبه شده برای آلفای کرونباخ و پايايي ترکيبي باالتر از م. استفاده مي گردد GoFو گيزر، و معيار برازش نيکويي يا 

است بنابراين مناسب بودن وضعيت پايايي و روايي همگرای تحقيق حاضر  1/0باالی  AVEمي باشد و مقدار 3/0مقدار مالک 

فورنل و )است AVE 1/0ای و بر 3/0مقدار مالک برای مناسب بودن آلفای کرونباخ و پايايي ترکيبي .(5-جدول)تائيد مي گردد

بيشتر است و در مورد سازه تمايالت ( 39/0)از مقدار همبستگي دو سازه ( 65/0)مقدار جذر سازه برند عاطفي(. 5685الرکر،

از اين رو مي توان اظهار داشت که سازه ها در مدل تعامل بيشتری . (4-جدول)عاطفي مشتری نيز همين قاعده صدق مي کند

 R-squares R2معيار .به سخن ديگر، روايي واگرای مدل در حد بسيار خوبي است. دارند تا با سازه ديگربا شاخص های خود 

، بعنوان 93/0؛ 77/0؛ 56/0معياری است که نشان از تاثير يک متغير مستقل يا برونزا بر يک متغير درونزا دارد و سه مقدار 

Rمقدار  .گرفته مي شود در نظر R2مقدار مالک برای مقادير ضعيف، متوسط و قوی 
محاسبه شده برای مدل تحقيق برابر  2

اين معيار  Q2معيار.(5-نمودار)است که با توجه به سه مالک، مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائيد مي سازد 18/0

Qقدرت پيش بيني مدل را مشخص مي سازد و در صورتيکه مقدار
 71/0؛ 51/0 ؛40/0ی برونزا سه مقدار در مورد يک سازه 2

 Q2که، مقدار .باشد به ترتيب نشان از قدرت پيش بيني ضعيف،متوسط و قوی سازه يا سازه های برونزای مربوط با آن دارد

است، اين نشان دهنده پيش بيني قوی مدل در خصوص اين سازه دارد و برازش مناسب مدل  28/0سازه ی درونزای عملکرد 

( 4002)اين معيار توسط تننهاوس و همکاران GoFبرازش مدل کلي تحقيق يا (2-جدول ).ساختاری تحقيق را تائيد مي سازد

نشانه ميانگين مقادير اشتراکي هر سازه مي باشد   communalities. و طبق فرمول زيرمحاسبه مي گردد. ابداع گرديده است

Rو 
ا در شکل خروجي نرم افزار نمايش سازه های درونزای مدل است که داخل دايره ه R-Squaresنيز مقدار ميانگين  2

که به عنوان مقادير  79/0؛ 41/0؛ 05/0است، با توجه به سه مقدار  96/0مقدار مذکور در تحقيق حاضر برابر با . داده مي شود

در مورد تحقيق حاضر مي توان  GOFبرای  96/0و حصول (.4006وتزل و ديگران،)ضعيف،متوسط و قوی معرفي گرديده اند

 .  بودن برازش بسيار مناسب مدل کلي تاکيد داشتبه مناسب 

GoF=                           

 

 یافته های پژوهش 

 تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرصیه ها 

با توجه به اينکه مقدار  61/0وضر يب مسير استفاده گرديد که در سطح اطمينان  t-valueبرای آزمون فرضيه اصلي ازآماره 

در .(1-جدول)است، مي توان گفت برند عاطفي بر تمايالت دروني مشتری تاثير مثبت و معناداری دارد 69/5بزرگتر از  tآماره 

                                                           
  

. Partial Leaset Squares 
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بين ارتباط :يب همبستگي برای فرضيه اولکه مقدارضر.فرضيه های فرعي از آزمون  همبستگي پير سون  استفاده گرديده است

است که نشان مي دهد همبستگي مثبت و معني داری بين دو متغير وجود ( 35/0)برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری برابر 

درصد مي توان ادعا  66است، يعني با اطمينان ( 005/0)احتمال دخالت شانس در به دست اوردن اين ضريب همبستگي .دارد

( 05/0)به عبارت ديگری، با توجه به اينکه سطح معناداری کمتر از . که اين ضريب حاصل داده های تحقيق مي باشدنمود 

برا ی فرضيه .بنابراين نتيجه مي گيريم که بين دو متغير همبستگي مثبت و معني داری وجود دارد. (p-value<0/01)است 

است که نشان مي دهد ( 95/0)ي و تمايالت دروني مشتری برابر دوم مقدارضريب همبستگي بين تجربيات حسي برند عاطف

احتمال دخالت شانس در به دست اوردن اين ضريب همبستگي .همبستگي مثبت و معني داری بين دو متغير وجود دارد

به عبارت . توان ادعا نمود که اين ضريب حاصل داده های تحقيق مي باشددرصد مي 66است، يعني با اطمينان ( 005/0)

بنابراين نتيجه مي گيريم که بين دو . (p-value<0/01)است ( 05/0)ديگری، با توجه به اينکه سطح معناداری کمتر از 

ي برند عاطفي و در فرضيه سوم مقدارضريب همبستگي بين تصوير ذهن.متغير همبستگي مثبت و معني داری وجود دارد

احتمال .است که نشان مي دهد همبستگي مثبت و معني داری بين دو متغير وجود دارد( 37/0)تمايالت دروني مشتری برابر 

درصد مي توان ادعا نمود که اين  66است، يعني با اطمينان ( 005/0)دخالت شانس در به دست اوردن اين ضريب همبستگي 

-p)است ( 05/0)به عبارت ديگری، با توجه به اينکه سطح معناداری کمتر از . باشدضريب حاصل داده های تحقيق مي 

value<0/01) .در فرضيه چهارم .بنابراين نتيجه مي گيريم که بين دو متغير همبستگي مثبت و معني داری وجود دارد

نشان مي دهد همبستگي  است که( 93/0)مقدارضريب همبستگي بين نگرش برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری برابر 

است، ( 005/0)احتمال دخالت شانس در به دست اوردن اين ضريب همبستگي .مثبت و معني داری بين دو متغير وجود دارد

به عبارت ديگری، با توجه به . درصد مي توان ادعا نمود که اين ضريب حاصل داده های تحقيق مي باشد 66يعني با اطمينان 

بنابراين نتيجه مي گيريم که بين دو متغير همبستگي مثبت . (p-value<0/01)است ( 05/0)تر از اينکه سطح معناداری کم

فرضيه پنجم مقدارضريب همبستگي بين شخصيت برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری برابر .و معني داری وجود دارد

احتمال دخالت شانس در به دست .ارداست که نشان مي دهد همبستگي مثبت و معني داری بين دو متغير وجود د( 90/0)

درصد مي توان ادعا نمود که اين ضريب حاصل داده های  66است، يعني با اطمينان ( 005/0)اوردن اين ضريب همبستگي 

بنابراين . (p-value<0/01)است ( 05/0)به عبارت ديگری، با توجه به اينکه سطح معناداری کمتر از . تحقيق مي باشد

ودر فرضيه ششم مقدارضريب همبستگي بين .که بين دو متغير همبستگي مثبت و معني داری وجود داردنتيجه مي گيريم 

است که نشان مي دهد همبستگي مثبت و معني داری بين دو ( 33/0)ارزش ويژه برند عاطفي و تمايالت دروني مشتری برابر 

درصد  66است، يعني با اطمينان ( 005/0)ستگي احتمال دخالت شانس در به دست اوردن اين ضريب همب.متغير وجود دارد

به عبارت ديگری، با توجه به اينکه سطح معناداری کمتر . مي توان ادعا نمود که اين ضريب حاصل داده های تحقيق مي باشد

بنابراين نتيجه مي گيريم که بين دو متغير همبستگي مثبت و معني داری وجود . (p-value<0/01)است ( 05/0)از 

 (9جدول).دارد

 پیشنهادات کلی تحقیق

از آنجا که برندهای منسجم .برندينگ ،بيش ازآن که ابزاری برای بازاريابي باشد،يک استراتژی سطح باالی مالي ومديريتي است

با اعتماد بخشي ،مشتريان را قادر به برقراری ارتباطي سودمند با کمپين برندينگ مي کنند مديران هر روز بيش از ديروز به 

در عصر حاضر برندينگ برند سازی برعملکرد تمام شرکتها، صرف نظر از نوع بازار وصنعت اثر داشته .هميت آنها پي مي برندا

برندسازی  .وبسياری معتقدند برندها بخاطر تعهدی که به جامعه داده وباآن در تعامل اند،موجوداتي دارای حيات مي باشند

 که نيست اتفاقي برندسازی ، است تجارت زمينه در روزها اين واقعي نيازهای از هورمش  و تبديل شدن به يک برند( برندينگ)

در خصوص اهميت برندسازی در  .باشد مي علمي و شده ريزی برنامه های فعاليت نتيجه بلکه ، بيافتد اتفاق کوتاه زمان يک در

دانند که برای کسب تجربه موفقيت بايد ابتدا  موفقيت کسب و کار نياز به اشاره نمي باشد زيرا تمامي فعاالن اقتصادی مي
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شناخته شده و سپس مورد پذيرش قرار گيرند و نتيجه شناخته شدن و مورد پذيرش قرار گرفتن تبديل شدن به يک برند 

برندها همچون يک قرارداد . رندها نام هايي هستند که قدرت تاثيرگذاری بر مصرف کننده را دارندب. است ماندگارو جاودان

 بتواند و باشد متفاوت که شود مي تبديل برند به زماني نام، يک البته. هستند کنندگان مصرف و کار و کسب  ميان صاحبان

. اصل بودن و ارزشمندی يک محصول يا خدمت هستند کيفيت، برای تضميني همچون ها برند. کند جلب را مخاطب اعتماد

بر طبق ..يک برند تا زماني که نتواند ارتباط مناسب احساسي با مخاطبان خود برقرار کند نمي تواند به برندی موفق تبديل شود

برند و رابطه طوالني با  يافته های تحقيق شناخت برند عاطفي ومراحل تبديل برند به برندعاطفي تاثير مثبتي در ايجاد تمايز

،برند يافتن جايگاه ويژه در ذهن مشتری وبدست آوردن مزيت رقابتي در بين هزاران برند مي باشدپيشنهاد ميگردد در امر برند 

 سازی يا اگر مي خواهيد برند خود را دوباره احيا کنيد ابتدا پاسخ به پرسش های زير ضروری است 

-2مشتريان در مورد شرکت چگونه فکر مي کنند؟-7گي های کاال وخدمات چه هستند؟مزاياوويژ -4رسالت شرکت چيست ؟

تحقيق ونظر سنجي برای فهم  - چه عمليات وکارهای اجرايي کمک مي کنند تا شرکت به آنچه مي خواهد برسد؟

 . نيازها،خواسته ها،تقاضاها،آرزوهاوطرز فکر مشتريان بالقوه وبالفعل 

المانها ورنگ ها ، موسيقي ورايحه های عاطفي متناسب با فرهنگ جامعه مورد نظر وهمچنين رده بندی مشتريان شناسايي -

براساس ويژگيهای سني وسپس تدوين برنامه انعطاف پذير برای به کارگيری المانها ونمادها برای جذب مشتريان وبه کارگيری 

مجازی ،همچنين در طراحي محصوالت وتبليغات به طوريکه توسط در فضای فروشگاهي وبه اشتراک گذاشتن در شبکه های 

 .مصرف کننده قابل لمس باشد 

از علم روانشناسي برای شناخت گروههای سني ونيازها ودر خواست های عاطفي آنها بر حسب سن،جنس،سبک استفاده -

 -.برای استفاده صحيح نمادهاوتاثيرگذاری بيشتر ...زندگي و

ارزيابي سيستمهای ارتباط  شبکه های مجازی مورد استفاده مشتريان ،برای شناسايي شبکه های پر  تدوين راهکاری برای 

 .بازديد وطراحي برنامه های ويژه برای گفت وگو با مشتريان وپاسخ دهي ودريافت بازخوردها

محترمانه وموثر وايجاد فضای در فروشگاه ها ودر ارتباط نزديک ورو در رو با مشتريان آموزش کارکنان برای برقراری رابطه 

 .دوستانه 
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 ونمودار جداول

 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی وروایی همگراضرایب (1 -جدول

 آلفای کرونباخ مجذور R پایایی ترکیبی میانگین واریانس استخراجی  

5/0 0500 برند عاطفی  5  5 2/0  25705/0 527075/0  

درونی مشتریتمایالت   052 05/0  5 57 5/0  2775  /0  525550/0  

 خالصه نتایج آزمون فورنل و الرکر(2 -جدول

 تمایالت درونی مشتری برند عاطفی 

0/ 5 برند عاطفی  0/7  

55/0  0/7   تمایالت درونی مشتری  

 

 

 مدل تحقیق R2ضریب ( 1-نمودار

Qضریب ( 4-جدول
 مدل تحقیق 2

مجموع مجذور  کل

 شاخص ها

مجموع مجذور مقادیر خطادرپیش بینی شاخص 

 ی درونزاهای سازه

1-

SSE/SSO 

تمایالت درونی 

 مشتری

00000/ 502 85  00/500 50  27/0 

 بررسی فرضیه اصلی تحقیق(5-جدول 

 نتیجه آزمون  tآماره ضریب مسیر فرضیه اصلی تحقیق

 پذیرش فرضیه   /505 0/ 7 برند عاطفی بر تمایالت درونی مشتری تاثیر معناداری دارد

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

14 
 

 فرعی تحقیق و  خالصه نتایج فرضیات( -جدول

 نتیجه مقدارضریب .Sig فرعی  عنوان فرضیه

ی بین ارتباط برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری رابطه

 .معناداری وجود دارد

0 /0>p 7 /0 پذیرش فرضیه 

-حسی برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری رابطهبین تجربیات 

 .ی معناداری وجود دارد

0 /0>p   /0 پذیرش فرضیه 

ی بین تصویر ذهنی برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری رابطه

 .معناداری وجود دارد

0 /0>p 78/0 پذیرش فرضیه 

ی بین چشم انداز برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری رابطه

 .وجود داردمعناداری 

0 /0>p  7/0 پذیرش فرضیه 

ی بین شخصیت برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری رابطه

 .معناداری وجود دارد

0 /0>p  0/0 پذیرش فرضیه 

بین ارزش ویژه شخصیت برند عاطفی و تمایالت درونی مشتری 

 .ی معناداری وجود داردرابطه

0 /0>p 77/0 پذیرش فرضیه 
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