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بررسیعاملمیانجیاشتیاقبرنددرتأثیرشخصیتبرندبر
وفاداریبرند 
علیصنايعی*،سیدمهدیمیرمهدی**،رضاصالحزاده*** 1
چکیده 
امروزه برندها جزو باارزشترین دارایی شرکتها به شمار میآیند؛ بنابراین داشتن مشتریانی وفـادار
به برند ،هدف اصلی بسیاری از شرکتها است .هدف این پژوهش بررسی تـثییر شخصـیت و اشـتیا
برند بر وفاداری نسبت به آن و همچنین تعیین نقش میانجیگری اشتیا برند در ارتباط بین شخصیت
و وفاداری برند در صنعت تلفن همراه است .تحلیل فرضیهها بااستفاده از «معادالت سـاتتاری» انجـا
شد .جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان تلفن همراه «نوکیا» در اصفهان بوده و برای نمونهگیـری از
«روش توشهای» استفاده شد .تعداد  452پرسشنامه صحیح برای تحلیل دادهها بـهکـار رفـت .نتـای
تحلیل فرضیه ها نشان داد که شخصیت برند بر اشتیا به برند و اشـتیا برنـد بـر وفـاداری بـه برنـد
تثییرگذار است ،تثییر مستقیم شخصیت برن د بر وفـاداری برنـد رد شـد .آزمـون فرضـیه آتـر نیـز ایـر
غیرمستقیم شخصیت برند بر وفاداری برند از طریق اشتیا برند را تثیید کرد.

کلیدواژهها:شخصیتبرند؛اشتیاقبرند؛وفاداریبرند .
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.1مقدمه 

امروزه بهدلیل رقابت گسترده و تنوع عالیق ،مشتریان تحتتثییر عوامل انگیزشی و
محرکهای فراوانی هستند که سعی در جهتدادن به رفتار آنان دارند .از عوامل بسیار مهم در
این زمینه ،برند است که در مباحث بازاریابی جایگاه ویژهای را به تود اتتصاص داده است؛
بهطوریکه داشتن برند مناسب از اولویتهای سازمانهای امروزی بهشمار میآید (کاتلر،
 .)2012شرکتها همواره در تالشند تا مشتریانی وفادار نسبت به برند تود بهدست آورند .در
مبانی نظری پژوهش نیز وفاداری نسبت به برند ازجمله مواردی است که توجه زیادی به آن
شده و ارتباط آن با عوامل مختلف بررسی شده است .یکی از عوامل تثییرگذار بر وفاداری،
شخصیت برند است .شخصیت برند نقش کلیدی را در موفقیت یک برند بازی میکند و باعث
میشود مشتریان برند را درک و ارتباط قوی با آن برقرار کنند (لین)2010 ،؛ همچنین
شخصیت برند موجب تمایز برند از سایر برندها میشود؛ به این دلیل برندها با شخصیتهای
مختلف ،مشتریان با ویژگیهای مختلف شخصیتی جذب تواهند کرد و این موضوع باعث
حفظ ارتباط توب شرکت با مشتریان میشود (آکر و همکاران .)2001 ،ازآنجاکه برندها
شخصیتهای تاصی دارند ،مشتریان ممکن است با آنها بهعنوان یک انسان واقعی برتورد
کنند .درنتیجه انتظار دارند سخنان ،نگرشها و تصورات یک برند با ویژگیهای شخصیتی آنان
مطابق باشد (آکر.)1997 ،
عامل دیگری که بر وفاداری نسبت به برند تثییرگذار است ،اشتیا برند است .اشتیا برند
از مفاهیمی است که در مبانی نظری پژوهش توجه کمتری به آن شده است .گایری و کیم
( )2009اشتیا را بهعنوان یک وضع انگیزشی که بهمنظور فهم نگرش مشتری نسبت به یک
محصول یا برند استفاده میشود ،تعریف میکنند .مشتریان ممکن است برند یا محصوالتی را
انتخاب کنند که ویژگیهای شخصیتی آن را بپسندند ،درست مثل زمانی که یک دوست را
انتخاب میکنند و این امر منجر به اشتیا مشتری به یک برند تاص میشود؛ بنابراین به نظر
میرسد شخصیت برند و اشتیا برند بر وفاداری به برند و تکرار ترید آن تثییرگذار تواهد بود.
با توجه به مطالب بیانشده ،پژوهش حاضر اهداف زیر را دنبال میکند:
 .1بررسی تثییر شخصیت برند بر اشتیا برند؛
 .2بررسی تثییر شخصیت برند بر وفاداری برند؛
 .3بررسی تثییر اشتیا برند بر وفاداری برند؛
 .4بررسی تثییر شخصیت برند بر وفاداری نسبت به برند بهطور غیرمستقیم از طریق اشتیا
برند.
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

شخصیتبرند.مصرفکنندگان و مشتریان در زمان ترید تمایل به انتخاب برندی دارند که
شخصیت آن موردعالقه آنها است .بر این اساس هر برند شخصیتی دارد که شامل بسیاری از
ویژگیهایی است که انسانها با آن توصیف میشوند (زینخان و همکاران .)1996 ،آکر
( )1997با الها از مدلهای سنجش شخصیت انسانی در پژوهشی به بررسی و طبقهبندی
ویژگیهای شخصیت برندها پرداتت که حاصل آن مدلی پن بعدی بود که ویژگیهای
صداقت ،اشتیا و هیجان ،صالحیت ،تبرگی و مهارت و قوت و استحکا را دربرمیگرفت
(آکر .)1997 ،این مدل پن بعدی در مبانی نظری تیلی استفاده شده است .استفاده مناسب از
ویژگیهای شخصیت برند میتواند مزایایی همچون ایجاد ارزش ویژه برند ،ایجاد وجههای
مناسب برای برقراری ارتباط با مشتریان ،تصویر ذهنی قوی ،تمایز برند نسبت به برندهای
دیگر و ایجاد امکان دریافت قیمت باالتر به تاطر ویژگیهای تاص شخصیتی را در پی داشته
باشد (لی و همکاران .)2009 ،در شکل  1ابعاد شخصیت برند از دیدگاه آکر ( )1997به همراه
مؤلفههای آن نشان شده است.
ابعاد شخصیت برند

صداقت

اشتیا و هیجان

صالحیت

تبرگی

قوت و استحکا

حساس
درست و اتالقی
سالم و موفق
دوستانه و احساسی

مهی
زنده و ماجراجو
بی نظیر و هنری
به روز و تال

قابل اتکا
هوشمند
موفق

باشکوه
جذاب

قوی
مستحکم

شکل  .1ابعاد شخصیت برند (آکر)1997 ،



اشتیاقبرند.اشتیا یک وضع انگیزشی است که بهمنظور فهم نگرش مشتری نسبت به یک
محصول یا برند استفاده میشود (گایری و کیم .)2009 ،تعریف اشتیا در بین صاحبنظران
بسیار متفاوت است؛ اما بیشتر به درجه یا شدت عالقهای که یک تریدار برای تثیید یک
محصول یا برند نشان میدهد ،اشاره دارد (اسریواستاوا و کامدار .)2009 ،فهم ساتتار شناتتی
که احساس اشتیا مشتری را دربرمیگیرد بهطور تاص ،بسیار مهم است .مشتریان بهمنظور
یادگیری پیرامون برند و محصول ،دانش جدید را با دانش موجود در ذهن تود ترکیب کرده و
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ساتتارشناتتی جدیدی را در ذهن تود شکل میدهند .این ساتتار ،مفهو  ،محصول ،تدمت یا
یک برند را تفسیر میکند که در مبانی نظری رفتار مصرفکننده ،آن را اشتیا مینامند .ابعاد
اشتیا برند شامل جذابیت ،مرکز مداری ،ابراز وجود و پیوند اجتماعی است (دالگرن.)2011 ،

وفاداریبرند .وفاداری برند از دیدگاه مبانی نظری مورد توجه زیادی قرار گرفته است و از
آن بهعنوان عاملی که باعث افزایش سودآوری شرکت میشود ،نا برده شده است .وفاداری به
برند در ایجاد تعهد عمیق به ترید مجدد یا حمایت همیشگی از یک محصول یا تدمت ترجیح
دادهشده در آینده تعریف شده است (الیور .)1999 ،چادوری و هولبورک ( )2001وفاداری به
برند را واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در ترید ،تعریف میکنند که مصرفکننده در طول
زمان ،نسبت به برند از تود نشان میدهد که منجر به تصمیمگیری برای ترید مجدد آن برند
میشود .وفاداری به برند موجب تبلیغات شفاهی مشتریان برای برند شده و مانع ورود رقبا به
بازار میشود؛ بنابراین مشتریان وفادار به ترید معیاری اصلی برای افزایش ارزش برند برای
سازمان هستند (میلر و هانسان .)2006 ،وفاداری برند به دو دسته وفاداری نگرشی و رفتاری
تقسیم میشود (شکل .)2
وفاداری نسبت به برند
مشتری چه انجا
می دهد

وفاداری رفتاری

وفاداری نگرشی

مشتری چه احساس
می کند

شکل  .2دو بعد وفاداری نسبت به برند (تان)2009 ،

وفاداری نگرشی ،عالقهای نظا مند به ترجیح یک برند یا انعکاسی احساسی به یک برند
است و وفاداری رفتاری ،عموماً به واکنشهای رفتاری که شامل ترید مجدد و تبلیغات شفاهی
است ،اشاره دارد (مورگان.)1999 ،
.3توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

شخصیت برند و اشتیاق برند .با بررسیهای انجا شده به نظر میرسد پیرامون تثییر
شخصیت برند بر اشتیا برند پژوهش کمی صورت گرفته است .شخصیت برند مفهومی
نمادین برای مشتریان ایجاد میکند و مشتریانی که برند را بر اساس این ویژگیهای نمادین
میپذیرند ،اشتیا زیادی به آن برند پیدا میکنند (اوکاس .)2000 ،تسیوسو ( )2010در
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پژوهشی تجربی نشان داد شخصیت برندهای ورزشی تثییر مثبتی بر اشتیا نسبت به آن
برندها دارد .شخصیت برند میتواند بهعنوان یک پیشنیاز برای مشتری عمل کند که بر
اساس آن مشتری تصمیم میگیرد نسبت به برند اشتیا نشان دهد .با توجه به مطالب
بیانشده فرضیه  1بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  .1شخصیت برند بر اشتیا به برند ،تثییر مثبت دارد.

شخصیت برند و وفاداری به برند .منجکسیا ( )2007نشان داد که شخصیت برند بر
ترجیحات برند ،وفاداری و قصد ترید ،تثییر مثبت دارد .چن ( )1998معتقد است که شخصیت
برند ،موجب افزایش وفاداری به برند میشود .لین ( )2010نیز در پژوهشی تجربی پیرامون
مشتریان صنعت بازیهای ویدیوئی نشان داد که شخصیت برند تثییر مثبتی بر وفاداری نسبت
به برند دارد؛ بنابراین فرضیه دو بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  .2شخصیت برند بر وفاداری به برند ،تثییر مثبت دارد.
اشتیاقبرندووفادارینسبتبهبرند.پژوهشها نشان میدهد که اشتیا برند میتواند بر
وفاداری نسبت به برند تثییر بهسزایی داشته باشد (کلسی و اولسون1988 ،؛ ایواساکی و هاویتز،
1998؛ دالگرین .)2011 ،تمرکز اصلی مبانی نظری در مورد این ارتباط مربوط به این است که
مشتریانی که اشتیا بیشتری به یک برند تاص دارند ،تعهد بیشتری به آن داشته و بنابراین به
آن برند احساس وفاداری میکنند (دالگرین .)2011 ،بر اساس پژوهش کاستر و لیم ()2003
نیز مشخص شد که مشتریان با اشتیا باال تمایل بیشتری نسبت به ترید مجدد و وفادارماندن
نسبت به یک برند تاص دارند؛ همچنین دلگرین ( )2011نشان داد ،اشتیا به برند تثییر مثبتی
بر وفاداری نسبت به برند دارد؛ بنابراین فرضیه سو بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه  .3اشتیا برند بر وفاداری نسبت به برند ،تثییر مثبت دارد.

نقش میانجی اشتیاق برند .مرور مبانی نظری نشان میدهد تاکنون پژوهشی درزمینه
بررسی تثییر شخصیت برند بر وفاداری برند ازطریق متغیر میانجی اشتیا برند صورت نگرفته
است .با توجه به دو فرضیه آتر مطرحشده در این پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی یک برند
موجب اشتیا به آن برند میشود و از طرف دیگر اشتیا نسبت به برند نیز باعث وفاداری
نسبت به برند را میشود .ازاینرو به نظر میرسد شخصیت برند بهصورت غیرمستقیم از طریق
عامل اشتیا بر وفاداری نسبت به برند ،تثییرگذار است؛ بنابراین فرضیه چهار بهصورت زیر
پیشنهاد میشود:
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فرضیه  .4شخصیت برند بهطور غیرمستقیم از طریق اشتیا برند بر وفاداری نسبت به برند
تثییر دارد.
با توجه به مطالب بیانشده ،چارچوب مفهومی پژوهش در شکل  3نشان داده شده است.

اشتیاقبرند

وفاداریبهبرند

·
·

وفاداری نگرشی
وفاداری رفتاری

شخصیتبرند

·
·
·
·

جذابیت
مرکزمداری
ابراز وجود
پیوند اجتماعی

·
·
·
·
·

صداقت
اشتیا و هیجان
صالحیت
تبرگی
قوت و استحکا

شکل  .3چارچوب مفهومی پژوهش


.4روششناسی 

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا ،توصیفی -همبستگی است .جامعه
آماری مشتریان تلفن همراه «نوکیا» در اصفهان بودند و برای نمونهگیری از روش توشهای
استفاده شد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول مورداستفاده برای معادالت ساتتاری یعنی ≤5q
 n≤ 15qاستفاده شد که در فرمول باال  qتعداد سؤالهای پرسشنامهها و  nاندازه نمونه است
(علیپور شیرسوار و همکاران .)2012 ،با توجه به تعداد سؤالهای این پژوهش ( 67سؤال)
حداقل به  335و حداکثر به  1005نمونه نیاز است .با توجه به این موضوع تعداد 500
پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 452 ،پرسشنامه صحیح برای تحلیل دادهها شد .ابزارهای
پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد هستند که شخصیت برند بر اساس مقیاس آکر ()1997
شامل  42سؤال؛ اشتیا برند بر اساس مقیاس کایل و همکاران ( )2007شامل  17سؤال و
وفاداری به برند بر اساس مقیاس سادهاهار و همکاران ( )2006شامل  8سؤال ،سنجیده شدند.
برای تثیید روایی محتوایی پرسشنامهها از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه استفاده شد و برای
تثیید روایی سازه پرسشنامهها از تحلیل عاملی تثییدی استفاده شد که نتای تحلیل عاملی
تثییدی نشاندهنده صحت روایی پرسشنامه بود .برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده
شد که نتای پایایی در جدولهای  2 ،1و  3آورده شده است.
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جدول  .1برآورد پایایی پرسشنامه شخصیت برند
متغیر 

پايايی 

صداقت

0/74

اشتیا و هیجان

0/86

صالحیت

0/71

تبرگی

0/87

قوت و استحکا

0/85

پايايیکلپرسشنامه 

0/79



جدول  .2برآورد پایایی پرسشنامه اشتیا برند
متغیر 

پايايی 

جذابیت

0/81

مرکزمداری

0/73

ابراز وجود

0/85

پیوند احتماعی

0/74

پايايیکلپرسشنامه 
0/83

جدول  .3برآورد پایایی پرسشنامه وفاداری به برند
متغیر 

پايايی 

وفاداری نگرشی

0/83

وفاداری رفتاری

0/86

پايايیکلپرسشنامه 
0/81

همانطور که مالحظه میشود مقادیر بهدستآمده باالتر از  70درصد است که نشاندهنده
پایایی و قابلیت اعتماد ابزار پژوهش است .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل فرضیهها و
بررسی برازش کلی مدل مفهومی ،از «مدلسازی معادالت ساتتاری» استفاده شد .شاتصهای
برازش مناسب مدل ،معیارهای  NNFI ،NFI ،CFI ،RMSEA ،CMIN/DFو  GFIهستند.
مدلی دارای برازش مناسب است اگر نسبت  CMINبه  DFکمتر از  ،3مقدار  RMSEAکمتر
از  10درصد ،مقادیر  NNFI ،NFI ،CFIو  ،GFIبیشتر از  90درصد باشد (قاسمی.)1389 ،
نر افزارهای مورداستفاده در این پژوهش نر افزارهای  SPSS 18و  Amos 21هستند.
دادههاويافتهها 
.5تحلیل 

ابتدا برازش مدلهای اندازهگیری بهصورت جداگانه تحلیل شد .به این منظور سه مدل
اندازهگیری که مربوط به متغیرها هستند ،بهطور مجزا مورد آزمون قرار گرفتند .شاتصهای
کلی برازش برای مدلهای اندازهگیری در جدول  4نشان داده شده است.
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جدول  .4شاتصهای کلی برازش مدلهای اندازهگیری
مدلاندازهگیری 
شخصیت برند
اشتیا برند
وفاداری به برند
برازش مناسب

 CMIN/DF

 GFI

 NNFI

 NFI

 CFI

RMSEA

2/41
1/67
2/36
>3

0/931
0/942
0/913
>90٪

0/918
0/927
0/964
>90٪

0/923
0/963
0/957
>90٪

0/901
0/906
0/916
>90٪

0/048
0/007
0/021
<٪10

همانطورکه مشاهده میشود الگوهای اندازهگیری دارای برازش توبی هستند .در ادامه
مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت .در شکل  4مدل معادالت ساتتاری پژوهش به
همراه ضرایب رگرسیونی با استفاده از نر افزار  Amos 21نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود شخصیت برند با مقدار 0/68روی اشتیا برند تثییرگذار است؛
اشتیا برند با مقدار 0/88روی وفاداری به برند تثییرگذار است و شخصیت برند با مقدار
0/34روی وفاداری به برند ایر میگذارد.
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شکل  .4مدل معادالت ساتتاری با استفاده از نر افزار Amos 21

در جدول  5نیز شاتصهای کلی برازش الگوی پژوهش ارائه شده است .همانطورکه
مشاهده میشود تمامی شاتصها دارای مقدار قابلقبولی هستند.
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جدول  .5شاتصهای کلی برازش
نامشاخص 

 CMIN/DF

 GFI

 NNFI

 NFI

 CFI

RMSEA

2/76
>3

0/915
>90٪

0/934
>90٪

0/949
>90٪

0/916
>90٪

0/064
<٪10

مدل نهایی
برازش مناسب

برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاتص مقدار بحرانی و  Pاستفاده شد .اگر مقدار
بحرانی بیشتر از  1/96باشد ،در سطح معناداری  0/05فرضیهها تثیید میشوند .در جداول  6و
 7نتای آزمون فرضیهها آورده شده است.
جدول  .6نتای آزمون فرضیههای (مسیر مستقیم)
مسیرمستقیم 

ضريبمسیر 

 مقداربحرانی 

شخصیت برند بر اشتیا به برند تثییر دارد.
شخصیت برند بر وفاداری به برند تثییر دارد
اشتیا برند بر وفاداری به برند تثییر دارد.

0/68
0/34
0/88

4/964
1/538
3/066

نتیجه 

P

تائید
رد
تائید

0/00
0/124
0/002

جدول  .7نتای آزمون فرضیههای (مسیر غیرمستقیم)
مسیرغیرمستقیم 

ازطريقمتغیر 

شخصیت برند بر وفاداری به برند تثییر دارد.

اشتیا برند



ضريبمسیر 

نتیجه 

0/59

تائید

همانطورکه در جدول  6مشاهده میشود ،فرضیه دو رد شد و فرضیههای اول و سو
تائید شدند؛ یعنی با اطمینان  0/95درصد میتوان گفت« :شخصیت برند بر اشتیا به برند و
اشتیا برند بر وفاداری به برند تثییرگذار است».
در جدول  ،7مطابق با فرضیه  ،4ایر غیرمستقیم ارتباط شخصیت برند بر وفاداری برند از
طریق اشتیا برند بررسی شده است که برابر است با :حاصلضرب ایر مستقیم شخصیت برند
بر اشتیا برند در ایر مستقیم اشتیا برند بر وفاداری برند.
0/68×0/88=0/59
با توجه به نتای  ،ضریب مسیر غیرمستقیم ارتباط شخصیت برند با وفاداری برند باالتر از
ضریب مسیر مستقیم آن است که نشاندهنده تثیید فرضیه چهار و نقش متغیر اشتیا برند بر
وفاداری برند است.
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.6نتیجهگیریوپیشنهادها 

نقش برندسازی در سالهای اتیر موردتوجه صنعت تلفن همراه قرار گرفته است« .نوکیا»
یکی از معتبرترین برندها در این بازار به شمار میآید که محصوالت آن در بازار ایران نیز
محبوبیت زیادی دارد .باتوجه به اهمیت موضوع ،در این پژوهش تثییر شخصیت و اشتیا برند
بر وفاداری نسبت به آن و همچنین نقش میانجی اشتیا برند در تثییر شخصیت بر وفاداری
برند بررسی شد که نتای حاصل بهصورت زیر است:
نتای فرضیه اول حاکی از آن بود که شخصیت برند بر اشتیا به برند تثییر مثبت دارد .این
نتیجه با یافتههای پژوهش اوکاس ( )2000همراستا است .بر اساس پژوهش وی ،شخصیت
برند مفهومی نمادین برای مشتریان ایجاد میکند و مشتریانی که برند را بر اساس این
ویژگیهای نمادین میپذیرند ،اشتیا باالیی نسبت به آن برند پیدا میکنند؛ بنابراین شخصیت
برند میتواند بهعنوان یک پیشنیاز برای مشتری عمل کند که بر اساس آن تصمیم میگیرد
نسبت به آن اشتیا نشان دهد .در پژوهش تسیوسو ( )2010نیز تثییر مثبت ابعاد شخصیت
برندهای ورزشی بر اشتیا برند نشان داده شد .شخصیت برند باعث میشود مشتریان با برند
حاضر احساس نزدیکی کنند و با توجه به ویژگیهایی که در آن برند مشاهده میکنند ،تصویر
بهتری از تود داشته باشند.
نتای تحلیل فرضیه دو نشان داد که شخصیت برند بر وفاداری به برند تثییر ندارد؛ بنابراین
این فرضیه رد شد .هرچند در یافتههای پژوهشی لین ( ،)2010نشان داده شد که شخصیت
برند صنعت بازیهای ویدیوئی تثییر مثبتی بر وفاداری نسبت به برند میگذارد؛ اما در این
مطالعه تثییر مستقیم شخصیت برند بر وفاداری معنادار نبوده و نیازمند متغیری میانجی است
که در فرضیه چهار بررسی شد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شخصیت برند «نوکیا» در
بازار موبایل اصفهان بهصورت مستقیم موجب وفاداری نسبت به برند نمیشود.
نتای فرضیه سو حاکی از آن بود که اشتیا برند تثییر مثبت بر وفاداری به برند دارد .این
نتیجه را میتوان در پژوهش کاستر و لیم ( )2003نیز مشاهده کرد که مشتریان با اشتیا باال
تمایل بیشتری به ترید مجدد و وفادارماندن نسبت به یک برند تاص دارند؛ همچنین دلگرین
( ) 2011در پژوهش تود نشان داد که اشتیا به برند بر وفاداری نسبت به برند تثییر مثبت
دارد.
نتای تحلیل فرضیه چهار نشان داد که شخصیت برند بر وفاداری نسبت به برند بهطور
غیرمستقیم از طریق اشتیا برند تثییرگذار است .این یافته را به این صورت میتوان تحلیل
کرد که برای تثییرگذاری شخصیت برند بر وفاداری نسبت به برند نیاز است تا شخصیت برند،
موجب ایجاد اشتیا به برند در میان مشتریان شود تا اشتیا برند نیز زمینهساز وفاداری نسبت
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به برند شود .با توجه به اینکه تاکنون نقش اشتیا برند بهعنوان متغیری واسطه در ایجاد
وفاداری به برند بررسی نشده بود ،نتای پژوهش حاضر نشان داد که اشتیا برند نیز میتواند
در ایجاد وفاداری به برند تثییرگذار باشد؛ بنابراین عامل اشتیا برند ویژگی مهمی است که باید
توجه زیادی به آن شود.
یشنهادهایکاربردی 

پ

 .1با توجه به اینکه شخصیت برند درنتیجه ارتباط مشتری با برند از طریق ارتباطات و
المانهای برند شکل میگیرد و شواهد پژوهشی نیز حاکی از آن است که ترجیح مشتریان
نسبت به یک برند با تودپنداری آنها در ارتباط است؛ بنابراین واحدهای بازاریابی باید با انجا
پیمایشهای دقیق بر روی مشتریان ،ویژگی شخصیتی غالب آنان را شناسایی کنند و بر اساس
آن برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی را بهطوری ارائه دهند که این تطابق بین شخصیت برند
و ویژگیهای مشتریان بهتوبی معرفی شود.
 .2کسانی که در بخشهای برندسازی تصوصاً تبلیغات فعالیت میکنند باید در طراحی
محصوالت و تبلیغات بازاریابی برای بخشهای مختلف بازار بر جذابسازی ویژگیهای
شخصیت برند تمرکز کنند؛ زیرا میتوان از طریق ویژگیهای نمادین برند ،جذابیتهای
شخصیت برند را افزایش داد و از این طریق موجب اشتیا مشتریان به برند شد.
 .3با رقابتیشدن بازارها ،مشتریان وفادار نسبت به برند ،بسیار ارزشمند شدهاند و این مشتریان
میتوانند درآمد و سود بیشتری را فراهم کنند .آنها حساسیت کمتری نسبت به قیمت دارند و
فعالیتهای تبلیغاتی رقبا را نادیده میگیرند؛ بنابراین بازاریابان باید به دنبال عواملی باشند که
این مهم را فراهم کند .با توجه به تثییر زیاد اشتیا برند بر وفاداری نسبت به برند «نوکیا»
توصیه میشود بازاریابان با شناتت هرچه بیشتر نیازهای مختلف مشتریان و استفاده از تبلیغات
مناسب ،زمینه را برای اشتیا مشتریان به برند فراهم کنند؛ زیرا مشتریانی که به برند اشتیا
پیدا میکنند ،تود را با برند تعریف کرده ،دنبالکننده برند هستند و از گفتوگو پیرامون آن
لذت میبرند که از این طریق وفاداری به برند حاصل تواهد شد.
 .4در حالت کلی نتای پژوهش حاضر نشان میدهد که شخصیت برند (بهصورت غیرمستقیم)
و اشتیا برند (بهصورت مستقیم) بر وفاداری نسبت به برند تثییرگذار است؛ بنابراین این
موضوع میتواند بهعنوان یک راهکار باارزش برای سازمانها استفاده میشود .برای ایجاد
وفاداری به برند در میان مشتریان ،الز است درزمینه تقویت شخصیت برندی که منجر به
اشتیا برند شود ،برنامهریزی و اقدامات الز صورت گیرد.
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یشنهادهايیبرایپژوهشهایآينده 

پ

 .1برای تثیید نتای این پژوهش ،نیاز است پژوهشهای بیشتری صورت گیرد؛ بنابراین پیشنهاد
میشود این ارتباطات در مورد سایر برندها نیز بررسی شود.
 .2در این پژوهش بهصورت کلی ارتباط شخصیت برند با اشتیا و وفاداری بررسی شد.
پیشنهاد میشود این ارتباطات در پژوهشهای آینده بهصورت جزئیتر بررسی شود .بهعنوان
مثال ارتباط هر یک از مؤلفههای شخصیت (صداقت ،اشتیا  ،صالحیت و غیره) با اشتیا و
وفاداری مورد آزمون قرار گیرد.
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