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بررسی رابطه بین ویژگیهای تداعیگر برند و قصد خرید برند با نقش واسط ارتباط
احساسی مصرفکننده – برند(مورد مطالعه :مشتریان برند ال جی)
مینو افشانی  ، 1مرضیه روح

آزاد2

 1استادیار گروه مدیریت ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران(نویسنده مسئول)
 2کارشناسی ارشد مدیریت ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران

چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خریدبرند با نقش واسط ارتباط احساسی مصرف
کننده _ برند انجام گرفت .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری شامل
مشتریان کاالهای لوازم خانگی برند الجی در شهر بجنورد طی دوره زمانی  15فروردین تا  25اردیبهشت ماه سال  1399می-
باشد .با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد که این
حجم در سطح اطمینان  %95برابر  384نفر میباشد .ضمناً به منظور افزایش دقت نمونهگیری ،افت احتمالی شرکتکنندگان و
یا نقص در تکمیل ابزارها ،حجم نهایی نمونه پژوهش  450نفر در نظر گرفته شد .گزینش و آزمون نمونههای پژوهش به روش
تصادفی ساده صورت خواهد پذیرفت .گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو روش کتابخانهای و میدانی صورت پذیرفت .
ابزارتحقیق عبارت بوده است از پرسشنامه استاندارد پورآزاد و همکاران( )2019وبا توجه به این که پرسشنامه استاندارد است،
روایی آن در مطالعات خارجی و داخلی تایید شده است .از سوی دیگر استادان راهنما و مشاور و چندین تن از متخصصان
آماری پرسشنامه را به لحاظ روایی در این پژوهش مورد تایید قرار دادهاند.ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ
توسط پورآزادو همکاران( 0/70،)2019گزارش شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssو روش مدل معادالت ساختاری
مبتنی بر نرمافزار لیزرل تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و رابطه احساسی مصرف
کننده ب رند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.
واژههای کلیدی :تداعی برند ،ارتباط احساسی برند ،مصرف کننده ،قصد خرید
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 .1مقدمه
بسیاری از شرکتها به دنبال جلبب توجبه و نظبر مشبتریان خبود هسبتند .یکبی از راههبای تحقبق ایبن هبدف ایجباد تمبایز
است .سهولت تقلب و سخت بودن رسبیدن ببه مزیبت رقبابتی پایبدار ،تمبایز را ببه یکبی ازاولویبتهبای کلیبدی شبرکتهبای
امروزی تبدیل نموده است .بطور کلبی شبرکتهبا مبیتواننبد محصوالتشبان را ببا تمرکبز برویژگبیهبای فیزیکبی ماننبد مبزه،
طبر و تناسببب و یببر فیزیکبی ماننببد قیمببت ،نببام تجباری و کشببور مبببدا محصوالتشبان را از رقبببا متمببایز سازند(رسببتگار و
همکران1395،؛ .)2در حقیقت با تشبدید رقاببت ،شبرکتهبا پبی ببردهانبد کبه ارا به ی تجرببه ببه یباد مانبدنی ببه مشبتریان
بببرای بقبباب و بدسببت آوردن مزیببت رقببابتی بسببیار مهببم اسببت .مزیببت رقببابتی یببو شببرکت ممکببن اسببت از نببوآوری در
محصببول ،اسببتراتژی قیمببت گببذاری ،کانببالهببای بازاریببابی قببوی و  ...نشببات بگیببرد  .امببا مزیببت رقببابتی ناشببی از ایجبباد
تجببارب بببه یبباد مانببدنی بببه راحتببی قابببل تقلیببد و جببایگزین شبدن نمببیباشببد .ترانتیفیلیببدو و سببایمو ( ،)2014تجربببه ی
مصرفی که در ذهن مصرفکنندگان ایجاد میشبود ،ببه نوببه خبود مبورد ارزیبابی قبرار گرفتبه و در اقبدامات آینبده در مبورد
فعالیتهای مصرف موثر خواهبد ببود .طبیعبت ذهنبی تجرببه مصبرف و نگاشبت پیامبدهایی از چنبین تجرببههبایی یبو کبار
مهم برای محققان و بازاریابانی است کبه مشبتریان را از طریبق ارا به یبو تجرببه فبو العباده و ببه یباد مانبدنی خشبنود مبی-
سازد(پارسا و فرخیبان  .)1395،در سبالهبای اخیبر ،میبزان ورود لبوازم خبانگی ببا نشبانهبای تجباری متنبو و تمایبل زیباد
فروشندگان به نشان های تجباری سباخت کشبورهای خبارجی ببه معلبلی ببرای تولیدکننبدگان سباخت ایبران تببدیل شبده
است ،با این کبه بسبیاری از محصبوالت سباخت داخبل از نظبر کیفیبت و قیمبت توانبایی رقاببت ببا تولیبدات خبارجی را دارا
میباشند ،از جایگاه مناسببی در ببین مصبرف کننبدگان برخبوردار نیسبتند .در چنبین شبرایط رقبابتی ،شبرکتهبایی موفبق
خواهنبد ببود کبه خبود را از رقببا متمایزکننبد و جایگباهی مطلبوب و منحصبر ببه فبردی را در ذهبن مصبرفکننبدگان خبود
ایجبباد کنند(احمدونببد و سببرداری1393،؛ .)64یببو برنببد مببیتوانببد باعببا رضببایت ،اعتمبباد ،ارتقبباب واکببنشه بای احساسببی
بسیار قوی نسبت به یو برنبد و در نتیجبه تعهبد عمیبق نسببت ببه آن برنبد شبود .تحقیقبات نشبان داده اسبت کبه اعتمباد
در ارتباط تنگاتنب

ببا عشبق و صبمیمیت اسبت و ببه عنبوان یکبی از مهمتبرین مقبدمات ایجباد تعهبد در بازاریبابی در نظبر

گرفته میشود .مشتریانی که به یو برنبد متعهبد شبدهانبد و ببه آن برنبد عشبق مبیورزنبد ،نسببت ببه آن وفبادار مبیشبوند
و دیگببران را بببرای خریببد از آن برنببد تشببویق مببیکننببد(مطهری نببژاد و همکبباران1393،؛ .)129تحقیببق حاضببر بببا هببدف
بررسی رابطه ببین ویژگبیهبای تبداعیگبر برنبد و قصبد خریبد ببا نقبش واسبط ارتبباط احساسبی مصبرفکننبده ب در ببین
مشتریان لوازم خانگی برند ال جی شهر بجنورد صورت گرفت.

 .2اهداف تحقیق
 هدف اصلی
 ب بررسی نقش ویژگیهای تداعیگبر برنبد ببر قصبد خریدبرنبد ببا نقبش واسبط ارتبباطاحساسبی مصبرفکننبده ب
برنددر بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی شهر بجنورد.
 اهداف فرعی
 ب بررسی ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی شهر بجنورد.

67

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 1399

 ب ب بررسببی ویژگببی هببای تببداعی گببر برنببد بببر رابطببه ی احساسببی مصببرف کننببده برنببد در بببین مشببتریان لببوازم
خانگی برند ال جی شهربجنورد.
 بررسی روابط احساسی مصرفکننده ب برنبد ببر قصبد خریبد در ببین مشبتریان لبوازم خبانگی برنبد ال جبی شبهر
بجنورد.


 .3سواالت تحقیق
فرضیه اصلی
ب رابطه احساسی مصرفکننده ب برند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.
فرضیه فرعی
ب ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خریدبرند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد.
ب ویژگی هبای تبداعی گبر برنبد ببر رابطبه ی احساسبی مصبرف کننبده برنبد در ببین مشبتریان لبوازم خبانگی برنبد ال جبی
اثرمعنی دار دارد.
 رابطه احساسبی مصبرفکننبده ب برنبد ببر قصبد خریدبرنبد در ببین مشبتریان لبوازم خبانگی برنبد ال جبی اثبر معنبی داردارد.

 .4پیشینه پژوهش
 4-1پژوهش داخلی
حاجیبابایی و اسماعیلپور( ،)1397واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعیها ،رضایت و اعتماد بر عشق به برند مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که تداعیهای برند ،رضایت و اعتماد به برند با شدتهای مختلف بر یکدیگر و بر عشق
برند تأثیر داشتند .همچنین تداعیهای برند ،ضمن اثرگذاری بر اعتماد و رضایت از برند ،عاملی مهم در ایجاد عشق به برند
است.
قلیپور و همکاران( ،)1394تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجیگری ارزش ادرا

شده را مورد مطالعه قرار

دادند .نتایج نشان داد که ،تداعی برند بر ارزش ادرا شده و قصد خرید مجدد ،اثر معنادار ندارد ،کیفیت ادرا شده به طور
یرمستقیم از طریق ارزش ادرا شده اثر مثبتی و معنادار بر قصد خرید مجدد دارد و درنهایت وفاداری برند ،تنها بعدی است
که بهصورت مستقیم و یرمستقیم از طریق ارزش ادرا شده بر قصد خرید مجدد بیمهگذاران عمر اثر مثبت و معنادار دارد.
 2-4پژوهش خارجی
پورآزاد و همکاران( ،)2019به بررسی رابطه ویژگیهای تداعیگر برند ،ارتباط عاطفی با مصرفکننده و ارزیابی برندهای
تجاری پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که این رابطه رابط بین ویژگیهای تداعیگر برند ،مار
یو برند لوکس را تعدیل میکند.

تجاری و قصد خرید فرمت

بوجی و هو( ،)2012ارتباط بین ابعاد ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد تلفنهای هوشمند در مالزی را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که بین ابعاد ارزش ویژه برند و قصد خرید مجدد ارتباط مثبت وجود دارد.
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 .5روش اجرای تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات
در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه های انفرادی عمیق و اکتشافی استفاده شده است .در مرحله کمّی پژوهش ،براساس
معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی به طراحی پرسش نامه محقق ساخته پرداخته شده است .پرسشنامۀ پژوهش محقق
ساخته بوده ،سواالت و مؤلفه های آن با استفاده از ادبیات پژوهش و نتایج حاصل از مطالعۀ کیفی تدوین شده است .از مجمو
ابعاد و مؤلفه های استخراج شده و کدهای استخراج شده از متن مصاحبه ها ،پرسشنامه محقق ساخته  43سوالی بر مبنای
طیف لیکرت  5درجه ای :خیلی کم( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ، )4خیلی زیاد ( )5طراحی شد.
 .6روایی1و پایایی(2اعتبار) تحقیق
 6-1آزمون روایی
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد ویژگیهای مورد نظر را میسنجد  .بدون آگاهی
از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران .)1383 ،روشهای
متعددی برای تعیین روایی (اعتبار) ابزار اندازهگیری وجود دارد که میتوان به اعتبار محتوی 3،اعتبار سازه و اعتبار عاملی اشاره
کرد.
برای سنجش روایی سواالت در این پژوهش ،روایی محتوا مَد نظر قرار گرفت .منظور از اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که
برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یو ابزار اندازهگیری به کار برده میشود .اعتبار محتوای یو ابزار اندازهگیری ،به سوالهای
تشکیل دهنده آن بستگی دارد .اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری
آنها را داشته باشد ،آزمون دارای اعتبار محتوا است .اعتبار محتوای یو آزمون معموالً توسط افراد متخصص در موضو مورد
مطالعه تعیین میشود .با توجه به این که پرسشنامه استاندارد است ،روایی آن در مطالعات خارجی و داخلی تایید شده است .از
سوی دیگر استادان راهنما و مشاور و چندین تن از متخصصان آماری پرسشنامه را به لحاظ روایی در این پژوهش مورد تایید
قرار دادهاند.
 2-6آزمون پایایی

پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش که از آن به اعتبار ،دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود عبارت است از اینکه ابزار اندازه-
گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است ،اگر در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد،
نتایج مشابهی از آن حاصل شود  .به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج
یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا .)1381 ،یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از روش آلفای کرونباخ است .آلفای
کرونباخ یو ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یو مجموعه را با هم منعکس میکند .در آلفای کرونباخ بر حسب
میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یو مفهوم را میسنجد محاسبه میشود .هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یو
نزدیوتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویهها بیشتر است .در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از  0.6باشد معموالً اعتبار آن

1Validity
2Reliability
3

. Content Validity
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ضعیف تلقی میشود .دامنه  0.7قابل قبول و بیشتر از  0.8خوب تلقی میشود (سکاران .)1388 ،ضریب پایایی پرسشنامه بر
اساس آلفای کرونباخ توسط پورآزادو همکاران( 0/70،)2019گزارش شده است.
 .7بررسی فرضیههای پژوهش
بررسی فرضیه فرعی 1
فرضیه فرعی  1بیان میکند ،ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی
اثرمعنی دار دارد .در بررسی اثر ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند ،همان طور که در جدول  8-4مالحظه میگردد،
ضریب مسیر به میزان  0/69برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ( )7/30که از  1/96بزرگتر میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند در
بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد .بنابراین فرضیه فرعی  1تأیید میگردد.
بررسی فرضیه فرعی 2
فرضیه فرعی  2بیان می کند ،ویژگی های تداعی گر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند در بین مشتریان لوازم خانگی
برند ال جی اثرمعنی دار دارد .در بررسی اثر ویژگی های تداعی گر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند ،همان طور که
در جدول  8-4مالحظه میگردد ،ضریب مسیر به میزان  0/78برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ()8/80
که از  1/96بزرگتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی ویژگی های
تداعی گر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد.

بررسی فرضیه فرعی 3
فرضیه فرعی  3بیان میکند ،رابطه احساسی مصرفکننده ب برند بر قصد خریدبرند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال
جی اثر معنی دار دارد .در بررسی اثر رابطه احساسی مصرفکننده ب برند بر قصد خرید برند ،همان طور که در جدول 8-4
مالحظه میگردد ،ضریب مسیر به میزان  0/49برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ( )5/34که از 1/96
بزرگتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی رابطه احساسی مصرف-
کننده ب برند بر قصد خریدبرند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثر معنی دار دارد.
بررسی فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق بیان میکند ،رابطه احساسی مصرفکننده ب برند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را
میانجی گری می کند .در این تحقیق برای بررسی نقش میانجیگری از آزمون سوبل استفاده شده است .همانگونه که در شکل
( )11-4مالحظه گردید مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین دو متغیر ویژگی های تداعی گر برند و رابطه احساسی مصرفکننده
ب برند ( 0/78میزان خطای استاندارد بر اساس خروجیهای نرمافزار  )0/109و برای رابطه بین دو متغیر رابطه احساسی
مصرفکننده ب برند و قصد خرید ( 0/49میزان خطای استاندارد بر اساس خروجیهای نرمافزار  )0/217میباشد .بنابراین میزان
اثر یر مستقیم ویژگی های تداعی گر برند بر قصد خریدبهصورت زیر محاسبه میگردد:

حال با توجه به نتایج به دست آمده در ادامه معناداری اثر یرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته است:
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همانطور که مالحظه میگردد ،مقدار  t-valueخارج از بازۀ ( )-1/96 ، 1/96میباشد ،لذا میتوان گفت :رابطه احساسی
مصرفکننده ب برند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.
 .8بحث و نتیجهگیری
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق بیان میکند ،رابطه احساسی مصرفکننده ب برند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را
میانجی گری می کند .در این تحقیق برای بررسی نقش میانجیگری از آزمون سوبل استفاده شده است .مقدار ضریب مسیر
برای رابطه بین دو متغیر ویژگی های تداعی گر برند و رابطه احساسی مصرفکننده ب برند ( 0/78میزان خطای استاندارد بر
اساس خروجیهای نرمافزار  )0/109و برای رابطه بین دو متغیر رابطه احساسی مصرفکننده ب برند و قصد خرید ( 0/49میزان
خطای استاندارد بر اساس خروجیهای نرمافزار  )0/217میباشد .بنابراین میزان اثر یر مستقیم ویژگی های تداعی گر برند بر
قصد خریدبهصورت زیر محاسبه میگردد:

با توجه به نتایج به دست آمده مالحظه میگردد ،مقدار  t-valueخارج از بازۀ ( )-1/96 ، 1/96وبرابر  2/153می باشد ،لذا
میتوان گفت :رابطه احساسی مصرفکننده ب برند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.
پس فرضیه ی اصلی تحقیق تایید میشود.
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه جزئی اول
فرضیه فرعی  1بیان میکند ،ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی
اثرمعنی دار دارد .در بررسی اثر ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند ،همان طور که محاسبه شد ،ضریب مسیر به میزان
 0/69برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ( )7/30که از  1/96بزرگتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که این
ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی ویژگیهای تداعیگر برند بر قصد خرید برند در بین مشتریان لوازم
خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد .بنابراین فرضیه فرعی  1تأیید میگردد .نتایج این فرضیه،از بعد ویژگی های تداعی گر
برند برقصد خرید برند را که می توان برای کمو به پردازش و بازیابی اطالعات ،تمایز قا ل شدن به برند ،ایجاد دلیل و استداللی
برای خرید ،آفرینش احساسات و نگرش های مثبت و حمایت از ترویج و توسعه برند از آن سود برد با تحقیقات سلطان حسینی،
نصراصفهانی ،جوانی و همکاران)1389( ،هم راستا است .در واقع تداعیهایی که در ذهن مشتری شکل میگیرد بر تصمیمگیری
خرید برند تأثیر گذار هستند (واشبرن ،تیل و پریلو .)20044،
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه جزئی دوم
فرضیه فرعی  2بیان می کند ،ویژگی های تداعی گر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند در بین مشتریان لوازم
خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد .در بررسی اثر ویژگی های تداعی گر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند،
ضریب مسیر به میزان  0/78برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ( )8/80که از  1/96بزرگتر میباشد،
میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی ویژگی های تداعی گر برند بر رابطه
Till and Priluck

71

4Washburn,

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 1399

ی احساسی مصرف کننده برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد.نتایج این فرضیه با نتایج
تحقیقات جاپوترا ،ایکینسی و سیمکین ) 2018(5نیز هم راستا است که نشان دادند سازگاری بین نام تجاری و خود ایدهال
مصرفکننده ،دلبستگی به برند را تحت تأثیر قرار میدهند.

تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه جزئی سوم
فرضیه فرعی  3بیان میکند ،رابطه احساسی مصرف کننده ب برند بر قصد خریدبرند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال
جی اثر معنی دار دارد .در بررسی اثر رابطه احساسی مصرفکننده ب برند بر قصد خرید برند ،ضریب مسیر به میزان 0/49
برآورد شده است .با توجه به عدد معناداری این مسیر ( )5/34که از  1/96بزرگتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که این
ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنیدار است ،یعنی رابطه احساسی مصرفکننده ب برند بر قصد خریدبرند در بین
مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثر معنی دار دارد .نتایج این فرضیه با نظریه مثلا عشق (استرنبرگ )1986 6،و رابطه
خویشتنشناسی مصرفکننده (کمپ ،چایلدرز و ویلیامز ،)2012 7،فورنیر )1998(8که رابطه مصرفکننده – برند را به
عنوان مهارت فردی مصرف کننده برای بیان استقالل ،ایجاد هویت و یا داشتن حس خوب نسبت به خودشان تعریف کرده
است ،هم راستا است.

.10پیشنهادات برخاسته از تحقیق
بر اساس نتایج حاصل از مرور ادبیات و تحقیقات انجام شده در این زمینه و بررسی تجربه ی مدیران و افراددرگیر در حوزه ی
برند ،به فعاالن در این حوزه پیشنهادات زیر ارایه می شود:
 نتایج فرضیه اصلی :با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،میتوان چنین بیان کرد که رابطه احساسی مصرفکننده ببرند ،رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند .بنابراین به واحدها و افراد درگیر در حوزه
برند پیشنهاد میشود )1 :فرایند سازمان حول ایجاد ،توسعه و حفاظت ازهویت نام تجاری در تعامل مستمر با مشتریان هدف با
هدف دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار در قالب برند ها تکامل یابد )2 .به منابع انسانی در سازمان در زمینه برقراری رابطه با
مشتریان آموزش داده شود )3 .مدیران میبایست کارکنان را به افرادی متعهد به مسا ل سازمانی و برقراری رابطه احساسی با
مشتریان تبدیل کنند.این فعالیتها عالوه بر اینکه منجر به کارایی و اثربخشی ،کاهش هزینهها ،ایجاد همکاری بین کارکنان و
پایداری میشود ،موجب ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بین آحاد جامعه و کسب پذیرش و مشروعیت اجتماعی می-
شود )4.جهت بررسی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب و قصد خرید برند و تصمیم خرید مصرف کننده ،باید به عوامل بنیادی و
Ekinci and Simkin
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نامحسوسی همچون عوامل احساسی برند  ،ویژگی های تداعی گر برند ،رفتار مصرف کننده ،رضایت و شهرت نام تجاری،
عملکرد و شهرت برند( نام تجاری)و  ...توجه نمود و همواره بدنبال ایجاد اعتماد،اعتبار و در نهایت رضایتمندی مشتریان باشند
و برای حفظ بقای نام تجاری و وفادار نمودن مشتریان به برند ،همواره دست به نوآوری بزنند.
 نتایج فرضیه جزئی اول  :با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،که بیان میکند ویژگیهای تداعیگر برند بر قصدخرید برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد ،به فعاالن در این زمینه پیشنهاد می شود)1:
محققان رابطه مصرفکننده -ب رند را به عنوان یو مفهوم چندوجهی که دارای جنبههای شناختی ،عاطفی  ،رفتاری و
عاطفی است ،مورد توجه قرار دهند )2.به تبلیغات در زمینه فروش محصول و برند سازی اهمیت داده شود )3.عواملی که
برقصد خرید مجدد تاثیرگذار می باشند شناسایی و برای اجرایی کردن آنها راهکارهایی در نظر گرفته شود.
 نتایج فرضیه جزئی دوم :با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص فرضیه دوم که بیان می کند ویژگی های تداعیگر برند بر رابطه ی احساسی مصرف کننده برند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثرمعنی دار دارد ،به فعاالن در
این زمینه پیشنهاد می شود )1:به برند گرایی فراتر ازگرایش به بازار توجه کنند .گرایش برند بر اهمیت هویت نام
تجاری(مأموریت ،چشم انداز و ارزش) به عنوان چراغ راهنما و مرکزی برای فرهن  ،رفتار و استراتژی سازمانی می باشد.این
امر لزوم توجه به برند و برقراری رابطه احساسی مصرف کننده برند را ایجاب می کند )2.مفاهیم مرتبط با ویژگی های
تداعی گر برند بر رابطه احساسی مصرف کننده برند تاثیر گذاراست.بنابراین مدیران باید به راهکارهای ایجاد رابطه احساسی
بابرند توجه کنند .یکی از عوامل مهمی که موجب آشنا سازی افراد با برند می شود تبلیغات است ،بنابراین می بایست
تبلیغات به شیوه های دلخواه جامعه انجام گیرد.می توان از افراد جامعه نظرسنجی به عمل آورد و طبق سالیق و خواسته
های آنان تبلیغات راتصویر سازی نمود.
 نتایج فرضیه جزئی سوم :با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ،در خصوص فرضیه سوم که بیان می کند رابطهاحساسی مصرف کننده ب برند بر قصد خریدبرند در بین مشتریان لوازم خانگی برند ال جی اثر معنی دار دارد ،به فعاالن در
این زمینه پیشنهاد می شود )1:مدیران سازمان هابر روابط کارکنان خود با مشتریان هدف نظارت مستمر داشته باشند)2.
در صورت بروز مساله یا اعتراضی نسبت به سازمان  ،کارکنان و محصول سریعا مساله پیگیری شود)3.محصوالتی که
متناسب با نیازهای مشتریان هدف است تولید و عرضه شود.
 .11پیشنهادات برای تحقیقات آینده
♦ -بررسی ارتباط بین سایر عوامل تاثیر گذار بر تصمیم به خرید برندهای معروف مانند تبلیغات دهان به دهان ،جنسیت
افراد،سطح و جایگاه اجتماعی ،توانایی مالی و یره
♦ -طراحی و توسعه و تبیین استراتژی های بازاریابی مناسب برای جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی
♦ -انجام مطال عات تطبیقی واستفاده از تحقیقات در کشورهای مختلف در مورد معیارهای اصلی افراد در تصمیم به خرید از
برندهای معروف
♦-بررسی موضو این تحقیق در سایر برندها و بازارهای محصوالت متفاوت
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