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بررسی تاثیر تجربه برند بر نگرش برند ،اعتبار برند و ارزش ویژه برند
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چکیده:
مصرفکنندگان دنبال تجربههای منحصربهفرد و ماندنی هستند و انتخاب کاال توسط افراد بیشتر بر پایه تجربیاتی است که از آن کاالها
دارند .لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی نحوه تاثیرگذاری تجربه برند بر نگرش مصرفکننده و ادراک مربوط به اعتبار برند ،نگرش برند
و درگیری ذهنی مصرفکننده با پوشاک مد و ارزش ویژه برند در مدلی جامع برای پوشاک با برندهای مختلف در شهر تهران است .نمونه
آماری پژوهش  044نفر از استفادهکنندگان پوشاک برند در شهر تهران میباشد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و برای تجزیهوتحلیل
دادهها و بررسی فرضیات مدل ،از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان
می دهد که تجربه برند بر متغیرهای اعتبار برند و نگرش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم دارد .ازطرفدیگر ،تجربه برند میتواند بر
ارزش ویژه برند از طریق اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری بگذارد اما از طریق متغیر میانجی نگرش برند نمیتواند تاثیر معناداری بگذارد.
همچنین ،متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی با پوشاک مد تاثیر مثبتی بر نقش تجربه برند بر نگرش برند مصرفکننده دارد و اعتبار برند
بهترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه برند و نگرش برند دارد .به عالوه ،رابطه بین نگرش برند و ارزش ویژه برند مستقیم و معنادار است.
اعتبار برند می تواند از طریق نگرش برند بر ارزش ویژه برند اثر معناداری بگذارد ولی متغیر تعدیلگر درگیری با پوشاک مد نمیتواند تاثیر
معناداری بر نقش اعتبار برند بر نگرش برند مصرفکننده داشته باشد .همچنین ،نگرش برند قویترین پیشبینیکننده ارزش ویژه برند
در مقایسه با تجربه برند و اعتبار برند است.
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Exploring the effect of brand experience on brand attitude, brand
reputation and brand equity
Abstract
Consumers seek unique and memorable experiences and their product choice is based more on
the experience they have about that product. So, the main purpose of this study is exploring the
way brand experience affects consumer's attitude and perceptions regarding brand reputation,
brand attitude and consumer's mental involvement with fashion clothes and brand equity in a
comprehensive model for clothes with different brands in Tehran. The statistical sample is 044
brand clothes' consumers in Tehran. Questionnaire was used for data clollection and structural
equation modelling with partial least square approach was employed for data analysis and testing
hypothesis. Findings show that brand experience directly influences brand reputation, brand
attitude and brand equity. On the other hand, brand experience can have a positive and significant
effect brand equity through brand reputation but it cannot affect brand equity positively through
mediator variable of brand attitude. Moreover, the moderator variable of mental involvement
with fashion clothes influence positively the role of brand experience in consumers' brand
attitude and brand reputation has the most impact on brand equity and brand attitude
respectively. Furthermore, the relationship between brand attitude and brand equity is direct and
significant. Plus, brand reputation can affect brand equity significantly through brand attitude
but moderator variable of involvement with fashion clothes cannot affect significantly the role
of brand reputation in consumers' brand attitude. Finally, brand attitude is stronger predictor of
brand equity than brand experience and brand reputation.

Keywords: Brand experience, brand attitude, brand credibility, brand equity
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-1مقدمه:
ادبیات برندسازی طی قرنهای گذشته بر اهمیت ایجاد برندهای
قدرتمند از طریق ایجاد ارتباط احساسی بین برند و مصرفکننده تاکید
کرده است .همچنین بر اساس پژوهشها ،مصرفکنندگان نه تنها
محصوالت و خدمات بلکه تجربههای حسی خود از آن محصول یا
خدمت را خریداری میکنند (موریسون و کرین .)2441 ،3ازاینرو،
تجربه برند در بازاریابی توجه زیادی را به خود جلب کرده است طوریکه
از نظر فعاالن در حوزه بازاریابی فهم این موضوع که مصرفکنندگان
چگونه برندها را تجربه میکنند ،در توسعه استراتژیهای بازاریابی در
حوزه کاال و خدمات امری ضروری است (زرانتلو و اشمیت .(2413 ،0با
توجه به اهمیت تجربه برند در بازاریابی و مدیریت ،بازاریابان برای خلق
این تجربه در مصرفکننده نیازمند شواهد تجربی قابلمالحظهای
هستند تا از این طریق احساسات مصرفکننده را برانگیخته و به دنبال
آن بر درک و نگرش افراد نسبت به برند تاثیر بگذارند.
مطالعات گذشته قادر به ثبت تعدادی از مهمترین متغیرهای بازاریابی
از جمله اعتبار برند ،نگرش برند ،ارزش ویژه برند بهصورت پیامد بالقوه
تجربه برند مشتری در مدلی جامع نبودند .بهعالوه ،تنها چند محقق به
نقش احتمالی نگرش برند در ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر
مصرفکننده پرداختهاند (فایرکلوث 5و همکاران .)2441 ،لذا هدف
اصلی این پژوهش این است که نحوه تاثیرگذاری تجربه برند بر نگرش
مصرفکننده و ادراک مربوط به اعتبار برند ،نگرش برند و درگیری ذهنی
مصرفکننده با پوشاک مد و ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکننده در
مدلی جامع برای پوشاک با برندهای مختلف را در شهر تهران بررسی
کند.
-2پیشینه نظری پژوهش
-1-2تجربه برند

تجربه مشتری مجموعهای از تعامالت بین یک مشتری با یک محصول
و یک شرکت و یا هر بخش از یک سازمان که باعث تحریک عکسالعمل
میگردد ،است (السال و بریتن2443 ،7؛ شاو و ایونس .)2445 ،1یک
تجربه موفق ،تجربهای است که مشتریان آن را منحصربهفرد و
بهیادماندنی بدانند (موریرا 8و همکاران .)2411 ،این تجربه مثبت منجر
به وفاداری مشتری میگردد (کاردینال 0و همکاران .)2417 ،تجربه
زمانی اتفاق میافتد که فرد در جستجوی محصول است یا محصول یا
خدمتی را خریداری و یا محصولی را استفاده میکند (براکوس 14و
همکاران2440 ،؛ هولبروک2444،11؛ آرنولد 12و همکاران.)2442 ،
برخی از تجربیات غیرمستقیم و از طریق ابعاد غیرملموس ارتباطات
بازاریابی رخ میدهند ،درحالیکه برخی دیگر مستقیماً در زمان
جستجوی محصوالت ،خریداری و مصرف آنها ،ایجاد میشوند (چن 13و
همکاران .)2410 ،تجربه برند آشنایی نسبی فردی با برند ناشی از یک
نوع مواجهه را منعکس میسازد (برانسبرگر و مانچ1008 ،10؛ ها،
 .)2445تجربه برند پاسخهای درونی (احساسی ،عاطفی و شناختی)
مصرفکننده و پاسخهای رفتاری او به محرکهای برند است .این
محرکها شامل طراحی ،بستهبندی ،هویت برند و ارتباطات و محیط و
مفهومهایی از این قبیل میباشد .با توجه به مفهوم تجربه برند ،ابعاد
تجربه برند در واقع همان پاسخها به محرکهای مرتبط با برند نظیر
(رنگ ،شکل ،ترتیب حروف ،طراحی و خصوصیات برند) است (خان 15و
همکاران.)2417 ،
طبق نظر براکوس و همکاران ( ،)2440تجربه برند شامل ابعاد حسی،
11
عاطفی ،فکری و رفتاری میشود (نایسوین و پدرسن .)2415 ،17پینکر
( )1001چهار بخش مرتبط با تجربه؛ ادراک احساسی ،عواطف و
احساسات ،خالقیت و استدالل و ارتباط اجتماعی را شناسایی کرد.
تاریخچه مدرن تجربه برند با تمرکزی خاص بر ابعاد حسی ،فانتزی و
برانگزینده محصول در ارتباط با تجربیات مصرفکننده شروع شد
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(هالبروک و هیرشمن .)1082 ،18پاین و گیلمور )1000( 10در
طبقهبندی تجربه در محیط خردهفروشی چهار بُعد زیباییشناختی
(شامل دیداری ،شنیداری ،بویایی ،المسه) ،آموزشی ،سرگرمی ،رهایی
را تعریف کردند .اشمیت ( )1000پنج بُعد احساسی ،عاطفی ،فکری،
رفتاری و رابطهای را پیشنهاد داد.
بر اساس مرور ادبیات موجود ،پنج بُعد احساسی ،عاطفی ،فکری ،رفتاری
و اجتماعی برای تجربه برند در این پژوهش درنظر گرفته شده است.
ابعاد حسی تجربه برند بر احساسات دیداری ،بویایی ،چشایی و المسه
مصرفکنندگان تمرکز میکند .وجه عاطفی به عواطف و احساسات
درونی مصرفکننده درباره برند اشاره دارد .وجه شناختی دربرگیرنده
تفکر خالق مشتری و روشهای بازتولید حوادث به شیوههای گوناگون
است .وجه رفتاری به زندگی مشتریان اشاره دارد که تجربیات فیزیکی
را هدف گرفته اند .نهایتاً وجه اجتماعی به تجربیاتی اشاره دارد که به
دنبال حرکت از فردگرایی به سمت جمعگرایی با شمولیت افراد ،گروهها
یا جامعه رخ میدهد (براکوس و همکاران2440 ،؛ اشمیت1000 ،؛
زارانتونلو و اشمیت.)2414 ،
-2-2اعتبار برند
اعتبار ،مجموعهای از ادراکات مردم درباره اقدامات ،برندها یا محصوالت
شرکت است (مانتیانو 24و همکاران .)2410 ،مفهوم اعتبار برند برگرفته
از تئوری عالمتدهی برند است .طبق این تئوری ،شرکتها از برندها در
بازار دارای اطالعات ناقص بهعنوان عالمت استفاده میکنند تا اطالعات
را به درستی انتقال دهند سیگنالهای برند تمام استراتژیهای آمیخته
بازاریابی حال و آینده را دربردارند (اردم 21و همکاران2442 ،؛ اسپرای
و کورنول .)2411 ،22بهعالوه ،باید بین آنچه که وعده داده میشود و
آنچه که ارائه میشود شکاف وجود نداشته باشد ،بنابراین سازمان باید
قادر و مایل باشد تا به آنچه وعده داده است ،عمل کند .از این رو شالوده
اعتماد مصرفکننده را ادعای یک سازمان تشکیل میدهد (اردم و
اسویت .)1008 ،23زمانی که مصرفکنندگان در مورد برندها اطمینان

نداشته و در بازار نیز اطالعات نامتقارنی وجود داشته باشد ،میتوان از
برندها بهعنوان عالئمی برای جایگاههای محصول بهره برد .بنابراین،
مهمترین ویژگی برند اعتبار آن است (اردم و اسویت .)2440 ،اعتبار
20
برند شامل سه عنصر قابلیت اعتماد ،تخصص و جذابیت است (هولند
و همکاران1053 ،؛ وانگ و یانگ.)2414 ،25
قابلیت اعتماد یک برند در اثر سالها فعالیت و ارتباط با مشتریان و
تمایل به عمل نمودن به آنچه که به مشتریان وعده داده شده و همچنین
ارائه خدمات و کاالهای دارای کیفیت برتر و یا حداقل مطلوب برای
مشتریان که حاصل توانایی و تخصص شرکت بوده است ،به وجود میآید
و یکی از عوامل تاثیرگذار در وفاداری مشتریان است (اردم و اسویت،
 .)2440تخصص نیز بدین معنا است که شرکت توانایی عمل به
وعدههای خود را دارد (سویینی 27و اسوایت.)2448 ،
مصرفکنندگان از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت
صرفهجویی در جمع آوری اطالعات و پردازش استفاده میکنند .اعتبار
همچنین ریسک ادراکشده را به دلیل اعتماد مصرفکنندگان در مورد
ادعاهای محصول یک شرکت افزایش میدهد (اردم و اسویت،)2440 ،
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را تقویت میکند و نیز ادراک
مصرفکننده را نسبت به کیفیت محصول باال میبرد (اسپرای و کورنول،
.)2411
-3-2نگرش برند
نگرش برند به ارزیابی کلی مصرفکننده مربوط میشود که به انتخاب
برند اثر میگذارد (آگاستو و تورس2418 ،21؛ اسپیرز و سارندرا،28
 .)2440نگرش برند ترکیب تمام عناصر برند در ذهن مصرفکنندگان
را نشان میدهد و از تجربه برند در سطوح متفاوت (مثل مصرف ،ارتباط
و خرید) نشات میگیرد (النگارو 20و همکاران .)2415 ،نگرش شخص
تابعی از باورهای برجسته او در یک نقطه از زمان است (میشل و
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اولسون .)1081 ،34نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر ،احساس و
واکنشهایی است که او نسبت به محیط اطراف خود دارد .در راستای
بررسی رفتار مصرفکننده ،نگرش را میتوان تمایل ارزیابگرانه
مصرفکننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی ،تعریف
کرد .نگرش برند به قصد خرید و ترجیح برند اثر میگذارد زیرا انگیزه
مصرفکننده افزایش مییابد (پرادهان 31و همکاران .)2410 ،نگرش
شامل سه جزء اصلی است :جزء شناختی (باورهای فرد) ،جزء عاطفی
32
(احساسات فرد) ،جزء رفتاری (واکنشها و پاسخهای رفتاری فرد) (لیو
و همکاران.)2412 ،

مصرفکننده در مورد برند) و انتخابی (دالیل خرید و عوامل اثرگذار بر
خرید) تعریف شده است (جاوالجی و موبرگ .)1001 ،01وفاداری برند
منبع اصلی مزیت در بسیاری از بازارها است (شیوینسکی و دابروسکی،02
 .)2415دومین بُعد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی برند به توانایی شخص
در مورد تشخیص و یادآوری اینکه برند جزء کدام طبقه خاص از
محصول است اشاره دارد (ریل 03و همکاران .)2445 ،شاخصهای
آگاهی برند به سه بخش تقسیم میشوند )1 :ادراک برند :مربوط به
شناسایی برند از طریق لوگو ،طنین ،نماد ،شعار و غیره میباشد )2
موقعیت برند در ذهن :مربوط میشود به باالترین میزان آگاهی برند در
ذهن مشتری طوریکه اگر بخواهد از آن طبقه از محصول خرید کند،
چقدر ممکن است آن محصول را بخرد  )3بازیابی یا یادآوری برند:
توانایی مصرفکننده در فراخوانی اطالعات مربوط به برند از حافظه خود
در شرایطی که رده محصول و نیازهای قابل ارضا توسط آن ،به عنوان
اشاره یا راهنمایی در انتخاب برای او مطرح شود (ساگار 00و همکاران،
 .)2411سومین بُعد ارزش ویژه برند یعنی کیفیت ادراکشده ،ارزیابی
ذهنی مصرفکننده در مورد محصول بوده و قضاوت او را در مورد
ارجحیت و مزیت کلی یک محصول نشان میدهد (ارسالن و التونا،05
 .)2414کیفیت ادراکشده میتواند بر رضایت مشتریانی که تجربه قبلی
از برند دارند و در نتیجه به ارزش ویژه برند اثر بگذارد (لی 07و همکاران،
 .)2411کیفیت ادراکشده به مشتریان این امکان را میدهد که دلیل
قانعکننده ای برای خرید محصول داشته باشند ،به برند کمک میکند
که بتواند خود را از دیگر برندها متمایز کند ،به ایجاد مزیت قیمتی
کمک میکند و یک مبنای قوی برای توسعه برند میباشد (تانگ و
هاولی .)2440 ،01همچنین ،کیفیت ادراکشده بر ترجیح خرید تاثیر
قوی دارد (بائک و کینگ2411 ،08؛ تسای .)2445 ،00در نهایت ،تداعی

34

04

31

01

-4-2ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند ،تاثیر متمایزی است که شناخت مشتریان از برند بر
پاسخ آنها به محصول یا خدمت و مطلوبیت کلی آن برند برای مشتریان
دارد (چکالینا 33و همکاران .)2417 ،ارزش ویژه برند ،به ارزش مالی برند
یا به ارزش فعلی خالص مزایای مالی مشتقشده از برند اشاره دارد
(چرنو .)2418 ،30مفهوم ارزش ویژه برند در ایجاد برند قدرتمند کاربرد
دارد (هوران 35و همکاران .)2411 ،همچنین ،ارزش ویژه برند ،نتایج
خالص داراییها و بدهیهای مرتبط با نام یا نماد برند است (سئو و
پارک )2418 ،37و زمانی اتفاق میافتد که برند کامالً شناخته شده است
و در ذهن مشتری عالقه و وابستگی خاصی به آن وجود دارد (روی و
چائو .)2411 ،31ارزش ویژه برند در واقع قدرت برند را نشان میدهد و
شامل چهار بخش است :وفاداری به برند ،آگاهی برند ،کیفیت ادراکشده
و تداعی برند (آکر1001 ،38؛ چاکرابورتی و بیهت .)2411 ،30وفاداری
برند عبارت است از :ترجیحاتی که مصرفکننده در مورد یک برند دارد
(رحمان و آژر .)2411 ،04وفاداری برند بهعنوان پیوندی بین دیدگاههای
رفتاری (میزان خرید از برند خاص) ،نگرشی (سالیق و ترجیحات

Mitchell & Olson
Pradhan
32
Liu
33
Chekalina
30
Chernev
35
Horan
36
Seo & Park
37
Roy & Chau
38
Aaker
39
Chakraborty & Bhat

Azhar
Javalgi & Moberg
02
Schivinski & Dabrowski
03
Riel
00
Sagar
05
Arslan & Altuna
06
Lee
07
Tong & Howley
08
Baek & King
09
Tsai
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برند عبارت است از :هر آنچه که در ذهن مشتری در مورد برند وجود
دارد (کلر.)2443 ،54

درگیری ذهنی
با پوشاک مد

-3مدل مفهومی پژوهش و فرضیات
هدف اصلی این پژوهش این است که نحوه تاثیرگذاری تجربه برند بر
نگرش مصرفکننده و ادراک مربوط به اعتبار برند ،نگرش برند و
درگیری ذهنی مصرفکننده با پوشاک مد و ارزش ویژه برند مبتنی بر
مصرفکننده در مدلی جامع (شکل  )1برای پوشاک با برندهای مختلف
را در شهر تهران بررسی کند .بر این اساس ،فرضیات پژوهش عبارتند
از:
فرضیه .1تجربه برند تاثیر مستقیم بر اعتبار برند خواهد داشت.
فرضیه .2تجربه برند تاثیر مستقیم بر نگرش برند خواهد داشت.
فرضیه .3تجربه برند تاثیر مستقیم بر ارزش ویژه برند خواهد داشت.
فرضیه .0روابط تجربه برند و نگرش برند تحتتاثیر درگیری ذهنی با
پوشاک مد تعدیل میشود.
فرضیه .5روابط اعتبار برند و نگرش برند تحتتاثیر درگیری ذهنی با
پوشاک مد تعدیل میشود.
فرضیه .7روابط تجربه برند و ارزش ویژه برند تحت واسطه اعتبار برند
خواهد بود.
فرضیه .1روابط تجربه برند و ارزش ویژه برند تحت واسطه نگرش برند
خواهد بود.
فرضیه .8اعتبار برند تاثیر مثبت بر نگرش برند مصرفکننده دارد.
فرضیه . 0اعتبار برند تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند مبتنی بر
مصرفکننده دارد.
فرضیه .14نگرش برند تاثیر مثبت بر ارزش ویژه برند دارد.
فرضیه .11نگرش برند واسطه رابطه بین ارزش ویژه برند و اعتبار برند
خواهد بود.
بر اساس اهداف و فرضیات پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر
ارائه میشود.

Keller

50

تجربه
ارزش ویژه برند

نگرش

برند

برند
اعتبار
برند

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
-4روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از
نوع پژوهشهای پیمایشی میباشد .جامعهآماری این پژوهش خریداران
پوشاک برند در شهر تهران میباشد .در این پژوهش از روش نمونهگیری
تصادفی ساده استفاده شد .بر اساس این روش افرادی که در مراکز خرید
به طور تصادفی انتخاب شدند.
در این پژوهش ،جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد.
برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش روایی سازه استفاده گردید.
بدینصورتکه جهت بررسی روایی سازه از دو معیار روایی همگرا و واگرا
بهره گرفته شد که بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان اظهار داشت که
روایی همگرا و روایی واگرای مدل در حد بسیار مناسبی میباشد.
به عالوه ،برای بررسی پایایی ابزار مورداستفاده از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .ازآنجاییکه حداقل مقدار آلفای کرونباخ برای تضمین
پایایی ابزار اندازهگیری  4/1است و چون ضریب آلفای کرونباخ در این
پژوهش برابر  44102شد ،پرسشنامه مورداستفاده ،از پایایی الزم
برخوردار است.
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-5یافتهها
برای تحلیل سؤاالت جمعیتشناختی پژوهش از آمار توصیفی و از
نرمافزار اسپیاساس 51استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که  35درصد از پاسخدهندگان را مردان و  75درصد را زنان
تشکیل میدهند .همچنین 5747 ،درصد از پاسخدهندگان افراد متأهل
و  0340درصد از آنها مجرد هستند .بهعالوه 1341 ،درصد از
پاسخدهندگان را افراد زیر  18سال 7443 ،درصد افراد بین  10تا 34
سال 20 ،درصد افراد بین  31تا  05سال و  245درصد افراد بین  07تا
 74سال تشکیل میدهند .در نهایت 1745 ،درصد از پاسخدهندگان
دارای مدرک زیردیپلم و دیپلم 548 ،درصد فوقدیپلم 0548 ،لیسانس،
 2048درصد فوقلیسانس و  243درصد دکتری میباشند.
برای تحلیل فرضیات مدل و نیز آزمون روابط بین متغیرهای پژوهش از
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی
استفاده شد زیرا هدف از این پژوهش ،تعیین نقش تعدیلگری در کنار
سایر نقشها در مدل مفهومی میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش  044پرسشنامه جمعآوری گردید و به کمک نرمافزار اسمارت
پیالاس 52مورد تحلیل قرار گرفت.
ازآنجاییکه برخی متغیرهای مدل ،مرتبه دوم (تجربه برند ،ارزش ویژه
برند و اعتبار برند) هستند و نرمافزارهای مدلسازی معادالت ساختاری
قادر به تعیین روابط بین متغیرهای مدل مرتبه اول میباشند ،از تکنیک

میانگین ساده برای کاهش مرتبه متغیرهای مذکور استفاده شد،
بدینگونه که ابعاد متغیرهای مذکور در مدل نهایی از حالت پنهان خارج
شده و نقش مشاهدهپذیرها را در مدل به خود گرفتند.
-1-5آزمون مدل اندازهگیری
در مورد پایایی مدلهای اندازهگیری مقادیر باالی  441نشاندهنده
سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری انعکاسی میباشد .شاخص پایایی
مرکب و آلفای کرونباخ بهترتیب برای کلیه متغیرها نشان از سازگاری
درونی مدلهای اندازهگیری پژوهش میباشد .همچنین ،برای بررسی
روایی متغیرهای مدل طبق شاخص متوسط واریانس استخراجشده
( ،)AVEمقادیر باالی  445نشانگر همسانی یا اعتبار درونی مدل اندازه-
گیری انعکاسی میباشد .شاخص  AVEاز خروجی نرمافزار نشان از
روایی همگرای این متغیرها میباشد (جدول  .)1همچنین ،در صورتی
مدل اندازهگیری مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بارعاملی هر یک
از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل
مقدار  445باشد و نیز در سطح معناداری موردنظر معنادار باشد .نتایج
جدول  1نشان میدهد که کلیه بارهای عاملی مدلها بر اساس دادههای
جمعآوریشده باالی  445بوده و در سطح اطمینان  05درصد معنادار
میباشند.

جدول  .1مقادیر روایی همگرا و پایایی سازههای مدل
متغیر

تجربه برند

اعتبار برند

نگرش برند

گویه

شاخصهای پایایی و روایی همگرا
بارعاملی

Cognt

44840

Sens

44802

Behv

44782

Feel

44872

Exp

44018

Trust
Q24

44071
44822

Q21

44877

Q22

44838
SPSS

51

AVE > 5.5

44703

44803

44775

CR > 5.0

44811

44015

44048

 > 5.0آلفا

44812

44810

44812

Smart-PLS

52
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متغیر

شاخصهای پایایی و روایی همگرا

گویه

ارزش ویژه برند

درگیری ذهنی به پوشاک مد

بارعاملی

Q23

44100

Q20

44150

BrAsso

44803

BrAwr

44821

BrLoy

44580

PerQual
Q25

44851
44045

Q27

44803

Q21

44878

Q28

44848

طبق آزمون فورنل الرکر چنانچه مقادیر قطر اصلی (جذر  )AVEبرای
هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان
انعکاسی موجود در مدل بیشتر باشد .روایی تشخیصی مدل اندازهگیری

AVE > 5.5

CR > 5.0

44810

44730

44025

44151

 > 5.0آلفا

44848

44803

انعکاسی تایید میشود .نتایج جدول  2نشان میدهد ،روایی تشخیصی
یا واگرای متغیرهای پژوهش مورد تایید است.

جدول  .2روایی تشخیصی مدلهای اندازهگیری پژوهش
نگرش برند

اعتبار برند

ارزش ویژه برند

تجربه برند

نگرش برند

44815812

اعتبار برند

44511807

4401803

ارزش ویژه برند

44771031

4411531

4410053

تجربه برند

44052541

4450813

4457802

4484180

درگیری ذهنی

44507411

4403708

445345

4402451

درگیری ذهنی

4487085
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کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراک با روایی
متقاطع ( )CV Comمحاسبه میشود و مقادیر مثبت این شاخص
نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری انعکاسی است .طبق نتایج
حاصل از خروجی نرمافزار (جدول  ،)3شاخص  CV Comبهترتیب
برای متغیرهای مدل ،همگی مثبت بوده و کیفیت مدلهای اندازه گیری
اثبات میشود.
جدول  .3شاخص کیفیت مدلهای اندازهگیری
BrAtt

CV Com.
44704351

جدول  .5شاخص کیفیت مدل ساختاری

BrCred

44018702

BrAtt

CV RED.
44285244

BrEqu

44082117

BrCred

44210121

BrExp

44572111

BrEqu

4431330

Invlv

44158471

BrExp

44572111

-2-5آزمون کیفیت مدل ساختاری
معیار اساسی ارزیابی متغیرهای وابسته مدل مسیر ،ضریب تعیین می-
باشد .مقادیر  4433 ،4471و  4410برای متغیرهای وابسته در مدل مسیر
ساختاری بهترتیب قابلتوجه ،متوسط و ضعیف میباشد ولی چنانچه
متغیر وابسته تحتتاثیر یک یا دو متغیر مستقل قرار داشته باشد ،مقادیر
متوسط ضریب تعیین نیز قابلپذیرش است .در جدول  0مقدار R2
بهدستآمده برای متغیرهای اعتبار برند ،نگرش برند و ارزش ویژه برند
نشان میدهد ،مقدار بدست آمده برای این متغیرها بهترتیب در سطح
متوسط ،متوسط و قابلتوجه قرار دارد .همچنین تفاوت در مقدار R2
پس از اضافه کردن نقش متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی پوشاک مد به
رابطه تجربه برند و نگرش برند و نیز اعتبار برند و نگرش برند نشان
میدهد که متغیر تعدیلگر مدل ،منجر به افزایش ضریب تعیین متغیر
نگرش برند از هر دو مسیر شده است.
جدول  .4شاخص ضریب تعیین
R Square
+

Δ(R
)Square
-

اعتبار برند

R
Square
44358

44358

نگرش برند

44357

44081

44125

44722

44722

-

ارزش ویژه
برند

کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی ( )CV Redنیز محاسبه
میشود .در صورتی که کلیه مقادیر بهدستآمده برای شاخص CV
 Redبا در نظر داشتن متغیر وابسته انعکاسی مثبت باشد ،مدل
ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است .طبق نتایج حاصل از
خروجی نرمافزار ،شاخص  CV Redبرای متغیرهای مدل مثبت بوده
و کیفیت آن اثبات میشود (جدول.)5

Invlv
-3-5آزمون روابط مدل

44158471

ضرایب مسیر ،نشاندهنده میزان شدت اثر متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته میباشند .چنانچه مقدار بهدستآمده باالی حداقل آماره در
سطح مورداطمینان درنظر گرفته شود ،آن رابطه یا فرضیه تایید میشود
(شکل  2و .)3
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شکل  .2مدل ضرایب مسیر مدلهای اندازهگیری و ساختاری با نقش متغیر تعدیلگر

شکل  .3مدل ضرایب معناداری مدلهای اندازهگیری و ساختاری با نقش متغیر تعدیلگر

نتایج جدول زیر نشان میدهد ،که متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی با
پوشاک مد تاثیر مثبتی روی نقش تجربه برند بر نگرش برند مصرف-
کننده (خریداران پوشاک) داشته و توانسته است ضریب تعیین متغیر

نگرش برند را در کنار نقش تعدیلگری آن در رابطه بین تجربه برند و
نگرش برند به میزان  44125افزایش دهد.

جدول  .6نتایج ضرایب مسیر و معناداری مدل در سطح خطای  5درصد (با نقش متغیر تعدیلگر)
رد  /تایید

فرضیه

روابط مدل

ضریب مسیر

1

تجربه برند  اعتبار برند

44508

T-bootstrap
174225

تایید

2

تجربه برند  نگرش برند

44142

14012

تایید

3

تجربه برند  ارزش ویژه برند

44172

3415

تایید
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0

اعتبار برند  نگرش برند

44325

74045

تایید

5

اعتبار برند  ارزش ویژه برند

44018

84212

تایید

7

نگرش برند  ارزش ویژه برند

44307

84711

تایید

1

درگیری ذهنی × تجربه برند  نگرش برند

44210

24047

تایید

8

درگیری ذهنی × اعتبار برند  نگرش برند

- 44180

14120

رد

همچنین به منظور بررسی فرضیاتی که از طریق روابط غیرمستقیم
ایجاد شده اند ،از آزمون سوبل برای محاسبه معناداری روابط و برای
محاسبه ضرایب غیرمستقیم از ضرب دو مسیر استفاده شد (جدول .)1
جدول  .0جدول اثرات غیرمستقیم مدل پژوهش
ضریب

فرضیه

روابط مدل

0

تجربه برند
نگرش برند 
ارزش ویژه
برند

44435

14

تجربه برند
اعتبار برند 
ارزش ویژه
برند

44254

11

اعتبار برند
نگرش برند 
ارزش ویژه
برند

44112

غیرمستقیم

Tsobel

1402

1431

5415

رد /
تأئید

رد

تایید

تایید

نتایج جدول  1نشان میدهد ،متغیر تجربه برند توانسته است در سطح
اطمینان  05درصد بر متغیر ارزش ویژه برند از طریق اعتبار برند تاثیر
مثبت و معناداری بگذارد ولی از طریق متغیر میانجی نگرش برند
نتوانست در سطح اطمینان  05درصد تاثیر معناداری بگذارد .همچنین
اعتبار برند توانست در همین سطح اطمینان از طریق متغیر نگرش برند
بر ارزش ویژه برند اثر معناداری بگذارد.

Manova
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-4-5آزمون کلی مدل
شاخص نیکویی برازش ( )GOFمدلهای اندازهگیری و ساختاری را
مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل
به کار میرود .سه مقدار  4425 ،4441و  4437بهترتیب بهعنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای آن وجود دارد .شاخص  GOFاین مدل با
مقدار  44571318از مطلوبیت کلی آن حکایت دارد .نتایج تحلیل جانبی
به کمک آزمون تی دو نمونه مستقل (دو متغیر جنسیت و تأهل) و
آزمون منووا( 53دو متغیر سن و تحصیالت) نشان میدهد که بین
میانگین پاسخ به ارزش ویژه برند و جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد
(تی = 04145؛ سطح خطا = )44403؛ و با توجه به میانگین بهدستآمده
برای دو گروه ،ارزش ویژه برند پوشاک خریداریشده مردان (میانگین =
 )34841بیشتر از زنان (میانگین =  )34737بوده است .بهعالوه ،بین
میانگین پاسخ گروههای تحصیلی مختلف و نگرش برند ،تنها بین دو
گروه دیپلم و زیردیپلم و فوقلیسانس تفاوت معناداری پیدا شد که با
توجه به نتایج بهدستآمده افراد دیپلمه و زیر آن نگرش بهتری نسبت
به برند پوشاک خریداریشده خود داشتهاند .در نهایت ،بین میانگین
پاسخ گروههای سنی مختلف و نگرش برند ،تنها بین دو گروه  18تا 34
سال و  31تا  05سال تفاوت معناداری پیدا شد که با توجه به نتایج
حاصله بین  31تا  05سال نگرش بهتری نسبت به برند پوشاک
خریداریشده خود به نسبت گروه دیگر داشتهاند.
-6بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها نشان میدهد که تجربه برند بر
اعتبار برند و نگرش برند و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم دارد .ضریب
مسیر بین این متغیرها نشان میدهد که بیشترین تاثیر را تجربه برند
بر اعتبار برند دارد .از طرف دیگر ،تجربه برند توانسته است بر ارزش
ویژه برند از طریق اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری بگذارد اما از طریق
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متغیر میانجی نگرش برند نتوانسته تاثیر معناداری بگذارد .همچنین،
متغیر تعدیلگر درگیری ذهنی با پوشاک مد تاثیر مثبتی بر نقش تجربه
برند بر نگرش برند خریداران پوشاک داشته و توانسته ضریب تعیین
متغیر نگرش برند را در کنار نقش تعدیلگری آن در رابطه بین تجربه
برند و نگرش برند به میزان  44125افزایش دهد .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که اعتبار برند بهترتیب بیشترین تاثیر را بر ارزش ویژه
برند و نگرش برند دارد و رابطه بین نگرش برند و ارزش ویژه برند
مستقیم و معنادار است .همچنین ،اعتبار برند توانست از طریق متغیر
نگرش برند بر ارزش ویژه برند اثر معناداری بگذارد اما متغیر تعدیلگر
درگیری با پوشاک مد نتواست تاثیر معناداری بر نقش اعتبار برند بر
نگرش برند مصرفکننده داشته باشد .بهعالوه ،نتایج حاکی از آن است
که نگرش برند قویترین پیشبینیکننده ارزش ویژه برند در مقایسه با
دیگر متغیرهای تجربه برند و اعتبار برند است .در حقیقت تاثیر مستقیم
تجربه برند بر ارزش ویژه برند با توجه به ضریب مسیر پایین آن عمالً
بیربط است .نتایج گویای این است که همبستگی تجربه برند با ارزش
ویژه برند از طریق اعتبار برند معنادارتر شده است.
این الگو از نتایج مشابه نتایج پژوهشهای پیشین است بدین صورت که
رابطه مستقیم ضعیفی بین تجربه برند با دیگر پیامدهای تجربه برند
است و از طریق متغیرهای میانجی این رابطه قویتر میشود (براکوس
و همکاران2440 ،؛ ایگلسیاس 50و همکاران .)2411 ،همچنین ،اعتبار
برند یکی از مهمترین پیشبینیکنندهها در ایجاد نگرش برند و در نهایت
ارزش ویژه برند است (اسپرای و کورنول .)2411 ،بهعالوه ،طبق نتایج
پژوهشهای پیشین ،تجربه برند بر ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم دارد
(کالنترزاده و همکاران1303 ،؛ رئیسیفر و همکاران1302 ،؛ دهقانی
سلطانی و همکاران )1302 ،و رابطه بین نگرش افراد نسبت به تبلیغات
و ارزش ویژه برند به تایید رسیده است (کالنترزاده و همکاران.)1303 ،
همچنین ،طبق یافتههای پژوهشهای قبلی ،تجربه برند بر اعتبار برند
و نگرش برند تاثیر مثبتی دارد (پژوهش رئیسیفر و همکاران.)1302 ،
همچنین ،نتایج پژوهش امجد و محمد )2413( 55نشان داد که تجربه
برند با اعتبار برند ،تجربه برند با نگرش برند ،و تجربه برند و ارزش ویژه
برند رابطه مثبت و معناداری دارد .نتایج پژوهش اسپرای و کورنول

Iglesias
Amjad & Muhammad
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( )2411و شمیم و محسن بات )2413( 57نشان میدهد که اعتبار برند
تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش برند و ارزش ویژه برند وجود دارد.
 -0پیشنهادات کاربردی
تولیدکنندگان در حوزه پوشاک برند در نقاطی که مصرفکنندگان با
شرکت و محصوالت آنها تماس دارند باید بهنحوی عمل کنند که تجربه
مثبتی از برند را به خریدار القا نمایند .برای مثال ،ظاهر محصول و
جذابیت فیزیکی آن (تجربه حسی) ،هیجانانگیز بودن برند (تجربه
احساسی) ،تاثیرگذاری برند بر کنش خریدار (وجه رفتاری تجربه) و
کنجکاوبرانگیز بودن آن (جنبه شناختی برند) و در نهایت برقراری
سیستمهای مدیریت روابط بلندمدت برای حفظ مشتری میتواند
ذهنیت مثبتی را در او ایجاد نماید و بر اعتبار برند در ذهن او اثر بگذارد.
بهعالوه ،قسمت مهمی از تجربه برند زمانی شکل میگیرد که مشتریان
در معرض استراتژی آمیخته بازاریابی برند یک شرکت قرار میگیرند.
بنابراین مدیران بازاریابی باید محصوالتی با قیمتهای متناسب با
کیفیت عالی و بستهبندی جذاب برای مشتریان خود فراهم کنند و
همچنین در حوزه ترفیع با انتخاب تبلیغات جذاب و ترغیبکننده و
متناسب با اهداف و استراتژیهای بلندمدت شرکت و برگزاری
استراتژیهای ترفیع نظیر کوپنهای تخفیف برای خرید کاالها و در
حوزه توزیع با توسعه کانالهای توزیع شرایط دسترسی آسان با کمترین
زمان و هزینه را برای مشتریان خود فراهم کنند تا بدین وسیله تجربه
خوشایندی از استفاده از محصوالتشان برای مشتریان خود فراهم کنند.
همچنین ،مدیران بازاریابی باید از ارائه خدمات مشاوره در فروشگاهها و
نمایندگیهای خود غافل نشوند و زمان مراجعه مشتری تالش کنند با
انجام راهنماییهای الزم درباره مشخصههای محصول ،تجربه خرید
لذت بخش و آسان را برای مشتریان خود ایجاد کنند که با ایجاد این
تجربه میتوان نگرش مشتری نسبت به برند را نیز تحتتاثیر قرار دهد
که بهنوبه خود منجر به رفتار خرید بیشتر و وفاداری بهتر به برند خواهد
بود .عالوه بر این ،مدیران برندها باید از تاسیس باشگاه مشتریان بهعنوان
مرکز انتقال تجربیات مشتریان غافل نبوده و تالش کنند فضایی را برای
استفاده مشتریان از تجربیات یکدیگر فراهم آورند و به تجربیات آنها
جهت دهند .همچنین ،شرکتها باید از عناوین و مفاهیم مثبت ،جذاب
Shamim & Mohsin Butt
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و خاصی برای تداعی استفاده نمایند که با دیگر تداعیکنندهها تداخل
نداشته باشد و مشخصه منحصربهفرد آن شرکت و برند باشد .در نهایت،
ارائه وعدههایی که از عهده شرکت برنمیآید نه تنها تاثیر منفی بر ذهن
مشتریان در کوتاهمدت ایجاد میکند بلکه در بلندمدت مزیترقابتی
شرکت را به خطر میاندازد .لذا مدیران شرکتها باید تالش کنند با
اطمینان از واضح بودن پیام و وعدههای خود اعتبار شرکت را افزایش
دهند.
 -8محدودیتهای پژوهش
ازآنجاکه موضوع موردمطالعه تجربه برند در حوزه بازاریابی حسی است
و این مباحث در جامعه ایران ملموس و متداول نمیباشد ،موضوع
پژوهش و پرسشنامه طراحیشده برای برخی از پاسخدهندگان تا
حدودی ناشناخته بود که با ارائه توضیحات الزم ،ابهامات موجود مرتفع
گردید .از دیگر محدودیتهای این پژوهش ،پراکندگی فروشگاههای برند
در مراکز خرید و دسترسی سخت به خریداران پوشاک برند و عدم تمایل
آنها به پر کردن پرسشنامهها بود که باعث شد مدت تکمیل پرسشنامه
با حجم نمونه نزدیک به  044نفر حدود سه ماه طول کشید .بهعالوه،
ازآنجاییکه تعداد برندها در پوشاک بسیار زیاد است و دسترسی به
تمامی نمایندگیهای آنها در داخل کشور مقدور نیست ،لذا برندها با
توجه به معروف بودن آنها در حوزه پوشاک و دسترسی به نمایندگیهای
آنها در شهر تهران انتخاب شد و با توجه به تمرکز نمایندگیها در شهر
تهران و انتخاب تصادفی خریداران برند ،نتایج پژوهش به شهرهای دیگر
قابل تعمیم نیست .در نهایت ،عدم همکاری برخی از مدیران مراکز خرید
در پخش کردن پرسشنامه محدودیت دیگر این پژوهش بود.
 -9پیشنهادات پژوهشی
ازآنجاییکه این پژوهش ،نتایج متغیر تجربه برند در حیطه یک گروه
محصول برند پوشاک را سنجیده است پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی ،سایر گروه محصوالتی که افراد درگیری باالیی با آن دارند نظیر
لوازمخانگی و لوازمآرایشی و ...در نظر گرفته شود .بهعالوه ،پژوهش
حاضر نمیتواند نشاندهنده نتایج درستی در حوزه خدمات باشد لذا
بررسی تفاوت تجربیات برند در حوزه خدمات و محصوالت حائز اهمیت
است و پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،ترکیبی از محصوالت و
خدمات برند (مانند رستورانها ،پروازهای خطوط هوایی) در نظر گرفته

شود .همچنین ،چون موضوع موردنظر این پژوهش درخصوص برندهای
خارجی در حوزه پوشاک بوده است پیشنهاد میشود که در پژوهشهای
آتی به بررسی تاثیر تجربه برندهای داخلی بر نگرش مصرفکنندگان
پرداخته شود .همچنین ،با توجه به این که این پژوهش سه متغیر نگرش
برند ،اعتبار برند و ارزش ویژه برند را بهعنوان مهمترین نتایج بلندمدت
تجربه برند در ذهن مصرفکننده تعریف کرد ،در پژوهشهای آتی
پیشنهاد میشود دیگر نتایج احتمالی نظیر وفاداری برند ،رضایت و تعهد
به برند در نظر گرفته شود .در نهایت ،در این پژوهش به نتایج مستقیم
و غیرمستقیم تجربه برند پرداخته شد .در پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود به سوابق تجربه برند و اینکه چگونه ابعاد تجربه برند تحتتاثیر
محرکهای برند قرار میگیرد پرداخته شود.
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