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Abstract
With the advent of Internet businesses, many doors
were

opened

for

employment

and

economic

چکیده
 درهای زیادی جهت اشتغال و،با ظهور کسبوکارهای اینترنتی

empowerment, and consequently, many stores and

توانمندسازی اقتصاد ایجاد گردید و بهتبع فروشگاهها و برندهای

retail brands began to offer online sales services.

خردهفروشی متعددی نیز شروع به ارائه خدمات فروش در فضای

Creating brand love in Internet customers and

 ایجاد عشق به برند در مشتریان اینترنتی و. اینترنت نمودند

consumers can lead to maintaining and loyalty to the

مصرفکنندگان میتواند منجر به حفظ و وفاداری آنان به برند شود

brand, and therefore the advancement of technology,

 امکاناتی همچون شبیهسازی استفاده و پرو،و لذا پیشرفت فناوری

facilities such as simulation of use and virtual product

مجازی محصول را با استفاده از فناوری واقعیتافزوده در اختیار

pro using augmented reality technology available to

 در جهت جذب مشتری و حفظ،برندهای خردهفروشی اینترنتی

online retail brands, to attract customers and retain

 پژوهش حاضر باهدف مطالعه.مصرفکنندگان قرار داده است

Consumers put. The present study aims to study the

حوزه خردهفروشی اینترنتی و مقوله ایجاد عشق به برند از طریق

field of online retail and the category of creating brand

فناوری جدید واقعیتافزوده به بررسی تأثیر سازوکارهای روانی بر

love through new reality technology. Data were
collected by a questionnaire from a sample of 216
consumers and online shoppers in the city of Arak in

عشق به برند و هویت مجازی کاربر از طریق خود ارجاعی پرداخته
 نفر از612  دادهها بهوسیله پرسشنامه از نمونهای شامل.است

1399. The hypotheses of the present study were

مصرفکنندگان و خریداران اینترنتی در قلمرو شهر اراک در سال

analyzed using structural equations and all hypotheses

 فرضیههای پژوهش حاضر با استفاده از. گردآوری شده است1911

were confirmed. Findings show that psychological

.معادالت ساختاری تحلیلشده و تمامی فرضیهها تائید شدند

mechanisms have a positive effect on brand love and

یافتهها نشان میدهد که سازوکارهای روانی بر عشق به برند و

virtual identity through self-referral.
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Love for the brand;; Virtual identity (identity identity);
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reality
interactive
technology
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.هویت مجازی از طریق خود ارجاعی تأثیر مثبت دارد
واژههاي کلیدي
عشقبهبرند؛ هویتمجازی (هویتآیتی)؛ خودارجاعی؛ فناوری تعاملی
واقعیتافزوده

میرزائی و همکاران :تأثیر سازوکارهای روانی بر عشقبهبرند و هویتمجازیکاربر از طریق خودارجاعی(موردمطالعه :فروشگاه اینترنتی دیجیکاال ،شهر
اراک)

مقدمه

ترجیح برند و رفتار مصرفکننده ،توسط برند ،با ایجااد رواباط
قدرتمندی شکل میگیارد کا بعضایاوقاا ساب تکاکیل
پیوندهای عمیق احساسی و در ادام منجار با عکاقب برند1
میگااردد (حاجیبابااایی و اسااماعیلپور .)0131 ،زمااانی کاا
مصرفکنندگان ویژگیهای جدید و مثبتای را در برناد ککا
میکنند ،عکق آنها ب برند نیز افزایش مییابد؛ پس از باروز
عالق در مکاتری ،احساا لات یاا وابساتدی در او ایجااد
میگردد ک منجر ب وفااداری بیکاتر در او مایشاود (ورماا،2
 .)2121بازاریابااان بایااد با دنبااا گزینا ها یااا پیکااناادهای
راهبردی برای درگیر کردن مصرفکننده و تحریک احساسا
او باشند ،زیرا مکتریان فقط بار اساا کیتیا و مانادگاری،
عاشق برند نمیشوند؛ این امر ب تجرب مصرف ،بابود مستمر
برند و مدیری ارتباط با مکاتری وابسات اسا  .عکاقب برند
ب شرط تحقق هم موارد متکور ایجاد میشاود و دوام چناین
ارتباط محکمی با برند نیاز ب حداکثر تالش از جان بازاریابان
دارد (جاشی و گارگ.)2121 ،3
بسیاری کس وکارها با رشد فناوریهای اینترنتی و نتوذ آن در
زندگی مردم ،از ایان بساتر بارای ترییار در شایوه کسا وکار
تجاری خود و جتب مکتری بیکتر بااره بردهاناد؛ اساتتاده از
اینترن در پیکرف کس وکارها بسایار ممماو و چکامدیر
بوده و ب عاممی جداناپتیر در حوزه بازاریابی تبدیلشاده؛ ایان
روش جا جتب مصرفکنندگان جدید و ورود با بازارهاای
جاانی بسیار کارا و مؤثر اس (خاتمی فیروزآبادی و همکاران،
 .)0131ازسویدیدر ،باید توج داش ک ایجاد عکقب برند در
مصرفکنندگان در فضای فروش اینترنتی ،اقتضائا ویژه خود
را دارد .برندهای آنالین برای جتب مکتریان بیکتر نیازمند آن
هستند ک از فناوریهای جدید برای کمی فعالی های ارتقاای
برناااد و فعالی هاااای ترفیعااای خاااود اساااتتاده کنناااد تاااا
تجرب خریدآنالین مثبتای را در خریاداران ایجااد نمایناد .ایان
تجرب مثب مزایایی همچون لت  ،رضای  ،خکنودی ،عکاق
و وفاداری مصرفکنندگان را برای برندآنالین ب همراه خواهاد
داش  .ب تازگی ،برندهای آنالین ،فناوری تعااممی پرومجاازی
محصااو واقعیاا افزوده را جااا آزمااایش و تجرباا باا
مصرفکنندگان و مکتریان خود معرفی کردهاند.
هوانگ )2103( 4در پژوهکی تجربی ،ایجاد عکقب برند از

طریااق فناااوری واقعی ا افزوده و مکانیس ا های دخیاال را بااا
مقایس دو محیط واقعی افزوده 5و غیر واقعی افزوده یا همان
محیط وب سنتی 6بررسی نموده و نکاان داده واقعیا افزوده
در برندهای خردهفروشی آنالین بارای ایجااد عکاقب برند در
میان مصرفکنندگان مؤثر واقع میشود.
باار اسااا شااواهد و مطالعااا پیکااین (ماربااانی0133 ،؛
خاتمیفیروزآباااادی و همکااااران0131 ،؛ کریمیعمویجااا و
عمیطم  )0131 ،و همچنین ب نقال و گازارشهاای ساای
دیجیکاا در انتااای سااا ( 0138کا یکای از بزرگتاارین
خردهفروشااایهای اینترنتااای ایاااران اسااا )؛ درمجماااو
کس وکارهای اینترنتای در ایاران با نساب آنچا در ساایر
ککورها مکاهده میشود در میان مصارفکنندگان موردقباو
واقااع ندردیااده و خریااد اینترنتاای هماا گیر نکااده اساا و
خردهفروشاایهای اینترنتاای تناااا  0الاای  2درصااد بااازار
خردهفروشی را ب دس آورند .پدیده محوری ک این پژوهش
درصدد بررسی عوامل مؤثر بار آن برآماده ،آن اسا کا در
بسااایاری از زمینااا هاااای بازاریاااابی در فضاااای مجاااازی،
خریداراناینترنتی نسب ب عرض کنندگان ،وفادار نباودهاناد و
ه چنین ،خردهفروشیهای آنالین نتوانست اند عکاقب برناد را
در مکتریان خود ایجاد نمایند .زمین ی مسالم پژوهشحاضار،
ه سو نبودن برندهای خردهفروشی ایرانی با روشهای ناوین
فروش آنالیان جااانی و عق مانادگی رشاد با دلیال عادم
ب کارگیری فناوریهای اینترنتی قابلاستتاده در ایان حاوزه و
عدم توج برندهایاینترنتی ب متااومی با ناام عکاقب برند
میباشد .بررسی ادبیا و مطالعا پیکین خارجی و داخمی ،در
حوزه بازاریابیاینترنتی ،همچنین فناوری واقعی افزوده در ایان
حااوزه ،نکااان از توج ا هرچ ا بیکااتر محققااین خااارجی ب ا
موضوعا ذکرشده دارد و جستجو در میان مقالا های عممای
داخمی در این خصوص ،نکان داد ک در این زمین کار خاصای
صور ندرفت و عدم توج محققین داخمی با ایان موضاو
مکاود بود.
هدف پژوهش ،بررسی تأثیرا روانی فناوری شبی ساز تعااممی
واقعی افزوده بر عکقب برند و هوی مجازی کااربر از طریاق
خودارجااااعی در مصااارفکنندگان و مکاااتریان برنااادهای
خردهفروشاای آنالیاان اساا ؛ کاا در ایاان خصااوص باا
مطالع موردی برنداینترنتی دیجیکا در شاار ارا در ساا
0133پرداخت شده .حوزه رفتار مصرفکنندگان ،ساازوکارهای

1.

Brand love
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3. Joshi and Garg
4. Huang
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non-ARIT

5.
6.
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روانشناختی خریداراناینترنتی و معقول عکقب برنداینترنتای؛
حوزه برندسازی آنالین ،خردهفروشیهای اینترنتای و فنااوری
در برندآنالین ابعاد پژوهکی این مطالع میباشاند .لاتا نتاای
پااژوهش ،اطالعااا زم را در خصااوص نحااوه و چدااوندی
استتاده از برنام های واقعی افزوده برای ایجاد عکقب برند ،در
اختیار خردهفروشان آنالین و فعاالین حاوزه بازاریاابیاینترنتی
میگتارد و میتواند زمین باتاری بارای برندساازی اینترنتای
مایا نماید.

ایجاد وفاداری مصرفکننده ب برند ،فداکاری مالی و پرداخا
باااای اضاااف  ،ایجاااد تمایاال در مصاارفکننده باارای خریااد
محصااو در درازمااد و ایجاااد روابااط قدرتمناادتر بااین
مصرفکننده و برند اشاره کرد (بایرادا و همکاران.)2108 ،
فنققاوري امققاملی وا میققتافزوده 1:واقعیاا افزوده از
فناوریهای تعااممی اسا کا نماا و تصاویری مساتقی یاا
غیرمستقی  ،آنی و بالدرنگ از محیط و دنیای فیزیکی واقعای
ارائ ا میدهااد؛ ک ا دادههااای مجااازی (اطالعااا گرافیکاای
تولیدشده با کامسیوتر) ب آن اضاف و یا توساط ایان اطالعاا
تقوی میگردد؛ درواقع این فناوری ،دادههای دنیای واقعای و
مجازی را ب صاور سا بُعدی باا یکادیدر ترکیا مینمایاد
(کارمیدنیااانی و فااور  .)2100 ،8بااسااتتاده از واقعی ا افزوده
مکتریان اینترنتی میتوانند محصو را اساتتاده ،امتحاان و
پرومجازی کنند؛ ب ویژه ک اخیراً برنامکهای تمتنهمراه ،این
امکان را برای مکتریان با راحتی و دسترسی بیکاتر و باتاری
فراه کردهاند و تأثیر واقعی افزوده بیکتر ب چک مایخاورد.
محققااان اشااارهکردهاند کاا تااأثیر برناماا های کاااربردی
واقعی افزوده تمتنهمراه بر ندرش و قصد خرید مصارفکننده
را نمیتاوان نادیاده گرفا (هایال و کاناگ2121 ،9؛ وفاا و
همکااااران .)2108 ،10باااااساااتتاده از ایااان فنااااوری ،در
تمتنهایهمراه ،مصرفکنندگان میتوانند ب راحتی و بالفاصم
شکل صور  ،رنگ ماو و فارم بادن و رااهر خاود را کا از
محصو استتاده کارده و آنهاا را پارو نمودهاناد ،ببینناد و
تصویر را برای دوستان خود ب اشترا بدتارناد و باازخورد را
در زمان واقعی دریاف کنند .این ویژگی آنالین باعث میشود
مکتری از محیط لت ببرد و در آن غوط ور شاود و میتواناد
سطح اطمینان و در مکتری نسب ب محصاو را افازایش
دهد ک منجر ب افزایش تمایل ب خریاد شاود (ونداورای،11
 .)2120واقعیاا افزوده باهاادف پیونااد دادن دنیااایواقعی بااا
دنیایمجازی ،اشیاء تولیدشده کامسیوتری را با محایط طبیعای
وفق میدهد و تعامال درزمان واقعی را امکانپاتیر میکناد؛
عالوه بر این ترکی تقوی شده دنیایواقعی و دنیایمجاازی،
ب طور مداوم یک تجرب منحصارب فرد و شخصای بارای هار
مصرفکننده ایجاد میکند (بارهورس و همکاران.)2120 ،12
حسکنترلمالکیققققت در فنققققاوري وا میققققتافزوده:

1.

7.

ادبیات و پیشینهي پژوهش
مبانی نظري
عشقق بهبرند :باا عنوان درجاا د بسااتدی عاااطتی یااک
مصرفکننده راضای با یاک برناد خااص تعریا میشاود؛
ب گون ای ک مصرفکننده قادر باشد ب طور فعا تصویر کمای
از خود ایجاد و یا تقوی کند ،هوی خود را بیان کرده ،ساسس
لت و هیجاناتش تحریک شود (آلبر و همکااران.)2113 ،1
عکقب برند ،با عالق مصرفکننده آغااز مایشاود کا ساب
ماایشااود وی احسااا کنااد کاا برنااد مااوردن ر آنقاادر
منحصرب فرد و ما اس ک نمیتواند آن برند را با برنادهای
دیدر جایدزین نماید (باترا و همکاران .)2102 ،2رابطا میاان
مصاارفکننده و برنااد باااوجود عکااقب برند ،طااو نیتر و
قدرتمندتر و درناای موفقی برند را با هماراه دارد (باایرادا و
همکاااران .)2108 ،3عکااقب برند میتوانااد نکااأ گرفت ا از
ویژگیهای شناختی همچون کارکرد و کیتیا منحصارب فرد
برند باشد (هاوبر و همکااران .)2101 ،4همچناین زماانی کا
مصرفکنندگان احسا کنند ک برند ب آنها کمک کرده ک
منحصرب فرد باشند و سبک دلخواه خاود از زنادگی را داشات
باشند ،ندرش مثبتی نسب ب برند پیادا مینمایناد؛ بناابراین،
تجربیا مثب با برند و همچنین احسا نزدیکای با برناد؛
توسع دهنده د بستدی و حس عکق نسب ب برند میباشند
(فوآ و کی  )2108 ،5ازاینرو ،بروز پدیدهای ب نام عکقب برند
در مصرفکنندگان میتواند از طریق جنبا های مختما برناد
همچون کیتی عالی ،هوی فاردی ،پااداش ذاتای ،تاأثیرا
مثب  ،احسا طبیعی بودن و حس پیوند عاطتی صور گیرد
(مانتیو و همکاران .)2108 ،6از مزایای عکقب برند میتوان ب
Albert et al.
2 .Batra et al.
3. Bairrada et al.
4. Huber et al.
5. Phua and Kim
6. Manthiou et al.

Augmented reality interactive technology
Carmigniani and Furht
9. Haile and Kang
10. Vafa et al.
11. Vongurai
12. Barhorst et al.
8.
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واقعی افزوده میتواند حس شدیدی از کنتر مالکی را بارای
مصرفکننده شکل دهد .همینک فناوری واقعی افزوده کااربر
را قادر میسازد تا از همان عناصر مجازی تعبی شده در محیط
فیزیکی ،استتاده و با آنها تعامل کند مایتواناد باعاث ایجااد
حسی مبنای بار کنتار مالکیا در کااربران شاود .احساا
کنتر مالکی آنالین در واقعی افزوده وقتی حاصال میشاود
ک مصرفکنندگان کنتر کامل بر آواتار 1خود داشت باشاند و
شامل عناصر ذهنی مانند عمل ،کنتر  ،قصد ،انتخاب عمال و
آزادی اندیکاا میشااود (پورتسااکی و همکاااران.)2120 ،2
خریاااداراناینترنتی در دنیاااایمجاااازی واقعیااا افزوده ،بااا
دسا کاری و آراسااتن آواتارهااای خااود دسترساای دارنااد کا
ایجادکننده حسکنتر مالکی در آنهاس و ب خریداران این
امکان را میدهد تا ب طور مثا سایز لبا یا عینک و یاا هار
محصو دیدری را در صتح تعاممی آزادان تن ای کنناد؛ در
همان موقع باترین مد ها و رنگهای ب نمایش گتاشت شده
را مکاهده کرده و حسکنتر مالکی را تجرب نمایند (روی و
همکاران .)2101 ،3درواقع ،با ب کارگیری واقعی افزوده بارای
استتاده و پرومجاازی محصاو  ،خریاداراناینترنتی میتوانناد
حا مختمتای را طباق سمیق شاان تجربا کنناد (هواناگ،
 .)2103برندها باید با حسکنتر مالکیا در واقعیا افازوده
توج خاصی داشت باشند ،زیرا در تصمی گیری مکتریان تأثیر
بسزایی دارد (کیونگ سونگ 4و همکاران.)2103 ،
اکرارپذیري در فناوري وا میتافزوده :تکرارپتیری رسان
دیجیتالی (مانند واقعی افزوده) ب فرآیندی اطالق میشود کا
کاربر فرستنده میتواند ب ویرایش و تن ی دقیق یک پیام یاا
فرمان ب صور مستقل بسردازد و ب مصرفکننده اینترنتی این
امکان را میدهد تا بدون محدودی  ،محتوای تعاممی را تن ی
و یا ویرایش کند (تانگ و همکاران .)2101 ،5مصرفکنندگان
در محیط خردهفروشی اینترنتی واقعی افزوده میتوانند پروس
شبی سازی آنالین استتاده ،امتحان یا پرو یاک محصاو را از
ابتدا اجرا کرده ،تکرار کنند و جزئیا را در برند موردن ر دوباره
بررسی نمایند (داکو .)2101 ،6خریداران در شبی سازی آنالیان
پرو محصو  ،برحس شرایط خریادی کا در ن ار گرفت اناد
میتوانند ،محصو را عوض یا محصاو دیداری را امتحاان

کنند ،رنگها ،ابعاد و ساایزهای مختمتای کا با سمیق شاان
نزدیکتر اس را در ن ر بدیرند و این انتخابها را باا شارایط
مختم بارها تکرار نمایند (هوانگ.)2103 ،
هویتمجازي 7:هوی مجازی یا هوی آیتی ،هوی شخص
مصرفکننده در دنیایمجازی اسا و انعکا دهناده هویا
شخص مصرفکننده روی آواتار اس (کارتر و گرور.)2101 ،8
در یااک تجرب ا تعاااممی شبی سااازیشااده ،هرچقاادر فناااوری
اینترنتی واقعی افزوده بیکتر قادر ب نکان دادن هیجانا آنی
و ویژگیهای شناختی خریداراناینترنتی باشد ،مصرفکنندگان
بیکتری هوی مجازی را ب عنوان بخکای از خودبااور و قباو
کارده و هویا آواتااار خودشااان را شااکل میدهنااد .هوانااگ
( )2103بیان داشت ک عمدتاً هوی مجازی منوط با اساتتاده
مصرفکنندگان از عممکردهای مختم اینترنتی بارای انجاام
یک کار یا برآورده کردن یک خواست  ،با اباراز هویا فاردی
شااکل میگیاارد و آواتااار واقعیاا افزوده باا کاااربر ،امکااان
شبی سازی خود را ب صور آزادان میدهد و هویا شاخص
کاربر در آواتار بسط و ادغام پیادا میکناد و منجار با ایجااد
هوی مجازی میگردد (هوانگ.)2103 ،
خودارجاعی 9:خودارجاعی ،شبی سازی ذهنی اس کا افاراد
در ذهن خود ،چیزی را تصور یا در مورد حوادث گتشت تتکر و
تعقل میکنناد و آن را تتسایر میکنناد (یای و همکااران،10
 .)2121در مطالعا مربوط ب رفتار مصرفکننده ،بیاان شاده
اس ک شبی سازی ذهنی ک دارای وضوح و شتافی خاوبی
در مورد یک محصو در تصور مصرفکنندگان باشاد ،باعاث
ایجاد خودارجاعی میگردد؛ بنابراین تمتیق تصورا  ،تجربیاا
گتشت و خااطرا مصارفکننده در برنادآنالیان بااساتتاده از
پروس ا شبی سااازی ،میتوانااد باعااث ایجاااد خودارجاااعی در
مصاارفکننده گااردد (سااونگ و همکاااران2111،11؛ آهاان و
بایمنسون.)2100 ،12
پیشینهي پژوهش
بایرادا و همکاران ( )2108در مطالع ای با عنوان "پیکایندها و
پیامدهای عکقب برند؛ خصوصیا برند سودمند و سامبمیک"
ب دنبا روشندری محر ها یا پیکایندهای عکاقبا برناد و
ایجاد دانکی ما برای هدفمند کاردن اقاداما مادیریتی یاا
همان پیامدهای عکقب برند برای مادیران برنادهاا باودهاناد.
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یافت های آنان حاکی از آن بود ک ه عناصر کاربردی و ها
عاطتی و یا سمبمیک در شکلگیری عکقب برند اهمی دارند
و عکقب برند با وفاداری ب برناد ،تبمیراا دهاانبا دهاان و
پرداخ بااء بیکتر رابطا مثبا دارد؛ بناابراین ،رابطا باین
مصرفکنندگان و برندها با حضاور عکاقبا برناد قاویتار و
ماندگار میشود و منجر ب موفقی برند میگردد.
پوشن و واساکوز پاراگاا ،)2101( 1در تحقیقای تحا عناوان
"تااأثیر قابلتوجاا واقعیاا افاازوده تجرباا مصاارفکننده
خااردهفروشاای ،رضااای مناادی و تمایاال ب ا خریااد" ،تااأثیر
واقعی افزوده بر تجرب کاربر از خاردهفروشای و تاأثیر آن بار
رضای و تمایل برای خرید کاربر را بررسی نمودهاند .یافتا ها
حاکی از آن اس ک واقعی افزوده اطالعا بیکاتری دربااره
محصو س بعادی در رناگهاا و سابکهاای مختما ارائا
میدهد ،همچنین اطالعا غنیشده مربوط ب محصو را در
اختیار کاربر قرار میدهد؛ ک در آنها از واقعیا را تقویا
میکند و ب طور قابلتوجای تجرب کاربر را تح تأثیر مثبا
قرار میدهد .یک تجرب کااربری غنیشاده از واقعیا افازوده
سرگرم کنندهتر اس و مکتریان باالقوه را قاادر مایساازد تاا
تعامل بیپایان با اطالعاا مجاازی داشات باشاند .بناابراین،
تجرب کاربری غنیشده از واقعی افزوده باعث افزایش رضای
کاربر و تمایل کاربر برای خرید میشود.
یی و همکاران ( )2121در پژوهکی با عنوان "چدون میتوان
از طریق تبمیرا  ،شبی ساازی ذهنای مصارفکننادگان را با
راحتی تسایل کرد :تاثیر تصویر پویای خودارجااعی بار قصاد
خرید" ،ساختار روانشناسی خودارجاعی را با هادف شناساایی
روشاای باین ا باارای ایجاااد شبی سااازی ذهناای در بینناادگان
آگایهایتبمیراتی بررسی مینمایند .نتای حااکی از آن اسا
کااا گنجانااادن نکاااان های خودارجااااعی در تبمیراااا بااا
مصرفکنندگان کمک میکند تا با راحتی شبی ساازی ذهنای
خود را از محصو نمایش دادهشده تولید نمایند .بدین ترتیا
تحریک خودارجاعی و ایجاد شبی سازی ذهنی ماهیتاً اندیزشی
اس  ،زیارا مصارفکنندگان را با سام تجاارب واقعبینانا
مصرف خود سوق میدهد و تحریکی بارای انتخااب و خریاد
محصو ایجاد میکند.
ازن ر هوانگ ( ،)2103واقعی افزوده میتواناد با سا دلیال
برای برندهای خردهفروشی آنالین متید باشاد -0 :اساتتاده از
محصو بر اسا سمیق مکتری و جتب مکاتریان بیکاتر،
 -2امکان مکااهده و بررسای کاساتیها در ایجااد ارتباطاا

عاطتی نزدیاک باا مکاتری -1 ،بارآوردن با موقع تقاضاای
مصرفکننده و ترفیع موفقیا آمیز خادما  .هواناگ و لیاائو2
( )2101بیان کردهاند ک واقعی افزوده در شبی سازی آنای با
خریدار اینترنتی اجازه میدهد تا آواتار خود را ب میل و خواس
خااود ماادیری  ،دس ا کاری ،تاازئین و آراساات نمایااد .یاای و
همکارانش ( )2101اصمیترین مزی محایط خریاد اینترنتای
واقعی افزوده را تمایز کیتی آن از محیطهای خرید اینترنتای
غیر واقعی افزوده یا درواقع همان محیطهای خرید وبسنتی،
دانسااات اند .روی و همکااااران ( )2101بااا تجربااا واقعااای
خریداراناینترنتی در شبی ساازی پارو و اساتتاده از محصاو
اشاره میکنند ک با افزایش احساسا درونای هماراه باوده و
میتواند اثر تحریکپتیری بیکاتری را روی خریاداران ایجااد
نماید .بر اسا مطالعا روانشناختی برند آلبر و همکااران
( 2113و  ،)2118فعا سازی خاطرا  ،یعنی تحریاک نماودن
مصرفکنندگان جا یادآوری خاطرا خاوب گتشت شاان و
خمق خاطرا جدید با برند در راستای خاطرا گتشت آنان یاا
ایجاد یک تجرب خوشایند با تحریک احساسا نوساتالژی در
آنان ،میتواند از قابمی های محیط خرید واقعی افزوده باشد.
فوآ و کی ( )2108پژوهکی باا عناوان "نقاش خاود شاما در
تبمیرا اسنپچ  :3تأثیر خودسازگاری برناد ،خاودارجااعی و
حس شوخطبعی ب روی گرایش ب برند و قصد خرید از طریق
تبمیغ برند" انجام نمودهاند .نتای نکان داده ،ک خودساازگاری
برند ،خودارجاعی و حس شاوخطبعای ،اثارا قابالتوجای در
نداارش برنااد و قصااد خریااد دارد .همچنااین هاار چا میاازان
خودارجاعی در شاده توساط مصارفکنناده در اسانپچا
بیکتر باشد ،ندرش مثب ب برند و احتما خریاد محصاو
برند بیکتر خواهد بود .افزایش فرص مصرفکننادگان بارای
ایجاد خودارجاعی و تصمی گیری برای افزایش ارتباط خود باا
تبمیرا برند ،میتواند منجر ب نتای مثب قابلتاوجای بارای
برند شود.
شولتز )2104( 4مقال ای باا عناوان "هویا تجسا یافتا در
دنیایمجازی" ارائ نمود و شکلگیری هوی در دنیایمجازی
را بررسی نمود .این پژوهش ب دنبا توضیح مسائل مربوط ب
هوی تجس یافت (هوی مجازی) ،آواتار و رفتار کاربر و ارتباط
میان آنها بوده اس  .وی میگوید :عممکاردهاای هاویتی در
محیط آنالین ،با بدن کاربری ک جموی کامسیوتر نکست اس
راهراً بایرباط نیساتند؛ همچناین از دنیایمجاازی با عنوان
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زندگی دوم یاد مایکناد .از من ار بازنماایی ،عممکارد هویا
تجس یافت یا هوی مجازی مستمزم تکرار برخی از ویژگیهای
باادن کاااربر اس ا ؛ ازجمم ا شااکل انسااانی ،راااهر واقعاای و
منحصرب فرد بودن آن؛ زیرا آواتار باید منعکسکننده معقاو و
منطقی فردی ک آن را اداره میکند باشد .اندیزه ساختن آواتار
واقعی (در دنیایمجازی) ،ارائ زندگی دوم واقعبینان تر و نکان
دادن مناس باودن آن غیار از باازیهاای کاامسیوتری بارای
اپمیکیکنها و برنام های جدی مانناد کسا وکاار و آماوزش
اس  .کاربران خودشان را از طریق آواتارشان در دنیایمجازی
تجرب میکنند .در این مقال نتیج گیری شاد کا آواتاار بایاد
بازنمای هرچا بیکاتر حاا و خصوصایا فیزیکای بادن
کاربران ،طبیعی و بر اسا اصو منطقهای بازنماایی باشاد،
ک در دید کاربر معقو و منطقی جماوه نمایاد ،فاا و ذهان
کاربر با آن ارتباط گرفت و آن را پتیرا باشد ،تا از ایان طریاق،
هوی مجااازی آنالیاان بُااروز و تجساا نمایااد؛ همچنااین
دنیایمجازی یا درواقع زنادگی دوم باا آواتارهاای واقعبینانا ،
برای انجام کس وکارهای مجاازی و ایجااد رواباط اجتمااعی
مناس خواهند بود.
درمجمو  ،باتوج ب نتاای تحقیقاا پیکاین در ایان زمینا ،
میتوان ب موارد ذیل اشاره کرد ک مبنایی برای شکل گرفتن
موضو پژوهش در میان خریداراناینترنتی قرار گرف :
پژوهشحاضر در خصوص پرو محصاو با صاور مجاازی
اس ک ب بررسی عکقب برند و هوی مجازی کاربر با درن ر
گاارفتن نقااش متریرهااای دیداار همچااون تکرارپااتیری و
حسکنتر مالکی در بستر فناوری واقعیا افزوده و باا نقاش
میانجی خودارجاعی میپردازد.
باتوج ب مواردی ک در با در مورد تحقیقا گتشت مطارح
گردید ،عموم محققانی ک در زمین عکقب برند کاار کردهاناد
اراار میکنند کا برنادها بارای ایجااد تمایال با خریاد در
طو نیمد در بین مصرفکنندگان و برای اطمینان از اینکا
مکتریهای کمتری از دس بروند ،بر ایجااد عکاقب برند در
میان مصرفکنندگان تمرکاز دارناد (جاشای و گاارگ2121 ،؛
ورما2121 ،؛ ماانتیو و همکااران2108 ،؛ باایرادا و همکااران،
2108؛ کارجااالوتو و همکاااران 2101 ،؛ آهووی اا و همکاااران ،
2113؛ کارو و آهوویا  .)2111 ،بااستناد ب یافت های بایرادا و
همکاران ( )2108پژوهشحاضر نیز در پی بررسی سازوکارها،
ویژگیها و قابمی های فناوری واقعی افزوده ب تحمیل عناصر
کاربردی و عاطتی ایجاد کننده عکقب برند میپردازد.
ازسویدیدر باتوج ب نتای پژوهش پوشان و واساکوز پاراگاا
( )2101پژوهشحاضاار در صاادد بررسای سااودمندی فناااوری

واقعی افزوده برای استتاده در برندهایآنالین برآمده اس ک
آیا تمایل ب خرید ب واساط فنااوری واقعیا افزوده و تجربا
لااات بخش از خریاااد تعااااممی مااایتواناااد عکاااقب برند
مصرفکنندگان و خریداراناینترنتی را با همراه داشات باشاد.
پژوهشهای دیدری از جمم (وندورای2120 ،؛ بارهورسا و
همکاران2120 ،؛ بونین2121 ،1؛ شولز و دافی2108 ،2؛ یی و
پااار  2108 ،و 2101؛ ه ایمکن و همکاااران2101 ،3؛ داکااو،
2101؛ تاناااگ و همکااااران2101 ،؛ جرویمینکاااو2102 ،4؛
ایوبدماااو )2100 ،5در خصاااوص فنااااروی واقعیااا افزوده و
قابمی های آن در حوزه بازاریابیاینترنتی و رفتار مصارفکننده
صور پتیرفت کا یافتا های آناان همدای حااکی از ایجااد
تمااااایال لاااات بخش و خوشااااحا کنناااادهای باااارای
خریداراناینترنتی میباشد ک بر متید بودن این فناوری بارای
برندآنالین تاکید دارند.
در خصاوص خودارجااعی کا مکانیسا عممکاردی ،فناااوری
واقعیاا افزوده اساا و در پژوهشحاضاار میااانجی ایجاااد
عکقب برند میباشد باید گت ک خودارجاعی مختص ب ایان
فناوری نیس و در واقع یک رفتاار درونای و ذهنای از فارد و
یک مصرفکننده اسا  ،کا حتای در رفتاار مصرفسانتی و
برندسنتی نیز رخ میدهد و مقول ای در رفتار مصارفکنندگان
اس ک تحریک مصرفکننده برای خودارجاعی هر چ بیکتر
برای برند متید واقع میگردد و پژوهشهای متعاددی ازجمما
(یااون و پااار 2102 ،6؛ چانااگ 2102 ،7و 2111؛ سااونگ و
همکاران2111 ،؛ اسکا  2111 ،8و آ 2114و ب )2114بار
این امر تاکید داشت اند .باتوج ب یافت های یی و همکاارانش
( )2121ک ایجاد و تحریک خودارجااعی میتواناد منجار با
انتخاب محصو و خرید گردد ،در پژوهشحاضر نیاز ،بررسای
مینمایی ک میزان خودارجاعی کاربر فنااوری واقعیا افزوده
با کس تجرب پرومجازی محصو چ تاثیراتی بر متریرهاای
هوی مجازی و عکقب برند دارد.
در پژوهشحاضر هوی مجازی ب واسط خودارجااعی شاکل
میگیرد .در فناوری شبی ساز واقعی افزوده این هوی توساط
آواتار تجس مییابد و همانطور ک در پژوهش شاولتز ()2104

1.

Bonnin
Scholz and Duffy
3. Hilken et al.
4. Geroimenko
5. Eyuboglu
6. Yoon and Park
7. Chang
8. Escalas
2.
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آمده اس باا کااربر اساتتاده کنناده ارتبااطی مساتقی دارد و
نمایاندر و تمثا کااربر در دنیایمجاازی اسا  .شاکلگیری
هوی مجازی مصرفکننده در استتاده از فناوری پرو محصاو
واقعی افزوده وابسات با حسکنتر مالکیا  ،تکرارپاتیری و
خودارجاعی اس و بنا ب نتیج شولتز ( )2104کاربر بایاد باا
آواتار خود ارتباط برقرار کند و پتیرای آن باشد تا هوی مجازی
بااروز نمایااد .پژوهشهااای دیدااری نیااز ازجمم ا (هااانو و
فوکس2101 ،1؛ کارتر و گرور2101 ،؛ لی و همکاران2101 ،2؛
کاااارتر و همکااااران2102 ،؛ داویاااد )2118 ،3در خصاااوص
هوی مجازی و آواتار و ویژگیهای آن صور پتیرفت ک بار
قابلپتیرش بودن آواتار برای شکلگیری هوی مجازی تأکیاد
داشت اند.
پژوهشحاضر ب تس ن ری هوانگ ( )2103پرداخت و ماد
متاومی پژوهکی وی را در معرض بررسی و آزمونی مجدد در
قممرو ککور خود قرار داده اس  .باید توج داش کا آزماون
ن ری هوانگ در میان خریداراناینترنتی در ککورمان میتواند
یافت ا هااای ارزشاامندی را باارای محققااان و دس ا اندرکاران
بازاریابیاینترنتی ب ارمران آورد .بررسی پژوهشهاایی کا در
با نیز مورد اشاره قرار گرفتناد مؤیاد رواباط ماد متااومی
هواناگ میباشاند و همچناین نتاای آنهاا حدسایاتی باارای
تککیل فرضی های پژوهشحاضر بر اسا ماد هواناگ در
اختیار قرار داد .ب عنوان مثاا  ،پاژوهش باایرادا و همکااران
( )2108و یافت ا های پوشاان و واسااکوز پاراگااا ( )2101مؤیااد
روابااط حسکنتر مالکیاا و تکرارپااتیری ،خودارجاااعی و
هوی مجازی واقعی افزوده با تحریک کااربر مصارفکننده از
طریق پرو محصو ب صور مجاازی در ایجااد عکاقب برند
میباشد .پژوهشهای یی و همکارانش ( )2121و فاوآ و کای
( )2108مؤیااد تاااثیر مکانیس ا خودارجاااعی باار عکااقب برند
میباشند و مطالع شولتز ( )2104مؤید رابط میان خودارجاعی
و هوی مجااازی و همچنااین هوی مجااازی باار عکااقب برند
میباشد .از مجمو تحقیقا پیکین میتوان با تااثیرگاتاری
متریرهای پژوهش در قال مد زیر دس یاف :
بر اسا الدوی با  ،فرضی هایی برای پژوهش مطرح شدهاند
ک برای ایجاد ارتباط باتر بین الداوی متااومی و فرضای ها،
شمارهگتاریهای ذکرشاده در الداو ،در انتااای فرضای ها در
پرانتز ذکر شده اس :

1.

Hanus and Fox
Li et al.
3. David et al.
2.

فرضیههاي اصلی پژوهش:
 -0حسکنتر مالکیااا بااار عکاااقب برند از طریاااق
خودارجاعی تأثیر دارد ).(H1
 -2حسکنتر مالکیاا باار هوی مجااازی از طریااق
خودارجاعی تأثیر دارد ).(H2
 -1تکرارپتیری بار عکاقب برند از طریاق خودارجااعی
تأثیر دارد ).(H3
 -4تکرارپتیری بر هوی مجازی از طریاق خودارجااعی
تأثیر دارد ).(H4
ارتباطهای فرعی بین متریرهای متکور در قالا فرضای های
فرعی در زیر ذکر شدهاند و تالش گردیده ک این روابط فرعی
در میان جامع آماری پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.
فرضیههاي فرعی پژوهش:
 -0حسکنتر مالکی بر خودارجاعی تأثیر دارد ).(H5
 -2تکرارپتیری بر خودارجاعی تأثیر دارد ).(H6
 -1خودارجاعی بر عکقب برند تأثیر دارد ).(H7
 -4خودارجاعی بر هوی مجازی تأثیر دارد ).(H8
 -1هوی مجازی بر عکقب برند تأثیر دارد ).(H9

روششناسی پژوهش
طبق بندی روششناسی پژوهشحاضر ،بر اسا دست بنادی
ساندرز و همکاران ( )2113بدین شارح اسا  :از ن ار فمسات
پااژوهش ،ایاان پااژوهش ،یااک پااژوهش اثبا گرایانا اسا .
ازسویدیدر از ن ر رویکرد ،یک رویکرد قیاسی در پیش دارد و
از ن ر دست بندی پژوهش ها بر حس هدف ،کاربردی اس .
از ن ر نو داده های گردآوری شده از نو کمی میباشاد و از
ن ر زمان انجام پژوهش ،ب صور مقطعی اس  .از ن ر دست
بناادی تحقیقااا باار حس ا شاایوه روش گااردآوری دادههااا،
توصیتی از نو همبستدی و رگرسیون اس  .پژوهشحاضر در
بررسی ادبیا موضوعی و پیکین تحقیق ،از روش کتابخان ای
اسااتتاده کاارده اس ا و در مرحم ا گااردآوری ن اارا پاس ا
دهندگان ب صور میدانی از ابزار پرسشنام در قال طیا
لیکر باره برده اس .
جامعاااا آماااااری پااااژوهش شااااامل مصاااارفکنندگان و
خریداراناینترنتی در شار ارا در زمستان ساا  0133باوده
ک در معرض تجرب آنالین فناوری واقعی افزوده در مورد پارو
و استتاده از محصو قرار گرفت اند .از این جامعا  ،تعاداد 201
نتر از طریق نمون گیری تصادفی ساده و ب شیوه نمونا گیری
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در دستر انتخاب شدند.
برای ابزار اندازهگیری ک پرسشناما ای شاامل  41ساؤا در
قال طی لیکر میباشد ،ب جاا انادازهگیری پایاایی ،از
آلتایکرونباخ استتاده شد .مقدار آلتایکرونباخ برای هر دسات
از سؤا مربوط ب متریرها در جدو  0مکاهده میشوند ک

میاااندین مقااادیر آن بزرگتاار از  1/3بااوده اساا ؛ بنااابراین
سؤا های ابزار گاردآوری دادههاای ایان پاژوهش از ضاری
آلتایکرونباخ مناسبی برخوردار هستند.

جدول  .1ضریب آلفايکرونباخ متغیرهاي پژوهش
متغیر
حسکنتر مالکی
تکرارپتیری
خودارجاعی
هوی مجازی
عکقب برند

برای روایی ابزار گردآوری دادهها از روش روایی همدرا و واگرا
استتاده گردید .ب دلیل اینک محاسبا مربوط ب خروجیهای
نرمافزار ،مقال را طو نی میکند ،از ذکر آن خودداری میشود
و صرفاً ب نتیج آن اکتتا میشود.
میاااازان میاااااندین واریااااانس استخراجشااااده  ،AVEدر
پژوهشحاضر بزرگتر از  1/1بوده و میزان پایایی ترکیبی نیاز
در هم مؤلت ها و متریرها از  1/3بزرگتر و همچناین پایاایی
ترکیبی هار مؤلتا از  AVEآن بزرگتار اسا ؛ بناابراین از
روایی همدرای ابزار پژوهش ،اطمینان حاصل شد.
روایی واگرا نیز وقتی قابلقبو اس ک میازان  AVEبارای
هر مؤلت بیکتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و ساازههای
دیدر (مربع مقدار ضرای همبساتدی باین ساازهها) در ماد
میباشد .در اینجا نیز بدون ذکر محاسبا و جاداو مربوطا ،
نتیج نکان داد ک میتاوان ایان معیاار را در پژوهشحاضار
قابلقبو دانس و روایی واگرای مناس ابازار انادازهگیری را
تأیید نمود.
در پژوهشحاضر« ،هوی مجازی و عکقب برند» ب عنوان
متریاار وابساات ؛ «خودارجاااعی» باا عنوان متریاار میااانجی و
«حسکنتر مالکیااا و تکرارپاااتیری واقعیااا افزوده» در
شبی سازی آنالین امتحان محصو ب عنوان متریر مساتقل در
ن ر گرفت شدهاند.دادهها بااستتاده از تحمیل معاد ساختاری

امداد گویهها
 4سؤا
 2سؤا
 4سؤا
 00سؤا
 22سؤا

آلفايکرونباخ
1/341
1/313
1/311
1/321
1/381

و رگرسیون چند متریری تجزی وتحمیل گردیاده و رواباط
چناااد متریاااری باااا تحمیااال مسااایر میاااان متریرهاااای
حسکنتر مالکی  ،تکرارپتیری ،خودارجاعی ،هوی مجاازی و
عکااقب برند ،مااورد تجزیاا وتحمیل قاارار گرفتنااد .در آمااار
استنباطی ،آزماون فرضای ها از طریاق معااد سااختاری و
بااستتاده از نرمافزار  PLSصور پتیرف .

یافتههاي پژوهش
باتوجا با آنکا پیششاارط اساساای در مااد یابی معاااد
ساختاری و تحمیل رگرسیونی ،ارزیابی دقیاق از نرماا باودن
متریر وابست اس از آزمون کمماوگروف_اسامیرنوف اساتتاده
گردید و باتوج ب آنک سطح معنااداری آزماون بارای متریار
وابست کوچکتر از  1/11بود ،در سطح اطمیناان  %31فارض
نرما بودن دادههای مربوط ب متریر وابست رد شد .باتوج ب
آنک از میان نرمافزارهای مناس بارای معااد سااختاری،
هندامیک متریر وابست نرما نباشد ،نرمافزار  PLSمناس تر
اسا  ،لااتا از  PLSباارای آزمااون مااد معاااد ساااختاری
استتاده شده اس .
در نمودار  0مد اصمی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت اسا
ک بااستتاده از اعداد معناداری و مقایس آن باا مقادار بحاران
 0/31میتوان معنادار بودن آزمون را سنجید.
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نمودار  .1آزمون مدل اصلی در حالت اعداد ممنادار ()t-value
اعداد موجود بر روی مسیرها نکاندر مقدار  t-valueبرای هر مسیر میباشد .برای بررسی معنادار بودن ضرای مسیر ،اگر مقدار  tبرای
هر مسیر با تر از  0/31شود میتوان گت آزمون معنادار اس  .در نمودار  0مقادار آمااره  tبارای کمیا مسایرها باا تر از  0/31باوده،
درنتیج همدی در سطح اطمینان  %31معنادار میباشند.
در نمودار  2ضرای مسیر برای تمامی متریرهایی ک در مد اصمی معنادار بودهاند ،ذکر شده اس .
تکرارپتیری ،خودارجاعی و هوی مجازی درمجمو  %84از ترییرا عکقب برند را توضیح میدهند.
نکویی برازش مدل:
مد تأثیر سازوکارهای روانی بر عکاقب برند و هوی مجاازی از طریاق نقاش میاانجی خودارجااعی برازنادهی دادههاا اسا  .ریکا
استانداردشده میاندین مربعا پسماند معیاری تقریبی از مناس بودن مد پژوهش اس و مقادیر کوچاکتر از  1/18قابالقبو باودن
برازش مد را نکان
میدهد ،مقادیر کوچکتر از  1/0نیز میتوانند برازش قابلقبولی را نکان دهند .مربعا پسماند اصالحشده متریرهای پناان درونزا ،یک
معیار ضروری برای ارزیابی مد ساختاری اس و مقدار آن نکاندهنده مناس تر بودن خوبی برازش اس .
عالوه بر این شاخصها ،روش بو استرپ آزمونی غیر پاارامتری اسا کا بارای بررسای اعتباار بارآورد پارامترهاا (ضارای مسایر)
مورداستتاده قرار میگیرد (آزمون معناداری آماری ضرای مسیر) .همانند رگرسیون معمولی در صور وجاود همبساتدی چندگانا باین
متریرها ،مقادیر ضرای مسیر قابمی ارزیابی نخواهند داش و برای ارزیابی آن از تورم واریانس ) (VIFاستتاده میشود ک مقاادیر آن
کمتر از ( 4باید حداکثر  1باشد) هستند.
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جدول  .2جدول ممیارهاي نیکویی برازش مدل کلی
مقدار

نتیجه

معیار

بر اساس روش

محدوده قابلقبول
SRMR

کمتر از 8/80

)Hu and Bentler (1999

8/800

برازش مناسب

d_ULS

کمتر از 8/59

)Henseler et al. (2015

8/2709

برازش مناسب

d_G

کمتر از 8/59

)Henseler et al. (2015

8/2070

برازش مناسب

79/1003

برازش مناسب

8/0090

برازش مناسب

Chi-Square
NFI

)Bentler and Bonett (1999

بیشتر از 8/9

مقدار  SRMRدر پژوهشحاضر  1/111ب دس آمد و بیاندر
آن اس کا ماد پژوهشحاضار از میازان بارازش مطماوب
برخوردار اس .

قابلاعتمادتر و دقیاقتر ،از آزماون باو اساترپ کا روشای
جامعتر اس  ،استتاده شده و باتوج ب ماد  ،در فرضای های
اصمی میتوان نقش میانجی خودارجاعی را در رابط بین حس
کنتر مالکی  ،تکرارپتیری و عکقب برند و هوی مجاازی را
بررسی نمود .گرچ آزمون سوبل برای آزمون نقش میانجی نیز
قابل کاربرد اس اما آزمون بو استرپ نساب با ساوبل از
مزی بیکتری برخوردار اسا  .در فرضای های فرعای نیاز از
خالص ضرای مسیر و آماره  tبرای آزمون استتاده شده اس .

آزمون فرضیههاي پژوهش
پس از بررسی و تائید مد اصمی ،فرضی های ماد پاژوهش
مورد آزمون قارار میگیرناد .اگار مقادار قادر مطماق آمااره t
کوچکتر از مقدار  0/31باشد ،فرض صتر مبتنی بر عدم تأثیر
دو متریر بر ه پتیرفت میشود .درصورتیک مقدار قدر مطمق
آماره  tبزرگتر از مقدار  0/31باشد ،فرض صتر رد میشاود و
آزمون فرضی های اصمی:
میتوان گت کا تاأثیر متریار مساتقل بار وابسات پتیرفتا
فرضی اصمی  -0حسکنتر مالکی بر عکقب برند از
میگردد .در این بخش فرضیا اصمی و میانجی مربوط ب هر
طریق خودارجاعی تأثیر دارد.
فرضاای آزمااون میشااوند .باا من ور دسااتیابی باا نتااای
جدول  .3جدول بررسی نقش میانجی خودارجاعی در رابطه حسکنترلمالکیت و عش بهبرند
اثر کامل

معناداری

بدون حضور میانجی
-8/110

اثر غیرمستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/82

-8/8000

ازآنجاییک اثار کامال باین متریرهاای حسکنتر مالکیا و
عکقب برند بدون حضور میانجی معنیدار اسا (زیارا مقادار
معناااداری آزمااون براباار  1/12بااوده ،از  1/11کمتاار اس ا )،
ه چنین اثر غیرمستقی بین حسکنتر مالکی و عکقب برند
با حضور میانجی معنیدار (معناداری برابر اس با  )1/11و اثار
مسااتقی بااین حسکنتر مالکی ا و عکااقب برند بااا حضااور
میانجی معنیدار اس (معناداری برابر اس با  ،)1/11بناابراین
میتوان گت خودارجاعی اثر میانجیگری جزئی در رابط با

اثر مستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/88

-8/163

8/88

حسکنتر مالکی و عکقب برند دارد .بادین متااوم کا اثار
متریاار پیشبااین (حسکنتر مالکیاا ) باار متریاار مااال
(عکقب برند) ب طور جزئی از طریق متریر خودارجااعی انتقاا
پیدا میکند.
فرضی اصمی  -2حسکنتر مالکی
طریق خودارجاعی تأثیر دارد.

بر هوی مجازی از
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جدول  .4جدول بررسی نقش میانجی خودارجاعی در رابطه اکرارپذیري و عش بهبرند
معناداری

اثر کامل
بدون حضور میانجی
8/150

اثر غیرمستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/82

8/220

ازآنجاییک اثر کامل بین متریرهای حسکنتر مالکیا و
هوی مجازی بدون حضور میانجی معنیدار اس (زیارا مقادار
معناداری آزمون برابر  1/12باوده ،از  1/11کمتار اسا ) ،اثار
غیرمستقی بین حسکنتر مالکی و هوی مجازی باا حضاور
میانجی معنیدار (معناداری برابر اس با  )1/11و اثر مساتقی
بین حسکنتر مالکیا و هوی مجاازی باا حضاور میاانجی
معنیدار اس (معناداری برابر اس با  ،)1/11خودارجااعی اثار

اثر مستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/88

8/797

8/88

میااانجیگااری جزئاای در رابطاا بااا حسکنتر مالکیاا و
هوی مجااازی دارد .باادین متاااوم ک ا اثاار متریاار پیشبااین
(حسکنتر مالکی ) بر متریر ماال (هوی مجاازی) با طور
جزئی از طریق متریر خودارجاعی انتقا پیدا میکند.
فرضی اصمی  -1تکرارپتیری بر عکقب برند از طریق
خودارجاعی تأثیر دارد.

جدول  .5جدول بررسی نقش میانجی خودارجاعی در رابطه اکرارپذیري و هویتمجازي
اثر کامل

معناداری

بدون حضور میانجی
8/800

اثر غیرمستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/263

8/275

ازآنجاییک اثر کامل بین متریرهای تکرارپتیری و عکقب برند
بدون حضور میانجی معنیدار اس (زیرا مقدار معناداری آزمون
برابر  1/12بوده ،از  1/11کمتر اسا ) ،اثار غیرمساتقی باین
تکرارپتیری و عکقب برند با حضور میاانجی ،معنایدار اسا
(معناداری برابر اس با  )1/11و اثر مستقی بین تکرارپتیری و
عکقب برند با حضور میانجی نیز معنیدار اس (معناداری برابر

اثر مستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/88

8/103

8/88

اس با  ،)1/11خودارجاعی اثر میانجیگری جزئی در رابط باا
تکرارپتیری و عکقب برند دارد؛ بنابراین مایتاوان گتا اثار
متریر پیشبین (تکرارپتیری) بر متریار ماال (عکاقب برند)
ب طور جزئی از طریق متریر خودارجاعی انتقا پیدا میکند.
فرضی اصمی  -4تکرارپتیری بر هوی مجازی از طریق
خودارجاعی تأثیر دارد.

جدول  .6جدول بررسی نقش میانجی خودارجاعی در رابطه اکرارپذیري و هویتمجازي
اثر کامل

معناداری

بدون حضور میانجی
8/800

اثر غیرمستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/263

8/275

اثر مستقیم

معناداری

با حضور میانجی
8/88

8/103

8/88

میرزائی و همکاران :تأثیر سازوکارهای روانی بر عشقبهبرند و هویتمجازیکاربر از طریق خودارجاعی(موردمطالعه :فروشگاه اینترنتی دیجیکاال ،شهر
اراک)

ازآنجاییک اثر کامل بین متریرهای تکرارپتیری و هوی مجازی
بدون حضور میانجی معنیدار نیس (زیرا مقدار معناداری آزمون
برابر  1/211بوده ،از  1/11بیکتر اسا ) ،اثار غیرمساتقی باین
تکرارپااتیری و هوی مجااازی بااا حضااور میااانجی معناایدار
(معناااداری براباار اس ا بااا  )1/11اس ا و اثاار مسااتقی بااین
تکرارپتیری و هوی مجازی با حضور میانجی نیز معنیدار اسا
(معناااداری براباار اس ا بااا  ،)1/11بنااابراین م ایتااوان گت ا
خودارجاعی اثر میانجیگری کامال در رابطا باا تکرارپاتیری و
جدول  .7مقادیر آماره آزمون فرضیههاي فرعی

هوی مجااازی دارد .باادین متاااوم کاا اثاار متریاار پیشبااین
(تکرارپتیری) بر متریر مال (هوی مجاازی) با طور کامال از
طریق متریر خودارجاعی انتقا پیدا میکند.

آزمون فرضی های فرعی:
مقدار  tبرای آزمون فرضی های فرعی در جدو  1ذکر شادهاند.
میتوان گت ک تمام فرضی های فرعای در ساطح معنایداری
 1/110پتیرفت میشوند.

ضریب استاندارد

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنیداری

حسکنترلمالکیت خودارجاعی

8/252

8/867

7/901

8/881

تکرارپذیری خودارجاعی

8/321

8/863

9/126

8/881

خودارجاعی عشقبهبرند

8/263

8/892

9/809

8/881

خودارجاعی هویتمجازی

8/000

8/897

17/76

8/881

هویتمجازی عشقبهبرند

8/090

8/87

15/88

8/881

متغیر مستقل و وابسته

در مورد هم فرضی های فرعی مکاهده مایشاود کا ضاری
استاندارد مثب بوده ،حاکی از تأثیرگتاری مثب متریر مستقل بر
متریر وابست اس .
در مورد هم فرضی های فرعی مکاهده مایشاود کا ضاری
استاندارد مثب بوده ،حاکی از تأثیرگتاری مثب متریر مستقل بر
متریر وابست اس .
نتیجهگیري و پیشنهادها
باتوج ب نتای تجزی وتحمیل دادهها ،هم فرضای های اصامی و
فرعی پژوهش تائید شدند و ازاینرو میتوان گت ک باتوج ب
پاس هایی ک از طریق پرسشنام از واحدهای نمون آماری با
دس آمد ،اهداف پژوهش محقق گردید .در این قسم ابتدا ب
مقایس نتای پژوهش با پژوهشهای پیکین پرداخت میشاود و
در مورد نتای پژوهش ،بحث و نتیج گیری میشاود .ساسس در
مورد نوآوری پاژوهش توضایح داده مایشاود ،محادودی های
اصمی پژوهش ذکار مایشاود و درناایا پیکاناادهایی بارای
مجریان و پژوهکدران آتی ارائ میگردد.
فرضاای او پااژوهش ،مبناای باار تااأثیر حسکنتر مالکیا باار
عکقب برند از طریق خودارجاعی تائید شاد .مکااب ایان یافتا ،
پااژوهش بوزبااای و همکاااران )2108( 0اساا کاا نکااان داد
حسکنتر مالکیااا  ،باااا ترین میااازان تاااأثیر را در متااااوم
عکقب برند دارد ک سب میشود از طریاق تبمیراا دهاانی و

ارجا ب دیدران ،وفاداری ب برند را ه ایجاد کند.
فرضی دوم پاژوهش ،مبنای بار تاأثیر حسکنتر مالکیا بار
هوی مجازی از طریق خودارجاعی تائید شد .مکاب ایان یافتا ،
فورد و لوبائو )2103( 2نیز نکان دادهاند کا حسکنتر مالکیا
سب میشود ک خودارجاعی بیکتر شده و توج افاراد افازایش
یابد .آنان باا شاواهد بیکاتری در پاژوهش خاود ،نتیجا گیری
کردهاند ک تحریک خودارجاعی میتواناد شبی ساازی ذهنای را
افااازایش دهاااد و موجااا پاسااا های رفتااااری مثبااا در
مصرفکنندگان شود.
فرضی سوم ،مبنی بر تأثیر تکرارپتیری بر عکقب برند از طریاق
نقش میانجی خودارجاعی ،تائید شاد .کواناگ دام )2121( 1نیاز
نتیج مکابای ب دس آورد و بیان کرد ک تکرارپتیری ساب
میشود عکاقب برند افازایش یافتا و افاراد وفااداری ،تعااد و
خودارجاعی بیکتری نسب ب برند پیدا کنند.
باتوج ب تائید فرضی چاارم ،میتاوان گتا تکرارپاتیری بار
هوی مجازی از طریق خودارجاعی تأثیر دارد .مکاب این یافتا ،
ناچ و لژون )2113( 4و هواناگ ( )2108نیاز با هماین نتیجا
دس یافت اند و بیاان کردهاناد کا قابمیا تکارار یاک عمال
میتواند بر هوی مجازی تأثیر داشت باشد.
تائید فرضی پنج  ،مبنی بر حسکنتر مالکی بار خودارجااعی

2.

Ford and Lobao
Cuong DAM
4. Nach and Lejeune
3.

Bozbay et al.
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تأثیر دارد ،مکاب یافت کانینداام و همکاران )2101( 0اس کا
گتت اند حسکنتر مالکی بر خودارجاعی مؤثر بوده و درنتیجا
در تجرب خریدآنالین نقش مامی دارد.
فرضی شک  ،مبنی بر تأثیر تکرارپتیری بار خودارجااعی ماورد
تائید قرار گرف ک این یافت با نتیج پژوهش ژائو و همکاران2
( )2108تکاب دارد .ه چنین با پاژوهش سایمونز و جانساون1
( )0331مکاب اس ک گتت اند قابمی تکرار بار حاف ا تاأثیر
داشت و با رجو مکرر فرد ب حاف  ،نوعی حس خودارجاعی در
او ایجاد میشود ک تخیال تصویری خودارجااعی در او ایجااد
میکند.
فرضی هتت  ،مبنی بر تأثیر خودارجاعی بر عکقب برند نیز مورد
تائید قرار گرف ک مکاب با نتیج پژوهش کوای-چاوی لای و
همکاران )2112( 4اس ک تأثیر خودارجاعی بار عکاقب برند و
وفاداری رو نکان دادهاند.
باتوج ب تائید فرضی هکت  ،مایتاوان گتا خودارجااعی بار
هوی مجازی تأثیر دارد .این یافت در تکاب با پژوهش ماارتون1
( )2113و هوانگ ( )2103اس .
باتوج ب تائید فرضی نا  ،مبنای بار تاأثیر هوی مجاازی بار
عکقب برند میتوان با پژوهش مکابای اشاره کرد کا هواناگ
( )2103نیز همین فرضی را تائید نموده اس .
نتیج ا کماای پژوهشحاضاار درمجمااو نکااان م ایده اد ک ا
مکانیسااا های روانااای در ایجااااد عکاااقب برنداینترنتااای و
هوی مجازی مؤثر هستند .ازاینرو ،ب کارگیری فناوری شبی ساز
پرومجازی محصو واقعی افزوده در برنداینترنتی و ایجاد تجرب
لت بخش از خریدی آنالین برای مصارفکنندگان ،در جاتب و
ایجاد عکقب برند برای آنها مناس و تأثیرگتار اس  .نتای این
پژوهش نکان میدهد ،ب کارگیری این فناوری میتواناد کماک
خوبی برای تقوی برندهایآنالین باشد.
پژوهشحاضر برای اولین بار اس ک در ککور ایران ب ارزیابی
کاااربرد فناااوری واقعیاا افزوده در میااان خریااداراناینترنتی
محصااو پرداخت ا و متریرهااای تأثیرگااتار باار عکااقب برند،
هوی مجازی و خودارجااعی را در بساتر فنااوری ماتکور ماورد
پژوهش و بررسی قرار داده و یافت های آن حاکی از تأثیرگتاری
مسااتقی و واسااط ای حسکنتر مالکیاا و تکرارپااتیری باار
متریرهای میانجی و وابست متکور بوده اس  .ازاینرو نوآوری و
بدع خاصی در این پژوهش و نتاای آن وجاود دارد؛ با ویاژه
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یافت های این پژوهش میتواند برای فعالین حاوزه رفتارشناسای
مصرفکننده و کس وکار ،بازاریابان و مدیران برندها (ه سنتی
و ه اینترنتی) متید و قابل کاربرد باشد.
ازایاانرو پیکااناادهایی باارای ماادیران اجرایاای برناادها و
فروشداههای اینترنتی توصی میشود:
ازآنجاک حسکنتر مالکی بر عکاقب برند ها از طریاق
خودارجاعی و ه ب صور مستقی تأثیر دارد ،توصی مایشاود
مدیران بازاریاابی از پرومجاازی واقعیا افزوده بارای معرفای و
تجرب محصو خود با مصارفکنندگان اساتتاده کنناد ،تاا
بتوانند تصور ذهنی مخاطبان و تتسیر آنان از محصاو را با
شکل دلخواه خود ایجاد نمایند و درنتیج عکاقب برند بیکاتری
را برای برند خود رق بزنند.
عمیرغ اینکا تاأثیر مساتقی تکرارپاتیری بار هوی مجاازی
معنیدار بود ،اما آزمونها نکان داد ک نقش میانجی خودارجاعی
باعث اثر بیکتری بر متریر وابسات مایشاود .ازایانرو پیکانااد
میشود ک بازاریابان با بارهگیری از ویژگی وضاوح و شاتافی
ناشی از خودارجاعی ،اثر بیکتر و مستحک تری بر هوی مجازی
ب وجود آورند .ب ویژه ک واقعی افزوده تجرب پرو و اساتتاده از
محصو را با وضوح بیکتری در اختیار مکتریان قرار میدهد.
نکت قابلتأمل در تأثیرگتاری متریرهای چاارگان این پاژوهش
بر عکقب برند نیز شواهد ارزشمندی برای بازاریابان دارد .اینکا
هم متریرهای این پژوهش ،بار عکاقب برند تاأثیر معنایداری
داشتند .ازاینرو توصی میشود ک با هماهنگ کردن و انساجام
بخکیدن ب نحوه پیادهسازی حسکنتر مالکیا  ،تکرارپاتیری،
خودارجاااعی و هوی مجااازی در بسااتر فناااوری واقعی ا افزوده،
میتوان ب حد با یی از عکقب برند دس یاف .
پژوهشحاضر ازن ر اینک ابازاری ن یار پرساشناما را بارای
گردآوری ن را پاس دهندگان ب کار برد ،با محدودی مواجا
بود و ه چنین باتوج ب گاردآوری اطالعاا از طریاق پاسا
دادن ب پرسشنام با بستر اینترن  ،این محدودی ب وجود آمد
ک در تعمی پتیری یافت های پژوهش باید احتیاط ب خارج داد،
زیرا احتما زیادی دارد ک هم مراجعین ب پرسشناما پاسا
نداده باشند .این محدودی در پژوهشهای مکاب  ،باعاث شاده
ک محققان توصی کنناد کا همیکا در تعمای یافتا ها بایاد
احتیاط کرد.
ب محققانی ک قصد دارند درزمین ی موضاوعا موردبحاث در
این مقال ب پژوهش بسردازناد ،توصای مایشاود کا در ماورد
خدما نیز ب بررسی نقش فناوری واقعی افزوده بر احساسا و
تمایال رفتاری مخاطبان بسردازند ،زیرا با این فناوری میتاوان
امکان تجرب مجازی خدما را تحقق بخکاید .مایدانای کا
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ماهی خدما ب گون ای اس ک مکتری قبل از خرید ،امکاان
مکاهده و یا استتاده از آن را نخواهد داش  ،درحالیک فنااوری
واقعی افزوده در بسیاری موارد میتواند حتی استتاده از خادم
را نیز عینی ببخکد.
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