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تاریخ پذیرش9310/97/70 :

چکيده
برندسازي صرفا توسط شرکت ها پیش برده نميشود ،بلکه خواست و نیاز مشتریان موجب
شکلگیري برند ميگردد .این پژوهش با هدف بررسي تاثیر تجربه مصرف و ادراک مصبرف
کنندگان بر تجربه برند و ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده به اجرا در آمده اسبت.
نوع تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ روش ،توصیفي پیمایشبي و اببزار جمب آوري
دادهها پرسشنامه استانداردي ميباشد که بومي سازي شده و روایي و پایایي آن تایید شبده
است .جامعه آماري ،مشتریان برندهاي معروف گوشيهاي هوشمند در شهر زنجان ميباشد.
با استفاده از پیشآزمون و سنجش انحراف واریبانس حاصبل از نمونبه اولیبه ،طببق فرمبول
کوکران ،پرسشنامهها بین  312نفبر نمونبه آمباري ببه روش تصبادفي سباده توزیب و مبدل
مفهومي و معادالت ساختاري پژوهش با استفاده از نرمافزار  PLSبرازش شبد .نتبایج تحقیبق
حاکي از آن بود که ادراک مصرفکنندگان از قابلیت استفاده ،بر ارتباط با برند و ارزش درک
شده برند و لذت از استفاده تاثیر داشت .همچنبین لبذت بیشبتر در اسبتفاده از محصبول ،ببر
ارتباط با برند ،ارزش درک شده و اعتماد برند تاثیر داشت .اما تاثیري ببر وفباداري ببه برنبد
نداشبت .ضببمن ایبن کبه افببزایش ارزش اجتمبباعي ،لببذت اسبتفاده را افببزایش و ارتببباط قببوي
مصرف کننده با برند بر ارزش درک شده برند و ارزش درک شبده برنبد ،ببر اعتمباد برنبد و
اعتماد ،بر وفاداري به برند موثر بود.
واژههای کليدی :ارزش ویژه برند ،CBBE ،تجربه برند ،تجربه مصرف

*  -نویسنده مسئولEmail: h.azimi@znu.ac.ir :
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مقدمه
ظهور و تکامل دستگاههاي دیجیتال ارتباطي ،مانند گوشيهاي هوشمند ،در زندگي
مصرفکننده به انواع تجارب روزانه ،انتقال اطالعات ،ارتباطات یا حتي تغییر شیوه
زندگي منجر ميشود (کیم و همکاران .)2793 ،9در بازار رقابتي ،مشتریان به عنوان
دارایي نامشهود شرکت ميباشند که درست مانند سایر دارایيهاي مالي ،باید عاقالنه
به دست آورده ،نگهداري و به حداکثر رسانده شوند (یزدانپرست و مونیز.)2792 ،2
مطابق ادبیات نظري ،پس از آگاهي مشتریان از محصول ،ادراکي متناس با پیامهاي
سازمان در ذهنشان شکل ميگیبرد کبه ببه رفتارهاي بعدي آنها و وفاداري و خرید
یا عدم خرید منجر شده (شاه حسیني )9317،و این ادراک منجر به شکلگیري ارزش
برند خواهد شد .ارزش یک برند به طور معناداري مرتبط با دلبستگي احساسي
مشتریان نسبت به برند است .بسیاري از تحقیقات اخیر در حوزه بازاریابي مصرف
کننده ،به نتایج ثابتي در مورد اصول برندسازي احساسي رسیدهاند (رحمني و
همکاران .)9312 ،شایان ذکر است که برند یکي از دارایيهاي ناملموس سازمانها به
شمار ميرود که ميتواند نقش به سزایي در رشد و قابلیت سودآوري آنها در
بلندمدت داشته باشد (آقازاده و همکاران .)9311 ،در مطالعات اخیر مفهوم برند و
تجربه آن به عنوان یکي از مولفههاي مربوط به نام تجاري مانند طراحي برند ،هویت،
بستهبندي ،ارتباطات و محیط شناخته شده است .اما تفاوت بین تجربه برند و تجربه
مصرف در بسیاري از پژوهشها نهفته است .تجربه برند طبق نظر مصرفکننده با
کیفیت محرکهاي برند محصول مرتبط بوده و در نتیجه باعث بروز احساساتي
ميشود که منجر به میل به تجربه مجدد ميشود .از سوي دیگر ،تجربه مصرف
جام ترین چارچوب مبتني بر ادراک مصرفکننده نسبت به استفاده از محصول بدون
احتساب تجربه برند ميباشد .مطالعات اندکي در حوزه تجارب مصرفکننده
دستگاههاي دیجی تال و ارتباط آن با برند و ابعاد آن صورت گرفته است (کیم و
همکاران .)2770 ،2793 ،اگر چه این مطالعات دستورالعملهاي مناسبي براي
اندازهگیري تجربه مصرف و اهمیت آن براي استفاده طوالني مدت ارائه ميدهد ،اثر
چنین تجارب مثبتي بر روي برند و ارتباط آن با مصرفکننده ،مغفول مانده است .این

1- Kim
2- Yazdanparast and muniz
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مساله یک خال تحقیقاتي ایجاد کرده و ادبیات موجود نشان ميدهد که محصوالت،
ملموس یا ناملموس ،منب غني تجربه هستند (هالبروک و هیرشمن )9182 ،9که باعث
ارتباط طوالني مدت با محصوالت متعلق به یک برند ميشوند (سیر و همکاران،2
 .)2772چنین تجربه غني و پرباري تبدیل به تمایالت مطلوب نسبت به برند ميشود
که به طور موثر توسط ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده (سي بي بي اي)3
اندازهگیري ميشود (کومار و همکاران 2793 ،و بایدنباخ و مارل 2797 ،و فرگوسن و
همکاران .)2797 ،4بنابراین هرچه ادراک از کیفیت باالتر باشد ،ارزش ویژه برند نیز
بیشتر ميشود .کیفیت ادراک شده باال مصبرفکننده را ببه سوي انتﺨاب یک برند در
مقابل دیگر برندهاي رقی

هدایت ميکند (کفاشپور و همکاران .)9313 ،به نظر

ميرسد که تجربه مصرف مستقیم محصول ،رابطه برند با مصرفکننده را تحت تاثیر
قرار ميدهد (وارلپ و همکاران .)2771 ،1در این راستا به دلیل کمبود مطالعات در
زمی نه موضوع تجربه مصرف و تجربه برند در دستگاههاي دیجیتال از قبیل
گوشيهاي هوشمند و باتوجه به اهمیت برند و برندسازي در راهبرد کالن سازمان و
باتوجه به رابطه مهم برند و مشتري و به منظور تالشي نوآورانه ،پژوهش حاضر با
استفاده از چارچوب ارزش تجربه مصرف به عنوان یک معیار اندازهگیري براي
تجربه معنيدار مصرفکننده و با هدف کشف رابطه بین سازههاي مﺨتلف ارزش
تجربي و ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده ( )CBBEبه این سوال پاسخ
داده شده است که :آیا تجربه مصرفکننده (مشتمل بر قابلیت استفاده ،ارزش
اجتماعي و لذت از استفاده) تاثیري بر ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرف کننده و
ابعاد زیرمجموعه آن دارد؟

1- Holbrook and Hirschman
2- Cyr
)3- Consumer-Based Brand Equity (CBBE
4- Kumar et al.; Biedenbach and Marell; Ferguson
5- Warlop
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مروری بر ادبيات نظری
تجربه مصرف
پژوهشها روي تجربه مصرف در زمینه گوشيهاي هوشمند (شنگ وتیو )2792 ،9به
سه دسته ارزشهاي تجربي منجر شدهاند .قابلیت استفاده و ارزش اجتماعي و لذت
استفاده ،سه مقوله مشترک در قال

تجربه مصرف ميباشند که باتوجه به ارتباط

آنها با چارچوب هالبروک ( ،)9111در این مطالعه به عنوان دستورالعملي براي
اندازهگیري تجربه مصرف به کار رفته است.
الف) قابليت استفاده
قابلیت استفاده شامل تمام جنبههاي تجربه کاربر در هنگام تعامل با محصول،
خدمات ،محیطزیست یا امکانات است .ویژگيهاي کاربر ،دانش ،شﺨصیت ،سن،
محیط اطراف و فرهنگ نیز بر تجربه استفاده تاثیر ميگذارد (آلتو و همکاران،2
 .)2790ادغام ویژگيهاي خاص ذاتي در یک دستگاه قابل استفاده مانند کارایي،
یادگیري ،یادآوري ،کاهش خطا و رضایت (نیلسن )9113 ،3قابلیت استفاده عمیق
(هالبروک )9111 ،درک سهولت استفاده و مفیدبودن در مدل پذیرش تکنولوژي تياي
ام (ونکاتش و براون )2779 ،4و انگیزه سودمندي استفادهکردن از گوشيهاي
هوشمند را در ابعاد گسترده فراهم ميکند (کیم و همکاران .)2793 ،قابلیت استفاده از
یک دستگاه ميتواند از سهولت استفاده و جذب دستگاه در زندگي روزمره تا آسان
شدن تعامالت با دیگران و همچنین راحتي مصرف ،مصداق داشته باشد (چرچ و
الیور .)2799 ،1باتوجه به سودآوربودن به عنوان یک پیشداوري براي ادامه استفاده
از محصوالت فنآوري (کیم و هان )2799 ،اهمیت قابلیت استفاده در تعیین تجربه کلي
و تاثیرات آن برروي یک نام تجاري باید مورد بررسي قرارگیرد.
ب) ارزش اجتماعی
هالبروک ( )9111ارزش اجتماعي را به عنوان رخدادي تعریف ميکند که فردي رفتار
مصرف خود را به عنوان وسیلهاي براي شکلدادن به خدمت و پاسخهاي دیگران
قلمداد ميکند .محصوالت یک منب تفسیر و تاثیر اجتماعي هستند (مک دونا و
1- Sheng and Teo
2- Aalto
3- Nielsen
4- Davis; Venkatesh and Brown
5- Church and Oliver
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همکاران .)2779 ،در دیدگاه اجتماعي -شناختي تعامالت مستقیم با محیط مستلزم
تاثیر مستقیم بر انتظارات مربوط به نتایج احتمالي رفتار مصرف آینده است .این روند
همان فرایندي را نشان ميدهد که رابطه بین تقاضا ،رفتار استفاده و مزایاي به دست
آمده را توصیف ميکند (پالمگرین و همکاران .)9181 ،9بنابراین ،صرفنظر از ویژگي
شﺨصیتي و قابلیت طراحي متنوع این عناصر ،گوشيهاي هوشمند در شکلدادن به
ارزشها و شﺨصیتهاي مردم و کمک به نمایش وضعیت اجتماعي آنها نقش مهمي
دارند (سوا و هلندر .)2771 ،2توجه به این نکته حائز اهمیت است کبه مفهبوم ارزش
مبورد انتظار بر اساس تصورات و خواستههاي مشتریان ،و نه تهیهکنندگان ،تعیین
شبود (حیدرزاده .)9381 ،سازمانها در تالش براي خلق ارزش بیشتر و غنيسازي
ارزشها ،باید به همه جوان

توجه کنند .در عرصه رقابت ،سازماني موفقتر خواهد

بود که به تمامي معیارها ،در جهت تأمین خواستههاي مشتریان ،نگاه بلندمدت و
استراتژیک داشته باشد و تمامي مناب در اختیار و شایستگيهاي خود را به کار گیرد
(رزمان و همکاران.)9312 ،
ج) لذت از استفاده
جردن )9118( 3فرض ميکند که یک محصول نه تنها باید قابل استفاده باشد ،بلکه
استفاده از آن لذتبﺨش هم باشد .لذت و تحریک احساسي در فرآیند خرید و انتﺨاب
برند به عنوان ارزش لذتجویي شناخته ميشود .این ارزش در ارتباط با سرگرمي،
احساسات و قوه تﺨیل مصرف کننده است .به عبارت دیگر ،لذت از استفاده ،شکلي از
رفتار مصرف کننده است که با جنبههاي احساسي و خیالي تجربه مشتري با
محصوالت در ارتباط است (کنجکاو منفرد و همکاران .)9314 ،یک محصول از طریق
ایجاد یک معنا در ارتباط با کاربران ،منجربه ارزش عاطفي و احساسي ميشود
(کریلي وهمکاران .)2774 ،4احساس این گونه بیان ميشود که مردم آنچه را
ميخواهند ،دریافت ميکنند .در این پژوهش لذت استفاده ،به عنوان یک تجربه نهایي
تعریف ميشود که درآن احساسات مثبت کاربر با استفاده از گوشي هوشمند ،باعث
ایجاد احساس لذت ميشود (کارو و کوا.)2773 ،1
1- Palmgreen
2- Seva and Helander
3- Jordan
4- Crilly
5- Carù and Cova
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ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده
ارزش ویژه برند اولین بار از سوي فارکوهار (« )9117ارزش افزودهاي که برند به
محصول ميدهد» تعریف شد .یکي از جام ترین و عموميترین تعاریف از ارزش
ویژه برند را آکر ( )9119این گونه بیان ميدارد «مجموعهاي از دارایيها و تعهدات
است که با نام سمبل و (عالمت) برند مرتبط است و به ارزشي که توسط یک
محصول یا خدمت براي شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد ميشود ،اضافه شده یا کم
ميشود» (روستا و همکاران .)9314 ،ارزش ویژه برند از دیدگاههاي مﺨتلفي مورد
بررسي قرار گرفته است (حسني و همکاران .)9312 ،یک دیدگاه ،مفهوم ارزش ویژه
برند را در قال مفاهیم و تصمیمگیريهاي بازاریابي (مشتري و مصرفکننده) مورد
استفاده قرار داده است (موتمني و شاهرخي .)9118 ،در این دیدگاه ،زماني که برند
ارزش ویژة باالیي داشته باشد ،شرکت ميتواند در سایه وجود آن ،هزینه بازاریابي
خود را کاهش دهد؛ زیرا مشتریان به آن برند وفادارند .همچنین شرکت ميتواند ببر
دامنﺔ محصوالت خود بیفزاید؛ زیرا خریداران به آن اعتماد دارند و این عوامل ممکن
است از محصوالت شرکت در برابر قیمت محصوالت رقی

دفاع کند (خسروي،

 .)9314بنابراین براي اینکه یک برند ،ارزش داشته باشد ،باید از سوي
مصرفکنندگان داراي ارزش شود .قدرت یک برند چیزي است که مشتریان درباره
برند به عنوان تجربیاتشان در طول زمان ميآموزند ،حس ميکنند ،ميبینند و
ميشوند .اگر برند هیچ مفهومي براي مصرفکننده نداشته باشد ،هیچکدام از تعاریف
دیگر نیز معنا نﺨواهند داشت (آتیلگان و همکاران .)2771 ،9سي بي بي اي نشات
گرفته از اعتماد بیشتري است که مصرفکنندگان بر یک برند در مقابل سایر رقبا
نشان ميدهند (یزدانپرست و مونیز .)2792 ،2آگاهي و تداعي برند از طریق ایجاد
نگرش مطلوب در مشتریان ،افزایش میزان آگاهي آنان از کیفیت ،میزان به یاد آوردن
وایجاد تصویر روشن ازخدمات بر پاسخ مصرف کننده اثرات مثبت و معناداري
دارند .از طرفي تبلیغات یکي از مسیرهاي ارتقاي آگاهي و تداعي برند ميباشد .لذا
تبلیغات از طریق آگاهي و تداعي برند ميتواند بر پاسخ مصرفکنندگان اثر بگذارد
(کفاشپور و همکاران .)9313 ،ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتري به عنوان تفاوت در
پاسخ مشتري به محصوالت داراي برند در مقایسه با پاسخ ایشان به محصوالت
1- Atilgan
2- Yazdanparast and muniz
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مشابه فاقد برند ،دیده ميشود (بریستون و همکاران .)2772 ،9ارزش ویژه برند از
دیدگاه مصرفکننده به منظور ارزیابي ادراکات ،احساسات و نگرشهاي
مصرفکننده نسبت به برند ميباشد که نشاني از ارزش نام برند را براي
مصرفکننده فراهم ميسازد (کارتونو .)2778 ،2آکر ،)2770( 3بیان ميدارد که ارزش
ویژه برندِ مبتني بر مصرفکننده به معناي ارزش ویژه برند شناختي و رفتاري در
سطح فردي مصرفکننده و طبق بررسي و برآورد مصرفکننده ميباشد.
(انسلمسون .)2770 ،4آکر ارزش ویژة برند را مجموعهاي از عناصر ميداند که براي
محصول ،شرکت و مصرفکنندگان ارزشآفریني ميکند .از این عناصر ميتوان به
نام برند ،لوگو و  ...اشاره نمود .از دیدگاه کلر ( )9113ارزش ویژة برند عبارت است
از عکسالعملهاي متفاوتي که مصرفکنندگان نسبت به برند دارند (اسماعیلپور و
برجویي.)9311 ،
ادبیات نظري نشان ميدهد که ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مشتري ،دنبالهاي از
سلسله مرات

مشتمل بر ارتباط با برند  ،ارزش درک شده برند ،اعتماد به برند و

وفاداري به برند ميباشد (بایدنباخ و مارل 2797 ،و کومار و همکاران .)2793 ،به
عنوان مثال چادهري و هالبروک ( )2779دریافتند که اعتماد به برند بر وفاداري به
برند تاثیر ميگذارد .به همین ترتی

پاپو و کاستر ( )2778رابطه بین ارتباط با برند،

ارزش درک شده برند و وفاداري به برند را تایید کردهاند .عالوه بر این ،یو و
همکاران )2777( 1نیز یک رابطه احتمالي بین ابعاد مﺨتلف ارزش ویژه برند مبتني بر
نظر مصرفکننده را نشان دادند .وفاداري به برند حیاتيترین عنصر مفهوم ارزش
ویژة برند بوده و به عبارت دیگر ،نتیجﺔ نهایي ارزش ویژه برند ،وفاداري به برند
است .وفاداري به برند را ميتوان میزان نگرش مثبت مشبتري ببه برند ،میزان
پایبندي او به برند و قصد ادامﺔ خرید از آن برند در آینده ،تعریف کرد (دریازیان
عزیزي و همکاران .)9314 ،بنابراین در مجموع ميتوان  3فرضیه زیر را ارائه نمود:
فرضيه  :0ارتباط قوي مصرفکننده با برند ،ارزش درک شده برند را افزایش ميدهد.

1- Bristow
2- Kartono
3- Aaker
4- Anselmsson
5- Yoo
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فرضيه  :1ارزش درک شده برند ،اعتماد مصرفکننده به برند را افزایش ميدهد.
فرضيه  :3اعتماد مصرفکننده به برند ،وفاداري به برند را افزایش ميدهد.
قابليت استفاده و ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده
قابلیت استفاده از محصول ،مصرفکننده را قادر ميسازد تا آن را به بهترین نحو
مصرف کرده و با برند ارتباط برقرار کند (کوهن و همکاران .)2778 ،9در حین
استفاده از محصول ،مصرفکننده در معرض تصمیم بر مبناي تجربه قرار ميگیرد و
اگر نتیجه تصمیم ،مثبت باشد ،محصول براي مصرفکننده با ارزش ميشود و زمینه
تکرار مصرف و تقویت قابلیت استفاده محصول فراهم ميشود (اشمیت .)9111 ،2به
عبارت دیگر ،پیامد چنین تصوري از قابلیت استفاده محصول ،تجربیاتي است که
منجر به یک تصویر مثبت از برند ميشود (چانگ و چینگ .)2772 ،3لذا فرضیه چهارم
چنین مطرح ميشود:
فرضيه  :1ادراک مصرفکنندگان از قابلیت استفاده ،تاثیر مثبت روي ارتباط با برند
دارد.
رابطه مستقیم قابلیت استفاده و ارزش درک شده برند در ادبیات ،تایید شده است
(بولچیني و همکاران 2771 ،4و بن باست و همکاران .)2772 ،1هاسن زاهل)2774(2
معتقد است محصوالت به عنوان وسیلهاي براي دستیابي به یک هدف هستند که اگر
آنها در دستیابي به اهداف مصرفکننده کمک کنند ،باعث ميشوند که آنها را قابل
استفادهتر درک کنند .دستاورد هدف ،به نوبه خود ،ارزش اقتصادي درک شده آن را
افزایش ميدهد .با استفاده از این منطق ميتوان رابطه ادراک مصرفکنندگان از
قابلیت استفاده محصول با برند را به صورت زیر نتیجه گرفت:
فرضيه  :5ادراک مصرفکنندگان از قابلیت استفاده ،ارزش درک شده برند را افزایش
ميدهد.

1- Kuhn
2- Schmitt
3- Chang and Chieng
4- Bolchini
5- Ben-Bassat
6- Hassenzahl
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لذت استفاده و ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده
در دنیاي رقابتي امروز ،لذت مصرفکنندگان از محصول ،در خرید محصوالت اهمیت
ویژهاي پیدا کرده است (حیدرزاده و همکاران .)9319 ،دلبستگي عاطفي ،به عنوان
خروجي تجارب مثبت است که سنگ بناي قوي ارزش ویژه برند مبتني بر نظر
مصرفکننده 9ميباشد (السر و همکاران .)9111 ،2با گذشت زمان ،تجربه برند ممکن
است به پیوندهاي عاطفي منجر شود .این ارتباطات عاطفي ،پس از آن تبدیل به
کاتالیزور ارتباطات مصرفکننده با برند و جل

توجه مﺨاط

به برند ميشود.

بنابراین ارتباط مشتري با برند افزایش یافته و برندي را که باالترین لذت از استفاده
را داشته ،خریده و لذت مشتري به سطح بهینه خواهد رسید (رحیمنیا.)9314 ،
بنابراین این فرضیه قابل طرح ميباشد:
فرضيه  :1لذت بیشتر در استفاده ،باعث افزایش ارتباط با برند ميشود.
در ادبیات موجود ،تجربه عاطفي مصرفکننده بر ارزش درک شده تاثیر ميگذارد.
چرا که تجربیات ارزشمند از قابلیت استفاده و ارزش اجتماعي ،باعث ميشود استفاده
از محصول لذتبﺨش باشد و باعث توجیه حس اقتصادي خرید محصول یا خدمت
ميشود (دومان و ماتیال .)2771 ،3در فرضیه جداگانهاي سویین و سوتر)2779( 4
مفهوم ارزش اقتصادي را به عنوان یک زیرشاخه از ارزش درک شده ميدانند که
شامل لذت استفاده نیز ميشود .در هر صورت انتظار ميرود که این دو مفهوم به
شدت مرتبط باشند و فرضیه زیر صادق باشد:
فرضيه  :1لذت بیشتر در استفاده ،باعث افزایش ارزش درک شده برند ميشود.
یک تجربه لذتبﺨش مشتري نه تنها بر ارتباط با برند و ارزش درک شده برند اثر
ميگذارد ،بلکه بر اعتماد و وفاداري او نیز تاثیر ميگذارد .اعتماد روابط مبادلهاي که
ارزش زیادي رابه همراه ميآورد ،ایجاد کرده و وفاداري تمایل دیرپا به حفظ روابط
باارزش است .لذا اعتماد و وفاداري مرتبطند ،زیرا اعتماد در ایجاد مبادالت رابطهاي و
وفاداري در حفظ روابط باارزش اهمیت پیدا ميکنند (آقازاده و همکاران .)9311 ،نوبل
و کومار )2778( 1ارزش عاطفي ناشي از لذت استفاده از محصول را به عنوان تعیین
1- CBBE
2- Lassar
3- Duman and Mattila
4- Sweeney and Soutar
5- Noble and Kumar
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کننده اصلي اعتماد و وفاداري به برند مدلسازي کردند .به همین ترتی

پتروزلیس

9

( )2778گزارش کردند که روابط عاطفي با یک محصول ،اعتماد و وفاداري به برند را
تقویت ميکند .بنابراین ميتوان چنین فرض کرد:
فرضيه  :8لذت بیشتر در استفاده ،باعث افزایش اعتماد به برند ميشود.
فرضيه  :1لذت بیشتر در استفاده ،باعث افزایش وفاداري به برند ميشود.
فرضيه  :01ادراک مصرفکنندگان از قابلیت استفاده ،لذت از استفاده را افزایش
ميدهد.
نظریه تاثیر تبادل اجتماعي نشان ميدهد که تعامالت اجتماعي منجر به بروز
احساسات نسبت به محصول ميشود (الولر .)2779 ،2این احساسات بسته به جهت
پاسخ اجتماعي به محصول ممکن است مثبت یا منفي باشد .در زمینه محصوالت
معتبر مانند تلفنهاي هوشمند ،لذت از استفاده و ارزش عاطفي به عنوان یک نتیجه
مهم ارزش اجتماعي ادراکي ،شناخته شده است (دوبویس و لورنت .)9114 ،3ادبیات
موجود به طور مداوم پاسخهاي عاطفي مثل لذتگرایي و هیجان را با مصرف
اجتماعي محصوالت مرتبط ميکند (روکس و فلوج .)9112 ،4بنابراین ميتوان چنین
فرض کرد:
فرضيه  :00افزایش ارزش اجتماعي ،لذت از استفاده را افزایش ميدهد.
فرضیات فوق ،توسط ریچارد و همکاران ( )2794نیز تایید شده و نشان داده است که
ارتباط برند ميتواند نقش میانجي در تاثیرگذاري قابلیت استفاده بر ارزش درک شده
برند داشته باشد .همچنین در بین متغیرهاي تجربه مصرف ،لذت از استفاده ،ميتواند
نقش میانجي در تاثیرگذاري قابلیت استفاده بر متغیرهاي زیرمجموعه ارزش ویژه
برند مبتني بر نظر مصرفکننده داشته باشد .بنابراین با توجه به توضیحات فوق و
فرضیات ارائه شده و مجموعه استداللهایي که مطرح شد ،مدل مفهومي پژوهش به
صورت زیر قابل ترسیم است.

1- Petruzzellis
2- Lawler
3- Dubois and Laurent
4- Roux and Floch
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H4

ارتباط برند

قابلیت استفاده

H1
ارزش درک شده برند

H2
اعتماد برند

H3
وفاداري برند

H5
H6
H7
H8

H10
لذت از استفاده

H11

H9
ارزش اجتماعي

شکل  -0مدل مفهومی تحقيق (برگرفته از :ريچارد و همکاران)331 :1101 ،

روششناسی پژوهش
این تحقیق ازنظر هدف کاربردي و از نظر روش جم آوري دادهها ،توصیفي از نوع
پیمایشي است .جامعه آماري مشتریان برندهاي معروف گوشيهاي هوشمند در شهر
زنجان ميباشد .با استفاده از پیشآزمون و سنجش انحراف واریانس حاصل از
نمونه اولیه ،طبق فرمول کوکران ،تعداد حجم نمونه برابر با  312نفر بدست آمد و
پرسشنامهها بین آنها به روش تصادفي ساده توزی شد .بر اساس نتایج پژوهش،
مشﺨص شد که به لحاظ مشﺨصات جمعیتشناختي 12/8 ،درصد جامعه آماري ،زن
بوده و  30درصد متاهل ميباشند .از لحاظ سني 39/8 ،درصد افراد در بازه سني 37
تا  47سال بودند .از لحاظ تحصیالت 47/3 ،درصد افراد دانشگاهي بودند .از لحاظ
برند مورد استفاده  43/4درصد سامسونگ 91/3 ،درصد نوکیا 8/1 ،درصد هوآوي،
 2/1درصد اپل 1/9 ،درصد سوني و  27/3درصد سایر برندها را استفاده ميکنند .در
مجموع به نظر ميرسد ،نمونههاي آماري با توجه به جامعه هدف مورد نظر ،به
خوبي انتﺨاب شده و نتایج حاصل از پژوهش ميتواند قابل استناد باشد.
ابزار جم آوري دادهها پرسشنامه استانداردي ميباشد که به دلیل بوميسازي در
این پژوهش مجددا روایي و پایایي آن بررسي و تایید شده است .در این راستا ابتدا
پس از بوميسازي پرسشنامه ،سواالت و متغیرها و مدل در اختیار اساتید و
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کارشناسان قرار گرفت و با اعمال برخي اصالحات ،روایي محتوا مورد تایید قرار
گرفت .سپس پرسشنامهها بین  47نفر از نمونههاي اولیه توزی گردید و طبق فرایند
زیر ،روایي سازهاي و پایایي پرسشنامه مورد بررسي و تایید قرار گرفت .نتایج نشان
داد ،ضری

پایایي آلفاي کرونباخ 9در این پژوهش  7/810بوده و از حداقل مقدار

استاندارد ( )7/0بیشتر است .لذا سنجهها پایایي باالیي داشتند .به منظور محاسبه
پایایي ،معیار دیگري هست که برتريهایي نسبت به روش سنتي محاسبه آن به
وسیله آلفاي کرونباخ دارد و به آن پایایي ترکیبي )CR( 2گفته ميشود .برتري پایایي
ترکیبي نسبت به آلفا در این است که پایایي سازهها نه به صورت مطلق ،بلکه با توجه
به همبستگي سازههایشان با یکدیگر محاسبه ميگردد .همچنین براي محاسبه آن،
شاخصهاي با بار عاملي بیشتر ،اهمیت بیشتري دارند .به عبارتي ،بارهاي عاملي در
تعیین پایایي در نظر گرفته ميشود و از این حیث قويتر و دقیقتر ميباشد .در
جدول  9تعداد سنجههاي طراحيشده براي سنجش هر متغیر مکنون و ضری پایایي
ترکیبي ارائهشده است .باگازي و یي 3استاندارد باالي  7/2را براي پایایي

ترکیبي4

) (CRبیان کردهاند .همانطور که در این جدول مالحظه ميشود ،همه مقادیر )(CR
بیش از  7/2ميباشد ،بنابراین مدل اندازهگیري از پایایي ترکیبي مناسبي نیز
برخوردار است.
جدول  -0پايايی ترکيبی متغيرهای تحقيق
متغیر

تعداد گویهها

پایایي ترکیبي )(CR

قابلیت استفاده

97

7/294

لذت از استفاده

4

7/822

ارزش اجتماعي

1

7/822

ارتباط با برند

4

7/247

ارزش درک شده

4

7/231

اعتماد برند

2

7/887

وفاداري برند

3

7/882

در شکل  2و  3مقادیر  t-valueنیز براي نشانگرها مشﺨص شده است .این مقادیر
معموالً بهعنوان پارامترهاي روایي مرتبط با تحلیل عاملي تأییدي معرفي ميشوند؛
چراکه روابط بین نشانگرها و متغیرهاي مکنون از قبل مشﺨصشدهاند .همانطور که
1- Cronbach
2- Composite Reliability
3- Bagozzi and Yi
4- Composite Reliability
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مشاهده ميشود ،تمامي مقادیر خارج از بازه ( )-9/12 ،9/12ميباشد و ابزار پژوهش
از روایي مناس برخوردار است.
براي بررسي روایي همگرا 9در مدل  PLSمعیار میانگین واریانس

استﺨراجشده2

) (AVEمورد تحلیل قرار گرفته است .این معیار مشﺨص ميسازد که شاخصها با
چه دقتي سازه موردنظر خود را ميسنجند .معیار ( AVEمیانگین واریانس
استﺨراجشده) ،نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با
شاخصهاي خود است .به بیان سادهتر  AVEمیزان همبستگي یک سازه با
شاخصهاي خود را نشان ميدهد که هر چه این همبستگي بیشتر باشد ،برازش نیز
بیشتر است (داوري و رضازاده .)9312 ،مقدار مالک براي سطح پذیرش  AVEرقم
 7/4اسبت .همانگونه که در جدول  2مشﺨص است ،همه مقادیر  AVEمربوط به
سازهها مقداري ببیش از  7/4را نشان ميدهند و این مطل گویاي حد قابلقبول براي
روایي همگراي پرسشنامه است.
جدول  -1روايی همگرای سازههای متغيرهای تحقيق
متغیر
روایي همگرا
میانگین واریانس استﺨراج شده
)(AVE

انحراف معیار

قابلیت

لذت از

ارزش

ارتباط

ارزش درک

اعتماد

وفاداري

استفاده

استفاده

اجتماعي

برند

شده

برند

برند

7/483

7/122

7/298

7/401

7/412

7/119

7/093

7/418

7/147

7/881

7/228

7/231

7/011

9/710

یکي دیگر از معیارهاي بررسي برازش مدلهاي اندازهگیري ،معیار روایي واگرا است.
در حالي که معیار روایي همگرا ،همبستگي ابعاد یک متغیر را با هم ميسنجد ،معیار
روایي واگرا همبستگي یک متغیر را با یک متغیر غیرمرتبط با آن ميسنجد .به عبارت
دیگر ،معیار روایي واگرا دو موضوع را تحت پوشش قرار ميدهد :الف) مقایسه میزان
همبستگي بین شاخصهاي یک سازه با آن سازه در مقابل همبستگي آن شاخصها با
سازههاي دیگر ،ب) مقایسه میزان همبستگي یک سازه با شاخصهایش در مقابل
همبستگي آن سازه با سایر سازهها (داوري و رضازاده .)9312 ،طبق جدول  3براي
سنجش روایي واگرا از شاخص فورنل و الکر استفاده شده است .فورنل و الکر
( )9189براي بررسي روایي واگرا ماتریسي را پیشنهاد ميدهند که قطر اصلي این
1- Convergent validity
2- Average variance extracted
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ماتریس حاوي جذر مقادیر  AVEهفت سازه قابلیت استفاده ( ،)7/983لذت از استفاده
( ،)7/112ارزش اجتماعي ( ،)7/298ارتباط برند ( ،)7/401ارزش درک شده (،)7/412
اعتماد برند ( )7/119و وفاداري برند ( )7/093است.
جدول  -3نتايج حاصل از بررسی روايی واگرا با استفاده از روش فورنل و الکر
ارتباط

وفاداري

برند

برند

اعتماد برند

ارتباط برند

7/281

وفاداري برند

7/488

7/844

اعتماد برند

7/127

7/222

7/042

ارزش درک

لذت از

ارزش

قابلیت

شده

استفاده

اجتماعي

استفاده

ارزش درک شده

7/132

7/278

7/049

7/079

لذت از استفاده

7/122

7/172

7/121

7/171

7/041

ارزش اجتماعي

7/421

7/384

7/132

7/428

7/079

7/082

قابلیت استفاده

7/421

7/310

7/402

7/441

7/114

7/132

7/420

همانطور که از جدول فوق مشﺨص ميباشد ،مقدار جذر میانگین واریانس استﺨراج
شده ) (AVEمتغیرهاي پنهان در پژوهش حاضر که در سلولهاي موجود در قطر
اصلي ماتریس قرارگرفتهاند ،از مقدار همبستگي میان آنها با دیگر متغیرهاي پژوهش
که در سلولهاي زیرین و راست قطر اصلي ترتی

داده شدهاند ،بیشتر است .از

اینرو ،ميتوان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازههاي مدل (متغیرهاي پنهان)
تعامل بیشتري با شاخصهاي خود دارند تا با سازههاي دیگر؛ لذا روایي واگراي مدل
نیز در حد مناسبي است.

يافتههای پژوهش
در این پژوهش از مدلیابي معادالت ساختاري 9جهت آزمون فرضیات و برازندگي
مدل استفاده شده است .در تعیین برازش مدل ساختاري ،اولین و اساسيترین معیار،
ضرای معناداري  zیا همان مقادیر  t-valuesاست .از این معیار براي سنجش رابطهاي
بین سازهها در مدل استفاده ميشود .به عبارت دیگر ،این معیار معنادار بودن روابط
میان هر سؤال و متغیر مربوطه و همچنین میان چند متغیر را نشان ميدهد .مدل
ترسیمشده همراه با ضرای معناداري  zدر شکل  2و  3نشان دادهشده است .تعیین
)1- Structural Equation Modeling (SEM

تاثير تجربه مصرف بر ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده 013

برازش مدل ساختاري با استفاده از ضرای

 tبه این صورت است که این ضرای

باید از  9/12بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان  7/11معنادار بودن آنها را تایید
نمود (داوري و رضا زاده .)9312 ،خالصه نتایج در جدول  4درج شده است.

شکل  -1مدل تحقيق در حالت تخمين استاندارد
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شکل  -3مدل تحقيق در حالت معناداری پارامترها

همانطور که در جدول  4قابل مشاهده است ،با توجه به ضری

مسیر ،اگر مقدار

احتمال ) (t-valueاز سطح معنيداري  7/71کمتر باشد و عدد معنيداري از 9/12
بزرگتر باشد ،ميتوان نتیجه گرفت که این ضری

مسیر در سطح  11درصد

معنيدار ميباشد ،در غیر این صورت فرضیه رد ميشود .طبق نتایج حاصله،
مشﺨص است که به جز یک فرضیه 97 ،فرضیه دیگر مورد تایید قرار گرفتهاند .به
عبارت دیگر ،صرفا تاثیر لذت از استفاده بر وفاداري برند مورد تایید قرار نگرفته و
سایر فرضیات تایید شدهاند و اهداف مدنظر پژوهش برآورده شده است.

بحث و تفسير نتايج
در یک جم بندي ،نتایج حاصله نشان داد  .9از بین متغیرهاي زیرمجموعه تجربه
مصرف ،قابلیت استفاده بر لذت از استفاده تاثیر دارد .ضمن این که قابلیت استفاده بر
دو متغیر زیرمجموعه از ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده( ،یعني ارتباط

تاثير تجربه مصرف بر ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده 015

برند و ارزش درک شده) تاثیر ميگذارد .2 .همچنین ارزش اجتماعي بر لذت از
استفاده تاثیرگذار بوده و  .3لذت از استفاده بر چهار متغیر زیرمجموعه از ارزش
ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده( ،یعني ارتباط برند ،ارزش درک شده ،اعتماد
برند و وفاداري برند) تاثیرگذار است .در نهایت این که  .4به صورت سلسله مراتبي
متغیرهاي زیرمجموعه ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده ،بر همدیگر تاثیر
ميگذارند .یعني ارتباط برند بر ارزش درک شده و ارزش درک شده بر اعتماد برند و
اعتماد برند بر وفاداري برند تاثیر ميگذارند.
جدول  -1خالصه نتايج روابط بين متغيرها
شماره

اثر متغیر

بر متغیر

ضری مسیر

t-value

نتیجه فرضیه

9

قابلیت استفاده

ارتباط برند

7/334

2/231

تایید

2

قابلیت استفاده

ارزش درک شده

7/919

2/111

تایید

3

لذت از استفاده

ارتباط برند

7/242

4/177

تایید

4

لذت از استفاده

ارزش درک شده

7/234

4/172

تایید

1

لذت از استفاده

اعتماد برند

7/232

1/884

تایید

فرضیه

2

لذت از استفاده

وفاداري برند

7/742

7/828

رد

0

قابلیت استفاده

لذت از استفاده

7/293

4/221

تایید

8

ارزش اجتماعي

لذت از استفاده

7/183

93/918

تایید

1

ارتباط برند

ارزش درک شده

7/323

0/074

تایید

97

ارزش درک شده

اعتماد برند

7/237

91/143

تایید

99

اعتماد برند

وفاداري برند

7/244

94/910

تایید

به نظر بسیاري از محققین ،برندسازي امروزه چیزي است که صرفا توسط کس
وکارها پیش برده نميشود ،بلکه به واسطه مشتریان و اینکه چه ميخواهند یا نیاز
دارند ،شکل داده ميشود .لذا برند به رفتار مشتریان ،انتظارات آنها و بازخورد
تجربه آنها تبدیل ميشود .این پژوهش به بررسي پیوند بین تجربه مصرف و ارزش
ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده پرداخت و عوامل متعددي از قبیل قابلیت
استفاده ،لذت از استفاده ،ارزش اجتماعي ،ارتباط با برند ،ارزش درک شده ،اعتماد
برند و وفاداري برند را با هم ترکی نمود.
در رابطه با فرضیه اول ،ارتباط برند بر ارزش درک شده برند تأثیر معناداري داشت
که با پژوهش بایدنباخ و مارل ( )2797مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری
استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/323است ،ميتوان اظهار داشت که ارتباط برند
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به میزان  32/3درصد از تغییرات متغیر ارزش درک شده را به طور مستقیم تبیین
ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که افرادي که در ارتباط با برند خاصي
تبادل نظر مي کنند ،منجر به مورد توجه قرار گرفتن آن برند شده و ارزش آن برند را
باال ميبرند .این موضوع در خصوص گوشيهاي هوشمند نیز مصداق داشته و
میزان ارتباط مشتریان با برند ،ارزش درک شده از آن برند را افزایش ميدهد.
در رابطه با فرضیه دوم ،ارزش درک شده بر اعتماد برند تأثیر معناداري داشت که با
پژوهش بایدنباخ و مارل ( )2797مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری
استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/237است ،ميتوان اظهار داشت که ارزش درک
شده به میزان  23درصد از تغییرات متغیر اعتماد برند را به طور مستقیم تبیین
ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که ارزشي که مشتریان از برند درک
ميکنند ،منجر به تبادل نظراتشان با دیگران شده و این امر موج
برند مورد نظر ميشود .به همین خاطر است که اغل

اعتماد کردن به

مصرفکنندگان ،وقتي براي

برند خاصي از گوشيهاي همراه ارزش قائل ميشوند ،میزان اعتمادشان به آن برند
افزایش ميیابد.
در رابطه با فرضیه سوم ،اعتماد به برند بر وفاداري برند تأثیر معناداري داشت که با
پژوهش بایدنباخ و مارل ( )2797مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری
استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/244است ،ميتوان اظهار داشت که اعتماد به
برند به میزان 24/4درصد از تغییرات متغیر وفاداري برند را به طور مستقیم تبیین
ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که در صورتي که اعتماد در بین افراد ایجاد
شود ،تمایل به استفاده مجدد نیز ایجاد شده و وفاداري به برند مورد نظر حاصل
ميشود.
در یک تحلیل از این سه فرضیه به نظر ميرسد که سلسله مرات قوي بین متغیرهاي
زیرمجموعه ارزش ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده وجود داشته و شدت تاثیر
در بین سه متغیر ارزش درک شده و اعتماد برند و وفاداري برند بسیار بیشتر از
تاثی ر ارتباط برند بر ارزش درک شده ،است .این موضوع زماني که متغیرهاي ارزش
ویژه برند مبتني بر نظر مصرفکننده با متغیرهاي تجربه برند در تعامل قرار
ميگیرند ،از حساسیت ویژهاي برخوردار ميگردد .لذا فرضیات بعدي ميتواند
نوآوري و اصالت پژوهش را تبیین کردهاند.

تاثير تجربه مصرف بر ارزش ويژه برند مبتنی بر نظر مصرفکننده 011

به عنوان نمونه ،در رابطه با فرضیه چهارم ،قابلیت استفاده بر ارتباط برند تأثیر
معناداري داشت که با پژوهش چانگ و چینگ ( )2772مطابقت دارد .همچنین به دلیل
این که ضری استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/334است ،ميتوان اظهار داشت
که قابلیت استفاده به میزان  33/4درصد از تغییرات متغیر ارتباط برند را به طور
مستقیم تبیین ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که قابلیت استفاده از محصول،
کاربر را قادر ميسازد تا آن را به بهترین نحو مصرف کند و با برند محصول ارتباط
برقرار کند (کوهن و همکاران.)2778 ،
در رابطه با فرضیه پنجم ،قابلیت استفاده بر ارزش درک شده برند تأثیر معناداري
داشت که با پژوهش بولچیني و همکاران ( )2771مطابقت دارد .همچنین به دلیل این
که ضری استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/919است ،ميتوان اظهار داشت که
قابلیت استفاده به میزان  91/9درصد از تغییرات متغیر ارزش درک شده برند را به
طور مستقیم تبیین ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که تاثیر ادراک برند بر
قابلیت استفاده ،معتبربوده و قابلیت استفاده داراي تاثیرمثبت برارزش درک شده برند
است (بولچیني و همکاران .)27719 ،همچنین به دلیل تاثیر ارتباط برند بر ارزش درک
شده برند ،و تاثیر قابلی ت استفاده بر ارتباط برند و ارزش درک شده برند ،به نظر
ميرسد که ارتباط برند ميتواند نقش میانجي در تاثیرگذاري قابلیت استفاده بر ارزش
درک شده برند را ایفا نماید.
در رابطه با فرضیه ششم ،لذت از استفاده بر ارزش ویژه برند تأثیر معناداري داشت
که با پژوهش هونیز و کوئین ( )2777مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری
استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/242است ،ميتوان اظهار داشت که لذت از
استفاده به میزان  24/2درصد از تغییرات متغیر ارزش برند را به طور مستقیم تبیین
ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که تجارب احساسي ناشي از لذت استفاده،
باعث ایجاد و تقویت تعلق مصرفکننده به برند شده و تصویر آن را بهبود ميبﺨشد.
لذا ارزش افزوده برند را در ذهن مﺨاط افزایش ميدهد.
در رابطه با فرضیه هفتم ،لذت از استفاده بر ارزش درک شده برند تأثیر معناداري
داشت که با پژوهش هاکر و کلهر ( )2797مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که
ضری استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/234است ،ميتوان اظهار داشت که لذت
1- Bolchini
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از استفاده به میزان  23/4درصد از تغییرات متغیر ارزش درک شده را به طور
مستقیم تبیین ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که تجربیات ارزشمند از
قابلیت استفاده و ارزش اجتماعي ،باعث ميشود استفاده از محصول لذتبﺨش باشد
و باعث توجیه حس اقتصادي خرید محصول یا خدمت ميشود (دومان و ماتیال،9
 )2771که این امر ميتواند بر ارزش درک شده برند تاثیرگذار باشد.
در رابطه با فرضیه هشتم ،لذت از استفاده بر اعتماد برند تأثیر معناداري داشت که با
پژوهش چادهر و هالبروک ( )2779مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری
استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/232است ،ميتوان اظهار داشت که لذت از
استفاده به میزان  23/2درصد از تغییرات متغیر اعتماد برند را به طور مستقیم تبیین
ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که لذت درک شده در استفاده از برند موج
تمایل مصرفکننده به استفاده مجدد از آن شده و بدین طریق فرد به برند مورد نظر
اعتماد ميکند.
در رابطه با فرضیه نهم ،لذت از استفاده بر وفاداري برند تأثیر معناداري نداشت .علت
این نتیجه ميتواند این باشد که لذت استفاده از برند ميتواند یک حس لذت موقت
بوده یا تمایل فرد به خرید برندهاي دیگر به دلیل تنوعطلبي ميتواند باشد.
در یک تحلیل از مجموعه فرضیات ششم تا نهم ميتوان گفت که لذت از استفاده به
جز متغیر وفاداري برند بر سایر متغیرهاي زیرمجموعه ارزش ویژه برند مبتني بر
نظر مصرفکننده (ارتباط برند ،ارزش درک شده برند و اعتماد برند) تاثیرگذار است.
به عبارت دیگر ،در شرایط رقابتي بین گوشيهاي هوشمند ،علیرغم لذت
مصرفکنندگان از استفاده از گوشيهاي مزبور ،به جهت تنوع در کارکردها و تنوع
در سلیقههاي مصرفکنندگان ،وفاداري به برند معناي خود را از دست داده و لذت از
استفاده ،صرفا مي تواند در ارتباط با برند و ارزش درک شده آن و اعتماد برند ،تاثیر
واقعي خود را بگذارد .از سوي دیگر ،باید دید آیا سایر متغیرهاي زیرمجموعه تجربه
برند (از قبیل قابلیت استفاده و ارزش اجتماعي) ،بر لذت از استفاده تاثیر ميگذارد یا
خیر؟ این دو موضوع نیز در دو فرضیه  97و  99مورد تایید قرار گرفت.
به نحوي که در رابطه با فرضیه دهم ،قابلیت استفاده بر لذت از استفاده تأثیر
معناداري داشت که با پژوهش پتروزلیس ( )2778مطابقت دارد .همچنین به دلیل این
1- Duman and Mattila
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که ضری استاندارد شده بین دو متغیر مقدار  7/293است ،ميتوان اظهار داشت که
قابلیت استفاده به میزان  29/3درصد از تغییرات متغیر لذت از استفاده را به طور
مستقیم تبیین ميکند .علت این نتیجه ميتواند این باشد که امکانات برند مورد نظر و
سهولت به کارگیري آنها باعث تمایل مصرفکننده به استفاده بیشتر و بهتر ميشود.
در رابطه با فرضیه یازدهم ،ارزش اجتماعي بر لذت از استفاده تأثیر معناداري داشت
که با پژوهش الولر ( )2779مطابقت دارد .همچنین به دلیل این که ضری

استاندارد

شده بین دو متغیر مقدار  7/183است ،ميتوان اظهار داشت که ارزش اجتماعي به
میزان  18/3درصد از تغییرات متغیر لذت از استفاده را به طور مستقیم تبیین ميکند.
علت این نتیجه ميتواند این باشد که جایگاه برند مورد نظر در بین سایر برندها براي
فرد مصرفکننده بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت دارا بودن جایگاه برتر
ميتواند منجر به لذت در استفاده از آن شود.
در مجموع مشﺨص شد که نه تنها متغیرهاي تجربه برند بر متغیرهاي ارزش ویژه
برند مبتني بر نظر مصرفکننده( ،به ترتیبي که در فرضیات فوق اشاره شد) ،تاثیر
داشت ،بلکه تاثیر سلسله مراتبي بین متغیرهاي زیرمجموعه ارزش ویژه برند مبتني
بر نظر مصرفکننده وجود داشت .ضمن این که نشان داده شد ،در بازار گوشيهاي
هوشمند ،وفاداري به برند ،تحت تاثیر لذت از استفاده از این گوشيها قرار نداشته و
رقابت در بین برندها در گوشيهاي هوشمند ،بسیار هیجانانگیزتر و متغیرتر بوده و
نميتوان صرفا بر مبناي لذت از استفاده از گوشيهاي هوشمند ،حکم به وفاداري
مشتریان داد .بلکه باید اعتماد به برند را افزایش داد تا وفاداري به برند نیز از آن
متاثر گردد.

پيشنهادهای کاربردی
 .9با توجه به نتایج حاصل ،قابلیت و سهولت استفاده منجر به لذت از استفاده و
تبادل نظرات بین افراد شده و ارزش ویژه برند را در جامعه باال ميبرد .لذا به نظر
ميرسد در خصوص گوشيهاي هوشمند تالش بیشتري براي قابلیت استفاده
آسانتر انجام شود تا منجر به اعتماد به برند شود.
 .2پیشنهاد ميشود در استفاده از گوشيهاي هوشمند ،با ایجاد آپشنهاي مﺨتلف و
تسهیل در نحوه استفاده از امکانات جانبي ،تالش شود تا حس لذت در
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مصرفکنندگان ایجاد شود .چرا که بر اساس یافتههاي این پژوهش ،این امر منجر
به توصیه برند به دیگران و افزایش ارزش محصول و اعتماد به برند مورد نظر
ميشود.
 .3طبق یافتههاي این پژوهش ،در صورتي که برند موردنظر داراي ارزش اجتماعي
باالیي باشد ،منجر به تمایل افراد به استفاده شده و لذت حاصل ميشود .لذا
پیشنهاد ميشود در افزایش ارزش اجتماعي برندهاي گوشيهاي هوشمند ،بویژه
در گوشيهاي ایراني اقدامات موثر انجام شود .به عنوان نمونه ،گوشيهاي
هوشمند داخلي ميتوانند از شعارهاي اعالم شده از سوي رهبر معظم انقالب،
استفاده کرده و به نام استفاده از کاالي ایراني ،ارزش اجتماعي خود را افزایش
دهند.
 .4باتوجه به این که لذت استفاده از محصول به وفاداري به محصول تاثیر نداشت،
پیشنهاد ميشود به حس تنوعطلبي مشتریان و سایر نیازهاي مشتریان که منجربه
وفاداري به محصول ميشود ،توجه شود .این امر نشان ميدهد که برخي
گوشيها که اکنون سهم بازار کمتري را به خود اختصاص دادهاند ،جاي امیدواري
زیادي براي تسﺨیر بازار در صورت توجه به تنوعطلبي مشتریان و برآورده
کردن نیازهاي آنان ميتوانند داشته باشند.
 .1باتوجه به این که ارزش درک شده برند توسط مشتري ،منجربه اعتماد به برند
شده و در نهایت باعث وفاداري به برند ميشود ،توجه به عواملي که ارزش درک
شده برند نزد مشتري را بهبود ميبﺨشد ،توصیه ميشود .به عنوان نمونه ،تعلق
گوشيهاي هوشمند به کشورهایي که حامي مناف ایران بوده و ضمن رعایت
قیمت ،از امکانات الزم برخوردار ميباشند ،ميتواند ارزش اجتماعي به برند و
میزان وفاداري مشتریان به آنها را افزایش دهد .براي تسﺨیر بازار و جل اعتماد
مشتریان ،معطوف ساختن ذهن مشتریان به عکس این موضوع در مورد
گوشيهایي که احتمال شنود یا جاسوسي در آنها وجود داشته یا متعلق به
کشورهاي تحریم کننده ایران هستند ،یا مراودات اقتصادي آنها با ایران در
نوسان ميباشد ،ی ا از خدمات پس از فروش کمتري برخوردار ميباشند ،ميتواند
در حذف آن برندها و سل

اعتماد از آنها موثر بوده و زمینه باز شدن بازارها
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براي برندهایي که ارزش اجتماعي درک شده باالتري را به خود اختصاص دادهاند
را افزایش ميدهد.
 .2با توجه به آن که طبق نتایج این پژوهش ،ارتباط با برند توسط مشتریان ،بر
ارزش درک شده برند توسط آنان موثر است ،پیشنهاد ميشود سیستم کارآمد
ارتباط با مشتریان توسط سازندگان و فروشندگان گوشيهاي هوشمند ایجاد
شود تا این موضوع منجر به وفاداري به برند و سودآوري و تسﺨیر بازار توسط
آنها شود .در این راستا ،پیشنهاد ميشود سیستم مدیریت ارتباط با مشتري
راهاندازي شود و مکانیزمهایي براي نظرسنجي و دریافت شکایت و بازخورد
مشتریان ایجاد نماید.

پيشنهاد برای پژوهشهای آتی
براي بهرهگیري از نتایج بهتر پیشنهاد ميشود در بررسيهایي که در آینده انجام
ميشوند ،موارد زیر در نظر گرفته شود:
 -9با توجه به این که این پژوهش تاثیر تجربه مصرف بر ارزش ویژه برند مبتني بر
نظر مصرفکننده را فقط بر روي مشتریان برندهاي معروف گوشيهاي هوشمند
بررسي کرده است ،لذا براي پژوهشهاي آتي پیشنهاد ميگردد براي اطمینان از
صحت یافتههاي پژوهش و افزایش قابلیت تعمیم نتایج آن ،مطالعات آینده پژوهش
حاضر را بر روي سایر محصوالت و خدمات تکرار کنند تا بتوان نتایج این پژوهشها
را با در نظر گرفتن شرایط مﺨتلف ،با همدیگر مقایسه نمود.
 -2توصیه ميشود با افزودن متغیرهایي که منجربه وفاداري مشتري به برند
ميشود ،وفاداري نگرشي و رفتاري به برند مورد مطالعه قرار گیرد.
 -3با توجه به این که در این پژوهش متغیرهایي مانند قیمت ،تنوع طلبي و تبلیغت
مورد بررسي قرار نگرفتهاند لذا پیشنهاد ميشود این متغیرها ،در مطالعات آتي مورد
بررسي قرار گیرند.
 -4بل توجه به این که این پژوهش فقط در شهر زنجان شده است لذا پیشنهاد
ميشود به دلیل تنوع سبک زندگي در فرهنگهاي مﺨتلف موجود در ایران ،این متغیر
به عنوان متغیر تعدیلگر در مطالعات آتي مورد بررسي قرار گیرد.
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Abstract
Branding is something not only driven by companies but also induced by
the customer needs. The purpose of this study is to investigate the effect of
consumer experience and perception on brand experience and brand equity.
The research is an applied study in terms of purpose. It was conducted
through a descriptive-survey method, and the data gathering tool was a
standardized questionnaire that was localized and verified for its validity and
reliability. The statistical population was the customers of famous
smartphone brands in the city of Zanjan. The questionnaires were distributed
among 392 people selected through simple random sampling and using
variance deviation. The primary sample was pre-tested based on Cochran
formula. The conceptual model of the research was fitted using the structural
equation model in the PLS software. The results of the research indicated
that consumers' perception of usability has an effect on their relationship
with brands, perceived brand value and enjoyment of use. Also, enjoyment
has more effect on the use of a product, brand relationship, perceived value,
and brand trust. However, it has no effect on the loyalty to brands.
Meanwhile, an increase in the social value increases the enjoyment of use.
This creates a strong relationship between he consumer and the brand, which
affects the brand perceived value. The brand perceived value also affects
brand trust, which, in turn, affects brand loyalty.
Keywords: Brand experience, Consumer-based brand equity (CBBE),
Consumption experience
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