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The Role of Brand Personality in Stimulating Mobile Purchase Decision; Considering
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Abstract
Brand personality and brand trust are considered as the fundamental concepts in the field of
consumer relationship with brand. Although researches on different aspects of brand are
clearly increased in different fields of marketing within the recent decade, but the impact of
brand personality and brand trust has been less studied. Since such concepts can play a
determining role in consumers’ intention to buy, the aim of this reserach was to evaluate the
impact of favorite brand personality on purchasig decision of mobile consumers with regard
to the mediation role of brand trust and advertising content. The brand personality model
sugetsed by Miss Jones et al (2009) was applied in this research in order to determine brand
personality. This research is practical in terms of objective and it is survey- correlational
descriptive in terms of data collection method. Statistical population of the ereserach consists
of the students of higher education institutions (universities) in Qom. Moreover, sampling
was done using cluster sampling method. Furthermore, data were collected and analyzed
using questionnaire and factor analysis and structural equation modeling via Amos software,
respecively. The results showed that among the five dimensions of brand personality, three of
them including responsibility, dynamism and courage have a significant impact on brand
trust. Also, the three dimensions of responsibility, dynamism and being emotional have effect
on advertising content which is a mediator variable in this research, while the effect of
courage and simplicity were not verified, but the impact of brand trust and advertising
content on purchase decision of consumer were confirmed.
Keywords: Brand personality, Brand trust, Consumer, Purchase decisions, Advertising
content.
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چکیده
شخصیت برند و اعتماد به برند دو مفهوم اساسی در حوزة ارتباط مصرفکنندده بدا برندد هسدتند .هرچندد تحقید روی
ابعاد مختلف برند بهطور مشخصی در حوزههای مختلف بازاریابی در دهة گذشته افزایشیافتده اسدت ،امدا تدث یر هدمزمدان
شخصیت برند و اعتماد به برند ،در پژوهشها کمتر بررسی شدده اسدت .بده ایدن دلیده کده ایدن مفداهیم ،مدیتوانندد نقدش
تعیینکنندهای در تصمیم خرید مصرفکنندگان داشته باشند ،ازاینرو هدف از انجام این پژوهش ،مطالعة تدث یر شخصدیت
برندهای ترجیحی بر تصمیم خرید مصرفکنندگان تلفن همراه است که با درنظرگرفتن دو متغیر میانجی اعتماد به برندد و
محتوای تبلیغات بررسی میشوند .مدل بررسیشده برای سنجش شخصیت برند ،شخصدیت برندد خدانم جدونز و همکداران
( )4001است .این تحقی با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی از ندوع پیمایشدی و
همبستگی میباشد .جامعة آماری این پژوهش ،دانشجویان مراکز آموزش عالی (دانشگاههای) استان قم مدیباشدد و روش
نمونهگیری از نوع خوشهای است .دادههای تحقی با پرسشنامه گردآوری شددهاندد و بدا روش تحلیده عداملی مددلسدازی
معادالت ساختاری و نرمافزارآموس تحلیهشدهاند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که از میان پنج بعد شخصیت برند ،سه
بعد مسئولیت پذیری ،پویایی و جسارت برند بر اعتماد به برندد تدث یر معنداداری دارد .همنندین سده بعدد مسدئولیتپدذیری،
پویایی و عاطفیبودن برند ،بر محتوای تبلیغات که یکی از متغیرهای میانجی پژوهش است ،ا ر میگذارد و ا ر جسدارت و
سادگی بر محتوای تبلیغات تثیید نشده است ،اما تث یر اعتماد به برند و محتدوای تبلیغدات بدر تصدمیم خریدد مصدرفکنندده
تثیید شده است.
واژگان کلیدی :اعتماد به برند ،تصمیم خرید ،شخصیت برند ،محتوای تبلیغات ،مصرفکننده.
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مقدمه
باتوجهبه تنوّع روزافزونی کده در محصدوالت ایجداد

میتواند بهترین شاخص ارزیابی ا ربخشی تبلیغات باشدد

شده است ،هر مصرفکننده صرفِنظر از ندوع کداال ،بدا

(بددران و اسددتیمن .)32:9114 ،6در کشددور مددا ،محتددوای

انتخاب سیه عظیمی از برندها ،روبدهرو هسدت .مددیران

تبلیغددات ضددعیف اسددت و بیشددتر تبلیغددات بددا روشهددای

برنددد در ایددن زمیندده الزم اسددت در شخصدیتبخشددی بدده

غیرحرفددهای و غیددر روشددمند ،تهیدده و تنظددیم مدیشددوند

برندهای خود و معرفدی آنهدا بدهعندوان ید

شخصدیت

بنابراین ،این پژوهش درصدد است تا محتدوای تبلیغدات

مجازی مطمئن که توانایی تبدیه شدن بده ید

شدری

ارتباطی را دارد ،تدششهدای مناسد

را کدده ی د

و همدهجانبدهای را

انجدددام دهندددد (درویدددش .)4:9310 ،شخصدددیت برندددد

9

میتواند با مصدرفکنندده پیونددی را برقدرار کندد بده-
خصوص اگر شخصیت متمدایز ،قدوی ،مطلدوب و ابدت

عامدده مهددم و ا رگددذار بددر تصددمیم خری دد

مصرفکننده است ،در نقش ی

متغیر میانجی بررسدی

کند.
بیان مسئله

باشد (رضایی دولتآبدادی ،خزائدی وامدانی.)11:9314،

در بازار بدهشددت رقدابتی امدروز ،مصدرفکننددگان

مصرفکنندهها اغل  ،برندها را بهدلیده ایجداد ارتبداطی

نهتنها با برندهای متعدد احاطهشدهاندد ،بلکده در معدر

که با شخصیت آنها برقدرار مدیکندد ،اسدتفاده مدیکنندد

عملیات بازاریابی مختلفی قراردارند که شدرکتهدا را از

(موون .)14:9336 ،4همننین در جامعدة جهدانی کندونی
بهسب

پیشرفت و رشد فناوریهدای ندوین بدا انباشدت و

عرضة باالی کاالها و خددمات مواجده هسدتیم .صداحبان

1

رقبایشددان ،متمددایز م دیسددازد (یوسددا کل دی و بدداال گلددو ،
 .)994:4099مفهوم برندسازی ،3بهطور گستردهای برای

محصوالت و خدمات در بخش عمدومی بازاریدابی ،بده-

سرمایه ،تولیدکنندگان و ارائهکنندگان کاال و خددمات،

کارگرفتهشده است (بلین ،لدوی و ریتندی .)45:4005 ،

برای عرضة محصوالت و خدمات خود و برای اینکه در

شرکتها و سازمانها ،امروزه تنها در جنگ محصوالت

رقابت با سایر رقبا از گردونة بازار حذف نشوند ،ناچاربه

یا خدمات درگیر نیستند ،بلکده بده ادراکدات موجدود در

بهدددرهگیدددری از روشهدددای مختلدددف تبلیددد و اقنددداع

ذهن مصرفکنندگان نیز میاندیشند زیراکده مشدتریان،

مصرف کنندگان خود هستند (دادگدران و جعفرآبدادی،

صددفات و ویژگددیهددای شخصددیتی گوندداگونی را بدده

 .)2-3:9331نگرشهایی 3که نسدبت بده تبلیغدات شدکه

1

محصددوالت نسددبت م دیدهنددد (اکینسددی .)933:4001 ،
90

می گیرند ،بر نگرش مشدتریان نسدبت بده ندام تجداری 2و

باتوجه به اینکده مصدرف کننددگان نقطدة عطدف تمدامی

همننین هدف خرید مشتریان تث یرگذار هستند (هومر،5

فعالیت های بازاریابی ،هستند ،بازاریدابی موفد بدا در

 .)11:9110اگددر هدددف نهددایی تبلیغددات ،ایجدداد نگددرش

چرایی و چگونگی رفتار مصرفکنندگان آغاز میشدود

مثبدت نسددبت بدده تبلیغددات و ندام تجدداری باشددد ،افددزایش
احتمال خرید یا ی

پاسخ احساسی مثبت به ی

تبلید ،

1 Brand Personality
2 Moon
3 Attitude
4 Brand
5 Homer

(صددفرزاده و همکدداران .)63:9310،در سددالهددای اخیددر،
در

دالیددددده جاذبددد دة شخصدددددیت برندددددد بدددددرای
6 Brown & Stayman
7 Usakli & Baloglu
8 Branding
9 Blain & levy & Ritchie
10 Ekinci

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 955 /

مصددرفکنندددگان و چگددونگی تددث یر آن بددر تصددمیمات

کدده دارای مشددتریان خدداص خددود باشددد .مشددتریانی کدده

خرید ،یکی از حوزههای دلخواه پژوهشگران در حدوزة

حاضرند بهدلیه برند ،پول بیشتری بپردازند (زند وکیلدی

تحقیقددات رفتددار مصددرفکننددده بددوده اسددت (رضددایی

و همکاران.)13:9319 ،

دولت آبدادی و همکداران .)11:9314،مشدتریان وفدادار،

شخصددیت برنددد شخصددیت برنددد ،مجموعددهای

بزرگترین سرمایة سازمانها هستند که متثسفانه امدروزه

منحصربهفرد از تمام اجزای برند است که نشان میدهدد

این مفهوم بهدرستی در کشدور مدا بررسدی نشدده اسدت.

مصرف کنندگان ی

برندد را چگونده تصدوّر مدیکنندد

وفاداری 9مشتریان در دنیای امروز به برندد وابسدته اسدت

(خددان زادی .)63:9314،شخصددیت برنددد یدد

مفهددوم

(صددفر زاده و همکدداران .)14:9310،ایددن پددژوهش مددی-

جذّاب و خوشایند در بازاریابی امروز است .بین مشدتری

مدل ادراکی آزمدونشدده

و برنددد ارتبدداطی شددبیه ارتبدداط میددان دو نفددر وجددود دارد

کوشد تا با بهرهگیری از ی

از شخصیت برند ،میزان ا رگذاری این متغیدر مسدتقه را

(راجاگوپال .)443:4003 ،3مصدرف کننددگان اغلد

بددر تصددمیم خریددد مصددرفکننددده بددهواسددطة متغیرهددای

اعطددای ویژگددیهددای شخصددیتی بدده برندددها بددرای آنهددا

میددانجی اعتمدداد بدده برنددد و محتددوای تبلیغددات ،در میددان

جنبههای انسانی درنظر میگیرند و بازاریابان اغلد

ایدن

مصرفکنندگان جوان تلفن همراه در اسدتان قدم کده از

ادراکات را با جایگاهیابی برند 2ایجاد یا تقویت میکنند

میان دانشجویان انتخداب شددهاندد ،بسدنجد .امیدد اسدت

(حیدرزاده و نوروزی.)24:9331 ،

بدا

صددحیحتددر و

اعتماد به برندد 5مفهدوم اعتمداد بده برندد ،عامده

عمی تدری نسدبت بده شخصدیت برندد ،اعتمداد بده برندد،

اساسی در ایجاد روابط بازاریابی موف را پراسورامان در

محتوای تبلیغات و تصمیم خرید مصرفکننده بدهدسدت

سددال  9135معرفددی کددرده اسددت .در ادبیددات بازاریددابی،

آید.

اعتماد به برند ،پیششرط اساسی بدرای ایجداد روابدط بدا

بددهواسددطة نتددایج ایددن پددژوهش ،در

مشتریان معرفدی شدده اسدت (کده و زای.)133:4001 ،6
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
برنددددد واژة برنددددد از واژة  branderدر زبددددان

برندها ،عشمت و نشانهای از وضعیت ید
کار می روند .مهمترین ویژگدی ید

محصدول بده

برندد ،نشدانهای از

اسددکاندیناوی ،معنددای دا کددردن و سددوزاندن ،ریشدده

موقعیت محصول ،قابلیت اعتماد و اعتبار آن است (اردم

می گیرد .پس از مدتی استفاده از کلمة برند یا مُهر ،بدین

و اسوایت .)912:4002 ،1در ادبیات تحقید برندسدازی،

رومیان برای مبادالت تجاری در مدیترانه و نشداندادن و

مفهددوم اعتمدداد بدده برنددد مبتنددی بددر ایدددة رابطددة برنددد-

ایجاد تمایز در کیفیدت و منشدث محصدول یدا تولیدکنندده

مصرف کننده است که جدایگزینی بدرای تمداس انسدانی

رایددج شددد (کلددر .)35:4003 ،4در زبددان فارسددی ترجم دة

میددان شددرکت و مصددرفکنندددگان آن دیددده م دیشددود

دقیقی از برند به چشم نمیخورد ،اما عموماً آن را به ندام

(صاحین ،زهیر و کیتاسی.)9419:4099 ،3

تجاری و در بعضدی مدوارد نشدان تجداری و یدا عشمدت
تجاری ترجمه کرده اند .درواقع ،برندد آن چیدزی اسدت
1 Loyalty
2 Keller

3 Rajagopal
4 Brand positioning
5 Brand Trust
6 Keh & Xie
7 Eedem & Swait
8 Sahin &Zehir & Kitapci
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تصمیم خرید واژة تصمیم خرید ،تصویر فردی را

روانشناسددی نسددبت بدده شخصددیت روش مناسددبی بددرای
نددام تجدداری از نظددر ادرا

ذهددن مجسددم م دیسددازد کدده بددا دقددت مشددغول بررسددی

تشددریح ویژگددیهددای ی د

ویژگیهای تعدادی از محصوالت ،ندامهدای تجداری یدا

مشتریان باشد (عشقی پور .)1:9310،برخی پژوهشدگران

خدمات است و مدیکوشدد تدا بدا اسدتفاده از شدیوههدای

گفتهاند که تعامشت مصرفکننده با برندها پینیدهتدر از

منطقی گزیندهای را انتخداب کندد کده بتواندد بدا حدداقه

آن هستند که بتوان آنها را بهطور کامه بدا مقیداس آکدر

هزینه ،نیازی را تشخیص دهد و برطرف کند (هداوکینز،

نشددان داد (اسددمیت ،گراتددز و وسددتربی

.)34:4006 ،

بسددت و کددانی .)432:9335 ،9آگدداهی دربددارة چراهددای

آزولددی وکدداپفرر ( )4003مددیگوینددد کدده مقیدداس آکددر

رفتار خرید مصرفکننده و فرایند تصدمیمگیدری خریدد

همنون دیگر مقیاسهای شخصیت برند بدهجدای اینکده

1

بس دشوار اسدت .پاسدخ ایدن پرسدش معمدوالً در عمد

بیشتر ،شخصیت برند را بسنجد ،بیانگر ترکید

اندیشه مصدرفکنندده قدرار دارد .کداتلر و آرمسدترانگ

از ابعاد هویت برند 3است.

( )4009گفتهاند هنگامیکده ید

مصدرفکنندده رفتدار

تعددادی

مقیاس شخصدیت برندد ندون و همکداران
1

مدددل

جونز ،ویترز و ولف ( )4001ضدمن بررسدی اشدکاالت

محرّ  -پاسخ 4و مفهوم جعبة سیاه 3وجود دارد (کداتلر

واردشددده بدده مقیدداس آکددر ،شدداخص جدیدددی را بددرای

و آرمسترانگ.)941:9111 ،2

سددنجش شخصددیت برنددد مطددر کددردهانددد کدده فقددط

تصددمیمگیددری خریددد را انجددام مددیدهددد ،یدد

کری و پده

شخصیت برند را شامه میشود .آنان در مطالعات خدود،

کوستا که در مرکز پژوهشهدای پیدریشناسدی مؤسسدة

 4131مشددتری بلژیکددی 913 ،برنددد مختلددف را مطالعدده

ملددی تندرسددتی در بددالتیمور ،مریلنددد فعالیددت داشددتند،

کردهاند .این شاخص شامه پنج بعد است کده تشدابه آن

برنامهای را در پیش گرفتندد کده پدنج عامده شخصدیت،

را بددا پددنج بعددد شخصددیت برنددد آکددر ( )9111را نشددان

معروف به پنج عامه نیرومند یا پنج بزرگ 5را شناسدایی

میدهد اما برخشف شداخص موجدود ،شداخص جدیدد

میکند .این دو پنج ویژگدی غالد  6کده در بداالی هدرم

جددونز بددرای مقایس دة بددین برنددد و بددین طبق دة محصددول،

ویژگیهای شخصیتی قرار مدیگیرندد و هرکددام دارای

مقایسههای بین برند درونطبقهای و همننین مقایسههای

شددش ویژگددی خدداص هسددتند ،شناسددایی کددردهانددد و

بین پاسخدهندهها پایایی دارد .آزمدونهدای گونداگون و

درمجموع  30ویژگی شخصیتی را دریافتهاند .تحقیقدات

مجدد نشان داده است که ایدن شداخص بدرای مطالعدات

سالهای اخیر نشدان مدیدهدد کده پدنج بعدد شخصدیتی،

بینفرهنگدی نیدز پایدایی بداالیی دارد .شخصدیت برندد از

اساس دیگر خصوصیات شخصیت هستند .بده ایدن دلیده

دیدگاه خانم جونز و همکاران ( )4001شدامه پدنج بعدد

که نامهای تجاری همانندد اشدخاص بدا صدفات خاصدی

مسئولیتپذیری (عمدهگدرا ،متعهدد ،با بدات و اسدتوار)،

مقیاس شخصیت برند آکر :رابرت م

توصیف می شوند ،به نظر میرسد رویکرد بدهکارگرفتدة

پویایی (پویا ،نوآور ،فعّال و حاضربهخددمت) ،عداطفی-

بودن (رمانتی
1 Hawkins & Best & Coney
2 Stimulus-response
3 Black box
4 Kotler & Armstrong
5 Big five
6 Super traits

 ،خیالی و عاطفی) ،جسدارت (بدی بدا ،

شددجاع و پرخاشددگر) ،و سددادگی (معمددولی ،سددداده و
7 Smith & Graetz & Westerbeek
8 Brand Identity
9 Geuens & Weijters &Wulf
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بیتکلف) میباشد .بهطور خشصه سه ویژگی جامعیّدت،

تثیید میشوند .عزیدزی و شدکرگزار ( ،)9313پژوهشدی

تکرارپذیری و تعداد کم متغیرها و روایی و پایایی باالی

با هدف «تث یر شخصیت مصرفکننده و برند بدر اعتمداد

این مقیاس آن را از مدل آکر متمایز میکند .بنابراین بدا

و دلبسددتگی مصددرفکننددده بدده برنددد و نقددش تعدددیلگر

توجه به این مزیّتها بدرای مددل جدونز و همکدارانش و

درگیری ذهنی با محصول» را انجام دادهاند که نتایج آن

همننین با توجه به تعداد بسیار نادر مطالعات انجامگرفته

نشان میدهد که همخدوانی شخصدیت مصدرفکنندده و

با مدل جونز ،این مدل برای سنجش ابعاد شخصیت برند

برند ،تث یر مثبتی بر اعتماد و دل بستگی مصرفکننده بده

و تددث یر آن بددر تصددمیم خریددد مصددرفکننددده از طری د

برندددد دارد .خدددانزادی ( ،)9314در پژوهشدددی «رابطدددة

اعتماد به برند و محتوای تبلیغات انتخاب شده است.

شخصددیت برنددد و قصددد خریددد بددا درنظرگددرفتن نقددش

تبلیغات و محتوا بده هرگونده ارائده و تبلید ایدده،

میانجی عش به برند و تبلیغات کشمی» را بررسی کدرده

واحد تبلیغاتی انجدام مدیدهدد و

است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که نقدش میدانجی

نیازمند پرداخت هزینده باشدد ،تبلیغدات گفتده مدیشدود.

عش به برند در رابطة بین شخصیت برند و قصدد خریدد

شرکت ،آن هم در مقیداس وسدیع ،تلویحداً

دارای ا ر چشمگیر نیست و تثیید نمیشدود ولدی نقدش

کاال یا خدمت که ی
تبلیغات ی

داللت بر بزرگی و شدهرت و موفقیدت آن شدرکت دارد

میانجی تبلیغات کشمی رابطدة مثبتدی دارد و تثییدد مدی-

(سرمد و صفار .)965:9331 ،تبلی در دنیای امروز در 2

شددود .جیددو در سددال  ،4003تحقیقددی در زمینددة تددث یر

نوع کلّی تبلید بازرگدانی ،سیاسدی ،مردمدی و آموزشدی

شخصیت برند بر ترجیح برند مشتریان انجام داده اسدت.

فعالیدت تبلیغداتی

نتدایج کدار او نشددان مدیدهدد کدده افدراد بدرای برندددهای

محتدوای پیددام آن اسدت (فدداربی .)921:9336 ،9تبلیغددات

مطلوب خود ،شخصیتهای بهتری را نسدبت مدیدهندد.

وقتی موفّ است که به آگهیهای تبلیغاتی توجده کدافی

 ،)4005( 4در پژوهشددی «نقددش محتددوای

انجام میشود .مهدمتدرین بخدش ید

تیدده و بدد

برقددرار شددود.

تبلیغات را بدر قصدد خریدد و گدرایش بده برندد» بررسدی

اهمیددت مطالعدده در محتددوای پیددامهددای تبلیغدداتی قبدده از

کردهاند .نتایج پژوهش آنان نشان مدیدهدد کده ارتبداط

هرچیز به آ ار ناشی از انتشار پیدامهدا معطدوف مدیشدود

معندداداری بددین محتددوای تبلیغددات و قصددد خریددد وجددود

کنددد و ارتبدداط در آن بدده شددکه مناس د

3

(حسینی و همکاران.)911:9331 ،

ندارد .سانگ و کیم ( )4090پژوهشی بدا عندوان «تدث یر

تاکنون تحقیقی با این عنوان که هر چهار متغیر ایدن

شخصیت برند بر اعتماد به برند و تث یر برند» انجام داده-

پددژوهش را در برگیددرد ،در داخدده و خددارا از کشددور

اند .نتایج این پژوهش نشان مدیدهدکده شخصدیت برندد

انجام نشده است اما پژوهشهای مشدابهی انجدام گرفتده

تث یر مثبتی بر اعتماد به برند و تث یر برند میگذارد.

است که در اینجا به چند نمونه اشاره مدیشدود :رضدایی

در شکه  9مدل مفهومی پژوهش مشاهده مدیشدود.

دولتآبادی و همکاران ( )9314پژوهشی با عنوان «تث یر

باتوجدده بدده مبددانی نظددری و هدددف ایددن تحقی د در ایددن

شخصیت برند بر وفاداری برندد :بررسدی نقدش میدانجی

پژوهش  94فرضیة زیر بررسی خواهد شد:

سازههای تدث یر ،اعتمداد و تدرجیح برندد» انجدام دادهاندد.
نتایج این پژوهش نشان میدهدد کده متغیرهدای میدانجی
1 Farby

2 Till & Beck
3 Song & kim
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 .9مسئولیتپذیری برند بر اعتماد به برند تدث یر دارد.

مطالعهشده را از طرید پیمدایش ارزیدابی کدرد ،تحقید

 .4پویایی برند بر اعتماد به برندد تدث یر دارد .3 .جسدارت

حاضر ی

برند بر اعتماد به برند تث یر دارد .2 .عاطفیبودن برندد بدر

نظر ماهیت و هدف ،در ردة تحقیقدات کداربردی اسدت.

اعتماد به برند تث یر دارد .5 .سدادگی برندد بدر اعتمداد بده

جامعة آماری تحقید  ،دانشدگاههدای اسدتان قدم و نموندة

برنددد تددث یر دارد .6 .مسددئولیتپددذیری برنددد بددر محتددوای

آماری ،دانشجویان دانشگاههای استان قم میباشد .برای

تبلیغات تث یر دارد .1 .پویایی برندد بدر محتدوای تبلیغدات

گردآوری دادههای الزم دربارة افراد جامعه با توجده بده

تث یر دارد .3 .جسارت برند بر محتوای تبلیغات ا در دارد.

اینکه تعداد این مصرفکنندگان حدود  900هدزار نفدر

 .1عاطفیبودن برند بر محتوای تبلیغدات تدث یر دارد.90 .

میباشد ،براساس جدول مورگان ی

نمونة  332نفدری

سادگی برندد بدر محتدوای تبلیغدات ا در مدیگدذارد.99 .

از دانشجویان دانشگاههای استان قدم ،بده روش تصدادفی

اعتماد به برند بر تصمیم خرید مصرفکننده تدث یر دارد.

ساده از میان خوشهها ،انتخاب شدهاند .قلمرو موضدوعی

تحقی توصیفی از ندوع پیمایشدی اسدت و از

 .94محتوای تبلیغات ،بدر تصدمیم خریدد مصدرفکنندده

این تحقی  ،مباحث مربوط به بازاریابی ،رفتدار مصدرف-

تث یر دارد.

کننده ،تصمیم خرید و مؤلفههای مؤ ر بر تصمیم خریدد

یکی از تفاوتهای عمدة این پدژوهش بدا تحقیقدات

هستند .قلمدرو مکدانی ایدن تحقید  ،اسدتان قدم هسدت و

پیشددین ،واردکددردن متغیرهددای میددانجی جدیددد اسددت

قلمرو زمانی آن مهرماه  13تا شهریور  12میباشدد .ایدن

درحالیکه بسدیاری از پدژوهشهدای پیشدین ،تنهدا ید

تحقی شدامه متغیدر مسدتقه شخصدیت برندد ،متغیرهدای

رابطة خطی و مستقیم بین شخصیت برند و تصمیم خرید

میانجی اعتماد به برند و محتوای تبلیغات و متغیر وابسدته

مصرفکننده را بررسی کردهاند.

تصمیم خرید مصرفکننده مدیباشدد .ابدزار گدردآوری
اطشعات این پدژوهش ،پرسشدنامه مدی باشدد .پرسشدنامة

روش تحقیق

تحقی حاضر شامه دو بخش اسدت ،بخدش اول مربدوط

چددون در ایددن تحقی د  ،آنندده کدده هسددت مطالعدده و
توصیف میشود ،ی

تحقی توصیفی اسدت .چدونکده

در تحقیقددات توصددیفی ،مددیتددوان ویژگددیهددای جامع دة

به اطشعات زمیندهای کده شدامه  3سدؤال و بخدش دوم،
سؤاالت اصلی پژوهش میباشد.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

برای سدنجش سدؤاالت اصدلی پرسشدنامه از مقیداس

آمار توصیفی و آمار اسدتنباطی اسدتفاده شدده اسدت .در

لیکرت که یکی از پرکاربردترین مقیاسها در تحقیقات

ضدمن ،همدة مراحده پدردازش دادههدا بدا ندرمافزارهدای

میباشد ،استفاده شده است .روایی پرسشنامة این تحقید

 Excel ،Word ،SPSSو  Amosانجام گرفته است.

از روش روایی محتوایی سنجیده شدده و بدرای سدنجش
پایایی پرسشنامه ،ی

مرحلده پدیشآزمدون انجدام شدده

اسددت .بدده ایددن شددکه کدده ابتدددا تعددداد  30پرسشددنامه در
جامعدة مددورد نظددر توزیدع و جمددعآوری شددده و پددس از

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
اطشعات جمعیدتشدناختی کده در پرسشدنامة سدؤال

واردکردن دادهها ،با استفاده از نرمافدزار  SPSSضدری

شده است ،عبارتند از :جنسیّت ،سطح تحصیشت ،سن و

پایایی (آلفای کرونباخ) 0/131 ،به دسدت آمدده اسدت.

برند ترجیحی برای خرید گوشی.

در این مطالعه ،برای سدنجش متغیرهدا و روابدط آنهدا ،از
ندول  .1توزیع فراوانی نمونه برحسب ننسیّت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

مرد

966

23/4

23/4

زن

493

56/3

900

که

332

900

بددر اسدداس جدددول بدداال 966 ،نفددر ( 23/4درصددد) از
پاسخگویان مرد و  493نفر از آنها زن هسدتند .بندابراین،

در نمونة بررسیشده تعدداد مدردان بدیش از تعدداد زندان
است.
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توزیع فراوانی نمونه برحسب سن
ندول  .2توزیع فراوانی نمونه برحسب سن
سن

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

زیر  40سال

20

90/2

90/2

 40تا  45سال

466

61/3

11/1

 45تا  30سال

13

40/3

900

که

332

900

باتوجهبه جدول باال ،افراد  40تدا  45سدا،ل  61/3درصدد

نظر سن اسدت و  90/2درصدد نموندة زیدر  40سدال سدن

که نمونه را تشکیه میدهد که بیشترین حجدم نمونده از

دارند که کمترین حجم نمونه را تشکیه میدهند.

توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیالت
ندول  .3توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیالت
تحصیشت

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

کاردانی و پایینتر

22

99/5

99/5

کارشناسی

499

52/1

66/2

کارشناسی ارشد

991

30/5

16/1

دکترا

94

3/9

900

که

332

900

باتوجهبه جدول و نمودار باال ،تعداد افدراد بدا سدطح

کاردانی و پایینتر و دکترا ،به ترتید  ،بدا  30/5درصدد،

تحصیشت کارشناسی ( 52/1درصد که) بیشترین حجم

 99/5درصد و  3/9درصد ،از نظر فراوانی در نمونده ،در

نموندده را تشددکیه مددیدهنددد افددراد کارشناسددی ارشددد،

رتبههای بعدی قرار دارند.
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توزیع فراوانی نمونه برحسب برند ترنیحی برای خرید گوشی
ندول  .4توزیع فراوانی نمونه برحسب برند ترنیحی برای خرید گوشی
برند ترجیحی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

سونی

11

40/9

40/9

سامسونگ

920

36/5

56/5

اچتیسی

32

3/1

65/2

نوکیا

41

1/0

14/2

الجی

95

3/1

16/3

هواوی

25

99/1

33

اپه

26

94/0

900

که

332

900

باتوجه به جدول و نمودار بداال ،برندد سامسدونگ بدا

شاخصهای برازش مدل ،برازش مدل را تثیید مدیکندد.

 36/5درصد نمونده کده ایدن برندد را تدرجیح مدیدهندد،

در مدل ساختاری با تحلیه مسیر ،فرضیههای تحقید نیدز

ارجحترین برند است و از بین برندهای معرفیشده برندد

معناداری کمتر از سدطح

الجی کمترین ترجیح خرید را دارد.

آزمون شدهاند .اگر که ضری
خطا باشد ،ضری

مسدیر معندادار اسدت و تدث یر مسدتقیم

(غیرمستقیم) وجود دارد.
آمار استنباطی
بددرای آزمددون فرضددیههددا و آزمددون مدددل تحقید در

تحلیل عامل تأییدی

جامعه ،مدلسازی معادالت ساختاری بده روش حدداکثر

قبدده از ارزیددابی مدددل اندددازهگیددری ،تحلیدده عامدده

درستنمایی انجام شده اسدت .در مددلسدازی ،بارهدای

تثییدی جداگانه برای همدة متغیرهدایی کده بدیش از سده

مسددیرهای

آیتم برای اندازهگیری آنها در نظدر گرفتده شدده ،انجدام

عدداملی بددهدسددتآمددده ،همننددین ،ضددری

حاصهشده بررسدی شدده اسدت درنهایدت فرضدیههدای

شده است.

آزمونشده ،رد یا تثیید شدهاندد .قبده از تحلیده مسدیر و
ترسددیم مدددل سدداختاری تحلیدده عامدده تثییدددی بددرای

تحلیل عامل تأییدی برای سازة اعتماد به برند

متغیرهایی که بیش از سه گویده بدرای سدنجش

باتوجدده بدده نتددایج حددداقه بارهددای عدداملی بددرای

آنها بهکار رفته ،انجام گرفته است و سپس تمام متغیرهدا

سازةعمه متقابه برابدر  0/54مدیباشدد کده نشداندهنددة

ت

ت

در قال

مدل انددازهگیدری تحلیده شددهاندد .در تحلیده

اعتبار پذیر فتنی و مناسد

اسدت .شداخصهدای ،RMR

عامه تثییدی بارهای عاملی بیش از  0/5پدذیرفتنی مدی-

 IFI ،CFI ،GFIو  ،RMSEAبه ترتی  ،برابر بدا ،0/033

باشد .در تحقید حاضدر ،همدة گویدههدا بارهدای عداملی

 0/191 ،192 ،0/161و  0/015می باشدد کده همگدی در

باالتر از  0/5داشدتهاندد کده پدذیرفتنی اسدت .درنهایدت،
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در سطح پذیرش و قبول هستند بندابراین ،مددل بدرازش

تحلیل عامل تأییدی برای سازة تصمیم خرید
کای اسکوئر هنجارشدده در محددودة پدذیرش قدرار

میشود.

دارد .همننین ،حداقه بارهای عاملی برای سازة تصدمیم
تحلیددل عامددل تأییدددی بددرای سددازه محتددوای

خرید مصرفکننده برابر  0/60میباشد که نشداندهنددة

تبلیغات

سددطح اعتبددار پددذیرفتنی و قبددول آن اسددت .همننددین،

حدداقه بارهدای عداملی بددرای سدازة احسداس تعلد ،

شاخصهدای  IFI ،CFI ،GFI ،RMRو  ،RMSEAبده-

 0/60میباشد کده نشداندهنددة اعتبدار پدذیرفتنی اسدت.

ترتی  ،برابر با  0/199 ،0/102 ،0/151 ،0/055و 0/013

همننددددین ،شدددداخصهددددای  IFI ،CFI ،GFI ،RMRو

هستند که همگی در محدودة پذیرش هسدتند بندابراین،

 ،RMSEAبددهترتید  ،برابددر بددا ،0/149 ،0/161 ،0/025

مدل با هشت گویه برازش میشود.

 0/141و  0/016هستند که همگدی در سدطح پدذیرش و
قبول هستند بنابراین ،مدل با  1گویه برازش میشود.
ندول  .5بررسی نرمالبودن دادهها
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

9

چولگی

کشیدگی

مسئولیتپذیری برند
آیتم 9

2/902

-0/301

-9/023

9/913

آیتم 4

2/039

0/633

-0/691

9/405

آیتم 3

3/196

0/329

-0/193

0/306

پویایی برند
آیتم 9

2/093

0/334

-0/333

9/996

آیتم 4

2/015

0/339

-0/341

0/115

آیتم 3

3/119

0/339

-0/634

0/291

عاطفی بودن
آیتم 9

3/431

9/035

-0/003

-0/611

آیتم 4

3/422

9/014

-0/004

-0/195

جسارت برند
آیتم 9

3/511

0/113

-0/222

0/093

آیتم 4

3/103

0/111

-0/543

-0/090

سادگی برند
آیتم 9

3/625

9/033

-0/330

0/311

آیتم 4

3/116

0/119

-0/123

0/603

اعتماد به برند

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 963 /

آیتم 9

2/436

0/651

-0/110

0/111

آیتم 4

2/449

0/159

-9/009

0/320

آیتم 3

3/132

0/145

-0/132

0/921

آیتم 2

2/029

0/393

-0/149

0/315

آیتم 5

2/051

0/339

-0/195

0/031

آیتم 6

3/611

0/141

-0/234

0/900

آیتم 1

3/124

0/121

-0/633

0/269

محتوای تبلیغات
آیتم 9

3/329

0/313

-0/514

0/065

آیتم 4

3/610

9/032

-0/122

-0/031

آیتم 3

3/535

9/043

-0/416

-0/693

آیتم 2

3/623

9/051

-0/501

-0/912

آیتم 5

3/529

0/312

-0/199

9/025

آیتم 6

3/529

0/134

-0/403

-0/632

آیتم 1

3/691

0/146

-0/425

-0/240

تصمیم خرید مصرفکننده
آیتم 9

3/463

9/915

-0/933

-9/096

آیتم 4

3/340

9/930

-0/914

-0/114

آیتم 3

3/633

9/012

-0/612

0/394

آیتم 2

3/934

9/412

-0/042

-9/401

آیتم 5

3/219

9/964

-0/316

-0/302

آیتم 6

3/321

9/023

-0/933

-0/551

آیتم 1

3/463

9/424

-0/022

-9/012

آیتم 3

3/669

9/021

-0/634

-0/425

ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق
مدل اندازهگیری بدهصدورت شدکه  4طراحدی شدده
است.
برای ارزیابی مدل انددازهگیدری مراحده زیدر انجدام

ارزیابی نرمالبودن دادهها :در این پژوهش با اندازه-
گیددری میددزان چددولگی 9و کشددیدگی ،4بددههنجدداربودن و
تناس

دادهها بررسی شده است.

شده است:

1 Skewness
2 Kurtosis
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شکل  .2مدل اندازهگیری تحقیق

بایرن ( )4090برای دادههای نرمال کشدیدگی کمتدر

مسددئولیتپددذیری برنددد) و میددزان کشددیدگی دادههددا در

از  1و چولگی بدین  +3و  -3را پیشدنهاد مدیدهدد .بندابر

فاصددلة ( -0/195آیددتم -4عدداطفیبددودن برنددد) و 9/401

چولگی دادههدا در فاصدلة -0/004

(تصددمیم خریددد مصددرفکننددده) مددیباشددد کدده نشددان از

جدول  ،5-2ضری

(آیدددتم  -4عددداطفیبدددودن برندددد) و ( 9/023آیدددتم -9

مناس بودن و هنجار مناس

دادههاست.

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 965 /

ندول  .6همبستگی بین سازهها
2

سازه

1

 .9مسئولیتپذیری برند

9

 .4پویایی برند

0/310

9

 .3عاطفیبودن برند

0/219

0/533

9

 .2جسارت برند

0/514

0/515

0/613

9

 .5سادگی برند

0/660

0/222

0/245

0/292

9

 .6اعتماد به برند

0/160

0/122

0/212

0/531

.0/221

9

 .1محتوای تبلیغات

0/630

0/195

0/531

0/211

0/224

0/616

9

 .3تصمیم خرید

0/631

0/643

0/535

0/645

0/313

0/105

0/644

 .4اعتبارسنجی :در این پژوهش اعتبدار اجدزای مددل
اندازهگیری (اعتبار مقیداس انددازهگیدری) بده دو روش

4

3

5

6

7

8

9

تج یه و تحلیل مدل ساختاری
در بررسددی مدددل سدداختاری ،بددا انجددام تحلیدده مسددیر

بررسی شدده اسدت :الدف) اعتبدار همگدرا 9و ب) اعتبدار

روابددط بددین سددازههددا بررسددی مددیشددود و از ایددن طرید

متغیر

فرضیههای تحقی آزمون شدهاند .مدل ساختاری تحقی

تشخیصی :به دلیه اینکه در این مدل بیش از ی

پنهددان وجددود دارد ،اعتبددار تشخیصددی نیددز بررسددی شددده

در شکه  3مشاهده میشود.

است .براساس نظر بدایرن ( ،)4090اگدر همبسدتگی بدین

جسارت برند ،آیتم  -4سادگی برندد (بدا بدار عداملی

متغیرها کمتر از  0/1باشد ،نشاندهندة اعتبدار تشخیصدی

 )0/53در سازة سادگی برند و آیدتم  -1اعتمداد بده برندد

ابزار اندازهگیری است .در این تحقید  ،همبسدتگی میدان

با بار عاملی  0/62در سازة اعتماد به برندد بیشدترین تدث یر

تمامی سازهها کمتر از  0/1و در سدطح پدذیرش و قبدول

را دارند و درنهایت ،آیتم  -3محتدوای تبلیغدات (بدا بدار

هسددتند (جدددول  .)6بنددابراین ،سددازههددا دارای اعتبددار

عاملی  )0/61و آیتم  -4تصمیم خرید مصرفکننده (بدا

تشخیصی میباشند.

برازش مدل  :باتوجه بده نتدایج زمدانی کده P<0/05
4

است ،بنابراین کای اسکوئر معنادار نمیباشدد ،امدا سدایر
شاخصها برازش مدل را تثیید مدیکنندد و هنگدامیکده
 P<0/05باشد ،کای اسکوئر معنادار نمیباشد.

1 Convergent validity
2 Model fit

بار عاملی  ،)0/13به ترتی  ،بیشدترین تدث یر را در سدازه-

های محتدوای تبلیغدات و تصدمیم خریدد مصدرفکنندده
دارند.
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شکل  .3مدل ساختاری تحقیق

در بررسددی مدددل سدداختاری ،بددا انجددام تحلیدده مسددیر

آیتم  -1اعتماد به برند با بار عاملی  0/62در سازة اعتماد

روابددط بددین سددازههددا بررسددی مددیشددود و از ایددن طرید

بدده برنددد بیشددترین تددث یر را دارنددد و درنهایددت ،آیددتم -3

فرضددیههددای تحقید آزمددون مددیشددود .مدددل سدداختاری

محتوای تبلیغات (با بار عاملی  )0/61و آیتم  -4تصدمیم

تحقی د در شددکه  3نشددان داده شددده اسددت .باتوجدده بدده

خرید مصرفکنندده (بدا بدار عداملی  ،)0/13بده ترتید ،

شکه ،آیتم  -4مسئولیتپذیری برند با بدار عداملی 0/11

بیشترین تث یر را در سازههای محتوای تبلیغات و تصدمیم

بیشددترین تددث یر را در سددازة مسددئولیتپددذیری برنددد دارد.

خرید مصرفکننده دارند.

همننین ،آیتم  -4پویایی برند (بدا بدار عداملی  )0/12در
سازة پویایی برند ،آیتم  -9عداطفیبدودن (بدا بدار عداملی

تحلیل مسیر

1

 )0/12در سازة عاطفیبودن ،آیتم  -9جسارت برندد (بدا

نتایج نشان میدهد که ضری تعیین اعتمداد بده برندد

بددار عدداملی  )0/12در سددازة جسددارت برنددد ،آیددتم -4

برابر با  21درصد است که این به معندای ایدن اسدت کده

سادگی برند (با بار عاملی  )0/53در سازة سادگی برند و

1 Path analysis

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 961 /

 21درصد تغییدرات متغیدر اعتمداد بده برندد بدا سده متغیدر

معنادار را نشان میدهد و در سدطح اطمیندان  11درصدد

مسئولیت پذیری برند ،جسارت برند و پویایی برند تبیدین

فر

صفر رد مدیشدود و فرضدیة چهدارم تحقید تثییدد

میشود و  59درصد تغییرات این متغیر را عواملی که در

میشود و چونکده میدزان ضدری

این تحقی مد نظر نبودهاندد ،تبدین مدیکندد 24 .درصدد

است ،این تث یر مثبت میباشد .درنتیجه جسارت برند بدر

تغییرات متغیر محتوای برند را سه عامه مسئولیتپدذیری

اعتماد به برند تث یر مثبت و معندادار دارد .فرضدیة پدنجم:

مسدیر بدیش از صدفر

برند ،پویایی برند و عاطفیبودن برندد تبیدین مدیکنندد و

باتوجهبه نتایج تحلیه مسیر β= 0/069 ،و  p>0/05است

درنهایددت ،حدددود  22درصددد تغییددرات تصددمیم خریددد

کدده غیرمعندداداری تددث یر را نشددان مددیدهددد و در سددطح

مصرف کنندده را متغیرهدای اعتمداد بده برندد و محتدوای

اطمینان  15درصد فر

صفر تثییدد مدیشدود و فرضدیة

تبلیغات تبیین میکند و  56درصد تغییرات ایدن متغیدر را

پنجم تحقی رد میشود درنتیجه سادگی برند بر اعتمداد

عواملی که در این تحقی مدنظر نبودهاند ،تبیین میکند.

به برند تث یر معنادار ندارد .فرضیة ششم :باتوجهبده نتدایج

آزمون فرضیهها

معنادار را نشان میدهد و در سدطح اطمیندان  11درصدد

فرضیة اول :باتوجه به نتایج تحلیه مسدیرβ= 0/213 ،

و  p<0/05است که تث یر معنادار را نشان مدیدهدد و در
سددطح اطمینددان  15درصددد فددر

صددفر رد مددیشددود و

تحلیدده مسددیر β= 0/431 ،و  p<0/09اسددت کدده تددث یر
فددر

صددفر رد مددیشددود و فرضدة ششددم تحقید تثییددد

میشود و چونکده میدزان ضدری

مسدیر بدیش از صدفر

است ،این تث یر مثبت میباشد .درنتیجه مسئولیتپدذیری

فرضیة اول تحقی تثیید میشود وچونکه میزان ضری

برند بر محتدوای تبلیغدات تدث یر مثبدت و معنداداری دارد.

مسدیر بددیش از صددفر اسددت ،ایددن تددث یر مثبددت مددیباشددد،

فرضیة هفتم :باتوجهبه نتایج تحلیده مسدیر β= 0/233 ،و

درنتیجه مسئولیت پذیری برندد بدر اعتمداد بده برندد تدث یر

 p<0/09است که تدث یر معندادار را نشدان مدیدهدد و در

مثبت معنادار دارد .فرضیة دوم :باتوجه بده نتدایج تحلیده

صددفر رد مددیشددود و

سددطح اطمینددان  11درصددد فددر

مسیر β= 0/244 ،و  p<0/09است کده تدث یر معندادار را

فرضیة هفتم تحقی نیز تثیید میشود و چدونکده میدزان

صدفر

مسددیر بددیش از صددفر اسددت ،ایددن تددث یر مثبددت

نشان میدهد و در سطح اطمینان  11درصد فر

ضددری

رد میشود و فرضیة دوم تحقی تثیید میشود و چدون-

میباشد .درنتیجه پویایی برند بر محتدوای تبلیغدات تدث یر

مسدیر بدیش از صدفر اسدت ،ایدن تدث یر

مثبت و معنداداری دارد .فرضدیة هشدتم :باتوجدهبده نتدایج

که میزان ضری

مثبت میباشد ،درنتیجه پویایی برندد بدر اعتمداد بده برندد

تحلیدده مسددیر β= 0/411 ،و  p<0/09اسددت کدده تددث یر

تث یر مثبت و معنداداری دارد .فرضدیة سدوم :بدا توجده بده

معنادار را نشان میدهد و در سدطح اطمیندان  11درصدد

نتددایج تحلیدده مسددیر β= 0/902 ،و  p>0/05اسددت ،کدده

فر

غیرمعناداری تث یر را نشان میدهدد و در سدطح اطمیندان

میشود چونکه میزان ضری

 15درصددد فددر

صدفر رد مدیشدود و فرضدیة هشدتم تحقید تثییدد
مسیر بیش از صفر است،

صددفر تثییددد مددیشددود و فرضددیة سددوم

این تث یر مثبت میباشد ،درنتیجده عداطفیبدودن برندد بدر

تحقی رد میشود درنتیجه عاطفیبودن برند بدر اعتمداد

محتوای تبلیغدات تدث یر مثبدت و معنداداری دارد .فرضدیة

به برند تث یر معنادار ندارد .فرضیة چهارم :باتوجهبه نتایج

تحلیدده مسددیر β= 0/422 ،و  p<0/09اسددت کدده تددث یر

نهم :باتوجهبه نتایج تحلیه مسدیر β= 0/023 ،و p>0/05

است که غیرمعناداری تث یر را نشان میدهدد و در سدطح
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اطمینان  15درصد فر

صفر تثیید و فرضیة نهم تحقی

نشان میدهد و در سطح اطمینان  15درصد فر

صدفر

رد میشود ،درنتیجه جسارت برند بدر محتدوای تبلیغدات

رد و فرضددیة یددازدهم تحقی د تثییددد مددیشددود ،درنتیجدده

تث یر معناداری ندارد .فرضیة دهم :باتوجهبه نتایج تحلیده

اعتماد بده برندد بدر تصدمیم خریدد مصدرفکنندده تدث یر

مسیر β= 0/900 ،و  p>0/05است که غیرمعناداری تث یر

را نشان میدهدد و در سدطح اطمیندان  15درصدد فدر

معناداری دارد .فرضیة دوازدهم :باتوجهبده نتدایج تحلیده
مسددیر β= 0/411 ،و  p<0/09اسددت کدده تددث یر مثبددت و

صفر تثیید میشود و فرضیة دهم تحقی نیز رد میشدود،

معناداری را نشان میدهد و در سطح اطمینان  %11فر

درنتیجه سادگی برند بر محتوای تبلیغات تث یر معنداداری

صددفر رد و فرضددیه دوازدهددم تحقیدد تثییددد مددیشددود،

ندددارد .فرضددیة یددازدهم :باتوجددهبدده نتددایج تحلیدده مسددیر،

درنتیجه محتوای تبلیغات بر تصمیم خرید مصرفکنندده

 β= 0/504و  p<0/05است که تث یر مثبت و معندادار را

تث یر معناداری دارد.

شکل .4مدل نهایی تحقیق

نمعبندی و ارائه مدل نهایی تحقیق
باتوجهبه نتایج آزمون فرضیهها و نتیجدة مددلسدازی

فرضیه تثییدد شدده اسدت بددین معندا کده  3مسدیر علّدی

معادالت ساختاری ،مدل تحقی بدهصدورت شدکه  2بده

معنادار شناخته شد و  2فرضدیه تثییدد نشددهاندد .در ایدن

دست آمده است.باتوجهبه شکه ،از  94فرضة تحقی 3 ،

پژوهش برمبنای تحلیه مسیر و نتایج آزمدون فرضدیههدا،

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 961 /

چهار بعد مسئولیت پذیری برند ،پویدایی برندد ،عداطفی-

نتیجهگیری

بودن و جسدارت برندد از متغیدر شخصدیت برندد بدهطدور

مقایسة نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین

غیرمستقیم بر تصمیم خریدد مصدرفکنندده تدث یر مثبدت

 .9رضایی دولتآبادی و همکاران ( )9314پژوهشی

دارند .متغیر اعتماد به برند در رابطههای متغیدر جسدارت

با عنوان «تث یر شخصیت برند بر وفداداری برندد :بررسدی

برند ،مسئولیت پذیری و پویدایی برندد بدا تصدمیم خریدد

نقش میدانجی سدازههدای تدث یر ،اعتمداد و تدرجیح برندد»

مصددرفکننددده نقددش میددانجی دارد و متغیددر محتددوای

انجدام دادهاندد .نتددایج ایدن پدژوهش نشددان مدیدهدد کدده

تبلیغات در رابطههای پویایی برند ،عداطفیبدودن برندد و

متغیرهای میانجی تثییدد مدیشدوند .مددل بدهکاررفتده در

مسئولیت پذیر برند با تصمیم خریدد نقدش میدانجی دارد.

پژوهش آنان مدل شخصیت برند آکدر مدیباشدد .متغیدر

همننین نتایج نشان مدیدهدد کده بعدد سدادگی برندد بدر

وابستة پدژوهش ،وفداداری برندد اسدت ،درحدالی کده در

تصددمیم خریددد مصددرفکننددده تددث یر معندداداری ندددارد و

پژوهش حاضر ،از مددل شخصدیت برندد خدانم جدونز و

از متغیرهای اعتماد به برند و محتدوای تبلیغدات

همکارانش برای سنجش شخصدیت برندد اسدتفاده شدده

در رابطة سادگی برندد و تصدمیم خریدد مصدرفکنندده

است و متغیر تصمیم خریدد مصدرفکنندده نقدش متغیدر

نقددش میددانجی ایفددا نم دیکنددد .از میددان  94فرضددیة ایددن

وابسته را ایفا میکند .همننین متغیدر اعتمداد بده برندد در

پدددژوهش 3 ،فرضدددیه تثییدددد و  2فرضدددیه رد شددددهاندددد.

هر دو پژوهش ،نقش متغیدر میدانجی را دارد .در تحقید

فرضیههای تثییدشده عبدارتندد از .9 :مسدئولیتپدذیری

رضایی ،تث یر شخصیت برند آزمون شدده اسدت ،امدا در

برند بر اعتماد به برند تث یر دارد .4 .پویایی برند بر اعتماد

این پژوهش تث یر ابعاد شخصیت برند مد نظدر مدیباشدد.

به برند تث یر دارد .3 .جسارت برند بر اعتماد به برند تث یر

از میان ابعاد مختلف شخصیت برندد ،مسدئولیتپدذیری،

دارد .2 .مسئولیتپذیری برند بر محتدوای تبلیغدات تدث یر

پویایی و جسارت برند بر اعتماد به برند تث یر دارد و بعد

دارد .5 .پویایی برند بر محتدوای تبلیغدات تدث یر دارد.6 .

عاطفیبودن و سادگی برند بر اعتماد به برندد ا در نددارد.

عدداطفیبددودن برنددد بددر محتددوای تبلیغددات تددث یر دارد.1 .

 .4شددهریار عزیددزی و دیگددران ( ،)9319پژوهش دی را بددا

اعتماد به برند بر تصمیم خرید مصرفکننده تدث یر دارد.

عنوان ارزیابی تث یر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و

 .3محتوای تبلیغات بر تصمیم خرید مصرفکنندده تدث یر

رفتاری مشتریان به برند هایپراستار انجدام دادهاندد .نتدایج

هیچ ی

دارد .فرضیههایی که مورد تثیید واقع نشدند .9 :عاطفی-

ایدددن پدددژوهش نشدددان مدددیدهدددد کددده چهدددار بعدددد

بودن برند بر اعتماد به برند تدث یر دارد .4 .سدادگی برندد

مسئولیت پدذیری ،پویدایی ،عداطفیبدودن و جسدارت بدر

بر اعتماد به برند تث یر دارد .3 .جسارت برند بر محتدوای

وفاداری نگرشی و رفتداری برندد ا در دارد امدا سدادگی

تبلیغات ا ر دارد .2 .سادگی برند بر محتوای تبلیغات ا در

برند بر وفاداری نگرشی تث یری ندارد .در این پدژوهش،

میگذارد.

تصمیم خرید مصرفکننده متغیر وابسته مدیباشدد ،ولدی
در پژوهش عزیزی ،وفداداری نگرشدی و رفتداری نقدش
متغیر وابسته را ایفا میکند و تث یر ابعاد شخصدیت برندد،
بهطور مستقیم بدر وفداداری نگرشدی و رفتداری سدنجیده
شددده اسددت .3 .خددانزادی ( ،)9314در پژوهشددی «رابط دة
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شخصددیت برنددد و قصددد خریددد بددا درنظرگددرفتن نقددش

نتایج پژوهش نشان میدهد که ابعداد مسدئولیتپدذیری،

میانجی عش به برند و تبلیغات کشمی» را بررسی کدرده

پویایی ،عاطفیبودن و جسارت برند بدهطدور غیرمسدتقیم

است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که نقدش میدانجی

بر تصمیم خرید ،تث یر مثبت دارند و بعدد سدادگی برندد،

عش به برند در رابطة بین شخصیت برند و قصدد خریدد

بر تصمیمگیری مصرفکننده تث یر ندارد.

دارای ا ر چشمگیر نیست و تثیید نمیشدود ولدی نقدش

میانجی تبلیغات کشمی رابطدة مثبتدی دارد و تثییدد مدی-

پیشنهادها

شود .در پدژوهش خدانزادی ،تبلیغدات کشمدی در رابطدة

پیشددنهادهددا در زمیندة شخصددیت برنددد و تددث یر آن بددر

بین شخصیت برند و قصد خریدد ،نقدش میدانجی را ایفدا

اعتماد به برند :باتوجهبه اینکه سه بعد از شخصیت برندد

میکند ولی در این پژوهش ،محتوای تبلیغات در رابطه-

(مسئولیت پذیری ،پویایی و جسارت برند) تث یر مثبدت و

های پویایی برند ،عاطفیبودن برندد و مسدئولیتپدذیری

معناداری در ایجاد و اعتماد بده برندد دارندد ،شدرکتهدا

برند با تصمیم خرید نقش میانجی را دارد .2 .احمد اراقه

بای دد باتوجددهب ده گددروههددای مرجددع و گددروههددای سددنی

اسماعیه و گابریه اسپیلینی ( ،)4094تحقیقدی بدا عندوان

مختلف ،بر ی

یا چندد بعدد خداص از شخصدیت برندد

تث یر عش به برندد ،شخصدیت برندد ،و تصدویر برندد بدر

تمرکز کنند و تعل خاطر خاصدی در آنهدا نسدبت بده آن

تبلیغات کشمی (مطالعة موردی :برندهای فشدن در میدان

برند ایجاد کنند.

مصرف کنندگان جوان) انجام دادهاند .نتایج این تحقید

پیشنهادهدا در زمیندة اعتمداد بده برندد و تدث یر آن بدر

نشان میدهد که تصویر برند بهطور مسدتقیم بدر تبلیغدات

تصمیم خرید :باتوجهبه نتایج ،این رابطه تثیید شده است

کشمی تث یرگذار نیست ،ولی از طری تث یر بدر عشد بده

و شرکتها و بازاریابان باید تدشش کنندد تدا از عدواملی

برند میتواند بهطور غیرمستقیم بر تبلیغات کشمدی تدث یر

که باعث بی اعتمدادی مصدرفکننددگان مدیشدود و در

این پژوهش با پژوهش حاضدر در

فرایند تصمیمگیری آنها ا رگذار است ،جلوگیری کنندد

بگذارد .وجه اشترا

این اسدت کده هدردو از ندرمافدزار آمدوس بدرای تحلیده

و ا ر آن را خنثی یا تعدیه کنند.

دادههدای اسدتفاده کدردهاندد .در پدژوهش حاضدر ،تددث یر

پیشددنهادهددا در زمیندة شخصددیت برنددد و تددث یر آن بددر

شخصیت برند بر تصمیم خرید ( متغیر وابسدته) سدنجیده

محتددوای تبلیغددات :تددث یر مسددئولیتپددذیری ،پویددایی و

شده ،ولی در پدژوهش راقده اسدماعیه ،تدث یر شخصدیت

عاطفیبودن برند بر محتوای تبلیغات تثییدد شدده اسدت،

برند بر تبلیغات کشمی سدنجش شدده اسدت کده نشدان-

ولی ا ر ابعاد جسارت و سادگی برند بر محتوای تبلیغات

دهندة تث یر مثبت و مستقیم شخصدیت برندد بدر تبلیغدات

تثیید نشده است .چنانچه شرکتها در تشخیص عشئدم

کشمی میباشدد .5 .مندگ اکسدیا در سدال  ،4001تدث یر

گروههای هدف موف باشند و همننین ابعداد شخصدیت

شخصیت برند را بر ترجیحات مشدتری نسدبت بده برندد،

برندددد را متناسددد

بدددا عشئددد آنهدددا ارائددده دهندددد و

تعهد ،وفاداری و قصد خرید سدنجیده اسدت .نتدایج ایدن

مصرفکنندگان به نوعی آن محصول یا برندد را معدرّف

تحقی نشان از تث یر مثبت شخصدیت برندد بدر متغیرهدای

شخصیت خود ببینید ،در پی اظهار ایدن واقعیدت برمدی-

مطر شده دارد .در پدژوهش مدا ،تدث یر شخصدیت برندد

آیند و میخواهندد مصددا هدای شخصدیتی خدود را بده

به صورت غیرمستقیم بر تصمیم خرید بررسی شده است.

دیگران اعشم کنند درنتیجه آنها برانگیخته میشدوند تدا

بررسی نقش شخصیت برند در تحری

تصمیم خرید تلفن همراه مشحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات 919 /

در بددین دوسددتان ،آشددنایان و گددروههددای مختلددف ،بدده

. -5درویش ،پ (« .)9310کارکردهای شخصیت برند

تبلیغات مثبت برای این برند اقددام کنندد .پیشدنهادهدا در

در بددازار لددوازمخددانگی اسددتان گددیشن» .توسددعة

زمیندة محتددوای تبلیغددات و تددث یر آن بددر تصددمیم خریددد:

مهندسی بازار گستران آتی .شماره.90-9،40

باتوجهبه اینکه خرید گوشی تلفن همراه تصمیم آسدانی

. -6رضایی دولت آبادی ،. ،خزائی پول ،ا و امدانی،

نیست ،بنابراین افرادی کده مسدتعد خریدد هسدتند ،بدرای

م ( .)9314تث یر شخصیت برند بدر وفداداری برندد:

کس

اطشعات دست بده جسدتوجدوی مندابع مناسد

بررسی نقدش میدانجی سدازه هدای تدث یر ،اعتمداد و

م دیزننددد .باتوجددهبدده تثییدشدددن ایددن رابطدده ،شددرکت و

ترجیح برند .فصلنامة علدوم مددیریت ایدران ،سدال

بازاریابان بایدد محتدوای تبلیغدات را بدهگوندهای طراحدی

هشتم ،شماره .33-13 ،41

نگرش مثبت نسبت به آن برند یا محصدول

. -1زند وکیلی ،م ،صالحی ،س و رشیدی ،ع (.)9319

در مصرفکننده ایجاد شود .درواقع باید از جاذبدههدایی

«بیدددان مفهدددومی برندددد وجدددوهرة آن در گسدددترة

کنند که ی

استفاده کنند که مخاط

بدان توجه میکند.

ارتباطددات :موردپژوهشددی برنددد اپدده» .دوفصددلنامة
علمی -پژوهشی دانشگاه هنر ،شماره .19-19 ،1

. -3سدددرمد سدددعیدی ،س ،.صدددفار ،ر (« .)9331تدددث یر

فهرست منابع
. -9حیدزاده،

 ،.نوروزی ،ع (« .)9331بررسی تث یر

رنگهدا بدر کدارایی تبلیغدات» .فصدلنامة مددیریت
کس وکار ،سال دوم ،شماره .939-951 ،1

پینیدددگی ذهنددی خریددد بددر شددناخت محصددوالت

فایده باور(مبتنی برفایده آنی) و محصوالت لذت-

-1

.صدفر زاده ، ،خیددری ،ب ،و آقدا سددید آقددا،

جویانددده (مبتندددی بدددر لدددذت آندددی) در فرایندددد
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