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 چکیده
باعث شده است که مردم بیشتر از پیش در معرض انواع برند ها با انواع  استراتژی ها، تبلیغات، و رقبا امروزه تعدد نام های تجاری 

ترفیعات و ابزار های گوناگون قرار بگیرند، لذا این موضوع باعث شده است که سازمان ها به منظور حفظ حیات خود و کسب سهم بیشتر 
ر این فضای رقابتی در صدد کشف روابط موثرتر با مشتریان و مصرف کنندگان برآیند و به مدیریت روابط برند خود با مصرف از بازار د

مدیریت روابط برند و توسعه آن بدون شناسایی و مطالعه متغیر های اثر گذار بر مشتریان امکان پذیر نمی باشد، از این کنندگان بپردازند. 
تغیر های اثر گذار در ایجاد رابطه بهتر بین برند و مصرف کننده این پژوهش قصد دارد الگویی از روابط برند را مورد رو به منظور بررسی م

بررسی قرار دهد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه ی وفاداری به برند می باشد. در 
 خرید را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی شده است.  قصده برند، بهمین راستا،  مسیر هایی که عشق 
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 مقدمه. 1

امروزه در سرتاسر دنیا تمام سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی، برای اینکه به رسمیت شناخته شووند و در 

بین سیل بی شمار سازمان ها تمایز داده شوند، نیازمند داشتن یک نام و نشان تجاری )برند( هستند. تعودد 

ز پیش در معرض انوواع برنود هوا بوا نام های تجاری و به عبارتی تعدد رقبا باعث شده است که مردم بیشتر ا

انواع  استراتژی ها، تبلیغات، ترفیعات و ابزار های گوناگون قرار بگیرند، لذا این مسئله باعث شوده اسوت کوه 

سازمان ها به منظور حفظ حیات خود و کسب سهم بیشتر از بازار در این فضای رقابتی در صدد کشف روابط 

برآیند و به مدیریت روابط برند خود با مصرف کنندگان بپردازند. یکوی  موثرتر با مشتریان و مصرف کنندگان

از مباحثی که در این زمینه به منظور برقراری رابطه بهتر با مشتریان مطرح است مبحث عشق به برند اسوت 

و همانگونه که در ادامه مطرح خواهد شد مصرف کنندگان به صورت احساسی نیز هدایت می شوند. شورکت 

موضوع را درک کرده اند که عشق به  برند یک عامل مهم برای حفظ یک رابطه ی خوب بوا مصورف ها این 

کنندگان است. بنابراین آنها برند سازی احساسی انجام می دهند و آن را در استراتژی هوای بازاریوابی خوود 

کننوده، پوژوهش هوا علیرغم زمینه های بالقوه و مرتبط برای درک بهتر رفتار مصرف . ]1[ترکیب می کنند 

  . ]2[ روی عشق به برند هنوز در مراحل اولیه قرار دارد

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

امروزه تعدد نام های تجاری و رقبا باعث شده است که مردم بیشتر از پیش در معرض انواع برند ها با انواع  

بگیرند، لذا این موضوع باعث شده است که سازمان استراتژی ها، تبلیغات، ترفیعات و ابزار های گوناگون قرار 

ها به منظور حفظ حیات خود و کسب سهم بیشتر از بازار در این فضای رقابتی در صدد کشف روابط موثرتر 

برند سازی  با مشتریان و مصرف کنندگان برآیند و به مدیریت روابط برند خود با مصرف کنندگان بپردازند.

ه ی یک سلاح رقابتی است و تنها شرکت هایی از کارزار برند موفق بیرون می آیند که در دنیای امروز به مثاب

با یک برند قوی می توان اعتبار ایجاد کرد، بر بازار نفوذ بیشتری داشت از این سلاح به خوبی استفاده کنند. 

می سازد توانایی آن در  و مشتریان بالفعل و بالقوه را به خرید از خود تشویق کرد. آنچه یک برند را قدرتمند

ایجاد یک وضعیت روانی، فکری و احساسی در مخاطبان است. اگر برند شما توانسته باشد اثر ذهنی لازم را 

در مشتریان ایجاد نموده و مشتریان در ذهن خود از شما خاطره ی خوبی ثبت و ضبط کرده باشند در این 

  .]3[ این یعنی قدرت یک برند ایده آلصورت از پذیرش پیشنهاد رقیب امتناع خواهند کرد؛ 



 

 

 اوقات گاهی است که آن از حاکی برند حوزه در شده انجام ( بیان می دارد که تحقیقات2002) 1آگاروال    

 شکل می طوری آن با را خود روابط و بخشند می روح شبه انسانی های ویژگی وسیله به برند یک به افراد

 بین متقابل مبادلات برگیرنده در روابط این .]2[ رابطه هستند در انسان یک با جامعه متن در گویی که دهند

 مزایای فراوانی طرف دو هر برای که است تکراری اعمال یک مجموعه وسیله به کنندگان مصرف و برند

 نظران صاحب از بسیاری توجه اخیر ی دردهه که است حیاتی و نوین بسیار مفهومی برند به عشق. ]5[دارد

 ایده بازاریابی ادبیات ( در1333به نقل از مطهری نژاد و همکاران ). ]6[ است کرده جلب به خود را بازاریابی

 محصول مورد یک به نسبت کننده مصرف عشق اول دیدگاه در .است کاررفته به متمایز دیدگاه دو با عشق

 محصولات مد به نسبت را کنندگان مصرف عاطفی های مطالعات پیوند این از تعدادی. است گرفته قرار بحث

 کرده بررسی برند یک را برای کننده مصرف عشق بسیاری مطالعات دوم، دیدگاه در .]7[ داده اند قرار نظر

 در خویش رابطه ای شرکای عنوان به را کنندگان برندها مصرف که معتقدند محققان دیدگاه این در .]8[ اند

 به توان می  جمله از که اند شمرده بر برند به عشق برای را بسیاری های ویژگی .]3[ گیرند نظر می

 مثبت واحساسات عشق اظهار حتی و برند یک از مثبت ارزیابی برای برند، اشتیاق و شور برند، به دلبستگی

  .]10[ کرد اشاره برند آن به نسبت

 کنندگان مصرف در مجدد خرید قصد و برند وفاداری به بر موثر عوامل بررسی به (1330) دیگران و جلالی

 شده، ادارک ارزش که است آن از پژوهش حاکی این نتایج .پرداختند خانگی( لوازم موردی: ایرانی )مطالعه

 عاطفی و مستمر تعهد برند، از و رضایت مندی مستقل متغیرهای عنوان به ویژه ارزش و ادراک شده کیفیت

سیفی  .]11[ تاثیرگذارند برند مجدد یک خرید به تمایل و وفاداری روی بر میانجی عنوان متغیرهای به

خودروهای  بررسی عوامل موثر بر عشق به برند و پیامدهای آن از دیدگاه مشتریان( به 1332) دیوکلایی

نتایج نشان داد که تجربه برند، اعتماد به برند و تعهد به برند تأثیر مثبت و معناداری پرداخت.  لوکس وارداتی

بر قصد خرید می گذارند. خود اجتماعی، تصویر برند و قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری بر عشق به برند 

ند می گذارد. قصد خرید و عشق به برند تأثیر می گذارند. تنوع طلبی تأثیر منفی و معناداری بر عشق به بر

مثبت و معناداری بر تبلیغات شفاهی می گذارند. نتایج تحقیق نقش میانجی عشق به برند در تأثیر قصد 

بررسی تأثیر عزت ( در پژوهشی به 1332)لقمانی دوین  .]12[ خرید بر تبلیغات شفاهی را رد کرده است

نفس و عشق به برند بر قصد خرید با نقش واسط حسادت به برند در میان مشتریان گوشی تلفن همراه اپل 

شق به برند، از طریق های این پژوهش حاکی از آن است که عزت نفس و ع یافتهپرداخت .  در شهر مشهد

در ( 2012) 2مارک فشرین و همکاران .]13[ حسادت به برند تأثیر معنادار و مثبتی بر روی قصد خرید دارد

مقاله ای تاثیر رده ی محصول بر روابط نام تجاری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده اند که در آن رابطه 

نویسندگان  .ی محصول مورد ارزیابی قرار گرفترده  2ی مصرف کنندگان با برند مورد علاقه شان در یکی از 

                                                        
1. Aggarwal  

2. Fetscherin. M et al 
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به برند و بازاریابی دهان به دهان اثر می  دریافتند که عشق به برند به طور مثبت و معناداری بر وفاداری

همچنین عشق به برند به طور مثبت بر قصد خرید اثر گذار است اما در رده نوشیدنی و اتومبیل ها  گذارد.

این رابطه معنا  دار نیست و در رده ی کفش و موبایل این رابطه معنا دار است. وفاداری به برند نیز بر 

قصد خرید اثر مثبت و معنا داری دارد و در نهایت نتایج نشان می دهد رده ی  بازاریابی دهان به دهان و

 .]12[ ه شان را تحت تاثیر قرار نمی دهدمحصول، رابطه ی بین مصرف کنندگان و برند مورد علاق
 

 . عشق به برند2-1

دارای  رابطوه ایون کوه است برند یک و کنندگان بین مصرف هدفمند و پویا ، جانبه دو رابطه ای برند به عشق

عشق مصرف کنندگان به دارایوی هوا یوا فعالیوت هوای  .]2[است  عاطفی و شناختی ، احساسی های ویژگی

احساس عشق به برند داشته  خاص به طور گسترده ای بیان شده اما نظریاتی مبنی بر اینکه مصرف کنندگان

 1آهوویوا. ]15[باشند، اساسا از پژوهش های لذت، عشق و روابط مصرف کننوده بوا برنود نشوات موی گیورد 

( بیان می دارد که مصرف کنندگان می توانند احساس واقعی عشق نسبت به یک شی داشته باشند و 1333)

همچنین آهوویا  .]16[ مفهوم سازی می نمایند عشق را به صورت داشتن دو بعد ادغام واقعی و خواسته شده

( دریافت که مصرف کنندگان وابستگی عاطفی شدیدی به بعضی از اشیا دارند که این نوع وابسوتگی 2005)

عشق مردم به برند هوا ننوان اسوت کوه در بعضوی از . ]17[ متفاوت از عشق ورزیدن به شخصی دیگر است

ها، لوگوی برند مورد علاقه ی خود را بر روی بدن خود خالکوبی  کشور ها مصرف کنندگان واقعی بعضی برند

زمانی ایجاد می شود که یک برند غیر قابل  نشانه عشق  .]3[ می کنند مانند اپل در آمریکا و نوکیا در فنلاند

تعویض باشد، اما جذاب و قوی باشد، و برند با دلیل وفاداری ایجاد نمی کند بلکه وفواداری ایجواد موی کنود 

تاکید بر برندینگ عاطفی و اینکه احساسات مصرف کننده لازم است که   فراتر از دلیل، قیمت و خصوصیات.

( مصرف 2006. بنا به گفته روبرتز )]1[ ارضا شود به این منظور است که مصرف کننده عاشق یک برند شود

آن احساسوات وفواداری درصد تصمیم گیری های خود را بر اساس احساسات انجام می دهد و  80کنندگان 

 . ]1[ ند دلبستگی به برند توسعه می دهدقوی  به برند را همان

 

 . قصد خرید2-2

قصد خرید نوعی قضاوت در مورد میزان یا نگونگی تمایل یک فرد برای خرید از یک برند خاص است. متغیر 

نظیر خرید از یک برند و انتظار خرید از یک برند ،برای اندازه گیری قصد خرید مورد استفاده قرار موی  هایی

 ایجاد قصد خرید نسبت به یک برند کانونی)مرکزی یا اصلی( نیازمند یک ارزیابی کلی صوری  و. ]18[ گیرند

                                                        
1. Ahuvia 



 

 

« تمایلات نند برندی» ( مدل 1336) 1لاروچ و همکاران. روشن از همه ی برند های موجود در یک رده است

را مطرح کردند. این مدل نشان می دهد که تمایلات مصرف کنندگان برای انتخاب یک برند خاص بر اسواس 

نگرش های مصرف کنندگان است که به طور همزموان در موورد هموه ی برنودهای موجوود در یوک رده ی 

ا عواطف عمیقی نظیر لذت، ترس، عشوق، هر یک از ما احساسات ی. ]18[ محصول در نظر گرفته شده است 

امید، جنسیت ، تخیل و حتی اندکی جادو را در خرید های خود داخل می کنیم. این احساسات یوا عواطوف 

، 2مصرف کنندگان سه نوع خرید انجام می دهند: خریود آزمایشوی. ]13[ می توانند بسیار تاثیر گذار باشند 

. هنگامی که مصرف کننده محصول )یا برند( را برای 2و خرید های ناشی از وفاداری بلند مدت 3خرید تکراری

در واقع خرید آزمایشی انجام می دهود.  -که معمولا در مقادیر کمتر از معمول می خرد -اولین بار می خرد 

عی در ارزیوابی بنابراین، خرید آزمایشی، مرحله اکتشافی رفتار خرید اسوت کوه در آن مصورف کننودگان سو

محصول از طریق استفاده مستقیم از آن دارند. مصرف کنندگان ممکن است از طریق تاکتیک های ترفیعوی 

از قبیل نمونه های رایگان، کوپن های تخفیف و یاقیمت های حراجی، تشویق بوه آزموایش محصوول جدیود 

اری دارد، که بسار موورد علاقوه شورکت شوند. رفتار خرید تکراری، رابطه نزدیکی با مفهوم وفاداری به نام تج

هاست، نراکه به ثبات شرکت در بازار کمک می کند. برخلواف خریود آزمایشوی کوه در آن مصورف کننوده 

محصول را در مقیاس کم و بدون هیچگونه وفاداری می خرد، خریود تکوراری معمولوا نشوان از آن دارد کوه 

  .]13[  د دوباره آن در مقادیر بیشتر استخریمحصول مورد تایید مصرف کننده بوده و او مایل به 

 

 . وفاداری به برند2-3

( استدلال می کند که وفاداری با نام تجاری هنگامی وجود دارد که نگرش مطلوب نسوبت بوه  1333)  5کلر

توصویف  را وفواداری از متفاوت سط  سه نیز ، 6براون و گرملر .]12[یک برند در نتیجه یک خرید ایجاد شود

 عبارت به است؛ بازار در کننده مصرف رفتار مربوط به که می گیرد نام وفاداری، رفتاری اول سط  کنند؛می 

 .موی گوردد بواز کننده مصرف و نگرشهای ترجیهات به که است نگرشی وفاداری تکرارخرید. سط  دوم، دیگر

 در می گیورد خرید به تصمیم کننده وقتی مصرف که برندی اولین یعنی است شناختی سط  سوم، وفاداری

 وفاداری حقیقوی .]20[است  بسیار نزدیک آگاهی، سط  بالاترین به شناختی، وارد می شود. وفاداری ذهنش

از کیفیت رابطه ی ساخته شده بین تولید کننده و مشتری نشات می گیرد. اگور ایون رابطوه شوامل تمواس 

                                                        
1. Laroche et al 

2. Trial  

3. Repeat 

4. Long-term commitment 

5. Keller 

8. Gremler & Brown 



 

 

ای سواخت وفواداری از طریوق رفتوار هوای مستقیم با مشتری باشد؛ بنابراین فرصت های قابل توجوه ای بور

. ]21[ شخصی وجود دارد؛ اما در هنگام نبود این تماس، برند مهم ترین و موثرترین نماینده ی رابطوه اسوت

وفاداری در عین حال یک پیوند حسی، عاطفی است که با مشخصه هایی نوون اعتمواد، شوناخت، گذشوت، 

 بوه را درآمد آینده مشتریان، وفاداری در رشد و افزایش دلبستگی، راحتی و احساس غرور شناخته می شود.

در همین . ]22[  اقتصادی بنگاه هر نهایی هدف مشتریان اساس وفاداری این بر کند، می تضمین آنان وسیله

 تعیوین در عوامول مهمتورین  از یکوی مشوتریان وفواداری( عنوان موی کننود: 2011) 1راستا نانگ و وانگ

 5 بهبوود ( از طریوق مطالعوات تجربوی نشوان دادنود1330ریچهلد و ساسر ) .]23[است ها بنگاه سودآوری

 . ]22[ دهد افزایش درصد 35  تا 25 را شرکت سود می تواند فعلی مشتریان حفظ و نگهداری در درصدی

 

 عشق به برند و قصد خرید. 2-4

 آن به وابستگی احساس و شوند می هویت تعیین آنها با که دارند نیزهایی از پشتیبانی به تمایل مشتریان

 و جدید بازار یک جذب برای تنهایی به خدمات و که کالاها کنونی، رقابتی بسیار بازار محیط در. ]25[  دارند

 عاطفی و احساسی جنبه که است این اعتقاد بر نیست، کافی فعلی مشتریان و بازارها نگهداری یا حتی

 هستند، پرداخت به کنندگان حاضر مصرف که قیمتی و محصول نهایی انتخاب در تمایز کلیدی محصولات،

پیش بینی تمایل به خرید یک نگرانی عمده در بازاریابی است و نویسندگان استدلال می  .]26[ بود خواهد

در واقع انتظار می . ]27[ کنند که تمایل به خرید به وسیله ی نگرش به برند تحت تاثیر قرار گرفته است

 رند منجر به قصد خرید شود .رود که عشق به ب

 

    

      

 رابطه بین عشق به برند و قصد خرید. 1شکل

 

 عشق به برند و وفاداری به برند. 2-5

 عاطفی از وابستگی ای درجه قالب در آن تعریف و برند به عشق به مفهوم اشاره با (2006) 2آهوویا و کارول

 تأثیر به برند مشتری وفاداری بر تواند می برند به عشق که خاص، معتقدند کالای یک برند و فرد میان شدید

تعدادی از مطالعات عشق به برند نشان می دهد که عشق به نام تجاری مقدم تر  از  .]10[ باشد گذار

                                                        
1. Chang & Wang 

2. Carroll and Ahuvia 

 قصد خرید عشق به برند



 

 

یابد ، ممکن در حالی که شدت رابطه بین برند و مصرف کننده ادامه می . ]12[ وفاداری به برند قرار دارد

  .]28[ است رضایت مشتری منجر به اعتماد به برند شود و سپس منجر به وفاداری به برند شود

 

 

 
 . رابطه بین عشق به برند و وفاداری به برند2شکل

 

 وفاداری به برند و قصد خرید. 2-6

( عنوان 1333)1کلر .]12[ برند و قصد خرید را نشان داده استنندین مطالعه ارتباط مثبت بین وفاداری به 

 می کند که زمانی وفاداری وجود دارد که نگرش مطلوب نسبت به یک برند در نتیجه خرید ایجاد شود 

خود را  گسترده عنوان شده است که وفاداری یکی از راه هایی است که مصرف کننده رضایت به طور .]23[

 . ]30[ خدمت دریافت می کند و منجر به قصد خرید مجدد می شودبا عملکرد محصول یا 

 

 

 
 رابطه وفاداری به برند و قصد خرید. 3شکل

 

 نتیجه گیری. 2-7

می سازد  قدرتمند را برند نیز نگریست: اول، نه برند علمی ادبیات می توان از دو بعد بهبر اساس گفته کلر 

 شرکت برای برند آفرینی ارزش منابع به اشاره اول، کرد. بعد ایجاد قدرتمند برند یک می توان نگونهو دوم، 

با  سبب که می گیرد شکل مشتریان ذهن در نیز نه که می شود بیان بخش، این در اصل دارد. در مشتری یا

 منظر میگردد ) از برند بدون یا محصول و دیگر، برند به نسبت برند، یک با خاص محصولی شدن ارزش

 منظر )از می شود اهداف پیشبرد سبب و نگونه می کند ارزش با سازمان برای را برند نیز نه یا مشتری( و

 را خود بازاریابی فعالیت های نگونه سازمان، که کند می و بیان می نگرد سازمان درون از دوم، بعد. سازمان(

همین راستا سازمان ها می کوشند تا روابط برند و مصرف  در. ]31[سازد منسجم قدرتمند، برند ایجاد برای

کننده را توسعه بخشند. یکی از موارد بهینه سازی روابط برند و مصرف کننده الگویی است که پیش تر ارائه 

 و در ادامه به طور کامل مطرح می شود.  شد

ی خرید واقعی می باشد، در در ارتباط با قصد خرید باید توجه داشت که قصد خرید یکی از پیش نیاز ها

واقع زمانی که مردم تمایل یا قصد بیشتری برای انجام یک رفتار داشته باشند احتمال بیشتری دارد که آن 

                                                        
1. Keller 

 وفاداری به برند عشق به برند

به برند وفاداری  قصد خرید 



 

 

رفتار را انجام دهند. بنابراین تصمیمات خرید افراد می تواند ناشی از تمایلات و مقاصدی باشد که در 

و ایجاد قصد خرید در افراد کار نندان ساده ای نیست و  مشتریان شکل گرفته است. شکل دهی به تمایلات

از آنجایی که در دوره رقابت کنونی بین برند ها و تعدد برند ها، تنها تولید محصول، تضمینی برای فروش آن 

ایجاد نمی کند لذا توجه به عامل عشق به برند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر قصد خرید می تواند 

همچنین پی بردن به مقاصد ز ایجاد نگرش مطلوب در افراد و شکل دهی به تمایلات آنها باشد. زمینه سا

خرید می تواند از طریق ایجاد وفاداری و تعهد در مشتریان ایجاد شود. به عبارت دیگر با ایجاد وفاداری در 

کرد. در واقع مشتریان وفادار مشتریان برند می توان زمینه ی بروز و کشف مقاصد رفتاری مشتریان را فراهم 

راحت تر مقاصد رفتاری خود را بروز می هند که این عامل می تواند از طریق نمایندگان فروش که با 

مشتریان در تعامل هستند به سمت سطوح بالایی منعکس گردد. در واقع مدیران برند با پی بردن به مقاصد 

بیشتر توسط مشتریان شود و با  کشف نیاز مشتریان در خرید و افزایش دادن آن می تواند منجر به خرید 

صدد پاسخگویی آن برآیند، همچنین با پی بردن به مقاصد رفتاری مشتریان می توان از تصمیمات اتخاذ 

شده در ارتباط با برند پشتیبانی کرد. در واقع تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با محصول، بازار و مشتریان بر 

ست آمده از مشتریان حاصل شده است و این عامل باعث می شود ریسک تصمیمات اتخاذ اساس اطلاعات بد

 شده کاهش یابد. 

وفاداری به برند نشان دهنده ی نگرش و ترجی  مصرف کننده به برند است و می توان گفت مصرف 

نشان می دهند. از  کنندگان با تکرار فرایند خرید و تمایل به گسترش روابط خود با برند ما، وفاداری خود را

این رو مصرف کننده زمانی متعهد به وفاداری به برند خواهد بود که احساس کند از نظر برند مورد توجه قرار 

گرفته است و اهمیت دارد. این همان عاملی است که نبود آن باعث شده بسیاری از کسب و کار ها سالیانه 

بی توجهی و نادیده گرفتن مشتریان باعث می شود بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند. در واقع 

مشتریان وفاداری و وابستگی خود به برند را از دست بدهند و به سمت برند های دیگر روانه شوند که این 

عامل می تواند حیات سازمان را با تهدید مواجه سازد. لذا توجه به عامل عشق به برند که پیش نیازی برای 

از آن جهت معنا می یابد که برند می تواند با برقراری روابط احساسی و عاطفی با وفاداری به برند است 

  مصرف کنندگان، منجر به وفاداری آنها شود.

ایجاد رابطه ی عاطفی با مشتریان که در سطوح بهینه ارتباطش با مشتریان، عشق به برند تلقی می شود 

ن بین، معیار های بسیاری دخیل هستند که هر کدام بنا به تنهایی نمی تواند منجر به خرید شود و لذا در ای

به اهمیت و درکی که در مشتری ایجاد می کند می تواند زمینه ساز ایجاد قصد و تمایل به خرید در افراد 

شود. عشق به برند در سط  بهینه ی روابط بین برند و مشتری قرار دارد و اگر مدیران برند در استراتژی 

ی ایجاد عشق به برند را لحاظ کنند می توان انتظار داشت که قصد و تمایل خرید در افراد های خود معیار ها

و اثر گذاری در روابط بین عشق به برند و  واسطهتقویت شود. اما آنچه مسلم است این است که معیار های 

ین رو مدیران برند قصد خرید وجود دارد که می تواند روابط این دو متغیر را تحت الشعاع قرار دهد. از هم

نیازمند ارتقا و بهینه سازی روابط عاطفی با مشتریان و در نهایت ایجاد قصد خرید در افراد هستند. در همین 



 

 

راستا معیار وفاداری به برند یکی از متغیر هایی  است که می تواند منجر به بهینه سازی روابط بین عشق به 

از ایجاد قصد خرید در افراد، ایجاد نگرش مثبت در افراد قبل از  برند و قصد خرید  شود و از آنجایی که هدف

تصمیم گیری و خرید است، این قصد می تواند از طریق نقش میانجی وفاداری به برند تقویت شود. بنابراین 

مدیران برند می توانند با ایجاد روابط عاطفی و در سط  بهینه ایجاد عشق به برند در افراد به طور غیر 

 یم و از طریق وفاداری به برند منجر به افزایش قصد خرید شوند.مستق
 

 موثر عوامل بررسی که به (1330) دیگران و جلالیمطالعات پیشین با توجه به روابط گفته شده و بنابراین 

پرداختند،  خانگی( لوازم موردی: ایرانی )مطالعه کنندگان مصرف در مجدد خرید قصد و برند وفاداری به بر

 بررسی عوامل موثر بر عشق به برند و پیامدهای آن از دیدگاه مشتریان( که به 1332) سیفی دیوکلایی

بررسی تأثیر عزت نفس و ( که در پژوهشی به 1332)لقمانی دوین پرداخت،  خودروهای لوکس وارداتی

در شهر  عشق به برند بر قصد خرید با نقش واسط حسادت به برند در میان مشتریان گوشی تلفن همراه اپل

در مقاله ای تاثیر رده ی محصول بر روابط نام ( که 2012) 1مارک فشرین و همکارانپرداخت و  مشهد

تجاری مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده اند و با جمع بندی آنها می توان مدل مفهومی زیر را ارائه 

 .کرد

 

 

 

 
 (2012. مدل مفهومی تحقیق، اقتباس از فشرین و همکاران )2شکل

 

 

مدل مفهومی تحقیق یک نسخه اصلاح شده از پژوهش فشرین و همکاران است. در مدل مفهومی ارائه 

شده، عشق به برند به عنوان متغیر مستقل، قصد خرید به عنوان متغیر وابسته و وفاداری به برند به عنوان 

ظور شده اند. بنابر این توجه به این متغیر ها می تواند در ایجاد روابط عاطفی برند و مصرف متغیر میانجی من

مراجعات و قصد خرید در مشتریان می توان زمینه آن با ایجاد وفاداری به برند کننده موثر باشد و به دنبال 

حساسیت مشتری نسبت مجدد مشتریان و افزایش فروش را فراهم کرد، هزینه های جذب مشتری جدید و 

به تغییر قیمت ها و شرایط را کاهش داد، سهم بازار و سود آوری را در بلند مدت افزایش داد و حیات 

 .سازمان را تضمین نمود

   

 

 

                                                        
1. Fetscherin. M et al 

دبه برن وفاداری عشق به برند  قصد خرید 
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