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چكیده
هدف از این مطالعه مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برندهای ورزشی داخلی و خارجی بود .روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود.
تعداد  210نفر از ورزشكاران نخبۀ شهر اهواز با استفاده از نمونهگیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند
( .)N=450ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ محققساخته بود .روایی آن توسط تعدادی از استادان صاحبنظر در این حوزه سنجش و ارزیابی
و پایایی آن به مقدار  0/91محاسبه شد .برای تحلیل توصیفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSبهره گرفته شد .نتایج مقایسۀ ارزش ویژه و
آمیختههای بازاریابی برندهای ورزشی داخلی و خارجی نشان داد میزا ن ارزش ویژة برندهای خارجی و مقدار آگاهی و شناخت ،کیفیت
مورد انتظار و تالش برای خرید مجدد آنها بهمراتب بیشتر از برندهای داخلی است و همچنین آمیختههای بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع
و ترویج) در برند خارجی بیشتر به اجرا درمیآید .مهمترین عامل ترجیح محصول خارجی نسبت به نمونۀ داخل کشور کیفیت آن است.
ازاینرو تولیدکنندگان ورزشی داخلی باید کیفیت محصول خود را بیشتر یا همسطح با نمونۀ خارجی آن قرار دهند.

واژههای کلیدی
آمیختۀ بازاریابی ،ارزش ویژة برند ،مقایسۀ برندوفاداری به برند.

 -نویسنده مسئول  :تلفن09185894232 :

Email : ashadivand@gmail.com
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تأثیرگذار است .شناخته شدن و یادآوری برند ،و در نهایت،

مقدمه
برند 1در طی زمان بهعنوان بخش ظاهری از یک

تصویر نام تجاری از جمله صفات ،منافع ،و نگرشهای

محصول بهشمار میآمد و تعاریف آن بیشتر بهعنوان یک

ذخیرهشده در ذهن مصرفکنندگان است که آگاهی از نام

واژه ،نام یا عالمت تجاری تعبیر میشدند ( .)1ارزش ویژۀ

تجاری را میرساند و بهعنوان تداعی از برند شناخته شده

برند در ابتدا در دهۀ  80توسط سرمایهگذاران برای بیان

است و میتواند مؤثر بودن تبلیغات یک شرکت را نشان دهد

ارزش مالی برندها استفاده شد .مفهوم ارزش ویژۀ نام تجاری

( .)5از لحاظ تاریخی ،لباس ورزشی و صنعت کفش

که توسط مدیران و بازاریابان به تصویب رسید ،برای بیان

منحصربهفرد است ،تا آنجا که صنعت پوشاک در وسیعترین

قدرت رقابت مارک در بازارهای خاص بود .در این زمینه،

معنای آن مورد بحث بوده است .این صنعت همواره

ارزش ویژۀ برند باید راهنمای استراتژی بازاریابی و عملیات

کانالها ی توزیع خود را به بازار داشته است ( .)6بازاریابان

هدایت به حداکثر رساندن ارزش برند در ارزیابی نقاط قوت

ورزشی تالش میکنند تا با استفاده از رسانهها ،فرایند کسب

و ضعف خود در مقایسه با رقبای اصلیشان باشد ( .)2کلر

اطالعات مورد نیاز در مورد محصوالت ورزشی را در

( ،)1993ارزش برند مبتنیبر مشتری را اینگونه تعریف

مصرفکنندگان تحریک کنند .استراتژیها اغلب با استفاده

میکند« :یک اثر متفاوت از دانش برند بر روی پاسخ

از روش متقاعدسازی به سمت ایجاد رابطه بین

مصرفکننده به بازاریابی برند» .ایجاد ارزش برند مستلزم

مصرفکنندۀ ورزشی و محصول ورزشی حرکت میکنند.

تهیۀ برندی است که مصرفکننده از آن اطالع کافی داشته

استراتژیهای بازاریابی که بر ویژگیهای محصول تمرکز

باشد و نسبت به آن وابستگی قوی دلپذیر و منحصربهفردی

دارند ،در تالشاند تا آن دسته از مصرفکنندگانی را که

احساس کند .برنامههای بازاریابی این امر را بهعهده دارد

درگیریهای زیادی با محصول دارند ،متقاعد سازند .در

( .)3در بازار نامها و نشانهای تجاری ،از نظر قدرت و ارزش

مورد مصرفکنندگانی که باید متقاعد شوند تا محصول را

با یکدیگر متفاوتاند .یک نام و نشان تجاری قدرتمند از

بخرند ،از روشهای متنوعی مثل انتخاب محل فعالیت

ارزش زیادی برخوردار است .ویژگیهایی چون وفاداری

(بازی در اماکن ورزشی جدید) و تأیید محصول توسط

مصرفکنندگان  ،آگاهی مردم از این نام و نشان ،پنداشت

چهرههای معروف (همراه ساختن یک ورزشکار محبوب با

مشتری نسبت به کیفیت ،توجه و حمایت مصرفکنندگان

یک محصول ورزشی) استفاده میشود .همچنین متخصصان

و در کنار اینها وجود داراییهای دیگری مانند حق اختراع،

بازاریابی ورزشی باید بتوانند میزان اثرگذاری یادگیری

عالمت تجاری و کانالهای ارتباطی سهم مهمی در ایجاد

مشتری را اندازهگیری کنند ،این کار از طریق روشهای

ارزش برند دارند .یک نام و نشان تجاری قدرتمند دارایی

مختلف اندازهگیری میسر است .اساسیترین این روشها،

بسیار ارزشمندی بهحساب میآید ( .)4تعهد مشتری به

تشخیص و یادآوری محصول ورزشی از طریق آگهیهای

خرید مجدد یا حفظ دوبارۀ ترجیح محصول یا خدمت سبب

تجاری و سایر شکلهای موازی در بازاریابی است که

ارزش ویژۀ برند میشود که وفاداری به نام تجاری نامیده

مصرفکنندۀ ورزشی در زمان درک پیامهای موردنظر ارائه

میشود .کیفیت درکشده که از قضاوت مشتری حاصل

میدهد .مشابه این روش ،اندازهگیریهای گرایشی و رفتاری

میشود ،بر تعالی کلی محصول و اثربخشی تبلیغات مثبت

است که در آن احساسات مصرفکنندۀ ورزشی و پاسخ
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مصرفکنندگان به فعالیتهای ترویج محصول ارزیابی

ایجاد رضایت و در نتیجه وفاداری به مارک میشود.

میشود تا میزان تأثیرگذاری پیامهای ارائهشده تعیین شود.

همچنین قیمت کاالهای خارجی مناسبتر از کاالهای

هدف کلی ،بدون توجه به روش مورد استفاده ،تعیین میزان

ایرانی ارزیابی شد و کیفیت ،طرح و زیبایی پوشاک و

یادگیری مصرفکننده در مورد محصول و تبدیل او به

همچنین میزان رضایت و وفاداری به پوشاک ورزشی

مشتری وفادار و متعهد به برند محصول است ( .)4حفظ

خارجی بیش از پوشاک ورزشی داخلی بود .همچنین

مشتری بهعلت نیروهای مختلف مانند رقابت و تنوع عالقۀ

مقایسۀ میانگینهای متغیرهای تحقیق در بین بانوان ساکن

مصرفکنندگان ،برای شرکتهای تولیدکنندۀ لباسهای

شمال شهر تهران نشان داد که متغیر قیمت ،کیفیت ،طرح

ورزشی بسیار دشوار است ( .)7با افزایش رقابت و مطرح

و زیبایی ،رضایت و وفاداری به پوشاک ورزشی خارجی بیش

شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر

از پوشاک ورزشی داخلی است ( .)11در پژوهش خوارزمی،

کشور بهمنظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیت رقابتی

فرقانی اوزرودی و امانی ( ،)1391با عنوان «تعیین عوامل

خود را افزایش دهند (.)8

اساسی وفاداری ورزشکاران تیمهای ملی فدراسیونهای

در ادامه به بیان مطالعاتی در خصوص متغیرهای موجود

ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی» نشان داده

در تحقیق میپردازیم .یوسفی و همکاران ( )1394در

شد که بهترتیب تبلیغات ،محیط فروشگاه و تأثیرپذیری از

پژوهش خود کیفیت کفشهای تولید داخل را در مقایسه

دیگران ،دارای بیشترین امتیاز در میزان وفاداری ورزشکاران

با برندهای وارداتی پایینتر ارزیابی کردند و نسبت خرید

تیمهای ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشیاند.

کفشهای ورزشی تولید داخلی به کفشهای وارداتی در

همچنین نتایج نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری

بین پاسخگویان کمتر از  1به  3بود ( .)9جاللی فراهانی

متغیرهای تبلیغات ،سبک زندگی و حجم تبلیغات بر

( ،)1392در پژوهشی با عنوان «تأثیر عناصر آمیختۀ

وفاداری مردها نسبت به زنها بیشتر است و با یکدیگر

بازاریابی بر ارزش ویژۀ برند در خدمات ورزشی» به این

تفاوت معناداری داشتند ( .)12کال و آدامز ،)2014(1در

نتیجه رسید که قیمت و تبلیغات بر ارزش ویژۀ برند تأثیر

تحقیقی با عنوان «اثر لذت بردن و رفتار مصرفکنندۀ

ندارد .براساس نتایج این پژوهش ،مراکز خدمات ورزشی

سودمندگرا بر ارزش ویژۀ برند :مقایسۀ ترکیه -انگلستان از

باید برای ایجاد ارزش ویژۀ برند ،فعالیتهای بازاریابیشان

برند کوکاکوال» نشان دادند که رفتار مصرفکنندۀ

را بیشتر بر روی ترویج و ایجاد تصویر مرکز متمرکز کنند

سودگرایانه بیشترین تأثیر را بر ارزش ویژۀ برند کوکاکوال

( .)10کشکر و سلمان ،جباری ( ،)1392در مقالهای با عنوان

داشت و کیفیت درکشده ،که برای پاسخدهندگان ترکیه

«رابطۀ رضایتمندی و وفاداری با ویژگیهای پوشاک

بااهمیت بود ،از عوامل مهم برای هر دو متغیر است (.)13

ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز» نشان

نتایج پژوهش یوسلو ،دورموس و کولیوار ،)2013(2با عنوان

دادند که بین رضایت از محصول و وفاداری بانوان ورزشکار

«تجزیهوتحلیل ارزش ویژۀ برند از خدمات خطوط هوایی

به محصول رابطۀ معناداری وجود دارد .در نتیجه

ترکیه مقایسۀ دیدگاههای ژاپن و ترکیه» نشان داد درک

ویژگیهایی از جمله کیفیت ،طرح و قیمت مناسب موجب

عاطفی یک برند سبب ارتباط قوی با برند میشود .کیفیت

1. Çal, B., & Adams, R
2. Uslu, A., Durmuş, B., & Kolivar, B. K
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خدمات برند ،اعتبار برند ،و تصور آن در انتخاب مشتریان

تولیدات مهمترین عامل در وفاداری به برند لباسهای

به ارتباط قوی با یک برند منجر میشود ( .)14رنجبریان و

ورزشی است ( .)17مرور سوابق مطالعات صورتگرفته در

همکاران ( ،)2013در مقالهای با عنوان «تأثیر ارزش برند بر

خصوص موضوع نشان میدهد ،تحقیقی که مستقیماً به

تبلیغات مؤثر» این مطالعه حوزههای ارزش برند (کیفیت

مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی

ادراکشده ،وفاداری به برند ،آگاهی برند و ارتباط با برند) را

و خارجی بپردازد ،انجام نگرفته و تحقیق در این زمینه تنها

با تبلیغات مؤثر آنالیز کردند و نشان دادند که ارزش ویژۀ

به محصوالت داخلی و خارجی محدود شده است .ازاینرو

برند بر تبلیغات مؤثر تأثیر مثبتی دارد ( .)5تانگ و لی

1

این مطالعه بر عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی

( ،)2013در تحقیقی با عنوان «تأثیر شخصیت نام تجاری

داخلی و خارجی از دیدگاه جامعهای ورزشی که بیشتر این

و قوم مداری مصرفکننده در بازار ورزشی چین» نشان

جامعه ،بازار هدف تولیدکنندگان برندهای ورزشیاند ،تمرکز

دادند که شخصیت برند تأثیر معناداری بر کیفیت

دارد و در تالش است به این پرسش پاسخ دهد که آیا

ادراکشدۀ مشتریان چینی و نیت خرید نسبت به هر دو

تفاوتی بین ارزش ویژۀ برند و ابعاد آن و همچنین آمیختۀ

عالمت تجاری داخلی و خارجی دارد .عالوهبر این گرایش

بازاریابی در برندهای ورزشی داخلی و خارجی وجود دارد؟

قوممدارانۀ مصرفکنندگان چینی تأثیر بسیاری در نیت
خرید مارکهای ورزشی داخلی و خارجی ندارد .با این حال

روششناسی

مصرفکنندگان نژادپرست ارزیابی مثبتی از کیفیت

این پژوهش از نوع کاربردی و با روش ،توصیفی –

کاالهای ورزشی داخلی و ارزیابی منفی از کیفیت کاالهای

پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق ورزشکاران نخبۀ شهر

ورزشی خارجی دارند ( .)15تیلمان و لیمبیج ،)2012(2در

اهواز بودند .در این تحقیق منظور از ورزشکار نخبه کسی

مطالعهای به بررسی دالیل اینکه چرا مشتریان برند ورزشها

است که در رقابتهای کشوری و باالتر به رقابت میپردازد.

را از طریق رسانههای اجتماعی دنبال میکنند و نیز تعلق

آمار این ورزشکاران با مراجعه به رئیس هیأتهای ورزشی

آنها نسبت به برند ،نشان دادند برندهای ورزشی دارای

که در سطح شهر اهواز فعالاند و گرفتن آمار دقیق از ایشان

بازاریابی بیشتر در رسانه و شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت

به تعداد  450نفر برآورد شد .براساس جدول مورگان 210

بیشتری نسبت به برندهای ورزشی دارای بازاریابی کمتر

نفر بهعنوان نمونۀ آماری از بین  450نفر جامعۀ آماری

داشتند ( .)7اختر و عباسی ،)2010( 3در مطالعۀ خود با

انتخاب شدند 220 .پرسشنامه توزیع شد .در نهایت پس از

عنوان «عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری» نشان دادند که

کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش  200پرسشنامه

استفاده از شیوههای صحیح ارتباط با مشتری مهمترین

تحلیل شد .پرسشنامه در طیف  5ارزشی لیکرت (خیلی کم

عامل در بهدست آوردن وفاداری مشتری به برند است (.)16

تا خیلی زیاد) بهصورت دوسویه بود ،بدینمعنا که دو جواب

لئو و همکاران ،)2006(4در تحقیق خود با عنوان «وفاداری

یکی برای برند داخلی و یکی برای برند خارجی در

به برند لباسهای ورزشی» روی  280دانشجو  18تا 24

پرسشنامه در نظر گرفته شده بود و سؤاالت در وسط قرار

ساله در هنگکنگ ،به این نتیجه رسیدند که کیفیت

داده شده بودند .از روشهای آمار توصیفی (فراوانی،

1 . Tong,X., Li, C
2. Tilman, B, Lijmbach, A

3. Akhter, w. Abbasi, A. S
4. Lau, M, chang, M, Moon, K, Liu, W
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میانگین و انحراف استاندارد) برای ارزیابی ویژگیهای

 5سؤال ،وفاداری به برند  5سؤال و عاملهای آمیختۀ

جمعیتشناختی آزمودنیها و از روش تحلیل عاملی

بازاریابی؛ محصول  5سؤال ،قیمت  3سؤال ،توزیع  3سؤال،

اکتشافی برای بررسی ارزش برند ،ابعاد آن و همچنین چهار

ترویج  5سؤال) طراحی شده بود .از آزمون کولموگروف

عامل آمیختۀ بازاریابی استفاده شد .ابزار تحقیق ،پرسشنامۀ

اسمیرنوف برای محاسبۀ طبیعی بودن توزیع خردهمقیاسها

محققساختهای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی

استفاده شد .همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود،

کتابهای دانشگاهی معتبر ،مقاالت علمی چاپشده در

نتایج نشان داد که تمامی دادهها طبیعیاند .همچنین مقدار

مجالت معتبر مدیریت و مصاحبه با استادان مدیریت

شاخص کی .ام.او 1برابر با  0/872و آزمون بارتلت برابر با

ورزشی و صاحبنظران ،بهدست آمد .سپس تعدادی از

 7626/645محاسبه شد .برای تحلیل عاملی اکتشافی از

متخصصان صاحبنظر و استادان مدیریت ورزشی روایی

روش چرخش واریماکس 2استفاده شد .نتایج این تحلیل،

صوری و محتوایی ابزار را تأیید کردند .پایایی پرسشنامۀ

شاخصها را به هشت دستۀ متفاوت ارائه داد که در نهایت

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند ورزشی در یک مطالعۀ

تحت عنوان متغیرهای قیمت ،محصول ،توزیع ،ترویج،

مقدماتی توسط گروه  30نفری از ورزشکاران نخبه مورد

آگاهی از برند ،کیفیت ادراکشده ،وفاداری به برند و ارزش

سنجش قرار گرفت و میزان پایایی آن با استفاده از ضریب

ویژۀ برند قرار داده شدند .همۀ دادهها با استفاده از نرمافزار

آلفای کرونباخ  0/91محاسبه شد .پرسشنامه در دو بخش

اس.پی.اس.اس3نسخه  16تجزیهوتحلیل شدند.

مشخصات فردی شامل  8سؤال (سن ،جنسیت ،میزان

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول  1نشان

تحصیالت ،ترجیح نوع برند و )...و بخش اصلی سؤاالت

داد ،مقدار  sigهمۀ متغیرها از  0/05بیشتر است ،در نتیجه

پرسشنامه شامل  34سؤال (ارزش ویژۀ برند  3سؤال ،آگاهی

فرض طبیعی بودن متغیرها پذیرفته میشود.

یا تداعی ذهنی از برند  5سؤال ،کیفیت ادراکشده از برند
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیر

کولموگروف اسمیرنوف

sig

وضعیت

ارزش ویژه برند

1/117

0/314

طبیعی

آگاهی/تداعی ذهنی

0/898

0/397

طبیعی

کیفیت ادراکشده

0/961

0/214

طبیعی

وفاداری

1/076

0/119

طبیعی

محصول

1/123

0/197

طبیعی

قیمت

1/154

0/395

طبیعی

توزیع

1/045

0/161

طبیعی

ترویج

0/989

0/225

طبیعی

1. KMO
2. Varimax
3. SPSS
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یافتهها
جدول  2تحلیل دادههای جمعیتشناختی را نشان میدهد.

جدول  .2تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
فراوانی

درصد

رده
24-18

62

31

30-24

99

49/5

36-30

38

19

بیشتر از 36

1

0/5

200

%100

زن

69

34/5

مرد

131

65/5

200

%100

زیر دیپلم

13

6/5

دیپلم

59

29/5

فوقدیپلم

57

28/5

لیسانس

68

34

فوقلیسانس

3

1/5

200

%100

داخلی

46

23

خارجی

154

77

200

%100

متغیر

سن

جمع
جنسیت
جمع

تحصیالت

جمع
ترجیح نوع برند

جمع

همانگونهکه از جدول  2مشخص است ،بیشترین

«خرید برند مورد عالقه بهجای برندهای دیگر حتی در

پاسخگویان در ردۀ سنی  24-30و کمترین تعداد باالی 36

صورت مشابه بودن» است .در خردهمقیاس آگاهی /تداعی

سال هستند 65/5 .درصد ورزشکاران مرد و  34/5درصد

ذهنی در برند داخلی گویۀ «شناخت برندهای ورزشی»

زن بودند 34 .درصد ورزشکاران دارای تحصیالت دانشگاهی

بااهمیتترین گویه و در برند خارجی «تشخیص برند

لیسانس 29/5 ،درصد دیپلم و  28/5درصد فوقدیپلم بودند

ورزشی مورد عالقه در میان برندهای دیگر» بااهمیتترین

و  6/5درصد زیر دیپلم و  1/5درصد فوقلیسانس و باالتر

بودند .در خردهمقیاس کیفیت ادراکشده در برند داخلی

بودند .بیشتر پاسخگویان تحصیالت لیسانس داشتند و

گویۀ «کیفیت بسیار ضعیف برندهای ورزشی»

کمترین آنها دارای مدرک فوقلیسانس بودند .عالوهبر آن

بااهمیتترین و در برند خارجی گویۀ «باال بودن پایداری و

بیشتر پاسخگویان یعنی  77درصد آنها برند خارجی را به

ثبات برندهای ورزشی» بااهمیت بود .در خردهمقیاس

برند داخلی ترجیح دادهاند.

وفاداری در برند داخلی گویۀ «انتظار خرید برند ورزشی

نتایج جدول  3نشان داد که در خردهمقیاس ارزش ویژه

برای خود در خریدهای آینده» و در برند خارجی گویۀ

بیشترین اهمیت در برند داخلی و خارجی مربوط به گویۀ

«انتخاب اول بودن برندهای ورزشی» بااهمیتترین گویه
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بودند .در خردهمقیاس محصول در هر برند داخلی و خارجی

خارجی «خرید مجدد از نمایندگیهای محصوالت ورزشی

گویۀ «طول عمر محصوالت ورزشی با آرم ورزشی»

بهدلیل در دسترس بودن» بود .در خردهمقیاس ترویج در

بااهمیتترین گویه است .در خردهمقیاس قیمت در برند

برند داخلی گویۀ «باال بودن تبلیغات برند» و در برند

داخلی گویۀ «قیمت کم محصوالت ورزشی با برند» و در

خارجی گویۀ «استفادۀ بازیکنان معروف تأثیرگذاری در

برند خارجی گویۀ «قیمت مناسب محصوالت ورزشی با برند

انتخاب برند» بااهمیتترین گویهها بودند.

نسبت به دستاورد خریدشان» بااهمیتترین بودند .در
خردهمقیاس توزیع بااهمیتترین گویه در برند داخلی و

جدول  .3اولویتبندی خردهمقیاسهای عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند
متغیر مورد
بررسی

ارزش برند

آگاهی /
تداعی ذهنی
از برند
ورزشی

ردیف

شاخصهای آماری

1

خرید برند مورد عالقه بهجای برندهای دیگر
حتی در صورت مشابه بودن

2

ترجیح خرید برند مورد عالقه بهجای برندهای
دیگر حتی با وجود ویژگی یکسان

3

خرید برند مورد عالقۀ خودم بهجای برندهای
دیگر با وجود متفاوت نبودن

4

شناخت برندهای ورزشی

5

تصور سریع آرم برندهای ورزش

6

تداعی راحت برندهای ورزشی

7

تشخیص برند ورزشی مورد عالقه در میان
برندهای دیگر

8

تداعی سریع بعضی ویژگیهای برندهای ورزشی

9

کیفیت باالی محصول برندهای ورزشی

10

کیفیت خوب برندهای ورزشی

کیفیت
ادراکشده از

11

باال بودن پایداری و ثبات برندهای ورزشی

برند ورزشی
12

کیفیت بسیار ضعیف برندهای ورزشی

13

باال بودن قابلیت اعتماد مارکهای ورزشی

داخلی/خارجی

میانگین

داخلی

3/60

0/001

خارجی

7/32

0/001

داخلی

3/21

خارجی

4/27

df

2

p

0/001
0/001

داخلی

3/43

0/001

خارجی

3/45

0/001

داخلی

4/70

0/001

خارجی

4/90

0/001

داخلی

3/26

0/001

خارجی

5/71

0/001

داخلی

3/22

خارجی

4/63

داخلی

2/73

0/001

خارجی

5/73

0/001

داخلی

4/54

0/001

خارجی

4/87

0/001

داخلی

2/34

0/001

خارجی

5/06

0/001

داخلی

2/28

0/001

خارجی

3/99

0/001

داخلی

2/44

0/001

خارجی

6/25

داخلی

3/01

0/001

خارجی

3/30

0/001

داخلی

2/98

0/001

خارجی

4/48

0/001

4

4

0/001
0/001

0/001
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ادامۀ جدول  .3اولویتبندی خردهمقیاسهای عوامل مؤثر بر ارزش ویژة برند
متغیر مورد
بررسی

وفاداری به
برندهای
ورزشی

محصول

قیمت

ردیف
14

انتخاب اول بودن برندهای ورزشی

15

فهمیدن وفاداری خود نسبت به برند

16

انتظار خرید برند ورزشی برای خود در خریدهای
آینده

17

باال بودن حس تعصب و مالکیت نسبت به
برندهای ورزشی

18

اندیشیدن به خرید مجدد محصوالت با برندهای

19

طول عمر محصوالت ورزشی با آرم ورزشی

20

راحت و سبک بودن محصوالت ورزشی با آرم
ورزشی

21

دارا بودن برچسب و گارانتی الزم برند ورزشی
مورد استفاده

22

ظاهر زیبای محصوالت ورزشی با آرم ورزشی

23

تنوع محصوالت ورزشی با آرم ورزشی

24

بهطور کلی گرانتر بودن محصوالت ورزش با
برند

25

قیمت کم محصوالت ورزشی با برند

26

قیمت مناسب محصوالت ورزشی با برند نسبت
به دستاورد خریدشان

27
توزیع

28
29
30
31

ترویج

شاخصهای آماری

32

بیشتر بودن تعداد نمایندگی محصوالت ورزشی
نسبت به رقبا
خرید مجدد از نمایندگیهای محصوالت ورزشی
بهدلیل در دسترس بودن
امکان توزیع برندهای ورزشی از طریق بسیاری از
فروشگاهها در هر زمان
تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد مهارتی
استفادۀ بازیکنان معروف تأثیرگذاری در انتخاب
برند
آشنایی از طریق رسانه (رادیو و تلویزیون،
روزنامه و)....

33

دارا بودن خدمات پس از فروش

34

باال بودن تبلیغات برند

داخلی/خارجی

میانگین

داخلی

3/66

0/001

خارجی

5/76

0/001

داخلی

2/97

0/001

خارجی

4/65

داخلی

3/94

df

p

0/001
4

0/001

خارجی

4/06

داخلی

3/39

0/001

خارجی

5/23

0/001

داخلی

2/96

0/001

خارجی

4/48

0/001

داخلی

3/62

0/001

خارجی

5/68

0/001

داخلی

3/61

0/001

خارجی

4/54

0/001

داخلی

3/89

خارجی

3/85

داخلی

2/23

0/001

خارجی

4/32

0/001

داخلی
خارجی
داخلی

3/05
5/41
3/56

0/001
0/001
0/001

خارجی

4/85

0/001

داخلی

3/83

0/001

خارجی

5/40

0/001

داخلی

3/08

0/001

خارجی

6/55

0/001

داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی
داخلی
خارجی

3/68
4/51
4/04
6/61
3/02
4/73
3/60
3/80
3/76
6/60
3/08
4/66
2/70
3/30
3/94
4/71

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

4

2

2

4

0/001

0/001
0/001
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در جدول  4نتایج آزمون مقایسۀ زوجی برند داخلی و
خارجی نمایش داده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون مقایسۀ زوجی برندهای داخلی و خارجی

مقایسه متغیر ها
ارزش ویژه برند

میانگین
داخلی

2/77

خارجی

3/67

آگاهی/تداعی

داخلی

3/53

ذهنی

خارجی

3/81

کیفیت ادراک شده

داخلی

3/42

خارجی

3/69

داخلی

2/98

خارجی

3/31

داخلی

3/52

خارجی

4/28

داخلی

3/63

خارجی

3/29

داخلی

3/58

خارجی

4/12

داخلی

3/48

خارجی

3/75

وفاداری به برند
محصول
قیمت
ترویج
توزیع

t

df

p

5/72

199

0/001

4/89

199

0/001

2/23

199

0/001

4/11

199

0/001

3/80

199

0/001

2/58

199

0/001

2/29

199

0/001

4/30

199

0/001

نتایج آزمون تی زوجی نشان داد  Sigآزمون کوچکتر

حتی مجبور میکند تا بر بهترین بسط ارزش ،نرخ نفوذ و

از  0/05و این حاکی از آن است که بین ارزش ویژۀ برندهای

ارزش ویژه تمرکز کنند .هدف تحقیق حاضر مقایسۀ عوامل

داخلی و خارجی تفاوت وجود دارد .بهعبارت دیگر ،ادعای

مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی است.

برابر بودن میانگین دو جامعه رد شده و ادعای متفاوت بودن

برای مقایسۀ ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

میانگین دو جامعه پذیرفته میشود.

پنج متغیر ارزش ویژۀ برند و ابعاد آن (آگاهی/تداعی از برند،
کیفیت ادراکشده و وفاداری) و آمیختۀ بازاریابی ،ارزیابی

بحث و نتیجهگیری

شدند .یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد ورزشکاران

یک برند با گذشت زمان وقتی یک برند میشود که

نخبۀ شهر اهواز در رنج سنی جوانی قرار دارند و نخبگان

نیازها و انتظارات مشتریان را برآورده کند .برند تفسیری از

مرد بیشتر از زنان هستند .احتماالً دلیل این مسئله به

سطوح آگاهی ،درک تصاویر و وفاداری است .پارامترهای

ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی بین این دو طیف

متعدد اقتصادی ،بازاریابی ،استراتژیک ،مدیریتی و

جنسی برمیگردد .از آنجا که جمعیت کمی زیر دیپلم

جامعهشناختی در فرایند تعیین ارزش نام تجاری میتوانند

بودند ،بیانگر افزایش تفکر مثبت به ادامۀ تحصیل در بین

شرکت داشته باشند ( .)2برای مثال هزینههای بازاریابی و

ورزشکاران اهوازی است .ورزشکاران برند خارجی را نسبت

ارتباطات در حال حاضر شرکتها و سازمانها را تشویق و

به خارجی ترجیح دادهاند ،شاید با تبلیغات مناسب از
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برندهای داخلی و همچنین کیفیت ساخت محصوالت آنها

قیمت محصوالت ورزشی خارجی را با منفعتی که از خرید

توسط تولیدکنندگان داخلی نظر ورزشکاران را بتوان تغییر

آن بهدست میآورند ،در مقایسه با برندهای ساخت داخل

داد .تغییر در دیدگاه این ورزشکاران نخبه میتواند در

مناسبتر دانستهاند .قیمت و تغییرات قیمت موجب

پیشبرد اهداف برندهای داخلی و موفقیت آنها در عرصۀ ملی

درگیری بیشتر مشتری با محصول و نیز محصوالت موجب

و بینالمللی مؤثر واقع شود.

تبلیغات شفاهی بیشتر میشود و نیز از آنجا که قیمت در

یافتهها نشان داد که دیدگاه ورزشکاران نسبت به ارزش

کل برای مشتری اهمیت دارد ،سبب تداعی بیشتر میشود.

ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی متفاوت است .نتایج

مشتری از برندهای گرانقیمت انتظار سبک و راحت بودن

این مقایسه با نتایج پژوهش کشکر و همکاران ()1392

محصول و طول عمر بیشتر ،ظاهری جذاب و شیک را دارد.

همخوان است .آنها بیان داشتند که مصرفکنندگان به

برندهای ساخت خارج از دیدگاه جامعۀ موردنظر ما همه

سمت خرید کاالهایی گرایش مییابند که آن را از نظر

این خصوصیات را دارند و ازاینرو مشتری ترجیح خرید خود

ویژگیهای کیفی مناسب ارزیابی کنند ( .)11همچنین با

را نسبت به مارکهای خارجی در اولویت قرار میدهد و

نتایج پژوهش یوسفی و همکاران ( )1394همخوان است.

نسبت به انتخاب آن دلگرمتر است .در دسترس بودن

در پژوهش ایشان عامل کیفیت اهمیت زیادی دارد و

مارکها ،و اینکه آنها را بتوان در فروشگاههای زیادی یافت،

کفشهای تولید داخل در مقایسه با کفشهای وارداتی

میتواند موجب آگاهی مخاطب در مورد مارک شود و تداعی

دارای کیفیت نازلتری است ( )9و با یافتۀ تانگ و لی

برند را برای مشتری ورزشی راحتتر کند .توزیع برندهای

( ،)2013که در آن مصرفکنندگان نژادپرست ارزیابی

ورزشی خارجی در ایران نتوانسته موجب آگاهی ورزشکاران

مثبتی از کیفیت کاالهای ورزشی داخلی و ارزیابی منفی از

از مارک شود .تعداد نمایندگیهای مارکهای ورزشی

کیفیت کاالهای ورزشی خارجی دارند ،ناهمخوان است.

داخلی به نسبت خارجی بیشتر است .اگرچه مارکهای

شاید دلیل این ناهمخوانی به تفاوتهای فرهنگی و

خارجی بدل نیز در بازار به نسبت زیادی وجود دارند ،ولی

اجتماعی این دو کشور برگردد .تعیین ارزش نام و نشان

جامعۀ ورزشکار ما به سمت کاالی اصل متمایل است و در

تجاری مشکل است .وجود هر نوع نام و نشان تجاری

مورد آن آگاهی دارد .همچنین نبود شیوۀ توزیع مناسب و

قدرتمند سبب میشود که شرکت در صحنۀ رقابت بهجایی

بهموقع و فراگیر در جامعۀ هدف مزید بر علت است .استفادۀ

برسد که از نظر قیمت بتواند بهخوبی از خود دفاع کند (.)4

بازیکنان معروف از برندهای ورزشی یا صحه گذاشتن

سیاستهای قیمتگذاری متناسب با سطح درآمد

ورزشکاران نخبه در ایجاد تداعی ذهنی از برندهای ورزشی

مصرفکنندگان جزء الینفک راهبردهای بازاریابی است.

ساخت خارج کمک دوچندانی کرده است .ترویج محصوالت

بنابراین کاهش قیمت تمامشدۀ کفشهای ورزشی از طریق

از طریق رسانهها و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم برندهای

بهبود فرایندهای تولید میتواند در جلب و جذب مشتریان

ورزشی نیز در تداعی ذهنی از آن مارک ثمربخش بوده،

نقش مهمی داشته باشد .در عین حال در بسیاری از موارد

سبب میشود که تأثیر مثبتی بر اجرای روانی ورزشکار و

قیمتها بهعنوان نشانۀ بیرونی از سطح کیفیت در نظر

همچنین تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد ورزشکار بگذارد.

گرفته میشوند ( .)9مقایسۀ ارزش ویژه و آمیختههای

برندهای ورزشی ساخت خارج که در بازارهای بینالمللی

بازاریابی برندهای داخلی و خارجی نشان داد ورزشکاران،

موفق عمل کرده و باقدرت ظاهر شدهاند ،همیشه در صحنۀ
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تبلیغات و رسانهها بوده و خود را در دیدگان مخاطب جهانی

نگهدارند .کاهش هزینههای تولید ،توزیع ،بازاریابی و

خود قرار دادهاند .برندهای ساخت خارج نسبت به برندهای

تبلیغات میتواند سبب کاهش قیمتهای اولیۀ این

داخلی بیشتر در مخاطب خود ایجاد آگاهی کرده و به تداعی

محصوالت در مقایسه با محصوالت خارجی شود .استفاده از

ذهنی آنها کمک کردهاند .ایجاد رابطۀ روانی مثبت با برند و

روشهای مدرن انبارداری ،مهندسی ارزش و مهندسی

نیز استفادۀ بازیکنان صاحب امتیاز بینالمللی از برندهای

مجدد و  ....میتواند به این کاهش هزینهها کمک کند.

خاص در رشتههای ورزشی ،تبلیغات رسانهای و خدمات

همچنین به این شرکتها پیشنهاد میشود که از سیستم

پس از فروش سبب میشود که مشتریان آن را انتخاب اول

توزیع مناسب برای کاهش هزینه ،دسترسی بهتر ،سریعتر

خود قرار دهند و به آن وفادار بمانند که این امر بهوضوح

و وسیعتر مشتری استفاده کنند .پس از چنین اقداماتی

در بین ورزشکاران نسبت به برندهای خارجی دیده شد .این

شرکت میتواند در فعالیتهای ترویجی و تبلیغی خود بر

امر نیز میتواند برتری برند را نسبت به همتاهای خود ایجاد

کیفیت محصول ،قیمتها و سیستم توزیع خود تمرکز کرده

کند .به شرکتهای تولیدی ورزشی داخل پیشنهاد میشود

و آنها را در ذهن مشتریان نهادینه کند.

با توجه به آمیختۀ بازاریابی مهمترین عامل ترجیح محصول

به سایر محققان پیشنهاد میشود به مقایسۀ ارزش ویژۀ

خارجی نسبت به محصول داخلی کیفیت آن است.

یک برند ورزشی صاحبنام داخلی با یک برند ورزشی

تولیدکنندگان داخلی باید کیفیت محصوالت خود را نسبت

صاحبنام خارجی بپردازند.

به محصوالت خارجی افزایش دهند یا الاقل همسطح آنها
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Abstract
The aim of this study was to compare those factors affecting the equity of domestic
and foreign sport brands. The study was a descriptive survey. 210 elite athletes in
Ahvaz city were randomly selected as the sample using Morgan and Krejcie Table
(N = 450). A researcher-made questionnaire was used. Its validity was measured and
evaluated by a number of professors and its reliability was calculated as 0.91. SPSS
software was used for descriptive and inferential analysis. The results of the
comparison of the brand equity and the marketing mix of domestic and foreign sport
brands showed that the amount of the equity of foreign brands and the amount of
knowledge, expected quality and trying to buy them again were far more than
domestic brands and also marketing mix (product, price, distribution and promotion)
were more implemented in foreign brands. The most important factor of the foreign
product's preference to the domestic product was the quality, hence the domestic
sport manufacturers should promote their product quality higher or equal to its
foreign model.
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