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چكـيده

تاریخ تصویب91/5/42 :

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ويژگي های برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشي بود .روش اين تحقيق توصيفي -همبستگي بود503 .
نفر از مشتريان اين محصول ،پرسشنامه اين پژوهش را تکميل کرند .برای تحليل دادهها از آزمونهای کالموگروف-اسميرنوف ،آزمون تي تك نمونهای،
ضريب همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون استفاده شد .کلية دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو در سطح معناداری  p≥0/03تحليل شدند .يافتهها
نشان داد که بين رضايت برند ( ،)r=0/35اعتماد برند ( ،)r= 0/30تجربه برند ( ،)r= 0/35تناسب طبقه برند ( ،)r= 0/00تناسب تصوير برند ( )r= 0/00و
ارزش ادراکشده برند ( ) r=0/05با وفاداری برند ارتباط مستقيم و معناداری وجود دارد .همچنين ،نتيجة آزمون رگرسيون نيز نشان داد که متغيرهای
پيشبين در مجموع توانستند  %03از تغييرات واريانس وفاداری برند را تبيين کنند .با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود برنامههای مربوط به وفادار
ساختن مصرفکنندگان به برند بايد ساده و درعينحال کاربردی باشد و بر همه عوامل اثرگذار بر وفاداری برند بهطور مساوی توجه داشته باشند.
کلید واژهها :رضايت برند ،وفاداری برند ،اعتماد برند ،تجربه برند ،کفش ورزشي
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مقدمه
در عصر گسترش روزافزون جهانيشدن ،رقابتپذيری يك موضوع مهم در بين سياستگذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت و
شرکت) در بخشهای مختلف دنياست (سيدجوادين و شمس .)30:6530 ،در دنيای امروز ،سرمايه اصلي بسياری از سازمانها،
برند )نام تجاری) آن سازمان است (فيض و همکاران .)33 :6530 ،با توجه به منافعي که برندسازی برای سازمانها و
مصرفکنندگان ايجاد ميکند اين موضوع بهشدت از سوی بازاريابان ،موردتوجه قرارگرفته است (مائهله و شنئور .)5060،6برند
سازی ،يك استراتژی بسيار کاربردی برای متمايز شدن در صنايع خدماتي و توليدی است و در دنيای امروز شرکتها و
سازمانها نهتنها در پي رقابت برای به دست آوردن بازار محصوالت و خدمات هستند ،بلکه تالش بسياری در جهت ايجاد
همسويي ادراکات ذهني مشتريان با خودشان (محصول ،برند ،شرکت) انجام ميدهند (يوساکلي و بالوگلو.)5066،5
طي دهههای گذشته ،ارزش يك شرکت برحسب امالک ،داراييهای ملموس ،کارخانهها و تجهيزاتش اندازهگيری ميشد .
بااينحال امروزه پژوهشگران علم اقتصاد و مديريت به اين نتيجه رسيدهاند که ارزش واقعي يك شرکت ،جايي بيرون از آن،
يعني در اذهان خريداران بالقوه قرار دارد .قيمت يك محصول ،ارزش پولي آن را ميسنجد ،اما برند ،آن محصول را معرفي و
جنبههای متمايزش را آشکار ميکند (سلطان حسيني و نصراصفهاني .)05 :6530،نام تجاری معتبر و برند معروف باعث
وفاداری مشتريان در بازار رقابتي ميشود و اين وفاداری استراتژی برای افزايش تصاعدی مشتريان ديگر محسوب ميشود.
در بازار با برنامهريزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادار کردن مشتريان و افزايش نرخ وفاداری آنها ،منافع بلندمدت
برای بنگاههای اقتصادی بهوجود ميآورد .با پيشرفت فناوری و رقابتيتر شدن شرايط بازار در بخشهای مختلف توليدی و
خدماتي ،مشتری وفادار بهعنوان سرماية اصلي هر شرکتي محسوب ميشود .اهميت ايجاد و حفظ وفاداری مشتری ،تبديل به
تمرکز اصلي در بازاريابي شده است .سطح باالی وفاداری مشتريان به نام تجاری باعث ايجاد يك سری مزيتهای رقابتي
برای شرکتها و تأثير مثبت برافزايش درآمد نام تجاری و کاهش هزينههای بازاريابي ميگردد (تامپسون 5و همکاران:5060 ،
 .)5000وفاداری به نام تجاری به معني تکرار خريد است که دليل اين رفتار ،فرآيندی رواني است .بهعبارتديگر ،تکرار خريد
صرفاً يك واکنش اختياری نيست بلکه نتيجه عوامل رواني ،احساسي و هنجاری است (صفرزاده و همکاران.)55 :6535 ،
اليور 0وفاداری را داشتن تعهدی عميق برای خريد ( )6333مجدد يا حمايت از يك محصول يا خدمت موردعالقه ،که
عليرغم وجود تأثيرات موقعيتي و تالشهای بازاريابي رقبا ،موجب تکرار خريد يك نام تجاری يا مجموعه محصوالت يك
نام تجاری در آينده شود ،تعريف ميکند (دهقاني و همکاران .)6535 ،در واقع ،کليد اصلي حيات سازمان تجاری ،حفظ
مشتريان وفادار به خدمات ارائهشده ميباشد ،چرا که هيچ سازماني نميتواند بدون مشتريان وفادار و راضي دوام بياورد .افزون
بر اين به لحاظ اينکه انتظارات مشتريان نيز دائماً در حال افزايش است (ديکووا.)5000 ،3
متغيرهای زيادی باعث وفاداری مشتريان به برند خاص ميشوند از جمله اعتماد به برند ،رضايت از برند ،تجربة خوب از
يك برند و عوامل ديگر که نقش مهمي در فرايند وفاداری اعمال ميکنند .فوکوياما )6333( 0اعتماد را انتظار وجود رفتارهای
باقاعده ،درست و همياریدهنده ،در يك جامعه که بر پايه معيارهای مشترک بخشي از اعضای آن جامعه ،شکل ميگيرد،
تعريف ميکند .فوکوياما معتقد است که تحوالت فناورانه همواره نقش اعتماد را در درک رفتارهای تجاری مانند بازاريابي،
برجستهتر خواهد کرد (چائودهوری و هولبروک .)30 :5065 ،5درجه اعتمادی که مصرفکنندگان نسبت به برند اعالم
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ميدارند ،بر تصميم خريد و تبليغات دهانبهدهان ايشان تأثيرگذار است .آگرس و دوبيتکس 6در سال  6330اعالم کردند که
اعتماد برند منشعب از محبوبيت برند و همچنين ادراک مشتری از کيفيت خدمات و محصوالت شرکت است (اسکالي،5
.)5003
اعتماد به برند از تجربه به برند حاصل ميشود .تجربه برند به معنای پاسخ دروني احساسي ،عاطفي و شناختي
مصرفکننده و همچنين پاسخ رفتاری وی به محرکهای برند است .اين محرکها شامل طراحي ،بستهبندی ،هويت برند و
مفهومهايي از اين قبيل است .تجربة برند ميتواند مثبت يا منفي باشيد و از آن مهمتر اينکه اين تجربه توانايي تأثير بر
ميزان رضايت و وفاداری مصرفکننده را نيز دارد (فيض)6530 ،؛ بنابراين تمام تالشهای در جهت تقويت برند خاصي در
جهت وفاداری در مشتريان و رضايت آنها از محصول خريداریشده است .شرکتها همواره بايد ناظر و مراقب تعامل بين
خود و مشتريانشان باشند و با شناخت و درک صحيح از نيازها و ارزشهای مدنظر مشتريان ،کاالها و خدمات باارزشي را به
آنان ارائه کنند تا با جلب رضايتمندی در آنها وفادارى ايجاد کنند (عباسي و همکاران.)6650 :5066 ،
سيد جوادين و شمس ( )6530در مقالة خود با عنوان عوامل تعيينکننده ارزش ويژهی برند کفش ورزشى به اين نتيجه
رسيدند که ارتباط قوى بين آگاهى از برند و تداعى برند با ميزان وفادارى به برند در ميان مشتريان وجود دارد و افزايش
وفادارى بهطور مثبت بر ارزش ويژهی برند شرکت يارى خواهد رساند .حيدرزاده و غفاری ( )6533در مقاله خود با عنوان
بررسى تأثير شناخت نام و نشان تجارى و روابط نام و نشان تجارى بر رفتار خريد مشتريان وجود رابطه مثبت بين تصوير
ذهنى از برند و آگاهى از آن با ميزان خريد فعلى و آينده مشتريان تأييد کردند .عليزاده ( )6533در تحقيق خود با عنوان
عوامل مؤثر بر وفادارى هواداران به برند باشگاههای پرطرفدار ليگ حرفهای فوتبال ايران نشان دادند که از مزاياى تداعى
برند عاملهای گريز و هويت هواداران تأثير مثبت و پذيرش توسط گروه همساالن تأثير منفى بر وفادارى دارند و از عوامل
نگرش تداعى برند دو عامل اهميت و دانش تأثير مثبتى بر وفادارى آنها دارد و از عوامل ويژگيهای تداعى برند سه عامل
سرمربي ،مديريت و نشان تأثير مثبت بر وفادارى هواداران به برند باشگاهدارند .لئو و همکاران )5000( 5در تحقيق خود با
عنوان وفادارى به برند لباسهای ورزشى که بر روى  530دانشجوى  63تا  50ساله در هنگکنگ انجام دادهاند به اين نتيجه
رسيدند که کيفيت توليدات مهمترين عامل در وفادارى به برند لباسهای ورزشى ميباشد .ليونگ و ميچائيل )5065( 0در
مقاله خود تحت عنوان تأثير وفادارى مشترى بر رفتار خريداران که بر روى  530مشترى مرد در کشور مالزى انجام دادند به
اين نتيجه رسيدند که بين سرماية برند ،رضايت مشترى و وفادارى مشترى ارتباط معنيداری وجود دارد؛ و بيان ميکنند که
رضايتمندى مشترى مقدمهای براى وفادارى مشترى ميباشد .همچنين ،نشان دادند اگرچه سرمايه برند ارتباط کمترى در
مقايسه با رضايتمندى با وفادارى مشترى دارد؛ اما سرمايه برند يك امتياز مثبت براى برند محسوب ميشود .باباکوس و
منگولد )5065( 3در طبقهبندی متغيرهای تأثيرگذار بر وفاداری و انتخاب مشتری در عواملي نظير :ارزش ويژه برند ،نرخ توسعه
خدمت ،رضايت مشتری ،کيفيت خدمت و هزينههای تغير را مؤثر دانستهاند.
سوييني و سوايت )5003( 0اعتبار برند تبليغات دهانبهدهان مثبت را افزايش ميدهد .بنابراين اعتبار برند به وفاداری
مشتريان به برند تأثير مثبت دارد (فيض و همکاران .)6530 ،شبری و همکارانش )5065( 5تبليغات بيشترين تأثير را در
وفاداری مشتريان و سودآوری فست فوتهای کشور مالزی دارد .تحقيقات صفرزاده و همکاران ( ،)6530عبدی و فريدون فر
( ،)6533ساهين و همکاران )5066( 3يي و همکاران ،)5003( 6و برديچ و همکاران )5065( 5محمودی و همکاران ()6530
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حکايت از اين دارند که بسياری از سازمانهای خدماتي ،رضايت مشتری را بهعنوان هدف اصلي خود قراردادند و عواملي از
قبيل کيفيت خدمات ،تصوير ذهني خدمات ،اعتبار برند ،تأثير تجربه و اعتماد ،تبليغات بهعنوان مزيتهای رقابتي زمينهساز
رضايت و وفاداری در مشتريان ميشوند (صفرزاده و همکاران6535 ،؛ عبدی و فريدون فر6533 ،؛ ساهين و همکاران5066 ،؛
يي و همکاران5003 ،؛ برديچ و همکاران 5065 ،و محمودی و همکاران.)6530 ،
چيتي و همکاران ( )5005ارزش ادراکشده بر رضايت مشتريان از طريق رضايت بر وفاداری مؤثر ميباشد (چن:5060،
 .)0آگوستين و همکاران ،)5003( 5آمينه ( )6333اعتماد نقش مهمي در ساخت روابط مستحکم مشتری برند داشته و رابطه
مثبتي با وفاداری به برند دارد  .چيو و شين )5000( 0اعتماد در طول زمان اثر فزايندهای بر وفاداری مشتريان دارد؛ و بهتدريج
وفاداری مشترياني که به برند اعتماد دارند ،افزايش مييابد .بوو و همکارانش )5003( 3که تحت عنوان يك مدل ارزش ويژه
برند مبتني بر مشتری و کاربرد آن برای اهداف چندگانه ،در آمريکا انجام شد نتايج پژوهش ،مفهوم ارزش ويژه برند مبتني بر
مشتری را تأييد ميکند و افزون بر اين نشان ميدهد که آگاهي از برند تأثير مثبتي بر ارزش برند دارد اما نميتواند اثر
مستقيمي بر وفاداری مشتريان به برند داشته باشد.
در ميان صنايع سودآور و درآمدزا ،صنعت ورزش يکي از قطبهای مهم سودآوری ميباشد .اين صنعت در بخش فروش
محصوالت و ارائه خدمات بهعنوان يکي از کسبوکارهای مهم در بازار رقابت با ساير محصوالت و صنايع است .يکي از
محصوالتي که بهنوعي جزء نيازهای اوليه انسان به شمار ميرود و در بازار آن رقابت زيادی بين فروشندگان است ،صنعت
کفش و بهويژه کفش ورزشي ميباشد .کفش بهعنوان قلب دوم انسان اهميت زيادی در سالمت انسان دارد و محصولي
باارزش برای مشتريان محسوب ميشود .مشتريان در بازار متنوع کفش ورزشي با طراحي و برندهای مختلف با سختي
انتخاب مواجه هستند .مشتريان متفاوت معيارهای متفاوتي در خريد کفش موردنظر خود دارند .بعضي کيفيت و طراحي آن را
مدنظر دارند و عدهای هم بهدنبال برندهای معروف کفش ورزشي هستند .شاخصهای زيادی باعث ميشود که به فرد به
يك محصول مانند کفش ورزشي وفادار باشد و وسيله تبليغ برای فروشندگان محسوب شوند ،تجربه فرد از استفاده کردن آن،
اعتمادی که نسبت به برند خاص پيداکرده ،کيفيت ،ارزش و حتي طراحي و تصوير آن ميتوانند زمينهساز رضايتمندی و
وفاداری مشتريان باشند .حال با توجه به نقش و ويژگيهای مختلف يك برند ورزشي که ميتواند زمينهساز وفاداری در
مشتريان باشد ،هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ويژگيهای برند با وفاداری مشتريان در برند کفشهای ورزشي
هستيم.

روششناسی
اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و برحسب روش گردآوری دادهها از نوع توصيفي-همبستگي است .در پژوهش
حاضر سطح تحليل فرد است و جامعة آماری را کليه مصرفکنندگان کفش ورزشي در شهر بيرجند تشکيل ميدهند؛ که در
مدت يك ماه از کانالهای توزيع محصول خريد نمودهاند .برآورد نسبي جامعة آماری بر اساس اطالعات مستخرج از
فروشندگان کفش ورزشي حدود  6300نفر بود که بر اساس جدول مورگان (با در نظر گرفتن افت نمونة آماری) تعداد 550
پرسشنامه بين افراد نمونه توزيع گرديد که از اين تعداد حدود  503پرسشنامه قابلبررسي بود .در بخش ابزار جمعآوری
اطالعات ،با توجه به هدف تحقيق ،برای گردآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد استفاده گرديد که در جدول  6منابع
سؤاالت شرح دادهشده است .اين پرسشنامه در  5بعد 53 ،سؤال و در مقياس پنج ارزشي ليکرت موردبررسي قرار گرفت .برای
1. Yee et al
2. Bridges et al
3. Agustin
4. Chiou & Shen
5. Boo

سال پنجم -شماره  -3بهار و تابستان 6530

پژوهشهای معاصر در مديريت ورزشي

65

اطمينان از روايي پرسشنامهها ،بعد از تدوين آنها از نظرات و راهنماييهای استادان صاحبنظر در علم مديريت ورزش
استفاده شد و نظرات آنها در پرسشنامه نهايي لحاظ گرديد .برای اطمينان از پايايي پرسشنامهها  50نسخة آن در مطالعه
مقدماتي بر روی مشتريان دو تا از فروشندگان که بهطور کامالً تصادفي انتخابشده بود ،توزيع شد و برای ضريب پايايي از
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب پايايي دروني برای رضايت برند ،)0/35( 6وفاداری برند ( ،)0/00اعتماد برند،)0/50( 5
تجربه برند )0/53( 5تناسب طبقه برند ،)0/55( 0تناسب تصوير برند )0/50( 3و ارزش درک شده برند ( )0/03بهدست آمد .در
ادامه برای تجزيهوتحليل دادهها از روشهای آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار و جداول) و استنباطي (ضريب همبستگي
پيرسون ،رگرسيون و آزمون تي تك نمونهای) در سطح معناداری  p≤ 0003استفاده شد.
جدول :1منابع سؤاالت و ضریب آلفای کرونباخ ابزار تحقیق

متغیرها

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

منابع سؤاالت

رضایت برند

6-0

0/350

ساهين و همکاران ()5066

وفاداری برند

3-3

0/006

ساهين و همکاران ()5066

اعتماد برند

3-65

0/506

ساهين و همکاران ()5066

تجربه برند

65-60

0/530

ساهين و همکاران ()5066

تناسب طبقه برند

65-63

0/553

مارتينز و همکاران ()5060

تناسب تصویر برند

50-55

0/500

مارتينز و همکاران ()5060

ارزش درک شده برند

55-53

0/030

اگرت و يوگال ()5000

یافتهها
ارائه يافتههای تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي صورت گرفت که در قسمت بياان نتاايج توصايفي دادههاا ،در بااب
يافتههای جمعيت شناختي ،نتايج بدين ترتيب بود 655 :نفر ( 35درصد) از پاسخدهندگان مرد و  655نفر ( 05درصد) از آنهاا
را زنان تشکيل ميدهند .حدود  530نفر آنان ( 30درصد) سن بين  63تا  53سال رادارند و مادرک تحصايلي  605نفار (500
درصد) دارای مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر از آن بودند.
جدول  :2دادههای آماری مربوط به توصیف ابعاد برند و نتایج آزمون t

شاخصهای آماری

M ±SD

متغيرها
وفاداری برند
اعتماد برند
تجربة برند
تناسب طبقة برند
تناسب تصوير برند
ارزش درک شده در برند

5/33 ±0/03
5/50 ±0/03
5/35 ±0/03
5/55 ±0/50
5/33 ±0/50
5/65 ±0/50

امتیاز متغیرها
حداقل
6
6
6
6
5
6

حداکثر
3
3
3
3
3
3

نتایج آزمون t

تعداد
503
503
503
503
503
503

آماره آزمون
60/33
3/35
63/03
5/35
55/00
5/35

سطح معناداری
0/006
0/006
0/006
0/006
0/006
0/006

1. Brand satisfication
2. Brand trust
3. Brand experience
4. Category fit of brand
5. Image fit of brand
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5/56 ±0/33

رضايت برند

6

503

3

0/006

0/55

نتايج آزمون کالموگروف-اسميرنوف نشان داد که دادهها از توزيع نرمال برخوردارند .جدول ( )5نتيجه آزمون تي تك
نمونهای را نشان ميدهد .همانگونه که از جدول ( )6استنباط ميگردد ،وضعيت تمامي متغيرهای پژوهش مطلوب است
(.)p≥0/03
جدول  :3نتایج ضرایب همبستگی پیرسون در ارتباط ابعاد برند با وفاداری به برند

رضايت برند

اعتماد برند

تجربه برند

ارزش درک شده برند

تناسب طبقه برند

تناسب تصوير برند

0/350
0/006

0/300
0/006

0/355
0/006

0/056
0/006

0/006
0/006

0/006
0/006

r

وفاداری

p

برند

با توجه به دادههای جدول ( )5ارتباط بين متغيرهای تحقيق در سطح ( )p≥0/03معنادار است .بر اين اساس بين رضايت
برند ( ،)r0/35اعتماد برند ( ،)r= 0/30تجربه برند ( ،)r= 0/35ارزش درکشده برند ( ،)r= 0/05تناسب طبقه برند ()r=0/00
و تناسب تصوير برند ( ،)r= 0/00با وفاداری برند ارتباط مستقيم و معناداری وجود دارد.
جدول  :4مجذور  Rتنظیمشده در مورد مدل وارد در تحقیق

مدل

R

مجذور R

0/033

0/030

مجذور  Rتعديلشده
0/005

انحراف معيار
5/05

سطح معناداری
0/006

دوربين واتسون
6/335

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده ميشود ،متغيرهای رضايت برند ،اعتماد برند ،تجربه برند ،تجربه برند ،تناسب طبقه
برند ،تناسب تصوير برند ،ارزش درک شده برند در مجموع توانستند  03درصد از تغييرات واريانس وفاداری برند را تبيين کند.
جدول ( .)5تحلیل واریانس حاصل از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته :وفاداری برند

متغیرهای پیشبین
ضريب ثابت
رضايت برند
اعتماد برند
تجربة برند
تناسب طبقة برند
تناسب تصوير برند
ارزش درک شده برند

میزان B

ضریب Beta

5/336
0/033
0/600
0/503
0/533
0/050
0/060

0/655
0/630
0/503
0/500
0/053
0/003

میزان t

0/500
5/663
5/035
0/030
5/553
0/363
0/600

سطح معناداری
0/006
0/053
0/005
0/006
0/006
0/000
0/333

با توجه به جدول ( ،)3بهمنظور تعيااين تاأثير ضاارايب متغيرهااای پيشبيني کننده رضايت برند ،اعتمااد برناد ،تجرباة
برند ،تناسب طبقة برند ،تناسب تصوير برند ،ارزش درک شده برند از رگرسيون استفاده شد کاه از مياان آنهاا فقاط تناساب
تصوير برند و ارزش درک شده برند قادر به تبيين واريانس متغير وابسته (وفاداری برند) نميباشد (.)p≤0/03

بحث و نتيجهگيری
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هدف از اين تحقيق ،ارتباط ويژگيهای برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشي ،بود .يکي از زمينههای ثبات برند
ايجاد وفاداری در اذهان و افراد است ،شرکتها در جهت موفقيت در اين زمينه بايستي از روشهای متفاوتي نسبت به رقبا در
اين زمينه استفاده کنند تا بتوانند در رقابت با ديگر برندها موفقتر باشند و توانسته باشند مؤلفههای مهم و حياتي وفاداری
برند را در افراد ايجاد کنند .وفاداری برند موجب ميگردد که برند در عرصة رقابت با رقبای سرسخت تحليل نرود .از سوی
ديگر ،با توجه به رقابت روزافزون ميان صنعت کفش ورزشي و چالش جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان کنوني و
وفاداری آنها به برند خاصي از کفش ورزشي ،توليدکنندگان کفش ورزشي ميبايست بهدنبال شناسايي عوامل مؤثر بر
وفاداری مشتريان به برند خود و اجرای استراتژیهای الزم در اين زمينه باشند .وفاداری مشتريان به برند باعث تبليغات
دهانبهدهان مثبت ،ايجاد موانع اساسي برای ورود رقبا ،توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهديدات رقابتي ،ايجاد فروش و
درآمد بيشتر و کاهش حساسيت مشتريان به تالشهای بازاريابي رقبا ميشود .اگرچه ساختن مشتریهای وفادار يکي از
مهمترين وظايف سخت مديران حرفهای ورزش و تندرستي در دنيا است .در اکثر کشورها آرمهای ورزشي مثل نايك،
آديداس ،ريبوک...،در ميان مصرفکنندههای ورزشي مشهور هستند .اين وسايل ورزشي در ميان قشر جوان طرفداران بسيار
زيادی دارند.
نتايج تحقيق نشان داد بين رضايت برند با وفاداری برند رابطة مثبت و معناداری وجود دارد ( .) p≥0/03،r=0/35باباکوس
و همکارانش ( ،)5065ليونگ و همکاران ( )5065در مقاالت خود به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايه برند ،رضايت مشترى
و وفادارى مشترى ارتباط معنيداری وجود دارد که با يافتههای تحقيق حاضر همخواني دارد (باباکوس و همکاران،5065 ،
ليونگ و همکاران .)5065 ،تحقيقات صفرزاده و همکاران ( ،)6530عبدی و فريدون فر ( ،)6533ساهين و همکاران ()5066
نشان دادند که عواملي از قبيل کيفيت خدمات ،تصوير ذهني خدمات ،اعتبار برند ،تأثير تجربه ،اعتماد ،و تبليغات بهعنوان
مزيتهای رقابتي زمينهساز رضايت و وفاداری در مشتريان ميشوند که با يافتههای اين تحقيق همخواني دارند (صفرزاده و
همکاران6530 ،؛ ساهين و همکاران ،5066 ،عبدی و فريدون فر .)6533 ،هدف از بازاريابي جلب رضايت مشتری است و
الزمه جلب رضايت مشتريان ،شناسايي نيازها ،خواستهها ،ساليق ،طرز تلقي ،تمايالت و تواناييها آنهاست .رضايت حالتي
موقتي و انفعالي دارد و بايد بازاريابان کفش ورزشي اين حالت موقتي را تبديل به وفاداری دائمي نمايند .زمانيکه مشتری از
کفش ورزشي رضايت داشته باشد ميتواند باعث تبليغ رايگان شرکت توسط وی و در نتيجه جذب مشتريان جديد باشد و
زماني که مشتريان راضي باشند ،احتمال بازگشت به مکاني که رضايت را از آن کسب کردهاند (تأمينکننده يا فروشنده) بيشتر
خواهد بود .اين در حالي است که مشتريان ناراضي معموالً به رقيبان ميپيوندند .پيشنهاد ميشود بهمنظور رضايتمندی در
مشتريان بهويژه خريداران کفش ورزشي توليدکنندگان به نيازها و خواستههای مشتريان توجه زيادی داشته باشند و با
نظرسنجي چه بهصورت حضوری و يا سايت از نظرات آنان بهرهمند شوند و نکتهی مهم ديگر در اين فرايند نقش فرهنگ
جامعه است که در طراحي کفش بسيار اهميت دارد.
يافتة ديگر پژوهش ارتباط معنادار و مثبت بين وفاداری برند و اعتماد برند بود ( .)p≥0/03،r=0/30تحقيقات يي و
همکاران ( ،)5003و برديچ و همکاران ( )5065محمودی وهمکاران ( )6530نشان دادند که عواملي از قبيل کيفيت خدمات،
تصوير ذهني خدمات ،اعتبار برند ،تأثير تجربه و اعتماد بر وفاداری مشتريان تأثير بسزايي دارند .آگوستين و همکاران ()5003
امين ( )6333به اين نتيجه دست يافتند که اعتماد نقش مهمي در ساخت روابط مستحکم مشتری برند داشته و رابطه مثبتي
با وفاداری به برند دارد (آگوستين و همکاران 5003 ،و امين .)6333 ،چيو و شين ( )5000اعتماد در طول زمان اثر فزايندهای
بر وفاداری مشتريان دارد؛ و بهتدريج وفاداری مشترياني که به برند اعتماد دارند ،افزايش مييابد (چيو و شين )5000 ،که با
نتايج پژوهش حاضر هم سو ميباشد .اعتماد به برند مبتني بر تصوری است که از رابطهی مصرفکننده برند وجود دارد ،که
به نظر ميرسد جانشيني برای تماس انساني ميان شرکت و مشتريانش است .اعتماد تنها در محيط غيرممکن و ريسکي وجود
دارد؛ بنابراين توليدکنندگان کفش ورزشي ميتوانند با طراحيهای مناسب و ارتقاء کيفيت محصول خود به کاهش ريسك در
تصميمگيری خ ريد مشتريان کمك نمايند و در اعتماد مشتری به خريد محصول و بهدنبال آن وفاداری نسبت به برند خاص

68

ارتباط بين ويژگيهای برند با وفاداری برند در محصول کفش ورزشي

نقش ويژههای داشته باشند .با توجه به تعدد برند در محصول کفش ورزشي ،داشتن برندی قابلاعتماد به ميزان زيادی فرايند
خريدار برای مشتريان تسهيل کرده و به شرکت مزيت رقابتي ويژهای اعطا ميکند .بازاريابان کفش ورزشي بايد به اقدامات
الزم که اعتماد به برند را در ميان مصرفکنندگان اين محصول افزايش ميدهد ،مبادرت ورزند .اعتماد از محبوبيت برند
ورزشي و همچنين ادراک مشتری از کيفيت محصول منشعب ميشود .سرمايهگذاری روی برند بهصورت سرمايهگذاری بر
روی تبليغات يا حمايت از تيمهای ورزشي از طريق تشويق شرکتها به صداقت در ادعاهايشان در مورد محصول ،پايهای
برای اعتماد به برند است .بنابراين ،پيشنهاد ميشود برای افزايش اعتماد نسبت به برند خاصي از کفش ورزشي با برنامهريزی
دقيق به شناسايي عواملي که بر محبوبيت برند و درنتيجه اعتماد برند اثر دارد ،اقدام نمايد و با تبليغات مناسب و يا حمايت از
تيمهای ورزشي و تبليغ از طريق بازيکنان به محبوبيت خود در اين زمينه بپردازند.
يکي ديگر از يافتههای پژوهش ارتباط معنيدار و مثبت بين وفاداری برند باتجربه برند بود ( .)p≥0/03،r=0/35تجربة
برند به معنای پاسخ دروني (احساسي ،عاطفي و شناختي) مصرفکننده و همچنين پاسخ رفتاری وی به محرکهای برند
است و اين محرکها شامل طراحي ،بستهبندی ،هويت برند و مفهومهايي از اين قبيل است .تجربه برند ميتواند مثبت يا
منفي باشد .به توليدکنندگان و بازاريابان ورزشي پيشنهاد ميشود که موجبات کارهايي را که باعث ايجاد تجربة مثبت و
مجذوبيت برای مصرفکنندگان ميشود ،فراهم آورند .همچنين ،با فراهم نمودن پوسترهای مناسب که در آن به معرفي
کاراييها و مزايای هر يك از محصوالت شرکت پرداخته است و در اختيار قراردادند اين پوسترها به فروشندگان زمينه الزم
برای آشنايي هر چه بيشتر محصوالت خود را توسط مصرفکنندگان فراهم نمايند .تحقيقات عليزاده ( )6533از مزاياى تداعى
برند عاملهای گريز و هويت هواداران تأثير مثبت و پذيرش توسط گروه همساالن تأثير منفى بر وفادارى دارند و از عوامل
نگرش تداعى برند دو عامل اهميت و دانش تأثير مثبتى بر وفادارى آنها دارد و از عوامل ويژگيهای تداعى برند سه عامل
سرمربي ،مديريت ونشان تأثير مثبت بر وفادارى هواداران به برند باشگاهدارند (عليزاده .)6533،سوييني و سوايت ()5003
اعتبار برند تبليغات دهانبهدهان مثبت را افزايش ميدهد .بنابراين ،اعتبار برند به وفاداری مشتريان به برند تأثير مثبت دارد
(فيض و همکاران .)6530 ،عبدی و فريدونفر ( ،)6533ساهين و همکاران ( )5066يي و همکاران ( ،)5003و برديچ و
همکاران ( )5065نيز به اين نتيجه دست يافتند که تجربه برند ،زمينهساز رضايت و وفاداری برند است که با نتايج تحقيق
حاضر همخواني دارد (عبدی و فريدونفر  ،6533ساهين و همکاران ،5066 ،يي و همکاران 5003 ،و برديچ و همکاران،
.)5065
از نتايج ديگر تحقيق ،ارتباط معنادار و مثبت بين وفاداری برند باارزش ادراکشده برند بود ( .)p≥0/03،r=0/05در شرايط
رقابتي بازار امروز بهدست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مصرفکننده بهگونهایکه مصرفکننده وفادار شرکت باشد ،از
اهميت بسزايي برخوردار است .از جمله عواملي که دررسيدن به چنين جايگاهي در ذهن مشتريان مؤثر است؛ ارزش ويژه برند
تجاری يك شرکت است .ارزش ويژه مارک تجاری مطلوبيت نهايي باارزش افزودهای است که يك محصول بهواسطه نام
تجاری ايجاد ميکند .سيد جوادين و شمس ( )6530در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که ارتباط قوى بين آگاهى از برند و
تداعى برند با ميزان وفادارى به برند در ميان مشتريان وجود دارد و افزايش وفادارى بهطور مثبت بر ارزش ويژهی برند
شرکت يارى خواهد رساند (سيدجوادين و شمس .)6533 ،حيدرزاده و همکاران ( )6533در تحقيق خود به اين نتيجه دست
يافتند که رابطه مثبت و معناداری بين تصوير ذهنى از برند و آگاهى از آن با ميزان خريد فعلى و آينده مشتريان وجود دارد
(حيدرزاده و همکاران .)6533 ،اين يافتهها با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارند .در بازار کفش ورزشي برندهای معروفي از
قبيل آديداس ،نايك و پوما از اين ويژگي برند به نحو احسن استفاده کرده و توانستهاند در اين بازار رقابتي مشتريان خاص
خود را داشته باشند .ارزش ويژة يك برند ورزشي باعث ميشود که در بين مشتريان از شناخت بااليي برخوردار باشد،
مصرفکنندگان وفادار بسياری دارد ،شهرت زيادی در کيفيت از سوی مصرفکنندگان دارد و دارای حق امتياز و روابط قوی
با کانالهای توزيع است.
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از نتايج ديگر پژوهش حاضر ،ارتباط معنادار و مثبت بين تناسب تصوير برند و تناسب طبقه برند با وفاداری برند بود
( .)r=0/06 ،r=0/06اين دو ويژگي در قالب تناسب درک شده برند قرار ميگيرد .وقتي مصرفکنندگان استنباط کنند که
محصول توسعهيافته مشابه يا سازگار با نام تجاری اصلي است ،بهاحتمالزياد نگرشهای مثبت خود را از نام تجاری مادر
(اصلي) به محصول جديد انتقال ميدهند  .تصوير برند تأثير زيادی روی کيفيت درک شده توسط مشتری و رضايت او دارد و
اين رضايت منجر به وفاداری مشتريان خواهد شد که بهعنوان تصوير برند برای نماياندن جوانب پيشنهاد بازار در نظر گرفته
ميشود و بازاريابان کفش ورزشي را قادر ميسازد در مشتريان ذهنيتي ايجاد و ارزشافزودهای در شکل مزايای عاطفي اضافه
کنند که به ماورای مزايای عملکردی و نگرشي محصول نعميم يابد .بهطوریکه فرد با ديدن برند موردعالقه خود احساس
غرور کند باعث تبليغات دهانبهدهان مثبت شود .تبليغاتي که توسط ورزشکاران نخبه در خصوص يك کفش ورزشي ميشود
(صحهگذاری) و ايجاد اين تصوير در اذهان مشتريان با مرتبط ساختن آن با يك فرد نخبه باعث خلق يك تصوير ممتاز از
محصول کفش در ذهن مشتری ميشود.
يافتههای پژوهش نشان داد ،متغيرهای پيشبين (تجربة برند ،رضايت برند ،اعتماد برند ،ادراک تناسب طبقة برند و ادراک
تناسب تصوير برند) قادر به تبيين  03درصد از واريانس متغير وفاداری برند ميباشند .تحقيقات شبری و همکارانش ()5065
تبليغات بيشترين تأثير را در وفاداری مشتريان و سودآوری فست فوتهای کشور مالزی دارد (شبری و همکاران.)5065 ،
تحقيقات صفرزاده و همکاران ( ،)6530عبدی و فريدون فر ( ،)6533ساهين و همکاران ( )5066يي و همکاران ( ،)5003و
برديچ و همکاران ( )5065محمودی و همکاران ( )6530حکايت از اين دارند که بسياری از سازمانهای خدماتي ،رضايت
مشتری را بهعنوان هدف اصلي خود قراردادند و عواملي از قبيل کيفيت خدمات ،تصوير ذهني خدمات ،اعتبار برند ،تأثير
تجربه و اعتماد ،تبليغات بهعنوان مزيتهای رقابتي زمينهساز رضايت و وفاداری در مشتريان ميشوند که با نتايج پژوهش
حاضر همخواني دارد (عبدی و فريدون فر6533 ،؛ ساهين و همکاران5066 ،؛ يي و همکاران5003 ،؛ برديچ و همکاران،
 5065و محمودی و همکاران.)6530 ،
بر اساس يافتههای فوق ميتوان به شرکتهای صنعت ورزش پيشنهاد داد که با توجه به تغييرات اساسي محيط و
افزايش رقابت ميان برندهای مختلف ،با استفاده از نظرسنجي از مشتريان خود سعي در شناسايي نيازهای آنان کنند و از
طرف ديگر در جهت جذب افزايش وفاداری آنان سعي در ايجاد مزيت رقابتي در محصوالت خود کنند تا بتوانند بسياری از
مؤلفه های مرتبط با برند مانند ارزش ادراک شده ،اعتبار ،تجربه و تناسب را در ميان مشتريان افزايش دهند تا زمينهساز
افزايش وفاداری انان شوند.
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