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سال پنجم ،شماره اول ،پیاپی 8
مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی
(مطالعه موردی  :برند آدیداس(
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بهرام یوسفی  ،1شیوا صفری تکیه
تاریخ دریافت39/50/50 :

تاریخ پذیرش39/75/71 :

چکیده
هدف :هدف از این مطالعه مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند در بین مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار پوشاک ورزشی
آدیداس بود.
روششناسی :روش پژوهش توصیفی -پیمایشی بود .آدیداس جزء برندهای ورزشی محبوب و شناختهشده
در جهان است و در ایران نیز نمایندگی رسمی دارد .جامعه هدف مشتریانی تعریف شد که به نمایندگی
رسمی آدیداس در تهران (پایتخت ایران) مراجعه و خرید میکردند  454 .پرسشنامه به روش تصادفی ساده
توسط مشتریان کامل شد که پیش از این توسط تانگ و هایولی ( )9553به کار گرفته شده بود .بخش اصلی
پرسشنامه شامل  0قسمت برای اندازهگیری ابعاد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی برند ،وفاداری برند ،تداعی
برند و کیفیت ادراک شده برند بود .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون یو من ویتنی ،ضریب همبستگی
اسپیرمن و آزمون  Zفیشر انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار پوشاک ورزشی در آگاهی و وفاداری برند تفاوت دارند،
اما در ابعاد تداعی برند و کیفیت ادراک شده تفاوت معنادار نبود .به عالوه ،نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت
و معناداری بین چهار بعد ارزش ویژه برند (آگاهی برند ،وفاداری برند ،تداعی برند و کیفیت ادراک شده برند) با
ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی وجود دارد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش ،مدیران صنعت پوشاک ورزشی باید برای توسعه برند ،فعالیتهای
بازاریابیشان را بیشتر بر روی کیفیت ادراک شده و تداعی برند متمرکز کنند.
واژههای کلیدی :ارزش ویژه برند ،پوشاک ورزشی ،مشتری ،ورزشکار ،غیر ورزشکار.
 .7دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولs.safari14@yahoo.com :
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مقدمه
جهانیشدن بازارها ،یکی از مهمترین چالشها
پیش روی بازاریابان امروزی است (کو و
همکاران .)9579 ،7جهانیشدن صنعت خدمات
و اقتصاد بینالمللی ،همواره شرکتهای خدماتی
را ملزم به افزایش شرایط رقابتجویی میکند
(عباسی و همکاران .)7935 ،برند 9یک پل برای
بازار هر نوع محصول یا خدمات با ارائه دلیل و
تأثیر بر رفتار خرید مصرفکننده است (حسن و
رحمان .)9579 ،9در زمانی که یکپارچگی و
رقابت اقتصادی قویتر میشود ،مدیریت مؤثر
کیفیت و شناسایی (عالئم کیفیت و بازرگانی،
برند) یکی از مهمترین عوامل موفقیت فعالیت
شرکت در بازارهای ملی ،منطقهای و جهانی
است (ریوزویچیت.)9575 ،4
پوشاک ورزشی ،0بخش مهمی از بازار محصوالت
ورزشی است که در درجه اول بهعنوان پوشاک و
کفش ورزشی ساختهشده برای مشارکت ورزشی
تعریف میشود ،هرچند در حال حاضر شامل
لباسهایی میشود که مردم برای فعالیتهای
روزانه میپوشند (کو و همکاران.)9579 ،
درحالیکه برخی از محصوالت مانند تخته
موجسواری را میتوان فقط برای یکرشته
ورزشی استفاده کرد ،لباس ورزشی و برخی از
کفشهای ورزشی استفادههای متعدد دارند و یا
در طول فعالیتهای کلی که شامل ورزش نیست
پوشیده میشود .بنابراین ،اندازه و بازار هدف
محصوالت پوشاک ورزشی تا حدودی بزرگتر از

کاالهای ورزشی تخصصی است .این روزها
پوشاک ورزشی به یک مسئله مهم و رایج تبدیل
شده است بهطوریکه جوانان با آن آرامش بیشتر
در شیوه زندگی ،تطبیقپذیری و احساس راحتی
بیشتری دارند .این باعث شده است
تولیدکنندگانی مانند نایک و آدیداس شروع به
گسترش کسب و کار خود بهخصوص در آسیا
کنند ،آنها این پتانسیل را دارند که به فروش
حجم باالتری از محصوالتشان برسند (فونگ یی
 .)9558 ،برآورد شده که بیش از سه چهارم از
مجموع بازار پوشاک ورزشی فعال و نزدیک به
 85درصد از کفشهای معتبر ،مارکدار هستند.
ساشی و کاروپور ،)9559( 6بیان کردند که
نامهای تجاری موفق میتوانند فراتر از مرزهای
ملی بروند و شهرت خود را از یک بازار به
چندین بازار جهانی گسترش دهند .طبق سایت
جاست استایل ،1سه مارک ورزشی جهانی
نایک ،8آدیداس 3و ریبوک 99 75درصد از بازار
پوشاک ورزشی فعال و کفشهای ورزشی را در
سال  9551به خود اختصاص دادهاند (حیدر زاده
و همکاران.)9579 ،
برند به عنوان بزرگترین منبع ارزش ویژه
رقابتی 77در صنعت باقیمانده است؛ بنابراین،
ارزش ویژه برند 79نقش استراتژیک در کمک به
مدیران برند پوشاک ورزشی در به دست آوردن
ارزش ویژه رقابتی و تصمیمگیری عاقالنه در

1. ko et al.
2. Brand
3. Hassan & Rahman
4. Ruzeviciute

6. Sashi and Karuppur
7. Just-Styl
8. Nike
9. Adidas
10. Reebok
11. Competitive advantage
12 . Brand equity

5. Sport Ware
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مدیریت دارد .هنگامیکه بهدرستی اندازهگیری
شود ،ارزش ویژه برند شاخص و معیار مناسب
برای ارزیابی تأثیر طوالنیمدت از تصمیمات
بازاریابی است (تانگ و هایولی .)9553 ،7ارزش
ویژه برند ،اندازهگیری ارزش کلی یک برند و یک
مفهوم کلیدی در مدیریت برند 9است و بهعنوان
یک منبع با ارزش از ارزش ویژه رقابتی برای
بسیاری از سازمانها شناختهشده است
(قاضیزاده و همکاران .)9575 ،آکر،)7337( 9
پیشنهاد میکند که ارزش ویژه برند متشکل از
پنج بعد :وفاداری به برند ،4آگاهی برند ،0تداعی
برند ،6کیفیت ادراک شده 1و سایر داراییها است.
است .پژوهشهای انجامشده نشان میدهند
چهار بعد ارزش ویژه نام تجاری تأثیر معناداری
در ارزش ویژه نام تجاری دارند( .کوی.)9577 ،8
در میان ابعاد ارزش ویژه برند وفاداری برند و
تداعی برند نقش مثبت و مستقیم بر ارزش ویژه
برند دارد و آگاهی و کیفیت ادراک شده برند،
تأثیر قابلتوجهی بر ارزش ویژه برند ندارند (
آتلیگان و همکاران  ،95503تانگ و هایولی،
 ،9553سید جوادین و شمس  ،7986کرباسی
ور و یاردل  7935و پرهیزگار و ابراهیمی عابد
 .)7937تقی پوریان ( ،)9579ابعاد ارزش ویژه
نام تجاری را ارزیابی و اولویتبندی کرد .نتایج

1. Tong & Hawley
2. Brand Management
3. Aker
4. Brand Loyality

5. Brand awareness
6. Brand association
7. Perceived quality
8 .Cui
9. Atilgan et al.

نشان داد که سطح ارزش ویژه نام تجاری در
سطح قابلقبول و باالترین اولویت برای کیفیت
ادراک شده بود.
بررسی تفاوت جنسیتی در وفاداری برند در
مشتریان پوشاک ورزشی نشان داده است که
بین جنسیت و ادراک مشتریان در عوامل
وفاداری برند تفاوت قابلتوجهی وجود دارد
(طالقانی و تقی زاده .)9579 ،راج پوت و
همکاران ،)9579( 75نگرش مصرفکنندگان را
به پوشاک مارکدار از دیدگاه جنسیت
موردمطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که تفاوت
معناداری در آگاهی برند ،تکرار خرید و هزینه
خرید بین زنان و مردان وجود نداشت .بر اساس
تحقیقات پیشین و با توجه به پیامدهای ارزش
ویژه برند در موفقیت سازمانها ،بخش
گستردهای از تحقیقات بر روی مفهومی کردن
ارزش ویژه برند و چگونگی اندازهگیری آن تمرکز
کردهاند .هرچند تحقیقات جاری تالشهای
زیادی در این مسیر انجام دادهاند با این حال
محقق به تحقیقی که در آن ابعاد ارزش ویژه
برند را در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه
کرده باشد دست نیافت.
ارزش ویژه نام تجاری یکی از مهمترین مفاهیم
در بازاریابی است و بهعنوان یکی از باارزشترین
داراییهای نامشهود توسط اکثر شرکتها
بهخوبی به رسمیت شناختهشده است .اگر
بازاریابان پوشاک ورزشی یا شرکتها بتوانند
درک بهتری از اهمیت ارزش ویژه نام تجاری
داشته باشند ،آنها ارزش ویژه رقابتی بهتر ،و
مشتریان وفاداری را به دست خواهند آورد
(کوی.)9577 ،
10. Rajput et al .
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در بازار رقابتی امروز حفظ مشتری و تالش برای
افزودن میزان خرید آنها امری ضروری است،
زیرا حفظ مشتریان موجود نسبت به مشتریان
جدید کمهزینهتر است .لذا این امر شرکتها را
به سمت استفاده از استراتژیهایی که ضمن
کاهش هزینههای حفظ مشتری فعلی باعث
افزایش میزان خرید آنها میشود ،سوق داده
است (وظیفه دوست و همکاران .)7988 ،مدیران
بازاریابی به دنبال راههایی برای افزایش ارزش
مارکها با اعمالنفوذ این ارزش از طریق توسعه
برند و دیگر داراییها هستند (افضل.)9579 ،7
توسعه برند یکی از محبوبترین استراتژیها
برای اعمال نفوذ ارزش ویژه برند است (کیم و
رودر جان .)9558 ،9گسترش برند بهکارگیری
برند معروف جهت عرضه یک طبقه محصول
کامالً جدید اطالق میشود (حمیدی زاده و
همکاران .7983 ،ویوکساویک .)9579 ،9با توجه
به تعریفی از انجمن بازاریابی آمریکا،)9558( 4
توسعه برند به معنی «توسعه خط محصول به
بازار عرضه شده تحت نام تجاری کلی بهعنوان
یک مورد و یا موارد قبلی است .هنگامیکه نام
تجاری جدید با نام تجاری موجود ترکیب
میشود با توسعه یک نام تجاری همراه میشود،
نام تجاری موجود نام تجاری اصلی یا مادر
نامیده میشود (وظیفه دوست و همکاران،
 .)9577از جمله مزایای توسعه برند عبارت است
از :آسانسازی پذیرش محصول جدید ،افزایش
تصویر نام تجاری ،کاهش خطر درک شده توسط
مشتریان ،کاهش هزینههای تبلیغاتی و فروش و
1. Afzal
2. Kim & Roedder John
3. Vukasovič
4. American Marketing Association

کاهش هزینه مقدماتی و پیگیری برنامههای
بازاریابی و ( ...تاپار .)9579 ،0آکر و کلر ()7339
بیان کردند که در توسعه برند مارکهای قویتر
نسبت به مارکهای ضعیفتر اعمال قدرت
بیشتری میکنند .شرکتهایی همچون آدیداس
با اجرای این راهبرد موفقیتهای زیادی را کسب
کردهاند .بهطوریکه این شرکت تنها به دنبال
تولید پوشاک ورزشی برای افراد ورزشکار
نمیباشد ،بلکه افراد غیر ورزشکار نیز شامل
مشتریان آدیداس میباشند .به بیان دیگر این
شرکت از استراتژی توسعه برند برای گسترش
مشتریان خود بهره برده است .پوشاک ورزشی
در حال حاضر شامل لباسهایی میشود که
مردم گاه به گاه برای فعالیتهای روزانه
میپوشند (کو و همکاران.)9579 ،
صنعت کاالهای ورزشی با تولید حجم انبوه و
پراکنده در مناطق مختلف جغرافیایی آنها
مشخص میشود .در بازار پوشاک ورزشی،
نامهای تجاری بهطور مداوم سعی در تحکیم و
به رسمیت شناختن نام تجاری و توسعه خط
جدید محصوالت ورزشی برای به دست آوردن
سهم بیشتری از بازار دارند .یکی از
استراتژیهای مهم این شرکتها توجه به طریقة
استفاده از پوشاک ورزشی در مصرفکنندگان
است .با توجه به اینکه هر یک از کاالهای
ورزشی میتواند به هر روشی مورد استفاده قرار
گیرد ،مصارف پوشاک ورزشی را میتوان به دو
دسته تقسیم کرد .گروه اول بخش عملکرد
ورزشی است که با هدف رفع نیازهای خاص
ورزشی از ورزشکاران در تمام سطوح عملکرد در
نظر گرفته شده و بخش دیگر سبک ورزشی

5. Tapar
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برای مشتریانی که به دنبال آخرین روند مد
هستند در نظر گرفته شده است .از یکسو با
ایجاد فرهنگ ورزش گرایی در سطح جهان و
افزایش تعداد ورزشکاران در سطوح مختلف،
احساس نیاز به وسایل و لوازم ورزشی ،تجهیزات
و پوشاک ورزشی روبه افزایش است اما در دیگر
سو شرکتهای ارائهدهنده چنین خدمات یا
محصوالتی نیز گسترش یافتند و برای به دست
آوردن سهم بیشتر از بازار به رقابت پرداختند.
لذا معرفی ویژگیهای مشتریان بهطور عام و
مشتریان کاالها و خدمات ورزشی بهطور خاص و
تعیین پارامترهایی که بتواند در میزان استقبال
از محصوالت و خدمات ورزشی مؤثر واقع شود،
از اهمیت به سزایی برخوردار است .برندها
میتوانند نسبت به ارائه محصوالت و خدمات
جدید با توجه به نیازها و سالیق مصرفکنندگان
اقدام کنند و مصرفکنندگان نقش مهمی در
استراتژی گسترش برند بازی میکنند .در صورت
آگاهی از نگرش مشتریان ورزشکار و غیر
ورزشکار در مورد ابعاد ارزش ویژه برند و در
صورت یکسان بودن ابعاد ارزش برند در بین هر
دو گروه مشتریان میتوان از آن ابعاد جهت
گسترش برند استفاده کرد .در نتیجه ابعادی که
تأثیر بیشتری در توسعه برند دارند ،شناسایی
نموده و میتوان در استراتژیهای بازاریابی بر
روی این عناصر تمرکز نموده و منابع بیشتری را
به آن اختصاص داد.
در مجموع ،با توجه به ادبیات قبلی ،آشکار است
اگر بازاریابان ورزشی و یا شرکتها بتوان درک
بهتری از نگرش ،احساس و عمل مشتریان
نسبت به یک برند داشته باشند ،آنها مزیت
رقابتی بهتر و مشتریان وفادارتری را به دست
میآوردند .افزایش رقابت در بازارهای جهانی و

بالطبع هزینههای بازاریابی ،بهبود اثربخشی
فعالیتها و استراتژیهای بازاریابی را ضروری
ساخته است .از سویی جذابیت بازار ایران،
افزایش رقابت میان کاالهای خارجی و فقدان
بررسیهای کافی در این زمینه در بازار ایران،
لزوم پژوهشهای از این دست را در ایران بیش
از بیش ضروری مینماید (حیدر زاده و همکاران،
 .)7988لذا در این پژوهش مارک آدیداس به
دلیل داشتن نمایندگی رسمی در ایران ،دارا
بودن سهم بزرگی از بازار جهانی و الگویی برای
محکزنی مؤسسات تولیدی داخل کشور مورد
بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین محقق بر آن
است تا به مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند در بین
مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار پوشاک
ورزشی بپردازد.
روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر
جمعآوری دادهها از نوع توصیفی _ پیمایشی
است .تحقیق حاضر در ارتباط با پوشاک ورزشی
آدیداس است . .از آنجایی که آدیداس جزء
برندهای ورزشی محبوب و شناختهشده در
جهان است ،در ایران نمایندگی رسمی دارد.
جامعه هدف مشتریانی که به نمایندگی رسمی
آدیداس در تهران (پایتخت ایران) مراجعه و
خرید میکردند تعریف شد .برای انتخاب روش
نمونهگیری به علت نامحدود بودن جامعه آماری
و عدم دسترسی به تکتک اعضای جامعه ،از
روش نمونهگیری تصادفی استفادهشده است ،به
این صورت که با مراجعه مشتریان نمایندگیهای
رسمی آدیداس در تهران پرسشنامهها بهطور
حضوری پخش و جمعآوری شد .از آنجا که
جمعآوری اطالعات از کلیه افراد جامعه آماری
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عمالً غیرممکن بود (حتی اگر امکانپذیر هم
باشد هم از لحاظ زمان ،هزینه و سایر امکانات
مورد نیاز مقدور نبود) ،نمونهای از جامعه آماری
انتخاب شد .با توجه به نامحدود بودن جامعه
برای تعیین نمونه مورد نظر از فرمول آماری
مربوط به جامعه نامحدود کوکران استفاده
گردید.

در این تحقیق سطح اطمینان  % 30و دقت
برآوردی  0لحاظ گردیده است لذا داریم:

تعداد نمونه آماری در این تحقیق با توجه به
گستردگی جامعه ،با استفاده از فرمول  984نفر
است که برای اطمینان بیشتر تعداد 490
پرسشنامه پخش و جمعآوری شد که تعداد 454
پرسشنامه قابلاستفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
در این پژوهش دادهها به روش پیمایشی
جمعآوریشده است ،در روش پیمایشی،
پرسشنامه یکی از متداولترین طرق جمعآوری
اطالعات است .جهت جمعآوری اطالعات و
دستیابی به اهداف این تحقیق از پرسشنامه
تانگ و هایولی )9553(7شامل  70سؤال استفاده
شد ،که توسط مشتریان تکمیل گردید .در
ابتدای پرسشنامه سؤاالتی در جهت شناخت
ویژگیهای فردی جامعه آماری مطرحشده است.
سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی و
طیف پنجدرجهای لیکرت که شامل 0طیف (=7
1. Tong & Hawley

کامالً مخالف تا  = 0کامالً موافق) تنظیم گردیده
و توزیع پرسشنامهها بهطور تصادفی و با نسبت
 7به  0انجام شد .بهاینترتیب همکاران تحقیق
از مشتری پنجمی که از فروشگاه آدیداس خارج
میشد ضمن توضیح اهداف تحقیق درخواست
همکاری و تکمیل پرسشنامه را میکردند .در
صورت عدم تمایل برای پاسخگویی به پرسشنامه
از سوی یک مشتری ،مشتری بعدی با همین
نسبت تعیین و از او درخواست همکاری
میگردید .این پرسشنامه توسط دو فرد مسلط
به زبان انگلیسی بهطور جداگانه ابتدا به فارسی و
سپس به انگلیسی برگردانده شد .با اندکی تعدیل
نسخه برگردانده شده از فارسی به انگلیسی بر
اساس نظر دو مترجم مطابقت داشت .پرسشنامه
اصلی دارای  78گویه است ،در تحلیلهای اولیه
برخی از گویهها که بار عاملی پائین و دوگانه
داشتند حذف شدند .سؤاالت نهایی قابلتحلیل
 70گویه بود .اقدام به انجام مطالعات اولیه و
تعیین اعتبار پرسشنامه گردید .بر این اساس
پرسشنامه بهطور آزمایشی بین  05نفر از افراد
جامعه نمونه توزیع گردید .الزم به ذکر است که
برای تعیین پایایی درونی سؤاالت از آلفای
کرونباخ ،برای اندازهگیری روایی همگرا 9از روش
محاسبه معدل واریانس تبیین شده 9استفاده
شد .همچنین برای تعیین اینکه هریک از
سازههای مورد بررسی دارای تمایز با دیگر
سازهها هستند از روش پایایی مرکب استفاده
شد .مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده برای
تمامی عاملها ارزش  5/15به باال داشت که
بیانگر مناسب بودن سؤاالت مطرحشده برای

2. Convergent Validity
3. Variance explained
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سنجش هر کدام از ابعاد ارزش ویژه نام تجاری
است .روایی همگرا برای تمامی عاملها باالتر از
 5/05است و پایایی مرکب باالتر از  5/15است
که نشاندهنده ویژگیهای روانسنجی مناسب
پرسشنامه است .نتایج بررسی ویژگیهای
روانسنجی ابزار در جدول  7ارائه شده
است.برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 95استفاده شد .برای طبقهبندی نمرههای خام،
طراحی جدول ،توزیع فراوانی و محاسبة

شاخصهای پراکندگی مانند میانگین و انحراف
معیار از آمار توصیفی و برای تعیین ارتباط بین
متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای
تعیین تفاوت ارتباط متغیرها در بین مشتریان
ورزشکار و غیر ورزشکار از آزمون  Zفیشر،
مقایسه ابعاد ارزش برند در بین مشتریان
ورزشکار و غیر ورزشکار از آزمون من ویتنی
استفاده شد.

جدول  .1نتایج بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار

متغیر مکنون

بار عاملی با

متغیرهای نشانگر

)M± (SD

ضرایب استاندارد
کیفیت

کیفیت ادراک شده

آگاهی از برند

تداعی برند

وفاداری به برند

محصول

آدیداس

من به
اعتقاددارم.
محصوالت آدیداس دارای کیفیت باالیی
هستند.
محصوالت آدیداس ویژگیها عالی دارند.
برخی از ویژگیهای آدیداس خیلی زود
به ذهن من خطور میکند.
من میتوانم خیلی سریع برند آدیداس را
از بین محصوالت رقیب تشخیص دهم.
من با برند آدیداس آشنا هستم.
من تصویر ذهنی مارک آدیداس را دوست
دارم.
آدیداس دارای مارک منحصربهفردی در
مقایسه با برندهای رقیب است.
افرادی که مارک آدیداس میپوشند مورد
تحسین هستند.
من خودم را وفادار به مارک آدیداس
میدانم.
هنگام خرید پوشاک ورزشی ،مارک
آدیداس اولین انتخاب من است.
من هنوز هم میخواهم از آدیداس خرید
کنم حتی اگر قیمت آن کمی از
مارکهای رقیب باالتر باشد.

آلفای

روایی

پایایی

کرونباخ

همگرا

مرکب

5/86
5/81

()5/67
4/53

5/80

5/66

0/58

5/15
5/67
5/89

()5/67
4/53

5/10

5/07

0/67

5/63
5/11
5/60

()5/15
9/18

5/16

5/06

0/67

5/89
5/85
5/85
()5/18
9/60
5/87

5/84

5/64

0/58
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حتی اگر برندهای دیگر تفاوتی با آدیداس
نداشته باشند ،من آدیداس را ترجیح
میدهم
حتی اگر سایر برندها ویژگیهای مشابه
با آدیداس داشته باشند ،من آدیداس را
ترجیح میدهم.
آدیداس برای من چیزی بیش از یک
محصول است.

5/14

5/89

()5/13
9/69

5/89

5/67

0/52

5/18

یافتههای پژوهش:
بر اساس (جدول  969 )9نفر از مشتریان موردمطالعه ( )%6443ورزشکار و  749نفر ( )%9047غیر ورزشکار
بودند.
جدول  .2تعداد و درصد نمونهها با توجه به انجام فعالیت ورزشی
انجام فعالیت ورزشی

تعداد

درصد

ورزشکار

969

64/3

غیر ورزشکار

749

90/7

مجموع

454

755

در جدول ( )9مقدار میانگین و انحراف استاندارد
متغیرها نشان داده شده است .بر اساس جدول
( ،)9میانگین کیفیت ادراک شده در بین افراد
ورزشکار ( )4/50و در بین افراد غیر ورزشکار
( )4/76میباشد .میانگین آگاهی نام تجاری در
بین افراد ورزشکار ( )4/76و در بین افراد غیر

ورزشکار ( )9/34میباشد .میانگین تداعی نام
تجاری در بین افراد ورزشکار ( )9/16و در بین
افراد غیر ورزشکار ( )9/85میباشد که تفاوت
چندانی با هم ندارند .میانگین وفاداری نام
تجاری در بین افراد ورزشکار ( )9/08و در افراد
غیر ورزشکار ( )9/11میباشد.
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جدول  .3توصیف متغیرهای پژوهش

مشتری ورزشکار

متغیرها

مشتری غیر ورزشکار

M

SD

M

SD

کیفیت ادراک شده

4/50

5/03

4/76

5/64

آگاهی برند

4/76

7/09

9/34

5/17

تداعی برند

9/16

5/19

9/85

5/69

وفاداری برند

9/08

5/14

9/11

5/89

ارزش ویژه برند

9/64

5/10

9/03

5/86

مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند بین مشتریان
ورزشکار و غیر ورزشکار (جدول  )4با استفاده از
آزمون یو من-ویتنی نشان داد متغیرهای کیفیت
ادراک شده ،تداعی برند و ارزش ویژه برند در

بین مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوتی
ندارد .متغیرهای آگاهی برند و وفاداری برند در
بین مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت
دارد.

جدول  .4بررسی تفاوت ابعاد ارزش ویژه برند در بین مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار
U

Z

P-value

نتیجه آزمون

متغیر

76879/0

-7/64

5/7

تفاوت معنی داری وجود ندارد.

آگاهی برند

70655

-9/14

5/556

تفاوت معنی داری وجود دارد.

تداعی برند

78945

-5/99

5/8

تفاوت معنی داری وجود ندارد.

وفاداری برند

70699

-9/6

5/551

تفاوت معنی داری وجود دارد.

71884/0

-5/64

5/0

تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کیفیت ادراک شده

ارزش ویژه برند
* P < 5/ 50

برای بررسی ارتباط بین متغیرها در
مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شد و برای
بررسی تفاوت ارتباط بین متغیرها در
مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار از آزمون z
فیشر استفاده شد که ضرایب همبستگی
بهدستآمده در دو گروه مختلف را باهم

مقایسه میکند .بر اساس (جدول  )0روابط
بین ابعاد ارزش برند و ارزش ویژه برند در
بین هر دو گروه مشتریان ارتباط مثبت و
معنادار است .تداعی و وفاداری برند دارای
همبستگی بیشتری هستند که در این میان
نقش وفاداری بیشتر از تداعی میباشد .بر
اساس آزمون  zفیشر ضریب همبستگی بین
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معناداری ندارد.

کلیه ابعاد ارزش ویژه برند با ارزش ویژه برند
در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت

جدول  .8مقایسه ضرایب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد ارزش برند و ارزش ویژه برند
روابط

ورزشکار

غیر ورزشکار

5/99

5/97

سطح
معنیداری

Z

P

7/79

5/96

کیفیت ادراک شده با
ارزش ویژه برند

5/555

آگاهی از برند با ارزش
ویژه برند

5/90

5/98

5/555

-5/64

5/09

تداعی برند با ارزش
ویژه برند

5/08

5/60

5/555

-7/98

5/71

5/69

5/19

5/555

-7/54

5/95

وفاداری برند با ارزش
ویژه برند

بحث و نتیجهگیری
ایجاد مزیت نام تجاری برای محصوالتی
مانند پوشاک ورزشی که دارای ویژگی و بازار
تحت سلطه برندها هستند برای ادامه حیات
مؤسسات تولیدکننده این محصوالت در شرایط
رقابتی بسیار تعیینکننده است .یکی از
دغدغههای اصلی مدیران بازاریابی جستجوی
راههای توسعه پورتفولیوی محصول و کاهش
ریسک شکست محصول جدید است .یکی از
راههای متداول ،کسب این هدف ،گسترش نام
تجاری است (حمیدی زاده و همکاران.)7983 ،
ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری در
مصرفکنندگان احتمال انتخاب برند را باال
میبرد ،شرکتها میتوانند از این مزیت برای
توسعه مجموعه محصوالت خود بهره ببرند
(ایران زاده و همکاران)7937 ،؛ بنابراین ،افزایش
ادراک متخصصان از نحوه ارزیابی و نگرش
مصرفکنندگان از گسترشهای نام تجاری و

فرایندهای تصمیمگیری میتواند عرضه موفق
یک محصول گسترشیافته کمک شایانی کند
(حمیدی زاده و همکاران .)7983 ،از اینرو ،در
این مطالعه به مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند بین
مشتریان ورزشکاران و غیر ورزشکاران پوشاک
ورزشی پرداخته شد.
بر اساس یافتههای این پژوهش تداعی برند،
کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه برند در بین
مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوتی نداشت.
نتیجه بهدستآمده از این پژوهش بر اهمیت
نقش تداعی و کیفیت ادراک شده برند در
گسترش برند تأکید دارد .این موضوع مؤید آن
است که ارائه محصوالت ورزشی با کیفیت باال و
با دوام در حفظ هر دو گروه مشتریان با اهمیت
میباشد .کیفیت باالی محصول باعث بهرهوری
بیشتر و کاهش هزینهها میشود .پوشاک ورزشی
تنها بهعنوان پوشاک و کفش ساختهشده برای
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مشارکت در ورزش تعریف نمیشود ،شامل
لباسهایی نیز میشود که توسط مردم برای
فعالیتهای روزانه پوشیده شده است .بنابراین
تولیدکنندگان پوشاک ورزشی برای توسعه
محصوالت خود عامل تداعی نام تجاری و کیفیت
ادراک شده را بیشتر مدنظر داشته باشند .تداعی
نام تجاری برای شرکت و همچنین برای
مشتریان خود با کمک به پردازش اطالعات،
تمایز نام تجاری ،ایجاد نگرش و احساس مثبت
ارزش ایجاد میکند که دلیلی برای خرید یک
نام تجاری و مبنایی برای توسعه نام تجاری
فراهم میکند (تانگ و هایولی .)9553 ،کیفیت
درک شده ،یکی از ابعاد اصلی از ارزش ویژه نام
تجاری است که ساختار مرکزی مطالعه برای
اندازهگیری ارزش ویژه نام تجاری است .کیفیت
درک شده بهعنوان قضاوت ذهنی مصرفکننده
در مورد کیفیت کلی یا برتری یک محصول
تعریفشده است .این است که کیفیت درک
شده ،کیفیت واقعی محصول نمیباشد ،اما
ارزیابی ذهنی مصرفکننده از آن محصول است
(کوی.)9577 ،
همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که
وفاداری و آگاهی به برند در بین مشتریان
ورزشکار و غیر ورزشکار متفاوت است .این نتیجه
به این معنی است که دیدگاه مشتریان ورزشکار
و غیر ورزشکار در مورد دو متغیر وفاداری و
آگاهی به برند یکسان نیست .نتیجة مقایسة
میانگینهای متغیرهای وفاداری و آگاهی برند
نشان داد که در بین مشتریان ورزشکار آگاهی
برند بیشتر میباشد و در زمینة وفاداری برند
مشتریان غیر ورزشکار وفاداری بیشتری دارند.
به عبارتی افراد ورزشکار از تجربه و تخصص
ورزشی خود بهعنوان اهرمی مؤثر در افزایش

آگاهی برند استفاده کردهاند .شاید دلیل وفاداری
بیشتر در مشتریان غیر ورزشکار تخصص کمتر
در زمینه پوشاک ورزشی باشد .تولیدکنندگان
پوشاک ورزشی برای توسعه محصوالت خود باید
نگرش و نیازهای هر دو گروه مصرفکنندگان را
بهطور جداگانه مدنظر قرار دهند .یعنی سعی در
افزایش آگاهی مشتریان غیر ورزشکار خود
داشته باشند و زمینههای وفاداری بیشتر
مشتریان ورزشکار را فراهم کنند .یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای نتایج
طالقانی و همکاران ( ،)9579که به این نتیجه
رسیدند بین جنسیت و ادراک مشتریان در
عوامل وفاداری برند تفاوت قابلتوجهی وجود
دارد همسو است .و با نتایج راج پوت و همکاران
( )9579غیرهمسو است .آنها دریافته بودند که
تفاوت معناداری در آگاهی برند ،تکرار خرید و
هزینه خرید بین زنان و مردان وجود ندارد .شاید
دلیل این مغایرت را بتوان به متفاوت بودن
جامعة آماری مورد بررسی نسبت داد .آگاهی نام
تجاری بخش مهمی از ارزش ویژه نام تجاری
است که اشاره به توانایی یک خریدار بالقوه در
به رسمیت شناختن و یا یادآوری یک نام تجاری
بهعنوان یک عضو از یک تولید خاص دارد.
آگاهی نام تجاری شامل دو بعد فرعی میباشد:
بازخوانی و تشخیص .بازخوانی نام تجاری اشاره
به توانایی مصرفکنندگان برای بازیابی نام
تجاری از حافظه دارد ،تشخیص نام تجاری اولین
گام اساسی در وظیفه ارتباطات نام تجاری است.
آگاهی نام تجاری میتواند نشانهای از کیفیت و
تعهد باشد ،به مصرفکنندگان اجازه میدهد تا با
آن نام تجاری آشنا شوند و به آنها کمک
میکند آن نام تجاری را در نقطه خرید مورد
مالحظه قرار دهند (تانگ و هایولی.)9553 ،
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وفاداری به نام یکی از ابعاد اصلی ارزش ویژه
برند تجاری در نظر گرفته شده است که بهعنوان
وابستگی که یک مشتری به برند دارد
تعریفشده است .وفاداری به نام تجاری یک
دارایی نامشهود است .این نوع از داراییها یک
جزء کلیدی از عملکرد شرکت و ارزش بازار
میباشند ( تقی پوریان .)9579 ،وفاداری به نام
تجاری ،یک مفهوم بسیار مهم در درک رفتار
مصرفکننده میباشد .در وفاداری نام تجاری
بازگشت مالی روشن است .مصرفکنندگان
وفادار نام تجاری فقط همان برند را میخرند،
حتی زمانی که نام تجاری دیگری در بازار وجود
داشته باشد (طالقانی و همکاران.)9579 ،
از دیگر نتایج پژوهش آن بود که روابط بین
ابعاد ارزش برند و ارزش ویژه برند در بین هر دو
گروه مشتریان (ورزشکار و غیر ورزشکار) مثبت
و معنادار است .مقایسه ضرایب همبستگی با
استفاده از آزمون  zفیشر نشان داد که ارتباط
کیفیت ادراک شده ،آگاهی برند ،تداعی برند و
وفاداری برند در بین مشتریان ورزشکار و غیر
ورزشکار تفاوت معناداری ندارد .این نتیجه
گویای آن است که ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند
با ارزش ویژه برند در هر دو گروه افراد ورزشکار
و غیر ورزشکار مثبت و معنیدار میباشد.
بنابراین مدیران بازاریابی در تالش برای ایجاد
ارزش ویژه برند پوشاک ورزشی در مشتریان
ورزشکار و غیر ورزشکار میتوانند بر ابعاد ارزش
ویژه برند در هر دو گروه مشتریان بهطور یکسان
تمرکز کنند .بر اساس نتایج آزمون ضریب
همبستگی تداعی و وفاداری برند دارای
همبستگی بیشتری با ارزش ویژه برند هستند .با
این حال در مقایسه این دو بعد ،وفاداری به برند
دارای همبستگی بیشتری نسبت به تداعی برند

است .به این معنا که ضرورت اصلی در وفادار
کردن مشتریان و تأثیر آن بر ایجاد ارزش ویژه
برند پوشاک ورزشی است .با توجه به نقش با
اهمیت وفاداری به برند در ایجاد ارزش ویژه برند
مدیران بازاریابی پوشاک ورزشی باید با انجام
تحقیقات بیشتر برای شناسایی عوامل مؤثر بر
وفاداری مشتریان ،در جهت ایجاد و نگهداری
وفاداری مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار اقدام
نمایند و از این طریق ارزش ویژه برند پوشاک
ورزشی را ارتقاء بخشند .تداعی قوی که
حمایتکننده جذابیت و تمایز رقابتی یک برند
در ذهن مشتری است میتواند احساسی خوب و
رفتاری مؤثر بر خرید در ارتباط با یک برند
پوشاک ورزشی داشته باشد .آتلیگان و همکاران
( ،)9550تانگ و هایولی ( ،)9553سید جوادین
و شمس ( ،)7986کرباسی ور و یاردل (،)7935
بر تأثیر مستقیم وفاداری و تداعی برند بر ارزش
ویژه نام و نشان تجاری تأکید دارند .از این رو،
یافتههای تحقیق حاضر با نتایج این محققان هم
راستا میباشد .همچنین یافتههای این پژوهش
نشان داد کیفیت ادراک شده از برند و آگاهی از
برند ارتباط مثبت و معناداری با ارزش ویژه برند
در بین مشتریان ورزشکار و غیر ورزشکار دارند
اما همبستگی ضعیفی بین این دو متغیر با ارزش
ویژه برند وجود دارد .این نتیجه گویای آن است
که دارا بودن کیفیت باال و یا آگاهی از برند
بهطور صرف تضمینکننده موفقیت در صنعت
پوشاک ورزشی نیست .این یافته با بررسیهای
تانگ و هیولی ( )9553و سید جوادین و شمس
( )7986که بیان کردند آگاهی و کیفیت ادراک
شده برند تأثیر قابلتوجهی بر ارزش ویژه برند
ندارند ،همسو است.
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منطق گسترش برند با ادراک مصرفکننده از
مشهور و قدرتمند بودن یک برند آغاز میشود و
در صورتی که مصرفکننده نگرش مثبتی به نام
تجاری مادر داشته باشد ارزیابی گسترش
مساعدتر به نظر میرسد .نامهای تجاری با سهم
بازار ،تخصص باال و پرستیژی از قدرت و شانس
موفقیت باالتر در هنگام گسترش برخوردار
هستند .گروه آدیداس ،دومین تولیدکننده بزرگ
پوشاک ورزشی تا به حال دارای میراث طوالنی و
غنی در تولید برخی از تجهیزات ورزشی با
کیفیت و فنآوریهای نوآورانه بهویژه کفش
است .در بازار پوشاک و کفش ورزشی آمریکا،
بزرگترین بازار ورزشی کفش و پوشاک در
جهان ،آدیداس دارای  99درصد سهم بازار
است .آدیداس بزرگترین رقیب پوشاک ورزشی
نایک است که کنترل بیش از  99درصد از بازار
در سراسر جهان برای کفشهای ورزشی را دارد،
آدیداس میتواند یک مزیت فوقالعادهای را بیش
از نایک به دست آورد به این دلیل که آدیداس
با ماهیت نوآورانه محصول یک رهبر در
کفشهای ورزشی به نظر میرسد (دوگیامیس و
ویاشانکر .)9553 ،7از این رو بهعنوان یک گروه
پیش تاز میتواند الگویی برای محکزنی برای
مؤسسات تولید پوشاک ورزشی داخل کشور
قلمداد شود.
بهعنوان نتیجه کاربردی یافتههای این
پژوهش نشان داد که مدیران بازاریابی و برنامه
ریزان برندسازی در پوشاک ورزشی برای ایجاد
ارزش ویژه برند میتوانند تمرکز بیشتری بر
تداعی و وفاداری برند در محصوالت خود داشته
باشند .بنابراین شرکتهای تولیدکننده پوشاک

1. Dogiamis & Vijayashanker

ورزشی در توسعه استراتژیهای بازاریابی و
توسعه برند سطح فعالیت ورزشی افراد را در
تولید ،معرفی و فروش محصوالت خود در نظر
بگیرند .اصالح ،بهبود و طراحی پوشاک ورزشی
که متناسب با نیازهای هر دو گروه
مصرفکنندگان ورزشکار و غیر ورزشکار باشد،
به تولیدکنندگان پوشاک ورزشی پیشنهاد
میشود که باعث افزایش مشتریان بالقوه
میشود .تحقیقات آینده میتوانند با ارزیابی
عوامل مؤثر بر تداعی برند و کیفیت ادراک شده
برند در توسعه برند در صنعت پوشاک ورزشی و
تقویت مبانی کاربردی آن مشارکت داشته باشند.
از طرفی این پژوهش محدودیتهایی نیز داشت.
از جمله اینکه پژوهش حاضر در شهر تهران
انجام گرفت .همچنین پژوهش حاضر تنها یک
برند را مورد بررسی قرار داده است .در تحقیقات
آتی انجام پژوهش در کل کشور و بر روی دیگر
برندها ( از جمله برندهای داخلی) پیشنهاد
میشود.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to compare brand equity components
among Adidas sportswear shoppers, both athletes and non-athletes.
Methodology: It was a descriptive survey. Since Adidas is a well- known and
popular sports brand in the world, it has official agency in Iran. The target
population was defined as customers who had referred to and purchased from
the Adidas official agency in Tehran (Iran capital city). 404 questionnaires were
filled out by costumers using randomly simple method. The tool has already
been applied by Tong and Hawley (2009). Apart from demographic questions
(age and gender), the main part of this questionnaire included five items
measuring various dimensions of brand equity including brand awareness, brand
loyalty, brand association and its perceived quality. For analyzing data, MannWhitney U test, Spearman correlation coefficient and Fisher's Z test were
utilized.
Results: The findings indicated that athlete and non-athlete Sportswear
customers were different in brand awareness and loyalty, while in the
dimensions of brand association and perceived quality, there was no significant
difference among them. Furthermore, these results showed that there was a
significant and positive relation between four dimensions of brand equity (brand
awareness, brand loyalty, brand association and perceived quality) and
sportswear brand equity.
Conclusion: According to the obtained results of this study, the managers of
sportswear industry have to focus their marketing activities on brand association
and its perceived quality for extending brand.
Keywords: Brand equity, Sportswear, Customer, Athletes, Non- athletes.
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