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  چكيده
كشـور   صـنعت پوشـاك ورزشـي    آن در بر مؤثر عوامل و برند ةويژ ابعاد ارزشميان  رابطةف بررسي حاضر با هدپژوهش 
ــام  ــتانج ــتگي   . گرف ــات همبس ــوع مطالع ــيفي و از ن ــژوهش توص ــودروش پ ــة آ. ب ــجويان و  ،هشوپژري ماجامع دانش
با اسـتفاده از پرسشـنامة حضـوري و    عنوان نمونه  بهنفر  805كه كشور بودند  و علوم ورزشي تربيت بدني آموختگان دانش

با اسـتفاده از   آن بود كه پايايي) 2001(ابزار گردآوري، پرسشنامة استاندارد يو و دونته . ندشد آنالين از كل كشور تعيين
 ننفر از برندهاي خارجي استفاده كرده بودنـد كـه ايـ    805ها نشان داد كه تمامي يافته. تعيين شد 95/0آلفاي كرونباخ، 

هاي خارجي از برندهاي ايرانـي بـاالتر   برند ويژةهمچنين ميانگين تمامي ابعاد ارزش . بود 65/0م براي برندهاي ايراني رق
مثبـت و   رابطةبرند  ويژةنتايج نشان داد تمامي ابعاد با ارزش . استرضايت بيشتر از برندهاي خارجي  ةدهند نشانبود كه 

. قـرار دارنـد   شـده  در اين بين آگاهي و تداعي بيشترين ارتبـاط و پـس از آن وفـاداري و كيفيـت ادراك     .رندمعناداري دا
نتـايج آزمـون   . برنـدهاي خـارجي و ايرانـي گـزارش نكـرد      بـين همبسـتگي  را فيشر تفاوت معناداري  Zهمچنين آزمون 

كننـد و   بينـي مـي   برند را پيش ويژةاز كل تغييرات ارزش  40/0تنهايي حدود  رگرسيون خطي نيز نشان داد اين ابعاد، به
 .مابقي، سهم ساير متغيرها بود

  
  يديكل يهاواژه

  .وفاداري برند، شده كادرا كيفيتپوشاك ورزشي، آگاهي برند، ، ارزش برند

                                                           
   09189245018 :تلفن : نويسندة مسئول Email: Rasoul.azadi64@gmail.com                                                
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   مقدمه
برآورد . دنبرند آنها قرار دار تأثيرشدت تحت  بهكه ند هستي از جمله كاالهايي ورزش پوشاك و تجهيزات

هاي  كفشبازار درصد از  80به  كيو نزد ي جهانچهارم از كل بازار ورزش سهاز  شيكه ب شده است

درصد  33و ريبوك،  داسيآد ك،يناسه برند گرفته،  صورت اساس تحقيقاتبر. ندهستورزشي داراي برند 

 فشرده بين توليدكنندگان ورزشي و گسترش رقابت. )18( دارندي جهان را در اختيار كل بازار ورزشاز 

 خريداران و براي كنند متمايز ها شركت ساير از را خود محصوالت كند كه مي مجبور را بازارها محصوالت،

 مدتدو بلن رقابتي بادوام مزيت ايجاد موجب خدمات، و كاالها نوآوري در صرفاً .كنند ارزش ايجاد ،خود

 شوند؛ بنابراين، مي برداري نسخهو  تقليد سرعت به عملياتي معموالً مزاياي اين زيرا ،شد نخواهد

 پيدا و سازگاري تطابق هم با بيشتر روز به روز خدمات، و كه محصوالت گونه بازارها در اين .ندا مدت كوتاه

 رقبا را از شده عرضه خدمت يا محصول كه باشد يا تنها مشخصه است ممكن قوي برند يك كنند، مي

اي  گونه كننده به دست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مصرف بهدر چنين شرايطي،  ).2(سازد  مي متمايز

 مفاهيم ترين معروف از يكي هدف، اين به رسيدن براي. داردايي اهميت بسز ،كه وفادار به شركت باشد

 گرفته، قرار بررسي و تحقيق مورد بازاريابي عامالن و دانشگاهيان سوي از گذشته ةده در كه بازاريابي

برند آن، به  ةواسط بهبرند، ارزشي است كه  ويژةترين تعريف، ارزش  در ساده ).7(است 1 برند ويژةارزش 

 همچنين .دهد مي افزايش برند را يك انتخاب برند احتمال ويژة ارزش افزايش .)13(شود  كاال داده مي

 و خريد به تمايل افزايش بيشتر، هاي پرداخت قيمت به مشتريان تمايل افزايش وفاداري، افزايش موجب

 در اصلي ديدگاه سه ).6(د شو مي رقبا بازاريابي هاي فعاليت به نسبت ها شركت پذيري آسيب كاهش

 ديدگاه، اين از. است مشتري بر مبتني ويژه ارزشديدگاه اول،  ؛دارد وجود برند ويژة ارزش  ميعل مطالعات

 بخش وسيلة به كه است مشخص شركت يك معين محصول ةدافع يا جاذبه از بخشي برند ويژة ارزش

 ويژه ارزشديدگاه دوم،  .محصول هاي ويژگي با نه شود، مي توليد ،شده ارائه محصول مشاهده غيرقابل

 اين كه شود يم شركت عايد برند نام وسيلة به كه است افزوده ارزشي است كه شامل شركتبرند  بر مبتني

 ازاست كه  مالي ديد از برند ويژة رزشاديدگاه سوم  .دشونمي برند، فاقد مشابه محصول شامل ،عايدي

 شوند مي فروش و خريدقابل اغلب  ،تجهيزات و وسايل همچون كه هستند هاييييدارا برندها نظر، اين

نيست،  ارزش داراي برند خود مالي، ديدگاه مشتريان برخالف ديدگاه از برند ةويژ ارزش ارزيابي در ).15(

                                                           
1. Brand Equity 
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 بستگي اطالعاتي به برند قدرت ارزيابي ،شيوه اين در .شود گذاري ارزش گانكنند مصرف طتوس بايد بلكه

 و مثبت برند ويژة ارزش). 10( ده استكر كسب تجارب خود براساس زمان طي كننده مصرف كه دارد

 تأثير وود ش منجر تريبيش سودكمتر و  هايهزينه درآمد بيشتر، به تواندمي خود، مشتري، بر مبتني

اثربخشي  محصوالت، قيمت افزايش مورد در مناسب تصميمات اتخاذ در توانايي سازمان بر  ميمستقي

مبتني  ندارزش بر) 1991(آكر به نظر  ).15( داشته باشد توسعة تجاري در موفقيت و بازاريابي ارتباطات

تشكيل شده است كه شامل پنج بعد آگاهي برند، تداعي برند، كيفيت  يچندبعداز ساختي  بر مشتري

كند  پيشنهاد مي وي. برند كه مرتبط با شركت است ةمالكانهاي  داراييشده، وفاداري برند و ساير  درك

تعهد عميق  عنوان به، وفاداري به برند). 8(د شوواند ايجاد ت مي كه ارزش برند از طريق تقويت اين ابعاد

 ).19( شود آينده تعريف مي مستمر در طور بهمحصول يا خدمت مورد عالقه  براي خريد مجدد شده ايجاد

 يادآوري دانش و ةحيطآوردن، مهم بودن، آگاهي،  كننده، به ياد شامل تشخيص مصرف آگاهي از برند

مشتري اثر  گيري يمتصمبرند در  يهمخوانقرار دادن قدرت  يرتأث تحت ةيلوس بهو  ستعملكرد برندها

گيرد و با يك  مي هايي است كه توسط افراد در ذهنشان شكل ايده تداعي برند تفكرات و .گذارد مي

قضاوت مشتري در مورد  به معني شده كيفيت ادراك). 17( شود مي محصول يا خدمت خاص مرتبط

خريد خدمت يا  مشتري را مجبور به انتخاب در نهايتدر كه است يا برتري  اهميت ابعاد برند و رجحان

 برند داراي كه محصولي ارزش از تفاوت است عبارت نيز برند نهايي ارزش ).9( كند محصول خوب مي

، دنداز جمله كساني كه مدل آكر را آزمو ).16( برند فاقد اما ها، ويژگي و كيفيت انهم با و محصولي است

، وفاداري به برند، شده كيفيت ادراك« برند را در چهار بعد ويژةكه ارزش  بودند) 2001(1هانتيو و د

 ،شده ادراك كيفيت هك داد نشان آنها پژوهش نتايج. دنسنج مي »و ارزش نهايي برند آگاهي و تداعي برند

 كه تري قوي اثر به توجه با نيز و دندار برند ارزش بر  ميمستقي و مثبت آگاهي و تداعي اثر و وفاداري

  ).23(بگذارند  اثر آن بر وفاداري طريق از توانند مي ابعاد ساير ،دارد برند ويژة بر ارزش وفاداري

ش برند در صنعت پوشاك و تجهيزات ورزشي صورت گرفته ارزيابي ارزة زمينتحقيقات متعددي در 

 ويژةارزش  ةكنند تعيينعوامل «با عنوان ) 1386(سيد جوادين و همكاران  تحقيق آنها، ةجملاست كه از 

برند  ويژةكه نشان دادند وفاداري به برند نقش مستقيم و مثبت بر ارزش  است، »برند كفش ورزشي

؛ دبرند ندار ويژةمستقيم معناداري بر ارزش  تأثيرتداعي از برند و  آگاهي و شده ادراككيفيت اما  ،دارد

                                                           
1. Yoo & Donthu 
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و همكاران  1ايسرايل .)3(گذارند  مي تأثيربرند  ويژةوفاداري به برند بر ارزش  ةواسط بهبلكه اين ابعاد 

 ورزشي در بازار كننده مصرف بر مبتني برند ويژة ارزش گيري هانداز«در تحقيقي با عنوان ) 2012(

شده ارتباط مثبت و  ادراكترتيب وفاداري به برند، آگاهي و تداعي برند و كيفيت  به دريافتند كه »مالزي

نوان در تحقيق خود با ع) 2012( 2راويندار و چاندراجيت). 14(برند دارند  ويژةمعناداري با ارزش 

 ويژة ارزش بعد چهار دريافتند كه »ورزشي هند كفش بازار برند مبتني بر مشتري در ويژةارزش  ايجاد«

 ارزش در توجهي تأثيرات شايان) برند به وفاداري و شده ادراك كيفيت برند، تداعي آگاهي برند،( برند

كننده در بازار كفش  برند مبتني بر مصرف ويژةايجاد ارزش ، )2011( 3كوي ).20(گذارند  برند مي ويژة

 ويژةمعناداري در ارزش  تأثيربرند  ويژةنتايج نشان داد كه چهار بعد ارزش . ورزشي چين را بررسي كرد

 . )12( برند دارد

 دركننده  ر مصرفبرند مبتني ب ويژةارزش  بررسي«با عنوان ) 2009( 4هاوليتانگ و نتايج تحقيق 

 اي در افزايش كننده برند نقش تعيين نشان داد كه آگاهي و تداعي و وفاداري »بازار پوشاك ورزشي چين

  .)22(تر بود  ضعيفشده  ادراككيفيت اما اين نقش براي  ،دارندبرند  ويژةارزش 

 ويژةارزيابي ارزش  ةزمين هاي اخير تحقيقات در دهد كه در سال گذشته نشان مي هايمرور پژوهش

ميان صنعت و دانشگاه در غرب،  رابطةو با توجه به  سترش استگبرند در صنعت پوشاك ورزشي رو به 

هاي همچنين مرور پژوهش. برند ي بزرگ تجاري، بيشترين سود را از چنين تحقيقاتي ميها شركت

و آگاهي و تداعي  شده ابعاد وفاداري به برند، كيفيت ادراك گذشته نشان داد كه با وجود نقش مثبت

يا ارتباط  تأثيركه برخي عناصر، بدون د شها مشاهده برند، در برخي پژوهش ويژةبرند بر تقويت ارزش 

يرا ز ،يابدانجام چنين پژوهشي بيش از پيش ضرورت مي سبببه همين . اند ضعيفي را گزارش كرده

 شناسايي كرد ،برند دارند ارتقاي بر بيشتري ثيرأت كه را برند، عناصري ويژةتوان با ارزيابي ابعاد ارزش  مي

بر  ،بازاريابي هاي راهبرد آمده از دست هب اطالعات يريكارگ به با بتوانند و توليدكنندگان ورزشي مديران تا

آن  و افزايش را برند خود دهند، تا ارزش آن اختصاص به را بيشتري منابع و كنند مركزت عناصر اين روي

 موجب آن، بر گذارتأثيرعوامل برند و  ويژة ارزش بررسي و مطالعه عدم حال عين در. دهند توسعه را

يابد  كاهش نيز آن اثربخشي و اشدبهمراه  بيشتري ريسك با گذاري، و سرمايه گيري تا تصميم شود مي

                                                           
1. Israil  
2. Ravindar & Chandrajeet 
3. Cui 
4. Tong   & Hawley 
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و  بسيار باالست محصوالت اين در برند ةويژ ارزش پوشاك ورزشي، اهميت هاي ويژگي به توجه با ).1(

 دليل به صنعتي در چنين كهچرا ،گيرد مي صورت آن برند براساس اين صنعت در محصول انتخاب معموالً

 به را و قدرتمند مشهور برندهاي ،مشتريان، روز هبنوآوري فزايش كيفيت و و ازياد بودن توليدكنندگان 

هاي بزرگ صنعت پوشاك ورزش  با وجود غول). 11(دهند  مي ترجيح بازار در موجود ساير برندهاي

مراتب  به كشور، توسط توليدكنندگان داخل مشتريان حفظ و جهان از جمله نايك و آديداس، جذب

 بسا چه .كاهش سود و حتي ورشكستگي برخي از آنها شده است موجبكه اين خود  دشوارتر شده

 تمايل و گرايش اما .است خارجي خود رقباي در حد ايراني محصوالت ةشد ارائه خدمات و كيفيت

طمينان در كه دليل آن نبود برندهاي معتبر و قابل ا است برندهاي خارجي بيشتر به كنندگان مصرف

اي جز فروش روزافزون برندهاي خارجي در ميان نوجوانان و جوانان و انزواي  كه نتيجه داخل كشور است

ارزش  ةمقايسو ، بررسي حاضررو هدف از پژوهش  ايناز ).4( همراه نخواهد داشت بهمحصوالت داخلي 

 تا استتربيت بدني  آموختگان دانشويان و دانشج ديدگاه ازبرندهاي معتبر خارجي و ايراني  ويژة

 و جهاني بازارهاي در حضور منظور بهرا  هاي توليدكنندگان پوشاك و تجهيزات ورزشي كشورمان فعاليت

   .كند ارزيابي و هدايت خارجي با برندهاي رقابت
 

  پژوهش روش
 ةدستاز لحاظ هدف در  بود كهبستگي هممطالعات پيمايشي و از نوع  _روش تحقيق، توصيفي 

كلية پژوهش  آماري جامعة. به شكل ميداني انجام گرفت اجرا، نظر و از داشتتحقيقات كاربردي قرار 

 و ارشد كارشناسي كارداني، كارشناسي، مقطع چهار تربيت بدني كشور در آموختگان دانشدانشجويان و 

تربيت بدني  آموختگان دانشدانشجويان و  تعداد كه آنجا از .بودندي كشور ها دانشگاهدر كلية  يدكتر

شد كه با استفاده از جدول كرجسي و  گرفته نظر در جامعه نامحدود حجم و پراكنده بود، نامعلوم كشور

دانشجويان و (آماري  ةجامعگستردگي و پراكندگي  سبب اما به. نفر تعيين شد 384مورگان 

هاي كشور،  استان ميهاي آماري از تما انتخاب نمونه علت بهو ) تربيت بدني كل كشور آموختگان دانش

با  وهاي ورزشي  و همايش ها دانشگاهدر  حضوري ةپرسشنام كه با ارسال هاي باالتري بود نياز به نمونه

در ، تربيت بدني آموختگان دانشهاي اجتماعي مختص دانشجويان و  در شبكه آنالين ةپرسشنام ارسال

و شدند انتخاب ) كهگيلويه و بويراحمدهاي بوشهر و  غير از استان(ها  استان مينمونه از تما 805مجموع 
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 براساسدهندگان  زيع فراواني پاسختو 1جدول . ندتحليل آماري مورد سنجش قرار گرفتو در تجزيه

  .دهد استان محل زندگي آنها را نشان مي
  استان محل زندگي براساس دهندگان پاسختوزيع فراواني . 1جدول 

 رديف استان فراواني درصد رديف استان فراواني  درصد

2/0 10 18 قزوين 3/0 26 آذربايجان شرقي 1 
1/0 8 19 قم 2/0 14 آذربايجان غربي 2 
4/0 31 20 كردستان 05/0 4 اردبيل 3 
1/0 5 21 كرمان 6/0 44 اصفهان 4 
19/0 151 22 كرمانشاه 4/0 25 البرز 5 
0/0 0 23 كهگيلويه 02/0 3 ايالم 6 
2/0 8 24 گلستان 0/0 0 بوشهر 7 
3/0 26 25 گيالن 23/0 191 تهران 8 
5/0 39 26 لرستان 05/0 4 محالچهار 9 
4/0 31 27 مازندران 03/0 2 خراسان جنوبي 10 
3/0 21 28 مركزي 3/0 21 خراسان رضوي 11 
03/0 2 29 هرمزگان 03/0 3 خراسان شمالي 12 
4/0 35 30 همدان 2/0 14 خوزستان 13 
1/0 6 31 يزد 1/0 6 زنجان 14 
6/0 45 1/0  32 بدون پاسخ 9 سمنان 15 

  مجموع 805 100/0
03/0 2 سيستان 16 
2/0 12 فارس 17 

 
شناختي،  جمعيتهاي  ويژگي مورد در كه شد پرسشنامه استفاده از اوليه اطالعات آوري جمع براي

كه در  بود سؤال 22 شامل پرسشنامه اين .كرد را مطرح برند، سؤاالتي ويژةبرند انتخابي و ابعاد ارزش 

مربوط به مشخصات  سؤال 4در قسمت اول . دشختصاصي طراحي و ا ميت عموسؤاالدو قسمت 

پوما، آسيكس،  ،نايك، آديداس(برند ورزشي خارجي معروف دنيا  10و در قسمت برند انتخابي   جمعيت

، دائي، مجيد(برند ورزشي معروف ايران  10و ) ساير موارد ةگزينلگا، آلشپورت و  ريبوك، كاپا، فيال، لوتو،

ساير  ةگزيننما، ورزش گستر، ايران ورزش، درفشيران، سرخپوش و  جم، عقيلي، جهان جورابان، جام

با توجه به  و ،كنند كدام، يك گزينه را انتخاب و خواسته شد در صورت استفاده از هر گنجانده) موارد

 متغيرهاي به توجه ت اختصاصي باسؤاال. اختصاصي پاسخ دهند هاي پرسشبرند انتخابي به 

كه  شد است، استخراج )1991( از مدل آكر شده  كه اقتباس )2001(و دانته  يو مدل در شده شناسايي
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 شده درك ، كيفيت)سؤال چهار( به برند وفاداري ،)سؤال چهار( و تداعي برند آگاهي متغير چهار شامل

 .شد مطرح عنوان متغير وابسته به) سؤال چهار(برند  ويژةو ارزش  عنوان متغير مستقل به) سؤال چهار(

از آنجا . دست آمد به 92/0آن مقدار ده شد كه ميزان پايايي از روش آلفاي كرونباخ، استفا ةمحاسببراي 

هاي پرسشنامه در سطح عالي  كه پايايي سازه گفتتوان  مي ،بودبيشتر  9/0آمده از  دست بهكه ضريب 

  . داشتقرار 

و آمار استنباطي ...) ميانگين، انحراف استاندارد، جداول و (براي انجام اين تحقيق از آمار توصيفي 

افزار  نيز به كمك نرم ها هتحليل دادو و تجزيه استفاده شد) همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي(

20spss  گرفتانجام.  
 

  هاي پژوهش يافته
 آماري، ةنفر نمون 805از . دهد هاي آماري پژوهش را نشان مي وضعيت مشخصات فردي نمونه 2جدول 

وضعيت سن . هل بودندأمت 18/0مجرد و  82/0از اين بين زنان تشكيل دادند؛  را 52/0را مردان و  48/0

هاي  كه نشان از جوان بودن نمونه بودندسال  30تا  21صد آنها بين در 80/0كه  دادآماري نشان  ةنمون

 .بود 49/0بيشترين تعداد سطح تحصيلي نيز مربوط مقطع تحصيلي ليسانس با . داشتمورد آزمون 

 

  هاي آماري پژوهش مشخصات فردي نمونه. 2جدول 
  درصد  فراواني  ابعاد  متغير  درصد  فراواني  ابعاد  متغير

 82/0  661  مجرد  هلأت52/0  419  زن  جنسيت
 18/0  135  هلأمت48/0  385  مرد

  سن
  

9/0  71  سال 20زير 

  تحصيالت
  

 11/0  94  كارداني
25- 21 

 49/0  394  كارشناسي 56/0  450  سال

30- 26 
 35/0  274  ارشد كارشناسي 24/0  198  سال

 30باالي 
 5/0  27  دكتري 11/0  85  سال

 



 1396ييز  ، پا3، شمارة 9مديريت ورزشي، دورة                                                                                           522

 

 

 805 ميها، تما يافته براساس. استبرند معتبر ورزشي خارجي و ايراني  20شامل  2و  1هاي  شكل

 ةگزين) 69/0(نفر  556آماري از برندهاي خارجي استفاده كرده بودند و در قسمت برند ايراني  ةنموننفر 

تنهايي  قسمت برندهاي خارجي دو برند آديداس و نايك به همچنين در. دندكرانتخابي خود را مشخص 

هاي برتر برندهاي ايراني قرار  در رده 38/0و برند مجيد و دايي نيز با  را به خود اختصاص دادند 72/0

 . گرفتند

  
 فراواني و درصد فراواني برندهاي انتخابي خارجي. 1 شكل

 

  

  تخابي ايرانيفراواني و درصد فراواني برندهاي ان. 2 شكل
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ميانگين متغيرهاي اصلي پژوهش در بين برندهاي ايراني و خارجي را نشان  ةمقايس 3جدول 

متغيرهاي پژوهش در برندهاي خارجي باالتر از  مي، ميانگين تمادشو ميكه مشاهده  گونه همان. دهد مي

. داردهاي خارجي نسبت به برندهاي ايراني  كه نشان از رضايت بيشتر مارك استي ايراني ها برند

كنندگان  باالترين ميانگين را در مصرف) 1/4(و آگاهي و تداعي برند ) 3/4( شده كهمچنين كيفيت ادرا

ر نيز نسبت به ساي) 3/3(و آگاهي و تداعي برند ) 4/3( شده برندهاي خارجي داشتند؛ و كيفيت ادراك

  .كنندگان برندهاي ايراني داشتند متغيرها ميانگين باالتري را در مصرف
 

  ي ايراني و خارجيها ي اصلي پژوهش در بين برندها ميانگين متغير ةمقايس. 3جدول 

 متغير
 برند ايراني برند خارجي

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

  95/0  25/3 77/0 07/4  آگاهي و تداعي برند

  93/0  35/3 74/0 28/4  شده كيفيت ادراك

  88/0  81/2 93/0 48/3  وفاداري به برند

  12/3 88/0 64/3  برند ويژةارزش   84/0

 
برند با ابعاد كيفيت،  ويژةارزش بين بعد ، آزمون همبستگي پيرسون نشان داد 4 جدول براساس

و وفاداري  شده كآگاهي و تداعي با كيفيت ادرا همبستگي متوسط و بين بعدي، وفاداري و آگاهي و تداع

ابعاد  ةنشان داد كه تفاوت معناداري بين كلي فيشر Zآزمون همچنين  .همبستگي باال برقرار بودبرند 

  .برند در بين برندهاي خارجي و ايراني وجود ندارد ويژةبرند با ارزش  ويژةارزش 

  ).P</05(ي تحقيق ها آزمون همبستگي پيرسون، بين متغير. 4جدول 
 P  فيشرZ  برند ايراني  برند خارجي

            متغير

            1  1        1  برند ويژةارزش   1

  29/0  - 55/0      1  47/0  2      1  45/0  شده كيفيت درك  2

  29/0  53/0    1  57/0  53/0  3    1  49/0  55/0  وفاداري برند  3

  37/0  - 33/0  1  61/0  65/0  60/0  4  1  63/0  62/0  59/0  داعيآگاهي و ت  4



 1396ييز  ، پا3، شمارة 9مديريت ورزشي، دورة                                                                                           524

 

 

 
 دهد كه نشان ميبراي برندهاي خارجي و ايراني،  نتايج آزمون تحليل رگرسيون 5در جدول 

 د؛برند را دارن ويژةارزش  بيني پيش، وفاداري و آگاهي و تداعي برند توان شده درك يفيتك يها مؤلفه

براي برندهاي خارجي و  35/0و  28/0 ،09/0 شدةاستاندارد بتاي مقدار با مؤلفه سه اين كه اي گونه  به

  .برند را دارند ويژةارزش  در تغييرات ايجاد قدرت و براي برندهاي ايراني، توان 38/0و  ،24/0 ،10/0
 

  )P</05(برند  ويژةزش برند و ارزش متغيره بين ابعاد ارنتايج آزمون رگرسيون چند .5جدول 
 B  Se  Beta  T  Sig  R2  متغير  

 ويژةارزش 

  برند خارجي

  010/0  60/2  09/0  03/0  08/0  شده كيفيت ادراك

  001/0  84/7  28/0  03/0  27/0  وفاداري به برند 405/0

  001/0  85/8  35/0  03/0  30/0  و تداعي برند آگاهي

 ويژةارزش 

  يرانيبرند ا

  022/0  29/2  10/0  03/0  07/0  شده كادراكيفيت 

  001/0  52/5  24/0  04/0  23/0  وفاداري به برند 407/0

  001/0  01/8  38/0  03/0  25/0  و تداعي برند آگاهي

  

 مورد جامعة در برند ويژةارزش  تغييرات واريانس ازدرصد  40برند، توان  ويژةابعاد ارزش  مجموع، در

عوامل  ، وفاداري و آگاهي و تداعي برند، ازشده كيفيت ادراك دريافت توان مى بنابراين، .دارد را رسيبر

 تعيين را آن تغييرات از توجهى شايان مقدار كه دهستنبرند در كاالهاي ورزشي  ويژةارزش  كنندة تبيين

  .كند مي
 

  گيري و نتيجهبحث 
و حتي برندهايي نيز  اند اري از توليدكنندگان ايراني توليدات خود را افزايش دادههاي اخير بسي در سال

مين أت ركشو پوشاك صنعت براي نظر مورد موفقيت ،مشخصي داليل به اما ،در داخل كشور توليد شدند

ندهاي پيش روي بر موجود با توجه به مشكالت و موانع. گيري پيدا نكردنشد و برندسازي موفقيت چشم

شده منجر برندهاي معتبر صنعت پوشاك كشور به محدود شدن  كهمعتبر در صنعت پوشاك كشور 

كه دليل آن  تاس هشد داخلي هاي نام به اطمينان عدم و اعتمادي بي دچار نيز مصرف زاربا ،است

پژوهش حاضر، با هدف بررسي  رو ازاين. ند استبر ويژةبه اصول علمي برندسازي و ارزش  يتوجه بي
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آن در بين برندهاي ايراني و  ةمقايسو  يبر آن در صنعت پوشاك ورزش مؤثربرند و عوامل  ةويژارزش 

   .استه گرفتانجام  خارجي

به برندهاي برندهاي خارجي نسبت  ويژةدر تمامي ابعاد ارزش  نشان داد 3 نتايج مطابق شكل 

. استهاي خارجي  مارك ازبرضايت بيشتر مشتريان  بيانگرداخلي از ميانگين باالتري برخوردار بودند كه 

ترين  در پژوهش خود، مهم ايشان ست؛ همسو) 1392(صادقي و همكاران اين يافته با نتايج پژوهش 

جي نسبت به برندهاي ايراني از ديدگاه مشتريان را خارورزشي  كاالهاي خريد به مشتريان تمايل علل

بيشتر، تبليغات گسترده و  دوام و ورزشي، كيفيت استانداردهاي با خارجي ورزشي كاالهاي بيشتر تطابق

 كاالي بودن بهتر بر مبني غلط خارجي، فرهنگ برندهاي بيشتر، شهرت بيشتر، تنوع رساني، ضمانت اطالع

 حمايتكاالها،  هاي ويژگي با داخلي ورزشي كاالهاي قيمت تناسب رويه، عدم بي قاچاق و خارجي، واردات

در تحليل  ).5(داخلي نام بردند  ورزشي كاالهاي نامناسب داخلي و توزيع هاي توليدكننده از دولتنكردن 

اب به خريد كرد، تواند مشتري را مج ه صرف تبليغ براي خريد كاالهاي داخلي نميك گفتاين يافته بايد 

  .داشتاي  هويژشده نيز توجه بلكه بايد به موارد ياد

شده، وفاداري و آگاهي و تداعي برند ارتباط  سه بعد كيفيت ادراك ،4جدول  هاي يافتهمطابق      

فيشر  Zاده از آزمون ضرايب همبستگي با استف ةمقايس .برندهاي ورزشي دارند ويژة با ارزش معناداري

، آگاهي و تداعي برند و وفاداري برند در بين مشتريان برندهاي شده نشان داد كه ارتباط كيفيت ادراك

خارجي و ايراني تفاوت معناداري ندارد و اين ابعاد هم براي برندهاي خارجي و هم براي برندهاي ايراني 

تربيت بدني و  آموختگان دانششي در بين دانشجويان و ارتباط معناداري با ايجاد ارزش براي پوشاك ورز

   .علوم ورزشي كشور دارد

برند  ويژةنتايج آزمون همبستگي نشان داد كه آگاهي و تداعي برند بيشترين ارتباط را با ارزش    

تحقيقات نتايج اين نتيجه با . دتربيت بدني دار آموختگان دانشپوشاك ورزشي در ميان دانشجويان و 

پژوهش سيد جوادين و نتايج ست و با همسو) 2009(و تانگ و هاولي ) 2012(راويندار و چاندراجيت 

 ،تري را براي آگاهي و تداعي برند نسبت به ساير ابعاد گزارش كردند ضعيف تأثيركه ) 1386(همكاران 

بيشتر مشتريان ورزشي به آگاهي و شناخت نسبت به  به اهميترا  توان آن كه مي همخواني ندارد

و  يآگاه سطح افزايش هاي راه از .نسبت دادخريد يك كاالي ورزشي  با ارتباط دربرندهاي ورزشي 

 تبليغات ورزشي، ها و رويدادهاي تيم از حمايتگسترده از طريق  تبليغات برند، از مشتري تداعي

  ).21(برند است  معرفي براي ... و تلويزيوني
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از  پسو  داردبرند  ويژةداري با ارزش  امثبت و معن رابطةوفاداري به برند نيز  ،ها يافته براساس    

و تانگ و  )2011(كوي هاي  پژوهشنتايج  يافته با اين. دوم قرار دارد ةبعد آگاهي و تداعي برند در رد

اين  ؛دهد كه اهميت نقش وفاداري را در ايجاد ارزش براي برند نشان مي ستهمسو) 2009(هاولي 

 تواند مي وفاداري. ندا دنبال آن هاي بازاريابي به كاهش هزينه يلدل بهها  چيزي است كه بسياري از شركت

مشتريان  ههرچ كهاچر بدهد، فرصت يك ت،رقاب مانند تهديدها به منظور نشان دادن واكنش به شركت به

 توليدكنندگان بنابراين. داشت خواهند حساسيت كمتري قيمت افزايش به باشند، وفادارتر برند به

 هر نياز با متناسب ورده كتوجه  خود مشتريان هاي خواسته به توانند مي مشتريان وفاداري ايجاد منظور به

ي رقابت در د در صورت عدم توانايشو همچنين به توليدكنندگان پيشنهاد مي .كنند آن رفع در سعي فرد

به برند مخصوص  تمركز كنند تا وفاداري ورزشكارانورزشي خاص  ةبر روي يك رشتهاي مختلف،  رشته

   .پوشاك آن رشته افزايش يابد ةتوليدكنند

از برند ارتباط مثبت و معناداري با ارزش  هشد ادراكين پژوهش نشان داد كيفيت هاي ا يافته    

اين يافته . دارد برند ويژةساير ابعاد با ارزش  بااما همبستگي كمتري  ،دآماري دار ةنمونبرند در بين  ويژة

و ) 2005(آتليگان و همكاران  ،)2009(تانگ و هاولي ، )2012(و همكاران  ايسرايلهاي  بررسينتايج با 

صرف،  طور به دارا بودن كيفيت كهگفت  توان ميدر تحليل اين يافته . ستهمسو) 1386(سيد جوادين 

 ارزش ،گرفتند تحويل را كااليي اينكه از مشتريان پس. تواند ارزش برند پوشاك ورزشي را ارتقا دهد نمي

 حد از يا برابر به كاال نسبت ذهنيت اگر كنند؛ مي مقايسه خود انتظار مورد كاالي با ذهني لحاظ از را آن

  .دارد وجود آينده در خاص برند يك ةكنند ارائه به مراجعه احتمال ،باشد فراتر مشتريان انتظار

 حفظ و فروش در موفقيت براي شودمي نهادپيش ورزشي پوشاك ةزمين در گذاران به سرمايه   

 و روز بهتوليد كاالهاي  خود، محصول در كنار تبليغات به كيفيت بعدي خريدهاي براي خود مشتريان

 داشته نظر دقت ...و  مشتريان مشكالت به پاسخگويي كاركنان، مناسب مد با طراحي زيبا، رفتاراكار

 اهداف به را توليدكننده تنها نه جملگي ؛دهند توسعه خود والتمحص يارتقا در را عوامل اين و باشند

  .دنك مي ايجاد مشتريان ذهن در برند از قدرتمندتر تصويري بلكه رساند، مي خود كيفيتي

كه از جمله داليل ناكامي و عدم معروفيت  نتيجه گرفتتوان  با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي  

 برند ويژةو ارزش سازي برند از طريق تقويت ابعاد ارزش  سازيهي به فرايند برندتوج برندهاي داخلي، كم

در  ورشكستگي وبه مدت در نهايت  كوتاهاست كه اين ديد  )است اي هزينهمدت و پر رايند طوالنيفكه (

 ،ثباتي در كيفيت توليدات بي. شده استمنجر شده از ذهن مشتريان پاك شدن برندهاي ايجاد نهايت



  527                                          ...در صنعت پوشاك ورزشي  برند و عوامل مؤثر بر آن ويژة ارزيابي ارزش 

 

 ندا داليلي از ،...كننده و  مصرف ةسليق به يتوجه بي نامرغوب، عدم تبليغات مناسب، ةاولي مواد از استفاده

   .باشد داشته جايگاهي نتواند داخلي توليد پوشاك در برند شده سبب كه

بازار و با فشار بر سيستم به توليد ادامه  تحقيقات دربه توجه  بيسفانه توليدكنندگان داخلي أمت

 دمور در خصوص به امروز تجارت در كه حاليدر ،كنند انتخاب ميخواهند  ميو آنچه را خود  دهند يم

 از پس و كششي سيستم از استفاده با توليدكننده واحدهاي بايد ،كاالهايي كه رقابت زيادي وجود دارد

شده در  سببدر مجموع  شده موارد ياد .كنند عرضه و توليد ،كنندگان مصرف خواست و سليقه بررسي

را  شده بيني پيشموفقيت  شده سازي انجام نگيرد يا برندهاي تعريفكشور برندورزشي صنعت پوشاك 

  .دست نياورند به

هي و تداعي برند، وفاداري به برند و كيفيت توان نتيجه گرفت كه آگابندي پاياني مي در جمع

حدود  ييتنها بهاين ابعاد  .برند پوشاك ورزشي دارند ويژةارزش  با، ارتباط مثبت و معناداري شده ادراك

كه اهميت توجه به اين ابعاد را كنند  را توجيه مي ارزش برند پوشاك ورزشياز كل تغييرات درصد  40

 سساتؤم كهاين به عنايت با و حاضر پژوهش نتايج به توجه با .دهد برند نشان مي ويژةي ارزش در ارتقا

 نيروي و زماني پولي،(منابع  محدوديت با معمول طور به آن بازاريابي مديران و ورزشي پوشاك ةكنندتوليد

سازي و ايجاد  بر آگاه برندسازي راهبردهاي تدوين و منابع تخصيص شود در مي توصيه ،اند مواجه )انساني

 شدت بهمحيط  در .باشند داشته بيشتري توجه مشتريان وفادارسازي تصوير برند در ذهن مشتريان و

 موفقيت كليد ورزشي كه برندها بيشترين سهم را در فروش اين محصوالت دارند، پوشاك بازار رقابتي

شود كه توليدكنندگان  پيشنهاد مي رو ازاين؛ است برند از مطلوب و فرد بهرصمنح قوي، يتصوير خلق

ها و  تيم از حمايتسازي جامعه به برند خود از طريق  خود را صرف ابعاد آگاه ةداخلي وقت و هزين

و نيز  ...ستاره و و مشهور بازيكنان توسط گذاري محصول صحه تبليغي، راهبردهاي ورزشي، رويدادهاي

  . برندهاي خارجي به داخل كشور نباشيم ةروي بيتا شاهد تقاضا و ورود د كننافزايش كيفيت كاالها 
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