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چکیده
در این پژوهش تأثیر اعتبار برند بر متغیرهای رفتاری برند با بررسی نقش میانجی بازاریابی ویروسی در برندهای تنیس
روی میز بررسی شد .روش تحقیق همبستگی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری و از نظر هدف کاربردی بود و گردآوری
دادهها بهصورت میدانی انجام گرفت .جامعة آماری ،مصرفکنندگان برندهای تنیس روی میز استانهای آذربایجان غربی
و شرقی بودند .از آنجا که تعداد جامعة آماری نامعلوم بود ،با احتساب ریزش تعداد  400پرسشنامه به روش نمونهگیری
تصادفی ساده در بین مشتریان توزیع شد که در نهایت  377پرسشنامة سالم عودت داده شد .بهمنظور اندازهگیری اعتبار
برند از پرسشنامة اردم و سوایت ( )1998و بازاریابی ویروسی سویینی و سوایت ( ،)2008متغیرهای رفتاری برند فرودی و
همکاران ( )2018پس از اعمال اصالحات الزم استفاده شد .بهمنظور ارائة مدل تحقیق و همچنین بررسی روایی همگرایی
و واگرایی از نرمافزار اسمارت پیالاس  3استفاده شد .بهطور کلی ،نتایج نشان داد که اعتبار برند بر بازاریابی ویروسی و
متغیرهای رفتاری برند تأثیر معناداری دارد .نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران برند بهمنظور بهبود متغیرهای رفتاری
برند باید اعتبار برند خود را از طریق تخصصگرایی بر روی محصوالت و بهدست آوردن اعتماد مشتریان با بهبود کیفیت
محصوالت ارتقا دهند.

واژههای کلیدی
اعتبار برند ،بازاریابی ویروسی ،برندهای تنیس روی میز ،نیت خرید برند ،وفاداری به برند.

 نويسندة مسئول  :تلفن09197247116:
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مقدمه
امروزه برند1و برندسازی و مدیریت آن از اهمیت ویژهای برخوردار است ،بهطوریکه اقتصاد کشورها را
میتواند بهطور خاص در برگیرد و موجب تغییرات بسزایی در اقتصاد و بهتبع آن در پیشرفت کشورها
شود .برندها همان چیزی هستند که مخاطب با دیدن ،شنیدن ،حس کردن یا هرگونه ارتباطی با آن
بهصورت مفهومی ،دیداری یا لفظی صفات و ویژگیهای خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی میکنند.
برند ،دارایی یک شرکت است که سبب افزوده شدن ارزش محصول نهایی میشود و یک نام تجاری قوی
برای سهامداران ایجاد میکند ( .)1برند عبارت است از یک نام ،اصطالح ،عالمت ،نماد ،طرح یا ترکیبی از
همة اینها  ،برای معرفی کاال یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان که موجب تمایز این کاالها
و خدمات از کاالها و خدمات رقبا میشود ( .)2برند ،فقط محصول فیزیکی نیست ،بلکه ویژگی خاص است.
در طول زمان ،برند گسترش و ارتقا مییابد و داراییهای ملموس و غیرملموس بهدست میآورد .برند
کمک میکند که محصوالت مشابه مورد تمایز قرار گیرند ( .)3اعتبار بهطور گسترده بهعنوان باورپذیری
اهداف و تمایالت یک موجودیت مستقل در یک زمان خاص تعریف شده و فرض بر این است که از دو
جزء اصلی برخوردار است :قابلیت اعتماد 2و تخصص 3.ازاینرو ،اعتبار برند 4بهعنوان باورپذیری اطالعات
محصول موجود در یک برند تعریف میشود که مستلزم آن است که مصرفکنندگان ادراک کنند که برند
از توانایی (به عبارت دیگر ،تخصص ) و تمایل (قابلیت اعتماد) برای تحویل مداوم آن چیزی که وعده
دادهشده ،برخوردار است ( .)4اعتبار برند ،عنصر اصلی در هرم ارزش برند مشتریمدار و نشاندهندۀ یک
حالت از عکسالعمل مشتری نسبت به برند است (.)5
اعتبار برند عبارت است از باورپذیری اطالعات مرتبط با موقعیت و موضع محصول که در یک برند
موجود است و مستلزم انجام باثبات آنچه قول داده شده است ،است .بهطور مشابه ،اعتبار برند تأثیر تجمعی
اعتبار همة اقدامات بازاریابی قبلی انجامگرفته توسط آن برند را نشان میدهد یا همانطور که کاپفرر

5

( )1997میگوید« :اعتبار برند حافظه زنده اقدامات انجامگرفته توسط برند است» ( .)6اعتبار یک برند،
ریسک ادراکشده را کاهش میدهد ،زیرا اعتماد مصرفکنندگان را در مورد ادعاهای محصول یک شرکت

1. Brand
2. Trustworthiness
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4. Brand credibility
5. Kapferer
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افزایش میدهد .اعتبار همچنین ،هزینههای اطالعات را کاهش میدهد ،زیرا مصرفکنندگان ممکن است
از برندهای معتبر بهعنوان منبع آگاهی بهمنظور صرفهجویی در هزینههای جمعآوری اطالعات و پردازش
آن بهره ببرند ( .)4طبق ادبیات قبلی اعتبار برند میتواند بر مؤلفههای رفتاری برند همچون نیت به خرید

1

و وفاداری2به برند مؤثر باشد .نیت خرید برند به نیت خرید و استفاده مصرفکننده از یک برند خاص
اشاره دارد ( )5که نوعی عکسالعمل ادراکی است ( ) 6و وفاداری به برند نیز به واکنش رفتاری متعصبانه
در فرایند خرید اشاره دارد ( .)7سویینی3و سوایت ( )2008در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اعتبار
برند بر رضایت ،تعهد مستمر و تعهد به وفاداری تأثیر مستقیم دارد ( .)10اعتبار برند ،میزان ارزش و
مقبولیت برند سازمان را براساس سه بعد ادراک فرد از تخصص سازمان ،قابلیت اعتماد برند و مطلوبیت
آن میسنجد .اگر برند در نگاه مصرفکننده این خصوصیات را داشته باشد .1 :شایسته و نوآور باشد
(تخصص سازمان) .2 ،قابل اتکا باشد و بتواند در بلندمدت مشتریها را به خود جذب کند (قابلیت اعتماد
برند) .3 ،جذاب و سرگرمکننده بوده و ارزش هزینة صرفشده را داشته باشد (مطلوبیت برند) ،در این
صورت از اعتبار الزم نزد مشتری برخوردار است ( .)11در پژوهشی بهنام و همکاران ( )1394دریافتند که
اعتبار برند بر تعهد به وفاداری ،تعهد مستمر و رضایت تأثیر مستقیم مثبتی دارد ( .)12براساس نتایج این
پژوهش ،شرکتهای تولیدکنندۀ لوازم ورزشی باید در شکلدهی و تثبیت ادراک مناسب از عالئم تجاری
خود در ذهن مشتری فعالیت کنند .مرادی ( )1394در پژوهشی نشان داد که اعتبار برند بر وفاداری
اثرگذار است ( .)13همچنین بیان میکند که اعتبار صرف برند ورزشی ایرانی ،برای موفقیت آن کافی
نیست و زمانیکه برند مصرف شود و کیفیت آن در ادراک مشتریان مورد پذیرش قرار گیرد ،اثرگذار است.
بهنام و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان «تأثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصوالت
ورزشی» نشان دادند که اعتبار برند بر توصیة شفاهی ،تأثیر مثبت و بر تمایل به تغییر برند تأثیر منفی
دارد ( .)14براساس نتایج این پژوهش ،مدیران باید در جستوجوی راههایی باشند که توصیة شفاهی
مثبت را برانگیزند و مراحلی را که توصیة شفاهی منفی و تأثیرات آن را کاهش میدهد ،توسعه دهند.
معتبر بودن یک نام تجاری میتواند بهعنوان یکی از عوامل مهم ایجاد وفاداری در مشتریان مدنظر گرفته
شود ،بهگونهای که در سالهای ا خیر موضوع وفاداری به یک نام تجاری عالقة وسیعی را از جانب مدیران
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سازمانها و موًسسات به خود جلب کرده است ،همانطورکه تحقیقات نشان داده ،سازمانها و شرکتهایی
که دارای گروه بزرگتر ی از مشتریان وفادارند ،دارای سهم بازار بیشترند و سهم بازار بیشتر خود به نرخ
بازگشت بیشتر سرمایه منجر میشود ( .)10وفاداری مصرفکننده اهمیت بسزایی دارد و از جمله عوامل
مؤثر در رسیدن به این امر ،اعتبار برند است .اعتبار برند عامل کلیدی و تعیینکننده در ارزش ویژۀ شرکت
و ارزش بازار سهام است و این بهسبب قدرتی است که یک برند در کسب مشتری جدید و حفظ مشتریان
موجود دارد (.)15
سید قربان و طاهرنژاد ( ) 2012در پژوهشی دریافتند که اعتبار برند بر تعهد مستمر ،رضایتمندی و
وفاداری تأثیر مثبتی دارد ( .) 16آنها در پژوهش خود به رابطة بین اعتبار برند و بازاریابی ویروسی(1دهان
به دهان) اشاره و بیان کردند که یکی از راهها ی جذب مشتریان جدید برای خرید محصوالت و خدمات،
ایجاد اعتبار برند است .شرکتها با جلب رضایت مشتریان خود از طریق رفع نیازها و خواستهها میخواهند
مشتریان را وفادار و راضی نسبت به محصوالت خود نگهدارند و مشتریان وفادار ،به نوبة خود همان راهبرد
تبلیغاتی را با فرمول خاص خود برای یک محصول خاص انجام خواهند داد.
بازاریابی ویروسی بهطور کلی ترکیبی است از بازاریابی دهان به دهان و شبکههای اینترنتی ،یعنی در
بازاریابی اینترنتی مصرفکنندگان پیامها یا برند شرکت را از طریق شبکة اینترنت برای یکدیگر میفرستند.
دو خصیصة بسیار مهم این بازاریابی سرعت زیاد و هزینة کم است ( .)17بازاریابی دهان به دهان شکل
غیررسمی از ارتباطات در مورد ارزیابی مشتریان خود بهعنوان بازاریابان شرکت عمل میکنند .بازاریابی
دهان به دهان نقش مهمی در شکل دادن به نگرش مصرفکنندگان و همچنین رفتار آنها دارد ( .)18نتایج
تحقیقات نشان میدهد که در اوایل دهة  2000کاالهای ورزشی  22درصد از کل سهم بازار جهان را به
خود اختصاص داده بود که بهتدریج این مقدار در سالهای بعد افزایش یافت ( .)19اگر بازاریابی را بتوان
به جنگ تشبیه کرد ،در این صورت میتوان بازاریابی ویروسی را جنگ میکروبی نامید ،زیرا افکار بهسرعت
و سهولت منتشر میشود .این شیوه از انتقال دوست به دوست استفاده میکند که از نافذترین شیوههای
بازاریابی موجود برای بازاریابان است ( .)20تحوالت سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی ،استفاده از
شیوهها و فنون بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده و موجب شده است دانش بازاریابی ورزشی در
سالهای گذشته اهمیت بسزایی برای فدراسیونها و سازمانهای ورزشی پیدا کند .این مهارت و دانش
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بدان حد اهمیت یافته که میتوان آن را از اجزای مهم بقای سازمانهای ورزشی بهشمار آورد (.)21
بازاریابی ویروسی در حال تبدیل شدن به مهمترین شکل ترویج در بازاریابی است ( .)22مزیت بازاریابی
ویروسی ،این است که بازاریابان میتوانند با هزینهها ی تقریباً معادل صفر مشتری ایجاد کنند و ارتباطات
از حالت بازاریاب ـ مصرفکننده به طرف مصرفکننده ـ مصرفکننده جابهجا شود ( .)23شبکههای
اجتماعی بهعنوان شکل نوینی از اجتماعات پرطرفدار و پرکاربرد ،بهخصوص در میان ایرانیان ،بهعنوان
مکانی برای تبادل نظرها ،عالیق و ترجیحات شخصی با دوستان محسوب میشوند و کارکردی دوسویه
دارند؛ از یک طرف برای صاحبان برندها این امکان را فراهم میکنند که بتوانند به بیشترین تعداد از
مشتریان (بالقوه و یا بالفعل) خود دست یابند و از طرف دیگر کاربران نیز فعاالنهتر در این عرصه حاضر
شوند و با مشارکت در بازاریابی ویروسی ،به بیان نظرها ،تجربیات و عالقهمندیهای خود بپردازند و نقشی
پررنگ در انتخاب آگاهانة خود و دیگران ایفا کنند ( .)24بهعنوان یک عامل مضاعف در زمینة تبلیغ
محصوالت و خدمات سازمان ،از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ،دوستان یا سایر مردم ،نقشی
حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا میکند (.)25
نتایج تحقیقات نشان داده است که تصویر مثبت از برند در ذهن مشتری بهطور مستقیم بر وفاداری به
برند تأثیر دارد ( .) 26در بازاریابی خدمات ورزشی حفظ مشتری و کسب وفاداری او در سازمانها اهمیت
زیادی دارد ،زیرا هدف نهایی برندها دستیابی به وفاداری مشتریان و رسیدن به سودآوری است (.)27
مشتری وفادار عالوهبر آنکه بارها و بارها به منظور خرید محصوالت یا استفاده از خدمات به سازمان مورد
عالقة خویش رجوع میکند ،بهعنوان یک عامل مضاعف در زمینة تبلیغ محصوالت و خدمات سازمان ،از
طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ،دوستان یا سایر مردم ،نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان
سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا میکند ( .)25چان و نگای )2011(1تأثیر
بازاریابی ویروسی بر وفاداری مشتری را تأیید کردند ( .)28یافتههای پژوهشها نشان میدهد بازاریابی
ویروسی از توانایی زیادی برای تغییر نگرش مصرفکنندگان نسبت به برند و متقاعد ساختن آنها به خرید
محصول برخوردار است ،ضمن اینکه روش ارزان و کارامدی نیز است ( .)29همچنین یافتهها نشان میدهد
حجم و جاذبة بازاریابی ویروسی بر وفاداری برند مؤثر است که این امر در تحقیقات قبلی تأیید شده است
( .)30 ،28 ،22عالوهبر این ،ابراهیمی ،شکاری و شتاب بوشهری ( )1395دریافتند که تبلیغات دهان به

1. Chan & Ngai
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دهان بر رابطة بین اعتماد مشتریان و قصد خرید نقش میانجی دارد ( .)31انگوما و انتاله ( )2019دریافتند
که توصیة شفاهی بر وفاداری مشتری تأثیر دارد ( .)32خیمنس بارتو و همکاران )2020(1نشان دادند که
اعتبار برند بر نیات رفتاری مصرفکننده مؤثر است ( .)33آن ،دو ،انگو و کوان )2019(2نقش غیرمستقیم
اعتبار برند بر توصیة شفاهی را پیشبینی کردند ( .)34از طرف دیگر ،نتایج تحقیق روسلی ،چهها و گازالی
( )2020نشان داد که اعتبار برند بهطور مستقیم بر توصیة شفاهی اثر دارد (.)35
این مطالعه در پی بررسی و نقد ادبیات ارتباطات اعتبار برند ـ عناصر رفتاری برند در تالش برای
شناسایی سازوکارها ی اساسی آن است و در پاسخ به پیشنهاد مطالعة فرودی و همکاران )2018( 4در
محیطی متفاوت یعنی محیط محصوالت ورزشی و در چند برند متفاوت انجام گرفت ( .)36با توجه به
اهمیت درک برند ،مطلوب است که در بازارهای مختلف بررسی شود تا به غنای مطالعات قبلی در ادبیات
مدیریت ورزشی اضافه شود ( .) 14 ،12از آنجا که مطالعات محدودی در مورد متغیرهای رفتاری برند،
اعتبار برند و بازاریابی ویروسی بهویژه در محیط خردهفروشی ورزش در یک زمینه کمتر مورد کاوششده
مانند ایران بهعنوان بازار نوظهور ،وجود دارد و ارتباط دقیق بین این متغیرها نیز هنوز معلوم نیست،
محققان بر آن شدند که به بررسی روابط بین این متغیرها بپردازند .از طرفی ،با توجه به اینکه تا به امروز
در مورد میزان تأثیر اعتبار برند بر عناصر رفتاری برند و اینکه چقدر این اثر واقعاً میتواند به اثر غیرمستقیم
از طریق بازاریابی ویروسی به برند نسبت داده شود ،تحقیقات اندکی وجود دارد ،انجام این مطالعه میتواند
پاسخی به خواستة مدیران برای بررسی نقش متغیرهای برند در شکلگیری تصمیمگیری مجدد
مصرفکنندگان باشد ( .) 36بنابراین ،هدف این تحقیق پر کردن این شکاف علمی و عملی است .بهطور
خاص ،این مطالعه برای درک بهتر از بازاریابی ویروسی در محیط خردهفروشی ورزش ،بهویژه در محیط
ایران ،اقدامات تمرینی ارائه میدهد .از فواید حاصل از این مطالعه که مدیران میتوانند برای یک شرکت
بهدست آورند ،مزایای واقعی و قابل اندازهگیری تجاری هستند .این مطالعه به مدیران کمک میکند تا
فرصتهای خود را گسترش دهند و توسعه و گسترش بلندمدت شرکت را در مکانها و جغرافیای جدید
بازار تسهیل کنند .بنابراین ،این پژوهش در تالش است به این پرسش پاسخ دهد که آیا بازاریابی ویروسی
بر رابطة بین اعتبار برند و متغیرهای رفتاری برند نقش میانجی دارد؟
1. Jiménez-Barreto, Rubi, Campo & Molinillo
2. An, Do, Ngo, Quan
3. Rosli, Che-Ha, Ghazali
4. Foroudi, Jin, Gupta, Foroudi, & Kitchen
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با توجه به مطالب گفتهشده و تحقیقات قبلی مدل مفهومی ارائه شده است (شکل .)1

Q1

متغیرهای رفتاری برند

Q3

Q2

Q2

Q1
Q1

Q3

وفاداری

Q4

به برند

Q5
Q6
Q1

نیت

Q2

خرید

Q2

بازاریابی

اعتب

Q3

ویروسی

ار

Q4

برند

Q5
Q6

Q3
Q4
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
روششناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری است .جامعة آماری تحقیق را مشتریان
برندها ی منتخب محصوالت تنیس روی میز (باترفالی ،دونیک ،جوو) استانهای آذربایجان غربی و
آذربایجان شرقی تشکیل دادند .از طریق استعالم از فروشندگان محصوالت تنیس روی میز این سه برند
تقریباً  90درصد بازار مصرفکنندگان رشتة تنیس روی میز در کشور را تشکیل میدهند .از آنجا که
تعداد مشتریان برندها نامعلوم بود ،با استفاده از فرمول حجم نمونة نامعین کوکران محققان با احتساب
ریزش  400پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده در بین مشتریان برندها توزیع کردند .از این بین
 377پرسشنامه سالم عودت داده شد (نرخ پاسخ  94درصد بود) .از آنجا که نرخ پاسخ بیشتر از  85درصد
بوده است ،بنابراین تعداد پرسشنامههای مخدوش مذکور ( 23عدد) هیچ تهدیدی برای تحقیق حاضر
نیستند ( .)37بهمنظور اندازهگیری از پرسشنامههای اعتبار برند اردم و سوایت ( 6( )1998سؤال) ( )38و
بازاریابی ویروسی سویینی و سوایت (3( )2008سؤال) ( ،)10متغیرهای رفتاری (10سؤال) برند فورودی
و همکاران ( ) 36( )2018که پس از ترجمه به زبان فارسی و اعمال تغییرات و اصالحات الزم ،برای روایی
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صوری و محتوایی آن از نظرهای کارشناسان و متخصصان ( 12نفر) و برای پایایی آن از آزمون آلفای
کرونباخ استفاده شد (جدول  .)1همچنین روایی پرسشنامة اعتبار برند در تحقیق بهنام و همکاران ()1393
و بازاریابی ویروسی در پژوهش بهنام ،مدیری و هاشمی ( )1394تأیید شده است ( .)39برای تجزیهوتحلیل
دادهها از روش های آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و  )...و مدلسازی معادالت ساختاری در سطح
معناداری  0/05استفاده شد .این محاسبات از طریق نرمافزارهای اس پی اس اس (نسخة  )23و اسمارت
پیالاس (نسخة  )3اجرا شد.
نتایج و یافتهها
در این بخش از تجزیهوتحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونة آماری پرداخته میشود 73 .درصد
مشتریان مرد و  27درصد زن بودند .میانگین سنی مشتریان  22/24 ± 3/49سال بود .مشتریان برند
باترفالی  39درصد ،دونیک  41درصد و جوو  20درصد بودند.
آمارههای کولوموگروف اسمیرنوف نشان داد که دادهها نرمال نیستند .جدول  1آمارههای توصیفی،
برآورد پایایی و روایی سازهها را نشان میدهد .بنابراین ،از طریق نرمافزار اسمارت پیالاس برای برازش
مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شد .برای بررسی برازش مدل اندازهگیری ،از معیارهای پایایی
و روایی استفاده شد .برای سنجش پایایی مدل به بررسی پایایی مرکب و آلفای کرونباخ پرداخته شد.
نتایج در جدول  1آورده شده است .پایایی مقیاسها با محاسبة میانگین واریانس استخراجشده ،آلفای
کرونباخ و پایایی مرکب ارزیابی شد .سطوح سازگاری درونی (پایایی) قابل قبول بودند؛ در محدودۀ 0/91
تا  .) 40 ،α≥0/7 ( 0/97نتایج حاکی از قابل قبول بودن سطوح پایایی مرکب برای همة سازههاست که در
محدودۀ  0/94تا  0/97هستند .از آنجا که مقادیر از  0/60نقطة برش فراترند ( ،)41 ،42ارزشهای میانگین
واریانس استخراجشده همه باالی  0/50بودند ،که این نیز نشان میدهد مقیاسها پایایی ساختاری خوبی
دارند ،در محدودۀ  0/85تا  .)43( 0/87بارهای عاملی شاخصهای سازۀ همه باالی  0/50بود که
نشاندهندۀ اعتبار همگرا برای هریک از موارد سازه است ( .)44بنابراین ،اعتبار همگرای مقیاسها نیز
تأیید شد.
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جدول  .1برآورد پايايی و روايی سازهها
آلفای

پايايی

میانگین واريانس

سازه

کرونباخ

مرکب

استخراجشده

اعتبار برند

0/97

0/97

0/87

بازاریابی ویروسی

0/91

0/94

0/85

نیت خرید برند

0/95

0/96

0/88

وفاداری به برند

0/97

0/97

0/87

مدلسازی معادالت ساختاری
در مرحلة بعدی روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری بررسی شد که در دو حالت اعداد
معناداری 1و تخمین استاندارد 2نتایج درج شد .در ابتدا ،برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان بوت
استراپ3استفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شکل  .)2وقتی مقادیر  tدر بازۀ بیشتر
از  +1/96و کمتر از  -1/96باشند ،بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید فرضیههای پژوهش
است .همانگونهکه در شکل  ،2مشخص است ،ضرایب  tبین سازههای اصلی پژوهش همگی باالی 1/96
هستند که نشاندهندۀ پذیرش فرضیههای پژوهش است .همچنین ،در بررسی اثر میانجی ،بازاریابی
ویروسی بر رابطة بین اعتبار برند و متغیرهای رفتاری برند اثر میانجی معناداری دارد.

شکل  .2اجرای مدل در حالت اعداد معناداری

1. T-values
2. Standardized Estimation
3. Bootstrapping
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نت ایج مدل پیشنهادی برازش عالی مدل را برای دادهها نشان میدهد و این شاخصها رضایتبخشاند
( .)45طبق نتایج اعتبار برند بر بازاریابی ویروسی ( )β = 0/61،P < 0/05تأثیر معناداری دارد .طبق نتایج
بازاریابی ویروسی بر نیت خرید برند ( )β = 0/78،P < 0/05و بر وفاداری به برند ()β = 0/80،P < 0/05
تأثیر معنیداری دارد (شکل  .)3همچنین ،نتایج نشان داد که بازاریابی ویروسی بر رابطۀ بین اعتبار برند
و متغیرهای رفتاری برند اثر میانجی معناداری دارد ( β = 0/49،P < 0/05وفاداری به برند β = 0/48،

نیت خرید برند).

شکل  .3مدل برازششدة پژوهش

بحث و نتیجهگیری
افزایش اعتبار برند و جلب اعتماد مشتریان از مهمترین قسمتهای ایجاد کسبوکار موفق است ،در واقع
درک مشتریان از شرکت در موفقیت برند نقش بنیادی دارد .افزایش اعتبار برند تأثیر مهمی در انتخاب
برندها دارد و وجود نظرهای مشتریان میتواند تصویر شفافی را از برند در اختیار مصرفکنندگان بگذارد
و مصرفکنندگان بهطور فزایندهای به سمت برندهایی جذب خواهند شد که در زمینة فعالیت خود حرفی
برای گفتن داشته باشند و با مشتریان خود در ارتباط و تعامل بیشتری باشند .مدل ارائهشده در این
مطالعه به پیشرفت نظری بیشتر در زمینة اعتبار برند کمک میکند.
در این تحقیق نشان داده شد که اعتبار برند یک لنز نظری مفید با توانایی درک بهتر بازاریابی ویروسی
در برندهای ورزشی است .این یافته به مطالعات بهنام و همکاران ( 1394و  )1393در زمینة اعتبار برند
در محصوالت ورزشی افزود .این نتیجه را میتوان همراستا با نتایج تحقیق سید قربان و طاهرنژاد ()2012
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در نظر گرفت که نشان دادند اعتبار برند بر توصیة شفاهی اثر دارد ( .)16این یافته نشان میدهد که
مصرفکنندگان به برندهای ورزشی معتبر که بهصورت تخصصی بر تولید محصوالت تمرکز داشته و قابلیت
اعتم اد بیشتری دارند ،ذهنیت بهتری دارند و این به توصیة شفاهی آنها به سایر مصرفکنندگان منجر
میشود و بهنوعی بازاریابی ویروسی را برای این برندها توسعه میدهند .از منظر تئوری ،شرکتها با جلب
رضایت مشتریان میخواهند وفاداری آنها را به محصوالت و خدمات خود حفظ کنند و مشتریان وفادار،
راهبرد تبلیغاتی یا بازاریابی ویروسی را برای یک برند خاص انجام خواهند داد ( .)16اعتبار برند با ایجاد
ذهنیت مثبت نسبت به برندهای تنیس روی میز و ایجاد عالقه در مصرفکنندگان این برندها ،آنها را به
بازاریابی ویروسی و توصیه برند به دیگران تشویق میکند .مطابق با این یافته ،پیشنهاد میشود که مدیران
بازاریابی ورزشی تالش کنند تا با دادن وعدههایی که توانایی انجام آنها را دارند ،سبب افزایش اعتبار برند
خود شده و موجب رضایت بیشتر مشتریان شوند تا از این طریق آوازۀ برندهای خود را از طریق بازاریابی
ویروسی و توصیه به سایر افراد که توسط مشتریان آنها انجام میگیرد ،به گوش دیگران برسانند و مشتریان
بیشتری برای برندهای خود جذب کنند .این امر مستلزم تالش هرچه بیشتر مدیران بازاریابی ورزشی برای
ارتقای اعتبار برند خود و ارائة هرچه بهتر خدمات به مشتریان ،برای مثال با در دسترس بودن محصوالت
مورد نیاز مصرفکنندگان یا ارسال رایگان به مصرفکنندگان غیرحضوری ،بهمنظور جلب رضایت و اعتماد
آنهاست که این امر به ترویج برند توسط مشتریان به دیگران منجر میشود که نوعی بازاریابی ویروسی
است .به مدیران برندها بهمنظور ارتقای اعتبار برندهایشان توصیه میشود که وعدههایی در مورد
محصوالتشان دهند که برای مصرفکنندگان قابل باور ،قابل مشاهده و تجربهپذیر باشد ،روی بهبود دانش
تخصصیشان در مورد تولید محصوالت سرمایهگذاری کنند ،به فناوریهای جدید در زمینة محصوالت
تخصصی تمرکز کنند ،و در نهایت چیزی را که تخصص آن را ندارند ،وانمود نکنند .این راهکارهای عملیاتی
میتواند نقش بسزایی در بهبود تخصص برندها و افزایش قابلیت اعتماد به آنها ایجاد کند که در نهایت به
ارتقای اعتبار برند آنها منجر میشود.
رابطة مثبتی بین بازاریابی ویروسی با نیت به خرید و وفاداری برند مشاهده شد .این یافته با نتایج
مطالعات چان و نگای ( ،)2011دی بروین و همکاران ( ،)2008کروز و فیل )2008(1و رضوانی و همکاران
( ) 1396که تأثیر مثبت بازاریابی ویروسی بر متغیرهای رفتاری برند را نشان دادند ،همراستاست (-30

1 . Cruz & Fill
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 .)28،22از منظر تئوری ،شاکلة اصلی بازاریابی ویروسی بر مبنای ارتباطات دهان به دهان است .ارتباطات
دهان به دهان منبع مهمی برای مشتریان محسوب میشود ( )46و تأثیر مهمی در شکلدهی رفتار و
نگرش مصرفکننده دارد ( .)47حتی برخی تحقیقات بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه تبلیغات کالمی بین
مشتریان نسبت به تبلیغات چاپی و انواع تبلیغات رسانهای یا تبلیغات تلفنی ،نفوذ بیشتری دارد (.)48
تحقیق حاضر ادبیات قبلی در حوزۀ برندهای ورزشی را با نشان دادن مکانیسمهایی که اعتبار برند از طریق
بازاریابی ویروسی با رفتار مصرفکننده مرتبط است ،گسترش میدهد .بهعبارت دیگر ،هنگامیکه
مصرفکنندگان برند را معتبر ارزیابی میکنند (مثالً از طریق تخصصی بودن و قابلیت برند) ،آنها برند را
مطلوبتر درک کرده و به دیگران آن را توصیه میکنند و در نهایت قصد مصرف بیشتر آن را دارند و به
وفاداری آنها منجر میشود .به مدیران ورزشی پیشنهاد میشود که برای ارائة هرچه بهتر پیام و جذابیت
آن و استفاده از راههای مختلف از جمله شبکههای اجتماعی ،وبسایت و سایر روشهای اینترنتی بهمنظور
جلب اعتماد مشتریان این برندها که در نهایت بر نیت خرید آنها تأثیر مثبتی خواهد داشت ،بر بازاریابی
ویروسی که در مقایسه با دیگر صورتهای تبلیغات هزینة کمتری دارد و آسانتر است ،تمرکز کنند.
شرکتها باید توجه بیشتری به چنین فعالیتهایی داشته باشند تا اطمینان حاصل کنند که برند میتواند
پیام متمایز و مداومی را بیان کند و ارزش خود را به مصرفکنندگان منتقل سازد .این مهم با اقداماتی
همچون شایستگی و نوآور بودن با تمرکز بر تخصصی بودن برند ،توسعة محصوالت قابل اتکا که به جذب
مشتریان منجر شود (افزایش قابلیت اعتماد به برند) و همچنین تولید محصوالتی که ارزش هزینه توسط
مصرفکنندگان را داشته باشد و از هزینة انجامگرفته برای خرید محصول لذت ببرند (افزایش مطلوبیت
برند) .مجموع این اقدامات میتواند اعتبار برند را در بازار موردنظر ارتقا دهد.
این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات محدودیتهایی داشت؛ نخست ،نمونة انتخابشده برای انجام این
مطالعه بود .این تحقیق در یک منطقه از کشور (شمال غرب) انجام گرفت .این یافتهها میتواند در کل
کشور یا مناطق دیگر متفاوت باشد .به همین دلیل ،پیشنهاد میشود که مطالعات آینده بهمنظور مقایسة
نتایج ،این تحقیق را در تمام کشور یا سایر مناطق انجام دهند .دوم ،علیت را نمیتوان آزمایش کرد ،زیرا
از دادههای مقطعی استفاده کردهایم .برای حل این مشکل ،درک عمومی از مصرفکنندگان باید از طریق
مطالعة طولی جمعآوری شود ،که امکان مقایسة مصرفکنندگان با گذشت زمان و ارزیابی دقیقتر روابط
را در بین متغیرهای مورد مطالعه فراهم میآورد .این مطالعه برندهای بینالمللی تنیس روی میز را انتخاب
کرده است که دارای بیشترین مشتری در سراسر کشور است .نتایج ممکن است برای یک برند با مشتری
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 تحقیقات بیشتری برای مقایسة نتایج با یک برند ملی یا یک، ازاینرو.کمتر یا یک برند ملی متفاوت باشد
 محدودیت دیگر این تحقیق به تعداد و نوع برند مورد.برند با مشتریان کمتر در کشور توصیه میشود
 برای تکرار این مطالعه با دو یا چند برند مختلف باید یک مطالعة تجربی در آینده.استفاده مربوط میشود
. بنابراین این امر ممکن است به کلی شدن یافتههای تحقیق منجر شود.انجام گیرد
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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effect of brand
credibility on brand loyalty and purchase intention of brand with investigation
the mediating role of viral marketing in table tennis brands. The research
method was correlational from type of structural equation modeling; in terms
of objectives, it was an applied research conducted and data collection in a
field study. The research population include all the consumers of table tennis
brands in west and east Azerbaijan provinces. With considering the dropping
rate, 400 questionnaires distributed among the consumers through simple
sampling and yielded 377 complete appropriately responded questionnaires.
Brand credibility were measured by a questionnaire adapted from Erdem &
Swait (1998), viral marketing were measured by a questionnaire adapted from
Sweeney & Swait (2008) questionnaire, and behavioral variables of brand
were measured by a questionnaire adapted Foroudi, Jin, Gupta, Foroudi, &
Kitchen (2018) questionnaire. In order to present the research model, and also
examining convergence and divergence validity, the Smart PLS software was
applied. This study showed that brand managers should improve their brand
credibility through product specialization and brand trustworthiness by
improving product quality in order to improve brand behavioral variables.

Keywords
Brand credibility, Brand loyalty, Purchase intention of brand, Table tennis
brands, viral marketing
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