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چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز انجام شده است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی -همبستگی
میباشد و جامعه آماری آن کلیه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز بودند ( .)N=30000حجم نمونه 384
نفر بر اساس جدول مورگان تعیین شد که  360نفر از این بین به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازه
گیری دادهها پرسشنامه تبلیغات رسانهای کمپل و رایت( ،)2008پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر( )1991بود.
روایی پرسشنامهها توسط  5تن از اساتید و متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی تایید شد .پایایی پرسشنامهها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تبلیغات رسانهای کمپل و رایت ( )α==0/90و پرسشنامه ارزش
ویژه برند آکر ( )α==0/91به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از بسته نرمافزاری  SPSS 16به منظور
انجام آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی ،برای بررسی طبیعی
بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است که پس از محرز شدن غیر طبیعی بودن
دادههای تحقیق ،از روش آماری ناپارامتریك آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین ارتباط تبلیغات رسانهای با
ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز استفاده شد .نتایج نشان داد بین تبلیغات
رسانهای با ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( .)Sig<0/05ارزش ویژه برند
مشتریان تحت تاثیر رسانههای تبلیغاتی قرار میگیرد و این تحقیق هم به این نتیجه رسیده است.
واژگان كليدي :تبلیغات رسانهای ،ارزش ویژه برند و مشتریان فروشگاههای ورزشی.

 .1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش ،گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 .2عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول).
E- mail: janani@laut.ac.ir

مقدمه

در بازار رقابتی امروز حفظ مشتری و تالش برای افزودن میزان خرید آنها امری ضروری است ،زیرا
حفظ مشتریان موجود نسبت به مشتریان جدید کم هزینهتر است .لذا این امر شرکتها را به سمت ایجاد
ارزش ویژه برای خود سوق داده است .ارزش ویژه برند 1یکی از مهمترین مفاهیم در بازاریابی است و به
عنوان یکی از با ارزشترین داراییهای نامشهود توسط اکثر شرکتها به خوبی به رسمیت شناخته شده
است .اگر بازاریابان پوشاک ورزشی یا شرکتهای ورزشی بتوانند درک بهتری از اهمیت رقابتی ارزش
ویژه برند داشته باشند ،مشتریان وفاداری را به دست خواهند آورد(کوی .)136 :2011 ، 2بنابراین ،ارزش
ویژه برند نقش استراتژیك در کمك به شرکتهای تولید کننده محصوالت ورزشی در به دست آوردن
ارزش ویژه رقابتی و تصمیمگیری عاقالنه در مدیریت دارد .هنگامی که به درستی اندازهگیری شود ،آن
شاخص و معیار مناسب برای ارزیابی تاثیر طوالنی مدت از تصمیمات بازاریابی است(تانگ 3و دیگری،
.)42-44 :2009
بسیاری از شرکتها دریافتهاند که برای حفظ ارزش ویژه برند در مقایسه با رقبا و برای ارتباط برقرار
کردن با مشتریان خود و کاهش ریسك از دست دادن بازار ،باید ارتباطات بازاریابی خود را قوی کرده ،از
آمیخته ترویج مناسبی برخوردار باشند ،از فعالیتهای ترویجی مناسبی برخوردار باشند و از فعالیتهای
ترفیعی (رسانهای) به منزله سپر دفاعی استفاده کنند(بو و همکاران.)89 -92 :2009 ،4
اغلب در بحث برندها دو سوال اصلی در ذهن ایجاد میشود .1 :چه عواملی برقدرت برند تاثیر می-
گذارند و  .2چگونه میتوان برند قوی ایجاد کرد؟ قدرت برند ،همان چیزی است که ما از آن به منزله
ارزش ویژه برند نام میبریمکه پل استراتژیکی را از فعالیتهای گذشته به آینده بازاریابی به وجود می-
آورد(آکر .)53 :1991 ،5ارتباطات بازاریابی و فعالیتهای تبلیغاتی رسانهای و غیر رسانهای را میتوان از
دسته عواملی برشمردکه برقدرت برند تاثیر گذاشته و با ارزش ویژه برند به شدت ارتباط تنگاتنگ دارند
(ها و همکاران .)55-57 :2010 ، 6ارزش ویژه برند ،فاکتور بسیار مهمی است که فرایند تصمیمگیری
خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد و ابزاری در جهت سنجش موفقیت تالشهای بازاریابی
شرکتها است(کاتلر 7و دیگری.)87-88 :2009 ،
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تبلیغات 1از شناختهشدهترین و بحث انگیزترین فعالیتهای ترفیعی و ترویجی است و برای سالیان
سال ازمهمترین فعالیت ترفیعی و ترویجی شرکتها به شمارمیرود .پژوهشها نشان میدهندکه تبلیغات
رسانهای یا تجاری میتوانند بر تمامی ابعاد تشکیلدهنده ارزش ویژه برند تاثیرگذار باشند .از سویی ،با
توجه به نقش و تاثیر مهمی که فعالیتهای ترفیعی بر رفتار خرید مصرف کننده نهایی و اعضای کانال
توزیع دارد و با توجه به تغییرات به وجود آمده و تغییر سهم بودجه تبلیغات رسانهای و زیاد شدن سهم آن
در برنامه بازاریابی ،شرکتها هنوز درباره تاثیر فعالیتهای ترفیعی بر ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند
توافقی ندارد .تمرکز اصلی شرکتها بر استفاده از رسانههای ارتباط جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،اینترنت
و غیره با استفاده از تکنیك و فعالیت غیر شخصی به منظور دستیابی به گروه زیادی از بازار هدف با
کمترین هزینه سرانه برای هر فرد است(میرا و کریمی هریسی.)41-46 :1391 ،
پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که یك پاسخ احساسی مثبت به یك تبلیغ ،رابطه مثبت و مستقیمی
با شناخت نام تجاری و نگرش مثبت نسبت به نام تجاری و اهداف خرید مشتریان دارد(قوچانی و همکاران،
 .)14-15 :1392آن چه به نظر میرسد این است که هنگامی مشتریان یك تبلیغ را میپسندند ،احتماالً آن
نام تجاری تبلیغ شده را هم دوست خواهند داشت و مشتری برای خرید آن نام تجاری آمادهتر خواهد شد.
این مهم نیست که چقدر زمان ،تالش و یا پول برای یك تبلیغ هزینه میشود بلکه مهم این است که
بازاریابان ایمان دارند که تبلیغات با تاثیر بر نگرش مصرف کنندگان ،یك عنصر کلیدی جهت فروش محصوالت
و خدمات میباشد .تئوری عکسالعمل نشان میدهد که نگرش مصرف کنندگان با رفتار آنها ارتباط قوی
داشته ،به این مفهوم که اثرگذاری تبلیغات بر روی نگرش مصرفکنندگان ،پیامهای بسیاری را برای رفتار
مصرفکننده دارد(کمپل 2و رایت.)42-44 :2008 ،
از آن جاییکه امروزه از ورزش به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه یاد میشود ،این پدیده توانسته در بین
اقشار مختلف مردم رسوخ کند که به دالیل مختلفی چون سالمتی و تفریح و  ...به ورزش روی میآورند و
برای این منظور افراد به کاالها و وسایل ورزشی مخصوص به ورزشهای مورد عالقهشان نیاز دارند که
گاهی برای تهیه آن نیاز به فروشگاهها و تولید کنندههای معتبر و شناخته شده در این زمینه دارند .ولی در
این میان از عواملی که بر ارتقاء بیشتر شرکت افراد در ورزش میگذارد ،کیفیت کاالهای ورزشی است که
متاسفانه در کشور آنچنان به آن پرداخته نمیشود که یکی از نقطه ضعفهای بزرگ در محصوالت
ورزشی کشور میتواند تضعیف ارزش ویژه برند محصوالت ورزشی باشد که این مسئله عواقب بسیار بدی
بر میزان شرکت افراد در ورزشها خواهد داشت .برای رفع تضعیف ارزش ویژه برند محصوالت ورزشی در
کشور یکی از راهکارها میتواند تبلیغات مناسب برای معرفی و ترویج محصوالت ورزشی و برندهای آن و
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شرکتهای آنها باشد .به همین خاطر در تحقیق حاضر ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند
از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در نظر گرفته شدهاند و بانظر داشت مطالب بیان شده
و باعنایت به عدم توجه الزم به این موضوع مشکالت و کاستیهای فراوانی در ایجاد ارزش ویژه برند ،به
کارگیری فعال تبلیغات رسانهای و در نتیجه عملکرد مثبت فروشگاههای ورزشی ایجاد نموده استکه در
نتیجه این تحقیق بر آن استکه بررسی نماید آیا بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط معناداری وجود دارد؟
اهداف تحقیق

هدف كلي

 هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریانفروشگاههای ورزشی شهر تبریز میباشد.
اهداف اختصاصي

 توصیف وضعیت تبلیغات رسانهای از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز توصیف وضعیت ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده ازبرند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
 تعیین میزان ارتباط بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی ازبرند و کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
 پیشبینی ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) براساس تبلیغات رسانهای از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز.
مبانی نظری

ارزش ویژه مجموعهای از پنج گروه داراییها و تعهدات مرتبط با نام و نشان تجاری ،نام و سمبل آن
که ارزشی را به یك محصول یا خدمت ارائه شده به یك شرکت یا مشتریان آن ،اضافه یا از آن کسر
میکند .این گروه داراییها عبارت است از :وفاداری به برند ،آگاهی از برند ،کیفیت درک شده از برند و
تداعی به برند(کرباسیور و یاردل.)49 :1390 ،

شکل شماره ( : )1مدل ارزش ویژه برند(آکر)1991 ،

وفاداري به برند
اولیور1

وفاداری
آکر وفاداری به برند را چنین تعریف میکند :دلبستگیکه یك مشتری به یك برند دارد.
به برند را تعهد عمیق برای خرید دوباره یك محصول یا خدمت ترجیح داده شده در آینده ،علیرغم تاثیرات
محیطی و فشارهای بازار برای تغییر رفتار تعریف میکند .وفاداری به برند یکی از مهمترین نکات به هنگام
تخمین ارزش یك برند میباشد(سبحانیفرد؛ اخوان خرازیان؛ محمدزمانی و انصاری .)57 :1391 ،وفاداری
یك بعد رفتاری و نگرشی است که منجر به قصد خریدار برای خرید نام و نشان تجاری در انتخاب اول خود
بگردد(حیدرزاده و هاشمی.)21 :1392 ،
آگاهي از برند

آگاهی از نام و نشان تجاری ،توانایی یك خریدار که بتواند به طور بالقوه یك نام و نشان تجاری را به
عنوان یك عنصر در طبقهبندی محصوالت تشخیص داده و یادآوری نماید ،میباشد(همان .)34 :با تشدید
رقابت در تجارت ،تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرفکنندگان ،موفقیت
از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان
را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند .آگاهی از نام و نشان تجاری ،توانایی
تشخیص (بازشناسی) و به یادآوری خریداران بالقوه در مورد یك نام و نشان تجاری به عنوان عضو طبقه
خاصی ازمحصوالت است .به عبارت دیگر ،یك طبقه محصول (مثل خودرو) و یادآور نام و نشان خاصی
مانند بنز است .ارزش ویژه نام و نشان تجاری مبتنی بر مصرفکننده ،وقتی ایجاد میشود که مصرف-
کننده سطح باالیی از آگاهی و آشنایی با آن نام و نشان تجاری را داشته باشد و همچنین ،تداعیهایی
منحصر به فرد ،مطلوب و قدرتمند در ذهن داشته باشد(کرباسیور و دیگری.)14 :1390 ،
كيفيت ادراک شده از برند

کیفیت ادراک شده ،ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی و یا برتری یك کاال یا خدمت در مقایسه با
سایر گزینههای موجود است .لذا ،برای خلق و مدیریت یك نام و نشان تجاری قدرتمند ،باید کیفیت
Oliver
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ادراک شده نام و نشان تجاری توسط مصرف کنندگان بررسی گردد .کیفیت ادراک شده یکی از باورهایی
است که تعیینکننده تداعیهای ذهنی نام و نشان تجاری است .مصرفکنندگان با تکیه بر کیفیت ادراک
شده ،ادراکش آن درباره ریسك را شکل میدهند؛ لذا ،شرکتها با بهبود کیفیت خود میتوانند بر فرایند
تصمیمگیری مصرف کننده ازطریق کاهش ریسك ادراک شده اثر گذار باشند ،کیفیت نام و نشان تجاری
یکی از ابعاد کلیدی نام و نشان تجاری است که نقش مهمی در پذیرش محصول و موفقیت مالی شرکت
ایفا میکند(امیرشاهی ،پارسا ،صالحی صدقیانی و ربیعی.)11 :1391 ،
تداعي از برند

تداعی نام و نشان تجاری یعنی معنای نام و نشان تجاری برای مصرفکنندگان و هر چیزی که ما را به
سمت یك نام و نشان تجاری سوق دهد(حیدرزاده و دیگری .)22 :1392 ،تداعی برند هر چیز مرتبط با برند
در ذهن است و میتواند شامل ذهنیت مصرفکننده ،ویژگیهای محصول ،موارد مصرف ،تداعیهای مربوط
به سازمان ،شخصیت برند و سمبلها باشد(ایرانزاده ،رنجبر پورصادق .)25 :1391 ،تداعی برند شامل معانی
برند برای مصرفکننده میباشد .در حالی که برند ممکن است تداعی معانی برند را از منابع گستردهای
استنتاج کند ،تداعی معانی برند شخصی و تداعی برند سازمانی دو مورد از مهمترین انواع تداعی برند است
که در ارزش برند موثر است(سبحانیفرد و همکاران.)16 :1391 ،
فرضیههای تحقیق

 بین میزان تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباطمعناداری وجود دارد.
 بین میزان تبلیغات رسانهای با ارزش (وفاداری به برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریزارتباط معناداری وجود دارد.
 بین میزان تبلیغات رسانهای با ارزش (تداعی برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریزارتباط معناداری وجود دارد.
 بین میزان تبلیغات رسانهای با ارزش (آگاهی از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهرتبریز ارتباط معناداری وجود دارد.
 بین میزان تبلیغات رسانهای با ارزش (کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههایورزشی شهر تبریز ارتباط معناداری وجود دارد.
 تبلیغات رسانهای به طور معناداری ارزش (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراکشده از برند) را از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز پیشبینی میکند.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 .1ارزش ویژه برند

 تعریف مفهومی :ارزش افزودهای است که از طریق افزایش قدرت نگرشی برای یك محصول بهواسطه استفاده از یك برند ،ایجاد میشود(آکر ،)1991 ،و مجموعهای از داراییها و تعهدات پیوند یافته با
یك برند(آنناند و همکاران.)2005 ،
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که توسط پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر( ،)1991به وسیله  32سوال بستهپاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرت شامل متغیرهای وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از
برند و کیفیت ادراک شده از برند میباشد و از سوال  1تا  32را دارا میباشد.
وفاداری به برند:
 تعریف مفهومی :وفاداری به برند عبارت از احتمال عدم رویگردانی از یك برند به برندی دیگرمیباشد .ارزش ویژه برند عمدتاً از وفاداری به برند حاصل میشود و این وفاداری نیز ناشی از تجربه
مشتریان از برند است(آکر.)1991 ،
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که به وسیله  9سوال بسته پاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرتمیباشد و شامل سوال  1تا  9پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،میباشد.
تداعی برند:
 تعریف مفهومی :تداعی برند به هر چیزی که به طور شناختی با برند ارتباط دارد ،اطالق میگردد.این دارایی ،برای ایجاد نگرش مثبت مورد استفاده قرار میگیرد .تجربه مشتریان از برند و ویژگیهای
آن ،سبب تداعی برند(آکر ،)1991 ،میشود.
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که به وسیله  5سوال بسته پاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرتمیباشد و شامل سوال  10تا  14پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،میباشد.
آگاهی از برند:
 تعریف مفهومی :توانایی تشخیص و یادآوری برند توسط مشتری در رابطه با طبقه خاصی ازمحصولیا خدمت میباشد و آگاهی از یك برند در بر گیرنده اطالعاتی میباشد که سازمان از طریق تبلیغات ،تسهیالت
خدماتی ،ظاهر ارائه دهندگان خدمات ،نام سازمان و آرم آن ارائه مینماید(همان).
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که به وسیله  3سوال بسته پاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرتمیباشد و شامل سوال  15تا  17پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،میباشد.

کیفیت اداراک شده از برند:
 تعریف مفهومی :کیفیت ادراک شده به معنی قضاوت مشتری در مورد اهمیت ابعاد برند میباشد.کیفیت ادارک شده را رجحان یا برتری که نهایتاً مشتری را مجبور به انتخاب در خرید خدمت یا محصول
میکند ،تعریف مینمایند(آکر.)1991 ،
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که به وسیله  15سوال بسته پاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرتمیباشد و شامل سوال  18تا  32پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،میباشد.
 .2تبليغات رسانهاي

 تعریف مفهومی :تبلیغات رسانهای تبلیغاتی است که تمرکز اصلی شرکت بر استفاده از رسانههایارتباط جمعی مانند تلویزیون ،رادیو ،اینترنت و غیره با استفاده از تکنیك و فعالیت غیر شخصی به منظور
دستیایی به گروه زیادی از بازارهدف با کمترین هزینه سرانه برای هرفرد است(کمپل و دیگری.)2008 ،
 تعریف عملیاتی :کیفیتی که به وسیله  9سوال بسته پاسخ پنج گزینهای که با مقیاس رتبهای لیکرتمیباشد و شامل سوال  1تا  9پرسشنامه تبلیغات رسانهای میباشد(همان).
مشتری:
 تعریف مفهومی :کسی است که به عنوان خریدار یك رابطه خرید در یك مدت معین با شرکت برقرارمیکند(محمدی.)1386 ،
 تعریف عملیاتی :منظور مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز است که در سال  1395بر اساسآرشیو فروشگاههای ورزشی جزء مشتریان ورزشی ثبت شدهاند که حداقل یك خرید داشتهاند.
روششناسی پژوهش

روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی که به روش میدانی اجرا شد و جامعه آماری تحقیق شامل
کلیه (مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز) (نامشخص= )Nبودند که نمونه آماری از طریق جدول
مورگان  360نفر انتخاب شدند 20 ،الی  52ساله و  129زن و  191مرد انتخاب شدند.
از پرسشنامه تبلیغات رسانهای(کمپل و دیگری ،)2008 ،و پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،برای
جمعآوری دادهها استفاده شد .پرسشنامه تبلیغات رسانهای(کمپل و دیگری ،)2008 ،شامل  9سوال و
پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر ،)1991 ،شامل  32سوال بود که برای مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز در زیرمقیاسهای تبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و
کیفیت ادراک شده) پرداخته است .مقیاس پاسخ دهی این پرسشنامه براساس مقیاس  5ارزشی لیکرت است.
روایی صوری پرسشنامه از طریق صاحبنظران و پایایی نیز در یك مطالعه آزمایشی از طریق آلفای کرونباخ

پرسشنامه تبلیغات رسانهای(کمپل و دیگری )α=0/90( ،)2008 ،و پرسشنامه ارزش ویژه برند(آکر،)1991 ،
( )α=0/91به دست آمد .از روشهای آماری آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که پس از محرز
شدن غیر طبیعی بودن دادهها برای بررسی ارتباط متغیرها با توجه به دادههای غیر نرمال از روش آماری
ناپارامتریك اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد.
یافتههای پژوهش

به منظور آزمون طبیعی بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شدکه نتایج آن در زیر
ارائه شده است.
جدول شماره ( :)1آزمون طبیعی بودن مولفههای تبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند
(وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده)

تعداد

تبلیغات رسانهای

ارزش ویژه برند

وفاداری به برند

تداعی برند

آگاهی از برند

کیفیت خدمات

360

360

360

360

360

360

پارامترهای

میانگین

3/66

3/8444

3/9448

3/8594

3/9009

3/7680

نرمال

انحراف استاندارد

0/70447

0/61357

0/71085

0/66753

0/82126

0/68219

کلموگراف -اسمیرنوف

1/898

2/436

1/780

1/856

2/703

2/594

 – 2( Sigطرفه)

0/001

0/000

0/004

0/002

0/000

0/000

یافتههای جدول شماره ( )1نشان دادکه با توجه به سطح معناداری ( ،)P<0/05فرضیه صفر تایید
نمیشود .بنابراین ،توزیع دادهها طبیعی نمیباشد ،یعنی نرمال بودن همه متغیرها تایید نمیشود .بنابراین،
این موضوع به این مفهوم است که برای بررسی ارتباط بین متغیرها باید از روشهای ناپارامتری استفاده
کرد.
آمار توصیفی مربوط به متغیر تبلیغات رسانهای در جدول شماره ( )2ارائه شده است.
جدول شماره ( :)2توصیف متغیر تبلیغات رسانهای
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تبلیغات رسانهای

3/67

0/77447

1

5

برای توصیف مولفه تبلیغات رسانهای ،تعداد نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر محاسبه
شده است .میانگین مربوط به تبلیغات رسانهای برابر با  3/67است.
آمار توصیفی مربوط به متغیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در جدول شماره ( )3ارائه شده است.

جدول شماره ( :)3توصیف متغیر ارزش ویژه برند
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ارزش ویژه برند

3/84

0/61357

1

5

وفادارای به برند

3/94

0/71085

1

5

تداعی برند

3/86

0/66753

1

5

آگاهی از برند

3/90

0/82126

1

5

کیفیت خدمات

3/77

0/68219

1

5

کل

3/86

0/69908

1

5

برای توصیف مولفههای ارزش ویژه برند ،تعداد نمونه ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر محاسبه
شده است .حداکثر میانگین مربوط به وفاداری به برند با  3/94و حداقل میانگین مربوط به کیفیت خدمات
 3/77است.
نتایج آزمون فرضیهها

تعیین میزان ارتباط بین تبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند
و کیفیت ادراک شده) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
جدول شماره ( :)4آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند
(وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز

تبلیغات رسانهای

ارزش ویژه برند

وفاداری به برند

تداعی برند

آگاهی از برند کیفیت خدمات

ضریب همبستگی

0/509

0/347

0/487

0/404

0/490

سطح معنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

360

360

360

360

360

بین تبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک
شده) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ،ضریب همبستگی اسپیرمن بین تبلیغات رسانهای
و ارزش ویژه برند برابر  ،0/509با وفاداری به برند برابر  ،0/347با تداعی برند برابر  ،0/487با آگاهی از برند
برابر 0/404و با کیفیت خدمات برابر  0/490است .با توجه به این که سطح معنیداری آزمون اسپیرمن کمتر
از  0/05است فرضمستقل بودن متغیرها رد میشود .یعنی بینتبلیغات رسانهای و ارزش ویژه برند (وفاداری
به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز ،رابطه معنیداری وجود دارد (سطوح معنیداری کوچكتر از  0/05است).

جدول شماره ( :)5آزمون همبستگی رگرسیون برای بررسی تاثیر تبلیغات رسانهای
بر مولفههای ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
مجموع مجذورات

درجه آزادی

مدل
رگرسیون

58/494

4

باقیمانده

119/667

355

کل

178/162

359

میانگین مجذورات
14/624
0/337

F

43/382

سطح معناداری
0/000

با توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان  Fبه دست آمده ،میتوان مطرح نمود که تاثیر تبلیغات رسانه-
ای بر مولفههای ارزش ویژه برند (وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند)
از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در سطح  α=0/05مشاهده میشود .به عبارتی دیگر
توان پیشبینی دیدگاه مشتریان نسبت به تبلیغات رسانهای بر مولفههای ارزش ویژه برند (وفاداری به برند،
تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
وجود دارد .از این رو ،جهت شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون ،ضروری است تا جدول ضرایب رگرسیون
عنوان شود.
جدول شماره ( :)6ضریب رگرسیون مرتبط با جدول شماره ()5
متغیرهای پیشبینی کننده

میزان B

ضریب بتا

میزان T

سطح معنیداری

وفاداری به برند

0/062

-0/042

-0/042

-0/673

0/501

تداعی برند

0/077

0/299

0/283

3/894

0/000

آگاهی از برند

0/047

0/130

0/152

2/747

0/006

کیفیت ادراك شده

0/076

0/256

0/248

3/371

0/001

متغیر مالك

با توجه به ضریب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود همزمان و همچنین ضریب رگرسیون به دست
آمده ،میتوان مطرح نمود که به غیر متغیر وفاداری به برند در بقیه مولفهها تاثیر مولفههای ارزش ویژه
برند (تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز مشاهده میشود .بدین ترتیب که با افزایش تبلیغات رسانهای ،مولفههای ارزش ویژه برند
(تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) نیز از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز افزایش مییابد و با کاهش تبلیغات رسانهای مولفههای ارزش ویژه برند (تداعی برند ،آگاهی از
برند و کیفیت ادراک شده از برند) نیز از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز کاهش مییابد.
بحث و نتیجهگیری

نتایج نشان داد که تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای لورنس و همکاران( ،)2009حیدرزاده و ضربی(،)1389

کیم و هیون( ،)2010یو و همکاران( ،)2010حیدرزاده و همکاران( ،)1390میرا و کریمی هریسی( ،)1391گرور
و سرینیواسان( ،)2012رضوانی و همکاران( ،)2012بهنام و همکاران( ،)1392ناظمی( ،)2012رضوانی و مهرنیا
( ،)1393دهدشتی و محمدی( ،)1394سلیمانی بشلی( ،)1394بخشیزاده( ،)1394آزادی و همکاران(،)1394
کفاشپور و همکاران( ،)1393جلیلیان و همکاران( )1393و خدادادحسینی و همکاران( ،)1394همسو است .ولی
با نتایج جاللی فراهانی( )1392و بویل( ،)2015ناهمسو است که دلیل این ناهمسویی شاید به خاطر تفاوت در
جامعه آماری ،نمونه و فرهنگ جامعه آماری تحقیقات مورد نظر باشد و این که شاید در این تحقیق مشتریان
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ازطریق تبلیغات رسانهای به ارزش ویژه برند محصوالت ورزشی بپردازند .زیرا،
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز با مولفههایی چون «وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و
کیفیت ادراک شده از برند» در محیط تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی سروکار دارند ،چون این ارتباطات
برای ارزش ویژه برند ادراک شده آنان حیاتی میباشد و جایگاه آنها را به لحاظ ارزش ویژه برند مشتریان را
در فروشگاههای ورزشی شهر تبریز مشخص میکند .تحلیل نتایج یافتههای فوق نشان میدهد که ارزش ویژه
برند دارای زیرشاخههای وفاداری به برند ،تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند میباشند که
هرکدام از این مولفهها پتانسیل ادراک ارزش ویژه از برند را دارند که منجر به افزایش ارزش ویژه برند توسط
مشتریان ورزشی شود .بنابراین ،با توجه به چنین تبلیغات رسانهای که فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در قبال
مشتریان خود دارند ،میتوان گفت که با افزایش تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهر تبریز منجر به
افزایش ارزش ویژه برند و مولفههای آن در مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز خواهد شد و بالعکس.
نتایج نشان دادکه بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (وفاداری به برند) ازدیدگاه مشتریان فروشگاه-
های ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای پگورارو و همکاران(،)2011
یو و همکاران( ،)2010حیدرزاده و همکاران( ،)1390میرا و کریمی هریسی( ،)1391رضوانی و همکاران
( ،)2012انصاری و نصابی( ،)1392آزادی و همکاران( ،)1394جلیلیان و همکاران( )1393و سوی()2015
همسو است .زیرا ،مشتریان فروشگاههای ورزشی شهرتبریز با مولفههایی چون «کیفیت باالی برند ،عملکرد
باالی برند ،اعتماد و اطمینان از برند ،تنوع محصوالت برند و طول عمر محصول برند» در محیط تبلیغات
رسانهای فروشگاههای ورزشی سر و کار دارند ،چون این ارتباطات برای ارزش ویژه برند ادراک شده آنان
(وفاداری به برند) حیاتی میباشد و جایگاه آنها را به لحاظ ارزش ویژه برند (وفاداری به برند) مشتریان را
در فروشگاههای ورزشی شهر تبریز مشخص میکند .تحلیل نتایج یافتههای فوق نشان میدهد که ارزش
ویژه برند (وفاداری به برند) شامل نقطه نظرات درباره کیفیت باالی برند ،عملکرد باالی برند ،اعتماد و
اطمینان ازبرند ،تنوع محصوالت برند و طول عمر محصول برند میباشندکه هرکدام از این مولفهها پتانسیل
ایجاد وفاداری درمشتریان را نسبت به برند دارندکه منجر به افزایش وفاداری به برند توسطمشتریان ورزشی
از طریق تبلیغات رسانهای شود .بنابراین ،با توجه به چنین تبلیغات رسانهای که فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز درقبال مشتریان خود میکنند ،میتوان گفتکه با افزایش تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهر

تبریز منجر به افزایش ارزش ویژه برند (وفاداری به برند) توسط مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
خواهد شد و بالعکس.
نتایج نشان داد که تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (تداعی برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای یو و همکاران(،)2010
رضوانی و همکاران( ،)2012آزادی و همکاران( ،)1394جلیلیان و همکاران( )1393و سوی( )2015همسو
است ،زیرا مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز با مولفههایی چون «عملکرد برتر برند در قبال رقبا،
شخصیت متمایز برند از سایر رقبا ،تصویر مناسب برند در ذهن مشتریان و ایجاد تصویر بهتر از سایر رقبا
در اذهان عمومی» در محیط تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهر تبریز سر و کار دارند ،چون این
ارتباطات برای ارزش ویژه برند ادراک شده آنان (تداعی برند) حیاتی میباشد و جایگاه آنها را به لحاظ
ارزش ویژه برند (تداعی برند) مشتریان را در فروشگاههای ورزشی شهر تبریز مشخص میکند .تحلیل
نتایج یافتههای فوق نشان میدهد که ارزش ویژه برند (تداعی برند) شامل نقطه نظرات درباره عملکرد
برتر برند در قبال رقبا ،شخصیت متمایز برند از سایر رقبا ،تصویر مناسب برند در ذهن مشتریان ،ایجاد
تصویر بهتر از سایر رقبا در اذهان عمومی میباشند که هر کدام از این مولفهها پتانسیل ایجاد تداعی برند
درمشتریان را نسبت به برند دارندکه منجر به افزایش تداعی برند توسط مشتریان ورزشی ازطریق تبلیغات
رسانهای شود .بنابراین ،با توجه به چنین تبلیغات رسانهای که فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در قبال
مشتریان خود میکنند میتوان گفتکه با افزایش تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهرتبریز منجر
به افزایش ارزش ویژه برند (تداعی برند) توسط مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز خواهد شد و
بالعکس.
نتایج نشان داد که تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (آگاهی از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای یو و همکاران( ،)2010میرا و
کریمی هریسی( ،)1391گرور و سرینیواسان( ،)2012رضوانی و همکاران( ،)2012گیون و همکاران(،)2012
هانگ و سریلگو( ،)2013آزادی و همکاران( ،)1394جلیلیان و همکاران( )1393و سوی( )2015همسو است.
زیرا ،مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز با مولفههایی چون «شخصیت امیدوار کننده برند ،بهترین
بودن برند و سازگار بودن برند با شخصیت مشتریان» در محیط تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز سر و کار دارند ،چون این ارتباطات برای ارزش ویژه برند ادراک شده آنان (آگاهی از برند) حیاتی می-
باشد و جایگاه آنها را به لحاظ ارزش ویژه برند (آگاهی از برند) مشتریان را در فروشگاههای ورزشی شهر
تبریز مشخص میکند .تحلیل نتایج یافتههای فوق نشان میدهد که ارزش ویژه برند (آگاهی از برند) شامل
نقطه نظرات درباره شخصیت امیدوار کننده برند ،بهترین بودن برند و سازگار بودن برند با شخصیت
مشتریان میباشندکه هرکدام از این مولفهها پتانسیل ایجاد آگاهی از برند در مشتریان را نسبت به برند دارند

که منجر به افزایش آگاهی از برند توسط مشتریان ورزشی از طریق تبلیغات رسانهای شود .بنابراین ،با توجه
به چنین تبلیغات رسانهای که فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در قبال مشتریان خود میکنند ،میتوانگفت
که با افزایش تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی شهر تبریز منجر به افزایش ارزش ویژه برند (آگاهی از
برند) توسط مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز خواهد شد و بالعکس.
نتایج نشان داد که بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه
مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز رابطه مثبت معناداری وجود دارد .این نتیجه با یافتههای یو و
همکاران( ،)2010میرا و کریمی هریسی( ،)1391پیون و جیمز( ،)2010رضوانی و همکاران( ،)2012گیون
و همکاران( ،)2012پیون و همکاران( ،)2012آزادی و همکاران( ،)1394جلیلیان و همکاران( ،)1393سوی
( )2015و رضوانی و همکاران( )2012همسو است .زیرا ،مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز با
مولفههایی چون «ارائه خدمات برند مطابق روز ،خرید از برند ورزشی مطمئن ،وفاداری به برند ورزشی
مورد نظر ،تمایل به خرید برند مورد نظر و شناخت برند ،لوگو و آرم آن» در محیط تبلیغات رسانهای
فروشگاههای ورزشی شهر تبریز سر وکار دارند ،چون این ارتباطات برای ارزش ویژه برند ادراک شده آنان
(کیفیت ادراک شده ازبرند) حیاتی میباشد و جایگاه آنها را به لحاظ ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده
ازبرند) مشتریان را در فروشگاههای ورزشی شهرتبریز مشخص میکند .تحلیل نتایج یافتههای فوق نشان
میدهد که ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده از برند) شامل نقطه نظرات درباره ارائه خدمات برند
مطابق روز ،خرید از برند ورزشی مطمئن ،وفاداری به برند ورزشی مورد نظر ،تمایل به خرید برند مورد
نظر و شناخت برند ،لوگو و آرم آن میباشند که هر کدام از این مولفهها پتانسیل ایجاد کیفیت ادراک شده
از برند در مشتریان را نسبت به برند دارند که منجر به افزایش کیفیت ادراک شده از برند توسط مشتریان
ورزشی ازطریق تبلیغات رسانهای شود .بنابراین ،با توجه به چنین تبلیغات رسانهای که فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز در قبال مشتریان خود میکنند ،میتوان گفت که با افزایش تبلیغات رسانهای فروشگاههای ورزشی
شهرتبریز منجر به افزایش ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده از برند) توسط مشتریان فروشگاههای ورزشی
شهر تبریز خواهد شد و بالعکس.
نتایج نشان داد که تبلیغات رسانهای بر ارزش ویژه برند (تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده
از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز تاثیر دارد و بر وفاداری به برند تاثیر ندارد .نتایج
نشان داد که برای مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ،به غیر از وفاداری به برند بقیه مولفههای
ارزش ویژه برند (تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند) از دیدگاه مشتریان فروشگاههای
ورزشی شهر تبریز تاثیر دارد .با توجه به ویژگی ترغیب کنندگی و هدفمند بودن و زمان خالقانه و منحصر
به فرد بودن و سازگاری با نیازهای مشتریان و دارای تحلیل دقیق بودن تبلیغات فروشگاههای ورزشی،
منجر به تداعی برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز
میشود .زیرا ،مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز در اثر تبلیغات وسیع رسانهای فروشگاههای ورزشی

نیاز به تداعی و یادآوری مجدد برند و محصوالت آن و آگاهی و دانش از برند و محصوالت آن و کیفیت
ادراک شده از برند در رابطه با برند مورد نظرشان دارند و اینکه به خاطر تقلید از تبلیغات محصوالت ورزشی
خارجی و عدم تمایز با محصوالت خارجی باعث شده که مشتریان فروشگاههای ورزشی وفاداری کمتری به
برند محصوالت ورزشی داشته باشند.
پیشنهادهای برآمده از تحقیق

 یافتههای تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاههایورزشی شهرتبریز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد میشود به تبلیغاترسانهای محصوالت
ورزشی توجه ویژه شود.
 یافتههای تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (وفاداری به برند) از دیدگاهمشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد میشود
که در تبلیغات رسانهای به ممتاز بودن و متمایز بودن محصول ورزشی توجه ویژه شود.
 یافتههای تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (تداعی برند) از دیدگاهمشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد میشود
که در تاثیر تبلیغات رسانهای به ترغیبکنندگی و زمان تبلیغات توجه ویژه شود.
 یافتههای تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (آگاهی از برند) از دیدگاهمشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد میشود که
در تاثیر تبلیغات رسانهای بر ویژگی ممتاز محصول ورزشی و انتخاب پیام مناسب و سازگار با مخاطبان توجه
ویژه شود.
 یافتههای تحقیق نشان دادکه بین تبلیغات رسانهای با ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده از برند)از دیدگاه مشتریان فروشگاههای ورزشی شهر تبریز ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین پیشنهاد
میشود که در تاثیر تبلیغات رسانهای بر منحصر به فرد بودن محصول توجه ویژه شود.
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