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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر شکلگیری ارزش ویژۀ نام
تجاری منتج به اعتماد برند در صنعت ورزش به صورت مطالعۀ موردی در شهر شیراز انجام گرفته
است .روش موجود در تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی-
استنباطی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی بود .جامعۀ آماری تمام کسانی
بودند که از برندهای محصوالت ورزشی در شهر شیراز استفاده میکردند و با استفاده از فرمول
حجم نمونۀ نامحدود کوکران و با خطای  5درصد ،تعداد  384نفر به روش نمونهگیری هدفمند
برگزیده شدند .روایی پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش ،توسط  5تن از اساتید متخصص
تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز باالتر از  0/8به دست آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار
 Smart-PLSاستفاده شد .طبق نتایج ،مدل تحقیق از برازش قوی برخوردار بود و تصویر ذهنی
کشور مبدأ بر ارزش ویژۀ نام تجاری و ابعادش (آگاهی ،وفاداری و تمایز) تأثیر مثبت و معناداری
داشت و ارزش ویژۀ نام تجاری نیز بر اعتماد برند تأثیرگذار بود .همچنین ،تصویر ذهنی کشور مبدأ
بر اعتماد برند به طور غیر مستقیم تأثیرگذار بود.
کلید واژهها :تصویر ذهنی کشور مبدأ برند ،شکلگیری ارزش ویژۀ نام تجاری ،اعتماد برند،
صنعت ورزش
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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 .2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3دکترای مدیریت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
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مقدمه
فضای کسب وکار در جهان در سالهای اخیر شاهد تغییر و تحوالت بسیار زیادی بوده است .از
جملۀ این تغییرات میتوان به تغییر نگرش شرکتها از دارایی مشهود به سمت دارایی نامشهود
اشاره کرد؛ از اینرو فرآیند ارزشگذاری دارایی نامشهود از اهمیت زیادی برای شرکتها
برخوردار است ( .)Azizi Manesh, 2014یکی از این داراییهای نامشهود در ورزش،
فرصتهای اقتصادی فراوانی است که از راه ورزش میتوان به آن دست پیدا کرد .این موضوع تا
جایی پیشرفت کرده است که از ورزش به عنوان یک صنعت مطرح در جهان نام برده میشود .در
دهههای اخیر ،صنعت ورزش دوران جدید و تازهای را تجربه میکند ،به طوری که ورزش یک
بخش اقتصادی در تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصاد ملی کشورها به شمار میرود.
بنابراین ،عناصر مختلف درگیر در امر ورزش ،عوامل تأثیرگذار بر جامعۀ امروزی هستند ،چرا که
روز به روز نیاز به ورزش بیشتر احساس میشود و از اهمیت زیادی برخوردار است ( Azimzadeh

.)and et al, 2021
در این شرایط سخت رقابت ،سازمانهایی موفقاند که بتوانند مشتریانشان را راضی کنند و
برندهایی قوی برای محصوالت خود ایجاد نمایند ( .)Kheiri, 2016به عبارت دیگر ،نام تجاری از
جمله داراییهای نامشهود هر شرکتی است که ارزش باالیی برای شرکت ایجاد مینماید .برندها
ابزاری قدرتمند و با ارزش برای حفظ داراییها و حقوق ،تأثیرگذاری بر رفتار مصرفکنندگان و
حجم خرید و فروش به سازمان ارائه میکنند و در مورد درآمدهای پایدار سازمان در آینده،
موجبات امنیت خاطر آنها را فراهم میآورند .بیشتر ارزش هر شرکت در داراییهای نامشهود آن
است و حدود  ۷0درصد از داراییهای نامشهود به برند آن مربوط میشود .همچنین با تشدید رقابت
در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقیت از آن
شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای مورد نظر مشتریان
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را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهد ( .)Anaam and et al, 2020برند
به عنوان جزئی جدا نشدنی از ارزش شرکت میباشد و یک دارایی استراتژیک است که میتواند به
عنوان محرک فرآیند برنامهریزی بازاریابی شرکت محسوب گردد .بدین معنی که برند میتواند به
عنوان مزیت رقابتی یک شرکت در نظر گرفته شود ( .)Ghanavati, 2018از طرفی دیگر ،یکی از
با ارزشترین داراییهای هر شرکت ،ارزش ویژه برند است .شرکتهایی که از نظر ارزش ویژه
برند جایگاه باالیی در ذهن مصرفکنندگان دارند ،به راحتی میتوانند در میان دیگر شرکتها در
صنعت مربوط به خودشان ،سودآورتر تلقی گردند (.)Yarahmadi and et al, 2020
ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک شاخص کلیدی ،بیانگر میزان موفقیت یک نام و
نشان تجاری (برند) میباشد .اعتقاد بر این است که پایش نام و نشان تجاری یک مرحلۀ مهم و
حساس در مدیریت نام و نشان تجاری است .همچنین ،خاستگاه (مبدأ) نام و نشان تجاری متغیر
دیگری میباشد که بر ادراک مشتری از برندهای آن کشورخاص به عنوان کشوری که آن کاال در
آن تولید شده است ،تأثیر میگذارد .به دالیل گوناگون ،برندهای یک کشور در دسترس
مصرفکنندگان دیگر کشورها نیز قرار میگیرد .در چنین مواردی ،بازاریابان بین المللی بایستی
دارای درک مناسبی از منابع ارزش ویژۀ نام و نشان تجاری محصوالت داشته باشند ( Moradi

 .)Lalekaei and et al, 2016باگسترش عرصۀ رقابتی و هجوم برندهای جهانی به بازار داخلی،
توجه به مفهوم برند و ارزش ویژۀ آن برای شرکت داخلی به منظور بدست آوردن سهم بیشتری از
بازار تأثیرگذار است .همچنین ،برندها در قلب بازاریابی و استراتژی کسب و کار قرار دارند و
ارزش برند با برندهای قوی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت یک کسب و کار است؛ از
طرفی ،یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان و
صاحبنظران بازاریابی مورد بحث قرار میگیرد ،ارزش ویژۀ برند در تصمیمات و ایجاد مزیت
رقابتی برای سازمانها و مشتریان آنها میباشد (.)Azzari and Pelissari, 2020
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مرور ادبیات پژوهشی در این زمینه ،بیش از پیش اهمیت موضوع را تبیین میکند؛ هر چند که
پژوهشهای داخلی بسیار محدودتر از پژوهشهای خارجی در این حیطه میباشند .در بخش
پژوهشهای داخل کشور ،نتایج تحقیق ) Najafizadeh and et al (2014نشان داد که تأثیر مثبت
تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر ابعاد ارزش برند(تمایز ،وفاداری و کیفیت ادراک شده برند) و
تأثیر ابعاد ارزش برند بر ارزش برند و همچنین تأثیر مثبت تصویر کشور مبدأ برند بر ارزش برند
مورد تأیید قرار گرفته است و در نهایت نشان داده شد که ابعاد ارزش برند ،رابطه قویتری با ارزش
برند نسبت به رابطه تصویر کشور مبدأ با ارزش برند دارد .همچنینParhizkar and Ebrahimi ،

) Abed (2012در تحقیق خود به بررسی تأثیرات ابعاد ارزش ویژۀ برند در مدل آکر بر ارزش ویژۀ
برند از دید مصرفکننده در برند سامسونگ پرداختند .نتایج حاکی از آن است که وفاداری به برند
و تداعی برند تأثیر مستقیم بر ارزش ویژۀ نام و نشان تجاری دارند .از طرفی ،هیچ رابطۀ مستقیم بین
کیفیت درک شده از برند و آگاهی از برند با ارزش ویژۀ نام و نشان تجاری یافت نشد .از میان
عواملی که دارای اثر مستقیم بر ارزش ویژۀ نام و نشان تجاری میباشند ،وفاداری به برند دارای
بیشترین اثر و تداعی برند در مراتب بعدی قرار میگیرد .همچنینReyvandi and Salari (2019) ،

در تحقیق خود نشان دادند که بین ارزش ویژۀ برند بر اعتماد مشتریان شرکت چرم مشهد تأثیر
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین وفاداری به برند،آگاهی از برند ،تداعی با برند و کیفیت
درک شده از برند بر اعتماد مشتریان شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد .عالوه بر این ،نتایج
تحقیق ) Valipour and Sayary (2019نشان داد که تمامی ابعاد ارزش ویژۀ برند ،رابطۀ مثبت و
معناداری با یکدیگر داشته که در این بین آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده از برند بیشترین
ارتباط و پس از آن استایل و سبک ،وفاداری به برند ،طرح و نقش ،تداعی برند ،کیفیت البسه،
رنگ ،پارچه و قیمت ،در سطوح بعدی قرار گرفتند.
عالوه بر پژوهشهای داخلی صورت گرفته در این زمینه ،در پژوهشهای خارج از کشور نیز به
این موضوع پرداخته شده است .در همین راستا ،نتایج پژوهش Zeugner-Roth and
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) Diamantopoulos (2009نشان داد که ارزش ویژۀ نام تجاری به وسیلۀ ادراک از تصویر ذهنی
کشور مبدأ تحت تأثیر قرار میگیرد و ارزش ویژۀ نام تجاری کشور به طور مثبت بر ترجیح
محصول تأثیر داشته و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر ادراکات تصویر ذهنی کشور مبدأ قرار
نمیگیرد .همچنین Huddleston and et al (2001) ،تصریح کردند که اگر چه تصویر کشور
مبدأ مستقیماً بر ارزیابیهای مشتری از محصول تأثیر میگذارد ،ولی این تأثیر اساساً بر محصوالتی
که برای زندگی روزانه ضروری نیستند ،شدیدتر است .از طرفی ،محققان فوق در زمینۀ تصویر
ذهنی کشور مبدأ ادعا نمودهاند که تصویر ذهنی کشور مبدأ در مورد محصوالت با درگیری باال
همانند محصوالت ورزشی ،گرایش به تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی مصرفکنندگان دارد .عالوه
بر این Atilgan and et al (2007) ،در پژوهشی ،تأثیر کیفیت ادراک شده ،وفاداری به برند،
تداعی برند و آگاهی از برند را بر ارزش ویژۀ برند مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان میدهد که فقط متغیر وفاداری به برند بر ارزش ویژۀ برند تأثیر دارد ،اما سه عامل دیگر
کیفیت ادراک شده ،تداعی برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژۀ برند تأثیر نداردBallester and .

) Alemán (2005تحقیقی را تحت عنوان "آیا اعتماد برند در فرآیند ایجاد ارزش برند مهم
است؟" انجام دادند .چون بسیاری از تحقیقات پیشین ،به این نتیجه رسیدند که رضایت مشتری به
طور مستقیم بر وفاداری مشتری به برند تأثیر نمیگذارد ،بنابراین از اعتماد به برند به عنوان یک
متغیر تعدیلگر در رابطه بین این دو استفاده شده است .همچنین ،اعتمادبه برند با دو بعد قابلیت
اطمینان برند و تمایل به برند نشان داده میشود .نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت مشتری
از طریق تأثیرگذاری بردو عنصر سازنده اعتماد به برند (قابلیت اطمینان برند و تمایل به برند) باعث
ایجاد وفاداری به برند شده و در نهایت به ایجاد ارزش ویژۀ برند منجر میشود.
از آنجایی که امروزه از ورزش به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه یاد میشود ،این پدیده توانسته
در بین اقشار مختلف مردم به صورت ورزش همگانی و حرفهای با اهدافی همچون سالمتی ،گذران
اوقات فراغت و کسب مقام در سطوح مختلف ورزشی ،رسوخ پیدا کند؛ بدین منظور افراد به
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تجهیزات ورزشی نیاز دارند؛ که گاهی برای تهیه آن نیاز به فروشگاهها و تولیدکنندههای معتبر و
شناخته شده در این زمینه دارند .از آنجا که تبلیغات تأثیر قابل مالحظهای بر آگاهی از برند
شرکتها دارد ،هر قدر بر تجربیات مصرفکننده از یک برند با دیدن ،شنیدن یا فکرکردن افزوده
شود ،احتمال ثبت آن در حافظه و ارزشآفرینی برای آن برند بیشتر میشود ( Nazari and

 .)Ghavam, 2017پرداختن به مسألۀ برندهای ورزشی و استراتژیهایی که برای رشد و بالندگی
آنها بایستی اتخاذ شود ،بسیار مهم و الزم است؛ چرا که اگر مسائل پیرامون برندهای ورزشی به
طور مناسب حل و فصل شود و پیرامون پیشرفت آن اطالعات کافی موجود باشد ،بازاریابان با
اقتباس از آنها نه تنها نیازهای مشتریان خود را مرتفع میکنند ،بلکه بازار را بهتر شناخته و مؤثرتر
تنظیم میکنند .بدیهی است که با اتخاذ استراتژیهای مناسب و سادهتر میتوان رفتار خرید مشتریان
را تحت تأثیر قرار داد .اما اگر چنین نشود احتماالً برندها در وهلۀ اول توان رقابتی خود را از دست
می دهند و در ادامه با از دست دادن سهم خود از بازار و عدم فروش محصوالت توزیعی خود ،به
حیات خود خاتمه خواهند داد ( .)Almasi and et al, 2020با وسیعتر شدن بازار رقابت و ازدیاد
نام های تجاری بیرونی به بازار داخل ،درک مفاد برند و اهمیت مخصوص آن برای تولیدکنندگان
داخل کشور برای تصاحب بازار داخل امری ضروریست .علیرغم توسعۀ علم نام تجاری در خارج
از ایران ،این عنصر در داخل کشور تقریباً ناشناخته باقی مانده است و جوالن برندهای خارجی در
میان مردم و انزوال محصوالت داخلی به دلیل همین کمبود دانش برند و عدم شناخت مدیریت آن
است .باید به یاد داشت که یکی از عوامل موفقیت در شغل ،توجه به برند و ارزش برند به عنوان
قلب تپندۀ بازاریابی و استراتژی آن است ( .)Moradi Lalekaei and et al, 2016با توجه به
مطالب گفته شده فوق و با توجه به مرور پیشینۀ تحقیقات انجام گرفته در زمینۀ تصویر کشور مبدأ
برند ،ارزش ویژۀ برند و مؤلفه های آن و اعتماد منتج به برند ،در این پژوهش در پی آن هستیم تا
بدانیم ت صویر کشور مبدأ برند چه تأثیری بر ارزش ویژۀ نام تجاری و مؤلفههای آن دارد؟ همچنین،
در میان مؤلفه های ارزش ویژۀ نام تجاری ،کدام یک بر ارزش ویژۀ نام تجاری اثرگذار است؟ از
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طرفی ،آیا مؤلفه های ارزش ویژۀ نام تجاری بر یکدیگر تأثیرگذارند؟ عالوه بر این ،آیا ارزش ویژۀ
نام تجاری تحت تأثیر تصویر کشور مبدأ برند ،به اعتماد به برند میانجامد یا خیر؟

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
روش موجود در تحقیق حاضر به دلیل کاربرد نتایج در حل مشکالت متداول ،از لحاظ هدف
کاربردی ،به دلیل توصیف جزئی موقعیت و محاسبۀ پارامترهای جامعه (سن ،تحصیالت ،جنسیت و
 ،)...از لحاظ روش توصیفی -استنباطی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی
است که برای جمعآوری دادهها ابتدا از مطالعات کتابخانهای و در ادامه به خاطر بهرهگیری از
پرسشنامه از نوع پیمایشی و از لحاظ زمانی مقطعی میباشد .به دلیل در دسترس نبودن جامعۀ مورد
نظر پژوهش ،از مطالعۀ موردی بهره گرفته شد و جامعۀ آماری مورد استفاده در این تحقیق تمام
کسانی بودند که از برندهای محصوالت ورزشی در شهر شیراز استفاده میکردند و به دلیل نامحدود
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بودن جامعۀ آماری و با استفاده از فرمول حجم نمونۀ نامحدود کوکران و با خطای  5درصد ،تعداد
 384نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده برگزیده شدند و پرسشنامه به صورت حضوری در
برخی از فروشگاههای ورزشی در نقاط مختلف شهر شیراز توزیع و جمعآوری شد.

در تحقیق حاضر ،پرسشنامۀ ) Moradi Lalekaei and et al (2016مورد استفاده قرار گرفت
که شامل  29سؤال در  2بخش سؤاالت عمومی و اختصاصی است .برای پاسخدهی به سؤاالت از
طیف لیکرت که شامل  5ارزش است ،بهره برده شد .در این طیف کمترین امتیاز را کامالً مخالف
ال موافق (پنج) به خود اختصاص میدهند .این پرسشنامه ابعاد تصویر
(یک) و بیشترین امتیاز را کام ً
کشور مبدأ برند ( 5سؤال) ،تداعی (آگاهی) برند ( 3سؤال) ،وفاداری برند ( 3سؤال) ،تمایز برند (4
سؤال) ،اعتماد برند ( 3سؤال) و ارزش ویژۀ نام تجاری ( 4سؤال) را داراست .در بحث تعیین روایی
محتوا ،پرسشنامه به سمع و نظر  5تن از اساتید و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی رسید و پس از
نظرخواهی و اعمال نظر آنان ،پرسشنامهها برای توزیع تأیید شدند .برای تعیین پایایی از روش آلفای
کرونباخ بهره گرفته شد و تعداد کمی از پرسشنامهها ( 30نفر) برای مطالعه مقدماتی توزیع شدند و
بر اساس دادههای حاصل از آنها ،میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه باالتر از  0/8به دست آمد که
نشان می دهد پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است .در این پژوهش ،در سطح آمار توصیفی از
میانگین ،انحراف استاندارد و کشیدگی برای طبقهبندی و توصیف دادهها و در سطح آمار استنباطی
از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی برای
آزمون فرضیه های تحقیق و تعیین میزان و قدرت متغیرهای مستقل بر وابسته با استفاده از
نرمافزارهای  Spssو  Smart-PLSبهره گرفته شده است.
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یافتهها
مشخصات دموگرافیک افراد در جدول  1آورده شده است .این اطالعات جمعیتی ،جنسیت،
سن ،شغل ،استفاده از برند ورزشی داخلی یا خارجی و تحصیالت افراد نمونه را در دستههای
مختلف نشان میدهد.
جدول  .1مشخصات دموگرافیک افراد
متغیر
جنسیت

سن

شغل

تحصیالت

نوع برند

فراوانی

درصد

مرد

195

50/9

زن

189

49/1

20-30

168

43/8

30-40

59

15/6

40-50

107

28/1

50-60

50

12/5

خانهدار

36

9/4

کارمند

96

25

بازنشسته

24

6/3

آزاد

84

21/9

دانشجو

144

37/5

دیپلم

59

15/6

لیسانس

122

31/3

فوق لیسانس

96

25

دکتری

107

28/1

ایرانی

163

42/4

خارجی

221

57/6

بهدلیل پیشفرضی برای به کار بردن یا به کار نبردن آزمونهای پارامتری ،قبل از انجام
آزمونهای آماری ،با هدف بررسی نوع توزیع متغیرهای پژوهش و نیز ضریب کشیدگی بهنجار
شده برای بررسی بهنجار بودن چندمتغیری ،از مقادیر کجی وکشیدگی مربوط به هریک از
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متغیرهای پژوهش بهره گرفته شد؛ که بر اساس این ،متغیرهای پژوهش دارای توزیعی طبیعی بودند
(جدول شمارۀ یک).
در مورد طبیعی بودن توزیع دادهها ،بر اساس جدول شمارۀ یک میتوان مشاهده کرد که تمام
مقادیر مربوط به کجی برای متغیرهای پژوهش در بازۀ  1تا  -1قرار دارند .در ارتباط با مقادیر
مربوط به کشیدگی نیز باید گفت که باید در بازۀ  3تا  -3قرار داشته باشند ( .)Kline, 2015با
توجه به موارد گفته شده و انطباق آن با مقادیر جدول شمارۀ یک میتوان نتیجه گرفت که توزیع
دادههای پژوهش نرمال هستند.
جدول  .2بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

نوع توزیع

تصویر کشور مبدأ برند

3/940

0/792

-0/940

0/247

طبیعی

تداعی (آگاهی) برند

3/636

0/825

-0/281

-0/924

طبیعی

وفاداری برند

3/409

1/118

0/087

-1/070

طبیعی

تمایز برند

3/794

0/872

-0/301

-0/166

طبیعی

اعتماد برند

3/986

0/902

-0/524

-1/124

طبیعی

ارزش ویژۀ نام تجاری

3/729

1/073

-0/576

-1/046

طبیعی

با توجه به طبیعی بودن توزیع دادههای پژوهش ،با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،رابطه
بین متغیرهای پژوهش بررسی و در قالب ماتریس همبستگی (جدول شمارۀ دو) ارائه شد .بر اساس
نتایج جدول شمارۀ دو مشاهده میشود که بین متغیرهای پژوهش (تصویر کشور مبدأ ،آگاهی برند،
وفاداری برند ،تمایز برند ،اعتماد برند و ارزش ویژۀ نام تجاری) در سطح  0/01ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .با در نظر گرفتن مقادیر ضرایب همبستگی میتوان مشاهده کرد که بیشترین
ضریب همبستگی بین تمایز برند و اعتماد برند ( )r = 0/۷12 ،sig = 0/01و کمترین ضریب
همبستگی بین آگاهی برند و وفاداری برند ( )r = 0/23۷ ،sig = 0/01وجود دارد (جدول شمارۀ
دو).
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جدول  .3نتایج ضریب همبستگی بین تصویر کشور مبدأ ،آگاهی برند ،وفاداری برند ،تمایز برند ،اعتماد برند و
ارزش ویژۀ نام تجاری
2

3

4

5

شمارۀ

متغیر

1

1

تصویر کشور مبدأ

1

2

آگاهی برند

**0/490

1

3

وفاداری برند

**0/237

**0/279

1

4

تمایز برند

**0/468

**0/254

**0/706

1

5

اعتماد برند

**0/514

**0/562

**0/527

**0/712

1

6

ارزش ویژۀ نام
تجاری

**0/506

**0/387

**0/697

**0/601

**0/682

6

1

* معناداری در سطح P < 0/05؛ ** معناداری در سطح P < 0/01

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلۀ ساختاری رویکرد واریانس محور
انجام گردید .استفاده از این رویکرد در آزمون فرضیهها و مدل نظری پژوهش به پژوهشگر کمک
میکند با متغیرهای اصلی درگیر در مدل نظری به عنوان متغیرهای مکنون برخورد کرده و خطاهای
اندازه گیری را در برآورد پارامترهای مرتبط با آزمون مدل دخالت دهد و در نتیجه برآوردها از
دقت باالتر و قابل اطمینانتری برخوردار باشند .مدلیابی  PLSدر دو مرحله صورت میپذیرد .در
مرحلۀ اول ،مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عاملی
تأییدی بررسی میشود و در مرحلۀ دوم ،مدل ساختاری (مدل درونی) با برآورد مسیر بین متغیرها
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مدل ساختاری
نتایج مدل معادلۀ ساختاری فرضهای تدوین شده این پژوهش را حمایت کرد .شکل  ،3مدل
معادلۀ ساختاری تحقیق را در حالت معناداری نشان میدهد و جدول شمارۀ  ۷مجموع اثرات بین
متغیرهای پنهان تحقیق را نشان میدهد.
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

جدول  .4مجموع اثرات مستقیم بین متغیرهای تحقیق
برآورد

P. Value

نتیجه

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تأیید فرضیه

H1

تصویر کشور
مبدأ

ارزش ویژۀ نام
تجاری

6/940

H2

تصویر کشور
مبدأ

آگاهی برند

13/438

0/596

H3

تصویر کشور
مبدأ

وفاداری برند

4/289

0/334

0/001

H4

تصویر کشور

تمایز برند

7/594

0/308

0/001

t

استاندارد
0/276

0/001
0/001

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
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مبدأ
H5

آگاهی برند

ارزش ویژۀ نام
تجاری

4/879

0/162

0/001

تأیید فرضیه

H6

وفاداری برند

ارزش ویژۀ نام
تجاری

16/922

0/577

0/001

تأیید فرضیه

H7

تمایز برند

ارزش ویژۀ نام
تجاری

0/255

-0/012

0/176

رد فرضیه

H8

آگاهی برند

وفاداری برند

1/128

0/093

0/037

رد فرضیه

H9

وفاداری برند

تمایز برند

17/962

0/601

0/001

تأیید فرضیه

H10

ارزش ویژۀ نام
تجاری

اعتماد برند

24/327

0/696

0/001

تأیید فرضیه

بر اساس یافتههای پژوهش (جدول شمارۀ  )4میتوان گفت که تصویر کشور مبدأ ،تأثیر مثبت و
معناداری بر آگاهی برند ( ،)t= 13/438 ،Sig= 0/001وفاداری برند (،)t= 4/289 ،Sig= 0/001
تمایز برند ( )t= ۷/594 ،Sig= 0/001و ارزش ویژۀ نام تجاری ( )t= 6/940 ،Sig= 0/001در صنعت
ورزش دارد .همچنین ،میتوان گفت که آگاهی برند ،تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژۀ نام
تجاری ( )t= 4/8۷9 ،Sig= 0/001دارد ولی بر وفاداری برند ( ،)t=1/128 ،Sig= 0/03۷تأثیر مثبت
و معناداری در صنعت ورزش ندارد .همچنین ،میتوان گفت که وفاداری برند ،تأثیر مثبت و
معناداری بر ارزش ویژۀ نام تجاری ( )t= 16/922 ، Sig= 0/001و تمایز برند (،Sig= 0/001
 )t= 1۷/962در صنعت ورزش دارد .همچنین ،میتوان گفت که تمایز برند ،تأثیر مثبت و معناداری
بر ارزش ویژۀ نام تجاری ( )t= 0/255 ،Sig= 0/1۷6در صنعت ورزش ندارد .همچنین ،میتوان
گفت که ارزش ویژۀ نام تجاری ،تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد برند ()t= 24/32۷ ،Sig= 0/001
در صنعت ورزش دارد .از طرفی دیگر ،باتوجه به ضرائب مسیر ،میتوان گفت که تصویر کشور
مبدأ ،در بین ابعاد ارزش ویژۀ نام تجاری یعنی آگاهی برند ( ،)β= 0/596وفاداری برند (0/334
= ،)βتمایز برند ( ،)β= 0/308بیشترین تأثیر را بر آگاهی برند داشتهاست .همچنین ،میتوان گفت

 14تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر شکلگیری ارزش ویژۀ نام تجاری ...

که ارزش ویژۀ نام تجاری در بین ابعاد خود یعنی آگاهی برند ( )β= 0/162و وفاداری برند (0/5۷۷
= )βو تمایز برند ( ،)β= -0/012بیشترین تأثیر را از وفاداری برند گرفتهاست.
مدل اندازهگیری

شکل .3مدل معادالت ساختاری تحقیق در حالت معناداری

باتوجه به شکل باال ،تمامی ضرایب معناداری  tکه از  1/96بیشتر هستند ،نشان از معنادار بودن
تمامی سؤاالت و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  0/95میباشد.
جدول  ،5بارهای عاملی ( )λرا برای هریک از معرفها (متغیرهای آشکار) نشان میدهد .بنابر
نتایج بهدست آمده مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار ( )0/960– 0/10۷از نقطه برش  0/3و
مقدار آمارۀ تی آنها نیز از نقطه برش  1/96بزرگتر بود (.)P<0/05
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جدول  .5بارهای عاملی متغیرهای آشکار
سازه

تصویر کشور مبدأ

آگاهی برند

وفاداری برند

تمایز برند

ارزش ویژۀ نام
تجاری

اعتماد برند

متغیر آشکار

بارعاملی

آماره t

وضعیت

Q1

0/107

1/547

ضعیف

Q2

0/886

63/643

بسیار مطلوب

Q3

0/742

23/025

بسیار مطلوب

Q4

0/817

60/566

بسیار مطلوب

Q5

0/827

40/592

بسیار مطلوب

Q6

0/383

4/315

قابل قبول

Q7

0/298

3/021

ضعیف

Q8

0/960

42/063

بسیار مطلوب

Q9

0/793

27/441

بسیار مطلوب

Q10

0/876

78/239

بسیار مطلوب

Q11

0/714

18/499

بسیار مطلوب

Q12

0/772

39/613

بسیار مطلوب

Q13

0/839

44/747

بسیار مطلوب

Q14

0/694

20/047

بسیار مطلوب

Q15

0/809

35/130

بسیار مطلوب

Q19

0/868

87/602

بسیار مطلوب

Q20

0/837

57/701

بسیار مطلوب

Q21

0/715

21/969

بسیار مطلوب

Q22

0/780

29/634

بسیار مطلوب

Q16

0/951

227/636

بسیار مطلوب

Q17

0/837

35/787

بسیار مطلوب

Q18

0/556

9/275

قابل قبول

بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان (سازه) و متغیر آشکار
(شاخص) مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص میکند .هرچه مقدار بار عاملی یک شاخص
در رابطه با یک سازۀ مشخص بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا میکند
( .)Davari and Razazadeh, 2018اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد ،ضعیف است و از آن
صرف نظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد ،بسیار
مطلوب است ( .)Kline, 2015همانگونه که در جدول شمارۀ  4مشاهده میشود ،در مدل
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پژوهش ،تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی پرسشها (به جز  4مورد) ،بیشتر از ( )0/6میباشد؛
بدین معنا که واریانس شاخصها با سازۀ مربوط به آنها در حد قابل قبول بوده و نشان دهندۀ
مناسب بودن این معیار است.
عالوه براین ،جهت تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی ،روایی محتوا (روایی محتوا
از طریق نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت) ،روایی همگرا(1که با استفاده از میانگین
واریانس استخراج شده 2سنجیده میشود) و روایی واگرا( 3با استفاده از روش فورنل و الرکر
سنجیده شده است) استفاده شده است .به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از دو معیار ضریب آلفای
کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده شد.
جدول  .6ضرایب پایایی و روایی مدل
پایایی

روایی

ضریب

ترکیبی

همگرا

تعیین

0/540

0/596

0/349

0/389

0/145
0/287

متغیرها

آلفای کرونباخ

تصویر کشور مبدأ

0/764

0/832

آگاهی برند

0/830

0/951

0/843

وفاداری برند

0/721

0/893

0/653

تمایز برند

0/875

0/861

0/690

0/542

ارزش ویژۀ نام تجاری

0/851

0/887

0/644

0/590

0/341

اعتماد برند

0/963

0/853

0/683

0/531

0/265

Q2
-

آلفای کرونباخ معیاری برای سنجش پایایی و سنجهای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی
(سازگاری درونی) محسوب می گردد .برتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفای کرونباخ در این است
که پایایی سازهها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه
میگردد ( .)Al-Taie and Cater-Steel, 2020مقدار مالک برای مناسب بودن آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی باالی  0/۷است .روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت
1. Convergent Validity
)2. Average Variance Extracted (AVE
3. Divergent Validity
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(شاخصها) خود میپردازد و مقدار مناسب شاخص  AVEباالتر از  0/5است ( Fornell and

 .)Larcker, 1981با توجه به مقادیر گزارش شده در جدول  5نشان از تأیید پایایی و روایی
همگرای متغیرهای تحقیق دارد .مقدار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا ،ضریب تعیین
میباشد .سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب نشان از اندازۀ اثر کوچک ،متوسط و برزگ یک
سازه بر سازه دیگر دارد .مقادیر ضریب تعیین مربوط به متغیرهای تحقیق ،اندازه اثر بزرگ
متغیرهای برونزا بر متغیرهای درونزا را نشان میدهد .شاخص کیفیت مدل ساختاری نیز به بررسی
توانایی مدل ساختاری در پیشبینی کردن به روش چشم پوشی میباشد .معروفترین و شناختهترین
معیار اندازهگیری این توانایی ،شاخص  Q2استون  -گایسلر است که بر اساس این مالک ،مدل باید
نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان
میدهد که مقادیر مشاهده شده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد ( Henseler,

 .)Ringle and Sinkovics, 2009مقادیر به دست آمده  Q2برای متغیرهای تحقیق ،نشان از
کیفیت مناسب مدل ساختاری در پیشبینی کردن دارد.
جدول  .7ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
شمارۀ

متغیر

1

1

آگاهی برند

0/742

2

اعتماد برند

0/620

0/799

3

تمایز برند

0/421

0/708

0/780

4

وفاداری برند

0/292

0/540

0/721

0/792

0/489

0/696

0/622

0/723

0/802

0/596

0/531

0/542

0/389

0/590

5
6

ارزش ویژۀ نام
تجاری
تصویر کشور مبدأ

2

3

4

5

6

0/735
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روایی واگرا میزان افتراق مشاهده پذیرهای متغیر پنهان آن مدل با سایر مشاهده پذیرهای موجود
در مدل را میسنجد .در صورتی که یک سازه با شاخصهای مربوط به خود همبستگی بیشتری
داشته باشند تا با سازههای دیگر ،روایی واگرا مناسب مدل تأیید میشود ( Davari and

 .)Razazadeh, 2018مطابق ماتریس فوق ،مقادیر قطر اصلی تمامی سازههای آگاهی برند ،اعتماد
برند ،تمایز برند ،وفاداری برند ،ارزش ویژۀ نام تجاری و تصویر کشور مبدأ از مقدار همبستگی آن
با سایر سازهها بیشتر است که این امر روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را
نشان میدهد.
شاخص نیکویی برازش 1نیز معیار مربوط به سنجش کلی مدلهای معادالت ساختاری است.
بدین معنی که توسط این معیار ،محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش
ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید ( Davari and

 .)Razazadeh, 2018سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای این شاخص معرفی نمودهاند .با توجه به مقدار  ،0/36۷معیار شاخص نیکویی برازش
نشان از برازش کلی قوی مدل را دارد .دامنۀ مطلوب شاخصهای مدل اندازهگیری ،بیانگر این است
که مدل مفروض تدوین شده توسط دادههای پژوهش حمایت میشوند ،به عبارت دیگر ،برازش
دادهها به مدل برقرار است و همگی شاخصها ،داللت بر مطلوبیت مدل معادلۀ ساختاری دارند.

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش (جدول شمارۀ  ،)4نتایج فرضیههای مطرح شده را در زیر تشریح
میکنیم:

1. Goodness of Fit
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فرضیۀ اول ( :)H1با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)6/940فرضیه تأیید و نشان داده شد که
تصوی ر کشور مبدأ برند بر ارزش ویژۀ نام تجاری اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
) Zeugner-Roth and Diamantopoulos (2009همسو بود .در راستای این تحقیق تأیید شد که
مصـرفکننـدگان ،محصـوالت تولیـدی در کشـورهای صـنعتی و بـا سـابقه را بسـیار بـا کیفیتتر از
سایر کشورها که دارای سابقه کـم یـا تـازه صنعتی شده هستند ،میدانند .گرچه مصرفکنندگان بـا
نـامهـای تجـاری زیـادی در بـازار مواجـه هسـتند کـه مصرفکننـدگان از بیشـتر آنهـا کـارکرد و
مشخصـات محصــول یکسـانی را ادراک مــیکننــد ،امــا تصــویر و کلیشه ذهنی موجود درباره
یک کشور مزایایی را به آن افزوده و آنرا نسبت به رقبا ارجحتر مینماید .در نهایت ،میتوان گفت
که ارزش ویژۀ نام تجاری به وسیلۀ ادراک از تصویر ذهنی کشور مبدأ تحت تأثیر قرار میگیرد و
همچنین تأثیر مثبت تصویر کشور مبدأ برند بر ارزش برند مورد تأیید قرار گرفته است.
فرضیۀ دوم ( :)H2با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)13/438فرضیه تأیید و نشان داده شد که
تصویر کشور مبدأ برند بر آگاهی از برند اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
) Najafizadeh and et al (2014همسو بود .در راستای این تحقیق تأیید شد که در سطوح آگاهی
باالتر ،احتمال افزایش در نظر گرفتن برند و تأثیر بر روی تصمیمات خرید مصرفکننده بیشتر است
و هدف سرمایهگذاری بر روی تبلیغات ،آشکار کردن معنای برند و اشاعه آن تا سر حد امکان است
تا مردم محصوالت عرضه شده را امتحان کنند .حضور برندهای قوی در ذهن مصرفکنندگان،
سطحی برجسته از آگاهی میباشد .در نهایت ،میتوان گفت که آگاهی از برند به وسیلۀ ادراک از
تصویر ذهنی کشور مبدأ تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،تأثیر مثبت تصویر ذهنی کشور مبدأ
برند بر آگاهی از برند مورد تأیید قرار گرفته است و در نهایت نشان داده شد که ابعاد ارزش برند،
رابطه قویتری با ارزش برند نسبت به رابطه تصویر کشور مبدأ با ارزش برند دارد.
فرضیۀ سوم ( :)H3با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)4/289فرضیه تأیید و نشان داده شد که
تصویر کشور مبدأ برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
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) Najafizadeh and et al (2014همسو بود .در راستای این تحقیق تأیید شد که وفاداری به برند
مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی از برند که در طول زمان جمعآوری شده و نیز متأثر از کیفیت
محصول است .از طرفی ،وفاداری موقعیتی است که نشان میدهد چقدر احتمال دارد یک مشتری به
برند دیگر روی آورد .در نهایت ،میتوان گفت که وفاداری به برند به وسیلۀ ادراک از تصویر ذهنی
کشور مبدأ تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،تأثیر مثبت تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر وفاداری
به برند مورد تأیید قرار گرفته است و در نهایت نشان داده شد که ابعاد ارزش برند ،رابطه قویتری با
ارزش برند نسبت به رابطه تصویر کشور مبدأ با ارزش برند دارد.
فرضیۀ چهارم ( :)H4با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)۷/594فرضیه تأیید و نشان داده شد که
تصویر کشور مبدأ برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
) Najafizadeh and et al (2014همسو بود .در راستای این تحقیق تأیید شد که افراد به دلیل
تمایل به متفاوت بودن و رفع نیاز منحصربه فرد بودن ،گرایش به خرید برندها و محصوالت خارجی
دارند و هر چه این گونه کاالها در رفع نیاز مصرفکننده موفقتر عمل کنند ،مصرفکنندگان به
طور مداومتری به خرید آن کاال (وفاداری رفتاری) گرایش خواهند داشت .هنگامی که فرد تمایل
داشته باشد تا هویت خود را توسط برند شناخته و بشناساند ،تمایز در برند اصلیترین عامل در
انتخاب آن خواهد بود .در نهایت ،میتوان گفت که تمایز به برند به وسیلۀ ادراک از تصویر ذهنی
کشور مبدأ تحت تأثیر قرار میگیرد .همچنین ،تأثیر مثبت تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر تمایز به
برند مورد تأیید قرار گرفته است و در نهایت نشان داده شد که ابعاد ارزش برند ،رابطه قویتری با
ارزش برند نسبت به رابطه تصویر کشور مبدأ با ارزش برند دارد.
فرضیۀ پنجم ( :)H5با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)4/8۷9فرضیه تأیید و نشان داده شد که
آگاهی از برند بر ارزش ویژۀ نام تجاری اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
) Valipour and Sayary (2019همسو بود .بر اســاس این پژوهش ،یکی از شاخصههای مهم در
خرید پوشاک ورزشی برند ،مؤلفۀ آگاهی از برند است که ســطح شناخت و شناسایی مشتریان را به
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طور کامل درگیر میکند .آگاهی برند ،توانایی ذهنی مشــتریان جهت تشخیص و به خاطر آوردن
یک برند خاص اســت ،به طوری که میتواند کیفیت ادراکی از محصوالت نوع برند را توسط
مشتریان تقویت نماید .در نهایت ،میتوان گفت که آگاهی از برند میتواند بر روی ارزش ویژۀ نام
تجاری اثرگذار باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
فرضیۀ ششم ( :)H6با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)16/922فرضیه تأیید و نشان داده شد که
وفاداری به برند بر ارزش ویژۀ نام تجاری اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق
) Valipour and Sayary (2019همسو بود .بر اســاس این پژوهش ،وفاداری فرصتی مناســب و
اثربخش برای خریدهای مجدد مشتریان خواهدشد و تأثیر مثبتــی در حفظ ،نگهداری و جذب آنان
خواهد داشــت .بر اســاس وفاداری برند ،مصرفکنندگان در طول زمان بر روی یک برند تکیه و
از آن اســتفاده میکنند .در نهایت ،میتوان گفت که وفاداری به برند میتواند بر روی ارزش ویژۀ
نام تجاری اثرگذار باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
فرضیۀ هفتم ( :)H7با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،) 0/255فرضیه رد و نشان داده شد که
تمایز برند بر ارزش ویژۀ نام تجاری اثر مثبت و معناداری ندارد که این نتیجه با تحقیق Valipour

) and Sayary (2019همسو نبود .گاهی اوقات در بحث خرید محصوالت علیالخصوص
محصوالت ورزشی ،خریدار به نکات ی به غیر از وجه تمایزی که برند مورد نظر با سایر برندهای
دیگر دارد ،دقت میکند .نکاتی از قبیل ظاهر ،قیمت و  . ...پس نمیتوان به واسطۀ در نظر نگرفتن
تمایز برند نسبت به سایر برندها ،ارزش ویژۀ نام تجاری یک محصول را در آن مورد خاص نادیده
گرفت و آن را تحتالشعاع قرار داد .در نهایت ،میتوان گفت که تمایز برند نمیتواند بر روی
ارزش ویژۀ نام تجاری اثرگذار باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد.
فرضیۀ هشتم ( :)H8با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)1/128فرضیه رد و نشان داده شد که
آگاهی از برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری ندارد که این نتیجه با تحقیق
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) Ebrahiminezhad and Zeinali (2015همسو نبود .آگاهی از یک برند به معنای شناخت بسیار
خوب و دقیق از آن برند میباشد و خریدار باید برای رسیدن به آگاهی کامل از آن برند تمامی
اطالعات از آن برند را کسب کند .لزوماً خریداری که به یک محصول و برند وفادار است،
نمی تواند آگاهی کاملی از آن برند را داشته باشد .چرا که صرفاً به این دلیل آن برند را خریداری
میکند که نیازهایش را بر طرف میسازد .در نهایت ،میتوان گفت که بین آگاهی از برند و
وفاداری مصرفکنندگان نسبت به آن برند رابطۀ معنیداری وجود ندارد و وفاداری به برند ،تحت
تأثیر آگاهی از برند نیست.
فرضیۀ نهم ( :)H9با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)1۷/962فرضیه تأیید و نشان داده شد که
وفاداری به برند بر تمایز برند اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق Rahimnia and et

) al (2014همسو بود .مشتریانی که تمایل دارند در نگاه خود و دیگران متفاوت به نظر برسند ،در
زمرۀ قشر خاصی از مصرفکنندگان طبقهبندی میشوند و با خصوصیات و ویژگیهای افراد هم
سلیقۀ خود شناخته می شوند .پس از درک متمایز بودن محصول در مقایسه با سایر برندهای موجود،
اقدام به خرید و مصرف آن برند خاص میکنند و به آن وفادار میمانند .این مشتریان قادر خواهند
بود از طریق نوع و نحوۀ مصرف خویش ،وفاداری خود را به دیگران نشان داده و آنان را ترغیب به
خرید و استفاده از آن برند خاص کنند .در نهایت ،میتوان گفت که وفاداری به برند بر روی تمایز
برند اثرگذار است و آن را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.
فرضیۀ دهم ( :)H10با توجه به مقدار  tبه دست آمده ( ،)24/32۷فرضیه تأیید و نشان داده شد که
ارزش ویژۀ نام تجاری بر اعتماد برند اثر مثبت و معناداری دارد که این نتیجه با تحقیق Reyvandi

) and Salari (2019همسو بود .نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت مشتری از طریق
تأثیرگذاری بر دو عنصر سازنده اعتماد به برند (قابلیت اطمینان برند و تمایل به برند) باعث ایجاد
وفاداری به برند شده و در نهایت به ایجاد ارزش ویژۀ برند منجر میشود .اعتماد در فعالیتهایی
بروز میکند که در آنها ریسک و نتایج منفی برای خریدار وجود دارد .در چنین شرایطی ،برندها
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در نقش ضمانت برای خریداران هستند و ریسک و خطرات احتمالی خرید یا استفاده از محصول را
برای افراد کاهش میدهد .در نهایت ،میتوان گفت که ارزش ویژۀ یک نام تجاری میتواند منجر
به اعتماد به آن برند شود .از طرفی ،تصویر کشور مبدأ یک برند میتواند بر ارزش ویژۀ آن نام
تجاری اثرگذار باشد که منجر به اعتماد برای آن برند شود.

نتیجۀ کلی تحقیق
تصویری که مصرفکنندگان از یک کشور دارند ،یکی از فاکتورهایی است که در
تصمیمگیری خریدشان در نظر میگیرند .با توجه به این موضوع و نتیجۀ کلی این پژوهش بر اساس
یافتههای تحقیق می توان بیان کرد که تصویر کشور مبدأ برند به عنوان متغیر مستقل بر ارزش ویژۀ
نام تجاری به عنوان متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،اثر مثبت و معنادار بین تصویر
کشور مبدأ برند بر مؤلفههای ارزش ویژۀ نام تجاری (آگاهی از برند ،وفاداری به برند و تمایز برند)
مورد تأیید قرار گرفت که این بیانگر اهمیت تصویر ذهنی کشور مبدأ برند از نظر مشتریان است .از
طرفی ،در بین مؤلفه های ارزش ویژۀ نام تجاری (آگاهی از برند ،وفاداری به برند و تمایز برند) ،اثر
مثبت و معنادار بین آگاهی از برند و وفاداری به برند با ارزش ویژۀ نام تجاری تأیید ولی بین تمایز
برند و ارزش ویژۀ نام تجاری اثر مثبت و معناداری مشاهده نشد .بنابراین جای تعجب نیست که
شرکتی به علت عدم ایجاد تمایز در محصول ،علی رغم داشتن آگاهی از برند و وجود وفاداری
مشتریان نسبت به محصوالت شرکت ،على رغم کیفیت مناسب محصوالت ،سهم بازار مناسبی را
کسب ننمایند .همچنین ،از میان مؤلفههای ارزش ویژۀ نام تجاری (آگاهی از برند ،وفاداری به برند
و تمایز برند) ،بین آگاهی از برند و وفاداری به برند اثر مثبت و معناداری مشاهده نشد ولی میان
وفاداری به برند و تمایز برند تأثیر مثبت و معنادار تأیید شد .عالوه براین ،ارزش ویژۀ نام تجاری
تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند داشت و در نهایت تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ برند بر
شکلگیری ارزش ویژۀ نام تجاری منتج به اعتماد برند در صنعت ورزش به صورت موردی در شهر
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شیراز مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین ارزش ویژۀ برند میتواند منجر به اعتماد به برند شود اگر
بتوانیم ارزش ویژۀ برند را افزایش دهیم ،اعتماد مشتری به برند نیز افزایش مییابد.
پیشنهادات کاربردی
 .1دقت در انتخاب شریک تجاری خارجی :باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از بازار محصوالت
ورزشی را محصوالت با برندهای خارجی تشکیل میدهند ،انتخاب مناسب برند وارداتی با توجه به
تصویر ذهنی مشتریان از کشور مبدأ وارداتی موضوعی است که در هنگام انتخاب محصول توسط
شرکتهای واردکننده بایستی مورد توجه قرار گیرد و برند را با توجه به درجۀ اهمیت آنها وارد
کشور کنند.
 .2به دلیل اهمیت تصویر کشور مبدأ ،باید صادرکنندگان به نقش وفاداری کشورهای مقصد به
خرید مستمر و با ایجاد نوآوری در محصوالت ورزشی به متمایز کردن و با ایجاد شناخت برند
محصوالت ورزشی ایرانی در سطح بین المللی بپردازند و در جستجوی کشورهایی باشند که
محصوالت ایرانی را مطلوب میدانند.
 .3تولیدکنندگان و نمایندگیهای فروش برای افزایش وفاداری مشتریان باید ارتباط طوالنی مدت
با مشتریان ایجاد کنند و کیفیت خدمات پس از فروش ،وجود نمایندگی متعدد و در دسترس از
جمله مواردی است که باعث باال رفتن وفاداری مشتریان و در نتیجه افزایش ارزش ویژۀ برند
میگردد.
 .4تولیدکنندگان به وسیلۀ منحصر به فرد کردن محصوالت ،اعتبار ،نوآوری و تکنولوژی باالی
محصوالت خود میتوانند از طریق تمایز برند ،محصول خود را از سایر رقبا متمایز کنند و از طریق
تمایز ،مشتریان بیشتری را جذب نمایند.
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 آگاهی کلی محصول، نمایندگیهای فروش برای افزایش آگاهی مشتریان از طریق بروشورهایی.5
(در مورد گروه محصول) و آگاهی خاص (در مورد یک محصول خاص) را افزایش دهند تا
.مشتری با شنیدن برند مربوطه آن را به یاد آورد و بشناسد
 صنعتگران و بازاریابان برای تولید محصول به انتظارات مشتریان بازار هدف توجه داشته تا ارزش.6
برند خود را در ذهن مصرفکنندگان ارتقا دهند و در نهایت ارزش ویژۀ برند منتج به اعتماد به برند
.شود
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