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چکیده
امروزه وفاداری مشتریان به نام تجاری کلید موفقیت تجاری به شمار میآید و بسیاری از شرکتها سعی
میکنند به منظور افزایش وفاداری ،نام تجاری خود را در میان مشتریان گسترش دهند .هدف این پژوهش
شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به نام تجاری پوشاک ورزشی در باشگاههای فوتبال حاضر در
یازدهمین دوره لیگ برتر ایران بود .روش تحقیق این پژوهش توصیفیـ پیمایشی بود و جامعه آماری آن را
کسانی تشكیل میدادند پوشاک ورزشی باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران (شامل مدیرعامل ،قائممقام،
سرپرست ،سرمربی و مربیان )N=09را خریداری کنند .نمونه پژوهش شامل 09نفر از جامعه مزبور بودند که
بهطور تصادفی از پانزده باشگاه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه وفاداری به نام تجاری
ونگ فونگ ویاهیا ( )8992با پایایی α =9/37بود .یافتههای تحقیق نشان داد عوامل کیفیت پوشاک ،مدل و نام
تجاری پوشاک ورزشی از دیگر عوامل وفاداری به نام تجاری اهمیت بیشتری داشتند .همچنین بین بیشتر
مؤلفههای وفاداری به نام تجاری رابطهای معنیدار و مثبت وجود دارد .درنتیجه مدیران و برنامهریزان صنعت
تولید داخلی پوشاک ورزشی با توجه به رتبهبندی عوامل مؤثر بر وفاداری میتوانند زمینه افزایش وفاداری
مشتریان و درنتیجه حفظ منافع بلندمدت بنگاه اقتصادی خود را فراهم آورند.
واژههای کلیدی :فوتبال ،وفاداری ،نام تجاری ،پوشاک ورزشی ،ایران.
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عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

مقدمه
دانش بازاریابی طی این سالها اهمیت بهسزایی برای سازمانها و مؤسسهها پیدا کـرده اسـت .ایـن مهـارت و
دانش به حدی اهمیت یافته است که آن را یكی از اجزای مهم سازمانها و مؤسسات تولیدی میتوان به شمار
آورد و این اهمیت به صورت فزایندهای درحال افزایش است ( .)1برای موفقیت در صنعت ورزش ،بازاریـابی
ورزشی و بهکارگیری آن ضروری است .پارخوز بازاریابی ورزشی را پـیشبینـی ،مـدیریت و تـأمین نیازهـا و
خواستههای مشتریان ازطریق بهکارگیری و اجرای اصول بازاریابی میداند ( .)8درک بـازار بـا برنامـهریـزی و
اتخاذ استراتژیهای مناسب جهت وفادارکردن مشتریان و افزایش وفاداری آنها ،منـافع بلندمـدت بـرای بنگـاه
اقتصادی بهوجود میآورد .با پیشرفت فناوری و رقابتیشدن بازار در بخشهای مختلـ
مشتری وفادار سرمایه اصلی هر شرکت تلقی میشود ( .)7طبق تعری

تولیـدی و خـدماتی،

کاتلر نـام تجـاری 1عبـارت اسـت از

اسم ،عبارت ،سمبل ،طرح و ترکیبی از اینها که به منظور شناساندن محصوالت و خدمات و متمایزساختن آنها
از محصوالت و شرکتهای رقیب بهکار میرود ( .)4تعری های عملیاتی زیادی از وفـاداری بـه نـام تجـاری
وجود دارد .یكی از تعری های جدید وفاداری به نام تجاری 8را چیجنی ( )8919ارائه داده است« .وفاداری به
نام تجاری شامل رفتار مثبت ،خرید مجدد ،حمایت و پیشنهاد خرید اسـت کـه مـیتوانـد مصـرفکننـدگان و
مشتریان بالقوهای را به سمت آن محصول یا خدمات هدایت کند» ( .)5مشتریان برای تبدیلشدن بـه مشـتری
وفادار مراحل مختلفی را میگذرانند؛ آنها ابتدا مشتریان از شـرکت و محصـوالت آن آگـاه مـیشـوند ،سـس
درباره نام تجاری و شرکت اطالعاتی کسب میکنند و بعد از مدتی این اطالعات تبدیل به دانش میشود .ایـن
اطالعات و دانش میتواند به عالقهمندی فرد به نام تجاری شرکت منجر شود .در مرحله بعد ،محصوالت ایـن
شرکت را به شرکتهای دیگر ترجیح میدهد و احتمال خرید فرد از شرکت بـاال مـیرود و در مرحلـه آخـر
رضایت بعد از خرید است که میتواند به خرید مجدد بینجامد ( .)0هزینه معرفی یـ

نـام تجـاری در بـازار

امریكا چیزی بیش از پنجاه میلیون دالر است .این مبلغ در کشورهای دیگر نیـز مقـدار درخـورتـوجهی را بـه
خود اختصاص داده اسـت ( .)3شـرکتهـای مختلـ

تولیـدی و خـدماتی بـرای حفـظ بقـا و توسـعه بایـد

فرآوردههای خود را منطبق بر نیازهای مخاطبان و افراد ذینفـع ارائـه کننـد و بـا توجـه عمیـق بـه مشـتری و
مشتریگرایی به کیفیسازی تولیدات خود مبادرت کنند (.)2
هیچ سازمانی نمیتواند بدون مشتریان وفادار و راضی دوام بیاورد .افزون بر اینكه انتظارات مشتریان نیز دائماً
خود را به سمت ایجاد وفاداری ،ارتباط بلندمدت دوطرفه و سودآور معطوف کنند .مشتریان راضی و وفادار
مزیتهای فراوانی دارند ،آنها معموالً به سازمان جهت پیشبینی فروش کم

میکنند و با خرید کاالی

اضافی باعث افزایش سود میشوند .بهعالوه ،مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند ،به احتمال زیاد
آن را به دوستان خود معرفی میکنند و در چرخه بازخورد و ارزیابی محصول مدنظر قرار میگیرند (.)0
1 -Brand
2 - Brand loyalty
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درحال افزایش است ،سازمانها ملزم هستند تا فراتر از ارضای نیازهای اولیه مصرفکنندگان کانون توجه
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الزمه جلب رضایت مشتریان شناسایی نیازها ،خواستهها ،سالیق ،تمایالت ،تواناییها و محدودیتهای آنها
در تهیه و خرید محصوالت است .بازاریابان با دستیابی به چنین اطالعاتی میتوانند عوامل تأثیرگذار بر
رفتار مصرفکنندگان خود را بهخوبی شناسایی کنند ( )19و به میزان تأثیر هری

از عوامل بر رفتار آنها

پیببرند .زمانی که بازاریابان به چنین آگاهی و شناختی دست یابند ،قادر به ارائه محصولی خواهند بود که با
نیازها و خواستههای مصرفکنندگان انطباق بیشتری داشته باشد و کاالیی ارائه خواهند داد که با برآیند عوامل
مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان ،حداکثر رضایت آنها را تأمین کند ( .)0اما معموالً دستیابی به چنین شناختی
آسان نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است؛ زیرا مصرفکنندگان در انتخاب خود همیشه از
اصول مدون و استداللهای منطقی پیروی نمیکنند و حتی در برخی موارد دلیل بروز ی

رفتار برای خود

آنها نیز مشخص نیست (.)11
چوی و دیوک هوان ( )8998در تحقیق خود رابطه بین نام تجاری تجهیزات ورزشی و وفاداری خریـداران در
کشور کره را بررسی کردند ،یافتهها نشان داد که برداشت مثبت از نام تجاری محصول ورزشی یكی از عوامـل
مهم در فرآیند تصمیمگیری خرید است و همچنین برداشت مثبت از نام تجاری و کیفیت محصـول بـا میـزان
وفاداری نام تجاری ارتباط دارد و میزان وفاداری نام تجاری با تكرار رویكرد رفتاری و نگرشی مصـرفکننـده
ارتباط معنیداری دارد (.)18
الئو و همكارانش ( )8990عوامل مؤثر (کیفیت پوشاک ،نام تجاری ،مدل ،محیط فروشگاه ،کیفیت خدمات،
توسعه و ترویج و قیمت) بر وفاداری دانشجویان به نام تجاری پوشاک ورزشی را در کشور هنگکنگ بررسی
کردند .آنها مصرفکنندگان پوشاک ورزشی را از نظر میزان وفاداری به نام تجاری در دو گروه قرار دادند:
مصرفکنندگان وفادار به ی

نام تجاری و مصرفکنندگانی که به چند نام تجاری وفادار بودند .مطالعه آنها

نشان داد که عامل نام تجاری بر مصرفکنندگان وفادار به ی

نام تجاری مؤثرتر بوده و عوامل مدل و توسعه

و ترویج بر مصرفکنندگان وفادار به چند نام تجاری تأثیر بیشتری میگذارد .کیفیت پوشاک مهمترین عامل
وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی در هر دو گروه مورد تأیید بود ( .)17ونگ فونگ و یاهیا ()8992
عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری را که شامل کیفیت پوشاک ،نام تجاری ،مدل ،محیط فروشگاه ،کیفیت
خدمات ،توسعه و ترویج و قیمت در خریداران پوشاک ورزشی در کشور مالزی بود بررسی کردند .یافتهها
تحقیق الئو را تأیید کرد .در همبستگی عوامل وفاداری با نام تجاری به این نتیجه رسیدند که به غیر از عامل
مدل ،بقیه عوامل رابطهای معنیدار و مثبت را با وفاداری به نام تجاری نشان میدهند ( .)14یان تسان و چن
هساین ( )8992عوامل مؤثر بر وفاداری تیمهای ورزش حرفهای به نام تجاری را در کشور امریكا تجزیه و
تحلیل کردند و نشان دادند که برداشت مثبت از نام تجاری یكی از عوامل حیاتی در فرآیند تصمیمگیری
مصرفکنندگان محصوالت ورزشی بوده و بر میزان وفاداری به نام تجاری تأثیر دارد .در مطالعه آنها برداشت
مثبت از نام تجاری نسبت به کیفیت محصول در وفاداری به نام تجاری مؤثرتر بود (.)15
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نشان داد که کیفیت پوشاک نقش مهمی در وفاداری خریداران به نام تجاری پوشاک ورزشی دارد و این یافته

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

سلیم کریم ( )8911عوامل مؤثر (کیفیت محصول ،نـام تجـاری ،مـدل ،محـیط فروشـگاه ،کیفیـت خـدمات،
توسعه و ترویج و قیمت) بر وفاداری زنان به نام تجاری لوازم آرایشی و بهداشـتی در کشـور امـارات متحـده
عربی را بررسی کرد و نشان داد که رابطهای مثبت و قوی بین عوامـل وفـاداری و وفـاداری بـه نـام تجـاری
وجود دارد و نام تجاری با وفاداری به نام تجاری همبستگی قـوی دارد ( .)10درخصـوص وفـاداری بـه نـام
تجاری در داخل کشور تحقیقات محدودی در زمینـه صـنعت بانـ داری ،صـنایع غـذایی ،فـرش ماشـینی و
رسانهها انجام شده است .محققان در زمینه وفاداری بـه نـام پوشـاک ورزشـی و عوامـل مـؤثر بـرآن ،تحقیـق
طالقانی و تقیزاده ( )8918مواجه شدهاند که عوامل مـؤثر بـر وفـاداری بـه نـام تجـاری پوشـاک ورزشـی را
براساس جنسیت خریداران در شهر رشت ارزیابی کردند .یافتههای آنها نشان داد که بین جنسیت خریداران و
نگرش آنها به نام تجاری پوشاک ورزشی تفاوت معنیداری وجود دارد .مهـمتـرین عوامـل وفـاداری بـه نـام
تجاری پوشاک ورزشی از دیدگاه خریداران مرد عبارت بودند از :کیفیـت پوشـاک ورزشـی ،قیمـت ،کیفیـت
خدمات ،مدل ،نام تجاری ،توسعه و ترویج و محیط فروشگاه و مهـمتـرین عوامـل وفـاداری بـه نـام تجـاری
پوشاک ورزشی از دیدگاه خریداران زن عبارت بودند از :مدل ،محیط فروشگاه ،نام تجاری ،کیفیـت خـدمات،
توسعه و ترویج ،کیفیت پوشاک و قیمت ( .)13وجود چنین پیچیدگیها ،محدودیتهـا و ابهامـاتی بررسـی و
تحقیقات گسترده ملی در زمینه رفتار مصرفکنندگان پوشاک ورزشی را نمایان میسازد .ازاینرو این پژوهش
به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجـاری پوشـاک ورزشـی از دیـدگاه
تصمیمگیرندگان به خرید در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران از چه اولویتی برخوردار هستند؟ همچنین آیـا
بین عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی (کیفیت پوشاک ،نام تجاری ،مدل ،محیط فروشـگاه،
کیفیت خدمات ،توسعه و ترویج و قیمت) رابطهای وجود دارد؟
روششناسی تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که به شكل میـدانی اجـرا شـد .جامعـه آمـاری ایـن
پژوهش تصمیمگیرندگان به خرید نام تجاری پوشاک ورزشی باشگاههای فوتبال در یازدهمین دوره لیگ برتر
فوتبال ایران ـ جام خلیجفارس -بودند .تصمیمگیرندگان به خرید نام تجاری پوشاک ورزشـی باشـگاه شـامل
تحقیق به صورت تصادفی ساده بود .تعداد پانزده باشگاه فرهنگی ـ ورزشی انتخاب شد و حجم نمونه  09نفر
بود.
جهت گردآوری دادههای تحقیق از پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ و یاهیا ( )8992استفاده
شد .این پرسشنامه را الئو و همكارانش ( )8990ساختهاند و حمزهسلیم ( )8911و طالقانی و تقیزاده
( )8918آن را به کار بردهاند که پایایی آن را  α=9/37گزارش کردهاند .پرسشنامه در دو بخش سؤاالت
جمعیتشناسی (پست سازمانی ،سطح تحصیالت ،سن ،سابقه خدمت در باشگاه و میزان تأثیرگذاری در
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مدیر عامل ،قائم مقام (در صورت وجود پست سازمانی) ،سرپرست ،سرمربی و مربیـان هسـتند .نمونـهگیـری
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خرید باشگاه و )...و عوامل وفاداری به نام تجاری در قالب  80سؤال در مقیاس  5گزینهای لیكرت ( بسیارکم
= 1تا بسیارزیاد= ) 5تنظیم شد .عوامل کیفیت پوشاک ،مدل ،نام تجاری ،محیط فروشگاه ،کیفیت خدمات،
توسعه و ترویج و قیمت بهمنزله عوامل مؤثر بر وفاداری تحت بررسی قرار گرفتند .اعتبار صوری و محتوایی
پرسشنامه را متخصصان و خبرگان بازاریابی ورزشی و پایایی ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ ()α =9/25
بررسی و تأیید کردند .محدوده زمانی تحقیق شهریورماه تا بهمنماه  1709بود .روش جمعآوری دادههای
تحقیق به این صورت بود که محققان پرسشنامهها را به صورت حضوری در بین تصمیمگیرندگان به خرید
نام تجاری پوشاک ورزشی باشگاهها توزیع و برای رفع ابهامات به آنها کم
دالیلی با تحقیق همكاری نكردند .پ

میکردند .برخی افراد جامعه به

از جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها ازطریق آزمونهای آماری

شاپیرولی  ،فریدمن 1و ضریب همبستگی اسسیرمن 8با نرمافزار  spssنسخه  12تجزیه و تحلیل شدند.
يافتههای تحقیق
میانگین سن افراد تصمیمگیرنده به خرید نام تجـاری پوشـاک ورزشـی ،پـانزده باشـگاه فرهنگـی و ورزشـی
شرکتکننده در یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران ـ جام خلیجفارس 43/2 -سال بود و  48/5درصد آنهـا
دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر و  71/0درصد آنها دانـشآموختـه رشـته تربیـتبـدنی و علـومورزشـی
بودهاند 12/7 .درصد آنها در دوران اشتغال خود در دیگر پستهای ورزشی خـدمت کـردهانـد 48/4 .درصـد
پاسخدهندگان سابقه حضور در تیم ملی را دارند که  73/7درصد آنها در تیم ملی ایران بـازی کـردهانـد38/0 .
درصد آنها سابقه حضور در لیگهای داخلی کشور ایران و  88درصد آنها پیشینۀ حضور در لیگهای خارجی
را داشتهاند.
یافتههای این تحقیق نشان داد در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ،تصمیمگیرندگان به خرید پوشاک
ورزشی فقط در انتخاب نام تجاری لباسهای ورزشی ورزشكاران تصمیمگیری میکنند و انتخاب نام تجاری
کفش فوتبالیستها به صورت اختیاری به خود آنها واگذار میشود .بهطور متوسط بیشترین میزان آشنایی
تصمیمگیرندگان به خرید با نامهای تجاری ایرانی  72/5درصد و با نامهای تجاری خارجی  49/4درصد بود.
 04/0درصد نامهای تجاری خارجی را برای خرید باشگاه توصیه کردهاند و تأثیر توصیه خود را  81/1درصد
زیاد برآورد کردهاند .نام تجاری مجید با  77/7درصد و نام تجاری آلاسسورت با  45/0درصد بیشترین آمار
تصمیمگیرندگان به خرید پوشاک ورزشی در باشگاهها را نشان میدهد.

1 - Friedman test
2 - Sperman correlation
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نامهای تجاری لباسهای ورزشی ایرانی و خارجی را به خود اختصاص دادند .جدول  1یافتههای توصیفی

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

جدول .3ويژگيهای توصيفي تصميمگيرندگان خريد پوشاک ورزشي در باشگاههای ليگ برتر فوتبال ايران

درصد فراوانی

شاخص

حداقل

سن

انحراف استاندارد  ±میانگین

حداکثر

78

43/21 ±3 /857

05

مدرک

دیسلم وکاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و باالتر

تحصیلی

50/7

80/5

14/8

رشته

تربیت بدنی

سایر رشته ها

تحصیلی

71/0

02/4

تیم ملی
حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

بازی

حداکثر

سابقه

انحراف استاندارد  ±میانگین

لیگ های داخلی
انحراف استاندارد ±میانگین

لیگ های خارجی
انحراف استاندارد  ±میانگین

(سال)

17 1

5/ 64 ± 3 /109

19/58 ±0/172

82 1

19 1

افراد برای تصمیم گرفتن به خرید نام تجاری پوشاک ورزشی برای باشگاه درقالب ی

8/078±/398

گروه مشارکت

میکنند که بیشتر تصمیمهای خرید بر عهده مدیرعامل باشگاه با  33/8درصد و سرمربی با  43/4درصد و
سرپرست تیم با  48/1درصد و قائممقام باشگاه با  13/5درصد و مربی با  1/2درصد است .در این پژوهش
میزان تأثیرگذاری پیشنهاد تصمیمگیرندگان خرید براساس اولویتهای اول تا سوم تحت بررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داد میزان تأثیر پیشنهاد مدیرعامل برای تصمیم خرید نام تجاری لباس ورزشی بازیكنان در
اولویت اول  02/4درصد و در اولویت دوم  5/7درصد و در اولویت سوم  1/2درصد بود و میزان تأثیر
پیشنهاد قائممقام (درصورت وجود پست سازمانی) برای تصمیم خرید نام تجاری لباس ورزشی بازیكنان در
اولویت اول  1/2درصد و در اولویت دوم  14درصد و در اولویت سوم  3درصد بود .میزان تأثیر پیشنهاد
اولویت دوم  10/7درصد و در اولویت سوم  14درصد بود .میزان تأثیر پیشنهاد سرمربی تیم برای تصمیم
خرید نام تجاری لباس ورزشی بازیكنان در اولویت اول  18/7درصد و در اولویت دوم  18/7درصد و در
اولویت سوم  88/2درصد بود .میزان تأ ثیر پیشنهاد مربیان تیم برای تصمیم خرید نام تجاری لباس ورزشی
بازیكنان در اولویت دوم  5/7درصد بود .میزان تأثیر پیشنهاد بازیكنان تیم فوتبال برای تصمیم خرید نام
تجاری لباس ورزشی بازیكنان در اولویت دوم  7/5درصد بود .میزان تأثیرگذاری پیشنهاد تصمیمگیرندگان
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سرپرست تیم برای تصمیم خرید نام تجاری لباس ورزشی بازیكنان در اولویت اول  18/7درصد و در

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،7بهار و تابستان 3232

برای خرید نام تجاری لباس ورزشی فوتبالیستها براساس اولویتهای اول تا سوم در شكل  1نشان داده

شده است.

68.4

اولویت اول

80
60

اولویت دوم
اولویت سوم

40

22.8
12.3
0

3.5

5.3
0

0

0

19.3
14
12.3
7

14
5.31.8 1.8

20
0

سرمربی تیم

فوتبالیست ها مربیان تیم

سرپرست تیم قائم مقام

مدیر عامل

شکل  .3اولويت ميزان تاثيرگذاری پيشنهاد افراد شركتكننده در تصميمگيری خريد باشگاهها

پ

از تحلیل دادهها با استفاده از آزمون شاپیرولی

مشخص شد که توزیع دادهها نرمال نیست .بدین ترتیب

برای رتبهبندی تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری افراد تصمیمگیرنده خرید نام تجاری پوشاک ورزشی در
باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که مؤثرترین
عوامل به ترتیب کیفیت پوشاک ورزشی ،نام تجاری ،مدل ،کیفیت خدمات ،توسعه و ترویج ،قیمت و محیط
فروشگاه هستند (جدول .)8
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عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

جدول  .3رتبه عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشي از ديدگاه تصميمگيرندگان خريد
عوامل مؤثر به وفاداری نام تجاری

آزمون فرید من

رتبه

کیفیت پوشاک ورزشی

4/00

اول

نام تجاری

4/40

سوم

مدل

4/51

دوم

محیط فروشگاه

7/94

هفتم

توسعه و ترویج

7/41

پنجم

کیفیت خدمات

4/73

چهارم

قیمت

7/80

ششم

رتبههای عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی از دیدگاه گروه تصمیمگیرنده خرید نام
تجاری پوشاک ورزشی باشگاههای لیگ برتر ایران در شكل  8نشان داده شده است.

4.51

4.37
3.41

3.26

4.46

4.96

5
4

3.04

3
2
1
0
قيمت

كيفيت خدمات

توسعه و ترويج

محيط فروشگاه

نام تجاری

مدل

كيفيت پوشاک
ورزشي

شکل  .3رتبههای عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشي

نتایج آزمون ضریب همبستگی اسسیرمن در زمینه ارتباط بین مؤلفههای وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشـی
نشان داد که بین مؤلفههای کیفیت پوشاک ورزشی و مدل ( ،)r= 9/300بین مؤلفـههـای نـام تجـاری و مـدل
( ،)r= 9/030بین مؤلفههای کیفیت خدمات و ترویج ( )r= 9/050در سطح معنیداری ( )p<9/95رابطه مثبت

توسعه و ترویج رابطه معنیداری وجود نداشت.
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و معنیداری وجود دارد .بین مؤلفه قیمت با مؤلفههای مدل ،نام تجاری ،محیط فروشـگاه ،کیفیـت خـدمات و

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،7بهار و تابستان 3232

جدول  .2همبستگي بين مؤلفههای وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشي از ديدگاه تصميمگيرندگان خريد
کیفیت پوشاک

r= 1

مدل

r= 9/300

r= 1

نام تجاری

r= 9/531

r= 9/030

r= 1

محیط فروشگاه

r= 9/710

r= 9/480

r= 9/5

r= 1

کیفیت خدمات

r= 9/738

r= 9/727

r= 9/705

r= 9/535

r= 1

توسعه و ترویج

r= 9/824

r= 9/798

r= 9/711

r= 9/547

r= 9/050

r= 1

قیمت

r= 9/780

r= 9/87

r= 9/131

r= 9/890

r= 9/8

r= 9/101

r= 1

عوامل وفاداری

کیفیت پوشاک

مدل

نام تجاری

محیط

کیفیت

فروشگاه

خدمات

ترویج

قیمت

P< 5/50

بحث و نتیجهگیری
ما در جامعهای زندگی میکنیم که مشتریان از بین طی

وسیعی از نامهای تجاری پوشاک ورزشی از گوشه

و کنار جهان حق انتخاب دارند و دیگر به انتخاب کاالهای تولید داخلی محدود نیستند .این بدان معنا است
که جلبکردن مشتریان به نام تجاری زمان بیشتری میطلبد ( )12و با شدتگرفتن رقابت و نزدی شدن
سطح کمی و کیفی محصوالت که در حوزه انتخابی مشتریان قرار دارد انتخاب محصولی که بتواند توجه
مشتریان را جلب کند و آنها را به مشتری دائم محصوالت سازمان تبدیل کند ضروری است ( .)10بازاریابی
در مسیر تكامل خود در مرحلهای قرار دارد که سعی میکند مشتری را تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به
سازمانها باال ببرد .امروزه وفاداری مشتریان ،کلید موفقیت تجاری تلقی میشود .با افزایش وفاداری مشتریان
سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی باال میرود .سازمانها با برنامهریزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب
جهت وفادارکردن مشتریان و افزایش وفاداری میتوانند منافع بلندمدت خود را تضمین کنند .با توجه به این
موضوع که هزینه جذب مشتریان جدید بین پنج تا یازده برابر بیشتر از نگهداری مشتریان کنونی است و دو
درصد افزایش مشتری ،هزینهها را تا دهدرصد کاهش میدهد ،میتوان گفت مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان
معمولی برای دریافت محصوالت یا خدمات خرج میکنند ( .)89با بررسی یافتههای توصیفی تحقیق
کاردانی هستند و تنها  71/0درصد آنها در رشته تربیتبدنی تحصیل کردهاند و با داشتن سابقه بازی در
لیگهای مختل

داخلی و خارجی و تیم ملی ،آشنایی کمی با نامهای تجاری ایرانی و خارجی پوشاک

ورزشی دارند و نامهای تجاری خارجی را بیشتر توصیه میکنند .یافتههای تحقیق نشان داد که پیشنهادهای
خرید نام تجاری پوشاک ورزشی توسط سرپرست ،سرمربی و مربیان تیم فوتبال ،که تجربه بازی در دورههای
قبل در لیگهای مختل

داخل و خارج از کشور داشتهاند و فوتبالیستها که مصرفکنندگان واقعی

لباسهای ورزشی هستند ،برای خرید نهایی نام تجاری لباسهای ورزشی باشگاه فقط  7/5درصد در اولویت
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مشخص شد که بیش از نیمی از تصمیمگیرندگان خرید پوشاک ورزشی دارای مدرک تحصیلی دیسلم و

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

دوم تحت بررسی قرار میگیرد .درصورتی که پیشنهاد آنها بایستی در خرید نام تجاری پوشاک ورزشی در
اولویت اول قرار گیرد .نتایج این پژوهش نشان داد که پیشنهاد مدیرعامل باشگاه برای خرید لباسهای
ورزشی با  02/4درصد در اولویت اول قرار میگیرد .درحال حاضر بودجه باشگاههای فوتبال شرکتکننده در
لیگ برتر به کوشش حامیان دولتی خود تأمین میشود و مدیرعامل نقش اصلی را در مدیریت هزینههای
باشگاه فوتبال برعهده دارد؛ بنابراین براساس اعتبارات باشگاه ،بیشتر به صورت شخصی در تصمیمگیری
گروه خرید اعمال نفوذ میکند .نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر بر وفاداری
به نام تجاری از دیدگاه تصمیمگیرندگان خرید پوشاک ورزشی به ترتیب اهمیت عبارت بودند از کیفیت
پوشاک ،نام تجاری ،مدل ،کیفیت خدمات ،توسعه و ترویج ،قیمت و محیط فروشگاه.
در تحقیقات یافتههای متفاوتی در ترتیب اهمیت عوامل وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی وجود دارد.
یافتههای تحقیق الئو و همكارانش ( )8990نشان داد که به ترتیب مؤلفههای کیفیت پوشاک ،مدل ،کیفیت
خدمات ،نام تجاری ،محیط فروشگاه ،قیمت و توسعه و ترویج مؤثرترین عوامل بر وفاداری به نام تجاری
پوشاک ورزشی در بین دانشجویان کشور هنگکنگ بود .یافتههای تحقیق ونگ فونگ و یاهیا ( )8992نشان
داد که به ترتیب مؤلفههای کیفیت پوشاک ،مدل ،نام تجاری ،توسعه و ترویج  ،محیط فروشگاه ،قیمت و
کیفیت خدمات مؤثرترین عوامل بر وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی در بین خریداران لباسهای
ورزشی کشور مالزی بود .یافتههای تحقیق حمزهسلیم ( )8911نشان داد که بهترتیب مؤلفههای نام تجاری،
کیفیت محصول ،قیمت ،مدل ،توسعه و ترویج  ،کیفیت خدمات و محیط فروشگاه مؤثرترین عوامل بر
وفاداری به نام تجاری در کشور امارات عربی بود .طالقانی و تقیزاده ( )8918نشان دادند که مهمترین عوامل
وفاداری به نام تجاری پوشاک ورزشی از دیدگاه خریداران مرد عبارت بودند از کیفیت پوشاک ،قیمت،
کیفیت خدمات ،مدل ،نام تجاری ،توسعه و ترویج و محیط فروشگاه .از دالیل احتمالی مغایرت تحقیقات
دیگر با یافته حاضر میتوان به متفاوتبودن جامعه و نمونه آماری اشاره کرد.
بررسی یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که کیفیت پوشاک مهمترین فاکتور در وفاداری بـه نـام تجـاری
پوشاک ورزشی است که با نتایج تحقیق الئو و همكارانش ( ،)8990ونگفونگ و یاهیا ( )8992و طالقـانی و
تقیزاده ( )8918هماهنگ است ( )13،14،17و با تحقیق حمزهسلیم ( )8911متناقض است .از دالیل احتمـالی
مشتری به نام تجاری و رضایت او در وفاداری رفتاری و نگرشی مشـتری ،کیفیـت پوشـاک ورزشـی را الـزام
رقابتی دانسته است ( .)89میتوان نتیجه گرفت که برای افزایش وفاداری ،شرکتهای تولیدی پوشاک ورزشی
بایستی کیفیت مشتریمدار را به ابزار استراتژی

نیرومندی مبدل کنند و رضایت و ارزش مشـتری را ازطریـق

برآوردن مداوم و سودمند نیازها و ترجیحات مشتریان دربـاره کیفیـت پوشـاک ورزشـی ارضـا کننـد .دعـایی
( )1720در تحقیقی با عنوان «مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشـاک» نشـان داد کـه نـام
تجاری برای مشتری به مفهوم کیفیت بهتر محصول است .او بیان کرده است که مشتری با خرید ی
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این مغایرت میتوان بررسی نام تجاری غیرورزشی را بیان کرد .میرحسـینی ( )1723بـا بررسـی تـأثیر اعتمـاد
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تجاری باور دارد که درمقابل پول خود چیز باارزشی دریافت کرده است ( .)88چوی و دیوک هـوان (،)8998
الئو و همكارانش ( )8990و ونگفونگ و یاهیا ( )8992در پژوهشهای خود نشان دادند که اگر نـام تجـاری
دارای ارزشهای کارکردی و احساسـی قـوی باشـد ،مـیتوانـد منجـر بـه احسـاس تعهـد و وفـاداری شـود
( )14،17،18که با یافتههای تحقیق حاضر همسو است .نـوربخش ( )1723در بررسـی تـأثیر نـام تجـاری بـر
نگرش نشان داد که نام تجاری برای مشتری راهنمای مهمی است .نام تجاری کـار محصـوالت ورزشـی را از
نظر درک راحتتر میکند؛ زیرا محصوالت نمیتوانند درباره خود صحبت کننـد ،نـام تجـاری همـان چیـزی
است که به آن معنا میدهد و از جانب آنها سخن میگوید ( .)4ونگ فونگ و یاهیا ( )8992در تحقیـق خـود
نشان دادند که نامهای تجاری معروف و تصاویر آنها مصـرفکننـدگان پوشـاک ورزشـی را بـرای خریـد نـام
تجاری جذب میکنند و آنها خرید را تكرار میکنند و نسبت به قیمت تغییر رفتار نمیدهند .ی

نـام تجـاری

معتبر و قوی موجب جلب اعتماد مشتریان میشود و به انتخاب اول مصرفکنندگان تبدیل میشود(.)14
در این تحقیق از همبستگی مؤلفههای وفاداری به نام تجاری مشخص شد که بین بیشتر مؤلفههای وفاداری به
نام تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .فقط مؤلفه قیمت با مدل ،نام تجاری ،محیط فروشگاه ،کیفیـت
خدمات و توسعه و ترویج رابطه معنیداری نداشت .یعنی میتوان گفت مؤلفههای کیفیـت پوشـاک ورزشـی،
مدل ،نام تجاری ،کیفیت خدمات و توسعه و ترویج با یكدیگر رابطه خوب و مسـتقیم داشـتند ،بـهطـوریکـه
افزایش یا کاهش هری

از مؤلفهها موجب افزایش یا کاهش وفاداری به نام تجـاری پوشـاک ورزشـی اسـت.

مطالعات نشان میدهد که همان اندازه که وفاداری به نام تجاری افزایش مییابد ،مشتریان کمتر به تغییر قیمت
حساس هستند .مشتریان مایل به پرداختن قیمت بیشتر برای نام تجاری برگزیده یا منتخب خود هسـتند ،زیـرا
ارزشهای بینظیری در آن نام تجاری مشاهده مـیکننـد کـه گزینـههـای دیگـر فاقـد آن هسـتند ( .)88ایـن
مشتریها حتی در صورتی که کاالهای جانشین دیگری با قیمتهای پایینتر در بازار عرضـه شـوند ،متقاضـی
همان نام تجاری خواهند بود و کاالهای جانشین را نخواهند پذیرفت .به اعتقاد پیـت

و اسـتاتلر قیمـت بایـد

نشان دهنده ارزش باشد ( .)12اگر بازاریاب بتواند نیازهای مشتری را درک کند ،محصوالتی را تولیـد و ارائـه
میکند که دارای باالترین ارزش باشند ،قیمتگذاری ،توزیع ،توسعه و ترویج و تبلیغات را به روشـی کارسـاز
انجام میدهد ،در این صورت محصوالت ورزشی بهراحتـی فـروش خواهنـد رفـت ( .)84مشـتریان پوشـاک
عواملی نظیر اینها تصمیمگیری میکنند ( .)12امروزه انتظارات مشتریان دائماً درحال افزایش است و سازمانها
ملزم هستند با تأمین انتظارات مشتریان از ارضای نیازهای اولیه آنها فراتر روند و توجه خود را بر وفـاداری از
طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت و دوجانبه و سودآور برای هردو طـرف معطـوف کننـد ( .)10باتوجـه بـه ایـن
موضوع که همواره جذب مشتریان جدید چندین برابر بیشتر از نگهداری مشتریان کنونی هزینه دارد ،میتـوان
گفت مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان گهگاهی بـرای دریافـت محصـوالت ورزشـی خـرج مـیکننـد .زیـرا
راضینگهداشتن مشتریان کنونی منجر به ایجاد وفاداری در آنها میشود و دفعات خرید آنها را از نـام تجـاری
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ورزشی برای خرید ،براساس ارزش شهودی ،مقایسه با پدیـدههـای ورزشـی رقیـب ،منحصـربهفـرد بـودن و

عوامل مؤثر بر وفاداری مشتريان به نام...

افزایش میدهد .)87( .بنابراین با توجه به خاصیت همافزایی حاصل از توجه هـمزمـان بـه هـر هفـت عامـل
میتوان برای ایجاد رضایتمندی و درنهایت وفاداری مصرفکنندگان پوشـاک ورزشـی ،از ایـن سیاسـتهـا و
برنامههای استراتژی

شرکتهای تولیدی پوشاک ورزشی در کشورمان استفاده کرد.
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Factors affecting brand loyalty sports apparel purchase decision makers in
the Premier League football clubs
Iran manesh M. M.A Student, Shahid Bahonar University of Kerman
Sharifiyan E., (Ph.D), Shahid Bahonar University of Kerman

Abstract
Today, the brand's customer loyalty is key to business success, Many companies
try to increase loyalty among customers to expand their brand. The aim of this
study was to identify factors influencing the loyalty of purchase decision makers of
the clubs and football players to sports apparel brand in the eleventh round of the
Premier football League. Methodology of this research was surveying and
population of this research formed as sports apparel purchase decision makers in
the Premier League football clubs of Iran(the director and deputy director of the
club, and the head coach and team coaches N=90) .The study sample included 60
individuals purchasing decision makers in clubs and 263 people of Premier League
football players of Iran. Questionnaire data collection tool for brand loyalty was
Wong Foong and yahyah (2008) with reliability of (α=0.82). The results showed
that the factors of the product quality, model and brand of sports was more
effective than other factors in loyalty of sport apparel brand in the Premier League
football clubs of Iran. Therefore, sports apparel industry planners should try to
modify models to increase brand loyalty and other factors affecting brand loyalty to
expand their brand through customers. They provide basis increasing rate of
customers loyalty and thus provide the long-term interests of their business.
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