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چکیده
هدف این تحقیق ،مطالعه گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان است .بررر
این اساس ،فرضیههایی مطرح و مدل مفهومی برای تحقیق در نظر گرفته شررد رره در من ،متت یررر تجر برره
برند به همراه مؤلفههایش (احساسی ،عاطفی ،عقالنی و رفتاری) بهعنوان متت یررر م سررتقو و انت برران بر نررد
بهعنوان متتیر وابسته در نظر گرفته شدند .تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و برحسب هرردف
یک تحقیق اربردی است .جامعه م مرراری پررهوهش شررامو م صرررف نندگان زن بر نرردهای ورز رشی در
سطح شهر تبریز است .حجم نمونه با استفاده از جدول رجسی مور گرران و بررا تو جرره برره نررامعلو بررودن
تعداد جامعه مماری 384 ،نفر از مشتریان زن باشگاهها و فروشگاههای ورزشی در نظر گرفته شده است.
نمونهگیری بهصورت در دسترس انجا گرفته شد .برای سنجش متتیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد
استفاده شده است .برای سنجش تجربه برند از پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت ( )2010و برای
سنجش گرایش به برند از پرسشنامه مح قررق سررابته ب هررره گرف ترره شررد .پرس شررنامه ،پررنگ گزی نررهای ط ریف
لیکرت میباشد .بهمنظور تجزیه و تحلیو دادهها از مزمون ولموگراف -اسمیرنف ،ضریب همب سررتگی
پیرسون و مزمون رگرسیون با بهرهگیری از نر افزار مماری  Spss24استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان
میدهد ه تجربه برند به همراه تما مؤل فررههایش ترریریر مث بررت و مع نرراداری بررر انت برران بر نررد ا هررای
ورزشی دارد.
کلیدواژهها :تجربه برند ،گرایش برند ،برند ورزشی.

 .1استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علو ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشجوی ارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علو ورزشی دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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The tendency towards sports brands based on consumption
experience among women
V. Javani1
F. Aghajani2

Abstract
The purpose of this study is to examine the tendency towards sports
brands based on consumption experience among women. Accordingly,
hypotheses were proposed and a conceptual model was considered for the
research in which the variable of brand experience along with its
components (emotional, emotional, intellectual and behavioral) was
considered as an independent variable and brand selection as a dependent
variable. The present study is a descriptive/analytical study based on a
practical study goal. The statistical population of the study includes female
who consumers of sports brands in the city of Tabriz. The sample size is
estimated using the Krejcie & Morgan estimation due to the unknown
number of the statistical population, 384 female customers of sports clubs
and stores. Zarantonello and Schmitt (2010) brand experience questionnaire
was used to measure brand experience and a researcher-made questionnaire
was used to measure brand tendency. The questionnaire has five Likert scale
options. The software Spss24 was used in order to analyze the data from the
Kolmograph-Smirnov,test, the Pearson correlation coefficient, and the
Regression test. The results of the analysis showed that the brand experience
with all its components has a positive and significant effect on the selection
of sports goods brand.
Keywords: brand experience, brand tendency, sports brand.
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مقدمه
امروزه در امر بازاریابی اهمیت مفهو برند در برید مشتریان به حدی است ه بربی
از صاحبنظران از من بهعنوان یک محصول امو یاد رده و معتقدند بسیاری اوقات
مشتریان در عوض منکه محصولی را بریداری نمایند ،برندها را میبرند .در بیشتر
شورها و برای بیشتر مرد  ،برندها ،نماد و نمونهای از جامعه مصرفی میباشند .منها قدرت
بود را با نشان دادن تبلیتات و یک تعهد و ضمانت به مصرف نندگان ایجاد می نند؛
بنابراین یک ارتباط جداییناپذیر نزدیک ،بین برندها و مرد دیده میشود .در این رابطه
تقریباً تیریرگذار وجود برندهای ورزشی نقش ویههای دارند .برندهای ورزشی در مر زیت
برندهای محبون مصرف نندگان است و سازمانهای ورزشی امروزه در ببش بازاریابی
ورزشی و برندهای بود بسیار سرمایهگذاری می نند (یانکوویچ و ژا یچ استوجانوویچ،1
 .)75 :2019استراتهیهای برند ،برنامههای عملیاتی است ه سازمانها برای تمایز
محصو ت ،بدمات و هویتهای بود از رقبای بود استفاده می نند .برند درک
محصو ت و بدمت یک شر ت در ذهن مرد است .درواقع نحوه تفکر و احساس مرد
در مورد من سازمان و یا شر ت است .ارزش برند تنها به نا و نشان من نیست ،بلکه منچه
یک ا ی برنددار را از یک ا ی بدون برند جدا میسازد ،تصوری است ه مشتریان از
یک برند باص برای بود در ذهن دارند و با توجه به من ،نوعی ارتباط باص با من برند
برقرار می نند (جووانوفسکا و ریستفسکا .)171 :2020،2یک برند بون ،حس اعتماد به
یفیت ا را در ذهن مشتری افزایش میدهد و مشتری را ترغیب به برید ا می ند.
1. Jankovic, Jaksic-Stojanovic
2. Jovanovska Ristevska
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درواقع وظیفه برند نهتنها شنابت نیاز مشتریان ،بلکه پاسخ به این نیازها بهصورت
دلبواهشان است .این یکی از بزرگترین اصوهایی است ه موجب موفقیت مپانیهایی
میشود ه به برند بود ارزش میگذارند و من را تقویت می نند .بحث مگاهی از برند و
تصور ذهنی مشتریان نسبت به برند از دیدگاه متبصصان برند بسیار حائز اهمیت است .به
معنای من است ه مشتری به هنگا برید ا ی مورد نیاز بود ،از وجود یک برند باص
اطالع دارد و در مراحو تصمیمگیری برای برید ،من برند را لحاظ می ند؛ اما مبحث با
اهمیت دیگر ،بحث تصور نسبت به یک برند باص است .درواقع برند من مفهومی است
ه در ذهن مشتری در ارتباط با زوایای مبتلف یک ا سابته میشود ،بدین معنی ه
یک برند نهتنها معرفی ننده یک ا ست ،بلکه ذهن مشتریان را امالً با مفهو  ،ارایی
و ملز بودن من مشنا میسازد .متبصصان برند و بازاریابی معتقدند زمانی ه یک برند
بهصورت قوی در ذهن مشتری سابت شده باشد ،در هر موقعیتی ه مشتریان نسبت به
برید ا تصمیمگیرنده هستند ،میتواند موجب پیروزی یک شر ت بر رقبایش شود؛
چرا ه مشتریان با این تصویر ،یکسری از مفاهیم بهصورت همزمان در ذهنشان تداعی
بواهد شد ه به انتبان من برند بهعنوان ا ی مورد تییید برای برید نهایی مک
بواهد رد (رستگار و همکاران .)4 :1395 ،در حال حاضر دیگر رضایتمندی مشتریان
افی نبوده و شر تها نباید به رضایتمندی مشتریان دلبوش نند منها باید مطمئن شوند
ه مشتریان رضایتمندشان وفادار هم هستند مفهو وفاداری را میتوان در سه رویکرد تبیین
نمود .در رویکرد اول با عنوان «رویکرد رفتاری» ،بیشتر بر مبنای تکرار برید و توصیه به
دیگران سنجیده میشود .در رویکرد دو با عنوان «رویکرد نگرشی» ،وفاداری به برند در
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سه بعد جزئیتر شامو :بعد احساسی ،تعهدی و نشی سنجیده میشود و در رویکرد سو
ه «رویکرد تر یبی» دو رویکرد پیشین در سنجش میزان وفاداری مشتری به برند
مورداستفاده قرار میگیرند .امروزه صنعت ورزش شور مملو از برندهایی است ه
علیرغم هویتیابی هواداران از اینگونه برندها مترین منافع را از این قدرت هویتسازی
سب نمودهاند؛ بهگونهای ه این هویتیابی مشتری از برند متر توانسته است بر وفاداری
و تعهد برید منها بیفزاید و درنتیجه تیریر چندانی بر توسعۀ بازار برند و قدرت درممدزایی
من نداشته است (علوی و بداداده .)191 :1395 ،رفتار مصرف ننده ورزشی شامو
فرمیندهای روانی و اجتم اعی گوناگونی است ه پیش و پس از فعالیتهای مباطبان در
گرایش به محصو ت ورزشی مبتلف وجود دارد .اینکه مباطبان ورزشی چگونه فکر
می نند ،چگونه رفتار می نند ،چگونه تصمیم میگیرند ،چه عواملی بر گرایش منها به
محصو ت مبتلف ورزشی تیریر میگذارد و سؤا ت دیگری از این قبیو ،لید توسعه
برنامههای بازاریابی مؤرر بهمنظور رسیدن سازمانها و برگزار نندگان رویدادهای ورزشی
به اهداف از پیش تعیین نشده است؛ بنابراین نکتۀ لیدی موفقیت استراتهی بازاریابی ،هم
از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی ،درک رفتار مصرف ننده است (عبدالما ی و
همکاران .)18 :2016 ،امروزه بازاریابی و جذن سرمایهگذاری از منابع مهم درممد
اقتصادی محسون میشود و شورهای جهان سعی دارند تا با سرمایهگذاریهای الن در
ببش بازاریابی برای جذن هر چه بیشتر سرمایه بهعنوان منبع درممد مناسب اقدا

نند.

مفاهیم مبتلفی در منابع مربوط به بازاریابی مطرح شده است ازجمله منکه بازاریابی
مجموعهای از فعالیتهای تولیدی ،توزیعی و تجاری است ه ا ها را سریعتر و سادهتر
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به دست مصرف نندة نهایی میرساند .از سوی دیگر ورزش به دلیو بهرهمندی از جذابیت
و هیجان زیاد هدف اولیه بسیاری از مردمی است ه میبواهند تفریح نند یا به سالمتی و
تندرستی برسند .به همین دلیو ورزش جایگاهی مناسب برای شکوگیری بازاریابی است
(اسمعیلی و همکاران .)78 :1398 ،بازاریابی ورزشی پرطرفدارترین و پردرممدترین انواع
بازاریابی در جهان ،بهویهه در شورهای توسعهیافته به شمار میرود ه در زمینههای
مبتلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی تیریر انکارپذیری بر شورها دارد .در دنیای
رقابتی امروز ،مشتریان در انون اصلی توجه شر تها قرار دارند و رضایتمندی منها
عامو اصلی سب مزیت رقابتی سازمانهاست (اسمعیلی و همکاران .)78 :1398 ،یکی از
رویکردهای جدیدی ه در حیطۀ بازاریابی ظهور رده و بسیاری از برندهای ورزشی و
غیرورزشی از من برای فروش ا ها ،جذن و حفظ مشتریانشان استفاده می نند ،بازاریابی
تجربی است .بازاریابی تجربی اولین بار توسط اشمیت به ار رفت .وی بازاریابی را به
شیوهای جدید و متفاوت از شکو سنتیاش قاعده بندی رد .اشمیت معتقد بود این روش
میتواند از طریق تجربه احساسی مرتبط با برند ،بین شر ت و مصرف ننده ارتباط دائمی
برقرار ند ،هدف اصلی بازاریابی ارائه تجربه ارزشمند برای مشتریان است (ریویات مبادی
و همکاران .)84 :2020 ،تجربه مصرف نندگان در مصرف ا ها و بدمات ارتباط
نزدیکی با مفهو بازاریابی تجربی دارد .بازاریابی تجربی برای شر ت بسیار مفید است.
تفکیک محصو ت منها از محصو ت رقیب ،ایجاد تصویر و هویت برای یک شر ت نیز
مفید است .بازاریابی تجربی همچنین برای افزایش نوموری و ترغیب مشتریان برای برید
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یک محصول مفید است (ریویات مبادی و همکاران84 :2020 ،؛ مقناتی و همکاران،1
 .)171 :2012محققان پنگ نوع تجربه مشتری را توصیف می نند ه اساس بازاریابی
تجربی هستند ه این پنگ نوع عبارتاند از )1 :حسی  )2عاطفی  )3فکر ردن  )4عمو
ردن  )5بیان ردن (ملکیالنی و همکاران .)264 :2013 ،2بررسی عوامو مؤرر بر انتبان
برند ا های ورزشی در افزایش یفیت و میت میزان فروش ا های ورزشی ،نقشی
اساسی دارد .تجربه مصرف ننده از برند ورزشی یکی از این عوامو است .بیشتر تحقیقاتی
ه تا حال حاضر در زمینه تجربه انجا شدهاند ،بر ویهگیهای سودمندی و تجربه طبقه
محصول متمر ز بودهاند؛ نه بر تجربههای سب شده توسط برندها .تجربه برند بهعنوان
حسها ،احساسات ،تشبیصها و پاسخهای رفتاری فرابوانده شده بهوسیله محرک نا
تجاری مرتبط ه ببشی از یک طرح و هویت ،بستهبندی ،ارتباطات و محیطهای
برندهاست ،مفهو سازی میشود .تجربه برند نقشی مهم در ایجاد وفاداری مصرف ننده
نسبت به برند بواهد داشت و این ذهنیت میتواند از طریق اعتماد ،رضایت و وفاداری بر
روی رفتار مصرف ننده و تصمیمگیری او مؤرر واقع شود و تجربه مطلون رضایت
مشتری ،تعهد عاطفی مشتری و یفیت روابط تجاری را افزایش و ارزش ویهه برند را
تقویت می ند (ایگلسیاس و همکاران .)1 :2018 ،3در دهه گذشته ،دانشمندان زیادی
اذعان ردند ه تجربیات مشتری باید یک اصو مهم برای هر برند باشد .تجارن از
بدمات و ا ها متفاوت است .درواقع تجربیات حاصو شده از یک برند تصوراتی است

1. Maghnati et al
2. Alkilani et al
3. Iglesias et al
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ه در ذهن مشتری به دلیو تعامو با برند ایجاد میشود .این تعامالت میتواند مستقیم یا
غیرمستقیم باشد .تعامالت مستقیم معمو ً هنگامی رخ میدهد ه مشتریان ا ها یا
بدمات برند را بریداری ،مصرف یا استفاده می نند .درحالی ه تعامالت غیرمستقیم
عمدتاً زمانی اتفاق میافتد ه مشتریان تبلیتات تجاری ،ارتباطات بازاریابی ،توصیههای
دهان به دهان ،گزارشهای ببری و بررسی برند را تجربه می نند .تجربیات مثبت و به
یادماندنی احتما ً مزایای سازمانی بسیاری ازجمله افزایش رضایت مشتری ،وفاداری،
روابط مشتری با مشتری ،شبصیت برند و ارزش ویهه برند را ایجاد می ند (ایگلسیاس و
همکاران2 :2018 ،؛ زارانتونلوو همکاران .)53 :2009 ،1باتوجه به اینکه ،در بیشتر شورها
و برای بیشتر مرد  ،برندها ،نماد و نمونهای از جامعه مصرفی میباشند .منها قدرت بود را با
نشان دادن تبلیتات و یک تعهد و ضمانت به مصرف نندگان ایجاد می نند؛ بنابراین یک
ارتباط جداییناپذیر نزدیک ،بین برندها و مرد دیده میشود .در این رابطه تقریباً
تیریرگذار و وجودی ،برندهای ورزشی نقش ویههای دارند .برای بسیاری از
مصرف نندگان ،برندهای ورزشی ،در موجودیت منها و قابلیت ابراز ردن منها مشار ت
دارد ه ارزشهایی برای موضوعات بین نسوها را انتقال میدهد .برندهای ورزشی در
مر زیت برندهای محبون مصرف نندگان است .به این معنا ه منها نمایشگر یک زبان
واقعی جهانی با لمات بود ،دها ،ارزشها ،منابع و نمایندگانشان هستند .همانند بعضی
برندهای وسایو بانگی ،محصو ت غذایی ،یا محصو ت چندرسانهای برندهای ورزشی،
امالً بازندگی مرد ادغا شدهاند (فریدفتحی.)3 :1394 ،
1. Zarantonello, Lia and Schmitt.

گرایش به برندهای ورزش مبتنی بر تجربه مصرف در بین زنان



9

با توجه به جایگاه فعالیتهای ورزشی در بین اقشار مبتلف مرد و گرایش منها به
گذران اوقات فراغت در این زمینه به شکو فعال ،در این راستا استفاده از لواز ورزشی
بهعنوان یکی از لواز ضروری در انجا فعالیتهای ورزشی ،توجه بیش از پیش به مبانی و
اصول بازاریابی در این ببش مورد توجه قرار میگیرد .استفاده از محصو ت و بدمات با
برندی برتر ،برای بسیاری از بریداران اهمیت زیادی دارد .بهطوری ه امروزه سازمانهای
تولید ننده ا های ورزشی به اتباذ رویکردی برای تیریرگذاری بر مشتری از طریق
برندهایشان روی موردهاند؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ،این پهوهش در پی
پاسخ به این سؤال اساسی است ه میا تجربه برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند
ا های ورزشی تیریر دارد.
پیشینه تجربی پژوهش
تحقیقات بسیاری برای بررسی مفهو گرایش به برندها مبتنی بر تجربه انجا شده است.
ایگلسیاس و همکاران ( )2011نشان میدهد ه تجارن مثبت حسی ،احساسی ،رفتاری و
فکری از برند از عوامو تعیین ننده تعهد مشتری هستند .بهطور مشابه یائو و همکاران

1

( )2013دریافتند ه تجارن بون از برند پیشزمینه تعهد عاطفی مشتری هستند .همچنین
چن )2012( 2و موریرا ،فورته و سانتیاگو )2017( 3بیان می ند ه تجربه برند دارای تیریر
مثبتی بر ارزش ویهه برند است ه با معیارهای جذابیت ،منحصر به فرد بودن و مورد پسند

1. Yao et al
2. chen
3. Moreira et al
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بودن برند اندازهگیری میشود .ایشیدا و تیلور )2012( 1دریافتند ه تجربیات حسی،
احساسی ،رفتاری و فکری تیریر غیر مستقیم مثبت بر رضایت مشتری از طریق برند دارد.
ارسالن و همکاران )2015( 2بیان می نند ه تجربههای مثبت احساسی ،رفتاری و فکری
تیریر مثبتی بر رضایت مشتری دارند .ایگلسیاس و همکاران ( )2018در شرایط فعلی ه
رقابت بیش از حد است استد ل می نند ه برندها اگر میبواهند مشتریان احساسات
مثبتی نسبت به منها داشته باشند ،باید تجربههای قوی ،به یاد ماندنی و منحصر به فردی را
ارائه دهند .یم و همکاران )2016( 3در تحقیق بود بیان می نند ه تجربه مثبت مشتری
از برند با رضایت من رابطه مثبت دارد .ا وپوترا و همکاران )2017( 4نیز بیان می نند ه
بازاریابی تجربی تیریر مثبت بر رضایت مشتری دارد .وایونانگتیاس و همکاران )2017( 5به
این نتیجه رسیدند ه بازاریابی تجربی میتواند وفاداری مشتری را تشویق ند.
پهوهشهای متعددی نیز در حوزه وفاداری مشتریان به برند و رضایت منها صورت گرفته
شده است .فیض و همکاران ( )1394بیان می نند تجربۀ برند میتواند مثبت یا منفی باشید
و از من مهمتر اینکه این تجربه توانایی تیریر بر میزان رضایت و وفاداری مصرف ننده را
نیز دارد .محمودی و همکاران ( )1394حکایت از این دارند ه بسیاری از سازمانهای
بدماتی ،رضایت مشتری را بهعنوان هدف اصلی بود قراردادند و از زمینههای وفاداری
مشتریان دانستهاند .مودی ،میر اظمی و وحدانی ( )1394استد ل می نند ه سطح با ی
وفاداری مشتریان به برند باعث ایجاد یک سری مزیتهای رقابتی برای شر تها و تیریر
1. Ishida and Taylor
2. Arslan et al
3. Kim et al
4. Ekoputra et al
5. Wahyuningtyas et al
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مثبت برافزایش درممد نا تجاری و اهش هزینههای بازاریابی میگردد .نتایگ مطالعات
حا ی از این است ه انواع تجربیات مشتری بر گرایش منها بر برندها تیریر مثبتی دارد.

احساسی

عاطفی
گرایش به برند

تجربه برند
عقالنی

رفتاری
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
این پهوهش به لحاظ استفاده از دادههای عددی از نوع پهوهشهای می است.
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همچنین از نظریهها ،متدولوژی و فنون ارائهشده در پهوهشهای گوناگون برای حو مسائو
اجرایی و واقعی تحقیق استفاده شده است؛ بنابراین ازلحاظ هدف جزء تحقیقات اربردی
بهشمار میرود و با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعه مماری
این پهوهش شامو زنان مصرف ننده ا های ورزشی در سطح شهر تبریز است و
ازمنجایی ه تعداد مصرف نندگان قابو تعیین بهصورت دقیق نبوده ،لذا جامعه بهصورت
جامعه نامحدود در نظر گرفته شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول و ران و با توجه به
نامعلو بودن تعداد جامعه مماری 384 ،نفر از مشتریان متازههای فروشنده ا های ورزشی
در پاساژ بهارستان شهر تبریز به مدت یک سال در بازه زمانی مبان ماه  -1398مبان ماه
 1399در نظر گرفته شده است ولی با توجه به درصد صحیح بازگشت پرسشنامهها ،تعداد
پرسشنامههای توزیع شده بیش از  384بود در نهایت  385پرسشنامه صحیح و قابو استفاده
به دست ممد ه تجزیه و تحلیو بر اساس منها صورت گرفت .نمونهگیری بهصورت در
دسترس انجا گرفته شد .روش گردموری اطالعات در این تحقیق به دو صورت میدانی و
تاببانهای است .برای جمعموری دادههای میدانی از پرسشنامه استفاده شده است .برای
سنجش تجربه برند از پرسشنامه تجربه برند زارانتونلو و اشمیت ( )2010و برای سنجش
انتبان برند از پرسشنامه محقق سابته بهره گرفته شد .پرسشنامه ،پنگ گزینهای طیف
لیکرت است .روایی تحقیق ،پس از مطالعات وسیع صورت گرفته و مشورت با اساتید
گوناگون ،پرسشنامهای تهیه شد و سپس برای بررسی روایی این پرسشنامه ،به پنگ تن از
اساتید حوزه مدیریت ورزشی رجوع شد و طبق نظر منها روایی پرسشنامه بررسی و تییید
شد .پایایی پرسشنامه از طریق مزمون ملفای رونباخ  0/901بهدست ممد .در این پهوهش
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از مزمون معتبر مولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای
پهوهش از مزمون معتبر مولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .در سطح ممار
توصیفی با استفاده از مشبصههای مماری نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار به
تجزیه و تحلیو دادهها پردابته و در سطح ممار استنباطی متناسب با سنجش دادهها و
مفروضات ،مزمونهای مماری نظیر همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نر افزار
 SPSS 24مورد پردازش قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
جدول  1یافتههای توصیفی ویهگیهای جمعیتشنابتی تحقیق را نشان میدهد.

جدول  :1نتایج اطالعات جمعیتشناسی تحقیق

درصد فراوانی

سن

مقطع تحصیلی

متتیرها ویهگیهای مزمودنی
زیر  30سال

39/5

 31تا  40سال

27/8

 41تا  50سال

25/5

با ی  50سال

7/3

دیپلم و زیردیپلم

9/9

فوقدیپلم

27/5

لیسانس

44/2

فوقلیسانس و با تر

18/4
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زیر  2میلیون
درممد

29/1

 2تا  3/5میلیون

33

 3/5تا  5میلیون

42/2

با ی  5میلیون

13/8

در جدول  2برای مگاهی از نرمال بودن توزیع دادهها در این پهوهش از مزمون معتبر
مولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .با توجه به جدول مزمون اسمیرنف
ولموگروف اگر سطح معنیداری برای لیه متتیرهای مستقو و وابسته وچکتر از
سطح مزمون ( )0/05باشد توزیع دادهها نرمال نیست .البته میتوان از قضیه حد مر زی
توزیع نرمال بودن متتیرها را سنجید .در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از  30باشد
میتوان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت .با توجه به مزمون ولموگروف متتیرها
نرمال است.
جدول  :2آزمون معتبر کمولموگروف -اسمیرنوف

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

انتبان برند

0/058

385

0/200

تجربه برند

0/120

385

0/090

تجربه احساسی

0/123

385

0/075

تجربه عاطفی

0/075

385

0/155

تجربه عقالنی

0/103

385

0/066

تجربه رفتاری

0/060

385

0/200
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در جدول  3نتایگ حاصو از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داده شده است.
تمامی ضرایب در سطح اطمینان  %99تائید شده و مقادیر مثبتی دارد .لذا فرض صفر مبنی بر
نبود همبستگی رد شده و ادعا حفظ میشود؛ بنابراین میتوان گفت با افزایش یا اهش
مقدار یک متتیر ،مقدار متتیر دیگر افزایش یا اهش مییابد .بهعبارتدیگر روابط همگی
مستقیم و معنادار است.
جدول  :3ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق

1
ضریبهمبستگی

1/000

 -1تجربه احساسی سطح معناداری

0/001

 -2تجربه عاطفی

 -3تجربه عقالنی

 -4تجربه رفتاری

2

3

4

تعداد مشاهدات

385

ضریب همبستگی

0/529

1/000

سطح معناداری

0/001

0/001

تعداد مشاهدات

385

385

ضریب همبستگی

0/337

0/462

1/000

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

تعداد مشاهدات

385

385

385

ضریب همبستگی

0/497

0/610

0/519

1/000

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/001

تعداد مشاهدات

385

385

385

385

5
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 -5انتخاب برند

1

2

3

4

5

ضریب همبستگی

0/689

0/439

0/591

0/642

1/000

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

تعداد مشاهدات

385

385

385

385

385

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون رگرسیون
در این قسمت به بررسی تیریر مؤلفههای تجربه برند بهصورت یکجا و به مک
رگرسیون چندگانه میپردازیم.
معادله رگرسیونی ه در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد بهصورت زیر است:

در مدل با  :BS ،انتبان برند :E ،احساسی :A ،عاطفی :R ،عقالنی و  :Bرفتاری است.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه

ضریب
رگرسیون
چندگانه ()R
0/817

ضریب

ضریب تعیین

تعیین ()R2

تعدیلشده

0/668

0/664

F

190/801

سطح

دوربین-

معنیداری

واتسن

>0/001

2/128

در جدول  4نتایگ مزمون تحلیو رگرسیون چندگانه مورده شده است .بر اساس نتایگ
مندرج در جدول ،مقدار رگرسیون چندگانه بهدست ممده ( )0/817است .مقدار F
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( )190/801در سطح  0/001معنادار است ه این نشاندهنده معناداری میزان  Rبهدست
ممده است .همچنین ضریب تعیین مدل برابر با  0/668است .این به این معنا است ه
متتیرهای مستقو  66درصد تتییرات متتیر وابسته را تبیین می نند .همچنین مماره دوربین-
واتسن برای بررسی استقالل بطاها استفاده میشود ه این مماره هم باید بین  1/5و 2/5
باشد ه در اینجا  2/128بهدستممده و قابو قبول است.
جدول  :5ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه

متتیرهای مستقو

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

t

سطح معناداری
>0/001

B

بطای استاندارد

Beta

مقدار رابت

0/570

0/135

-

4/224

تجربه احساسی

0/328

0/028

0/427

11/830

>0/001

تجربه عاطفی

0/125

0/044

0/114

2/822

0/005

تجربه عقالنی

0/255

0/032

0/285

8/030

>0/001

تجربه رفتاری

0/181

0/035

0/213

5/217

>0/001

با توجه به جدول  ،5فرضیه اصلی «تجربه برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند
ا های ورزشی تیریر مثبت و معناداری دارد» ،با نتایگ بهدستممده از ضریب رگرسیون
این فرضیه با سطح معناداری  0/001تییید میشود .همچنین میزان ضریب تعیین برای این
مدل برابر با  0/668است ه عبارت است از اینکه  66درصد انتبان برند ا های ورزشی
تحت تیریر تجربه برند مصرف نندگان ورزشی قرار دارد .فرضیه فرعی اول «تجربه
احساسی برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند ا های ورزشی» تیریر مثبت
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معناداری دارد .با سطح معناداری  0/001این فرضیه رد نمیشود .مماره  tنیز برابر با
 11/830است ه از مقدار بحرانی  1/96بیشتر است .تا استاندارد یا همان ضریب مسیر این
فرضیه نیز برابر با  0/427است؛ بنابراین میتوان گفت تجربه احساسی مصرف نندگان در
انتبان برند ا های ورزشی تیریر مثبت و معنیدار دارد .فرضیه فرعی دو «تجربه عاطفی
برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند ا های ورزشی» با سطح معناداری 0/005
رد نمیشود .مماره  tاین فرضیه نیز برابر با  2/822ه از مقدار بحرانی  1/96بیشتر است و
بتای استاندارد یا همان ضریب مسیر برابر با  0/114است؛ بنابراین میتوان گفت تجربه
عاطفی مصرف نندگان در انتبان برند ا های ورزشی تیریر مثبت و معنیدار دارد.
فرضیه فرعی سو به بررسی رابطه بین تجربه عقالنی برند مصرف نندگان ورزشی در
انتبان برند ا های ورزشی میپردازد .با توجه به نتایگ بهدست ممده از ضریب
رگرسیون این فرضیه با سطح معناداری  0/001تییید میشود .مماره  tبرابر با  8/030است
ه از مقدار بحرانی  1/96بیشتر است .بتای استاندارد یا همان ضریب مسیر این فرضیه نیز
برابر با  0/285است؛ بنابراین میتوان گفت تجربه عقالئی مصرف نندگان در انتبان برند
ا های ورزشی تیریر مثبت و معنیدار دارد .فرضیه فرعی چهار رابطه بین تجربه رفتاری
برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند ا های ورزشی بررسی می ند با توجه به
نتایگ بهدست ممده از ضریب رگرسیون این فرضیه با سطح معناداری  0/001تییید میشود.
همچنین مماره  tبرابر با  5/217میباشد ه از مقدار بحرانی  1/96بیشتر است .بتای
استاندارد یا همان ضریب مسیر این فرضیه نیز برابر با  0/213است؛ بنابراین میتوان گفت
تجربه عقالئی مصرف نندگان در انتبان برند ا های ورزشی تیریر مثبت و معنیدار
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دارد.
همچنین معادله رگرسیونی بهصورت زیر است:

نتیجهگیری
امروزه رویکرد بازاریابی و مارک تجاری فعالیتهای ورزشی بیش از هر زمان دیگری
نقش مهمی دارند .برند ورزشی یک فرایند استراتهیک است ه شامو مجموعهای از
فعالیتها است ه بهمنظور ایجاد هویت برند قوی و ایجاد وجهه قابوشناسایی من در بازار
انجا میشود .بدیهی است ه بسیاری از سازمانهای ورزشی تالش زیادی در فرمیند برند
و سرمایهگذاری و در تحقق ببشهای مبتلف بازاریابی انجا میدهند .بازاریابی سنتی
درواقع همان تبلیغ و ترفیعی است ه با بازاریابی همراه میشود .به طور معمول بیلبوردها،
بروشورهای تبلیتی و تبلیتات رادیو و تلویزیون از انواع بازاریابی سنتی محسون میشوند.
با استفاده از این روشهای بازاریابی سنتی میتوان نا و هدف برند را به معرض دید عمو
گذاشت اما باید دقت رد ه جذن مباطبان باص از طریق بازاریابی سنتی امری بسیار
سبت بواهد بود .بازاریابی تجربی نوعی استراتهی بازاریابی است ه در من با ایجاد
تجربیات واقعی زندگی ،مشتریان را جذن و عالقهمند می نند .تی ید این نوع بازاریابی
روی این مسئله است ه مشتری بتواند برند را تجربه ند و از این تجربه باطره بوش و
ماندگاری در ذهنش ربت شود .باطرهای ه حتی مدتها بعد نیز بتواند من را به یاد
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بیاورد .بازاریابی تجربی به شما مک می ند به مباطبانتان احساس بهتری بدهید .همین
احساس بهتر باعث ایجاد وفاداری به برند میشود .مهمترین منفعتی ه در مسیر بازاریابی
تجربی نصیب برند میشود ،تبلیغ دهان به دهان است .زمانی ه بتوانید مشتری را بوشحال
رد منها هم به دیگران این بوشحالی را سرایت میدهند و از شما تعریف می نند.
بازاریابی تجربی همانطور ه از نامش پیداست بر تجربیات و عواطف و احساسات
مشتریان تیریر میگذارد.
این مقاله با هدف بررسی تیریر مؤلفههای تجربه برند دارای تیریر بر انتبان برند
ا های ورزشی صورت گرفته است .چهار فرضیه درباره مؤلفههای تجربه برند (حسی،
عاطفی ،عقالیی ،رفتاری) و انتبان برند ا های ورزشی مطرح شد .نتایگ پهوهش حاضر
نشان داد تجربه احساسی برند مصرف نندگان ورزشی در انتبان برند ا های ورزشی
تیریر دارد؛ بنابراین میتوان گفت ،تجربه احساسی برند مصرف نندگان ورزشی ،در جامعه
مماری پهوهش ،پیشبین مناسبی برای انتبان برند ا های ورزشی به شمار میرود .بر
این اساس میزان تیریرگذاری برند باص بر احساسات فرد و اینکه میا برند موردنظر برای
فرد دلچسب و بوشایند بوده ،بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت ه
تجربه احساسی برند بهصورت مثبت و معنادار بر انتبان برند ا های ورزشی تیریر دارد.
این نتایگ هم سو با نتایگ تحقیق مرین و همکاران ( ،)1397میرزایی و حسینی ( )1396و
لیونگ و میچائیو ( )2012است.
همچنین نتایگ پهوهش حاضر نشان داد تجربه عاطفی برند مصرف نندگان ورزشی در
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انتبان برند ا های ورزشی تیریر دارد .این نتایگ همسو با نتایگ تحقیق مرین و همکاران
( ،)1397میرزایی و حسینی ( )1396و لیونگ و میچائیو ( )2012است؛ بنابراین تجربه
عاطفی برند مصرف نندگان ورزشی ،در جامعه مماری پهوهش ،پیشبین مناسبی برای
انتبان برند ا های ورزشی بهشمار میرود .بر این اساس داشتن احساسات و عواطف
شدید به یک برند باص زمینه مناسبی را برای انتبان من برند فراهم میسازد .میتوان
نتیجه گرفت ه تجربه عاطفی برند بهصورت مثبت و معنادار بر انتبان برند ا های
ورزشی تیریر دارد.
نتایگ همچنین حا ی از این است تجربه عقالنی برند مصرف نندگان ورزشی در
انتبان برند ا های ورزشی تیریر دارد .این نتایگ هم سو با نتایگ تحقیق موسی زاده
( ،)1396مودی و همکاران ( )1394و یوشیدا ( )2017است .درواقع بعد شنابتی نشان
میدهد ه چه میزان یک برند حس نجکاوی ،تفکر و حو مسئله را در مصرف ننده
تحریک می ند و او را برای انتبان من برند به فکر فرومیبرد ،موضوعی غیرقابو انکار
است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت ه تجربه عقالنی برند بهصورت مثبت و معنادار بر
انتبان برند تیریر دارد.
در نهایت یافتههای تحقیق نشان داد ،تجربه رفتاری برند مصرف نندگان ورزشی در
انتبان برند ا های ورزشی تیریر دارد.
این نتایگ هم سو با نتایگ تحقیق مرین و همکاران ( ،)1397سیدی ( )1394و بابا وس و
منگولده ( )2012است .بعد رفتاری تجربه برند د لت بر هدف قرار دادن تجارن فیزیکی
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زندگی مصرف ننده دارد .این بعد توانایی برند برای درگیر ردن در فعالیتهای فیزیکی
نشان میدهد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت ه تجربه رفتاری برند بهصورت مثبت و
معنادار بر انتبان برند تیریر دارد.
باتوجه به نتایگ بهدستممده ،مشاهده میشود ه تمامی مؤلفههای تجربه برند دارای
تیریر معنادار بر انتبان برند ا های ورزشی است؛ اما با توجه به ضریب تیریر
بهدستممده ،در بین چهار مؤلفه بررسی شده ،مؤلفه احساسی بیشترین تیریر و مؤلفه عاطفی
مترین تیریر را در انتبان برند ا های ورزشی دارا است .بر این اساس میزان
عالقهمندی فرد به یک برند باص و داشتن همراهیهای احساساتی بیشترین تیریرگذاری را
بر روی مصرف نندگان ا های ورزشی داشته است و اینکه یک برند باص از نظر
مصرف نندگان ورزشی دارای احساس و عاطفه است و از نظر او یک برند عاطفی
محسون میشود مترین تیریرگذاری را بر روی مصرف نندگان ا های ورزشی داشته
است؛ بنابراین با توجه به اینکه تجربۀ احساسی میزان تبیین با یی داشته ،به نظر میرسد
جهت برگزیده شدن یک برند از نظر مصرف نندگان مورد مطالعه ایجاد تجربههای
احساسی مطلون ،مؤررتر واقع میشود.
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