
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 

نمونه موردی   ) برای مصرف کنندگان ایرانی در بازاریابی ورزشیبرند عوامل موثر بر ارزش 

 (خوزستاناستان درنایک  برند 
 

 *خادم علی تهذیبی

 تهران،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورزشی ارشد مدیریت  کارشناس

Kh_ali_tahzibi@yahoo.com 
 

 :چکیده

در استان  نایک ایرانی برند  برای مصرف کنندگان  در بازاریابی ورزشیبرند  ارزشهدف این تحقیق شناختن عوامل موثر بر 

ها، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف و خوزستان میباشد روش این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و به لحاظ گردآوری داده

جامعه  کل میدانی صورت گرفته استباشد که به شمسأله تحقیق کاربردی می باشد که مبتنی بر مدل معادالت ساختاری  می

روش نمونه گیری بر اساس جامعه آماری .در بازار خوزستان را شامل می دهند نایکآماری تحقیق را کلیه مشتریان برند 

دراین تحقیق  نفر به صورت در دسترس و تصادفی و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب می شوند 046تعداد

. این پرسشنامه بر اساس هدفهای مورد نظر پژوهش تنظیم شد. از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد

این پرسشنامه با هدف تعیین . پس از تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه، بین نمونه های تحقیق، توزیع و جمع آوری شد

مذکور توسط تیم تحقیق با  پرسشنامهالزم به ذکر است که . طراحی و تدوین شد برندموثر بر شاخصها، عوامل مهم، اولویتهای 

 60پرسشنامه حاصله دارای  .شد و بر اساس نظرات استاد راهنما و مطالعات گوناگون تدوین های جامعه آماریتوجه به ویژگی

 1به خیلی کم عدد  6از خیلی زیاد عدد  اساس مقیاس لیکرتها بر که نحوه امتیاز بندی این گزینه بودای  سوال پنج گزینه

  .باشد می

 : واژگان کلیدی

 برند، وفاداری، تبلیغات، تداعی ذهنی، تصور ذهنی، ارزش ادراک شده
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 :مقدمه

 وفادارکننده  که مصرف ای گونه به کننده مصرف ذهن در مناسب جایگاه آوردن دست به کنونی بازارهای رقابت پر شرایط در

 موثر ذهن مشتریان در به چنین جایگاهی رسیدن در که املی عو از جمله و است برخوردار بسزایی اهمیت از باشد، شرکت

 دست به در آن نقش استراتژیک مفهوم، این دالیل  اصلی اهمیت از یکی. شرکت می باشد تجاری نشان و نام ویژه ارزش است،

 دارایی یک همانند تجاری و نشان نام ویژه ارزش. شود می بازار حاصل رقابتی در مزیت که این است، رقابتی مزیت آوردن

 نام ارزش هرچه به طوریکه(. 1،0616ویلیامز)افزایش می دهد را کار و کسب گردش وجوه محسوب می گردد که شرکت برای

 کسب ازمصرف کنندگان را بیشتری منافع آن درسایه می تواند باشد، شرکت بیشتر کنندگان درذهن مصرف نشان تجاری و

به  را مشتریان وفاداری وهم می کند حفظ را شرکت ارزش هم که است دارایی هایی از یکی تجاری و نشان ارزش نام. کند

 می معتبر نام تجاری ندارند یک یکدیگر با تمایز چندانی فیزیکی نظر از کاالها که امروز رقابتی دنیای در. خواهد داشت دنبال

هر نام تجاری دارای هسته ای از مشتریان وفادار و (. (. 1936علیپور، خطبه سرا،)کند ایجاد چشمگیری رقابتی مزیت تواند

به این ترتیب ایجاد و  . پرارزش است و آن ها هستند که موتور  اصلی خلق ارزش مالی و درآمدزایی نام تجاری را می سازند

وفاداری مشتریان حمالت و تهدیدهای رقابتی را . ی همه ی سازمان ها استتوسعه وفاداری به عنوان یکی از اهداف کلید

همچنین مشتریان وفادار کمتر . کاهش می دهد، زیرا مشتریان وفادار انگیزه های بسیار کمی برای امتحان برندهای دیگر دارند

همانطور که گفته شد (. 1939ف،قربانی قویدل و شبگو منص)از مشتریان جدید نسبت به قیمت ها و هزینه ها حساس هستند

مستقیماً متأثر از رضایت یا ( برند)وفاداری به مارک . باشد های مهم هر سازمانی داشتن مشتریان وفادار می یکی از هدف

 .که در طول زمان جمع آوری شده  و نیز متأثر از کیفیت محصول یا خدمات است( برند)نارضایتی از مارک 

 :بیان مسأله

 ابعاد زندگی همه به و هستند جا همه آنها حقیقت در. مدرن شده اند جامعه در اصلی بازیگر یک تجاری نشان های و امروزه نام

 تجاری نشان و نام ویژه ارزش (.0،0662کاپفر)و حتی مذهب نفوذ کرده اند ورزشی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، قبیل از ما

 و نام به مشتری احترام و احساس نحوه تفکر، در است ممکن و شده اضافه خدمات و به محصوالت که است افزوده ای ارزش

نشان  را خود می کند، سازمان نصیب تجاری نشان و یک نام که سودی و بازار سهم قیمت، در یا و شود تجاری منعکس نشان

در  (.9،0662کاتلر)دارد شرکت برای روانی و مالی ارزش که نامشهود است دارایی یک تجاری نشان و نام ویژه ارزش. دهد

تحقیقات تکمیلی یو و همکارانش این تحقیقات کامل تر شد و ابعاد تداعی نام تجاری، آگاهی از برند، وفاداری ، تصویر ذهنی و 

 برای زیادی مزایای مطلوب ذهنی تصویر با تجاری نام ایجاد. کیفیت ادراک شده به عنوان ابعاد ارزش ویژه برند معرفی گردید

. است تجاری و نشان نام توسعه دیگر عبارتی به و تجاری نام همان با محصوالت جدید معرفی آنها، مهمترین که دارد شرکت

 تجاری نشان و نام ارزش ویژه کل و در تجاری نشان و نام از او آگاهی و مشتری تصویر ذهنی از است قادر تجاری نام توسعه

سالیناز و )و کار را تسهیل کند کسب توسعه و داده قرار مورد استفاده را بود شده دیگر ایجاد محصوالت برای بازار در قبال که

                                                           
1William 
2Kapferer  
3Kotler  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 
 

برندهای با سهم بازار کم یا نفوذ کم . برند یعنی یک نام با قدرت در تاثیرگذاری بر خریدار جوهره اصلی (.4،0663پرز

یک ارتباط احساسی قوی با مشتری است به در واقع برندسازی بوجود آوردن . میانگین کمتری از فراوانی خرید بهمراه دارند

حقیقی کفاش در این راستا (. 1930پرهیزگار و همکاران،)گونه ای که مشتری احساس می کند با برند پیوسته گردیده است

نشان داد که تبلیغات ترفیعات و قیمت بر روی آگاهی از نام و نشان تجاری تداعی نام و نشان تجاری و کیفیت درک ( 1931)

از ارزش نام و نشان تجاری تاثیر داشته و این سه عامل نیز به همراه عامل وفاداری به نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام  شده

 نام زمینه در پژوهشی ارائه به برند نیز در تحقیق خود در حوزه( 0614) 6روبیو و همکارانو نشان تجاری تاثیر می گذارند و یا 

در مارک های فروشگاه های مواد غذایی را عوامل تاثیر  کننده مصرف خطر ادراک و کیفیت استنتاج نام تجاری، تجاری، آگاهی

 .گذار بر نام تجاری می دانستند

خرید  کاهش با سو یک از می باشد در بازار متعددی برندها و نام های تجاری بین المللی فعالیت شاهد که پرازدحامی بازار در

 متمایز منظور به ها این شرکت زیاد تالش دیگر شاهد سوی از و قدرت خرید مردم کاهش و اقتصادی رکود شرایط بدلیل

 حرفه لذا، بازاریابان. می باشد کنندگان مصرف ذهن در به رقبایشان نسبت بین المللی خود برند های ساختن نامهای تجاری و

بر روی این نام های تجاری بین المللی را مورد  تاثیرگذار که عوامل و متغیرهای هستند مطلب این نیازمند فهمورزش   ای

ها در بازار بین المللی در استان  شرکت از امروزه بسیاری بنابراین با توجه به مباحث فوق .بررسی و شناسایی قرار دهند

 عواملی شناسایی رو ازاین بخشند؛و بهبود  ارتقا را خود نام تجاری بین الملی ارزش تا هستند هایی روش خوزستان به دنبال

 به مراحلی اساسی ترین و ترین از مهم است تأثیرگذار نام تجاری بین المللی آن در بازار خوزستان ارزش ارتقای یا ایجاد در که

در نتیجه این  .دهند بها آن به برندسازی های استراتژی تدوین بایستی برای این بازارها صاحبان و مدیران که می رود شمار

ایرانی برند  برای مصرف کنندگان  در بازاریابی ورزشیبرندمحقق به وجود آمد که عوامل تاثیرگذار بر ارزش سوال در ذهن 

 در بازار خوزستان چه می باشد؟ نایک 

 :اهمیت و ضروت تحقیق

 ذهن در نشان تجاری و نام ارزش چه هر. باشد می شرکت آن نشان تجاری و نام شرکت هر دارایی های ترین ارزش با از یکی

 مداوم کنترل و نظارت.کند کنندگان کسب مصرف از را بیشتری منافع آن سایه در شرکت میتواند باشد، بیشتر کنندگان مصرف

 و نام خصوص در تحقیق و بررسی اخیر در دهه های. باشد می آن بخش اثر مدیریت در ضروری گام عنوان یک به مفهوم این

 بسیاری . است داده اختصاص خود به کار و کسب بازار و از دانشگاهی اعم مختلف های حوزه در را ای ویژه جایگاه نشان تجاری

 برند دانش بهبود بازاریابی، برای شرکت یک دارایی ترین ارزش با که نتیجه رسیده اند این به ها شرکت مدیران و محققین از

 کننده مصرف ذهن در را نشان تجاری و نام تصویر و پذیرد می صورت بازاریابی در برنامه های گذاری سرمایه با که است سازی

 برای هم و مشتریان برای ارزش ایجاد که این است تجاری نشان و نام ویژه ش ارز مفهوم اهمیت از دالیل یکی. کند می ایجاد

 دست رقابتی مزیت به باالتر تجاری نشان و نام ارزش ویژه از استفاده با توانند می بازاریابان نتیجه در و شرکت می نماید

در واقع امروزه ایجاد برند و مهمتر از آن حفظ و ارتقاء ارزش برند، یکی از روشهای قدرتمند  .(1936کرباسی ور و یاردل،)یابند

 و نشان نام ارزش بر گذار تأثیر عوامل بررسی بنابراین،. دمختلف اقتصادی محسوب میگرد ها و بنگاههای تمایز برای سازمان

 طریق دو از بین المللی تجاری نام .رسد نظر می به ضروری کامالً بازار خدماتی های سازمان تمامی برای المللیتجاری بین 

                                                           
4Salinas and Perez 
5Robio et al 
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 به گردد برمی ویژگی این و شود می جدید مشتریان جذب باعث اینکه اول: گردد می در بازار شرکت ارزش افزایش باعث

 فعلی مشتریان برای کننده یادآوری ابزار یک عنوان به اینکه دیگر و مردم به آگاهی رساندن در تجاری نام از استفاده قابلیت

 . بیفتند شرکت یاد به که است

 

 :اهداف کلی  

 

نمونه موردی برند )ایرانیبرای مصرف کنندگان در بازاریابی ورزشی  برند هدف کلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش 

 .می باشد( در بازارخوزستان نایک 

 

 :  فرضیه ها

 .دارد ایرانی برند برای مصرف کنندگان  ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر نام تجاری،  به نگرش -1

مصرف تجاری در نزد  نام به نگرش وبرند  ارزش ارزش بین رابطه روی مثبتی ای واسطه نقش تجاری، نام به وفاداری -0

 .دارد ایرانی کنندگان

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی برندنام  به وفاداری روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر ،برند به نگرش -9

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند به وفاداری روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند ذهنی تداعی -4

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند ذهنی تداعی -6

در نزد مشتریان ایرانی  نام برند ارزش و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی  مثبت ای واسطه اثر برند به وفاداری -0

 .دارد

در نزد مشتریان  نام برند ارزش و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی  مثبت ای واسطه اثر برند نام ذهنی تصویر -2

 .داردایرانی 

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی  نام برند ذهنی تصویر روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی تداعی -2

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند ذهنی تصویر روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند نام شخصیت -3

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی برند ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر نام برند شخصیت -16

در نزد مشتریان  نام برند ویژه ارزش و برند شخصیت بین رابطه روی  مثبت های واسط اثر برند نام ذهنی تصویر -11

 .دارد ایرانی

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی تصویر -10

 .دارد در نزد مشتریان ایرانی برند ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر ،برند نام به وفاداری -19

 :تحقیق روش

 شود یمحسوب م یکاربرد قیو از لحاظ مسئله و هدف تحق یشیمایپ - یفیداده ها، توص یحاضر از نظر روش گردآور تحقیق

 .که مبتنی بر مدل معادالت ساختاری می باشد
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 : جامعه آماری

 .در بازار خوزستان را شامل می دهند نایکبرند  مصرف کنندگان جامعه آماری تحقیق را کلیه 

 

 و روش نمونه گیری نمونه آماری

 به دلیل محدودیت جامعه آماری  نمونه آماری برابر با جامعه آماری بصورت تمام شمار می باشددر تحقیق حاضر 

 :روش گردآوری داده ها

است و به شیوه میدانی انجام خواهد شد، لذا داده های مورد نیاز از منابع  یپیمایش–از آنجا که پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

 . مختلف استفاده شده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود

 

 ابزار اندازه گیری 

از جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه گیری مناسب و با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطالعات مورد نی

 :که شامل .می باشد، استفاده شده است محقق ساخته متناسب با موضوع مورد پژوهش که شامل پرسشنامه 

دراین که   برندپرسشنامه عوامل موثر بر ارزش نام و  وضعیت تاهل -تحصیالت –جنسیت   –سن : متغیرهای جمعیت شناختی

این پرسشنامه بر اساس هدفهای مورد نظر پژوهش . تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد

این پرسشنامه از . پس از تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه، بین نمونه های تحقیق، توزیع و جمع آوری شد. تنظیم شد

 نام ویژه ارزش روی تاثیرگذار عوامل تعییندر تحقیق خود مبنی بر ( 1936)ی پرسشنامه استانداردی که وظیفه دوست و عمار

استفاده نموده اند که روایی و پایایی آن تایید و از طریق ضریب آلفای کرونباخ  باالی  ایران شکالت صنعت در تجاری نشان و

و با هدف تعیین شاخصها، عوامل مهم، اولویتهای عوامل موثر بر ارزش نامهای تجاری بین گزارش شد؛ الگوبرداری گردید  2/6

و بر  های جامعه آماریمذکور توسط تیم تحقیق با توجه به ویژگی پرسشنامهالزم به ذکر است که . الملل طراحی و تدوین شد

 .شد اساس نظرات استاد راهنما و مطالعات گوناگون تدوین

از خیلی زیاد  ها بر اساس مقیاس لیکرتکه نحوه امتیاز بندی این گزینه بودای  سوال پنج گزینه 60له دارایپرسشنامه حاص

 . باشد می 1به خیلی کم عدد  6عدد 

 سواالت گویه ردیف

-15-12-11-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 نگرش 1

16-17-18 

 56-55-54-53-28-27-26-15-14-13 وفاداری 2

 36-35-34-33-25-24-23-22-21-1-19 تداعی ذهنی 3

-51-49-48-47-46-45-32-31-31-29 تصویر ذهنی 4

51-52 

 44-43-42-41-41-39-38-37 شخصیت 5
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 :روایی ابزار اندازه گیری

رواییی  تعییین  به همین منظور، جهت  روایی در اصطالح به هدفی که ابزار برای تحقق بخشیدن به آن درست شده، اشاره دارد،

 از اطمینان پس از و شد توزیع متخصصین و خبرگان از تعدادی بین در پرسشنامه پرسشنامه و صحت و سقم سئواالت، صوری

 (.نفر10)پژوهش توزیع شد آماری جامعه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج

 

 :ابزار اندازه گیریپایایی 

بدین . استفاده گردیده است spss20به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار 

؛ این انتخاب و پرسشنامه ها به شکل مطالعه مقدماتی در جامعه توزیع گردید( نفر 30)منظور بخش کوچکی از جامعه آماری

باشد که نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از می = α /.22ی پرسشنامه های حاصل برامقدار بر اساس داده

 باشدقابلیت پایایی الزم برخوردار می

 

 آمار استنباطی

در . شدهای آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده ها از روشدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آماری داده

در . گردیدها و انحراف استاندارد ارائه ها و نتایج در قالب جداول فراوانی ها، درصدها، میانگینتوصیفی دادهبخش نخست تجزیه 

 معادالت مدل یابی کولموگروف اسمیرنف آماری روشهای از پژوهش، این در شده طراحی مدل برازش برایبخش دوم، 

برای ارائه  تحلیل عاملی  وارائه مدل ازمعادالت ساختاری با  .یدگرد استفاده همزمان طور به تاییدی عاملی تحلیل و ساختاری

  .شداستفاده   6/2کمک نرم افزارلیزرل

 

  بحث و نتیجه گیری

 :فرضیه اول  

 دارد برند برای مصرف کنندگان  ایرانی ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر نام تجاری،  به گرشن 

 بر ارزش 64/09به میزان  tو  99/6نام تجاری با بار عاملی   به عاملی و مدل تحقیق، نگرشبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل 

 داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر نام تجاری،  به از این رو فرض تحقیق تایید و گویاست نگرش. نام برند اثر گذار می باشد

 بر و برند ارزش بر تاثیر معناداری شرکت برند به خریدار نگرش. دارد برند برای مصرف کنندگان ایرانی ارزش روی

 باشد، مطلوبتر برند نایک به نسبت فرد یک نگرش قدر هر کلی طور به. دارد فروشنده خریدار رابطه کیفیت

 در تجاری نشان و نام ارزش چه هر بنابراین .کند انتخاب را برند این فرد که دارد وجود احتمال بیشتری

 مصرف از را بیشتری منافع آن سایه در میتواند نایک  نمایندگی های  باشد، کنندگان بیشتر مصرف ذهن

 با دیگری جانشین کاالهای که صورتی در حتی از مشتریان توجهی قابل تعداد .کند کسب کنندگان

 نخواهند را جانشین کاالهای و بود خواهند برند نایکمتقاضی  هم باز شود، عرضه بازار در پایینتر قیمتهای

 برخوردار باالیی اولویت از و غیرمشتریان مشتریان بین در برند از مثبت نگرش ایجاد بنابراین .پذیرفت
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 بوده توجه مورد رفتار دهنده جهت و شکل گیری عامل عنوان به نگرش کننده، مصرف رفتار زمینه در موجود ادبیات در .است

 لزوم. دارد خاص موضوعاتی به نسبت شخص نامساعد یک یا مساعد نظر از نشان که است درونی احساسات بیان نگرش،. است

 یا مثبت خود، نگرش به توجه با همچنین و اندیشد می ما چگونه محصول مورد در وی که این و کننده مصرف نگرش بررسی

 .است کرده بازار خصوص در تحقیق انجام به را وادار بازاریابان میدهد، بروز خود از العملی عکس چه منفی،

 

 :در فرضیه دوم

 تجاری در نزد مصرف کنندگان ایرانی نام به نگرش برند و ارزش بین رابطه روی مثبتی ای واسطه نقش تجاری، نام به وفاداری 

 .دارد

با اثر مثبت و غیر مستقیم  تجاری نام به وفادارینتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق نشان داد که، 

 ایرانی مصرف کنندگانتجاری در نزد  نام به نگرش و برند ارزش بین رابطه روی مثبتی ای واسطه نقش ،00/6*94/6=622/6

 و برند نامهای ارزش بین رابطه روی مثبتی ای واسطه نقش تجاری، نام به وفاداریاز این رو فرض تحقیق تایید و گویاست . دارد

اثرات ارزش ویژه برند بر شناخت برند باعث می شود واکنش . .دارد ایرانی مصرف کنندگانتجاری در نزد  نام به نگرش

تحت  و نگرش ها بنابراین تصورات، اولویت ها و رفتار مشتری. مشتریان نسبت به فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر قرار گیرد

کت قصد دارد با انجام است که هر شر "ارزشی "به طور کلی . تاثیر تصمیم مشتری به انتخاب برند و آمیزه ی بازاریابی است

ارزش : بنابراین، ارزش ویژه برند را می توان به این صورت تعریف کرد. برنامه های بازاریابی برای برند خود، آن را به وجود آورد

عاید شده، به لحاظ بازاریابی و مالی، که هر برند در نتیجه ترکیب عواملی همچون آگاهی، وفاداری، کیفیت ادراک شده، 

ی ذهنی و احساس هایی که مصرف کنندگان به آن برند ارتباط می دهند، به محصول یا خدمت مرتبط با خود می تصویرها

 از یک هر مصرف کننده نظر از که این ضمن میکند، ارزیابی آن مهم ویژگی های اساس بر را محصول هر مصرف کننده، .افزاید

 از میشوند عرضه متفاوت برندهای با که رقیب محصوالت این، بر عالوه .دارند متفاوت اهمیتی یا وزن محصول، های خصیصه

 برندهای به نسبت کننده مصرف مختلف نگرشهای ایجاد به منجر امر، این. هستند متفاوت خصیصه ها این بودن دارا میزان نظر

 کننده مصرف رفتار هدایت و بینی پیش امکان زیرا است؛ فراوان اهمیت حائز افراد نگرش به نسبت بودن آگاه. گردد می متفاوت

 احتمال باشد، مطلوبتر برند یک به نسبت فرد یک نگرش قدر هر کلی طور به .می سازد فراهم بازار در را

از سوی دیگر وفاداری به . و سبب افزایش وفاداری مشتریان گردد کند انتخاب را برند آن که فرد دارد وجود بیشتری

الویت یا ترجیح خرید یک برند ویژه . برند هدف نهایی و غایی هر شرکتی است که دارای محصولی با عالمت تجاری ویژه است

برند تجاری مورد  چنانچه مشتریان دریابند که. در یک سری از محصوالت توسط مشتری، وفاداری به برند محسوب می شود

نظرشان طرح و ترکیب محصولی است که دارای کیفیت باال بوده و به قیمت مناسبی عرضه می شود، این ادراک پایه و اساسی 

لذا وفاداری مشتریان می تواند .برای تکرار خریدهای بعدی شده و حتی در توصیه به خرید دیگران نیز بسیار موثر خواهد بود

 .تجاری در نزد مشتریان اثرگذار باشد نام به نگرش و تجاری بین الملل نامهای ارزش بین روی رابطهبا نقش موثر خود بر 

 

 :در فرضیه سوم
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 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی به وفاداری روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند، به نگرش 

به بر وفاداری  3/9به میزان  tو  00/6با بار عاملی  نام تجاری  به نگرشبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند به نگرشاز این رو فرض تحقیق تایید و گویاست . اثر گذار می باشد نام برند

ارزش برند به طور  .اثیر مثبتی دارداعتبار برند بر روی وفاداری مشتریان ت دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند به وفاداری

 به قادر فروشنده که میزانی برند و نشان تجاری، به نگرش .معناداری وفاداری مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد

برند و نام و نشان  به نگرش .کند می نقل را است آتی یا واقعی خریدار یک با ارتباط از سطحی ایجاد

 به رسماً و کند می بازتاب را خاص تجاری نام یک به نسبت آتی یا واقعی خریداران احساسات تجاری،

 تجاری نام یک به نسبت نامطلوب، یا مطلوب یکنواخت شیوه یک به دادن نشان واکنش به عنوان تمایل

 و ویژگی ها به آنها گرایشات از تابعی عموماً تجاری نامهای به خریداران نگرش. شده است تعریف خاص

 هرچند، دارند؛ تفاوت آنها نسبی اهمیت حسب بر مزایا و ویژگیها این. می باشد تجاری نام چندگانه مزایای

 بنابراین. کنند می کمک خاص تجاری نام یک به نسبت نگرش خریدار به دادن شکل در رفته هم روی

 آن از آنها کلی ارزیابیهای نیز و تجاری نام مزایای ویژگیها و از خریداران ارزیابیهای تجاری، نام به نگرش

 به نگرش .کند می ایجاد را انتخاب خریداران و ارزشیابی مبنای اینرو از و کند می بازتاب را تجاری نام

 .میکند نقل را است آتی یا واقعی خریدار یک با ارتباط از سطحی ایجاد به قادر فروشنده که میزانی برند

بین ابعاد  .و سبب افزایش وفاداری مشتریان می شود .می شود رابطه کیفیت افزایش به منجر مثبت نگرش بنایراین

وفاداری یک  .دارد وجود نزدیکی ارتباط ……و تجاری نشان و نام به وفاداری آگاهی، نگرش،) تجاری نشان و نام ویژه ارزش

. مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است و وفاداری به برند هسته مرکزی و اصلی برای ارزش ویژه نام و نشان تجاری است

ازینرو با انجام تحقیقات بیشتر بر روی شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در جهت ایجاد و نگهداری وفاداری مشتریان 

وفاداری به برند به عنوان توانایی جذب و  .و بدین ترتیب ارزش ویژه نام و نشان جاری را ارتقا بخشندسامسونگ اقدام نمایند 

بنابراین برندها می توانند با . همچنین احساس و نگرش و رفتار در برابر برند را نشان می دهد. حفظ مشتری تعریف شده است

ده در زندگی روزمره خود به دنبال برندی خاص جهت برآوردن هنگامی که مصرف کنن. مشتریان خود ارتباط برقرار کنند

خواسته هایش اقدام می کند، به دنبال نامی است که رضایت او را جلب کند و این همان ارتباط بین برند و مشتریان است که 

 .به صورت وفاداری برند مطرح می شود

 

 :در فرضیه چهارم

 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی به وفاداری روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند ذهنی تداعی 

بر  -21/0به میزان  tو  -12/6با بار عاملی  نام تجاری  به ذهنی تداعیبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 تاثیر تجاری نام ذهنی تداعیست از این رو فرض تحقیق رد و گویا. اثر گذار اما به شکل معکوس می باشد نام برندوفاداری 

تاثیر  برند تغییر به تمایل بر مستمر تعهد. دارد در نزد مشتریان ایرانی به نام برند وفاداری روی داری معنی و معکوس منفی

 گیری شکل تجاری در نشان و نام ذهنی تداعی .گردد می برند تغییر به مشتریان تمایل باعث کاهش یعنی دارد معکوس

به عقیده وی . آکر تداعی برند را ارتباطی در حافظه با برند تعریف کرده است.مهم است بسیار برند نشان و نام به وفاداری

تداعی برند می تواند از راه های اطالعات و ایجاد انگیزش  احساس و دلیل برای خرید و گسترش و تداعی بر ارزش ویژه برند 
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همچنین . برند ها ایجاد می کند که آنها را از سایر برندها متمایز می کندموثر باشد تداعی یک ارزش و احساس در مورد 

مصرف کننده یک نشانی از محصولی که خریداری می نماید یا خدمتی که دریافت می کند در حافظه خود ذهیره می کند و 

تداعی برند .  وب می گرددوجود آگاهی در ذهن مصرف کننده و ارتباط با یک تداعی گر قوی مثبت یک مزیت برای برند محس

همخوانی و تداعی برند ممکن است به صورت همه ی فرمها و ویژگیهای مرتبط به یک . هر چیز مرتبط با برند در حافظه است

ها معرّف مبنایی برای تصمیمات خرید برای وفاداری  تداعیها و همخوانی. کاال و یا جنبه های مستقل از خود کاال مشاهده شود

تداعی برند را به عنوان عنصر کلیدی در  .تند و همچنین آفریننده ی ارزش برای شرکت و مشتریانش می باشدبه برند هس

از این رو، ارزش ویژه ی برند قوی مبیّن این مطلب است که مشتریان . تشکیل و مدیریت ارزش ویژ ه ی برند مطرح کرده اند

بنابراین مطابق با نتایج تداعی ذهنی تاثیر مثبتی بر روی وفاداری  .همخوانی و رابطه ی مثبت زیادی با برند احساس میکنند

دارد که در این تحقیق نشان از تاثیر منفی بر روی وفاداری دارد که عدم همسو یی را می توان به جامعه آماری متفاوت، ابزار 

 .اندازه گیری نوع برند و فرهنگ و قیمت و ادراک مشتریان اشاره نمود

 

 .در فرض پنجم

  دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند ذهنی تداعی 

را حذف نموده  برند نام ارزش روی برند ذهنی مدل اثر گذاری تداعیبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 نامهای ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر تجاری نام ذهنی تداعیاز این رو فرض تحقیق رد و گویاست . است

جوان  مصرف کنندگان خرید تصمیم روی برند بر دادن تغییر و برند به وفاداری ، ندارد تجاری بین الملل در نزد مشتریان ایرانی

و اهداف خود را مشخص و  نام های تجاری که هویت  .برند ندارند دادن تغییر بر چندانی تاثیر زمینه ای عوامل نشان دادند

 سودمند و غنی ارتباطی خود مشتریان با که قادرند دهند، می ارائه خود از دوستانه و ملموس ای چهره و سازد می   متمایز

یکی از با  کندا بلکه بخشی از زندگی روزمره مصرف کنندگان را تسخیر می آنه ذهن و قلب از بخشی تنها نه و کنند برقرار

ارزشترین داراییهای هر شرکت نام و نشان تجاری آن شرکت میباشد هرچه ارزش نام و نشان تجاری درذهن مصرف کنندگان 

تداعی برند هر چیز از سوی دیگر  .بیشتر باشد، شرکت میتواند درسایه آن منافع بیشتری را از مصرف کنندگان کسب کند

د شامل ذهنیت مصرف کننده، ویژگی های محصول، موارد مصرف، تداعی های مربوط به مرتبط با برند در ذهن است و می توان

تداعیات مثبت برند بوسیله برنامه های بازاریابی ایجاد می شود که تداعیات قوی، .سازمان، شخصیت برند و سمبل ها باشد

ک برند قدرتمند تنها از سطح باالی ی. .دوست داشتنی، منحصر به فرد و خواستنی را در خاطر مشتریان به وجود می آورد

در دنیای رقابتی امروز که  .وفاداری برند و آگاهی استفاده نمی کند، بلکه تداعیات مثبت در ذهن مشتری را به وجود می آورد 

 در. دکن ایجاد چشمگیری رقابتی مزیت تواند می  کاالها از نظر فیزیکی تمایز چندانی با یکدیگر ندارند یک نام تجاری معتبر

 کننده تعیین که را مشتریان وفاداری توانیم می ببریم بهره شکل بهترین به تجاری نام اعتبار از بتوانیم چنانچه شرایط این

لذا با توجه به عدم معنی داری تداعی ذهنی بر میزان ارزش نام تجاری  .ی مدت است برای خود جلب نماییمطوالن در سود،

 می توان به عوامل های دیگری اشاره داشت که بر روی ارزش نام و نشان تجاری اثرگذار باشد

 

 : فرضیه ششم

 .مشتریان ایرانی دارددر نزد  نام برند ارزش و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی  مثبت ای واسطه اثر برند به وفاداری
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 ، -12/6*94/6= -6010/6با اثر منفی و غیر مستقیم  برند وفادارینتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق نشان داد که، 

از این رو فرض . دارد در نزد مشتریان ایرانی برند نام ارزش و نام برند تداعی ذهنی بین رابطه روی منفی ای واسطه نقش

در نزد  نام برند ارزش و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی منفی ای واسطه اثر برند نام به وفاداریتحقیق رد و گویاست 

می توان حدس زد که  برندبا توجه به نتایج فرضیه قبلی مبنی عدم رابطه تداعی ذهنی و ارزش نام . مشتریان ایرانی دارد

در اینخصوص الزم است که در . اثر واسطه ای نداشته باشد و یا اینکه نقش واسطه ای منفی داشته باشد برندوفاداری به نام 

 به وفاداری. تاثیرگذارند توجه نمود برندبه فاکتورهای و عوامل های دیگری که در ارزش و نام و نشان  نایکوفاداری مشتریان 

همچنین،  و شده آینده در شده داده ترجیح خدمت محصول یا مجدد خرید به مشتری تعهد باعث عمیقا برندنشان  و نام

 بازاریابی های و فعالیت محیطی تاثیرات حال، این با. شود می نیز یکسان برند نام با محصوالت جدید مجموعه خرید موجب

اصطالح  با را نشان برند و نام به همچنین وفاداری. دارند مشتری توسط برند و نشان نام تغییر رفتار روی بالقوهای تاثیر

 خود مشتری که و میزانی برند نشان و نام و مشتری روابط ماهیت به این اصطالح. می کند توصیف برند نشان و نام با همنوایی

 دارند، برند نشان و نام درستی با همنوایی که مشتریانی. دارد اشاره کند، می تجاری احساس نشان و نام با پیوند در را

 اختیار در نیز را خودشان تجربیات باشند و می برند نشان و نام با تعامل جستجوی در ای بهانههر  به و بوده باال وفاداریشان

به  زیرا، است برند نشان و نام ویژه ارزش گیری اصلی شکل محور برند نشان و نام به وفاداری حقیقت، در .می دهند قرار دیگران

 شود می منتهی معینی بازاریابی های و مزیت پیامدها به که می شود گرفته نظر در مسیری عنوان

 

 :فرضیه هفتم

 .در نزد مشتریان ایرانی دارد نام برند ارزش و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی  مثبت ای واسطه اثر برند نام ذهنی تصویر

را حذف نموده  نام برند ارزش روی برند نام ذهنی تداعیبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق مدل اثر گذاری 

 و برند نام ذهنی تداعی بین رابطه روی  مثبت ای واسطه اثر برند نام ذهنی از این رو فرض تحقیق رد و گویاست تصویر. است

 توصیه و برند تغییر به تمایل وابسته یعنی متغیر دو از یک هیچ بر وفاداری به تعهد. در نزد مشتریان ایرانی نداردم برندنا ارزش

 که است برند نشان و نام در مورد مشتری های ادراک همان ،برند نشان و نام تصویر ذهنیاما  ندارد تاثیر خرید به شفاهی های

تداعی برند به عقیده آکر آگاهی از برند رابطه نزدیکی لذا . کند می پیدا انعکاس او حافظه در شده ذهنی انباشته های تداعی از

همچنین تداعی یک نام تجاری جزئی از . او تداعی برند را ارتباطی در حافظه با یک برند تعریف کرده است. با تداعی برند دارد

بر تداعی ذهنی و ارزش نتایج اکثریت تحقیقات نشان داده است که تصویر ذهنی . در نظر گرفته می شود برندتصویر ذهنی نام 

دراین . بیان نمود... که عدم همسو یی را می توان در ابزار اندازه گیری نوع محصول، ادراکات مشتری و .نام تاثیر مثبتی دارد

برند  از ذهنی های تداعی .شکل می گیرد برند های تداعی اثر ترکیب بوسیله برند از ذهنی تصویرراستا می توان ذکر نمود که 

 ارتباطی های رشته و ها از گره فرد حافظه آن در که باشد می ذهنی های تداعی ای شبکه ای حافظه مدل راساسب اغلب

 ایجاد و شدن متمایز امکان و هستند برند از ذهنی تصویر کلیدی اجزای برند،از از ذهنی های تداعی . است شده تشکیل

دسته ویژگی ها، مزایا و  سه در برند های تداعی کلر دیدگاه با مطابق. کنند می فراهم را محصول به مثبت نسبت ی ها نگرش

 بازاریابی های برنامه نیازمند برند از مثبت ذهنی ایجاد تصویر کلر اظهارات با مطابق همچنین. نگرش طبقه بندی می شود

 نیرومند، که هایی تداعی .بزنند پیوند حافظه در برند با را فرد به منحصر و مطلوب نیرومند، های تداعی بتوانند که است

 کنند می کمک برند از ذهنی تصویر به و ترند فعال حتم طور به باشند، فرد به منحصر مطلوب و
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 :فرضیه هشتم

 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی  ذهنی تصویر روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی تداعی

را حذف نموده  نام برند ارزش روی برند نام ذهنی مدل اثر گذاری تداعیبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 نام برند ذهنی تصویر روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی تداعیاز این رو فرض تحقیق رد و گویاست . است

به برند اثر بسیار مهمی بر روی ارزش ویژه ی برند دارد و می تواند به تنطیم و تداعی هی آگا. ندارد در نزد مشتریان ایرانی

آگاهی از برند برای حضور یک برند در مجموعه . استراتژی ها در بهبود ارزش ویژه ی برند در ذهن مشتریان جهت دهد

از برند از دو مسیر قابل سنجش است یک برندهایی که یک مشتری موقع خرید به آن ها توجه می کند ضروروی است آگاهی 

روش از طریق تشخیص و به خاطرآوری برند می باشد و دیگری بر اساس تنوع موقعیت خرید و مصرف است که در آن ها یک 

به عبارتی  هر چه یک برند بیشتر در معرض دید مشتری قرار گیرد و همچنین هرچه برند با . برند در ذهن مشتری می آید

صول و موقعیت خرید مرتبط شود آگاهی از برند بهبود می یابد ارزش ویژه یک برند اغلب مبتنی بر تداعی گرهایی طبقه ی مح

تداعیات برند، ادراکات و  .تداعی گر قوی می توانند پایه ای برای گسترش دامنه برند شود. است که به آن پیوند خورده است

تداعی، اشاره به ارتباط بین برند و استفاده شامل میل به خرید . دانند تصاویری است که مردم به یک برند خاص مرتبط می

نیرویی که باعث می شود برند در افکار مصرف کنندگان بنشیند و تحت تاثیر قرار . مصرف کنندگان و توصیه به دیگران دارد

الهای مصرفی، معانی را برای برندهایی که بدین گونه، برندها عالوه بر ارزش برای کا. دهد بیشتر در اثر تجربه استفاده می باشد

هر چه فرد در زمینه ی اطالعات مرتبط با یک محصول عمیق تر بیندیشند و . مصرف کنندگان دوست دارند فراهم می آورند

 میان این اطالعات با دانسته های فعلی خود از برند، نزدیکی و رابطه برقرار کند، تداعیات قدرتمندی از آن برند در ذهنش

دو عاملی که تداعیات از اطالعات گوناگون را در ذهن فرد تقویت می کنند، رابطه ی این اطالعات با جزییات . شکل می گیرد

به گونه ای دیگرف بازشناسی برند و وفاداری بستگی به تداعی . زندگی فرد و میزان سازگاری میان آن ها در طول زمان است

 .د مجدد یا وفاداری ابزاری مهم برای اندازه گیری ارزش ویژه برند استگرایش به خری. برند مصرف کننده دارد

 

 :فرضیه نهم

 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی ذهنی تصویر روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند نام شخصیت

 بر تصویر 03/2به میزان  tو  42/6با بار عاملی  نام تجاری شخصیتبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر تجاری نام شخصیتاز این رو فرض تحقیق تایید و گویاست . اثر گذار می باشد نام برند ذهنی

رابطه  نشان و نام ویژه ارزش با تجاری نشان و نام شخصیتبین . دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند ذهنی تصویر روی

 در. است بسیار مهم مشتری توسط تجاری نشان و نام انتخاب نحوه فهمدر  تجاری نشان و نام شخصیت .مستقیم وجود دارد

 یک کنند، کپی را های محصول ویژگی توانند می راحتی به رقبا و داند می خود را حق محصول کیفیت مشتری که زمانی واقع،

چهار بعد  .باشد ارزش با بسیار نشان تجاری و نام ویژه ارزش گیری شکل در تواند می قوی نشان تجاری و نام شخصیت و هویت

مسئولیت پذیری، پویایی، احساسی و جسارت بر وفاداری نگرشی و وفاداری نگرشی بر رفتاری به برند تاثیر دارد اما سادگی بر 

مصرف  .د فقط پویایی بر وفاداری رفتاری اثرگذار استبرند بر وفاداری نگرشی اثر ندارد همچنین از بین ابعاد شخصیت برن

کنندگان اغلب با اعطاء ویژگی های شخصیتی به برندها برای آنها جنبه های انسانی قائل می شوند، و بازاریابان اغلب این 

ش احساسی فراهم می ویژگی های شخصیتی برند معنای نمادین یا ارز. ادراکات را با جایگاه یابی برند ایجاد یا تقویت می کنند
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جایگاه یابی . کند که می تواند به ترجیحات برند مصرف کنندگان کمک کند و می تواند پایدارتر از ویژگی های عملکردی باشد 

موفق شخصیت یک برند در یک رده محصول نیازمند مدل های اندازه گیری است که قادر به تفکیک کردن ویژگی های 

. د از آن ویژگی هایی که وجه مشترک همه نام های تجاری در آن رده محصول است باشدشخصیتی منحصر به فرد یک برن

مصرف کنندگان یک برند را درک می کنند با ابعادی که نوعا از شخصیت افراد می گیرند ، و آن را به حوزه برند ها تعمیم می 

ک ترین مفهومی که بر فرآیند تصمیم گیری خرید اثر آکر، شخصیت برند را یکی از ابعاد اصلی هویت برند و به عنوان نزدی. دهد

همچنین متذکر می شود که وجود همخوانی و تجانس بین ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و . می گذارد، معرفی می کند

 کسب و کار برند در فرآیند خرید، ترجیحات مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و آن را بهبود می بخشد

 

 :فرضیه دهم

 .دارد برند در نزد مشتریان ایرانی ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر نام برند شخصیت

بر  09/04به میزان  tو  44/6نام تجاری با بار عاملی  بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق شخصیت

 معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند نام از این رو فرض تحقیق تایید و گویاست شخصیت. اثر گذار می باشد نام برند ارزش

 و نام تصویر ذهنی ضروری اجزاء از یکی تجاری نشان و نام شخصیت. دارد در نزد مشتریان ایرانی برند ارزش روی داری

شخصیت نام تجاری، ابزاری استراتژیک است  .کند می کمک تجاری نشان نام و ویژه ارزش ایجاد به که است تجاری نشان

که به استراتژی های نام تجاری شامل فهم ادراک افراد از نام تجاری، تمایز میان هویت نام های تجاری و در نهایت خلق 

 نام ویژه گیری ارزش شکل در مدت بلند موثر عوامل جمله از تجاری نام شخصیت .ارزش ویژه نام تجاری کمک می کند

 را عوامل این خود کار و های کسب استراتژی تدوین هنگام در بایستی ها بازارهای خوزستان بنابراین .باشد می تجاری

 و نمایند ایجاد کنندگان مصرف و مشتریان ذهن در را تجاری خود نام از مناسبی شخصیت بتوانند تا دهند قرار مدنظر

 و فرهنگ و محصول ارائه حوه ن آرایش، و دکور محصوالت، بندی بسته متقابل، طریق خدمات از تواند می شخصیت این

اصطالح شخصیت به پاسخ های بادوام و پایدار مشتریان به محیط شان، استنتاج می شود، بنابراین می  .شود ایجاد...

لذا، کسب و . توان از شخصیت برای تجزیه و تحلیل پاسخ های مصرف کنندگان به محصوالت یا برندها استفاده نمود

 .کارها می توانند با ایجاد یک شخصیت برند متمایز، با مشتریان خود ارتباط برقرار نموده و به موفقیت دست یابند

آنجائیکه هدف مدیریت ارتباط با مشتریان ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان است، توسعه و حفظ شخصیت نام تجاری 

 آمد بوجود که زمانی اما شود، شخصیت نام تجاری یک باره ایجاد نمی. اشدب یکی از راههای دستیابی به این هدف می

 وش و مسئولیتفر ترفیعات بازاریابی، ارتباطات مانند گوناگونی راههای از تجاری نام شخصیت. داشت خواهد طوالنی عمر

بنابراین ضرورت توسعه و دستیابی به روشهای ارتباطی و روابط عمومی اثربخش و . بگیرد شکل میتواند اجتماعی پذیری

حائز اهمیت  بازارهای خوزستان و برندهای سامسونگکارا به منظور ایجاد و جا انداختن شخصیت نام تجاری مناسب برای 

 است

 :فرضیه یازدهم

 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی ویژه ارزش و رندب شخصیت بین رابطه روی  مثبت های واسط اثر برند نام ذهنی تصویر

با اثر مثبت و غیر مستقیم  برند نام ذهنی تصویرنتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق نشان داد که، 

از  .دارد در نزد مشتریان ایرانینام برند ویژه ارزش وبرند شخصیت بین رابطه روی مثبتی ای واسطه نقش ،42/6*41/6=130/6

نام  ویژه ارزش وبرند شخصیت بین رابطه روی  مثبت های واسط اثر برند نام ذهنی تصویراین رو فرض تحقیق تایید و گویاست 
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 نشان و نام از دقیق مشتریان و احساسی های ادراک همان تجاری نشان و ذهنی نام تصویر .دارد در نزد مشتریان ایرانی برند

به  .است تجاری نشان و نام ویژه مهم ارزش منابع از یکی تجاری نشان و نام ذهنی تصویر کهمعتقدند  آنها .است خاص تجاری

بدون داشتن تصویر برندی . اعتقاد صاحب نظران، تصویر برند یکی از عناصر اساسی و حیاتی ارزش ویژه برند محسوب می شود

. مساعد و مثبت، بعید است شرکتی بتواند به نفع خود در مصرف کنندگان، قصد خرید یا رفتار جانب دارانه ای ایجاد کند

تن تصویر برندی مثبت تر، با تمایل و رغبت مصرف کنندگان برای پرداخت قیمت پژوهش ها نیز حاکی از این است که داش

های بیشتر و نیز با ارزش ویژه بیشتری برای برند، در ارتباط است و می تواند بر روی ارزش و نام تجاری همراه با شخصیت 

می گیرد و از طریق برقراری پیوندها و ازینرو تصویر برند مفهومی است که در ذهن مصرف کنندگان جای . برند اثرگذار باشد

در نتیجه، می توان تصویر برند را مجموعه منحصر به فردی از تداعی های . تداعی های ذهنی مختلف با آن شکل می گیرد

ذهنی مصرف کنندگان هدف تعریف کرد که ترسیم کننده آن چیزی است که برند متضمن و نماینده آن است و نیز تعهد برند 

برای استفاده کنندگان از هر برند، تصویر آن نیز تحت تاثیر تجربه هایی قرار دارد که . کنندگان را نیز در بر می گیردبه مصرف 

که از آن استفاده نمی کنند، این تصویر عودما از طریق برداشت ها و در البه الی  نایکبا آن داشته اند، اما برای مشتریان 

منتقل کردن تصویری از برند به فراهم کنندگان منابع نیز از آن لحاظ اهمیت . ردباورها و نگرش های شخصی شکل می گی

دارد که شناخته شده بودن به اهداف و ارزش های غیر منفعت طلبانه، یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر ایجاد رفتار مثبت 

حامیان و تامین کنندگان . ق می کنددرباره شخصیت برند نیز همین مسئله صد. حمایتی و جانب دارانه در مخاطبان است

داشته باشند که این سازمان شخصیتی پر قدرت و مستحکم دارد و از حیث پالش  نایکمنابع اگر این برداشت را از محصوالت 

 .های ماموریتی رتبه خوبی در میان برندهای دیگر دارد، بیشتر ترغیب خواهند شد تا از آن پشتیبانی کنند

 

 :فرضیه دوازدهم

 .دارد نام برند در نزد مشتریان ایرانی ارزش روی داری معنی  و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی ویرتص

اثر گذار  نام برند بر ارزش 10/06به میزان  tو  41/6با بار عاملی  نام برند ذهنی تصویربر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی 

 نام برند ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند نام ذهنی تصویراز این رو فرض تحقیق تایید و گویاست . می باشد

اگر چه تصویر ذهنی از برند به طور گسترده و به شیوه های مختلف تعریف و مورد استفاده قرار  .دارد در نزد مشتریان ایرانی

اما توافق کلی بر سر تعریف ذهنی از برند به عنوان ادراک و احساسات کلی مصرف کننده در مورد یک برند مطرح . گرفته است

تداعی های ذهنی از برند اغلب بر اساس مدل . می گیرد تصویر ذهنی از برند بوسیله ترکیب اثر تداعی های برند شکل. است

رشته . حافظه ای شبکه ای تداعی های ذهنی می باشد که در آن حافظه فرد از گره ها و رشته های ارتباطی تشکیل شده است

) و اشیا ( برند تداعی های: به عنوان مثال) و گره ها نشان دهنده مفاهیم ( ضعیف یا قوی)های ارتباطی نشان دهنده و روابط 

تداعی های ذهنی از برند، از اجزای کلیدی تصویر ذهنی از برند هستند و امکان متمایز شدن . می باشد( به عنوان مثال برندها

نیرومندی، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن سه بعد تداعی . و ایجاد نگرش های مثبت نسبت به محصول را فراهم می کنند

مطابق با دیدگاه کلر تداعی های برند در سه دسته طبقه . نعکس کننده تصویر ذهنی از برند هستندهای برند می باشد که م

ویژگی های مرتبط با محصول از قبیل اجزا و شکل و ویژگی های غیر مرتبط با محصول از )ویژگی ها ( 1: بندی شده است

 تاثیر برند نام ذهنی تصویرلذا (. ربیات و شخصیتقبیل قیمت، تصور از مصرف کننده، تصور از موقعیت مصرف، احساسات، تج

داشتن تصویر برندی مثبت تر، با تمایل و رغبت  .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت
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 با تجاری نام ایجاد .مصرف کنندگان برای پرداخت قیمت های بیشتر و نیز با ارزش ویژه بیشتری برای برند، در ارتباط است

 عبارتی به و تجاری نام همان با محصوالت جدید معرفی آنها، مهمترین که دارد شرکت زیادی برای مزایای مطلوب ذهنی تصویر

 در و تجاری نشان و نام از او آگاهی و مشتری ذهنیتصویر  از است قادر تجاری نام توسعه. است تجاری و نشان نام توسعه دیگر

 توسعه و داده قرار استفاده مورد را بود شده دیگر ایجاد محصوالت برای بازار در قبال که تجاری نشان و نام ارزش ویژه کل

  کند تسهیل را و کار کسب

 

 :فرضیه سیزدهم

 .دارد برند در نزد مشتریان ایرانی ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر برند، نام به وفاداری

 برند بر ارزش 24/06به میزان  tو  94/6با بار عاملی  برندبه نام  وفاداریبر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عاملی و مدل تحقیق 

 ارزش روی داری معنی و مستقیم مثبت تاثیر ،برند نام به وفاداریاز این رو فرض تحقیق تایید و گویاست . اثر گذار می باشد

زیرا . وفاداری به برند نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمدت برای فرد و مجموعه دارد. .دارد در نزد مشتریان ایرانی نام برند

مشتریان وفادار نیازی به تالش های ترفیعی گسترده نداشته و با کمال میل حاضر هستند مبلغ و وقت بیشتری را برای کسب 

زارهای خوزستان می توانند سهم بیشتری از بازار را به کمک وفاداری به برند و نام و با. مزایا و کیفت مورد عالقه خود بپردازند

نشان تجاری به دست آورند زیرا مشتریان وفادار به طور مکرر برند را  خریداری نموده و در برابر عوامل موقعیتی و تالش های 

 زمانی ویژه به مشتری، توسط تجاری نشان و تغییر نام چگونگی تجاری نشان و نام به وفاداری .بازاریابی رقبا مقاومت می کنند

ارتباط بین وفاداری  .میدهد شرح را افتاده، اتفاق های محصول ویژگی یا قیمت قبیل از تغییراتی تجاری نشان و در نام که

ارزش نام تجاری محسوب  مصرف کننده و ارزش ویژه نام و نشان تجاری پرداخته اند و معتقدند وفاداری نام تجاری عامل اصلی

آنها . می شود چرا که به عنوان مسیری تلقی می گردد که به مزیات و نتایج مطمئنی در ارتباط با بازاریابی منجر می شود

معتقدند هیچ سازمانی نمی تواند بدون مشتریان وفادار و راضی دوام بیاورند افزون بر این لحاظ به این واقعیات که انتظارات 

سازمان ملزم هستند تا فراتر از ارضای نیازهای اولیه مصرف کنندگان رفته و کانون . یز دائما در حال افزایش استمشتریان ن

مشتریان راضی و وفادار مزیت های . توجه خود را به سمت ایجاد وفاداری ارتباط بلندمدت دو طرفه و سودآور معطوف نمایند

. جهت پیش بینی فروش کمک کرده و با خرید کاالی اضافی باعث افزایش سود می شوند نایکفراوانی دارند آنها به محصوالت 

همچنین مشتریانی که با نام تجاری آشنایی دارند به احتمال زیاد آنرا به دوستان خود معرفی کرده و در چرخه بازخورد و 

 .ارزیابی محصول مد نظر قرار می گیرند

 مشتریان با توانندمی  برند برند ها و اعتبار و ارزش نام و نشانی توان بیان نمود، به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق م

ه خواست برآوردن جهت خاص برندى دنبال به خود روزمره زندگى در کننده مصرف هنگامیکه. کنند برقرار ارتباط خود

 و تعهد آنان مشتریان و برند بین ارتباط همان این و کند جلب را او رضایت که است نامى دنبال به کند مى اقدام هایش

 تعامل در ها آن تجربه مبناى بر اى فزاینده طور به کرد خواهد متمایز دیگر برندهاى از را برند یک که ارزشى امروزه .است

 مدیریت بنابراین .دارد خاصى اهمیت برندها براى مشترى با ارتباط مدیریت و مشترى درک و شناخت لذا .است مشترى با

 مشترى هر با تعامل ارزش سازى حداکثر براى هایشان تالش خصوص در را فروشگاه های ورزشی مشترى با ارتباط

ارتباط با برند و . استمسائل برند چیزی فراتراز این  از سوی دیگر. کند مى هدایت برتر عملکرد طرف به و نموده حمایت

 و کامالً ذهنی است و همین ارتباط ضامن بقای بوده متأثر از ادراکات مشتری و اعتبار نشان تجاری برند ویژگیهای آن 
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در حقیقت، ادراک مشتریان از برند، خواه . است فروشگاه های کاالهای ورزشی رابطه ی بلند مدت کسب وکار و مشتری

توانند  یبرندها متجاری ارزش و نام و نشان . گیری آنها برای خرید برند است درست باشد خواه نادرست، مبنای تصمیم

 نیا. کند یم بیبرند ترغ شتریب دیرا به خر نایکی کاالهای راض انیباشند که مشتر تیفیاز ک یسطوح مشخص انگریب

مجدد از  دیتعهد به خر قیاز طر یدر واقع وفادار. رقبا وارد بازار بشوند گریشود د یاست که مانع م یمشتر یهمان وفادار

 در و نزدیک عاطفى حس یک به سپس و شروع اولیه شناخت یک با برند به وفادارى لذا. شود یم دهیخدمات سنج ایکاال 

 حتى کننده-مصرف نگرش بر تواند مى احساسات که باشد مى این دهنده نشان که رسد مى وفادارانه رفتار یک به نهایت

 داشته توجه نکته این به باید برند های سامسونگ دارایفروشگاه  بنابراین. باشد گذار تاًثیر محصول به اعتقاد و باور نبود در

فروشگاه ها  براى کرده پیدا محصوالت نایکنسبت به  قلبى تعلق و خاطر تعلق احساس که مشترى تنها امروزه که باشند

 از سپرى وسیله به بایددر نتیجه فروشگاه های سامسونگ . دارد طوالنى عمر و سودآورى که رود مى شمار به سرمایه، یک

 نشان و به نام وفاداری. کند حمایت مشتریان این از محصول ارتقا و عملکرد توسعه قیمت، انتخاب مانند رقابتى عناصر

 ترفیعی تالشهای به مشتریان وفادار نیازی زیرا می کند، ایفا شرکت برای بلندمدت منافع ایجاد در را مهمی تجاری نقش

 .بپردازند خود عالقه مورد تجاری نام و کیفیت مزایا برای کسب را بیشتری مبلغ حاضرند میل کمال با آنها ندارند، گسترده

 باید راستا این در. است آنان ادراک از شده برگرفته وفاداری مشتریان شکل گیری در برند عالیم و اعتبار نقش حال هر به

 می شوند آن تضعیف سبب که عواملی از و بخشند بهبود را مؤثرند مشتریان وفاداری تقویت در که از عواملی دسته آن

 .است مشتریان تأثیرگذار ....وفاداری و  بر مثبت و مستقیم طور به که است متغیرهایی گویای تحقیق مدل. کنند اجتناب

 وفادارى به تا بگذارند عوامل این تقویت روى بر را خود تمرکز و شناخته شود مى برند به وفادارى افزایش باعث که عواملى

 به و و دارای اعتبار مناسب را طی زمان حفظ کرده تجاری نام بتوانیم چنانچه لذا .یابند دست برند تقویت نهایتا و مشترى

 کنیم جلب خوب عملکرد از را مشتریان رضایت و باشیم پایبند شویم می آنها مدعی برند و اعتبار نام ضمن در که تعهداتی

 مدت طوالنی رابطه یعنی امر این که کنیم تضمین خود نایکمحصوالت  تولیدات به نسبت را آنها وفاداری توانیم می

 گردد می موسسه برای مدت طوالنی آوری سود باعث که ورزشی محصوالت نایک  فروشگاه های با مشتریان

 :مدل مفهومی تحقیق
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 محدودیت های تحقیق

 قلمرو تحقیق 

 پذیر امکان نیز پرسشنامه ذاتی های محدودیت شد، انجام کتبی پرسشنامه طریق از اطالعات آوری جمع که مواردی در .1

 .است

 .انجام شده است  1934پاییز  تحقیق در محدوده ی زمانی .0

 
 . نیست دیگر به برند های  قابل تعمیم و است شده ذکر آماری جامعه به محدود صرفاً حاضر پژوهش کمی بخش نتایج -9

  

 محدودیت های قابل کنترل

 .اطالعات پرسشنامه می باشدابزار گردآوری  .1

 .با پژوهشگر همکاری الزم صورت نمی گیرد که این موضوع نشأت گرفته از مشکل فرهنگی ما در پژوهش می باشد .0

قیق روی مشتریان سامسونگ خوزستان صورت گرفته ، لذا تعمیم نتایج به بقیه افراد جامعه باید با احتیاط حت نیا .3

 . انجام بگیرد

 غیرقابل کنترلهای  محدودیت

کنندگان تأثیر داشته ها بر حاالت روانی شرکتاثر احتمالی وقایع خاص که ممکن است در هنگام تکمیل پرسشنامه .4

 .خارج از کنترل پژوهشگر بوده است

که بطور بالقوه ممکن است بر ... ( های شخصیتی و مثل ویژگی)شناختی شرکت کنندگان های روانکنترل ویژگی .6

 .حقیق تأثیر داشته باشد خارج از امکان پژوهشگر بودمتغییرهای ت

 .کنترل میزان درک، صحت و دقت پاسخگویی شرکت کنندگان به سواالت پرسشنامه خارج از امکان پژوهشگر بود .0

 پاره ای از مالحظات پاسخگویان و یا شرایط روانی و میزان انگیزش و تمایل شرکت کنندگان در پاسخ به سواالت .2

 
 برای تحقیقات آیندهپیشنهاداتی 

 پیشنهاد می شود با توجه به تاثیر ارزش و نام و نشان تجاری برند جهت افزایش وفاداری  .2

 .برند باید مزایای محصول و خدمات را معرفی کند: الف .3

 .برند باید گیرا رسا و گویا باشد و در یادها بماند: ب .16

 .ز محصول باشدبرند باید مناسب با باشگاه های ورزشی یا تصویر ذهنی ا: ج .11

 برند نباید محدودیت قانونی داشته باشد .10

 کنندگان، مصرف عاطفی نیازهای بیشتر چه هر شناخت با  باید بازاریابانبا توجه به نتایج پیشنهاد می شود که  .19

 استفاده زمینه این در نوآوری برای فرصتی هر از و داده افزایش را خودو ارتباط با برند    تجاری نشان و نام قدرت

 کنند

 باشند خود مشتریان حفظ دنبال به همواره بایستی نایکفروشگاه های  امروز، پررقابت ار باز دربا توجه به نتایج  .14

 برای فروشگاه ها. دارد جدید مشتری یک یافتن از بیشتر مراتب به ای هزینه مشتری هر دادن دست از چراکه
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 هایی وعده دادن با را خود برند ارزش و نام نشان تجاری بایستی باید خود مشتریان میان در مستمر تعهد افزایش

 و خود مشتریان جابجایی از وسیله این به و دهند افزایش باشند، داشته  آن انجام برای را الزم تخصص که پذیر باور

  .کنند جلوگیری رقبا سمت به آنها رفتن

 از یکی. می باشد تجاری نشان و نام ویژه ایجاد ارزش راستای در کلیدی سازه یک تجاری نشان و به نام وفاداری .16

 باید تجاری نشان و نام ویژه ارزش ساخت توسعه و ارزیابی، در مدیران که است این یافته این کاربردهای مدیریتی

 کننده تولید مشتریان، بودن وفادار از برای اطمینان. باشند داشته بیشتری تاکید تجاری نشان و نام وفاداری به روی

محصوالت  و خدمات کیفیت و کرده ایجا خود با مشتریان را مدتی بلند روابط باید نایک محصوالت خرده فروش و

 .دارند نگه باالیی سطح در را خود

 به کند خود ایجاد برای توانمندی شرکت تجاری نشان و نام یک  و تصریح را خود اساسی ارزشهای است بهتر شرکت .10

 .آید پدید مشتریان در ذهن ارزش و کیفیت از تصویری شرکت، روی محصوالت شرکت نام دادن قرار با که نوعی

 

 بنابراین .وجود دارد شرکت برند ارزش و نگرش بین معنیداری و مثبت رابطه داد، نشان تحقیق نتایج که همانطور .12

 درباره مناسب ارائه اطالعات.  کنند متمرکز خریدار نگرش بهبود بر را تالشهایشان باید نایک شرکت بازاریابی مدیران

 بهبود منظور به موثر جمله اقدامات از همچنین . کند می کمک تجاری نام به نسبت مثبت نگرش خلق به محصول

 به مختلف خدمات ارائه به آنها، سریع پاسخگویی و مشتریان خواسته های و نیازها به ویژه توجه خریدار، نگرش

 .میباشد خدمات ارائه جهت سنجی نظر و مشتریان

 عامل یک عنوان به را تجاری نشان  و نام یک برای شده مطرح ذهنی جایگاه باید فروشگاه های ورزشی نایک  .12

 .بگیرد در نظر خدمات و محصوالت توسعه و عملیات طراحی استراتژی، در کلیدی

 رضایت مشتری، قبیل از هاسنجه  از جامعی مجموعه با را  تجاری نشان و نام ایجاد فرآیند اثربخشی باید شرکت .13

 .کند بازبینی و اندازه گیری ... و نگهداری مشتری مشتری، توسط شده دریافت ارزش

نشان  و نام تداعی بیشتر افزایش برای مناسب های مشی خط و از گردد می پیشنهاد شرکت این به .21

 . نمایند استفاده کنندگان مصرف نزد در شرکت تجاری

 

 منابع

 منابع فارسی

 

 و نگرش بر مؤثر عوامل بررسي( 1391)ابراهیمی، عبدالحمید و همکاران  .1

در صنعت پوشاک در  لوكس برندهاي جعلي محصوالت خريد به كنندگان مصرف قصد

 دوم، نوين، سال بازاريابي تحقیقات پژوهشي -علمي فصلنامه شهر ساری،

  ، پايیز6 پیاپي شماره سوم، شماره

 درگیري میان رابطه بررسي( 1391) فاطمه فر نیک و علی محمد عبدالوند، .2

 مديريت مجله ،(برند) تجاري نشان و نام به تعهد و محصول ذهني

 ،زمستان13 بازاريابی،شماره
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 مشتريان برندووفاداری شخصیت میان رابطه بررسی(.1391)يکتايار،آذر .3

 مديريت تهران،دانشکده دانشگاه.سامسونگ محصوالت بخش در

ارزش نشان تجاری در » اختیاری ، مهناز ؛  .جالل زاده ، سیدرضا  .4

اولین کنفرانس بین المللی بازاريابی خدمات . «صنعت بانکداری

 1388آذر  21- 22بانکی، تهران

بررسي تاثیر شخصیت برند بر (. 1391. )میر، سعید و غفاري، پیمان .5

: ، مطالعه موردي (اعتماد، وابستگي، تعهد)پیامدهاي مرتبط با آن 

داروسازي بهداشتي پرمون، فصلنامه الكترونیك پارس مدير، شركت 

 .1391، پائیز 1شماره 

 به وفاداري بر موثر عوامل بررسي( 1391)جاللی، سید مهدی و همکاران  .6

فصلنامه ( لوازم خانگی)ايراني  كنندگان مصرف در مجدد خريد قصد و برند

 24، شماره 8مديريت، سال 

ارزيابی ارزش ويژه نام و ( 1391)لی علیپور،حمیدرضا و خطبه سرا، ع .7

 نشان تجاری و تاثیر آن بر وفاداری مشتريان،

 اولويتدر تحقیق خود مبنی بر ( 1391)محمديان،محمود و همکاران  .8

اينترنتي،مديريت فناوری  هاي شركت برند ارزش بر مؤثر عوامل بندي

 .12، شماره 4اطالعات،دوره 

عوامل موثر بر ارزش ويژه نام  و نشان تجاری از ( 1391)حقیقی کفاش  .9

 ، 3، شماره 27منظر مشتريان ، پژوهشنامه بیمه، سال 

در تحقیق خود مبنی بر ( 1391)وظیفه دوست،حسین و عماری،حسین  .11

 شكالت صنعت در تجاري نشان و نام ويژه ارزش روي تاثیرگذار عوامل تعیین

 13يابی، شماره ، مديريت بازار ايران

 در تحقیق خود مبنی بر ارزيابي( 1391)کرباسی ور و ياردل  .11

كننده،  مصرف ديدگاه از آن بر موثر عوامل و تجاري نشان و نام ويژه ارزش

 8فصلنامه مديريت، سال 

 مبدا کشور از مصرفکنندگان ادراك تأثیر( 1393)کديور،عباسعلی  .12

 34، شماره 11فصلنامه مديريت،سال محصوالت،  برند ارزش ويژهي بر برند

 معادالت مدلسازي رويكرد( 1392)سلطانی دهقانی، مهدی و همکاران  .19

 ويژه ارزش بر برند به وفاداري و اعتماد تجربه، اثر تبیین در ساختاري

 21، مديريت بازاريابی،شماره برند

  منابع التین

14. Sweeney , J. & Swait , J. , 2008 , “ The effect of brand credibility ” , Journal of  

Retailing and Consumer Service 15 , pp. 179-193 

15. Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the value of a brand 

name. New York: The Free Press. 

16. Anderson, Rolph E., &Srinivasan, Srini S. (2013). E-satisfaction and Eloyalty: A 

contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2), 99–121. 

17. Angelis, V. & Rigopoulou, I.(2009). The influence of the brand name  to brand`s 

success.European Research Studis Journal, 2(6), 123-126. 

18. Ballester, E. D. & Aleman, J. L. (2001). “Brand Trust in the Context of Consumer 

Loyalty”, European Journal of Marketing, 35 (11), pp. 1238-1258. 

19. Ballester, E.D. and Alema, J.L.M., 2005. Does brand trust matter to brand equity?. 

Journal of Product & Brand Management, 14 (3), pp. 187–96. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

19 
 

20. Boo S. Busser J. & Baloglu. (2009). A model of customer-based brand equity and its 

application to multiple destinations. Journal of Tourism Management, 219-230. 

21. Bornmark,H.Goransson,A & Svenisson,c.(2005).A Stady to indicate the importance 

of Brand awareness in Brand choice,Bachelor Dissertation,International Business 

program. 

22. Bravo, R. (2007). “Family as a source of consumer-based brand equity”, Journal of 

Product and Brand Management, 16 (3), pp. 188–199. 

23. Brown, S. , Kozinets, R. , & Sherry, J. (2003). Teaching old brands new tricks: retro 

branding and the revival of brand meaning. Journal of Marketing, 67(3), 19-33 

24. Chang, P. & Chieng, M. (2006). “Building consumer brand relationship: a cross-

cultural experiential view”, Psychology and Marketing, 23 (11), pp. 927-959. 

25. Chen, C. F. & Chang ,YY.  "Airline brand equity , brand performance , and purchase 

intentions – The moderating effects of switching costs"  , The Journal of Air 

Transport Management ,  )2008) , Vol 14 , PP. 40-43. 

26. Chen, C.F. and Chang, Y.Y., 2008. Airline brand equity, brand preference, and 

purchase intentions – the moderating effects of switching costs. The Journal of Air 

Transport Management, 14, pp. 40-3. 

27. Clarke, S. (2003). Closing the deal: GM's marketing dilemma and its franchised 

dealers. Business History, 45(1), 60-79. 
28. Dennis, CH et al (2010) The Influences of Social e-Shopping in Enhancing Young Women’s 

Online Shopping Behaviour, Journal of Customer Behaviour, Volume 9, Issue 2:151-174 

29. Gil, R. Bravo E. Fraj Andre´s and E. Martı´nez Salinas, (2007),"Family as a source 

of consumer-based brand equity", Journal of Product & Brand Management, Vol. 16, 

No. 3, pp. 188–199. 

30. Keller, K. (2003). Brand syntesis: The multidimensionality of brand knowledge. 

Journal of Consumer Research, 29(1), 1-22. 
31. Kim Jong Uk, Kim Woong Jin, Park Sang Cheol (2010). Consumer perceptions on web 

advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping. Computers in 
Human Behavior, xxx (X) xxx–xxx. 

32. Kim, K. (2008). “Brand equity in hospital marketing”, Journal of Business Research, 

61, pp. 75-82. 

33. Kotler, P. (2007). “Marketing management”, Pearfon Education, pp. 256-260. 

34. Krishnan, B.C. & Hartline, M.D., " Brand equity : is it more important in services ?" , 

Journal of Service Marketing,  (2001) , Vol.15 No.5, pp. 328-342 . 

35. Leong, R. Michael, E & etal. A Study of the Influence of Customer Loyalty on 

Sportswear Buying Behaviour of Malaysian Male Consumers. European Journal of 

Social Sciences, Vol.28 No.1 (2012), pp. 50-63 

36. Moutinho, E. and Veloutsou, C., 2009. Brand relationships through brand reputation 

and brand tribalism. Journal of Business Research, 62, pp. 314–22. 

37. Olson, E.L., 2008. The implications of platform sharing on brand value. Journal of 

Product & Brand Mnagement, 17(4) , pp. 244-53. 

38. Orth U.R. & Green M.T. (2009). Consumer loyalty to family versus nonfamily 

business: The role of store image, trust and satisfaction, Journal of Retailling and 

Consumer Service, 16(4), 248-259. 

39. Parsa, A et al (2013)  A Review of the Affecting Factors on Brand Equity from the 

Customer  Perspective (By Using Aker Views), INTERDISCIPLINARY JOURNAL 

OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS VOL 4, NO 11 

40.Prokopis, K.,Theodoridis, K.,&Chatzipanagiotou, C.(2009). Store image attributes and 

customer satisfaction ascross different customer profiles within the supermarket sector in  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

20 
 

Greece.European Journal of Marketin 43(5-6), 708-734.   

                                                  

41.Salinas, E. & Perez, J. (2009). “Modeling the brand extensions' influence on brand 

image”, Journal of Business Research, 62, pp. 50-60. 

 

42.Sweeny, J. & swait, J. "The Effects of Brand Credibility on Customer Loyalty".  

Journal of Retailing and Customer Services. (2008), vol ,15 , No, 8. pp. 179 – 193. 

43.Sweeny, J. & swait, J. "The Effects of Brand Credibility on Customer Loyalty".  

Journal of Retailing and Customer Services. (2008), vol ,15 , No, 8. pp. 179 – 193. 

 

44.Taylor, S. (2007). “Understanding (customer-based) brand equity in financial 

services”, Journal of Services Marketing, 21 (4), pp. 241-252. 

 

45.Valette, P. (2009). “The impact of brand personality and sales promotions on brand 

equity”, Journal of Business Research, pp. 1-5. 

 

46.williams . S.(2010). EXAMINING THE ROLE OF BRAND ASSOCIATIONS IN 

MULTIPURPOSE FITNESS FACILITIES. International Journal of Sports Marketing & 

Sponsorship, 22(4), 142-153  

 

47.Tolba, H.Ahmed& Salah, S. Hassan, Linking customer-based brandequity with brand 

marke performance: a managerial approach,(2009), Journal of Product & Brand 

Management 18/5, Egypt,Washington, DC, USA, Emerald Group Publishing Limited, 

Volume 18, Number 5, pp 356-366t 

 

48.Wang, Y.S., and Liao, Y.W. (2007), "The Conceptualization and Measurement of M-

commerce user Satisfaction, Computers in Human Behavior, 23(1), 381- 398. 

 

49.Bates, M. (2008). Health and fitness management: A comprehensive resource for 

managing and operating programs and facilities. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

