Archive of SID
اولـیــن همـایـــش ملـــــی
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نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری به برندهای ورزشی از دیدگاه
ورزشکاران حرفه ای
منیژه كریمیان 1و محمد كاشف

خالصه
هدف تحقیق حاضر تع یین نقش عناصر آم یخته بازار یابی بر وفادار ی به برندها ی ورزش ی از دیدگاه
ورزشکاران حرفه ای استان آذربا یجان غرب ی بود .این تحق یق از نظرهدف کاربردی واز نظر روش توصیفی،
همبستگی می باشد ،که به صورت میدانی انجام شد .و جامعه آماری آن کلیه ورزشکاران حرفه ای استان
آذربایجان غربی بود (  . ) N= 462حجم نمونه برآورد شده با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر اساس جدول
کرجسی و مورگان  254نفر که چها ر نفر افت آزمودنی ودر نهایت  221نفر تعیین شد .ابزار جمع آوری داده
پرسشنامه استاندارد یو ،دانتو و لی (  ) 4222بوده که اقتباس شده از مدل آکر بود  .ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه  2 / 14به دست آمده .نتایج تحلیل درمورد نقش عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی بر وفادار ی به
ب رندها ی ورزش ی نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری مشتریان به برند ورزشی تأثیر مثبت و
معناداری دارد و از بین این عناصر ،عناصر تصویر فروشگاه ،شدت توزیع فروش ،تبلیغات و ترفیع فروش بر روی
وفاداری تأثیرگذار و معنیدار می باشد اما عنصر قیمت بر روی وفاداری مشتریان به برند ورزشی تأثیر گذار نبود .
كلمات كلیدی :عناصر آمیخته بازاریابی ،تصویر فروشگاه ،قیمت ،توزیع فروش ،ترفیع فروش  ،تبلیغات ،
وفاداری.

مقدمه
هدف از بازاریابی ،جلب رضایت مشتری است و الزمة جلب رضایت مشتریان ،شناسایی نیازها ،خواستهها ،سالیق،
طرز تلقی ،تمایالت ،تواناییها و محدودیتهای آنهاست وجود رابطة قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری ،در تحقیقات
به اثبات رسیدهاست .بنابراین شرکتها همواره درصدد شناخت و درك صحیح از نیازها و ارزشهای مدنظر مشتریان هستند
و تالش میکنند تا کاالها و خدمات باارزشی را به آنان ارائه کنند و از این طریق و با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری
ایجاد کنند .از سویی دیگر صنعت ورزش یکی از مهمترین و جذابترین صنایع در جهان است که محصوالت آن با
رقابتهای شدیدی در سطح جهان مواجه است .بخشی از محصوالت ورزشی که در اجرا و توسعة رشتههای ورزشی نقش
مهمی دارند و با اقبال جهانی مواجهند ،پوشاك ورزشی است .ورزشکاران همواره سعی میکنند تا از برند خاص و معتبری
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استفاده کنند .نام تجاری مشهور میتواند مزایای محصول را مشخص کند و آگاهی عمومی بیشتری نسبت به نام تجاری
غیرمشهور را موجب شود .نامهای تجاری معتبر و تصاویر آنها مصرفکنندگان را جذب میکنند تا محصول را خریداری
کنند و موجب تکرار خرید و کاهش قیمت مربوط به تغییر رفتار میشوند .میتوان گفت که کیفیت محصول نشاندهندة
امکانات و ویژگیهای محصول یا خدمات در بردارندة توانایی برآوردن نیاز وایجاد رضایت است .کیفیت محصول به عنوان
مهمترین عامل مؤثر بر وفاداری درك شده است .از اینرو در پژوهش پیشرو سعی بر آن بوده تا نقشی که عناصر آم یخته
بازار یابی 2در وفاداری 4ورزشکاران حرفه ای به برندهای ورزشی میتوانند داشته باشند مورد بررسی قرار گیرد.
بيان مسئله
امروزه مصرف ک نندگان و رزش ی از فروشگاهها یی خر ید می کنند که همه اجناس (پوشاك ,تجه یزات
ورزش ی و  . )...در آنها عرضه می شوند .مواجه شدن با انبوه فراوان ی از محصوالت که به لحاظ ک یفیت و شکل
یکسان هستند  ،تصم یم خر ید مصرف کنندگان را بدون توجه به خصوص یات آنها به برند محصوالت سوق
م ی دهد .در حق یقت برندها آنقدر در تصمیم گیری ها ی خر ید مصرف کننده دارا ی اهم یت شده اند که بعنوان
دارا یی شرکت (سازمان) و دارا یی اصل ی یاد می شو ن د .به گونه ا ی که امروزه محققان علم اقتصاد و مد یریت به
ا ین نت یجه رس یده ا ند که ارزش واقع ی یک شرکت جا یی ب یرو ن از آن یعنی در اذهان خ ر یداران بالقوه قرار دارد.
ق یمت یک محصول ،ارزش پول ی آن را م ی سنجد اما برند  ،آن محصول را معرف ی و جنبه ها ی متما یزش را آشکار
م ی کند ( .کاپفرر . [ 2 ] ) 2315 ،3می توان گفت که هدف از ا یجاد یک برند ،چ یزی فراتر از فروش کاال یا ارائه
خدمات است .برند عالوه بر اینکه سهم بازار را ز یر تسلط خود نگه می دارد  ،برا ی رشد کسب و کار هم راه ها یی
را مطرح می کند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ می کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه
هم ارتق ا م ی بخشد .تالش برای تعریف رابطهای بین مشتریان و برندها ،واژهای بنام "ارزش ویژه برند" را در ادبیات
بازاریابی ایجاد میکند .ارزش ویژه مارك تجاری مطلوبیت افزایشی یا ارزش افزودهای است که یک محصول به واسطه نام
تجاری ،مانند کداك و نایکایجاد می کند .همانند یک دارایی ذاتی برای شرکت ،ارزش ویژه مارك تجاری گردش وجوه در
کسب و کار را افزایش میدهد .از دیدگاه رفتاری ،ارزش ویژه برند اساساً جهت ایجاد درجهای از تفکیک پذیری که منجر به
مزیت رقابتی برمبنای رقابت غیر قیمتی میشود ،از اهمیت برخوردار است ( آکر. [ 4 ] ) 2992 ،2
ارزش ویژه برند یک مفهوم چند بعدی است ،که شامل وفاداری مارك تجاری ،آگاهی مارك تجاری ،کیفیت درك
شده ،تداعیهای مارك تجاری و سایر داراییهای مارك تجاری میباشد  .اولیور ) 2999 ( 5وفاداری برند را به عنوان "
یک تعهد عمیق برای خرید دوباره یا مشتری دوباره یک خدمت  /محصول به طور سازگار در آینده ،که سبب
تکرار مارك تجاری مشابه یا خرید مجموعه مشابه برند می شو د ،با اینکه اثرات محیطی و تالش های بازاریابی
عاملی جهت تغییر رفتار می باشد ،تعریف می کند .وفاداری به برند ،ترجیح مصرف کننده برای خرید یک برند
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ساده ،یا یک نام تجاری ویژه در یک کالس محصول می باشد  .مصرف کننده خرید دوباره برند را انجام داده و
در برابر انتقال ب ه دیگری مقاومت می کند  .وفادار ی مشتر یان درحق یقت یک مز یت رقابت ی برا ی شرکت ا یجاد
می کند  ،چراکه مشتر یان وفادار سبب صرفه جویی در هز ینه های بازار یابی شرکت م ی شوند  .همچن ین مشتر یان
وفادار ما یل به پرداخت مبلغ ب یشتر برا ی محصول و برند مورد عالقه خود هستند و حساس یت کم تر ی نسبت به
ق یمت دارند .همچن ین وفادار ی به برند باعث ا یجاد یک اهرم تجار ی برا ی شرکت ها و به ویژه م ؤ سسات مال ی
در عرصه رقابت ی خواهد شد .از سو ی د یگر از جمله مهمتر ین عوامل اثرگذار بر وفادار ی به برند ،به ترت یب
ترف یعات ،حجم پوشش ی و تبل یغات است .بنابرا ین برا ی بهبود وفادار ی به برند با ید ا ین دو سازه را بهبود داد .با
ت کرار تبل یغات بررو ی برند ،به دل یل در معرض قرارگ یری ب یشتر برند ،باعث تقو یت تداع ی ¬ ها و نگرش ¬ ها
نسبت به برند ،سبب افزایش وفادار ی به برند می شود .
از سویی دیگر عناصر آم یخته بازار یابی یکی از مفاه یم اساس ی در باز ار یابی مدرن است ا ین عناصر را
م ی توان به ا ین صورت تعر یف کر د :مجموعه ا ی از متغ یرهای قابل کنترل که شرکت آنها را در بازار هدف،
برا ی ا یجاد واکنش مورد ن یاز خود ترک یب م ی کند  .ا ین ترکیب شامل هر نوع اقدام ی که شرکت بتواند برا ی
کاال ی خود ،به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا ،انجام دهد( .کاتلر وآمسترانک . [ 3 ] ) 2319 2در نت یجه با
بررس ی نحوه اثر گذار ی آم یخته بازار یابی م ی توان عناصر ی که تأثیر ب یشتری بر ارتقا ی برند در نها یت وفادار ی
به برند را دارند را شناسا یی کن یم .
علی رغم آشنا یی شرکت ها و تولیدی ها به اهم یت داشتن مشتر یان وفا دار و هز ینه کرد مبالغ هنگفت ی
برا ی ا یجاد و حفظ وفادار ی در مشتر یان ،چگونگ ی تأثیر ابزارها ی بازار یابی بر ا یجاد مشتر یان وفادار مورد توجه
کاف ی قرار نگرفته و به و یژه تول ید کنندگان وفروشگاهها ی ورزش ی در یک بازار پر رقابت ی فعال یت می نمایند به
دل یل عدم شناخت ا ین ارتبا طات ،با مشکالت عد یده ای در برنامه ریزی و انتخاب مناسب ترین ابزار آم یخته
بازار یابی در راستا ی حفظ مشتر یان وفادار مواجه می شوند  .بنابرا ین تحق یق حاضر درصدد پاسخگو یی به ا ین
س ؤ ال اصل ی است :آ یا عناصر آمیخته بازار یابی بر وفادار ی به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای استان
آذربا یجان غرب ی م ؤ ثرند؟

مباني نظري تحقيق
 -1عناصر آميخته بازار يابي
آمیخته بازاریابی 4در لغت نامه انگلیسی آکسفورد بدین گونه تعریف گردیده است :مجموعه عواملی که شرکت
میتواند با کنترل آنها ،خرید مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و در ترکیبی از این عوامل نهایتاً جایگاه محصول خاصی را در
بازار ارتقاء بخشد و یا بر بخشهای خاصی از بازار تأثیر گذارد ،را آمیخته بازاریابی گویند .آمیخته بازاریابی ابزاری است که با
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تحلیل آن میتوان به طرح پیشنهادی محصوالت جهت ارایه به بازار از آنها استفاده نمود .مفهوم آمیخته بازاریابی در سال
 2962به وسیله بوردن 2معرفی شد .وی ایده خود را از کالیتون 4که مدیر بازاریابی را به عنوان تصمیم گیرنده و هنرمندی
که ترکیب کننده عاملها تعریف کرده ،گرفته و عبارت آمیخته بازاریابی را توضیح داده است  .وی بیان میکند که ترکیب
کننده عاملها  ،کسی است که به طور مداوم آمیخته ای از رویه ها و سیاستهای بازاریابی را در کوششهای خود برای
تولید و تأسیس سازمان سودآور به کار میگیرد .بوردن لیستی از عنصرهای آمیخته بازاریابی را معرفی میکند
(بوردن . [ 2 ] )4 :2962،آمیخته بازاریابی مجموعه ابزارهای قابل کنترل و تاکتیکی بازاریابی است که شرکت از آمیختن آنها
با هم ،نتیجه مورد نظر را از بازار هدف کسب میکند .آمیخته بازاریابی از تمام چیزهایی تشکیل شده که شرکت میتواند با
استفاده از آنها بر تقاضا برای کاالهایش در بازار هدف تأثیر بگذارد .انواع چیزهای ممکن را میتوان در چهار گروه
طبقهبندی کرد که به چهار پی معروفاند :محصول ،قیمت ،محل ،و ترویج (کاتلر،آرمسترانگ. [ 3 ] )59: 2316،

مککارتی3

نیز از کسانی بود که این مفهوم را بسط و توسعه داد و مؤلفههای آن را تبیین کرد .در نگاه وی آمیخته بازاریابی مجموعه
متغیرهای قابل کنترلی است که تولید کننده میتواند از آنها در جهت ایجاد رضایت در بازار هدف خود ،بهره بگیرد .مک
کارتی این متغیرهای متعدد و متنوع را در  2بعد پایه ای خالصه نموده است که عبارتند از :محصول ،مکان توزیع،
فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی و نهایتاً قیمت .البته بعد از وی اندیشمندان و محققان حوزة بازاریابی ،موارد دیگری را به این 2
عامل اضافه نمودند ،اما باز هم این عوامل  2گانه که به  p 4معروف هستند ،عناصر کلیدی و مهم بازاریابی محسوب
میگردند (مک کارتی ،به نقل از چیت سازیان وچیت سازیان .[ 5 ] )2319 ،در ادامه به معرفی و بررسی اجمالی عوامل
آمیخته میپردازیم.
 -1-1محصول
محصول ،شیئی مصنوع یا ساخته شده است که در نتیجه فعالیت سازنده یا تولید کننده ،مقداری ارزش افزوده آن
نسبت به مواد اولیه تشکیل دهنده خود باال رفته باشد ،خواه نیازی را رفع کند یا نکند ،خواهان داشته باشد یا نداشته باشد.
کاال ،شیئی است که دارای صفات و ویژگیهای معینی بوده و بتواند نیازهای فردی یا جمعی مصرفکنندگان را در زمان
حال یا آینده بر طرف کند و باالخره قابل مبادله باشد محصول اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است ،محصول،
حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار است .محصول موارد تنوع ،کیفیت ،طرح ،ویژگیها ،نام تجاری ،بسته بندی،
اندازه ،خدمات ،تضمینها و مرجوعیها را در بر میگیرد (کاتلر.. [ 6 ] )232 :2315،
 -2-1قيمت
قیمتی که شرکت تعیین میکند ،باید نه آنقدر کم باشد که سودی عایدش نشود و نه آنقدر زیاد که تقاضایی
ایجاد نشود .درك مشتری از محصول سقف قیمت را مشخص میکند؛ اگرمشتری تصور کند که قیمت از ارزشی که
محصول دارد باالتر است .ان را نخواهد خرید .هزینههای محصول سقف قیمت را مشخص میکند ،اگر شرکت قیمتی برای
محصول تعیین کند ،که از هزینهها پایینتر باشد ،زیان خواهد کرد .وقتی شرکت میخواهد قیمتی بین این دو حد را برای
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محصول تعیین کند ،باید تعدادی از عوامل درونی و بیرونی را در نظر بگیرد که شامل این موارد میباشند :استراتژی و
آمیخته بازاریابی کلی ،ماهیت بازار و تقاضا ،و استراتژیها و قیمتهای رقبا .در نهایت این مشتری است که تشخیص
میدهد آیا قیمت محصول به درستی تعیین شده است یا خیر .تصمیمات مربوط به قیمت ،مثل دیگر تصمیمات آمیخته
بازاریابی باید با در نظر گرفتن ارزشهای مشتری آغاز شود .وقتی مشتری محصولی را میخرد ،چیز با ارزشی (قیمتی ان) را
با چیز با ارزش دیگری (مزایای داشتن یا استفاده کردن از محصول) مبادله میکند .قیمتگذاری کارآمد و مشتری مدار
مستلزم این است که به درستی درك کنیم چه ارزشی از محصول به مشتری منتقل میشود و قیمتی مناسب برای آن
تعیین کنیم تا قیمت این ارزش را مشتری کسب کنیم (کاتلر و آرمسترانگ . . [ 3 ] )312 :2316،قیمت فروش یک ابزار
حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است و عبارت است از میزان پولی که مشتریان برای کاال میپردازند .قیمت
فروش شامل لیست قیمت ،تخفیفات ،تخفیفات فوق العاده ،زمان پرداخت و شرایط اعتبار میباشد (کاتلر)232 :2315،
]  . [ 3در تعریفی جامعتر ،قیمت میزان فایده ای است که مصرفکنندگان برای مزیتهای حاصل از داشتن یا استفاده از
محصول ،پرداخت میکنند .تصمیمهای بعد قیمتگذاری آمیخته بازاریابی شامل تصمیمگیری در شیوههای قیمتگذاری،
خط مشیهای تعدیل قیمت و تغییر قیمت است .برای تعیین قیمت از سه روش زیر میتوان استفاده کرد:
 -3-1مديريت کانال توزيع
سیستم بازاریابی عبارت است ازتعداد زیادی از افراد و سازمانهایی که ازطریق اطالعات ،محصوالت ،مذاکرات،
مخاطرات ،امکانات و انسانها با هم در ارتباطند.کانالهای توزیع در این سیسنم ارتباطدهنده تولیدات وخدمات سازمان با
مصرفکنندگان فردی و سازمانی هستند .ارتباط بین تولیدکننده ومصرفکنندگان به شکل زیراست)2:تولیدکنندگان
میتوانند به طورمستقیم به مصرفکنندگان محصوالت وخدمات خود مراجعه کنند )4 .مصرفکنندگان میتوانند به سوی
تولیدکنندگان بروند )3 .واسطه تشکیلدهنده کانالهای توزیع برای از بین بردن فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده
نهایی هستند .واسطههای کارگزار خرید برای مشتریان وکارشناس فروش برای تولیدکنندگان است (روستا و
همکاران.. [ 7 ] )2311
 -4-1فعاليتهاي ترفيعي و تبليغي
تمام فعالیتهایی را که شرکت برای ایجاد ارتباط پیشبرد کاالهای خود نزد بازار هدف انجام می دهد ،در بر
میگیرد .فعالیتهای پیشبردی شامل تبلیغات پیشبرد فروش ،تبلیغات رسانهای ،کارکنان فروش ،روابط عمومی و بازاریابی
مستقیم میباشد (کاتلر .)234 :2315،عوامل متعددی نیاز به ترفیع را مشخص میسازد )2 :افزایش فاصله فیزیکی بین
تولیدکننده و مصرفکننده که خود باعث مشکل ارتباطات شده است )4 .رقابت شدید بین منابع گوناگون و شرکتهای
مربوط به یک صنعت که فشار زیادی بر برنامههای ترفیعی فروشندگان وارد آورده است (روستا و همکاران.)2311
 -5-1عوامل مؤثردرترکيب ترفيع
مزایای خدمات نامحسوس میتواند به طور مؤثری با مصرفکنندگان توسط مرتبط ساختن خدمات با تجربه
زندگی آن ها ارتباط برقرار نماید .بنابراین چالش واقعی برای تبلیغات خدماتی چگونگی تسخیر و جذب این گونه تجربیات
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ذهنی و فردی به طور مؤثر و اثربخش میباشد .میتال  ،)2999( 2بیان می کند که به منظور تسخیر مؤثر تجربیات ذهنی،
تبلیغات باید پر شور و نشاط ,قوی ،واقعی و نهایت ًا ارزشمند باشد .منظور از ارزشمند بودن این است که تجربیات زندگی با
اهمیت ،مثبت و انگیزشی میباشند تبلیغات ،انتظارات مشتریان را با دادن وعدههایی در مورد محصوالت و خدمات باال
میبرد .زمانی که این وعده ها محقق نشوند مشتریان دارای تجربیات ضعیفی میباشند .بنابراین زمانی که تبلیغات،
انتظارات مشتریان را باال میبرد به منظور ایجاد یک تجربه مشتری عالی ،باید تجربه مشتری فراتر از انتظارات آنها باشد.
یک تجربه خوب به وضوح خالصه ساده ای از روابط بین تبلیغات و تجربه مشتری را نشان میدهد .اگر شرکت ها برای
تبلیغاتشان هزینه صرف نمایند و انتظارات مشتریان را افزایش دهند اما بر روی تجربیات مشتری سرمایه گذاری نکنند ،آنها
باید ریسک سرمایهگذاری در ارائه یک تجربه مشتری ضعیف را قبول نمایند (به نقل از دهدشتی و همکاران)32 :2393،
] .[1
-4

آمیخته بازاریابی ورزشی
آمیخته بازاریابی ورزشی عناصر قابل کنترلی هستند که بازاریاب ورزشی برای رسیدن به اهداف در اختیار دارد.

این عناصر عبارتند از:
 -1-2محصول :بازی یا اتفاقی است که ورزش نامیده میشود و شامل عناصر ملموس و غیر ملموس است که
باعث منحصر به فرد شدن آن میگردد .عناصر ملموس شامل :نوع ورزش ،ورزشکار و  ...میباشد و عناصر غیرملموس شامل:
تجربه ورزشی ،فشار روحی و  ...است.
 -2-2قيمت :قیمت و ارزشگذاری به طور مؤثری متمایز و پیچیده است و مانند هر نوع تجارتی ،ورزش
هزینه در بردارد .مخاطبان قیمت را با ارزش برابر میدانند و برای خرید ورزش بر اساس شهودی ،مقایسه با پدیدههای
رقیب ،اذهان عمومی و دیگر عوامل تصمیمگیری میکنند.
 -3-2تبليغات :به هر گونه انتقال اطالعات از شخصی به شخص دیگر و درك آن گفته میشود و شامل
مجموعه آگهی ،فروش حضوری ،پیش فروش و روابط عمومی میباشد.
 -4-2کانال توزيع :با توجه به نوع خدمات ارائه شده ،به کانالهای توزیع فیزیکی و الکترونیکی و یا هر دو
نیاز است و موسسات ورزشی ممکن است خدمات خود را مستقیما یا از طریق سازمانهای واسطه ارائه نمایند.
 -5-2شواهد فيزيكي :شامل نمای باشگاه و ساختمانها  ،چشم انداز ،وسایل تجهیز شده در درون سازمان،
کارکنان و عالئم و نشانه های درج شده در سازمان و نشانههای قابل رویت همگی شواهدی هستند که کیفیت خدمات یک
سازمان ورزشی را نشان میدهند .این سازمانها باید شواهد فیزیکی خویش را با دقت ارائه کنند چون بر مشتریان تاثیر
بسزایی میگذارد.

Mittal
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 -6-2بهره وری و كیفیت :این دو عامل دو روی سکهاند و نمیتوان آنها را مجزا از هم دانست .برای بهرهوری
باید هزینهها را کنترل کرد ولی بیجهت اقدام به کاهش هزینهها باعث ناراحتی و نارضایتی مشتریان میشود .و در جهت
کیفیت بخشی در سرمایهگذاری باید درك مناسبی از تناسب بین افزایش درآمد و افزایش هزینه داشت تا منجر به زیان
موسسه نشود.
 -7-2فرايند :ارائه ورزشی به مشتریان،مستلزم طراحی و ایجاد فرایند مناسب میباشد .یک فرایند نشانگر
روش و شکلی است که سیستمهای ارائه کننده خدمات ،کار خود را انجام میدهند .فرایندهایی که بد طراحی میشوند
باعث ناکارایی خدمات و نهایتا ناراحتی میشوند (حسنزاده.[ 9 ] )2312،
امروزه برای بقا در بازار ورزشی باید هوشیار ،بیدار و پویا و پرکار بود .پویایی یعنی مطابقت با دگرگونیها و
نیازهای محیط ورزش .بازاریاب ورزشی مقتدر کسی است که تغییرات را پیش بینی کند و به موقع از آنها استفاده نماید.
امروزه مدیریت بازاریابی ورزشی  ،مدیریتی است استراتژیک ،که باید در آن ضعفها و قوتهای درون سازمانی از یک طرف،
فرصتها و مخاطرات محیطی یا برون سازمانی از طرف دیگر با دقت ،صحت و سرعت بررسی و ارزیابی شود تا بتوان با
تطبیق قابلیتهای درون سازمانی و فرصتهای برون سازمانی به هدفها دست یافت .محیط بر سازمان ورزشی حاکم است،
هر گونه تصمیم دولت و قانونگذاری در زمینههای گوناگون ،مقررات ،سیستم پولی و مالیاتی ،سیستم عرضی ،قطع رابطه
سیاسی ،رقابت ،جمعیت،درآمد و حتی آب و هوا و شرایط اقلیمی و بومی همه به نوعی بر سیستم بازارهای ورزشی و اجزای
آنها اثر میگذارند و از آنها تاثیر میپذیرند .هر حرکتی که بازاریاب ورزشی انجام میدهد ،هم تحت تاثیر عوامل محیطی
گوناگون است و هم به نحوی بر آنها اثر میگذارد ،این اثار ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد .مهمترین ویژگی محیط
دگرگونی و تغییر است .در این دگرگونیها ،فرصتها و تهدیدات و خطراتی وجود دارد که بازاریاب ورزشی باید با مطالعه،
بررسی و ارزیابی آنها بیشترین استفاده را از فرصتها ببرد و تهدیدات و خطرها را به حداقل برساند .برای درك بهتر عوامل
محیطی باید آنها را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند و اطالعات مربوط به آن را گردآوری و تجزیه و تحلیل نمایند.
محیط شناسی و محیطیابی سبب میشود تا بازاریاب ورزشی بتواند بهتر و سریعتر فرصتها را بشناسد و بازارهایی را برای
خود به وجود آورد (همان منبع) ] . [ 9
 -3وفاداري به برند
وفاداری یک کلمه قدیمی است و ریشه آن به دوران فئودالی و زمانی که تبعیت از فئودالها و حکام از اصول
موفقیت و حتی بقا بوده است بر میگردد .در فرهنگ آکسفورد معانی زیر برای کلمه وفاداری مشاهده میشود :صداقت و
تعهد (به وظیفه ،دوستی ،عشق) ،ثابت قدم بودن در اطاعت و فرمانبرداری ،فداکاری (به نقل از رحیمنیا و زیبایی) 2393 ،
]  . [ 22مفهوم وفاداری ،اولین بار در دهه  2922ایجاد شد  .در آن زمان ،وفاداری یک مفهوم تک بعدی بود .بعد از آن در
سالهای  2922و  ،2925دو مفهوم مجزا دربارة وفاداری شکل گرفت :ترجیح برند ،که بعدها به عنوان ،وفاداری نگرشی،
مطرح شد و سهم بازار که بعدها تحت عنوان وفاداری رفتاری ارایه گردید 32 .سال بعد از آن ،مفهوم وفاداری وارد ادبیات
آکادمیک شد و پژوهشگران دریافتند که وفاداری می تواند ترکیبی از وفاداری نگرشی و رفتاری باشد .وفاداری به نام تجاری
به معنی تکرار خرید است که دلیل این رفتار ،فرآیندی روانی است .به عبارت دیگر ،تکرار خرید صرفا یک واکنش اختیاری
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نیست بلکه نتیجه عوامل روانی ،احساسی و هنجاری است (صفرزاده ،خیری و آقا سید آقا  .)2392 ،به طور کلی باید گفت
که تعداد زیاد مشتریان وفادار برای یک سازمان یک دارائی هستند و به عنوان مهمترین تعیین کنندهی ارزش ویژهی برند
شناسایی شدهاند .در یک تعریف کلی که اولین بار توسط جاکوبی ،)2972( 2ارائه شده وفاداری عبارتست از ،یک پاسخ
رفتاری جانبدارانه ،که در طول زمان به وسیلهی برخی تصمیمگیری های واحد یا داشتن احترام و تمایل نسبت به یک یا
برخی از برندها در مجموعه ای از برندها نشان داده میشود و یک عمل روان شناختی است وفاداری برند برای بازارهای
مصرفی ،صنعتی و خدماتی با توجه به ویژگیهای متفاوت انواع بازار از لحاظ عادات خرید ،شرایط رکود ،رضایت ،توجه به
خرید ،سهم طبقهی کاال ،ریسک و  ...متفاوت هست  .فلذا وفاداری برند در سه گروه بر اساس انواع بازارها شامل بازار
کاالهای مصرفی ،بازار کاالهای بادوام و خدمات طبقه بندی میشود که بازارها مطابق ارزش معامالت ،و فعالیت خرید،
مصرف کنندهی نهایی و سطوح درگیری منابع تأمین و فرآیند خرید طبقه بندی میشود (تی سای و چئونگ ،به نقل از
دهدشتی و همکاران. [ 1 ] )37 :2393،
وفاداری به نام و نشان تجاری را میتوان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری نگرش
مثبت دارد ،میزان پایبندی او به نام و نشان تجاری مزبور و قصد ادامه خرید در آینده تعریف کرد .از آنجا که نگهداشتن
مشتریان قدیمی چهار تا شش برابر کم هزینهتر از ایجاد مشتریان جدید است ،مدیران بهتر است اولویت نخست را به ایجاد
راهبردهایی که وفاداری نام و نشان تجاری را توسعه و حفظ میکند ،بدهند (کلر ،به نقل از باورصاد و همکاران)6 :2319،
] . [ 22الیور ،)2999( 4مفهوم وفاداری به برند را به این شکل تعریف میکند :حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب
مجدد محصول یا خدمات ،به طور مستمر در آینده ،به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی و تالشهای رقبا ،به صورت بالقوه
میتواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود .وفاداری به برند به گرایش وفادار بودن به یک برند اشاره دارد و میتواند به
صورت تمایل مصرفکنندگان به خرید یک برند ،به عنوان نخستین انتخابشان نشان داده شود .مصرفکنندگان وفادار به
یک برند خاص متعهد هستند .این تعهد یه خرید دائمی از از یک برند در هنگام استفاده از محصول منجر میشود.
مصرفکنندگان وفادار تمایل به پرداخت هزینه بیشتری برای محصوالت دارای برند هستند ،زیرا ارزشهای منحصر به
فردی از یک برند نسبت به برندهای دیگر ادراك میکنند .وقتی مصرفکنندگان وفادار احساس دلبستگی خود را نسبت به
برند از دست بدهند بی درنگ به برندهای دیگر گرایش پیدا میکنند که وضعیت بهتری دارند .آکر ( ،[ 4 ] )2992وفاداری
برند را به صورت دلبستگیهای مصرف کننده به یک برند خاص تعریف کرده است و شاخص های وفاداری برند را ،مقداری
که مصرف کننده مایل است تا در مقایسه با برندهای دیگر پول بیشتری بپردازد و نیز رضایت و قصد خرید مجدد مصرف
کننده نسبت به یک برند خاص معرفی کرده است .وفاداری منجر میشود مشتریان در بین راه حلها کمتر در جستجوی
اطالعات باشند و اساسا وفاداری مشتریان برای یک سازمان در کاهش هزینهها و انجام کسب وکار دارای مزیت خواهد بود.
گذشته از اینها وفاداری میتواند به شرکت جهت عکسالعمل به تهدیدها از قبیل رقابت ،یک فرصت بدهد ،چرا که هر
چقدر مصرفکنندگان به برند وفادارتر باشند ،به خاطر توانایی که محصول یا خدمت در تامین نیاز مشتری دارد ،به افزایش
قیمت حساسیت کمتری خواهند داشت (به نقل از رحیمنیا و زیبایی . [ 22 ] )2393،برای بسیاری از نام و نشانهای تجاری
اندازه پایگاه مشتری یک جنبه کلیدی ارزش ویژه آن است .تعداد مشتریان مهم است ،زیرا صرفهجویی ناشی از مقیاس را
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ایجاد میکند (توانایی تبلیغات گسترده و دیگر هزینههای ثابت در یک پایگاه بزرگتر) .برای هر تجارتی کسب مشتریان
جدید بسیار گران تمام میشود و البته نگهداری مشتریان موجود نیز نسبتاً هزینهبر است .اما مشتریان موجود وسیلهای
برای تبلیغ نام تجاری و اطمینان دادن به مشتریان جدید هستند .ارزش پایگاه مشتری بستگی به سطح وفاداری و اندازه
پایگاه دارد (چن ،2به نقل از باورصاد و همکاران .)5 :2319،امروزه ورزشهای حرفهای به تجارت بزرگی تبدیل شدهاند و در
حال حاضر بیش از گذشته مدیران ورزشی از مفاهیم بازاریابی و مفاهیم مرتبط با "خواست مشتری" یعنی اعتقاد برگرفته
شده از مدیریت کیفیت جامع بهره میگیرند .چهار عاملی که به افراد کمک میکند تا در مورد وفاداری به برند تیم تصمیم
بگیرند عبارتند از :عامل انسانی ،هیجان ادراكشده ،عملکرد و تعهد (به نقل ازسلطان حسینی و همکاران:2319،
. [ 24 ] ) 92
 - 4پيشينه تجربي پژوهش
صفرزاده و همکاران ( [ 23 ] )2392در تحقیق با عنوان بررسی تاثیر عوامل زمینهای ،وفاداری به برند و تغییر
دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرفکنندگان جوان انجام گرفته است .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شامل
تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی -مقطعی میباشد که به صورت میدانی و با کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است .تجزیه
و تحلیل نتایج تحقیق بر اساس مدلیابی معادالت ساختاری انجام پذیرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که عوامل
زمینهای بیشترین و قویترین تأثیر را بر روی معیارهای وفاداری به برند دارند و پس از آن بیشترین تأثیر را بر روی فرآیند
تصمیم خرید دارند .همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که عوامل زمینهای تأثیر چندانی بر تغییر دادن برند ندارند.
دیگر یافتههای تحقیق نشان میدهد که معیارهای وفاداری به برند نسبت به معیارهای تغییر دادن برند بر روی فرآیند
تصمیم خرید تأثیر بیشتری دارند.
خوارزمی و همکاران ( [ 22 ] ،)2393در تحقیقی با عنوان"تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیمهای ملی
فدراسیونهای ورزشی نسبت به پوشاك و برندهای ورزشی" ،نشان دادند که به ترتیب تبلیغات ،محیط فروشگاه،
تأثیرپذیری از دیگران دارای بیشترین امتیاز در میزان وفاداری ورزشکاران تیم،های ملی نسبت به پوشاك و برندهای
ورزشی هستند .نتایج نشان میدهد که میزان تأثیرگذاری متغیرهای تبلیغات ،سبک زندگی و حجم تبلیغات بر وفاداری
مردها نسبت به زنها بیشتر بوده و با یکدیگر تفاوت معنا داری داشتند.
ایرانمنش و شریفیان ( ،. [ 25 ] )2393در پژوهشی با عنوان " عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به نام تجاری
پوشاك ورزشی در باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران" دریافتند که عوامل کیفیت پوشاك ،مدل و نام تجاری پوشاك
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 پوشاك 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.
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مودی و همکاران ( ،[ 26 ] 2392در پژوهش با عنوان "ارتباط بین ویژگیهای برند با وفاداری برند در محصول
کفش ورزشی" نشان دادند که بین رضایت برند ،اعتماد برند ،تناسب طبقه برند ،تناسب تصویر برند ،ارزش ادراكشده برند،
تجربه برند با وفاداری برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین ،نتیجة آزمون رگرسیون نیز نشان داد که
متغیرهای پیشبین در مجموع توانستند ./ 25از تغییرات واریانس وفاداری برند را تبیین کنند.
ساهین و همکارانش  ،. [ 27 ] )4222( 2رضایت را شرط الزم و کافی برای توسعه وفاداری به خدمت دانسته است.
بر اساس همین تفکرات بسیاری از سازمانهای خدماتی در سالهای گذشته رضایت مشتری را به عنوان هدف اصلی خود
قرار دادهاند.
بویل و همکاران ، [ 21 ] )4222( 4در تحقیقی با عنوان بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش در ایجاد ارزش ویژه
برند و وفاداری به برند انجام گرفته است .تحقیق حاضر رابطه بین دو عنصر مرکزی برنامههای ارتباطات بازاریابی (تبلیغات
و ترفیعات فروش) و تأثیر آنها بر ایجاد ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار گرفته است ..دادهها از  342مصرفکننده انگلیسی
جمعآوری شدند .نتایج نشان می دهند که تمایل افراد به تبلیغات نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند
داشته در حالیکه هزینه تبلیغات برندها ،آگاهی از برند را افزایش میدهد ولی تأثیر چندانی بر تداعی از برند و کیفیت
دریافت شده ندارد .همچنین نتایج تحقیق ،تأثیر مثبت ترفیعات مالی و غیرمالی بر ارزش ویژه برند را نشان میدهد .عالوه-
براین شرکتها می توانند فرآیند مدیریت ارزش ویژه برند را از طریق شناسایی روابط موجود بین ابعاد مختلف برند ،ارتقاء
دهند.
باباکوس و منگولد ، [ 29 ] ) 4224 ( 3در طبقه بندی متغیرهای تأثیرگذار بر وفاداری و انتخاب مشتری
در عواملی نظیر  :ارزش ویژه برند ،نرخ توسعه خدمت ،رضایت مشتری ،کیفیت خدمت و هزینه های تغیر را
مؤثر دانسته اند .
شریچ ،گیل سائورا و میکول یچ

2

(  ،) 4226تحقیقی با عنوان " مشتری مبتنی بر ارزش ویژه برند :

شواهد تجربی از هتل های مجلل کرواتی " را انجام دادند .داده ها از  275مهمان در هتل های مجلل 42
جمع آوری شد  .نتایج نشان داد که تصویر برند و وفاداری به برند تاثیر مستقیم بر ارزش ویژه برند به طور کلی
ن ام تجاری دارند ،در حالی که اعتماد و تعهد عاطفی نقش واسطه ای دارند .
روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام
شدهاست .که در آن رابطه علی بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتهاست.

1

Sahin et al.
Buil et al.
3 Babakus & Mangold
4 Šerić, Gil-Saura &Mikulić
2
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جامعه آماري
جامعه آماری پژوهش ،پیشرو شامل کلیه ورزشکاران حرفهای استان آذربایجان غربی در سال  2392-95میباشد
و با توجه به آماری که از اداره ورزش و جوانان استان بدست آمد تعداد آنها  463نفر است.

ابزار اندازه گيري و پايي و روايي ابزار
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات الزم از پرسشنامه استاندارد شده یو ،دانتو و لی ( )4222که
اقتباس شده از مدل آکر است استفاده شد ،این پرسشنامه دارای 32گویه میباشد .و ابعاد  5گانه عناصر آمیخته بازاریابی
(قیمت ،تصویر فروشگاهی،تبلیغات ،ترفیع فروش و شدت توزیع) و نیز متغیرهای وفاداری به برند را در یک طیف 5
ال مخالف تا کامالً موافق مورد سنجش قرار میدهد ..براﻯ آزمون روایی صوری
گزینهای لیکرت ( )2-5از کام ً
پرسشهاﻯ پرسشنامه از آراﻯ متخصصان  ،اساتید دانشگاهی  ،استاد راهنما و کارشناسان خبره استفاده شد و
پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ابتدا به صورت آزمایشی تعداد 45
پرسشنامه در بین افراد جامعه آماری توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار  SPSS18ضریب آلفای
کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه  2 / 14بدست آمد .این میزان پایایی حاکی از معتبر بودن ابزار مورد
پژوهش است.
يافته هاي پژوهش
برای بررسی فرضیه های تحقیقی از آزمون آماری رگرسیون استفاده شد.فرضیه ها و نتایج به شرح
زیر می باشند.
فرضیه اصلی :عناصر آم یخته بازار یابی ورزش ی در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای
تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :قیمت در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :تصویرفروشگاه در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای
آذربا یجان غربی تأثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :توزیع فروش در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای ت أثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم :ترفیع فروش در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای تأثیر دارد.
فرضیه فرعی پنجم :تبلیغات در وفاداری به برندها ی ورزش ی در ورزشکاران حرفه ای تأثیر دارد.
همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،در ابتدا برای آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون ،ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی میزان رابطه و تأثیر بین عناصر
آمیخته و مؤلفه های ان با وفاداری سنجیده شد .همان طور که مشاهده می شود بین عناصر آمیخته با وفاداری
ارتباط معنی دار ،مثبت و نسبت ا ً باالیی وجو د دارد (  ) r= 2 / 725 ، P > 2 / 22یعنی اینکه با افزایش عناصر
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آمیخته بازاریابی میزان وفاداری مشتریان به برند ورزشی بیشتر می شود .همچنین ضریب تعیین نشانگر این
است که تقریب ا ً  52درصد از تغییرات در وفاداری مشتریان توسط عناصر آمیخته بازاریابی تبیین می شود .در
مؤل فه قیمت این رابطه معنادار نبود و هیچگونه ارتباطی بین قیمت و وفاداری مشاهده نشد .اما در عنصر تصو
یر فروشگاه مشاهده شد که بین این عناصر با وفاداری ارتباط معنی دار و مثبتی وجود دارد ( ، P > 2 / 22
 ) r= 2 / 537یعنی اینکه با افزایش عنصر تصویر فروشگاه میزان وفاداری مشتریان بیشتر می شود .همچنین
ضریب تعیین نشانگر این است که تقریب ا ً  32درصد از تغییرات در وفاداری مشتریان توسط عنصر تصویر
فروشگاه تبیین می شود .در عنصر توزیع فروش مشاهده شد که بین این عنصر با وفاداری ارتباط معنی دار،
مثبت و باالیی وجود دارد (  ) r= 2 / 529 ، P > 2 / 22یعنی اینکه با افزایش عنصر توزیع فروش در شرکت ها
میزان وفاداری مشتریان بیشتر می شود .همچنین ضریب تعیین نشانگر این است که  32درصد از تغییرات در
وفاداری مشتریان توسط عنصر توزیع فروش تبیین می شود .در عنصر ترفیع فروش نیز مشاهده شد که بین
این عنصر با وفاد اری ارتباط معنی دار ،مثبت و باالیی وجود دارد (  ) r= 2 / 529 ، P > 2 / 22یعنی اینکه با
افزایش عنصر ترفیع فروش در شرکت ها میزان وفاداری مشتریان بیشتر می شود .همچنین ضریب تعیین
نشانگر این است که تقریب ا ً  42درصد از تغییرات در وفاداری مشتریان توسط عنصر ترفیع فروش ت بیین
می شود .در عنصر تبلیغات نیز مشاهده شد که بین این عنصر با وفاداری ارتباط معنی دار ،مثبت و باالیی
وجود دارد (  ) r= 2 / 352 ، P > 2 / 22یعنی اینکه با افزایش عنصر تبلیغات در شرکت ها میزان وفاداری
مشتریان بیشتر می شود .همچنین ضریب تعیین نشانگر این است که  2 / 26درصد از تغییرات در وفاداری
مشتریان توسط عنصر تبلیغات تبیین می شود

جدول  : 1ضریب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندار برآورد مدل رگرسیون خطی
میزان ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی و وفاداری

عناصر آمیخته بازاریابی
قیمت

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد بر آورد

سطح معنی داری

2 / 725

2 / 291

2 / 294

2 / 325

2 / 222

- 2 / 531

2 / 222

- 2 / 712

2 / 26

24 / 442

تصویرفروشگاه

2 / 537

2 / 411

2 / 412

2 / 375

2 / 222

توزیع فروش

2 / 529

2 / 324

2 / 492

2 / 374

2 / 222

ترفیع فروش

2 / 245

2 / 212

2 / 274

2 / 223

2 / 222

تبلیغات

2 / 352
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نتایج برآورد پارامترها برای مدل رگرسیونی شامل ضریب رگرسیون خطی و مقدار ثابت در جدول 4
آمده است .همان طور که مشاهده می شود چون سطح معنی داری آزمون برای تمام پارامترهای مدل رگرسیونی
(ضریب رگرسیون خطی و مقدار ثابت) به جز عنصر قیمت ،از سطح خطای  2 / 25کوچکتر می باشد
(  ) sig= 222 / 2با اطمینان  95درصد پارامترهای برآورده شده برای برای مدل رگرسیون خطی معنی دار
می باشد .مثبت بودن ضریب رگرسیون خطی به این معنی است که با افزایش یک واحد عناصر آمیخته
بازاریابی ،وفاداری به اندازه  2 / 462واحد افزایش می یاب د .با افزایش یک واحد عنصر تصویر فروشگاه ،وفاداری
به اندازه  2 / 264واحد افزایش می یابد .با افزایش یک واحد عنصر توزیع فروش ،وفاداری به اندازه  2 / 339واحد
افزایش می یابد .با افزایش یک واحد عنصر ترفیع فروش ،وفاداری به اندازه  2 / 326واحد افزایش می یابد و با
افزایش یک واحد عنصر تبلیغات ،وفاداری به اندازه  2 / 352واحد افزایش می یابد.

جدو ل :1نتایج معادله رگرسیون برای عناصر آمیخته بازاریابی و وفاداری
ضریب

مالك

B

انحراف معیار

β

آماره t

سطح معنی داری

همبستگی
2 / 993

پیش بین

مقدار ثابت

عناصر آمیخته ب ازاریابی

وفاداری

2 / 523

قیمت

وفاداری

2 / 712

تصویرفروشگاه

وفاداری

2 / 637

2 / 462
2 / 531
2 / 264

2 / 276
2 / 273
2 / 222
2 / 227

22 / 334
5232
- 2 / 712
2 / 637

2 / 222
2 / 222

3 / 222

2 / 262

24 / 442

2 / 222

9 / 752

توزیع فروش

وفاداری

2 / 529

2 / 339

2 / 253

2 / 529

6 / 239

2 / 222

ترفیع فروش

وفاداری

2 / 245

2 / 326

2 / 267

2 / 245

2 / 596

2 / 222

تبلیغات

وفاداری

2 / 212

2 / 352

2 / 265

2 / 212

5 / 362

2 / 222

بحث و نتيجه گيري
نتیجه یافته های فرضیه ها بیانگر این است که عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری ورزشکاران حرفهای به به برند
ورزشی تأثیر معناداری دارد و از بین عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی قیمت بر وفاداری به برندهای ورزشی در
ورزشکاران حرفه ای استان آذربایجان غربی تأثیر معنی داری نداشت ولی عناصر تصویر فروشگاه ،شدت توزیع و
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ترفیع فروش و تبلیغات بر وفاداری به برندهای ورزشی در ورزشکاران حرفهای استان آذربایجان غربی تأثیر معنیداری
داشتند .با توجه مثبت بودن ضرایب همبستگی نتیجه میشود که نوع تأثیر مثبت میباشد .
این نتایج با یافتههای خوارزمی و همکاران(  ،[ 22 ] )2393ایرانمنش و شریفیان(  ،. [ 25 ] )2393مودی و
همکاران(  ،[ 26 ] )2392بویل و همکاران(  ، . [ 21 ] )4222باباکوس و منگولد(  [ 2 ] 9 )4224و شریج و همکارن( )4226
]  [ 42همخوان است.
در توجیه تأثیر تصویر فروشگاه ،شدت توزیع فروش و ترفیع فروش بر وفاداری می توان گفت که
استفاده از کادر فروش مؤدب و مسلط و ایجاد محیطی زیبا و دلنشین برای فروشگاههای پخش لوازم ورزشی
که اکثر ا ً کاالهای مورد نیاز ورزشکاران در آن موجود می باشد ،توزیع مناسب کاالهای ورزشی دردسترس بودن
آن ،و نیز حجم وسیع ترفیعات فروش مانند تخفیفات ویژه به مشتریان دائمی فروشگاه ،کارت ها و بن های
تشویقی و ...باعث ایجاد ذهنیتی مثبت از کیفیت کاالی برند خاصی در ذهن مشتریان کاالهای ورزشی
می گردد (چون این موارد را ب ا انتظاراتی که از برند ورزشی خاص دارند مقایسه می کنند )در نتیجه وفاداری
مشتری به برند خاصی را بیشتر می کند.
در توجیه عدم تأثیر قیمت بر وفاداری نیز باید گفت زمانی که مشتریان ورزشی یک برند خاصی را
می خرند و آن را با معیارهایی که در ذهن دارند مقایسه می کنند و از کیفیت آن نیز راضی هستند و آن برند
از نظر آنان ارزش ویژه باالیی را دارا می باشد در این صورت رفتار مثبت نسبت به آن برند خواهند داشت و در
نتیجه حاضر خواهند بود برای داشتن مجدد آن قیمت باالیی را نیز بدهند و دوباره خرید خود را تکرار
خواهند کرد و مشتری دائ م آن برند خاص خواهند بود و قیمت در مورد آن دیگر زیاد بر تصمیم گیری آنها در
خرید یا عدم خرید دخالت نخواهد داشت.چون آن برند امتحان خود را به آنان پس داده است در نتیجه نسبت
به آن وفادار خواهند ماند.
از اینرو با توجه به تأثیر تصویر فروشگاه ،توزیع فروش و ترفیعات فروش در کیفیت ادراك شده پیشنهاد میگردد
که تولیدکنندگان و مدیران یک برند خاص در این زمینه استراتژیهایی مناسب را اتخاذ کنند از کارشناسان و متخصصان
حوزة ورزشی که بیشتر با سالیق و نیازهای ورزشکاران آشنایی دارند بهره گرفته و در جهت افزایش کیفیت کاالهای
تولیدی برنامه ریزهایی را انجام دهند (به عنوان نمونه راهکار کنترل مداوم کیفیت محصول ،استفاده از عناوین جذاب و
خاص برای فروشگاههای کاالهای ورزشی و ...در این زمینه کارساز میباشد)  .همچنین با توجه به عدم تأثیر قیمت بر
روی وفاداری به نظر می رسد وفاداری تحت تأثیر عنا صر دیگر آمیخته بازاریابی می باشد و شاید سرمایه گذاری
روی قیمتهای تعیین شده نسبت به اولویت سرمایه گذاری بر تقویت سیستم تبلیغات ،تصویر فروشگاه ،توزیع
فروش و ترفیع قیمت از بازده پایین تری برخوردار باشد بنابراین پیشنهاد می گردد در صورت ضرورت قیمتها
به گونه ای تعیین گردد که یادآوری کننده و تداعی کننده انصاف نام و نشان تجاری یا برند خاص باشد و
سبب وفاداری مشتریان گرد.
از جمله محدودیتهای پژوهش می توان به احتمال تمایل پاسخدهندگان به انتخاب پاسخهای سوگیرانه و نیز
خطای سهلگیری آنها که از مشکالت تحقیقات پیمایشی است ،عدم شناخت و آگاهی بعضی از مدیران واحدهای ورزشی
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از اهمیت و تأثیر این گونه تحقیقات که منجر به بی توجهی آنها در این زمینه میشود ،عدم در دسترس بودن ورزشکاران
حرفهای و محدودیت زمانی جهت بررسی عمیقتر و همه جانبه موضوع مورد پژوهش اشاره کرد.
در آخر بای د اذعان داشت که نتایج بدست امده از تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر وفاداری از شرکتی به شرکت
دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است ،بنابراین پیشنهاد میگردد که این تحقیق در جامعه ای دیگر و در سایر
صنایع نیز انجام گردد و نتایج با همدیگر مقایسه شود .همچنین جامعه پژوهش حاضر شامل ورزشکاران حرفهای استان
آذربایجانغربی بوده از اینرو پیشنهاد میگردد که تحقیق با همین عنوان در استانهای دیگر نیز انجام شود.
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