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شکاران  ی هیآن را کل یآمار ی. جامعه دیانجام گرد  یو به روش مقطع یفیمطالعه از نوع توص نیا ورز

شته ها شهر اردب یر شک لیمختلف  صورت چند مرحله ا یریدهند. روش نمونه گ یم لیت  یو برا یبه 

 385حجم نمونه  قیطر نیحجم نمونه از فرمول کوکران جامعه نامحدود استتتفاده شتتد که به ا نییتع

و  لوندی( و جل2011) یو زارع یاز ابزار مراد دیقصتتتد خر نجشتتتتتتس ایرتتتتتتب نفر بدستتتت آمد.

ضمن ا2011همکاران) شد.  ستفاده  صومت از یابیارز یبرا نکهی( ا ساخته   کیخ شنامه محقق  س پر

از روش آلفا  ییایپا نییو جهت تع یمحتو ییپرستتشتتنامه از روا ییروا نییجهت تع. دیاستتتفاده گرد

 یریبا بکارگ یمعادالت ساختار یبه سواالت پژوهش  از روش مدلساز اسخپ یکرونباخ استفاده شد. برا

 استفاده شد. 3Smart PLSو  24SPSS ینرم افزارها

صومت موقع جینتا  :هایافته شکاران هر دو خ شان داد که در ورز صد خر داریو پا یتین  دیبر ق

صل صومت پا ریکت تاث یدارد. در مورد برند کپ یو معنادار یمنف ریتاث کینا یبرند ا بر   داریخ

آنها در  دیورزشتتکاران بر قصتتد خر یتیخصتتومت موقع یبود ول یمثبت و معنادار دیقصتتد خر

 نداشت. یریتاث کیمقلد نا یبرندها

صومت پا  گیری:نتیجه شور آمر یتیو موقع داریخ سبت به ک صرف کنندگان ن  یمنف ریتاث کایم

 دارد. کینا یبرند اصل دیبر قصد خر

 تک یبرند کپ ،یبرند اصل د،یقصدخر  ،یتیخصومت موقع دار،یخصومت پا  های کلیدی:واژه

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ها نقش شایان رسانی سازمانبرند یا نام تجاری، در شناساندن محصوالت و خدمات  

رود. برنتدها و شتمار متی ها بهدرواقع سرمایة نامشهودی برای سازمانو  تتوجهی دارد

ها با صرف ای افزایش یافته است که بسیاری از سازماناندازه هتا در دنیتا بتهنقتش آن

ان معرفی شبرندشان را در بازار رقابتی امروز به مشتریان کننتدهای زیتاد، تتالش متیهزینه

های محصوالت و خدمات مشابهی که سازمان شان را از سایراتکنند و محصوالت یا خدم

نام هر برند، بر (. همچنین 1394)ابراهیمی و همکاران،  دهند، متمایز کنندئه میادیگر ار

گذارد و در آنان از آن برند تأثیر می یتافتن تصویر برند در ذهن مشتریان و سرعت آگتاهی

(. گاهی مدیران 2012، 1)کابرال استذارزمان تأثیرگسانی سارنوع محصول یا خدمات یهارائ

یابی برای برند خود های برند رهبر بازار به جایگاهو بازاریابان با استفاده و تقلید از ویژگی

نها ظواهر متمایز و قابل آ. پردازند تا از آنچه برند رهبر ساخته است استفاده کنندمی

رندهای رهبر ملی هستند از طریق تقلید از اصلی را که عموماً هم بشناسایی برندهای 

 ها شبیهگذاری و طرح کلی آنهای ظاهری آنها مانند طرح گرافیکی آن، رنگ، حروفویژگی

(. تقلید، ابزار بازاریابی برای کسب سود است که 2002 ،2کنند )میچل و کارنیسازی می

شود و روانه بازار در آن محصوالتی مشابه محصوالت اصلی اما با قیمت کمتر، تولید می

  (.2001، 3گردد )دی استوس و گرگوریمی

جذاب برای محققان بازاریابی به کننده همواره به عنوان یکی از موضوعات  رفتار مصرف

کننده نسبت به خرید یک محصول یا خدمت با برندی  عواملی که در مصرف منظور تعیین
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های است. در راستای طراحی و اجرای استراتژی کند، مطرح بودهخاص تمایل ایجاد می

کنندگان هستند ها به دنبال شناسایی نیازهای مصرفیابی، شرکتمناسب بازاریابی و جایگاه

کنندگان استوار شود. در چند محصوالت بر محور مصرفیابی برای تا از این طریق جایگاه

دهة اخیر با قرار گرفتن مشتری در محور بیشتر مفاهیم بازاریابی، گرایش به مطالعة انسان 

سیار پررنگ و قابل توجه بوده کننده بو نقش اساسی وی در بازاریابی و حیطة رفتار مصرف

خرید به عنوان تاثیر گذارترین رفتار  بنابراین قصد .(1395منصوری و همکاران، (است

کننده در خرید نهایی ، مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی قرار گرفته است. آنها  مصرف

کننده علت رفتاری مصرف اند کهدانستهگیری خرید یکی از مراحل تصمیم را صد خریدق

نه تنها از نگرش به  دهکنندهد. قصد خرید مصرفبرای خرید یتک برند خاص را نشان می

گیترد ای از برندها شکل میید، بلکه با در نظر گرفتن مجموعهآوجود میآن برند ب

مدیران بازاریابی عالقمند به آگاهی از قصدخرید  همچنین. (1393 و همکاران، شتیرخدایی)

. بنابراین باشندمشتریان برای افزایش فروش محصوالت یا خدمات کنونی یا جدید خود می

های بازاریابی که مرتبط با تقاضای گیریتواند در تصمیمخرید می اطالعات مربوط به قصد

. های پیشرفت و ارتقاء است به مدیران کمک نمایدتقسیم بازار و استراتژی ،یک محصول

توسط  یتأثیر عوامل زیادی بر قصدخرید محصوالت واردات یدر تحقیقات بازاریاب هامروز

تأثیر یک یا چند عامل بر  یاغلب این تحقیقات به بررس، ستشده ا یکنندگان بررسمصرف

این عوامل می باشد  کنندگان یکی از، که خصومت مصرفاند خرید مشتریان پرداخته قصد

مطالعات متعددی نشان دهنده تاثیر مستقیم و منفی   (.1393و همکاران،  )دهدشتی

، 1وری خاص می باشد )شینکنندگان بر خرید محصوالت و خدمات کشخصومت مصرف

خواهد بین محصوالت کننده میشود که مصرف(. خصومت زمانی مطرح می2001

کشورهای خارجی یکی را انتخاب نماید و باید بر اساس خصومتی که با کشورهای مختلف 

ممکن است داشته باشد از بین کشورها یک یا چندکشور را برای خرید انتخاب کند و 

، و همکاران 2خرید نکند )کلینشورهایی را که با آن ها  خصومت دارد محصوالت کشور یا ک

ادث تاریخی گذشته، تغییر رژیم و جنگ حوجنگ در کشورها و بین کشورها، (. 2002

مسلحانه نه تنها بر روابط سیاسی و دیپلماتیک ملل تأثیر می گذارند، بلکه بر تجارت بین 

عنوان دشمن  این پژوهش، آمریکا به در (.2014، 3ه)یوج کشورها نیز تأثیر می گذارد
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محصوالت ورزشی برند نایک  یتک ایتران، کشتور مبتدأ محصتول لحتاظ شتده و یهشتمار

 .کنندگان  بررستی شتده استت از این کشور برای سنجش تمایل به خرید مصرف

  بیان مسأله -1-2

 یعالقه. باشدمطالعه شده در ادبیات بازاریابی می یخرید یکی از مفاهیم عمده قصد

خرید، ناشی از ارتباط آن با رفتار خرید است. نتایج تحقیقات  پژوهشگران بازاریابی به قصد

 بهترین. دارد وجود مثبتی رابطه خرید رفتار و خرید قصد بین که دهدمختلف نشان می

رای اجرای آن رفتار خواهد بود. عالوه یک فرد، مقیاس نیت او ب تاررف یکننده بینی پیش

ت و محصوال فروش بینی پیش منظور بر این، مدیران بازاریابی به قصد خرید مشتری به

 در بازاریابی مدیران به تواند خدمات موجود و یا جدید توجه دارند. اطالعات قصد خرید می

 تبلیغاتی راهبردهای و بازار بندی محصول، بخش یتقاضا با مرتبط بازاریابی تصمیمات

و  )کاتلر رندیگیم یاریبس دیخر ماتتصمی روزه همه کنندگانمصرف. کند کمک

 درون در ها واقعی محصوالت و خدمات برای شرکت ارزشیی (. از سو1389، 1آرمسترانگ

دارد و  دوجو بالقوه و واقعی مشتریان ذهن در ارزش این بلکه نیست، خدمات و محصوالت

امروزه در  (.2008، 2کلر) آورداین برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان پدید می

ها اعم از دولتی و خصوصی، برای اینکه به رسمیت شناخته شوند سرتاسر دنیا تمام سازمان

و در بین سیل بی شمار سازمان ها تمایز داده شوند، نیازمند داشتن یک نام و نشان تجاری 

محصول یا  (. به برندهایی که برای نخستین بار1395)رحیم نیا و همکاران، ند( هستند)بر

در کل برند  گویند.دهند، برند پیشرو یا اصلی میخدمات نوین را همراه با خالقیت ارائه می

پیشرو برندی است که نسبت به رقبای خود در بازار شناخته شده تر است و مشتریان 

(. سودآوری زیاد 1394)ابراهیمی و همکاران، اندرا درک کرده های برجسته آنویژگی

ه باشند که با تقلید از ها در این اندیشبرندهای اصلی سبب شده است تا بسیاری از شرکت

پیشرو، نام و نشانی برای خود در بازار فراهم کنند. این گونه برندها را امروزه با  برندهای

(. برند تقلیدی، 3،1999)الی و زایچکفسکی سیمشناکت( میعنوان برندهای مقلد)کپی

های مثبت برند اصلی به نفع خودشان شهرت تجاری برند اصلی را به منظور انتقال ویژگی
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؛ 3،1995؛ کپفرر2000و همکاران، 2؛ هاروارد1990و همکاران، 1کنند)فاکمنتقلید می

کت را این گونه ( نیز برند کپی1999) 5ویلکه و زایچکفسکی (.1986و همکاران، 4لوکن

محصولی است که به پیروی از برند اصلی یا پیشرو و با الگو کت یکپاند؛ برند تعریف کرده

های ممتاز ظاهری یا کارکردی که به موجب آن برند ابتدایی به برند اصلی گرفتن از ویژگی

نظور از تقلید کردن، کپی شود. براساس این تعریف، متبدیل شده، به مشتریان معرفی می

برداری یا تقلبی بودن محصول نیست؛ محصوالت تقلبی یا جعلی محصوالتی هستند که به 

از برند اصلی الگو برداری کت یکپطور کامل از برند پیشرو کپی برداری کرده اند، اما برند 

 .کندمی کند و از بعضی از ویژگی ها تقلید می

از عوامل  یکی، دیخر ماتیتصم آن بر رینده وتأثکنامروزه خصومت مصرف یاز طرف

رفتار  یاز پژوهش ها ی، بخش عمده ارود یبازارها به شمار م یساز یمحدودکننده جهان

بر  یتوجه انیاحتمااًل اثر شا دأدهد اطالعات مربوط به کشور مبیکننده نشان ممصرف

و  6 وسیسی)اوربناو گذاردیمحصول و انتخاب آن م تیفیکنندگان از کمصرف یهایابیارز

کنندگان دهد که مصرفینشان م یخصومت عموم یرو هیاول قاتی(. تحق2010همکاران،

محصول  یذات تیفیبه خاطر ک نیکنند ایخاص اجتناب م ییمحصوالت کشورها دیخر از

و همکاران در  نیباشد. کلینسبت به کشور سازنده محصول م یدشمن لیبلکه به دل ست،ین

 یتوجّه کردند و شواهد تجرب یخصومت مشتر یبار به مفهوم ساز نیاول ید براپژوهش خو

تاخت و تاز در طول  و اشغال و نیآنها قتل عام نانج موضوع ارائه نمودند. نیا دییدر تأ زین

کشور  نیا یکاالها دیبه خر  لیبرشمرده اند که در تما یعوامل زدوم را ا یجنگ جهان

که  یواقتصاد یجنگ یمشّقت ها لیها به دل ینیگرفته اندکه چ جهینت نیاثرگذارند. همچن

و  نیهستند)کل لیم یب یمحصوالت ژاپن دنیاند، در خراز ژاپن متحمّل شده

 نکهیاعالم کردند که با وجود ا ود( در پژوهش خ2012و همکاران ) 7گ(. وان1998همکاران،

است، اما تنها  یاافتهیتوسعه  اریخلّاق و بس کنند که ژاپن کشوریم دییتأ نیاکثر مردم چ

و  جسنیکشور دارند. ن نیاز ا دینسبت به خر یمساعد دگاهیها دینیپنجم چ کیحدود 
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 تیفیک نکهیبا وجود ا یگرفتند که مصرف کنندگان هلند جهینت زی( ن2004) 1داگالس

هستند،  لیم یب یآلمان یکاالها دینسبت به خر یکنند ولیم دییرا تأ یآلمان یکاالهای باال

( 2002و همکاران ) 2است. جانگ کرده اشغالرا  دوم هلند یجهان چون آلمان در جنگ

ها خصومت اند. آنکرده میتقس یتیو موقع داریرا به دو بعد خصومت پا یخصومت مشتر

همچون عداوت  یخیتار عیاز وقا یمتماد انیکه در طول سال زگونهیست حساساترا ا داریپا

 نیکنند. همچنیم فی، تعردیآیمردمان کشورها بوجود م نیدر ب یو اقتصاد یجنگ یها

 یدانسته اند. ل انیدر جر دادیرو کیدر مورد  یقو  یرا احساس دشمن یتیخصومت موقع

دانند یو خصومت معاصر م یخیخصومت تار ددو بع جهیخصومت را نت زی( ن2013) 3یو ل

و خصومت معاصر را  ینیو قلمرو سرزم یمناقشات جنگ یهارا به مولفه یخیو خصومت تار

 یاند. با توجه به تمامکرده میتقس یاقتصاد یهاو رقابت یعدالت روابط تجار یهابه مولفه

اهداف خود به دنبال  شبردیپبه منظور  یورزش ابانیازآنجاکه بازار د،یگرد انیکه ب یمطالب

و  ابانیباشد. پس بازاریم کنندگانو مصرف انیمشتر یهاو خواسته ازهاین یارضا

درک  دیبا یابیبازار طهیدر ح تیقبل از هرگونه فعال یمحصوالت ورزش دکنندگانیتول

کننده ها داشته باشند. با توجه به رفتار مصرفآن دیخر ندیکنندگان و فرآاز مصرف یدرست

ه کنندگان توجمصرف دیآن بر قصد خر راتیتوان به تاث یکننده مخصومت مصرف فیو تعار

 کیاز  دیخر یفرد برا کی لیتما یچگونگ ای زانیقضاوت در مورد م ینوع دیکرد. قصد خر

 دیکه منجر به خر یذهن ندیفرآ نی(. همچن1395و همکاران،  این می)رح برند خاص است

د. باتوجه به اقرار د رمطالعه کرده و مدنظ قیدق دیشود را بایکنندگان متوسط مصرف

و  یاصل یروز افزون برندها شرفتیوپ ینندگان ورزشکمصرف نیدر ب برند تیمحبوب

 یمحصوالت برندها دیخر زانیم شیفزااو  کت دربازاریکپ یبرندها زانیم شیافزا نیهمچن

 یکیرا که  یخصومت مصرف کنندگان ورزش ریتا تاث میدرصدد آن انیمعروف  توسط مشتر

که  ییو از آنجا میکت بسنجیو کپ یاصل یاست را در برندها دیاز عوامل موثر بر قصد خر

 نیانجام ا است،  لذاو  در استان انجام نشده   کشور یورزش بخشپژوهش تاکنون در  نیا

 .ابدی یضرورت م قیتحق

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

ای برندها بخصوص برندهای مطرح پیشتاز هستند و اکثر در دنیای امروز در هر زمینه

                                                                                                                               
1 Nijssen & Douglas 
2 Jung  
3 Lee & Lee 
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ترند و شوند که مطرحمت محصوالت و برندهایی کشیده میکنندگان حین خرید سمصرف

کننده شناخته شده است. در دنیای ورزش نیز، برندهای معروف و موفق بسیاری برای مصرف

های این برندها، وجود دارد از جمله نایکی، آدیداس، پوما، ریباک و... . با توجه به موفقیت

اند و برای خود برندی مشابه با ها کشیده شدهها به سمت تقلید از این برندبرخی از شرکت

ها استفاده کنند و برای خود نام و نشانی بدست اند تا بتوانند از شهرت آناین برندها ساخته

کننده در انتخاب برند بیاورند و بر میزان فروش خود بیافزایند. و از آنجایی که رفتار مصرف

صرف کننده را به عنوان رفتار تاثیرگذار مورد و خرید نهایی تاثیر مستقیمی دارد، خصومت م

بررسی قرار می دهیم. همچنین این مطالعه بر روی برند نایک ، که یکی از مطرح ترین 

برندهای ورزشی دنیا است، صورت گرفته است و با توجه به این موضوع که کشور مونتاژ 

مت ملی می باشیم در صدد کننده این برند آمریکا می باشد و ما با کشور آمریکا دارای خصو

آنیم تا بدانیم که آیا این خصومت بر قصد خرید ورزشکاران شهر اردبیل در خصوص 

کت نایک تاثیرگذار است یا خیر. این محصوالت ورزشی برند نایک و محصوالت برند کپی

ها صادق است و تنها به صنعت ها و صنعتبحث در مورد برندهای موجود در تمامی عرصه

شود. تحقیق در خصوص برندهای مقلد در برخی موارد انجام شده است ختص نمیورزش م

در بخش ورزش کشور اجرا نشده و در  یمورد بررس یرهایمطالعه با توجه به متغ نیااما 

 کار نشده است. زین لیاستان اردب

 اهداف تحقیق -1-4 

 هدف کلی -1-4-1

در  دیبر قصد خر  یورزشکنندگان خصومت مصرف ریتاث حاضر، قیتحق یهدف اصل

 .اشدبیکت میو کپ یاصل یبرندها

 اهداف اختصاصی -1-4-2

 گان ورزشی .کنندمصرف داریپا. تعیین خصومت 1

 ی.کنندگان ورزشمصرف یتیخصومت موقع. تعیین 2

 گان ورزشی .نندکمصرف. تعیین قصد خرید 3

 یها در برندهاآن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف داریخصومت پا. تعیین تاثیر 4

 .یاصل

 یها در برندهانآ دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف داریخصومت پا. تعیین تاثیر 5
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 کت.یکپ

ها در آن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف یتیخصومت موقعتعیین تاثیر  .6

 یاصل یبرندها

ها در آن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف یتیخصومت موقعتعیین تاثیر  .7

 کت.یکپ یبرندها

 فرضیه های تحقیق -1-5

ها در برندهای اصلی تاثیر گان ورزشی بر قصد خرید آنکنندمصرف داریپا. خصومت 1 

 دارد.

کت یکپ یها در برندهاآن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف داریخصومت پا. 2

 .دارد ریتاث

ها در برندهای اصلی آنگان ورزشی بر قصد خرید کنندمصرف یتیموقع. خصومت 3

 تاثیر دارد.

کت یکپ یها در برندهاآن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف یتیخصومت موقع. 4

 .دارد ریتاث

 پرسش های تحقیق -1-6

ها در برندهای اصلی گان ورزشی بر قصد خرید آنکنندمصرف داریپا. آیا خصومت 1 

 تاثیر دارد؟

کت یکپ یها در برندهاآن دیبر قصد خر یورزش کنندگانمصرف داریخصومت پا ایآ. 2

 دارد؟ ریتاث

ها در برندهای اصلی گان ورزشی بر قصد خرید آنکنندمصرف یتیموقع. آیا خصومت 3

 تاثیر دارد؟

 یها در برندهاآن دیبر قصد خر یکنندگان ورزشمصرف یتیخصومت موقع ایآ. 4

 دارد؟ ریکت تاثیکپ

 تحقیققلمرو  -1-7

 

 دیریت ورزشی انجام گرفته است. قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه م از نظر. 1

 انجام گرفته است. 1398-1397از نظر قلمرو زمانی این تحقیق در سالهای . 2
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ورزشکاران  هیکلی آماری آن و جامعه بودهشهر اردبیل  قلمرو مکانی این تحقیق .  3

 می باشد.اردبیل  شهر یمختلف ورزش یرشته ها

 

 

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات تحقیق -1-8

 قصد خرید 

تعریف مفهومی: درجه ای که مصرف کننده برای خرید محصول ادعا می کند  )دادز   

 افتیدر ایمحصول و  کی دیمصرف کننده به خر لیکننده تما انیب (. 1985، 1و مونرو

 دیباال رفتن احتمال خر یبه معنا دیقصد خر شیاست. افزا ندهیدر آ ژهیو یخدمت

 (2،2007و کانوک مفنیاست)اسچ

عبارت است از نمره ای که هر یک از پاسخگویان از پاسخ به سه سوال تعریف عملیاتی:  

 یبرندهابرای  15و14و13پرسشنامه )برای قصد خرید برند اصلی نایک( و سواالت  10و9و8

 اخذ می کنند.  کیمقلّد نا

 خصومت مصرف کننده

تعریف مفهومی: تاثیر انزجار مصرف کنندگان در ارتباط با اتفاقات نظامی، سیاسی و  

اقتصادی که در گذشته  افتاده است و یا در حال حاضر در حال وقوع است بر رفتار خرید  

 (. 1998مصرف کنندگان در بازار گسترده جهانی  )کلین و همکاران، 

از پاسخ به سواالت  انیاز پاسخگو کیهر که  یعبارت است از نمره ا تعریف عملیاتی:

 کنند. یپرسشنامه اخذ م 27تا  16

 خصومت پایدار

همچون  یخیتار عیاز وقا یمتماد انیکه در طول سال زگونهیاحساسات ستتعریف مفهومی:  

جانگ و ) دیآ یمردمان کشورها بوجود م نیدر ب یو اقتصاد یجنگ یعداوت ها

 می باشد پایه دیدگاه های تاریخی عموم مصرف کنندگانبر این خصومت  (.2002،همکاران

                                                                                                                               
1 Dodds & Monroe 
2 Schiffman & Kanuk  
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 (2007، 1)رایفلر و دیامنتاپولس
 16سواالت از پاسخ به  انیاز پاسخگو کیکه هر  یعبارت است از نمره ا تعریف عملیاتی:

 کنند. یاخذ مپرسشنامه  20تا 

 

 خصومت موقعیتی

و اخیر می  انیدر جر دادیرو کیدر مورد  یقو  یاحساس دشمنتعریف مفهومی:  

 (. 2002)جانگ و همکاران،باشد

تا  21سواالته از پاسخ ب انیاز پاسخگو کیکه هر  یعبارت است از نمره ا تعریف عملیاتی:

 کنند. یپرسشنامه اخذ م 27

 برند اصلی

تعریف مفهومی: برند هایی که برای نخستین بار محصول یا خدمات نوین را همراه با  

 ( 1394خالقیت ارائه می دهند )ابراهیمی و همکاران، 

 نایک اطالق می گردد.برند اصلی محصوالت به : در این پژوهش تعریف عملیاتی

 کتبرند کپی

رو، نام و نشانی برای خود در بازار تعریف مفهومی : برندهایی که با تقلید از برندهای پیش 

 (1999فراهم می کنند )الی و زایچکفسکی، 

 .گردد یاطالق م کیبرند نا مقلدپژوهش به محصوالت  نیدر ا: تعریف عملیاتی
 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                               
1 Riefler & Diamantopoulas 
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

های نظریه مفاهیم، تعاریف، رویکردها وو تحقیق اطالعات نظری موضوع  در این فصل،  

گیرد، سپس به قرار میمورد بحث ، قصد خرید و برندهای اصلی و مقلد خصومتتبط با مر

 . خواهد شداشاره  مرتبط نتایج تحقیقات و مطالعات خارجی و داخلی

 برند -2-2

مفهومی بیش از یک محصول یا خدمت است. امروزه بسیاری ازکامپیوتر ها، خودرو ها،  برند

 ها هستند که تفاوتندارند، اما این برند کفش ها، حسابهای بانکی و ... تفاوت چندانی با هم

کنند. این تفاوت ها تا آنجا پیش می  و بازارها ایجاد می اساسی را در بسیاری از این صنایع

 .بسیاری از رهبران بازار به برند خود به دید یک مزیت رقابتی می نگرند رود که امروزه

مطابق تعریف شرکت اینتر برند، برند عبارت است از، مجموعه ای از عناصرملموس و غیر 

تا برای شرکت اعتبار و برتری  یک نام تجاری در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ملموس که در

 (.1389)رونقی و محمدیان، مشتریان خلق نمایند ایجاد نموده و ارزش بیشتری را برای

هایی است که های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیتند مجموعه گرهبر

با برند یا  نشانه ها است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر ونمودهرا اشغال  بازار هدف ذهن

برای خرید  تصمیم گیری مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای

برند همان چیزی است که مخاطب با دیدن،  (.1390جعفرپیشه، )آن واقع خواهد شد

آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و شنیدن، حس کردن یا هرگونه ارتباطی با 

 برند شامل همه احساسات،. کندهای خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی میویژگی

برداشت مردم وافراد از یک  برند ،استاست که به یک نام گره خورده و مفاهیمی ویژگی ها

گر چه برند به صورت آشکارا برای سازمان و شرکت  (.1391)توکلی و جعفری،  نام است



 

 

در (. 2001، 23لرد )کی این ارزش در مشتری قرار دار کند، اما ریشه ارزش آفرینی می

 .ی ارزش واقعی برند است ی برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده حقیقت، ارزش ویژه

 تعریف برند -2-2-1

های باشد که در ارتباط با ویژگیاحساسی میهای واقعی و ای از ویژگیبرند مجموعه   

عنوان نماد خوشنامی  (. از برند به1388ی محصول یا خدمت است )به آبادی، شناخته شده

تواند یک شود. برند میشود. برند، سببِ شناسایی فروشنده یا سازنده میسازمان یاد می

د تعهد دائمی یک فروشنده نام، یک عالمت تجاری، نشان و یا سمبل دیگری باشد. یک برن

رساند ها، مزایا و خدمات خاصی را به خریداران میای از ویژگیی مجموعهبرای ارائه

هر نامی است که مستقیمًا توان گفت که برند کسب و کار می (. از دیدگاه1390، 24)کاتلر

یک نام، همیشه  گیرد. برند، عالوه بردلیل فروش کاالها و یا خدمات مورد استفاده قرار می به

دیگر نوعی نماد، طرح عالمت تجاری و  عبارتدهد. بهای تصویری نیز از خود ارائه میجلوه

گونه دارد برند را اینتوان تعریف استاناست. بنابراین می بفرد نیز یک نشان تجاری منحصر

رده ار ببا هدف فروش محصوالت یا خدمات بکبرند، نام و یا نمادی است که  عنوان کرد

آفرینی را، با هدف ارزش شود. از دیدگاه ذینفعان، برند نام یا نمادی است که سازمان آنمی

های توانند منجر به خلق ایدهبرندها می  (.1388برد )به آبادی، ار میبرای ذینفعان خود بک

جدید در مورد محصوالت و خدمات شرکت شوند. برند تعهدی ایجاد شده توسط یک 

 (.1993، 25حمایت کند)الکوینمشتریانش از تا از طریق آن سازمان است 

است:  شده ارائه 1995سال  در 26لوی و گراندر برند، توسط تعاریف بهترین از یکی

 گیرد. برندبرمی در را هاویژگی و هاایده از ی متنوعیدامنه که مفهومی پیچیده است برند"

 استفاده با آن تر ازمهم خود( بلکه مفهوم لغوی و معنی خود )و آهنگ از با استفاده تنها نه

هویتی اجتماعی و  صورتب جامعه اند و درآمیخته آن با زمان طول در که عاملی هر از

 "معتقد است:  27ن کینگا. استف"گویدمی سخن مشتری یافته، با شده نمودشناخته

شود و برند، آن چیزی است که مشتری محصول چیزی است که در کارخانه تولید می

(. محصوالتی که همخوانی بسیار زیادی با نیازهای 1385، 28)میلر و مور "کندخریداری می

                                                                                                                               
23  Keller 
24  Katler 
25  Lakvin 
26 Gardner & Levy 
27  Stephen King   
28  Miller & Moore    
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ای است (. یک برند، چکیده2007، 29شوند )بویلکنندگان دارند، تبدیل به برند میمصرف

های ذهنی برداشت ای از(. برند، مجموعه1385، 30از هویت، اصالت، ویژگی و تفاوت )کپفرر

شود. برند مفهومی بسیار پیچیده است و در عین کننده تداعی میاست که در ذهن مصرف

حال ساده و قابل فهم. یک برند؛ یک نماد، یک واژه، یک شیء و یک مفهوم است؛ همه جا 

کننده نسبت به محصول، خدمت (. برند، چیزی است که مصرف1388و همزمان )به آبادی، 

سازند تا به شلوغی و ازدحام کند. مردم برندها را میتی خاص، عمیقاً احساس میو یا شرک

های عملیاتی و هیجانی است گیبرند بخشی از ویژ(.1388، 31محیط نظم ببخشند )نیومیر

دهد و یک ابزار یاری رسان برای مشتریان برای که مشتری به یک کاال یا خدمات نسبت می

معنای  6تواند تا . یک نام تجاری می(1389مدنی و روستا، باشد)گیری و خرید میتصمیم

 مختلف داشته باشد:

 های خاص است.ها: نخستین تداعی نام تجاری در ذهن، ویژگیویژگی -

ویژگی  هاست. مشتریان خریدارهای از ویژگیمزایا: یک نام تجاری چیزی بیش از مجموعه -

بایست به مزایای عملیاتی یا عاطفی ها میها هستند. ویژگینیستند، بلکه در پی مزیت

 تبدیل شوند.

 دهد هم مطالبی گفتنی دارد.فواید: نام تجاری درباره فوایدی که تولید کننده ارائه می -

 فرهنگ: نام تجاری ممکن است نشانگر فرهنگ خاصی باشد. -

 تواند شخصیت خاصی را در ذهن مجسم کند.شخصیت: نام تجاری می -

کند خرد یا از آن استفاده میای که کاال میکنندهکننده: نام تجاری نوع مصرفاستفاده  -

 دهد.را نشان می

گانه نام تجاری را در نظر خود مجسم کنند آن نام تجاری اگر مخاطبین بتوانند ابعاد شش

، ام تجاری کم عمق خواهد بود )کاتلراز عمق الزم برخوردار است، در غیر اینصورت ن

عنوان برآیند تمامی تجارب قبلی او تعریف تواند بهکننده، برند میدیدگاه مصرف از (.1390

عنوان یک سو برند بهشود. از یککننده، ایجاد میشود که در تمامی نقاط ارتباط با مصرف

روشنی کننده بهدهد تا مصرفکند و اجازه میگارانتی معتبر برای کاال یا خدمات عمل می

(. امروزه برای 2008، 32ریق ارزش ارائه شده تشخیص دهد )قودسوارمحصوالت را از ط

 تردید کم ها ارزشمند نباشد، بیهای مادی و فناورانه آنتراز با داراییها، برند اگر همسازمان
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Abstract 

Research Aim:  The purpose of this study was to determine the situational and 

sustainable hostility in Ardabil sport consumers and its effect on purchasing 

Intention in original and Copycat brands of Nike. 

Research method: This study was descriptive and cross-sectional. the statistical 

population includes all the athletes of different disciplines in the city of 

Ardabil. Using a multi-stage sampling method, the Cochran formula (for an 

unlimited society) was used to determine the sample size and 385 people 

were selected as samples.Moradi and Zarei (2011) and Jalilvand et al (2011) 

were used to measure purchasing Intention. Meanwhile, a researcher-made 

questionnaire was used to assess hostility. Content validity was used to 

determine the validity of the questionnaire and the Cronbach's alpha method 

was used to determine the reliability. To answer the research questions, 

structural equation modeling was applied using SPSS24 and Smart PLS3 

software. 

Findings:  The results showed that both situational and sustainable hostility 

had a negative and significant effect on the purchasing Intention in Nike's 

original brand. In the case of Copycat brands, the effect of sustainable 

hostility on the purchasing Intention was positive and significant, but the 

situational hostility of the athletes did not affect on purchasing Intention in 

the Copycat brands of Nike. 

Conclusion:  Situational and sustainable hostility toward the US had a negative 

effect on the purchasing Intention in Nike's original brand. 

Keywords:  Sustainable hostility, Situational hostility, Purchasing Intention, 

Original brand, Copycat brand. 
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