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هدف این مطالعه بررسی نقش اعتقادات مذهبی ورزشکاران استان اردبیل بر اعتماد و ارزش ویژه برند .کرد

.آدیداس می باشد

این مطالعه از نوع توصیفی بوده و جامعه آمـاري آن را کلیـه ورزشـکاران اسـتان     : شناسی پژوهش روش

حجـم نمونـه از    یـین تع ي، بـرا  يچند مرحلـه ا  یريبا استفاده از روش نمونه گ. اردبیل تشکیل می دهند

. یدندورزشکار به عنوان نمونه انتخاب گرد 385استفاده شد وتعداد ) جامعه نامحدود يبرا(فرمول کوکران 

نسـابه   هـاي  از پرسشـنامه  یـب بـه ترت برنـد و اعتمـاد برنـد،     یژه، ارزش و یسنجش اعتقادات مذهب يبرا

پرسشـنامه هـا توسـط چنـد تـن از       ییروا. استفاده شد) 2004(و ابزار بالستر ) 1991(، ابزار آکر)1384(

کرونبـاخ   يپرسشنامه از روش آلفا یاییبه پا یابیدست يبرا. قرار گرفت ییدمورد تا یورزش یریتمد یداسات

پاسـخ بـه     يو بـرا  یدگیو کشـ  یچولگ ياز آزمونها یرهامتغ یعنرمال بودن توز یبررس يبرا. استفاده شد

 24نسـخه  SPSSساده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      یونرگرس نها از آزمو یهفرض یسواالت پژوهش و بررس

.شدند یلو تحل یهتجز 05/0  يدار یندر سطح مع یقتحق هاي یهفرض ي یهکل.یداستفاده گرد

بـر ارزش  و ) p=952/0(اعتقادات مذهبی ورزشکاران استان اردبیل بر اعتماد به  برند آدیـداس   :ها یافته

ولی در ورزشکاران استان اردبیل متغیر اعتماد به برند آدیداس . تاثیر ندارد) p=232/0(ویژه برند آدیداس 

  ).p=001/0(یکندنیب شیپدرصد ارزش ویژه برند آدیداس را  5/45می تواند 

کم اهمیت  داسیآد یمحصوالت ورزش یابیدر بازارلیاستان اردباعتقادات مذهبی ورزشکاران :گیري نتیجه

  .می باشد

.به برند، ارزش ویژه برند ، آدیداس ، اردبیلاعتقادات مذهبی ، اعتماد : هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه- 1-1

 شتریب يبه بازارها یابیکنندگان ،دست دیتول يو بقا تیامروز ، رمز موفق یرقابت يایدر دن

 یو با توجه به تنوع طلب تیموقع نیدر ا.وفادار است انیو سود فراوان تر و داشتن مشتر

 یآن ها ، شرکت ها ملزم به بررس يو امکان حق انتخاب گوناگون و گسترده برا انیمشتر

خصوص ،  نیاز موارد مهم در ا یکی.و عوامل اثرگذار بر آن هستند گانرفتار مصرف کنند

 هیسرما.ارتباط آن با رفتار مصرف کنندگان است یشرکت و بررس يتوجه به نام تجار

جذب ،  یفعل انیگسترده تر ، حفظ مشتر غاتیپرطرفدار، تبل يتجار ينام ها يرو يگذار

موفق و موثر که مستلزم  یابیبازار يداشتن برنامه ها یو به طور کل دیجد انیمشتر

مصرف کنندگان نسبت به آن است ،  يو وفادار ينام و نشان تجار انیاز ارتباط م یآگاه

کننده به  دیاست که تول یقول ينام تجار.است شتریب ياز عوامل موثر در جذب مشتر

 یسیو سرو داتیکند تا در خصوص تول یدهد و شرکت را مستلزم م یمصرف کننده م

با  یچندان زیتما یکیزیکاالها از نظر ف ر شرایطی کهد.دهد ، صادق باشد یارائه م هک

 نیدر ا.کند جادیا يریچشمگ یرقابت تیتواند مز یمعتبر م يندارند ، نام تجار گریکدی

 يتوان وفادار یمشکل بهره برده شود، نیبه بهتر يچنانچه از اعتبار نام تجار ت،یموقع

 يساخت نام تجار.مدت است ، جلب کرد یکننده سود طوالن نیرا که تضم انیمشتر

اند  دهیعق نیبر ا یمتخصصان مال. می باشداز سازمان  ياریقدرتمند در بازار ، هدف بس

الزام یک ینام تجار. کند جادیاز ارزش متدوال ا شیب یتواند ارزش یم يکه نام تجار

 نیو همچن انیمشتر يبرا شتریخلق ارزش ببه قادر است که سازمان ها را  یکیاستراتژ

  ).١،1993کلر(سازد یم داریپا یرقابت يها تیمز جادیا

  

به شمار  یهر فرهنگ ریناپذ یی، در همه جا حاضرند و جزء جدا یو اعتقادات مذهب نید

و شدت نمود آن در فرهنگ ها و جوامع مختلف  یهر چند ممکن است چگونگروند،  یم

و مذهب  نیبا د یقیجوامع مختلف ربط وث خیاز تار يادی، بخش ز گرید ياز سو.باشد

  ).٢،2000یعربستان(دارد

برند خاص بر اساس  کیبه  انیدانسته اند که مشتر یقیرا آن طر یمذهب يها شیگرا

 شیگرا).2012و همکاران، ٣الم(دهند یشان واکنش نشان م یمذهب يباورها ایآموزه ها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Keller

2. Arabestani
3. Alam
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 التیکه تفکرات و تما ییدارند ، جا رانیمانند ا ییدر کشورها ینقش مهم یمذهب يها

شود، اگر در تضاد با  یبازار عرضه م نیدر ا ندهیآکه در  یغالب است و محصول یاسالم

را از  نایمشتر يوفادار نیمردم باشد ، ممکن است اعتبار خود و همچن ینید يباورها

از مردم  یاست که گروه ییها و باورها دگاهید یمذهب يها شیمنظور از گرا.دست بدهد

رد کردن  باعثاست که ممکن است  يبه حد دگاهید نیو ا نندیگز یخود برم يبرا

 يمطابق با باورها اصوًال ایمسلمانان ساخته شده اند و  ریغ يبرا شوند که اساساً ییکاالها

محصول شک و  هی، آن ها ممکن است نسبت به مواد اول بیترت نیمسلمانان نباشد ، به ا

از محصول صرف  یگونه بپندارند که سود ناش نیممکن است ا ایداشته باشند و  دیترد

  ).2001،  ١یزاقعبدالر(آنان در تضاد است يباورهابا شود که  یم يامور

اردم و (جمله ویژگی هاي مهم نام تجاري دانستقابلیت اعتماد و اعتبار را می توان از 

اعتماد و  جادیآن در جهت ا نیو تضم تیفیتواند نشانه ک یم ينام تجار).٢،2004تیسوا

 جادیدر ا ی،اعتماد عامل مهم)2005(٣بالستر-به اعتقاد دلگادو).1993کلر،(باشد نانیاطم

 ياعتماد به کاالها.است ينام ونشان تجار کیبا  بلندمدتحفظ رابطه  يماندگار برا لیتما

،ممکن است به عنوان اعتبار آن شرکت مد نظر قرار  ينام تجار کیشده از  يداریخر

٤یو به لدیب.مجدد مصرف کننده منجر شود دیتواند به خر یکه در مقابل م ردیگ

که نام و نشان  نیبر ا یمصرف کننده مبن وررا تص ياعتماد به نام و نشان تجار) 2011(

و متعهد به رفتار مطابق با انتظارات  تیشخص يدارا تیموجود کیبه عنوان  يتجار

  .کرده اند فیمصرف کنندگان است ، تعر

توان آن را  یاست که م ينام تجار تیریحوزه مد یاصل میاز مفاه ينام تجار ژهیو ارزش

 ژهیارزش و شیدایظهور و پ).2003، ٥، کلر 1996اکر،(کرد یمختلف بررس يها دگاهیاز د

 رانیتمرکز مد يبرا يا نهیرا مطرح کرد و زم یابیبازار يها ياستراتژ تی، اهم ينام تجار

در  يبرگرفته از ارزش نام تجار ينام تجار ژهیارزش و).2003کلر،(و محققان فراهم آورد

 نیبا ا. دارد ییارزش باال زیباال،در بازار ن ژهیبا ارزش و يساده ، نام تجار انیبه ب.بازار است

) 2009(٦ونیه).2003کلر،(مفهوم اغلب به طور کامل و واضح درك نشده است نیال ، اح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abdurazzaqhi
2. Erdem & Swait
3. Delgado- Ballester
4. Belaid & Behi
5. Keller
6. Hyun
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از محصوالت و خدمات را  انیمشتر ی، ارزش ادراک ينام تجار ژهیمعتقد است که ارزش و

است از عبارت  ينام تجار ژهیارزش و حیصح تیریمد جهینت.دهد یقرار م ریتحت تاث

،  یابیبازار يو بحران ها یرقابت یابیبازار يها تیکمتر ، فعال ی، شکنندگ شتریب يوفادار

گذاران و کسب  هیسرما يشتربرایب تیجذاب جادی، ا متیق رییمنعطف به تغ اریپاسخ بس

،  ٢میو ک میک(شتریسود ب هی، حاش) 1991،  ١آکر(از طرف سهامداران  شتریب يها تیحما

می  )2007و همکاران ،  ویدلوکچ(جذب کارکنان بهتر  ییو توانا) 2005، 

، بلکه  ستیخدمات ن ای، در درون محصول  یارزش واقعکه  نشان می دهدقاتیتحق.باشد

است که ارزش  ينام تجار نیو بالقوه وجود دارد و ا یواقع انیارزش در ذهن مشتر نیا

  ).   1395، و همکارانیبخش(کند یم جادیا انیرا در ذهن مشتر یواقع

 یمختلف بر اعتماد به برند را بررس يرهایاثرات متغ ا،یدر دن ياریبس قاتیتحق تاکنون

 انیمشتر یمذهب يها شیگرا گاهیجا يمحققان انگشت شمار انیم نیاما در ا. کرده اند

در  عمیقیفینشکاابنابر. کرده اند  یموضوع را بررس نیدر ا

و  هارکتییشدارا ترینارزش  بااز یکیانبهعنوريتجامبهناطمربوتمطالعا

در  همو  سالمیا رکشوانبهعنورخلکشودر دا بهمذهبهمطمسائلمربو

در  ستا زمالرو   یناز ا. دارد  دجوو جیرخايهارسطحکشو

مشهور  ياز برندها یکینکهیبا توجه به ا. دشواجرا يبیشتريهشهاوپژهشددیاینهمیز

 شاتیسطوح مختلف از گرا يورزشکاران دارا نیهمچنباشد و  یم داسیبرند آد یورزش

اعتقادات  ایموضوع بپردازد که آ نیخواهد به  ا یباشند ، لذا پژوهش حاضر م یم یمذهب

  دارد؟ ریمذهبی ورزشکاران استان اردبیل بر اعتماد و ارزش ویژه برند آدیداس تاث

  مسأله انیب- 1-2

 یمحسوب م يارتباط با مشتر تیریمهم در مجموعه مد یارتباط ياز ابزارها یکیبرند 

ابزار  کیزیو ن یفعل انیحفظ مشتر يبرا یابزار تدافع کید به عنوان توان یگردد که م

 سکیر کهیبرند از آنجائ. عمل کند دیجد انیبدست آوردن مشتر يبرا یابیبازار یتهاجم

 یم ییصرفه جو يریگ میتصم يها نهیدهد و در هز یادراك شده مصرف را کاهش  م

از ارزش شرکت و  یجدا نشدن یبرند به عنوان جزئ. ارزشمند است انیمشتر يبرا دینما

 يزیبرنامه ر ندیتواند به عنوان محرك فرآ یباشد که م یم کیاستراتژ ییدارا کی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aaker
2. Kim & Kim
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امروز که  یترقاب يایدر دن). 2008، ١تیو سوئ ینیسوئ(شرکت محسوب گردد یابیبازار

 تیتواند مز یمعتبر م يندارند ، نام تجار گریکدیبا  یچندان زیتما یکیزیکاال ها  از نظر ف

 نیبه بهتر ي، چنانچه از اعتبار نام تجار تیموقع نیدر ا. کند  جادیا يریچشمگ یرقابت

 یکننده ء سود طوالن نیرا که تضم انیمشتر يتوان وفادار یمشکل بهره برده شود ، 

و ارزش  داـعتما  رـیبـلمختلفـماعو) . 1993کلر ، ( ، جلب کرد  استمدت 

 مذهبیداتعتقاا بهاننهامیتوآ بیناز  ندکهارأثیرمیگذـترياـتجماـنةژـیو

به سواالت  ییمعتقد است که مذهب ، نه تنها بر پاسخگو) 2001( ٢گوتک.دکررهشاا

گذارد و روابط  یم ریو انسان تاث یهست نجهانیو تکو شیدایانسان در خصوص پ یاساس

بخشد ، بلکه  یم نییرا تع یتیو ترب یاسی، س یاجتماع يفرد در قبال نظام ها یرونیب

  . دهد  یقرار م ریتحت تاث زیشخص را ن تیحس هو

 یم فایرفتار انسان ا يریگ میدر تصم یاتی، نقش ح یذهن يهنجار ها نکهیتوجه به ا با

دارند ،  انیدر انتخاب برند توسط مشتر ی، نقش قابل توجه یاجتماع يکنند و هنجار ها

اقدام  دنسبت به انتخاب برن یمختلف مذهب يها دگاهیکه با د یف کنندگانرو مصر نیاز ا

 یمختلف در بازار از خود نشان م ينسبت به  برند ها یمتفاوت ي، بازخورد ها ندینما یم

 يکه شهروندان دارا ییرسد در کشورها یبه نظر م) . 2012الم  و همکاران ، ( دهند 

تواند بر اعتماد و ارزش  یم انیمشتر یمذهب يها شیهستند ، گرا یمذهب يها شیگرا

 یرا م یابیبازار قاتیدر تحق انیمشتر یمذهب يها شیگرا تیاهم. ویژه برند اثرگذار باشد

  ).2012الم وهمکاران، ( درك کرد یتوان در روش برخورد آنها با برند پپس

موثر  يم تجارنا ژهیو ارزش  و يتواند بر اعتماد به نام تجار یم یاعتقادات مذهب یگاه

سوال  نیمنجر شود و ا يریناپذ ینیب شیپ یذات جهیتواند به نت یم زیامر ن نیاباشد که 

بر ارزش شرکت موثر  میتواند بصورت مستق یم یاعتقادات مذهب ایکه آرا مطرح کند 

  باشد ؟ 

 یمختلف بر اعتماد به برند را بررس يرهایاثرات متغ ا،یدر دن ياریبس قاتیتحق تاکنون

 انیمشتر یمذهب يها شیگرا گاهیجا يمحققان انگشت شمار انیم نیاما در ا. کرده اند

در  عمیقیفینشکاابنابر. کرده اند  یموضوع را بررس نیدر ا

و  هارکتییشدارا ترینارزش  بااز   یکیانبهعنوريتجامبهناطمربوتمطالعا

در  همو  سالمیا رکشوانبهعنورخلکشودر دا بهمذهبهمطمسائلمربو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sweeney & Swait
2. Gotk
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در  ستا زمالرو   یناز ا. دارد  دجوو جیرخايهارکشوسطح

مشهور  ياز برندها یکینکهیبا توجه به ا. دشواجرا يبیشتريهشهاوپژهشددیاینهمیز

 شاتیسطوح مختلف از گرا يورزشکاران دارا نیهمچنباشد و  یم داسیبرند آد یورزش

اعتقادات  ایموضوع بپردازد که آ نیخواهد به  ا یباشند ، لذا پژوهش حاضر م یم یمذهب

دارد؟   ریمذهبی ورزشکاران استان اردبیل بر اعتماد و ارزش ویژه برند آدیداس تاث

    سوال اصلی پژوهش  - 1-3

داسدارد؟یبرندآدویژه  ارزشاعتماد و برتاثیریلچهیورزشکاراناستاناردبیاعتقاداتمذهب

  سواالت فرعی پژوهش- 3-1- 1

 داسیبر اعتماد به برند آدچه تاثیري  لیورزشکاران استان اردب یاعتقادات مذهب. 1

  .دارد

  .دارد داسیبر ارزش ویژه برند آدیریچه تاثلیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 2

  .دارد داسیبه برند آد يبر وفاداریریچه تاثلیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 3

  .دارد داسیبرند آد تیفیبر کیریچه تاثلیتان اردبورزشکاران اس یمذهب اعتقادات. 4

  .دارد داسیبرند آد یبر تداعیریچه تاثلیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 5

  .دارد داسیاز برند آد یبر آگاهیریچه تاثلیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 6

برند  ژهیارزش و بریریچه تاثاعتماد به برند  لیورزشکاران استان اردب در. 7

  .داردداسیآد

و  لیورزشکاران استان اردب یاعتقادات مذهب نیبه برند در ارتباط ب اعتمادآیا . 8

؟دارد یانجیبرند نقش م ژهیارزش و

  ی پژوهشاصلفرضیه - 1-4

  .داردتاثیرداسیبرندآدویژه ارزشاعتماد و لبریورزشکاراناستاناردبیاعتقاداتمذهب

  پژوهشفرضیه هاي فرعی -1- 1-4

  .داردریتاث داسیبر اعتماد به برند آد لیورزشکاران استان اردب یاعتقادات مذهب. 1

  .داردریتاث داسیبر ارزش ویژه برند آد لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 2

  .دارد ریتاث داسیبه برند آد يبر وفادار لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 3

  .دارد ریتاث داسیبرند آد تیفیبر ک لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 4

  .دارد ریتاث داسیبرند آد یبر تداع لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 5
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  .دارد ریتاث داسیاز برند آد یبر آگاه لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقادات. 6

 داسیبرند آد ژهیبر ارزش و اسدیاعتماد به برند آد لیورزشکاران استان اردب در. 7

  .دارد ریتاث

و ارزش  لیورزشکاران استان اردب یاعتقادات مذهب نیبه برند در ارتباط ب اعتماد. 8

.دارد یانجیبرند نقش م ژهیو

  اهداف پژوهش - 1-5

  :هدف کلی 1- 1-5

.داسیبرندآدویژه ارزشر اعتماد و لبیورزشکاراناستاناردبیاعتقاداتمذهبتاثیرزانینمییتع

:هدف اختصاصی-2- 1-5

  .داسیبر اعتماد به برند آد لیورزشکاران استان اردب یاعتقادات مذهبتعیین تاثیر . 1

  .داسیبر ارزش ویژه برند آد لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقاداتریتاث نییتع. 2

  .داسیبه برند آد يبر وفادار لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقاداتریتاث نییتع.3

  .داسیبرند آد تیفیبر ک لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقاداتریتاث نییتع. 4

  .داسیبرند آد یبر تداع لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقاداتریتاث نییتع. 5

  .داسیاز برند آد یبر آگاه لیورزشکاران استان اردب یمذهب اعتقاداتریتاث نییتع. 6

  .داسیبرند آد ژهیبر ارزش و داسیاعتماد به برند آد تعیین تاثیر. 7

 یاعتقادات مذهب نیبه برند در ارتباط ب اعتمادتعیین نقش میانجی گري . 8

.برند ژهیو ارزش و لیورزشکاران استان اردب

ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

 نهیهز افتهیتوسعه  يکشور ها ژهیمختلف به و يکاال و خدمات در کشور هاانیمشتر

برند ها بخش قابل  نیا رایپردازند ، ز یبرند معروف م يدارا يکاال ها يبرا يشتریب

 یم يقو يکند و برند ها یبه دنبال آن است را اعطاء م يکه مشتر ياز اعتماد یتوجه

 انیاز مشتر يهسته ا يدارا يهر نام تجار.  رندیگ قراریمشتر دیخر حاتیتوانند در ترج

نام  ییو درآمدزا یخلق ارزش مال یوفادار و پر ارزش است و آن ها هستند که موتور اصل

است  يهر شرکت نام و نشان تجار  يهاییدارا نیاز با ارزش تر یکی. سازند یرا م يتجار

 يشتریآن منافع ب هیدر سا تواندیباشد ، شرکت م شتریو اگر در ذهن مصرف کنندگان ب

است که  ییهاییاز دارا یکیینام و نشان تجار ژهیارزش و. ب کند را از مصرف کنندگان کس
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. را به دنبال خواهد داشت انیمشتر يکند و هم وفادار یهم ارزش شرکت را حفظ م

 رددا رانیمانند ا یاسالم يدر انتخاب برند در کشور ها یاتینقش ح یمذهب يریجهت گ

 ینید يمنطبق با باور ها ریکه غ يگنجانده شود و برند یابیبازار يدر مدل ها دیو با

بشود ،  انیمشتر يمنجر به از دست رفتن اعتبار و وفادار تیافراد باشد ممکن است در نها

فکر کنند که  ایدهنده آن شک کنند  لیکه آن ها ممکن است به مواد تشک يبه گونه ا

د که شو یم يافراد و دست اندرکاران کسب و کار بینص نمحصوالتیا دیخر یسود واقع

( در ذهن خود نسبت به آن ها ندارند  یمطلوب گاهیجا ایاز آن ها نفرت دارند و  انیمشتر

  ).2012و همکاران ،  ١الم

در جهان صورت  يبر ابعاد نام تجار یبر نقش اعتقادات مذهب یمبن یاندک يها پژوهش

از  یکیان ، به عنو يدر مطالعات مربوط به نام تجار یقیشکاف عم نیبنابرا. گرفته است 

شرکت ها و مسائل مربوط به مذهب هم در داخل کشور به عنوان  ییدارا نیبا ارزش تر

رو الزم است در نیاز ا. وجود دارد  یخارج يها ورو هم در سطح کش یکشور اسالم

در  قیموضوع تحق کهیاز آنجائ. اجرا بشود يشتریب يشده پژوهش ها ادینهیزم

تا کنون در کشور و استان  یورزش یابیبازار نهیباشد و در زم یم دیکشور جد یورزشاتیادب

پژوهش  تیشود لذا اهم یبار است که انجام م نیاول ينشده است وبرا امانج لیاردب

  .رسد یبه نظر م يمشخص و انجام آن ضرور
  

  تعریف واژه ها و اصطالحات - 7-1

  یمذهب اعتقادات. 1

 نید کییمعنو اییعی، فراطب ياسطوره ا يبودن جنبه ها ی، باور به واقع یاعتقادات مذهب

منظور از اعتقادات مذهبی عبارت از نمره پژوهش  نیدر ا. )1383و تاشک ،  یبهرام(است

) 1384(سوال پرسشنامه اعتقادات مذهبی  نسابه  40اي است که ورزشکاران از پاسخ به 

  .بدست می آورند

  برنداعتماد به . 2

که  نیبر ا یرا تصور مصرف کننده مبن ياعتماد به نام و نشان تجار) 2011( یو به لدیب

و متعهد بر رفتار مطابق با  تیشخص يدارا تیموجود کیبه عنوان  ينام و نشان تجار

در این پژوهش براي سنجش اعتماد به  .کرده اند فیانتظارات مصرف کنندگان است ، تعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alam
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ه شد و اعتماد به برند آدیداس از پاسخ به هشت استفاد) 2004(برند از مقیاس بالستر

.بدست آمد (BTS)١سوال پرسشنامه بالستر

  برندژهیارزش و. 3

تفاوت در : کرده اند  فیگونه تعر نیرا ا ينام تجار ژهیارزش و) 2001( ٢و دانتو وی

محصول مارك دار و محصول بدون مارك با توجه به همان  نیانتخاب مصرف کننده ب

 يبرا انیاز جانب مشتر يبرند به عنوان ابزار ژهیارزش و.محصول يها یژگیسطح از و

ارزش ویژه )٣،2003چرانتونی و مکدونالددی(ی شودم رفتهیبرند نسبت به رقبا پذ سهیمقا

برند اولویت بندي مصرف کننده از یک برند در مقایسه با دیگر برندهاي موجود در یک 

ارزش منظور از در این پژوهش ). 1393کاران، حمیدي زاده و هم(طبقه از محصول است

ارزش وال پرسشنامه س 29است که ورزشکاران از پاسخ به  يعبارت از نمره ا ویژه برند

.آورند یبدست م )مدل آکر(برندویژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Brand Trust Scale
2 . Yoo & Donthu
3. De Chernatony & McDonald



  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

  

  مقدمه-2-1

 ژهیاعتماد و ارزش ویها ریدر ارتباط با متغ قیموضوع تحق ينظر به مبانیفصل  نیادر 

با موضوع  مرتبط یو خارج یطالعات داخلاشاره نموده و سپس به میبرند و اعتقادات مذهب

  .خواهیم پرداختقیتحق

  رندب- 2-2

 دایپ تیاهم ییموضوع تا جا نیو ا شودیم ادیسازمان  یاز برند به عنوان نماد خوش نام

از  یکی. دانند یم تیحوزه، برند را صاحب شخص نیکرده است که صاحب نظران ا

 میدر تصم ریمتغ نیتر کیو نزد يهسته مرکز را برند تیمورد شخص نیمتفکران در هم

در  یگاهیکه چه جا دیگو یبه سازمان م کند،برندیعنوان م دیهنگام خر يمشتر يریگ

را توسعه  گاهیجا نیا دینفعان سازمان دارند ،چگونه با يبازار و نزد ذ ي، فضا یافکار عموم

سازمان نزد  يها تیفعالی نهیبرند ، آ نکهیکنند و در مجموع ا تیریآن را مد ایبدهند

، بلکه عناصر  ستینام و نماد ن کیفقط  يارنام تج. )1387چهار پالش، (جامعه است

خاص  يها یگژیذهن افراد ، و يو خاطره ها اتیها ، روا دهیچون تجربه ها ، شن يگرید

ارائه محصوالت و  ایمراکز فروش  یمکان تیموقع یافراد مصرف کننده از محصول و حت

ينام تجار(ومشده و همه آن ها با هم مفه دهیمجموعه درهم تن نیآن ها هم در ا متیق

از  یبیترک ایطرح و  ایبه عنوان، عبارت،عالمت،نماد  توانیبرند را م.را به وجود آورده اند) 

 ریفروشنده از سا کیکاال ها و خدمات  زیو تم فیتعر يها در نظر گرفت که در راستا آن

 يها ییبرند از جمله دارا).1391،یرضوانی و نیحساد دخدا(رود  یفروشنده ها به کار م

از رابطه برند با رفتار  یارزش هاست ، لذاآگاه نینا مشهود هر شرکت است که منبع باالتر

 نهیدر زم خصوصًا یابیبازار يکردن برنامه ها نهیها را در به مصرف کنندگان شرکت

 شیکردن منابع در جهت افزا نهیو از هز کندیم ياریغاتیتبل یبرند و اثر بخش تیریمد
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را در  ینقش مهم تواندیاساس برند م نی، بر ا کندیم یبانیو سهم بازار پشت انیمشتر

نام )1955(١٨يگاردنر و لو). 1392،یجوان(کند فایا یابیبازار يها تیاقدامات و فعال

نام .می دانندمحصولشان  يبرچسب شده توسط شرکت ها بر رو يفراتر از لوگورا یتجار

نام . ردیگ یها را دربرم یژگیها و و دهیاز ا یاست که دامنه متنوع دهیچیپ ينماد يتجار

خود ، بلکه مهم تر از آن با  يو مفهوم لغو یاز آهنگ و معن ستفادهنه تنها با ا يتجار

 یتیاند و در جامعه به صورت هو ختهیکه در طول زمان با آن آم یاستفاده از هر عامل

  .دیگو یسخن م ياست ،با مشتر افتهیشناخته شده و نمود 

 فیمورد استفاده قرار گرفته از جمله تعر يهم در مورد نام تجار يگرید فیتعار البته

شود و  یاست که در کارخانه ها ساخته م يزیمحصول چ: که معتقد است  نگیاستفن ک

  .)1391ر ،کاتل(کند یم يداریآن را خر ياست که مشتر يزیچ ينام تجار

،  يکارکرد اتیتداع اییذهن يمجموعه گره ها يمعتقد است که نام تجار) 2008(کاپفر

 فیتعر نیا. است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده است  ییها تیو مز ی، عقل یاحساس

 يو برقرار یمعان یتداع. باشد  یم انیذهن مشتر يبر رو ينام تجار ریبر تاث يدیتاک

نام  دیفوا ایایمزا نیا. است  ينام تجار کیدیو فوا ایو نشانه ها از مزا ریارتباط با تصاو

است  یبدان معن نیا.آن واقع خواهد شد دیخر يبرا يریگ میتصم ياست که مبنا يتجار

 يتواند مبنا یم ياز نام تجار يمشتر یذهن لیآن بر تحل ریو تاث ينام تجار ریکه تصو

  .باشد دیخر يبرا يمشتر يریگ میتصم

  اعتماد برند - 3-2

عتماد را انتظار وجود رفتارهاي باقاعـده، درسـت و همیـاریدهنـده، در ا) 1995(فوکویاما 

بخشی از اعضاي آن جامعه شکل میگیرد،  ك تجاريیـکجامعه که بر پایه معیارهاي مشتر

درك فوکویاما معتقد است، تحوالت فناورانه همواره نقش اعتماد را در  .تعریف مـیکنـد

،   19لبروكهاچادهوري و (رفتارهـاي تجـاري ماننـد بازاریابی، برجستهتر خواهـد کـرد

اظهـار میکند، اعتماد، نقش مهمـی در ایجـاد مزیـت رقـابتی ) 2001( 20درایتـر.)2001

پژوهشهاي انجامشده میتوان اعتماد نام تجاري بـا توجـه بـه . در خـدمات ایفـا مـیکنـد

درجه اعتمادي که . أثیرگذار در ایجـاد وفـاداري مشتري درنظر گرفترا یکی از عوامل ت

مصرفکنندگان نسبتبه برند اعالم میدارند، بر تصمیم خرید و تبلیغات دهانبهدهان ایشان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18 . Gardner & Levy
19 . Chaudhuri&Holbrook 
20. De Ruyter



نام تجاري می تواند نشانه کیفیت و تضمین آن در جهت ایجاد اعتماد و .تأثیرگذار است

  ). 1993کلر،(اطمینان باشد

اعتماد به نام و نشان تجاري را تصور مصرف کننده مبنی بر این که ) 2011(٢١بیلد و بهی

نام و نشان تجاري به عنوان یک موجودیت داراي شخصیت و متعهد به رفتار مطابق با 

  .انتظارات مصرف کنندگان است ، تعریف کرده اند

ی در متغیري روانشناختی است و منعکس کننده مجموعه فرضـیه هـاید اعتماد بهبرن

ه اعتماد به برنـد درجـ. میشناسدبرندزمینـه اطمینان و قصد و نیتی است که مشتري از

یعنی برنداعتماد به.هایش استدر برآوردن وعدهها و قولبرندی از توانـایی و ظرفیتیها

این اطمینان از . داشتن احساس امنیت و اطمینان مصرفکننده هنگام تعامل با یک برنـد

ي بـه صـداقت و مسـئولیتپـذیري برنـد در حفـظ منـافع و رفـاه مصرف نگـرش مشـتر

در ایـن . یندي بلندمدت اسـتآبرند، فررسیدن به اعتماد به. کننده نشئت میگیرد

قابل اعتماد، انتظارات مشتري را پاسخ میدهد، وعدههاي خـود را عملـی برندمسـیر،

. شـودوجب ایجاد اطمینان و اعتماد میمـیکنـد و بـراي مشتري ارزش قائل میشود و م

مصرف کنندهاي که به نامی تجاري اعتماد میکند، بیشـتر تمایـل دارد بـه آن وفـادار 

بمانـد، قیمت بیشتري براي آن پرداخت کند، محصوالت جدید در دستهبندیهـاي 

تار به موجـود را خریـداري کند و برخی از اطالعات خود را درمورد سلیقه، ترجیحات و رف

  ) . 2001،و هالبروك يچادهور(اشتراك بگذارد 

را نقشـی کلیـدي در ایجـاد تعهـد برنداعتماد به) 2001(٢٢دلگادوبالستر و آلمن

مشتري میدانند، به خصوص در شرایطی که درگیري خریدار در فرایند خرید زیـاد و 

  ) .2001آلمن،مونرابالستر و دلگادو(تـأثیر آن در مقایسه با رضایت کلی، قویتر باشد 

ري روان شناختی است که به نسبت دادن دیدگاه مشتري متغینام تجاري از  اعتماد به

مجموعه اي از مفروضات یا گمان ها در رابطه با ستایش پذیري ، کمال و کرامت به نام 

که مشتریان به نام تجاري اي اعتماد می کنند . تجاري از جانب مشتریان منجر می شود 

  )1395محرم زاده ، وحدانی ،. (ببیند تجاري نام توانایی ، خیر خواهی و صداقت را در آن 

کار  و باعتماد به برند کس تیقابل انیمشتر يعوامل مؤثر بر وفادار نیم تراز مه یکی

  ). 2012و همکاران، ٢٣پن(است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 . Belaid & Behi
22 . Delgado-Ballester & Munuera-Alemàn
23 . Pan
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  اعتبار برند- 4-2

اعتبار به طور گسترده به عنوان باورپذیري اهداف و تمایالت یک موجودیت مستقل در 

  ).2004، ٢٤اردم و سوایت (یک زمان خاص تعریف شده است 

در اصل اعتبار برند ، خالصه تعامل بلند مدت مشتریان با تامین کنندگان محصوالت از 

لحاظ ثبات خدمات برند می باشد که به نوبه خود مفهومی عمومی تر ، بلند مدت و 

خالصه رضایت را شرح می دهد ، به عبارت دیگر اعتبار برند ، نشان دهنده ي اعتقادي 

تمایل برند در جهت عمل به وعده هایش که شامل دو است مبنی بر میزان توانایی و 

  .)2008،  ٢٥سوئینی و سوئیت( می باشد اعتماد و تخصصجنبه اصلی قابلیت 

اعتبار برند به عنوان باورپذیري اطالعات محصول موجود در یک برند تعریف می شود که 

) تخصص(بلیت مستلزم آن است که مصرف کنندگان ادراك نمایند که برند از توانایی و قا

براي تحویل مداوم آن چیزي که وعده داده شده برخوردار است ) قابلیت اعتماد (و تمایل 

مهم ترین ویژگی و مشخصه  نام تجاري ، قابلیت اعتماد و اعتبار ).2004اردم و سوایت ، (

،اعتماد عامل مهمی در ایجاد تمایل ماندگار )2005(26بالستر- به اعتقاد دلگادو. آن است

اعتماد به کاالهاي خریداري .حفظ رابطه بلندمدت با یک نام ونشان تجاري است براي

شده از یک نام تجاري ،ممکن است به عنوان اعتبار آن شرکت مد نظر قرار گیرد که در 

  ).2013آمین و همکاران،(مقابل می تواند به خرید مجدد مصرف کننده منجر شود

  نیت نام تجاري - 2-5

این جنبه به توصیف . افراد است دهنده ي امنیت عاطفی در برخی نیت نام تجاري نشان 

افراد احساس می کنند که رفتار نام . اعتقاداتی می پردازد که فراتر از شواهد موجود است 

تجاري به وسیله مقاصد مطلوب و مثبت نسبت به رفاه و منافع شان باعث هدایت یا ایجاد 

ازي که در آینده در اثر مصرف محصول انگیزه می شود ، علی رغم شرایط مشکل س

  ).1992، ٢٧عندلیب( ممکن است به وجود آید 

  

  ژه برندوی ارزش- 2-6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24 . Ardem & Swait
25 . Sweeney & Swait
26. Delgado-Ballester
27 . Andaleeb



ه برند ارائه شده است ، اما رایج ترین و ه چندین تعریف متفاوت از ارزش ویژدر حالیک

جامع ترین تعریف پذیرفته شده این است که مجموعه اي از دارایی ها و بدهی هاي 

برند که شامل نام و نشان است و باعث افزایش ارزش از طریق ارائه محصول یا مربوط به 

  ).2005و همکاران ،  ٢٨آتیلگان(خدمات براي شرکت و یا مشتریان شرکت می شود 

ارزشویژةنامتجاریازمفاهیماصلیِحوزةمدیریتنامتجاریاستکهمیتوانآنراازدیدگاههایمختلفبررسی

شویژةنامتجاري،اهمیتاستراتژیهایبازاریابیرامطرزارپیدایشظهورو)2003؛کلر،1996آکر،(کرد

. )2003کلر،(حکردوزمینهایبرایتمرکزمدیرانومحققانفراهمآورد

، ارزشویژةنامتجاریبرگرفتهازارزشنامتجاریدربازاراست

. زشباالییداردبیانساده،نامتجاریِباارزشویژةباال،دربازارنیزاربه

).2003کلر،(استبااینحال،اینمفهوماغلببهطورکاملوواضحدرکنشده

ارزشویژةنامتجاریراتفاوتدرانتخاب  ( 2001 )29یوودانتو

مصرفکنندهبینمحصولمارکدارومحصولبدونمارکباتوجهبههمانسطحازویژگیهاي 

تعریف می کنند محصول

بهبیاندیگر،ارزشویژةنامتجارینشاندهندةتفاوتابزاریازلحاظنتیجۀبازاریابی 

   .زهمانمحصوالیجادشده استمثبتاستکهتوسطمارکیکمحصولنسبتبهنسخۀعمومیا

معتقداستکهارزشویژةنامتجاري،ارزشادراکیمشتریانازمحصوالتو  (2009)هیون

نتیجۀمدیریتصحیحارزشویژةنامتجاریعبارتاستاز .دهدخدماتراتحتتأثیرقرارمی

وفاداریبیشتر،شکنندگیکمتر،فعالیتهایبازاریابیرقابتیوبحرانهایبازاریابی،پاسخبسیار 

ربخشیزیادارتباطاتبازاریابی،احتمالفرصتهایصدورمجوز،ایجادجذابیتبیمنعطفبهتغییرقیمت،اث

، ) 1991آکر ، (شتربرایسرمایهگذارانوکسبحمایتهایبیشترازطرفسهامداران

. وتواناییجذبکارکنانبهتر) 2005کیموکیم، (حاشیۀسودبیشتر

نتایجتحقیقاتمختلفمشخصکردکهارزشواقعی،دردرونمحصولیاخدماتنیست؛بلکه 

نمشتریانواقعیوبالقوهوجودداردوایننامتجاریاستکهارزشواقعیرادر اینارزشدرذه

  .)1395، و همکارانبخشی (ذهنمشتریانایجادمیکند

پروفسور بازاریابی دانشگاه برکلی کالیفرنیا ، ارزش ویژه ) 1993(بنابر تعریف دیوید آکر 

نام ) ت عالم(نام تجاري ، مجموعه اي از دارایی ها و تعهدات است که با نام و سمبل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28 . Atilgan
29. Yoo & Donthu
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تجاري مرتبط است و به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت براي شرکت یا 

. مشتریان ایجاد می شود ، اضافه شده یا کم می شود 

در مدل تصمیم گیري اجراي استراتژي گسترش نام تجاري براي ) 2002( والش و لی 

آن ها . باشگاه می دانند باشگاه هاي ورزشی ، اولین گام را ارزیابی ارزش ویژه نام تجاري 

ي باشگاه مورد بررسی قرار عنوان می کنند که قبل از هر کار باید ارزش ویژه نام تجار

آن ها براي . چرا که عامل مهمی در موفقیت گسترش  نام تجاري باشگاه استگیرد 

و ) 2006(ارزیابی ارزش ویژه نام تجاري باشگاه هاي ورزشی دو مدل رس و وارگاس 

را پیشنهاد می کنند و بیان می کنند در صورتی که ارزش ویژه ) 2002(فانک گالدن و 

نام تجاري باشگاه پایین بود ، ابتدا مدیران باشگاه باید با اتخاذ برنامه هاي صحیح ، ارزش 

ویژه نام تجاري باشگاه را ارتقا دهند و بعد به انجام برنامه هاي گسترش نام تجاري 

.مبادرت ورزند

  :می باشدمزایاي رقابتی زیر داراي نام تجاري کاال ، ارزش ویژه 

  .شرکت از هزینه بازاریابی پایین بهره مند خواهد شد-

  .شرکت در مذاکره با توزیع کنندگان از قدرت چانه زنی برخوردار است-

زیرا برداشت ذهنی . شرکت براي کاالهایش قیمت باالتر نسبت به رقبا تعیین می کند -

  . یفیت وجود دارد به ک نسبتبرتر 

شرکت بهتر می تواند به بسط نام تجاري مبادرت کند ، چرا که نام تجاري از اعتبار -

  .زیادي برخوردار است

نام تجاري در مقابل قیمت هاي رقابتی شدید محصوالت مشابه ، قدرت دفاعی بیشتري -

.)1395محرم زاده ، وحدانی،(به شرکت می دهد

بعد ارائه داده است که به طور گسترده اي از  4ري را در آکر مدل ارزش ویژه نام تجا

  ).2000؛ یو و همکاران ، 2001، ٣٠یو و دانتو(جانب محققان پذیرفته و استفاده شده است

  آگاهی از نام تجاري - 6-1- 2

یک نام تجاري به سهولت به ذهن متبادر شود که  معناستآگاهی از نام تجاري به این 

آگاهی نام تجاري در ارزش ویژه نام تجاري ، به سطح آگاهی به نقش ) . 2003کلر ،(

در سطوح آگاهی زیاد ، احتمال افزایش در نظر گرفتن نام تجاري .دست آمده بستگی دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30. Yoo  & Donthu



.)٣١،2000دووپراساد و (و تاثیر آن بر تصمیمات خرید مصرف کننده بیشتر است

استکهبهمنظورایجادآگاهی تحقیقاتنشانداده

 .ایشهایمکررمؤثراستونامهایتجاریبرترجهاناینمسئلهراکامالًدرك کردهاندازنامتجاري،نم

البتهاینتأثیربیشتردررابطهباتقویتتشخیصنامتجاریمشاهدهمیشود؛امابهبود 

کلر ، (ذهنمشتریاستیادآورینامتجاري،نیازمندمرتبط ساختننامتجاریبانیازهاوویژگیهای

2008.(  

که نام تجاري در ذهن مصرف کننده منظور از آگاهی ، میزان و قدرت حضوري است 

اگر یک نام تجاري .آگاهی احساس آشنایی با نام تجاري در مشتریان ایجاد می کند.دارد

به منزله آن است که نام تجاري مذکور در زمان خرید در ذهن مشتري فراخوانی شود،

می آگاهی از نام . بیش از نام هاي تجاري در ذهن خریدار مشخص و قابل شناسایی است

اگر نسبت به نامی آگاهی موجود باشد، پس . تواند نشانه اي از نوعی تعهد مشتري باشد

  ).1395محرم زاده ،وحدانی(باید یک دلیل براي آن موجود باشد

گاهی برند به مفهوم قدرت گره هاي اطالعاتی درباره هر برند در حافظه فرد است؛به آ 

وضعیت هاي  براي شناسایی برند در عبارت ساده تر به معناي توانایی مصرف کننده

ستفاده می شود در ارتباطات بازاریابی براي اندازه گیري اثربخشی ا و عموماً مختلف است

وظیفه آگاهی برند متمایز کردن برند از جنبه یادآوري شناسایی 

شناسایی برند به مفهوم توانایی مصرف کننده در بازشناسی برندي است ).1389آکر،(است

با آن رو به رو شده است و یادآوري برند ، توانایی مصرف کننده در فراخوانی   که قبالً

  ). 1389کلر ،(اطالعات مربوط به برند از حافظه خود است 

آکر آگاهی از نام تجاري را به عنوان توانایی خریدار بالقوه براي تشخیص و به خاطر 

نموده آوردن اینکه یک نام تجاري عضوي از یک طبقه کاالیی خاص است ، تعریف 

  ).1395محرم زاده ، وحدانی ،(ستا

ارزش ویژه نام تجاري مبتنی بر مشتري هنگامی رخ می دهد که مشتري آگاهی و 

خی از نشانه ها و تداعی هاي منحصر رزیادي نسبت به نام تجاري داشته باشد و بآشنایی 

آکر در مدل خود بیان می نماید که .به فرد ، قوي و مطلوب نام تجاري را به خاطر آورد

  : آگاهی از نام تجاري می تواند به وسیله عوامل زیر بر ارزش ویژه نام تجاري موثر باشد 

  .تداعی هایی که می تواند مورد توجه باشد تکیه گاهی براي دیگر. 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31 . Prasad & Dev
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Abstract
Research Aim: Various factors affect brand trust and brand equity, among 

which religious beliefs can be mentioned. The purpose of this study was to 

investigate the role of the religious beliefs of the athletes onthe Adidas brand 

equity and brand trust.

Research method: This study is descriptive and the statistical population is all 

the athletes in Ardabil province.Using a multi-stage sampling method, the 

Cochran formula (for an unlimited society) was used to determine the sample 

size and 385 athletes were selected as samples.In order to measure religious 

beliefs, brand equity and brand trust, Nassabe (2005), Acker (1991) and 

Ballester's (2004) questionnaires were used respectively.The validity of the 

questionnaire was confirmed by several sports management professors. 

Cronbach's alpha method was used to achieve the reliability of the 

questionnaire. To test the normal distribution of variables, Skewness and 

Kortosis tests and to answer the research questions and to test the hypotheses, 

simple Regression test was used using SPSS software version 24. All research 

hypotheses were analyzed at the significance level of 0.05.

Findings: The religious beliefs of Ardabil province's athletes do not affect on 

Adidas brand trust (p = 0.952) and Adidas brand equity (p = 0.232). But in the 

athletes in Ardabil, Adidas brand confidence can predict 45.5% of Adidas 

brand equity (p = 0.001).

Conclusion: In Ardabil province for the marketing of Adidas sport products, the 

role of religious beliefs in athletes is not meaningful.

Keywords: Religious beliefs, Brand trust, Brand equity, Adidas, Ardabil.
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