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نقش هویت برند در قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان
ورزشی
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،ایران
1
 .2کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن ،ایران
تاریخ دریافت1397/03/14 :

تاریخ پذیرش1397/06/06 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش هویت برند در قصد خرید با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان
ورزشی انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشی و ازنظر هدف ،کاربردی بود .با توجه به
مشخصنبودن حجم جامعة آماری ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل  385نفر برآورد شد.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههایی با اقتباس از پرسشنامة هویت برند دهدشتی شاهرخ
( )1391شامل چهار سؤال ،پرسشنامة خودتصمیمی مشتریان گیماریز ( )2015شامل پنج سؤال و
پرسشنامة قصد خرید مجدد لیم ( )2006شامل هفت سؤال استفاده شد .روایی و پایایی
پرسشنامهها تائید شد .دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل بهوسیلة آزمون تحلیل مسیر
تجزیهوتحلیل شدند .ضریب تأثیری که هویت برند بهطور غیرمستقیم و ازطریق متغیر میانجی
خودتصمیمی مشتریان بر قصد خرید مجدد گذاشت ،برابر با  0/53و بهصورت مستقیم برابر با
 0/33بود .همچنین ،هویت برند بهصورت مستقیم ،برابر با  0/56بر خودتصمیمی مشتریان اثر
داشت .با توجه به یافتههای پژوهش ،توجه بیشازپیش به مدیریت تبلیغات و بازاریابی برندهای
ورزشی ،خلق ارزش برای مشتریان ،تداعی هویت در اذهان افراد ،بهکاربردن فرایندهای
روانشناختی و اجتماعی و تطبیق خصوصیات برند با ویژگیهای مشتریان پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :خودتصمیمی ،قصد خرید مجدد ،مشتریان ورزشی ،هویت برند
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مقدمه
برند یا نام تجاری ،همواره یکی از مهمترین مباحث بازاریابی در عصر حاضر است که ازلحاظ
اقتصادی و راهبردی جزو داراییهای باارزش سازمانها و حتی بدوناغراق ،باارزشترین دارایی آنها
محسوب میشود (حاتمی و اکبری یزدی .)1396 ،یکی از حوزههای موردعالقﺔ مدیران برند ،ایجاد
مﻌانی در ذهن مصرفکننده ازﻃریﻖ ایجاد هویت برای نام تجاری است (هالیدی و کنزل.)2008 ،1
زمانیکه مصرفکنندگان به کیفیت نام تجاری توجه زیادی داشته باشند و رقبا بهآسانی بتوانند
ویژگیهای محصول را کﭙی و تﻘﻠید کنند ،ایجاد هویت نام تجاری قوی برای ایجاد ارزش ویژه برای
برند ،بسیار بااهمیت و باارزش است (جینس ،ویجترز و ویولف .)2009 ،2هویت برند یکی از مهمترین
مباحث در حوزة بازاریابی است که در مطالﻌات اندکی به آن توجه شده است (داسیﻠویرا ،الجس و
سایموس .) 2013 ،3اگر شرکتی بخواهد تصویری ماندگار برای خود ایجاد کند ،نخستین اقدام ایجاد
هویت برند است .پس از آن ،برمبنای این هویت پیام و تصویر ذهنی خود را میسازد (الم ،آهرن،
مولینس ،هیتی و اسچیﻠورت .)2012 ،4هویت ،جزء کﻠیدی برندسازی است و هستﺔ ایجاد یک برند
موفﻖ درک چگونگی ایجاد و توسﻌﺔ هویت نام تجاری است .برندی هویت متمایز دارد که وعدههای
مرتبط ،مداوم و باورکردنی متمایزی دررابطهبا ارزش محصول ،خدمت یا سازمان ارائه دهد .شرکت-
هایی که هویت برند متمایزی ارائه میدهند ،میتوانند در بازار برتری ایجاد کنند ،بر ارزش
محصوالت و خدماتشان بیفزایند و ازﻃریﻖ رهبری قیمت ،برای خود مزایایی فراهم کنند (احمدی،
نمازیزاده و مختاری.)1396 ،
هویت برند نوعی تداعی مﻌانی عﻘﻠی یا احساسی در وجود مشتریان است .این تداعی مﻌانی ابتدا از
تصاویر مورداستفاده در تبﻠیغات و جمالتی آغاز میشود که آنها را برای توصیف محصوالت خود به-
کار میبرند .پس از آنکه تبﻠیغات اثر ذهنی الزم را برجای گذاشت ،تداعی مﻌانی در مشتری ایجاد
میشود و بدینوسیﻠه ،برند متولد میشود .برند یک نهاد چندوجهی در ذهن مشتری است و هویت
آن نشاندهندة ذات یا جوهر وجودی برند و جایگاه آن در بازار است (بیرامی ایگدر ،عباسیان و
حاتمی .)1395 ،نامهای تجاری که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز میکنند و چهرهای
مﻠموس و دوستانه از خود ارائه میدهند ،قادرند با مشتریان خود ارتباﻃی غنی و سودمند برقرار
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کنند و نهتنها بخشی از قﻠب و ذهن آنها ،بﻠکه بخشی از زندگی روزمرة مصرفکنندگان را تسخیر
کنند (ابراهیمپور ،امیرنژاد ،حسینی و کالشی .)1395 ،اگر برند شما توانسته باشد اثر ذهنی الزم را
در مشتریان ایجاد کند و مشتریان در ذهن خود از شما خاﻃرة خوبی ثبت کنند ،دراینصورت از
پذیرش پیشنهاد رقیب امتناع خواهند کرد و این بدانمﻌنا است که قدرت ،یک برند ایدهآل است.
مردم برندهایی را خواهند خرید که از آنها نام و نشانی در ذهن داشته باشند (دهدشتی شاهرخ،
جﻌفرزاده کناری و بخشیزاده)1391 ،؛ درنتیجه ،مصرفکنندگان میتوانند حس خود را در برند
پیدا کنند و هویت خود را بهصورت اجتماعی و شخصی رشد دهند (احمدی ،دودانگه و افشار،
.)1396
برندها باید محیطی را فراهم کنند تا مشتریانشان با انگیزش به اهداف دلخواه خود برسند .اثرهای
مثبت جهتگیری انگیزشی بهﻃرف انگیزش درونی و درجهت خودتصمیمی پیامدهای رفتاری،
عاﻃفی ،افزایش پایداری در ورزش ،تمرکز بهتر ،اضطراب کمتر و ترک ورزش ،کمتر نشان داده
شدهاند (احمدی و همکاران .)1395 ،ادراک خودمختاری به سه عامل بستگی دارد :قوانین ،محدودة
عﻠیت و انگیزه .قوانین به عاملهایی اشاره دارد که رفتار از آن نشأت میگیرد .محدودة کنترل
بهاندازهای است که فرد مﻌتﻘد است او دارای قدرت در حوادثی است که بر او تأثیر میگذارند (هیدر
و سیمل )1944 ،1و انگیزه ،انرژیای است که رفتار را هدایت میکند .هر سه مفهوم (انگیزه ،مﻘررات
و مکان کنترل) به نﻘطﺔ متفاوتی در محدودة تﻌیین خود تﻌمیم مییابند (گیماریز.)2015 ،2
در نظریﺔ خودتصمیمی 3دسی و ریان ،)2000( 4انگیزش و رفتار براساس جهتگیری انگیزشی،
اثرهای بافت محیطی و ادراکات بینفردی توضیح داده شدهاند .در این نظریه ،سه ﻃبﻘﺔ انگیزش
شامل فﻘدان انگیزش ،5انگیزش بیرونی (که خود شامل چهار تنظیم مختﻠف بیرونی،6
درونفکنیشده ،7خودپذیر 8و درآمیخته 9است) و انگیزش درونی 10هستند .هرکدام از این انگیزشها
با درنظرگرفتن میزان خودمختاری ،در محدودههای پیوستاری از کم (فﻘدان انگیزش) تا زیاد
(انگیزش درونی) قرار میگیرند (دسی و ریان .)2000 ،در یک ﻃرف پیوستار ،انگیزش درونی قرار
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دارد .زمانیکه فرد در فﻌالیتی احساس آزادیعمل میکند و دلبستگی و لذت او از انجام عمل
افزایش مییابد ،نشاندهندة درجﺔ باالیی از خودتصمیمی است (زردشتیان ،احمدی و آزادی،
 .)1391درمﻘابل ،انگیزش بیرونی زمانی روی میدهد که نتیجﺔ کار برای افراد از خود عمل مهمتر
است (برای مثال ،بهدستآوردن تصدیﻖ عمومی یا پاداش خارجی)؛ یﻌنی شرکت ورزشکار در فﻌالیت
نه بهدلیل لذت از انجام آن ،بﻠکه بهدلیل نتایجی بیرونی است که از شرکت در فﻌالیت حاصل
میشود (رایان و دسی .)2000 ،همچنین ،انگیزش بیرونی میتواند خودخواسته یا خودناخواسته
باشد .در زمینهای که دالیل بیرونی برای انجام فﻌالیت بهوسیﻠﺔ شخص پذیرفته و درونی میشوند،
انگیزش بیرونی خودخواسته میشود .در این شرایط ،مشارکت در فﻌالیت کامالً ارادی است و
انگیزش بیرونی کامالً بهوسیﻠﺔ خود شخص تأیید میشود؛ یﻌنی عﻠل بیرونی و درونی بدینترتیب
خودخواسته میشوند (دسی و رایان .)2000 ،درواقع ،بازاریابی هویتی تالش میکند ازﻃریﻖ استفاده
از پیامهای هدایتشده به زیرمجموعههای خاص جمﻌیت ،بر فﻌالیتهای مصرفی تأثیر بگذارد (آکر،
آنه و سونیا .)2000 ،1این روش برای افزایش سهم بازار یک محصول یا نام تجاری ،با ایجاد تبﻠیغات
با هدف شناساییشدن توسط مصرفکنندگان ،بهکار میرود .بهعنوان یک فرایند ،بررسی ویژگیهای
مشترک مصرفکنندگان (روانشناختی و جمﻌیتشناختی) ،موجب استخراج اﻃالعات ارزشمندی
میشود که میتواند برای افزایش اولویت برند ازﻃریﻖ تبﻠیغات ،استفاده شود (اویزمن.)2009 ،2
مناسبترین پیشفرض بازاریابی هویت این است که مصرفکنندگان در مﻘایسه با هویت شخصی
منحصربهفرد خود ،میل بیشتری به یک محصول یا برند دارند .این راهبرد 3بازاریابی بازتابی از
ویژگیهای مصرفکنندگان را ازﻃریﻖ ویژگیهای کمﭙین تبﻠیغاتی ایجاد میکند که موجب تﻘویت
اعتمادبهنفس پیامها و افزایش احتمال واکنشهای رفتاری مثبت نسبت به نام تجاری میشود
(گیماریز.)2015 ،
عالوهبرمطالب ذکرشده ،واکنش رفتاری دیگری در مشتریان دارای اهمیت است و آن قصد خرید
مجدد است که به ارزیابی کﻠی مصرفکنندگان یا مشتریان از یک محصول بستگی دارد .درحﻘیﻘت،
قصد خرید عکسالﻌمﻠی ادراکی نسبت به نگرش فرد به یک موضوع است؛ بدینمﻌنا که قصد خرید
مشتری ازﻃریﻖ ارزیابی محصوالت یا نگرش نسبت به یک نام تجاری با عوامل خارجی ترکیبشده،
شکل میگیرد (ابراهیمی ،شکری و شتاب بوشهری .)1395 ،فﻌالکردن هویت برندهای محﻠی و
بینالمﻠﻠی بر ترجیح برند مصرفکنندگان محﻠی و بینالمﻠﻠی تأثیر میگذارد (ژانگ و خیر.)2009 ،4
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وقتی مصرفکننده جذب هویت برندی میشود ،ادراک مناسبی بین سبک زندگی فردی و شخصیت
برند ایجاد میشود (چرنوف  ،هامیتﻠون و گال )2011 ،1که این امر تأثیر مثبتی بر برند و افزایش
قصد خرید مصرفکننده میگذارد (رید ،فورهند ،پیونتنی و وارالپ)2012 ،2؛ ازاینرو ،هویت،
انگیزهای قوی در رفتار ایجاد میکند و میتواند برای افزایش خرید مصرفکنندگان و دخالت عاﻃفی
با برند استفاده شود (گیماریز.)2015 ،
پیشینﺔ پژوهش رابطﺔ متغیرها را مثبت و مﻌنادار گزارش کرده است .از پژوهشهای انجامگرفته
دراینزمینه میتوان به مطالﻌﺔ احمدی و همکاران ( )1396با عنوان «بررسی نﻘش چندبﻌدی هویت
و رضایت مشتری از برند در روابط مشتری با برند و جوامع برند» اشاره کرد .نتایج این پژوهش نشان
داد که رابطهای چندوجهی بین هویت و رضایت مشتری وجود دارد؛ درحالیکه تأثیر هویت بر
وفاداری برند ازﻃریﻖ رضایت مشتری تﻌدیل میشود .رضایت مشتری بر جوامع برند هیچ تأثیری
ندارد .بهعالوه ،جوامع برند برای بهدستآوردن مشتریان جدید مفید هستند؛ اما وفاداری برند
افزایش نمییابد .حاتمی و اکبری یزدی ( )1396در پژوهشی با عنوان «ﻃراحی مدل تأثیر ادراک
کیفیت خدماتشده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسﭙولیس» به این
نتیجه دست یافتند که کیفیت خدمات و ابﻌاد آن یکی از مهـمترین عوامل تشـکیلدهندة هویـت
اجتماعی برند هستند .چرنوف و همکاران ( )2011مﻌتﻘدند وقتی مصرفکننده جذب هویت برندی
میشود ،ادراک مناسبی بین سبک زندگی فردی و شخصیت برند ایجاد میشود و این امر موجب
افزایش قصد خرید مشتریان میشود .والچاپولس ،کاپرونی و مویستاکا )2011( 3در پژوهشی با
عنوان «رابطﺔ متغیرهای نظریﺔ خودتصمیمی برای هویتسازی» به این نتیجه رسیدند که بین
متغیرهای نظریﺔ خودتصمیمی و هویت ورزشی ،ازﻃریﻖ ارتباط نظریﺔ خودتصمیمی با درک بهتر
پروتکلهای مربوط به تصویب و نگهداری هویت ورزش ارتباط مﻌناداری وجود دارد .همچنین،
گیماریز ( )2015در پژوهشی با عنوان «تأثیر بازاریابی هویت بر قصد خرید و خودتصمیمی :بررسی
هویت اجتماعی تیم ورزشی» بیان کردند افراد بهشدت تحتتأثیر پیامهای مشخصکنندة هویت قرار
میگیرند .همچنین ،قصد خرید و احساس خودمختاری در آنها افزایش مییابد .دهشتی ،ادبی
فیروزجاه و عﻠیمحمدی ( )2016با بررسی رابطﺔ بین تصویر برند و اعتماد به نام تجاری در
مصرفکنندگان محصوالت ورزشی به این نتیجه دست یافتند که مؤلفههای خدمات ،تنوع ،کیفیت و
جو میتوانند اهمیت اعتماد نام تجاری را درمیان خریداران مارکهای ورزشی خارجی پیشبینی
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کند .براساس نتایج مطالﻌﺔ آنها ،بهنظر میرسد که تمرکز بر بهبود اجزای خدمات ،تنوع در فروش،
توجه به کیفیت محصوالت و خدمات و ایجاد فضای مثبت برای مشتریان ،در ارائﺔ خدمات فروش
میتوانند مؤثر باشد .مطالﻌﺔ ریچارد )2017( 1تأثیر آگاهی برند ،ارتباﻃات برند و کیفیت محصول را
بر وفاداری برند و قصد خرید مجدد بررسی کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد که نام تجاری تأثیر
مثبت و مﻌناداری بر وفاداری به برند دارد و موجب قصد خرید مجدد میشود .نتایج پژوهش تارق،
عباس ،ابرار و اقبال )2017( 2نشان داد که تصویر برند بر ارتباط بین آگاهی از نام تجاری و قصد
خرید مشتری نﻘش میانجی دارد؛ بااینحال و بهدلیل وجود ارتباط قوی بین برند و مشتریان ،هویت
برند بر ادراک خودتصمیمی مشتریان و قصد خرید آنها تأثیر بسزایی دارد .پژوهشهای گستردهای
درزمینﺔ هویت برند انجام شدهاند؛ اما درمورد اینکه چگونه تبﻠیغات متﻘاعدکننده بر درک
خودمختاری تأثیر میگذارند و به قصد خرید مشتریان از برند مربوط منجر میشوند ،پژوهشی انجام
نشده است .همچنین ،ارائﺔ چهارچوبی از اثر این عوامل بر هم میتواند به بازاریابان ورزشی کمک
کند تا بتوانند مشتریان را برای دفﻌات بیشتری بهسمت برند خود هدایت کنند؛ ازاینرو ،براساس
مدل مفهومی ارائهشده ،پژوهش حاضر درصدد است نﻘش هویت برند را در قصد خرید مجدد یا
میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی بررسی کند.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

1. Richard
2. Tariq, Abbas, Abrar & Iqbal
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازنوع مطالﻌات توصیفی -پیمایشی است .با توجه به مشخصنبودن حجم جامﻌﺔ
آماری ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران مﻌادل  385نفر برآورد شد .مالک انتخاب نمونه ،افرادی
بودند که از برندهای ورزشی خارجی حداقل به مدت دو سال استفاده کرده باشند .بهدلیل احتمال
مخدوشبودن تﻌدادی از پرسشنامهها ،آنها بین  400نفر توزیع شدند که از این تﻌداد  379نفر به
پرسشنامهها پاسخ دادند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههایی با اقتباس از پرسشنامههای
هویت برند دهدشتی شاهرخ ( )1391شامل چهار سؤال ،پرسشنامﺔ خودتصمیمی مشتریان گیماریز
( )2015شامل پنج سؤال و پرسشنامﺔ قصد خرید مجدد لیم ( )2006شامل هفت سؤال استفاده
شد .تمامی پرسشنامهها در مﻘیاس پنجدرجهای لیکرت (یک ،کامالً موافﻖ تا پنج ،کامالً مخالف)
اندازهگیری شدند .روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها به تأیید نُه نفر از اساتید مدیریت ورزشی
رسید و روایی سازة پرسشنامهها با استفاده از روش تحﻠیل عامﻠی تأییدی بررسی شد .همچنین،
پایایی پرسشنامهها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن در قسمت یافتهها ارائه شده
است .از روشهای آماری توصیفی نیز برای برآورد فراوانی ،محاسبﺔ میانگین و انحراف مﻌیار استفاده
شد .عالوهبراین ،برای بررسی برازش مدل ،از شاخص خیدوی نسبی و شاخص ریشﺔ میانگین
مجذور برآورد تﻘریب و ازبین شاخصهای برازندگی تطبیﻘی ،از شاخص برازندگی تطبیﻘی 1و
شاخص برازش هنجارشده 2بهره گرفته شد .در بخش آمار استنباﻃی نیز مدل مﻌادلﺔ ساختاری بهکار
برده شد و برای تحﻠیل دادهها از نرمافزارهای آماری اس.پی.اس.اس 3.نسخﺔ  24و لیزرل 4نسخﺔ 8/8
استفاده شد.
نتایج
یافتههای جمﻌیتشناختی نمونﺔ پژوهش نشان میدهد که  45درصد از افراد ،زن و  55درصد ،مرد
هستند .همچنین 60 ،درصد از افراد ،مجرد و  40درصد متأهل هستند .بیشتر افراد ( 84درصد) در
ردۀ سنی  20تا  24سال قرار دارند 11 .درصد از افراد ،دیﭙﻠم و پایینتر 41 ،درصد از افراد دارای
مدرک تحصیﻠی کارشناسی 32 ،درصد آنها دارای مدرک کارشناسیارشد و  5درصد دارای مدرک
دکتری هستند.

1. Comparative Fit Indexes
2. Normed Fit Index
3. SPSS
4. LISREL
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با استفاده از تحﻠیل عامﻠی تأییدی ،روایی سازة ابزارهای اندازهگیری بررسی شد که نتایج آن نشان
داد ضرایب هر مؤلفه بیشتر از  0/50هستند؛ ازاینرو ،تمام بارهای عامﻠی مربوط به متغیرها مثبت
هستند و از مﻘدار مناسبی برخوردارند .بهعبارتدیگر ،گویههای مربوط به هر متغیر بهخوبی آن را
توصیف میکنند .عالوهبراین ،آلفای کرونباخ هویت برند برابر با  ،0/79خودتصمیمی مشتریان برابر با
 0/73و قصد خرید مجدد برابر با  0/81است؛ بنابراین ،پایایی پرسشنامهها نیز از مﻘدار مناسبی
برخوردار است که نشاندهندة پایایی قابلقبول ابزار اندازهگیری است .همچنین ،در این پژوهش،
برای بررسی پیشفرض ﻃبیﻌیبودن از ضریب کشیدگی -چولگی استفاده شد.
جدول  -1شاخصهای ارزیابی طبیعیبودن متغیرها
متغیرها

چولگی

نسبت بحرانی

کشیدگی

نسبت بحرانی

هویت برند
خودتصمیمی مشتریان
قصد خرید مجدد

0/356
0/652
-0/938

1/948
-1/665
-1/373

-0/682
-0/967
-0/897

-1/352
-1/927
-1/872

نتایج جدول شمارةیک نشان داد که توزیع متغیرها با چولگی بین  +3و  -3و کشیدگی بین  +5و -5
توزیﻌی ﻃبیﻌی است؛ بنابراین ،با  0/95اﻃمینان میتوان گفت که همﺔ متغیرها توزیع ﻃبیﻌی دارند.
شایان ذکر است که مدلسازی سا ختاری و بررسی ارتباط متغیرها ازﻃریﻖ ضرایب مسیر و آمارة تی
انجام گرفت .شکل شمارة دو مدل بررسیشده در این پژوهش را نشان میدهد.

شکل  -2مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد
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شکل  -3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

برای بررسی مﻌناداربودن ضرایب مسیرها از آمارة تی استفاده شد .دراینراستا ،اگر تی خارج از بازة
 1±/96باشد ،ضریب مسیر در سطح  0/05مﻌنادار است و اگر تی خارج از بازة  ±2/58باشد ،ضریب
مسیر در سطح  0/01مﻌنادار است.
براساس نتایج شکلهای شمارة دو و شمارة سه ،ضریب تأثیری که هویت برند بهﻃور غیرمستﻘیم و
ازﻃریﻖ متغیر میانجی خودتصمیمی مشتریان ،بر قصد خرید مجدد میگذارد برابر با  0/53است و
این میزان تأثیر بهصورت مستﻘیم برابر با  0/33است .همچنین ،هویت برند بهصورت مستﻘیم برابر با
 0/56بر خودتصمیمی مشتریان اثر دارد.
با توجه به اینکه مﻘدار ضریب مﻌناداری تمامی مسیرها در بازة بین  ±1/96قرار نگرفته است،
میتوان بیان کرد که تمامی مسیرهای مدل پژوهش مثبت و مﻌنادار هستند؛ بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که هویت برند بهﻃور غیرمستﻘیم و ازﻃریﻖ متغیر میانجی خودتصمیمی مشتریان ،بر
قصد خرید مجدد مشتریان تأثیر مثبت و مﻌناداری دارد.
1
کالین و تامسون ( )2004شاخصهای برازش کای اسکوئر  ،شاخص برازندگی تطبیﻘی ،شاخص
برازش هنجارشده و ریشه میانگین مربﻌات خطای برآورد 2را برای گزارش پیشنهاد کردهاند .در
1. Chi – Square
2. Root Mean Squared Error of Approximation
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پژوهش حاضر ،ازبین شاخصهای برازندگی مطﻠﻖ ،شاخص خیدوی نسبی و شاخص ریشﺔ میانگین
مجذور برآورد تﻘریب استفاده شدند .همچنین ،ازبین شاخصهای برازندگی تطبیﻘی ،شاخص
برازندگی تطبیﻘی و شاخص برازش هنجارشده بهکار برده شدند .نتایج نشان میدهد که شاخص
کای اسکوئر نسبی برابر با  ،1/92شاخص تناسب تطبیﻘی و شاخص برازش هنجارشده ،بهترتیب برابر
با  0/91و  0/92و درحد مطﻠوبی هستند .همچنین ،جذر برآورد واریانس خطای تﻘریبی کمتر از
 0/05است و درحد مطﻠوبی قرار دارد؛ بدینمﻌناکه مدل پژوهش حاضر دارای برازش مطﻠوبی است و
بهعبارتی ،دادههای حاصل از مطالﻌه از مدل نظری پژوهش حمایت میکنند و آن را تأیید میکنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهشگران به مطالﻌﺔ نﻘش خودتصمیمی مشتریان بهعنوان عامل میانجی در رابطﺔ بین هویت برند
و قصد خرید مجدد ،کمتر توجه کردهاند؛ بنابراین ،در این پژوهش ،به نﻘش میانجی این متغیر تأکید
شده است .براساس یافتههای پژوهش ،هویت برند اثر مثبت و مﻌناداری بر خودتصمیمی مشتریان
دارد .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای والچاپولس و همکاران ( )2011و گیماریز ( )2015است.
درواقع ،برند یا نام تجاری یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است که پیشروی تمامی سازمانها
قرار دارد .برندها ،ازلحاظ اقتصادی و راهبردی جزء داراییهای باارزش سازمانها و حتی بدوناغراق
باارزشترین دارایی آنها محسوب میشوند .پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که هویت برند
بهﻃور مؤثری در ایجاد تمایز و فرایند مدیت برند نﻘش اساسی دارد .در سالهای اخیر ،پژوهشگران
دریافتند که ارزش واقﻌی محصوالت و خدمات برای شرکتها درون محصوالت و خدمات نیست؛
بﻠکه این ارزش در ذهن مشتریان واقﻌی و بالﻘوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقﻌی را در
ذهن مشتریان پدید میآورد (کﻠر .)2008 ،1از جمﻠه اهداف صاحبان برند برای توسﻌﺔ برند ،ایجاد
خودتصمیمی و قصد خرید مجدد در مشتریان نسبت به برندشان است .برندها ازﻃریﻖ هویت خود را
به مشتریان میشناسانند و از سایر رقبا متمایز میشوند .هویت برند تﻌیینکنندة فردیت ،آرمانها و
اهداف ،ارزشها و عالئم شناسایی برند است (مارین ،رویز و روبیو .)2009 ،2برندها باید محیطی را
فراهم کنند تا مشتریانشان با انگیزش به اهداف دلخواه خود برسند .اثرهای مثبت جهتگیری
انگیزشی بهﻃرف انگیزش درونی و درجهت خودتصمیمی پیامدهای رفتاری ،عاﻃفی ،افزایش پایداری
در ورزش ،تمرکز بهتر ،اضطراب کمتر و ترک ورزش ،کمتر نشان داده شدهاند (احمدی و همکاران،
 .)1391خودتصمیمی در تصمیمگیری مصرف نیز وجود دارد .پژوهشها نشان دادهاند که افراد به
1. Keller
2. Marin, Ruiz & Rubio
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اجزای فرهنگی ترغیب میشوند که خودمختاری را ازﻃریﻖ اجتناب از برندهایی که بسیار محبوب
هستند ،در بخشی از تصمیمگیریهای ارادی خود جای دهند .این بهمﻌنای «خونسردی» درهنگام
تصمیمگیری است (وارن و کمﭙبل .)2014 ،1بهعبارتدیگر ،رفتارهای خودمختار بهﻃور پیچیدهای به
انتخابهای متنوع مربوط میشوند .این روش برای افزایش سهم بازار یک محصول یا نام تجاری ،با
ایجاد تبﻠیغات با هدف شناسایی شدن توسط مصرفکنندگان بهکار میرود.
بهاتاکارجی ،برگر و منون )2014( 2نتیجه گرفتند که پیامهای بازاریابی صریح هویت ،باعث کاهش
استﻘالل مصرفکننده و احتمال افزایش خرید میشوند؛ بنابراین ،برندهایی که هویت خاصی دارند و
مشتریان آنها را شناسایی کردهاند ،بیشتر بر سطح خودتصمیمی مشتریان تأثیر میگذارند و
مشتریان با خریدهای مجدد نسبت به آن واکنش نشان میدهند .تأثیرات مثبت و مﻌنادار هویت
برند بر قصد خرید مجدد ازﻃریﻖ خودتصمیمی ،این نکتﺔ مهم را درپی دارد که برندهای ورزشیای
که رقابت در صنﻌت شان بسیار شدید است ،باید توجه بیشتری به مفهوم هویت برند داشته باشند و
اهمیت بیشتری برای آن قائل شوند؛ زیرا ،این هویت است که به مشتریان احساس استﻘالل و
خودتصمیمی در تصمیمگیری میدهد و خرید بیشتر برند را بههمراه دارد.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،اثر مثبت و مﻌنادار هویت برند بر قصد خرید مجدد مشتریان
است .این یافته با نتایج پژوهشهای گیماریز ( ،)2015ریچارد ( )2017و تارق و همکاران ()2017
همراستا است .آنها مﻌتﻘد بودند که افراد بهشدت تحتتأثیر پیامهای مشخصکنندة هویت قرار
میگیرند و قصد خرید در آنها افزایش مییابد .بهدلیل وجود ارتباط قوی بین برند و مشتریان،
هویت برند بر قصد خرید آنها تأثیر بسزایی دارد .همچنین ،به عﻘیدة چرنوف و همکاران ( )2011و
رید و همکاران ( ،)2012وقتی مصرفکننده جذب هویت برندی میشود ،ادراک مناسبی بین سبک
زندگی فردی و شخصیت برند ایجاد میشود که تأثیر مثبتی بر افزایش قصد خرید مصرفکننده
میگذارد؛ ازاینرو ،توجه به هویت برند و جذب مشتریان به هویت یک برند میتواند نﻘشی اساسی
در قصد خرید مجدد آنها داشته باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود شرکتهای ورزشی راهبردهای
مشخصی برای هویت برند خود داشته باشند تا در دنیای رقابتی و پرتالﻃم امروزی ویژگیهای
متمایزی داشته باشند.
از دیگر یافتههای این پژوهش ،نﻘش میانجی خودتصمیمی مشتریان در رابطﺔ بین هویت برند و قصد
خرید مشتریان است .درواقع ،برندی هویت متمایز دارد که وعدههای مرتبط ،مداوم و باورکردنی
متمایزی دررابطهبا ارزش محصول ،خدمت یا سازمان ارائه دهد .شرکتهایی که هویت برند متمایزی
1. Warren & Campbell
2. Bhattacharjee, Berger & Menon
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ارائه میدهند ،میتوانند در بازار برتری ایجاد کنند ،بر ارزش محصوالت و خدماتشان بیفزایند و
ازﻃریﻖ رهبری قیمت برای خود مزایایی فراهم کنند (احمدی و همکاران .)1396 ،هویت برند نوعی
تداعی مﻌانی عﻘﻠی یا احساسی در وجود مشتریان است .این تداعی ابتدا از تصاویر مورداستفاده در
تبﻠیغات و جمالتی که آنها را برای توصیف محصوالت خود بهکار میبرند ،آغاز میشود (بیرامی
ایگدر و همکاران .)1395 ،نامهای تجاریای که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز میکنند و
چهرهای مﻠموس و دوستانه از خود ارائه میدهند ،قادرند با مشتریان خود ارتباﻃی غنی و سودمند
برقرار کنند و نهتنها بخشی از قﻠب و ذهن آنها ،بﻠکه بخشی از زندگی روزمرة مصرفکنندگان را
تسخیر کنند (ابراهیمپور و همکاران .)1395 ،اگر برند شما توانسته باشد اثر ذهنی الزم را در
مشتریان ایجاد کند و مشتریان در ذهن خود از شما خاﻃرة خوبی ثبت کرده باشند ،دراینصورت از
پذیرش پیشنهاد رقیب امتناع خواهند کرد و این بدانمﻌنا است که قدرت ،یک برند ایدهآل است
(دهدشتی و همکاران)1391 ،؛ درنتیجه ،مصرفکنندگان میتوانند حس خود را در برند پیدا کنند و
هویت خود را بهصورت اجتماعی و شخصی رشد دهند (احمدی و همکاران .)1396 ،برندها باید
محیطی فراهم کنند تا مشتریانشان با انگیزش به اهداف دلخواه خود برسند .درواقع ،خودتصمیمی
مشتریان راه را برای قصد خرید مجدد هموار میکند و موجب میشود شرکتهای ورزشی اثربخش-
تر باشند .براساس یافتههای این پژوهش ،راهبردهای زیر پیشنهاد میشوند:
 -1مدیریت تبﻠیغات و بازاریابی برندهای ورزشی یکی از مهمترین پیشنهادها برای رسیدن به
شاخصههای برند در سطح عالی و درنتیجه ،ایجاد خودتصمیمی و قصد خرید مجدد در مشتریان
ورزشی است؛
 -2برای افزایش انگیزش خودتصمیمی و درپی آن ،افزایش قصد خرید مجدد مشتریان ،برندها برای
مشتریان ورزشی خود باید ارزشی خﻠﻖ کنند که آنها خواهان آن هستند و ازنظر آنها بااهمیت
است؛
 -3برای ایجاد و نگهداری از یک هویت مطﻠوب برای نام تجاری ،توجه به دو مسئﻠه ضروری است.
اول ،تداعی هویت در اذهان افراد و سﭙس ،عملکردن براساس آنچه شرکت شﻌار آن را میدهد؛
یﻌنی اگر شرکتی شﻌار کیفیت برتر میدهد ،درعمل نیز باید محصوالت و خدمات آن برجستهتر از
رقبا و مرغوبتر از آنها باشند؛
 -4مدیران بازاریابی ورزشی باید با توجه به نﻘش اساسی ایجاد هویت برای مصرفکنندگان ،تالش
کنند با توجهکردن به فرایندهای روانشناختی و اجتماعی در ساخت برند و هویت برند ،محبوبیت
خود را در میان مشتریانشان افزایش دهند؛ بهﻃوریکه مصرفکننده بهواسطﺔ استفاده از برند
شرکت ،خود را شناسایی کند؛
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 شرکتها ازﻃریﻖ آشنایی با ویژگیهای شخصیتی مشتریان و تطبیﻖ خصوصیات برند خود با این-5
، باید در بهبود و ﻃراحی م حصوالت جدید موجب افزایش خرید مشتریان خود شوند؛ زیرا،ویژگیها
مشتریان غالب ًا برندهایی انتخاب میکنند که بیشترین سازگاری با ویژگیهای شخصیتی آنها داشته
.باشند
پژوهشهای اندکی درزمینﺔ موضوع مطالﻌﺔ حاضر انجام شده بودند که بهﻃور اختصاصی به بررسی
.نﻘش هویت برند بر قصد خرید مجدد با میانجیگری خودتصمیمی مشتریان ورزشی پرداخته باشند
پژوهشهای پیشین اشارهای به روابط متغیرها داشتهاند؛ اما درعمل اشارهای به نﻘش میانجی
 پژوهش حاضر با بررسی نﻘش میانجیگری خودتصمیمی مشتریان.خودتصمیمی مشتریان نداشتهاند
 به رابطﺔ ببین هویت برند و قصد خرید مجدد ازﻃریﻖ مﻌادالت ساختاری پرداخته است و،ورزشی
 این اقدام. نﻘش میانجی را نیز درنظر داشته است،عالوهبر اثر هویت برند بر قصد خرید مجدد
می تواند باعث شود پژوهشگران به نﻘش خودتصمیمی مشتریان که متغیر جدیدی در پژوهشهای
. توجه بیشتری داشته باشند،داخﻠی است
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of brand identity on rebuy
intention with mediation of sport customers’ self-determination. The research
method used is descriptive-survey and it is an applied research. In terms of the
unlimited amount of the population, the sample size was estimated to be 385 with
Cochran formula. For data collection, three adapted questionnaires were used,
Dehdashti Shahrokh brand identity questionnaire (2012) which includes 4
questions, the Guimaras' customers’ Self Determination (2015) which includes 5
questions, and Lim's rebuy intention questionnaire (2006) including 7 questions.
The validity and reliability of the questionnaires were confirmed. Data analysis
was performed using path analysis in the LISREL software. The impact
coefficient of brand identity on the rebuy intention is 0.33 and it affects brand
identity indirectly and through mediation of the customer's self-determination by
0.53. Brand identity directly affects customer self-determination by 0.56. The
findings of the research suggest that managers pay more attention to promotion
management and sport brand marketing, value creation to the customers, brand
imagination in customers’ mind, using social and psychological processes, and
adapting brand features with customer features.
Keywords: Self Determination, Rebuy Intention, Sport Clients, Brand Identity
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