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مقدمه
سدههاست که برندسازی و مدیریت برند به شیوههای مختلفی اجرا میشود .انگیزة اصلی برای برندسازی
نزد صنعتگران و سایر افراد ،شناساندن حاصل کار و زحمات خود بود ،بهنحوی که مشتریها بتوانند
به سادگی آنها را تشخیص دهند .طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا 4برند عبارت است از نام ،واژه یا
علامت ،نماد ،طرح یا ترکیبی از تمامی این عناصر که بهمنظور شناسایی کالاها و خدمات یک فروشنده (یا
گروهی از فروشندگان) با هدف ایجاد تمایز در عرصة رقابت استفاده میشود ( .)4نامهای تجاری جزئی از
راهبردهایی هستند که با هدف متمایزسازی ،عرضه و تدوین میشوند .شرکتها برآناند که انتظارات گروه
خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند .برای انجام این کار ،شرکتها بهنحوی هماهنگ و مستمر ترکیبی
آرمانی از مشخصهها ،هم ملموس و هم ناملموس ،هم مشهود و هم نامشهود و به شکل عملی یا نمادین
در شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است ،فراهم میآوردند (.)2
مصرفکنندگان باید نخست با یک برند خاص آشنا شوند تا بتوانند متعاقباً ذهنیت و تصوری از آن
برند کسب کنند ( .)9میزان آگاهی از برند بر شکلگیری ذهنیت نسبت به یک برند و شدت و ضعف این
ذهنیت تأثیر میگذارد ( .)1هنگامیکه مصرفکنندگان تصور مثبتتری در خصوص یک برند پیدا میکنند،
به خرید مداوم آن محصول اقدام میکنند ( .)1به همین ترتیب ،ذهنیت موجود مربوط به برند و کیفیت
آن ،از جمله الزامات اولیه بهمنظور نیل به وفاداری و تعهد مشتریان نسبت به یک برند محسوب میشوند
( .)6با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب
مصرفکنندگان ،موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند بهنحو شایستهتری انتظارات و
ارزشهای موردنظر مشتریان را درک و شناسایی کنند و بهنحو مطلوب به آنها پاسخ دهند ( .)7بهمنظور
ایجاد روابط بین مشتری و برند ،بازاریابان هرگز صرفاً روی مزایای محصولاتشان اکتفا نمیکنند؛ بلکه از
تکنیکهای ماهرانهای استفاده میکنند که هدف آنها درگیر کردن هیجانات مصرفکنندگان است .یکی
از چنین تکنیکهایی ،که بیش از یک سده است بهکار میرود ،ایجاد و تلفیق راهبردهای بازاریابی
شخصیتهای سخنگوی برند است که به این منظور تهیه شدهاند تا ذرهذره اعتماد ایجاد کنند و به
شخصیت یک برند جان ببخشند ( .)8امروزه با شدیدتر شدن رقابت در بخشهای تولیدی و خدماتی،
نقش وفاداری مشتری ،برجستهتر از گذشته شده است .در دیدگاه امروزی ،بازاریابی شامل رشد دادن

)1. American Marketing Association ( AMA
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مشتری ،یعنی توجه به رضایتمندی و کیفیت از دیدگاه مشتری و وفاداری مشتری و ارتباط مؤثر با وی
است ،در نتیجه سازمانها تلاش میکنند تا مشتریان دائمی خود را داشته باشند ( .)3شرکتها بهطور
مداوم ،راهبرد های بازاریابی جدیدتری را برای باقی ماندن در بازار و بهدست آوردن منابع بیشتر ،ابداع
میکنند و بهکار میگیرند .در این رقابت شدید بر سر حفظ و جلب مشتریان ،مسکاتها ،مشتریان شرکت
را حفظ میکنند .مصرفکنندگان همواره کیفیت محصولات و قیمت آنها را با هم مقایسه میکنند.
همچنین آگاهی از برند در بین مصرفکنندگان نخستین قدم برای شناخت برند است .اما این احتمال
وجود دارد که شناختن اسم کارخانه و محصول از بین محصولات مشابه ،برای مصرفکننده دشوار باشد.
در این زمان است که مسکاتها جدا کردن و تفکیک محصولات هر شرکت از سایر محصولات مشابه را
امکانپذیر میکنند.
مسکات 4به شخصیتی انسانی ،حیوانی یا شیئی اطلاق میشود که به محض دیده شدن ،سازمان یا
شرکتی خاص را در ذهن بیننده تداعی میکند و اثری درازمدت دارد ( .)41میتوان گفت مسکات نماد
یک گروه است ،خواه این گروه یک تیم ورزشی باشد یا یک کارخانه ،مدرسه و غیره .شایان ذکر است که
تفاوت اصلی مسکات با سایر نمادها این است که برای آن شخصیتپردازی شده است و این پردازش
شخصیت نماد را از حالت تکبعدی و تک شکلی بیرون میآورد و با فعالیتها و ویژگیهای انسانی عجین
میکند ( .)44مسکاتها در حوزههای مختلف آموزشی ،ورزشی ،تجاری ،نظامی ،ملی بهکار میروند؛
مسکاتها در دنیای تبلیغات کارکرد چندگانهای دارند و افزونبر اینکه ابزار منحصربهفردی در تبلیغات
سیار در گسترهای بسیار بزرگ بهشمار میآیند؛ وسیلهای برای آموزش ،سرگرمی و رقابت تجاریاند (.)41
در برندسازی ،مسکاتها بهسبب شانس ساخته نمیشوند ،بلکه بهدلیل تداعیای که ایجاد میکنند ،خلق
میشوند .یک مسکات میتواند تصویری از یک چهرة واقعی یا تخیلی باشد که معرف برند است و به آن
زندگی میافزاید ( .)42مسکاتهای برند دارایی معنوی شرکتها هستند و در پروانههای تجاری ،اعطای
حق امتیاز ،و فعالیتهای تجاری برای وفادار کردن مشتریان نسبت به برند (برای مثال آگاهی از برند،
اعتماد ،تداعی ،و ترجیح) جهت خرید محصولات استفاده شدهاند (.)49
مسکاتهای برند میتوانند اصطلاح طرفدار برند را ممکن سازند .یک فرد ممکن است در طرفدار یک
محصول بودن تردید داشته باشد ،اما طرفدار اشیای جاندار بودن ،مانند مسکاتهای برند ،آسانتر است .با

1. Mascot
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طرفدار یک برند بودن ،سازمان میتواند مزایایی از مشتریان بهدست آورد ،مانند بهدست آوردن وفاداری
آنها .افزونبر این ،با طرفدار یک برند بودن ،مصرفکنندگان لازم نیست تصمیمات معقول و منطقی برای
خرید بگیرند یا محصول را با محصولات شرکتهای رقیب مقایسه کنند ( .)41همچنین برای ایجاد آگاهی
در خصوص برند و یادآوری آن میتوان از روشهای نوین بازاریابی استفاده کرد؛ یکی از این روشها ایجاد
مسکات برای برند موردنظر است .یک مسکات برند میتواند آگاهی برند را در بین مشتریان افزایش دهد
و تصویر مثبتی در ذهن مشتریان ایجاد کند ( .)42آگاهی از برند از اجزا و مؤلفههای مهم ارزش ویژة برند
است ،آگاهی مصرفکنندگان از برند به توانایی یادآوری ،تشخیص برند در موقعیتهای مختلف و پیوند با
برند ،آرم و به همین ترتیب تداعیهای خاص در حافظه کمک میکند ( .)41توانایی تشخیص و یادآوری
برند توسط مشتری در رابطه با طبقة خاصی از محصول یا خدمت است .نقش آگاهی برند در ارزش ویژة
برند به سطح آگاهی بهدستآمده بستگی دارد .در سطوح آگاهی بالاتر ،احتمال افزایش در نظر گرفتن برند
و تأثیر بر تصمیمات خرید مصرفکننده بیشتر است .مشتریانی که یک برند را میشناسند ،با احتمال
بیشتر آن را خریداری میکنند ( .)46از سوی دیگر ،یادآوری برند بدینمعناست که مصرفکننده توانایی
آن را داشته باشد که برند را از حافظة خود بازیابی کند ،سطح یادآوری برند سبب میشود که مصرفکننده
سریعتر در انتخاب و خرید برند تصمیم بگیرد ( .)47یادآوری برند نتیجة عقاید در خصوص برند توسط
مصرفکننده است ،که از طریق بازاریابان ایجاد میشود و همچنین از طریق تجارب مستقیم محصول
توسط مصرفکنندگان و ترجیحات آنها صورت میپذیرد ،این تداعیها میتوانند با توجه به متناسب بودن،
قوت و منحصربهفرد بودن آنها متفاوت باشند .همچنین میتوانند نقشهای حیاتی و تعیینکنندهای در
پیامدهای خرید مصرفکننده داشته باشند (.)41
قصد خرید نیز همواره بهعنوان مفهومی حیاتی در بازاریابی مورد توجه واقع شده است .قصد خرید
بیانگر اقدامهای درونی و تمایلات مرتبط با برند از جانب یک خریدار است ( .)48قصد خرید از جانب
مشتری دربردارندة فرایندی پیچیده است .قصد خرید اغلب به رفتار ،ادراکات و نگرشهای مشتری بستگی
دارد .رفتار خرید بیانگر نکتهای کلیدی برای مشتریان در جهت دسترسی و ارزیابی یک محصول خاص
است ( .)43قصد خرید ممکن است بهواسطة عواملی چون قیمت و کیفیت و ارزش تحت تأثیر قرار بگیرد.
افزونبر این ،مشتریان ممکن است در طی فرایند خرید ،تحت تأثیر عوامل انگیزشی درونی و بیرونی باشند
(.)21
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رفتار مصرف افراد مختلف با هم متفاوت است .افراد مختلف بهواسطة تفاوتهای فردی ،رفتارهای
مصرف مختلفی بروز میدهند .به همین دلیل تحلیل رفتار مصرفکننده جزء اقدامهای ضروری بازاریابی
محسوب میشود ( .)24همچنین هرچه نگرش و آگاهی دربارة محصول یک برند بیشتر باشد ،تمایل خرید
از طرف مصرفکنندگان بالاتر است ،و آن خرید را بهطور مستمر تکرار خواهند کرد ( .)22مصرفکنندگان
نخست باید با یک برند خاص آشنا شوند تا بتوانند متعاقباً ذهنیت و تصوری از آن برند کسب کنند (.)29
میزان آگاهی از برند بر شکلگیری ذهنیت نسبت به یک برند و شدت و ضعف این ذهنیت تأثیر میگذارد
( .)21هنگامیکه مصرفکنندگان تصور مثبتتری در خصوص یک برند پیدا میکنند ،به خرید مداوم آن
محصول اقدام میکنند ( .)21به همین ترتیب ،ذهنیت موجود مربوط به برند و کیفیت آن ،از جمله الزامات
اولیه بهمنظور نیل به وفاداری و تعهد مشتریان نسبت به یک برند محسوب میشوند ( .)26با تشدید رقابت
در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرفکنندگان ،موفقیت از آن
شرکتهایی خواهد بود که قادر باشند بهنحو شایستهتری انتظارات و ارزشهای موردنظر مشتریان را درک
و شناسایی کنند و بهنحو مطلوب به آنها پاسخ دهند (.)7
بهوسیلة مسکاتها ،شرکت میتواند با جامعه و رسانهها ارتباط برقرار کند .چگونگی حضور مسکاتهای
تجاری در جامعه (اینکه فقط در آگهیها از آن استفاده شود یا حضور فیزیکی هم داشته باشند) به
سیاستهای بازاریابی و تبلیغاتی شرکتهای تجاری وابسته است ( .)41با این حال بازاریابان باید در پی
روشهای جدیدی باشند تا بر ذهنیت مشتری تأثیر بگذارند .آنها باید با ایجاد تجربههای جدید برای
مصرفکننده آنها را به خرید از محصول ترغیب کنند .بازاریابان بر این باورند که حمایت مسکاتهای برند
درجة بالاتری از جذابیت ،توجه و یادآوری توسط مشتریان را ایجاد میکنند ،در مقایسه با زمانیکه این
تکنیک استفاده نشود ( .)27همچنین هرچه آگاهی از برند در ذهن مشتریان بیشتر باشد ،شرکت میتواند
در سایة آن منافع بیشتری را از مشتریان کسب کند.
از جمله تحقیقات مرتبط با این تحقیق میتوان به تحقیق سندالی و همکاران ( )4937اشاره کرد که
نشان داد آگاهی از برند سبب میشود که مصرفکنندگان قادر باشند تا نام برند موردنظر را به یاد آوردند
و آن را تشخیص دهند یا حداقل آن را شناسایی کنند که این مسئله در شکلدهی به رفتار خرید آن
میتواند مؤثر واقع شود و همچنین آگاهی برند رابطة مثبت و معناداری با قصد خرید و ترجیح مشتری
دارد ( .)28یافتههای پژوهش بحرینیزاد و همکاران ( )4937حاکی از آن بود که وجود نمادهای تبلیغاتی
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در تبلیغات نسبت به وضعیت نبود آن در تبلیغات واکنش مثبتتری ایجاد نمیکند ( .)44نتایج پژوهش
طباطبایی نسب و محمد نبی ( )4931نشان داد که تداعیات نام تجاری و شخصیت نام تجاری بر نگرش
مصرفکننده نسبت به نام تجاری تعمیمیافته تأثیر مثبت میگذارد ( .)46یافتههای پژوهش بخشیزاده و
همکاران ( )4931نشان داد ابعاد بصری تبلیغات محیطی شامل برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنگ و شعار
تبلیغات محیطی ،تأثیر معنادار و مثبتی بر آگاهی از برند و ترجیح برند دارند ( .)23نتایج پژوهش نایت و
همکاران ( )2141نشان داد که هیچیک از مسکاتهای  2142-2116بهوضوح نشاندهندة دو نماد
شناختهشدة جنبش المپیک ،شامل حلقههای المپیک و مشعل المپیک نیست و تنها ارتباط محدود
مسکاتهای لندن  2142با بازیهای المپیک مشخص شده است ( .)91ماهنتی ساگاریکا )2141( 4بیان
کرد که مسکات برند بر سطح آگاهی و اولویت مصرفکننده برای یک برند تجاری تأثیر نمیگذارد (.)42
پایروآ و آرونرانگسید )2146( 2نشان دادند که استفاده از مسکاتهای برند سبب میشوند مصرفکنندگان
نگرش مثبت به محصولات داشته باشند ،همچنین احتمال خرید محصول را افزایش میدهند (.)94
«نمادهای غرور یا تعصب؟ بررسی تأثیر مسکاتهای ورزشی بومیان آمریکا در کاربرد کلیشهها» عنوان
پژوهش برکلی و همکاران ( )2146بود .این الگوی کلی از نتایج نشان میدهد که مسکاتهای بومی
آمریکایی بهطور انتخابی استفاده از کلیشههای منفی را تسهیل میکنند و در نتیجه ارزیابیهای مخرب از
مردم بومی آمریکا انجام میگیرد ( .)92تحقیق یون 9و همکاران ( )2146با عنوان «مسکات تیمهای
ورزشی» بهعنوان ابزار ارتباطی و با استفاده از نظریة عمل مستدل برای بررسی عوامل پیروی از مسکات
تیم در توییتر طراحی شد و تجزیهوتحلیل یافتهها نشان داد که تعداد توییتها مهمترین پیشبینیکنندة
تعداد دنبالکنندگان مسکات توییتر است که عوامل مختلفی را کنترل میکند ( .)99بررسی پریتی 1و
همکاران ( )2147تأیید کرد که مسکاتهای کارامد باید ترکیب عناصر طراحی فیزیکی ،رنگ و ترجیحات
فرهنگی مخاطبان هدف را مدنظر قرار دهند ( .)91پژوهش چینامونا و مازیریری ،)2147( 1نشان داد که
آگاهی از برند تأثیر معنادار مثبتی بر وفاداری نسبت به برند دارد .تداعی برند تأثیر معنادار مثبت و
معناداری بر وفاداری نسبت به برند دارد؛ کیفیت محصول تأثیر معنادار مثبت بر وفاداری نسبت به برند

1. Mohanty Sagarika
2. Pairoa & Arunrangsiwed
3. Yoon
4. Preeti
5.Chinomona & Maziriri
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دارد و وفاداری نسبت به برند تأثیر مثبت و معنادار بر قصد خرید مجدد مصرفکننده دارد ( .)26یافتههای
کوچار و سینگ )2143( 4نشان داد که مسکاتهای برند تأثیر زیادی در قصد شرکتکنندگان برای خرید
محصولات دارند ( .)91نتایج نجار )2143( 2نشان داد که مردم نگرش مثبتی در زمینة تبلیغات برند با
مسکات دارند و در نتیجه توانایی استفاده از مسکات برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به مارکها و محصولات
دارند ( .)96پارک و همکاران ( )2143به تفاوت ادراک در استفاده از مسکاتهای تجاری در محصولات و
خدمات بین مصرفکنندگان تایلندی و ژاپنی پرداختند .نتایج نشان داد عواملی که هم تایلندیها و هم
ژاپنیها را در بهخاطر آوردن مسکاتهای تجاری برای خرید اقلام ترغیب کردهاند ،لطافت مسکاتها ،دیدن
تبلیغات زیاد آنها در کانالهای رسانهای و همچنین جذابیت مسکات برند است که بیش از سایرین متنوع
است (.)97
از آنجا که امروزه دیگر وفاداری به یک برند در بازاریابی کنونی معنایی ندارد و یک کسبوکار باید
تمام تلاش خود را انجام دهد تا در فهرست ذهنی مخاطبان و مشتریان خود قرار گیرد؛ در حقیقت
اصلیترین هدف آگاهی از برند نیز قرار گرفتن در همین فهرست ذهنی و بهبود جایگاه است .ازاینرو
میتوان گفت تمامی مشتریان هنگام تصمیمگیری برای خرید یک محصول ،انتخاب خود را از میان
برندهای موجود در حافظة خود انجام میدهند .مسکاتها در بازاریابی میتوانند کاربردهای بسیار زیاد و
متنوعی داشته باشند .مسکاتها بیشتر در تجارتهایی موفقاند که رقابت در آنها بسیار سنگین باشد و
بازار آن محصول پر از تولیدات رشدیافته باشد ،یا اینکه فشار قیمت در خدمات و تولیدات آن محصول
بهشدت بالا باشد .در نتیجه متمایز کردن یک رقیب با رقبای دیگرش کاملاً احساس میشود؛ و بسیاری از
مسکاتهای برندهای بزرگ در حال رقابت تنگاتنگ و پیشی گرفتن از یکدیگرند .ازاینرو اهمیت و ضرورت
اجرای تحقیق به اهمیت و نقش تأثیرگذار آگاهی از برند و ویژگیهای مسکات برند در راهبردهای بازاریابی
شرکتها و همچنین تأثیر آن در ادراکات مشتریان در نحوة رفتار خرید و انتخاب برند موردنظرشان
برمیگردد .در خصوص ضرورت انجام تحقیق نیز باید گفت در شرایط رقابتی و در حال تغییر امروز بین
برندهای ورزشی که پیشبینی میشود در آینده فشردهتر نیز میشود ،تأثیر گذاشتن بر رفتار مصرفکننده
و حفظ و کسب رضایت مصرفکننده در شرکتها از اهمیت فزایندهای برخوردار است .بنابراین توجه و
بهکارگیری این ابزار و روشها توسط شرکتها و تولیدکنندگان ورزشی ضروریتر بهنظر میرسد .باید
1. Kochhar & Singh
2. Najjar
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یادآور شد که یک مسکات ،میتواند کمک کند تا یک داستان یا یک خاطرة ماندگار ایجاد کنید و برندتان
را در بازار برجسته میکند .با توجه به مبانی تحقیقی مطرحشده و اهمیت و ضرورت موجود در این زمینه
محقق در این پژوهش قصد دارد به بررسی تأثیر مسکاتهای برند بر آگاهی برند و یادآوری برند و قصد
خرید مصرفکنندگان برندهای ورزشی بپردازد.

روششناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع همبستگی است که بهصورت علّی انجام
گرفت .روش جمعآوری اطلاعات پیمایشی بود .جامعة آماری پژوهش ،شامل تمامی مصرفکنندگان
کالاهای ورزشی در فروشگاههای ورزشی شهر اصفهان بود ،که در تحقیق حاضر ،ضمن استفاده از فرمول
کوکران و برآورد حجم نمونة آماری با توجه به مشخص نبودن حجم جامعة آماری تحقیق ،همچنین توزیع
پرسشنامه به میزان  41درصد بیشتر از میزان برآوردشده ( 111پرسشنامه) در بین جامعة آماری موضوع
مذکور نیز در نظر گرفته شد و این نسبت رعایت شده است .شایان ذکر است که تعداد مؤلفههای پژوهش
حاضر برابر با  41مؤلفه است که درصورتیکه به ازای هر متغیر و مؤلفههای آن  41مورد را در نظر بگیریم،
حجم نمونة برآوردشده بیشتر از این مقدار است که میتواند حجم نمونة مناسبی برای این تحقیق است.
روش نمونهگیری تحقیق ،تصادفی طبقهبندیشده براساس مناطق جغرافیایی بود (با توجه به اینکه
آمار دقیقی از تعداد فروشگاهها ی ورزشی هر اصفهان وجود ندارد و تعداد جامعة آماری تحقیق نامشخص
است  .در این تحقیق شهر اصفهان به شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد و بهصورت تصادفی
انتخاب و پرسشنامه در بین جامعة آماری توزیع شد) .ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامة
محققساختة مسکات برند و پرسشنامههای استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی ( ،)4931یادآوری
برند اشرفی و نعامی ( )4936و قصد خرید طالبپور و رضوی ( )4931بود که براساس طیف لیکرت نمرة
 4تا  1به آنها تعلق گرفت .پرسشنامة محققساختة مسکات برند برگرفته از مبانی نظری و تحقیقات
انجامگرفته در این حوزه بود؛ برای سنجش میزان روایی پرسشهای مطرحشده ،پرسشنامه در اختیار چند
تن از استادان صاحبنظر و همچنین چند نفر از افراد مطلع و تحصیلکرده در رشتة مدیریت ورزشی و
مدیریت بازاریابی قرار داده شد و پس از جمعبندی نظرهای آنان و ایجاد تغییراتی در پرسشنامة اولیه،
پرسشنامة نهایی که دارای دو مؤلفة نگرش مشتری ( 8گویه) و پاسخ مشتری ( 3گویه) بود ،تنظیم و اجرا
شد .اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامههای استاندارد تحقیق با نظر استادان متخصص تأیید شد .سنجش
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پایایی پرسشنامهها براساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای مسکات برند  ،1/87آگاهی از برند
 ،1/84یادآوری برند  1/78و قصد خرید  1/31بهدست آمد .محقق با حضور در فروشگاههای ورزشی شهر
اصفهان ،البته با هماهنگی قبلی با فروشنده ،پرسشنامه را توزیع و پس از تکمیل توسط پاسخدهندگان در
همان محل ،آنها را جمعآوری کرد .برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش ،محقق از روشهای آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار ،توزیعهای فراوانی و درصدی) استفاده کرد .در سطح آمار استنباطی ابتدا از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف بهمنظور اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین بهمنظور اطمینان
از همگنی واریانس استفاده شد .بهمنظور محرز شدن این پیششرطها برای مقایسة میانگین نمونه با
میانگین فرضی جامعه از  tتکمتغیره و آزمون معادلات ساختاری برای ارائة مدل استفاده شد .روشهای
آماری مذکور با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  29و  AMOSدر سطح خطای  1/11انجام گرفت.

یافتهها
بنابر اطلاعات جدول  97 ،4درصد پاسخدهندگان مرد و  69درصد پاسخدهندگان زن ،تحصیلات  11درصد
کارشناسی و  21درصد کارشناسی ارشد و سن  11درصد افراد  26-21سال بود و  12درصد افراد سابقة
فعالیت ورزشی کمتر از  1سال و  27درصد  41-1سال داشتند.
جدول  .1توزيع فراوانی گروه نمونه براساس ويژگیهای جمعیتشناختی
شاخصهای آماری
جنسیت

تحصیلات

سن

فراوانی

درصد

مرد

491

97

زن

291

69

کاردانی

411

28

کارشناسی

467

11

کارشناسی ارشد

39

21

دکتری

1

2

 26-21سال

486

11

 91-27سال

491

97

 11-96سال

19

44

 11سال به بالا

1

2
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سابقة
فعالیت
ورزشی

کمتر از  1سال

434

12

 41-1سال

414

27

 41-44سال

93

44

بیشتر از  41سال

98

41

در ابتدا با توجه به جدول  2سطح معنا داری آزمون برای متغیرهای مسکات برند ،آگاهی از برند،
یادآوری برند و قصد خرید بیشتر از  1/11بهدست آمد ،بنابراین توزیع همة متغیرها طبیعی است.
جدول  .2بررسی نرمال بودن توزيع متغیرهای تحقیق
يادآوری

قصد خريد

برند

مصرفکنندگان
4/41
1/49

نام متغیر

مسکات برند

آگاهی از برند

Z

4/41

4/47

4/18

سطح معناداری

1/44

1/41

1/43

در ادامه بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون پارامتریک تی تکنمونهای استفاده شد
که در آن به مقایسة میانگین با عدد ثابت (میانگین فرضی  )9پرداخته میشود .درصورتیکه متوسط نظر
پاسخدهندگان در خصوص وضعیت متغیرهای پژوهش بزرگتر از میانگین فرضی  9باشد ،میتوان گفت
که وضععیت متغیرهای پژوهش مطلوب اسعت .براساس یافتههای جدول  ،9میانگین متغیر مسکات برند
(نگرش مشتری و پاسخ مشتری) و مؤلفه نیاز به منحصربهفرد بودن در متغیر قصد خرید مصرفکنندگان
کمتر از سطح متوسط است.
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جدول  .7آزمون  tتکنمونهای مسکات برند ،آگاهی از برند ،يادآوری برند و قصد خريد
مصرفکنندگان
آماره

x

s

نگرش مشتری

2/11

1/68

-42/73

پاسخ مشتری

2/36

1/31

-1/71

مسکات برند

2/76

1/79

-6/17

1/114

آگاهی از برند

9/43

4/14

9/66

1/114

یادآوری برند

9/21

4/44

9/18

1/114

نیاز به منحصربهفرد بودن

2/64

1/76

-3/12

1/114

ارزش عملکردی

9/28

4/11

1/12

1/114

ارزش اجتماعی

9/11

4/14

1/114

4/111

ارزش عاطفی

9/11

1/38

3/81

1/114

گرایش محصول

9/14

4/17

7/18

1/114

قصد خرید

9/22

4/16

1/42

1/114

قصد خرید مصرفکنندگان

9/43

1/33

1/42

1/114

مؤلفهها و متغیر

t

sig
1/114
1/189

در این قسمت مدل پژوهش با توجه به اصول و مبانی مدلسازی معادلات ساختاری در نرمافزار تحلیلی
موردنظر رسم شد.
وقتی گفته میشود مدل با یکسری دادههای مشاهدهشده تناسب دارد ،که ماتریس کوواریانس ضمنی
مدل با ماتریس کوواریانس دادههای مشاهدهشده همارز (معادل) باشد ،یعنی وقتی ماتریس باقیمانده و
عوامل (عناصر آن) نزدیک صفر باشند .البته این تناسب به روش تخمین ،به مدل ،ویژگیهای دادههای
مشاهدهشده و غیره بستگی دارد .مهمترین شاخص تناسب مدل 4آزمون مجذور کای است .البته استفاده
از این آزمون متضمن رعایت یکسری مفروضاتی است که در برخی موارد امکان نقض این مفروضات وجود
دارد .با گسترش نارضایتی از آزمون مجذور کای ،یکسری شاخصهای ثانویه بهوجود آمد .تفاوت مهم
بین آزمون تناسب مجذور کای و شاخصهای تناسب ثانویه ،این است که آزمون مجذور کای بهواقع
شاخص عدم تناسب مدل است و هرچه ارزش آن کوچکتر باشد ،نشان میدهد که مدل تناسب بهتری
دارد .اما در مقابل شاخصهای تناسب ثانوی مانند ریشة میانگین مربعات خطای برآورد ،شاخص برازش
1. Goodness of Fit
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تطبیقی و شاخص برازش تطبیقی مختصرند ،در این شاخصها هرچه ارزش آنها بیشتر باشد ،مدل تناسب
بهتری دارد.

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش
جدول  .0شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
نام شاخص
(کای دو بر درجة آزادی)
(ریشة میانگین مربعات خطای
برآورد)

نماد
X2/df

مقدار

حد مجاز

1/61

کمتر از 1

1/14

کمتر از 1/13

1/83

بالاتر از 1/3

4

RMSEA
2

(شاخص برازش تطبیقی)

CFI

(شاخص برازش تطبیقی مختصر)

PCFI

9

1/67

بالاتر از 1/1

نتیجة برازش
مدل
مناسب است.
مناسب است.
مناسب است.
مناسب است.

1. The Root Mean Square Error of Approximation
2. Comparative Fit Index
3. Parsimonious Comparative Fit Index
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مدلهای معادلات ساختاری از ترکیب مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری تشکیل میشوند.
مدلهای اندازهگیری بیانگر شاخصهای آشکاری هستند که سازههای پنهان مدل را اندازهگیری میکنند
و مدل ساختاری بیانگر روابط میان سازه های پنهان مدل است .در روش مدلسازی معادلات ساختاری از
نوعی تحلیل عاملی تأیید برای آزمون مدلهای اندازهگیری و معناداری بارهای عاملی استفاده میشود .با
توجه به نتایج تحلیلی عاملی تأییدی میتوان گفت که کدام شاخص در اندازهگیری سازههای تحقیق سهم
معناداری دارد و کدام شاخص ندارد .همچنین این شاخص را با توجه به ضریب بار عاملی میتوان رتبهبندی
کرد .جدول  1مدل تدوینشده شامل  1متغیر و  8مؤلفه است .ابعاد ساختهشده و مؤلفههای مربوط به هر
بعد بههمراه بار عاملی هریک از مؤلفهها ،روی ابعاد متناظر ارائه شده است .بارهای عاملی ایجادشده ،نشان
میدهد که مؤلفهها با ابعاد متناظر خود تناسب دارند و مفهوم هر بعد را بهخوبی تبیین میکنند .رابطة هر
مؤلفه با بعد آن از لحاظ آماری مورد تأیید ،ضمن سطح معناداری کمتر  1/114است .شایان ذکر است که
محدود ساختن مدل به این مؤلفهها به این مفهوم نیست که تنها این مؤلفهها در شکلگیری متغیرهای
پژوهش تأثیرگذارند ،بلکه این مؤلفهها مؤثرترین مؤلفهها هستند.

جدول  .8بارهای عاملی برآوردشده

مؤلفههای

بار

مشاهدهشده

عاملی

tآمارة

سطح
معناداری

مسکات

نگرش مشتری

1/14

-

>1/114

برند

پاسخ مشتری

1/13

6/98

>1/114

آگاهی از برند

-

1/86

7/82

>1/114

یادآوری برند

-

1/83

7/86

>1/114

نیاز به منحصربهفرد بودن

1/94

1/74

>1/114

ارزش عملکردی

1/81

41/42

>1/114

قصد خرید

ارزش اجتماعی

1/79

49/28

>1/114

مصرفکنندگان

ارزش عاطفی

1/88

41/76

>1/114

گرایش محصول

1/16

41/29

>1/114

قصد خرید

1/74

-

>1/114
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در ادامه ،جداول ضرایب تأثیر برآوردشده در مدل ساختاری پژوهش را همراه با مقدار معناداری آنها
نشان میدهد .یافتههای حاصل از مدل پژوهش براساس نتایج بهدستآمده از آزمون  tنشان میدهد که
مسکات برند بر آگاهی از برند تأثیر معناداری دارد.

جدول  .0ضرايب تخمین تأثیر مسکات برند بر آگاهی از برند
متغیر
مسکات برند بر آگاهی از
برند

ضريب
استاندارد
1/13

tآمارة
7/81

سطح
معناداری
1/114

براساس نتایج حاصل از شکل  ، 2ضریب مسیر مسکات برند بر آگاهی از برند برابر با  1/13است که
مقداری مثبت است و وجود تأثیر معنادار و مثبت مسکات برند بر آگاهی از برند تأیید میشود و میتوان
گفت مسکات برند بر آگاهی از برند نقش مثبت و معناداری دارد.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضريب استاندارد

در ادامه ،جداول ضرایب تأثیر برآوردشده در مدل ساختاری پژوهش را همراه با مقدار معناداری آنها
نشان میدهد .یافتههای حاصل از مدل پژوهش براساس نتایج بهدستآمده از آزمون  tنشان میدهد
مسکات برند بر یادآوری برند تأثیر معناداری دارد.
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جدول  .3ضرايب تخمین تأثیر مسکات برند بر يادآوری برند
متغیر
مسکات برند بر یادآوری برند

ضريب
استاندارد
1/18

tآمارة
7/79

سطح
معناداری
1/111

براساس نتایج شکل  ،9ضریب مسیر مسکات برند بر یادآوری برند برابر با  1/18است که مقداری
مثبت است و وجود تأثیر معنادار و مثبت مسکات برند بر یادآوری برند تأیید میشود و میتوان گفت
مسکات برند بر یادآوری برند نقش مثبت و معناداری دارد.

شکل  .7مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضريب استاندارد

در ادامه ،جداول ضرایب تأثیر برآوردشده در مدل معادلات ساختاری پژوهش را همراه با مقدار
معناداری آنها نشان میدهد .یافتههای حاصل از مدل پژوهش براساس نتایج بهدستآمده از آزمون  tنشان
میدهد مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان تأثیر معناداری دارد ،بنابراین فرضیة صفر پذیرفته
نمیشود.

جدول  .5ضرايب تخمین تأثیر مسکات برند بر قصد خريد مصرفکنندگان
متغیر
مسکات برند بر قصد خرید
مصرفکنندگان

ضريب
استاندارد
1/11

آمارة t
6/63

سطح
معناداری
1/111
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براساس نتایج شکل  ،1ضریب مسیر مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان برابر با  1/11است
که مقداری مثبت است و وجود تأثیر معنادار و مثبت مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان تأیید
میشود و میتوان گفت مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان نقش مثبت و معناداری دارد.

شکل  .0مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضريب استاندارد

بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق ،ارائة مدل معادلات ساختاری تأثیر مسکات برند بر آگاهی از برند ،یادآوری برند و
قصد خرید مصرفکنندگان برندهای ورزشی بود .با توجه به ضرایب مسیر بهدستآمده ،نتایج نشان داد
که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد.
مسکاتها بیشتر در تجارتهایی موفقاند که رقابت در آنها بسیار سنگین و بازار آن محصول پر از
تولیدات رشدیافته باشد یا اینکه فشار قیمت در خدمات و تولیدات آن محصول بهشدت بالا باشد ،در نتیجه
متمایز کردن یک رقیب با رقبای دیگرش کاملاً ضروری میشود .نقش اساسی مسکات برای یک برند بر
روی میزان رقابت بین برندهای فعال در آن زمینه ،فشار قیمتها ،توانایی تمایز ساختن برندها از یکدیگر
و در نهایت قصد خرید مشتریان نمایان میشود .درصورتیکه بخش اول نتایج این پژوهش نشان داد که
میانگین متغیر مسکات برند (نگرش مشتری و پاسخ مشتری) و مؤلفة نیاز به منحصربهفرد بودن در متغیر
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قصد خرید مصرفکنندگان کمتر از سطح متوسط است .نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با نتایج پژوهش
بحرینیزاد و همکاران ( )4937همخوانی دارد .نتایج پژوهش این محققان نشان داد که وجود نمادهای
تبلیغاتی در تبلیغات نسبت به وضعیت نبود آن در تبلیغات واکنش مثبتتری ندارد .این موضوع در نگرش
به تبلیغ و هم در پاسخ مثبت به تبلیغ مشهود است ( .)44درصورتیکه نتایج این پژوهش تا حدودی با
نتایج پژوهش ماهنتی ساگاریکا )2141( 4همخوانی نداشت ،زیرا نتایج نظرسنجی و تجزیهوتحلیل و تفسیر
دادههای تحقیق مذکور ،مشخص کرد که مسکات بر سطح آگاهی و اولویت مصرفکننده برای یک برند
تجاری تأثیر نمیگذارد ( .)42نتایج تحقیق پایروآ و آرونرانگسید )2146( 2حاکی از این بود که استفاده از
مسکاتهای برند سبب میشود مصرفکنندگان نگرش مثبتی به محصولات داشته باشند ،همچنین احتمال
خرید محصول را افزایش میدهند ( .)94با توجه به نتایج این بخش توصیه میشود که در خصوص
مسکاتها وظایفی همچون دوستداشتنی کردن محصول ،خلق آگهیهای جذاب ،مفرح و دوستداشتنی
بودن ،مطلوب کردن استفاده از محصول ،حضور در مکانهای مختلف بهعنوان نماد محصول ،ایجاد روابط
عمومی مناسب با مخاطبان ،فرهنگسازی و ارتقای سطح فرهنگ جامعه و یادگاری با عمر طولانی از
محصول در مکان و زمانهای مختلف حضور بهعمل آید.
نتایج نشان داد که ضریب مسیر مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان مقداری مثبت است و
میتوان گفت مسکات برند بر قصد خرید مصرفکنندگان نقش مثبت و معناداری دارد .نتایج این پژوهش
با نتایج کوچار و سینگ ( )2143مبنی بر تأثیر مسکاتهای برند در قصد شرکتکنندگان برای خرید
محصولات ،و پایروآ و آرونرانگسید ( )2146مبنی بر استفاده از مسکاتهای برند بر افزایش نگرش مثبت
مصرفکنندگان نسبت به محصولات و افزایش احتمال خرید محصول همخوانی دارد ،این مطالعات نوع
جدیدی از بازاریابی را که همان استفاده از مسکات برند است ،پیشنهاد کردند ( .)91 ،94نتایج برکلی و
همکاران ( )2146نشان داد که تأثیر مسکاتهای بومیان آمریکا با نگرش نژادی مردم نسبت به افراد بومی
تعدیل میشود و افرادی که نگرشی متعصبانه دارند ،هنگامیکه در معرض مسکاتهای ورزشی بومی قرار
میگیرند ،یک فرد بومی آمریکایی را نسبت به افرادی که نگرش غیرتعصبی دارند ،بهصورت کلیشهای
پرخاشگرانه ارزیابی میکنند .همچنین نتایج پژوهش طباطبایی نسب و محمد نبی ( )4931نشان داد که
آگاهی از نام تجاری ،تصویر نام تجاری و وفاداری به نام تجاری بر رفتار مصرفکننده رابطهای مثبت برقرار
1. Mohanty Sagarika
2. Pairoa & Arunrangsiwed
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میکند و تداعیات نام تجاری و شخصیت نام تجاری بر نگرش مصرفکننده نسبت به نام تجاری تعمیمیافته
تأثیر مثبت میگذارد .با وجود این یافتههای پژوهش بحرینیزاد و همکاران ( )4937حاکی از آن بود که
وجود این نمادها در تبلیغات نسبت به وضعیت نبود آن در تبلیغات واکنش مثبتتری ندارد که با این
بخش از نتایج تحقیق همسو نبود .در تبیین این نتایج میتوان گفت که قصد خرید ترکیبی از تمایل
خریدار و احتمال خرید وی از یک محصول است .قصد خرید یک متغیر نگرشی برای سنجش مشارکتهای
آتی مصرفکننده یا برند است .درحالیکه دارایی مشتری یک متغیر رفتاری برای ثبت خرید واقعی است.
پیشبینی رفتار آتی مشتری موضوعی حیاتی برای یک شرکت است ،از آن حیث که رفتار آتی مصرفکننده
بهدقت باید تخمین زده شود .میتوان گفت که قصد خرید مفهومی مناسب برای پیشبینی رفتار خرید
واقعی است ،همچنین ترکیبی از علاقة مصرفکنندگان و امکان خرید یک محصول است .در نهایت از آنجا
که استفاده از مسکاتهای تجاری با تصمیم و قصد خرید مصرفکنندگان محصولات ارتباط معناداری
دارد ،سازمانها باید به این نکته توجه کنند که مسکاتها را در راهبردهای بازاریابی خود بگنجانند.
نتایج نشان داد که ضریب مسیر مسکات برند بر یادآوری برند مقداری مثبت است و وجود تأثیر
معنادار و مثبت مسکات برند بر یادآوری برند تأیید میشود .از جمله تحقیقات همخوان میتوان به
یافتههای پژوهش بخشیزاده و همکاران ( )4931اشاره کرد که نشان داد ابعاد بصری تبلیغات محیطی
شامل برند ،لوگو ،تایپوگرافی ،رنگ و شعار تبلیغات محیطی ،تأثیر معنادار و مثبتی بر آگاهی از برند و ترجیح
برند دارند ( .)23پارک و همکاران ( )2143یکی از عوامل قوی برای به یاد آوردن مسکات برند را علاقه به
شخصیتهای کارتونی میدانند و یافتههای تحقیق آنها نشان داد که در خصوص تأثیر رسانة تبلیغاتی
مسکاتهای تجاری بر درک مصرفکننده رابطة معناداری وجود دارد .همچنین نتایج این پژوهش تا
حدودی با نتایج پژوهش پریتی و همکاران ( )2141همخوانی داشت ،این مطالعه رابطة بین ویژگیهای
مسکاتهای خاص و نگرش نسبت به برند را بررسی و تأیید کرد .این مطالعه این موضوع را که اعتماد به
مسکاتها عامل واسطهای مهم برای مسکاتهاست ،که بر نگرش نسبت به برند تأثیر میگذارد ،از معادله
خارج و مشخص کرد با وجود بهکارگیری مسکاتهای برند در بازاریابی امروزی ،مسکاتهای شبیه به
انسان بازیگرانی کلیدی هستند ( .)91بنابراین هرچه فرد در زمینة اطلاعات مرتبط با یک مسکات عمیقتر
بیندیشد و میان این اطلاعات با دانستههای فعلی خود از برند ،رابطه برقرار کند ،یادآوریهای قدرتمندتری
از آن برند در ذهنش شکل میگیرد .دو عاملی که یادآوریها را از اطلاعات گوناگون در ذهن فرد تقویت
میکنند ،رابطة بین اطلاعات با جزئیات زندگی فرد و میزان سازگاری میان آنها در طول زمان است.
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در ادامه نتایج پژوهش حاکی از وجود تأثیر معنادار و مثبت مسکات برند بر آگاهی از برند بود .نتایج
بابور و کالیونکو )2141( 4حاکی از ارتباط معنادار مسکات برند بر ایجاد آگاهی برند بود ( .)98مطالعة یون
و همکاران ( )2146که  76حساب مسکات توییتر ( 47تیم از لیگ ملی فوتبال 21 ،تیم از انجمن ملی
بسکتبال 48 ،تیم از لیگ برتر بیسبال و  46تیم از لیگهاکی ملی) را تجزیهوتحلیل کرد .نشان داد که
تعداد توییتها مهمترین پیشبینیکنندة تعداد دنبالکنندگان مسکات توییتر است که عوامل مختلفی را
کنترل میکند .این محققان بیان کردند گنجاندن یک مسکات در راهبردهای بازاریابی ارتباطی در
شبکههای اجتماعی میتواند بستری را گسترش دهد که سازمانهای ورزشی بتوانند پیامهای تبلیغاتی را
بهطور مؤثر به مصرفکنندگان انتقال دهند ( .)99در این زمینه میتوان گفت که ایجاد شخصیتهای
مسکاتی یا برند تجاری میتواند ابزاری مؤثر در ایجاد تبلیغات مناسب و ارتباط بیشتر بین مصرفکنندگان
باشد .مسکاتها جایگاه خود را در فرهنگ عامه پیدا میکنند و در شخصیتپردازی یک برند بسیار مفیدند.
همچنین تصویر خوبی را برای برند ایجاد میکنند تا درک مشتری را در طولانیمدت تغییر دهد و به
آگاهی و یادآوری بیشتر برندها منجر شود.
در نهایت میتوان نتیجهگیری کرد مسکاتی که سبب شود مصرفکنندگان تجربههایی را از نام،
نمادهای ظاهری ،لوگو ،کاراکتر ،بستهبندی یا شعار برند ،شامل فعالیتهای تبلیغاتی و ترفیعات محصول،
روابط عمومی ،پشتیبانی از رویدادها و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی بهدست آورند ،میتوانند میزان
آشنایی و آگاهی از عناصر برند و یادآوری آن و قصد خرید آن برند را افزایش دهند و هرچه شرکت بتواند
عناصر برند خود را بیشتر تقویت کند ،بهتر است .ازاینرو بهرهمندی از این ظرفیت ،توان رقابتی شرکت را
افزایش میدهد و نتایج تحقیق حاضر نیز مؤید این موضوع است که مسکاتها نسبت به سایر روشهای
بازاریابی و تبلیغاتی توانایی اثرگذاری ،خلق فرصتها و ایدهها و در نهایت موفقیت کسبوکار را دارند .در
پایان با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر میانگین پایینتر از سطح متوسط مسکات برند مدیران شرکتهای
ورزشی و بازاریابان ورزشی باید اهمیت بیشتری برای مسکاتها قائل شوند ،و با استفاده از جذابیتهای
بصری آن بهمنظور افزایش آگاهی از برند ،تداعی و یادآوری برندشان اقدام کنند تا ضمن بهرهمندی از
مزایای مالی آن ،مشتریان موجود را حفظ کنند و مشتریان جدیدی را بهدست آورند.
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Abstract
The purpose of the present study was to present a conceptual model of the
brand mascot impact on brand awareness, brand recall and purchase intention
of sporting goods consumers. This research was practical and causalcorelational. The statistical population was the consumers of sporting goods
in Isfahan. 369 people were selected as the sample by stratified random
sampling method based on geography. Measuring tools was the researcher
made questionnaire of brand mascot and standard questionnaires of brand
awareness of Weissi and Soleimani (2015), Ashrafi and Naami brand recall
(2017) and Talebourpour and Razavi intend to buy (2016). The validity and
reliability of the questionnaire were confirmed. Data analysis was performed
using SPSS software version 23 and AMOS. The results showed that brand
mascot has a positive and significant effect on brand awareness and brand
recall and intention to buy. Therefore, managers of sports organizations and
companies can use the special capacity of mascot to improve the position of
their brand in the minds of consumers and ultimately increase their sales and
profits, a capacity that unfortunately has received less attention.

Keywords
Awareness, Brand, Brand Recall, Mascot, Intention to Purchase, Sporting
Goods.
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