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چكیده
امروزه ارزش نام تجاري در دنیاي بازاریابي بر هیج كس پوشیده نیست ،برند مشهور میتواند ارزشي بیش از ارزش معمول براي سازمان
ایجاد كند .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی اثر ویژگیهای مرتبط با البسه بر ارزش ویژه برند خانم و آقا در فروشگاههای LC Wikiki
استان مازندران انجام شد .روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .در فرایند پژوهش متغیرهاي نتایج طرح برای ارزش
ویژه برند ست خانم و آقا بررسي شده است .پس از آن ،روش میدانی بهکار گرفته شد و براساس دادههای جمعآوری شده تجزیه و
تحلیل نهایی برای تأیید یا رد فرضیههای اصلی پژوهش ،با استفاده از نرمافزارهای  SPSS22و  LISREL8.54انجام شد .جامعه آماری این
پژوهش ،فروشگاههای استان مازندران در بابلسر و کالرآباد درنظر گرفته شد .روش نمونهگیری بهطور تصادفی طبقهبندی شده و نمونه
آماری ،بین  384نفر از مشتریان  LC Wikikiاستان مازندران انجام شد .براي پایایی و اعتبار پرسشنامه از روش روایی محتوا و سازه به
منظور تأیید اعتبار پرسشنامه و از آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی پرسشنامه استفاده شد .روش تحلیل آماری دادهها ،آمار توصیفی و
استنباطی بود و از روش آزمون فرضیهها معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد ،ویژگیهای البسه
بر ارزش ویژه برند اثرگذار است.

كلمات كلیدي
برند،
ارزش ویژه برند،
وفاداری مشتری،
طراحی مد لباس،
LC Wikiki

مقدمه

مطالعــات و پژوهشهاي پیدرپی در طول  20ســال
گذشــته ثابت کرده که نقش برندهــا در ارزش آفرینی،
کاهش خطرپذیري و افزایش عمر کسب و کار انکارناپذیر
اســت .برندها مزیتهای مهــم و ارزشــمندی را برای
مشتریان و شــرکتها فراهم میآورند .هر زمان و در هر
کجا که مشــتریان درصدد انتخاب و تصمیمگیری میان
چند گزینه باشــند ،برندهایی که ارزش ویژهای در ذهن
مشــتریان دارند ،میتوانند در این فرایند نقش مهمی را
ایفــا کنند[ .]1پژوهش حاضر به این دلیل ضرورت دارد
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارp.valipour@qaemiau.ac.ir :

که شناسایی ارزش ویژه برند بر ویژگیهای البسه اثرگذار
است و میتواند به بازاریابی و بازارسازی محصول کمک
زیادی كند .همچنین ،با ایجاد اعتماد و اعتبار در برند که
نقش مهمی بر کنترل مسیر فکری مشتریان در انتخاب
برنــد دارد ،میتوان رفتار آینده آنها را پیشبینی کرد و
در نهایت ،مدیران بازاریابی با انجام اقدامات مناسب زمینه
افزایش وفاداری را در مشــتریان فراهم میكنند .یکی از
عوامل انتخاب پوشاک بهعنوان جامعه آماری این پژوهش،
آشنا بودن مصرفکنندگان با آن و درگیری ذهنی آنها
هنگام تصمیم گیری برای خرید است .افزون بر این ،وجود
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بازار رقابتی امروز در صنعت پوشاک و تبلیغات فراوانی که براي برندهای
مختلف انجام شده ضرورت بررسی این صنعت را برای پژوهشگر پررنگتر
كردهاســت .پوشش مجلل و باشــکوه در مراسم رسمی باعث احترام به
خود و حاضران در جلسات و مهمانیهای رسمی ميشود .بنابراین انتخاب
مدل لباس ،رنگ ،برند و ملزوماتی که سبب خوشپوشی فرد میشود و از
عوامل اثرگذار در مخاطب است .همچنین ،باعث سرعت در تصمیمگیری
يَشود و از
برای خریدار و شناخت سلیقه مشتریها و نيز شناخت بازار م 
برنامههای راهبردی است .افراد ممکن است ،همیشه به روشهای یکسان
عمل نکننــد و گاه انتخاب و عقیده خویش را تغییــر دهند [ .]2بررسی و
شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای خارجی مد لباس و اولویتبندی
این عوامل اهمیتی دو چندان یافته و موضوعی است که پژوهش حاضر
در پی بررسی آن است .با نوآوری در جهت هماهنگسازی (ست) لباس
رسمی خانم و آقا براي شرکت در مراسم تشریفاتی ،در فروشگاههای برند و
تنوع تولیدات در یک برند فروشــگاهی با تنظیم پرسشنامه و آماری که
بهدست میآید و مشخص میشــود ،آیا این طرح نیاز مشتریان را برای
حضور در مراسم رسمی برطرف میسازد.
پیشینه نظری پژوهش

برند

هدف از ایجاد برند چیزی فراتر از فروش کاال یا ارائه خدمات است .برند نام
یا نمادی است که سازمان از آن با هدف ارزشآفرینی برای محصوالت خود
استفاده ميكند .در بازاریابی بین محصوالت و خدمات ارائه شده برندها
در حال رقابت هستند ،بهگونهای که این موضوع در موفقیت شرکتها و
سازمانهای امروزی نقش بسیار مهمی دارد [ .]3به عقیده  ،Kotlerبرند
عبارت اســت از یک نام ،اصطالح ،نشانه ،عالمت ،نماد یا ترکیبی از آنها
که هدف آن معرفی کاال یا خدمتی اســت که یک فروشنده یا گروهی از
فروشندگان عرضه میکنند و بدین وسیله محصول خود را از محصوالت
شرکتهای رقیب متمایز میسازند[ .]4همچنین از دیدگاه  ،Choiبرند راه
توساز هویت
جدید تفکر و مدیریت هویت سازمانی و وسیلهای برای ساخ 
است[ .]5آن گونه که مالملین و هاکاال مطرح کردهاند ،برندها تنها نماینده
ملموس محصوالت و خدمات شرکتها نیستند ،بلکه داخل آنها عناصر
ناملموس بسیاری جای گرفته که اندازهگیری آنها دشوارتر است .با توجه
به تعریف جامعتر از برند ،روشن میشود که برند تنها مفهوم تبلیغاتی یا
بازاریابی نیست ،بلکه مفهومي جامعتر از تمام عملیات سازمان و هر چیزی
است که شرکت انجام میدهد[.]6
ارزش ویژه برند
ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻓﺎرﻛﻮﻫﺎر ارائــه کردهاســت ،ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن
ﺗﺠﺎري ﻋﺒﺎرت است از ارزشاﻓﺰودهایی که ﻳﻚ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل
اﻧﺘﻘﺎل میدﻫﺪ .ارزش وﻳﮋه ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ بهشــمار ميآيد ،زﻳﺮا
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﭘﺎيه آن ﻗﻴﻤﺖ بيشتري را ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت خود ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ،اﻫﺮم ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﺮوش و ﺳﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده و
آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮد را در رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ[.]7
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 Kimو همكاران معتقدند ،رايجترين عواملي که بر ارزش برند مشتريان
اثر میگذارند ،عبارت از ارزشهاي فیزيكی ،اقتصادی ،احساسی ،اجتماعی
و خدمات است [ Aker .]8و  Kellerﻣﻌﻤـﻮلﺗـﺮﻳﻦ اﺑﻌـﺎد را درباره ارزش
وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ Aaker .اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه را در ﻋﻨﺎﺻﺮ زير ميداند:
وﻓﺎداري ﺑﻪ برند ( )brand loyaltyوﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن،
ﻣـﺎرك ،ﺧـﺪﻣﺖ ،ﻣﻐـﺎزه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه و رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖﮔﺮاﻧﻪ از آن []9؛ آﮔﺎﻫﻲ
از ﺑﺮﻧﺪ ( )brand awarenessﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ( )perceived qualityﻗﻀﺎوت ذﻫﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪ ()brand associations
ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد را در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲﻛﻨﺪ،
ترویج نام و نشــان تجاری كه عبارت است از استفاده از یک نام و نشان
تجاری برای ورود به یک طبقه محصول جدید و گسترش خط محصول
شامل استفاده از یک نام و نشان تجاری برای یک محصول در همان طبقه
است[.]7
 ،Aakerارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از داراييهــا و ﺗﻌﻬﺪات
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ به ارزش اراﺋﻪ ﺷﺪه بهوســيله ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ[ Aaker .]10ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ،از دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﺷﺪهاﺳﺖ .1 :داﻧﺶ ﺧﺮﻳﺪاران دربــاره ﺑﺮﻧﺪ و  .2ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب،
ﻗﻮي و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧـﺪ دارﻧـﺪ.
وي داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﺮاﺳﺎس دو ﺟﺰء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ :ﻧﺨﺴﺖ آﮔﺎﻫﻲ از
ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدآوري و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و دوم
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ( )brand imageﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﺪاﻋﻲﻫـﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﻌـﺎدي ﭼـﻮن آﮔـﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧـﺪ،
ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه ،ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪ و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺪلﺳﺎزي و
اﻧﺪازهﮔﻴـﺮيﻛـﺮدهاﻧـﺪ [.]11-13
آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ قابليت ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻳﺎدآوري ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي درباه ﻃبقه
ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺤﺼﻮل یا خدمت است .پژوهشها ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ،
ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را ﺧﺮﻳﺪاري ميكننــد [ .]14ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي
اﻃﻼق میشود ﻛﻪ بهطور ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد .از اﻳﻦ داراﻳﻲ ،ﺑﺮاي
اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ميشود .ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﺮﻧﺪ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
آن ،ﺳﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﺷﻮد [ .]15ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ و
وفاداری ایجــاد مــیﻛﻨﺪ .ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد
ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ .پژوهشهــا ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ادراك از ﻛﻴﻔﻴﺖ
بيشتر ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﻲ از ﺑﺮﻧﺪ رﻗﺒﺎ شود .ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺟﺰاي ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ،
وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ .ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ از وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ وﻓﺎداري ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از برند اﺳﺖ[.]16
رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه
ﺑﺮﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ [.]17-19
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دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت دربــاره ﻣﺤﺼﻮل ،ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﺷﻜﻞ داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ راه در او
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ،بــراي ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﺎ ﻋﺪم ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد [ .]20اﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رواﺑﻂ دروﻧﻲ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ كردهاند.
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت از رواﺑـﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻴﺎن اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآورﻧﺪ [ ،]11،12ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از پژوهشگران رواﺑﻂ ﻋﻠّﻲ
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺑﻌـﺎد را ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ[ .]21،22ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اراﺋﻪ ﻣﻲﺷـﻮد ،ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ،
ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮشﻫﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ اداركﺷﺪه و ﺗﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ
خواهدشد و بنابراین در ﻫﺮ دو حالت ،وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار
ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ [ .]23در این حالت ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ را
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ كند .ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪروشﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠـﻒ اثر بگــذارد .وﻗﺘـﻲ اﻓـﺮاد درباره ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت از ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺻﺮف ﺷـﺪه ﻳﻜـﻲ از ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺮاي
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
زﻳﺎد را ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ درﻧﻈـﺮﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـد [.]24
دیدگاه مشتریان نسبت به کاالهای خارجی
امروزه صنعت نساجی و پوشاک در جهان با بهرهمندی از فناوري ،طراحی،
تنوع در تولید ،تنوعطلبی مصرفکنندگان ،تبلیغات ،فرهنگســازی و
فروش گسترده با ارزش افزوده شايان توجه ،از موقعیت ممتازی برخوردار
اســت .نگرش مصرفکننده به پوشــاک ترکیه بر کیفیت دریافتی او از
برند پوشــاک ترکیه اثر مثبت و مســتقیم دارد .کیفیت دریافتی از برند
پوشاک ترکیه بر تمایل مصرفکننده به خرید پوشاک ترکیه اثر مثبت و
مستقیم دارد .همچنین ،ارزش هیجانی دریافتی از برند پوشاک ترکیه بر

تمایل مصرفکننده به خرید پوشاک ترکیه نیز اثر مثبت و مستقیم دارد.
همچنین ،زنان تمایل بیشتری نسبت به مردان به خرید پوشاک ترکیه
دارند و همین طور ســطح درآمد ،اثری بر تمایل به خرید پوشاک ترکیه
ندارد[ .]25در حال حاضر بازار پوشاک ایران مملو از کاالهای ساخت ترکیه
است که عمومًا در طبقه کاالهای با قیمت متوسط و باکیفیت رتبهبندی
میشــود .با بررسی سطحی از بازار پوشــاک و نظرات مصرفکنندگان
میتوان به این نتیجه رســید که کاالهای ایرانی با وجود قیمت كمتر در
برابر کاالهای ترک جایگاه مناسبی ندارند .برای بررسی دالیل این موضوع
باید ابتدا نگرش مصرفکنندگان را نسبت به پوشاک ایرانی در برابر پوشاک
ترک سنجید و سپس عوامل مؤثر بر شکلگیری این نگرش بررسی كرد .بنا
بر گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سال  ،87کشورهاي امارات،
چین ،ایتالیا ،ســوئیس ،ترکیه ،هند ،جمهوری کره ،انگلستان و آلمان و
منطقه آزاد کیش عمده صادرکنندگان پوشاک به ایران محسوب میشوند.
در سال 86نیز امارات ،چین ،سوئیس ،ایتالیا ،ترکیه ،آلمان ،اتریش ،هند،
انگلســتان و منطقه آزاد کیش عمده صادرکننده پوشاک به ایران بودند.
نتایج پژوهش به این شــكل بود که متغیرهای ،آگاهی نســبت به برند،
کیفیت ادراک شــده و ارزش احساسی بر تمایل به خرید پوشاک ترک
اثرگذار هستند .همچنین متغیرهای جمعیتشناختی نیز بر متغیرهای
گفتهشده اثرگذارند[.]26
از منظر مصرفکنندگان عواملی همچون کیفیت لباس ،دوخت ،تنوع،
رنگها و مدلها اولین عواملی هستند که در مرحله اول به هنگام خرید
توجه آنها را به خود جلب میکنند .آنها به دنبال این هستند که در قبال
هزینه گزافی که پرداخت میکنند ،محصولی باکیفیت دریافت کنند که
اعتماد آنها را افزایش دهد و موجبات خرید آنها در مراجعات بعدی را
فراهم كند .بهطور عمده موضوعی که مغفول میماند کیفیت و عناصری
است که در تولیدات لباس خارجی مورد توجه قرار گرفته در حالی که در
حوزه مصرف داخلی ،صرفًا بر عامل فرهنگی که عامل بیرونی است ،تأکید
میشــود .در حالی که باید برحسب نیاز و سلیقه مصرفی مصرفکننده
لباس برند تولید و عرضه شود [.]27

شکل -1مدل مفهومی[.]11
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ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دربــاره ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ وﺟﻮد دارد .در پژوهش حاضر
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎي ارزش وﻳـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ از دﻳﺪﮔﺎه  Akerو ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ بیــن
ارزش ویژه برند و ویژگیهای البسه بر ایجاد برند ست خانم و آقا بررسی
شده اســت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی پژوهش ،رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه و با کمک چارچوب پیشــنهادی  Yooو همکاران []11
ﻣﺪل ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ پژوهش با توجه به شکل  1ﻃﺮاحی شده است.
فرضیه های پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش و براســاس مدل مفهومی (شــکل  ،)1شش
فرضیه اصلی زير در این پژوهش مطرح شــدهاست كه روی ارزش ویژه
برند  LC Wikikiاثر دارد:
فرضیه اول :تنوع اکسسوری هنگام فروش؛
فرضیه دوم :استفاده از رنگ و پارچه؛
فرضیه سوم :شيوه يا سبك ( )styleمناسب؛
فرضیه چهارم :قیمت مناسب؛
فرضیه پنجم :تأسیس شعب در مکانهای ويژه و
فرضیه ششم :تبلیغ توسط مشتری.
روش پژوهش
روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ بــوده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ویژگیهای البســه ﺑﺎ ارزش ویژه
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اثر آنها ﺑـﺮ ایجاد برند ســت خانم آقا ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اســت.
ﻫـﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ ﻛـﺎرﺑﺮدي اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮرﺳﻲ شده ﭘﻮﺷﺎك رﺳﻤﻲ
م مهم بوده و ﺑﺮﻧـﺪ
خانمها و آﻗﺎﻳـﺎن براي شــرکت در جلسات و مراســ 
ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻧﻴـﺰ  LC Wikikiبــود .دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب  LC Wikikiاز ميان ﺳـﺎﻳﺮ
ﺑﺮﻧـﺪﻫﺎي ﭘﻮﺷـﺎك رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و پیشــینه پژوهش
رضازاده [ ،]25دربین [ ،]26طغرایی[ ،]27سمیعی نصر[ ]28و رادپور []29؛
نســبت به عالیق افراد به پوشــاک خارجی ترک بوده و از آنجا که این
ﺑﺮﻧـﺪ از میان پوشاک ترک در ایران محبوبیت خوب و جایگاه ويژهاي بین
خانوادهها دارد و جزو برترین برندهای ترک معرفی شــده است .تکمیل
پرسشنامه از میان مشتریان فروشــگاه  LC Wikikiدر استان مازندران
(بابلســر و کالرآباد) انجام شد .در این پژوهش ،با توجه به نامحدودبودن
حجم جامعه از فرمول کوکران (معادله  )1استفاده شد:
()1
در اين معادله z ،مقدار متغیر نرمال اســتاندارد در ســطح  95%و برابر با
 p ،1/96نســبتی از افراد جامعه که ویزگی مدنظر را دارند و برابر با 0/5
درنظر گرفته میشود q ،نسبتی از افراد جامعه که ویژگی مدنظر را ندارند
و با  0/5در نظر گرفته میشود و  dمقدار اشتباه مجاز و برابر با  0/05است.
با توجه به معادله ( )1حجم نمونه به شكل معادله ( )2محاسبه شده است:
()2
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حجم نمونه الزم برای پژوهش حاضر  384نفر و روش نمونهگیری بهطور
تصادفــی در دســترس اســت .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد پرسشنامه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهها با ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی
 SPSS22و  LISREL8.54انجام ﺷﺪ.
ابزار گردآوری اطالعات
براساس الگوی پرســشنامه  ،]7[ Akerﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺳؤاﻻﺗﯽ درباره
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،درآﻣﺪ و ســاير
نكات ديگر ،ﺑﺨﺶ دوم پرســشنامه دارای  30ﺳؤال ،ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ شش
ﻣﺘﻐﯿﺮ شامل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ویژگیهای البسه ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اکسسوری ،ویژگیهای
البسه (رنگ وطرح) ،تبلیغات ،تأسیس شعب در مکانهای ويژه ،سبك و
قیمت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳت .در بخش سوم ،از 17سؤال ،ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ پنج
ﻣﺘﻐﯿﺮ به منظور اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ارزش ویژه برند ﻣﺘﻐﯿﺮ ،وفاداری برند ،کیفیت
ادراک شده برند ،تداعی برند ،آگاهی برند و تمایل به قبول گسترش برند
ً
(ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ) ﺗﺎ ﺷﻤﺎره
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت از ﺷﻤﺎره 5
ً
(ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ) اﻣﺘﯿﺎزﺑﻨﺪی شدند.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه  53/91درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شــده را
زنان و  46/09درﺻﺪ را مردان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .سن اکثر افراد پاسخدهنده
بین  36تا  45ســال بود و کمترین آنها بیشــتر از  45سال داشتند .از
لحاظ سطح درآمد اکثر افراد پاسخدهنده 52/60درصد متوسط و کمترین
آنهــا 25درصد زیاد اســت .از ﻧﻈﺮ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ  42/19درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
دﮐﺘﺮي ﺑﺎ  3/13درﺻﺪ بود.
آزمون آلفای کرونباخ در ( SPSSآزمون قابليت اعتماد پرسشنامه)
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ،اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
اﺳﺖ .این روش برای محاســبه همگني درونی ابزار اندازهگیری از جمله
پرســشنامهها یا آزمونهایی بهکار میرود کــه ويژگيهای مختلف را
اندازهگیری میکنند[ .]30در پژوهش حاضر ،براي ارزيابي پايايي از ضريب
آلفاي كرونباخ و براي محاسبه آن از نرمافزار  SPSS 22استفاده شد .برای
محاســبه ضریب آلفای کرونباخ ،ابتدا واریانس نمرههای هر زیرمجموعه
سؤاالت پرســشنامه و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از
معادله ( )3مقدار ضریب آلفا محاسبه شد [:]30
()3
در اين معادله J ،تعداد پرســشنامه؛  S2jواریانس زیر آزمون  Jام و S2

واریانس کل آزمون اســت .هر قدر ضریب آلفای بهدســت آمده به 1
نزدیکتر باشد ،بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است .همچنین،
ضریب آلفای کمتر از 0/7معمــوالً ضعیف و دامنه بيش از  0/7خوب
تلقی میشود .البته هر چه قدر ضریب پایایی به عدد  1نزدیکتر باشد،
بهتر است.
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جدول  -1جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخصهای پژوهش.
شاخص

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

اکسسوری

3

0/783

استفاده از رنگ و پارچه و ..

6

0/823

تبلیغات

6

0/818

تأسیس شعب در مکانهای ويژه

3

0/792

سبك

4

0/799

قیمت

7

0/829

مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ویژگیهای البسه

0/835

وفاداری برند

2

0/756

کیفیت ادراک شده برند

3

0/779

تداعی برند

2

0/867

آگاهی برند

4

0/809

تمایل به قبول گسترش برند

6

0/814

مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ارزش ویژه برند

0/827

برای بررســی پایایی پرســشنامه از نمونه اوليه با حجم  30استفاده
شــد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار ضرايب آلفاي
كرونباخ محاسبه شده در تمام موارد بزرگتر از  0/7بوده ،كه حاكي از
اعتبار زياد هر دو پرسشنامه است .بنابراین از دید پاسخگویان شاخص
ویژگیهای البســه برای  6متغیر و شــاخص ارزش ویژه برند برای 5
متغیر نرمال بودهاست.

بررسی نرمالبودن متغیرها
براي نرمالبودن متغیرها از آزمون  K-Sاختصار كولموگروف-اسميرنوف
استفاده شد که در آن ســطح معناداری مهم است .با توجه به جدول 2
سطح معنیداری برای تمام متغیرهای مستقل و وابسته بزرگتر از سطح
آزمون ( )0/05بوده و توزیع دادهها نرمال است.
بررسی اثر جنسیت و سن بر ارزش ویژه برند
برای بررســی مقدار اثر جنسیت بر ارزش ویژه برند از آزمون T-Student
گروه مستقل استفاده شــد .با توجه به جدول  3سطح معناداری برابر با
 0/021و کوچکتر از مقدار  0/05است .بنابراین ،در سطح اطمینان 95%
جنســیت بر ارزش ویژه برند اثرگذار است .با توجه به مقادیر میانگینها
مشخص شد ،ارزش ویژه برند در مردان بيشتر از زنان است.
برای بررسی اثر سن بر ارزش ویژه برند از آزمون تحلیل واریانس استفاده
شد .با توجه به جدول  4سطح معناداری برابر با  0/276و بزرگتر از مقدار
 0/05است .بنابراین در ســطح اطمینان  95%نتیجهگيري شد ،سن بر
ارزش ویژه برند اثرگذار نیست.
نتايج تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشــاهده بهوسيله
بار عاملي نشــان داد ه ميشود .اگر بار عاملي کمتر از  0/5باشد ،رابطه
ضعيف درنظر گرفته شــده و از آن صرفنظر شده و حذف ميشود .بار
عاملي بين  0/5تا  0/7قابل قبول اســت و اگر بزرگتر از  0/7باشــد،
بسيار مطلوب است[ .]31زماني که همبستگي متغيرها شناسايي شد
بايد آزمون معناداري انجام شــود .براي بررسي معناداربودن رابطه بين

جدول  -2نتایج آزمون كولموگروف-اسميرنوف متغيرهاي پژوهش.
متغیر

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معیار

آماره آزمون K-S

سطح معناداری

نتیجه آزمون

اکسسوری

384

3/05

0/919

1/063

0/065

نرمال است

رنک و پارچه و...

384

2/84

0/762

1/211

0/107

نرمال است

تبلیغات

384

3/20

0/684

1/003

0/059

نرمال است

تأسیس شعب در مکانهای ويژه

384

3/43

0/809

1/005

0/078

نرمال است

سبك

384

3/65

0/712

1/085

0/094

نرمال است

قیمت

384

3/82

0/781

0/097

0/160

نرمال است

ویژگیهای البسه

384

3/35

0/577

1/125

0/090

نرمال است

وفاداری برند

384

3/13

1/072

0/865

0/425

نرمال است

کیفیت ادراک شده برند

384

3/19

1/047

1/007

0/058

نرمال است

تداعی برند

384

2/92

1/215

1/004

0/067

نرمال است

آگاهی برند

384

3/01

0/953

1/075

0/085

نرمال است

تمایل به قبول گسترش برند

384

3/08

1/032

1/036

0/082

نرمال است

ارزش ویژه برند

384

3/07

0/865

1/003

0/060

نرمال است

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي و پوشاک ،دوره جدید ،شماره  ،4زمستان 1396

19

مطالعه اثر ویژگیهای مرتبط با البسه بر ...

پیمان ولیپور و فاطمه آقاجانی

جدول -3نتایج آزمون  T-Studentبرای مقایسه ارزش ویژه برند بر حسب جنسیت.
جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار
مرد

177

3/18

0/753

زن

207

2/98

0/945

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

مقدار

2/309

382

0/021

متغيرها از آماره آزمون  tيا همان  t-valueاســتفاده ميشود .ﺑﺮاﺳﺎس
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪل اﺻﻠﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ پرســشنامه
ویژگیهــای البســه در ﺷﮑﻞ  2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنهــا اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺆاﻻت ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ویژگیهــای البســه و
اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎقیماندهﻫﺎســت .اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮازش
ﻣﺪل منجر شد.
با توجه به شکل  ،2مشخص شد ،بار عاملی سؤاالت سوم ( )0/39و چهارم

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه ارزش ویژه برند بر حسب سن.
منبع تغییرات حجم نمونه ميانگين
بینگروهی

13/614

3

4/538

درونگروهی

274/015

380

721

جمع کل

287/629

383

-

6/293

0/276

( )0/46از شــاخص رنگ و پارچه ،...ســوال پنجم ( )0/40از شاخص
تبلیغــات و ســؤاالت دوم ( ،)0/43پنجم ( )0/36و ششــم ( )0/43از
شــاخص قیمت کمتر از مقدار  0/5نیســت .بنابراین این ســؤاالت از
پرسشنامه ویژگیهای البسه از تحلیل حذف شدند.
بــرآورد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺿﺮاﯾﺐ و ﻣﻌﻨﺎداري آنﻫﺎ در ﺟﺪول  5ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖکــه ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺆاﻻت ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ویژگیهای البسه و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎقیماندهﻫﺎست.

ﺷﮑﻞ  -2ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ پژوهش براي ﺑﺮرﺳﯽ پرسشنامه ویژگیهای البسه( :الف) آماره معناداري تحليل عاملي و (ب) بار عاملي استاندارد تحلیل عاملی.
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میانگین
مربعات

مقدار
آماره F

سطح
معناداری
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جدول -5مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پايايي تركيبي و جذر میانگین واریانس پرسشنامه ویژگیهای البسه (اعداد داخل پرانتز پس از حذف سؤاالت با بار عاملی
کمتر از  0/5محاسبه شده است).
سازه

آیتم

بار عاملی

آماره معناداری

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

اکسسوری ()ACC

ACC1
ACC2
ACC3

0/60
0/81
0/67

11/35
15/38
12/72

0/734

0/738

0/518

رنگ و پارچه)CF( ...

CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
CF6

0/84
0/73
0/39
0/46
0/85
0/83

19/46
15/85
7/64
9/02
20/04
19/38

تبلیغات ()ADV

ADV1
ADV2
ADV3
ADV4
ADV5
ADV6

0/88
0/92
0/76
0/80
0/40
0/82

0/838
()0/869

0/849
()0/887

0/502
()0/662

21/47
23/19
17/08
18/72
7/92
19/14

0/886
()0/917

0/900
()0/921

0/612
()0/702

تأسیس شعبه در
مکانهای ويژه ()BE

BE1
BE2
BE3

0/79
0/89
0/81

17/72
20/92
18/15

0/867

0/870

0/691

سبك ()STY

STY1
STY2
STY3
STY4

0/82
0/87
0/87
0/87

19/11
20/91
20/98
21/02

0/902

قیمت ()PRI

PRI1
PRI2
PRI3
PRI4
PRI5
PRI6
PRI1

0/64
0/43
0/98
0/63
0/36
0/43
0/94

13/93
8/75
26/04
13/66
7/15
8/74
24/30

0/832
()0/880

اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ،ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻨﺠﺮ شــد .بار عاملی سؤاالت  3و  4از
شــاخص رنگ و پارچه ،...سؤال  5از شاخص تبلیغات و سؤاالت  5 ،2و
 6از شاخص قیمت کمتر از مقدار  0/5نیست و از تحلیل حذف شدند.
همانطور که در جدول  6نشان داده شدهاست ،بار عاملی و آماره معناداری
هیچ سوالی کمتر از مقدار  0/5نیست .بنابراین هیچ سؤالی از تحلیل حذف
نشدند.
آلفای کرونباخ برای هم ه سازهها بيش از  0/7است که اعتبار همگرایی
زيادي را نشان میدهد .همچنين بيان ميكند ،سازهها (متغيرهاي پنهان)
از اعتبار زيادي براي برازش مدل برخوردار هستند .همچنین ،مقادیر پایایی
ترکیبی ( )CRبرای تمام سازهها بيشتر از مقدار  0/7گزارش شده که نشان
میدهد ،سازهها از پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند.

0/918

0/835
()0/883

0/736

0/450
()0/663

مدل اندازهگیری پرسشنامههای پژوهش
برای اطمینان از مناسببودن پرسشنامه ،از مدل اندازهگیری یا تحلیل
عاملی تأییدی در نرمافزار لیزرل استفاده شد .براي بررسي مناسببودن
تعداد دادههاي موجود در تحليل از شاخصهاي  KMOو آزمون بارتلت
استفاده شد.
 KMOبراي مشخصكردن كفايت تعداد نمونهها بهكار ميرود .اگر بيش
از  0/6باشــد ،مناسب و اگر كمتر از  0/6باشد ،مناسب نيست .با توجه به
جدول  7شاخص  KMOدر پژوهش حاضر ،در هر حالت بزرگتر از مقدار
 0/6است که رقم قابل قبولی است.
شاخص بارتلت ،در بررســی کفایت ماتریس در هر دو پرسشنامه در
ســطح  ≤ 0P/01معنادار بود كه حاکی از آن بود که نمونه انتخابی برای
اجرای تحلیل عاملی کافی است
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جدول -6مقادیر بارعاملی ،آماره معناداری ،آلفای کرونباخ ،پايايي تركيبي و جذر میانگین واریانس پرسشنامه ارزش ِویژه برند.
سازه

آیتم

بارعاملی

آماره معناداری

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

( LOYوفاداری برند)

LOY1
LOY2

0/88
0/73

16/06
13/62

0/780

0/789

0/654

( QUکیفیت ادراک شده)

QU1
QU2
QU3

0/66
0/92
0/80

13/66
20/74
17/38

0/834

0/840

0/641

( BASتداعی برند)

BAS1
BAS2

0/91
0/83

18/93
17/08

0/858

0/862

0/759

( BAWآگاهی برند)

BAW1
BAW2
BAW3
BAW4

0/77
0/76
0/81
0/75

16/67
16/59
18/10
16/10

0/850

( EXTتمایل به قبول گسترش برند)

EXT1
EXT2
EXT3
EXT4
EXT5
EXT6

0/61
0/62
0/75
0/65
0/88
0/93

12/75
13/03
16/89
13/80
21/56
23/34

0/874

ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ پرسشنامه
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣقــدار اﺛﺮﮔﺬاري از ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦﺿﺮﯾﺐ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .یکی
از بهترین شــاخصهاي برازندگی مدلهاي معادالت ساختاري شاخص
برازندگی ریشــه میانگین مجذورات تقریب خطا ( )RMSEAاست .این
مقدار همان آزمون انحراف هر درجه آزادي است .مدلهایی که برازندگی
خوبی داشته باشــند ،باید مقداری کمتر از  0/08باشد و شاخص دیگر
برازندگی حاصل تقسیم مقدار  χ2بر درجه آزادی است .که این مقدار باید
کمتر از 3باشد [.]32
با توجه به خروجی لیزرل در پرســشنامه ویژگیهای البسه مقدار χ2
 3263/711و درجه آزادي 300محاسبه شد .مقدار حاصل تقسیم  χ2بر
درجه آزادی برای ویژگیهای البســه برابر با  2/919است که مقدار قابل
قبولی است .همچنین ،برای ارزش ویژه برند مقدار  1826/688 ،χ2و درجه
آزادي 210برابــر با  1/129بوده که مقدار قابل قبولی اســت .همچنین،
خروجی مدل مقدار شاخص برازندگی ریشه میانگین مجذورات تقریب
خطا را برابر با  0/072نشــان میدهد .با توجه به جدول  8دو شــاخص
مطرح شــده در باال و نيز باقی شاخصهای برازندگی از برازش مناسبی
برخوردار است.
جدول  -7آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامهها.
آزمون بارتلت

پرسشنامه

آزمون KMO

ویژگیهای البسه

0/866

3263/711

ارزش ویژه برند

0/887

1826/688

22

χ2

درجه آزادی

Sig

300

0/001

210

0/001

0/856

0/883

0/597

0/563

شاخص χ2

کای اسکوئر عمومیترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدلسازی
معادالت ساختاری تلقی ميشود .هر چه مقدار آن کوچکتر باشد ،برازش
دادهها به مدل بهتر است تا جایی که مقدار صفر برای آن نشان از برازش
کامل است .برای بررسی مناسببودن این شاخص حاصل تقسسیم کای
اسکوئر بر درجه آزادی باید کمتر از مقدار  3باشد که در مدل ما این مقدار
برابر  2/475محاسبه شد.
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
این شاخص بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد .برخالف ساير
شاخصهای در مدلســازی که تنها دارای برآورد نقطهای هستند ،برای
فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبهاست .مقدار کمتر از  0/08برای
این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد .مقدار این شاخص برای مدل
پژوهش برابر 0/074محاسبه شد که نشان از برازش مناسب مدل دارد.
شاخص ميانگين مجذور باقي ماندهها ()RMR
این شاخص براساس ماتریس باقیمانده محاسبه میشود و مقادیر کمتر
از  0/05آن نشانگر مناسببودن برازش مدل است .در مدل پژوهش این
مقدار برابر  0/040شده که مناسباست.
شــاخص نرم شــده برازندگي( ،)NFIنیکویی برازش (،)GFI
برازندگي فزاينده ( )IFIو برازش تطبیقی ()CFI
مقادیر بيش از  0/9هر یک از شــاخصهای برازش گفتهشــده مؤيد
مناسببودن برازش مدل است .با توجه به اینکه در مدل پژوهش تمام
مقادیر بهدســت آمده برای این شاخصها بزرگتر از  0/9هستند ،در
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جدول -8شاخصهای برازش مدل اندازهگیری پرسشنامه.
نتیجه پرسشنامه ویژگیهای البسه

نتیجه پرسشنامه ارزش ویژه برند

مقدار مطلوب

نام شاخص

شاخص برازش

2/919
0/92
0/064
0/041
0/95
0/93
0/93

1/129
0/91
0/072
0/040
0/93
0/93
0/92

>3/00
<0/90
>0/08
>0/05
<0/90
<0/90
<0/90

شاخص χ2

Chi-square/df
GFI
RMSEA
RMR
NFI
IFI
CFI

نتیجه مدل برازش داده شده به دادهها مناسب است.
بررسی روایی و پایایی مدل
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﻌﯿﺎر رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ شــود .رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺮفﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزه ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ خیر .برای
بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده (average
 )variance extracted, AVEمحاســبه شد ه است .روایی همگرا زمانی
وجود دارد که پایایی ترکیبی از  0/7و  AVEاز  0/5بزرگتر باشــند .با
توجه به جدولهاي  9و  ،10آلفای کرونباخ برای همه سازهها بيش از
 0/7اســت که اعتبار همگرایی زيادي را نشان میدهد .همچنين بيان
ميكند ،ســازهها (متغيرهاي پنهان) از اعتبار زيادي براي برازش مدل
برخوردارند .هر ســه شرط گفته شده برقرار بوده ،بنابراین پرسشنامه
ویژگیهای البسه و ارزش ویژه برند از روایی همگرا برخوردار است .جذر
میانگین واریانس اســتخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی
آن متغیر با سایر متغیرهاست .بنابراین روایی تشخیصی متغیرها مورد
تأیید اســت .بــراي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ،از ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﺳؤاﻻت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري از
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ( )construct reliability, CRاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑيش از  0/7ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎزه ﻧﺸﺎنگر ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب هستند[.]33

شاخص نیکویی برازش
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص ميانگين مجذور باقيماندهها
شاخص نرم شده برازندگي
شاخص برازندگي فزاينده
شاخص برازش تطبیقی

آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ
برای آزمودن مقدار اثرگذاري عوامل بر يكديگر و برازش مدل مفهومی
از معادالت ساختاری استفاده میشود.
مدلسازی معادالت ساختاری
مدلســازی معادالت ســاختاری رویکرد آماری جامع بــرای آزمون
فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشــاهده شده و متغیرهای
مکنون اســت ،که گاه تحلیل ســاختاری کوواریانس ،مدلیابی علّی و
گاه نیز روابط ســاختارهای خطی (linear structural relationships
 )LISREL,نامیده شــدهاســت .در این مرحله مدل روابط علّی بین
متغیرها را توصیــف میكند .ارتباطات بین متغیرهــا میتواند مبین
فرضیههایی باشد که روابط علّی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از
فضای نظريه اســتنتاج كردهاند .مرحله بعدی آزمون برازندگی و مقدار
انطبــاق این نظریهها با دادههای تجربی اســت که از جامعهای معین
گردآوری شدهاند.
آزمون برازش مدل مفهومی
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این اســت که مشــخص شود تا چه
حد کل مدل با دادههای تجربی اســتفاده شده سازگاری و توافق دارد.
مجموعه گسترده از معیارها و شاخصهای برازندگی ()goodness of fit
وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری برازش کل مدل اســتفاده
شــوند .زیرا یک شــاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه ،روش
تخمین ،پیچیدگی مدل ،مفروضات مربوط به نرمالبودن یا ترکیبی از

جدول  -9جذر  AVEو همبستگی بین شاخصهای پرسشنامه ویژگیهای البسه.
شاخصها

ACC

CF

( ACCاكسسسوري)

0/720

-

( CFرنگ و پارچه)...

0/38

0/814

( ADVتبلیغات)

0/20

0/40

( BEتأسیس شعب در مکانهای ويژه)

0/27

0/32

( STYسبك)

0/26

0/25

( PRIقیمت)

0/29

0/18

ADV

BE

0/838
0/40

-

0/831

0/39

0/22

0/12

0/37

STY
0/858
0/40

PRI
-

0/814
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جدول  AVE -10و همبستگی بین شاخصهای پرسشنامه ارزش ِویژه برند.
شاخصها

LOY

QU

BAS

BAW

EXT

) LOYوفاداری برند(
) QUکیفیت ادراک شده(
) BASتداعی برند(
) BAWآگاهی برند(
) EXTتمایل به قبول گسترش برند(

0/809
0/30
0/57
0/34
0/23

0/801
0/30
0/31
0/27

0/871
0/33
0/22

0/773
0/46

0/750

شرایط گفتهشده بهطور متفاوت عمل میکند .از اینرو ،افراد مختلف
بسته به شرایط مدل ممکن است ،از شاخصهای مختلفی برای برازش
مدل استفاده كنند [.]34
یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزهای از نمودار
مســیر و تحلیل عاملی تأییدی ()confirmatory factor analysis, CFA
است .شکل  ،3ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش و شکل ،4
اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش از این نرمافزار تولید شدهاند.
ارزیابی مدل ساختاری
برای آزمون معنیداری ،ضرایب مســیر بین متغیرها از خروجی نرمافزار
استفاده ميشــود .نتایج بهدست آمده در جدول 11نشان میدهد ،تمام
فرضیهها تأیید شدند .در معادالت ساختاری  6متغير روی ارزش ویژه برند
اثرگذار هستند.

شکل  -3ضرایب مسیر استاندارد مدل ساختاری پژوهش.

24

نتیجهگیری
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻦ ویژگیهای البســه و اﺑﻌﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧـﺪ در ایجاد برند ســت
آقــا و خانــم اراﺋﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .در آزﻣﻮنﻫﺎي اﻧﺠﺎ م ﺷﺪه ،ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ویژگیهای البســه و ارزش ویــژه برند ﺑﻮد ه و با توجه
به نتایج جــدول  ،11رواﺑﻄ بین آنها ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدهاﺳﺖ .طبق فرضیه
اول تنوع اکسســوری هنگام فروش با ارزش ویژه برند رابطه مستقیم
دارد .بنابراین ،متغیر تنوع اکسسوری هنگام فروش بر ارزش ویژه برند
اثرگذار است و در رتبه سوم قرار دارد .همچنین سبب وفاداری مشتری
به برند در ایجاد برند ســت خانم و آقا میشــود .زیرا ،مشتریان وفادار
میتوانند با تبلیغات مثبت دهان به دهان (توصیه به دیگران) ،مشتریان
جدیــد را جذب كنند و با انجام خریدهای مکرر به افزایش خرید برند و

شکل -4اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش.
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جدول -11نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری.
شماره فرضیه
1
2
3
4
5
6

مسیر
از متغیر

به متغیر

اکسسوری
رنگ و پارچه و ...
تبلیغات
تأسیس شعب
سبك
قیمت

ارزش ویژه برند

ضریب مسیر ()β

عدد معنیداری ()t-value

نتیجه فرضیه

رتبه اثرگذاری

0/39
0/41
0/36
0/25
0/43
0/37

4/02
4/21
3/54
2/14
4/62
3/79

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

3
2
5
6
1
4

در نتیجــه ارتقای ارزش ویژه برند منجر شــوند .در این پژوهش ،یکی
از عواملی که به عنوان عامل مؤثر بر افزایش وفاداری به برند شــناخته
شدهاســت ،آگاهی از برند است .بنابراین پیشنهاد میشود ،با افزایش
سطح آگاهی مشتریان از برند ،براي افزایش و حفظ وفاداری مشتریان
تــاش كنند .در فرضیه دوم رنــگ و پارچه و  ،..موجب افزایش ارزش
ویژه برند میشــود .بنابراین متغیر رنگ و پارچه و ...از لحاظ اثرگذاری
بر ارزش ویژه برند در رتبه دوم قرار دارد .افزایش کیفیت ادراک شــده
باعث افزایش وفاداری مشتریان میشود.
در نتیجه با خرید محصول با کیفیت و مورد اطمینان موجب ارتقای
ارزش ویژه برند و تمایل به ایجاد برند ســت براي هماهنگشدن خانم و
آقا بــا یکدیگر و طبق آخرین روش مد روز طراحی میشــود .فرضیه
سوم پژوهش تأیید میشود که سبك مناسب با ارزش ویژه برند رابطه
مســتقیم دارد .بنابراین ،متغیر سبك از لحاظ اثرگذاری بر ارزش ویژه
برنــد در رتبه اول قــرار دارد .چنانچه تداعی مثبتــی از برند در ذهن
مشتریان ایجاد شــود ،وفاداری آنها به برند نیز افزایش خواهد یافت.
نتایج نشــان میدهد ،تداعی برند ،شــخصیت برند (احساس افتخار و
پرستیژ) و تصویر برند در ایجاد ست خانم و آقا اثرگذارند .فرضیه چهارم
تأیید میکند ،قیمت مناســب با ارزش ویژه برند رابطه مستقیم دارد.
همچنین ،متغیر قیمت مناســب از لحاظ اثرگذاری بر ارزش ویژه برند
در رتبه چهارم قرار دارد.
با توجه به نتایج بهدســت آمــده و کیفیت ادراک شــده و آگاهی
مشتریان از برند ،تداعی برند با توجه به تجربه خرید قبلی ،باعث ایجاد
برند ســت خانم و آقا و ارتقای ارزش ویژه برند شــده و جلب مشتری
بیشتر ميشود .طبق فرضیه پنجم ،تأسیس شعب در مکانهای ويژه با
ارزش ویژه برند رابطه مستقیم دارد.
بنابرایــن ،این متغیر نیز از لحاظ اثرگذاری بــر ارزش ویژه برند در
رتبه ششم قرار دارد .ﺑﺎ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و تأسیس شعبههای مختلف
در مراکز ويژهاي مانند فرودگاهها ،مراکز تجاری و گردشــگري ،سبب
آگاهی بیشتر افراد برای ایجاد برند ست خانم و آقا ميشود .همچنین،
نیاز مشتریان براي شرکت در مراسم رسمی و سهولت انتخاب در بازه
زمانی کوتاه ،باعث فروش بیشتر و ارتقای ارزش ویژه برند ميشود .طبق
فرضیه ششم ،تأیید میشــود ،تبلیغ از راه مشتری با ارزش ویژه برند
رابطه مستقیم دارد .بنابراین ،از لحاظ اثرگذاری بر ارزش ویژه برند در
رتبه پنجم قرار دارد .مدیران بازاریابی باید شــیوههای مناسبی را براي
افزایش آگاهی مشــتریان از ایجاد برند ست خانم و آقا اقدام كنند تا از

این راه بتوانند وفاداری مشــتریان را که یکــی از عوامل ارتقای ارزش
ویژه برند است ،افزایش دهند .یکی از روشهای افزایش سطح آگاهی
افراد ،انجام تبلیغات گســترده در ایجاد ست خانم و آقا است .در ایران
تبلیغات برپایه روشهای پیشرفته امروزی بسیار ضعیف است .بنابراین
پیشــنهاد میشود ،با استفاده از رســانهها ،بیلبوردها و فضای مجازی
تبلیغات گســتردهای در این زمینه انجام دهند .درضمن ،میتوان این
تبلیغات بهطور مداوم شــعار برند خــود را همراه نمایش نماد آن برند
تکرار کنند ،تا از این راه افزون بر اینكه سطح آگاهی افراد (بهیادسپاری
برند) را افزایش میدهند ماهیت ناملموس ایجاد برند ست خانم و آقا را تا
حدودی برای افراد عینی كنند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،ایجاد برند ست خانم وآقا از راه
متغیرهای ویژگیهای البسه میتواند بر ارزش ویژه برند اثرگذار باشد.
بنابراين ،سرمایهگذاری روي این متغیرها و تالش براي کسب و ایجاد
آنها اثر بسزایی در موفقیت شرکتهای تولیدکننده پوشاک دارد.
به پژوهشــگران توصیه میشــود ،این پژوهش را در مطالعات ميداني
دیگري انجام داده و نتایج آن را با نتایج این پژوهش بررسي كنند .ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،Aakerﻓﺎرﻛﻮﻫﺎر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
 Aakerو ﻛﻠـﺮ [ ]7ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ،ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
زيادي وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﻌه ﻳﻮ و داﻧﺘﻮ [ ]11وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ارزش
وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را تأییــد میکند .آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗـﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧﺪ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراك ﺷﺪه ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراكﺷﺪه ﺑﻪ وﻓﺎداري
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ارزش ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ
اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﺑﻌـﺎد آن ﻣﻨﺠﺮ ﻣـﻲشــود و اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﺑﻌﺎد در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ارزش ﺑﺮﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد.
 Tongو  ]12[ Hawleyدر ﻣﻄﺎﻟﻌه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺪ ﺑـﺮ وﻓـﺎداري از ﺑﺮﻧـﺪ و ﺗـﺪاﻋﻲ ﺑﺮﻧـﺪ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
نام و نشــان تجاری میتواند در ایجاد ســت خانم و آقا اثرگذار باشند.
طبــق یافتههــای پژوهــش ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺸـﺘﺮﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .برنــد  LC Wikikiب ه دليل اعتبار و
اعتمادی که مشــتریان نسبت به آن دارند ،ایجاد برند ست خانم و آقا
برای مشــتریان رضایت بخش بود ه است .ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷـﮕﺎههاﻱ
 LC Wikikiﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ســاير ﻓﺮﻭﺷﮕﺎهها ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺩﺍﺷﺖ .این نتیجــه با پژوهش صمدی نیز
مطابقت است [.]35
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Abstract
The value of brands is quite well-known in the world of marketing. Any organization can benefit and
receive so much credit for a famous brand. The purpose of this study is to investigate the effect of
clothing-related attributes on the special value of the brand for men and woman in LC Wikiki stores of
Mazandaran province , located in Babolsar and Kelarabad. The variables of the project for the brand
value of men and women's clothes were examined in the research process. To test the main research
hypotheses, LISREL8.54 and spss22 software were used to analysis of the collected data. A stratified
sampling random method was used to interview and gather information from 384 customers. The
content validity and Cronbach's alpha methods were used to validate and to confirm the reliability of
the questionnaire, respectively. The statistical data analysis was based on descriptive correlational and
inferential methods. The structural equation modeling was used in this study to test the hypothesis.
The results showed that there is a meaningful relation between the brand features and the brand equity.
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