
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

113 

 

 با ویژگیهای برند در فروشگاههای ورزشی استان تهران ارتباط بین وفاداری برند 

 5، عاطفه فتحی3، کیانوش سلیمانی3، نعیما بیهقی 2،زینب عباس نژاد1محسن جعفری

 .کارشناسی ارشد و دبیر مدارس غیر انتفاعی شهری ری1

 شهر ری 2ارشناسی ارشد و دبیر ورزش مدارس ناحیه .ک5و3،2

 .رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان توسیرکان3

 چکیده

در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن ، رقابت پزیری یک موضوع مهم در بین سیاستگزاران سطوح مختلف کشور ، صنعت و شرکت در 
ازی برای سازمان ها و مصرف کننده گان ایجاد می کنداین موضوع به شدت از با توجه به منافعی که برند س .بخشهای مختلف دنیاست 

سوی بازاریابان، مورد توجه قرار گرفته است. برند سازی یک استراتژی بسیار کاربردی برای متمایز شدن در صنایع خدماتی و تولیدی 
ت آوردن بازار محصوات و خدمات هستند ، بلکه تاش است و در دنیای امروز شرکت ها و سازمان ها نه تنها در پی رقابت برای بدس
هدف از این تحقیق  .شرکت ( انجام می دهند  –برند  –بسیاری در جهت ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان ) محصول 

همبستگی بود.  –تحقیق توصیفی بررسی ارتباط بین وفاداری برند  با ویژگیهای برند در فروشگاههای ورزشی استان تهران بود. روش این 
نفر از مشتریان این محصول پرسشنامه این محصول پرسشنامه را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنف  235

و در  spss ، آزمون تی، تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار
( ، تجربه برند ) r=2/52(،  اعتماد برند) r=2/52تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین رضایت برند )  p≥ 25/2سطح معناداری 

r=2/54 ( تناسب طبقه برند ، )r=2/62 ( تناسب تصویر برند ،)r=2/32 ( و ارزش ادراک شده برند ،)r=2/32 با وفاداری برند ارتباط ،)
% از 35و معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون رگرسیون نیز نشان داد که متغییر های پیش بین در مجموع توانستند مستقیم 

تغییرات واریانس وفاداری برند را تبیین کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود برنامه های مربوط به وفادار ساختن مصرف 
 و در عین حال کاربردی باشد و بر همه عوامل اثر گذار بر وفاداری برند به طور مساوی توجه داشته باشند. کننده گان به برند باید ساده

 رضایت برند ، وفاداری برند ، اعتماد برند ، فروشگاه ورزشی :وژگان کلیدی

 منابع:

داعی برنددر بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران. مجله (. تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از ت1312.سلطان حسینی،محمد، نصر اصفهانی، داوود )1
 .43-62مدیریت ورزشی. 

 
(. عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان.پزوهشنامه علوم 1336.سید جوادین سید رضا شمس ، راحیل )2

 .23-16: 43. شماره 4انسانی و اجتماعی ) مدیریت( سال 
 
(. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری .اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات 1333، کیوان و فریدون فر ، صبرا ) .عبدی3

 بانکی.
رزشی (. بررسی تاثیر کیفیت خدمات و رضایت مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه های و1313.محمودی، احمد، گودرزی، محمد،سجادی،نصرا...)3

 .31-51: 1، شماره 4بدنسازی و ایروبیک(. نشریه مدیریت ورزشی دوره 
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