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چکیده
مقدمه :یکی از مطلوبیتهای مشتری در انتخاب یک محصول ،برند معتبر است .برندها دارای ماهیت اجتماعی هستند و
آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند و به
آن دلبستگی نشان دهند در این راستا در سال های اخیر استﻔاده از استعاره انسان و شخصیتبخشی به برند در مطالعات
مختلﻒ بررسی شده است .از این رو در این تحﻘیق برندهای ورزشی برای ارزیابی تﺄﺛیر شخصیت برند بر میﺰان دلبستگی
مشتریان مد نﻈر ﻗرار ﮔرفته است .
روش شناسی :روش پژوهش پیمایشی و ابﺰار اندازهﮔیری پرسشنامۀ بسته پاسخ است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیه
افرادی هستند که برای خرید به مراکﺰ اصلی خرید کاالهای ورزشی در تبریﺰ مراجعه میکنند .نمونه پژوهش حاضر
مشتمل بر  683نﻔر از مشتریان فروشگاههای کاالهای ورزشی مستﻘر در شهر تبریﺰ که بر اساس فرمول کوکران و به
شیوهی غیر تصادفی در دسترس تعیین ﮔردید .
یافتهها :یافته های توصیﻔی تحﻘیق نشان داد که میانگین دلبستگی مشتریان ( )61/63متوسط به باال میباشد .همچنین
نتایج تحلیل رﮔرسیونی حاکی از آن است که مؤلﻔههای شخصیت برند مسئولیتپذیری ،پویایی و فعال بودن ،ریسک و
جسارت و حساسیت تﺄﺛیر معناداری روی دلبستگی برندهای ورزشی دارند در حالی که عدم تﺄﺛیر معنادار سادﮔی برند بر
دلبستگی برندهای ورزشی تﺄیید میشود .به عبارتی سادﮔی برند سهم اﺛر معناداری بر دلبستگی برندهای ورزشی ندارد.
نتیجه گیری :برنـدها بـه عنـو یـی شمند بلندمد شـرکت بایـد مـدیریت شـوند .بایابی مصرفکننده برنـدها نﻘـا لیـه
تمـایﺰ ،بـین پیشنهاهای ﻗابتی هسـتند میتوانند بـری موفﻘیـت شرکتها به عنو عومل بحرنی به شما بیایند طبق نتایج
تحﻘیق مؤلﻔه های شخصیت برند مسئولیتپذیری ،پویایی و فعال بودن ،ریسک و جسارت و حساسیت تﺄﺛیر معناداری
روی دلبستگی مشتریان ورزشی دارند این نتایج موجب خواهد شد تا روش مناسبی در جهت خدمت رسانی و تصمیم
ﮔیری بهتر مدیران و تولید کنندﮔان و وارد کنندﮔان و فروشندﮔان کاالهای ورزشی در جهت رونق اﻗتصادی در جامعه
ایران به خصوص شهر تبریﺰ به دست آید.
واژگان کلیدی :شخصیت برند ،دلبستگی ،برندهای ورزشی.
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