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چکیده
در سالهای اخیر بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی همچنین در حووههی
کسب و کار یافته است .بسیاری اه محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیدهانود کوه بوا ارهت یورین دارایوی یو
شرکت در جهت بهبود فرایند باهاریابی برند و دانش برندینگ است .با وجود ایون مههووه هویوت برنود کوه عواملی درون
ساهمانی و یکی اه مهمیرین مباحث در حوههی باهاریابی و برند است ،کمتر مورد یوجه قرار گرفتوه اسوت بور ایون اسوا
مطالعه حاضر با هدف یأثیر هویت برند بر یوسعه وفاداری به برند در صنعت ورهت صورت گرفتوه اسوت..روت یحقیو اه
نوع یوصیهی _ پیمایشی و یحقی اه لحاظ هدف کاربردی است.جامعه آماری این پژوهش باهیکنان بسوکتبال شهرسوتان
ارومیه میباشد که با استهاده اه نمونه گیری یصادفی  021نهر اه انان انتخاب شدهاند .ابزار انداهه گیری  ،پرسشنامه های
)0هویت برند میل و اشهورت ( )0222بوده که شامل  6سؤال بوده و  )2وفاداری مشتری بوه برنود محقو سواخته کوه
شامل دو بخش ( میزان وفاداری به برند و ابعاد برند ) است  .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه هوا یأییود شوده اسوت و
پایایی درونی پرسشنامه ها نیز با استهاده اه آهمون آلهای کرونباخ  1/38به دست آموده اسوت .درنهایوت پوا اه حصوول
اطمینان اه نرمال بودن داده ها ،با استهاده اه آهمون همبستگی پیرسون و آهمونتی مستقل فرضیات پژوهش مورد بررسوی
قرار گرفتند  .یافته های یحقی حاکی اه اثر مثبت هویت برند بر وفاداری به برند و رابطه مستقیم این دو بوده است .برند
با هویت قوی منشأ شکل گیری روابط بلند مدت میان مشتری و شرکت خواهد بود و وفاداری را در پی خواهد داشوت .اه
آنجا که مشتریان ینها پشتوانه و حامی هر برندی هستند لذا وجود برندهای داخلی با هویت قوی برای رسیدن به اهداف
اقتصادی جامعه امری اجتناب ناپذیر است..
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