(yamin_sport@yahoo.com
چکيده
مقدمه و هدف تحقيق :اهميت برند و تأثير آن در فروش محصوالت شرکتها به طور فزايندهاي در حال گسترش بوده و
آگاهي از شخصيت برند و ابعاد آن به سبب تأثير گذاري بر رضايت ،ارزش ادراکي و وفاداري مشتريان براي شرکتها حائز اهميت
ميباشد .با اين وجود هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شخصيت برند ورزشي آديداس بر وفاداري مشتريان آن در
شهرستان آمل ميباشد.
روش و ابزار تحقيق :روش انجام تحقيق حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي بوده و به لحاظ هدف کاربردي است .جامعهي
آماري اين تحقيق را کليهي مشتريان محصوالت ورزشي برند آديداس تشکيل ميدهند که با توجه به نامشخص بودن تعداد
جامعه تحقيق 483 ،نمونه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري اطالعات دو پرسشنامه محقق
ساخته در مورد موضوع تحقيق بود که براي بررسي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد که روايي
پرسشنامه شخصيت برند( )0/639و پرسشنامه وفاداري( )0/899گزارش گرديد .براي تجزيه و تحليل اطالعات با توجه به آزمون
کولموگروف اسميرنف از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن ،يومن ويتني و کروسکال واليس در سطح معناداري α=0/00
استفاده شده است .دادهها از طريق نرم افزار  SPSSنسخه  96تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها :نتايج تحقيق نشان داد که بين شخصيت برند و وفاداري مشتريان محصوالت ورزشي رابطه معناداري وجود
دارد( .)r=0/272 ،p=0/009همچنين نتايج آزمون يومن ويتني نشان داد که مشتريان مرد نسبت به مشتريان زن وفاداري
بيشتري به برند آديداس دارند( .)sig= 0/002وفاداري مشتريان از لحاظ تحصيالت و شغل کارکنان با توجه به نتايج آزمون
کروسکال واليس نيز حاکي از آن بود که تفاوت معناداري از لحاظ آماري وجود نداشته است(.)p<0/00
بحث و نتيجه گيري :به طور کلي نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين برند آديداس و وفاداري مشتريان وجود دارد
بنابراين ميتوان گفت کاهش يا افزايش هر کدام از دو متغير باعث کاهش يا افزايش در ديگر متغير ميشود بنابراين پيشنهاد
ميگردد شرکتهاي ورزشي با افزايش تکنولوژي نوين در محصوالت ورزشي رضايتمندي ،اعتماد و در نتيجه وفاداري مشتريان
را افزايش دهند .همچنين لزوم رعايت استانداردهاي بينالمللي در توليد محصوالت داخلي به منظور حفظ رقابتپذيري با
کاالهاي مشابه خارجي نيز پيشنهاد ميگردد.
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