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چکیده:
در عصر حاضر ورزش یکی از عوامل تأثیر گذار در رشد اقتصاد ملّی و یکی از درآمددزاتری ندیاید در قدر  12بد شداار
میرود .هدف ای پژوهش ،شیاسایی و مقایس عوامل موثر بر وفاداری بازیکیا وفادار ب یک و چید ندا تجداری پوشدا
ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایرا اجرا گردید .روش تحقیق ای پژوهش پیاایشی بدود و جامهد آمداری آ را بازیکیدا
فوتبال شرکتکیید در یازدهای دور لیگ برتر ایرا ( )N=464تشکیل میدادند .روش ناون گیری تاا شااری بود .در
نهایت 162نفر از آ ها ب عیوا ناون با مطاله حاضر هاکاری ناودند .ابزار تحقیق پرسشیام وفداداری بد ندا تجداری
ونگ فونگ ویاهیا ( )1002با پایایی( )α =0/32بود .مدل مفهومی ای پژوهش بر اساس مدل وفاداری ب نا تجاری الئو و
هاکارانش()1006طرحریزی شد و بازیکیا فوتبال از نظر نوع وفاداری ب نا تجاری پوشا ورزشی در دو گرو بازیکیا
وفادار ب یک نا تجاری و بازیکیا وفادار ب چید نا تجاری قرار گرفتید .برای تحلیدل داد هدای تحقیدق از آزمدو هدای
آنالیز واریانس با انداز گیری مکرر و تیمستقل در سطح مهییداری  p <0/05استفاد شد .یافت های تحقیق در دو گدرو
نشا داد ک عامل کیفیت پوشا ب عیوا مهمتری عامل وفاداری ب نا تجاری پوشا ورزشی بود .مؤلف ی نا تجاری
تأثیر بیشتری بر گرو بازیکیا وفادار یک ب نا تجاری پوشا ورزشدی داشدت و درحدالیکد مؤلفد ی مددل بدر گدرو
بازیکیا فوتبال وفادار ب چید نا تجاری پوشا ورزشی تدأثیر بیشدتری داشدت .نتدایز آزمدو تدیمسدتقل در مقایسد
میانگی عوامل موثر(کیفیت پوشا  ،ویژگیهای نا تجاری ،مدل ،توسه و ترویز ،محدی فروشدگا  ،کیفیدت خددما و
قیات) بر وفاداری ب نا تجاری پوشا ورزشی در بی دو گرو بازیکیا وفادار تفاو مهییداری دید نشد .با توج بد
خانیت همافزایی حانل از توج هازما ب عوامل وفاداری ضروری است ک موسس های تولیدی پوشا ورزشی ،عوامل
وفاداری ب نا تجاری پوشا ورزشی را در برنام ها و سیاستهای استراتژیک سازما قرار داد و نا تجداری خدود را در
میا مشتریا گسترش دهید تا با افزایش نرخ وفاداری مشتریا و کاهش هزیی ها ،سهم بازار و درآمد سدازما بد طدور
مطلوب افزایش یابد.
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