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  مقدمه - 1 - 1

به عنوان یک بخش اقتصادي چه از بعد عملی و چه تماشایی در مصرف و  1در عصر حاضر، ورزش

اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسی داشته و اکنون یکی از  توسعهتولید کاال و خدمات ورزشی و 

ی به شمار م 21موثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصادي ملی و یکی از درآمد زا ترین صنایع در قرن 

رود. به عنوان مثال هم اکنون صنعت ورزش در ایاالت متحده آمریکا، نوعی ماشین اقتصادي است که 

با همه جنبه هاي اقتصادي از رسانه هاي گروهی  الساالنه میلیون ها دالر درآمد به همراه دارد که عم

تأثیرات اقتصادي  واند بات میگرفته تا پوشاك ، غذا ، و تجهیزات و حتی گردشگري در هم آمیخته و 

اي ه هزینهمستقیم و غیر مستقیم مانند، ایجاد اشتغال ، درآمد زایی، جذب تماشاگر و گردشگري، کاهش 

درمان، ارتقاي سطح سالمتی وتوان کاري نیروهاي انسانی و جلو گیري از به هدر رفتن ارز ملی و موارد 

، محرم زاده، 2،2002ثر گذار باشد (براوندیگر، بر اقتصاد ملی کشور ها و حتی در عرصه بین المللی ا

2006 .(  

یکی از با ارزش ترین دارایی هاي هر شرکت یا سازمانی ، برند آن است. لذا یکی از وظایف اصلی هر 

ا از برند به ه شرکتشرکت و یا سازمان مدیریت بهینه برند آن سازمان و یا شرکت است. از قرن ها پیش 

رده اند. برند یک ک میکردن محصوالت خود از محصوالت رقبا استفاده عنوان وسیله اي براي متمایز 

حرکت ذهنی و روحی است که باید در ذهن مصرف کنندگان، خریداران، سهامداران ، کارکنان و کاربران 

  قرار گیرد.

هواداران وفادار نقش انکار ناپذیري در توسعه پتانسیل هاي اقتصادي و غیر اقتصادي تیم ها و 

ا ه باشگاهاي ورزشی دارند. از این رو توجه به این شاخص راهبردي در راستاي تقویت بنیه مالی ه باشگاه

  .)1391 ،(ابراهیمی گشا باشد واند راهت می
در جهان امروز ورزش از تفنن صرف به به صنعتی پررونق تبدیل شده و حجم زیادي از 

اي ورزشی نیز به بنگاه هاي ه باشگاهاست؛ از این رو  هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده گذاري سرمایه

                                                             
1.Sport 
2.Brandon 
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ا ه شرکتمعتبري تبدیل شده اند و نقشی کامال متفاوت با گذشته پیدا کرده اندبه دلیل رقابت شدید بین 

همچنین تغییرات سریع در رفتار مصرف کنندگان، تبلیغات به عنوان ابزاري اصلی  و رشد سریع بازارها و

 ،سعادت فرناز(کنندگان از محصوالت و خدمات مورد توجه قرار گرفته است.  در ایجاد آگاهی مصرف

1388(  

که هویت هاي آرمانی مصرف کننده را مجسم، اصالح و منتقل کند. این  داراي این توانایی استبرند 

ه حاوي ک میود. شخصیت برند همچون مفهوش میفرایند از طریق اصطالحی به نام شخصیت برند نمایان 

ند تا به اهداف و پروژه هاي هویت اساسی خود ک میمعانی سمبلیک است به مصرف کنندگان کمک 

دست یابند. بنابراین شخصیت برند ویژگی منحصربه فردي است که از سوي مصرف کننده ادراك 

  .)1393ود(جابري، ش می

مختلفی با نام هاي متفاوت به وارد لیگ برتر والیبال شد تیم هاي 1345والیبال ارومیه از سال  

تا کنون اسپانسر والیبال  1389اشگاه والیبال ارومیه شدند. شهرداري ارومیه از سال ب میعنوان اسپانسر حا

است که  باشگاه شهرداري ارومیه یکی از پر طرفدارترین تیم هاي لیگ برتر ایران و آسیا ،استارومیه 

بررسی و تحقیق  موردرا  آن د این باشگاه بر وفاداري هوادارانشخصیت برن ارتباطمحقق را بر آن داشت تا 

  قرار دهد.

  بیان مساله 2- 1

اي ورزشی به دنبال جذب هر چه بیشتر تماشاگران به سمت تیم هاي خود ه باشگاهامروزه در دنیا 

اشند . زیرا این تماشاگران هستند که با حضور خود در استادیوم هاي ورزشی و حمایت از تیم هاي ب می

(گلریزي و ا جریان پیدا کند ه باشگاهوند که سود هاي اقتصادي به سمت ش میمحبوب خود باعث 

یم هاي بیشترین درصد خرید بلیط مسابقات ت آنجایی که هواداران وفادار باشگاه از .)1390همکاران، 

اي را به خود اختصاص می دهند لذا امروزه مدیران بازاریابی ه باشگاهورزشی و خرید لوازم مرتبط با 

اشند تا از این طریق ب می ها آنا به دنبال شناسایی عوامل موثر بر وفاداري هواداران و تقویت ه باشگاه

     ).1390 ،همکاران (گلریزي وبتوانند هر چه بیشتر براي باشگاه سود آوري داشته باشند

) گزارش داد 2003(1لند . میشک میصنعت ورزش نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازي 

از آنجایی که بخشی از این . میلیون دالر بر روي ورزش هزینه کردند 5/213، 1999ها در سال  امریکایی

اي بزرگ دنیا دنبال این ه باشگاها بر روي تماشاي مسابقات صرف شده است . بنابرین امروزه ه هزینه

 هستند که نام و نشان باشگاه خود را بیشتر به مردم بشناسانند و از طریق روش هاي نوین بازاریابی ،

                                                             
     

1. Michel 
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در  )2000( مولین،هاردي وساتن د.تماشاگران بیشتري را به سوي تماشاي بازي هاي تیم شان بکشانن

باشند که  مطمئن واندت می ن وفادارهوادارا داشتن ب میتینند ک میکتاب بازاریابی ورزشی خود بیان 

نند که ک میمحققان پیشنهاد  80 -20مسابقاتش مورد توجه قرار می گیرد . همچنین با توجه به قانون 

(مولین،هاردي و نندک میدرصد از درآمد را در ورزش تولید  80درصد از هواداران وفادار ، 20

 نند که درجه اي از وفاداريک می پیدا ایی بقاءه شرکت )2012و همکاران( 2از نظر کارتر ).1،2000ساتن

خود را از طریق هزینه کردن پول خود بر روي  يمشتریان وفادار .را در مشتریان خود ایجاد کرده باشند

موجب افزایش فروش  ن،برند هاي با ارزش و فراهم کنندگان خدمات نشان می دهند . وفاداري به نشا

خشد. وفاداري به برند ایجاد یک تعهد ب میه و جو حاکم بر ورزشگاه را بهبود کمک ها و هدایا شد بلیط ،

قوي در خرید مجدد یا نگه داري مجدد یک کاال یا خدمات به صورت ثابت و جدا از تاثیرات موقعیتی و 

 نگرشی - 1 که ابعاد وفاداري به برند عبارتند از: اقدامات بازاریابی براي خرید که باعث تغیر رفتار می گردد

اشد که متشکل ب میو فاداري نگرشی یک آمادگی نگرشی که  ،ترکیبی از نگرشی و رفتاري - 3 رفتاري - 2

 .اشدب میاز تعهد و مسئولیت پذیري در برابر یک مارك تجاري و هدف براي خرید مجدد مارك تجاري 

 اشدب میاشد و بعد هدف نشانگر بخش شناختی یا ارزیابی ب میبعد تعهد نشانگر بخش عاطفی یک نگرش 

)  رفتارهاي خرید واقع اشند ( یعنیب میبرعکس وفاداري رفتاري فقط با اعمال قابل مشاهده مرتبط .

بنابراین وفاداري رفتاري به عنوان خرید مکرر یک نام و نشان تجاري توسط مصرف کنندگان تعریف 

و . ودش میایت و پشتیبانی مداوم و رفتارهاي خرج کردن واقعی آشکار ود که از طریق الگوهاي حمش می

میزان پایبندي  وفاداري به برند به عنوان میزان نگرش مثبت مشتري نسبت به یک برند،در حالت کلی 

 قتیدر حق ).1998وهمکاران، 3.(گالدنودش مین در آینده تعریف آاوبه برند مزبور و قصد ادامه خرید 

عرضه کننده، آن را به  نیاز چند محصول کی دنیخر يبه جا يمشتر کیاست که در آن  یتیمز يوفادار

  ).1394،یند(محرم زاده و وحدانک می يداریعرضه خر کیطور مکرر از 

مشتریان به سازمان مقوله اي است که از عوامل متعددي تاثیر می پذیرد، که یکی از  4وفاداري 

در وفاداري  ها آنها شخصیت برند شرکت است. شناخت دقیق ابعاد این عامل و تعیین میزان نقش  آن

مشتریان به سازمان در کمک به مدیران جهت تصمیم گیري هاي درست بازاریابی از اهمیت زیادي 

آوري ا باید نسبت به تاثیر شخصیت برند در وفاداري مشتریان و در نتیجه سود ه شرکتبرخوردار است و 

  )1388شرکت توجه بیشتري نمایند. (جوانمرد و سلطان زاده، 

                                                             
1.Mullin”Hardy and Sutton’  
2. Carter 
3 .Gladden et al 
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تولید کنندگان از راهبرد هاي تولید محور و قیمت محور به سوي راهبرد هاي برند ، در دنیاي امروز

وان به مواردي چون افزایش وفاداري ت میا ه شرکتاز جمله مزایاي برند براي  .محور روي آورده اند

کاهش آسیب پذیري در مقابل رقبا و کاهش  ،جدید ايافزایش سود آوري، جلوگیري از ورود رقب ،مشتري

    ).1390 ،اي تبلیغات اشاره کرد (عزیزي و همکارانه هزینه

، بیانگر این ي شخصیتی برند انجام شده است ها ویژگیمطالعاتی که در سال هاي اخیر در زمینه 

ود و ش میفردي است که از سوي مصرف کننده ادراك ویژگی منحصربه شخصیت برند  است که

اصطالحی منحصر به فرد و معتبر از تالش ما براي معنا بخشی به ایجاد هویت در بازار برند ها، تعریف 

ي شخصیتی انسان شامل پنج بعد عمده ها ویژگی. ساختار )2012، 1رگر وهمکارانیود(استوکش می

شخصیت است که به وسیله نورمن توسعه یافته است و شامل بی ریایی ،هیجان،شایستگی ،کمال و 

ویژگی زیربنایی فردکه به طور کلی با عملکرد "شایستگی .)2005، 2سبو فور رلینگ(فخشونت است 

). 1993، 3بطه دارد (اسپنسراثربخش مالك مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت را

یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیره منتظره، همراه با یک حالت "هیجان

شخصیت برند یکی از اجزاي تشکیل دهنده  ).1392،  عاطفی خوشایند یا ناخوشایند (حمزه گنجی

عنوان ساختار چند بعدي ه را ب"برندتصویر "است. از این رو محققان معموال هویت برند و  "هویت برند"

،  قربانلوکه در آن شخصیت برند یکی از اجزاي اصلی تشکیل دهنده برند است در نظر می گیرند (

ذهنی مثبت بوده و جلوه اي از  روفاداري به نام تجاري یکی از مهم ترین مزایاي خلق تصوی). 1385

تجاري تا حد زیادي تحت تاثیر شخصیت نام تجاري  اشد. وفاداري به نامب میوجود ارزش ویژه نام تجاري 

. علیرغم اهمیت این امر، مطالعات قابل توجهی در خصوص ارتباط شخصیت )4،2001کیم(قرار می گیرد

برند بر وفاداري هواداران صورت نگرفته و کمتر به این این جنبه از برند و اهمیت آن توجه شده است . 

همین امر ما را به نگارش این پژوهش و پاسخ به این سوال که چه رابطه اي بین ابعاد شخصیت برند با 

با توجه به این که پژوهشی در رابطه با شخصیت برند و رابطه ي آن  وي وجود دارد، واداشته است. وفادار

و نیاز شهرداري ارومیه صورت نگرفته است  والیبال در شهرستان ارومیه و بر روي تیم با وفاداري هواداران

  صدد انجام آن برآمدیم . به انجام این تحقیق الزم و ضروري دانسته و در
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         ضرورت و اهمیت پژوهش 3- 1

واند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید. در دنیاي امروزي که بازارها مملو از ت مینام تجاري 

محصوالتی است که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با یکدیکر ندارند خلق شخصیت مناسب براي یک نام 

سترده پذیرفته شده که نام تجاري نقش گواند تمایز چشمگیري ایجاد کند . امروزه به طور ت میتجاري 

ند . با توجه به سطح باالي رقابت در ک میبسیار مهمی را در ایجاد حفظ و توسعه عملکرد کسب وکار ایفاء 

که چرا محصوالت ند تا خود را در بازار متمایز سازد و بیان کند ک میبازار یک برند قوي به شرکت کمک 

ارضاي نیاز هاي مشتریان را به صورت منحصر به فرد دارد. سرمایه اصلی بسیاري از  یو خدماتش توانای

رند ها شخصیت دارند .خلق شخصیت برند ب میو آن چه مسلم است تما است ها آنکسب و کارها برند 

د هماهنگ باشد(لوئیس نیازمند ارتباط فعال جمعی است و باید با متغیر هاي چرخه زندگی برن

اشد. ب می ها آناز آنجاي که هدف مدیریت ارتباط با مشتریان ایجاد روابط بلند مدت با  .)1،2010ولومبارت

اشد. شخصیت برند که از طریق ب میتوسعه و حفظ شخصیت برند یکی از راه هاي دست یابی به این هدف 

واند شکل بگیرد، یک باره ایجاد ت میمانی بازاریابی،ترفیعات فروش و مسئولیت پذیري اجتماعی ساز

اي فعالیت ه هزینهواند به کاهش ت میود اما زمانی که به وجود آمد عمر طوالنی خواهد داشت و ش مین

هاي ترفیعی و صرفه جویی ناشی از مقیاس براي شرکت بینجامد. بنابرین ضرورت توسعه و دستیابی به 

نظور ایجاد و جا انداختن شخصیت برند مناسب براي موسسات روش هاي بازاریابی اثر بخش و کارا به م

    ).1389حائز اهمیت است(موتمنی و همکاران، 

 ها آنثیر می پذیرد، که یکی از أمشتریان به سازمان مقوله اي است که از عوامل متعددي ت 2وفاداري

در وفاداري مشتریان  ها آنشخصیت برند شرکت است. شناخت دقیق ابعاد این عامل و تعیین میزان نقش 

به سازمان در کمک به مدیران جهت تصمیم گیري هاي درست بازاریابی از اهمیت زیادي برخوردار است 

ا باید نسبت به تاثیر شخصیت برند در وفاداري مشتریان و در نتیجه سود آوري شرکت توجه ه شرکتو 

  )1388بیشتري نمایند. (جوانمرد و سلطان زاده، 

مطرح  ها آنا و خودگردان کردن ه باشگاه ه در بسیاري از کشور ها، بحث درآمد زاییباتوجه به اینک

براي درآمد زایی استفاده کنند، فروش لوازم ورزشی،  ها آنوانند از ت میا ه باشگاه ، از جمله مواردي کهاست

ي زنجیره ایجاد فروشگاه ها حق پخش تلویزیونی، جذب حامیان مالی، دادن حق کپی رایت، فروش بلیط،

این خود عامل مهمی در جهت فراهم  اشد کهب میاي، فروش بازیکن ، راه اندازي آموزشگاه ها و غیره 

زه اي به سمت خصوصی سازي تاآوردن درآمد براي تیم ها به حساب می آید. ازآنجا که کشور ما گام 
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اهمیت دوچندانی براي باشگاه می یابد. با این حال، توسعه و پیشرفت ورزش  برداشته، بحث درآمد زایی

 ها آنا ایجاد کرده است. ه باشگاهافزایش درآمد مدیران  حرفه اي، خود زمینه اي را براي یافتن را هاي

رین وفادار هستند که بنابهواداران همیشه به دنبال افزایش حضور تماشاگران در مسابقات و بهره گیري از 

شناخت عوامل مؤثر بر وفاداري هواداران در جذب و نگهداري آنان دارایی اهمیت بسزایی براي مدیران 

  اشد.ب میا ه باشگاه

که حضور هواداران از جنبه ها مختلفی براي باشگاه مهم است. در حال حاضر، تحقیقات نشان دادند 

اشد و مهم ب میا فروش بلیط ه باشگاهراي به دلیل کمبود سایر منابع درآمدي، عمده ترین منبع مالی ب

اشند،با عنایت به مطالب فوق و اهمیت متغیر ب میصنعت اقتصاد والیبال هواداران ترین مؤلفه پشتیبانی از 

هاي شخصیت برند و وفاداري هواداران در این پژوهش ما قصد بررسی ارتباط شخصیت برند و وفاداري 

و صاحبان  زانیبه برنامه رنتایج این تحقیق  که رومیه را داریم.هواداران باشگاه والیبال شهرداري ا

  داشته باشند . يشتریبهتر و توسعه ب يزیکمک خواهد کرد تا بتوانند برنامه را ه باشگاه

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال 4- 1

 مفهوم در چه نیشهرداري ارومیه با توجه به ابعاد ا والیبال برند باشگاه تیشخص تیوضع - 1

  است؟ یسطح

 مفهوم درچه نیشهرداري ارومیه با توجه به ابعاد ا والیبالباشگاه  وفاداري هواداران تیوضع - 2

  است؟ یسطح

 رابطهآن  هواداران وفاداريو شهرداري ارومیه  والیبال برند باشگاه تیشخص نیتا چه اندازه ب - 3

  وجود دارد؟

  هاي) پژوهش:فرضیه(فرضیه 5- 1

 فرضیه اصلی: 1- 5- 1

  دارد. وجود ارتباط شهرداري ارومیه با وفاداري هواداران والیبال شخصیت برند باشگاهبین 

  هاي فرعیفرضیه 2- 5- 1

بعد رفتاري وفاداري هواداران  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه رقابتبعد بین  .1

 دارد.وجود ارتباط 
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وفاداري هواداران  رفتاريبعد  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه پرستیژبعد بین  .2

 دارد.وجود ارتباط 

شهرداري ارومیه با بعد رفتاري وفاداري هواداران  والیبال شخصیت برند باشگاه اخالقیاتبعد بین  .3

 دارد.وجود ارتباط 

ن هوادارا رفتاري وفاداريشهرداري ارومیه با بعد  والیبال شخصیت برند باشگاه اصالتبعد بین  .4

 دارد.وجود ارتباط 

شهرداري ارومیه با بعد رفتاري وفاداري هواداران  والیبال بین بعد اعتبارشخصیت برند باشگاه .5

 ارتباط وجود دارد.

وفاداري هواداران  نگرشیبعد  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه رقابتبعد بین  .6

 دارد.وجود ارتباط 

وفاداري هواداران  نگرشیبعد  شهرداري ارومیه با والیبال باشگاهشخصیت برند  پرستیژبعد بین  .7

 دارد.وجود ارتباط 

وفاداري هواداران  نگرشیبعد  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه اخالقیاتبعد بین  .8

 دارد.وجود ارتباط 

اري هواداران وفاد نگرشیبعد  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه اصالتبعد بین  .9

 دارد.وجود ارتباط 

وفاداري هواداران  نگرشیبعد  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه اعتباربعد بین  .10

 دارد.وجود ارتباط 

 طور به )اعتبار و اصالت اخالقیات، پرستیژ، رقابت،( آن هاي مولفه و باشگاه برند شخصیت .11

 ند.ک می بینی پیش را هواداران وفاداري معناداري

 

  اهداف پژوهش:  6- 1

  هدف اصلی: 1- 6- 1

  بررسی ارتباط شخصیت برند باشگاه شهرداري ارومیه با وفاداري هواداران
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  اهداف فرعی: 2- 6- 1

بعد رفتاري وفاداري  شهرداري ارومیه با والیبال شخصیت برند باشگاه رقابتبعد تعیین رابطه بین  .1

 هواداران .

 رفتـاري بعـد   شـهرداري ارومیـه بـا    والیبـال  شخصیت برند باشـگاه  پرستیژبعد تعیین رابطه بین  .2
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  محل اجراي پژوهش (بخش عملی پژوهش):  8- 1

   شهرستان ارومیه 

  واژگانو عملیاتی  تعریف مفهومی 9- 1

  مفهومی:

  برند

طبق تعریف فیلیپ کاتلر و انجمن بازاریابی آمریکا برند عبارت است از نام، عبارت یا اصطالح،   

نشانه، عالمت، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که هدف از آن معرفی کاال یا خدمتی است که فروشنده یا 

نند ک می نند و به این وسیله محصوالت و خدمات خود را متمایزک میگروهی از فروشندگان عرضه 

   ). 1389(محمدیان و همکاران،

  عملیاتی:

برند باشگاه والیبال شهرداري ارومیه اعم از هر گونه عالمت، عنوان ، این پژوهش منظور از برند، در 

  اشد.ب میطرح یا لگوي باشگاه 

  مفهومی:

  شخصیت برند

 ).1997آکر،(اشدب مینی مرتبط با یک برند ي انساها ویژگیبرند تجاري مجموعه اي از  شخصیت 

به طور مستقیم حاصل استراتژي تقسیم بازار و تمایز محصوالت بوده و به  که برند فراتر از یک نام است

  ). شاین 1، 2012 ند(ک میسازماندهی بهتر بازار و به درك بهتر طبقات محصول کمک 

  عملیاتی:

اشد که ب می، شخصیت برند باشگاه والیبال شهرداري ارومیه شخصیت برندمنظور از دراین پژوهش   

خرده مقیاس  5گویه و  24ود که شامل ش میسنجیده  )2012توسط پرسش نامه استاندارد تسیو تسو(

اش و به منظور سنجش شخصیت در ب می) 3) اعتبار(4) اصالت (4) اخالقیات(6سؤال) پرستیژ( 7رقابت (

 تیم هاي ورزشی بکار می رود.

 

 

 

  

                                                             
1 .Sheena 
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    مفهومی:

  وفاداري 

ند: تعهد عمیق و بادوام در آینده نسبت به خرید ک می) وفاداري را این گونه تعریف 1997الیور( 

   مجدد یک محصول یا خدمت مرجح.

  اشد.ب میدر این تحقیق منظور از وفاداري نگرشی و وفاداري رفتاري هواداران عملیاتی:

اشد که توسط پرسشنامه ب میمنظور از وفاداري نگرشی هواداران باشگاه والیبال شهرداري ارومیه 

  اشد.ب میسؤال 14ود که شامل ش می)سنجیده 2000استاندارد (ماهونی، مادریگال، هاوارد، 

اشد که ب میمنظور از وفاداري رفتاري، وفاداري رفتاري هواداران باشگاه والیبال شهرداري ارومیه

 5ودکه شامل ش می)سنجیده 2003وان و پیرس، 2000،توسطپرسشنامه استاندارد(ماهونی و همکاران

  اشد.ب میسؤال 

  مفهومی:

  1هوادار

در ورزش هواداران وفادار افرادي هستند که نسبت به ورزش، تیم و یا ورزشکار خاصی متعصب 

   . )1391(احسانی،  نندک میهستند، و امور مربوط به آن را دنبال 

  عملیاتی:

اشند که براي تماشاي بازي هاي باشگاه والیبال ب میدر این پژوهش منظور از هوادار، کسانی 

  وند.ش میشهرداري ارومیه در ورزشگاه حاضر 

  

 

  

 

 

 

 

  

                                                             
1.adherent 
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دومفصل   
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  مقدمه 1- 2

قابلیـت   وانـد نقـش بسـزایی در رشـد و    ت مـی است که  ها آنبرند یکی از دارایی هاي نامشهود سازم 

تفاوت است و  سودآوري آنها در بلندمدت داشته باشد . یک برند که چکیده اي از هویت، اصالت، ویژگی و

کـه گـرایش بـه     ها آناز آن به عنوان اسم، عبارت، سمبل، عالمت، طرح و یا ترکیبی از ،  )2006( 1کاتلر

مشخص کردن کاال یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آنهـا از رقبایشـان دارد، یـاد    

ند، چراکه برندهاي قوي اعتماد را ک میا ایفا ه شرکتند؛ در نقش یک ابزار بازاریابی نقش ویژه اي در ک می

دراك بهتر و ملموس تر شدن آنها می نماید. از در محصوالت ناملموس افزایش داده و مشتریان را قادر به ا

آن جایی که برند هزینه جستجو و ریسک موجود در ارتباط با محصوالت را کاهش می دهـد، محققـان از   

نند. شخصیت برند موضـوع جـذابی در بازاریـابی اسـت، شخصـیت      ک میآن به عنوان تعهد به مشتري یاد 

ند و نگـرش هـا، احساسـات و دیـدگاه هـاي      ک مین ترسیم موقعیتی عالی از برند در ذهن مصرف کنندگا

ند. در تحقیقات رفتار مصرف کننده، مقدار قابل مالحظه اي از توجـه  ک میمشتریان را در مورد برند بیان 

اي از صـفات   پژوهشگران به مفهوم شخصیت برنـد معطـوف گردیـده اسـت،که ایـن مفهـوم بـه مجموعـه        

اشاره دارد. وفاداري مشتري نوعی تعهـد عمیـق و درونـی اسـت کـه      شخصیتی افراد درارتباط با یک برند 

منجر به خرید مجدد یا استفاده ي مجدد از یک محصول یا خدمت خاص می گردد، با این وجود وفاداري 

احساس نمایند که سازمان مـورد نظـر بـه بهتـرین وجـه ممکـن        زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قوي

ي رقیب از مجموعه ي مالحظات مشتریان ها آنا برطرف نماید به طوري که سازمر ها آنواند نیاز هاي ت می

در این فصل، ابتدا مفاهیم مربـوط   .منحصرا به خرید از سازمان مزبور اقدام می نمایند ها آنخارج شده و 

واهد به شخصیت برند و ابعاد آن، از دید محققان مختلف و مدل هاي به کار رفته در تحقیقات آنان ارائه خ

شد، سپس مفهوم مربوط به وفاداري و ابعـاد آن، از دیـدگاه محققـین مختلـف و مـدل هـاي مربـوط بـه         

تحقیقات آنان ارائه خواهد گردید، در ادامه رابطه ي شخصیت برند با وفاداري مشتریان، بر اساس مطالعات 

موضوع پژوهش حاضر صورت گرفته بیان خواهد شد، و در نهایت پژوهش هاي داخلی و خارجی مرتبط به 

معرفی گردیده و در بخش پایانی فصل دوم، به جمع بنـدي مطالـب و معرفـی مـدل مفهـومی پـژوهش،       

 .پرداخته خواهدشد

                                                             
1.Carter 
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  بازاریابی 2- 2

شته بازاریابی فروش محصوالت و عرضه خدمات بسیار ساده بود. جمعیت کم و عرضه خدمات درگذ

جمعیت و رونق گرفتن اقتصاد کشور ها بازارها نیز رونق  هم محدود بودند، اما پس از سال ها و با افزایش

به بازار عرضه شدند. کارخانه  گرفتند، محصوالت و کاال ها نیز متنوع تر ، جذاب ترو با کیفیت باالتري

به وجود آمدند. از این زمان دنبال آن مشاغل جدیدي  هاي متعددي با تنوع تولیدادت احداث شدند و به

رونق  ها آنا براي جلب مشتري بیشتر شد و خرید کاالها و استفاده از خدمات ه شرکتبود که رقابت بین 

گرفت . بدین ترتیب، زمینه ایجاد و توسعه علم بازاریابی که از یک سو تأمین رضایت مشتري و از سوي 

  .)1385دیگر، دستیابی به سود شرکت است فراهم گردید (محرم زاده، 

استفاده از منابع یک شرکت به  ،نندک میبازاریابی را بدین گونه تعبیر  ،)2006( 1مسترانگرکاتلر و آ

،همچنین روي اهمیت بازاریابی با این عبارت  ها آنورده کردن نیاز ها و خواسته هاي مشتریان آمنظور بر

طریقه آنچه را که نیاز مندند از نند که بازار یابی یک برنامه اجتماعی است که افراد و گروه ها ک میتاکید 

  .)2006، ( کاتلر و آرمسترانگ ن به دست می آورندایجاد مبادله با دیگرا

اي دولتی و خصوصی در سراسر جهان است ه شرکتامروزه بازاریابی و سودآوري هدف اساسی اغلب 

ود. در ش میاي خصوصی منجر ه شرکتوري براي دولت یا آو تالش بر این است که هر فعالیتی به سود 

ود تا هرشرکت ،واحد خدماتی با تولیدي ش میفند ها و سیاست هاي اجرایی خاصی اعمال این زمینه تر

  .)2010، 2تر کند (پیت پارنت ،برثون ،استینضه ي خود را جذاب تر و و پر فروشبتواند کاالي مورد عر

)، برمی گردد که عنوان داشته است بازاریابی 1979، (3به کسلر نخستین تعریف بازاریابی ورزشی

و بازاریان خدمات را که به طور فزاینده از ورزش به فعالیت مصرف کنندگان ، محصوالت صنعتی  ورزشی،

 نند،ک میعنوان یک محرك براي ترویج محصوالت ویا خدمات خود از طریق حملیت هاي ورزشی استفاده 

   ).1386(کاظمی،  توصیف می نماید

اي ه شرکتي ورزشی است. ها آنوظایف سازم از پیچیده ترین و مهم ترینبازاریابی ورزشی یکی 

تا بتوانند غ و آن را به خریداران عرضه کنند ورزشی باید از طریق تالش هاي بازاریابی خود فرآورده را تبلی

  .)4،1384(هنري در کارشان کامیاب شوند

                                                             
1 .Kotler and Armstrong 
2.Pete Parente “ Brsvn” Stein 
3. Kessler 
4 .Henre 
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به منظور بقاي خود نیاز به استفاده از فنون بازاریابی و تحقیقات  ها آندر دنیاي امروز ، سازم

در بهره گیري از  ها آنناتوانی  ها آنتخصصی بازاریابی دارند . در واقع یکی از علل اصلی ناموفق بدون سازم

  .)2011فنون و اصول بازاریابی است (فخیمی آذر، 

رتقاء سطح تعادل بازار مصرف از نقطه نظر با توجه به ضرورت افزایش کارایی سازمانی و حفظ و ا

عرضه و تقاضا اینکه توسعه اقتصادي یک جامعه نیازمند افزایش پتانسیل اقتصادي کلیه ي صنایع فعال 

مد زا براي نیل به استقالل و آاشد ، توجه عمیق تري را بر روي صنایع مولد و درب میدر سطح جامعه 

ند که در این راستا ،در نظر گرفتن ورزش بعنوان یک ک میهمسوئی با کاروان توسعه جهانی ایجاب 

در جهت کمک به جوامع تک محصولی در عین اهمیت روز افزون این صنعت در  ویژه  ور بهآصنعت سود 

سطح جهان ، امري اجتناب ناپذیر می نماید ،در عصر حاضر، ورزش بعنوان یک بخش اقتصادي جوامع 

ی از ن یکی از موثر ترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصادي ملی و یکمختلف نقش اساسی داشته و هم اکنو

  .)1383بشمار می رود (عسگریان ،  21درآمد زا ترین صنایع در قرن 

تحوالت سریع و گسترده در تمام ابعاد ورزشی استفاده از شیوه ها و فنون 21در ابتداي قرن 

وز میلیون ها دالر در کشور هاي مختلف هزینه بازاریابی را در ورزش مورد توجه قرار داده است. هر ر

ود و احساس نیاز به ورزش به منطور مرتفع کردن معظالت روحی و جسمی مردم روز به روز ش میورزش 

  .)1382، ترجمه 1اشد. (پارکزب میمحسوس تر و مشهود تر 

است . امروزه ،عامل اصلی گرایش بازاریابی ورزشی نیاز هاي مشتریان و مخاطبان ورزشی  تمرکز بر

ي ورزشی بین المللی مفاهیم جدید بازاریابی ورزشی را پذیرفته اند و ها آنبسیاري از فدراسیون ها و سازم

به معنی توجه به  متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهاي مشتریان ورزشی ها آننند ، ک میطبق آن عمل 

ریان است . در نتیجه با این موضوعات کیفیت ورزش و رقابت و محصوالت ورزشی و ارائه خدمات به مشت

بازاریابی ورزشی است و هر سازمان ورزشی که مشتري گرا باشد باید با این مفاهیم  از جدید ترین مفاهیم

  .)1384حسن زاده، آشنا شود (

غاز تمایز بین پیشنهادات رقابتی بوده اند . به طوري که آدر بازار یابی مصرف کننده ،برند غالبا نقطه 

 وانند حیاتی باشند لذا بسیار مهم است که مدیریت برند ها بصورت استراتژيت می ها آنموفقیت سازمدر 

  .)1996 2،انجام گردد . برند دارایی اساسی شرکت است (آکر

                                                             
1. Parks 
2. Aker 
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  برند3- 2

تا کنون بدنه وسیعی از ادبیات موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده 

  .)1996،  1برند نقش مرکزي ایفا نموده است (پالمر ها آناست که در تمامی 

ود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است ش میاز برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد 

که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت 

ند، برند به ک میبرند هسته مرکزي و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیري مشتري هنگام خرید عنوان 

عمومی ، فضاي بازار و نزد ذي نفعان سازمان دارند ،چگونه در افکار  سازمان می گوید که چه جایگاهی

را توسعه بدهندیا آن را مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند ، آینه از فعالیت هاي باید این جایگاه 

  ).1387 ،سازمان نزد جامعه است(چهار پالش

در نظـر گرفـت کـه در     اهـ  آنوان به عنوان، عبارت،عالمت،نماد یا طرح و یـا ترکیبـی از   ت میبرند را 

راســتاي تعریــف و تمیــز کــاال هــا و خــدمات یــک فروشــنده از ســایر فروشــنده هــا بــه کــار مــی رود   

  ).1391 ،(خدادحسینی،رضوانی

امروزه مدیریت برند حوزه اي با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار می آید، به ویژه وقتی  

ي نا ملموس و پیچیده سوق می دهند (سید جوادین ره پیام ها تالش هایشان را به سمت مخاب ها آنسازم

  ) . 1389و همکاران، 

ه مصرف کننده در زندگی روزمره خود ک میوانند با مشتریان ارتباط برقرار کنند ، هنگات میبرند ها 

به دنبال نامی است که رضایت او را  ند،ک میبه دنبال برندي خاص جهت برآوردن خواسته هایش اقدام 

  ).2009 ،2جلب کند (ولوتسو

اهی از گبرند از جمله دارایی هاي نا مشهود هر شرکت است که منبع باالترین ارزش هاست ، لذاآ

در زمینه  اا را در بهینه کردن برنامه هاي بازاریابی خصوصه شرکترابطه برند با رفتار مصرف کنندگان 

افزایش مشتریان و سهم نه کردن منابع در جهت ند و از هزیک میمدیریت برند و اثر بخشی تبلیغات یاري 

واند نقش مهمی را در اقدامات و فعالیت هاي بازاریابی ایفا ت میند ، بر این اساس برند ک میبازار پشتیبانی 

  ). 1392، جوانیکند(

نخست اینکه ابتـدا ،مشـتریان    ،روش به ارزش شرکت می افزاید برند به دو ،)2000( 3به عقیده بري

ند تا ک میفعلی یاداوري ند، اما سپس به مشتریان ک میجدید را با توسعه و تمرکز آگاهی و شناخت جذب 

                                                             
1.Palmer 
2. Vlvtsv 
3 .Berry 



68  

مفهوم پیشـبرد رابطـه بـا     ،درباره شرکت اندیشیده و این کار را به طور مطلوبی انجام دهند . در مورد دوم

عنوان مکانیسمی جهت متعهد کـردن خریـدار و فروشـنده در     وان بهت میود . برند را ش میبرند معنی دار 

واند به عنوان یک ابزار تدافعی بازاریابی به منظور حفـظ  ت مییک رابطه تعریف نمود . از این رو ، برند برند 

ازاریابی براي بدست آوردن مشتریان جدیـد عمـل کنـد    ب میمشتریان فعلی و نیز به عنوان یک ابزار تهاج

نـد ،زیـرا برنـد هـاي نیرومنـد اعتمـاد       ک میاي تولیدي ایفا ه شرکتقش نقش ویژه اي را در ،ایجاد برند ن

مشتریان را نسبت به خرید نامرئی افزایش می دهند. برند هاي نیرومند ، مشتریان را قادر مـی سـازد تـا    

ریسـک ادارك شـده مشـتریان را در     هـا  آنمحصوالت نا ملموس را بهتـر تجسـم نمـوده و درك کننـد .     

خریداري خدماتی که ارزیابی لولویت خریدشان دشوار است ،کاهش می دهند. بافرض دشـواري ذاتـی در   

قـانون زدایـی    هـا  آنمتمایز ساختن محصوالت و رقابت شدید در درون بازارهاي تولیدي که از بسیاري از 

شده است ،توسعه برند امري حیاتی است. یک برند نیرومند ، که مکان امنـی بـراي مشـتریان بـه شـمار      

اشد که ترکیبی است از آنچه که دیگـران در بـاره آن مـی گوینـد و     ب میرود ، اساسا وعده رضایت آتی  می

   .)2000، 1اشد (بريب میه مشتري دید گا اینکه چگونه شرکت به ارائه محصوالت می پردازد و همه این ها

در فارسی واژه برند یا مارك معموال براي اشاره به محصوالت یا خدمتی به کار می رود که ارزشی 

اعتباري و اجتماعی داشته باشد به بیان دیگر برند داراي ماهیت اجتماعی است و برند هاي قدرتمند 

می گویند ؛ این مارك ، اسم  ارند و براي مثالحس مالکیت د ها آني هستند که افراد نسبت به ها آن

وانند هیجان و عواطف مصرف کنندگان خود را برانگیزند و ت میمارك دلخواه من است ،نام هاي برتر 

نوآوري در محصوالتشان را انتظار خلق ایده هاي برتر و  ها آنمشتریان نیز به این نام ها اعتماد داشته و از 

  ). 1390 ،دارند (پور فالح

برند به عنوان یکی از ارکان بازي رقابتی امروز، عنصري است که باید به دقت ایجاد و مدیریت گردد 

کتها و خلق شر کالنه در تصمیمات ک میو شرکتها بتوانند با تکیه بر نقش راهبردي و مه ها آنتا سازم

این آگاهی از رابطه بین ابعاد نند، به سودآوري دست یابند. بنابرک میتمایز در محصوالت و فعالیتها، ایفا 

و رفتار مشتریان میتواند کمک قابل توجهی به مدیران  )هویت، شخصیت، ارزش ویژه برند و غیره(برند 

شرکتها در زمینه مدیریت اثربخش برند ایفا نماید. برند این توانایی را دارد که هویتهاي آرمانی مصرف 

ود. ش مینمایان  طریق اصطالحی به نام شخصیت برندو منتقل کند. این فرایند از  اصالحکننده را مجسم، 

شخصیت برند همچون مفاهیم دیگري که حاوي معانی سمبلیک است به مصرف کنندگان کمک میکند 

  .)1391ابراهیمی و همکاران، (تا به اهداف و پروژهها و هویت اساسی خود دست یابند 

                                                             
1. Berry 



69  

  مزایاي برند 4- 2

برند براي مشتري و تولید کننده منافعی در بر دارد . از جمله مزایاي برند براي مشتریان عبارتند از:  

کاهش جست و جو براي  -3نشان دادن من مطلوب  -2کاهش ریسک درك شده توسط مشتري  - 1

ه از یافتن کاالي مطلوب، در واقع چنانکه پیداست یکی از مهم ترین مزایاي برند کاهش ریسک درك شد

سوي مشتري است. وجود برند ، ریسک درك شده را هنگام خرید خدمات کاهش می دهد . از جمله 

جلو گیري از  - 3افزایش سودآوري  -2افزایش وفاداري مشتري  - 1مزایاي برند براي شرکت عبارت اند از :

 زیزي ،اي تبلیغات (عه هزینهکاهش آسیب پذیري در مقابل رقبا و کاهش  -4ورود رقباي جدید 

  .)1390درویشی،نمایان، 

  برند هاي ورزشی 5- 2

 ها آناشند. ب میها، نماد و نمونه هاي از جامعه مصرفی  1در بیشتر کشور ها و براي بیشتر مردم، برند

نند. امروزه ،یک ک میقدرت خود را با نشان دادن تبلیغات و یک تعهد و ضمانت به مصرف کنندگان ایجاد 

ود. در این رابطه تقریبأ وجودي ، برند هاي ش میارتباط جدایی ناپذیر نزدیک بین برند ها و مردم دیده 

ورزشی یک نقش ویژه اي دارند . براي بسیاري از مصرف کنندگان، برند هاي ورزشی، در موجودیت آنها و 

وضوعات بین نسل ها را انتقال می دهد. به قابلیت ابراز کردن آنها مشارکت دارد که ارزش هاي براي م

عنوان مثال، برند هاي لباس هاي ورزشی یک معنی از ارائه هویت و تعلق داشتن به یک شیوه زندگی یا 

دهد. ریپ و کوئیک ی تعلق به اجتماع اسکیت و سوارکاران آزاد را اشاعه مبه یک اجتماع خاص مانند 

امروزه سمبل هاي هویت  احساساتی مانند جذابیت ، شادي و آزادي کهسیلور قادر بوده اند خود را با 

ارتباط دهنده در این خصوص ، براي افزایش آگاهی و هوشیاري جهانی    براي نسل هاي جوان تر هستند،

نند که یک استراتژي ترویجی و ارتباطی ک میرو بین المللی به طور گسترده از بازاریابی خیابانی استفاده 

همخوانی نشان می هد و حضور برند در  ها آندر هدف قرار دادن افراد جوان در شهر ها و هویت است که 

اشند. ب میزندگی روزمره افزایش می دهد .برند هاي ورزشی در مرکزیت برند هاي محبوب مصرف کننده 

بع و نمایندگان نمایشگر یک زبان واقعی جهانی با کلمات خود، کد ها، ارزش ها، منا ها آنبه این معنا که 

سامسونگ) محصوالت غذایی(مانند ، دانون) اشند، همانند بعضی برند هاي وسایل خانگی بري مثال (ب می

برند هاي ورزشی کامال با زندگی مردم ادغام شده اند . برند هاي ورزشی براي بعضی مصرف کنندگان یک 

قدرت بیان اجتماعی هستند و با آزادي ،  اغلب داراي ها آننشانه ممتاز اجتماعی و زندگی روزمره هستند، 

  .)1393اشند (تجاري و همکاران، ب میحیات و قدرت هم معنی 
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  شکل زیر تعدادي از برند هاي ورزشی را نشان می دهد.

  

  

 1شخصیت برند 2-6

جستجو و تحقیق در مفهوم شخصیت برند ریشه در روانشناسی شخصیت دارد (رضایی دولت آبادي 

شخصیت برند را مجموعه اي از شخصیت هاي انسانی مرتبط با برند  ،)1997)، آکر (1393و همکاران، 

ند. شخصیت برند هم به شخصیتی که شرکت به برند داده و هم به شخصیتی که توسط ک میتعریف 

ود ، در نتیجه یک جنبه از شخصیت برند آن است که شرکت می خواهد ش میمصرف کنندگان ادراك 

فکر و احساسی پیرامون برند داشته باشد و جنبه دیگر معطوف به ادراك مصرف کننده چه مصرف کننده 

  .)1391از برند است (خداداد حسینی ،رضوانی،

ي شخصیت انسانی که ها ویژگیشخصیت برند را به عنوان مجموعه  ،)2006( 2آزوالي و کایفر

  ند.ک میاشند توصیف ب میمناسب و مرتبط با برند 

ي که مرتبط با بعد ها ویژگیشخصیت برند را به عنوان مجموعه اي از ، )2006(3براندونسوینی و  

  نند.ک میفردي شخصیت انسان و مرتبط با توصیف برند به عنوان یک شریک رابطه تعریف 

برند این توانایی را دارد که هویت هاي آرمانی مصرف کننده را مجسم ،اصالح و منتقل کند . این 

ه ک میود . شخصیت برند همچون مفهوش میقی اصطالحی به نام شخصیت برند نمایان فرایند از طری

ند تا به اهداف و پروژه هاي هویت اساسی ک میحاوي معانی سمبلیک است به مصرف کنندگان کمک 

بنابرین شخصیت برند ویژگی منحصر به فردي است که از سوي مصرف کننده ادراك خود دست یابند. 
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جنبه  ها آن) ، مشتریان اغلب با دادن شخصیت به برند ها براي 1391 ،(ابراهیمی و همکارانود ش می

وند . شخصیت برند موضوع با اهمیتی است چرا که مصرف کنندگان ممکن است برندي ش میانسانی قائل 

  .)1391و همکاران، را تنها به علت شخصیت شان زود تر از برند هاي دیگر انتخاب کنند(عزیزي

خصیت برند از جمله ابعادي است که در متون جدید بسیار به آن توجه شده است، چرا که کاالها ش

اعالوه بر موارد کاربردي داراي معانی سمبلیک نیز هستند. بخشی از این معانی سمبلیک برگرفته و نتیجه 

ازد این مفاهیمی نظیر شخصیت برند یا تصویري است که مصرف کننده براي خود از آن کاال می س

نند . آن ک میتوصیف  ها آنو طبقه مفاهیم سمبلیک تداعی شده براي مشتري را در مورد محصوالت 

ي شخصیتی انسانی ها ویژگیقسمتی از مفهوم نمادین که به وجهی فیزیکی خود کاال بر می گردد و با 

  .)2005، 1ود(گاورزش میود محصول نامیده ش میتوصیف 

اوقات به  وند و بازاریابان اکثرش میمشتریان اغلب با دادن شخصیت به برند ها جنبه انسانی قائل 

نند ، شخصیت برند خصوصیات یک مفهوم ک میکمک جایگاه یابی این ادراکات را ایجاد کرده و یا تقویت 

ر شود و ماندگار تر از واند به استنباط مشتري از برند منجت مینمادین یا ارزش عاطفی فراهم می آورد که 

ي وظیفه اي عمل کند. جایگاه یابی موفقیت یابی آمیز شخصیت برند در یک طبقه کاال نیازمند ها ویژگی

یی که در طبقه کاال براي ها ویژگیمد هایی است که قادر باشد خصوصیات شخصیتی منحصر به فرد را از 

  .)2،2008همه برند ها مشترك هستند متمایز کند(راجاکویال

ه بر فرایند ک میکر، شخصیت برند را یکی از ابعاد اصلی هویت برند و به عنوان نزدیک ترین مفهوآ

ود که وجود همخوانی و تجانس ش میند ،همچنین متذکر ک میتصمیم گیري خرید اثر می گذارد . معرفی 

بین ویژگی شخصیتی مصرف کننده و کسب و کار برند در فرایند خرید، ترجیحات مصرف کنندگان را 

وان آن را دقیقا شبیه ت میخشد امل ایشان اذعان می نماید که نب میتحت تاثیر قرار داده و آن را بهبود 

شاخص هاي  )، در پاسخ به انتقادات وارده بر2009( 3شخصیت انسان ساختار دهی نمود . جونزو همکاران

خود این گونه معرفی آکر اقدام به برطرف نمودن این انتقادات نموده و ابعاد شخصیت برند را طی پژوهش 

نند ، مسئولیت پذیري ، عاطفی بودن ، ساده و بی آالیشی و فعال و پویا بودن ،که در این پژوهش ک می

ش شخصیت برند استفاده خواهد شد زیرا،علیرغم پایایی بسیار باال ، در نیز از این شاخص ها براي سنج

  مقایسه هاي بین فرهنگی نیز اعتبار دارد.
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)، شخصیت نام تجاري را ماحصل ارتباطات شرکت با مشتریان دانسته ولی تصویر 1985(1پالمر

ت،مصرف کنندگان از ذهنی را به عنوان ادراکات مصرف کنندگان از شخصیت نام تجاري معرفی نموده اس

  ند . ک میابعاد شخصیت نام تجاري به عنوان عوامل تعیین کننده مرتبط ارزش افزوده نام تجاري استفاده 

وان گفت که منابع ت میوان به طریق مختلفی ایجاد نمود و به عبارتی ت میشخصیت نام تجاري را  

ي ها ویژگیشخصیت نام تجاري عبارتند از: منابع مستقیم و غیر مستقیم در بردارنده مجموعه اي از 

انسانی مرتبط با کاربران نام تجاري ،کارمندان شرکت ، مدیران ارشد سازمان، و تایید کنندگان نام تجاري 

 جاد شده به وسیله مدیران شرکت مانند :اشد. منبع غیر مستقیم نیز در برگیرنده همه ابعاد ایب می

، 2(بروکس و همکارانشاشد ب می ها آنقیمت، توزیع و ترفیعات تصمیمات مرتبط با محصول یا خدمت، 

2007(.  

ود و اصطالحی ش میشخصیت برند ویژگی منحصر به فردي است که از سوي مصرف کننده ادراك 

ود، از ش میمنحصر به فرد و معتبر از تالش ما براي معنا بخشی به ایجاد هویت در بازار برند ها، تعریف 

خصیت برند مشتمل به سه متغیر شناختی (تشابه با برند ، تمایز ش میاین رو چهار چوب و ساختار مفهو

و تجارب به  (منافع اجتماعی برند ،تعادل برند گرایی برند و پرستیژ برند )و سه متغییر موثر مرتبط با برند

  .) 3،2012ود (استوکبرگر و همکارانش مییاد ماندنی برند)

 مفهوم شخصیت برند 7- 2

ود درحالی ش میبیان نمود که، تصویربرند هنگام نام بردن از یک برند به ذهن آورده  ،)1997آکر( 

به عقیده ي کلر  )،1997آکر ، یک برند اشاره دارد(ي انسانی در ارتباط با ها ویژگیکه شخصیت برند، به 

 ،4کلر و ریچیو ریچی نیز، شخصیت برند یک شرکت در ارزش ها و عملیات شرکت منعکس می گردد(

ي انسانی همچون قابل اطمینان یا غیرقابل اطمینان، جوان یا پیر، مطیع یا ها ویژگیاگرچه  )2006

بیان داشت که  ،)2000، پالمر (ت آنها به کار گرفته شوند،وانند در مورد برندها و شخصیت میسرکش، 

باید به این امر توجه نمود که شخصیت افراد با عوامل چند بعدي نظیر صفات، ظاهر و رفتار تعیین می 
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Abstract: 

The subject of costumer’s loyalty to a special product or trade mark is so 
important because it can be said that the most valuable possessions of the companies 
are their loyal customers. From another point of view, the characteristic of a brand is 
a very crucial and important issue in brand management that is not considered much 
more to that in Iran. Therefore, this study is conducted by the aim of investigating the 
relationship between brand characteristic and the loyalty of Urmia’s Shahrdari 
volleyball club fans. This study is a descriptive research that is done surveying 
factors. Data collection procedure is field work and from the purpose point of view it 
is an experimental research. To collect data, it is used from character questionnaire of 
sport teams (Tsio tso, 2012) with 24 items and five scales, attitude loyalty 
questionnaire (Mahouni, Madrigal, Howard, 2000) with 14 items and behavioral 
loyalty questionnaire (Mahouni et al., 2000, Van & Piers, 2003) with 5 items were 
provides according to literature review that their reliabilities were obtained through 
Cronbach's alpha for character questionnaire of sport teams was 81%. And for loyalty 
questionnaire it was 64%. Content validity of the questionnaires were investigated 
and validated by the masters of sport management. The population of this study were 
5000 individuals among those Urmia’s Shahrdari Volleyball Club fans that the 
samples of the study were estimated with considering the Cochran formula 357 
persons. Sapling was simple randomly selection of individuals. The questionnaires 
were distributed and collected in match day that was a competition between Urmia’s 
Shahrdari team and Tehran’s Peykan team in Al-qadir stadium. To analyze the data, it 
is used from SPSS software version 24. The results showed that each of five 
dimensions of characteristic features of brand (competition, prestige, morals, 
originality, and validity) has a positive and meaningful relationship with loyalty 
dimensions (attitude, behavioral). 
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