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  چكيده:

به بررسي تداعي هايي تاثيراعتماد به آرم كاالي تجاري در وفاداري استفاده ي ورزشكاران ازآرم كااليي خاص،بررسي  به حاضر تحقيق

روش انجام تحقيق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع  مي پردازد. ،كندخطور مي كه در استفاده ازان آرم به ذهن 

خواهد بود. جامعه آماري شامل كاربردي  ،و از لحاظ استفاده از نتايج توصيفي و همبستگي است.  و گردآوري داده ها به صورت ميداني

به  باشند. ميدر ليگ برتر و ليگ دسته يك مشغول بازي ه ك) 89-88سال (ورزشكاران رشته ي ورزشي واليبال در شهرستان گنبد 

 32باشد كه از اين تعداد،  دليل محدوديت تعداد جامعه آماري، نمونه آماري برابر با جامعه آماري در دسترس (تمام شمار) مي

بر = خيلي كم) 7خيلي زياد  و  =1(  گزينه  7) كه داراي 2008از پرسشنامه فيلو ( آوري گرديد. پرسشنامه براي تجزيه و تحليل جمع

مار آاز    بدست آمد. 86/0اساس مقياس ليكرت استفاده شده است. پايايي پرسشنامه در يك مطالعه مقدماتي به روش آلفا كرونباخ 

استفاده  p≤./05معناداري  ح، ضريب همبستگي اسپيرمن در سطKSآزمون  از توصيفي براي توصيف متغيرها در جامعه تحقيق و

و  معناداردر بازيكنان نخبه واليبال ارتباط  وابستگي به استفاده از لوگوتجزيه و تحليل آماري نشان داد كه بين اعتقاد به آرم  با  شد.

موفقيتهاي ) و r=349/0وp=028/0( واحساس افتخار كردن). همچنين بين اعتقاد به آرم با r=322/0وp=036/0مستقيمي وجود دارد(

و مستقيمي وجود دارد. طبق تجزيه و تحليل آماري  معنادار) در بازيكنان نخبه واليبال ارتباط r=314/0وp=040/0در زندگي ( جانبي

از وفاداري به آرم ارتباط  روزانه رهايي از مشكالتو بعد  مديريت آرم كاالي تجاري، محبوبيت داشتن آرم بين اعتقاد به آرم با

  .داري مشاهده نگرديد معني

   



 
 

  مقدمه:

محسوب مي شوند كه باعث افزوده شدن ارزش و سازمان نام هاي تجاري از زمره با ارزش ترين دارايي هاي يك شركت 

وفاداري مشتريان، امروزه، كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. درك بازار با برنامه ريزي و . نهايي محصول مي شوند

افزايش نرخ وفاداري آنها، منافع بلندمدت براي بنگاه هاي  اتخاذ استراتژي هاي مناسب جهت وفادار كردن مشتريان و

اقتصادي به وجود مي آورد. با پيشرفت فناوري و رقابتي تر شدن شرايط بازار در بخش هاي مختلف توليدي و خدماتي، 

تمركز  اهميت ايجاد و حفظ وفاداري مشتري، تبديل به.مشتري وفادار به عنوان سرمايه اصلي هر شركتي محسوب مي شود

اصلي در بازاريابي شده است. سطح باالي وفاداري مشتريان به نام تجاري باعث ايجاد يك سري مزيت هاي رقابتي براي 

ايجاد نام تجاري از زمينه  .شركت ها و تأثير مثبت بر افزايش درآمد نام تجاري و كاهش هزينه هاي بازاريابي مي گردد

است.  "وفاداري به نام و نشان تجاري"از مفاهيم معتبر و معروف در زمينه بازاريابي  يكيو بازاريابي و تبليغات فراتر رفته 

اين مفهوم نقش مهمي را در ايجاد منافع بلند مدت براي شركت ايفا مي كند، زيرا مشتريان وفادار نيازي به تالش هاي 

مزايا و كيفيت نام تجاري مورد عالقه خود ترفيعي گسترده ندارند، آنها با كمال ميل حاضرند مبلغ بيشتري را براي كسب 

  بپردازند.

،يك الگوي رفتاري بلند مدت و يك طرز برخورد طوالني مدت است كه به وسيله  )2006(وفاداري از نظر تربالنچ و بوشف 

حفظ  ؛اي تجربيات مضاعف در طول زمان تقويت شده است . ريچارد اوليور مفهوم وفاداري را به اين شكل تعريف مي كند

و  تعهد عميق به خريد مجدد يا انتخاب مجدد محصول يا خدمات، به طور مستمر در آينده، به رغم اينكه تأثيرات موقعيتي

  (Oliver, 1999, 34) .تالش هاي بازاريابي، به صورت بالقوه مي تواند باعث تغيير در رفتار مشتري شود

عنصر رفتاري مشتري كه ؛داشت وفاداري با سه عنصر زير همراه استبا ارائه تعريف از وفاداري مشتري، مي توان اظهار 

عنصر در دسترس بودن كه و  عنصر نگرشي مشتري كه همان تعهد و اطمينان مشتري است، همان تكرار عمل خريد است

  .با گزينه هاي زياد براي انتخاب و انجام عمل خريد همراه است

است كه دليل اين رفتار، فرآيندهاي رواني است. به عبارت ديگر، تكرار خريد وفاداري به نام تجاري به معني تكرار خريد 

بيان مي كند كه  (1998)كلر  .صرفاً يك واكنش اختياري نيست بلكه نتيجه عوامل رواني، احساسي و هنجاري مي باشد

رفتاري، اندازه گيري شده وفاداري نام تجاري در گذشته اغلب به طور ساده فقط از طريق رفتارهاي تكرار خريد از نظر 



 
 

است، در حالي كه وفاداري مشتري به جاي اين كه با رفتارهاي خريد ساده بيان شود، مي تواند به طور گسترده تري مورد 

 .توجه قرار گيرد. وفاداري به نام تجاري از دو جزء وفاداري رفتاري و وفاداري نگرشي تشكيل شده است

فتاري را وفاداري به نام تجاري از طريق خريد قابل مشاهده در طي يك دوره و وفاداري وفاداري ر (1996)ملنز و همكاران 

  .نگرشي را بر اساس بيان ترجيحات، تعهد يا قصد خريد تعريف مي كنند

بسياري از پژوهش گران معتقدند كه وفاداري رفتاري به تنهايي نمي تواند علل واقعي خريد را بيان كند بنابراين ابعاد 

به اين نتيجه  يتحقيقدر   (1997)لسلر و ليتل (Baloglu. S, 2002, 49) .نيز بايد مورد توجه قرار گيرد نگرشي

رسيدند كه وفاداري به نام تجاري با پيچيدگي محصول ارتباط دارد. اين نويسندگان بيان مي كنند كه رفتار خريد مجدد 

است، در صورتي كه خريد مجدد براي محصول با درگيري  براي محصوالت با درگيري باال معرف وفاداري به نام تجاري

  (Pascale Qaester & Ai Lin Lim, 2003, 22) .پايين رفتار خريد عادتي است

او بيان مي كند . سه عامل كه در وفاداري مشتري نقش دارند را بيان مي كند: ارزش، اعتماد، و معروف بود (2003)دالتون 

حل مشكالت كمك مي كنند وفادارند و وفاداري شان را گسترش مي دهند بيشتر از آن  كه مشتريان به افرادي كه براي

ما به افرادي كه معتمد ما هستند، وفاداريم، كساني "چيزي كه انتظار مي رود. با توجه به اعتماد، دالتون اضافه مي كند كه، 

او بيان مي كند كه وفاداري مي تواند از  ."واهند دادكه مي دانيم كه به طرف ما خواهند آمد و منافع ما را در اولويت قرار خ

  (2003)جانز و فاركوهر  .مشتري منتج شود اگر ارائه دهندگان خدمات يا محصوالت نيازهاي مشتريان را برآورده كنند

كه احتمال اين كه مشتريان حفظ شوند، بيشتر است اگر اندكي مشتري محوري وجود داشته باشد. در جايي  دارد بيان مي

كه كاركنان كيفيت خدمات را به طور مؤثر و اثر بخش تحويل مي دهند. با افزايش رقابت، نياز به وفاداري مشتري و حفظ 

  (Trasorras et al, 2009, 619) .مشتري مهم تر مي شود

كامل وفاداري به استفاده ازآرم كاالي تجاري خاصي، يكي ازمهمترين فرايندهاي مديران كاالهاي تجاري است رشدوت

جهت جذب مشتريهاي جديد  ،كه هايي هايي مي شوند كه باعث حفظ هزينه اي وفادار باعث  تكرارمشتري مصرف كننده

 .مي شود،خرج مي گردد

سخت مديران حرفه اي ورزش و تندرستي در دنيا است .در اكثر  فين وظاياگرچه ساختن مشتريهاي وفاداريكي از مهمتر

هاي ورزشي مشهور هستند.اين وسايل     كشورها آرم هاي ورزشي مثل نايك ،آديداس ،ريبوك،...در ميان مصرف كننده

  .ورزشي در ميان قشر جوان طرفداران بسيار زيادي دارند



 
 

ح، سمبل، طرح و يا تركيبي از اين ها كه قصد دارند شناسايي كنند كاالها يك آرم تجاري ميتواند مثل يك نام ،اصطال

وفاداري به آرم كاالي تجاري نقطه نظري . وخدمات يك شركت را با همان آرم و آن آرم را از رقيبان تجاري خودجدا كنند

معتقد است كه وفاداري  )2005ر،(ديويد آك. است به عنوان تصور چند بعدي، كه ميتواندرفتارها ونگرش ها را ارزيابي كند

هنگامي كه آرم باعث "به مارك نشان دهنده ي ميزان احتمال پيوستن يك مشتري به آرم تجاري رقيب است ،مخصوصا

  د.ايجاد تغييراتي در قيمت و ويژگي هاي محصول مي شو

قبلي و بعدي آن يكسان  )مشتري وفادار به آرم را به اين صورت تعريف كرده اند هر مشتري كه خريد2001،هيسكوك(

. كننده اي براي خريد ديگران باشد و يا خودش براي خريد بيشتر تالش نمايدسفارش يعني از همان آرم بوده يا خود  بوده

بين دوگروه وفاداران متعصب و كساني كه بطور مداوم از ماركهاي ) 2006( مي اليو،من تسونگ چانگ،كالئونگ مون

ايش انجام دادند ومعتقد بودند كه نام آرم ومدل آرم وتبليغ آرم فاكتورهاي كليدي آرم مختلف استفاده مي كنند آزم

هستند كه مي تواندمشتريان متعصب را از مشترياني كه بطور مداوم آرم عوض مي كنند را جدا كند.نام آرم ومدل آرم روي 

آرم هاي گوناگون استفاده مي كنند تاثير گذار مشتريان متعصب تاثير گذار است و تبليغ آرم روي كساني كه بطور مداوم از 

با عنوان  )2008( يافته هاي(ونگ ونگ و يحيي سيدك مي باشد.كيفيت آرم نيز مهمترين فاكتور روي هردو گروه مي باشد.

مطالعه ي تاثير وفاداري آرم روي البسه هاي ورزشي در كشور مالزي نشان داد كه از بين فاكتورهاي آرم مثل 

يفيت،قيمت،تبليغ،خدمات ومحيط فروشگاه،كيفيت توليد مهمترين فاكتور مي باشد.در مالزي كيفيت توليد را نام،مدل،ك

  .بعنوان فاكتوراصلي تاثيرگذار روي وفاداري مشتريان است را انتخاب مي كنند

ورزشي در هنگ گنگ از با عنوان وفاداري برند از لباسهاي ) 2006(،2و لئويافته هاي (مي مي،تسون چانگ،لئون مون،سان 

ساله مشتريان را به دو طبقه بوسيله ي درجه آنها از وفاداري به برند تقسيم  24تا  18دانشجو با دامنه ي سني 280بين 

كردند مشتريان وفادار متعصب و كساني كه بطور متناوب آرم عوض مي كنند .يافته ها نشان دادند كه نام و مدل و ترويج 

ند كه مي تواند تفكيك كند اين دو گروه را .نام و مدل بيشتر ين اثر را روي مشتريان وفادار فاكتورهاي كليدي هست

متعصب دارد در حالي كه ترويج تاثير بيشتري روي كساني كه بطور متناوب آرم  عوض مي كنند، دارد. كيفيت توليد نيز 

  وفاداري به آرم دارد. درك مي شود بوسيله ي هر دو گروه بعنوان مهمترين فاكتور اثرگذار روي

                                          
.mey chang moon sun and leo(2006)۱1. 



 
 

)نشان داد كه نام ومدل آرم تاثيرگذار روي وفاداري مشتريان متعصب است در حالي كه تبليغ 3،2006يافته هاي(الئوات ال

و ترويج تاثير بيشتري روي كساني كه بعنوان تغييردهندگان آرم هستند، دارند.بيشتر يافته ها نشان دهنده ي اين هستند 

نوان مهمترين فاكتور تاثيرگذار  روي وفاداري به آرم ميباشد، بوسيله ي هردو گروه(وفاداران متعصب و كه كيفيت توليد بع

بعضي شركتها ،بويژه آنهايي كه در صنعت لباسهاي ورزشي هستند سعي مي كنند  تغييردهندگان آرم)ادراك مي شوند.

به مارك بعنوان هدف نهايي در بازاريابي است ،نشان وفاداري  وفاداري به مارك را در ميان مصرف كنندگان افزايش دهند.

تحقيقات نشان داده اند كه وقتي مشتريان به كااليي با يك آرم خاص عالقمند  1990، 4ريچهلد و ساسر داده شده است.

دارند  مي شوند به تبع اين موضوع نه تنها حجم خريدشان را از آن آرم افزايش مي دهند بلكه برخورد مثبتي درموردآن آرم

مي كنند به بيان ديگر مشتريان  وآرم مورد غالقه خود را به دوستان وخويشاوندان خود معرفي نموده وخريد از آن را توصيه

در عمل نشان مي دهند كه با آن آرم هم پيمان و پيوسته اند.از سوي ديگر هنگامي كه مشتريان نزد دوستان و 

آن آرم شكايت مي كنند اين رفتار بيان اين واقعيت است كه تصميم به عدم  خويشاوندان خود از يك آرم يا نمايندگي هاي

خريد ازآن آرم را گرفته وجذب آرم ديگري خواهند شد.بنابراين اگر شركتها برنامه اي مستمر در زمينه ي فراهم آوردن 

ند در خطر نابودي قرار امكانات رضايت و وفاداري براي مشتريان ندارند واز سياست مشتري گرا بودن تبعيت نمي كن

  .خواهند گرفت

بسياري از پژوهش گران معتقدند كه وفاداري رفتاري به تنهايي نمي تواند علل واقعي خريد را بيان كند بنابراين ابعاد 

تاثيراعتماد به آرم بررسي  به حاضر تحقيقاز اين رو  (Baloglu. S, 2002, 49) .نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ديگري

به بررسي تداعي هايي كه در استفاده ازان آرم به ذهن ي تجاري در وفاداري استفاده ي ورزشكاران ازآرم كااليي خاص،كاال

  مي پردازد. خطور مي كند ،

  روش شناسي:

روش انجام تحقيق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است.  و گردآوري داده ها به 

  خواهد بود. كاربردي  ،و از لحاظ استفاده از نتايج يصورت ميدان

                                          
Atal.2006..۲  
3.reichheld and sasser.1990 . 



 
 

  جامعه و نمونه آماري: 

در ليگ برتر و مشغول بازي كه ) 89-88سال (ورزشكاران رشته ي ورزشي واليبال در شهرستان گنبد جامعه آماري شامل 

جامعه آماري در دسترس (تمام به دليل محدوديت تعداد جامعه آماري، نمونه آماري برابر با  باشند. ميليگ دسته يك 

  آوري گرديد. پرسشنامه براي تجزيه و تحليل جمع 32باشد كه از اين تعداد،  شمار) مي

  گيري:  ابزار اندازه

  براي بدست آوردن داده ها تحقيق در اين پژوهش از دو  پرسشنامه استفاده مي گردد؛

اي فـردي ماننـد سـن، جنسـيت، ميـزان      هـ  پرسشنامه مشخصات فردي: اين بخش شامل چهار سؤال كه ويژگـي  -1

 نمايد. گيري مي تحصيالت و تاهل را اندازه

 7) كـه داراي  2008فيلـو ( گيري ميزان وفاداري و اعتقاد  به آرم از  از پرسشـنامه   پرسشنامه اصلي: براي اندازه -2

يـك از  نمـرات هـر   بر اسـاس مقيـاس ليكـرت اسـتفاده شـده اسـت.       = خيلي كم) 7= خيلي زياد  و 1(  گزينه 

شود، بـدين ترتيـب    گيري مي ها (ابعاد) با هم جمع و سپس معدل هاي منتخب آزمودني در تمام مقياس موقعيت

  نمره هر بعد بدست آمد.

ها، از روش روايي محتوا  با استفاده از نظرات اساتيد مديريت ورزشي استفاده گرديـده   براي اطمينان از روايي پرسشنامه

اعمال كليه پيشنهادات اصالحي، تغييرات در پرسشنامه جهت مطابقت با شـرايط و ويژگـي جامعـه    است. بنابراين بعد از 

گيري پايايي از شاخص پايايي  آماري مورد تحقيق بر اساس نظرات اساتيد، صورت پذيرفت. در پژوهش حاضر براي اندازه

يي دروني پرسشنامه با روش آلفـا كرونبـاخ   دروني (ضريب آلفا كرونباخ) در يك مطالعه مقدماتي استفاده شده است. پايا

 بدست آمد. 86/0

  آماري: هاي روش

براي توصيف متغيرها در جامعه تحقيـق   استاندارد و انحراف ، حداقل، حداكثر، فراواني، درصدمار توصيفي نظير ميانگينآاز  

بـا   .گرديـد اسـتفاده  هـا   دن دادهبراي تعيين وضعيت طبيعي بو KS آماري از تكنيكدر سطح آمار استنباطي  .شداستفاده 

هـاي   آزمون گذاشـتن فرضـيه    داري آزمون كالموگراف اسميرنف، از ضريب همبستگي اسپيرمن براي به توجه به سطح معني

 انجام گشته است.  p≤0/05در سطح  SPSS15كليه تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار  .شد استفادهتحقيق 



 
 

  نتايج:  

 بـا  سال 26 تا 24 سني گروه گردد؛ مي مشاهده كه همانطور. است آمده) 1( جدول در ها آزمودني دموگرافيك يها ويژگي   

 تحقيق هاي آزمودني بيشتر تحصيالت بخش در .باشند مي دارا متفاوت سني هاي رده بين در فراواني بيشترين  درصد 1/28

درصـد از   3/56. باشـند  مـي ) درصـد 2/31( كارشناسـي  تحصـيالت  داراي آن از بعد و) درصد 8/68( ديپلم تحصيالت داراي

  درصد متاهل بودند. 8/43ها مجرد و  ازمودني

  ها  هاي دموگرافيك آزمودني . ويژگي1جدول     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها نشان داد كه تمام متغيرهاي تحقيق غير نرمال و براي  آزمون آماري كالموگراف اسميرنف براي بررسي طبيعي بودن داده

اسپيرمن استفاده گرديده است. بنابراين تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه ضريب همبستگي هاي آماري از  بررسي فرضيه

و مستقيمي وجود  معناداردر بازيكنان نخبه واليبال ارتباط  از لوگو وابستگي به استفادهبين اعتقاد به آرم  با 

موفقيتهاي و ) r=349/0وp=028/0( واحساس افتخار كردن). همچنين بين اعتقاد به آرم با r=322/0وp=036/0دارد(

و مستقيمي وجود دارد. طبق تجزيه و  معنادار) در بازيكنان نخبه واليبال ارتباط r=314/0وp=040/0(در زندگي  جانبي

  درصد  فراواني  هاي شخصي ويژگي
  جنسيت

  100  32  مرد
  0  0  زن

  تاهل
  3/56  18  مجرد
  8/43  14  متاهل

  سن

15-17  1  1/3  
18-20  4  5/12  
21 -23  6  8/18  
24-26  9  1/28  
27-29  3  4/9  
30 -32  4  5/12  
33 -35  5  6/15  

  تحصيالت
  8/68  22  ديپلم
  3/31  10  ليسانس



 
 

از  روزانه رهايي از مشكالتو بعد  مديريت آرم كاالي تجاري، محبوبيت داشتن آرم تحليل آماري بين اعتقاد به آرم با

  ).2داري مشاهده نگرديد (جدول  وفاداري به آرم ارتباط معني

  وفاداري به آرمبا ابعاد  اعتماد به ارم. ارتباط ميان 2جدول 

  ابعاد وفاداري  
  اعتماد به ارم

محبوبيت 
  داشتن آرم

مديريت آرم 
  كاالي تجاري

وابستگي به استفاده 
   لوگو از

  روزانه رهايي از مشكالت
واحساس 
  افتخار كردن

موفقيتهاي 
  جانبي

  اعتماد به آرم
127/0=r  
245/0=p  

063/0=r  
366/0=p  

322/0=r  
036/0=p  

186/0=r  
154/0=p  

349/0=r  
028/0=p  

314/0=r  
040/0=p  

 
  گيري:  بحث و نتيجه

وفاداري مشتريان به نام تجاري مي تواند باعث افزايش سهم بازار شركت شود و سهم بازار رابطه نزديكي با نرخ بازگشت 

وفاداري مشتريان به نام تجاري باعث تبليغات دهان به دهان مثبت، ايجاد موانع اساسي  .سرمايه و سودآوري شركت دارد

ورود رقبا، توانمندتر ساختن شركت در پاسخ به تهديدات رقابتي، ايجاد فروش و درآمد بيشتر و كاهش حساسيت براي 

در نتيجه هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط ميان اعتقاد به آرم با وفاداري  .مشتريان به تالش هاي بازاريابي رقبا مي شود

  ت.هاي نخبه شهرستان گنبد اس به آن آرم در واليباليست

رابطه ي معني داري وجود ندارد.كه نتايج  اعتماد به آرم و محبوبيت داشتن آرم نشان داد كه بين تجزيه و تحليل آماري

  )2005اكر،(ديويد )1996،(بالدينگر) 2002)و رنتيشلر،(1998اين تحقيق با يافته هاي محققاني نظير الكساندريس،(

اورند تا وفاداري مصرف  ا براي مديران محصوالت تجاري فراهم ميمصرف كنندگان هميشگي بطورقابل توجهي فرصتي ر

  ، هم خواني ندارد.كنندگان به آرم كاالي تجاري را توسعه دهند

وجود ندارد. كه با يافته هاي  اعتماد به آرم و مديريت آرم كاالي تجاري ارتباط معني داري بينكه يافته ها نشان داد 

  ) ندارد. 2006(اليو،من تسونگ چانگ،كالئونگ مون، مي مي)و 2005(هاوكينز،بست،كاني،

ريچارد  نتايجرابطه ي معني داري وجود دارد. كه با  آن آرم لوگويرابطه بين اعتماد به آرم و وابستگي به استفاده از

تعداد زياد مشتريان وفادار به يك نام تجاري، دارايي شركت  ) هم خواني دارد.1996،(بالدينگر ورابينسون)و 1999(اليويرا،

محسوب مي شوند و به عنوان شاخص اصلي ارزش ويژه نام تجاري شناخته مي شوند و همچنين حساسيت مشتريان وفادار 

، بر تكرار به تغيير قيمت ها در مقايسه با مشتريان غير وفادار، كمتر است. در حالي كه بيشتر محققان در زمينه وفاداري



 
 

اشاره كرده است كه بدست اوردن  )2002( ريچهلد (Meller et al, 2006, 442) .خريدكاالهاي مصرفي تمركز دارند

  يابد . ري مثل شب و روز پشت هم ادامه ميوفاداري مشتري و بنابراين سود او

نوان يك پيشروي ضروري براي بطور موافق اظهار داشته است كه وفاداري مشتري به طور گسترده به ع )2005( گرلند

  سود اوري در نظر گرفته شده است . 

رابطه ي معني داري وجود ندارد. كه با يافته هاي مشترك ريچهلد  روزانه ي زندگي بين اعتماد به آرم و رهايي از مشكالت

  ) هم خواني ندارد.2006(اليو،من تسونگ چانگ،كالئونگ مون، مي ي)  م 1990و ساسر،(

 رابطه ي معني داري وجود دارد. كه با يافته هاي مشترك به آرم واحساس افتخار كردن دراستفاده از آن آرمبين اعتماد 

)مبني بر يافته هاي 2006،( مي مي،تسون چانگ،لئون مون،سان لئو)  2006(ال الئوات)2008،( ونگ ونگ و يحيي سيدك

  هم خواني دارد. مشترك 

فونك و  رابطه ي معني داري وجود دارد. كه با يافته هاي مشترك جانبي رابطه بين اعتماد به آرم و موفقيتهاي

  )  هم خواني دارد . 2002)و رنتيشلر،(1998) والكساندريس،(2006(جيمز

ابهامي در آن ها  و فاداري بايد ساده و كاربردي باشد. هيچ شرطبرنامه هاي موثر براي وتوان عن.ان نمود كه  بنابراين مي 

البته اين برنامه ها بايد با ارائه كاال و خدمات مناسب حمايت شوند ، زيرا كه در غير اين صورت با شكست . نبايد باشد

مواجه مي شوند و برنامه هاي ايجاد وفاداري در مشتري بايد در موقعيت مناسبي به كار گرفته شوند و اگر رقبا هم به 

دا نكرده است بلكه با افزايش هزينه ها هم مواجه مي شود . همين طريق عمل كنند ، شركت نه تنها به موفقيتي دست پي

به عنوان نمونه ، بسياري از مشتريان دائمي خطوط هواپيمايي كه كارت هاي ويژه عضويت هم دارند در انتخاب هاي خود 

مشتري دائم  سود حاصل از حفظ مالك هزينه و برنامه زمان بندي پروژها را بر وفاداري به شركت خاصي مقدم مي دانند .

عتقاد دارند كه نگهداري مشتري يك )  ا2004(ونارس ب يك مصرف كننده جديد است.اندرسنبيشتر از سود حاصل از جذ

استراتژي تجاري موثر نسبت به تالش براي بدست اوردن مشتريان جديد به منظور جايگزين كردن مشتريان از دست رفته 

  )Gee&et al,2008,359است.(

  استه از تحقيقپيشنهادات برخو

با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود براي توسعه صنعت بازاريابي در استان گلستان ودر شهرستان گنبد برنامه  -

  ريزي شود.



 
 

با توجه به نتايج تحقيق،چون ورزشكاران در گنبد از آرمهاي معتبري استفاده مي كنند لذا پيشنهاد مي شود فروشنده  -

  ي معتبري كه ورزشكاران استفاده مي كنند توجه بيشتري داشته باشند.هاي ورزشي به ماركها

  موزان صورت گيرد.آبا توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود توجه بيشتري به استفاده از ماركهاي معتبر براي نو -
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