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 بین در برنذ به عشق بر ورزشی های ستاره شخصی برنذ های ویژگی تأثیر بررسی

  جهانی برنذ ورزشی محصوالت مشتریان
 

 حیذری فاضل

 کیش المللی بیه پزدیس تُزان، داوشگاٌ باساریابی، گزایش -باسرگاوی مذیزیت ارشذ کارشىاس

 

 چکیذه

، َا آنمىتخب  یي بزوذَا یمشتز یهريابط قذرتمىذ ب یدادي ا کىىذ یم یفاکىىذٌ ا در رفتار مصزف یوقش محًر ی يرسشیبزوذَا

بز  یيرسش یَا ستارٌ یبزوذ شخص َای یژگیي تأثیز یپژيَش بزرس یهبزوذ دارد. َذف ا یحي تزخ یبز رفتار مشتز یشگزف تأثیز

ی زدی ي اس وظز شیًٌ. تحقیق حاضز اس وظز َذف کارباست یبزوذ خُاو یمحصًالت يرسش یانمشتز یهعشق بٍ بزوذ در ب

 کىىذگان مصزف، مًردمطالعٍافزاد . شًد میي بٍ صًرت پیمایشی اودام  َمبستگی است. -گزدآيری اطالعات تحقیق، تًصیفی

پزسشىامٍ اس مقالٍ پایٍ ژيآ ي َمکاران  مًردوظزاطالعات  آيری خمع مىظًر بٍ .باشىذ یم یذاسي آد یکوا یخُاو یيرسش یبزوذَا

اس آن بًد  یحاک یمعادالت ساختار یکآمذٌ اس تکى دست بٍ یحوتا اج ي در اختیار خامعٍ آماری قزار خًاَذ گزفت.( استخز2323)

بزوذ  تخصصدارد.  داری معىیمثبت ي  تأثیز کىىذگان مصزفبز عشق بٍ بزوذ  یستارٌ يرسش یک یبزوذ شخص یتکٍ خذاب

ستارٌ  یک یبزوذ شخص تىاسب دارد داری معىیمثبت ي  تأثیز کىىذگان مصزفبز عشق بٍ بزوذ  یستارٌ يرسش یک یشخص

 یفیتبز ک یستارٌ يرسش یک یبزوذ شخص خذابیت دارد. داری معىیمثبت ي  تأثیز کىىذگان مصزفبز عشق بٍ بزوذ  یيرسش

 داری معىیمثبت ي  تأثیزمحصًل  یفیتبز ک یستارٌ يرسش یک یبزوذ شخص تخصص دارد. داری معىیمثبت ي  تأثیزمحصًل 

 یک یبزوذ شخص تىاسب دارد. داری معىیمثبت ي  تأثیز یبزوذ خُاو یبز شُزيوذ یستارٌ يرسش یک یبزوذ شخص تخصص دارد.

 تأثیز کىىذگان مصزفمحصًل بز عشق بٍ بزوذ  کیفیت دارد. داری معىیمثبت ي  تأثیز یبزوذ خُاو یبز شُزيوذ یستارٌ يرسش

 .دارد داری معىیمثبت ي  تأثیز کىىذگان مصزفبز عشق بٍ بزوذ  یبزوذ خُاو شُزيوذی دارد. داری معىیمثبت ي 

 

 يرسشکاران ،محصًل بزوذ،های كلیذی:  واژه
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