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 موردی مطالعه) مشتری وفاداری و رضایتمندی میزان بر آسایش و سهولت تاثیر بررسی

 (فوتبال فدراسیون

 

 3، حسام اشراقی ورنامخواستی2،  سید غالمرضا جعفری1سیده مریم حسینی چالشتری

   کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -1

 می واحد مبارکه عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسال -2

 عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه -3

 

 خالصه

 موردی مطالعه) مشتری وفاداری و رضایتمندی میزان بر آسایش و سهولت تاثیر بررسی تعیین هدف با تحقیق این       

 بررسی مورد جامعه. تگرف انجام  پیمایشی روش به که بود همبستگی نوع از پژوهش. شد انجام (فوتبال فدراسیون

 مربیان و سرپرستان زنان، و مردان دو و یک برتر، های لیگ در حاضر های باشگاه مدیران شامل فوتبال فدراسیون مشتریان

 از آمده بدست آمار طبق که فوتبال، فدراسیون اسپانسرهای و زنان و مردان سنی های رده همه در فوتبال ملی های تیم

 گیری اندازه برای( 3131)الیزاوت استاندارد پرسشنامه از پژوهش این در. باشند می نفر 331 ،3131 سال در فدراسیون

 و تجزیه برای ای نمونه تکt  آماری آزمونهای طریق از SPSS افزار نرم بوسیله شده آوری جمع های داده. شد استفاده

( 0H)صفر فرض بنابراین است، صدم 5 از بزرگتر( طرفه دو) معناداری دهد می نشان تحقیق نتایج. است گرفته قرار تحلیل

 .گیردمی قرار پذیرش مورد و شود می تأیید 1 عدد با تحقیق متغیرهای میانگین برابری یعنی

 فوتبال  فدراسیون مشتری، وفاداری سهولت و آسایش، رضایتمندی، واژه های کلیدی:

 

 مقدمه 

 مثبت تأثیری که دهند می نشان ها یافته حال این با شود، یم بررسی ندرت به موجود های پژوهش در تناسب و آسایش

 و سازمان اطراف پارکینگی های مکان سازمان، محل مثل مباحثی با فاکتور این. دارد مشتری رضایتمندی میزان بر

 که مکانی سهولت وو، توسط گرفته صورت پژوهش در دارد. سروکار کند طی سازمان به رسیدن تا باید مشتری که مسافتی

 تا شد بررسی دارد سروکار نیاز مورد خدمات ی دهنده ارائه به رسیدن برای مشتری توسط الزم تالش و زمان های مولفه با

 دیگر نوع شود. بررسی خدمات یدهنده ارائه تنوع به توجه با مشتری رضایتمندی میزان بر فاکتور این مناسب تأثیر

 خدمات و محصوالت جستجوی به مشتری تمایل عدم یعنی حالی بی و سستی. است حالی بی و سستی آسایش، و سهولت

 ناپدید به میل عادی رفتارهای یهمه تنازعی. اقتصاد یک در موجود دائمی وضع به عادی و تکراری وابستگی علّت به جدید

 .[3کند] نمی ایفا نقش آسایش و سهولت فاکتور در حالی بی و سستی رو این از و دارند( نابودی)شدن
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 یواژه. است استفاده از بعد واقعی تجربه و سرویس یا محصول کاربرد از قبل افراد انتظار میان تفاوت مشتری رضایت

 موسسه، ازنظر .دهدمی دست مربوطه با کمپانی تعامل از پس مشتری به که است رضایتمندی حس گرتوصیف رضایتمندی

 که موسسه موسسه؛ کارکنان( فرآیندهای)عملکردها :ند ازعبارت که است قسمتی سه سیستم یک حاصل مشتری رضایت

 این مناسب ادغام به بستگی قسمتی سه سیستم این اثربخشی .مشتری انتظارات هستند؛ خدمت یا محصول دهنده ارائه

 .[3است] مشتری رضایت بیانگر قسمت سه بین مشترك منطقه. دارد یکدیگر با قسمتها

 مجدد انتخاب یا مجدد خرید به عمیق تعهد حفظ: کند می تعریف شکل این به را داریوفا ( مفهوم3331)3اولیور ریچارد

 تواندمی بالقوه صورت به بازاریابی هایتالش و موقعیتی تأثیرات اینکه رغم به آینده، در مستمر طور به خدمات، یا محصول

رفتار  عنصر سه با وفاداری داشت اظهار توان یم مشتری، وفاداری از تعریف ارائه با. [1شود] مشتری رفتار در تغییر باعث

 بودن همراه دسترس است و در مشتری اطمینان و تعهد همان که مشتری خرید است، نگرش عمل تکرار همان که مشتری

 حالی در. دارد اشاره سرویس یا محصول کاربرد یک برای مشتری نیت و قصد و شفاهی تبلیغات به فعال وفاداری .[4است]

 ارائه هایسرویس و خدمات از که دارد کمپانی همراهی به تصمیم وقتی تا مشتری که دارد اشاره این به انفعالی اریوفاد که

-می انتخاب افراد که شودمی مشخص وقتی راستین و صحیح وفاداری که شودمی گفته. باشد داشته را رضایت کمال شده

 [.5کنند]نمی دریافت را محصوالت یا خدمات در کیفیت بهترین که وقتی حتی بمانند باقی کمپانی یک مشتری تا کنند

 

 روش شناسی تحقیق

 روش صورت به هاداده و همبستگی نوع از و توصیفی روش لحاظ از کاربردی، هدف لحاظ از پژوهش این: پژوهش روش

 .است آمده بدست پیمایشی

 دو و یک برتر، های لیگ در حاضر های باشگاه دیرانم شامل فوتبال فدراسیون مشتریان بررسی مورد جامعه: آماری جامعه

 فدراسیون اسپانسرهای و زنان و مردان سنی های رده همه در فوتبال ملی های تیم مربیان و سرپرستان زنان، و مردان

  .باشند می نفر 331 ،3131 سال در فدراسیون از آمده بدست آمار طبق که فوتبال،

 گرفته برابر آماری جامعه با نمونه حجم باشد می 331 برابر و کوچک آماری جامعه اینکه به توجه با پژوهش این در نمونه:

  .شد شناخته پژوهش انجام مناسب پرسشنامه 335 که شد پخش پرسشنامه 331 تعداد. شد

. شد استفاده گیری اندازه برای گویه 35 شامل( 3131)الیزاوت استاندارد پرسشنامه از پژوهش این در: گیری اندازه ابزار

 دست به/. 13 معادل کرونباخ آلفای آزمون طریق از  آن پایایی و تایید مدیریت متخصصان و اساتید نظر با پرسشنامه روایی

 . آمد

                                                 
1 Richard Oliver 
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 های داده. است علمی تحقیق یک اصلی ارکان از یکی مناسب آماری هایروش انتخاب: ها داده و تحلیل تجزیه روشهای

 . است گرفته قرار تحلیل و تجزیه برای ای نمونه تک t آماری آزمونهای طریق از SPSS افزار نرم بوسیله شده آوری جمع

 

 یافته های تحقیق 

 میانگین آزمون است، از موثر مشتری وفاداری و رضایتمندی میزان سهولت و آسایش بر که این فرضیه بررسی منظور به

  .گرددمی استفاده( t-test) جامعه یک

در این  tگیرد. آماره مورد بررسی قرار می αرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای در این آزمون ف

خطای  میانگین نمونه،  شود. در این رابطه بوده و به کمک رابطه زیر محاسبه می n-1آزمون دارای درجه آزادی 

 شود.محاسبه می بوده که به صورت  معیار 

 

رود و در مواردی برای تشحیص تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر)ها( در وضعیت این آزمون برای متغیرهای کمی به کار می

(، آن متغیر در 1شود به طوری که اگر میانگین هر متغیر از حد معینی بیشتر بود)در اینجا مقدارمورد بررسی استفاده می

 شود. ظر مؤثر تلقی میپدیده مورد ن

 

 سهولت و آسایش متغیر بررسی برای t آزمون -1جدول

آزادی درجه t آماره  دوطرفه معناداری  نمیانگی تفاوت  پائین حد  باال حد   

آسایش و سهولت  188/1 - 334 113/1  11343/1 - 3313/1 - 1433/1  

 

 برابری یعنی( 0H) صفر فرض بنابراین است، صدم 5 از بزرگتر( طرفه دو) معناداری که دهدمی نشان جدول نتایج      

 قرار متوسط سطح در متغیر این یعنی. گیردمی قرار پذیرش مورد و تأیید 1 عدد با قیمت آسایش و سهولت متغیر میانگین

 . دارد
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 بحث و نتیجه گیری 

 

 و آراسیل تحقیقات با قتحقی این نتایج. است موثر مشتریان وفاداری و رضایتمندی میزان بر آسایش و سهولت

 می بررسی ندرت به موجود های پژوهش در تناسب و آسایش. دارد همخوانی [8](3116)ایهاگی و [6](3115)همکاران

 فاکتور این. دارد مشتری رضایتمندی میزان بر مثبت سهولت و آسایش تأثیری که دهندمی نشان ها یافته حال این با شود،

 طی سازمان به رسیدن تا باید مشتری که مسافتی و سازمان اطراف پارکینگی های مکان سازمان، محل مثل مباحثی با

 مشتری توسط الزم تالش و زمان های مولفه با که مکانی سهولت وو، توسط گرفته صورت پژوهش در. دارد سروکار کند

 رضایتمندی میزان بر فاکتور این بمناس تأثیر تا شد بررسی دارد سروکار نیاز مورد خدمات یدهنده ارائه به رسیدن برای

 و سستی. است حالی بی و سستی آسایش، و سهولت دیگر نوع. شود بررسی خدمات یدهنده ارائه تنوع به توجه با مشتری

 وضع به عادی و تکراری وابستگی علّت به جدید خدمات و محصوالت جستجوی به مشتری تمایل عدم یعنی حالی بی

 بی و سستی رو این از و دارند( نابودی)شدن ناپدید به میل عادی رفتارهای یهمه. تنازعی داقتصا یک در موجود دائمی

 و سهولت به مربوط مکانی و عملیاتی های مشخصه پژوهش این در. کند نمی ایفا نقش آسایش و سهولت فاکتور در حالی

  [. 3دارند] مشتری رضایتمندی میزان بر تأثیری چه شود معلوم تا اند شده بررسی سازمانی آسایش
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