
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

33 

 

 مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر شیراز  به برند تاثیر بازریابی رابطه مند  بر وفاداری
 زارع . ابوذر3. هاجر زمانی3. فاطمه روشنی 2ولی نوزری . 1

 ارسنجان   واحد ازاداسامی دانشگاه استادیار .1

  واحد یاسوج  بدنی تربیت دکتری دانشجو و دشت زرین واحد آزاد اسامی دانشگاه علمی . هیات2

 ارسنجان.  واحد ت ورزشیمدیری ارشد . کارشناسی3

 یاسوج  واحد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسامی دکتری . دانشجوی3

 مقدمه

 این (.1است) خورده گره خود مشتریان با سازمان بلندمدت روابط ارتقای استمرار و حفظ، با که است رویکردی مند رابطه بازاریابی

 مند رابطه بازاریابی کارگیری به اهداف از است . یکی قرار داده مشتری، حفظ در را دخو تأکید بازاریابی، های قبلیبرخاف رویه رویکرد

مستمر  و مجدد خرید برای مشتری عمیق تعهد عنوان به توانمی را وفاداری دانست. وفادارسازی مشتریان توانمی را هاسازمان توسط
 سودآوری در توان می را وفاداری به مفهوم ها سازمان زیاد تأکید اصلی دلیل .دانست شده داده ترجیح خدمت یک یا محصول یک

 مشارکت نیز مثبت دهان به دهان ارتباطات در احتمااً وفادار مشتریان همچنین .دانست مشتریان سایر به نسبت وفادار مشتریان بیشتر

 ، عملکرد بهبود موجب مشتری فاداریو .شد خواهد وفادار مشتریان به فعلی مشتریان تبدیل و جدید مشتریان جلب که موجب داشته
 هایریزیبرنامه کمک به مشتری، با روابط مدیریت مشتری، خرید فرایند شدن کوتاه مشتری، خرید تکرار بر مشتری، سازمان تمرکز

 باشگاه مشتریان داریوفا بر مند رابطه بازریابی شود بنابراین هدف این تحقیق بررسی تاثیر( می2).رقبا هایفعالیت با مواجهه و بلندمدت
 برند است به  شیراز شهر بدنسازی های

 یافته ها
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه  :1دول ج

R R' ضریب تعیین تعدیل شده F دوربین واتسون معناداری 

0.111 0.0.0 0.031 3...11 0.001 1.110 

 ماک متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 0.109 -0.119  0.110 -0.011  تمقدار ثاب

 0.001 .9.10 0.1.0 0.013 0.110 وفاداری به برند بازاریابی رابطه مند

 روش شناسی 

یراز ش شهر بدنسازی های باشگاه ورزشکاران های باشگاه زن مشتریان کلیه شامل آماری جامعه. تحلیلی بود –توصیفی  روش پژوهش
 مند نفر انتخاب شدند برای گرداوری داده ها از پرسشنامه بازاریابی رابطه 354بود. که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 

 از روش آمار رگرسیون چند متغیره استفاده شد. (2226) لیم مشتریان وفاداری پرسشنامه و( 2223)  کیم
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 نتیجه گیری

میتوان گفت که بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان تاثیر  25256( و ضریب مسیر 35225)t جه به آماره نتایج نشان داد که با تو
 بهبود را آنان وفاداری تواند مى مشتریان هاى خواسته و نیازها به توجه عبارتى به و مند رابطه بازاریابى بر تاکید که رسد مى نظر دارد. به
 بازاریابى تقویت و بهبود جهت در خود، مشتریان وفاداری افزایش منظور به بایست مى ورزشى هاى باشگاه مدیران اساس، این بر. بخشد
 نیز مشتریان حضور تمایل وفاداری، افزایش با. بیافزایند خود باشگاه دهى سود بر مشتریان افزایش بر عاوه تا.  بردارند گام مند رابطه
 وفاداری بر مشتری و رضایت.گذارد می مشتری تأثیر رضایت بر مستقیم بازاریابی رابطه ای که کرد اشاره کند باید مى پیدا افزایش
 که آنجا از اما. گذارد می تأثیر مشتری خرید آتی رفتار بر مستقیماً مشتری وفاداری باای سطوح نهایت، در و گذار است تأثیر مشتری
 بطه کشوری از ابعاد این آید می نظر به و است ساختار چند بعدی یک تفریحی اماکن و ها سازمان و ورزشی خدمات کیفیت ارزیابی
 .است تری وسیع تحقیقات انجام نیازمند خود باشد، متفاوت دیگر به بخش بخشی از همچنین دیگر، کشور

 بازار یابی رابطه مند، وفاداری برند، باشگاه های بدنسازی وازگان کلیدی:

 پژوهشی و علمی فصلنامه. "ورزشی. خدمات  مشتریان وفاداری بر خدمات کیفیت تأثیر ارزیابی از مدلی"(.  1331)  همکاران و سیدرضا سیدجوادین،.1
 31 -53: صص ، 31 زمستان ،( 52 پیاپی) 3 شماره هجدهم، سال المپیک،

Godfred, Y. K., & Joyce K., and Jonathan N.O. W., (1019), Relationship Marketing Tactics and Customer Loyalty-A 

Case of the Mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

