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قزویناستان های خصوصی شگاهثر بر وفاداری مشتریان در باؤبندی عوامل م شناسایی و رتبه  

 . جواد شهالیی2   . مصطفی سلطانی1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی1
 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی2 
 

دهد افزایش وفاداری مشتریان بر میزان سوددهی اثر شود. تحقیقات نشان میامروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می
انگیزی را از مشتریان وفادار، نیروی بازاریابی شگفتمدت خود را تضمین کنند. توانند منافع بلندریزی میها با برنامهشته و سازمانگذا

(. مشتریان وفادار در صنعت ورزش 3دهد )طریق تبلیغات دهان به دهان و توصیه کاالها و خدمات شرکت به سایر آشنایان ارایه می
های بازاریابی ورزش، های ورزشی،کاهش هزینهتوان به سودآوری شرکتا با خود به همراه دارند. از جمله این مزایا میمزایای بسیاری ر

ای از افکار مشتریانی مجموعه"، وفاداری مشتری را بدین صورت تعریف نموده است:22(. کروسبی2افزایش فروش شرکت و ....اشاره نمود )
رکت داشته و متعهد به خرید دوباره از شرکت مربوطه بوده و خدمات یا محصوالت شرکت مزبور را به های مطلوبی نسبت به شکه نگرش

دهد که شامل اختصاص (. وفاداری مشتری به وسیله قصد وی برای ادامه رابطه وی با شرکت نشان می15) "نمایندسایرین معرفی می
ترین تعریف قابل قبول برای معروفدر بین سایرین و تکرار خرید است. بودجه بیشتر به شرکتی خاص، تبلی  مثبت از شرکت مربوطه 

است که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان  1923در سال  21، تعریف جاکوبی و کینروفاداری
به صورت یک تعهد روانی در مورد ان تصمیم  ها ترجیح داده وکنند که در آن، فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارکتعریف می

 (.1گیرد )می
-ثر بر آن و رتبهؤم  داری به بررسی مفهوم وفاداری مشتریان، شناسایی عوامل شگاهن مقاله با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت باای 

ثر بر وفاداری و وجود ؤکه چگونه عوامل مپرداخته است. بنابراین در راستای این قزوینهای خصوصی استان شگاهبندی این عوامل در با
های هر متغیر، به مدیران دهد، تالش شده است با شناسایی شاخصی، وفاداری را شکل میشگاههای وفاداری در یک فضای بابرنامه

تحقیق پژوهشی،  سازی کنند. ماهیت اینهای مناسبی برای وفادار کردن مشتریان پیادهها این امکان داده شود تا استراتژیشگاهبا
و سینا  کاسپینهای خصوصی پاسارگاد، شگاهای و شامل مشتریان و کارمندان باگیری آماری آن خوشهتوصیفی و پیمایشی است و نمونه

ه درصد ب 99های وفاداری، رضایتمندی، اعتماد، تعهد و ارزش را در سطح اطمینان باشد. نتایج تحقیق به ترتیب برنامهن میقزویدر استان 
توان عنوان نمود که با توجه به کارکردهای گیری کلی این پژوهش، میبه عنوان نتیجه کرد. أییدثر بر وفاداری مشتریان، تؤعنوان عوامل م

متفاوت ورزش چه در حوزه محصوالت و چه خدمات ورزشی نسبت به سایر کاالها و خدمات در جامعه، توجه به اصول اخالقی در مالکان 
 فروش رفتار تواند از جمله ضروریات در ایجاد وفاداری در مشتریان بشمار آید.برگیرنده مباحث اجتماعی و انسانی است میباشگاه که در

 حس ینوع به منجر زمان مرور به رشیپذ نیا است. مشتری توسط خدمات، دهنده ارائه باشگاه هایارزش رشیپذ از یحاک ی،اخالق

 آورد.یم ارمغان به سازمان برای را مشتری تعهد ه، وفاداری ودیگردباشگاه  و مشتری نیب یعاطف یوابستگ
 بازاریابی، وفاداری مشتری، باشگاه خصوصی، استان قزوین واژگان کلیدی:

 
 

 
 

                                                           
40 . Crosby 
41.  Jacoby and Kyner  
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