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های ادراک شدهبرآورد وفاداری مشتریان ورزشی بر اساس ارزش  

 . مهدی رسولی3. نازنین راسخ 2.محسن اسمعیلی1
 ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.3و2،1

 چکیده
عه مجدد آنها می شود، امروزه وفاداری به عنوان عاملی که موجب حفظ مشتریان به عنوان یکی از منابع انسانی سازمانهای ورزشی و مراج

در میان رقبا نقش مهمی ایفاد نماید. در واقع، وفاداری مشتری، علیرغم تأثیرات  سازمانتواند در سودآوری سازمان و حفظ جایگاه می
ه های بازاریابی که ممکن است باعث تغییر رفتار شود یک تعهد عمیق نسبت به خرید مجدد محصول یا خدمتی برگزیدموقعیتی و تاش

از طرفی، تصمیم مشتریان برای بازگشت مجدد به سازمان به تجربیات قبلی مشتریان از خدمات  (.2، 1به صورت دائمی در آینده است، )
اند و انتظارات مشتری از ارتباطاتی بستگی دارد که احتمااً در دریافت شده در گذشته، ادراک آنها از ارزش خدماتی که قباً دریافت کرده

(. بهبود و ارتقای سطح ارزش و منافع محصول یا خدمات برای مشتری منجر به 3دهنده خواهند داشت )ا شرکت یا سازمان ارائهآینده ب
بینی میزان هدف از انجام تحقیق پیش(. 3شود )رضایت بیشتر وی و بازگشت مجدد وی برای استفاده از محصوات یا خدمات می

دراک شده بود. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و وفاداری مشتریان بر اساس ارزشهای ا
استخر از مناطق مختلف به صورت خوشه ای  12پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان استخرهای شهر تهران بود. تعداد 

پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش های  312عداد انتخاب شده و مشتریان درون هر استخر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ت
آماری توصیفی ) شامل میانگین و انحراف استاندارد، جداول و فراوانی ها( و روش استنباطی ) رگرسیون چند متغیره با رویکرد گام به 

اس مورد تحلیل قرار گرفت. در این اسپیگام، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنف( با استفاده از نرم افزار اس
تحقیق ارزش های ادراک شده شامل ارزش احساسی، ارزش اجتماعی و ارزش اقتصادی بوده است. همچنین وفاداری از منظر وفاداری 

می باشد  رفتاری و وفاداری نگرشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای مشتریان ارزش اقتصادی بیشترین اهمیت را دارا
کند اهمیت ویژه ای دارد. ارزش اقتصادی به یعنی میزان هزینه ای که مشتری پرداخت می کند در برابرخدماتی که از استخر دریافت می

درصد واریانس وفاداری را تبیین می نماید. این در حالی است که با اضافه شدن متغیرهای ارزش احساسی و ارزش  31تنهایی بیش از 
درصد میزان واریانس وفاداری مشتریان را  34درصد افزوده می شود و هر سه متغیر به همراه هم می توانند  3ن مقدار تنها اجتماعی ای

تبیین نمایند. این یافته نشان می دهد عوامل دیگری غیر از ارزش های ادراک شده می تواند بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار باشد که 
شتر است. نتایج نشان داد عامل ارزش اقتصادی به تنهایی و یا همراه با هر یک از دو متغیر ارزشی دیگر و ازمه آن انجام تحقیقات بی

همچنین مجموع سه متغیر ارزش ادراک شده میتواند از نظر معنی داری پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر وفاداری باشد. بررسی 
انحراف معیار از متغیر وفاداری تغییر می یابد.  62/2عیار در متغیر ارزش اقتصادی میزان ضریب استاندارد نشان داد با تغییر یک انحراف م

اگر چه متغیر اصلی تبیین وفاداری مشتریان ارزش اقتصادی است ولی اضافه شدن متغیرهای ارزش احساسی و ارزش اجتماعی در 
ی مشتریان تاثیرگذار است. به مدیران توصیه می شود در قیمت برآورد وفاداری معنی دار بود. ارزش ادراک شده بر هر دو نوع وفادار

 گذاری خدمات خود کمال دقت را بکار گیرند. 
 : ارزش اقتصادی، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری واژگان کلیدی

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    پوستر مقاات                                                                     نجمن علمی مدیریت ورزشی همایش ملی ا دومیندومین                      
  

31 

 

 منابع

0.Kotler, p, Armestrong, G. (4115): "Principle of Marketing", 7th ed.  Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
 

4.Lim, Sei- jun. (4114). "The influence of service quality on customer satisfaction. Attitudinal loyalty and behavioral 
future intentions for participation of fitness centers in South Korea: a structural equation modeling approach". Faculty of 
the United States sport academy, -7. 

 
9.Bolton, R. N., Kannan, P. K., & Bramlett, M. D. (4111). Implications of loyalty program membership and service 
experiences for customer retention and value. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(0), 9 –015. 

 
.Kaveh Mojtaba, Mosavi Seyed Alireza, Ghaedi Mahnoosh (4104). The application of European customer satisfaction 

index (ECSI) model in determining the antecedents of satisfaction trust and repurchase intention in five-star hotels in 
Shiraz, Iran. African Journal of Business Management Vol. 4(0), pp. 4019-4009. 

 
.Pisnik Korda, Aleksandra, Snoj, Boris. (4101).Development, Validity and Reliability of Perceived Service Quality in 

Retail Banking and its Relationship with Perceived Value and Customer. Satisfaction Managing Global Transitions 
Volume 5 • Number 4 , 057–41 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

