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مقدم3

چکیده
امروزه مراکز مربوط به فعالیتهای تفریحی ورزشی آبی از اولویتتهتای اول مصتر کننتگاا ورزشتی بته
حساب میآینگ .از سوی دیگر مگیرا این مراکز ورزشی میتواننگ بتا در نظتر داشتنن ویژاتیهتای ختا در
شخصیت برنگهای خود ،مشنریا با تمایالت منفاوتی را به خود جذب کننگ و از مزایای وفاداری مشتنریا بته
برنگ خود منفعت ببرنگ .شناخت مشخصه های شخصینی مشنری و همخوانی آ با مشخصته هتای شخصتینی
برنگ میتوانگ برای ایجاد تمایز در محیط رقابنی و بازار اهمیتت ویتژه ای داشتنه باشتگ همچنتین تتثییری کته
منغیرهایی همچو ویژایهای شخصینی مشنریا  ،ابعاد شخصیت برنگ و وفاداری مشنریا به برنتگ بتر رفنتار
آتی مشنریا در قبال مراکز تفریحی ورزشی میاذارنگ هم از اهمیت بسیاری برختوردار استت.با ایتن تویتی ،
پژوهش حاضر که ت توییفی پیمایشی و از لحاظ هگ  ،کاربردی است ت دریگد بررسی ارتباط بین رابطته هتر
یک از ویژایهای پنج اانه شخصینی مشنریا با شخصیت برنگ و تثییر این دو منغیر بر وفاداری برنگ میباشتگ.
جامعه آماری این پژوهش  583نفر از مشنریا خگمات تفریحی ورزشی مجموعته سترزمین متو هتای آبتی در
شهر مشهگ است .به منظور تحلیل دادههای ارد آوری شگه توسط ابتزار پرسشتنامه و از تینیتک متگل ستازی
معادالت ساخناری اسنفاده شگه است .ننایج به دست آمگه ،نشتا از معنتاداری رابطته بتین منغیتر اشتودای،
تناسب هیجانی ،برو ارایی ،وظیفه شناسی بر منغیر شخصیت ادراکی برنگ و همچنین بر منغیر وفاداری برنگ و
بین ویژای شخصینی مصر کننگه و وفاداری برنگ مجموعه تفریحی ورزشی سترزمین متو هتای آبتی مشتهگ
دارد .این ننایج بیانگر آ است که مشنریا مجموعه های تفریحی ورزشی آبی در مواقع برختورد بتا برنتگهای
مخنلفی ،به برنگی توجه میکننگ که شخصیت برنگ با ویژایهای شخصینی خودشا شباهت بیشتنری داشتنه
باشگ .لذا مگیرا برای رسیگ به وفاداری مشنریا بایسنی ابنگا ویژایهای شخصینی مصر کننتگاا نهتایی
را به خوبی شناسایی کننگ و با توجه به این ننایج برای برنگ خود شخصینی منناسب با مصر کننگاا تعری
کننگ.
واژه های کلیدی:وفاداری برنگ ،شخصیت برنگ ،ویژایهای شخصینی مصر کننگه ،برنگ مو های آبی
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