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چکیده
مقدمه و هدف اصلی پژوهش :هنگامی که مصرف کننده در زندگی روزمرره هره دنلرار هرنرد خاصری جهر هرررورد
خواستههایش اقدام میکند ،هه دنلار نامی اس که رضای او را جلب کنرد( سراوو  ،مر دونالرد ،مرلل و سرلپررم ،
 .)7991ارولاط هل هرند و مشتریا هه صورت وفاداری هه هرند مطرح که از موضرواات مهرپ ور وهش در مردیری هرنرد
اس ( هاهر ،وگل و مایر .)9009 ،در هازارهای رقاهتی امروزی ،وپرکز هر وفاداری هه هرند ضروروی راهلردی اس هه طوری
که هاشگاهها و ولپهای ورزشی از راهلردهای وفاداری هه هرند هرای جذب و حفظ هروادارا و ایجراد مزیر هرای رقراهتی
وایدار سود میهرند .هدف ای و وهش هررسی و وحللل وضعل وفاداری جودوکارا هه هرندهای جودوگی در هاشگاه های
جودوی استا کرمانشاه هود که ها روش ووصلفی وحلللی و هه صورت ملدانی هه اجرا دررمد.
روش و ابزار تحقیق :از روش نپونه گلری خوشه ای وصادفی استفاده و هر اساس جدور نپونه گلری مورگا  750نفرر
از جودوکارا هه انوا نپونه رماری ای وحقلق انتخاب شدند .از ورسشنامه وفاداری هه هرند (جونکو )9009هررای جپر
روری اطالاات استفاده گردید .هه منظور وجزیه و وحللل داده ها از رمار ووصلفی و رزمو های فریدم و یو ما ویتنی در
سطح  p≤ 0/05استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشا داد اولوی

وفاداری جودوکارا هه هرند جودوگی هه ورولب :ارس ،ملزونو ،ردیرداس ،سرامکو ،ایررا

رزم ،شاهل رزم و واکستانی اس ( .)x9=76/729،DF=6 ،p<0/05هپچنل ملا وفاداری هه هرند در جودوکرارا ز و
مرد وفاوت معنی داری مشاهده نشد(.)P≤0/07
بحث و نتیجه گیری :رگاهی از راهطه هرند ها رفتار مصرف کننده( جودوکارا ) ،شرک ها را در زملنه مدیری هرند و اثر
هخشی ولللغات یاری میکند .موفقل در ورزش یا ی ولپ حرفه ای هه نوای هه رواهط ها هوادارا و مصرف کنندگانش
واهسته اس ( ولدریج و ملوار .)9007 ،و هر ای اساس هرند میوواند نقشی مهپ در فعالل های هازاریاهی ایفا کند.

واژه های کلیدی :وفاداری ،هرند ،جودوگی ،کرمانشاه

 7دانشجوی دکتری مدیری ورزشی دانشگاه رزاد اسالمی واحد کرمانشاه( نویسنده مسئور) ،ولف 09729559799 :
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