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چکیده:
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از این پژوهش ،بررسی نقش ابعاد ارزشی بازاریابی رابطهمند شامل ارزش عملکررد ،،ارزش
تجربی ،ارزش نمادین و قیمت درک شده با وفادار ،بازیکنان تیم ملی رشتهها ،راکتی به برند لوازم ورزشی از دو دیدگاه
رفتار ،و نگرشی است .روش و ابزار پژوهش :پژوهش حاضر با توجه بره هردف از نرو پرژوهشهرا ،کراربرد ،و از ن رر
گردآور ،دادهها جزء پژوهش توصیفی و از نو همبستگی میباشد .ابزار پژوهش ،پرسش نامه حاو 43 ،سؤال بسته برود
که روایی صور ،پرسشنامه توسط اساتید صاحب ن رر و پایرایی پرسشرنامه برا اسرتفاده از آلفرا ،کرونبرا تأییرد شرد
( .)   0/29جامعه آمار ،پژوهش مورد ن ر شامل کلیه بازیکنان تیم ملی و لیگ برتر ( بانوان و آقایران ) رشرته هرا،
راکتی شامل بدمینتون ،پینگ پنگ ،تنیس خاکی و اسکواش بود .در این پرژوهش از روش نمونرهگیرر ،تصرادفی سراده
استفاده شده است .بر اساس محاسبه انجام شده حجم نمونه برابر برا  29/00تقریبرا  24بررآورد شرد .ج رت انمینران از
دریافت  24پاسخ تعداد  110پرسشنامه توزیع که از میان آنها  20پرسشنامه برا ،تحلیل انتخاب گردید .متغیر وابسرته
در مدل مف ومی پژوهش ،وفادار ،رفتار ،و نگرشی است و متغیرها ،ارزش نمرادین ،ارزش عملکررد ،،ارزش تجربری و
قیمت ادراک شده به عنوان متغیر مستقل در گرام اول مرورد بررسری قررار مریگیررد .کره در ایرن راسرتا بررا ،بررسری
تأثیرگذار ،متغیرها از رگرسیون استفاده شد.
یافتهها ،پژوهش :بر اساس نتایج پژوهش از  2فرضیه مطرح شده در مدل پژوهش 2 ،فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند کره
این فرضیهها در ارتباط با رابطه میان متغیرها ،ارزش عملکرد ،،نمادین و تجربی و قیمت ادراک شده با وفادار ،رفتار،
و نگرشی است.
بحث و نتیجهگیر :،نتایج ابعاد ارزشی بازاریابی رابطهمند با وفادار ،نشان میدهرد کره وجرود رابطره م برت برین ارزش
عملکرد ،و وفادار ،نگرشی ،پیامی بسیار م م برا ،تولیدکنندگان لوازم ورزشری اسرت ،ایرن امرر نشرانگر آن اسرت کره
کیفیت ،استانداردها و ظاهر فیزیکی این لوازم ،عوامل بسیار م می برا ،ایجاد وفادار ،مشتریان نسبت بره برنرد تولیرد،
آنها است و در نتیجه باید به این عوامل توجه بیشتر ،از خود نشان دهند زیرا نترایج نشران مریدهرد کره ویژگریهرا،
فیزیکی محصوالت ورزشی تع د و قصد خرید دوباره مشتر ،را تحت تأثیر قرار میدهد که با نتایج تحقیق هوانگ وژانرگ
( )9002و ظ ور )1422( ،و چیوو و همکاران (  )9003مطابقت دارد.
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