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اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش
لذت اخالقی و وفاداری ورزشکاران نوعدوست
4

علی حمیدیزاده ،1علیاصغر رشید ،2نیما سلطانینژاد ،3محمدرحیم اسفیدانی
 .1استادیار مدیریت دولتی ،دانشگاه تهران *
 .2کارشناسیارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران
 .4استادیار مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1396/06/23 :

تاریخ پذیرش1396/11/11 :

چکیده
پژوهش حاضر با ارائة یک الگوی پیشنهادی ،بهدنبال بررسی اثر بازاریابیخیرخواهانه بر ادارک
(جذابیت برند و هویتیابی) و ترجیح خدمات ورزشی ،با تأکید بر نقش لذت اخالقی و وفاداری
ورزشکاران نوعدوست مجموعة ورزشی خیریهعمل بود .روش پژوهش حاضر ،ازنظر هدف،
کاربردی بود و برحسب روش ،توصیفی بود که با بهکارگیری ابزار پرسشنامة بومیسازیشده و با
روش پیمایشی ،دادههای موردنیاز جمعآوری شدند .دادههای موردنیاز برای انجام پژوهش با
استفاده از روش نمونهگیری در دسترس ،ازمیان  400نفر از ورزشکاران (مشتریان) مجموعة
ورزشی خیریه عمل در شهر تهران بهدست آمدند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل
همبستگی و الگویابی معادالتساختاری و با کمک نرمافزار آموس  24انجام شد .نتایج پژوهش
نشان داد که ترجیح استفاده از خدمات بازاریابیخیرخواهانه ،بهصورت مستقیم بهوسیلة
لذتاخالقی ،هویتیابی و وفاداری ورزشکاران نوعدوست تحتتأثیر قرار میگیرد .همچنین،
بهواسطة جذابیت برند ،ترجیح خدمات ورزشی با فعالیتهای بازاریابیخیرخواهانه تحتتأثیر قرار
میگیرد.
واژگانکلیدی :بازاریابیخیرخواهانه،لذت اخالقی،جذابیت برند،هویتیابی،ترجیحخدمات ورزشی

*نویسندة مسئول

Email: Hamidizadeh@ut.ac.ir
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مقدمه
نگرانیهای عمومی دربارة مسائل اجتماعی و زیستمحیطی باعث شدهاند که بسیاری از شرکتها
شروع به تطبیق محصوالت خود با علل محبوب مربوط به مسائل اجتماعی و زیستمحیطی کنند.
همکاری بین محصول و علت (معضل اجتماعی) به بازاریابی خیرخواهانه اشاره دارد (چانگ و چنگ،1
 .)2015با رقابتیترشدن فضای اقتصادی در سطح دنیا ،بنگاههای اقتصادی بهدنبال خلق ارزشهای
نوینی برای مشتری میگردند که میتواند بهعنوان مزیت رقابتی استفاده شود و درنهایت ،موجب
افزایش سودآوری آنها شود .افزونبراین ،مصرفکنندگان امروزی نیز نسبت به ابعاد اجتماعی مصرف
خود حساستر هستند و از قدرت خرید خود برای تغییر در جامعه استفاده میکنند .بهعبارتدیگر،
آنچه مصرفکنندگان امروزی جستوجو میکنند ،شواهدی برای اثبات حسننیت بنگاه اقتصادی
است؛ نه صرفاً کیفیت و قیمت کاالی تولیدی (رشید .)1394 ،امروزه ،مسئولیت اجتماعی شرکتها
به بخش مهمی از فعالیتهای روابط عمومی شرکتها و همچنین ،به یک ویژگی رقابتی برای
سازمانها تبدیل شده است؛ زیرا ،کیفیت و قیمت ،همیشه برای ساخت محصوالت دلخواه
مصرفکنندگان کافی نیستند؛ ازاینرو ،سازمانها اغلب در تالش برای پیداکردن راههای جدید برای
افتراق خود و محصوالت و خدمات خود بودهاند .بازاریابی خیرخواهانه ابزار مؤثر بازاریابی برای ارتقای
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت است (لوکا و هاینز .)2015 ،2مزیت این نوع بازاریابی برای
شرکتهای قدیمیتر بازاریابی این است که میتواند عالوهبر مشغولیت منطقی ،درگیری عاطفی برای
مصرفکننده بهوجود آورد .این راهبرد عالوهبر ذهن ،قلب مشتری را بهکار میگیرد؛ بنابراین ،این
توانایی را دارد که رابطة قویتر و پایدارتری را بین شرکت و مشتری ایجاد کند (گراریو ،ریتا و
تریگروس .)2015 ،3
امروزه ،هنگام انتخاب یک محصول کیفیت محصول و خدمات تنها عامل مهم در خرید مشتری
نیست؛ بلکه مشتریان بیشتر عالقهمند به پیداکردن نامهای تجاری و شرکتهایی هستند که عواملی
مانند محیطزیست و مسائل اجتماعی را درنظر میگیرند (لی و لی .)2015 ،4بازاریابی خیرخواهانه
یکی از راهبردهاینوین بازاریابی بنگاههای اقتصادی درجهت خلق ارزش ویژه برای مشتری است که
براساس آن ،رابطة مستقیمی بین فروش محصول و کمک بنگاه اقتصادی به یک خیریه یا امر خیر
تعریف و ترویج میشود .بازاریابی خیرخواهانه یکی از انواع بازاریابی است که در آن یک شرکت
متعهد به اهدای درصدی از درآمد فروش محصوالت خود به یک مؤسسة خیریه میشود (الل فرل،
1. Chang & Cheng
2. Lucke & Heinze
3. Guerreiro, Rita & Trigueiros
4. Lee & Lee

اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادراک و ترجیح خدمات ورزشی...

161

کوبر و ادواردز  ،)2013 ،1عوامل متعددی منجر به رویآوردن بنگاهها به بازاریابی خیرخواهانه
شدهاند .مهمترین عامل ،فشار رقابتی در سطح ملی و بینالمللی و اشباع بازارها بوده است که
بنگاهها را بیشازپیش بهسوی راهکارهایی سوق داده است تا خود را از دیگران تمایز دهند و مزیت
رقابتی کسب کنند .عامل مهم دیگر ،اهمیتیافتن مسائل اجتماعی و بهویژه مسئولیت اجتماعی
شرکتها در نگاه آنها است (وستبرگ .)2004 ،2بهطورکلی ،بازاریابی خیرخواهانه یکی از بهترین
راهها برای نشاندادن مسئولیت اجتماعی شرکتها و جلبنظر مصرفکنندگان و سایر صاحبنفعان
است و ابزار قدرتمندی است برای بهبود زندگی و رفاه افراد ،ایجاد محیطهایی که از اهداف اجتماعی
حمایت میکنند ،توسعة سرمایة اجتماعی که به بهبود سیاستهای عمومی منجر میشود و
درنهایت ،به اهداف اجتماعی منجر میشود (شاه.)2013 ،3
دراینراستا ،روی و گراف )2003( 4پژوهشی را با عنوان «نگرش مصرفکننده نسبت به فعالیتهای
بازاریابی خیرخواهانه در ورزشهای حرفهای» انجام دادند .این پژوهش با هدف بررسی نگرش
مصرفکنندگان نسبت به ورزشکاران تیمهای حرفهای مشارکتکننده در برنامههای بازاریابی
خیرخواهانه انجام شد .این مطالعه به بررسی نگرش  500نفر از مصرفکنندگان ایاالت متحدة
آمریکا نسبت به ورزشکاران فوتبال و تیمهای حرفهای که درگیر بازاریابی خیرخواهانه هستند،
پرداخت .نتایج حاصل از یک بررسی تلفنی نشان داد که مصرفکنندگان از ورزشکاران حرفهای و
تیمهای حرفهای که در انجمنهای محلی درگیر هستند ،انتظارات بسیار زیادی دارند .یافتههای
دیگر این پژوهش نشان داد که بازاریابی خیرخواهانه برای ایجاد تصویر یک ورزشکار مفید است؛ اما
تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مصرفکنندگان برای تیم های ورزشی نسبت به انواع دیگر
کسبوکار کمتر است (روی و گراف .)2003 ،در سال  ،2008مؤسسة کنه 5و دانشگاه دوک  6یکی از
مهمترین پژوهشها را درزمینة اثر بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش نسبت به برند و قصد خرید برند
انجام دادند .در این پژوهش دومرحلهای ،ابتدا از  182نفر شرکتکننده در آزمایش خواسته شد بین
کاالهای موجود در فروشگاه که برخی از آنها به روش بازاریابی خیرخواهانه و برخی دیگر به
روشهای ترویجی عادی معرفی شده بودند ،خرید واقعی انجام دهند .برای آزمایش ،چهار کاالی
مصرفی شامپو ،خمیردندان ،چیپس و المپ درنظر گرفته شدند که دو کاالی شامپو و خمیردندان به
روش بازاریابی خیرخواهانه معرفی شده بودند .نتایج مرحلة اول نشان داد که میزان فروش
1. La Ferle, Kuber & Edwards
2. Westberg
3. Shah
4. Roy & Graeff
5. Cone
6. Duck
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خمیردندان  28درصد و میزان خرید شامپو  74درصد افزایش یافت .در مرحلة دوم از 1051
شرکتکننده (زن =  625و مرد =  )426خواسته شد بهصورت اینترنتی خرید خود را انجام دهند که
در این حالت ،میزان فروش خمیردندان  19درصد و میزان فروش شامپو پنج درصد افزایش یافت.
پژوهشهای بازاریابی نشان دادهاند که مصرفکنندگان ازطریق انتخاب و مصرف برند سعی در
تقویت هویت خود دارند .این قدرت که یک مشتری توسط سازمان شناسایی شود ،به این امر
بستگی دارد که تاچهحد مشتری به شرکت یا برند بهعنوان یک شریک یا گروه مرجع نگاه کند
(اسکلز و بتمن .)2005 ،1هویت سازمانی اساساً میتواند بهعنوان زیرمجموعة هویت اجتماعی دیده
شود یا بهعبارتدیگر ،درجهای که یک عضو سازمان خودش را با همان ویژگیهایی که سازمان را
تعریف میکند ،تعریف کند (زی ،باگززی و مالند .)2015 ،2این قدرتی که افراد را ازلحاظ روانی با
سازمان مرتبط میکند ،همچنین مربوط به درجهای از انگیزهای است که کارکنان را تشویق به
برطرفکردن نیازهای سازمان ،رسیدن به اهداف سازمان ،تمایل کارکنان برای معرفی خود بهعنوان
یک شهروند سازمانی و دیگر رفتارهای سازمانی و تمایل کارکنان به ماندن در سازمان است .یکی از
اجزایی که به شناسایی مشتری با یک مشتری منجر میشود ،جذابیت برند است .درواقع ،جذابیت
برند درجهای است که افراد ،یک شرکت را با توجه به ویژگیهای پایدار آن ترجیح میدهند و از
روابط خود با شرکت حمایت میکنند (هی ،ژو ،گران و کولو  .)2016 ،3تداعی مسئولیت اجتماعی
شرکت تأثیر مثبتی بر جذابیت برند برای مصرفکننده دارد (بیگن آلکانیز ،کوراس پرز ،رویز مفت و
سانز بالس .)2010 ،4کمپینهای بازاریابی خیرخواهانه ابزار مفیدی برای تأثیرگذاری بر اعتماد
مشتری هستند و اینکه بازاریابی خیرخواهانه جذابیت برند را برای مصرفکننده افزایش میدهد
(بارونز .)2011 ،5مارین و روزی )2007( 6بیان کردند که بازاریابی خیرخواهانه تأثیر مستقیمی بر
جذابیت برند شرکت دارد و زمانیکه دربارة جذابیت برند شرکت صحبت میکنیم ،ارتباط قوی و
شدیدی با آگاهی از برند شرکت دارد .جذابیت ،بسیار با آگاهی از برند وابستگی دارد .اعتماد اهمیت
زیادی در برطرفکردن نیاز دارد که درنتیجه ،اعتماد بر جذابیت برند اثر میگذارد (کروس و بیگن
آلکانیز.)2009 ،
پژوهشهای انجامشده درزمینة هویت حاکی است که افراد به تعریفی پایهای از خود ازسوی افرادی
که با آنها در ارتباط هستند ،نیاز دارند تا بتوانند در یک موقعیت معین بهطور مؤثری کارکرد داشته
1. Escalas & Bettman
2. Xie, Bagozzi & Meland
3. He, Zhu, Gouran & Kolo
4. Bigné-Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas
5. Barnes
6. Marin & Ruzi
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باشند .هویت مصرفکننده با شرکت زمینة مطلوبتری را برای پاسخ به عملکرد شرکت توسط
مشتریان فراهم میکند .زمانیکه عملکرد شرکت تأیید شده باشد ،مشتری رابطة قویتری را با
شرکت برقرار میکند و دلبستگی روانی با سازمان برقرار میکند (پرز و رودریگرز .)2015 ،1نام
تجاری یک شرکت و مصرف محصول آن شرکت ،وسیلهای برای هویت شخصی مصرفکننده است.
تاکنون مطالعات اندکی درزمینة همذاتپنداری با برند و نتایجی که میتواند برای صاحبان شرکت
بههمراه داشته باشد ،انجام گرفته است .استفاده از نظریة هویت اجتماعی در ادبیات مدیریت با بحث
هویتپذیری مصرفکننده با شرکت مرتبط است که در آن ،عواملی مانند پرستیژ سازمان ،سطح
انتظار از سازمان ،مدت زمان عضویت و میزان تعامل با سازمان ،تعیینکنندة میزان هویتپذیری از
سازمان هستند (هی ،لی و هاریس  .)2012 ،2در ادبیات مربوط به رفتار سازمانی ،منظور از
هویت پذیری میزانی است که در آن افراد هویت خود را با هویت سازمان یکی میدانند و احساس
میکنند که میتوانند خود را ازطریق ویژگیهای سازمان به دیگران معرفی کنند (پاپیستا و
دیمیتریادیس.)2012 ،3
منطق اولیة بهکارگیری بازاریابی خیرخواهانه مبتنی بر این است که اگر از مصرفکننده بخواهیم
نسبت به برند یک قضاوت اخالقی داشته باشد ،باعث نگرش او به برند مطلوب و دلیل خریدار
میشود (منون و کان2003 ،4؛ لیو2006 ،5؛ وائل و هینتون .)2007 ،6لذت اخالقی مصرفکننده
منطبق میشود بر آنچه مصرفکننده از برند خیرخواهانه درک کرده است که آیا این برند ،یک برند
بشردوستانه (انجام کارهای خوب واقعاً برای دیگران) یا یک برند خودخواهانهگرا (انجام کارهای
خوب تنها برای منافع شخصی) است .درک اینکه برند بشردوستانه است یا غیربشردوستانه ،نتایج
مثبت و منفیای بر نگرش انگیزشی ،دربارة برند خیرخواه دارد .چند شاهد تجربی اعتبار اهمیت
نگرش انگیزش مثبت را کامالً نشان میدهند .در برخی پژوهشها ،بارون ،میازاکی و تیلور)2000( 7
ثابت کردند که حمایت ساده از یک عمل خیریه ،برای دریافت پاسخهای مطلوب کافی نیست .اثر
بازاریابی خیرخواهانه بسیار وابسته به این است که آیا نگرش انگیزشی مثبت میتواند پدیدار شود یا
خیر .پژوهشگران بازاریابی چنین یافتههای مشابهی را گزارش کردند .آنها همواره به نقش نگرش
انگیزشی مثبت که شور و شعف لذت اخالقی را در مصرفکننده بهوجود میآورد ،دربارة برند
1. Perez & Rodríguez
2. He, Li & Harris
3. Papista & Dimitriadis
4. Menon & Kahn
5. Luo
6. Wheale & Hinton
7. Barone, Miyazaki & Taylor
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خیرخواهانه اشاره کردهاند .نظریة قضاوت اخالقی اخیراً با مفهوم لذت اخالقی مرتبط شده است
(وایسلر .)2003 ،1طبق گفتة ایسنبرگ ،)2000( 2لذت اخالقی از پایه با احساسات متفاوت است
(غم ،لذت ،خشم ،ترس و تعجب) و این قضاوت در این است که لذت اخالقی ذات ًا مرتبط با رفاه و
منافع مردم بهجای خود فرد است (قدردانی ،همدردی ،محبت ،احساس گناه ،تحقیر و خشم)؛
بهاینترتیب ،احساس اخالقی از درک زمانیکه میخواهیم اصول اخالقی را تأیید یا نقض کنیم،
استنتاج میشود (احساس اخالقی نتیجة تأیید یا رد اصول اخالقی است) .همانطورکه نظریهپردازان
احساس اخالقی نشان دادند ،رفتار منطبق با اصول اخالقی (برای مثال ،کمک به مردم با انگیزههای
خیرخواهانه) ،باعث لذت اخالقی مانند قدردانی و علو درجات میشود .رفتار مخالف با اصول اخالقی
(برای مثال ،کمک به افراد دیگر با نیت ریاکارانه) باعث نارضایتی اخالقی مانند انزجار و تحقیر
میشود .بهطور تجربی ثابت شده است که پاسخ مطلوب یا نامطلوب به رفتار اخالقمدارانه ،در بخش
قابلتوجهی توسط لذت یا نبود لذت اخالقی توضیح داده شده است (ولز گارسیا و اوستروسکی
سولیس .)2006 ،3از بههمپیوستن نظریههای قضاوت اخالقی و احساس اخالقی ممکن است به این
نظریه برسیم که مصرفکنندگان بهطورکلی فرض میکنند که یک برند خیرخواه خود را متعهد به
یک بخش خیریه به روش اخالقی و صادقانه کرده است .آنها واقع ًا انتظار دارند که برند بهدنبال
انجام کاری خوب برای دیگران باشد؛ بهجای اینکه صرفاً بهدنبال سود خود باشد .زمانیکه درک از
برند بهعنوان یک برند بشردوست باشد ،نگرش انگیزشی مثبت نسبت به برند ایجاد میشود؛
درنتیجه ،مشتری احساس لذت اخالقی قویتری برای شرکت در فعالیتهای شرکت میکند یا
نداشتن لذت اخالقی قویتر برای مشارکتنکردن .هنگامیکه درک از برند بهعنوان یک برند
خودخواهگرا باشد ،نگرش انگیزشی منفی به برند ایجاد میشود .مصرفکنندگان احساس لذت
اخالقی ضعیفتری برای شرکت در کمپینها یا نارضایتی اخالقی ضعیفتری برای شرکتنکردن
دارند (تاسی.)2009 ،4
همچنین ،امروزه گرایشی جهانی نسبت به بازاریابی وفاداری بهوجود آمده است .شرکتهای بسیاری
در اغلب صنایع به مطالعه ،ارزیابی و اجرای راهبردهای وفاداری و برنامههایی با هدف پرورش روابط
قوی با مشتریان خود میپردازند .وفاداری نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمدت برای سازمان دارد؛
زیرا ،مشتریان وفادار نیازی به تالشهای ترفیعی گسترده ندارند .آنها با کمال میل حاضر هستند
مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند موردعالقة خود بپردازند (کلوتتی ،کالیر و
1. Walliser
2. Eisenberg
3. Vélez García & Ostrosky‐Solís
4. Tsai
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استندیک .)2011 ،1سازمانها میتوانند سهم بیشتری از بازار را به کمک وفاداری به برند بهدست
آورند؛ زیرا  ،مشتریان وفادار بارها برند را خریداری میکنند و دربرابر عوامل موقعیتی و تالشهای
بازاریابی رقبا مقاومت میکنند (یوو ،دونث و لی )2008 ،2ادبیات مختلف نشان میدهد که بازاریابی
خیرخواهانه به ایجاد وفاداری مصرفکننده منجر میشود .فیشبین و آجزن )1975( 3استدالل
میکنند که نگرش افراد نسبت به یک شیء یا پدیده بهطور مستقیم با اقدامات یا رفتارهای بعدی
آنها مرتبط است .ارتباط نام تجاری با علت ،قادر به تغییر ارزیابی مشتری از نام تجاری است.
ارزیابی مثبت فرد منجر به سطح باالتری از وفاداری میشود؛ زیرا ،نام تجاری که با یک علت در
ارتباط است ،بیشتر احتمال دارد که قلباً درک شود .این بهنوبةخود منجر به سطح باالتری از
وفاداری نسبت به نام تجاری میشود .بازاریابی خیرخواهانه ابزاری است که کمک میکند سازمان به
اهداف و مقاصد خود در درازمدت برسد و عالوهبر افزایش فروش ،به افزایش وفاداری مشتری نیز
کمک میکند (هونجرا ،اعظم و هامویون .)2012 ،4وفاداری موقعیتی است که در آن مصرفکننده
بهجای خرید از چند تولیدکننده ،همان محصول و خدمت را از یک تولیدکننده بارها خریداری
میکند (موسیسکو.)2006 ،5
در سالهای اخیر ،در ایران ،افزایش روند استفاده از بازاریابی خیرخواهانه نشاندهندة این است که
نگاه بنگاههای اقتصادی و حتی سازمانهای ورزشی به مسئلة خیریه و نقش آن در بهبود نگرش
مردم نسبت به برند و درنهایت ،پیشبرد فروش جدی است و این راهبرد جدید بازاریابی درحال
تبدیلشدن به یک جریان جدی در فضای رقابتی امروز کشور ما است .این راهبرد کسبوکار خالی
از عیب و ایراد نیست و نگاه ابزاری آن به بحث خیریه ،موافقان و مخالفان جدی را چه در سطح
محافل علمی و چه در دنیای تجارت بهوجود آورده است .در کشور ما نیز با توجه به حساسیت بسیار
زیاد مردم به بحث خیریه و کمکهای نیکوکارانه ،استفادة درست و اصولی بنگاههای اقتصادی از
بازاریابی خیرخواهانه ضرورت تام دارد و استفادة نادرست از این شیوة بازاریابی و توجهنکردن به
مالحظات و نگرانیهای مردم می تواند منجر به شکست این راهبرد و بدبینی مردم نسبت به عملکرد
بنگاههای اقتصادی و حتی آسیبدیدن خیریهها در آینده شود .آنگونهکه به این مفهوم در
کشورهای اروپایی توجه شده است ،در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران به آن توجه نشده است.
با توجه به اینکه مجموعة ورزشی خیریة عمل فعالیتهای خیرخواهانهای را مانند کمک به درمان

1. Clottey, Collier & Stodnick
2. Yoo, Donthu & Lee
3. Fishbein & Ajzen
4. Hunjra, Azam & Humayoun
5. Moisescu
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بیماران سرطانی و اوتیسم انجام میدهد و تاکنون پژوهشی در ایران دربارة فعالیتهای بازاریابی
خیرخواهانه در عرصة ورزشی انجام نشده است ،بنابراین ،ضرورت انجام پژوهشی دراینخصوص
احساس شد .افزونبراین ،پژوهشهای انجامشده تأثیر فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه را بر قصد
خرید مصرفکننده بهصورت مستقیم بررسی کردهاند (شببیر ،کافمن ،احمد و قرشی2010 ،1؛ قمر و
لودهی )2013 ،2و سایر متغیرهای مهمی ازجمله لذت اخالقی ،وفاداری ،جذابیت برند و هویت
مصرفکننده با شرکت که میتوانند در رابطة بین فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه و قصد خرید
مؤثر باشند ،موردتوجه واقع نشدهاند؛ بنابراین ،در این پژوهش سعی میشود این خأل پژوهشی
پوشش داده شود .با توجه به مطالب ذکرشده میتوان بیان کرد که صنعت ورزش در ایران نیازمند
بهرهگیری از اصول جدید بازاریابی است تا ازطریق آن ،نیازها و خواستههای مشتریان ورزشی تأمین
شود و درنتیجه ،رضایتمندی آنها بهدست آید .باید توجه داشت که مشتریان مزیترقابتی را برای
سازمان بهارمغان میآورند و دراینمیان ،بازاریابی خیرخواهانه میتواند عامل مهمی در دستیابی به
این هدف در سازمانهای ورزشی ایران باشد؛ بااینوجود ،هنوز درک جامعی از چگونگی کارکرد
بازاریابی خیرخواهانه وجود ندارد .اینکه بازاریابی خیرخواهانه چیست ،چه عواملی باعث بروز آن
میشوند و چه نتایجی برای مصرفکننده و تولیدکننده در بردارد ،موضوعی است که در این پژوهش
به آن پرداخته میشود .بدینمنظور ،ابتدا بازاریابی خیرخواهانه بهصورت خالصه معرفی میشود و
جنبههای مهم آن بیان میشوند .سپس ،پژوهشهای پیشین بررسی میشوند و عواملی که بهعنوان
عوامل اثرگذار بر بازاریابی خیرخواهانه مطرح شدهاند ،استخراج و معرفی میشوند .درنهایت نیز برای
ارائة مدل جامعی از پیشایندهای ترجیح خرید ،کاالهای بازاریابی خیرخواهانه درقالب مدلی یکپارچه
آزموده میشود.
چهارچوب نظری پژوهش
پس از تشریح هریک از متغیرهای موجود در مدل مفهومی ،در این مرحله سعی شده است تا روابط
یادشده بین این متغیرها در شکل شمارة یک بهصورت شفافتری بهتصویر کشیده شود .ماهیت
متغیرهای موجود در مدل مفهومی را میتوان به تناسب نحوة تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر شناسایی
کرد .بهطورکلی ،در این مدل بازاریابی خیرخواهانه ،لذت اخالقی و وفاداری مصرفکننده متغیرهای
مستقلی هستند .جذابیت برند و هویت مصرفکننده با شرکت متغیرهای میانجی و قصد خرید
مصرفکننده ،متغیر وابسته هستند .در مدل مفهومی پژوهش ،دو متغیر لذت اخالقی و وفاداری

1. Shabbir, Kaufmann, Ahmad & Qureshi
2. Qamar & Lodhi
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مصرفکننده ،با توجه به مبانی نظری پژوهش به مدل بیگن آلکانیز و همکاران ( )2010اضافه
شدهاند که منجر به شکلگیری دو فرضیه جدید شده است.
بازاریابی
خیرخواهانه
جذابیت برند

هویت مصرف
کننده با شرکت

وفاداری ورزشکار

لذت اخالقی

قصد خرید کاالهای
بازاریابی
خیرخواهانه

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر فلسفة پژوهش ،پژوهشی تجربهگرا است و ازنظر رویکرد در زمرة پژوهشهای
استنباطی قرار میگیرد .راهبرد پژوهش ازنوع توصیفی و پیمایشی است که بهصورت کمی و ازطریق
گردآوری داده های مقطعی انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر جهتگیری در زمرة پژوهشهای
ارزیابی قرار میگیرد که قصد آزمون فرضیه را دارد و از ابزار پرسشنامه بهاینمنظور استفاده میکند.
در پژوهش حاضر ،با روش الگوسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار ایموس24 1
فرضیههای آزمونشده و الگوی مفهومی ارائه شدند .همة مشتریان مجموعة ورزشی خیریة عمل در
شهر تهران جامعة آماری این پژوهش را تشکیل دادند .مجموعة خیریة عمل بخشی از درآمد حاصل
از ارائة خدمات ورزشی خود را مانند سالن ورزشی (فوتسال ،استخر ،زمین تنیس و زمین چمن)،
دراختیار بیماران سرطانی و اتیسم قرار میدهد؛ بنابراین ،این فعالیتهای شرکت درراستای
فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه قرار میگیرند .مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه برای
مشارکتکننده (ورزشکار) احساس رضایت درونی ایجاد میکند؛ بنابراین ،میتواند موجب شود که
ورزشکاران بهخاطر این احساس رضایت درونی ،استفاده از خدمات مجموعة ورزشی خیریة عمل را
به سایر مراکز ورزشی ترجیح دهند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری دردسترس و با مراجعه به
مجموعههای ورزشی خیریة عمل در شهر تهران استفاده شده است .بهدلیل نامعلومبودن تعداد افراد
)1. Analysis of Moment Structures (Amos
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جامعه ،حد نهایی فرمول کرجسی و کوکران درنظر گرفته شد که تعداد نمونه  384نفر بهدست
میآید .بدینمنظور 420 ،پرسشنامه توزیع و جمعآوری شدند که درانتها  400پرسشنامه استفاده
شدند .برای تأیید روایی پرسشنامه ،عالوهبر کسب آرای خبرگان و استادان دانشگاه و همچنین،
استفاده از پرسشنامههای استاندارد تالش شد تا بهنحوی تعدیل و تصحیح در مبانی نظری
پرسشنامه انجام شود که بیشتر مشارکتکنندگان توانایی پاسخگویی به آن را داشته باشند .عالوهبر
این ،روایی همگرای پژوهش با محاسبة میانگین واریانس تبیینشده 1که ازطریق نرمافزار حاصل شد
نیز مؤید باالبودن اعتبار ابزار بود .درراستای بررسی پایایی ابزار نیز از دو آزمون آلفای کرونباخ و
پایاییترکیبی 2استفاده شد که هر دو م طلوبیت ابزار را در سطح باالیی تأیید کردند .کرونباخ3
( ،)1951استاندارد باالی  0/7را برای آلفای کرونباخ ذکر کرده است .همچنین ،فورنل و الرکر4
( ،)1981میزان باالی  0/5را برای میانگین واریانس تبیینشده و باگازی و یی 5استاندارد باالی 0/6
را برای پایایی ترکیبی بیان کردهاند .با توجه به استانداردهای بیانشده ،پایایی و روایی پژوهش
مناسب است (جدول شمارة یک).
جدول  -1روایی و پایایی الگوی اندازهگیری
تعداد

ضریب آلفای

میانگین واریانس

سؤال

کرونباخ

تبیینشده

بازاریابی
خیرخواهانه

8

0/829

0/590

0/90

جذابیت برند

3

0/746

0/570

0/83

لذت اخالقی

4

0/714

0/560

0/91

هویت
مصرفکننده

4

0/702

0/630

0/82

وفاداری
قصد خرید

8
4

0/779
0/865

0/54
0/61

0/76
0/81

متغیرها

پایاییترکیبی

منبع
کریستوف ،لئونیدو،
ورانتیس ،کیتچن و
پاپاسولومو)2015( 6
بیگن -آلکانیز ،کوراس-
پرز ،روئیز -مافی و
سانز -بالس)2010( 7
تاسی ()2009
بیگن -آلکانیز ،کوراس-
پرز ،روئیز -مافی و
سانز -بالس ()2010
پرز و رودریگرز ()2015
چانگ و چن ()2015

)1. Average Variance Extracted (AVE
)2. Composite Reliability (CR
3. Cronbach
4. Fornell & Larcker
5. Bagozzi & Yi
6. Christofi, Leonidou, Vrontis, Kitchen, & Papasolomou
7. Bigné-Alcañiz, Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas
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در ادامه ،روایی واگرا بررسی شده است .روایی واگرا میزان همبستگی یک سازه با شاخصهایش را
نشان میدهد .روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان جذر میانگین واریانس
تبیینشده برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر در مدل باشد.
برمبنای جدول شمارة دو ،روایی واگرا تأیید شد (قطر اصلی ماتریس جذر میانگین واریانس تبیین
شده است).
جدول -2بررسی روایی واگرا
متغیرها

1

2

 -1بازاریابی خیرخواهانه
 -2جذابیت برند
 - 3لذت اخالقی
 -4هویت مصرفکننده
 - 5وفاداری
 - 6قصد خرید

0/768
0/746
0/740
0/690
0/687
0/680

0/754
0/738
0/681
0/672
0/667

4

3

0/748
0/673
0/660
0/646

5

0/793
0/653
0/641

6

0/738
0/640

0/781

نتایج
براساس جدول شمارة سه ،تمامی ابعاد پژوهش دارای همبستگی مناسبی هستند که این امر
نشاندهندة رعایتشدن پیشفرض روایی درونی ابزار پژوهش برای انجام مدلسازی است.
جدول  -3میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها
میانگین
 -1بازاریابی خیرخواهانه
 -2جذابیت برند
 -3لذت اخالقی
- 4هویت مصرف
– 5وفاداری
 -6قصد خرید

2/93
3/40
3/01
3/04
2/83
3/39

انحراف
معیار
0/668
0/823
0/714
0/670
0/602
0/703

1

2

3

1
0/539
0/627
0/586
0/685
0/523

1
0/579
0/517
0/398
0/491

1
0/459
0/499
0/667

4

1
0/684
0/405

5

1
0/396

6

1

همانطورکه مشاهده میشود ،بیشترین میانگین مربوط به جذابیت برند و کمترین میانگین مربوط
به وفاداری است .همچنین ،متغیر جذابیت برند بیشترین پراکندگی و متغیر وفاداری ،کمترین
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انحراف معیار را دارند .ضرایب همبستگی همة متغیرها نیز در سطح  0/01معنادار است .برای
تجزیهو تحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس 21 1.و ایموس  24استفاده شده است .همچنین ،در
این پژوهش برای آزمون فرضیهها و بررسی برازش کلی مدل پژوهش ،از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شده است .در مدل سازی معادالت ساختاری ،برازش مدل و معناداری روابط
بررسی میشود .شاخصهای برازش مناسب مدل شامل شاخص برازش هنجارشده ،2شاخص برازش
تطبیقی ،3شاخص نیکویی برازش تعدیلشده  ،4نیکویی برازش  ،5ریشة دوم برآورد واریانس خطای
تقریب  6و نسبت کایاسکوئر به درجة آزادی 7است .اگر حداقل سه شاخص از این شاخصها در
محدودة پذیرش قرار گیرند ،مدل بهصورت مناسب برازش شده است (ابارشی و حسینی .)1391 ،در
ادامه ،به بررسی طبیعیبودن دادهها میپردازیم که این موضوع ازطریق بررسی شاخصهای چولگی
و کشیدگی که از خروجی نرمافزار بهدست میآید ،مشخص میشود .طبق نظر صاحبنظران آمار،
میزان چولگی  +3تا  -3و میزان کشیدگی  +5تا  -5قابلقبول است .برای سنجش طبیعیبودن
دادهها از شاخصهای چولگی و کشیدگی استفاده شد که براساس خروجی نرم افزار تمامی سؤالها
در محدودة پذیرش قرار داشتند؛ بنابراین ،دادهها طبیعی هستند (جدول شمارة چهار).

)1. Statistical Package for Social Science (SPSS
)2. Normed Fit Index (NFI
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)5. Goodness of Fit Index (GFI
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)7. Normed Chi-Square (CMIN/DF
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جدول  -4شاخص طبیعیبودن دادهها
گویه

چولگی ()3

کشیدگی ()5

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31

-0/135
0/275
0/256
0/006
-0/107
-0/087
0/120
0/175
0/139
-0/129
0/029
0/046
-0/240
-0/663
-0/611
-0/333
-0/743
-0/314
-0/027
0/024
-0/232
-0/654
-0/163
-0/627
-0/668
-0/500
0/197
0/131
0/099
0/261
0/390

-0/774
-0/876
-0/940
-0/991
-0/677
-0/800
-0/865
-0/811
-0/629
-0/852
-0/759
-0/512
-0/785
-0/125
-0/429
-0/678
-0/021
-0/693
-0/840
-0/411
-0/818
-0/366
-0/603
-0/465
-0/340
-1/031
-0/973
-0/999
-0/928
-0/845
-0/694
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شکل -2مدل معادالت ساختاری فرضیههای پژوهش

برای مشخصکردن اینکه شاخصها تا چه اندازه برای مدلهای اندازهگیری قابلقبول هستند ،ابتدا
باید تمام مدلهای اندازهگیری را جداگانه تحلیل کنیم .برمبنای اتخاذ چنین روشی ،ابتدا شش مدل
اندازهگیری که مربوط به متغیرها هستند ،بهصورت مجزا آزموده شدند .نتایج تحلیل عاملی
انجامشده برای تعیین صحت مدلهای اندازهگیری نشان داد که مدلهای اندازهگیری بازاریابی
خیرخواهانه ،وفاداری ،هویت مصرفکننده ،جذابیت برند ،لذت اخالقی و قصد خرید ،مدل قابلقبولی
هستند .نتایج تحلیل عاملی تأییدی بههمراه شاخصهای کلی برازش مدلهای اندازهگیری و
ساختاری در جدول شمارة پنج ارائه شده است.
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جدول  -5شاخصهای کلی برازش مدلهای اندازهگیری و ساختاری
هویت

جذابیت

لذت

قصد

مدل

برازش

مصرفکننده

برند

اخالقی

خرید

ساختاری

قابلقبول

نسبت کای اسکوئر
به درجه آزادی

9/051

8/036

8/547

2/031

4/701

3/340

4/731

>5

نیکویی برازش

0/941

0/961

0/938

0/932

0/960

0/991

0/937

GFI>0.9

نیکویی برازش
تعدیلشده

0/813

0/849

0/791

0/897

0/798

0/956

0/894

AGFI>0.8

برازش تطبیقی

0/940

0/941

0/986

0/952

0/874

0/984

0/888

0.90<CFI
<1

0/929

0/925

0/982

0/937

0/968

0/978

0/874

0.90<NFI
<1

0/045

0/075

0/052

0/075

0/077

0/079

0/069

RMSEA
<0.08

شاخص

برازندگی هنجار
شده
ریشه خطای تقریب
میانگین مجذورات

بازاریابی
خیرخواهانه

وفاداری

با توجه به نتایج جدول شمارة پنج میتوان نتیجه گرفت که مدلهای اندازهگیری از برازش مناسبی
برخوردار هستند .بهعبارتدیگر ،شاخصهای کلی مدل نشان میدهند که دادهها بهخوبی از الگوها
حمایت میکنند .پس از بررسی و تأیید مدلهای اندازهگیری در گام اول ،در گام دوم برای آزمون
فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است که نتایج آن نیز در جدول شمارة پنج؛
یعنی شاخصهای کلی برازش الگوی مفهومی پژوهش ارائه شده است .با توجه به مطالب ذکرشده
در باال میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای کلی ،نشاندهندة برازش خوب الگو توسط دادهها
هستند .بهعبارتدیگر ،دادههای جمعآوریشده به خوبی از الگو حمایت میکنند .الگوی معادالت
ساختاری بههمراه ضرایب رگرسیونی در شکل شمارة دو ارائه شده است .پس از بررسی و تأیید الگو،
برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و سطح معناداری استفاده شد که
بر اساس سطح معناداری ( ،)P =0/05مقدار بحرانی باید بیشتر از ( )1/96باشد (مقدار کمتر از این
سطح در الگو مهم تلقی نمیشود) .همچنین ،مقادیر کوچکتر از ( )P =0/05برای سطح معناداری،
حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح ()0/95
است .با توجه به نتایج تجزیهوتحلیل مدل به بررسی فرضیهها پرداخته شده است که نتایج آن در
جدول شمارة شش مشاهده میشود.

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،49مرداد و شهریور 1397

174

جدول  -6ضرایب رگرسیونی و نتایج آزمون فرضیهها
شمارة

ضریب

مقدار

سطح

رگرسیونی

بحرانی

معناداری

2/80

0/001

تأیید

0/001

تأیید
تأیید

تأثیر متغیر

بر متغیر

1

بازاریابی خیرخواهانه

جذابیت برند

0/59

2

جذابیت برند

هویت مصرف

0/95

2/72

3

هویت مصرف

قصد خرید

0/83

2/20

0/034

4

لذت اخالقی

قصد خرید

0/14

2/50

0/017

تأیید

5

وفاداری

قصد خرید

0/18

2/63

0/018

تأیید

فرضیه

نتیجه

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شمارة شش ،همة فرضیهها تأیید شدند.
بحث و نتیجهگیری
بهکارگیری ابزارها و راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه میتواند بر ارتقای توانایی سازمانها یا
فدراسیونهای ورزشی برای بهبود ارتباط با ورزشکاران اثرگذار باشد .این امر نهتنها به بهبود کیفیت
تعامالت کمک میکند ،بلکه باعث تسریع در برآوردن نیازهای آنها نیز میشود .اجرای راهبردهای
بازاریابی خیرخواهانه نشاندهندة تفاوتهای موجود بین موفقیت و شکست در سازمانها است .با
توجه به اینکه ایجاد سیستم ارتباط با ورزشکار پیچیدگیهای بسیاری دارد که به برنامهریزی دقیق،
مدلسازی و اجرا برای شناسایی و تحلیل مزیتهای اصلی نیاز دارد ،بیتردید مسئولیتپذیری
اجتماعی برای برندها اقدامی صرفاً تبلیغاتی محسوب نمیشود؛ بلکه بهعنوان الزامی برای حفظ
حمایتهای همهجانبه صاحبنفعان برند ،باید در دستور کار سازمانهای ایرانی قرار گیرد .پژوهش
حاضر با ارائة یک الگوی پیشنهادی ،بهدنبال بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادارک (جذابیت برند
و هویتیابی) و ترجیح خدمات ورزشی با تأکید بر نقش لذت اخالقی و وفاداری ورزشکاران
نوعدوست مجموعة ورزشی خیریة عمل است .در ادامه ،روابط بین متغیرهای پژوهش با جزئیات
بیشتری بررسی خواهد شد.
در گام نخست از بررسی فرضیههای پژوهش ،وجود رابطة مستقیم بازاریابی خیرخواهانه و جذابیت
برند تأیید شد که مطابق نتایج بیگن آلکانیز و همکاران ( )2010و قمر و ناواز لودهی ( )2013است.
تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت ،اثر مثبتی بر جذابیت برند برای مشتری دارد .کمپینهای
بازاریابی خیرخواهانه ابزار مفیدی برای تأثیرگذاری بر اعتماد مشتری هستند و همچنین ،بازاریابی
خیرخواهانه جذابیت برند را برای مصرفکننده افزایش میدهد (برونز .)2011 ،به عقیدة مارین و
رویز ( ،)2007بازاریابی خیرخواهانه تأثیر مستقیمی بر جذابیت برند شرکت دارد .زمانیکه دربارة
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جذابیت برند شرکت صحبت میکنیم ،ارتباط قوی و شدیدی با آگاهی از برند شرکت دارد .در
چرایی شکلگیری این یافته باید به این نکته اشاره کرد که هرچه میزان بازاریابی خیرخواهانه
افزایش یابد ،ورزشکار با شوق و حتی وظیفهشناسی بیشتری خود را مسئول معرفی و شناساندن
جذابیت آن برند میداند .این اتفاق میتواند جذابیت برندهای مشهور را افزایش دهد و موجب
شهرت برندهای جدیدی شود که تازه وارد بازار شدهاند .نکتة مهمتر اینکه بازاریابی خیرخواهانه برای
برندها در فضای کسبوکار امروزی کشور که هنوز شرکتهای رقیب بهصورت مدون و
برنامهریزیشده به بازاریابی خیرخواهانه روی نیاوردهاند ،میتواند درزمینة مسئولیتپذیری موجب
شهرت شود .البته باید درنظر داشت که این شهرت و جذابیت همیشگی نیست و با ورود رقبای دیگر
به این حوزه ،به مرور جذابیت این جنبه نیز کمرنگتر میشود .نکتة دیگری که باید به آن اشاره
شود ،تخصصی رفتارکردن در رفتارهای مسئولیتپذیرانه است؛ بهگونهایکه برندها میتوانند با
انتخاب یک یا دو حوزه از مسئولیتپذیری اجتماعی ،خود را در آن حوزه متخصص و مشهور کنند.
این مسئله درمورد برند مجموعة ورزشی خیریة عمل که در حوزة آموزش ،مشارکت در دستگیری از
مستمندان و سالمت و بهداشت جامعه فعالیت میکند نیز صادق است .در ادامه ،معناداری رابطة
جذابیت برند و هویت مصرفکننده با شرکت بررسی شد که مطابق نتایج ،مطالعات بیگن آلکانیز و
همکاران ( ،)2010لی و ووی ( )2009و کیم و جانسون ( )2012تأیید شدند .تحلیلی که از این
یافته میتوان ارائه داد از چند جهت قابلبحث است .نخست آنکه برند مجموعة ورزشی خیریة عمل
با اقداماتی درصدد تحقق مسئولیتهای خود نسبت به جامعه برآید و بهویژه مشتری نیز این مسئله
را درک کند (خواه ورزشکار خود به این مسئله پی ببرد یا آنکه بهصورت منسجم این اقدامات به
شکلی مناسب اطالعرسانی شوند) ،مشتریان به خود مطلوب نزدیکتر خواهند دید و حتی از آن
هویت میگیرند .تحلیل دیگر با استناد به نظریة آهرن ،باتاچاریا و گروئن )2005( 1آن است که
چون مشتری با خرید برند میخواهد به شکلی خود را در جامعه معرفی کند و بهبیاندیگر ،بهتر ابراز
وجود کند ،برندهایی را ازمیان برندهای رقیب انتخاب میکند که مسئولیتپذیرانه در جامعه فعالیت
کنند .همچنین ،معناداری رابطة هویت مصرفکننده با شرکت با قصد خرید نیز با نتایج مطالعات
بیگن -آلکانیز ،کوراس -پرز ،روئیز -مافی و سانز -بالس ( )2010و بچمن و ویلکینز)2014( 2
همخوانی داشت .تحلیل مهم برای این یافته این است که اگر ورزشکار احساس کند هویتی که برند
آن را اختیار کرده است و به جامعه معرفی کرده است ،با هویت مطلوب وی هماهنگی دارد یا
میتواند هویت فعلی و البته مطلوب وی را تقویت کند ،به خرید آن برند تمایل پیدا خواهد کرد .این
1. Ahearne, Bhattacharya & Gruen
2. Bachman & Wilkins
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مسئله از آن جهت اهمیت دارد که هر بار فرد تصمیم میگیرد از خدمات ورزشی استفاده کند،
بهنوعی برای تحکیم هویت مطلوب خود و نزدیکترشدن به آن تصمیم میگیرد؛ درنتیجه ،دور از
انتظار نیست که این هویت مصرفکننده با شرکت بر قصد استفاده از خدمات ورزشی مؤثر باشد .در
ادامه ،معناداری رابطة لذت اخالقی و قصد خرید نیز مطابق با نتیجة مطالعة تاسی ( )2009تأیید
شد .مفاهیمی که امروزه از علم روانشناسی وارد علم مدیریت و بازاریابی شدهاند نشان میدهند که
باید با دید دیگری به مشتریان و مصرفکنندگان نگاه کرد و آن دید ،همان دید انسانی است .انسان
موجودی احساساتی است و از این طریق است که بازاریابان میتوانند او را بهعنوان یک مشتری
وفادار برای خود حفظ کنند .در سالهای اخیر ،توجه به بازاریابی خیرخواهانه و اهمیت آن بیشتر
نمود پیدا کرده است و احساس و لذت اخالقی به ایجاد دلبستگی در مصرفکننده برای حفظ او،
اهمیت آن را برای فروشندگان و بازاریابان آشکار کرده است .تحلیل مهم برای این یافته این است
که لذت اخالقی تأثیر مثبتی بر قصد خرید ورزشکاران دارد و این تأثیر بدینمعنا است که احتماالً
سرمایه گذاری در ساخت روابط احساسی (لذت اخالقی) با ورزشکاران منجر به وفاداری میشود.
هرچه درنظر ورزشکار ،تصویر سازمان (تصویر مجموعة ورزشی خیریة عمل) بهتر ،ارزش ادراکشده
باالتر و اعتمادی که مصرفکننده به مجموعة ورزشی ،کاال و خدمات ارائهشده و ارائهدهندة خدمات
دارد بیشتر باشد ،میتوان لذت اخالقی بیشتری ایجاد کرد و درنتیجه ،انتظار فروش باالتر و مشتریان
بیشتری را داشت .با توجه به اینکه در این پژوهش لذت اخالقی بر قصد استفاده از خدمات ورزشی
تأثیر داشت ،توصیه میشود با ارائة کاالها و خدماتی فراتر از انتظارات ورزشکار و نیز ایجاد محیطی
مطلوب و سرگرمکننده و درعینحال آرامشبخش ،این لذت اخالقی را در مشتریان ایجاد کنیم.
درنهایت ،معناداری رابطة وفاداری ورزشکار با قصد خرید بررسی شد که با نتایج مطالعات یاسین و
زاهاری )2011( 1و فاطما و رحمان )2016( 2همسو بود .وفاداری موقعیتی است که در آن ورزشکار
بهجای استفاده از خدمات ورزشی دیگر ،ه مان محصول و خدمت را از یک مجموعة ورزشی بارها
خریداری میکند .در سالهای اخیر ،بهدلیل تشدید رقابت در صنعت ورزش ایران ،شناسایی عوامل
مؤثر بر قصد خرید ورزشکاران (مشتریان) دارای اهمیت است که در این پژوهش ،بازاریابی
خیرهواهانه ازجمله عوامل مؤثر بر قصد خرید شناسایی شد .برای انجام اقدامات مشتریمحور
بهعنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی ،به مدیران بنگاه اقتصادی پیشنهاد میشود که با تدوین
سیاستهایی درراستای حقوق مشتریان و اشاعة آنها ،این دیدگاه را درنظر آنها ایجاد کنند که
سازمان مشتریان را جزء صاحبنفعان سازمان بهشمار میآورد و درراستای منافع آنها گام برمیدارد
1. Yasin & Zahari
2. Fatma & Rahman
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که همین امر سبب افزایش قصد خرید آنها میشود .همچنین ،در صنعت ورزش که ارزیابی خدمات
بهعلت غیرملموسبودن آن ها به دقت بیشتری برای مشتریان نیاز دارد ،ارزیابی را برای مشتریان
آسان کنند و تکرار استفاده از خدمات و افزایش قصد خرید را درمیان آنها افزایش دهند.
امروزه ،بخش مهمی از فعالیت شرکتها مربوط به مسئولیتهای اجتماعی و خدمت به جامعه و
مردم است .شرکتها ازطریق متحدشدن با یک یا چند سازمان اجتماعی بهطور جدی سعی میکنند
یک مشکل اجتماعی را برطرف کنند .روش بازاریابی خیرخواهانه یکی از شیوههای نوین بازاریابی
است که در صدد جذب و حفظ مشتریان متعهدی ازطریق افزایش اعتبار سازمان درمیان مشتریان با
اثبات صداقت و درستی در کسبوکار سازمان است .نتایج حاصل از این پژوهش برای بازاریابان و
مدیران مجموعة ورزشی خیریة عمل اهمیت دارد؛ بنابراین ،پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش
برای مدیران این مجموعة ورزشی ارائه میشود.
درزمینة فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه پیشنهاد میشود که  -1مجموعة ورزشی خیریة عمل باید
به شکلی منسجم ،برنامهریزیشده و هدفمند ،اطالعات مربوط به اقدامات مسئولیتپذیرانة اجتماعی
خود را در اختیار ورزشکاران (مشتریان) قرار دهد .تنها با توضیح بسیار کوتاه در بخشی از وبسایت
شرکت که بهراحتی مشاهده نمیشود ،نمی توان میزان ادراک ورزشکار (مشتری) را از
مسئولیتپذیربودن برند مجموعة ورزشی خیریة عمل افزایش داد .این مسئولیت بهصورت مستقیم
برعهدة واحد روابط عمومی مجموعة ورزشی خیریة عمل است .اثرهای مثبت نتایج این پیشنهاد در
مطالعة پومرینگ و دولنیکار )2009( 1کامالً مشخص است؛  -2در محوطة داخلی و بیرونی مجموعة
ورزشی خیریة عمل پیامهایی قرار داده شوند که تداعیکنندة مسئولیتپذیری اجتماعی مؤسسه
باشند؛  -3اگرچه تخصصگرایی در حوزههای مسئولیتپذیری اجتماعی با منافعی همراه است ،به
مجموعة ورزشی خیریة عمل پیشنهاد میشود این سبد را متوازنتر کند و بسته به نیاز استان تهران
حوزههایی را انتخاب کند که ازنظر ورزشکاران تهرانی اثربخشی بیشتری را برای برند و جامعه ایجاد
میکند .پیشبینی میشود این مسئله بتواند تاحدی رابطة میان بازاریابی خیرخواهانه و قصد خرید
را پررنگتر کند؛  -4ازآنجاییکه عمدتاً مصرفکنندگان ذهنیت مثبتی نسبت به مؤسسهها در انجام
تعهدات خود ندارند ،پیشنهاد میشود در پیامهای تبلیغاتی (بیلبورد ،کاتالوگ ،تبلیغات رسانهای و
غیره) بهطور صریح اشاره شود که درآمد حاصل از فعالیتهای خیرخواهانه به چه مؤسسهها یا
سازمانهایی تخصیص داده میشود.
درراستای لذت اخالقی پیشنهاد میشود که  -1برجستهسازی حس نوعدوستی و کمک به همنوع در
تبلیغات باشد تا مصرفکنندگان حس کنند که درقبال وجه پرداختی توانستهاند با افراد نیازمند
1. Pomering & Dolnicar
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همدردی کنند؛  -2بزرگداشت شخصیتهای برجستة اخالقی و فرهنگی که در پیشرفتهای
اجتماعی و فرهنگی سهم مؤثری داشتهاند باعث میشود که جوانان اهداف اخالقی ،فرهنگی و
ورزشی را بیشتر انتخاب کنند و در مسیر پیشرفت فرهنگی و اخالقی با همة توان تالش کنند؛
بنابراین ،با بزرگداشت شخصیتهای اخالقی توسط مجموعة ورزشی خیریة عمل ،اهداف اخالقی،
شفاف و عملیاتی شوند .درزمینة احساس هویت مصرفکننده با شرکت ،مدیران «مجموعة ورزشی
خیریة عمل» بهدلیل پیامدهای مثبتی که احساس هویت مصرفکننده میتواند با شرکت ایجاد کند
باید بر افزایش هویت مشتریان تمرکز کنند؛ بنابراین ،برای تأثیر مطلوب بر هویت ،پیشزمینههای
مهم هویت نام تجاری را مانند وجهة اجتماعی ،رضایت و ارتباطات تقویت کنند .ارتباطات شرکت -
مشتری دربارة نام تجاری تأثیر زیادی بر هویت نام تجاری میگذارد .برای انجام مؤثر این مورد
(ارتباط با مشتریان) مدیران باید پژوهش کنند که مشتریان کدامیک از ابزارهای ارتباطی مثل
پست ،تلفن یا پست الکترونیک را ترجیح میدهند و دراینزمینه مؤسسه را تقویت کنند .در نهایت،
مدیران مجموعة ورزشی خیریة عمل به این مسئله توجه ویژه داشته باشند و ازطریق اجرای
برنامههای بازاریابی خیرخواهانه به مشتریان نشان دهند که نسبت به مسائل اجتماعی ازجمله
مسائل زیستمحیطی ،فقر ،بیسوادی و بهطورکلی ،هر آنچه موجب تضییع حقوق مادی و معنوی
افراد یک جامعه میشود ،نگران هستند و بدینوسیله وفاداری مشتریان را نسبت به محصوالت و
خدمات خود افزایش دهند و از این طریق جان تازهای به برند خود ببخشند.
ازآنجاییکه در ورزش کشور ما ،بهصورت جدی و آکادمیک به بازاریابی خیرخواهانه توجه نشده است
و با توجه به اینکه در صنعت ورزش فعالیتهایی درجهت بازاریابی خیرخواهانه انجام میشوند ،اما
تاکنون موفقیت بازاریابی خیرخواهانه و عوامل مؤثر بر آن بررسی نشده است؛ بهعنوانمثال ،مجموعة
ورزشی خیریة عمل که در این پژوهش انتخاب شد ،بهعنوان یکی از پیشگامان فعالیتهای بازاریابی
خیرخواهانه در صنعت ورزش مشغولبهفعالیت است؛ اما هیچگاه اثربخشی فعالیتهای انجامشده
درزمینة بازاریابی خیرخواهانه بررسی نشده است؛ بنابراین ،انجام این پژوهش به مجموعة فرهنگی-
ورزشی خیریة عمل درجهت موفقیت فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه و پیشایندهای مؤثر بر آن به
ما کمک شایانی میکند .همچنین ،این پژوهش با مطرحکردن مبحث بازاریابی خیرخواهانه در
صنعت ورزش جمهوریاسالمیایران ،خأل پژوهشی که دراینزمینه وجود دارد را بهصورت نسبی
پوشش میدهد و به پژوهشگران آینده سررشتة انجام پژوهشهای بیشتر بازاریابی خیرخواهانه را در
صنعت ورزش جمهوریاسالمیایران ارائه میکند.
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Abstract
The present study proposes a proposed model to investigate the effect of Causerelated marketing on affection (brand Attractiveness and identity) and the
preference of sport services: emphasizing the role of moral pleasure and loyalty
of athletes of the kindred, charity sports complex. The method of this research is
applied in terms of purpose and is descriptive based on a descriptive research
method. By using the tool of the questionnaire, it has been collected and surveyed
using the required data. The data needed to conduct the research using available
sampling method from 400 athletes (customers) of charity sports activities
complex in Tehran was obtained. Data analysis was performed using correlation
analysis and structural equation modeling with Amos 24 software. The results of
the study showed that the preference for Cause-related marketing services is
directly affected by the moral pleasure, identity and loyalty of altruists, and
because of the attractiveness of the brand, the preference of sports services is
affected by Cause-related marketing activities.
Keywords: Cause-Related Marketing, Moral Pleasure, Brand Attractiveness,
Identification, Prefer Sports Services
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