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چکیده
ارتباطات از جمله جنبههای مهم و قوی در بازاریابی ورزشی است .از طرفی ،یکی از
رویکردهای مهم در زمینهی بازاریابی ،رویکرد مزایای رابطهای است که بیانگر موفقیت یا
شکست سازمان در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است .بر همین اساس ،این تحقیق به
بررسی تأثیر مزایای رابطهای شامل مزایای اطمینان ،اجتماعی ،رفتار ویژه و احترام بر وفاداری
مشتریان پرداختهاست .همچنین تحقیق حاضر چارچوبی از درک چرایی و چگونگی
بهکارگیری مشتریان در ارتباط با بازاریابی رابطهمند فراهم میکند .روش تحقیق حاضر
توصیفی  -پیمایشی است .جامعهی آماری این پژوهش را نیز همهی مشتریان مراکز پرورش
اندام شهرستان رشت تشکیل داده است ( .)N=210ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای
متشکل از ادبیات تحقیق بودهاست که در ادامه برای بررسی روایی پرسشنامهی تحقیق ،از
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر آن است
که مزایای رابطه تنها شامل سه عامل مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار ویژه میشود و
متغیرهای مزایای اجتماعی و احترام بهصورت یک عامل پدیدار گردیدهاند .همچنین نتایج
تحلیل عاملی تأییدی نیز حاکی از تأیید پرسشنامهی تحقیق است .نتایج آزمون رگرسیون
نیز نشان میدهد که مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار ویژه ،تأثیر مثبت و معناداری بر
وفاداری مشتریان داشتهاست.
کلید واژگان :بازاریابی ورزشی ،وفاداری ،مزایای رابطهای
*نویسنده مسئول
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مقدمه

ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته ،بهعنوان یک صنعت مهم و عامل تأثیرگذار
در رشد اقتصاد ملی مورد توجه بوده و یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن  12بهشمار میرود
( .)2در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان ابزاری در حوزههای مختلف ،تأثیرات گستردهای بهجا می-
گذارد .امروزه ورزش در سالمت افراد ،گذراندن اوقات فراغت سالم ،با نشاط ،لذتبخش و ایجاد
روابط سالم در جامعه و پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی و بهخصوص
در نسل جوان ،نقش خود را متجلی ساختهاست .درحقیقت ،امروزه انگیزهی مردم دنیا از شرکت
در فعالیتهای ورزشی ،رسیدن به درجات باال و دستیابی به قهرمانی نیست ،بلکه کسب
سالمت ،تندرستی ،نشاط ،روابط اجتماعی و دوری از بیماریها ،علل مهم شرکت در ورزش
است .بههمین دلیل ،امروزه در فرانسه  21میلیون نفر در فعالیتهای ورزشی سازمانیافته
شرکت میکنند که تعداد افراد  6تا  21سالهی آنها  6/1میلیون نفر است (.)1
در این بین ،بحث وفاداری مشتری یکی از مهمترین مباحث در صنعت ورزش است .بیشتر
سازمان های تجاری و خدماتی به مطالعه ،ارزیابی و اجرای راهبردهای وفاداری و برنامههایی با
هدف پرورش روابط قوی با مشتریان خود میپردازند .وفاداری مشتری به یک تعهد قوی برای
خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده اطالق میشود .وفاداری مشتریان برای
سازمانها بسیار با ارزش است ،زیرا مشتریان وفادار ،سودآوری زیادی بر سازمان خواهند داشت
( .)3اما راه اساسی برای وفادار ساختن مشتریان ،هدایت تالشهای سازمان در جهت ساخت،
توسعه و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان است ( .)1از طرفی هم درصد قابل توجه مشتریانی
که روابط بلندمدت با شرکت دارند ،نسبت به سایر مشتریان سودآوری باالتری را برای شرکت
بههمراه میآورند (.)1
1
2
از سوی دیگر ،به اعتقاد بری ( ،)2893بازاریابی رابطهمند رویکردی است که با حفظ ،استمرار
و ارتقای روابط بلندمدت سازمان با مشتریان خود گرهخوردهاست ( .)6این رویکرد برخالف
رویههای قبلی بازاریابی ،تأکید خود را در حفظ مشتری ،بهجای جذب مشتریان جدید قرار
دادهاست؛ زیرا معتقد است که هزینهی حفظ مشتری بهمراتب کمتر از هزینهی جذب مشتری
جدید خواهدبود (.)7
با مروری بر ادبیات تحقیق میتوان بیان داشت که مفهوم بازاریابی رابطهمند در ابتدا در
زمینهی بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی مطرح شدهاست .برای نخستین بار بری در سال
1. Berry
2. Relationship Marketing
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 ،2893به واژهی بازاریابی رابطهمند در زمینهی خدمات اشاره کرد و آن را بهعنوان استراتژی
جذب ،حفظ و ارتقای روابط با مشتریان توصیف کرد ( .)6اما بعد از آن تالشهای زیادی برای
تعریف بازاریابی رابطهمند از سوی محققان مختلف انجام شد؛ بهطوری که میتوان دو دلیل
برای ارائهی تعاریف متفاوت از بازاریابی رابطهمند عنوان کرد :اوالً بازاریابی رابطهمند بهعنوان
یک دیدگاه برای تکامل و تبدیل به یک الگوی کامالً متشکل و سازمانیافته ،عمر نسبتاً کوتاهی
داشتهاست و ثانیاً افرادی که در توسعهی نظریهی بازاریابی رابطهمند مشارکت داشتهاند ،هم بر
اساس پشتوانههای اجتماعی  -سیاسی و هم سابقهی تحصیل دانشگاهی به میزان زیادی با هم
متفاوت بودهاند (.)9
2
اما در زمینهی تعاریف موجود در زمینهی بازاریابی رابطهمند ،گامسون ( )2881آن را بهعنوان
شناسایی ،ایجاد ،نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذینفعان سازمان میداند و معتقد است
که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجهی عمل به تعهدات ،محقق میشود ( .)8همچنین
گرونروز )2881(1بازاریابی رابطهمند را بهعنوان فرآیند شناسایی ،ایجاد ،نگهداری ،تقویت و در
صورت لزوم ،خاتمهدادن به روابط با مشتریان و دیگر ذینفعان در یک سود دوجانبه معرفی
کرده ،بهطوری که اهداف همهی گروهها در آن تأمین شود (.)21
اما یکی از رویکردهای مهم در زمینهی بررسی پیامدهای بازاریابی رابطهمند ،رویکرد مزایای
رابطهای است .در این رابطه گوینر ،گرملر و بیتنر )2889(3مزایای رابطه را در واقع مزایای
دریافتی مشتری از داشتن روابط بلندمدت خارج از ویژگیهای اصلی خدمات ،تعریف کردهاست
( .)22بهواقع برای استمرار رابطه ،عالوه بر خدمات ارائهشده به مشتری ،خود رابطه باید برای
مشتری مزایایی به همراه داشته باشد تا با برآوردن آنها ،توسعهی آتی روابط موجود تضمین
شود ( .)21بنا به گفتهی ان جی ،دیوید و داگر )1122(1مزایای رابطهای همچنین بهعنوان
متغیر مهم و مؤ ثر بر چگونگی ادراک مشتری از خدمات ارائهشده و تعامالت او با سازمان است.
به واقع مزایای رابطه موجب ایجاد ارزش زیادی برای مشتریان در تجربهی خدمات میشود
( .)23در همین رابطه ،پاترسون و اسمیث )1112(1معتقدند که تالش در ارائهی خدمات اصلی
با کیفیت ،شرط اساسی برای هر شرکت خدماتی جهت رقابت اثربخش در محیط رقابتی امروز
است .اما اینها شرطی الزم و نه کافی برای حفظ روابط ارزشمند با مشتری هستند؛ بلکه حفظ
1. Gummesson
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روابط با مشتری نیازمند توجه به مزایای رابطهای مورد انتظار مشتری؛ خصوصاً در بخش
خدمات است (.)21
گوینر و همکاران )2889(2در تحقیق خود به سه دستهی مزایای رابطهای اشاره داشتهاند که
شامل .2 :مزایای اطمینان .1 ،مزایای اجتماعی ،و  .3مزایای رفتار ویژه میشود .مزایای اطمینان
بهعنوان کاهش اضط راب در مبادله و اطمینان و اعتماد مشتری به ارائهدهندهی خدمات تعریف
شده است ( .)22همچنین ین و گوینر )1113(1در تعریف خود در زمینهی مزایای اطمینان بر
افزایش انتظارات واقعی از خدمات ارائهشده توسط سازمان نیز اشاره داشتهاند ( .)21بهواقع فرد
از ارائهدهندهی خدمات و خدمات دریافتی انتظارات عاقالنهای در خود ایجاد میکند (.)26
مزایای اجتماعی نیز جنبهی احساسی رابطه بوده و بر شناخت شخصی مشتری توسط کارکنان
سازمان و توسعهی دوستی بین مشتری و کارکنان تعریف میشود  .مزایای رفتار ویژه نیز شامل
مزایای اقتصادی و متناسبسازی برای مشتری است ( .)21مزایای اقتصادی شامل تخفیف برای
مشتریانی با روابط بلندمدت با سازمان و همچنین مزایای غیرپولی همچون دریافت خدمات
سریعتر است .مزایای متناسبسازی نیز شامل ادراک مشتری از رفتار متمایز با او ،توجه ویژه به
او و ارائهی خدمات ویژه به او ک ه برای سایر مشتریانی که روابط بلندمدت ندارند ،مهیا نیست
(.)27
با وجود اهمیت مطالعهی بازاریابی رابطهمند در زمینههای مختلف ،اما تحقیقات و تئوریهای
اندکی در زمینهی بازاریابی رابطهمند در ورزش انجام شدهاست .با این حال ،اهمیت بازاریابی
رابطهمند در کمک به صنعت ورزش ،مورد تأکید بسیاری از محققان قرار گرفتهاست (.)29-12
در همین رابطه ،به اعتقاد مک دونالد و میلن ،)2887(3دالیل گرایش به رویکرد بازاریابی
رابطهمند در ورزش ،شامل نوآوری تکنولوژیکی ،بالغشدن تحقیقات بازاریابی ورزش و افزایش
گزینههای در دسترس برای سرگرمی و گذران اوقات فراغت برای مشتریان ،موجب ایجاد
چالشهای رقابتی زیادی برای بسیاری از سازمانهای ورزشی شدهاست ( .)11این چالشها
موجب شده تا سازمانهای ورزشی بیش از پیش بحث ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان
را مدنظر قرار دهند .در بحث تأثیر بازاریابی رابطهمند در ورزش نیز استاوروس ،پاپ و
هیوم )1119(1معتقد اند که تمرکز اصلی بازاریابی رابطهمند بر مشتری بوده و مزایای اصلی آن
برای بخشهای ورزشی میتواند شامل حفظ مشتری ،افزایش وفاداری او ،کاهش هزینههای
1. Gwinner, et al
2. Yen and Gwinner
3. McDonald & Milne,

4. Stavros, Pope and Hume
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بازاریابی سازمان و سودآوری باالتر باشد (.)12
همچنین شانی )2887(2در نخستین کار در زمینهی بهکارگیری بازاریابی رابطهمند در ورزش با
بررسی مدلهای موجود در این زمینه به ارائهی مدلی در زمینهی ورزش پرداخت ( .)11بی و
کاهل )1116(1نیز در کار خود به ارائهی مدلی برای درک چگونگی و چرایی مشارکت مشتریان
در بازاریابی رابطهمند در ورزش پرداختند .آنها بر اساس رویکرد وظیفهای کلمن در زمینهی
تغییر نگرش ،سه سطح متفاوت را برای درک شکل گیری و حفظ رابطه ارائهکردند که شامل
موافقت ،شناسایی و درونیسازی است ( .)13توور ،جاجو و دری )1116(3معتقدند که مبادالت
بازاریابی ورزشی در حقیقت شامل بعضی از انواع بازاریابی رابطهمند است .در بعضی از موارد،
این کوششها واضح و آشکار و در دیگر موارد این کوششها غیر آشکار و حتی ناشناخته است
( .)11استاوروس و همکاران ( )1119نیز به بررسی مطالعهی موردی کیفی در زمینهی اصول
بازاریابی رابطهمند در سازمانهای ورزشی استرالیا پرداختند .نتایج این تحقیق نشانمیدهد ،در
حالی مسئولین کاربردی بودن بازاریابی رابطهمند را مورد تأیید قرار میدهند که تمایل چندانی
برای بهکارگیری اصول بازاریابی رابطهمند نداشتهاند (.)12
اما یکی از اهداف بهکارگیری بازاریابی رابطهمند توسط سازمانها را میتوان وفادارسازی
مشتریان دانست .وفاداری را میتوان بهعنوان تعهد عمیق مشتری برای خرید مجدد و مستمر
یک محصول یا یک خدمت ترجیح دادهشده دانست ( .)11دلیل اصلی تأکید زیاد سازمانها به
مفهوم وفاداری را میتوان در سودآوری بیشتر مشتریان وفادار نسبت به سایر مشتریان دانست
( .)16همچنین مشتریان وفادار احتماالً در ارتباطات دهانبهدهان مثبت نیز مشارکت داشته که
موجب جلب مشتریان جدید و تبدیل مشتریان فعلی به مشتریان وفادار خواهد شد (.)17
همچنین وفاداری مشتری موجب بهبود عملکرد تجاری سازمان در بلندمدت ،تمرکز سازمان بر
مشتری ،تکرار خرید مشتری ،کوتاهشدن فرایند خرید مشتری ،مدیریت روابط با مشتری ،کمک
به برنامهریزیهای بلندمدت و مواجهه با فعالیتهای رقبا میشود (.)19
تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان پرداختهاست .الگس و
همکاران )1119(1به بررسی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان در روابط بنگاه با
بنگاه پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که متغیرهای رویهها و خط مشیهای رابطه،
تعهد ،همکاری دوجانبه و رضایت از رابطه ،تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان
1. Shani
2. Bee and Kahle
3. Tower, Jago and Deery
4. Lages, et al.
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داشتهاست ( .)18هفرنان و همکاران )1119(2نیز در بحث بازاریابی رابطهمند به بررسی هوش
هیجانی و اعتماد بر وفاداری مشتریان پرداختند .نتایج تحقیق آنها بیانگر آن است که متغیرهای
مستقل تحقیق همبستگی مثبتی با وفاداری مشتریان داشتهاست ( .)31همچنین هنینگ تورا و
همکاران )1111(1مزایای رابطهای بازاریابی رابطهمند بر رضایت ،تعهد ،ارتباط دهانبهدهان و
وفاداری را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که مزایای رابطه ،تأثیر
مثبت و معنادار بر متغیر وابسته داشتهاست ( .)32چانگ و چن )1111(3نیز به بررسی مزایای
رابطه بر وفاداری مشتریان در صنعت هوایی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد مزایای
رابطهای شامل مزایای اطمینان ،مزایای اجتماعی ،مزایای رفتار ویژه و مزایای احترام ،تأثیر
مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشتهاست (.)27
اما در مورد بحث وفاداری در ورزش تحقیقات متعددی انجام شدهاست .کایناک ،سلمان و
تاتگلو )1119(1در تحقیق خود به بررسی وفاداری به تیمهای ورزشی حرفهای پرداختند .بر
1
همین اساس ،آنها چارچوب مفهومی یکپارچهای برای شناسایی ابعاد مختلف تداعیهای برند
ارائه کردهاند که پیشبینیکنندهی وفاداری به برند در ورزشهای حرفهای است ( .)31لی و
همکاران )1121(6در تحقیقی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و قصد خرید
مجدد مشتریان باشگاههای گلف کره پرداختند .نتایج تحقیق نشان میداد که برای زنان گلفباز
کیفیت خدمات باشگاه ،تمیزی و جدید بودن تجهیزات باشگاه در مقایسه با مردان دارای
اهمیت بیشتری است ( .)33کلمپر )2881(7نیز بیان میدارد زمانی که هزینههای تغییر برند
برای مشتری باال است ،احتمال بیشتری وجود دارد که مشتری وفادار باقی بماند و رفتار
خریدش را تکرار کند .این عمل بهخاطر خطرها و هزینههایی است که در تغییر برند وجود دارد.
وی همچنین بیان میکند زمانی که رضایتمندی و هزینههای تغییر همگرا با یکدیگر عمل
میکنند ،وفاداری به برند به شدت افزایش مییابد (.)31
با عنایت به مطالب فوق ،میتوان بیان کرد که صنعت ورزش در ایران با توجه به گسترهی
همهجانبهی آن ،نیازمند بهره گیری از اصول جدید بازاریابی است تا از آن طریق ،وفاداری

1. Heffernan, et al.
2. Henning-Thurau, et al.
3. Chang and Chen.
4. Kaynak, Salman, and Tatoglu
5. Brand associations
6. Lee, et al.
7. Klempere
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مشتریان در ورزش که حاصل استفادهی بلندمدت از خدمات است را بهدست آورد .باید توجه
داشت که مشتریان مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد و در این میان ،بازاریابی
رابطهمند میتواند عامل مهمی در دستیابی به این هدف در سازمانهای ورزشی ایران باشد.
همچنین باید توجه داشت که تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مشتریان تاکنون در صنعت
ورزش مورد بررسی قرار نگرفتهاست .لذا هدف اصلی این تحقیق ،تأثیر مزایای بازاریابی
رابطهمند (اطمینان ،اجتم اعی و رفتار ویژه) بر وفاداری مشتریان در مراکز پرورش اندام
شهرستان رشت است.
روش پژوهش

مقالهی حاضر یک مطالعهی توصیفی است به روش پیمایشی انجام شدهاست .جامعهی آماری
این تحقیق ،همهی مشتریان زن و مرد مراکز پرورش اندام شهرستان رشت بودند .از آنجایی که
حجم جامعه نامحدود است ،برای بهدست آوردن حجم نمونه از رابطهی زیر استفاده شدهاست.
بهاین منظور ،یک مطالعهی مقدماتی انجام ش د و تعداد  31عدد
2
2
پرسشنامه توزیع گردید.
Z  S
Z

2

 =nحداقل حجم نمونه
 =dدرصد خطای مجاز= 1/11
 =Sانحراف معیار نمونهی اولیه=1/2366
2

= سطح اطمینان  81درصد= 2/86

d2

n

(1 / 96) 2  (0 / 1366) 2
 210
(0 / 05) 2
با توجه به انحراف معیار نمونهی مقدماتی ،سطح اطمینان  81درصد و خطای  1درصد و تعداد
نمونهی مورد نیاز برابر  121عدد برآورد شد .بهاین منظور ،با توجه به طیف بسیار باالی
مشتریان و در سنین مختلف با جنسیت متفاوت ،نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای انجام
پذیرفت؛ بهطوری که ابتدا با تقسیم باشگاههای شهرستان به  1منطقهی جغرافیایی و انتخاب
تصادفی طبقهای باشگاههای مورد بررسی از هر کدام نواحی (شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و
مرکزی) پس از توزیع  111پرسشنامه ،تعداد  121پرسشنامهی صحیح برای تجزیه و تحلیل
آماری مورد استفاده قرار گرفت.
جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شدهاست .در زمینهی
متغیرهای مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار ویژه از تحقیق گوینر ( ،)2889متغیر مزایای
n
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احترام چانگ و چن ( )1117و وفاداری نیز از پرسشنامهی آلن )2881( 2استفاده شدهاست.
همچنین باید گفت که این پرسشنامه دارای دو قسمت بودهاست؛ بخش اول را سؤاالت
جمعیتشناختی (سن و جنسیت) تشکیل داد .بخش دوم نیز شامل سؤاالت مرتبط با
متغیرهای تحقیق بود .این بخش شامل  27سؤال بودهاست که  3سؤال در زمینهی مزایای
اطمینان 3 ،سؤال مزایای اجتماعی 3 ،سؤال مزایای رفتار ویژه 3 ،سؤال مزایای احترام و در
نهایت  1سؤال در زمینهی وفاداری بودهاست .همچنین پرسشنامه براساس مقیاس اندازهگیری
 1ارزشی لیکرت (خیلی مخالفم ،مخالفم ،بینظر ،موافقم ،خیلی موافقم) تنظیم شدهاست.
جهت بررسی روایی پرسشنامهی تحقیق از روایی محتوایی و سازه استفاده شدهاست .لذا پس از
کسب نظرات اساتید و تأیید ابزار اندازهگیری تحقیق ،به بیان رواییسازه پرداختهشد .در ادامه،
از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریمکس (متعامد) با روش مؤلفههای اصلی استفاده
شدهاست .بهاین منظور ،در ابتدا به بررسی سؤاالت مرتبط با مزایای رابطه پرداخته شدهاست.
اگرچه روایی پرسشنامهی مرتبط با مزایای رابطهای در چندین تحقیق مورد بررسی و تأیید
قرار گرفتهاست (ان جی و همکاران ( ،)1122کینارد و کاپال  ،) 1116(1هینینگ تورا و همکاران
( )1111و پترسون و اسمیت ( ،))1112اما باید توجه داشت که این پرسشنامه قبالً در بخش
ورزش مورد استفاده قرار نگرفتهاست .همچنین مزایای رابطه در این تحقیقات شامل سه عامل
مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار ویژه بودهاست .اما همانگونه که قبالً نیز اشاره شدهاست ،در
این تحقیق از مدل مزایای رابطهی چانگ و چن ( ) 1117استفاده شده که عالوه بر سه عامل
اشارهشده ،عامل چهارم یعنی مزایای احترام نیز در این مدل گنجانده شدهاست .این پرسشنامه
شامل  21سؤال و هر متغیر دارای سه سؤال است .نتایج حاصل از این تحلیل نشان میدهد که
آزمون کرویت بارتلت ( )BTS=1009/371از نظر آماری معنادار بودهاست (.)df=66, sig= 0/001
همچنین شاخص کفایت نمونهبرداری ) (KMOبرابر با  1/783بودهاست که مقادیر  1/6و باالتر
مورد پذیرش است ( .)31همچنین با توجه به ارزش ویژهی یک بهعنوان نقطهی برش و بار
عاملی باالتر از  ،1/1سؤاالتی که روابط ضعیفی با عوامل استخراجشده داشتند و یا بیش از یک
عامل را معرفی میکنند ،حذف شدند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر استخراج  3عامل بود
(جدول  .)2اما با توجه به نتایج مشخص شد که سؤاالت مرتبط با مزایای احترام و مزیت
اجتماعی شامل یک عامل هستند .لذا در ادامهی تحقیق نیز برای مزایای رابطهای سه عامل
شامل مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار ویژه در نظر گرفته شدهاست (جدول  .)2همانگونه که
1. Allen
2. Kinard & Caplla
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در جدول  2مشاهده میشود ،بار عاملی گویهی یک مرتبط با عامل مزایای اطمینان پایینتر از
 1/1بوده ،لذا این گویه نیز حذف شدهاست .بهعالوه ،نتایج حاکی از آن است که عامل مزایای
اطمینان  16/111واریانس کل ،عامل مزایای اجتماعی  29/132درصد و  27/767درصد
واریانس کل را تبیین نمودهاست.
تحلیل عاملی دیگر بر روی متغیر وابسته وفاداری انجام شدهاست .نتایج آزمون کرویت
بارتلت( )BTS=190/952از نظر آماری معنادار بودهاست ( .)df=10, sig= 0/001همچنین
شاخص کفایت نمونهبرداری ) (KMOبرابر با  1/717بودهاست .نتایج تحلیل ،همانطور که در
جدول  2ارائه شده ،بیانگر تنها یک عامل است که  16/697واریانس این شاخص ،توسط این
عامل تبیین شدهاست.
جدول  .3تجزیه و تحلیل عاملی برای تعیین ابعاد اصلی پرسشنامهی تحقیق
سؤاالت

مزایای اطمینان

2
1
3
1
1
6
7
9
8
21
22
21
23
21
21
26
27
درصد واریانس
تبیینشده توسط هر
عامل

1/371
1/916
1/789

مزایای اجتماعی

مزایای رفتار ویژه

وفاداری

1/738
1/111
1/791
1/711
1/918
1/981
1/723
1/691
1/731
1/611
1/111
1/611
1/918
1/797
16/111

29/132

27/767

16/697
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همچنین در ادامه ،تحلیل عاملی تأییدی بر روی بنیانهای مزایای رابطه اعمال شدهاست .نتایج
این تحلیل در شکل ( )2آورده شدهاست.
سؤال 1
1/61
مزایای
اطمینان

1/97

سؤال 3
سؤال 1

1/78

سؤال 1

1/76
مزایای
اجتماعی

1/71
1/71

سؤال 6
سؤال 21

1/78
مزایای
رفتار ویژه

1/71

سؤال 22
سؤال 21

1/77
1/76
1/77

سؤال 7
سؤال 9
سؤال 8

Chi-Square=122.34, df=60, P-value=0.00000, RMSEA=0.090

شکل  .3نتایج تحلیل عاملی مزایای رابطهای

همانطور که مشاهده میکنید ،ضرایب استاندارد میان بنیانهای مزایای رابطهای و شاخصهای
مرتبط با آن در شکل آورده شدهاست .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که
آمارهی کای اسکویرز مدل معنادار شدهاست ( .)p>0.05زمانی که این آماره معنادار میشود،
حاکی از برازش نامناسب مدل با دادهها است؛ اگرچه این آماره به حجم نمونه حساس بوده و در
نمونههای بزرگ معموالً این آماره معنادار میشود ،زیرا برازش کامل مدل با دادهها در عمل با
واقعیت تطابق ندارد ( .)31بر همین اساس ،معموالً از نسبت کای اسکویرز به درجه آزادی
استفاده میشود که محدودهی پذیرش این شاخص مقادیر کوچکتر  3است .مقدار بهدستآمده
برای مدل تحقیق  1/38است که بیانگر برازش مناسب مدل با دادهها است .همچنین شاخص
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 RMSEAنیز برابر با  1/19و  CFIبرابر با  1/81است که هر دو شاخص در محدودهی پذیرش
است .شاخص بعدی  AGFIاست که محدودهی پذیرش آن مقادیری بزرگتر از  1/91است و
برای مدل نیز ،مقدار تولیدشده  1/86بوده است که این شاخص نیز مورد قبول است .شاخص
 NFIنیز بیانگر آن است که مقدار محاسبهشده برای مدل  1/83بوده و محدودهی پذیرش آن
نیز مقادیر بزرگتر از  1/81است .در نتیجه ،میتوان گفت که پرسشنامهی مزایای رابطه در این
تحقیق مورد تأیید قرار گرفتهاست و مزایای رابطه شامل سه عامل مزایای اطمینان ،مزایای
اجتماعی و مزایای رفتار ویژه است.
برای بررسی پایایی پرسشنامهی تحقیق ،نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق نشان
میدهد که در زمینهی متغیر مزایای اطمینان  ، 1/63برای مزایای اجتماعی  ،1/91برای مزایای
رفتار ویژه  1/91و برای وفاداری  1/66بودهاست .بنابراین میتوان ادعا کرد که اعتبار ابزار
جمعآوری اطالعات مطلوب بودهاست.
در ادامه ،ضمن دریافت مجوز توزیع پرسشنامهها از اداره کل تربیت بدنی استان گیالن ،با
مراجعه حضوری در برخی از مراکز پرورش اندام از قبل تعیینشده ،اقدام به توزیع
پرسشنامههای تحقیق شد .در نهایت ،با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها ،بهمنظور بررسی
رابطهی معنادار متغیرهای پیشبین با متغیر مالک از آزمون رگرسیون استفاده شدهاست .برای
بررسی تفاوت میانگین نمرات زنان و مردان در هر یک از متغیرهای تحقیق از آزمون  tبرای دو
نمونهی مستقل و همچنین برای تعیین رابطهی میان سن و متغیرهای تحقیق نیز از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
نتایج

با توجه به طبیعیبودن توزیع دادههای تحقیق ( ،)p>0.05بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای
پیشبین بر متغیر مالک از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شد .در ابتدا باید عنوان کرد که
جهت استفاده از آزمون رگرسیون باید مقدار آزمون دوربین واتسون در محدودهی  2/1تا 1
باشد که بنا به نتایج تحقیق ،مقدار آزمون  2/77بهدست آمد ،همچنین بر اساس نتایج آزمون
تحلیل واریانس ،پس از تأیید وجود رابطهی همخطی بین متغیرها و فرض استقالل خطاها از
همدیگر ( ،)P≤1/111متغیرهای تحقیق وارد مدل رگرسیون شدند .همانگونه که در جدول
( )1مشاهده میشود ،با توجه به اینکه درجه معناداری تمامی متغیرهای مستقل کمتر از 1/11
بودهاست ،می توان گفت که هر سه مزایای رابطهای شامل مزایای اطمینان ،اجتماعی و رفتار
ویژه در سطح اطمینان  81درصد تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری داشتهاست .همچنین 61
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مزبور تبیین شدهاست (.)R2 =0.62
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون بر روی متغیرهای تحقیق
متغیر

ضریب بتا

t

مزایای اطمینان
مزایای اجتماعی
مزایای رفتار ویژه
متغیر مالک :وفاداری

1/311
1/121
1/221

9/811
1/363
1/738

Sig

1/111
1/111
1/116

برای بررسی ترتیب تأثیر متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک با توجه به ضریب بتا میتوان گفت
که متغیر مزایای اطمینان بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان داشتهاست .سپس متغیرهای
مزیای اجتماعی و در نهایت مزایای رفتار ویژه بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان
داشتهاست .همچنین از آنجایی  R2بهدست آمده برای تحقیق باال و برابر  1/61بودهاست ،لذا
این سه متغیر بهخوبی توانستهاند که متغیر وفاداری مشتریان را تبیین کنند.
در ادامهی تحلیلها به بررسی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق پرداخته میشود .در این
بخش ،اول به بررسی تفاوت میانگین پاسخهای زنان و مردان در زمینهی متغیرهای مزایای
اطمینان ،اجتماعی ،رفتار ویژه و وفاداری ارائه میشود .به این منظور از آزمون  tبرای دو
نمونهی مستقل استفاده شدهاست .نتایج این آزمون در جدول  3آورده شدهاست.
جدول  .2نتایج بررسی تفاوت میانگین پاسخهای زنان و مردان
متغیر

میانگین نمرات زنان

میانگین نمرات مردان

ضریب معناداری

مزایای اطمینان
مزایای اجتماعی
مزایای رفتار ویژه
وفاداری

1/1229
1/3611
3/7118
1/2611

3/3219
1/1119
3/8171
1/1199

-1/881
1/913
2/113
-1/916

سطح
معناداری

1/312
1/113
1/131
1/112

نتایج حاکی از آن است که در هیچیک از متغیرهای تحقیق ،تفاوت معناداری میان میانگین
نمرات مردان و زنان مشاهده نشدهاست.
در بخش دوم تحلیلها به بررسی رابطهی میان متغیر سن و متغیرهای مالک تحقیق پرداخته
شدهاست .به این منظور ،از آزمون ضریب همبستگی دو نقطهای استفاده شدهاست .بر اساس
نتایج این آزمون ،تنها رابطهی میان سن و مزایای رفتار ویژه مثبت و معنادار بودهاست
(.)p<0.05 ،r=0/211
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بحث و نتیجهگیری

استفاده از این مدل بازاریابی رابطهمند یک راهنما یا پژوهش آزمایشی از فهم رفتار مشتری در
مجموعه ورزش را فراهم آورد .بنا به گفتهی کالن بی و کاله ،)1116( 2ارتباطات از جمله
جنبههای مهم و قوی در بازاریابی ورزشی است .از طرفی از آنجا که تحقیقات مختلف بیان
میکنند که راههای ارتباطی در بازاریابی بر روی محصوالت و کاالهای ورزشی باعث
رضایتمندی و وفاداری مشتریان و در نتیجه ،افزایش قصد حضور آتی آنها میشود ،لذا این
مقاله بر اساس هدف تحقیق به بیان بررسی ارتباط رویکرد بازاریابی رابطهمند بر وفاداری
مشتریان در صنعت ورزش پرداخت .به این منظور ،مدلها و متغیرهایی که در سازمانها و
خدمات تجاری دیگر بهکار گرفته شدهبود ،تحلیل و موارد متناسب با محیط ورزشی استخراج
شد.
همانطور که پیش از این بحث شد ،در کشور ایران تالشهای اندکی در زمینهی بررسی تأثیر
بازاریابی رابطهمند بر رضایتمندی و حفظ و نگهداری مشتریان یا شناسایی پیامدهای رفتاری
ناشی از حضور مجدد آنها صورت گرفتهاست .کارهای انجامشده بیشتر بر تشخیص درک
مشتریان از کیفیت خدمات و یا توسعهی راهبردهایی برای برآوردن انتظارات مشتریان متمرکز
بودهاست.
همانگونه که در نتایج تحقیق مشخص شد ،در ابتدا چهار مزیت برای مشتری در حفظ روابطط
بلندمدت در نظر گرفتهشد ک ه شامل مزایای اطمینان ،اجتماعی ،رفتار ویطژه و احتطرام بطود .امطا
نتایج تحلیل عاملی مشخص کردهاست که عوامل زیربنایی مزایطای بازاریطابی رابططه شطامل سطه
عامل مزایای اطمینان ،اجتماعی و احترام است .بررسی تطأثیر متغیرهطای پطیشبطین بطر متغیطر
مالک نیز حاکی از آن است که سه متغیر مزیت حاصل از رابطه ،یعنی مزایای اطمینان ،مزایطای
اجتماعی و اطمینان تأثیر مثبت و معناداری بطر وفطاداری مشطتریان داشطتهاسطت .همچنطین 61
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مزبور تبیین شدهاست که این امر بیانگر آن است
که سه متغیر پژوهش بهخوبی توانستهاند تغییرات متغیر وفاداری را تبیین کنند .ایطن یافتطه بطا
نتایج کالن بی و کاله ( ،)1116استاوروس ( )1111و بوهلر و همکاران ( )1118همخطوانی دارد.
از طرفی در این میزان درجه تبیین ،سهم مزایای اطمینان بهعنوان کاهش اضطراب در مبادلطه و
اطمینان و اعتماد مشتری به ارائهدهندهی خدمات بیشتر بود .این امر نشاندهندهی ایطن اسطت
که ضروری است تا برای دستیابی به وفاداری مشتریان در باشگاههای ورزشی توجه به نحطوهی
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جلب اعتماد مشتری در قبال ارائهی خدمات و متعاقب آن اطمینانپذیری به مشتریان بسیار بطا
اهمیت است .در واقع برای دستیابی بطه وفطاداری مشطتری ،مهطم تطرین رفتطار ،جلطب توجطه و
اطمینان مشتری از روابط بلندمدت است .لذا سازمانهای ورزشی باید توجه زیطادی بطه مزایطای
اطمینان در رابطه داشتهباشند.
از طرفی ،تمایل به ارائهی خدمات با کیفیت ،نقش مهمی در صنایع خدماتی ایفا مطیکنطد؛ چطرا
که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاتی بهشمار میروند .این یافته با نتایج
تحقیقات لیم ،)1116( 2چان ( )1119و جوادین ( )2398همخطوانی دارد .بطا توجطه بطه اینکطه
قالب بخش های ورزش کشور ،علیالخصوص باشگاههای پرورش اندام ،خدمات شایان تطوجهی را
در ارتباط با ورزش و سالمتی و تندرستی به افراد جامعه ارائطه مطیدهنطد ،مطیتطوان گفطت کطه
کیفیت خدمات در زمان کنونی ،ابزاری حیاتی در بطهدسطت آوردن مزیطت رقطابتی در بطین ایطن
مراکز شدهاست .از طرفی باید اشاره کرد که کیفیت خدمات بهطور مستقیم بر رضایت مشطتری
تأثیر می گذارد .همچنین سطوح رضایت مشتری بهطور مستقیم بر وفاداری مشتری تطأثیرگطذار
است و در نهایت ،سطوح باالی وفاداری مشتری مستقیماً بر رفتار آتی خرید مشتری تأثیر مطی-
گذارد .اما از آنجا که ارزیابی کیفیت خدمات ورزشی و سازمانها و اماکن تفریحی یطک سطاختار
چندبعدی است و به نظر می آید این ابعاد از کشوری بطه کشطور دیگطر ،همچنطین از بخشطی بطه
بخش دیگر متفاوت باشد ،خود نیازمند انجام تحقیقات وسیعتری است.
بر اساس یافته های پژوهش ،متغیر مزایای اجتماعی ،بهعنوان جنبهی احساسی رابطه و شناخت
شخصی مشتری توسط کارکنان باشگاه و توسعهی دوستی بین مشتری و کارکنطان سطهم قابطل
قبولی در پیشگویی وفاداری مشتریان داشتهاست .این یافتهی تحقیق با تحقیقطات لطیم ()1116
و چان ( ، )1119کالن بی و کالطه ( ،)1116اسطتاوروس ( ، )1111بطوهلر و همکطاران ( )1118و
سید جوادین و همکاران ( )2398هطمخطوانی دارد .درک مزایطای اجتمطاعی مشطتریان ،توانطایی
ارتباط با تمام سطوح وفاداری را داشته که این امر بر اساس تجارب حاصل از ارتباط با مشطتری
صورت می گیرد .اما این سطوح ارتباطی در بین افطراد و موقعیطتهطای مختلطف متفطاوت اسطت.
ادراکات مشتری نسبت به عملکرد کارکنان و مدیریت باشگاه می تواند در ارتباط با برآوردهشدن
نیازها و تقاضاهای آنها عنوان شود که به نوعی با نیازهای وفاداری مشتریان رابططهی تنگطاتنگی
دارد .با توجه به این یافتهی تحقیق ،باید گفت که مزایای اجتمطاعی کطه بطا وفطاداری مشطتریان
ارتباط دارد ،همان مزایایی است که مشتریان آنها را در این مراکز تجربه میکنند .درنهایت ،اثطر
نسبی این عوامل میتواند توسط اشخاص و موقعیتها تغییر کند.
1. lim
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با توجه به نتایج تحقیق لیم ( ،)1116ابعاد کیفیت خدمات شامل قابلیطت اعتمطاد بطه خطدمات،
احساس مسئولیت برای ارائهی خدمات ،صطالحیت بطرای ارائطهی خطدمات ،امکطان دسطترس بطه
خدمات در ساعات مختلف ،ادب و تواضع کارکنان ،ارتباط بطا مشطتری ،شطهرت مرکطز ،امنیطت،
درک مشتری و جنبههای ملموس ارائهی خدمات است ( .)39بنابراین ،جلب رضایت مشطتری و
مدیریت یک رابطهی خوب با مشتری هدف اصطلی مطدیریت باشطگاه هطای ورزشطی اسطت .لطذا
می ت وان پیشنهاد کرد با توجه به تغییطرات دایمطی بطازار و اضطافهشطدن رقبطای دیگطر ،مطدیران
باشگاههای پرورش اندام باید تالش کنند تا با بهبود جنبهی احساسی ارتبطاط پرسطنل خطود بطا
مشتریان در بخش های مختلف مانند پذیرش ،مشاورهی ورزشی ،تغذیه و مدیریت ،وفاداری و به
نوعی رضایتمندی آنها را جلب کنند.
در ادامه ،نتایج تحقیطق نشطان داد کطه مزایطای رفتطار ویطژه کطه بطهعنطوان مزایطای اقتصطادی و
متناسبسازی برای مشتری است ،در بین سایر متغیرها کمترین سهم در وفطاداری مشطتریان را
داشتهاست .تحقیقات صورتگرفته مؤید ایطن بطودهانطد کطه کسطب ایطن مزایطای برجسطته بایطد
بطهوسططیلهی خواسططته و انتظططارات مشطتریان مشططخص شططود .در صطورتی کططه خططدمات از نظططر
عرضهکننده خیلی جالب باشد اما نتواند مشتریان را ارضا کند ،خدمات مذکور برجسطته و مهطم
تلقی نمیشود.
بهطور کل ،نتایج این مطالعه حاکی از سهم قابلتوجطه سططوح مختلطف بازاریطابی رابططهمنطد و
ارتباط آن با وفاداری مشتریان است .به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که خدمات ارائطهشطده
به مشتریان درک جامعی از سطوح وفاداری را داده که این سطوح در بین افراد و موقعیطتهطای
مختلف ،متفاوت است .از آنجا که یک مشتری وفادار استفاده از خدمات را در طوالنیمدت ادامه
میدهد و حتی به تبلیغات شفاهی و افزایش حجم استفاده از امکانات میپردازد ،لذا لزوم توجطه
به سطوح مختلف بازاریابی رابطهمند نقش مؤثری را ایفا میکنند.
در رابطه با ضرورت نگرش به وفاداری مشتریان ،لیم ( )1116و چان ( )1119عنطوان مطیکننطد
که سطوح باالی وفاداری مشتریان احتمال حضور مجدد مشتریان را در آینده افزایش مطیدهطد.
تمجید مشتری از خدمات دریافتش ده در ارتباط با خانواده ،دوستان و آشطنایان موجطب جطذب
مشتری بیشتر می شود و به نوعی سازمان با یک هزینه ،عالوه بر جلب رضایت مشتریان گذشته،
بازاریابی مشتریان جدید را نیز انجام می دهد .سطوح رضایت مشتری بهطور مستقیم بر وفاداری
مشتری تأثیرگذار است و در نهایت ،سطوح باالی وفاداری مشتری مستقیماً بر رفتار آتی خریطد
مشتری تأثیر می گذارد .مجموعه های ورزشی قادرند با ارسطال هطدایا ،اهطدای کطارت وفطاداری و
دادن تخفیف و خدمات ویژه به دارندگان کارت ،تشکیل انجمنها و برگزاری جشطنهطای ویطژه،
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موجب حفظ و افزایش وفاداری در این مشتریان شوند.
نتایج حاصل از بررسی متغیرهای جمعیتشناختی نیز حاکی از آن است کطه تفطاوت معنطاداری
بین میانگین پاسخهای زنان و مردان در زمینهی متغیرهای مزایای اطمینطان ،اجتمطاعی ،رفتطار
ویژه و وفاداری وجود نداشتهاست .در واقع نمرات پاسخهای زنان و مردان در زمینهی متغیرهای
تحقیق بسیار نزدیک به هم بوده و تفاوت زیادی میان این نمرات مشاهده نشدهاسطت .همچنطین
در بخش بعدی ،بررسی و تحلیل متغیرهطای جمعیطت شطناختی بطه بررسطی سطن و متغیرهطای
تحقیق پرداختهشدهاست .نتایج این آزمون نیز بیانگر آن است کطه تنهطا رابططهی میطان مزایطای
رفتار ویژه و سن ،مثبت و معنادار بودهاست.
بهطور کلی ،نتایج این تحقیق یک درک عینی و تجربی از عوامل بازاریابی رابططهمنطد در ایجطاد
وفاداری مشتریان باشگاههای پرورش اندام ارائه میدهد .نتایج نشان داد که بنیانهای بازاریطابی
رابطهمند با متغیر وفاداری ارتباط دارد که نشان از اهمیت نگطرش ویطژه بطه آن در باشطگاههطای
پرورش اندام دارد .لذا پیشنهاد میشود که مدیران باشگاهها با افزایش آگاهی از نگرش برقطراری
ارتباط با مشتری در مواردی مانند پذیرش ،تأمین تجهیزات ،ارائهی مشاورهی ورزشی و تغذیطه،
بر رضایت مندی و به دنبال آن بر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت گذارند که تمامی این مطوارد ،در
نهایت بر رفتار آتی آنان یعنی قصد حضور و خرید خدمات و حتی جذب مشتریان جدیطد تطأثیر
مثبت می گذارد .همچنین انجام مطالعات مستمری در زمینهی سنجش عوامل کیفیت خطدمات،
رضایت مندی و وفاداری مشتریان صورت بگیرد تا همواره مدیران باشگاه را از عوامطل مطرتبط بطا
تصمیمات رفتاری آتی مشتریان مطلع ساخته و توجه به این ،منبع درآمطدی را بطهططور خطاص
حفظ نماید.
با عنایت به تحقیقات صورتگرفته مطیتطوان گفطت کطه بطا تقسطیمبنطدی مشطتریان و شطناخت
مشتریان فعلی و گروه بطالقوه مطیتطوان در زمینطهی ارائطهی خطدمات بهتطر بطه جهطت حفطظ و
رضایتمندی آنها ،موجبات وفاداری مستمر را فراهم آورد تا باشگاه از مزایای بیشمار حاصطل از
حضور مجدد مشتریان بهرهمند شود .الزم به توضیح است که وفاداری مشتریان با توجه به نطوع
رشتهی ورزشی و حتی نوع باشگاه (خصوصی و دولتی) متفاوت است .لذا این موضوع را میتوان
محدودیتی در تعمیم نتایج این پژوهش به دیگر رشتهها باشد .همچنین با توجه به اینکه مطدت
فعالیتهای باشگاه های حاضر در این پطژوهش متفطاوت بطوده ،لطذا نتطایج برخواسطته از آن نیطز
میتواند محدودیت هایی برای نتایج پطژوهش حاضطر عنطوان شطود .در انتهطا پیشطنهاد مطیشطود
بهمنظور افزایش قابلیت تعمیمپذیری نتایج پژوهش ،تعداد باشگاههای بیشتری از نطوع دولتطی و
خصوصی با توجه به اندازه و مدت فعالیت آنها در تحقیقات آتی مورد مطالعه قرار گیرد.
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Abstract
Relationships are among the most important and powerful aspects of sports
marketing. In other that, one of the most important approaches in
relationship marketing is relational benefits that indicate success or fault in
relationship marketing implementation. Thus the present article has studied
effect of relational benefits includes confidence, social, special treatment and
respect benefits on customer loyalty. Also this paper presents a framework
for understanding how and why consumers engage in relationship marketing.
This study is a descriptive study was conducted through a survey and its
population of research was made up of whole customers of bodybuilding
centers in Rasht city (N=210). The data gathering instrument was
questionnaire and its validity was investigated via exploratory and
confirmatory factor analysis. The result of exploratory factor analyze
indicate relational benefit include confidence, social and special treatment
benefit. Indeed in this present study underpinning of relational benefit are
three, confidences, social and special treatment benefit. Furthermore, result
indicates that relational benefit (confidence, social and special treatment
benefit) had significant and positive effect on customer loyalty.
Keyword: Sport marketing, loyalty, relational benefits.
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