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چکيده
وفاداري ورزشکاران به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت باشگاههاي ورزشيی ميورد تو يه ريرار گرفسيه اسيت
هدف کلی پژوهش بررسی تأثیرات مسسقیم و غیر مسسقیم عناصر بازاریابی رابطهاي از ربیل اعسماد ،رضایت منيدي و تعهيد
بر وفاداري فوتبالیستهاي شاغل در لیگ برتر ایران بود در این خصوص مدلی از بررسی روابط علی میان پیش زمینهها و
پیامد بازاریابی رابطهاي ارایه شد پژوهش از نظر هدف کاربردي و با تو ه به نحوه گردآوري دادهها از نوع پژوهشهياي
توصیفی پیمایشی است امعه آماري کلیه فوتبالیستهاي شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در سيال 4312بودندکيه تعيداد
آنان طبق آمار  515نفر برآورد شد حجم نمونه شامل  424فوتبالیست بيود کيه بيه صيورت تصيادفی در دسيسرس از میيان
شانزده تیم لیگ برتر فوتبال ایران انسخاب شدند براي گردآوري اطالعيات از پرسشينامه پژوهشيگر سياخسه اسيسفاده شيد
روایی پژوهش با اسسفاده از روایی همگرا و واگرا تأییيد شيد و پایيایی آن بيا اسيسفاده از ضيری

آلفياي کرونبيا ()1/75

بدست آمد و پایایی ترکیبی تأیید گردید یافسيههياي پيژوهش نشيان دهنيده تيأثیر غیرمسيسقیم اعسمياد از طریيق مس یرهياي
رضایسمندي و تعهد بر وفاداري ورزشکاران نسبت به باشگاههاي شاغل در آن است ،به عالوه بيا تو يه بيه نسيای پيژوهش
اعسماد هم به طور مس سقیم و هم غیر مسسقیم از طریيق رضيایسمندي بير میيزان تعهيد ورزشيکاران تيأثیر گيذار اسيت ،نسيای
پژوهش نشان داد که رضایسمندي هم به صورت مسسقیم و هم غیر مسسقیم از طریق تعهد بر وفاداري ورزشکاران نسيبت بيه
باشگاه طرف ررارداد تأثیر گذار است
واژههاي کليدي :بازاریابی رابطهاي ،رضایسمندي ،وفاداري ،فوتبال حرفه اي

* نویسنده مسؤول

m.naderian@spr.ui.ac.ir
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مقدمه

ورزشکاران با انگیزه باشند و فعا نه در لسيات تميرین

بازاریابی رابطهاي در طيی چنيد دهيه اخیير موضيوع

شرکت کنند مربیان نیز براي لسات تمرین بیشسر تالش

مهمی در فوتبال تجاري و عرصيه باشيگاههياي ورزشيی

خواهند کرد و در ارایه تمرینات نو و خالرانيه بيا مربیيان

شده است ،به طوري که ایجاد رابطه مؤثر با ورزشکاران

همکاري خواهند کرد سيوم اینکيه ورزشيکاران وفيادار

براي باشگاهها براي دسسیابی به موفقیت ضروري به نظير

بعييداز سييکري کييردن دوران رهرمييانی رابطييه خييود را بييا

میرسد در حالی که مفهوم بازاریابی رابطهاي به منظيور

باشگاه بيه عنيوان طرفيداران باشيگاه حفي ميی کننيد و

تاثیر گذاري بر اردامات بازاریابی در عرصههيا و صينای

ممکن اسيت بيا دسيسمزدهاي کيم و یيا حسيی داوطلبانيه

مخسلف مورد تو ه ررارگرفسه ،در صنعت فوتبال به ویژه

مسييي ولیسی را در باشيييگاه ربيييول نماینيييد بيييه عيييالوه

در ایييران بييه نييدرت بييه آن تو ييه شييده اسييت (سييلطان

ورزشييکاران نخبييه از طریييق تبلی ييات رو در رو مطلييوب

حسینی و همکاران )4311 ،وفياداري بيه عنيوان هيدف

(بنسبردي و همکاران )4312 ،به منظور انسشار اطالعيات

نهایی بازاریابی رابطهاي به شمار ميیرود و حسيی گياهی

م بت درباره باشيگاه بيه ورزشيکاران دیيد و هم نيین

اورات بيا مفهيوم بازاریيابی رابطيه برابير تلقيی ميیشيود

هيييواداران و حمایيييتهييياي ميييالی از فعالیيييتهييياي از

(دلگيادو و بالسيسر )2110 ،4بررسيیهيا نشيان ميیدهيد

فعالیييتهيياي باشييگاه ،ارایييه اطالعييات مفیييد و ش ي لی و

وفاداري ورزشکاران با عملکرد تیمهاي ورزشی به ویژه

برگييزاري کييالسهيياي آموزشييی و تبلی يياتی در منيياطق

در مسييابقههيياي حسيياس و پييرتنش ارتبييا م بييت دارد

مخسلف و ارتقا تصویر ذهنيی م بيت از باشيگاه حمایيت

(نادریييان )4312 ،وفيياداري ورزشييکاران بييه صييورت

مييیکننييد ( اللييی فراهييانی و همکيياران )4312 ،بييدین

موضييوعی بييا اهمیييت روزافييزون مييورد تو ييه مسي و ن

ترتی

واضح اسيت کيه مزیيت ورزشيکاران وفيادار بيه

باشگاهها ررارگرفسه است وفاداري ورزشکاران بيه چنيد

زمييانی کييه آنهييا در باشييگاه بييازي مييی کننييد ،محييدود

دلیل هدف اصلی باشگاههاي ورزشی محسوب میشود؛

نمیشود ،بلکه مزایاي وفاداري بعيد از دوران بيازیگري

درآميييد از

نیز ادامه خواهد داشت (کشيکر و همکياران )4312 ،بيا

ورزشکاران مهمسرین موضوع اسيت و يذب بازیکنيان

شکل گیري لیگ برتر فوتبال به عنوان لیيگ حرفيهاي و

خوب و تراز اول به م ابه افزایش درآمد باشگاه است به

فوتبال به عنوان یک حرفيه درآميدزا افيزایش مسقاضيیان

عييالوه ایجيياد رابطييه بلنييد مييدت بييا ورزشييکاران مزیييت

براي عوویت در باشگاههاي فوتبال زیياد شيده اسيت و

ررابسی براي باشگاههاي ورزشی به شمار ميیآیيد ،زیيرا

هر باشگاه سعی در ذب ورزشکاران طيراز اول دارنيد

هزینه يذب ورزشيکاران دیيد بسيیار بیشيسر از حفي

تا از مزایاي حاصل از آن برخوردار شوند در این بيازار

ورزشکاران فعلی است دوم نظریه بازاریابی خدمات در

ررابسی مطالعه درباره وفاداري فوتبالیستها با اسيسفاده از

ارتبا بيا حويور مشيسري نشيان ميیدهيد کيه وفياداري

دیدگاه رابطهاي و مطابق با نظر (برندان )2143 ،2از منظر

ورزشکاران به باشگاه به طور م بيت بير کیفیيت بيازي و

تحلیييلهيياي تجربييی مبسنييی بيير سيياخسار علييی بييراي

احسمييال موفقیييت و انسييجام از طریييق حوييور فعا نييه و

باشگاههاي ورزشی به منظور دست یابی به مزیت ررابسی

رفسارهيياي مسعهدانييه مؤثرخواهييد افسيياد بييراي م ييال اگيير

حایز اهمیت است هدف از ا راي ایين پيژوهش بيروي

1 Delgado Ballester, 2006

2 Brendan,2013

اول بيييراي بسيييیاري از باشيييگاههيييا کسي ي
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روابط علی (مسسقیم و غیرمسسقیم) میان عناصر بازاریيابی

حف مباد ت اعسباري موفق منجر شود " مطابق بيا ایين

رابطهاي ،وفاداري ورزشيکاران در باشيگاه هياي فوتبيال

تعریييف روابييط خييوب بييا مشييسریان مو يي

دسييسیابی

بييود در حييوزه بازاریييابی رابطييهاي ،پژوهشييگران ربلييی

سازمانها به مزیت ررابسی و در نهایيت افيزایش سيود از

درخصوص سازههاي بسیاري به عنوان عناصر بازاریيابی

مشييسریان وفييادار و کيياهش هزینييههيياي ييذب

ان ي

مشييسریان دیييد مييیشييود (لهسینييه )4110 ،0از ملييه

رابطهاي بحث کردهاند

معييروفتييرین سييازههيياي بازاریييابی رابطييهاي اعسميياد،

مباني نظري و پيشينه پژوهش
درحالی کيه بخيش عميده اي از ادبیيات مو يود در
ایيين حييوزه فقييط بيير تعييدادي از آنهييا مسمرکييز اسييت
(هینینييگ -تييورا و همکيياران )2115 ،4معييروفتييرین
سازههاي بازاریابی رابطهاي اعسماد ،رضایسمندي و تعهيد
است (آکاراپانیچ2115 ،2وهینینيگ -تيورا و همکياران،
 )2112که در پژوهش حاضر به عنوان عناصير بازاریيابی
رابطهاي در باشگاههاي فوتبال در ایران مورد تو ه ريرار
گرفسه اسيت پژوهشيگران مخسليف تعياریف زیيادي در
خصوص بازاریابی رابطهاي ارایه کيردهانيد گرانيروس

3

( )4111بازاریييابی رابطييهاي را بييه عنييوان "بازاریييابی بييه
منظور ایجاد ،حف و بهبيود روابيط بيا مشيسریان و سيایر
گروههاي مرتبط با سازمان به شیوهاي سودآور به منظور
تأمین اهداف طيرفین کيه چنيین رابطيهاي تنهيا از طریيق
تباد ت مسقابل و پایبندي به تعهدات امکان پيذیر اسيت
" مطرح کرده است (گرانروس )4111 ،هم نین (بيري
و پاراسييورمن )4114 ،1بازاریييابی رابطييهاي را شييامل "
کلیه اردامات مرتبط با ذب ،توسعه و حف روابط بلند
مدت با مشسریان تعریف کردهاند علیرغم تعاریف ارایيه
شده از بازاریابی رابطهاي کامل تيرین تعریيف از سيوي
مورگان وهانت )4111( 5ارایه شده که میگویند " تمام
فعالیتهياي بازاریيابی کيه مسيسقیم بيه ایجياد ،توسيعه و
1 Hening Thurau,2005
2 Akarapanich,2005
3 Gronroos,1994
4 Berry & Parasusaman,1991
5 Morgan & Hunt ,1994

رضييایسمندي و تعهييدات (آکاراپييانیچ ،2110 ،هنینييگ-
تورا و همکاران )2112 ،که شرح زییات سه مولفيه در
زیر آورده شده است اعسماد به عنيوان اطمینيان بيه رابيل
اعسماد بودن طرف مقابل تعریف میشود
مورگان و هانت ( )4111معسقدند کيه اعسمياد زميانی
ایجاد میشود کيه یيک طيرف بيه رابيل اعسمياد بيودن و
صدارت طرف مقابل اطمینان داشسه باشد و بنابراین آنيان
از رابلیييت اعسميياد و صييدارت توام ياي در تعریييف اعسميياد
اسسفاده کردهاند بيا تو يه بيه اهمیيت دیيدگاه مورگيان
وهانيت در تعریييف اعسميياد در پييژوهش حاضيير اعسميياد
ورزشکاران از دو دیدگاه رابل اعسمياد بيودن و صيدارت
(آدیييدام و همکيياران ،2111 ،5رو يياس و همکيياران،7
 )2111و نیز به طور خاص اعسماد ورزشيکاران بيه ميدیر
عامل باشگاه و مربی تیم به دلیل نقيش کلیيدي آنيان در
امورات باشگاه مدنظر ريرار گرفسيه اسيت بيدین ترتیي
اعسميياد ورزشييکاران بييه مييدیر عامييل و مربييی بييه عنييوان
اطمینان به رابل اعسماد بودن (پایبندي به رولهایی که بيه
ورزشيييکاران ميييیدهنيييد) و صيييدارت (پایبنيييدي بيييه
اسييسانداردهيياي اخالرييی در انجييام دادن امييور بيير مبنيياي
منفعت ورزشکاران) تعریف ميیشيود کيه ایين تعریيف
مبسنی بر تجربههاي فردي هر ورزشکار با مربيی و ميدیر
عامل باشگاه است (سلطان حسینی و همکياران)4312 ،
نسای برخی پژوهشها نشيان ميیدهيد عاميل بسيیاري از
6 Lehtinen,1996
7 Adidam et al,2004
8 Rojas,2009
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نارضایسیهاي ورزشکاران و عدم وفاداري به نام باشيگاه

مسمرکز است و در طول مصيرف یيا بعيد از آن سينجیده

و کييم کيياري در تمييرینهييا و مسييابقههييا انجييام نييدادن

میشود این تعاریف نشان دهنده "تأثیر یيا عيدم" تيأثیر

تعهدات به مور مدیر عامل باشگاه در ربال ورزشيکاران

تفيياوت میييان انسظييارات ربلييی وعملکييرد وارعييی اسييت

است (نادریان 4312 ،و علیدوست و همکياران)4371 ،

بنابراین رضيایت مصيرف کننيده تياب انسظيارات وي بيا

در پييژوهش دیگييري رضييایت منييدي ورزشييکاران از

عملکييرد محصييول اسييت عوامييل مخسلفييی بيير رضييایت

مدیران باشگاهها بيه عنيوان شياخص مهميی از بيرآورده

ورزشکاران تأثیر گذار هسسند که پژوهشيگران آن را بيه

شدن نیازها وخواسسههاي مشيسري عياملی مهيم در رفسيار

دو دسسه فردي و سازمانی تقسیم میکنند عوامل فيردي

بلنييد مييدت آنييان در بازاریييابی مطييرح اسييت (پييار ،4

به شخص ورزشکار مربو میشيود کيه معميو ي شيامل

 ،2111علی دوست و همکاران )4371 ،درباره رضایت

سن ،نس ،تأهل و تحصیالت است و عواميل سيازمانی

مشييسري بييه طييور گسييسرده در ادبیييات مربييو بحييث و

شييامل تسييهیالت باشييگاه ،کیفیييت تمرینييات ،حقييوو و

تعاریف زیادي در خصوص آن ارایه شده ،اما نظر واحد

دسسمزد و پاداشها و رفسارهاي مربیيان و ميدیران عاميل

و ود ندارد

است (علیدوسيت و همکياران 4371 ،نادریيان 4312 ،و

گایز و کوت در بررسی تعاریف سه زو مسفاوت و

توماس)2144 ،1؛ بنابراین رضایتمندي ورزشيکاران بيه

اساسی را شناسایی کردند 4 :نوع پاسخ (شناخسی ،ميؤثر

عنييوان پاسييخ مييؤثر در زمييان ()t؛ یعنييی زمييانی کييه

یا تعاملی)و شدت پاسخ  2کانون تو ه یا مقصيد پاسيخ

ورزشييکاران در باشييگاه عوييو تييیم هسييسند ،از ارزیييابی

که بر اساس اسسانداردهاي محصول ،تجربههاي مرتبط با

تسهیالت و خيدماتی کيه از باشيگاه دریافيت ميی کننيد

مصرف ،ویژگیهاي مرتبط با خرید ارزیيابی ميیشيود،

ناشی می شود که این رضایسمندي به صيورت انسظيارات

 3زمانی که ارزیابی انجام میشود یعنيی ربيل یيا بعيد از

ورزشکاران ربل از عقد ريرارداد بيا باشيگاه ( ،)t-Lایيده

انسخياب محصيول ،بعييد از مصيرف ،بعييد از چنيدین بييار

آلهاي ميرتبط بيا باشيگاه و مس یرهياي درگیير در يزو

تجربييه اسيييسفاده یيييا در هييير زميييان دیگييير (پا سيييیو و

شناخسی رضایت تعیین میشود (کوزه چیان و همکاران،

همکاران)2112 ،2

 )4371تعهد ورزشيکاران بيه عنيوان یکيی از سيازههياي

رضایت مشسري به عنوان رواوت ذهنی تجربيههياي

بازاریابی رابطهاي مورد تو يه پژوهشيگران ريرار گرفسيه

ميیشيود

است (دیر 5و همکاران )4175 ،تعهد را به عنوان وعيده

که این مفهوم به شيیوههياي مخسليف تعریيف ميیشيود

صييریح یييا ضييمنی از تييداوم رابطييه میييان دو شييریک

براي م ال سالمون ميیگویيد " رضيایت احسياس کليی

میدانند

مصرف کننده در مقایسه با انسظياراتش ادرا

یاطرز فکري که فرد پس از خرید محصيول در بياره آن

آلن و مایر تعهد را از دیدگاه سازمانی بررسی و سيه

دارد (هلگیسيين و نیسييت )2115 ،3از دیييدگاههالسييسد و

زو الف)تعهدمؤثر یيا وابسيسگی عياطفی کارکنيان ب)

همکاران رضایت پاسخ مؤثري است که بر مقایسه نسای

تعهد به ماندگاري یا آگاهی از هزینههاي تر

سيازمان

حاصل از یک محصول با اسسانداردهاي تعیین شده ربلی
1 park
2 Palacio et al,2002
3 Helgesen&nesset,2007

4 Thomas,2011
5 Dwyer et al,1987
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و ج) تعهد رانونی یا دسسوري که تعهد و اليزام بيه اداميه

ورزشکار به حف رابطه بلنيد ميدت بيا باشيگاه ورزشيی

همکاري با سازمان است

تعریف شده است

در بررسی ادبیات مربو به تعهد دو تعریف بر سسه

یکييی از مولفييههيياي بسييیار مهييم دیگيير وفيياداري

اسيييت "تعهيييد شيييناخسی (احساسيييی) و تعهيييد ميييؤثر

ورزشکاران نسبت به باشگاه ورزشی اسيت در حقیقيت

(حسابگر)" که هردوي آنهيانگرشهيا و باورهياي نسيبساي

هييدف بلنييد مييدت بازاریييابی رابطييهاي ایجيياد و بهبييود

باثبات در خصوص رابطه میيان دو طيرف هسيسند کيه از

وفاداري است (آکاراپانیچ )2110 ،در بازارهاي تجاري

انگیييزههيياي مخسلفييی ناشييی مييیشييوند تعهييد احساسييی

وفاداري " تعهد روي به خرید مجيدد یيک محصيول یيا

غیرابييزاري اسييت و از طریييق تعمييیم احسيياس م بييت بييه

خييدمت برتيير در آینييده اسييت" در صييورتی کييه همييان

رافیييایی باشييگاه

محصول یا خدمت علی رغم تياثیر ميورعیسی تيالشهياي

برانگیخسه میشود و بيه دلیيل دوسيت داشيسن تمایيل بيه

بازاریابی رربا دوباره خریداري شود (الیيور )4115 ،3در

ادامييه رابطييه بييا آن و ييود دارد در مقابييل تعهييد مييؤثر

حوزه ورزشهاي باشگاهی در حقیقيت وفياداري تعهيد

(حسابگر) ابيزاري اسيت و بير نبيههياي ابيزاري رابطيه

ورزشييکار بييه باشييگاه در مييورد عقييد رييرارداد و ادامييه

مبسنی است این نوع تعهيد از محاسيبه هزینيههيا و مزایيا

همکاري به رغم داشسن پیشنهادها و شرایط مالی بهسر در

داي از محیط رابطه به تنهایی حاصيل ميیشيود تعهيد

آینده از سوي سایر باشگاههيا اسيت بيه عبيارت دیگير،

چیييزي ماننييد نييام باشييگاه یييا منطقييه

حسابگر از پیش بینيی ت ییير هزینيههياي ميرتبط بياتر

ورزشکار وفاداري خود را به ماندن در باشگاه بر رفسن با

رابطييه و وادارکييردن ورزشييکاران بييه وفيياداري از نظيير

شرایط بهسر تر یح میدهد الیيور ( )4111معسقيد اسيت

ارسصادي نشات میگیرد و ایين نيوع تعهيد نیيز بيه تعهيد

وفاداري مشسري شامل چهيار مرحليه اسيت :مرحليه اول

مسسمر اشاره دارد (ری ارد 4و ژانگ )2144 ،بير اسياس

وفاداري شناخسی است کيه از طریيق یيادگیري و تجربيه

نظييرات هنینييگ – تييرو و همکيياران ( )2114دو ييزو

شکل می گیرد مرحله دوم وفاداري ميؤثر اسيت کيه از

شناخسی و تعهد مؤثر ،تعهد از یکدیگر دا هسيسند و در

مجموع تجربههاي رضایت بخش ناشی میشود مرحليه

پژوهشها به عنوان دو سازه داگانيه مطيرح اسيت در

سوم وفاداري انگیزشی اسست که بر تمایل مشيسریان بيه

بازاریيابی رابطيهاي بسييیاري از پژوهشييگران نبييه تعهييد

خریدمجدد مبسنی است و ممکن است بيه خریيد وارعيی

مييؤثر را در مطالعييات خييود مييورد تو ييه رييرار داده انييد

تبدیل شود مرحله چهارم وفاداري کنشی اسيت کيه بير

(گاربیييانیو و انسييون 4111 ،2و هنینييگ و همکيياران،

خرید مجدد وارعی مشسریان د لت دارد

درنظر گرفسن تعهد به عنوان تمایيل

ری ييارد و ژانييگ ( )2144وفيياداري را بييه دو ييزو

 )2112بدین ترتی

یک طرف به حف رابطه با ارزش با طرف دیگير ميورد

وابسييسه بهييم ( ييزو نگرشييی و ييزو رفسيياري)تعریف

تو ه است در پژوهش حاضر به زو مؤثر تعهيد تو يه

کردهاند زو نگرش به پیش زمینههاي شناخسی ،مؤثر و

و تعهد ورزشيکاران بيه عنيوان وابسيسگی روان شيناخسی

وفاداري به عنيوان

انگیزشی مرتبط است و به این ترتی

یک مفهوم که دربرگیرنده سه بخيش در يزو نگرشيی
اسييت تعریييف مييیشييود و ييزو رفسيياري آن نیييز شييامل
1 Richad&zhang,2011
2 Garbarino& Johnson,1999

3 oliver,1997
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وفاداري کنشی است بنابراین وفاداري ورزشيکاران نیيز

نسييای پ يژوهشهييا نشييان مييیدهييد وفيياداري بسييیاري از

شامل دو بعد نگرشی و رفسياري اسيت و هير دو بعيد بيه

ورزشکاران به مدت زمانی که با باشگاه ررارداد بسسه اند

شدت به یکدیگر وابسسهاند ورزشکاران وفيادار نيه تنهيا

محيدود نميیشييود ،بلکيه وفيياداري آنيان پييس از دوران

از آن ه که باشگاه به طور معمول ارایه میکنيد اسيسفاده

بييازیگري بييراي کس ي

موفقیييت باشييگاه و پیييروزي در

میکنند ،بلکه از یک نگرش شناخسی و احساسی نسيبت

مسابقات و حمایتهاي مادي و معنيوي مهيم اسيت ایين

به باشگاه برخوردارند که نگرش شيناخسی ایجياد کننيده

موضييوع در تييیم فوتبييال پيير سييکولیس مصييداو دارد

انگیزه رفسار در ورزشيکاران و نگيرش احساسيی مسميایز

(نادریان 4312 ،و هینینگ و توروآ )2114 ،بنيابراین در

کننده رفسار آنان از نظير وفياداري ،حفي رابطيه و عقيد

ایيين پييژوهش بييه تمييایالت رفسيياري ورزشييکاران ( ييزو

يزو

نگرشی) به اي بررسی رفسار وارعی ( يزو رفسياري) در

رراردادهاي چنيد سياله بيا باشيگاه اسيت در واري

حین بازیگري و بعد از آن تو ه شده است

نگرشی وفاداري ورزشکاران نیز دربرگیرنده سيه عنصير

مدل نظيري ایين پيژوهش براسياس ميدل پیشينهادي

شناخسی ،مؤثر و انگیزشی اسيت و بعيد رفسياري نیيز کيه

(آکاراپانیچ )2110 ،است

مسياثر از عواميل ميورعیسی اسيت ،نشيان دهنيده وفيياداري
کنشی اسيت (هلگسين و نسيیت )2115 ،بيا ایين و يود

رضايتمندي

اعتماد

وفاداري

تعهد
شکل  -1مدل نظري تحقيق

در مييدل آکاراپييانیچ روابييط میييان عناصيير بازاریييابی
رابطييهاي (اعسميياد ،رضييایسمندي و تعهييد) بييا وفيياداري

وفاداري ورزشيکاران و هم نيین تعهيد تياثیر مسيسقیم و
معناداري بر وفاداري ورزشکاران دارد

ورزشييکاران نسييبت بييه باشييگاههيياي ورزشييی بررسييی
میشود در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبيال اسيسد ل

روش پژوهش

شش فرضيیه اصيلی اسيت کيه اعسمياد تياثیر مسيسقیم بير

پژوهش حاضر با تو ه به هدف کاربردي و با تو يه

رضييایسمندي ،تعهييد و وفيياداري ورزشييکاران داشييسه و

به نحوه گردآوري دادهها از نوع پژوهشهياي توصيیفی

هم نین رضایسمندي تاثیر مسسقیم و معنياداري برتعهيد و

 -پیمایشی است
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جامعه آماري و نمونه

براساس اعالم فدراسیون فوتبال حدود  515نفر بوده کيه

امعه آماري کلیه فوتبالیسيتهياي شياغل در لیيگ

 424نفير از ورزشيکاران حاضير بيه همکياري و تکمیييل

برتر فوتبال ایران در سال 4312بودندکه تعداد آنان طبق

پرسشنامه شيدند زم بيه ذکير اسيت کيه ربيل از انجيام

آمار ارایه شده از سيازمان لیيگ برتير  515نفير بيرآورد

پييژوهش پرسشيينامه مييذکور بييین  45نفيير از اسيياتید و

شد حجم نمونه شيامل  424ورزشيکار فوتبالیسيت بيود

صاح

نظران توزی و روایيی صيوري پرسشينامه تأییيد

که به صورت تصيادفی در دسيسرس از بيین شيانزده تيیم

شد مدلسازي معاد ت ساخساري با اسسفاده از نيرمافيزار

فوتبال لیگ برتر انسخاب و به پرسش نامه پاسخ دادند

 Amos18بييراي تجزیييه و تحلیييل دادههييا اسييسفاده شييد
هم نيييین بييير اسييياس روش دومرحليييهاي اندرسيييون و

روش جمع آوري و تجزيه و تحليل دادهها

گرینگ ( )4177ابسدا ميدل انيدازه گیيري بيا اسيسفاده از

بيراي گيردآوري اطالعيات از پرسشينامه پژوهشييگر

تحلیل عامل تأییدي به منظور بررسی تک بعدي بودن و

ساخسه اسسفاده شد سازههاي بکار رفسه در مدل مفهيومی

پایایی و روایی سازهها سنجش و سکس ميدل سياخساري

پييژوهش بييا اسييسفاده از طیييف هفييت گزینييهاي لیکييرت

براي آزمون فرضیههاي پژوهش برآورد شد

سنجش شد رضایسمندي با تو ه به مطالعيات پا سيیو و
همکيياران ( )2112بييا سييه سييوال و اعسميياد بيير اسيياس

يافتههاي تحقيق

مطالعات (هینيگ –تيروآ و همکياران )2114 ،بيا چهيار
سييوال و تعهييد بييا تو ييه بييه پييژوهش (رو يياز-منييدز و

نسای بدست آمده از سنجش مدل اندازه گیري نشان
داد که برازش مدل پژوهش با دادهها مناس

GFI = 0.929 , χ ²/df = 3.34 df=59
(شييياخص نیکيييوزی بيييرازش)AGFI = 0.891 ،

همکاران )2111 ،با سه سوال و وفاداري ورزشيکاران بيا
تو ه به مطالعات (هلگسن و نسیت )2115 ،با سه سيوال
آزمون شد ورزشکارانی که در سال  4312با  40باشگاه

است

(شاخص نیکوزی برازش اصالح شده)

حاضير در لیييگ برتيير فوتبييال ريرارداد منعقييد کييردهانييد
جدول  -1نتايج تحليل عامل تائيدي تک بعدي بودن و پايايي سازهها
بارعاملی اسساندارد شده

t

گویه

سازه

1/501

45/705

 :T2مطم نم مدیران باشگاه همیشه به نف من عمل میکنند

1/704

24/17

 :T3به مدیران باشگاه کامال اعسماد دارم

1/14

22/534

1/731

21/414

 :S1در مقایسه با انسظارات خود از باشگاه رضایت دارم

1/711

24/125

 :S2درمقایسه با یک باشگاه ایده آل از باشگاه فعلی راضی هسسم

1/750

22/454

 :S3به طور کلی از عقدررارداد و بازي در این باشگاه راضی هسسم

1/732

41/741

 :T1صدارت (رعایت اسسانداردهاي اخالری) کلمه اي است که هنگام
تعریف از باشگاه اسسفاده می کنم
اعسماد
 0.91

 :T4مدیران باشگاه همیشه به رولهایی که به من می دهند پایبند
هسسند
رضایسمندي
 0.881
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تعهد

 0.89

 :C1نسبت به باشگاهم احساس تعهد میکنم

1/054

41/754

 :C2به بازي در این باشگاه افسخار میکنم

1/134

21/152

 :C3خوشحالم که بازیکن این باشگاه هسسم

1/143

22/154

1/115

22/454

1/12

23/43

 :Sl1اگرمجدداي باشگاهی را براي بازي اتخاب کنم باشگاه فعلی
وفاداري

 0.906

خواهدبود
 :Sl2انسخاب این باشگاه را به همه دوسسان ورزشکار توصیه میکنم
 :Sl3تمایل دارم پس از دوران بازیگري در همین باشگاه مش ول به

1/131

خدمت شوم

جدول  -2نتايج تحليل عاملي تاييدي روايي همگرا و واگرا
سازه

شاخص

روايي همگرا
VE

CR

روايي واگرا
سازه  4سازه  2همبسسگی

اعتماد

T1
T2
T3
T4

1/511 1/512

4

رضايتمندي

S1
S2
S3

710/1

1/55

2

تعهد

C1
C2
C3

1/531 1/550

3

SMC

2

1/03

1/310

3

1/030

1/14

1

1/555

1/33

3

1/755

1/743

1

14

1/531

1

710

1/545

* غیرمعنادار و غیر مسسقیم ** غیرمعنادار و غیر مسسقیم

شکل  -2نتايج برآورد مدل ساختاري تاثير سازهها بر وفاداري ورزشکاران

21/12
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شکل 2نشان میدهد اعسماد تياثیر م بيت و معنياداري

ورزشکاران به افزایش رضایسمندي آنان از باشگاه منجير

بر رضایسمندي ورزشيکاران (  ) 1/14دارد هم نيین

میشود نسیجه بدست آميده از تيأثیر معنيادار اعسمياد بير

اعسماد تاثیر م بت و معناداري بر تعهد ورزشيکاران دارد

رضييایسمندي بييا نسیجييه مطالعييه علیدوسييت و همکيياران

بعالوه اعسماد به طيور غیرمسيسقیم بير تعهيد ورزشيکاران

( )4371و آکاراپانیچ ( )2110سازگار اسيت بيه عيالوه

تاثیر گذار است اعسماد بيه میيزان  ( 1/155يدول  )2از

نسای مطالعه حاضر نشان داد که اعسماد به ایجاد تعهد در

طریق مس یر رضایسمندي بر تعهد ورزشکاران تاثیر گيذار

ورزشکاران منجر میشود که نسیجه حاصل از این رابطيه

است اما نسای نشان داد اعسماد تاثیر م بت و معناداري بر

با یافسههاي (رو اس ،4115هولد فورد و وایيت2114 ،4

وفاداري ورزشکاران ندارد اعسماد به طيور غیير مسيسقیم

و هینینييگ  -تييورا  )2112همخييوانی دارد هم نييین بييا

از طریييق دو مس یيير رضييایسمندي و تعهييد بييه میييزان 0/0

تو ه بيه نسيای اعسمياد هيم بيه طيور مسيسقیم و هيم غیير

( ييدول )2بيير وفيياداري ورزشييکاران تاثیرگييذار اسييت

مسسقیم از طریق رضایسمندي به تعهد ورزشيکاران منجير

هم نييین نسييای نشييان داد رضييایسمندي تيياثیر مسييسقیم و

می شود رابطه مسسقیم و غیرمسسقیم اعسمياد بيا تعهيد در

معنييياداري بييير تعهيييد و وفييياداري ورزشيييکاران دارد

مطالعييه هنینيگ  -تييرو و همکيياران ( )2112تاییييد شييده

رضایسمندي به طور غیر مسسقیم به میزان  ( 1/254يدول

است علیرغم و ود داشسن رابطه م بيت و معنيادار میيان

 )2از طریق مس یر تعهيد بير وفياداري ورزشيکاران تياثیر

اعسماد با رضایسمندي و تعهد نسای پژوهش نشان داد کيه

گذار است هم نین نسای پژوهش نشان داد تعهيد تياثیر

اعسماد ورزشکاران تاثیر م بسی بر وفاداري آنان به باشگاه

مسسقیم و معناداري بر وفاداري ورزشکاران دارد

ندارد که این نسیجه با پژوهشهاي آکاراپانیچ ( )2110و

در مدل پیشينهادي پيژوهش  %71از واریيانس سيازه

بيييال و همکييياران ( ،)2111چیيييو و درو

،)2110( 2

وفيياداري ورزشييکاران را از طریييق تيياثیرات مسييسقیم و

هانس )2143( 3که نشان دادند وفاداري مهمسيرین پیاميد

غیرمسسقیم سه سازه اعسمياد ،رضيایسمندي و تعهيد تبیيین

اعسمياد اسييت ،در تويياد اسييت بنييابراین نسييای پييژوهش

میکند

اهمیت نقش مس یرهاي رضایسمندي و تعهيد را در رابطيه
میييان اعسميياد و وفيياداري ورزشييکاران نشييان مييیدهييد

بحث و نتيجه گيري

بنييابراین اعسميياد بييه طييور غیرمسييسقیم از طریييق ایجيياد

هييدف از انجييام ایيين پييژوهش بررسييی روابييط علييی

رضایسمندي و تعهد ميیتوانيد بيه وفياداري ورزشيکاران

(مسسقیم و غیرمسسقیم) میان عناصر بازاریابی رابطيهاي بيا

که هدف بلنيد ميدت بازاریيابی رابطيهاي اسيت ،منسهيی

میزان وفاداري ورزشکاران با باشگاههياي ورزشيی بيود

شود

دراین خصوص با اسسفاده از مدل پیشينهادي آکاراپيانیچ

هم نین نسيای پيژوهش نشيان داد کيه رضيایسمندي

( )2110تاثیرات مسسقیم و غیرمسيسقیم عناصير بازاریيابی

ورزشکاران به تعهد آنان به باشگاه منجر میشود کيه بيا

رابطهاي (اعسماد ،رضایسمندي و تعهد) با مهمسرین پیاميد

مطالعات گاربینو و انسيون ،)4111( 1هنینيگ  -تيرو و

آن یعنی وفاداري در باشگاههاي ورزشی بررسی شد
نسای نشان داد که اعسماد تأثیر م بسی بر رضيایسمندي
ورزشيييکاران دارد بيييدین ترتیييي

افيييزایش اعسمييياد

1 Holdford, &White,2001
2 Chiou & Droge,2006
3 Hans,2013
4 Garbarino & Johnson,1994
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منابع

دارد نسای پژوهش نشيان داد رضيایسمندي ورزشيکاران

 -4بنسبردي ،علی؛ رحیمی زاده ،می م؛ اسدي ،حسن؛

مسسقیماي به وفاداري آنان نسبت به باشگاه منسهی میشيود

محمودي ،احمد ( ،)4312ارتبا

بین انگیزهها با

کييه بييا نسييای پييژوهشهيياي آلييوز و راسييکو)2141( 4

رضایت مندي گردشگران پیستهاي اسکی اسسان

همخوانی دارد هم نین نسيای پيژوهش نشيان داد تعهيد

تهران ،نشریه مدیریت ورزشی ،دوره ،5شماره،3

ورزشکاران به باشگاه مو

صفحه .01-53

وفاداري آنها میشود کيه

با مطالعات پرتی ارد و همکاران ( )4111همسویی دارد

-2

اللی فراهانی ،مجید؛ محمودي ،احمد؛

پژوهشگران دریافسند که تعهد میتواند تاثیر م بسی بر

علیدوست رهفرخی ،ابراهیم؛مرادي ،آرام (،)4312

وفاداري ورزشکاران به باشکاه داشسه باشد بنابراین

مقایسه وفاداري مشسریان باشگاههاي ورزشی

پیشنهاد میشود براي باشگاههاي ورزشی در همه

خصوصی و دولسی شهر تهران ،نشریه مدیریت

رشسههاي ورزشی وفاداري ورزشکاران به عنوان هدف

ورزشی ،دوره ،5شماره ،2صفحه 417-15

بلند مدت مطرح شود که می تواند فرایند تصمیم گیري

 -3سلطان

حسینی،

محمد؛

نصراصفهانی،

موفقیت

داوود؛ وانی ،و یهه؛ سلیمی ،مهدیه (،)4311

باشگاه را پیش بینی کند و مدیران باشگاه زم است که

تعیین سهم نسبی وفاداري به برند از تداعی برند در

براي افزایش وفاداري ورزشکاران و دستیابی به مزیت

بین هواداران لیگ برترفوتبال ایران ،نشریه مدیریت

ررابسی با تو ه به نسای این پژوهش ،اعسماد ورزشکاران

ورزشی ،دوره ،3شماره ،1

ورزشکاران ،انگیزه با ي آنها براي کس

را به عنوان پیش زمینه اصلی و محرکی براي ایجاد

 -1کشکر ،سارا؛ سلمانی ،زهرا؛ باري ،ژاله (،)4312

وفاداري ورزشکاران مورد تو ه ررار دهند اعسماد نمی

رابطة رضایسمندي و وفاداري با ویژگیهاي پوشا

تواند مسسقیما به وفاداري منجر شود بلکه به طور

ورزشی داخلی وخار ی در زنان ورزشکار

غیرمسسقیم از طریق ایجاد در رضایسمندي و تعهد

بدنساز ،نشریه مدیریت ورزشی ،دوره  ،5شماره،3

ورزشکاران می تواند بر وفاداري آنها تاثیرگذار باشد

صفحه .430-445

بنابراین ایجاد رضایسمندي در ورزشکاران براي تقویت

 -5کوزه

چیان،

هاشم؛

احسانی،

محمد؛

وفاداري آنان زم است مورد تو ه مس و ن باشگاه

خدادادحسینی ،سیدحمید؛ حسینی ،سیدعماد

ررار گیرد با تو ه به اینکه رضایسمندي ورزشکاران

( ،)4371ارزیابی مؤلفههاي آمیخسه بازاریابی ()p5

ارزیابی خدمات و تسهیالت رفاهی دریافسی از باشگاه

لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مدیران سازمان

شکل می گیرد انجام تعهدات مورد توافق در هنگام عقد

تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال ،نشریه مدیریت

ررارداد باید مورد تو ه مس و ن باشگاه ررار گیرد

رزشی ،دوره ،2شماره ،5صفحه 23-5
 -0علیدوست رهفرخی؛آابراهیم ،احمدي ،علی
( ،)4314رابطه بین کیفیت خدمات و رضایسمندي
تماشاگران در ورزشگاههاي میزبان لیگ رهرمانان

1 Alves & Raposo, 2010
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