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Abstract
At the beginning of the third millennium, a new
era has experienced the world of sports. Successful
clubs are always looking for thods and tools
as competitive advantages and for continuous
improvement and improvement. One of these tools is
customer relationship management, which is
nowadays titled Electronic Customer Relationship
Management(E-CRM) with the development of
technology and communications. The purpose of this
study was, analysis the mediating role of quality of
ticket sale electronic services the performance of ECRM of League Football matches of Iran. The research
method is descriptive survey. The population of this
research is spectators of sports events. For data
collection was used, Al Momanyi and Nor (2009) a
questionnaire. The results of hypothesis testing can be
software SMART-PLS and using the t test and path
analysis (B), respectively. The results showed; there is
direct communication between (ease of use, usability,
joy of Service) with E-CRM performance, also a
significant and positive impact mediating role of quality
of electronic services the effect of service (ease of use,
usability, joy of service), the performance of E-CRM,
was confirmed. So it can be concluded, E-CRM as a
strategy, software, process and should have a special
place in the sports industry in Iran. Although there are
the problems in the implementation of infrastructure,
but the basic conceptual models can be being Good
starting point for operation of electronic customer
relationship management (E-CRM) in clubs.
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چکیده
 باشگاههایهای موفق. جهان ورزش دوران جديدی را تجربه میکند،در ابتدای هزاره سوم
همواره به دنبال بهکارگیری روشها و ابزارهای نوين بهعنوان مزيتهای رقابتی و جهت
 يکی از اين ابزارها مديريت ارتباط با مشتری است که.نیل به توسعه و بهبود مستمر هستند
 امروزه بهعنوان مديريت ارتباط مشتری الکترونیک برشمرده،با توسعه فنآوری و ارتباطات
 بررسی تأثیر نقش میانجیگری کیفیت خدمات الکترونیکی، هدف از انجام پژوهش.میشود
.بلیتفروشی بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ايران است
 مشتريان، جامعهی آماری تحقیق. توصیفی و از شاخه پیمايشی است،روش پژوهش
 جهت جمعآوری دادهها از.رويدادهای ورزشی مسابقات لیگ برتر فوتبال ايران هستند
- نتايج حاصل از آزمون فرضیهها را می. استفاده شد،)2009( پرسشنامهی المومانی و نور
. و ضرايب مسیر نشان دادt  و با استفاده از آزمونSMART-PLS توان توسط نرمافزار
يافتههای پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنیداری بین مؤلفههای خدمات (سهولت
 لذت از خدمات) با عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی، قابلیت استفاده،استفاده
 همچنین تأثیر مثبت و معناداری نقش میانجیگری کیفیت خدمات الکترونیکی،وجود دارد
 بر،) لذت از خدمات، قابلیت استفاده،بلیتفروشی در تأثیر مؤلفههای خدمات (سهولت استفاده
، تأيید شد؛ بنابراين میتوان نتیجه گرفت،عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی
 نرمافزار و فرايند میبايست،موضوع مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی بهعنوان راهبرد
در صنعت ورزش ايران جايگاه ويژهای داشته باشد
اگرچه در مسیر اجرای آن مشکالت زير ساختاری وجود دارد ولی مدلهای مفهومی پايهای
میتواند نقطهی شروع خوبی برای آينده عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی در
.باشگاهها باشد
 مديريت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات الکترونیکی:واژههای کلیدی
.الکترونیکی؛ بلیت الکترونیکی؛ فوتبال؛ مدل ساختاری

Keywords: Quality of E-Services; Electronic Customer
Relationship Management; Electronic Tickets; Football;
Structural Model.
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مقدمه
در سالهای اخیر رشد شتابان فناوری اطالعات و توسعه
شبکههای ارتباطی افق تازهای در مقابل بازارهای مالی گشوده
است .امروزه مدلهای بازاريابی از محصول گرايی به مشتری-
گرايی تغییريافته است (.)Sanie fard et al, 2007:70
درحالیکه زمانی خدمت به مشتری در درجه پايینی از
اولويتهای سازمانها قرار داشت ،امروزه سازمانها مشتريان
خود را در قلب تمام فعالیتها قرار داده و در استراتژیهای
بازاريابی و فروششان بر اين اساس تجديدنظر میکنند .آنچه
اکنون در حال تغییر است ،وسعت دادن اختیار به مشتری است
(.)Rashidi Saleh,2009:16
مديريت ارتباط با مشتری ) (CRMپیشنهاد میکند ،جمع
آوری اطالعات يکدست و دقیق درباره همه مخاطبان و
ذخیره آن در يک بانک اطالعاتی ساختيافته و مجهز به
راهکارهای مديريت ارتباط با مشتری ،باعث افزايش
بهرهوری میشود .وجود تنوع خدمت يا محصول عمال به اين
معناست که بامطالعه دقیق روی رفتار و خواستههای مشتری
میتوان کشف کرد که سرمايهگذاری روی کدام محصوالت و
خدمات سودآورتر است و رضايت مشتريان را باال میبرد
(.)Noeepour,2001:32
امروزه ورزش ،صنعت فوقالعاده جذابی است و به يک
صنعت پردرآمد با رشد پنجاه درصدی بهعنوان يکی از
ده صنعت برتر جهان ،در حال رشد و توسعه است ( Ross,
 .)2006:20اخیرا باشگاههای ورزشی هم به اين واقعیت رسیده
اند که منافع آنها در گروی استفاده از مديريت ارتباط با
مشتری است .ازآنجايیکه ماهیت ورزش ناپايدار است و با
توجه به اين ويژگیها ،ورزش در دنیای امروزه موردتوجه
بسیاری از کشورها و شرکتهای بزرگ قرارگرفته است و
گروههای بزرگ دنیا با رشد اقتصادی ،صنعتی و پیدايش
تجارت الکترونیک منجر به ايجاد تغییرات چشمگیر در بسیاری
از جنبههای موجود ازجمله ،ايجاد شرکتهايی جديد با مدل-
های تجاری جديد ،فرصتهای شغلی تجاری و روشهای
نوين پردازش کسبوکار گرديد ،بهنحویکه روش تجارت
الکترونیک جايگزينی برای ارتباطات در حوزههای فروش،
بازاريابی و حمايت از مشتری شده است (.)Wann, 2006:2
با توجه به تداوم رشد فناوریهای اينترنتی و ضرورت
خدمات پیشرفته مشتری ،بازاريابی ورزشی قرن بیست و يکم
را با تأکید بیشتر بر مديريت ارتباط با مشتری ورزشی آغاز

نموده است .به نقل از رنجبريان و همکاران مديريت ارتباط با
مشتری ورزشی استفاده از روشها و فناوری اطالعات و
قابلیتهای اينترنتی در جهت سازماندهی و مديريت ارتباط با
مشتری ورزشی است .هدف مديريت ارتباط با مشتری ورزشی،
ايجاد سیستیمی است که بهوسیله آن تمامی اعضای بازاريابان
ورزشی (مديريت ،متخصصان بازاريابی ورزشی ،نیروهای
فروش ،ارائهکنندگان خدمات و خود مشتريان) میتوانند درباره
محصوالت ورزشی اطالعاتی حاصل نمايند تا در جهت
دستیابی به نیازها و خواستههای مشتريان ورزشی تالش کنند
( .)Abdavi & Pashaie, 2016مديريت ارتباط با مشتری در
سازمانهای ورزشی در پی رسیدن به سه هدف از طريق
بازاريابی است :ايجاد هواداران جديد ،افزايش میزان خريد و
حضور از جانب هواداران جديد و ايجاد انگیزه و تعیین هويت
هواداران جديد (.)Wakefield,2007:30
ازاينرو درآمدزايی از طريق تجارت الکترونیک برای فضای
ورزش اهمیت خاصی پیداکرده است بهطوریکه تغییر فضای
تجاری و تحول بازاريابی بهمنظور همساز شدن با تغییرات
متعاقب آن ،به تغییر شیوه مديريتی سازمانها و تغییر جهت
آنها از ساختار محصولمدار به مشتری مدار منجر میشود.
عنصر کلیدی برای اين تغییر ،مديريت ارتباط با مشتری است.
مديريت ارتباط با مشتری نه يک مفهوم است نه يک پروژه،
بلکه يک استراتژی تجاری است که هدفش درك پیشبینی و
مديريت نیازهای مشتريان بالقوه و بالفعل يک سازمان است
(.)Haghighat Monfared &Saraee Nia,2011:44
در اواسط دهه  1990با ظهور اينترنت ،مرورگرهای وب،
ايمیل ،مراکز تماس و فروش مستقیم مطرح شد.
مديريت ارتباط مشتری الکترونیک ) )E-CRMبه يک الزام
برای شرکتها بهمنظور رقابت و کسب مزيت رقابتی
تبديلشده است .طبق گفته آنوماال ( )2007هدف از مديريت
ارتباط مشتری الکترونیک بهبود خدمات به مشتريان ،حفظ
مشتريان باارزش و تشويق مشتريان باارزش برای وفادار ماندن
است ( .)Harb & Abu-Shanab,2009:1مديريت ارتباط
مشتری الکترونیک يکی از کانالهايی است که شرکت می
تواند از آن برای استقرار استراتژیهای مديريت ارتباط مشتری
خود استفاده کند (.)Al-Momani& Noor,2009:50
در طول دهه  ،1980کیفیت خدمات توجه بسیار زيادی
را بهعنوان يک عامل استراتژيک کلیدی برای تمايز
محصول جهت افزايش سهم بازار و افزايش سود دريافت کرد
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( .)Buzzell&Gale,1987کیفیت خدمات از موضوعاتی است
که در حوزهی خدمات و بهطور خاص در رويدادهای ورزشی
بسیار موردتوجه محققان قرارگرفته است .خدمات ارائهشده
در میدانها ورزشی در رقابتهای ورزشی هسته يا مرکز
خدمات ارائهشده به هواداران هستند .خدمات در سکوها
خدمات ارائهشدهی ثانويه برای هواداران به شمار میروند که
برای حفظ هواداران هنگامیکه برای ديدن بازی میآيند
ضروری است (.)Wakefield,2007:30
سهولت استفاده از ديدگاه فرد سطحی است که کار با يک
سیستم خاص بدون انجام دادن تالش خاصی میسر است
( .)Lin,2011:515قابلیت استفاده يکی از مهمترين عواملی
است که تعیینکننده کیفیت خدمات الکترونیک است و می
تواند سطح رضايت مشتريان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
قابلیت استفاده ادراکی از وبسايت ،آشنايی کاربران با
وبسايت و استفاده آتی هر چه بیشتر آنها را افزايش دهد
(.)Al-Momani& Noor,2009:50
لذت از خدمات عبارت است از احساسی مثبت و خوشايند و
زمانی به مشتری دست میدهد که خدمات دريافتی از خدمات
مورد انتظار وی بیشتر باشد .لذت مشتری مستلزم فراتر رفتن از
رضايت به نسبت خدمات ارائهشده است درواقع رضايت
مشتری حاصل ارائه خدمات مطابق با انتظارات مشتری است
درحالیکه لذت مشتری ماحصل ارائه خدمات فراتر از انتظارات
مشتريان است (.)Al-Hawari, 2011:346
در اين میان کیفیت خدمات الکترونیکی يکی ديگر از
عوامل نفوذ عملکرد  CRMاست ،اين پژوهش بر روی
فرايند اين موضوع که مصرفکنندگان کیفیت خدمات را
چگونه ارزيابی میکنند ،متمرکزشده است از طرفی رابطه بین
مشتری و ارائهدهندگان خدمات بهتازگی به يک مسئله مهم
برای  CRMتبديلشده است که عامل اصلی برای موفقیت
کسبوکار است؛ بنابراين ،طبیعی است که مؤسسات و
ارائهدهندگان خدمات به عملکرد  CRMتوجه بیشتری داشته
باشند (.)Wahab et al, 2010
باشگاههای موفق همواره به دنبال بهکارگیری روشها و
ابزارهای نوين بهعنوان مزيتهای رقابتی و جهت نیل به
توسعه و بهبود مستمر هستند .يکی از اين ابزارها مديريت
ارتباط با مشتری است که با توسعه فنآوری و ارتباطات ،امروز
با عنوان مديريت ارتباط مشتری الکترونیک برشمرده میشود.
اين نوع مديريت ،راهبردی است که از طريق آن ،باشگاهها
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ارتباطاتی سودمند بر پايه ارزش دريافتی و ادراکی مشتريان
ايجاد میکنند .شناخت درست و ارزيابی عملکرد ناشی از
بهکارگیری اين ابزار ،امروزه دغدغه محققان و مديران شرکت-
های جهانی است.
پژوهشهای صورت گرفته الگوهای متعدد را برای اين
منظور ارائه نمودهاند .ازاينبین مديريت ارتباط با مشتری در
بسیاری از پژوهشها ،نتايج قابل قبولی به همراه داشته
است .همچنین ارتقای کانالهای ارتباطی بسیاری از مشکالت
موجود را مرتفع ساخته است .ترکیب اين دو مقوله E-CRM
را بهعنوان انقالبی در صنعت تجارت ،پیش روی محققین و
مديران قرارداد.
در اين راستا رابسون ( )2006بیان میکند ،سازمانهای
ورزشی ويژگیهايی دارند که آنها را از ساير سازمانهای
خدماتی متمايز میسازند .اول اينکه خدمات ورزشی حالتی
لوکس دارند .دوم اينکه مشتريان معموال در زمانهای تفريح
و استراحت به سازمانهای ورزشی مراجعه میکنند؛ و سوم
اينکه ،اغلب در فعالیتهای سازمانهای ورزشی سرمايهگذاری
عاطفی صورت میگیرد ( .)Robinson,2006:7سید جوادين و
همکاران ( )1390عنوان داشتند با توجه به تغییرات دائمی بازار
و اضافه شدن رقبای ديگر ،مديران باشگاههای ورزشی بايد
تالش نمايند تا بهبود جنبه احساسی ارتباط کارکنان با
مشتريان در بخشهای مختلف مانند پذيرش ،مشاوره ورزشی،
تغذيه و مديريت ،وفاداری و بهنوعی رضايتمندی آنها را
جلب نمايند (.)Seyed Javadin, 2014: 15
نتايج پژوهش لئو ( ،)2008نشان داد کیفیت خدمات مهم-
ترين عاملی است که بر رضايت مشتری در باشگاههای ورزشی
تأثیر میگذارد ( .)Liu,2008:15نتايج يافتههای المومانی و
نور حاکی از اين بود که کیفیت خدمات الکترونیکی،
سهولت استفاده و قابلیت استفاده با عملکرد مديريت
ارتباط با مشتری الکترونیک رابطه معنادار دارد (Al-
.)Momani& Noor,2009:50
وهاب و همکاران ( )2010پژوهشی با عنوان تأثیر قابلیت
استفاده و لذت بردن بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتری
الکترونیکی در خدمات ارتباطی تلفن همراه اردن انجام دادند.
بر اساس نتايج ،میتوان نتیجه گرفت که ارائهدهندگان
خدمات تلفن همراه بايد از رضايتمندی مشتريان خود
اطمینان حاصل کنند ( .)Wahab et al, 2010تحقیقات
حوزهی بازاريابی ورزشی نیز نشان میدهند کیفیت خدمات
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ورزشی تأثیری معنیدار بر پیشبینی رفتارهای آينده هواداران
ورزشی دارد و کیفیت خدمات بر حفظ و رضايت مشتريان
ورزشی تأثیر مثبت دارد (.)Theodorakis et al, 2009:73
ازنظر هیل و گرين ( ،)2000فاکتورهای استاديوم مانند کیفیت
خدمات ورزشی میتواند حضور مجدد حامیان را در بازیهای
آينده تقويت کند .کیفیت خدمات ورزشی مهمترين عاملی است
که بر رضايت مشتری در باشگاههای ورزشی تاثیر میگذارد
( .)Hil & Grin, 2000پژوهشی توسط شارما و مالويا در سال
 2014با عنوان کیفیت خدمات بانکداری اينترنتی و تاثیر آن بر
رضايت مشتری انجام شد .نتايج پژوهش حاکی از اين بود که
ابعاد کیفیت خدمات تاثیر مثبتی بر رضايت مشتريان داشته
است ،بهگونهای که سهولت استفاده ،راحتی و دسترسپذيری
وبسايت مهمترين عاملهای مؤثر بر رضايت مشتريان بودهاند
و درعینحال ،اعتماد و پاسخگويی نیز تأثیر معناداری بر
رضايت مشتريان برخط داشتهاند
‹‹ کین›› شش فاکتور اساسی در رابطه با موفقیت مديريت
ارتباط با مشتری الکترونیکی ارائه کرد که عبارتاند از-1 :
انجام دادن عملیات حملونقل  -2داشتن ارتباط درازمدت با
مشتری  -3هماهنگ کردن کانالهای ارتباطی  -4ساختن
يک برند قوی  -5تغییر دادن ساختار سرمايهگذاری و هزينهها
 -6ايجاد ارزشافزوده برای مشتريان ( Dziugas& Kirsi,
.)2004
مديران سازمانهای خدماتی از اين موضوع آگاه هستند،
کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر میشود و مزايايی چون
وفاداری مشتريان ،پاسخگويی به نیازهای آنها ،رشد سهم
بازار و بهرهوری برای سازمانها به ارمغان میآورد .بدون شک
با بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی رضايت مشتريان نیز
افزايش خواهد يافت ،بهطوریکه کسب رضايت مشتری در
عصر حاضر جايگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به
خود اختصاص داده و مديران ارشد بهخوبی میدانند که
موفقیت آنها درراه رسیدن به اهداف سازمانها ،درگرو جلب
رضايت مشتريان است (.)Sanie fard et al, 2007:54
در چند دههی اخیر بحث فناوری اطالعات و اضافه شدن
 Eبه برخی فعالیتها مانند تجارت الکترونیکی ،اقتصاد
الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی و کسبوکار الکترونیکی در

صنعت ورزش (مثل خريد الکترونیکی بلیت و )...بسیار فراگیر
شده است .دلیل عمده اين فراگیری مزايای هزينهای و
درآمدی اينگونه مبادالت است .مشتريان از انتخابهای
بیشتری برخوردار میشوند ،فروشندگان سريعتر سفارش کاال يا
خدمت خود را دريافت میکنند .هزينه انجام مبادالت کاهش
میيابد که درنهايت موجب افزايش تقاضا میگردد.
پس استفاده از مديريت ارتباط با مشتری الکترونیک ،در لیگ
برتر فوتبال ايران در حال گسترش است .اين پديده شکلهای
جديدی از رقابت را در بازارهای مختلف آينده ايجاد و لذا
باشگاهها را ناچار میکند ،درباره برخی از فعالیتهای خويش
درزمینهی سرويسدهی تغییراتی به وجود آورند .با اينکه
فروش بلیت سهمی اساسی از کل درآمد مسابقات بهخصوص
در رشتهی فوتبال را به همراه دارد ،اما هنوز اجرا و بهکارگیری
آن بهطور صحیح صورت نمیگیرد و بهصورت غلط مديريت
میشود ،درحالیکه اين عمل کامال تاکتیکی است.
ازاينرو باشگاههايی در آينده موفقتر هستند که اهداف و
انديشههای خود را بدين سمت سوق داده و خود را بهطور فعال
در اين روند درگیر نموده و جزی پیشگامان آن محسوب شوند.
در اين راه باشگاهها نیز با چالشهايی برای انتخاب بهترين
نوع استراتژی خريد الکترونیکی بلیت در هنگام ورود به بازار
برای بازاريابی ورزشی خود روبرو هستند که شناسايی و ارائه
راهحل مناسب در جهت رفع و تسهیل آن امری ضروری و
اجتنابناپذير است؛ بنابراين در اين پژوهش قصد داريم نقش
سه مؤلفه (سهولت استفاده ،قابلیت استفاده ،لذت بردن از
خدمات) با نقش میانجیگری کیفیت خدمات الکترونیکی بر
عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر ايران
را تجزيهوتحلیل نمايیم؛
برای پاسخ به اين پرسش ،يک چارچوب مفهومی در مورد
ارتباط بین کیفیت خدمات الکترونیکی بر عملکرد مديريت
ارتباط با مشتری الکترونیکی) ، (E-CRMپیشنهاد مینمايیم و
با استفاده از دادههای اولیه يک مطالعه تجربی کشف میگردد
که آيا کیفیت خدمات الکترونیکی مناسبترين عامل مؤثر در
عملکرد موفقیت مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی است يا
خیر؟
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع همبستگی و با توجه به هدف از
نوع کاربردی است و جمعآوری اطالعات به شکل میدانی
انجامگرفته است .جامعهی آماری پژوهش را هواداران و
تماشاگران لیگ برتر فوتبال ايران در سال  95تشکیل دادهاند،
هواداران و تماشاگران لیگ برتر که حداقل سه بار در فصل از
خدمات الکترونیکی (خريد بلیت و )...باشگاه استفاده میکردند
که تعداد آنها  1200نفر است .در تحقیق حاضر با استفاده از
جدول مورگان  385نفر به روش نمونهگیری تصادفی،
انتخابشدهاند.
مدل معادالت ساختاری رويکرد آماری جامعی برای آزمون
فرضیههايی درباره روابط بین متغیرهای مشاهدهشده و
متغیرهای مکنون است .از طريق اين رويکرد میتوان
قابلقبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص با
استفاده از دادههای همبستگی ،غیرآزمايشی و آزمايشی آزمون
کرد .بدين منظور با توجه به هدف تحقیق حاضر ،از پرسشنامه
المومانی و نور ( ،)2009استفاده شد؛ که در قالب يک پرسش-
نامه طراحیشده و بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت
امتیازدهی شد .روايی اين پرسشنامه توسط پنجتن از اساتید
متخصص در يک آزمون اولیه ،پرسشنامه را ازلحاظ محتوی و
شکل بررسی نموده و پیشنهادهايی در خصوص شفافسازی
بهتر برخی سؤاالت (شايانذکر است که مراحل ترجمه
معکوس برای رسیدن به مفاهیم موردنظر طراح پرسشنامه

انجامگرفته است) مطرح نمودند و پس از جمعبندی نظرات،
پرسشنامه نهايی در قالب پژوهش تنظیم شد.
برای بررسی همسانی درونی و پايايی ،مقدار آلفای کرونباخ
و همبستگی کلی همه عوامل بررسی میشود (جدول  .)1طبق
نظر کرونباخ ( )1951ضريب آلفاکرونباخ ،رايجترين برآورد
سازگاری داخلی است که اين مقدار بايد باالتر از  %70باشد .از
طرفی مقدار آيتم همبستگی کلی متغیر مشاهدهشده بزرگتر از
 %3پذيرفته است ( .)Lin, K.M. 2011ازاينرو سؤالهايی که
مقدار آيتم همبستگی کلی آنها کمتر از  %3بود بهصورت
مرحلهای حذف گرديدند (جدول  .)1نهايتا پرسشنامه با 28
سؤال اصلی ،مورد تائید قرار گرفت .پايايی پرسشنامههای
تحقیق با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسش-
نامه برابر با  0.84بود .همچنین مقدار آلفا برای پرسشنامههای
سهولت استفاده ،قابلیت استفاده و لذت بردن از خدمات ،کیفیت
خدمات الکترونیکی و عملکرد مديريت ارتباط با مشتريان
الکترونیکی ( )E- CRMبه ترتیب%86 ،؛ %85؛ %82؛ %90؛
 %86به دست آمد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از ضريب
همبستگی و برای طراحی مدل از روش مدلسازی معادالت
ساختاری ،(SEM)1از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
ساختار مراحل تحقیق بهصورت خالصه در شکل دو ارائهشده
است.

1. Structural Equation Model
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شکل -2مراحل ساختار پژوهش

یافتههای پژوهش
نتايج جدول ( )1نشان داد که همه سازههای مدل دارای
اعتبار ترکیبی قابلقبول هستند و اين نشاندهنده تحقق
شرط پايايی مدل هست .همچنین ضريب پايايی کرونباخ
تمامی متغیرها در اين مطالعه از حداقل مقدار  0.80بیشتر
است .لذا آزمون الگوی ساختاری با استفاده از واريانس تبیین
شده (آر .دو) ،فرضیههای پژوهش را میآزمايد .از میزان

واريانس تبیین شده جهت آگاهی از درصد تغییرات
پیشبینیشده توسط هرکدام از متغیرها استفاده میشود.
با مقايسه مقادير بهدستآمده از جذر مقادير واريانسهای
استخراجشده برای سازههای  ،AVAسازههای مدل با میزان
همبستگی هر سازه با سازههای ديگر در جدول ( )1میتوان
اعتبار قابلقبول مدل را دريافت.

جدول  -1اعتبار ترکیبی هریک از سازهها
R Cronbachs Communality Redundancy
Square
Alpha
0.86
0.60
0.85
0.77
0.82
0.49
0.72
0.90
0.55
0.40
0.84
0.86

تحلیل مدل ساختاری
پس از ارزيابی مدلهای سنجش ،نوبت به ارزيابی مدل
ساختاری میرسد .در اين مرحله ،محقق ،بايد عالمت جبری
ضريب ،اندازه و سطح معنیداری آن را بررسی نمايد .اندازه

AVE Composite
Reliability
0.62
0.80
0.79
0.85
0.58
0.86
0.58
0.82
0.85

سهولت استفاده
قابلیت استفاده
لذت بردن
کیفیت خدمات
عملکرد

ضريب مسیر ،نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر
نهفته است (شکل  .)3برخی محققین بر اين باور هستند که
ضريب مسیر بزرگتر از  %100يکمیزان مشخصی از تأثیر در
مدل را نشان میدهد..
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شکل - 3نتايج اصالح شده ضرايب مسیر مدل

شکل -4نتايج اصالح شده آزمون t

نتايج بهدستآمده برای ضرايب مسیر و سطح معنیداری (آماره
تی) آنها در شکلهای سه و چهار نمايش دادهشده است،
همانطوری که مشاهده میکنید ضرايب مسیر و آماره تی
معنیدار است.

در نرمافزار «پی.ال.اس» ،ارزش «تی ،»1معنیدار بودن اثر
متغیرها را برهم نشان میدهد .در اين پژوهش اين مقادير
باالتر از  1/96است يعنی اثر مثبت وجود دارد و در سطح 0/01
1 .T
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معنیدار است (جدول  .)2مقدار آماره تی درواقع مالك اصلی
تائید يا رد فرضیات است با توجه به نتايج به دست آمده طبق
شکل چهار و جدول سه اين مقدار آمار باالتر از  2/58است
نتیجه میگیريم که همه فرضیهها در سطوح  99درصد تأيید
میشود .همچنین ضرايب مسیر موجود در اين پژوهش باالتر
از  0/3است ،بدين معنی است که ارتباط قوی و متوسطی میان
دو متغیر وجود دارد (شکل  .)3مقدار « آر .دو ،»1نشان دهنده

توانايی مدل در توصیف سازه است در حقیقت مقدار «آر.دو»،
بیانگر میزان برازندگی مدل است و نشان میدهند که چند
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین
میشود .اين مقدار هرچه قدر به يک نزديکتر باشد برازش
بیشتری را نشان میدهد .در اين پژوهش اين مقدار باالتر از
 0/70است که نشان از برازش مطلوب مدل پژوهش است
(شکل .)5

جدول  -2ضرايب مسیر و میزان معنیداری
ردیف
1
2
3
4

5

6

ارزش

ضریب
آزمون T
B

مسـیرها (فرضیهها)
سهولت استفاده  عملکرد E- CRM
قابلیت استفاده عملکرد E- CRM
لذت بردن از خدمات عملکرد E- CRM
کیفیت خدمات  عملکرد E- CRM
سهولت استفاده  کیفیت خدمات
سهولت استفاده  عملکرد E- CRM
کیفیت خدمات  عملکرد E- CRM
قابلیت استفاده  کیفیت خدمات
قابلیت استفاده  عملکرد E- CRM
کیفیت خدمات  عملکرد E- CRM
لذت بردن از خدمات  کیفیت خدمات
لذت بردن از خدمات  عملکرد E- CRM

اثرات مستقیم و غیرمستقیم (میانجیگری)
متغیرها
بنابراين با شواهد موجود نقش میانجیگری کیفیت
خدمات الکترونیکی بلیتفروشی در تأثیر نوع خدمات
(سهولت استفاده ،قابلیت استفاده ،لذت بردن از خدمات)
بر عملکرد  E- CRMتأيید شد (جدول .)3
حال با توجه به معنادار بودن رابطهی متغیرهای
فرضیههای پژوهش ،میتوان به مدل نهايی پژوهش
پرداخت .نتايج آزمون فرضیههای پژوهش بر مبنای
مدلسازی معادالت ساختاری ،مسیرهای علی به همراه
ضرايب رگرسیونی و مقادير شاخصهای جزئی مربوط
در شکل ( )4نشان دادهشده است .همانطور که در اين
شکل مالحظه میشود ،همه فرضیههای پژوهش در
1 .R2

56.0
38.0
68.0
83.0
74.0
56.0
83.0
45.0
38.0
83.0
39.0
68.0

63.2
67.15
54.3
17.9
37.30
63.2
17.9
82.10
67.15
17.9
48.9
54.3

سطح

جهت میزان

معنیداری)(P

تأثیر

تأثیر

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

متوسط
متوسط
قوی
قوی
قوی
متوسط
قوی
متوسط
متوسط
قوی
متوسط
قوی

سطح اطمینان  %99مورد تأيید و در سطح 0/01
معنیدار هستند.
يعنی ارتباط مستقیم و معنیداری بین مؤلفههای
خدمات (سهولت استفاده ،قابلیت استفاده ،لذت از
خدمات) با عملکرد مديريت ارتباط با مشتری
الکترونیکی وجود دارد ،همچنین تأثیر مثبت و معناداری
نقش میانجیگری کیفیت خدمات الکترونیکی
بلیتفروشی در تأثیر مؤلفههای خدمات (سهولت
استفاده ،قابلیت استفاده ،لذت از خدمات) ،بر عملکرد
مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی ،تأيید شد (جدول
.)3
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جدول  -3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم (میانجیگری) و کلی استانداردشده در مدل
اثرات

اثرات

اثرات

میانجیگری

مستقیم

کلی

0.09
0.38
0.44

0.56
0.38
0.39

0.65
0.76
0.83

متغیر مستقل
سهولت استفاده & کیفیت خدمات
قابلیت استفاده & کیفیت خدمات
لذت بردن & کیفیت خدمات

متغیر وابسته
>-->-->---

عملکرد E- CRM
عملکرد E- CRM
عملکرد E- CRM

شکل -5مدل نهايی پژوهش

بحث نتیجهگیری
امروزه فعالیت در عرصه تربیتبدنی و ورزش افزايشيافته
و سرمايهگذاری و تبلیغ در اين حیطه ،موجب افزايش تقاضای
کاال و خدمات شده است که اين مجموعه فعالیتها ،صنعت
ورزش را تشکیل داده است صنعت ورزش ،بازاری است که
محصوالت و خدماتی مانند ورزش ،سالمتی ،تفريح ،اوقات
فراغت ،مکانها و ايدهها را به مشتريان عرضه میکند .برای
موفقیت در صنعت ورزش ،بازاريابی ورزشی و کاربرد آن امری
ضروری است .مديريت کارآمد روابط مشتری يک چالش مهم
در رقابت کسبوکار در صنعت ورزش شده است .باشگاهها نیاز
به اطالعاتی درباره اينکه مشتريانشان چه کسانی هستند،
انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه بايد نیازهای آنها را
برطرف کرد ،دارند .نتايج حاصل از اين آزمون نشان داد که

مدل پژوهش در شرايط مناسبی قرار دارد .بر اساس اين
حقايق ،نتايج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش که از مدل
استخراجشده به شرح زير است؛
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ،سهولت استفاده از
خدمات بهصورت مستقیم تأثیر بسزايی بر عملکرد مديريت
ارتباط با مشتری الکترونیکی ( )E-CRMدارد ولی به نظر
میرسد از بین مؤلفههای خدمات ،سهولت استفاده بهصورت
غیرمستقیم با نقش میانجیگری کیفیت خدمات بلیت
فروشی تأثیر معنیداری بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتری
الکترونیکی ( )E-CRMدارد .اين يافته همسو با تحقیق
شارما و مالويا ()2014؛ خالد اتااله و همکاران ()2012؛
وهاب و همکاران ()2011؛ ال مومانی و نور ( )2009است
( Sharma& Malviya, 2014:45. Khaled et al, 2012.
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)Wahab et al, 2010. Al-Momani&Noor,2009:50

با توجه به اينکه تحقیقاتی راجع به فرضیات اصلی پژوهش در
داخل کشور انجامنشده امکان مقايسه با تحقیقات پیشین
داخلی وجود ندارد .امروزه نگرش باشگاهها و مؤسسات به
لحاظ گسترش فضای رقابتی به ناگزير بر جلب هر چه بیشتر
رضايت هواداران و تماشاگران برای فروش و کسب سود بیشتر
متمرکزشده است .با گذر از اقتصاد سنتی و شدت يافتن رقابت
در ابعاد نوين ،مشتری بهصورت رکن اصلی و محور تمام
فعالیتهای باشگاهها درآمده است؛ بهنحویکه از ديدگاه
رقابتی ،بقا و تداوم حیات باشگاهها درگرو شناسايی و جذب
مشتريان جديد و حفظ هواداران و تماشاگران موجود ،با ارائه
خدمات مناسب است.
همچنین نتايج حاصل از پژوهش بیانکننده اين موضوع
بود که قابلیت استفاده از خدمات بهصورت مستقیم تأثیر
بسزايی بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-
 )CRMدارد ولی به نظر میرسد از بین مؤلفههای خدمات،
قابلیت استفاده بهصورت غیرمستقیم با نقش میانجیگری
کیفیت خدمات بلیتفروشی تأثیر معنیداری بر عملکرد
مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( )E-CRMدارد .اين
يافته همسو با تحقیق وهاب و همکاران ()2011؛ ال مومانی و
نور ( :)2009لی و همکاران ( )2009است ( &Al-Momani
 .)Noor,2009:50. Lee et al, 2009با توجه به اينکه
تحقیقاتی راجع به فرضیات اصلی پژوهش در داخل کشور
انجامنشده امکان مقايسه با تحقیقات پیشین داخلی وجود
ندارد .پس قابلیت استفاده يک ويژگی کیفی است که چگونگی
آسانسازی رابطه کاربر از چیزی که استفاده میکنند را ارزيابی
میکند .بهاينترتیب کیفیت  E-CRMبخش مهمی از قابلیت
استفاده يک وبسايت است که هواداران اقدام به خريد بلیت
میکنند .بااينحال در دنیای تجارت امروزی مفهوم ارتباط با
مشتری الکترونیکی در مرکز توجه ،صنعت ورزش قرارگرفته
است .امروزه باشگاهها هواداران خود را در قلب تمام فعالیتها
قرار داده و در استراتژیهای بازاريابی و فروششان بر اين
اساس تجديدنظر میکنند تا از اين طريق عملکرد مديريت
ارتباط با مشتری الکترونیکی ( )E-CRMخود را بهبود بخشند.
نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ،لذت بردن از خدمات
بهصورت مستقیم تأثیر بسزايی بر عملکرد مديريت ارتباط با
مشتری الکترونیکی ( )E-CRMدارد ولی به نظر میرسد از
بین مؤلفههای خدمات ،لذت بردن از خدمات بهصورت

غیرمستقیم با نقش میانجیگری کیفیت خدمات بلیت
فروشی تأثیر معنیداری بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتری
الکترونیکی ( )E-CRMدارد .اين يافته همسو با تحقیق وهاب
و همکاران ()2011؛ ال مومانی و نور ( )2009است ( Wahab
 .) et al, 2010. Al-Momani& Noor,2009:50).با توجه
به اينکه تحقیقاتی راجع به فرضیات اصلی پژوهش در داخل
کشور انجامنشده امکان مقايسه با تحقیقات پیشین داخلی
وجود ندارد .با ظهور تجارت الکترونیک و افزايش لذت بردن از
سرويسدهی و شرايط اقتصادی نوين ،توسعه ارتباطات قویتر
با هواداران ،از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .کیفیت
خدمات و لذت بردن از خدمات رابطه نزديکی با رضايتمندی
مشتريان در صنعت ورزش دارد ،اکنون باشگاهها میدانند که
ارائه خدمات باکیفیت به هواداران برای موفقیت امری ضروری
است و رمز بقا در محیط رقابتی و جهانی باشگاههای امروزی
است ،بهطوریکه با بهبود کیفیت خدمات احتمال رضايتمندی
هواداران و تماشاگران نیز افزايش میبايد .افزايش رضايت-
مندی هواداران منجر به لذت بردن آنان از خدمات باشگاه و
نتايج رفتاری مانند تعهد ،میل به ماندن (نگهداری هواداران)،
ايجاد پیوندی دوسويه میان ارائه دهندهی خدمت و هواداران،
افزايش تحمل تماشاگران نسبت به اشکاالت در ارائه خدمات و
تبلیغات دهانبهدهان مثبت میگردد.
پس با توجه به يافتهها نتیجه میگیريم؛ مديريت ارتباط با
مشتری ورزشی يک استراتژی است که برای کسب آگاهی
بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتريان و ارتباط بیشتر با آنان
استفاده میشود .برقراری روابط خوب با مشتری رمز موفقیت
در کسبوکار در بازار ورزش است .اقتصاد مبتنی بر خدمات
بهعنوان پديده نوظهور در عرصه تجارت ورزش ،باعث اهمیت
يافتن جايگاه بخش خدمات در اقتصاد ورزش و همچنین توجه
به نحوه ارتقا ،سطح کیفیت خدمات ورزشی شده است.
بااينحال ورزش با سرشتی بسیار بانفوذ ،تقريبا بر همه
جنبههای زندگی روزمره ما اثر میگذارد؛ بنابراين فراهم آوری
امکان خريد بلیت الکترونیکی و اتصال کاربران هوادار برای
برقراری ارتباط با بازيکنان و مربیان به سايتهای اختصاصی
باشگاهها که ممکن است از سوی ديگر تیمها نیز الگوبرداری
شود ،تأکیددارند .در سالهاى اخیر با پیشرفت علم و فناوری،
خريدوفروش کاال و خدمات نیز شکل تازهای به خود گرفته و
از شکل سنتى آن خارجشده است .باشگاههای ورزشی عصر
حاضر ناگزيرند برای بقای خود به کیفیت محصوالت و خدمات
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باشگاه در تماساند و نیز شامل بازاريابی و فروش که توسط
، در صنعت ورزش. است،گروههايی ويژه انجام میگیرد
 نیازمند فناوری است تا،مديريت ارتباط با مشتری الکترونیکی
، که هدف اين بخش.دادههای زيادی از هواداران را فراهم کند
 الگوهای خريد و فاکتورهای،تجزيهوتحلیل دادههای هواداران
مهم ديگری که باعث ايجاد فرصتهايی در کسبوکار جديد
. است،در صنعت ورزش میشود
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