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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران
در لیگ برتر فوتبال ایران است .روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعهای و از نظر
ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است که اطالعات الزم از طریق مصاحبه ،مشاهده ،بررسی
ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شده است .جامعة آماری این تحقیق شامل هواداران
باشگاهها در لیگ برتر فوتبال بودند .از بین  472پرسشنامة گردآوریشده 247 ،نفر بنا بر
تعریف عملیاتی (میانگین حضور بیشتر از هشت بازی در یک فصل برای تیم مورد عالقه)
هوادار بودند بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون-
های کولموگروف  -اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری برای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد بین متغیرهای مدیریت دانش ،کیفیت خدمات
و حمایت سازمانی با مدیریت ارتباط با هواداران رابطة معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
این مطالعه نشان داد در بعد کیفیت خدمات وزن رگرسیونی کیفیت فنی و کیفیت کارکردی به
ترتیب  1/272و  1/233بودند .درک و فهم نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت هر نوع
سازمان ورزشی از عناصر اساسی است .باشگاههای فوتبال کشور به تالشهای گسترده برای
حفظ و نگهداری هواداران جاری و جذب هواداران جدید با فراهم نمودن امکانات مناسب،
مدیریت و هدایت برنامههای مشتری محور و ایجاد دانش و اطالعات مورد نیاز از طریق
کانالهای مختلف ارتباطی نیاز دارند.
واژگان کلیدی :مدیریت ارتباط با هوادار ،هوادار ،باشگاه ورزشی
*نویسنده مسئول:

Email:b.izadi@yahoo.com
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مقدمه
نیاز به مدیریت ارتباط با هوادار 1در فوتبال یکی از الزامات اساسی برای صنعت ورزش است.
ویژگیهای خاص ورزش و هواداران آن نیازمند در نظر گرفتن توسعه و اجرای تکنیکهای
مدیریت ارتباط با مشتری است؛ در نتیجه چارچوب جدید مدیریت ارتباط با مشتری که
ویژگیهای خاص ورزش را در نظر گرفته باشد برای باشگاههای فوتبال مورد نیاز است (.)1
مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای ورزشی در پی رسیدن به سه هدف از طریق بازاریابی
صحیح است :ایجاد هواداران جدید ،افزایش میزان خرید و حضور از جانب هواداران جدید و
ایجاد انگیزه و تعیین هویت هواداران جدید .هوادار تیم یا باشگاه ورزشی حرفهای یا دانشکدهای
یا حتی تیم بازنده احتماالً:
_ به شناختن و دنبال کردن رفتار تیم و بازیکنان خاص آن تیم در داخل وخارج از زمین (از
طریق وب سایتهای تیم ،روزنامهها ،تلویزیون ،رادیو ،تلگراف و غیره) میپردازد؛
_ با خرید کاالهای مجاز (ژاکتها ،لوازم سیار ،کالهها ،لیوانها و غیره) ،پرداخت هزینۀ عضویت
دائمی و حمایت از ایجاد میدان مسابقات یا استادیومهای جدید به توسعه و رونق تیم میپردازد
و همچنین ،بهمنظور دیدن بازیهای تیم در خارج از مراکز بازار محلی سفر میکند و با
اختصاص زمان در مناسبتهای اجتماعی مشخص ،به تماشا و بحث در مورد تیم با طرفداران
همان تیم یا سایر تیمهای دیگر میپردازد (.)2
در سالهای گذشته تحقیقات بیشماری در مورد عوامل مؤثر بر شکست برنامههای مدیریت
ارتباط با مشتری انجام شده است ( .)3تحقیقات نشان داده است دالیل متفاوتی باعث شکست
مدیریت ارتباط با مشتریان شده است .بهطور کلی شکست مدیریت ارتباط با مشتری بهوسیلۀ
ترکیبی از پیامدهای سازمانی و فنی مرتبط با اجرای مدیریت ارتباط با مشتری روی داده است
( .)4گوین و همکارانش ( 2)2002به نبود عواملی مانند حمایت مدیریت ارشد ،تطبیق
فرآیندهای داخلی ،ارتباط پروژههای مدیریت ارتباط با مشتری با استراتژیهای کالن سازمانی و
تمرکز بر بازگشت سرمایه اشاره میکنند ( .)5چالمتا ( 3)2002عواملی مانند تفکر روی مدیریت
ارتباط با مشتری بهعنوان فناوری ناب ،نبود حمایت مدیریتی ،نبود فرهنگ مشتری مدار،

)1.Fan Relationship Management (FRM
2.Nguyen; Sherif & Newby
3.Chalmeta
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دادههای باکیفیت ضعیف ،نبود استراتژی و اهداف و استفاده نکردن از مشتریان در طراحی راه
حلهای مدیریت ارتباط با مشتری را در شکست برنامههای مدیریت ارتباط مؤثر میداند (.)2
کاله ( 1)2004به هفت عامل در اجرای موفقیتآمیز برنامههای مشتریان اشاره میکند :در نظر
گرفتن مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان فناوری ،دیدگاه مشتری محور ،افزایش ارزش عمر
مشتریان ،حمایت مدیریت ارشد ،درک اهمیت مدیریت تغییر ،موفقیت در مهندسی مجدد
فرآیندهای کسب و کار ،درک مشکالت مرتبط با دادهکاوی و تحلیل دادها ( .)2همچنین،
المتوایر ( 2)2000به عواملی مانند تعهد مدیریت ارشد ،مدیریت داده ،توسعۀ استراتژی مدیریت
ارتباط با مشتری ،فناوری و فرآیندها ()8؛ کیم و همکارانش ( 3)2011به متغیرهای مدیریت
منابع انسانی ،تعامالت بین کارکنان و مشتریان ورزشی ،کیفیت تیم ،تصمیمات مدیریتی برای
اختصاص منابع به بازاریابی ارتباطی ،درک مدیران از ارتباط با مشتریان ورزشی و ارتقای
کیفیت خدمات ( )0و الچوتز و همکاران ( 4)2001به افزایش ارزش عمر هواداران بسکتبال،
استراتژیها افزایش مشتریان وفادار ،گردآوری داده و گسترش راههای ارتباطی در تحقیقات
خود اشاره کردهاند ( .)10تحقیقات حوزۀ بازاریابی ورزشی نیز نشان میدهند کیفیت خدمات
تأثیری معنیدار بر پیشبینی رفتارهای آیندۀ هواداران ورزشی دارد ( )11و کیفیت خدمات بر
حفظ و رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد ( .)12از نظر ویکفیلد ( 5)2002تولید دانش برای
مشتریان ،انتشار اطالعات و تجزیه و تحلیل دادههای مشتریان برای بهبود رابطه با مشتریان
ضروری است ( .)2تئودوراکیس و همکاران ( 2)2000به کیفیت خدمات ،بهینهسازی راههای
ارتباطی و نیازمندیهای اطالعاتی مشتریان اشاره میکنند ( .)11در ادامه ،عوامل مهم در
اجرای موفق مدیریت ارتباط با هواداران که توسط محققان مختلف ارائهشده است در سه دستۀ
کلی بررسی و به توضیح هر یک از آنها و چگونگی تأثیرشان در اجرای موفق مدیریت ارتباط
با هواداران پرداخته میشود.
کیفیت خدمات از موضوعاتی است که در حوزۀ خدمات و بهطور خاص در رویدادهای ورزشی
بسیار مورد توجه محققان قرار کرفته است .خدمات ارائهشده در میادین ورزشی در رقابتهای
ورزشی هسته یا مرکز خدمات ارائهشده به هواداران هستند .خدمات در سکوها خدمات
ارائهشدۀ ثانویه برای هواداران بهشمار میروند که برای حفظ هواداران هنگامی که برای دیدن
1.Kale
2.Almotair
3.Kim; Trail & Jae Ko
4.Lachowetz et al
5.wakefield
6.Theodorakis et al
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بازی میآیند ضروری است .برای هواداران که دالیلی غیر از خود رقابت ورزشی برای حضور در
مسابقات دارند (مثالً دالیل اجتماعی ،تجاری ،تعهدات خانوادگی و غیره) خدمات ارائهشده در
سکوها یا جایگاهها ممکن است مهمترین جنبۀ تعیینکنندۀرضایت آنها از رخداد باشد .برای
هواداران بسیار وابسته به تیم که حضورشان به علت عالقۀ آنها به تیم و بازی است خدمات
ارائهشده در جایگاهها موجب وفاداری بیشتر آنها به تیم خواهد شد (.)2
رضایتمندی هواداران ورزشی از تیمهایشان در یکی از این طبقهها جای داده میشود :کیفیت
مربوط به محصول یا کیفیتی که به محصول مرتبط نیست .ویژگی مرتبط با محصول به معنی
عوامل تحویل کارکردهای مورد انتظار مشتری و ویژگی عدم ارتباط با محصول به معنی عوامل
تأثیرگذار بر مصرف جدای کیفیت محصول است ( .)13رضایتمندی هواداران ورزشی با
ویژگیهای مرتبط با محصول میتواند شامل موفقیت تیم در رقابت ،وجود بازیکنان ستاره،
سرمربی تیم و مدیریت تیم باشد .ویژگیهای عدم ارتباط بودن با محصول میتواند شامل
استادیوم یا محلی که بازی در آن روی میدهد ،رویدادهای سرگرمکننده و ارتباطات با تیم
باشد؛ بنابراین ،مدیریت اثربخش ابعاد گوناگون محصوالت ورزشی موجب رضایتمندی هواداران
با تیمهای ورزشی خواهد شد ( .)14همچنین ،گرانروس ( 1)2000کیفیت کلی کاالها و خدمات
را به کیفیت فنی 2و کیفیت کارکردی )15( 3و زینلدین ( 4)2002به پنج بعد کیفیت که بر
وفاداری و رضایت مشتری تأثیر دارد شامل کیفیت محصول ،فرآیند ،زیرساخت ،تعامالت و جوّ
سازمانی طبقهبندی کردهاند ( .)12مدیران با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت و نیز در نظر گرفتن
سازمان بهعنوان مجموعهای از سیستمها و فرآیندهای مستقل ،میتوانند درک کنند مسائل
مدیریت ارتباط با مشتری چگونه رخ میدهد و سازمان را بهعنوان مجموعه تقویت کنند (.)12
مدیریت موفق ارتباط با مشتری به فرآیند مدیریت دانش نیاز دارد .دانش بهعنوان منبعی
استراتژیک و قابلیتی کلیدی برای سازمانها اهمیت ویژهای دارد؛ از این رو ،امروزه برای استفاده
صحیح از این منبع پرمایه موضوع مدیریت دانش در دستور کار سازمانهای پیشرو قرار گرفته
است .بعضی محققان دانش مشتری را چنین تعریف میکنند« :دانش دربارۀ مشتریان که شامل
دانش دربارۀ مشتریان بالقوه ،بخشبندیهای مشتریان و مشتریان ویژه است و دانش
بهدستآمده بهوسیلۀ مشتریان .محققان دیگر دانش مشتری را از دادۀ مشتری و اطالعات
مشتری متمایز دانسته و بیان کردهاند که دانش مشتریان میتواند صریح باشد مانند اطالعات
1.Gronroos
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ساختاریافتۀ مشتریان در پایگاه داده یا ضمنی باشد مانند دانشی که در ذهن کارکنان و
مشتریان است .دانش بهدستآمده دربارۀ مشتریان میتواند سازمان را برای تصمیمگیریهای
هوشمند دربارۀ جذب مشتری و توسعۀ روابط با وی ،کانالهای مناسب برای ارتباط با او،
محصوالت و خدمات ارائهشده به او توانا سازد ()12
جمعآوری ،ذخیره و توزیع دانش مناسب برای فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری ضرورت
بهکارگیری تکنیکهای مدیریت دانش را ایجاب مینماید .بدیهی است قابلیتهای مدیریت
دانش در سازمان ،نقشی کلیدی در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ایفا میکند ( .)18فرآیند
کلیدی مدیریت دانش شامل ایجاد ،انتشار و استفاده از دانش است ( .)10با بررسی هواداران
میتوان اطالعات آنان را جمعآوری و گروههای هواداران ویژه را مشخص کرد .سازمان باید با
استفاده از روشهای ارتباط با مشتری راههایی برای تعیین موقعیت بازاری جستجو و ارزیابی
کند .سازمانهایی با موقعیت بازاری تثبیتشده سه عمل را بهطور موفقیتآمیز انجام میدهند:
گردآوری اطالعات مشتریان ،انتشار اطالعات مشتریان ،پاسخگویی به اطالعات مشتریان
بهگونهای که نیازهای آنان مرتفع و اهداف سازمان برآورده شود .بدون اطالعات مشتری ،سازمان
صرفاً طبق تجارب و بصیرت مدیریتی عمل میکند و این به ناکارآمدی مدیریتی منجر میشود
(.)2
نقش مدیریت ارشد و کارکنان در پشتیبانی از یکپارچه کردن دانایی دربارۀ مشتری در سازمان
بسیار حائز اهمیت است .از آنجا که مدیریت ارشد نقشی کلیدی در شکلدهی رفتارهای
سازمان و ایجاد محیطی هدایتکننده یا بازدارنده برای فرآیندهای خلق دانایی مشتری دارد،
میتواند تأثیر به سزایی در موفقیت این رابطه داشته باشد .همچنین مدیریت ارشد با شفاف
کردن هدف سازمان برای کارکنان باعث میشود آنها برای رسیدن به این هدف تالش کنند
( .)20مدیریت ارشد باید چشمانداز مشخصی از فعالیتهای مدیریت ارتباط با مشتری و اهداف
آن ،به کارکنان ارائه کند و در ارتقای سطح کمی و کیفی برنامههای آموزشی و یادگیری
سازمان ،افزایش مهارت و دانایی کارکنان ،ایجاد انگیزش و تعهد برای کارکنان و کاهش مقاومت
در آنها گام بردارد و به آنها متعهد شود ( .)21مدیریت ارشد سازمان باید از دیدگاه مشتری
محور پشتیبانی کند و بازاریابی و تمرکز در فرآیند برنامهریزی استراتژیک را یکپارچه کند .در
واقع ،مدیریت مشتری محور به حمایت و تعهد مدیریت ارشد در کلیۀ مراحل اجرای مدیریت
ارتباط با مشتری نیاز دارد ،در غیر این صورت مدیریت ارتباط با مشتری سریعاً با شکست
مواجه میشود (.)22
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در مباحث مربوط به برنامهریزی منابع انسانی استراتژیک ،از کارکنان بهعنوان شرکایی برای
سازمانها در رسیدن به موفقیتهای سازمانی یاد میشود .سازمانها برای رسیدن به مزیت
رقابتی و هدف خود باید کارکنان را بهعنوان داراییهای باارزش و مشتریان درونی خود ببینند.
در واقع ،کارکنان بازار درونی سازمان را نشان میدهند .این بازار درونی به آگاهی ،آموزش،
توسعه و انگیزش برای رسیدن به اهداف سازمان نیاز دارد .ایجاد مشتریان راضی به برآوردن
نیازهای کارکنان و رضایت آنها وابسته است .کیفیت کار کارکنان و اثر آن روی کیفیت
خدمات ارائهشده به مشتری و رضایت و جذب مشتری و در نتیجه بهدست آوردن مزیت رقابتی،
بهخصوص در صنایع خدماتی بسیار مؤثر است .در صنایع خدماتی که روبرو شدن مشتری با
سازمان زیاد است و در واقع خدمت از شخص ارائهدهندۀ آن جدانشدنی است تعامل بین
مشتری و کارکنان ارائهدهندۀ خدمت ابزاری قوی برای دست یافتن سازمان به وفاداری مشتری
است .بسیاری از محققان ،روابط مشتری با کارکنان ارائهدهندۀ خدمت را در توسعۀ وفاداری
مشتریان در سازمانهای خدماتی بسیار مؤثر دانستهاند ( .)23با توجه به مطالب ذکرشده
میتوان نتیجه گرفت که هر چند فناوری و فرآیندهای کسب و کار برای موفقیت مدیریت
ارتباط با مشتری مهماند ،کارکنان ،بلوکهای ساختمانی ارتباطات با مشتری به شمار میروند؛
در نتیجه بخش مهمی از مدیریت ارتباط با مشتری ،افرادند نه فناوری؛ بنابراین بازاریابی داخلی
از تعامل منابع انسانی و بازاریابی شکل میگیرد ( .)24کارکنان باید یاد بگیرند که بازاریابان
پارهوقت باشند و هر یک باید مهارتهای خاصی مانند مهارتهای اجتماعی چون فهم متفاوت
بودن شخصیتها ،ارتباطات و شناختهای شخصی در برقراری ارتباط با مشتریان داشته باشند.
کارکنان باید آنقدر خبره باشند که نهتنها آگاهی جامعی از وظایف محوله خود داشته باشند،
بلکه بتوانند اطالعات را مدیریت کرده و با مشتریان بر اساس تجارب بهدستآمده از آنها رفتار
کنند (.)18
1
توماس ( )1080با بررسی تأثیر ظهور و بروز فناوریهای نوین بر تماشاگران رویدادهای ورزشی
متذکر میشود که ظهور پدیدهای مانند اینترنت و سایر فناوریهای ارتباطی نظیر آن باعث
شده هواداران بتوانند اطالعات بیشتری در مورد تیمها و بازیکنان آن بهدست آورند که در
نهایت تمامی این موارد میتواند بر تعامالت میان آنان و ورزش تغییراتی بهوجود آورد و باعث
2
شود میزان تعصب تماشاگران ورزشی افزایش پیدا کند ( .)25از نظر هیل و گرین ()2000
فاکتورهای استادیوم مانند کیفیت خدمات میتواند حضور مجدد حامیان را در بازیهای آینده
1.Thomas
2.Hill & Green
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تقویت کند ( .)22همچنین وستربیک ( 1)2000در بررسی ابعاد اختصاصی کیفیت خدمات به
این نکته اشاره میکند که استادیومهای ورزشی باید دارای ویژگیهایی باشند که احساس در
2
منزل بودن را برای مخاطبان فراهم آورند و جای راحتی برای آنان باشند ( .)22چوی ()2001
در مطالعۀ تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری و توجه به خرید مجدد در باشگاههای
آمادگی در کرۀ جنوبی نشان داد مهمترین عوامل پیشگو در رضایتمندی مشتریان شامل درک
کیفیت خدمات ،ارتباط با محیط ،تعامل بین افراد و برنامههاست ،مهمترین عوامل پیشگو در
خرید مجدد شامل درک کیفیت خدمات و تعامل بین افراد است و همچنین بین رضایت مشتری
و خرید مجدد ارتباط معناداری وجود دارد ( .)28هووارد و کرومپتون ( 3)2003دریافتند تازگی
و نو بودن استادیوم میتواند طی دورهای  8تا  11ساله در جذب و رضایت مخاطبان تأثیرگذار
باشد .همچنین بر اساس یافتههای آنان تیمها در خالل سالهای نخست بهکارگیری تسهیالت
جدید از رشد متوسط  22درصدی در جذب مخاطبان برخوردار میشوند ( .)20از نظر کو و
پاستور ( 4)2004چهار عنصر اصلی در بعد کیفیت خدمات در صنعت ورزش عبارتاند از:
کیفیت برنامهها ،کیفیت تعامالت و ارتباطات ،کیفیت نتایج و کیفیت محیط ( .)30فیلو و فانک
( 5)2005در بررسی تأثیرات اینترنت بر توزیع محصوالت به بازاریابی اینترنتی از دیدگاه
مشتریگرایانه نظر کرده ،به سازمانهای ورزشی توصیه میکند چگونه محصوالت خویش را در
محیط مجازی وب به نمایش گذاشته و از چه اصول و قواعدی تبعیت نمایند (.)31
گلدواسر ( 2)2002برای مدیریت و توسعۀ ارتباطات با هواداران به این نکته اشاره میکند که
تیمهای حرفهای ورزشی میتوانند از اینترنت برای تقویت تجارب هواداران از بازیها ،افزایش
حفظ و وفاداری هواداران ،رشد جهانی و محلی ارتباطات با هواداران از طریق اینترنت و
شخصیسازی ارتباطات با هواداران استفاده نمایند ( .)32لئو ( 2)2008نشان داد کیفیت
خدمات مهمترین عاملی است که بر رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی تأثیر میگذارد.
همچنین نشان داد بین وفاداری و رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد و
رضایتمندی مشتری در مقایسه با کیفیت خدمات بهتر میتواند وفادارای مشتریان را پیشبینی

1.Westerbeek
2.Choi
3.Howard & Crompton
4 - Ko & Pastore
5 - Filo & Funk
6.Goldwasser
7. Liu
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کند ( .)33اینگ وو و چی لی ( 1)2010در تحقیقات خود به دو یافتۀ اصلی اشاره میکنند.1 :
مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مثبتی بر کیفیت ارتباط دارد و کیفیت ارتباط بر ارزش دورۀ
عمر مشتری تأثیر مثبت دارد .2 .گروههای مشتری با ترجیحات متفاوت از هتل تأثیر تداخل
بخشی بر ارتباطات میان مدیریت ارتباط با مشتری ،کیفیت ارتباط و ارزش دورۀ عمر مشتری
نشان دادند ( .)34تئودوراکیس و همکارانش ( )2011با بررسی چارچوب کیفیت خدمات در
محتوای فوتبال حرفهای یونان نشان دادند ابعاد مختلف کیفیت خدمات مانند طراحی و زیبایی
تأسیسات ،اعتماد در فرآیند تحویل خدمات ،پارکینگ ،حملونقل گسترده و ورود و خروج
راحت از استادیوم پیشبینیکنندۀ خوبی برای رضایت هواداران هستند ( .)35این مطالعه نیز
مدیریت ارتباط با هواداران را بر اساس دیدگاه هواداران ارزیابی میکند؛ بنابراین ،متغیرهای
مدیریت دانش ،کیفیت خدمات و حمایت سازمانی بهعنوان شاخصهای اندازهگیری مدیریت
ارتباط با هواداران بهکار گرفته میشوند .متغیرهای اندازهگیری برای مدیریت ارتباط با هواداران
از مطالعاتی که در باال ذکر شد و همچنین مطالعاتی مانند کروتایو و لی ( ،2)2003گودهو و
2
همکاران ( ،3)2002عید ( ،4)2002کینگ و بورگس ( 5)2002و مندوز و همکاران ()2002
استخراج شدهاند ( .)4 ،32 -30این مطالعه روی هواداران فوتبال لیگ برتر ایران تمرکز دارد و
از نظر تعریف عملیاتی هوادار به کسی گفته میشود که بیشتر از هشت بازی از بازیهای تیم
مورد عالقۀ خود را بهصورت حضور در استادیوم و از نزدیک طی یک فصل مسابقهای تماشا
کند؛ بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با
هوادار در لیگ برتر فوتبال کشور بود که بهمنظور پاسخ به این پرسشها انجام شد :چه عواملی
بر مدیریت ارتباط با هوادار تأثیرگذار است؟ ارتباط بین حمایت سازمانی ،کیفیت خدمات و
مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با هوادار چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسشها و دیگر
پرسشهای مشابه زمینۀ تحقیق حاضر فراهم شد.

1. Ing Wu & Chi Li
2.Croteau & Li
3.Goodhue et al
4.Eid
5.King & Burgees
6.Mendoza et al
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعهای و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات آمیختۀ
اکتشافی است که شامل دو بخش کیفی و کمی است .جامعۀ آماری این تحقیق شامل هواداران
باشگاههای لیگ برتر فوتبال بودند که سن آنها بیشتر از شانزده سال بود و برای تماشای
مسابقات در ورزشگاههایی که مسابقات دور یازدهم لیگ برتر در آنها برگزار شده بود ،حضور
داشتند .برای نمونهگیری ابتدا با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند از بین  10استان که
بازیهای دور یازدهم در آنها برگزار میشد استانهای تهران ،قم ،اصفهان و البرز انتخاب و
ورزشگاههای آزادی تهران ،فوالد شهر اصفهان ،نفت تهران ،یادگار امام شهر قم ،سایپای کرج و
راهآهن شهر ری برای گردآوری دادههای پژوهش انتخاب شدند .پس از آن از میان 224
پرسشنامۀ گردآوریشده تعداد  522نفر بنا به تعریف عملیاتی هوادار (افرادی که میانگین
حضورشان بیشتر از هشت بازی در سال برای تیم مورد عالقهشان است) بهعنوان نمونۀ آماری
انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش ابتدا با انجام مصاحبههای ساختاری و نیمه-
ساختاری با افراد مرتبط با موضوع پژوهش ،مشاهده ،بررسی منابع نظری و همچنین تطبیق
مدلهای نظری ،فهرستی از مهمترین متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری تهیه و با دریافت
نظر کارشناسی خبرگان در این زمینه برای تهیۀ پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آن اقدام
شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط استادان مجرب بهطور تخصصی ارزیابی و در
نهایت  20سؤال انتخاب شد .این پرسشنامه در یک مطالعۀ راهنما روی  50هوادار فوتبال حاضر
در مجموعۀ ورزشی آزادی استفاده شد و ضریب پایایی آن  0/84محاسبه گردید (جدول  .)1در
این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف  -اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و
رگرسیون استفاده شد .قبل از بررسی فرضیههای تحقیق الزم بود نرمال بودن دادهها بررسی
شود .برای این منظور از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ( )k-sاستفاده شد که نشان داد دادهها
نرمالاند (جدول )1
جدول  -1نتیجۀ آزمون آلفای کرونباخ و کولموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها
متغیرها
مدیریت ارتباط با هوادار
حمایت سازمانی
کیفیت خدمات
مدیریت دانش

n
522
522
522
522

k-s

P

0/338
0/085
0/130
0/005

0/84
0/20
0/23
0/25
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نتایج
ویژگیهای فردی پاسخدهندگان بهصورت خالصه در جدول  2آمده است.
جدول  -2توصیف ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
سن

تماشای بازیها در سال

وضعیت تأهل

تعداد
درصد

 12تا 24

 25تا 34

 35تا 44

 45تا 54

بیشتر از 55

متأهل

مجرد

 2تا 4

 5تا 2

 8تا 10

بیشتر از 10

132

228

25

38

0

155

322

81

22

110

412

22

52/8

12/3

2/2

1/2

20/4

20/2

12

0/8

12/3

21/0

شغل

تعداد سالهای حضور

تعداد
درصد

زیر  1سال

 2تا 3

 4تا 5

 5سال به باال

آزاد

4/2

8/2

2 /8

80/3

42/3

20/5

2/8

0/3

8

2/3

2/8

پرورش

کارمند اداری

کارمند آموزش و

نظامی

محصل

دانشجو

سایر

22

42

32

423

244

10

32

40

42

33

15

درآمد

میزان تحصیالت

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

زیر  200هزار تومان

 201تا 400

تعداد
درصد

12/5

32/8

12/0

21/1

2/8

12/2

23/2

22/8

14

18

 401تا 200

 201تا 800

باالی  800هزار تومان

82

100

80

111

41

03

124

141

24

05

برای بررسی ارتباط بین متغیرهای حمایت سازمانی ،مدیریت دانش و کیفیت خدمات با
مدیریت ارتباط با هوادا ران از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد بین
متغیرها رابطه معنیداری وجود دارد جدول (.)3
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جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران
2

4

3

M

SD

1

مدیریت ارتباط
با هوادار
حمایت سازمانی

45/05

8/04

1

8/58

2/20

0/282

1

کیفیت خدمات

22/22

5/32

0/028

0/223

1

مدیریت دانش

11/05

2/83

0/282

0/442

0/204

1

با استفاده از نرمافزار تحلیلی آموس 1وزن رگرسیونی گویههای تأثیرگذار بر عناصر مدیریت
ارتباط با هواداران بررسی شد .اولویتبندی گویههای متغیرهای مدیریت ارتباط با هواداران به
تفکیک در ادامه آمده است (جدول :)4
جدول  .4پارامترهای الگوی اندازهگیری متغیرهای مدیریت ارتباط با هواداران
پارامتر
گویه

فراهم کردن اطالعات از طریق وسایل
ارتباطی
ارائۀ اطالعات الزم در خصوص امکانات
جمعآوری و ثبت دادهها
ثبت و بررسی پیشنهادها و شکایات
تحلیل اطالعات گردآوریشده
انتشار نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات
حمایت از استراتژیهای مشتری محور
توسط مدیران
هدایت برنامههای اجرایی توسط
مدیریت
برآوردن خواستهها و نیازهای
مشتریان توسط کارکنان باشگاه
همکاری پرسنل باشگاه برای ایجاد
فرهنگ مشتری محوری

بهکارگیری بازیکنان مناسب

پارامتر
برآورد
انحراف معیار
استاندارد
پارامتر b
S.E.
شده
Beta
متغیر مدیریت دانش

نسبت بحرانی
C.R.

سطح
معناداری p

0/200

5/200

0/001

0/242
0/242
0/245
0/222

2/352
2/281
2/223
5/522

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

1

0/582

0/003

0/120

0/001

0/852

0/532

0/080

2/280

0/001

0/203

0/324

0/084

2/802

0/001

0/520

0/321

1/100

0/420

0/558
1/522
0/538
1/553
0/532
1/530
0/440
1/328
0/341
1
متغیر حمایت سازمانی

متغیر کیفیت خدمات
کیفیت فنی
0/420
1/020

0/001

0/148

2/145

0/001

1 . AMOS
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استفاده از کادر مربیگری مجرب
رضایت از کیفیت فنی بازیها
فراهم کردن خدمات مناسب
فراهم کردن راهنمای حمل و نقل و
نقشهها
رزرو راحت صندلیهای جایگاه
ارائۀ خدمات مطلوب و خاص بر اساس
نیاز آینده
اطالعرسانی برای استفاده از باشگاه در
ایام خاص
ایجاد روابط عمیقتر با هواداران
استفاده باشگاه از کانالهای ارتباطی
جهت رزرو بلیت و ...
استفاده از کیوسکهای اطالعرسانی،
امکانات تصویری و ...
استفاده از برنامههای تفریحی و
سرگرمکننده
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1
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یافتههای مدل اندازهگیری تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش ،کیفیت خدمات و حمایت سازمانی
بر مؤلفۀ مدیریت ارتباط با هواداران نشان داد وزنهای رگرسیونی رابطۀ معنیداری دارند و این
موضوع بیانگر این است که مدل در سطح  00درصد ،دارای روایی همگراست.
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شکل  -1مدل اندازهگیری مدیریت ارتباط با هوادار

بحث و نتیجهگیری
شناسایی عناصر مدیریت ارتباط با مشتریان میتواند برای به حد اعال رساندن تواناییهای خود
برای تعامل با مشتریان به سازمانها کمک کند .این امر نهتنها به بهبود کیفیت کمک میکند،
بلکه باعث تسریع در برآوردن نیازهای آنها نیز میشود ( .)12اجرای استراتژیهای مدیریت
ارتباط با مشتری میتواند تفاوتهای بین موفقیت و شکست را در سازمانها نشان دهد (.)40
ایجاد سیستم مدیریت ارتباط با هوادار پیچیدگیهای بسیاری دارد که نیازمند برنامهریزی
دقیق ،مدلسازی و اجرا برای شناسایی و تحلیل مزیتهای اصلی است .این مطالعه هواداران
فوتبال را بهعنوان نمونه پژوهشی برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ارتباط با هواداران
بهکار گرفته است.
نتایج نشان داد عواملی مانند مدیریت دانش ،کیفیت خدمات و حمایت سازمانی بهعنوان عناصر
موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران شناخته شدند .همچنین ،ارتقای کیفیت خدمات در دو بعد
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کیفیت فنی و کیفیت کارکردی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با هواداران برای
جذب و حفظ هواداران موجود در بین باشگاههای فوتبال است .در این میان ،عواملی که از نظر
هواداران دارای اهمیت بود شامل دو بعد کیفیت فنی (کیفیت فنی بازیها ،بهکارگیری بازیکنان
مناسب و کادر مربیگری مجرب) و کیفیت کارکردی (فراهم نمودن خدمات مطلوب ،رفتار
مناسب کارکنان ،توجه به نیازهای هواداران ،ارائۀ خدمات خاص از جمله تخفیف و جوایز به
هواداران ،رزرو آسان بلیت از کانالهای مختلف مانند سیستمهای اتوماسیون ،کارتهای
اعتباری و پرداخت اینترنتی) باشگاههای فوتبال بود .مدیریت ارتباط با مشتری میتواند عدم
اطمینان یا هزینۀ تبادلی مشتریان را کاهش دهد و در عوض ارتباط بین مشتری و سازمان را
تقویت کند .کروسبای و همکارانش ( 1)1000بر این نکته اشاره داشتند که مدیریت ارتباط با
مشتریان میتواند کیفیت ارتباط را بهعنوان عاملی مهم در ارزیابی تقویت کند ( .)41گاربارینو و
جانسون ( 2)1000و اینگ و چیلی ( )2010دریافتند مشتریانی که ارتباط محکمتری با
سازمان دارند شناخت بهتری نیز از اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری سازمان و بهطور کلی
دیدگاه مثبتتری نسبت به عوامل کیفیت ارتباط دارند (.)34 ،42
نتایج مطالعۀ کاسرز و پاپارویدامیس ( 3)2002نشان داد درک عملکرد محصوالت/خدمات
میتواند بهعنوان یکی از پیشبینهای رضایتمندی از ارتباط در نظر گرفته شود .همچنین نشان
دادند کیفیت کارکردی شامل ارتباطات ،تحویل و فعالیتهای اجرایی و کیفیت فنی شامل
خدمات فراهمشدۀ واقعی بر رضایتمندی از ارتباط تأثیری مستقیم میگذارند .رضایت از ارتباط
بین ابعاد فنی و کارکردی کیفیت خدمات و تمایالت رفتاری مانند خرید مجدد ،وفاداری و
میزان استفاده میانجیگری میکند ( .)43نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین در
حوزههای گوناگون که نشان داده بودند کیفیت خدمات متغیری اساسی در جذب و رضایتمندی
مشتریان است و پیشبینیکنندۀ معنیدار عوامل رفتاری مشتریان مانند مشارکت و خرید
مجدد است ،همخوانی دارد ( .)8،22،22،30،33در همین راستا دیویس ( 4)2000به این نکته
اشاره میکند که حضور در بازیهای تیم تحت تأثیر مستقیم برنده شدن در بازیها و کیفیت
بازیها قرار میگیرد ( .)44ارزیابی کلی وضعیت مؤلفۀ کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال
کشور نشان داد  23/2درصد از پاسخ دهندگان اقدامات مدیریت ارتباط با هواداران را در
باشگاههای فوتبال در بعد کیفیت خدمات ضعیف 22/8 ،درصد متوسط و  0/0درصد مطلوب
1.Crosby et al
2.Garbarino & Johnson
3.Caceres & Paparoidamis
4.Davis
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ارزیابی کرده بودند .همانطور که قبالً ذکر شد کیفیت خدمات از مؤلفههای پیشبین ارتقای
کیفیت ارتباط بین هواداران و باشگاهها است .در این راستا باشگاههای ورزشی باید تسهیالت
مناسب و خدمات کیفی برای هواداران خود فراهم کنند .کیفیت خدمات عاملی تأثیرگذار با
ضریب مسیر  0/084و در واقع مهمترین عامل در بین عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با هواداران
است .میزان تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر کیفیت ارتباط از نظر هواداران نشان میدهد مدیران
باشگاهها و سازمانهای ورزشی کشور با فراهم کردن امکانات مناسب و بهینهسازی زیرساختها
میتوانند هر چه بهتر از توان بالقوۀ هواداران برای پیشرفت باشگاهها و ورزش کشور بهره
بگیرند.
نتایج نشان داد حمایت سازمانی عاملی تعیینکننده برای موفقیت اقدامات مدیریت ارتباط با
هواداران در باشگاههای فوتبال است .در بعد حمایت سازمانی مؤلفههایی مانند حمایت مدیران
ارشد از برنامههای مشتری محوری در باشگاههای ورزشی و طراحی استراتژی مناسب برای
جذب و حفظ آنان و همچنین همکاری و مشارکت کارکنان باشگاههای ورزشی با همدیگر برای
ترویج فرهنگ مشتری محوری در باشگاهها اهمیت زیادی دارند .نتایج این تحقیق با یافتههای
بورک ( ،)2003کریستونیس ( ،1)2004چن و پوپویچ ( ،2)2003گوین و همکاران ( )2002و
کاله ( )2004که دریافته بودند حمایت سازمانی از عوامل تأثیرگذار است و نقشی کلیدی در
موفقیت سازمانی دارد همراستاست ( .)5 ،2 ،21 ،45 ،42همچنین کریستونیس ( )2004اشاره
میکند که رفتارهای رهبری تأثیر مستقیم و معنیداری بر محیط کار ،نتایج کار و موفقیت
سازمان دارد ( .)45لیانگ و جانگ ( 3)2010نیز در تحقیقاتشان به رابطۀ میان حمایت سازمانی
درک شده با رفتارهای مشتریمدار و کیفیت خدمات اشاره داشتهاند ( .)42در این راستا،
مدیریت عالی باید از دیدگاه مشتری محور حمایت کند و تمرکز مشتری محوری و بازاریابی را
در فرآیندهای برنامهریزی استراتژیک یکپارچه کند ( .)22ارزیابی کلی وضعیت مؤلفۀ حمایت
سازمانی نیز در لیگ برتر فوتبال کشور نشان داد  30/0درصد از پاسخ دهندگان اقدامات
مدیریت ارتباط با هواداران را بهوسیلۀ باشگاههای فوتبال در زمینه بعد حمایت سازمانی ضعیف،
 20/4درصد متوسط و  8/2درصد مطلوب ارزیابی کرده بودند .میزان تأثیر مؤلفۀ حمایت
سازمانی بر متغیر کیفیت ارتباط نشان میدهد این مؤلفه یکی از عوامل تعیینکننده برای
ارتقای کیفیت ارتباط بین هواداران و باشگاهها است .در واقع ،مدیران و کارمندان سازمانی

1.Kritsonis
2.Chen & Popovich
3.Liang & Jung
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باشگاهها موجب پیادهسازی استراتژی و فرهنگ مشتری مداری در سازمان متبوع خود
میشوند .نتایج مطالعه بر این مسئله تأکید میکند که حمایت سازمانی از طریق تأثیرگذاری بر
کیفیت خدمات و مدیریت دانش میتواند موجب بهبود کیفیت ارتباط بین باشگاهها و هواداران
شود .با توجه به اینکه ارزیابی کلی حمایت سازمانی از طرف مدیران و کارمندان باشگاهها در
سطح پایینی قرار دارد ،الزم است باشگاهها در نحوۀ طراحی استراتژیهای مشتری محوری و
توجه بیشتر به هواداران خود بهعنوان منبع تولید درآمد تجدید نظر کنند و برای ارتقای کیفیت
ارتباط از برنامهها و استراتژیهای مشتری محور استفاده نمایند.
همچنین نتایج نشان داد مدیریت دانش از پیشبینیکنندههای مهم موفقیت مدیریت ارتباط با
هواداران در لیگ برتر فوتبال کشور برای باشگاههای فوتبال است .مطابق نتایج ،در بعد مدیریت
دانش ،عناصری مانند فراهم کردن اطالعات کافی برای هواداران ،جمعآوری داده از آنها،
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوریشده و انتشار اطالعات از طریق کانالهای مختلف بر ایجاد
مدیریت دانش برای هواداران دارای اهمیت هستند .جمعآوری اطالعات مشتریان در خصوص
متغیرهای رفتاری ،جغرافیایی ،جمعیتشناسی و روانشناختی این اجازه را به سازمانهای
ورزشی میدهد تا اهداف قابل اجرایی برای آن دسته از سازمانهایی که به دنبال تبلیغات یا
حمایت از تیماند ،در نتیجۀ بازارهای هدف یکسان ،ایجاد کنند .بهطور مختصر ،سازمانهای
ورزشی برای اینکه به گونهای مؤثر عملیات بازاریابی را انجام دهند باید دادههای اطالعاتی
مشتریان را بهصورت معتبر ،پایا و دقیق جمعآوری کنند؛ در نتیجه تالشهای کمتری بهوسیلۀ
سازمانها به هدر میرود و فعالیتهای واقعی مدیریت ارتباط با هواداران و مشتریان باعث ایجاد
هواداران بیشتر ،خریدهای بیشتر و حفظ وفاداری هواداران میشود .هواداران اطالعات و
پیشنهادهایی را از تیم دریافت میکنند که نهتنها برای آنها ،بلکه برای کسانی هم که این
اطالعات را پخش میکنند ،سودمند است .بدون اطالعات صحیحِ مشتریان ،هواداران سردرگم
میشوند و تالشهای افراد بیهوده به نظر میرسد .بدون اطالعات راجع به مشتریان سازمانها
نمیتوانند مشتریمدار باشند ( .)2یون و همکارانش ( 1)2010نشان دادند دانش از مهمترین
عوامل تأثیرگذار در تعیین تکرار تمایالت رفتاری است ( .)48همچنین نتایج این تحقیق با
نتایج تحقیقات فیلو و فانک ( ،)2005گولدواسر ( ،)2002توماس ( ،)1080کاله (،)2004
الموتایر ( )2000و الچوتز و همکارانش ( )2001همخوانی دارد که بیان کرده بودند مدیریت
دانش ،بعد از کیفیت خدمات ،یکی از متغیرهای پیشبین بهطور مستقیم برای مدیریت بهتر
مشتریان است (.)2 ،8 ،10 ،25 ،31 ،32
1.Byon et al
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از طریق مدیریت دانش میتوان میزان رضایت تأمینکنندگان و مشتریان را افزایش داد .از
طریق دانش مشتری کیفیت و سرعت تصمیمگیری و خدماتدهی به مشتریان بهطور چشمگیر
افزایش مییابد .مدیریت دانش از طریق فراهم نمودن فناوری ،فرآیندها و پایگاههایی که
ارتباطات را ممکن میکند ،نقش مهمی در تسهیل ارتباطات ایفا میکند ( .)40همچنین
کیفیت اطالعاتی که مشتریان دریافت میکنند بر ایجاد ارتباط با مشتریان تأثیر میگذارد
( .)24ارزش مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای بسیاری از سازمانهای پیشرو
شناخته شده است .نتایج مطالعۀ لین و همکاران ( 1)2002نشان داد فراهم کردن محصول و
اطالعات خدماتی برای مشتریان و تسهیم اطالعات میتواند مزایایی برای اندازهگیری در پی
داشته باشد از جمله :تقسیم بازار ،تکرار خرید و حفظ مشتری ،رضایتمندی مشتری ،رهبری
بازار و وفاداری مشتریان ( .)12همچنین ،سیرپراسوتسین و همکاران ( 2)2011نشان دادند
عواملی مانند دانش و درک مدیریت ارتباط با مشتری از طرف کارمندان و مدیران ،فرهنگ
سازمانی و ارتباطات ،فرآیندهای مدیریت مشتری ،فناوری برای حمایت مدیریت مشتری و
کانالهای خدماتی و ارتباطی بر اقدامات مدیریت ارتباط بر مشتری تأثیر معنیداری میگذارند
( .)24دانش و درک مدیریت ارتباط با مشتری از جانب کارمندان و مدیران اجرایی که شامل
درک و آگاهی از کیفیت خدمات با تمرکز بر روی ارتباط با مشتری عاملی اساسی برای موفقیت
سازمان است .همچنین عوامل دیگری شامل پذیرش و حمایت از استفاده از مدیریت ارتباط با
مشتری ،مأموریت و هدف واضح ،برنامۀ استراتژیک ،دانش و درک کارمندان از فرآیندهای
مدیریت ارتباط با مشتری ،ویژگیها و رفتارهای مشتری اهمیت دارند .ارزیابی کلی وضعیت
مؤلفۀ مدیریت دانش در لیگ برتر فوتبال کشور نشان داد  31/5درصد از پاسخدهندگان
اقدامات مدیریت ارتباط با هواداران را در باشگاههای فوتبال در بعد مدیریت دانش ضعیف،
 28/1درصد متوسط و  0/4درصد مطلوب ارزیابی کرده بودند .ارزیابی تأثیر دانش بر مدیریت
ارتباط با هواداران نشان میدهد باشگاههای فوتبال توجه آنچنانی به ایجاد دانش برای
هواداران و کسب دانش از آنان ندارند .کسب دانش از هواداران میتواند در ارتقای تصمیمگیری
باشگاهها در مواجهه با خواستهها و نیازهای آنان و بنابراین ارتقای کیفیت ارتباط با هواداران
نقش مؤثری ایفا کند.
مدیریت ارتباط با مشتری قادر است فاصلۀ بین مشتریان و سازمان را کاهش دهد و با وفاداری
مشتری ،خدمات برتر ،گردآوری بهتر اطالعات و آموزش سازمانی موجب موفقیت سازمانی
1.Lin et al
2.Siriprasoetsin et al
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گردد .هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری به بیان سادهتر عبارت است از :درک مشتریان و
رفتار بهتر با آنان بهمنظور افزایش وفاداری و ارزش عمر آنها ( .)5بهکارگیری استراتژیهای
مدیریت ارتباط با مشتریان میتواند فرصتهای بازاریابی ارزشمند را خلق کرده ،ارزش مشتری
را افزایش دهد و رضایت مشتری را تقویت کند ( .)50محققان بیشماری بر قابلیتهای
مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان فرصتی در خدمت سازمانها برای دستیابی به مزیت رقابتی
از طریق ارزشآفرینی برای مشتریان خود تأکید کردهاند ( .)20ارزیابی کلی وضعیت مؤلفۀ
مدیریت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال کشور نشان داد  12/2درصد از پاسخ دهندگان
اقدامات مدیریت ارتباط با هواداران را در باشگاههای فوتبال ضعیف 20 ،درصد متوسط و 22/4
درصد مطلوب ارزیابی کرده بودند .ارزیابی اقدامات مدیریت ارتباط با هواداران نشاندهندۀ این
موضوع است که باشگاهها در زمینۀ بهکارگیری اقدامات مدیریتی برای بهبود کیفی خدمات،
تدوین استراتژیهای مشتری مدارانه و همچنین کسب و انتشار اطالعات و دانش برای هواداران
در سطح متوسط و رو به پایینی قرار دارند .با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر جذب و
حفظ هواداران ،مدیریت ارتباط بهتر با آنان و فراهم کردن شرایط الزم توسط باشگاههاست،
الزم است باشگاههای فوتبال لیگ برتر برای بهکارگیری اقدامات مدیریتی برای ارتباطات بهتر و
اثرگذار با هواداران وارد عمل شده و چالشهای موجود بر سر راه کیفیت خدمات ،حمایت
سازمانی و مدیریت دانش را در مرحلۀ اول برای حفظ مشتریان موجود و در مرحلۀ بعد برای
جذب مشتریان جدید برطرف نمایند .بهصورت کلی نتایج نشان داد بهکارگیری اقدامات
مدیریت ارتباط با هواداران برای موفقیت باشگاههای فوتبال در عرصۀ داخلی و بینالمللی
ضروری است؛ بنابراین میتوان بیان کرد درک و فهم نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت هر
نوع سازمان ورزشی از جمله باشگاههای فوتبال ضروری است .باشگاههای فوتبال به صرف
تالشهای گسترده برای حفظ و نگهداری هواداران جاری و جذب هواداران جدید با فراهم
کردن امکانات مناسب ،مدیریت و هدایت برنامههای مشتری محور و ایجاد دانش و اطالعات
مورد نیاز از طریق کانالهای مختلف ارتباطی برای افزایش ارزش عمر و ماندگاری آنان نیاز
دارند.
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Abstract
The purpose of this research was the investigation of effective factors on Fan
Relationship Management success in Iranian premier Football league. The
research method was developmental and mixed research. The necessary data
were gathered through interviews, observation, review the relevant
theoretical literature and questionnaires. The statistical population consisted
the clubs fan in the premier football league. The number of 527
questionnaires was selected from 674 gathered questionnaires based on
research definition of fan that attendance average of them was above of 8
games in a season for their favorite teams. Descriptive and inferential
statistics including Kolmogroff- Smirnoff, Pearson correlation and structural
equation models (SEM) were used to analyze the data. The results showed
that there is relationship between knowledge management, service quality
and organizational support with fan relationship management. Also, the
results showed regression weights of service quality dimensions; technical
and functional quality, were 0.575 and 0.491 respectively. Understanding the
needs of loyal fans is a key element to success of any sport organization.
There is necessary for Iranian Football clubs that spend extensive efforts for
maintaining current fans and attracting new fans by providing suitable
facility, conducting customer based program and creating knowledge and
information through various relations channels.
Keywords: Fan Relationship Management, Fan, Sport Club.
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