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چکیده
هدف پژوهش بررسی نقش واسطهای ارزش ادراکشده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان و کسب مزیت
رقابتی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران بود .روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی
است .جامعۀ آماری پژوهش تمام هواداران باالی  18سال دو تیم پرسپولیس و استقالل خواهد بود که به تماشای مسابقات
چه از طریق حضور در ورزشگاه و چه از طریق تلویزیون و اینترنت میپردازند .روایی سازة پرسشنامۀ دانش مشتری به
کمک تحلیل عاملی تأیید شد .پایایی پرسشنامههای تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای دانش
مشتری ،وفاداری ،ارزش ادراکشده و مزیت رقابتی بهترتیب  0/94 ،0/93 ،0/97 ،0/98بهدست آمد .بررسی روابط بین
متغیرها ،نشاندهندة مناسب و اقتصادی بودن مدل با رابطۀ غیرمستقیم است که در آن نقش واسطهای ارزش ادراکشده
مورد تأیید بود .نتایج نشان داد مدل با رابطۀ غیرمستقیم با دارا بودن میزان  AICکمتری از کارایی بیشتری نسبت به
مدل با رابطۀ مستقیم و بدون در نظر گرفتن نقش واسطهای ارزش ادراکشده برخوردار بود ،یعنی باشگاههایی که دانش
بهدستآمدة مشتریان خود را مدیریت میکنند ،به ایجاد تعهد و در ادامه برتری رقابتی در میان سایر باشگاهها منجر
میشوند .از طرفی ارزش ادراکشده توسط تماشاچیان ارتباط بین متغیرها را تسهیل میکند.

واژههای کلیدی
ارزش ادراکشده ،باشگاه فوتبال ،دانش مشتری ،مزیت رقابتی ،وفاداری.
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مقدمه
امروزه ورزش به صنعت بینالمللی و درآمدزا تبدیل شده است .در عرصۀ تجارت جهانی ،ورزش استثناست،
زیرا مشتریانی دارد که در ازای تماشای ورزش و نه خرید یا مصرف آن پول پرداخت میکنند ( .)1صنعت
ورزش از عوامل تأثیرگذار در توسعۀ اقتصادی هر کشور محسوب میشود .باشگاههای ورزشی ،امروزه
بنگاههای اقتصادیاند که مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر در نهایت باید سود کسب کنند تا بتوانند بقا و
توسعه پیدا کنند .جامعۀ بشری اکنون بیش از هر زمان دیگر با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است
و تالش میکند با استفاده از منابع محدود موجود پاسخگوی قسمتی از نیازهای نامحدودش باشد .اگر
اقتصاد بررسی چگونگی رفع نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود باشد ،مدیریت مجموعهای از
مهارتها و دانستهها برای استفادة بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی علم تشخیص نیاز
و رفع آنها از طریق تبادل منابع است ( .)2همانطورکه در تعاریف مالحظه میشود ،مشتریمداری و
شناسایی نیازهای مشتری ،اصل مسلم است .از آنجا که در دنیای امروز ،اصل رقابت ایجاب میکند که
توجه مدیران سازمانها معطوف به باالبردن خشنودی مشتریان ،کاهش هزینههای تولید و ارائۀ خدمات با
سطح باالی کیفیت باشد ،ازاینرو بررسی و شناخت نیازهای مشتری و سنجش رضایت مشتری آن
بدینلحاظ حائز اهمیت است که سطح رضایت مشتری ،تعیینکنندة موفقیت یا شكست سازمانهاست (.)3
بسیاری از سازمانها بهمنظور شناسایی نیازهای مشتریان از مفهوم بازاریابی استفاده میکنند .با ورود
به هزارة جدید ،نقدینگی مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشكیل و رشد سازمانها
محسوب میشدند ،اهمیت سابق خود را از دست دادهاند .کشورها و سازمانها باید در شرایطی به بقا و
حیات خود ادامه دهند که با تغییرات بر مبنای دانش است .سازمانهایی که با چالشهای نوظهور عصر
دانش دست به گریبان هستند ،بهخوبی درک کردهاند که دانش ،راهبردیترین منبع و محور رقابت و حتی
بقا در محیطهای غیررقابتی محسوب میشود ( .)4شناسایی آنچه سازمان نیاز دارد ،مستلزم بصیرت و
بینش خاصی است که این امر بهوسیلۀ کسب دانش امكانپذیر است ( .)5از طرفی دانش راهبردیترین
منبع سازمانی و محور رقابت و حتی بقا در محیطهای غیررقابتی محسوب میشود؛ به این دلیل لزوم
مدیریت این منبع استراتژیک برای آنها مطرح شده است .استراتژی دانش به سازمانها کمک میکند که
نیازهای فعلی و آتی خود را به دانش شناسایی کنند و آگاهانه به مدیریت این دانش بپردازند .این نوع
مدیریت همۀ اطالعات و دانشی را که حول یک سازمان در جریان است ،جمعآوری میکند و بهطور
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نظاممند آن را سازماندهی مجدد کرده و تحلیل میکند و از این طریق است که به محتوای ارزشمندتری
دست مییابد (.)6
از آنجا که همۀ مشتریان اهمیت یكسانی برای سازمان (باشگاه) ندارند ،ازاینرو برای شناسایی دالیل
عهدشكنی مشتریان اطالعاتی دربارة نیازهای مشتریان و الگوهای رفتاری آنان مورد نیاز است .فنون
استخراج دانش ،حیطۀ جدید تحقیقاتی است که روند کاربرد آن در حوزة مدیریت ارتباط با مشتری رو به
افزایش است .فنون استخراج این امكان را برای شرکتها فراهم میآورد تا با استخراج الگوهای کاربردی
از میان دادههای مربوط به مشخصات و رفتارهای مشتری ،شرکتها را قادر به تنظیم برنامه برای ارتباط
فعال و دائمیبا مشتریان سازد .با در نظر گرفتن این موضوع نقش مدیریت دانش اگر در زمینۀ
مشتریمداری صورت گیرد ،بیشتر نمایان میشود .امروزه مشتری مهمترین منبع دانش برای شرکتها
محسوب میشود (.)7
خود دانش مشتری1زیرمؤلفۀ مدیریت دانش مشتری است و از سه بعد ،دانش دربارة مشتری ،دانش
برای مشتری و دانش از مشتری تشكیل شده است .در مقولۀ دانش دربارة مشتری ،سه نوع دانش
جمعیتشناسانه ،روانشناسانه و رفتارشناسانه وجود دارد که در گذشته با تالش فراوان و بر پایۀ حدسیات
بهدست میآمد ،ولی اکنون مؤسسات ،باید بتوانند دانش مورد نیاز را به روش مؤثری استخراج کنند.
متداولترین تكنیک عبارت است از استخراج دادهها که به جستوجوی الگوهای پنهان در میان انبوهی از
اطالعات میپردازد .این نوع دانش به سازمان کمک میکند تا مشتریان و اهداف آنها را به شكل مؤثرتری
شناسایی کند .دانش برای مشتری ،شاخصی تجربی محسوب میشود که اطالعات مورد نیاز مشتریان در
خصوص رفتار تقابلیشان با شرکت ،را در برمیگیرد .دانش از مشتری در طول دورة ارتباط با مشتریان
بهکار میرود .تعریف دانش میتواند شامل ایدهها و افكار و اطالعات دریافتی سازمان از سوی مشتریان
باشد .این منظر میتواند دربارة مشكالت جاری ،روند خدمات مشتریان و احتیاجات آینده و ایدههایی برای
محصوالت و خدمات نوآورانه و موفق باشد .معموالً رسیدن به مصرفکنندة نهایی بدون سازماندهی
امكانپذیر نیست .بنابراین سازمانها باید فعاالنه دانش را جستوجو ،کشف و نوآوری کنند تا بر روی
خواستۀ مشتریان تمرکز داشته باشند و اینگونه نباشد که ابتدا محصول یا خدمت ایجاد کرده و سپس
سعی در قانع کردن مشتری برای تمایل به خرید آن ایجاد کنند .با توجه به اهمیت بازاریابی رابطه مند
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در سالهای اخیر ،بهویژه در صنایع خدماتی و سازمانهای ورزشی؛ این امر منجر به کسب اطالعات از
مشتریان و ارائۀ محصول مطابق نیازهای مشتری خواهد شد و در نهایت مفاهیم مربوط به

وفاداری1

مشتری را مورد توجه قرار میدهد .وفاداری مشتری به تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خدمت
در آینده اطالق میشود ،بهصورتی که همان محصول با وجود تأثیرات و تالشهای بازاریابی رقبا ،خریداری
میشود ( .)8براساس تحقیقات انجامگرفته مشتریان وفادار با ایجاد تعهد قوی و حس مالكیت نسبت به
محصوالت باشگاه ،خود را جزئی از باشگاه میدانند و با انجام خریدهای بعدی به برتری و ایجاد مزیت
باشگاه مذکور در قیاس با باشگاههای رقیب منجر خواهند شد.
مزیت رقابتی 2،ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه میکند؛ بهنحوی که در آن زمان این
ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود .با توجه به تعریف مذکور در مورد مزیت رقابتی ،این
مفهوم ارتباط مستقیم با ارزشهای موردنظر مشتری دارد؛ بهنحوی که در یک طیف مقایسهای هرچه
ارزشهای عرضهشدة یک سازمان به ارزشهای موردنظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،میتوان
گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای مزیت و برتری است .ارزش
ادراکشده3مشتری عبارت است از تفاوت بین منافع و هزینههای کلی یک محصول یا خدمت .منافع کلی
یک محصول مجموع منافع ناشی از محصول ،خدمات همراه محصول ،مزایای شخصی خرید و استفاده از
محصول و مزایای نام تجاری محصول است .هزینههای کلی مشتری عبارت است از هزینههای ناشی از
جستوجو ،خرید ،استفاده و کنار گذاشتن محصول .هزینههای کلی یک محصول در حقیقت مجموع
هزینههای مالی ،زمانی ،فیزیكی و روانی مشتری است .تنها دارایی همیشگی شرکتها ،ارزشی است که
مشتریان برای آنها قائلاند .شرکتها تنها در صورتی موفق میشوند که بتوانند مشتریان وفادار بیشتری
را جذب و حفظ کنند ( .)9برای پاسخ به پرسشهای باال به یک سیستم اطالعات و دانش دقیق از هواداران
نیاز است که بتواند به کمک ابزارها و متدهای جدید ریزترین نیاز هواداران باشگاه را شناسایی کند و با
ایجاد پایگاه دادهای از هواداران در باشگاه و مشارکت دادن نمایندة هواداران در تصمیمات اساسی به
هواداران اعالم کنند که آنان عضو مهمی از باشگاه هستند و با این کار موجب احساس تعلق هوادار به
باشگاه شوند .با توجه به موارد مذکور در این تحقیق تالش خواهد شد عالوهبر بیان منفعت شكلگیری
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پایگاه دانش مشتری ،با شناسایی نیازهای مشتریان و هواداران بهدنبال متعهد و وفادار کردن مشتریان به
باشگاه و با ایجاد وفاداری و جلب بیشتر آنان درصدد ایجاد مزیت رقابتی در قیاس با رقبا و کسب سود
بیشتر برای باشگاه است که در این بین نقش واسطهای ارزش ادراکشده در رابطۀ بین دانش مشتری با
وفاداری و مزیت رقابتی نیز بررسی خواهد شد .با در نظر گرفتن این مورد محقق در این تحقیق با در نظر
گرفتن چارچوب مفهومی شكل  1بهدنبال این موضوع است که آیا بین دانش مشتریان با وفاداری و کسب
مزیت رقابتی ارتباط وجود دارد؟ و اینكه آیا ارزش ادراکشده از سوی هواداران در رابطۀ بین دانش مشتری
با وفاداری و مزیت رقابتی تأثیر دارد؟
روش تحقیق
از آنجا که این تحقیق با هدف برخورداری از نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود بهکار میرود ،بنابراین
نوع تحقیق کاربردی است و چون در این مطالعه محقق در پی بهدست آوردن اطالعاتی دربارة دیدگاهها
و نظرهای هواداران تیمهای لیگ برتر (مطالعۀ موردی دو تیم استقالل و پرسپولیس) از طریق پرسشنامه
است ،ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و چون تأثیر متغیر پیشبین بر مالک سنجیده
میشود ،از نوع همبستگی است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر را کلیۀ هواداران دو تیم پرطرفدار منتخب از لیگ برتر فوتبال ایران در
دورة هفدهم (فصل  )1396-97تشكیل میدادند .تیمهای منتخب لیگ برتر ایران که این تحقیق بر آنها
متمرکز است عبارتاند از :تیمهای استقالل تهران و پرسپولیس ،که تعداد هواداران این تیمها ،میلیونها
نفر در سراسر ایران است ،بنابراین حجم جامعۀ تحقیق نامحدود در نظر گرفته شد.
روش نمونهگیری در شكل الكترونیكی بهصورت غیرتصادفی داوطلبانه و در شكل حضوری بهصورت
تصادفی -طبقهای و برای تعیین حجم نمونه در مدلسازی معادالت ساختاری به ازای هر گویه پنج تا ده
پرسشنامه است .با توجه به اینكه تعداد گویههای تحقیق مذکور  40سؤال و با در نظر گرفتن احتمال
ریزش  500پرسشنامه توزیع و در نهایت  444پرسشنامه قابل استفاده بود .پرسشنامهها به دو صورت
الكترونیكی و حضوری توزیع شد؛ در شكل الكترونیكی با گذاشتن پرسشنامه در کانال تلگرامی سایتهای
ورزشی و در شكل حضوری ،پرسشنامهها بین هواداران تیمهای استقالل و پرسپولیس ،در دو بازی جداگانه
در روز پنجشنبه  19مرداد  96در دو ورزشگاه مجزای تختی و آزادی توزیع شد .بهمنظور اندازهگیری
متغیرهای تحقیق ،با مطالعۀ ادبیات تحقیق و با مشورت متخصصان ورزشی ،مطالعۀ کتابها و مقاالت و

586

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،3پايیز 1398

با مراجعه به پایگاههای علمی ،سؤاالت پرسشنامه تهیه شد .برای جمعآوری اطالعات از چهار پرسشنامۀ
تعدیلشدة  13سؤالی دانش مشتری موسیخانی و همكاران ( ،)1391پرسشنامۀ استاندارد  13سؤالی
ارزش ادراکشدة رنجبریان و همكاران ( ،)1391پرسشنامۀ استاندارد  4سؤالی چان سوک 1و همكاران
برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد بخشنده ( )1391و پرسشنامۀ استاندارد  10سؤالی مزیت رقابتی
حسینی ( )1390در مقیاس لیكرت و پنجگزینهای استفاده شد .پایایی پرسشنامهها با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای دانش مشتری ،وفاداری ،مزیت رقابتی و ارزش ادراکشده بهترتیب
 0/98و  0/93 ،0/97و  0/94بهدست آمد.
فرض طبیعی بودن دادهها با مقادیر چولگی و کشیدگی بررسی شد .بهمنظور تعیین طبیعی بودن
دادهها با استفاده از این شاخصها الزم است نسبت ضریب به خطای چولگی و کشیدگی ،کمتر از قدر
مطلق  2باشد .این مقادیر برای متغیرهای دانش مشتری ،وفاداری ،مزیت رقابتی و ارزش ادراکشده
بهترتیب ( = - 1/99نسبت در چولگی = -1/94 ،نسبت در کشیدگی) = - 1/28( ،نسبت در چولگی0/60 ،
 = نسبت در کشیدگی) = -1/25( ،نسبت در چولگی = -1/89 ،نسبت در کشیدگی) = -1/72( ،نسبتدر چولگی = -1/84 ،نسبت در کشیدگی بهدست آمد.
یافتهها
از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار Amos2بهمنظور برازش مدل اندازهگیری پرسشنامۀ دانش
مشتری استفاده شد.
برازش کلی مدل اندازهگیری از طریق تحلیل عامل تأییدی انجام میگیرد (صادقپور) .در این مرحله
بهمنظور تعیین درجۀ برازش مدل اندازهگیری ،کفایت بارهای عاملی ،باقیماندههای استانداردشده و
واریانسهای بیانشده برای متغیرهای مشاهدهشدة تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت .در نرمافزار Amos

تعدادی اندازة برازش برای تعیین نیكویی برازش مدل مفروض وجود دارد .اندازههای نیكویی برازش ،اندازة
تطابق ماتریس کوواریانس مشاهدهشده با ماتریس پیشبینیشدة مدل پیشنهادی را نشان میدهند.
اندازههای نیكویی برازش مدل در این تحقیق عبارتاند از :آمارة کایدو ( ،)χ2درجۀ آزادی  ،)df(3نسبت
1. Chan sook
2. Analysis of moment structures
3. Degrees of freedom
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آزادی ( ،)df 2χشاخص نیكویی برازش ( ،)GFIریشۀ دوم میانگین مربعات خطای تقریب
کایدو به درجۀ ̸
( 1،)RMSEAشاخص ( ،)TLIشاخص برازش نُرم دار ( ،)NFIشاخص برازش نسبی ( ،)RFIشاخص برازش
نموی ( ،)IFIشاخص برازش تطبیقی ( )CFIو شاخص (.)23( )AGFI

شکل  .1مدل دانش مشتری در شرايط تخمین استاندارد

ماتریس واریانس -کوواریانس ورودی که از روی  13متغیر موجود در مدل محاسبه میشود ،حاوی
 91گشتاور نمونهای است .برای مدل اندازهگیری  10وزن رگرسیونی 3 ،کوواریانس 16 ،واریانس (در
مجموع  29پارامتر) باید برآورد شود .بنابراین مدل دارای  62درجۀ آزادی ( )91-29=62است و درجۀ
آزادی صفر نیست ،بنابراین مقدار آمارة نیكویی برازش کای-دو محاسبه میشود .آمارة کای-دو برای مدل
تحقیق  143/92بهدست آمد ( .),χ2=143/92,n=444,df=62از آنجا که حجم نمونه زیاد است ،کایدو با
در نظر گرفتن درجۀ آزادی تفسیر میشود.

1. Root Mean Square Error of Approximation
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مقدار نسبت کایدو به درجۀ آزادی  2/30بهدست آمد ،از آنجا که این مقدار کمتر از  3است،
نشاندهندة برازش مدل است (0/905،NFI = 0/917،GFI =0/913

= IFI 0/925، RFI =0/916 ،TLI

= )AGFI = 0/915،CFI =0/925،همگی باالی  0/9بهدست آمدند که این شاخصها نیز برازش مدل را
تأیید کردند .شاخص ( )RMSEA = 0/051˂ 0/08نیز تأییدکنندة برازش مدل اندازهگیری تحقیق است.
در جدول  1مقدار وزنهای رگرسیونی استانداردنشدة آزمون  CRبیان شده که براساس آن اگر مقدار
آزمون خارج از بازة زمانی  ،± 1/96باشد ،در سطح  pکوچکتر از  0/05معنادار است.
جدول  .1مقادير بحرانی تحلیل عامل تأيیدی
سواالت

متغیر

CR

P

Q5

دانش دربارة

38/480

***

Q4

دانش دربارة

39/480

***

Q3

دانش دربارة

34/217

***

Q2

دانش دربارة

37/468

***

Q1

دانش دربارة

30/703

***

Q10

دانش از

23/721

***

Q9

دانش از

24/651

***

Q8

دانش از

25/494

***

Q7

دانش از

24/749

***

Q6

دانش از

24/697

***

Q13

دانش برای

17/451

***

Q12

دانش برای

14/718

***

Q11

دانش برای

18/741

***

در جدول  1وزنهای رگرسیونی استانداردنشدة آزمون  crخارج از بازة  ±1/96و در سطح معناداری
 Pکوچکتر از  0/05است .از طرف دیگر ،نتایج سازگاری مدل در جدول  3نشان میدهد مدل مذکور در
درجۀ خوبی از سازگاری قرار دارد ،بهطوریکه مدل از همۀ جنبههای سازگاری ،برازششده است .در نتیجه
این موارد نشان میدهد گویههای (سؤاالت) پرسشنامه ،متغیرهای موردنظر را بهخوبی بیان میکنند.
از آنجا که پیشفرض رگرسیون چندگانه وجود ارتباط بین متغیرهای مالک و پیشبین است ،در
جداول زیر همبستگی این متغیرها بررسی میشود.
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جدول  .2ماتريس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیر مالک
متغیر پیش بین

دانش
دربارة
دانش از
دانش
برای
دانش
مشتری
وفاداری
کسب
مزيت
رقابتی
ارزش
ادراک
شده

همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی

دانش
دربارة

دانش
از

دانش
برای

دانش
مشتری

1

0/91
0/001
1

0/86
0/001
0/87
0/001
1

0/89
0/001
0/87
0/001
0/91
0/001
1

وفاداری
0/29
0/001
0/43
0/001
0/39
0/001
0/37
0/001
1

کسب
مزيت
رقابتی

ارزش
ادراک
شده

0/85
0/001
0/91
0/001
0/82
0/001
0/90
0/001
0/50
0/001
1

0/60
0/001
0/71
0/001
0/66
0/001
0/68
0/001
0/89
0/001
0/78

معناداری

0/001

همبستگی

1

معناداری

متغیر میانجی یا واسطهای متغیری است که بهصورت غیرمستقیم بر جهت رابطه یا میزان رابطۀ
متغیرهای مستقل و وابسته میتواند مؤثر باشد .اثرات این متغیر قابل مشاهده و اندازهگیری است .در
تحقیق پیش رو دانش مشتری بهعنوان متغیر پیشبین و وفاداری و کسب مزیت رقابتی بهعنوان متغیر
مالک و ارزش ادراکشده بهعنوان متغیر واسطهای حضور دارند.
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با توجه به شكل  2رابطۀ بین ( c.kدانش مشتری) و ( c.aمزیت رقابتی) با ( c.kدانش مشتری) و
(وفاداری) از نوع مستقیم و همچنین رابطۀ ( c.kدانش مشتری)( p.v ،ارزش ادراکشده) و ( caمزیت
رقابتی) با ( ckدانش مشتری)( pv ،ارزش ادراکشده) و ( Loyوفاداری) از نوع غیرمستقیم است.
هر دو مدل دارای درجات آزادی مختلفاند و مقادیر نیكویی برازش آنها را میتوان بهطور مستقیم از
Loy

طریق تحلیل چندمدلی مقایسه کرد .پس از تعریف مدلهای مستقیم و غیرمستقیم در نرمافزار  Amosو

شکل  .2مدل کلی پژوهش در شرايط تخمین استاندارد

تطابق دادههای خام با مدل ترسیمی ،نتایج تحلیل مسیر مدلها به شرح زیر است.
جدول  .3شاخصهای نیکويی برازش برای مدل پژوهش
شاخص

NFI

RFI

IFI

TLI

CFI

PNFI

PCFI

AIC

BCC

BIC

مدل
مدل
مستقیم

0/911

0/915

0/934

0/929

0/965

43/854

55/548

245/764

651/986

743/765

مدل
غیرمستقیم

0/912

0/917

0/935

0/931

0/965

45/912

64/765

134/875

541/768

416/542
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در این تحقیق برای بررسی وجود رابطۀ غیرمستقیم ارزش ادراکشده بهعنوان متغیر واسطهای و
مقایسۀ ارزش مدل با رابطۀ مستقیم و (بدون در نظر گرفتن نقش متغیر واسطهای) غیرمستقیم (با در نظر
گرفتن نقش متغیر واسطهای) از شاخصهای نیكویی برازش ( ،)CFI, NFI,IFI,RFI,TLIشاخص برازش
مقتصد  AICو بررسی ضرایب بتای مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده شد .بر این اساس طبق
شاخص نیكویی ،هرچه مقادیر این شاخص به یک نزدیکتر باشد ،مدل بهتر برازش شده است ،همچنین
با توجه به شاخص برازش مقتصد  AICکه برای مقایسۀ دو مدل استفاده میشود ،هرچه این مقدار کمتر
باشد ،نشاندهندة اقتصادی بودن مدل بوده و دارای کارایی بیشتری است .در آخر هم ضرایب مسیر در
دو مدل مستقیم و غیرمستقیم مقایسه میشود که بر این اساس هرچه این ضریب بیشتر باشد ،نشاندهندة
قویتر بودن نوع روابط بین متغیرهاست.
با توجه به نتایج جداول باال میتوان گفت که مدل با رابطۀ غیرمستقیم با شاخص  134 Aicاقتصادیتر
و بهتر از مدل با رابطۀ مستقیم که در آن نقش ارزش ادراکشده بهعنوان متغیر واسطهای نادیده گرفته
شده ،با شاخص تقریبی  245 AIcاست.
همچنین شاخصهای نیكویی برازش مدل ( )TLI, NFI, RFI, IFI, CFIدر مدل با رابطۀ غیرمستقیم
با اختالف جزئی بهتر از مدل با رابطۀ مستقیم است که این موضوع نشاندهندة برازش بهتر مدل با رابطه
غیرمستقیم است.
در نهایت بررسی ضرایب مسیر در مدلهای مستقیم و غیرمستقیم نشان میدهد مدل با رابطۀ
مستقیم در مسیر متغیر دانش مشتری با وفاداری و دانش مشتری با مزیت رقابتی با ضریب مسیر ضعیفتر
از مدل با رابطۀ غیرمستقیم در مسیر متغیر دانش مشتری با ارزش ادراکشده و وفاداری و متغیر دانش
مشتری با ارزش ادراکشده و کسب مزیت رقابتی است.
با توجه به توضیحات مذکور فرض صفر تحقیق رد میشود؛ ارزش ادراکشده در رابطۀ دانش مشتری
با وفاداری و کسب مزیت رقابتی باشگاه تأثیر دارد و مدل با رابطۀ غیرمستقیم طبق شاخصهای
بهدستآمده بهتر و قویتر از مدل با رابطۀ مستقیم است.
بحث و نتیجهگیری
دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تغییرات و تحوالت پیشبینیناپذیر است.
الوین تافلر اعتقاد دارد قرن  21بهعنوان عصر فرانظریه ،هنگامیبرای انسان جذاب خواهد بود که انسان
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کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن ،قدرت تحول الزم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر
شود .تحقق این ایدهآل زمانی محقق خواهد بود که از هماکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات
آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد .این نیز مشروط به دانش ،مهارت و پویایی است .پژوهش حاضر بر
روی رابطۀ دانش مشتری با وفاداری و کسب مزیت رقابتی باشگاه است که در این بین نقش ارزش
ادراکشده بهصورت واسطهای و غیرمستقیم بررسی شد.
نتایج تحقیق پیش رو نشان میدهد که بین دانش مشتری با کسب مزیت رقابتی و وفاداری همچنین
بین دانش مشتری با ارزش ادراکشدة مشتریان و از طرف دیگر بین ارزش ادراکشده با وفاداری و کسب
مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که شدت این رابطه با توجه به نتایج حاصل از ضریب
همبستگی پیرسون بهترتیب برای رابطۀ دانش مشتری با وفاداری  0/37و کسب مزیت رقابتی  0/90است.
از طرف دیگر ،ضریب همبستگی پیرسون برای دانش مشتری با ارزش ادراکشده  0/68بهدست آمد.
همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطۀ بین ارزش ادراکشده با وفاداری و کسب مزیت رقابتی
بهترتیب  0/89و  0/78بهدست آمد .نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد بین دو مدل
با رابطۀ مستقیم و غیرمستقیم ،مدل با رابطۀ غیرمستقیم دارای کارایی بیشتری نسبت به مدل با رابطۀ
مستقیم که در آن نقش متغیر واسطهای در نظر گرفته نشده است .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات
موسیخانی و همكاران ( )1391با عنوان «ارائۀ مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت
دانش مشتری در بین مشتریان بانکهای خصوصی» همخوانی دارد؛ این محققان نشان دادند بین مدیریت
ایجادشده با شكلگیری وفاداری و بازگشت مجدد مشتری ارتباط معناداری وجود دارد ( .)10نتایج این
تحقیق حاکی از آن است که شناسایی نیازهای مشتری به ایجاد پایگاه دانش مشتری منجر میشود که
این کار در نهایت به شكلگیری وفاداری مشتری کمک خواهد کرد .چیو و همكاران ( )2002در تحقیق
دیگری با عنوان «آیا دانش مشتری تأثیری در شكلگیری وفاداری آنها دارد» ،به این نتیجه رسیدند که
شناسایی نیازهای مشتری و ایجاد آرشیو اطالعاتی از آنان نهتنها به کسب سود بیشتر برای سازمان منجر
میشود ،بلكه سبب مراجعات بعدی مشتری و ایجاد وفاداری میشود ( .)11رابطۀ بین دانش مشتری با
ایجاد وفاداری با تحقیقات ( )13-10همخوان است.
شناسایی و مدیریت انواع دانش مشتری از موضوعات چالشی پیش روی پژوهشگران و کارشناسان
حوزة مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان است .با عنایت بر نقش بیبدیل دانش در کسب مزیت
رقابتی در اقتصاد جهانی امروز ،کسبوکارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه میکنند .بر این اساس
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اخوان پیمان و حیدری ،صفاناز ( ،)1387در تحقیقی با عنوان «مدیریت دانش مشتری رویكردی برای
کسب مزیت رقابتی در بین کارکنان ،مدیران و اساتید مرتبط با صنعت» نشان دادند بین مدیریت دانش
مشتری با کسب مزیت رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد ( .)6سازمانهای آینده ،سازمانهای دانشمحور
خواهند بود و بهطور کلی شامل متخصصانی هستند که مسیر و قواعد کار خود را از مجرای بازخوردهای
دریافتشده از همكاران ،مشتریان و رؤسایشان تنظیم میکنند و بر این مبنا مرکز ثقل بهکارگیری نیروی
کار از کارکنان ساده و فیریكی به کارکنان دانشی تغییر خواهد کرد .ازاینرو عبدالجالل و همكاران ()2013
در تحقیقی با عنوان «تسهیم دانش موفق برای کسب مزیت رقابتی سازمان» گزارش کردند که مشارکت
و تسهیم در دانش به کاهش دروغگویی و بهبود مدیریت منابع انسانی برای سازمان و در نهایت اجرا و
پیادهسازی دانش و ایجاد پایگاه دانش به کسب مزیت رقابتی برای سازمان مورد نظر در مقایسه با سایر
سازمانهای رقیب منجر میشود ( .)14رابطۀ دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی در تحقیق پیش رو از
طریق تحقیقات ( )6 ،12 ،16 - 18حمایت میشود.
در بازار رقابتی امروز تالش بازاریابان سازمان در جهت شناسایی و درک نیازهای متفاوت مشتریان
است تا بتوانند در کمترین زمان و با حداقل هزینه نیازهای آنان را برطرف کنند و رضایتمندی آنان از
سازمان را افزایش دهند .نتایج تحقیقات مختلف حاکی از آن است که رمز بقای سازمانها در کسب رضایت
مشتریان از طریق ارائۀ ارزشهای برتر به کمک شناسایی نیازهای مشتریان و در نهایت ایجاد وفاداری در
آنان است .ازاینرو شان و همكاران در تحقیقی با عنوان «ارتباط ارزش ادراکی مشتری ،رضایتمندی،
وفاداری و هزینههای متغیر در مشغلههای خدماتی» نشان دادند که در صورت درک ارزش ارائهشده از
سوی مشتریان این امر به رضایتمندی و ایجاد وفاداری و تعهد قوی در مشتریان منجر میشود که این
امر نیز خود سبب کاهش هزینههای متغیر میشود .یانگ و پترسون ( )2004در تحقیق دیگری با عنوان
«نقش هزینههای متغیر بر روی ارزش ادراکشده مشتری ،رضایتمندی و وفاداری» نشان دادند که بین
ارزش ادراکشدة مشتری و ایجاد وفاداری ارتباط معناداری وجود دارد ( .)19مشتریان برای تخمین ارزش
محصوالت و خدمات مختلف هزینهها و منافع گوناگونی را در نظر میگیرند .هرچه منافع یک محصول
بیشتر از هزینههای آن باشد ،رضایت مشتری و احتمال اینكه وی دوباره از شرکت خرید کند ،افزایش
مییابد که این موضوع به احتمال زیاد به برتری سازمان در مقایسه با رقبا منجر خواهد شد .در این زمینه
هوبر و همكاران ( )2001در تحقیقی با عنوان «رسیدن به مزیت رقابتی از طریق ایجاد ارزش و درک
ارزش ایجادشده توسط مشتری» به این نتیجه رسیدند که ارزش ایجادشده در مشتری و درک آن به
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مزیت رقابتی منجر میشود ( .)20همچنین وودروف ( )1997در تحقیقی دیگر با عنوان «ارزش مشتری
منابع آینده برای مزیت رقابتی» گزارش میکند که ایجاد ارزش توسط مدیران سازمان و درک ارزش
ایجادشده توسط مشتریان بهعنوان منابع آینده برای کسب مزیت رقابتی سازمان محسوب میشود (.)21
تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ ارزش ادراکشده با وفاداری و کسب مزیت رقابتی با رابطۀ غیرمستقیم در
تحقیق پیش رو همخوان است و نقش واسطهای در این تحقیق حمایت میشود.
در سالهای اخیر ،توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواستههای آنان ،چه در بخش تولید و
چه در بخش خدمات و بهخصوص در بخش ورزش ،از اصلیترین و ضروریترین وظایف یا اهداف سازمانها
شده است .بنابراین شناسایی درک و بررسی انتظارات ،برقراری رابطۀ کارامد با مشتری و در نهایت خلق
و ارائۀ ارزش وابسته به دانشی که سازمانها از مشتریان خود دارند و میتوان احتمال داد با افزایش دانش
مدیران از مشتریان و هواداران خود با درک آن از سوی هواداران ،رضایت مشتریان افزایش یابد که این
امر به مراجعۀ مجدد مشتری منجر خواهد شد ( .)22ایجاد سیستم دانش و پایگاه دانش در باشگاههای
لیگ برتر عالوهبر مزایای مذکور به احتمال زیاد به برتری باشگاه نسبت به باشگاه رقیب در جذب مشتری
و هوادار منجر خواهد شد؛ موضوعی که در لیگ فوتبال ما از این موضوع مهم غفلت شده است .مدیران
باشگاههای فوتبال باید در نظر داشته باشند که اسپانسرها در بیشتر مواقع در جاهایی از تیمهای ورزشی
حمایت میکنند که آن تیم از هوادار و تماشاچی برخوردار باشد تا از این طریق برند خود را در معرض
دید هواداران باشگاه قرار دهند تا بتوانند بدین وسیله بازگشت سرمایه در قبال حمایت از باشگاه داشته
باشند .با در نظر گرفتن این موضوع مدیران باشگاههای فوتبال هرچه بیشتر و بهتر باید درصدد جذب
مشتریان بالقوه بر آیند تا با این کار به بنیۀ اقتصادی باشگاه کمک کنند .یكی از بهترین و کمهزینهترین
راهها برای جذب مشتری و کسب مزیت رقابتی ،به احتمال زیاد ایجاد پایگاه دانش و سیستم اطالعات
مشتریان و هواداران باشگاه میتواند باشد .این نگرش به تعهد مشتری ،تمایل او به بازگشت ،ثبات خرید،
گسترش روابط تجاری میان مشتری و ارائهدهندة خدمات ،افزایش تحمل و صبر مشتری در برابر
کاستیهای احتمالی آینده و تبلیغات مثبت او دربارة سازمان منجر خواهد شد (.)2
تحقیق در زمینۀ دانش مشتری میتواند مورد استفادة سایر باشگاههای ورزشی در رشتههای متفاوت
ورزشی بهمنظور جذب ،حفظ و ارائۀ ارزشهای برتر جهت انگیزهدهی به هواداران و در نهایت کسب سود
بهمنظور بقای سازمان خود انجام گیرد .از سوی دیگر ،سایر سازمانهای غیرورزشی مانند بانکها و
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بیمارستانهای خصوصی که با مشتریان در تماس مستقیم هستند و بقای اینگونه سازمانها در گرو
. میتوانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند،ارتباط عمیق و گسترده است
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Abstract
The aim of this study was to investigate the mediating role of perceived value
in the relationship of customer knowledge with customer loyalty and
competitive advantage in Iran premier league football clubs. The research
method was descriptive correlation and applied in terms of the aim. The
statistical population included all fans (over the age of 18) of Persepolis and
Esteghlal teams who watched their matches either through attending the
stadium or through the television and the internet. Factor analysis was used to
confirm the construct validity of customer knowledge questionnaire. The
reliability of the customer knowledge, loyalty, perceived value and
competitive advantage questionnaires was obtained using Cronbach's alpha
coefficient: 0.98, 0.97, 0.93 and 0.49 respectively. The investigation of the
relationships of the variables showed that the model was suitable and
economical with indirect relationship in which the mediating role of perceived
value was confirmed. The results showed that the model with indirect
relationship with lower AIC was more efficient than the model with direct
relationship and without the mediating role of perceived value. That is to say
the clubs that manage the knowledge of their customers lead to commitment
and then competitive advantage in other clubs. On the other hand, the
perceived value of the spectators facilitates the relationship of variables.

Keywords
Competitive advantage, customer knowledge, football club, loyalty,
perceived value.
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