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 وابستگی بازاریابی رابطه ای با رفتار خرید مشتریان برند آدیداسبررسی 
 

 5احسان شریفی قروه

 

  Ehsan_sh5391@yahoo. com. گرایش بازاریابی در ورزش،پیام نور رشتکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشجو .5

 

 چکیده

در دهه های اخیر سازمان های ورزشی برای برطرف کردن چالش های موجود در بازار دست به اقداماتی اساسی زده اند،اما حجم   

روبرو شدن با این چالش ها . باالی تبلیغات و حساسیت باالی این بازار )بازار ورزش( تالش و راهکارهای اثربخش تری را می طلبد

در عمل بازاریابی رابطه مند بمه  . یر الگوی بازاریابی به سمت بازاریابی رابطه مند سوق داده استسازمان های ورزشی را به یک تغی

در این پژوهش به بررسی ارتباط بازاریابی رابطه مند با رفتار . عنوان جذب،نگه داری،توسعه و گسترش مشتریان تفسیر شده است

نوع پژوهش های توصیفی همبستگی بوده و جامعمه ی آمماری    روش پژوهش از. خرید مشتریان برند آدیداس پرداخته شده است

نفر از مشتریان نمایندگی های معتبر برند آدیداس در سطح شهر تهمران بموده اسمت،روش نمونمه گیمری بمه صمورت         591تعداد 

ن اسمتفاده شمده   انتخابی در دسترس بوده و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه های بازاریابی رابطه مند و رفتار خریمد مشمتریا  

روایی صوری ابزار تحقیق به تأیید صاحب نظران ورزشی رسیده و عمالوه بمر آن در یمک مطالعمه ی مقمدماتی پایمایی ابمزار        . است

. به دست آممده اسمت   197/1و برای سازه خرید  949/1مذکور بررسی و میزان پایایی حاصل شده برای سازه بازاریابی رابطه مند 

گرفته شده در این پژوهش ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطمی چنمد متغیمره بموده اسمت و       آزمون های آماری به کار

نتایج حاصل از ضریب . انجام گرفته است  spssو با استفاده از نرم افزار  12/1تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با ضریب خطای 

ریان برند آدیداس از طریق بازاریمابی رابطمه منمد تبیمین     درصد از رفتار خرید مشت 99/92تعیین محاسبه شده نشان می دهد که 

همچنین مؤلفه های رضایت ارتباطی و عمل متقابل بیشترین و کمترین رابطه را با رفتار خرید مشمتریان برنمد آدیمداس    . میگردد

 . دارد

 

 کلیدی واژه های

 ، رضایت ارتباطیابی ورزشی، الگوهای بازاری، مشتریان برند آدیداسفتار خرید، ربازاریابی رابطه ای
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 مقدمه

 چیست؟ مند رابطه بازاریابی

 تما  برآممده انمد   درصمدد ،  آنهما  بما  معامله انجام و جدید مشتریان جذب برای هایی استراتژی تدوین بر عالوه شرکتها امروزه

 دادن از دست که اند دریافته آنها بهتر، بارتیبه ع. آورند وجود به آنها با دائمی ای رابطه و کنند حفظ نیز را کنونی مشتریان

 کمه  اسمت  هایی جریان خرید کل دادن دست از معنی به آن و است فروش یک دادن دست از،از بیشتر چیزی مشتری یک

 به ها شرکت عبارتیه ب. دده بود،انجام شرکت محصوالت خریدار که زمانی دوره یا خود زندگی طول در توانست می مشتری

 کمه  منافعی جریان فعلی ارزش از است عبارت مشتری عمر دوره ارزش. هستند خود مشتریان عمر دوره ارزش کسب دنبال

 مشتریان نگهداری و حفظ راه در تالش بنابراین. آورد دست به او از تواند می مشتری خود ندادن دست از صورت در شرکت

 جهمت  شمرکت  که است هایی گام تمام مند رابطه بازاریابی. هاست شرکت توجه مورد و بصرفه بوده مقرون اقتصادی نظر از

 ایجاد و شناسایی جهت مستمر فرایند مند، رابطه بازاریابی. دارد بر می خود ارزش با مشتریان به بهتر خدمات ارائه و شناخت

 با مشتری عمر دوره طول در منافع این و دارد قرار توجه مورد جانبه دو آن منافع در که است مشتریان برای جدید ارزشهای

بیمان ممی کنمد کمه هسمته      (5791) باگوزی. است محوری مفاهی  از یکی مبادله مند، رابطه بازاریابی در. شود می تقسی  او

ا زیمر  نیسمت  برابر ه  با تجاری مبادله یک در ای مبادله شرکای قدرت. است مختلف ارتباطات در ها ارزش مبادلهبازاریابی ، 

 را رابطمه  این از سود کسب انتظار طرف، دو هر اینکهشرط دارد: اول  دو ارتباط یک ایجاد. هستند مختلفی منابع دارای هاآن

 ارتبماط  خواهنمد  ممی  فروشمندگان  منمد،  رابطمه  بازاریمابی  در مثمال  بطمور . دارند ارتباط به همیشگی تعهد شرکا دوم،. دارند

 مجمموع  در. باشمند  ممی  معتبمر  کنندگان تأمین از گروهی کسب خواهان نیز خریداران باشند، داشته خریداران با نزدیکتری

 :است زیر شرح به مند رابطه بازاریابی در پایدار روابط ملزومات مهمترین

 . باشد می نیازهایشان و مشتریان بازاریابی، شروع نقطه

 . دهد می قرار تأثیر تحت را جانبه دو روابط فروشنده،  -خریدار اهداف

 . باشد می مند رابطه بازاریابی در مرکزی مفهوم که مبادله

 . دارد وجود ارتباط ایجاد برای مختلفی مقاصد

 . شود عمل ها وعده به باید روابط، حفظ برای

 . باشد می پایدار ارتباطات در اصلی عامل دوطرفه، اعتماد

 . دارد وجود روابط در تعهد و وابستگی

 Takala &Uusitalo, 5771)). برقراری ارتباط ضروری است 

 مند رابطه بازاریابی تعاریف

 ادامه در که است شده مطرح مند رابطه بازاریابی مفهوم و معنی بیان برای پردازان تئوری و محققان توسط مختلفی تعاریف

. . ارتباطات از ای شبکه میان تعامالت اساس بر است بازاریابی مند رابطه بازاریابی:شوند می قید آنان از برخی

(Gummesson, 5332)مؤثر روابط کننده، ارائه و خریدار آن موجب به که است فرایندی مند رابطه بازاریابی پورتر نظر از 

 نگهداری مند، رابطه بازاریابی. دارد منفعت طرف دو برای این که کنند می برقرار را خویشاوندی و مشتاقانه ، اخالقی ، کارا ،

 ,Fontenot and Hyman)است مشتریان با رابطه این بیشتر چه هر کردن جذابتر و روابط توسعه و مشتریان

. (Shelby and et al, 4117) باشد می کنندگان تأمین و مشتریان ارتباطات مدیریت و فه  مند رابطه بازاریابی(4112

 ایجاد طریق از امر این که است شرکت ذینفعان و مشتریان با روابط ارتقای و نگهداری ایجاد، شناسایی، مند رابطه بازاریابی

 پذیرش ،( 5775 ) گرونروس عقیده به(Gummesson, 5332). شود می محقق تعهدات به عمل نتیجه در اعتماد

 مند رابطه بازاریابی عامل هشت وی. کند می ایجاد آن تعامالت نحوه و شرکت ساختار در زیادی تغییرات مند رابطه بازاریابی

 :کند می عنوان چنین را
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. نیست بازاریابی متغیر عوامل مجموعه بینی پیش به قادر شرکت مند، رابطه بازاریابی در: بازاریابی متغیرهای و منابع  -5

 گیرد، کار به مناسب بازاریابی ایجاد جهت در را خود منابع دارد مشتریان از هریک با که روابطی ماهیت به توجه با باید بلکه

 . کند ایجاد ارزش برایشان و باشد داشته پی در را مشتریان رضایت اقداماتش نتیجه که ای گونه به

 دهد توسعه را خود منابع باید بلکه کند، اتکا ساخته پیش محصول یک به نباید شرکت مند رابطه بازاریابی در: محصول  -4

 ارئه را خدماتی مشتریان، با رشد به رو ارتباط طول در منابع بهینه مدیریت طریق از سیست  این که کند ایجاد سیستمی و

 . گردد مشتری رضایت موجب که کند

 همه در باید بازاریابی دانش بلکه باشد، سازمانی مجزای واحد یک نباید بازاریابی مند، رابطه بازاریابی در: سازمانی ساختار -9

 جهت ارشد مدیران به مشاوره قبیل از سنتی وظایف برخی انجام به ملزم بازاریابی متخصصین گرچه. یابد توسعه سازمان

 . باشند می گیری تصمی 

 وقت پاره بازاریابی متخصصین توسط و شود سپاری برون باید شرکتها در مند رابطه بازاریابی اجرای سپاری: برون  -2

 اطمینان متخصصین این توسط گرایی مشتری نگرش با بازاریابی وظایف انجام از باید شرکت خصوص این در. گیرد صورت

 . یابد

 درك و فه  بلکه باشد، سنتی های برنامه صورت به نباید ریزی برنامه مند، رابطه بازاریابی در بازاریابی:  ریزی برنامه  -2

 . باشد داشته وجود ریزی برنامه در باید مشتری با روابط ایجاد و گرایی مشتری

 بخش های تکنیک مبنای بر نباید بازاریابی فعالیتهای و تصمیمات مند، رابطه بازاریابی در: مشتریان تک تک به توجه  -7

 کاوی داده و مشتریان اطالعاتی پایگاه مبنای بر باید وی به خدمت ارائه و مشتری انتخاب بلکه باشد، بازارها سنتی بندی

 . گیرد صورت

 با فروش کارکنان که رودررویی روابط طریق از را خود اطالعات باید شرکت مند، رابطه بازاریابی در: اصالعاتی منابع -1

 . کند کسب دارند، مشتریان

 مانند دیگرعناوینی با بازاریابی اصطالح است الزم سازمان، در مند رابطه بازاریابی موفق اجرای برای ی: ارتباط نگرش -9

 (Gronroos, 5333, 943-992). گردد جایگزین است مشتریان پسند مورد مشتریانکه با شرکت متقابل روابط مدیریت

بازاریابی رابطه مند از دیدگاه شس و همکاران به عنوان یک رفتار مشارکتی در حال پیشرفت ممداوم بمین بمازار و مشمتری تعریمف      

اگرچه این تعماریف  . در عمل بازاریابی رابطه مند به عنوان جذب،نگه داری،توسعه و گسترش مشتریان تفسیر شده است. شده است

بلند مدت بودن دیدگاه مصرف کننده داللت دارد اما رویکردهای رایج و جاری در مورد بازاریابی رابطه مند بسیار متنموع بموده و    بر

در ایمن رویکمرد بازاریمابی    . می توانند منظر رفتارهای کوتاه مدت ویا منظر گسترده اهداف طوالنی مدت و عمیق را نیز در برگیرنمد 

بازاریمابی  . شتری را با توجه به دیدگاه ها و نگرش های مختلف مصرف کننده توصیف و پیش بینی کمرد تالش شده است تا رفتار م

رابطه مند شانس برای کنش ها و واکنش های دوطرفه )متقابل( ، شانس برای یک پیشنهاد )تفسیر و تعبیر( ، شکایات و انتقادهای 

در . 4هد شانس مصرف کننده توسمط شمرکت برگزارکننمده شمکل بگیمرد      بازاریابی رابطه مند اجازه می د. سازنده را ایجاد می کند

دلیل ممورد توجمه   . 529سال های اخیر پژوهش های زیادی بر اهمیت بازاریابی رابطه مند در سازمان های ورزشی تأکید کرده اند 

ابی رابطه مند تالش می کنمد تما بتوانمد    بودن این موضوع این است که پژوهشگران و بازاریابان ورزشی عموماً اعتقاد دارند که بازاری

روابط با مشتریان ورزشی را بهبود بخشد،که این بهبود روابط می تواند نتایجی را در افزایش پرونده عملکرد تی  ها از ارایه خمدمات  

های بزرگ و کوچک بمه   بسیاری از سازمان. از جمله فروش بلیط،خرید رسانه ای و فروش کاالی مجوزدار )برند باشگاه( داشته باشد

ای در  های پیچیده و کارکنمان حرفمه   کار موفق همچون استراتژی و دنبال موفقیت هستند و عوامل مفیدی را برای ساخت یک کسب

همد  شدت مشمتری محمور و بمه بازاریمابی متع     بهآدیداس های موفق همچون  گیرند اما باید توجه داشته باشند امروزه شرکت نظر می

این شرکت نوع خدمت، نحوه جلب رضایت و نیازهای مشتریان را در بازارهای هدف به خوبی تعریف کرده است و بمه تنهما   . هستند

منمدی در   اندیشد کیفیت و ارزش برتر محصوالت برای مشتریان خود است که منجر به ایجاد سمطوح بماالی رضمایت    چیزی که می

Archive of SID

www.SID.ir



 دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش        
 دانشگاه بین المللی چابهار   -5932 شهریورماه 42و  42         

 

 

دانند که اگر مراقب مشتریان خود باشمند، سمه  بمازار و سمود زیمادی را نصمیب        ینی میچن های این سازمان. شود ذهن مشتری می

 .  سازند خویش می

 روش شناسی

نفر از  591جامعه ی آماری تعداد . روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی ، از نوع پژوهش های توصیفی همبستگی بود

ح شهر تهران بوده است،روش نمونه گیری به صورت انتخابی در دسترس مشتریان نمایندگی های معتبر برند آدیداس در سط

روایی صوری . بوده و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مشتریان استفاده شده است

یایی ابزار مذکور بررسی و میزان ابزار تحقیق به تأیید صاحب نظران ورزشی رسیده و عالوه بر آن در یک مطالعه ی مقدماتی پا

آزمون های آماری به . به دست آمده است 197/1و برای سازه خرید  949/1پایایی حاصل شده برای سازه بازاریابی رابطه مند 

کار گرفته شده در این پژوهش ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره بوده است و تمامی تجزیه و تحلیل 

 . انجام گرفته است  spssو با استفاده از نرم افزار  12/1ا ضریب خطای های آماری ب

 فته هایا

مشخص شده است نتایج آزمون اسپیرمن نشمان ممی دهمد کمه ارتبماط نسمبتًا مناسمبی بمین          5همانطور که در جدول شماره 

. اسمت  (=297/1rو مسمتقی  )  بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مشتریان برنمد آدیمداس وجمود دارد کمه ایمن ارتبماط مثبمت       

درصد از رفتار خرید مشتریان برند آدیداس از طریمق بازاریمابی    99/92به شده نشان می دهد که همچنین ضریب تعیین محاس

مؤلفه ی رضایت ارتباطی بیشمترین و مؤلفمه ی عممل    ،رابطه مند تبیین می گردد و نیز در میان مؤلفه های بازاریابی رابطه مند

 . رابطه را با رفتار خرید مشتریان برند آدیداس دارد متقابل،کمترین

 رابطه بین مؤلفه های بازاریابی رابطه مند و رفتار خرید مشتریان برند آدیداس -5جدول 

 متغیر
 رفتار خرید

 ضریب تعیین سطح معناداری ضریب همبستگی

 % 41/42 115/1 234/1 اعتماد

 % 21/42 115/1 212/1 تعهد

 % 15/49 115/1 291/1 صمیمیت

 % 99/59 115/1 292/1 عمل متقابل

 % 42 115/1 211/1 خود ارتباطی

 % 25/47 115/1 252/1 رضایت ارتباطی

 % 99/92 115/1 297/1 بازاریابی رابطه مند

 بحث و نتیجه گیری:

خریمد مشمتریان بمرن آدیمداس رابطمه ی      نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین بازاریابی رابطه مند و رفتار 

 99/92همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشمان داد کمه   . ( بود=297/1rمعناداری وجود دارد،این ارتباط مثبت و مستقی  )

بنابراین نتایج می توان ایمن احتممال   . درصد از رفتار خرید مشتریان برند آدیداس از طریق بازاریابی رابطه مند تبیین می گردد
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در نظر گرفت که با افزایش بازاریابی رابطه مند نزد نمایندگی های معتبر آدیداس در سطح شهر تهران،رفتار خرید مشمتریان  را 

( ؛ حسمنی زاده  5931( ؛ افچنگمی و همکماران )  5999این نتیجه بما نتمایج تحقیقمات صممدی و همکماران )     . افزایش پیدا کند

( 4155( ؛ کمی  و ترایمل )  4151( ؛ کی  )4117( ؛ بی و کال )4112کنستانتینو )( ؛ 5934)( ؛ جاللی گرگانی و مهرانی 5935)

( تا حدودی مغایر با نتیجه ی به 5993نتیجه پژوهش صمدی و همکاران)حالی بود که  این در 22955513917. تطابق داشت

صمه ممی شمد کمه کماربرد      وجه تمایز پژوهش مذکور در ایمن ممورد خال  . دست آمده در این پژوهش و پژوهش های پیشین بود

تاکتیک های بازاریابی ارتباطی به تنهایی نمی تواند موفقیت آمیز باشد و باید عواممل دیگمری ماننمد ویژگمی همای شخصمیتی       

مشتریان )نیاز به تعلق،نیاز به احترام،لذت بردن از خرید و نیاز به مد( را در انتخاب و ارزیابی تاکتیک بازاریابی رابطه مند لحاظ 

تا حدودی در راستای تبیین دیگر عوامل ممؤثر بمر    93ه نظر می رسد نوع استنباط پژوهش صمدی و همکاران در سال ب. نمود

به هرحمال بمه نظمر    . رفتار خرید مشتریان بوده است،هرچند که این نوع طرز تلقی نیز می تواند به نوبه ی خودش صحیح باشد

ه سه  قابل توجهی در تبیین رفتار خرید مشتریان دارد؛در این بین مؤلفه می رسد بازاریابی رابطه مند جزء متغیر هایی باشد ک

ی رضایت ارتباطی بیشترین و مؤلفه ی عمل متقابل،کمترین رابطه را با رفتار خرید مشتریان برند آدیداس داشتند،این نتیجمه  

یجه دست یافته است که تمامی مؤلفمه  به این نتهمسو بوده چرا که پژوهش نامبرده نیز  5935از یک سو با نتیجه حسنی زاده 

های بازاریابی رابطه مند با متغیر رفتار خرید مشتریان باشگاه های ورزشی رابطه ی مثبت و معناداری دارند،اما از سموی دیگمر   

و با همین پژوهش غیر همسو بوده چرا که این پژوهش در نتایج خود آورده است که مؤلفه های اعتماد و عشق بیشترین رابطه 

آنچه از این تناقض می توان استنباط کرد این اسمت کمه   . را با رفتار خرید مشتریان دارند مؤلفه رضایت ارتباطی کمترین رابطه

احتماالً نوع جامعه ی آماری سبب جابجایی بیشترین و کمترین میزان رابطه بین مؤلفه های بازاریابی رابطه مند و رفتار خریمد  

شده است؛در واقع ماهیت نتایج پژوهش ها به طور واضح و روشن به ارتباط بمین   5935زاده در این پژوهش و پژوهش حسنی 

رفتار خرید مشتریان تأکید کرده اند و به نظر می رسد بمرای توجیمه چنمین تناق می      کلیه ی مؤلفه های بازاریابی رابطه مند و

 .  تنها دلیل ممکن همانی است که به آن اشاره شد
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