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 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی ،دانشگاه پردیس البرز تهران ،تهران ،ایران  .2دانشیار ،دانشکدة
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1395 / 05 /01 :تاریخ تصویب 1396 / 04 /20 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارتهای کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاههای ورزشی خصوصی شهر تهران بود .این تحقیق در زمرة
تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی و در گروه پژوهشهای آمیخته (کیفی ،کمی) ،و از لحاظ هدف ،کاربردی بود .در بخش کیفی ،با استفاده از روش تحلیل
محتوایی و مصاحبۀ نیمهساختیافته با استادان کارآفرینی ،تربیت بدنی و مدیران باشگاهها (15نفر( به روش گلولهبرفی به مؤلفههای مهارتهای کارآفرینی
دست یافته و براساس آن پرسشنامۀ مدیران با  51سؤال تنظیم شد .جامعۀ آماری ،باشگاههای ورزشی بودند که  300باشگاه به روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی انتخاب شدند .در هر باشگاه مدیر پاسخگوی پرسشنامۀ مدیران ،و مشتریان همان باشگاه (میانگین  25تا  35نفر) پاسخگوی پرسشنامۀ استاندارد
رضایت مشتری آمریکایی ( )ACSIبودند که در مجموع  6338نفر را تشکیل میدادند .بهمنظور بررسی روایی ،پایایی و برازش متغیرهای پنهان و آزمون
فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلههای ساختاری با بهکارگیری نرمافزار  Amosاستفاده شد .نتایج عاملی تأییدی ،روایی ،پایایی و برازش
متغیرهای پنهان پژوهش را تأیید کرد .نتایج نشان داد ،مهارتهای کارآفرینی (مهارتهای شخصی و مهارتهای مدیریت کسبوکار) بر میزان جذب
مشتری تأثیر معناداری داشت ،همچنین متغیر پیشگامی بیشترین تأثیر و پس از آن بهترتیب متغیرهای بازاریابی ،استقالل ،برنامهریزی ،ارتباطی،
تصمیمگیری ،مرکز کنترل درونی ،تجاریسازی ،ریسکپذیری و نوآوری قرار داشت .متغیرهای خالقیت و توفیقطلبی بر جذب مشتری تأثیر معناداری
نداشت.
واژههای کلیدی
جذب مشتری ،مهارتهای کارآفرینی ،مهارتهای شخصی ،مهارتهای مدیریتی.

مقدمه

آن در سازمانها امری اجتنابناپذیر است ،کارآفرینی در

کارآفرینی بهعنوان موتور محرکۀ توسعۀ اقتصادی و

واقع جستوجوی فرصتهای سرمایهگذاری ،ایجاد و ادارۀ

اجتماعی ،نقش اساسی در فرایند توسعه دارد و استفاده از

کسبوکار موفق است ( .)1تأثیرات کارآفرینی بر ایجاد

 -نویسنده مسئول  :تلفنEmail 09122025593 :
akram_hooseini@yahoo.com
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سازمانهای کوچک و متوسط کتمانناپذیر است .تأثیراتی

بیشتری به کسب موفقیت دارند ( .)8کانون کنترل ،توسط

مانند تولید و توزیع ثروت و درآمد ،ایجاد اشتغال و گسترش

روتر( )19966مطرح شد .کانون کنترل ،عبارت است از

انواع کسبوکار ،تنها نمونههایی از این فواید است ()2

چگونگی نسبت دادن منبع نتایج ،به خود و دیگران .از

تحقق این تأثیرات در گرو حضور مدیران کارآفرین در

ویژگیهای دیگر شخصیتی که بارها در زمینۀ کارآفرینی

عرصۀ جامعه است تا با مهارتهای خود ،تولید و خدمات را

بررسی شده ،ریسکپذیری است .براساس نتایج تحقیقات،

دگرگون سازند .مدیران برای راهاندازی و ادارۀ یک

صاحبان کسبوکارها ،ذاتاً تحمل ریسک باالیی دارند.

کسبوکار موفق ،به مهارتهای گوناگونی نیاز دارند (.)3

اسمیت )2010( 7ریسکپذیری را تمایل به سودآوری در

کیگاندو( )20021از میان چهار عامل مؤثر بر موفقیت و
شکست فرایند کارآفرینی ،دو عامل را ویژگیهای شخصی

پروژهای که همراه با عدم اطمینان است ،تعریف میکند
(.)9

و وظایف مدیریتی نام برده است ( .)4رومی 2و همکاران

رابرتز8نیاز به استقالل را کاری را برای خود انجام دادن

( )2009برخی از عوامل کلیدی تعیینکنندۀ رشد

وآزادی عمل داشتن و آقای خود بودن تعریف کرده است

کسبوکارهای کوچک را مهارتهای مدیریتی ،منابع مالی،

( .)8چاکسیکارین )2014( 9در تحقیق خود پی برد که

مهارتهای شخصی و انسانی نام بردهاند ( .)5دلمار و

پیشگامی از مؤلفههای مهم و ضروری جهت موفقیت در

دویدسون )2003( 3در مطالعات خود چهار متغیر اصلی

بخش گردشگری است و در جذب مشتری تأثیر زیادی دارد

مهارتهای مدیریتی ،ویژگیهای شخصی کارآفرین و

(.)10

ویژگیهای کسبوکار و ویژگیهای شرکت را بهعنوان

 )201310اظهار داشت که در میان مهارتهای
حسین (

عوامل تأثیرگذار بر رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط

کارآفرینی مهارتهای مدیریتی اهمیت خاصی دارد (.)11

مطرح کردند ( .)6گانگا )2016( 4برای شناسایی و

به نظر مین )2014(11از میان ابعاد مدیریتی ،مهمترین

سازماندهی شایستگیهای کسبوکار ،یک چارچوب

بعد ،تصمیمگیری است .او اظهار داشت که تصمیمگیری

دوبعدی شامل مهارتهای شخصی و مهارتهای کسبوکار

کارآفرینانه یعنی برقراری ارتباط با جامعه ،شناخت فرصت،

را پیشنهاد کرده است ،وی اعتقاد دارد برای موفقیت در

ارائۀ ایدۀ جدید و پیشبینی برای تجاریسازی آن (.)12

توسعۀ حرفهای افراد ،باید به هر دو بعد کسبوکار توجه

بازاریابی کارآفرینانه نهتنها در پی ایجاد شرایط عالی برای

شود (.)7

رشد شرکتهاست ،بلکه در ایجاد جذب مشتری نقش

این موضوع که آیا کارآفرینی با ویژگیهای شخصی

بسزایی دارد ( .)13یودی و ادیبو( )201512معتقدند که

افراد ارتباط دارد یا نه؟ توجه بسیاری از محققان را در چند

شناخت بازار به مدیران کمک خواهد کرد تا نقاط قوت و

دهۀ اخیر به خود جلب کرده است .مک کللند 5،معتقد است

مزیت نسبی خود را به تمامی زوایای پنهان بازار منتقل

که کارآفرینان در مقایسه با غیر کارآفرینان ،احساس نیاز

کنند ( .)14آگبیم )2013(13یکی از مهارتهای مدیریتی

1. Kiggundo
2. Roomi
3. Delmar & Davidson
4. Ganga
5. Macclelland
6. Rotter
7. Pomar

8. Roberts
9. Chockesikarin
1 . Hussin
1 . Maine
1 . Udih & Odibo
1 . Agbim
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کسبوکار را مهارت ارتباطی و عمدهترین راههای جلب

پس از خرید .بر این اساس ،درصورتیکه مشتری انتظارات

اعتماد مشتریان را برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

پیش از دریافت محصول را منطبق با ادراکات محصول

میداند .مسوکا1معتقد است که استفاده از مدیریت ارتباط

دریافتشده ببیند ،احساس رضایت میکند (.)17

با مشتری ارزش مؤسسه را افزایش میدهد ( .)15همچنین

امروزه صنعت ورزش نقش تعیینکنندهای در پیشرفت

لی2و همکاران ( )2016معتقدند که یکی از عوامل کلیدی

اقتصاد کشور دارد ( )18و در این میان نقش و اهمیت

موفقیت بلندمدت در کسبوکارها ،بهخصوص در بازارهای

باشگاههای ورزشی بر کسی پوشیده نیست .باشگاههای

پویا ،نوآوری است (.)16

ورزشی بهعنوان یک کسبوکار خدماتی روزانه پذیرای افراد

یکی از وظایف اصلی و وجوه مدیریت عملکرد هر

مختلف در سنین مختلفاند .موفقیت باشگاهها مانند هر

سازمان ارزیابی عملکرد است ( .)3اندازهگیری میزان رضایت

کسبوکاری تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد .یکی از

مشتری بهعنوان یکی از عوامل و عناصر اصلی نظامهای

مهمترین آنها جذب مشتری است .باشگاهها باید تالش کنند

مدیریتی در سازمانها و شرکتهای تجاری مورد توجه قرار

تا پیش از دیگران خدمات موردنظر مشتری خود را با تمام

گرفته است .بهطور کلی ،رضایتمندی ،ارزیابی از تجربۀ

ویژگیهای درخواستی عرضه کنند و بهطور پیوسته با

کلی مشتریان در خصوص خدمات ارائهشده است.

خالقیت و نوآوری تازه ،ارزش جدیدی را فراهم آورند.

فرایندهای مختلف شکلگیری رضایت مشتری را

ازاینرو ضرورت حضور مدیرانی با ویژگیها و مهارتهای

میتوان در مدلهای مختلفی طبقهبندی کرد .معتبرترین

کارآفرینی پررنگتر میشود .بنابراین از طریق مصاحبه با

مدل شکلگیری رضایت مشتری براساس نظریه ،عدم تأیید

استادان کارآفرینی ،تربیت بدنی و مدیران باشگاهها و با مرور

انتظارات بنا شده است .بهطور کلی ،رضایت مشتری از

ادبیات تحقیق مدلی در این زمینه طراحی و در شکل 1

محصوالت و خدمات را میتوان در نتیــجۀ دو متغیر

ارائه شد.

دانست :انتظارات پیش از خرید و ناسازگاریهای ادراکی

شکل  .1مدل پژوهش
M
soka

1.

2. Lee
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روش پژوهش

و برازش مدل از روش معادالت ساختاری استفاده شد .در

این تحقیق در زمرۀ تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی

معادالت ساختاری برای تأیید مدلهای اندازهگیری (روایی

و در گروه پژوهشهای آمیخته (کیفی ،کمی) ،و از لحاظ

سازه) از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی مدل ساختاری

هدف ،کاربردی است .در بخش کیفی ،از روش تحلیل

(رابطۀ بین متغیرها) از تحلیل مسیر استفاده شد و بهمنظور

محتوایی و با مصاحبۀ نیمهساختیافته با استادان

طراحی و برازش مدل از نرمافزار  Amosاستفاده شد.

کارآفرینی ،تربیت بدنی و مدیران باشگاههای ورزشی ()19
به روش گلولهبرفی به مؤلفههای مهارتهای کارآفرینی
دست یافته و براساس آن پرسشنامۀ مدیران با  51سؤال
تنظیم شد .جامعۀ آماری تحقیق باشگاههای ورزشی
خصوصی شهر تهران بودند که  300باشگاه به روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی از چهار منطقۀ شمال غرب،
شمال شرق ،جنوب غرب و جنوب شرق انتخاب شدند .در
هر باشگاه مدیر (ایجادکنندۀ کسبوکار) پاسخگوی
پرسشنامۀ مدیران ،و مشتریان (میانگین  25-35نفر)
پاسخگوی پرسشنامۀ استاندارد رضایت مشتری آمریکایی
( )ACSIبودند که در مجموع  6338مشتری را تشکیل
میدادند و میانگین نظرهای این مشتریان بهعنوان نمرۀ
مشتریان در نظر گرفته شد .از  51سؤال پرسشنامۀ مدیران،
سؤاالت مربوط به متغیرهای مرکز کنترل درونی ،استقالل،
ریسکپذیری ،خالقیت ،پیشگامی ،توفیقطلبی ،ارتباطی،
نوآوری ،برنامهریزی و تصمیمگیری هر کدام شامل  4سؤال،
بازاریابی  5سؤال و تجاریسازی  6سؤال را به خود اختصاص
دادند .سؤاالت مربوط به رضایت مشتری حاوی  15سؤال،
که برای انتظارات مشتری ،کیفیت خدمات و هزینه هر کدام
 5سؤال بود .مقیاس اندازهگیری هر دو پرسشنامه طیف
لیکرت پنجارزشی بود .برای اندازهگیری روایی پرسشنامۀ
مدیران از دو ضریب نسبی  CVIو  CVRاستفاده شد و
برای تمامی آیتمها این دو معیار باالتر از  ./97حاصل شد.
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی هر دو
پرسشنامه  ./7نشان داد ،که مورد پذیرش بود .برای تحلیل
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شکل  ،2در مدل اول به بررسی تأثیر متغیرهای اصلی

یافتهها
در این پژوهش از مدل استفاده شد که در هر دو مدل

پرداخته شد که متشکل از  3متغیر و  2رابطه بین متغیرها

تحلیل عاملی تأییدی برای هر عامل انجام گرفت .نتایج

ست .جذب مشتری متغیر وابسته ،و مهارتهای شخصی و

نشان داد که هر عامل با سؤاالت رابطۀ معناداری دارد و

مدیریتی متغیر مستقل است.

سؤاالت عامل را بهدرستی اندازهگیری میکنند .با توجه به
جدول  .1رابطۀ بین متغیرهای اصلی پژوهش
ضریب

ضریب مسیر

انحراف

مسیر

استاندارد شده

معیار

مهارت شخصی 

جذب مشتری

0/406

0/14

0/15

2/7

مهارت مدیریتی 

جذب مشتری

0/084

0/10

0/035

2/4

مسیر

آمارة تی

معناداری
0/007
0/017

شکل  .2مدل ساختاری و اندازهگیری اول پژوهش و بار عاملی و ضریب استانداردشده بین متغیرها

با توجه به جدول  ،1متغیرهای مهارت شخصی و

استاندارد برای مهارت شخصی ( )0/14نسبت به کسبوکار

کسبوکار با ضریب مسیرهای بهترتیب 0/406و 0/084بر

( ،)0/10مهارت شخصی تأثیر بیشتری از مهارت کسبوکار

متغیر جذب مشتری تأثیر معنادار دارد (دارای معناداری

بر جذب مشتری دارد.

کمتر از  )0/05و از آنجا که هر دو ضریب مثبت است ،تأثیر
همجهت میباشد .با توجه به بزرگتر بودن ضریب مسیر

با توجه به شکل  ،3مدل دوم بررسی تأثیر زیرعوامل
متغیرهای اصلی بر جذب مشتری را نشان میدهد.
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شکل  .3مدل ساختاری و اندازهگیری دوم پژوهش و بار عاملی و ضریب استانداردشده بین متغیرها
جدول .2رابطۀ بین متغیرهای فرعی پژوهش
ضریب

ضریب مسیر

انحراف

آمارة

مسیر

استاندارد شده

معیار

تی

جذب مشتری

0 / 031

0 / 065

0 / 014

2 / 21

0 / 027

استقالل



جذب مشتری

0 / 054

0 / 172

0 / 024

2/5

0 / 025

خالقیت



جذب مشتری

0 / 03

0 / 097

0 / 02

1/5

0 / 134

ریسک پذیری 

جذب مشتری

0 / 034

0 / 061

0 / 015

2 / 26

0 / 024

پیشگامی



جذب مشتری

0 / 118

0 / 204

0 / 05

2 / 36

0 / 018

توفیق طلبی



جذب مشتری

0 / 023

0 / 083

0 / 016

1 / 43

0 / 151

تجاری سازی



جذب مشتری

0 / 034

0 / 062

0 / 013

2 / 61

0 / 009

بازاریابی



جذب مشتری

0 / 16

0 / 189

0 / 073

2 / 19

0 / 029

تصمیم گیری



جذب مشتری

0 / 041

0 / 07

0 / 019

2 / 15

0 / 031

برنامه ریزی



جذب مشتری

0 / 04

0 / 079

0 / 016

2/5

0 / 012

نوآوری



جذب مشتری

0 / 029

0 / 029

0 / 014

2 / 07

0 / 039

ارتباطی



جذب مشتری

0 / 059

0 / 077

0 / 029

2 / 03

0 / 042

مسیر
کنترل درونی 

معناداری
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جدول  .3برازش مدلهای مفهومی
شاخص ها

𝒇𝒅(𝝌𝟐 ⁄

AGFI

GFI

RMR

CFI

TLI

IFI

RFI

NFI

RMSEA

مدل اول

2/88

0/922

0/858

0/07

0/941

0/923

0/916

0/987

0/988

0/053

مدل دوم

2/72

0/972

0/903

0/032

0/904

0/987

0/906

0/907

0/908

0/076

با توجه به جدول  ،2نتایج تحلیل مسیر مدل دوم نشان

در الگوی تحقیق ،معنادار خواهد بود .با توجه به جدول 3

میدهد که از  12متغیر مستقل 10 ،متغیر بر متغیر وابسته

بررسی نتایج آزمون برازش مدلهای مفهومی نشان داد که

تأثیر معناداری دارد .متغیر خالقیت و متغیر توفیقطلبی

الگوی پژوهش از وضعیت مناسبی برخوردار است .همچنین

دارای معناداری بزرگتر از  0/05است که نشان میدهد این

نتایج تحلیل عاملی تأییدی معادالت اندازهگیریشدۀ مربوط

دو متغیر بر جذب مشتری تأثیر معناداری ندارد .دیگر

به سازههای تحقیق و شاخصهای بهدستآمده نشاندهندۀ

مسیرهای موجود در مدل دارای معناداری کمتر از 0/05

برازش مطلوب مدلهای اندازهگیری است .به دیگر سخن

است که معنادار بودن رابطه را نشان میدهد؛ یعنی

تمامی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی که برای سازههای

متغیرهای مرکز کنترل درونی ،استقالل ،ریسکپذیری،

مهارتهای کارآفرینی شخصی ،مهارتهای کارآفرینی

پیشگامی ،ارتباطی ،نوآوری ،برنامهریزی ،تصمیمگیری،

مدیریت کسبوکار و رضایت مشتری تعریف شدند،

بازاریابی و تجاریسازی بر متغیر جذب مشتری تأثیر

مناسباند و به لحاظ تجربی میتوانند متغیرهای مذکور را

معنادار دارد .همۀ ضرایب معنادار مثبت است ،بنابراین تأثیر

تبیین و اندازهگیری کنند و مدل ساختاری از لحاظ برازش

مستقیم دارد .همچنین با توجه به ضریب مسیر

در هر دو مدل مورد تأیید است.

استانداردشده،

متغیر

پیشگامی

(  )0/204بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای دیگر دارد ،و

بحث و نتیجهگیری

متغیرهای بازاریابی ( ،)0/189استقالل (،)0/172

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارتهای کارآفرینی

برنامهریزی ( ،)0/079ارتباطی ( ،)0/077تصمیمگیری

مدیران بر جذب مشتریان باشگاههای ورزشی بود .با توجه به

( ،)0/07مرکز کنترل درونی ( ،)0/065تجاریسازی

جدول  1میتوان دریافت که مهارت شخصی بر جذب
آگبیم()20131

( ،)0/062ریسکپذیری ( )0/061و نوآوری ()0/029

مشتری تأثیر معناداری دارد.

بهترتیب بیشترین تأثیر را دارند.

همیلتون ( )20072از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد

در این پژوهش ،تحلیلهای آماری با استفاده از تحلیل

و دابز و

کسبوکار به مهارتهای شخصی تأکید داشتند (.)15،6

عاملی ،روش تحلیل مسیر و با نرمافزار آموس انجام گرفت.

بحث تأثیر ویژگیهای شخصی ،در موفقیت کسبوکار

زمانی یک الگو از برازش مناسب برخوردار خواهد بود که از

در حیطۀ ورزش نیز ،به اثبات رسیده است .احسانی ()1394

 RMRو  RMSEAپایینی برخوردار بوده و نیز

به اهمیت ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در توفیق ایجاد

شاخصهای  AGFIو  GFIو  NNFIو  CFIآن از 90

کسبوکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشت (.)8

درصد بیشتر باشد .چنانچه مقادیر بحرانی ضرایب مسیر از
عدد  2بزرگتر و از عدد  -2کوچکتر باشد ،رابطۀ موجود
1. Agbim

2. Dobbs & Hamiltion
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اسمیت )2010( 1ادعا کرد که پیشگامی ،ریسکپذیری و

هیجانی که در جستوجوی اولینها هستند .از نتایج دیگر

نوآوری بر جذب مشتری در شرکتهای خدماتی ورزشی

این تحقیق تأثیر ریسکپذیری در جذب مشتری است .این

تأثیرگذار است ( .)9مورنو2و همکاران ( )2016ویژگیهای

نتیجه با نتایج کالیندو ( ،)2009چاکسیکارین )2014(9و

شخصی (نوآوری ،خالقیت ،پیشگامی و ریسکپذیری) را بر

 ،)201610که در پژوهش خود به عوامل مشابه دست
مورنو (

جذب مشتری و اثربخشی بازاریابی در شرکتهای ورزشی

یافتند ،همراستاست ( .)10 ،20 ،24در واقع افراد خطرپذیر

بسیار تأثیرگذار یافتند ( .)20نوآ )2015(3نیز اذعان داشت

در ورزش شامل طراحان رویدادهای ورزشی ،مدیران و

که مهارتهای کارآفرینی میتواند تأثیرات چشمگیری در

مربیان ورزشیاند .مدیران باشگاههای ورزشی در انواع

قصد و ایجاد کسبوکار ورزشی و کمک به بحث اشتغال

گوناگونی از خطرها مانند مخاطرات تجاری و اجتماعی

داشته باشد ( .)21این نتایج با نتایج تحقیقات

درگیرند .برای مثال مدیران با اختصاص منابع ،به

()2009

فرصتهایی که با احتمال تقبل هزینه ،شکست معقولی را

همراستاست ( .)10 ،22این در حالی است که محققانی

نیز بههمراه دارد ،ریسک آن را بر عهده میگیرند .مثالً

چون کسلر )2007( 6این موضوع را با تردید نگریستند

مدیری که یک رشتۀ جدیدی را در باشگاه معرفی و برای

( .)23تناقض مشاهدهشده شاید ناشی از جامعۀ آماری

آن هزینه میکند ،در واقع ضررهای آن را میپذیرد یا

متفاوت باشد .با توجه به جدول  ،2متغیر پیشگامی در بین

مدیری که با مربیان و فروشندگان اسباب و وسایل باشگاه

متغیرهای دیگر بیشترین تأثیر را بر جذب مشتری داردکه

قرارداد تنظیم میکند ،درگیر مخاطرات کارآفرینی یا

این نتیجه با نتایج محمدکاظمی ( )1392چاکسیکارین

کسبوکار میشود .با توجه به جدول  2مهارت استقالل در

( )2014و اسالم ،)2011( 7که در پژوهش خود به نتایج

جذب مشتری مؤثر است .استقالل ،نیروی برانگیزانندهای

مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد ( ،)3 ،10 ،19اما با

است که فرد ،با این ویژگی احساس میکند بر سرنوشت

یافتههای کالیندو )2008(8مغایرت دارد ( .)24شاید علت

خود کنترل دارد .با توجه به افزایش رقابت و تقاضای فزاینده

این اختالف این باشد که آنها در مدلهای خود هیچ اثر

برای محصوالت و خدمات متنوع ،نیاز به استقاللطلبی

مستقیمی از ویژگیها ی شخصیتی کارآفرینان را بر جذب

بهعنوان انگیزهای اساسی برای مدیران باشگاههای ورزشی

مشتری در نظر نگرفتهاند ،ازاینرو مدیران باشگاهها باید

خصوصی پیشنهاد میشود ،زیرا آنها بر ایجاد مزیت رقابتی

برای این مؤلفه اهمیت ویژهای قائل شوند ،زیرا سبب تمایز

پایدار در مقایسه با رقبا تأکید داشته و برای تحقق این هدف

باشگاه آنها ،از دیگر باشگاهها میشود و این خود عاملی

عدم اتکا به دیگران و آزادی عمل یک اصل بهشمار میآید.

مناسب برای جذب مشتری است .پیشگامی مدیر در ایجاد

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که در محیط

باشگاهها ی ورزشی نوینی همچون پاراگالیدرسواری ،پرش

بسیار پرتالطمی بهسر میبرند و کسبوکارهای کوچک و

با بانجی ،صخرهنوردی ،سنگنوردی ،آبدرمانی ،سینکونایز

متوسط از جمله باشگاهها ،هر لحظه ،شاهد نوسانات قانونی،

و غواصی پاسخی است به مشتریان تنوعطلب و جویای

قیمتی و سیاسیاند ،افرادی قادر به ایجاد و ادارۀ باشگاههای

1. Smith
2. Moreno et al
3. Nova
4 . Chokesikarin
5 . Sambasivan

6 . Keiser
7 . Islam
8 . Calindo
9 . Chokesikarin
1 . Moreno

چاکسیکارین4

()2014

و

سامباسیوان5

0
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ورزشیاند ،که معتقدند تالش و کوشش خودشان سرنوشت

براساس یافتۀ این تحقیق ،مبنیبر اینکه مهارت

کسبوکارشان را تعیین میکند ،و موفقیت یا شکست را به

بازاریابی در بین مهارتهای مدیریتی بیشترین تأثیر را بر

سرنوشت ،اقبال یا نیروهای مشابه نسبت نمیدهند .این

جذب مشتری دارد ،محقق معتقد است که مدیران باشگاهها

نتیجه با نتایج احسانی ( )1394و اسالم( )20111همخوانی

با تفحص و جستوجو در بازار و جمعآوری اطالعات دربارۀ

دارد ( .)8،19با توجه به تأثیر پیشگامی بر جذب مشتری

تقاضاهای متنوع مشتری ،از طریق خالقیت و نوآوری به

پیشنهاد میشود ،مدیران باشگاههای شهر تهران ،با بررسی

ارائۀ خدمات متمایز و قیمت مناسب بپردازند و با تبلیغ ،به

لحظه به لحظۀ بازار در پی یافتن بهترین اقدامات رقبا داشته

شناساندن خدمات باشگاه اقدام کنند تا ضمن حفظ

باشند .همچنین در خصوص ریسکپذیری ،مدیران با توجه

مشتریان فعلی به جذب مشتریان جدید نیز اقدام کنند.

به نوسانات قانونی ،قیمتی و سیاسی باید ریسک معقولی را

یافتن اطالعات ،در زمینۀ رشتههای جدید ورزشی ،وسایل

در کسبوکار خود در نظر بگیرند .در مورد مهارت استقالل

و تجهیزات بهروز ،ساخت و طراحی فضای باشگاه،

و کنترل درونی بهعنوان عوامل مؤثر در جذب مشتری

خدماترسانی بهینه ،ارائۀ سیدیهای آموزشی و

بهدلیل حمایتهای ناکافی دولت و مشکالت اقتصادی

تیشرتهایی با نام و برند باشگاه ،ارسال هدایا ،اهدای کارت

پیشنهاد میشود افرادی که تمایل به سرمایهگذاری در

وفاداری ،دادن تخفیف شهریه و خدمات ویژه به دارندگان

صنعت ورزش را دارند ،هنگام ایجاد باشگاه ،به تواناییهای

کارت وفاداری و برگزاری جشنهای ویژه ،نمونههایی از

شخصیتی خود بپردازند تا با آگاهی کامل از خصوصیتها و

بازاریابی در باشگاههای ورزشی است .از نتایج دیگر این

قابلیتهای شخصیتی خود وارد بازار کار شوند .البته ممکن

تحقیق ارتباط نوآوری با جذب مشتری بود که با نتایج یودی

است افرادی که قصد ایجاد باشگاه دارند ،تمام این ویژگیها

وادیبو )2015(5و اسالم )2011( 6که در پژوهش خود به

را بهصورت قابل قبول نداشته باشند و در بعضی ابعاد امتیاز

عوامل مشابه دست یافته بودند ،همخوانی دارد (.)14 ،17

کمتری کسب کنند ،ازاینرو ،پیشنهاد میشود این افراد،

باشگاهها برای مبارزه با فشارهای رقابتی ناشی از محیط

درصورتیکه بهدنبال شرکایی برای راهاندازی باشگاه خود

خارجی ،اغلب دست به نوآوری میزنند ،تا شایستگی متمایز

هستند ،در جستوجوی کسانی باشند که ابعاد شخصیتی

خود را حفظ کنند .برای مثال زمانیکه باشگاهها در

موردنظر آنها را پوشش دهند .احتماالً ،این رویه ،توفیق

توصیههای ورزشی خود به مشتریان از رویکردهای نوین

بیشتری را در ایجاد و پیشبرد کسبوکار بههمراه دارد.

تبلیغاتی مانند پیامک ،ارائۀ خدمات مجازی و خدمات پس

با توجه به جدول  2مبنیبر تأثیر مهارتهای مدیریتی
بر جذب مشتری ،آگبیم( ،)20132دابز و

همیلتون3

از فروش استفاده میکنند ،در واقع بهصورت متمایزی از
رقبا پیشی میگیرند یا نوآوری جهت خدماترسانی به

( )2007و سمباسیوان ،)2009( 4نیز در پژوهش خود به

مشتریان خاص باشگاه مانند زنان باردار ،کودکان،

نتایج مشابه دست یافته بودند و از میان عوامل تأثیرگذار

سالمندان ،کسانی که مبتال به ناهنجاریهای اسکلتی-

بر رشد کسبوکار به مهارتهای مدیریتی تأکید داشتند

عضالنی هستند یا کسانی که به ورزشهای خاصی بعد از

(.)6 ،15 ،22

آسیبهای ورزشی ،جراحی و ابتال به سرطان نیاز دارند.
1. Islam
2. Agbim
3. Dobbs & Hamiltion

4. Sambasivan
5. Udih & Odibo
6. Islam
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همچنین انجام تستهای ورزشی و ارائۀ برنامههای تغذیهای

( )1392همسوست ( ،)3اما با یافتههای مورنو )2016(4و

مناسب توسط کارشناس ،تعیین تناسب قد و وزن با

کسلر )2007( 5مغایرت دارد ( .)20 ،23علت این تفاوت

برای

ممکن است تفاوت در انتخاب متغیر وابسته باشد ،چراکه

متمایزسازی خدمات باشگاه در مقایسه با رقباست.

در پژوهش بررسی شده عملکرد مالی ،درو در این تحقیق

یافتههای پژوهش نشان داد مهارت ارتباطی بر جذب

جذب مشتری متغیر وابسته بوده است .در مورد خالقیت

مشتری تأثیر دارد و این نتیجه با نتایج آگبیم )2013(1و

نتیجۀ این پژوهش با نتیجۀ تحقیقات مورنو( )20166و

مسوکا )2013(2که در پژوهش خود به نتایج مشابه دست

یودی وادیبو( )20157مغایر است ( ،)14 ،20این تفاوت

یافته بودند ،همخوان بود ( .)15 ،25یودی 3و همکاران

ممکن است به این دلیل باشد که خالقیت بهکارگیری

( )2015معتقدند که استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری

توانایی ذهنی برای ایجاد فکر یا مفهوم جدید است و تا

ارزش موؤسسه را افزایش میدهد ( .)14مهارت ارتباطی را

زمانیکه به نوآوری تبدیل نشود ،نتیجهای برای رضایت و

میتوان عامل مهمی در رونق هرچه بیشتر کسبوکار در

جذب مشتری در باشگاههای ورزشی به ارمغان نخواهد

باشگاهها ورزشی در نظر گرفت ،زیرا برقراری روابط نزدیک

داشت.

پیشرفتهترین

دستگاه،

نوآوریهای

دیگری،

و درک عواطف و احساسات مشتری ،به برقراری ارتباط و

نتایج این تحقیق که اولین مطالعۀ انجامگرفته در

افزایش وفاداری به باشگاه منجر میشود .در این زمینه

خصوص تأثیر مهارتهای کارآفرینی بر جذب مشتری در

پیشنهاد میشود که مدیران و کارکنان باشگاهها با برقراری

باشگاههای ورزشی است ،عالوهبر باز کردن مدخل جدیدی

ارتباط بهتر و افزایش جلب توجه در بین مشتریان و درک

در این حوزۀ تحقیقاتی ،به افزایش دانش نظری در این حوزه

عواطف و احساسات و نیازهای مشتری ،به برقراری ارتباط

کمک میکند.

و افزایش وفاداری او به باشگاه منجر شوند .با توجه به نتایج

با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،امید است مدیران

تحقیق در خصوص بازاریابی پیشنهاد میشود مدیران با

باشگاهها بهمنظور جذب مشتری ،به بهبود و تقویت

یافتن روشهای خالقانه در استفاده از کانالهای جدید،

مهارتها اقدام کنند .بهنظر میرسد در صورت اجرای این

روشهای بازاریابی ،تبلیغات و هزینۀ کمتر ،از طریق جلب

امر میتوان انتظار داشت که مدیران به شکلی مناسب به

رضایت مشتری به وفاداری او دست یابند .در خصوص

اهداف عالی ،در حوزۀ ورزش و تجارت دست یابند.

نوآوری پیشنهاد میشود مدیران برای موفقیت بلندمدت به
اقدامات نوآور و جدید در باشگاهها اهمیت قائل شوند و به
آنها پاداش دهند.
از دیگر نتایج این تحقیق ،این بود که متغیرهای
توفیقطلبی و خالقیت بر جذب مشتری تأثیر ندارند .در
مورد مهارت توفیقطلبی این نتیجه با نتایج محمدکاظمی

1. Agbim
2. Msoka
3. Udih & Odibo
4. Moreno

5. Keiser
6. Moreno
7. Udih & Odibo
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of entrepreneurial skills of managers
on customer attraction in Tehran private sports clubs. This study was descriptivesurvey and mixed (qualitative - quantitative) and applied in terms of aims. In the
qualitative section, the entrepreneurship skills components were achieved by content
analysis and semi-structured interviews with entrepreneurship and physical education
professors and club managers (15 subjects) using snowball method and then managers
questionnaire was designed with 51 items. The population consisted of the sport clubs
and 300 clubs were selected by stratified random sampling method. In each club, the
manager responded to the managers questionnaire and the clients of the same club
(average 25-35 subjects) responded to the American Customer Satisfaction Standard
Questionnaire (ACSI) (N=6338). Structural equation modeling was used to examine
validity, reliability and fitness of latent variables and to test research hypotheses with
Amos software. The results of confirmatory factor analysis confirmed the validity,
reliability and fitness of latent variables. The results showed that entrepreneurial skills
(personal skills and business management skills) had a significant effect on customer
attraction. Also, the pioneer variable had the highest effect and the variables of
marketing, independence, planning, communication, decision making, center of
internal control, commercialization, risk taking and innovation respectively occupied
other places. The variables of creativity and success had no significant effects on
customer attraction.
Keywords
Customer Attraction, Entrepreneurial Skills, Management Skills, Personal Skills.
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