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 چکیده 

مند خواهد شد، به  مند منجر به سهولت در رسیدن به هدف اصلی بازاریابی رابطه شناسایی موانع بازاریابی رابطه  هدف:

منظور شناسایی این موانع پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند. از این رو در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی 

 مند در مدیریت هواداران پرداخته شد.  رابطه پرسشنامه محقق ساخته موانع  بازاریابی

نظران تأیید شد. به منظور  منظور ابتدا روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب بدین شناسی: روش

نفر انجام شد و ضریب حاصله  11تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مطالعه مقدماتی بر روی 

آوری شد. از  پرسشنامه جمع 111بدست آمد.. همچنین برای سنجش روایی سازه ابزار،  α/.=202ی کرونباخ رقمآلفا

 تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. 

مند از روایی  های بازاریابی رابطه های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های لیزرل نشان داد معرف خروجی ها: یافته

 ,AGF,GFI,NFIو RMSEA≤00/0مند را بسنجد ) تواند بازاریابی رابطه الزم برخوردار است و به خوبی می

CFI≥00./ .) 

تواند به عنوان  مند می باق یافته موانع بازاریابی رابطهتوان گفت که مقیاس انط با توجه به این نتایج می گیری: نتیجه

 مقیاس پایا و  معتبر در مدیریت هواداران به کار رود.

 مند، مدیریت هواداران استانداردسازی ابزار، تحلیل عاملی تأییدی، بازاریابی رابطه های کلیدی: واژه
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Abstract 
Objective: The identification of barriers to relationship marketing will make easier achieving the 

main objectives of relationship marketing. For this purpose, researchers are looking for valid and 
reliable tool. Therefore, this study aimed to determine the validity and reliability of relationship 

marketing barriers in fans management researcher made questionnaire.  

Methodology: In this regard, the content and face validity of questionnaire was confirmed by a 

group of experts. Conducting the pilot study on 41 cases, the Cronbach’s alpha was used to determine 
the reliability of questionnaire (α= 0.702). Also, 141 questionnaires were collected for assessing the 

construct validity of research tool. The confirmatory factor analysis was used to test the construct 

validity of questionnaire. Results: The LISREL output showed that the selected indicators for 
assessing the relationship marketing components were valid and could well evaluate relationship 

marketing (RMSEA≥ 0.08, GFI, NFI, CFI, AGF ≥0.90).  

Conclusion: Based on these findings, it was concluded that the adapted questionnaire of 
relationship marketing barriers could be used as a reliable and valid scale in management of fans. 
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