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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between mouth-to-mouth advertising and
the willingness of people in volleyball clubs in Rasht.
The method of research is descriptive-survey. The
statistical population of the survey is all people who were
sporting in volleyball clubs in Rasht. Sampling method
was selected randomly. Uose to a researcher-made
questionnaire consisted of ۳٦ questions. The validity of
the questionnaire was confirmed by ۱۲ professors of the
field of sports management and the reliability of the
questionnaire was confirmed using the Cronbach's alpha
coefficient of ۰٫۹٤۰. Inferential statistics (Kolmogorov
Smirnov). Finally, PLS software version ۳ was used for
modeling structural equations. The results showed that
communication variable had a positive and significant
positive effect on the person's willingness to attend
(۱۸۳٫۰1); The results also showed that the trust variable
had a positive and significant effect on the willingness of
people directly, and about ۲۰ the percentage of this
variable is explained. Also, the specialty variable has a
positive and significant positive effect on the person's
willingness to attend (۳۲۳٫۰٪). Finally, the commitment
variable has a positive and significant effect on the
willingness of the people directly, explaining about ۲۸٪
of its changes. It can be said that it will be difficult to
assess the quality of services before it is consumed.
Therefore, the use of oral-to-mouth communication
could lead to the presence and re-entry into volleyball
clubs.
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چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تبلیغات دهانبهدهان با تمایل حضور
 روش این تحقیق.افراد در باشگاههاي ورزشی والیبال شهرستان رشت بود
 جامعه آماري. پیمایشی بود-  كاربردي و از نوع توصیفی،از نظر هدف
.تحقیق شامل كلیه افراد فعال در باشگاههاي والیبال شهر رشت بودند
 از.روش نمونهگیري تحقیق بهصورت دردسترس انتخاب شد
پرسشنامهاي محققساخته جهت جمعآوري دادهها استفاده شد كه شامل
 تن از اساتید حوزه مدیریت06  روایی پرسشنامه به تأیید. سؤال بود33
ورزشی رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ
 در نهایت براي تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهاي. بهدست آمد1/941
آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (كلموگروف
 انجام گرفت و جهتSPSS 63 اسمیرنف) با استفاده از نرمافزار
 نتایج. استفاده شده استPLS مدلسازي معادالت ساختاري از نرمافزار
نشان داد كه متغیر ارتباطات بر تمایل حضور افراد بهطور مستقیم اثر
 دارد؛ همچنین نتایج نشان داد كه متغیر،)درصد1/063( مثبت و معناداري
اعتماد بر تمایل حضور افراد بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداري دارد و
 همچنین متغیر تخصص بر. درصد این متغیر را تبیین میكند61 حدود
،)درصد1/363( تمایل حضور افراد بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداري
 در نهایت مشخص گردید متغیر تعهد بر تمایل حضور افراد بهطور.دارد
 درصد از تغییرات آن را66 مستقیم اثر مثبت و معناداري دارد و حدود
 میتوان گفت ارزیابى كیفیت خدمات قبل از مصرف آن به.تبیین میكند
 بنابراین استفاده از ارتباط.دلیل ناملموس بودن خدمات مشکل خواهد بود
دهانبهدهان میتواند منجر به تمایل به حضور و همچنین حضور مجدد
.در باشگاههاي والیبال گردد
 باشگاههاي، تمایل حضور، تبلیغات دهانبهدهان:واژههایکلیدی
. ورزشکار،والیبال
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مقدمه
در چند سال اخیر ،صنعت باشگاهداري ایران با شروع به كار
باشگاههاي خصوصی ،رشد و تغییر چشمگیري را تجربه كرده
است .این رشد انفجاري ،برنامههاي موجود در رابطه با ارائه
خدمات به مشتریان را تحت تأثیر قرار داده است (شفیعی و
همکاران .)0393 ،با توجه به اینکه ورزش در عصر حاضر اهمیت
بسیار زیادي پیدا كرده است و اماكن ورزشی بستر اجرایی
فعالیتهاي ورزشی هستند ،و اینکه باشگاههاي ورزشی امکان
ورزش افراد جامعه را فراهم میكند ،و از طرف دیگر موجب
كارآفرینی و اشتغال میشود ،باید در بخش بازاریابی آن پژوهش-
هایی انجام شود تا راه و روش جذب مشتریان براي مسئوالن
باشگاهها شفافتر شود .بازاریابی ورزشی موفق با درک چرایی و
چگونگی رفتار مصرفكنندگان و مخاطبان ورزشی آغاز میشود،
از اینرو درک عوامل مؤثر بر ترجیحات و رفتار مصرفكنندگان
ورزش را میتوان زیربنایی براي تصمیمات مصرفكننده ورزشی
قلمداد كرد .رفتار مصرفكننده ورزشی شامل فرایندهاي روانی و
اجتماعی گوناگونی است كه قبل و بعد از فعالیتهاي مخاطبان
وجود دارد؛ اینكه مخاطبان ورزشی چگونه فکر میكنند ،چگونه
رفتار میكنند ،چگونه تصمیم میگیرند ،چه عواملی بر گرایش
آنان به رویدادهاي مختلف ورزشی تأثیر میگذارد و سؤاالت
دیگر ،كلید توسعه برنامههاي بازاریابی مؤثر براي سازمانها و
برگزاركنندگان رویدادهاي ورزشی به اهداف از پیش تعیینشده
است (حسنزاده.)0364 ،
در شرایط رقابتی ،مشتريمداري ،حفظ مشتري و كسب
رضایت مشتري در سازمانها اهمیت زیادي دارد ،بنابراین
شناسایی رضایت مشتري نقش اساسی در حیات سازمانها است
(افچنگی و همکاران .)0396 ،تحوالت صورتگرفته در مفهـوم
بازاریـابی در دهه اخیر ،همه سازمانها و كلیه كسبوكارها را به
سمت مشتريگرایی سوق داده اسـت .توصیـه نهـایی همه
رویکردهاي جدید بازاریابی در بازارهاي رقابتی ،مبتنی بر حفظ و
نگهداري مشتریـان میباشد (امیرشاهی و همکاران.)0366 ،
وفــاداري مشتـري هدف اساسی در بازاریابی مشتریان و ركن
اساسی پایداري آن به شمار میرود .اندازهگیري وفاداري ،درک
بهتري از بازگشت مشتریان فراهم میكند (چن و چن.)6101 ،0
بازگرداندن مشتریان حاضر هزینه كمتري نسبت به جذب

مشتري جدید دارد (چن و چن6101 ،؛ ماتسو و روسی.)6101 ،6
احتمال اینکه مشتریان وفادار محصول یا خدمتی را به دوستان و
آشنایان پیشنهاد دهند بیشتر است و اینكه با تبلیغات
دهانبهدهان مثبت بهطور رایگان براي آن تبلیغ میكنند و
همواره عقیده بر آن میباشد كه كیفیت خدمات باال و رضایت
حاصل از آن به واكنشهاي رفتاري چون وفاداري و تبلیغات
دهانبهدهان «هنگامیكه تصمیم خرید خود را بر پایه توصیهها
و تجربیات دیگران اتخاذ میكنیم نوعی از ارتباط بازاریابی اتفاق
میافتد كه به آن تبلیغات دهانبهدهان گفته میشود (جلیلوند و
همکاران »)0390 ،مثبت و بازگشت مجدد مشتریان منجر
میشود (زبکار و همکاران)6101 ،3؛ بنابراین باید مشخص كرد
كه در محیطهاي ورزشی و ارائه خدمات در این مراكز،
رضایتمندي مشتریان میتواند با تبلیغات دهانبهدهان و حضور
افراد رابطه داشته باشد .یکی از مراكز ورزشی كه در حال حاضر
به مشتریان خدمات ورزشی ارائه میكند ،باشگاههاي ورزشی
والیبال است .در این زمینه باید در جستجوي عواملی كه باعث
رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در مراكز ورزشی (باشگاه
ورزشی والیبال) میشود را پیدا كرد .نتایج این تحقیق بهخوبی و
كامالً عملیاتی و بیانگر آن است كه مدیران و مالکان بر روي
مؤلفههاي رضایتمندي بیشتر از قبل تمركز و تأكید نمایند و
اهمیت زیادتري قائل شدند كه این امر موجب وفاداري مشتریان
و تبلیغات دهانبهدهان از سوي مشتریان شود و این مسئله باعث
حضور افراد در باشگاه ورزشی (والیبال) گردد و نهایت سودآوري
مالی براي باشگاه والیبال را تضمین میكند .مطالعه حاضر باهدف
تعیین معادله رگرسیون تبلیغات دهانبهدهان حضور افراد در
باشگاههاي ورزشی والیبال انجام گرفته است.
با توجه به اینكه مشتریان داوران نهایی كیفیت محصول و
خدمات بوده و نقطه نظرات آنان میتواند راهگشاي بسیاري از
مسائل و مشکالت سازمانها باشد و از طرفی بر رفتار خرید آن
نیز تأثیر زیادي خواهد گذاشت (الماسی .)0396 ،در محیطی كه
اعتماد به سازمانها و آگهیهاي تبلیغاتی كاهش یافته است،
ارتباط دهانبهدهان راهی براي دستیابی به مزیت رقابتی است.
تأثیرگذاري بر عقاید سایر افراد براي سازمانهاي عرضهكننده
كاالها و خدمات ،منافع قابلتوجهی را در پی دارد (جلیلیان و
همکاران .)0390 ،بازاریابی از طریق ارتباطات دهانبهدهان
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معتبرتر از سایر فنهاي بازاریابی است ،چون تنها  %04افراد به
آگهیهاي بازرگانی كه میبینند ،میخوانند یا میشنوند ،توجه
میكنند جالبتر اینكه نود درصد از افراد به خانواده ،دوستان یا
همکاران خود كه محصول یا خدمتی را تأیید میكنند ،اعتماد
دارند چون آنها میدانند كه منافعی در این تأثیر براي آنان وجود
ندارد (جلیلوند و ابراهیمی.)0391 ،
مرور مطلعات قبلی حاكی از انجام تحقیقات مختلف و با نتایج
متفاوتی در زمینه تحقیق حاضر میباشد .به طوري كه كردلو و
همکاران ( )0393نشان داد كه وفاداري پیشبین مناسبی براي
تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهانبهدهان مشتریان باشگاههاي
بدنسازي زنجان است .همچنین دوراندیش و همکاران ()0393
نشان داد تمامی مؤلفههاي كیفیت خدمات با هر دو متغیر
رضایتمندي و تمایل حضور مشتریان ارتباط مثبت و معناداري
دارند .ایزدي و دیلمی ( )0394در پژوهشی تحت عنوان بررسی
عوامل تأثیرگذار بر جهتگیري مشتریان نسبت به حضور در
رویدادهاي ورزشی نشان میدهد كه متغیرهاي اجتماعی،
شناختی و احساسی به ترتیب اولویت تأثیر مثبت و معنادار بر
جهتگیري دانشجویان نسبت به حضور در رویدادهاي ورزشی
دانشگاهی میگذارند .گوهر رستمی و همکاران ( )0394نشان
دادند كه كیفیت خدمات مراكز آمادگی جسمانی بر میزان
رضایتمندي كلی و وفاداري مشتریان و رضایتمندي كلی بر
وفاداري و قصد خرید مجدد مؤثر است .امیر تاش و همکاران
( )0394در پژوهشی نشان دادند كه رابطۀ مثبت نسبتاً قوي بین
بازاریابی رابطهمند (اعتماد ،تعهد ،رضایت از رابطه ،صمیمیت،
رابطه متقابل و مدیریت تعارض) و وفاداري مشتریان استخرهاي
دولتی شهر تهران وجود دارد .خبیرى و همکاران ( )0396در
تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر چهار متغیر اعتماد ،تعهد ،ارتباطات
و تخصص بر كیفیت رابطه و تأثیر كیفیت رابطه بر ارتباط
دهانبهدهان در میان مشتریان باشگاههاي بدنسازي خصوصی
پرداخت .نتایج نشان داد كه چهار متغیر اعتماد ،تعهد ،ارتباطات و
شایستگی تأثیر معناداري بر كیفیت رابطه و كیفیت رابطه نیز
تأثیر مثبت و معنادارى بر ارتباط دهانبهدهان در میان مشتریان
باشگاهها دارد .افچنگی و همکاران ( )0396نشان دادند كه ارتباط
متوسطی بین مؤلفههاي بازاریابی رابطهمند با تمایل حضور مجدد
مشتریان باشگاههاي ایروبیک زنان مشهد وجود دارد .همچنین
بازاریابی رابطهمند میتواند بر رضایتمندي و تمایل حضور مجدد
مشتریان باشگاههاي ایروبیک زنان مشهد اثر داشته باشد .و
بازاریابی رابطهمند پیشبین مناسبی براي رضایتمندي و تمایل

حضور مجدد مشتریان باشگاههاي ایروبیک زنان مشهد است
(بازاریابی رابطهمند ،رضایتمندي مشتریان و بازاریابی رابطهمند،
تمایل جهت حضور مجدد مشتریان) .بنابراین به مالکان و مدیران
باشگاه توصیه میشود براي رضایت مشتریان و تمایل حضور
مجدد آنان از مؤلفههاي بازاریابی رابطهمند بهره گیرند ،تا عالوه
بر افزایش مشتریان باعث سودهی بیشتر باشگاه در دراز مدت
شود.
نتایج مطالعات خارجی نیز حاكی از تفاوتهاي مختلفی می-
باشد به طوري كه ماركویچ و همکاران )6106( 0نشان میدهند
كه عالوه بر تأثیر مستقیم ،اعتماد مشتري ،از طریق واسطههاي
تعهد عاطفی مشتري و كیفیت درک مشتري تأثیر مثبت و
غیرمستقیم بر وفاداري مشتري دارد .عالوه بر این ،همدلی
كاركنان مثبت بر تأثیر اعتماد درک شده مشتري بر تعهد عاطفی
مشتري تأثیر میگذارد .شو فن وو )6107( 6در پژوهشی به
بررسی اثر تبلیغات دهانبهدهان بر روي اعتماد برند در صنعت
گردشگري پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد كه همبستگی
مثبت و معنادار بین تبلیغات دهانبهدهان و اعتماد برند وجود
دارد .همچنین بین تبلیغات دهانبهدهان و هدف نام تجاري در
اعتماد به عالمت تجاري وجود داشت؛ عالوه بر این ،متغیرهاي
جمعیتشناختی تأثیرات معناداري بر ارتباط بین تبلیغات
دهانبهدهان و اعتماد برند نشان میدهد .مگان و روز)6103( 3
بابیان تأثیر انتقال تجارب فردي از طریق دهانبهدهان را در
زمینههاي تداعی برند ،هویتیابی تیمی و نیات رفتاري
تماشاگران بسکتبال را موردبررسی قرار دادند .یافتهها نشان دادند
كه صحبتهاي دهانبهدهان اثر معناداري بر روي برخی از
سازههاي مورداندازهگیري گذاشته است و یافتههاي مورد مطالعه
حاكی از این است كه صحبتهاي دهانبهدهان منفی تأثیر
بیشتري نسبت به صحبتهاي مثبت بر روي مشتریان دارد.
چوالیر )6113( 4در تحقیقی كه در زمینۀ تأثیر تبلیغات
دهانبهدهان برافزایش فروش انجام داد به بررسی متغیرهایی
چون تبلیغات دهانبهدهان و رفتار خرید مشتري پرداخت .نتایج
به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد كه تبلیغات
دهانبهدهان توسط مشتري تأثیر قابلتوجهی بر رفتار خرید
مصرفكننده دارد.
با توجه به مرور مطالعات مختلف میتوان بیان كرد كه تبلیغات
دهانبهدهان از اهمیت بسیاري نزد بازاریابها برخوردار گردیده
است ،تا جایی كه عدهاي معتقدند تبلیغات دهانبهدهان از جمله
مؤثرترین و كارآمدترین شیوههاي تبلیغاتی است (رضوانی و

۱. Markovic et al.
۲. Shu-Fen Wu

۳. Megan & Ross
٤. chevalier
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یزدان پناه .)0391 ،تأثیرات اثبات شده تبلیغات دهانبهدهان بر
قضاوت مصرفكنندگان از محصوالت و قصد خرید آنها و
همچنین رونق و یا نابودي یک محصول یا كسبوكار ،موجب
شده كه محققان در چند سال اخیر توجه بیشتري به این موضوع
داشته باشند و به بررسی جنبههاي گوناگون  womو عوامل
تأثیرگذار بر آن بپردازند (مونز و سرجیونت )6103 ،0تبلیغات
دهانبهدهان به ارتباطات میان فردي میان مصرفكنندگان در
ارتباط بازاریابیها و تجارب شخصیشان از یک شركت یا یک
محصول اشاره دارد (كمپف و پلن .)6113 ،6این تحقیق با توجه
به مطالب فوق قصد دارد به بررسی ارتباط تبلیغات دهانبهدهان
و تأثیر آن به حضور افراد و مشتریان در باشگاههاي والیبال
بپردازد .سازمانها همیشه به جستجوي راههایی براي به دست
آوردن مزیت رقابتی هستند كه یک راه براي به دست آوردن این
مزیت استفاده از تبلیغات دهانبهدهان است .چون اینگونه
تبلیغات تأثیري قوي بر روي رفتار و نگرش مصرفكنندهها می-
گذارد و یک ارتباط بین فردي میان فرستنده و گیرنده است و با
توجه به اینكه ایران در حوزه بازاریابی تحقیقات مختلفی با
تمركز بر شیوه بازاریابی دهانبهدهان صورت گرفته ،اما دامنه
این مطالعات در ورزش محدود میباشد .همچنین به دلیل رشد
سریع بازار و نیاز به جذب افراد و حضور پررنگتر آنها در
بازارهاي مختلف ،كسب شیوههاي مؤثر بازاریابی كمک شایانی
به مدیران ورزشی در این مهم خواهد كرد؛ بنابراین تحقیق حاضر
درصدد پاسخگویی به این سؤال است كه آیا بین تبلیغات
دهانبهدهان با تمایل حضور افراد در باشگاههاي ورزشی والیبال
ارتباط معناداري وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهیت توصیفی-
همبستگی میباشد؛ كه به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعه
آماري این تحقیق را كلیه افراد فعال در باشگاههاي والیبال شهر
رشت تشکیل میدهند .روش نمونهگیري تحقیق بهصورت
هدفمند و در دسترس انتخاب شد .از جدول نمونهگیري مورگان،
براي جامعهاي با این حجم ،تعداد نمونهها حداقل باید برابر با
 364نفر باشد كه با احتمال پنج درصد ریزش  411پرسشنامه
تهیه شد و بهصورت تصادفی بین نمونه موردنظر توزیع گردید.
در نهایت از بین پرسشنامههاي جمعآوري شده  364پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .پرسشنامه پژوهش شامل دو
بخش میباشد كه در بخش اول ویژگیهاي جمعیتشناختی
آزمودنیها مورد سنجش قرار گرفته است .بخش دوم پرسشنامه
شامل  33سؤال است كه در قالب پنج بعد ،اعتماد ،تعهد،
ارتباطات ،تخصص و تمایل حضور بهوسیله مقیاس پنج ارزشی
لیکرت (شامل  :0كامالً مخالفم :6 ،مخالفم :3 ،نظري ندارم:4 ،
موافقم و  :3كامالً موافقم) اندازهگیري شد .در این پژوهش روایی
محتوا و صوري پرسشنامه توسط صاحبنظران ( 06نفر) تأیید
شد؛ همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ
( )1/94محاسبه شد .در نهایت براي تجزیه و تحلیل دادهها
آزمونهاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی
(كلموگروف اسمیرنف) با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت
پذیرفت و جهت مدلسازي معادالت ساختاري از نرمافزار PLS
استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
یافتههاي پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی ،برخی
از ویژگیهاي جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و
میزان تحصیالت) نمونه آماري تحقیق گزارش شده است (جدول
.)0
با توجه به جدول یک ،مالحظه میشود كه  41/4درصد (033
نفر) از افراد نمونه مربوط به جنسیت مرد و  39/3درصد (669
نفر) از افراد نمونه مربوط به جنسیت زن بود .همچنین بیشترین
فراوانی با  46/6درصد ( 063نفر) مربوط به سطح تحصیالت

كارشناسی و كمترین فراوانی با  3/6درصد ( 61نفر) مربوط به
سطح تحصیالت دكتري بود .بیشترین فراوانی دامنه سنی افراد
نمونه با  33/7درصد ( 040نفر) مربوط به سن در دامنه  60تا 31
سال است و كمترین سن افراد نمونه با  7/6درصد ( 31نفر)
مربوط به سن باالتر از  31سال است .در نهایت  47/0درصد
( 060نفر) از افراد نمونه مجرد 36/9 ،درصد ( 613نفر) متأهل
بودند .در بخش دیگر یافتههاي توصیفی پژوهش ،تمركز میانگین
و همچنین انحراف معیار براي متغیرهاي پرسشنامههاي
پژوهش مورد بررسی آورده شده است (جدول .)6

۱. Muenz & sergiunaite

۲. Kempf & Plan
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جدول  -6توصیف آماري نمونه

فراوانی N
033
669
36
040
69
33
31
060
613
63
063
033
61

متغیر
مرد
زن
كمتر از  61سال
 60تا  31سال
 30تا  41سال
 40تا  31سال
باالتر از  31سال
مجرد
متأهل
كاردانی
كارشناسی
كارشناسی ارشد
دكتري

جنسیت

سن

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

با توجه به جدول دو ،مالحظه میشود كه عامل تخصص داراي
بیشترین میانگین ( )4/36است و عامل اعتماد داراي كمترین
میانگین ( )4/17میباشد .در بخش دیگري از ضریب شاخص

درصد فراوانی
%41/4
%39/3
%07/7
%33/7
%63/6
%04/3
%7/6
%47/0
%36/9
%3/6
%39/6
%3/6
%3/6

 R6و فرمول  GOFجهت مناسب بودن برازش مدل ساختاري
استفاده شده است (جدول  3و فرمول .)0

جدول  -4میانگین و انحراف معیار بین متغیرهاي پژوهش

متغیرهاي پژوهش
ارتباطات
اعتماد
تخصص
تعهد
تمایل حضور افراد

میانگین ()Mean
0/14
0/33
0/09
0/67
0/19

 R6معیاري است كه نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/37 ،1/33 ،1/09بهعنوان مقدار
مالک براي مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي  R6در نظر گرفته
میشود (داوري و رضازاده .)0393 ،با توجه به نتایج جدول سه،
مقدار  R6متغیرهاي پژوهش با توجه به سه مقدار مالک ،مناسب
بودن برازش مدل ساختاري را تأیید میكند .در  ،PLSبه منظور
برازش مدل كلی (هر دو بخش مدل اندازهگیري و ساختاري)
معیاري كلی تحت عنوان )GOF (Goodness Of Fit

۱.Vtzls

انحراف استاندارد ()S.D
4/19
4/17
4/36
4/64
4/30

بهعنوان شاخصی مطمئن براي برازش كل مدل محسوب
میشود .با توجه به بررسیها  GOFاز طریق معادله زیر قابل
محاسبه میباشد .مقادیر به دست آمده توسط این فرمول با توجه
به مطالعات وتزلس 0و همکاران ( )6119میتواند با سه مقدار
یک 1/63 ،و  1/33در سه سطح ضعیف ،متوسط و قوي
تقسیمبندي شوند .با توجه به آنكه معیار نامبرده برابر 1/736
میباشد ،فلذا بنابر پژوهشهاي وتزلس و همکاران ()6119
برازش كلی مدل در حد «بسیار قوي» مورد تأیید قرار میگیرد.
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جدول  -3ضرایب شاخص  R Squareمتغیرهاي درونزاي مدل

متغیرهاي درونزا
ارتباطات
اعتماد
تخصص
تعهد
تمایل حضور افراد

GOF= √1/713 × 1/364 = 736
در بخش آمار استنباطی براي بررسی مجدد ارتباط میان مؤلفهها
با متغیرهاي مربوط از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد .شکل

R
برونزا
برونزا
برونزا
برونزا
1/713

( ،)6نتایج بارهاي عاملی گویههاي مربوط به هر متغیر را نشان
میدهد.

شکل  -4میزان ضریب اثر مدل پژوهش

همانطور كه نتایج شکل ( )6نشان میدهد بار عاملی اكثر گویه-
هاي پرسشنامه از  1/4بیشتر بود و سؤاالت شماره یک 04 ،و
 09كه بار عاملی آن كمتر از  1/4بود حذف گردید ،پس از انجام
تحلیل عاملی تأییدي براي یافتن پاسخ فرضیات پژوهش،
تجزیه و تحلیل مدلسازي معادله ساختاري انجام گرفت و مسیر

مدل ساختاري ارزیابی شد .هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات
مدل است .آزمون هر فرضیه از طریق بررسی عالمت ،اندازه و
معناداري آماري ضریب مسیر (بتا) بین هر متغیر مکنون با متغیر
وابسته است .شکل ( )3و جدول ( 4و  ،)3نتایج مربوط به
مدلسازي معادله ساختاري را نشان میدهند .بارهاي عاملی

ارتباط تبلیغات دهانبهدهان با تمایل به حضور اعضای باشگاههای ورزشی والیبال

حاصل از اجراي مدل در جدول چهار نشان داده شده است .ضمن
اینکه در پژوهش بارهاي عاملی به همراه آزمون Cross
 Loadinگزارش شده است.
همانطوري كه در جدول چهار ،مالحظه میشود ،بارهاي
عاملی سنجهها در سازه مربوط به خود باالتر از  1/4میباشند؛ و
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سؤاالتی كه داراي بارهاي عاملی كمتر از  1/4بودند از مدل
پژوهش حذف شدند كه تعداد آنها برابر با سه گویه بود (گویه
شماره یک 04 ،و  )67در ادامه ،تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس
سؤالهاي تأیید شده صورت گرفته است.

جدول  -2ضرایب بارهاي عاملی متغیرهاي پژوهش

ابعاد

اعتماد

ارتباطات

تعهد

گویه
سؤال 0
سؤال 6
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 3
سؤال 3
سؤال 7
سؤال 6
سؤال 9
سؤال 01
سؤال 00
سؤال 06
سؤال 03
سؤال 04
سؤال 03
سؤال 03
سؤال 07
سؤال 06
سؤال 09

بار عاملی
حذف
1/700
1/317
حذف
1/399
1/739
1/704
1/736
1/747
1/637
1/666
1/767
1/731
حذف
1/396
1/777
1/736
1/336
1/370

ابعاد

تخصص

تمایل حضور افراد

گویه
سؤال61
سؤال 60
سؤال 66
سؤال 63
سؤال 64
سؤال 63
سؤال 63
سؤال 67
سؤال 66
سؤال 69
سؤال 31
سؤال 30
سؤال 36
سؤال 33
سؤال 34
سؤال 33
سؤال 33

بار عاملی
1/733
1/614
1/606
1/739
1/743
1/769
1/391
حذف
1/746
1/716
1/736
1/776
1/730
1/711
1/334
1/363
1/330
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شکل  -3میزان اماره معناداري تی ولیو مدل پژوهش

با توجه به نتایج جدول پنج ،تمامی ضرایب معناداري  tاز 0/93
بزرگتر هستند كه این امر معنادار بودن تمامی سؤاالت و روابط

میان متغیرها را در سطح اطمینان  %93تأیید میسازد؛ بنابراین
تمامی فرضیات پژوهش مورد قبول واقع گردید.

جدول  -5مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره  tمرتبط با متغیرهاي پژوهش (آزمون فرضیههاي پژوهش)

فرضیه
ارتباطات  <-تمایل حضور افراد
اعتماد  <-تمایل حضور افراد
تخصص  <-تمایل حضور افراد
تعهد  <-تمایل حضور افراد

ضریب مسیر
1/063
1/614
1/363
1/663

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان ارتباط تبلیغات دهانبهدهان
با تمایل حضور افراد در باشگاههاي ورزشی والیبال شهرستان
رشت بود؛ كه بهطور جداگانه به بررسی هریک از آنها پرداخته
خواهد شد .نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه متغیر تعهد بر تمایل
حضور افراد در باشگاههاي والیبال شهر رشت ،اثر مستقیم ،مثبت
و معناداري دارد .یافته حاضر با یافتههاي كیم ( )6101و كیم و
همکاران ( )6106همخوان است .به عبارت دیگر مؤلفۀ تعهد در
پژوهشهاي ذكر شده از مؤلفههاي مهم به شمار میآید كه با
تمایل حضور مشتریان رابطه معناداري داشته است .در ایران نیز
با نتایج كردلو و همکاران ( ،)0393دوراندیش و همکاران ()0393

Tاماره
3/739
4/733
3/031
3/333

سطح معناداري
1/110
1/110
1/110
1/110

نتیجه فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

و صمدزاده ( )0366همخوان است .نظر به یافتههاي موجود باید
درک كرد كه تعهد از عناصر مهم در رابطه بین مشتریان و
باشگاههاست و باید مدنظر قرار گیرد ،زیرا همانگونه كه بی و
كال ( )6113بیان میدارند ،مشتریان ورزشی از لحظۀ آغاز ارتباط
با سازمان ورزشی تا پایان آن (خرید و تبلیغات دهانبهدهان) در
تیرس سایر رقبا هستند .تنها از طریق تبلیغات دهانبهدهان مؤثر
است كه مشتري جذب شده و به سازمان متعهد میشود .از طرفی
باشگاهها میتوانند از این فرصت براي حفظ و نگهداري مشتریان
كنونی و جذب مشتریان فعلی ،فراهم كردن امکانات مناسب،
مدیریت و هدایت برنامههاي مشتريمحور و ایجاد دانش و

ارتباط تبلیغات دهانبهدهان با تمایل به حضور اعضای باشگاههای ورزشی والیبال

اطالعات مورد نیاز از طریق كانالهاي مختلف ارتباطی براي
افزایش كیفیت ارتباط بین خود و مشتریان و در نتیجه افزایش
دورۀ ماندگاري و حضور مجدد مشتریان استفاده كنند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه متغیر اعتماد مشتریان بر تمایل
حضور افراد در باشگاههاي والیبال شهر رشت ،اثر مستقیم ،مثبت
و معناداري دارد كه با نتایج پژوهشهاي ماركویچ و همکاران
( )6106و چین و لیو ( )6104همخوان است .همچنین بررسی
پیشینه تحقیق نشان داد در پژوهش كیم ( )6101و كنستانتینو
( )6113تأثیر این مؤلفه بر تمایل حضور افراد مشتریان باشگاه-
هاي ورزشی باالست و نتایج آنان این یافته را حمایت میكند .در
ایران نیز با نتایج صمدزاده ( ،)0391رنجبریان و براري ( )0366و
علیشیري ( )0390همخوان است كه مهم بودن این نتیجه به
اثبات میرسد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه در صورتی كه
اعتماد مشتریان جلب شود میزان وفاداري آنان نیز افزایش مییابد
و باعث میشود كه از طریق تبلیغات دهانبهدهان افراد دیگري
را نیز براي باشگاه جذب كنند و از طرفی باعث شود كه میزان
تمایل حضور افراد در باشگاههاي ورزشی افزایش یابد .بنابراین
مسئولین باشگاههاي ورزشی باید شرایطی را فراهم نمایند كه
میزان اعتماد مشتریان به باشگاه ورزشی خود را افزایش دهند.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه متغیر تخصص افراد بر تمایل
حضور افراد در باشگاههاي والیبال شهر رشت ،اثر مستقیم ،مثبت
و معناداري دارد .این یافتهها با تحقیقات ،افچنگی و همکاران
( ،)0396خبیرى و همکاران ( ،)0396جلیلوند ( ،)0391سوري
( ،)0390رنجبریان ( ،)0391همسو و با تحقیق هو و فنگ ()6103
تنها در زمینه نقش تخصص منبع اطالعاتی در قصد خرید ناهمسو
بود .یعنی اینكه افراد به هر میزان كه استنباط باالتري از
متخصص بودن منبع داشته باشند بیشتر تمایل دارند قبل از
حضور در باشگاه ورزشی به جستجوي اطالعات و نظرات آنها
بپردازند ،چراكه تخصص فرد را تا حدودي ناشی از تجربه فرد و
تا حدودي ناشی از دانش وي میداند و از آنجا كه افراد حرفهاي
و متخصص به جهت داشتن تخصص در یک زمینه خاص ،داراي
آگاهی ،دانش ،اطالعات ،و ادراک بیشتري نسبت به افراد
غیرحرفهاي و غیر متخصص هستند؛ موجب میشود اطالعاتی
كه افراد از یک منبع متخصص كسب میكنند متقاعدكنندهتر و
بر روي انتخابهایشان تأثیرگذارتر باشد .در واقع مردم سعی دارند
پیش از اینکه واقعاً نسبت به كارایی باشگاههاي ورزشی با تردید
مواجه شوند بتوانند آن را مدیریت كرده و احتمال آن را كاهش
دهند و به این دلیل است كه بیشتر مشتریان در زمان مواجهه با
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تعداد زیاد گزینهها به دنبال اطالعاتی دربارۀ خدمات (باشگاه-
داري) از منابع مختلف بهخصوص متخصصین كه نسبت به
كارایی خدمات داراي تجربه و اطالعات بسیار مفیدي هستند،
میگردند تا به آنها در كاهش ریسک ،كمک كرده و در
تصمیمگیري آنها یاري كند .به طوري كه جلیلوند ()0391
عنوان كرد كه استنباط از تخصص منبع اطالعات و شباهت او با
گیرنده اطالعات ،میزان تأثیر این اطالعات را تحتالشعاع قرار
میدهد .بنابراین اگر تخصص فرستنده دهانبهدهان از سوي
گیرنده ،خوب ارزیابی شود ،گیرنده تمایل به استفاده از اطالعات
فرستنده خواهد داشت .اگر اطالعات فرستنده با ارزش باشد،
بهطور طبیعی تأثیر بیشتري بر گیرنده اطالعات میگذارد .در
همین رابطه دي بوتو و كلین ( )6103نیز دریافتند ،تخصص
فرستنده اطالعات ،تأثیر مثبتی بر ترغیب خرید گیرنده دارد .اگر
فرستنده دهانبهدهان داراي تخصص باالیی باشد ،میتواند
تبلیغات دهانبهدهان را به بهترین شکل به گیرنده منتقل نماید.
از آنجایی كه انگیزه فرستنده اطالعات دهانبهدهان براساس
انگیزه اجتماعی است (بانسال و ویر ،)6116 ،اولویت مشتري
اطالعات غیررسمی یا شخصی (تبلیغات دهانبهدهان) است ،چرا
كه این منبع بهصورت رایگان ،راحت و همچنین اطالعات با
كیفیتی را مهیا مینماید؛ بهویژه ،این منبع به دور از انگیزههاي
مادي است .از سوي دیگر ،ارتباط مثبت بین تخصص فرستنده
دهانبهدهان و تأثیر بر تصمیم خرید مشتریان یا تمایل حضور در
مطالعه چانگ و تادانی ( )6101نیز مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه متغیر ارتباطات افراد بر تمایل
حضور افراد در باشگاههاي والیبال شهر رشت ،اثر مستقیم ،مثبت
و معناداري دارد .مطالعات قلیزاده و همکاران ( ،)0393كیم و
تربل ( )6101و حسنیزاده ( ،)0390نیز مؤید این است كه
ارتباطات بر تمایل حضور افراد اثر میگذارد .بنابراین پیشنهاد می-
شود مدیران باشگاههاي ورزشی مؤلفه ذكر شده را بیشتر مورد
توجه قرار دهند تا مشتریان بیشتري را حفظ و به باشگاه وفادار
سازند و به دنبال آن سودآوري بیشتري براي باشگاه به ارمغان
آورند .در مدل پیشنهادي كیم ( ،)6116ارتباطات از اركان مؤثر
بازاریابی رابطهمند و تبلیغات دهانبهدهان بر شمرده شده است.
با توجه به اینكه ارتباطات بر تمایل حضور مشتریان در باشگاه-
هاي والیبال رشت مؤثر بود؛ بنابراین قدرت رابطه ،به ارتباط بین
فرستنده و گیرنده اطالعات دهانبهدهان اشاره دارد .از طرفی
قدرت رابطه بیشتر متأثر از ارتباطات اجتماعی است .پژوهشگران
بر این باورند كه تعامالت اجتماعی كمتر در كنترل سازمان یا
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شركت میباشد .آنها دریافتند كه نقش باشگاه بهعنوان مشاهده-
گر ،تعدیلكننده و شركتكننده وابسته به تعامالت اجتماعی بین
مشتریان است (هو و فنگ.)6103 ،
بهطوركلی و با توجه به یافتههاي این پژوهش میتوان گفت
از آنجایی كه شاخص اعتماد ،رفتار مشتریان را در تعامل با باشگاه
تحت تأثیر قرار میدهد ،باشگاههاي ورزشی میبایست به مؤلفۀ
اعتماد مشتریان نسبت به خود توجه ویژهاي نمایند؛ از اینرو،
بهمنظور ارائۀ یک تصویر مؤثر از باشگاه ورزشی الزم است كه در
راستاي ادراكات ،انتظارات و نیازهاي كلیۀ گروههاي مشتریان و
جلب اعتماد آنها تالش شود .از سوي دیگر ،در محیط رقابتی
امروز ،تصویر باشگاه این پتانسیل را دارد كه بر اعتماد و وفاداري
مشتري نسبت به شركت تأثیر بگذارد .از سوي دیگر ،وجود
شاخص اعتماد بهعنوان یکی از مؤلفههاي مهم و امروزي در
بازاریابی سبب افزایش و بهبود روابط میگردد .بهبود روابط نیز
بهعنوان یکی از ابزارهاي اصلی رضایت مشتریان و افزایش تولید
و در نهایت ،تأمین سودآوري بلندمدت براي باشگاههاي ورزشی
خواهد شد .همچنین ،با توجه به اینکه مردم به وسیلۀ عقاید
دیگران تحت تأثیر قرار میگیرند ،تبلیغات دهانبهدهان میتواند
بهعنوان یک عامل مؤثر در انتخاب باشگاههاي ورزشی و خدمات
مربوطه به كار گرفته شود .در پایان ،باید گفت كه با توجه به
یافتههاي پژوهش استنباط میشود كه اعتماد مصرفكننده نسبت
به باشگاه بر تمایل حضور وي تأثیر مثبتی میگذارد؛ زیرا مصرف-
كنندهاي كه نسبت به باشگاه اعتماد پیدا كند ،وفادار خواهد بود؛
درحالی كه مصرفكنندهاي كه اعتماد كمی به باشگاه دارد،
سردرگم میباشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود باشگاههاي ورزشی
عواملی مانند در نظر گرفتن كیفیت و عملکرد خدمات ،قیمت
Research in Sport Management, 0 (4), 33)71. (Persian
3. Bai, Y., Yao, Z., & Dou, Y. F. (6103).
Effect of social commerce factors on user
purchase
behavior:
An
empirical
investigation
from
renren.
com.
International Journal of Information
Management, 33 (3), 336-331.
4. Bensal. H., & voyer, P. A. (6111). Word
of mouth processes within a services
purchase decision context. Journal Of
Service Research, 3 (6), 033-077.

محصول در مقایسه با سایر باشگاههاي ورزشی ،در نظر گرفتن
رفاه حال مشتریان ،ارائۀ اطالعات درست به مصرفكننده،
انسجام و یکپارچگی در كارهاي باشگاه و غیره را كه اعتماد و
اطمینان مشتریان و مصرفكنندگان را افزایش میدهند ،در نظر
بگیرند و این موارد را ارتقا بخشند.
همچنین با توجه به یافتههاي پژوهش ،زمانی كه باشگاههاي
ورزشی مشتریان خود را در اولویت قرار میدهند ،مشتریان نیز به
باشگاه اعتماد میكنند و در نتیجه تمایل حضور آنان افزایش پیدا
میكنند و در نهایت باعث سودآوري بیشتر براي باشگاه میشود؛
بنابراین اعتماد ایجاد شده بین خریدار و فروشنده ،مسئله اصلی
در ایجاد یک رابطۀ سودمند و دوطرفه است و باعث ایجاد رضایت
مشتریان خواهد شد .از اینرو در وضعیت كنونی كه میزان
وفاداري مشتریان به خدمات روزبهروز كمتر میشود ،تنها راه
ماندن در فضاي رقابتی ،داشتن روابطی مبتنی بر اعتماد با
مشتریان است .در همین رابطه مازارول و دیگران معتقدند كه
سازمانها همواره در پى یافتن راههایى جدید براى كسب مزیت
رقابتى مىباشند و ارتباط دهانبهدهان مىتواند چنین فرصتى را
در اختیار سازمانها قرار دهد .زیرا ارتباط دهانبهدهان تأثیر
عمیقى بر نگرش و رفتار مشتریان خواهد داشت (مازول.)6117 ،
همچنین باید توجه داشت كه ارتباط دهانبهدهان در بخش
خدماتى همانند باشگاهها از اهمیت فوقالعادهاى برخوردار است.
زیرا خدمات اغلب ناملموس بوده و ارزیابى كیفیت خدمات قبل از
مصرف آن مشکل خواهد بود .در نتیجه مصرفكنندگان به
ارتباطات دهانبهدهان براى كاهش ریسکهاى مرتبط با خرید
توجه فراوانى خواهند داشت.
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