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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگیهای منبع اطالعاتی در تبلیغات دهانبهدهان لباسهای ورزشی.با ارزیابی
نقش میانجی ریسک کارکردی و ریسک روانشناختی در توسعۀ این رابطه بود .روش این پژوهش توصیفی ـ
همبستگی با هدف کاربردی بوده که بهصورت میدانی انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش را مشتریان
فروشگاههای لباس ورزشی سطح شهر تهران تشکیل دادند .روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش ،روش
تصادفی دردسترس بود که براساس جدول نمونهگیری مورگان ،تعداد  384نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و با
احتمال پنج درصد ریزش 400 ،پرسشنامه بین آنها توزیع گردید .ابزار پژوهش نیز پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای
بود که روایی آن به تأیید  12تن از اساتید حوزۀ مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ معادل ( )0/88بهدست آمد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز از طریق روش آماری مدلسازی معادالت ساختاری
و با استفاده از نرمافزار آموس  21صورت گرفت .نتایج با توجه به مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد که
بین تخصص منبع اطالعاتی مشتری با تبلیغات دهانبهدهان و نیز بین شباهت منبع اطالعاتی با تبلیغات
دهانبهدهان محصوالت ورزشی (لباس) رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .بین کاهش دو نوع ریسک کارکردی و
ریسک روانشناختی مشتری با تبلیغات دهانبهدهان نیز ارتباط مثبت و معناداری مشاهده میشود .همچنین ،نتایج
حاکی از آن است که کاهش ریسک کارکردی مشتری بین رابطۀ تخصص منبع با تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان یک
متغیر میانجی جزئی میباشد؛ اما کاهش این ریسک در رابطۀ بین شباهت منبع و تبلیغات دهانبهدهان دارای نقش
میانجی نمیباشد .عالوهبراین ،کاهش ریسک روانشناختی مشتری بین رابطۀ تخصص منبع با تبلیغات دهانبهدهان
بهعنوان یک متغیر میانجی جزئی مطرح است؛ مانند کاهش ریسک کارکردی؛ اما کاهش این ریسک رابطۀ بین
شباهت منبع و تبلیغات دهانبهدهان را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد و بهصورت کامل این رابطه را میانجیگری
میکند .نتیجهگیری کلی آن است که مشتریان بههنگام خرید در پی یافتن اطالعات از افراد متخصص و مشابه با
خود بهمنظور کاهش ریسکهای دریافتی هستند و هرچقدر منبع اطالعات اکتسابی متخصصتر باشد ،این امر با
کاهش ریسک بیشتری همراه بوده و میتواند بهوجودآورندۀ یک جریان سودآور تبلیغات دهانبهدهان محصوالت
ورزشی از سوی مشتریان برای فروشنده باشد.
واژگان کلیدی :منبع اطالعاتی ،تبلیغات دهانبهدهان ،ریسک کارکردی ،ریسک روانشناختی ،محصوالت ورزشی .

* نویسندۀ مسئول

Email: m.jokar88@yahoo.com
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مقدمه
گزارشهای معتبر نشان میدهد که از هر چهار نفر ،سه نفر کاالی موردنیاز خود را از مارک یا
فروشگاهی انتخاب میکنند که دوستان یا اطرافیان آنها پیشنهاد نمودهاند (نگوسکو)196 ،2011 ،1؛
برایمثال ،بیشتر خریدهای روزانۀ مشتریان و مصرفکنندگان آمریکا با مشارکت کالمی و گفتگوی
دهانبهدهان همراه میباشد؛ بهطوریکه مطالعات عدد سه و نیم میلیارد گفتوگوی روزانه را به ثبت
رساندهاند (کلر .)449 ،2007 ،2برخی اوقات تبلیغات دهانبهدهان مثبت ،بدون تالش و برنامهریزی
شرکتها شکل میگیرد؛ زیرا ،مردم بهنحوی عالقهمند هستند که درمورد تجارب خود از محصوالت،
خدمات ،برندها و غیره با خانواده ،دوستان ،همکاران و آشنایان به گفتگو و مکالمه بپردازند که در این
موارد بهطور ناخودآگاه بر رفتار مصرفی یکدیگر اثراتی دارند؛ اما در بیشتر موارد این شرکتها هستند
که جریان تبلیغات دهانبهدهان مثبت را ایجاد و تسهیل میکنند؛ زیرا ،بهخوبی با قدرت بینظیر
بازاریابی دهانبهدهان آشنا میباشند؛ بهنحویکه قدرت بسیاری از نامهای تجاری مطرح از قبیل
کفشهای هاشپاپیز و دوناتهای کریسپی کرم از تبلیغات دهانبهدهان منشأ گرفته است .الزمبهذکر
است که امروزه ،بسیاری از شرکتها و نامهای تجاری از قبیل بادیشاپ ،ردبول ،استارباکس و
وبسایت آمازون ،شهرت خود را مدیون تبلیغات دهانبهدهان میباشند (امیرجعفری.)784 ،1393 ،
دراینراستا ،چاتوپادهایای )11 ،2005( 3عنوان نمودند که تبلیغات دهانبهدهان مناسبترین نوع
مکالمه است که مصرفکنندگان میتوانند از آن بهصورت داوطلبانه و بهمنظور تعامل در اماکن بازاری
استفاده نمایند .چنین شواهدی سبب شده است تا تبلیغات دهانبهدهان هم بهعنوان یک ابزار بازاریابی
قدرتمند و فراگیر و هم بهعنوان یک زمینۀ مطالعاتی ،توجهات مدیران و پژوهشگران صنعت را بهخود
جلب کند.
در تبیین بیشتر این موضوع باید گفت ازآنجاکه امروزه تبلیغات کذب و دور از واقعیت از روزنامه،
مجالت و تلویزیون لبریز شدهاند و مصرفکنندگان با مشکل بهدستآوردن اطالعات صحیح درمورد
کاال و خدمات مواجه میباشند ،برای آنها این ترجیح وجود خواهد داشت که بههنگام تصمیم خرید
از دانش و اطالعات گذشتۀ دوستان و آشنایان خود و یا افراد متخصصی که درمورد برندها و یا
محصوالت بهعنوان یک مرجع معتبر اطالعاتی در آن حوزه دارای مهارت ،خبرگی ،توانایی و یا
سررشته هستند ،استفاده نمایند( .سان و کیو210 ،2010 ،4؛ وو .)2013 ، 5این تمایالت آگاهانه در
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بین جامعۀ مصرفکننده و مشتریان سبب شده است تا سازههای ارتباطی بین فردی اهمیت روزافزونی
پیدا کنند و مدیریت بازاریابی بهمنظور یکپارچهسازی آمیختههای ارتباطی ،تمرکز تبلیغاتی خود را به
این حیطه هدایت نماید (امیرجعفری705 ،1393 ،؛ خبیری و محمدی.)81 ،1391 ،
تبلیغات دهانبهدهان 1به ارتباطات میانفردی میان مصرفکنندگان در ارتباط با ارزیابیها و تجارب
شخصی آنها از یک شرکت و یا یک محصول اشاره دارد که اطالعات مقایسهای معتبری را ارائه
میدهد (کمپف و پلن .)3 ،2006 ،این شیوه درمقایسه با سایر شیوههای تبلیغاتی (تبلیغات رادیویی،
ال دوسویه برخوردار میباشد (جلیلوند
تلویزیونی ،مجالت ،اینترنتی و غیره) از یک جریان ارتباطی کام ً
و ابراهیمی .)54 ،2012 ،عالوهبراین ،بهدلیل بار اعتمادی باالتری که نسبت به دیگر روشها برخوردار
است ،موجب کاهش ریسکهای خرید (که همان پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام یا انتظارات ذهنی
از خسارات نامیده میشود) از سوی مشتری میگردد (ماکسهم و نتمیر 244 ،2002 ،2؛ ژانگ ،کراسیوم
و شاین.)1337 ،2010 ،3
برمبنای مطالعات ،ریسک ادراکشده را میتوان بهعنوان "پیامدهای منفی ناشی از یک اقدام" یا
"انتظارات ذهنی از خسارات" تعریف کرد که ابعاد آن شامل :ریسک مالی ،کارکردی ،اجتماعی،
روانشناختی ،زمانی و ایمنی میباشد .همچنین ،ریسک استنباطشده میتواند به ویژگیهای فردی
بستگی داشته باشد (امیرجعفری)777 ،1393 ،؛ بدینمعناکه در شرایط یکسان خرید یک محصول،
افراد متفاوت سطوح مختلفی از ریسک را ادراک میکنند .در این پژوهش ،دو نوع ریسک کارکردی و
روانشناختی به دلیل نقش مهم آنها در تعدیل استنباط خریداران از تخصص و شباهت با منبع
اطالعات بررسی شدهاند .ریسک کارکردی عبارت است از ریسک ادراکشده توسط مصرفکننده؛ ناشی
از اینکه آیا ویژگیهای کارکردی محصول ،نیازهای او را ارضا میکند؟ (امیرجعفری.)779 ،1393 ،
مصرفکننده بهمنظور کاهش ریسک مرتبط با یک تصمیم خرید ،اطالعاتی را درمورد محصول یا
خدمت جستجو میکند و اگر بتواند ریسک کارکردی بیشتری را ادراک نماید ،اطالعات بیشتری را در
ارتباط با ویژگیهای محصول کسب میکند (ویر و راناورا .)641 ،2015 ،4احتماالً برای بهدستآوردن
چنین اطالعاتی از افرادی استفاده میشود که درزمینۀ آن متخصص هستند؛ زیرا ،این افراد میتوانند
چنین اطالعاتی را در اختیار آنها قرار دهند (وو 2013 ،؛ نیومن .)26 ،2015 ،5ریسک روانشناختی
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به ادراکات نامطلوب مصرفکننده بههنگام اتخاذ یک انتخاب بد اشاره دارد (ایست ،هامون و لومکس،1
 )219 ،2008و به این امر میپردازد که آیا محصول بر سالمتی روانی مصرفکننده اثر مخربی دارد؟
هنگامیکه مصرفکنندگان ریسک روانشناختی باالیی را ادراک میکنند ،اطالعات را از منابعی
جستجو مینمایند که از نظر ویژگیهای شخصیتی ،رفتاری ،سلیقه و عادات خرید ،شبیه به خود آنها
باشد (امیرجعفری1393 ،؛ ژانگ ،یی ،لو و لی .)698 ،2010 ،2دراینراستا ،سوئینی ،ساترو و
مازرول( )2007بیشترین کاربرد و اهمیت تبلیغات دهانبهدهان را در آخرین مرحلۀ فرایند خرید؛
یعنی در مرحلۀ تصمیمگیری نهایی برای خرید میدانند که باعث افزایش اطمینان و کاهش ریسک
مصرفکننده قبل از خرید و ارائۀ اطالعات دریافتی به دیگران میشود .نادسن و کجولین)2011( 3
نیز بیان میکنند که مصرفکنندگان برای انتخاب ،کاهش ریسک ،کاهش زمان جستجو ،کاهش
هزینههای انتقال و تصمیمگیری بهتر برای خرید یک کاال یا خدمات به استفاده از تبلیغات
دهانبهدهان میپردازند.
از دیگر عواملی که میتواند موجب کاهش ریسک مشتری و ایجاد یک جریان قدرتمند تبلیغات
دهانبهدهان شود ،منبع اطالعاتی مشتری است .در تأیید این موضوع ،استفس و بورگی)2009( 4
نشان دادند که میزان شباهت مشتریان نسبت به منبع اطالعاتدهنده ،ریسک ادراکشده و نیات
رفتاری آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .آنها استدالل کردند که اطالعات بهدستآمده از یک منبع
اطالعاتی دارای سن ،جنسیت ،تحصیالت و وضعیت اجتماعی مشابه با دریافتکنندۀ اطالعات ،موثقتر
بوده و بر فرایند تصمیمگیری مصرفکننده اثرگذارتر میباشد .شایانذکر است که دراینمیان ،عمق
روابط اجتماعی بین افراد اهمیت چندانی ندارد (استفس و بورگی .) 56 ،200 ،بنسال و ویر)2000 ( 5
نیز مهارت منبع را بهعنوان عامل اثرگذار در تبلیغات دهانبهدهان معرفی کردهاند .عالوهبراین ،هوانگ،
لین و لین )2009(6تشابهات دموگرافیک را مهمترین عامل اثرگذار در تبلیغات دهانبهدهان میدانند.
دراینراستا ،زاهو )2005( 7در پژوهشی با عنوان "یک مقایسۀ تجربی از نقش شهرت سخنور ،اعتبار،
جذابیت ،تخصص و هویت بر نگرش نسبت به تبلیغات و عالقهمندیهای آینده" ،به این نتیجه دست
یافت که تخصص ادراکشده و هویت تأثیر معناداری بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات و
عالقهمندیهای آینده درمورد محصوالت و خدمات دارد .همچنین ،وو ( )2013طی پژوهشی بیان
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داشت که تبلیغات دهانبهدهان الکترونیکی بر ریسک ادراکشده تأثیر دارد و نحوۀ استفادۀ
مصرفکنندگان از این نوع تبلیغات جهت کاهش ریسک ادراکشدۀ بالقوه در زمان انتخاب محصول
دارای اهمیت ویژهای میباشد (وو .)468 ،2011 ،
با توجه به مباحث عنوانشده ،در پژوهش حاضر به بررسی نقش ویژگیهای منبع اطالعاتی در تبلیغات
دهانبهدهان لباسهای ورزشی با ارزیابی نقش میانجی دو ریسک کارکردی و روانشناختی در توسعۀ
این رابطه ،بهویژه بهتفکیک زنان و مردان پرداخته شده است .همچنین ،پژوهش حاضر در پی آن است
تا ارتباط میان ویژگیهای منبع اطالعات ،کاهش ریسک ادراکشده و تبلیغات دهانبهدهان را مورد
بررسی قرار داده و نقش کاهش ریسک ادراکشده را بهعنوان یک متغیر میانجی بین ویژگیهای منبع
اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان بهمنظور توسعۀ نتایج مورد ارزیابی قرار دهد .فرضیات پژوهش در
شکل شمارۀ یک درقالب چهارچوب مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است.

شکل 1ـ مدل مفهومی فرضیهبندیشدۀ پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی با هدف کاربردی میباشد که بهصورت میدانی
انجام گرفته است.
جامعۀ آماری پژوهش را مشتریان فروشگاههای لباسهای ورزشی در سطح شهر تهران تشکیل دادند
(نامشخص) .نمونۀ آماری نیز به روش تصادفی برمبنای جدول مورگان (=384نمونه) با درنظرگرفتن
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در صد ریزش ( )0/05به تعداد  400نفر انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفت .شایانذکر ا ست که
پرسشنامه برحسب درصد تقریبی جمعیت زنان ( )30به مردان ( )70فعال درزمینۀ ورزش (برگرفته
از آمار شهرداری تهران) ،توزیع شده و جمعآوری گردید.
ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامهای پژوهشگرساخته و بازنویسیشده از مطالعات جلیلوند و سمیعی
( )2012و می حس این وو ( )2013به روش مقیاسبندی پنج ارزشی لیکرت بود ( 23سؤال) که این
پرسشنامه درقالب خردهمقیاسهای تبلیغات دهانبهدهان (سه سؤال) ،تخصص (سه سؤال) ،کاهش
ریسک کارکردی (چهار سؤال) ،شباهت (چهار سؤال) و کاهش ریسک روانشناختی (سه سؤال) همراه
با شش سؤال مربوط به مشخصات موردنظر پاسخدهندگان تنظیم گردید .شایانذکر است که از مجموع
پرسشنامههای توزیعشده 320 ،پرسشنامۀ کامل با نرخ پاسخگویی  88/33درصد بهدرستی برگشت
داده شد .باید عنوان نمود که روایی این پرسشنامه به تأیید  12تن از اساتید مدیریت ورزشی و
متخصصان بازاریابی رسیده است .بهمنظور تأیید پایایی پرسشنامه ابتدا براساس یک مطالعۀ راهنما،
 30پرسشنامه در بین جامعۀ موردنظر توزیع گردید و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مقدار پایایی
آن ( )0/88بهدست آمد .درادامه ،پس از جمعآوری دادهها بهوسیلۀ همسانی درونی و آزمون تحلیل
عاملی تأییدی براساس برازش مدل و خارجکردن براساس درجۀ مشخص ،سؤاالت نهایی مشخص شده
و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابتدا ،مفروضههایی نظیر بههنجاری ،خطیبودن ،دادههای پرت
تکمتغیری و چندمتغیری ،یکسانی ماتریس واریانس ـ کوواریانس و همخطی چندگانه موردبررسی
گرفت که هیچ نوع تخطی جدی مشاهده نگردید و پس از بررسی بههنجاری چندمتغیری و محاسبۀ
فاصلۀ ماهاالنوبیس براساس تباخنیک 1و فیدل )2007( 2مشخص شد که دادهها دارای توزیع نرمال
و مناسب میباشند .عالوهبراین ،نتایج آزمونهای میزان کفایت نمونهبرداری کیسر مییر الکین
( )85/6( )KMOو کرویت بارتلت ( )X2= 3203حاکی از مطلوببودن حجم نمونه و توانایی عاملشدن
مادههای مقیاس بود .الزمبهذکر است که فرض طبیعیبودن دادهها با مقادیر چولگی و کشیدگی
بررسی گردید.

1. Tabachnick
2. Fidell
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جدول 1ـ مشخصات ابزار پژوهش
ا بعاد و گویه ها
تخصص منبع
شباهت منبع
ریسک روانشناختی
ریسک کارکردی

من فکر میکنم منابع اطالعاتی من (دوستان ،خانواده و فروشندگان)
دانش خوبی برای قضاوت درمورد محصوالت ورزشی دارند.
معموالً ارائهدهندگان محصوالت ورزشی در توصیههای خود مواردی را
در نظر میگیرند که تابهحال در نظر گرفته نشده است.
معموالً منابع اطالعاتی من از دانش خوبی درمورد کاالهای ورزشی
برخوردار هستند.
من معموالً بیشتر اطالعات خود را از کسانی میگیرم که با من در یک
گروه سنی قرار دارند.
من معموالً بیشتر اطالعات خود را از کسانی میگیرم که جنسیت
آنها شبیه به من است.
من معموالً بیشتر اطالعات خود را از کسانی میگیرم که عالقۀ ورزشی
آنها مشابه با من است.
معموالً منابع اطالعاتی من از نظر ارزشها و ترجیحات شبیه من
هستند.
انتخاب محصوالت ورزشی ارائهشده به من بر چگونگی دیدهشدن در
میان دوستان و بستگان تأثیر خواهد داشت.
شنیدن تأیید دوستان و بستگان از انتخاب فردی که محصوالت
ورزشی را به ما ارائه داده است ،همیشه خوب است.
شنیدن نظرات دیگران موجب کاهش نگرانیهای من درمورد تجارب
ناخوشایند پس از خرید میشود.
معموالً سعی میکنم با مشورتگرفتن از دیگران قبل از خرید،
مخاطرههای مالی را کاهش دهم.
معموالً سعی میکنم با مشورتگرفتن از دیگران قبل از خرید ،از
کیفیت محصول مطمئن شوم.
معموالً سعی میکنم با مشورتگرفتن از دیگران قبل از خرید،
مخاطرههای کارکردی محصول را کاهش دهم.
معموالً سعی میکنم با مشورتگرفتن از دیگران قبل از خرید ،از
بادوامبودن محصول مطمئن شوم.
معموالً اگر اطالعات ارزشمندی بهدست آورم ،آنها را به دیگران انتقال

تبلیغات

دهانبهدهان

میدهم.
من معموالً درمورد ویژگی فروشگاه و محصوالت ورزشی (تنوع ،قیمت،
کیفیت و غیره) با دیگران صحبت میکنم.
معموالً خرید برخی از محصوالت ورزشی را به دیگران توصیه میکنم.

منبع سؤاالت

آلفای کرونباخ

)(Lin, Wu & Chen, 2013
)(Lin, Wu & Chen, 2013

0/77

)(Wagenheim& Tomas, 2004
)(Wu, 2013
)(Wu, 2013
0/81
)(Wu, 2013
)(Wagenheim& Tomas, 2004
)(Wagenheim& Tomas, 2004
)(Wu, 2013

0/83

)(Wu, 2013
)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012
)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012
0/75
)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012
)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012
)(Wu, 2013
)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012

0/84

)(Jalilvand& Ebrahimi, 2012

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری مدلسازی معادالت ساختاری براساس نرمافزار آموس
نسخۀ  21استفاده گردید.
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آزمون متغیرهای میانجی :در این پژوهش نقش میانجی کاهش ریسکهای ادراکشده بر توسعۀ
رابطۀ بین ویژگیهای منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان مورد بررسی قرار گرفت .براساس شکل
شمارۀ دو ،کامل یا جزئیبودن نقش یک متغیر میانجی در رابطۀ دو متغیر بهصورت درخت
تصمیمگیری زیر مشخص گردید (هایر  ،بلیک ،باین و اندرسون.)436 ،2010 ،1

شکل 2ـ درخت تصمیمگیری بهعنوان مدرکی جهت حمایت از تأثیرات متفاوت مداخلهگر

نتایج
یافتههای توصیفی نشان میدهد که بهلحاظ جنسیت 71 ،درصد از افراد نمونه را مردان ( 256نفر) و
 29درصد ( 66نفر) را زنان تشکیل میدهند .بهلحاظ سن نیز بیشترین فراوانی ( 57/3درصد) مربوط
به ردۀ سنی 29ـ 20سال ( 185نفر) میباشد .شایانذکر است که دراینمیان ،مسنترین فرد دارای
 65سال سن بوده و کوچکترین فرد  13سال سن دارد .همچنین ،از نظر میزان تحصیالت25/77 ،
درصد از افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر ،نه درصد دارای مدرک کاردانی 28/9 ،درصد
دارای مدرک کارشناسی 28/57 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  7/76درصد دارای مدرک
تحصیلی دکتری میباشند .بهلحاظ مدتزمان گفتگوی روزانه با دیگران نیز بیشترین فراوانی مربوط
1. Hair, Black, Babin & Anderson
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به مدتزمان بیشتر از دو ساعت است ( 61/19درصد=  197نفر) .همچنین ،درخصوص دفعات مراجعۀ
افراد نمونه به فروشگاههای ورزشی طی یک سال گذشته ،بیشترین فراوانی مربوط به تعداد یک تا دو
بار در سال میباشد ( 43/78درصد=  141نفر) .عالوهبراین ،بهلحاظ میزان تمایل افراد نمونه به خرید
محصوالت ورزشی در آیندۀ نزدیک ،بیشترین فراوانی مربوط به تمایل افراد برای خرید محصوالت
ورزشی در حدود یک ماه آینده است ( 37/78درصد=  122نفر) .نتایج بهدستآمده درمورد سطح
درآمد حاکی از آن است که  23/29درصد ( 75نفر) از آزمودنیها کمتر از  400هزار تومان 23 ،درصد
بین  400تا  700هزار تومان 14/9 ،درصد بین  800تا یک میلیون تومان و  17/39درصد باالتر از
یک میلیون تومان درآمد ماهیانه دارند و  21/42درصد ( 69نفر) نیز هیچگونه پاسخی به این سؤال
ندادهاند.

شکل 3ـ نمودار تحلیل عاملی تأییدی با ضرایب استاندارد .
.

طبق جدول شمارۀ دو ،مدل تحلیل عاملی تأییدی دارای برازش مطلوب میباشد و شاخص هالتر بیانگر
آن است که کفایت الزم تعداد نمونه رعایت شده است.
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جدول 2ـ شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی .
شاخص

مدل تحلیل عاملی تأییدی

خی دو()=>2

1/826

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()=>0/08
شاخص برازش افزایشی ()=<0/9
شاخص برازش تطبیقی()>0/9
شاخص نیکویی برازش ()>=0/9
ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()=<0/08
هلتر 0/01
هلتر 0/05

0/051
0/982
0/982
0/935
0/044
236
217

جدول شمارۀ سه نشاندهندۀ ضرایب باالی بارهای عاملی و متناسببودن شاخص بنتلر و هو میباشد.
جدول 3ـ ضرایب بار عاملی مدل تحلیل عاملی تأییدی .

.گویه
شباهت4
شباهت5
شباهت6
شباهت7
کارکردی1
کارکردی2
کارکردی3
کارکردی4
دهان1
دهان4
دهان5
شناختی1
شناختی2
شناختی3
تخصص1
تخصص3
تخصص6

.

.متغیر

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

شباهت
شباهت
شباهت
شباهت
ریسک کارکردی
ریسک کارکردی
ریسک کارکردی
ریسک کارکردی
تبلیغات دهانبهدهان
تبلیغات دهانبهدهان
تبلیغات دهانبهدهان
ریسک روانشناختی
ریسک روانشناختی
ریسک روانشناختی
تخصص
تخصص
تخصص

بار عاملی

چولگی

کشیدگی

(.استاندارد)

()±3

()±3

0/776
0/849
0/815
0/802
0/795
0/762
0/834
0/714
0/981
0/986
0/994
0/747
0/683
0/751
0/816
0/804
0/791

-0/730
-0/718
-0/837
-0/846
0/967
-0/996
-1/139
-0/973
-1/423
-1/410
-1/343
-0/820
-0/956
-0/904
-0/953
-1/176
-1/103

0/027
0/068
0/220
0/503
1/309
0/996
1/235
0/752
2/520
2/593
2/290
0/305
0/687
0/778
0/835
1/913
1/871
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براساس جدول شمارۀ چهار ،تمامی ابعاد پژوهش دارای همبستگی مناسبی است که این امر
نشاندهندۀ رعایتشدن پیشفرض روایی درونی ابزار پژوهش بهمنظور انجام مدلسازی میباشد.
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش و پاسخ به فرضیات آن با استفاده از وزن رگرسیونی استاندارد مدل
و ارتباط وزن رگرسیونی با مدل مجموع در سطح معناداری ( )P≤0/01, P≤0/05, P≤0/10فرضیههای
پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.
جدول 4ـ ماتریس همبستگی میان ابعاد پژوهش

تخصص
شباهت
ریسک کارکردی
ریسک روانشناختی
تبلیغات دهانبهدهان

تخصص

شباهت

1
**0/316
**0/708
**0/369
**0/752

1
**0/238
**0/655
**0/613

ریسک

ریسک

تبلیغات

کارکردی

روانشناختی

دهانبهدهان

1
**0/313
**0/610

1
**0/571

1

جدول 5ـ شاخصهای برازش مدلها
شاخص

مدل تحلیل عاملی تأییدی

خی دو()<=2

1/816

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد()<=0/08
شاخص برازش افزایشی ()=>0/9
شاخص برازش تطبیقی()=>0/9
شاخص نیکویی برازش ()=>0/9
ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()<=0/08
هلتر 0/01
هلتر 0/05

0/050
0/982
0/982
0/935
0/044
237
218
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شکل 4ـ ضریب مسیر برآورد مدل

با توجه به جدول شمارۀ شش مشاهده میشود که رابطۀ معناداری بین تخصص منبع اطالعاتی و
کاهش ریسک کارکردی محصول در سطح معناداری ( )P≤0/01وجود دارد؛ اما بین شباهت منبع
اطالعاتی و کاهش ریسک کارکردی محصول ،رابطۀ معناداری در هیچکدام از دو سطح
(0/05ـ )P≤0/01چه در مدل مجموع و چه در مدل غیرمستقیم مشاهده نمیشود .عالوهبراین ،نتایج
بیانگر آن است که بین هر دو بعد ویژگیهای منبع (تخصص و شباهت) با کاهش ریسک روانشناختی
رابطۀ معناداری در سطح ( )P≤0/01وجود دارد .درادامه ،مشاهده گردید که ارتباط معناداری بین
تخصص منبع اطالعاتی و شباهت منبع اطالعات با تبلیغات دهانبهدهان در سطح معناداری ()P≤0/01
وجود دارد؛ اما بین کاهش ریسک کارکردی و ریسک روانشناختی محصول با تبلیغات دهانبهدهان
براساس مدل مجموع در سطح معناداری ( )P≤0/01ارتباط معناداری مشاهده نمیشود .الزمبهذکر
است که این رابطه براساس مدل غیرمستقیم با ضریب اثر بهترتیب ( )0/475و ( )0/551در ارتباط با
تبلیغات دهانبهدهان در سطح ( )P≤0/01معنادار میباشد.
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جدول 6ـ وزن رگرسیونی استاندارد از مدلهای مجموع ،مستقیم و غیرمستقیم
نقش متغیر مستقل بر وابسته

فرضیه

متغیر مستقل

مدل

متغیر وابسته

مدل

مدل

مستقیم .

غیرمستقیم .

مجموع .

معناداری

0/001

0/882

0//841

***

0/001

0/034

0/015

0/771

0/001

0/258

0/195

***

0/001

0/772

0/715

***

0/001

0/676

***

0/365

***
0/802
0/408

Ha1

تخصص منبع

Ha2

شباهت منبع

کاهش ریسک کارکردی

Ha3

تخصص منبع

کاهش ریسک روانشناختی

Ha4

شباهت منبع

کاهش ریسک روانشناختی

Hb1

تخصص منبع

تبلیغات دهانبهدهان

0/670

Hb2

شباهت منبع

تبلیغات دهانبهدهان

0/408

0/001

Hc1

کاهش ریسک کارکردی

تبلیغات دهانبهدهان

0/001

0/475

0/020

Hc2

کاهش ریسک روانشناختی

تبلیغات دهانبهدهان

0/001

0/551

0/060

کاهش ریسک کارکردی

مقدار

جدول 7ـ نقش میانجی کاهش ریسک ها در رابطۀ ویژگیهای منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان
براساس درخت تصمیمگیری
مدل غیرمستقیم
نتیجه

معناداری

نسبت
بحرانی

بتا

بله

0/001

10/98

0/882

بله

0/001

8/14

0/475

مدل مستقیم
مستقل بر وابسته

نتیجه

نسبت
بحرانی

معنا داری

بتا

تخصص بر
کارکردی

بله

کارکردی بر
تبلیغات

10/42

0/001

0/67

مستقل بر
وابسته
فرضیه اول:
تخصص بر
تبلیغات

مدل مجموع

واسطه بهصورت جزئی

بله

0/001

0/347

0/68

تخصص بر
تبلیغات

مدل مستقیم

مدل غیرمستقیم
نتیجه

معناداری

نسبت
بحرانی

بتا

مستقل بر وابسته

نتیجه

معنا داری

نسبت
بحرانی

بتا

خیر

0.492

-0/68

0/034

شباهت بر
کارکردی

بله

0/001

14/40

0/40

مستقل بر
وابسته
فرضیه دوم:
شباهت بر
تبلیغات

مدل مجموع
نتیجه نهای فرضیه
میانجی
ارتباط بهصورت
مستقیم

نتیجه
-

معنا داری
-

نسبت بحرانی
-

بتا
-

مستقل بر
وابسته
شباهت بر
تبلیغات

میانجیگری ریسک کارکردی

نتیجه نهای فرضیه
میانجی

نتیجه

معنا داری

نسبت بحرانی

بتا

مستقل بر
وابسته
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ادامه جدول 7ـ نقش میانجی کاهش ریسک ها در رابطۀ ویژگیهای منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان
براساس درخت تصمیمگیری
مدل غیرمستقیم
نتیجه

معناداری

نسبت

بتا

بحرانی

بله

0/001

4/40

0.258

بله

0/001

8/54

0/551

مدل مستقیم
مستقل بر وابسته

نتیجه

نسبت

معنا داری

بحرانی

بتا

تخصص بر
روانشناختی
روانشناختی بر

بله

10/42

0/001

0/67

تبلیغات

مستقل بر
وابسته
فرضیه سوم:
تخصص بر
تبلیغات

مدل مجموع

واسطه بهصورت جزئی

بله

0/001

7/34

0/68

مدل غیرمستقیم

تخصص
برتبلیغات

مدل مستقیم

نتیجه

معناداری

نسبت
بحرانی

بتا

مستقل بر وابسته

بله

0/001

10/32

0/772

شباهت بر
روانشناختی

بله

0/001

8/54

0/551

روانشناختی بر
تبلیغات

نتیجه

معنا داری

نسبت
بحرانی

بتا

مستقل بر
وابسته

میانجیگری ریسک روانشناختی

نتیجه نهای فرضیه
میانجی

نتیجه

معنا داری

نسبت بحرانی

بتا

مستقل بر
وابسته

فرضیه چهارم:
بله

14/40

0/001

0/40

شباهت بر
تبلیغات

مدل مجموع
نتیجه نهای فرضیه
میانجی

نتیجه

معنا داری

نسبت بحرانی

بتا

مستقل بر
وابسته

واسطه بهصورت جزئی

بله

0/001

5/74

0/36

شباهت بر
تبلیغات

شکل 6ـ نقش میانجی کاهش ریسکهای ادراکشده از محصول بر رابطۀ ویژگیهای منبع با تبلیغات دهانبهدهان .

فرضیههای مرتبط با نقش میانجی کاهش دو ریسک کارکردی و ریسک روانشناختی در توسعۀ رابطۀ
ویژگیهای منبع اطالعاتی (تخصص و شباهت) با تبلیغات دهانبهدهان بهصورت ( Hd1, Hd2, Hd3,
 )Hd4میباشد که در جدول شمارۀ هفت ارائه شده است و براساس نمودار تصمیمگیری (شکل شمارۀ
دو) و شکل شمارۀ شش بهصورت زیر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.
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 : Hd1کاهش ریسک کارکردی محصول ،ارتباط بین تخصص منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان
را تعدیل میکند.
براساس وزن رگرسیونی استاندارد در مدل (جدول شمارۀ شش) و درخت تصمیمگیری بهعنوان مدرکی
جهت حمایت از تأثیرات متفاوت مداخلهگر (شکل شمارۀ دو) ،اثر میانجی کاهش ریسک کارکردی
محصول بر ارتباط بین تخصص منبع اطالعات و تبلیغات دهانبهدهان براساس جدول شمارۀ هفت و
شکل شمارۀ شش مورد آزمون قرار گرفت.
 (aدر مدل مستقیم رابطۀ بین تخصص منبع اطالعاتی با تبلیغات دهانبهدهان معنادار میباشد
(.)β=0/67, CR=10/42, P=0/001
 (bدر مدل غیرمستقیم ،رابطۀ بین تخصص منبع اطالعاتی با کاهش ریسک کارکردی
( )β=0/882, CR=10/98, P=0/001و کاهش ریسک کارکردی با تبلیغات دهانبهدهان
( )β=0/475, CR=9/287, P=0/001معنادار است.
 (cدر مدل مجموع ،رابطۀ بین تخصص منبع اطالعاتی با تبلیغات دهانبهدهان معنادار است
(.)β=0/68, CR=7/24, P=0/001
بنابراین ،براساس نتایج باال و شکل شمارۀ دو ،مدرکی درجهت واسطهبودن جزئی 1این متغیر وجود
دارد؛ بدینمعناکه کاهش ریسک کارکردی رابطه بین تخصص منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان
را بهصورت جزئی تعدیل (میانجیگری) 2میکند.
عالوهبراین ،دیگر فرضیهها از قبیل (  )Hc2, Hc3, Hc4مانند مورد باال آزمون شدند و تصویر کلی از
نقش واسطهگری کاهش ریسک کارکردی و روانشناختی در رابطۀ بین تخصص و شباهت منبع
اطالعاتی با تبلیغات دهانبهدهان در جدول شمارۀ هفت به نمایش گذاشته شد .یافتههای این جدول
نشاندهندۀ آن است که تحلیل مدل ساختاری از نقش میانجی کاهش ریسکهای کارکردی و
روانشناختی بین رابطۀ ویژگیهای منبع اطالعات و تبلیغات دهانبهدهان حمایت میکند .همچنین،
نتایج تحلیل معادالت ساختاری بیانگر آن است که کاهش ریسک کارکردی اثری بر رابطۀ شباهت
منبع با تبلیغات دهانبهدهان ندارد و رابطۀ آنها بهشکل مستقیم 3میباشد .الزمبهذکر است که کاهش
ریسک روانشناختی رابطۀ بین تخصص و شباهت منبع اطالعاتی با تبلیغات دهانبهدهان را بهصورت
جزئی تعدیل (میانجیگری) میکند.
1. Consider Partial Mediation
2. Consider Full Mediation
3. Consider Direct Relationship
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جدول 8ـ نقش ویژگی های منبع اطالعاتی بر تبلیغات دهان به دهان در میان زنان و مردان
متغیرهای مکنون

زنان

مردان

میزان بتا در

میزان بتا در مدل

مدل مستقیم

غیرمستقیم

تخصص منبع اطالعاتی

0/73

شباهت منبع اطالعاتی

0/34

0/81×0/09=0/0729
0/14×0/09=0/0126
0/04×0/09=0/0036
0/83×0/09=0/0747

اثر کلی
0/73 +0/0729 + 0/0126 =0/8155
0/34 +0/0036 + 0/0747 =0/4183

کاهش ریسک روانشناختی محصول

0/001

0/09

0/09

کاهش ریسک کارکردی محصول

0/001

0/09

0/09

تخصص منبع اطالعاتی

0/80

شباهت منبع اطالعاتی

0/31

0/96×0/08=0/0768
0/20×0/07=0/014
0/03×0/08=0/0024
0/71×0/07=0/0497

0/80 +0/0768 + 0/014 =0/8908
0/31 +0/0024 + 0/0497 =0/3621

کاهش ریسک روانشناختی محصول

0/001

0/08

0/08

کاهش ریسک کارکردی محصول

0/001

0/07

0/07

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ازیکسو آزمون رابطۀ میان ویژگیهای منبع اطالعاتی (شامل :تخصص منبع
اطالعاتی و شباهت آن با مشتری) با تبلیغات دهانبهدهان و ازسویدیگر بررسی نقش کاهش ریسک
کارکردی ادراکشده از محصول و کاهش ریسک روانشناختی ادراکشده از محصول بهعنوان دو
متغیر میانجی در توسعۀ رابطۀ بین ویژگیهای منبع اطالعات و تبلیغات دهانبهدهان محصوالت
ورزشی (لباس) بود .نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان داد که بین تخصص منبع اطالعاتی و
کاهش ریسک کارکردی ارتباط معناداری وجود دارد؛ اما این ارتباط بین شباهت منبع اطالعاتی به
مشتری و کاهش ریسک کارکردی معنادار نمیباشد .همچنین ،مشخص شد که رابطۀ بین تخصص و
شباهت منبع با کاهش ریسک روانشناختی معنادار است .همچنین ،مشخص شد که دو متغیر تخصص
منبع اطالعات و شباهت منبع اطالعات با مشتری از ابعاد ویژگیهای منبع اطالعاتی ،ارتباط معناداری
با تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی دارند .ارتباط کاهش ریسک کارکردی با تبلیغات
دهانبهدهان و کاهش ریسک روانشناختی با تبلیغات دهانبهدهان نیز معنادار میباشد .عالوهبراین،
برمبنای یافتهها کاهش ریسک کارکردی و روانشناختی بهعنوان دو متغیر میانجی ،رابطۀ میان
تخصص و شباهت منبع اطالعاتی با تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی را تعدیل میکنند (جدول
شمارۀ شش) .بین زنان و مردان نیز تفاوت معناداری در رابطه با ویژگیهای منبع اطالعاتی با تبلیغات
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دهانبهدهان محصوالت ورزشی وجود دارد (جدول شمارۀ هفت).
یافتهها حاکی از آن بود که تخصص منبع اطالعاتی با بار عاملی ( )0/67دارای نقش بارزی در تبلیغات
دهانبهدهان محصوالت ورزشی است که این میزان برای زنان برابر با ( )0/73و برای مردان معادل
( )0/80میباشد؛ بدینمعناکه هر چقدر منابع اطالعاتی معرف محصوالت ورزشی از اطالعات باالتری
برخوردار باشند و از دید مشتریان متخصصتر بهنظر آیند ،سبب میشوند که اطالعات دریافتی را به
دیگران انتقال دهند و در تبلیغات دهانبهدهان آن محصوالت ورزشی مشارکت کنند .همچنین ،میزان
تخصص منبع برای مشتریان مرد مهمتر از مشتریان زن میباشد؛ بهطوریکه اثر کلی این متغیر برای
زنان برابر با ( )0/81و برای مردان برابر با ( )0/89است .دراینراستا ،بنسال و ویر ( )2000مهارت منبع
را بهعنوان عامل اثرگذار در تبلیغات دهانبهدهان معرفی کردند .یو و وانگ ( )2011نیز در پژوهشی
به این نتیجه دست یافتند که بهمنظور انجام تبلیغات دهانبهدهان مثبت الکترونیکی برای نوتبوک
و شامپو ،مشتریان دیدگاه بهتری نسبت به تبلیغات دهانبهدهان ارسالشده ازسوی منبع با درجۀ
اعتبار باالتر نسبت به منبع با درجۀ اعتبار پایینتر دارند .عالوهبراین ،جینگ زاهو ( )2005در پژوهشی
با عنوان "یک مقایسۀ تجربی از نقش شهرت سخنور ،اعتبار ،جذابیت ،تخصص و هویت بر نگرش
نسبت به تبلیغات و عالقهمندیهای آینده" به این نتیجه دستیافت که تخصص ادراکشده و هویت
تأثیر معناداری بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات و عالقهمندیهای آینده در محصوالت و خدمات دارد
که این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد؛ اما با نتایج پژوهش هوانگ و فن چن ()2006
درزمینۀ نقش تخصص منبع اطالعاتی در تبلیغات دهانبهدهان ناهمسو میباشد که این ناهمخوانی
شاید مربوط به نوع پژوهش هوانگ باشد که در ارتباط با تبلیغات دهانبهدهانهای آنالین صورت
گرفت و دلیل دیگر ممکن است ناشی از سطح باالی سواد نمونۀ آماری این پژوهش باشد؛ زیرا ،حدود
 57درصد از افراد نمونه دارای مدرک کارشناسی و کارشناسیارشد بودند و این امر شاید بدینمعنا
باشد که آنها به اهمیت متخصصبودن و دریافت اطالعات تخصصی آگاهی بیشتری دارند و برای آن
اهمیت بیشتری قائل هستند .دراینراستا ،سان و کیو ( )2011معتقد هستند که نقش تفاوت جنسیتی
در کیفیت خدمات ارائهشده در ارتباط با تبلیغات دهانبهدهان هتلها معنادار است که با نتایج پژوهش
حاضر همخوان میباشد.
براساس نتایج ،تخصص منبع اطالعاتی با بار عاملی ( )0/84دارای نقش بارزی در کاهش ریسک
کارکردی مشتریان محصوالت ورزشی است که این میزان برای زنان برابر با ( )0/81و برای مردان
معادل ( )0/96میباشد .نتایج جدول شمارۀ هفت حاکی از آن بود که هر زمان کاهش ریسک کارکردی
در رابطۀ بین تخصص منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان یک متغیر میانجی قرار گیرد،
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این رابطه را بهصورت جزئی تعدیل میکند؛ زیرا ،تخصص منبع اطالعاتی تاحدودی ریسک کارکردی
محصوالت ورزشی دریافتشده از جانب مشتری را کاهش میدهد و موجب میشود فرد دریافتکنندۀ
اطالعات ،این اطالعات را به دیگران انتقال دهد و در تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی شرکت
کند که این امر نشان میدهد تخصص نقش پررنگتری را در بین مردان نسبت به زنان برای کاهش
ریسک کارکردی ایفا میکند .شایانذکر است که کاهش ریسک کارکردی بهصورت مجزا با ضریب
مسیر ( )0/475بر تبلیغات دهانبهدهان اثرگذار میباشد؛ اما زمانیکه این اثر در حضور متغیر تخصص
سنجیده میشود ،بهدلیل اهمیت بسیار باالی این عامل ،رابطۀ کاهش ریسک کارکردی و تبلیغات
دهانبهدهان را تحتتأثیر خود قرار میدهد .دراینزمینه ،ونگهم ( )2004و جلیلوند و ابراهیمی
( )1390بیان داشتند که استنباط از تخصص منبع اطالعات ،میزان تأثیر این اطالعات را تحتتأثیر
قرار میدهد؛ بهنحویکه در این رابطه ریسک کارکردی محصول ،اهمیت تخصص منبع اطالعاتی را
تعدیل میکند .رنجبریان و جلیلوند ( )1390نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ریسک
ادراکشده ،میزان استفاده از تبلیغات دهانبهدهان در جذب گردشگران خارجی شهر اصفهان را
تحتتأثیر قرار میدهد که این امر با نتایج با پژوهش حاضر همسو میباشد.
عالوهبراین ،تخصص منبع اطالعاتی با بار عاملی ( )0/19در کاهش ریسک روانشناختی مشتریان
محصوالت ورزشی نقش دارد که این میزان برای زنان معادل ( )0/14و برای مردان برابر با ()0/20
است و براساس نتایج جدول شمارۀ هفت ،هر زمان که کاهش ریسک روانشناختی در رابطۀ بین
تخصص منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان یک متغیر میانجی قرار گیرد ،این رابطه را
بهصورت جزئی تعدیل میکند؛ بدینمعناکه تخصص منبع اطالعاتی تاحدودی بدیندلیلکه ریسک
روانشناختی محصوالت ورزشی دریافتشده از جانب مشتری را کاهش میدهد ،موجب میشود فرد
دریافتکنندۀ اطالعات ،آنها را به دیگران انتقال دهد و در تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی
شرکت نماید .ذکر این نکته ضرورت دارد که تخصص منبع اطالعاتی ،بیشتر در کاهش ریسک
روانشناختی مردان نقش دارد تا در کاهش ریسک روانشناختی زنان .دراینراستا ،نوری ( )2012در
پژوهش خود گزارش کرد سه ویژگی منبع شامل :خبرگی ،شباهت و کاهش ریسک ،ارتباط معناداری
با تبلیغات شفاهی دارند .یافتههای پژوهش رنجبریان ( )1390نیز حاکی از نقش خبرگی منبع ،شباهت
و کاهش ریسک ادراکشده بر میزان استفادۀ گردشگران از تبلیغات شفاهی بود که با نتایج پژوهش
حاضر همسویی دارد.
شباهت منبع اطالعاتی به مشتری با بار عاملی ( )0/36دارای نقش کمرنگتری نسبت به تخصص
منبع اطالعاتی در تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی است که این میزان برای زنان برابر با
( )0/34و برای مردان برابر با ( )0/31میباشد؛ بدینمعناکه هر چقدر منابع اطالعاتی معرف محصوالت
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ورزشی به مشتری از شباهت بیشتری (بهلحاظ سن ،عالیق ،سطح درآمد ،جنسیت و غیره) برخوردار
باشند و از دید مشتریان مشابهتر بهنظر آیند ،سبب میشوند که اطالعات دریافتی موردقبول آنها
واقع گردد و مشتریان اطالعات را به دیگران انتقال دهند و در تبلیغات دهانبهدهان آن محصول
ورزشی شرکت نمایند .عالوهبراین ،میزان شباهت منبع برای مشتریان زن مهمتر از مشتریان مرد
میباشد؛ بهطوریکه اثر کلی این متغیر برای زنان برابر با ( )0/41و برای مردان معادل ( )0/36است.
در این ارتباط ،یافتههای پژوهش استفس بورگی ( )2009نشان داد میزان شباهت مشتریان نسبت به
منبع اطالعاتدهنده ،ریسک ادراکشده و نیات رفتاری آنها را تحتتأثیر قرار میدهد .وی استدالل
میکند که اطالعات بهدستآمده از یک منبع اطالعاتی دارای سن ،جنسیت ،تحصیالت و وضعیت
اجتماعی مشابه با دریافتکنندۀ اطالعات ،موثقتر بوده و بر فرایند تصمیمگیری مصرفکننده مؤثرتر
میباشد و در این مسأله ،عمق روابط اجتماعی بین افراد اهمیت چندانی ندارد .همچنین ،هوانگ و
همکاران )2009( 1تشابهات دموگرافیک را عاملی اثرگذار در تبلیغات دهانبهدهان دانستند .نوری
( )2012نیز نشان داد که سه ویژگی منبع شامل :خبرگی ،شباهت و کاهش ریسک ،ارتباط معناداری
با تبلیغات شفاهی دارند .عالوهبراین ،یافتههای پژوهش رنجبریان ( )1390حاکی از نقش خبرگی
منبع ،شباهت و کاهش ریسک ادراکشده بر میزان استفادۀ گردشگران از تبلیغات شفاهی بود که
تمامی این موارد با یافتههای پژوهش حاضر همسویی دارد.
همچنین ،شباهت منبع اطالعاتی با بار عاملی ( )0/015دارای نقش معناداری در کاهش ریسک
کارکردی مشتریان محصوالت ورزشی نبود و براساس نتایج جدول شمارۀ هفت ،هر زمان که کاهش
ریسک کارکردی در رابطۀ بین شباهت منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان یک متغیر
میانجی قرار گیرد ،در این رابطه نقشی ندارد و ارتباط بین شباهت منبع و تبلیغات دهانبهدهان
بهصورت مستقیم میباشد؛ بدینمعناکه شباهت منبع اطالعاتی با مشتری نمیتواند نقش مؤثری در
کاهش ریسک کارکردی محصوالت ورزشی دریافتشده از جانب مشتری داشته باشد .این نتایج
بهصورت دقیق مشخص میکند که شباهت منبع به مشتری از توانایی کاهش هر نوع ریسک
ادراکشده از سوی مشتری برخوردار نمیباشد و براساس یافتههای این پژوهش ،بهطور محرز و
مشخصی میتواند ریسک روانشناختی مشتری را کاهش دهد .این نتایج با بخشی از یافتههای پژوهش
جلیلوند و ابراهیمی ( )1390همسویی دارد؛ زیرا ،آنها بیان داشتند که استنباط از تخصص منبع
اطالعات و شباهت او با گیرندۀ آن ،میزان تأثیر این اطالعات را تحتتأثیر قرار میدهد؛ بهگونهایکه
1. Huang
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دراینزمینه ،ریسک کارکردی محصول ،اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی ،اهمیت تشابه منبع با
گیرندۀ پیام را تعدیل میکنند .در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که شباهت تنها میتواند موجب
کاهش ریسک روانشناختی مشتری شود .یافتههای فوق نیز حاکی از آن بود که تخصص توانایی این
را دارد که هر دو نوع ریسک مشتری را کاهش دهد.
نتایج حاکی از آن بودند که شباهت منبع اطالعاتی با بار عاملی ( )0/71در کاهش ریسک روانشناختی
مشتریان محصوالت ورزشی نقش بارزی دارد که این میزان برای زنان برابر با ( )0/83و برای مردان
معادل ( )0/71میباشد .براساس جدول شمارۀ هفت ،هر زمان کاهش ریسک روانشناختی در رابطۀ
بین شباهت منبع اطالعاتی و تبلیغات دهانبهدهان بهعنوان یک متغیر میانجی قرار گیرد ،این رابطه
را بهصورت جزئی تعدیل میکند؛ بدینمعناکه شباهت منبع اطالعاتی ،ریسک روانشناختی محصوالت
ورزشی دریافتشده از جانب مشتری را کاهش میدهد و موجب میشود فرد دریافتکنندۀ اطالعات،
آنها را به دیگران انتقال دهد و در تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی شرکت کند .عالوهبراین،
شباهت منبع اطالعاتی بیشتر در کاهش ریسک روانشناختی زنان نقش دارد تا در کاهش ریسک
روانشناختی مردان .کاهش ریسک روانشناختی بهصورت مجزا با ضریب مسیر ( )0/55بر تبلیغات
دهانبهدهان اثرگذار میباشد؛ اما زمانیکه این اثر در حضور متغیر شباهت سنجیده میشود؛ بهدلیل
اهمیت بسیار باالی این عامل ،رابطۀ کاهش ریسک روانشناختی و تبلیغات دهانبهدهان را تحتتأثیر
خود قرار میدهد .دراینراستا ،نوری ( )2012نشان داد سه ویژگی منبع (خبرگی ،شباهت و کاهش
ریسک) ارتباط معناداری با تبلیغات شفاهی دارند .نتایج پژوهش رنجبریان ( )1390نیز حاکی از نقش
خبرگی منبع ،شباهت و کاهش ریسک ادراکشده بر میزان استفادۀ گردشگران از تبلیغات شفاهی
بود که با یافتههای پژوهش حاضر همسویی دارد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که تخصص منبع اطالعاتی و دریافت اطالعات معتبر دارای بیشترین
میزان اهمیت ـ چه برای مردان و چه برای زنان ـ در تبلیغ دهانبهدهان محصوالت ورزشی میباشد؛
اما شدت و یا درجۀ اهمیت آن برای مردان بیشتر از زنان است .همچنین ،تخصص منبع از توانایی
کاهش هر دو نوع ریسک برای مشتری برخوردار میباشد .الزمبهذکر است که شباهت منبع اطالعات
برای هر دو گروه بهلحاظ میزان اهمیت پس از تخصص منبع اطالعاتی قرار میگیرد؛ با این ویژگی که
شدت و یا درجۀ اهمیت آن برای زنان بیشتر از مردان است و این امر یکی از یافتههای خاص این
پژوهش است که میتواند مربوط به تفاوت ویژگیهای روانشناختی در بین زنان و مردان باشد .ذکر
این نکته ضرورت دارد که شباهت منبع اطالعاتی تنها توانایی کاهش ریسک روانشناختی مشتری را
دارد.
از دیگر نتایج خاص این پژوهش نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش ارزیابی معتبر بهمنظور
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تحلیل متغیرهای میانجی بود که از توانایی مشخصکردن میزان اهمیت متغیر میانجی در پنج وضعیت
(1ـ بدون ارتباط2 ،ـ ارتباط بهصورت غیرمستقیم3 ،ـ میانجی بهصورت جزئی4 ،ـ میانجی بهصورت
کامل و 5ـ ارتباط بهصورت مستقیم ) برخوردار بود (شکل شمارۀ دو).
در پژوهشهای گذشته که نقش تبلیغات دهانبهدهان در ارتباط با محصوالت غیرورزشی را مورد
مطالعه قرار داده بودند ،عنوان شده بود که ویژگیهای منبع اطالعاتی (تخصص منبع اطالعاتی و
شباهت آن به مشتری) بر تبلیغات دهانبهدهان اثر دارد؛ اما پژوهش حاضر نشان داد که عالوهبراین
مورد ،تخصص منبع برای هر دو گروه زنان و مردان مهمترین عامل تأثیرگذار بر تبلیغات دهانبهدهان
محصوالت ورزشی میباشد که میزان این اهمیت براساس جدول شمارۀ هشت در بین مردان بیشتر
از زنان است؛ اما شباهت منبع با توجه به اینکه تأثیر آن بر تبلیغات دهانبهدهان بهمراتب کمتر از
تخصص منبع میباشد؛ اما با همین میزان اثری که دارد از اهمیت باالتری در بین زنان نسبت به
مردان برخوردار است.
عالوهبراین ،در مطالعات گذشته مشخص شده بود که کاهش ریسکهای ادراکشده (ریسک کارکردی
و ریسک روانشناختی) بهعنوان متغیرهای میانجی در رابطۀ ویژگیهای منبع اطالعاتی و تبلیغات
دهانبهدهان مطرح میباشند که کاهش ریسک کارکردی در رابطۀ تخصص منبع و تبلیغات
دهانبهدهان و کاهش ریسک روانشناختی در رابطۀ شباهت منبع اطالعاتی به مشتری با تبلیغات
دهانبهدهان دارای نقش میانجی میباشد؛ اما در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل جدید دادهها
که براساس شکل شمارۀ دو و جدول شمارۀ هفت بهکار گرفته شد ،این توانایی وجود داشت که میزان
این تأثیر را از حالت دوبعدی (اثر دارد یا اثر ندارد) خارج کند و نقش متغیرهای میانجی را بهصورت
دقیق در پنج حالت (1ـ بدون ارتباط2 ،ـ ارتباط بهصورت غیرمستقیم3 ،ـ میانجی بهصورت جزئی،
4ـ میانجی بهصورت کامل و 5ـ ارتباط بهصورت مستقیم) مورد ارزیابی قرار دهد که برایناساس،
بهصورت دقیقتر مشخص شد که کاهش ریسک کارکردی ،رابطۀ تخصص و تبلیغات دهانبهدهان
محصوالت ورزشی را بهصورت جزئی میانجیگری (تعدیل) میکند و در رابطۀ شباهت منبع به مشتری
با تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی دارای نقش میانجی نبوده و این رابطه بهصورت مستقیم
میباشد .عالوهبراین ،بهصورت دقیقتر مشخص گردید که کاهش ریسک روانشناختی ،رابطۀ شباهت
منبع به مشتری را بهصورت جزئی میانجیگری (تعدیل) میکند و عالوهبرآن ،کاهش این ریسک حتی
رابطۀ بین تخصص منبع و تبلیغات دهانبهدهان محصوالت ورزشی را بهصورت جزئی تعدیل مینماید.
این نتایج معنای مهمی برای پژوهشگران علمی ،شرکتهای بازاریابی و تبلیغاتی و نیز تولیدکنندگان
و فروشندگان محصوالت ورزشی دارد .همچنین ،میتواند راهنمایی دقیق برای مدیران و افرادی که
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 باشد؛،میخواهند بهترین استفاده را از قدرت متقاعدکنندگی جریان بازاریابی دهانبهدهان کنند
چراکه تولیدکنندگان و فروشندگان بهمنظور استفاده از یک جریان قدرتمند تبلیغات دهانبهدهان
میبایست خود را بهعنوان متخصصان و روانشناسان فروش به مشتریان معرفی نموده و از شیوههای
سنتی و قدیمی فاصله بگیرند و با ارائۀ اطالعات تخصصی و معتبر از سوی خود به مشتریان موجب
.قرارگرفتن این اطالعات در یک جریان سودآور تبلیغات دهانبهدهان برای شرکت یا فروشگاه شوند
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The present study intended to examine the role of the characteristics of information source in
word of mouth advertising of sports products (apparel) with evaluation of the moderating role
of functional risk and psychological risk in development of this relationship. Regarding the
purpose, this investigation was an applied research; and in terms of data collection, it was a
descriptive correlation conducted through field study. Population of the study included sports
apparel stores in Tehran. Subjects were selected through convenience sampling method.
Consulting Morgan table, 384 people were selected. With regard to five percent dropout rate,
400 questionnaires were administered. As the research instrument, a questionnaire was
developed. Validity of the instrument was confirmed through consulting 12 sport management
professors. Using Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaire was calculated to be
0.88. To analyze the data, structural equation modeling was utilized via AMOS software. The
findings showed that there is a significant positive relationship between expertness of
information sources and word of mouth. Additionally, there is a significant relationship
between homophily of information sources with buyer and word of mouth. There is also a
significant positive relationship between functional and psychological risk reduction and word
of mouth. In addition, it was found that functional risk reduction is a partial mediating variable
in the relationship between expertness of information sources and word of mouth. But,
reduction of this risk does not play a mediating role in the relationship between homophily of
information sources and word of mouth. It was also found that psychological risk reduction is
a partial mediating variable in the relationship between expertness of information sources and
word of mouth; but, reduction of this risk extremely mediates in the relationship between
homophily of information sources with the buyer and word of mouth. Ultimately, customers
are in quest of information from expert people who are similar to themselves so as to reduce
the possible risks. If the information acquired has greater risk reduction, more profitable
streams of word of mouth advertising for sports goods are created.
.
. .. . . ... ..Information Sources, Word of Mouth, Functional Risk, Psychological Risk, Sports
Products
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