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چکیده
این پژوهش براساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود .جامعهی آماری پژوهش
کلیهی مشتریان زن باشگاههای ایروبیک و آمادگی جسمانی استان سمنان در سال  1331بودند .حجم
نمونهی آماری از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی  313نفر برآورد شد .نمونهگیری از نوع
خوشهای چند مرحلهای بوده است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای استاندارد نوآوری در خدمات،
تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی بود .روایی محتوایی پرسشنامههای مورد استفاده توسط
اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای نوآوری در خدمات ،تبلیغات شفاهی ،و بازاریابی حسی به ترتیب
برابر با 0/81 ،0/13و  ،0/93برآورد شد .دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه  22و آموس
نسخه  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،نوآوری در خدمات تأثیر معناداری بر
تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی دارد؛ همچنین ،بازاریابی حسی نقش واسطهای معناداری در
ارتباط بین نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی مشتریان داشت .بنابراین باشگاههای ورزشی می
بایست برای کسب مزیت رقابتی ،همواره در ارائه خدمات نوآور باشند و بازاریابی حسی این فرصت را
برای باشگاهها فراهم میکند تا با ارائهی خدماتی متمایز به مشتریان ،برای آنها تجربهای خوشایند خلق
نموده و زمینه را برای انتقال شفاهی فراهم کنند.
کلید واژهها :تبلیغات شفاهی ،تجربهی حسی ،محیط خدمترسانی ،نوآوری در خدمات.
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مقدمه

امروزه اکثر سازمانها ،شرکتها و مؤسساتی که به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند،
مشتریمداری را سر لوحهی کارشان قرار داده و ارج نهادن به مشتری ،یک سالح راهبردی برای
آنها محسوب میشود ) .(Cutler, 2010در حال حاضر سلیقهی مشتریان تغییر کرده است؛ آنها
در ازای پولی که میپردازند ،خواهان ارزش بیشتری هستند .بازاریابی سنتی به تنهایی پاسخگوی
تمام این نیازها نیست .در رویکرد بازاریابی سنتی شرکتها و کارخانهها برای ترغیب مشتریانشان
به منظور خرید کاالها و خدماتشان ،از بمباران تبلیغاتی استفاده میکنند که این روش نارضایتی و
دلزدگی مصرفکنندگان را به همراه داشته است ) .(Mirzae & Hosseini, 2017به همین دلیل
در سالهای اخیر" ،بازاریابی حسی" که بر فروش هر محصول یا خدمات براساس تأثیرگذاری
روی احساس مشتری متمرکز است ،در دنیای کسب و کار مورد توجه جدی قرار گرفته است
).(Yavarzadeh, 2016
بازاریابی حسی" ،بازاریابی یکبهیک" نیز نامیده میشود ( Sheidaei Habashi, Fazlzadeh,

 .)& Farabi, 2014و یک گرایش نوین در بازاریابی است که در حوزهی ارتباطات بازاریابی می-
باشد و پاسخی به نیاز بازاریابها برای برقراری ارتباطی دو طرفه ،هماهنگ با زندگی عادی
مخاطب و بدون ایجاد مزاحمت میباشد تا با بهرهگیری از حواس پنجگانه مشتری به نحوی مثبت به
ماندگاری محصول ،کاال ،خدمت و  ...در حافظهی وی منجر شود و در نتیجه هم خریدار از خرید
خود راضی باشد و نیز مالکان و مدیران بتوانند به اهداف مالی و غیر مالی خود به شکل مطلوبی
دست یابند ) .(Chen & Hsieh, 2010در همین راستا )Amorntatkul & Pahome (2011

بازاریابی حسی را یک تکنیک بازاریابی میدانند که هدف در آن تحریک مشتری به وسیلهی
حواس وی است تا رفتار و احساسات او را تحت تأثیر قرار دهد .از نظر )Erida & et al (2016

نیز بازاریابی حسی با "اصالت" پیوند خورده است و فرض میکند که تمام جهان با رسانه در ارتباط
است و جهان بر پایهی مصرفکننده قرار دارد .بازاریابی حسی مبتنی بر تعامل متقابل است تا یک
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تجربهی تمام از محصول را برای مشتری ایجاد کند و ارتباط عمیقتری با مشتری برقرار کند
).(Kohanzahedani, Hassanpour, Qorughchi & Mirabi, 2019
بازاریابی حسی پنج بعد را دربرمیگیرد :حواس ،احساس ،تفکر ،عمل یا کنش ،و رابطه
) Yeh and et al (2019) .(Amorntatkul & Pahome, 2011معتقدند که برای ارتقاء رضایت
مشتری و ارتقاء کیفیت خدمات باید فعالیتهای مختلف بازاریابی حسی را ارائه داد .بازاریابی
حسی حواس مشتریان را درگیر میکند و بر ادراک ،قضاوت و رفتار آنها تأثیر میگذارد
)(Kohanzahedani, 2019؛ و هدف آن ایجاد تجربهای لذتبخش برای مشتریان است
).(Mirzaei & Hosseini, 2017که با استفاده از حواس پنجگانه موجب تحریک احساسات
مشتری میشود ( .)Latasha, Tooraiven & Randhir, 2016در خصوص بازاریابی حسی و
ارتباط آن با مشتریان ،تحقیقات متعددی صورت گرفته است ،Karimkhan (2017) .رابطهی
بازاریابی حسی با وفاداری مشتریان را در سرزمین موجهای آبی شهر مشهد بررسی کرده است.
نتایج تحقیق او نشان داد ،تجربیات حسی در بخش رضایت مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار
است .به طور کلی ،این سبک بازاریابی نه تنها مبتنی بر طرز فکر عاطفی مصرفکننده ،بلکه بر
ذهنیت شناختی و حسی او بنا شده است )(Kohanzahedani and et al, 2019؛ و در حقیقت،
ایجاد ذهنیت مثبت در مشتریان نسبت به کاالها یا یک مارک تجاری باعث ایجاد مزیت رقابتی
میشود (.)Dehghanpouri & Abdavi, 2015

از طرف دیگر ،سازمانها به خصوص سازمانهای خدماتی برای کسب مزیت رقابتی ،باید در
ارائهی خدمات خود همواره نوآور باشند ،چرا که مشتریان در دنیای رقابتی بهدنبال خدماتی جدید
و نوآورانه هستند که برای آنها تجربهای خوشایند خلق کند ( Chadwick, Glasson & Smith,

 .)2008نوآوری اغلب با جنبههایی مانند خالقیت ،جدید بودن ،ارزشآفرینی و رشد اقتصادی
همراه است ( Bernardo (2014) .)Wikhamn, 2019نـوآوری را کـاربرد یـک محصول جدید
بهبودیافته یا فرآیند جدید روش بازاریابی در شیوههای کسب وکار میداند .منظور از نوآوری،
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خالقیت متجلی شده و به مرحلهی عمل رسیده است .نوآوری یعنی اندیشهی خالق تحقق یافته؛
نوآوری همانا ارائهی محصول ،فرایند و خدمات جدید به بازار است؛ نوآوری بکارگیری توانایی
های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است )(Kowsari, 2014؛ به عبارت دیگر ،یک
راه فکر کردن و عمل کردن است که برای بقا و سودآوری سازمان الزم است Goyal & Pitt

) (2007و نه تنها در محصوالت بلکه در فرآیندها نیز رخ میدهد و میتواند ناشی از ادغام
فرآیندها و محصوالت باشد ( )Lussak, Abdurachman, Gautama & Setiowati, 2020که
میتواند منبعی برای مزیت رقابتی شرکتها باشد ،چه از طریق بهبود روشها و تکنیکهایی که
قادر به تولید محصوالت یا خدمات جدید باشند و چه از طریق ارائهی محصوالت برتر (Taques,
 López, Basso & Areal, 2020).همانگونه که ) Aouad & Aboueljaouad (2020در
پژوهش خود به این موضوع اشاره کردهاند که نوآوری در سالهای اخیر ،به سالح نادانستهی
شرکتها برای حفظ مزیتهای رقابتی تبدیل شده است.
نوآوری در خدمات نیز به خدماتی اشاره دارد که متفاوت از مواردی است که مصرفکنندگان
از موارد قبلی آنها را میشناختند .به عبارت دیگر ،سازمان ،خدماتی متفاوت از تجربیات مصرف
قبلی مصرفکنندگان ارائه میدهد (Van and et al .)Tseng, Wu, Chiu, Lim & Tan, 2019

) (2003نوآوری در خدمات را اینگونه تعریف مینمایند :یک مفهوم خدماتی ،سیستم توزیع
خدمات ،کانال تعامل با مشتری و مفهوم فنآورانه که به نحو قابل مالحظهای بهبود یافته یا جدید
باشد و به تنهایی یا در ترکیب با برخی عوامل دیگر بتواند منجر به کارکرد خدماتی جدیدی گردد
که برای بنگاه جدید باشد ،خدمت یا محصول ارائه شده به بازار را تغییر دهد و به طور ساختاری
نیازمند قابلیتهای فنآورانه ،نیروی انسانی یا سازمانی در سازمان ارائهدهندهی خدمت باشد.
نوآوری در خدمات ،کاری چالشی است و با نوآوری در دنیای کاالها و فنآوریها تفاوت دارد.
در این رابطه Chesbrough (2009) ،نه تنها راهکارهای درخشانی برای نوآوری پیش پای بنگاه
های خدماتی میگذارد ،بلکه پا را از این هم فراتر نهاده و نگاه خدماتی به نوآوری را راه نجات
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بنگاههای تولیدی محصول پایه در رویارویی با امواج سهمگین رقابت فزاینده میداند و بیان می
کند ،گرفتار شدن در کارهای معمولی ،کسب و کارهای محصول پایه را تهدید میکند .در این
شرایط ،شرکتها همچنان به نوآوری در محصول ادامه میدهند تا اینکه دریابند از این کار
سودی نمیبرند یا سودشان بسیار ناچیز است .ایجاد تمایز در محصوالت و نگهداشت آن ،همزمان با
گسترش جهانی تولید و عملیات ،روز به روز دشوارتر و چالشیتر میشود.
مفهوم نوآوری در خدمات سه بعد را در بر میگیرد :محیط خدمترسانی ،فرآیند خدمت
رسانی و ترکیب محصول یا خدمت ) .(Su, 2011محیط خدمترسانی ،شامل شرایط محیطی
(مانند :آب و هوا ،دما ،صدا ،نور و ، )...طرحبندی و قابلیت فضا (شیوهای که تجهیزات قرار گرفته-
اند و قابلیت این آیتمها در تسهیل لذت بردن مشتریان) عالئم ،نشانهها و مصنوعات (عالئم و
دکوری که استفاده میشود تا حالت یا ذهنیتی بهخصوص را در مشتری ایجاد نماید و وی را به
مقصد دلخواه شرکت هدایت کند) میباشد .فرآیند خدمترسانی ،یک فاکتور بسیار مهم است که
پیادهسازی نوآوری در خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد .فرآیند رساندن خدمات ،خدمتی است
که توسط سیستم عملیاتی سازمانها ایجاد شده است و در خالل سیستم خدمترسانی است که
خدمت به مشتری تحویل داده میشود .ترکیب محصول یا خدمت ،یکی از بخشهای مهم نوآوری
در خدمات است که شامل ارائهی محصول یا خدمت با توجه به کیفیت مطلوب میباشد و به معنی
ترتیب قرار گرفتن محصوالت و خدمات اصلی و فرعی است ) .(Su, 2011به طور کلی ،نوآوری
در خدمات میزان تمایل شرکت به ایدههای جدید و فرآیندهای خالق میباشد که نتیجهاش ممکن
است در محصوالت ،خدمات و یا فرایندهای تکنولوژی جدید دیده شود (Chadwick, Glasson,

) & Smith, 2008به طور کلی ،نوآوری محصول خدمات میتواند به عنوان توسعهی خدمات
جدید تعریف شود که میتواند یا بازار جدیدی ارائه کند یا خدمات جدیدی برای شرکتها و
صنایع فرآهم آورد ).(Lussak and et al, 2020
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نتایج تحقیقات نشان داده است که محیط فیزیکی مطلوب به عنوان یکی از ابعاد نوآوری در
خدمات ،تأثیر معناداری بر شکلگیری احساسات مثبت یا منفی در مشتریان دارد .همچنین محیط
فیزیکی خدمترسانی به واسطهی هر دو احساس مثبت یا منفی مشتریان تأثیر معناداری بر نیات
رفتاری آنها دارد ) .(Jang, Liu, & Namkung, 2011ترکیب محصول و خدمت نیز به عنوان
یکی از ابعاد نوآوری در خدمات بر باورها و تجارب مشتری تأثیر دارد که نهایتأ منجر به
حداکثرسازی نرخ بازگشت مشتری میگردد ( .)Ding, Huang, & Verma, 2011مطالعهی
) Bourke, Roper & Love, (2020نیز نشان داده است که یک رویکرد ساختاریافته و سازمان
یافته به نوآوری شرکتهای خدمات حرفهای کمک میکند.
از طرف دیگر ،در محیطی که اعتماد به آگهیهای تبلیغاتی کاهش یافته است ،تبلیغات دهان به
دهان نیز راهی برای دستیابی به یک مزیت رقابتی میباشد ( Sweeney, Payne, Frow, & Liu,

 .)2020تبلیغات شفاهی راهی است که از طریق آن میتوان به مزیت رقابتی دست یافت و میتواند
نوشدارویی باشد که هم خواست مشتریان را تأمین میکند و هم صاحبان مشاغل را از سردرگمی
نجات میبخشد .ارتباط شفاهی به عنوان منبع ارتباط مهمی بین مصرفکنندهها میباشد و یک
ارتباط بین فردی میان فرستنده و دریافتکننده است که قادر است رفتار و نظرات دریافتکنندهی
اطالعات را تغییر دهد و نقش مهمی را در تأثیرگذاری بر عقاید و باورهای افراد بازی میکند
).(Sweeny, Soutar, & Mazzarol, 2007در واقع ،تبلیغات شفاهی نوعی از ارتباطات
غیررسمی در میان مشتریان است که در آن اطالعات مربوط به مالکیت ،استفاده یا ویژگیهای
کاالی خاص و خدمات و یا فروشندگان آنها به دیگر مصرفکنندگان انتقال مییابد
) (Abdulvand & Johnny, 2012و بهعنوان نوعی از ارتباطات غیررسمی در مورد ویژگیهای
کسب و کار یا یک محصول میتواند به میزان قابلتوجهی در تصمیمگیریهای خرید و فروش
مؤثر باشد ). (Sweeney and et al, 2020
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تأثیر تبلیغات شفاهی بر شاخﺺهای مالی ،طوالنیمدت است .به عنوان مثالSchmitt and et ،

) al, (2011نشان دادند ،مشتریانی که از طریق تبلیغات شفاهی به یک شرکت ملحق میشوند در
کوتاهمدت و بلندمدت سودآورترند ،به طوریکه ارزش متوسط این مشتریان در مقایسه با مشتریان
دیگر ،حدودا  18درصد بیشتر است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که تنها  13درصد افراد به
چیزهایی که در آگهیهای بازرگانی میبینند ،میخوانند یا میشنوند ،اعتماد میکنند .جالبتر این
که 30 ،درصد از افراد به محصوالت یا خدماتی که توسط یکی از اعضاء خانواده ،دوستان یا
همکاران تأیید شود ،اعتماد میکنند؛ چون مطمئن هستند آنها منافعی در این میان ندارند
).(Alire, 2007این یافتهها ،حاکی از آن است که شرکتها باید قادر باشند تا تبلیغات شفاهی
از سوی مشتریان بسیار راضی خود را به حداکثر و تبلیغات شفاهی از سوی مشتریان خود با سطح
رضایتمندی پایین را به حداقل رسانند ). (Lang, 2011
در این میان ،با توجه به حرکت رو به رشد بازاریابی و نقش مهم ورزش و فعالیتهای بدنی که
جزء الینفک برنامههای دولت برای تمامی اقشار مختلف جامعه میباشد ،اهمیت این موضوع به
ویژه در مورد بانوان که پرورشدهندگان نسلهای آتی هستند ،بسیار ضروری است (Mutamani,

) Hemmati, & Moradi, 2014در سالهای اخیر گرایش مردم بخصوص بانوان به ورزش و
فعالیتهای بدنی باعث افزایش تعداد باشگاههای ورزشی در کشور شده است؛ بنابراین باشگاهها
برای حفظ و تداوم کسب و کار خود باید رضایت مشتریان را فراهم آورند و در حفظ آنها کوشا
باشند ).(Koozehchian, Gohar Rostami & Ehsani, 2009
مشکل اینجاست که مشتریان امروز خواهان کیفیت برتر و جدیدتر ،خدمات بیشتر ،همخوان و
متناسب با نیازهای خود هستند ) .(Rahmani, 2008از اینرو ،بازاریابی حسی در باشگاههای
ورزشی که محصول اصلی آنها خدمات میباشد ،بسیار حیاتی است .این رویکرد میتواند به بهتر
ارائه دادن خدمات ورزشی کمک کند ( .)Afchangi, Hadavi, & Elahi, 2013چرا که اکثر
بازاریابان بر این باورند که بازاریابی حسی ارتباط بلند مدتی را با مشتری ایجاد میکند و این شیوه

دوره اول ،شماره اول ،بهار 13  9311

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

در کوتاهمدت موجب افزایش فروش ،افزایش آگاهی محصول و نام تجاری ،راهاندازی تبلیغات
دهان به دهان میشود و همچنین میتواند مخاطبان داخلی را به اهداف کسب و کار ملحق کند
) (Khosravi & Rahimi, 2016بنابراین به نظر میرسد ،باشگاههای ورزشی با ایجاد لحظاتی به
یاد ماندنی و خالقانه میتوانند از طریق مشتریان فعلی خود ،موج تبلیغاتی مؤثری در سطح جامعه و
بازار ایجاد کرده و با تأثیرگذاری بر حواس پنجگانه مشتریان و ایجاد تجربهی اولیه خوشایند و
پایدار در ذهن آنها ،موفقیت خود را تضمین نمایند .در همین راستا هدف پژوهش حاضر ،بررسی
تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان باشگاههای ورزشی ایروبیک و آمادگی
جسمانی استان سمنان به واسطهی بازاریابی حسی است.
متغیر نوآوری در خدمات ،متغیر مستقل این پژوهش بوده که ممکن است به شکلی مستقیم و
غیرمستقیم بر تبلیغات شفاهی مشتریان تأثیرگذار باشد .متغیر تبلیغات شفاهی مشتریان متغیری وابسته
است که از دو متغیر دیگر ممکن است تأثیرپذیری داشته باشد و متغیر بازاریابی حسی به عنوان
متغیر واسطه میباشد .ابعاد بازاریابی حسی در این پژوهش شامل ،حواس ،احساس ،تفکر ،عمل یا
کنش و رابطه است .بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینهی حواس است .همچنین بیشتر
تحقیقات مربوط به بازاریابی حسی در حوزههایی مثل هتلها ،رستورانها ،فروشگاهها و ...صورت
گرفته است؛ همچنین تا به حال این سه مقوله به صورت یکجا و در قالب یک مدل در حیطهی
مطالعاتی محقق در حوزهی ورزشی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ در نتیجه محقق در نظر دارد در
این پژوهش تأثیر نوآوری در خدمات را بر تبلیغات شفاهی مشتریان به واسطهی بازاریابی حسی را
براساس مدل مفهومی تحقیق (شکل  )1مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از نتایج پژوهش،
پیشنهادات کاربردی را ارائه دهد.
نوآوری در

بازاریابی حسی

خدمات
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

تبلیغات شفاهی

 19تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی ...

روش تحقیق
با توجه به اینکه ،پژوهش حاضر در قالب یک مدل ،روابط علی -احتمالی بین متغیرهای
مستقل و وابسته را تعیین میکند؛ روش انجام این تحقیق توصیفی -تحلیلی میباشد .از آنجائیکه
هدف اصلی پژوهش حاضر آزمودن مدل خاصی از تأثیر متغیرها است؛ از مدل معادالت ساختاری
استفاده شد .همچنین این پژوهش ،یک پژوهش پیمایشی نیز محسوب میگردد ،زیرا که ویژگی
های جامعهی آماری مورد نظر در مورد هر یک از متغیرها را مشخﺺ میکند .جامعهی آماری مورد
مطالعه در این پژوهش را کلیهی مشتریان زن باشگاههای ایروبیک و آمادگی جسمانی استان سمنان
در سال  1331تشکیل دادند .بر اساس آمار اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ،تعداد 32
باشگاه فعال در سطح استان گزارش شد (حجم جامعهی مورد بررسی در این پژوهش نامعلوم است).
برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامتناهی استفاده شد ( 313نفر برآورد شد).
تعداد  300پرسشنامه توزیع گردید که  311پرسشنامه تکمیل و به عنوان نمونه مورد تحلیل قرار
گرفت .در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .در مرحلهی اول
نمونه بر اساس میزان جمعیتپذیری ،از بین شهرستانهای استان سمنان 3 ،شهرستان (سمنان،
شاهرود ،گرمسار ،دامغان) مورد مطالعه قرار گرفت .در مرحلهی دوم ،هر شهرستان بر اساس یک
مالک جغرافیایی (پهنهی جغرافیایی) به  2منطقهی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم شد.
در مرحلهی سوم از هر منطقه بر اساس میزان جمعیتپذیری و سطح فعالیت باشگاهها ،سه ،دو یا
یک باشگاه انتخاب شد و در کل 30 ،باشگاه انتخاب گردید .در مرحلهی نهایی پرسشنامه به طور
تصادفی در بین مشتریان باشگاههای انتخاب شده ،توزیع گردید.
ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر ،پرسشنامه میباشد که شامل  3بخش بود .بخش اول
شامل اطالعات جمعیتشناختی (از جمله :سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،مدت حضور در
باشگاه و وضعیت شغلی) است .بخش دوم پرسشنامهی استاندارد نوآوری در خدمات )،So (2011
حاوی  18گویه و  3مؤلفه (محیط خدمترسانی ،فرآیند خدمترسانی و ترکیب محصول یا
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خدمت) میباشد .بخش سوم ،پرسشنامهی استاندارد تبلیغات شفاهی مشتریان Wang and et al

) ،(2018حاوی  3سؤال و تک مؤلفهای میباشد و بخش چهارم ،پرسشنامهی استاندارد بازاریابی
حسی ) ،Kanopaite (2015حاوی  19گویه و  2مؤلفه (تجربه حسی ،تجربه عاطفی ،تجارب
شناختی خالقانه ،تجارب فیزیکی و تجارب اجتماعی) بر روی مقیاس  2درجهای لیکرت (کامال
مخالفم= 1تا کامال موافقم= )2بدون نمرهگذاری معکوس میباشد .در جدول ( )1اطالعات مربوط
به پرسشنامهها آورده شده است.
جدول  -1گویهها و مؤلفههای مربوط به پرسشنامههای مورد استفاده
متغیر

ابعاد

شمارهی گویهها در پرسشنامه

محیط خدمترسانی

21-22 ،33 ،33 ،32

فرآیند خدمترسانی

32-23

ترکیب محصول و خدمت

38 ،39

تبلیغات شفاهی

تبلیغات شفاهی

21-11

بازاریابی حسی

تجربه حسی

3-1

تجربه عاطفی

9-2

تجارب شناختی خالقانه

11-1

تجارب فیزیکی

13-12

تجارب اجتماعی

19-12

نوآوری در خدمات

روایی پرسشنامههای مورد استفاده توسط  10نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی بررسی
شد و بعد از اعمال تمامی پیشنهادها و اصالحات مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها نیز با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای بازاریابی حسی برابر با  ،0/93برای نوآوری در خدمات برابر
با  0/13و برای تبلیغات شفاهی برابر با  0/81برآورد شد .از چولگی و کشیدگی برای تعیین وضعیت
طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد؛ جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل عاملی تأییدی و جهت
تأیید روایی سازه از روش تحلیل مسیر استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای
اسپیاساس نسخه  22و آموس نسخه  22استفاده شد.

 19تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی ...

یافتهها
یافتههای حاصل از آمار توصیفی پژوهش و ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها نشان می-
دهد که اکثر نمونههای پژوهش در دامنهی سنی  21تا  30سال ( )31/8قرار دارند و کمترین
فراوانی نمونههای پژوهش در دامنهی سنی  31و باالتر ( )13/2هستند .سطح تحصیالت اکثر نمونه
های پژوهش کارشناسی ( )%23/2و کمترین فراوانی نمونههای پژوهش زیر دیپلم ( )12/1میباشد.
وضعیت تأهل  39/1درصد از نمونهی پژوهش مجرد 82/2 ،درصد متأهل میباشد .وضعیت سابقهی
عضویت در باشگاه اکثرا زیر یکسال ( )%82/9و کمترین فراوانی نمونههای پژوهش سه تا چهار
سال ( )2%/3میباشد .وضعیت شغلی بیشتر آنها خانهدار ( )%33/1و کمترین فراوانی نمونههای
پژوهش کارمند ( )%12/2هستند .بر اساس نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق(جدول ،)2متغیر عاطفی
( )3/8±0/32دارای بیشترین میانگین و متغیر شناختی ( )3/0±18/33دارای کمترین میانگین است.
میانگین تبلیغات شفاهی مشتریان ( )3/0±33/33تقریبا باالتر از سطح متوسط است .متغیر فرایند
خدمترسانی ( )3/38±0/31دارای بیشترین میانگین و متغیر ترکیب محصول و خدمت
( )3/0±21/83دارای کمترین میانگین است.
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

بازاریابی حسی (حواس)

3/11

0/21

2 /2

2

بازاریابی حسی (عاطفی)

3 /8

0/32

3/33

2

بازاریابی حسی (فیزیکی)

3/19

0/29

2/89

2

بازاریابی حسی (شناختی)

3/18

0/33

3

2

بازاریابی حسی (اجتماعی)

3/21

0/23

2/33

2

تبلیغات شفاهی مشتریان

3/33

0/33

3

2

نوآوری در خمات (محیط خدمترسانی)

3/22

0/32

2 /9

2

نوآوری در خمات (فرایند خدمترسانی)

3/38

0/31

2 /2

2

نوآوری در خمات (ترکیب محصول و خدمت)

3/21

0/83

2

2
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بهمنظور بررسی چگونگی توزیع دادههای پژوهش از آزمون کشیدگی و چولگی استفاده شد که
نتایج آن در جدول  ،3گزارش شده است .نتایج جدول  3نشان میدهد ،مقدار چولگی بین  ±10و
کشیدگی بیشتر از  ±3میتواند به عنوان تفاوت معنادار توزیع متغیر مشاهده شده با یک توزیع
نرمال تفسیر شود و مقادیر به دست آمده برقراری پیش فرض نرمال بودن چند متغیری در دادههای
پژوهش را تأیید میکند .عالوه بر نرمال بودن دادههای تحقیق از دیگر مفروضات تحلیل مسیر نبود
همخطی چندگانه متغیرهای تحقیق است.
جدول  .3نتایج آزمون حد مرکزی جهت تعیین نرمال بودن دادهها
متغیر

چولگی

کشیدگی

مقدار بحرانی

نتیجه آزمون

تجارب اجتماعی

-0/33

-0/31

-1/23

توزیع نرمال است

تجربه فیزیکی

-0/33

-0/33

-1/98

توزیع نرمال است

تجارب شناختی

-0/23

-0/22

-2/13

توزیع نرمال است

تجربه عاطفی

-0/99

-0/32

-1/12

توزیع نرمال است

تجربه حسی

-0/32

-0/33

-1/32

توزیع نرمال است

محیط خدمترسانی

-0/91

0/32

1/81

توزیع نرمال است

فرایند خدمترسانی

-0/98

0/83

2/91

توزیع نرمال است

ترکیب محصول و خدمت

-0/88

-0/11

-0/93

توزیع نرمال است

3/98

2/23

توزیع نرمال است

چند متغیری

با توجه به نتایج جدول  ،3عامل تورم واریانس همه متغیرهای مستقل کمتر از  10و پارامتر تحمل
آنها نیز بیشتر از صفر و نزدیک به یک است که نشان از میزان پایین همخطی بین متغیرهای
مستقل میباشد.
جدول  .3شاخﺺهای هم خطی چندگانه در متغیرهای پیشبینیکننده
متغیرها

عامل تورم واریانس

پارامتر تحمل

نوآوری در خدمات

1/01

0/19

بازاریابی حسی

1/02

0/13

از آنجاییکه مبنای تجزیهوتحلیل مدلهای علی ،ماتریس همبستگی است؛ بنابراین ماتریس
همبستگی متغیرهای تحقیق در جدول  ،2ارائه شده است.

 17تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی ...

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها

1

 -1نوآوری در خدمات

1

 -2بازاریابی حسی

**0/33

1

 -3تبلیغات شفاهی مشتری

**

**

**p≤8/5

2

0/30

3

0/38

1

**p≤8/7

با توجه به این جدول ،بین نوآوری در خدمات و بازاریابی حسی ارتباط مستقیم و معناداری وجود
دارد ،بین تبلیغات شفاهی و بازاریابی حسی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ،بین نوآوری در
خدمات و تبلیغات شفاهی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نوآوری در خدمات به
واسطهی بازاریابی حسی بر تبلیغات شفاهی مشتریان دارای ارتباط مثبت و معناداری است.
بهمنظور بررسی اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم و اثرات کل نوآوری در خدمات بر بازاریابی
حسی و تبلیغات شفاهی مشتریان یک مدل فرضی طراحی شد .سپس به بررسی تأیید یا عدم تأیید
فرضیههای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت شاخﺺهای ارزشیابی برازندگی مدل گزارش
شده است.

شکل  .2مدل پژهش
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جدول ( ،)8ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم متغیرها را نشان میدهد .با توجه به
اطالعات به دست آمده اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثر کل نیز در جدول  9زیر گزارش شده
است.
جدول  .8برآورد ضرایب رگرسیونی در مدل تحقیق
مسیرها

برآورد

انحراف

پارامتر استاندارد

پارامتر

استاندارد

شده

P

C.R.

نوآوری در خدمات

<-

بازاریابی حسی

0/323

0/083

0/83

8/223

0/001

نوآوری در خدمات

<-

تبلیغات شفاهی مشتری

0/123

0/029

0/22

2/121

0/031

بازاریابی حسی

<-

تبلیغات شفاهی مشتری

0/302

0/039

0/23

3/182

0/001

همانطور که در جدول ( )8و جدول ( )9مشاهده میشود ،نوآوری در خدمات بر بازاریابی حسی
تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین اثر مستقیم نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی  0/22در سطح
 0/001معنادار است .اثر غیر مستقیم نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی  0/113میباشد .از
طرفی با توجه به جدول فوق اثر مستقیم بازاریابی حسی بر تبلیغات شفاهی مشتری معنادار است
( .)0/23به طور کلی از لحاظ آماری هر سه مسیر معنادار میباشد.
جدول  .9ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم ،اثرات غیرمستقیم و اثرات کل مدل تحقیق
اثر متغیرها
متغیرها
نوآوری در خدمات

<---

نوآوری در خدمات

<---

تبلیغات شفاهی مشتری

بازاریابی حسی

<---

تبلیغات شفاهی مشتری

بازاریابی حسی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

0/83

--

0/22

0/11

0/23

--

در جدول ( ،)1اثرات کل متغیرهای برونزا بر درونزا ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول
مشاهده میشود ،اثر کل مدل پژوهش نشان میدهد که متغیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات
شفاهی مشتری و بازاریابی حسی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ بازاریابی حسی نیز بر تبلیغات شفاهی
مشتری تأثیر معناداری دارد.
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جدول  .1ضرایب استاندارد شده اثرات کل مدل تحقیق
اثر کل

متغیرها
نوآوری در خدمات

<---

بازاریابی حسی

0/32

نوآوری در خدمات

<---

تبلیغات شفاهی مشتری

0/30

بازاریابی حسی

<---

تبلیغات شفاهی مشتری

0/30

پس از برآورد پارامترها نوبت به اندازهگیری برازش مدل میشود ،جدول ( ،)1شاخﺺهای
نیکویی برازش مدل پژوهش را نشان میدهد .در پژوهش حاضر از بین شاخﺺهای برازندگی
مطلق ،شاخﺺ خیدو نسبی ( )X2/DFو شاخﺺ ریشهی میانگین مجذور برآورد تقریب
( )RMSEAو از بین شاخﺺهای برازندگی تطبیقی ،شاخﺺ برازندگی تطبیقی ( )GFIو شاخﺺ
برازش هنجار شده ( )NFIمورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نتایج جدول ( ،)3خیدو ( )x2معنا-
دار با  pکمتر از ( GFI ،CFI ،)0/02و  NFIبزرگتر از ( ،)0/30نشان از برازش خوب مدل و
 0/10تا  0/13نشان از برازش مناسب مدل میباشد .همچنین  RMSEAکوچکتر از ( )0/01و
خیدو نسبی ( )X2⁄DFکوچکتر از  ،3نشان از برازش خوب مدل دارند .به طور کلی ،شاخﺺها
نشان میدهند که بین مدل پیشنهاد شده و دادههای مشاهده شده ،برازش قابل قبول وجود دارد.
جدول  .3شاخﺺهای نیکویی برازش برای مدل تحقیق
CMIN

CMIN/DF

P

NFI

CFI

GFI

RMSEA

123/03

2/83

0/001

0/13

0/32

0/33

0/08

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان به
واسطه بازاریابی حسی در میان مشتریان زن باشگاههای ورزشی ایروبیک و آمادگی جسمانی استان
سمنان بود .
یکی از اهداف تحقیق بررسی تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان بود .یافتههای
تحقیق نشان داد ،نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان تأثیرگذار بوده است .نتایج
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تحقیقات پیشین نیز بر این امر استوار است ) . (Su, 2011در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت
که نوآوری در خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری نیات رفتاری مشتریان دارد ،که
تبلیغات شفاهی مشتریان به عنوان یکی از ابعاد نیات رفتاری مشتریان ذکر شده است .اقدامات جدید
و نوآورانه در ابعاد گوناگون ارائهی خدمات نظیر ترکیب خدمات و محیط خدمترسانی تأثیر
مثبتی بر توصیهی سازمان به اطرافیان ،دوستان و آشنایان دارد ( and et al, 2011؛ .)Jangalبنابراین
هر چه اقدامات نوآورانه در خدمات چه خدمات اصلی و چه خدمات جانبی در باشگاههای ورزشی
بیشتر باشد و نوع و نحوهی ارائه این خدمات به شیوهای مناسب در اختیار مشتریان قرار گیرد،
احتمال اینکه باشگاه را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنند ،بسیار زیاد است .با توجه به نتایج
این قسمت از پژوهش حاضر پیشنهاد میشود؛ باشگاههای ارائهدهندهی خدمات از نوآوریهای
موجود در بازار چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی به منظور ارائه خدمات جدید
استفاده نمایند .میتوانند فراخوانهایی را به منظور جذب ایدههای موجود و خلق تفکرهای جدید
به اجراء درآورند .این کار باعث جذب و رضایت مشتری و به دنبال آن انتقال شفاهی میشود .به
عنوان مثال با توجه به توسعهی اینترنت و شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و  ،...مطمئنا
این باشگاهها از این کانالها استفاده میکنند یا صفحههایی در شبکههای اجتماعی مختلف دارند،
ارائهی تخفیف در شهریه به کسانی که عضو این شبکههای اجتماعی متعلق به باشگاهها هستند؛
مشاورههای رایگان در حوزههای سالمت ،تغذیه و ورزش یا ایجاد چالشهای متنوع ورزشی می
تواند از جملهی این نوآوریها باشد.
یکی دیگر از یافتههای تحقیق بررسی تأثیر نوآوری در خدمات بر بازاریابی حسی بود .در این
خصوص یافتههای تحقیق با نتایج چندی از تحقیقات گذشته همسو است ),Nasrollahi (2019
معتقدند نوآوری در خدمات و ارائهی خدمات جدید بر بازاریابی حسی تأثیر معناداری دارد .از
طرفی دیگر با نتایج تحقیقات ) Basir, Rahimnia, & Poursolimi (2016و)،Su (2011

همراستا است .بنابراین میتوان اظهار داشت که نوآوریهای متنوع خدمات و نوع خدمترسانی

 999تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی ...

باشگاه به طور مستقیم و مثبتی با احساسات مشتریان باشگاهی که در آن فعالیت دارند رابطه دارد .هر
چه نوع خدمات اصلی و جانبی باشگاه و نحوهی ارائه آنها به مشتری جذابتر و خالقانهتر باشد،
باعث میشود که تجربه این خدمات به احساس خوشایند و غیرقابل تکراری منجر شود .توجه به
تناسب و تضاد رنگها ،استفاده از رایحههای مطبوع در فضا و مطلوب بودن میزان صدا به منظور
ایجاد فضای آرامشبخش در محیط باشگاههای ورزشی ،بر ادراک مشتری از کیفیت و رفتار او در
انتخاب باشگاه ورزشی تأثیرگذار است .از اینرو ،نوآوری در خدمات در شکلگیری احساس
مثبت مشتری نسبت به باشگاهی که در آن فعالیت دارد نقش به سزایی دارد.
یکی دیگر از یافتههای تحقیق بررسی تأثیر بازاریابی حسی بر تبلیغات شفاهی مشتریان بود.
بازاریابی حسی شامل  2بعد حواس ،احساس ،تفکر ،عمل یا کنش و رابطه میباشد .حواس پنجگانه
انسان در تجربه افراد از فرایندهای مختلف خرید و مصرف اهمیتی حیاتی دارند .از راه این حواس
است که فرد از شرکتها ،محصوالت و برندها آگاهی یافته ،آنها را درک میکند( & Saeednia

 .)Goodarzi, 2013بازاریابی حسی دارای جهتگیری راهبردی بر آشکارسازی هویت و ارزش
های اصلی برند با کمک تمام حواس پنجگانه انسان استوار است و به دنبال ایجاد تجربه حسی از
طریق حواس پنجگانه بینایی ،شنوایی ،المسه ،چشایی و بویایی است ) .(Lin & Hsu, 2011واژه
"احساس" به این معناست که چگونه برند قادر است مصرفکنندگان و مشتریان را از منظر
احساسات درونی ،درگیر فرایند خرید نماید .به عالوه ،چنین مطرح شده که برندسازی احساسی باید
مهمترین مبدأ حرکت برای ایجاد نوعی گفتگو با مشتریان باشد که اساس آن هم رضایت فیزیکی و
هم تجارب عاطفی و احساسی است ) .(Holten, Brauus, & Van Dyke, 2012منظور از
احساس ،عواطف و حاالت درونی فرد است که توسط کسب و کار برانگیخته میشود و باعث
ارتباط با کسب و کار میشود .ارتباط شامل احساسات درونی مصرفکننده مانند احساس مثبت از
ارتباط با برند ،غرور و شادی و  ...است ).(Chou, 2009
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محققان راجعبه بعد "تفکر" از بازاریابی حسی تعاریفی ارائه دادهاند که عبارتاند از :درخواست
کردن و برانگیختن مصرفکنندگان که عمیقا تفکر کرده و به ارزیابی مجدد کسب و کار بپردازند
یا هدف قرار دادن هوش و آگاهی مصرفکننده به تجربهای متفاوت .در کل بعد فکری یا عقلی
اشاره به قوه درک و خرد فرد دارد و با درگیر شدن فکر و ذهن فرد به صورت خالقانه با محیط
ایجاد ارزش میکند ) .(Makhdumi Qarabolagh, 2012عمل یا کنش ،نیز تجربهای است متأثر
از ظاهر مشتریان ،سبک زندگی آنها و رفتارشان در تعامل اجتماعی با سایر افراد .به عبارتی دیگر،
برانگیختن تجربهی ملموس است که به عادتهای بدنی و عرفی مربوط میباشد ( & Khan

 .)Rahman, 2014رابطه هم شامل تجربههای ایجاد شده از طریق بازاریابی به منظور کمک به
مشتریان در بهبود روابط جهت بازگشت افراد به جامعه وسیعتر و محیط فرهنگی یک برند است .به
نحوی که مصرفکنندگان بر عواطف شخصی ،احساسات ،ادراکات و کنشها در یک زمینهی
فرهنگی -اجتماعی فائق میآیند ).(Khan and Rahman, 2014

به طور کلی ،نتایج حاصل از بررسی این فرضیه با نتایج تحقیق ) ،Kanopaite (2015همسو است.
کانوپایت در تحقیق خود به بررسی بازاریابی حسی و رضایت مشتری پرداخته است و به این نتیجه
رسید که تجربیات حس ،احساس و عملکرد تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری داشته و
رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی تأثیر مثبتی میگذارد .مشتریانی که در حین ارتباط با عرضه
کنندهی خدمات ،انتظاراتشان به خوبی برآورده میشود ،احساس رضایت میکنند .رضایت آنها
موجب میشود به تبلیغهای شفاهی مثبت برای شرکت بپردازند .تأیید این فرضیه بدان معناست که
مشتریان باشگاهها وقتی که احساس خوشایندی از فعالیت در باشگاه تجربه کنند نه تنها به سبب
شکلگیری این تجربه مثبت و خوشایند ،مجددا به باشگاه مورد نظر مراجعه میکنند؛ بلکه فعالیت
در آن باشگاه را به دوستان و آشنایان خود نیز توصیه میکنند .توصیههای شخصی و تبلیغات دهان
به دهان یک بخش غیرقابل تجزیه از آمیزه بازاریابی حسی میباشد .فرآیند تجربه در یک کمپین
بازاریابی حسی به نوعی تأثیرگذاری بر مشتری و ایجاد احساس در وی منجر میگردد که مبتنی بر
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ارضاء خواستههای ذهن هیجانی او میباشد .بنابراین هدف از استراتژی تبلیغات دهان به دهان در
آمیزه بازاریابی حسی ،ایجاد مشوقهای الزم برای تعریف و تمجید از شرکت و انتقال احساس مثبتی
است که در مشتریان ایجاد شده تا بدینوسیله انتقال این تجربه مفرح و اطالعات مربوط به محصول به
مشتریان بیشتری از زبان همتایان خودشان ،فراهم گردد .این روند غالبا واقعیتر و اثربخشتر از
رسانههای جمعی سنتی میباشد ).(Ehigie, 2006

با توجه به نتایج حاصل از این قسمت پژوهش پیشنهاد میشود ،کارکنان رفتار مناسب توأم با صبر
در برخورد با مشتریان داشته باشند؛ حسن برخورد تنها چیزی است که افراد اکثرا از آن استقبال
میکنند .نصب تصاویر متفاوت از ورزشکاران ،پخش موسیقیهای مناسب و عامهپسند ،پخش فیلم
های ورزشی در صورت درخواست ورزشکاران و در مواقعی خاص چیدمان مناسب وسایل و
تجهیزات باشگاهها و  ...همه باعث ایجاد احساس خوشایند و سوق دادن مشتریان به سمت تبلیغات
دهان به دهان برای باشگاه میشوند ) Yeh & Chen (2019در پژوهشی به روابط بازاریابی حسی،
نوآوری در خدمات و رضایت مشتری پرداخته است و نشان داد که بازاریابی حسی و نوآوری در
خدمات تأثیرات مثبتی بر رضایت مشتری دارد و به دنبال آن ،افزایش رضایت مشتری باعث افزایش
اهداف و تمایل مشتریان به تجدید نظر ،ارائهی توصیه به دوستان و آشنایان و خرید محصوالت می
شود .بطور کلی کاری که مدیران و کارکنان باشگاهها باید انجام دهند ،فروش تجربه به مشتریان
است .تجربهای که میبایست به اندازه کافی مسرتبخش و به یاد ماندنی و خاطرهانگیز باشد تا
بتواند مشتری را قانع کند و به وی انگیزهای بدهد که مجددا به باشگاه مذکور مراجعه کرده و
فعالیت در آن را به افرادی که در دایره ارتباطیاش هستند ،توصیه کند .در واقع آنچه که در
بازاریابی حسی دارای اهمیت است ،درگیر کردن حواس پنجگانه و خلق تجربهی مثبت و متفاوت
است ،زیرا مشتریان مانند گذشته ،تنها با کیفیت خوب محصول راضی نمیشوند؛ بلکه آنان به میزان
انطباق بین تجربیات به دست آمده در طول فرآیند مصرف با نیازهای احساسی و ترجیحات مورد
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 فاکتور، تجربۀ مصرف، چنانچه عملکرد کاالها و خدمات یکسان باشد.عالقهشان توجه دارند
. کلیدی برای تعیین ارزش محصول و مبنایی برای تصمیمگیری مشتری میشود
در نهایت مدیران و کارکنان باشگاههای ورزشی با ارائه فعالیتهای جذاب و خالق و نو و
همچنین نحوهی خدمترسانی و ترکیب محصوالت و خدمات متنوع و به واسطه ایجاد تجربه و
 آنها را به مشتریان راضی و وفادار خود تبدیل می،احساس خوشایند و لذتبخش برای مشتریان
 اگر مدیران باشگاههای ورزشی سعی کنند همواره مشتریانشان را خوشحال کنند و خدمات و.کنند
 احساس به، مشکالت را حل کنند و در نهایت برای مشتریان،سرویس خوب و جدید ارائه دهند
.یادماندنی بسازند؛ اینکار باعث میشود که در آنها اشتیاق سفارش به دوستانشان برانگیخته شود
، بلکه آن را به خویشاوندان،مشتریانی که نه تنها خود فعالیت در باشگاه مذکور را انتخاب میکنند
.دوستان و آشنایان نیز توصیه میکنند
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