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چکیده
روش انجام پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بود و برای جمعآوری دادهها از نمونهگیری در دسترس
استفاده شد .جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان مرد باشگاههای ورزشی (آمادگی جسمانی و
بدنسازی) شهر قزوین و بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و جوانان ()N=1500
تشکیل دادند .در نهایت  250نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت گردآوری
دادهها از پرسشنامه ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان (Ranjbarian )2007

استفاده گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ده تن از اساتید مدیریت
ورزشی تعیین گردید که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه  0/86به دست آمد.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی ،تی تک نمونهای و فریدمن استفاده شد .طبق یافتههای پژوهش از بین عوامل
آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول ،ترویج ،قیمت و مکان از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.
همچنین بین عوامل آمیخته بازاریابی رابطه معناداری به دست آمد .لذا با شناخت جایگاه و اهمیت هر
یک از این مؤلفهها و تعیین استراتژی مناسب برای راهبری آن ،میتوان کمک مفیدی در جهت
جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق داشت .شناخت این موارد عالوه بر درآمدزایی برای
باشگاه ،موجب زنده نگه داشتن حضور مستمر مشتریان خواهد شد.
کلید واژهها :صنعت ورزش ،تصمیمگیری ،مشتریان ،بازاریابی ورزشی ،آمیخته بازاریابی
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مقدمه
ورزش در سالمت افراد جامعه ،گذراندن اوقات فراغت و ایجاد ارتباط سالم و پیشگیری از
بسیاری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی و به خصوص در نسل جوان ،نقش برجستهای را
ایفا میکند .در حقیقت ،امروزه انگیزه مردم از شرکت در فعالیتهای ورزشی ،رسیدن به درجات
باال و دستیابی به قهرمانی نیست ،بلکه کسب سالمت ،تندرستی ،نشاط ،روابط اجتماعی و دوری
از بیماریها میباشد ( .)Seyed Javadin, Barari & Saatchian, 2014باتوجه به رشد فزاینده
مشارکت مردم در ورزش ،تقاضا برای کاالها و خدمات ورزشی نیز به شدت در حال افزایش است
( .)Ko, Taylor, Sung, Lee, Wagner, Martin & Navarro, 2012از اینرو صنعت
محصوالت ورزشی میتواند زمینه توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور باشد ( Nazarian,

 )Hemati Nejhad & Benar, 2020باتوجه به اینکه تولید کاالهای ورزشی یکی از حوزههای
مهم صنعتی را تشکیل میدهد و دامنه آن هر روز گستردهتر میشود ( Khodadadi, Shirafkan,

 .)Fathi & Masoomzadeh, 2019لذا ورزش همچون یک صنعت ،کاالها و خدمات نوآورانة
متنوعی را خلق میکند (.)Davis & Hilbert, 2013
در شرایط کنونی که جهانی شدن موجب شدت رقابت در بازارها و افزایش ریسک معرفی
محصوالت جدید شده است تولیدکنندگان باید آن چیزی را تولید کنند که مشتریان میخواهند و
به گونه ای آن را در معرض دید مشتری قرار دهند تا به مصرف آن ترغیب شوند .در جهان رو به
رشد و متغیر امروزی که مشتری و مصرفکننده حرف اول را در مورد ویژگیهای کاال و خدمات
میزنند تولید محصول باید مطابق با میل و خواسته مشتریان باشد ( & Amirshahi, Heidarzadeh

 .)Dabestani, 2011اصل مشتریمداری و جلب رضایت متقاضیان خدمات در نظریههای نوین
مدیریت به عنوان یکی از جهتگیریهای اصلی سازمانهای امروزی تلقی میشود ( Saadat,

 .)Hamidi & sajadi, 2015با توجه به این که نخستین و مهمترین اصل بازاریابی ،توجه به
خواسته مشتری است ،توجه به خواسته و ترجیحات مشتری ،موجب رضایت و وفاداری او میگردد
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( .)Ranjbarian, 2007از این رو توجه به فرآیندهای مدیریتی و ایجاد چنین رابطهای در هر
صنعتی از جمله ورزش اهمیت دارد (.)Majidiparast, Elahi, Khanlari & Akbari 2017
بنابراین شناخت ویژگی های مشتریان کمک بزرگی به مدیران در جهت عرضه موفق محصوالت
ورزشی است (.)jahandideh, hosseini & Ramazaninezhad, 2016
بازاریابی ورزشی از پیچیدهترین وظایف سازمانهای ورزشی است ( Tahmasebpour, hosseini,

 .)doosti & alizadeh, 2018از این رو در فعالیتهای ورزشی توجه به بازاریابی ،اندیشه حمایت
از محصول نهایی و مشتری اهمیت زیادی دارد و تمرکز بر نیازهای مشتریان و مخاطبان ورزشی،
عامل اصلی گرایش بازاریابی ورزشی است ( .)Lin, Su & chain, 2006مدیریت مؤثر آمیخته
بازاریابی ،بازاریابان را قادر میسازد تا ترکیبی از عناصر را ایجاد کنند که به راحتی میتوانند بودجه
شرکت را مدیریت کنند تا بتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند .شرکتهایی که تالش میکنند
به طور موثر عمل کنند و اهدافشان را به دست بگیرند ،باید به خوبی کنترل عناصر آمیخته
بازاریابی را انجام دهند .به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ،استفاده از یک یا چند عنصر کافی
نیست .تشکیل عناصر آمیخته بازاریابی نیاز به توجه به ویژگیهای هر عنصر دارد تا بتوان آنها را هم
تراز کرد ( .)Isoraite, 2016به طور کلی برای بازاریابی ،آمیختههای مختلفی ارائه شده است در
میان انواع آن ،آمیخته بازاریابی مورد تأیید که بیشترین کاربرد را دارد آمیخته بازاریابی  4پی که
شامل چهار عامل محصول (خدمت) ،قیمت ،مکان و ترویج است (.)Memari, 2008
محصول .به عنوان یک محصول یا خدمت برای مصرفکننده تعریف شده است که وی حاضر به
پرداخت هزینه برای بدست آوردن آن است .که شامل نیمی از کاالهای مادی مانند مبلمان ،لباس و
اقالم مواد غذایی و محصوالت نامتقارن مانند خدماتی است که کاربران خریداری میکنند
( .)Owomoyela, Olasunkanmi & Oyeniyi 2013منظور از محصول در ورزش ،کاال،
خدمات یا ترکیبی از هر دو است که برای ارائه مزیت به ورزشکار یا تماشاگر ورزشی یا اسپانسر
طراحی میشود (.)shank, 2011
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قیمت .یکی از مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی است و بازاریابان ،نه تنها به عنوان سود ،بلکه به
عنوان عنصری که سهم بازار را نیز افزایش میدهد ،در نظر میگیرند .با این حال ،قیمت نه تنها
یکی از عوامل کلیدی در یک وضعیت رقابتی است که به طور مستقیم بر شاخصهای فروش و
سودآوری شرکت تأثیر میگذارد ،بلکه یکی از انعطافپذیرترین عناصر آمیخته بازاریابی است که
میتواند به سرعت با تغییرات محیط سازگار شود .بنابراین ،قیمت به عنوان تنها عنصر آمیخته
بازاریابی ،تولید درآمد و مهمترین عامل رضایت مشتری و وفاداری بیان میشود ( Isoraite,

 .)2016قیمت بیانگر ارزش یک محصول ورزشی است (.)shank, 2011
مکان (توزیع) .به عنوان فرآیند و روشهایی که مشتریان به محصوالت یا خدمات دسترسی دارند،
تعریف میشود ( .)Ross, 2012توزیع به مشتریان کمک میکند تا در صورت نیاز کاالها و
خدمات را از آن طریق تهیه کند .توزیع از عناصر بازاریابی است که شامل تصمیمگیری و اقدامات
مربوط به انتقال کاال از تولیدکننده به مصرفکننده است (.)Pruskus, 2015
ترویج .مجموعهای از فعالیتهای به هم وابسته را پوشش میدهد .همه این فعالیتها با هدف جلب
توجه و بر انگیختن عالیق و آگاهی مصرفکنندگان و ترغیب ایشان به خرید محصوالت ورزشی
طراحی و اجرا میشود .به بیان دیگر ترویج شامل فعالیتهایی است که محصول را در دسترس
متقاضیان قرار میدهد ( .)Ross, 2012بطوری که میتوان گفت ترویج هرگونه ارتباط با مصرف-
کننده است و تنها شامل آگهی های تجاری نیست .بلکه هدف ترویج تشویق و ترغیب مصرف-
کنندگان به توسعه باورهایشان در مورد مزایای آن محصول و سپس تحریک برای خرید محصول
ورزشی است (.)Katanyu, 2012
با توجه به اهمیت میادین ورزشی ،شناسایی عوامل مهم و مؤثر در جذب افراد و تداوم شرکت آنان
در فعالیتهای بدنی در جهت درآمدزایی موجب میشود تا مسئولین مکانهایی را فراهم ساخته و
خدماتی را ارائه کرده که افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی و با عالقه و
تمایل به ورزش و فعالیتهای بدنی بپردازند .در همین رابطه (Mohammed Ghezail, )2017
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&  Abdellahنشان دادند ،بازاریابی ورزشی نقش مهمی در دستیابی به اهداف بازاریابی شرکت و
سازمان دارد .نتایج نشان میدهد که حامیان ورزشی در شناسایی هواداران برای حمایت مؤثر هستند
که این به دلیل ارتباط دائمی طرفداران با باشگاه میباشد .همچنین حمایت از ورزش با تقویت
روابط با مخاطب هدف ،تأثیرات مهمی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سرمایهگذار میشود.
( Seifpanahi, Gharehkhani & Naderi )2018در پژوهشی با عنوان نقش آمیخته بازاریابی
ورزشی در ایجاد درآمد برای باشگاههای فوتبال ایران به این نتیجه رسیدند که عناصر آمیخته
بازاریابی به غیر از عنصر قیمت ،تأثیر مثبت و قابل توجهی بر تولید درآمد باشگاههای فوتبال دارد.
لذا به مدیران باشگاههای فوتبال توصیه میکنند به دنبال انتخاب یک آمیخته بازاریابی مناسبی برای
کسب درآمد باشند .از سوی دیگر Harsono )2016( ،به این نتیجه رسید که عناصر آمیخته
بازاریابی به طور همزمان تأثیر قابل توجهی دارند ،اما به طور جداگانه عنصر محصول از عناصر
آمیخته بازاریابی در وفاداری مشتریان مهم قلمداد شده است .لذا باید با افزایش کیفیت محصوالت
خود همزمان بر سایر عناصر آمیخته بازاریابی مانند قیمت ،مکان و ترویج تأکید داشته باشند.
با این حال در پژوهش های مختلف عناصر دیگر آمیخته بازاریابی به عنوان مهمترین عنصر شناخته
شدهاند .به طوری که ( Gorjian, Haghighi & Gorjian )2017به این نتیجه رسیدند که عنصر
قیمت باالترین اولویت را در میان عناصر آمیخته بازاریابی داراست .از سوی دیگر ()2016
 Khodaparast, Razavi, Rezaee & Safaniaبه این نتیجه رسیدند که در وضعیت موجود،
مؤلفه محصول از باالترین میانگین نسبت به عناصر دیگر آمیخته بازاریابی برخوردار است .آمیخته
بازاریابی حتی میتواند در رضایت هواداران و حضور مجدد آنها نیز مؤثر باشد ،در این زمینه
( Freydoni & kalateh )2018دریافتند که آمیخته بازاریابی بر رضایت و حضور مجدد هواداران
مؤثر است .بنابراین مدیران باشگاههای ورزشی با در نظر گرفتن آمیخته بازاریابی جایگاه ویژهای را
برای ارتقای عناصر آن مد نظر قرار دهند و از این طریق باال بردن رضایت تماشاگران و تقویت
وفاداری حضور مجدد آنان بکوشند .در پژوهشی دیگر ( Freydoni & kalateh )2017به این
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نتیجه رسیدند که تالشهای آمیخته بازاریابی از طریق ارزش ویژه برند بر پاسخ هواداران مؤثر
است.
در دنیای امروز بایستی از بازارهای بالغ و به حد کمال رسیدهای سخن گفت که ویژگیهای
متفاوتی نسبت به گذشته دارند و از مهمترین ویژگیهای آنها میتوان به مهارت و قدرت مشتری
و کاهش تأثیر تبلیغات بر وی اشاره نمود .از طرفی با توجه به ابعاد گوناگون بازاریابی ،بازاریابان به
دنبال جستجو در جهت یافتن مناسبترین بازار و بخشهایی که سازمان میتواند به صورت مفیدتر
و مؤثرتر حضور یابد تا پاسخگوی نیازهای مردم باشد .لذا اساس حرکت بازاریابی جلوگیری از
هدر رفتن منابع و امکانات گوناگون و یافتن مناسبترین جایگاه برای باشگاه است .از طرف دیگر
در بعد بازار سازی مهمترین تالش بازاریابان جذب ،توسعه و حفظ بازار هدف میباشد .با این حال
برای موفقیت در کسب و کار دو نوع تخصص یکی در مورد محصول و دیگری در مورد مشتری
الزم است .باید در محصول تولیدی خود متخصص باشید تا بتوانید بهترین را عرضه کنید .اگر برنامه
سرمایهگذاری قابل دفاعی نداشته باشید روابط خوب با سهامداران به شما کمکی نمیکند .تخصص
در مورد مشتری چیزی است که معموالً سازمانها به آن توجه چندانی ندارند .بنابراین شناخت
ترجیحات مشتری زمانی ارزشمند میشود که شرکت بخواهد کار بیشتری را با وی در آینده انجام
دهد .هر دو نوع تخصص مهم هستند ولی در بلند مدت تخصص در مورد مشتری سبب مزیت
رقابتی میشود .شناخت مشتری یعنی تغییر نحوه سرویسدهی به مشتری با هدف رفع نیازهای وی با
در نظر گرفتن ارزش مشتری .ولی شناخت مشتری بدون دادهها و تجزیه و تحلیل آنها امکانپذیر
نیست .از طرفی ،هر سازمانی با توجه به ویژگیهای خاص خود و محصولی که ارائه میکند دادهها
و اطالعات خود را میطلبد .اینکه در باشگاههای ورزشی ،مشتریان ورزشی چه خواسته و
ترجیحاتی دارند و کدامیک از آنها بر دیگری اولویت دارد میتواند به مدیران باشگاههای
ورزشی در خلق مزیت رقابتی ،بهرهوری بیشتر و افزایش سهم بازار و به مشتریان در جهت رفع
نیازهای آنان کمک نماید.
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با توجه به موارد ذکر شده ،اگر عوامل مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان در انتخاب باشگاههای
ورزشی مشخص و روشن باشند بازاریابان ورزشی قادر خواهند بود که استراتژیهای بازاریابی
مناسبتری را برای مدیریت مشتریان باشگاهها طراحی کنند .همچنین متعاقب آن ،باشگاهها را از
طیف مشتریان بیشتر که منجر به منافع مالی بسیار میشود ،بهرهمند خواهند گرداند .با توجه به موارد
مذکور ،این پژوهش در نظر دارد تا عوامل آمیخته بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان در
انتخاب یک باشگاه ورزشی را بر مبنای آمیخته بازاریابی شناسایی نماید.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش کاربردی و از نقطه نظر چگونگی گردآوری
دادهها و انجام پژوهش از نوع پژوهشهای میدانی از نوع تحلیلی است که به صورت میدانی انجام
شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را تمامی مشتریان مرد باشگاههای ورزشی
(آمادگی جسمانی و بدنسازی) شهر قزوین تشکیل دادند که حداقل  6ماه سابقه فعالیت ورزشی در
باشگاه را داشتند .آمار مشتریان مرد را بر اساس مراجعه حضوری به بخش بیمه اداره ورزش و
جوانان شهر قزوین که به عنوان بیمه شده تلقی میشدند و تعداد آنها  1500نفر گزارش شد،
محاسبه گردید .لذا با توجه به جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد نمونه  306نفر انتخاب شد.
لذا به همین تعداد پرسشنامه در بین نمونه توزیع شد که در نهایت با توجه به مخدوش بودن و عدم
پاسخگویی تعداد  56پرسشنامه کنار گذاشته شد و در نهایت با استفاده از  250پرسشنامه تجزیه و
تحلیل انجام گرفت.
از این رو در پژوهش حاضر ،تمامی باشگاههایی که دارای مجوز رسمی از اداره کل ورزش و
جوانان شهرستان بودند در دامنه پژوهش قرار گرفتند .در ادامه بعد از تقسیم باشگاههای شهرستان به
 5منطقه جغرافیایی و انتخاب خوشهای تصادفی باشگاههای مورد بررسی از هر نواحی (شمالی،
جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی) ،پرسشنامه به صورت غیر تصادفی (در دسترس) در بین مشتریان
توزیع گردید .ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه میباشد .پرسشنامه اول
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که در برگیرنده ویژگیهای فردی ،شامل مواردی مانند میزان تحصیالت ،سن ،وضعیت تأهل و
ویژگیهای شغلی است .پرسشنامه دوم نیز ارزیابی عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان
ساخته ( Ranjbarian )2007که مشتمل بر  21سؤال بوده و دارای مؤلفههای قیمت ( 4سوال)،
مکان ( 5سوال) ،ترویج ( 6سوال) و محصول ( 5سوال) میباشد ،استفاده شد .پرسشنامه از نوع
پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازهگیری از نوع  5ارزشی لیکرت میباشد که هر پاسخ ،امتیازی از  1تا
 5را به خود اختصاص میداد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهرهگیری از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین
شد .روایی سازه آن نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .از شاخصهای
توصیفی به منظور محاسبه فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .به منظور تحلیل استنباطی
دادهها ،از روش ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی خرده مقیاسها (عاملها) و
پرسشنامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان ،آزمون  KMOبرای تعیین کفایت نمونه-
گیری ،تحلیل عاملی اکتشافی به منظور کشف و شناسایی شاخصها و نیز روابط بین آنها و از
آزمون تحلیل عاملی تأییدی بر اساس تعیین روابط و  t-valueبه منظور تعیین اعتبار سازه پرسشنامه
استفاده شد .همچنین از روشهای آماری تی تک نمونهای و فریدمن نیز استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو  LISRELانجام شد و سطح معناداری برای
تمامی فرضیهها  0/05در نظر گرفته شده است.
یافتهها
تحلیل توصیفی دادهها حاکی از این بود که بیشترین تعداد افراد در گروه سنی  21تا  30سال
حضور داشتند ،بیشتر افراد متأهل بودند ،از سوی دیگر شغل بیشتر افراد آزاد بود و در نهایت بیشتر
افراد دارای تحصیالت کارشناسی بودند .به طور خالصه در جدول 1نشان داده شده است.
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جدول  .1مشخصات فردی نمونه
مقطع

درصد

N

سن

شغل

تحصیالت
تأهل

دیپلم

24/00

60

نوع شغل

درصد

N

دامنه

درصد

N

کاردانی

24/40

61

کارمند

19/20

48

زیر 20

12/40

31

کارشناسی

36/40

91

دانشآموز

15/60

39

30-21

42/00

105

ارشد

15/20

38

دانشجو

32/00

80

31-40

30/40

76

مجرد

29/60

74

آزاد

33/20

83

 41به باال

15/20

38

متأهل

70/40

176

برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی در ابتدا از آزمون  KMOبرای تعیین کافی بودن میزان نمونه
استفاده شد .با توجه به نتایج جدول  ،2مقدار 0/826 )KMO(1به دست آمد که نشان میدهد حجم
نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد .همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت (، P<0/001
 )X2=2610/65محاسبه شده ،نشان میدهد بین گویهها همبستگی الزم وجود دارد و نشاندهنده
تأمین شرایط الزم برای انجام تحلیل عاملی در این مطالعه است.
جدول  .2نتایج آزمون KMO
پیش فرض

مقدار

مقدار کیسر مییر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)

0/826

آزمون کرویت بارتلت

مقدار مجذور کای

2610/65

درجه آزادی

210

سطح معناداری

0/001

همانطور که در جدول  3نشان داده شده ،ابزار سنجش عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری
مشتریان دارای چهار مؤلفه میباشد .ضریب آلفایکرونباخ به منظور تعیین ثبات درونی کل ابزار
پژوهش استفاده شده برابر با  0/86و ضریب پایایی ترکیبی کل ابزار برابر با  0/94به دست آمد .با

1. Kaiser – Meyer – Olkin
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این حال ،ضریب آلفایکرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی1برای هر عامل نیز جداگانه محاسبه گردید
که در جدول  3به طور کامل گزارش شده است.
جدول  .3نتایج همسانی درونی پرسشنامه آمیخته بازاریابی
انحراف

ردیف

مقیاس

میانگین

1

قیمت

16/19

4/40

2

مکان

15/94

4/15

5

3

ترویج

15/70

6/20

4

 11تا 15

4

محصول

22/94

4/22

6

 16تا 21

استاندارد

پایایی

تعداد سؤال

سؤاالت

ضریب آلفا

5

 1تا 5

0/88

0/88

 6تا 10

0/86

0/85

0/73

0/71

0/82

0/80

ترکیبی

به منظور دستیابی به ساختار عاملی دقیقتر ،از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد.
هدف این روش رسیدن به یک روش معنادارتر از دادههاست .از این روش برای مطالعه مناسب
بودن ساختار عاملی پرسشنامه و تأیید وجود مؤلفههای ادعایی سازنده یا پژوهشهای مربوط
استفاده میشود.
بر اساس میزان بار عاملی (رابطه) و  ،t-valueمؤلفههای چهارگانه با عوامل آمیخته بازاریابی قید
شده در جدول  4مشخص میشود که تمامی رابطهها دال بر رابطه بین هر مؤلفه با مقیاس عوامل
بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان مورد تأیید است.
جدول  .4رابطه بین مؤلفهها با مفهوم آمیخته بازاریابی در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
مفهوم

ضریب

مشتریان

تصمیمگیری

ردیف

مؤلفهها

بارعاملی

خطای استاندارد

1

قیمت

0/40

0/84

0/16

2

مکان

1

0/00

1

8/60

3

ترویج

0/75

0/44

0/56

11/25

تأیید

4

محصول

0/45

0/80

0/20

4/49

تأیید

تعیین

T-value

نتیجه

5/34

تأیید
تأیید

1. Composite Reliability
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( Tabachnich & Fidell )1996کمترین بار عاملی برای یک گویه برابر با  0/32گزارش کردند.
تحلیل عاملی نتایج مؤلفههای آمیخته بازاریابی نشان داد که همه سؤاالت به جز سوال 14به دلیل
داشتن بار عاملی مساوی یا بیشتر از  0/32امکان یافتند در 4مؤلفه دستهبندی شوند .بار عاملی این
خرده مقیاسها از  0/33تا  0/90متغیر بود (شکل یک) .لذا سؤال  14که مربوط به مؤلفه ترویج بود
با داشتن بار عاملی  0/27از مدل حذف گردید .همچنین نتایج شکل  1نشان میدهد ،چهار مؤلفه از
یک عامل بزرگتر به نام متغیر آمیخته بازاریابی به وجود آمدهاند و از بین این مؤلفهها بعد مکان
پیشبین قویتری برای متغیر آمیخته بازاریابی است و بعد قیمت نیز پیشبین ضعیفتری از بین
مؤلفهها برای متغیر مذکور است که در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  .1تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم جهت برآورد ساختار عاملی پرسشنامه
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با توجه به جدول  ،5نسبت  x2به  )2/46( dfو ریشه میانگین مجذور خطای تقریبی ()RMSEA

1

که برابر با  0/077میباشد ،بنابراین مدل ساختاری از برازش الزم برخوردار است .همچنین
شاخصهای =0/92 ،IFI6=0/93 ، 5NFI=0/90 ،CFI4= 0/93 ،GFI3=0/90 2،RMR= 0/088
 NNFIبرازش مدل را تأیید کردند .در مجموع هر  8شاخص ذکر شده ،تناسب مدل را تأیید
کردند ،بنابراین مدل آمیخته بازاریابی از لحاظ شاخصهای برازش مناسب میباشد و تمامی 21
سؤال و  4مؤلفه مطرح شده میتوانند در مدل آمیخته بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرند.
جدول  .5مقادیر شاخصهای آزمون نیکویی برازش
متغیر
مزیت
رقابتی
نتیجه

X2/df

RMSEA

IFI

GFI

CFI

NFI

NNFI

RMR

2/46

0/077

0/93

0/90

0/93

0/90

0/92

0/088

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

در مجموع نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم پرسشنامه عوامل بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری
مشتریان نشان داد که این ابزار از روایی سازه قابل قبول و مطلوبی برخوردار است.
جدول  .6نتایج آزمون تی تک نمونهای در خصوص اختالف میانگینها
میانگین

میانگین و انحراف

فرضی

استاندارد مشاهده شد
3/54±1/02

8/47
8/71

249
249

0/01

249

0/01

ردیف

مؤلفهها

1

ترویج

3

2

قیمت

3

3/53±0/96

3

مکان

3

3/18±0/83

3/53

4

محصول

3

3/89±0/74

18/813

سطح

t

درجه آزادی
249

0/01
0/01

معناداری

1. Root mean square error of approximation
2. Root mean square residual
3. Goodness of fit index
4. Comparative fit index
5. Normal fit index
6. Incremental fit index
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با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون تی تک نمونهای برای تمام عوامل کمتر از  0/05است ،از
سوی دیگر همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین گزارش شده در مورد عوامل
چهارگانه به طور معناداری از نمره برش  3باالتر بوده که نشاندهنده معنادار بودن میانگین بدست
آمده با میانگین نظری است .لذا میتوان ادعا نمود که این سؤاالت در جامعه مورد بررسی از
اهمیت باالیی برخوردار بوده است .یعنی اهمیت عوامل مذکور به عنوان عواملی برای تصمیمگیری
مشتریان در انتخاب باشگاه در سطح باالیی قرار دارد.
جدول  .7نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویتبندی عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی
ردیف

مؤلفهها

میانگین رتبه

1

ترویج

2/54

2

قیمت

2/45

3

مکان

1/95

4

محصول

3/06

تعداد

250

خی دو

96/41

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0/001

یافتههای مربوط به رتبهبندی مؤلفههای آمیخته بازاریابی از طریق آزمون فریدمن نشان داد که
اختالف معناداری بین میانگین رتبههای عوامل چهارگانه آمیخته بازاریابی وجود دارد .به عبارت
بهتر ،تفاوت بین عوامل آمیخته بازاریابی معنادار است و میتوان نتیجه گرفت مهمترین عوامل
آمیخته بازاریابی به ترتیب محصول ،ترویج ،قیمت و مکان بودند.
بحث و نتیجهگیری
از آنجا که مهمترین مرحله در انتخاب یک باشگاه ورزشی ،تصویر کلی مشتری از آن مکان می-
باشد ،لذا اولین گام همان آخرین گام خواهد بود و آن یعنی حفظ رضایت مشتری .از این رو
شناخت عوامل مؤثر بر روند تصمیمگیری مشتریان گام مهمی برای مدیران باشگاهها محسوب می-
شود .لذا هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل آمیخته بازاریابی مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان در
انتخاب یک باشگاه ورزشی بر مبنای آمیخته بازاریابی میباشد.
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نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش حاضر نشان داد ،از دیدگاه مشتریان باشگاههای
بدن سازی شهر قزوین عناصر آمیخته بازاریابی (محصول ،قیمت ،مکان و ترویج) نقش کلیدی در
شناسایی بهتر رفتار مصرفکننده دارد .در این بین ،پژوهشهای (،Harsono )2016
(Freydoni & )2018( ،Khodaparast and et al )2016( ،Gorjian and et al )2017

 Abdolmaleki, Mirzazadeh & Ghahfarokhi )2016( ،kalatehهمگی بر نقش بازاریابی
ورزشی در تأثیرگذاری بر کاالها و خدمات صحه گذاشتهاند .با این حال پژوهشهای سیفپناهی و
همکاران (Fitriah, Rosdi, Rosli, Aziz, Ibrahim, )2019( ،Seifpanahi and et al )2018
Tahmasebpour and et al )2018( ،Sukamto & Lumintan)2015( ، Radzi & Yaacob

مطابق با یافته های پژوهش مبنی بر تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی نبود به طوری که حداقل یکی از
مؤلفههای چهارگانه بر روی پژوهشهای انجام شده تأثیر نداشته است .در همین رابطه
( Fitriah and et al )2019بیان داشتند که عناصر قیمت و ترویج بر آمیخته بازاریابی مؤثر بوده و
دیگر عناصر یعنی مکان و محصول تأثیر نداشتند .بنابراین بازاریابی باید به دنبال جستجو در جهت
یافتن مناسبترین بازار و بخشهایی که سازمان میتواند در آنجا به صورت مفیدتر و مؤثرتر
حضور یابد ،باشد .حال با توجه به آنکه اساس حرکت بازاریابی ،جلوگیری از هدر رفتن منابع و
امکانات گوناگون و یافتن مناسبترین جایگاه برای محصول (باشگاه) است ،مدیران باشگاهها باید
با استفاده از فرصتهای موجود در بازار رقابتی صنعت ورزش سهم بسزایی ایفا کنند .از طرف
دیگر در بعد بازار سازی ،مهمترین تالش بازاریابان ،جذب ،توسعه و حفظ بازار هدف خود
(مشتری ،کاال و خدمات) میباشد .در این میان ،مشتریان باشگاههای بدنسازی از جمله بازارهای
هدف باشگاههای ورزشی به شمار میروند .این موضوع نشاندهنده وابستگی بین عناصر بازاریابی
در تعیین و سوقدهی تصمیمات مشتریان دارد .در این میان ،سازمانها و باشگاههای ورزشی می-
توانند با شناسایی و مطالعه رفتار مصرفکنندگان خود به کسب مزیت رقابتی بپردازند .لذا بدیهی
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است که مدیران باشگاههای ورزشی با دستیابی به چنین اطالعاتی ،عوامل تأثیرگذار بر رفتار
مشتریان را به خوبی تشخیص داده و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی باشگاه از آن بهره ببرند.
بر اساس نتایج رتبهبندی عوامل چهارگانه مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان ،عنصر محصول از عوامل
مؤثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی میباشند .این یافته با نتایج پژوهشهای
( Khodaparast and et al )2016( ،Harsono )2016و ( Rosiani & Irena )2017همخوانی
دارد .همانگونه که ( Rosiani & Irena )2017بیان میکند ،محصول خوب ،قصد خرید مصرف-
کنندگان را تحریک میکند .کیفیت باالی محصول و همچنین رضایت مشتریان منجر به قصد
خرید مصرفکنندگان میشود و توانایی محصول برای برآوردن نیازها بر مصرفکنندگان تأثیر
میگذارد تا به دنبال خرید محصول باشند .از سوی دیگر باید به این امر نیز توجه کرد که بسیاری
از مصرفکنندگان در انتخابهایشان محدودیت دارند .درک عمیق این موضوع میتواند باعث
ایجاد شناخت وسیعتر از مصرفکنندگان شود ( .)Abdolmaleki and et al, 2016اعتقادات و
ادراک مصرفکنندگان موجب تحریک آنها برای خرید محصول میشوند (.)Kartika, 2014
وقتی مصرفکنندگان اعتقاد دارند که یک محصول خوب است ،طبیعتاً آنها میخواهند محصول
را خریداری کنند .مشتریان مزایای محصول را مشاهده میکنند و در صورتی که آن را مطابق با
انتظارات خود دریابند ،روابطشان را با ارائهکننده ادامه میدهند از آنجایی که محصول یا خدمات
در ورزش به صورت ناملموس میباشد ،لذا تسهیالت فیزیکی ورزش نقش بسزایی بر رضایت
مشتریان دارد .از آنجا که امروزه بهبود کیفیت ارائه خدمات در باشگاهها یکی از عوامل مهم بر
قصد حضور مجدد مشتریان می باشد و تأکید بیشتر مدیران بازاریابی در بخش خدمات بر بهبود
کیفیت بوده و توسعه و تغییرات مثبتی در بخش ملموسات رخ داده است ،بکارگیری تجهیزات و
وسایل مدرن ورزشی ،فراهم نمودن فضای مرتب و تمیز و آراستگی ظاهری متفاوت پرسنل از
نکاتی بود که مشتریان از آن احساس رضایت میکردند.
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نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه قیمت از عوامل مؤثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه
ورزشی میباشند .اهمیت رتبهبندی این عوامل را با نتایج پژوهشهای (Gorjian and et )2017

 Freydoni & kalateh )2018( ،alهمخوان و با نتایج (،Seifpanahi and et al )2018
( Fitriah and et al )2019و ( Khodaparast and et al )2016ناهمخوان میباشند .به طوریکه
( Khodaparast and et al )2016بیان میکنند که عنصر قیمتگذاری پایینترین سطح پس از
شواهد فیزیکی بود که نشاندهنده ضعف سیاست باشگاه در مورد تعیین قیمت محصوالت خود
دارد .عالوه بر این ،وضعیت ضعیف و موقعیت نامطلوب نشان میدهد که هیچ روش مشخصی برای
ارائه خدمات منظم ،سریع و آسان خدمات و محصوالت وجود ندارد .در صورتی که اطالعات
ارائه شده مبتنی بر تناسب قیمتهای پیشنهادی با خدمات ارائه شده باشد ،سازگارشدن مصرف-
کنندگان با قیمتهای پیشنهادی مناسبتر شکل گرفته و مقاومت منفی در برابر قیمتهای
پیشنهادی وجود نخواهد داشت .از سوی دیگر ،درک قیمت منصفانه منجر به رضایتمندی می-
شود و رضایتمندی به هیجانات مثبت میانجامد .لذا ضروری است مدیران باشگاهها زمینه حفظ
رضایت مندی افراد را از قیمت پرداختی در قبال خدمات دریافتی فراهم کنند .با توجه به ارتباطات
سریع ،باشگاهها ی ورزشی باید به مبحث هزینه توجه بیشتری نمایند تا بتوانند رضایت مشتریان خود
را فراهم نمایند و آنها را به مشتریانی وفادار تبدیل نمایند .لذا با توجه به جایگاه انتظارات و
پیشنهادات مشتری می توان گفت ساعات کاری مناسب با برنامه روزمره مشتریان در کنار ابعاد و
اندازههای مناسب باشگاه از مهمترین عوامل بر سوقدهی مخاطبان باشگاهها دارد .سازمانها باید
تصمیمات به موقع را اتخاذ کنند و دانش کافی از نیازهای مصرفکننده و بازار داشته باشند تا
محصوالتی با قیمت مناسب ارائه دهند.
مؤلفه مکان نیز از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی میباشند .این
یافته با نتایج پژوهشهای (،Khodaparast and et al )2016( ،Gorjian and et al )2017
( ،Seifpanahi and et al )2018( ،Freydoni & kalateh )2018همخوان و با نتایج
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( Fitriah and et al )2019ناهمخوان میباشد .به طوریکه از نظر (Fitriah and et al )2019

مؤلفه مکان تأثیر چندانی بر مشتریان ندارد .البته این یافته شاید به خاطر جامعه متفاوت با ورزش
باشد .چرا که مشتریان ورزشی دارای خواستههای متفاوتی از سایر جوامع به خاطر ناملموس بودن
خدمات داشته باشند .از آنجایی که تصمیمات محل و یا توزیع مربوط به این است که چگونه
بازاریابهای ورزشی به مشتریان خدمات میدهند و یا چگونه بازاریابهای ورزشی مشتری را به
خدمات خود میرسانند .مجاری توزیع از طریق فرآیندهای حسی بر ادراکات مصرفکننده اثر
میگذارند .برای مثال ،پارکینگ مناسب در نزدیکی باشگاه ،نور و دمای مناسب باشگاه هنگام
تمرین ،موقعیت مکانی و دسترسی راحت به باشگاه و مواردی از این دست ،آرامش و اطمینان
خاطر را برای مشتریان افزایش میدهند .بعد مسافت برای مشتریان مهم است و ترجیح میدهند به
باشگاههایی مراجعه نمایند که به محل سکونتشان نزدیک باشد .در همین ارتباط ()2017
 Alipoorنشان داد که سطح دسترسی به مجموعه ورزشی )مکان) بیشترین تأثیر بر رضایتمندی
مشتریان از مجموعه ورزشی و استفاده مجدد آنها داشته است .اگر مکان ارائه خدمات ورزشی
به مشتری نزدیک باشد بر استفاده از خدمات مکرر آن مجموعه ورزشی تأثیر مثبت میگذارد.
در مجموع میتوان گفت به منظور بهبود این عنصر باید نه تنها بر روی بازسازی ،نوسازی و
طراحی معماری باشگاهها برنامهریزی مستمر و دقیقتری داشت بلکه مهمتر از همه باید در مورد
رعایت اصول ایمنی در ساخت تأسیسات و تهیه تجهیزات در اینگونه اماکن و اصول زیبایی-
شناسی آن از کمک مشاوران با تجربه و آگاه به ساخت فضاهای ورزشی استفاده نمایند.
نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه ترویج از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری مشتریان در انتخاب باشگاه
ورزشی میباشد .این یافته با نتایج پژوهشهای انجام شده توسط (،Rosiani & Irena )2017
( Alipoor )2017همخوانی دارد .یافتههای ( Alipoor )2017نشان میدهد که تبلیغات در مکان-
های عمومی میتواند بر جذب مشتریان مؤثر باشد .هدف اصلی تبلیغات ،فروش بیشتر محصول از
طریق تأثیرگذاری بر مصرفکننده است .یکی از مهمترین مسائلی که باید در مقوله تبلیغات مد
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نظر قرار گیرد ،اعتماد به تبلیغات از طرف مشتری است .در مورد ترویج ورزش میتوان اهداف
مختلفی را برای ایجاد آگاهی ،تحریک تقاضا ،تشویق محصول ،خدمات ،تجربه و دریافت و حفظ
وفاداری مشتریان ،مرتبط ساخت .ترویج ،بخش اساسی و حیاتی از تجربه ورزشی است .عوامل
متعددی تعیینکننده سطح انتظارات مشتریان است که عامل اول ارتباطات کالمی که در اولین
برخورد مشتری با سازمان مورد نظر اتفاق میافتد ،دومین عامل که انتظارات مشتریان را تا حد
معینی تعدیل میکند ،نیازهای فردی مشتریان میباشد ،عامل بعدی تجربیات پیشین که سطح
انتظارات مشتریان را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به اینکه قالب بخشهای ورزش کشور
علیالخصوص باشگاههای ورزشی خدمات شایان توجهی را در ارتباط با ورزش و سالمتی به افراد
جامعه ارائه میدهد ،میتوان گفت که مدیریت ارتباط با مشتری در زمان کنونی به عنوان ابزاری
حیاتی در به دست آوردن مزیت رقابتی بین این مراکز گردیده است .به طور کلی ،یک سیستم و
کانال مناسب توزیع ،نقش مهمی در جذب مشتری دارد.
با توجه به اینکه مشتریان با هدف سالمتی و آمادگی بدنی در باشگاههای ورزشی حاضر میشوند
توصیه میشود مدیران به این بخش اهمیت ویژهای داده و برنامههایی برای ارائه هرچه بهتر
خدمات طرحریزی کنند .از سوی دیگر با توجه به اینکه عوامل آمیخته بازاریابی ،تأثیرات بسیار
مثبتی را بر نحوه تصمیم ،جذب و وفاداری مشتریان دارد ،به مدیران باشگاههای شهر قزوین
توصیه میشود در برنامههای بازاریابی این عوامل را دخیل نمایند و به صورت علمی آن را به
کار ببندند .در همین رابطه با شناسایی زمان مورد عالقه مشتریان برای حضور در باشگاه به مدیریت
زمانبندی استفاده از باشگاهها نیز توجه شود .از دیگر مواردی که میتوان جهت جذب و حفظ و
وفاداری مشتریان به کار برد سیستم تشویقی مشتریان میباشد.
با عنایت به یافتههای پژوهش میتوان اشاره کرد که بهرهگیری از نگرش بازاریابی در جذب
مشتریان ورزشی کاری است که کشورهای پیشرفته و پیشتاز در امر بازاریابی ورزش جهان ،پیش
از کشور ایران آغاز کردهاند .بنابراین ضروری است تا با نگاهی اقتصادی و صنعتی به ورزش و
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متعاقب آن نگرش سیستمی به بازاریابی ورزشی به دنبال ارائه الگوهایی مبتنی بر تفکر علمی در این
، بدین صورت که بعد از اینکه از طریق فرایند پژوهشهای بازاریابی.حوزه پرداخته شود
 بازار هدف و استراتژیهای بازاریابی،فرصتهای بازار شناسایی شده و از طریق تحلیل فرصتها
 نوبت به برنامهریزی،برای دسترسی به این بازار و تأمین نیازهای مشتریان این بازار مشخص شد
 با توجه به استراتژیهای.فعالیتهای بازاریابی جهت عملی کردن استراتژیهای بازاریابی میرسد
 باشگاه باید در مورد آمیخته بازاریابی و تخصیص بهینه،انتخاب شده و در راستای اجرای آنها
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