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چکیده
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت .برای جمعآوری
دادههای پژوهش حاضر از دو پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی رسانههای اجتماعی با  15سؤال که
شامل  5مؤلفه و رضایت مشتریان با  3سؤال استفاده شد .به این منظور با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی تعداد  393پرسشنامه برای گردآوری دادهها ،بین مشتریان مجموعههای تفریحی ورزشی
شهر همدان به صورت آنالین و فیزیکی توزیع گردید .در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی
و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای  0/05استفاده شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .یافتههای مطالعه حاضر بیانگر این است
که تمامی مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی ،پیشبین معناداری برای رضایت مشتریان بودند.
از بین مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی ،مؤلفه سرگرمی بیشترین ( )0/26و تعامل اجتماعی
( )0/16کمترین پیشبین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند .با توجه به یافتههای این مطالعه،
ضروری است که هنگام استفاده از رسانههای اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفههایی
که باعث جلب توجه مشتریان میشود بیشتر تأکید شود .در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی
رسانههای اجتماعی میتوان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته ،رضایت
داشته باشد.
کلید واژهها :بازاریابی ،رسانه اجتماعی ،رضایت ،مشتریان
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دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
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مقدمه
بازاریابی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیازهای دنیای جدید خصوصاً در حوزه ورزش نیست.
رسانههای اجتماعی ابزارهای جدیدی را برای بازاریابی به منظور بهبود کارایی و اثربخشی ارتباطات
بازاریابی ارائه کرده است .شبکههای اجتماعی به یک وسیله مهم برای بازاریابی اجتماعی تبدیل
شدهاند و چالشهای جدیدی را برای شرکتها در مورد چگونگی جذب مشتری به وجود آورده-
اند ( .)Zhang, Gue,Hu & Lin, 2017اهمیت شبکههای اجتماعی در بازاریابی در حال افزایش
است (.)Ashkani & Hazaveh, 2014

با گسترش ارتباطات رسانههای اجتماعی ،تعامل اجتماعی افراد نیز به فضای مجازی کشیده شده
است و ارتباطات مجازی بخش عمدهای از دالیل استفاده کاربران از این فضاست .شبکههای
اجتماعی با توجه به قابلیتها و تواناییهای منحصر به فرد خود از جمله اطالعرسانی ،آگاهسازی،
تقویت گسترش ارتباطات میان افراد ،قدرت بسیجکنندگی در حوزههای مختلف اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و غیره نقش بسیار مهم و غیرقابل انکاری را ایفا میکنند .بر این اساس شبکه
اجتماعی به مجموعهای از افراد که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند
اطالعات ،نیازمندیها ،فعالیتها و افکار خود را به اشتراک میگذارند ،اطالق میشود
(.)Jafarpour, 2011

رسانههای اجتماعی بر زندگی روزمره افراد در جامعه نفوذ کرده و به همین جهت قبل از خرید به
طور فزایندهای برای کسب نظرات به جوامع خود در رسانههای اجتماعی مراجعه میکنند
( .)Rahimnia, ramezani &Zargaran, 2019اینترنت و فناوری اطالعات فرصتی جدید برای
مصرفکنندگان به منظور اشتراک گذاری ارزیابی خود از محصوالت را به صورت آنالین فراهم
کرده است ( .)Demo Fett, Hart Wet & Yalch, 2018اهمیت استفاده از شبکههای اجتماعی
به عنوان ابزار بازاریابی به سرعت در حال رشد است ،بهکارگیری این فناوری باالخص در حوزه
بازاریابی و بازاریابی ورزشی تغییرات اساسی را در این بخش ایجاد نموده است ( Pits & Stotlar,

 .)2002پیشرفتهای اخیر تکنولوژی مانند ایجاد و پذیرش رسانههای نوین و اجتماعی ،توجه
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بازاریابی ورزشی را نیز به خود جلب کرده است ( .)Manoli, 2018رسانههای اجتماعی اهداف
مختلفی همچون فراهم کردن اطالعات ،سرگرمی ،متقاعدسازی و همچنین به گونهای نامحسوس
انتقال فرهنگ را بین میلیونها انسان برعهده دارند ( & Khodadadi, Dehghanpouri,

 .)Saderioskoyi, 2019یکی از دالیل محبوبیت سریع رسانههای اجتماعی میان شرکتها ،انتشار
ویروسگونة اطالعات از طریق اینترنت است ،عالوه بر این ،کاربران اینترنت از رسانههای سنتی
دور میشوند و برای جستوجوی اطالعات هر چه بیشتر از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند
(.)Lindsey, 2012

همگام با صنعتی شدن ورزش ،امروزه بازاریابی ورزشی خود به صنعت جهانی درآمدساز تبدیل
شده که نتیجهاش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمانهای ورزشی است که همسو با آن
فرایندهایی مانند بلیط فروشی ،حق پخش تلویزیونی ،حامیان مالی و  ...اهمیت فراوانی پیدا کرده
است ( .)Moharramzadeh, 2012بهرهگیری از فرصتهای بازاریابی در ورزش موجب فراهم-
آوری بستر الزم برای تعامل بین صنعت ،تجارت و ورزش شده و پلی راهبردی در خدمت توسعه
ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار میرود ( Mohammadkazemi, Tondnevis & Khabiri,

 .)2008یکی از این بسترها به کارگیری رسانههای اجتماعی در حوزه خدمات و محصوالت
ورزشی میباشد .در واقع رسانههای اجتماعی نوعی از رسانهها میباشند که پس از رسانههای
جمعی ظهور پیدا کردهاند و امکان تعامل میان تولیدکننده پیام و رسانههای اجتماعی به عنوان
دریافتکننده آن را فراهم میآورند ،بدین معنا که در این رسانهها مخاطب و یا گیرنده پیام ،منفعل
نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه با پیام ،فرستنده ،فرآیند ارسال و دریافت و بستر ارائه پیام میپردازد و
امکان ایجاد تغییرات در پیام ارسالی و باز نشر آن را دارد که به افراد دیگر پیامی ترکیب شده با
اندیشهها و آموزههـای فکری خود را باز نشر دهد (.)Akbaritabar & Eskandaripour, 2013
رسانههای اجتماعی ابزارهای جدیدی برای بازاریابان جهت بهبود کارایی و اثربخشی ارتباطات
بازاریابی و رویکردهای جدیدی برای کسب و حفظ مشتریان ارائه کرده است .رسانه اجتماعی یک
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ابزار آنالین به حساب میآید که مردم از آن برای اشتراکگذاری محتوا ،پروفایلها ،نظرها،
دیدگاهها ،تجربیات و افکار استفاده میکنند .بنابراین رسانههای اجتماعی تسهیلکننده گفتوگوها
و کنشهای متقابل آنالین بین گروههایی از مردم است ( Demo Fett, Hart Wet & Yalch,

 .)2018به عبارت دیگر ،رسانههای اجتماعی شکافهای موجود در بازار را بین مشتریان و کسب و
کارها پر میکنند و مصرفکنندگان و بازرگانان را برای انجام مکالمه شخصی با هم بر سر میز
مذاکره میآورند (.)Hedayatpour, Manouchehri & Soheili, 2020

با توجه به این نکته که هر روز اقبال و توجه کاربران به شبکههای اجتماعی بیشتر میشود و به نظر
میرسد که آنها دنیا را تحت نفود و تسخیر خود درآورده باشند .افزایش سرمایهگذاری شرکتها
در رسانههای اجتماعی به واقعیت تبدیل شده است (.)Hedayatpour and et al, 2020

برخورداری از پایگاه مشتریان راضی سبب میشود که آن ها رضایت خود را به مشتریان دیگر نیز
منتقل کرده و دریافت محصوالت و خدمات را به آنها هم پیشنهاد کنند و خود نیز بر آن وفادار
بمانند و رفتار خرید را تکرار کنند (.)Manouchehri, Hamidi, Sajadi & Honari, 2016
در حوزه بازاریابی ،حفظ و رضایت مشتری عاملی کلیدی در شکلگیری تمایالت خرید آتی
مشتریان به شمار میرود ( .)Kalhori, Akbari Yazdi, 2019رضایت مشتری به معنای رفع نیازها
و تأمین خواستههای مصرفکننده و احساس رضایت مشتری به محصول یا خدمات ،پس از
استفاده از آن است .رضایت مشتری ،هدف اصلی فعالیتهای بازاریابی است و عامل ارتباطی میان
مراحل مختلف رفتار خرید مصرفکننده را تشکیل میدهد ( seyed javadin, khanlari & stiri,

 .)2011جلب رضایت و حفظ مشتری برای سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است
( .)Rahmaninezhad, Firoozbakht & Taghipoor, 2014رضایت مشتری هنگامی رخ
میدهد که خدمات دریافت شده یا محصوالت خریداری شده از انتظارات مشتریان فراتر رود یا
بیش از انتظارات مشتریان باشد که احساسات مثبت را نسبت به خدمات یا محصوالت افزایش
میدهد .در نتیجه ،رضایت مشتری برای پیشبرد اهداف رفتاری که منجر به قصد خرید میشود در
نظر گرفته شده است .در همین ارتباط ( Hedayatpour and et al, )2020نشان داد که اهداف
استراتژی رسانههای اجتماعی باید منطبق بر نیازها و خواستههای مشتریان باشد تا بتواند باعث جلب
رضایتمندی و وفاداری آنها را فراهم نماید .در این راستا و در پژوهشی Shafei, Rahmat Abadi
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) & Soleyman Zadeh, (2019نشان داند که ارتباطات بازاریابی رسانههای اجتماعی با فراگیر
کردن فعالیتها در شبکههای اجتماعی پاسخ مشتریان به این فعالیتها را مشاهده نموده و با استفاده
از این سازو کارها منجربه رضایت مشتریان و در نهایت باعث وفاداری آنها میگرددSoltani, .

) Aryanfar, Naserzade & Fathi (2017در خصوص عوامل مؤثر بر قصد خرید تجهیزات
ورزشی از طریق رسانههای اجتماعی؛ اذعان میدارند متغیرهای اعتماد ،امنیت ،ادراک از قیمت به
ترتیب بیشترین اهمیت را از دید کاربران در رضایت مشتریان و در نهایت قصد خرید از تجهیزات
ورزشی دارا هستند .در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین رضایت کاربر با صفحه
فیسبوک هتل و قصد اقامت در آن هتل در آینده است .یافتههای این مطالعه ،گسترش استفاده از
نظریه استفاده و رضامندی جهت تامین نیازهای کاربران را پیشنهاد میکند ( & Gunawan

 .)Huarng, 2015از سوی دیگر نتایج مطالعه دیگری تأیید کرد که بازاریابی از طریق رسانههای
اجتماعی به یک ابزار مهم بازاریابی برای دستیابی به مشتریان جوان تبدیل شده است .این محققان
اعتقاد دارند که فضای سایبری نقش مهمی را در بازاریابی مدرن ،به دلیل قادر ساختن بازاریابان به
دستیابی سریعتر و بیشتر به مشتریان ،به طور مؤثر ایفا میکند (.)Balakrishnan, 2014

با توجه به اینکه تحقیقات اندکی روی بازاریابی رسانههای اجتماعی صورت گرفته است لذا
محققان در نظر دارند تأثیر بازاریابی رسانههای اجتماعی بر رضایت مشتریان را در عرصة ورزش را
مطالعه کنند .لذا به نظر میرسد درک بهتر از ابعاد مختلف رسانههای اجتماعی به مدیران مجموعه
ورزشی تفریحی این امکان را میدهد با انجام اقدامات الزم رضایت مشتریان را باال برده تا رضایت
مشتریان جهت حضور در مجموعههای ورزشی و به دنبال آن تمایل به حضور مجدد و وفاداری
اقدام به تبلیغات شفاهی نماید .بنابراین در مطالعه حاضر تالش بر آن است تا به سوال زیر پاسخ داده
شود:
آیا مؤلفههای بازاریابی رسانه های اجتماعی پیشبین مناسبی برای رضایت مشتریان از مجموعههای
ورزشی تفریحی هستند؟
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روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است .در
این مطالعه ،رضایت مشتریان توسط مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی در مجموعههای
تفریحی ورزشی شهر همدان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
سپس با استفاده از رگرسیون خطی ،معادله بین این متغیرها تعیین شده است .مجموعههای تفریحی
ورزشی به مجموعههایی گفته میشود که در کنار فعالیتهای تفریحی مانند شنا و پیاده روی و..
رشتههای ورزشی مختلف به عنوان کالسهای آموزشی نیز در جریان میباشد .جامعه آماری
مطالعه این پژوهش ،شامل همه شهروندان استفادهکننده از خدمات تفریحی ورزشی شهر همدان که
عضو رسانههای اجتماعی (اینستاگرام ،تلگرام و )...مجموعههای مورد نظر بودند .در این مطالعه
جمعآوری دادهها به شکل میدانی صورت گرفته است و به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده شده است .با توجه به نامعلوم بودن تعداد جامعه آماری مورد مطالعه ،از فرمول حجم نمونه
کوکران برای جوامع نامشخص استفاده شد .به این منظور پس از اجرای یک مطالعه راهنما بر روی
 38مشارکتکننده که از خدمات مجموعههای تفریحی ورزشی بهره برده بودند ،مقدار واریانس
جامعه تعیین شد .بر این اساس نمونه مورد نظر بر اساس فرمول مذکور  390در نظر گرفته شد .با
توجه به احتمال عدم بازگشت و مخدوش شدن پرسشنامهها ،لذا تعداد  400پرسشنامه در بین
مشارکتکنندهها توزیع شد که در نهایت  393بازگردانده شد و همین تعداد در تحلیل مورد
استفاده قرار گرفت .سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت تنظیم
شده بود و شامل پنج گزینه (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) بود که به
هر یک از این گزینهها امتیازی از  1تا  5داده شد .پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش شامل سه
بخش ویژگیهای جمعیتشناختی شامل (سن ،جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،میزان
درآمد ماهیانه) ،شاخصهای بازاریابی رسانههای اجتماعی ( 15سوال و پنج مؤلفه شامل اطالعاتی،
راحتی ،سرگرمی ،خودبیانگری و تعامل اجتماعی) و متغیر رضایتمندی مشتریان ( 3سوال) بود.
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روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات  10نفر از خبرگان مدیریت ورزش تأیید
شد .با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی درونی 0/86و  ./78به ترتیب برای بازاریابی
رسانه های اجتماعی و رضایت مشتریان محاسبه شد .در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی
شامل شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی و از روشهای آمار استنباطی شامل
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای  0/05استفاده شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر یافته های پژوهش در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی انجام گرفته
است .همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  30تا
 35سال با  39/7درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیش از  35سال با درصد  8/1است.
همچنین مردان و افراد مجرد مشارکت بیشتری در پژوهش حاضر داشتند .از سوی دیگر بیشترین
فراوانی در خصوص متغیر تحصیالت مربوط به مدرک کاردانی  135نفر بود .نتایج در خصوص
میزان درآمد نمونه نیز نشان میدهد بیشترین فراوانی مربوط به گروه درآمدی بین  2تا  4میلیون
تومان با فراوانی  135نفر و  34/4درصد است .در جدول  1به صورت کامل مشخصات مشارکت
کنندگان آورده شده است.
جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
تحصیالت

درصد

N

43/2

170

دیپلم

18/6

73

185

کاردانی

34/4

135

38

کارشناسی

31/8

125

ارشد

7 /9

31

دکتری

7 /4

29

میزان درآمد

سن

درصد

N

زیر 25

16/3

64

کمتر از  2میلیون

 26تا 30

35/9

141

 2تا  4میلیون

47/1

 31تا 35

39/7

156

بیشتر از  4میلیون

9 /7

 36به باال

8 /1

32

جنسیت

مجرد

57/5

226

مرد

45/2

222

متأهل

42/5

167

زن

54/8

171
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همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان
میدهد بین مؤلفههای رویکرد استفاده و رضامندی و رضایتمندی مشتریان مجموعههای فرهنگی-
ورزشی رابطه معناداری وجود دارد .به طوری که مؤلفه سرگرمی ( )0/70بیشترین ارتباط و تعامل
اجتماعی ( )0/57کمترین رابطه را بر رضایتمندی مشتریان داشتند .یافتههای پژوهش در خصوص
بررسی ارتباط بین مؤلفههای موجود در تحقیق در جدول  2گزارش شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
اطالعات

نام متغیر
اطالعات

راحتی

خودبیانگری

تعامل اجتماعی

سرگرمی

رضایتمندی

1

راحتی

0/69

1

تعامل اجتماعی

0/63

0/57

1

خودبیانگری

0/51

0/49

0/62

1

سرگرمی

0/67

0/63

0/64

0/62

1

رضایتمندی

0/68

0/66

0/57

0/61

0/70

1

همانطورکه در جدول زیر نشان داده شده است ،تحلیل یافتهها حاکی از رعایت پیش فرض استقالل
خطاها را نشان میدهد .بنابراین امکان اسـتفاده از روش رگرسـیون وجـود دارد .جـدول  3مشـخص
کنندههای کلی تحلیل رگرسیون اجرا شده را نشان میدهد.
جدول  .3مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل بر رضایت مشتریان
شاخص آماری
مدل رگرسیون
1

ضریب
همبستگی
0/783

2

R

0/613

R2

دوربین

تعدیل شده

واستون

0/607

1/68

F
109

سطح
معناداری
0/001

همانگونه که مالحظه میشود مؤلفههای رویکرد استفاده و رضامندی در مجموع قابلیت پیش بینی
 61درصد از متغیر رضایت مشتریان را داشتند .ضریب همبستگی بین این دو متغیر  0/78میباشد.
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بنابراین وجود رابطه بین دو متغیر پذیرفته میشود .با توجه به مقدار  F= 109و سطح معناداری به
دست آمده ) )Sig = 0/001که در سطح  0/05معنادار میباشد ( .)Sig <0/05میتوان گفت که
متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
به منظور بررسی تأثیر مؤلفههای رویکرد استفاده و رضامندی (متغیر پیشبین) بـر رضـایت مشـتریان
(متغیر مالک) از رگرسیون چندگانه و روش  Enterاستفاده شد (جدول.)4
جدول .4میزان و جهت تأثیر هر یک از مؤلفههای مستقل بر رضایت مشتریان
شاخص
آماری
مدل
عدد ثابت

ضرایب

خطای

رگرسیون

استاندارد

بتای
استاندارد

t

شده

سطح
معناداری

2/507

1/037

-

2/418

0/016

اطالعات

0/402

0/099

0/213

4/060

0/001

راحتی

0/316

0/068

0/227

2/122

0/001

تعامل اجتماعی

0/182

0/086

0/106

0/081

0/035

خودبیانگری

0/244

0/097

0/116

2/519

0/012

سرگرمی

0/292

0/057

0/269

4/622

0/001

بر اساس جدول فوق میتـوان گفـت ،همـه مؤلفـههـای رویکـرد اسـتفاده و رضـامندی بـر رضـایت
مشتریان موثر میباشند .تأثیر همـه مؤلفـههـای رویکـرد اسـتفاده و رضـامندی بـر رضـایت مشـتریان
افزاینده میباشد .نتایج نشان داد همه مؤلفههای رویکرد استفاده و رضامندی پیشبین معناداری برای
رضایتمندی مشتریان مجموعههای فرهنگی ورزشی میباشد .در این میان به ترتیب مؤلفه سرگرمی
( )t= 4/27، =0/27بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتریان دارد و بعد از آن مؤلفه راحتـی (،=0/23
 ،)t= 2/12اطالعـات ( ،)t= 4/06، =0/21خودبیـانگری ( )t= 2/52، =0/12و در نهایـت تعامـل
اجتماعی ( )t=0/08 ،=0/11کمترین تأثیر را بر رضایت مشتریان را دارند .همچنین شکل  1بیـانگر
ضرایب  مؤلفههای رویکرد استفاده و رضامندی بر رضایت مشتریان است.
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اطالعات

0/21

0/23

0/11

رضایتمندی مشتریان

راحتی

تعامل اجتماعی
اااجتماعی

0/12

خودبیانگری
0/27

سرگرمی
شکل  .1ضرایب مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر رضایت مشتریان

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه به ارتباط مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی با رضایت مشتریان پرداخته شد.
طبق یافتههای پژوهش حاضر تأثیر همه مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی بر رضایت مشتریان
فزاینده میباشد .به عبارتی تمامی مؤلفههای بازاریابی رسانههای اجتماعی ،پیشبینهای معناداری
برای رضایت مشتریان در مجموعههای تفریحی ورزشی هستند .از بین این مؤلفهها سرگرمی
بیشترین و تعامل اجتماعی کمترین تأثیر را داشتند .بر این اساس شاید بتوان گفت که تأکید بیشتر بر
روی مؤلفههای ذکر شده به خصوص مؤلفه سرگرمی در اولویت برنامههای بازاریابی رسانههای
اجتماعی قرار بگیرد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد ،بین مؤلفه اطالعات با رضایت مشتریان ارتباط وجود دارد .به
عبارت دیگر هر چه اطالعات و تبلیغات در شبکه اجتماعی باالتر باشد به همان نسبت میزان رضایت
مشتریان محصوالت و خدمات ورزشی نیز افزایش مییابد .این یافته با پژوهشهای ( Norbakhsh
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 )et all, 2013; Kaplan & Heinlein, 2010 and Yadav, 2017همخوان و با پزوهش
( Hedayatpour and et al, )2020ناهمخوان می باشد Hedayatpour and et al, )2020( .به
این نتیجه رسیدند شبکه اجتماعی فیس بوک نمیتواند تاثیر معنی داری بر بازاریابی محصوالت
ورزشی از خود برجای بگذارد .در حالی که کاپالن و هینن به نتیجه دیگری دست یافتند .آنها
میزان استفاده و رضایتمندی دانشجویان از اینترنت بیش از دو رسانه دیگر است .اینترنت توانسته
در هر چهار بعد رضایتمندی به خصوص در زمینه کسب آگاهی ،رضایت دانشجویان را جلب
کند .امروزه شبکههای اجتماعی مختلفی همچون فیسبوک ،توییتر ،گوگل پالس و لینکدین فعال
بوده و کاربران بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب نمودهاند ،هریک از این شبکههای اجتماعی
ویژگیهای منحصربهفردی داشته و خدماتی اختصاصی در زمینههای مختلف کسب و کارهای
اینترنتی و تجارت الکترونیک ارائه میدهند ( .)Kaplan & Heinlein, 2010از سوی دیگر
نوربخش و همکاران  2013پیشرفت و توسعه روز افزون فناوری اطالعات و ارتباطات ،تأثیرات
عمیق و گستردهای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان مؤثرترین زمینه
بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی ،امکان رسیدن شرکتها به بازارهای بینالمللی را فراهم
ساخته است .بازاریابی شبکههای اجتماعی از طریق فرآیند جلب توجه مخاطبان در راستای اهداف
تجاری از طریق شبکههای اجتماعی ،بوجود میآید ( .)Norbakhsh et al, 2013این ناهمخوانیها
در یافتهها می تواند در جریان شبکه اجتماعی مورد مطالعه یا حتی محصوالت و خدمات مورد نظر و
یا جامعه آماری مورد مطالعه باشد .بدینسان زمینه مناسبی برای رشد و گسترش مشاغل و ارتباط
بین شرکتها و متخصصین در حوزههای مختلف فراهم شده است .قرار دادن محصول یا برند در
مقابل دیدگان میلیونها کاربر فعال در شبکههای اجتماعی ،راهبرد بازاریابی در شبکههای اجتماعی
را فراهم آورده است .شبکههای اجتماعی بستری برای شرکتها فراهم میکند تا پیامهای خود را
در آنها قرار دهند و در مورد کسب و کار ،زمزمههایی به وجود آورند و در نهایت به نتایج
سریعتری در برنامه بازاریابی خود دست یابند .بنابر نتایج حاضر هر چه میزان تبلیغات در شبکههای

فصلنامه علمی پژوهشهای حامیگری ...

دوره اول ،شماره چهارم ،زمستان 127  1399

اجتماعی بیشتر باشد ،میزان بازاریابی محصوالت و خدمات ورزشی نیز بیشتر میشود .همچنین با
بین انگیزه تماشای تلویزیون با تامین نیاز شناختی (یادگیری و کسب اطالع) انجام داده همبستگی
مثبت وجود دارد ( .)Norbakhsh et all, 2013همچنین طبق ( )Yadav, 2017قویترین انگیزه
تماشای این گونه برنامهها ،کسب اطالع و یادگیری بوده است .میتوان نتیجه گرفت بیشترین
استفاده از شبکههای اطالع رسانی جمعی اینترنتی برای کسب اطالعات درست در زمینه قصد خرید
است.
بین مؤلفه راحتی با رضایت مشتریان ارتباط وجود دارد .به عبارت دیگر نتایج پژوهش نشان داد ،هر
چه راحتی مشتریان در استفاده از کاالها و خدمات ورزشی در شبکه اجتماعی باالتر باشد ،به همان
نسبت میزان رضایت مشتریان محصوالت و خدمات ورزشی نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج
( )Hosseini & Kalate, 2017; Kim & Ku, 2012همخوان میباشد .همانطور که استفاده از
رسانه های اجتماعی باعث ارتباط بهتر با مشتریان شده است در کنار این موضوع باعث دسترسی
راحت به اطالعات نیز شده است .ریشههای اجتماعی و روانشناختی باعث نیازهایی میشود که
نتیجه آنها انتظارات از رسانههای جمعی یا سایر منابع است که سبب الگوهای متمایز مواجه با
رسانهها یا اشتغال به فعالیتهای دیگر میشود که سبب رضایتمندی مرتبط با نیاز و پیامدهای
دیگر است ،که شاید اغلب ناخواسته باشد ( .)Hosseini & Kalate, 2017این رضایت از راحتی
نقش مهمی را در رضایت کاربران دارد (.)Kim & Ku, 2012
بین مؤلفه سرگرمی با رضایت مشتریان ارتباط وجود دارد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر معناداری
رابطه بین دو متغیر تأیید شده است .به عبارت دیگر نتایج پژوهش نشان داد ،هر چه سرگرمی
مشتریان در استفاده از کاالها و خدمات ورزشی در شبکه اجتماعی باالتر باشد ،به همان نسبت
میزان رضایت مشتریان محصوالت و خدمات ورزشی نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج ،
همخوان و (  )Hosseini & Kalate, 2017, Raee'at et all, 2015, karaduman, 2013,و با
( )Laroche et al, 2013, Mavadavi, 2017ناهمخوان میباشد .امروزه بازاریابی رسانه اجتماعی
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پدیده نوینی است که در سازمانهای تفریحی ،سرگرمی و ورزش در حال تبدیل شدن به بخشی
رایج از بازاریابی تبلیغاتی است ( .)Hosseini & Kalate, 2017در حالی که استفاده از واتساَپ
به عنوان یک ابزار بازاریابی مشترک میباشد ،شواهد تجربی استفاده از آن بسیار کم میباشد
( .)Raee'at et all, 2015نیاز به سرگرمی و لذتبخش بودن به این دلیل وجود دارد که مخاطبان
میخواهند از تشویشها و دل مشغولیهای آنی خود فارغ شوند و شکلهای مختلفی از لذت را
تجربه کنند .رسانهها منابع مورد نیاز برای رسیدن به این لذت را فراهم میکنند .نتایج پژوهش
حاضر با پژوهش ( )karaduman, 2013همخوانی دارد .اما بر خالف یافتههای مطالعات موجود
مربوط به استفاده سرویس شبکه اجتماعی شخصی عامل رضایتبخش سرگرمی و تعامل اجتماعی
تأثیر قابل توجهی بر رضایت کاربران از صفحه فیس بوک نداشت زیرا از آنجا که کاربران
صفحات فیسبوک تجاری را بعنوان یکی دیگر از وب سایتهای رسمی مدیریت میکنند ،کاربران
به اینستاگرام از جنبه سرگرمی کمتر اهمیت میدهند ( .)Laroche & et al, 2013از سوی دیگر
( Mavadavi )2017نیز به این نتیجه رسید که حضور افراد در بازاریابی رسانه های اجتماعی لزوما
برای سرگرمی نیست .میتوان دریافت که تمرکز بر روی سرگرمی در بازاریابی رسانه های اجتماعی
تنها نمیتواند موجب رضایت خاطر مشتریان را برآورده نمیاد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین متغیر خودبیانگری و معرفی محصول به دیگران با
بازاریابی محصوالت و خدمات ورزشی و رضایتمندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به
عبارت دیگر ،هر چه معرفی کاربران محصوالت و خدمات ورزشی به دیگران باالتر باشد به همان
نسبت میزان رضایتمندی محصوالت و خدمات ورزشی نیز افزایش مییابد .این یافته با نتایج
( )Feyzi & ghafariashtiani, 2018, Khodadadi, 2019, Kim & Ku, 2012همخوان می
باشد .یکی از راههای مؤثر برای اندازهگیری سطح اشتیاق مشتری و بهبود بخشیدن به آن ،استفاده از
شاخص "معرفی به دیگران" است .از عوامل حیاتی برای موفقیت فروشندگان و دستیابی به بازار
بزرگتر ،در نظر گرفتن شاخص معرفی به دیگران میباشد (.)Feyzi & ghafariashtiani, 2018
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تجربیات برخی شرکتها نشان میدهد که میان رشد و سودآوری شرکتها و شاخص "معرفی به
دیگران " رابطهای بسیار قوی وجود دارد ( .)Khodadadi, 2019شرکتها با ایجاد ارزش برای
مشتریان میتوانند از جدایی آنها و پیوستن به رقبا جلوگیری کرده و در نهایت سود بیشتری از هر
مشتری به دست آورند .به عبارت دیگر ،مشتریان وفادارتر میشوند ،بیشتر محصول شما را
خریداری میکنند و بیشتر به دوستان خود معرفی میکنند .آنها همچنین بازخوردهای مفید جهت
ارتقا شرکت میدهند ( .)Kim & Ku, 2012بنابراین در صورتی که بخواهیم محصول یا خدمتی
توسط خود کاربران به دیگران معرفی شود الزم است این محصول یا خدمت از کیفیت الزم
برخوردار باشد به عنوان مثال کاربران ممکن است در مورد خدمات یا محصوالت شرکتی در وب
سایتهای دیگر مانند انجمنهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی نظرات خود را مطرح کنند و در
این صورت کاربران دیگر پیش از خرید و استفاده از محصوالت و خدمات در اینترنت به جستجو
میپردازند و این نظرات بر تصمیمگیری آنها مسلماً تأثیر میگذارد.
بین مؤلفه تعامل اجتماعی با رضایتمندی مشتریان ارتباط وجود دارد .به عبارت دیگر نتایج
پژوهش نشان داده هر چه تعامل اجتماعی مشتریان در استفاده از کاالها و خدمات ورزشی در شبکه
اجتماعی باالتر باشد به همان نسبت میزان رضایت مشتریان محصوالت و خدمات ورزشی نیز
افزایش مییابد .این یافته با نتایج( & Hosseini & Kalate, 2017, Kim & Ku, 2012, soltani

 )et al, 2017همخوان میباشد .در همین ارتباط ( Hosseini & Kalate )2017دریافتند که
بین ارزش ویژه ارتباط و قصد خرید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .علت آن را میتوان در
متفاوت بودن خطی مشیهای بازاریابی استفاده شده برای ارتباط با مشتریان جستجو کرد .همچنین
( Kim & Ku )2012به نتیجهای مشابه با نتیجه این تحقیق رسیدند .یکی از عواملی که باعث کسب
شهرت در عرصه آنالین میشود ،توصیه کانال ارتباطی ،از سوی دیگران است (دهان به دهان).
یک مشاهدهگر موضوع خود را درکانالی که از سوی افرادزیادی (بیش از  5نفر) توصیه شده است
و یا کانال توصیه شده نزد فرد اعتبار الزم را داشته باشد ،مورد جستجو قرار میدهد ( soltani & et
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 .)al, 2017از راههای دیگر ایجاد شهرت در محیط آنالین ،به اشتراک گذاشتن اطالعاتی در میان
گروههای مختلف است .این اشتراکگذاری باعث جلب توجه افراد به این موضوع میشود .الزم به
ذکر است که افراد نظرات و برداشت خود را درباره سازمان به اشتراک میگذارند ( & Hosseini

 .)Kalate, 2017همچنین پدیده جدید دیگری که بر شهرت تأثیر میگذارد ،تأثیرات میان گروهی
است .این پدیده زمانی رخ میدهد که فردی در سایتهای گروهی مختلف نظر میگذارد و جریان
اطالعاتی آشفته کنندهای را ایجاد میکند و افراد زیادی را به خود جلب میکند.
واقعیت آن است که انتظارات مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است .افزایش انتظارات
مشتریان را می توان به چندین عامل ربط داد .ازجمله افزایش آگاهی و سطح دانش مشتریان،
تبلیغات سازمان و عملکرد رقبا و در نهایت ظهور رسانههای اجتماعی .موارد بر شمرده دلیلی هستند
تا بهترین برنامه را برای تدارک رضایت مشتریان در نظر گرفت .با شناخت عمیق از مشتریان می-
توان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمود .به عنوان یک نتیجهگیری کلی ،از آنجایی که در
بین مؤلفههای بازاریابی رسانه های اجتماعی ،سرگرمی بیشترین تأثیر را بر رضایتمندی مشتریان
دارد .موارد مختلفی که باعث میشود بازاریابی که از طریق رسانههای اجتماعی انجام میشود
باعث ایجاد سرگرمی بیشتر در کنار ارائه اطالعات شود تا در کنار سرگرم شدن اطالعات الزم در
مورد مجموعههای تفریحی ورزشی را کسب کرده و موجبات رضایت مشتریان را فراهم نماید.
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