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چکیده
یکی از جنبههای مشترک همة انسانها ـ صرف نظر از میزان تحصیالت ،سطح درآمد ،محل سکونت و غیره ـ این است که
همة آنها مصرفکننده هستند .نکتة کلیدیِ موفقیتِ استراتژیِ بازاریابی ،هم از منظر محلی و هم از حیث جهانی ،درک رفتار
مصرفکننده است .بنابراین ،هدف از این پژوهش ،بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار مصرفکنندة ورزشی بود .تحقیق
حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعة آماری این پژوهش را همة اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور با گرایش
مدیریت ورزشی تشکیل میدهند .روش نمونهگیری تصادفی بود .حجم نمونة پژوهش در بازة  84تا  154نفر تعیین شد .ابزار
جمعآوری دادهها پرسشنامة محققساخته بود که از  38سؤال تشکیل شده بود .روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی و
سازهای تأیید شد .همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،مقدار  0/87گزارش شد .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد مؤلفههای آمیختة
بازاریابی ،نقش مثبت و معناداری بر رفتار مصرفکنندة ورزشی دارند .همچنین ،نتایج اولویتبندی مؤلفههای آمیختة بازایابی
نشان داد که «محصول» با وزن نسبی  0/281مهمترین مؤلفه است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات ( ،)0/221قیمت
( ،)0/175مجاری توزیع ( ،)0/108ترویج و تبلیغات ( )0/108و شخصیت برند ( )0/108قرار دارند .در این پژوهش مشخص شد
شرکتها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه زیادی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند .از طرفی،
مشتریان در خرید محصوالت ،گرایشهای مختلفی دارند که باید در تنظیم استراتزیهای بازاریابی به آنها توجه شود.
واژگان کلیدی :آمیختة بازاریابی ،بازاریابی ورزشی ،رفتار مصرفکننده
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مقدمه
امروزه تصمیمگیري دربارة ورزش و مسائل مربوط به آن تحت تأثیر آشکار عاملهاي اقتصادي قرار دارد
و سازمانهاي اقتصادي و شرکتهاي تجاري بر سازماندهی فعالیتهاي ورزشی نظارت و بعضاً کدتر
دارند (اند 1و همکاران .)2010 ،در دهههاي اخیر ،گسترش و توسعة رویدادهاي ورزشی ن تجاري از
سوي سازمانهاي اقتصادي رواج بسیار زیادي یافته است که این امر در قالب بهرهگیري از ورزش
بهعدوان وسیلهاي براي رونق و توسعة فعالیتهاي بازرگانی و تجاري در سطح جهان ،به مدظور دسترسی
به بازارهاي بینالمللی صورت گرفته است .این روند تدها مدحصر به ورزشکاران و رویدادهاي ورزشی
حرفهاي نیست؛ بلکه بسیاري از آنها در مورد ورزشهاي به ظاهر آماتوري نیز صدق میکددد (تانیومون،2
 .)2012صدعت ورزش بهسرعت جهانی شده ،قلمرو آن همه جا را تسخیر کرده و در سراسر دنیا ریشه
دوانیده است تا میلیاردها انسان از آن بهرهمدد شوند ( .)3اهمیت ورزش براي اقتصاد هر روز بیشتر
میشود؛ به طوري که ورزش به یکی از پردرآمدترین حوزههاي اقتصادي تبدیل شده است .تولید
کاالهاي ورزشی اکدون یکی از حوزههاي مهم صدعتی با شاخههاي گوناگون است و دامدة آن هر روز
گستردهتر میشود .بخشهاي اقتصادي چون جهانگردي ورزشی ،شرکتها و مراکز ورزشی ،صدعت
بازاریابی ،اوقات فراغت ،تبلیغات و باشگاهها از مهمترین حوزههاي اقتصادي مرتبط با ورزش هستدد.
فانک 3و همکاران ( )2009بر این باورند که جهتگیري به سوي بازارهاي اقتصادي و کسب موفقیت زیر
لواي این جهتگیري ،در حا حاضر از اهداف مهم ورزش است .پیامد این روند درهمآمیزي هرچه
بیشتر ورزش و اقتصاد به شکلهاي بسیار متدوع است .این آمیزش سبب شده است تا اقتصاد ورزشی
اهمیت بیشتري پیدا کدد (فانک و همکاران .)2009 ،از طرف دیگر ،در دنیاي رقابتی امروز ،مشتریان در
کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایتمددي آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی
سازمانهاست .الزمة جلب رضایت مشتریان ،تأمین کامل نیازها و شداسایی دقیق خواستهها ،انتظارات،
تمایالت ،تواناییها و محدودیتهاي آنها در تهیه و خرید محصوالت است (حسدقلیپور و همکاران،
 .)1388با دستیابی به چدین اطالعاتی میتوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان سازمانهاي
خدماترسان را بهخوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمهاي بازاریابی شرکتها از آن بهره برد
(حسدقلیپور و همکاران.)1392 ،
از طرفی راهوالنا 4و همکاران ( )2013میگویدد یکی از جدبههاي مشترک همة انسانها ن صرفنظر از
میزان تحصیالت ،سطح درآمد ،محل سکونت و غیره ن این است که همة آنها مصرفکددده هستدد .بدین
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معدی که انسانها بر مبداي نظم خاصی خوراک ،پوشاک ،مسکن و غیره را استفاده یا مصرف میکددد.
نکتة کلیدي موفقیت استراتژي بازاریابی ،هم از مدظر محلی و هم از حیث جهانی ،درک رفتار
مصرفکددده است (راهوالنا و همکاران .)2013 ،این امر ،هم براي شرکتها و هم سازمانهاي
غیرانتفاعی و هم براي سازمانهاي دولتی ،که قوانین مربوط به بازاریابی را تدوین میکددد ،کاربرد دارد.
البته درک رفتار مصرفکددده و ارزیابی عملکرد مصرفکدددگان در جوامع مختلف با توجه به تفاوتهاي
فرهدگی نیز از اهمیت ویژهاي برخوردار است (حسدقلیپور و همکاران .)1392 ،از آنجا که بازاریابی
ورزشی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرفکدددگان و مخاطبان ورزشی آغاز میشود ،درک
عوامل مؤثر بر ترجیحات و رفتار مصرفکدددگان ورزش را میتوان زیربدایی براي تصمیمات
مصرفکدددة ورزشی قلمداد کرد (هویی فو .)2012 ،1ایدکه مخاطبان ورزشی چگونه فکر میکددد،
چگونه رفتار میکددد ،چگونه تصمیم میگیرند ،چه عواملی بر گرایش آنان به محصوالت مختلف ورزشی
تأثیر می گذارد و سؤاالت دیگري از این دست ،کلید توسعة برنامههاي بازاریابی مؤثر به مدظور رسیدن
سازمانها و تولیدکدددگان ورزشی به اهداف از پیش تعیین شده است (نظري و قادري عابد.)1390 ،
از طرفی ،یکی از دغدغههاي مهم شرکتها و کارخانهها از گذشته تا به امروز ،فروش مداسب کاالهاي
خود بوده است .ولی بسیاري از مدیران واحدهاي تولیدي هدوز راهی براي افزایش فروش کاالهاي خود و
جلب توجه مشتري پیدا نکردهاند .بعضی از فروشگاهها بسیار شلوغ و برخی دیگر با اجداسی مشابه،
خلوت هستدد (شفیعزاده و همکاران .)1392 ،مسلم ًا عالوه بر کیفیت کاال عوامل دیگري نیز هستدد که
سبب میشوند درآمدهاي فروشگاهها متفاوت باشد .از این رو ،ورود به بازارهاي جدید با توجه به
پیچیدگی نیاز مشتریان ،نیازمدد سرمایهگذاري در تحقیق و توسعه ،تولید ،پیادهسازي و پشتیبانی
محصوالت جدید است و زیرساختهاي خاص خود را میطلبد .ایجاد این زیرساختها و به ثمر رساندن
محصوالت جدید ،در هر صدعتی هزیدههاي زیادي به همراه دارد و فروش مداسب این محصوالت است
که میتواند توجیهی براي این هزیدهها باشد (دیویس و کالین  .)2015 ،اما حرکت به سمت بازارهاي
فروش جدید ،راهبردهاي جدیدي را میطلبد که براي تعیین آنها باید پارامترها و عوامل خاص مؤثر بر
این حرکت را شداخت و رفتار درست با آنها را انتخاب کرد .از میان این عوامل ،رفتار مصرفکدددگان و
آنچه در انتخاب آنها تأثیرگذار است ،اهمیت زیادي دارد؛ زیرا هدف نهایی از تولید و فروش محصوالت
جدید ،کسب رضایت مشتریان براي ماندگاري در بازار و تداوم سودآوري است (بهدام و همکاران،
.)1394
در همین راستا بهدام و طوسی ( )1392در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت به تبلیغ
ورزشی اثر مستقیم و مثبتی بر قصد آیددة مصرفکددده دارد .همچدین ،انگیختگی بر قصد آیددة
1. Huei-FU
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مصرفکددده تأثیر غیرمستقیم قوياي دارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،بازاریابان و مدیران براي ایجاد
رفتارهاي خرید مثبت در مصرفکدددگانِ خدمات ورزشی ،باید فهم و درک درستی از میزان اثرگذاريِ
تبلیغ ،و انگیختگی ،لذت و نگرشی که در مصرفکددده ایجاد میکدد داشته باشدد .خوارزمی و همکاران
( )1393در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتدد که کیفیت خدمات و کیفیت محصو  ،بیشترین
اهمیت را براي مردان و زنان ورزشکار دارند .این نتایج نشان میدهدد کسانی به استفاده و خرید پوشاک
ورزشی مارکدار روي میآورند که در پی دستیابی به خدمات فروش (ماندد حراجهاي فصلی ،ضمانت
محصو  ،ارائة هدایا در مداسبتها براي افراد و غیره) و کیفیت پوشاک ورزشی هستدد .بهدام و همکاران
( )1394در پژوهش دیگري نشان دادند که اثرات اصلی ترویج آزمایش خدمات بر نگرش به تبلیغ در
آزمودنیهایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات را مشاهده کردهاند از آزمودنیهایی که تبلیغ
مشابه را بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کردهاند ،بیشتر است و نگرش مثبتتري به تبلیغ دارند.
ال
الحسن ( )2011مدلی را پیشدهاد میکدد که تعیینکدددة قصد مشتریان عربستانی (مشتریانی که قب ً
ی مشتري از خرید
خرید آنالین انجام دادهاند) از انجام خرید است .الحسن در این مد  ،رضایت کل ِ
آنالین را به رضایتمددي از ابعاد قیمت ،کیفیت ،خدمات مشتریان ،روشهاي پرداخت هزیده ،امدیت
پرداختِ درکشده و زمان تحویل ،وابسته میداند .شهالیی ( )2014در پژوهشی به این یافته رسید که
بین ویژگی محصو سبز ،ارتقاي سبز ،قیمتگذاري سبز و توزیع سبز ،با رفتار سبزِ مشتري و همچدین
سطح درآمد ،سطح تحصیالت و جدسیت ،رابطة معداداري وجود دارد .تات ( )2016در مطالعهاي به این
نتیجه رسید که کیفیت و وفاداري به برند به طور معداداري با فاکتورهاي اثرگذار بر رفتار خرید
مصرفکدددگان مرتبط هستدد؛ در حالی که قیمت ،رابطة معداداري نداشت .یی و سیدک ( )2016در
مطالعهاي دریافتدد که نام برند ،کیفیت محصو  ،قیمت ،ترویج ،تدوع محصو  ،کیفیت خدمات و محیط
فروشگاه بر رفتار خرید مصرفکدددگانِ پوشاک ورزشی تاثیرگذار هستدد .با توجه به این پژوهشها ،لزوم
توجه به رفتار مصرفکدددة ورزشی توجیه میشود .اما پژوهشهاي اندکی (بهویژه پژوهشهاي داخلی)
به این موضوع پرداختهاند؛ بدابراین ،محقق با استفاده از ترکیبی از مد هاي موجود در حوزههاي دیگر
تالش میکدد مد جامعی از تأثیر آمیختة بازاریابی بر رفتار مصرفکدددة ورزشی را ارائه دهد.
از طرفی ،شداسایی گروههاي مرجع در بازار هدف موجب شداسایی افرادي میشود که در نهایت،
محصوالت ورزشی را خریداري میکددد (ابراهیمی و همکاران .)1391 ،گروه مرجع گروهی است متشکل
از دو یا چدد نفر که مصرفکدددة ورزشی ،خود را به عدوان آنها معرفی میکدد و از این رو احتما ًال
نگرشها ،ارزشها و باورهاي مشترکی به نمایش میگذارند (رنجبریان و همکاران .)1390 ،متخصصان
بازاریابی ورزشی معموالً ویژگیهاي یک گروه مرجع را براي توصیف یک محصو ورزشی هدفگیري
میکددد .این امر ابزاري براي اطالعرسانی اعضاي گروه مرجع در مورد محصو ورزشی فراهم میآورد و
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تصمیم استفاده از محصو ورزشی یکسان را براي همة اعضا توجیه میکدد (محمودي و همکاران،
 .)1394متخصصان بازاریابی ورزشی براي تحت تأثیر قرار دادن اعضاي گروه ،از طریق بازاریابی
محصوالت ورزشی بر اساس نیاز به تعلق ،نیاز به دوستداشتن و ترس از ارزیابی مدفی در گروه مرجع
وارد عمل میشوند .از آنجا که افراد متعددي در فرایدد تصمیمگیري مصرفکددده براي خرید محصو و
یا خدمت ورزشی نقش دارند ،رضایت مصرفکدددگان نهایی ،متفاوت از یکدیگر خواهد بود و در
رفتارهاي بعدي خریدشان مدعکس خواهد شد .مصرفکدددگان بر اساس سطوح رضایت یا نارضایتی،
محصوالت یا خدمات را به دیگران پیشدهاد میکددد (لین .)2008 ،یکی از گروههاي مرجع در حوزة
ورزش دانشگاهی ،استادان تربیتبدنی هستدد که میتواندد بر تصمیمگیري خرید محصوالت ورزشی
دانشجویان تأثیرگذار باشدد .بر همین اساس ،ضروري است در تدوین آمیختة بازاریابی محصوالت
ورزشی ،نظر این قشر از جامعه تحلیل و بررسی شود.
با توجه به حرکت روبهرشد بازاریابی و نقش ورزش و محصوالت ورزشی در ایجاد رفتار خاص مدجر به
جذب و توسعة مصرفکدددگان ،بررسی رفتار مصرفکدددگان در این زمیده امري ضروري است .بدابراین،
بازاریابی باید به دنبا ِ یافتنِ مداسبترین بازارها و بخشهایی باشد که سازمان میتواند در آنها به
صورت مفیدتر و مؤثرتر حضور یابد .از این رو ،اساس حرکت بازاریابی جلوگیري از هدر رفتن مدابع و
امکانات گوناگون و یافتن مداسبترین جایگاه براي محصو است .از طرف دیگر ،در بعد بازارسازي،
مهمترین تالش بازاریابان ،جذب ،توسعه و حفظ بازار هدف خود (مشتري ،کاال و )...است؛ یعدی نفوذ در
بازار و معرفی و شداساندن سازمان ،محصوالت و خدمات با استفاده از آمیختة بازاریابی (محصو  ،قیمت،
توزیع و ترفیع) (مکلین .)2016 ،در این میان ،مصرفکدددگان از جمله بازارهاي هدف سازمانهاي
ورزشی به شمار میروند .این گروه از ارکان اصلی صدعت ورزش به حساب میآیدد که تعیین طریقة
ارضاي خواستههاي فعلی و بهنوعی اهمیت جذب و توسعة آنها از اصو مهم در حیطة بازاریابی ورزش
است .اهمیت این موضوع نشان میدهد چرا افراد خواستار سرمایهگذاري مالی ،روحی و زمانی مشارکت
در خصوص ورزش هستدد .تحقیقات بازاریابی نشان داده است که هزیدة جذب مخاطبان جدید ،پدج تا
یازده برابرِ هزیدة حفظ مخاطبان فعلی است و ضرر و زیان از دست دادنِ مشتري ،در حکم فرار صد
مشتري دیگر است (علوي و نجفی سیاهرودي .)1394 ،رفتار مصرفکددده در صدعت ورزش یک فرایدد
پیچیده است؛ زیرا سازمانهاي ورزشی کدتر محدودي بر نتیجة نهایی یک اقدام دارند .با وجود این،
پس از بررسیهاي گسترده ،محقق دریافت که احتماالً تا کدون مدلی از تأثیر آمیختة بازاریابی بر رفتار
مصرفکددده در صدعت ورزش کشور ارائه نشده است .بدابراین ،هدف از این پژوهش ،بررسی نقش
آمیختة بازاریابی بر رفتار مصرفکدددة ورزشی است.
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روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعة آماري این پژوهش از همة اعضاي هیلت علمی
دانشگاههاي کشور با گرایش مدیریت ورزشی تشکیل شده است که بر اساس برآورد محقق از روشهاي
مختلف تعداد  396نفر بودند .روش نمونهگیري ،تصادفی ساده بود .بر اساس نرمافزار آماري پس ،1حجم
نمونة پژوهش در بازة  84تا  154نفر تعیین شد .با توجه به جامعة آماري با احتما  20درصد ریزش
(نصر ،)1390 ،تعداد  200پرسشدامه در اختیار اعضاي جامعة آماري قرار گرفت که نهایت ًا بعد از کدار
گذاشتن پرسشدامههایی که به صورت کامل تکمیل نشده بودند 134 ،پرسشدامه براي تجزیه و تحلیل
آماري دادهها به کار گرفته شدند .ابزار جمعآوري دادهها دو پرسشدامة محققساخته به شرح زیر بود:
پرسشنامة اول
بخش او پرسشدامه شامل پدج سؤا بود که مربوط به متغیرهاي جمعیتشداختی شامل سن،
جدسیت ،میزان تحصیالت ،رتبه علمی و طبقه اجتماعی بودند و بخش دوم پرسشدامه هم از  32سؤا
تشکیل شده بود (سؤاالت یک تا چهار مربوط به قیمت ،پدج تا نه مربوط به محصو  10 ،تا  13مربوط
به مجاري توزیع 14 ،تا  17مربوط به ترفیع و تبلیغات 18 ،تا  22مربوط به کیفیت خدمات 23 ،تا 25
مربوط به شخصیت برند و  29تا  32مربوط به رفتار مصرفکددده) .هر کدام از گویه ها داراي مقیاس
ال موافق :پدج ،موافق :چهار ،بینظر :سه ،مخالف :دو و کامالً
پدجارزشی لیکرت به این صورت بودند :کام ً
مخالف :یک .روایی پرسشدامه از نوع روایی محتوایی و روایی سازه بود .روایی محتوایی پرسشدامه به
تأیید  10تن از خبرگان مدیریت ورزشی رسید .به مدظور تأیید روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد .براي تأیید پایایی پرسشدامههاي پژوهش با توجه به محدودیتهاي موجود ،به مدظور
بررسی اولیة جامعة مورد نظر ،تعداد  30پرسشدامه از بین پرسشدامههاي توزیع شده ن که پس از آزمون
از پرسشدامههاي دیگر جدا شدند ن به صورت کامالً تصادفی انتخاب شد و با استفاده از نرمافزار آماري
اس.پی.اس.اس و ضریب آلفاي کرونباخ مقدار پایایی پرسشدامه  0/87گزارش شد که با توجه به مقدار
این ضریب میتوان گفت پرسشدامه از پایایی باالیی براي یک آزمون برخوردار است.
پرسشنامة دوم
همچدین به مدظور اولویتبددي مؤلفهها پرسشدامة دیگري مداسب با نرمافزار اکسپرت چویس ساخته و
براي این مدظور استفاده شد .این پرسشدامه  15سؤا در مقیاس هفتارزشی دارد که اولویت هر یک از
مؤلفههاي آمیختة بازاریابی را در تقابل با مؤلفة دیگر نشان میدهد.
به مدظور تجزیه و تحلیل دادهها از مد معادالت ساختاري و فرایدد تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد.
1. PASS

43

بررسی نقش آمیختة بازاریابی بر رفتار خرید استادان مدیریت...

نتایج
نتایج بهدستآمده در مورد وضعیت سدی افراد نمونه به این صورت است که میانگین سدی آنها 41/27
سا است؛ هرچدد در بین آنها استادانی با سن باالتر (65سا ) و پایینتر (30سا ) نیز دیده میشود .از
نظر جدسیت  111نفر از افراد نمونه را استادان مرد و  23نفر از آنان را استادان زن تشکیل دادهاند .از
لحاظ سطح تحصیالت دانشگاهی ،بیشترین تعداد نمونه ( 119نفر) مدرک دکتري تخصصی و  15نفر
نیز مدرک کارشداسیارشد دارند 15 .نفر از اعضاي نمونه درجة مربی 85 ،نفر درجة استادیاري 32 ،نفر
درجة دانشیاري و دو نفر نیز درجة استادي داشتدد .در نهایت ،بیشتر استادان ( 110نفر) خود را جزو
طبقة اجتماعی متوسط رو به باال دانستدد .قبل از ارائة اطالعات توصیفی دربارة مؤلفههاي پژوهش ،ابتدا
روایی سازة پرسشدامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد .محقق از آزمون کی.ام.او براي کفایت
حجم نمونه و درک ایدکه آیا تعداد گویهها براي پیشبیدی هر مؤلفه کافی است ،استفاده کرد .همچدین
از آزمون بارتلت نیز براي تعیین ایدکه آیا گویهها با یکدیگر همبستگی کافی دارند یا خیر ،استفاده شد.
نتایج این آزمونها در جدو یک آمده است.
جدول  -1نتایج آزمون  KMOو بارتلت
متغیر
آزمون  KMOبراي تعیین متداسببودن اندازة نمونه
درجة آزادي
آزمون بارتلت براي تعیین درستبودن تفکیک عاملها
سطح معداداري

نتایج
0/804
301
6263/89
0/001

بر اساس گزارش لیچ ،برت و مورگان ( )2005میزان  KMOباید بیشتر از  0/7و سطح معداداري بارتلت
باید کمتر از  0/05باشد .نتایج جدو یک نشان میدهد حجم نمونه براي تحلیل عاملی اکتشافی
مداسب است و همچدین متغیرها همبستگی مداسبی دارند .در ادامه با اجراي دستور چرخش متعامد،
هفت عامل براي توضیح متغیرهاي رفتار مصرفکدددة ورزشی به دست آمد .سپس همبستگی درونی هر
یک از مؤلفهها در عوامل مشخصشده از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد .با توجه به ماهیت
اکتشافیبودن پژوهش ،عواملی که همبستگی درونی باالتري از  0/639داشتدد ،بهعدوان عامل مداسب
براي توضیح رفتار مصرفکددده در نمونه انتخاب شدند.
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جدول  -2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه
عوامل

قیمت

محصو

مجاري
توزیع

ترفیع و
تبلیغات

شخصیت
برند

کیفیت
خدمات

رفتار
مصرف
کددده

گویهها

بار
عاملی

محصولی را میخرم که قیمت مداسبی داشته باشد
زمانی که محصولی را براي خرید انتخاب میکدم ابتدا به قیمت آن
توجه میکدم.
در هدگام خرید کاالهاي ورزشی ،در صورت لزوم کیفیت را فداي
قیمت میکدم.
محصولی را میخرم که کیفیت مداسبی داشته باشد.

0/854

در انتخاب یک محصو  ،رنگ آن را مد نظر قرار میدهم.

0/776

همیشه سعی میکدم محصوالت اصل را خریداري کدم.
محصوالتی را میخرم که بستهبددي مداسبی داشته باشدد.
محصوالت ورزشی را از فروشددگان معتبر میخرم.
محصوالت را از طریق وبسایتهاي معتبر میخرم.
مسافتی که صرف میکدم تا به فروشگاه لوازم ورزشی برسم برایم مهم
است.
محصوالتی را میخرم که تبلیغات آنها را در تلویزیون دیده باشم.

0/706
0/708
0/677
0/733

0/871

پخش بروشور و برگههاي تبلیغاتی بر خرید من تأثیرگذار خواهد بود.

0/845

0/873
0/698

18/973

0/79

0/710

13/849

0/73

7/061

0/81

0/801

دیدن بدرهاي تبلیغاتی در سطح شهر باعث میشود محصولی را
خریداري کدم.
برایم مهم است از برندي استفاده کدم که جایگاه مداسبی در بین
رقبایش داشته باشد.
برندي را میخرم که شداختهشده باشد.
اگر برند مورد عالقهام را پیدا نکدم از خرید محصو صرفنظر میکدم.

0/735
0/743

از فروشگاههایی خرید میکدم که کارکدانش پاسخگوي مداسبی باشدد.

0/891

از فروشگاهی خرید میکدم که حریم خصوصی من را حفظ کدد.

0/805

از برندي خرید میکدم که اگر زمانی مرتکب خطایی شود ،زیان آن را
جبران کدد.
از فروشگاهی خرید میکدم که خدمات مداسبی به مشتریان خود ارائه
بدهد.
خود را یک مصرفکدددة محصوالت ورزشی میدانم.
خرید محصوالت ورزشی در برنامة زندگی من قرار دارد.
به طور معمو از محصوالت ورزشی خرید میکدم.
به طور مدظم مبلغ و زمان مشخصی را براي خرید محصوالت ورزشی
صرف میکدم.

درصد واریانس
عوامل

آلفای
کرونباخ

6/494

0/69

0/647
0/731

0/878

5/158

4/808

0/70

0/82

0/639
0/643
0/711
0/730
0/785

4/345

0/81
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بررسی نتایج مؤلفهها نشان داد که  23سؤا از  28سؤ ا پرسشدامه به لحاظ بار عاملی مساوي یا بیشتر
از معیار مبدا قرار دارند و پدج گویه نیز به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از مبدا ،از تحلیل عاملی خارج
شدند که در جدو سه آورده شده اند.
جدول  -3گویه های دارای بار عاملی نامناسب
گویهها
محصوالتی که قیمت پایین و کیفیت بسیار پایین داشته باشدد را خریداري می
کدم.
سهولت دسترسی به محصو مورد عالقه ام برایم مهم است.
فروشگاهی ر ا براي خرید انتخاب می کدم که انواع محصوالت ورزشی در آن
یافت شود.
قبل از خرید محصوالت ،از فروشدده می خواهم درباره محصو توضیحات
مفصلی به من ارائه دهد.

بار عاملی
0/379
0/411
0/310
0/288
0/356

معتقدم استفاده از برند معتبر شخصیت خوبی از من را نشان می دهد.

به مدظور ارائة مد معادالت ساختاري ،در این پژوهش از نرمافزار آموس 1استفاده شد که نتایج آن در
ادامه گزارش شده است .با استفاده از شاخصهایی همچون خیدو و آمارههاي مداسب ،برازش مد به
شرح جدو چهار است.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل
میزان
مالک
تفسیر

X2/df

CFI2

NNFI3

NFI4

GFI5

AGFI6

RMSEA7

2/76
کمتر
از 3
برازش
مطلوب

0/938
بیشتر
از 0/90
برازش
مطلوب

0/952
بیشتر
از 0/90
برازش
مطلوب

0/912
بیشتر
از 0/90
برازش
مطلوب

0/944
بیشتر
از 0/90
برازش
مطلوب

0/954
بیشتر
از 0/90
برازش
مطلوب

0/032
کمتر
از 0/05
برازش
مطلوب

1. AMOS
2. Comparative Fit Index
3. non-normed Fit index
4. Normed Fit Index
5. Goodness of Fit Index
6. Adjusted Goodness of Fit Index
7. Root Mean Square Error of Approximation
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جدو چهار برازش مداسب مد را براي دادهها نشان میدهد .همچدین شکل یک مد پیشدهادي
پژوهش را نمایش میدهد.

آمیختة بازاریابی

قیمت
0/220

محصو

0/176
مجاري توزیع

0/132
رفتار مصرفکددده

0/510
0/125

ترفیع و تبلیغات

0/198
0/116

شخصیت برند

کیفیت خدمات
شکل  -1مدل ارائهشدة پژوهش

همانطور که در این مد مالحظه میشود ،آمیختة بازاریابی
( )β=0/51,P<0/05نقش معداداري دارد؛ همچدین ،محصو
( ،)β=0/176,P<0/05مجاري توزیع ( ،)β=0/132,P<0/05ترفیع و
کیفیت خدمات ( )β=0/198,P<0/05و همچدین شخصیت برند
( ) β=0/116,P<0/05نقش معداداري داشتهاند.

بر رفتار خرید مصرفکددده
( )β=0/22,P<0/05قیمت
تبلیغات (،)β=0/125,P<0/05
بر رفتار خرید مصرفکددده
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همچدین به مدظور اولویتبددي عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکددده از فرایدد تحلیل سلسلهمراتبی استفاده
شده که نتایج آن در شکل دو نشان داده شده است.

شکل -2اولویتبندی مؤلفههای آمیختة بازاریابی

نتایج اولویتبددي مؤلفههاي آمیختة بازایابی نشان میدهد «محصو » با وزن نسبی  0/281مهمترین
مؤلفة آمیختة بازاریابی است و بعد از آن به ترتیب کیفیت خدمات ( ،)0/221قیمت ( ،)0/175مجاري
توزیع ( ،)0/108ترویج و تبلیغات ( )0/108و شخصیت برند ( )0/108قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
در بازار رقابتی امروز ،شرکتها براي کسب مزیت رقابتی باید توجه زیادي به مشتریان و رفع نیازهاي
آنها (بهتر از رقبا) داشته باشدد .از طرفی ،مشتریان در خرید محصوالت ،گرایشهاي مختلفی دارند که
باید آنها را در تدظیم استراتژيهاي بازاریابی مد نظر قرار داد .چدانچه شرکتهاي تولیدکدددة محصوالت
ورزشی تالش کددد با ترکیبی بهیده و متداسب از عداصر آمیختة بازاریابی خواستههاي مصرفکدددگان
را تأمین کددد ،قادر خواهدد بود مصرفکدددگان خود را به مشتریان وفادار تبدیل کددد.
تأثیر محصول بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد که محصو بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و معداداري دارد؛
همچدین در اولویتبددي مؤلفهها ،مهمترین مؤلفة تاثیرگذار بر رفتار مصرفکددده ورزشی بود.
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در بحث محصو  ،یکی دیگر از نکات قابلتوجه ،تدوع و آزادي در انتخاب محصو است .تولیدکدددگان
کاالها و خدمات و نیز بازاریابان ،غالباً توانایی انتخاب را نادیده میگیرند .انتخاب حق مسلم مصرفکددده
و عامل ضروري در بازاریابی اثربخش است .بسیاري از مصرفکدددگان در انتخابهایشان محدودیت
دارند .درک عمیقتر این موضوع میتواند باعث ایجاد شداخت وسیعتر از مصرفکدددگان شود .اما
انتخاب را نهتدها با ارائة تدوع در محصو  ،بلکه با تدوع در قیمت ،تدوع در شیوههاي پرداخت و تحویل
کاال ،تدوع خدمات پس از فروش و ...نیز میتوان تضمین کرد .از طرفی ،مشتریان مزایاي محصو را
مشاهده می کددد و در صورتی که آن را مطابق با انتظارات خود دریابدد ،روابطشان را با ارائهکددده ادامه
میدهدد .ماهیت اصلی و مدسجم فرایدد مدبعیابی به این بستگی دارد که مشتري تشخیص دهد مدبع
مورد نظر او بهترین مزایا را ارائه کرده است.
تات ( )2016نیز در پژوهش خود محصو را مهمترین عامل مؤثر بر رفتار مصرفکددده دانست .از طرفی
شهالیی ( )2014نیز به این نتیجه رسید که محصو سبز بر رفتار سبز مشتریان تأثیر معداداري دارد.
حاصلِ پژوهش کالین ( )2015نیز این بود که ویژگیهاي محصو میتواند بر تصمیمگیري
مصرفکددده تأثیرگذار باشد .یی و سیدک ( )2016نیز از تأثیر کیفیت محصو بر رفتار مصرفکدددگان
پوشاک ورزشی گزارش دادند.
تأثیر کیفیت خدمات بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد کیفیت خدمات بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و معداداري
دارد .این مؤلفه دومین مؤلفه از نظر اهمیت و اولویت بود.
تمایل به ارائة خدمات باکیفیت و قابلانتظار مشتریان ،نقش مهمی در رفتار مصرفکدددة ورزشی دارد؛
زیرا امروزه بهبود کیفیت خدمات در صدعت ورزش بهعدوان یک راهبرد کلیدي براي دوام ،پایداري و
سوددهی این سازمانها مطرح است .از این رو ،با توجه به نتایج پژوهش ،رسیدگی و توجه به مشکالت
مشتریان ،تأمین امدیت و درک نیازها و توجه به خواستههاي آنان ،از جمله اقداماتی است که باید در
راستاي رضایت مشتري ،در رأس وظایف و اولویت کاري تولیدکدددگان و فروشددگان تجهیزات ورزشی
قرار گیرد .با توجه به اهمیت نقش کیفیت خدمات بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی ،مدیران
فروشگاههاي ورزشی باید از سطح انتظارات مصرفکدددگان خود آگاهی کسب کددد و خدمات کارکردي
و فدی خود را به گونهاي طراحی کددد که از سطح انتظارات مشتریان فراتر باشد؛ زیرا تدها در این صورت
کیفیت خدمات میتواند تأثیر مثبتی بر رفتار مصرفکدددگان داشته باشد .همچدین ،نتایج نشان داد که
پاسخگویی به نیازها و خواستههاي مشتریان ،حفظ حریم خصوصی ،جبران خسارت احتمالی و تأمین
امدیت مشتریان ،از جمله مهمترین خواستههاي مشتریان بوده که در رفتار مصرفکددده نیز مؤثر بوده
است .خوارزمی و همکاران ( )1393نیز در پژوهش خود بیان کردند کیفیت خدمات بر خریداران پوشاک
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ورزشی مارکدار تأثیرگذار است .همچدین ،محمودي و همکاران ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که کیفیت خدمات مطلوب بر رضایتمددي و وفاداري مشتریان باشگاههاي ورزشی تأثیر
معداداري دارد.
تأثیر قیمت بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد که قیمت نیز بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و معداداري دارد.
قیمت ادراکشده ممکن است یکی از تحریککدددههاي اصلی رفتار مصرفکددده باشد .همچدین،
افراد نمونة این پژوهش بر این باور بودند که درک قیمت و کیفیت ناعادالنه ،مدجر به نارضایتی میشود
که پاسخ احساسی مدفی آن عصبانیت است .قیمت درکشدة ناعادالنه با نگرش مدفی ارتباط دارد؛
بدابراین ،شداخت قیمت و کیفیت نابرابر ممکن است مدجر به ناامیدي ،عصبانیت یا بیعدالتی شود.
معموالً مصرفکدددگان دوست ندارند احساس کددد فریب خوردهاند .اگر مصرفکدددگان متوجه شوند با
آنها ناعادالنه رفتار شده ،احساسات مثبتشان کاهش مییابد و حالت عاطفی مدفی (ماندد عصبانیت و
ترس) آشکار خواهد شد .نگرش مدفی نسبت به قیمت مدجر به برخی هیجانات نظیر تعجب و لذت
میشود که نقشی را در واکدشهاي مشتري و استفاده از اطالعات قیمت ایفا میکدد .هدگامی که
مصرفکدددگان متوجه قیمت ناعادالنه میشوند ،به آنها احساس ناامیدي و ناراحتی دست میدهد و
ممکن است شکایت خود را از طریق ارتباطات شفاهی مدفی پخش کددد .این وضعیت حتی ممکن است
پایان ارتباط خریدار ن فروشدده باشد .عالوه بر این ،هدگامی که مشتریان عصبانی میشوند ،بیشتر تمایل
دارند مستقیماً به سمت رقیبان فروشدده بروند و کمتر مایلدد از فروشددة او خرید مجدد کددد .بر
عکس ،درک قیمت مدصفانه مدجر به رضایتمددي میشود و رضایتمددي به هیجانات مثبت میانجامد.
مصرف کدددگانی که هیجانات مثبت دارند ،ارتباطات کالمی مثبت ،قصد خرید مجدد ،شکایت کمتر و
تمایل کمتري براي مراجعه به فروشددههاي دیگر دارند .الحسن ( )2011نیز در پژوهش خود به این
نتیجه رسید که قیمت ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکدددگان آنالین عربستانی است.
شهالیی ( )2014نیز قیمتگذاري سبز را عامل مؤثري بر رفتار مصرفکدددة ورزشی دانست .از طرفی،
تات ( )2016به این نتیجه رسید که قیمت ،تأثیر معداداري بر رفتار مصرفکدددگان ندارد .یکی از دالیل
احتمالی همسونبودن این پژوهشها این است که پژوهش مذکور بر روي خریداران کاالهاي لوکس انجام
شده و طبیعتاً قیمت محصو براي افرادي که به دنبا خرید کاالهاي لوکس هستدد ،اهمیت چددانی
ندارد .از علل دیگر میتوان به تفاوت در جامعة آماري دو پژوهش اشاره کرد .پژوهش تات بین استادان و
نخبگان در کشور مالزي صورت گرفته است.
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تأثیر مجاری توزیع بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد که مجاري توزیع بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و معداداري
دارند.
یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم مصرفکددده براي خرید کاال ،مجاري توزیع یا همان محیط فیزیکی
فروشگاه است .محرک هایی ماندد رنگ ،صدا ،نور ،ترتیب قرارگیري افراد و اجداس و مواردي از این دست
میتواندد بر رفتار مصرفکددده تاثیرگذار باشدد .مجاري توزیع از طریق فرایددهاي حسی بر ادراکات
مصرفکددده اثر میگذارند .شاید مهمترین وظیفة فروشدده ،کدتر محیط فروشگاهی به مدظور تأثیر بر
نگرشها ،باورها و نهایتاً رفتارهاي مصرفکدددگان به روش مطلوب باشد .یکی از عواملی که تا اندازهاي
از طریق فروشگاهها قابل کدتر است ،ادراک از ایمدی محل فروش است .براي مثا  ،پارکیدگ مداسب
در نزدیکی فروشگاه ،نور و دماي مداسب فروشگاه و مواردي از این دست ،آرامش و اطمیدان خاطر را
براي خریداران افزایش میدهدد .همچدین ،افراد نمونة پژوهش بر این باور بودند که مسائلی ماندد
ب عرضة
بسته بددي مداسب محصو  ،تالش فیزیکی ،مسافت و زمان الزم براي یافتن یک مدبع مداس ِ
محصو  ،چددواسطهايبودن و انحصاريبودن مدبع عرضه نیز از مواردي هستدد که ممکن است در این
امر مؤثر باشدد .مدبع مشروع و کارآمد عرضة محصو میتواند به فاصلة نزدیک شخص به مدبع
دسترسی بستگی داشته باشد .بدابراین ،مسافت و زمان صرفشده براي خرید مهم است .مسافت نهتدها
به دسترسی ،انتخاب ،آزادي براي انتخاب و استطاعت خریدار بستگی دارد ،بلکه به زمان الزم براي
رسیدن به محصو دلخواه نیز ربط دارد که در برخی موارد به مهمترین عامل تبدیل میشود .کارایی
خرید زمانی پدید میآید که خریدار قابلیت دسترسی کلی به عرضهکددده را مطابق با انتظارات خود
داشته باشد .بدابراین ،شرکتهاي تولیدکدددة محصوالت ورزشی باید توجه ویژهاي به مجاري توزیع خود
داشته باشدد .یکی از مجاري توزیعی که افراد نمونة پژوهش عالقة زیادي به آن نشان دادهاند ،استفاده از
روشهاي خرید نوین ماندد خرید ایدترنتی است .در این مقوله ،تالش براي راهاندازي و توسعة
فروشگاههاي ایدترنیِ محصوالت ورزشی میتواند به سهولت دسترسی مصرفکدددگان به محصوالت
مورد نظرشان کمک قابل توجهی کدد .بعند از چدند مبادلة موفق ،مصرفکدددگان به عرضهکدددگان
کاالها اعتماد میکددد .زمانی که اعتمناد آنها جلب شد ،آنها میداندد که این شنرکتهاي مجنازي قادر
بنه تنأمین نیازهنا و خواسنتههاینشان هستدد و بنه آنها متعهد میشوند .اگنرچنه منصرفکددندگان
ایدترنتی عمدتاً در تعامل با سیستمهاي کامپیوتري هستدد و نمیتواندند بنه طنور فیزیکنی کناالي
واقعی را لمس کددد ،ولی با استفاده از اطالعاتی که فروشننگاههاي دیجیتننا فراهمآوردهاند میتواندنند
به شکل الکترونیک تصمیمگیري کددد .تات ( )2016نیز مجاري توزیع نوین را یکی از عوامل مؤثر بر
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رفتار مصرفکددده دانست .همچدین ،خوارزمی ( )1393نیز به این نتیجه دست یافت که خریداران
پوشاک ورزشی مارکدار به دنبا خرید از فروشگاههاي لوکس هستدد.
تأثیر ترویج و تبلیغات بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد که ترویج و تبلیغات بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و
معداداري دارد.
در میان ابزارهاي بازاریابی ،ترویج و تبلیغات را می توان به این جهت که بیشتر در معرض دید قرار دارد،
بهعدوان ابزار مهمی براي تأثیرگذاري بر مصرفکددده در نظر گرفت .هدف اصلی تبلیغات ،فروش بیشتر
محصو از طریق تأثیرگذاري بر مصرفکددده است ( .)11از این رو ،براي برآوردهکردن این هدف،
بازاریابان باید برنامههاي تبلیغاتی خود را بهدقت طراحی و تدوین کددد .امروزه یکی از مهمترین مسائلی
که باید در مقولة تبلیغات مد نظر قرار گیرد ،اعتماد به تبلیغات از طرف مشتري است .تبلیغاتی که از
بیان واقعیت محصو خودداري کددد ،ممکن است به مدفیشدن نگرش مشتري نسبت به محصو
بیدجامدد.
از آنجایی که بازار با مازاد انواع محصوالت ورزشی روبهروست ،بیشتر شرکتهاي تولیدکددده ادعاهاي
مشابهی در مورد کارکردهاي محصوالت و خدمات خود دارند؛ بدابراین ،ایجاد تمایز در محصوالت براي
شرکتها بر اساس ویژگیهاي عملکردي بسیار دشوار گردیده است .بدابراین ،شرکتهاي تولیدکدددة
محصوالت ورزشی میتواندد از طریق نشاندادن شخصیت واقعی برند خود ،تغییرات مثبتی در نگرش
مصرفکددده ایجاد کددد.
بهدام و طوسی ( )1392نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  ،نگرش مثبت به تبلیغ اثر
مستقیم و مثبتی بر قصد آیددة مصرفکدددة ورزشی دارد .شهالیی ( )2014نیز توزیع سبز محصوالت
ورزشی را مؤثر بر رفتار مصرفکددده دانست .یی و سیدک ( )2016نیز در پژوهش خود از تأثیر ترویج بر
رفتار مصرفکددده گزارش دادند.
تأثیر شخصیت برند بر رفتار مصرفکنندگان

در این پژوهش مشخص شد که شخصیت برند بر رفتار مصرفکدددگان ورزشی نقش مثبت و معداداري
دارد .افراد نمونه در این پژوهش ابراز داشتدد ،برایم مهم است از برندي استفاده کدم که جایگاه مداسبی
در بین رقبایش داشته باشد .یکی از از خواستههاي نمونه پژوهش حاضر در انتخاب یک محصو  ،برند
معتبر است .در صدعت ورزش ،برند ،هویت ویژهاي براي یک محصو میآفریدد و آن را به گروه خاصی
از جامعه پیوند میدهد .اساتید مدیریت ورزشی ابراز داشتدد این کاالها عالوه بر کاربرد ظاهري ،براي
آنها تشخص و اعتمادبهنفس میآفریددد .از این رو آنها آماده هستدد بهاي متفاوتی براي آن بپردازد.
همچدین نمونه پژوهش ابراز داشتدد که برندي را میخرم که شداختهشده باشد .این بدان معدی است
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 اساتید مدیریت.که نام تجاري برتر به طور ناخودآگاه براي آنها ب ه مفهوم کیفیت بهتر محصو است
ٌ نهایتا.ورزشی با خرید یک برند معتبر باور دارند که در مقابل پو خود چیز باارزشی دریافت کرده اند
. اگر برند مورد عالقهام را پیدا نکدم از خرید محصو صرفنظر میکدم،نمونه پژوهش ابراز داشتدد
این پژوهش با هدف بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید اساتید مدیریت ورزشی انجام شد که
 دسترسی به نمونه پژوهش به سختی: از جمله ایدکه،در انجام این پژوهش محدودیت هایی وجود داشت
 همکاري در زمیده انجام پژوهش کم بود که همین امر باعث طوالنی شدن زمان پژوهش.انجام گرفت
 همچدین روش انجام پژوهش به صورت توصیفی بود که می توان در پژوهش هاي آتی با روش هاي.شد
) در همین زمیده1تجربی (با استفاده از ابزارهاي پژوهشهاي بازاریابی نوین ماندد ردیاب چشمی
.پژوهشهایی را انجام داد
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Abstract
One common aspect of all human beings, regardless of education level, income level,
location and so on, is that they are consumers. The key of success in marketing strategy both
in terms of local and global aspects is understanding consumer behavior. So aim of this
study was to investigate the role of mix marketing on sports consumer behavior. This
research was survey- descriptive. The study population were included all sports
management faculty members in the country. The sampling method was random. Based on
the PASS statistical software, research sample size was determined in the range of 84 to 154
people. Data collection instrument was a questionnaire consisting of 38 questions. The
validity of questionnaire was content and constructs validity. Reliability of questionnaire
according to Cronbach alpha was 0.87. In order to data analyzing was used structural
equation modeling and analytic hierarchy process (AHP). The results showed that mix
marketing have a significant positive effect on sports consumer behavior. Also social factors
prioritize results showed that product with the relative weight of 0.281 is the most important
component of mix marketing and then are located service quality (0.221), price (0.175),
place (0.108), promotion (.0108) and brand character (0.108). In this study found companies
to gain competitive advantage should have be given to customers and meet their needs
(better than competitors). In addition, customers buy products with different trends that
should be considered in formulating marketing strategies.
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