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مطالعات مدیریت ورزشی

تأثیر بهرة خوشنامی بر انتظارات مشتریان باشگاههای ورزشی
2

اکرم قبادی یگانه ،1شیرین زردشتیان
*

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی
تاریخ دریافت1395/01/31 :

تاریخ پذیرش1395/07/24 :

چکیده
امروزه باشگاههای ورزشی ناگزیر هستند برای ماندن در بازار رقابتی ،انتظارات مشتریان خود را
همسو با داراییهایشان برآورده سازند .دراینزمینه ،بهرة خوشنامی میتواند بستر الزم را فراهم
آورد؛ بنابراین ،هدف این پژوهش عالوهبر معرفی عوامل بهرة خوشنامی ،بررسی مدل تأثیر
خوشنامی باشگاههای ورزشی بر انتظارات مشتریان بود .جامعة آماری شامل  1300مشتری
باشگاههای استان کرمانشاه (طبق آمار موجود در ادارة تربیتبدنی استان) بود که نمونة آماری
براساس جدول کرجسی -مورگان برابر با  367نفر تعیین شد .برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامة بهرة خوشنامی شامل  20سؤال ( )α=0/81و پرسشنامة
انتظارات مشتریان شامل  18سؤال ( )α=0/83که روایی صوری آنها به تأیید  10تن از اساتید
مدیریت ورزشی و بازاریابی رسید .براساس یافتهها ،شش عامل (جاذبههای عاطفی ،محصوالت و
خدمات ،چشمانداز و رهبری ،محل و محیط کار ،مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی و عملکرد
مالی) در بهره خوشنامی باشگاههای ورزشی دستهبندی شدند که ازاینمیان ،تنها ،عامل جاذبههای
عاطفی و مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان تأثیرگذار
باشد؛ برایناساس ،مدیران برای تأمین انتظارات مشتریان خود باید به عوامل مؤثر به آن توجه کنند
و راهبردهای نوینی درزمینة کسب خوشنامی باشگاه فراهم آوردند؛ زیرا ،خوشنامی باشگاه نقش
مهمی در انتظارات مشتریان از باشگاه دارد.
واژگان کلیدی :خوشنامی ،انتظارات ،صاحبنفعان خارجی ،باشگاه ورزشی
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگویی به خواستههای آنان چه در بخش تولید
و چه در بخش خدمات ،به یکی از اصلیترین و ضروریترین وظایف و اهداف سازمانها تبدیل شده
است .بهبود استاندارد زندگی مردم و افزایش درآمد نیروی محرکهای برای توسعة صنعت ورزش است.
همچنین ،اوقاتفراغت بیشتر محرکی برای توسعة بازار ورزش است .تقاضا از باشگاههای ورزشی
بهسرعت درحال افزایش است .با افزایش باشگاههای ورزشی در بازار ،هر باشگاه برای جذب اعضای
بیشتر تالش میکند و بازار رقابتی پیچیدهای را بهوجود میآورد .بسیاری از باشگاههای ورزشی
دریافتند که برآوردهساختن انتظارات مشتری ،عاملی ضروری برای حفظ اعضای وفادار و جذب اعضای
جدید است (دوبرسکو و سالگا .)2011 ،1دیشمن )2001( 2گزارش کرد که حدود نیمی از افرادی که
شروع به ورزش میکنند ،در دورۀ کوتاه مدتی مأیوس میشوند .همچنین ،ساویر و اسمیت)1999( 3
گزارش کردند که بهطور میانگین ،تأسیسات ورزشی در آمریکا در هر سال 40 ،درصد از کل مشتریان
را ازدست میدهند؛ ازاینرو ،با شدتگرفتن رقابت بین عرضهکنندگان خدمات ورزشی ،شناخت
انتظارات مشتریان و عوامل مؤثر بر آن ،به بازاریابان اجازه میدهد تا راهبردهای جدیدی را برای
درآمدزایی بیشتر بهکار گیرند (روئنتاناکیت .)2008 ،4انتظارات 5عبارت است از توقعات و اعتقاداتی
دربارۀ ارائة خدمات که بهعنوان استانداردهایی بهمنظور قضاوت عملکرد بهکار گرفته میشوند .براساس
دیدگاه سروکوال ،6انتظارات بر پنج بعد است -1 :قابلیت اعتماد :توانایی یک سازمان برای اجرای
خدمات وعدهدادهشده بهصورت مطمئن و دقیق؛  -2پاسخگویی :تمایل کارکنان برای کمک به
مشتریان و تهیة خدمات فوری؛  -3اطمینان :دانش و نیروی انسانی و توانایی سازمان و کارکنان برای
ایجاد حس اعتماد و اعتقاد در مشتریان؛  -4همدلی :مراقبت و توجه انفرادی که یک سازمان به
مشتریانش عرضه میکند؛  -5محسوسات :نمای امکانات فیزیکی ،تجهیزات ،کارکنان و نیروهای
ارتباطی (شاهوردیانی .)1389 ،بهعقیدۀ الندروم ،توریسیو هارلس ،)1998( 7به نقل از فلدنر و برگ8
( ،)2014انتظارات مشتریان براساس داراییهایی که از شرکت یا سازمان میدانند ،شکل میگیرد و
ازاینرو ،داراییهای هر سازمان ،خواه محسوس و خواه نامحسوس میتواند بهنوعی این انتظارات را
1. Dorescou & Salgau
2. Dishman
3. Sawyer & Smith
4. Rueangthanakiet
5. Expectations
6. Servqual
7. Landrum, Turrisi & Harless
8. Feldner & Berg
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تحتتأثیر خود قرار دهد؛ بنابراین ،در فضایی که فرایند جهانیشدن و رقابت تنگاتنگ ،شرکتها و
سازمانهای غولپیکر را از دور خارج میکند ،توجه به داراییهای سازمان یکی از ملزومات باقیماندن
در گردونة رقابت است .پژوهشها نشان دادهاند که تنها سرمایههای محسوس نیستند که میتوانند
انتظارات مشتریان را تحتتأثیر قرار دهند و سرمایههای شرکتها و سازمانها فقط به سرمایههای
فیزیکی و مالی خالصه نمیشوند؛ بلکه ،بخش قابلتوجهی از سرمایههای شرکتها را سرمایههای
غیرملموس مانند دانش و فناوری ،تجربههای سازمانی و شخصی ،خوشنامی یا آوازۀ 1شرکت و امثال
آن تشکیل میدهند(فلدنر و برگ .)2014 ،2بهبیاندیگر ،عامل برتری شرکتها ،نه داراییهای فیزیکی
آنها ،بلکه داراییهای غیرملموس و پنهان آنها است (فارودی ،جیم و گاپتا.)2016 ،3
در جهان رقابتی آنچه که به سازمانها مزیت رقابتی میبخشد ،توجه به تمام داراییهای سازمان است.
سرمایههای کیفی و نامشهود همانند خوشنامی سازمان همسنگ سرمایههای کمی ،باارزش محسوب
میشوند .در تأیید این ادعا ،فیلدمن و باهاموند و بلیدو )2014( 4خوشنامی را سرمایة کیفی نادر و
کمیابی میدانند .درواقع ،خوشنامی عنصر رقابتی بین شرکتها است که در دو دهة اخیر توجه زیادی
به آن شده است (چان2005 ،5؛ بارنت و جرمیر و لفرتی2006 ،6؛ چرچیلو2011 ،7؛ ساندو2012 ،8؛
فلدنر و برگ .)2014 ،خوشنامی عنصری است که شرکت« 9الف» را از شرکت «ب» متمایز میکند.
درواقع ،خوشنامی را میتوان به این صورت تعریف کرد که چگونه یک شرکت ،نهاد یا مؤسسه توسط
صاحبنفعانش ادراک میشود (جونز و جونز و لیتل .)2000 ،10بهعبارتسادهتر ،درنظر صاحبنفعان،
به عنوان افکار عمومی راجع به سازمان ،درک افراد نسبت به سازمان ،قابلیت و شایستگی سازمان
تعریف میشود (فامبرون و پن )2006 ،11که این خوشنامی میتواند بهطور جدی راهبرد رقابتی شرکت
را تحتتأثیر قرار دهد (جونز و همکاران .)2000 ،در دهههای اخیر ،تالش مدیران شرکتها بر این
است تا بتوانند شرکت خود را بهعنوان یک شرکت شایسته و با اطمینان سرمایهگذاری باال به
صاحبنفعان داخلی و خارجی خود معرفی کنند؛ بهطوریکه به عقیدۀ فلدنر و برگ ( ،)2014شاید

1. Reputation
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بهجرأت بتوان گفت که تمام تالشهای بازاریابی که در سازمانها و شرکتها صورت میگیرد ،درجهت
ارتقای خوشنامی سازمان است .فامبرون و گاردبرگ و سور )1999( 1بیان کردند که خوشنامی ،قیاس
یا سنجش ذهنی از عملکرد یک شرکت است که صاحبنفع داخلی یا خارجی سازمان در ذهن خود
با استناد با مشاهداتش از عملکرد سازمان خلق میکند که این سنجش ذهنی میتواند بر رفتار
صاحبنفع تأثیر بگذارد و منجر به واکنش و رفتاری وی گردد .عالوهبراین ،پژوهش دونبر و شوالبچ2
( )2000نشان داد که مشتری شرکت براساس این منابع از خوشنامی یک شرکت آگاه میشود:
تبلیغات دهانبهدهان ،3اطالعات مراجع قبلی ،رسانهها ،عملکرد مالی موفق ،رهبری سازمان و محیط
کار .سپس ،در ذهن خود شروع به تفسیر دادههایش میکند و اگر براساس برداشت ذهنی خود این
شرکت را خوشنام بداند ،در مراجعة بعدی این شرکت را انتخاب خواهد کرد .برهمیناساس است که
هانگ ،شین و کیم )2016( 4بیان کردند زمانیکه مشتری یک سازمان را خوشنام یافت ،از آن
انتظاراتی خواهد داشت و این بدان معنی است که انتظارات مشتری شکلگرفته از خوشنامی و
ادارکشده از سازمان است .براساس مطالعة اینتراکتیو ،)2012( 5توجه به نیازهای مشتری و
پاسخگویی به خواستههای آنان ،یکی از اصلیترین و ضروریترین اهداف در خوشنامی سازمان است؛
زیرا ،مشتریان صاحبنفعان خارجی باشگاه هستند.
فامبرون و همکاران ( )1999یک روش اندازهگیری چند صاحبنفعی برای سنجش خوشنامی ارائه
کردند که به بهرۀ خوشنامی 6مشهور است .در این مدل با استفاده از یک روش اندازهگیری استاندارد،
خوشنامی سازمانهای مختلف سالیانه پیگیری و گزارش میشود .ازآنجاییکه بهرۀ خوشنامی با
استفاده از رتبهبندیای که مشتریان ارائه میکنند انجام میشود ،بسیاری ازسوگیریها را دربر
نمیگیرد؛ بهویژه در بخش عملکرد مالی؛ برایناساس است که توجه تحلیلگران و نویسندگان را بهخود
جلب کرده است (چرچیلو .)2011 ،این مدل دارای دو مرحله است :در مرحلة اول ،شرکتهای
کاندیدای رتبهبندی انتخاب میشوند .بهاینمنظور ،مجموعة کاملی از بهترین و بدترین شرکتها
ازطریق آمار و مصاحبهها انتخاب میشوند .برای این کار از پرسشنامهای که شامل دو سؤال است،
استفاده میشود -1 :ازمیان شرکتهایی که با آنها آشنایی دارید یا درمورد آنها شنیدهاید ،کدامیک
درکل آوازۀ بهتری دارند؟  -2ازمیان شرکتهایی که با آنها آشنایی دارید یا درمورد آنها شنیدهاید،
کدامیک درکل آوازۀ بدتری دارند؟ در مرحلة دوم ،حدود شرکتهای منتخب ،انتخاب میشود و
1. Fombrun, Gardberg & Sever
2. Dunbar & Schwalbach
3. Mouth to Mouth Advertising
4. Hong, Shin & Kim
5. Interactive
6. The Reputation Quotient
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پرسشنامة فامبرون میان مشتریان آنان توزیع میگردد .این مقیاس از شش بعد تشکیل شده است:
جاذبههای عاطفی ،1محصوالت و خدمات ،2چشمانداز و رهبری ،3محیط محل کار ،4مسئولیتهای
اجتماعی و محیطی 5و نیز عملکرد مالی 6که این معیارها و سنجهها بدینصورت تعریف شدهاند.1 :
جاذبههای عاطفی :داشتن احساس خوب نسبت به شرکت ،قابلتحسین و احترامبودن؛  .2محصوالت
وخدمات :کیفیت باال ،نوآوری ،ارزشمند برای پول پرداختی و خوشنام بهخاطر خدمات؛  .3چشمانداز
و رهبری :فرصتطلب ،رهبری عالی و دیدگاه روشنداشتن برای آینده؛  .4محیط کاری :پرداختهای
عادالنه و منصفانه ،محل کار مناسب و داشتن کارکنان خوب؛  .5عملکرد مالی خوب :عملکرد فراتر از
رقبا ،سوابق سودآور ،سرمایهگذاری کمخطر و آیندۀ درحال رشد؛  .6مسئولیتپذیری :حمایت از اهداف
عالی و مسئولیتپذیری دربرابر محیط و جامعه (فامبرون و همکاران .)1999 ،گاهی مدیران تنها
عملکرد مالی یا رهبری شرکت را عامل خوشنامی سازمان خود میدانند و مدیر ،دیگر محصوالت و
خدمات تولیدشده و محیط کار را در خوشنامی شرکتش مهم نمیداند .بیشک ،خوشنامی عاملی
تکبعدی نیست (دنبر و شوالبچ2000 ،؛ چان2005 ،؛ چرچیلو .)2011 ،بهویژه در شرکتهای خدماتی
مانند باشگاههای ورزشی که روزانه با مشتریان بیشماری سروکار دارند ،نمیتوان تنها به یک جنبه از
خوشنامی شرکت توجه کرد؛ زیرا ،از دید مشتریان ،خوشنامی باشگاه بهترتیب در چشمانداز و رهبری،
محصوالت و خدمات ،مسئولیتهای اجتماعی و محیطی ،جاذبههای عاطفی ،محل کار و درنهایت،
عملکرد مالی است (تومیاما.)2012 ،7
در پژوهشها ،چان ( )2005و شاما )2012( 8خوشنامی سازمان را در عملکرد مالی معرفی کردهاند و
چشمانداز و رهبری و محصوالت و خدمات در رتبههای دوم و سوم قرار داده شدهاند .نتایج پژوهش
فیلدمن و همکاران ( )2014نشان داد که مشتری یک شرکت بیشتر با محصوالت و خدمات یک
شرکت سروکار دارد و مشتری نمیتواند دربارۀ عملکرد مالی یک شرکت قضاوت کند؛ بنابراین،
خوشنامی سازما ن را در محصوالت و خدماتی که آن سازمان ارائه میکند ،میداند .این درحالی است
که کانتو 9و همکاران ( )2013نشان دادند که مهمترین عوامل خوشنامی سازمان عملکرد مالی،
مسئولیتهای اجتماعی و زیستی ،محصوالت و خدمات و جاذبههای عاطفی شرکت هستند .هانگ و
1. Emotional Appeal
2. Products and Services
3. Vision and Leadership
4. Workplace Environment
5. Social and Environmental Responsibility
6. Financial Performance
7. Tomiyama
8. Shamma
9. Kanto
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همکاران ( )2016در بررسی میزان خوشنامی شرکتها بیان کردند هر چقدر میزان خوشنامی یک
شرکت کم باشد ،انتطاراتی که مشتریان از ارائة خدمات توسط آن شرکت دارند ،کمتر خواهد بود و
عکس آن زمانی اتفاق میافتد که شرکت دارای خوشنامی زیادی باشد .دراینصورت ،مشتریان انتطار
دارند که کیفیت خدمات نیز در این شرکتها باال باشد .بهعبارتدیگر ،این میزان خوشنامی شرکت
است که انتظارات مشتریان را شکل میدهد.
با درنظرگرفتن اهمیت بهرۀ خوشنامی در موفقیت راهبردهای بازاریابی ،این سؤال مطرح میشود که
آیا در باشگاههای ورزشی نیز این موضوع صادق است؟ بهعبارتدیگر ،خوشنامی از دیدگاه مشتریان
باشگاههای ورزشی همانند خوشنامی در شرکتهای خدماتی است؟ و آیا عوامل خوشنامی میتوانند
بر انتظارات مشتریان باشگاه را تأثیر بگذارند؟ با مرور ادبیات موضوع؛ یعنی ،حوزۀ بررسی تأثیر نقش
خوشنامی بر انتظارات صاحبنفعان خارجی باشگاههای ورزشی شاید بتوان مدل زیر را پیشنهاد داد؛
ازاینرو ،این پژوهش با هدف سنجش درستی این مدل انجام شد.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به اینکه باشگاههای ورزشی همان شرکتهای خدماتی کوچکی هستند که به ورزشکاران خود
بهعنوان صاحبنفعان خارجی و مشتریان شرکت خدمات ارائه میدهند ،توجه به این مسئله میتواند
دریچهای بیبدیل در حوزۀ مدیریت ورزشی دربرابر محققان باز کند .در بیان اهمیت خوشنامی نیز
باید گفت پژوهشهای دهههای اخیر بسیار بر این موضوع تمرکز کردهاند .عالوهبراین ،خوشنامی،
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سرمایه و اعتبار شرکت را شکل میدهد ،صاحبنفعان و مشتریان وفادار ایجاد میکند و ارزش افزودۀ
سرمایههای نامشهود و مشهود را باال میبرد (جیجر .)2004 ،1درخصوص تأثیر خوشنامی بر ماندگاری
شرکتها پژوهشها نشان دادهاند که خوشنامی ایجادکنندۀ مزیت رقابتی و رشد پایدار است .شرکت-
های خوشنام حتی در دورۀ رکود و روبهروشدن با چالشهای بسیار بهدلیل اعتبار بیرونی و خوشنامی
که دارند ،مشتریان خود را ازدست نخواهند داد و چهبسا همین عامل توانسته است شرکت را از رکود
شدید نجات دهد (رابرت و دویلینگ .)1997 ،2با توجه به اینکه خوشنامی سازمان سبب میشود
شرکت برای محصول و خدماتی که ارائه میکند ،بهای بیشتری مطالبه کند ،هزینههای بازاریابی
کمتری خواهد داشت ،کارکنان بهتر و با انگیزهتری را استخدام خواهد کرد و درنهایت ،مشتریان
وفادارتری پیدا خواهد کرد .مطالعات نشان دادهاند که در بلندمدت ،خوشنامی موجب عملکرد بهتر
مالی میشود و برای مدیران ارزش بیشتری ایجاد میکند (راک .)2013 ،3دربین صاحبنظران نیز
خوشنامی بهعنوان منبع ایجادکنندۀ مزیت رقابتی یا راهبرد بازاریابی شرکت است .با کاهش
خطرپذیری خرید موجب وفاداری مشتریان میشود و سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در شرکت
تشویق میکند .سبب میشود شرکت در استخدام و تربیت کارکنان کیفیت الزم را درنظر گیرد
(ماهون .)2002 ،4تاکنون پژوهشهایی که میزان تأثیر بهرۀ خوشنامی باشگاههای ورزشی را بر
انتظارات صاحبنفعان خارجی بسنجند ،یافت نشدند یا اینکه پژوهشهای انجامشده تنها به ارتباط
این دو متغیر اشاره داشتهاند و تأثیر روابط عناصر خوشنامی بررسی نشده است؛ بنابراین ،با توجه به
مهمبودن خوشنامی و تازگی این موضوع در ادبیات داخلی ،وجود چنین پژوهشهایی بیشک عالوهبر
پوشش کمبود مطالعات در ادبیات داخلی ،در توانمندسازی باشگاههای ورزشی بهعنوان شرکتهای
خدماتی و موفقیت راهبردهای بازاریابی و برنامهریزی مدیران سودمند است و آغاز راهی برای تدوین
راهبردها و برنامهریزیهای موفق دراینزمینه است.
روششناسی پژوهش
این مطالعه ازنظر هدف انجام پژوهش ،کاربردی و ازحیث جمعآوری دادهها ،ازنوع توصیفی و
همبستگی است که بهصورت پیمایشی انجام شده است .جامعة آماری شامل همة مشتریان باشگاههای
ورزشی استان کرمانشاه است .براساس اعالم ادارۀ تربیتبدنی و دفتر هیئتپزشکی استان کرمانشاه،
در این استان  27باشگاه خصوصی و دولتی معتبر و دارای سابقة فعالیت باالی  20سال وجود دارد.
1. Schwaiger
2. Roberts & Dowling,
3. Rak
4. Mahon
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سابقة باالی  20سال بهدلیل شکلگیری شناخت مشتریان از باشگاه است .درمجموع ،این باشگاهها
در زمان انجام پژوهش ،دارای  8000مشتری بودند که براساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر با
 367نفر تخمین زده شد .برای اینکه نمونة انتخابشده نمایندۀ واقعی جامعه باشد ،از نمونهگیری
هدفمند استفاده شد .بهاینترتیب ،ابتدا براساس نمونهگیری خوشهای استان کرمانشاه به چهار بخش
منطقة جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم شد و از هر بخش باشگاهی که از سابقة
بیشتری برخوردار بود ،انتخاب گردید و مشتریان هر باشگاه بهطور داوطلبانه با پژوهشگر همکاری
کردند .برای جمعآوری دادههای پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد :بخش اول ،پرسشنامه بهرۀ
خوشنامی سازمان فومبرون و همکاران ( )1999بود .این پرسشنامه با هدف بررسی سنجش عناصر
خوشنامی سازمانها تدوین شده است که حاوی  20سؤال و شش زیرمقیاس (جاذبههای عاطفی،
محصوالت و خدمات ،چشمانداز و رهبری ،محل و محیط کار ،مسئولیتهای اجتماعی و زیستی و
عملکرد مالی) است .با توجه به اینکه این پرسشنامه برای اولین بار در ایران استفاده میشد ،ابتدا
متخصصان زبان و ادبیات انگلیسی چند بار آن را به فارسی و سپس ،دوباره به انگلیسی برگردان کردند
و سپس ،دراختیار  10تن از اساتید آگاه به مدیریت و بازاریابی ورزشی قرار داده شد تا ابهامات آن
برطرف شود .بهاینترتیب روایی صوری پرسشنامهها بهدست آمد .همچنین ،از سنجش روایی سازه
نیز بهکمک تحلیل عاملی تأییدی با کمک دو نرمافزار اس.پی.اس.اس و پی.اِل.اِس 1استفاده شد و
پایایی پرسشنامه نیز برابر با  0/81بهدست آمد .بخش دوم ،پرسشنامة انتظارات مشتریان بود .در
رابطه با بخش انتظارات مشتری تاکنون پرسشنامة اختصاصی دراینزمینه وجود نداشت؛ بنابراین،
پژوهشگر از پرسشنامة کیفیت خدمات سروکوال 2استفاده کرد که پاراسومن ،زیتمل و بری)1988( 3
آن را ارائه کردند .این پرسشنامه دارای دو بخش است که در بخش اول ،کیفیت خدمات و در بخش
دوم ،انتظارات مشتریان را میسنجد و پرکاربردترین پرسشنامه درزمینة کیفیت خدمات است
(شاهوردیانی)1389 ،؛ بنابراین ،پژوهشگر با توجه به هدف پژوهش 18 ،سؤال درزمینه موردنظر بهکار
برد که این بخش دارای پنج بعد مهم (انتظار اعتماد ،انتظار پاسخگویی ،انتظار محسوسات ،انتظار
ال مخالفم
اطمینان و انتظار همدلی) است .پاسخ سؤاالت بر روی طیف پنج سطحی لیکرت (یک = کام ا
تا پنج = کامالا موافقم) قرار گرفت .پایایی این پرسشنامه  0/83بهدست آمد .در این پژوهش،
زیرمقیاسهای پرسشنامة خوشنامی بهعنوان متغیر مستقل و زیرمقیاسهای پرسشنامة انتظارات از
کیفیت خدمات بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار
اس.پی.اس.اس جهت آمار توصیفی (جداول فراوانی ،میانگین و انحرافاستاندارد) و آمار استنباطی
1. SPSS & PLS
2. Servqual
3. Parasuraman, Zeithaml & Berry
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(آلفای کرونباخ و ضریبهمبستگی) و از نرمافزار پی.ال.اس برای تعیین مدل ساختاری پژوهش استفاده
شد .سطح معناداری نیز برابر با  0/05درنظر گرفته شد.
نتایج
براساس یافتهها ،میانگین سنی مشتریان باشگاههای ورزشی برابر با  21/08 ±4/88بود که بیشترین
سابقة حضور آنان مربوط به دو تا چهار سال ( 68/6درصد) و کمترین سابقة حضور مربوط به باالی
شش سال ( 4/1درصد) بود .سابقة بین چهار تا شش سال ( 27/3درصد) در رتبة دوم قرار گرفت .در
بررسی روایی پرسشنامهها ،نتایج مطابق جدول شمارۀ یک بهدست آمد.
همانطورکه در جدول شمارۀ یک مشاهده میکنید ،میزان پایایی مرکب 1برای همة متغیرهای پژوهش
بیشتر از  0/7است؛ بنابراین ،میتوان نتیجة حاصل را رضایتبخش بیان کرد که نشاندهندۀ وجود
سازگاری داخلی در هریک از متغیرهای پژوهش است .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی
پایایی ابزار پژوهش محاسبه شد و برابر با  0/81برای پرسشنامة بهرۀ خوشنامی و  0/83برای
پرسشنامة انتظارات بود که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامههای مورداستفاده میباشد.
جدول  -1روایی و پایایی عوامل پرسشنامه
ابعاد

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراج شده

بهرۀ خوشنامی
انتظارات

0/816
0/831

0/58
0/62

2

پایایی مرکب
0/89
0/91

برای بررسی مدل پژوهش از تحلیل مسیر در نرمافزار اِسمارت پالس 3استفاده شد که نتایج بررسی
فرضیهها در شکل شمارۀ یک و جدول شمارۀ دو ارائه شده است.

1. CR= Composite Reliability
2. AVE= Average Variance Extracted
3. Smart PLS

176

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،47فروردین و اردیبهشت 1397

شکل  -1نتایج ضریب مسیر

انتظارات
خوشنامی

شکل  -2نتایج ضریب استاندارد

نتایج ضریب مسیر و ضریب استاندارد در جدول شمارۀ دو نشان داده شده است.
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جدول  -2نتایج ضریب مسیر
فرضیههای پژوهش
بهرۀ خوشنامی بر انتظارات

ضریب مسیرβ

ضریب استاندارد

نتیجه

0/74

18/57

تأیید

همانطورکه نتایج نشان میدهد بهرۀ خوشنامی بر انتظارات اثرگذار است.
در ادامه ،نقش عنا صر بهرۀ خو شنامی و انتظارات م شتریان با شگاههای ورز شی برر سی شد که نتایج
آن در جدول شمارۀ سه آورده شده است.
همانطور که جدول شمارۀ سه نشان میدهد ،با توجه به نتایج ضریب مسیر و ضریب استاندارد ،تمامی
مؤلفههای بهرۀ خوشنامی و انتظارات تأیید شدهاند .جاذبههای عاطفی ،محصوالت و خدمات ،چشمانداز
و رهبری ،محل و محیط کار ،مسئولیتهای اجتماعی و عملکرد از عناصر اثرگذار بر بهرۀ خوشنامی و
اطمینان ،اعتماد ،پاسخگویی ،همدلی و محسوسات از عناصر اثرگذار بر انتظارات هستند.
جدول  -3عناصر مربوط به متغیر بهرة خوشنامی و متغیر انتظارات مشتریان باشگاهها
ضریب مسیرβ

ضریب استاندارد

نتیجه

جاذبه های عاطفی

0/584

4/14

تأیید

محصوالت و خدمات

0/661

5/14

تأیید

چشمانداز و رهبری

0/354

3/34

تأیید

محل و محیط کار

0/912

5/94

تأیید

مسئولیتهای اجتماعی

0/667

5/63

تأیید

عملکرد
اطمینان

0/433
0/496

2/83
4/26

تأیید
تأیید

اعتماد

0/581

3/15

تأیید

پاسخگویی

0/654

5/12

تأیید

همدلی

0/588

3/89

تأیید

محسوسات

0/717

5/62

تأیید

ابعاد

بهرۀ
خوشنامی

انتظارات

بررسی اثرگذاری عناصر بهرۀ خوشنامی باشگاههای ورزشی بر انتظارات مشتریان این باشگاهها در
شکلهای شمارۀ سه و شمارۀ چهار و جدول شمارۀ چهار نشان داده شده است.
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شکل  -3نتایج ضریب مسیر

شکل  -4نتایج ضریب استاندارد
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نتایج ضریب مسیر و ضریب استاندارد در جدول شمارۀ چهار نشان داده شده است.
جدول  -4نتایج ضریب مسیر
فرضیههای پژوهش

ضریب مسیرβ

ضریب استاندارد

نتیجه

جاذبههای عاطفی /انتظار
محصوالت و خدمات /انتظار
چشمانداز و رهبری /انتظار
محل و محیط کار /انتظار
مسئولیتهای اجتماعی /انتظار
عملکردمالی /انتظار

0/094

1/72

رد

0/18
0/576
0/246
0/149
0/188

2/74
7/26
4/47
1/14
2/78

تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید

همانطورکه نتایج نشان میدهد ،بیشتر فرضیهها موردتأیید هستند .محصوالت و خدمات ،چشمانداز
و رهبری ،محل و محیط کار و عملکرد ،بر انتظارات مشتتتریان اثرگذار هستتتند .همچنین ،با توجه به
نتایج ضریب مسیر باالترین اثرگذاری مربوط به چشمانداز و رهبری بود.
بحث و نتیجهگیری
بررسی نیازهای مشتریان و برآوردهساختن انتظارات آنان ،همواره یکی از دغدغههای مدیران و بازاریان
ورزشی بوده است .مدیران باشگاههای ورزشی بهدنبال شناسایی انتظارات مشتریان خود و عوامل مؤثر
بر آن هستند تا از این طریق بتوانند مشتریان خود را حفظ کرده و با آوازۀ خود ،مشتریان جدیدی را
جذب کنند؛ بنابراین ،هدف از این پژوهش شناسایی بهرۀ خوشنامی باشگاههای ورزشی و تأثیر آن بر
انتظارت مشتریان باشگاههای ورزشی استان کرمانشاه بود .در این بررسی از تحلیل مسیر برای بررسی
مدل پژوهش استفاده شد و نتایج نشان داد که بهرۀ خوشنامی باشگاههای ورزشی از شش عامل مهم
تشکیل شده است :جاذبههای عاطفی ،محصوالت و خدمات ،چشمانداز و رهبری ،محل و محیط کار،
مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی و نیز عملکرد مالی .اینکه مدیران در بررسی خوشنامی شرکت
خود تنها عامل عملکرد مالی را مدنظر قرار میدهند ،اشتباه است؛ زیرا ،نتایج این پژوهش که همراستا
با پژوهشهای فامبرون و همکاران ( ،)1999چان ( ،)2005ساندو ( )2012و فرودی و همکاران
( )2016است ،نشان داد که شش عامل مهم در بررسی خوشنامی وجود دارد؛ بنابراین ،مدیران باشگاه-
های ورزشی باید برای بررسی خوشنامی باشگاههای ورزشی این نکتة مهم را مدنظر قرار دهند و
دراینراستا تالشهای خود را متمرکز کنند .فلدنر و برگ ( )2014بیان کردند شرکتی موفق خواهد
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بود که در تمامی ابعاد بهرۀ خوشنامی نسبت به سایر رقبایش هدفمند عمل کند و آن را در تمامی
ابعاد توسعه دهد (فلدنر و برگ.)2014 ،
افزونبراین ،در بررسی نقش بهرۀ خوشنامی بر انتظارات مشتریان نتایج حاکی از آن بود که بهرۀ
خوشنامی توانسته است بر انتظارات مشتریان باشگاههای ورزشی تأثیرگذار باشد .هانگ و همکاران
انتظارات مشتریان از خدمات هر شرکت را ناشی از شناختی میدانند که مشتریان از خوشنامی شرکت
دارند .بهعنوان مثال ،مشتریای که شرکتی را در جاذبههای عاطفی خوشنام میداند ،انتظار دارد زمانی
که وارد شرکت میشود ،نمای فیزیکی شرکت مطابق با آنچه باشد که وی تعریفش را شنیده است؛
درغیراینصورت مشتری به شرکت اعتماد نخواهد کرد و آن را دروغگو میشناسد (هانگ و همکاران،
)2016؛ بنابراین ،میتوان براساس نتایج این پژوهش چنین استنباط کرد که انتظارات مشتری
نشأتگرفته از آوازۀ باشگاه است و مدیران باشگاه باید توجه کنند که خوشنامی این انتظارات را شکل
میدهد که دراینصورت برآوردهساختن انتظارات مشتریانشان برای آنها بسیار سادهتر خواهد بود.
همچنین ،این نتیجه با نتایج پژوهش دنبر و شوالچ ( ،)2000اینتراکتیو ( )2013و هانگ و همکاران
( )2016همخوانی دارد.
در بررسی نقش عناصر بهرۀ خوشنامی بر انتظارات مشتریان نیز برخالف نتایج پژوهشهای تومیاما
( ،)2012کانتو و همکاران ( )2012و فلدنر و برگ ( ،)2014نتایج نشان داد که تنها جاذبههای عاطفی
و مسئولیتهای اجتماعی و زیستی نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان باشگاههای ورزشی تأثیرگذار
باشند .دراینزمینه ،همراستا با نتایج مطالعة فارودی و همکاران ( )2016محصوالت و خدمات،
چشمانداز و رهبری ،محل و محیط کار و نیز عملکرد مالی توانسته بودند بر انتظارات مشتریان تأثیر
بگذارند .همانطورکه بارنت و همکاران ( )2006بیان کردند ،مشتریان انتظار دارند شرکتی با بهرۀ
خوشنامی ،مشکالت مالی نداشته باشد ،دارای چشمانداز و رهبری روشن و منظمی باشد که در محیط
امنی قرار گرفته است؛ بنابراین ،مدیران باید به این امر توجه داشته باشند که افقی روشن و دستیافتنی
را برای باشگاه خود ترسیم کنند و با رهبری قوی بتوانند به آن دست یابند؛ بنابراین ،باید دراینزمینه
برنامهریزی درست و قاعدهمند داشته باشند .همچنین ،مشتریان انتظار دارند درقبال بهرۀ خوشنامی
سازمان ،خدمات و محصوالت باکیفیتی دریافت کنند (چرچیلو .)2011 ،همانطورکه قبالا اشاره شد،
باشگاههای ورزشی شرکتهای خدماتی کوچکی هستند که باید زمینة رضایتمندی مشتری را با ارائة
خدمات رضایتبخش فراهم آوردند .مشتریان بهصورت مستقیم با مدیران در ارتباط نیستند و بیشترین
ارتباط و برخورد آنان با کارکنان است؛ بنابراین ،دراینزمینه نیز استخدام نیروی خدمتمحور میتواند
تاحدزیادی زمینة برآوردهساختن انتظار مشتریان را فراهم آورد.
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بنابراین ،بهطورکلی میتوان چنین نتیجه گرفت که از دیدگاه مشتریان باشگاههای ورزشی ،شش عامل
بر خوشنامی باشگاههای ورزشی تأثیرگذار هستند که نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهش چان
( ،)2005شاما ( ،)2012تومیاما ( )2012و کانتو و همکاران ( )2013همخوانی دارد و با نتایج پژوهش
چرچیلو ( ،)2011راک ( )2013و فیلدمن و همکاران ( )2014همخوانی ندارد .دلیل تفاوت یافتههای
پژوهشهای یادشده با مطالعة حاضر این است که دیدگاه صاحبنفعان متفاوتی را (مدیران ،سهامداران،
کارمندان و اصحاب رسانه) بررسی کردهاند و نیز در برخی از این پژوهشها ،تنها به اولویتبندی عوامل
خوشنامی پرداخته شده است؛ درحالیکه در این پژوهش مدل ساختاری عناصر خوشنامی سازمان از
دیدگاه صاحبنفعان خارجی (مشتریان) بررسی شده است .همچنین ،مسئولیتهای اجتماعی و
زیستمحیطی و نیز جاذبههای عاطفی ،تنها عواملی بودند که نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان
اثرگذار باشند .ازآنجاییکه زمانیکه مشتری وارد یک باشگاه ورزشی میشود ،خواهان دریافت خدمات
و محصوالت مناسب است ،این مطلب توجیهشدنی است؛ زیرا ،جاذبههای عاطفی باشگاه ورزشی
موردتوجه مشتریانش نخواهد بود؛ بنابراین ،توصیه میشود مدیران باشگاههای ورزشی برای
برآوردهساختن راهبردهای بازاریابی خود به عوامل بهرۀ خوشنامی باشگاه خود با دید ریزبینانهای توجه
کنند؛ زیرا ،مشتریان باشگاه دربین عوامل گوناگون توجه ویژهای به این موضوع دارند .همچنین،
برنامهریزیها در باشگاه باید بهگونهای باشند که درراستای ارتقای عوامل یادشده برآیند.
پژوهش حاضر محدودیتهایی داشت که تنها شامل باشگاههای ورزشی استان کرمانشاه و گروه
مشتریان باشگاه میشد که دراینزمینه توجه به سایر صاحبنفعان باشگاه مانند مدیران ،کارکنان و
رسانه و مقایسة آنها با یکدیگر میتواند به نتایج جالبی منجر گردد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود با
توجه به اهمیت موضوع خوشنامی ،چنین پژوهشهایی در سایر ارگانهای ورزشی مانند ادارههای
تربیتبدنی و هیئتهای ورزشی انجام شوند .همچنین ،میتوان چنین مطالعاتی در سایر باشگاههای
ورزشی استانهای کشور انجام شوند و نتایج مطالعات با یکدیگر مقایسه شوند؛ زیرا ،استانداردهای
رتبهبندی باشگاهها در ادارههای تربیتبدنی ،در همه جای ایران براساس مصوبة وزارت ورزشوجوانان
است و یکسان میباشد .امید است که نتایج چنین پژوهشهایی بتواند زمینة حرفهایشدن باشگاههای
ورزشی ایران و موفقیت راهبردها و برنامهریزیهای بازاریابی ورزشی را فراهم سازد.
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Abstract
Today, Sport Clubs are compelled to stay in the competitive market by satisfying
the expectations of their customers in line with their assets. "The Quotient
reputation", in this context, can provide the necessary ground. So, the purpose of
this study, in addition to the introduction of the reputation, was investigated the
impact of reputation Clubs model on the customers' expectations. The population
consists of 1300 customer of Kermanshah province clubs (according to statistics
of the Department of Physical Education) that a sample was set on 367 of people
by Kersey- Morgan table. Two questionnaires were used to collect data: the
Quotient reputation questionnaire contains 20 questions (α=0.81) and customer
expectations questionnaire contains 18 questions (α=0.83); that its validity by 10
tons of sports management and marketing was confirmed. The findings, based on
six factors (emotional appeal, products and services, vision and leadership,
location and working environment, social responsibility and environmental and
financial performance) in the sports clubs were classified reputation, of which
only operating attractions emotional and environmental responsibilities could not
impact on customers' expectations. Accordingly, the managers to meet the
expectations of customers need to pay attention to factors affecting it and created
new strategy in the field of business reputation of the club because the club
reputation of the club has an important impact on our customers' expectations.
Keywords: Reputation, Expectation, External Stakeholders, Sport Club
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