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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری ،رضایت مشتری ،ارزش
ادراکشده و رفتار آتی مشتریان در مجموعههای تفریحی ورزشی آبی
محسن اسمعیلی ،1محمد احسانی ،2هاشم کوزه چیان ،3حبیب هنری
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.1استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 .2،3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .4دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

تاریخ دریافت36/31/31:

تاریخ پذیرش31/18/18 :

چکیده
هدف از انجام تحقیق طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات مراکز ورزشی تفریحی آبی بر
متغیرهای وفاداری ،رضایت مشتری ،ارزش ادراکشده و رفتار مصرفکننده است .نوع تحقیق به
لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی و پیمایشی است .جامعۀ آماری
پژوهش مراکز تفریحی ورزشی آبی کشور بود که  8مرکز بزرگ بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش
نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای و مهمترین ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه ،مصاحبه،
مشاهده و مطالعه کتابخانهای بود .برای تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری از طریق نرمافزار
آموس استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد  %82/3مشتریان مراکز مرد و  %11/1زناند.
ارزش  NFIمدل  1/33 CFI ،1/36 RFI ،1/33و  1/118 RMSEAاست که همگی در حد قابل قبولاند
و برازش مدل تأیید میشود .نتایج نشان داد کیفیت خدمات روی هر چهار متغیر رضایت مشتری،
وفاداری ،ارزش ادراکشده و رفتار مصرفکننده تأثیر معناداری دارد .یعنی مدیران مراکز ورزشی
آبی برای تاثیرگذاری بر رفتارهای مثبت و مطلوب مشتریان باید توجه بیشتری به عواملی همچون
جذابیت و تناسب تجهیزات و محیط فیزیکی ،زمان بندی مناسب استفاده از مرکز ،ظرفیت مرکز،
پاسخگویی مناسب به مشتریان و پایبندی به تعهدات خود داشته و نسبت به توسعه تبلیغات و
فعالیتهای ترویجی توجه بیشتری داشته باشند.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،رضایت مشتری ،وفاداری ،ارزش ادراکشده ،رفتار مصرفکننده
*نویسنده مسئول:

Email: M_smaeili2006@yahoo.com
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مقدمه
چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچۀ فعالیتهای کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم ،متوجه خواهیم شد
که توجه به کیفیت کاال و محصوالت ملموس از سابقهای نزدیک به یک قرن برخوردار است ،اما تا
سالهای آغازین دهۀ  08میالدی مفهوم کیفیت در خدمات هرگز بهطور جدی مورد توجه واقع
نشده بود .تحقیقات بدون هرگونه تردید و ابهام این نکته را آشکار کردهاند که کیفیت مطلوب
خدمات را هنگامی میتوان تضمین نمود که انتظارات مشتری از خدمت مورد نظر برآورده شده یا
چیزی فراتر از انتظار به او عرضه شده باشد ( .)1در سال  1802میالدی سه تن از محققان با
نامهای پاراسورامان ،1زیتامل 3و بری 2مطالعات میدانی وسیعی را در زمینۀ کیفیت خدمات آغاز
کردند .مطالعات وسیع این محققان که طیف نسبتاً وسیعی از صنایع خدماتی را در برمیگرفت ،به
ابداع ابزاری برای اندازهگیری کیفیت خدمات منجر شد که با نام سروکوال( 4کیفیت خدمت) معروف
است .ابزار مذکور در واقع پرسشنامهای است که با استفاده از نظرات مشتریان ،وضعیت خدمات
عرضهشده را از جنبههای مختلف ارزیابی میکند .البته انجام آزمونهای آماری متعدد برای دست-
یابی به مدل سنجش کیفیت خدمات ،قابلیت اطمینان و اعتبار مدل را تضمین نموده است و به
همین سبب از زمان ارائۀ آن در سال  ،1800تحقیقات فراوانی در کلیۀ کشورهای جهان با استفاده
از این ابزار بهصورت موفقیتآمیز انجام شدهاست (.)3
پالمر )3885( 5بیانکرد کیفیت و قیمت مناسب خدمات در سطح عالی و بهطور مستمر باعث ایجاد
مزیت رقابتی برای چنین سازمانهایی میشود که از جملۀ این مزایا میتوان به ایجاد موانع رقابتی،
افزایش وفاداری مشتریان ،تولید و عرضۀ خدمات متمایز ،کاهش هزینههای بازاریابی و تعیین
قیمتهای بیشتر و  ...اشاره کرد ( .)2یکی دیگر از متغیرهای مهمی که در بیشتر تحقیقات با
کیفیت خدمات در ارتباط بوده و بر رفتار آتی مصرفکنندگان تأثیرگذار است ،رضایت مشتریان
است .ریچارد الیور ،6از معروفترین محققان در زمینۀ رضایت مشتری ،عقیده دارد رضایتمندی
مشتری یا نارضایتی او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که دریافت کرده است ،حاصل
1. Parasuraman
2.Zeithaml
3. Berry
)4. Service Quality (SERVQUAL
5. Palmer
6. Oliver Richard

طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری ،رضایت

13

میشود؛به عبارت دیگر ،برای اندازهگیری رضایت میتوان از این رابطه استفاده کرد :انتظارات
مشتری  -استنباط مشتری از کیفیت = رضایت مشتری ( .)4بشیر عباس )3813( 1بیان کرد با
گسترش محیط رقابتی در حوزههای مختلف خدماتی مدیران باید توجه ویژهای به توسعۀ
استراتژیهای مؤثر بر بازار داشته باشند .در این خصوص ایجاد خالقیت و نوآوری در ارائۀ خدمات
میتواند زمینۀ موفقیت سازمانهای خدماتی را فراهم کند ( .)5بر مبنای مطالعۀ رفتار مشتریان،
اثباتشده است که تأمین رضایت مشتری بهتدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به سازمان در
مشتری خواهد شد .مشتری وفادار عالوه بر آنکه بارها و بارها برای خرید مجدد محصوالت یا
استفاده از خدمات به سازمان مورد عالقۀ خویش رجوع میکند ،بهعنوان عامل مضاعف در زمینۀ
تبلیغ محصوالت و خدمات سازمان ،از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ،دوستان یا سایر
مردم نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه
ایفا میکند ( .)5،6در سازمانهای خدماتی تجاری بهدالیلی از قبیل :تعداد کمتر مشتریان ،تداوم
بیشتر استفاده از خدمات توسط آنها ،اهمیت زیاد حفظ و تقویت روابط بلندمدت سازمان با
مشتریان ،روابط عمیقتر با مشتریان و حرفهای بودن مشتریان سبب شده است توجه به عوامل مؤثر
بر وفاداری مشتریان به این سازمانها اهمیت بهسزایی داشته باشد ( .)7به گفتۀ چانگ،)3813( 3
موفقیت هر کسب و کار به مشتریانی که تنها یک بار به آن مراجعه میکنند بستگی ندارد ،بلکه
وابسته به مشتریانی است که بهطور منظم با آن در ارتباط هستند ( .)7از نظر مفهومی ،وفاداری
مشتری شامل سه بعد رفتاری ،نگرشی و ترکیبی است .بعد رفتاری وفاداری بر رفتار مشتری در
تکرار خرید تأکید دارد .بعد نگرشی به مفهوم میزان گرایش مطلوب و مساعد به سوی ارائهدهندۀ
خدمت است .سرانجام ،دیدگاه ترکیبی وفاداری تعاریف ابعاد رفتاری و نگرشی از وفاداری را با هم
ترکیب میکند ( .)0ارزش درکشده نیز از متغیرهای مرتبط با کیفیت خدمت و رفتار آتی مشتریان
است .امروزه ،تأکید تجارت بینالملل بر آن است که بهطور متداوم به ایجاد ارزش برای مشتریان
بپردازد؛ از این رو کیفیت خدمات ،رضایت ،وفاداری و ارزش ادراکشدۀ مشتریان توجه زیاد بازاریابان
و محققان دانشگاهی را به خود جلب کرده است .به اعتقاد شو چن ،)3880( 2ارزش درکشده
توسط مشتری ،رضایت مشتری را تقویت میکند ،بهویژه وقتی که ارزش ،سازگار با انتظارات
1. Basheer Abbas
2. Chang
3. Shu Chen
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مشتریان و بر اساس درک قبلی از مشتری است ( .)8اولیور )1888( 1اعتقاد دارد ارزش ،ساختار
منحصر به فردی از رضایت و کیفیت است .او اعتقاد دارد شاخصهای ارزش و رضایت بر یکدیگر اثر
گذاشته ،به نتایج قابل قبولی همچون وفاداری مشتری و مصرف در طول زمان منجر میشود .به نظر
3
او هر درک سطحی از ارزش موجب نادیده گرفتن سایر ابعاد تأثیر گذار بر وفاداری است .شو چن
( )3880در تحقیق خود بیان کرده است یافتههای تحقیقات در مورد ارزش ادراکشده میتواند
بهصورت بهتری استراتژیهای بازاریابی ،ترفیعی و بخشبندی بازار را بازگو کند؛ زیرا ادراک
مصرفکنندگان منبع مناسبی برای توسعۀ خدمات محسوب میشود .با بهرهگیری از معیارهای
توسعهیافته و تعدیلشدۀ مفهوم ارزش ادراکشده ،خدماتدهندگان این فرصت را خواهند داشت تا
ارزش برنامهها و محصوالت مختلف خود را مقایسه کنند .بهعالوه ،این امر ظرفیت و توانایی خدمات-
دهندگان را در شناسایی ابعاد ارزش ادراکشده بهعنوان ویژگیهای مثبت یا منفی محصوالت خود
بهبود میبخشد .در واقع ،ارزش ادراکشده باید در مرکز ثقل تالشهای بازاریابان در درک رفتار
مصرفکننده باشد .بر همین اساس ،مطالعات تجربی نشان میدهند مفهوم ارزش ادراکشده
میتواند در آشکار کردن تصمیمات رفتاری مصرفکنندگان مثمرثمر باشد؛ زیرا این مفهوم بخشی از
رفتار مصرفکننده است.
رفتار مصرفکننده به مجموعۀ واکنشهای رفتاری اطالق میشود که مصرفکننده پس از استفاده از
خدمات مرکز یا سازمان از خود بروز میدهد .تئودوراکیس )3812( 2تبلیغات مثبت گفتاری ،تمایل
و اشتیاق به سفارش مجدد و خرید دوباره را بهعنوان معیارهای نیات رفتاری مصرفکننده بیان کرده
است .امروزه ،با رشد روز افزون اقتصاد در سالیان آتی در کشور و افزایش درآمد و استانداردهای
زندگی و توجه مردم به ورزش و امکانات ورزشی ،میزان استفاده از این امکانات رو به گسترش است.
همچنین وجود استرسهای مختلف در زندگی باعث شده افراد برای لحظاتی با حضور در مراکز
ورزشی به دنبال آرامش فکری و تخلیۀ انرژی خود باشند .مراکز تفریحی ورزشی از بهترین
مکانهایی است که افراد میتوانند در راستای نیل به اهداف سالمتی در آنها حضور یابند .همچنین
عالوه بر اهداف سالمتی ،اهداف اقتصادی نیز مد نظر فعاالن این عرصه است؛ بهعنوان مثال صنعت
ورزشهای تفریحی در کشور آمریکا سریعترین رشدها را در بین صنایع مولتی میلیارد دالری دیگر
1. Oliver
2 . Shu Chen
3 . Theodorakis
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داشته است طوریکه در ده سال گذشته این صنعت  %185رشد داشته است ( .)18طبق گزارش
انجمن باشگاههای ورزشی و سالمتی )IHRSA( 1در سال  3887در طول  38سال تعداد عضویت از
 17/2میلیون نفر در سال  1807به  43/7میلیون نفر در سال  3887رسیده است( .گزارش جهانی
 .)IHRSA 3887همچنان تعداد باشگاههای سالمتی و تندرستی تجاری از  8333در سال  1805به
 38257در سال  3887رسیده است ( .)18خوشبختانه در سالهای اخیر تعداد این مراکز در کشور
روز به روز در حال افزایش است و همراه با افزایش تعداد آنها رقابت در جذب مشتریان و ارائه
خدمات بهتر رو به گسترش است .البته هنوز آمار دقیقی از تعداد شرکتکنندگان در این مراکز
وجود ندارد .با توجه به این افزایش ،تعداد و بهوجود آمدن رقابت برای جذب و حفظ مشتریان
تدوین راهکارهای حفظ مشتریان باید در دستور کار مدیران ارشد مراکز قرار گیرد .رقابتگرایی در
عرصۀ نوین خدماترسانی باعث شده تا بسیاری از سازمانها و شرکتهایی که توجه کافی به این
مقوله نداشتهاند از دور رقابت خارج گردند .در واقع ،عملکرد نامطلوب مراکز تفریحی ورزشی موجب
نارضایتی مصرفکنندگان و بهتدریج خارج شدن از دور رقابت با سایر رقبا میشود؛ بهعنوان مثال
ساویر و اسمیت )1888( 3اشاره داشتند که مراکز دارای تسهیالت و تجهیزات آمادگی جسمانی در
ایاالت متحده ساالنه حدود  %48از مشتریان خود را از دست میدهند ( .)11در میان مراکز تفریحی
ورزشی مراکز مربوط به فعالیتهای تفریحی ورزشی آبی از اولویتهای اول استفادهکنندگان هستند.
طراوت و شادابی که فعالیتهای آبی به افراد میدهد باعث شده اغلب خانوادهها حضور در این مراکز
را تجربه کرده ،آن را وسیلهای برای گذراندن صحیح اوقات فراغت در جهت سالمتی و استفاده از
آثار سودمند اجتماعی آن بدانند .در خصوص این موضوع و رفتار آتی مشتریان در قبال مراکز
تفریحی ورزشی ،متغیرهایی همچون رضایت مشتری ،وفاداری مشتریان و ارزش درکشدۀ آنان مؤثر
است .این در حالی است که تحقیقات اندکی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات و متغیرهای مرتبط با
مشتریان پرداختهاند .این تحقیق با توجه به مطالب فوق قصد دارد تأثیر کیفیت خدمات را بر رفتار
آتی مصرفکنندگان ،رضایت مشتری ،وفاداری و ارزش ادراکشده بررسی کند.

1. International Health Racquet and Sports Club Association
2. Sawyer & Smith
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مدل مفهومی
با توجه به چارچوب تحقیق و متغیرهای مورد نظر تحقیق ،مدل مفهومی در شکل  1آورده شده
است .این مدل با هدف تبیین و درک مناسبتر روابط متغیرهای کیفیت خدمات ،رضایت مشتری،
وفاداری ،ارزش ادراکشده و در نهایت رفتار آتی مصرفکننده بنا شده است .تاکنون مدلهای
مختلفی در حوزۀ متغیرهای بیانشده مطرح شدهاند که البته هیچیک شامل تمامی متغیرهای این
تحقیق نبوده است .از جمله متغیرهای مطرحشده میتوان به مدل رضایت مشتری کانو (،)1882
فورنل ( ،)1808مدل شاخص رضایت مشتری سوئد ،)1883 ،SCSB( 1شاخص رضایت مشتری
آمریکا ،)1884،ACSI( 3شاخص رضایت مشتری اروپا )ECSI( 2و مدل کیفیت خدمات سروکوال
پاراسورمون )1884( 4اشاره کرد که هر یک با توجه به فرهنگ و محیط منطقهای خود تدوین شده-
اند؛ بهعنوان مثال  ،مدل کیفیت خدمات سروکوال که تا کنون بیشترین استفاده را در مقاالت حوزۀ
کیفیت خدمات داشته است شامل پنج متغیر قابلیت اطمینان (عرضۀ مطلوب خدمات ورزشی)،
میزان پاسخگویی (کیفیت رسیدگی به سؤاالت و شکایات مشتریان) ،اعتماد (قابلیت اعتماد به
ادعاهای کیفیتی) ،عوامل محسوس (دکوراسیون ،ظاهر و آراستگی) و همدلی (تالش برای درک
نیازها و خواستههای مشتری) است .در این مدل با توجه به فرهنگ ایران و محیط مراکز تفریحی-
ورزشی آبی ،تلفیقی از متغیرهای مدل پاراسورمون و متغیرهای جدید استفاده شد.

1. Swedish Costomer Satisfaction Barometer
2. American Customer Satisfaction Index
3. European Customer Satisfaction Index
4. Parasuraman

طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری ،رضایت

جذابیت

تناسب

ت

نگرش

پاسخگویی

کیفیت

ی
رفتار

ترویج

تعهد

11

خدمات

وفاداری

ی
رضایت

احساسی
ارزش ادراکشده

مشتری

اقتصادی
اجتماعی
کلی

رفتار مصرفکننده

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است که
بهصورت میدانی انجام شده است .مهمترین ابزار جمعآوری اطالعات شامل :پرسشنامه ،مصاحبه،
مشاهده و مطالعۀ کتابخانهای بوده است .در بعد کیفیت خدمات از پرسشنامۀ محققساخته شامل 5
بعد و  26سؤال ،در بعد رضایت مشتری از پرسشنامۀ محققساخته شامل  18سؤال ،در بعد وفاداری
از پرسشنامۀ لیم ،)3886( 1در بعد ارزش ادراکشده از پرسشنامۀ محققساخته شامل چهار
زیرمؤلفه و  8سؤال و برای بعد رفتار آتی از پرسشنامۀ محقق ساخته شامل  7سؤال استفاده شد که
خالصۀ متغیرهای مورد سنجش در فرضیهها در جدول  1درج شده است .پرسشنامهها بر اساس
طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) بوده است .روایی پرسشنامهها به تأیید
1. Lim
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صاحبنظران رسیده و پایایی آنها بیشتر از  8/78بهدست آمد .جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ
مراکز تفریحی-ورزشی آبی کشور تشکیل میدادند .با توجه به اینکه تعریفی که از مراکز تفریحی
ورزشی آبی شده است با خدماتی که صرفاً در استخرها ارائه میشود ،متفاوت است و با توجه به آمار
تقریبی وزارت ورزش و جوانان ،تعداد جامعۀ آماری بیش از  38مرکز نیست .با توجه به گستردگی
جامعۀ تحقیق ،پنج مرکز بزرگ ورزشی-تفریحی آبی کشور به شکل هدفمند بررسی شدند .روش
نمونهگیری انتخاب مراکز بهصورت خوشهای و در هر مرکز ،با توجه به همگن نبودن جامعۀ آماری،
به شکل تصادفی طبقهای بود .محقق در نظر داشت از روش معادالت ساختاری SEM 1استفاده کند
و بنا به نظر جکسون )3882( 3حدود  38نمونه برای هر عامل الزم است .همچنین (شه و
گلداشتاین3886 ،2؛ کالین )3818 ،4حجم نمونۀ توصیهشده برای  SEMرا حدود  388نمونه برای
ده عامل توصیه کرده است ( )13که با توجه به اینکه در این تحقیق  11عامل بررسی شده است،
تعداد  328پرسشنامه تکمیل شد که  317پرسشنامه پذیرفته و تحلیل شد .در آمار توصیفی
مواردی چون شاخصهای پراکندگی (واریانس ،انحراف معیار) ،شاخصهای مرکزی (میانگین) و
جداول فراوانی و نمودارها استفادهشد و در آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل آماری از
6
5
نرمافزارهای اس .پی .اس .اس و آموس استفاده شد .همچنین از روش معادالت ساختاری SEM
برای تحلیل دادهها استفاده شد.
جدول  -3متغیرهای مورد سنجش در فرضیههای تحقیق
مؤلفه

متغیر
جذابیت

کیفیت خدمات

میزان پاسخگویی

گویهها
بهروز بودن ،طراحی و چیدمان مناسب تجهیزات و تأسیسات
پاکیزگی محیط ،کارکنان و وسایل مجموعه
جذابیت برنامهها و فعالیتهای مرکز
کیفیت رسیدگی به سؤاالت و شکایات مشتریان
اولویتدهی به پاسخ به مشتریان
توضیح نحوۀ استفاده از تجهیزات و خدمات

1. Structural Equation Modeling
2.Jackson
3. Shah & Goldstein
4. Kline
5. SPSS
6. AMOS

طراحی مدل تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری ،رضایت

تناسب
تعهد
ترویج
رضایت مشتری
وفاداری نگرشی
وفاداری

وفاداری رفتاری
ارزش احساسی

ارزش ادراکشده

بازگشت مجدد
(رفتار آتی مصرفکننده)

مهارت و دانش کافی کارکنان
تناسب ساعات کاری ،هزینه ،تعداد کارکنان و امکانات جانبی
حفظ اطالعات مشتریان ،جبران خسارات
قابلیت اطمینان ،اهمیت به مشتری ،وجهۀ اجتماعی مرکز
میزان فعالیتهای تبلیغی ،دسترسی به اطالعات مجموعه
دسترسی به وبسایت ،تلفن و ...در مورد مرکز
رضایت از محصوالت و خدمات
رضایت از نیروی انسانی
عالقهمندی به گذران اوقات فراغت در مرکزی خاص
تعهد به استفاده از مرکز
حمایت همهجانبه از فعالیتهای مرکز
داشتن احساس مثبت از فعالیتهای مرکز

ارزش اقتصادی

مناسب بودن خدمات در مقابل هزینۀ پرداختی

ارزش اجتماعی

سابقۀ مناسب اجتماعی مرکز

ارزش کلی

18

ارزش کلی ادراکشده بهوسیلۀ مشتری
استفادۀ مجدد از خدمات مرکز
بیان جنبههای مثبت مرکز برای دیگران
استفادۀ مجدد حتی در صورت افزایش قیمت خدمات

نتایج
در بخش آمار توصیفی ،نتایج نشان داد میانگین سن مشتریان  %18/4بین  18تا  18سال %53 ،بین
 38تا  38سال و سایرین بیش از  28سال بود %56/7 .مرد و  %42/2زن بودند %78 .مشتریان مجرد
و  %28متأهل بودند .درآمد خانوار  %58مشتریان کمتر از یک میلیون تومان %22/6 ،بین یک تا دو
میلیون تومان و  %17/1بیش از دو میلیون تومان است .وضعیت حضور  %5/5مشتریان به شکل
سالیانه %6/5 ،ماهیانه و  %00جلسهای بوده است.
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در بخش آمار استنباطی برای برقراری روابط علّی متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته ،مدل
پیشنهادی با استفاده از نرمافزار آموس  10آزمایش شد .این روش تجزیه و تحلیل چندمتغیره از
قویترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی است؛ زیرا ماهیت اینگونه
موضوعات چندمتغیره است و نمیتوان آنها را با شیوۀ دو متغیری حل کرد .تجزیه و تحلیل
چندمتغیره به یکسری روشهای تجزیه و تحلیل اطالق میشود که ویژگیهای اصلی آن تجزیه و
تحلیل  Kمتغیر مستقل و  nمتغیر وابسته است .این روش ،ترکیب پیچیدهای است از تجزیه و
تحلیل عاملی و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر که مدلهای علّی -معلولی را تجزیه و تحلیل
میکند .در مدلهای علّی ،ابتدا باید مدل اولیه را آزمایش کرد .بدین منظور ،از معیارهای برازش
مدل استفاده میشود .در این تحقیق نیز شاخصهای متعددی برای تعیین برازش مدل استفاده
شده که نتایج آن در جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  -3شاخصهای برازش مدل
معیار

حد قابل قبول

امتیاز کسبشدۀ مدل

نسبت کای اسکوئر به درجات آزادی ()CMIN/DF

کوچکتر از 3

1/60

شاخص برازش هنجارشده ()NFI

باالتر از 8/8

8/81

شاخص برازش نسبی()RFI

باالتر از 8/8

8/83

شاخص برازش افزایشی ()IFI

باالتر از 8/8

8/88

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

باالتر از 8/8

8/81

ریشۀ دوم میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

عدد کمتر نشانۀ مدل بهتر است

8/835

ریشۀ میانگین مجذور خطای میانگین ()RMSEA

کوچکتر از 8/85

8/845
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بعد از اینکه برازش مدل بهطور منطقی با دادهها تأیید شد ،معناداری اجزای مدل و روابط بین
متغیرها نیز ارزیابی میشود .در جدول  2وزن رگرسیونی استاندارد متغیرهای تحقیق نشان داده
شده است.

جدول  -2وزن رگرسیونی استاندارد
وزن رگرسیونی استاندارد

P

کیفیت خدمات

رفتار مصرفکننده

8/66

***

کیفیت خدمات

ارزش ادراکشده

8/08

***

کیفیت خدمات

وفاداری

8/78

***

کیفیت خدمات

رضایت مشتری

8/06

***

کیفیت خدمات

جذابیت

8/75

***

کیفیت خدمات

تناسب

8/04

***

کیفیت خدمات

ترویج

8/62

***

کیفیت خدمات

تعهد

8/71

***

کیفیت خدمات

پاسخگویی

8/71

***

وفاداری

نگرشی

8/75

***

وفاداری

رفتاری

8/78

***

ارزش ادراکشدۀ

ارزش اجتماعی

8/70

***

ارزش ادراکشدۀ

ارزش اقتصادی

8/76

***

ارزش ادراکشدۀ

ارزش احساسی

8/74

***

ارزش ادراکشدۀ

ارزش کلی

8/68

***

ارزش ادراکشدۀ

رفتار مصرفکننده

-81أوت

***

رضایت مشتری

رفتار مصرفکننده

8/56

***

وفاداری

رفتار مصرفکننده

8/858

8/51

متغیر

15
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با توجه به ضرایب رگرسیونی متغیرها ترسیم مدل تحقیق بدین شکل امکانپذیر خواهد بود .میزان
خطا در حد  α=8/85میباشد.

شکل شماره  :3مدل مستخرج از تحقیق با ضرایب تعیین مسیر

پس از مشخص شدن مدل تحقیق ،فرضیههای تحقیق قابلیت آزمون شدن دارند که در جدول 4
مشاهده میشود.
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جدول  -4آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیهها

نتیجه

: H1کیفیت خدمات تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده دارد.

تأیید

: H2کیفیت خدمات تأثیر معنیداری بر رضایت مشتریان دارد.

تأیید

: H3کیفیت خدمات تأثیر معنیداری بر وفاداری مشتریان دارد.

تأیید

: H4کیفیت خدمات تأثیر معنیداری بر ارزش ادراکشده مشتریان دارد.

تأیید

 :H5رضایت مشتری تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده دارد.

تأیید

 :H6وفاداری تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده دارد.
 : H7ارزش ادراکشده تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده دارد.

عدم تأیید
تأیید

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد با در نظر داشتن برخی متغیرهای تأثیرگذار که در تحقیقات گذشته بدان
اشاره شده بود ،مدلی برای تأثیرگذاری کیفیت خدمات بر رفتار مصرفکنندگان تدوین شود .این
مؤلفهها شامل رضایت مشتری ،وفاداری مشتریان و ارزش ادراکشده بود .از آنجا که تا کنون در
ایران و بهویژه در حوزۀ ورزش تحقیقی که به شکلی جامع به بررسی این متغیرها در مراکز تفریحی
ورزشی -که امروزه نقش مهمی در گذران اوقات فراغت و توسعۀ ورزش همگانی دارند -انجام نشده
است ،ضرورت این تحقیق مشخص میشود .اغلب تحقیقات داخل کشور در حوزۀ خدمات بانکی یا
گردشگری است .نتایج نشان داده است قسمت اعظم مصرفکنندگان خدمات مراکز تفریحی ورزشی
را قشر نوجوانان و جوانان تشکیل میدهد؛ به همین دلیل این مراکز باید برنامهها و فعالیتهایی را
در حوزۀ خدمات خود بگنجانند که این گروه به آنها عالقهمند باشند .البته وجود وسایل و تجهیزات
هیجانانگیز در پارکهای آبی حکایت از آن دارد که مدیران این مراکز تا حدودی به اهمیت این
نکته واقفاند .همچنین حضور قابل توجه بانوان در مراکز تفریحی ورزشی آبی نشان میدهد زنان
جامعه به نحوۀ گذران اوقات فراغت خود اهمیت بیشتری میدهند و بیشتر مراکز هم با توجه به این
موضوع ،دستکم سه روز از هفته را به استفادۀ بانوان اختصاص دادهاند .نتایج نشان داد افراد مجرد
بیش از متأهالن از مراکز استفاده میکنند که دلیل اصلی آن مشغلۀ بیشتر افراد متأهل است ،بهویژه

81

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،62آذر و دی 3131

مشاهده شد در روزهای غیرتعطیل افراد متأهل کمتر فرصت استفاده از این مراکز را دارند .درآمد
خانوار نیز نقش بسیار مهمی در میزان استفادۀ افراد از برنامههای مراکز را دارد؛ به همین دلیل در
پرسشنامۀ جمعیتشناختی ،درآمد خانوار گنجانده شد ولی تنها بر آن تکیه نشده است؛ زیرا بسیاری
از مشتریان دارای درآمد و شغل نبودهاند .نتایج نشان داد بخش عمدۀ مشتریان ،یعنی حدود 78
درصد ،درآمد متوسطی از  688هزار تومان تا  3میلیون تومان دارند و برای خانوارهای با درآمد
کمتر ،صرف هزینه برای فعالیتهای تفریحی ورزشی در اولویت نیست .افراد و خانوارهای با درآمد
بیشتر نیز معموالً به برخی مراکز تفریحی-ورزشی خاص گرایش بیشتری دارند .در تحقیقات هان
دیک هیم )3886( 1و چیا هو لئو )3818( 3نیز رابطۀ مثبت سطح درآمد با میزان استفاده از مراکز
تفریحی ورزشی اشاره شده است ( .)12بنا بر نتایج 00 ،درصد مشتریان بهصورت جلسهای اقدام به
خرید بلیت میکنند و درصد کمتری تمایل دارند بهصورت اعضاء کوتاهمدت یا بلندمدت از مراکز
تهیه بلیت نمایند که نشان میدهد هنوز استفاده از خدمات مراکز بهصورت دائمی و مستمر نهادینه
نشده است .از جمله دالیل این موضوع ،بنا به گفتۀ مشتریان ،این است که اگر مشاهده کنند
خدمات مراکز نمیتواند نیازهای آنان را برآورده کند ،بتوانند بهراحتی از خدمات مراکز دیگر استفاده
کنند.
در بخش بحث نتایج استنباطی هر یک از فرضیهها بررسی میشود .نتایج فرضیه اول نشان داد
کیفیت خدمات میتواند بهطور مستقیم و بدون واسطه تأثیری معنادار بر رفتار مصرفکننده داشته
باشد .البته در تحقیقات مختلف تعابیر متفاوتی از رفتار مصرفکننده آورده شده است ،اما در این
تحقیق منظور از رفتار آتی مصرفکننده تمایل به بازگشت مجدد و قصد خرید دوباره محصول یا
خدمات مراکز تفریحی ورزشی آبی مد نظر بوده است .در مورد مؤلفۀ کیفیت خدمات نیز با توجه به
وجود  5مؤلفه ،ضریب رگرسیون مؤلفۀ جذابیت بیشتر از سایر مؤلفهها بود .یعنی عواملی همچون
وجود وسایل و تجهیزات و همچنین برنامهها و فعالیتهای جذاب نقش مهمی در بازگشت مجدد
مشتری دارد؛ به همین دلیل برخی مراکز با توجه به درک این متغیر بعد از گذشت مدتی اقدام به
تعویض وسایل یا ایجاد برنامههای مختلف و جذاب همچون جشنوارهها یا مسابقات میکنند و با این
کار باعث تشویق افراد برای مراجعه به مرکز میشوند .نتایج این فرضیه با تحقیق تئودوراکیس
( )3812همخوانی داشت ،اگرچه وی بر نقش متغیر میانجی رضایت مشتری در ارتباط بین دو متغیر
1. Hyun Dick Him
2. Chia Hao Liu
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تأکید دارد ( .)14البته تحقیقاتی که اثر کیفیت خدمات را بر رفتار مصرفکننده به شکل مستقیم
بررسی کردهاند اندک است .همچنین تحقیق بشیر عباس ( )3813با یافتههای پژوهش حاضر
همخوانی دارد ( .)6در تحقیق وی بعد ملموسپذیری تأثیر بیشتری بر نیت رفتاری مصرفکنندگان
داشته است .همچنین چانگ )3813( 1و هوانگ )3818( 3به ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کیفیت
خدمات و رفتار آتی مصرفکننده اشاره داشتهاند.
نتایج فرضیۀ دوم نشان داد کیفیت خدمات تأثیر معناداری بر رضایت مشتری دارد .تاکنون تحقیقات
مختلفی در مورد تأثیر این دو عامل و نقش رضایت مشتری در خرید خدمات و محصوالت و
همچنین بازگشت مجدد مشتری و نیز تبلیغات مثبت از طریق مشتری راضی انجام شده است که
بیشتر آنها به نقش مثبت رضایت مشتری اذعان داشتهاند (اندرسون و فورنل3888 ،2؛ هلیر و
همکاران3882 ،4؛ به رلی و همکاران3884 ،5؛ سان سو و همکاران3886 ،4؛ بال و همکاران،5
 )15( )3886و (یوشیدا3811 ،6؛ لی کیم3811 ،7؛ آنگلوا .)16،17( )3811 ،0کیفیت مناسب
خدمات باعث رضایت مشتری از فرآیند خرید و دریافت خدمات میشود و مشتری خشنود است که
آن مجموعه به تعهدات خود در قبال مشتری عمل میکند .این یافته با نتایج سالمت ( )1281و
کوزه چیان ( )1200همخوان است ( .)10،18وجود فلسفۀ «حق با مشتری است» در سازمانها
همراه با عمل به این فلسفه موجب رضایت مشتری میشود .البته رضایت مقولهای نسبی است و باید
در تمامی ابعاد حاصل شود .یکی از ابعاد مهم آن رضایت از رفتار کارکنان است که در این تحقیق در
قالب پرسشنامۀ کیفیت خدمات بررسی شده است.

1. Chang
2. Hwang

3. Anderson & Fornell
4. Hellier & et al
3. Berli & et al
4. San Su & et al
5. Ball & et al
6. Yoshida
7. Lee Kim
8. Anglova
9. Bitner
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نتایج فرضیۀ سوم نشان داد کیفیت خدمات تأثیر معناداری بر وفاداری مشتریان دارد؛ از این رو
یافتههای این فرضیه با یافتههای بیتنر ،)1883( 8مک دوگال و لوسکو ( ،)3888سید جوادین و
همکاران ( ،)1208لئو ( ،)3880محمدی ( )1288و سابیوت ( )3812همخوانی دارد (( .)38دانکن و
گری3883 ،؛ لیم 3886،و شانک )3886 ،بر اساس تحقیقات خود بیان میکنند که بهبود کیفیت
خدمات از طریق افزایش سطح رضایت مشتریان به افزایش وفاداری و حضور مشتریان در مراکز
ورزشی منجر میشود ()31؛ بنابراین میتوان گفت تأکید مدیران مراکز تفریحی ورزشی آبی بر
تأمین رضایت مشتری گامی مؤثر در مسیر وفادار کردن مشتریان و در نهایت کسب درآمد بیشتر
مراکز است؛ یعنی وقتی مشتری خود را عضوی متعهد به مرکز میداند سعی میکند اغلب اوقات
فراغت خود را در آن مرکز بگذراند و حتی اگر سایرین فکر کنند آن مرکز بهاندازۀ کافی مناسب
نیست ،حاضر است از خدمات آن مرکز استفاده نماید و در برابر پیشنهادی دیگر برای استفاده از
سایر مراکز ترجیح میدهد از همان مرکز همیشگی استفاده نماید که در واقع این بخش وفاداری
نگرشی او را نشان میدهد .در مرحلۀ بعدی وفاداری رفتاری نیز مشتری با عمل و رفتار خود حاضر
خواهد شد تا از مرکز مربوط حمایت کند و با پرداخت هزینه به عضویت مجدد مرکز درآید و سعی
خواهد کرد تا دیگران را به این کار تشویق کند.
نتایج فرضیۀ چهارم نشان داد کیفیت خدمات تأثیر معناداری بر ارزش ادراکشدۀ مشتریان دارد.
یافتههای این فرضیه با یافتههای عبدالوند ( )1200که برگرفته از تحقیقات (برن و گرند3888 ،1؛
ویلرز و کوئلهو3882 ،3؛ سان سو و همکاران3886 ،2؛ بال و همکاران )3886 ،است ،همخوانی دارد
( .)15یافتۀ تحقیق نوویاال )3811(1نیز تا حدود زیادی با نتایج فرضیه همخوان است .وی اشاره
داشته هر دو متغیر رضایت مشتری و ارزش ادراکشده بستگی زیادی به متغیرهایی دارد که قابل
مشاهده و اندازهگیری نیستند و این دو مؤلفه در مراکز مختلف و رشتههای ورزشی متفاوت است
(.)33
4
چین لن چن ( )3811بیان کرده ارتباط بین ارزش ادراکشده و وفاداری مثبت است و ارزش
ادراکشده میتواند روی رضایت و وفاداری مشتری تأثیرگذار باشد .در واقع ،کیفیت مناسب خدمات
1. Bern & Grand
2. Willers & Koelhou
3. San su & et al
4. Chien lin chen
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میتواند از جهات مختلف احساس ارزش مثبت در مشتریان ایجاد کند ،بدین شکل که در وهلۀ اول
مشتری احساس مثبتی از حضور در مراکز ورزشی دارد و از این حضور احساس راحتی به او دست
میدهد .همچنین مشتری احساس میکند در مقابل هزینهای که پرداخت کرده ،خدمات مناسبی
دریافت کرده که برای او ارزشمند است .برخی مشتریان نیز با توجه به ارزش اجتماعی و حضور در
کنار قشر خاصی از جامعه به مراکز مراجعه میکنند؛ از این رو توجه مدیران به مقولۀ کیفیت
خدمات سبب ارتقای ابعاد مختلف ارزش ادراکشدۀ مشتری میشود.
نتایج فرضیۀ پنجم نشاندهندۀ تأثیر مثبت رضایت مشتری بر رفتار مصرفکننده است .این نتیجه با
یافتههای تئودوراکیس ( )3812همخوانی دارد .وی به بررسی تأثیر رضایت مشتری بهعنوان متغیر
میانجی بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری تماشاچیان حرفهای فوتبال پرداخته است .همچنین
یافتههای کاوه و همکاران3813 ،1؛ نوویاال ،3813 ،چانگ 3813 ،با این تحقیق همخوان است .چین
لن چین ( )3811بیان کرده رضایت مشتری میتواند ارتباط مثبت بین ارزش مشتری و ارزش
زندگی مشتری را تعدیل کند ( .)32البته با توجه به اینکه رضایت مشتری مقولهای نسبی است،
تعمیم نتایج دشوار است؛ زیرا حتی در جامعۀ آماری همگن نیز مالکها و سطوح انتظارات مشتریان
متفاوت است؛ بنابراین مدیران باید به دنبال راهبردها و سیاستهایی باشند تا بتوانند این سطوح
مختلف انتظارت را شناخته و برای تأمین آن برنامههای عملیاتی داشته باشند .در این میان ،رفتار
کارکنان ،قیمت تمامشده برای مشتری ،زمان صرفشده برای استفاده از امکانات مراکز و بسیاری از
عوامل دیگر نقشآفرینی میکنند .یکی از عواملی که بیشتر مشتریان رضایت اندکی از آن داشتند،
زمان صرفشده برای استفاده از وسیلههای تفریحی است؛ بهعنوان مثال ،در برخی وسایل پرطرفدار
گاهی تا  45دقیقه زمان برای رسیدن نوبت صرف شده است که باعث شده از حوصلۀ مشتری کاسته
شود و علت این مسئله پذیرش بیش از حد ظرفیت مراکز برای کسب سود بیشتر و نبود استانداردی
مشخص و همچنین عدم نظارت از طرف سازمانهای مسئول است ،ولی بهطور کلی مشتریان راضی
اذعان داشتهاند که حاضرند مجدداً به این مراکز بازگردند و دیگران را هم تشویق به این کار کنند.
نتایج فرضیۀ ششم بیانکنندۀ این است که وفاداری تأثیر معنیداری بر رفتار آتی مشتریان ندارد.
البته این نتیجهای است که در قالب مدل و با استفاده از نرمافزار آموس 2بهدست آمده و تحلیل
1. Kaveh & et al
2. The Alpha Micro Operating System
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نتایج با استفاده از روش رگرسیون نشان میدهد وفاداری و ابعاد آن میتوانند پیشبینیکنندۀ
معنیداری برای رفتار مصرفکننده باشند .در هر حال ،علت اصلی معنیدار نبودن این فرضیه
میانگین کم نمرۀ وفاداری مشتریان بوده که در مقایسه با مؤلفههای دیگر تحقیق مقدار کمتری
داشته است؛ یعنی اگرچه ممکن است وفاداری تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده داشته باشد،
ولی در مورد مشتریان مراکز تفریحی ورزشی ،نمرۀ کم وفاداری بهدستآمده مسئلۀ مهمی است که
باید بدان توجه شود .بسیاری از مدیران ورزشی ،رضایت را برابر با وفاداری مشتری میدانند ،در
حالی که این دو مؤلفه تعاریف جداگانهای دارند .از آنجا که عوامل بسیار زیادی روی وفاداری
مشتری تأثیر دارند ،ممکن است مشتریانی از خدمات یک مرکز راضی باشند ،اما به آن وفادار
نباشند؛ بدین معنی که اگر مانعی برای حضور آنان در سایر مراکز وجود نداشته باشد ،آمادگی الزم
برای ترک مرکز قبلی وجود دارد ،این موانع میتوانند عواملی مثل قیمت سایر مراکز ،بعد مسافت یا
نبود مراکز تفریحی ورزشی آبی باشد .در واقع ،مدیران باید تمهیداتی بیندیشند که مشتری را در هر
دو بعد نگرشی و رفتاری وفادار نگه دارد .یافتههای سابیوت ( )3812گویای آن است که %58
مشتریان بانکهای کشور لیتوانی با وجود وفاداری زیاد ،در صورت ارائۀ خدمات مناسبتر از طرف
سایر بانکها حاضرند بانک قبلی را رها کنند که با وجود وفاداری کم مشتریان در این تحقیق،
یافتهها همخواناند .برند هیل )3813( 1اظهار داشته رشتۀ ورزشی میتواند بر وفاداری مشتریان و
در نهایت تکرار استفاده از مجموعههای ورزشی تأثیر داشته باشد ( .)34یانگ و همکاران ()3818
نیز بیان کردهاند وفاداری میتواند در ارتباط کیفیت خدمات و نیات بازگشت مشتری نقش میانجی
داشته باشد ( )35که با یافتههای این تحقیق همخوانی ندارد .بهطور کلی بر اساس جستجوی
محقق ،تحقیقات اندکی به بررسی رابطۀ دو مؤلفۀ وفاداری و رفتار مصرفکننده پرداختهاند.
نتایج فرضیۀ هفتم نشان داد ارزش ادراکشده تأثیر معنیداری بر رفتار مصرفکننده دارد .سابیوت
( ،)3812کاوه و همکاران ( )3813به ترتیب اشاره کردند که وفاداری و رضایت مشتری میتواند
متأثر از ارزش ادراکشده باشد .نوویاال ( )3813گفته است ارزش ادراکشده متغیری است که
بستگی زیادی به متغیرهایی دارد که قابل مشاهده نیستند .چین لن چن ( )3811نشان داد ارزش
ادراکشده مشتری بر رضایت و وفاداری تأثیر مثبتی دارد .یافتههای این فرضیه با تحقیق چایپاکدی

1. Brand Hill
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و وتپراسیت ،)3818( 1پسنیک کوردا ،)3818( 3لیم ( ،)3886هیلر ( ،)3882دانکن و هوات
( )3883همخوان است .با توجه به مدل ،مشاهده میشود در میان متغیرهای ارزش ادراکشده،
ارزش اقتصادی بیشترین واریانس را دارد و نشان میدهد قیمتی که مشتریان برای دریافت خدمات
میپردازند نقش مهمی در کسب ارزش ادراکشده دارد .از آنجا که این عامل مستقیماً در اختیار
مدیران مراکز ورزشی است ،میتواند در راستای اهداف مراکز تغییر یابد .در واقع ،هنگامی که
مشتری احساس میکند خدمات دریافتی ارزشمند است تمایل دارد تا دوباره در مرکز حضور یابد و
با عمل و گفتار خود باعث تبلیغ شود و حاضر است هزینههای بیشتری هم برای حمایت از مرکز
پرداخت کند.
این مطالعه پیشنهاد میکند مدیران مراکز ورزشی تفریحی آبی به تمامی متغیرهای تحقیق توجه
نمایند و سعی کنند با ارائۀ خدمات مناسب ،فراهم آوردن تجهیزات ایمن و مناسب ،طراحی
برنامههای ویژۀ اقشار مختلف سنی ،برگزاری کالسهای آموزشی ویژۀ کارکنان بر حسب نیاز
مشتری ،در نظر داشتن قیمت مناسب ،ارزیابی مستمر و مداوم رضایت و وفاداری مشتریان سعی
کنند مشتریانی وفادار به مرکز کسب نمایند که هزینهای کمتر از جذب مشتریان جدید خواهد
داشت .متأسفانه طی تحقیق مشاهده شد بسیاری از مدیران مراکز خود را بینیاز از هرگونه تحقیق و
پژوهش در مورد مشتریان میدانند و بیان میکردند تمامی مشکالت و نیازهای مشتریان را
میشناسند و این در حالی بود که برنامهای برای رفع مشکالت نداشتند .متأسفانه در ایران با توجه
به تعداد اندک مراکز مناسب تفریحی-ورزشی آبی هنوز رقابتگرایی و ارائۀ خدمات بهتر نسبت به
رقبا نهادینه نشده است و مراکز با ارائۀ هر گونه خدمات بیکیفیتی بازهم تعداد مناسبی مشتری
دارند .پیشنهاد میشود سازمانهای دولتی همچون وزارت ورزش و جوانان با حمایت از بخش
خصوصی در زمینۀ احداث بیشتر اینگونه مراکز برنامهریزی کنند .به سایر محققان پیشنهاد میشود
از این متغیرها و سایر متغیرهایی که امکان تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان را دارند در مراکز آبی و
سایر مراکز ورزشی استفاده نمایند.
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