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چکیده
تحقیق حاضر از نظر روش شناسی توصیفی  -کاربردی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
تمامی م شتریان فرو شگاههای ورز شی پا ساژ بهار ستان تبریز بود که در زمان اجرای تحقیق اقدام به
خرید محصووو

ورزشووی کردهاند .نمونه آماری از طریق جدول کوکران تعداد  983مشووتری

انتخاب شد و درنهایت  982پرسشنامه به صور کامل و خوانا برگردانده شده و مورد بررسی قرار
گرفت .ابزار تحقیق پرسشنامه محققساخته است که در قالب  7عامل  22سوالی براساس مطالعه منابع
جامع تنظیم شد .بهمنظور تعیین روایی پر س شنامة مذکور ،از نظر  12تن از ا ستادان ر شته مدیریت
ورزشی استفاده و اصالحا مورد نظر صور پذیرفت نیز بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه مذکور
با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل  ،2/87بهدست آمد که مورد پذیرش قرار گرفت .نتایج نشان
داد که از نگاه مشووتریان فروشووگاههای ورزش وی 7 ،عامل به عنوان عوامل رضووایتمندی مشووتریان
فروشگاههای ورزشی شناسایی شد .درنهایت مقادیر بارهای عاملی ،نشان داد که باتوجه به نامناسب
بودن اعتبار  12مورد از گویههای پرسووشوونامه ،در تحلیل مدل نهایی تحقیق حذف شوودند .همچنین
شاخصهای اصلی برازش ،نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار هست و الگوی رضایتمندی
مشتریان فروشگاههای ورزشی طراحی گردید که با مدل مفهومی پیشنهادی همسو میباشد.
کلید واژهها :تسهیال  ،رضایتمندی ،فروشگاهای ورزشی ،قیمت و کیفیت کا  ،مشتریان
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مقدمه
تغییر و تحول جزء جداییناپذیر حیا و سنگ زیرین نظام هستی است .تحول شتابندهای که در
تمام شووئون زندگی انسووانها شووکل میگیرد ،ایجاب میکند تا هر بنگاه اقتصووادی ،در هر کس وب و
کاری که مشغول است ،بادقت و تیزبینی ،تغییرا  ،شرایط و تحول را زیر نظر داشته باشد و فراتر از
آن ،قابل یت حرکت همگام با تغییرا را در خود ایجاد کند ،شووورکت ها با ید برای تأمین ن یازها و
خواستههای مشتریان ،راهبردهای بازاریابی جامعی تدوین کنند تا بهاین ترتیب بههدفهای سازمانی
خود دسوووت یابند ( .)Gerami & AliMohammadi, 2018تمرکز بر نیازهای مشوووتری ،بهمعنی
توجهبه کیفیت محصوووول و ارائه خدما بهمشوووتریان اسوووت و هر سوووازمانی که کوشوووش میکند
مشووتریگرا باشوود ،باید با این مفهوم آشوونا شووود (.)Ghalibaf, Ebnolreza & Nazari, 2019
فرهنگ مشتریمداری عبار است از مجموعه ارزشها ،باورها و دانشهای پذیرفتهشده و مشترک
یک سازمان ،در انجام فعالیتهای سازمانی باهدف تأمین نیازهای م شتری و ک سب ر ضایت آنان.
مؤلفههایی از قبیل سوورعت ،دقت در انجام امور مشووتری ،کیفیت انجام امور ،نحوه رفتار و برخورد با
گیرندگان خدمت ،شووفافیت و صووداقت در اطال رسووانی ازجمله عواملی هسووتند که موجب افزایش
رضایت عمومی بهکارایی سازمان و گسترش فرهنگ مشتریمداری میشوند ( RamezaniAnvari

.)& NasrollahiGhods, 2019
رضایتمندی ،واکنش احساس مشتری است که از تعامل با سازمان عرضهکننده با مصرفکننده
محصوووول حاصووول میشوووود؛ رضوووایت از درک متفاو مابین انتظارا مشوووتری و عملکرد واقعی
مح صول یا سازمان حا صل می شود .تجربیا قبلی م شتری از م صرف مح صول سازمان و همچنین
تجربه او از تعامل با سووازمان عرضووهکننده ،در شووکلدهی انتظارا وی نقش اسوواسووی ایفا میکند
( .)Abedi, 2018اعتقاد بر این ا ست ،ر ضایتمندی م شتریان عکسالعملهای آتی آنان را در قبال
سازمان تحت تأثیر قرار میدهد ،چنانچه تأثیری شگرف بر حیا حال و آینده یک سازمان خواهد
داشووت .احسوواس رضووایتمندی ،موجب افزایش آسووتانه تحمل برای پرداخت بهای بیشووتر در قبال
محصووول خواهد شوود .سووازمانی که از فلسووفه به حداک ر رسوواندن رضووایت مشووتری پیروی میکند،
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موفقتر و درنهووایووت دارای سوووود و مووانوودگوواری بیشوووتری خواهوود بود ( Emadi, Hosseini,

.)Ghahreman Tabrizi & Mohammadkhani, 2015; Karimi, Izadi & Arvand, 2019
برتری یافتن در ارائه خدما به مشووتری ،مسووتلزم داشووتن تعهد کامل نسووبت به اوسووت و یکی از
روشهایی که شرکتها میتوانند خدما خود را از سایر شرکتهای رقیب متمایز کنند این ا ست
که بهصووور مسووتمر ،خدماتی با کیفیت برتر از سووایر رقبا ارائه دهند و در جهت سوونجش رضووایت
مشوووتریان خود کوشوووا باشوووند ( Sanavi Garoosian, Mirabi, Kordlooei & Hassanpour,

 .)2019عرضووه محصووول با کیفیت عالی به مشووتریان بهطور مسووتمر ،باعث ایجاد رضووایت در میان
مشوووتریان ،افزایش وفاداری مشوووتریان ،عرضوووه خدما متمایز ،کاهش هزینههای بازاریابی و تعیین
قیمتهای با تری برای شرکت می شود .بزرگترین سرمایههای شرکت ،م شتریان آنها میبا شند
(.)Talaei, 2019
محصو

میآیند و میروند ،ولی امروزه آنچه که برای سازمانها ارزش میآفرینند ،مشتریان

هستند .بنابراین ،سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که قادرند رابطه مستمر با مشتریان برای خود
ایجاد کنند ( .)Safaei & MirMorad Zehi, 2019ایجاد و کسووب مشووتریان رضووایتمند ،هدف
اصولی هرکسوب و کاری میباشود ،زیرا رابطه واضو و قویای بین کیفیت محصوو
ر ضایتمندی م شتری و سودآوری وجود دارد .در واقع کلید ا صلی حیا

(خدما )،

سازمان ،حفظ م شتریان

رضووایتمند میباشوود .رضووایتمندی مشووتری یکی از موضوووعا مهم نظری و تجربی برای اک ر
بازار یابان و محققان بازار یابی اسوووت که میتوان آن را به عنوان جوهره موفق یت در جهان رقابتی
تجار امروزی درنظر گرفت .بنابراین اهمیت رضووایتمندی و حفظ مشووتری در تدوین اسووتراتژی
برای سازمانهای م شتریمدار و بازارمدار را نمیتوان د ستکم گرفت ( Habibi Saravi, Sanai

 .)& Zaneni, 2016لذا درصوووورتی که سوووازمان ها بتوانند با اسوووتفاده از ابزارهای موجود در
رویکردهای نوین بازاریابی به سووط با تری از رضووایت مشووتریان دسووت یابند ،میتوانند مشووتریان
مادامالعمر برای خود ایجاد نمایند ( .)Bodet, 2006امروزه سازمانها میدانند که بین رضایتمندی
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مشتری و سود سازمان رابطه قوی وجود دارد .در سازمانهای موفق ،رضایت مشتری بهعنوان یکی
از معیارهای موفقیت درنظر گرفتهمیشود ( .)Park, Sung, Son, Na & Kim, 2019این سازمانها
بهشووود بر روی بهبود فعالیتهایی که باعث رضوووایتمندی مشوووتری میگردد ،سووورمایهگذاری
میکنند .اما بایسوووتی درنظر داشوووت که باتوجه بهمحدودیت منابع و امکانا سوووازمانها و همچنین
ضرور تأمین رضایت مشتری ،سازمانها بایستی ابتدا عوامل مؤثر بر رضایت مشتری را شناسایی و
اولویت بندی نمایند ،س و س باتوجه بهمنابع و امکانا محدود سووازمان و براسوواس اهمیت و اولویت
عوامل ،جهت بهبود رضوووا یت مشوووتر یان اقدام کنند ( .)Faghihzadeh, 2016همچنین Padilla

 )2017( Tejeida, Orantes Jimenez, & Vázquez Álvarezمعت قد هسوووت ند که گو نه های
متفاوتی از رضایتمندی مشتری میتواند بر حسب موقعیت ،محصول یا خدمت وجود دا شته باشد.
عوامل مختلفی از جمله نو محصوووول یا خدما  ،تجربیا مشوووتری ،تصووومیم خرید ،فروشووونده،
فرو شگاه ،تأمینکننده خدما  ،شهر و یا چیزهای دیگر میتواند منجربه ر ضایت م شتری گردد.
رضووایتمندی مشووتری یک ارزیابی کامالً شووخص وی اسووت که به میزان زیادی تحت تأثیر انتظارا
فردی میباشد (.)Zivyar, Ziaei, & Nargesian, 2012
محققینی چون  )1980( Oliverرضایتمندی و عدمرضایت مشتری را براساس تائید یا عدمتائید
انتظارا شووخص وی مشووتری در قبال خدما یا کا های دریافتی تعریف میکنند .سووازمان تجار
جهانی 1رضایتمندی مشتری را یک مفهوم روانشناسی میداند که دربرگیرنده یک احساس خوب
و لذ بخش اسووت که از به دسووت آوردن خدمت یا محصووولی جذاب که مورد انتظار بوده اسووت
حا صل می شود .کلیترین تف سیر از ر ضایتمندی عبار ا ست از اح سا سی که از فرایند ارزیابی
آنچه که دریافتشده در مقایسه با آنچه که در تصمیم خرید باتوجه به نیازها و خواستهها موردانتظار
بودهاسوووت ،حاصووول میشوووود ( .)Abdavi, Barazandeh, & Badri Azarin, 2015فرهنگ
مشوووتری مداری همچنین در صووونعت ورزش اهم یت فراوانی دارد ( & GanjiNia, GilaniNia,

World Trade Organization
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 .)PoorVahdani, 2015آمریکا بزرگترین بازار فروش لوازم ورزش وی را در اختیار دارد که حدود
 32در صد کل سهم فروش در جهان ا ست .که این فروش حدود  21بیلیون د ر معادل  28در صد
سهم کل فروش پوشاک امریکا را دارد ( .)Swinker & Hines, 2006ایران بهمنظور دسترسی به
سهم زیادی از فروش لوازم ورزشی ،همچنان راه طو نی را در پیش دارد .طبق گزارش انجمن ملی
لوازم ورزشی ،فروش تجهیزا ورزشی در سال  2212نسبت به سال  2 ،2212درصد افزایش داشته
و از  23/7میلیارد د ر در سال  2212به  22میلیارد د ر در سال  2212ر سیده ا ست ( Askarian,

 .)Khodadadi & Sarlab, 2017بهمنظور رسووویدن بهسوووهم فروش با در صووونعت محصوووو
ورزشی ،توجهبه مشتریان و کسب رضایت آنان ضروری است ( Hui, Smith, Vstryk, Stewart

.)& Nicholson, 2011
بی شتر سازمانهای ورز شی پس از صرف هزینههای گزاف درمییابند که به سادگی نمیتوانند
رضووایت مشووتری را بهمد طو نی جلب کنند ( .)Jamshidian & Mozaffari, 2010مشووخص
شده ا ست که نگهداری و حفظ م شتریان ورز شی و ایجاد سود و منفعت ،بر تالش مداوم ب ستگی
دارد ( .)Pilar María, Jiménez-Zarco & Izquierdo-Yusta, 2010درک این که مشوووتر یان
ورز شی چه چیزهایی انتظار دارند و به وجود آوردن تعهد منا سب در آنان ،امکان برتری و برج سته
بودن را به وجود میآورد و اینکه نکته مهم برای تنظیم انتظارهای مشوووتریان ورزشوووی ،ایجاد برنامه
طراحی شوده از شوناسوایی عوامل مؤثر بر رضوایت مشوتری بهطور دقیق اسوت ( Akbari, Ehsani,

 .)Doroudian & Honari, 2017بنابراین یکی از ا ستراتژیهای سازمانها سنجش ر ضایتمندی
م شتریان میباشد .یکی از ابزارهای این ا ستراتژی ،طراحی و شنا سایی عوامل مؤثر بر ر ضایتمندی
مشووتریان در سووازمانها میباشوود و درصووورتی که از این اسووتاندارد بهصووور کارا و اثربخش در
سازمانها پیاده سازی گردد میتواند منجر به بهبود کیفیت خدما  ،افزایش سط ر ضایتمندی و
وفاداری در مشتریان گردد و درنتیجه بهعنوان یک منبع در جهت بهبود فرآیندهای مرتبط با مشتریان
در سازمانها باشد (.)Bahmaei & Mehdipour, 2013
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تحقیقا مختلفی نیز به چگونگی بهدست آوردن رضایت مشتریان در صنعت ورزش پرداختهاند.
 )2009( Weckmanدر تحقیق خود بر اثر افزایش آگاهی مشووتریان در زمینه برندها و ایجاد ارتباط
با آنان به منزله اسووتراتژی مناسووب در برخورد با مشووتریان تأکید کرد )2011( Chi & Kilduff .در
تحقیق خود پی برد ند که قی مت و نیز کیف یت عوا مل مهمی در درک ارزش از نظر مشوووتر یان در
فرو شگاههای ورز شی ه ستند )2001( Choi .به این نتیجه ر سید که در کیفیت خدما  ،مؤثرترین
پیشگوی رضایت مشتری و خرید مجدد در باشگاهها و مراکز ورزشی کشور کره جنوبی ه ستند .او
همچنین اشاره کرد که مهمترین عاملهای پیشگوی رضایتمندی مشتریان درک کیفیت خدما ،
ارتباط با محیط فیزیکی ،تعامل بین افراد و برنامه ها و مهمترین عامل های پیشوووگو در خر ید مجدد
آنها ،به ترت یب اهم یت ،شوووامل درک کیفیت خدما

و تعامل بین افراد بود ،وی پی برد که بین

رضایت مشتری و خرید مجدد ارتباط معنیداری وجود دارد.
در صنعت ورزش سازمانها به توسعه جزئیا استراتژیهای بازار همت گماردند که بر برآورده
کردن ر ضایت م شتریان متمرکز بود .آنها بدین درک نائل آمدند که طراحی قوی و عملیا تولید
منسووجم و هماهنگی ،پیشنیاز دسووتیابی به نیازمندیهای بازار و درنتیجه سووهم بازار بیشووتر در میان
مشووتریان ورزشووی اسووت .بنابراین ،مسووئولین ورزشووی مجبور شوودند که ایدهآلها و نیازمندیهای
موردنظر مشتریان را در طراحی محصو

خود بگنجانند و درحقیقت محصولی را با حداک ر سط

کیفی ممکن ،در حداقل هزینه ،توأم با ایدهآلهای موردنظر مشوووتری روانه بازار سوووازند .بنابراین با
افزایش تنو در الگوهای موردنظر مشوووتریان ،سوووازمانهای ورزشوووی بهطور فزایندهای به افزایش
انعطافپذیری در بهبود محصوووو

و فرآیندهای موجود و توسوووعه محصوووو

جدید با قیمت

منا سب برای ار ضای م شتریان عالقهمند شدند که این مو ضو به نوبه خود چالشهای جدیدی را
برای سازمانها و فروشگاههای ورزشی رقم زد تا با بررسی این عوامل در صنعت بازاریابی ورزشی
به مدیران و پژوهشوووگرانی که در این حوزه فعالیت میکنند کمکی کرده باشووود ( Mohammad

.)Kazemi, Khansari Shamekh, & Hosseinpour, 2015
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ر ضایتمندی م شتری ،اح ساس یا نگرش به مح صول یا خدما پس از ا ستفاده از آن ا ست و
هدف اصوولی فعالیتهای بازاریابی اسووت .در سووازمانهای ورزش وی برآورده کردن کیفیت خدما
موردانتظار مشووتریان به رضووایتمندی بیشووتر مشووتریان منجر شووده و موجب میشووود تا به خدما و
محصووو

وفادار بمانند و حتی آن را به دیگر مشووتریان نیز پیشوونهاد دهند .بنابراین پی بردن به این

موضوووو که مشوووتریان چقدر و چرا از خدما راضووویاند ،از مواردی اسوووت که فروشوووگاهها و یا
سازمانهای ورزشی برای حفظ رضایت مشتریان و ادامه روند مراجعه آنها که حیاتیترین هدف هر
سازمان ورزشی است ،باید مورد توجه قرار دهند ( Saatchian, Rasooli, Eskandari & Elahi,

 .)2013بنابراین آشووکار سوواختن اداراکا مشووتریان از تجارب خدما و محصووو

همواره برای

موفقیت سوازمانها مهم بودهاسوت و آگاهی از آنچه مشوتریان از مراکز ورزشوی انتظار دارند ،اجازه
می هد تا ویژگی های مهم خدما و محصوووو

ورزشوووی شوووناسوووایی شوووود(ParsaAsl, .

.(HosseiniNia & Andam, 2019
اما برآنچه تاکنون در این بخش توجه نشده ،موضو توجهبه گستردگی فروشگاههای ورزشی
و عوامل ایجاد رضایت در مشتریان در خرید محصو

ورزشی است .اینکه چگونه یک محصول

ورز شی میتواند مورد پ سند م صرفکنندگان قرار گیرد و ر ضایتمندی آنها را ایجاد کند ،سؤال
بسویاری از اسووتراتژیسووتها و محققان بازاریابی ورزشووی اسووت که نیازمند شووناخت بیشووتر نسووبت به
مؤلفههای تأثیرگذار در بازار میباشوود .بهعبار دیگر ،موقعی که یک مشووتری تمایل بهخرید یک
محصول و یا کا ی ورزشی را دارد ،پارامترهای مختلفی بر روی تصمیم او اثرگذار است که بخشی
از آنها بسووته به ویژگیهای روانشووناختی و درونی هر فرد ،قابل شووناسووایی نیسووت و شووناخت این
ویژگیها میتواند به طراحی مدلهای بازاریابی بیشووتر و تدوین اسووتراتژیهای مناسووب در بازارهای
مختلف از جم له حی طه ورزش ک مک ن ما ید .درواقع لزوم توسووو عه یک مدل دقیق برای انت خاب
تصومیم ،هرچند کار سوادهای نیسوت ،اما باتوجه به تغییرا محیطی و رشود تکنولوژیها و به وجود
آمدن شیوههای جدید بازاریابی ،بسیار ضروری بهنظر میرسد .اما نباید این پژوهشها بسیار کلی و
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مبتنی بر بازار مصووورفی تمامی جاها و کا ها باشووود ،چراکه درنهایت بهدلیل گسوووتردگی پژوهش،
ممکن اسوت اثربخشوی زم را در این زمینه نداشوته باشود .سوؤالی که در اینجا مطرح میشوود این
ا ست که چه خ صو صیاتی باعث ر ضایت م شتریان می شوند و چه خ صو صیاتی سبب نار ضایتی
می شوند ( .)Abbasi & Kargar, 2019لذا نخ ستین جنبه ضرور بخش این تحقیق ری شه در این
باور عمومی دارد که یک سازمان و یا فرو شگاه صرفاً با ارائه مزایای کارکردی به م شتری میتواند
ه مه راه مورد ن یاز برای مت مایز شوووودن را طی ک ند ( & Karimi Dastgerdi, Mollazadeh,

 .)Ettefagh Hamsian, 2018این تحقیق برای به چالش ک شیدن این باور به اجرا در آمده ا ست تا
نشان دهد گاه ارائه مزایای کارکردی از جانب سازمان به مشتری پیش از آنکه مستقیماً به ر ضایت
آنها منجر شود ،مزایای دیگری برای مشتری مزایای نمادین و تجربهمحور ایجاد میکند که آن مزایا
درنهایت بر رضایت و وفاداری تأثیر میگذارند.
بنابراین در این پژوهش آنچه بهعنوان مسوووئله مدنظر محقق اسوووت این که عوامل تأثیر گذار بر
ر ضایتمندی م شتریان چی ست و کدام یک از عوامل بی شترین تأثیر را در ایجاد ر ضایت م شتریان
دارد و همچنین رتبهبندی آن از دیدگاه خود مشتریان به چه صور میباشد؟ همچنین مدل مفهومی
که براساس برقراری ارتباط میان این عوامل طراحی میشود به چه صور است؟
با توجه به مطالعه الگوهای ارائه شده در رابطه با رضایتمندی مشتریان و عوامل مؤثر بر آنها ،مسیر
میان متغیرهای تحقیق حاضر توسط محققین به این شکل پیشنهاد شد:

نمودار  :1مدل پیشنهادی تحقیق
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روش تحقیق
تحقیق حا ضر از نو تحقیقا تو صیفی – کاربردی ا ست .که با انجام مطالعا کتابخانهای ،به
شناسایی مولفههای عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان فروشگاههای ورزشی پرداختهاست و در
کنار آن مدل مفهومی عوامل مؤثر بر رضوووایتمندی مشوووتریان طراحی شووود .جامعه آماری تحقیق
حا ضر شامل تمامی م شتریان فرو شگاههای ورز شی پا ساژ بهار ستان تبریز بود که در زمان اجرای
تحقیق اقدام به خرید محصوووو

ورزشوووی از این مکان کردهاند .بهمنظور نمونهگیری از روش

نمونهگیری تصووادفی سوواده اسووتفاده و برای تعیین نمونه از فرمول حجم نمونه کوکران برای جامعه
بزرگ و نامشخص استفاده شد که حداقل تعداد نمونه موردنیاز  983نفر برآورد شد .درنهایت 982
پرسشنامه به صور کامل و خوانا برگردانده و موردبررسی قرار گرفت.
ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه منابع جامع بود که روایی و پایایی آن
ارزیابی شد .پر س شنامه عوامل ر ضایتمندی م شتریان فرو شگاههای ورز شی ،مت شکل از یک عامل
ا صلی (عوامل ر ضایتمندی م شتریان) با  22گویه میبا شد که خود در قالب  7عامل فرعی (قیمت
کا ها ،سرویس و خدما ارائهشده ،ویژگیهای ظاهری و فضای داخلی ،کیفیت کا ها ،تسهیال
و امکانا جانبی ،امکان دسترسی و کارکنان و فروشندگان) طراحی شد .در ادامه عوامل اصلی به
همراه عوامل فرعی و گویههای مربوطه مورد تشووری قرار گرفت .جهت بررسووی روایی صوووری و
محتوایی با اسووتفاده از فرم  CVRوشووه از نظرا  12نفر متخصووص اسووتفاده شوود که نتایج آن در
جدول ( )7ن شان داده شده ا ست .بهمنظور سنجش پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده
گردید که درنهایت ضریب حاصله آلفای کرونباخ معادل  ،2/87بهدست آمد که مورد پذیرش قرار
گرفت .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل اصلی طبق جدول  1بهدست آمد.
جدول  .1نتایج ضریب آلفای کرونباخ عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی
قیمت
کا ها

سرویس و
خدما ارائهشده

ویژگیهای ظاهری
و فضای داخل

کیفیت
کا ها

تسهیال و
امکانا جانبی

امکان
دسترسی

کارکنان و
فروشندگان

2/83

2/72

2/87

2/78

2/78

2/82

2/72
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بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSv25اسووتفاده شوود .همچنین برای مدل نمودن
روابط میان متغیرها در قالب یک مدل مفهومی ،از مدلسووازی تحلیل مسوویری و برای تحلیل دادهها
در این روش از مدل معاد

ساختاری 1با نرمافزار  Smart-PLS.3استفاده شد.

یافتهها
جدول  .2خالصه وضعیت توصیفی آزمودنیها
متغیر
زن
طبقه
231
فراوانی
33/87
درصد
متغیر
31-11
طبقه زیر  11سال
فراوانی
درصد
متغیر
طبقه

جنسیت
مرد
122
12/11
سن
21-32

31-22

23
22/72

12
21/72

دیپلم و
پایینتر
72
11/21

216
33/62
شغل
خانه دار

32
22/12

23
3/62

آزاد

سایر

62
13/62

23
22/72

11
3/87

فراوانی
درصد
متغیر
طبقه

کارمند

فراوانی
درصد

17
28/76

212
61
31/13
13/11
میزان تحصیالت
فوقلیسانس
لیسانس
فوق دیپلم

باالی 31
سال
32
23/21

67
13/87
دانش آموز /
دانشجو
232
21/31

دکتری

آمار توصویفی آزمودنیهای تحقیق برای متغیرهای جنسویت ،سون ،میزان تحصویال و شوغل در
جدول  2آمده اسوووت .در متغیر جنسووویت ،زنان  %92/78و مردان  %23/22جامعه آماری را تشوووکیل
میدهند .در متغیر سوون بیشووترین فراوانی مربوط به سوون  91تا  32سووال ( ،)%92/29در متغیر میزان
Structural Equation Modeling

1.
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تحصیال بیشترین فراوانی مربوط به لیسانس ( )%99/13و در متغیر شغل بیشترین فراوانی مربوط به
دانش آموزان  /دانشجویان ( )%32/22میباشد.
جدول  .9نتایج اولویتبندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین رتبه

رتبه

قیمت کا ها

3/21

2/983

2/12

1

سرویس و خدما ارائهشده

9/921

2/232

9/37

2

ویژگیهای ظاهری و فضای داخل

9/27

2/329

2/12

2

کیفیت کا ها

3/22

2/212

2/29

2

تسهیال و امکانا جانبی

2/291

2/227

1/97

7

امکان دسترسی

9/379

2/288

9/71

3

کارکنان و فروشندگان

9/82

2/982

2/28

9

برای اولویتبندی عوامل مؤثر بر ر ضایتمندی م شتریان ورز شی از آزمون فریدمن 1ا ستفاده شد.
مطابق با جدول  ،9از نگاه مشووتریان ،متغیر قیمت کا ها با میانگین رتبه  ،2/12متغیر کیفیت کا ها با
میانگین رتبه  2/29و متغیر کارکنان و فروشووندگان با میانگین  2/28در رتبههای اول تا سوووم عوامل
مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی میباشند .متغیرهای امکان دسترسی ،سرویس و خدما ارائه
شووده و نیز ویژگیهای ظاهری و فضووای داخل ،بهترتیب بامیانگین رتبههای  9/37 ،9/71و  2/12در
رتبههای بعدی هستند .همچنین در آخرین رتبه عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی ،متغیر
تسهیال و امکانا جانبی با میانگین رتبه  1/97قرار دارد.
قبل از اجرای تجزیه تحلیل عاملی از آزمون  KMO2برای تعیین کفایت نمونهگیری اسوووتفاده شووود.
همچنین از آزمون بارتلت برای تعیین ارتباط گو یه ها با مؤلفه ها و فراهم کردن مبنایی معقول برای
تجزیه تحلیل عوامل اسووتفاده شوود .براسوواس گزارش مورگان ( Morgan, Solomon & Chubb,

 KMO ،)2011باید بیشوووتر از  2/7و بارتلت نیز باید کمتر از  2/22باشووود .بنابراین ضووومن رعایت
پیشفرضهای آزمون ،نتایج قابلیت اسوووتفاده از تحلیل عاملی را تأیید کرد .جدول  3نتایج آزمون
1. Friedman
2. Kaiser, Meyer and Olkin
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بارتلت و مقدار آزمون  KMOرانشووان میدهد .از آنجایی که مقدار شوواخص  KMOبرابر 2/729
اسووت ،بنابراین تعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مس ویر با معاد

سوواختاری کافی میباشوود.

همچنین مقدار معنیداری آزمون بارتلت ( ،)2/222کوچکتر از  2/22میباشووود که نشوووان میدهد
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل عاملی آزمون بارتلت و  KMOعوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی
پرسشنامه

ردیف

متغیر

نتایج

عوامل مؤثر بر رضایتمندی
مشتریان ورزشی

1

آزمون  KMOبرای متناسب بودن اندازه نمونه

2/729

2

آزمون بارتلت برای درست بودن تفکیک عاملها

2/222

در این مقاله از روش حداقل مربعا جزیی اسووتفاده شووده اسووت .روشووی برای مدلسووازی معادله
ساختاری ا ست .مدل سازی معادله ساختاری تنها ابزار تحلیل مدلهای م سیر یا علّی ا ست .در این
تحقیق متغیر هفتگانه بهعنوان متغیر م ستقل و ر ضایتمندی م شتریان ورز شی بهعنوان متغیر واب سته
درنظر گرفته شدهاست ،درواقع ،این روش ترکیبی است از تحلیل مؤلفههای اصلی ،که شاخصها را
به متغیرهای نهفته مرتبط میکند ،و تحلیل مسووویر ،که امکان ایجاد سووویسوووتمی از متغیرهای نهفته را
فراهم میسووازد .برآورد پارامترهایی که نشوواندهنده شوواخصها هسووتند و روابط مسویر ،بااسووتفاده از
تکنیکهای حداقل مربعا معمولی صووور میگیرد .در این روش ،پژوهشووگر باید ابتدا سوواختار
مدل و روابط شاخصها را م شخص کند .نرمافزار موردا ستفاده در این ق سمت از پژوهشSmart- ،

 PLS.3اسووت .این نرمافزار از روش حداقل مربعا جزئی برای ارائه مدلهای معاد
استفاده میکند .در ادامه خروجیهای حاصل از نرمافزار و تحلیل آنها آورده شده است.

سوواختاری
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نمودار  .2ضرایب مسیر مدل

نمودار  .9نتایج آزمون T
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قابل ذکر ا ست ارزش  )Value-T( tمعنیدار بودن رابطه متغیرها را بر هم ن شان میدهند .اگر مقدار
 Tبیشووتر از  +1/12باشوود یعنی ،رابطه م بت وجود دارد و معنیدار اسووت .اگر بین  +1/12تا -1/12
باشووود ،رابطه معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/12باشووود یعنی رابطه منفی دارد ولی،
معنیدار ا ست .و همچنین ضرایب م سیر اگر با ی  2/22با شد بدین معنا ست که ارتباطی قوی میان
دو متغیر وجود دارد ،اگر بین  2/92تا  2/22باشد ارتباط متوسط و اگر زیر  2 /9باشد ارتباط ضعیفی
وجود دارد ( .)Mohsenin & Esfidani, 2017داده های به دسووووت آ مده از تحقیق م یدانی در
نرمافزار  Smart-PLS.3اجرا گردید و طبق نمودارهای  2و  9نتایج به د ست آمد .تحلیل هر یک از
روابط که در واقع نشاندهنده فرضیههای تحقیق میباشد بهصور مفید و مختصر در جدول  2نشان
دادهشدهاست.
جدول  .2مقادیر مربوط به مدل اندازهگیری در مورد متغیرهای تحقیق و ارتباط آن با رضایتمندی مشتری
متغیرها

ضریب مسیر

T

معنیداری

میزان رابطه

قیمت کا ها ← رضایتمندی

2/212

9/291

2/222

قوی ،م بت و معنادار

2/711

7/112

2/222

قوی ،م بت و معنادار

2/227

2/121

2/222

متوسط ،م بت و معنادار

2/213

1/118

2/232

ضعیف ،م بت و معنادار

2/337

7/282

2/222

متوسط ،م بت و معنادار

2/978

19/327

2/222

متوسط ،م بت و معنادار

2/282

2/232

2/222

ضعیف ،م بت و معنادار

کیفیت کا ها ← رضایتمندی

کارکنان و فروشندگان ← رضایتمندی
امکان دسترسی ← رضایتمندی

سرویس و خدما ارائهشده ← رضایتمندی

ویژگیهای ظاهری و فضای داخل ← رضایتمندی
تسهیال و امکانا جانبی ← رضایتمندی

با توجه به جدول با میتوان عنوان کرد که متغیرهای قیمت و کیفیت کا  ،رابطه قوی ،م بت
و معنیدار با ر ضایتمندی م شتریان ورز شی دارند ،متغیرهای کارکنان و فرو شندگان ،سرویس و
خدما ارائه شوووده و ویژگیهای ظاهری و فضوووای داخل ،رابطه متوسوووط ،م بت و معنیدار و نیز
متغیرهای امکان دسوووترسوووی و تسوووهیال و امکانا
رضایتمندی مشتریان ورزشی دارند.

جانبی ،رابطه ضوووعیف ،م بت و معنیدار با
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بهمنظور ارزیابی روایی پژوهش از روایی سازه یا عامل ا ستفاده شده که یکی از پرکاربردترین
مقیاسهای محا سبه اندازه روایی ا ست و تو سط روش تحلیل عاملی تأییدی محا سبه می شود .مقدار
عامل تأییدی ن شان میدهد که چقدر هر ن شانگرها رابطه همگرایی با سازه مورد برر سی دارند و نیز
تحلیل عاملی تأییدی اساساً یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را میآزماید که نشانگرهایی
که برای معرفی سوووازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شووودهاند ،واقعاً معرف آنها هسوووتند یا نه و
همچنین مشخص مینمایند که نشانگرهایی که در برآورد سازه مقدار  tآنها معنیدار نیست ،حذف
شوووند .نتایج این تحلیل در جدول  2گزارش شووده اسووت .در مدل معاد

سوواختاری برای آزمون

معناداری پارامترهای مدنظر در مدل از شوواخص آماری  tاسووتفاده میشووود .لذا همانطور که گفته
شوووود ،پارامتر هایی که دارای م قادیر بزرگتر از  1/12هسوووت ند ،از ل حاظ آ ماری معنیدار اسووووت
(.)Mohsenin & Esfidani, 2017
جدول  .2مقادیر تحلیل عاملی تأییدی سؤا
متغیرها

کد

مسیر

t

P

1

قیمت کا های عرضهشده

q01

2/282

9/831

2/222

2

تخفیف مناسب و بهدلخواه مشتری

q02

2/797

3/981

2/222

9

کیفیت کا های عرضهشده

q03

2/811

3/217

2/222

3

تنو کا های عرضهشده

q04

2/291

2/137

2/229

2

سایز کا های عرضهشده

q05

2/812

3/972

2/222

2

برخورد مناسب و خوشخلقی

q06

2/221

9/118

2/222

کارکنان و

7

آراستگی ظاهری

q07

2/189

2/719

2/328

فروشندگان

8

دردسترس بودن فروشندگان

q08

2/371

1/982

2/117

1

پاسخگویی و راهنمایی مناسب

q09

2/212

3/793

2/222

12

ساعا کاری فروشگاه

q10

2/212

1/823

2/272

11

سیاست بازگشت و تعویض کا ها

q11

2/272

12/172

2/222

12

خدما کار های اعتباری

q12

2/223

2/133

2/289

19

اعطای کار قرعهکشی مشتریان

q13

2/229

8/323

2/222

13

بستهبندی شیک و مناسب

q14

2/922

1/712

2/222

12

وجود برچسب قیمت

q15

2/172

1/982

2/128

قیمت کا ها

کیفیت کا ها

رضایتمندی مشتری

سرویس و خدما
ارائه شده

شماره

تحقیق در مدل اندازهگیری

سؤا
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12

خدما پارکینگ اتومبیل

q16

2/813

18/177

2/222

17

سرویسهای بهداشتی

q17

2/181

1/891

2/222

18

تعداد صندوقهای دریافت وجه

q18

2/382

2/383

2/222

11

فضای کافی برای تردد

q19

2/812

18/319

2/222

22

سرمایش وگرمایش و تهویه

q20

2/111

1/122

2/237

ویژگیهای ظاهری

21

نحوه چیدمان کا ها

q21

2/322

1/273

2/228

و

22

نظافت سط فروشگاه

q22

2/923

2/211

2/112

فضای داخل

29

یافتن سریع کا ی موردنظر

q23

2/282

7/231

2/222

23

نورپردازی و دکوراسیون

q24

2/211

3/222

2/222

22

امکان دسترسی آسان و راحت در سط شهر

q25

2/328

1/711

2/282

22

قرار داشتن در مسیر اتوبوس و مترو

q26

2/129

93/722

2/222

تسهیال و امکانا
جانبی

امکان دسترسی

باتوجه به نتایج جدول  ،2مقادیر  tگزارش شده برای هر یک از سؤا

و متغیرها مورد بررسی

قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی تاییدی ن شان میدهد که متغیرهایی که به رنگ قرمز م شخص شده
است ،چون از مقدار  1/12کمتر هستند ،از مدل نهایی تحقیق حذف خواهند شد ،مدل نهایی عوامل
مؤثر بر رضایتمندی مشتریان ورزشی در نمودار  3آمده است.
یکی از معیارها برای ارزیابی برازندگی مدل ،روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر متغیر با
سوووؤا

(شووواخصها) خود میپردازد .معیار  1 AVEنشوووان دهنده میانگین واریانس به اشوووتراک

گذاشته شده بین هر متغیر با سؤا
با سووؤا

خود میباشد .به بیان سادهتر  AVEمیزان همبستگی یک متغیر

خود را نشووان میدهد که هر چه این همبسووتگی بیشووتر باشوود ،برازش نیز بیشووتر اسووت.

 )1981( Fornell & Larckerمقدار مناسب برای  AVEرا 2/22 ،به با معرفی کردهاند.
معیار دیگر از بررسوووی نیکویی برازش مدلهای اندازهگیری ،پایایی ترکیبی ( 2)CRمیباشووود .این
معیار برای اطمینان از ثابت بودن بخشهای مختلف مدل اندازهگیری بهکار میرود .پایایی ترکیبی

1. Variance Extracted Average
2. Composite Reliability
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و نیز آلفای کرونباخ ( 1)CAباید بیشتر از  2/72باشد تا سنجهها قابل اطمینان باشد ( & Mohsenin

.)Esfidani, 2017
جدول  .7آزمون های روایی همگرا ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
روایی همگرا

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ
> 2/722

مطلوب

()CR

()CA

متغیر

()AVE

> 2/222

> 2/722

قیمت کا ها

2/721

2/822

2/827

کیفیت کا ها

2/729

2/711

2/131

مطلوب

کارکنان و فروشندگان

2/222

2/772

2/713

مطلوب

امکان دسترسی

2/222

2/782

2/788

مطلوب

سرویس و خدما ارائه شده

2/292

2/722

2/733

مطلوب

ویژگیهای ظاهری و فضای داخل

2/223

2/221

2/822

مطلوب

تسهیال و امکانا جانبی

2/222

2/723

2/797

مطلوب

وضعیت

با توجه به جدول  ،7برای تمامی متغیرها مقدار روایی همگرا بیشوووتر از مقدار  2/22و مقدار پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ  ،بیشتر از مقدار  2/72بدست آمده است.
معیار مهم دیگری که با روایی واگرا م شخص میگردد ،میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در
مقای سه رابطه آن سازه با سایر سازهها ا ست؛ بهطوریکه روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی
از آن ا ست که یک سازه در مدل تعامل بی شتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .در
روش حداقل مربعا جزئی و مدلیابی معاد

ساختاری ،این امر به و سیله یک ماتریس صور

میگیرد که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها و قطر اصلی ماتریس
(جذر  )AVEمربوط به هر سووازه اسووت .مقادیر خانههای زیرین و راسووت قطر اصوولی باید از مقادیر
قطر اصلی (جذر  )AVEکمتر باشد (.)Fornell & Larcker, 1981

1. Cronbach's alpha
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جدول  .8نتایج آزمون روایی واگرا بر اساس روش فورنل فرانکل

دسترسی

امکان

امکانا

تسهیال و

شده

خدما ارائه

سرویس و

قیمت کا ها

فضای داخل

ظاهری و

ویژگیهای

فروشندگان

کارکنان و

امکان دسترسی

2/821

تسهیال و امکانا جانبی

2/922

2/812

سرویس و خدما ارائه شده

2/221

2/222

2/713

قیمت کا ها

2/222

2/191

2/228

2/829

ویژگیهای ظاهری و فضای داخل

2/122

2/211

2/132

2/322

2/729

کارکنان و فروشندگان

2/238

2/291

2/227

2/283

2/212

2/812

کیفیت کا ها

2/222

2/221

2/221

2/178

2/223

2/222

مطابق جدول  ،8برای تمامی متغیرهای تحقیق مقدار قطر اصلی که همان جذر  AVEمیباشد ،از
خانههای زیرین و راست خود بیشتر است و روایی واگرای مدل بر اساس روش فورنل فرانکل ،تأیید
میشود.
ضریب تعیین  R2معیاری است که بیانگر میزان تغییرا هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به
وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود .مقدار  R2تنها برای متغیرهای درونزای مدل ارائه می شود و
در مورد سازههای برونزا مقدار آن برابر صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به سازههای درونزای
مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .مقادیر با ی مقدار  2/11را به عنوان مقادیر مطلوب
برای برازش مدل معرفی کرده است (.)Chin, 1998
معیار دیگر ،یعنی  Q2که تو سط معرفی شد ( ،)Geisser, 1975قدر پیش بینی مدل در سازههای
درونزا را م شخص میکند .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول ه ستند،
با ید قابل یت پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داشوووته باشوووند .بدینمعنی که اگر در یک مدل،
روابط بین سازهها بهدر ستی تعریف شده باشند ،سازهها تأثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه
فرضوویهها بهدرسووتی تائید شوووند .مقدار  2/12را به عنوان قدر
(.)Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009

پیش بینی مطلوب تعیین نمودهاند

کیفیت کا ها

متغیر

2/898
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جدول  .1معیارهای نیکویی و برازندگی مدل تحقیق
متغیر

R2
> 1/261

Q2
> 1/23

وضعیت

قیمت کا ها

2/232

2/282

مطلوب

کیفیت کا ها

2/272

2/228

کارکنان و فروشندگان

2/912

2/972

امکان دسترسی

2/239

2/922

مطلوب

سرویس و خدما ارائهشده

2/272

2/228

مطلوب

ویژگیهای ظاهری و فضای داخل

2/992

2/223

مطلوب

تسهیال و امکانا جانبی

2/317

2/172

مطلوب

مطلوب
مطلوب

طبق جدول  ،1مقدار  R2برای تمامی متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب قرار دارد و بیشتر از
مقدار  2/11به دسووت آمده اسووت .مقدار  Q2نیز برای تمامی متغیرهای تحقیق در وضووعیت مطلوب
قرار دارد و بیشتر از مقدار  2/12بهدسووت آمده اسووت .این حاکی از آن اسووت که مدل از برازش
مناسبی برخوردار است.
درنهایت شوواخصهای اصوولی برازش یعنی وضووعیت تحلیل مسوویر (ضوورایب مسوویر و  ،)tروایی
همگرا ،پایایی ترکیبی ،آلفای کرنباخ ،روایی واگرا و نیز معیارهای  R2و  Q2نشوووان داد که مدل از
برازش مناسبی برخوردار است و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها ،درنهایت مدل مفهومی
عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان فروشگاههای ورزشی بهدست آمد.
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نمودار  .3مدل نهایی تحقیق

باتوجه به مدل نهایی در این پژوهش درنهایت الگوی عوامل مؤثر بر رضووایتمندی مشووتریان
فروشووگاههای ورزشووی طراحی گردید که این مدل نهایی با مدل پیشوونهادی از سوووی محققین در
نمودار  1همسو میباشد.
بحث و نتیجه گیری
امروزه هر فروشوووندهای که منتظر شوووانس و اقبال برای فروش کا های خود باشووود محکوم به
شک ست ا ست .شرکتهای بزرگ بازرگانی و تولیدی و خدماتی برای متمایز کردن خود از رقبا و
ربودن گوی سوووبقت در رقابت برای فروش محصوووو

به اسوووتفاده از تکنیکهای بازاریابی روی

آورده و تمام برنامههای خود را بر اسوواس توصوویههای بازاریابی انجام میدهند ( Zamani, Elahi,

 .)Amirnejad & Almasi, 2015آنها با طراحی و اجرای برنامهها و فعالیتهایی برای مح صول،
قیمت ،ترویج و توزیع برای برآورده کردن نیازهای مشووتریان و دسووتیابی به اهداف سووازمانی خود
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تالش میکنند .درواقع بدون اسوووتفاده از فنون بازار یابی و پد یدهای به نام فرهنگ مشوووتری مداری
نمیتوان چارچوبی کارآمد و اسووتراتژی مناسووبی برای رسوویدن به اهداف اخالقی و اقتصووادی خود
ترسوویم نمود ( .)Gerami & AliMohammadi, 2018در این پژوهش به بررسووی عوامل مؤثر بر
رضایتمندی مشتریان فروشگاههای ورزشی پرداختهشد و با توجه به نتایج و ضرایب به دست آمده،
مدل مربوط به این عوامل طراحی شوود .یافتههای حاصوول برای فروشووندگان و مدیران و برنامهریزان
سوووازمانهای ورزشوووی فرصوووتی را بهوجود میآورد تا با دیدی جامع و روشووون و با درنظر گرفتن
فاکتور های مؤثر بر خشووونودی مشوووتر یان ،بر نا مهریزی دقیق و هدفدارتری را درج هت ج لب
رضوووایتمندی آنان انجام دهند .دراین زمینه تشوووخیص درسوووت و شوووناسوووایی عوامل تاثیرگذار بر
رضایتمندی مشتریان ،برای سازمان عالقهمند به گسترش و رشد ،امری بسیاری مهم و حیاتی است
(.)Safaei & MirMoradZehi, 2019
در این تحقیق ضمن تأیید سایر تحقیقا میتوان به این نتیجه رسید که یک فاکتور بهتنهایی در
جلب رضوووایتمندی مشوووتریان تأثیرگذار نیسوووت .چنانچه نتایج حاصووول نشوووان میدهد که میزان
رضوووایتمندی مشوووتریان با فاکتورهای شوووناسوووایی شووودهای چون قیمت ،کیفیت ،رفتار کارکنان و
فرو شندگان ،امکان د ستر سی ،سرویس و خدما ارائه شده ،ویژگیهای ظاهری و ف ضای داخل و
تسهیال و امکانا جانبی ارتباط معنیدار و مستقیم دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عامل
"قیمت" در رضووایتمندی مشووتریان فروشووگاههای ورزشووی بیشووترین تاثیرگذاری را دارد که با
یوووافوووتوووههوووای (،)Karimi & et al, 2019( ،)Gerami & AliMohammadi, 2018
(،)Akbari & et al, 2017( ،)Faghihzadeh, 2016( ،)SanaviGaroosian & et al, 2019
(،)TalebZadeh, 2010( ،)Zamani & et al, 2015( ،)KarimiDastgerdi & et al, 2018
(Hooshyar, Taheri, Shajie & Gholami, ( ،)FakhimiAzar, Akbari & Rasouli, 2011

 ،)Vamshikrishna, 2008( ،)2013و ( )Vakratsas, 2008هوومخوووان وی دارد و بووا ن وتووایووج
( )Behnamifar, 2010در تضوواد اسووت .در پژوهش ( Behnamifar )2010قیمت عامل چندم نه
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عامل اول بر رضووایتمندی مشووتریان به دسووت آمده اسووت که این یافته احتما ً بهدلیل متفاو بودن
دیدگاههای مشتریان صنفهای مختلف میباشد .با عنایت به نتایج یافتههای پیشین و نتایج یافتههای
پژوهش حا ضر میتوان عن صر قیمت را به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل بر ر ضایتمندی م شتریان
فروه شگاههای ورز شی دان ست و اینکه م شتریان هنگام خرید به عنا صر نهفته در قیمت توجه دارند
که فرو شندگان کا های ورز شی میتوانند با تقویت این عنا صر منجر به ترغیب م شتری به خرید یا
تکرار خرید شووووند .گاه مشوووتریان از آن دسوووته افرادی هسوووتند که ابتدا به قیمت محصوووول جذب
میشوند ،برخی افراد جذب ارزان بودن محصول و برخی محصول گرانتر را مرغوبتر میدانند در
حالی که همیشووه گران بودن مالک بهتر بودن نیسووت .به همین جهت تولید کنندگان باید به سوورا
عنا صر نهفته در ع صر قیمت بروند و توجه دا شته با شند که ابتدا منا سب بودن کیفیت مح صو

با

قیمت آن نظر مشوووتری را به خود جلب مینماید .نکته دیگر متناسوووب بودن قیمت با قدر خرید
م شتری ا ست ،این دو عامل بیانگر آن ه ستند که قیمت مح صو

ورز شی هم باید با کیفیت آن و

هم قدر خرید م شتری متنا سب با شد پس تولید کنندگان میتوانند با تمرکز بر اق شار عمده جامعه
از لحظ قدر خرید بازار بزرگتری را برای خود به دسووت آورند و نیز کیفیتی متناسووب با قیمت را
ارائه دهند (.)Akbari & et al, 2017; Zamani & et al, 2015
نکته بعدی قیمت منصفانه در مقایسه با محصو

مشابه است ،گاهی کیفیت محصول متناسب با

قیمت آن است و حتی با قدر خرید مشتری نیز تناسب دارد اما شرکتهای رقیب همان کیفیت را
با قیمتی پایینتر ارائه میدهند لذا تول یدکنندگان باید قیمتهای شووورکتهای مشوووابه را نیز درنظر
دا شته با شند زیرا ممکن ا ست خریداران با مقای سه قیمت برندهای رقیب از خرید مح صول من صرف
شوند ( .)SanaviGaroosian & et al, 2019بنابراین قیمت مح صو

و کا از فاکتورهای مهم

مدنظر مشتری است .مشتری قبل از مراجعه به فروشگاه به احتمال زیاد به چند جای دیگر نیز سر زده
اسووت و از قیمت جنس مورد نظر خود در بازار تاحدودی اطال داد .او ضوومن آنکه کیفیت کار را
مدنظر دارد ،مایل اسووت که بهای کیفیت ارائهشووده مناسووب و با شوورایط اقتصووادی او سووازگاز باشوود
(.)Hooshyar & et al, 2013
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عامل بعدی که در رضوووایتمندی مشوووتریان فروشوووگاههای ورزشوووی تاثیرگذار اسوووت ،عامل
"کیفیت" می باشووود .این نتیجه با یافته های ( Koozehchian, Gohar Rostami & Ehsani,
Jokar, Abbasi & Reyhani, ( ،)Rafiei, Haghighi Nasab & Yazdani, 2013( ،)2010

 )Shahriari & Rastegar, 2018( ،)2018و ()Zeithaml, Bitner, Gremler & Pandit, 2000
همخوانی دارد .تحقیقا انجام شده ،بدون هر گونه تردید و ابهام ،این نکته را رو شن ساختهاند که
کیفیت مطلوب خدما را هنگامی میتوان تضوومین کرد که انتظارا مشووتری از خدمت موردنظر
برآورده شود و یا چیزی فراتر از آن به وی عر ضه گردد .کیفیت خدما بهعنوان حالتی از نگرش،
ارزیووابی طو نیموود

از خود را در بردارد و ارتبوواط عمیق بووا نگرش مشوووتری دارد ( Sanavi

 .)Garoosian et al, 2019در این زمینه ( Zeithaml & et al, )2000کیفیت خدما را بهعنوان
قضوووواو

با نگرش کلی در ارت باط با مزا یای خد ما

تعریف کردها ند .در تحقیقی مشووووا به نیز

 )2010( Koozehchian & et alبه این نتیجه رسوویدند که مهمترین عامل مؤثر بر رضووایتمندی
مشتریان باشگاههای بدنسازی ،رضایت از کیفیت خدما کارکنان آن است.
درک نیازها و انتظارا م شتری زمه موفقیت در بازار امروز و حفظ موقعیت تجاری ا ست.
کیفیت بیانکننده انتظارا مشووتری از مصوورف کا سووت ،پس در بحث کیفیت ،ارائه محصووول با
حداک ر کیفیت نیسووت بلکه درجهای از کیفیت که انتظارا مشووتری را برآورده کند کافی اسووت
( .)Emadi & et al, 2015البته ارائه محصووول با کیفیت با و از انتظارا مشووتری فراتر رفتن ،نه
تنها عیب نیست بلکه در آفرینش مشتریان شیفته بسیار حائز اهمیت است که در امر تبلیغ محصو
یک نو صرفهجویی محسوب می شود ،ولی به این دلیل به برابری کیفیت با انتظارا م شتری اکتفا
میکنیم که با افزایش کیفیت ،مسوولماً هزینه تولید و تهیه مواد اولیه موردنیاز نیز مش وکلسوواز خواهد
بود چرا که با افزایش هزینه تولید قیمت محصوووول هم افزایش مییابد و همانطور که قبالً در بحث
قیمت اشاره کردیم شاید دیگر مصرفکننده راضی به پرداخت قیمت با تر از محدوده ذهنی خود
نباشد .پس تولیدکننده میتواند به برابری کیفیت و انتظارا مشتری از کیفیت اکتفا کند .باید توجه
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داشووت که حرکت کردن به فراسوووی توقعا مشووتری نباید به قیمت چشووم پوش ویدن از سوووددهی
شرکت تمام شود ( .)Jokar & et al, 2018بنابراین میتوان گفت برای مشتری کیفیت خدما از
مهمترین عوامل مراجعه ا ست .مدیرانی موفق ه ستند که این کیفیت را برای م شتریان خود ت ضمین
کنند .مشووتری شوواید بتواند برخورد تند کارمندان را تحمل کند ،شوواید بتواند اتالف زمان را نادیده
بگیرد اما بهطور قطع نمیتواند از کیفیت کار بهسووادگی بگذرد .مشووتری حتی حاضوور اسووت بهای
بیشتری ب ردازد ،مشروط بر اینکه کیفیت خدما

ارائهشده را برای او تضمین کنند ( & Hooshyar

.)et al., 2013
عامل " کارکنان و فروشوووندگان" سوووومین عامل تاثیرگذار بر رضوووا یتمندی مشوووتر یان
فروشگاههای ورزشی میباشد .این نتیجه با یافتههای ( & NaderianJahromim, AmirHosseini
Rafiei & et ( ،)KargarJebhedar & NikghadamHojati, 2017( ،)SoltanHosseini, 2008

 )Jokar & et al, 2018( ،)al., 2013و ( )Shahriari & Rastegar, 2018همخوانی دارد .چنانچه
( Naderian Jahromim & et al, )2008عنوان کردند افزایش بهرهمندی و ر ضایتمندی م شتریان
سازمان به نیروی انسانی و کارکنان متخصص ،آموزشدیده درجهت افزایش رضایتمندی مشتریان
امری ضروری و حیاتی ا ست .همچنین ( Kargar Jebhedar & Nikghadam Hojati, )2017ده
عامل را در ر ضایتمندی م شتریان اماکن ورز شی ک شور گزارش کردند که در این میان عملکرد و
رفتار کارکنان در با ترین رتبه قرار داشوووت .عالوه بر انتخاب کانال توزیع مناسوووب ،نیروی های
آموزش دیده (کارکنان و فروشووندگان) یا حداقل آشوونا به محصووول را انتخاب کنیم .نیروی توزیع،
خود عاملی درون کانال توزیع و در عین حال م ستقل از آن ا ست .بهعبارتی شاید تولیدکننده کانال
منا سبی را انتخاب کرده با شد ولی در صور انتخاب فرو شندگان نامنا سب در درون این کانال به
نتیجه موردانتظار نرسد .عملکرد کارکنان و فروشندگان در موفقیت یا شکست شرکت و یا سازمانی
نقش تعیینکنندهای دارد چرا که به نظر آخرین و حساسترین مرحله فروش است که فروشنده سعی
در جلبنظر مشووتری و فروش کا دارد و در این مرحله مشووتری نسووبت به خرید یا عدمخرید کا
ت صمیمگیری میکند و برای او تجربه خرید مح سوب می شود و ذهنیت ن سبت به کا و فرو شنده
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ایجاد میشود که مسلماً خرید بعدی او نیز متأثر از خرید فعلی او خواهد بود .پس نیرویهای فروش
چه نیروهای داخلی خود شرکت باشد و یا اینکه نیروهای خارج از شرکت (نیروهای واسطه) باشند
با عرضوووه اطالعا در مورد ن یازهای مشوووتر یان و رقیبان و تشوووویق و ترغ یب زم جهت فروش
محصوو

در این فرایند میتواند تولیدکننده را یاری دهد ( .)Rafiei & et al, 2013در تحقیقی

( Coopers & Lybrand, )1998با بررسی بسیاری از شرکتهای بزرگ به این نتیجه ر سیدند که
میان ر ضایت م شتری و کارکنان رابطه م ستقیمی وجود دارد .در ژاپن تأمین ر ضایت م شتری همانند
روش مو سوم به کایزن یک فرایند پیچ در پیچ و زنجیرهای ا ست که با آموزش اغاز می شود .هدف
از آموزش در این فرای ند ای جاد تلقی م بت از خد مت و ال قای انگیزه های زم در کارک نان و
فروشووندگان ،کاسووتن از میزان چرخش نیروی انسووانی و ارتقای کیفیت ارائه خدما به مشووتری و
جلب رضایت مشتری است (.)Rezaei, Hosseini Ashtiani & Hoshyar, 2005
چهارمین عامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان فروشگاههای ورزشی در این پژوهش عامل
"امکان دسووترسووی" میباشوود .این نتیجه با یافتههای (،)Saeedi, Hosseini & Fatrzan, 2015
( )Honari, Shojaei Borjuei & Faridfathi, 2015و ( ،)Shahriari & Rastegar, 2018هم-
خوانی دارد .تحقیق ( Honari et al, )2015با درنظر گرفتن عامل دسووترسووی به اماکن ورزشووی،
عنوان کردند که نبود برنامهریزی صحی و منا سب باعث بروز م شکال زیادی همچون د ستر سی
نامناسووب برای مشووتریان میشووود .آنان به این نتیجه رس ویدند که مکانگزینی مناسووب باعث توسووعه
مشووتری میشووود و تاکید کردند که در طراحی و احداث مکانهای ورزشووی به پراکندگی و میزان
سوورانه جمعیت باید توجه خاص وی شووود .یکی ازمهمترین عوامل موفقیت یک فروشووگاه ورزش وی،
موقع یت مکانی آن اسوووت .موقع یت مکانی فروشوووگاه های ورزشوووی یک عامل ح یاتی در بخش
مصوورفکنندگان محصووو

ورزش وی به حسوواب میآید و این عامل یک مزیت رقابتی بادوام و با

ثبا اسووت که توسووط رقبا قابل ک یبرداری نیسووت .توجیهی که برای این یافته داریم این اسووت که
مشتریان برای دسترسی به فروشگاهها باید زمان و هزینه حمل و نقل پایینی را تقبل کنند به این معنی
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که مشوووتری برای پیدا کردن مکان ارائه کا سوووردرگم نباشووود یا مکان ارائه دورتر از محل اقامت
م شتری نبا شد که این امر موجب دل سردی و عدمر ضایت او می شود .م شتری انتظار دارد در حداقل
زمان ممکن خدما ارائه شده را دریافت کند و از طو نی شدن این زمان هراس دارد .بهخ صوص
مشتریانی که از مسیرهای طو نیتری مراجعه میکنند از این رو ایجاد یک چرخه کاری مناسب که
در آن بتوان از اتالف وقت جلوگیری کرد ،خوا سته درونی م شتریان ا ست .در این چرخه دو ا صل
سرعت و دقت در انجام کار و توالی خدما مهم هستند .مدیران شرکت برای آنکه بتوانند مشتریان
را را ضی نگه دارند باید چنین چرخهای را ایجاد کنند و از کارکنانی ا ستفاده نمایند که مفهوم زمان
را به خوبی درک میکنند (.)Saeedi et al., 2015
پنجمین عامل تاثیرگذار بر ر ضایتمندی م شتریان قرو شگاههای ورز شی " سرویس و خدما
ارائهشووده" میباشوود .این یاقته با نتایج پژوهشهای (Faghihzadeh, ( ،)Akbari & et al, 2017

،)Gerami & AliMohammadi, 2018( ،)Sanavi Garoosian & et al, 2019( ،)2016
( ،)Karimi Dastgerdi & et al, 2018( ،)Karimi & et al, 2019و (،)Zamani & et al, 2015
همسووو میباشوود .امروزه موضووو خدما یک تجار جهانی محسوووب میشووود که دارای ارزش
تجاری بوده و حدود  22درصد تجار

جهان را از آن خود کرده است ( & Sanavi Garoosian

 .)et al, 2019خدما ارائه شده یکی از عوامل اصلی هر سازمانی است که به عنوان نیروی محرکه
رشد و ترقی به حساب میآید .نکته اساسی این است که میبایستی در فرهنگ هر جامعهای جایگاه،
نقش و کارکرد مشتری بهدرستی تعریف شود و خدمترسانی به مشتری بهعنوان یک ارزش مطرح
به آن عمل شود تا سازمان در جهت صحی خود قرار بگیرد درنتیجه این عمل باعث ر ضایتمندی
و با تر از آن وفاداری مشتری میگردد (.)Zamani & et al, 2015
"ویژگی های ظاهری و فضوووای داخل" عامل بعدی تاثیرگذار بر رضوووا یتمندی مشوووتر یان
قروشگاههای ورزشی میباشد .این نتیجه با یافتههای ( )Saeedi & et al, 2015و ( & Shahriari

 )Rastegar, 2018همخوانی دارد .در مورد ویژگی های ظاهری و فضوووای داخلی یک نکته مهم
وجود دارد و آن این که ایجاد ظاهر و فضووای داخلی مناسووب برای فروشووگاهها هزینه نیسووت بلکه
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سووورمایهگذاری اسوووت .ویژگیهای ظاهری و فضوووای داخلی جهت جذب مشوووتریان بالقوه ،جذب
م شتریان رقیب و نگهدا شتن م شتریان بالفعل عامل ب سیار مهمی ا ست که نباید از ذهن تولیدکنندگان
دور بماند .پس همانطور که یک ظاهر و ف ضای داخلی منا سب و مطلوب میتواند نظر م شتریان را
جلب کرده و فروش با و موفقیت شوورکت را موجب شووود ،ظاهر و فضووای نامطلوب هم میتواند
شک ست شرکت را به دنبال دا شته با شد .در دنیای امروزه م شتریان ترجی میدهند مکانی را برای
خرید انتخاب کنند که بتوانند همزمان از زمان سوو ری شووده برای خرید و پرداخت پول ،لذ ببرند
ولو اینکووه در پووایووان نیز ،کووا ی مورد نظر خود را نیووابنوود ( Salimi Naeini, NikBakhsh,

 .)Afarinesh Khaki & SharifiFar, 2020مقصود آن است که به همان اندازه که کا  ،خدما ،
شکل ظاهری و نحوه طراحی کا در انتخاب مشتریان دارای اهمیت است ،فضایی که خرید در آن
صور میگیرد به همان اندازه مهم است (.)Saeedi & et al, 2015
آخرین عامل تاثیرگذار بر ر ضایتمندی م شتریان فروشگاههای ورز شی در این پژوهش عامل
"تسوووهیال و امکانا

جانبی" می باشووود .این یافته با نتایج پژوهش های ( Nikoonejad, Lari

 )Pilar María & et al, 2010( ،)Blythe, 2006( ،)Semnani & Hatami, 2011و ( Ailawadi

 )& Keller, 2004همسو میباشد .از دیدگاه توسعه اقتصادی و انسانی اعطای تسهیال و امکانا
جانبی در بازار از اهمیت خاص وی برخوردار اسووت .اعطای تسووهیال در تمام جهان وجود دارد و به
عنوان یک ابزار حیاتی در جهت برقراری ارتباط بین مشووتری و اعطا کننده تسووهیال در نظر گرفته
میشووود ( .)Pilar María & et al, 2010بهگفته ( Blythe, )2006تسووهیال و امکانا جانبی
فرو شگاهها که به صور ناملموس در مح صول نمایان می شود تو سط م صرفکنندگان به م صرف
میرسوود .به عبار دیگر خدما مناسووب فروشووگاه موجب شووکلگیری ادراک م بت و تحریک
مصوورفکنندگان به بازدید مجدد از فروشووگاه میشووود .تحقیقا دیگر وجود رابطه م بت بین تأثیر
خدما ویژه فروشووگاهی که به نحوه مناسووبی ارائه شووود را بر رفتار خرید مصوورفکنندگان تأیید
مینماید ( .)Song et al., 2019آنها متغیرهایی مانند امکان اسوووتفاده از پارکینگ اختصووواصوووی
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فروشگاه ،پراکندگی شعب فروشگاه در سط شهر را نیز به عنوان عوامل مؤثر بر ترجیحا مشتریان
در انتخاب فروشووگاه شووناسووایی کردند .تحقیق ایشووان نشووان از آن دارد که بین متغیرهای نام برده و
ترجیحا مشتریان در انتخاب فروشگاه رابطه معنیداری وجود دارد .تسهیال و امکانا جانبی در
فروشگاه مرجب راحتی و آسایش بیشتر مشتریان میشود.
به این ترتیب توجه عمیق به م شتری و م شتریگرایی ،رمز موفقیت در صنعت ورزش ا ست و
این اندیشووه در تمام سووازمانهای ورزشووی ،نیرویی بزرگ و پیشبرنده بهحسوواب میآید .در قلمرو
صنعت ورزش ،ر ضایتمندی م شتریان مزایای زیادی را برای فرو شگاههای ورز شی به دنبال دارد.
بهطوریکه اصلیترین منبع درآمد آنها ،ناشی از حضور مشتریان است (.)Emadi & et al, 2015
یکی از مهمترین فاکتورهایی که منجر به رضایتمندی مشتریان و تداوم حضور آنها در فروشگاهها
میشود ،قیمت کا و محصو

ارائه شده در این اماکن است .بنابراین ،زم است مدیران ورزشی

برای ک سب بی شترین منفعت و سود نا شی از ح ضور م شتریان در فرو شگاهها و تداوم این ح ضور،
نهایت تالش خود را جهت قیمت منا سب مح صو

ارائه شده و برآوردن نیازهای م شتریان انجام

دهند.
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