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Abstract
One of the important approaches in data analysis is to help solve theoretical and
practical problems based on the findings of other researchers. Meta-analysis
is a method that uses the same and opposite results of other people's research
and presents the extract of existing research on a specific topic based on the
homogeneity or heterogeneity of scientific findings and based on valid and
systematic scientific methods. The research method is applied in terms of
purpose and due to the use of meta-analysis method and due to the nature of
the data is included in the quantitative research set. The statistical population
includes all articles on the relationship between service quality and customer
satisfaction of sports service organizations in 19 articles.
Of these, 3 articles did not qualify for meta-analysis
Finally, 16 articles were used as statistical samples in the meta-analysis and
meta-analysis of data in software (CMA2) was performed. One of the
important criteria for selecting articles was that research was conducted in
Iran. The independent variable (predictor) was the quality of sports services
and the dependent variable (criterion) was customer satisfaction. The data
collection tool was a form coded by assigning a code to each article (codes A
and B to P), the names of the researchers, the number of samples contributed
to each article (articles) and the correlation values. This form is equivalent to
a questionnaire or interview form in other types of research (Druck and
Lipsi).
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From Fisher Z coefficient to standardize correlation values, Cochran Q and I2
tests to check homogeneity of data, from funnel diagram method, to measure
diffusion bias, from dual and tweed methods to determine the number of
missing investigations, safe N statistic from Error using Rosenthal and Orvin
methods was used to evaluate the size of the model effect based on Cohen's
suggestion (criterion) and display the data using the forest diagram (grove).
Out of 16 articles, 14 articles (88%) of correlation coefficient, 1 article of
structural equations (6%) and 1 article of regression coefficient (6%) were
used. Out of 16 articles, 1 case equals 6% in the lower category, 2 cases
equivalent to 13% in the middle class and finally 13 cases equivalent to 81%
in the high category.
The important point is that 94% of the size of the works are evaluated in the
middle and upper class. Therefore, it can be said that based on the results of
this meta-analysis, the relationship between the quality of sports services and
customer satisfaction has been above average. In correlation studies,
correlation values can be used as an indicator of effect size. To equalize the
correlation coefficients (or effect sizes) and compare them with each other,
the coefficients are converted to the standard Z score. For example, in the
first article (with code A) the correlation value is equal to 0.710 and the
number is equal to 437 and the direction of correlation is positive. Also, the
size of the work with an error of 0.048 is equal to 0.887.
In the fixed effects model, the actual effect size was present in all studies and the
observed difference in effect size was due to sampling error. In the random
effects model, the observed difference in effect size is not solely due to
sampling error, and other factors such as measurement error and inherent
differences between studies are also influential. The criterion for choosing a
fixed or random model is the Cochran Q heterogeneity test.
Considering the significance level of Cochran test (Sig = 0.001, Q = 579/579), it
can be said that the present studies in meta-analysis are heterogeneous. Also
according to the I2 test (to overcome the weakness of the Cochrane Q test)
which indicates the percentage of variance between studies that is due to
heterogeneity and not luck; With a value of 412/97 and according to the
criterion (less than 50 signs of homogeneity), it can be said that the studies
used are heterogeneous and therefore the random effects model should be
used to interpret the size of the combined effect. The size of the random
(combined) effect of the relationship between service quality and customer
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satisfaction is equal to 0.71 and with 0.95 confidence can be said to be in the
range of 0.606 to 0.776. Interpretation of effect size according to Cohen's
criterion as effect size is high. Also, according to (Sig = 0.001, Zig = 10.264),
the size of the random effect is significant. According to the results, another
5890 studies should be added to the studies and reviewed so that the P value
of the two domains does not exceed 0.05.
This means that another 5890 studies must be performed in order to make an
error in the final results of calculations and analyzes, and this result shows
the high accuracy of the information and results obtained in this study. 5890
cases studied The distance from the error is a reasonable and significant
amount. Club managers to create favorable feelings and judgments of the
club brand, along with the important category. As attention to the quantity
and quality of services, they should strive to build mutual trust between the
club and customers, maintain the reputation gained in a competitive
environment and reasonable prices of products and services, and fulfill all
their obligations to the products and services of their club brand. And in this
regard, accept the opinions and ideas of their customers.
The very important difference between this research and other researches is that
the statistical population in meta-analysis researches is previous researches
and its research unit is each of the initial researches and the researcher
obtains information in such researches that does not exist in the previous
research and Statistical methods are different and the effect size estimation
method has been used.
Therefore, it is suggested that club managers try to increase and improve the
quality of services and products of their club brand and gain the trust of
customers, because with increasing brand credibility and satisfaction, the
customer club also increases and consequently, customers use the club
services and products. It is also offered to others and this will be a promotion
for the club.
Keywords: service quality, satisfaction, meta-analysis, sports organization
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فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در
سازمانهای ورزشی
حسین پورسلطانی زرندی*1
چکیده
یکی از رویکردهای مهم در تحلیل دادهها ،این است که میتوان بر اساس یافتههای محققین دیگر ،به
حل مسائل نظری و عملی کمک کرد .فراتحلیل روشی است که نتایج مشابه و مخالف تحقیقات
دیگران را بکار میگیرد و بر اساس همگونی یا ناهمگونی یافتههای علمی و بر اساس روشهای علمی
معتبر و منظم ،عصاره تحقیقات موجود را در یک موضوع خاص ارائه میکند .در این تحقیق از 16مقاله
پژوهشی با موضوعیت ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان استفاده شد و فراتحلیل دادهها در
نرمافزار ) (CMA2انجام گرفت .با توجه به آزمون کوکران  )Q=579/۶۸3, Sig=۰/۰۰۱( Qمیتوان
گفت که مطالعات حاضر در فراتحلیل ،ناهمگون هستند و بنابراین باید از مدل اثرات تصادفی (نه اثرات
ثابت) برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده کرد .اندازه اثر تصادفی(ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با
رضایتمندی مشتریان برابر با  0/71بوده و با  0/95اطمینان میتوان گفت که در بازه  0/606تا 0/776
قرار دارد .تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارهای کوهن ،بهصورت اندازه اثر زیاد میباشد .همچنین با
توجه به( )Z=۱۰/۲۶۴, Sig=۰/۰۰۱اندازه اثر تصادفی ،معنیدار است.
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مقدمه
با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در سالمت جسمی و روحی افراد جامعه ،اهمیت سازمانها
و مراکز ورزشی در شناسایی و تمرکز بر عوامل مهم جهت تداوم حضور افراد در فعالیتهای بدنی
ضروری میباشد .در این راستا بررسی و یافتن عالقهمندی و نیازهای خاص افراد به فعالیتهای
ورزشی و فراهم ساختن شرایط و مکانهای مناسب و ارائه خدمات به افراد ،مورد توجه بسیاری از
مدیران میباشد .مدت زمان طوالنی از طرح موضوع کیفیت خدمات و راههای سنجش و ارزیابی
آن میگذرد و با گذشت زمان به دلیل اهمیت فزایندهی خدمات در اقتصاد کشورها ،نقش آن بیش
از پیش مورد توجه قرار گرفته است )2002 ، Aldlaigan( .امروزه خدماترسانی به مشتریان در
زمینههای مختلف بهصورت وسیع گسترش یافته و کسبوکارها با ارائه خدمات به حیات خود ادامه
میدهند بنابراین ،مدیران سازمانهای ورزشی نیز میبایست برای حفظ مشتریان با ارائهی خدمات
بهتر و توجه به نیازها ،نظرات و اعتراضات مشتریان در ارتباط با خدمات تالش نمایند چنانچه با
بررسی مشکالت موجود و رسیدگی به نظرات ،خواستهها و آگاهی از میزان رضایتمندی مشتریان،
باعث باال بردن کیفیت و سرعت خدمات و حفظ مشتریان گردندHamzehpour kheradmardi( .

 )2013 ،با توجه به این که بیش از نیمی از تولید ناخالص اغلب کشورها در جهان از بخش خدمات
حاصل میشود و به جهت ویژگیهای خاص این بخش مانند ارتباط مستقیم با مشتریان ،اهمیت
توجه به کیفیت خدمات را افزایش داده است )1991 ، Fiegenbaum( .مفهوم کیفیت به معنای
آنچه مشتری واقعاً میخواهد ،است .بهعبارتدیگر ،محصول یا خدمت زمانی با کیفیت نامیده
میشود که با خواستهها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد .درواقع کیفیت را میبایست بهعنوان
مسئله منطبق با نیاز مشتری تعریف کرد )2004 ، Crosby( .تحقیقات نشان میدهد که در دهههای
اخیر عالقهمندی و توجه به کیفیت خدمات در صنعت ورزش نیز وارد شده است .بهصورتی که
امروزه کیفیت ،یکی از بااهمیتترین سرفصلها در زمینهی بازاریابی ورزشی محسوب میگردد.
( )2011 ، Seyed Javadin et allدر حال حاضر ارائه ی خدمات در حوزه ورزش بیشتر بر روی
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مشتریان متمرکز شده این موضوع نه تنها کیفیت خدمات را در مراحل مختلف در برمیگیرد بلکه
شامل آگاهی مشتریان از محصول و خدمات نیز میباشد، Crosby( .)2010 ، Romo et all( .
 )1991کیفیت را مطابقت یک محصول یا خدمات با الزامات از پیش تعیین شده تعریف میکند .به
نظر وی ،کیفیت پایین از مطابقت نداشتن محصول یا خدمات با الزامات ناشی میشود .مدیران
سازمانهای خدماتی اغلب برای سنجش و برآورد میزان و نوع نیازهای مشتریان سازمان ،از معیارها
و شاخصهای کیفیت خدمات و رضایت مشتری استفاده مینمایند)1996 ، Spreng et all( .
ارزیابی کیفیت خدمات در ورزش توسط ( )2009, Chelladurai& Chungبررسی شد .آنها
سه هدف را شناسایی و معرفی نمودند :الف) خدمت اصلی ب) محیط فیزیکی مثل تأسیسات و
امکانات فیزیکی که خدمت در آن عرضه میشود ج) تعامالت بین فردی در انجام خدمات،
رضایت مشتری عامل تعیینکننده موفقیت سازمانهایی است که در ارتباط با مشتری خواهند بود.
ازاینرو اندازهگیری آن برای سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است )2011, Yildiz( .در
بررسی کیفیت خدمات در مراکز آمادگی جسمانی خصوصی ،بیان کرد که محیط فیزیکی،
کارکنان ،خدمات حمایتی و برنامهریزی مهمترین عوامل جلب رضایت مشتری است .اگر
سازمانها بخواهند به رضایت مشتری دست یابند میبایست بتوانند آن را اندازهگیری نمایند چراکه
هر موضوع بااهمیت که قابل بررسی و اندازهگیری نباشد قابل مدیریت نمیباشد .در بعضی مراکز
ورزشی ،ارزیابی میزان رضایت مشتریان دشوار است زیرا منابع رضایت مشتری و دالیل رضایت،
متعدد و خدمات و محصوالت متعددی وجود دارند که میتوانند طبق تجربیات مشتریان در مراحل
مختلف از قبیل یک مشتری جدید تا یک مشتری راضی و یک مشتری وفادار ،بررسی شوند
( )2011 ، Dobrescu & Salgauیکی از پارامترهای بسیار مهم در سازمانهای امروزی مسئله
اثربخشی در سازمانها و کارکنان آنهاست .همه مواردی را که درباره رضایتمندی مشتریان از
اماکن و خدمات ورزشی مصداق دارد هنگامی میتواند باال باشد که کارکنان و مدیران و مربیان
آن مجموعهها اثربخشی الزم را داشته باشند .همانطور که تحقیقات پیشین ( )2006, Limبا عنوان
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تأثیر کیفیت خدمات بر روی رضایتمندی مشتری و وفاداری نشان داد ،رابطه مستقیم و معنیداری
بین کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی وجود دارد .همچنین ()2011 ، Seyed Javadin et all
طی تحقیقی با عنوان مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی به
این نتیجه رسیدند که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی رابطه معنیداری وجود دارد.
با توجه به اهمیت و استمرار این تحقیقات در پژوهشهای جدیدتر نیز ( & 1399, Maleki

 )Farashiدر تحقیق خود با عنوان رابطه کیفیت خدمات ارائه شده باشگاههای خصوصی با
رضایتمندی و وفاداری ورزشکاران )1399, Najafnejad & poursoltani( ،در تحقیقی با عنوان
نقش کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی مشتریان زن باشگاههای ورزشی شهر کرج ،و کلهری و
اکبری یزدی ()1398طی تحقیقی با عنوان ارتباط کیفیت خدمات (برمبنای مدل کیواسک) با
رضایتمندی و تمایل به حضور مجدد دانشجویان در فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی و همچنین
( )1397, Menatiطی تحقیقی با عنوان تأثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت
ادراکشده اماکن ورزشی غرب کشور ،و (  )1396, Nazari & hadadiدر تحقیقی با عنوان اثر
کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاههای
خصوصی ،و همینطور (  )1395, Aziziطی تحقیقی با عنوان تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات
ورزشی ارائه شده شهرداری مشهد با میزان رضایتمندی بانوان شهروند بر اساس مدل سروکوال و
(  )1396, Fasnaghari & Goodarziدر تحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات
مدل سروکوال بر رضایتمندی مشتریان زن باشگاههای ورزشی ،همگی به این نتایج دست یافتند که
بین کیفیت خدمات با رضایتمندی رابطه معنیداری وجود دارد.

کیفیت خدمات ،قضاوت مشتری از برتری کلی خدمات یا ماهیت خدمات ،درحالیکه
رضایت ،قضاوت مشتری از اثرات خدمات است .آنجا که رضایت مراجعهکنندگان شرط اساسی و
دلیل اصلی بقای یک سازمان است ،تشکیل سازمان مبنای مراجعهکنندگان و توجه به آنان،
ساختاری مطلوب به شمار میآید )2010, Alvani( .مشترى و جلب رضایت او از موضوعات
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کلیدى است که در دنیاى رقابتی حاضر میتواند موجبات ترقى یا شکست یک سازمان را ایجاد
کند .چنانچه (  )1395, Durandishطی تحقیقی با عنوان پیشبینی رضایتمندی و تمایل مشتریان
برای حضور دوباره توسط مؤلفههای کیفیت خدمات در باشگاههای ورزشی پرورش اندام به این
نتیجه رسیدند که بین کیفیت خدمات با رضایتمندی ارتباط وجود دارد .در این راستا ،توجه به اینکه
چه مواردى میتواند در افزایش رضایتمندى مشتریان بهصورت دقیقتر و کاملتر مؤثر باشد،
ضرورى و حائز اهمیت است )1389 ،Kazemi( .نگاه امروز مدیران سازمانها به مشتریان صرف ًا
بهعنوان یک مصرفکننده نیست چنانچه مشتریان در تصمیمگیری مسئولین در تولید و ارائه
خدمات ،رویه انجام امور و فرآیندها و توسعه دانش و توان رقابتی ،همراه و همگام و تأثیرگذار
هستند .بنابراین درک و برآورده ساختن خواستهها و برقراری رابطه کارآمد با مشتریان و خلق و
ارائه ارزش به آنها از مهمترین وظایف مدیران سازمانها و مراکز خدماتی ورزشی میباشد.
ازآنجاییکه خدمات با کیفیت ،یکی از اصلیترین عوامل ایجاد رضایت در مشتری است و یکی از
نشانههای موفقیت در ارائه خدمت ،رضایتمندی ذینفعان آن خدمت میباشد و اصوالً دلیل وجودی
سازمانها برآورده ساختن خواستهها و نیازهای مشتریان جهت جلب رضایت آنها است و تنها
سازمانهایی میتوانند این خدمات را بهطور پایدار ادامه دهند که از نگرشی جامع در مورد مشتری
برخوردار بوده و نسبت به آن تعهد عمیقی داشته باشند )2013 ، Heydarnezhad et all( .چنانچه
سازمانهای ورزشی درک مناسبی از عوامل مؤثر در رضایت مشتریان داشته باشند ،بهتر میتوانند از
نتایج مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان راضی استفاده نمایند؛ چرا که برآوردن انتظارات مشتریان
در مورد ویژگیهای مربوط به کیفیت خدمات به رضایتمندی هر چه بیشتر آنها میانجامد و
موجب وفاداری به خدمات و حتی پیشنهاد آن به دیگران شوند، Chelladurai & Chung( .
 )2009بنابراین بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمانهای ورزشی
بر اساس یافتههای محققین دیگر موجب کمک به حل مسائل نظری و عملی از روی نتایج مشابه و
یا مخالف تحقیقات دیگران بر اساس همگونی یا ناهمگونی یافتههای آنها و همچنین بر اساس

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی
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روشهای علمی معتبر و منظم میگردد ،که در نتیجه آن محقق امکان ارائه عصاره تحقیقات
موجود در موضوع رضایتمندی مشتریان ورزشی و تأثیر کیفیت خدمات بر آنها که موضوع این
پژوهش میباشد را خواهد داشت.

روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به دلیل بهکارگیری روش فراتحلیل و با توجه به
ماهیت دادهها در زیرمجموعه پژوهشهای کمی قرار میگیرد .جامعه آماری شامل همه مقاالت با
موضوعیت رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان سازمانهای خدماتی ورزشی به تعداد 19
مقاله میباشد .از این تعداد  3مقاله واجد شرایط فراتحلیل نبودند و نهایتاً  16مقاله بهعنوان نمونه
آماری در فراتحلیل مورد استفاده قرار گرفتند جدول( .)1از مالکهای مهم انتخاب مقاالت این بود
که تحقیقات در ایران انجام گرفته باشند .متغیر مستقل(پیشبین)کیفیت خدمات ورزشی و متغیر
وابسته (مالک) رضایتمندی مشتریان بود .ابزار گردآوری دادهها ،یک فرم کدگذاری شده با
اختصاص دادن یک کد به هر مقاله( کدهای  Aو  Bتا ) ، Pنام محققین ،تعداد نمونه مشارکت
دادهشده در هر تحقیق (مقاله) و مقادیر همبستگی بود .این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در
انواع دیگر تحقیقات میباشد (درالک و لیپسی ) .محاسبات با بهرهگیری از تکنیک فراتحلیل با
کمک نرمافزار  CMA2انجام شد .از ضریب  Zفیشر برای استاندارد کردن مقادیر همبستگی،
آزمونهای کوکران  Qو  I2برای بررسی همگونی دادهها ،از روش نمودار قیفی ،برای سنجش
سوگیری (تورش) انتشار  ،از روشهای دوال و توییدی برای تعیین تعداد تحقیقات گمشده ،آماره
 Nایمن از خطا با کمک روش روزنتال و اٌروین  ،برای بررسی اندازه اثرمدل بر اساس پیشنهاد
(معیار)کوهن و نمایش دادهها به روش نمودار جنگل (بیشه) استفاده گردید.
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جدول( )۱مقاالت تحلیلشده با کدگذاری
ردیف

نام محققین

سال

1

سید جوادین

1389

و همکاران

میزان رابطه ()r

عنوان تحقیق
مدلي از ارزیابي تأثیر کیفیت

کد اختصاصیافته

0/67

کد A

خدمات بر وفاداري مشتریان
خدمات ورزشي

2

سید عامري

1391

و همکاران

بررسى رابطه بین کیفیت خدمات

0/52

با رضایتمندي و وفادارى مشتریان

کد B

اماکن ورزشى سرپوشیده دولتى و
خصوصى شهر ارومیه
1392

3

ارتباط کیفیت خدمات ،رضایتمندي

ساعتچیان

و وفاداري با قصد حضور آتي

و همکاران

مشتریان در مراکز آمادگي جسماني
و

ایروبیک(مطالعه

0/661

کد C

موردي:

شهرستان رشت)
4

سعیدي

1392

و همکاران

ارتباط

کیفیت

خدمات

با

0/80

کد D

رضایتمندي و وفاداري مشتریان
باشگاههاي بانوان استان مازندران
1393

5

طراحي مدل تأثیرگذاري کیفیت

اسماعیلي

خدمات

و همکاران

مشتري ،ارزش ادراکشده و رفتار

بر

وفاداري،

0/86

رضایت

کد E

آتي مشتریان در مجموعههاي
تفریحي ورزشي آبي
6

هنري

1393

و همکاران

بررسي و سنجش کیفیت خدمات و

0/65

کد F

ارتباط آن با رضایتمندي مشتریان
استخرهاي شهر تهران
1393

7

بررسي رابطه رضایتمندي مشتریان
مجموعههاي

زرگر و صفایي

ورزشي

0/65

شهرداري

کد G

تهران با بهبود کیفیت خدمات
مجموعههاي ورزشي

8

فالحي
و همکاران

1393

تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان
رضایتمندي از خدمات باشگاههاي
بدنسازي شهر تهران

0/49

کد H
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9

گوهر رستمي

1394

و همکاران

ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار

0/82

کد I

مشتریان مراکز آمادگي جسماني و
ارائه الگوي مناسب
1394

10
عبدوي

باشگاههاي

و همکاران
11

بررسي

تأثیر

کیفیت
رزمي

خدمات

بر

0/61

کد J

میزان

رضایتمندي و وفاداري مشتریان
1395

پیشبیني رضایتمندي و تمایل

دوراندیش

مشتریان براي حضور دوباره توسط

و همکاران

مؤلفههاي کیفیت خدمات در
باشگاههاي

ورزشي:

0/824

کد K

مطالعۀ

باشگاههاي پرورش اندام
1395

12

تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات

عزیزي

ورزشي ارائه شده شهرداري مشهد

و همکاران

با میزان رضایتمندي بانوان شهروند

0/67

کد L

بر اساس مدل سروکوال
13

فسنقري

1396

و گودرزي

بررسي تأثیر ابعاد کیفیت خدمات

0/874

کد M

مدل سروکوال بر رضایتمندي
مشتریان زن باشگاههاي ورزشي
1396

14
نظري

اثر کیفیت خدمات بر رضایتمندي و

0/88

وفاداري مشتریان و ارتقاي جایگاه

و حدادي

استراتژیک

برند

کد N

باشگاههاي

خصوصي :ارائه مدل
1397

15

تأثیر طراحي و عناصر آن بر

منتي

رضایتمندي مشتریان و کیفیت

و همکاران

ادراکشده اماکن ورزشي غرب

0/19

کد O

کشور
1398

16

ارتباط کیفیت خدمات(برمبناي

کلهري

مدل کیواسک) با رضایتمندي و

و اکبري یزدي

تمایل به حضور مجدد دانشجویان
در فعالیتهاي فوقبرنامه ورزشي

0/398

کد P
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یافتهها
از  16مقاله مورد بررسی ،تعداد  14مقاله()88%از ضریب همبستگی ،تعداد  1مقاله از معادالت
ساختاری( )6%و تعداد  1مقاله از ضریب رگرسیون( )6%استفاده کرده بودند(شکل.)1

شکل()۱نمودار دایرهای درصدهای استفاده از روشهای آماری در مقاالت

نتایج اندازه اثرهای محاسبهشده در پژوهشهای مورد بررسی در جدول( )2ارائه شده است.

جدول()۲توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها بر اساس معیار کوهن
دامنه تغییر اندازه اثر بر اساس کوهن

درصد

فراواني

زیر ( 0/30کم)

1

6

 0/30تا ( 0/50متوسط)

2

13

 0/50و بیشتر(زیاد)

13

81

مجموع

16

100

بر اساس جدول()2از میان  16مقاله 1 ،مورد معادل  6درصد در طبقه کم 2 ،مورد معادل 13
درصد در طبقه متوسط و باالخره  13مورد معادل  81درصد در طبقه زیاد قرار گرفتهاند .نکته مهم
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این است که  94درصد اندازه اثرها در طبقه متوسط و زیاد ارزیابی میشوند .بنابراین میتوان گفت
که بر اساس نتایج این فراتحلیل رابطه کیفیت خدمات ورزشی با رضایتمندی مشتریان رابطهای
باالتر از حد متوسط بوده است.
جدول( )3مقادیر همبستگی و تعداد نمونه و  Zفیشر
کد

مقدار

تعداد

جهت

خطاي معیار

مقاله

همبستگي

نمونه

همبستگي

همبستگي

 Zفیشر

خطاي معیار Z

A

0/710

437

مثبت

0/024

0/887

0/048

B

0/520

365

مثبت

0/038

0/576

0/053

C

0/661

104

مثبت

0/056

0/795

0/100

D

0/800

341

مثبت

0/020

1/099

0/054

E

0/860

217

مثبت

0/018

1/293

0/068

F

0/650

321

مثبت

0/032

0/775

0/056

G

0/650

411

مثبت

0/029

0/775

0/050

H

0/490

386

مثبت

0/039

0/536

0/051

I

0/820

400

مثبت

0/016

1/157

0/050

J

0/610

384

مثبت

0/032

0/709

0/051

K

0/824

530

مثبت

0/014

1/169

0/044

L

0/670

417

مثبت

0/027

0/811

0/049

M

0/874

154

مثبت

0/019

1/350

0/081

N

0/880

254

مثبت

0/014

1/376

0/063

O

0/190

400

مثبت

0/048

0/192

0/050

P

0/398

384

مثبت

0/043

0/421

0/051

مقادیر همبستگی و  Zفیشر را در جدول()3مشاهده میکنید .در مطالعات همبستگی ،مقادیر
همبستگی میتوانند بهصورت شاخص اندازه اثر بکار برده شوند .برای یکسان کردن ضرایب
همبستگی(یا اندازه اثر) و مقایسه آنها با یکدیگر ،ضرایب مذکور به نمره استاندارد  Zتبدیل
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میشوند .مثال در مقاله اول(با کد  )Aمقدار همبستگی برابر با  0/710و تعداد برابر با  437و جهت
همبستگی مثبت میباشد .همچنین اندازه اثر با خطای  0/048برابر با  0/887است.

Meta Analysis

tistics for each study

جنگلCorrelation and
جدول()4مقادیر همبستگی و معنیداری آنها و نمودار95% CI
کد مقاله

مقدار

حد پایین

حد باال

Z-Value

P-Value

همبستگي

مقادیر همبستگي و بازه 0/95اطمینان
در نمودار جنگل

A

0/710

0/660

0/754

18/482

0/001

B

0/520

0/441

0/591

10/966

0/001

C

0/661

0/537

0/757

7/986

0/001

D

0/800

0/758

0/835

20/198

0/001

E

0/860

0/821

0/891

18/920

0/001

F

0/650

0/582

0/709

13/826

0/001

G

0/650

0/590

0/703

15/660

0/001

H

0/490

0/410

0/562

10/491

0/001

I

0/820

0/785

0/850

23/049

0/001

J

0/610

0/543

0/669

13/838

0/001

K

0/824

0/795

0/850

26/840

0/001

L

0/670

0/613

0/720

16/496

0/001

M

0/874

0/831

0/907

16/586

0/001

N

0/880

0/849

0/905

21/796

0/001

O

0/190

0/094

0/283

3/832

0/001

P

0/398

0/310

0/479

8/223

0/001

ثابت

0/683

0/669

0/697

61/693

0/001

تصادفي

0/701

0/606

0/776

10/264

0/001

مقادیر همبستگي مربوط به نمودار جنگل

Lower Upper
limit limit Z-Value p-Value

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-1 -0.50
-0/50 0.00
0 0.50
0/50 1.001
-1.00

Favours B

Favours A

مقادیر همبستگی و بازه آنها و همچنین معنیداری ضرایب را در جدول()4مشاهده میکنید.
مثال در مقاله اول(با کد  )Aمقدار همبستگی برابر با  0/710و با  0/95اطمینان میتوان گفت که در

18.482
10.966
7.986
20.198
18.920
13.826
15.660
10.491
23.049
13.838
26.840
16.496
16.586
21.796
3.832
8.223
61.693

0.754
0.591
0.757
0.835
0.891
0.709
0.703
0.562
0.850
0.669
0.850
0.720
0.907
0.905
0.283
0.479
0.697

0.660
0.441
0.537
0.758
0.821
0.582
0.590
0.410
0.785
0.543
0.795
0.613
0.831
0.849
0.094
0.310
0.669
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بازه  0/660تا  0/754قرار دارد .مقدار  Zبرابر با  18/482بوده و با توجه به سطح معنیداری زیر
 0/05میتوان گفت که رابطه مذکور معنیدار است .همچنین مقادیر همبستگی را میتوانید در
نمودار جنگل هم مشاهده کنید .در نمودار جنگل با اطمینان 0/95مقدار صفر نشاندهنده نبود
همبستگی بین کیفیت خدمات ورزشی با رضایتمندی مشتریان است .هر چه مقدار رابطه بهقدر
مطلق  1نزدیکتر باشد ،بدین معنی است که کیفیت خدمات ورزشی نقش بیشتری بر رضایتمندی
مشتریان دارد .بهطورکلی میتوان گفت ،که رابطه کیفیت خدمات ورزشی با رضایتمندی مشتریان
در همه مطالعات معنیدار ()Sig=0/001بوده است .اثرات ثابت بیانگر این است که نسبت وقوع در
 16مطالعه برابر با  0/683و در بازه  0/669تا  0/697قرار داشته و با توجه به (, 0/001

= )Z=61/693Sigمعنیدار است .همچنین اثرات تصادفی بیانگر این است که نسبت وقوع در 16
مطالعه برابر با  0/701و در بازه  0/606تا  0/776قرار داشته و با توجه به ()Z=10/264, Sig=0/001
معنیدار است.
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Fisher's Z

شکل()۲نمودار قیفی اندازه اثرات استانداردشده با محور عمودی خطای استاندارد
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شکل()3نمودار قیفی اندازه اثرات استانداردشده با محور عمودی دقت

نمودار قیفی(شکل 2و )3نشان میدهد که مطالعات در باالی قیف توزیع شدهاند و در پایین
قیف مطالعهای وجود ندارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در جستجوی ادبیات این فراتحلیل،
مطالعات با اندازه اثرات کوچک که دارای حجم نمونه کم بودند؛ مورد غفلت قرارگرفتهاند.
همچنین توزیع مطالعات در باالی قیف ،چندان متقارن نمیباشد که باز هم نشاندهنده تورش انتشار
میباشد .برای ارزیابی حساسیت نتایج مبتنی بر تورش انتشار از روش چینش و تکمیل 1ارائه شده
توسط دوال و توییدی استفاده شد .با توجه به اندازه اثرات در مدل اثرات ثابت برای قسمت چپ
نمودار و به روش چینش و تکمیل 1 ،مطالعه مورد غفلت قرار گرفته است .ضمناً با توجه به اندازه
اثرات در مدل اثرات ثابت برای قسمت راست نمودار و به روش چینش و تکمیل ،هیچ مطالعهای

1. Trim and Fill

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی
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مورد غفلت قرار نگرفته است .با توجه به اندازه اثرات در مدل اثرات تصادفی برای قسمتهای چپ
وراست نمودار و به روش چینش و تکمیل ،هیچ مطالعهای مورد غفلت قرار نگرفته است.
آماره  Nایمن از خطا به محقق کمک میکند تا قوت یافتههای مطالعاتی که از فرا تحلیل خارج
شدهاند(یا گمشده هستند) را ارزیابی کند .این آماره فرض میگیرد تعداد مطالعاتی که از فرا تحلیل
خارجشدهاند ،دارای اثراتی هستند که بر اندازه اثر کلی مطالعات حاضر در فراتحلیل تأثیر
میگذارند .ازاینرو ،این آماره تعداد مطالعاتی را محاسبه میکند که باید وارد تحلیل شوند؛ تا
اندازه اثرات مطالعات گمشده را صفر کند .برای مشخص شدن آماره  Nایمن از خطا ،تعداد
مطالعاتی که باید به فراتحلیل برای افزایش توان آزمون آماری اضافه شوند ،به روش روزنتال برابر با
 5890میباشد .در روش اروین هیچ مطالعهای نباید اضافه شود(جدول.)5
جدول( )۵محاسبات Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر)کالسیک
مقدار  Zبراي مطالعات مشاهدهشده

61/79713

مقدار  Pبراي مطالعات مشاهدهشده

0/001

آلفا

0/05

باقیمانده(دنباله)

2

 Zبراي آلفا

1/95996

تعداد مطالعات مشاهدهشده

16

تعداد مطالعات گمشدهاي که مقدار  Pرا به آلفا ميرساند

5890

با توجه به دادههای (جدول  ،)5باید تعداد  5890مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود
تا مقدار  Pدو دامنه از  0/05تجاوز نکند .این بدین معنی است که باید  5890مطالعه دیگر باید
انجام گیرد تا در نتایج نهایی محاسبات و تحلیلها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت
باالی اطالعات و نتایج بهدستآمده در این پژوهش را نشان میدهد .تعداد 5890مورد مطالعه
فاصله از خطا ،مقدار مناسب و است.
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در مدل اثرات ثابت ،اندازه اثر واقعی در همه مطالعات وجود داشته و تفاوت مشاهدهشده در اندازه
اثرات ناشی از خطای نمونهگیری است .در مدل اثرات تصادفی ،تفاوت مشاهدهشده در اندازه
اثرات ،صرفاً ناشی از خطای نمونهگیری نیست و عاملهای دیگری مانند خطای اندازهگیری و
تفاوتهای ذاتی بین مطالعات هم اثرگذار هستند .معیار انتخاب مدل ثابت یا مدل تصادفی ،آزمون
ناهمگونی کوکران  Qاست (جدول.)6
جدول( )6نتیجه آزمون کوکران Q

آزمون

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

Q

579/683

15

0/001

با توجه به سطح معنیداری آزمون کوکران ( )Q=579/683, Sig=0/001میتوان گفت که
مطالعات حاضر در فرا تحلیل ،ناهمگون هستند .همچنین بر طبق آزمون ( I2به جهت غلبه بر ضعف
آزمون کوکران )Qکه نشانگر درصدی از واریانس بین مطالعات است که ناشی از ناهمگونی است
و نه شانس؛ با مقدار  97/412و با توجه به معیار (کمتر از  50نشانه محرز بودن همگونی) میتوان
گفت که مطالعات مورد استفاده ناهمگون هستند و بنابراین باید از مدل اثرات تصادفی برای تفسیر
اندازه اثر ترکیبی استفاده کرد .اندازه اثر تصادفی (ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی
مشتریان برابر با  0/71بوده و با  0/95اطمینان میتوان گفت که در بازه  0/606تا  0/776قرار دارد.
تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارکوهن (جدول )7بهصورت اندازه اثر زیاد میباشد.
جدول( )7اندازه اثرمدل بر اساس کوهن
اندازه اثر بهدستآمده

0/701

مالک

اندازه اثر

کمتر از 0/30

کم

از  0/3تا 0/5

متوسط

 0/5و بیشتر

زیاد

نتیجه

اندازه اثر بهدستآمده در حد زیاد است

همچنین با توجه به ( )Z=10/264, Sig=0/001اندازه اثر تصادفی بهدستآمده ،معنیدار است.
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بحث و نتیجهگیری
با انجام فراتحلیل ،یک دیدگاه کلی نسبت به نتایج پژوهشهای مختلف به دست میآید .چنین
یافتههایی با توجه به تنوع جامعه آماری پژوهشها دارای اهمیت بیشتری هستند؛ چرا که با یکپارچه
کردن یافتههای پژوهشهای انجام شده ،میتوان شباهتها را به دست آورد و با تفاوتها به شیوه
مناسبی برخورد کرد .تفاوت بسیار مهم این پژوهش با پژوهشهای دیگر در این است که جامعه
آماری در پژوهشهای فراتحلیل ،پژوهشهای قبلی است و واحد پژوهش آن ،هر یک از
پژوهشهای اولیه است و محقق در اینگونه پژوهشها به اطالعاتی دست مییابد که در پژوهش
قبلی وجود ندارد و روشهای آماری متفاوت هستند و از روش برآورد اندازه اثر استفاده شده
است .کاوش در پژوهشهای صورت گرفته برای رسیدن به نتایج مطمئن ،سعی در رفع تناقضات
موجود در مطالعات گذشته و کشف شکافهای دانشی از عمده اهداف این پژوهش علمی
میباشد .توصیف و تحلیل دادههای مطالعات مورد بررسی در کنار هم ،به خودی خود و همچنین
در مقایسه با دادههای منابع دیگر ،میتواند اطالعات جدیدی را فراهم آورد که بسیار با ارزش
هستند .در این مقاله به فراتحلیل  16مقاله رابطه کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در
سازمانهای ورزشی پرداخته شد و مشخص گردید تعداد  14مقاله ( )88%از ضریب همبستگی،
تعداد  1مقاله از معادالت ساختاری ( )6%و تعداد  1مقاله از ضریب رگرسیون ( )6%استفاده کرده
بودند .یافتههای حاصل از فراتحلیل نشان داد که کیفیت خدمات ورزشی بر رضایتمندی مشتریان
اثر زیادی با مقدار  0/701دارد .یافته مذکور با یافتههای سید جوادین و همکاران ( ،)1389سید
عامری و همکاران ( ،)1391ساعتچیان و همکاران ( ،)1392سعیدی و همکاران ( ،)1392اسماعیلی
و همکاران ( ،)1393هنری و همکاران ( ،)1393زرگر و صفایی ( ،)1393فالحی و همکاران
( ،)1393گوهر رستمی و همکاران ( ،)1394عبدوی و همکاران ( ،)1394دوراندیش و همکاران
( ،)1395عزیزی و همکاران ( ،)1395فسنقری و گودرزی ( ،)1396نظری و حدادی ( ،)1396منتی
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و همکاران ( ،)1397کلهری و اکبری یزدی ( )1398با موضوعیت رابطه کیفیت خدمات ورزشی
با رضایتمندی مشتریان مرتبط است.
از جمله محدودیتهای انجام چنین فرا تحلیلهایی ،نبود بانک تحقیقاتی درکشور به شکل
منسجم ،وجود ضعف در روششناسی اکثر پژوهشها ،عدم دسترسی آسان به منابع و پژوهشهایی
است که در حیطه مشخص انجام و منتشرشده باشند .در پژوهش حاضر تالش شد با نگاهی متفاوت
و نگرشی جامعتر رابطه ی کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان مورد بررسی قرار گیرد .با توجه
به سطح معنیداری آزمون کوکران ( )Q=579/683, Sig=0/001و همچنین بر طبق آزمون I2

مشخص شد که مطالعات ناهمگون هستند .از دالیل معنیداری آزمونهای کوکران  Qو  I2میتوان
به آزمودنیها از منظر تفاوت در جنسیت ( 12مورد ترکیبی مردان و زنان 1 ،مورد مردان و  3مورد
زنان) و یا نوع شغل متفاوت ،سوابق ورزشی متفاوت ،سن متفاوت ،وضعیتهای تأهل و مجرد
بودن ،مدارک تحصیلی متفاوت ،روشهای نمونهگیری متفاوت ،تفاوت در طرحهای تحقیق ،زمان
متفاوت انجام مطالعه ،عدم توانایی تحقیق در شناسایی متغیرهایی که واقعاً با اندازه اثر رابطه دارند و
شیوههای آماری متفاوت جهت تجزیهوتحلیل دادهها (بهکارگیری ضریب همبستگی پیرسون،
ضریب همبستگی اسپیرمن ،معادالت ساختاری و ضریب رگرسیون) اشاره کرد .به گفته هیگنز و
تامپسون 1ناهمگونی زمانی وجود دارد که اندازه اثرات واقعی بین مطالعات ،متفاوت ارزیابی شوند
و بین نتایج تحقیقات و فرآیندهای انجام آنها ،گوناگونی وجود داشته باشد .ضمناً با توجه به
ناهمگونی مطالعات ،از مدل اثرات تصادفی برای تفسیر اندازه اثر ترکیبی استفاده شد .اندازه اثر
تصادفی (ترکیبی) رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان برابر با  0/71بوده و با 0/95
اطمینان میتوان گفت که در بازه  0/606تا  0/776قرار دارد .تفسیر اندازه اثر با توجه به معیارکوهن
بهصورت اندازه اثر زیاد تفسیر گردید .از  16مقاله 1 ،مورد ( )6%در طبقه کم 2 ،مورد ( )%13در
طبقه متوسط و باالخره  13مورد ( )%81در طبقه زیاد قرار گرفتهاند .نکته مهم این است که 94
)1. Higgins and Thompson(2002
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درصد اندازه اثرها در طبقه متوسط و زیاد ارزیابی میشوند .مقاله نظری و حدادی ( )1396با
مقدار 0/880از باالترین اندازه اثر و مقاله منتی و همکاران ( )1397با مقدار  0/190و مقاله کلهری و
اکبری یزدی ( )1398با مقدار  0/398از پایینترین مقدار اثر برخوردار بودند .بهعنوان یک نتیجه
کلی میتوان گفت که بر اساس نتایج این فراتحلیل ،رابطه کیفیت خدمات ورزشی با رضایتمندی
مشتریان رابطهای باالتر از حد متوسط بوده است.

آنچه مشخص شد کیفیت خدمات میتواند راهبرد مناسبی برای رضایتمندی مشتریان و
سودآوری باشگاه باشد؛ لذا مدیران باشگاهها میتوانند با درک باور دستیابی به سودآوری از طریق
سرمایه گذاری در کیفیت خدمات و با مدنظر قرار دادن چرخة کیفیت خدمات و اهمیت بیشتر به
عالیق و خواستههای ورزشکاران و همچنین ارائه نمایی کلی از عملکرد سازمان خود به مشتریان،
در جهت معرفی هر چه بهتر ویژگیهای خاص و منحصربهفرد محصوالت و خدمات باشگاه در
مقایسه با سایر باشگاهها از مزیت افزایش توان رقابتی بهره ببرند .لیکن باید در نظر داشت که
ارتباط بین کیفیت خدمات و سود رابطة سادهای نیست .با بررسی پژوهشهای صورت گرفته ،اثر
کیفیت خدمات بر سود ،از جهتی با به دست آوردن سهم بیشتری از بازار و حفظ مشتریان با کسب
رضایتمندی آنها و از جهت دیگر با کاهش هزینهها قابلدستیابی است .بهطوریکه بهبود کیفیت
خدمات باشگاهها را مستعد جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان کنونی میسازد.
با در نظر گرفتن باالترین و پایینترین اندازه اثر در مقاله نظری و حدادی ( )1396و بررسی اثر
کیفیت خدمات بر رضایتمندی و جایگاه استراتژیک برند ،و مقاله منتی و همکاران ( )1397تأثیر
طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراکشده اماکن ورزشی میتوان گفت
جایگاه استراتژیک برند ،همچون قلب ارزش ویژة برند بهعنوان ابزاری قدرتمند در اختیار باشگاهها
میباشد که مدیران باشگاهها با ایجاد تصویر مثبتی از تداعیات ذهنی قدرتمند ،مطلوب و
منحصربهفرد در ذهن مشتریان از برند باشگاه خود و با طراحی ،تولید ،بازاریابی ،فروش و ارائه
خدمات و محصوالت ورزشی در سطح کیفی مطلوب ،موفقتر عمل نمایند .بدین منظور مدیران

 فراتحلیل ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان در سازمان های ورزشی 22

 در کنار مقوله پراهمیتی،باشگاهها جهت ایجاد احساسات و قضاوتهای مطلوب از برند باشگاه
 میبایست نسبت به ایجاد اعتماد متقابل بین باشگاه و،همچون توجه به کمیت و کیفیت خدمات
 حفظ شهرت کسب شده در فضای رقابتی و قیمت مناسب محصوالت و خدمات تالش،مشتریان
نمایند و به تمامی تعهدات خود در قبال محصوالت و خدمات برند باشگاه خود جامة عمل پوشانده
 ازاینرو پیشنهاد میشود که مدیران.و در این زمینه نظرات و عقاید مشتریان خود را بپذیرند
باشگاه ها سعی در افزایش و بهبود کیفیت خدمات و محصوالت برند باشگاه خود و جلب اعتماد
 باشگاه مشتریان نیز افزایش یافته و در پی،مشتریان نمایند چراکه با افزایش اعتبار برند و رضایتمندی
 مشتریان استفاده از خدمات و محصوالت باشگاه موردنظر را به دیگران نیز پیشنهاد میکنند و،آن
.این خود تبلیغی برای باشگاه خواهد بود
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