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 .1کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) .2 ،استادیار ،دانشگاه الزهرا( س) .3،دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیری از
مصدومیتهای ترافیکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ دریافت92/10/22 :

تاریخ پذیرش93/02/24 :

چکیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل و مدلسازی روابط میان ادراک تا توجه انحصاری
مشتریان وفادار مجموعه ورزشی انقالب تهران بود.
روششناسی :پژوهش بهروش توصیفی -پیمایشی انجام شد .نمونهها شامل  354تن از مشتریان
مجموعههای ورزشی انقالب تهران در سال  91بودند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهای با  55سؤال
بود .پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل  0/95به دست آمد ( .) P<0/01برای تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزارهای  LISRELبرای تعیین معادالت ساختاری و  spssبرای آزمونهای
 ANOVAو همبستگی ،در سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
یافتهها :در مدل پیشنهادی ،کیفیت خدمات ،عدالت ادراکشده و ریسک ادراکشده با ضرایب تأثیر
( )0/0068( ،)0/31و ( )0/0068بهطور مستقیم بر وفاداری تأثیر میگذارند .همچنین کیفیت خدمات بهطور
غیرمستقیم و به ترتیب با ضرایب تأثیر ( )0/70بر رضایت و ( )0/52بر ارزش تأثیر میگذارد .رضایت با
ضریب تأثیر ( )0/44بر وفاداری ،ارزش با ضرایب تأثیر ( )0/39بر اعتماد و ( )0/028بر وفاداری ،و اعتماد با
ضریب تأثیر ( )0/11بر وفاداری اثر میگذارند .همچنین عدالت ادراکشده بهطور غیرمستقیم با ضرایب تأثیر
( )0/52بر اعتماد و ( )0/17بر رضایت و ( )0/24بر ارزش اثر دارد .رضایت و اعتماد به ترتیب با ضرایب تأثیر
( )0/25و ( ) 0/13بر فاکتورهای موقعیتی نقش دارند .فاکتورهای موقعیتی با ضریب تأثیر ( )0/057بر
وفاداری اثرگذار است .ریسک ادراکشده رابطه معناداری با وفاداری نشان نداد.
نتیجهگیری :کیفیت خدمات و عدالت ادراکشده نقش پررنگی در شکلگیری وفاداری و بهرهمندی سازمان
از نتایج آن دارد؛ لیکن توجه کافی بر ارزش به عنوان یک عامل میانجی از موارد پیشنهادی مدل بود.
واژههای کلیدی :وفاداری ،توجه انحصاری ،ادراکات ،خدمات ورزشی
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مقدّمه
در دنیای امروز ارتباط با مشتری و جلب رضایت او سرلوحه فعالیت همه سازمانها قرار گرفته است.
به خصوص بازاریابان در بخش خدمات ارزش بالقوه مرتبط با توسعه روابط بین ارائهدهندگان
خدمت و مشتری را روشن کردهاند (ساهو و پیلیتا .)2007 ،1امروزه خواست شرکتها نه تنها
جذب مشتری است ،بلکه حفظ و نگهداری آنها برای تمام عمر است .لذا موضوع وفاداری یکی از
اساسیترین مباحث در بازاریابی میباشد که با گذر زمان هرچند از اهمیت آن کاسته نشده است
بلکه بر اهمیت آن به دالیل مختلف روز به روز افزوده میشود .وفاداری به یک تعهد قوی برای
خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطالق میشود ،به صورتی که همان مارک یا
محصول علیرغم تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوهی رقبا خریداری گردد (اولیور .)1999 ،2برای
وفاداری هم نگرش مطلوب راجع به برتر بودن یک گزینه در قیاس با سایر گزینهها و هم خرید
تکراری ضروری است (دیسک و بیسو .)1994 ،3یکی از جدیدترین تعاریفی که از وفاداری شده
است وفاداری را شامل سه جزء ،تمایل مشتری به استفاده از یک فراهمکننده خدمات به عنوان
نتیجه ای از سطح باالی رضایت ،تعهد احساسی قوی و ادامه تکرار رفتار خرید میداند (سالگنا و
گودوین.)2005 ،4
پیشینه پژوهش در باره سازههای مؤثر بر وفاداری ،ساختارهای خدماتی مختلفی چون رضایت،
کیفیت خدمات ،ارزش ،اعتماد ،عدالت ادراکشده ،ریسک ادراکشده ،فاکتورهای موقعیتی را
شناسایی کرده است .برخی از این ساختارها شناختهشدهتر هستند و برخی دیگر بهتازگی مورد
توجه صاحبنظران قرار گرفتهاند .یکی از مباحثی که همیشه در کنار وفاداری مطرح میشود،
رضایت مشتری است .الک )1967( 5بیش از سه دهه پیش رضایت را حالتی عاطفی که
منعکس کننده ارزیابی تجارب مشتریان است معرفی کرده است .همچنین برای شاخص رضایت
مشتری اظهارات زیر پیشنهاد شده است :من از خدماتی که از این سازمان دریافت کردم راضی
هستم .من خوشحال هستم که از خدمات این سازمان استفاده کردم .من خدمات این سازمان را
دوست دارم (برادی 6و همکاران .)2005 ،برخی محققان معتقدند رضایت مشتری ممکن است عامل
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تعیینکننده سود خالص یا تأثیرات فردی (وفاداری) تصور شود (دلون و مکلین .)2003 ،1در حیطه
توریسم ارتباط مثبت بین رضایت گردشگر با قصد خرید گزارش شده است (پتریک .)2005 ،2سه
سال بعد یافتههای تحقیق چی و کیو )2008( 3تأیید کرده است که رضایت گردشگر سهم مثبتی
در وفاداری دارد .همچنین رضایت مشتری ،ادراک مشتری را از قابل اعتماد بودن و درستکاری ارائه
دهنده خدمات باالتر برده و در نتیجه به ایجاد اعتماد کمک خواهد کرد (گنسن .)1994 ،4مطالعات
در حیطه کانال های بازاریابی نشان داده است رضایت پیشگویی برای اعتماد میباشد (بلومر و
اودکرکن -اسکرودر .)2002 ،5در این زمینه یافتهها اثر مستقیم رضایت بر وفاداری مشتری و
همچنین از طریق اعتماد را تأیید کرده است (دلگاتو -بلستر و مونراآلیما .)2001 ، 6در این رابطه
نتایج برخی مطالعات نیز اثرات قوی و مثبت اعتماد را بر وفاداری تأیید کرده است (کوربیت7و
همکاران .)2003 ،لذا درک مشتری از قابل اعتماد بودن یک شرکت ارتباط مثبتی با سطح تعهد و
قصد خرید مجدد او دارد (مورگان و هانت .)1994 ،8همچنین مطالعات بلک )1974( 9یکی از
مطالعات برجسته ای است که نقش مهمی در باال بردن آگاهی از فاکتورهای موقعیتی در تحقیقات
بازاریابی داشته است .از نظر او ،ویژگیهای شخصی مصرفکننده ،ویژگیهای محصول و خدمات،
شرکت ارائه کننده آنها و وضعیت همه اثرات مستقلی بر رفتار مشتری در زمینه خرید دارند.
منسو10و همکاران ( )2004و لیم و رازاکیو )1997( 11اثر فاکتورهای موقعیتی را بر پیامدهای ناشی
از برونداد بازار مطالعه و عنوان کردهاند که عوامل موقعیتی رابطه بین باور مشتری (رضایت ،
اعتماد) و وفاداری را تعدیل میکند .همچنین یافتهها مشخص کرده است که ابعاد مختلف عدالت،
درجات متفاوتی از تأثیر را بر رضایت مشتری از بهبود خدمات داشته است (هامبای و فرست،12
 .)2005از سوی دیگر محققان سعی کردهاند بین کیفیت خدمات و رضایت هم به لحاظ مفهومی و
هم به لحاظ تجربی تمایز قائل شوند (گروال و برون1994 ،13؛ اولیور .)1993 ،بولدینگ 14و
همکاران ( )1993و لدهوری )2009( 15عنوان کردهاند که رضایت مقدمه و پیشگویی برای کیفیت
7. Delone & Mclean
1. Petrick
2. Chi & Qu
3. Ganesan
4. Blomer & Odekerken-Schroder
5. Delgado-Ballester & Munuera-Alema
6. Corbitt et al.
7. Morgan & Hunt
8. Belk
9. Monsuwé, Dellaert & de Ruyter
10. Lim & Razzaque
11. Hombury & Furst
12. Grewal & Brown
13. Boulding et al.
14. Ladhari

122

شناسایی عوامل و مدلسازی روابط میان ادراکات تا توجه انحصاری...

خدمات است .نتایج یافتههای آلن و فرایز )2006( 1اثر کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتری و
همچنین نیات رفتاری را تأیید کرده است .کرونین 2و همکاران ( )2000و پاراسورامان 3و همکاران
( )2005معتقدند کیفیت خدمات بهطور مستقیم روی وفاداری مشتری اثر میگذارد .گروه دیگری
از مطالعات مشخص کرده است که کیفیت خدمات اثر غیرمستقیم بر وفاداری دارد و بهطور عمده از
طریق رضایت مشتری به عنوان متغیر میانجی این اثر را بر وفاداری دارد (کولیر و بینستو2006 ،4؛
لدهوری .)2009 ،درباره ارتباط بین رضایت ،کیفیت خدمات و ارزش مکدوگال و لیوسکیو)2000( 5
عنوان کرده است که ارزش میتواند نقش میانجی بین کیفیت خدمات و رضایت داشته باشد و به
بهترین شکل رضایت را توضیح دهد (دی و کرش .)2000 ،6همچنین برخی مطالعات اثر مستقیم
کیفیت خدمات روی ارزش را نشان دادهاند (اوه2003 ،7؛ لندروم8و همکاران .)2007 ،مارتنسن و
گراندهولد )2003( 9معتقدند درک مثبت از ارزش خدمات ،نه تنها مشتریان را به تکرار مصرف بلکه
به توصیه آن به دیگران تشویق میکند .ارزش ادراک شده اشاره دارد به سودمندیهای دریافت
شده در یک معامله نسبت به منابعی که در طول چرخه خرید  -مصرف استفاده شده است مثل
جستجوی اطالعات پیش از خرید ،قیمت پرداخت شده و زمان صرف شده (زیتامل.)1988 ،10
همچنین عدالت نتیجها ی ،حاکی از مقایسه بین ورودی و خروجی است به عبارت دیگر
مشتریان تمرکز میکنند بر آنچه به دست آوردهاند و به این ترتیب عدالت توزیعی به ارزش درک
شده کمک خواهد کرد (اولیور و سان .)1989 ،11اخیراً در پژوهشی در صنعت هتلداری نشان
دادهاند که ارزش بهطور غیرمستقیم توسط عدالت درک شده تحت تأثیر قرار میگیرد (چانگ و
هسیو .)2008 ،12بوردیو )2005( 13در یافتههای خود در رابطه با ارتباط ارزش با اعتماد عنوان
کردهاند که ارزش بر اعتماد تأثیری ندارد .بویر )1960( 14اولین بار به معرفی مفهوم ریسک در
بازاریابی پرداخته است .به سبب ماهیت نامشخص خدمات ،مصرفکنندگان به هنگام خرید یا
مصرف خدمات با یک خطر ذاتی سروکار دارند (ماری و شیتر .)1990 ،15چو و لی )2008( 1در
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مطالعهای در رابطه با اثر استراتژیهای کاهش ریسک بر نیات رفتاری در خرید اینترنتی مدلی را
ارائه دادهاند که مشخص میکند ریسک ادراک شده بهطور مثبت با استراتژیها کاهش ریسک در
ارتباط است و استراتژیهای کاهش ریسک نیات رفتاری مشتریان را افزایش میدهد .لذا ریسک
ادراک شده بهطور مستقیم نتوانسته وفاداری را تحت تأثیر قرار دهد .بوردیو ( )2005در مطالعه
نسبتاً جامعی که درباره پیشگوها و نتایج وفاداری در صنایع خدماتی مختلف از جمله صنعت
خدماتی ورزش انجام داده است مدلی را ارائه میدهد که در آن کیفیت خدمات ،ارزش ،رضایت و
اعتماد به عنوان عوامل تبیینکننده وفاداری همچنین احساس هویت ،توجه انحصاری ،گفتگوی رو
در رو و ترجیح قوی و سهم از کیف( 2منظور حالتی است که مشتری همه خریدهایش را از همان
فراهمکننده خدمات تهیه کند) را به عنوان نتایج وفاداری و عامل پاسخ مطرح کرده است (مدل.)1
ین 3و همکاران ( )2010مدلی را ارائه کرده اند که در آن عدالت ادراک شده توانسته است منجر به
تکرار رفتار مصرف شود و کیفیت رابطه بین مصرفکنندگان و فراهمکنندگان خدمات نقش میانجی
در ارتباط بین عدالت ادراک شده و نیات بازدید مجدد دارد.

مدل  .1مدل وفاداری بوردیو ()2005

با وجود تأکیدات فراوان بر اهمیت توجه به حفظ مشتریان کنونی در مباحث جدید بازاریابی،
لیکن مسیر دستیابی به چنین هدفی برای شرکتها به روشنی تبیین نشده است و این مطلب در
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124

شناسایی عوامل و مدلسازی روابط میان ادراکات تا توجه انحصاری...

کشور ما بعد مضاعفی به خود می گیرد چرا که درجه وفاداری مشتریان نسبت به فرآوردههای ملی
پایین است در حوزه خدمات ورزشی هم وضع چندان مطلوب نیست ،باشگاههای سالمت در کشور
ما تاکنون نتوانستند در فرآیند وفادار کردن مشتریان چندان موفق باشند .تبیین چگونگی این
فرآیند وفاداری برای باشگاه های سالمت که به سرعت در حال توسعه ساختار بازار خود هستند
بسیار مهم و حیاتی است .از طرفی تحقیقات زیادی در زمینه مفهومسازی وفاداری و اندازهگیری آن
تاکنون انجام شده است (پریتچارد1و همکارانش1992 ،؛ دیسک و بیسو )1994 ،2اما ادبیات موجود
در زمینه عوامل تأثیرگذار و تبیینکننده وفاداری هنوز کامالٌ واضح نیست .گذشته از این ،نگاهی به
تنوع مدلهای وفاداری ارائه شده در چند سال اخیر حاکی از نبود اجماعنظر صاحبنظران در رابطه
با فرآیند وفاداری میباشد .بنا به نقش کلیدی که مدیران برای توجه به مشتریان و مدیریت صحیح
منابع در راستای اهداف سازمان و رفع نیازهای مشتریان ،به عنوان هدف غایی سازمان مد نظر
دارند دریافت درک عواملی که بر فرایند تصمیمگیری تکرار رفتار مصرف آنان اثر میگذارد از
اهمیت خاصی برخوردار می شود .مطالعات انجام شده در داخل کشور در بسیاری از حوزههای
خدماتی انجام گرفته لیکن در این ارتباط مطالعات محدودی در حوزه خدمات ورزش کشور انجام
شده که پاسخگوی نیازها و گستردگی این حوزه نیست .لذا ،موضوع اصلی این پژوهش مطالعه و
مدلسازی عوامل تبیینکننده وفاداری مشتریان مجموعه ورزشی انقالب تهران است و پژوهش
حاضر در صدد است به بررسی روابط بین کیفیت خدمات ،رضایت ،ارزش ،اعتماد ،عدالت ادراک
شده ،ریسک ادراک شده ،فاکتورهای موقعیتی ،وفاداری و نتایج وفاداری در این مجموعه ورزشی
بپردازد.
مدل مفهومی ،زیرساخت مدل تحلیل مسیری
برای ارائه مدل تحلیل مسیری وفاداری مشتریان مجموعه ورزشی انقالب تهران ،الزم است تا
ابتدا محقق بر اساس ادبیات تحقیق و نظریات خود ،یک مدل مفهومی در ارتباط با روابط عاملهای
استخراجی حاصل از تحلیل اکتشافی و تأییدی بپردازد تا پس از تصحیح نرم افزار ،مدل تحلیل
مسیری طراحی گردد(شوماخر و اوماکس .)2004 ،3در این جدول ،عاملهای ردیف افقی بر روی

1. Pritchard
2. Disk & Basu
3. Schumacker & Lomax
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عاملها ی ستون عمودی اثرگذارند .لذا روابط مفهومی ذیل بین عاملهای استخراجی ،مد نظر
محقق بود:

جدول  .1معرفی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر پیشنهادی محقق در طراحی مدل مفهومی
کیفیت
خدمات

رضایت

ارزش

اعتماد

عدالت

ریسک

ادراک

ادراک

شده

شده

فاکتورهای
موقعیتی

وفاداری

کیفیت خدمات
رضایت
ارزش










اعتماد



عدالت ادراک
شده
ریسک ادراک
شده
فاکتورهای





موقعیتی
وفاداری



نتایج وفاداری














روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی– پیمایشی و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است .در بخش
کیفی این پژوهش بعد از مطالعهی منابع نظری و ادبیات مرتبط فهرستی از متغیرهای عوامل
کیفیت خدمات ،رضایت ،ارزش ،اعتماد ،عدالت ادراک شده ،ریسک ادراک شده ،فاکتورهای
موقعیتی ،وفاداری و نتایج وفاداری تهیه شد .لذا ،متغیرهای اصلی پژوهش شامل وفاداری ،نتایج
وفاداری ،کیفیت خدمات ،رضایت ،اعتماد ،ارزش ،عدالت ادراک شده ،ریسک ادراک شده و
فاکتورهای موقعیتی در نظر گرفته شد که با دریافت نظرهای کارشناسی  5نفر از اساتید بازاریابی
ورزشی و مدیریت ورزشی دانشگاهها ،برای تهیه پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آن اقدام شد.
ابزار پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته است که از مقیاس  5ارزشی لیکرت شامل بسیار کم ،کم،
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متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد استفاده شد .نحوه نمره دهی به هر گویه به گونهای تنظیم شد که در این
طیف ،برای پاسخ "بسیار کم" معادل یک امتیاز تا پاسخ "بسیار زیاد" معادل پنج امتیاز اختصاص
داده شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه استفادهکنندگان خانم باشگاه بدنسازی ،مجموعه ورزشی
انقالب شهر تهران است که دستکم 1سال از خدمات ورزشی مجموعه استفاده کردهاند و طبق
بررسی تعداد آنها  4000بود .انتخاب یک سال متوالی به منظور شکلگیری وفاداری و برداشت
مناسب و کافی از خدمات مدیریت مجموعه انجام شد .بر اساس جدول مورگان تعداد نمونههای
پژوهش معادل  350نفر میباشد .به این ترتیب تعداد  400پرسشنامه به طور تصادفی میان
نمونههای پژوهش توزیع و در نهایت  354پرسشنامه تکمیلشده و سالم به دست محققان رسید.
سپس با انجام مطالعه اولیه و برای اعتبار سازهای پرسشنامه از تحلیلهای عاملی اکتشافی و
تأییدی بر روی نمونه اصلی و با تعداد  354نمونه استفاده شد .پایایی پرسشنامه  0/95به دست
آمد ( .) P<0/01برای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  LISRELبرای تعیین
معادالت ساختاری و  spssبرای آزمونهای  ANOVAو همبستگی ،در سطح معنیداری 0/05
استفاده شد .همچنین با استفاده از نرمافزار لیزرل مسیر ِالگویِ عاملی تأییدی تحلیل و ترسیم شد.
یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش نشان داد بیشترین گروه سنی در بین پاسخدهندگان ،گروه سنی 20تا 39
میباشد .اکثریت قریب بهاتفاق آنان تحصیالت دانشگاهی داشته و بیش از نیمی از آنان دارای
مدرک لیسانس هستند .همچنین حدود  %40افراد از درآمدی باالی  500هزار تومان برخوردارند.
بر اساس مطالعاتی که بر روی ادبیات پژوهش انجام شده انتظار میرود ویژگیهای جمعیت
شناختی در تعامالت و انتظارات مشتریان نقش داشته و با کمی دقت روی ویژگیهای منعکس شده
در این جدول میتوان تا حدودی خواستهها و انتظارات آنان را پیشبینی نمود که البته در ادامه به
تفکیک و به طور مشروح به بررسی و تفسیر این قبیل ارتباطات پرداختهشده است.
با توجه به مبانی نظری متغیرهای عامل نیات رفتاری با  20گویه در پرسشنامه مطرح ،و بارهای
عاملی هر گویه با آزمونهای آماری مربوطه محاسبه و تأیید شدند .در جدول  5متغیرهای
تبیینکننده ی این عامل با بار عاملی مربوط به هر گویه آورده شده است .سپس به منظور
دستهبندی این عامل به دستههای کوچکتر و همگن به گونهای که مطابق ادبیات پیشینه باشد،
این متغیرها برای مرتبه دوم مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفتند به گونهای که در تحلیل
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مرتبه دوم در سه زیر عامل رضایت ،کیفیت خدمات و وفاداری آشکار شدند.در بررسی کفایت مدل
اکتشافی جدول  ،4از شاخص KMOو آزمون بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  2گزارش
شده است:
جدول .2شاخص  KMOو آزمون بارتلت عامل نیات رفتاری
شاخص  KMOبرای

آزمون

کفایت مدل اکتشافی

خی دو

0/960

5489/339

سطح معنیداری

درجه آزادی

0/001

190

بر اساس نتایج این آزمون ،شاخص  KMOبرای دستهبندی زیرعاملهای نیات رفتاری ،مقدار
 0/960بزرگتر از  0/7است که نشان از وضعیت مطلوب مدل تحلیل عاملی دارد .همچنین شاخص
 P-Valueدر آزمون بارتلت  0/001و کمتر از  0/05است که کفایت مدل بر این اساس نیز تأیید
میشود.
نتایج بررسی مجموع مربعات بارهای استخراجشده عاملهای رضایت ،کیفیت خدمات و وفاداری
در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملهای رضایت  ،کیفیت خدمات و وفاداری در تحلیل مرتبه دوم
عامل
رضایت
کیفیت خدمات
وفاداری

واریانس کل

درصد واریانس

درصد فراوانی تجمعی

5/369
4/855
3/171

26/980
24/273
15/857

26/980
51/254
67/111

در جدول 4متغیرهای تبیینکنندهی عامل نیات رفتاری با بار عاملی مربوط به هر گویه آورده
شده است.
جدول  .4ضرایب غیراستاندارد متغیرهای عامل نیات رفتاری ،در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای عامل کیفیت محیط فیزیکی
-1نسبت به این مجموعه ،یک ارتباط عاطفی مثبت برقرار کردهام و احساس
میکنم به آن وابسته هستم.

رضایت
0/755

کیفیت
خدمات

وفاداری
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-2استفاده از خدمات این مجموعه برای من مهم است و استفاده از آن را
دوست دارم.
-3در ذهن خودم ،نوعی تعهد و وفاداری بلندمدت را نسبت به خدمات این
مجموعه ،احساس میکنم.
-4آنقدر از این مجموعه ورزشی راضی هستم که دوست دارم همیشه از این
مجموعه ورزشی استفاده کنم.
-5اگر قرار باشد دوباره یک مجموعه ورزشی را انتخاب کنم ،باز هم همین
مجموعه را انتخاب میکنم.
-6از تصمیم خود در استفاده از خدمات این مجموعه راضیام.
-7استفاده از خدمات ارائه شده در این مجموعه برایم لذتبخش است.
-8کیفیت خدمات ارائه شده در این مجموعه ورزشی نسبت به خدمات سایر
مجموعهها بهترین است.
-9درکل خدمات ارائه شده در این مجموعه از کیفیت باالیی برخوردار است.
-10هنگامیکه به استفاده از خدمات این مجموعه فکر میکنم ،معموالً راضی
هستم.
-11کیفیت خوب خدمات این مجموعه را به دیگران نیز معرفی میکنم.
-12به کیفیت خدمات ارائه شده در این مجموعه نسبت به سایر مجموعهها
رتبه اول را میدهم.
-13کیفیت خدمات ارائه شده در این مجموعه ،از خدمات سایر مجموعه
متفاوت است.
-14بهجا ی امتحان یک مجموعه ورزشی جدید ،همیشه از خدمات همین
مجموعه استفاده میکنم.
-15این مجموعه را ،مجموعه ورزشی دائمی خودم میدانم.
-16تمام خدمات ورزشی مورد نیازم را در این مجموعه جستجو میکنم.
-17اگر قیمت خدمات ارائه شده در این مجموعه افزایش یابد من باز هم از
همین مجموعه استفاده میکنم.
-18قصد دارم به استفاده از خدمات این مجموعه ادامه دهم.
-19درباره این مجموعه چیزهای مثبتی به دیگران میگویم.

0/237
0/206

-20دوستانم را به استفاده از این مجموعه تشویق میکنم..

0/265

0/750
0/697
0/660
0/627
0/606
0/591
0/757
0/716
0/712
0/602
0/572
0/563
0/752
0/667
0/595
0/395

با توجه به مبانی نظری متغیرهای عامل ارزیابی ادراکی در  13گویه در پرسشنامه مطرح و
بارهای عاملی هر گویه با آزمونهای آماری مربوطه محاسبه و تأیید شدند .در جدول  7متغیرهای
تبیین کنندهی این عامل به ترتیب بار عاملی آورده شده است .سپس به منظور دستهبندی این
عامل به دستههای کوچکتر و همگن به گونهای که مطابق پیشینه باشد ،این متغیرها برای مرتبه
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دوم مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفتند به گونهای که در تحلیل مرتبه دوم در دو زیر عامل
اعتماد و عدالت ادراک شده آشکار شدند.
در بررسی کفایت مدل اکتشافی جدول ،7از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شده و
نتایج آن در جدول  5گزارش شده است:
جدول  .5شاخص  KMOو آزمون بارتلت عامل ارزیابی ادراکی
شاخص  KMOبرای

آزمون

کفایت مدل اکتشافی

خی دو

0/938

3453/983

درجه آزادی

سطح معنیداری
0/001

78

بر اساس نتایج این آزمون ،شاخص  KMOبرای دستهبندی زیرعاملهای ارزیابی ادراکی ،مقدار
 0/938بزرگتر از  0/7است که نشان از وضعیت مطلوب مدل تحلیل عاملی دارد .همچنین شاخص
 P-Valueدر آزمون بارتلت  0/000و کمتر از  0/05است که کفایت مدل بر این اساس نیز تأیید
میشود.
نتایج بررسی مجموع مربعات بارهای استخراج شده عاملهای اعتماد و عدالت ادراک شده در
جدول  6ارائه شده است.
جدول  .6نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملهای اعتماد و عدالت ادراک شده در تحلیل مرتبه دوم
عامل
اعتماد
عدالت ادراک شده

واریانس کل

درصد واریانس

درصد فراوانی تجمعی

4/541
4/390

34/928
33/772

34/928
68/70

در جدول  7متغیرهای تبیین کنندهی عامل ارزیابی ادراکی به ترتیب بار عاملی آورده شده
است.
جدول  .7ضرایب غیر استاندارد متغیرهای عامل ارزیابی ادراکی ،در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای عامل کیفیت محیط فیزیکی

اعتماد

-1احساس میکنم هنگام نیاز میتوانم روی خدمات این مجموعه حساب کنم.

0/817

-2مجموعه در ارائه خدمات باکیفیت ،ثبات دارد.

0/779

-3معیارهای ارزشی من و با معیارهای ارزشی مدیران مجموعه مشابه است.

0/766

عدالت
ادراک شده
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-4مدیریت مجموعه صادقانه و منصفانه با مشتریان رفتار میکند.
-5مدیریت مجموعه در وفای به تعهداتش نسبت به مشتریان پایبند است.
-6مدیریت مجموعه وکارکنانش از انسجام و یکپارچگی برخوردار هستند.
-7خدمات مجموعه وکارکنانش قابلاطمینان و اعتماد هستند.
-8کارکنان مجموعه به سرعت به نیازهای من پاسخ میدهند.
-9کارکنان مجموعه برای حل مشکالت من سعی الزم را دارند.
-10در برقراری ارتباط با کارکنان ،آنها رفتار خوبی با من دارند.
-11مدیریت مجموعه روشها ی خوب و درستی برای برخورد با مشتریان دارد.
-12سیاستها و روشهای مدیریت مجموعه ،برای حل مشکالت مشتریان و برخورد
با آنها صحیح و مناسب است.
-13اطالعات دریافتی من از کارکنان مجموعه خوب است.

0/736
0/724
0/620
0/581
0/866
0/840
0/823
0/661
0/629
0/537

با توجه به مبانی نظری متغیرهای عاملهای ریسک ادراک شده در  7گویه ،فاکتورهای موقعیتی
در  6گویه ،ارزش در  6گویه و نتایج وفاداری در  3گویه در پرسشنامه مطرح و بارهای عاملی هر
گویه با آزمونهای آماری مربوطه محاسبه و تأیید شدند .در جدول  10متغیرهای تبیین کنندۀ این
عامل به ترتیب بار عاملی آورده شده است .در بررسی کفایت مدل اکتشافی جدول  ،10از شاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده شده و نتایج آن در جدول  8گزارش شده است.
جدول  .8شاخص  KMOو آزمون بارتلت عامل ها
شاخص  KMOبرای

آزمون

کفایت مدل اکتشافی

خی دو

0/950

13314/773

درجه آزادی
1485

سطح معنیداری
0/001

بر اساس نتایج این آزمون ،شاخص  KMOبرای دستهبندی عاملهای ریسک ادراک شده،
فاکتورهای موقعیتی ،ارزش ،نتایج وفاداری ،مقدار  0/950بزرگتر از  0/7است که نشان از وضعیت
مطلوب مدل تحلیل عاملی دارد .همچنین شاخص  P-Valueدر آزمون بارتلت  0/001و کمتر از
 0/05است که کفایت مدل بر این اساس نیز تأیید میشود.
با توجه به اهمیت شناسایی تأثیر ساختارهای خدماتی مختلف بر وفاداری مشتری ،عاملها و
مؤلفههای تشکیلدهنده هر عامل ،بارهای عاملی و میزان نقشآفرینی ،چیدمان و اثربخشی هر یک
در مدل تأییدی شناسایی و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،مدل نظری وفاداری مشتری تأیید
شد .بر اساس یافتههای این پژوهش ،این مدل متأثر از  9عامل مستقل بوده و شامل کیفیت
خدمات ،رضایت ،ارزش ،اعتماد ،عدالت ادراک شده ،ریسک ادراک شده ،فاکتورهای موقعیتی،
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وفاداری و نتایج وفاداری میباشد .در جدول  9سهم واریانس هر یک از عاملها در تحلیل عاملی
مرتبه اول ارائه شده است:
جدول .9نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عاملها در تحلیل عاملی مرتبه اول
عامل
نیات رفتاری
ارزیابی ادراکی
ریسک ادراک شده
فاکتورهای موقعیتی
ارزش
نتایج رفتاری

واریانس کل

درصد واریانس

درصد فراوانی تجمعی

19/752
2/828
2/365
2/068
1/319
1/163

35/864
5/232
4/301
3/760
2/398
2/114

35/864
41/096
45/397
49/157
51/555
53/669

جدول فوق مقادیر ویژه واریانس عاملها و سهم تجمعی آنها را نشان میدهد .توان پیشگویی
این مدل بر اساس مجموع سهم واریانس عاملها برابر  53/669درصد است .در جدول 10
متغیرهای تبیینکنندۀ عاملهای ریسک ادراک شده ،فاکتورهای موقعیتی ،ارزش ،نتایج وفاداری به
ترتیب بار عاملی آورده شده است.
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جدول  .10ضرایب غیر استاندارد متغیرهای عاملهای ریسک ادراک شده ،فاکتورهای موقعیتی ،ارزش ،نتایج وفاداری،
در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای عاملهای ریسک ادراک شده ،فاکتورهای
موقعیتی ،ارزش ،نتایج وفاداری
-1اهداف و نتایج برخی از خدمات ارائه شده این مجموعه را
نمیتوانم درک کنم.
-2به نظرم برخی از خدمات مجموعه غیرضروری هستند
-3برای برخی از خدمات ارائه شده در این مجموعه توضیحات
کافی برایم داده نشده است.
-4این ریسک وجود دارد که خدمات این مجموعه خوب نباشد.
-5تصمیمگیری در خصوص استفاده از خدمات این مجموعه
ریسک باالیی دارد.
-6من در استفاده از خدمات این مجموعه ریسک آسیبهای
جسمانی را میپذیرم.
-7تنها به دلیل کنجکاوی ممکن است از خدمات مجموعههای
ورزشی دیگر استفاده کنم.
-8ادراکات حسی من از خدمات این مجموعه بر تصمیمم برای
استفاده از خدمات آن مؤثر است.
-9زمینۀ احساس قبلیام نقش مؤثری در تصمیم من برای
استفاده از خدمات مجموعه دارد.
-10سایر مشتریان مجموعه ،نقش مهمی در تصمیمم برای
استفاده از آن دارند.
-11متناسب بودن زمان و ساعت خدمات ارائه شده با برنامههای
من ،نقش مهمی در استفادهام از خدمات مجموعه دارد.
-12موقعیت قرارگیری این مجموعه در این نقطه از شهر ،نقش
مهمی را در تصمیم من در استفاده از خدمات آن دارد.
-13معموالً اگر از خدمات یک مجموعه راضی باشم ،بهندرت از
خدمات سایر مجموعهها استفاده میکنم.
-14در قبال هزینههای پرداختی نتایج دریافتیام از خدمات
مجموعه عادالنه و منصفانه است.
-15خدمات ارائه شده در این مجموعه ،در قبال بهایی که
پرداخت میکنم ارزش باالیی دارد.
-16خدمات ارائه شده در این مجموعه ،در قبال بهایی که
پرداخت میکنم بهصرفه است.
-17در قبال هزینههایی که میپردازم ،نتایج دریافتی من از

ریسک
ادراک
شده

فاکتورهای
موقعیتی

ارزش

0/649
0/632
0/581
0/573
0/564
0/355
0/305
0/707
0/698
0/635
0/585
0/518
0/452
0/721
0/673
0/643
0/628

نتایج
وفاداری

133

مریم رهبر ،ژاله معماری ،محمد اصغری جعفرآبادی
خدمات ارائه شده در مجموعه خوب است.
-18در این مجموعه ،نسبت قیمت دریافتی در قبال کیفیت
خدمات ارائه شده خوب است.

0/585

-19قیمت خدمات ارائه شده در این مجموعه ،مناسب است.

0/360

-20حتی اگر شاهد بروز مشکالتی باشم ،نمیخواهم مجموعه
ورزشی خود را تغییر دهم.
-21بدون توجه به شرایط ،تنها از خدمات این مجموعه استفاده
میکنم.
-22وجهه مجموعه نقش مهمی در تصمیم من مبنی بر حفظ
عضویت دائمیام دارد.

0/592
0/554
0/437

 -3مدل مفهومی ،زیرساخت مدل تحلیل مسیری
بر اساس یافتههای حاصل از این تحلیل ،ساختار  9عاملی به دست آمده در تحلیل عاملی
اکتشافی تأیید و در نتیجه روایی سازهای این پرسشنامه در  9عامل برای جامعهی آماری پژوهش
تأیید میگردد .در این جدول ،عاملهای ردیف افقی بر روی عاملهای ستون عمودی اثرگذارند .لذا،
بر اساس نتایج حاصل از تحلیلهای عاملی ،روابط بین عاملها در مدل به صورت زیر اصالح شد:
جدول .11معرفی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر پیشنهادی نرم افزار در طراحی مدل
کیفیت
خدمات

رضایت

اعتماد

ارزش

عدالت

ریسک

ادراک

ادراک

شده

شده

فاکتورهای
موقعیتی

وفاداری

کیفیت خدمات
رضایت
ارزش












اعتماد





عدالت ادراک
شده
ریسک ادراک
شده


فاکتورهای



موقعیتی
وفاداری
نتایج وفاداری
















توجه
رفتاری
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همچنین معادالت ساختاری که زیرساخت الگوی تحلیل مسیر بین عاملها میباشند ،استخراج شد
 .معادله یک مربوط به نتایج وفاداری و متشکل از عامل وفاداری است .ضریب اثر عامل وفاداری به
میزان  0/82به دست آمده است:
معادله  .1معادله ساختاری نتایج وفاداری در مدل وفاداری
وفاداری ×  =0/82نتایج وفاداری
sd=0/054

Z=15/27

در این معادله میتوان انتظار داشت که با یک واحد افزایش در وفاداری مشتری ،نتایج وفاداری به
طور متوسط  0/82واحد ارتقا یابد .همچنین فرضیه پژوهشگر ،منتج از این معادله مبنی بر
اثرگذاری وفاداری بر نتایج وفاداری پذیرفته شد). (P>0/01
معادله دو که نشانگر وفاداری است ،متشکل از عامل رضایت ،ارزش ،اعتماد ،فاکتورهای موقعیتی،
کیفیت خدمات و عدالت درک شده ،ریسک ادراک شده همراه با ضرایب اثر هر یک میباشد .ضریب
اثر عامل رضایت به میزان  ،0/44ضریب اثر عامل ارزش به میزان  ،0/028ضریب اثر عامل اعتماد
به میزان ،0/11ضریب اثر عامل فاکتورهای موقعیتی به میزان  ،0/057ضریب اثر عامل کیفیت
خدمات به میزان 0/31و ضریب اثر عامل عدالت درک شده  0/0068و ضریب اثر عامل ریسک
ادراک شده  -0/0068میباشد.
معادله  .2معادله ساختاری وفاداری در مدل وفاداری
ریسک × -0/ 0068عدالت ادراک شده×+ 0/0068کیفیت خدمات ×  +0/31فاکتورهای موقعیتی×+ 0/057
اعتماد ×  + 0/11ارزش ×  + 0/028رضایت ×  = 0/44وفاداری
sd=0/025

sd=0/035

sd=0/041

sd=0/027

sd=0/043

0/039

sd=0/038

Z=-0/27

Z=0/19

Z=7/51

Z=2/14

Z=2/54

Z=0/70

Z=11/59

در این معادله میتوان انتظار داشت که با ثابت نگهداشتن فعالیتهای مربوط به ارزش ،اعتماد،
فاکتورهای موقعیتی ،کیفیت خدمات و عدالت ادراک شده و ریسک ادراک شده با افزایش یک واحد
در رضایت ،به طور متوسط  0/44واحد بهبود در وفاداری حاصل شود .همچنین با افزایش یک واحد
در ارزش در حالی که سایر عاملها را ثابت نگهداریم به طور متوسط  0/028واحد افزایش در
وفاداری حاصل شود .با افزایش یک واحد در اعتماد ،با فرض ثابت نگهداشتن سایر عاملها ،به طور
متوسط  0/11واحد افزایش وفاداری به دست آید .همینطور با افزایش یک واحد در فاکتورهای
موقعیتی ،در حالی که سایر عاملها را ثابت نگهداریم ،به طور متوسط  0/057واحد افزایش وفاداری

135

مریم رهبر ،ژاله معماری ،محمد اصغری جعفرآبادی

حاصل شود .هم چنین با افزایش یک واحد در عامل کیفیت خدمات ،در حالی که سایر عاملها ثابت
نگه داشته شود به طور متوسط  0 /31واحد ارتقا در وفاداری به دست آید و نهایتاً با افزایش یک
واحد در عدالت ادراک شده در حالی که سایر عاملها ثابت باشد به طور متوسط میتوان انتظار
داشت که  0/0068واحد بهبود را در وفاداری داشته باشیم .اما با افزایش یک واحد در ریسک
ادراک شده ،با فرض ثابت نگهداشتن سایر عاملها ،به طور متوسط میتوان گفت که  0/0068واحد
به عامل وفاداری آسیب وارد میشود .همچنین چهار فرضیه محقق ،منتج از این معادله مبنی بر
اثرگذار ی کیفیت خدمات ،اعتماد ،رضایت و فاکتورهای موقعیتی بر وفاداری پذیرفته شد (>0/01
 )Pلیکن سه فرضیه محقق منتج از این معادله ،مبنی بر اثر ریسک ادراک شده ،عدالت ادراک شده
و ارزش بر وفاداری رد شد (.)P >0/01
معادله سه که نشانگر رضایت است ،متشکل از عامل ارزش ،کیفیت خدمات و عدالت ادراک شده،
همراه با ضرایب اثر هر یک میباشد .ضریب اثر عامل ارزش به میزان  0/016و ضریب اثر عامل
کیفیت خدمات به میزان  0/70و ضریب اثر عامل عدالت ادراک شده به میزان  0/17میباشد.
معادله  .3معادله ساختاری عامل رضایت در مدل وفاداری
عدالت ادراک شده×  + 0/17کیفیت خدمات×  +0/70ارزش×  =0/016رضایت
sd=0/038
Z=4/32

sd=0/046
Z=15/18

sd=0/052
Z=0/32

در این معادله میتوان انتظار داشت که با ثابت نگهداشتن عامل ارزش و عدالت ادراک شده  ،با
یک واحد افزایش در فعالیتهای مربوط به کیفیت خدمات ،به طور متوسط رضایت  0/7ارتقا یابد.
همچنین با یک واحد افزایش در عدالت ادراک شده با فرض ثابت نگهداشتن دو عامل دیگر ،به طور
متوسط  0/17واحد ایجاد رشد در رضایت داشت و باالخره با ثابت نگهداشتن عامل کیفیت خدمات
و عامل ارزش با یک واحد افزایش در عامل ارزش ،بهطور متوسط  0/016واحد رشد در رضایت به
دست آورد .همچنین دو فرضیه محقق ،منتج از این معادله مبنی بر اثرگذاری کیفیت خدمات و
عدالت ادراک شده بر رضایت پذیرفته شد ( .)P>0/01لیکن فرضیه محقق منتج از این معادله،
مبنی بر اثرگذاری ارزش بر رضایت رد شد (.)P>0/01
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معادله چهار که نشانگر اعتماد است متشکل از عاملهای رضایت ،ارزش و عدالت ادراک شده ،
همراه با ضرایب اثر هر یک میباشد .ضریب اثر عامل رضایت به میزان  0/19و ضریب اثر عامل
ارزش به میزان  0/39و ضریب اثر عامل عدالت ادراک شده  0/52است.
معادله  .4معادله ساختاری عامل اعتماد در مدل وفاداری
عدالت ادراک شده×  +0/52ارزش×  + 0/39رضایت ×  =0/19اعتماد
sd=0/033
Z=15/71

sd=0/035
Z=5/45

sd=0/039
Z=10/02

در این معادله میتوان انتظار داشت که با ثابت نگهداشتن عامل ارزش و عدالت ادراک شده  ،با
یک واحد افزایش در فعالیت های مربوط به رضایت ،به طور متوسط اعتماد  0/19واحد ارتقا یابد.
همچنین با یک واحد افزایش در عدالت ادراک شده با فرض ثابت نگهداشتن دو عامل دیگر  ،به طور
متوسط  0/52واحد ایجاد رشد در اعتماد داشت .و باالخره با ثابت نگهداشتن عامل رضایت و عامل
عدالت ادراک شده با یک واحد افزایش در عامل ارزش ،بهطور متوسط  0/39واحد رشد در اعتماد
به دست آورد .همچنین سه فرضیه محقق ،منتج از این معادله مبنی بر اثرگذاری عدالت ادراک
شده ،ارزش و رضایت بر وفاداری پذیرفته شد (.)P >0/01
معادله پنج که نشانگر عامل ارزش است متشکل از عاملهای کیفیت خدمات و عدالت ادراک
شده ،همراه با ضرایب اثر هر یک میباشد .ضریب اثر عامل کیفیت خدمات به میزان  0/52و ضریب
اثر عامل عدالت ادراک شده به میزان  0/24است.
معادله  .5معادله ساختاری عامل ارزش در مدل وفاداری
عدالت ادراک شده×  +0/24کیفیت خدمات ×  = 0/52ارزش
sd=0/038
Z=6/38

sd=0/039
Z=13/23

در این معادله میتوان انتظار داشت که با ثابت نگهداشتن عامل عدالت ادراک شده ،با یک واحد
افزایش در فعالیتهای مربوط به کیفیت خدمات ،به طور متوسط عامل ارزش  0/52واحد ارتقا یابد.
همچنین با یک واحد افزایش در عدالت ادراک شده با فرض ثابت نگهداشتن عامل کیفیت خدمات،
به طور متوسط  0/24واحد ایجاد رشد در ارزش داشت .همچنین دو فرضیه محقق ،منتج از این
معادله مبنی بر اثرگذاری عدالت ادراک شده و کیفیت خدمات بر ارزش پذیرفته شد (.)P >0/01
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معادله شش که نشانگر فاکتورهای موقعیتی است متشکل از عاملهای رضایت و اعتماد ،همراه با
ضرایب اثر هر یک میباشد .ضریب اثر عامل رضایت به میزان  0/25و ضریب اثر عامل اعتماد به
میزان  0/13میباشد.
معادله  .6معادله ساختاری عامل فاکتورهای موقعیتی در مدل وفاداری
اعتماد ×  +0/13رضایت ×  = 0/25فاکتورهای موقعیتی
sd=0/055
Z=2/45

sd=0/058
Z=4/26

در این معادله میتوان انتظار داشت که با ثابت نگهداشتن عامل اعتماد ،با یک واحد افزایش در
فعالیتهای مربوط به رضایت ،به طور متوسط عامل فاکتورهای موقعیتی  0/25واحد ارتقا یابد.
همچنین با یک واحد افزایش در اعتماد با فرض ثابت نگهداشتن عامل رضایت ،به طور متوسط
 0/13واحد ایجاد رشد در فاکتورهای موقعیتی داشت .همچنین دو فرضیه محقق ،منتج از این
معادله مبنی بر اثرگذاری عدالت ادراک شده و رضایت بر فاکتورهای موقعیتی پذیرفته شد (>0/01
.)P
مدل شماره  2که مربوط به تحلیل مسیر  9عاملی وفاداری مشتری است ،ارائه شده است .بر
اساس این مدل عوامل عامل کیفیت خدمات ،عدالت ادراک شده و ریسک ادراک شده به عنوان
عوامل مستقل و عوامل رضایت ،اعتماد ،ارزش ،فاکتورهای موقعیتی و وفاداری به عنوان عاملهای
میانجی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر عامل پاسخ یعنی عامل نتایج وفاداری اثرگذار هستند .به
طور دقیق عامل کیفیت خدمات بر عوامل رضایت ،ارزش و وفاداری؛ عامل رضایت بر عوامل اعتماد،
فاکتورهای موقعیتی و وفاداری؛ عامل ارزش بر عوامل رضایت و وفاداری؛ عامل اعتماد بر عوامل
فاکتورهای موقعیتی و وفاداری ،عامل عدالت ادراک شده بر عوامل رضایت ،اعتماد و وفاداری؛ عامل
ریسک ادراک شده بر عامل وفاداری؛ عامل فاکتورهای موقعیتی بر عامل وفاداری و عامل وفاداری بر
عامل نتایج وفاداری تأثیر میگذارد.
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مدل  .2مدل تحلیل مسیری  9عاملی وفاداری

شاخصهای برازش برای بررسی مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تأییدی در جدول  12ارائه شده است:
جدول .12شاخصهای برازش مدل
GFI
x2

x2/df

53/87

3/59

AGF
I

RMSEA
(95%

NFI

RFI

IFI

NNFI

CFI

)CI

0/97

0/90

0/062

0/98

0/96

0/99

0/97

0/99

با توجه به مقادیر شاخصهای ارائه شده برای این مدل ،همانطور که مالحظه میگردد ،شاخص
کایدو به درجه آزادی آن کوچکتر از  5بود که برازش مدل را تأیید کرد .همچنین شاخصهای
برازش  IFI ،CFI ،NNFI ،NFIو  CFIبزرگتر از  RMSEA ،0/9نیز کوچکتر از  0/08است که
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اعتبار این مدل را تأیید نمودند (تینسلی 1و بروون .)2000 2در نتیجه این مدل نسبتاً به سطح
مطلوبی از برازش دستیافته است و بر اساس این مدل میتوان روابط موجود میان معیارها را بر
اساس مدل مفهومی مورد نظر بررسی کرد.
بحث و نتیجهگیری
در مدل  9عاملی وفاداری ا ستخراج شده از این پژوهش سه عامل کیفیت خدمات ،عدالت ادراک
شده و ریسک به عنوان عاملهای مستقل مدل ظاهرشدهاند .همچنین ارزش ،رضایت ،عدالت ادراک
شده ،فاکتورهای موقعیتی و وفاداری به عنوان عوامل واسطه مدل و عامل نتایج وفاداری به عنوان
عامل پاسخ مدل معرفیشدهاند .نتایج به دست آمده با مدل بوردیو ( )2005همپوشانی نسبتاً
نزدیک دارد .همچنین با مدل قلندری ( )2012مبنی بر ظاهر شدن عوامل اعتماد ،رضایت و
فاکتورهای موقعیتی به عنوان عوامل میانجی مطابقت دارد.
در میان سه عامل مستقل مدل ،تنها عامل ریسک ادراک شده نتوانسته نقش مؤثری در ایجاد
وفاداری داشته باشد که این نتایج ،با نتایج پژوهشهای بوردیو ( )2005مطابقت دارد .به نظر
میرسد با توجه به اینکه متغیر درک اهداف و نتایج خدمات ارائه شده بیشترین بار عاملی را در
تبیین عامل ریسک ادراک شده دارد و در فضای فعلی باشگاههای سالمت کمتر به این جنبهها
پرداخته شده لذا این عدم درک و شناخت درست از اهداف و نتایج خدمات ارائه شده ،حالتی از
ابهام را برای مشتری به همراه داشته احساس خطر را در او افزایش و قدرت ریسکپذیری او را
کاهش میدهد .اما نکته قابل تعمق در اینجا ،منفی بودن اثرگذاری این عامل است .به عبارت دیگر
بررسی نتایج پژوهش در این فرضیه نشان از آن دارد که متغیرهای تبیین کننده این عامل نه تنها
به وفاداری کمکی نکرده بلکه تا حدی هم به آن آسیب وارد کرده است.
عامل مستقل دیگر مدل کیفیت خدمات است که بهطور مستقیم وفاداری را با ضریب تأثیر نسبتاً
باالیی تحت تأثیر قرار داده است .که این نتیجه با یافتههای کرونین و همکاران (، )2000
پاراسورامان و همکاران ( ،)2005لدهوری ( )2009مطابقت دارد .در تحلیل این موضوع به نظر
میرسد از آنجایی که بخش عمدهای از عامل کیفیت خدمات به شواهد ملموس مرتبط است و
بهراحتی با ادراکات بصری ،شنوایی و بویایی قابل درک میباشد ،اشاره به گویههای تبیین کننده
عامل وفاداری در جامعه مورد بررسی میتواند کارساز باشد .پیام این نکته برای مدیران این است که
آنچه بیشتر از همه مورد توجه مشتریان بوده است ،کیفیت خدمات ارائه شده است .همچنین توجه
به همبستگی باالی این عامل با عامل مستقل دیگر مدل یعنی عدالت ادراک شده ،نشان داده است

1. Tinsley
2. Brown

140

شناسایی عوامل و مدلسازی روابط میان ادراکات تا توجه انحصاری...

که میتوان از این عامل به عنوان ابزار کنترل در مدیریت مؤثرتر ،بهره جست.همچنین کیفیت
خدمات باالترین ضریب تأث یر را بر عامل رضایت و ارزش نسبت به عدالت ادراک شده داشته و
بهطور غیرمستقیم از دو مسیر زیر وفاداری را تحت تأثیر قرار داده است.
-1کیفیت خدمات بهطور مستقیم رضایت را به عنوان عامل واسطه تحت تأثیر قرار داده است که
با یافتههای آلن و فرآیز ( )2006مطابقت دارد .رضایت نیز تأثیر معنیداری را بر وفاداری نشان داده
که با نتایج پژوهش پتریک ( ،)2005چی و کیو ( )2008مطابقت دارد .از میان تمام عاملهایی که
منجر به وفاداری شده است عامل رضایت با ضریب تأثیر  0/44و عامل کیفیت خدمات با ضریب
تأثیر  0/31به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در توسعه وفاداری مشتریان به خود اختصاص دادهاند.
لذا مدیرانی که به دنبال بهبود رضامندی مشتری و وفاداری آنها هستند میتوانند با سرمایهگذاری
بر کیفیت خدماتشان فضای خوشایندی برای تجربیات لذتبخش آنها فراهم کرده و با تأکید بر
عدالت ادراک شده به اهداف خود نزدیک شوند.
-2همچنین کیفیت خدمات ارتباط معنیداری را با ارزش نشان داده است که با یافتههای اوه
( ،)2003لندروم و همکاران ( ،)2007بوردیو ( )2005مطابقت دارد و ارزش نیز بهطور غیرمستقیم
و از طریق عامل اعتماد اثر معنیداری را بر وفاداری داشته است که تأثیر مستقیم ارزش بر اعتماد با
یافتههای بوردیو ( ،)2005و وتسچ ( )2008هم سویی ندارد .به نظرمی رسد با توجه به گویههای
تبیین کننده عامل اعتماد ،برای مشتریان این مجموعه ورزشی ،حساب کرده روی مجموعه ورزشی
به هنگام نیاز و داشتن ثبات رویه مجموعه ورزشی در ارائه خدمات با کیفیت جز معیارهای
ارزشگذاری محسوب میشود .لذا جا دارد مدیران جامعه مورد بررسی به این نکته توجه داشته
باشند که توجه و سرمایهگذاری در بخش کیفیت خدمات در حدی که نه تنها انتظارات مشتریان را
برآورده کند و بلکه پا را فراتر از آن بگذارد چه نقش مهمی در ارزشمند دانستن خدمات ارائه شده و
وفاداری مشتریان داشته و عدم توجه به آنچه پیامدهای ناگواری را میتواند به دنبال داشته باشد.
ارزش به عنوان یک عامل واسطه در مدل ظاهرشده است و به طور مستقیم منجر به وفاداری
نشده است که این نتیجه نیز با یافتههای کرونین و همکاران ( )2000و مارتنسن و گراندهولد
( )2003مطابقت ندارد .همچنین طبق یافتههای این تحقیق بین ارزش و رضایت نیز رابطه
معنیداری یافت نشده است .در حالی که ادبیات مرتبط مثل دی و کرش ( )2000و بوردیو
( )2005به طور قوی این ارتباط را در گزارش خود تأیید کردهاند .به نظر میرسد آنچه حلقه
گمشده مدیران و در واقع عامل مهمی در عدم توفیق آنها در انتقال مزایای ارزش ادراک شده
مشتریان به تکرار رفتارخرید میباشد مرحله گذار از رویکرد بازاریابی سنتی به بازاریابی مدرن و
عدم درک درست مدیران از بسته ارزش ارائه شده به مشتریان است .درست است که رضایت
مشتری بهطور مستقیم توانسته است تا حدودی وفاداری آنها را به دنبال داشته باشد .اما سؤال
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اینجاست چرا ارزش بهطور مستقیم و از طریق رضایت بهطور غیرمستقیم منجر به وفاداری نشده
است؟ این مسئلهای است که با اصالح آن فرصتهای زیادی از موفقیتها در اختیار مدیران مربوطه
قرار خواهد گرفت .به زبان سادهتر ،ارزش ادراک شده ارزیابی مشتری است از آنچه به دست آورده
در قبال بهایی که پرداخت کرده است .لذا مناسب است مدیران در صنایع خدماتی و از جمله
خدمات ورزشی به گونهای عمل کنند که نهایتاً این احساس در مشتریان تقویت شود که آنچه به
دست آوردهاند نسبت به آنچه صرف کردهاند ،ارزشمندتر است .دالیل مختلفی میتواند علت این
غفلت باشد :مدیران ارزشهای واقعی مشتری را نشناختهاند .در واقع در بازاریابی مدرن بازاریابان و
مدیران از نگاه مشتری به مسائل مختلف نگریسته و خود را بر اساس تعاریف مشتری از مسائل
مختلف از جمله ارزش تطبیق دادهاند اما در بازاریابی سنتی مدیران بدون توجه به خواستههای
مشتری از نگاه خود ارزشهایی را تعریف و ارائه کردهاند .بنابراین از آنجایی که کشور ما در مرحله
گذار از این رویکرد بازاریابی سنتی به رویکرد بازاریابی متمرکز بر مشتری است این مسئله میتواند
دلیلی بر حلقه گمشده مدل محسوب شود .از طرف دیگر گاهی ارزشها درست تعریف شدهاند اما
مدیران به دالیلی در ارائه آن دچار مشکل شده یا ابزار ارائه آن را در دست نداشتهاند .گاهی هم
مسئله از آنجا ناشی شده است که برداشت مدیران به عامل ارزش دیدگاه نسبتاً بستهایی بوده است.
مناسب است مدیران در نظر داشته باشند که زمانی که آنها خدماتی را به مشتریان ارائه میکنند
آنها نه تنها آن خدمات بلکه بسته ارزشی را به مشتریان ارائه کردهاند که خدمات بخشی از این
بسته ارزش محسوب شده است و مواردی مثل محیط فیزیکی ،رفتار و عملکرد و طرز برخورد
کارکنان ،میزانی که خود را به مجموعه ورزشی نزدیک و صمیمی احساس میکنند و موارد دیگری
از این قبیل این بسته ارزش را تعریف کرده است.
رضایت و اعتماد دو عامل واسطه دیگر در مدل است .نتایج مطالعات متعددی نشان داده است که
در سازمانهای خدماتی ،هم رضایت مشتری و هم اعتماد میتواند بهطور مستقیم وفاداری آنها را
تحت تأثیر قرار دهد .نتایج پژوهش حاضر ،در رابطه با تأثیر مستقیم رضایت بر وفاداری با یافتههای
دانشمندانی چون پتریک ( ،)2005چی و کیو ( )2008و تأثیر اعتماد بر وفاداری با یافتههای
کوربیت و همکاران ( ،)2003مورگان و هانت ( )1994مطابقت دارد .همچنین نتایج به دست آمده
نشان داده است که فاکتورهای موقعیتی میتواند به عنوان میانجی رابطه بین رضایت و اعتماد با
وفاداری را تحت تأثیر قرار دهد که با یافتههای محققانی چون منسو و همکاران ( ،)2004لیم و
رازاکیو ( ،)1997قلندری ( )2012مطابقت دارد .از سویی دیگر یافتههای این پژوهش تأثیر رضایت
بر اعتماد را نیز تأیید کرده است که با یافتههای بلومر و اردکرکن ( ،)2002دلگاتو -بلستر و
همکاران ( )2001و گنسن ( )1994مطابقت دارد .بر اساس آنچه از مدل برمیآید عامل اعتماد به
عنوان یک عامل میانجی کلیدی در مرکز مدل ،توانسته تأثیر دو عامل مستقل کیفیت خدمات و
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عدالت ادراک شده و دو عامل میانجی ارزش و رضایت را به وفاداری انتقال داده و در میان این
عوامل عدالت ادراک شده بیشترین تأثیر را بر آن داشته است .لذا مدیران این مجموعه ورزشی در
راستای بهبود وفاداری مشتریان خود نباید این حلقه اساسی را از نظر دور بدارند.
عامل فاکتورهای موقعیتی ،مثل تصویر پسزمینه بستری را فراهم کرده که ارزیابیهای احساس و
ادراکی (رضایت و اعتماد) مشتریان در آن شکلگرفته و منجر به وفاداری آنها شده است و با
یافتههای منسو و همکاران ( )2004و لیم و رازاکیو ( )1997مطابقت دارد.
در این پژوهش ،عدالت ادراک شده به عنوان عامل مستقل ،ارتباط معنیداری را با وفاداری نشان
نداده است که با یافتههای پژوهش ین و همکاران ( )2010مطابقت ندارد .از آنجایی که هنوز در
ایران عمیقاً به مقوله وفاداری پرداخته نشده و از متغیرهای تبیین کننده وفاداری برای تبیین
رضایت استفاده شده است و در واقع طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،مدیران ورزشی جامعه مورد
بررسی تمایز چندانی میان مشتریان راضی و مشتریان وفادار قائل نبوده و زمانی که مشتریان خود
را راضی یافتهاند کار خود را تمامشده دانستهاند؛ لذا این عامل در شرایط فعلی مدیریت این
مجموعه ورزشی ،نتوانسته است اثرگذاری معنیداری را بر وفاداری داشته باشد .نتایج نشان میدهد
پاسخگویان با استفاده از متغیرهای تبیین کننده عدالت ادراک شده توانستهاند عالئم رضایت را
نشان دهند .همچنین نتایج برخواسته از مدل حاکی از وجود ارتباط مستقیم عامل عدالت ادراک
شده با سه عامل کلیدی رضایت ،اعتماد و ارزش است .که نتایج مربوط به تأثیر مستقیم عدالت
ادراک شده بر اعتماد با یافتههای دانشمندانی چون لی و همکاران ()2009؛ تأثیر عدالت ادراک
شده بر رضایت با یافتههای هامبای و فرست ( ،)2005اولیور و سان ( ،)1989و تأثیر عدالت ادراک
شده بر ارزش با یافتههای چانگ و هسیو ( )2008مطابقت دارد ..احتماالً یک دلیل برای اثرگذاری
این عامل بر ارزش را میتوان اینگونه عنوان کرد که هزینه مراجعه مشتریان به مجموعههای
ورزشی همیشه برای ایشان مهم و تعیینکننده بوده است و غالباً از سوی مشتریان تحت تأثیر عامل
ارزش ارزیابی میشود و از سوی دیگر عدالت ادراک شده دارای سه بعد توزیعی ،تعاملی و رویهای
میباشد که بعد توزیعی آن حاکی از نتایج به دست آمده در قبال هزینه پرداختی است .لذا منطقی
به نظر میرسد که عدالت ادراک شده بتواند عامل ارزش را تحت تأثیر قرار دهد.
در مدل به دست آمده ،عامل وفاداری به عنوان عامل واسطه و در نگاهی دقیقتر به عنوان عامل
پاسخ ظاهرشده و توانسته با ضریب تأثیر باال اثر معنیداری بر نتایج وفاداری داشته باشد که با
یافتههای بوردیو ( )2005مطابقت دارد .بر اساس آنچه از مدل بر میآید به نظر میرسد مدیران این
مجموعه بهتر است به منظور بهبود نتایج وفاداری مشتریان خود ،راهکارهای ارتقا وفاداری را بررسی
و حلقههای گم شدهای را که در باال به آنها اشاره شد اصالحکرده و از این طریق به هدف نهایی
خود یعنی بهرهمندی از نتایج وفاداری نزدیکتر شوند.
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با توجه به اینکه نتایج وفاداری به عنوان عامل پاسخ آشکار گشته ،آنچه در واقع از اهمیت خاصی
برخوردار است ،این است که ادبیات مربوط این عامل را با متغیرهایی چون احساس هویت ،گفتگوی
رو در رو ،توجه انحصاری ،شناسایی کرده است اما در پژوهش حاضر ،مشاهده شد که برخی از این
متغیرها در عامل رضایت و وفاداری آشکار شدهاند و این به دلیل این است که هنوز در ایران مقوله
رضایت ،وفاداری و نتایج وفاداری خیلی از هم جدا و متمایز نشدهاند .نکته حائز اهمیت این موضوع
برای مدیران پیدا کردن نگاه تخصصیتر نسبت وفاداری و نتایج وفاداری میباشد تا با مدیریت
گویههای تبیین کننده این عامل ها بیشتر بر روی نتایج وفاداری متمرکز باشند تا خود وفاداری .لذا
وفاداری در عمل آن چیزی است که مدیران باید به دنبال آن باشند و میتواند منبع اصلی سرمایه
سازمانی محسوب گردد.
مدل وفاداری حاضر توانسته تمامی شاخصهای نیکویی برازش را کسب کند و همچنین بار
عاملی باال و قابل قبول متغیرهای تبیین کننده هر عامل در مدل اکتشافی و نیز ضرایب اثر معنادار
آنها در معادالت ساختاری و مدل مسیری از نکات قابل توجه پژوهش است .همسویی نتایج
پژوهش در بسیاری از موارد با ادبیات پژوهش ،جای امید دارد .از نقاط قوت این مطالعه میتوان به
استفاده دقیق از آزمونهای آماری قوی و نیز استفاده از نرمافزارهای به روز اشاره نمود .همچنین
آخرین منابع موجود در ادبیات مرتبط ،به دقت مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است .همچنین
ابزار پژوهش محقق ساخته بوده و با بارهای عاملی به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که بیشترین
هماهنگی را با دادههای بازار ورزش کشور داشته است .لیکن از نقاط ضعف آن میتوان به قدرت
تعمیمپذیری آن ،تنها به جامعه مورد بررسی اشاره نمود .در چنین مواردی مناسب است با مطالعات
موردی ،یک مبنای تحقیقاتی و مطالعاتی به دست آورد و محققان بعدی مطالعات گستردهتری را به
سفارش متولیان مدیریت ورزش کشور انجام دهند .البته به نظر میرسد بتوان تا حدودی از نتایج
پژوهش در مجموعههای ورزشی مشابه استفاده نمود و یا دستکم نتایج این پژوهش را مبنای
مطالعات بر روی جوامع آماری بزرگتر قرار داد.
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Abstract
Objective: The purposes of this study were modeling from the conceptuals to
exclusive intentions of private sector customers.
Methodology: The method of research was descriptive - survey conducted. The
samples were consisted of 354 users of the services offered at Enghelab
complex gyms in 1391. Research tool were built as a questionnaire with 55
closed questions that has been answered. Cronbach's alpha reliability test was
up to 0.95(P<0.01).
Results: In the proposed model, there were three independent factors that
contribute loyalty: perceived justice (IF: 0.31) (IF: 0.0068) and perceived risk
(IF: 0.0068). Also service quality were contributed on satisfaction (IF: 0.70) and
value (IF: 0.52) indirectly. Furthermore, satisfaction on loyalty (IF: 0.44) and
value on trustness (IF: 0.39) & on loyalty (IF: 0.028), also trustness on loyalty
(IF: 0.11) had contributions. Perceived justice on trustness (IF: 0.52); on
satisfaction (IF: 0.17); on value (IF: 0.24) have indirectly contributed.
Satisfaction and trustness had contribution on situational factors (IF: 0.25); (IF:
0.13); respectinly.
Conclusion: Satisfaction and perceived trustiness had a great role on loyalty
formation and firm’s benefits, but considerations on value, as a mediator factor,
were suggested.
Keywords: Loyalty, Conceptions, Exclusive intentions, Sport services.
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