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هدف پژوهش حاضر ،مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای بدنسازی با نقش میانجی شهرت باشگاه انجام شد .روش پژوهش
توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان باشگاههای بدنسازی شهر گنبدکاووس ( 6320مشتری) بود که بر حسب فرمول
کوکران 363 ،مشتری بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .جهت گردآوری دادههای پژوهش ،از پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی لچوگا (،)2012
شهرت فلدمن ( )2014و وفاداری مشتریان لی ( )2017استفاده شد .روایی پرسشنامهها توسط  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید و ضریب پایایی
پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بهترتیب  0/84 ،0/91و  0/87محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق،
مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار پیالاس استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی اثری مثبت و معنیدار بر شهرت باشگاه
دارد ( .)t=β، 53/44=0/83همچنین اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان مثبت و معنیدار بود ( .)t=β، 06/4=0/33دیگر یافته تحقیق نشان داد که
شهرت باشگاه اثری مثبت و معنیدار بر وفاداری مشتریان دارد ( .)t=β، 92/7=0/54در نهایت اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی
شهرت باشگاه تأیید گردید ( .)t=β، 21/2=0/07با توجه به نتایج پژوهش میتوان چنین نتیجهگیری کرد که انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط باشگاههای
بدنسازی میتواند نقش مهمی در شهرت باشگاه و افزایش وفاداری مشتریان آنها ایفا نماید.
کلید واژهها :شهرت باشگاه ،مسئولیت اجتماعی ،وفاداری مشتریان ،گنبدکاووس ،تمایل به بازگشت مشتریان.
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مقدمه
تغییرات گسترده محیط کسب و کار موجب شده است تا سازمانها همواره به دنبال روشهای جدیدتری برای بهبود اقدامات
بازاریابی خود و کسب مزیت رقابتی باشند (لی ،1چانگ و لی .)356 :2017 ،در سالهای اخیر ،مسئولیت اجتماعی بهعنوان یک
ابزار بازاریابی توانمند توسط سازمانها مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته است (هی و الی .)251 :2014 ،2سازمانها به تدریج
در حال پذیرش وظایفی تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی هستند که این مسئولیتها از یک سو بر جامعه و محیط زیست و
از سوی دیگر بر عملکرد خود آنها اثرگذار میباشند (پینو ،3آماتولی ،دیآنگلیس و پلوسو .)2862 :2016 ،مسئولیت اجتماعی
بهعنوان تعهد سازمانها برای کاهش یا حذف اثرات مخرب و مضر بر جامعه و به حداکثر رساندن منافع به جامعه در طوالنی
مدت تعریف شده است (سن ،4باتاچاریا و کارچون .)159 :2006 ،مکویلیامز و سیگل )2001( 5نیز مسئولیت اجتماعی را بهعنوان
مجموعهای از اقدامات که فراتر از مسئولیتهای قانونی سازمانها بوده و هدف آن رساندن منفعت به جامعه میباشد ،تعریف
نمودهاند (مکویلیامز و سیگل .)118 :2001 ،در وضعیت فعلی که سازمانها به شدت درگیر رقابت میباشند ،مدیران سازمانها
بر این باور هستند که موفقیت در این رقابت چیزی بیشتر از کسب سود مالی است ،لذا سازمانها تالش میکنند تا بین اهداف،
برنامهها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی خود تعادلی برقرار نمایند تا از این طریق بتوانند مسئولیت خود در قبال جامعه را به
خوبی انجام داده و بر قدرت رقابتپذیری خود بیفزایند (چانگ و یه .)40 :2017 ،6امروزه مسئولیت اجتماعی به سازمان خاصی
محدود نمیشود و سازمانها ،باشگاهها و تیمهای ورزشی نیز شکلهای مختلفی از مسئولیتهای اجتماعی را در اهداف خود
قرار داده و درگیر اجرای آنها شدهاند (بابیاک و کیهل .)122 :2018 ،7تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ورزش ،مشارکت دادن
بیشتر افراد جامعه در فعالیتهای بدنی ،مشارکت در برنامههای خیرخواهانه ،کسب منافع مادی ،افزایش وفاداری به برند و جذب
استعدادها به ورزش از جمله مهمترین دالیل اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی توسط سازمانها ،باشگاهها و تیمهای ورزشی
هستند (اریکسن .)21 :2017 ،8همچنین سازمانها و باشگاههای ورزشی دارای ویژگیهای بسیار خاصی هستند که این ویژگیها
باید در طراحی برنامههای مسئولیت اجتماعی توسط این نهادها مورد توجه قرار گیرند (کیم ،9بایون ،سانگ و کیم:2018 ،
 .)1815بهعنوان مثال ،اسمیت و وستربیک )2007( 10بیان میکنند که گسترش رسانههای جمعی در ورزش ،تقاضای متفاوت
افراد در صنعت ورزش ،با اهمیت بودن نقش ورزش در سالمتی افراد و تعامالت اجتماعی گسترده از جمله ویژگیهای خاص
ورزش هستند که میتوانند بر برنامههای مسئولیت اجتماعی سازمانهای ورزشی اثرگذار باشند (اسمیت و وستربیک:2007 ،
 .)45بابیاک و وولف )2009( 11نیز بیان میکنند که منابع بسیار زیاد و در اختیار سازمانهای ورزشی مانند اماکن ورزشی،
رویدادهای ورزشی ،تبلیغات ،حامیان مالی ،تماشاگران ،محبوبیت ورزشکاران و برنامههای ورزشی متفاوت و متنوع از جمله
عواملی هستند که میتوانند موجب تسهیل اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی سازمانهای ورزشی در قبال جامعه گردند
(بابیاک و وولف .)725 :2009 ،رشد مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانها و باشگاههای ورزشی در کشورهای توسعه یافته در
چند سال اخیر چشمگیر بوده است که این امر نشاندهنده اهمیت مباحث اجتماعی و زیست محیطی در صنعت ورزش میباشد
(لی ،هاینزه و لیو ،)27 :2018 ،اما با این وجود تحقیقات محدودی در خصوص مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش کشور انجام
شده است و بیشتر تحقیقات انجام شده در این خصوص بیشتر به مفهوم و تعریف مسئولیت اجتماعی پرداختهاند تا اینکه
پیامدها و نتایج انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی را بررسی نمایند (بخشنده ،جاللی فراهانی و سجادی.)27 :1395 ،
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امروزه محققان و مدیران ورزشی توجه ویژهای به مسئولیت اجتماعی سازمانهای ورزشی و مسئولیت اجتماعی از طریق
ورزش دارند (کنت .)32 :2016 ،1مطالعات انجام شده در خصوص مسئولیتهای اجتماعی در سازمانها و باشگاههای ورزشی
عموماً بر دو بخش مهم یعنی عوامل مؤثر بر شکلگیری مسئولیت اجتماعی و پیامدهای آن متمرکز شدهاند (بابیاک:2010 ،2
 .)529انجام درست برنامههای مسئولیتهای اجتماعی در سازمانها و باشگاهها ورزشی میتواند پیامدهای مثبتی را به همراه
داشته باشد (ترندافیووا ،3زیکاس و اسپارورو .)940 :2017 ،یکی از مهمترین پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ،کسب شهرت
و خوشنامی می باشد .مسئولیت اجتماعی عاملی مهم و اساسی در ساخت و نگهداری شهرت سازمان میباشد که میتواند مزیت
رقابتی آن را افزایش دهد (که و ژی .)735 :2009 ،4تعاریف متعددی از شهرت سازمانی ارائه شده است؛ گاتسی و ویلسون5
( )2001شهرت را بهعنوان ارزیابی کلی ذینفعان یک سازمان در طول زمان تعریف کردهاند که این ارزیابی از طریق تعامالت
ذینفعان با سازمان شکل میگیرد .آبرات و کلین )2012( 6نیز بیان میکنند که شهرت سازمان حاصل ارزیابی مشتریان از میزان
ارضاء نیازها و انتظارات خود توسط سازمان میباشد (آبرات و کلین .)1050 :2012 ،گالبرث )2010( 7در این خصوص بیان
میکند ذینفعان سازمان از جمله مشتریان بهعنوان بخشی از جامعه همواره اقدامات سازمانها را در خصوص جامعه مورد بررسی
قرار داده و ارزیابی مثبت مشتریان از سازمان موجب شکلگیری شهرت مثبت از سازمان در ذهن مشتریان میشود (گالبرث،
 .)415 :2010در سالهای اخیر پذیرش مسئولیتهای اجتماعی توسط سازمانها و باشگاههای ورزشی روبه افزایش بوده است
(کو ،8ری ،کیم و کیم .)76 :2014 ،انجام اقدامات اجتماعی گسترده توسط سازمانها و باشگاههای ورزشی همچون
سرمایهگذاری در آموزش ،برنامههای فقرزدایی و توجه به محیط زیست از یک سو موجب درگیرشدن این سازمانها و باشگاهها
در مباحث ا جتماعی و کمک به جامعه و از سوی دیگر موجب افزایش شهرت و بهبود تصویر از برند این سازمانها و باشگاهها
شده است (کیم ،بایون ،سانگ و کیم .)1815 :2018 ،بهعنوان مثال ،در سال  2014مبلغی در حدود  5/3میلیون یورو توسط
بازیکنان و باشگاههای فوتبال جهان در اختیار یون سیف و واحدهای وابسته آن قرار گرفته است که این اقدام موجب افزایش
محبوبیت و شهرت بازیکنان و تیمهای فوتبال شده است (افروزه ،مظفری ،آقایی و صفاری .)72 :1395 ،همچنین شهرت
سازمان عاملی مهم در ارزیابی مشتریان میباشد که میتواند موجب شکلگیری نگرش مثبت در مشتریان نسبت به محصوالت
و خدمات سازمان گردد (کیم و همکاران.)357 :2017 ،
از سوی دیگر ،مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانها و باشگاهای ورزشی بهعنوان روشی مؤثر در شکلگیری پیامدهای رفتاری
مثبت در مشتریان مورد توجه قرار گرفته است (نیادزایو ،9لکیه ،مکدونالد .)895 :2016 ،ایجاد و تقویت پیامدهای رفتاری مثبت
مانند وفاداری در مشتریان و مصرفکنندگان ورزشی میتواند موجب کاهش هزینهها ،افزایش سودآوری و کسب مزیت رقابتی
گردد ،لذا افزایش وفاداری مشتریان و مصرفکنندگان در صنعت ورزش به یکی از مهمترین اهداف سازمانها و باشگاههای
ورزشی تبدیل شده است (لی .)874 :2017 ،وفاداری یکی از بهترین روشهایی است که مشتریان بهوسیله آن رضایت خود را
نسبت به عملکرد یک سازمان نشان میدهند و این اصطالح رابطه بسیار نزدیکی با سودآوری سازمان دارد (پرز و رودریگز
دلبوسکه .) 23 :2015 ،10بیشتر تحقیقات انجام شده در خصوص وفاداری مشتریان بر روی عواملی مانند کیفیت ،قیمت ،تبلیغات
و موادر مشابه متمرکز شدهاند (بالت ،11بیتی ،اوانچیتسکی و بروک ،)276 :2014 ،اما تحقیقات اخیر نشان میدهند که امروزه
مشتریان به چیزی بیشتر از خرید یک محصول یا خدمت میاندیشند و ارزیابی آنان از اقدامات فراهمکنندگان محصوالت و
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خدمات بسیار گستردهتر شده و به مواردی همچون قیمت و کیفیت محدود نمیشود و ارزیابی مشتریان از عواملی همچون
مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال جامعه نقش مهمی در نگرشها و رفتارهای آنان دارد (پارک ،1کیم و کان .)11 :2017 ،لو،2
لیو و رحمان ( )2017در این خصوص بیان میکنند که بر اساس نظریه هویت اجتماعی ،پذیرش مسئولیت اجتماعی بیشتر
توسط سازمانهای ورزشی موجب تقویت هویت و وفاداری مشتریان به سازمانها خواهد شد .همچنین ارزیابی مثبت مشتریان
از اقدامات اجتماعی سازمانها در قبال جامعه ،پاسخهای عاطفی و رفتاری مختلفی همچون وفاداری به نام تجاری و سازمان
را از سوی مشتریان را به همراه خواهد داشت (لو ،لیو و رحمان .)254 :2017 ،چونگ ،3یو و شین ( )2015نیز معتقد هستند که
مسئولیت اجتماعی سازمان منجر به افزایش وفاداری نگرشی و رفتاری در مشتریان خواهد شد .چنین مشتریانی از شهرت
سازمان با افراد مختلف مانند اعضای خانواده ،دوستان و همکاران صحبت خواهند کرد که این امر مزایای بسیاری همچون
جذب مشتریان جدید و افزایش فروش را به همراه خواهد داشت (چونگ ،یو و شین.)543 :2015 ،
با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمانها ،تحقیقات بسیاری در خصوص پیامدهای آن در سازمانهای مختلف انجام
شده است .غفرانی ( )1394با انجام تحقیقی در باشگاههای بدنسازی استان سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسید که بین
مسئولیت اجتماعی این باشگاهها و خوشنامی آنها از دیدگاه مشتریان ارتباط مثبتی وجود دارد (غفرانی .)45 :1394 ،بخشنده،
جاللی فراهانی و سجادی ( )1395مسئولیت اجتماعی باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران را مورد بررسی قرار داده و دریافتند
که مسئولیت اجتماعی باشگاهها نقش مهمی در خوشنامی آنها دارد (بخشنده ،جاللی فراهانی و سجادی .)25 :1395 ،فرزینفر،
اردکانی و نادری بنی ( )1395با انجام پژوهشی بر روی مشتریان هتلهای سه و چهار ستاره شهر یزد به این نتیجه رسیدند که
مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی اعتماد و رضایت ،اثری مثبت بر وفاداری مشتریان دارد (فرزینفر ،اردکانی و نادریبنی،
 .)63 :1395بخشنده و همکاران ( )1395با انجام تحقیقی بر روی هواداران تیمهای منتخب لیگ برتر فوتبال ایران به این
نتیجه دست یافتند که مسئولیت اجتماعی باشگاهها موجب افزایش قصد خرید هواداران میشود (بخشنده و همکاران:1395 ،
 .)51فمیه ،4کوارتنگ و آتودادزیه ( )2016در پژوهشی مسئولیت اجتماعی شرکتهای غنایی را از دیدگاه مدیران آنها مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتهای مورد بررسی در قبال مشتریان خود موجب
بهبود شهرت و عملکرد سازمانی آنها شده است (فمیه ،کوارتنگ و آتودادزیه .)258 :2016 ،نتایج تحقیق یاداف ،5دش،
چاکرابورتی و کومار ( ) 2017با عنوان مسئولیت اجتماعی درک شده و شهرت سازمان با نقش میانجی اعتماد کارکنان که در
صنعت خودروسازی هند انجام شده بود نشان داد که مسئولیت اجتماعی موجب افزایش اعتماد کارکنان به سازمان شده و این
امر اثری مثبت بر شهرت سازمان دارد (یاداف ،دش ،چاکرابورتی و کومار .)139 :2017 ،لی و همکاران ( )2017در پژوهشی که
در صنعت بیمه تایوان انجام دادند دریافتند که مسئولیت اجتماعی شرکتهای بیمه در قبال مشتریان خود موجب افزایش شهرت
آنها شده و این شهرت وفاداری مشتریان را به همراه داشته است (لی و همکاران .)355 :2017 ،لو و همکاران ( )2017با انجام
تحقیقی بر روی مشت ریان دو نام تجاری نایک و آدیداس در کشور چین دریافتند که اقدامات اجتماعی این دو نام تجاری معروف
اثری مثبت بر وفاداری مشتریان آنها داشته است (لو و همکاران .)251 :2017 ،تورکاریا )2018( 6در پژوهشی پیامدهای مسئولیت
اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط را در کشور اوگاندا مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد اقدامات این
شرکتها در خصوص مسئولیت اجتماعی اثری مثبت بر وفاداری مشتریان آنها دارد (تورکاریا .)255 :2018 ،بائنا )2018( 7در
تحقیقی مس ئولیت اجتماعی باشگاه رئال مادرید را در قبال هواداران خود مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اقدامات
اجتماعی این باشگاه در قبال هواداران خود موجب افزایش تعهد آنها در قبال این تیم و همچنین افزایش محبوبت برند این
1. Park et al
2. Liu et al
3. Chung et al
4. Famiyeh et al
5. Yadav et al
6. Turyakira
7. Baena
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باشگاه شده است (بائنا.)61 :2018 ،
امروزه باشگاههای ورزشی عصر جدیدی از رقابت را تجربه میکنند .این باشگاهها از یک سو باید بتوانند وظایف خود در
قبال سالمتی افراد جامعه را به خوبی ایفا نموده و از سوی دیگر ،با انجام اقدامات مناسب ،ضمن رقابت با رقبای خود ،به
سودآوری نیز دست یابند .در چنین شرایطی تنها تکیه کردن بر مسئولیتهای قانونی که این باشگاهها بر عهده دارند نمیتواند
موجب موفقیت آنان گردد و بر عهده گرفتن مسئولیتهایی فراتر از مسئولیتهای قانونی مانند مسئولیتهای اجتماعی میتواند
موجب شکلگیری تعاملی دوطرفه بین باشگاههای ورزشی و مشتریان و افراد جامعه گردد .از سوی دیگر ،بیشتر تحقیقات انجام
شده در کشور اثر مسئولیتهای اجتماعی باشگاههای ورزشی را بر شهرت و وفاداری مشتریان بهصورت جداگانه مورد بررسی
قرار داده اند و نقش میانجی متغیری مانند شهرت باشگاه مورد توجه قرار نگرفته است .لذا با توجه به موارد ذکر شده و وجود
خأل علمی در این زمینه ،هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای بدنسازی با
نقش میانجی شهرت باشگاه میباشد.
شهرت باشگاه

وفاداری

مسئولیت

مشتریان

اجتماعی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از جنبه جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی
انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان (آقا و خانم)  31باشگاه بدنسازی دارای مجوز شهر گنبدکاووس به تعداد
 6320نفر در سال  1397بود .مالک انتخاب جامعه ،داشتن حداقل  6ماه سابقه عضویت در باشگاه بدنسازی تعیین گردید.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 363 ،نفر تعیین شد .به دلیل برابر نبودن تعداد مشتریان در  31باشگاه مورد مطالعه،
برای انتخاب آزمودنیهای پژوهش از شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای با روش اختصاص بهینه استفاده شد .در این راستا،
ابتدا کل مشتریان هر باشگاه که حداقل  6ماه سابقه عضویت داشتند مشخص گردید و سپس هر باشگاه بهعنوان یک طبقه در
نظر گرفته شد .در گام بعدی ،متناسب با حجم جامعه هر طبقه (هر باشگاه) حجم نمونه آن مشخص و انتخاب گردید .جهت
گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی لچوگا ،)2012( 1شهرت فلدمن )2014( 2و وفاداری مشتریان
لی )2017( 3استفاده شد .پرسشنامههای مسئولیت اجتماعی ،شهرت و وفاداری مشتریان به ترتیب دارای  8 ،15و  10گویه
میباشند که بر اساس مقیاس  5ارزشی لیکرت سنجیده میشوند .در راستای تعیین روایی محتوای پرسشنامههای پژوهش ،از
نظرات  8نفر از اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد و سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامهها ،مطالعهای مقدماتی (با تکمیل
نمودن پرسشنامهها توسط  40نفر از مشتریان باشگاههای بدنسازی شهر گنبدکاووس) انجام گرفت و ضریب پایایی این
پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای مسئولیت اجتماعی ( ،)α=0/91شهرت ( )α=0/84و وفاداری مشتریان
( )α=0/87بهدست آمد ،که حاکی از ثبات ابزار اندازهگیری بود .همچنین در بخش دیگری از پرسشنامه ،اطالعات جمعیت
1. Lechuga
2. Feldman
3. Lee
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شناختی آزمودنیها از قبیل سن ،سابقه عضویت در باشگاه و جنسیت جمعآوری گردید .پس از تعیین روایی و پایایی ابزار
اندازهگیری ،با هماهنگی با اداره ورزش و جوانان شهر گنبدکاووس ،پرسشنامهها در بین نمونه پژوهش توزیع و جمعآوری
گردید .در این پژوهش ،از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن ،خالصه کردن ،طبقهبندی کردن و توصیف دادهها شامل
فراوانیها ،میانگینها و انحراف استاندارد استفاده شد .برای آزمون مدل تحقیق ،از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .این
روش ،مدلی آماری برای بررسی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق و سؤاالت پرسشنامه است .به عبارت دیگر ،مدلیابی
معادالت ساختاری روش آماری قدرتمندی است که مدل اندازهگیری و مدل ساختاری را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب
میکند .بدین منظور ،نرمافزارهای اسپیاساس 1نسخه  19و اسمارت پیالاس 2نسخه  2مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها
یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش توصیفی ،برخی از
ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت .در این خصوص ،نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنیها در دامنه
سنی  21تا  30سال قرار دارند ( 38/7درصد) .بخش دیگری از یافتههای توصیفی نشان داد که  57/4درصد از آزمودنیهای
پژوهش مرد میباشند .همچنین بررسی سابقه عضویت آزمودنیها در باشگاه نشان داد که بیشتر آزمودنیها در دامنه سابقه
عضویت  1تا  5سال قرار دارند.
جدول  :1توصیف متغیرهای تحقیق

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مسئولیت اجتماعی

3/62

0/71

شهرت

3/71

0/66

وفاداری مشتریان

3/97

0/73

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود میانگین سه متغیر مسئولیت اجتماعی ،شهرت و وفاداری مشتریان به ترتیب
 3/71 ،3/62و  3/97میباشد .مالکهای سهگانه فورنل و الرکر 3برای بررسی ثبات درونی یا پایایی سازهها مدنظر قرار گرفت.
بررسی بار عاملی متغیرهای مشاهده شده بهعنوان اولین مالک بررسی ،نشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر  tبهدست آمده
برای متغیرهای مشاهده شده معنیدار است (جدول  .)5دومین مالک بررسی پایایی سازهها ،ضریب دیلون -گلداشتاین یا پایایی
ترکیبی( 4شاخص سازگاری درونی مدل اندازهگیری) سازهها میباشد که باید بیشتر از  0/7باشد .مقادیر بهدست آمده برای این
شاخص نیز حاکی از پایایی قابل قبول سازهها بود (جدول  .)2میانگین واریانس استخراج شده 5سومین مالک جهت بررسی
ثبات درونی سازهها میباشد که در جدول  2ارائه شده است .مقادیر باالتر از  0/5برای این مالک قابل قبول میباشد
(سیدعباسزاده ،امانی ساری بگلو ،خضری آذر و پاشوی .)160 :1391 ،با توجه به نتایج جدول  2سازهها و نشانگرهای آنها از
پایایی قابل قبولی برای استفاده در تحقیق برخوردار هستند.

1. SPSS
2. Smart PLS
3. Fornell & Larcker
)4. Composite Reliability (CR
)5. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  :2شاخصهای بررسی پایایی سازههای تحقیق

متغیر

میانگین واریانس
استخراج شده

پایایی
ترکیبی

آلفای
کرونباخ

ضریب
تعیین

مسئولیت اجتماعی

0/52

0/94

0/93

-

شهرت باشگاه

0/65

0/89

0/86

0/69

وفاداری مشتریان

0/73

0/92

0/91

0/64

گویهها

بار عاملی

ارزش t

سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 7
سؤال 8
سؤال 9
سؤال 10
سؤال 11
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 17
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 23
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 27
سؤال 28
سؤال 29
سؤال 30
سؤال 31
سؤال 32
سؤال 33

0/64
0/67
0/74
0/75
0/68
0/75
0/73
0/75
0/75
0/70
0/77
0/71
0/83
0/64
0/70
0/80
0/70
0/63
0/70
0/78
0/67
0/72
0/66
0/79
0/75
0/80
0/73
0/62
0/72
0/76
0/62
0/79
0/78

13/30
12/05
26/93
26/03
16/63
24/24
20/26
22/05
24/69
20/30
25/12
19/32
35/59
12/43
23/25
34/79
16/84
16/07
17/09
32/64
15/63
21/41
17/67
35/72
28/75
32/00
14/52
11/85
26/50
27/16
11/83
35/52
31/23

برای این که یک سازه از روایی تشخیصی یا واگرای قابل قبولی برخوردار باشد ،جذر میانگین واریانس استخراج شده یک
سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .با توجه به نتایج جدول  3میتوان چنین بیان کرد که سازههای
مورد بررسی در تحقیق حاضر از روایی تشخیصی خوبی برخوردار میباشند .همچنین در مدلیابی معادالت ساختاری به روش
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پیالاس برای بررسی کیفیت یا برازش مدل اندازهگیری یا به عبارتی ابزارهای اندازهگیری ،شاخص بررسی اعتبار اشتراک 1در
نظر گرفته می شود .برای بررسی این شاخص ،مجموع مجذروات مشاهدات برای هر بلوک متغیر مکنون 2و مجموع مجذور
خطاهای پیشبینی برای هر بلوک متغیر مکنون 3در نظر گرفته میشود .مقادیر مثبت این شاخص نشان دهندهی کیفیت مناسب
ابزارهای اندازهگیری میباشد (سیدعباسزاده و همکاران .)162 :1391 ،با توجه به نتایج جداول  3و  4میتوان چنین بیان کرد
که ابزارهای مورد استفاده در تحقیق از کیفیت مناسبی برخوردار میباشند.
جدول  :3نتایج بررسی روایی تشخیصی سازههای پژوهش

1

سازهها

3

2

1

مسئولیت اجتماعی

0/72

2

شهرت باشگاه

0/78

0/81

3

وفاداری مشتریان

0/74

0/83

0/85

*جذر میانگین واریانس استخراج شده
جدول  :4نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازههای تحقیق

آماره

سازهها

SSO

SSE

1-SSE/SSO

مسئولیت اجتماعی

5445

3402/23

0/38

شهرت باشگاه

2904

2039/64

0/30

وفاداری مشتریان

3630

2265/17

0/38

*مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون ()SSO
*مجموع مجذورات خطاهای پیش بینی برای متغیر مکنون ()SSE
*شاخص بررسی اعتبار اشتراک ()1-SSE/SSO

نتایج پژوهش نشان داد اثر مسئولیت اجتماعی بر شهرت باشگاه مثبت و معنیدار میباشد ( .)t=β، 53/44=0/83بخش دیگری
از نتایج نشان داد که اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان نیز مثبت و معنیدار میباشد ( .)t=β، 06/4=0/33دیگر یافته
تحقیق نشان داد که شهرت باشگاه اثری مثبت و معنیدار بر وفاداری مشتریان دارد ( .)t=β، 92/7=0/54در نهایت اثر مسئولیت
اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تأیید گردید (.)t=β، 21/2=0/07
جدول  :5نتایج فرضیههای پژوهش

فرضیهها

مقدار t

مقدار β

سطح معنیداری

نتیجه فرضیه محقق

اثر مسئولیت اجتماعی بر شهرت باشگاه

44/53

0/83

0/001

پذیرش فرضیه

اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان

4/06

0/33

0/001

پذیرش فرضیه

اثر شهرت باشگاه بر وفاداری مشتریان

7/92

0/54

0/001

پذیرش فرضیه

اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت

2/21

0/07

0/002

پذیرش فرضیه
-1/96≤ t value +≤1/96

1. Construct Cross Validated Communality
)2. Sum of Squares of Observation For Block (SSO
)3. Sum of Squared Prediction Errors For Block (SSE
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شکل  :2مدل آزمون شده تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل  :3مدل آزمون شده تحقیق در حالت اعداد معنیداری

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاههای بدنسازی با نقش میانجی شهرت باشگاه
بود .یافتههای تحقیق نشان داد مسئولیت اجتماعی دارای اثری مثبت و معنیدار بر شهرت باشگاههای بدنسازی میباشد .این
یافته با یافتههای تحقیقات غفرانی ( ،)45 :1394بخشنده و همکاران ( ،)25 :1395فمیه و همکاران ( ،)258 :2016یاداف و
همکاران ( ،)139 :2017لی و همکاران ( )355 :2017و تورکاریا ( )255 :2018همخوانی دارد .امروزه باشگاههای ورزشی
همچون باشگاههای بدنسازی برای موفقیت بیشتر در کار خود نیاز دارند تا ارتباط خود را با اقشار مختلف جامعه تقویت نموده
و افراد بیشتری را درگیر ورزش نمایند .برای انجام چنین کاری باشگاههای بدنسازی باید وظایف خود را در قبال جامعه به
خوبی انجام داده و در کنار وظایف قانونی ،توجه ویژهای به موضوعات اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی و حتی زیست محیطی داشته
باشند .درگیر شدن باشگاههای بدنسازی در چنین فعالیتهایی میتواند بیانگر اهمیت این موضوعات برای مدیران این
باشگاهها باشد؛ بدان معنا که اهداف اجتماعی ،فرهن گی و آموزشی نیز در کنار اهداف مالی برای مدیران باشگاههای بدنسازی
مهم میباشند که این عوامل میتوانند موجب شکل گرفتن تصویری مثبت از این باشگاهها در جامعه گردند .از سوی دیگر،
مشارکت بیشتر باشگاههای بدنسازی در اقدامات عامالمنفعه و خیرخواهانهای که میتواند سودی برای جامعه داشته باشد موجب
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جلب توجه نگاه جامعه به عملکرد این باشگاهها خواهد شد که این امر میتواند بر خوشنامی و شهرت آنان بیفزاید .خوشنامی
و شهرت دارایی ارزشمندی برای باشگاههای بدنسازی محسوب میگردد ،زیرا این دارایی ارزشمند میتواند پیامدهای مادی و
معنوی مثبتی را برای باشگاههای بدنسازی به همراه داشته باشد .از اینرو شهرت باشگاههای بدنسازی بهعنوان یک دارایی
ارزشمند نیاز به مدیریت دارد و افزایش و توسعه آن از طریق اقدامات اجتماعی در قبال جامعه میتواند مزیت رقابتی باشگاههای
بدنسازی را افزایش دهد .افزایش محبوبیت باشگاه نزد مشتریان فعلی ،جذب مشتریان جدید ،کاهش مقاومت مشتریان به
افزایش شهریه ،کاهش هزینه تبلیغات و افزایش سودآوری از جمله پیامدهای مثبت افزایش شهرت باشگاههای بدنسازی
هستند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی باشگاههای بدنسازی اثری مثبت و معنیدار بر وفاداری مشتریان آنان
دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای فرزینفر و همکاران ( ،)63 :1395چونگ و همکاران ( ،)542 :2015نیادزایو و همکاران
( ،)883 :2016لو و همکاران ( )251 :2017و پارک و همکاران ( )8 :2017همخوانی دارد .امروزه میلیونها نفر در جوامع مختلف
به نوعی با سازمانها و باشگاههای ورزشی در ارتباط مستقیم هستند (اریکسن .)2 :2017 ،با عمیقشدن پیوند مردم با باشگاههای
ورزشی ،میزان مسئولیتپذیری باشگاه های ورزشی در چند سال اخیر به دلیل مزایای گسترده آن در حال افزایش بوده است و
بسیاری از این باشگاهها قوانین مشخصی را در این خصوص برای خود تدوین نمودهاند (کنت .)33 :2016 ،قرار گرفتن مسئولیت
اجتماعی در اهداف باشگاههای ورزشی از یک سو موجب بهبود اقدامات این باشگاهها مانند ارتقاء کیفیت خدمات و نوآوری در
خدمات شده است و از سوی دیگر چنین اقداماتی اثری مثبت بر رفتارهای مشتریان مانند رضایت ،وفاداری و تمایل به بازگشت
آنها داشته است .درگیر شدن باشگاههای ورزشی در برنامههای مسئولیت اجتماعی عاملی مهم در شکلگیری هویت و تصویر
مثبت و مناسب از باشگاهها میباشد که این امر موجب میشود تا مشتریان نیز خود را با هویت باشگاه معرفی نموده و از اقدامات
آن ابراز رضایت نمایند .رضایت مشتریان باشگاههای ورزشی در دراز مدت موجب ایجاد یک تصویر مثبت از باشگاه در ذهن
آنان خواهد شد که این امر میتواند وفاداری مشتریان به باشگاه را به همراه داشته باشد .بنابراین ادراک مثبت مشتریان از
اقدامات اجتماعی باشگاههای ورزشی میتواند موجب افزایش وفاداری مشتریان شده و حضور مجدد آنان در باشگاه را تسهیل
نماید .همچنین باید به این موضوع توجه نمود که وفاداری مشتریان در درازمدت بهدست میآید؛ لذا برنامههای مربوط به
مسئولیت اجتماعی باشگاههای بدنسازی در قبال مشتریان خود باید مداوم باشند .ارائه برنامههای اجتماعی مداوم و متناسب با
نیازها و خواستههای مشتریان و حتی سایر افراد جامعه توسط باشگاههای ورزشی فرصتی است که میتواند پیوند عاطفی بین
افراد و باشگاههای ورزشی را تقویت نموده و توسعه کسب و کار در این باشگاهها را تسهیل نماید.
نتایج پژوهش نشان داد شهرت باشگاههای بدنسازی دارای اثری مثبت و معنیدار بر وفاداری مشتریان میباشد .این نتیجه
بدان معنی است که افزایش شهرت باشگاههای بدنسازی ،موجب افزایش وفاداری مشتریان آنان نیز خواهد شد .این نتیجه با
نتایج پژوهش لی و همکاران ( )355 :2017همخوانی دارد .با تغییر محیط کسب و کار و افزایش رقابت ،باشگاههای ورزشی نیز
بیش از هر زمانی به نقش و جایگاه مشتری در موفقیت و بقاء کسب و کار خود پی بردهاند .با توجه به اهمیت مشتری در
موفقیت باشگاههای ورزشی ،استراتژیهای بازاریابی باشگاههای ورزشی بر جذب ،حفظ و نگهداری مشتری تأکید میکنند که
این امر نشان دهنده اهمیت مشتری در صنعت ورزش میباشد .یکی از بهترین روشها برای حفظ مشتریان توسط باشگاههای
بدنسازی ،افزایش وفاداری آنها میباشد .از اینرو باشگاههای بدنسازی باید با استفاده از استراتژیهای مختلف میزان وفاداری
مشتریان خود را افزایش دهند .وفاداری تعهدی است که مشتری نسبت به باشگاه محبوب خود در طول زمان ایجاد کرده و
حتی با وجود شرایط بهتر در سایر باشگاهها به تعهد خود پایبند خواهد بود .همچنین ایجاد تعهد عاطفی و رفتاری بین مشتری
و باشگاه موجب خواهد شد که مشتری مسئولیتهایی را در قبال باشگاه بر عهده گیرد که از آن جمله میتوان به تالش مشتری
برای معرفی کردن و شناساندن باشگاه به دیگران اشاره کرد .سرمایهگذاری بر روی شهرت و خوشنامی باشگاه روشی مناسب
برای حفظ و افزایش وفاداری مشتریان میباشد .به گفته فمیه و همکاران ( )259 :2016شهرت سازمانی ابزار بسیار توانمندی
در عرصه بازاریابی است که قدرت آن برگرفته از نگرش ،تصورات و ارزیابی مشتریان میباشد .همچنین شهرت مزایای مالی و
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غیرمالی بسیاری را برای سازمان به همراه دارد که میتواند موجب مزیت رقابتی نیز گردد .شهرت باشگاههای بدنسازی میتواند
در این امر خالصه گردد که این باشگاهها تا چه اندازه میتوانند در برآورده کردن نیازها و خواستههای مشتریان خود موفق
عمل کنند .برآورده کردن انتظارات مشتریان باشگاههای بدنسازی و حتی پیشیگرفتن از خواستههای آنان میتواند عاملی مهم
در خوشنامی باشگاههای بدنسازی باشد .کسب شهرت توسط باشگاههای بدنسازی موجب افزایش اعتبار و مسئولیتپذیری
آنان در قبال مشتریان خواهد شد؛ چرا که شهرت سرمایهای است که به سختی بهدست آمده و میتواند به راحتی از بین برود.
در نهایت ،اثر مثبت مسئولیت اجتماعی باشگاههای بدنسازی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شهرت باشگاه تأیید
گردید که این یافته با یافتههای تحقیق لی و همکاران ( )355 :2017همخوانی دارد .برعهده گرفتن مسئولیت اجتماعی توسط
باشگاههای ورزشی مانند باشگاههای بدنسازی روشی مناسب برای تعامل با ذینفعان داخلی و خارجی این باشگاه میباشد .از
سویی ،این اقدامات میتواند مزایایی را برای ذینفعان داخلی این باشگاهها که مدیران و کارکنان آنها هستند فراهم سازد که
یکی از مهمترین آنها کسب شهرت و خوشنامی است .درگیرشدن مدیران و کارکنان باشگاههای بدنسازی در چنین اقداماتی
موجب خواهد شد تا حساسیت این افراد در قبال جامعه خود افزایش یابد .در چنین شرایطی کارکنان برای ارائه بهترین خدمات
به جامعه حتی فراتر از مسئولیتهای قانونی خود تالش خواهند نمود که این امر میتواند ضمن کسب رضایت افراد جامعه
موجب افزایش شهرت باشگاه نیز گردد .افزایش شهرت باشگاههای بدنسازی میتواند اثری مثبت بر نگرشها ،ارزیابیها و در
نهایت رفتارهای مشتریان داشته باشد .از سوی دیگر ،مشتریان و حتی سایر افراد جامعه بهعنوان ذینفعان خارجی میتوانند از
مزایای مسئولیتهای اجتماعی باشگاههای بدنسازی بهرهمند گردند .قیمتگذاری منصفانه ،صداقت در تبلیغات ،ارائه اطالعات
اضافی در کنار خدمات ارائه شده به مشتریان ،توجه به ایمنی و سالمتی مشتریان ،تحت پوشش قرار دادن اقشار مختلف جامعه
و رسیدگی به شکایات مشتریان از جمله اقداماتی هستند که میتوانند مسئولیت اجتماعی باشگاههای بدنسازی در قبال مشتریان
خود را برجسته سازند .همچنین کمک باشگاههای بدنسازی در برگزاری برنامههای مرتبط با سالمتی ،فرهنگی ،آموزشی و
اجتماعی که در جامعه برگزار میشوند میتواند نقش مهمی در ارتقاء سالمت جسمانی و ذهنی افراد جامعه ایفا نماید که این
امر موجب افزایش رضایت عمومی از این باشگاهها خواهد شد.
با توجه به اثر مثبت مسئولیت اجتماعی بر شهرت باشگاههای بدنسازی و وفاداری مشتریان آنها؛ تشویق باشگاههای
بدنسازی برای تدوین برنامههای مشخص در خصوص مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال مشتریان و جامعه ،ترغیب کارکنان
باشگاههای بدنسازی به مسئولیتپذیری بیشتر در قبال مشتریان و جامعه و مشارکت آزادانه باشگاههای بدنسازی در
فعالیتهای عامالمنفعه و خیرخواهانه پیشنهاد میگردد .اگرچه در این پژوهش اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان
باشگاههای بدنسازی با نقش میانجی شهرت باشگاه مورد بررسی قرار گرفت اما مسئولیت اجتماعی میتواند بر سایر متغیرها
مانند اعتماد مشتریان ،تبلیغات دهان به دهان بهوسیله مشتریان و تمایل به بازگشت مشتریان باشگاههای بدنسازی اثر گذار
باشد که میتوان آن را جزء محدودیتهای تحقیق در نظر گرفت.
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