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 هاي باشگاه یخدمات بر توان رقابت تیفیو ک ییبازارگرا ریتاث یبررس

 عملکرد بازار یانجیبا توجه به نقش م یورزش
 

 3يدیسع ماین، 2يداوود مراد، 1یخیش یمحمد تق
 چکیده 

 باشگاه یرقابت خدمات بر توسعه توان تیفیو ک ییبازارگرا ریتاث نییحاضر، تع قیهدف از نگارش تحق

از نظر  ق،یتحق نی. اباشد یعملکرد بازار م یانجیشمال غرب تهران با توجه به نقش م یورزش هاي
ار . ابزشود یمحسوب م یشیمایپ -یفتوصی ها، داده يو از لحاظ گردآور يهدف، کاربرد

استفاده  یدانیمو  اي آن، از مطالعات کتابانه نیتدو يکه برا پرسشنامه بوده زنی ها داده يآورگرد
به تعداد  شمال غرب تهران یورزش هاي باشگاه انیو مرب رانیحاضر، مد قیتحق يشد. جامعه آمار

 يآمارن نمونه نفر به عنوا 213از فرمول حجم نمونه کوکران،  يرگی که با بهره باشند ینفر م 474
 تیفیو ک ییبازارگرا ق،یتحق نیبود. در ا اي طبقه یتصادف زین يرگی انتخاب شدند. روش نمونه

به عنوان  زین یبتو توان رقا یانجیم ریمستقل، عملکرد بازار به عنوان متغ يرهایخدمات به عنوان متغ
 ییروا دیه پس از تائک ودهاز نوع استاندارد ب زیوابسته در نظر گرفته شدند. پرسشنامه مورد نظر ن ریمتغ

حاصل از  جیشد. نتا عیتوز يافراد جامعه آمار انیکرونباخ) م ي(آلفا ییایو محتوا) و پا ي(صور
معنادار  ومثبت  ریتاث انگریب زرل،لی افزار نرم طیدر مح يمعادالت ساختار يمدلساز يریبکارگ

 قی(از طر میستقرمیو غ ممستقی طور به ها باشگاه یخدمات بر توسعه توان رقابت تیفیو ک ییبازارگرا
  عملکرد بازار) بود.  یانجینقش م
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 مقدمه و بیان مسئله
جهانی، هاي بسیاري همچون شدت یافتن رقابت ها و چالشها با فرصتامروزه سازمان     

افزایش عدم اطمینان محیطی، تقاضاي فزاینده براي محصوالت جدید، تغییرات سریع الگوي 
هاي پیش که بازارگرایی به رفع چالش آنجا. از مصرف و بازارهاي نوظهور روبرو هستند

بنابراین سازمان، با چنین رویکردي توانمندي بیشتري در دستیابی ، دهدروي سازمان پاسخ می
 اش را افزایش دهد،خود خواهد داشت و کسب و کاري که بتواند بازارگرایی اهداف به

بیش از سه ). زیرا 1391زاده و جاللی، (نائب اش را نیز بهبود خواهد بخشیدعملکرد سازمانی
دهه است متخصصان بازاریابی بر این باورند که عملکرد کسب و کار تحت تاثیر بازارگرایی 

شود که هاي تجاري پیشنهاد میدر همین رابطه، به بنگاه). 1394زدانی، (آقازاده و ی قرار دارد
هاي فعالیتی، افزایش سطح در راستاي بهبود عملکرد و تعهد کارکنان خـود در اکثر حوزه

پور و (حسنقلی بازارگرایی را به عنوان یک هدف مهم و اولویت دار مدنظر قرار دهند
پذیري و دستیابی به موقعیتی ممتاز از ازمان، رقابتاز آنجا که هدف س) و 1391همکاران، 

هایی که در لحاظ عملکردي در بازار است، ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت
تواند عاملی مهم در جهت دستیابی به عملکرد بهتر باشد. اختیار سازمان قرار دارد، می

هاي خود، مزیت رقابتی پایداري یستگیهمچنین، در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شا
خلق نماید که براي مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردي 

(باقري و همکاران،  پذیري را به ارمغان آورده استشایسته از خود بر جاي گذاشته و رقابت
تواند رفتار، نمی نوان یکضمناً، بازارگرایی چه به عنوان یک فرهنگ و چه به ع). 1397

بدون تعهد سازمانی بروز کند. بدین ترتیب، نه تنها مدیران رده باال، بلکه کارکنان درون 
-ها در راستاي فعالیترو، موفقیت سازمانسازمان نیز باید از این تعهد برخوردار باشند. از این

پور و (حسنقلی ین شودهاي بازارگرایی مستلزم این است که تعهد و وفاداري کارکنان تضم
 ). 1391همکاران، 
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-پیچیدگی و تعدد عوامل مؤثر بر بازار، حضور رقباي قدرتمند متعدد، همچنین تغییر بی     

هاي تجاري را ها، شرکترفتن سطح انتظارات آنباال در کناریق مشتریان وقفه و مداوم سال
تالطم محیط در  ها وپیچیدگیاست. افزایش  ساختهروبرو  بسیاريهاي با مخاطرات و چالش

پاسخگویی به این  جهتاستیصال مدیران موجب دشواري شناخت و تحلیل دقیق بازار،  کنار
گیري . روشن است که تصمیمشده است بازاریابی سنتی هايسبک گیري ازدر بهرهت تحوال

گردد میبازارگرایی محقق  یهبازار نیاز دارد که این امر در سا باالي کارامد به شناخت
ها و سازمان بهبود و توسعهکه تمایل مدیران در  گونههمان). 1389پور و همکاران، (کفاش

اي نگاه شایسته نیز، یابد، باید به بازار و عوامل کلیدي آنافزایش می هاي جدیدنفوذ در بازار
گسترده و رسد با افزایش رقابت در بازارها، وجود بینشی نظر می رو به این داشته باشند. از

 شودها بیش از پیش احساس میمنظور توانمندسازي سازمانجانبه نسبت به بازار بههمه
 عهمؤثر در توس یکی از عواملعنوان امروزه، ورزش به). 1395(اسمعیلی و همکاران، 

در حال حاضر، یکی از موضوعات مورد . شودجوامع در نظر گرفته می اجتماعی و اقتصادي
بررسی آثار اجتماعی و اقتصادي ورزش ي بازاریابی و مدیریت ورزشی، هابحث در رشته

کنندگان خدمات در شرایط فعلی، عرضه و آشفتگی محیطی باال رقابت شدت. باشدمی
براي ارائه خدمات بهتر  که همواره داشته استرا بر آن  هاي ورزشیباشگاهورزشی، همچون 

هاي ورزشی براي دستیابی به توان رقابتی باشگاهدر این راستا، . به مشتریان خود تالش کنند
باالتر، باید همواره در پی جذب مشتریان جدید و ارائه خدمات جدیدتر و بروزتر به آنان 

هاي ورزشی باشند. در این تحقیق، تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی باشگاه
  با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار پرداخته شد.

 
 چوب نظري رچا
بخشی هاي بیناز جمله مشتریان، رقبا، برنامه عواملی مجموعه دهگرایش به بازار دربرگیرن     

تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت در سازمان و توجه به محیط بازار است و می
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سازمانی که طور کلی گرایش به بازار عبارت است از فرهنگ به. یک سازمان داشته باشد
هاي منظور خلق ارزشپردازد که بهصورت بسیار کارا و اثربخش به خلق رفتارهایی میبه

م و ضروري است. تئوري االز شرکت تجاري عملکرد ارتقاي تیجهتر براي مشتریان در نافزون
مراتب بهتر از هاي بازارگرا عملکردي بهتر نشان داد که شرکتبازارگرایی نارور و اسال

رو نتیجه گرفتند که بازارگرایی  این هایی دارند که به بازارگرایی توجهی ندارند. ازتشرک
 ). 1395(اسمعیلی و همکاران،  منجر شود تجاريتواند به بهبود عملکرد می
سازمانی، باید به  اهداففلسفه بازارگرایی بر این اصل استوار است که براي رسیدن به      

فراهم باالتر نسبت به رقبا و بهتر به صورتی رضایت مشتریان را  و هبازار توجه داشت روندهاي
نیازها اساس  خود را بر و خدمات تولیداتباید ها سازمان ،مبناي این فلسفه . بنابراین، برآورد

 ها و نیازهاياز این طریق هم به ارضاي خواسته که تولید و ارائه نموده هاي مشتریانو خواسته
 در منافع خود هاسازمانند. به عبارت دیگر، یابدست  بیشتري سودبه و هم  پردازندب مشتریان

جستجو کرده تا از این طریق، توان رقابتی خود را توسعه داده و بهبود رضایت مشتریان 
 بخشند. 

ها سازمان  توان رقابتیو افزایش  سازماندرونی  توانمندي موجباز مهمترین عواملی که      
، مزایاي کیفیت خدمات ، برايمحققان بازاریابی. خدمات ارائه شده استشود، کیفیت می

. اندنام برده هارقابتی سازمان مزیت ی جهت کسبعنوان شاخصهب ،و از آن بسیاري برشمرده
 ختهسازد تا خود را از دیگر رقبا متمایز سارا قادر میها سازمان ،کیفیت خدماتسطوح باالي 

-رقابت). 1397(موسوي و همکاران،  دیابندست  باال مزایاي رقابتی بهها و در مقایسه با آن

(غفاري و  شودمنحصراً از طریق کیفیت خدمات حاصل می برخی صنایع،پذیري در 
 ). 1390همکاران، 

 ها و فرآیندهایی دانست کهاي از داراییصورت مجموعههتوان بپذیري را میرقابت     
ل ادر ح ها را به نتایجابل ایجادشدن بوده، فرآیندها نیز این داراییها قابل دستیابی یا قدارایی

موضوعی محوري در سراسر دنیا تلقی شده و . کنندمیپذیري اقتصادي تبدیل حاضر رقابت
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شود. در دستیابی به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پایدار می اي براياز آن به عنوان وسیله
آوردن موقعیت مناسب و پایدار ودن به معناي امکان بدستربیپذرقابت اقتصاد جهانی شده،

اي رو به افزایش شدن به طور گستردهالمللی است. در عصري که جهانیبین در بازارهاي
 گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت وپذیري موضوعی مهم در بین سیاستاست، رقابت

 ). 1393(حیدري و همکاران،  شودهاي مختلف دنیا تلقی میدر بخششرکت) 
 توانمند دربه نقش بازارگرایی  پژوهشگران حوزه بازاریابیدر طول دو دهه گذشته توجه      

 به طور قابل توجهی افزایش یافته است جهت دستیابی به توان رقابتی باالتر، هاسازمان ساختن
-تلقی میفرهنگ سازمانی هاي به عنوان یکی از جنبهبازارگرایی ). 2015، 1(وانگ و میائو

از طریق  انمشتری حفظسودآوري و  در افزایشباالترین ارزش  از کارکنان ،که در آن شود
و متخصصان بازاریابی در طول بیش از  ). محققان2013، 2(چاد دهندایجاد ارزش برتر می

زارگرایی قرار تحت تأثیر با رد بازار و بهبود توان رقابتیاند که عملکسه دهه بر این باور بوده
بازارگرایی و عملکرد  میان مستقیمیکه رابطه  داده استمتعدد نیز نشان  هايپژوهش. دارد

 و )1990، 3تجاري (شامل عملکرد مشتري، عملکرد بازار و عملکرد مالی) (نارور و اسلیتر
، 5(جاوورسکی و کوهلی هاي کارکنانبهبود نگرش ) و2009، 4توان رقابتی (کورهونن

ها دهد، براي هماهنگ کردن سازمانها اجازه میوجود دارد. بازارگرایی به سازمان) 1993
ها را تحت تأثیر با محیط عملیاتی عمومی، به تغییرات راهبردي پاسخ دهند و عملکرد آن

 ). 1394دهد (تقوي فرد و همکاران، می قرار
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که  تجارتیاست و تپنده مدیریت و استراتژي بازاریابی مدرن  بازارگرایی قلب     
، 1(کاکر و پریگوت عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشد اش را افزایش دهد،بازارگرایی

2016 .( 
نوان سطحی که عاي از بالندگی سازمان، یا به توان به عنوان مرحلهبازارگرایی را می     

رگرایی در ازاب). 1391(جوکار و همکاران،  دهنده بلوغ سازمانی است، تعریف نمودانعکاس
تریان مدیریت بازاریابی توانایی یک شرکت براي ارائه محصوالت و خدمات برتر به مش

وز که در آن کند. این امر به ویژه در محیط بازار پویاي امرداخلی و خارجی را تسهیل می
رگرایی به بازات. باالیی برخوردار اس رقابت و عدم اطمینان در حال تشدید است از اهمیت

هاي مختلف شرکت و واکنش اطالعات در سطح شرکت، گردش مواد بین بخشکسب 
مختلف  گردد. به عبارتی دیگر، شرکت باید به شناسایی نیازهايشرکت به آن اطالق می

گی واکنش کنندگان پرداخته، چگونکنندگان و تامینحاضران در بازار مانند رقبا، مصرف
بپردازند که  با جدیت به خلق محصوالت و خدماتی موثر به تغییرات سریع بازار را آموخته و

 ). 1990کمک نماید (کوهلی و جاوورسکی،  به ایجاد مزیت رقابتی
-هدف نهایی یک شرکت بوده که در نتیجه بازارگرایی موفق حاصل می پذیريرقابت     

اي یک گذاري بر روي عوامل برونزدنبال درك و سرمایهتعریف، بازارگرایی به گردد. با این
شرکت است. در انجام این کار، یک شرکت قادر به شناسایی و پاسخگویی به نیازهاي 

-مشتریان خود بوده و محصوالت و خدماتی متناسب با نیازهاي مشتریان را به آنان ارائه می

و  2(کومار باشدرقابتی پایدار می توانکند. بنابراین بازارگرایی ابزار اصلی در توسعه 
 ). 2011همکاران، 
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 مدل تحقیق و فرضیات 
دهد. در این مدل، کیفیت خدمات و بازارگرایی شکل زیر مدل مفهومی تحقیق را نشان می

عنوان متغیرهاي مستقل، توان رقابتی به عنوان متغیر وابسته و عملکرد بازار نیز به عنوان متغیر به
 میانجی در نظر گرفته شد. 

 

 
 ): مدل تحقیق1شکل (

 هاي اصلی فرضیه
  .کیفیت خدمات از طریق عملکرد بازار بر توان رقابتی تاثیر دارد 
  .بازارگرایی از طریق عملکرد بازار بر توان رقابتی تاثیر دارد 

 هاي فرعی فرضیه
 کیفیت خدمات بر عملکرد بازار تاثیر دارد.  •
 بازارگرایی بر عملکرد بازار تاثیر دارد.  •
 عملکرد بازار بر توان رقابتی تاثیر دارد.  •
 شناسی تحقیق روش

ها، توان از نظر هدف، پژوهشی کاربردي و از نظر گردآوري دادهپژوهش حاضر را می     
 شمال در ورزشیهاي جامعۀ آماري این تحقیق از باشگاهپیمایشی به حساب آورد. -توصیفی

ورزش و جوانان گواهی تأسیس باشگاه، حداقل دو  ها از وزارتتهران که باشگاه آن غرب
آوري شد که با دادند، جمعمی سال سابقه تأسیس و به بیش از دویست مشتري خدمات ارائه

انتخاب  -مدیر و مربی -باشگاه شناسایی و از هر باشگاه دو نفر 237توجه به شرایط گفته شده 
 .  نفر بودند 474این تحقیق  جامعه آماريشدند. بر این اساس، تعداد 

 توان رقابتی 

 کیفیت خدمات 

 عملکرد بازار

 بازارگرایی 
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 اشد.باي میگیري نیز تصادفی طبقهنفر و روش نمونه 213بنابراین حجم نمونه      
، اي (مراجعه به کتب، مقاالت، آرشیوهاي کتابخانهها از روشبراي گردآوري داده     

اینترنت و . . . ) و میدانی (توزیع پرسشنامه) استفاده شد. پرسشنامه در چهار بخش کیفیت 
 14) با 1389) و طباییان و شیرعلی (2016( 1پراجوگو و اوکهخدمات (برگرفته از تحقیق 

سؤال شامل  9) با 2019( 2براون-سؤال)، بازارگرایی (برگرفته از تحقیق النواس و همسلی
گذاري رقابتی)، عملکرد بازار (برگرفته هوشمندي، پاسخ به هوشمندي و قیمتابعاد ایجاد 

پراجوگو سؤال) و توان رقابتی (برگرفته از تحقیق  3) با 2018و همکاران ( 3از تحقیق کاچویی
 سؤال) طراحی شد.  4) با 2016و اوکه (

ورت که صبراي سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوري و محتوا استفاده شد. بدین      
تعدیل شد.  وجرح  نبا نظر آنا ت، مشورت گردید و سواالمدیریت ابتدا با تعدادي از اساتید

طرف شد و ها برو کلیه نقایص و ابهامجامعه آماري توزیع  میانپرسشنامه  20سپس تعداد 
 هایی میان کلیه افراد جامعه توزیع گردید.پس از آن، پرسشنامه ن

 از ابزارهاي ذیل استفاده شد: صوريدر این تحقیق براي افزایش روایی 
 ،استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان 
 ها، کتب و مجالت،هاي مشابه، مقالهمطالعه پرسشنامه 

  عمال نظرات و ا هاان و مربیان باشگاهمدیرتوزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادي از
 اصالحی آنان.

گرفته شد. از آنجا که متخصص و خبره بهره 15براي تعیین روایی محتوا نیز از نظرات      
 CVRباشند، بنابراین حداقل نفر می 15ها، تعداد ارزیابان براي سنجش روایی گویه

                                                           
1 . Prajogo and Oke  
2 . Alnawas and Hemsley-Brown 
3 . Kachouie 

https://www.emeraldinsight.com/author/Kachouie%2C+Reza
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). مقدار 1396باشد (منظم و همکاران، می 0,49موردقبول با توجه به این تعداد ارزیاب، 
CVR  باشد: یر میزبراي هر یک از متغیرها به شرح 

 هاي پرسشنامهبراي گویه CVRمقدار  ):1(جدول 

ار  هاي پرسشنامه گویه
قد

م
CV

R
 

 0,87 کند. در یافتن تغییر در ترجیحات مشتریان سریع عمل می باشگاهاین  .1

در یافتن تغییرات مربوط به رقابت، تکنولوژي و قوانین و مقررات  باشگاهاین  .2
    

1 

 باشگاهبه طور مستمر تاثیر تغییرات محیطی روي محیطی تجاري  باشگاهاین  .3
    

0,73 

طور مستمر و سیستماتیک رضایت مشتریان را مورد سنجش به باشگاهاین  .4
   

0,6 

 1 شود. سازي اقدامات بازاریابی با کلیه کارکنان تسهیم مییادهپ .5

-به باشگاهاگر یکی از رقباي توانمند در صدد جذب مشتریان برآید، این  .6

     
0,73 

هاي مختلف به خوبی با یکدیگر در بخش باشگاههاي مختلف فعالیت .7
   

0,87 

 0,87 باشد. نسبت به تغییر قیمت رقبا زمان اندکی مورد نیاز میبراي واکنش  .8

هاي جدید مشتریان، زمان اندکی مورد نیاز براي شناسایی نیازها و خواسته .9
  

1 

 0,87 گیرد. این باشگاه براي مشتریان خود، انواع تخفیف را در نظر می .10

 1 شود. پذیرفته می اقساط صورت به عضویت حق پرداخت .11

 0,73 شود. ، جوایزي داده میشهریه پرداخت هنگام برجسته مشتریان به .12

 0,6 شود. استفاده می خوان کارت هايدستگاه، از شهریه پرداخت براي .13

 1 یابد. تغییر می عضویت سابقه اساس بر عضویت هزینه .14

(مانند پودرهاي  این باشگاه، اغلب خدمات و فرآیندهاي جدید و نوینی .15
 کند. عرضه می مکمل خوراکی، سی دي هاي تمرینی و ...)

0,73 

 0,87 کند. هاي جدیدي براي تعامل و ارتباط با مشتریان پیدا میاین باشگاه، روش .16

 1 . برداي بهره میکردهاز مربیان متخصص تحصیلاین باشگاه،  .17
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 1 ارتباط مناسبی میان کارکنان باشگاه با مشتریان وجود دارد.  .18

 0,73 رفتار کارکنان و مربیان با مشتریان خوب است.  .19

 0,73 این باشگاه از عالمت و آرم مناسبی برخوردار است.  .20

 1 نام مناسبی براي باشگاه انتخاب شده است.  .21

 0,87 اي بین مشتریان برخوردار است. این باشگاه از رکوردهاي برجسته .22

 1 برد. اي بهره میاین باشگاه از قهرمانان برجسته .23

هاي الغري، مشاور خدمات قابل اعتمادي (آزمایشگاه، برنامه باشگاهاین  .24
 دهد. پزشکی و تغذیه و ...) به مشتریان خود ارائه می

0,73 

ساختمان و وسائل،  بودنخدمات این باشگاه همواره با کیفیت باال (شیک .25
 شود. وسایل گرمایشی و سرمایشی و ...) ارائه می

0,73 

 0,6 این باشگاه همواره در پی جذب مشتریان جدید است.  .26

 1 باشد. تعداد مشتریان این باشگاه در حال افزایش می .27

 0,87 هاي قبل، رشد داشته است. نرخ بازگشت سرمایه این باشگاه نسبت به سال .28

 0,73 در طول چند سال گذشته این باشگاه به اهداف مالی خود دست یافته است.  .29

 0,87 باالست.  هااین باشگاهرقابت در بازار  .30

 0,6 وجود دارند.  این حوزهرقباي زیادي در  .31

 1 شدید است.  این حوزهرقابت در بازار  .32

 1 هاست. در این بازار، قیمت، عامل اصلی رقابت میان باشگاه .33

بیشتر بوده و بنابراین  0,49آمده از به دست CVRشود مقدار همانطور که مشاهده می     
 گردد. روایی محتوا پرسشنامه تائید می

 33در مطالعه حاضر پس از سنجش روایی پرسشنامه، سوالی حذف نشد و در نهایت      
 مول زیر به دست آمد:سوال، نهایی گردید. مقدار شاخص روایی محتواي آن با استفاده از فر

مجموع 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶سواالت 

تعداد سواالت مانده باقی
 = مقدار شاخص روایی محتوا  
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CVI=33
33

= 1 
باشد، بنابراین روایی محتواي بیشتر می 0,7آمده از دستبه CVIاز آنجا که مقدار      

 پرسشنامه نیز مورد تائید قرار گرفت. 
روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. این مقدار براي  براي تعیین پایایی پرسشنامه نیز از     

و  0,769، 0,741، 0,814بازارگرایی، کیفیت خدمات، عملکرد بازار و توان رقابتی بترتیب 
 باشد. گیري میبدست آمد که حاکی از قابلیت اعتمادپذیري باالي ابزار اندازه 0,845

 
 ها و آزمون فرضیات تجزیه و تحلیل داده

 -ها در جامعه آماري از آزمون کولموگروفابتدا براي بررسی نرمال بودن توزیع دادهدر      
 اسمیرنف استفاده شد. 

 اسمیرنف -نتایج حاصل از بکارگیري آزمون کولموگروف ):2(جدول 

 متغیرها کیفیت خدمات بازارگرایی عملکرد بازار توان رقابتی

 داريسطح معنی 0,083 0,056 0,121 0,107

داري براي تمامی متغیرهاي شود مقدار سطح معنیمشاهده می 2همانطور که در جدول      
ها در جامعه ) بیشتر بوده و بنابراین نرمال بودن توزیع داده0,05پژوهش از خطاي پژوهش (

گیري از مدلسازي معادالت توان رد کرد. درنتیجه شرایط اولیه براي بهرهآماري را نمی
 باشد. میساختاري مهیا 

 
 آزمون بارتلت 

شود. براي بررسی کفایت نمونه گیري از آزمون بارتلت و شاخص کی.ام.او استفاده می
 نتایج آزمون کی.ام.او را براي هر یک از متغیرهاي تحقیق آورده شده است.  3جدول شماره 

 نتایج آزمون بارتلت و شاخص کی.ام.او ):3(جدول شماره 

 مقدار آزمون کی.ام.او داريسطح معنی آزاديدرجه  آماره کاي دو

296,793 155 0,000 0,744 
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. و در سطح 70مشخص است ضریب شاخص کی.ام.او باالتر از  3طور که از جدول همان     
 باشد. مطلوبی است که حاکی از کفایت نمونه گیري براي تحلیل عاملی می

 
 مدلسازي معادالت ساختاري و آزمون فرضیات 

هاي پژوهش توسط در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدي هر یک از متغیر     
به صورت جداگانه براي هر متغیر آورده شده است. الزم به ذکر است که به  1افزار لیزرلنرم

منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست 
 ). 1386باشد (مومنی و فعال قیومی،  3/0یشتر از آمده باید ب

وري، عملکرد هاي سازمانی، خالقیت و نوآمتغیرهاي ورودي در این مدل عبارتند از: قابلیت
 دهد. نماي این مدل را نشان می 2بازار و توان رقابتی. شکل 

 
 : مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد)2(شکل 

باتوجه به خروجی لیزرل مقدار     
2χ  باشد وجودمی 479,22محاسبه شده برابر با

2χ پایین

دهنده برازش مناسب مدل است. زیرا هر چه مقدارنشان
2χ  کمتر باشد، مدل ارائه شده مدل

 اند. افزار لیزرل بدست آمدهباشد با توجه به نتایج ذیل که از خروجی نرمتري میمناسب
توان دریافت که با نگاهی با نتایج خروجی لیزرل قسمت تخمین غیراستاندارد مدل می     

گیري براي مدل مفهومی پژوهش مدل مناسبی است چون که مقدار کاي دو و مدل اندازه
 لیشاخص برازش تعدو  شاخص برازشآن کم بوده و مقدار  نیانگیمربع م يخطا بیتقر

 درصد است.  90بیشتراز  شده

                                                           
1 LISREL  

 بازارگرایی 

 کیفیت خدمات 
  ,480 توان رقابتی عملکرد بازار 

0,76  
 

0,72 

  0,064.اي.اي: آر.ام.اس        0,00000آماره پی:               441درجه ازادي:         479,22کاي دو: 
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 آمدهدستها به همراه مقادیر بهها و مفهومراهنماي شاخص ):4(جدول 

نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدي مقادیر بار عاملی، مقادیر تی و سطح معناداري            
باشد بنابراین آمده براي متغیرها و سواالت با ضریب عاملی و مقدار تی معنادار میبدست

گیري براي مدل مفهومی آن را دارد که به عنوان مدل اندازه توان گفت این مدل قابلیتمی
 پژوهش در نظر گرفته شود. 

 باشد: نتایج حاصل از آزمون فرضیات نیز به شرح جدول زیر می     
شود که متغیرهاي بازارگرایی و کیفیت خدمات از طریق نقش همانطور که مشاهده می     

 تاثیرگذارند.  میانجی عملکرد بازار بر توان رقابتی

عالمت 
 اختصاري

 مفهوم نام کامل شاخص  برازش
مقدار قابل 

 قبول
مقدار 

 بدست آمده

RMSEA 
Root Mean Square Error 

of Approximation 
(RMSEA) 

ریشه میانگین 
توان دوم خطاي 

 تقریب
<0.08 0,064 

CMIN/DF - 
شاخص بهنجار 

 نسبی
2 1,08 

GFI Goodness of fit 
شاخص نیکویی 

 0,92 0.90=< برازش

AGFI Adjusted Goodness of Fit 

شاخص نیکویی 
برازش تعدیل 

 شده
>=0.90 0,91 

NFI Normed Fit Index 
شاخص برازش 

 0,89 0.90=< نرمال شده

NNFI Non- Normed Fit Index 
 شاخص برازش 

 0,92 0.90=< شدهغیرنرمال

CFI Comparative Fit Index 
شاخص  برازش 

 0,91 0.90=< ايمقایسه
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 نتایج حاصل از آزمون فرضیات ):5(جدول 

سطح  Tآماره  ضریب مسیر مسیر

 

نتیجه 
تاثیر بازارگرایی بر توان رقابتی  

با توجه به نقش میانجی 
  

076 0,48 15,92 11,81 P < 0.05 
رد فرضیه 

 صفر
تاثیر کیفیت خدمات بر توان 

نقش میانجی  رقابتی با توجه به
  

0,72 0,48 14,24 11,81 P < 0.05 
رد فرضیه 

 صفر
رد فرضیه  P < 0.05 15,92 0,76 تاثیر بازارگرایی بر توان رقابتی

تاثیر کیفیت خدمات بر توان  
 

0,72 14,24 P < 0.05  رد فرضیه
فرضیه رد  P < 0.05 11,81 0,48 عملکرد بازار بر توان رقابتی 
  

 گیري و پیشنهادات نتیجه
در تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی از طریق      

نقش میانجی عملکرد بازار پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی نشان داد که 
متغیرهاي بازارگرایی و کیفیت خدمات از طریق نقش میانجی عملکرد بازار بر توان رقابتی 

ج حاصل از تاثیر معنادار بازارگرایی بر عملکرد بازار یا نتایج حاصل از تاثیرگذارند. نتای
) و نتایج حاصل از تاثیر 2009)، کورهونن (2013)، چاد (2011تحقیق کومار و همکاران (

)، 1390معنادار کیفیت خدمات بر عملکرد بازار با نتایج تحقیقات غفاري و همکاران (
 ت. ) سازگار اس1397موسوي و همکاران (

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار بازارگرایی بر عملکرد بازار و توان رقابتی به مدیران      
ها، استفاده از خدمات شود با بروزرسانی خدمات و دستگاههاي ورزشی توصیه میباشگاه

ها و مجالت، مناسب بهداشتی (دوش، دستشویی و سرویس بهداشتی)، تبلیغات در روزنامه
اي رضایت هاي جدید، سنجش دورهي از مربیان نامی در باشگاه، معرفی ورزشگیربهره

هاي مختلف ورزشی بازارگرایی مشتریان و مقایسه نتایج با یکدیگر، در کنار برگزاري کالس
 و درنتیجه عملکرد بازار و توان رقابتی باشگاه خود را بهبود بخشند. 
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ار و مستقیم کیفیت خدمات بر توان رقابتی با توجه از سویی دیگر با عنایت به تاثیر معناد     
 آدابشود از طریق آشنایی مربیان و کارکنان با به نقش میانجی عملکرد بازار پیشنهاد می

، لزوم مواقع براي اولیه هايکمک امکانات داشتن، منطقه آن مردم فرهنگ و معاشرت
تریا و همچنین استفاده از گیري از امکانات جانبی مانند پارکینگ، رستوران و بهره

گیري از موسیقی مناسب، عملکرد بازار هاي مدرن مانند ویدئو و کامپیوتر و بهرهتکنولوژي
 و توان رقابتی را افزایش دهند. 

توان به راهکارهایی از جمله بهبود فرآیندهاي ها نیز میبراي بهبود عملکرد بازار باشگاه     
-در راستاي بهبود رضایت مشتریان، بررسی میدانی سایر باشگاهموجود مبتنی بر دانش بازار و 

المللی موفق ها و ایجاد پایگاه داده براي مشتریان بخصوص مشتریانی که در سطوح ملی و بین
 شوند، ارائه داد.به کسب مقام می
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