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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :شکی نیست که در جهان امروز موفقیت هر سازمان به طور مستقیم بستگی رضايت مشتريان
سازمان دارد .هر سازمان موفقی مايل است خدماتی را ارائه کند که رضايت مشتريان را فراهم سازد .شرکتها و
مؤسسات نمیتوانند اهداف اساسی کار خود نظیر دستیابی به مزيت رقابتی يا ايجاد سود را ناديده بگیرند .رضايت
مشتريان مزاياي زيادي را براي شرکت ايجاد مینمايد و سطوح باالتر رضايت مشتريان ،منجر به وفاداري مشتريان
میشود.در واقع خدمت به مشتري قديمیترين و درعینحال تازهترين مسئله براي هر موسسهاي است.
روش پژوهش :تحقیق حاضر با توجه روابط بین متغیرهاا و روشهااي آمااري ماورد اسات اده از دساته تحقیاقهااي
همبستگی بوده و به روش میدانی به اجرا در آمده است.
یافته ها :باتوجه به معناداري مقدار آزمون  Fمیتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیر مستقل
و متغیر وابسته مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.نتايج رگرسیون خطی
ساده دومتغیره که بهبود کی یت توانايی پیشبینی رضايتمندي مشتريان را در بین مجموعههاي ورزشی شهرداري
تهران دارد.
نتیجه گیری :بهبود کی یت خدمات مجموعه ورزشی توانايی پیشبینی رضايتمندي مشتريان مجموعههاي ورزشی
شهرداري تهران را دارد.
واژگان كلیدی :رضايتمندي مشتريان ,مجموعههاي ورزشی ,بهبود کی یت خدمات
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شکی نیست که در جهان امروز موفقیت هر سازمان
به طور مستقیم بستگی به رضايت مشتريان سازمان
دارد .هر سازمان موفقی مايل است خدماتی را ارائه کند
که رضايت مشتريان را فراهم سازد .شرکتها و مؤسسات
نمیتوانند اهداف اساسی کار خود نظیر دستیابی به
مزيت رقابتی يا ايجاد سود را ناديده بگیرند .رضايت
مشتريان مزاياي زيادي را براي شرکت ايجاد مینمايد و
سطوح باالتر رضايت مشتريان ،منجر به وفاداري
مشتريان میشود (هیزي .)9339 ،در واقع خدمت به
مشتري قديمیترين و درعینحال تازهترين مسئله براي
هر موسسهاي است (رافائل.)9339 ،
يكی از رسالتها و مأموريتهاي اصلی هر سازمان،
شناخت و رفع نیازهاي مشتريان آن سازمان از راه عرضه
كاال يا خدمات خاصی به آنان است (سی علی و گودرزي،
 .)9333كی یت خدمات يكی از مهمترين و حیاتیترين
موضوعات و بهعنوان يكی از ابزارهاي كارا در خلق مزيت
رقابتی و بهبود عملكرد سازمانی شناسايی شده است
(لويس .)9993 ،هوفمن و باتسون )9993( 1بیان
داشتهاند كه ايجاد سطح بااليی از كی یت خدمات
رضايت و وفاداري مشتريان را به همراه داشته و اين امر
نیز به نوبه خود منجر به افزايش سهم بازار و سوددهی
میشود .بهمنظور حرکت سازمانها در مسیر کی یت و
ارتقاء آن ،نیازمند ابزارهاي اندازهگیري کی یت و
همچنین شناسايی نقاط ضعف سازمان در راه ارائه
خدمات باکی یت مطلوب و چگونگی برطرف ساختن
آنهاهستیم (کاويانی .)9339 ،تمايل به کی یت خدمات،
نقش مهمی در سازمانها اي ا میکند چراکه کی یت
خدمات براي بقا و بازدهی سازمان ،امري حیاتی به شمار
میرود .در حقیقت امروزه رضايتمندي کارکنان از
تسهیالت و کی یت خدمات ارائهشده در سازمان بهعنوان
مسائل حیاتی در اغلب ادارات و ارگانها به حساب
میآيد .با توجه به اهمیت و نقش تحرك و فعالیتهاي
بدنی در زندگی روزمره و سالمت افراد ،بررسی عوامل
مهم در تداوم شركت آنها در فعالیتهاي بدنی ،اين
امكان را فراهم میسازد تا بر رضايت ورزشكاران و
کارکنان تمركز كنیم.
مدل هاي گوناگونی براي اندازهگیري رضايت
مشتري ،ارائه شده است .مدل کانو ()9931
نیازمنديهاي مشتري را به سه دسته خصوصیات
انگیزشی ،اساسی و عملکردي تقسیم کرد .وي نتیجه
گرفت که ارتباط با مشتريان ،فهمیدن و درک مشتريان،

نیازهاي مشتريان و کی یت عملکرد عواملی هستند که
در رضايت يا خشنودي نهايی مشتريان نقش دارد و
مهمترين موضوع ايجاد خالقیت و نوآوري در ارائه
خدمات به مشتري است.
ارزيابی کی یت خدمت در ورزش توسط چالدوراي و
چانگ ،)0111( 2مورد شناسايی قرار گرفت .آنها سه
هدف را شناسايی کردند :الف) خدمت اصلی ب) محیط
فیزيکی مثل تأسیسات و امکانات فیزيکی که خدمت در
آن ارائه میشود ج) تعامالت بین فردي در انجام خدمت.
رضايت مشتري عامل کلیدي و تعیینکننده چگونگی
موفقیت سازمانهايی که در ارتباط با مشتري خواهند
بود میباشد .از اين رو اندازهگیري آن خیلی مهم است
(فسیکوا .)0191 ،يلديز )0199( 3کی یت خدمات را در
مراکز آمادگی جسمانی خصوصی مورد بررسی قرارداد.
وي نتیجه گرفت که محیط فیزيکی ،کارکنان ،خدمات
حمايتی و برنامهريزي از مهمترين عوامل جلب رضايت
مشتري است.اگر باشگاهها میخواهند به رضايت مشتري
برسند بايد آن را اندازه بگیرند زيرا چیزي را که نتوانید
اندازهگیري کنید نمیتوانید مديريت کنید .درباشگاههاي
تناسب اندام ،ارزيابی میزان رضايت مشتري دشوار است
زيرا منابع رضايت مشتري و داليل رضايت متعدد و
خدمات ،محصوالت متعددي وجود دارند که میتوانند
طبق تجربیات مشتريان در مراحل مختلف از قبیل يک
مشتري جديد تا يک مشتري راضی و يک مشتري
وفادار ،بررسی شوند (دوبرسکو و سالجا .)0199 ،يکی از
پارامترهاي بسیار مهم در سازمانهاي امروزي مسئله
اثربخشی در سازمانها و کارکنان آنهاست .همه مواردي
را که درباره رضايتمندي مشتريان از اماکن و خدمات
ورزشی مصداق دارد هنگامی میتواند باال باشد که
کارکنان و مديريان و مربیان آن مجموعهها اثربخشی
الزم را داشته باشند .همانطور که تحقیق لیم ،)0112(4با
عنوان تأثیر كی یت خدمات بر روي رضايتمندي مشتري
و وفاداري نشان داد ،رابطه مستقیم و معنیداري بین
كی یت خدمات و میزان رضايتمندي وجود دارد.
اين تحقیق میخواهد به اين سؤال اساسی پاسخ
دهد که آيا بین کی یت خدمات بعنوان يکی از مول ه
هاي ادراک اثربخشی مربیان مجموعههاي ورزشی
شهرداري تهران و رضايتمندي مشتريانی که به اين
اماکن مراجعه میکنند رابطهاي وجود دارد و يا خیر؟ و
شدت اين رابطه در چه حدي میباشد؟
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روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه روابط بین متغیرها و
روشهاي آماري مورد است اده از دسته تحقیقهاي
همبستگی بوده و به لحاظ جنبه مورد است اده از نوع
کاربردي بوده و به روش میدانی به اجرا در آمده
استجامعه آماري ،کلیه مشتريان مجموعههاي ورزشی
شهرداري تهران را در بر می گیرد.با توجه به جامعه
نامحدود و مراجعه به جدول مورگان ،تعداد نمونه 333
ن ر به دست میآيد و با درنظر گرفتن پرسشنامههاي
ناقص و مخدوش تعداد  351پرسشنامه توزيع شد و
 399پرسشنامه جمعآوري گرديد .از سه پرسشنامه براي
بررسی متغیرهاي تحقیق است اده شد.
الف) پرسشنامه اطالعات فردي :شامل مشخصات
فردي که بر اساس نیاز تحقیق به اطالعات مربوط به
ويژگیهاي فردي آزمودنیها توسط محقق آماده شده
است .از طريق پرسشنامه دادههاي مربوط به سن،
جنسیت ،وضعیت استخدام ،رشته تحصیلی و سابقه
فعالیت جمعآوري میشود .ب) پرسشنامه ادراک
اثربخشی مهرزاد حمیدي ( : )α=0/87) ,)9332شامل
01سؤال 5گزينهاي میباشد که  3مؤل ه انگیزش کاري
( 9تا  ،)5میزان مقاومت من ی در برابر تغییرات ( 2تا
 ،)91بهبود کی یت ( 99تا  )95و تعهد سازمانی ( 92تا
 )01را میسنجد .ج) پرسشنامه سنجش رضايتمندي
مشتريان اماکن ورزشی (فريدفتحی)α= 0/83( )9339 ،
 :شامل  31سؤال يا گويه است که میزان رضايت
مشتريان را با چهار شاخص کی یت برنامه ( 9تا ،)3
کی یت تسهیالت فیزيکی ( 3تا  ،)92کی یت نتیجه (93
تا  )03و کی یت تعامل با مربیان ( 03تا  )31را در

برمیگیرد .سطح سنجش متغیرهاي مورد بررسی در آمار
توصی ی از جداول ،درصد فراوانی نسبی ،میانگین و
انحراف معیار و در آمار استنباطی با توجه به طبیعی
بودن توزيع دادههاي جمعآوريشده از طريق آزمون
کلموگروف اسمیرنوف در سطح ( ,)p<1/15از رگرسیون
ساده بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
مقدار ضريب همبستگی ( )Rبین متغیرها 1/25
میباشد که با توجه به آن بین مجموعه متغیر مستقل و
متغیر وابسته تحقیق همبستگی مستقیم و معناداري
( )R=1/25 ،p>1/119مشاهده میشود .همچنین مقدار
ضريب تعیین تعديلشده ( )R2نشان میدهد که 33/1
درصد از واريانس کل تغییرات رضايتمندي مشتريان به
مؤل ه بهبود کی یت و  53/1درصد به عواملی خارج از
مدل مذکور مربوط میشود.
با توجه به معناداري مقدار آزمون ،p>1/119( F
 )F=312/33میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی
تحقیق مرکب از متغیر مستقل و متغیر وابسته مدل
خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات متغیر
وابسته را تبیین کنند.
نتايج رگرسیون خطی ساده دومتغیره جدول  3نشان
میدهد که بهبود کی یت( )T=03/ ،sig=1/119توانايی
پیشبینی رضايتمندي مشتريان را در بین مجموعههاي
ورزشی شهرداري تهران دارد.بنابراين معادله رگرسیون
براساس دادههاي جدول  3به شرح زير میباشد:
رضايتمندي مشتريان ( +0/39بهبود کی یت) 1/22

جدول  :9نتايج همبستگی بین بهبود کی یت با رضايتمندي مشتريان
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پس از تجزيهوتحلیل دادهها ،يافتههاي توصی ی
تحقق نشان داد  %50/3,نمونههاي تحت بررسی زن
( 095ن ر) و  %39/1آنها مرد ( 992ن ر) بودند.
همچنین در ويژگی سن  %90/3نمونهها زير  01سال،
 09 ،%51/3الی  31سال 39 ،%3/03 ،الی  31سال و
 %93/9آنها باالي  31سال بودند .در ويژگی سطح
تحصیالت توزيع نمونهها به اين صورت بود که %32/0
آنها ديپلم و زير ديپلم %33/3 ،فوقديپلم ولیسانس،
 %99/5فوقلیسانس و  %1/3دکترا بودند و نهايتاً در
ويژگی وضعیت شغلی ،يافتهها از اين قرار بود که %09/3
شاغل در بخش دولتی %31/5 ،شغل آزاد%93/3 ،
دانشجو %99/1 ،خانهدار %3/3 ،چند شغله و  %3/5بیکار
بودند .با توجه به دادههاي پرسشنامه ادراک اثربخشی
دريافتیم که میانگین بهبود کی یت 3/33میباشد.
دادههاي پرسشنامه رضايتمندي مشتريان نشان داد که
میانگین کی یت برنامه  ،3/90کی یت تسهیالت فیزيکی
 ،3/33کی یت نتیجه  ،3/32کی یت تعامل با مربیان
 3/39و رضايت مشتري  3/33میباشد.آزمون کلموگروف
اسمیرنوف ( )K-Sاست اده شد .نتیجه آزمون کلموگروف
اسمیرنوف بیانگر آن بود که تمام توزيعها ازلحاظ آماري
نرمال میباشند ( .)p<1/15با توجه به آزمون رگرسیون
خطی ساده دومتغیره نشان داده شد که بین دو متغیر
بهبود کی یت با رضايتمندي مشتريان مجموعههاي
ورزشی شهرداري تهران همبستگی مستقیم و معناداري
( )R=1/25 ،p>1/119مشاهده میشود که با نتايج
تحقیقات بهلکه ( ،)9333رنگرز ( ،)9333بختیاري
( ،)9339فراهانی و همکاران ( ،)9391لیم ( ،)0112لین
( ،)0113يی چین ( ،)0113چاي وي و همکاران
( ،)0191چوي ( )0191و سايکونن ( )0190همسو بود.
در زمینه رابطه کی یت خدمات و رضايت مشتريان
تحقیقات بسیاري انجام شده است که اکثر قريب به ات اق
آنها مؤيد اين مطلب است که با افزايش کی یت
خدمات ،میزان رضايت مشتريان افزايش میيابد.
مشتريان مجموعههاي ورزشی به دنبال ارضاي نیازها و
خواستههاي خود به اين اماکن مراجعه میکنند و
چنانچه به میزان زيادي از خواستههايشان دست يابند،
احساس رضايت خاطر خواهند کرد .حالآنکه بسیاري از
خواستهها و نیازهاي مشتريان مجموعههاي ورزشی
بهوسیله کی یت خدمات مثبت ،امکانات مجموعه ،نحوه
برخورد و روابط کارکنان مجموعه با مشتريان و  ...ارضا
میشود؛ بنابراين منطقی است که بیان کنیم بهبود

کی یت با رضايت مشتريان ارتباط معناداري دارد.
همچنین مقدار ضريب تعیین تعديلشده ( )R2نشان
میدهد که  33درصد از واريانس کل تغییرات
رضايتمندي مشتريان به مؤل ه بهبود کی یت و  53درصد
به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط میشود؛ بنابراين
میتوان گ ت که بهبود کی یت خدمات مجموعه ورزشی
( )T=03/93 ،sig=1/119توانايی پیشبینی رضايتمندي
مشتريان مجموعههاي ورزشی شهرداري تهران را دارد.
تحقیقات ديگري نشان میدهد که کمیت و کی یت ارائه
خدمات با رضايت مشتريان ارتباط دارد (رمضانی9333 ،؛
خانلري و استیري .)9339 ،تحقیق احسانی و شمسیپور
( )9333و کاظمی ( )9331نشان داد که کی یت ارائه
خدمات با انگیزش شرکت بانوان ارتباط مستقیم و
معنیداري دارد .مقايسه رضايتمندي مشتريان زن و نیز
مرد در باشگاههاي بدنسازي خصوصی و دولتی نشان
داد که در باشگاههاي خصوصی رضايت از ارائه خدمات
(تأسیسات و محیط فیزيکی باشگاه ،نحوه برخورد
کارکنان و مديريت) در مقايسه با باشگاههاي دولتی
بیشتر بود(علیدوست قه رخی و احمدي9399 ،؛ کوزه
چیان و ديگران)9333 ،؛ نتیجه تحقیق افسانه پورک و
ديگران( )0190حاکی از اين بود که رضايت مشتريان از
امکانات در باشگاههاي بدنسازي دولتی بیشتر از
باشگاههاي خصوصی بود .درحالیکه نتیجه تحقیق
ابوذري ممقانی ( )9390نشان داد که بین انتظارات و
رضايتمندي مشتريان باشگاههاي دولتی و خصوصی
ت اوت معنیداري وجود ندارد و در باشگاههاي دولتی
متغیررضايتمندي بیشترين رابطه را با متغیر انتظارات
دارد.با توجه به اين يافته ها میتوان گ ت که مسئوالن
مجموعههاي ورزشی با سنجش کی یت خدمات خود
میتوانند رضايت مشتريان را پیشبینی کرده و با توجه
به اين پیشبینیها به برنامهريزيهاي آتی خود بپردازند.
مديران مجموعههاي ورزشی میتوانند فاکتورهاي اداراک
اثربخشی همچون بهبود کی یت خدمات خود را بهعنوان
معیارهايی جهت سنجش رضايت مشتريان خود قرار داده
و پیش از آنکه رضايت مشتريان خود را بسنجند ،رضايت
آنان را پیشبینی کرده و در جهت افزايش رضايت
مشتريان گامهاي مثبت و ارزندهاي بردارند.
منابع و مآخذ
 .1ابوذري ممقانی ،اشکان ( .)1332مقايسه انتظارات و
رضايتمندي مشتريان باشگاههاي بدنسازي دولتی
و خصوصی از ارائه خدمات .پاياننامه کارشناسی

بررسی رابطه رضایتمندی مشتریان مجموعههای ورزشی شهرداری تهران با بهبود کیفیت خدمات مجموعه های ورزشی

ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرج.
 .2احسانی ،محمد؛ شمسیپور ،سمانه ( .)1334بررسی
نظرهاي مشتريان سالنهاي ورزشی بانوان شهر
اص هان .نشريه حرکت ،شماره ،)22(1صص-141
.132
 .3بختیاري ،محمد ( .)1333بررسی میزان
رضايتمندي تماشاچیان لیگ برتر فوتبال از ارائه
خدمات گوناگون .پاياننامه كارشناسی ارشد،
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
تهران.
 .4بهلکه ،طاهر( .)1334بررسی عوامل مرتبط با
رضايتمندي مشتريان استخرهاي سرپوشیده شهر
تهران .پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
 .5حمیدي ،مهرزاد ( .)9330ارتباط بین ساختار
سازمانی ،اثربخشی و تعهد سازمانی در حوزههاي
ستادي سازمانهاي ورزشی كشور .پاياننامه دكتري
تخصصی ،دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه تهران.
 .6رافائل ،آگواير ( .)1313آموزههاي دكتر دمینگ
كسی كه كی یت را به ژاپنیها آموخت .ترجمه:
تیموري ،میترا .اص هان ،انتشارت آموزه ،چاپ سوم.
 .1رمضانی ،نسرين( .)1333بررسی عوامل موثر بر
رضايتمندي مشتريان باشگاههاي بدنسازي
خصوصی بانوان شهر تهران .پاياننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
تهران.
 .3رنگرز ،حسن ( .)1333بررسی میزان رضايتمندي
کادر فنی و کشتیگیران تیم هاي ملی از خانه
کشتی ايران .پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران.
 .3روستا ،احمد؛ ونوس ،داور؛ ابراهیمی ،عبدالحمید
( .)1312مديريت بازاريابی .تهران ،انتشارات سمت.
 .11سجادي ،سید نصراله؛ محمودي ،احمد؛ گودرزي،
محمود؛ میزانی ،مهران ( .)1331مقايسه کی یت
خدمات ارائهشده در باشگاههاي ورزشی (بدنسازي
و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر .12
تهران از ديدگاه مشتريان .نشريه پژوهش هاي
مديريت ورزشی و علوم حرکتی ،سال اول ،شماره ،2
صص .43-33

 .13سی علی ،مینو؛ گودرزي ،محمود ( .)1333بررسی
رضايتمندي مديران تربیت بدنی دانشگاههاي
كشور از نحوه ارائه خدمات فدراسیون پزشكی
ورزشی به دانشجويان ورزشكار آسیبديده .نشريه
مديريت ورزشی ،شماره  ،2ص ص .232-246
 .14علیدوست قه رخی ،ابراهیم؛ احمدي ،علی (.)1331
رابطه بین کی یت خدمات و رضايتمندي
تماشاگران در ورزشگاههاي میزبان لیگ قهرمانان
آسیا .نشريه مديريت ورزشی ،شماره  ،14صص-31
.41
 .12فراهانی ،ابوال ضل؛ سالمت ،ندا؛ گودرزي ،محمود
( .)1331بررسی رضايتمندي مشتريان باشگاههاي
بدنسازي خصوصی و دولتی شهر گرگان .نشريه
مطالعات مديريت ورزشی ،شماره  ،16صص -143
.126
 .16کاظمی ،شهال ( .)1331توصیف انگیزههاي شرکت
بانوان در کالسهاي آمادگی جسمانی شهر تهران.
پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز.
 .11کوزه چیان ،هاشم؛ گوهر رستمی ،حمیدرضا؛
احسانی ،محمد ( .)1333مقايسه رضايتمندي
مشتريان باشگاههاي بدنسازي خصوصی و دولتی
مردان شهر تهران .نشريه مديريت ورزشی ،شماره،1
صص .43-31
 .13محمدي ،اسماعیل ( .)1331مشتري مداري و
تكريم اربابرجوع .تهران ،موسسه خدمات فرهنگی
رسا.
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