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  149- 156 ص ص:                                                 11/09/93پذیرش:                                                          17/05/92دریافت:

  

  اهواز از دیدگاه مشتریانشهر هاي بدنسازي بررسی کیفیت خدمات باشگاه

 4شریفی بحرینی نرگس، 3شفیع نیا پروانه، 2اخالقی هدي، 1حیدري نژاد صدیقهدکتر

  چکیده

عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندي مشتریان کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاه هاي بدنسـازي مـی باشـد، لـذا مهمترین یکی از  هدف:مقدمه و 

است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفیت تر امري ضروري سنجش میزان رضایتمندي مشتریان براي یافتن کمبودها و براي ارائه خدمات مناسب

  بود.  1391هاي بدنسازي شهر اهواز از دیدگاه مشتریان در سالخدمات باشگاه

شـهر بدنسـازي هـاي مشتریان زن و مرد باشـگاهکلیه جامعه آماري  .انجام شد و به روش میدانی پیمایشیتوصیفی حاضر  تحقیق روش شناسی:

تکمیـل شـده پرسشـنامه   273پرسشنامه توزیع شد که در نهایت تعداد  300تعداد گیري در دسترس روش نمونه استفاده ازا ب). N=950(ند بوداهواز 

از کیفیـت  انرضـایتمندي مشـتریدر زمینـه سـوال  22حاوي محقق ساخته پرسشنامه  آوري داده ها گردابزار  .)مرد 115زن و  158( جمع آوري شد

) محاسـبه  KMO=90/0تحلیل عاملی و کفایت نمونه گیـري ( یقرط)، روایی سازه از 94/0نامه از طریق آلفاي کرونباخ (پایایی پرسش. ودخدمات ب

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصیفی و استنباطی (آزمون دوجمله اي و آزمون یومن ویتنی) انجام شد.  شد.

نتـایج  .)M=96/3( ندردا کلی  مشتریان از کیفیت خدمات کارکنان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز رضایتیافته هاي توصیفی نشان داد : یافته ها

لـیکن  ،نشان دادمعنی داري  تفاوتهاي بدنسازي از کیفیت خدمات، در دو گروه راضی و ناراضی اي بین رضایتمندي مشتریان باشگاهآزمون دو جمله

  نشان نداد.معنی داري تفاوت زمون یومن ویتنی بین رضایتمندي مشتریان زن و مرد نتایج آ

اولویت بنـدي باشگاه هاي بدنسازي، ز از کیفیت خدمات مشتریان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواعلیرغم رضایتمندي کلی : و نتیجه گیري بحث

 یافتـه هـاير اسـاس بـمی باشد. مشتریان  منديعامل تأثیرگذار در رضایتمهمترین  کیفیت برنامه هاي تمرینی این باشگاه هاعوامل مؤثر نشان داد 

  . داشته باشندبرنامه هاي تمرینی توجه بیشتري ارتقاء کیفیت وفاداري بیشتر مشتریان، به  ، برايي بدنسازيهاشود مدیران باشگاهپیشنهاد میتحقیق 

  

 اهواز.مشتریان، باشگاه هاي بدنسازي،  رضایتکیفیت خدمات،  ها:کلید واژه

 

  heydari_s@scu.ac.ir                                                              دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران                                   .  1

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران کارشناسی ارشد.  2

  ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانرفتار حرکتیدانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه .  3

 یریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانمربی تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مد.  4
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150   94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان پژوهش 

  مقدمه

هاي افزایش اثربخشی سـازمان، بهبـود کیفیـت صاحب نظران معتقدند که یکی از راهامروزه کارایی و اثربخشی فرایندهاي سازمان، سخن روز است. 

خدمات برابر و یا فراتر از انتظارات مشتریان از عرضـه ). کیفیت خدمات عبارت است از 1تأمین نیازها و انتظارات مشتریان است (در نهایت خدمات و 

از مهـم تـرین یکـی ت با کیفیـت، اارائه خدم .)3گردد ()، مطالعه رضایت مشتریان اغلب به طور نزدیکی با اندازه گیري کیفیت خدمات مرتبط می2(

ئه دهند که در مورد مشتري از نگرشی جامع برخـوردار بـوده و توانند این خدمت را به طور پایدار ارامؤسساتی می تنهاو  استرضایت مشتري  واملع

 اسـاس بـر کیفیت خـدمات به عهده مشتریان می باشد وت اکیفیت خدمارزیابی درباره قضاوت به عبارت بهتر، ). 4تعهد عمیقی به آن داشته باشند (

داشتن مشتریان فعلـی همـواره بـه عنـوان دو رویکـرد مهـم در  بدست آوردن مشتریان جدید و نگه .خواسته ها و انتظارات مشتریان شکل می گیرد

شود. هاي خدماتی گوناگون یک عامل کلیدي براي عملی کردن این رویکردها قلمداد میاند و ایجاد تمایز در بخشهاي خدماتی شناخته شدهسازمان

ارائه خدمات متمایز باشد، اهمیت ارزیابی کیفیت خـدماتی کـه بـه  اي اثرگذار دردر صورتی که نگاه سازمان به مقوله کیفیت خدمات، به عنوان مؤلفه

شود. ارزیابی میزان کیفیت خدمات، بدلیل غیرعینی بودن، ناهمگن بودن و تفکیک ناپذیري، فرایندي گردد، بیش از پیش نمایان میمشتریان ارائه می

هاي مشخصی همچون طـول، عـرض، ارتفـاع، ت تجاري که داراي ویژگیمحصوالکاالها و هاي فراوانی به همراه دارد. بر خالف است که دشواري

د. عالوه بر ایـن، انتظـارات مشـتریان از خـدمات نهاي غیر عینی و کیفی متعددي باشند متضمن ویژگینتوات میاباشند، خدموزن، رنگ و غیره می

شخصی و نظرات دیگران، شکل گرفته باشد و این امر لحظه به لحظه  اي از عوامل مانند تجربه قبلی، نیازمندیهايدریافتی ممکن است بر پایه دسته

  .)5( ها خواهد انجامیدبه گسترش فاصله میان خدمات مورد انتظار مشتري و خدمات دریافت شده از سازمان

ی بـه منظـور سـوددهی، روي در بسیاري از کشورها مهیا کنندگان خدمات ورزشـجسمانی مراکز ورزشی و آمادگی گسترش هاي اخیر با در دهه     

حـق بـا  "یـا "اول مشـتري  "بایست با پیشه نمـودن شـعارهاي ورزشی نیز میمدیران سازمان ).6( کیفیت خدمات و کارایی عملیات تأکید کرده اند

راز صنعت ورزش است  خدمات خویش را به مردم ارائه دهند و نشان دهند که توجه عمیق به مشتري و مشتري گرایی، امروزه رمز و "مشتري است 

رضایت مشتري عامـل کلیـدي و تعیـین کننـده در چگـونگی  زیرا). 7( آیدها، نیروي بزرگ و پیش برنده به حساب میو این اندیشه در تمام سازمان

ضایت مشتري یـک بحـث گیري راندازه ).8( هایی است که در ارتباط با مشتري هستند و از این رو اندازه گیري آن بسیار مهم استموفقیت سازمان

گیرندگان مدیریت به وسیله آن، سالمت ارتباط خـود را بـا مشـتریان کلیدي در عملکرد بازار و ابزاري اصولی است که متخصصین بازاریابی و تصمیم

اشـکاالت جزئـی در  ،باشـدر ذهنی خوبی در نزد مشتریان داشـته یتصو ،یک سازمان ارائه دهنده خدماتبه طور کلی زمانی که  ).9( کنندارزیابی می

ر ذهنی ضعیف درباره سازمان وجود داشته باشد، اشکاالت و یولی چنان چه یک تصو ،فرایند دریافت خدمات از دید مشتریان قابل اغماض خواهد بود

هاي مشتریان بیشتر و بیشـتر لیها و وصود رسید و فاصله بین انتظارات و توقعات مشتریان با دریافتینایرادات جزئی به حد کافی بزرگ به نظر خواه

  ).10( خواهد شد

موضوع  اندازه گیري میـزان رضـایت شناسایی یکی از مهم ترین تحوالتی که در زمینه بهبود عملکرد در دهه آخر قرن بیستم به وقوع پیوست،      

هـاي ایجاد و پیاده سازي سیسـتم هاي کسب و کار بود.سسات و بنگاهؤهاي مدیریتی در مبه عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستم انمشتری

 ).11( رودهاي امروزي به شمار میاندازه گیري و پایش رضایت مشتري به عنوان مهم ترین شاخص در امر بهبود عملکرد، از نیازهاي اساسی سازمان

 در این راستا پژوهش اخالقـی. انجام شده استدر داخل و خارج کشور تحقیقات نیز مراکز ورزشی کیفیت خدمات ارائه از در زمینه رضایت مشتریان 

هـاي اسـتان خوزسـتان در سـه حیطـه یعنـی عملکـرد حـوزه گیران (آزاد، فرنگی) از باشگاه) در شناسایی و مقایسه میزان رضایتمندي کشتی1390(

تحقیـق نتـایج ). 12رضـایت نداشـتند (خـدمات گیران از هر سه مورد تیو نحوه عملکرد حوزه عمومی نشان داد که کش ، خدمات و امکاناتمدیریت

ان هـاي بدنسـازي خصوصـی شهرسـتمقایسه کیفیت خدمات و میزان رضایتمندي مشتریان مـرد و زن باشـگاهدر مورد ) 1390غفوري و همکاران (

ها در عامل رضایت از تجهیزات فیزیکی و محیطی و عامل دسترسی به خدمات در زنان و مردان تفاوت معنی نشان داد که بین میانگین رتبه شاهرود

هـاي تمرینـی و شـهریه رضایت از رفتار کارکنان، قابلیت اطمینان کارکنـان، رضـایت از برنامـهها در عوامل میانگین رتبهداري وجود ندارد. اما بین  

بررسی عوامل ) در 1389( تحقیق خدادادي. )13( اشت، بدین معنی که زنان رضایت بیشتري نسبت به مردان داشتندباشگاه تفاوت معنا داري وجود د

کارکنان، هزینه پرداختـی مناسـب،  اجتماعی برخوردعواملی نظیر تهران نشان داد  15مرتبط با رضایتمندي مشتریان اماکن ورزشی شهرداري منطقه 

ها، میزان تخصص و کارآمدي مربیان، دسترسی مناسـب و آسـان در کارکنان و پرسنل مجموعه مدیریت، تخصص میزان امکانات و تسهیالت، نحوه

 دوست قهفرخی و همکاران علی .)14( شتداري وجود دایرضایتمندي مشتریان نقش دارد. همچنین بین رضایتمندي مشتریان زن و مرد تفاوت معن

 در رضـایتمندي هـايمؤلفـه بـین ریافتنـدتهـران د شهر دولتی و خصوصی بدنسازي هايباشگاه زن نمشتریا بررسی مقایسه رضایتمنديبا  )1389(

 هـايباشگاه در رضایتمندي میزان آن در که و شهریه هزینه از رضایت مؤلفه جز به که دارد وجود داري معنی اختالف دولتی و خصوصی هايباشگاه

 بین هاي بدنسازي خصوصی به طور معنی داري مورد رضایت بیشتري بودند. هم چنینها، باشگاهمولفهبود، در دیگر  باالتر معنی داري به طور دولتی

 را بیشتري رضایت خصوصی هايباشگاه مشتریان شد و مشاهده داري معنی اختالف دولتی خصوصی و بدنسازي  هايباشگاه مشتریان کلی رضایت

هـاي کشـتی نشـان داد بـین گیران بزرگسال استان گلستان از باشگاهمورد میزان رضایتمندي کشتی) در 1386( نتایج تحقیق طیبی. )1( دادند نشان

گیـران داري وجود دارد و کشتییگیران و  نحوه عملکرد مدیریت باشگاه، امکانات باشگاهی و عملکرد حوزه عمومی باشگاه ارتیاط معنرضایت کشتی
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 151 اهواز از دیدگاه مشتریانهاي بدنسازي شهر بررسی کیفیت خدمات باشگاه

در بررسی رضایتمندي مشتریان مـرد و زن اسـتخرهاي دولتـی و  ،)1386( نتایج تحقیق هاشمی  ).15از عملکرد مجموع سه حوزه رضایت نداشتند (

بهداشـت و ایمنـی اسـتخرها، نحـوه داري نشان داد و میزان رضایت مشتریان استخرهاي خصوصی در مـورد خصوصی استان مازندران تفاوت معنی

بیشتر از  ریزيریت و برنامهیامکانات و تجهیزات و منابع کالبدي، کیفیت منابع انسانی، نحوه مدبرخورد اجتماعی و روابط انسانی، تسهیالت مشتریان، 

نتیجه رسید که  به این "بدنسازي کوکوال  بررسی رضایت مشتري در باشگاه ")، در پژوهش خود با عنوان 2011(1هوین .)61( استخرهاي دولتی بود

مشتریان مرد  منديبین  میزان رضایت ،)2010( 2چان من تحقیقنتایج  ).71ه توسط باشگاه رضایت دارند (مشتریان به طور معمول از خدمات ارائه شد

رابطـه میـان  بررسـی) در 2010(3یانـگ لـیننتایج . )81( دار نشان ندادتفاوت معنیهاي دو کشور چین و هنگ کنگ و زن از کیفیت خدمات باشگاه

هاي بدنسازي تایوان نشان داد مشتریان مرد و زن از باشـگاه هـاي بدنسـازي رضـایت کیفیت خدمات، رضایت مشتري و وفاداري مشتري در باشگاه

 نشان داد) 0082(4پایروتنتایج تحقیق . )19( شودمی ي مشتريو نهایتاً وفادارمشتري  تایضمنجر به ربا کیفیت ات ارائه خدم رند، به عالوهکافی دا

مردان رضـایت  ،کیفیت خدماتمختلف ابعاد در و  دار نشان داددر کالیفرنیا تفاوت معنی هاي سالمتیاز کیفیت خدمات در باشگاهزن و مرد مشتریان 

  . )20( داشتندبیشتري را نسبت به زنان 

با توجه به فواید لذا  )21( فراهم می کند روانی و عاطفی،اجتماعی شناختی، شخصیتی، مختلف ابعاد توسعۀ و رشد براي مناسبی فرصت ورزش     

هاي بدنی در تحرك و فعالیت تاثیربا توجه به  ).22ضروري به نظر می رسد ( توسعه و گسترش ورزش بین اقشار جامعه ،مختلف فعالیت هاي ورزشی

و مؤثر در ورزشی در این زمینه، شناسایی عوامل مهم  اماکنها و ها، سالنباشگاهو نقش  اهمیت به تبع آنو  ،زندگی روزمره و سالمت افراد جامعه

هاي بدنی، این امکان را فراهم می هاي ورزشی و بررسی عوامل مهم در تداوم شرکت آنان در فعالیتجهت جذب هر چه بیشتر افراد به سمت مکان

بتوانند ساعاتی را به دور از مسائل اجتماعی و خانوادگی، آحاد مردم به طوري که  ،هاي تفریحی تمرکز شودها در ورزش و فعالیتنماید تا بر فرصت

هاي  ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده باشگاه هدف. در این راستا تحقیق حاضر با هاي بدنی بپردازندبه ورزش و فعالیت شخصیبا عالقه و تمایل 

هاي باشگاهآیا به طور کلی مشتریان االت زیر را دارد: ؤقصد پاسخگویی به س 1391ال زن و مرد در س  از دیدگاه مشتریانشهر اهواز بدنسازي 

هاي آیا بین میزان رضایت از کیفیت خدمات کارکنان در مشتریان زن و مرد باشگاه ؟از کیفیت خدمات ارائه شده راضی هستندبدنسازي شهر اهواز 

اسایی کمبودهاي موجود در امر خدمت رسانی کارکنان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز، با شنامید است  بدنسازي تفاوت معنی داري وجود دارد؟

و رضایتمندي هر چه بیشتر  بخش خدمات اثرانجام دهند و از طریق را بهبود کیفی خدمات کارکنان  اقدامات الزم در زمینهمسئولین ورزشی 

  نمایند.به توسعه و ترویج ورزش همگانی در سطح اهواز کمک مشتریان 

  

  تحقیقشناسی وش ر

هـاي باشـگاه 41جامعه آماري این پـژوهش کلیـه مشـتریان زن و مـرد   شده است. مجانبه روش میدانی ا واضر از نوع توصیفی پیمایشی ح تحقیق

بـا توجـه بـه محـدودیت هـاي . مـرد) 370زن و  580شامل   N=950( ندبود 1391بدنسازي داراي مجوز در مناطق هشت گانه شهر اهواز در سال 

پرسشنامه توزیع شـد و در نهایـت  300تعداد  ،روش نمونه گیري در دسترسبا استفاده از  وتحقیق به ویژه عدم همکاري مدیران برخی از باشگاه ها 

شـامل پرسشـنامه ویژگـی هـاي فـردي (جنسـیت، آوري داده هـا گردابزار  .مرد) 115زن و  158پرسشنامه قابل استفاده جمع آوري شد ( 273تعداد 

عوامـل ( در خصوص کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاه هاي بدنسـازيسوال  22محقق ساخته حاوي پرسشنامه فراوانی و میزان تحصیالت) و 

ه با ک بود )ارکنان سالن با مشتریاننحوه برخورد مدیریت و ککیفیت خدمات و ، محیط فیزیکی سالنتجهیزات و برنامه هاي تمرینی، کیفیت  مرتبط با

و بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیکرت (کـامالً مخـالف، منطقه  و اجتماعی محیطی ،فرهنگیاستفاده از پرسشنامه هاي موجود و با توجه به شرایط 

تـن از  12ها با اهـداف پـژوهش، توسـط آننامه از نظر محتوا و تناسب سؤاالت پرسش .تنظیم و تدوین شدمخالف، بی نظر، موافق و کامالً موافق) 

کـه حـاکی از ثبـات  )94/0(نامه از طریق آلفـاي کرونبـاخ پرسشپایایی اساتید دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی و تأیید شد. 

ویژگـی از آمار توصیفی بـراي توصـیف  .محاسبه شد ) KMO=90/0( و کفایت نمونه گیريروایی سازه از روش تحلیل عاملی  درونی سواالت بود و

اي براي بررسی از آمار استنباطی آزمون دو جملهها، توزیع نرمال دادهبراي اطمینان از از آزمون کولموگرواسمیرنوف متغیرهاي تحقیق، هاي فردي و 

 =P 05/0سـطح معنـی داري در رضایت یا عدم رضایت مشتري و از آزمون یومن ویتنی نیز براي مقایسه میـزان رضـایتمندي مشـتریان زن و مـرد 

  استفاده گردید. 

  

  

  

  

 

1. Huyen 
2 . Chun Man 
3. Yung Lin 
4. Pairot 
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152   94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان پژوهش 

  گانه شهر اهواز و حجم نمونه مشتریانهاي بدنسازي در مناطق هشت: توزیع باشگاه)1(جدول

  درصد حجم نمونه  مشتریان مرددرصد    مشتریان زن رصدد  هاتعداد باشگاه  منطقه

1  5  7/7%  1/5%  8/12%  

2  12  8/16%  1/12%  29%  

3  8  11%  4/8%  5/19%  

4  5  7%  1/5%  12%  

5  3  4%  9/2%  7%  

6  1  5/1%  1/1%  5/2%  

7  3  4/4%  3/3%  7/7%  

8  4  5/5%  4%  5/9%  

  %100  %1/42    %9/57  41  جمع کل

  

   وهشژي پیافته ها

درصـد) و مشـتریان مـرد بـا  9/57نفـر (158مشتریان زن با فراوانی با توجه به حجم جامعه آماري، د، نده) نشان می1(جدول در هاي توصیفی یافته

   اند.مونه را به خود اختصاص دادهندرصد) حجم  1/42نفر ( 115فراوانی 

  

  ه هاي بدنسازيامشتریان باشگ میانگین میزان رضایت ویژگی هاي فردي وخالصه  ):2(جدول

تعداد  جنسیت

انمشتری  

درصد 

انمشتری  

تحصیالتدرصد  وضعیت تاهل کلی رضایت  میانگین 

تا  فوق  متاهل مجرد  خدماتکیفیت از 

 دیپلم 

لیسانس و 

 باالتر

9/57 158 زن  1/48  9/51  6/45  4/54  97/3  

1/42 115 مرد  2/72  8/27  7/75  3/24  95/3  

2/58 100 273 کل  8/41  2/58  8/41  96/3  

اکثریت  خود اختصاص داده اند.ه را بدرصد) نمونه آماري  1/42درصد) و مشتریان مرد ( 9/57(دهد مشتریان زن ) نشان می2همان طور که جدول (

درصد) و  2/72( مرد مجرددرصد) بودند، در حالی که اکثریت مشتریان  4/54درصد) و با مدرك لیسانس و باالتر ( 9/51متأهل (مشتریان زن 

(رضایتمندي از برنامه هاي تمرینی، رضایتمندي  مشتریانکلی میانگین رضایت  چنین،بودند. همدرصد)  7/75تحصیالت آن ها تا سطح فوق دیپلم (

) 3(باالتر از حد متوسط   96/3 هاي بدنسازي)از کیفیت خدمات و نحوه برخورد مدیریت و کارکنان، رضایت از تجهیزات و محیط فیزیکی باشگاه

   باشد.می

بر رضایتمندي مشتریان نتایج اولویت بندي عوامل تأثیرگذار  :)3(جدول  

بهمیانگین رت عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندي مشتریان  اولویت  

15/3 رضایت از برنامه هاي تمرینی 1  

رضایت از کیفیت خدمات کارکنان  2  
59/2  

رضایت از تجهیزات و محیط فیزیکی سالن ها  3  21/2  

، مشتریانی میزان رضایتمندي مشتریان از دیدگاه کل اي عوامل تأثیرگذار برشود، با توجه به میانگین رتبه) مشاهده می3( همان طور که در جدول

اي با میانگین رتبه "هااز تجهیزات و محیط فیزیکی سالنرضایت "ترین عامل و هم) م15/3( ايبا میانگین رتبه "برنامه هاي تمرینیز رضایت ا"

  ها از آزمون کولموگرو اسمیرنوف استفاده شد.براي اطمینان از توزیع نرمال داده ترین عامل تعیین شد.اثر ) کم21/2(
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 153 اهواز از دیدگاه مشتریانهاي بدنسازي شهر بررسی کیفیت خدمات باشگاه

  هابراي اطمینان از توزیع نرمال داده نتایج آزمون کولموگرو اسمیرنوف ):4(جدول 

  سطح معنی داري

sig 

 مقدار

z 

  شاخص آماري                    

  حیطه

  رضایت از کیفیت خدمات  26/2  001/0

  

بررسی رضایت یا عدم رضایت براي لذا  یستند،ها از توزیع نرمال برخوردار نداده) 001/0(داري با توجه به سطح معنی )4(جدول نتایج بر اساس      

   .استفاده شددوجمله اي ن ناپارامتریک هاي بدنسازي از آزمومشتریان باشگاه

  

  باشگاه هاي بدنسازي ازمشتریان اي براي بررسی رضایت یا عدم رضایت نتایج آزمون دو جمله ):5(جدول

 سطح معنی داري 
احتمال 

 آزمون
 نقطه برش

احتمال مشاهده 

 شده
 حوزه گروه فراوانی

001/0  50/0  3 

95/0   راضی 260 

  رضایت کلی 

05/0  ناراضی 13 

001/0  50/0  3 
88/0 رضایت از تجهیزات و   راضی 252 

  هامحیط فیزیکی سالن
12/0   ناراضی 32 

001/0  50/0  3 

92/0  
 

252 
  راضی

رضایت از کیفیت   

  خدمات
08/0   ناراضی 21 

001/0  50/0  3 

90/0   راضی 247 
هاي رضایت از برنامه

  تمرینی
10/0   ناراضی 26 

ین میزان رضـایت کلـی مشـتریان، تجهیـزات و محـیط ب) =001/0pشود با توجه به سطح معنی داري () مشاهده می5( که در جدولهمان طور      

و با  )>05/0P( هاي بدنسازي در دو گروه راضی و ناراضی اختالف معناداري وجود داردها، کیفیت خدمات و برنامه هاي تمرینی باشگاهفیزیکی سالن

هـاي مشـتریان باشـگاهبـه طـورکلی رسد بنابراین به نظر میباشد، می %50حتمال مشاهده شده در گروه مشتریان راضی بیشتر از توجه به این که ا

از  بدنسـازيهاي مشتریان زن و مرد باشگاهبین میزان رضایت از کیفیت خدمات در مقایسه  براي رضایت دارند.ارائه شده بدنسازي از کیفیت خدمات 

  .ویتنی استفاده شدآزمون یومن 
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154   94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و یکم/ بهار و تابستان پژوهش 

  خدمات از کیفیتزن و مرد بررسی تفاوت میزان رضایت مشتریان  براي نتایج آزمون یومن ویتنی): 6(جدول

 سطح معنی

  داري
Z ویلکاکسون 

یومن 

 ویتنی
بهمیانگین رت  جنسیت فراوانی 

آماري شاخص            

      
 متغیر

190/0  31/1 -  5/20802  5/8241  

33/144  مرد 115 
از  کلی میزان رضایت

  کیفیت خدمات
66/131  زن 158 

تفـاوت  ها در میزان رضـایت از کیفیـت خـدماتبین میانگین رتبههاي بدنسازي اهواز از دیدگاه مشتریان زن و مرد باشگاه )6(جدول نتایج بر اساس 

  .)<05/0P( مشاهده نشد معنی داري

  

  تیجه گیرين بحث و

ها به مقوله رضایت آنان دارد. توجه این سازمان مدت هاي درازنقش محوري در موفقیت ،که رضایت مشتریاناند سازمان ها پی بردهامروزه اکثریت 

ها در جهت نیل به اهدافشان بهترین شانسی است که سازمان ،دانند داشتن مشتري راضی از خدماتچرا که آنان به خوبی می ،مشتریان اتفاقی نیست

تر قرار خواهد داشت و کیفیت در سطح پایین ،سطح کیفی خدمات کمتر از انتظار مشتریان باشد ،چه در ارائه خدمت به مشتریان ند. چناندارا هست

چنان چه کیفیت خدمات در حد رضایت مشتریان باشد و یا افزون بر میزان توقع و انتظارات مشتریان  و نتیجه آن عدم رضایت مشتریان خواهد بود

  د.گردیسطح کیفیت در حد باال تلقی خواهد شد و نتیجه آن در ایجاد رضایت بیشتر در مشتریان متجلی خواهد  ،بی شودارزیا

در حیطه هـاي رضـایت از تجهیـزات و امکانـات و  مشتریان از کیفیت خدماتکلی میانگین رضایت یافته هاي توصیفی تحقیق حاضر نشان داد      

مشتریان به عبارت دیگر بوده،  )3(باالتر از حد متوسط  96/3انجام تمرینات و خدمات ارئه شده مدیریت و مسئولین باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز 

دي عوامـل مـؤثر در رضـایتمندي مشـتریان، نتـایج ایـن در اولویت بنو  رضایت دارندشهر اهواز هاي بدنسازي از کیفیت خدمات باشگاهبه طور کلی 

بوده،  پژوهش نشان داد که بیشترین عامل تأثیر گذار در جلب رضایت مشتریان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز،  برنامه هاي تمرینی این باشگاه ها

هاي بدنسازي از کیفیت خدمات در دو گروه راضـی و باشگاهاي حاکی از آن بود که  بین میزان رضایتمندي مشتریان نتایج آزمون دو جمله هم چنین

) مبنـی بـر رضـایتمندي 1386) و هاشـمی (1389ین یافته با نتایج تحقیق قهفرخـی و همکـاران (. ا)>05/0Pناراضی اختالف معناداري وجود دارد (

شـتریان از خـدمات ارائـه شـده در باشـگاه بدنسـازي ) مبنی بر رضـایتمندي م2011ها و استخرهاي خصوصی، هوین (مشتریان زن و مرد از باشگاه

با تحقیـق اخالقـی  اما باشد.هاي بدنسازي تایوان همخوان می) مبنی بر رضایتمندي مطلوب مشتریان زن و مرد از باشگاه2010کوکوال، یانگ لین (

هـاي خوزسـتان و هاي کشتی استانهاي مختلف باشگاهگیران آزاد و فرنگی از عملکرد حوزه) مبنی بر نارضایتی کامل کشتی1386) و طیبی (1390(

هـاي تواند مربوط به تفـاوت در ماهیـت رشـتهباشد، که دلیل این عدم همخوانی، می(حوزه مدیریت، امکانات و حوزه عمومی) ناهمخوان می گلستان

هاي ورزشی نیز بـه عنـوان امروزه مدیریت سازمانفت در توجیه این یافته می توان گ ورزشی و هم چنین تفاوت در جامعه آماري مورد بررسی باشد.

بایسـت اهتمـام هاي ورزشی به صـورت خـاص مـیهاي خدمت محور به صورت عام و مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی و مدیریت باشگاهسازمان

ماکن ورزشی دولتی و خصوصـی بهبـود خویش را در کسب رضایت مشتریان و ارائه خدمات کیفی به کار گیرند، چون هر چه خدمات کیفی مدیران ا

هـا یابد که منجر به درآمدزایی و سرمایه گذاري در عرصـه ورزش کشـور بـه خصـوص باشـگاههاي ورزشی افزایش مییابد، گرایش مردم به فعالیت

اسـت کـه تمـامی دسـت براي تحقق پایداري و بهره وري مطلوب از اماکن، تأسیسـات و تجهیـزات ورزشـی، ضـروري به عالوه، ). 16( خواهد شد

هاي خود را ارتقا بخشیده و به ویژه خـود را بـا نیازهـا، انتظـارات، سـالیق و اندرکاران این آمادگی را داشته باشند که به طور مرتب و پیوسته آگاهی

ها که هـدف اصـلی اسـت، آن کنند، تطبیق دهند. تنها به این ترتیب است که رضایتمنديهاي هدف که مرتب تغییر پیدا میعالیق مشتریان و گروه

تداوم سنجش میـزان  .باشدرضایتمندي مشتري مطرح می میزان به عنوان یک مقیاس یا عامل سنجش همواره کیفیت خدمت ). 23( شودفراهم می

ارائـه  بـا افـزایشآیـد. رضایتمندي مشتریان از کیفیت خدمات، در جهت یافتن کمبودها و ارائه خدمات مؤثر به مشتریان امري ضروري به نظـر مـی

بـود کیفیـت خـدمات  یـک . اما باید دانست که تالش براي بهتوان افزایش رضایتمندي مشتریان را انتظار داشتمی باشگاه ها خدمات با کیفیت در 

  برنامه مستمر است. 

هـاي بدنسـازي تفـاوت معنـی داري باشگاهنشان داد بین میزان رضایت از کیفیت خدمات در مشتریان زن و مرد نیز هاي تحقیق همچنین یافته     

هـاي ) مبنی بر عدم تفاوت بین رضایتمندي مشتریان مرد و زن از خـدمات باشـگاه2010من ( این یافته با نتایج تحقیق چان .)<05/0Pوجود ندارد (

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 155 اهواز از دیدگاه مشتریانهاي بدنسازي شهر بررسی کیفیت خدمات باشگاه

بر تفاوت رضایتمندي مشتریان زن و مـرد  ) مبنی1390باشد. اما با نتایج تحقیق غفوري و همکاران (تناسب اندام در چین و هنگ کنگ همخوان می

تهـران،  15) مبنی بر تفاوت میزان رضایتمندي مشتریان مرد و زن اماکن ورزشی شـهرداري منطقـه 1389هاي بدنسازي شاهرود، خدادادي (باشگاه

) مبنـی بـر 2008زندران، پایروت () مبنی بر تفاوت رضایتمندي مشتریان مرد و زن استخرهاي سرپوشیده دولتی و خصوصی استان ما1386هاشمی (

باشـد. احتمـال دارد دلیـل هاي تناسب اندام در کالیفرنیا ناهمخوان مـیوجود تفاوت بین رضایتمندي مشتریان مرد و زن از کیفیت خدمات در باشگاه

هاي مـورد نیـاز و د تجهیز باشگاه به دستگاهمانن بانوان و مردانه خدمات به ئهاي بدنسازي شهر اهواز در اراناهمخوانی به این علت باشد که باشگاه

هـا کنند که باعث شده هیچ کدام از دو گروه مردان و زنان از وضعیت موجود در باشـگاهاي عمل میمدرن، به کارگیري از مربیان مجرب و... به گونه

   نارضایتی نداشته باشند.

ز ورزشی در کشور، انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده نیز فزونی یافته است. در پایان الزم به ذکر است امروزه با رشد روز افزون مراک     

میـزان نیـز لذا تمرکز بر رضایت مشتریان در بازار رقابتی این صنعت و بهبود مستمر عملکرد، باید از اهداف بنیادي این مراکز باشد. در تحقیق حاضر 

ها در ارائه خدمات مختلف به مشـتري عملکـرد خـوبی دهد که بیشتر باشگاهبدنسازي شهر اهواز نشان میهاي رضایتمندي مطلوب مشتریان باشگاه

گردد. بر این اساس داشته اند، که این امر در دراز مدت موجب کسب وفاداري مشتري به باشگاه، افزایش مشارکت مشتریان و مراجعه مجدد آنان می

ائمی بازار و اضافه شدن رقباي جدید، مدیران و مسئولین باشگاه هاي بدنسازي در شهر اهواز دقت نماینـد کـه شود با توجه به تغییرات دپیشنهاد می

در خدمات ارائه شده در این باشگاه ها نه تنها به کل جامعه بلکه به طور ویژه براي زنان به عنوان نیمی از جمعیت کم تحرك جامعـه بـه خصـوص 

از طریق فراهم نمودن شرایطی نظیر استفاده از مربیان داراي صالحیت و دانش و مهارت کافی، یا توجه به وضعیت فصل تابستان انجام می شود. لذا 

ن طریـق تهویه و سیستم سرمایشی سالن ها به دلیل شرایط آب و هواي منطقه، بتوانند زمینه بهبود رضایتمندي مشتریان خود را فراهم آورند و از ای

  نشاط شهروندان  به خصوص زنان شوند. سبب ارتقاء سطح سالمت و 
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