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 های بدنسازی و ایروبیک شهر تهرانبندی عوامل مؤثر بر مدیریت تجربه مشتری در باشگاه رتبه

 4فاتح فرزانه، 3، میثم رحیمی زاده2، جواد شهالئی باقری1احمد محمودی

 ؛. استبدیبر داًطکذُ تزثیت ثذًی داًطگبُ عالهِ عجبعجبئی2؛ داًطگبُ عالهِ عجبعجبئیداًطجَی دکتزی هذیزیت ٍرسضی . 1

 . کبرضٌبس ارضذ هذیزیت ٍرسضی ٍ دثیز تزثیت ثذًی آهَسش ٍ پزٍرش4؛ . داًطجَی دکتزی هذیزیت ٍرسضی داًطگبُ تْزاى3

ah.mahmoudi1985@gmail.comآدرس ایویل ًَیسٌذُ هسئَل: 
 

-ّب هیاعتقبد دارًذ کِ تَجِ ثِ تجزثِ هطتزی )خَضبیٌذ یب ًبخَضبیٌذ( اس هْوتزیي اّذاف سبسهبى هتخصصیي ثبساریبثی اهزٍسُ: مقدمه

ّب اس اصَل هذیزیت تجزثِ هطتزی (. اس ایي رٍ رقبثت هَفقیت آهیش در سهیٌِ تجزثِ هطتزی ثبعث ضذُ است کِ توبهی سبسهبى1) ثبضذ

(CEM ثزای تَلیذ، تقَیت، حفظ )ٍ  .تَاًذ، دارًذ کِ ارسش هی( ثیبى هی2003) ّلییز ٍ ّوکبراىپبیذاری هطتزیبى اس آى استفبدُ کٌٌذ

اش اس آًچِ تجزثِ کزدُ است )هشایبی فزاّن ضذُ تَسظ خذهبت( ٍ آًچِ ارسیبثی کلی هطتزی اس ارسش خبلص خذهت، ثز اسبس ارسیبثی

لذا ّذف ایي پژٍّص . (2ضَد( تَصیف گزدد )ٍ ثْزُ ثزداری اس خذهت، قزثبًی هی ّب یب آًچِ کِ ثزای استفبدُضَد )ّشیٌِکِ دادُ هی

 ّبی ثذًسبسی ٍ ایزٍثیک ضْز تْزاى است. ثٌذی عَاهل هؤثز ثز هذیزیت تجزثِ هطتزی در ثبضگبُرتجِ

ّبی هزاجعِ کٌٌذُ ثِ ثبضگبُجبهعِ آهبری پژٍّص، توبم هطتزیبى ثَد. رٍش پژٍّص حبضز تَصیفی ٍ اس ًَع ّوجستگی شناسی: روش

ّب را دارا ثَدًذ. ًوًَِ آهبری پژٍّص ثب تَجِ ثِ ثذًسبسی ٍ ایزٍثیک ضْز تْزاى ثَدًذ کِ سبثقِ حذاقل یکسبل عضَیت در ایي ثبضگبُ

ًِ گیزی ثِ عٌَاى ًوًَِ آهبری پژٍّص اًتخبة کِ اس عزیق ًوَ 384( اس عزیق جذٍل هَرگبىN=100000ًبهحذٍد ثَدى جبهعِ آهبری )

پزسطٌبهِ تَسیعی،  384ّبی اصلی ضذًذ. اس هجوَع ثِ صَرت تصبدفی ثِ عٌَاى خَضِ 22، 4، 7، 11تصبدفی، هٌبعق  –ای خَضِ

ای ثَد کِ ثزای تأییذ رٍایی گیزی پزسطٌبهِ هحقق سبختِ اًجبم پذیزفت. اثشار اًذاسُپزسطٌبهِ  327تجشیِ ٍ تحلیل آهبری ثز رٍی 

در ایي طتزی دارای تخصص ثَدًذ قزار گزفت. ي اثشار در اختیبر اسبتیذ هذیزیت ٍرسضی کِ در سهیٌِ ثبساریبثی هصَری ٍ هحتَایی، ای

ثِ ّوزاُ چزخص ٍاریوبکس )هتعبهذ(  ( اس تحلیل عبهلی اکتطبفیCEMثزای هطخص کزدى اثعبد هذیزیت تجزثِ هطتزی ) پژٍّص

  استفبدُ ضذ.

ٍ ًَآٍری ثب ثبر  81/0، تجزثِ ًبم تجبری ثب 81/0ارتجبط ثب هطتزی ثب ثبر عبهلی ّبی  ًتبیج آسهَى تحلیل عبهلی ًطبى داد کِ هؤلفِ: نتایج

  ثِ تزتیت دارای ثیطتزیي اّویت در ثْجَد هذیزیت تجزثِ هطتزی اس دیذگبُ هطتزیبى ثَد. 73/0عبهلی 

داد ارتجبط ثب هطتزی ًسجت ثِ تجزثِ ًبم تجبری اّویت ثیطتزی در ًشد هطتزیبى قزار  ّب ًطبىّوبًغَر کِ یبفتِ: گیری بحث و نتیجه

تَاًذ هٌجز ثِ ثبسخَرد هطتزیبى اس ارائِ خذهبت ٍ ّوچٌیي خَد هی ی داضتي ارتجبط هؤثز ٍ تَاًبیی ارتجبط ثب هطتزیبى کِضت ثعجبرتدا

 ّبی جبًَسکیب کیفیت در اٍلَیت قزار دارد. ایي ًتبیج یب پژٍّصضٌبسبیی ًقبط ضعف ٍ قَت ثبضگبُ ضَد ًسجت ثب ارائِ خذهبت ث

ّوچٌیي ضٌبسبیی عَاهل هؤثز در هذیزیت تجزثِ هطتزی، اًگیشُ ٍ تالش هضبعفی را در  .(3) ثبضذّوسَ هی(2001) تبهپسَى ( 2003ٍ)

ّبی هطتزیبى کِ اس گبّی اس ًیبسّب ٍ خَاستِآٍرد کِ ثب ضٌبخت ٍ آّب فزاّن هیّب در جْت رفع هطکالت ٍ کبستیهذیزاى ایي ثبضگبُ

 ّب، تجْیشات ٍ خذهبت خَد اقذام ًوبیٌذ. تَاًٌذ در جْت ثزٍسرسبًی فعبلیتضَد هذیزاى هیعزیق ارتجبط ثب هطتزی حبصل هی
 ثذًسبسی هذیزیت، تجزثِ هطتزی، ثبضگبُ ٍرسضی، کلیدی: ه هایواژ
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