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 چکیده

موضوع وفاداری و تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از پیامدهای مهم تالشهای بازاریابی ورزشی محسوب می شود. لذا امروزه 

کیفیت خدمات  تعیین ارتباطپژوهش حاضر به منظور محققان به دنبال بهترین پیش بین ها برای تبیین  این مقوالت مهم هستند. 

 انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطالعاتکشتی استان البرزهای باشگاهوفاداری مشتریان  رضایتمندی، با

های کشتی استان البرزکه مشتریان باشگاهشامل و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش  همبستگی -توصیفی

نفر از مشتریان باشگاههای کشتی که  157تعداد بوده است. بر اساس جدول مورگان  ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند 6حداقل 

(، شن 1996پرسشنامه کیفیت خدمات چن )شامل ها، گردآوری داده ابزار داوطلب تکمیل پرسشنامه ها بودند انتخاب شدند.

؛ 81/0( با ضریب آلفای 2008« )لیو»؛ پرسشنامه رضایتمندی 83/0( با ضریب آلفای 2008( و لیو )2003( و وو )1999)
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به منظور تحلیل ای لیکرت بود. در مقیاس پنج درجه 86/0( با ضریب آلفای 1990« )آلن»سشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری پر

مندی بین کیفیت خدمات و مولفه های آن با رضایتنتایج نشان داد  داده ها از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شد.

های کشتی رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت مندی و وفاداری کلی مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز مشتریان باشگاه

های کشتی استان البرز رابطه وجود دارد. با استان البرز رابطه وجود دارد. بین کیفیت خدمات و وفاداری کلی مشتریان باشگاه

نمود با تاکید بر مولفه های کیفیت خدمات رضایت مندی و عنایت به نتایج می توان به مدیران باشگاههای کشتی البرز پیشنهاد 

 وفاداری مشتریان را نسبت به باشگاههای خود افزایش دهند.

  ورزشی مشتریان ،وفاداری رضایتمندی، ،کیفیت خدمات ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

 شده تبدیل سازمانها برای مهمی مسئله به خدمات کیفیت و خدمات بازاریابی موضوع خدماتی، صنایع افزون روز گسترش با امروزه

 و مفاهیم طریق از اند کرده سعی سازمانها گذشته سالهای در ادعاست این بر شاهدی حوزه، این در سازمانها فراوان تالشهای .است

 خدمات، مهم ویژگیهای از یکی .کنند فراهم خود مشتریان برای بهتری رضایت و مناسب خدمات کیفیت بازاریابی، رویکردهای

 جوادین، سید) است مشتریان با برخورد در آنها مدارانه مشتری رفتارهای کننده تعیین نقش و مشتریان با کارکنان مستقیم تعامل

رضایتمندی مشتریان احساس یا  نگرش مشتری به محصوالت یا خدمت پس از استفاده از آن  (.1389 یزدانی، میری، آقا رایج،

نتیجه اصلی فعالیت بازارب است که عامل ارتباطی مبان مراحل مختلف رفتار خرید مصرف کننده را است.رضایتمندی مشتری 

( بر مبنای بسیاری از تحقیقات انجام گرفته ،تامین رضایت مشتری به تدریج سبب ایجاد 2002 3و ناصر، تشکیل می دهد.)جمال

حس وفاداری و اعتماد به سازمان در مشتری خواهد شد یک مشتری وفادار عالوه بر اینکه بارها و بارها جهت خرید مجدد 

                                                           
3 Jamal & Naser 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 

به عنوان یک عامل مضاعف در زمینه ی تبلیغ  محصوالت یا استفاده از خدمات به سازمان مورد عالقه خویش رجوع می کند

محصوالت و خدمات سازمان از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ، دوستان و سایر مردم نقش حایز اهمیت در ارتقای میزان 

ری به معنی (. تمرکز بر نیازهای مشت1384سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می نماید)کاوسی،سفایی 

توجه به کیفیت محصول و ارایه خدمات به مشتریان است و هر سازمانی که کوشش می کند مشتری گرا باشد باید با این مفهوم 

آشنا شود. اکنون بسیاری از شرکت ها با توجه به کیفیت محصول و ارایه خدمات به مشتری رقابت می کنند،چرا که پیشرفت 

گان را برای دریافت خدمات مناسب و به موقع افزایش می دهد آنان چون گذشته حاضر به پذیرش  فناوری ، انتظارات مصرف کنند

هر نوع کاالیی نیستند.در بازار رقابتی امروز حفظ مشتریان برای موقعیت هر کسب و کار یک امر حیاتی است و از آنجا که حفظ 

تر است توجه موثر به خواسته های مشتریان برای دریافت کاال مشتریان فعلی نسبت به جذب مشتریان جدید ساده تر و کم هزینه 

و خدمات پس از فروش مناسب نه تنها موجب حل مشکالت جاری می شود بلکه برای رضایت و وفاداری مشتریان 

ه می دهد (  شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از سازمانهای ورزشی به بازاریابان خدمات اجاز1383است.)اصغرپور،

تا تعیین کنند که آیا خدمات ارایه شده سطح قابل قبولی از کیفیت را دارایند. ماهیت پیچیده خدمات به علت ویژگیهای آن یعنی 

و همکاران،  4ناملموس بودن،فناپذیر بودن،درگیری زیاد مشتری،همزمانی تولیدو مصرف و ناهمگون بودن می باشد.)دی رویتر

ای را با هدف درک روابط میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری و وفاداری در یک رستوران ( مطالعه2013) 5و و هییه (.2001

مشتریان این رستوران اجرا شده است. نتایج به دست آمده نشان  258کارمند و  69اند. این مطالعه بر روی خانوادگی انجام داده

رابطه بین کیفیت  (در پژوهشی به1394جود دارد. حسین زاده)داد که رابطه مثبت بین رضایت کارکنان و رضایت مشتری و

خدمات ارائه شده با رضایت مندی و وفاداری  مشتریان باشگاههای بدنسازی شهرستان اسالمشهر بر اساس مدل سروکوال پرداخت 

 و مثبت رابطۀ د دارد.نتایج نشان داد مثبت و معناداری بین کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان باشگاه های اسالم شهر وجو

 .         دارد وجود شهر اسالم های باشگاه مشتریان داری وفا و خدمات کیفیت بین معناداری

مددارس  والددین شدرکت کننددگان در یبدا وفدادار و رضایت منددی خدمات تیفیک نیب ۀرابط نییتع (در پژوهشی به1393شاکر)

معندی داری معندد داری بدین کیفیدت خددمات و ارتبداط شهرستان تبریزپرداخت، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فوتبال 

زیرمقیاس هاى آن شامل ) کیفیت فرآیند ، کیفیت ستاده ، کیفیت فیزیکی، کیفیت تعامالت و کیفیت سازمان ( و رضدایتمندى بدا 

 وفادارى مشتریان وجود داشت.

 مشدتریان مجددد حضور تمایل و مندى رضایت با مند رابطه بازاریابد بین رابطه تعیین پژوهشی به ( در1392ان )افچنگی و همکار

 مشدتریان منددى رضایت با مند رابطه بازاریابد نتایج به دست آمده نشان داد که بین اند.پرداخته مشهد زنان ایروبیک هاى باشگاه

 مشدتریان ارتبداط مجددد حضدور تمایدل بدا مندد رابطه بازاریابد هاى دارد. بین مولفهمتوسطد وجود  ایروبیک ارتباط هاى باشگاه

 متوسطد وجود دارد. 
                                                           
4 Deroiter 
5 Hyo &  Hye 
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رشته ورزشی کشتی به عنوان یکی از رشته های محبوب عالقه مندان بسیاری را با انگیزه قهرمانی به خود جلب نموده و این عالقه  

ور ملی  در اذهان جلوه گر شده است. همچندین رشدته ورزشدی کشدتی بدا ندام مندی در کشور ما از دیرباز به عنوان مظهری از غر

با توجه به این که اسدتان البدرز از  (. 1378پهلوانانی همچون غالمرضا تختی همواره بر تارک افتخارات کشور می درخشد )دباغان، 

 راه از استان های نوپا بوده از از کمترین امکانات و سرانه ورزشی با توجه به داشتن جمعیت یک کالن شهر برخودار می باشدد یکدی

 ت،اس بخش رضایت و خوشایند تجارب آوردن فراهم مسابقات، و ورزشی های فعالیت در مستمر و موفق حضور و مثبت نگرش های

 مدی صرف رقابت و تمرین ورزش، برای را زیادی بسیار انرژی و زمان و هستند ورزشی های سازمان اصلی ذینفعان ورزشکاران چون

 انددازه چده کیفیدت خددمات تدا کده کنندد درک بایدد نیدز ورزش مدیران است، برخوردار ای ویژه اهمیت از آنها رضایت لذا کنند،

 مجدد حضور و وفاداری به منوط ورزشی خدماتی سازمانهای و پایداری بقا که آنجا از لذاکند می پیدا نمود ورزشکار دررضایتمندی

 وفداداری بدر تأثیرگدذار و مهم عوامل از رضایتمندی و خدمات کیفیت و باشد می خرید محصول یا خدمت از استفاده در مشتریان

آیا مؤلفه هدای کیفیدت : دهد پاسخ زیر سؤال به تا است آن پی در حاضر پژوهش  باشد، می مشتریان مجدد قصد خرید و مشتریان

 خدمات رابطه معناداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان دارند و می توانند پیش بین مناسبی برای آن ها باشند؟ 

 شناسیروش

بده هدا دادهروش تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر زمان از نوع تحقیقات حال نگدر و نحدوه جمدع آوری 

 ایدن اسدت در شدده اجدرا پیمایشدی بده صدورت و بوده همبستگی نوع از این تحقیقروش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه است. 

. جامعه آماری تحقیق حاضدر را  کلیده  است مالک رضایتمندی و وفاداری متغیر و بین پیش متغیر متغیرکیفیت خدمات ، تحقیق،

بوده است. بر اسداس جددول مورگدان تعدداد  ماه سابقه فعالیت ورزشی داشتند 6های کشتی استان البرزکه حداقل مشتریان باشگاه

-گردآوری داده ابزار بصورت تصادفی انتخاب شدند.نفر از مشتریان باشگاههای کشتی که داوطلب تکمیل پرسشنامه ها بودند  157

؛ پرسشدنامه 83/0( با ضریب آلفدای 2008( و لیو )2003( و وو )1999(، شن )1996پرسشنامه کیفیت خدمات چن )شامل ها، 

در  86/0( با ضریب آلفدای 1990« )آلن»؛ پرسشنامه وفاداری نگرشی و رفتاری 81/0( با ضریب آلفای 2008« )لیو»رضایتمندی 

 ا از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شد.به منظور تحلیل داده های لیکرت بود. مقیاس پنج درجه

 

 یافته ها

 30تا  21در صد پاسخگویان  8/31سال،  20درصد پاسخگویان مورد مطالعه زیر  4/55نفره مورد مطالعه،  157از کل جمعیت 

 باشند.سال به باال می  41درصد پاسخگویان نیز  9/1سال و  40تا  31درصد پاسخگویان مورد مطالعه  8/10سال، 
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درصد  1/26درصد پاسخگویان مورد مطالعه)حدوداً نصف پاسخگویان( دانش آموز می باشند. 5/46در خصوص شغل نمونه آماری  -

درصد پاسخگویان مورد مطالعه نیز کارمند بوده  6/7در صد پاسخگویان دارای شغل آزاد و  7/19پاسخگویان مورد مطالعه دانشجو، 

 اند.

گزارش شده است. در بین مولفه های کیفیت خدمات نیز باالترین میانگین  8/3میانگین کیفیت خدمات توسط پاسخ دهندگان -

 متعلق به مولفه اطمینان و پایین ترین آن متعلق به مولفه ملموسات بوده است. 

 3/4اشگاههای کشتی استان البرز  میانگین رضایت مندی مشارکت کنندگان در تحقیق از کیفیت خدمات ارائه شده توسط ب-

 گزارش شده است.

 8/3میانگین وفاداری کلی مشارکت کنندگان در تحقیق از کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاههای کشتی استان البرز  -

 گزارش شده است.

 یافته های استنباطی به شرح زیر می باشد.
 مندی: ضریب رگرسیونی کیفیت خدمات و رضایت1جدول 

 شاخص آماری

 مدل

خطای  ضرایب رگرسیون

 استاندارد

بتای 

 استاندارد

T سطح معنی داری 

 000/0 76/5 - 273/0 57/1 ضریب ثابت

 000/0 29/10 637/0 070/0 716/0 کیفیت خدمات

معنداداری وجدود نشان می دهد بین کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز رابطه  1نتایج جدول 

 دارد.

 : ضریب رگرسیونی کیفیت خدمات و وفاداری کلی 2جدول 

 شاخص آماری

 مدل

خطای  ضرایب رگرسیون

 استاندارد

بتای 

 استاندارد

T سطح معنی داری 

 000/0 31/6 - 28/0 76/1 ضریب ثابت

 000/0 24/7 503/0 072/0 518/0 وفاداری کلی

 

خدمات و وفاداری کلی مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز رابطده معنداداری وجدود  نشان می دهد بین کیفیت 2نتایج جدول 

 دارد.
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 مندی و وفاداری کلی: ضریب رگرسیونی رضایت 3جدول  

 شاخص آماری

 مدل

خطای  ضرایب رگرسیون

 استاندارد

بتای 

 استاندارد

T سطح معنی داری 

 000/0 12/7 - 294/0 09/2 ضریب ثابت

 000/0 79/5 422/0 067/0 387/0 وفاداری کلی

 نشان می دهد بین رضایتمندی و وفاداری کلی مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز رابطه معناداری وجود دارد. 3نتایج جدول 

 گیری بحث و نتیجه

بین کیفیت خدمات با رضایت مشتریان باشگاههای کشتی اسدتان البرزرابطده معنداداری وجدود دارد. در  که نشان دادنتایج تحقیق 

 رضدایت اهمیدت بندابراین. گرفدت نظر در رقابتی جهان در موفقیت جوهره عنوان به توانمی را مشتریان رضایتمندی هزاره کنونی،

 در های ورزشدیی همچدون باشدگاهبازارمددار و مدداریمشتر هاىسازمان برای (حضورمجدد براى تمایل) او داشتن نگاه و مشتری

 و رضدایتمندی بدر خدمات کیفیت تأثیر (. در تحقیقی که در در مورد2003 6)جمال، نداشت نظر مد تواننمی را استراتژی تدوین

 باشدگاه، خددمات) کیفیدت باز گلف زنان برای که رسیده شد نتیجه این گلف کره انجام گرفت، به در باشگاههای مجدد خرید قصد

(. با توجه به نتایج بده 2010 7لی،باشد )هاکمی بیشتری اهمیت دارای مردان( با مقایسه در باشگاه تجهیزات بودن و جدید تمیزی

تبیدین نمدود. در تحقیدق  کیفیدت خددماتتوان از طریق را می مشتریان رضایتدرصد تغییرات  50دست آمده از تحقیق، بیش از 

درصد از تغییرات رضایت مندی مشتریان باشگاههای کشتی استان البرز توسط کیفیت خدمات قابدل پدیش بیندی  40حاضر حدود 

های ورزشی که در حقیقت با سالمت جسمی و روانی مشدتریان بایست مورد توجه جدی باشگاهبود.بنابراین، توجه به این مسئله می

ارند، توجه بسیار گردد. به طوریکه در این زمینه با توجه به نتایج به دست آمده به عوامل اطمیندان کده بیشدترین ارتباطی همسو د

 خود اختصاص داده است، مورد توجه و تاکید بیشتری باید قرار گیرد.  ( را به3/4ضریب )

همچنین  ی استان البرز رابطه وجود دارد.های کشتنتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات و وفاداری کلی مشتریان باشگاه

 و ها شرکت .باشند می ها شرکت سود منبع راضی مشتریانکیفیت خدمات پیش بین معناداری برای وفاداری کلی مشتریان بود. 

یک سازمان را از آنجایی که مشتریان ماند نخواهند بازار در مدت دراز در دارند، نگه راضی را مشتریان توانند نمی  که هایی سازمان

ها توجه به اعتقادات همه آنها، اصلی خدشه اقشار و گروه هایی با فرهنگ های مختلف تشکیل می دهند، در مواجهه با این گروه

( معتقد است: سازمانها برای ارتقاء و بهبود مازاد مالی خود به رویکرد کیفیت نیاز دارند. رویکرد  1996گاتیس )  ناپذیر است

از راه کارهایی چون جلب رضایت مشتریان، کنترل هزینه ها و برنامه ریزی برای بهبود رشد برای رسیدن به این کیفیت فراگیر 
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می نویسد: تحقیقات به من  8هدف استفاده می کنند. همچنین در مورد ضرورت توجه به کیفیت در موسسات اموزشی سالیس

گر بهبود کیفیت مورد شناسایی قرار بدهم که برخی از این دالیل در نشان داد تا بنا به دالیل مهمی، آموزش را بعنوان جستجو

ارتباط با مسؤولیت های حرفه ای بوده و سایر موارد نتیجه رقابت در بازارهای آموزشی جدید و بدون نظم کنونی است )سالیس، 

( حسین 2012(و سالمیا و همکاران )2010. نتیجه حاضر با تحقیقات یوکسل و همکاران )( 12ص ، 1378ترجمه حدیقی، 

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت مقوله کیفیت خدمات وتاثیر گذاری آن بر رضایت و وفاداری  (همخوانی دارد. 1394زاده)

های ورزشی نبوده و می بایست مشتریان در هر رده  مشتریان در باشگاههای کشتی استان البرز هم مقوله ای جدا از سایر سازمان

سنی و سابقه ورزشی و رشته ورزشی مورد توجه و برنامه ریزی مسئولین باشگاهها جهت دریافت خدمات مطلوب و رضایت بخش 

 قرار گیرند.
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