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ورزش و جوانان شهر  گرایی از دیدگاه کارکنان اداراتگرایی با خدمتتعیین رابطه بین مشتری

 تهران

  

 1*، اکرم اصفهانکالتی1ساناز حاجی امینی

 گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران؛ .1
 

 

 خالصه

گرایی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و گرایی با خدمتبین مشتریهدف از انجام این تحقیق، مطالعه رابطه 

صورت میدانی اجرا شده است. باشد که به جوانان شهر تهران بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می

نفر از این  391ود که نفر ب 055جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهران به تعداد 

های مشتری مداری داناوان و نامههای تحقیق از پرسشآوری دادهتعداد به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع

گرایی های تحقیق نشان داد که بین مشتری( استفاده شد. یافته9550گرایی سائورا و همکاران )( و خدمت9559همکاران )

شود که مدیران ادارات ورزش و داری وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میمثبت و معنی گرایی رابطهبا خدمت

 گرایی کارکنان خواهند شد. گرایی موجب افزایش خدمتهای مناسب در زمینه مشتریجوانان شهر تهران با اتخاذ برنامه

 زش و جوانان.گرایی، کارکنان ادارات ورگرایی، خدمت: مشتریهای کلیدیواژه

 

 

 مقدمه

 و خدمات، تولید بخش در چه آن ها، هایخواسته به گوییپاسخ و مشتریان نیازهای به توجه اخیر، هایسال در

ها و موسسات به لحاظ . نگرش شرکت]3[است  شده هاسازمان اهداف یا و وظایف ترینضروری و تریناز اصلی یکی

ر چه بیشتر رضایت مشتری برای فروش و کسب سود بیشتر متمرکز شده است گسترش فضای رقابتی، به ناچار بر جلب ه

کارهایی برای گرایی را زمینه کار خود قرار داده و به دنبال راهها، مشتری.  با توجه به شرایط موجود بسیاری از شرکت]9[

های موفق در زمینه ازمانکنند که س( در این خصوص بیان می9551جذب و حفظ مشتری هستند. باباکوس و همکاران )

. با توجه به اهمیت ]1[باشند های مشتری محور میگرایی بهتر عمل کرده و موفقیت خود را مدیون استراتژیمشتری

گرایی را بررسی دقیق نیاز مشتریان ( مشتری9559گرایی، تعاریف متعددی در این خصوص انجام شده است. الس )مشتری

کنند که ( بر این امر تأکید می9552. از سوی دیگر، ناکاتا و ژو )]4[کند ها تعریف میآوردن آنهایی برای برو اتخاذ شیوه

. کوهلی و جاورسکی ]0[باشدگو بودن سازمان به این نیازها میگرایی شامل تجزیه و تحلیل نیاز مشتریان و پاسخمشتری
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ایات مشتری، دفعات خرید مشتری و تمایل مجدد به چون نیاز مشتری، شکگرایی مواردی هم( معتقدند که مشتری3995)

ها ایفا نماید، پی تواند نقش مهمی در موفقیت سازمانگرایی میجا که مشتری. از آن]2[گیرد خرید مشتری را در بر می

تر سریع ها راگرایی به مدیران کمک خواهد کرد تا به مشتری نزدیک شده و نیازهای آنبردن به فواید و پیامدهای مشتری

گرایی کارکنان سازمان در قبال گرایی بهبود و توسعه خدمتترین پیامدهای مشتری. یکی از مهم]7[و بهتر پاسخ دهند 

گرایی کارکنان خود ای به کیفیت خدمات و خدماتها توجه ویژهباشد. با توجه به شرایط موجود، سازماننیاز مشتریان می

هایی که کار آید. سازمانها به حساب میدمات به عنوان یک موضوع بسیار مهم در سازمانامروزه کیفیت کاالها و خ دارند.

اند. نتایج برخی از تحقیقات باشد، به اهمیت روز افزون کیفیت خدمات پی بردهها ارایه خدمات به مشتریان خود میآن

ال، یک استراتژی مهم و اساسی برای به دست دهد که ارایه دادن خدماتی با کیفیت باانجام شده در این زمینه نشان می

ها در محیط پر رقابت وری و موفقیت سازمانهای تولید، توسعه و ارتقای بهرهگرفتن بازار، بازگشت سرمایه، کاهش هزینه

که  آیدها یک مزیت رقابتی به حساب میچنین فراهم کردن خدماتی با کیفیت باال، برای سازمانهم  .]8[باشد امروزی می

های خدمات عمومی و خصوصی ایاالت متحده تحقیقات انجام شده در بخش .]9[تواند منجر به رشد سازمانی گردد می

تواند به کسب مزایای استراتژیک، خرید مجدد، فروش آمریکا نشان داد که ادراک مثبت مشتریان از خدمات ارایه شده می

خواهند هایی که مین پی بردن به ادراک مشتریان از کیفیت برای سازمانبیشتر و تبلیغ زبانی گسترده منجر شود. بنابرای

تواند ابزاری برای توسعه گرایی میمشتریرو از این .]35[باشد نیازهای مشتریان خود را برآورده سازند، مهم و ضروری می

 گرایی در سازمان تلقی گردد.خدمت

گرایی با خدمت محوری و رضایت شغلی بطه بین مشتری( در تحقیقی با عنوان را9550سائورا و همکاران )

گرایی و رضایت شغلی گرایی موجب افزایش خدمتکارکنان موسسات مالی در کشور اسپانیا نشان دادند که مشتری

تواند موجب بهبود عملکرد گرایی می. با توجه به موارد ذکر شده، توجه به مشتری]33[کارکنان این موسسات شده است

باشد. های ورزشی نیز صادق میها و در نهایت موفقیت کل سازمان گردد و چنین امری در سازمانن سازمانکارکنا

گرایی و های ورزشی کشور انجام شده است و الزم است تا وضعیت مشتریتر در سازمانگرایی و پیامدهای آن کممشتری

نان مشخص شود تا چنین امری زمینه ارایه خدمات بهتر ها و به خصوص ادارات ورزش و جواپیامدهای آن در این سازمان

رو محقق در پی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا بین ها را فراهم سازد. از اینبه مشتریان این ادارات و سازمان

 رابطه وجود دارد؟ گرایی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهرانگرایی با خدمتمشتری

 

 

 ناسی تحقیقروش ش

صورت میدانی اجرا گردیده است. در همین راستا، در این  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به

گرایی مورد گرایی با خدمتپژوهش دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهران در خصوص ارتباط بین مشتری

 گرفت.توصیف و بررسی قرار 

 055به تعداد  3194ضر، تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهران در سال جامعه مورد نظر پژوهش حا

نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر  391با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  نفر بود.

با توجه به اهداف پژوهش، برای  تهران تعیین گردید. برای انتخاب نمونه تحقیق، از روش انتخاب تصادفی استفاده شد.
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گویه  31نامه دارای ( استفاده شد. این پرسش9559) 3گرایی داناوان و همکاراننامه مشتریگرایی از پرسشسنجش مشتری

 اند. اعالم نموده 93/5را باشد. این محققان آلفای کرونباخ آنارزشی لیکرت می 0با مقیاس 

سوالی  90نامه گرایی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهران از پرسشدر این تحقیق، برای سنجیدن خدمت

گیری لیکرت امتیازگذاری نامه بر اساس مقیاس اندازهگردید. این پرسش( استفاده 9550گرایی سائورا و همکاران )خدمت

 اند. گزارش کرده 81/5نامه را ین پرسش( پایایی ا9554(. سائورا و همکاران )0تا کاماًل موافقم=  3شود )کامالً مخالفم= می

نفر از اساتید رشته تربیت بدنی )گرایش مدیریت  0ها به رویت نامهجهت تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسش

های این پژوهش از آلفای کرونباخ نامهریزی در تربیت بدنی( رسید. جهت تعیین پایایی درونی سواالت پرسشو برنامه

های تدوین شده نامهنفر از کارکنان ادارات وزارت ورزش و جوانان شهر تهران پرسش 45هت انجام این کار استفاده شد. ج

های سواالت )زیر ها تجزیه و تحلیل شدند. بدین منظور، برای هر یک سر فصلنامهرا تکمیل نمودند. سپس این پرسش

 ه شد که در جدول زیر ارایه شده است:های متغیرهای اصلی تحقیق( ضریب آلفای کرونباخ محاسبمجموعه

 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ  تعداد سواالت نام پرسشنامه  

 89/5 31 گراییمشتری 1

 78/5   90 گراییخدمت 2

 

های مورد استفاده هنامارایه شده است، پایایی درونی پرسش 3با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ که در جدول 

 مورد تأیید قرار گرفت. 

های آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش ها از روشدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل اطالعات آماری داده 

ها و انحراف ها، کجیها، میانگینها در قالب جداول فراوانیشد. در بخش نخست تجزیه توصیفی دادهمجزا استفاده 

های آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع گردید. در بخش دوم، از روشد ارایه استاندار

ها استفاده های آنها، ضریب همبستگی پیرسون جهت به دست آوردن ارتباط بین متغیرهای تحقیق و زیر مجموعهداده

های آماری در حد شد. در ضمن همه آزمونانجام  SPSS (Ver 20)های آماری فوق به کمک نرم افزار  شد. کلیه فعالیت

 شدند.به آزمایش گذارده ( = 50/5)داری معنی

 

 

                                                 
1. Donavan et al 
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 تحقیقهای یافته

سال قرار  45تا  13ها در طبقه سنی های جمعیت شناختی، نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنیدر خصوص ویژگی

باشند. همچنین در خصوص نفر( می 77ی مدرک تحصیلی کارشناسی )( و دارا399ها مرد )نفر( و بیشتر آن 85داشته )

 (.9باشد )جدول سال دارای بیشترین فراوانی می 35تا  3سابقه فعالیت، نتایج نشان داد که سابقه مدیریت 

 

 ها به تفکیک سن، مدرک و سابقه مدیریت: فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی2جدول 

 

 

و این مقدار باالتر از سطح متوسط  91/1گرای مشتری شود میانگین مولفهمشاهده می 9طور که در جدول همان

 (.1)جدول باشدمتوسط میو این مقدار هم باالتر از سطح باشد می 08/1گرایی و میانگین مولفه خدمتباشد می

 درصد فراوانی فراوانی مولفه متغیر

 سن

 9/0 35 سال 95زیر

 98 04 سال 15تا  95

 0/43 85 سال 45تا  13

 4/90 49 سال و باالتر 43

 جنس
 8/22 399 مرد

 9/11 24 زن

 مدرک تحصیلی

 0/31 92 دیپلم

 3/13 25 کاردانی

 9/19 77 کارشناسی

 0/30 15 کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه فعالیت

 1/8 32 سال 3زیر

 0/49 89 سال 35تا  3

 7/14 27 سال 95تا  33

 0/34 98 سال و باالتر 93
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 گرایی: توصیف متغیر مشتری3جدول 

 آماره مولفه

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین تعداد

 0 3 73/5 91/1 391 گراییمشتری

 0 32/3 70/5 08/1 391 گراییخدمت

 

اسمیرنوف -کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج آزمون-ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی توزیع داده

(، لذا برای بررسی ارتباط 4باشد )جدول گرایی طبیعی نمیگرایی و خدمتها در دو متغیر مشترینشان داد که توزیع داده

 گرایی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. گرایی و خدمتبین ابعاد مشتری

 

 ها :  نتایج بررسی توزیع طبیعی داده4جدول 

 متغیرها
 رهآما

P Z 

 759/3 552/5 گراییمشتری

 880/3 559/5 گراییخدمت

 

گرایی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر گرایی با خدمتنتایج تحقیق نشان داد که بین مشتری

 داری وجود دارد.تهران رابطه معنی

 

 

 

 گراییگرایی با خدمتارتباط بین مشتری : 5جدول 
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 داریسطح معنی ضریب همبستگی نوع آزمون یر مالکمتغ بینمتغیر پیش

 553/5 091/5 اسپیرمن گراییخدمت گرایی مشتری

 

گرایی گرایی با خدمتداری ضریب همبستگی آماره اسپیرمن برای ارتباط بین مشتریکه سطح معنیجاییاز آن

توان یم نانیاطم %90با تر شده است، ( کم50/5داری )از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر تهران از سطح معنی

گرایی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و گرایی با خدمتلذا بین مشتریرابطه وجود دارد.  ریدو متغ نیا نیگفت که ب

 داری وجود دارد.جوانان شهر تهران ارتباط معنی

  

 بحث و نتیجه گیری

گرایی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهر ا خدمتگرایی بنتایج تحقیق نشان داد که بین مشتری

( و خان محمدی و همکاران 9550داری وجود دارد که این یافته با نتایج تحقیقات سائورا و همکاران )تهران رابطه معنی

رقابت درک  مدیران امروز به درستی اهمیت تمرکز بر مشتریان را جهت رشد سازمان وخوانی دارد. هم ]39[  (9534)

های و تالش در جلب رضایت مشتریان اکنون یک باور فراگیر شده است و سازمانگرایی اند. در هر حال مشتریکرده

های گسترده پیرامون مشتری محور رغم کوششبا این وجود و علی. جویندبسیاری در عرصه عمل از این رویکرد سود می

آید. دلیل اصلی درک سطحی از معنای واقعی تمرکز بر مشتری دست میه تر بنمودن سازمان، باز هم نتایج مورد نظر کم

ها، محصوالت و خدمات نوین و از طریق تغییرات گسترده و جامع، به های معدودی هستند که به وسیله روشاست. سازمان

برای هر سازمانی منحصر به فرد  باشند وغیرقابل تقلید نیز می یابند. روندهائی که اساساً تمرکز عمیق بر مشتریان دست می

افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری و ردیابی خرید از طریق خرید نرم دستیابی به تمرکز عمیق بر مشتری تنها. است

طور به طراحی محصوالت جدید و پیچیده مانند موبایل یا حتی فرایندهائی که مثالً تولید شود. همینمشتریان میسر نمی

که مشتری آورند، نیز مربوط نیست. بلکه نگرشی است عمیق پیرامون اینده را برای مشتری فراهم میماشین سفارشی ش

ها جهت دستیابی به تمرکز عمیق بر مشتری، بطور دائم پیرامون سازمان. های مورد انتظار مشتری چیستکیست و ارزش

کوشند، چنین کوشش مستمری در نهایت موجب میتر انجام کارهای مورد نیاز مشتریان های بهتر، سریعتر و سادهروش

زیرا پاسخ به خواسته مشتری در چنین سازمانی یک الزام خواهد بود. از طریق  ،شود شرکت نزد مشتری بی همتا شودمی

های سازمان با فعالیت ها سعی در انجام این مهم دارند.م، بازخورد مشتریان و استفاده از دانش، سازمانینوآوری دا

های بیشتر برای شود که مشتریان در طوالنی مدت حاضر به پرداختهای مشتریانش چنان در هم تنیده میلیتفعا

های زیادی را جهت رشد سودآور مهیا دهند و فرصتها پاداش میمحصوالت سازمان خواهند بود. مشتریان به سازمان

ها، باشند که اولویتمندی مییازمند فرایندهای نظامها جهت دستیابی به تمرکز عمیق مشتریان نسازمان. خواهند ساخت

دهند. یک تعهد واقعی بسیار حیاتی است. پذیرش سست هر تغییر و نوآوری های سازمانی را شکل میرفتار و سیستم

پیدا ویژه در زمینه دستیابی به مساله تمرکز بر مشتریان که تمام سازمان درآن درگیرند، بیشتر اهمیت ه ب ؛آور استمرگ

 .کند. تمرکز بر مشتریان تنها معطوف به دایره بازاریابی نیستمی
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