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 چکیده

جامعه آماري پژوهش حاضر را تمامی بود.  آقایان کرجهاي بدنسازي هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل رضایتمندي با وفاداري ورزشی مشتریان باشگاه
براي جمع آوري اطالعات از . نفر انتخاب شدند 200، تصادفی طبقه اياز طریق روش نمونه گیري  دهند.تشکیل می کرجهاي بدنسازي مشتریان باشگاه

)  1993) اسکانالن و همکاران(SCMSورزشی  ( پرسشنامه هاي عوامل رضایتمندي و تعهد ورزشی استفاده گردید. تعهد ورزشی ورزشکاران با پرسشنامه تعهد
شد. نتایج نشان داد که بین ایمنی و بهداشت، روابط انسانی، تسهیالت،  اندازه گیري شد. جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

). همچنین بین رضایتمندي P<0.05ها با وفاداري مشتریان ارتباط مثبت معنادار وجود دارد (امکانات و تجهیزات، منابع انسانی، و مدیریت و نظارت باشگاه
یک ارتباط مثبت بود به  وارزیابی شد، خوب شدت این ارتباط ). p=0.001و  r=0.75دار مشاهده شد (ها با وفاداري آنها ارتباط مثبت معنامشتریان باشگاه

تواند مورد توجه مدیران و دست هاي بدنسازي، وفاداري ورزشی آنها نیز افزایش یافت و این میطوري که با افزایش رضایتمندي ورزشی مشتریان باشگاه
  قرار گیرد تا بتوانند از این طریق مشتریان خود را حفظ کرده و حتی بر آنها بیفزایند. کرجهاي بدنسازي گاههاي ورزشی و باشاندرکاران سازمان

  
 بدنسازان کرجهاي بدنسازي، ایمنی و بهداشت، وفاداري ورزشی، رضایتمندي ورزشی، باشگاه واژگان کلیدي:

  

  مقدمه

 روابط تقویت و حفظ باالي اهمیت آنها، توسط خدمات از استفاده بیشتر تداوم شتریان،م کمتر تعداد: قبیل از دالیلی به خدماتی هاي سازمان در
 این در مشتریان رضایتمندي بر مؤثر عوامل به توجه تا است شده سبب مشتریان با تر عمیق و تر نزدیک روابط مشتریان، با سازمان مدت بلند

 سطوح که خدمت یا محصول خود خدمت، یا یا محصول ویژگی مورد در یعنی قضاوت ديرضایتمن ).8( باشد برخوردار بسزایی اهمیت از ها سازمان
 به توجه با. است مشتري حفظ ها، چالش بزرگترین از یکی امروز، کار و کسب دنیاي ). در17کند ( می تکمیل را مصرف به مربوط بخش لذت

 دیگر % 96 اما کنند، می شکایت ضعیف خدمات مورد در ناراضی تریانمش از ٪ 4 تنها ،1محیطی زیست تحقیقات موسسه توسط شده انجام مطالعه
 را خود تجربه دیگر نفر هفت به کم دست ناراضی مشتري هر مهمتر همه از. کرد خواهند قطع سازمان با را شان روابط ٪90 و کنندنمی شکایت
 گونه به )10( کنند می استفاده خدمات یا و محصوالت عملکرد بر اصلی اقدام یک عنوان به مشتري رضایت از ها شرکت اغلب ).16( کند می منتقل

 مشتریان حفظ و باالتر ارزش ارائه با جدید مشتریان جذب آن، دوگانه هدف و داند می مشتري با سودآور رابطه مدیریت را بازاریابی کاتلر که اي
 روي از را مشتري توانندنمی که یابند می در شیورز يمانهازسا یشترب د،یاز ربسیا اريسرمایهگذ با ).11( است آنها رضایت جلب وسیله به فعلی

 و دسو دیجاا و شیورز نمشتریا حفظ و ارينگهد زـمر هـک دـنا هـگرفت داـی زـمیآ موفقیت يکتهارمشا در. کنند کسب طوالنی تمد به شانس
 لوـمح اـنهآ هـب هـک ريکا منجاا ايبر وفاداري نددار رنتظاا چیزهایی چه شیورز نمشتریا هـینکا درك. دارد تگیـبس اومدـم شالـت هـب منفعت
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 حیاطر برنامه یک ،شیورز يترـمش راتاـنتظا یمـتنظ و دنرـک رکاـشآ ايرـب مـمه هـنکت. آورد می دبوجو دنبو برجسته و يبرتر ناـمکا هدـش
 يمانهازسا ايبر صلیا كمحر که پوشید چشم نکته نیا از انتو نمی هرگز لحا هر به). 1( تـسا قیقد ربطو يمشتر ضایتر سنجش از هشد
 ريکا و کسب هیچ یگرد نبیا هـب. ندـباش یـم نمازاـس آن نتریاـمش همانا ،هستند خویش پیشرفت مسیر در هعمد يهادبهبو لنباد هـک رياـتج
 ابیـیارز و لـتحلی و تجزیه درك، ايبر چوبیرچا ري،تجا موسسه تا هر ستا حیاتی ربسیا ینابنابر. باشد نمی ءبقا مهادا به درقا يمشتر ونبد
 مانهازسا افدـها و اـمانهآر د،اـقتصا اییـپوی و تـقابر دیدـش شگستر سطهابو یگرد يسو از. باشد شتهدا رختیاا در تریانشـمش ایتـضر عیتـضو

 د،بو مانهازسا هعمد سیاست ،جدید نمشتریا بجذ رـب زـتمرک ،نـیا از یشـپ هـحالیک در. ستا هشد اي هعمد اتتغییر رچاد خیرا لسا چند طی
 لـعل رینـمهمت. دـنا هدـش متمرکز نمازسا به نسبت نمشتریا دعتماا یشافزا و داريفاو دبهبو و ظـحف رـب رياـتج و ديرـهبرا يهاسیاست وزهمرا

 مشتري رضایت زیادي هايسال تا. تـسا ناتریـمش داريفاو و ضایتر بمطلو يپیامدها به نسبت عمومی عطالا و گاهیآ یشافزا يتغییر ینـچن
 قیمت، به راضی مشتریان چند هر. دارد ارتباط شرکت بازار سهم با مشتري رضایت که بود این بر تصور زیرا است بوده هاسازمان از بسیاري هدف
 ايکننده نگران و انگیز شگفت نتایج 1991 سال در زیراکس شرکت تحقیق حال این با گیرند،می قرار رقبا تاثیر تحت کمتر و هستند حساس کمتر

! کردندنمی مراجعه زیراکس به مجدد خرید براي آینده در هاآن کردند،نمی رفتار رفتمی انتظار آنها از که آنطور راضی مشتریان: داشت همراه به
 رفتار بهتر فهم براي این بنابر نیست کافی دارند زادآ انتخاب قدرت که مشتریانی وفاداري براي تنهایی به مشتري رضایت داد نشان زیراکس مطالعه

هر چند تحقیقات انجام شده بر روي  ).5( کنند بررسی مشتریان رضایتمندي کنار در را وفاداري مفهوم اند کوشیده اخیر تحقیقات مشتریان،
یتی، به این متغیر ها به طور جداگانه و در کنار متغیر متغیرهاي وفاداري و رضایتمندي در کنار یکدیگر جدید و نوپا هستند، اما در تحقیقات مدیر

 کمتر و داده اختصاص خود به را کمی جایگاه بدنی تربیت و ورزشی هاي تحقیق در) وفاداري( مهم متغیر این هاي دیگر پرداخته شده است؛ لیکن
 و شغل نگهدارنده عوامل، اثربخشی و سازمانی تعهد ،رهبري سبک با کارکنان وفاداري ورزشی، سازمانهاي در البته است گرفته قرار مطالعه مورد
 باشدمی اهمیت با عملکرد بر اثرگذار عامل یک عنوان به ورزشی وفاداري بررسی که آنجا از .)6(است گرفته بدنی انجام تربیت دبیران تعهد

 داراي ورزشی هاي محیط اینکه به نظر و است گردیده فادهاست سازمانی تعهد هاي مدل از آنها در اما است شده انجام رابطه این در تحقیقاتی
 ورزشی وفاداري مدل براساس. سازد می ضروري ورزشکاران در ورزشی وفاداري صورت به را وفاداري بررسی هستند، خود خاص هاي ویژگی

 هاي محیط زمینه وفاداري در در تحقیقاتی اخیراٌ .)14( است متفاوت هدف و رفتار در اما است، سازمانی وفاداري به شبیه ورزشی تعهد اسکانالن،
 و ورزشی فعالیت در شرکت دادن ادامه به تمایل و تصمیم واقع ) در14،12است ( شده بررسی ورزشی تعهد مدل بر تأکید با که شده انجام ورزشی

 آن اثربخشی و کارایی بر تواند می باشد، باالتر ورزشی تیم و باشگاه به ورزشکاران وفاداري که هرچه که است بدیهی. است حیاتی بسیار آن ادامه
 این ایجاد پس. است تیم آن ورزشکاران فعالیت به ادامه ورزشی هاي تیم بقاي عوامل از یکی که گفت توان می واقع در. باشد اثرگذار باشگاه و تیم

 به ورزشکاران دیگر سوي از. شناخت را ورزشکاران در وفاداري ندهکن ایجاد عوامل باید و است گذار تأثیر و مهم موضوعی ورزشکاران در وفاداري
). لذا در پژوهش 4(نماید می مهم ورزشی مشتریان قالب در آنها وفاداري بررسی که شوند می محسوب ورزشی خدمات مشتریان از بخشی عنوان

 آقایان کرجهاي بدنسازي وفاداري مشتري مشتریان باشگاهکه آیا بین عوامل رضایتمندي با  بودحاضر، پژوهشگر بدنبال پاسخ به این سئوال 
  ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
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  تحقیق روش شناسی

باشد و چون در این ، لذا نوع تحقیق کاربردي میرفتها براي حل مسائل موجود بکار از آنجا که این تحقیق با هدف برخورداري از نتایج یافته
، لذا بوداز طریق پرسشنامه  آقایان کرجهاي بدنسازي ها و نظرات مشتریان باشگاهدن اطالعاتی درباره دیدگاهآورمطالعه محقق به دنبال بدست 

جامعه آماري  به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. شدها سنجیده ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و چون ارتباط بین متغیر
نفر انتخاب  200از طریق روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي، دهند. تشکیل می آقایان کرجهاي بدنسازي باشگاه پژوهش حاضر را تمامی مشتریان

هاي بدنسازي ارتباط عوامل رضایتمندي مشتریان باشگاهآوري خواهد شد. هاي تحقیق به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمعدادهشدند. 
بهداشت، برخورد اجتماعی، تسهیالت، تجهیزات، منابع انسانی و مدیریت بررسی شد. الزم به ذکر است متغیر از بین عوامل ایمنی و  آقایان کرج

تعهد ورزشی شامل ابعاد تعهد، لذت ورزشی، محدودیت اجتماعی و فرصت مشارکت است. به منظور اندازه گیري متغیر هاي تحقیق، با مطالعه 
هاي علمی، سواالت پرسشنامه تهیه شد. به منظور مطالعه کتب و مقاالت و با مراجعه به پایگاه ادبیات تحقیق و با مشورت متخصصان ورزشی،

از پرسشنامه عوامل رضایت مشتري استفاده  شد. الزم به ذکر است پرسشنامه  آقایان کرجهاي بدنسازي بررسی عوامل رضایتمندي مشتریان باشگاه
نفر از متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی تایید گردیده و  10فته است و روایی صوري آن توسط ) مورد استفاده قرار گر1384( طاهرفوق توسط 

ها و باشد که با استفاده از یافتهسوال می 25بدست آمده است. پرسشنامه رضایت مشتري شامل  81/0پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
مربوط به بهداشت و امور ایمنی،  6تا  1سواالت  ).3سپس سواالت پرسشنامه تهیه شده است ( و ینوها تدشاخص ،نظران و محققانتحقیقات صاحب

امکانات و تجهیزات را  18تا  12تسهیالت و سواالت  11و  10سنجد. سواالت نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی پرسنل را می 9تا  7سواالت 
 یتعهد ورزش نحوه مدیریت و برنامه ریزي را می سنجد. 25تا  23کیفیت منابع انسانی و سواالت  22تا  19دهد. سواالت مورد ارزیابی قرار می

 یارزش 5سوال  14ابزار شامل  ین. ا)15( شد یري) اندازه گ1993) اسکانالن و همکاران(SCMS( ورزشی  تعهد یاسورزشکاران با پرسشنامه مق
پرسشنامه  ینا یاس هايخرده مق یمشارکت است. ثبات درون هاي و فرصت یاجتماع يها یتتعهد، لذت، محدود یاسو چهار خرده مق یکرتل

 یبپرسشنامه را به ترت ینا یاس هايخرده مق یثبات درون یز) ن2004. آندرو()4( گزارش شده است 89/0آورندگان آن به طور متوسط  یدتوسط پد
فتحی  ).12( ، گزارش کردr=80/0مشارکت  ي، فرصتها r =88/0 یتماعاج  يها یت، محدودr =95/0، سطح لذت r =89/0یتعهد ورزش يبرا
 ینهدر زم هآنها ک یژهبه و یبدن یتترب ینو متخصص یدنفر از اسات 10توسط  ها رایاسآنها با خرده مق یقسواالت و تطب ییمحتوا ییروا) 1389(

در بخش عملیات  .)4گزارش کرده است ( α =86/0برابر با ایی آن را تایید نموده و  ضریب پایبودند  یسوابق علم يدارا يو رهبر یورزش یریتمد
سپس قبل از عملیات آمار استنباطی، جهت تعیین آزمون  ابتدا مقادیر هر یک از متغیرها با استفاده از میانگین و انحراف معیار توصیف شد.آماري، 

ها مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد دادهکولموگروف  –از آزمون اسمیرنوف آماري از نوع پارامتریک یا ناپارامتریک، توزیع طبیعی با استفاده 
. سطح معنی ). لذا جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از روش آماري ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدP>0.05داراي توزیع طبیعی هستند (

  انجام شد.  16نسخه  SPSSده از نرم افزار آماري در نظر گرفته شد. تمام محاسبات آماري با استفا P≤0.05داري برابر با 

  

  نتایج

). %5/48بیشتر افراد داراي مدرك لیسانس هستند ( ).%1/76). بیشتر افراد مجرد هستند (%3/71سال است ( 28تا  21سن بیشتر افراد در دامنه 
). بیشتر %5/77اد داراي مدرك بین دیپلم تا لیسانس هستند (). مادر بیشتر افر%1/72پدر بیشتر افراد داراي مدرك بین دیپلم تا لیسانس هستند (
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) هستند. توصیف آماري عوامل رضایتمندي و %5/36سال ( 4تا  2) هستند. بیشتر افراد داراي سابقه ورزشی بین %5/38افراد دانشجو یا محصل (
ارائه  2عوامل رضایتمندي و تعهد ورزشی در جدول  و نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین 1تعهد ورزشی در جدول 

  شده است.

  
  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل رضایتمندي و تعهد ورزشیجدول 

  r p  وفاداري مشتري
  * 001/0  71/0  ایمنی و بهداشت 

  * 001/0  73/0   روابط انسانی
  * 001/0  74/0   تسهیالت

  * 001/0  44/0  امکانات و تجهیزات 
  * 001/0  75/0   منابع انسانی

  * 001/0  73/0   مدیریت و نظارت
  * 001/0  75/0   رضایتمندي مشتریان

  P≤0.05* معنادار در سطح 
  

). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش ایمنی P=0.001بین ایمنی و بهداشت باشگاه ها و وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد (
باشگاه ها و  روابط انسانیبین  ).r=0.71ارزیابی شد ( خوباشت باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط و بهد

باشگاه ها، وفاداري  روابط انسانی). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش P=0.001وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد (
باشگاه ها و وفاداري مشتري ارتباط معنادار  تسهیالت). بین r=0.73ارزیابی شد (خوب افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط مشتري 

باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت  تسهیالت). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش P=0.001مشاهده شد (
). این P=0.001باشگاه ها و وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد ( امکانات و تجهیزات). بین r=0.74ارزیابی شد (خوب  این ارتباط

باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط متوسط  امکانات و تجهیزاتارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش 
). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي P=0.001باشگاه ها و وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد ( منابع انسانی). بین r=0.44ارزیابی شد (

). بین r=0.75ارزیابی شد (خوب باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط  منابع انسانیکه با افزایش کیفیت 
). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش کیفیت P=0.001باشگاه ها و وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد ( ظارتمدیریت و ن

رضایتمندي ). بین r=0.73ارزیابی شد (خوب باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط  مدیریت و نظارت
رضایتمندي ). این ارتباط مثبت بود، به گونه اي که با افزایش P=0.001وفاداري مشتري ارتباط معنادار مشاهده شد ( باشگاه ها و مشتریان
  ).r=0.75ارزیابی شد (خوب باشگاه ها، وفاداري مشتري افزایش می یابد، هرچند که شدت این ارتباط  مشتریان
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  بحث

ارتباط معنادار پیدا شد، و شدت  آقایان کرجهاي بدنسازي وفاداري ورزشی مشتریان باشگاهبر اساس یافته هاي پژوهش حاضر، بین رضایتمندي با 
ارزیابی شد، اما یک ارتباط مثبت بود که به لحاظ آماري نیز معنادار بود. به طوري که با افزایش رضایتمندي ورزشی مشتریان خوب این ارتباط 

هاي هاي ورزشی و باشگاهتواند مورد توجه مدیران و دست اندرکاران سازمانزایش یافت و این میهاي بدنسازي، وفاداري ورزشی آنها نیز افباشگاه
قرار گیرد تا بتوانند از این طریق مشتریان خود را حفظ کرده و حتی بر آنها بیفزایند. اساساً سازمان هاي ورزشی براي افزایش سود  کرجبدنسازي 

- جذب بیشتر مشتري  دارند. این مطالعه تحقیقی، ضرورت و اهمیت رضایت و حفظ مشتري در سازمان آوري و کیفیت کاري تجاري شان نیاز به

 آقایان کرجهاي بدنسازي در باشگاهو بهداشت باشگاه  یمنیانتایج نشان داد سازد. هاي ورزشی را به خوبی آشکار میهاي ورزشی و به ویژه باشگاه
 يو جار یمنیومقررات ا ینقوانم و معناداري دارد. این یافته نشان دهنده این مطلب است که رعایت با وفاداري ورزشی مشتریان ارتباط مستقی

درجه  میزان ي،در باشگاه بدنساز یمانند صابون و کفش راحت یوسائل بهداشت وجود ي،بدنساز يبهداشت و نظافت باشگاهها میزان ي،باشگاه بدنساز
ی با تعهد ورزشی مشتریان ارتباط مستقیم داشته و با افزایش این ویژگی بهداشت يها یسسالن و سرو سطح یلغزندگ ي، عدمحرارت باشگاه بدنساز

 وفاداريبا  آقایان کرجبدنسازي در باشگاه  یو روابط انسان یبرخورد اجتماعنتایج نشان داد  همچنینها تعهد ورزشی مشتریان نیز افزایش می یابد. 
بهبود خدمات، اقدام  يبرا یاناز مشتر یدر نظرخواه يبدنساز يباشگاهها یرانتالش مد ینبنابرا. دارد ينادارو مع یمارتباط مستق یانمشتر یورزش

 یانبهبود ادراك مشتر یان،مشکالت مشتر ییشناسا ي،کارکنان باشگاه بدنساز یزبرخورد احترام آم یان،مشتر ينظرات و خواسته ها یتدر رعا يفور
در  ییاعطا یالتتسه یفیتکنتایج نشان داد  همچنینرا نیز افزایش خواهد داد.  مشتریانو تعهد ورزشی  د داشتخواه ینسبت به باشگاه را در پ

تناسب  یان،مشتر يباشگاه برا یدسترس یشافزا ینبنابرا .دارد يو معنادار یمارتباط مستق یانمشتر یورزش وفاداريبا  کرج آقایان يباشگاه بدنساز
 يو منابع کالبد یزاتامکانات، تجهنتایج نشان داد عالوه بر این، زشی مشتریان خواهد شد. رو وفاداري یشبهتر باعث افزا یالتها و ارائه تسه ینههز

مناسب و ارائه خدمات  یزاتارائه امکانات و تجه ینبنابرا. دارد يو معنادار یمارتباط مستق یانمشتر یبا تعهد ورزش آقایان کرج يدر باشگاه بدنساز
ظاهر و نحوه  ي،در باشگاه بدنساز یلو نگهبان اتومب ینگوجود پارک ي،به باشگاه بدنساز یامکان دسترس سهولت ر همچون امکانات سونا،و بهت یشترب

وجود  ي،امانات در باشگاه، وجود بوفه و ارائه خدمات مربوطه باشگاه بدنساز يونحوه نگهدار یلکمد لباس و وسا یتامن ي،باشگاه بدنساز يمعمار
نتایج گذشته از این،  خواهد شد. یانمشترتعهد ورزشی  یشموجب افزا یلقب یناز ا ییها یتو فعال يبدنساز اشگاهب یهدر حاش یراحت يها یصندل

ارتقاء  یندارد.  بنابرا يو معنادار یمارتباط مستق یانمشتر یبا تعهد ورزش آقایان کرج يدر باشگاه بدنساز یمنابع انسان یفیتکتحقیق نشان داد 
 يراهنما در تابلو يو نصب بروشورها یدرج اطالعات علم ي،باشگاه بدنساز یانمرب يوضع ظاهر یلباس فرم وآراستگ یفیتک یقاز طر ینابع انسانم

تعهد  افزایشموجب  زيباشگاه بدنسا یانتوسط مرب یآموزش يارائه بازخورد ها ي،باشگاه بدنساز یاناعالنات باشگاه، سطح مهارت و دانش مرب
با تعهد  آقایان کرج يبدنساز يهاباشگاه یزيرو برنامه یریتنحوه مدنتایج نشان داد  همچنین خواهد شد. يبدنساز يباشگاهها یانمشتری ورزش
 ن،یانظارت بر نحوه ارائه خدمات کارکنان ومرب ي،در باشگاه بدنساز یفیارائه خدمات کاین، . بنابري دارددار یمعنمستقیم و ارتباط  یانمشتر یورزش

تعهد ورزشی باشگاه  یکمناسب در  یریتمد یشبانه روز و به عبارت کل مختلفجهت ارائه  خدمات در ساعات  يباشگاه بدنساز یزينحوه برنامه ر
در ) 1386گوهر رستمی( برسند. یجهبه نت یگرد يها یتفعال یهشود کل یمناسب است که باعث م یریتدر واقع مد مشتریان را افزایش می دهد.

ین ـب وجود دارد؛ به عالوه لتیودو خصوصی زيبدنسا يهاهباشگا در یـمحیطفیزیک ات وتجهیزاز  ضایتر بین دارمعنیوتتفاقی دریافت تحقی
 ضایترین ـبدر رابطه با رضایت از برنامه تمرینی، . )7( دداردجوو دارمعنیوتتفا لتیودو خصوصیزيبدنسا يهاهباشگادر  نکنارکا کیفیتاز ضایتر

 بینهمچنین از نظر میزان دسترسی،  .دداردجودار ویـمعنوتاـتف یـلتودو یـخصوص زياـبدنس يهاهباشگادر  تمرینی يها برنامه از نمشتریا
 زيبدنسا يهاهباشگا در هریهـشاز ایتـضر بین در نهایت  .دداردجودار و معنیوتتفا لتیودو خصوصی زيبدنسا يهاهباشگادر  سترسید از ضایتر
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) روابط بین کیفیت خدمات، رضایت مشتري و نیّات خرید را ارزیابی کردند. 1992( 2کرونین و تیلور .د داردجوو دارمعنیوتتفا لتیودو خصوصی
 - 3رضایت مصرف کننده بر قصد خرید مجدد تاثیر می گذارد و  -2رضایت مصرف کننده از تجارب خدمات گرفته می شود.  - 1آنها نشان دادند که: 

 افرادبر قصد خرید مجدد نسبت به رضایت مصرف کننده دارد. می توان با تسهیالت مناسب و یا تسهیالت جدید رضایت کیفیت خدمات اثر کمتري 
هاي ار می دهد. با توجه به اینکه تیمکیفیت خدمات رضایت مشتري را تحت تاثیر قر ،با توجه به پیشینه پژوهش .)13( را تحت تاثیر قرار داد

صنعت مبتنی بر خدمات در نظر گرفته می شوند این نتیجه تعجب آور نیست که در صنایع مبتنی بر خدمات، کیفیت  ورزشی معموالً به عنوان یک
خدمات به عنوان یکی از بزرگترین پیش بینی کننده هاي رضایت مشتري و مصرف کننده و نیت خرید مجدد مشتریان باشد. ورزش یک حامی 

درصد در عرض هشت سال تا سال هاي  3/3ی گروه خدمات تفریحی و فرهنگی به میزان متوسط مهم براي اقتصاد خدماتی است. محصول واقع
به  1990در سال  145000درصد و اشتغال از  29به  5/2سهم صنعت از برونداد بخش محصوالت از  2000افزایش داشته است. ( 1997- 1998

 رهشاا دارد یـپرادر نمشتریا داريفا، و تخدما شگستر انعنو بااش  همقال) در 1382( اريقید ينصیرارتقاء یافت).  1999در می  217000
را  داريفاو و کننددیجاا داريفاو خویش نمشتریا در دـنناتو یـم هـچگون هـک دـناهیدـسر هـنکت ینا به ت،مطالعا سساابر نکنندگا تولید میکند

 انرـیگود نمایند جعهامرآن  به دامجددخو يهازنیا تامین ايبرو  شتهدا ضایتاز آن ر تخدما و االـک خریداز  پس يمشتر که نددامی معنا ینابر
 واز دشو می شناخته داريفاووثر برـم ملاعو انعنو به يمشتر ضایتر ینجادر ا. )9( نماید ترغیب خدمتاز آن  دهستفاا یا کاالآن  خرید م بهـهرا

 داـیجا و تخدما و کاال کیفیتاز نمشتریا ساختن مطمئن، قیمتها هشکا ن،مشتریا يهازنیا شناخت به يمشتر ضایتر یشافزا ايیگربرد يسو
 ملاعو سیربر انعنو بادخو نامه نپایا) در 1383( مضانیر ).3( ستا هشد رهشاا نمشتریا و تموسسا انگررکا بینه ندزاـس دـپیون و طاـتبار

 ناعی مشتریاـجتمو ا دياـقتصا هاـپایگ ینـب هـک یدـسر نتیجه نیا به انشهرتهر سطحدر  انبانو زيبدنسا يهاه باشگا نمشتریا يضایتمندرموثربر
 دارمعنی بطهرا نمشتریا يضایتمندر با نمشتریاي اـهزنیاو  اـه تهـساخو هـب هـتوج ینـب. دداردجوو داربطه معنیرا نمشتریا يضایتمندر با
 ددروـخ تحقیق) در 1384( بهلکه ).2( دداردجوو دارمعنی بطهرا هباشگا نمشتریايایت مندـضر با رنمد سایلاز و دهستفاا بین. دداردجوو
 ضایتآوردن ر ستدب جهت، ستخرهاداعملکر دبهبو رمنظو به انشهرتهر خصوصیي تخرهاـسا نتریاـمش يدـایتمنـضررـوثربـم لـماعوردوـم

 نمشتریا يضایتمندر انمیز تخر باـسا منییا رموو ا شتابهد عایتر بین که سیدر نتیجه ینا به باشد می نبیشترمشتریا بجذ ن ومشتریا بیشتر
همچنین  .دداردوـجو داريیـمعن طتباار يمشتر ضایتر انمیز وستخرابر نسانی حاکما بطو روا جتماعیردابرخو بین ددارد وجوو داريمعنی طتباار

  . )3( دداردجوو دارمعنی طتباار نمشتریا يضایتمندر انمیز و اییـعطا تهیالـتس ینـبگزارش کرد که 

  

  نتیجه گیري

توان وفاداري ، میآقایان کرجهاي بدنسازي شود که با افزایش سطح رضایتمندي مشتریان باشگاهبر اساس یافته هاي حاضر، چنین نتیجه گیري می
 معین مدت زمانتواند منابع مالی بیشتري را در ي آن حفظ و حتی شاید افزایش مشتریان خواهد بود که میاین مشتریان را افزایش داد که نتیجه

ارائه شده از سوي  مورد نیاز برساند. در این راستا، افزایش ایمنی و بهداشت باشگاه، روابط انسانی مطلوب، تسهیالت کرجهاي بدنسازي به باشگاه
به افزایش وفاداري مشتریان تواند منجر باشگاه، امکانات و تجهیزات مطلوب و استاندارد، منابع انسانی کارآمد و علمی و مدیریت مناسب و درخور می

  شود. آقایان کرجباشگاه هاي بدنسازي 

                                                             
٢ . Cronin and Taylor 
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