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 .1کارشناسی ارشد ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ايران  .2استاديار،
دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ايران  .3دانشیار ،دانشکدة تربیت بدنی
و علوم ورزشی ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ايران

چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل
اهمیت-عملکرد است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آنها
 396نفر بهصورت در دسترس بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ
محققساختهای است که در قالب  13عامل و  55سؤال طراحی شد .نتایج پژوهش نشان داد از  13عامل مؤثر بر
رضایتمندی مشتریان 6 ،عامل در مشتریان مرد و  7عامل در بانوان در ناحیۀ اولویت کم 6 ،عامل در مشتریان مرد و 2
عامل در مشتریان زن در ناحیۀ تمرکز بر آن و  1عامل در مشتریان مرد و  4عامل در بانوان در ناحیۀ حفظ عملکرد قرار
گرفتند .عواملی که در ناحیۀ اولویت کم قرار گرفتهاند ،برای عملکرد سیستم تهدیدکننده نبوده و نیازمند اصالح فوری
نیستند .عوامل در ناحیۀ تمرکز بر آن نیازمند اصالحی فوری هستند و از این لحاظ در اولویت باالیی قرار دارند .در نهایت،
عوامل قرارگرفته در ناحیۀ حفظ عملکرد از نظر مشتریان مهم اند و از عملکرد آنها نیز رضایت دارند.
واژههای کلیدی
اماکن ورزشی ،تحلیل اهمیت-عملکرد ،رضایت مشتریان ،شهر مشهد ،ورزش همگانی.

نويسندة مسئول  :تلفن 09138088290 :

Email: Rhosseininia@gmail.com
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مقدمه
با توجه به اهمیت و نقش تحرک و فعالیتهای بدنی در زندگی روزمره و سالمت افراد جامعه ،باید
محیطی را فراهم ساخت و خدماتی را ارائه داد که افراد بتوانند ساعاتی را با عالقه و تمایل وافر و به دور
از مسائل اجتماعی و خانوادگی به ورزش و فعالیتهای بدنی بپردازند ( .)1متخصصان بازاریابی معتقدند
سازمانهای خدماتی همواره باید انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات را زیر نظر داشته باشند .در تحقق
این امر پیادهسازی سیستم سنجش رضایت مشتری و مشتریگرایی در اماکن ورزشی امری مهم است که
موجب شناخت مزیتهای رقابتی مکان ورزشی میشود و ابزاری است اصولی که مدیران بهوسیلۀ آن سالمت
ارتباط خود با مشتریانشان را ارزیابی میکنند ( .)2شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از
سازمانهای ورزشی به بازاریابان خدمات اجازه میدهد تا تعیین کنند آیا خدمات ارائهشده سطح قابل
قبولی از کیفیت را دارند یا خیر ( .)3رضایتمندی مشتری ،احساس یا نگرش به محصول یا خدمات پس
از استفاده از آن است و هدف اصلی فعالیتهای بازاریابی است ( .)1در سازمانهای ورزشی برآورده کردن
کیفیت خدمات مورد انتظار مشتریان به رضایتمندی بیشتر مشتریان منجر شده و موجب میشود تا به
خدمات وفادار بمانند و حتی آن را به دیگر مشتریان نیز پیشنهاد دهند ( .)4پی بردن به این موضوع که
مشتریان چقدر و چرا از خدمات راضیاند ،از مواردی است که باشگاهها برای حفظ رضایت مشتریان و ادامۀ
روند مراجعۀ آنها که حیاتیترین هدف هر باشگاه ورزشی است ،باید مورد توجه قرار دهند ( .)5بهنظر
میرسد زیربنای بهبود کیفیت ،مفهوم انتظارات مشتری است .آشکار ساختن ادراکات مشتریان از تجارب
خدمات همواره برای موفقیت سازمانها مهم بوده است ( .)6آگاهی از آنچه مشتریان از مراکز ورزشی انتظار
دارند ،اجازه میدهد تا ویژگیهای مهم خدمات شناسایی شوند .تحقیقات بسیاری نشان داده است که
رضایت مشتریان در نهایت قصد خرید آنها را تعیین میکند و بر رفتار خرید آنها تأثیر میگذارد (.)7
براساس نتایج مطالعۀ مؤسسۀ تحقیقات زیستمحیطی 4 ،)1990(1درصد از مشتریان ناراضی در مورد
خدمات ضعیف شکایت میکنند ،اما  96درصد دیگر شکایت نمیکنند و  90درصد روابطشان را با سازمان
قطع خواهند کرد .از همه مهمتر هر مشتری ناراضی دستکم به هفت نفر دیگر تجربۀ خود را منتقل میکند
( .)8در نتیجه ،راضی نگهداشتن مشتریان فعلی به ایجاد وفاداری در آنها منجر میشود و تعداد دفعات خرید
را افزایش میدهد .با توجه به این موضوع میتوان گفت مشتریان وفادار بیشتر از مشتریان معمولی برای
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دریافت خدمات یا محصول هزینه میکنند ( .)9از سوی دیگر ،نظرهای مشتریان بهطور مستقیم ما را به
عملکردی بهینه راهنمایی میکند .ازاینرو ،ضرورت استقرار مکانیسم بازخورد مؤثر ضروری است تا
بدینوسیله نکات مثبت و اثربخش سازمان و همچنین نکات منفی آن شناسایی شود (.)10
نتایج تحقیق کیم ،ییم ،بیون ،یو ،لی و پارک )2016( )11(1در بین تماشاچیان مسابقات فرمول یک
شانگهای نشان داد کیفیت خدمات مربوط به قیمت غذا و در دسترس بودن اماکن نیاز به بهبود فوری
دارد ،اما ادب و احترام کارکنان و صحنههای مسابقه رضایتبخش بوده است .یافتههای تحقیق یلدیز

2

( )2011( )12نشان داد که برنامهها ،کارکنان و محیط فیزیکی مهمترین عوامل از نظر مشتریان مراکز
آمادگی جسمانی بودند .بهعالوه ،کیفیت محیط فیزیکی در سطح پایین و کیفیت ابعاد خدمات پشتیبانی
در سطح خیلی باالیی ادراک شده بود.
نتایج لی و چن )2015( )13(3نیز نشان داد که برنامۀ ایمن ،آدرس و تمیزی تأسیسات در چارک
اول (تمرکز بر آن) قرار گرفتهاند که نشان میدهد برای مشتریان اهمیت زیادی دارند ،ولی از کیفیت
مناسبی برخوردار نیستند .در این زمینه نتایج ریال ،ریال ،وارال و ریئل )2008( )14(4نشان داد که عوامل
رفتار کارکنان ،مهارت و کارامدی مربیان در وضعیت رضایتبخش قرار دارد ،ولی دو عامل تمیزی و
بهداشت از نظر مشتریان اهمیت بسیاری داشت ،اما از وضعیت رضایتبخشی برخوردار نبود.
هسیو و سو )2013( )15( 5معتقدند که کیفیت خدمات در مراکز آمادگی جسمانی عاملی مؤثر در
تبیین میزان رضایتمندی مشتریان از امکانات سختافزاری ،وجهۀ باشگاه و قیمت است ( .)15هنری و
همکاران ( ) 1393( )16در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عوامل همدلی ،اعتماد ،اطمینان،
پاسخگویی و موارد محسوس از جمله عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان هستند .گوهر رستمی و
عظیمزاده ( )1393( )17نیز در پژوهش خود نشان دادند که رضایت از سالمت ،رضایت اجتماعی ،رضایت
روانی و برنامههای تمرینی بر رضایتمندی مشتریان تأثیرگذار است .سعیدی و همکاران ()1392( )18
در پژوهش خود بیان کردند که بین همۀ ابعاد کیفیت خدمات (قابل اعتماد بودن ،پاسخگو بودن ،میزان
اطمینان ،همدلی و عوامل فیزیکی ملموس) با رضایتمندی مشتریان ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

1. Kim, Yim, Byon, Yu, Lee & Park
2. Yildiz
3. Lee & Chen
4. Rial, Rial, Varela & Real
5. Hsueh & Su
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رجبی و همکاران ( )1391( )19نیز عنوان کردند که مدیران باشگاهها باید در ارائۀ خدمات به بانوان به
چهار عامل رفتار کارکنان ،قابلیت اعتماد و اطمینان کارکنان ،برنامههای تمرینی و قیمت توجه ویژهای
داشته باشند .کوزهچیان و همکاران ( )1387( )10در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رضایت از
تجهیزات و محیط فیزیکی باشگاه ،برنامههای تمرینی ،کیفیت رفتار کارکنان باشگاه ،توجه به نیاز مشتریان
و رضایت اجتماعی در باشگاههای خصوصی بیشتر از میزان آن در باشگاههای دولتی است ،درحالیکه
رضایت از سالمت در بین مشتریان باشگاههای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری نداشت.
عنصر اساسی در تضمین کیفیت ،آسیبشناسی و ارزیابی سطح موجود کیفیت بهمنظور تدوین راهبرد
مناسب برای ارتقا به سطح مطلوب است .در این فرایند ،شناخت اولویتهای بهبود ،بهمنظور تخصیص
بهینۀ منابع برای تمرکز فعالیتهای اصالحی بسیار ضروری است .هنگامیکه تالش میشود کیفیت خدمات
و رضایت مشتری افزایش یابد ،تحلیل اهمیت -عملکرد )IPA( 1ابزاری اثربخش و سودمند برای اولویتبندی
شاخصهای خدمات است .اهمیت فزایندۀ مدل اهمیت -عملکرد ،آسیبشناسی و مشخص کردن ضعفها
و قوتهای سیستم و کارایی آن در شناخت اولویتها و اتخاذ استراتژیهای بهبود موجب شده است که
مدل مذکور در زمینههای پژوهشی و عملیاتی بهکار گرفته شود ( .)20تحلیل اهمیت -عملکرد در پی
بررسی رضایتمندی مراجعان بوده و یافتههای آن اطالعات باارزشی را برای مدیران فراهم میکند تا
متناسب با انتظارات مشتریانشان برنامههایی را برای بهبود کیفیت خدمات فراهم سازند.
با مطالعه و مرور پیشینۀ تحقیق مالحظه شد که در بیشتر تحقیقات گذشته بدون توجه به بعد
انتظارات ،صرفاً به بررسی دیدگاه مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده و تأثیر آن بر رضایتمندی آنها در
اماکن ورزشی پرداخته شده است .اگرچه درک دیدگاه مشتریان از کیفیت خدمات ارائهشده میتواند
راهنمای مناسبی برای مدیران اماکن ورزشی باشد ،اما کافی نیست و بیتوجهی به انتظارات مشتریان و
انطباق آن با سطح خدمات ارائهشده

ممکن است مدیران را در دستیابی به اهدافشان ناکام بگذارد.

همچنین از آنجا که نوع و سطح انتظارات و همچنین وضعیت (عملکرد) ادراکشدۀ عوامل مورد
بررسی همزمان میتواند نتایج جامع و کاربردیتری را برای مدیران فراهم سازد ،محقق بر آن شد تا با
شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان ،سنجش سطح انتظارات و ادراک مشتریان از این عوامل
و بررسی آنها با استفاده از مدل تحلیل اهمیت-عملکرد ،مدیران مراکز ورزشی را در برنامهریزی دقیقتر

1. Importance-Performance Analysis
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و بهتر برای تخصیص بهینۀ منابع و افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتریان یاری رساند و شرایط بهبود
عملکرد اماکن و باشگاهها ی ورزشی را فراهم سازد تا گامی کوچک جهت ایجاد مشارکت حداکثری افراد
جامعه ،ارتقای سطح سالمتی آنها و همچنین

افزایش سودرسانی به مراکز ورزشی برداشته باشد.

بدین منظور تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه عواملی بر رضایتمندی
مشتریان اماکن ورزشی تأثیر دارد و مدیران برای افزایش رضایت مشتریان خود بهطور هدفمند چه
اقداماتی را باید مدنظر و در اولویت قرار دهند؟
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام کار در زمرۀ پژوهشهای

توصیفی -

پیمایشی است .مدل مورد استفاده در این پژوهش ،مدل تحلیل اهمیت-عملکرد ( )IPAاست .در این مدل
از طریق تشکیل ماتریس دوبعدی که محور عمودی آن ادراک مشتریان از عملکرد (کیفیت) هر عامل و
محور افقی آن اهمیت آن عامل از دید مشتریان را نشان میدهد ،میتوان پیشنهادهای مؤثر و کاربردی را
برای مدیران ارائه کرد .تحلیلها ب اساس محل قرار گرفتن عوامل در هر یک از مناطق این ماتریس به
شرح زیر انجام میگیرد (نمودار .)1
زیاد
حفظ عملکرد

تمرکز بر آن

ربع چهارم

ربع سوم

اتالف منابع

اولویت پایین

اهمیت

ربع دوم

ربع اول

کم
باال

عملکرد

پایین

نمودار  .1ماتريس اهمیت -عملکرد

با توجه به اهمیت ورزش همگانی در ارتقای سطح سالمت و همچنین رواج بیشتر آن در بین افراد
جامعه ،جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیۀ مشتریان باشگاههای بدنسازی ،ایروبیک،
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آمادگی جسمانی و یوگا شهر مشهد تشکیل دادند که براساس آمار ادارۀ ورزش و جوانان شهر مشهد
تعداد آنها  9800نفر بود .بنابراین با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه  373نفر انتخاب شد که با در
نظر گرفتن احتمال ریزش  420پرسشنامه توزیع و  396پرسشنامه جمعآوری شد.
جدول  .1حجم و توزيع نمونۀ آماری
جنسیت

زن

مرد

کل

ایروبیک و بدنسازی

96

138

234

آمادگی جسمانی

36

85

121

یوگا

24

17

41

کل

152

221

396

رشتۀ ورزشی

ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ محققساختهای بود که عوامل آن از روش کتابخانهای و مطالعۀ پیشینۀ
تحقیق و مصاحبه طراحی شد .پس از شناسایی  56سؤال و  13عامل ،بهمنظور تعیین روایی صوری و
محتوایی در اختیار استادان و خبرگان متخصص ،مدیران و مشتریان باشگاههای ورزشی قرار گرفت .با
دریافت نظر آنها یک سؤال به دلیل مرتبط نبودن با موضوع پژوهش حذف شد و در نهایت پرسشنامه بر
مبنای  55سؤال و  13عامل با طیف لیکرت  5گزینهای طراحی و در بین  35نفر از افراد جامعه توزیع شد
و پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاسها بین  0/66تا  0/86و برای کل سؤاالت
 0/96بهدست آمد .همچنین از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی روایی سازۀ  13عامل استفاده شد
که شاخصهای برازش مدل در بخش میزان رضایتمندی افراد (عملکرد) (،0/95>NFI>0/999
 0/98>CFI>0/94 ،1>GFI>0/99 ،0/044>RMSEA>0/069و  )0/67>CMIN/DF>2/93و در بخش
اهمیت ( 0/98>CFI> 0/94 ،1>GFI>0/99 ،0/044>RMSEA>0/08 ،0/95>NFI>0/99و
 )0/6 >CMIN/DF>4/15در سطح قابل قبول بهدست آمد.
بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات جمعیتشناختی و بخش دوم پرسشنامه شامل عوامل موارد
کیفی و ملموس ،اعتماد ،پاسخگویی ،اطمینان و همدلی ( ،)7برنامههای تمرینی و دسترسی به خدمات
( ،)19قیمت ( ،)22،21،19رضایت اجتماعی و رضایت از سالمت ( ،)23نقش دوستان و وجهۀ باشگاه

بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مشتريان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل...

311

(مصاحبه) و توجه به مسائل زیستمحیطی ( )24میشد .در ابتدا برای تعیین مصاحبهشوندگان و شناسایی
عوامل از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد و با  18مدیر و ورزشکار بهصورت حضوری مصاحبه
انجام گرفت .سپس بهمنظور توزیع پرسشنامه از نمونهگیری دومرحلهای استفاده شد ،بدینصورت که در
مرحلۀ اول از مناطق  13گانۀ شهر مشهد  50باشگاه بهصورت تصادفی انتخاب شد و در مرحلۀ دوم
پرسشنامهها در بین اعضای آن باشگاهها بهصورت در دسترس توزیع شد .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون
آلفای کرونباخ ،فرمول نمرۀ افتراقی و نرمافزار اس.پی.اس.اس1نسخۀ  20استفاده شد.

یافتههای پژوهش
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نشان داد که  41/5درصد مشتریان باشگاهها در محدودۀ سنی  27تا
 35سال قرار داشتند و  60/5درصد مرد و  54/3درصد متأهل بودند .از نظر سطح تحصیالت 16/2 ،درصد
دارای مدرک زیر دیپلم 27/4 ،درصد دیپلم 36/6 ،درصد لیسانس و  19/6درصد فوقلیسانس و باالتر
بودند .همچنین  49/1درصد نمونهها بین یک تا دو سال سابقۀ عضویت در باشگاه را داشتند و بیشترین
درصد را به خود اختصاص داده بودند و از نظر تعداد دفعات مراجعه به باشگاه 40/5 ،درصد از آزمودنیها
سه بار در هفته به باشگاه مراجعه میکردند.
در مدل  ،IPAهر یک از شاخصها براساس نظر مخاطبان میتوانند درجۀ اهمیت متفاوتی را اختیار کنند.
این ویژگی ،مدل  IPAرا از انعطافپذیری و مزیت باالیی برای ارزشیابی رضایتمندی مشتریان اماکن
ورزشی برخوردار ساخته است ،بهطوریکه میتوان از آن بهعنوان چارچوبی برای ارزشیابی و آسیبشناسی
جنبههای مختلف فعالیتهای سازمان ،از جمله در ارزشیابی رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بهره
گرفت ( .)25برای تعیین میزان فاصلۀ سطح عملکرد هر عامل از سطح اهمیت آن مطابق فرمول ()P-I
(رابطۀ  ،)1میانگین عملکرد ( )pهر عامل از میانگین اهمیت ( )Iآن کسر میشود و نمرۀ افتراقی بهدست
می آید .حکم کلی آن است که تفریق میانگین عملکرد از میانگین اهمیت برابر با صفر باشد؛ اگرنه ،باید
اقدام اصالحی انجام گیرد؛ بهخصوص در شاخصهایی که این تفریق منفی شود ،وضعیت نامطلوبتر است
( .)26در جدول  2نتایج محاسبات مذکور برای هر دو جنسیت جداگانه ارائه شده است.

1. SPSS
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جدول  .2راهنمای ماتريس  IPجهت بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مشتريان اماکن ورزشی
مشتريان مرد

مشتريان زن
برچسب

نام عامل

I

P

P-I

I

P

P-I

1

موارد کیفی و ملموس

4/33

3/51

-0/82

4/01

3/23

-0/78

2

اعتماد

4/33

3/59

-0/74

4/04

3/24

-0/8

3

پاسخگویی

4/30

3/40

-0/9

3/90

3

-0/90

4

اطمینان

4/39

3/80

-0/59

4/05

3/43

-0/62

5

همدلی

4/36

3/61

-0/75

4/19

3/28

-0/94

6

برنامههای تمرینی

4/33

3/58

-0/75

4/09

3/20

-0/89

7

دسترسی به خدمات

3/56

3/37

-0/19

3/18

3/17

-0/01

8

قیمت

4/06

3/28

-0/78

3/73

3/08

-0/65

9

رضایت اجتماعی

4/14

3/52

-0/62

3/94

3/40

-0/54

10

رضایت از سالمت

4/39

3/78

-0/61

4/20

3/65

-0/55

11

نقش دوستان

4/31

3/79

-0/52

4/11

3/65

-0/46

12

وجه باشگاه

4/22

3/62

-0/6

3/93

3/47

-0/46

13

مسائل زیستمحیطی

4/10

3/43

-0/67

3/87

3/33

-0/54

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین عملکرد همۀ عوامل از میانگین اهمیت آنها کمتر
بود .این اطالعات نشان میدهد که رضایتمندی مشتریان اماکن مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد؛
لیکن نتایج حاصل از این تحلیل هنگامی کامل میشود که موقعیت هر عامل در ماتریس  IPتعیین گردد
تا مشخص شود عامل موردنظر در کدامیک از ربعها ( )Qقرار میگیرد .بهمنظور مشخص کردن نقطۀ
تقاطع در ماتریس  IPاز ارزش آستانه که جهت تعیین آن از  bjارزش نهایی اهمیت و  cjارزش نهایی
عملکرد عامل  jام که حاصل جمعی نظر  pمشتری است ،استفاده شد.
𝟏

𝟏

(رابطۀ  2و )3

𝒏) 𝒑𝒋𝒄𝟏 = 𝒊𝒏∏( = 𝐣𝐜 𝒏) 𝒑𝒋𝒃𝟏 = 𝒊𝒏∏( = 𝐣𝐛 ,

ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانۀ عملکرد بهترتیب با  µbو  µcنمایش داده میشوند (.)27
(رابطۀ  4و )5

𝒋𝒄
𝒎∑
𝟏= 𝒋

𝐦

= 𝐜µ

,

𝒋𝒃
𝒎∑
𝟏= 𝒋

𝐦

= 𝐛µ
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نمودار  .2ماتريس مربوط به مشتريان زن

نمودار  .3ماتريس مربوط به مشتريان مرد

نمودارهای  2و  ،3نشان میدهند کلیۀ عوامل تحلیلی در سه ناحیۀ اولویت پایین ،تمرکز بر آن و حفظ
عملکرد قرار گرفتهاند و هیچ عاملی در ناحیۀ اتالف منابع قرار نگرفته است .در مجموع عوامل قرارگرفته
در نواحی مختلف به قرار زیر است:
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 .1ناحیۀ اولویت پایین :از دیدگاه مشتریان زن عوامل دسترسی به خدمات ،قیمت ،رضایت اجتماعی
و توجه به مسائل زیستمحیطی و از دیدگاه مشتریان مرد عامل دسترسی به خدمات.
 . 2ناحیۀ تمرکز بر آن :از دید مشتریان زن عوامل موارد کیفی ملموس و پاسخگویی و از دیدگاه
مشتریان مرد عوامل موارد کیفی و ملموس ،اعتماد ،پاسخگویی ،همدلی ،برنامههای تمرینی و قیمت.
 . 3ناحیۀ حفظ عملکرد :از دید مشتریان زن عوامل اعتماد ،اطمینان ،همدلی ،برنامههای تمرینی،
رضایت از سالمت ،نقش دوستان و وجهۀ باشگاه و از دید مشتریان مرد عوامل اطمینان ،رضایت اجتماعی،
رضایت از سالمت ،نقش دوستان ،وجهۀ باشگاه و توجه به مسائل زیستمحیطی.
│OWj =│(bj-cj( × bj

(رابطۀ )6

همچنین دادهها برای سهولت بیشتر جهت تجزیهوتحلیل بهصورت زیر نرماالیز شدهاند.
(رابطۀ )7

𝐣𝐖𝐎

𝒎

𝐣𝐖𝐎𝟏 = 𝒋∑

𝒎

= 𝐣𝐖𝐒𝟏 = 𝒋𝒘𝒔𝟏 = 𝒋∑ , 0 ≤SWj ≤ 1,

حال مشخصههایی که  SWjبیشتری دارند ،باید در اولویت باالتر جهت بهبود قرار گیرند (.)27
جدول  .3وزن و اولويتبندی عوامل مورد بررسی پژوهش به تفکیک جنسیت
مشتريان مرد

مشتريان زن
اولویت

نام مشخصه

OWj

SWj

اولويت

نام مشخصه

OWj

SWj

1

اعتماد

2/24

0/99

1

قیمت

3/24

0/99

2

موارد کیفی و ملموس

2/92

0/98

2

اعتماد

2/32

0/97

3

پاسخگویی

2/78

0/97

3

همدلی

2/71

0/96

4

همدلی

2/79

0/96

4

برنامههای تمرینی

2/77

0/95

5

مسائل زیستمحیطی

2/61

0/95

5

مسائل زیستمحیطی

2/57

0/93

6

برنامههای تمرینی

2/85

0/93

6

موارد کیفی و ملموس

2/68

0/91

7

قیمت

2/82

0/82

7

پاسخگویی

2/63

0/90

8

رضایت از سالمت

2/47

0/81

8

وجهۀ باشگاه

2/52

0/89

9

اطمینان

2/44

0/79

9

اطمینان

2/50

0/88

10

رضایت اجتماعی

2/18

0/71

10

رضایت اجتماعی

2/31

0/87

11

وجهۀ باشگاه

2/17

0/70

11

رضایت از سالمت

2/30

0/86

12

نقش دوستان

2/04

0/61

12

نقش دوستان

2/31

0/84

13

دسترسی به خدمات

0/64

0/17

13

دسترسی به خدمات

0/03

0/01
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همانطورکه در نمودارهای  2و  3نشان داده شد ،عواملی که در ربع اول «اینجا تمرکز کنید» قرار
گرفتهاند و نیز عواملی که به ربع اول نزدیکاند ،بهمنظور بررسی و بهبود باید در اولویت قرار گیرند.
همانطورکه در جدول  3مالحظه میشود ،عواملی در اولویت قرار گرفتهاند که در نمودارهای  2و  3در
ربع اول قرار دارند یا به ربع اول نزدیکاند.
بحث و نتیجهگیری
جلب رضایت مشتری عامل کلیدی و تعیینکننده در موفقیت یک سازمان خدماتی در عرصۀ رقابتی است
و برای ارائهدهندگان خدمات ورزشی ضروری است تا عوامل مهم و مورد انتظار برای مشتریان را شناسایی
کنند و سر لوحۀ کار خود قرار دهند .بنابراین در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر
رضایتمندی مشتریان در اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد پرداخته شد .با توجه به ماتریس
 IPAاز دیدگاه مشتریان زن هفت عامل (اعتماد ،اطمینان ،همدلی ،برنامههای تمرینی ،رضایت از سالمت،
نقش دوستان و وجهۀ باشگاه) و از دیدگاه مشتریان مرد شش عامل (اطمینان ،رضایت اجتماعی ،رضایت
از سالمت ،نقش دوستان ،وجهۀ باشگاه و توجه به مسائل زیستمحیطی) در ربع دوم مدل (ناحیۀ حفظ
عملکرد) قرار گرفتهاند که نشاندهندۀ اهمیت و عملکرد بسیار باالی آنهاست و استراتژی مناسب برای
این عوامل حفظ وضع موجود است .با توجه به عوامل ذکرشده ،چهار عامل اطمینان ،رضایت از سالمت،
نقش دوستان و وجهۀ باشگاه در بین مشتریان زن و مرد مشترک است که نشان میدهد کلیۀ مشتریان
این عوامل را مهم میدانند و از خدمات در این حوزه راضی و خشنودند .رضایتمندی مشتریان از عامل
اطمینان با تحقیقات هنری و همکاران ( ،)1393سعیدی ( )1392و رجبی ()1391؛ از عامل رضایت از
سالمت با پژوهش کوزهچیان ( )1387و رضایت از وجهۀ باشگاه با پژوهش هسیو و سو ( )2013همخوانی
داشت ( ،)10،15،16،18،19بنابراین پیشنهاد میشود مدیران باشگاه جذب نیروهای متخصص و باتجربه
را در اولویت قرار دهند تا بتوانند ارتباط مؤثر و نزدیکی با مشتریان برقرار کنند .همچنین شرایطی را برای
ورزش گروهی و در کنار دوستان فراهم سازند تا مشتریان با مشارکت مستمر به فاکتورهای سالمت
جسمانی دست یابند و این کسب نتیجه موجب رضایتمندی آنها شود و در نهایت مدیران باشگاهها با
تأکید بر برندسازی و دیگر عواملی که میتواند وجهۀ باشگاه را در بین مردم افزایش دهد ،موجبات تداوم
رضایتمندی مشتریان را فراهم کنند .شایان ذکر است که سه عامل همدلی ،اعتماد و برنامههای تمرینی
از دید بانوان و دو عامل رضایت اجتماعی و مسائل زیستمحیطی از دید مشتریان مرد در ناحیۀ حفظ
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عملکرد قرار داشتند که با نتایج هنری و همکاران ( ،)1393سعیدی و همکاران ( ،)1392گوهر رستمی و
عظیمزاده ( ،)1393رجبی و همکاران ( )1390و کوزهچیان ( )1387و ناجار و بیشو ( )2006همخوانی
دارد ( .)28-10،19،16این نشان میدهد که رفتار مناسب در حین ارائۀ خدمات و تعامل متقابل و صمیمانه
از سوی کارکنان باشگاه بر رضایتمندی مشتریان باشگاه میافزاید .بهطوریکه ناجار و بیشو)2006( 1
اظهار کردهاند که اطمینانبخشی و مسئولیتپذیری کارکنان دو بعد بسیار مهم کیفیت خدمات هستند و
مستقیماً با کیفیت کلی خدمات در ارتباطاند ( .)28بنابراین در باشگاههای مختص بانوان توانایی علمی و
عملی مربیان در ارائۀ برنامههای تمرینی مختلف و همچنین نظارت صحیح بر انجام حرکات افراد ،بیشک
میتواند انتظارات بیشتر مشتریان را برآورده کند و موجب افزایش انگیزه برای ورزش کردن و تداوم آن
در باشگاه موردنظر شود .همچنین مدیران باشگاههای مربوط به مردان باید با تأکید بر مسائل
زیستمحیطی و همچن ین ایجاد جوی شاد و دوستانه زمینۀ مناسب را برای برقراری تعامالت اجتماعی با
مشتریان فراهم سازند تا همچنان رضایت آنها از این عوامل تداوم یابد.
نتایج نشان داد عوامل موارد کیفی ملموس و پاسخگویی از دیدگاه بانوان و موارد کیفی و ملموس،
اعتماد ،پاسخگویی ،همدلی ،برنامهها ی تمرینی و قیمت از دیدگاه مشتریان مرد در محدودۀ «تمرکز بر
آن» قرار گرفته است که نشان می دهد عوامل موارد کیفی و ملموس و پاسخگویی بهطور مشترک در
مشتریان زن و مرد عوامل مهمی محسوب شدهاند ،یعنی انتظار مشتریان از این عوامل در سطح باال ،ولی
کیفیت (عملکرد) آنها در سطح پایین قرار دارد .نارضایتی مشتریان از عامل موارد کیفی و ملموس با نتایج
سعیدی و همکاران ()1392؛ از عامل پاسخگویی با نتایج هنری و همکاران ( )1393و سعیدی و همکاران
()1392؛ از عامل برنامههای تمرینی با نتایج پژوهش گوهررستمی و عظیمزاده ( )1393و رجبی و همکاران
( )1391و از عامل قیمت با نتیجۀ رجبی و همکاران ( )1391همخوانی نداشت ( .)19-16این ناهمخوانی
را میتوان به تفاوت در جامعۀ آماری و روش آماری استفادهشده در این پژوهش با پژوهشهای مذکور
نسبت داد ،بنابراین مدیران ورزشی باید توجه ویژهای به جدید بودن تجهیزات باشگاهها ،تعمیر و بازسازی
آنها  ،پاکیزه بودن محیط ،پوشش ظاهری کارکنان و سیستم صوتی ،گرمایشی و سرمایشی مراکز ورزشی
خود داشته باشند و برای رسیدن به رضایتمندی مشتریان خود و در نتیجه حفظ آنها برنامهریزی دقیقی
را در نظر بگیرند .همچنین کارکنان و مدیران در باشگاههای مختص آقایان در ارائۀ خدمات ،پاسخگویی و
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قیمتگذاری باید نهایت دقت را داشته باشند ،ازاینرو به مدیران باشگاهها پیشنهاد میشود در زمان
قیمتگذاری محصول خود به عوامل مختلف مؤثر بر قیمت توجه داشته باشند و متناسب با کیفیت خدمات
خود تعیین قیمت کنند و امکان پرداخت اقساطی شهریه را با در نظر داشتن انواع تخفیف برای مشتریان
در نظر بگیرند؛ همچنین مربیانی را بهکار گیرند که دارای دانش و اطالعات کافی در رشتۀ ورزشی و برنامۀ
تمرینی متنوع ،جدید و خالق باشند تا میزان نارضایتی مشتریان از این عوامل کاسته شود.
از دیدگاه مشتریان زن چهار عامل (دسترسی به خدمات ،قیمت ،رضایت اجتماعی و توجه به مسائل
زیستمحیطی) و از دیدگاه مشتریان مرد عامل (دسترسی به خدمات) در ربع سوم یعنی «محدودۀ اولویت
پایین» قرار گرفته و از نظر اهمیت و عملکرد پایین ارزیابی شدهاند .اگرچه سطح انتظارات مشتریان از این
عوامل پایین است و پرداختن به آنها را ضروری ندانستهاند ،به این مفهوم نیست که مدیران به عوامل
موجود در این بخش بیتوجهی کنند ،بلکه با توجه به متفاوت بودن نظرهای افراد مختلف یا تغییر نظرهای
افراد در گذر زمان ،الزم مینماید مدیران در اولویتهای آخر به آنها بپردازند.
همانطورکه مالحظه میشود ،عامل دسترسی به خدمات از نظر مشتریان مرد و زن (بهطور مشترک)
در محدودۀ اولویت پایین است ،درصورتیکه هسیو و سو ( )2013و رجبی ( )1391در تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدند که بین دسترسی به خدمات با رضایتمندی رابطۀ معناداری برقرار است (.)15،19
شاید بتوان علت این ناهمخوانی را اینگونه توجیه کرد که افزایش روزافزون وسایل شخصی و تعداد
باشگاهها در هر منطقه و همچنین ارائۀ مناسب خدمات حملونقل عمومی سبب دسترسی راحت مشتریان
به مراکز ورزشی شده است ،در نتیجه اهمیت عامل دسترسی مشتریان به خدمات در این پژوهش در
اولویت پایینتری قرار گرفته است .همچنین از نظر مشتریان زن سه عامل (قیمت ،رضایت اجتماعی و
توجه به مسائل زیستمحیطی) در محدودۀ اولویت پایین قرار گرفته است ،در نتیجه باشگاهها باید رسیدگی
و توجه به این مسائل را در اولویتهای آخر خود قرار دهند .از آنجا که بانوان اغلب از حمایت مالی
(سرپرست خانواده) برخوردارند ،عامل قیمت را عامل مهمی جهت کسب رضایت ندانستهاند .از طرف دیگر،
برخالف مشتریان مرد که برای مسائل زیستمحیطی اهمیت زیادی قائل بودند ،این عامل برای مشتریان
زن اهمیت کمی داشت و مدیران باشگاهها نیز به آن کمتوجهی کرده بودند .با توجه به اهمیت مسائل
زیستمحیطی در اماکن ورزشی و تأثیر بسزای آن بر سالمت ورزشکاران ،پیشنهاد میشود مدیران و
برنامهریزان حوزۀ ورزش از طریق تهیۀ بروشور ،خبرنامهها یا پوستر یا برگزاری کارگاههای مرتبط ،اطالعات
و سطح انتظارات ورزشکاران را در خصوص مسائل محیطزیستی افزایش دهند .همچنین مدیران بهمنظور
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 با توجه به اولویتبندی، در نهایت. خود را ملزم به رعایت آن کنند،ایجاد رضایتمندی در مشتریان
) عواملی که در محدودۀ «اینجا تمرکز کنید» قرار دارند و همچنین عواملی که به3 صورتگرفته (جدول
، در اولویت جهت بررسی و بهبود قرار دارند،)سمت ربع اول نزدیکاند (بهطور مثال عامل اعتماد در بانوان
 ازاینرو برای.به خصوص باید بیشتر بر عواملی تمرکز شود که از ربع دوم به سمت ربع اول گرایش دارند
تحقق بهرهوری مطلوب از اماکن و تجهیزات ورزشی ضروری است خدماتی که در مراکز ورزشی به مشتریان
 به انتظارات مشتریان نزدیک بوده و هدف مدیران باشگاههای ورزشی ارتقای کیفیت خدمات،ارائه میشود
 زیرا هرچه کیفیت خدمات ارائهشده به،و به صفر رساندن شکاف میان انتظارات و ادراکات مشتریان باشد
 سطوح رضایتمندی مشتریان نیز بیشتر میشود و از این،انتظارات و خواستههای مشتریان نزدیکتر باشد
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Abstract
The aim of this study was to identify and investigate those factors influencing
customer satisfaction in sport facilities of Mashhad city based on IPA model.
The population included all customers of sport facilities in Mashhad city. 396
subjects were selected by convenience sampling method. A researcher-made
questionnaire was used for data collection. This questionnaire included 13
factors and 55 items. The results showed that out of 13 factors affecting
customer satisfaction, 6 factors among males and 7 factors among females
were in the lower priority area, 6 factors among males and 2 factors among
females were in the concentrate here area and 1 factor among males and 4
factors among females were in the keep the performance area. Those factors
that were in the lower priority area were not threatening for the system
operation and did not require immediate reform. Those in the concentrate here
area required immediate reform and had high priority in this respect. Finally,
those factors in the keep the performance area not only were important to the
customers but also satisfied with their performance.
Keywords
Customer satisfaction, importance- performance analysis, Mashhad city,
sport facilities, sport for all.
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