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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت
است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی است که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری
آن شامل کلیۀ مشتریان مراکز آمادگی جسمانی شهر رشت بود که 033نفر از آنها به روش نمونهگیری
خوشهای تصادفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پنج پرسشنامۀ ویژگیهای فردی ،کیفیت خدمات
ورزشی ،رضایتمندی مشتری ،وفاداری مشتری و قصد خرید مجدد بود که روایی آن مورد تأیید 8نفر از
متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ معادل
 α=3/39محاسبه شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات با متغیر جنسیت ،گروههای سنی و مدت عضویت مشتریان در
باشگاه تفاوت معناداری وجود داشت( .)P≥3/30همچنین بین وفاداری مشتریان با دفعات حضور مشتریان در
باشگاهها و بین قصد خرید مجدد با گروههای سنی مشتریان تفاوت معنیداری مشاهده شد (.)P≥3/30
نتیجهگیری :مدیران مراکز آمادگی جسمانی میتوانند با طبقهبندی مشتریان بر اساس ویژگیهای انسانی و
شناسایی انتظارات و نیازهای متنوع آنان و ارائهه محصهویتی مبهابا بها خواسهتهههای مشهتریان در جههت
رضایتمندی ،وفاداری دائم و تمایل به بازگشت دوباره آنان به باشگاه تالش کنند.
واژههای کلیدی :کیفیت خدمات ،نگرش مشتری ،رضایتمندی ،وفاداری ،قصد خرید مجدد.
 .0استادیار دانشگاه گیالن
 .2استادیار دانشگاه گیالن
 .3کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولh_mehralitabar@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه کارایی و اثربخشی سازمان سخن روز
است .بهواسبه گسترش شدید رقابت و پویایی
اقتصاد ،آرمانها و اهداف سازمانها طی چند
سال اخیر دچار تغییرات عمدهای شده است ،در
حالی که پیش از این ،تمرکز بر جذب مشتریان
جدید ،سیاست عمده سازمانها بود ،امروزه
سیاستهای راهبردی و تجاری بر حفظ و بهبود
وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به
سازمان متمرکز است .مهمترین علل چنین
تغییری افزایش آگاهی و اطالع عمومی در مورد
پیامدهای مبلوب رضایت و وفاداری مشتریان
است (کوزهچیان و همکاران .)0388 ،مشتری
عامل کلیدی و محوری در تقویت و سودآوری و
بقاء سازمان قلمداد میشود و جهتگیری کلیه
اهداف ،استراتژیها و منابع سازمان حول محور
جذب و نگهداری مشتری میباشد (محمودی،
 .)3:0333ریچهلد و سسر ،)0333(0نشان دادند
که حفظ مشتریان تأثیر قوی بر سود شرکت
نسبت به جذب مشتریان جدید دارد .رضایت
مشتریان وابسته به کیفیت خدمات است و
میتوان احتمال داد با افزایش کیفیت خدمات
رضایت مشتریان افزایش مییابد .این نگرش به
تعهد مشتری ،تمایل او به بازگشت ،ثبات خرید
خدمات ،گسترش روابط تجاری میان مشتری و
ارائهدهنده خدمات ،افزایش تحمل و صبر
مشتری در برابر کاستیهای احتمالی خدمات
آینده ،تبلیغات مثبت او دربارۀ سازمان منجر
میگردد (محمودی « .)00:0333،جامعه کنترل
کیفیت آمریکا »2کیفیت را بدین گونه تعریف
1. Richheld & Sasser
2. American Society of Quality Control
)(ASQC

میکند «:مجموع کل ویژگیها و خصوصیات یک
محصو ل یا خدمت که بتواند نیازهای مشتری را
برآورده نماید ».این تعریف بهاصبالح مشتری
محور ،بیانگر این است که شرکت تنها زمانی
میتواند به کیفیت کامل برسد که محصویت و
خدماتی را که ارائه میکند متناسب یا بیش از
انتظارات مشتری باشد (کاتلر.)23:0333 ،3
شرکتهای موفا سعی میکنند بین
استراتژیهای سازمان و نیازهای مشتریان تعادل
و همگرایی برقرار نمایند و در روند طراحی و
ارائه محصول و خدمات به تأمین حداکثر رضایت
مشتری توجه اساسی مبذول میدارند (میرابی و
زادواریان .)0383 ،رضایت مشتری ،یک مفهوم
جامع است ،که نشاندهنده نتیجه کلی واکنش
عاطفی پس از مصرف است و میتواند طیف
0
وسیعی از ناراضی به راضی باشد (چن .)2338 ،
وفاداری عبارت است از ایجاد تعهد در مشتری
برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کای و
خدمات بهصورت مکرر .وفاداری از باور به
کیفیت خدمات ،تصمیم روانشناختی (نیات
رفتاری) و نگرش مثبت و مبلوب ناشی میشود
و بهعنوان تکرار رفتار خرید و ثبات در رفتار
خرید است .فولرتن ( ،)2333وفاداری مشتریان
را شامل دو بخش میداند :وفاداری رفتاری :قصد
مشتریان به خرید مجدد خدمت و محصول از
ارائهدهنده خدمت ،و قصد آنها در حفظ روابط
با عرضهکننده .وفاداری نگرشی :سبح وابستگی
روانی و دفاع نگرشی نسبت به عرضهکننده
خدمت .مشخصههای این نوع وفاداری عبارتند
از :تبلیغات مثبت دهان به دهان ،تشویا دیگران
3. Kotler
4. Chen
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به استفاده از آن محصول یا خدمت (عبافر و
منصوری .)0333،نیات رفتاری عبارت است از
ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت
دهندگان از لحاظ خدمترسانی و اینکه آیا
مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان
خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش
میدهند .نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجه
فرایند رضایت مشتریان است (صمدی و
همکاران .)0388،نگرشها بهطورکلی احساسات
مثبت یا منفی در مورد محصویت ،افراد و یا
مسائل است که بهعنوان مجموع رضایت از
محصویت یا خدمات در نظر گرفته میشود و
میتواند در محدودهای از "نامبلوب" به
"مبلوب" ،بسته به نوع تجارب ارزیابی گذشته،
باشد (روئست و پیترز .) 0331،0تحقیا در مورد
رفتار مشتریان به دنبال فهم رفتاری فرایند
تصمیمگیری ،بعد از استفاده از محصول /خدمات
انجام میشود .مشتری محصول /خدمت را در
مقابل نیازها و انتظاراتش ارزیابی میکند و
نتیجه آن یا رضایتمندی است یا نارضایتی.
رضایت باعث تقویت وفاداری خریدار و تکرار
تجربهاش میشود ،درحالیکه نارضایتی نسبت
به خدمت نگرشی منفی بهجای میگذارد و
معمویً سازمان مشتری را از دست میدهد
(گوهررستمی و همکاران .)0383 ،بنابراین از
طریا ارزیابی شاخص رضایت مشتری در یک
دوره طوینیمدت ،سازمان میتواند رفتار خود را
تجزیه و تحلیل نماید و چنانچه روند منبقی در
دستیابی به رضایت مشتریان وجود نداشته باشد،
جهتگیری خود را اصالح نموده و مجموعه
فعالیتهای اجرایی خود را با نگرش به خواسته
مشتریان برنامهریزی نماید (معمار جعفری و

همکاران .)0389خدمات مراکز آمادگی جسمانی
میتواند بهعنوان یک فعالیت نامحسوس بر پایه
فعالیتهای فیزیکی تعریف میشود که ارزش را
برای افراد بهوسیله ارائه سود فیزیکی،
روانشناسی ،اجتماعی و اقتصادی به وجود
میآورد (ییلدیز .)2333 ،2چنانچه سازمانهای
ورزشی درک مناسبی از عوامل مؤثر بر رضایت
مشتریان داشته باشند بهتر میتوانند از نتایج
مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان رضایتمند
استفاده کنند ،زیرا برآوردن انتظارات مشتریان
در مورد ویژگیهای کیفیت خدمات ،به
رضایتمندی بایتر آنها میانجامد و باعث
میگردد تا به خدمات وفادار بمانند و حتی آن را
به دیگر مشتریان نیز پیشنهاد دهند
(سیدجوادین و همکاران .)0383 ،که این خود
هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش میدهد.
در همین زمینه گوهررستمی و همکاران
( ،)0383با رتبهبندی عوامل مؤثر بر رضایت
مشتریان باشگاه بدنسازی ،در بین مؤلفههای
کیفیت خدمات باشگاهها ،کیفیت خدمات
کارکنان را مهمترین عامل در رضایتمندی
مشتریان اعالم کردند .همچنین تفاوت
معنیداری بین رضایتمندی مشتریان باشگاه با
مدت عضویت و دفعات حضور آنها در باشگاه
پیدا کردند .رجبی و همکاران ( ،)0333دریافتند
که عامل تجهیزات فیزیکی و محیبی و عامل
دسترسی به خدمات در زنان و مردان تفاوت
معنیداری مشاهده نشده است ولی در رفتار
کارکنان ،قابلیت اطمینان کارکنان ،برنامههای
تمرینی و قیمت بین زنان و مردان تفاوت
معنیداری وجود دارد؛ زنان نمرات بیشتری در
این متغیرها گزارش کردهاند .عظیم زاده و

1. Roest & pieters

2. Yildiz
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گوهررستمی ( ،)0333جهت تعیین انتظارات
مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در
پارکهای شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند
که محیط فیزیکی بیشترین انتظار و هویت
ایستگاه تندرستی کمترین انتظار مخاطبان از
ایستگاهها بوده است .همینطور بهجز در
گروههای سنی در بقیه متغیرهای جمعیت
شناختی تفاوت معنیداری بین انتظارات افراد
0
وجود نداشت .تئودوراکیس و همکارانش
( ،)2330با اندازهگیری رضایت مشتری در
باشگاههای آمادگی جسمانی در پرتقال ،نشان
دادندکه زنان در زمینه تجهیزات /خدمات در
مقایسه با مردان کمتر راضی بودند و بیشتر افراد
تحصیلکرده در زمینه تجهیزات ذهنی/
اجتماعی حداقل رضایت را داشتند .هاک لی و
همکاران ،)2300( 2با بررسی تأثیر کیفیت
خدمات بر رضایتمندی و قصد خرید مجدد در
باشگاههای گلف کره ،دریافتند که برای زنان
گلف باز خدمات باشگاه ،تمیزی و جدید بودن
تجهیزات باشگاه در مقایسه با مردان دارای
3
اهمیت بیشتری میباشد .همچنین رانگتاناکیت
( ،)2338در رسالۀ دکتری خود با عنوان "
رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در مراکز
آمادگی" به این نتیجه رسید که رضایت زنان از
کیفیت ،بیشتر از مردان بود و افراد بایی 03
سال راضیتر از افراد پایینتر از این سن بودند.
چین لیو ،)2338( 0به این نتیجه رسید که بین
کیفیت خدمات ،رضایتمندی مشتریان و وفاداری
با متغیرهای جمعیت شناختی چون سن ،درآمد
ماهیانه و تحصیالت و مدت عضویت تفاوت
3. Theodorakis et al.
4. Hak Lee et al.
5. Rueang thenekiet
6. Chin Liu

معنیداری وجود داشت .بهطور خالصه ،مدیران
ورزشی نیاز دارند بدانند بر اساس رضایت و درک
از کیفیت خدمات چه ویژگیهایی از خدماتشان
بر مشتریان تأثیر میگذارد و به وفاداری آنان
میانجامد (سیدجوادین و همکاران )0383 ،و
متعاقب آن به بازگشت دوباره مشتریان ختم
میشود .امروزه بقای سازمانهای ورزشی در گرو
نگرش مثبت مشتری نسبت به خدمات ارائه
شده و به طور کلی به سازمان است .بنابراین با
توجه به نیازهای متفاوت مشتریان ،این افراد به
شیوههای متفاوتی به فعالیتهای بدنی نزدیک و
آن را درک میکنند ،در نتیجه نگرش و رفتار
آنها نسبت به ارائه خدمات توسط سازمانهای
ورزشی ،متفاوت خواهد بود .بنابراین شناخت
عالئا و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان
توسط مدیران سازمانهای ورزشی ،و برنامهریزی
و سازماندهی برنامهها بر اساس این شناخت
امری بسیار مهم تلقی میشود .در تحقیقات
انجامشده در این زمینه تاکنون ،به بررسی
نگرش و رفتار مشتریان با در نظر گرفتن هر
چهار متغیر کیفیت خدمات ،رضایتمندی
مشتریان ،وفاداری و قصد به خرید مجدد
مشتریان پرداخته نشده است ،بنابراین محقا
قصد دارد راهکارهایی در جهت تکمیل اطالعات
حاصل از تحقیقات قبلی و کمک به مدیران
باشگاههای آمادگی جسمانی در جهت افزایش
بهرهوری باشگاههای شهر رشت ارائه دهد .در
این پژوهش محقا با استفاده از آزمونهای
آماری مناسب به این سؤال پاسخ خواهد داد که
آیا بین کیفیت خدمات ،رضایتمندی  ،وفاداری و
قصد خرید مجدد با متغیرهای جمعیت شناختی
چون جنسیت ،سن ،مدت عضویت ،دفعات
حضور و تحصیالت تفاوت معنیداری وجود
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دارد؟ بر این اساس هدف اصلی از این تحقیا؛
مقایسه نگرش و رفتار مشتریان نسبت به
خدمات باشگاههای بدنسازی و ایروبیک شهر
رشت است.
روششناسی پژوهش
تحقیا حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است که
اطالعات به روش میدانی گردآوری شد .حجم
جامعه آماری در زمان انجام پژوهش نزدیک به
 033باشگاه آمادگی جسمانی بود .بنابراین
تمامی باشگاههایی که دارای مجوز رسمی از
اداره تربیتبدنی شهر رشت بودند در دامنه
تحقیا قرار گرفتند .برای انتخاب نمونه از روش
نمونهگیری خوشهای تصادفی استفادهشده است
بدینصورت که هرکدام از  0منبقۀ شهرستان
رشت بهعنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و با
توجه به نسبت باشگاههای موجود در هر منبقه،
تعدادی باشگاه در هر منبقه بهصورت تصادفی
انتخاب شدند بدین منظور از منبقه یک00 ،
باشگاه ،منبقه دو 8 ،باشگاه ،منبقه سه9 ،
باشگاه ،منبقه چهار 8 ،باشگاه و نهایتاً منبقه
پنج 0 ،باشگاه بهصورت تصادفی انتخاب شدند و
در هر باشگاه نیز ( )0نفر زن و ( )0نفر مرد
بایی  08سال ،که حداقل به مدت شش ماه
سابقه فعالیت در باشگاههای مربوطه را دارا
بودند ،بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه تحقیا
انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیارشان قرار
گرفت .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش از
پنج پرسشنامه شامل :متغیرهای جمعیت
شناختی ،0پرسشنامه کیفیت خدمات 2با 20
سؤال که توسط محقا تنظیمشده است و به
1. Demographic
2. Service Quality

چهار بعد تجهیزات و محیط فیزیکی (1سؤال)؛
پرسنل (1سؤال)؛ برنامۀ تمرینی (0سؤال)؛
خدمات فرعی ( 9سؤال) تقسیم میشود و
همچنین پرسشنامه رضایتمندی کلی 3چانگ
0
( )0338با  0سؤال ،پرسشنامه وفاداری
مشتریان لیو ( )2338با  8سؤال و پرسشنامه
قصد خرید مجدد 0چانگ ( )0338با  0سؤال
استفادهشده است که توسط 8نفر اساتید
مدیریت ورزشی اصالح و روایی آن مشخص شد.
پایایی ابزارهای تحقیا به روش آلفای کرونباخ
به ترتیب برای پرسشنامههای کیفیت
خدمات( ،)α=3/33رضایتمندی کلی (،)α=3/33
وفاداری مشتریان()α=3/33و قصد خرید مجدد
( )α=3/82محاسبه شد .همینطور سنجش
پایایی کلی پرسشنامه معادل ( )α=3/39محاسبه
شد .مقیاس اندازهگیری پرسشنامه طیف لیکرت
پنجتایی بوده است که پاسخدهندگان نظر خود
را در مورد سؤایت از کامالً موافقم تا کامالً
مخالفم مشخص کردند (امتیاز 0تا .)0از بین
 033پرسشنامه توزیعشده  00پرسشنامه به
علت نقص اطالعات کنار گذاشته شد و تجزیه و
تحلیل آماری بر اساس  380پرسشنامه انجام
شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
(طبقهبندی نمرههای خام ،توزیع فراوانی و
محاسبه شاخصهای پراکندگی مانند میانگین،
انحراف معیار و  )...و از آمار استنباطی (آزمون
کلموگروف اسمیرنوف جهت آزمون نرمال بودن
توزیع دادهها و آزمون تی مستقل ،یو من –
ویتنی ،کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک
طرفه) استفاده شد .بدین منظور از نرمافزار
3. Overall Satisfaction
4. Loyalty
5. Repurchase Intention
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( )ssss-rev23برای تجزیه و تحلیل اطالعات
گردآوری شده استفاده گردید و تمام فرضیهها
در سبح معناداری ( )P≥3/30مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
نتایج بررسی توصیفی مربوط به ویژگی فردی در
جدول ( )0ارائهشده است .با توجه به جدول،
 % 03/9از مشتریان باشگاههای موردمبالعه را
زنان و  %03/0آن را مردان تشکیل دادند.

میانگین سنی پاسخدهندگان (بهصورت کلی)
 28/90میباشد که محدوده سنی  21تا 08
سال بیشترین درصد از پاسخدهندگان ()%09/3
را شامل بودند .اکثر افراد نمونه دارای تحصیالت
دیپلم و لیسانس با مقدار برابر % 30/3بودند.
 % 33/0از مشتریان شرکتکننده بایتر از 3
سال عضویت در باشگاه را داشتند که % 93/3
این افراد 2تا  3بار در هفته به باشگاه مراجعه
میکردند.

جدول .1توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی

متغیر

متغیر

درصد

فراوانی

فراوانی
جنسیت
سطح تحصیالت

دیپلم

032

30/3

فوقدیپلم

99

01/0

لیسانس

032

30/3

فوقلیسانس
<

01

0/0

380

033

جمع در هر متغیر

رده سنی

زیر دیپلم

38

3/3

-21
08سال
-31
28سال
-01
38سال
<01
سال

جمع در هر
متغیر

بهمنظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها در
جامعه موردبررسی از آزمون کلموگروف -
اسمیرنوف استفادهشده است .نتایج نشان داد که
متغیر کیفیت خدمات ( )sis=3/20دارای توزیع
نرمال بود و توزیع متغیرهای رضایتمندی کلی،

203

09/3

003

28/9

00

03/9

00

3/3

380

033

مدت عضویت در باشگاه

مرد

033

03/0

درصد
فراوانی

دفعات حضور در هفته

زن

030

03/9

متغیر

فراوانی

درصد
فراوانی

9ماه تا 0
سال
0تا 2سال

032

22/5

002

22/1

 2تا 3سال

00

11

 <3سال

001

03/1

 0بار

2

5

2تا  3بار

209

20/2

3تا  1بار

031

05/2

جمع در هر متغیر

380

133

وفاداری ،قصد خرید مجدد در نمونه موردبررسی
غیر نرمال بودند.
همچنین در بررسی تفاوت بین متغیرهای
تحقیا با جنسیت مشتریان ،نتایج آزمون t
مستقل نشان داد که بین کیفیت خدمات با
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متغیر جنسیت تفاوت معنیداری وجود دارد
( t=2/303مقدار .)sig=3/30،
همچنین نتایج آزمون یو من – ویتنی نشان داد
که بین رضایتمندی کلی ،وفاداری و قصد خرید
مجدد با متغیر جنسیت تفاوت معنیداری وجود
ندارد .در بررسی تفاوت بین ابعاد کیفیت با

جنسیت مشتریان ،نتایج نشان داد که بین ابعاد
پرسنل ،برنامه تمرینی و خدمات فرعی با
جنسیت مشتریان تفاوت معنیداری وجود دارد
و بین تجهیزات و محیط فیزیکی با جنسیت
مشتریان تفاوت معنیداری یافت نشد (جدول.)2

آزمون  uمن – ویتنی

آزمونt-test

جدول  .2بررسی تفاوت ابعاد کیفیت خدمات با توجه به جنسیت مشتریان
انحراف

ابعاد کیفیت

جنسیت

میانگین

تجهیزات و محیط

زن
مرد

3/33
3/81

3/993
3/101

خدمات فرعی

زن
مرد

3/30
3/13

3/909
3/103
میانگین
رتبه
233/33
080/12
238/12
019/89

Df

tمقدار

معیار
فیزیکی

ابعاد کیفیت

جنسیت

پرسنل

زن
مرد
زن
مرد

برنامه تمرینی

یافتههای حاصل از آزمون  ΟΝΑAVنشان داد
که بین متغیر کیفیت خدمات با رده سنی تفاوت
معنیدار است(( )P≥3/30جدول .)3در ادامه
بهمنظور مقایسه تفاوت بین طبقات سن ،نتایج
حاصل از آزمون  LSDنشان داد که بین افراد
بایی  08سال با دو گروه سنی 0و 2تفاوت
معنیداری در ارزیابی از کیفیت خدمات وجود
دارد .این افراد نسبت به گروه سنی 0و 2از
خدمات راضیتر هستند .نتایج آزمون کروسکال

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
383

3/091

3/898
تفاوت غیر
معنیدار
تفاوت معنیدار

310/099

2/310

3/333

مقدارu

مقدارz

/33093800

-0/310

سبح
معناداری
3/308

تفاوت معنیدار

/33300030

-2/800

3/330

تفاوت معنیدار

نتیجه آزمون

والیس نشان داد بین دو متغیر رضایتمندی و
وفاداری با رده سنی افراد تفاوت معنیداری
وجود ندارد .همچنین بین متغیر قصد خرید
مجدد با رده سنی تفاوت معناداری مشاهده
شد( .)P≥3/30که نتایج آزمون یو من – ویتنی
نشان داد بین افراد بایی 08سال با گروه سنی
0و 2تفاوت معنیداری در قصد خرید مجدد
وجود دارد* .این افراد نسبت به گروه 0و2در
بازگشت دوباره به باشگاه مصممتر بودند.
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جدول . 3بررسی تفاوت متغیرهای کیفیت خدمات ،قصد خرید مجدد با توجه به رده سنی

آزمون ΟΝΑVA

متغیر

کیفیت
خدمات

آزمون  uمن – ویتنی

متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2/332

3

3/391

029/982

380

3/332

گروه

رتبه
میانگین

آماره خی دو

08 -21سال
28-31سال
38-01سال
 <01سال

قصدخرید
مجدد

088/03
081/83
038/00
283/13

یافتههای حاصل از آزمون  ΟΝΑAVنشان داد
که بین متغیر کیفیت خدمات با مدت عضویت
در باشگاه تفاوت معنیدار است (جدول.)0
همینطور بهمنظور مقایسه تفاوت بین گروهها،
نتایج حاصل از آزمون LSDتفاوت معنیداری را
بین افرادی که بیشتر از  3سال عضو باشگاه

03/001

مقدارf

سطح
معنیداری

نتیجه آزمون

2/333

3/33

تفاوت
معنیدار

درجه آزادی

سبح
معنیداری

نتیجه آزمون

3

3/30

تفاوت
معنیدار

هستند با افراد گروه 0نشان داد (.)P≥3/30
افراد با بیش از  3سال عضویت از خدمات نسبت
به گروه  0راضیتر بودند .همینطور مدت
عضویت با سه متغیر دیگر موردبررسی تفاوت
معنیداری را نشان نداد.

جدول  . 0بررسی تفاوت متغیر کیفیت خدمات با توجه به مدت عضویت در باشگاه

متغیر

کیفیت
خدمات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

2/300

3

3/383

029/903

380

3/332

نتایج حاصل از آزمون  ΟΝΑAVنشان داد که
تفاوت معنیداری بین کیفیت خدمات و دفعات
حضور در باشگاه وجود ندارد .همچنین نتایج
بهدستآمده از آزمون کروسکال والیس بین
رضایتمندی و قصد خرید مجدد با دفعات حضور
افراد در باشگاه تفاوت معنیداری نشان نداد ولی

مقدارf

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

2/303

3/333

تفاوت معنیدار

بین وفاداری با دفعات حضور در هفته تفاوت
معنیداری مشاهده شد (( ،)P≥3/30جدول.)0
نتایج آزمون یو من – ویتنی تفاوت معنیداری را
بین گروه 2و 3نشان داد* .مشتریانی که  3تا 1
بار از باشگاه در هفته استفاده میکردند از گروه
دوم وفادارتر بودند.
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جدول  .0بررسی تفاوت متغیر وفاداری با توجه بهدفعات حضور در باشگاه

متغیر

وفاداری

گروه
 0بار در هفته
2تا  3بار در
هفته
3تا  1بار در
هفته
3تا  1بار در
هفته

رتبه

آماره خی

میانگین

دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

000/03
013/03
208/30

02/320

2

3/332

تفاوت معنیدار

238/33

در بررسی تفاوت بین سبح تحصیالت با
متغیرهای موردمبالعه تحقیا یافتهها نشان داد
که سبح تحصیالت مشتریان باشگاههای آمادگی
جسمانی با هیچیک از متغیرهای کیفیت
خدمات ،رضایتمندی ،وفاداری و قصد خرید
مجدد تفاوت معناداری را نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه نگرش و رفتار
مشتریان مراکز آمادگی جسمانی(ایروبیک،
بدنسازی) شهر رشت بوده است.
با تجزیه و تحلیل دادهها محقا به این نتیجه
رسیده است که بین کیفیت خدمات و متغیر
جنسیت تفاوت معنیداری وجود دارد .زنان
خدمات موجود در باشگاه را بهتر از مردان
ارزیابی کردند .رانگتاناکیت ( )2338و هاک لی
( )2300هم به این نتیجه رسیدند که کیفیت
خدمات ارائه شده در باشگاهها برای زنان از
اهمیت و توجه بیشتری نسبت به مردان
برخوردار است همچنین این نتیجه با نتایج
تئودوراکیس و همکاران ( )2330همسو نیست.

سه بعد پرسنل ،برنامه تمرینی و خدمات فرعی
عامل اختالف در ارزیابی کیفیت خدمات بین
زنان و مردان در پژوهش حاضر بودند .ییلدیز
( ،)2300با تجزیه و تحلیل عملکرد کیفیت
خدمات در مراکز تناسب اندام ترکیه ،نشان داد
که عاملهای پرسنل ،برنامه و محیط فیزیکی
برای مشتریان این مراکز از اهمیت بیشتری
نسبت به حمایت از خدمات برخوردار بود .در
تحقیا حاضر این تفاوت به علت نوع انتظارات
متفاوت مشتریان زن و مرد از خدمات ورزشی
مراکز آمادگی جسمانی است که این مراکز باید
در جهت برآورده ساختن نیازهای هر دو گروه در
جهت تأمین رضایت آنان تالش کنند و به این
نکته توجه داشته باشند که کیفیت خدمات
ورزشی یک محرک اساسی در جذب افراد به
سمت باشگاهها هستند و اهمیتی که افراد برای
کیفیت خدمات و چگونگی ارائه خدمات قائلند
چه بسا بیشتر از کمیت آن است .در همین
زمینه احسانی و شمسیپور ( )0383به این
نتیجه رسیدند که مشتریان به چگونگی و
کیفیت ارائه خدمات اهمیت بیشتری میدهند و
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از نظر آنها کمیت امکانات و استفاده از انواع
روشهای تبلیغاتی اهمیت کمتری در جذب
مشتری دارد.
نتایج تحقیا نشان داد که میزان کیفت خدمات
در بعد تجهیزات و محیط فیزیکی تفاوت
معنیداری را بین دو گروه زنان و مردان نشان
نداد .این بدان معناست که هر دو مشتریان زن و
مرد از تجهیزات و محیط فیزیکی به یک اندازه
رضایت داشتند .این مسئله را میتوان با این
مبلب که امکانات و تجهیزات و محیط فیزیکی
باشگاهها برای دو گروه از مشتریان تفکیک نشده
است یا به عبارتی امکانات و تجهیزات ورزشی
بهطور یکسان و مشابه در دسترس مشتریان زن
و مرد قرار دارد ،توجیه کرد .این نتیجه با تحقیا
رجبی و همکاران ( )0333هم سو است .و با
تحقیا عظیم زاده و همکاران( )0333هم سو
نیست.
میزان کیفیت خدمات در مؤلفه پرسنل ،بین دو
گروه زنان و مردان تفاوت معنیداری را نشان
داد .زنان ،پرسنل و کارکنان باشگاه را عامل
مهمی در رضایتمندی از باشگاه ورزشی بیان
کردند .از دید زنان ظاهر و پوشش پرسنل و
نظرخواهی مدیریت از مشتریان دارای اهمیت
زیادی بود .این نتایج با تحقیا رجبی و همکاران
( )0333هم سو است .گوهر رستمی و همکاران
( ،)0383هنری ( )0383و بودت)2339( 0
کیفیت خدمات کارکنان را عامل مهمی در
رضایتمندی مشتریان اعالم کردند .برخورد
مؤدبانه با مشتری ،برخورداری از دانش و مهارت
کافی ،تمایل کمک به مشتریان ،برقراری ارتباط
صمیمانه و غیره از جمله ویژگیهایی هستند که

کارکنان باشگاه باید برای رضایتمندی ،جذب و
ماندگاری دائمی مشتری از آن برخوردار باشند.
مشتریان تمایل دارند با افرادی با دانش و آگاهی
زیاد و همینطور قابلیت اعتماد بای سروکار
داشته باشند .هوات و همکاران ،)0339( 2نشان
دادند که عملکرد و دانش پرسنل از عناصر مهم
در تعریف کیفیت پرسنل هستند .مدیران مراکز
آمادگی جسمانی باید کارکنانی را انتخاب کند
که دارای مهارت و تخصص کافی باشند و همین
طور بهصورت پیوسته بر اجرای برنامههای
کارکنان و انجام وظایفشان نظارت داشته باشد و
از پیشنهادها و انتقادات مشتریان در این زمینه
استفاده کنند چون پرسنل باشگاه خود جزئی از
خدمات محسوب میشوند .عالوه بر این بدین
خاطر که آنان دائماً ارتباطی مستقیم با مشتری
برقرار میکنند عامل بسیار دخیل در وفاداری و
تمایل به بازگشت دوباره مشتریان هستند این
نقش آنجا نمود پیدا میکند که کارکنان حتی از
طریا برقراری ارتباط صمیمانه بین دو یا چند
مشتری میتوانند زنجیرهای از وفاداری را ایجاد
کنند که متعاقباً باعث تبلیغات دهان به دهان و
جذب مشتریان بیشتر خواهد شد و همین طور
وفاداری مشتریان قبلی ،به دلیل ایجاد گروههای
دوستانه و تمایلشان به مراجعه دوباره به باشگاه
مورد نظر میشود .بنابراین سازمانهای ورزشی
باید این توانایی را داشته باشند که منابع انسانی
خود را به شیوه صحیح و کارا مدیریت کند.
میزان کیفیت خدمات در بعد برنامۀ تمرینی بین
دو گروه زنان و مردان تفاوت معنیداری را نشان
داد .بدینصورت که زنان امتیاز بایتری به این
بعد از کیفیت خدمات دادند که نشاندهنده

1. Bodet

2. Howat et al.
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اهمیت آن از دید مشتریان زن است .نحوه
آموزش مربیان و خالقیت و نوآوری در برنامه
تمرینی برای مشتریان زن اهمیت بیشتری
نسبت به مردان داشت .که با نتایج تحقیا رجبی
و همکاران ( )0333مبابقت دارد .متغیر
جنسیت در انتخاب برنامه تمرینی بسیار حائز
اهمیت است .از آنجا که روحیۀ زنان و مردان از
لحاظ روانشناختی و فیزیولوژیکی با هم متفاوت
است ،برنامه تمرین که انتخاب میکنند متفاوت
خواهد بود .به عقیده رجبی و همکاران (،)0333
بانوان بیشتر عالقه دارند با مربیانی تمرین کنند
که دارای دانش و اطالعات کافی در این رشته
باشد و همچنین مربی برنامه ویژه و متنوعی
برای هریک از مشتریان داشته باشد در حالی که
آقایان بیشتر ترجیح میدهند از یک سری
برنامههای تمرینی معین و مشخصشده که
توسط یک قهرمان ورزشی استفاده میشد الگو
بگیرند .مربی باید در طراحی برنامه تمرینی
جنسیت مشتریان را در نظر بگیرد و بر اساس
نیازمندیها و خواستههای هریک از مشتریان
زن یا مرد برنامه تمرینی را طراحی کند تا زمینه
رضایتمندی فراهم شود .نحوۀ آموزش مربی ،باید
با علم مدرن ورزش مبابقت داشته باشد و
خالقیت ،نوآوری و پیشرفت در برنامه تمرینی
مشاهده شود .احسانی و شمسیپور ( )0383و
هنری ( )0383وجود مربیان متخصص و متعهد
و کارآمد را عامل مهمی در رضایت و جذب
مشتریان ورزشی میدانند .فرایر )2332(0هم
پرورش نیروهای متخصص و کارشناس علوم
ورزشی را در طراحی و اجرای برنامههای
تربیتبدنی و ورزش و بهبود عملکرد باشگاه مؤثر
میداند .پیشنهاد میشود مراکز آمادگی جسمانی
1. Frier

در انتخاب و گزینش مربی توجه ویژهای داشته
باشند تا مربیان ورزشی از دانش و مهارت کافی
در رشته موردنظر خود برخوردار باشد تا زمینه
رضایت مشتریان در این زمینه فراهم شود.
همچنین متغیر خدمات فرعی از ابعاد کیفیت
خدمات بین گروه زنان و مردان تفاوت
معنیداری وجود داشت .خدمات فرعی برای
زنان اهمیت بیشتری جهت عضویت در یک
باشگاه آمادگی جسمانی نسبت به مردان داشت.
از دید زنان دسترسی به باشگاه ،اهمیت بیشتری
در بین گویهها نسبت به مردان داشت .برای
مردان هم ،فروشگاه موجود در باشگاه ،بسیار
حائز اهمیت بود ولی درکل زنان از خدمات
فرعی نسبت به مردان راضیتر بودند .تخفیف در
شهریه دریافتی ،پرداخت شهریه بهصورت اقساط
یا مهمتر از آن ارائه خدمات متناسب با شهریه
دریافتی یا فراتر از آن میتواند عامل مهمی در
جذب یا نگهداری مشتریان به باشگاه باشد.
استفاده از موزیکهای مناسب ،اقدامات ایمنی
در زمینه تجهیزات ،یا حفظ اطالعات شخصی
مشتریان از دیگر عوامل مؤثر در بعد خدمات
فرعی هستند که بر رضایت مشتریان تأثیرگذار
هستند .احسانی و شمسیپور ( )0383و هنری
( ،)0383هزینه دریافتی مناسب و در نظر
گرفتن انواع تخفیف در شهریه را عامل مهمی در
رضایت و جذب مشتریان ورزشی میداند .بین
متغیرهای رضایتمندی کلی  ،وفاداری ،قصد به
خرید مجدد با جنسیت مشتریان ورزشی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
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نتایج دیگر تحقیا نشان داد که بین متغیر
کیفیت خدمات با رده سنی مشتریان تفاوت
معنیداری وجود دارد .استفاده از آزمون تعقیبی
این تفاوت را بین افراد بایی  08سال با دو گروه
سنی 28تا 31سال و08تا 21سال نشان داد و
اینکه مشتریان بایی  08سال کیفیت خدمات را
بهتر از افراد گروه 0و 2ارزیابی کردند .این نتیجه
با یافتههای عظیم زاده ،گوهر رستمی (،)0333
که تفاوت معنیداری بین گروههای سنی با
سبح انتظار مشتریان پیدا کردند بدینصورت که
با افزایش سن سبح انتظارات افراد کم میشود،
همچنین با تحقیا رانگتاناکیت ( )2338و لیو
( )2338هم سو است .تحقیا حاضر نشان
میدهد که افراد در دو گروه سنی 0و 2خدماتی
متناسب با انتظارات خود دریافت نمیکنند آنچه
مسلم است ،افراد در سنین جوانتر نیازهای
خدماتیشان به سمت تجهیزات و لوازم مدرن
ورزشی ،برنامههای تمرینی اختصاصی ،خالقانه و
نوآور تمایل دارد .افراد جوان دائماً در حال الگو
گرفتن از ورزشکاران حرفهای در سبح جهانی
مخصوصاً در حیبه بدنسازی و در بین مشتریان
مرد هستند و متعاقباً انتظار دارند خدماتشان در
زمینه تجهیزات ،مربی ،برنامه تمرینی ،مربی
بدنساز به تقلید از ورزشکاران حرفهای باشد.
مدیران باشگاههای بدنسازی میتوانند از طریا
مربیان این نیازها را شناسایی کنند و درصدد
رفع متعادل این نیازها برآیند.
با توجه به نتایج تحقیا بین رضایتمندی و
وفاداری با رده سنی مشتریان تفاوت معنیداری
یافت نشد .که با نتایج تحقیا لیو( )2338مغایر
است .یافتهها نشان داد بین متغیر قصد خرید
مجدد با رده سنی افراد تفاوت معنیداری
مشاهده شد بهطور مشابه مشتریان بایی 08

سال نسبت به مشتریان رده سنی 0و 2در
مراجعه دوباره به باشگاه موردنظر خود مصممتر
بودند .همانطور که در بای اشاره شد افراد
جوانتر معمویً به سمت باشگاههایی سوق
مییابند که بتواند خدمات و تجهیزاتی مدرن و
استاندارد برایشان فراهم کند و اینچنین دوباره
به این مراکز مراجعه خواهند کرد .البته باید
توجه داشت که چنین هدفی در سایه حضور و
نظارت متخصصان تربیتبدنی و علوم ورزش در
این مراکز حاصل میشود.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین متغیر
کیفیت خدمات با مدت عضویت در باشگاه
تفاوت معنیداری وجود دارد .آزمون تعقیبی
نشان داد که افرادی که بیش از 3سال عضویت
در باشگاه را داشتند نسبت به افراد9ماه تا 0سال
است به عضویت باشگاه درآمدند از کیفیت
خدمات راضیتر بودند ،این یافته با نتایج تحقیا
گوهر رستمی و همکاران ( )0383و لیو ()2338
هم سو است .در ادامه یافتهها نشان داد که بین
مدت عضویت در باشگاه با سه متغیر
رضایتمندی ،وفاداری و قصد خرید مجدد تفاوت
معنیداری وجود نداشت ،که با نتایج تحقیا لیو
( )2338هم سو نیست .میتوان اینطور بیان
کرد که افرادی که به مدت طوینی در عضویت
یک باشگاه هستند مسلماً از خدمات آن باشگاه
راضی هستند و با توجه به شناخت و درکی که
از خدمات باشگاه طی عضویتشان به دست
آوردند نگرشی مثبت نسبت به خدمات
باشگاهدارند ولی افراد تازه وارد یا با مدت
عضویت کمتر به این حد از درک از خدمات
نرسیدند .بنابراین مراکز آمادگی جسمانی باید در
ایجاد آگاهی و شناخت و جذب این افراد به
سمت باشگاه تالش بیشتری کنند.
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از دیگر نتایج تحقیا این بود که تفاوت
معنیداری بین متغیرهای کیفیت خدمات،
رضایتمندی و قصد خرید مجدد با دفعات حضور
در باشگاه یافت نشد اما بین متغیر وفاداری با
دفعات حضور در باشگاه تفاوت معنیداری وجود
داشت ،مشتریانی که 3تا1بار از باشگاه در هفته
استفاده میکردند از افرادی که 2تا 3بار در هفته
از باشگاه استفاده میکردند وفاداریشان به
باشگاه بیشتر بود و از آنجا که وفاداری در ارتباط
مستقیم با رضایتمندی مشتریان است میتوان
گفت افرادی که بیشترین مراجعه را در هفته به
باشگاه دارند رضایتمندیشان بیشتر از گروههای
دیگر است .این نتیجه با نتایج گوهر رستمی و
همکاران ( )0383هم سو است .طبا نتایج
حاصل از تحقیا ،بین هیچکدام از چهار متغیر
موردبررسی با سبح تحصیالت تفاوت معنیداری
یافت نشد .گوهر رستمی و همکاران (،)0383
هم تفاوت معنیداری را بین سبح تحصیالت
افراد با رضایتمندیشان از باشگاه یافت نکردند.
این نتیجه با نتایج تحقیا لیو ( )2338همسو
نیست.
نتیجه کلی که محقا از این پژوهش استنباط
میکند این است که طبقهبندی مشتریان بر
اساس ویژگیهای انسانی ،شناسایی نیازهای آنان
بر اساس همین ویژگیها بهمنظور تخصیص
منابع سازمانی متناسب با نیازهای مشتریان،
مبابقت محصویت ارائه شده با درک و انتظارات
مشتریان و غیره سبب ایجاد توقعات و ادراکات
یکسان بین مشتریان ،جلب اعتماد مشتری،
جذب بیشتر مشتری و نهایتاً مصرف منابع
سازمان به طریا صحیح و کارا میشود .زیتمایل
و همکاران )0339(0مشاهده نیات رفتاری
1. Zeithaml et al.

مشتری بهعنوان سیگنالی است که نشان میدهد
آیا مشتری به استفاده از خدمات یک شرکت
ادامه خواهد داد و یا آن را به شرکتهای مختلف
تغییر میدهد .بنابراین مراکز آمادگی جسمانی
باید از تنوع مشتریان و نیازهای متفاوتشان آگاه
باشند و دائماً منابعی که سبب ایجاد نیازها و
انتظارات در مشتریان میشوند را شناسایی کرده
و نیز از توانایی همهجانبه سازمان در جهت
برآورده ساختن این نیازها و انتظارات اطمینان
یابند.
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Abstract
Objective: The purpose of this paper was the comparison of attitude and behavior
of customers towards physical fitness services centers in Rasht..
Methodology: This paper was a descriptive survey held as field study. The
population included all of the customers of physical fitness service centers in
Rasht which four hundreds of them were selected by cluster sampling. The
research tools were five questionnaires including demographic features, sport
services quality, customer's satisfaction, customer's loyalty and repurchase
intention which are validated by eight management experts and the
's alpha test was α=0.96.
Results: The results showed that there was significant difference between
service quality based on the variables of sex, age, and the length of customer's
participation in club (p≤0.05). There was also significant difference between
customers loyalty based on the times they were present in clubs. Moreover,
there was significant difference between repurchase intention based on the age.
Conclusion: In order to achieve satisfaction, permanent loyalty and customers'
coming back, the managers of physical fitness services centers can classify
customers based on human traits as well as identify their expectations and
requirements and offer products regard to their demands.
Keywords: Service quality, Customer's attitude, Satisfaction, Loyalty,
Repurchase intention.
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