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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و پیشبینی ارتباط بین میزان رضایتمندی استفادهکنندگان از
خدمات باشگاههای بدن سازی شهر تهران و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این باشگاهها
انجام شد .به این منظور و با استفاده از روش پژوهش توصیفی -پیمایشی نمونهای مشتمل بر
 111نفر (آقایان  751نفر و بانوان  311نفر) مورد بررسی قرار گرفت .پرسشنامه محقق
ساخته در در دو بخش کیفیت خدمات و رضایتمندی ،مورد استفاده قرار گرفت .روائی
پرسشنامه توسط متخصصان (نه نفر) و همچنین آزمون تحلیل محتوا با چرخش واریماکس
مورد تأیید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای ( )αکرونباخ آزمون شد .نتایج
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه ابعاد کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی
ارتباط مثبت و معنادار و در حد متوسط وجود دارد .به این معنی که بهبود ابعاد کیفیت
خدمات موجب افزایش میزان رضایتمندی استفادهکنندگان میشود .همچنین وارد کردن
کلیه ابعاد کیفیت خدمات به مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای ملموس بودن،
قابلیت اطمیناندهی ،پاسخگو بودن ،اعتمادسازی ،و یکدلی و یکپارچگی منجر به تبیین %10
از واریانس رضایتمندی میشوند .قابلیت اعتماد سازی بیشترین ضریب و یکدلی و یکپارچگی
نیز کمترین ضریب را در پیشبینی رضایتمندی دارا بودند .به طور کلی باشگاههای بدنسازی
که با وسایل و امکانات مدرن تجهیز شده ،داری محیطی زیبا بوده و از کارکنان مناسب و
مؤ دب برخورداند ،در مشتریان احساس آسودگی و راحتی به وجود آورده و موجب افزایش
رضایتمندی و حضور آنها میشوند.
واژگان کلیدی :کیفیت خدمات ،رضایتمندی ،باشگاههای بدنسازی
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مقدمه
آمادﮔﻲ جسمممیانﻲ و تندرسمممتﻲ بﻪ ﻋنوان یﻚ ﺻنﻌت جﻬانﻲ بﻪ سرﻋت در ﺣال رﺷد است .در
آمریﻜا بیﺶ از  33هممرار تأسیسات ورزﺷﻲ آمادﮔﻲ جسممیانﻲ و سﻼمت وجود دارد ،تﻌداد مراکر
آمادﮔﻲ جسمممممیانﻲ در اروپا کیتر وﻟﻲ در ﺣال اﻓرایﺶ است .یونان تﻘریﺒاً  1333مرکر آمادﮔﻲ
جسیانﻲﺧﺼوﺻﻲ با بمیﺶ از  333همرار مشتری و درآمد توﻟیدی در ﺣدود  161/5میﻠیون دﻻر
در سال دارد (کموزهچیمان ،رسمتیﻲ و اﺣسمانﻲ ،1332 ،ص .)32 .تﻌمداد باﺷمگاههمای آممادﮔﻲ
جسیانﻲ و بدنسازی در ایران نیر در ﺣال اﻓرایﺶ است .در ﺷمﻬر تﻬمران بمیﺶ از  153باﺷمگاه
بدنسازی و آمادﮔﻲ جسیانﻲ وجود دارد (کموزهچیمان و هیﻜماران ،1332 ،ص .)13 .پمرداﺧت
اﻓراد بﻪ ﻓﻌاﻟیمت همای ورزﺷمﻲ جﻬمت ﺣسمم سمﻼمت ﻋیمومﻲ جامﻌمﻪ و هیچنمی درآممدزایﻲ
باﺷگاههای بدنسازی ﻟروم توجﻪ بﻪ ای موضوع را نشان مﻲدهد.
بﻪ منظور مشارکت بیشتر و اﻓرایﺶ سوددهﻲ در هر سازمانﻲ ،ﻓراهم ساﺧت ﺧدمات با کیسیمت
کﻪ تﻌداد مشتریان راضﻲ را اﻓرایﺶ داده و آنﻬا را بمﻪ مشمتریان وﻓمادار تﺒمدید کنمد از اهییمت
برﺧوردار است .رضایت مشتری با نتایج ﻋیﻠﻜردی مثﺒت متﻌددی در ارتﺒما بموده و بمﻪ ﻋنموان
یﻜﻲ از ﺷاﺧﻪهای پژوهشﻲ مﻬم ﺷناﺧتﻪ ﺷده است (دانﻜ و ﮔری ،2332 ،1ص .)23 .پمژوهﺶ-
های بسیاری تﻼش نیودهاند تا ﻋوامد مؤثر بر رضایتیندی مشتری را درک کنند .برای متوﻟیمان
باﺷگاههای ورزﺷﻲ مشخص نیودن ﻋوامﻠﻲ کﻪ بر روی مشتریان هدف بمﻪ منظمور دسمتیابﻲ بمﻪ
سطح انتظارات آنﻬا تأثیر مﻲ ﮔذارند ضروری است (باکر و کرامپتمون ،2332 ،2ص .)262 .بمرای
ایجاد رضایتیندی برآورده ساﺧت نیازهای مشتریان ،در محیط در ﺣال رﺷد و رقمابتﻲ ﺻمنﻌت
ورزش یﻜﻲ از وظایف مﻬم مدیران است .رضایتیندی ﻋامﻠﻲ اساسﻲ برای ﻓرایند بازاریابﻲ ،رﻓتمار
منجر بﻪ ﺧرید ،مشارکت در ﻓرایندهای پس از ﺧرید مانند تغییر نگرش ،تﻜرار ﺧرید و وﻓماداری
است (پارک ،2331 ،3ص .)33 .ﻓراهم ساﺧت ﺧدماتﻲ کﻪ منجر بﻪ رضایتمندی مشتری ممﻲ-
ﺷود ،بﻪ طور کﻠﻲ سوددهﻲ هر سازمانﻲ را اﻓرایﺶ مﻲدهد (ماری و بمرت ،2331 ،1ص .)3 .ایم
موضوع بر اساس ای پیﺶ ﻓرض استوار است کﻪ مشتریان راضﻲ بﻪ اﺣتیال بیشمتری دوبماره از
ﺧدمات استساده کرده و یا ﺧرید مجدد مﻲنیایند (برنﻬمارد ،دونثمو و کنمت ،2333 ،5ص .)336
جنﺒﻪهای زیادی از رضایتیندی مشتری وجود دارد کﻪ سازمانهای ورزﺷﻲ باید بﻪ آن بپردازنمد.
1. Duncan & Gary
2. Baker & Crompton
3. Park.
4. Mary & Brett.
5. Bernhardt, Donthu & Kennett.
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برای مثال ،هیانگونﻪ کﻪ ﺷناﺧت مشتریان راضﻲ ضروری است ،درک اینﻜﻪ چرا مشتریان راضمﻲ
مﻲﺷوند نیر از اهییت یﻜسانﻲ برﺧوردار است .سازمانهمای ورزﺷمﻲ در موقﻌیمت بﻬتمری بمرای
کسب نتایج مثﺒت مربو بﻪ داﺷت مشتریان راضﻲ هستند ،زیرا آنﻬما درکمﻲ روﺷم از ﻋموامﻠﻲ
دارند کﻪ در رضایتیندی مشتریانشان نﻘمﺶ دارد (هموات ،ممورای و ﮔریﻠمﻲ ،1222 ،1ص.)55 .
ﺷسیع زاده ( )1332رضایت را ﻟذت بردن یا مشیئر ﺷدن ﺧریدار یما مﺼمرف کننمده از ﻋیﻠﻜمرد
محﺼول یا ﺧدمت مﻲداند .جیال و ناﺻر ( ،)2332رضایتمندی مشتری را بمﻪ ﻋنموان اﺣسماس
یا نگرش یﻚ مشتری نسﺒت بﻪ یﻚ محﺼول یا ﺧدمت بﻌد از استساده از آن تﻌریمف ممﻲکننمد.
آنﻬا بیان مﻲ کنند ،رضایتیندی مشتری نتیجمﻪ اﺻمﻠﻲ ﻓﻌاﻟیمت بازاریمابﻲ اسمت کمﻪ بمﻪ ﻋنموان
ارتﺒاطﻲ بی مراﺣد مختﻠف رﻓتار ﺧرید مﺼرف کننده ﻋید مﻲکنمد .تﻌریمف رضمایت مشمتری
مورد قﺒول بسیاری از ﺻاﺣبنظران ،ای ﮔونﻪ است :رضمایت مشمتری یمﻚ نتیجمﻪ اسمت کمﻪ ،از
مﻘایسﻪ پیﺶ از ﺧرید مشتری از ﻋیﻠﻜرد مورد انتظار بما ﻋیﻠﻜمرد واقﻌمﻲ ادراک ﺷمده و هرینمﻪ
پرداﺧت ﺷده بﻪ دست مﻲآید (چاکراوراثﻲ ،ﮔوپتا و جورج ،2333 ،2ص .)2 .اینﻜﻪ ﺧریمدار پمس
از ﺧرید راضﻲ ﺷود یا ﺧیر ،بﻪ ای امر بستگﻲ دارد کﻪ بما توجمﻪ بمﻪ انتظمارات وی از محﺼمول،
ﻋیﻠﻜرد آن چگونﻪ باﺷد .اﻟﺒتﻪ پس از مﻘایسﻪ ﻋیﻠﻜرد محﺼول ﺧریداری ﺷده در مﻘایسﻪ با آنچﻪ
مورد انتظار وی بوده است .براساس چنی تﻌریسﻲ از واژه رضایت ،مﻲتموان رضمایت را تمابﻌﻲ از
«ﻋیﻠﻜرد مورد تﺼور و انتظارات» نامید .اﮔر ﻋیﻠﻜرد از سطح انتظار کیتر باﺷد مشتری ناراضمﻲ
یا ناﺧشنود ﺧواهد ﺷد .اﮔر ﻋیﻠﻜرد طﺒق انتظارات وی باﺷد مشتری راضمﻲ ﺧواهمد ﺷمد و اﮔمر
ﻋیﻠﻜرد از سطح انتظار بیشتر ﺷود مشتری بیﺶ از اندازه راضﻲ مﻲﮔردد و از ﺧریمد ﺧمود ﻟمذت
مﻲبرد (کاظیﻲ و ابطحﻲ ،1322 ،ص.)13-2 .
رضایت مشتری را مﻲتوان پیﺶ ﺷر تیام موﻓﻘیتهای بﻌمدی سمازمان مﻌرﻓمﻲ نیمود .اممروزه
توجﻬات روز اﻓرون بﻪ ﺧواستﻪهای مشتریان ،بسیاری از مؤسسات را مجﺒور بمﻪ بﻬﺒمود و ارتﻘمای
ارتﺒا با مشتریان نیوده است (مجﻠﻪ باﺷگاه سﻼمت .)2336 ،3هر سازمان مموﻓﻘﻲ مایمد اسمت
ﺧدماتﻲ را ارائﻪ کند کﻪ رضایت مشتریان را ﻓراهم سازد .ﺷرکتها و مؤسسات نیﻲتوانند اهداف
اساسﻲ کار ﺧود نظیر دستیابﻲ بﻪ مریت رقابتﻲ یا ایجاد سود را نادیده بگیرند .رضایت مشمتریان
مرایای زیادی را برای سازمان ایجاد مﻲنیاید و سطوح باﻻتر رضایت مشتریان ،منجر بﻪ وﻓاداری
مشتریان مﻲﺷود (هیری ،ترجیﻪ؛ جرنﻲ ،1331 ،ص.)61 .

1. Howat , Murray, Crilley.
2. Chakravarthi, Gupta and George
3. Club Haus Magazine
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از سویﻲ ،اﺧیراً کیسیت ﺧدمات بﻪ ﻋنوان یﻜﻲ از مسائد مﻬم در سازمانهای بازرﮔانﻲ انتساﻋﻲ و
غیرانتساﻋﻲ پدیدار ﮔشتﻪ است .ارائﻪ ﺧدمت با کیسیت یﻚ استراتژی اساسﻲ برای بﻘا و موﻓﻘیت
در محیط رقابتﻲ امروز است (پاورز1222 ،1؛ ریشﻠد و ساسر .)1223 ،2مدیریت سازمانهای
ورزﺷﻲ بﻪ ﻋنوان سازمانهای ﺧدمت محور مﻲبایست اهتیام ﺧویﺶ را در کسب رضایت
مشتریان و ارائﻪ ﺧدمات با کیسیت بﻪ کار ﮔیرند .هر چﻪ کیسیت ﺧدمات اماک ورزﺷﻲ بﻬﺒود
یابد ،ﮔرایﺶ مردم بﻪ ﻓﻌاﻟیتهای ورزﺷﻲ اﻓرایﺶ مﻲیابد (ژانتبﻲ ،کﻲزنگر و م جروم ،ترجیﻪ؛
اﺣسانﻲ ،1332 ،ص.)33 .
کیسیت ﺧدمات بﻪ ﻋنوان " تساوت میان انتظارات مختﻠف از ابﻌاد ﮔوناﮔون کیسیت و آنچﻪ کﻪ
مشتری از ای ﺧدمت یا ﺧدمات ادراک مﻲکند" تﻌریف ﺷده است (مﻚکﻲ و کرامپتون،3
 ،1233ص .)13 .کیسیت ﺧدمات ادراک مشتری از موﻓﻘیت یا ﺷﻜست در برآورده کردن
انتظارات است (زیامد ،بری و پاراسورم  ،1223 ،1ص .)36 .محﻘﻘان ﻋیوماً کیسیت ﺧدمات را
از طریق ارزیابﻲ مشتریان با استساده از پنج ویژﮔﻲ ارائﻪ ﺷده توسط زیتﻬام و هیﻜاران ()1223
ﺷامد مﻠیوس بودن  ،اﻋتﺒار ،هیدﻟﻲ ،اطیینان و پاسخگویﻲ ارزیابﻲ مﻲکنند .تﻌریف کیسیت
ﺧدمات ﺣول یﻚ ایده مﻲچرﺧد کﻪ آن هم نتیجﻪ مﻘایسﻪای است کﻪ مشتری بی انتظاراتﺶ
از ﺧدمات و ادارکﺶ از راههایﻲ کﻪ ﺧدمات ﻋرضﻪ مﻲﺷوند ،انجام مﻲدهد .کیسیت ﺧدمات
موضوع مﻬیﻲ در ادبیات مربو بﻪ بازاریابﻲ است (آﻟﻜساندریس و هیﻜاران ،2331 ،5ص.)51 .
ﺷﺒاهت های زیادی میان ساﺧتار کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی مشتری وجود دارد و با توجﻪ بﻪ
طﺒیﻌت ارتﺒا ای ساﺧتارهای مشخص تناقض نیر وجود دارد (اوه و پارکر ،1222 ،6ص.)33 .
برﺧﻲ از محﻘﻘان کیسیت ﺧدمات را ﺣاﻟتﻲ از نتیجۀ مواجﻬﻪ با ﺧدمت و رضایتیندی مشتری را
در واکنﺶ بﻪ کیسیت ﺧدمات در نظر مﻲﮔیرند .محﻘﻘان دیگری ﻓﻜر مﻲکنند کﻪ دﻟید دیگری
وجود دارد و در ارتﺒا با اینﻜﻪ کدامیﻚ از آنﻬا مﻘدم است اتساقنظر وجود ندارد .بسیاری از
محﻘﻘان مﻌتﻘدند کﻪ رضایتمندی مشتری و کیسیت ﺧدمات ساﺧتارهای مجرا و مستﻘﻠﻲ
هستند کﻪ ویژﮔﻲهای یﻜسان بسیاری دارند (بیتنر ،1223 ،2ص23 .؛ کارم  ،1223 ،3ص13 .؛
1. Powers T.
2. Reichheld R & Sasser JWE.
3. Mackay KJ & Crompton JL.
4. Zeihaml VA, Berry LL, & Parasuraman A.
5. Alexanderis K, Zahariadis P, Tsorbatzoudis C, & Grouios S.
6. Oh H, & Parks S.
7. Bitner MJ.
8. Carman J.
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پاراسورم  ،زیثامد و بری ،1233 ،1ص .)36 .محﻘﻘانﻲ نیر وجود دارند کﻪ هیچگونﻪ تساوتﻲ
میان ای دو مسﻬوم قائد نیستند .هم کیسیت ﺧدمات و هم رضایتیندی مشتری ،متغیرهای
استراتژیﻚ بازاریابﻲ مانند وﻓاداری م شتری ،تﻌﻬد و ﺻداقت ،ﮔرایﺶ بﻪ درﮔیر ﺷدن در ارتﺒاطات
مثﺒت کﻼمﻲ ،تیاید بﻪ ﺧرید مجدد ،و بﻬره وری سازمان را تحت تأثیر قرار مﻲدهند (
آندرسون ،1223 ،2ص.)11 .
3
ای دو مسﻬوم موضوع پژوهﺶهای ﻓراوانﻲ در زمینﻪ ورزش و ﻓﻌاﻟیتهای ورزﺷﻲ بودهاند .ﻟیم
( ،) 2336طﻲ تحﻘیﻘﻲ تأثیر کیسیت ﺧدمات بر روی رضایتیندی مشتری ،وﻓاداری و مﻘاﺻد
رﻓتارآیندة مشتری برای مراجﻌی باﺷگاههای بدنسازی و آمادﮔﻲ جسیانﻲ در کرة جنوبﻲ
انجام داد و بیان کرد رابطۀ مستﻘیم و مﻌناداری بی کیسیت ﺧدمات و میران رضایتیندی وجود
دارد .ﻟی  )2333( 1بﻪ رابطﻪ قوی و مﻌناداری بی کیسیت ﺧدمات باﺷگاههای ورزشهای آبﻲ
تایوان در بخﺶهای مختﻠف مانند کیسیت برنامﻪها ،کیسیت تﻌامﻼت ،کیسیت نتایج ،کیسیت
محیط ﻓیریﻜﻲ و رضایتیندی مشتری دست یاﻓت.
یﻲ چی  )2333( 5تساوت مﻌناداری در تجربۀ رضایتیندی از کیسیت ﺧدمات در ارتﺒا با ﮔروه-
های سنﻲ ،درآمد ،سطح تحﺼیﻼت و نوع ﻋضویت اﻓراد نشان داد .هیچنی نتایج نشمان داد کمﻪ
هیﺒستگﻲ مثﺒت و مﻌناداری بی میران رضمایتمنمدی و کیسیمت ﺧمدمات وجمود دارد .کمیم و
تریال )2313( 6در تحﻘیﻘﻲ نشان دادند کﻪ دو متغیر تﺼویر درک ﺷده از سازمان و تیاید ﺧرید
توسط ﻋامد کیسیت ارئﻪ ﺧدمات تﺒیی مﻲﺷوند .یوﺷیدا و جییر )2311( 2در تحﻘیﻘمﻲ کمﻪ بمﻪ
بررسﻲ کیسیت ﺧدمات در ﺻنﻌت ورزش پرداﺧتﻪ بودند ،بیمان کردنمد کمﻪ همر سمﻪ بﻌمد ممورد
مطاﻟﻌﻪ ﺷامد جنﺒﻪهای ﻓنﻲ (مشخﺼﻪ های تیم ،ﻋیﻠﻜرد بازیﻜنان) ،جنﺒﻪهای ﻋیﻠﻲ (کارکنمان،
ﻋیﻠﻜرد تسﻬیﻼت) و جنﺒﻪهای زیﺒایﻲ ﺷناسﻲ (محﺼوﻻت ﻓرﻋﻲ ،زیﺒمایﻲ ﺷناسمﻲ محمیط) بمر
کیسیت ﺧدمات تأثیر مﻲﮔذارند .ﻟﻲ و هیﻜاران )2311( 3نیر در تحﻘیﻘﻲ کمﻪ بمﻪ بررسمﻲ ابﻌماد
مختﻠف کیسیت بر رضایتیندی بازیﻜنان ﮔﻠف مرد و زن پرداﺧتﻪ بود ،بیان مﻲکنند کﻪ مﻠیموس
بودن و هیدﻟﻲ ابﻌاد اﺻﻠﻲ برای تﻌیی رضایتیندی هر دو ﮔروه زنان و مردان بوده اسمت .ﮔﻠمف
1. Parasuraman A, Zeithhaml V, Berry LL.
2. Anderson G.
3. Lim SJ.
4. Lin JC.
5. Liu YC.
6. Kim M, Trail GT
7. Yoshida M, and James JD.
8. Lee et al.
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بازان زن توجﻪ بیشتری بﻪ جنﺒﻪهای ﻓیریﻜﻲ ،نظاﻓت ،و ظاهر سرویس دهنمدﮔان دارنمد .رنگمرز
( )1333در پژوهشﻲ ﻋنوان کرد کﻪ کادر ﻓنﻲ و کشتﻲﮔیران تمیمهمای مﻠمﻲ کشمتﻲ کشمور از
ﺣوزه مدیریت و ﺣوزه امﻜانات ﺧانﻪ کشتﻲ رضایت دارند و از ﺣوزه ﻋیومﻲ ﺧانﻪ کشتﻲ رضمایت
ندارند .ﺧیسﻪ ( )1332در پژوهشﻲ نشان داد کﻪ در بخﺶ برنامﻪریمری ،سمازماندهﻲ ،همدایت و
رهﺒری ،نظارت و کنترل ،ایینﻲ ،بﻬداﺷت ،و تجﻬیرات و امﻜانات ورزﺷمﻲ و غیمر ورزﺷمﻲ رابطمۀ
مﻌنادار و مثﺒتﻲ بی تیام ﺧرده مﻘیاسهای ذکر ﺷده و میران رضایتیندی از کیسیمت ﺧمدمات
ﺧانۀ تﻜواندو وجمود دارد .یاﻓتﻪهای پژوهﺶ کموزهچیمان و هیﻜماران ( )1332نیمر نشان داد کﻪ
تساوت مﻌناداری در رضایت کﻠﻲ مشتریان باﺷگاههای بدنسازی ﺧﺼوﺻﻲ و دوﻟتﻲ ﺷممﻬر تﻬممران
وجود دارد .هیچنممممممی رضایت مشتریان از ﻋوامد اجتیاﻋﻲ ،تجﻬیرات ،کیسیت رﻓتار کارکنان،
برنامﻪ های تیرینﻲ و ﺷﻬریﻪ در باﺷگاههای ﺧﺼوﺻﻲ از باﺷگاههای دوﻟتﻲ بیشتر است.
هیانگونﻪ کﻪ بیان ﺷد پژوهﺶهای بسیاری تﻼش نیودهاند تا ﻋوامد مؤثر بر رضایتیندی
مشتری را درک کنند .برای متوﻟیان باﺷگاههای ورزﺷﻲ مشخص نیودن ﻋوامﻠﻲ کﻪ بر روی
مشتریان هدف بﻪ منظور دستیابﻲ بﻪ سطح انتظارات آنﻬا تأثیر مﻲ ﮔذارند ،ضروری است (باکر و
کرامپتون .)2332 ،با توجﻪ بﻪ موارد ذکر ﺷده برای کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی ای پژوهﺶ
بﻪ دنﺒال پاسخ بﻪ ای سئواﻻت است .ابﻌاد رضایتیندی و کیسیت ﺧدمات در باﺷگاههای
بدنسازی کدامند؟ آیا بی ابﻌاد کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی استساده کنندﮔان از ﺧدمات
باﺷگاههای بدنسازی ارتﺒا وجود دارد؟ کدام یﻚ از ابﻌاد کیسیت ﺧدمات نﻘﺶ بیشتری در
پیﺶ بینﻲ رضایتیدی استسادهکنندﮔان از کیسیت ﺧدمات باﺷگاههای بدنسازی دارند؟
روش شناسی
روش پژوهﺶ ﺣاضر از ﻟحاظ استراتژی توﺻیسﻲ -هیﺒستگﻲ و از نظر اجرا پییایشﻲ است و بﻪ
ﻟحاظ هدف در زمرة تحﻘیﻘات کاربردی قرار دارد .اطﻼﻋات مورد نیاز از طریق پرسﺶ نامﻪ
محﻘق ساﺧتﻪ جیع آوری ﮔردید.
جامﻌﻪ آماری پژوهﺶ را استساد ه کنندﮔان از ﺧدمات ورزﺷﻲ باﺷگاههای بدنسازی سطح ﺷﻬر
تﻬران در سال  1323تشﻜید دادند .با توجﻪ بﻪ مشخص بودن ﻓﻬرست باﺷگاههای بدنسازی
سطح ﺷﻬر تﻬران از نیونﻪﮔیری ﺧوﺷﻪای چند مرﺣﻠﻪای استساده ﺷد .بﻪ ای ترتیب کﻪ ابتدا بﻪ
ﺻورت تﺼادﻓﻲ باﺷگاه های بدنسازی منطﻘﻪ مرکری تﻬران بﻪ ﻋنوان ﺧوﺷﻪی اول انتخاب ﺷدند.
سپس از میان باﺷگاههای موجود در ای منطﻘﻪ ﺷﺶ باﺷگاه بﻪ ﻋنوان ﺧوﺷﻪهای بﻌدی انتخاب
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ﺷدند .در مجیوع از میان پرسﺶنامﻪهای توزیع ﺷده در ای باﺷگاهها  336پرسﺶنامﻪ (آقایان
 253نسر و بانوان  133نسر) قابد تجریﻪ و تحﻠید بودند.
برای جیعآوری دادهها پرسﺶنامﻪ محﻘق ساﺧتﻪ در دو بخﺶ کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی،
دیدﮔاه نیونۀ آماری تحﻘیق را در ارتﺒا با پنج بﻌد کیسیت ﺧدمات و پنج بﻌد رضایتیندی با
استساده از مﻘیاس پنج ارزﺷﻲ ﻟیﻜرت مﻲسنجید .روائﻲ پرسﺶ نامﻪ توسط متخﺼﺼان (نﻪ نسر)
و هیچنی آزمون تحﻠید محتوا با چرﺧﺶ وارییاکس مورد تأیید قرارﮔرﻓت .برای تﻌیی پایایﻲ،
پرسﺶنامﻪ بی  33نسر از نیونۀ آماری تحﻘیق توزیع و پایایﻲ پرسﺶ نامﻪ از طریق آﻟسای ()α
کرونﺒاخ آزمون ﺷد (کیسیت ﺧدمات  α=3/223و رضایتیندی  .)α=3/222آزمون کوﻟیوﮔراف-
اسییرنوف برای بررسﻲ نرمال بودن توزیع داده های مربو بﻪ متغیرها مورد استساده قرارﮔرﻓت.
هیچنی از هیﺒستگﻲ اسپیرم برای بررسﻲ ارتﺒا بی متغیرها و از رﮔرسیون چندﮔانﻪ برای
پیﺶ بینﻲ میران رضایتمندی با استساده از ابﻌاد کیسیت ﺧدمات استساده ﺷد.
نتایج
 ٪65/5از نیونﻪ را آقایان ( )n=253و  ٪ 25/5را بانوان ( )n=133تشﻜید دادند ٪11 .ﮔروه
نیونﻪ در محدوده سنﻲ  21تا  33سال و  ٪26/1در محدوده سنﻲ  31تا  13سال قرار ﮔرﻓتند.
برای دستیابﻲ بﻪ ابﻌاد رضایتیندی پرسﺶنامﻪ محﻘق ساﺧتﻪ ﺣاوی  26ﮔویﻪ مورد تحﻠید
ﻋامﻠﻲ اکتشاﻓﻲ 1با چرﺧﺶ وارییاکس 2قرار ﮔرﻓت .از روش استخراج ﺣداکثر درست نیایﻲ 3و
با تﻌیی تﻌداد پنج ﻋامد استساده ﺷد .نتایج آزمون اندازه کسایت نیونﻪﮔیری 1و آزمون کرویت
بارتﻠت 5برای متغیرهای رضایتیندی مورد بررسﻲ قرار ﮔرﻓت .ای نتایج مﻌیارهای ﻻزم برای
کسایت نیونﻪﮔیری ( )p=3/233و کرویت بارتﻠت ( )P=3/331 ،X2=6/22را اﺣراز نیودهاند و از
استساده از تحﻠید ﻋامﻠﻲ برای ای دادهها ﺣیایت مﻲکنند.
نتایج تحﻠید ﻋامﻠﻲ و ﻋوامد بﻪ دست آمده در جدول  1نشان داده ﺷده است .از تحﻠید ﻋامﻠﻲ
 26ﮔویﻪ پرسﺶنامﻪ رضایتیندی  21ﮔویﻪ و در پنج ﻋامد؛  -1کارکنان -2 ،آسودﮔﻲ و راﺣتﻲ،
 -3تجﻬیرات -1 ،وجﻬﻪ باﺷگاه ،و  -5ﻋوامد ماﻟﻲ باقﻲ ماندند .ای پنج ﻋامد در مجیوع 52/11
درﺻد از واریانس رضایتیندی را تﺒیی مﻲکنند .ﮔویﻪهای تیامﻲ پنج ﻋامد نیر از هیﺒستگﻲ
درونﻲ باﻻتر از  3/23برﺧوردار مﻲباﺷند.

1. Descriptive Factor Analyses
2. Varimax
3. Maximum Likelihood
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
5. Bartlett's Test of Sphericity
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جدول  -1ﻋامد های بﻪ دست آمده از تحﻠید ﻋامﻠﻲ اکتشاﻓﻲ برای ﮔویﻪهای رضایتیندی
ﻋامد ها

درﺻد
واریانس

بار
ﻋامﻠﻲ
3/111

ﻋامد ( 1کارکنان)

15/21

3/653
3/333
3/621

ﻋامد ( 2آسودﮔﻲ و
راﺣتﻲ)

ﻋامد ( 3تجﻬیرات)

3/332
3/321
15/23

13/13

3/122
3/522
3/132
3/665
3/233
3/661
3/125
3/332
3/333
3/132
3/323

ﻋامد ( 1وجﻬﻪ باﺷگاه)
ﻋامد ( 5ﻋوامد ماﻟﻲ)

2/22

5/22

3/532
3/513
3/212
3/352

ﮔویﻪ ها
راهنیایﻲ ،کیﻚ و ﺧدمت رسانﻲ کارکنان باﺷگاه
بﻪ مراجﻌی
ﻋیﻠﻜرد ﻓنﻲ و تخﺼﺼﻲ کارکنان باﺷگاه
تجربﻪ و تخﺼص مربیان باﺷگاه
قابد ﻓﻬم و واضح بودن دستوراﻟﻌید های مربیان
باﺷگاه
موقﻌیت مﻜانﻲ باﺷگاه از نظر دسترسﻲ و پارکینگ
ساﻋات کاری باﺷگاه
ظرﻓیت باﺷگاه برای تﻌداد مراجﻌی و میران
ﺷﻠوغﻲ
تنوع مسابﻘات ،برنامﻪ ها و رویدادهای باﺷگاه
استساده از موسیﻘﻲ مناسب در ساﻟ ورزﺷﻲ
کارآیﻲ تجﻬیرات باﺷگاه
کیسیت تجﻬیرات و دستگاه های ورزﺷﻲ باﺷگاه
ایینﻲ تجﻬیرات و امﻜانات باﺷگاه
کییت دستگاه ها و تجﻬیرات ورزﺷﻲ باﺷگاه
ﻓضای موجود در باﺷگاه
کیسیت و کییت مناسب تجﻬیرات و امﻜانات غیر
ورزﺷﻲ باﺷگاه
کیسیت و کییت کید ها (کید ﻟﺒاس و جا کسشﻲ)
تﻌویض و تﻌییر دستگاه ها و تجﻬیرات باﺷگاه در
زمان نیاز
طرز برﺧورد و رﻓتار سایر مراجﻌی
تﺼویر کﻠﻲ و وجﻬﻪ باﺷگاه
قییت ﮔذاری یﻚ جﻠسﻪ تیری
قییت ﮔذاری ﺣق ﻋضویت

آﻟسای
کرونﺒاخ

3/233

3/311

3/362

3/232

3/213

برای دستیابﻲ بﻪ ابﻌاد مربو بﻪ کیسیت ﺧدمات نیر پرسﺶنامﻪ محﻘق ساﺧتﻪ ﺣاوی  21ﮔویﻪ
مورد تحﻠید ﻋامﻠﻲ اکتشاﻓﻲ با چرﺧﺶ وارییاکس قرار ﮔرﻓت .با توجﻪ بﻪ پیشینﻪ پژوهﺶ با
تﻌیی تﻌداد  5ﻋامد از روش استخراج ﺣداکثر درست نیایﻲ استساده ﺷد .آزمون اندازه کسایت
نیونﻪﮔیری و آزمون کرویت بارتﻠت برای متغیرهای مربو بﻪ کیسیت ﺧدمات مﻌیارهای ﻻزم
برای کسایت نیونﻪ ﮔیری ( )P=3/222و کرویت بارتﻠت ( )P=3/331 ،X2=1/22را اﺣراز نیوده-
اند و از استساده از تحﻠید ﻋامﻠﻲ برای ای دادهها ﺣیایت مﻲکنند.
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نتایج تحﻠید ﻋامﻠﻲ و ﻋوامد بﻪ دست آمده برای کیسیت ﺧدمات در جدول  2نشان داده ﺷده
است .از تحﻠید ﻋامﻠﻲ  21ﮔویﻪ پرسﺶنامﻪ کیسیت ﺧدمات نیر  12ﮔویﻪ و در پنج ﻋامد ﺷامد؛
 -1یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ -2 ،پاسخگویﻲ -3 ،اﻋتیادسازی -1 ،اطیینان و پشتگرمﻲ ،و  -5موارد
مﻠیوس و ﻋینﻲ باقﻲ ماندند .ای پنج ﻋامد در مجیوع  52/23درﺻد از واریانس رضایتیندی را
تﺒیی مﻲکنند .ﮔویﻪهای مربو بﻪ تیامﻲ پنج ﻋامد نیر از هیﺒستگﻲ درونﻲ باﻻتر از 3/23
برﺧوردار مﻲباﺷند.
جدول  -2ﻋامد های بﻪ دست آمده از تحﻠید ﻋامﻠﻲ اکتشاﻓﻲ برای ﮔویﻪهای کیسیت ﺧدمات
ﻋامد ها

درﺻد
واریانس

بار
ﻋامﻠﻲ
3/236

ﻋامد ( 1یﻜدﻟﻲ و
یﻜپارچگﻲ)

3/631
11/33
3/213
3/623
3/321

ﻋامد ( 2پاسخگویﻲ)

ﻋامد ( 3اﻋتیاد
سازی)

3/552
11/32

2/32

3/212
3/621
3/621
3/631
3/115
3/161

ﻋامد ( 1اطیینان و
پشتگرمﻲ)
ﻋامد ( 5موارد مﻠیوس
و ﻋینﻲ)

2/13

2/12

3/321
3/533
3/333
3/335

ﮔویﻪ ها
کارکنان باﺷگاه آنچﻪ کﻪ مشتریان نیاز دارند را درک مﻲ
کنند.
کارکنان باﺷگاه نسﺒت بﻪ ﻋﻼئق و ﺣﻘوق مراجﻌی توجﻪ
دارند.
کارکنان باﺷگاه از ارائۀ ﺧدمات بﻪ مراجﻌی ﺧرسند
هستند.
کارکنان باﺷگاه توجﻪ ویژه ای بﻪ انتﻘادات مراجﻌی دارند.
ساﻋات کاری باﺷگاه برای مراجﻌی مناسب است.
کارکنان باﺷگاه با سرﻋت و دقت ﺧدمات را تﺒیی مﻲ
کنند.
باﺷگاه ﺧدمات متنوﻋﻲ را ﻋرضﻪ مﻲ کند.
باﺷگاه سریﻌاً نیازهای مشتریان را رﻓع مﻲ کند.
باﺷگاه بﻪ مشﻜﻼت مراجﻌی توجﻪ و رسیدﮔﻲ مﻲ کند.
باﺷگاه متﻌﻬدانﻪ ﺣریم ﺧﺼوﺻﻲ اﻓراد را تضیی مﻲ کند.
باﺷگاه با ﺷایستگﻲ قادر بﻪ ﺣسم اطﻼﻋات ﺷخﺼﻲ اﻓراد
مﻲ باﺷد.
در مواقﻌﻲ کﻪ باﺷگاه در ارائﻪ ﺧدمات دچار اﺷتﺒاه مﻲ
ﺷود ،سریﻌاً اقدام بﻪ ﺣد و ﻓﺼد آن مﻲ کند.
باﺷگاه نیازهای ویژة مشتریان را تأمی مﻲ کند.
کارکنان و مربیان باﺷگاه مجرب و مﻌتﺒر هستند.
مربیان باﺷگاه دانﺶ و مﻬارت های ﺣرﻓﻪ ای دارند.
باﺷگاه ورزﺷﻲ از محیط زیﺒا و تییری برﺧوردار است.

3/136

کارکنان باﺷگاه پوﺷﺶ آراستﻪ ،مناسب و مرتﺒﻲ دارند.

3/323

کیسیت و کییت و ساید بﻬداﺷتﻲ (مانند ﺻابون ،مواد ضد
ﻋسونﻲ کننده و )..

آﻟسای
کرونﺒاخ

3/321

3/336

3/222

3/263

3/235
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در جدول  3میانگی و انحراف استاندارد مربو بﻪ کیسیت ﺧدمات و میران رضایتیندی و ابﻌاد
آنﻬا نشان داده ﺷده است .در میان ابﻌاد کیسیت ﺧدمات بﻌد موارد مﻠیوس و ﻋینﻲ ()m=3/62
بیشتری میانگی و آمادﮔﻲ پاسخگویﻲ ( )m=2/22کیتری میانگی را بﻪ ﺧود اﺧتﺼاص دادند.
در میان ابﻌاد رضایتیندی نیر بﻌد وجﻬﻪ باﺷگاه ( )m=3/11بیشتری میانگی و بﻌد آسودﮔﻲ و
راﺣتﻲ ( )m=2/33کیتری میانگی را بﻪ ﺧود اﺧتﺼاص دادند.
جدول  – 3میانگی و انحراف استاندارد ابﻌاد کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی
ﻋامد

میانگی

انحراف
استاندارد

کیسیت ﺧدمات
موارد مﻠیوس و ﻋینﻲ
اﻋتیاد سازی
آمادﮔﻲ پاسخگویﻲ
اطیینان و پشتگرمﻲ
یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ

3/22
3/62
3/31
2/22
3/22
3/23

3/21
3/22
3/31
1/33
3/33
3/31

میانگی

ﻋامد
رضایتیندی
وجﻬﻪ باﺷگاه
کارکنان
آسودﮔﻲ و راﺣتﻲ
موارد ماﻟﻲ
تجﻬیرات

انحراف
استاندارد
3/62
3/22
1/32
3/26
3/36
3/31

3/21
3/11
3/33
2/33
3/31
3/32

نرمال بودن توزیع داده های مربو بﻪ متغیرهای رضایتیندی و کیسیت ﺧدمات و ابﻌاد هر کدام
توسط آزمون کوﻟیوﮔراف  -اسییرنوف مورد بررسﻲ قرار ﮔرﻓت .نتایج ای آزمون نشان داد کﻪ
توزیع دادههای تیامﻲ متغیرها نرمال مﻲباﺷد (.)P>3/35
جدول  -1هیﺒستگﻲ بی میران رضایتیندی و ابﻌاد کیسیت ﺧدمات
رضایتیندی

مﻠیوس بودن

اﻋتیاد سازی

پاسخگویﻲ

اطیینان دهﻲ

یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ

هیﺒستگﻲ پیرسون

3/522

3/616

3/622

3/631

3/611

سطح مﻌناداری

*

*

*

*

*

3/331

3/331

3/331

3/331

3/331

* هیﺒستگﻲ در سطح  3/31مﻌنادار است.

جدول  1میران هیﺒستگﻲ بی ابﻌاد کیسیت ﺧدمات و میران رضایتیندی را نشان مﻲدهد.
هیانگونﻪ کﻪ مشاهده مﻲﺷود هیﺒستگﻲ بی میران رضایتیندی و کﻠیﻪ ابﻌاد کیسیت ﺧدمات
مﻌنادار مﻲباﺷد ( .)P<3/331ﺷدت هیﺒستگﻲ بی کﻠیﻪ ابﻌاد کیسیت ﺧدمات و میران
رضایتیندی در ﺣد متوسط مﻲ باﺷد (.)3/12<r<3/23
برای پیﺶ بینﻲ میران رضایتیندی با استساده از ابﻌاد کیسیت ﺧدمات از رﮔرسیون چندﮔانﻪ بﻪ
روش استاندارد ( )Enterاستساده ﺷد .نتایج تحﻠید واریانس ( )ANOVAنشان داد کﻪ تحﻠید
کﻠﻲ ( )P=3/331 ،F=112/33مﻌنادار است.
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وارد کردن کﻠیﻪ متغیرها بﻪ مدل رﮔرسیون نشان داد کﻪ متغیرهای مﻠیوس بودن ،قابﻠیت
اطییناندهﻲ ،پاسخگو بودن ،اﻋتیادسازی ،و یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ منجر بﻪ تﺒیی  %63از
واریانس رضایتیندی مﻲﺷوند ( .)R=3/23 ،R2=3/63 ،P=3/331ضرایب استاندارد بتا نشان
مﻲدهد کﻪ قابﻠیت اﻋتیاد سازی بیشتری ضریب و یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ نیر کیتری ضریب را
در پیﺶ بینﻲ رضایتیندی دارا بودهاند (جدول .)5
جدول  -5نتایج تحﻠید رﮔرسیون چندﮔانﻪ
مدل رﮔرسیون
مﻘدار ثابت
مﻠیوس بودن
قابﻠیت اطیینان دهﻲ
پاسخگو بودن
اﻋتیاد سازی
یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ

ضرایب استاندارد نشده
مﻘدار ثابت

ﺧطای استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

T

سطح
مﻌناداری

3/621
3/136
3/111
3/115
3/232
3/332

3/121
3/332
3/313
3/335
3/311
3/313

3/233
3/121
3/213
3/211
3/136

5/56
5/31
3/52
1/13
1/63
2/12

3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331

مﻌادﻟﻪ پیﺶبینﻲ میران رضایتیندی استساده کنندﮔان از ﺧدمات باﺷگاههای آمادﮔﻲ جسیانﻲ
و بدنسازی با استساده از ابﻌاد کیسیت ﺧدمات (مﻠیوس بودن ،قابﻠیت اطیینان دهﻲ ،پاسخگو
بودن ،اﻋتیاد سازی و یﻜدﻟﻲ) بﻪ ای ﺷرح مﻲباﺷد:
(مﻠیوس بودن)( +3/233اطییناندهﻲ)( +3/121پاسخگویﻲ)( +3/213اﻋتیاد) ( +3/211یﻜدﻟﻲ)
 = 3/621 +3/136میران رضایتیندی

ابﻌاد اﻋتیاد ،پاسخگویﻲ و مﻠیوس بودن بﻪ ترتیب بیشتری ضرایب را در پیﺶ بینﻲ میران
رضایتیندی استسادهکنندﮔان از ﺧدمات باﺷگاه های بدنساری ﺷﻬر تﻬران دارا بودند .بﻌد
یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ نیر کیتری ضریب را بﻪ ﺧود اﺧتﺼاص داد.
بحث و نتیجه گیری
با اﻓرایﺶ تﻌداد باﺷگاههای بدنسازی در سطح ﺷﻬر تﻬران ،رقابت برای کسب تﻌداد مشتریان
بیشتر اﻓرایﺶ پیدا کرده است .تحﻘیﻘات بازار وسیﻠﻪای کﻠیدی برای درک بﻬتر ﺧواستﻪها و
نیازهای بازار هدف و هیچنی برای باقﻲ ماندن در بازار رقابتﻲ امروز است .از سویﻲ درک
کیسیت ﺧدمات ارائﻪ ﺷده و رضایت مشتری برای مدیران باﺷگاههای بدنسازی جﻬت تدوی
استراتژیهای جدید سودمند است .رضایت مشتری را مﻲتوان پیﺶ ﺷر تیام موﻓﻘیتهای
بﻌدی سازمان مﻌرﻓﻲ نیود .کیسیت ﺧدمات ورزﺷﻲ هم ﻋامد مﻬیﻲ برای بﻬﺒود و توسﻌﻪ
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سازمانهای ورزﺷﻲ است (زیثیال و هیﻜاران ،1223 ،ص .)11 .در ای پژوهﺶ پرسﺶنامﻪ
محﻘق ساﺧتﻪ در دو بخﺶ کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی مورد تحﻠید ﻋامﻠﻲ قرار ﮔرﻓت .پنج
بﻌد کارکنان ،آسودﮔﻲ و راﺣتﻲ ،تجﻬیرات ،وجﻬﻪ باﺷگاه ،و ﻋوامد ماﻟﻲ برای رضایتیندی و پنج
بﻌد مﻠیوس بودن ،قابﻠیت اطییناندهﻲ ،پاسخگو بودن ،اﻋتیاد سازی ،و یﻜدﻟﻲ و یﻜپارچگﻲ
برای کیسیت ﺧدمات بﻪ دست آمدند .نتایج پژوهﺶ نشان داد کﻪ تیامﻲ ابﻌاد کیسیت ﺧدمات
با میران رضایتیندی استساده کنندﮔان از ﺧدمات ورزﺷﻲ باﺷگاههای بدن سازی ارتﺒا مثﺒت
دارد و مﻌادﻟﻪ پیﺶ بینﻲ رضایتیندی با استساده از ابﻌاد کیسیت ﺧدمات مﻌنادار مﻲباﺷد.
ضرایب هیﺒستگﻲ نشان داد کﻪ ﺷدت ای هیﺒستگﻲ در کﻠیﻪ پنج بﻌد در ﺣد متوسط مﻲباﺷد.
یﻌنﻲ بﻬﺒود ابﻌاد کیسیت ﺧدمات موجب اﻓرایﺶ میران رضایتیندی اﻓراد مﻲﺷود .پژوهﺶهای
2
زیادی از جیﻠﻪ آندرسون و زیتﻬال ،)1231( 1کرنروس ( ،)1223رمضانﻲ ( ،)1333اوه و پارک
( ،)1222ﻟیم ،)2336( 3ﻟی  ،)2333( 1ﺷانﻚ و چﻼدورای ،)2333( 5ﺧیسﻪ ( ،)1332بختیاری
( ،)1332یوﺷیدا و جییر )2311( 6و ﻟﻲ و هیﻜاران )2311( 2وجود ارتﺒا مثﺒت بی ابﻌاد
مختﻠف کیسیت ﺧدمات (بﻪ اﺷﻜال مختﻠف) با میران رضایتیندی را تأیید مﻲکنند .بﻪ اﻋتﻘاد اوه
و پارک ( )1222ﺷﺒاهت های زیادی میان ساﺧتار کیسیت ﺧدمات و رضایتیندی مشتری وجود
دارد ،و با توجﻪ بﻪ طﺒیﻌت ارتﺒا ای ساﺧتارهای مشخص ،تناقض نیر وجود دارد .برﺧﻲ از
محﻘﻘان کیسیت ﺧدمات را ﺣاﻟتﻲ از نتیجﻪی مواجﻬﻪ با ﺧدمت و رضایتیندی مشتری را در
واکنﺶ بﻪ کیسیت ﺧدمات در نظر مﻲﮔیرند (اوه و پارکر ،1222 ،ص.)53 .
مشتریان رضایتشان را بوسیﻠﻪ ﺧدمات ارزیابﻲ مﻲکنند .کیسیت ﺧدمات ادراک مشتری از
موﻓﻘیت یا ﺷﻜست در برآورده کردن انتظارات است .اﺣتیاﻻً هنگامﻲ کﻪ سازمانها بﻪ ابﻌاد
مختﻠف کیسیت ﺧدمات توجﻪ مﻲکنند ،مشتریان اﺣساس مﻲکنند کﻪ بﻪ آنﻬا توجﻪ مﻲﺷود و
اﺣساس رضایت بیشتری مﻲکنند .تجﻬیر باﺷگاه ها بﻪ امﻜانات ،وساید مدرن و ایجاد محیطﻲ
زیﺒا با کارکنانﻲ آراستﻪ و مؤدب باﻋث مﻲﺷود کﻪ مراجﻌﻪ کنندﮔان اﺣساس آسودﮔﻲ و راﺣتﻲ
کرده و اﺣساس رضایت نیایند .اوه ( )1222بیان مﻲ کند کﻪ رضایتیندی با دوره های کوتاه ،و
ﻋوامد کﻠﻲ تحت تأثیر قرار مﻲﮔیرد .بنابرای  ،کیسیت ﺧدمات یﻚ ﻋامد پیﺶبینﻲ کننده برای
1. Anderson & Zeithaml
2. Oh & Parks
3. Lim
4. Lin.
5. Shonk & Chelladurai
6. Yoshida, James
7. Lee et al.

تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی از خدمات باشگاههای ...

373

رضایتیندی است .از طرﻓﻲ ،برﺧﻲ از پژوهﺶهای رضایتیندی ،کیسیت را بﻪ ﻋنوان یﻚ قضاوت
مشخصتر و رضایتیندی را بﻪ ﻋنوان ارزیابﻲ ﮔستردهتر توضیح دادهاند (اوﻟیور.)1233 ،1
بنابرای کیسیت در هر رﺧداد آزمون مﻲﺷود و ای آزمونها در طﻲ زمان جیع ﺷده تا منجر بﻪ
رضایت بﻠندمدت ﺷوند .در نتیجﻪ ،از ﻟحاظ تئوریﻚ رضایتیندی بﻪ وسیﻠﻪ کیسیت ﺧدمات تحت
تأثیر قرار مﻲﮔیرد .هیچنی  ،برﺧﻲ از محﻘﻘان استدﻻل مﻲکنند ،هنگامﻲ کﻪ کیسیت ﺧدمات
با رضایتیندی مﻘایسﻪ مﻲ ﺷود ،رضایتیندی اﺣتیاﻻً مﺒتنﻲ بر ارزیابﻲهای اﺣساسﻲ و قضاوت-
های ذهنﻲ است (کرونی و تیﻠور ،1222 ،2ص .)61 .اما در مﻘابد رضایتیندی ،کیسیت ﺧدمات
مﺒتنﻲ بر ارزیابﻲهای منطﻘﻲ و قضاوتهای ﻋینﻲ است.
کرامپتون و هیﻜاران )1221( 3مﻌتﻘدند موﻓﻘیت مدیریت سازمانهای تسریحﻲ بﻪ کیسیت
تجارب مراجﻌﻪکنندﮔان بستگﻲ دارد ،بنابرای ﻓراهم ساﺧت تجارب با کیسیت باﻻ باید هدف
اﺻﻠﻲ مدیر سازمانهای تسریحﻲ باﺷد (آندرسون و زیثیال ،1231 ،1ص .)3 .تحﻘیق در بخﺶ-
های ﻋیومﻲ و ﺧﺼوﺻﻲ ﺧدمات نشان داده است کﻪ کیسیت ﺧدمات درک ﺷده در رضایت
مشتریان ،ﺧرید مجدد ،ایجاد نگرش مثﺒت و مرایای استراتژیﻚ نﻘﺶ دارد (کیم و کیم،5
 ،1225ص .)213 .بنابرای  ،زمانﻲ کﻪ در یﻚ سازمان کوﺷﺶها در جﻬت کشف ﻋوامﻠﻲ کﻪ
برای مشتری از اهییت برﺧوردار است هدایت مﻲﺷوند ،پﻲ بردن بﻪ ادراک مشتریان از کیسیت،
ﺣیاتﻲ مﻲباﺷد (ﻟی  ،2333 ،6ص.)32 .
هنگامﻲ کﻪ یﻚ محیط ﻓیریﻜﻲ دﻟپذیر و هیچنی ﺧدمات سﻼمتﻲ ارزیابﻲ مﻲﺷود،
رضایتیندی اثر بیشتری از کیسیت ﺧدمات دارد .کیم و کیم ( )1225مﻌتﻘدند کﻪ اﺣتیاﻻً یﻚ
محیط ﻓیریﻜﻲ و ﺧدمات تندرستﻲ ﺧوش آیند اهییت بیشتری برای ارزیابﻲ مشتریان از
رضایتیندی دارند .ای موضوع ﺷاید توجیﻬﻲ برای ارتﺒا مثﺒت و باﻻی بﻌد مﻠیوس بودن با
میران رضایتیندی و هیچنی ضریب باﻻی ای بﻌد در پیﺶ بینﻲ میران رضایتیندی استساده
کنندﮔان باﺷد .بﻌد مﻠیوس بودن ﺧدمات بﻪ موارد مﻠیوس و ﻋینﻲ مانند وجود دستگاهها و
تجﻬیرات ورزﺷﻲ بﻪ اندازه کاﻓﻲ ،زیﺒایﻲ و تییری محیط باﺷگاه و کیسیت و کییت وساید
بﻬداﺷتﻲ اﺷاره دارد .در تحیق ﻟﻲ و هیﻜاران ( )2311مﻠیوس بودن و هیدﻟﻲ ابﻌاد اﺻﻠﻲ
پیﺶبینﻲ رضایتیندی بودهاند .باید توجﻪ داﺷت کﻪ تسﻬیﻼت و تجﻬیرات در بﻌد موارد مﻠیوس
1. Oliver RL.
2. Cronin J, & Taylor S.
3 - Crompton et al.
4. Anderson C, & Zeithaml CP.
5. Kim D, & Kim SY.
6. Lin JC.
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و ﻋینﻲ کیسیت ﺧدمات قرار مﻲﮔیرند .ﮔرینوید و هیﻜاران )2332( 1دریاﻓتند کﻪ ﻋناﺻر
تسﻬیﻼت هنگامﻲ کﻪ بﻪ طور کﻠﻲ در نظر ﮔرﻓتﻪ ﺷده بودند رضایت مشتریان را پیﺶبینﻲ
کردند ،اما ﻋناﺻر تسﻬیﻼت بﻪ ﺻورت انسرادی تأثیر کیﻲ بر رضایت داﺷتند .هیچنی ﮔرارش
ﺷده است کﻪ تأثیر ادراکات از کارکنان ﺧدمات و تسﻬیﻼت ﻓیریﻜﻲ بر رضایت مشتری بیشتر از
تأثیری است کﻪ ادراکات مشتریان از محﺼول اﺻﻠﻲ بر رضایتیندی مﻲﮔذارد .ﮔرینوید و
هیﻜاران ( )2332در مطاﻟﻌﻪ دیگری دریاﻓتند کﻪ ﻋدم تطابق انتظار مﻬیتری پیﺶبینﻲکننده
رضایت مشتریان است کﻪ از سطح تسﻬیﻼت منتج مﻲ ﺷود .بﻌﻼوه ای نتایج تﻠویحاً اﺷاره مﻲ-
کند کﻪ مشتریان قضاوتشان از رضایت را بر اساس انتظارات ایدهآل ﺷﻜد ﮔرﻓتﻪ از آنچﻪ آنﻬا
درباره تسﻬیﻼت دیگر مﻲدانند قرار مﻲدهند.
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Abstract:
The aim of the This Study was to investigate and predict the relationship
between service quality and the consumers’ satisfaction from the services of
Tehran body building clubs. A sample consisted of 386 participants (253
men and 133 women) were studied using a descriptive research. A two-part
researcher-made questionnaire for measuring Service quality and satisfaction
was designed. Questionnaire validity was approved by experts (9
individuals) and the Descriptive Factor Analyses with Varimax rotation. Its
Reliability was tested through the Cronbach's Alpha (α). Pearson Correlation
Test results showed a positive and significant relationship between all
dimensions of Service Quality and Satisfaction. This means that improving
service quality dimensions will increase the satisfaction of users.
Correlations intensity between all dimensions of service quality and
satisfaction is moderate. Also, all variables entered the Regression model
and showed that the tangibility, reliability, accountability, confidence, and
empathy explained 60% of the satisfaction variance. Confidence had the
most coefficients and empathy had the least coefficient to predict the
satisfaction. Generally, Body building clubs that equipped with facilities,
modern equipment and beautiful environment, and also decent and courteous
staff makes visitors feel comfort and convenience and increase people's
satisfaction and attendance.
Key Words: Service Quality, Satisfaction, Body Building Clubs.
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