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مطالعات مدیریت ورزشی

ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو -گسترش
کیفیت عملکرد
(مطالعة موردی :اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان)
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 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن ،ایران
تاریخ دریافت1396/11/02 :

تاریخ پذیرش1397/07/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،استفاده از رویکرد کانو -گسترش کیفیت عملکرد برای ارتقای سطح کیفیت
خدمات اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان از دیدگاه دانشجویان بود .در مرحلة اول این
پژوهش توصیفی 256 ،نفر از دانشجویان با هدف شناسایی شکاف خدمات اماکن ورزشی دانشگاه ،به
پرسشنامة استاندارد  22گویهای ارزیابی کیفیت خدمات اماکن ورزشی سروکوال (پاراسورامان و
همکاران )1985 ،پاسخ دادند .در مرحلة دوم پژوهش 240 ،نفر از دانشجویان به پرسشنامة کانو پاسخ
دادند و نیازهای آنان شناسایی و دستهبندی شدند .درنهایت ،پس از تشکیل خانة کیفیت مدل
گسترش کیفیت عملکرد ،ماتریس ارتباطات خانة کیفیت تشکیل شد و مشخصههای فنی تعریف
شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که در هر پنج بعد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه ،شکاف
منفی وجود داشت .همچنین 10 ،نیاز اساسی بهعنوان ندای مشتری وارد ماتریس خانة کیفیت مدل
گسترش کیفیت عملکرد شدند و  12مشخصة فنی برای بهبود آنها ،با توجه به نتایج بهدستآمده
استخراج شدند .میتوان گفت نبود برنامة مناسب و ضعف منابع انسانی در ارائة خدمات ،ازجمله موانع
و کاستیهای اماکن ورزشی دانشگاه هستند .ارتباط نزدیک با دانشجویان ،برگزاری جلسات پرسش و
پاسخ با هدف شناسایی نیازهای آنان ،تخصیص بودجة بیشتر به فعالیتهای ورزشی دانشجویان و
همچنین ،استفاده از نیروی انسانی متخصص در ارائة خدمات ،ازجمله راهکارهای ضروری برای ارتقای
سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی این دانشگاه هستند.
واژگان کلیدی :اماکن ورزشی دانشگاهی ،کیفیت خدمات ،گسترش کیفیت عملکرد ،مدل کانو
*نویسندة مسئول

Email: faraji@azaruniv.ac.ir
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مقدمه
بهبود کیفیت ،دغدغة اصلی بسیاری از سازمانهای تولیدی و خدماتی در حوزة ورزش است و این
سازمانها ناچارند برای بقا و ارتقای جایگاه خود شرایطی فراهم آورند که بیشترین رضایت مشتریان خود
را کسب کنند (علیدوست قهفرخی و احمدی)34 ،1391 ،؛ بنابراین ،بسیاری از سازمانها رسالت واقعی
خود را درک نیازها و خواستههای مشتریان قرار دادهاند تا از این طریق با ارائة راهکارهایی رضایت
مشتریان را جلب کنند و در آنها تمایلی مبنی بر بازگشت مجدد یا وفاداری ایجاد کنند (محمودی،
سجادی و گودرزی .)32 ،1394 ،افزایش رضایتمندی مشتریان میتواند به نتایج رفتاری مثبتی مانند
تعهد ،وفاداری ،میل به ماندن مشتری ،ایجاد پیوندی دوسویه میان ارائهدهندة خدمت و مشتری و نیز
افزایش تحمل مشتری نسبت به ایرادها در ارائة خدمات منجر شود (ژائو ،بای و هیو.)241 ،2002 ،1
یکی از گامهای اساسی در ارتقای کیفیت ،دریافت بازخورد از مشتریان است .بازخورد دریافتشده از
مشتریان کمک میکند که نقاط نیازمند بهبود شناسایی شوند (چن و پون .)272 ،2002 ،2عوامل
فیزیکی و روانشناختی میتوانند بر درک مشتریان از کیفیت خدمات تأثیرگذار باشند (یلدیز ،پوالت و
گوزل)177 ،2018 ،3؛ بنابراین ،تغییر مداوم نیازهای مشتریان و افزایش شدت رقابت ،سازمانها را ملزم
به تعریف مشخصی از نیازهای مشتریان خود و طبقهبندی آنها با هدف برنامهریزی و انجام اقدامات
رضایتبخش کرده است (علوی ،نجفی سیهرودی و رحیمزاده .)53 ،1394 ،امروزه ،از مدلهای مدیریت
کیفیت جامع ،سروکوال ،کانو و گسترش کیفیت عملکرد و موارد مشابه ،برای ارزیابی کیفیت خدمات در
سازمانهای خدماتی استفاده میشود .در مدل سروکوال ،4کیفیت خدمات یک سازمان از ابعاد مختلفی
همچون عوامل ظاهری و ملموسات ،قابلیت اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و همدلی بررسی میشود.
پاراسورامان 5و همکاران در سال  1988مقیاس سروکوال را برای شناسایی عوامل اصلی تشکیلدهندة
مفهوم کیفیت خدمات ،ازطریق تحلیل شکاف بین اداراکات و انتظارات مشتریان از خدمات ارائه کردند
(همتینژاد ،قلیزاده و شبانی .)30 ،2015 ،در بسیاری از پژوهشها ،از الگوی تلفیقی سروکوال ،کانو و
گسترش کیفیت عملکرد 6برای ارزیابی کیفیت خدمات و شناسایی نیازهای مشتریان استفاده شده است
(شبانی .)1394 ،یکی از بهترین راههای کسب اطالعات از مشتریان ،ارزیابی میزان رضایت آنان است
(روتار و کوزار .)341 ،2017 ،7مدل کانو یک مدل رضایت مشتری است که خصوصیات یک محصول یا
1. Zhao, Bai & Hui
2. Chin & Pun
3. Yildiz Polat & Guzel
4. SERVQUAL
5. Parasuraman
)6. Quality Function Deployment (QFD
7. Rotar & Kozar
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خدمت؛ یعنی نیازهای اساسی ،1عملکردی 2و انگیزشی 3اثرگذار بر رضایت مشتری را تفکیک میکند
(مرادی و همتی .)1389 ،در مدل کانو ،ویژگیهای محصول براساس چگونگی درک مشتریان و تأثیر
آنها بر رضایتمندی به سه دسته تقسیمبندی میشوند (روتار و کوزار)341 ،2017 ،؛ دسته اول نیازهای
اساسی هستند که عبارتند از خصوصیات ابتدایی و اولیهای که باید در هر کاال یا خدمتی موجود باشند و
مشتریان این خصوصیات را بدیهی و ضروری میدانند؛ البته پاسخگویی بیشتر به این نیازها ،موجب
افزایش رضایت مشتریان نمیشود؛ اما درصورتیکه این نیازها برآورده نشوند ،موجب نارضایتی شدید
مشتریان میشود (فرلن و کرادتی .)14 ،2010 ،4دسته دوم نیازهای عملکردی بوده و به آن دسته نیازها
مربوط میشوند که برآوردهنکردن آنها موجب نارضایتی مشتریان میشود و درمقابل ،برآوردهکردن کامل
و مناسب آنها رضایت و خشنودی مشتری را بههمراه خواهد داشت .درنهایت ،دسته سوم تحت عنوان
نیازهای انگیزشی ،خواستههایی جذاب هستند که در زمان کاربرد محصول بهعنوان یک نیاز و الزام از دید
مشتری تلقی نمیشوند؛ ولی ارائة آنها در محصول ،هیجان و رضایت بسیار زیادی را در مشتری پدید
میآورد (میرفخرالدینی ،صالحاولیا و جمالی133 ،1388 ،؛ روتار و کوزار)2017 ،؛ بهعبارتدیگر ،تأمین
این ویژگیها باعث افزایش رضایت مشتری میشود و چنانچه آنها تأمین نشوند ،مشتریان احساس
نارضایتی نخواهند داشت (ماتزلر و هینترهوبر .)1998 ،5در مهندسی کیفیت ،دستة اول (نیازهای اساسی)
را بهعنوان حداقل برای ورود به بازار ،دستة دوم (نیازهای عملکردی) را حداقل تالش برای حفظ بازار و
دستة سوم (نیازهای انگیزشی) را تنها دسته مؤثر در ایجاد مزیت رقابتی ،معرفی میکنند (میرفخرالدینی
و همکاران .)133 ،1388 ،درمورد هریک از خواستهها ،سطح رضایت مشتریان متفاوت است؛ بنابراین،
مهم است بدانیم کدام مشخصه یا ویژگی مشتریان را بیشتر راضی نگه میدارد .فاضل بخششی ،آقایی و
اکبری یزدی ( )1396در پژوهش خود به این نکته اشاره کردند که سازمانهای ورزشی برای پیادهسازی
فرایند کیفیت خدمات نیازمند مدلهای تعریفشدهای هستند که توانایی استقرار و پیادهسازی را بهاثبات
برسانند و زمینه را برای رضایتمندی مشتریان فراهم کنند .گسترش کیفیت عملکرد نیز فرایندی
نظامیافته است که با اعتقاد به تأمین نیازها و خواستههای مشتری شروع میشود .پس از جمعآوری این
خواستهها که ندای مشتری 6نامیده میشوند ،آنها را به مشخصههای کیفی تبدیل و ترجمه میکند و
1. Basic
2. Performance
3. Excitement
4. Furlan & Corradetti
5. Matzler & Hinterhuber
6. Voice of the Customer
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عالوهبر انجام یک سلسله عملیات محاسباتی ماتریسی ،پارامترهایی را که در دستیابی به آن خواستهها
اهمیت دارند ،برجسته میکند و درنهایت ،با استفاده از این پارامترها ،فرایند دستیابی دقیق به آن
خواستهها را طراحی میکند (میرفخرالدینی و همکاران.)133 ،1388 ،
رسالت سازمانهای ورزشی افزایش مشارکت افراد جامعه در فعالیتهای تفریحی -ورزشی و ترغیب آحاد
جامعه به فعالیت بدنی است که الزمة تحقق این اهداف ،ارائة خدمات باکیفیت و ارزیابی کیفیت ارائهشده
است (یرلیسو الپا و بستاک .)2012 ،1باوجود افزایش آگاهی عمومی مردم دربارة عوارض و پیامدهای
ناشی از بیتحرکی ،براساس شواهد موجود ،فقط درصد کمی از جامعة دانشگاهی ایران از برنامههای
ورزشی دانشگاهها استقبال میکنند (مهدیزاده ،اندام و روزبهانی .)110 ،1392 ،درهمینراستا ،نتایج
پژوهش آوازه ،جعفری ،ربیعی و مظلومزاده ( )1389نشان داد باوجود آگاهی  89/4درصد از جامعة
موردمطالعة آنها از تأثیر ورزش بر کاهش بیماریهای قلبی -عروقی و نگرش مثبت افراد نسبت به
ال اقدام به ورزش
ورزش ( 62/4درصد) ،در حیطة عملکرد ،فقط درصد محدودی ( 28/2درصد) از آنان عم ا
میکردند .رمضانخانی ،مطلبی ،توسلی ،بابایی و قارلیپور ( )1391گزارش کردند که باوجود باالبودن
میزان آگاهی دانشجویان درمورد مزایای فعالیت بدنی و نگرش مثبت آنان به انجام آن ،آنها عملکرد
مطلوبی درخصوص ورزش و فعالیتهای بدنی نداشتند؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت و نقش مشارکت در
فعالیتهای بدنی و تأثیر آن در کیفیت زندگی جامعة دانشگاهی ،ضرورت شناسایی عوامل مؤثر در جذب
دانشجویان بهسمت میادین ورزشی دانشگاهها و بررسی عوامل مهم در تداوم مشارکت آنها بهشدت
احساس میشود (رمضانیان ،فرجی ،خوشنویس و دانش ثانی .)66 ،1392 ،درهمینراستا ،بهنظر میرسد
که بررسی کیفیت خدمات اماکن و مراکز ورزشی دانشگاهی برای شناسایی نقاطضعف و بهبود آنها در
مسیر ارائة خدمات ورزشی به دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه مفید باشد؛ زیرا ،رفع
نیازمندیهای فردی مشتریان جلب رضایت آنها را بههمراه دارد و تأثیر این رضایت ،تمایل به بازگشت
مجدد و درنهایت ،افزایش میزان مشارکت ورزشی جامعة دانشگاهی خواهد بود (مهدیزاده و همکاران،
.)110 ،1392
اماکن ورزشی دانشگاهها ازجمله اماکن ورزشی محسوب میشوند که اقشار فرهیختة جامعه؛ یعنی
دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در آن به فعالیت بدنی و ورزش میپردازند؛ بنابراین،
رسالت مراکز ورزشی دانشگاهی ایجاب میکند که ازطریق بهبود کیفیت خدمات خود و توجه به نظرها،
تمایالت و خواستههای مخاطبان و مشتریان خود ،اعتماد آنها را جلب کنند و زمینة حضور آنها را در
اماکن و تأسیسات ورزشی برای انجام فعالیت بدنی و شرکت در برنامههای ورزشی دانشگاه بیشازپیش
فراهم کنند (رمضانیان و همکاران .)66 ،1392 ،بهنظر میرسد با توجه به اهداف و رسالت ادارات
1. Yerlisu Lapa & Bastac
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تربیتبدنی دانشگاهها مبنیبر جذب هرچهبیشتر دانشجویان به اماکن ورزشی و افزایش مشارکت این افراد
در فعالیتهای ورزشی ،انجام پژوهشهای کاربردی درزمینة سنجش کیفیت خدمات این اماکن ضروری
است .از پژوهشهای معدودی که درزمینة کیفیت خدمات در اماکن ورزشی دانشگاهی انجام شدهاند،
پژوهشهای رمضانیان و همکاران ( ،)1392همتینژاد و همکاران ( )2015و فرجی ،بشیری ،یاوری و
خوشنویس ( )1396هستند که کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی را با استفاده از مدل سروکوال
سنجیدهاند؛ حالآنکه براساس رویکردهای جدید ،ارتقای کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهها مستلزم
شناسایی انتظارات دانشجویان و ارائة الزامات کلیدی عملکردی برای برآوردن انتظارات آنان است .با مرور
مطالعات گذشته بهویژه پژوهشهایی که با استفاده از مدل سروکوال انجام شدهاند ،مشاهده شد که این
پژوهشها تنها به بررسی ادراک از کیفیت خدمات ،انتظارات از این خدمات و درنهایت ،تعیین شکاف بین
این دو بسنده کردهاند (رمضانیان و همکاران1392 ،؛ همتینژاد و همکاران2015 ،؛ فرجی و همکاران،
 )1396و در اغلب آنها ،به راهکارهای مربوط به بهبود فرایند ارائة خدمات و کاهش شکاف منفی بین
انتظارات و ادراکات اشاره نشده است؛ بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی و دستهبندی
نیازهای دانشجویان با استفاده از مدل کانو و رفع نیازها با بهکارگیری تکنیک گسترش کیفیت عملکرد
است تا بدینطریق کیفیت خدمات ارائهشده در اماکن و تأسیسات ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
را بررسی کند .درصورت وجود نقاطضعف دراینزمینه ،راهکارهایی را برای بهبود کیفیت خدمات ارائهشده
در اماکن ورزشی و بهتبع آن ،زمینة حضور هرچهبیشتر دانشجویان این دانشگاه در برنامههای ورزشی ارائه
کند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی است و جامعة آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
( 6500نفر) در نیمسال دوم سال تحصیلی  1394-95بودند .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،از رویکرد
ترکیبی 1در دو بخش کمی و کیفی استفاده شد .در بخش کمی ،دادههای حاصل از پرسشنامههای
سروکوال 2و کانو 3برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شدند .در بخش کیفی نیز مشخصههای فنی
برای بهبود کیفیت خدمات ،توسط گروه پژوهش (چهار نفر از اساتید و دو نفر از کارکنان اماکن ورزشی و
فوقبرنامة دانشگاه) شناسایی و ارائه شدند .در مرحلة اول پژوهش 256 ،نفر از دانشجویان حاضر در
1. Mixed-Method Protocol
2. SERVQUAL
3. Kano
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فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی دانشگاه ،بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه در پژوهش شرکت کردند و به
پرسشنامة استاندارد کیفیت خدمات سروکوال (پاراسورامان ،زیتهامل و بری )1985 ،پاسخ دادند.
ال نامناسب = یک تا کامالا
پرسشنامة سروکوال شامل  22گویه در مقیاس لیکرت هفتارزشی (کام ا
مناسب = هفت) است که پنج بعد کیفیت خدمات را (عناصر عینی ،قابلیت اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و
همدلی) در دو بخش ادراکات و انتظارات میسنجد .در این مرحله ،با مقایسة ادراکات و انتظارات
دانشجویان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی ،شکاف خدمات در ابعاد عناصر عینی ،قابلیت اعتبار،
پاسخگویی ،اطمینان و همدلی و همچنین ،گویههای متناظر با این ابعاد مشخص شد .پس از بررسی نوع
توزیع دادههای کمی با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،1از آزمون آماری ویلکاکسون 2برای
مقایسة ادراکات و انتظارات و تعیین شکاف کیفیت در سطح  P ã 0/05استفاده شد .از نرمافزار
اس.پی.اس.اس 3.نسخة  19نیز برای انجام محاسبات کمی و آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد.
پس از بررسی و تحلیل شکاف گویههای پرسشنامة سروکوال ،گویههای دارای شکاف منفی بهعنوان ورودی
مدل کانو انتخاب شدند .در این پرسشنامه ،هر سؤال دارای دو بخش بود .بخش اول مربوط به ویژگیهایی
از خدمات بود که جنبة مثبت داشتند و کاربر هنگام استفاده از خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی باید با
آنها روبهرو میشد .بخش دوم مربوط به ویژگیهایی از خدمات بود که جنبة منفی داشتند و کاربر نباید با
آنها روبهرو میشد .برای هر بخش از سؤالها ،پاسخدهنده میتوانست به هریک از پنج گزینه (بسیار
موافقم ،یک نیاز ضروری است ،نظر خاصی ندارم ،مخالفم؛ اما قابلتحمل است ،مخالفم و قابلتحمل نیست)
پاسخ دهد .پاسخهای موجود در پرسشنامة کانو در شش طبقه شامل نیازهای اساسی ،4عملکردی،5
انگیزشی ،6بیتفاوت ،7معکوس 8و سؤالبرانگیز 9و براساس بیشترین فراوانی برای هریک از نیازهای کاربران
دستهبندی شدند (شکل شمارة یک) .با توجه به شکاف منفی کیفیت در همة گویههای پرسشنامة
سروکوال پژوهش حاضر ،پرسشنامة کانو با  22سؤال و دو رویکرد منفی و مثبت طراحی شد و پس از تأیید
روایی صوری آن توسط متخصصان و محاسبة پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ( ،)�= 0/835بین  365نفر
از دانشجویان استفادهکننده از اماکن ورزشی دانشگاه توزیع شد و درنهایت 240 ،پرسشنامه بازگردانده و
تجزیهوتحلیل شدند.
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Wilcoxon
3. SPSS
)4. Must be (M
)5. One-Bimensional (O
)6. Attractive (A
)7. Indifferent (I
)8. Reversal (R
)9. Questionable (Q
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پس از شناسایی هریک از گویههای کیفیت خدمات درقالب یکی از نیازهای تعریفشدة مدل کانو،
نیازهای اساسی کاربران برای بهبود وضعیت موجود و کاهش شکاف منفی کیفیت ،وارد مرحلة بعدی
پژوهش و تشکیل خانة کیفیت مدل گسترش کیفیت عملکرد شد .درنهایت ،برای تکمیل ماتریس
ارتباطات خانة کیفیت و تعریف مشخصههای فنی ،از نظرهای تخصصی اساتید و دستاندرکاران اماکن
ورزشی دانشگاه استفاده شد.

شکل  -1نحوة تحلیل پرسشنامة کانو (ویتل و لوفگرن)2005 ،1

نتایج
تعداد  256دانشجو بهصورت تصادفی از جامعة  6500نفری دانشجویان دانشگاه موردمطالعه برای شرکت در
مرحلة اول این پژوهش (تحلیل شکاف) انتخاب شدند .بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی نشان داد که
 45/9درصد از آنان ( 126نفر) دختر و  54/1درصد ( 130نفر) پسر بودند .با توجه به نتایج آزمون
1. Lofgren & Witell
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کلموگروف -اسمیرنوف و توزیع غیرطبیعی دادهها ،امتیاز بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت
خدمات اماکن ورزشی با استفاده از آزمون ویلکاکسون مقایسه شد که در همة ابعاد ،امتیاز ادراکات
دانشجویان از کیفیت خدمات (وضعیت موجود) بهطور معناداری کمتر از انتظارات آنها بود .بهعبارتی ،در
هر پنج بعد خدمات اماکن ورزشی شکاف منفی کیفیت مشاهده شد (جدول شمارة یک).
جدول  -1مقایسة ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه
انحراف

میانگین

مجموع

استاندارد±میانگین

رتبهها

رتبهها

ادراکات

3/72â 1/18

17/5

170/50

انتظارات

5/83â 1/05

127/01

29719/50

ادراکات

3/83â 1/20

21/05

231/50

انتظارات

5/98â 0/97

126/28

29171/50

ادراکات

3/82â 14/19

41/38

331

انتظارات

6/00â 0/97

126/26

30050

ادراکات

4/39â 1/27

42/20

422

انتظارات

6/12â 0/93

122/89

28019

ادراکات

3/86â 1/29

29/62

355/50

انتظارات

6/05â 0/96

127/30

29534/50

ابعاد کیفیت
عناصر
عینی
قابلیت
اعتبار
پاسخگویی
اطمینان
همدلی

تفاوت
میانگینها

آماره Z

(شکاف)
-2/11
-2/15
-2/18
-1/73
-2/19

-13/395
*

-13/278
*

-13/307
*

-12/986
*

-13/223
*

سطع
معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

* در  P ã 0/05معنادار است.

همانطورکه دادههای مندرج در جدول شمارة یک نشان میدهد ،بیشترین شکاف منفی کیفیت خدمات
مربوط به بعد همدلی ( )-2/19بود .ابعاد پاسخگویی ( ،)-2/18قابلیت اعتبار ( ،)-2/15عناصر عینی
( )-2/11و اطمینان ( )-1/73نیز بهترتیب در رتبههای بعدی شکاف منفی قرار گرفتند .در جدول شمارة
دو ،شکاف هریک از گویههای کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه گزارش شده است.
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جدول -2میانگین امتیازات ادراکات ،انتظارات و شکاف کیفیت در هریک از گویههای خدمات اماکن ورزشی
ابعاد
کیفیت

تفاوت

عناصر عینی
قابلیت اعتبار
پاسخگویی
تضمین

ادراکات

انتظارات

دانشجویان

دانشجویان

3/29±1/40

5/67±1/30

-2/38

3/85±1/44

5/83±1/31

-1/98

 -3حضور کارکنان و مربیان با پوشش مناسب

4/43±1/70

6/08±1/10

-1/65

 -4طراحی زیبا و مناسب کارتهای عضویت ،کتابچهها،
بروشورهای راهنما و غیره

3/32±1/60

5/75±1/35

-2/43

 -5اجرای کارها و خدمات وعدهدادهشده در موعد مقرر

3/99±1/73

6/02±1/25

-2/03

 -6عالقة دستاندرکاران به حل مسائل دانشجویان
درهنگام استفاده از تجهیزات ورزشی

3/71±1/62

6/03±1/17

-2/32

 -7رضایت کارکنان از ارائة خدمات به استفادهکنندگان

3/67±1/62

5/92±1/30

-2/25

 -8ارائة خدمات به دانشجویان مطابق با زمان برنامه-
ریزیشده
 -9ثبت صحیح اطالعات فردی دانشجویان و استفادة
مطمئن از آنها
 -10اطالعرسانی جامع و بهموقع درمورد خدمات اماکن
ورزشی
ارائة اثربخش خدمات توسط کارکنان
-11

3/98±1/49

6/0±1/21

-2/02

3/82±1/74

5/93±1/23

-2/11

3/86±1/68

5/95±1/30

-2/09

3/71±1/56

5/95±1/09

-2/24

 -12آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان

3/80±1/52

6/08±1/13

-2/28

 -13پاسخگویی کارکنان به دانشجویان در اسرع وقت

3/91±1/64

6/02±1/15

-2/11

 -14اطمینان از دردسترسبودن کارکنان

4/67±1/62

6/10±1/22

-1/43

 -15اطمینان دانشجویان از عملکرد و نحوة ارائة خدمات

4/27±1/51

6/04±1/07

-1/77

 -16رفتار محترمانه و مؤدبانة کارکنان با دانشجویان

4/48±1/59

6/17±1/05

-1/69

 -17دانش و توانایی کارکنان برای پاسخگویی به
دانشجویان
 -18توجه مربیان به پیشرفت و بهبود عملکرد هریک از
دانشجویان

4/13±1/62

6/16±1/11

-2/03

4/25±1/71

6/20±1/07

-1/95

گویهها
 -1پیشرفتهبودن لوازم و دستگاههای ورزشی
 -2ظاهر مطلوب ساختمان اماکن ورزشی از داخل و
خارج

میانگینها
(شکاف)
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ادامه جدول -2میانگین امتیازات ادراکات ،انتظارات و شکاف کیفیت در هریک از گویههای خدمات اماکن ورزشی
ابعاد
کیفیت

همدلی

ادراکات

انتظارات

تفاوت

دانشجویان

دانشجویان

میانگینها

 -19ساعات کاری متغیر و متناسب با گروههای مختلف
در اماکن ورزشی دانشگاه

4/15±1/61

6/12±1/15

(شکاف)
-1/97

 -20رسیدگی کارکنان به مسائل و مشکالت دانشجویان
بهصورت محرمانه و شخصی

3/43±1/61

5/77±1/39

-2/34

 -21توجه مشتاقانة کارکنان به دانشجویان

3/78±1/64

5/98±1/15

-2/20

 -22درک درست کارکنان اماکن ورزشی از نیازها و
عالیق دانشجویان

3/67±1/66

6/13±1/19

-2/46

گویهها

براساس دادههای مندرج در جدول شمارة دو میتوان گفت که گویة «طراحی زیبا و مناسب کارتهای
عضویت ،کتابچه و بروشور راهنما» بیشترین شکاف منفی را ( )-2/43در بعد عناصر عینی داشت .در بعد
قابلیت اعتبار ،گویة «عالقة دستاندرکاران به حل مسائل دانشجویان درهنگام استفاده از تجهیزات
ورزشی» دارای بیشترین شکاف منفی کیفیت ( )-2/32بود .همچنین ،گویههای «آمادگی کارکنان برای
پاسخگویی به دانشجویان» (« ،)-2/28دانش و توانایی کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان» ()-2/03
و «درک درست کارکنان مجموعة ورزشی از نیازها و عالیق دانشجویان» ( ،)-2/46بیشترین شکاف منفی
را بهترتیب در ابعاد پاسخگویی ،تضمین و همدلی داشتند.
پس از مشخصشدن شکافها 240 ،دانشجو ( 142پسر و  98دختر) در مرحلة دوم پژوهش شرکت
کردند و به پرسشنامة کانو پاسخ دادند که نتایج آن در جدول شمارة سه گزارش شده است .براساس
نتایج ،با توجه به رویکرد کانو ،انواع نیازهای دانشجویان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی تعیین و گزارش
شدهاند.
براساس نتایج مندرج در جدول شمارة سه ،از مجموع  22گویة موردبررسی 10 ،گویه جزو نیازهای
اساسی ،هشت گویه جزو نیازهای عملکردی و چهار گویه بهعنوان نیازهای انگیزشی دانشجویان
استفادهکننده از اماکن ورزشی دانشگاه شناسایی و طبقهبندی شدند .درنهایت 10 ،نیاز اساسی
شناساییشده در این پژوهش بهعنوان ندای مشتری (خواستههای اساسی دانشجویان) درنظر گرفته
شدند.
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براساس نظر افراد مطلع و متخصص که شامل اساتید علوم ورزشی و کارکنان اماکن ورزشی و بخش
فوقبرنامة دانشگاه بودند و انجام مصاحبههای چهرهبهچهرة نیمهساختاریافته با آنان ،تعداد  11مشخصة
فنی برای دستیابی به خواستههای دانشجویان بهدست آمدند (جدول شمارة چهار) .در جدول شمارة
چهار ،خانة کیفیت تبدیل خواستههای دانشجویان به ویژگیهای خدمت نشان داده شده است .ماتریس
خانة کیفیت اطالعات مفیدی درخصوص چگونگی تأمین خواستههای مشتری ارائه میدهد و با عمل به
نتایج آن میتوان بهبود چشمگیری را در رفع نیاز مشتری ایجاد کرد .مواردی که در این ماتریسآمدهاند،
عبارتاند از :نداهای مشتریان ،میزان اهمیت ،ویژگیهای خدمت ،ماتریس ارتباطات ،ماتریس
همبستگیها ،نرخ بهبود ،برنامة سازمان ،ارزیابی سازمان ،وضعیت سازمان ،وزن نسبی و وزن مطلق ندای
مشتریان و اوزان نسبی و مطلق هریک از ویژگیهای فنی.
ندای مشتریان :یا همان خواستههای مشتریان که براساس مدل سروکوال و کانو مشخص شدند.
ویژگیهای خدمت (عناصر خدمت) :1در این قسمت ،برای ترجمة نداهای مشتریان به ویژگیهای خدمت،
از نظرهای گروه پژوهش استفاده شد.
ماتریس ارتباطات :منظور ،قسمت وسط ماتریس است که در این قسمت ،ارتباط بین ویژگیهای خدمت
با نداهای مشتریان توسط عالمتهای خاص بهصورت ارتباط قوی ،متوسط و ضعیف مشخص شده است.
ماتریس همبستگیها :همان سقف خانة کیفیت است .در این قسمت ،درصورت وجود همبستگی مثبت یا
منفی بین ویژگیهای خدمت براساس نظرهای گروه پژوهش ،این همبستگیها با عالمتهای خاص
مشخص شدهاند.
نرخ بهبود :نرخ بهبود از تقسیم برنامة سازمان بر ارزیابی سازمان بهدست آمده است.
ارزیابی سازمان :اعداد منظورشده در این قسمت همان میانگین خدمات ادراکشده توسط مشتریان
(دانشجویان) هستند.
برنامة سازمان :در این قسمت ،گروه پژوهش با توجه به درجة سختی رسیدن به اهداف و برنامة سازمان
درجهت بهبود وضعیت ،هریک از نداهای مشتریان را در بازة یک تا پنج مشخص کردهاند.
میزان اهمیت :میانگین انتظارات مشتریان (دانشجویان) درمورد هریک از نیازها ،در این قسمت قرار گرفته
است.
وزن مطلق نداهای مشتریان :حاصلضرب میزان اهمیت در نرخ بهبود است.
وزن نسبی نداهای مشتریان :تقسیم وزن مطلق هرکدام از نداها بر حاصلجمع اوزان مطلق است.
وزن مطلق ویژگیهای خدمت :با توجه به ارتباط بین ویژگیهای خدمت با خواستههای مشتریان و درجة
اهمیت آنها و با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
1. Service Elements
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وزن نسبی ویژگیهای خدمت :تقسیم وزن مطلق هرکدام از ویژگیها بر حاصلجمع اوزان مطلق است.
دستیابی به هدف :ضرب وزن نسبی هرکدام از ویژگیها در درجة سختی رسیدن به آنها است.
در بخش انتهایی پژوهش ،از رویکرد گسترش کیفیت عملکرد و ماتریس خانة کیفیت برای مشخصکردن
بااهمیتترین نیازهای اساسی دانشجویان و مشخصههای فنی استفاده شد .مشخصههای فنی
مشخصشده در ماتریس خانة کیفیت ،با استفاده از مصاحبه با افراد مطلع و متخصص که شامل اساتید
علوم ورزشی و کارکنان اماکن ورزشی و بخش فوقبرنامة دانشگاه موردمطالعه بودند ،تعیین شدند .در
جدول شمارة چهار 11 ،مشخصة فنی برای دستیابی به نیازهای فهرستشدة دانشجویان مشخص شدند.
درواقع ،وزن مطلق محاسبهشده در ماتریس خانة کیفیت نشانگر قوتها و ضعفهای عملکردی در
کیفیت خدمات ورزشی ارائهشده به دانشجویان است.
نتایج ماتریس خانة کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه (جدول شمارة چهار) نشان داد که در این
بخش« ،اولویتبندی و تخصیص بهینة بودجه» با وزن مطلق  332/1و «وجود یک برنامة دقیق و
تعریفشده» با وزن مطلق  ،303/1بااهمیتترین مشخصههای فنی در مقایسه با سایر مشخصهها بودند.
«استفاده از منابع انسانی متخصص»« ،اولویتبندی و تخصیص بهینة بودجه»« ،وجود یک برنامة دقیق و
تعریفشده» و «سیستم جامع اطالعرسانی» ازجمله مشخصههای فنیای بودند که هم ازنظر درجة
دشواری دستیابی به آنان در برنامة فعلی سازمان و هم ازنظر اهمیتشان در بهبود شرایط فعلی کیفیت
خدمات اماکن ورزشی ،باالترین امتیاز و بیشترین اهمیت را داشتند .همچنین ،با توجه به جدول شمارة
چهار ،وزن مطلق خواستههای دانشجویان نشان داد که «اطالعرسانی جامع و بهموقع درمورد خدمات
اماکن ورزشی»« ،پیشرفتهبودن لوازم و تجهیزات ورزشی» و «درک درست کارکنان اماکن ورزشی از
نیازها و خواستههای دانشجویان» بیشترین اهمیت و باالترین اولویت را داشتند.
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جدول  -4خانة کیفیت تبدیل خواستههای اساسی دانشجویان از خدمات اماکن ورزشی دانشگاه به
ویژگیهای خدمت
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همبستگی
مثبت قوی

وزن نسبی()%

وزن مطلق

نرخ بهبود

میزان اهمیت

برنامة سازمان

ارزیابی سازمان

کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامهها

استفاده از شبکههای اجتماعی

وجود رویههای کاری تعریفشده

تجهیز و تعمیر مستمر لوازم و دستگاههای ورزشی
وجود رویههای تعریفشده

ارزیابی مستمر دانش و توانایی کارکنان و مربیان

سیستم جامع اطالعرسانی
کسب بازخورد مستمر
برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای کارکنان و مربیان

7/95

6/7

3 3/80 4/25 6/08 1/1
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9
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9

9

 3آمادگی کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان

اولویتبندی و تخصیص بهینة بودجه

استفاده از منابع انسانی متخصص

قوی
9
متوسط
 3ضعیف
1

وجود یک برنامة دقیق و تعریفشده

مثبت
+
منفی
-منفی قوی

ارتباطات

ویژگیهای خدمت (عناصر خدمت)

ندای مشتری

9/26

7/8

9 3/99 5/37 6/02 1/3

3

9

9

1

3

1

3

3

9

 9اجرای کارها و خدمات وعدهدادهشده

9/97

8/4

1/4

9 3/98 5/52

9

9

3

-

3

3

9

3

9

 9ارائة خدمات به دانشجویان مطابق با زمان برنامهریزیشده

11/76

9/9

6/65 1/5

1 3/29

-

-

3

9

1

1

-

1

1

 9استفاده از لوازم و دستگاههای پیشرفته ورزشی

9/86

8/3

9 4/25 5/7 6/20 1/3

3

3

9

1

3

3

-

3

3

 3توجه مربیان به پیشرفت عملکرد دانشجویان

11/88
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9
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 9اطالعرسانی جامع و بهموقع درمورد خدمات اماکن ورزشی

6

5

9/50

8
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-

3

3

-

9

9

1

9
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 3دانش و توانایی کارکنان اماکن ورزشی

9/50

8

3 4/48 5/8 6/17 1/3

-

3

3

-

3

3

1

3
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 3رفتار مؤدبانه و محترمانة کارکنان با دانشجویان

9/38

7/9

3 4/67 5/9 6/10 1/3

3

3

3

-

3

9

3

9

3

 3اطمینان از دردسترسبودن کارکنان اماکن ورزشی
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9/2
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-

1

3

-

3
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3

3

1

 3درک درست کارکنان از نیازها و عالیق دانشجویان

100

 84/2مجموع اوزان نسبی و مطلق
56/3 5/3 10/62 280/4

6/85 180/8
4
27/4

38/6 4/8 8/04 212/4

72/1

53/5 4/8 11/14 294/2

14/2 5/2 2/73
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48/9 4/8 10/19 269/1
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63/1 5/5 11/48 303/1

100

72/9 5/8 12/58 332/1

2638/54

وزن مطلق
وزن نسبی ()%
درجة سختی رسیدن به هدف
دستیابی به هدف

ارتقای سطح کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی با رویکرد کانو...

105

بحث و نتیجهگیری
درک نقش کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان و این موضوع که چه عواملی باعث میشوند مشتریان
دوباره به اماکن ورزشی مراجعه کنند ،مدیران اماکن ورزشی را قادر خواهد ساخت تا راهبردهای الزم را با
هدف بهبود کیفیت بهکار گیرند .ادارات تربیتبدنی دانشگاهها زمانی میتوانند دانشجویان بیشتری را به
اماکن ،تأسیسات و تجهیزات خود جذب کنند و به حفظ آنها امیدوار باشند که کیفیت بهینة خدمات در
اماکن و تأسیسات ورزشی را مدنظر قرار دهند ،شرایط و امکانات فیزیکی مناسبی را برای کاربران فراهم
کنند ،مشکالت آنها را درک کنند و به نیازهایشان پاسخ دهند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد ارزیابی اماکن و
تأسیسات ورزشی دانشگاهها ازلحاظ نحوه و کیفیت ارائة خدمات به مشتریان بتواند اطالعاتی مفید و
کاربردی دراختیار مسئوالن قرار دهد .یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سازمانهای خدماتی ،دستیابی به
هدف رضایتمندی مشتریان ازطریق بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به آنها است .نتایج پژوهشها نیز نشان
داده است که کیفیت مطلوب خدمات را هنگامی میتوان تضمین کرد که انتظارات مشتری از خدمت
موردنظر برآورده شود یا چیزی فراتر از انتظار به او عرضه شده باشد (اسمعیلی ،احسانی ،کوزهچیان و هنری،
 .)55 ،1393افزونبراین ،مدیران به اهمیت این موضوع آگاهی دارند که سنجش کیفیت خدمات و ارزیابی
دیدگاه مشتریان از خدمات سازمان ،تشخیص وفاداری و رضایتمندی آنها و شناسایی نقاطضعف و
نقاطقوت ،اولین گام ضروری درراستای بهبود و توسعة فعالیتهای مجموعة زیرنظر مدیریت آنان است
(محمودی و همکاران .)49 ،1394 ،همچنین ،کیفیت خدمات و برآوردهکردن انتظارات مشتریان از کیفیت
خدمات ارائهشده به آنها ،از شاخصهای مهم حفظ وضع موجود سازمانهای خدماتی است؛ بنابراین،
مطالعة عوامل اثرگذار بر درک مشتریان از کیفیت خدمات و استفاده از مدلهای جدید سنجش سطح
ادراکات و انتظارات مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار است (یلدیز و همکاران .)186 ،2018 ،درواقع،
شناخت و مطالعة انتظارات مشتریان ،عاملی تعیینکننده برای تضمین رضایت آنها و تداوم حضورشان در
اماکن ورزشی است (یو و همکاران .)764 ،2014 ،1درهمینراستا ،در پژوهش حاضر نیز کیفیت خدمات
ارائهشده در اماکن ورزشی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (یکی از دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری) با استفاده از مدل سروکوال ،کانو و گسترش کیفیت عملکرد و درقالب ادراکات و
انتظارات دانشجویان بررسی شده است تا شکافهای موجود شناسایی شوند و زمینههای بهبود آنها فراهم
شود .نتایج این پژوهش نشان داد که در هر پنج بعد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه شکاف منفی
وجود دارد .پیشتر نیز رمضانیان و همکاران ( )1392و همتینژاد و همکاران ( )2015در پژوهشهای خود
1. Yu
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درخصوص کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاهی به نارضایتی کاربران از کیفیت خدمات ارائهشده به آنان
در اماکن ورزشی و وجود شکاف منفی کیفیت در تمام ابعاد کیفیت خدمات اشاره کردند .نتایج مطالعات
سویتا )2012( 1در ارزیابی کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی نیز حاکی از وجود شکاف منفی در همة ابعاد
کیفیت بود .ططری ،احسانی و کوزهچیان ( )1396در بررسی کیفیت خدمات باشگاههای ورزشی خصوصی
در همة ابعاد کیفیت ،شکافی منفی را گزارش کردند .شکاف منفی کیفیت به ضعف در ارائة خدمات اشاره
دارد و ضرورت توجه به کیفیت ارائة خدمات و بهبود آن را ناگزیر میسازد (سویتا .)269 ،2012 ،ارزیابی
مستمر کیفیت خدمات میتواند به کسب اطمینان از کاهش نقاطضعف ،کاهش شکافهای موجود و بهبود
قضاوت مشتریان از کیفیت خدمات کمک کند (پورحیدری ،خاکساری و محمدی .)15 ،1389 ،با توجه به
نتایج پژوهش حاضر مبنیبر وجود شکاف منفی در کیفیت خدمات اماکن ورزشی ،میتوان گفت که
برنامههای ورزشی و خدمات اماکن ورزشی دانشگاه نتوانستهاند انتظارات دانشجویان را برآورده کنند.
دراینباره ،مدیران ورزشی نیاز دارند بدانند چه ویژگیهایی از خدماتشان بر رضایتمندی مشتریان اثر می-
گذارد و به وفاداری آنان میانجامد (سیدجوادین ،خانلری و استیری .)51 ،1389 ،درهمینزمینه ،یلدیز و
همکاران ( )2018عقیده دارند که درنظرگرفتن دیدگاه مشتریان در ارائة خدمات به آنها در مراکز ورزشی،
بهطور قابل توجهی بر سطح ادراک آنان از کیفیت خدمات تأثیرگذار است.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بعدهای همدلی ( ،)-2/19پاسخگویی ( )-2/18و قابلیت اعتبار (،)-2/15
بهترتیب با بیشترین شکاف منفی کیفیت ،نیازمند توجه بیشتر مسئوالن برای ارتقای وضعیت موجود
کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در دانشجویان هستند .بعد همدلی به برخورد ویژة کارکنان سازمان با هریک
از مشتریان با توجه به روحیات آنها اشاره دارد؛ بهطوریکه مشتریان قانع شوند سازمان آنها را درک
میکند .همچنین ،این بعد بر توجه مربیان و دستاندرکاران به پیشرفت و بهبود عملکرد هریک از
دانشجویان ،ساعات کار متغیر اماکن ورزشی و متناسب با گروههای مختلف دانشجو (کارشناسی،
کارشناسیارشد و دکتری) ،ساعات کار مجزا و مخصوص برای دانشجویان دختر و پسر و همچنین ،توجه
کارکنان به نیازها ،خواستهها و عالیق دانشجویان استفادهکننده از اماکن ورزشی تأکید دارد .همچنین ،در
بعد پاسخگویی ،اطالعرسانیهای دقیق و بهموقع برنامهها ،دردسترسبودن کارکنان و مربیان برای پاسخ به
سؤالها و خواستههای دانشجویان و ارائة سریع و بهموقع خدمات اماکن ورزشی ،ازجمله موارد مهم و
قابلتوجه هستند که باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرند .بعد قابلیت اعتبار نیز به مواردی همچون ارائة
خدمات وعدهدادهشده به دانشجویان در سریعترین زمان و مطابق با برنامة تدوینشده ،عالقة دستاندرکاران
به حل مسائل دانشجویان و درستی ثبت اطالعات فردی دانشجویان تأکید دارد .درهمینراستا ،نوپ ،هوک و
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بوسچر )2013( 1مهمترین عامل موفقیت باشگاههای ورزشی در جذب مشتری را قابلیت ایجاد اعتبار
دانستهاند .نتایج حاکی از آن بود که در بعد عناصر عینی نیز شکاف منفی کیفیت وجود دارد ( )-2/11که
این یافته با مطالعات سویتا ( ،)2012رمضانیان و همکاران ( ،)1392همتینژاد و همکاران ( )2015و فرجی
و همکاران ( )1395همخوانی دارد .شایان ذکر است که شکاف منفی گزارششده در این بعد کمتر از سایر
پژوهشهای انجامشده است که احتماالا نشاندهندة وضعیت بهتر اماکن ورزشی دانشگاه موردمطالعه ازنظر
ساختوساز و چشمانداز آنها است .به عقیدة رمضانیان و همکاران ( ،)1392شکاف منفی کیفیت در بعد
عناصر عینی اماکن و تأسیسات دانشگاهی ممکن است بهسبب قدمت زیاد ساختمانها و طراحی قدیمی
آنها افزایش یابد؛ بنابراین ،با توجه به اینکه اماکن و تأسیسات ورزشی دانشگاه موردمطالعه قدمت زیادی
ندارند و نسبت اا جدید هستند ،ارزیابی دانشجویان نیز از وضعیت ظاهری ،طراحی و ساختوساز آنها بهتر از
ابعاد دیگر کیفیت بوده است .درهمینراستا ،چالدورای و چانگ )2008( 2معتقدند که جلوههای ظاهری و
عوامل ملموس میتوانند در جذب هرچهبیشتر مشتریان و سوقدادن آنها بهسمت میادین ورزشی نقش
شایان توجهی داشته باشند .اسمعیلی و همکاران ( )1393جذابیت و تناسب تسهیالت و محیط فیزیکی را
ازجمله عاملهای اثرگذار بر رفتارهای مثبت و مطلوب در مراکز ورزشی برشمردند .درنهایت ،ازبین ابعاد
پنجگانة مدل سروکوال ،بعد اطمینان (تضمین) بهترین وضعیت موجود و کمترین شکاف منفی را ()-1/85
داشت که این یافته با مطالعات ططری و همکاران ( )1396مشابه بود .در این پژوهش ،بعد اطمینان یا
تضمین نسبت به سایر ابعاد دارای کمترین شکاف کیفیت است؛ اما با توجه به منفیبودن شکاف کیفیت،
هنوز با وضع مطلوب فاصله دارد.
پژوهشگران مطالعة حاضر درصدد استفاده از ابزارهای تکمیلی سنجش کیفیت خدمات (مدل کانو و
گسترش کیفیت عملکرد) بودند؛ بنابراین ،از مدل کانو برای بررسی بیشتر و دستهبندی تخصصی نیازهای
دانشجویان به نیازهای اساسی ،عملکردی و انگیزشی استفاده کردند تا از این طریق بتوانند رضایتمندی آنان
را از نحوة ارائة خدمات اماکن ورزشی دانشگاه افزایش دهند و موجب افزایش عالقه و میل آنان به حضور و
مشارکت در فعالیتهای ورزشی دانشگاهی شوند .نیازهای اساسی ،مشخصههای اساسی یک محصول یا
خدمت هستند و فراهمکردن آنها باعث پیشگیری از رضایتنداشتن مشتریان میشود (میرفخرالدینی و
همکاران .)153 ،1388 ،در این پژوهش ،نتایج تحلیل رویکرد کانو حاکی از آن بود که دانشجویان گویة
پیشرفتهبودن لوازم و دستگاههای ورزشی در بعد عناصر عینی را بهعنوان نیاز اساسی تعیین کردند؛ بنابراین،
میتوان گفت که ضرورت توجه مسئوالن به این مورد و رفع کاستیهای آن باعث پیشگیری از
1. Knop, Hoecke & Bosscher
2. Chelladurai & Chang
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رضایتنداشتن مشتریان میشود .تجهیز اماکن ورزشی ،استخر و بهخصوص سالنهای بدنسازی به
تجهیزات پیشرفته همچون تردمیل و دوچرخههای ثابت میتواند از رضایتنداشتن دانشجویان جلوگیری
کند؛ اما لزوما رضایتمندی آنان را بههمراه نمیآورد؛ زیرا ،احتما اال دانشجویان معتقدند که این موارد باید در
اماکن ورزشی دانشگاه وجود داشته باشند .علوی و همکاران ( )1394بهروزبودن تجهیزات و امکانات
باشگاهی را جزو نیازهای عملکردی و پوشش مناسب کارکنان را جزو نیازهای انگیزشی مشتریان معرفی
کردند .ظاهر مطلوب ساختمان اماکن ورزشی و نیز پوشش مناسب و آراستگی ظاهر کارکنان اماکن ورزشی
اعم از مسئوالن ،مربیان ،ناجیان و نیروهای خدماتی ،نیازهای عملکردی دانشجویان بودند که با برطرفکردن
کاستیهای این بعد رضایتمندی دانشجویان فراهم میشود؛ زیرا ،عقیده بر این است که جذابیت ظاهری
تسهیالت فیزیکی و نیز ظاهر آراسته و حرفهای کارکنان در ادراک مثبت دریافتکنندگان خدمات
تأثیرگذارند (خطیبی ،سجادی و سیفپناهی .)90 ،1390 ،حسینی ،پورکیانی ،االحمدی و افروزه ()1396
گزارش کردند که بیتوجهی به مسائل زیباشناختی اماکن ورزشی دانشگاهی میتواند موجب کاهش ارزش
واقعی ورزش و فعالیت بدنی از دیدگاه دانشجویان و گرایشنداشتن آنان به ورزش شود .خسرویزاده و
زهرهوندیان ( )1396اماکن ،تأسیسات و تجهیزات ورزشی کافی و مناسب دانشگاه را ازجمله نیازهای
اساسی ،و آراستگی کارکنان را ازجمله نیازهای عملکردی دانشجویان دستهبندی کردهاند .در پژوهشهای
کابر ،البایراک و اولجر )2012( 1و روزیتا ،نورزانا ،خیرالزمان و نورلیزا  ،)2014( 2بهروزبودن امکانات و
تجهیزات ورزشی و پوشش مناسب کارکنان ازجمله نیازهای عملکردی مشتریان باشگاههای ورزشی بودند.
طراحی مناسب کارتهای عضویت و بروشورهای راهنما با هدف معرفی برنامههای ورزشی و اطالعات الزم
درمورد آنها ،نیاز انگیزشی دانشجویان بود که وجود آن احتماالا برای اماکن ورزشی دانشگاه مزیت رقابتی
ایجاد میکند و موجب محبوبیت آن نزد دانشجویان میشود که این امر میتواند احتمال حضور و مشارکت
بیشتر دانشجویان در برنامههای ورزشی دانشجویی را درپی داشته باشد .دراینزمینه ،نتایج پژوهش شبانی
( )1394حاکی از آن بود که طراحی زیبای کارتهای عضویت ،کتابچهها و بروشورهای راهنما برای جامعة
موردمطالعة وی ارزش چندانی نداشت و جزو نیازهای بیتفاوت دانشجویان قرار گرفت که این مطلب با نتایج
پژوهش حاضر همخوانی ندارد.
در بعد قابلیت اعتبار ،گویههای «اجرای کارها و خدمات وعدهدادهشده بهشکل یکسان ازسوی
مسئوالن و کارکنان» و «ارائة خدمات به دانشجویان مطابق با زمان برنامهریزیشده» ،نیازهای
اساسی دانشجویان استفادهکننده از اماکن ورزشی دانشگاه از کیفیت خدمات ارائهشده به آنان بودند.
با توجه به مفهوم نیازهای اساسی ،مسئوالن اماکن ورزشی دانشگاه بهتر است به زمانبندی کارها و
1. Caber, Albayrak & Ulger
2. Rozita, Nor Zana, Khairulzaman & Norlizah
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خدمات وعدهدادهشده توجه بیشتری کنند .خسرویزاده و زهرهوندیان ( )1395در پژوهش خود
انجام کارهای وعدهدادهشده در زمان معین را جزو نیازهای عملکردی دانشجویان معرفی کردهاند.
میرفخرالدینی و همکاران ( )1388نیز در پژوهش خود به عملکردیبودن نیاز عمل به وعدههای
دادهشده اشاره کردند .گویة «عالقة دستاندرکاران برای حل مسائل دانشجویان درهنگام استفاده از
تجهیزات ورزشی» نیاز عملکردی دانشجویان در این بعد بود که برای کسب رضایتمندی و افزایش
مشارکت آنان در برنامههای ورزشی دانشگاهی بهتر است توجه بیشتری به آن شود« .ثبت صحیح
اطالعات فردی دانشجویان و استفادة مطمئن از آنها» و «رضایت کارکنان از ارائة خدمات به
دانشجویان» نیازهای انگیزشی دانشجویان بودند که توجه به این گویهها احتماالا محبوبیت بیشتری
برای اماکن ورزشی دانشگاه بههمراه خواهد داشت.
در بعد پاسخگویی ،گویههای «اطالعرسانی جامع و بهموقع درمورد خدمات اماکن ورزشی» و «آمادگی
کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان» جزو نیازهای اساسی دانشجویان شناسایی و دستهبندی شدند.
دراینزمینه ،محمودی و همکاران ( )1394پاسخگویی به نیازها و خواستههای مشتریان را ازجمله مهمترین
خواستههای مؤثر در بهبود کیفیت خدمات عنوان کردند .همچنین ،علوی و همکاران ( )1394پاسخگویی
کارکنان را نیازی عملکردی و تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان برشمردند .نتایج پژوهش اسمعیلی و
همکاران ( )1393حاکی از آن بود که پاسخگویی مناسب به مشتریان و پایبندی به تعهدات بر رفتارهای
مثبت مشتریان اثرگذارند .گویههای «ارائة اثربخش خدمات توسط کارکنان» و «پاسخگویی کارکنان به
دانشجویان در اسرع وقت» نیز جزو نیازهای عملکردی قرار گرفتند .بهنظر میرسد دانشجویان احساس
میکنند که کارکنان این حوزه به وعدههای دادهشده در اسرع وقت عمل نمیکنند و احتماالا ارتباط مداوم و
صمیمانه با آنان ندارند؛ بنابراین ،میتوان گفت که دراینزمینه نیاز به برنامههای بهبود برای دانشگاه
موردمطالعه احساس میشود.
گویههای «اطمینان از دردسترسبودن کارکنان»« ،رفتار محترمانه و مؤدبانة کارکنان با دانشجویان»« ،دانش
و توانایی کارکنان برای پاسخگویی به دانشجویان» و «توجه مربیان به پیشرفت و بهبود عملکرد هریک از
دانشجویان» نیازهای اساسی در بعد تضمین بودند که بهتر است در برنامهریزیها بیشتر مدنظر قرار گیرند.
کسب رضایت دانشجویان و جلوگیری از رضایتنداشتن آنان حداقلهای موردانتظار دانشجویان از کارکنان
اماکن ورزشی هستند؛ بنابراین ،توصیه میشود که مسئوالن اماکن ورزشی دانشگاه با برگزاری دورههای
آموزشی برای کارکنان ،درجهت ارتقای مهارتهای ارتباطی پایه تالش کنند و درصورتامکان با جذب منابع
انسانی متخصص در این حوزه ،امکان ارتباط مداوم دانشجویان با برنامههای ورزشی فوقبرنامه را فراهم
آورند .افزونبراین ،برگزاری جلسات پرسش و پاسخ میتواند درجهت کاهش شکاف و آگاهی هرچهبیشتر

110

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ، 52بهمن و اسفند 1397

کارکنان از نیازهای ورزشی دانشجویان ،در ارتقای سطح کیفیت خدمات این حوزه راهگشا باشد .محمودی و
همکاران ( )1394در پژوهش خود تخصص مربیان و توجه آنها به مشتریان را ازجمله مهمترین و
بااهمیتترین گویهها در ابعاد اعتماد و اطمینان در مشتریان برشمردند .روزیتا و همکاران ( )2014و علوی و
همکاران ( )1394نیز دانش و تخصص مربیان را بهعنوان نیاز عملکردی مشتریان باشگاههای ورزشی
دستهبندی کردند .گویة «اطمینان دانشجویان از عملکرد و نحوة ارائة خدمات» بهعنوان نیاز عملکردی
دانشجویان در این بعد بود .شبانی ( )1394نیز به عملکردیبودن این گویه از دیدگاه دانشجویان اشاره کرده
است.
گویة «درک درست کارکنان اماکن ورزشی از نیازها و عالیق دانشجویان» تنها نیاز اساسی دانشجویان در
بعد همدلی بود .شبانی ( )1394در پژوهش خود به عملکردیبودن این گویه از دیدگاه دانشجویان اشاره
کرده است .انتظار میرود با حمایت از دانشجویان دراینزمینه ،افزایش انگیزه و حضور آنان برای شرکت در
برنامههای ورزشی دانشگاهی فراهم شود .گویههای «ساعات کاری متغیر و متناسب با گروههای مختلف در
اماکن ورزشی» و «توجه مشتاقانة کارکنان به دانشجویان» نیازهای عملکردی دانشجویان در این بعد بودند.
پیشتر ،میرفخرالدینی و همکاران ( )1388نیز مناسببودن برخورد کارکنان با دانشجویان را نیازی
عملکردی برشمرده بودند .در پژوهشهای محمودی و همکاران ( )1394و سعیدی ،حسینی و فرزام
( ،)1394برآوردهکردن مشتاقانة نیازهای مراجعهکنندگان و ساعات کاری مناسب باشگاه ازجمله خواسته-
های بهحق مشتریان بودند .گویة «رسیدگی کارکنان به مسائل و مشکالت دانشجویان بهصورت محرمانه و
شخصی» نیاز انگیزشی دانشجویان در این بعد بود .میرفخرالدینی و همکاران ( )1388نیز رفع محرمانة
نیازهای خاص هر دانشجو و وجود رفتار همراه با احترام را نیاز انگیزشی دانشجویان ذکر کردند .در پژوهش
شبانی ( ،)1394گویة «رسیدگی کارکنان به مسائل و مشکالت دانشجویان خارج از حیطة وظایف
شخصیشان» برای دانشجویان اهمیت چندانی نداشت که این مطلب با نتایج پژوهش حاضر همخوانی
نداشت .گفتنی است که افزایش کارایی در ارائهی خدمات بهتر به مشتریان ،سبب تکرار مراجعه و گسترش
تبلیغات دهانبهدهان برای سازمان میشود (کانر.)2012 ،1
با مقایسة شکاف گویهها در مدل سروکوال و اولویتبندی نیازهای اساسی در مدل کانو میتوان گفت که
بیشترین شکاف کیفیت در گویههایی قرار دارند که نیازهای اساسی دانشجویان هستند و این امر میتواند
دلیلی بر رضایتنداشتن دانشجویان از کیفیت خدمات در اماکن ورزشی دانشگاه باشد .برداشت مثبت از
کیفیت خدمات میتواند به رضایت دانشجویان منجر شود و این دانشجویان احتماالا با تجربة مثبت حضور
در اماکن ورزشی دانشگاه ،دانشجویان جدیدی را ازطریق ارتباطات شفاهی ترغیب به مشارکت ورزشی
میکنند و نیز ممکن است باعث بازگشت دانشجویان به برنامههای ورزشی دانشگاه و افزایش مشارکت آنان
1. Conner
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شوند (شبانی)1394 ،؛ بنابراین ،توجه به عقاید و نظرهای دانشجویان به تعلقخاطر و وفاداری آنان به
دانشگاه منجر میشود؛ برایناساس ،ادارات تربیتبدنی دانشگاهها میتوانند با برنامهریزی و زمانبندی
مناسب ساعات فوقبرنامه ،مشارکت ورزشی دانشجویان را افزایش دهند (حسینی و همکاران )1396 ،و با
ارائة خدمات مناسب ،فراهمکردن تجهیزات مناسب ،برگزاری کالسهای آموزشی ویژة کارکنان و ارزیابی
مستمر و مداوم ،زمینة وفاداری مشتریان را فراهم آورند (اسمعیلی و همکاران.)1393 ،
درنهایت ،در پژوهش حاضر ،نیازهای اساسی شناسایی شدند و بهعنوان ندای مشتریان وارد خانة کیفیت
مدل گسترش کیفیت عملکرد شدند .با استناد به ماتریس گسترش کیفیت عملکرد و مشخصههای
مطرحشده توسط تیم گسترش کیفیت عملکرد ،راهکارهایی برای کاهش یا حذف شکاف در این بخش ارائه
شدند .نتایج ماتریس خانة کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه نشان داد که مشخصة فنی «اولویتبندی و
تخصیص بهینة بودجه» بااهمیتترین مشخصة فنی در مقایسه با سایر مشخصهها بود .بهنظر میرسد که
همبستگی باالی تخصیص بودجه با سایر مشخصهها حاکی از آن است که وجود یک برنامة دقیق و
تعریفشده برای کارهای وعدهدادهشده ،آموزش و افزایش دانش کارکنان درزمینة برخورد با دانشجویان و
عمل به برنامههای تدوینشده در موعد مقرر میتوانند کمک چشمگیری به بهبود شکاف کیفیت خدمات
اماکن ورزشی دانشگاه هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی کنند .وجود یک برنامة دقیق و تعریفشده،
استفاده از منابع انسانی متخصص ،کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامهها و کسب بازخورد مستمر از
مشخصههای فنی بودند که پیشتر میرفخرالدینی و همکاران ( ،)1388مدهوشی ،زالی و نجمی ( )1388و
شبانی ( )1394نیز در پژوهشهای خود برای بهبود شکاف کیفیت و برآوردهکردن نیازهای دانشجویان به
آنها اشاره کرده بودند .عالوهبر تخصیص بودجه ،مشخصة فنی استفاده از منابع انسانی متخصص نیز
همبستگی باالیی با سایر مشخصهها داشت که با توجه به وزن مطلق باالی آن میتوان گفت که یکی از
بااهمیتترین اقدامات برای کاهش شکاف کیفیت در خدمات ورزشی دانشگاه و بهبود نسبی شرایط موجود
است .مسئوالن دانشگاه میتوانند با استفاده از روشهای تشویقی ازجمله حمایت از شرکت دانشجویان در
مسابقات ورزشی دروندانشگاهی و بیندانشگاهی ،حمایت و پشتیبانی از مشارکت آنان بهعنوان متصدیان
ورزش خوابگاهی و اختصاص جوایز به طرحهای برتر مشارکت ورزشی دانشگاهی گامی بلند در برطرفکردن
نیازهای ورزشی دانشجویان بردارند و به افزایش مشارکت ورزشی دانشجویان و رضایت از برنامههای ورزشی
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان کمک شایانی کنند .فسنقری ،گودرزی ،سجادی و دهقان ( )1396دستیابی
به رضایت مشتریان ورزشی را مبتنی به برخورد اجتماعی مناسب کارکنان با مشتریان ،امکانات و تسهیالت
مناسب و پیشرفته ورزشی ،تخصص و کارآمدی مربیان دانستهاند و برای بهبود کیفیت ،جذب نیروهای
متخصص ،کارآمد و دارای قدرت ،برقراری ارتباط مؤثر با مشتریان و درک نیازها و خواستههای آنان را
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راهگشا میدانند که این نتایج با تعدادی از مشخصههای فنی تعریفشده در ماتریس خانة کیفیت ارائهشده
در این پژوهش همخوانی دارد .هائولیو )2010( 1نیز در پژوهش خود به نقش تخصص و تعهد مربیان و
مدیران در افزایش مشتریان باشگاهها اشاره کرده است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و شکافهای عمده در کیفیت ارائة خدمات در اماکن و فضاهای ورزشی
دانشگاه بهنظر میرسد مسئوالن و دستاندرکاران ورزش این دانشگاه بهتر است برای مشارکت هرچهبیشتر
دانشجویان در فعالیتهای ورزشی دانشگاه ،به بهبود ابعاد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی این دانشگاه
توجه بیشتری کنند و با توجه به نقاطضعف و نقاطقوت شناساییشده در پژوهش حاضر ،برای بهبود مستمر
کیفیت خدمات و دستیابی به تعالی در این حوزه ،سعی کنند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،قطع اا
مهمترین اقدام دراینزمینه توجه به بحث بودجه و اختصاص بودجة بیشتر و متناسب با بخش ورزش و
تربیتبدنی دانشگاه ،آشنایی کارکنان و دستاندرکاران اماکن ورزشی دانشگاه با مباحث کیفیت خدمات،
مدیریت ارتباط با مشتری 2و مشتریگرایی درقالب آموزشهای ضمنخدمت و نیز برگزاری دورههای
توجیهی برای این کارکنان است .اینگونه فعالیتها زمینة الزم را برای آشنایی کارکنان اماکن ورزشی با
خصوصیات خدمات و نحوة درست پاسخگویی و ارتباط با دانشجویان دانشگاه ،ارزیابی عملکرد و بهبود روابط
کاری و جو سازمانی مناسب درراستای ایجاد احساس مسئولیت بیشتر در کارکنان و برآوردهکردن انتظارات
و رضایت دانشجویان فراهم میکنند .رضایت دانشجویان از خدمات ارائهشده در اماکن ورزشی دانشگاه
شهیدمدنی آذربایجان میتواند موجب خوشنامی و افزایش مزیت رقابتی آن دربرابر سایر دانشگاهها شود.
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Abstract
The aim of the present study was to use KANO-QFD to investigate the promotion
of the quality level of services of academic sport facilities and places at Azarbaijan
Shahid Madani University from the students' perspective. In the first stage of this
descriptive study, 256 students answered the 22-item SERVQUAL standard
questionnaire (Parasuraman et al, 1985) aiming at detecting the lack of service
quality of academic sport facilities and places. In the second stage, 240 students
completed the Kano questionnaire to identify and categorize their needs. Finally,
following the QFD house quality model formation, the house quality relationships
matrix was formed and the technical features were defined. The results showed
negative gap in all five dimensions of sports facility services quality at the
university. Moreover, 10 basic needs as the voice of customer were entered to the
QFD house quality model matrix and 12 technical features were extracted to
improve them. It can conclude that the lack of proper planning and human
resources weakness in offering services were the most common issues of athletic
facilities and places of the university. Close contacts with students, question and
answer sessions to detect their needs, more budget allocation to student's sports
activities, and also recruitment of more expert human resources are the most
essential strategies to promote service quality of academic sport facilities and
places at the university.
Keywords: Academic Sport Facilities and Places, Service Quality, Quality
Function Development, KANO Model
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