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چکیده
هدف از این پژوهش ،شناسایی معیارهاي ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاههاي تندرستی بانوان مشهد با
روش ترکیبی کارت امتیازي متوازن ،گسترش عملکرد مدیریت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي بود .سنجههاي
ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاههاي تندرستی با مطالعات مقدماتی ،مصاحبههاي انجامشده با مدیران و
مسئوالن باشگاهها و تصمیمگیري نهایی توسط خبرگان ورزشی ،ازطریق کدگذاري شناسایی شدند و پس از طراحی
نهایی پرسشنامه ،بین  13تن از خبرگان ورزشی توزیع شدند .سپس ،اطالعات جمعآوريشده با استفاده از روش فرایند
تحلیل سلسله مراتبی فازي و میانگین هندسی در چهارچوب روش گسترش عملکرد مدیریت تجزیهوتحلیل شد .نتایج
نشان داد که معیارهاي تقویت ارزش مشتري و توسعة فرصتهاي درآمدزا ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/433و  0/324در
منظر مالی ،ارائة خدمات ویژه براي مشتریان وفادار و داشتن امکانات جذاب و نوین ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/58و
 0/55در منظر مشتري ،شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه و حفظ کفایت و شایستگی آموزشدهندگان ،بهترتیب با
درجة اهمیت  1/31و  1/15در منظر فرایندهاي داخلی و درنهایت ،تقویت مهارتهاي مدیریتی ،ارزیابی صالحیت مربیان
و نحوة عملکرد آنها ،بهترتیب با درجة اهمیت  2/78و  2/65در منظر رشد و یادگیري ،باالترین امتیاز را نسبت به
سنجههاي دیگر در باشگاههاي تندرستی بانوان داشتند .از بررسیهاي انجامشده میتوان نتیجه گرفت که تعیین
ظرفیتهاي فعالیتهاي ورزشی و اطمینان از کیفیت برنامة باشگاههاي ورزشی براي سالمت و ارائة خدمات کیفی به
شکل نوین ،ضرورت اجتنابناپذیري است .بهبود کیفیت برنامههاي اطالعرسانی و تشکیل تیم متخصص بازاریابی در
شناسایی مربیان با سوابق اجرایی باال و در وفاداري مشتریان تأثیر اساسی دارد و عالوهبر افزایش اطالعات مشتریان
ورزشی دربارة مسئولیتها و وظایف باشگاه ،در کاهش مشکالت مربوط به زمان ارائة خدمات نیز آثار و نتایج اثربخشی
را بههمراه خواهد داشت.
واژگان کلیدی :تحلیل سلسهمراتبی فازي ،عملکرد باشگاههاي تندرستی ،کارت امتیازي متوازن ،کیفیت خدمات،
گسترش کارکرد کیفیت

*نویسندۀ مسئول
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مقدمه
در دنیای پرتحول امروزی که سازمانها در گسترۀ رقابت با قدرت هرچهتمامتر میتازند ،همة
سازمانهای دولتی و خصوصی برای رشد ،توسعه ،ایجاد انسجام ،ثبات قدم و پایداری در عرصة
رقابت و جهانیشدن ،به بهرهگیری از نوعی سیستم نظارت و ارزیابی نیاز دارند .افزونبراین ،دانش
مدیریت در جستوجوی راههایی است که دستیابی به اهداف ،چشمانداز و راهبردها را که مالک
عملکرد موفق محسوب میشوند ،آسان سازد (هنری ،محمدی ،غفوری و افشاری.)21 ،1392 ،
ارزیابی دانش مدیریت عملکرد سبب توسعه و بهبود عملکرد سازمانها میشود (وستربیک،1999 ،1
 .)261موضوع مدیریت عملکرد درحال تبدیلشدن به عامل اساسی و مهمی در حوزۀ مدیریت
ورزشی و بهعنوان سطحی از سرمایهگذاری در سازمانهای غیرانتفاعی ،سازمان ورزش ملی و
سازمانهای ورزشی دولتی رشد و توسعه یافته است (بیل و مدال4 ،2002 ،2؛ بیل و رابینسون،3
244 ،2007؛ ویناند ،ریهوکس ،رابینسون و زینتز282 ،2010 ، 4؛ اوبیل .)238 ،2014 ،5هنگامی
سازمانهای ورزشی وظیفة خود را بهنحو مطلوب انجام میدهند که مسیر آیندۀ جامعه را روشن
کنند و آیندهسازبودن از مشخصههای اصلی آنها باشد؛ بنابراین ،تبیین چشمانداز و بهبود عملکرد
برای این سازمانها امری ضروری است .سنجش عملکرد سازمانها ،یکی از قویترین ابزارهای
مدیریتی است که میتوان به کمک آنها اطالعات موردنیاز از وضعیت سازمان بهدست آورد
(صالحی ،موحدی و خدابخش .)116 ،1393 ،تاکنون از مدلهای مختلفی با رویکردهای متفاوت
برای ارزیابی عملکرد سازمانها استفاده شده است؛ برای مثال ،مدیریت برمبنای هدف ،مدیریت
کیفیت جامع ،جایزۀ ملی مالکوم بالدریج و پژوهشگران زیادی نیز مدل کارت امتیازی متوازن
(6بی.اس.سی) را در بررسی سازمانها و مؤسسات بهکار گرفتهاند (اوماشانکر و دوتا.)57 ،2007 ،7
چن ،یانگ و شیاو )2006( 8از مدل بی.اس.سی ،برای ارزیابی عملکرد دانشگاه خصوصی تکنولوژی
چینمین استفاده کردهاند .چن به توسعة مدل بی.اس.سی ،بهعنوان ابزاری راهبردی پرداخته است
(چن و همکاران .)194 ،2006 ،اوماشانکار و دوتا ( )2007از مدل بی.اس.سی برای ارزیابی برنامه-
های آموزشی تحصیالت تکمیلی در کشور هند استفاده نمودهاند .چندین مطالعه نشان دادهاند که از
1. Westerbeek
2. Bayle & Madella
3. Robinson
4. Winand, Rihoux, Robinson & Zintz
5. O’Boyle
)6. Balanced Scorecard Card (BSC
7. Umashankar & Dutta
8. Chen, Yang & Shiau
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مفهوم کارت امتیازی متوازن در شرکتهای بزرگ ایاالت متحدۀ آمریکا و نیز اروپا استفاده میشود
(اوماشانکر و دوتا)59 ،2007 ،؛ برای نمونه ،در پژوهش کاپالن و نورتون ،)1992( 1چنین تخمین
زده شده است که حدود  60درصد از شرکتهای موجود در فهرست  1000شرکت برتر دنیا از
مفهوم کارت امتیازی استفاده میکنند .مدل کارت امتیاز متوازن با دید وسیع و کالن به عملکرد
سازمانی مینگرد و با ادغام معیارهای مالی و غیرمالی ،به ارزیابی عملکرد سازمانها براساس چهار
دیدگاه مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری میپردازد (کاپالن و نورتون،1992 ،
.)73
بهطور خالصه ،برای سازماندهی متناسب منظرهای چهارگانة کارت امتیازی متوازن میتوان از
چهارچوب گسترش عملکرد کیفیت (2کیو.اف.دی) استفاده کرد .در پژوهش حاضر نیز برای اولویت-
بندی معیارهای شناساییشده توسط متخصصان ورزشی در چهار منظر کارت امتیازی متوازن ،از
ماتریس گسترش کیفیت عملکرد استفاده شده است که ازجمله روشهایی برای ارتقای کیفیت
خدمات در سازمانهای ورزشی ،تولیدی و خدماتی است .استفاده از این چهارچوب در این پژوهش،
به مدیران ورزشی بینش وسیعی دربارۀ اهمیت هریک از موارد موجود در کارت امتیازی متوازن ارائه
میدهد و باعث میشود که در صورت نیاز ،باشگاهها به مهمترین عوامل توجه خود را معطوف دارند.
آکائو ،مبدع اولیة کیو.اف.دی ،و کسی است که برای بعد علمی و گسترش عمومی این شیوه تالش
کرد .ابداع ابتدایی کیو.اف.دی  ،هنگامی رخ داد که در ذهن آکائو سؤالی با این مضمون ایجاد شد :در
بحث کیفیت ،به برخی اجزای محصول یا فرایند بسیار توجه میکنیم و درصدد آنیم که بدانیم
کیفیت در مورد آنها رعایت شده است یا خیر .چرا این نقاط و نکات مهم کیفیت را که «نقاط
تضمین کیفیتی» نام دارند ،در طراحی اولیة محصول و فرایند خود ،بهعنوان نقاط کنترل و بازرسی
قرار ندهیم؟ دراینصورت ،از ابتدای طراحی محصول درراستای اولویتهای خود گام برداشتهایم .این
رویکرد با داشتن ارکان فلسفی و اصول ساده و قابلدرک و فراهمکردن بستری طبیعی و توسعة
محصوالت و خدمات فعلی ،شاید از بهترین گزینههای پیش روی مدیران باشد .درحالحاضر،
استفاده از آن بهحدی گسترش یافته است که فقط در سال  68/5 ،1997درصد از شرکتهای
آمریکایی و  31/5درصد از شرکتهای ژاپنی از این تکنیک استفاده کردند (آکائو.)3 ،1990 ،3
درهمینراستا ،لی ،یینگ ،یونگا و چویا )2015(4با استفاده از رویکرد کیو.اف.دی ،به تجزیهوتحلیل
خدمات موردنیاز درمانی برای مراقبتهای بهداشتی و تشخیص الگوهای ازپیشتعیینشده برای
1. Kaplan & Norton
)2. Quality Function Deployment (QFD
3. Akao
4. Leea, Ying, Yeunga & Choya
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نظارت بر بهبود عملکرد پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که استفاده از این رویکرد در خدمات
بهداشت و درمان ،سبب میشود که پزشکان نیاز بیماران را درک کنند و قادر به توسعة ارائة کیفیت
خدمات سالمتی بهصورت مداوم باشند (لی ،یینگ ،یونگا و چویا .)4 ،2015 ،همچنین ،سزی،
گلچین ،باسار و چنگیز ،)2016( 1در پژوهشی با عنوان «یک روش جدید رویکرد فازی» ،کیو.اف.دی
برای انتخاب نرماف زار کامپیوتر به بررسی اهمیت نیازهای مشتری و تعیین الزامات طراحی و تعیین
همبستگی بین این دو مقوله پرداختند (سزی و همکاران .)9 ،2016 ،با توجه به پیشینة پژوهش و
مطالعة اسناد موجود باید اذعان کرد که مهمترین مزیت استفاده از الگوی کیو.اف.دی با بهکارگیری
چهار منظر بی.اس.سی این است که موارد مهم موجود در هریک از وجوه ،با هدف توجه ویژه به
وضعیت سازمان ،موارد موردبررسی دربرابر رقبا ،میزان مطلوبیت در دستیابی به رشد و سودآوری،
سختی در اجرا و موارد مشابه تعیین میشود .عالوهبراین ،به تأثیرگذاری هر مورد به تمامی موارد
دیگر از وجه باالتر نیز توجه میشود و رابطههای علت و معلولی را در قالب اعداد درون ماتریس
(اهمیت رابطه) موردتوجه قرار میدهد؛ درنتیجه ،استفاده از گسترش کارکرد کیفیت با هدف تشریح
ارتباطات و اولویت بندی موارد موجود در وجوه کارت امتیازی متوازن و بررسی مبسوطتر آنها،
موضوعی است که تاکنون انجام نگرفته است .با توجه به افزایش رقابت در صنعت ورزش ،سازمان-
های ورزشی برای پویایی و کمالجویی در برنامهها و فعالیتهای ورزشی ،به شاخصها و الگوهایی
برای بررسی عملکرد خود نیاز پیدا میکنند .ازآنجاکه برنامههای تربیتبدنی و ورزش عمدتا توسط
ادارات تربیتبدنی ،فدراسیونها ،هیئتها و باشگاههای ورزشی اجرا میشوند ،دراینمیان ،باشگاههای
ورزشی در توسعة ورزش و اجرای برنامههای تربیتبدنی کشور نقش خطیری دارند.
درزمینة ارتباطدادن ابزارهای مدیریتی ازجمله کارت امتیازی متوازن و روش گسترش عملکرد
کیفیت ،تاکنون پژوهشی درزمینة ورزش انجام نشده است؛ بنابراین ،در این پژوهش ،با بهکارگیری
روشهای ذکرشده ،به ارزیابی کیفیت خدمات ارائهشده و عملکرد باشگاههای تندرستی ،اینکه
ارزیابی باید مبتنیبر چه معیارهایی باشد و درنهایت ،به اولویتبندی و ارزشگذاری معیارهای
شناساییشده برای تحقق این امر پرداخته میشود.
قابلانطباقبودن روش بی.اس.سی و کیو.اف.دي :یکی از مزیتهای بی.اس.سی این است که به
معیارها و مسائل مالی و نیز به مالحظات غیرمالی توجه میکند و تنها ،یک ابزار تککاره برای
اندازهگیری نیست .ترکیب منظرهای مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،رشد و یادگیری ،کارت
امتیازی متوازن مدیران را د ر درک ارتباطات میان این چهار حوزه و تأثیرات علی و معلولی آنها بر
یکدیگر یاری میکند که درنتیجه ،باعث افزایش آگاهی مدیران و قابلیت تصمیمگیری و حل مسئله
1. Sezi, Gülçin, Başar & Cengiz
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در آنها میشود (هونگ .)216 ،2009 ،1کاپالن و نورتون ( )1992از زمان معرفی این مفهوم،
تاکنون پیوسته این مفهوم را توسعه و گسترش دادهاند .روش استفاده از کارت امتیازی متوازن
بدینصورت است که کاربران ابتدا از سادهترین نوع بی.اس.سی استفاده میکنند و سعی میکنند
که گامبهگام حوزۀ کارب رد این ابزار را گسترش دهند .با توجه به اهداف مطالعه ،نحوۀ کارکرد کارت
امتیازی متوازن متفاوت است .در این پژوهش ،هدف از بهکارگیری بی.اس.سی ،ارزیابی عملکرد و
کیفیت ارائة خدمات باشگاههای تندرستی است .با این هدف ،بی.اس.سی با ترکیب معیارهای مالی و
غیرمالی و ارتباطات موجود بین معیارها ،روابط علت و معلولی آنها را بیان میکند (کاپالن و
نورتون.)76 ،1992 ،
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،برای سازماندهی متناسب منظرهای چهارگانة کارت امتیازی متوازن
میتوان از چهارچوب کیو.اف.دی استفاده کرد .در روش گسترش کارکرد کیفیت،اجزایی که ارتباط
آنها در هر ماتریس جدید با عناصر ماتریس قبلی بررسی میشوند ،همگی بهعنوان زیربنای عناصر
قبلی هستند .مدل کیو.اف.دی در حیطة مدلهای مربوط به مدیریت کیفیت قرار میگیرد و یک
راهبرد خطی و ساختاریافته برای برگرداندن نیازهای مشتری در ویژگیها و خصوصیات محصوالت و
خدمات جدید پیشنهاد میکند .این مدل ،شامل توسعة چهار ماتریس و به اصطالح خانه است .اولین
ماتریس این مدل ،ماتریس برنامهریزی یا همان خانه کیفیت (اچ.او.کیو) 2نامیده میشود (هاوسر و
کالسینگ( )65 ،1988 ،3شکل شمارۀ یک) .ماتریس اچ.او.کیو ویژگیهایی را در طراحی محصول،
برحسب اهمیت نسبی آنها براساس آنچه که باید در طراحی و تولید بهدست آوریم ،تهیه میکند .از
یک جهت میتوان اچ.او.کیو را بهعنوان مرکز فعالیت تمام مدل کیو.اف.دی نام نهاد؛ زیرا ،این
ماتریس ما را قادر میسازد که درراستای تعیین ویژگیهای محصول براساس نیازمندیهای
مشتریان حرکت کنیم (اشمیت.)295 ،1997 ،4
در اینجا ،به تشریح اچ.او.کیو براساس رویههایی که هاوسر و کالسینگ در سال ( )1988پیشنهاد
کرده است ،میپردازیم.
5
گام اول -مشخصکردن چه چیزهایی (واتز )؛ مزایای خواستهشده در یک محصول یا یک خدمت را
واتز
در قالب کلمات مشتری ،نیازهای مشتری گویند و معموال آن را ویژگیهای مشتری یا
مینامند.
1. Huong
)2. House of Quality (HOQ
3. Hauser & Clausing
4. Schmidt
5. WHATS
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گام دوم -تعیین چطورها (هوز)1؛ در اچ.او.کیو ،مشخصات مهندسی بهعنوان هوز مشخص شده
است .معموال هوز با بهکارگیری تیمها و گروههای متفاوتی شناسایی و تعیین میشود (هاوسر و
کالسینگ.)1988 ،
گام سوم -آمادهسازی ماتریس ارتباطات .یک تیم درمورد اینکه کدام واتز بر کدام هوز اثر میگذارد
و نیز درجة تاثیر آنها ،داوری و قضاوت میکند .گام چهارم -بسط ماتریس همبستگی؛ ارتباطات
فیزیکی بین احتیاجات فنی به ماتریس سقف معروف است.
گام پنجم -برنامة اقدام؛ وزنهای هوز در ناحیة مشخصشده با حرف  ،Fبهعنوان اساس و پایة
ماتریس کیفیت تعیین میشوند .این وزنها یکی از خروجیهای اساسی و مهماچ.او.کیو هستند و
بهصورت زیر محاسبه میشوند:
)Weight (HOW)I = V(HOW)i1 * imp(WHAT1) + … + V(HOW)in * imp(WHATn

که در این فرمول V(HOW)in ،درجة همبستگی بین  HOWiو  WHATnو ) imp(WHATnدرجة
برتری نسبی  WHATnاست.

شکل  - 1ماتریس اجزاي خانة کیفیت

روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی و ازنظر روش پژوهش جزو مطالعات
زمینهیابی 1است ،براساس دانش بنیادی ،تلفیق تکنیکهای کارت امتیازی متوازن ،گسترش عملکرد
1. HOWS
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کیفیت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مدلی ارائه شده است که نتایج آن ،با لحاظکردن
خواستههای مشتری باعث افزایش کیفیت و عملکرد باشگاه و فرایندهای داخلی آن سبب افزایش
قابلیت رقابتی باشگاهها ،افزایش سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و درنهایت ،افزایش سودآوری
باشگاه میشود .همانطورکه در شکل شمارۀ دو نیز مالحظه میشود ،انجام پژوهش با بررسی مبانی
نظری و پیشینه آغاز شده است .سنجههای ارزیابی ارائة کیفیت خدمات و عملکرد باشگاههای
تندرستی ،با مطالعات مقدماتی ،مصاحبة انجامشده با مدیران و مسئوالن باشگاهها و تصمیمگیری
نهایی توسط خبرگان ورزشی ،ازطریق کدگذاری شناسایی شدند و بین  13تن از خبرگان ورزشی
توزیع شدند .پس از نهاییشدن سنجههای پرسشنامه ،پژوهشگر تعدادی پرسشنامه را بین خبرگان
ورزشی توزیع کرد و با مقایسة پاسخ آنها با پاسخ موجود ،همة نقایص و ابهامها برطرف گردید و
پس از آن ،پرسشنامة نهایی میان همة افراد جامعه ( 13تن از متخصصان ورزشی) توزیع شد.
سپس ،کل اطالعات جمعآوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (ای.اچ.پی)  2فازی و
میانگین هندسی در چهارچوپ روش کیو.اف.دی تجزیهوتحلیل شد .درنهایت ،نتیجهگیری روی
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل اطالعات در قالب گزارش نهایی پژوهش ارائه شد.

1. Grounded Theory
)2. Analytic Hierarchy Process (AHP
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شکل  -2مراحل اجراي پژوهش

مدیران ،مسئوالن و متخصصان ورزشی باشگاههای تندرستی بانوان مشهد جامعة آماری این پژوهش
بودند .اطالعات الزم از تیم گسترش کیفی عملکرد که شامل مدیران و مسئوالن باشگاههای ورزشی
فعال با حداقل  15سال سابقة کاری در حوزههای کارشناس تربیتبدنی ،مربیگری و مدیریت
باشگاه بودند و نیز از  13نفر از خبرگان و صاحبنظران ورزشی در حوزۀ مطالعاتی مدیریت ورزشی،
برای تعیین معیارهای ارزیابی کیفیت خدمات و عملکرد باشگاهها جمعآوری شد .پژوهش حاضر،
براساس ماتریس خانة کیفیت انجام شده است .الزم به ذکر است که گامهای تکمیل ماتریس خانة
کیفیت در چهار مرحله و سایر روشهای تجزیهوتحلیل ،شامل تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی،
روش میانگین هندسی و مقایسات زوجی و عملیات جبری (فازی و غیرفازی) ،روی دادهها انجام
شدهاند.
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نتایج
خانههای کیفیت مربوط به هریک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن (مالی ،مشتری ،فرایندهای
داخلی و منظر رشد و یادگیری) و نیز رتبه و درجة اهمیت هریک از سنجههای شناساییشده در
قسمت واتز و هوز ،در شکلهای شمارۀ سه ،چهار ،پنج و شش نشان داده شدهاند.
بهشدت مثبت

مثبت

درجة ارتباط

●

○

نماد گرافیگی

شکل  -3ماتریس خانة اول )منظر مالی(
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با توجه به ماتریس خانة اول (شکل شمارۀ سه) ،مطابق با نیازهای مالی باشگاههای تندرستی،
سنجههای تقویت ارزش مشتری و توسعة فرصتهای درآمدزا ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/433و
 ،0/324باالترین امتیاز را نسبت به سنجههای دیگر دارند .با توجه به درجة اهمیت (هوز) ،ارائة
خدمات ویژه به مشتریان و داشتن امکانات جذاب و نوین ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/4و ،0/29
باالترین امتیاز برای برطرفکردن نیاز تقویت ارزش مشتری را دارند .طبق ماتریس ،برای توسعة
فرصتهای درآمدزا در باشگاههای تندرستی ،باید به عواملی چون ارائة خدمات ویژه به مشتریان با
درجة اهمیت  ،0/29گسترش کیفیت و تنوع خدمات با درجة اهمیت  0/28توجه کنیم؛ زیرا،
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،این عوامل عالوهبر توسعة فرصتهای درآمدزا سبب تقویت ارزش
مشتری نیز میشوند.
با توجه به سقف خانة کیفیت ،گسترش کیفیت و تنوع خدمات با داشتن امکانات جذاب و نوین و
همچنین ،داشتن مربیانی با سوابق اجرایی باال رابطة بهشدت قوی دارند؛ بهاینمعناکه هرچقدر
امکانات جذاب و نوینتر باشند ،کیفیت و تنوع خدمات نیز بهتر میشود .افزونبراین ،با داشتن
مربیانی با سوابق اجرایی باال میتوان کیفیت و تنوع خدمات و ارائة خدمات ویژه را در باشگاههای
تندرستی افزایش داد.
راهکارهای پژوهش حاضر برای برآوردهکردن نیازهای منظر مالی باشگاههای تندرستی ،با توجه به
رتبهبندی نهایی ماتریس در قسمت (هوز) ،بهترتیب شامل :ارائة خدمات ویژه به مشتریان ،داشتن
امکانات جذاب و نوین ،گسترش کیفیت و تنوع خدمات ،داشتن مربیانی با سوابق اجرایی باال و ایجاد
امید به موفقیت در سهامداران است.
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شکل  -4ماتریس خانة دوم )منظر مشتري)

شکل شمارۀ چهار؛ یعنی ،ماتریس خانة دوم ،ماتریس مربوط به منظر مشتری را نشان میدهد.
مطابق با نیازهای مشتریان باشگاههای تندرستی ،ارائة خدمات ویژه به مشتریان وفادار و داشتن
امکانات جذاب و نوین ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/58و  ،0/55باالترین امتیاز را نسبت به سنجه-
های دیگر ،در این منظر دارند .با توجه به ماتریس خانة دوم در قسمت رتبهبندی (هوز) ،بهکارگیری
تکنیک بازاریابی گوشهای با درجة اهمیت  ،0/38و حفظ کفایت و شایستگی آموزشدهندگان با
درجة اهمیت  ،0/32دو معیار شناختهشده برای برطرفکردن نیاز ارائة خدمات ویژه به مشتریان،
نسبت به سنجههای دیگر هستند .افزونبراین ،سنجة شناسایی نقاط ضعف و قوت با درجة اهمیت
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 ،1سبب توسعة امکانات نوین میشود؛ بدینمعناکه با ارزیابی موقعیت جغرافیایی بازار هدف توسط
بازاریابان ورزشی ،نیازهای آیندۀ مشتریان در رابطه با امکانات باشگاه پیشبینی میشود و درنتیجه،
سبب تشخیص حوزههای کاری غیرسودآور میشود که مطابق با سقف خانة کیفیت ،رابطة بهشدت
قوی با سنجة ذکرشده دارد .با توجه به سقف خانة کیفیت ،بهکارگیری تکنیک بازاریابی گوشهای
رابطة بهشدت قوی با افزایش دورۀ عمر مشتریان دارد؛ بنابراین ،هرچه مربیان توانایی استفاده از این
تکنیک را داشته باشند ،موفقتر خواهند بود.

شکل  - 5ماتریس خانة سوم )منظر فرایندهاي داخلی(

با توجه به ماتریس خانة سوم (شکل شمارۀ پنج) ،مطابق با نیازهای فرایندهای داخلی باشگاههای
تندرستی ،سنجههای شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه و حفظ کفایت و شایستگی
آموزشدهندگان ،بهترتیب با درجة اهمیت  1/31و  ،1/15باالترین امتیاز را نسبت به سنجههای
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دیگر ،در این منظر دارند .در قسمت رتبهبندی (هوز) ،بهکارگیری بازاریابان ورزشی با درجة اهمیت
 0/38و تقویت مهارتهای مدیریتی با درجة اهمیت  ،0/26دوسنجة شناختهشده برای برطرفکردن
نیاز شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه ،نسبت به سنجههای دیگر میباشند .طبق ماتریس خانة
سوم ،برای حفظ و کفایت آموزشدهندگان ،دو سنجة ارزیابی صالحیت مربیان و عملکرد آنها با
درجة اهمیت  0/58و تقویت مهارتهای مدیریتی با درجة اهمیت  ،0/42میتوانند سبب تقویت
این معیار شوند .سقف خانة کیفیت (شکل شمارۀ پنج) نشان میدهد که ساماندهی بافت فرسودۀ
باشگاه با تدوین طرحهای توسعة باشگاه در آینده ،رابطة بهشدت قوی دارند .افزونبراین ،سنجة
بهکارگیری بازاریابان ورزشی با هر دو سنجة یادشده (ساماندهی بافت فرسودۀ باشگاه با تدوین
طرحهای توسعة باشگاه در آینده) ،رابطة بهشدت مثبتی دارد؛ بنابراین ،همانطورکه پیشتر ذکر
شد ،داشتن گروه بازاریاب ورزشی در سازمانهای ورزشی بهویژه باشگاههای تندرستی ،برای بقا و
توانایی رقابت با رقبا ضروری بهنظر میرسد .راهکارهای پژوهش حاضر برای برآوردهکردن نیازهای
منظر فرایندهای داخلی در باشگاههای تندرستی با توجه به رتبهبندی نهایی ماتریس در قسمت
(هوز) ،بهترتیب شامل تقویت مهارتهای مدیریتی ،ارزیابی عملکرد مربیان ،بهکارگیری بازاریابان
ورزشی ،تدوین طرحهای توسعة باشگاه در آینده وساماندهی بافت فرسودۀ باشگاه است.
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شکل  -6ماتریس خانة چهارم )منظر رشد و یادگیري(

با توجه به شکل شمارۀ شش ،مطابق با نیازهای رشد و یادگیری باشگاههای تندرستی ،سنجههای
تقویت مهارتهای مدیریتی و ارزیابی صالحیت مربیان و نحوۀ عملکرد آنها ،بهترتیب با درجة
اهمیت  2/78و  ،2/65باالترین امتیاز را نسبت به سنجههای دیگر ،در این منظر دارند .در قسمت
رتبهبندی (هوز) ،انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد ،با درجة اهمیت  0/4و کار تیمی و
یادگیری مربیان و مدیران باشگاه با درجة اهمیت  ،0/27دو سنجة شناختهشده برای برطرفکردن
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این نیاز هستند .طبق ماتریس خانة چهارم ،انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد ،با درجة
اهمیت  0/54و سرمایهگذاری تکنولوژیک با درجة اهمیت  ،0/46دو سنجة شناختهشده برای
برآوردکردن معیار ارزیابی صالحیت مربیان و نحوۀ عملکرد آنها هستند .با توجه به سقف ماتریس
خانة چهارم (شکل شمارۀ  ،)6کار تیمی و یادگیری مربیان و مدیران باشگاه با توسعة شایستگیها و
مهارتهای مربیان ،انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد ،رابطة بهشدت قوی دارد .راهکارهای
پژوهش حاضر برای برآوردهکردن نیازهای منظر رشد و یادگیری در باشگاههای تندرستی ،با توجه
به رتبهبندی نهایی ماتریس در قسمت (هوز) ،بهترتیب شامل سرمایهگذاری تکنولوژیک ،انگیزهها و
پاداشهای هماهنگ با عملکرد ،جذب و حفظ استعدادهای برتر ورزشی ،کار تیمی و یادگیری
مربیان و مدیران باشگاه و توسعة شایستگیها و مهارتهای مربیان در باشگاههای تندرستی هستند.
بحث و نتیجهگیری
تازمانیکه سازمانها برای بقای تالش میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصههای ملی و جهانی
میدانند ،باید اصل بهبود مستمر را سرلوحة فعالیت خود قرار دهند .این اصل حاصل نمیشود؛ مگر
اینکه زمینة دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکانپذیر شود .پژوهش حاضر بهدلیل
استفاده از چهار خانة کیفیت ،در مقایسه با سایر مطالعات انجامشده با روش کیو.اف.دی ،دارای
اثربخشی و کارایی بیشتر ،توانایی شنیدن صدای مشتری و درنظرگرفتن نیازمندیها و خواستههای
آنها است .همچنین ،استفاده از این روش سبب توسعة ارتباطات درونباشگاهی بین مربیان ،مدیران
و مشتریان میشود؛ بهطوریکه تحلیل و الویتبندی خواستهها و نیازهای مشتریان ،سبب جمع-
آوری اطالعات با رویکرد مشتریمداری و برآوردهساختن انتظارات آنان ،سبب افزایش بهرهوری
باشگاه و سهامداران میشود .ضعف کیو.اف.دی در این است که اولویتبندی و تعیین درجة اهمیت
خواستههای مشتریان ،با توجه به اطالعات گرفتهشده از مشتری است که غالب این اطالعات مبهم و
غیرواضح هستند .افزونبراین ،ماتریس همبستگی و ماتریس رابطه در خانة کیفیتکیو.اف.دی ،بیانگر
اظهارات لفظی بیانشده توسط انسان هستند .با توجه به موارد بیانشده ،در این پژوهش از منطق
فازی استفاده شد که تعابیر لفظی بیانشده را به اعداد فازی تبدیل میکند.
از بررسیهای انجامشده میتوان نتیجه گرفت که با تعیین ظرفیتهای فعالیتهای ورزشی و
اطمینان از کیفیت برنامة باشگاههای ورزشی برای سالمت ،ارائة خدمات کیفی به شکل نوین
ضرورت اجتنابناپذیری است .بهبود کیفیت برنامههای اطالعرسانی و تشکیل تیم متخصص
بازاریابی در شناسایی مربیان با سوابق اجرایی باال ،در وفاداری مشتریان تأثیر اساسی دارد و عالوهبر
افزایش اطالعات مشتریان ورزشی دربارۀ مسئولیتها و وظایف باشگاه ،در کاهش مشکالت مربوط به
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زمان ارائة خدمات نیز آثار و نتایج اثربخشی خواهد داشت .توجه ویژه به مقولة بازاریابی محتوایی در
وبسایت اختصاصی باشگاه ،یکی از ارزشهای محوری باشگاه برای ایجاد تغییرات مثبت و روبهجلو
و نیز عامل تأثیرگذاری در تنظیم مطلوبیت روابط بین مخاطبان ورزشی و مدیران باشگاه است.
مطابق با نیازهای منظر مالی باشگاههای تندرستی؛ یعنی شکل شمارۀ سه ،سنجههای تقویت ارزش
مشتری و توسعة فرصتهای درآمدزا ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/433و  ،0/324باالترین امتیاز را
نسبت به سنجههای دیگر دارند که نشاندهندۀ اهمیت این نیازها است .با توجه به درجة اهمیت
(هوز) ،ارائة خدمات ویژه به مشتریان و داشتن امکانات جذاب و نوین ،باالترین امتیاز را برای
برطرفکردن نیاز تقویت ارزش مشتری دارند؛ بنابراین ،مدیران و مسئوالن باشگاهها باید با
درنظرگرفتن خدمات ویژه برای مشتریان وفادار ازجمله ،بهروزرسانی تجهیزات ورزشی و بازاریابی
تلفنی ،ارسال پیامک و تشکر از مشتریان خاص ،انجام بههنگام تعهدات و غیره ،عالوهبر تقویت ارزش
مشتری باعث افزایش فرصتهای درآمدزا شوند .طبق نتایج پژوهش دوراندیش ،الهی و پورسلطانی
( ،)1395مدیران باشگاهها برای افزایش سود مالی خود ،جنبههای مختلف خدمات؛ یعنی،
ملموسبودن خدمات ،قابلیت اعتبار و اطمینان به خدمات ،همدلی و پاسخگویی را باید موردتوجه
قرار دهند .نتایج و یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش آنها همخوانی دارد .همچنین ،در
مطالعات پیتز ،پارکز و اسپنسر ( )2004و جکسون ،شاون و گودن ( ،)2001تأثیر وجود امکانات
جذاب و نوین و تجهیزات ورزشی گزارش شده است .آنها وجود امکانات جذاب و نوین و تجهیزات
ورزشی را یکی از عوامل تأثیرگذار بر انگیزه و موفقیت ورزشی و سوددهی باشگاههای ورزشی می-
دانند .طبق نتایج پژوهش حاضر ،مهمترین عامل پیشگو در وفاداری مشتریان باشگاههای تندرستی،
درک کیفیت خدمات توسط مشتریان است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که افزایش کیفیت تأسیسات،
تمیزی و نظافت محیط فیزیکی ازجمله سرویسهای بهداشتی ،مناسببودن درجة حرارت سالن
تمرین ،افزایش کیفیت نحوۀ برخورد با مشتریان ورزشی و مربیان ،توجه به شخصیت افراد ،مشورت
با مشتریان برای تجویز تمرینهای ورزشی و آمادگی و تمایل جهت پاسخگویی ،میتوانند راهکارهای
مناسبی برای رشد و ارتقای منظر مالی باشگاههای تندرستی باشند.
مطابق با نیازهای مشتریان باشگاههای تندرستی؛ یعنی ،شکل شمارۀ چهار ،ارائة خدمات ویژه به
مشتریان وفادار و داشتن امکانات جذاب و نوین ،بهترتیب با درجة اهمیت  0/58و  ،0/55باالترین
امتیاز را نسبت به سنجههای دیگر در این منظر دارند .توسعة مسئولیتپذیری و تعهد مربیان و
حفظ شایستگی مربیان میتوانند باعث توسعة ارائة خدمات ویژه به مشتریان شوند .دراینراستا،
وانگاس و الیب )2001( 1با استفاده از روش تحلیل سلسهمراتب فازی ،اهمیت نیازمندیهای
1. Vanegas & Labib
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مشتری را تعیین کردند و سپس ،عوامل مهم تولید را برای محاسبة اهمیت ویژگیهای مهندسی
تجمیع کردند که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با نتایج
مطالعاتی مانند مطالعة ساتی ( )1994و سزی و همکاران ( ،)2016همسو است .با توجه به اینکه
اوقات فراغت و تفریح جزو ارزشمندترین زمانهای مشتریان درطول زندگی است ،پیشنهاد میشود
که مربیان با بهکارگیری تکنیک بازاریابی گوشهای (دریافت مبلغی اختصاصی از مشتریان خاص
برای ارائة خدمات ویژه به آنها) ،سبب افزایش رضایت مشتریان شوند .با استفاده از این تکنیک
نیازهای مشتریان مشخص می شود و مشتریان هزینة استفاده از خدمات تخصصی را برای رفع
نیازهایشان میپردازند .افزونبراین ،باشگاه پول معینی از تخصصیشدن خدمات دریافت میکند که
خود باعث افزایش سود و ظرفیت رشد در بازار گوشه میشود.
مطابق با نیازهای فرایندهای داخلی باشگاههای تندرستی؛ یعنی ،شکل شمارۀ پنج ،سنجههای
شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه و نیز حفظ کفایت و شایستگی آموزشدهندگان ،بهترتیب با
درجة اهمیت  1/31و  ،1/15باالترین امتیاز را نسبت به سنجههای دیگر ،در این منظر دارند .در
قسمت رتبهبندی (هوز) ،بهکارگیری بازاریابان ورزشی با درجة اهمیت  0/38و تقویت مهارتهای
مدیریتی با درجة اهمیت  ،0/26دو سنجة شناختهشده برای برطرفکردن نیاز شناسایی نقاط ضعف
و قوت باشگاه نسبت به سنجههای دیگر هستند؛ بنابراین ،مدیران و مسئوالن باشگاهها ،برای برنامه-
ریزی باید با بهکارگیری متخصصان برنامههای ورزشی به شناسایی و آگاهی از پروندۀ سالمت
ورزشهای باشگاه بپردازند .همچنین ،راهاندازی واحد پژوهش و توسعه 1در باشگاههای ورزشی با
هدف شناسایی نقاط ضعف وضعیت موجود و تقویت و ترمیم آنها و بهنوعی ،تبدیل موانع به
فرصتها و قابلیت ترمیم وضعیت مطلوب باشگاههای ورزشی ،سبب تقویت مهارتهای مدیریتی و
نیز باعث بهکارگیری نیروهای متخصص بازاریاب میشوند .نحوۀ رفتار و حسنخلق مدیران ،یکی از
مهارتهای مدیریتی است که همیشه از دیدگاه روانشناسان بهعنوان یک عامل جذبکنندۀ افراد در
تمامی جنبهها مطرح بوده است و این موضوع در مطالعات زیادی تأیید شده است؛ ازجمله میتوان
به پژوهشهای جکسون و همکاران ( ،)2001پیتس ( ،)2002بوید و شانک )2004( 2و هیکمن و
الورنس )2005( 3اشاره کرد .طبق ماتریس خانة سوم (شکل شمارۀ شش) ،برای حفظ و کفایت
آموزشدهندگان ،دو سنجة ارزیابی صالحیت مربیان و عملکرد آنها با درجة اهمیت  0/58و تقویت
مهارتهای مدیریتی با درجة اهمیت  ،0/42میتوانند سبب تقویت این معیار شوند .حرفهایبودن
مربیان ورزشی باشگاه میتواند به بهبود کیفیت و متعاقب آن منجر به افزایش رضایتمندی و حضور
2. Research & Development
2. Boyd & Shank
3. Hickman & Lawrence
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مجدد مشتریان ورزشی شود؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران برای حفظ کفایت و شایستگی
مربیان به ارزیابی مستمر عملکرد آنها بپردازند .دراینراستا ،باید با نگهداری اسناد اقدامات و
برنامههای اجراشده طی محدوۀ زمانی خاصی ،به این هدف مهم دست یابند .برای تقویت مهارتهای
مدیریتی ،بهبود مدیریت دانش و توسعة مهارت مدیریت کیفیت و از همه مهمتر ،تدوین طرحهای
توسعة باشگاه در آینده که طبق سقف خانة کیفیت ،رابطة بهشدت قوی با سنجة ذکرشده دارد،
نسبت به افزایش مهارتهای مدیریتی بهعنوان پایة پویایی محیط باشگاه ورزشی تالش کنند.
همچنین ،بهکارگیری بازاریابان ورزشی درزمینة طراحی باشگاه هوادارن ،تبلیغ آرم باشگاه و داشتن
ارتباط پیوسته با دانشکدههای تربیتبدنی و تعقیب دانشآموختگان برای بهکارگیری مربیانی با
مدارک دانشگاهی معتبر و با سوابق اجرایی باال ،میتواند راهکاری برای حفظ شایستگی مربیان
باشد.
مطابق با نیازهای رشد و یادگیری باشگاههای تندرستی؛ یعنی ،شکل شمارۀ شش ،سنجههای تقویت
مهارتهای مدیریتی و ارزیابی صالحیت مربیان و نحوۀ عملکرد آنها ،بهترتیب با درجة اهمیت
 2/78و  ،2/65باالترین امتیاز را نسبت به سنجههای دیگر ،در این منظر دارند .در قسمت رتبهبندی
(هوز) ،انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد با درجة اهمیت  0/4و کار تیمی و یادگیری مربیان
و مدیران باشگاه با درجة اهمیت  ،0/27دو سنجة شناختهشده برای برطرفکردن این نیاز هستند؛
برایناساس ،مدیران و مسئوالن باشگاها میتوانند با بهاشتراکگذاری موفقیتهای درونباشگاهی،
باعث ایجاد انگیزه در مربیان شوند و با تشکیل انجمنهای ورزشی برای تعامل و برقراری ارتباطات و
تمرکز بر راهکارها و ادغام داوطلبگرایی و حرفهایگرایی در ساختار باشگاههای تندرستی ،سبب
توسعة کار تیمی و روابط درونباشگاهی ،حتی برونباشگاهی شوند؛ زیرا ،توسعة کانالهای ارتباطی با
تأمینکنندگان تجهیزات ورزشی ،باعث ساماندهی بافت فرسوده و تقویت استاندارهای لوازم و
تجهیزات ورزشی خواهد شد .افزونبراین ،وجود تجهیزات پیشرفته میتواند در آمادهسازی افراد برای
کار تیمی و یادگیری مربیان تأثیر بسزایی داشته باشد که این مورد ،در پژوهشهای وستربیک
( ،)1999جکسون و همکاران ( )2001و پیتز و همکاران ( ،)2004بهعنوان عامل مهمی در بازاریابی
گزارش شده است.
طبق ماتریس خانة چهارم ،انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد با درجة اهمیت  0/54و
سرمایهگذاری تکنولوژیک با درجة اهمیت  ،0/46دو سنجة شناختهشده برای برآوردکردن معیار
ارزیابی صالحیت مربیان و نحوۀ عملکرد آنها هستند .بهطورکلی ،در این پژوهش دلیل تعیین
اثربخشی برنامههای آموزشی و عملکرد مربیان ،توسعة سرمایه انسانی در باشگاهها است؛ بنابراین،
پیشنهاد میشود که مدیران و مسئوالن با ساختاردهی مناسب فضای باشگاه و توسعة وبسایت
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 همانطورکه در قسمت یافتهها ذکر.اختصاصی باشگاه از سرمایهگذاری خود نهایت بهرهوری را ببرند
 کار تیمی و یادگیری مربیان و مدیران،) طبق سقف ماتریس خانة چهارم (شکل شمارۀ هفت،شد
 رابطة، انگیزهها و پاداشهای هماهنگ با عملکرد،باشگاه با توسعة شایستگیها و مهارتهای مربیان
 مدیران و مسئوالن با ایجاد انگیزه در مربیان باشگاه و ایجاد فرهنگ،بهشدت قوی دارد؛ بنابراین
 قادر، هماهنگی اهداف شخصی و باشگاهی مدیران و مسئوالن باشگاههای تندرستی،مشتریمحوری
.خواهند بود نیازهای منظر رشد و یادگیری در باشگاههای تندرستی را برآورده کنند
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Abstract
One of the most important factors affecting customers’ satisfaction is the quality
of services provided by sports clubs. The purpose of this research was to identify
the s to assess service quality and performance of women’s health clubs in
Mashhad using combined fuzzy AHP / QFD / BSC method. This study is a
qualitative one and in terms of methodology, it is Grounded theory. Service
quality measures and the performance of health clubs were identified by
preliminary studies, interviews with managers and club officials, and final
decision made by sports experts through coding, and after the final designing of
the questionnaire, it was distributed between 13 sports experts. Then the
collected data were analyzed using fuzzy AHP and the geometric mean in the
framework of QFD method. The results showed that customer value
strengthening standards and revenue-generating opportunities in financial
perspective, offering special services for loyal customers, having modern
attractive facilities from customer perspective, identifying strengths and
weaknesses of the club and maintaining competency in educators from the
perspective of internal processes, and ultimately strengthening management
skills, coaches' competency assessment, and the quality of their functioning in
growth and learning have the highest rating compared to other measures in
women’s health clubs.
Keywords: Balanced Scorecard, Fuzzy Hierarchical Analysis, Health Clubs,
Performance, Quality Function Deployment, Quality of Service
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