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متلب 1استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد بر اساس میانگین هندسی ،شاخصهای کیفیت
خدمات سالنهای ورزشی -تفریحی در  5خوشه و ستاره قابل درجهبندی هستند .با توجه به
نتایج بیشترین وزن ،به استانداردهای تجهیزات و سالن ورزشی و کمترین وزن به ویژگیهای
زیباشناختی سالن ورزشی تعلق گرفت .نهایتاً با توجه به کدهای نوشته شده ،سالن ورزشی
مورد مطالعه بر اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین 1 ،ستاره
است.
کلیدواژهها :درجهبندی ،کیفیت خدمات ،اماکن ورزشی ،سالن ورزشی.

1. Matlab
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Laying the optimal quality of services based on the rating of
gymnasium (Case study of Poursharifi gym, Tabriz)
M. R. Khodadadi1
M. Jahangiri2
M. Arteshi3
L. Khosravi4

Abstract
The aim of this study was to provide a suitable context for the optimal
quality of services based on rating of gymnasium. This research is an
applied and descriptive-analytical research that has been done in the
field. The statistical sample included experts in the field of quality of
gymnasium and sport places services, university professors in the field of
sports places and facilities management, and experts and heads of
delegations and gymnasium of Tabriz city. In another sample, 302
people were selected from the customers of high-ceiling Poursharifi gym
based on Cochran's formula and cluster random sampling method. The
Analytic Hierarchy Process (AHP) method, the mathematical method of
the algorithm, the K-nearest neighbor (KNN) algorithm, were utilized for
standard rating of gymnasium based on rating using SPSS, Excel, expert
choice, and Matlab software. The results showed that based on the
geometric average, the quality indicators of gymnasium services can be
rated in 5 clusters. According to the results, the highest weight belonged
to the equipment and gym standards and the lowest weight to Aesthetic
features of the gym. Finally, according to the codes written, the studied
gym is 1 star based on the customer scores and the comparison with
expert standards.
Keyword: rating, quality of services, gymnasium.
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مقدمه
با این کههه ز مههان ز یههادی از ضههرک مو ضههوع کیف یههت خههدمات و شههیوههای سههنجش و
ارزیابی آن میگذرد ارزش ا یههن مو ضههوع نهههتنها کم تههر ن شههده ،بل کههه بههه خههاضر اهم یههت
فزاینده خدمات در اقت صههاد ک شههورها جای گههاه و ن قههش آن بیشاز پههیش پرر نه

تر شههده

است (گودال و ا شههوور  .)8 :2013،1بهها تو جههه بههه این کههه در دو د هههه گذ شههته ،صههنعت
خدمات نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای توسعهیافته و درحالتو سههعه ای فهها کههرده
است کههه ن یههاز بههه تمر کههز بههر کیف یههت خههدمات دار نههد (ع مههر و م صههطفی.)77 :2014 ،2
همچنین عمده فرصتهای شغلی در کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه ن یههز تهها حههد
زیادی توسط بخش خدمات انجام میشود .صنعت خدمات متفاوت از تولید است زیرا
فروش نامشهود است و بیشتر به آموزش ،تجربه و اخالق افراد وابسته ا سههت ( چههاودی و
همکاران .)152 :2017 ،3هرچه مشتریان تمایل و توانایی بیشتری برای پردا خههت هزی نههه
بیشتر داشته باشند ،کیفیت ارائه خدمات سازمان نیز بهتر خواهد شد .با اینحال ،کیف یههت
خدمات بهعنوان قضاوت مصرفکنندگان در مورد عملکرد خدمات ارائه شده تو سههط
سازمان تلقی میشود .در این قسمت کیفیت خدمات با ویژگیهایی ویژه (م یههزان ارا ئههه
خدمات حمایتی و قابل اعتماد چقدر است) اندازه گرفته میشود که نیاز هههای م شههتریان
را برآورده میکند .بر این اساس اگر خدمات انجام شده انت ظههارات م شههتریان را مح قههق
سازد ،کیفیت خدمات باال و اگر اینگونه نباشد پایین ارزیابی میشود (چان

و تههای،4

 .)721 :2016در وا قهها ا یههن مو ضههوع ن شههاندهنده ت فههاوت در کیف یههت خههدمات عی نههی و
1. Goodall, B, & Ashworth, G
2. Omar and Mustafa
3. Chowdhury et al
4. Chang and Thai,
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کیفیت خدمات ادراک شده است .کیفیت خدمات عینی ،عملکرد واقعی سرویسی کههه
توسط ارائهدهنده ارائه میشود را نشان مید هههد در حههالی کههه کیف یههت خههدمات درک
شده به درک مشتری از عملکرد اشاره دارد .بهضور واضحتر ،کیفیت عی نههی بههه صههفات
عینی یک سرویس مربوط میشود .با استفاده از یک ا سههتاندارد ا یههدئال از پههیش تع یههین
شده ،میتوان اندازهگیری و تأیید کرد .از ضههرف دی گههر ،کیف یههت خههدمات درک شههده
مربوط به پاسخهای ذهنی م شههتری ن سههبت بههه ویژگی هههای عی نههی یههک سههرویس ا سههت.
ممکن است بین مشتریان متفاوت با شههد .بهههعنوانمثال ،در خههدمات خههط ح مههل و ن قههل
مسافرتی در اندونزی ،ضبق حداقل استاندارد خدمات دولت ،حداکثر انحراف از برنا مههه
سفر (تأخیر)  5دقیقه است .بااین حههال ،مم کههن ا سههت بر خههی از م شههتریان آن را بهههعنوان
کیفیت خدمات بههد درک کن نههد در حههالی کههه مم کههن ا سههت م شههتریان دی گههر بردا شههت
متفاوتی داشته باشند (باکتی و همکاران208 :2020 ،1؛ گولدر و همکاران20 :2012 ،2؛
زیتمال)2 :1998 ،3؛ بنابراین جای تعجب نیست که کیف یههت خههدمات بخ شههی اسا سههی از
دستور کار سازمانهای خدماتی باشد .در ارزیابی کیفیت خدمات سازمانها ،انت ظههارات
و ادراکات مشتری از این خدمات بسیار مهم میشود .این بههدان دل یههل ا سههت کههه درک
مشتریان از کیفیت خدمات میتوا نههد تقا ضههای آن ههها بهرای خههدمات ارا ئههه شههده تو سههط
سازمانها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ،وقتی درک در مورد کیفیت خدمات بههاالتر
یا برابر با انتظار با شههد ،میتوا نههد من جههر بههه ا فههزایش تقا ضهها بههرای خههدمات ارا ئههه شههده و
عملکرد باالتر سازمان شود (ساکی.)1 :2020 ،4
1. Bakti et al
2. Golder et al
3. Zetiham
4. Sakyi
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بنابراین یک تالش ویژه برای پاسخگویی به نیازها و خواستههای م شههتریان و ن حههوه
تأمین انتظارات مشتریان ،کیفیت خدمات ا سههت ( پههوترو و هم کههاران .)152 :2020 ،1بههر
این اساس جهت بقاء و موفقیت در بازارهای ر قههابتی ،سههازمانها و شههرکتها ناگزیر نههد
خدماتی با کیفیت به مشتریان ارائه کنند .ن تههایج بی شههماری از تحقی قههات ن شههان مید هههد
کیف یههت خههدمات آ غههازی بههرای ر ضههایت م شههتری ا سههت .بهها ا یههن و جههود ،ب سههیاری از
سازمانهای مشتریمدار در فرآیند تشخیص و ارز یههابی ترجی حههات م شههتریان بهها م شههکل
مواجه شده و اغلب درک اشتباهی از خواستهها و انتظارات مشتریان دار نههد ،ز یههرا ارا ئههه
خدمات با کیفیت باالتر م سههتلزم شههناخت روا بههط بههین خوا سههتههای م شههتریان و کیف یههت
خدمات ارائهشده تو سههط سههازمان ا سههت ( سهههرابی و هم کههاران .)121 :1397 ،ا سههتدالل
بسیاری از محققان اینگونه بوده است که کیف یههت خههدمات با یههد بهها ا سههتفاده از د یههدگاه
مشتری ارزیابی شود (باکتی و سامدی2015 ،2؛ سامدی و هم کههاران2016 ،؛ زین لههدین،3
.)2006
بدینگو نههه بههامفرد و د هههی ،)2016( 4تحقی قههی را بهها ع نههوان کیف یههت خههدمات در
بازیهای  2012لندن با بررسی ورزشکاران پارالمپ یههک و بهها هههدف گههزارش جن بههههای
کیفیت خدمات در المپیک انجام دادند .با بررسی عوامل کیف یههت خههدمات در رو یههداد
یادشده ،با مفرد و دهی بیان داشتند کههه بازی هههای پارالمپ یههک سنج شههی عم لههی ا سههت و
چهارچوبی عملکردی از  10عامل اصلی و  73عامل فرعی ت شههکیل شههده کههه میتوا نههد
بهعنوان یک ابزار شناسایی ،ضراحی و مقایسه آینده ورزشی رویدادهای بزرگ استفاده
1. PUTRO et al
2. Bakti & Sumaedi
3. Zineldin
4. Bamford & Dehe
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شود .از اینرو رشد و افزایش رضایت برای بهینه ساختن کیفیت ،عامل اصلی هستند .با
توجه به موارد گفته شههده ،دان سههتن شههاخصها ،به بههود کههارایی ،شههناختن اب عههادی بههرای
توانایی تحلیل و دقت خدمات ،ضروری است .تأکید بر توسعه «سطح عههالی خههدمات»1
ریشه در ارزیابی و سنجش ،مدیریت کیفیت و مشاوره بهها م شههتری و مطال عههات ر ضههایت
مشتری دارد .فرآیندهای به بههود کیف یههت شههامل ابزار هههای مختل فههی مان نههد ت صههمیمگیری
غیرمتمرکز ،تفکیک سیاستگذاری و ارائه خدمات است .مورد بسیار مهم این فرآیند،
اهمیت کیفیت خدمات برای ا هههداف ا سههتراتژیک و ارتبا ضههات ای جههاد شههده در کیف یههت
خدمات بین ارائه خدمات و توسعه سیاستها است (گرکنیس_اوگینوس و هم کههاران،2
 .)214 :2019معموالً روش هههای کن تههرل بهی نههه بههرای مههدیریت ا سههتراتژیهای بر قههراری
تعادل بین کیفیت خدمات و هزینه ارائه در ادبیات خههدمات ،ات خههاذ می شههوند .ر ضههایت
مشتری با ارائه خدمات خوب میتواند افزایش یابد و بهدنبال آن مشتریان برای ا سههتفاده
از آن خدمات تما یههل بههه پردا خهت هزی نههه بی شههتری دار نههد .مع مههوال ً بههاال بههردن کیف یههت
خدمات ،هزینههای اجرایی زیادی دارد؛ بنابراین ،ارائه کن نههدگان خههدمات با یههد ت عههادل
بین رضایت مشتری و هزینههای اجرایی را با رویکرد هههای بهینه سههازی عل مههی بههرای بههه
حداکثر رساندن سود را مدیریت کنند (شن .)1 :2015 ،3در زمی نههه بهینه سههازی کیف یههت
در بخشهای خدماتی بهخصوص در بخش خدمات ورزش تههاکنون تحقی قههی صههورت
نگرفته ،اما تحقیقاتی چند در زمینه کمی سازی مباحث مربوط به ضرکر یههزی مح صههول
خانهی کیفیت در دههی گذشته انجام شده است ،نظیر بهکارگیری نظر یههه فههازی بههرای
رتبهبندی نیازهای مشتریان ،بهکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی بههرای تع یههین م یههزان
1. Service Great level
2. Graikinis-Evaggelinos et al
3. Shen
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اهمیت نسبی خواستههای مشتریان و ...که بیشتر آن ههها بههرای نیاز هههای م شههتریان متمر کههز
بوده است .از پژوهشهای صورت گرفته در زمینه بهینهسازی گسترش عمل کههرد کی فههی
میتوان به پژوهش کراسک و همکاران 1در سال  2002با ع نههوان بهینه سههازی گ سههترش
عملکرد کیفی با استفاده از برنامهریزی آرمانی و تحلیل ارتباط شبکهیی اشاره کههرد .در
این تحقیق با استفاده از خانهی کیف یههت ،خوا سههتهها و نیاز هههای م شههتریان بههه مشخ صهههی
کیفی محصول تبدیل شده و همبستگی داخلی نیاز هههای م شههتریان ،مشخ صههههای ف نههی و
روا بههط بههین خوا سههتههای م شههتریان و مشخ صهههی ف نههی مح صههول تو سههط فرای نههد تحل یههل
شبکهیی محاسبه شده ا سههت ( سههایانی و هم کههاران58 :1394 ،؛ کرا سههک.)171 :2002 ،
در نهایت باید تو جههه دا شههت بههرای این کههه ب تههوان م شههتریان را در سههازمان ح فه

کههرد و

خدمات بهتری ارائه داد ،باید در اولین قههدم آن ههها را شههناخت ،بهها شههناخت هههر د سههته از
مشتریان میتوان متناسب با نیاز آنها خدمات سازمان را بهی نههه سههاخت و بههه این صههورت
مشتریان را حف کرد .پس از تشخیص مشتریان ،مشخصات آن ههها ،خوا سههتهها ،نیاز ههها و
انتظارات هر ضبقه از آنها و سپس شناخت خههدمات سههازمان ،ا یههرادات و اتال فههات حههین
خدمت ،یافتن فرصتها و تهدیدها ،میتوان سودآوری سازمان را باال بههرد؛ ا مهها گههاهی
دادهها برای اینگونه تحل یههل و ضبقهب نههدی ب سههیار حجیما نههد ،ن بههود ضبقهب نههدی من سههجم در
حوزه اماکن ورزشی یکی از موانا تحلیلهای آ مههاری دق یههق ا سههت؛ چههرا کههه م شههتریان
متفاوتاند و در نتیجه خدمات متفاوتی را انتظار دارند .ضبقهبندی (درجهبندی) یکی از
رایجترین روشهای کاربردی دادهکاوی است کهههه مجمو عهههای از نمو نههههای از پههیش
ضبقهبندیشده را برای توسعه مدلی که قادر بهه ضبقهبندی جامعه سههوابق بههزرگ با شههد،
مورد استفاده قرار میدهد (سهرابی و همکاران .)124 :1394 ،تالش نهایی آن است که
1. Karsak
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برای اینکه بتوان مشتریان را در سازمان حف کرد و بهترین خدمات را بههه او ارا ئههه داد،
باید در قدم اول آنها را شناخت ،با شناخت هرگروه از مشتریان میتوان متناسب با ن یههاز
آنها خدمات سازمان را بهینه ساخت و به اینصورت مشتریان را ح فه

کههرد .پیشبی نههی

بر اساس یک یا چ نههد متغ یههر گس سههته بههر روی سههایر ویژگی هههای مو جههود در مجمو عههه
دادهها در این نوع از الگوریتمها انجام میشود .دادهکاوی میتواند موارد جد یههد را بههه
یکی از آنها تخصیص دهد اگر ساختار و د سههتهبندی تعریف شههدهای در مجمو عههه داده
وجود داشته باشد .از ضریق یادگیری از مجموعه بزرگی از دادههای از ق بههل د سههتهبندی
شده الگوریتم میتوانند به ضور دائمی وجه تمایز بین عناصر هر د سههته را ت شههخیص داده
و با استفاده از قوانین حاصلشده ،موارد جدید را بهصورت اتوماتیک دستهبندی نمایند
(بریمن و همکاران2009 ،1؛ بههه ن قههل از سهههرابی و هم کههاران .)124 :1397 ،بستر سههازی
کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجهب نههدی سههالنهای ورز شههی میتوان نههد متخص صههین و
مسئولین و مدیران را راضی سازند که اضالع کا مههل و دقی قههی از خوا سههتهها و انت ظههارات
مشتریان خود داشته باشند و خدمات درست را ارائه نمای نههد .ازآنجایی کههه تهها بههه ا مههروز
تحقیقی در مورد بهینهسازی کیفیت خدمات مبت نههی بههر درجهب نههدی سههالنهای ورز شههی
انجام نگرفته و مدیران اماکن ورزشی هههیش شاخ صههی بههرای پی شههرفت و تع یههین قی مههت و
مبلغ پرداختی برای مشتریان بدون در نظر گرفتن درجهای از کیف یههت خههدمات ندار نههد.
ازاینجهت پژوهش حاضر تالش دارد که مبنایی را با استفاده از پارادایم تحق یههق ک مههی
و مدلسازی ریاضی انجام دهد تا کیفیت خدمات در سالنهای ورزشی از شاخصهای
تخصصی و حرفهای برخوردار گردد.

1. Breiman

 106

جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 99

روش پژوهش
روش پههژوهش تحق یههق حا ضههر تو صههیفی -تحلی لههی و از ن ظههر هههدف کههاربردی کههه
بهصورت میدانی اجرا شد .ضریقه گردآوری دادهها بهصورت توصیفی و دادهها از نوع
کمی میباشند .جامعه آماری تحقیق در دو بخش متخصصان و ا سههتفادهکنندگان سههالن
پورشریفی بوده ا سههت .ب خههش اول شههامل متخص صههان حههوزه کیف یههت خههدمات سههالن و
ا مههاکن ورز شههی ،متخص صههین هی ئههت والی بههال ،هی ئههت ب سههکتبال ،هی ئههت ه نههدبال و هی ئههت
فوتسال شهرستان تبریز و همچنین اساتید دان شههگاه در حههوزه مههدیریت ا مههاکن ورز شههی
بود .جامعه آماری در بخش کمی شامل مشتریان سالن پورشریفی که از خدمات سههالن
به کرات استفاده کردهاند .نمونه آماری در بخش مربوط به متخص صههین شههامل ا فههرادی
بود که در ر شههتههای سههالنی متخ صههص بود نههد و در ب خههش ا سههتفادهکنندگان ،م شههتریان
سههالن پههور شههریفی تبر یههز بههوده ا سههت .از نمو نهههگیری هدفم نههد و در د سههترس بههرای
متخصصان در فاز اول و در فاز دوم نمونهگیری تصادفی خوشهای در انتخاب م شههتریان
سالن نمونه بههوده ا سههت .مب نههای هههدف دا شههتن دا نههش و تجر بههه الزم در ر شههته فوت سههال،
هندبال ،والیبال و بسکتبال بوده و نظر مسئولین هی ئههت هههای فوت سههال ،ه نههدبال ،والی بههال و
بسکتبال معیار انتخاب نمونههای متخصص بود.
بههرای عمل یهههات داده کههاوی و مدل سههازی داده ههها در ا یههن تحق یههق از «م تدددولوژی

کری سد  »1ا سههتفاده شههده ا سههت .کری سههه

یهههک مههدل فرآی نههد داده کههاوی ا سههت کههه

راهبردهای معمولی که توسط دادهکاوان خبهره بهرای غل بهههه بهههر م شههکالت داده کههاوی
استفاده میشود را شههرک مید هههد ) شهررر .)2005 ،م طدداب

شددک  1ا یههنروش از درک
1. CRISP-DM
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نیازهای اصلی کسب وکار شروع میشود و به ارائه راهکاری برای توسعه آن نیاز خههتم
میشود که این مراحل به شرک زیر میباشد:
نخستین مرحله شامل فهم کسب وکار 1میباشد که شههامل ج مههاآوری اضال عههات و
گفتگو با مدیران و متخصصان برای تعیین اهداف میبا شههد .در ا یههن تحق یههق ن یههز از ن ظههر
اساتید مدیریت ورزشی ،متخصصان و خبرگان حوزه ورزش و کیف یههت خههدمات بههدین
منظور استفاده شد.
درک داده 2دومین مرحله است که به مع نههی ن گههاه نزد یههک و برر سههی دستر سههی بههه
دادهها برای فرایند دیتاماینین

که شامل گردآوری ،توصیف ،کشف و تغی یههر کیف یههت

دادهها میشود .پس از جماآوری شاخصها و استانداردهای کیفیت خههدمات سههالنها
در مرحله اول ،پرسشنامه اولیه تهیه گردیده و جهت ا سههتاندارد شههدن بههرای سههتارهدهی
سالنها در اختیار  30تن از متخصصان حوزه مدیریت اماکن ورزشی ،مدیران و مرب یههان
با تجربه سالن ورزشی تفریحی قههرار گر فههت .م یههانگین هند سههی ن ظههرات متخص صههان بههر
مبنای  5ضیف ستارهای سالنها بررسی شد.
سومین مرحله آمادهسازی داده 3است که یکی از زمانبرترین و مهمترین بخش هههای
دادهکاوی است که شامل انتخاب ،پاکسازی ،سههاختاربندی و اد غههام داده ههها می شههود.
در این مرحله شاخصهای قابل درجهبندی بر اساس نظر خبرگان در سههالن ورز شههی بهها
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی  AHPاولویتبندی شدند.

1. Business Understanding
2. Data Understanding
3. Data Preparation
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مدل سههازی 1چ هههارمین ب خههش ا سههت کههه در ا یههن ب خههش داده ههها حا ضههر بههرای
دادهکاویاند و راهحلهایی را برای مطرک شده ن شههان میده نههد .بهها تو جههه بههه ال گههوریتم
ایجاده شده بهمنظور ستارهدهی به سالن پورشریفی تبریز ،چههک لی سههت در اخت یههار 302
نفر از مشتریان این سالن قرار گرفت .با گههرفتن م یههانگین هند سههی پا سههخهای م شههتریان،
یک امتیاز کلی به ویژگیهای استاندارد سالن پورشریفی تعلق گر فههت .در ا یههن مرح لههه
بههرای این کههه م شههخص شههود چههه سههتارهای بههه ا یههن سههالن تع لههق میگ یههرد ،از ال گههوریتم
نزدیکترین همسایه یا  KNNوزندار با  k=1استفاده شد .به ع لههت سههادگی و کههارایی
ال گههوریتم نزد یههکترین هم سههایه ی کههی از قدرتم نههدترین کالسب نههدیها میبا شههد .ا یههن
الگوریتم از دو قسمت کلی تشکیل شههده ا سههت ،ق سههمت اول بههه د سههت آوردن ن قههاضی
بهعنوان مراکز خوشههاست که ا یههن ن قههاط م قههدار م یههانگین ن قههاط متع لههق بههه هههر خو شههه
هستند .قسمت دوم نسبت دادن هر نمونه داده به یههک خو شههه ا سههت بهضوری کههه ن قههاط،
کمترین فاصله را نسبت به مرکز خوشه دارا باشند.

پنجمین مرحله ارزیابی 2است که در این مرحله ن تههایج ارز یههابی شههده ،فرای نههد ان جههام
کار بازبینی و مراحل بعدی انجام میشوند .در تحقیق حا ضههر ت مههام مرا حههل ت حههت ن ظههر
خبرگان و متخصصان امر انجام گرفت و در هر مرحله مههورد ارز یههابی قههرار گر فههت .بهها
تابا فاصله وزندار مشخص میشود که نمونه مورد مطالعه در صنعت مههورد برر سههی بههر
اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین ،در چه ضب قهههای قههرار
میگیرد و چند ستاره است.

1. Modeling
2. Evaluation
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شک  :1متدلوژی خوشهبندی  CRISPبرای فرایند دادهکاوی

یافتههای پژوهش
در ا یههن تحق یههق پههس از ج مههاآوری شههاخصها و ا سههتانداردهای کیف یههت خههدمات
سالنهای ورزشی تفریحی پرسشنامه اولیه تهیه گردید و به من ظههور ا سههتخرات ا سههتاندارد
برای درجهبندی سالنها در اختیار  30نفر از متخصصان حوزه مدیریت اماکن ورزشی،
مدیران و مربیان با تجربه سالنهای ورزشی تفریحی قرار گر فههت .اسا سهاً داده هههایی کههه
حالت نسبی و درصدی دارند ،میانگین هند سههی در آن ههها کههاربرد دارد .بههرای نمو نههه در
مقایسات زوجی باید از میانگین هندسی ا سههتفاده کههرد .چههون حا لههت معکو سههی و جههود
دارد و برخی اعداد بهصورت نسبی ه سههتند و م یههانگین ح سههابی سههاده پا سههخگو نی سههت.
برای محاسبه میانگین هندسی  nعدد ،باید اعداد را در هم ضههرب کههرد و سههپس ری شههه
nام عههدد حا صههل را محا سههبه کههرد .بههر ه مههین ا سههاس اب تههدا م یههانگین هند سههی ن ظههرات
متخصصان بر مبنای  5ضیف ستارهای سالنها بررسی شد.
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مطابق با نظرات متخصصان بع ضههی از سه االت شههبیه هههم بههوده یهها بیاهم یههت تل قههی
میشد؛ بنابراین با توجه به م یههانگین اهم یههت ا یههن شههاخصها از پرس شههنامه حههذف یهها در
س االت دیگر ادغام گردیدند .نتایج مرحله اول تحقیق نشان داد که بر ا سههاس م یههانگین
هندسی ،شاخصهای کیفیت خدمات سالنهای ورزشی -تفریحی در  5خوشه و ستاره
قابل درجهبندی هستند.
ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در ت صههمیمگیری یههاری ک نههد،
کامالً محسوس است .چون گرفتن تصمیم صحیح و بهموقا میتوا نههد تههأثیر ب سههزایی در
زندگی شخ صههی و اجت مههاعی ان سههانها دا شههته با شههد .در مرح لههه دوم شههاخصهای قا بههل
درجهبندی بر اساس نظر خبرگان در سالنهای ورز شههی تفری حههی اولویتب نههدی شههدند.
در ادامه روند تحقیق بهمنظور تعیین اهم یههت و وزن شههاخصهای ا سههتاندارد سههالنها بههه
یک مدل تصمیمگیری چند شاخصه مورد ن یههاز ا سههت .روش تحل یههل سل سههله مرات بههی یهها
( )AHPیکی از کارآمدترین روشهاست که بعدها به سههرعت جههای خههود را در ع لههوم
مختلف مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی بههازنمود و ا یههن ام کههان را بههه ت صههمیمگیرنده
میدهد تا بتواند قضاوتهای شخصی و تجربیات خویش را عالوه بر اهداف م سههئله در
فرآیند حل مسئلهی تصمیمگیری دخالت دهد .از ضر فههی بههه و سههیله ا یههنروش می تههوان
مسائل بزرگ و پیچیده را به مسائل کوچکتر و سادهتر تقسیم کرد.
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جدول  :1میانگین نتایج حاص از تحلی سلسله مراتبی شاخصهای کیفیت خدمات سالن
ورزشی بر اساس نظر خبرگان

هاشاخص

بررسی محل احدا و

بررسی استاندارد

بررسی امکانات

تأسیسات حرارتی و

تجهیزات ورزشی

ویژگی زیبا

چگونگی وضعیت

سالن ورزشی

سالن ورزشی

برودتی و الکتریکی و

سالن ورزشی

شناختی سالن

سالن ورزشی

سرپوشیده سقف

سرپوشیده سقف

صوتی سالن

سرپوشیده سقف

ورزشی سقف

سرپوشیده سقف بلند

بلند

بلند

سرپوشیده سقف بلند

بلند

بلند

بررسی محل احدا و
چگونگی وضعیت سالن ورزشی

2/03

4/12

3/2

5/13

2/17

سرپوشیده سقف بلند
بررسی استاندارد سالن ورزشی
سرپوشیده سقف بلند
بررسی امکانات سالن ورزشی
سرپوشیده سقف بلند

2/78

3/46

5/49

1/98

2/14

5/34

3

1/11

4/6

تأسیسات حرارتی و برودتی و
الکتریکی و صوتی سالن
سرپوشیده سقف بلند
تجهیزات ورزشی سالن ورزشی

5/6

سرپوشیده سقف بلند
ویژگی زیبا شناختی سالن
ورزشی سقف بلند

شک  :1وزنهای شاخصهای استاندارد سالنها
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در جدول زیر وزنهای هر یک از شاخصها گزارش شده است.
جدول  :2وزن شاخصهای کیفیت خدمات سالن ورزشی_تفریحی
شاخصها

وزنها

بررسی محل احدا و چگونگی وضعیت سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند )(LOCATION

0/079

بررسی استاندارد سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند)(STANDARD

0/062

بررسی امکانات سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند)(FACILITIES

0/156

تأسیسات حرارتی و برودتی و الکتریکی و صوتی سالن سرپوشیده سقف بلند

0/269

)(INSTALLATION
تجهیزات ورزشی سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند)(EQUIPMENTS

0/388

ویژگی زیبا شناختی سالن ورزشی سقف بلند)(AESTHETIC

0/046

در تحلیل ا سههتنباضی ن تههایج سه ال دوم ،چ گههونگی اولویتب نههدی شههاخصهای قا بههل
درجهبندی بر اساس نظر خبرگان در سالنهای ورزشی ،وزنهای هر یک از شاخصها
بر اساس اهمیت آنها از نظر متخصصان برآورد گردید .با تو جههه بههه شههکل  1بیش تههرین
وزن به استانداردهای تجهیزات سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند و کم تههرین وزن بههه
ویژگی زیباشناختی سالن ورزشی سقف بلند تعلق گرفت .الزم به ذ کههر ا سههت کههه ا یههن
وزنها در تخصیص ستاره به سالن مورد نظر استفاده شد.
و ضههعیت سههالن پور شههریفی تبر یههز بههر ا سههاس شههاخصهای سههتارهگذاری مبت نههی بههر
بهینهسازی چگونه است؟
در ا یههن تحق یههق ،بههرای یههک سههالن  6شههاخص ع مههده «م حههل ا حههدا و چ گههونگی
وضعیت سالن ورزشی سرپو شههیده سههقف بل نههد»« ،ا سههتاندارد سههالن ورز شههی سرپو شههیده
سقف بلند»« ،امکانات سههالن ورز شههی سرپو شههیده سههقف بل نههد»« ،تأسی سههات حرار تههی و
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برودتی و الکتریکی و صوتی سالن سرپوشیده سقف بل نههد»« ،تجه یههزات ورز شههی سههالن
ورزشی سرپوشیده سقف بلند» و «ویژگی زیبا شناختی سههالن ورز شههی سههقف بل نههد» در
نظر گرفته شد؛ که بههه ترت یههب دارای  10،11 ،24 ،4 ،5و  11ویژ گههی بود نههد .بههر ا سههاس
نظرات متخصصان ،به هر کههدام یههک از ا یههن ویژگی ههها امت یههازی تخ صههیص داده شههد و
عالوه بر این ،با استفاده از نظرات متخصصانی دیگر ،بههر ا سههاس اهم یههت بههه  6شههاخص
اصلی وزن داده شد .به منظور درجهبندی به سههالن پور شههریفی تبر یههز ،چههک لی سههت در
اختیار  302نفر از مشتریان این سالن قرار گرفت .با گرفتن م یههانگین هند سههی پا سههخهای
مشتریان ،یک امتیاز کلی به ویژگیهای استاندارد سالن پورشریفی تعلق گرفت و برای
اینکه مشخص شود چه ستارهای به این سالن تعلق میگیرد ،از ال گههوریتم  kNNوزندار
بهها  k=1ا سههتفاده شههد .روش  - kنزدیک تههرین هم سههایه یههک گههروه شههامل  kر کههورد از
مجموعه رکوردهای آموزشی که نزدیکترین رکوردها به رکورد آزمای شههی با شههند را
انتخاب کرده و بر اساس برتری رده یا برچسب مربوط به آن ههها در مههورد د سههته ر کههورد
آزمایشی مزبور تصمیمگیری مینماید .به ع بههارت سههادهتر ا یههنروش ردهای را انت خههاب
میکند که در همسایگی انتخاب شههده بیش تههرین ت عههداد ر کههورد منت سهب بههه آن د سههته
باشند؛ بنابراین ردهای که از همه ردهها بی شههتر در بههین  kنزد یههکترین هم سههایه م شههاهده
شود ،بهعنوان رده رکورد جدید در ن ظههر گرف تههه می شههود -k .نزد یههکترین هم سههایگی
یک الگوریتم سادهی ضبقهب نههدی ا سههت کههه ه مههه مههوارد مو جههود را نگ هههداری و مههورد
جدید را بر اساس محاسبه شباهت ضب قهههب نههدی میک نههد .یههک نمو نهههی جد یههد برا سههاس
اکثر یههت هم سههایگانش ضبقهب نههدی می شههود ،بههدین صههورت کههه  kحههداکثر ت عههداد
همسایگانی است که نمونهی جدید باید با آنها مقایسه شود این مقایسه برا سههاس م یههزان
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شباهت یا فاصله میان نمونه جدید و نمونههای موجود صورت میگیرد .در این مقاله بهها
هههدف مقای سههه امت یههازات سههالن کههه م شههتریان دادها نههد بهها معیار هههای ا سههتانداردی کههه از
متخصصان برای تعداد درجه سالن گردآوری شد ،مشخص شد که این سالن در کههدام
در نظر گرفته شد .روال کار بر این بود که فاصله

دسته قرار میگیرد؛ بنابراین

امتیازات این سالن با امتیازات متخصصین برای هر دسته از ردهب نههدی سههتارهای سههنجیده
شود و ردهای که کمترین فاصله را با امتیازات سالن مورد نظر داشت بهعنوان رده سالن
یا همان تعداد ستارههای سالن در ن ظههر گرف تههه شههد .ی کههی از توا بهها فا صههلهای کههه مههورد
استفاده قرار گرفت تابا فاصله اقلیدسی است که بهصورت زیر تعریف شد:

و

که در آن
همچنین با فرض وزندار بودن
آن

وزن

و

و

هستند.

تابا فاصله بهصورت زیر نوشته میشود که در

است.

;)G=cell(5,1
;'G{1,1}='1_star_SPORT_HALL
;' G{2,1}='2_star_SPORT_HALL
;' G{3,1}='3_star_SPORT_HALL
;' G{4,1}='4_star_SPORT_HALL
;' G{5,1}='5_star_SPORT_HALL
;)X=zeros(5,53
;)' X(1,:)=xlsread('1_star_SPORT_HALL
;)' X(2,:)=xlsread('2_star_SPORT_HALL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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X(3,:)=xlsread('3_star_SPORT_HALL ');
X(4,:)=xlsread('4_star_SPORT_HALL ');
X(5,:)=xlsread('5_star_SPORT_HALL ');
Mdl = fitcknn(X,G);
Y=xlsread(POUR-SHARIFI');
s=pdist2(X,Y);
t=min(s);
u=find(s==t);
Mdl
Mdl.ClassNames
Mdl.Prior
disp(['THE NUMBER OF STAR IS: ' num2str(u) ])

 خرو جههی ز یههر بههه د سههت آ مههده بههود کههه نتی جههه داد سههالن،با اجرای این د سههتورات
. ستاره بود1 ،پورشریفی بر اساس استانداردهای موجود
• >> SPORT_HALL
• Mdl =
• ClassificationKNN
o ResponseName: 'Y'
• CategoricalPredictors: []
o ClassNames: {'1_star' '2_star' '3_star' '4_star' '5_star'}
• ScoreTransform: 'none'
• NumObservations: 5
o Distance: 'euclidean'
o NumNeighbors: 1
• Properties, Methods
• ans =
• 5×1 cell array
• {'1_star'}
• {'2_star'}
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}'{'3_star
}'{'4_star
}'{'5_star
= ans
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
THE NUMBER OF STAR IS: 1

•
•
•
•
•
•

در نهایت در مطالعه سالن پورشریفی و با توجه به کدهای نوشته شده در نرمافزار
 ،MATLABبا استفاده از تابا فاصله وزندار که تعریف شد ،مشخص کرد که سالن
پورشریفی بر اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین ،چند
ستاره بود که نتیجه داد سالن پورشریفی بر اساس استانداردهای موجود 1 ،ستاره بود.
بحث و نتیجهگیری
در دنیای پر رقابت امروز توجه به کیفیت خدمات یکی از عوامل اساسی برای
موفقیت و بقا سازمانها بهشمار میرود .مدیران سازمان لی

برتر فوتبال ایران

میتوانند با بکارگیری رویههای گوناگون کیفیت خدمات و اعتماد در بخش
برنامهریزی ،نیات رفتاری تماشاگران را بهبود بخشند (نوری و همکاران.)73 :1396 ،
سازمانها باید ویژگیها و عالیق و خصوصیات مشتریان خود را شناسایی کنند و بر
اساس مشخصههای رفتاری که آنها از خود نشان میدهند ،حرکات بعدی را پیشبینی
کرده و پیشنهادها قابل قبولی را به مشتریان مورد نظر ارائه دهند .هوشمندی سازمانها
عاملی برای موفقیت آنهاست و یکی از ابزارهای کسب این هوشمندی در دنیای امروز
دادهکاوی است .با توجه به اهمیت کیفیت خدمات در سالنهای ورزشی ،پژوهش
حاضر در چند گام در جهت بسترسازی کیفیت بهینه خدمات مبتنی بر درجهبندی
سالنهای ورزشی انجام گرفت.
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در نخستین مرحله برای بررسی چگونگی عددی و میانگین حسابی شاخصهای
قابل درجهبندی در سالنهای ورزشی به این نتیجه دست یافته شد که اساساً کاربرد
میانگین هندسی نیز برای دادههایی است که حالت نسبی و درصدی دارند .نتایج مرحله
اول تحقیق نشان داد که بر اساس میانگین هندسی ،شاخصهای کیفیت خدمات
سالنهای ورزشی در  5خوشه و ستاره قابل درجهبندی هستند .در بررسی نتایج تحقیق
برای اولویتبندی شاخصهای قابل درجهبندی بر اساس نظر خبرگان در سالنهای
ورزشی ،وزنهای هر یک از شاخصها بر اساس اهمیت آنها از نظر متخصصان
برآورد گردید .با توجه به نتایج تحقیق بیشترین وزن به استانداردهای تجهیزات
ورزشی سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند و کمترین وزن به ویژگی زیباشناختی
سالن ورزشی سقف بلند تعلق گرفت و این نتایج نشان داد که مشتریان سالن
پورشریفی بر ساخت اصولی منطبق بر چارچوبها و استانداردها اهمیت زیادی
دادهاند .از اولین مواردی که در ارزیابی سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد
استانداردها هستند و باید رعایت این استانداردها سرلوحه کار قرار بگیرند ،بر اساس
آنچه گفته شد ،اگر سازمانهای ورزشی درک مناسبی از کیفیت خدمات و عوامل
م ثر بر رضایت مشتریان داشته باشند ،بهتر میتوانند در جهت برآورد نیازهای مشتریان
و بهینهسازی خدمات قدم بردارد و این عوامل موجب رضایتمندی ،وفاداری و حضور
مجدد مشتری شوند که نتایج این س ال با تحقیق سوجی 1و همکاران ( ،)2007بررسی
رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در رخدادهای ورزشی که نشان دادند
کیفیت خدمات ورزشی با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مثبتی دارد و رضایت
مشتریان وفاداری آنان را بهدنبال خواهد داشت تا حدودی همسویی دارد .در مرحله
1. Tsuji, Y. Bennett, G. Zhang, J.
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بعدی ،نتایج نشان داد بر اساس دادهکاوی پاسخهای مشتریان چگونگی وضعیت سالن
ورزشی پورشریفی تبریز بر اساس شاخصهای ستارهگذاری مبتنی بر بسترسازی ،برای
یک سالن  6شاخص عمده «محل احدا

و چگونگی وضعیت سالن ورزشی

سرپوشیده سقف بلند»« ،استاندارد سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند»« ،امکانات
سالن ورزشی سرپوشیده سقف بلند»« ،تأسیسات حرارتی و برودتی و الکتریکی و
صوتی سالن سرپوشیده سقف بلند»« ،تجهیزات ورزشی سالن ورزشی سرپوشیده سقف
بلند» و «ویژگی زیبا شناختی سالن ورزشی سقف بلند» در نظر گرفته شد؛ که به ترتیب
دارای  10،11 ،24 ،4 ،5و  11ویژگی بودند .بر اساس نظرات متخصصان ،به هر کدام
یک از این ویژگیها امتیازی تخصیص داده شد و عالوه بر این ،با استفاده از نظرات
متخصصانی دیگر ،بر اساس اهمیت به  6شاخص اصلی وزن داده شد .در نهایت در
مطالعه سالن پورشریفی و با توجه به کدهای نوشته شده در نرمافزار  ،MATLABبا
استفاده از تابا فاصله وزندار که تعریف شد ،مشخص کرد که سالن پورشریفی بر
اساس امتیازات مشتریان و مقایسه آن با استانداردهای متخصصین ،چند ستاره بود که
نتیجه داد سالن پورشریفی بر اساس استانداردهای موجود 1 ،ستاره بود که این دریافت
درجه و ستاره پایین نشان از رعایت نکردن استانداردها و کیفیت خدمات پایین بود،
ازاینرو ،با توجه به نتایج فوق سازمانهای ورزشی باید تالش کنند که خدماتی که
ارائه می کنند با کیفیت باشد تا از ضریق آن بتوانند رضایت مشتری را کسب کنند و در
عرصهی رقابت موفق باشند .سازمانهای ورزشی باید انتظارات مشتریان خود را
بشناسند ،شناخت این انتظارات به بازاریابان خدمات اجازه میدهد تا تعیین کنند آیا
خدمات ارائهشده سطح قابل قبولی از کیفیت را دارا هستند تا از این ضریق بتوانند به
کسب رضایت مشتری و مزایایی که از ضریق آن حاصل میشود دست پیدا کنند .این
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امر به شرضی محقق میشود که سازمانها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را
ادراک میکنند (روبرتس و همکاران .)196-169 ،2003 ،1همچنین ضبق مطالعات
سجادی و همکاران ( )1390که به بررسی و مقایسۀ کیفیت خدمات باشگاههای
ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان پرداختند ،نتایج حاکی از
آن بود که تفاوت معناداری در کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاههای ورزشی
خصوصی و دولتی در شهر تهران وجود دارد؛ همچنین کیفیت خدمات ارائه شده به
مشتریان در باشگاههای خصوصی بهتر از باشگاههای دولتی بود .لذا در صورت ارائه
خدمات با کیفیت پایین سازمان ها باید نگران باشند که در نتیجه آن مشتری به مرور از
سازمان دورتر شده و به سمت رقبا حرکت خواهد کرد که این بار سنگینی خواهد
بود ،همانضور که از قبل هم می دانیم هزینه نگه داشتن مشتری کمتر از جذب مشتری
جدید است ،کیفیت خدمات ارتباط مستقیم با میزان حف مشتری و تولید سود بیشتر
برای مراکز دارد .یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانهای خدماتی در محیط
رقابتی امروز کیفیت خدمات است که در این مقاله مورد توجه قرارگرفته است ،در
این تحقیق تالش بر این بوده که معیاری برای رتبهبندی کیفیت خدمات را بیان کنند،
وقتیکه معیاری برای رتبهبندی سالنهای ورزشی موجود باشد مدیران ،مسئوالن و
استفادهکنندگان بهراحتی به آنچه میخواهند میرسند ،مدیران با وجود مبنا پی
خواهند برد سالن ورزشی آنها در چه رتبهای قرار دارد وقتی مدیر و مسئول سالن
ورزشی متوجه باشد که سازمان او با اختالف بسیار کم از ستاره و درجه باالتر عقب
است تمام تالش خود را خواهد کرد تا خود را به مرتبه باالتر برساند و از موقعیتی که
با قرار گرفتن در آن درجه نصیبش میشود استفاده خواهد کرد و از ضرفی برای
1. Roberts
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مشتریان و استفاده کنندگان سازمان ورزشی هم مزایای زیادی را به بار خواهد آورد
چون دیگر مشتری میداند در ازای پرداخت چه مبلغی چه خدماتی را با چه کیفیتی
دریافت خواهد کرد.
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