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سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

مقايسة رضايتمندي مشتریان زن و مرد از امکانات ورزشی باشگاههای بدنسازی شهر همدان
علی زیوری خرم ،1مجید سلیمانی * 2و رسول فروغی3
1و .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات همدان،
.2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی مالیر
مقدمه

امروزه ،بسياري از شركتها و سازمانهاي غيرانتفاعي به منظور ايجاد مزاياي رقابتي براي خود به مفهوم جديدي به نام
تمركز بر نيازهاي مشتريان روي آوردهاند كه به معناي تأمين رضايت آنها است ( .)1رضايت مشتري مفهوم پيچيدهاي
است كه مؤلفههاي متعددي بر آن اثر میگذارد .رضايت مشتري زماني حاصل ميشود كه خواست واقعي مشتري تأمين
و نياز او در زمان معين و به روشي كه او ميخواهد برآورده شود ( .)2میزان حضور مشتریان هر باشگاه ،متغیری کلیدی
برای درآمدزایی محسوب میشود؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که متغیرهای زیادی بر انتخاب باشگاه توسط
مشتریان اثرگذار است ،که از آن جمله میتوان به خدمات ارائهشده ،کیفیت کارکنان ،برنامه تمرین و  ...را نام برد .اما
باید در نظر داشت که ویژگیهای جمعيتشناختي (سن ،شغل ،جنسيت) مشتریان نیز بر میزان رضایتمندی مشتریان
میتواند تاثیرگذار باشد .بر اساس يافتههاي آفتينوس و همكارانش ( )3در سال  2006مشخص شد بين رضايتمندي
مشتريان باشگاههاي بدنسازي با مشخصات جمعيتشناختي(سن ،شغل ،جنسيت) رابطة معنيداري وجود دارد ،در
حالیکه نتایج فراهانی و همکاران ( )4در سال  1391خالف این نتیجه را نشان داد .با توجه به وجود نتایج متناقض
در این زمینه بررسی این موضوع ضروری میباشد ،هدف پژوهش حاضر مقايسة رضايتمندي مشتریان زن و مرد از
امکانات ورزشی باشگاههای بدنسازی شهر همدان میباشد.
روششناسي تحقيق

این پژوهش از نوع ع ّلي-مقايسهاي است .جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش ،مشتريان باشگاههاي
بدنسازي خصوصي و دولتي شهر همدان است كه حداق  12ماه سابقة فعاليت ورزشي داشتند .نمونه آماری پژوهش
حاضر شامل  100نفر از مشتریان زن و  100نفر از مشتریان مرد بود .دامنه سنی شرکتکنندگان بین  20تا  35سال بود.
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بوده که روايي و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ برابر  )91/56آن مورد تایید اساتید
رشته مدیریت ورزشی رسیده است.
جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  18استفاده شد .از تست تی مستقل جهت مقایسههای آماری در
بین دو گروه استفاده شد .سطح معناداری برابر  0/05بود.
يافتهها

میانگین و انحراف استاندارد حیطههای رضایتمندی در دو گروه مشتریان زن و مرد در جدول شماره  1آورده شده
است .در مقايسة رضايتمندي مشتریان زن و مرد در حيطههاي مختلف نشان داد که بین دو جنس اختالف معنادارای
در هیچ یک از حیطههای رضایتمندی وجود ندارد (.)P<0/05
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جدول  )1مقايسة رضايتمندي در حيطههاي مختلف دو گروه مشتریان زن و مرد باشگاههای بدنسازی
حیطههای رضایتمندی

زن

مرد

سطح معناداری

رضایت کلی

911/1±21/9

021/9±71/3

0/38

اجتماعی

81/7±1/9

81/4±1/1

0/522

تجهیزات و محیط فیزیکی

53/9±5/4

63/1±5/8

0/18

کیفیت کارکنان

23/7±6/1

33/1±5/7

0/85

برنامه تمرین

61/9±5/9

71/8±3/1

0/66

سایر خدمات

41/4±2/7

51/1±3/9

0/84

بحث و نتيجهگيري

هدف پژوهش حاضر مقايسة رضايتمندي مشتریان زن و مرد از امکانات ورزشی باشگاههای بدنسازی شهر همدان
بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دو جنس اختالف معنادارای در هیچ یک از حیطههای رضایتمندی وجود
ندارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج فراهانی و همکاران ( )4در سال  91که در شهر گرگان انجام شد همسو میباشد
و با نتایج آفتينوس و همكارانش ( )3در سال  2006که در یونان انجام شد ناهمسو است .احتماال با توجه به فرهنگ،
اعتقادات و افکار تقریبا یکسان جامعه آماری پژوهش حاضر با فراهانی و همکاران نتایج همسو میباشد در حالی که به
دلیل تفاوت در این موارد نتایج پژوهش حاضر با آفتینوس و همکاران ناهمسو است .مفهوم كيفيت و رضايت مشتري
در مراکز ورزشی اهميت بسياري دارد ،چراکه درآمد اصلی و سوددهی مراکز به حضور مشتریان بستگی دارد ،به
همین دلیل انجام پژوهشهای بیشتر و همچنین انجام پژوهش حاضر در سایر شهرهای کشور توصیه میشود.
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