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مقايسة رضايتمندي مشتریان از امکانات ورزشی باشگاههای بدنسازی دولتي و خصوصي شهر همدان
حسین مهدوی یار ،1مجید سلیمانی*2
.1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات همدان،
.2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی مالیر
مقدمه

تحقیقات نشان میدهد که در دو دهۀ أخیر ،عالقهمندي به کیفیت خدمات در صنعت ورزش نیز مطرح شده است؛
به گونهاي که امروزه ،کیفیت خدمات یکی از مهمترین سرفصلها در زمینۀ مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است
( .)1افزايش تحقيقات بازاريابي در صنعت ،به ویژه سالنهاي بدن سازي و باشگاهي موجب افزايش شايستگي مديران،
آشنايي بيشتر آنان با نيازها ،تمايالت و انگيزههاي افراد شركتكننده در باشگاهها ،جلب رضايت بيشتر افراد و جذب
افراد بيشتر و در نهايت ،كاميابي آن سازمان ورزشي و افزايش سالمت جامعه ميشود ( .)2فراهانی و همکاران در
سال  1391به بررسی رضايتمندي مشتريان باشگاههاي بدنسازي خصوصي و دولتي شهر گرگان پرداخت؛ نتیجه این
پژوهش نشان داد که تفاوت معنيداري در رضايت كلي مشتريان باشگاههاي بدن سازي خصوصي و دولتي وجود
دارد ،همچنين در رضايت مشتريان از تجهيزات و محيط فيزيكي ،شهريه و دسترسي به باشگاه و كيفيت كاركنان نيز
تفاوت معنيداري وجود دارد ( .)3با توجه به امکانات مختلف در شهرهای مختلف کشور و با در نظر گرفتن اهمیت
رضایت مشتریان ،هدف پژوهش حاضر مقايسة رضايتمندي مشتریان از امکانات ورزشی باشگاههای بدنسازی دولتي
و خصوصي شهر همدان میباشد .روششناسي تحقيق
این پژوهش 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 داشتندنمونه آماری پژوهش حاضر شامل
 100نفر از باشگاههاي دولتي و  100نفر از باشگاههاي خصوصي 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.
يافتهها

نتایج پژوهش حاضر در نمودار شماره  1آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود .میزان رضایت کلی از
باشگاههای خصوصی حدود  5درصد در مقایسه با باشگاههای دولتی بیشتر است که این اختالف به لحاظ آماری
معنادار بود (.)P=0/031

www.SID.ir

472

Archive of SID
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

نمودار  )1مقايسة درصد رضايتمندي كلي مشتريان از باشگاههاي دولتي و خصوصي شهر همدان
مقايسة رضايتمندي در حيطههاي مختلف در باشگاههاي دولتي و خصوصي نشان داد که باشگاههای خصوصی
در حیطههای رضایت کلی ،تجهیزات و محیط فیزیکی و سایر خدمات در مقایسه با باشگاههای دولتی رضایتمندی
بیشتری را جلب نمودهاند.
جدول  )1مقايسة رضايتمندي در حيطههاي مختلف در باشگاههاي دولتي و خصوصي
حیطههای رضایتمندی

دولتی

خصوصی

سطح معناداری

رضایت کلی

411/1±21/2

221/4±31/1

*0/200

اجتماعی

81/4±3/1

81/2±2/0

0/553

تجهیزات و محیط فیزیکی

43/1±6/7

93/3±5/2

*0/300

کیفیت کارکنان

13/9±6/6

33/9±5/6

0/960

برنامه تمرین

71/6±4/2

71/6±3/9

0/980

سایر خدمات

21/1±2/9

41/1±3/1

*0/100

بحث و نتيجهگيري

میزان رضایت کلی از باشگاههای خصوصی حدود  5درصد در مقایسه با باشگاههای دولتی بیشتر است که این
نتایج با نتایج فراهانی و همکاران در سال  1391همسو میباشد ( .)3بر خالف پژوهش فراهانی و همکاران در حیطه
کیفیت کارکنان بین دو گروه اختالف معناداری مشاهده نشد ،اما در دو حیطه تجهیزات و امکانات و سایر خدمات
باشگاههای دولتی رضایتمندی بیشتری را داشتند .رضايت مشتريان باشگاه هاي بدن سازي خصوصي از مدرن بودن
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تجهيزات و تعمير و تعويض به موقع آن ها و درجه حرارت سالن تمرين و رختكن به مراتب بيشتر از باشگاههاي
دولتي است؛ اين يافته با سایر پژوهشها كه كيفيت تجهيزات و وسايل استاندارد و مدرن ورزشي و محيط فيزيكي
مناسب را از عوامل مؤثر بر رضايتمندي مشتريان بيان كردند ،همسو میباشد ( .)5 ،4 ،3با توجه به این نتایج میتوان
نمود که عالرغم متفاوت بودن موقعیت اجرای این پژوهش در مقایسه با پژوهش فراهانی و همکاران ،نتایج نشان از
رضایت بیشتر مشتریان از باشگاههای خصوصی دارد .با توجه به نتایج حاصله توصیه میشود باشگاههای بدنسازی
دولتی تالش بیشتر و استفاده از علوم روز مدیریت ورزشی را جهت جلب مشتری بیشتر در برنامه خود قرار دهند.
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