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 ایتمندي مشتریان مجموعه هاي ورزشی دولتی وخصوصی شهر مشهدبررسی شاخصهاي کیفیت بر سطح رض
 ،مهدي طالب پور، حمید رضا طاهريحسن احمدیان دهمیانی

 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد -1

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد -2،3
Ferdowsi university of mashhad(FUM) 

 مقدمه

در حال حاضر کیفیت )1.(گذارداي به جا میر حوزه هاي مختلف تاثیرات گستردهدر عصر حاضر ورزش به عنوان ابزاري چند بعدي د
ترین عامل رقابت در دنیاي کسب و کار است بطوري که عصر کنونی در کسب و کار خدمت ادراك شده در حال تبدیل شدن به مهم

هاي مهم فیت خدمات، بدون شناسایی جنبهبنابراین، رسیدن به کی. اي چند بعدي استکیفیت پدیده. اندرا عصر کیفیت نامیده
تحقیق در زمینه بازاریابی اماکن ورزشی، به مدیران و برنامه ریزان در جهت برنامه ریزي هاي بهتر به )2(پذیر نیستکیفیت امکان

خصوصی گزاران در بخش هاي ورزشی افراد جامعه کمک خواهد کرد و به سرمایههاي مناسب براي فعالیتمنظور ایجاد فرصت
 )3.(گزاري کنندکند تا با اطمینان خاطر از سودآوري مناسب در این راه سرمایهکمک می

 روش شناسی
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه . ها توصیفی بودروش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده

هاي ورزشی ود که حداقل یکسال سابقه عضویت و فعالیت در مجموعههاي ورزشی دولتی و خصوصی شهر مشهد بمشتریان مجموعه
براي . نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد 384.براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .مربوطه را داشتند

از . ه از مناطق شهر مشهد انتخاب شدبه این صورت که دو منطق. اي تصادفی استفاده شدگیري خوشهها از روش نمونهانتخاب نمونه
ها به صورت نمونه گیري در و پرسشنامه) دولتی 5خصوصی و  5(مجموعه ورزشی بطور تصادفی انتخاب  10هر یک از این مناطق 

پرسشنامه به  396هاي ورزشی پخش شد که در نهایت از کاربران خدمات این مجموعه) براي احتیاط(نفر  420دسترس بین 
نامه پرسش. نامه استفاده شدپرسش 4ها از براي گردآوري داده. رگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتدرستی ب

طراحی شده وچهار بعد کیفیت برنامه، کیفیت ) 2004(توسط کو  )SQS(نامه کیفیت خدمات اطالعات جمعیت شناختی، پرسش
طراحی ) 2004(توسط تو ) OCS(نامه رضایت کلی مشتري پرسش. سنجدمیتعامل، کیفیت نتیجه و کیفیت تسهیالت فیزیکی 

از آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده شد تا وضعیت طبیعی بودن . شده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت
با توجه به طبیعی بودن توزیع کلیه متغیرها . ها استفاده شدنیز براي همگن بودن داده) Leven(از آزمون لون . ها مشخص شود داده

هاي ورزشی دولتی و تی دو گروه مستقل براي مقایسه کیفیت خدمات ادراك شده، رضایتمندي مشتریان مجموعه  از آزمون
 .خصوصی استفاده شد
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 یافته ها
 بر اساس نوع مالکیت مجموعه ورزشی» خدمات، رضایت کیفیت«مقایسه متغیرهاي  -جدول

 بحث و نتیجه گیري
نامه در این پژوهش به بررسی برخی از شاخصهاي کیفیت خدمات بر سطح رضایتمندي مشتریان پرداخته شد که ازپرسش

واطالعات جمعیت شناختی استفاده شدوبا روش آلفاي کرونباخ مورد ) OCS(، رضایت کلی مشتري SQS(هاي،کیفیت خدمات 
کیفیت برنامه بخشی از کیفیت خدمات است ، )1997(بر اساس تعریف برادي و)2008(طبق تعریف جائوچوان .قرار گرفتبررسی 

توان اینگونه برداشت کرد که با توجه به اینکه هدف اماکن ورزشی درآمدزایی و سودآوري است، تبلیغات، روابط عمومی، اطالع ،می
در خصوص کیفیت تعامل نتایج تحقیق حاضر با تحقیق . جذب و حفظ مشتریان است رسانی و توسعه برند باشگاه عنصري مهم در

با بررسی بر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان رابطه ) 1390(و محمودي وهمکاران) 1386(و هاشمی ) 1388(گوهررستمی 
 با نسازي دولتی و خصوصی دررابطههاي بددربررسی باشگاه) 1388(چیان کوزه.معناداري پیدا کردندکه با تحقیق حاضر  همسو بود

 .رضایت از سالمت رابطه معناداري پیدا نکرد که با تحقیق حاضر ،ناهمسو است
 ورزشی مشتري، خصوصی سازي، مجموعه کیفیت خدمات، رضایت:کلید واژه

 منابع
هاي تندرستی کنندگان در ایستگاهتبررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایتمندي شرک«). 1389. (گوهر رستمی، حمیدرضا و همکاران-1

 1389مجموعه مقاالت دومین همایش ملی ورزش شهروندي، خردادماه . »هاي شهر تهرانپارك
فصلنامه دانش مدیریت، . »اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایتمندي مشتري: وفاداري خدمت«). 1382. (حقیقی، محمد و همکاران-2

 53-72، ص 61شماره 
مطالعه موردي شهر . بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی«). 1385. (ان، بهرام؛ غالمی کرین، محمودرنجبری-3

 49-61، ص 20دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سیزدهم، شماره . »اصفهان

 

 Tمیزان  انحراف معیار میانگین سطوح تغیرم
سطح 

 معناداري

 کیفیت خدمات
 445/0 66/3 باشگاه دولتی

830/5- 0000001/0 
 461/0 98/3 باشگاه خصوصی

 کیفیت برنامه
 553/0 79/3 باشگاه دولتی

606/3- 0003/0 
 577/0 01/4 باشگاه خصوصی

 کیفیت تعامل
 645/0 63/3 باشگاه دولتی

67/3- 0002/0 
 577/0 87/3 باشگاه خصوصی

 کیفیت نتیجه
 481/0 77/3 باشگاه دولتی

64/3- 0003/0 
 574/0 98/3 باشگاه خصوصی

کیفیت محیط 
 فیزیکی

 80/0 59/3 باشگاه دولتی
135/6- 

000000002/
 553/0 05/4 باشگاه خصوصی 0

 رضایت مشتري
 702/0 61/3 باشگاه دولتی

739/4- 000003/0 
 796/0 97/3 باشگاه خصوصی
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 بررسی نقاط ضعف فوتبال استان مازندران
 اهللا مصلحی، مرتضی دوستی، عبدحسین منفرد

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیت اهللا آملی
 هیئت علمی دانشگاه مازندران

 مقدمه
به گواه تمامی شواهد موجود، پرطرفدارترین و محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است، تا آنجایی که بسیاري از  امروزه فوتبال

 که باشد ورزش این هاي موضوع جذابیت این دلیل شاید، در ردیف ورزش ملی خود محسوب می کنند کشورهاي جهان آن را
در فوتبال می تواند  نقاط ضعفبررسی  .)1(است تبدیل کرده دنیا سراسر در بیشماري عدة توجه مورد موضوع به را فوتبال مسابقات

مچنین به ورزش و تندرستی جامعه کند تا بستر مناسبی براي کمک شایان توجهی به هیئت هاي فوتبال، فدراسیون فوتبال و ه
نوجوانان و جوانان محیا شود تا در این رشته به فعالیت فراغتی و قهرمانی بپردازند و با توجه به پتانسیل باالي ورزش فوتبال در 

شور، حضور مربیان و کارشناسان خبره، نفر از بازیکنان فوتبال این استان در سطح لیگ برتر ک 50استان مازندران و حضور بیش از 
وجود دانشگاه هایی با رشته تربیت بدنی و ورزش در استان، چه موانعی در این استان وجود دارد که فوتبال این استان به رشد کافی 

توجه  ،یل به توسعهبراي ننرسیده و در لیگ برتر قادر به تیم داري نمی باشد و بازیکنان این تیم به دیگر استان ها کوچ می کنند؟ 
 .بسیار ضروري بوده و توسعه بدون رفع این موانع میسر نمی باشد فوتبال استان مازندرانموجود در  و نقاط ضعف به موانع

 قیروش تحق
 یاستان مازندران م کنانیو باز انیکارشناسان، مرب هیشامل کلدر مرحله کمی جامعه آماري این پژوهش . است ختهیآم قیروش تحق

و از نوع مصاحبه  افتهیساختار  مهیبا استفاده از مصاحبه ن یفیدر مرحله ک.و باز پس نمودند لینفر پرسشنامه ها تکم 102که  باشد
. توسعه فوتبال در استان مازندران پرداخته شد ییموانعاستان مازندران به شناسا کنانیو باز انیاز کارشناسان، مرب نفر 23با  یمفهوم

استان  کنانیو باز انیکارشناسان، مرب نیو در  ب دیبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آماده گرد یکممرحله  قیتحق ابزار
هاي آماري مورد استفاده در این پژوهش را  روش. شد ییمانع شناسا 55مصاحبه تعداد انیاز پاکه پس  دیگرد عیمازندران توز

 . آماري استنباطی تقسیم کردهاي  هاي آماري توصیفی و روش توان به دو دسته روش می
 هایتحقیق یافته

 با توجه به نقاط ضعف فوتبال در استان مازندران نتایج آزمون فریدمن

 رتبه میانگین متغییر متغیر

 1 41/46 استان در فوتبال یدانشگاه يو پروژه ها یقاتتحق یري و استفاده از اینبکارگ عدم

 2 63/43 ی در بین بازیکنان فوتبالولو پ يماد ياز اندازه به جنبه ها یشب توجه

 3 85/42 یکنان فوتبالباز یجسمان یآمادگ ضعف

 4 64/42 یدرها در فوتبالو ل یانتماشاگران و حام یندر ب یتو حما یقتشو یفرهنگ چگونگ نبود

 5 07/42 فوتبال يجوانان برا ینالزم در ب یزهانگ نبود

 6 25/41 ضعف و برطرف کردن پرداختن يفوتبال به جا یکردن حواش دنبال

 7 67/40 براي حمایت تماشاگران از فوتبال در ورزشگاه ها یتامن عدم وجود

 8 25/40 در مازندران يداور يداوران و کالس ها یحآموزش صح عدم

 9 98/39 يو حرفه ا ینکردن اخالق ورزش رعایت

 10 83/37 تییفیک یو مردم از فوتبال استان به علت ب یانتماشاچ عدم همراهی

 بحث و نتیجه گیري
 .با توجه به آزمون فریدمن نقاط ضعف فوتبال در استان مازندران به شکل زیر رتبه بندي می شوند

 استان فوتبال در تحقیقات ازاین استفاده عدم و دانشگاهی هاي پروژه و تحقیقات بکارگیري عدم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٣٩ 
 

شگاههاي معتبر که در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچنین با توجه به حضور اساتید بنام ورزشی دراستان و وجود دان
 .تحقیقات زیاد دانشجویی در زمینه فوتبال می توان از نتایج تحقیقات انجام شده براي توسعه فوتبال استان بهره گرفت

 فوتبال بازیکنان بین در پولی و مادي هاي جنبه به اندازه از بیش توجه

نسر ومنابع مالی ومادي بازیکنان مطرح این استان با دریافت قراردادهاي گزاف به دیگر تیم ها در استان با توجه به عدم وجود اسپا
هاي مختلف می روند ودیگر بازیکنان خواهان قراردادهاي سنگین می باشند که تیم هاي حال حاضر استان قادر به پرداخت این 

 .قراردادها نمی باشند

 وتبالف بازیکنان جسمانی آمادگی ضعف

با توجه به نبود مربیان مطرح بدنسازي و عدم توجه مربیان بومی به مقوله آمادگی جسمانی بسیاري از بازیکنان حاضر در استان از 
 .ضعف آمادگی جسمانی رنج می برند

 .بندي نمود طبقه توان این چنین ترین این دالیل را می توان در چند بخش تجزیه و تحلیل نمود عمده هاي فوتبال استان را می ضعف
 هاي بزرگ ملی و اقتصادي در منطقه  عدم فعالیت در سرمایهو  عدم وجود اسپانسرهاي قوي تجاري  .1

 هاي داده شده  عمل نکردن به وعده وعدم توجه مسئوالن رده باالي سیاسی و اقتصادي استان  .2

 کمبود افراد متخصص و کارآزموده و فنی در حیطه مسائل کلی فوتبال .3
 هاي پایه و مدارس فوتبال گذاري در رده تیم و سرمایه عدم توجه .4

 :با توجه به ضعف هاي نامبرده پیشنهادهایی ارائه می شود

 .بزرگ در استان باشیمصنایع اسپانسر و حامی مالی از طریق ورود تأمین  وباید در پی یافتن راهکار مناسب اقتصادي  .1
 ه فوتبال جلب نمائیم مسئوالن رده باالي استان و شهرستان ها را بتوجه  .2

 و استفاده از متخصصین دانشگاهی  گري و داوري و مدیریت ورزش گذاري و توجه روي بخش آموزش مربی سرمایه .3
 نقاط ضعف، فوتبال، مازندران: کلمات کلیدي

 منابع
وري اسالمی ایران و بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه اي فوتبال جمه"). 1385. (الهی، علیرضا؛ گودرزي، محمود؛ خیبري، محمد .1

 .27نشریه حرکت، شماره . "مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه اي فوتبال ژاپن

بررسی مقایسه اي اثر عوامل، امکانات، تسهیالت و اولویت ). 1391. (صادقی، مهدي. ترك فر، احمد. اژدري، محمد. جمشیدیان، لیال .2
 .ت همایش ملی تربیت بدنی کاربردي و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد تفتها بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر، مجموعه مقاال

٣. Apostolopoulou, A. and Gladden, J.M. (٢٠١٢), “Developing and extending sports brands”, inBeech, J. and 
Chadwick, S. (Eds), The Marketing of Sport, Pearson Education, Harlow,pp. ١٨۶-٢٠٩. 

٤. Kumar, Bhaumik. Sumon; Yap co; Catherine (٢٠١١). “China’s economic      cooperation related 
investemtn: an investigation of its direction and someimplications for outward investment”. China 
Economic Review, ١ :٢٢. PP:٧۵-٨٧. 
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