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 گانه  22های ورزشی مناطق مقایسه رضایتمندی شهروندان نسبت به عملکرد مجموعه

 شهرداری شهر تهران
 علی محمد امیرتاش. 3 لیال صباغیان راد. 2فاطمه احمدی . 1

 نشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتورزشی دا وعلوم بدنی تربیت ارشد کارشناسی آموخته . دانش1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  .2

 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. 3

 مقدمه

ل است سازمان موفقی مای سازمان بطور مستقیم بستگی به رضایت مشتریان سازمان دارد. هر شکی نیست که در جهان امروز موفقیت هر

سطوح در  نماید ورضایت مشتریان مزایای زیادی را برای یک سازمان ایجاد می خدماتی ارائه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد.

  .شودباالتر رضایت مشتریان منجر به وفاداری مشتریان می

 شناسیروش

های ورزشی شهرداری تهران با مختلف عملکردی مجموعهاین تحقیق با هدف مقایسه نگرش شهروندان زن تهرانی نسبت به بعضی ابعاد 

های مجموعهکنندگان از خدمات آموزشی استفادهجامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش،  روش توصیفی و به شکل میدانی انجام شد.

ها در تمامی فاده شد. پرسشنامهاست تصادفی سادهگیری در این تحقیق از روش نمونه منظوره شهرداری تهران بودند. چند ورزشی آبی و

 و تأیید مورد آن روایی که ساختهمحقق پرسشنامه از اطالعات گردآوری شدند. برای گانه شهر تهران توزیع 22مناطق 

های گرایش به مرکزی و پراکندگی، جداول شامل شاخصتوصیفی  آمار از اطالعات تحلیل و تجزیه برای .شدبوداستفاده%92اعتبارآن

ها و اسمیرنوف ، هم چنین از آزمون لوین جهت بررسی همگونی واریانس گروه -ها از آزمون کولوموگروف نی، برای نرمال بودن دادهفراوا

های های متغیرهای تحقیق در دو گروه به تفکیک مجموعهدوگروه مستقل برای مقایسه میانگین  t-testاز آمار استنباطی از آزمون 

 استفاده شده است. 12Spssاستفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار ورزشی چندمنظوره و آبی

        هایافته
 دو گروه مستقل t-test. نتایج آزمون 1جدول                                 

pارزش tانحراف معیار± میانگین ارزش 
 رهآما                                                      

 متغیر                  

*<.0..0 70.2 2996±3921 

2929±3952 

 آبی

 چندمنظوره

 

  عملکرد مدیران

 

 

 زن

 

 

 

 

.0.0 * 70.2 
2921±3952 

2923±3935 
 

 آبی

 چندمنظوره
 تأسیسات

.000 .070 
2922±3962 

1921±3962 
 

 آبی

 چندمنظوره
 موقعیت جغرافیایی

.002 0020 
2962±2932 

2922±2926 
 

 آبی

 چندمنظوره
 عملکرد مربیان

 

P<0/05* 

 معنی دار است. زن ،درصد تفاوت بین نگرش شهروندان 0عالمت * بدین مفهوم است که در سطح 
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 گیرینتیجه
های آبی و چند منظوره نسبت به موقعیت جغرافیایی و عملکرد مربیان مشاهده تفاوتی بین رضایتمندی زنان از مجموعه نشان داد نتایج 

های چند ای  آبی در مقایسه با مجموعههکه از مجموعهدار وجود داشت بطوریسیسات تفات معنیأما نسبت به عملکرد مدیران و تنشد، ا

 منظوره رضایتمندی بیشتری داشتند.

 : رضایت مشتری، مجموعه ورزشی آبی، مجموعه ورزشی چند منظورهواژگان کلیدی
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