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  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1389زمستان ، 4شمارة 

      53-60: ص ص 
  

  

  

  
  هاي بدنسازي خصوصي بانوان هاي بدنسازي خصوصي بانوان   مندي مشتريان باشگاهمندي مشتريان باشگاه  بررسي عوامل مؤثر بر رضايتبررسي عوامل مؤثر بر رضايت

  
  ـ نسرين رمضاني ـ نسرين رمضاني   دكتر محمود گودرزيدكتر محمود گودرزي

  دانشگاه تهراندانشگاه تهراناستاديار دانشگاه تهران ـ استاديار دانشگاه تهران ـ كارشناس ارشد استاديار دانشگاه تهران ـ استاديار دانشگاه تهران ـ كارشناس ارشد 
  ))13813888/ /   0044//  2288  ::، تاريخ تصويب ، تاريخ تصويب 11388388//  0202/ /   1155: : تاريخ دريافت تاريخ دريافت ((

  

  چكيده

. بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مندي مشتريان سالن هاي بدنسازي خصوصي بانوان شهر تهران بوده است  هدف پژوهش حاضر، 

نفر از بانوان عضو باشگاه هاي  317و اعتبار آن در اختيار بخش طراحي شد كه پس از تأييد روايي  3پرسشنامه اي در   بدين منظور،

تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از پرسشنامه به وسيلة آزمون . قرار گرفت   آماري تحقيق را تشكيل مي دادند،  بدنسازي كه نمونة

ابطة پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، توجه فرضيه ها شامل بررسي ر. همبستگي اسپيرمن و بر اساس فرضيه هاي تنظيم شده صورت گرفت

  نتايج تحقيق نشان داد كه بين پايگاه اقتصادي ـ. به خواسته هاي مشتري و استفاده از وسايل مدرن با ميزان رضايت مندي مشتريان بود

) P=  004/0(ه هاي مشتري اما بين توجه به خواست  ،)P=  192/0(اجتماعي و ميزان رضايت مندي مشتريان رابطة معني داري وجود ندارد 

از ديگر نتايج تحقيق عدم توجه مربيان به . رابطة معني داري مشاهده شد) P=  009/0(و استفاده از وسايل مدرن  و ميزان رضايت مندي 

هرية همچنين مشتريان از ميزان ش. ويژگي هاي شخصيتي مشتريان بود كه نشان مي دهد بايد در اين زمينه توجه بيشتري صورت گيرد

نتيجة ديگر آنكه مشتريان حاضر بودند در . باشگاه ها رضايت داشتند كه به نظر ميرسد كنترل آن در جذب مشتريان بيشتر اهميت دارد

با توجه به نتايج به نظر مي رسد در رضايت مندي و . سالن ورزشي فعلي خود را انتخاب كنند و از آن رضايت داشتند  ثبت نام مجدد،

ارد مرتبط با سالن هاي ورزشي يعني توجه به نيازهاي مشتري و تجهيز وسايل، مهمتر از شرايط اقتصادي و اجتماعي جذب مشتري، مو

  . مشتريان است كه در برنامه ريزي بخش خصوصي در ورزش اهميت زيادي دارد

  
 واژه هاي كليدي

  .و وسايل مدرن بدنسازي جذب مشتري ، رضايت مندي ، باشگاه هاي بدنسازي، شرايط اقتصادي ـ  اجتماعي 
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          ۱۳۸۹زمستان ،  ۴، شمارة  هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزشپژوهشنشرية                                                  ۵۴ 
 

  مقدمه
مديريت خدمت از مباحث تازة مديريت است كه در 
. دهة اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است

امروزه توجه عميق به مشتري و مديريت مشتري مدار رمز 
از آنجا كه مشتري . اصلي دنياي صنعت ورزشي است

بازاريابي  مداري يكي از ويژگي هاي مديريت خدمت و
ورزشي است، بدون شك موفقيت سازماني نيز ارتباط 

رضايت مشتريان ). 5(مستقيمي با رضايت مشتريان دارد 
البته ). 4(منجر به برجاماندن و وفادار ماندن آنها مي شود 

بايد به نيازهاي مشتري توجه ويژه اي شود، زيرا درك 
نيازهاي مشتري، مهم ترين مرحلة جذب مشتري است 

به دو دليل مدير باشگاه بايد سعي كند مشتري ). 3(
بيشتري جذب كرده و مهم تر از آن، مشتريان خود را 

در باشگاه هاي خصوصي، مشتريان دارايي و : 1حفظ كند؛ 
: 2منبع سود و كسب درآمد باشگاه محسوب مي شوند و 

توجه روزافزون به امر ورزش و سالمتي كه يكي از مهم 
امروز است و روز به روز بر تعداد  ترين نيازهاي زندگي

  1لبف. افراد شركت كننده در ورزش افزوده مي شود
معتقد است هزينة جذب مشتريان جديد شش برابر هزينة 
حفظ مشتريان قديمي است و وفاداري مشتري ارزشي ده 
  . برابر خريد يك مشتري جديد براي يك بار را دارد

شانة مديريت خوب ازاين روست كه حفاظت از دارايي ها، ن
  . به شمار مي رود

بديهي است كه روزبه روز بر شمار باشگاه هاي ورزشي 
و بدنسازي و بانواني كه جذب اين باشگاه ها مي شوند، 
افزوده مي گردد و اين روند منجر به پويايي و سالمتي 
بيشتر جامعة زنان مي شود، بنابراين شناسايي عوامل مهم 

فعاليت هاي بدني، اين امكان را  در تداوم شركت بانوان در
فراهم مي كند تا زنان و دختران به چنين فرصت هايي در 
ورزش و فعاليت بدني دسترسي آسان تري داشته 

  ). 1(باشند
بايد خاطر نشان كرد كه عوامل مؤثر بر تصميم گيري 
و وفاداري مشتريان بر اساس نوع محصول يا خدمت شامل 

طمينان و تطبيق با شرايط نرخ گذاري، كيفيت، قابليت ا
؛ از سويي به دليل آنكه در باشگاه هاي )4(جديد است 

خصوصي فرد ارائه دهندة خدمت در ارتباط مستقيم و 
رودررو با مشتري قرار دارد، در اين حالت وضعيت هر 

                                                            
1 - Lebove  

كنش و رفتاري از طرف كاركنان، واكنش مشتريان را در 
در ) بد خوب يا(پي خواهد داشت و تصويري از باشگاه 

بنابراين ، ضرورت مشتري . ذهن مشتري ايجاد خواهد كرد
مداري و رعايت كلية تعهدات مربوط به باشگاه هاي 
ورزشي و تندرستي از سوي مديران و صاحبان باشگاه ها 
مشخص مي شود و بر اين اساس مي توانند از سازگاري 
محيطي كه فراهم آورده اند، مسئوليت برنامه هايي را كه 

هده گرفته اند، مردمي كه بايد به آنها خدمات ارائه بر ع
كنند و وضعيت كلي مديريت ورزشي اطمينان حاصل 

  ). 2(كنند 
معتقد است پژوهش دربارة سالن ) 1382(احساني 

هاي بدنسازي و باشگاه ها، افزايش شايستگي مديران، 
آشنايي بيشتر آنها با نيازها، تمايالت و انگيزه هاي 

رضايت بيشتر افراد و جذب آنان و  مشتريان و جلب
همچنين ارتقاي كيفيت و توسعة آن سازمان ورزشي و 

ادارة فعاليت ). 2(افزايش سالمت جامعه را به همراه دارد 
معتقد است همان قدر كه  2 (OSA)هاي دانشجويي 

كاركنان و هدف هاي نظري مي تواند موجب موفقيت 
اين فرايند تأثير  باشگاه شود، فعاليت هاي مديريتي نيز بر

در ) 1383(احساني و شمسي پور ). 10(مثبت دارد 
گزارش پژوهشي خود عنوان كرده اند كه از ديدگاه 
مشتريان، كيفيت و كميت امكانات در جذب مشتري تأثير 
كمي دارد، در حالي كه از نظر مربيان و مديران تأثير 
زيادي بر جذب مشتري دارد؛ همچنين آنها معتقدند 

ارائة خدمات تأثير بسياري بر جذب مشتري دارد  ميزان
نيز گزارش كرده اند بين ) 1384(بهلكه و همكاران ). 1(

رعايت بهداشت و امور ايمني، امكانات و تجهيزات، منابع 
كالبدي و تسهيالت اعطايي استخرهاي خصوصي با 

). 5(رضايت مشتريان ارتباط معني داري وجود دارد 
رده است كيفيت و كميت امكانات عنوان ك) 1996( 3پاتون

داپرانو و ). 11(در جذب مشتري تأثير چنداني ندارد 
معتقدند ايجاد فرصت هاي ورزشي ) 2002( 4همكاران

بيشتر زنان موجب افزايش و ادامة مشاركت گروهي آنها 
براين اساس به نظر مي ). 8(در ميادين ورزشي مي شود 

دن به هدف رسد مديران باشگاه هاي خصوصي براي رسي
هاي خود با دقت و توجه بيشتري به مسئلة رضايت 

                                                            
2 - Office of Student Activities 
3 - Paton  
4 - Daprano et al  
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هايي را به كار گيرند كه مشتريان  مشتري بپردازند و روش
اين موضوع محقق را بر آن داشت . بيشتري را جذب كنند

به منظور بررسي و بهبود عملكرد باشگاه هاي خصوصي 
بدنسازي بانوان، به دست آوردن رضايت بيشتر و برآورده 

دن خواسته هاي آنان و در نتيجه جذب بيشتر كر
مشتريان ، عوامل مؤثر بر رضايـت مندي زنان و دختران 
بويژه رابطة پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، توجه به خواسته 
هاي مشتري و استفاده از وسايل مدرن با رضايت مندي 
مشتريان باشگاه هاي خصوصي بدنسازي بانوان شهر تهران 

  . رار دهدرا مورد بررسي ق
  

  روش تحقيق 
جامعة آماري آن را . اين پژوهش از نوع پيمايشي است

كلية مشتريان زن و دختر باشگاه هاي خصوصي بدنسازي 
تشكيل مي ) باشگاه 120(گانة شهر تهران  20مناطق
باشگاه به روش تصادفي طبقه اي  30از اين تعداد، . دادند

هرست اعضاي در هر باشگاه با استفاه از ف. انتخاب شدند
آن، نمونه گيري تصادفي در مورد گزينش پاسخگو صورت 

براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده . گرفت
  . شد

)1
.

(
1

1

.

2

2

2

2




d
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N

d
qpt

n  

  

  :كه 
n  = ،حجم نمونه  
N = نفر 2621(جمعيت جامعة آماري( ،  
P =  5/0(احتمال وجود صفت در جامعة آماري(  
q  = 5/0(صفت در جامعة آماري احتمال عدم وجود(،  
T  = و ) درصد 95يا  96/1(سطح اطمينان  
d  = 5(خطاي نسبت(%  

نفر از بانواني كه حداقل  11بر اين اساس از هر باشگاه 
سال سابقة فعاليت در رشتة بدنسازي داشتند، به  2

 330پرسشنامه پاسخ دادند كه در نهايت از بين 
عات كنار گذاشته مورد به علت نقص اطال 13پرسشنامه، 

پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار  317شد و محتواي 
سؤاالت پرسشنامه در سه بخش مشخصات فردي، . گرفت

سؤال بسته بر اساس مقياس   6(ويژگي باشگاه بدنسازي 

گزينه اي ليكرتي كه در آن سؤاالتي پيرامون خواسته  5
رضايت و ) ها و نيازهاي مشتريان از باشگاه مطرح شده بود

گويه كه رضايت مشتريان را مورد  8شامل (مشتريان 
روايي . طراحي و تنظيم شده بود) بررسي قرار مي داد

 20پرسشنامه براساس مطالعة مقدماتي و توزيع آن بين 
نفر از مشترياني كه شرايطي مشابه نمونة مورد نظر 

پس از دو هفته ارزيابي شد كه  1داشتند و تكرار مجدد آن
به رابطة معني دار در دو مرحله ، روايي پرسشنامه با توجه 

براي تعيين پايايي . تا حد زيادي قابل قبول بوده است
پرسشنامه و اجزاي سه گانة آن از روش سنجش آلفاي 
كرونباخ استفاده شد كه اين آزمون نشان داد محتواي 

  . پرسشنامه از اعتبار زيادي برخوردار است
اسخگويان از تركيب وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي پ

معرف هايي چون سواد پاسخگو، سواد پدر و ميزان درآمد 
ماهيانه و نوع شغل و توجه به خواسته ها و نيازهاي 
مشتري از تركيب معرف هايي چون فاصلة محل سكونت 
تا سالن بدنسازي، ساعت برگزاري، مهارت مربيان، تجهيز 

ت وسايل، نظم سالن و رعايت بهداشت و نظافت به دس
  . آمد

براي تجزيه و تحليل نمرات خام و داده هاي پژوهش 
از آمار توصيفي شامل جدول توزيع فراواني و شاخص هاي 
پراكندگي نظير ميانگين، انحراف معيار و واريانس و آمار 
استنباطي شامل ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن در 

  . درصد استفاده شد 95سطح اطمينان 
  

  حقيق نتايج و يافته هاي ت
اطالعات به دست آمده از پرسشنامه ها و  نتايج تجزيه و 
. تحليل داده ها در جدول هاي زير نشان داده شده است

در اين بخش تعدادي از عوامل اثرگذار بر رضايت مندي 
مشتريان و همچنين اطالعاتي دربارة ويژگي هاي 
اقتصادي ـ اجتماعي، توجه به خواسته هاي مشتري و 

  .امكانات نيز ارائه شده استاستفاده از 
  

                                                            
1 - Test - Retest 
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 ـ توزيع فراواني وضعيت تأهل1جدول 

  تعداد  متغير
 درصد مطلق

 1/71 226  متأهل 
 9/28 91  مجرد

  
  درصد از پاسخگويان  1/71نشان مي دهد  1جدول 

  . درصد از آنها مجرد بوده اند 9/28متأهل و 
  

  وضعيت تحصيالت مشتريان 
  تحصيالت مشتريانـ توزيع فراواني وضعيت 2جدول 

 تعداد  ضعيت سوادو
  درصد  مطلق

 4/28 90  زير ديپلم 
 4/39 125  ديپلم 
 8/14 46  كارداني

 16 51  كارشناسي 
 4/1 5 كارشناسي ارشد و باالتر

  
درصد مشتريان از  4/39نشان مي دهد  2نتايج جدول 

درصد  4/28نظر تحصيالت در سطح ديپلم قرار داشتند، و 
درصد مدرك  8/14 صيلي زير ديپلم ،آنان مدرك تح

درصد مدرك  4/1درصد مدرك كارشناسي و  16كارداني، 
  . كارشناسي ارشد و باالتر داشتند

  
  وضعيت تحصيالت پدر مشتريان 

تحصيالت پدر بيشتر مشتريان در حد ديپلم و در 
 8درصد آنها ديپلم و كمتر از آن بوده و فقط  92مجموع 

  . ده استدرصد باالتر از ديپلم بو
  

ـ توزيع فراواني وضعيت تحصيالت پدر 3جدول 
  مشتريان

  تعداد  وضعيت تحصيالت پدر
 درصد مطلق

 12 38  بي سواد
 1/10 31  ابتدايي
 4/20 65  راهنمايي
 50 159  ديپلم 
 8/2 9  كارداني

 7/4 15  كارشناسي و باالتر

  وضعيت شغلي مشتريان 
  تريانـ توزيع فراواني وضعيت شغلي مش4جدول 

  تعداد مشتريان   وضعيـت شغلي
  درصد  مطلق

  7/20  66  كارمند
  3/16  52  آزاد

  7/53  167  خانه دار
  3/10  32  دانشجو

  
نشان مي دهد كه بيشتر مشتريان  4اطالعات جدول 

خانه دار بوده اند كه نشان دهندة توجه ) درصد 7/52(
  . زنان خانه دار به سالمت جسماني خود است

  
  د ماهيانه ميزان درآم

ـ توزيع فراواني ميزان درآمد مشتريان بر 5جدول 
  حسب هزار تومان

  تعداد مشتريان   وضعيـت درآمد ماهيانه 
  درصد  مطلق

  2/9  12  100كمتر از 
100 -150  43  5/32  
150 -200  51  6/38  

  7/19  26  و باالتر 200
  

درصد مشتريان درآمدي  2/9نشان مي دهد  5جدول 
- 100درصد بين  5/32. ر تومان داشتندهزا 100كمتر از 

هزار تومان  200-150درصد بين  6/37هزار تومان،  150
هزار تومان درآمد  200درصد باقيمانده بيشتر از  7/19و 

  . ماهيانه داشتند
  داليل انتخاب سالن بدنسازي از ديدگاه مشتريان 

درصد مشتريان وجود  1/56ان مي دهدنش 6جدول 
درصد رعايت بهداشت و  2/49مربي ماهر و توانمند، 

درصد رعايت نظم و انضباط از  3/30نظافت محيط و فقط 
جنبه هاي مختلف را در سطوح زياد و بسيار زياد از داليل 

  . اند انتخاب سالن مورد نظر خود بيان كرده
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  براساس داليل انتخاب سالن مورد نظر به ترتيب اولويتـ توزيع فراواني مشتريان 6جدول 
  داليل انتخاب سالن بدنسازي

  بسيار كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

  3/8  26  9  28  8/26  85  6/30  97  5/25  81  مهارت و توانايي مربي 

عايت تالش مسئوالن براي ر

  بهداشت
63  9/19  93  3/29  99  2/31  46  5/14  16  1/5  

  3/2  7  7/10  34  9/42  136  1/27  86  17  54  نزديكي به محل سكونت

  2/15  48  18  57  4/34  109  6/22  72  8/9  31  ساعت برگزاري كالس ها

تالش مسئوالن براي تجهيز 

  امكانات
63  9/19  93  3/29  99  2/31  46  5/14  16  1/5  

ضباط از جنبه رعايت نظم و ان

  هاي مختلف 
15  8/4  81  5/25  83  2/26  72  7/22  66  8/20  

  

  بررسي ميزان رضايت مندي مشتريان بر حسب 
  گويه هاي مرتبط با رضايت مندي 

  مشتريان بر حسب گويه هاي مرتبط با رضايت مندي مشتريان) مخالفت/موافقت(ـ بررسي رضايت 7جدول 
  رضايت مشتريان بر حسب

  ط  به   رضايت منديگويه هاي مربو
  كامالً مخالف  مخالف  متوسط   موافق   كامالً موافق

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
مربيان باشگاه به شخصيت افراد 

  توجه نمي كنند
45  3/14  72  8/22  127  1/40  52  5/16  21  3/6  

هميشه مربيان باشگاه برخوردي 
سب با شخصيـت منطقي و منا

  افراد دارند
3  1  9  7/2  189  60  83  2/26  33  1/10  

مديريت باشگاه هميشه با احترام 
  با اعضا برخورد مي كند

39  3/12  33  4/10  113  6/35  96  3/30  36  4/11  

  مديريت باشگاه اصالً 
نمي تواند برخورد مناسب با 
  شخصيت افراد اعمال كند

12  8/3  60  19  107  7/33  8/10  34  30  5/9  

حاضرم به باشگاه دورتري بروم 
  ولي شهرية كمتري بدهم

9  8/2  57  18  83  2/6  93  3/29  75  7/23  

  با توجه به شهريه اي كه
  مي دهم خوب كار مي كنند 

78  6/24  81  5/25  66  8/20  52  5/16  40  6/12  

اگر بخواهم دوباره ثبت نام كنم 
  همين باشگاه را انتخاب مي كنم

80  2/25  104  8/32  83  2/26  32  8/10  18  5  

هيچ وقت حاضر نيستم دوباره در 
  اين باشگاه عضويت داشته باشم

21  6/6  26  3/8  96  3/30  85  8/26  89  28  
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به هد كه در ارزيابي از توجه مربيان نشان مي د 7جدول 
درصد مشتريان معتقدند مربيان به  1/37شخصيت افراد، 

اين درصد نيز بر  36شخصيت آنان توجه مي كنند و 
در . باورند مربيان برخورد مناسبي با شخصيت افراد ندارند
 7/41بررسي برخورد محترمانة مديريت باشگاه با اعضا، 

درصد با آن مخالف  5/43درصد با اين گويه ها موافق و 
 5/51همچنين اطالعات نشان دهندة رضايت . بودند

 4/56درصد مشتريان از گويه هاي پرداخت شهريه است و 
نيز تمايل به انتخاب دوبارة باشگاه خود دارند و از درصد 

  . آن راضي اند
  

  ارزيابي چگونگي وضعيت دستگاه هاي بدنسازي باشگاه 
ـ توزيع فراواني استفاده از دستگاه هاي 8جدول 

  بدنسازي مدرن

  تعداد باشگاه ها  طبقات 
  درصد  مطلق

 6/36 11  خوب 
 4/53 16  متوسط 

 10 3  بد
  
  

  ايـت كلي مشتريان از باشگاه هاي خصوصي ارزيابي رض
ـ بررسي ميزان رضايت كلي مشتريان از 9جدول 

  عملكرد باشگاه خصوصي
 درصد تعداد  ميزان رضايت

 9/40 130  راضي 
 1/34 108  متوسط
 25 79  ناراضي 

  
درصد سالن هاي  6/36نشان مي دهد  8جدول 

 10بدنسازي از تجهيزات مدرن استفاده مي كنند و فقط 
درصد داراي وسايل و امكانات بدنسازي بد هستند و بيش 

  . از نيمي از سالن ها از امكانات متوسط برخوردارند
گوية مورد نظر  8نشان مي دهد با توجه به  9جدول 

دربارة شيوة برخورد مربيان و مديران با مشتريان، انتخاب 
درصد  9/40مجدد باشگاه و رضايت از ميزان شهريه، 

ز عملكرد باشگاه هاي خصوصي راضي بودند، مشتريان ا
 25درصد رضايت متوسط داشتند و  1/34درحالي كه 

  درصد نيز ناراضي بودند

  بررسي فرضيه هاي تحقيق 
ـ بررسي همبستگي بين پايگاه اقتصادي ـ 10جدول 

اجتماعي ، توجه به خواسته ها و نيازهاي مشتري و 
  استفاده از وسايل مدرن با رضايت مشتريان

ضريب   متغير 
همبستگي 
  اسپيرمن

  سطح
  معني داري

  r 192/0  = 084/0  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي
توجه به خواسته ها و نيازهاي 

  r 004/0=  388/0  مشتري

  r  009/0= 421/0  استفاده از وسايل مدرن
   05/0ارتباط معني دار با P≤ 

  
تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از آزمون 

نشان مي دهد  10تگي رتبه اي اسپيرمن در جدول همبس
بين توجه به خواسته ها و نيازهاي مشتريان و استفاده از 
وسايل مدرن با سطح رضايت مندي مشتريان ارتباط 

درحالي كه بين   ،)≥P 05/0(معني داري وجود دارد 
پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان رضايت مندي 

  ).≥P 05/0(يده نشد مشتريان ارتباط معني داري د
  بحث و نتيجه گيري 

بررسي فرضية اول نشان داد بين وضعيت اقتصادي ـ 
اجتماعي مشتريان باشگاه هاي خصوصي بدنسازي و 
ميزان رضايت مندي آنها از اين مكان ها رابطة معني داري 

وضعيـت اقتصادي ـ اجتماعي با سطح . وجود ندارد
يان و همچنين تحصيالت، وضعيت اشتغال و درآمد مشتر

وضعيت تحصيالت پدر آنان مورد ارزيابي قرار گرفت؛ نتايج 
تحقيق نشان داد اين عوامل نمي تواند بر سطح رضايت 

از آنجا كه ميزان . مندي مشتريان تأثيرگذار باشد
درصد مشتريان ديپلم و كمتر از آن  92تحصيالت پدر 

امل درصد باالتر از ديپلم بوده است، اين ع 8بوده و فقط 
. ممكن است بر نتيجة به دست آمده تأثير گذاشته باشد

همچنين وضعيت تحصيلي مشتريان احتماالً يكي ديگر از 
درصد مشتريان از  68تقريباً . عوامل اثرگذار بوده است

  . سطح تحصيالت ديپلم و كمتر از آن برخوردار بوده اند
بررسي رابطة بين توجه به خواسته ها و نيازهاي 

سطح رضايت مندي آنان نشان داد، بين اين دو مشتري و 
اين فرضيه از تركيب . عامل رابطة معني داري وجود دارد

  داليل انتخاب سالن بدنسازي و نحوة برخورد با مشتري
  درصد مربيان  36نتايج نشان داد . مورد بررسي قرار گرفت
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درصد به  1/37به شخصيت افراد توجه نمي كنند و 
آنان توجه مي كنند كه نشان ويژگي هاي شخصيتي 

دهندة عدم رضايت مشتريان از برخورد مربيان سالن هاي 
درصد با طرز برخورد  1/47همچنين . بدنسازي است

درصد نيز با اين گويه كه  5/43مديران باشگاه ها موافق و 
. مديران با مشتريان برخورد مناسبي دارند، موافق نبودند

يان از برخورد مديران اين يافته ها نشان داد كه مشتر
درصد مشتريان  5/51. سالن هاي بدنسازي رضايت دارند

معتقد بودند با توجه به خدمتي كه دريافت مي كنند، از 
بررسي نقش استفاده از . ميزان شهرية باشگاه رضايت دارند

مديران و مربيان متعهد و متخصص نتايج به دست آمده با 
، احساني و شمسي  )1384(يافته هاي بهلكه و همكاران 

كه وجود ) 2000( 1و فراير و همكاران) 1384(پور 
نيروهاي متخصص را در بهبود عملكرد باشگاه هاي 

به ). 9و  5، 1(خصوصي تأثيرگذار مي دانند، مطابقت دارد 
نظر مي رسد نزديكي باشگاه ورزشي به محل سكونت نيز 

 درصد 44در نتايج اين تحقيق اثرگذار بوده است، زيرا 
مشتريان تمايل داشتند باشگاه بدنسازي به محل زندگي 

نيز موقعيت باشگاه  2مجلة كالب هاوس. آنها نزديك باشد
). 7(را در جذب و رضايت مشتري اثرگذار مي داند 

همچنين نتايج نشان مي دهد با افزايش توجه به خواسته 
ها و نيازهاي مشتريان، ميزان رضايت از عملكرد باشگاه 

  . يابد افزايش مي
رابطة همبستگي مثبت و معني دار بين استفاده از 
وسايل مدرن و ميزان رضايت مشتريان نشان مي دهد با 
افزايش استفاده از وسايل مدرن بدنسازي، سطح رضايت 

اين نتايج با يافته هاي احساني . مشتريان افزايش مي يابد
و شمسي پور و پاتون مبني بر تأثير اندك كيفيت و كميت 

كانات باشگاه در جذب مشتري مغايرت ، اما با يافته ام
با وجود رضايت . هاي بهلكه و همكاران مطابقت دارد

درصد  4/53مشتريان از وسايل و دستگاه هاي بدنسازي، 
درصد  6/36آنان كيفيت اين امكانات را در سطح متوسط، 

درصد وضعيت دستگاه ها  10آنها در سطح خوب و فقط 
از اين نظر نتايج به دست آمده با . ده اندرا بد ارزيابي كر

گزارش احساني و شمسي پور كه سطح كيفي و كمي 
امكانات بيشتر سالن هاي بدنسازي ويژة بانوان شهر 

  . اصفهان را ضعيف توصيف كرده اند، مغايرت دارد
                                                            
1 - Frier et al 
2 - Clubhaus 

به طوركلي، يافته ها نشان دهندة رابطة مثبت بين 
كانات، جلب رفتار مديران و مربيان و مدرن بودن ام

. رضايت مشتريان باشگاه هاي خصوصي بدنسازي است
همچنين به نظر مي رسد وضعيت اقتصادي  ـ اجتماعي 
مشتريان با ميزان رضايت آنان از سالن هاي خصوصي 

  . بدنسازي رابطه اي ندارد
نتايج به دست آمده نشان مي دهد، موارد مربوط به 

مديران مجرب و  سالن بدنسازي، يعني استفاده از مربيان و
تجهيز امكانات و وسايل بدنسازي و به طور كلي ارائة 
خدمات مناسب به مشتريان، به نحوي كه جزئي از فرهنگ 
باشگاه هاي خصوصي شود، موجب گرايش بيشتر زنان و 
دختران به ورزش و در نهايت افزايش سطح سالمتي و 

  . بهداشت جامعه خواهد شد
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