
 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر 

 تبریز 
 مهری نانوای سابق

 مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی مدیریت دکتری دانشجوی -1

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر 

بعد را اندازه می گیرد، استفاده شده است. جامعه  5که  8002تبریز است. در این راستا از پرسشنامه رضایت مندی لیو

 فعالیت سابقة ماه شش کم دستِ که بودند تبریز شهر خصوصی بدنسازی های باشگاه زن مشتریانآماری این پژوهش 

 توجه با .بود باشگاه 55 بر بالغ بدنسازی خصوصی های باشگاه در تحقیق زمان در آماری جامعة حجم. داشتند ورزشی

 صورت به خصوصی باشگاه3 مناطق،هریک از در ،تبریز شهر گانة ده مناطق های باشگاه فهرست بودن موجود به

 متغیر اساس بر .گرفت صورت پاسخگو گزینش مورد در تصادفی گیری نمونه باشگاه هر در و شدند انتخاب تصادفی

 11کال  باشگاه هر در و شد قسیمت عصر و صبح گروه دو به آماری جامعة ،خانمها بدنسازی کالس برگزاری نوبت

پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه  .گرفت قرار پرسش مورد بودند، مورد شرایط حائز که باشگاه هر مشتریان از نفر

 اطالعات نقص علت به پرسشنامه 30 شده، توزیع پرسشنامة 330بین از( پرسشنامه ها توزیع گردید. در نهایت 08220) 

در نهایت نیز داده های حاصله با استفاده از . شد انجام پرسشنامه300اساس بر آماری تحلیل و تجزیه و شد گذاشته کنار

% 51تک نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد حدود  tآمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون 

مشتریان رضایت مندی باال دارند. بین رضایت مندی مشتریان با میانگین فرضی جامعه اختالف معناداری وجود دارد. در 

در باالترین  6885خرده مقیاس های رضایت مندی در مشتریان زن باشگاه ها، مولفه رضایت از سرپرستان با میانگین  بین

در پایین ترین سطح قرار دارند. اما در کل متغیر  3818سطح و مولفه رضایت از فعالیت های ترویجی باشگاه با میانگین 

 از میانگین فرضی در سطح باالیی قرار دارد. 3880 و اختالف میانگین 12880رضایت مندی با میانگین 

 : رضایت مندی، مشتریان زن، باشگاه های ایروبیکواژه های کلیدی

 

Abstract 
The aim of this study is to determine the satisfaction level of woman customers of private Aerobics 

and Fitness Club in Tabriz city.  In this regard, Liu satisfaction Questionnaire 2008 that  measures 5 

Dimension was used. The study population were women customers Tabriz private clubs had at least 

six months sport background. The sample size in the study was 65 private clubs fitness club. 
According to the available list of Ten areas Tabriz Foundation, in any areas, 3 private club were 

randomly selected. And random sampling in each club in the screening was held. By changing times 

ladies fitness classes, statistical population was divided into two groups: morning and evening And a 

total of 11 customers in every club that qualified were the case, was questioned.  After the validity 
and reliability (0.887) questionnaires were distributed. Finally, among the 330 questionnaires 

distributed, 30 questionnaires were excluded because of incomplete information. And statistical 

analysis was based on 300 questionnaires. Finally, the resulting data by using descriptive and 
inferential statistics, one-sample t-test were analyzed. The results showed that about 61% customer 

have higher satisfaction. Between the Customer satisfaction with society hypothetical average was 

significant difference. The subscales of satisfaction in clubs female customers, component supervisor 
satisfaction with an average of 4.26 is at the highest level and component the satisfaction of 

promotional activities of the club is at  the lowest level, with an average of 3.12. 
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 مقدمه  

حیطه تولید کاال و ارائه ی خدمات در هم شکسته است، به وجود کیفیت اقتصاد رقابتی فضای انحصاری گذشته را در 

گونه ای که در عرصه ی فعالیت های اقتصادی جهان نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، یکی از اصول 

کسب و کار تلقی می شود و عدم توجه به این اصول احتمال حذف شدن از صحنه بازار را در پی خواهد داشت. اگر 

انتظارات مشتری را بر آورده کند در او احساس رضایت ایجاد می شود و با خرید مجدد خود و تشویق  کاال و خدمات

دیگران به خرید به بقای آن سازمان و شرکت کمک می کند. از سوی دیگر در صورتی که کیفیت کاال یا ارئه ی 

اوم این عدم رضایت به کاهش تولید، خدمات سطح انتظارات مشتری را تامین نکند به نارضایتی منجر خواهد شد و تد

(. بنابر این یکی از اصول بازاریابی نوین، 1322تبلیغ منفی و سرانجام به قطع فعالیت آن سازمان می انجامد )دادخواه، 

مشتری محور بودن آن است. هر موسسه ای فعالیت های بازاریابی خود را از دیدگاه مشتریان ارزیابی و سازمان دهی می 

ه صورت موثر و کارآمد مجموعه مشخصی از نیاز های یک گروه خاص را حس و بر آورده می نماید کند و ب

(. مشتری و رضایت او ضامن تداوم فعالیت سازمان در بازار پر رقابت امروزی می گردد، بنابراین جلب 1300)جمشیدیان،

ره سوم، جهان ورزش نیز دوران جدید و (. همچنین از ابتدای هزا1328رضایت مشتری راز بقای سازمان است )محمدی،

تازه ای را تجربه می نماید. تحوالت سریع و گسترده در تمامی ابعاد ورزشی، استفاده از شیوه ها و فنون بازار یابی را در 

ورزش مورد توجه قرار داده است. از طرفی دانش بازار یابی ورزشی در سالهای گذشته اهمیت بسزایی برای فدراسیون 

سازمان های ورزشی پیدا کرده است. این مهارت و دانش بدان حد اهمیت یافته که می توان آن را به عنوان یکی از ها و 

(. در نتیجه با توجه به اهمیت و نقشی که تحرک 1326اجزاء مهم بقای سازمان های ورزشی به شمار آورد )حسن زاده، 

عه ایفاء می کند و بررسی عوامل مهم در تداوم شرکت آنان وفعالیت های بدنی در زندگی روزمره و سالمت افراد جام

در فعالیت های بدنی، این فرصت فراهم می شود تا بر فرصت ها در ورزش و فعالیت های بدنی تمرکز کرد. با استفاده از 

و  بازاریابی ورزشی و یافتن عالقه مندی های خاص، و نیاز افراد جامعه به ورزش های تفریحی  روش های مختلف

خدماتی را ارایه داد که افراد بتوانند ساعاتی را به دور از مسایل اجتماعی و خانوادگی، به  فعالیت های بدنی، می توان

 (.1326ورزش و فعالیت های بدنی بپردازند  )بهلکه،

 شناسی تحقیق روش

 باشگاههای زن مشتریان آماری جامعة. شد انجام میدانی شکل به و (پیمایشی نوع از) توصیفی روش با پژوهش این

 پژوهش، این در بنابراین. داشتند ورزشی فعالیت سابقة ماه شش کم دستِ که بودند تبریز شهر خصوصی بدنسازی

 حجم .اند نگرفته قرار تحقیق دامنة در داشتند، را نظر مورد رشتة در فعالیت سابقة ماه شش از کمتر که مشتریانی

 دلیل به تحقیق، این در .بود باشگاه 55 بر بالغ بدنسازی خصوصی های باشگاه در تحقیق زمان در آماری جامعة

 گانة ده مناطق های باشگاه فهرست بودن موجود به توجه با .شد استفاده تصادفی گیری نمونه از آماری، جامعة ماهیت

 گیری نمونه باشگاه هر در و شدند انتخاب تصادفی صورت به خصوصی باشگاه 3 مناطق،هریک از  در ،تبریز شهر

 جامعة ،خانمها بدنسازی کالس برگزاری نوبت متغیر اساس بر .گرفت صورت پاسخگو گزینش مورد در تصادفی

 مورد شرایط حائز که باشگاه هر مشتریان از نفر 11کال  باشگاه هر در و شد قسیمت عصر و صبح گروه دو به آماری

 .گرفت قرار پرسش مورد بودند،
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 رضاایت  از شادن  آگااه  و بدنساازی  هاای  باشاگاه  مشاتریان  نظرهاای  باه  باردن  پای  تحقیاق  ایان  در کاه  آنجاا  از

 هماراه  باه  پرسشانامه  پاژوهش،  ایان  در اطالعاات  گاردآوری  ابازار  بناابراین  باوده،  توجاه  ماورد  آنهاا،  منادی 

 و شاد  گذاشاته  کناار  اطالعاات  نقاص  علات  باه  پرسشانامه  30 شاده،  توزیاع  پرسشانامة  330باین  از. باود  پرسشاگر 

 شد انجام پرسشنامه 300اساس بر آماری تحلیل و تجزیه

 مولفااه را اناادازه ماای گرفاات، اسااتفاده شااد.  5( کااه 8002جهاات اناادازه گیااری رضااایت مناادی از پرسشاانامه لیااو ) 

در بدساات آمااد.  08220پایااایی پرسشاانامه در یااک تحقیااق مقاادماتی بررساای شااد و پایااایی پرسشاانامه رضااایت مناادی   

تاک نموناه ماورد تجزیااه     tله باا اساتفاده از آماار توصایفی و آماار اساتنباطی شاامل آزماون         نهایات نیاز داده هاای حاصا    

 و تحلیل قرار گرفت.

 ها   یافته

درصااد  80سااال،  30تااا  81درصااد  49.7سااال،  80درصااد پاسااخگویان مااورد مطالعااه زیاار   9نتااایج نشااان داد کااه  

 1680سااال بااه باااال ماای باشااند. همچنااین نتااایج نشااان داد کااه        61درصااد پاسااخگویان نیااز    1683سااال و  60تااا  31

درصااد پاسااخگویان  383درصااد پاسااخگویان کارمنااد،   580درصااد پاسااخگویان مااورد مطالعااه خانااه دار ماای باشااند.    

سااایر مشاااال را دارا بودنااد. همچنااین نتااایج نشااان داد کااه      درصااد 5080درصااد شااغل آزاد و   1080دانااش آمااوز ،  

 11درصاااد پاساااخگویان دارای تحصااایالت دیاااپلم،   6383درصاااد پاساااخگویان دارای تحصااایالت زیااار دیاااپلم،   15

درصااد نیااز دارای تحصاایالت فااو  لیسااانس و     0لیسااانس و  8380درصااد پاسااخگویان مااورد مطالعااه فااو  دیااپلم،     

 باالتر می باشند.

درصااد پاسااخگویان رضااایت مناادی     3083درصااد پاسااخگویان رضااایت مناادی پااایین،      183شااان داد یافتااه هااا ن 

 درصد پاسخگویان رضایت مندی باالیی دارند. 5183متوسط و 

امتیاااز گااذاری خاارده مقیاااس هااای رضااایت مناادی مشااتریان زن بااه صااورت میااانگین، انحااراف اسااتاندارد، حااداقل    

 ول زیر آورده شده است :و حداکثر امتیازات محاسبه شده و در جد

 

بااا توجااه بااه جاادول فااو ، در بااین خاارده مقیاااس هااای رضااایت مناادی در مشااتریان زن باشااگاه هااا، مولفااه رضااایت از   

 3818فعالیاات هااای ترویجاای باشااگاه بااا میااانگین  در باااالترین سااطح و مولفااه رضااایت از   6885سرپرسااتان بااا میااانگین 

 در پایین ترین سطح قرار دارند.

انحراف 

 استاندارد

 متغیر حداقل نمره حداکثر نمره میانگین فرضی میانگین مشاهده شده

 رضایت از وجهه باشگاه 8 5 3 6801 08585

 رضایت از سرپرستان 1 5 3 6885 0853

 رضایت از راحتی های باشگاه 185 5885 3 3825 0855

 های ترویجی باشگاهرضایت از فعالیت  1 5 3 3818 0806

 رضایت از تجهیزات باشگاه 1810 5 3 3853 0800

 رضایت مندی 2850 86850 15 12880 8855
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از میااانگین فرضاای در سااطح     3880و اخااتالف میااانگین    12880امااا در کاال متغیاار رضااایت مناادی بااا میااانگین       

 باالیی قرار دارد.

عناااداری ( اخااتالف مsig=0.000 <0.05همچنااین بااین میااانگین فرضاای جامعااه بااا میااانگین مشاااهده شااده )       

وجااود دارد. بااا توجااه بااه اخااتالف میااانگین مشاااهده شااده بااا میااانگین فرضاای جامعااه نتیجااه ماای شااود کااه رضااایت      

 مندی گزارش شده توسط مشتریان زن در وضعیت باالتر از میانگین قرار دارد.

 بحث و نتیجه گیری

هااای باادن سااازی داشااتند.   % مشااتریان زن، رضااایت مناادی باااالیی از باشااگاه   51طبااق یافتااه هااای تحقیااق، حاادود   

همچنااین در بااین خاارده مقیاااس هااای رضااایت مناادی، مولفااه رضااایت از سرپرسااتان در باااالترین سااطح و مولفااه           

رضااایت از فعالیاات هااای ترویجاای باشااگاه در پااایین تاارین سااطح قاارار دارنااد. متغیاار رضااایت مناادی نیااز بااا میااانگین     

باااالیی قاارار دارد. بااا توجااه بااه اینکااه رضااایت مناادی     از میااانگین فرضاای در سااطح  3880و اخااتالف میااانگین  12880

مشاتری، احسااس یاا نگارش مشاتری باه محصاول یاا خادمت پاس از اساتفاده از آن اسات، رضاایت مشاتری بار اسااس                 

عملکاارد مطلااوب تعریااف ماای شااود. باااالتر بااودن متغیاار رضااایت مناادی مشااتری از میااانگین فرضاای، باارای باشااگاه       

ت باه شامار مای رود.  ارا کاه هادف اصالی مادیریت باشاگاه هاای خصوصاای           هاای خصوصای زناان، یاک امتیااز مثبا      

جلب رضایت مشاتری و کساب در آماد بیشاتر مای باشاد. باا توجاه باه نتیجاه تحقیاق، مادیران باشاگاه هاای خصوصای                

زنااان در تبریااز در جلااب رضااایت بیشااتر از نیماای از زنااان موفااق بااوده انااد. در ایاان بااین، بااا توجااه بااه اینکااه مولفااه        

ز فعالیاات هااای ترویجاای باشااگاه در پااایین تاارین سااطح قاارار دارد، ماادیران باشااگاه هااا بایااد سااعی در           رضااایت ا

افاازایش تبلیغااات از طریااق رسااانه هااا، نصااب اطالعیااه هااای تبلیغاااتی در سااطح شااهر، محاایط هااای عمااومی و مکااان      

ساات و نقشاای مهاام در هااای حضااور زنااان نماینااد. مولفااه تاارویج در واقااع یکاای از عناصاار اصاالی آمیختااه بااازار یااابی ا  

بازاریااابی هاار سااازمانی دارد. بنااابراین بااا توجااه بااه پااایین بااودن ایاان مولفااه از دیاادگاه مشااتریان، ماادیران بایااد افاازایش   

ایاان مولفااه را در صاادر برنامااه هااای بازاریااابی خااود قاارار دهنااد. همچنااین باااال بااودن مولفااه رضااایت از سرپرسااتان        

ه باین مشااتریان و سرپرساتان باشاگاه هااا مای باشاد کااه باه افازایش رضااایت        حااکی از وجاود رابطاه دوسااتانه و محترمانا    

 از باشگاه ها و تمایل حضور منتهی می شود.
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