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تهران جنوب، ايران دانشگاه پيام نور، گروه مديريت دانشكده تربيت بدني  استاد.3ايران،سنندج دانشگاه كردستان بدني 
 ايران -دانشگاه تهران مديريت دانشكده تربت بدني  دانشجوي دكتري.4
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 چكيده

روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي . هاي بدنسازي استان كردستان بودهدف از انجام اين تحقيق بررسي وضعيت مديريتي باشگاه
هاي مديران و مشتريان باشگاه جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق، كليه. باشدبوده كه به لحاظ جمع آوري اطالعات ميداني مي

تصادفي بوده و  - گيري به صورت خوشه ايروش نمونه) هاي بدنسازينفر از مشتريان باشگاه 160و  40(بدنسازي استان كردستان بود 
ليماني بود ابزار تحقيق تلفيقي از پرسشنامه هاي مانيتا و سكنديز و س. براساس جدول مورگان تعداد نمونه هاي آماري تعيين شده است

محاسبه شد 85/0كه پس از تاييد روايي و محتوايي آن توسط متخصصين مديريت ورزشي پايايي پرسشنامه نيز بر اساس آلفاي كرونباخ 
،  استفاده 18spssها، فراواني، تعيين درصد، ميانگين، واريانس و انحراف چاركي، از طريق نرم افزار از آمار توصيفي جهت توصيف داده

هاي همبستگي ها از آزموها از آزمون كلوموگروف ـ اسميرنوف و به منظور بررسي فرضيهچنين به منظور بررسي نرمال بودن دادههم. شد
بندي معيارهاي يك باشگاه برتر بدنسازي از ديدگاه مديران  نتايج نشان داد كه بين رتبه. پيرسون، فريدمن و يومن ويتني استفاده شد

ها و الزامات كاركنان باشگاه مهمترين معيار يك  شايستگيها نشان داد كه همچنين تحليل). >000/0P(دارد داري وجود تفاوت معني
 .باشگاه برتر بدنسازي در نزد مديران بوده است

  
  واژه هاي كليدي

  .هاي بدنسازي، مديران، مشتريان، استان كردستان، وضعيت مديريتيباشگاه

                                                           
  -  0098- 9188724431: تلفن : نويسنده مسئولEmail:hadikazemi77@yahoo.com                                                               
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 مقدمه

پذير حيات و سنگ زيرين غيير و تحول جزء جدايي نات
اي كه در تمام شئون تحول شتابنده. نظام هستي است

كند تا هر بنگاه گيرد، ايجاب ميزندگي انسان ها شكل مي
اقتصادي در هر كسب و كاري كه مشغول است، با دقت و 
تيز بيني، تغييرات، شرايط و تحول را زير نظر داشته باشد 

با تغييرات را در خود  و فراتر از آن، قابليت حركت همگام
هاي ها بايد براي تأمين نيازها و خواستهشركت. ايجاد كند

مشتريان، راهبردهاي بازاريابي جامعي تدوين كنند تا به 
. هاي سازماني خود دست يابنداين ترتيب به هدف

گسترش فعاليت بدني در جامعه بسيار حياتي است و 
داليل ورزش در همه جاي اجتماع نقش داشته و به 

به . بسياري تأثيرات مهم و قابل توجهي در اجتماع دارد
منظور كسب مزاياي ورزش در آينده يك اجتماع، 
گسترش ورزش نيازمند توجه و سازماندهي بر پايه علوم 
ورزشي به وسيله جذب و جلب رضايت شركت كنندگان 

يكي از مهمترين نهادهاي . در فعاليت بدني مي باشد
هاي ورزشي شي در جامعه، باشگاهكوچك و سازنده ورز

هستند كه در گسترش ورزش و فعاليت بدني در اجتماع 
هاي ورزشي تكرار فعاليت. گير دارندنقشي اساسي و چشم

درك كامل . تأثير مهمي بر كيفيت زندگي مشتريان دارد
مندي مشتريان در مراكز سالمتي و هاي رضايتمؤلفه

مات ورزشي براي آمادگي جسماني، جهت تدارك مؤثر خد
مديران ورزشي، به  .بهبود سالمت مشتريان ضروري است

هاي آمادگي خصوص آنهايي كه در بخش سالمت و باشگاه
جسماني هستند، بايد آنچه را كه موجب رضايت مشتريان 

شود را، شناسايي كنند تا وفاداري آنها را به دست مي
ن مسير در اي براي شروع ايبياورند و اين را به عنوان نقطه

  ).21(نظر بگيرند 
هاي هاي ورزشي به عنوان سازمانمديريت سازمان

خدمت محور به صورت عام و مديريت تأسيسات و اماكن 

هاي ورزشي خصوصي به صورت ورزشي و مديريت باشگاه
بايست اهتمام خويش را در كسب رضايت خاص مي

ه مشتريان و ارائه خدمات كيفي بكار گيرند و از اين قاعد
هر چقدر خدمات كيفي مديران . كلي مستثني نيستند

اماكن ورزشي دولتي و خصوصي بهبود يابد، گرايش مردم 
يابد و در نتيجه سهم به فعاليت هاي ورزشي افزايش مي

يابد، تكاپوهاي ورزش در سبد هزينه خانواده افزايش مي
ورزشي افزايش يافته و توانمندي درآمدزايي و سرمايه 

  ).1( يابد عرصه ورزش كشور افزايش ميگذاري در 
بي شك  سرپرستي و رهبري هر مجموعه و سازماني، 
نقشي اساسي در موفقيت آن و حصول به اهداف تعيين 

ها و امور مربوط به تربيت در سازمان. شده خواهد داشت
ها، اردوها، بدني و ورزش كه انبوهي از تشكيالت، سازمان

گيرد، لزوم پرداختن را دربرمي ...نحوه برگزاري مسابقات و
. باشدبه مديريت و سرپرستي صحيح آنها ضروري مي

سرپرستان و مديران ورزشي در هر سطح و مرتبه و يا در 
اي مي بايستي با اصول صحيح و منطقي هر مجموعه

توسعه كمي و كيفي . سرپرستي و رهبري آشنا شوند
ربخش هاي ورزشي اثورزش در كشورمان نيازمند سازمان

تحقق . و مديران ورزشي اليق، كارآمد و شايسته است
هاي ورزشي در گرو مديراني است كه از اثربخشي سازمان

هر دوي ويژگي هاي ذاتي و اكتسابي مديريت بهره كافي 
  ).5(داشته باشند

مديريت خدمت، از جمله مباحث تازه مديريت است 
. كه طي دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است

هاي آيد، آنها راهكه رقابت بين مؤسسات پديد ميچنانهم
هايشان مورد بررسي گوناگوني براي تجديد حيات سازمان

كنند تا بتواند هايي اعمال ميدهند و نوآوريقرار مي
ارائه خدمت با كيفيت شايد . مشتريان خود را جذب كنند

  از مهمترين عناصري باشد كه موجب رضايت مشتري 
توانند اين خدمت را به طور قط مؤسساتي ميشود و فمي
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پايدار ارائه دهند كه در مورد مشتري از نگرش جامعي 
بررسي . برخوردار بوده و تعهد عميقي به آنان داشته باشد

دهد كه خدمات به هاي اخير نشان ميتحوالت سال
هاي آتي صورت وسيع گسترش يافته و اين روند در سال

  ).14(يابد با سرعت بيشتر توسعه مي
ورزش يكي از مسائل اجتماعي و از ملزومات زندگي 
معاصر است كه بحث مشتري مداري محور تشكيالت آن و 

لذا شناسايي، . هاستمصرف كننده فلسفه وجودي سازمان
تفكيك، اولويت بندي مصرف كنندگان، كشف انتظارات 
اصلي آنها و نهايتاً حصول رضايت مشتري از اهم فعاليت 

هاي رضايت مشتري از راه). 20(روند شمار مي ها به
هاي يكي از مهمترين مؤلفه. شودگيري ميمختلفي اندازه
 هاي سالمتي و آمادگي جسماني، داشتنآن در باشگاه

-مديران توانمند و با دانش در بخش مديريت باشگاه مي

هرچقدر اين افراد داراي اطالعات جديد در زمينه . باشد
هاي آموزشي را در و گذراندن كارگاه كاري خود باشند

به مشتريان در بهبود وضعيت  پرونده خود داشته باشند، و
بدني و سالمتي آنها كمك كنند، طبيعتاً مشتريان تمايل 

ها داشته و ميزان بيشتري براي شركت در اين باشگاه
حضور آنها در باشگاه در هفته و ماه افزايش پيدا كرده كه 

هبود وضعيت بدني افراد و پويايي جامعه نتيجه آن را در ب
داشتن گواهينامه يا مجوز كار در . مشاهده خواهيم كرد

باشگاه براي مديران و مربيان، سطح دانش و شايستگي 
همچنين داشتن اين  .دهدآنها را به مشتريان نشان مي

دهد كه گواهينامه به مالكان باشگاه اين اطمينان را مي
ي آگاهي از امنيت، جلوگيري از مربيان ضوابطي را برا

آسيب ديدگي و دانش فيزيولوژي تمرين و آناتومي را 
  ). 20(اند پذيرفته

امروزه يكي از اماكني كه اكثر قريب به اتفاق جوانان 
ونوجوانان به گذراندن اوقات  فراغت در آن تمايل بسيار 

با توجه به . باشندسازي ميهاي بدنبااليي دارند باشگاه

- محقق خود در اداره كل ورزش و جوانان شاغل مي اينكه

هاي ورزشي دارد و به باشد و ارتباط تنگاتنگي با باشگاه
كند هاي آنان بازديد و نظارت ميصورت مستمر از فعاليت

. به خيلي از مسائل و مشكالت آنان وقوف كامل دارد
هايي كه مي بايست محل تهذيب و آمادگي باشگاه

به محلي تبديل گشته است كه  جسماني افراد باشد
افرادي با تحصيالت ديپلم و اكثراً زير ديپلم مبادرت به 

كه وظيفه يك نفر (نمايند هاي دارويي ميتجويز مكمل
بدون اينكه به عواقب ) باشدكارشناس ارشد و يا پزشك مي
بايست به صورت دائم ناظر كار بينديشند و مديراني كه مي

ا باشند نه تنها به اين امر توجه هكار مربيان در باشگاه
نمايند بلكه اكثر اوقات در محل كار خود حضور ندارند نمي

دار باشگاه وظايف و فردي را به عنوان منشي و گاهاً بوفه
دهد كه اين امر خالف ضوابط و مدير باشگاه را انجام مي

ها باشد، زيرا اين امر به مديران باشگاهها ميمقررات باشگاه
نگرديده است و يا اگر هم اين امر انجام شده است  تفهيم

قبوالنند كه مديريت در ها به خود نميمديران باشگاه
  ).9(گردد هاي ورزشي شغل محسوب ميباشگاه

ي اصلي در اين تحقيق شناسايي و اهميت لذا محدوده
هاي ورزشي بخش خصوصي بوده اين نقش در باشگاه

ود به يك حرفه، اين تحقيق پيش نيازهاي ور. است
داري را شناسايي كرده و مخصوصاً در بخش باشگاه
الزمات ورود به اين  داري ومعيارها و ضوابط براي باشگاه

  .صنعت را مورد بررسي قرار داده است
، عنوان مي دارد طرز برخورد مربيان )1383(رمضاني 

و كاركنان باشگاه، ميزان مهارت و اشراف مربي ورزش به 
شي را نشان مي دهد و استفاده از وسايل و رشته ورز

تجهيزات مدرن بدنسازي در افزايش ميزان رضايت 
 در ،)1389( شريفي و مام) 4(مشتريان تأثير گذار است 

 خدمات كيفيت ابعاد بين ارتباط عنوان تحت تحقيقي
 ورزشي هايباشگاه در زايي اشتغال ميزان با ورزشي
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 بين كه رسيد جهنتي اين به كردستان، استان خصوصي
 بعد در زايي اشتغال ميزان با ورزشي خدمات كيفيت

 ).12( دارد وجود معناداري رابطه) ملموس عوامل(
 عنوان تحت خود تحقيق در ،)1390( همكاران و سجادي
 و ورزشي هايباشگاه خدمات كيفيت مقايسه و بررسي

 كه دريافتند مشتريان ديدگاه از تهران شهر خصوصي
- باشگاه در شده ارائه خدمات كيفيت در اريمعناد تفاوت

 ديدگاه از تهران شهر در دولتي و خصوصي ورزشي هاي
  ).8( دارد وجود مشتريان

 عنوان تحت خود تحقيق در ،)1390( سليماني
 ورزشي هايباشگاه مديريتي و ايحرفه وضعيت توصيف
 مديران نظر از كه دريافت كرمانشاه شهر خصوصي بخش
 مهمترين مديريتي، و ارتباطي هايمهارت نداشت هاباشگاه
 داشتن همچنين. باشندمي داريباشگاه براي معيار

 باشگاه يك موفقيت معيار مهمترين وفادار مشتريان
  ).9(بودند

، در تحقيقي به اين )2005(و همكاران  1آفتينوس
نتيجه رسيدند كه مشتريان مراكز آمادگي خصوصي، 

ل كاركنان باشگاه به كمك بيشتر به تجهيزات مدرن، تماي
و امنيت و مشتريان مراكز آمادگي دولتي به راحتي در 

 ).16(رفت و آمد به مراكز آمادگي تمايل داشتند 
 مهمترين خود تحقيق در) 2008( همكاران و 2كاالبوگ
 را ورزشكاران منديرضايت و خدمات كيفيت عوامل

 ).18(كرد  بيان مديريتي هايروش و تسهيالت كارمندان،
 بررسي منظور به خود پژوهش در ،)2009(  3سكنديز
 آمادگي و بهداشت صنعت وضعيت تعيين در مقدماتي
 به صنعت اين اگرچه كه دريافت تركيه، در جسماني
 كه دارد وجود مشكالتي اما است، رشد حال در سرعت
. برسد آينده در هاييموفقيت به صنعت اين دهدنمي اجازه

                                                           
1 . Afthinos 
2 . Calabuig  
3 . Sekendiz 

 به) مربيگري كارت( ايحرفه افراد مهناگواهي به مشتريان
 ناديده را خود اهداف آن ديدن با كه كردندمي توجه حدي
 وآيين دارد، سازي استاندارد كمبود صنعت اين. گرفتندمي
 بد جلوي كه هست ناكافي اياندازه به آن مقررات و

  ).17( گيردنمي را كردن استفاده سو و رفتاري
 با خود مقاله در ،)2009( همكاران و  4تريپوليتسيوتي

 در كننده تعيين فاكتور يك همانند ورزشي علم" عنوان
 "شهري ورزشي هايسازمان در داخلي تجهيزات مديريت

 نياز مورد هايشايستگي كننده تعيين عامل كه بردند پي
 جسماني آمادگي و اندام تناسب هاي باشگاه مديران براي

 فاكتورهاي. باشد يم ورزش علم به مربوط اي ويژه طور به
  :بودند زير موارد تحقيق اين در نامبرده
  ورزش در انساني هاي محدوديت  -1
  صدمات توانبخشي و جلوگيري  -2
  ).15( آناتومي و فيزيولوژي علم  -3

 از استفاده« عنوان با خود تحقيق در) 2010( 5چنگ
-باشگاه خدمات كيفيت بهبود براي سيگما شش فرآيند

 نتيجه اين به »مديريتي انداز چشم: اندام تناسب هاي
 افزايش موجب سيگما شش فرآيند اجراي كه يافت دست
 همچنين و مشتريان منديرضايت و خدمات كيفيت بهبود

 در شكست رساندن حداقل به و باشگاه براي پايدار تضمين
  ). 19( شودمي باشگاه مديريتي بخش

انگيزه ها با اهداف، آشنايي كم مديران و مربيان باشگاه
و تمايالت مشتريان، همچنين سطح تحصيالت پايين در 

ها بيان كننده ضرورت زمينه مديريت و مربيگري باشگاه
هاي آموزشي مديريت به ويژه مديريت برگزاري كالس

هاي تخصصي و آموزشي براي هاي ورزشي و دورهباشگاه
همچنين بررسي عوامل مؤثر بر . مديران و مربيان است

هاي تجاري به مشتريان براي سازمان منديرضايت
خصوص مراكز آمادگي جسماني بسيار مهم و اساسي است 
                                                           
4 .Tripolistsioti 
5. Cheng  
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بر اين اساس به . كه در اين تحقيق به آن اشاره شده است
اي رسد تحقيقي تحت عنوان بررسي وضعيت حرفهنظر مي

هاي ورزشي بخش خصوصي ضرورت و مديريتي باشگاه
ه و بررسي موضوع در دارد و محقق در نظر دارد با مطالع

ريزي سطح استان كردستان  اطالعات مناسبي براي برنامه
اندركاران تربيت بدني قرار بهتر در اختيار مديران و دست

  .دهد
  

  روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي بوده كه به 

در اين . باشدلحاظ جمع آوري اطالعات ميداني مي
هاي ورزشي بخش پژوهش وضعيت مديريتي باشگاه

و توصيف قرار  خصوصي استان كردستان مورد بررسي
جامعه آماري تعداد چهل باشگاه . گرفته شده است

خصوصي بودند كه همه چهل مدير آن بعنوان نمونه 
تحقيق در نظر گرفته شدند و روش نمونه گيري به صورت 

تصادفي بوده و براساس جدول مورگان تعداد  -خوشه اي
-بر اساس روش نمونه. اري تعيين شده استهاي آمنمونه

نفر از مشتريان با محقق  160گيري تصادفي انتخابي 
. همكاري نمودند و به سوالت تحقيق پاسخ صحيح دادند

 1ي به كار برده شده با الهام از تحقيق مانتياپرسشنامه
در كشور ) 2009(در كشور آمريكا و سكنديز ) 2000(

ايران مورد استفاده قرار  در )1390(تركيه و سليماني 
ها توسط اساتيد زبان انگليسي اين پرسشنامه. گرفته شد

ترجمه و مورد بازبيني اساتيد مديريت ورزشي قرار گرفته 
هاي اين پرسشنامه شد و آلفاي كرونباخ  خرده مقياس

، 17، 9( گزارش شده بود  85/0، )1390(توسط سليماني 
20 .(  

اگانه براي مديران و نسخه جد 2اين پرسشنامه در 
پرسشنامه مختص . مشتريان باشگاه تنظيم شده بود

                                                           
1. Mantia  

سؤال بود كه در مقدمه آن  48ها شامل مديران باشگاه
 1بعد از آن سؤاالت . موضوع مورد تحقيق آورده شده است

موقعيت كاري : موضوعات زير را پوشش مي داد 15تا 
فعال مدير، شرايط كاري، نوع مالكيت باشگاه، مدت زمان 

بودن باشگاه، سطح تحصيالت، خدمات باشگاه براي زن يا 
مرد، شهريه، تعداد افراد مراجعه كننده، رده سني 

تا  17مديران از سؤال . مشتريان و خواسته هاي مشتريان
طيف   4به سؤاالت بر اساس مقياس ليكرت كه در   48

در مقابل هر سؤال عبارت . طرح شده بود، پاسخ دادند
قرار داشت ) وافقم، موافقم، مخالفم، كامالً مخالفمكامالً م(

  :هاي آن شامل موارد زير مي باشدو خرده مقياس
  داريي باشگاهرضايت از حرفه: 21تا  16از سؤال 
  داريمعيارهاي موفقت در باشگاه: 25تا  22از سؤال 
ها و الزامات شايستگي: 48و  47و  32تا  26از سؤال 

  كاركنان باشگاه
معيارهاي موفقيت مجموعه :  36تا  33ل از سؤا

  باشگاه
  داريهاي باشگاهبيشترين هزينه: 40تا  37از سؤال 
  داريبيشترين درآمدهاي باشگاه: 46تا  41از سؤال 

سؤال بود كه  18پرسشنامه مختص مشتريان شامل 
  : موضوعات زير را پوشش مي داد 8تا  1سؤاالت 

راجعه به جنس، سن، سطح تحصيالت، مدت زمان م
باشگاه، ديدگاه و خواسته مشتريان نسبت به باشگاه، 

 18تا  9مشتريان به سؤاالت . داليل و معيار انتخاب باشگاه
كامالً موافقم، (طيف   4كه بر اساس مقياس ليكرت در 
طرح شده بود، پاسخ ) موافقم، مخالفم، كامالً مخالفم

اني، تعيين ها، فراواز آمار توصيفي براي توصيف داده. دادند
درصد، ميانگين، واريانس و انحراف چاركي از طريق نرم 

براي ترسيم جداول و . استفاده شد  spss.18افزار 
. استفاده شد Excelنمودارها از برنامه نرم افزاري 

همچنين به منظور بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون 



  1394 مستانز ،4، شمارة7 ةهاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دور نشرية پژوهش  
 

 

50

كلوموگروف اسميرنوف استفاده شد و در پايان به منظور 
هاي همبستگي پيرسون، فريدمن و ررسي داده ها از آزموب

U  من ويتني استفاده شد.  
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
هاي تحقيق را به صورت آمار اين قسمت يافته

توصيف نتايج به دست با توجه به كند، توصيفي بيان مي
و  مالك باشگاهدرصد جمعيت مورد مطالعه  4/47 آمده

درصد مربي باشگاه  8/15اه و مدير باشگدرصد  8/36
ها به باشگاهدرصد  8/86 به بررسي نتايجبا توجه بودند و 

ها به صورت ملكي باشگاهدرصد  2/13 صورت استيجاري و
 4/47 شدند، همچنين توصيف نتايج نشان داد كهاداره مي

 4درصد  4/18و  سال 3تا  1درصد جمعيت مورد مطالعه 
درصد بيش از  3/26سال و  9تا  7درصد  9/7سال و  6تا 
نتايج بررسي توصيفي . ها فعال بودند سال در باشگاه 9

درصد جمعيت مورد  3/6مربوط به جنسيت نشان داد كه 
دادند و درصد را آقايان تشكيل مي 8/93بانوان و مطالعه 

 5/12نتايج بررسي توصيفي مربوط به سن نشان داد كه 
درصد  6/60و  سال 20تا  15درصد جمعيت مورد مطالعه 

درصد  6/5سال و  40تا  31درصد  20سال و  30تا  21
سال سن داشتند  50درصد باالتر از  3/1سال و  50تا  41

و  نتايج بررسي توصيفي مربوط به سطح تحصيالت نشان 
داراي تحصيالت درصد جمعيت مورد مطالعه  10داد كه 

 3/31درصد ديپلم و فوق ديپلم و  1/53و  زير ديپلم 
درصد داراي تحصيالت فوق  6/5صد ليسانس و در

  .ليسانس و باالتر بودند
ها با استفاده  نرمال بودن داده بررسي فرضجدول زير 

  را نشان  (K- S) اسميرنوف - كولموگرف از آزمون
  .دهدمي

  نتيجه آزمون نرمال بودن متغيرها : 1 جدول
  نتيجه گيري  سطح معني داري  ابعــاد  

  مديران باشگاه

  نرمال است  290/0 ي باشگاه دارييت از حرفهرضا
  نرمال است  156/0 معيارهاي موفقيت در باشگاه داري
  نرمال است  164/0 شايستگي و الزامات كاركنان باشگاه
  نرمال است  189/0 معيارهاي موفقيت مجموعه باشگاه
  نرمال است  175/0 بيشترين هزينه هاي باشگاه داري

  نرمال است  747/0 باشگاه داريبيشترين درآمدهاي

  ورزشكاران
  ستنينرمال   000/0 موفقيت

  ستنينرمال   000/0 شايستگي ها و الزامات
  ستنينرمال   000/0 خدمات

  

در مديران باشگاه ابعاد همه با توجه به آزمون فوق 
و ابعاد ورزشكاران غير نرمال ) پارامتريك(نرمال 

  . باشند مي) ناپارامتريك(
ويژگي ، نتايج حاصل از آزمون رابطه بين 2جدول 

خدمات باشگاه، موقعيت كاري، هاي فردي مديران، 

ها و الزامات وضعيت شغلي و نوع مالكيت با شايستگي
داري را بر اساس ضريب همبستگي پيرسون نشان باشگاه

  .دهدمي
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وقعيت كاري، وضعيت شغلي و نوع خدمات باشگاه، مويژگي هاي فردي مديران، پيرسون  همبستگيآزمون :  2جدول 

ها و الزاماتمالكيت با شايستگي  

ها و الزامات شايستگي  

 سطح تحصيالت
- 097/0ضريب همبستگي  

564/0معني داري  
38تعداد

 خدمات باشگاه
- 058/0ضريب همبستگي  

728/0معني داريسطح  
160تعداد

 موقعيت كاري
- 113/0ضريب همبستگي  

501/0معني داري  
 38تعداد

 وضعيت شغلي
150/0ضريب همبستگي  

369/0معني داريسطح  
38تعداد

 نوع مالكيت
- 016/0ضريب همبستگي  

925/0معني داريسطح  
38تعداد

  
بوده و  564/0با توجه به اين كه سطح معني داري 

شود و فرض   تاييد مي H0باشد فرض  مي 05/0تر از بيش
H1 سطح تحصيالت با   و بين دو متغير .گردد رد مي

 داردنوجود  همبستگيداري ها و الزامات باشگاهشايستگي
بوده و  728/0با توجه به اين كه سطح معني داري و 
شود و فرض   تاييد مي H0باشد فرض  مي 05/0تر از بيش
H1 خدمات باشگاه با   و بين دو متغير .گردد رد مي

 .داردنوجود  همبستگيداري ات باشگاهها و الزامشايستگي
هاي بدست آمده با توجه به اين كه سطح معني داري 

و نوع 369/0، وضعيت شغلي 501/0موقعيت كاري (

تاييد  H0د فرض نباش مي 05/0تر از و بيش 925/0مالكيت 
ها و بين اين متغير .گردد رد مي H1شود و فرض   مي

   .داردنوجود  همبستگي
حاصل از آزمون رابطه بين ميزان ، نتايج 3جدول 

را بر ) ورزشكاران باشگاه(هزينه حق عضويت و تعداد افراد 
  .دهداساس ضريب همبستگي پيرسون نشان مي
بوده و  448/0با توجه به اين كه سطح معني داري 

شود و فرض   تاييد مي H0باشد فرض  مي 05/0تر از بيش
H1 وجود  يهمبستگ و بين اين دو متغير .گردد رد مي

  .داردن
  

  پيرسون بين ميزان هزينه حق عضويت و تعداد افراد همبستگيآزمون . 3جدول 

  تعداد افراد

  هزينه حق عضويت
 129/0  )ضريب همبستگي(

  448/0  معني داري
38 تعداد
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ها و  ، نتايج حاصل از آزمون تفاوت بين شايستگي4جدول 
  .دهدرا نشان مي داري در مديران و مشتريانالزامات باشگاه

ها و الزامات در مديران و مشتريان  بين شايستگي
  = H0. داري وجود ندارد تفاوت معني

ها و الزامات در مديران و مشتريان  بين شايستگي
  = H1. داري وجود دارد تفاوت معني

  رتبه بندي. 4جدول 
ها رتبه  

 مجموع رتبه ها ميانگين رتبه ها تعداد وضعيت شغلي 

ها و الزامات شايستگي  
3832/11100/4230مدير  

16069/96ورزشكار  00/15471  
  198جمع

 

 من ويتني Uآزمون :  5جدول 

 شايستگي ها و الزامات  
  000/2591 ويتني-منUآماره
  000/15471 ويلكاكسونWآماره
  - Z 775/1آماره

  076/0 سطح معني داري
  
كه بيشتر از  076/0داري  با توجه به سطح معني   

ها و  تاييد شده بين شايستگي H0باشد فرض  مي 05/0
داري وجود  الزامات در مديران و مشتريان تفاوت معني

  .ندارد

بندي  ، نتايج حاصل از آزمون تفاوت بين رتبه6جدول 
معيارهاي يك باشگاه برتر بدنسازي از ديدگاه مديران را 

  .دهدنشان مي
باشگاه برتر بدنساز از  بندي معيارهاي يك بين رتبه

 H0:  .داري وجود ندارد ديدگاه مديران تفاوت معني

بندي معيارهاي يك باشگاه برتر بدنساز از  بين رتبه
  H1:  .داري وجود دارد ديدگاه مديران تفاوت معني

رتبه بندي معيارهاي يك باشگاه برتر بدنسازي از ديدگاه مديران. 6جدول  
ها ميانگين رتبه معيار  

 74/4  ها و الزامات كاركنان باشگاه يستگيشا

 67/4  معيارهاي موفقيت در باشگاه داري

 62/3  هاي باشگاه داري بيشترين هزينه

 34/3  معيارهاي موفقيت مجموعه باشگاه

 76/2  رضايت از حرفه باشگاه داري

 87/1  بيشترين درآمدهاي باشگاه داري
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  آزمون فريدمن . 7جدول 
 38 تعداد

 060/103  كايمجذور 

 5 درجه آزادي

 000/0 سطح معني داري

  
  
مبني بر اينكه  H1ا توجه به سطح معني داري فرض ب

بندي معيارهاي يك باشگاه برتر بدنسازي از  بين رتبه
  .شود تاييد ميدار وجود دارد  ديدگاه مديران تفاوت معني

  
  گيريبحث و نتيجه

ا توجه بشود، ، مشاهده مي2طور كه در جدول همان
 05/0تر از بوده و بيش 564/0به اين كه سطح معني داري 

 .گردد رد مي H1شود و فرض   تاييد مي H0باشد فرض  مي
ها و الزامات سطح تحصيالت با  شايستگي و بين دو متغير

با توجه به اين كه و  داردنوجود  همبستگيداري باشگاه
اشد ب مي 05/0تر از بوده و بيش 728/0سطح معني داري 

و بين  .گردد رد مي H1شود و فرض   تاييد مي H0فرض 
- ها و الزامات باشگاهخدمات باشگاه با  شايستگي دو متغير

با توجه به اين كه سطح  .داردنوجود  همبستگيداري 
، 501/0موقعيت كاري (هاي بدست آمده معني داري 

تر از و بيش 925/0و نوع مالكيت 369/0وضعيت شغلي 
رد  H1شود و فرض   تاييد مي H0فرض  دنباش مي 05/0
   .داردنوجود  همبستگيها و بين اين متغير .گردد مي

و تريپوليتسيوتي ) 2005(هاي آفتينوس يافته پژوهش
هاي اين با يافته) 2010(و چنگ )  2009(و همكاران 

تريپوليتسيوتي و همكاران . تحقيق همخواني دارد
ورزشي همانند علم "، در تحقيق خود با عنوان )2009(

يك فاكتور تعيين كننده در مديريت تجهيزات داخلي در 
پي بردند كه عامل تعيين  "هاي ورزشي شهريسازمان

هاي هاي مورد نياز براي مديران باشگاهكننده شايستگي
اي مربوط به تناسب اندام و آمادگي جسماني به طور ويژه

وان تبا توجه به اين موضوع مي. باشددانش ورزشي مي
تواند عاملي دريافت كه سطح پايين تحصيالت مديران مي

توان با استخدام در اين زمينه مي. براي اين موضوع باشد
افرادي كه داراي مدارك معتبري همچون كارشناسي 

هاي باالتر داشتن تخصص در زمينه تربيت بدني و در رده
حلي براي رشته مديريت ورزشي هستند را به عنوان راه

هاي همچنين لزوم  برگزاري كالس. مشكل دانستاين 
آموزشي در زمينه دانش مديريت ورزشي و دارا بودن 
- گواهينامه در اين زمينه به عنوان معياري براي باشگاه

آفتينوس و . تواند به بهبود اين موضوع كمك كندداران مي
، در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه )2005(همكاران 

مادگي خصوصي، بيشتر به تجهيزات مشتريان مراكز آ
باال بردن كيفيت خدمات، استفاده از . مدرن تمايل داشتند

امكانات و تجهيزات مدرن، به كارگيري مربيان مجرب و 
توان توجه مشتريان را در هايي است كه ميحلشايسته راه

  .اين به بخش به خوبي به خود جلب كند
نگاه شود بايد داري به عنوان يك حرفه اگر به باشگاه

براي دوام آن، منابع سود و درآمدزايي نيز در نظر گرفته 
ها به اند كه با تجهيز باشگاهبنابراين مديراني موفق. شود

امكانات مناسب و مربيان با دانش و با تجربه به ماندگاري 
ها كمك كنند و ميزان سود و درآمد افراد در باشگاه

  . ها را افزايش دهندباشگاه
با توجه به شود ، مشاهده مي3طور كه در جدول همان

 05/0تر از بوده و بيش 448/0اين كه سطح معني داري 
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 گردد رد مي H1شود و فرض   تاييد مي H0باشد فرض  مي
به طور  .داردنوجود  همبستگي و بين اين دو متغير

ها پايين باشد معمول هر چقدر ميزان حق عضويت باشگاه
كنند ي كه به باشگاه مراجعه ميتعداد افراد ورزشكار

توانند ها ميدر اين بين مديران باشگاه. بيشتر خواهد بود
- ابتكارات خاصي به خرج دهند و با در نظر گرفتن طرح

هاي تشويقي و گرفتن حق عضويت به صورت ماهانه و 
با  .ها تشويق كنندساالنه افراد را براي جذب به باشگاه

به دنبال سود و درآمد در  ايتوجه به اين كه هر حرفه
داري نيز باشد، در نتيجه حرفه باشگاهزمينه كاري خود مي

داري به اگر به باشگاه .باشداز اين قاعده مستثني نمي
عنوان يك حرفه نگاه شود بايد براي دوام آن، منابع سود و 

دريافت حق عضويت به . درآمدزايي نيز در نظر گرفته شود
ها بسيار حائز اهميت رآمد باشگاهعنوان مهمترين منبع د

ي آن پرداختن به تمامي موضوعاتي است باشد و الزمهمي
هاي قبلي به آن اشاره كه در رابطه با مشتريان در فرضيه

مداري بايد آنچه كه مديران در بخش مشتري. شده است
به آن توجه ويژ داشته باشند متناسب نمودن امكانات 

توجه ويژه به نيازهاي فردي آنان  باشگاه با نياز مشتريان و
هرچقدر به اين نيازها رسيدگي بيشتري شود . است

دهند و ها افزايش ميمشتريان ماندگاري خود را در باشگاه
اين هم به نوبه خود باعث سود و درآمد بيشتر براي 

  . شودها و بقا و رشد آن ميباشگاه
به شود با توجه ، مشاهده مي4طور كه در جدول همان

باشد مي 05/0كه بيشتر از  076/0سطح معني داري 
ها و الزامات در  تأييد شده و بين شايستگي H0فرض 

مديران . مديران و مشتريان تفاوت معني داري وجود ندارد
هاي ورزشي و مشتريان دو جزء جدايي ناپذير باشگاه

ها راه هستند كه فقط در تعامل اين دو هست كه باشگاه
تجهيز باشگاه . گيرندقي را در پيش ميپيشرفت و تر

تواند به جلب اعتماد ورزشي با وسايل ورزشي مناسب مي

تجهيزات و امكانات محيطي يكي از . بيشتر بيانجامد
مشتريان حتي . ترين عوامل رضايت مشتري استاساسي

حاضر هستند كه بهاي بيشتري را پرداخت نمايند تا 
. تري برخوردار باشندبتوانند از امكانات و تجهيزات به

هاي آمادگي جسماني كه استفاده از مخصوصاً در كالس
وسايل مجهز بدنسازي به پيشبرد اهداف شركت كنندگان 

عدم وجود تجهيزات باعث . بسيار كمك خواهند نمود
خواهد شد كه مربي نتواند به  اهداف خود دست يابد و در 

  .دنتيجه مشتريان رضايت كمتري را كسب خواهند نمو
 ا توجه به سطح معني داري، ب6بر اساس جدول 

بندي معيارهاي  مبني بر اينكه بين رتبه H1فرض  000/0
دار  يك باشگاه برتر بدنساز از ديدگاه مديران تفاوت معني

هاي اين تحقيق با نتايج يافته.  شود ييد ميأتوجود، دارد 
همخواني ) 1390(و سجادي ) 1390(تحقيق سليماني 

ها و الزامات  شايستگيها نشان داد كه يلتحل. دارد
كاركنان باشگاه مهمترين معيار يك باشگاه برتر بدنسازي 

- معيارهاي موفقيت در باشگاه. باشددر نزد مديران مي

داري، معيارهاي موفقيت هاي باشگاه داري، بيشترين هزينه
مجموعه باشگاه، رضايت از حرفه باشگاه داري و بيشترين 

. هاي بعدي قرار داشتندداري در اولويتشگاهدرآمدهاي با
تواند وجود كاركنان و مربيان شايسته در يك باشگاه مي

عامل خوبي براي پيشرفت يك مجموعه كه در كنار هم 
در نتيجه از نظر بيشتر مديران اين . كنند باشدكار مي

تواند معيار خوبي براي يك باشگاه برتر بدنسازي عامل مي
اي ن راستا مشتريان به اين عمل توجه ويژهباشد و در همي

در تحقيق خود عنوان كرده كه ) 2009(سكنديز . دارند
، به )كارت مربيگري(اي مشتريان به گواهينامه افراد حرفه

كنند كه با ديدن آن اهداف خود را ناديده حدي توجه مي
دارد ميزان مهارت ، عنوان مي)1383(رمضاني . گرفتندمي

ي ورزش به رشته ورزشي و استفاده از وسايل و اشراف مرب
و تجهيزات مدرن بدنسازي در افزايش ميزان رضايت 
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هاي تحقيق ما مشتريان تأثير گذار است، كه با يافته
-در اين راستا مي توان با برگزاري كالس. همخواني دارد

هاي مربيگري آمادگي جسماني در درجات مختلف، 
هاي هاي اوليه، دورهكهاي آموزشي در زمينه كمكارگاه

و ملزم كردن مربيان براي شركت در اين  CPRآموزشي 
ها و معياري براي شروع به كار در باشگاه، به كيفيت كالس

كار مربيان كمك كرده تا مشتريان هم با دانستن اين 
ها را به مطلب اطمينان الزم براي روي آوردن به باشگاه

ونده مربيان نوعي وجود چنين مداركي در پر. دست آورند
آورد كه اين مربيان از اطمينان را در مديران به وجود مي

دانش و آگاهي كافي براي كار در باشگاه و جلوگيري از 
مشكالت و صدمات احتمالي را دارا هستند كه اين خود 

. ها خواهد شدعاملي براي حفظ مشتريان در باشگاه
الزم براي مشتريان هم با دانستن چنين مطالبي اطمينان 

هايي را كسب خواهند پرداختن به ورزش در چنين باشگاه
  .دهندكرد و ماندگاري خود را افزايش مي

توان گفت به عنوان يك نتيجه كلي از اين تحقيق مي
كه نقش مديران با دانش و تحصيلكرده در رأس و امور 

هاي ورزشي انكار ناپذير است و ارتباط تنگاتنگي با باشگاه
ندگاري صنعت باشگاه داري در صحنه ورزش رشد و ما

در نهايت چند پيشنهاد كاربردي . باشدكشور را دارا مي
  :شودارائه مي

بكارگيري مديران با دانش وداراي تحصيالت در  .1
 .هازمينه تربيت بدني و مديريت ورزشي براي اداره باشگاه

با توجه به نياز مديران، پيشنهاد مي شود كه  .2
هاي ارتباطي ودانش ي در زمينه مهارتهاي آموزشكارگاه

 .مديريت ورزشي و دريافت گواهينامه در اين زمينه، برگزار شود

برگزاري مدون كالس هاي مربيگري آمادگي  .3
جسماني و برگزاري آزمون هاي ساالنه براي ارزيابي دانش 

 مديران و مربيان

هاي آموزشي در زمينه برگزاري مدون كالس .4
يه، آناتومي، فيزيولوژي و علم علوم ورزشي همچون تغذ

 تمرين براي مربيان 

ها به توصيه مي شود كه مالكان و مديران باشگاه .5
ها روي نوسازي و به روز كردن وسايل و تجهيزات باشگاه

آورند و از مربيان با دانش و داراي مدارك معتبر ورزشي 
 .استفاده شود

افزايش خدمات باشگاه ها در زمينه ارزيابي  .6
جسماني و بازتواني و همچنين تمرينات ماساژ آمادگي 

 .براي مشتريان

شود به منظور سنجش كيفيت توصيه مي .7
ها و ميزان رضايت مشتريان از خدمات ارائه خدمات باشگاه

شده، به صورت ماهانه و ساالنه ميزان رضايت آنها 
 .سنجيده شود

اي از طرف وزارت ورزش مدون كردن آيين نامه .8
ها به نحوي كه كيفيت ارت بر كار باشگاهو جوانان براي نظ

كار مديران و مربيان و نحوه جذب مشتريان در آن ارزيابي 
 .شود
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