مجله علوم حرکتی و رفتاری
Journal of motor and Behavioral Sciences

دوره  ،1شماره  ،2پاییز  ،1397صفحه 258-244
Volume 1, Issue 2, Winter 2019, Page 244-258

تأثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراکشده اماکن ورزشی غرب
کشور
عزیز منتی ،دکتر کیوان شعبانی مقدم ،دکتر حسین عیدی
 . 1کارشناسی ارشد ،مدیریت ورزشی گرایش رویداد ورزشی ،دانشگاه رازی ک ر مانشاه
 . 2استادیار  ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی ک ر مانشاه
 . 3استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه رازی ک ر مانشاه

چکیده
مقدمه و هدف  :هدف تحقیق حاضر ،تاثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی در استان
های غرب کشور(کرمانشاه ،کردستان ،همدان ،ایالم و لرستان) در دهه 1380-90می باشد.
روش شناسی :روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق  4000نفر از
مشتریان (ورزشکاران )اماکن ورزشی سر پوشیده غرب کشور که سابقه  6ماه فعالیت ورزشی داشته را شامل می شودکه به روش نمونه
گیری تصادفی دسترس و هدفمند و طبق فرمول کوکران تعداد  400نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .همچنین مقدار خطا در این
پژوهش  0/05لحاظ شد.جهت جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه طراحی اماکن ،کیفیت خدمات و رضایتمندی شامل سواالت با طیف
پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط برخی از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد
بررسی و تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان  0/84 ، 0/89و  0/85بدست
آمد.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمارهای توصیفی و آزمونهای استنباطی نظیر آزمون کلوموگروف اسمیرنوف ،تحلیل واریانس یک
طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج :نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی اماکن و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی غرب کشور استانهای (ایالم
،همدان،لرستان وکرمانشاه) رابطه معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی اماکن و عناصر آن بر کیفیت ادراک
شده اماکن ورزشی غرب کشور رابطه معنی داری وجود دارد .
کلید واژه  :کیفیت ادراک شده ،رضایتمندی مشتریان ،طراحی
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 .1مقدمه
امر پیادهسازی سیستم سنجش رضایت مشتری از اماکن
ورزشی امری مهم است که باعث شناخت مزیتهای رقابتی
مکان ورزشی میشود و ابزاری است اصولی که مدیران
بهوسیله آن سالمت ارتباط خود با مشتریانشان را ارزیابی
میکنند ،مشتریانی که رضایت بیشتری دارند احتمال بیشتری
دارد تا مجدداً قصد استفاده از مکان ورزشی را داشته باشند
(حمدی .)1393،وظیفه بخش دولتی در ورزش جلب هرچه
بیشتر رضایتمندی مشتریان خود است بهطوریکه سایر افراد
جامعه به شرکت در فعالیتهای ورزشی ترغیب و میانگین
سالمت جامعه باال رود (اسمعیلی و همکاران .)1396،سنجش
رضایت مشتری از اماکن ورزشی امری مهم است که باعث
شناخت مزیتهای رقابتی مکان ورزشی میشود .اگر مدیران
سازمانهای ورزشی ارائه خدمات خود را در سطح کمی
بیشازحد انتظار مشتری در مکانهای ورزشی ارائه دهند باعث
استقبال بیشتر مردم برای حضور در اماکن ورزشی میشود.
اهمیت و جایگاه مدیریت ارتباط با مشتریان در روندهای
کسبوکار جدید بر کسی پوشیده نیست و الزم است در سازمان
دستگاهی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیادهسازی
شود ،سیستمی که بتواند روابط سازمان و مشتریان را بهخوبی
مدیریت کند .از این رو تحقیقات انجام شده نشان میدهد
مدیریت ارتباط با مشتری یکی از اجزاء اساسی بسیاری از
استراتژیهای سازمانی میباشد .همچنین استراتژی مشتری
مداری را میتوان بهعنوان راهکاری مناسب برای گریز از
مشکالت ،تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و یافتن
موقعیتی برتر در رقابت در نظر گرفت (دالرستاقی و
همکاران .)1393،فضاهای عمومی در شهرها ،فضاهایی
انسانساخت و چند عملکردیاند که فعالیتهای ورزشی،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی را دربرمی گیرند
(شجاعی برجویی و همکاران .)1391،اهمیت فضاهای عمومی
بهطور گسترده ،عمدتاً از طریق چشماندازهای بهبود کیفیت
زندگی محیط زیست پایدار ،زندگی جمعی راحت ،تقویت سیمای
شهر و سرزندگی شهری ادراک میشوند (عبدالملکی،
خنجری .)1396،امروزه نهادها و سازمانهای حرفهای سالمت
همگانی ،تربیتبدنی و مراکز تفریحی – سرگرمی و شهرسازی
در سراسر جهان به دنبال فهم این مطلب هستند که چگونه
طراحی محالت و اماکن تفریحی و ورزشی ،امکان فعالیت
آسانتر و لذتبخشتر مردم را فراهم میآورد (محمودی و
همکاران .)1395،مطالعات متعدد ،حاکی از آن است که مردم در
صورتی تمایل به انجام فعالیتهای فیزیکی نشان میدهند که
دسترسی مناسب و راحتی به مکانهای مخصوص ورزش

کردن نظیر ،پارکها ،زمینهای ورزشی و ورزشگاهها داشته
باشند ،در همین زمینه در آمریکا نیز به این نتیجه رسیده است
که ایجاد و گسترش مکانهای مناسب فعالیت باقابلیت
دسترسی مناسب ،میتواند باعث افزایش  25درصدی انجام
فعالیت و ورزش ،دستکم سه بار در هفته شود (محمودی و
همکاران .)1395،ساخت فضاهای جدید ورزشی به مطالعات
علمی و دقیق در مورد تعیین مکان نیاز دارد که بیتوجهی به
این مسئله عالوه بر ناکارآمدی فضاهای ساختهشده موجب
اتالف و به هدر رفتن بودجه ،زمان و انرژی شده و از همه
مهمتر تأثیر مستقیم بر عملکرد آینده ،بهویژه تأثیر منفی بر
روی کیفیت برنامههای ورزشی و تفریحات سالم خواهد گذاشت
(هرنون و همکاران* .)2015،امروزه برای ساخت اماکن و
فضاهای ورزشی به دلیل مشکالت اقتصادی و لزوم توجه به
بهرهوری و بازدهی هرچه بیشتر اینگونه اماکن میباید در زمان
ساخت عوامل مهم و کلیدی ازجمله معیارهای ساخت ،جانمایی
و مکانیابی و همسایگی برای رسیدن به اهداف مطلوب در
نظر گرفته شود و توزیع فضایی این اماکن باید بر اساس
استانداردهای تعیینشده باشد و نیز مانند هر مکان دیگر با
مقررات موجود مطابقت داشته باشد (سانجا و
همکاران† .)20017،مکانیابی بهینه سعی دارد تا با قانونمند
کردن شاخصها و عوامل تأثیرگذار در تصمیمگیری و ارائه
راهکارهای منطقی ،تصمیم گیران و برنامه ریزان را در انتخاب
مکانهای مناسب برای انجام فعالیتها یاری رساند (دنج و
همکاران† .)2016،سازمانها جهت باقی ماندن در عرصه رقابت
و ادامه حیات ،باید شناخت صحیح و دقیقی از محیط بیرونی
خود بهخصوص مشتریان که رکن اصلی محیط بیرونی به شمار
میآیند ،داشته باشند تا با درک بهموقع نیازها و خواستههای
مشتریان در جهت خدمترسانی بهتر و جلب رضایت بیشتر و
درنهایت حفظ ماندگار و طوالنی آنان گام بردارند (گابوس و
فونتال† .)2017،در حال حاضر ،یکی از مهمترین مشکالت
موجود در شهرهای کشور ما استقرار نامناسب فضاهای ورزشی
در میان سایر کاربریهای شهری میباشد ،بهنحویکه بسیاری
از افراد جامعه به علت عدم دسترسی به آنها نمیتوانند از
مکانهای ورزشی بهصورت مطلوب استفاده نمایند و حل
کردن این مشکالت به برنامهریزی و مدیریت درزمینه
مکانیابی و ساماندهی فضاهای ورزشی و مطالعات پیچیده و
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اساسی نیازسنجی و امکانسنجی* نیاز دارد (حیدری نژاد و
همکاران .)1394،پراکنش فضاهای ورزشی در سطح شهر و
مناطق مختلف آن میتواند در الگوی مطلوب و کارایی
عملکردی شهر تأثیر مستقیم داشته باشد (تستر† و
همکاران .)2009،از سوی دیگر ،تنوع و توزیع مناسب و کامل
کاربری ورزشی باعث افزایش اختیار و قدرت انتخاب و استفاده
از فضاهای ورزشی میشود و درنتیجه مطلوبیت زندگی در
شهر افزایش مییابد .عدم توجه کافی به استانداردهای
جانمایی† بنا ،طراحی و ساختوساز ،پهنهبندی ،کاربری زمین و
تعیین معیارهای مناسب همسایگی† در هنگام ساخت اماکن و
تأسیسات ورزشی باعث اتالف وقت و هدر دادن بودجه ،زمان
و انرژی شده ،همچنین از همه مهمتر تأثیر مستقیم بر عملکرد
آینده بهویژه تأثیر منفی بر روی کیفیت برنامههای ورزشی و
تفریحات سالم خواهد گذاشت (باروس** و همکاران.)2009،
صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم یکی از رویدادهای مهم
قرن گذشته به شمار میرود .مولین†† ( )1983برای اولین بار از
ورزش بهعنوان یک صنعت یادکرد .او اشاره داشت هرگونه
فعالیت ورزشی آماتور و حرفهای که موجبات افزایش
ارزشافزوده کاال و خدمات ورزشی را فراهم کند ،صنعت
ورزش محسوب میشود (کیان مرز و همکاران .)1983،پیتز،
فیلدینگ و مایلر در تائید تعریف مولین همه محصوالت،
کاالها ،خدمات اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت
ورزش معرفی میکنند یکی از اجزای این صنعت خدمات
حرفهای ورزشی هستند که باشگاهها و اماکن ورزشی نیز جزئی
از آن هستند .در شرایط رقابتی موجود ،در ورزش نیز مؤسساتی
موفق خواهند بود که به تحوالت سریع بازار ،وضعیت رقبا،
نظامهای توزیع ،رسانههای گروهی ،فنآوریهای جدید و
خالصه بازاریابی و مدیریت بازار توجه کنند (رانگ†† و
همکاران .)2008،با ورود بخش خدمات به صنعت ورزش
بهعنوان صنعت خدماتی بسیار رقابتی ،ارائه خدمات عالی،
پیشنیازی برای بقا و موفقیت هر باشگاهی ورزشی است؛
بنابراین درک و برآورده کردن انتظارات ،برقراری ارتباط کارآمد
با مشتریان درنهایت خلق و ارائه ارزش آنها ،از مهمترین
مباحث موردعالقه محققان و مدیران مراکز خدماتی در صنعت
ورزش محسوب میشود .مدیران واحدهای خدماتی اغلب برای
سنجش میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان توسط
سازمانها ،از معیارها و شاخص کیفیت خدمات و رضایتمندی

مشتریان استفاده میکنند .از این رو بسیاری از محققان روابط
بین این دو متغیر را با عملکرد مطلوب دریافتکننده خدمات
مرتبط کردهاند (زیتمل و همکاران .)1996،هدف از ارتقای
کیفیت خدمات مهارتهای ورزشی به صفر رساندن شکاف
میان انتظارها و ادراکات مشتری و افزایش سطح رضایتمندی
است (بروکس و همکاران .)1999،از طرفی ازنظر لیو ()2008
یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت سازمانهای خدماتی نیل به
هدف رضایتمندی مشتری از طریق بهبود کیفیت خدمات
ارائهشده به مشتریان است .کاتلر ( )2009رضایتمندی را
درجهای که عملکرد واقعی یک سازمان انتظارات مشتری را
برآورده کند تعریف کرده است .به نظر وی اگر عملکرد
سازمان انتظارات مشتری را برآورده کند ،مشتری احساس
رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی میکند .با
توجه به اینکه کیفیت خدمات ورزشی رابطه نزدیکی با
رضایتمندی مشتریان در صنعت خدمات ورزشی دارد ،اکنون
سازمانهای ورزشی میدانند که ارائه خدمات با کیفیت به
مشتریان برای موفقیت ضروری است و رمز بقا در محیط
رقابتی به شمار میرود .افزایش رضایتمندی مشتریان به
نتایج رفتاری مانند تعهد ،نگهداری مشتری ،ایجاد پیوندی
دوسویه میان ارائهدهنده خدمت و مشتری ،افزایش تحمل
مشتری نسبت به اشکاالت در ارائه خدمات و تبلیغات
دهانبهدهان مثبت منجر میشود .به گفته مک دوگال و
لوسکوی ( )2002رضایتمندی مشتری ،احساس یا نگرش به
محصول یا خدمات ،پس از استفاده از آن است و رضایتمندی
مشتری را هدف اصلی فعالیتهای بازاریابی عنوان نموده و آن
را عامل ارتباطی میان مراحل مختلف رفتار خرید مصرفکننده
بیان میکنند .یکی از هدفهای بلندمدت و غایی کیفیت
خدمات مطلوب ،به دست آوردن وفاداری مشتریان برای
سازمانهای خدمات ورزشی است .پژوهشهای بسیاری نشان
میدهد که رضایت مشتریان درنهایت قصد خرید آنها را
تعیین میکند و بر رفتار خرید آنها تأثیر میگذارد (لیم†† و
همکاران .)2006،از طرفی حفظ و تقویت وفاداری مشتریان
برای سازمانهایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی
خویش در بازار رادارند ،چالشی استراتژی تلقی میشود
(استوون*** )2013،بااینحال ،بررسی و شناخت شاخصهای
وفاداری مشتریان به این جهت حائز اهمیت است که وفاداری
یا عدم وفاداری مشتری ،تعیین کننده موفقیت و شکست
سازمانهای خدماتی و تولیدی ورزشی محسوب میشود.
درنتیجه مشتریان وفادار به دلیل دارا بودن دو خصلت اصلی
قابلاعتماد بودن و درک وضعیت و همچنین به دلیل کمهزینه
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بودن و معرفی مشتریان جدید به سازمان و خرج کردن پول
بیشتر ،باعث کارایی باالتر سازمان شده و تأثیر مثبتی بر
سودآوری بلندمدت سازمان دارند .ازآنجاییکه در هر سازمانی،
حفاظت از داراییها نشانه مدیریت خوب است ،در سازمانهای
خدماتی ورزشی ،مشتریان دارایی محسوب میشوند ،زیرا
مشتریانی که از شما خدمات دریافت میکنند ،برای شما منبع
سود هستند؛ بنابراین مدیریت باشگاه باید به دلیل هزینه باالی
جذب مشتری ،بیشتر از آن مشتریان خود را حفظ کند و
مشتری کمتری را از دست بدهد (رمضانی نژاد و
همکاران .)1389،برای متولیان فضاهای ورزشی ،مشخص
نمودن عواملی که بر روی رضایت مشتریان هدف ،تأثیر
میگذارند ،از اهمیت برخوردار است .برای ایجاد رضایتمندی،
برآورده ساختن نیازهای مشتریان از وظایف مهم مدیران است.
فراهم ساختن خدماتی که منجر به رضایتمندی مشتری
میشود ،بهطورکلی سوددهی هر سازمانی را افزایش خواهد داد
(هنری و همکاران .)2000،رضایت مشتری را میتوان
پیششرط تمام موفقیتهای بعدی سازمان دانست .هر سازمان
موفقی مایل است خدماتی را ارائه کند که رضایت مشتریان را
فراهم سازد (پوگیو* و همکاران .)2009،شرکتها و مؤسسات
نمیتوانند اهداف اساسی کار خود را نظیر دستیابی به مزیت
رقابتی را با سود نادیده بگیرند .رضایت مشتریان مزایای
زیادی را برای شرکت ایجاد میکند و سطح باالتر رضایت
مشتری منجر به وفاداری مشتریان میشود .در یک نگرش
کلی ،هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید
و استفاده از یک کاال ،راضی یا ناراضی است رضایت ،وجود
یک احساس مثبت است که درنهایت در مصرفکننده یا
دریافتکننده ایجاد میشود .در اصل این احساس بهواسطه
برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضهکننده به وجود
میآید .برحسب اینکه انتظارات مشتری و کاال یا خدمت
دریافت شده با یکدیگر همسطح باشند ،یا کاال باالتر یا
پایینتر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت
یا ذوقزدگی یا نارضایتی پدید میآید .با توجه به این موضوع
که همواره جذب مشتریان جدید شش برابر بیشتر از نگهداری
مشتریان کنونی هزینه دارد ،میتوان عنوان داشت که مشتریان
وفادار بیشتر از مشتریان معمولی به جهت دریافت خدمات و یا
محصول خرج میکنند .در همین راستا تحقیقات بسیاری نشان
داده است که کیفیت خدمات مطلوب منجر به رضایتمندی و
وفاداری مشتری میگردد (جوادین و همکاران .)1389،در
تحقیقی با ارائه مدلی نشان داد که کیفیت خدمات باشگاهها یا
مجموعههای ورزشی و میزان رضایتمندی مشتریان بر
وفاداری تأثیر میگذارد .با تو جه به بحث فوق سؤال کلی

پژوهش حاضر این است که آیا طراحی و عناصر آن بر
رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراکشده اماکن ورزشی
استانهای غرب کشور (لرستان ،همدان ،ایالم و کرمانشاه) در
دهههای  80و  90شمسی تأثیرگذار بوده است؟
 .2روش شناسی:
روش پژوهش مورداستفاده توصیفی و از نوع همبستگی و
از نظر هدف کاربردی است .نوع مطالعه و روش بررسی
فرضیّهها و یا پاسخگویی به سؤاالت (توصیفی ،تجربی ،تحلیل
محتوا ،اسنادی ،تاریخی و )...روش پژوهش حاضر همبستگی
میباشد و از لحاظ هدف کاربردی است .بنا به ماهیت و هدف
تحقیق ،پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است
که به شکل پیمایشی انجام شده می باشد .جمعآوری
اطالعات بهصورت میدانی است و به لحاظ هدف نیز از نوع
تحقیقات کاربردی میباشد .جامعه آماری کلیه مشتریان اماکن
ورزشی استانهای غرب کشور (لرستان ،همدان ،ایالم و
کرمانشاه) که سابقه  6ماه فعالیت در مراکز ورزشی سرپوشیده
را دارا هستند ( 4000نفر) تشکیل می دادند .نمونه آماری با
توجه به گروهبندی اماکن ورزشی در مناطق استانهای غرب
کشور به روش تصادفی خوشهای و با توجه به جامعه آماری
طبق فرمول کوکران تعداد  400نفر انتخاب شدند .روش
نمونهگیری در این تحقیق از نوع تصادفی دسترس و هدفمند
میباشد .ابزار اندازه گیری اطالعات در تحقیق حاضر با توجه به
مطالعه سوابق و مستندات ،مبانی نظری و ادبیات پیشینه،
مقاالت و پایان نامه ها در  2بخش ذیل تهیه گردید :پرسش
نامه محقق ساخته هدف :بررسی طراحی و مولفه های آن در
اماکن ورزشی بوده که شامل دسترسی،رنگ آمیزی ،تابلوی
امتیازات،نور،نظافت و استاندارد زمینهای ورزشی در اماکن سر
پوشیده می باشد .این پرسشنامه در سال ( )2003توسط آلوین
لی در دانشگاه کوا ن در غرب استرالیا مورد استفاده قرار گرفته
 ،که در سال ( )200زیکموند آنرا تایید نموده است .مقیاس
اندازهگیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است که هر پاسخ،
امتیازی از  1تا  5را به خود اختصاص میدهد .امتیاز مربوط به
هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است .تفسیر و نمرهگذاری:
این پرسشنامه مشتمل بر  20سؤال  5گزینهای در مقیاس
لیکرت (از کامالً مخالفم= 1الی کامالً موافقم=  )5میباشد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از صحت ترجمه
نسخه فارسی ،توسط اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمد (.)α=0/85
پرسشنامه طراحی  20سوال ابتدایی را مشتمل می شودکه پس
از ترجمه توسط محقق و راهنمایی اساتید مربوطه بصورت
کنونی در آمده است و در قسمت ضمایم آمده است.

- Pugio

*

مجله علوم حرکتی و رفتاری دوره  ،1شماره  ،2پاییز  ،1397صفحه http://jmbs.ir 258-244

247

مجله علوم حرکتی و رفتاری
Journal of motor and Behavioral Sciences

الف) پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو ( )2008
هدف :بررسی کیفیت خدمات محیط ها و اماکن ورزش از ابعااد
مختلف (ملموس بودن ،قابلیات اعتباار ،پاساخگویی ،اطمیناان،
همدلی) .شیوه نمرهگذاری ایان مقیااس مشاتمل بار  22ساؤال
است که  5بعد را در برمیگیرد .پرسشنامه ماذکور ،توساط چان
( ،)1996شن (  )1999و مو ( )2003استفادهشده است؛ و ساسس
توسط لیو در سال ( )2008تعدیل شاد .دورانادیش ( )1390نیاز
به منظور بررسی کیفیت خدمات باشاگاههاای بدنساازی اساتان
فارس از این مقیاس استفاده نموده است .مقیااس انادازهگیاری
این پرسشنامه از نوع لیکرت است که هر پاسخ ،امتیازی از  1تاا
 5را به خود اختصاص میدهد .امتیاز مرباوط باه هار گزیناه در
جاادول زیاار ارائااه گردیااده اساات :تفساایر و نماارهگااذاری :ایاان
پرسشنامه مشتمل بر  20سؤال  5گزینهای در مقیاس لیکرت (از
کامالً مخالفم= 1الی کامالً موافقم=  )5میباشد .روایی و پایایی:
روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق محماودی و همکااران
( )1394مورد سنجش قارار گرفتاه و تاییاد شاد .مقادار آلفاای
کرونباخ بدست آمده  0.91بود .این عدد گویای این اسات کاه
پرسشنامه از قابلیات اعتمااد و باه بیاان دیگار ،از پایاایی الزم
برخوردار است .روایی ساؤالهاا نیاز باه کماک اعتباار عااملی
سنجیده شد .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار ساازه اسات کاه از
طریق تحلیل عاملی به دست میآید .نتایج تمام بارهای عاملی
بیشتر از  0.5به دست آماد کاه روایای همگارای آن را نشاان
میدهد.
ج) پرسشنامه رضایتمندى مشتریان پرسشنامه  20سؤالی
رضایتمندی چین لیو ( )2008دارای  5مؤلفه ظاهر باشگاه،
کارکنان ،تسهیالت ،ترویج ،تجهیزات و امکانات بود که روش
نمرهگذاری به سؤاالت بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت (از
کامالً مخالف= 1و کامالً موافقم= )5بود.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از صحت ترجمه
نسخه فارسی ،توسط اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمد ( .)α=0/90روایی صوری و محتوایی
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پرسشنامهها توسط برخی از اساتید و متخصصان مدیریت
ورزشی موردبررسی و تأیید قرار گرفت .بهمنظور تعیین پایایی
پرسشنامهها نیز پس از اجرای یک مطالعه مقدماتی از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفا توسط نرمافزار
SPSS22برای پرسشنامههای طراحی ،کیفیت خدمات،
رضایتمندی به ترتیب ./.85 ،./.84،./.89،بدست آمد.
روش اجرا :محقق برای شروع فعالیتهای اجرایی پایاننامه
از معاونت پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه معرفینامه دریافت
نمود .جهت اجرای پرسشنامه نیز محقق و همکاران محقق با
تکتک مخاطبین مالقات حضوری داشته و ضمن بیان اهمیت
کار ،پرسشنامه را به آزمودنی ها که عمدتا ورزشکاران بودند
،تحویل و سسس آنها پرسشنامه جامعی را که مشتمل بر59
سوال در قالب پرسشنامه های (پرسشنامه محقق ساخته
طراحی و عناصر آن ،رضایتمندی مشتریان وکیفیت ادراکشده )
را با هماهنگی قبلی با مدیر مراکز مربوطه به مدت  45دقیقه
تکمیل کردند و در همان ساعت پرسشنامه از آزمودنیها
تحویل گرفته میشد ،ضمناً جهت رعایت اخالق پژوهشی تمام
آزمودنیها آگاه شدند که این اطالعات به منظور اهداف
پژوهشی جمعآوری میشود و در مورد پنهان ماندن هویت
پاسخدهندگان اطمینان داده شد .همچنین ذکر شد که
عالقهمندان میتوانند با ارائه پست الکترونیکی از نتایج
پژوهش آگاه شوند.
روش تحلیل داده  :در این بررسی از روش های موجود در آمار
توصیفی (شامل شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای
پراکندگی) و آمار استنباطی استفاده شد .در بخش آمار
استنباطی (کلوموگروف اسمیرونوف ،تحلیل و واریانس
یکطرفه،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه)،
نرمافزارهای EXCEL ، SPSS22،از نرمافزارهای
مورداستفاده در این پژوهش بودند.

نتایج:

جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
شاخص

z

طراحی
رضایت
کیفیت

./935
1/.67
./806

برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .بر اساس این آزمون توزیع طبیعی است ،که مقادار
 Pبیشتر از عدد بحرانی در سطح  ./.5باشد .نتاایج ایان آزماون

سطح معناداری()sig
./346
./534
./205

وضعیت توزیع
نرمال
نرمال
نرمال

نشان داد توزیع داده های تمام متغیرهای تحقیق نرمال اسات.
نتایج این آزمون در جدول  5-4ارائه شده است.
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جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با سابقه کاری مختلف
Sig.

F

./399

./987

./132

1/833

./693

./485

میانگی
ن

درجه
آزادی

شاخص

مجموع
مجذورات

مجذورات
./410

3

1/299

بین گروهی

./415

396

164/339

درون گروهی

399

165/568

کل

./759

3

2/278

بین گروهی

./403

396

159/667

درون گروهی

399

161/945

کل

./165

3

./496

بین گروهی

./341

396

135/069

درون گروهی

399

همانطورکه نتایج جدول  6-4نشان می دهد  fبه دست آمده
برای سه عامل طراحی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان به
ترتیب برابر است  ./485 ، 1/833 ، ./987که با سطح معناداری
به ترتیب  ./693 ، ./132 ، ./399در سطح  ./.5معنادار هستند.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با جنسیت
Sig

F

./907

./254

میانگین
مجذورات
./106
./418

161/945

طرا
حی
کی
فیت
ر
ضایت

کل

در نتیجه می توان نتیجه گرفت که بین سه گروه اختالف
معنی داری وجود ندارد و فرض صفر پذیرفته می شود.

مجموع مجذورات

شاخص

درجه
آزادی
4
395
399

./425
165/143
165/568

بین گروهی
درون گروهی
کل

./618

./662

./270
./407

4
395
399

1/079
160/866
161/945

بین گروهی
درون گروهی
کل

./423

./972

./330
./340

4
395
399

1/321
134/244
135/565

بین گروهی
درون گروهی
کل

طراح
ی

کیفی
ت

رضا
یت

همانطورکه نتایج جدول  7-4نشان می دهد اختالف بین مولفه های کیفیت ،طراحی و رضایت مندی مشتریان با جنسیت در هیچ
یک از مولفه ها معنادار نیست .در نتیجه فرض صفر پذیرفته می شود.
جدول  . 3نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با چهارگروه تحصیلی متفاوت
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Sig

F

./097

2/117

میانگین
مجذورات
./871
./411
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درجه آزادی

مجموع
مجذورات
2/614
162/954
165/568

بین گروهی
درون گروهی
کل

طراحی

./002

4/887

1/927
./394

3
396
399

5/782
156/163
161/945

بین گروهی
درون گروهی
کل

کیفیت

./545

./713

./243
./340

3
396
399

./728
134/837
135/565

بین گروهی
درون گروهی
کل

رضایت

3
396
399

شاخص

همانطورکه نتایج جدول  8-4نشان می دهد تنها در مولفه کیفیت مقدار  fبه دست آمده برابر با  4/887است که با سطح معناداری
 ./002در سطح معنی داری  ./.5معنادار است .بنابراین در این مولفه با  95درصد اطمینان اختالف معنی دار وجود دارد و فرض صفر رد
می شود و در سایر مولفه ها اختالف معنادار نیست در نتیجه فرض صفر پذیرفته می شود.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با سن آزمودنی ها
Sig

F

./620

./923

میانگین
مجذورات
./387
./419

درجه آزادی

مجموع مجذورات

شاخص

47
352
399

18/166
147/402
165/568

بین گروهی
درون گروهی
کل

طراحی

./340

1/081

./434
./402

47
352
399

20/421
141/524
161/945

بین گروهی
درون گروهی
کل

کیفیت

./790

./823

./286
./347

47
352
399

13/425
122/140
135/565

بین گروهی
درون گروهی
کل

رضایت

همانطورکه نتایج جدول  9-4نشان می دهد اختالف بین مولفه های کیفیت ،طراحی و رضایت مندی مشتریان با سن در هیچ یک از
مولفه ها معنادار نیست .در نتیجه فرض صفر پذیرفته می شود.

جدول  .5آزمون همبستگی طراحی بر رضایت مندی مشتریان
شاخص آماری
متغیرها

ضریب همبستگی

طراحی
رضایت مندی

./19

2

R

Sig

./.36

./05
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مطابق با جدول(  )10-4طراحی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر معنی داری دارد( .)p<./.5ضریب همبستگی بین طراحی و رضایت مندی
برابر با  ./190می باشد .ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می دهد که  ./.36درصد از واریانس متغیر رضایتمندی ناشی از طراحی
اماکن ورزشی است.

جدول  .6آزمون همبستگی طراحی بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی
شاخص آماری
متغیرها

ضریب همبستگی

طراحی
کیفیت ادراک شده

./325

R2

Sig
./05

./105

مطابق با جدول( ) 11-4طراحی بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی تاثیر معنی داری دارد( .)p<./.5ضریب همبستگی بین طراحی و
کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی برابر با  ./325می باشد .ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می دهد که  ./105درصد از واریانس
متغیر کیفیت ادراک شده ناشی از طراحی اماکن ورزشی است .برای بررسی این سوال که کدام یک از مولفه های طراحی بر رضایتمندی
مشتریان و کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی تاثیر معنی داری وجود دارد از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردید .که در ابتدا مولفه های
طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی و سسس تاثیر مولفه های طراحی و عناصر آن بر کیفیت ادارک شده اماکن ورزشی استان های غرب
کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جدول .7نتایج مولفه های طراحی بر رضایتمندی مشتریان
رگرسیون

مجموع
مجذورات
13/137

درجه
آزادی
7

میانگین
مجذورات
1/877

مدل

باقیمانده
کل

122/428
135/565

392
399

./312

F

R

/009
6

./311

2

2

R

R

Durbin
Watson

.81

1/852

adj

./097

./000

./

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،مقدار  Sigکمتر از  ./.5شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون می باشاد ،یعنای
حداقل یکی از مولفه های مورد بررسی بر متغیر مالک تاثیر معنادار دارد .با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کادام
یک از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده می شود.
جدول  .8ضرایب استاندارد ،غیر استاندارد و آماره  Tمتغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون

متغیرها

مقدار ثابت
دسترسی به امکانات
زیبایی اماکن
تجهیزات در اماکن
نمایشگر الکترونیک
نظافت
نورپردازی
امنیت

آمارهt

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده
خطای
B
استاندارد
./146
2/911
./31
-/.87
./37
./84
./37
./19
./39
-./.41
./36
./55
./32
./29
./38
./129

Sig

استاندارد شده
Beta

-./170
./157
./.35
-./.68
./100
./.57
./194

19/933
-2/824
2/267
./509
-1/066
1/532
./903
3/364

./000
./..5
./.24
./611
./287
./026
./367
./001

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد همه ی مولفه های طراحی و عناصر آن فقط مولفه های دسترسی به امکانات ،ایمنای ،زیباایی
اماکن و نظافت و بهداشت در سطح  ./. 5تاثیر معنادار دارد .و مثبت بودن ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش ایان عوامال،
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میزان رضایت مشتریا ن نیز افزایش می یابد ،همچنین منفی بودن این ضرایب به معنای آن می باشد که با افازایش آنهاا ،میازان رضاایت
مشتریان نیز کاهش می یابد.

جدول .9نتایج مولفه های طراحی بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی استان های غرب کشور
مدل

رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع
مجذورات

24/877
137/068
161/945

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

7
392
399

3/554
./350

F

R

R2

10/164

./392

./154

R2

Durbin
Watso
n

138
./

1/691

adj

sig

./000

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،مقدار  Sigکمتر از  ./.5شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون می باشد ،یعنی
حداقل یکی از مولفه های مورد بررسی بر متغیر مالک تاثیر معنادار دارد .با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام
یک از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها تاثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون  tاستفاده می
شود.
جدول  .-10ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره  tمتغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیرها

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده
B

مقدار ثابت
دسترسی به امکانات
زیبایی اماکن
تجهیزات در اماکن
نمایشگر الکترونیک
نظافت
نورپردازی
ایمنی

آمارهt

2/134
-./.44
./126
-./008
./021
./022
./004
./219

خطای
استاندارد
./155
./.32
./.39
./.39
./.41
./.38
./.34
./.41

Sig

استاندارد
شده
Beta

-./080
./215
-./014
./032
./.37
./..7
./300

13/805
-1/369
3/209
-./210
./517
./583
./112
5/391

./000
./172
./001
./834
./606
./560
./911
./000

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد از بین مولفه های طراحی بر کیفیت ادراک شده مشتریان فقط مولفه های ایمنی و زیبایی اماکن
در سطح  ./.5تاثیر معنادار دارند .و رابطه رگرسیونی در این دو مولفه وجود دارد .و مثبت بودن ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با
افزایش این عوامل ،میزان رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد ،همچنین منفی بودن این ضرایب به معنای آن می باشد که با افزایش
آنها ،میزان رضایت مشتریان نیز کاهش می یابد.
نتیجه گیری :
جدول( )11-4طراحی بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی تاثیر
مطابق با جدول() 10-4طراحی بر رضاایتمندی مشاتریان تااثیر
معنای داری دارد( .)p<./.5ضاریب همبسااتگی باین طراحاای و
معنی داری دارد( .)p<./.5ضریب همبساتگی باین طراحای و
کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی برابار باا  ./325مای باشاد.
رضایت مندی برابر با  ./190می باشد .ضریب تعیاین حاصال از
ضریب تعیین حاصل از این رابطاه نشاان مای دهاد کاه ./105
این رابطه نشان می دهاد کاه  ./.36درصاد از واریاانس متغیار
درصد از واریانس متغیار کیفیات ادراک شاده ناشای از طراحای
رضایتمندی ناشی از طراحی اماکن ورزشای اسات .مطاابق باا
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اماکن ورزشی است .همانطورکه نتایج جدول(  )13-4نشان مای
دهد دسترسی باه امکاناات ورزشای بار رضاایتمندی و کیفیات
ادارک شده اماکن ورزشی تاثیر مثبات و معنااداری دارد و و در
واقع با افزایش این عوامل ،میازان رضاایتمندی مشاتریان نیاز
افزایش می یابد ،همچنین منفی بودن این ضرایب به معنای آن
می باشد که با افزایش آنها ،میزان رضایتمندی مشتریان کاهش
یافته و باعث کاهش انتظارات مشتریان از کیفیت اماکن ورزشی
می شود .کریستوفر( ) 2008عنوان کارد کاه بخاش امکاناات و
تسااهیالت یکاای از عواماال اساساای در جلااب رضااایت مناادی
مشااتریان ماای باشااد و همچنااین وی امکانااات فیزیکاای را در
ترکیب با سایر مولفه ها در جلب رضایتمندی مشتریان جساتجو
کرد تا سطوح نظارتی بر رضایت مشتریان را افزایش دهد .نتایج
این تحقیق نیز هم راستا و تایید کننده تحقیق این محققین می
باشد .در تفسیر این یافته ها می توان استنباط کرد که دسترسی
مناسب یکی از الزامات مهم در ساخت اماکن ورزشی است کاه
موجااب اسااتفاده حااداکثری و افاازایش بهااره وری و کاااربری
بیشتری برای تمامی افراد با تواناایی هاای جسامی و جنسایت
های متفاوت را فراهم می سازد .بنابراین قبل از سااهت امااکن
ورزشی نکته ای که باید مورد توجه قارار گیارد ایان اسات کاه
مطالعات مکان یابی دقیقی با کمک متخصصان صورت بگیرد تا
اینکه بهترین موقعیت برای سااخت امااکن انتخااب گاردد تاا
مشکالت دسترسی مشتریان را به حداقل برساند شفیعی ()2009
رنگ را به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد زیبایی بر اماکن مای
داند که می تواند موجب جذب افراد به یک مکان و حضور و
مشارکت فعال آنان باشد .در طراحای امااکن ورزشای بایاد از
رنگ های زیبا و آرامش بخش استفاده نمود تا موجب جاذب
بیشاتر افاراد گاردد .نتاایج تحقیاق حاضار باا نتاایج تحقیاق
شفیعی( ،)2009جوادی پور ،سهرابی ( )1393همخاوانی دارد .در
تفسیر این یافته ها می توان استنباط کرد کاه عامال زیباایی در
اماکن ارائه دهنده خدمات فراغتی می تواند یک عامل محرک یا
دلسرد کننده مشتریان جهت دفعات حضور مشاتریان در امااکن
باشد .بنابراین نیاز است که مدیران اماکن جنباه هاای زیباایی
شناختی را مد نظر قرار دهناد و باا بازساازی ،طراحای مجادد و
رنگ آمیزی ،محیط زیبایی را برای گذراندن اوقات فراغت افاراد
فراهم آورناد .باا توجاه باه نتاایج حاصال از پاژوهش مولفاه
تجهیزات اماکن ورزشی بر رضایتمندی و کیفیات ادارک شاده
تأثیر زیادی ندارد .لین و همکاران ( )2009در تحقیاق خاود باه
بررسی رضایت مشتریان و اعتماد وفاداری از تجهیزات ورزشای
مناسب در استخرها در چین پرداختند و نتایج تحقیق آنها نشاان
داد که ارتباط معنی دار و مثبتی در همه ابعاد رضایت مشاتری و

وفاداری وجود دارد و هرچه تجهیزات اماکن ورزشی مطمئن تار
باشد ،رضایت و وفاداری مشتریان نیز زیادتر خواهاد شاد .نتاایج
این تحقیق هم راستا و تایید کننده تحقیق این محققین نیست.
در تفسیر این یافته ها می توان چنین استنباط کرد که باا توجاه
به اینکاه اولاین جنباه رعایات اصاول ایمنای بارای وساایل و
تجهیزات ،انتخاب آنها بر اساس استانداردهای موجود می باشاد
که بیشتر اماکن ورزشی از تجهیزات و لوازمی استفاده می کنناد
که در بازار موجود می باشد و این تجهیزات طبق اساتانداردهای
بین المللی تولید می شوند .به طور کلی باید گفت مدیران اماکن
ورزشی برای حصول اطمینان از رضایت و ایمنای مشاتریان باه
طور منظم تجهیزات را بررسی  ،نگهداری و تعمیر کنند .اماین
الدین و لی( )2008در تحقیاق خاود نمایشاگرها و تجهیازات
الکترونیکی را عامل مهمی می دانند که با نمایش اطالعاات و
سرگرم کردن تماشاگران در طول وقفه هایی که در بین بازی
پیش می آیند ،زمان های انتظار آنها را لذت بخش می کناد.
برای مثال ،در محیط های ورزشی می توان از اسکوربوردهای
پیشرفته برای ایجاد هیجان در بین دو نیمه ،میان تماشااگران
استفاده کرد .عالوه بر نمایش نتایج بازی و اطالعات بازیکنان
برخی اسکوربوردها امکان طارح ساؤاالت ورزشای ،باازبخش
فوری تصاویر مهم و نمایش اطالعات بازی و بازیکنان را دارند
که تماشاگران را در طول رویداد سرگرم می کند و به افزایش
رضایتمندی آنها منجر می شود .نتایج تحقیق ما نتوانسات هام
راستا و تایید کننده نتایج آنها باشد .با توجه به نتایج حاصال از
پاژوهش مولفااه بهداشاات و نظافاات در امااکن ورزشاای باار
رضایتمندی و کیفیت ادراک شده تأثیر زیاادی دارد .کاه نتاایج
ایاان تحقیااق بااا نتااایج تحقیااق امااین الاادین و لاای(،)2008
علیدوست( ،)1391حجی پاور( )1396همخاوانی دارد .بهداشات
عنصر مهمی در کیفیت خدمات ادارک شده اماکن ورزشی است.
تمیزی در موقعیت هایی که در آنها مشاتریان مجبورناد سااعت
های طوالنی را در آن مکان ساسری کنناد ،نقاش مهمای دارد.
تمیزی یا کثیف بودن اماکن ورزشی ،ضادعفونی یاا ضادعفونی
نبودن سرویس های بهداشتی ،پر بودن یا خاالی کاردن مانظم
سطل های آشغال بر کیفیت ادراک شده مشتریان از تساهیالت
اماکن تاثیر می گذارد .در تفسیر این یافته ها مای تاوان چناین
استنباط کرد که با توجه به اینکاه اولاین جنباه رعایات اصاول
ایمناای باارای وسااایل و تجهیاازات ،انتخاااب آنهااا باار اساااس
استانداردهای موجاود مای باشاد کاه بیشاتر امااکن ورزشای از
تجهیزات و لوازمی استفاده می کنند که در بازار موجود می باشد
و این تجهیزات طبق استانداردهای بین المللی تولید می شاوند.
به طور کلی باید گفات مادیران امااکن ورزشای بارای حصاول
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اطمینان از رضایت و ایمنی مشتریان به طور منظم تجهیازات را
 نگهداری و تعمیر کنند با توجاه باه نتاایج حاصال از، بررسی
 نورپردازی در اماکن ورزشی بر رضایتمندی و کیفیات،پژوهش
 ماک کارماک و همکااران.ادراک شاده تاأثیر زیاادی نادارد
) نیز به ایان نتیجاه رسایدند کاه2009() و استروزبچر2010(
نورافکنی و روشنایی مای تواناد در گارایش افاراد باه فعالیات
ورزشی مؤثر باشد و فضاهای ورزشی روشن و پرناور افاراد را
 نتایج تحقیق ما.جذب می کند تا لحظاتی در آن مکان بیاسایند
 در تفسیر ایان.نتوانست هم راستا و تایید کننده نتایج آنها باشد
یافته ها می توان اساتنباط کارد کاه باا اساتفاده از ناورپردازی
طبیعی بوسیله نورگیری از سقف و به کار بردن شیشه باه جاای
دیوار می توان باعث جاذابیت چنادین براباری حضاور افاراد در
 امنیت در، با توجه به نتایج حاصل از پژوهش.اماکن ورزشی شد
اماکن ورزشی بر رضایتمندی و کیفیت ادراک شده تأثیر زیادی
 نیازی بنیادین و پایدار است که بارآورده شادن، امنیت.ندارد
 در.دیگار نیازهاای جمعای نیاز باه وجاود آن بساتگی دارد
 امنیت،کشورهایی که باشگاه ها یا استادیوم اختصاصی دارند
آنها برعهدة خود باشگاه ها اسات و پلایس در حاشای ایجااد
 اما در کشور ما به دلیل دولتی باودن بیشاتر،امنیت قرار دارد
 بنابراین.باشگاه ها حفظ امنیت بر عهدة نیروی انتظامی است
خارج کردن این فضا از حالتی پلیسی و استقرار مدیریتی واحد
در ورزشگاه ها برای افزایش ضریب امنیت ورزشگاه هاا مای
تواند آرامش جسمی و روانی تماشاگران را به دنبال داشته باشد
 یافتاه هاای ایان تحقیاق باا.و موجب رضایتمندی آنها شود
)2001( تئاودراکیس و همکااران،)1389(تحقیقات علی دوست
) که در تحقیق خود عناوان نمودناد2008(و امین الدین و لی
امنیت در ورزشگاه ها باعث رضاایت مشاتریان گردیاده اسات
.ناهمسو می باشد
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Abstract
The purpose of this research is to determine the effect of design and its elements on customer
satisfaction and perceived quality of sporting facilities in the western provinces of the country
(Kermanshah, Hamadan, ilam and Lorestan) in 1380s decades. The research method was
descriptive and correlational And the statistical society of this research includes 4000 clients of
Indoor sports hall in the western part of the country that have a history of six months of physical
activity. By random sampling method, available and targeted sampling method and according to
Cochran formula, 400 individuals were selected as sample size. Also, the error value in this
study was considered 0.05.In order to collect data, three questionnaires were used including
designing places, service quality and satisfaction questionnaires with Likert scale. The faculty
and content validity of questionnaires were reviewed and approved by some professors and
sports management specialists and the reliability of the questionnaire was 0.89, 0.84 and 0.85,
respectively, using Cronbach's alpha. Descriptive statistics and inferential statistics such as
Kolmogorov-Smirnov test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used to
analyze the data.The results of the research showed that there is a significant relationship
between the design of the premises and its elements on the satisfaction of the customers of
western sports facilities in the provinces of Ilam, Hamadan, Lorestan and Kermanshah. Also, the
results of the research showed that there is a significant relationship between the design of the
premises and its elements on perceived quality of sporting facilities in the west of the country.
Keywords: Perceived Quality, Customer Satisfaction, Design
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