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Abstract 

Introduction & Purpose: 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.   
Methodology: 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. 
 Results: 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. 
Conclusion: 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. 
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 مقاله پژوهشی 

اماکن ورزشی غرب  شده ادراکمشتریان و کیفیت  مندیرضایتو عناصر آن بر  طراحی تأثیر

 کشور

 2، حسین عیدی2کیوان شعبانی مقدم، *1عزیز منتی

 . کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی گرایش رویداد ورزشی، دانشگاه رازی کزمانشاه1
 . استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کزمانشاه2

 7/09/97پذیرش مقاله:             20/08/97بازنگری مقاله:          07/08/97دریافت مقاله: 

 چکیده

هدف تحقیق حاضر، تاثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی در استان های مقدمه و هدف: 

 باشد.می 1380-90)کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم و لرستان(  در دهه  غرب کشور

نفر از مشتریان  4000روش  تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و از نوع همبستگی  بوده و جامعه آماری این تحقیق    روش شناسی:

ماه فعالیت ورزشی داشته را شامل می شودکه به روش نمونه گیری  تصادفی  6اماکن ورزشی سر پوشیده غرب کشور که سابقه  )ورزشکاران(
لحاظ  05/0نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .همچنین مقدار خطا در این پژوهش  400و طبق فرمول کوکران تعداد دسترس و هدفمند 

کیفیت خدمات و رضایتمندی شامل سواالت با طیف پنج گزینه ای لیکرت  جهت جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه طراحی اماکن، شد.
پرسشنامه ها توسط برخی از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی 

بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از  85/0و  84/0، 89/0میزان پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 
ه تحلیل واریانس یک  طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاد ون کلوموگروف اسمیرنوف،آمارهای توصیفی و آزمونهای استنباطی نظیر آزم

 شد.

 مدان،ه نتایج تحقیق نشان داد بین  طراحی اماکن و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی غرب کشور استانهای )ایالم، نتایج:

نتایج تحقیق نشان داد بین طراحی اماکن و عناصر آن بر کیفیت ادراک شده اماکن کرمانشاه(  رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین  لرستان و
 .ورزشی غرب کشور  رابطه  معنی داری وجود دارد

 کیفیت ادراک شده، رضایتمندی مشتریان، طراحیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 اماکن ورزشی از مشتری رضایت سنجش سیستم سازیپیاده امر

 مکان ورزشی رقابتی هایمزیت شناخت باعث که است مهم امری

 ارتباط آن سالمت وسیلهبه مدیران که اصولی است ابزاری و شودمی

 که رضایت مشتریانی کنند،می ارزیابی را مشتریانشان با خود

 مکان از استفاده قصد مجدداً تا دارد بیشتری احتمال دارند بیشتری

 در دولتی بخش (. وظیفه1393حمدی،) باشند داشته را ورزشی

 است خود مشتریان رضایتمندی بیشتر هرچه ورزش جلب

 ورزشی هایفعالیت در شرکت به جامعه افراد که سایرطوریبه

و  اسمعیلی) رود باال جامعه سالمت میانگینو  ترغیب

 امری اماکن ورزشی از مشتری رضایت سنجش (.1396همکاران،

 مکان ورزشی رقابتی هایمزیت شناخت باعث که است مهم

 در خود را خدمات ارائه ورزشی هایسازمان مدیران اگر شود.می

 ورزشی ارائه هایمکان در مشتری انتظار ازحدبیش کمی سطح

ورزشی  اماکن در حضور برای مردم بیشتر استقبال باعث دهند

روندهای  در مشتریان با ارتباط مدیریت جایگاه و اهمیت شود.می

سازمان  در است الزم و نیست پوشیده کسی بر جدید وکارکسب

شود،  سازیپیاده و طراحی مشتریان حفظ و جذب برای دستگاهی

مدیریت  خوبیبه را مشتریان و سازمان روابط بتواند که سیستمی

 ارتباط با مدیریت دهدمی نشان شده انجام تحقیقات رو این از کند.

سازمانی  هایاستراتژی از بسیاری اساسی اجزاء از یکی مشتری

عنوان به توانمی را مداری مشتری استراتژی همچنین باشد.می

 از بین و قوت نقاط تقویت مشکالت، از گریز برای مناسب راهکاری

نظر گرفت  در رقابت در برتر موقعیتی یافتن و ضعف نقاط بردن

ضاهای عمومی در شهرها، ف (.1393دالرستاقی و همکاران،)

ورزشی،  یهاتیفعال که اندیساخت و چند عملکردفضاهایی انسان

 اعیشج) رندیگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دربرم

طور اهمیت فضاهای عمومی به(. 1391 برجویی و همکاران،

حیط م بهبود کیفیت زندگی یاندازهاگسترده، عمدتاً از طریق چشم

ویت سیمای شهر و سرزندگی زیست پایدار، زندگی جمعی راحت، تق

 نهادها . امروزه(1396)عبدالملکی، خنجری، شوندیشهری ادراک م

 مراکز و بدنیتربیت همگانی، سالمت ایحرفه هایسازمان و

 فهم دنبال به جهان سراسر در و شهرسازی سرگرمی – تفریحی

                                                           
1 Hernon, Nitecki & Altman 
2 Sanja 

و  تفریحی اماکن و محالت طراحی چگونه که هستند مطلب این

 آوردمی فراهم را مردم تربخشلذت و ترآسان فعالیت امکان ورزشی،

 است که آن از حاکی متعدد، (. مطالعات1395محمودی و همکاران،)

 دهندمی نشان فیزیکی هایفعالیت انجام به تمایل صورتی در مردم

 کردن ورزش مخصوص هایمکان به راحتی و مناسب دسترسی که

 باشند، در داشته هاورزشگاه و ورزشی هایزمین ها،پارک نظیر،

 و ایجاد که است رسیده نتیجه این به نیز آمریکا زمینه در همین

 مناسب، دسترسی باقابلیت فعالیت مناسب هایمکان گسترش

 کمدست ورزش، و فعالیت انجام درصدی 25 افزایش باعث تواندمی

 فضاهای (. ساخت1395محمودی و همکاران،) شود هفته در بار سه

 نیاز مکان تعیین مورد در دقیق و علمی مطالعات به ورزشی جدید

 فضاهای ناکارآمدی بر عالوه مسئله این به توجهیبی که دارد

انرژی شده  و زمان بودجه، رفتن هدر به و اتالف موجب شدهساخته

 منفی تأثیر ویژهبه آینده، عملکرد بر مستقیم تأثیر ترمهم همه از و

 گذاشت خواهد سالم و تفریحات ورزشی هایبرنامه کیفیت روی بر

 فضاهای و اماکن ساخت برای امروزه (.2015 ،1هرنون و همکاران)

 و وریبهره به لزوم توجه و اقتصادی مشکالت دلیل به ورزشی

 عوامل ساخت زمان در بایدمی اماکن گونهاین بیشتر هرچه بازدهی

 و یابیمکان و جانمایی ساخت، ازجمله معیارهای کلیدی و مهم

شود و  گرفته نظر در مطلوب اهداف به رسیدن برای همسایگی

 باشد شدهتعیین استانداردهای اساس بر باید اماکن این فضایی توزیع

 باشد داشته موجود مطابقت مقررات با دیگر مکان هر مانند نیز و

 با تا دارد سعی بهینه یابی(. مکان2،20017سانجا و همکاران)

 ارائه و گیریتصمیم در تأثیرگذار عوامل و هاشاخص کردن قانونمند

 انتخاب در را ریزان برنامه و گیران تصمیم منطقی، کارهایراه

و  دنج) رساند یاری هافعالیت برای انجام مناسب هایمکان

 و رقابت عرصه در ماندن باقی جهت ها(. سازمان3،2016همکاران

 خود بیرونی محیط از دقیقی و صحیح شناخت باید ادامه حیات،

 آیند،شمار می به بیرونی محیط اصلی رکن که مشتریان خصوصبه

 در های مشتریانخواسته و نیازها موقعبه درک با تا باشند داشته

 حفظ و درنهایت تربیش رضایت جلب و بهتر رسانیخدمت جهت

 در (.4،2017گابوس و فونتال) بردارند گام آنان طوالنی و ماندگار

 کشور شهرهای در موجود مشکالت ترینمهم از یکی حاضر، حال

3 Deng & Pei 
4  Gabus & Fontela 

http://journals.ssrc.ac.ir/?_action=article&au=10092&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 هایکاربری سایر در میان ورزشی فضاهای نامناسب استقرار ما

 عدم علت به جامعه افراد از بسیاری کهنحویبه باشد،می شهری

 مطلوب صورتبه ورزشی هایمکان از توانندها نمیآن به دسترسی

 و مدیریت ریزیبرنامه به مشکالت این کردن حل و نمایند استفاده

 مطالعات و ورزشی فضاهای دهیسامان و یابیدرزمینه مکان

)حیدری نژاد  دارد نیاز 1سنجیامکان و نیازسنجی اساسی و پیچیده

 و شهر سطح در ورزشی فضاهای پراکنش (.1394و همکاران،

 عملکردی و کارایی مطلوب الگوی در تواندمی آن مختلف مناطق

 سوی از (.2009و همکاران، 2باشد )تستر داشته مستقیم تأثیر شهر

 افزایش ورزشی باعث کاربری کامل و مناسب توزیع و تنوع دیگر،

 و شودمی ورزشی فضاهای از استفاده و انتخاب قدرت و اختیار

 کافی توجه یابد. عدممی شهر افزایش در زندگی مطلوبیت درنتیجه

 بندی،پهنه وساز،ساخت و طراحی بنا، 3جانمایی استانداردهای به

 هنگام در 4همسایگی مناسب معیارهای تعیین و کاربری زمین

 هدر دادن و وقت اتالف باعث ورزشی تأسیسات و اماکن ساخت

 مستقیم تأثیر ترمهم همه از همچنین شده، انرژی و زمان بودجه،

 هایبرنامه کیفیت بر روی منفی تأثیر ویژهبه آینده عملکرد بر

و  5باروس) گذاشت خواهد سالم تفریحات و ورزشی

 از یکی سالم تفریحات و ورزش شدن صنعتی (.2009همکاران،

 برای (1983) 6مولینرود. می شمار به گذشته قرن مهم رویدادهای

 داشت اشاره او یادکرد. صنعت یک عنوانبه ورزش از بار اولین

 افزایش موجبات که ایحرفه و آماتور ورزشی فعالیت هرگونه

 ورزش صنعت کند، فراهم را ورزشی خدمات و کاال افزودهارزش

 و فیلدینگ پیتز، .(1983،و همکاران مرز کیان) شودمی محسوب

 اماکن خدمات کاالها، محصوالت، همه مولین تعریف تائید در مایلر

 یکیکنند می معرفی ورزش صنعت اجزای را ورزش با مرتبط افراد و

 هاباشگاه که هستند ورزشی ایحرفه خدمات صنعت این اجزای از

 موجود، رقابتی شرایط در .هستند آن از جزئی نیز ورزشی اماکن و

 سریع تحوالت به که بود خواهند موفق مؤسساتی نیز ورزش در

 گروهی، هایرسانه توزیع، هاینظام رقبا، وضعیت بازار،

کنند  توجه بازار مدیریت و بازاریابی خالصه و جدید هایآوریفن

 ورزش صنعت به خدمات بخش ورود با(. 2008همکاران، و 7رانگ)

 عالی، خدمات ارائه رقابتی، بسیار خدماتی صنعت عنوانبه

                                                           
1  Need Assessment & Feasibility Study 
2  Tester 
3  Site Selection 
4  Neighborhood Criteria 

 بنابراین است؛ ورزشی باشگاهی هر موفقیت و بقا برای نیازیپیش

 مشتریان با کارآمد ارتباط برقراری انتظارات، کردن برآورده و درک

 موردعالقه مباحث ترینمهم از ،هاآن ارزش ارائه و خلقدرنهایت 

 محسوب ورزش صنعت در خدماتی مراکز مدیران و محققان

 میزان سنجش برای اغلب خدماتی واحدهای مدیران .شودمی

 و معیارها از ،هاسازمان توسط مشتریان نیازهای شدن برآورده

 .کنندمی استفاده مشتریان مندیرضایت و خدمات کیفیت شاخص

 عملکرد با را متغیر دو این بین روابط محققان از بسیاری رو این از

و  اند )زیتملکرده مرتبط خدمات کنندهدریافت مطلوب

 هایمهارت خدمات کیفیت ارتقای از هدف (.1996همکاران،

 و مشتری ادراکات و انتظارها میان شکاف رساندن صفر به ورزشی

 از(. 1999و همکاران، )بروکساست  مندیرضایت سطح افزایش

 هایسازمان موفقیت بر مؤثر عوامل از یکی (2008) یول ازنظر طرفی

 کیفیت بهبود طریق از مشتری مندیرضایت هدف به نیل خدماتی

 را مندیرضایت (2009) کاتلر .است مشتریان به شدهارائه خدمات

 برآورده را مشتری انتظارات سازمان یک واقعی عملکرد که ایدرجه

 انتظارات سازمان عملکرد اگر وی نظر به .است کرده تعریف کند

 این غیر در و رضایت احساس مشتری کند، برآورده را مشتری

 خدمات کیفیت اینکه به توجه با .کندمی نارضایتی احساس صورت

 خدمات صنعت در مشتریان مندیرضایت با نزدیکی رابطه ورزشی

 خدمات ارائه که دانندمی ورزشی هایسازمان اکنون دارد، ورزشی

 در بقا رمز و است ضروری موفقیت برای مشتریان به کیفیت با

 به مشتریان مندیرضایت افزایش .رودمی شمار به رقابتی محیط

 دوسویه پیوندی ایجاد مشتری، نگهداری تعهد، مانند رفتاری نتایج

 به نسبت مشتری تحمل افزایش مشتری، و خدمت دهندهارائه میان

 منجر مثبت دهانبهدهان تبلیغات و خدمات ارائه در اشکاالت

مندی رضایت (2002) لوسکوی و دوگال مک گفته به شود.می

 استفاده از پس خدمات، یا محصول به نگرش یا احساس مشتری،

 هایفعالیت اصلی هدف را مشتری مندیرضایت و است آن از

 مختلف مراحل میان ارتباطی عامل را آن و نموده عنوان بازاریابی

 بلندمدت هایهدف از یکی .کنندمی بیان کنندهمصرف خرید رفتار

 مشتریان وفاداری آوردن دست به مطلوب، خدمات کیفیت غایی و

5 Barros & Szymanski 
6 Mulin 
9 Rang 
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 نشان بسیاری هایپژوهش .است ورزشی خدمات هایسازمان برای

 تعیین را هاآن خرید قصد درنهایت مشتریان رضایت که دهدمی

(. 2006و همکاران، 1لیمگذارد )می تأثیر هاآن خرید رفتار بر و کندمی

 که هاییسازمان برای مشتریان وفاداری تقویت و حفظ طرفی از

 چالشی ،رادارند بازار در خویش رقابتی جایگاه توسعه و حفظ دغدغه

 و بررسی ،حال( بااین2،2013شود )استوونمی تلقی استراتژی

 اهمیت حائز جهت این به مشتریان وفاداری هایشاخص شناخت

 و موفقیت کننده نیتعی مشتری، وفاداری عدم یا وفاداری که است

 شود.می محسوب ورزشی تولیدی و خدماتی هایسازمان شکست

 اصلی خصلت دو بودن دارا دلیل به وفادار مشتریان درنتیجه

 بودن هزینهکم دلیل به همچنین و وضعیت درک و بودن اعتمادقابل

 بیشتر، باعث پول کردن خرج و سازمان به جدید مشتریان معرفی و

 بلندمدت سودآوری بر مثبتی تأثیر و شده سازمان باالتر کارایی

 هادارایی از سازمانی، حفاظت هر در کهازآنجایی .دارند سازمان

 ورزشی، خدماتی هایسازمان در است، خوب مدیریت نشانه

 شما از که مشتریانی زیرا ،شوندمی محسوب دارایی مشتریان

 هستند؛ بنابراین سود منبع شما برای ،کنندمی دریافت خدمات

 از بیشتر مشتری، جذب باالی هزینه دلیل به باید باشگاه مدیریت

بدهد  دست از را کمتری مشتری و کند حفظ را خود مشتریان آن

 ورزشی، فضاهای متولیان برای(. 1389رمضانی نژاد و همکاران،)

 تأثیر هدف، مشتریان رضایت روی بر که عواملی نمودن مشخص

 رضایتمندی، ایجاد برای .است برخوردار اهمیت از ،گذارندمی

 .است مدیران مهم وظایف از مشتریان نیازهای ساختن برآورده

 ،شودمی مشتری رضایتمندی به منجر که خدماتی ساختن فراهم

)هنری و  داد خواهد افزایش را سازمانی هر سوددهی طورکلیبه

 تمام شرطپیش توانمی را مشتری رضایت(. 2000همکاران،

 است مایل موفقی سازمان هر .دانست سازمان بعدی هایموفقیت

و  3سازد )پوگیو فراهم را مشتریان رضایت که کند ارائه را خدماتی

 اساسی اهداف توانندنمی مؤسسات و ها(. شرکت2009همکاران،

 .بگیرند نادیده سود با را رقابتی مزیت به دستیابی نظیر را ودخ کار

 و کندمی ایجاد شرکت برای را زیادی مزایای مشتریان رضایت

 در .شودمی مشتریان وفاداری به منجر مشتری رضایت باالتر سطح

 خدمت دریافت از پس( عام بصورت) مشتری هر کلی، نگرش یک

 وجود رضایت، است ناراضی یا راضی کاال، یک از استفاده و خرید یا

                                                           
1 Lim 
2 Steven 

 یا کنندهمصرف در درنهایت که است مثبت احساس یک

 برآورده واسطهبه احساس این اصل درشود. می ایجاد کنندهدریافت

 آید.می وجود به کنندهعرضه عملکرد و مشتری انتظارات شدن

 با شده دریافت خدمت یا کاال و مشتری انتظارات کهاین برحسب

 انتظارات سطح از ترپایین یا باالتر کاال یا باشند، سطحهم یکدیگر

 پدید نارضایتی یا زدگیذوق یا رضایت احساس او در باشد مشتری

 جدید مشتریان جذب همواره که موضوع این به توجه با آید.می

 توانمی دارد، هزینه کنونی مشتریان نگهداری از بیشتر برابر شش

 جهت به معمولی مشتریان از بیشتر وفادار مشتریان که داشت عنوان

 راستا همین در کنند.می خرج محصول یا و خدمات دریافت

 منجر مطلوب خدمات کیفیت که است داده نشان بسیاری تحقیقات

 و گردد )جوادینمی مشتری وفاداری و رضایتمندی به

 کیفیت که داد نشان مدلی ارائه با تحقیقی در (.1389،همکاران

 مندیرضایت میزان و ورزشی هایمجموعه یا هاباشگاه خدمات

گذارد. با تو جه به بحث فوق سؤال می تأثیر وفاداری بر مشتریان

طراحی و عناصر آن بر است که آیا  کلی پژوهش حاضر این

اماکن ورزشی  شدهادراکمشتریان و کیفیت  مندیرضایت

و کرمانشاه( در  ایالم، همدانغرب کشور )لرستان،  هایاستان

   تأثیرگذار بوده است؟شمسی  90و  80 هایدهه

 روش شناسی 

همبستگی و از نظر  نوع از و مورداستفاده توصیفی پژوهش روش

ها و یا نوع مطالعه و روش بررسی فرضیّههدف کاربردی است. 

، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادیپاسخگویی به سؤاالت )توصیفی، 

و از لحاظ  باشدیمحاضر همبستگی  وهشروش پژ تاریخی و...(

 حاضر پژوهش تحقیق، هدف و ماهیت به بنا هدف کاربردی است.

 انجام پیمایشی شکل به که است تحلیلی توصیفی تحقیقات نوع از

 به و است میدانی صورتبه اطالعات آوریجمع .باشد می ه شد

 آماری جامعه باشد.می کاربردی تحقیقات نوع از نیز هدف لحاظ

غرب کشور )لرستان،  هایاستان ورزشی اماکن مشتریان کلیه

 ورزشی مراکز در فعالیت ماه 6 سابقه که و کرمانشاه( ایالم، همدان

 تشکیل می دادند. نمونه آماری نفر( 4000) هستند دارا را سرپوشیده

غرب  هایاستانمناطق  در ورزشی اماکن بندیگروه به توجه با

 طبق آماری جامعه به توجه با وای خوشه یتصادف روش کشور به

3  Pugio 
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 در گیرینمونه روش .دشدن انتخاب نفر 400 تعداد کوکران فرمول

ابزار اندازه  .باشدمی هدفمند و دسترس تصادفی نوع از تحقیق این

گیری اطالعات در تحقیق حاضر با توجه به مطالعه سوابق و 

مستندات، مبانی نظری و ادبیات پیشینه، مقاالت و پایان نامه ها در 

 هدف: بررسی رسش نامه محقق ساختهپ بخش ذیل تهیه گردید: 2

طراحی و مولفه های آن در  اماکن ورزشی بوده که شامل 

وی امتیازات،نور،نظافت و استاندارد دسترسی،رنگ آمیزی ،تابل

زمینهای ورزشی در اماکن سر پوشیده می باشد.    این پرسشنامه 

( توسط آلوین لی در دانشگاه کوا ن در غرب استرالیا   2003در سال )

( زیکموند آنرا تایید نموده 200مورد استفاده قرار گرفته ، که در سال )

ه هر ک ه از نوع لیکرت استگیری این پرسشناماست. مقیاس اندازه

دهد. امتیاز مربوط را به خود اختصاص می 5تا  1پاسخ، امتیازی از 

اری: گذبه هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است. تفسیر و نمره

ای در مقیاس لیکرت گزینه 5سؤال  20این پرسشنامه مشتمل بر 

 باشد.می (5الی کامالً موافقم=  1)از کامالً مخالفم=

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 

 (.α=85/0آمد )

سوال ابتدایی را مشتمل می شودکه پس از  20پرسشنامه طراحی 

قق و راهنمایی اساتید مربوطه بصورت کنونی در ترجمه توسط مح

 آمده است و در قسمت ضمایم آمده است.

 (2008الف( پرسشنامه کیفیت خدمات ورزشی لیو ) 

بررسی کیفیت خدمات محیط ها و اماکن ورزش از ابعاد مختلف  هدف:

وه همدلی(. شی )ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان،

بعد را در  5سؤال است که  22مقیاس مشتمل بر گذاری این نمره

و مو  (1999(، شن ) 1996) گیرد. پرسشنامه مذکور، توسط چنبرمی

تعدیل  (2008)و سپس توسط لیو در سال  شده است؛( استفاده2003)

های منظور بررسی کیفیت خدمات باشگاهنیز به( 1390) شد. دوراندیش

-ازهنموده است. مقیاس اند تفادهبدنسازی استان فارس از این مقیاس اس

تا  1که هر پاسخ، امتیازی از  گیری این پرسشنامه از نوع لیکرت است

دهد. امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر را به خود اختصاص می 5

 20گذاری: این پرسشنامه مشتمل بر ارائه گردیده است: تفسیر و نمره

الی کامالً  1امالً مخالفم=ای در مقیاس لیکرت )از کگزینه 5سؤال 

باشد. روایی و پایایی: روایی و پایایی این پرسشنامه در می (5موافقم= 

( مورد سنجش قرار گرفته و تایید 1394تحقیق محمودی و همکاران )

 این گویای عدد بود. این 0.91شد. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده 

الزم  پایایی از دیگر، بیان به و اعتماد قابلیت از پرسشنامه که است

شد.  عاملی سنجیده اعتبار کمک به نیز هاسؤال روایی است. برخوردار

 به عاملی تحلیل طریق از که است سازه اعتبار از صورتی عاملی اعتبار

 که آمد دست به 0.5از  بیشتر بارهای عاملی تمام نتایج .آیدمی دست

 دهد.می نشان را آن همگرای روایی

 20پرسشنامه مشتریان  رضایتمندى پرسشنامه (ب

مؤلفه ظاهر باشگاه،  5( دارای 2008مندی چین لیو )رضایت سؤالی

کارکنان، تسهیالت، ترویج، تجهیزات و امکانات بود که روش 

ای لیکرت )از کاماًل گزینه 5گذاری به سؤاالت بر اساس طیف نمره

 ( بود.5و کامالً موافقم= 1مخالف=

ی پرسشنامه پس از صحت ترجمه نسخه فارسی، روایی صوری و محتوای

توسط اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی مورد تأیید قرار گرفت 

 (.α=90/0و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد )

 و اساتید از برخی توسط هاپرسشنامه محتوایی و صوری روایی

 منظوربه .گرفت قرار تأیید و موردبررسی ورزشی مدیریت متخصصان

 از مقدماتی مطالعه یک اجرای از پس نیز هاپرسشنامه پایایی تعیین

 افزارنرم توسط آلفا ضریب که شد استفاده کرونباخ آلفای روش

SPSS22 رضایتمندی خدمات، کیفیت های طراحی،پرسشنامه برای 

 .آمد بدست./. 85 ،./.84،./.89ترتیب، به

نامه از های اجرایی پایانمحقق برای شروع فعالیت روش اجرا:

 نامه دریافت نمود. جهتمعاونت پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه معرفی

تک مخاطبین نامه نیز محقق و همکاران محقق با تکاجرای پرسش

نامه را به مالقات حضوری داشته و ضمن بیان اهمیت کار، پرسش

بودند ،تحویل و سپس آنها پرسشنامه آزمودنی ها که عمدتا ورزشکاران 

سوال در قالب پرسشنامه های )پرسشنامه  59جامعی را که مشتمل بر

ت وکیفی محقق ساخته   طراحی و عناصر آن، رضایتمندی مشتریان

 45 مدت به مربوطه مدیر مراکز با قبلی هماهنگی با ( را شدهادراک

 ها تحویلزمودنیآ از پرسشنامه ساعت همان در و کردند تکمیل دقیقه

 آگاه هاآزمودنی تمام پژوهشی اخالق رعایت جهت ضمناً  شد،می گرفته

 و شودمی آوریجمع پژوهشی اهداف منظور به اطالعات که این شدند

 شد. همچنین داده اطمینان دهندگانهویت پاسخ ماندن پنهان مورد در

 نتایج از پست الکترونیکی ارائه با توانندمی مندانعالقه شد که ذکر

 شوند. آگاه پژوهش
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 در این بررسی از روش های موجود در آمار تحلیل داده: روش

 پراکندگی(های شاخص و مرکزی گرایش هایشاخص )شامل توصیفی

 فو)کلوموگر یاستنباط آمار بخش در .شد استفاده استنباطی آمار و

اسمیرونوف، تحلیل و واریانس یکطرفه،ضریب همبستگی پیرسون،  

 افزارهاینرم از SPSS22، EXCEL ،افزارهایرگرسیون چندگانه(، نرم

 .بودند پژوهش این در مورداستفاده

 نتایج

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف .1 شماره جدول

 وضعیت توزیع (sig)سطح معناداری z شاخص
 نرمال /.346 /.935 طراحی
 نرمال /.534 1./67 رضایت
 نرمال /.205 /.806 کیفیت

برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

 Pاستفاده شد.  بر اساس این آزمون توزیع طبیعی است، که مقدار 

./. باشد. نتایج این آزمون نشان داد 5بیشتر از عدد بحرانی در سطح 

توزیع داده های  تمام متغیرهای  تحقیق نرمال است. نتایج این 

 ارائه شده است. 5-4جدول آزمون در 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با سابقه کاری  مختلف .5-4شماره جدول 

 .F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  شاخص
 /.399 /.987 /.410 3 299/1 بین گروهی طراحی
   /.415 396 339/164 درون گروهی 
    399 568/165 کل 

 /.132 833/1 /.759 3 278/2 بین گروهی کیفیت
   /.403 396 667/159 درون گروهی 
    399 945/161 کل 

 /.693 /.485 /.165 3 /.496 بین گروهی رضایت
   /.341 396 069/135 درون گروهی 
    399 945/161 کل 

   

به دست آمده برای  fنشان می دهد   6-4جدول همانطورکه نتایج 

سه عامل طراحی، کیفیت و رضایت مندی مشتریان به ترتیب برابر  

/. 399/. که با سطح معناداری به ترتیب 485،  833/1/. ، 987است 

./.   معنادار هستند. در نتیجه می توان 5/.  در سطح 693/. ، 132، 

نتیجه گرفت  که بین سه گروه  اختالف معنی داری وجود ندارد و 

 فرض صفر پذیرفته می شود.  
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با جنسیت .6-4 شماره جدول

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  شاخص
 

 طراحی
 بین گروهی

 درون گروهی
 کل

425./ 
143/165 
568/165 

4 
395 
399 

106./ 
418./ 

254./ 
 

907./ 

 
 

 کیفیت

 بین گروهی
 درون گروهی

 کل

079/1 
866/160 
945/161 

4 
395 
399 

270./ 
407./ 
 

662./ 618./ 

 بین گروهی رضایت
 درون گروهی

 کل

321/1 
244/134 
565/135 

4 
395 
399 

330./ 
340./ 

972./ 423./ 
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نشان می دهد اختالف بین مولفه   7-4همانطورکه نتایج جدول 

های کیفیت، طراحی و رضایت مندی مشتریان با  جنسیت در هیچ 

یک از مولفه ها معنادار نیست. در نتیجه فرض صفر پذیرفته می 

 شود.

 . نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با چهارگروه تحصیلی متفاوت 7-4 شماره جدول

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  شاخص
 بین گروهی طراحی

 درون گروهی
 کل

614/2 
954/162 
568/165 

3 
396 
399 

871./ 
411./ 

 

117/2 

 
097./ 

 بین گروهی کیفیت
 درون گروهی

 کل

782/5 
163/156 
945/161 

3 
396 
399 

927/1 
394./ 

887/4 002./ 

 بین گروهی رضایت
 درون گروهی

 کل

728./ 
837/134 
565/135 

3 
396 
399 

243./ 
340./ 

713./ 545./ 

 

نشان می دهد  تنها در مولفه کیفیت    8-4همانطورکه نتایج جدول 

است که با سطح معناداری  887/4به دست آمده  برابر با    fمقدار 

./. معنادار است. بنابراین در این مولفه  5/.  در سطح معنی داری 002

درصد اطمینان اختالف معنی دار وجود دارد و  فرض صفر رد  95با 

می شود و در سایر مولفه ها  اختالف معنادار نیست در نتیجه فرض 

 صفر پذیرفته می شود.

 .  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با  سن آزمودنی ها8-4 شماره جدول

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  شاخص
 بین گروهی طراحی

 درون گروهی
 کل

166/18 
402/147 
568/165 

47 
352 
399 

387./ 
419./ 

923./ 620./ 

 بین گروهی کیفیت
 گروهیدرون 

 کل

421/20 
524/141 
945/161 

47 
352 
399 

434./ 
402./ 

081/1 340./ 

 بین گروهی رضایت
 درون گروهی

 کل

425/13 
140/122 
565/135 

47 
352 
399 

286./ 
347./ 

823./ 790./ 

  

نشان می دهد اختالف بین مولفه   9-4همانطورکه نتایج جدول 

 های کیفیت، طراحی و رضایت مندی مشتریان با سن در هیچ یک 

 

 از مولفه ها معنادار نیست. در نتیجه فرض صفر پذیرفته می شود.

 

 .  آزمون همبستگی  طراحی بر رضایت مندی مشتریان9-4 شماره جدول

 2R Sig ضریب همبستگی آماری متغیرهاشاخص 

 /.05 ./.36 /.19  طراحی

 رضایت مندی
 

( طراحی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر 10-4مطابق با جدول) 

(. ضریب همبستگی بین طراحی و رضایت >p./.5معنی داری دارد)

/. می باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه 190مندی برابر با 

./. درصد از واریانس متغیر رضایتمندی ناشی 36نشان می دهد که 

 از طراحی اماکن ورزشی است.
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 . نتایج مولفه های طراحی بر رضایتمندی مشتریان10-4 شماره جدول

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 مجذورات

F R 2R 2R 

adj 

Durbin 

Watson 

Sig 

 /.000 852/1 ./.81 /.097 /.311 009/6 877/1 7 137/13 رگرسیون

       /.312 392 428/122 باقیمانده

        399 565/135 کل
  

کمتر از  Sigهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار 

./. شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون می باشد، 5

یعنی حداقل یکی از مولفه های مورد بررسی بر متغیر مالک تاثیر 

ی بررسمعنادار دارد. با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید 

کرد که کدام یک از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام 

  tمتغیر یا متغیرها تاثیر معنادار دارند. به این منظور از آزمون 

 استفاده می شود.

 متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون T. ضرایب استاندارد، غیر استاندارد و آماره 11-4  شماره جدول

 t Sigآماره  ضرایب  رگرسیون  متغیرها

   استاندارد شده استاندارد نشده  

 B خطای استاندارد Beta   
 /.000 933/19  /.146 911/2 مقدار ثابت

 ../.5 -824/2 -/.170 /.31 -./87 دسترسی به امکانات

 ./.24 267/2 /.157 /.37 /.84 زیبایی اماکن

 /.611 /.509 ./.35 /.37 /.19 تجهیزات در اماکن

 /.287 -066/1 -./.68 /.39 -./.41 نمایشگر الکترونیک

 /.026 532/1 /.100 /.36 /.55 نظافت

 /.367 /.903 ./.57 /.32 /.29 نورپردازی

 /.001 364/3 /.194 /.38 /.129 امنیت

 

همانطور که نتایج جدول نشان می دهد همه ی مولفه های طراحی 

و عناصر آن فقط مولفه های دسترسی به امکانات، ایمنی، زیبایی 

./. تاثیر معنادار دارد. و مثبت 5اماکن و نظافت و بهداشت در سطح 

بودن ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این 

ن نیز افزایش می یابد،  همچنین منفی عوامل، میزان رضایت مشتریا

بودن این ضرایب به معنای آن می باشد که با افزایش آنها، میزان 

  رضایت  مشتریان نیز کاهش می یابد.

 . نتایج مولفه های طراحی بر کیفیت ادراک شده اماکن ورزشی استان های غرب کشور12-4 شماره جدول

مجموع  مدل

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F R 2R 2R 

adj 
Durbin 
Watson 

sig 

 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

877/24 
068/137 
945/161 

7 
392 
399 

554/3 
350./ 

164/10 392./ 154./ 138./ 691/1 000./ 

 

کمتر از  Sigهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، مقدار 

./. شده است و نشان از معنی دار بودن مدل رگرسیون می باشد، 5

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 

 غیرها تاثیر معنادار  در مدل دارند. به این منظور از آزمون متغیر یا مت



 ، حسین عیدیکیوان شعبانی مقدم عزیز منتی،

 

222-211، صفحات1397 زمستان، 3، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله     220 

t  .استفاده می شود

 متغیرهای  وارد شده در معادله رگرسیون t. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره 13-4 شماره جدول

 

 طراحی های مولفه بین از دهد می نشان جدول نتایج که همانطور

 یباییز  و ایمنی  های مولفه فقط مشتریان شده ادراک کیفیت بر

 دو این در رگرسیونی رابطه و. دارند معنادار تاثیر./. 5 سطح در اماکن

 این دهنده نشان واقع در ضرایب بودن مثبت و.  دارد وجود مولفه

 زایشاف نیز مشتریان رضایت میزان عوامل، این افزایش با که است

 اشدب می آن معنای به ضرایب این بودن منفی همچنین  یابد، می

 .ابدی می کاهش نیز مشتریان  رضایت میزان آنها، افزایش با که

 گیری نتیجه

 عنیم تاثیر مشتریان رضایتمندی بر طراحی( 10-4)جدول با مطابق

 ندیم رضایت و طراحی بین همبستگی ضریب(.   >p./.5)دارد داری

 می نشان رابطه این از حاصل تعیین ضریب. باشد می/. 190 با برابر

 طراحی از ناشی رضایتمندی متغیر واریانس از درصد./. 36 که دهد

 کیفیت بر طراحی( 11-4)جدول با مطابق.  است ورزشی اماکن

 ضریب(. >p./.5)دارد داری معنی تاثیر ورزشی اماکن شده ادراک

 با رابرب ورزشی اماکن شده ادراک  کیفیت و طراحی بین همبستگی

 هدد می نشان رابطه این از حاصل تعیین ضریب. باشد می/.  325

 از ناشی شده ادراک کیفیت متغیر واریانس از درصد/. 105 که

 نشان( 13-4) جدول نتایج همانطورکه. است ورزشی اماکن طراحی

 ادارک تکیفی و رضایتمندی بر ورزشی امکانات به دسترسی دهد می

 زایشاف با واقع در و و دارد معناداری و مثبت تاثیر ورزشی اماکن شده

 ،یابد می افزایش نیز مشتریان رضایتمندی میزان عوامل، این

 افزایش اب که باشد می آن معنای به ضرایب این بودن منفی همچنین

 کاهش باعث و یافته کاهش مشتریان رضایتمندی میزان آنها،

) وفرکریست. شود می ورزشی اماکن کیفیت از مشتریان انتظارات

 عوامل از یکی تسهیالت و امکانات بخش که کرد عنوان( 2008

 یو  همچنین و باشد می مشتریان مندی رضایت جلب در اساسی

 یتمندیرضا جلب در ها مولفه سایر با ترکیب در را فیزیکی امکانات

 ار مشتریان رضایت بر نظارتی سطوح تا کرد جستجو مشتریان

 حقیقت کننده تایید و راستا هم نیز تحقیق این نتایج. دهد افزایش

 کرد تنباطاس توان می ها یافته این تفسیر در. باشد می محققین  این

 ورزشی اماکن ساخت در مهم الزامات از یکی مناسب دسترسی که

 کاربری و وری بهره افزایش و حداکثری  استفاده موجب که  است

 ایه جنسیت و جسمی های توانایی با افراد تمامی برای بیشتری

 ورزشی اماکن ساهت از قبل بنابراین. سازد می فراهم را متفاوت

 کانم مطالعات که است این گیرد قرار توجه مورد باید که ای نکته

 هترینب اینکه تا بگیرد صورت متخصصان کمک با دقیقی یابی

 دسترسی مشکالت تا  گردد انتخاب اماکن ساخت برای موقعیت

 یکی عنوان به را رنگ( 2009) شفیعی برساند حداقل به را مشتریان

 جذب موجب تواند می که داند می اماکن بر زیبایی ابعاد ترین مهم از

 طراحی در. باشد آنان فعال مشارکت و حضور و مکان یک به افراد

 تا نمود استفاده بخش آرامش و زیبا های رنگ از باید ورزشی اماکن

 تحقیق نتایج با حاضر تحقیق نتایج. گردد افراد بیشتر جذب موجب

 در. دارد همخوانی( 1393) سهرابی پور، جوادی ،(2009)شفیعی

 t Sigآماره ضرایب  رگرسیون متغیرها

 استاندارد شده استاندارد نشده

B خطای استاندارد Beta 

 /.000 805/13  /.155 134/2 مقدار ثابت

 /.172 -369/1 -/.080 ./.32 -./.44 دسترسی به امکانات

 /.001 209/3 /.215 ./.39 /.126 زیبایی اماکن

 /.834 -/.210 -/.014 ./.39 -/.008 تجهیزات در اماکن

 /.606 /.517 /.032 ./.41 /.021 نمایشگر الکترونیک

 /.560 /.583 ./.37 ./.38 /.022 نظافت

 /.911 /.112 ../.7 ./.34 /.004 نورپردازی

 /.000 391/5 /.300 ./.41 /.219 ایمنی
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 اماکن در زیبایی عامل که کرد استنباط توان می ها یافته این تفسیر

 دلسرد یا محرک عامل یک تواند می فراغتی خدمات دهنده ارائه

  .باشد اماکن در مشتریان حضور  دفعات جهت مشتریان کننده

 مد را تیشناخ زیبایی های جنبه اماکن مدیران که است نیاز بنابراین

 محیط آمیزی، رنگ و مجدد طراحی بازسازی، با و دهند قرار نظر

 به هتوج با.  آورند فراهم افراد فراغت اوقات گذراندن برای را زیبایی

 بر ورزشی اماکن تجهیزات مولفه پژوهش از حاصل نتایج

 همکاران و لین. ندارد زیادی تأثیر  شده ادارک کیفیت و رضایتمندی

 اداریوف اعتماد و مشتریان رضایت بررسی به خود تحقیق در( 2009)

 جنتای و پرداختند چین در استخرها در مناسب ورزشی تجهیزات از

 ادابع همه در مثبتی و دار معنی ارتباط که داد نشان آنها تحقیق

 اماکن تجهیزات هرچه و دارد وجود وفاداری و مشتری رضایت

 رزیادت نیز مشتریان وفاداری و رضایت باشد، تر مطمئن ورزشی

  این تحقیق کننده تایید و راستا هم تحقیق این نتایج. شد خواهد

 کرد تنباطاس چنین توان می ها یافته این تفسیر در.  نیست محققین

 و سایلو برای ایمنی اصول رعایت جنبه اولین اینکه به توجه با که

 هک باشد می موجود استانداردهای اساس بر آنها انتخاب تجهیزات،

 در هک کنند می استفاده لوازمی و تجهیزات از ورزشی اماکن بیشتر

 مللیال بین استانداردهای طبق تجهیزات این و باشد می موجود بازار

 برای ورزشی اماکن مدیران گفت باید کلی طور به. شوند می تولید

 یزاتتجه منظم طور به مشتریان ایمنی و رضایت از اطمینان حصول

 در(  2008)لی و الدین امین. کنند تعمیر و نگهداری ، بررسی را

 می مهمی عامل را الکترونیکی تجهیزات و نمایشگرها خود تحقیق

 طول در تماشاگران کردن سرگرم و اطالعات نمایش با که دانند

 نهاآ  انتظار های زمان آیند، می پیش بازی بین  در که هایی وقفه

 توان می ورزشی های محیط در مثال، برای. کند می بخش لذت را

 میان نیمه، دو بین در هیجان ایجاد برای پیشرفته اسکوربوردهای از

 اتاطالع و بازی نتایج نمایش بر عالوه. کرد استفاده تماشاگران

 شبازبخ ورزشی، سؤاالت طرح امکان اسکوربوردها برخی بازیکنان

 هک دارند را بازیکنان و بازی اطالعات نمایش و مهم تصاویر فوری

 افزایش به و کند می سرگرم رویداد طول در را تماشاگران

 راستا مه نتوانست ما تحقیق نتایج. شود می منجر آنها رضایتمندی

 پژوهش زا حاصل نتایج به توجه با.  باشد آنها نتایج کننده تایید و

 یفیتک و رضایتمندی بر ورزشی اماکن  در نظافت و بهداشت مولفه

 تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج که. دارد زیادی تأثیر  شده ادراک

( 1396)پور حجی ،(1391)علیدوست ،(2008)لی و الدین امین

 هشد ادارک خدمات کیفیت در مهمی عنصر  بهداشت. دارد همخوانی

 مشتریان آنها در که هایی موقعیت در تمیزی. است ورزشی اماکن

 نقش کنند، سپری مکان آن در را طوالنی های ساعت مجبورند

 ای ضدعفونی ورزشی، اماکن بودن کثیف یا تمیزی. دارد مهمی

 ردنک خالی یا بودن پر بهداشتی، های سرویس نبودن ضدعفونی

 هیالتتس از مشتریان شده ادراک کیفیت بر آشغال های سطل منظم

 استنباط نچنی توان می ها یافته این تفسیر در. گذارد می تاثیر اماکن

 وسایل رایب ایمنی اصول رعایت جنبه اولین اینکه به توجه با که کرد

 هک باشد می موجود استانداردهای اساس بر آنها انتخاب تجهیزات، و

 در هک کنند می استفاده لوازمی و تجهیزات از ورزشی اماکن بیشتر

 مللیال بین استانداردهای طبق تجهیزات این و باشد می موجود بازار

 برای ورزشی اماکن مدیران گفت باید کلی طور به. شوند می تولید

 یزاتتجه منظم طور به مشتریان ایمنی و رضایت از اطمینان حصول

 زا حاصل نتایج به توجه با کنند تعمیر و نگهداری ، بررسی را

 کیفیت و رضایتمندی بر ورزشی اماکن  در نورپردازی پژوهش،

 و( 2010) همکاران و کارمک مک.  ندارد زیادی تأثیر  شده ادراک

 روشنایی و نورافکنی که رسیدند نتیجه این به نیز(  2009)استروزبچر

 اهایفض  و باشد مؤثر ورزشی فعالیت به افراد گرایش در تواند می

 انمک آن در لحظاتی تا کند می جذب را افراد پرنور و روشن ورزشی

 آنها نتایج نندهک تایید و راستا هم نتوانست ما تحقیق نتایج. بیاسایند

 از استفاده اب که کرد استنباط توان می ها یافته این تفسیر در.  باشد

 به یشهش بردن کار به و سقف از نورگیری بوسیله طبیعی نورپردازی

 رد افراد حضور برابری چندین جذابیت باعث توان می دیوار جای

  رد امنیت پژوهش، از حاصل نتایج به توجه با. شد ورزشی اماکن

 ادیزی تأثیر  شده ادراک کیفیت و رضایتمندی بر ورزشی اماکن

 یگرد شدن برآورده که است پایدار و بنیادین نیازی امنیت،.  ندارد

 هک کشورهایی در.  دارد بستگی آن وجود به نیز جمعی نیازهای

  ودخ برعهدة آنها امنیت دارند، اختصاصی استادیوم  یا ها باشگاه

 شورک در اما دارد، قرار امنیت ایجاد حاشیة در پلیس و است ها باشگاه

 نیروی هدةع بر امنیت حفظ ها باشگاه بیشتر بودن دولتی دلیل به ما

 و یپلیس حالتی از فضا این کردن خارج بنابراین. است انتظامی

 تامنی ضریب افزایش برای ها ورزشگاه در واحد مدیریتی استقرار

 الدنب به را تماشاگران روانی و جسمی آرامش تواند می ها ورزشگاه

 قیقتح  این های یافته. شود آنها رضایتمندی موجب و باشد داشته
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222-211، صفحات1397 زمستان، 3، شماره 1، دوره علوم حرکتی و رفتاریمجله     222 

(  2001)همکاران و تئودراکیس ،(1389)دوست علی  تحقیقات   با

  امنیت  نمودند عنوان  خود تحقیق در که( 2008)لی و  الدین امین و

 می ناهمسو است گردیده مشتریان رضایت باعث  ها ورزشگاه در

 .باشد
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