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 های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه ای باشگاهبندی عوامل مدیریتی و حرفهرتبه
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 چکیده

 کاررفته در  های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه بود. ابزار به ای باشگاهبندی عوامل مدیریتی و حرفهاین پژوهش رتبههدف از 

-مختص مدیران و مختص مشتریان بود. روایی پرسشنامهخۀ نس( در دو SHFIصنعت بهداشت و آمادگی جسمانی )پرسشنامۀ  پژوهش،

های مختص مدیران و مشتریان از طریق آلفای . همچنین پایایی پرسشنامهتأیید کردندمدیریت ورزشی استادان نفر از  دوازدهرا ها 

های ورزشی بخش خصوصی شهر  هش تمامی مدیران و مشتریان باشگاهپژوآماری جامعۀ دست آمد.  به 83/0و  7/0ترتیب  کرونباخ به

نفر از مدیران  70نهایی را نمونۀ باشگاه بود و  70تعداد آن  وای طبقه-صورت تصادفی به گیری برای انتخاب باشگاه نمونه .کرمانشاه بود

بندی نتایج از آزمون نا تفاده از آمار توصیفی بررسی شدند و برای رتبهها با اسنفر از مشتریان تشکیل دادند. داده 400ها و باشگاه

 ترین معیار های ارتباطی و مدیریتی، مهمها داشتن مهارتپارامتریک فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مدیران باشگاه

ترین معیارهای ترجیح یک باشگاه از سوی مشتریان عنوان شده است.  م مهمتجهیزات مناسب و مربیان شایسته ه. هستندداری باشگاه

 .داردهنوز مشکالتی وجود دارد که رشد این صنعت را در آینده باز می، در این صنعت آمده دست به یهاموفقیت وجود با
 

 

  های کلیدی واژه

 های مدیریتی.مشتریان، مهارتهای ورزشی، مدیران، مربیان،  باشگاه
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 مقدمه

ناپذیر حیات و سنگ زیرین  تغییر و تحول جزء جدایی

ای که در تمام شئون نظام هستی است. تحول شتابنده

کند تا هر بنگاه گیرد، ایجاب میها شکل میزندگی انسان

، با دقت و تیزبینی تغییرات، کاریو  اقتصادی در هر کسب

و تحول را زیر نظر داشته باشد و فراتر از آن،  شرایط

قابلیت حرکت همگام با تغییرات را در خود ایجاد کند. 

باید های مشتریان، برای تأمین نیازها و خواسته هاشرکت

این   تدوین کنند تا بهرا راهبردهای بازاریابی جامعی 

 (.5) های سازمانی خود دست یابندترتیب به هدف 

فعالیت بدنی در جامعه بسیار حیاتی است و گسترش  

ابعاد زندگی بشر نقش داشته و به دالیل  ۀورزش در هم

توجهی در اجتماع دارد.  شایان بسیاری تأثیرات مهم و 

های پیش روی اجتماع افزایش سطوح یکی از چالش

منظور حصول مزایای سالمتی و حفظ آن  به فعالیت بدنی 

منظور کسب مزایای ورزش در  ست. بهدر طول زمان ا

یك اجتماع، گسترش ورزش نیازمند توجه و آیندۀ 

جذب و جلب  از طریق علوم ورزشی پایۀ دهی بر  سازمان

. یکی از استکنندگان در فعالیت بدنی  رضایت شرکت

ورزشی در جامعه، سازندۀ ترین نهادهای کوچك و  مهم

ند که در گسترش ورزش و فعالیت ا های ورزشیهباشگا

تکرار  (.2دارند ) یمهماساسی و  بدنی در اجتماع نقش

بر کیفیت زندگی چشمگیری های ورزشی تأثیر فعالیت

مندی های رضایتمشتریان دارد. درک کامل مؤلفه

منظور  بهمشتریان در مراکز سالمتی و آمادگی جسمانی، 

رک مؤثر خدمات ورزشی برای بهبود سالمت آنان تدا

هایی که در خصوص آن مدیران ورزشی، به ضروری است.

 ند، باید آنچها های آمادگی جسمانی بخش سالمت و باشگاه

شناسایی کنند تا شود که موجب رضایت مشتریان می را

نوان ع هب دست بیاورند و این موضوع را  هب ها را وفاداری آن

 (.12ای برای شروع این مسیر در نظر بگیرند )نقطه

ترین اصول و رموز موفقیت در پیشبرد  یکی از مهم 

اهداف یك باشگاه ورزشی مدیریت باشگاه است. مدیریت 

علم های  نظریهای از علوم ورزشی است که ورزشی شاخه

کار برده و در گسترش ورزش در  همدیریت را در ورزش ب

تر یعنی  طح خرد یعنی جامعه تا سطوح بسیار بزرگس

که اکنون جزء  طوری ای و جهانی نقش دارد، بهقاره

های ها و باشگاهالینفك علوم ورزشی و بسیاری از سازمان

(. صنعت مدیریت ورزشی با توسعه در 16ورزشی است )

های دانشگاهی در سرتاسر جهان در کارگیری برنامه به

بهبود الزمۀ  اعتقاد وجود دارد که حال رشد است. این

 . درستهاصالحیت تعریفصالحیت مدیران ورزشی، 

مطالعۀ تحقیقی اصلی در مدیریت ورزشی،  ۀنتیجه محدود

-ها، با هدف تعیین دانش و مهارتها و صالحیتشایستگی

است  ه اجرا درآوردن یك شغلنیاز، برای ب های مورد

(15.) 

های عنوان سازمان های ورزشی بهمدیریت سازمان 

صورت عام و مدیریت تأسیسات و اماکن  محور به خدمت

صورت  های ورزشی خصوصی به ورزشی و مدیریت باشگاه

ارائۀ کسب رضایت مشتریان و  منظور بهباید خاص، 

 اکلی مستثنقاعدۀ و از این تالش کنند ات کیفی خدم

خدمات کیفی مدیران اماکن ورزشی دولتی هرچه نیستند. 

های  و خصوصی بهبود یابد، گرایش مردم به فعالیت

خانواده هزینۀ نتیجه سهم ورزش در سبد  و درورزشی 

توانمندی نیز و ورزشی  یابد، تکاپوهایافزایش می

ورزش کشور افزایش عرصۀ گذاری در  درآمدزایی و سرمایه

 (.1یابد )می

کنندگان خدمات برای مشارکت عمومی مردم  عرضه 

قرار  زیر کلی در سه بخش طور های ورزشی بهدر فعالیت

داوطلبی یا  هایها، بخش خصوصی و بخشدولت :دارند

که موضوع ایجاد فرصت برای ورزش  غیرانتفاعی. درحالی

ها مورد توجه است، عنوان وظایف دولت اول بهدرجۀ در 
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ها تأمین منابع مالی دولتدلیل عواملی مانند مشکالت  به

در پوشش حداکثری تقاضا برای ورزش، ناهمگونی و تنوع 

های ورزشی و ز شرکت در فعالیتهای مردم اخواسته

تر تمایل بخشی از مشتریان برای دریافت خدمات مناسب

های حضور بخش خصوصی در ورزش را از ورزشی، زمینه

های ورزشی و تندرستی فراهم آورده است  طریق باشگاه

های ورزشی بخش  گیر باشگاهرو رشد چشم (. ازاین8)

گویی ر پاسخگر نیاز دخصوصی در کشورهای مختلف بیان

اما همزمان با گسترش  .به تقاضا برای ورزش بوده است

های ورزشی در بخش خصوصی الزام به ایجاد  کمی باشگاه

نیازهای  های کیفیت عملکرد و تعیین پیشاستاندارد

عنوان یك ضرورت  ای در صنعت تندرستی بهحرفهتوسعۀ 

های بر ضرورت های اخیر مطرح شده است. عالوهدر دهه

ای مدیران و های حرفهاولیه و بنیادی در اهمیت کفایت

منظور حفظ و افزایش  های ورزشی، به مدرسان باشگاه

های ورزشی فعال در بخش  سالمت مراجعان، باشگاه

دلیل ماهیت رقابتی بازار ورزش در این حیطه  خصوصی به

رقابتی  ملزم به تدارک خدمات مناسب همراه با مزیت

ند. این موضوع ا جذب مشتریان جاری و بالقوه برای جلب و

های آنان ها و مالکبه شناسایی نیاز مشتریان و معیار

است. بدیهی وابسته برای ترجیح در انتخاب یك باشگاه 

در گام دوم  های مشتریاناست که تأمین مناسب خواسته

ذهن مشتریان از یابی مناسب در نفوذ در بازار و جایگاه

-ها مشروط به درک مناسبی از الزامات حرفهسوی باشگاه

داری باشگاههای  صالحیتها و ای و احراز شایستگی

 (.4)شود  محسوب می

ای های حرفهبررسی ویژگیزمینۀ تحقیقات در  

است. بخش گرفته های ورزشی در دو قلمرو انجام  باشگاه

های ورزشی و  به ارزیابی وضعیت جاری باشگاه اول مربوط

ای برای های حرفهبخش دیگر مربوط به تعیین صالحیت

نتایج های ورزشی بوده است.  مدیران و مدرسان باشگاه

 بخش نخست بررسی مانتیا
تحلیل »(، با عنوان 2000)1

، «ای صنعت آمادگی جسمانی در آمریکاوضعیت حرفه

سازی و قواعد روشن، شرایط ن استانداردنشان داد که فقدا

نامناسبی را در این صنعت ایجاد کرده است. این محقق 

ها بیشتر متأثر از که عملکرد باشگاهگرفت  همچنین نتیجه

های مشتریان. های زودگذر است تا اهداف و خواستهروش

های این محقق رشد صنعت ورزش را مستلزم تحلیل

کند میاظهار و  داند ای میسطوح حرفههمۀ انتقادی در 

های صنعت ورزش و تندرستی برنامهتوسعۀ که برای 

سو و   ای از یكهای تخصصی و حرفهمدونی برای آموزش

سازی تدوین قوانین و مقررات مربوط به استاندارد

های  نیاز مدیران و مدرسان باشگاه های موردصالحیت

های نظارتی از ی با در نظر داشتن سازمانورزش و تندرست

 2(. بررسی چاین جونگ11سوی دیگر الزم است )

داری را در سه های اصلی باشگاه( در تایوان چالش2002)

در این  دهد. نشان میبرنامه، تجهیزات و توسعه زمینۀ 

های تحت مالکیت مدیران  باشگاه ۀبررسی، محقق با مقایس

نظر مدیران داخلی، استفاده از زیر های  ارجی و باشگاهخ

های های خارجی را یکی از معیار تجهیزات مدرن باشگاه

داند. های داخلی می ها در مقایسه با باشگاهموفقیت آن

و تنوع کردن روز  بهبه  ها، الزامهمچنین در بخش برنامه

یان و همچنین ها برای تأمین نیازهای متنوع مشتربرنامه

افزایی مربیان را چالش های الزم برای دانشآموزش

داری عنوان کرده است. دیگری در فضای رقابتی باشگاه

این صنعت، الزام به توسعۀ این محقق در نهایت برای 

های باال برای عملکرد، آموزش و دریافت دتعیین استاندار

ای را رفههای حهای مرتبط با تعیین صالحیتگواهینامه

 (.10داری عنوان کرده است ) باشگاهتوسعۀ برای 

 ترکیه نشان داد( در 2009) 3بررسی سکندیزنتایج  

                                                           

1 .Mantia 

2. Chin-Jung 

3.Sekendiz 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

https://ntsmj.issma.ir/article-1-441-en.html


 1394بهار ،  8 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

32 

 این کشور یهامدیران و مربیان باشگاهدرصد  62که 

داری و شغل خود آگاهی اعتقاد دارند که از الزامات باشگاه

درصد مدیران  70ان داد،این بررسی نشنتایج  .کامل دارند

-ها اعتقاد داشتند که کارکنان باشگاه از استانداردباشگاه

آگاهی دارند. در این بررسی  خودحرفۀ المللی  های بین

های الزم همچنین عنوان شده است که کمترین آموزش

های ای، مربوط به آموزشهای حرفهبرای کسب صالحیت

حال مدیران و مربیان   اینرسمی دانشگاهی بوده است. با 

های مربوط به تأکید بر ضرورت داشتن گواهینامهبا وجود 

داری و آموزش تندرستی، آن را شرط کافی برای باشگاه

دانستند. نتایج این بررسی داری نمیاحراز صالحیت باشگاه

ها درصد مدیران باشگاه 9همچنین نشان داد که تنها 

آموختۀ  دانشاغلب و داشتند لیسانس مدرک تحصیلی 

 (.16بدنی بودند )  تربیترشتۀ 

بررسی »خود با عنوان مقالۀ (، در 1379نادریان ) 

کند که  ، بیان می«وری سازمان ورزشیعوامل مؤثر در بهره

پرورش نیروهای متخصص و کارشناس علوم ورزشی در 

بدنی و ورزش در بهبود   های تربیتی برنامهطراحی و اجرا

 (.6)است های خصوصی مؤثر  عملکرد باشگاه

 مهممؤلفۀ هفت (، در تحقیق خود به 2005) 1لین 

مدیریت : از دید مدیران ورزشی در تایوان، دست یافت زیر

، رهبری، سالمت و بهداشت، بازاریابی، مدیریت تجارت

بدنی و   تربیتادارۀ منابع انسانی، مدیریت سازمانی، 

 های مورد(، شایستگی2008) 2(. تسای14ورزشکاران )

های تفریحی دانشگاه در آمریکا و تایوان نیاز مدیران ورزش

دریافت که باالترین  را بررسی کرد. بعد از تحلیل عاملی

ن ورزشی تایوان شامل نظر مدیرا شده از فاکتورهای ارزیابی

موارد زیر بوده است: طراحی تجهیزات، نظارت بر بودجه، 

کنترل، تخصیص منابع، انگیزش کارکنان و تدارک بودجه. 

                                                           

1. Lin 

2.Tsai 

اشاره  زیرعوامل  بهکه مدیران ورزشی در آمریکا  درحالی

بازاریابی، انگیزش  فرایند: ارتباطات عمومی، طراحی کردند

کنندگان، نظارت بر  رسیدگی به شکایات شرکت کارکنان،

ها و  ، حل مشکالت، محول کردن مسئولیتکارکنان

 (.18مدیریت زمان )

ورزش یکی از مسائل اجتماعی و از ملزومات زندگی  

مداری محور تشکیالت آن و  معاصر است که بحث مشتری

رو  ازاینهاست. نوجودی سازما ۀفلسفکنندۀ  مصرف

کنندگان، کشف  بندی مصرفشناسایی، تفکیك، اولویت

حصول رضایت مشتری از اهم  ها وانتظارات اصلی آن

در  گرفته تحقیقات انجامبیشتر روند. شمار می ها بهفعالیت

های خصوصی و بدنسازی داخل کشور، در بخش باشگاه

ندی مشتریان از خدمات ممربوط به کیفیت و رضایت

ها تحقیقی مدیریت باشگاهزمینۀ ها بوده و در باشگاه

آن است به  صورت نگرفته است. بنابراین محقق بر

های بخش شناسایی و اهمیت این نقش در باشگاه

خصوصی بپردازد. همچنین همزمان معیارهای ترجیح یك 

سؤال رو  ازایناست.  شدهبررسی باشگاه از سوی مشتریان 

ترین معیار موفقیت در  اصلی تحقیق این است: آیا مهم

داری، مدیریت باشگاه خواهد بود یا عوامل دیگری باشگاه

 ند؟ا در آن دخیل

 

 روش تحقیق

آوری  . جمعاستتوصیفی تحقیق حاضر از نوع  

صورت میدانی و از طریق پرسشنامه  اطالعات به

صنعت بهداشت و آمادگی جسمانی  ۀشد تعدیلپرسشنامۀ )

. گرفت( انجام کاآمری، 2000ایجادشده توسط دین مانتیا، 

پرسشنامه در دو نسخه، مختص مدیران و مشتریان 

نفر از دوازده توسط  هاید روایی آنأیطراحی شد و پس از ت

ی مخصوص ها هایی پرسشناممدیریت ورزشی، پایاستادان 

ترتیب  مدیران و مشتریان با استفاده از آلفای کرونباخ به
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آماری تحقیق، تمام جامعۀ دست آمد.  به 83/0و  7/0

های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه بود؛ که  باشگاه

ورزش و ادارۀ از  1390اساس آخرین اطالعات در سال بر

باشگاه بوده است  140ها انشاه، تعداد آنجوانان استان کرم

بخش آقایان، بانوان و مشترک بین آقایان و سه که در 

اند. با توجه به در دسترس بودن بانوان مشغول به کار بوده

 -تصادفی باشگاه انتخاب برای گیریها، نمونهآدرس باشگاه

 70 را نهایی مونۀن و بود باشگاه 70 آن تعداد و ایطبقه

 تشکیل مشتریان از نفر 400 و هاباشگاه مدیران از نفر

ای، به ازای هر باشگاه در بخش افراد حرفه. ندداد

 که (مورد 70)مختص مدیران توزیع شد پرسشنامۀ 

 خوردگی پر شدند.  درستی و بدون خط همگی به

توصیفی )فراوانی، درصد،  ها با استفاده از آمارداده

انحراف معیار( بررسی شدند و در بخش آمار  و میانگین

بندی نتایج از آزمون ناپارامتریك استنباطی برای رتبه

فریدمن استفاده شد. تمام محاسبات آماری با استفاده از 

 .گرفتانجام  spss16افزار  نرم

 

 های تحقیقنتایج و یافته

دهندگان  ای تحقیق تعداد کل پاسخهبا توجه به یافته

 آمده است. 1در دو بخش مدیران و مشتریان در جدول 

نفر  70دهد از مجموع نشان می 1که جدول طورهمان

ها نقش مدیریت را در باشگاه ای، تمامی آناز افراد حرفه

و  ها در کنار مدیر بودن مالك باشگاهنفر از آن 30داشتند. 

کنار مدیر بودن، مربی باشگاه بودند. از  نفر هم در 40

 255و  زننفر از آنان  138نفر از مشتریان،  393مجموع 

 .مرد بودند، نفر

ای شاغل در میزان تحصیالت افراد حرفه 1شکل 

دهد که بیانگر این است که بیشتر ها را نشان میباشگاه

درصد( دارای مدرک دیپلم و  4/71نفر معادل  50افراد )

 دیپلم هستند. فوق

 

 هادهنده به پرسشنامه . فراوانی و درصد افراد پاسخ1جدول 

 درصد فراوانی گروه هدف نوع پرسشنامه

مختص  ۀپرسشنام
 ایافراد حرفه

 %100 70 مدیران

 9/42 30 مالکان 

 1/57 40 مربیان 

مختص  ۀپرسشنام
 مشتریان

 %35 138 وانبان

 %65 255 آقایان 

 

 

 هاای شاغل در باشگاه . میزان تحصیالت افراد حرفه1 شکل
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 داریبندی معیارهای موفقیت در باشگاه. رتبه2جدول 

 داریمعیارهای موفقیت در باشگاه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

انحراف 

 معیار

های شاخص

 آماری

مقادیر 

 شده محاسبه

های مدیریتیمهارت  92/2  48/3  719/0  N 70 

های ارتباطیمهارت  91/2  48/3  633/0  X
2 49/76  

های آموزشی تخصصی دوره ۀگواهینام  33/2  87/2  162/1  df 3 

84/1 تحصیالت مدیران  55/2  131/1  P 001/0  

 

، نشان از آن دارد 2ها در جدول تحلیل دادهنتایج    

تحقیق، در بین کننده در  که از دیدگاه مدیران شرکت

های ترتیب مهارت داری بهمعیارهای موفقیت در باشگاه

های های دورههای ارتباطی، گواهینامهمدیریتی، مهارت

آموزشی تخصصی و تحصیالت مدیران، بیشترین تأثیر را 

با توجه به سطح . همچنین دارنددر موفقیت یك باشگاه 

آن مقایسۀ و است  <P 001/0شده که برابر  داری داده امعن

درصد  99/0با اطمینان  01/0با میزان خطای مجاز 

رتبۀ داری بین انظر آماری اختالف معن توان گفت، از می

 داری وجود دارد.معیارهای موفقیت در باشگاه

 بندی معیارهای موفقیت باشگاهرتبه. 3جدول 

 انحراف معیار میانگین میانگین رتبه ت باشگاهمعیارهای موفقی
های شاخص

 آماری

مقادیر محاسبه 

 شده

68/2 داشتن مشتریان وفادار  1/3  919/0  N 70 

6/2 تعداد مشتریان  97/2  049/1  X
2

 93/5  

38/2 سودآوری باشگاه  76/2  042/1  df 3 

33/2 تأثیرگذاری در سبك زندگی مشتریان  81/2  011/1  P 115/0  

 

هاا نشاان از آن دارد کاه از دیادگاه      تحلیل دادهایج نت

کننده در تحقیق در بین معیارهای موفقیت  مدیران شرکت

ترتیب داشتن مشتریان وفادار، تعاداد مشاتریان،    باشگاه به

سودآوری باشگاه و تأثیرگذاری در سبك زندگی مشتریان، 

(. 3)جدول  دارندبیشترین تأثیر را در موفقیت یك باشگاه 

شاده در جادول    داری دادهابا توجه به سطح معنا  همچنین

آن باا میازان خطاای    مقایسۀ و است  >p 115/0که برابر 

توان گفت از نظار   درصد، می 95/0با اطمینان  05/0مجاز 

داری باین رتباه معیارهاای موفقیات      اآماری اختالف معنا 

 باشگاه وجود ندارد.

 داریبندی عوامل جذب مشتری در باشگاه رتبه .4 دولج

 انحراف معیار میانگین میانگین رتبه معیارهای موفقیت باشگاه
های شاخص

 آماری

مقادیر محاسبه 

 شده

72/2 وجود فضای کافی برای تمرین  78/3  415/0  N 70 

49/2 کارکنان شایسته  65/3  589/0  X
2

 590/10  

ها در باشگاه تنوع برنامه  39/2  61/3  521/0  df 3 

39/2 موقعیت جغرافیایی باشگاه  56/3  629/0  P 014/0  

 

دهد که از دیدگاه مدیران نشان می 4جدول 

کننده در تحقیق، بین عوامل جذب مشتری در  شرکت

داری، وجود فضای کافی و استاندارد برای تمرین، باشگاه

شده در   ههای ارائاستفاده از کارکنان شایسته، تنوع برنامه

در باشگاه و موقعیت جغرافیایی باشگاه، بیشترین تأثیر را 

. همچنین با توجه به سطح دارندجذب مشتری در باشگاه 

و است  014/0شده در جدول، که برابر  داری دادهامعن

توان گفت از  می 05/0خطای مجاز مقدار آن با  ۀمقایس
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 داری وجود دارد. مشتری در باشگاهعوامل جذب رتبۀ داری بین اآماری اختالف معننظر 

 

 

 . معیار ترجیح یک باشگاه از سوی مشتریان2 شکل

ترین معیار ترجیح یك باشگاه از سوی مشتریان،  مهم

وجود تجهیزات مناسب و مربیان شایسته عنوان شده است 

درصد و  9/72نفر معادل  51تجهیزات مناسب: (؛ 2شکل )

 درصد. 6/58نفر معادل  41مربیان شایسته: 

 

 گیری  بحث و نتیجه

بندی عوامل در این پژوهش محقق درصدد اولویت

های خصوصی شهر کرمانشاه  ای باشگاهمدیریتی و حرفه

ترین  بود و همچنین جواب به این سؤاالت که آیا مهم

داری، مدیریت باشگاه خواهد بود اهمعیار موفقیت در باشگ

اند؟ که محقق در همین یا عواملی دیگر در آن دخیل

 ای دست یافت. مالحظهشایان به نتایج زمینه 

های مدیریتی ها نشان دادند که داشتن مهارتتحلیل

داری ترین معیار و شایستگی برای باشگاه و ارتباطی، مهم

های تخصصی و های دورهگواهینامهو داشتن هستند 

های بعدی قرار دارد. این نکته قابل تحصیالت در رتبه

آخر قرار  ۀرتبدر تأمل است که چرا مدیران تحصیالت را 

ها رضایت اند و مشتریان از وضع مدیریتی باشگاهداده

است؟ مواجه شده ندارند و رشد این صنعت با مشکل 

(، در تحقیق خود با 2009کاران )و هم 1تریپولیتسیوتی

کننده در  علم ورزشی همانند یك فاکتور تعیین»عنوان 

 «های ورزشی شهریمدیریت تجهیزات داخلی در سازمان

ی مورد نیاز ها شایستگی ۀکنند پی بردند که عامل تعیین

ی تناسب اندام و آمادگی جسمانی ها برای مدیران باشگاه

(. با توجه 17)است ربوط به دانش ورزشی ای مطور ویژه به

توان دریافت که سطح پایین تحصیالت به این موضوع می

تواند عاملی برای این موضوع باشد و در این مدیران می

دارای مدارک معتبری همچون  با استخدام افرادزمینه 

های باالتر داشتن کارشناسی تربیت بدنی و در رده

این  توان می ،مدیریت ورزشیرشتۀ زمینۀ در تخصص 

های همچنین لزوم  برگزاری کالس کرد. مشکل را رفع

دانش مدیریت ورزشی و دارا بودن زمینۀ آموزشی در 

داران عنوان معیاری برای باشگاه هگواهینامه در این زمینه ب

 ۀدر زمین تواند به بهبود این موضوع کمك کند.یم

توان با استخدام افرادی که  های ارتباطی میمهارت

های ارتباطی خوبی دارند )با استفاده از مصاحبه و مهارت

                                                           

1 . Tripolitsioti 
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نتایج  شناسی(، در این زمینه اقدام کرد. های روانآزمون

  ( و2005) 2(، آفتینوس2011) 1های کستولیوسپژوهش

دارد های این تحقیق همخوانی ( با یافته2010) 3کها

(13،12،9 .) 

که از دیدگاه  دادها نشان تحلیل دادههمچنین، نتایج 

های حفظ کننده در تحقیق در بین روش مدیران شرکت

 زمینۀای در داری، استفاده از افراد حرفهمشتری در باشگاه

وعات ایمنی، استفاده از مربیانی که آموزش آموزش موض

کیفیت های بادهند، فراهم کردن راهنماییبهتری ارائه می

ها و نیازهای برای اعضای جدید باشگاه، سنجش خواسته

طور مستمر و ارزیابی سطح رضایت مشتریان  مشتریان به

ترتیب در اولویت قرار  طور مستمر به هشده ب از خدمات ارائه

که  ( در تحقیق خود عنوان کرد2009سکندیز ). دارند

ای )کارت مربیگری(، افراد حرفهگواهینامۀ مشتریان به 

کنند که با دیدن آن اهداف خود را حدی توجه می به

دارد (، عنوان می1388(. شمسایی )16)ند یرگنادیده می

 ورزشی ورشتۀ میزان مهارت و اشراف مربی ورزش به 

استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن بدنسازی در افزایش 

های ( که با یافته3گذار است )میزان رضایت مشتریان تأثیر

توان با برگزاری  میزمینه در این تحقیق ما همخوانی دارد. 

های مربیگری آمادگی جسمانی در درجات مختلف، کالس

های اولیه، دورههای کمكزمینۀ های آموزشی در کارگاه

و ملزم کردن مربیان برای شرکت در این  CPRآموزشی 

ها و معیاری برای شروع به کار در باشگاه، به کیفیت کالس

تا مشتریان هم با دانستن این کنند کار مربیان کمك 

ها را مطلب اطمینان الزم برای روی آوردن به باشگاه

مربیان پروندۀ دست آورند. وجود چنین مدارکی در  هب

آورد که این وجود می نوعی اطمینان را در مدیران به

مربیان از دانش و آگاهی کافی برای کار در باشگاه و 
                                                           

1. Koustelios 

2. Afthinos 

3. Hak 

دارا هستند که جلوگیری از مشکالت و صدمات احتمالی 

ها خواهد این خود عاملی برای حفظ مشتریان در باشگاه

 شد.

ا این بود که از دیدگاه هتحلیل دادهاز دیگر نتایج 

کننده در تحقیق در بین معیارهای موفقیت  مدیران شرکت

ترتیب داشتن مشتریان وفادار، تعداد مشتریان،  باشگاه به

سودآوری باشگاه و تأثیرگذاری در سبك زندگی مشتریان 

ارائۀ . دارندبیشترین تأثیر را در موفقیت یك باشگاه 

یت و حفظ مشتری برای سازمان حیاتی کیفخدمت با

تواند درصد می 5است. افزایش حفظ مشتری به میزان 

وکاری که  و کسب افزایش دهددرصد  30تا  25سود را 

درصد کاهش  5بتواند میزان از دست دادن مشتری را 

 75دهد، ارزش خالص و نهایی هر مشتری برای آن تا 

توان گفت که یکی از  مینان مییابد. با اطدرصد افزایش می

ترین عوامل بقا و رشد این صنعت وجود مشتریان  مهم

تواند وفادار است. وجود مشتریان وفادار و افزایش آن می

رشد این صنعت را رو به رشد کند و میزان سود و درآمد 

(، در 2005آفتینوس )(. 7ها را افزایش دهد )باشگاه

مشتریان مراکز آمادگی که  تحقیقی به این نتیجه رسید

 افزایش. خصوصی، بیشتر به تجهیزات مدرن تمایل داشتند

 و کیفیت خدمات، استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن

هایی است که حلراه ،کارگیری مربیان مجرب و شایسته به

خوبی به خود  توجه مشتریان را در این بخش به دتوان می

 (.9جلب کند )

نشان داد که از دیدگاه  خش دیگری از تحقیق،بنتایج 

کننده در تحقیق، در بین محل مصرف  مدیران شرکت

-داری خرید تجهیزات، هزینههای باشگاهبیشترین هزینه

تسهیالت ) آب ، هزینۀ های نگهداری، پرداخت دستمزد، 

یت قرار ترتیب در اولو تبلیغ و بازاریابی بههزینۀ برق و ..( و 

دارند. با توجه به اینکه خرید تجهیزات و نگهداری آن 

همراه دارد، مدیران  داران بهبیشترین هزینه را برای باشگاه
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تجهیزات کیفیت و مرغوبیت کاال را در تهیۀ هنگام  باید

نظر داشته باشند تا هر سال مجبور به تعویض آنان نشوند 

برای خرید مجدد امکانات در که  را ایو اگر بتوانند هزینه

 ،گذاری کنندها سرمایهدر دیگر اولویت اندنظر گرفته

بهتری خواهند گرفت. برای مثال اگر در قسمت نتیجۀ 

به  ،تر هزینه شودمداکارگیری مربیان کار بازاریابی و به

ها خواهد انجامید و جذب بیشتر مشتریان به سمت باشگاه

-جایگزینی هزینهو افزایش سود و درآمد  موجب خوداین 

 شده خواهد شد. های صرف

، نیاز اصلی مدیران برای بهبود عملکرد و نتایجبراساس 

های ارتباطی است انجام خدمات مؤثرتر، در افزایش مهارت

ند. از بین تنفر از مدیران به این موضوع اعتقاد داش 57که 

های مورد نفر از مدیران، به تفکیك اولویت به مهارت 70

 57های ارتباطی داری اشاره شده است: مهارت نیاز باشگاه

نفر،  53نفر، علم تمرین  54ریزی های برنامهنفر، مهارت

نفر، مدیریت  40نفر، تغذیه  43مدیریت خدمات ورزشی 

نفر و  26ومی نفر، آنات 34اماکن و تأسیسات ورزشی 

 نفر. 24فیزیولوژی 

توان با برگزاری  با توجه به اهمیت این موضوعات، می

های نامبرده، مدیران مهارتزمینۀ های آموزشی در کالس

خود، افزایش داری کمك کرده که این را در امر باشگاه

ها را در پیش دارد و به روی آوردن کیفیت باشگاه

 انجامد.تر می سالمجامعۀ نتیجه  در مشتریان بیشتر و

های منتقدانه از طریق افراد این صنعت به تحلیلآیندۀ 

برای ایجاد ابزاری سطوح نیازمند است. همۀ ای در  حرفه

 ای یافته های سازمانیك گروه یا گروهاستاندارد باید 

های وابسته به دانشگاه و . همچنین تالشیدآوجود  به

 .است شدهاندرکاران آن توصیه  دست

 :شود می با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد

های آموزشی در کارگاهبا توجه به نیاز مربیان،  .1

و علم مدیریت ورزشی و های ارتباطی مهارتزمینۀ 

 دریافت گواهینامه در این زمینه، برگزار شود.

های مربیگری آمادگی  برگزاری مدون کالس  .2

های ساالنه برای ارزیابی دانش مدیران و  آزمونجسمانی و 

 .مربیان

روز  ها به نوسازی و به مالکان و مدیران باشگاه .3

ها روی آورند و از مربیان گاهکردن وسایل و تجهیزات باش

 با دانش و دارای مدارک معتبر ورزشی استفاده کنند.

ها و منظور سنجش کیفیت خدمات باشگاه به .4

صورت  شده، به میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه

 ها سنجیده شود.ماهانه و ساالنه میزان رضایت آن

ارزیابی ینۀ زمها در افزایش خدمات باشگاه .5

آمادگی جسمانی و بازتوانی و همچنین تمرینات ماساژ 

 .برای مشتریان

ای از طرف وزارت ورزش و  نامه مدون کردن آیین .6

کیفیت صورتی که  ها بهجوانان برای نظارت بر کار باشگاه

جذب مشتریان در آن ارزیابی نحوۀ کار مدیران و مربیان و 

 شود.
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