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Resum
Aquest treball té per objectiu analitzar l’efecte de les característiques sociodemogràfiques i de pràctica (freqüència i permanència)
de les usuàries adultes de programes públics de gimnàstica de manteniment de localitats petites sobre els seus nivells de satisfacció.
A partir d’una mostra de 2.243 dones usuàries, s’ha fet un estudi quantitatiu mitjançant enquesta, de tipus descriptiu i inferencial.
Els resultats generals mostren un nivell de satisfacció amb les variables estudiades majoritàriament alt. Els factors intangibles relacionats amb la intervenció del tècnic esportiu són els més valorats, i superen els tangibles relatius a la instal·lació (neteja, ventilació
i accessibilitat), així com els vinculats a l’organització (nombre d’hores setmanals ofertes). L’edat, l’antiguitat en el programa i la
freqüència de pràctica presenten diferències en la satisfacció amb tots els aspectes de l’activitat menys amb l’adequació del material.
Les usuàries entre 25 i 44 anys són les que menys satisfetes estan amb totes les variables estudiades, i les que més anys de permanència presenten són les menys satisfetes amb la neteja, l’adequació del material i amb l’aprofitament del temps de classe. Finalment,
les usuàries que assisteixen tres dies per setmana són les que menys valoren les condicions ambientals (ventilació i adequació del
material) i d’organització (durada, motivació, horari i intensitat).
Paraules clau: satisfacció, gimnàstica de manteniment, dones, municipis petits

Abstract

Influence of Age, Frequency and Time on the Satisfaction of Rural Adult Women
When Doing Fitness Activities
This paper examines the effect of the socio-demographic and practice (frequency and length) characteristics of adult users
of public fitness training programmes in small towns on their levels of satisfaction. Based on a sample of 2,243 women users
a quantitative study was carried out using a descriptive and inferential survey. The overall results show a mostly high level
of satisfaction with the variables studied. Intangible factors related to action by the sports instructor were most highly rated,
above tangible factors concerning the facility (cleanliness, ventilation and accessibility) and organisation (number of hours
offered per week). There are differences in satisfaction by age, length of time in the programme and frequency with which
it is done in all aspects of the activity except for the appropriateness of the material. Users aged between 25 and 44 are the
least satisfied with all the variables and those who have been doing the programme for longest are the least satisfied with the
cleanliness, appropriateness of the material and use of class time. Finally, users attending three days a week have the lowest
opinion of environmental (ventilation and appropriateness of the material) and organisational (length, motivation, timetable
and intensity) conditions.
Keywords: satisfaction, fitness training, women, small towns
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Introducció
La satisfacció amb els programes
de gimnàstica de manteniment
Segons Moreno i Marín de Oliveira (2003), la gimnàstica de manteniment comprèn aquelles activitats fisicoesportives caracteritzades per exercicis de baix impacte sense desplaçaments bruscos i ràpids, on el treball
de tensió muscular es complementa amb la flexibilitat,
coordinació o correcció postural.
L’experiència de consum d’aquests serveis en els
usuaris està relacionada amb les seves prestacions i la
valoració d’aquesta experiència és la que determinaria
la seva satisfacció (Deighton, 1992).
Encara que no sembla haver-hi consens en la biblio
grafia científica sobre el concepte de satisfacció (Oliver, 2010), sembla que la valoració d’un servei no sols
estaria determinada pel seu cost econòmic, sinó també
per la precisió amb què es percep que s’aconsegueix el
màxim possible amb els mínims diners o esforç (Nagel, 1995).
El procés mitjançant el qual es desenvolupa la
satisfacció està influenciat per les expectatives que
es tenen i els resultats que finalment s’obtenen (Moliner, Berenguer, & Gil, 2001). Aquestes expectatives
influeixen especialment en la percepció dels béns de
consum poc tangibles o ambigus i de manera general en els serveis (Churchill & Suprenant, 1982; Yi,
1993). Així, doncs, és possible assenyalar que les expectatives són rellevants en els serveis esportius, atesa
la dificultat que implica valorar-ne les característiques
objectivament.
En els últims anys, la satisfacció s’ha posicionat com
un indicador de qualitat de la unitat de producció en les
organitzacions (Fornell, 1992). Així, autors com Calabuig, Molina i Núñez (2012) han tractat de descriure el
concepte de qualitat definint-la com
una avaluació a llarg termini postconsum o postús, susceptible de canvi en cada transacció, font de desenvolupament
i canvi de les actituds envers l’objecte de consum o ús, i
que és el resultat de processos psicosocials de caràcter cognitiu i afectiu (pàg. 86).

Precisament en relació amb la qualitat, autors com
Peiró, Martínez-Tur i Ramos (2005), agrupen en dos
eixos els factors que la determinen en els serveis: la dimensió funcional i la relacional. Recentment, Calabuig

et al. (2012) han aplicat a entitats esportives privades un
model tridimensional de la qualitat distingint les dimensions interacció, entorn i resultat.
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Variables que influeixen en la satisfacció
amb els serveis esportius
Aprofundint en els elements que conformen la
satisfacció dels usuaris pels programes d’activitat fisicoesportiva, els aspectes intangibles del servei van
guanyant protagonisme davant dels aspectes clàssics. De fet, les últimes dècades del segle xx s’han
caracteritzat per atorgar una major importància a les
relacions interpersonals dins la gestió dels serveis
(Clemmer & Schneider, 1996; Dorado, 2007) i especialment a la relació empleat-usuari (Bove & Johnson, 2000)
Concretament en els serveis esportius, algunes de les
variables que s’han trobat relacionades amb la satisfacció són els horaris, la distribució de classes, etc., així
com els elements tangibles (Bitner, 1990; Dubé & Menon, 1998). De la mateixa manera, la grandària de la
població sembla tenir relació amb els costos d’accés i
les característiques de les instal·lacions esportives (González-Romá, Peiró, Meliá, Valcarcel, Balaguer, & Sancerni, 1989).
En relació amb els programes de gimnàstica de manteniment en persones grans, el material esportiu i la música constitueixen factors clau en la percepció de la satisfacció (Pont, 1996). Vinculant aquests factors amb la
variable edat, cal dir que Calabuig, Quintanilla i Mundina (2008) assenyalen una tendència feble a valorar pitjor
la qualitat del servei segons l’edat.
D’altra banda, les principals variables d’insatisfacció
semblen trobar-se en el preu, l’espai de pràctica o la llunyania de la instal·lació (Moreno, Rodríguez, & Martínez, 1998).

Mètode
Objectiu
El present treball té com a objectiu analitzar la relació de l’edat, els anys de pràctica i la freqüència setmanal amb la satisfacció de les participants a les classes de gimnàstica de manteniment per a dones adultes
(25-64 anys). La contribució d’aquest treball a la g estió
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e sportiva és triple, ja que: a) aporta una major entesa
dels condicionants de la satisfacció en un programa
d’activitats esportives de pràctica majoritària en l’àmbit
públic, b) analitza la influència de les variables sociodemogràfiques sobre aquest constructe, i c) contextualitza l’estudi en el segment femení de localitats menors de
20.000 habitants.

Anàlisi estadística

Per aconseguir l’objectiu plantejat, i seguint Montero
i Lleó (2007), s’ha fet un estudi quantitatiu i descriptiu
mitjançant enquesta, de caràcter transversal per a la seva
aplicació en un únic moment temporal.

Es va fer una anàlisi descriptiva i inferencial dels
ítems sobre la satisfacció d’aquest programa en funció de les variables independents. Els resultats obtinguts en les proves de normalitat (p < ,05) i d’igualtat de variàncies van indicar que el més idoni era
fer proves no paramètriques. A través de la prova h
de Kruskal-Wallis, es van cercar les diferències entre grups. Les anàlisis es van fer amb el programari
SPSS 19.

Participants

Resultats

Disseny

En l’estudi participaren 2.243 dones adultes
d’edat entre 25 i 64 anys, usuàries de programes
de gimnàstica de manteniment en ajuntaments menors de 20.000 habitants d’Extremadura. La selecció del rang d’edat que determina la població adulta
es va fer basant-se en altres treballs d’investigació
relacion ats amb l’àmbit de la salut en adults (Aranceta, Serra, Pérez, Foz, Moreno, & Grupo Colaborativo SEEDO, 2005; Romero, Carrasco, Sañudo, &
Chacón, 2010).

Instrument
El qüestionari per determinar la satisfacció de les
usuàries (Blázquez & Feu, 2012) s’ha construït des
de l’òptica multidimensional dominant en els estudis de satisfacció sobre l’àmbit esportiu (Morales,
Hernández-Mendo, & Blanco, 2005; Tsitskari, Tsiotras, & Tsiotras, 2006) i tenint en compte tres dimensions diferenciades i delimitades en treballs previs: la
satisfacció respecte a la instal·lació (Wicker, Breuer,
& Pawlowski, 2009); l’organització de l’activitat en
la seva dimensió temporal (Nuviala, Tamayo, Iranzo,
& Falcón, 2008), i l’exercici de l’activitat (Graupera,
Martínez del Castillo, & Martín, 2003). Es va utilitzar una escala Likert de cinc passos (1 = gens d’acord,
5 = molt d’acord). Es va calcular la fiabilitat i consistència interna de tots els ítems i s’obtingué un valor de
l’estadístic alfa de Cronbach ( = ,80) considerat com
bo (Field, 2009; Nunnally & Bernstein, 1994). També
es van fer preguntes tancades per conèixer l’edat, els
70

anys de permanència en el programa i els dies de pràctica per setmana.

La satisfacció amb els serveis en funció
de l’edat
Les dades obtingudes respecte a l’edat de les participants ens mostren la distribució següent: el 36,5 %
té entre 25 i 44 anys, el 39 % té entre 45 i 59 anys,
mentre que el 24,5 % té entre 60 i 64 anys (taula 1).
L’edat mitjana de les participants va ser de 48,79 anys
( 11,27 anys). Respecte al nivell de satisfacció amb
els programes de gimnàstica de manteniment, s’evidencia una valoració alta (> 4) en la majoria dels
ítems relacionats amb la satisfacció amb el servei.
Concretament, les variables que major puntuació han
obtingut són: l’aprofitament del temps, la motivació
de la sessió, la intensitat i la satisfacció amb l’horari.
No obstant això, les menys valorades estan relacionades amb la neteja i la satisfacció amb el nombre d’hores a la setmana.
Respecte a la relació entre variables, s’han trobat
diferències significatives entre el nivell de satisfacció
de les usuàries amb els diferents ítems (p < ,01) excepte en l’adequació del material esportiu (p > ,05)
(taula 1).
Els resultats de les proves post hoc, obtinguts a
través del model Games Howell, indiquen que hi ha
diferències (p < ,05) entre els rangs d’edat i la majoria de les variables (taula 2). Les adultes entre 25
i 44 anys presentaven una menor satisfacció amb
l’accessibilitat, ventilació, satisfacció amb el nombre d’hores setmanals, satisfacció amb l’horari, satisfacció amb el temps de classe, intensitat i adequació
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Edat
Mitjana

Desviació
típica

25-44 anys
36,5 %

45-59 anys
39 %

60-64 anys
24,5 %

2(gl=2)

Satisfacció amb la instal·lació
Il·luminació
Neteja
Dimensions del lloc
Accessibilitat
Ventilació

4,41
3,73
4,03
4,32
4,02

,87
1,24
1,21
,98
1,15

4,34  ,92
3,61  1,19
3,94  1,20
4,23  ,95
3,78  1,18

4,44  ,84
3,71  1,30
4,07  1,17
4,37  ,97
4,10  1,13

4,49  ,85
3,96  1,80
4,09  1,26
4,37  1,20
4,24  1,05

12,66**
33,80**
11,34**
23,99**
67,87**

Organització de l’activitat
Satisfacció amb l’horari
Satisfacció amb l’aprofitament del temps
Satisfacció amb el nombre d'hores/setmana

4,48
4,66
3,81

,84
,64
1,28

4,37  ,87
4,58  ,70
3,70  1,28

4,53  ,84
4,72  ,59
3,83  1,29

4,59  ,77
4,70  ,61
3,92  1,26

36,36**
24,52**
13,26**

Exercici de l’activitat
Motivació sessions

4,59

,68

4,51  ,73

4,60  ,67

4,68  ,59

21,40**

Intensitat sessions
Adequació del material esportiu
Adequació de la durada de la classe

4,51
4,08
4,44

,72
1,10
,92

4,44  ,74
4,05  1,05
4,30  ,98

4,54  ,70
4,13  1,09
4,51  ,88

4,58  ,70
4,04  1,18
4,54  ,87

19,41**
5,18
43,04**

Participants
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** p < ,01.
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Taula 1. Anàlisi descriptiva i inferencial de la satisfacció amb el servei de gimnàstica de manteniment en funció de l’edat

Diferència
de mitjanes
(I-J)

Error
típic

p

L. inf.

L. sup.

IC 95 %

Variable dependent

(I) Edats

(J) Edats

Il·luminació

De 25 a 44 anys

De 60 a 64 anys

–,150*

,049

,006

–,26

–,04

Neteja

De 25 a 44 anys
De 45 a 59 anys

De 60 a 64 anys
De 60 a 64 anys

–,356*
–,252*

,065
,067

,000
,000

–,20
–,10

–,51
–,41

Accessibilitat

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,135*
–,137*

,047
,055

,012
,035

–,24
–,27

–,02
–,01

Ventilació

De 25 a 44 anys
De 45 a 59 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 60 a 64 anys

–,315*
–,459*
–,144*

,056
,061
,059

,000
,000
,039

–,45
,32
,01

–,18
,60
,28

Satisfacció amb l’horari

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,156*
–,217*

,042
,045

,001
,000

–,25
–,32

–,06
–,11

Satisfacció amb aprofitament del
temps

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,140*
–,122*

,032
,036

,000
,002

–,21
–,21

–,07
–,04

Satisfacció amb el nombre d’hores

De 25 a 44 anys

De 60 a 64 anys

–,224*

,070

,004

–,39

–,06

Motivació sessions

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,097*
–,173*

,034
,036

,012
,000

–,18
–,26

–,02
–,09

Intensitat sessions

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,105*
–,139*

,035
,040

,008
,001

–,19
–,23

–,02
–,05

Adequació de la durada de la classe

De 25 a 44 anys

De 45 a 59 anys
De 60 a 64 anys

–,211*
–,245*

,045
,051

,000
,000

–,32
–,36

–,11
–,13

* p < ,05.

5
Taula 2. Proves post hoc per determinar diferències en la satisfacció amb el servei en funció de l’edat

Apunts. Educació Física i Esports. 2013, núm. 113. 3r trimestre (juliol-setembre), pàg. 68-76. ISSN-0214-8757

71

dona i esport

Blázquez, A., Feu, S., i Sánchez, M.ª I.

Anys de pràctica

Participants

< 1 any

1-3 anys

4-6 anys

> 6 anys

24,4%

33,1%

17,8%

24,7%

2(gl=3)

Satisfacció amb la instal·lació
Il·luminació

4,44  ,90

4,40  ,85

4,43  ,82

4,39  ,91

2,81

Neteja

3,77  1,24

3,88  1,18

3,68  1,24

3,55  1,28

23,33**

Dimensions del lloc

4,12  1,18

3,99  1,22

4,03  1,19

3,99  1,23

6,02

Accessibilitat

4,29  1,07

4,31 ,99

4,34  ,93

4,33  ,91

  ,44

Ventilació

4,08  1,16

4,02  1,13

3,97  1,14

3,98  1,16

4,81

4,53  ,81

4,51  ,79

4,44  ,82

4,43  ,94

5,70

Organització de l’activitat
Satisfacció amb l’horari
Satisfacció amb l’aprofitament del temps

4,68  ,68

4,71  ,62

4,62  ,63

4,62  ,63

16,60**

Satisfacció amb el nombre d’hores/setmana

3,91  1,28

3,81  1,32

3,73  1,22

3,75  1,27

8,92*

Exercici de l’activitat
Motivació sessions

4,62  ,63

4,61  ,66

4,52  ,73

4,57  ,71

6,64

Intensitat sessions

4,52  ,73

4,53  ,72

4,52  ,70

4,49  ,71

1,75

Adequació del material esportiu

4,05  1,15

4,16  1,04

3,99  1,04

4,06  1,16

9,59*

Adequació de la durada de la classe

4,52  ,81

4,49  ,89

4,41  ,85

4,31  1,09

10,90*

* p < ,05; ** p < ,01.
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Taula 3. Anàlisi descriptiva i inferencial de la satisfacció amb el servei de gimnàstica de manteniment en funció dels anys de pràctica

amb la durada de la classe que les adultes entre 45 i
64 anys. Les majors de 60 anys estan significativament més satisfetes amb la neteja que les que tenen
entre 25 i 59 anys. En el cas de les d imensions del
lloc a través de les proves post hoc, no es van poder
determinar les diferències (taula 2).

La satisfacció amb el servei en funció
de l’antiguitat de pràctica
Les usuàries d’aquests programes de gimnàstica de
manteniment fa una mitjana de 2,43  1,11 anys que
hi participen. Els anys de permanència en l’esmentat programa mostren diferències significatives en la
valoració de les variables: satisfacció amb l’aprofitament del temps i satisfacció amb el nombre d’hores/
setmana (p < ,01), adequació del material esportiu i
adequació de la durada de la classe (p < ,05) (taula 3).
Les proves de comparacions múltiples (taula 4) van
indicar que les participants amb més de sis anys d’experiència valoren menys la neteja que les que fa menys
de tres anys que són en el programa (p < ,05). Les par-
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ticipants amb una experiència en el programa d’entre
quatre i sis anys valoren significativament menys l’adequació del material que les usuàries amb una experiència
d’entre un i tres anys (p < ,05). Les usuàries amb més
de 6 anys d’experiència estan menys satisfetes amb la
durada de la classe que les que tenen menys experiència. No es van poder determinar les diferències en la
variable satisfacció amb el nombre d’hores de classe a
la setmana.

La satisfacció amb el servei en funció
dels dies de pràctica per setmana
Les usuàries assisteixen a les activitats de manteniment físic una mitjana de 2,49  ,73 dies a la setmana. En un estudi més exhaustiu s’observa que el
60,2 % va assistir-hi entre un i dos dies a la setmana, el 32,2 va assistir-hi tres dies a la setmana i el
7,5 % va assistir-hi entre quatre i cinc dies. En l’anàlisi de les variables sobre la satisfacció de les usuàries en funció dels dies de pràctica es va comprovar
que hi havia diferències significatives en tots els ítems
(p < ,01) (taula 5).
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Variable dependent

(I) Temps de pràctica

(J) Temps de pràctica

Diferència
de mitjanes
(I-J)

Neteja

De 4 a 6 anys
Més de 6 anys

De 1 a 3 anys
Menys de 1 any
De 1 a 3 anys

–,201*
–,224*
–,330*

,076
,076
,070

,041
,018
,000

–,40
–,42
–,51

–,01
–,03
–,15

Satisfacció amb
l’aprofitament del temps

Més de 6 anys

Menys de 1 any

–,090

,035

,050

–,18

,00

Adequació del material
esportiu

De 4 a 6 anys

De 1 a 3 anys

–,168*

,065

,049

–,33

,00

Adequació de la durada de la
classe

Més de 6 anys

Menys de 1 any
De 1 a 3 anys
De 4 a 6 anys

–,211*
–,182*
–,103

,058
,057
,063

,002
,007
,359

–,36
–,33
–,27

–,06
–,04
,06

IC 95 %

Error
típic

p

L. inf.

L. sup.
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* p < ,05.
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Taula 4. Proves post hoc per determinar diferències en la satisfacció amb el servei en funció dels anys de participació

Dies de pràctica setmanal
1-2 dies

3 dies

4-5 dies

60,2 %

32,2 %

7,5 %

Satisfacció amb la instal·lació
Il·luminació
Neteja
Dimensions del lloc
Accessibilitat
Ventilació

4,42±,88
3,76±1,25
4,03±1,20
4,28±1,00
4,14±1,10

4,34±,90
3,63±1,20
3,94±1,25
4,35±,93
3,77±1,18

4,67±,62
4,00±1,27
4,40±1,05
4,50±,96
4,09±1,15

Organització de l’activitat
Satisfacció amb l’horari
Satisfacció amb l’aprofitament del temps
Satisfacció amb el nombre d’hores/setmana

4,48±,84
4,73±,58
3,47±1,35

4,43±,88
4,53±,74
4,20±1,03

4,72±,62
4,72±,53
4,83±,39

17,97**
48,79**
276,59**

Exercici de l’activitat
Motivació sessions
Intensitat sessions
Adequació del material esportiu
Adequació de la durada de la classe

4,65±,63
4,57±,71
4,13±1,11
4,49±,86

4,46±,77
4,42±,73
3,97±1,10
4,29±1,07

4,59±,59
4,53±,66
4,14±,95
4,63±,60

38,10**
28,30**
14,70**
18,77**

Participants

** p < ,01

Els resultats de les proves post hoc, obtinguts a
través del model Games Howell, indiquen entre quins
grups de dies d’assistència hi ha les diferències (p < ,05)
(taula 6).
Les usuàries que assisteixen 4 o 5 dies a les classes de
manteniment valoren significativament millor (p < ,05)
la il·luminació, les dimensions del lloc, l’accessibilitat,
la satisfacció amb l’horari, la satisfacció amb el nombre de dies i l’adequació de la durada de la classe que
les usuàries que hi assisteixen 1 o 2 dies. D’altra banda,

2(gl=2)

23,35**
20,43**
22,65**
13,51**
57,73**

3
Taula 5.
Anàlisi descriptiva
i inferencial de
la satisfacció
amb el servei de
gimnàstica de
manteniment en
funció dels dies
de pràctica

les participants que hi assisteixen 4 o 5 dies presenten
una satisfacció significativament (p < ,05) més alta en
les variables següents: il·luminació, neteja, dimensions
del lloc, accessibilitat, ventilació, horaris, temps de
classe, nombre d’hores setmanals i durada de la classe.
També cal destacar que les usuàries que assisteixen
3 dies a la setmana a les classes de manteniment presenten una menor satisfacció amb la ventilació, el temps
de classe, la motivació i l’adequació de la durada de la
classe que les altres usuàries.
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Variable dependent

Diferència
de mitjanes
(I-J)

Error
típic

p

(I) Dies

(J) Dies

4-5 dies

1-2 dies
3 dies

,250*
,338*

,054
,058

4-5 dies

3 dies

,373*

4-5 dies

1-2 dies
3 dies

Accessibilitat

4-5 dies

Ventilació

IC 95 %
L. inf.

L. sup.

,000
,000

,12
,20

,38
,48

,107

,002

,12

,63

,369*
,455*

,087
,093

,000
,000

,16
,23

,58
,67

1-2 dies
3 dies

,222*
,145

,079
,082

,014
,178

,04
–,05

,41
,34

3 dies
4-5 dies

1-2 dies
3 dies

–,375*
,323*

,053
,099

,000
,004

–,50
,56

–,25
,09

Satisfacció amb l’horari

4-5 dies

1-2 dies
3 dies

,238*
,293*

,053
,058

,000
,000

,11
,16

,36
,43

Satisfacció amb l’aprofitament del temps

3 dies
4-5 dies

1-2 dies
3 dies

–,200*
,194*

,032
,049

,000
,000

–,27
,31

–,13
,08

Satisfacció amb el nombre d’hores

3 dies
4-5 dies

1-2 dies
1-2 dies
3 dies

,726*
1,358*
,632*

,053
,048
,049

,000
,000
,000

,60
1,25
,52

,85
1,47
,75

Motivació sessions

3 dies
4-5 dies

1-2 dies
3 dies

–,196*
,134*

,033
,054

,000
,035

–,27
,26

–,12
,01

Intensitat sessions

3 dies

1-2 dies

–,149*

,033

,000

–,23

–,07

Adequació del material esportiu

3 dies

1-2 dies

–,151*

,051

,008

–,27

–,03

Adequació de la durada de la classe

3 dies
4-5 dies

1-2 dies
1-2 dies
3 dies

–,204*
,140*
,344*

,046
,052
,061

,000
,020
,000

–,31
,02
,49

–,10
,26
,20

Il·luminació
Neteja
Dimensions de lloc

* p < ,05

5
Taula 6. Proves post hoc per determinar diferències en la satisfacció amb el servei en funció dels dies de pràctica setmanal

Discussió
Respecte als resultats generals, cal assenyalar que
les variables relatives a la satisfacció de les usuàries en
els programes de gimnàstica de manteniment que major
puntuació han presentat són les relacionades amb aspectes funcionals vinculats amb la intervenció del tècnic esportiu, com l’aprofitament del temps, la motivació de la
sessió o la intensitat i satisfacció amb l’horari, en línia
amb el treball de diversos autors (Bove & Jonson, 2000;
Peiró, Martínez-Tur, & Ramos, 2005). Les menys valorades són aquelles més relacionades amb les instal·lacions, com la neteja, el nombre d’hores de pràctica a la
setmana, la ventilació, la dimensió del lloc o l’adequació
del material esportiu. Aquests últims resultats coincideixen amb els obtinguts per diversos autors, que evidencien el menor impacte de les variables tangibles en la
satisfacció (Dorado, 2007; González-Romá et al., 1989;
Triadó, Aparicio, & Rimbaud, 1999). Per tant, es mos-

74

tra la influència dels processos psicosocials de caràcter
cognitiu i afectiu en la valoració de la qualitat apuntats
recentment per Calabuig, Molina et al. (2012), i no sols
les variables tangibles.
Quant a la satisfacció amb el servei esportiu, l’adequació del material va ser l’única variable on no es van
trobar diferències significatives en funció dels rangs
d’edat, per la qual cosa sembla l’ítem més estable quant
a la satisfacció. Aprofundint en aquest resultat, cal dir
que el material esportiu utilitzat en les sessions sol va
riar en qualitat i quantitat dependent de la localitat i l’ús
o protagonisme que el tècnic esportiu li dóna a la classe. Malgrat que els resultats no mostren diferències amb
l’edat, la seva menor puntuació respecte a la satisfacció
podria indicar que estem davant d’un element que no
és percebut com a clau en la satisfacció segons l’edat,
malgrat la importància com a suport que pot presentar
per al desplegament de la sessió (Pont, 1996). Aquests
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resultats estarien d’acord amb els de González-Roma et
al. (1989). No obstant això, altres elements com l’organització (horaris, intensitat i durada) i condicions
ambientals (ventilació) sí que semblen protagonitzar
el focus d’atenció per valorar la satisfacció en les
usuàries menors de 45 anys i reben les puntuacions
més baixes.
En la relació entre la satisfacció de les usuàries i
els anys de participació en el programa de gimnàstica
de manteniment, s’observa una major exigència (menor
puntuació) en variables com la neteja i l’adequació del
temps de la sessió. Per tant, amb l’experiència pren
drien rellevància les variables relatives al mateix temps
i a les condicions de la instal·lació coincidint amb diversos autors (Bitner, 1990; Dube & Menon, 1998; Mañas,
Giménez, Muyor, Martínez, & Moliner, 2008; Martínez-Tur, Peiró, & Ramos, 2005).
Respecte a la relació de la satisfacció i els dies de
pràctica setmanal, cal assenyalar l’efecte modulador dels
elements tangibles sobre la freqüència de participació
(Martínez-Tur et al., 1995, 2005). Aquest fet s’observa
quan augmenten els dies de pràctica. Les diferències significatives s’aguditzen en les variables relacionades amb
els tangibles i amb els aspectes funcionals derivats de
la gestió del temps i les instal·lacions. Aquests resultats
estan en línia amb allò que han defensat diversos autors
(Bitner, 1990; Dubé & Menon, 1998).

Conclusions
El present estudi sobre la satisfacció de les dones en
programes de gimnàstica de manteniment en localitats
de menor població mostra un nivell de satisfacció amb
les variables estudiades majoritàriament alt. Els factors
intangibles relacionats amb la intervenció del tècnic esportiu són els més valorats, superant els factors tangibles relatius a la instal·lació (neteja, ventilació i accessibilitat), així com els vinculats a l’organització (nombre
d’hores setmanals ofertes).
D’altra banda, es posa de manifest l’existència de diferències en la satisfacció quan es relaciona amb l’edat,
els anys de participació i els dies de pràctica setmanal.
Les adultes més joves, entre 25 i 44 anys, estan menys
satisfetes que les que tenen més edat en totes les variables estudiades. No obstant això, l’adequació del material és l’únic ítem on no es van trobar diferències significatives amb l’edat. Les usuàries amb més anys de
permanència en el programa estan menys satisfetes amb
la neteja, l’adequació del material i l’aprofitament del

temps de classe. Respecte a la satisfacció amb els dies
de pràctica, les participants que assisteixen tres dies a
la setmana són les més exigents amb les condicions am
bientals (ventilació i adequació del material) i d’organització (durada, motivació, horari i intensitat).
Finalment, cal assenyalar que és necessari continuar
aprofundint en investigacions que determinin i analitzin
els factors intangibles que puguin incrementar la satisfacció de les usuàries de zones rurals, atesa la importància de l’esport en aquests contextos i per al col·lectiu
femení i conscients que els temps de crisi estan posant
en risc les condicions i la viabilitat d’alguns dels factors
tangibles.
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