
 ١

  
  
  
  

سالن هاي  ريابي موثر در جذب مشتري داربررسي عناصر آميخته باز
  بدنسازي شهر اصفهان

  
امين مقيمي : دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  خوراسگان
  18پالك  –بن بست اول جنوبي  –شرقي  15فرعي  –خيابان مخابرات - آدرس: شاهين شهر

  03125220108 -09132194158تلفن: 
  amin1766@yahoo.comپست الكترونيكي:

aminmoghimi98@yahoo.com  
  

  استاديار دانشگاه اصفهان عضو هيات علمي و دكتر احمد طباييان
  

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه عضو هيات علمي و  دكتر محسن شيرعلي
  

  28/10/1389تاريخ ارسال: 
  
  
  

  
  



 ١

    
  چكيده

شـهر اصـفهان بـود. روش     مشتري در سالن هـاي بدنسـازي   جذبعناصر آميخته بازيابي موثر در هدف پژوهش حاضر، بررسي 
باشـگاه بدنسـازي شـهر اصـفهان بـود حجـم        94پيمايشي و.جامعه آماري: شامل كليه افراد استفاده كننده از -پژوهش توصيفي

سوالي  64پرسشنامه  نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند.ابزار اندازه گيرينفر بود كه به روش  693نمونه برآورد شده 
عنصر محصول ، قيمـت ، تبليغـات ، مكـان ، كاركنـان ، امكانـات و       7محقق ساخته بود كه عناصر تاثير گذار در بازاريابي را در 

و ضـريب پايـايي آن از طريـق     83/0ريب كنـدال  تجهيزات و فرايند مورد مطالعه قرار داد. ضريب اعتبار پرسشنامه بر اساس ض
مقايسـه   tتـك متغيـره ، آزمـون     tتجزيه و تحليـل داده هـا از روشـهاي آمـاري      جهتبدست آمد. 93/0ضريب آلفاي كرونباخ 

، از ديدگاه افراد مـورد مطالعـه،چهار مولفـه ي كاركنـان     نتايج نشان داد:ميانگين دو گروه مستقل ، آزمون فريدمن استفاده شد.
يابي سالن هاي بدنسازي شهر اصفهان داشتند. همچنـين بـر   ارمكان، محصول، و امكانات، بيشترين اثر را در جذب مشتري و باز

حسب اولويت به ترتيب مولفه ي كاركنان، مكان، امكانات، محصول، فرآيند، قيمت و تبليغات در بازاريابي ورزشي در سالن هاي 
تفاوت معناداري را بين ديدگاه بانوان و آقايان در خصوص مولفه هاي  = 05/0ه در سطح مشاهده شد tبدنسازي موثر بودند. 

يابي مـوثر در جـذب مشـتري در سـالن     ارمحصول، مكان، امكانات، فرآيند، قيمت و تبليغات در اولويت بندي عناصر آميخته باز
  هاي بدنسازي نشان داد.

  ، جذب مشتري، سالن هاي بدنسازي.يابياركليد واژه ها: باز
 

 

Abstract  

The aim of the present investigation was to study the marketing mixed elements affecting 
the client attraction in the body building saloons of the city of Isfahan. The method of 
investigation was descriptive surveying and the statistic population included all 
individuals using the 94 body building clubs of the city of Isfahan. The estimated sample 
volume was 693 persons selected by the cluster random method. The measurement tool 
was a 64-question, researcher-made questionnaire which studied the elements affecting 
the marketing in seven elements of product, price, promotion, place, people, physical 
equipment and process. The validity factor of the questionnaire was 0/83 according to 
kendall's factor (coefficient), and its durability factor, was obtained as 0/93 through the 
kronbach's coefficient. In order to analyse the data, the statistics methods of single-
variable t, t-test for comparison between the averages of two independent groups, and the 
Freedman test were used. The results showed that: from the view point of the individuals 
being studied, 4 components of people, place, product and physical equipment had the 
highest effects in the client attraction and retrieval (marketing) for the body building 
saloons in the city of Isfahan. Also in terms of priority the components of people, place, 
physical equipment , product, process, price and promotion respectively affected the 
athletic marketing of the boy building saloons. The observed t in the level of α=0.05 
showed a significant between the men's and women's view regarding the components of 
product, place, physical equipment, process, price and a promotion in priority the 
marketing mixed elements affecting the client attraction in the body building saloons.  
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  مقدمه
در سالهاي اخير تحقيقات صورت گرفته بر روي شناخت فاكتورهايي كه در زمينه رضايت مشـتريان و وفـاداري آنهـا    

معمـوال  موثر باشد گسترش يافته است در اغلب موارد وفاداري مشتريان براي موفقيت سازمان حياتي است چـرا كـه   
جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود مي باشد و در اكثر تحقيقات صورت گرفته بوسـيله بسـياري   
از نويسندگان پيشنهاد شده است تا مشتريان وفادار به عنوان يك دارايي رقابتي حفـظ شـوند و يكـي از راهكارهـاي     

، مناسـب و قـوي بـين فروشـندگان و خريـداران مـي        تقويت اين امر از طريق ايجاد يك رابطـه همكـاري صـميمانه   
  ).1382باشد(صادقي ،

داند. بازاريـابي اهرمـي اسـت كـه     ) دو وظيفه اساسي مديريت بازرگاني را نوآفريني و بازاريابي مي1974( 1پيتر دراكر
هـاي ديگـران بـه    هبرداري از فـرآورد تواند از راه تقليد و نسخهخوشنودي سازمان به آن بستگي دارد. يك سازمان مي
هـاي اثـربخش بازاريـابي كاميـاب     توانـد بـدون داشـتن برنامـه    كاميابي دست يابد، ولي اين سازمان بـه سـختي مـي   

نظـر در ايـن رشـته، بازاريـابي     تـرين صـاحب  برجسته)، 2001(2. به نظر فيليپ كاتلر)1381(طوسي و همكاران،گردد
ها از طريق فرايند مبادلـه. منشـاءوركن اصـلي نظـام     ها و خواستهعبارت است از فعاليتي انساني در جهت ارضاي نياز

هاي انسان است. نيازهاي انسان و تمايل او براي دستيابي بـه آنهـا كـه خـارج از وجـودش      بازاريابي، نيازها و خواسته
ه براي رفع تواند خدمتي باشد كبلكه ميء فيزيكي نبوده ، شود. محصول لزوماً يك شيهستند، محصوالت ناميده مي

گردد. تركيب جمعيت شـناختي از قبيـل سـن، جـنس،     ها، خدمات و عقايد ارايه مينيازهاي افراد، مكان ها، سازمان
شغل، سطح تحصيالت، درآمد سرانه، وضعيت تأهل نيز از جمله موارد بسيار مهمي هستند كه مديران سازمان هـاي  

 در اين راسـتا مـدل عناصـر آميختـه بازاريـابي يكـي از       .دهندورزشي را در اتخاذ تصميمات فوق تحت تاثير قرار مي
تواند به ايجاد يك استراتژي مناسب در مديريت بازاريـابي ورزشـي كمـك نمايـد، كـه      بهترين ابزارهايي است كه مي

 توان هر يك از عناصر را به عنوان يك متغير قابل كنترل در نظر گرفت و نيازهاي ورزشي را براسـاس براساس آن مي
  ).1993و همكاران، 3مولينبازار هدف تنظيم نمود (

آميخته بازاريابي از مولفه هاي مهم در تصميم گيري و ارزيابي هاي مربوط به بازاريابي يك بنگاه است چون كه 
. از آميخته بازاريابي يا استراتژي بازاريابي تركيبي از عناصر الزم براي برنامه ريزي و اجراي كل عمليات بازاريابي است

سوي ديگر عناصر آميخته بازاريابي قابل كنترل بوده و با يكديگر ارتباط متقابل دارند . تصميم در مورد يكي از آنها 
برروي فعاليتهاي مربوط به ديگر عناصر تاثير مي گذارد و اگر اجزاء آميخته بازاريابي به نحو موثري با يكديگر تركيب 

بازار انتخاب شده هماهنگي داشته  كننده و هم با نيروهاي محيطي در كل شوند به نحوي كه هم به نيازهاي مصرف
  ).1384باشند باعث پديد آمدن يك سيستم بازاريابي موفق ميشود(كتابي، 

آميخته بازاريابي مجموعه اي از ابزارهاي قابل كنترل بازاريابي است كه شركت آنها را در هم مي آميزد تا پاسخگوي 
خته بازاريابي در بر گيرنده همه كارهايي است كه شركت مي تواند انجام دهد تا بر ميزان تقاضا بازار هدف باشد. آمي

  ).1384(براي محصوالتش) اثر بگذارد(درگي،
امروزه به رضايت مشتري به عنوان يك سازه شناختي نگريسته ميشود. جاييكه مشتريان عملكرد درك شده را با يك 

مقايسه ميكنند .توجه برجنبه شناختي رضايت مشـتري بـراي خـارج نمـودن يـك       استاندارد قابل سنجش و ارزيابي
مبناي احساسي هر چند عجيب به نظر مي رسد و ليكن تحقيقات در روانشناسي نشان داده است كه احساسات مـي  

سـات  فرآيندهاي ارزيابي تاثير بگذارند. در تحقيقات به عمـل آمـده نشـان داده شـده اسـت كـه احسا      توانند بر روي 
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مشتريان و ارزيابي آنها به صورت خيلي قوي با يكديگر در ارتباط هسـتند و نشـان داده شـده اسـت كـه بـا بررسـي        
   ).1382احساسات قادر به پيش بيني فعاليت مشتريان خواهيم بود(صادقي، 

نقش مهمـي در  ورزش به عنوان يك قدرت موثر در توسعه اجتماعي و اقتصادي ،با تاثيرات مستقيم و غير مستقيم ، 
اقتصاد كشورها دارد. بررسي آثار اجتماعي و اقتصادي ورزش يكي از موضوعات مهم مورد بحث رشته هاي بازاريابي و 

). امروزه بازاريابي براي سازمانهاي غير تجاري از جمله سازمانهاي ورزشي بـه  1383مديريت ورزشي است(پارسي پور،
).با اين نگرش جديد در بازاريابي ديگر نمي توان 1385دم است(محرم زاده،منزله روش و وسيله اي براي ارتباط با مر

محصول را تنها به اشياي فيزيكي محدود ساخت، بلكه هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه يـا نيـاز قابـل بـرآورده     
). بازاريـابي  1384شدن را مي توان محصول قلمداد كرد كه شامل افراد، سازمانها، خدمات، مكانها و عقايداسـت(اتقيا، 

توان شاهد شكوفايي  يكي ازپيچيده ترين وظايف سازمانهاي ورزشي است كه در صورت اجراي درست اين وظيفه مي
ورزش كشور در سطح ملي و بين المللي،افزايش تعـداد شـركت كننـده در فعاليتهـاي ورزش همگـاني و قهرمـاني ،       

مركز از سوي دولت ، افزايش آمـار احـداث امـاكن ورزشـي     كاهش وابستگي مالي ورزش كشور به اعتبارهاي مالي مت
و..بود. بازاريابي ورزشي به عنوان زير مجموعه اي از علم بازاريابي ، پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص خود را دارد. هر 

امي رشته و حوزه ورزشي نيز با توجه به ويژگيها و بضاعتهاي خود رويكرد تخصصي تري را در اين حوزه مي طلبد(قي
). با وجود اين تا حد امكان مي توان از ويژگيهاي مشترك در كاربرد علـم بازاريـابي كمـك گرفـت و رونـد      1385راد،

  بازاريابي ورزشي در كشور ايران را از شكل سنتي به سمت روش علمي سوق داد.
ق ير مـورد ورزش و تشـو  دادن د ين سود شامل آگـاه يباشد. اداشته ياديز يدهتواند سود يم يمؤثر ورزش يابيبازار

جـاد  يباشـد و ا  يمـ  يگـر يا جهـت دادن بـه ورزش د  يـ و  ين بار در زنـدگ ياول يش كردن ورزش برايآزما يافراد برا
حسـن  د (يـ جـاد نما يا يكنـد تـا علـم و آگـاه    يشنهاد مـ يرا پ ييهانان ، صداقت ، نشاط و تعهدنموده و محركياطم
  .)1384زاده،

ش درآمـد  يمـه و جـذب و افـزا   يش نـرخ سـهام، اسـتخدام اعضـاء،  ب    يل افـزا ياز قب يرامو يتواند بر رويم يابيبازار 
 يتوان به حفظ اعضـا  يم يورزش يابيبازار يهاگر مزيتير گذار باشد . از ديز تأثين دست نياز ا يورزشكاران و عوامل

شـتر وبـاالتر   يب يديـ عا جـه سـود و  ياز و خواسته مخاطبان و در نتينه با درك نياز اتالف وقت و هز يريورزش، جلوگ
  و ابتكار عمل در سازمان و  شناخت رقبا و همراه بودن با رقابت اشاره كرد. ييسازمان، پاسخ گو يبرا

كـه، باگذشـت زمـان تغييـرات چشـمگيري در سـازمان هـا و        توان به راحتي دريافتبا توجه به مطالب ذكر شده مي
آن چنان پيچيدگي هـاي برخـوردار شـده انـد، كـه نيازمنـد       موسسات ورزشي شكل گرفته است و اين سازمان ها از 

باشد تا به كمك اين نيروها بتـوان بـر   اي در زمينه بازاريابي ورزشي ميحرفه يهمكاري افراد تحصيلكرده و با تجربه
هاي حاصل از تعامالت اين حجم عظيم گردش پـولي و شـاغالن در ايـن بخـش، فـائق آيـيم و عـالوه بـر         پيچيدگي
هاي عنوان شده در ارتباط با بازاريابي ورزشي، سهم باالتري از اين گردش پولي را براي فرد، تـيم ،  به مزيت دستيابي

  سازمان و ساير اجزاي اين مجموعه فراهم آورد.
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  روش شناسي تحقيق
بدنسـازي   با توجه به اين كه در اين پژوهش ، پژوهشگر در صدد بررسي عناصر آميخته باشـگاههاي  :روش پژوهش

شهر اصفهان با تاكيد بر نظرات افراد استفاده كننده از اين باشگاهها بوده بنابراين ، روش پژوهش توصـيفي و از نـوع   
  پيمايشي مي باشد.

جامعه پژوهش حاضر ، شامل كليه افراد استفاده كننده از باشگاههاي بدنسازي شهر اصفهان مي باشد جامعه آماري:
  باشگاه ميباشد. 94ميباشد. تعداد كل باشگاههاي بدنسازي شهر اصفهان كه تعداد آنها نا مشخص 

  حجم نمونه:
 05/0را در نظر گرفت. اين مقـدار اغلـب    dبراي تعيين حجم نمونه در پژوهش غير آزمايشي بايد مقدار اشتباه مجاز 

ابر محاسبه به عمل آمده است. بن 95/0است . ضريب اطمينان نيز بايد تعيين شود كه در غالب پژوهش هاي انساني 
نفر بدست آمد و با توجه به اينكه از اهداف پژوهش از نظر گـرفتن منـاطق جغرافيـايي بـر حسـب       693حجم نمونه 

نفر بـه   231وضعيت اقتصادي و امكانات (برخوردار ، نيمه برخوردار و كم برخوردار) بود از هر منطقه به طور مساوي 
  تند.طور تصادفي مورد مطالعه قرار گرف

  
جهت انتخاب باشگاههاي بر اساس برخوردار ، نيمه برخوردار و كم برخوردار از روش نمونه گيري :روش نمونه گيري

تصادفي خوشه اي استفاده شد . بدين ترتيب كه از بين مناطق مختلف شهر بر حسب تقسيم بنـدي شـهرداري سـه    
(به عنوان منطقه كـم   9طقه نيمه برخوردار) ، و منطقه ( به عنوان من 8(بعنوان منطقه برخوردار) ، منطقه  6منطقه 

برخوردار) به طور تصادفي انتخاب شدند، سپس از بين باشگاه هاي حاضر در هر يك از مناطق دو باشـگاه مخصـوص   
بانوان و دو باشگاه مخصوص آقايان به طور تصادفي انتخاب شدند و سپس با مراجعه به اين باشگاه ها افـراد بـه طـور    

باشگاه بود .جهت  38في انتخاب و پرسشنامه را تكميل نمودند. در اين سه منطقه مجموع باشگاه هاي بدنسازي تصاد
انتخاب افراد گروه نمونه از روش نمونه گيري تصادفي هدفمند و در دسترس بود. با مراجعه بـه باشـگاههاي انتخـاب    

  اب و نظرات آنها مورد مطالعه قرار گرفت.شده از بين افراد عضو در باشگاه به طور تصادفي تعدادي انتخ
  

  ابزار اندازه گيري
سوال بـا طيـف پـنج گزينـه اي (      64در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد . اين پرسشنامه داراي 

مي گرفـت.  به آنها تعلق  1،  2،  3،  4،  5خيلي زياد ، زياد ، تا حدودي ، كم ، و خيلي كم ) بوده كه به ترتيب نمره 
عنصر محصول ، قيمت ، تبليغات ، مكان ، كاركنان ، امكانـات و   7اين پرسشنامه عناصر تاثير گذار در بازاريابي را در 

  تجهيزات و فرايند مورد مطالعه قرار داده است. 
 70و مشـاور   و همفكري اساتيد راهنمـا  انجام شده جهت تعيين اعتبار پرسشنامه ابتدا با استفاده از منابع ، مطالعات

سوال طراحي گرديد ، سپس جهت تعيين اعتبار محتوايي از اساتيد تربيت بدني كه همگي داراي دكتراي مديريت و 
برنامه ريزي بودند خواسته شد كه هر يك از سواالت را در قالب خيلي ضعيف تا خيلي خوب ارزيابي نماينـد. سـپس   

سوال طراحي و  64گرفت كه سر انجام شكل نهايي پرسشنامه با در راستاي افزايش روايي پرسشنامه بازنگري صورت 
محاسـبه گرديـد گـه نشـان دهنـده اعتبـار        83/0تنظيم گرديد و بر اساس ضريب كندال ميزان اعتبـار پرسشـنامه   

براي سنجش پايايي پرسشنامه ، پس از انجام يـك مطالعـه مقـدماتي و تعيـين واريـانس       همچنين،پرسشنامه است.
  بدست آمد. 93/0طريق ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كه ضريب سواالت ، از 

به منظور تحليل اسـتنباطي داده هـاي بدسـت آمـده از ابـزار انـدازه گيـري از         :روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
  .آزمون فريدمن استفاده شد ومقايسه ميانگين دو گروه مستقل ، tتك متغيره ، آزمون  tروشهاي آماري 
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  يافته هاي پژوهش 
ارائـه   نـه  تـا  يـك در اين قسمت يافته هاي استنباطي حاصل از پرسشنامه با توجه به سوال هاي پژوهش در جداول 

  شده است. 

  عناصر آميخته بازيابي موثردر جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي شهر اصفهان كدامند؟: سوال اول پژوهش

يابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي ارسه ميانگين عناصر آميخته بازتك متغيره، مقاي tنتايج آزمون :1جدول
  )3شهر اصفهان با سطح متوسط (

عناصر آميخته بازيابي موثر در 
  جذب مشتري 

  سطح معناداري t  انحراف معيار  ميانگين  سطح متوسط

  002/0  17/3  28/1  15/3  3  محصول 
  004/0  87/2  43/1  84/2  3  قيمت 

  001/0  77/3  42/1  80/2  3  تبليغات 
  001/0  05/14  24/1  70/3  3  مكان 

  001/0  25/25  97/0  93/3  3  كاركنان 
  009/0  61/2  44/1  26/3  3  امكانات 
  001/0  50/4  37/1  23/2  3  فرآيند 

  
ر را امكانات بيشـترين اثـ   و محصول ،كاركنان، مكان مولفه هاي طبق نتايج بدست آمده از ديدگاه افراد مورد مطالعه،

يابي سالن هاي بدنسازي شهر اصفهان دارند در حالي كه اثر مولفه هـاي قيمـت، تبليغـات و    اردر جذب مشتري و باز
  فرآيند در جذب مشتريان زير سطح متوسط مي باشد. 

  
اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر در جذب مشـتري در سـالن هـاي بدنسـازي شـهر      سوال دوم پژوهش: 

  ه است؟اصفهان چگون
  نتايج آزمون فريدمن اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر در جذب مشتري  :2جدول

  در سالن هاي بدنسازي 
  ميانگين رتبه اي  عناصر   اولويت
  47/5  كاركنان   اول
  01/5  مكان   دوم
  99/3  امكانات  سوم
  92/3  محصول  چهارم
  24/3  فرآيند  پنجم
  21/3  قيمت  ششم
  16/3  تبليغات  هفتم

  
طبق نتايج حاصله به ترتيب اولويت عناصر كاركنان، مكان، امكانات، محصول، فرآيند، قيمت و تبليغـات در بازاريـابي   

  ورزشي در سالن هاي بدنسازي موثر مي باشند. 
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آيا عناصر آميخته بازاريابي موثردر جذب مشتري در سالن هاي بدنسـازي از ديـدگاه بـانوان و    سوال سوم پژوهش: 
  آقايان متفاوت است؟

مستقل مقايسه ميانگين مولفه محصول در عناصر آميخته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي  tنتايج آزمون  :3جدول
  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان

  شاخص هاي آماري 
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  29/1  3/3  آقايان
691  98/2  003/0  

  26/1  01/3  انبانو
  

تفاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص     = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،
مولفه محصول در اولويت بندي عناصر آميخته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان مي دهد. 

وه نشان مي دهد، آقايان بيشتر از بانوان مولفه محصول را در جـذب مشـتري در سـالن هـاي     بررسي ميانگين دو گر
  بدنسازي موثر مي دانند.

   
مستقل مقايسه ميانگين مولفه قيمت در عناصر آميخته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي  tنتايج آزمون :4جدول 

  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان
   شاخص هاي آماري

  گروه 
  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  39/1  70/2  آقايان
691  59/2  01/0  

  45/1  98/2  بانوان

تفاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص     = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،
خته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان مـي دهـد.   مولفه قيمت در اولويت بندي عناصر آمي

بررسي ميانگين دو گروه نشان مي دهد، بانوان  بيشتر از آقايان مولفـه قيمـت را در جـذب مشـتري در سـالن هـاي       
  بدنسازي موثر مي دانند.

   
ته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي مستقل مقايسه ميانگين مولفه تبليغات در عناصر آميخ tنتايج آزمون  :5جدول 

  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان
  

  شاخص هاي آماري 
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  39/1  66/2  آقايان
691  53/2  01/0  

  45/1  93/2  بانوان

  
فاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص    ت = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،

مولفه تبليغات در اولويت بندي عناصر آميخته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان مي دهد. 
بررسي ميانگين دو گروه نشان مي دهد، بانوان بيشتر از آقايان مولفه تبليغـات را در جـذب مشـتري در سـالن هـاي      

  نسازي موثر مي داننبد
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مستقل مقايسه ميانگين مولفه مكان  در عناصر آميخته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي  tنتايج آزمون  :6جدول 
  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان

  شاخص هاي آماري 
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  07/1  90/3  آقايان
691  55/3  001/0  

  35/1  55/3  بانوان

  
تفاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص     = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،

مولفه مكان در اولويت بندي عناصر آميخته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشـان مـي دهـد.    
دو گروه نشان مي دهد، آقايان بيشتر از بانوان مولفه مكان مناسـب را  در جـذب مشـتري در سـالن     بررسي ميانگين 

  هاي بدنسازي موثر مي دانند. 
  

مستقل مقايسه ميانگين مولفه كاركنان در عناصر آميخته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي  tنتايج آزمون :7جدول
  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان

  اخص هاي آماري ش
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  96/0  99/3  آقايان
691  59/1  11/0  

  97/0  87/3  بانوان

تفاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص     = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،
  ت بندي عناصر آميخته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان نمي دهدمولفه كاركنان در اولوي

  
  
  

مستقل مقايسه ميانگين مولفه امكانات در عناصر آميخته بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي  t) نتايج آزمون :8جدول 
  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان

  شاخص هاي آماري 
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  41/1  73/2  آقايان
691  33/2  02/0  

  45/1  98/2  بانوان

تفاوت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص     = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،
وثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان مي دهـد.  مولفه امكانات در اولويت بندي عناصر آميخته بازيابي م

بررسي ميانگين دو گروه نشان مي دهد، بانوان بيشتر از آقايان مولفه امكانـات و تجهيـزات را  در جـذب مشـتري در     
  سالن هاي بدنسازي موثر مي دانند. 
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ه بازاريابي در جذب مشتري در سالن هاي مستقل مقايسه ميانگين مولفه فرآيند در عناصر آميخت tنتايج آزمون :9جدول 
  بدنسازي از ديدگاه بانوان و آقايان

  شاخص هاي آماري 
  گروه 

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

  31/1  96/2  آقايان
691  28/5  001/0  

  37/1  50/3  بانوان

وت معناداري را بين ديدگاه بـانوان و آقايـان در  خصـوص    تفا = 05/0مشاهده شده در سطح  tطبق نتايج حاصله،
مولفه فرايند در اولويت بندي عناصر آميخته بازيابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسازي نشان مـي دهـد.   
بررسي ميانگين دو گروه نشان مي دهد، بانوان بيشتر از آقايان مولفـه فراينـد را در جـذب مشـتري در سـالن هـاي       

  ي موثر مي دانند. بدنساز

  بحث ونتيجه گيري
امروزه ورزش به عنوان يك صنعت بزرك در دنيا مطرح است كه سرما يـه داران بـزرگ بـه ايـن صـنعت روي آورده      
وساالنه ميليون ها دالر درآمد كسب مي كنند. به لحاظ سود آوري اين صنعت فعاالنـه اقتصـادي هميشـه در تـالش     

يشتر را به بوته آزمايش بگذارند و عنا صر وعوامل مرتبط با بازار يـابي ورزشـي را   هستنند كه راههاي كسب در آمد ب
  مورد تحليل قرار بدهند .

در كشور ما هر چند ورزش جايگاه اقتصادي چنداني نيا فته اما برخي از افراد به واسطه باشگا ه هاي ورزشي توانسته 
ناصر واولويتهاي بـازار يـابي در سـالن هـاي بـد نسـازي       اند براي خود درآمدي كسب كنند. اين پژوهش به بررسي ع

  پرداخته است. 
يافته ها در خصوص عناصر بازار يابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بد نسازي شهر اصـفهان نشـان داده  ايـن    

  كاركنان،،عناصر در هفت بعد مورد تحليل قرار گر فت كه از ديدگاه افراد مورد مطالعه عناصر چهار گانه 
محصول وامكانات بيشترين نقش را در جذب مشتري دارند وسالن هاي ورزشي بايد اين چهار متغيـر راداشـته   ،مكان

باشند تا بتوانند از مشتريان بيشتري برخوردار با شند به عبارت د يگر وجود مواردي از قبيل حسن رفتار مـديران بـا   
بر قراري ارتباطا ت مناسب وداشتن مهارت هاي روابـط  ،تعهد به كار ظاهر مناسب،آموزش موثر،،شگاها نخصص الزم

متناسـب بـودن شـهريه بـا در آمـد       ،به روز بودن دانش مربيان نزديـك بـودن باشـگاه بـه محـل سـكونت       ،انساني 
پـرورش قهرمانـان بـر جسـته و داشـتن       ،محبوبيت باشـگاه   ،دسترسي آسان كيفيت كاري مناسب در با شگاه،افراد

بر نامـه  ،زيبايي سالن ،برگزاري كالسهاي مختلف ورزش ،اه به وسايل مدرن امكانات جا نبي ركورد مجهز بودن باشگ
وجود تجهيزات جا نبي درباشـگاه مـي توانـد در بـازار      ،وجود مشاور پزشكي وتغذيه  ،ريزي صحيح براي ورزشكارن 

استنباط نمو از ديد گاه اين است يابي باشگاه هاي بد نسازي موثر باشد و افراد بيشتري را جذب كند .آنچه مي توان 
كه روابط انساني موثر وداشتن مهارتهاي انساني باال از مهمترين ويژگيهايي است كه مديران با شگاه هـا بايـد داشـته    
باشند وبا   حسن اخالق مي توانند مشريان زيادي را جذب كنند .تاثير مديران شايسته وخوش خلـق در بـازار يـابي    

جكسـون  ) 2000) رابينـز ( 1997) الك مـن ( 1994متعـددي از جملـه مطـا لعـات گرسـير (     ورزشي در مطا لعـات  
) بويـد   2004) كـو وپاسـتور (  2003بـراون وكروتيـرز(  ، )2002) پـيس ( 2001پورنزو همكـاران( ) 2001وهمكاران (

) 1385ارزاده() آقـ 1385هنـرور وهمكـاران (  ) 2005) هيك من وهمكاران (2005) ماربرو همكاران (2004وشانگ (
) به آن اشاره شده ونقش مهارت هاي انساني مديران ورزشي را به عنوان يك عامل مهم در موفقيت 1386ومعماري (

) بر نامه توانمنـد سـازي مـديران ورزشـي را     2005اقتصادي گزارش نموده اند به همين دليل هيك من وهم كاران (
اي روابط انساني و مهارتهاي اجتماعي با شـگاه هـاي   پيشنهاد مي دهند وبر اين عقيده هستندكه با آموزش مهارت ه

ورزشي مي توانند به سود آوري بيشتري دست يا بند واين مي تواند به اقتصاد ورزش كمك زيادي نمـا يـد.همچنين   
) تعا مالت بين مديران و افراد عضو در باشگاه را به عنوان يك عامل مهم در موفقيت ورزشـي بـا   2004كو وپاستور (
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گزارش مي دهند ومعتقد ند كه مديران ومربيان بايد از مهارت هاي روابط انسـاني بـااليي بـر خوردارنـد تـا       شگاه ها
موفقيت با شگاه در عرصه ورزشي (كسب مقام ورزشي )و اقتصادي (سود آوري بيشتر) تامين گيرند بعد از عنصر كار 

د مورد مطا لعه بوده است .اگر بـا شـگاه هـاي ورزشـي     كنان ومديران  مكان با شكاه نيز در بازار يابي مورد توجه افرا
درمكانهايي ساخته شده باشند كه دسترسي به آن آسان باشد ودر محل هايي باشد كه تردد زياد نباشـد واز شـلوغي   

در بازاريابي ورزشي وجذب مشتريان تاثير گذار باشد.  تواندكمتري بر خوردار باشد (خيابان هاي اطراف با شگاه) مي 
) 1999سترييك وشيلبو ري(و) 1993) ملينگ(1382) محرم زاده(1385ن موضوع در مطا لعات هنرور وهمكاران(واي

) نيز گزارش شده كه وجود با شگاه در مكان هاي در دسترس و اين كه افراد بتوانند بـه راحتـي   2004وكو وپاستور (
  در آن جا تردد كنند مي تواند در جذب مشتريان بسيار موثر باشد.

مچنين وجود امكانات وتجهيزات الزم در با شگاه و مجهز بودن با شگاه به لوازم مدرن وجديـد مـي توانـد در بـازار     ه
يابي ورزشي با شگاه هاي بدنسازي موثر باشد .امروزه وسايل و تجهيزات زيادي به خصوص در رشته بدنسازي به بازار 

ابقات بايـد بـه بدنسـازي     م هاي ورزشي قبل از شـروع  مسـ  علمي تمامي تي اتوجه به اين كه به لحا ظعرضه شده و ب
وسايل جديدي جهت راحت سازي بدنسازي و جلوگيري از آسيب هاساخته شده اسـت .بـه همـين لحـا ظ     بپردازند 

وجود اين امكانات و تجهيزات مي تواند در بازار يابي ورزشي با شگاه هاي بدنسازي بسيار موثر باشد .نقش امكانات و 
) 2001) جكسـون وهمكـاران (  2000) شانون وستبريك(1997در بازاريابي ورزشي در مطا لعات الگ من ( تجهيزات

) نيز گزارش داده شد و وجود تجهيزات و امكانات را به عنوان يك رواني تا ثير گذار بر ذهنيت 2004پينز وهمكاران (
وموفقيت ورزشي افـراد عضـو نيـز بـه لحـا ظ      مشتريان گزارش مي دهند و معتقدند كه تجهيزات مي تواند بر انگيزه 

رواني تا ثير مثبت بگذارد .همچنين محصو لي كه يك با شگاه وارد مي تواند در جذب مشتريان موثر با شـد پـرورش   
قهرمانان نشان دهند توانايي باشگاه در پرورش افراد مي باشد به همين دليل اين مي تواند تا ثيـر روانـي  مثبـت در    

) نيز به آن توجه شده و آنان 2004ه باشگاه را داشته باشد واين موضوع در مطا لعات كو وپا ستور (جذب مشتريان ب
محصول يك با شگاه رايك عامل در جذب ديگران مي دانند .افراد هميشه تمايل دارند در با شگاهايي باشـند كـه در   

ليستها آرزوي اين رادارنـد كـه روزي در دو بـا    آن قهرمانان بزرگ پرورش يا فته با شند به طور مثال امروز همه فوتبا
شگاه برزگ بارسلونا وريا ل مادريد توپ بزنند زيرا در اين دو بـا شـگاه فـو تباليسـتهاي بـرزگ دنيـا در حـال بـازي         
هستند.بنابراين برنامه ريزي براي پرورش فهرمانان يك عامـل مهـم در بازاريـابي ورزشـي بـا شـگاه هـاي بدنسـازي         

و مديران اين با شگاه  بايد به آن توجه داشته با شـند وطراحـي و برنامـه ريـزي علمـي را جهـت       محسوب مي گردد 
  پرورش اعضاي با شگاه در نظر داشته باشند 

نتايج حاصله در خصوص اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر در جذب مشتري در سالن هاي بدنسـازي شـهر   
فراينـد   ،مكان ، امكانـات ، محصـول،  د مطالعه به ترتيب اولويت عناصر كاركنان اصفهان نشان داد از ديدگاه افراد مور

قيمت وتبليغات ............قرار دارند. به واقع آنها مديريت ونحوه رفتار وحسن خلق رامهمترين عامل در جـذب مشـتري   
ميشـه از ديـدگاه   در سالن هاي ورزشي مطرح نموده اند اين نشـان مـي دهـد كـه مهارتهـاي روابـط انسـاني كـه ه        

روانشناسان به عنوان يك عامل جذب كننده افراد در همه جنبه ها مطرح بوده در خصوص سالن هاي بدنسازي نيـز  
مطرح مي باشد و اين موضوع در مطالعات زيادي نيز مورد تاييد قرار گر فت.از جمله مي توان بـه پژوهشـهاي هيـك    

) پـورنزو  2002) پيـتس ( 2003) براون وكروتيرز(2004پا ستور ( ) كو و2004) بويد وشا نگ (2005من وهمكاران (
) 1386) معمـاري ( 1994)گرسـير( 1997) الگ مـن( 2000) رابينـز ( 2001) جكسـون وهمكـارن (  2001همكاران (

) اشاره نمود كه در تحقيقات مـديريت روابـط انسـاني و وجـود مهارتهـاي      1382) وآقازاده (1385هنرور وهمكاران (
  در جذب مشتري گزارش مي دهند. كاركنان و مديران را به عنوان يك عامل مهم اجتماعي در بين

عنصر مكان در اولويت دوم بازاريابي سالن هاي بدنسازي مطرح مي باشد.كه مي توانـد ناشـي از تـردد بـيش از حـد      
بدنسـازي بـر هـم    ماشين هاوسرو صدايي باشد كه ماشين ها مي توانند ايجاد كنند و تمركز ورزشكاران را در هنگام 

زنند .همچنين خستگي ناشي از ترافيك نيز مي تواند عاملي باشد كه در اين پژوهش افراد مورد مطالعـه بـه موضـوع    
      مكان هاي ورزشي به عنوان دومين اولويت در جذب مشتري تو جه داشـته انـد هـر چنـد عامـل مكـان مناسـب در       
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) ومحـرم  1385) هنـرور و همكـاران (  1993) ملينگ (1999ي (ستر بيك وشيلبور و)2004مطا لعات كو وپا ستور (
) نيز مورد تاييد قرار گر فت وگزارش گرديد كه براي جذب مشتريان بيشتر محـل احـداث مكـان بسـيار     1382زاده (

  مهم مي باشد و در طراحي اوليه ساخت با شگاه بايد به آن توجه شود.
     زات باشگاه بـوده اسـت .زيـرا وجـود امكانـات و تجهيـزات پيشـرفته        اولويت سوم افراد مورد مطا لعه امكانات و تجهي

مي تواند بدنسازي علمي آنها موثر واقع شود . امروزه بدنسازي يك عامل مهم در جهت آمـادگي تمـامي ورزشـكاران    
.بـر  محسوب مي شود و تقريبا مي توان اذعان نمودكه باشگاهي ورشته ورزشي نيست كه به آن توجه نداشـته باشـد   

همين اساس وجود تجهيزات پيشرفته مي تواند در آماده سازي افراد موثر باشد .وجود  امكانات و تجهيزات پيشـرفته  
) 2000) وسـتربيك ( 2001) جكسـون وهمكـاران (  2004هـاي  پينـز وهمكـاران (    در جذب مشـتريان در پـژوهش  

ي گـزارش داده شـد .در اولويتهـاي بعـدي     ) والگ من نيز به عنوان يك عامل مهم در بازاريـابي ورزشـ  1999شانون(
محصول فرايند قيمت و تبليغات وجود داشته است كه اين يافته ها نشان مي دهد تبليغـات راز ديـدگاه افـراد مـورد     
مطا لعه چندان در جذب مشتري تا ثيري ندارد حال آنكه در كشورهاي پيشرفته تبليغات به عنوان يك عامل بسـيار  

) كو و 2005)ماربر وهمكاران (2008ح مي با شد. واين موضوع در مطالعات كرونيك و دالتون (مهم در بازاريابي مطر
) نيز گزارش داده شد ونقش تبليغات رادر جذب مشتريان 2003) ومدوكس (2004) پينز وهمكاران (2004پاستور (

وجـه افـراد مـورد مطـا لعـه در      وبازاريابي ورزشي بسيار مهم توصيف نموده اند اين در حالي است كه تبليغات مورد ت
)پيـتس  2004پژوهش حاضر قرار نداشـته اسـت. همچنـين موضـوع قيمـت كـه در پژوهشـهاي پينـز و همكـاران (         

)به عنوان يك عامل تاثير گذار در بازاريابي  1386ومعماري ()1997) الگ من (2001))آبراهامسون و فار مر (2002(
عه جهت جذب مشتري در باشگاه هاي بدنسـازي ايـن موضـوع در اولويـت     معرفي شد اما از ديد گاه افراد مورد مطا ل

ششم قرار دارد واز اهميت كمتري برخودار است.اين موضوع نشان دهنده اين است كه در با شگاه هاي ورزشي بـراي  
 وجود امكانات و تجهيزات ومحصـول ،مكان مناسب ،جذب مشتريان بايد بيشتر به موضوع مديريت در روابط انساني 

  بايد بيشتر توجه شود و براي جذب مشتريان بيشتر مديران اين با شگاه ها مي بايد به اين عناصر توجه داشته باشند.
يافته ها در خصوص سنجش تفاوت نظرات آقا يان و بانوان در مورد عناصر آميخته بازاريابي موثر در جـذب مشـتري   

مكان ،ظرات آنها در خصوص عناصر محصول قيمت تبليغات در سالن هاي بدنسازي نشان داد تفاوت معناداري بين ن
امكانات و فرايند نشان مي دهد در حالي كه در خصوص كاركنان تفاوت معنا داري را بين ميانگين نظرات آنها نشان ،

نمي دهد  به عبارت ديگر ميانگين نظرات آقايان در خصوص تاثير عناصر محصول مكان با شگاه در جذب مشـتريان  
امكانات و فرايند ميانگين ؛تبليغات ،ر از ميانگين نظرات بانوان بوده در حالي كه در خصوص تاثير عناصر قيمت بزرگت

موضوع نشان مي دهد كه آقايـان در بازاريـابي ورزشـي     نظرات بانوان بزرگتر از ميانگين نظرات آقايان بوده است اين
انان  و به دست آوردن مقام هاي قهرماني ) ومكان بـا  وجذب مشتريان با شگاه هاي بدنسازي محصول (پرورش قهرم

شگاه ودسترسي آسان را مهمتر مي دانند در حالي كه بانوان قيمت مناسب و متناسـب بـا ظرفيـت اقتصـادي خـود      
.تبليغات موثر وجود امكانات و تجهيزات بيشتر در سالن هاي بدنسازي و همچنين فرايند ( ارتباطات با شگاهي ايجاد 

بـا شـگاه هـاي          نظم در با شگاه و فيلم هاي آموزشي )بيشتر در بازاريابي ورزشـي و جـذب مشـتريان در   ،انگيزه 
ورزشي بدنسازي موثر مي دانند.اين در حالي است كه نقش مديريت در جذب مشتريان از سوي هر دو گروه بانوان و 

ات آنها وجود نداشته و اين نشان دهنده اهميت آقايان به يك اندازه گزارش شده وتفاوت معنا داري بين ميانگين نظر
  و نقش مديريت با شگاه ها در جذب مشتريان مي باشد كه بايد به آن توجه ويژه اي شود 
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