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Abstract
Introduction: Sports marketing approaches have led many manufacturers and service
organizations today to consider consumer behavior and identify the needs, wants
and demands of customers (Ghasemi, 2012). Despite important potentials such as:
increasing leisure time, expanding public sports, raising awareness about the
social, cultural, welfare and health importance, holding sporting events and the
possibility of taking advantage of advertising and media opportunities, the sports
industry is a necessary platform for interaction. It has created a bridge between
industry, trade and sports and has created a strategic bridge in the development of
sports and economic prosperity. (Askarian, 2007) Sports have unique capabilities
that have made investors and owners of industry and wealth Turn to this profitable
market more and more (Rahmati, 2007).One of the important tools in planning
and policy making in the field of marketing is mixed marketing. The most
common definition of a marketing mix for proper positioning in the target market
is to offer the right product in the right place at the right price and at the right time
(Bennett, 1997). Proper use of the marketing mix has two main and important
benefits: first, it directs the work of managers and businessmen in the relevant
industry and determines their priorities, and second, it strengthens their
competitiveness compared to others. In this study, using marketing mix elements
in 7P format. The researcher sought to answer the question, what is the role of
marketing mix elements on the revenue generation of private sports venues in
Qom province and how are their priorities?
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Methodology: The research method was applied in terms of purpose and descriptive
in terms of nature. The statistical population of the study included all managers of
private sports venues in Qom province (100 people) .Data collection tools made a
31-item researcher-made questionnaire. Factor analysis was used to determine the
components of the factors affecting income generation in sports venues. The
results of factor analysis showed that none of the items had a factor of less than
0.5, so 31 items of the questionnaire were used in the analysis. The results of the
Bartlett test show that the use of factor analysis is appropriate and the factor made
by the variables has the necessary validity. The results of the KMO test also
showed that the number of samples was appropriate for factor analysis.The content
validity of the questionnaire has also been confirmed by ten professors of sports
management. The calculated reliability of each element was calculated to be above
0.72 through Cronbach's alpha coefficient and the total reliability was
0.75.Descriptive and inferential statistics were used to answer the research
questions.The T-test was used to identify the factors and the Friedman test was
used to rank the factors. All statistical operations were performed using SPSS
statistical software version 22.
Findings: The research findings showed that the seven identified factors play an
effective and significant role in income generation, but these factors do not have
the same priority and there is a significant difference between the factors affecting
income generation of private sports venues in Qom Province. The ranking of these
factors were as follows: Price component (proportionality of the price of services
with the advantages of sports venues). Location component (availability of sports
venues from anywhere in the city). Component of physical evidence and facilities
(club equipped with modern and new equipment). Process component (service
process). Component of the program (existence of experienced trainers).
Promotional component (advertising and presentation). Components of
individuals (existence of good-natured managers known for good manners,
politeness and ethics).
Conclusion: The findings of the study showed that the seven factors have an
important role in generating income in private sport sites in Qom province, but
their impacts are different. The priority of these factors is as follows: price
component, location component, evidence-physical component, process
component, program component, promotion component and people component.
The results also indicated that there was a significant difference between the items
of each of the seven components. The findings of the present study show that the
first priority of the influential factors is the "price" component. In the discussion
about the price factor and its factors, the following issues can be raised that the
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price of goods is the only pillar of the combination of marketing elements that
generates income. The other elements of the marketing mix are all costly. In
addition, competition over product prices and pricing is the most important issue
facing marketing managers. Cutler & Armstrong (2008), Honari (2005), Hooshyar
(2013) concluded in their research that price has a positive and significant
relationship with brand value. Saatchian & Allahi (2014) found that the most
commonly used pricing method among companies is the pricing method based on
customer needs. Their findings also showed that there is a significant relationship
between pricing strategies and marketing capabilities. Perceived price may be one
of the main drivers of consumer behavior. Also, the sample of this study believed
that unfair perception of price and quality leads to dissatisfaction.The negative
emotional response is anger. Unjustly perceived price is associated with a negative
attitude, thus, recognizing unequal price and quality may lead to frustration, anger,
or injustice (Abdolmaleki et al, 2016). As a result, it can be said that if managers
of sports complexes use other elements of marketing in creative and innovative
ways, they can gain the necessary buoyancy in customer profitability and
satisfaction. Customer satisfaction depends on a combination of marketing mix
elements (2, 3, 4). But what makes this combination a priority depends on the
economic, social and cultural conditions of the community. In sports venues in
Qom Province, the economic situation of customers is more influential than other
factors on their satisfaction. Cutler and Armstrong (2008), Honari (2005) and
Hooshyar (2013), concluded in their research that price has a positive and
significant relationship with satisfaction (5, 6, 7). McDonald's in China and India
has used a variety of marketing mix approaches, and the approaches they use
depend heavily on localization strategies (8).Managers of sports complexes must
use creative and innovative methods to make good use of other elements of the
marketing mix to increase the resilience of a reasonable price increase for
customers.
Keywords: Marketing mix, Private sports venues, Marketing, Revenue generation,
Satisfaction.
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اولویتبندی و تحلیل نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان
درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم
عزت اله شاه منصوری* ،1جواد سعادتمندی ،2سعادت اله صالحی

3

چکیده
روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف ،کاربردی میباشد .جامعه آماری تحقیق را کلیه
مدیران سالنهای ورزشی فعال در استان قم تشکیل میدادند ( یک مدیر مرد و یک مدیر زن ،در مجموع
100نفر) .برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تمام شمار استفاده شد .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامه محقق ساخته با عامل  7Pبود .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از آمار توصیفی ،آزمون تحلیل
عاملی تأییدی و اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده گردید .تمام مراحل آماری توسط نرمافزار SPSS

نسخه  ،22انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل هفتگانه نقش مؤثری بر درآمدزایی در اماکن
ورزشی خصوصی استان قم دارند ،اما میزان اثرگذاری آنها با هم متفاوت است .اولویت مؤلفهها به شرح
زیر میباشد :قیمت ،مکان ،شواهد -امکانات فیزیکی ،فرایند ،برنامه ،ترفیع و افراد .همچنین نتایج نشان
داد ،عوامل اقتصادی بیشتر از سایر عوامل بر میزان رضایتمندی مشتریان و درآمدزایی اماکن ورزشی
تأثیرگذار است ،در نتیجه میتوان گفت :اگر مدیران مجموعههای ورزشی با روشهای خالق و مبتکرانه
ازسایر عناصر بازاریابی استفاده کنند ،میتوانند شناوری الزم در امر سودآوری و رضایتمندی مشتریان

را کسب نمایند.
کلمات کلیدی :آمیخته بازاریابی ،اماکن ورزشی خصوصی  ،بازاریابی ،درآمدزایی ،رضایتمندی

 .1دانشیار مدیریت ورزش ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
(نویسنده مسئول):

Et.shahmansoori@gmail.com

 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزش ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 .3استادیار مدیریت ورزش ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران

فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

دوره دوم ،شماره سوم  ،پاییز 96  1400

مقدمه
رویکردهای بازاریابی ورزشی باعث شده است تا امروزه بسیاری از تولیدکنندگان و مؤسسات
خدماتی رفتار مصرفکنندگان را موردتوجه قرار دهند و در این زمینه نیازها ،خواستهها و تقاضای
مشتریان را شناسایی نمایند) . (Ghasemi,2012صنعت ورزش با وجود پتانسیلهای مهمی همچون:
افزایش اوقات فراغت ،گسترش ورزش همگانی ،ارتقاءآگاهی در خصوص اهمیت اجتماعی،
فرهنگی ،بهزیستی و تندرستی ،برگزاری رویدادهای ورزشی و امکان بهرهگیری از فرصتهای
تبلیغاتی و رسانه ها ،بستر الزم برای تعامل بین صنعت ،تجارت و ورزش را ایجاد کرده است و پلی
راهبردی در مسیر توسعهی ورزش و رونق اقتصادی ایجاد کرده است ).(Askarian, 2007

برخورداری ورزش از توانمندیهای منحصربهفرد سبب شده تا سرمایهداران و صاحبان صنعت و
ثروت بیش از پیش به این بازار سودآور رو آورند ).(Rahmati, 2007
بهطوریکه نگاه اقتصادی به صنعت ورزش و متعاقب آن برنامهریزی بازاریابی از ضروریات این
رشته است که هدف آن رضایت و ایجاد تقاضا برای محصوالت است ).(Memari et al, 2009

ورزش در بعد اقتصادی یکی از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی است و از درآمدزاترین
صنایع در قرن  21به شمار میرود .اهمیت ورزش برای اقتصاد هر روز بیشتر میشود؛ بهطوریکه
ورزش به یکی از پردرآمدترین حوزههای اقتصادی تبدیل شده است .تولید کاالهای ورزشی اکنون
یکی از حوزههای مهم صنعتی با شاخههای گوناگون است و دامنه آن هر روز گستردهتر میشود.
بخشهای اقتصادی ،همچون :توریسم ورزشی ،شرکتها و مراکز ورزشی ،صنعت بازاریابی ،اوقات
فراغت ،تبلیغات ،باشگاهها و اماکن ورزشی از مهمترین حوزههای اقتصادی مرتبط با ورزش هستند
) . (Abdolmaleki et al,2016یکی از دغدغههای مهم شرکتها و کارخانهها از گذشته تا به
امروز ،فروش مناسب کاالهای خود بوده است ،ولی بسیاری از مدیران واحدهای تولیدی هنوز راهی
برای افزایش فروش کاالهای خود و جلبتوجه مشتری پیدا نکردهاند .بعضی از فروشگاهها بسیار
شلوغ و برخی دیگر با اجناسی مشابه ،خلوت هستد) . )Shafizadeh et al, 2013ازجمله فعالیتهای
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مهم در صنعت ورزش ،مدیریت اماکن از بعد درآمدزایی میباشد ،درآمدزا بودن اماکن و مجموعه-
های ورزشی از بزرگترین دغدغههای مدیران مجموعههای ورزشی میباشد .در عرصه رقابتی امروز
که تولیدکنندگان زیاد ،با راهبردها و تخصصهای گوناگون در بازار حضور دارند ،هرصنعت و بنگاه
تجاری برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر ،بایستی ضمن بهرهگیری از دانش بازاریابی ،برای
حضور خود در بازار ،برنامه روشن و مدونی داشته باشند) .(Chitsazan et al,2010
بهعبارتدیگر اگر شکاف بین ارزشهای رهبری سازمان و ارزشهایی که مشتریان به آن متصل
میشوند ،وجود داشته باشد ،مشتریان با ارزشهای سازمان ارتباط برقرار نمیکنند .در این مورد،
نزدیک کردن مشتریان به سلسله مراتب تعامل که ارتباط احساسی با فروشنده احساس کنند ،دشوار
میباشد .بهطور مشابه ،اگر شکاف میان ارزشهای آرمانی و مشترک وجود داشته باشد ،کارکنان
ممکن است تجربه الزم برای دستیابی به ارتباط عاطفی با مشتریان را نداشته باشند . (Dhruv et

) al, 2017اندیشمندان حوزه بازاریابی ،تعاریف متعدد و گستردهای از واژة بازاریابی ارائه دادهاند.
کاتلر و آرمسترانگ از مشهورترین اندیشمندان این حوزه ،بازاریابی را چنین تعریف میکنند:
بازاریابی ،فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که توسط آن ،افراد و گروهها میتوانند از طریق تولید،
ایجاد و مبادله محصوالت و ارزشها با دیگران ،نیازها و خواستههای خود را برآورده سازند (Kutler

) .& Armestrong,1989یکی از ابزارهای مهم در برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزة بازاریابی،
آمیخته بازاریابی 1است .آمیخته بازاریابی برای اولین بار توسط  Bordenاستاد مدرسه بازرگانی
هاروارد ،در توصیف و معرفی فهرستی از عوامل و مؤلفههای مهم که برنامه بازاریابی را شکل
میدهند ،به کار برده شد). (Leverich,1998
مک کارتی نیز از کسانی بود که این مفهوم را بسط و توسعه داد و مؤلفههای آن را تبیین کرد،
در نگاه وی آمیخته بازاریابی مجموعه متغیرهای قابلکنترلی است که تولیدکننده میتواند از آنها
در جهت ایجاد رضایت در بازار هدف خود ،بهره بگیرد).(Mccarthy & Perreault,1988
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رایجترین تعریـف آمیختـه بازاریـابی بهمنظور جایگاهیابی شایـسته در بـازار هـدف عبارت ا ست از،
عرضه محصول مناسب در محل مناسب باقیمت مناسب و در زمان مناسـب ) .(Bennett,1997استفاده
صحیح و بهرهگیری مناسب از آمیخته بازاریابی ،دو فایده اساسی و مهم دارد ،نخست آنکه کار
مدیران و تجار در صنعت مربوطه را به خوبی جهت میدهد و اولویتهای آنها را معین میسازد و
دوم آنکه قوتهای رقابتی آن را در مقایسه با سایر رقبا معین میسازد .آمیخته بازاریابی ،مسیر
عملکرد سازمان را با استفاده از یک سری متغیرهای قابلکنترل در محیطی که عوامل غیرقابلکنترل
زیادی وجود دارد معین میسازد ،به بیان بهتر ،متغیرهای تصمیم بازاریابی در قالب مدلهای مختلف
آمیخته بازاریابی ،چارچوبی فراهم میکند که صنایع و بنگاهها ،توسط آنها فعالیتهای بازاریابی
خود را برنامهریزی میکنند) . (Hosseini & Rezvani,2009مک کارتی؛ این متغیرهای متعدد و
متنوع را در 4بعد پایهای خالصه نموده است که عبارتاند از :محصول ،قیمت،ترویج ،مکان .البته بعد
از وی اندیشمندان و محققان حوزة بازاریابی ،موارد دیگری را به این  4عامل اضافه نمودند ،اما باز
هم این عوامل  4گانه که به  4P1معروف هستند ،عناصر کلیدی و مهم بازاریابی محسوب میگردند.

بازاریابان در کارهای اخیر خود "پی" های بیشتری را به مدل مک کارتی 2اضافه کردهاند ،نتیجه
این امر لیستی است که با آنچه Culliton ،مطرح کرده بود تفاوت زیادی ندارد .درسطور زیر به
تعریف و سیر پیشرفت عناصر آمیخته بازاریابی پرداخته میشود:
محصول :کاتلر ،محصول را چنین تعریف میکند ،هر چیزی که جهت توجه ،اکتساب ،کاربرد
یا مصرف بتوان به بازار عرضه کرد و بتواند نیاز یا خواستی را تأمین نماید،محصول نامیده میشود
).(Cutler,2008
ترفیع و تبلیغ :ترفیع به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که به بیان و افشاء محصول میپردازد و
با آن مشتریان هدف را به خرید محصول راضی مینماید(کاتلر .)2003 ،رسانههای اجتماعی و

1. Product, Price, Promotion, Place
2. Mccarthy
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بهتازگی فضای مجازی نقش بسیار مهمی در این خصوص ایفا میکنند  .در همین رابطه ،نتایج تحقیق،
نشان داد ،که فعالیتهای بازاریابی رسانه اجتماعی ،بر هویت اجتماعی و ارزش درک شده تأثیر
معناداری دارند و این نیز به نوبه خود بر رضایت ،قصد تداوم ،قصد مشارکت و قصد خرید تأثیر دارد.
بازاریابی رسانه اجتماعی به حفظ برندهای شرکت کمک میکند .بازاریابی رسانه اجتماعی به
مخاطب هدف دستیافته و از طریق رابطه نزدیک و بلندمدت با جامعه آنالین ،اثر اطالعات انتقالی
را بهبود میبخشد ). (Shin-Chih, Chieh-Peng Lin,2019
مکان (توزیع) :مکان در راهبرد بازاریابی تعیینکننده این است که مشتری بتواند محصول را در
بهترین مکان و مناسبترین زمان موردنیاز ،دریافت نماید .این بعد از آمیخته به مجموعه اقداماتی که
محصول را در دسترس بازار هدف قرار میدهد،اطالق میگردد )(Mohabali & Farhangi , 1998

قیمت :ارزشی است که مشتریان در ازای دریافت کاال یا خدمات میپردازند .قیمت ،تنها عنصر
در آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد میکند ،درحالیکه سایر عناصر ،هزینهای هستند .

) (Rosta et al, 2004دیدگاه مک کارتی توسط اساتید مختلف بازاریابی به نقد گذاشتهشده و
چارچوبهای متعددی در این خصوص ارایه شده است.

در این خصوص میتوان به دیدگاه افرادی همچون، Nickels, Jolson )،)1981، Mindak ) :
 ،(1986، Kotler ) ،(1967اشاره نمود .مینداک روابط عمومی و نیکلز ،بستهبندی را بهعنوان پی
پنجم شناسایی کردهاند .کاتلر نیز به روابط عمومی و سیاست در قالب دو پی دیگر
میپردازد ) .(Robins,1991در خصوص آمیخته بازاریابی ،ایده دیگری داشته و 4C1را پیشنهاد
نمود.
 Lauterbornنیز در مقابل  4Pفروشندگان 4C ،مربوط به مشتریان را ارائه نمود :نیازها و
خواستههای مشتریان ،هزینهای که مشتری متحمل میشود ،راحتی و ارتباط(Hamidi et al, 2

) ، Booms (1981) .2013نیز مدلی شامل 7Pپیشنهاد کردند ،در مدل پیشنهادی آنها عـالوه بر
1. Customers, Competitors, Capabilities, Company
2. Cost of the customer, Convenience, Communication
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قیمت ،محصول ،توزیع و ترفیع مواردی از قبیل مشارکت ،شـواهد فیزیکـی و فراینـد ،نیز گنجانده
شده بود  1994، Palmer .(Hosseini & Rezvani,2009) .در حوزه بازاریابی خدمات ،این عوامل
را در هفت دسته کلی ،شامل :خدمت ارائه شده ،قیمت ،شواهد فیزیکی ،مکان و زمان ارائه خدمت،
فرایند ارائه خدمات ،کارکنان ونهایتاً ترفیعات همراه با خدمت طبقهبندی نمود .در تحقیقی گستردهتر
توسط ) ، (Afthinos et al, 2005این عوامل را  42زیر مؤلفه در قالب شش طبقه کلی ،شامل:
شواهد فیزیکی ،خدمت ارائه شده ،مکان ،فرایند ارائه خدمت ،قیمت و کارکنان موردبررسی
قراردادند ). (Alawi & Siahrudi, 2015

بهطورکلی میتوان گفت ،شرکتها در تالش هستند تا با بهرهگیری از دو عامل رضایتمندی
مشتری و سودآوری بیشتر با تکیه بر تحقیقات بازاریابی و درک نیاز مشتری در دنیای مملو از رقابت
کنونی به حیات خود ادامه دهند ،درواقع یک بازاریاب بدون داشتن درک صحیح از اینکه مشتری
چه کسی است ،چرا ،چه وقت،کجا و چگونه خرید میکند؟ ،به خطا میرود )et al, 2014
.)Zamani Dadaneh

رضایتمندی مشتریان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانهاست ،الزمه جلب رضایت
مشتریان ،برآورده ساختن کامل نیازها ،شناسایی دقیق خواستهها،انتظارات،تمایالت ،تواناییها و
محدودیتهای آنها درخرید محصوالت است ).(Izadi, 2015, Hasangholipour et al, 2013
در همین رابطه میتوان گفت اگر نیازهای مشتریان موردتوجه قرار گیرد  ،مدیریت میتواند در کسب
رضایتمندی آن ها موفق باشد ،در تائید این مطلب نتایج یک تحقیق نشان دادند  ،شخصیسازی
نیازهای مشتری بر قدردانی آنها اثر معناداری را نشان میدهد ،بهعبارتدیگر ،هرچه باشگاهها
خدمات خود را بهطور شخصی با نیازها و خواستههای مشتریان همراه کنند ،مشتریان بیشتر نسبت به
خدمات رضایت دارند و حس سپاسگزاری در آنها تقویت میشود )Zohrevandian,2019

&  .(Mondalizadehرضایت نیز نتیجه فرایند ارزیابی است .هنگامیکه مشتریان نتایج خدمات را
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ارزیابی میکنند ،از خدمات دهنده استقبال میکنند و نتیجه میگیرند که آیا به استفاده از آن خدمات
ادامه دهند یا نه ).(Zhou, 2017

چنانچه سازمانهای ورزشی درک مناسبی از عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان داشته باشند ،بهتر
می توانند از نتایج مثبت برخورداری از پایگاه مشتریان راضی استفاده کنند زیرا برآوردن انتظارات
مشتریان در مورد ویژگیهای کیفیت خدمات به رضایتمندی بیشتر آنها میانجامد و باعث میشود
به خدمات وفادار بمانند و حتی آن را به دیگر مشتریان نیز پیشنهاد دهند .(Kalhori &Akbari,

)2019پژوهشها نشان میدهد که کیفیت خدمات مطلوب سبب رضایت مشتریان میشود که
درنهایت بر وفاداری آنها تأثیر میگذارد ، (Tzetzis, Alexandris & Kapsampeli, 2014) .در
پژوهشی با عنوان پیشبینی رضایتمندی و تمایل رفتاری در رابطه با کیفیت خدمات در رویدادهای
ورزشی در فضای باز  ،نتیجه گرفتند ،رضایتمندی ارتباط معناداری با مؤلفههای دسترسی  ،کیفیت
محل برگزاری و تمایل رفتاری دارد Kim .در سال  1995مدل کیواسک را برای مراکز آموزشی
کره طراحی کرد ،این مدل " تعالی کیفیت در مراکز ورزشی" نام دارد که از  11بعد تشکیل شده
است ،ازجمله  -1ویژگی کارکنان-2اعتبار کارکنان -3راحتی-4مزایای ویژه -5اطالعات در
دسترس-6انگیزه و تحرک-7قیمت-8برنامه  -9مالحظات شخصی 10محیط زیبا و جذاب -11
آسودگی خاطر) . (Kalhori, 2019با توجه به موارد یازدهگانه فوق میتوان دریافت که ،نکتة کلیدی
موفقیت استراتژی بازاریابی ،هم از منظر محلی و هم از حیث جهانی ،درک رفتار مصرفکننده
است ). (Rahulana et alازآنجاکه بازاریابی ورزشی موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار
مصرفکنندگان و مخاطبان ورزشی آغاز میشود ،درک عوامل مؤثر بر ترجیحات و رفتار
مصرفکنندگان ورزش را میتوان زیربنایی برای تصمیمات مصرفکننده ورزشی قلمداد کرد
) .(Huei-Fu, 2012در همین خصوص  ، Avourdiadou & Theodorakis, 2014 ،در پژوهش
خود عوامل مؤثر در وفاداری دو گروه مشتریان جدیدالورود و مشتریان با تجربه و دائم باشگاههای
ورزشی و بدنسازی را بررسی کردند ،نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات محرک بزرگی در
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وفاداری مشتریان جدید است  ،درحالیکه رضایتمندی محرک بزرگی در رفتارهای آتی مشتریان
است  ،درنهایت نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات و رضایتمندی بر حفظ مشتریان بهویژه
در دوران زوال باشگاه اثرگذار است .در خصوص تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش تحقیقات
متعددی صورت گرفته است .این تحقیقات هم بهصورت کلی به عناصر آمیخته بازاریابی مانند
قیمت ،محصول ،ترویج و کانال توزیع مرتبط است و هم به محرکهای زیرمجموعه این عناصر
میپردازد .برای نمونه به موارد زیر اشاره میشود.

) ،Afsharzadeh (2009به بررسی نقش عناصر آمیخته بازاریابی و عوامل محیطی در تصمیم به
خرید خریداران اتومبیل "مزدا  "3پرداخته است ،در تحقیق فوق اولویت تأثیر محرکهای محیطی
(شامل اجتماعی ،شخصی ،فرهنگی) و محرکهای بازاریابی (شامل محصول ،توزیع ،قیمت ،ترویج)
به دو صورت جداگانه و ترکیبی ارایه شده است .بر اساس تحقیقات Westerbeek & Shilbury

) ، (1993درصورتیکه مکان ارائه خدمات ورزشی به اندازهای به مشتری نزدیک باشد که مشتری
نخواهد هزینه زیادی برای رسیدن به محل باشگاه متحمل شود ،این مسئله بر تابآوری قیمتی آنها
به دلیل آنکه به شکل دیگری از قیمت خدمت برای مشتری کاسته شده است تأثیر مثبت
میگذارد Behnam & Toosi (2013).در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت به تبلیغ
ورزشی اثر مستقیم و مثبتی بر قصد آینده مصرفکننده دارد .همچنین ،انگیختگی بر قصد آینده
مصرفکننده تأثیر غیرمستقیم و قوی دارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،بازاریابان و مدیران برای
ایجاد رفتارهای خرید مثبت در مصرفکنندگان خدمات ورزشی ،باید فهم و درک درستی از میزان
اثرگذاری تبلیغ ،و انگیختگی ،لذت و نگرشی که در مصرفکننده ایجاد میکند داشته باشند .در
تحقیقی تحت عنوان  ،بررسی تأثیر بازاریابی رسانه اجتماعی بر جذب مشتری ،نتیجه گرفته شد که ،
در طی  10سال اخیر رسانههای اجتماعی در مشارکت مشتری و تصمیمات خرید مصرفکنندگان
نقش مهمی ایفا کردهاند .ارائهدهندگان خدمات رسانه اجتماعی باید نحوه افزایش اثرات فعالیتهای
بازاریابی رسانه اجتماعی را مدنظر داشته باشند) . (Alvin & XiaLiu,2019در تحقیقی تحت عنوان،
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بررسی اثر آمیخته بازاریابی خدمات مجموعه ورزشی بر رضایتمندی و تابآوری قیمتی مشتریان
(موردمطالعه :مجموعه ورزشی حجاب شیراز) نتیجه گرفتند ،چنانچه مجموعههای خدمات ورزشی
تالش نمایند که با ترکیبی بهینه و متناسب از عناصر هفتگانه آمیخته بازاریابی رضایتمندی مشتریان
را تأمین کنند ،قادر خواهند بود که آستانه تحمل آنها را برای تغییرات قیمتی افزایش دهند .(Alawi

)& Najafi, 2015نتایج تحقیقات نشان میدهد  ،سازمانهایی که بیش از یک جهتگیری را
ترکیب میکنند ،نسبت به سازمانهایی که فقط از یک جهتگیری پیروی میکنند ،عملکرد بهتری
دارند .این نشان میدهد که تلفیق و ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی میتوانند نتایج بهتری داشته باشند
).(palema & et al, 2019
) ،Tahmasebpour Shafiei, et al (2015در تحقیقی تحت عنوان ،ارزیابی آمیخته بازاریابی
لیگ برتر فوتبال مازندران  ،نتیجه گرفتند  ،تفاوت معنیداری بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب
آمیخته بازاریابی و هر کدام از مؤلفهها وجود دارد ،Memari et al (2009) .در مدلسازی و
بررســی کارایی مدل چهار عاملی آمیخته بازاریابی صــنعت خـدمـات ورزش کشـــور نشـــان
دادنـد ،مـدل چهـار عـاملی برازش کافی با دادههای بازار ایران را دارد ،مدیریت قیمتگذاری محور
اصــلی و تنها عامل قابل دستکاری برای مدیران در این مدل اســت .مدیریت مکان در بهر ه برداری
از انرژی هزینه شـده در این بازار با مدیریت محصول شریک شده و از این نظر نتایج قابلتوجهی را
مطرح کرده و موانع را نیز ایجاد کرده است ،همچنین بر اساس این مدل ،مدیران از عامل مدیریت
ترویج بهعنوان ابزاری برای کنترل مدیریت مکان و محصول بهره میبرند.
) ، Mohammad Kazemi et al (2013به بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی
ورزشی در لیگ حرفهای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگهای کره جنوبی و ژاپن
پرداختنـد .با توجه به مبانی نظری و اهمیت آمیخته بازاریابی در رضایتمندی مشتری و درنهایت
سودآوری و درآمدزایی به نظر میرسد در بسیاری از اماکن ورزشی خصوصی به دلیل عدم آشنایی
مدیران با این عوامل و صرفاً تکیه بر تجربه و تمرکز روی بخشی از عناصر بازاریابی درآمد تناسب
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الزم بین درآمد و هزینه وجود ندارد ،گواه این ادعا نیز تجربه چندین ساله محقق در مراجعه به
سالنهای ورزشی و اظهارات برخی از مؤسسین این اماکن میباشد .ازاینرو در این تحقیق با
بهرهگیری از عناصر آمیخته بازاریابی در قالب  ،7Pمحقق در جستجوی پاسخ به این سؤال بود که ،
نقش عناصر آمیخته بازاریابی بر میزان درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم را شناسایی
چیست و اولویتبندی آنها چگونه است؟
روششناسی
نوع تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ هدف ،توصیفی-پیمایشی بود .جامعه آماری
پژوهش شامل همهی مدیران اماکن ورزشی خصوصی استان قم بود .بررسیهای محقق نشان داد که
تعداد سالنهای ورزشی فعال در شهر قم برابر با  50سالن ورزشی خصوصی میباشد .که هر کدام از
این باشگاهها به دلیل فعالیت در حوزه آقایان و بانوان هم دارای مدیر خانم و آقا میباشند .در نتیجه
برای  50سالن ورزشی برای هر کدام یک مدیر آقا و یک مدیر خانم در نظر گرفته شده که تعداد
جامعه آماری  100نفر در نظر گرفته شد .با توجه به محدودیت جامعه آماری  ،کل افراد بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،با مطالعه پژوهشهای پیشین و مصاحبه با خبرگان این
صنف ،پرسشنامه  31سؤالی محقق ساخته ،عوامل مؤثر بر درآمدزایی اماکن ورزشی ،با عامل 7P

تدوین شد .بهمنظور تعیین مؤلفههای عوام ل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی از تحلیل عاملی
استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی روش مؤلفهی اصلی با چرخش متعامد ( )Varimaxنشان داد  ،هیچ
یک از گویه ها ،بار عاملی کمتر از  0 /5نداشتند بنابراین 31گویهی پرسشنامه در تجزیهوتحلیل
مورداستفاده قرار گرفتند و گویهای حذف نگردید .سطح معنیداری آزمون  KMOنیز نشان داد که
اندازهی نمونه از کفایت الزم برخوردار است ( )x2=3654 /275 ،KMO=0 /782و همچنین سطح
معنیداری آزمون کرویت بارتلت نیز معنیدار بود (.)p=0 /001
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پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی میانگین هر مؤلفه با استفاده از گویه های باقی مانده محاسبه شد.
بهمنظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی مرحله دوم از میانگین مؤلفهها استفاده شد .نتایج آزمون KMO

( )KMO=0/798و آزمون کرویت بارتلت ( )p=0/001معنیدار بوده است .نتایج آزمون بارتلت نشان
میدهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب میباشد و عامل ساختهشده از متغیرها از اعتبار الزم
برخوردار است .نتایج آزمون  KMOنیز نشان داد که تعداد نمونهها برای تحلیل عاملی مناسب بوده
است .همانگونه که در جدول ،1نشان دادهشده است تمامی عوامل دارای بار عاملی باال و در حد
قابلقبول بودهاند.
جدول  -۱تحلیل عاملی مرحله دوم
عناصر آمیخته بازاریابی

بار عاملی

مؤلفه قیمت

0/745

مؤلفه برنامه

0/712

مؤلفه مکان

0/736

مؤلفه ترفیع

0/678

مؤلفه فرایند

0/784

مؤلفه شواهد و امکانات فیزیکی

0/542

مؤلفه افراد

0/769

روایی پرسشنامه نیز توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفته است .میزان
پایایی محاسبهشده در هر یک از عناصر از طریق ضریب آلفای کرونباخ باالی  0/72محاسبه شد و
پایای کل نیز 0/75به دست آمد .بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی از هر دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری کلموگروف اسمیرنوف
برای سنجش طبیعی بودن توزیع دادهها و آزمون تی تک نمونه به دلیل طبیعی بودن توزیع دادهها
برای شناسایی عوامل و آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل استفاده شد .تمام عملیات آماری با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22انجام شد.
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یافتههای پژوهش
-1

 56/25نمونهها( 45نفر) مرد و  35(43/75نفر) زن بودند( جمع کل  80نفر).

-2

 9/2درصد ( 7نفر) از مدیران دارای مدرک دیپلم 7/5 ،درصد دارای مدرک کاردانی،

 48/75درصد دارای مدرک کارشناسی 26/25 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 8/75
درصد دارای مدرک دکتری بودند.
جدول-2آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
مؤلفهها

Z

Sig

توزیع دادهها

قیمت

1/247

0/97

طبیعی

برنامه

0/801

0/542

طبیعی

مکان

0/845

0/473

طبیعی

ترفیع

0/786

0/568

طبیعی

فرایند

0/757

0/616

طبیعی

شواهد و امکانات فیزیکی

0/854

0/459

طبیعی

افراد

1/284

0/074

طبیعی

با توجه به جدول  -2نتایج آزمون نشان میدهد که توزیع داده طبیعی میباشد و استفاده از
آزمونهای پارامتریک مجاز است.
جدول  -3آزمون فریدمن برای تعیین اولویتبندی عوامل مؤثر بر درآمدزایی اماکن ورزشی
خصوصی استان قم
نمونه

درجه آزادی

کای اسکوار

سطح معنیداری

80

6

74/344

0/001

نتایج جدول فوق نشان میدهد بین اولویتبندی عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی
خصوصی استان قم تفاوت معنیداری وجود دارد.
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جدول -4آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی
استان قم
ردیف

میانگین رتبهها

عناصر آمیخته بازاریابی

1

مؤلفه قیمت

6/47

2

مؤلفه مکان

6/23

3

مؤلفه شواهد و امکانات فیزیکی

5/98

4

مؤلفه فرایند

5/74

5

مؤلفه برنامهS

5/70

6

مؤلفه ترفیع

5/48

7

مؤلفه افراد

5/06

همانطور که در جدول  ،4مشاهده میشود ،باالترین رتبه  ،درآمدزایی در اماکن ورزشی
خصوصی استان قم به مربوط مؤلفه قیمت و کمترین رتبه مربوط به مؤلفه افراد میباشد.
جدول -5آزمون فریدمن برای آزمون یکسان بودن اولویتهای عناصر آمیخته بازاریابی
مؤلفه

سطح معنیداری

خیدو

درجه آزادی

نمونه

نتیجه

قیمت

0/001

94/847

4

80

رد فرض صفر

برنامه

0/001

70/331

3

80

""

مکان

0/001

87/129

4

80

""

ترفیع

0/001

94/847

4

80

""

فرایند

0/001

54/325

3

80

""

شواهد فیزیکی

0/001

77/618

4

80

""

افراد

0/001

59/649

2

80

""

نتیجه جدول -5حاکی از آن است که بین اولویتهای عناصر آمیخته بازاریابی در میزان
اثرگذاری بر درآمدزایی اماکن ورزشی خصوصی استان قم  ،تفاوت معناداری وجود دارد.
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جدول -6رتبهبندی عناصر آمیخته بازاریابی
عناصر آمیخته بازاریابی

میانگین رتبهها

1

تناسب قیمت خدمات با مزایای اماکن ورزشی

6/12

2

وجود برخی خدمات رایگان مانند خدمات مشاورهای و روانشناختی

5/87

3

وجود شرایط پرداخت هزینه استفاده از خدمات بهصورت بلندمدت با

5/48

در نظر گرفتن تخفیف مناسب
4

ارائه تسهیالت مناسب به ادارات و ارگانها جهت استفاده از خدمات و

4/91

مؤلفه قیمت

فضاهای ورزشی
5

قیمتگذاری شهریه باشگاه بر اساس تعرفه مشخص و مصوب مرجع

4/55

نظارتی
1

در دسترس بودن اماکن ورزشی از هر نقطه شهر.

5/51

2

قابلیت دسترسی به اماکن ورزشی از طریق وسایل نقلیه

5/39

عمومی(اتوبوس ،تاکسی و )..
3

استقرار اماکن در محلهایی که شلوغی و ازدحام و سروصدای

5/21

مؤلفه مکان

کمتری دارد
4

وجود سالن انتظار ،پارکینگ،سرویس بهداشتی و  ...مناسب

4/86

5

استاندارد بودن فضای ورزشی  ،حریمها و  ...در اماکن ورزشی

4/40

1

مجهز بودن باشگاه به وسایل مدرن و جدید جهت تسهیل اجرای

5/73

مهارتهای ورزشی و جلوگیری از آسیبها

مؤلفه فرایند مؤلفه شواهد و امکانات فیزیکی

2

وجود امکانات و تجهیزات الزم در باشگاه همراه با امکانات جانبی و

5/46

اضافی
3

زیبایی مکانی از نظر فضا ،بنا ،معماری و شهرسازی

5/12

4

کافی بودن تجهیزات سختافزاری(کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور و  )..در

4/77

آکادمی بهمنظور آموزش صحیح
5

وجود سالن انتظار ،بوفه ،پارکینگ ،سرویس بهداشتی و  ...مناسب

4/28

1

روند ارائه خدمات

4/71

2

میزان اطالعرسانی

4/59

مؤلفه برنامه
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3

فرایند عضویت مشتریان

4/38

4

کاهش تشریفات و روند تسریع در ثبتنام و ارائه خدمات اداری و....

4/04

1

وجود مربیان مجرب و صاحبنام در اماکن ورزشی

5/47

2

نحوه تدریس و آموزش مربیان در اماکن ورزشی

5/01

3

ارائه وسایل کمکآموزشی مناسب جهت افزایش سطح یادگیری در

4/87

اماکن ورزشی
4

وجود برنامههای مدون و بلندمدت جهت رشد و پیشرفت ورزشکاران

4/50

1

تبلیغ و ارائه آگهی در رسانههای گروهی برای ترغیب به استفاده از

5/54

خدمات اماکن ورزشی
رفتار مدیران و مربیان آکادمی بهعنوان ترغیبکننده مشتریان به

2

4/87

دریافت خدمات از اماکن ورزشی
داشتن مجوزها ،گواهینامهها و تاییدیه های مختلف حرفهای و

3

4/69

تخصصی
4

برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای ورزشی بهمنظور جذب خانوادهها

4/47

مؤلفه افراد

مؤلفه ترفیع

برای ثبتنام فرزندانشان در کالسها
5

معرفی و اطالعرسانی در مورد خدمات اماکن ورزشی در سایتهای

4/28

اینترنتی
1

وجود مدیران خوشخلق و مشهور به حسن رفتار و ادب و اخالق

3/68

2

رفتار بسیار پسندیده و شایسته مربیان در طول دورههای آموزشی و در

3/45

طول سال
3

رفتار خوب و شایسته پرسنل

3/29

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بین اولویتبندی عوامل مؤثر بر درآمدزایی اماکن ورزشی
خصوصی استان قم تفاوت معنیداری وجود دارد و مؤلفه ،قیمت ،مکان ،شواهد فیزیکی-امکانات،
فرآیند ،برنامه ،ترفیع و افراد به ترتیب رتبههای اول تا هفتم را کسب کردند
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در نتایج تحقیقات) ، Lee et al (2011) ،Murray & Howat (2002به نقش مؤثر عوامل آمیخته
بازاریابی با توجه به اهداف تحقیق اشاره میکنند ،ولی به اولویت این عوامل با توجه به شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه هدف نیز اذعان دارند ، Saatchian & Allahi (2014).نیز
دریافتند که هفت عامل مدیریت روابط عمومی ،مکان ،قیمتگذاری ،کانالهای توزیع ،قدرتهای
فرا سازمانی ،محصول و مدیریت کیفیت و فرایند بهعنوان مهمترین موانع مهم جذب و توسعهی
هواداران قابلشناساییاند .در تحقیقی که) ، Chan et al (2012انجام دادند نشان داده شد که،
مکدونالد در شعبات چین و هند ،از رویکردهای مختلفی از نظر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی
بهره گرفته است .رویکردهای مورداستفاده آنها بستگی زیادی به استراتژیهای بومیسازی داشت،
در کل در کشورهای دارای قوانین مذهبی و حساسیتهای فرهنگی ،نظیر چین و هند ،باید از رویکرد
بومیسازی استفاده کرد .اجرای عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی که توسط مکدونالد ارائه شده
است دارای رابطهای تنگاتنگ با تحقق عالیق و ترجیحات مشتریان میباشد .در هند و چین،
مکدونالد در شناسایی و ایجاد تغییراتی صحیح و تأمین نیاز مشتریان بومی منطقه ،عملکردی
موفقیتآمیز داشته است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد ،اولویت اول از عوامل تأثیرگذار،
مؤلفه "قیمت" میباشد .در بحث پیرامون عامل قیمت و عوامل آن نیز میتوان مباحث زیر را مطرح
نمود که قیمت کاال ،تنها رکن ترکیب عناصر بازاریابی است که موجب درآمد است .سایر ارکان
عناصر آمیخته بازاریابی ،همه هزینه زا هستند .عالوه بر این رقابت بر سر قیمت کاال و قیمتگذاری
بااهمیتترین مسئلهای است که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستندCutler &Armstrong .

) ، Hooshyar (2013) ، Honari(2005)،(2008در تحقیقات خود نتیجه گرفتند ،قیمت رابطه
مثبت و معناداری با ارزش برند دارد ،Saatchian & Allahi (2014) .دریافتند که بیشترین روش
قیمتگذاری استفاده شده در میان شرکتها ،روش تعیین قیمت بر مبنای نیازهای مشتریان میباشد.
همچنین یافتههای آنها نشان داد که رابطه معنیداری بین راهبردهای قیمتگذاری و قابلیتهای
بازاریابی وجود دارد .قیمت ادراکشده ممکن است یکی از تحریککنندههای اصلی رفتار
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مصرفکننده باشد .همچنین ،افراد نمونة این پژوهش بر این باور بودند که درک قیمت و کیفیت
ناعادالنه،

منجر

به

نارضایتی

میشود

که پاسخ احساسی منفی آن عصبانیت است .قیمت درک شدة ناعادالنه با نگرش منفی ارتباط دارد،
بنابراین ،شناخت قیمت و کیفیت نابرابر ممکن است منجر به ناامیدی ،عصبانیت یا بیعدالتی شود
) .(.Abdolmaleki et al, 2016یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای)، Memari et al (2009
) ، Saatchi & Allahi (2014) ، Hooshyar (2013) ،Honari (2005همسو میباشد .اما در
مقابل با یافته Jalali Farahani (2013)،همسو نیست ،او دریافت که قیمت و تبلیغات بر ارزش ویژه
برند تأثیر ندارند ، (1996) Zeithaml .معتقد است ،یکی از مهمترین جنبههایی که هر شرکت اعم
از تولیدی و خدماتی میبایست در ارتباط با مشتریان خود خصوصاً در شرایط تورمی و زمانی که
رقابت اصلی شرکت بر سر قیمت در بازار است مدنظر قرار دهد ،مفهوم تابآوری قیمت است .به
نظر میرسد عوامل بازاریابی مختلفی بر تابآوری قیمتی مشتریان اثر میگذارند ،عواملی نظیر فاصله
مکانی تا محل باشگاه ،نوع و کیفیت و ارزشمندی محصول ،شیوه برخورد ارائهدهندگان خدمات،
ترویج نظیر روابط عمومی ،تخفیفها و  ...ازجمله عواملی هستند که میتوانند آستانه تحمل مشتری
را نسبت به قیمت به افزایش یا کاهش دهند ) .(Alawi & Najafi, 2015مهمترین عناصر قیمت از
عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم به ترتیب عبارتاند از :تناسب قیمت
خدمات با مزایای اماکن ورزشی ،وجود برخی خدمات رایگان مانند خدمات مشاورهای و
روانشناختی ،وجود شرایط پرداخت هزینه استفاده از خدمات بهصورت بلندمدت با در نظر گرفتن
تخفیف مناسب ،ارائه تسهیالت مناسب به ادارات و ارگانها جهت استفاده از خدمات و فضاهای
ورزشی و قیمتگذاری شهریه باشگاه بر اساس تعرفه مشخص و مصوب مرجع نظارتی  .دست-
اندرکاران قیمتگذاری ورزشی میبایست با علم به این مطلب به قیمتی که ورزش در آن سودآور
است ،توجه داشته باشند  .مشتریان برای خرید ورزش بر اساس ارزش شهودی ،مقایسه با پدیدههای
رقیب ،اذهان عمومی ،منحصربهفرد بودن و عواملی نظیر اینها تصمیمگیری مینمایند.
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اولویت دوم ،از عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم  ،مؤلفه مکان بود،
با توجه به افزایش و شدت رقابت ،ارائه خدمات در مکان مناسب و محلهای موردنظر مشتریان،
عاملی تعییین کننده در جذب و حفظ مشتریان میباشد و این مسئلهای است که در ارتباط با بازاریابی
ورزشی بسیار پررنگ و با اهمیت میباشد . (Kutler, 2003) .نتایج تحقیق حاضر با نتایج Honari

) Hooshyar (2013) ، (2005و ) ،Memari (2009که به اهمیت و اولویت عنصر مکان اشاره
کرده بودند ،همخوان است .در مورد اهمیت مکان در سازمانهای خدماتی میتوان چنین عنوان کرد
که اماکن متعددی وجود دارند که ارائهکنندگان خدمات آموزشی از لحاظ داشتن امکانات سخت-
افزاری (زمین چمن ،توپ و  )...در شرایط تقریباً مشابهی قرار داشتند ،اما آنچه رقبا را در این خصوص
از هم مجزا میسازد ،شرایط دسترسی به این امکانات میباشد که باعث میشود مشتریان ،یک مکان
ورزشی را به مکان دیگر ترجیح دهند و هرگاه که این اماکن از لحاظ دسترسی به وسایل نقلیه عمومی
(تاکسی ،اتوبوسهای شرکت واحد) بهتر باشند ،این موضوع نیز نقش بسیار تعیینکنندهای در انتخاب
مشتریان خواهد داشت .مهمترین عناصر مکان از عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی
خصوصی استان قم به ترتیب عبارتاند از :در دسترس بودن اماکن ورزشی از هر نقطه شهر ،قابلیت
دسترسی به اماکن ورزشی از طریق وسایل نقلیه عمومی(اتوبوس ،تاکسی و  ،)..استقرار اماکن در
محلهایی که شلوغی و ازدحام و سروصدای کمتری دارد.
با توجه به افزایش و شدت رقابت ،ارائه خدمات در مکان مناسب و محلهای موردنظر مشتریان
عاملی تعییین کننده در جذب و حفظ مشتریان میباشد و این مسئلهای است که در ارتباط با بازاریابی
ورزشی بسیار پررنگ و با اهمیت میباشد  .اولویت سوم از عوامل اثرگذار بر درآمدزایی در اماکن
ورزشی خصوصی استان قم ،مؤلفه "شواهد و امکانات فیزیکی" بود ،مهمترین عناصر شواهد و
امکانات فیزیکی از عوامل مؤثر بر درآمدزایی به ترتیب :مجهز بودن باشگاه به وسایل مدرن و جدید
جهت تسهیل اجرای مهارتهای ورزشی و جلوگیری از آسیبها ،وجود امکانات و تجهیزات الزم
در باشگاه همراه با امکانات جانبی و اضافی ،زیبایی مکانی از نظر فضا ،بنا ،معماری و شهرسازی،
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کافی بودن تجهیزات سختافزاری(کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور و  )..در آکادمی بهمنظور آموزش
صحیح و وجود سالن انتظار ،بوفه ،پارکینگ ،سرویس بهداشتی و  ...مناسب میباشد .این نتایج با
یافتههای تحقیق ) Khosravi (2015همسو میباشد .این پژوهشگر در تشریح یافتههای پژوهش خود
ازشواهد و امکانات فیزیکی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر شرکت افراد در آکادمی فوتبال
باشگاه ذوبآهن نام برده بود .بنابراین با توجه به آنکه بخشی از ادراک مشتری از کیفیت خدمت
بر اساس محل ارائه خدمت و شرایط فیزیکی آن است .امکانات و داراییهای فیزیکی باعث تسهیل
فعالیتها در انتقال و ارائه خدمات میشود .در زمینه خدمات عالوه بر تأسیسات و امکانات مشهود،
باید به امکانات غیر مشهود ،که در فراهم آوردن خدمات نقش اساسی دارند نیز توجه نمود .برای
استفادهکنندگان از خدمات ورزشی موارد متعددی از نظر آنها در مورد اماکن و تجهیزات ورزشی
سازمان ارائهکننده خدمات بسیار موردتوجه است؛ تعدادی از این موارد عبارتاند از :نو بودن
تجهیزات ،نحوه چیدمان تسهیالت ،انواع صندلیها ،تصویر و ظاهر امکانات ،پوشش و ظاهر امکانات
و  ...؛ بنابراین نمای باشگاهها و ساختمانها و استادیومها ،چشمانداز ،اتومبیلها ،مبلمان و صندلیها،
تجهیزات ورزشی ،کارکنان سازمان ،عالئم ،مطالب نوشتهشده و دیگر نوشتههای قابلرؤیت ،همگی
شواهد محسوسی هستند که کیفیت خدمات یک سازمان ورزشی را نشان میدهند .مؤسسات و
سازمانهای ورزشی میبایست شواهد فیزیکی خود را با دقت اداره کنند ،زیرا بر مشتریان تأثیر بسیار
شایانی خواهد داشت .شواهد و امکانات فیزیکی در تحقیقات et al ، Jalali Farahani (2013) ،

) ، Memari (2009بهعنوان یکی از اولویتها عنوان شده است .شواهد فیزیکی میتواند بر میزان
رضایت مشتریان تأثیرگذار باشد ). (Bodet, 2006

اولویت چهارم،از عوامل اثرگذار بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم ،مؤلفه
"فرایند" بود .مهمترین عناصر فرایند از عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان
قم به ترتیب :روند ارائه خدمات،میزان اطالعرسانی ،فرآیند عضویت و کاهش تشریفات بود(2011) .

 ، Avlonitis, Nikolaosنیز داشتن اطالعات در زمینه نیازها و نظرات مصرفکنندگان و تطبیق
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محصوالت خود با نیازهای آنان را در بازاریابی محصوالت ،امری اجتنابناپذیر میدانند .که یافته
پژوهش او با یافتههای این پژوهش همسو است .امروزه ،وبسایتهای ورزشی حجم بسیاری از
تبادل اطالعات و تعامالت را رقم میزنند .درک درست رفتار هواداران ،یکی از پایههای بازاریابی
و اهداف ارتباطات در سازمانهای ورزشی است ،بدینوسیله مدیران ورزشی میتوانند به راحتی به
نیازها و خواستههای هواداران ورزشی دست پیدا کنند).( Kalateh Seifari et al,2019
اولویت پنجم،مربوط به مؤلفه "برنامه" بود .مهمترین عناصر برنامه ،به ترتیب عبارتاند از :وجود
مربیان مجرب و صاحبنام در اماکن ورزشی ،نحوه تدریس و آموزش مربیان در اماکن ورزشی،
ارائه وسایل کمکآموزشی مناسب جهت افزایش سطح یادگیری در اماکن ورزشی و وجود
برنامههای مدون و بلندمدت جهت رشد و پیشرفت ورزشکاران میباشد.یافتههای این پژوهش با نظر
) Avlonitis, Nikolaos (2011همسو میباشد .اما فعالیتهای بازاریابی در مورد خدمات فقط به
کمک عناصر آمیخته بازاریابی مقدور نیست چرا که خدمت نسبت به کاال که محسوس و قابللمس
میباشد ،غیرقابللمس و غیرقابل رؤیت است ،درک تفاوت بین کاال و خدمت ورزشی ازآنجهت
که در تدوین برنامهریزی مدیران بازاریابی مهم هستند ،از اهمیت برخوردار است .خدمات بدون
کاال ،شامل خدماتی است که در آنها بههیچعنوان از کاال استفاده نمیگردد این طبقه از خدمات
شامل خدمات شخصی است که فروخته میشود .در صنعت ورزش مثالهایی برای این نوع خدمات
شامل کالسهای آموزشی ورزش و یا کمک گرفتن مؤسسات ورزشی از مشاوران متخصص در
ارتباط با برنامهریزی مسائل مربوط به مدیریت و یا بازاریابی ورزش برای مؤسسه و یا سازمان مربوطه.
اولویت ششم،از عوامل اثرگذار بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم ،مؤلفه
"ترفیع" بود .یافتهها نشان داد که مهم ترین عناصر ترفیع از عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن
ورزشی خصوصی استان قم به ترتیب عبارتاند از :تبلیغ و ارائه آگهی در رسانههای گروهی برای
ترغیب به استفاده از خدمات اماکن ورزشی ،رفتار مدیران و مربیان آکادمی بهعنوان ترغیبکننده
مشتریان به دریافت خدمات از اماکن ورزشی ،داشتن مجوزها ،گواهینامهها و تاییدیه های مختلف
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حرفهای و تخصصی ،برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای ورزشی بهمنظور جذب خانوادهها برای
ثبتنام فرزندانشان در کالسها و دورههای ورزشی و معرفی و اطالعرسانی در مورد خدمات اماکن
ورزشی در سایتهای اینترنتی میباشد ، Honari & Hooshyar (2005) .در تحقیقی با عنوان رابطه
عناصر آمیخته بازاریابی با ارزش برند در باشگاههای آمادگی جسمانی و ایروبیک ،نشان دادند که
بین ارزش برند و عناصر آمیخته بازاریابی ارتباط معناداری وجود دارد و در این بین نقش قیمت،
تصویر فروشگاه و ترفیع فروش رابطه قویتری را با ارزش برند دارد.
اولویت هفتم،از عوامل اثرگذار بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم ،مؤلفه "
افراد" بود.مهمترین عناصر افراد از عوامل مؤثر بر درآمدزایی در اماکن ورزشی خصوصی استان قم
به ترتیب :وجود مدیران خوشخلق و مشهور به حسن رفتار و ادب و اخالق ،رفتار بسیار پسندیده و
شایسته مربیان در طول دورههای آموزشی و در طول سال و رفتار بسیار خوب و شایسته پرسنل
میباشد .یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در عرضهی کاالها کارکنان و اشخاص هستند .افراد
سازمان خدماتی یا کارکنانی که خدمات را به مشتریان ارائه میدهند عوامل اصلی بازاریابی خدماتی
به حساب میآیند؛ زیرا بسیاری از مشتریان ارائهدهندگان خدمات را به نام سازمان میشناسند .با توجه
به نقش کارکنان در ارائه خدمات باید به عوامل گزینش ،استخدام ،آموزش ،پرورش و انگیزش
نیروی انسانی توجه گردد .عالقهمندی ،توانایی ،ادب ،ابتکار ،دلسوزی ،برخورد ،آراستگی و
وقتشناسی کارکنان عوامل مهمی در کامیابی مؤسسات خدماتی است .از نظر مشتریان کارکنان و
فرایند محصول بهطور تفکیک ناپذیری با محصول مرتبط هستند .مصرفکننده نمیتواند بدون داشتن
تعامل با کارکنان در سازمانهای ورزشی به محصول دسترسی پیدا کند .فرایندهای زیادی بهوسیله
کارکنان انجام میشود – گرفتن بلیط ها ،کنترل جمعیت ،راهنمایی ،بازرسی بدنی -که از ویژگیهای
بنیادی محصول ورزشی هستند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت .بنابراین و بر اساس آنچه گفته شد
در نوع رفتار ارائهکنندگان محصول و خدمات نقش بسیار در جذب مشتری برای خرید کاال یا استفاده
از خدمات دارد .کارکنان بهعنوان تبلیغکنندگان خدمات باید شرایطی را ایجاد کنند که هیجانات
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مشتریان را تحریک کنند ،هیجانها ،نماینده احساسات مصرفکنندگان است و نحوه تعاملشان با
باشگاه مربوطه بر این مبنا متکی است ) .(Jose et al,2019درواقع موضوع کارکنان ،نوع رفتار،
پوشش و آراستگی آنان یک نوع تبلیغ و ترویج برای خود سازمان محسوب میشود .در این زمینه،
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای ) Khosravi (2015همسو میباشد.
در جمعبندی نتایج عناصر آمیخته بازاریابی در این تحقیق ،میتوان گفت ،رضایت مشتری به
ترکیبی از عناصر آمیخته بازاریابی بستگی دارد ،اما آنچه باعث ایجاد اولویت در این ترکیب میشود
به شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد .به نظر میرسد در اماکن ورزشی استان
قم ،عوامل اقتصادی مشتریان بیشتر از سایر عوامل بر میزان رضایتمندی و در نتیجه بر میزان
درآمدزایی اماکن ورزشی تأثیرگذار است بدیهی است آنچه موجب تمایز یک شرکت تجاری نسبت
به بقیه میشود تمایز در موارد آمیخته بازاریابی است ،اگر شرکتی در مجموع عناصر سرآمد باشد
میتوان د تبدیل به یک برند شود ،در همین خصوص ،جاماد و زیالر ،)2016( 1در پژوهشی باهدف
بررسی اثرات تصویر نام تجاری و عشق به برند با توجه به تعامل با مشتری نشان دادند که تصویر نام
تجاری و عشق به برند بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر تعامل مشتری قرار دارد .نتایج همچنین نشان داد
که تعامل مشتری بر قصد مشتریان و وفاداری آنان نیز تأثیرگذار است .به نظر میرسد اگر مدیران
مجموعههای ورزشی با روشهای خالق و مبتکرانه بتوانند از سایر عناصر آمیخته بازاریابی که در
جدول شماره  6به ترتیب اولویت آمده است ،بهرهبرداری مطلوبی داشته باشند  ،میتوانند هم میزان
تابآوری افزایش منطقی قیمت را برای مشتریان افزایش دهند و هم در سایر زمینهها که احتماالً
نقصانی وجود دارد آن را جبران نمایند .حداکثر میزان قابل افزایش در قیمت یک خدمت یا کاالی
خاص وابسته به رضایتمندی مشتری است و هر چه مشتری از خدمات یک شرکت راضیتر باشد،
احتمال تابآوری قیمتی از جانب وی برای پرداخت قیمتی باالتر برای همان خدمت بیشتر میشود.

1 . Jamid & Zillur
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(2010)، Vazquez-Casielles (2009 ، Herrmann et al(2004) ،این نتایج در تحقیقات

. نیز به تائید رسیده است،García-Acebrón
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