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  اي بدنسازي شهرستان اردبیل بود.هباشگاههدف از تحقیق حاضر، ارایه مدل قیمت گذاري خدمات  هدف:

صورت پیمایشی انجام است که بهربردي و از نظر روش، توصیفی ف کااین تحقیق از نظر هد روش شناسی:

و به صورت تمام  اشدبمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل هباشگاهکلیه مدیران شامل پژوهش این جامعه آماري شد. 

یق ابزارگردآوري اطالعات از طر اشد.بمینفر  77حجم جامعه آماري  .قرار گرفتندبررسی مورد شمار در این تحقیق 

بعد  رهاي معرفی شده در چهارسواالت پرسشنامه براساس متغیاشد بمی با طیف لیکرت محقق ساخته پرسشنامه

  .بدنسازي شهرستان اردبیل طراحی شداي هباشگاهمختلف جهت اخذ نظرات مدیران 

اطی (آزمون براي تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و...) و از آمار استنب

نرم افزار  20جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه ) استفاده شد. نمونه ايتک  tاسمیرنف و آزمون  -کلموگراف

SPSS .استفاده گردید  

نتایج نشان داد که زیر مقیاس هاي خدمات، امکانات و مکان و مدیریت بر قیمت گذاري خدمات  نتایج:

  ارد.اي بدنسازي تاثیر معناداري دهباشگاه

کلیه نکات باید در تنظیم برنامه بازاریابی و تدوین سیاست قیمت گذاري کاال با توجه به شرایط  نتیجه گیري:

هاي مختلف کاال قرار  رقبا در بازار همواره مورد نظر کارشناسان تبلیغات و بازاریابی و مدیران محصول مربوط به گروه

  گیرد.

  .اي بدنسازيهباشگاه، خدمات، مدل قیمت گذاري: هاواژه کلید
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  مقدمه -1- 1

ر زندگی روزمره مردم دارد. مردم با دمیامروزه در جهان صنعت ورزش وتناسب اندام نقش مه

روش هایی که ورزش کردن راتسهیل  یکی از نند.کمیورزش سالمت جسمی و روانی خود را تامین 

اي بدنسازي و تناسب هباشگاه اي بدنسازي هست.هباشگاهوجود مراکزي در سطح شهر به نام کرده 

نیازهاي مشتریان  روز ومختلف ورزشی خود درجهت برطرف کردنه اندام با امکانات و دستگاه هاي ب

ان خاص وانند با استفاده ازبازاریابی و عناصر آن مشتریتمیاي بدنسازي هباشگاه نند.کمیخود فعالیت 

اي بدنسازي به نظر می هباشگاهدر مورد  وري خود حرکت نمایند.آخود را جذب نمایندودرجهت سود

خدمات وانگیزه حضور بیشتر آن ها  1رسد با توجه به محبوبیت این رشته در بین جوانان نقش قیمت

هاي سریع در با توجه به ماهیت جوانان براي کسب پیشرفت  اي بدنسازي بسیار مهم است.هباشگاهدر

قابلیت هاي فیزیکی واندام پروري به نظر می رسد که میزان دسترسی به روش ها ومنابع موثر در نیل 

عوامل فیزیکی وساختاري مربوط به امکانات باشگاه از قبیل  سریع تر به این اهداف قابل توجه است.

امکانات بهداشتی  فضاي کافی براي تعویض لباس، کیفیت و کمیت  وسایل و تجهیزات موجود،

 در دسترس بودن سطح فرهنگی واجتماعی سایر مشتریان وپرسنل مجموعه و موارد وسرویس خدمات ،

کننده اي در جلب ویا حفظ مشتریان باشگاههاي بدنسازي دارد.  سیارتعیینقطعا نقش ب مشابه دیگر،

  .اشدبمیش ها قسمت بازاریابی آن امروزه در هر سازمانی یکی از مهمترین بخ

بازاریابی فرایند برنامه ریزي وتحقق  تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی به این شرح است:

خدمات ویاعقاید واندیشه هاست به نحوي که مبادله اي  تبلیغات وتوزیع کاال، قیمت گذاري، یک ایده،

درگذشته هاي  ).1379ور،(اسماعیل پ ایجاد نمایدکه اهداف فردي و سازمانی توسط این مبادله ارضا شود

وانسانها به دنبال تامین  بود وارایه خدمات بسیارساده فروش محصوالت بازاریابی، نه چندان دور،

ا براي جلب مشتري بیشتر هشرکتاین زمان بودکه مقوله رقابت بین  از نیازهاي اساسی خود بودند.

ترتیب زمینه ایجاد وتوسعه علم  بدین جهت خرید کاال ویا استفاده از خدمات آنها به وجود آمد.

                                                
1. Price 



٣ 

ودستیابی به سود شرکت از سوي دیگر  بازاریابی که همان علم تامین رضایت مشتري از یک سو

  ). 2،2005گنکالوز( فراهم گردید اشد،بمی

تفاوت بازاریابی با فروش در این است که فروش عبارت است از فروختن کاال براي کسب 

تنها فروش بلکه مجموعه فرایندي است که رضایت مشتري رافراهم می  منفعت،درحالی که بازاریابی نه

  )3،1999(هاوکرافت وبازاریابی برنیاز مشتري متمرکزاست فروشنده برنیاز سازد.درواقع فروش

یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این رشته،بازاریابی به معناي کارکردن در  ،4رلبه نظرفیلیپ کات

در جهت از قوه به فعل در آوردن مبادالت براي ارضاي نیازها و خواسته هاي  یعنی تالش بازار است،

). امروزه بازاریابی در سازمان هاي انتفاعی وغیر انتفاعی به اصلی اساسی و الزام 1382بشر (کاتلر،

موفقیت یک سازمان به اثربخشی وتوان آن در برآورده ساختن  آوربراي موفقیت تبدیل شده است.

  ).5،2006گوپتا( ونیازهاي ضمنی وتلویحی مشتریان بستگی داردخواسته ها 

مهم ترین وظیفه بازاریابی را ارضاي نیازهاوخواسته هاي مشتریان ازطریق  )1999( ،6نیمز

 مشتریان،س از شناسایی نیازها وخواسته هاي پ وي، دربازاریابی نوین، به عقیده اند.دمیفرایندمبادله 

آمیخته بازاریابی شامل تصمیم گیري در  ود.شمینان طراحی وتولید محصول مطابق خواسته هاي آ

طبق گفته زیگموندوآمیکو واژه آمیخته  است. 8ومکان 7ترویج قیمت، خصوص ترکیب صحیح محصول ،

ترویج  بازاریابی عبارت است از همه فعالیت ها وتالشهاي خالق مدیران در ترکیب قیمت گذاري ،

  خدمات. کاالها و وتوزیع ایده ها ،

دقیق ترین معنی واژه قیمت این است که قیمت یعنی مبلغی که در ازاي یک قلم کاال یا  قیمت:

از دیدگاه کلی تر قیمت برابراست با جمع همه ارزش هایی را  ود.شمیخدمت  به حساب مشتري منظور 

ا اهمیت در که در ازاي دست یابی به یک قلم کاال یا خدمت از دست می رود. قیمت از موضوعات ب

اقتصاد وبازاریابی است که آگاهی از ابعاد آن براي تمام کسانی که به تولید یک محصول یا ارایه خدمتی 

یکی از مهمترین ارکان  دربین اجزاي آمیخته بازاریابی قیمت .ضروري است پردازند، خاص می

راتشان در تصمیمات خرید اشدومشتریان معموال از قیمت به عنوان ابزاري براي شکل دهی به انتظابمی

قیمت تنها رکن ترکیب بازاریابی است که موجب درآمد است سایر ارکان ترکیب عناصر  نند.کمیاستفاده 

  بازاریابی همه هزینه زا هستند.

                                                
2. Goncalves 
3. Hawcraft 
4. Flip katler 
5. Gupta 
6. Nims 
7. Promotion 
8. Place 
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عالوه براین رقابت برسر قیمت کاال و قیمت گذاري با اهمیت ترین مساله اي است که مدیران 

  ).1383(کاتلر، بازاریابی با آن روبرو هستند

ود وشامل فعالیت هاي مربوط شمیقیمت مقدار بها و پولی است که براي خدمات و کاال پرداخت 

  ) .9،1995راولی( به ایجاد خط مشی هاي قیمت گذاري و تعیین بهاي محصول است

 ودشمیقیمت عنصري از آمیخته بازاریابی است که از آن به عنوان نقطه فشار برمصرف کنندگان یاد 

وان سایر ویژگی هاي تمی). قیمت امکان دارد به سرعت تغییر کند در حالی که ن 10،2001(شانک

  محصول یا تعهدات مربوط به کانال هاي پخش رابه سرعت تغییرداد.

به منظور قیمت گذاري هر خدماتی ابتدا الزم است منافع وهزینه هایی که آن خدمات براي جامعه و 

قیمت  مورد بررسی قرار گیردوسپس با توجه به منافع وهزینه هاي مذکور، د،گردانندگان به همراه دارن

  گذاري آن خدمات مشخص گردد. 

  اشد.بمیقیمت گذاري براي جذب مشتري نسبت به سایر عناصر آمیخته بازاریابی در اولویت 

زکنترل آن خارج ا زوندکه بسیاري اشمیا با عوامل متعددي روبرو هشرکتدر قیمت گذاري خدمات  

مدیران بوده واین مساله موجب پیچیدگی بیشتر موضوع قیمت گذاري شده است.قیمت گذاري یعنی 

  ).38،ص.1381(عزیزي، تعیین قیمت براي کاال یا خدمتی خاص

تعیین سطح  -2انتخاب هدف از قیمت گذاري  - 1رویه قیمت گذاري از نظر کاتلر عبارت است از6

انتخاب قیمت  -6انتخاب یک روش قیمت گذاري - 5وتحلیل هزینه هاتجزیه  - 4برآورد هزینه -3تقاضا 

  نهایی. 

- 1بنا به نظر صاحبان اهل فن سه دسته عواملی که در تصمیم هاي قیمت گذاري موثراست عبارت اند از

مل مشتري که تاثیر مشتري بر عوا - 2 عوامل سازمانی که با منابع وهدف هاي سازمان سروکار دارند.

 تاثیرگذاراست عوامل بازار،که از طرف بازار بر قیمت گذاري - 3هد.دمینشان  گذاري راقیمت 

راولی قیمت گذاري فعالیتی است که قیمت محصول را بر پایه هزینه  بنا به نظر ).39،ص.1381(عزیزي،

توانایی و رضایت  قیمت هاي رقبا، ساختار تحقیقات، ها ومحصوالت بازارنظیر شبکه هاي توزیع،

  ).1995راولی،( ندکمیراي پرداخت و غیره تعیین مشتریان ب

به قیمت گذاري خدمات  ندکهکمی)در مورد قیمت گذاري خدمات اینگونه عنوان 2004(11داکترز

در صورتی که بخش خدمات به عنوان یک  نسبت به قیمت گذاري محصوالت کمتر توجه شده است،

نبعی سودآور براي بسیاري از سازمان ها قسمت مهم و تاثیرگذار در هراقتصادي مبدل شده است و م

  محسوب می گردد.

                                                
9. Rowley 
10. Shanke 
11. Docters 
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با توجه به اهمیت خاص آن که براي مشتریان دارد نیاز به  قیمت گذاري براي بخش خدمات ،

قیمت در ورزش منظوربها یا ارزشی است  توجه خیلی مهم نسبت به قیمت گذاري در بخش کاال دارد.

ت یا خدمات ورزشی بپردازد مانند حقوق پرداختی به که مشتري باید هنگام بهره گیري ازمحصوال

اي بدنسازي وتناسب اندام پرداخت هباشگاهبازیکنان ویا حق عضویتی که توسط افراد براي حضوردر

  ).مدیریت بازاریابی ورزشی، 1388،(محرم زاده ودشمی

ب اندام موجب اسناي بدنسازي و تهباشگاهافزایش تحقیقات بازاریابی در صنعت ورزش وبه ویژه 

تمایالت وانگیزه هاي افراد شرکت کننده در  افزایش شایستگی مدیران وآشنایی بیشتر آنان با نیازها،

وجلب رضایت بیشترافراد وجذب افراد بیشترودر نهایت کامیابی آن سازمان ورزشی وافزایش  اهباشگاه

 ه عنوان یک مزیت رقابتی ،علی رقم اهمیت فراوان قیمت کاال و خدمات ب سالمت جامعه می گردد.

ما در این  تحقیقات اندکی در این زمینه بخصوص در بخش قیمت گذاري خدمات انجام شده است و

اشیم بمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل هباشگاهتحقیق به دنبال معرفی مدلی براي قیمت گذاري خدمات 

    ل نخورند.اي بدنسازي درزمینه قیمت گذاري خدمات خود به مشکهباشگاهتا 

 بیان مساله-2- 1

 اشد.بمیامروزه در سراسر جهان در هرسازمانی یکی از مهمترین قسمت ها بخش بازاریابی آن 

اشد ومشتریان معموال ازقیمت به عنوان بمیدربین اجزاي آمیخته بازاریابی قیمت یکی از مهمترین ارکان 

  نند.کمیستفاده ابزاري براي شکل دهی به انتظاراتشان در تصمیمات خریدا

تصمیمات مرتبط با قیمت، به عنوان سازوکاري به شمار می رود که ارزش را براي مشتریان تعیین 

زمانی امکان مبادله بین دوطرف به وجود  ماید.نمیر ایجاد تصویري از شرکت ایفا دمیمایدونقش مهنمی

در  ود.شمین هسته بازاریابی شناخته به خاطر همین به عنوا و می آید که در مورد قیمت به توافق برسند

با هزینه اي نسبتا  اشد وبه سرعت وبمیبین اجزاري آمیخته بازاریابی قیمت از انعطاف بیشتري برخوردار 

وند که بسیاري از شمیا با عوامل متعددي روبرو هشرکتماید. در قیمت گذاري خدمات نمیپایین تغییر 

  ن مساله موجب پیچیدگی بیشتر موضوع قیمت گذاري شده است.آن خارج از کنترل مدیران بوده وای

مفهوم قیمت یکی از چهار رکن بازاریابی و از عوامل موثر برحفظ وجذب مشتریان وجلب رضایت 

خدمتی  ارایه دهنده یک محصول یا  آنهاست که اطالع ازابعاد آن براي تمام کسانی که تولیدکننده یا

  ضروري است. هستند، خاص

آمیخته بازاریابی  4p درمدل ود.شمیداربها وپولی است که براي خدمات وکاال پرداخت قیمت مق

ت گذاري کاال و قیمت گذاري رقابت بر سر قیم فقط قیمت در آمدزاهست وبقیه اجزا هزینه بر هستند .

 به موضوع ).1383(کاتلر، اهمیت ترین مسله اي هست که مدیران بازاریابی با آن روبرو هستندآن با
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قیمت گذاري در مباحث بازاریابی توجه قابل مالحظه اي شده است. تصمیمات قیمت گذاري به عنوان 

  ).12،2002نایجل و هولدن( مهم ترین وسخت ترین تصمیماتی است که در سازمان اتخاذ می گردد

و به منظورقیمت گذاري هر خدماتی ابتدا الزم است منافع وهزینه هایی که آن خدمات براي جامعه  

قیمت آن  بررسی قرارگیرد وسپس با توجه به منافع وهزینه هاي مذکور، مورد گردانندگان به همراه دارند،

  خدمات مشخص گردد.

اي خدماتی قلمداد هشرکتاي خدماتی پیچیدگی قیمت شاید به عنوان فرصتی براي هشرکتدر

 مشتري،امکان مقایسه قیمت راوانند با ارایه خدمات سفارشی و خاص براي یک تمیا هشرکتگردد این 

سازمان هایی که به قدرت  از مشتریان سلب نموده ودر نتیجه قدرت خود را دربازارافزایش دهند.

در واقع قیمت  نند.کمیواهمیت قیمت واقف هستند از آن به عنوان راهکاري براي مزیت رقابتی استفاده 

ومحصوالت بازار نظیر شبکه هاي  گذاري فعالیتی است که قیمت محصول رابر پایه هزینه ها

 ندکمیقیمت هاي رقبا،توانایی ورضایت مشتریان براي پرداخت وغیره تعیین  توزیع،ساختار تحقیقات،

  ). 1995راولی،(

قیمت نقش حساس وبا اهمیتی است وجزمهم ترین ویژگی هایی است که  درفرایند خریدمشتریان،

قیمت چیزي  ماید.از دیدگاه مشتري ،نمیخرید استفاده مشتري از آن براي خرید کاالها در تصمیمات 

را دریافت نماید  ودشمیاست که باید پرداخت شود تا مزایایی که از سایر اجزاي آمیخته بازاریابی ارایه 

  ).  13،1999(مک کارتی ر شکل دهی به ارزش در مشتریان دارددمیونقش مستقی

احتیاج به توجهات جداگانه و  اهیت متفاوت آن،با توجه به م به طور کلی قیمت گذاري خدمات،

اطالعات مورد نیاز براي  15). اسمیت14،1997وکاپال میترا( خاص نسبت به قیمت گذاري در کاالها دارد

محصول  سود، اند:اطالعات مربوط به هزینه،دمیشامل موارد زیر  قیمت گذاري را در سه مقوله ،

  ).16،2007اولویتیس،ایندوناس( ت درباره مشتریاناطالعات مربوط به رقبا و اطالعا ;وفروش

که براي ارزیابی کیفیت خدمات عناصري شامل محیط  هددمی) نشان 1995(17نتایج تحقیق کیم

مالحضات شخصی وقیمت گذاري  برنامه ریزي مسوالن ورزشگاه ، وموقیت اجتماعی ورزشگاه،

  وسهولت استفاده از ورزشگاه باید مورد ارزیابی قرارگیرند.

نشان  شرکت صورت گرفت، 2483با بررسی از  18تحقیقی که توسط گروه مک گینزي1992درسال 

همچنین این  درصدسودعملیاتی می گردد.11,1موجب بهبود  دادکه یک درصد بهبوددرتصمیمات قیمت،

                                                
12. Nagle and Holden 
13. Macarthy 
14. Mitra and capella 
15. Smith 
16. Avlonitis,indounas 
17. Kim 
18. Mackinese 
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به قیمت گذاري  درصداشتباهات مرتبط با قیمت گذاري، 90تا  80اعالم نمود که 2002گروه درسال 

  پایین مربوط می گردد.درسطح 

)نیز نشان داد که ادراکات مصرف کنندگان ازقیمت مرجع 2003وهمکاران ( 19نتایج تحقیق کیل

  داخلی در باره محصوالت با عملکرد فراهم کنندگان خدمات مورد نظر سازگاراست.

میان منافع  بازاریابی ورزشی به معنی استفاده از متغیرهاي آمیخته بازاریابی در جهت برقراري ارتباط

(ون  مصرف کنندگان محصوالت وخدمات ورزشی و حمایت کنندگان سازمان هاي ورزشی است

  ).20،1200هیردن

قیمت ها در فعالیتهاي خدماتی دو نقش عمده دارند که عبارت است ازتاثیرگذاري بر درك و تصمیم 

  ذاري بر مدیریت عملیات.گگیري مصرف کنندگان و تاثیر 

اي بدنسازي  دررابطه با قیمت گذاري خدمات خود عدم هباشگاهاصلی در حال حاضر مساله 

آشنایی باشیوه هاي صحیح قیمت گذاري است که به دلیل کمبود تحقیقات انجام شده مشکلی اساسی در 

مده است وهمچنین  نیازمند قیمت هاي متفاوت در مناطق مختلف یک شهرهست آاین زمینه به وجود 

تفاوت مشتریان هزینه متفاوت وهمچنین زمان خدماتی که باشگاه به مشتریان خود که به دلیل توان مالی م

اي هباشگاهند که در شیفت هاي متفاوت است وبعضی از سازمان هاي خدماتی همچون کمیارایه 

فصل وسال قیمت هاي ویژه اي ارایه  مطابق باشرایط تقاضا در ایام هفته، بدنسازي  براي خدمات خود،

به بهتر شدن شرایط مالی خود   و ورندآبتوانند تعادلی در عرضه وتقاضاي خدمات به وجود هندتا دمی

ه صورت عملیاتی در این زمینه بمیورضایت مشتریان منجر شود. علی رغم چنین مسایلی تحقیقات ک

اي هباشگاهمدل قیمت گذاري خدمات ود این است که شمیوجود دارد.وسوالی که در این تحقیق مطرح 

  اشد؟بمیدنسازي شهرستان اردبیل چگونه ب

  فرضیه -3- 1

  اي بدنسازي تاثیر دارد.هباشگاهکیفیت خدمات برقیمت گذاري خدمات  -1

  اي بدنسازي تاثیر دارد.هباشگاهامکانات وتسهیالت بر قیمت گذاري خدمات   -2

  اي بدنسازي تاثیر دارد.هباشگاهموقعیت مکانی بر قیمت گذاري خدمات  -3

  اي بدنسازي تاثیر دارد. هباشگاهوامل مدیریتی بر قیمت گذاري خدمات ع -4

                                                
19. Kyle 
20. Vanheerden 
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  هدف (اهداف)  -4- 1

  .اي بدنسازي هباشگاهبررسی عوامل موثر بر قیمت گذاري خدمات 

   :اهداف کاربردي

  اي بدنسازي هباشگاهتاثیر کیفیت خدمات بر قیمت گذاري خدمات تعیین 

   اي بدنسازي هباشگاهمت گذاري خدمات تاثیر امکانات و تسهیالت بر قیتعیین 

  اي بدنسازيهباشگاهتاثیر موقعیت مکانی بر قیمت گذاري خدمات تعیین 

      اي بدنسازيهباشگاهتاثیر عوامل مدیریتی بر قیمت گذاري خدمات تعیین 

  ضرورت تحقیق-5- 1

ب استراتژي براي ارایه محصوالت بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام هاي صحیح در انتخا

جز اصول مهم براي رسیدن به سوداوري در مدل کسب وکار  رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا،

اشد. بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمت گذاري محصوالتش به گونه اي باشد که بتواند درآمدهایی بمی

 موقعیتش را نسبت به مشتریان،متناسب با ارزش ارایه شده به مشتري بدست آوردوبه این ترتیب 

رقبا وتازه واردین بالقوه حفظ نماید. قیمت گذاري مهم ترین جز از مدل کسب وکار  کاالهاي مکمل،

بازاریابان با ایجاد اشدوتصمیمات در مورد آن تاثیر زیادي بر روي سودآوري بنگاه به همرا دارد. بمی

ارضا  ااین اعمال تا حدودي نیازهاي مشتریان رافرایندهایی براي  خدمات  خود ارزش می افرینندوب

  .مایندنمی

چرا که قیمت گذاري نامناسب وغیراصولی  قیمت گذاري براي خدمات ورزشی بسیار اهمیت دارد،

  ود.شمیهم براي مصرف کنندگان آن خدمات باعث مشکل  هم براي باشگاه ارایه دهنده خدمات و

همچنین  تمرکز صحیح به عوامل قیمت گذاري و توجه وضرورت انجام این پژوهش در این است که 

اي ورزشی هباشگاهواند یک مزیت رقابتی را براي تمیارتباط آنها با مدل هاي قیمت گذاري اتخاذ شده 

   فراهم آورد.

روش هاي قیمت گذاري خدمات ماحصل اولویت بندي وتوجه به اهمیت هریک ازعوامل ومیزان 

قیمت خدمات  بر ایی که توانایی کنترل بیشترهشرکت اشد.بمیشرکت خدماتی اثیر گذاري آنها درآینده ت

عمده اي  هدایت نمایندومزیت رقابتی وانند جهت گیري هاي کل بازار را به نفع خودتمی را دارند،

  رابراي خود کسب نمایند.

 ستراتژیک وبه عنوان یک مرحله ا الزم است که مدیران امروز مساله قیمت گذاري وتعیین قیمت را

نداشتن یک استراتژي مناسب قیمت گذاري  نه به عنوان یک تصمیم خودکار وسریع مد نظر داشته باشند.
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بنی ،(سعیدنیا سهم بازارکم تروکاهش سود منجر شود ازدست دادن مشتري، واند به فروش کم تر،تمی

به حساب می آیدوقیمت در نتیجه قیمت متغییري منفجر شونده درآمیخته بازاریابی . ) 2007اسدي ،

مایدوآینده شرکت رادربازارتخریب نمیگذاري نادرست به طور قطع وبه سرعت برفروش لطمه وارد 

  ماید.نمی

ت مشتریان پرتوقع امروزي شکست می درسراسر دنیا درجایی که رقیبان با تجربه در جلب رضای

د. چنین تحولی منجر به رفع ونشمیموفق  نند،کمیخورند،کسانی که الگوهاي جدیدخدماتی عرضه 

ود وبا بیشترشدن رقابت که غالبا بر کاهش قیمت ها شمیبسیاري ازمشکالت موجوددرفضاي رقابت 

  ود.شمیمتمرکز است موجب بهبود بهره وري 

ارابه سمت اتخاذ هباشگاهبا توجه به اهمیت قیمت گذاري شناخت مدلی براي قیمت گذاري که 

  اشد.بمیهد بسیاربا اهمیت دمیقیمت هاي موردنظر سوق 

ما  اي بدنسازيهباشگاهموردخدمات بنا به دالیلی اهمیت پژوهش در زمینه قیمت گذاري صحیح در

اول اینکه قیمت گذاري صحیح در شهر اردبیل مورد بی توجهی قرار  از دوجنبه زیر آشکار می گردد.

از قیمت ها شده است واین مساله به اي بدنسازي  هباشگاهواین امر منجر به نارضایتی گرفته است 

واند اثرات منفی ناشی از قیمت تمیقدري مهم است که حتی تبلیغات بسیارهوشمندانه  ومداوم  نیز ن

عدم انجام تحقیقات الزم در مورد  دوم، هاي باال ودر اغلب موارد ناعادالنه وغیر منصفانه را خنثی نماید.

ران باشگاههاي بدنسازي به انجام پژوهشهاي الزم در این زمینه فوق الذکر ونیاز موسسات و دست اندرکا

  است. 

اي بدنسازي در موقعیت مکانی مختلفی  براي مشتریان خود ارایه هباشگاهخدمات وامکاناتی که 

اي هباشگاهونیازمند قیمت گذاري اصولی براي  ا تفاوت هایی  داردهباشگاههند نسبت به سایر دمی

باعث مشکالتی براي باشگاههاي ورزشی  نشود مسءلهرسیدگی کافی به این بدنسازي است واگر 

  ود. شمیباشگاه  وعدم ارایه خدمات به ورزشکاران  تعطیلیود ودرنهایت باعث شمی

با توجه به اهمیت قیمت گذار ي دربخش خدمات این تحقیق به دنبال ارایه مدل قیمت گذاري 

  اشد.بمیبیل اي بدنسازي شهرستان اردهباشگاهخدمات 

اي بدنسازي هباشگاهاز این جهت تحقیق حاضر به منظور تعیین مدلی براي قیمت گذاري خدمات 

 شهرستان اردبیل انجام می گیرد تا ارایه قیمت به نحو مطلوب براي مشتریان صورت گیرد.
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  تعریف مفهومی و عملیاتی-6- 1

  تعاریف مفهومی -1- 1-6

را فعالیتی انسانی در جهت ارضا نیازها وخواسته ها از طریق فرایند  فیلیپ کاتلر،بازاریابی بازاریابی:

  ند.کمیمبادله تعریف 

  قیمت گذاري یعنی تعیین قیمت براي کاال یا خدمت. قیمت گذاري:

خدمات شامل آن دسته از فعالیت هاي اقتصادي است که در زمان و مکان معین براي :خدمات

  هد.دمیمتغیري مثبت و مطلوب را به گیرنده خدمات انتقال ندودرنتیجه کمیمشتریان تولید ارزش 

مکانی که داراي وسایل و دستگاه هاي بدنسازي بوده و از نظر مالکیت به  اي بدنسازي:هباشگاه

  ود.شمیصورت خصوصی و دولتی اداره 

  تعاریف عملیاتی-2- 1-6

 یمت گذاري خدمات موثر بر ق پرسشنامه، کیفیت خدمات 7تا  1: با سواالت کیفیت خدمات 

  ود.شمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل سنجیده هباشگاه

موثر بر قیمت گذاري  پرسشنامه، امکانات و تسهیالت 12تا  8: با سواالت امکانات و تسهیالت

  ود. شمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل سنجیده هباشگاه خدمات 

موثر بر قیمت گذاري خدمات مکانی  پرسشنامه، موقعیت 16تا  13: با سواالت موقعیت مکانی

  ود. شمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل سنجیده هباشگاه

عوامل مدیریتی موثر بر قیمت گذاري خدمات  پرسشنامه، 22تا  17: با سواالت عوامل مدیریتی

  ودشمیاي بدنسازي شهرستان اردبیل سنجیده هباشگاه
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  معرفی بازاریابی -1- 2

امروزه با  سرعت تحوالت به آسانی اصول موفقیت دیروز را از رواج انداخته ومنسوخ نموده است.

کشورها وسازمان ها با  شروع قرن بیست و یکم چالشی که پیش روي سازمان ها وجود داردکدام است؟

 و زیربناها، سهل انگاري در خصوص تاسیسات درآمدي ، تشدید رقابتهاي جهانی شکاف شدید

سیاسی واجتماعی  مشکالت ومسایل اقتصادي، نیروي انسانی الزم با نبود مهارتهاي کافی، رکوداقتصادي،

وان ازآنها به عنوان تمیاما درعین حال  وان چالش نامید.تمیهمه اینها را  نند.کمیدست وپنجه نرم 

با کمبود منابع ونیازهاي متنوع مواجه جامعه بشري اکنون بیش از هر زمان دیگري  فرصت نیز یاد نمود.

ندتا با استفاده از منابع محدود موجود پاسخگوي بخشی از نیازهاي نامحدود خود کمیوتالش  است

مدیریت  اگر اقتصاد همانا بررسی چگونگی رفع نیازهاي نامحدود با استفاده از منابع محدود باشد، باشد.

وبازاریابی هم تشخیص  بود ستفاده بهینه از منابع موجود خواهدمجموعه اي از مهارتها و داشته ها براي ا

ارمهم است یبازاریابی از این عقیده مشتق شده که مشتري بس نیاز ورفع آن از طریق تبادل منابع است.

به جاي نگاه کردن به بازار از نقطه نظر  وشرکت بایستی نیازها وخواسته هاي مشتري را ارضا کند.

به گفته جان استون بازاریابی موفق  ا باید سعی کننداز دید مشتري به بازارنگاه کنند.فروشنده ه سازمان،

  به اعتقاد راسخ به اختیار مشتري بستگی دارد. 

  بازاریابی تاریخچه-1- 2-1

پس از دوران کشاورزي که مربوط به دوران اولیه تمدن بشري مـی باشـد دوران صـنعتی شـدن بـه      

وقوع پیوست. انقالب صنعتی قرون هجدهم و نوزدهم دگرگونی وسیع و وجود آمد و انقالب صنعتی به 

در وضعیت و موقعیت زندگی و کسب و کار مردم پدید آورد. این تغییرات را کـه پـس از   را  پیچیده اي

یک قرن به سراسر جهان گسترش یافت را می توان به عنوان نقطه عطفی در ظهور علم بازاریابی قلمـداد  

رن انقالب صنعتی دوره بسط افکار و عقاید و پیدایش اندیشه هاي گوناگون اجتماعی و نیمه اول ق. نمود

فلسفی بود و گاهی اندیشمندان به این دوره دوران تصادم اندیشه ها و افکار لقب داده اند. در ایـن زمـان   

انقـالب   بود که اولین ظواهر رشته جدیدي به نام بازاریابی در سالهاي اولیه قرن بیسـتم پـس از نهضـت   

هـا  سـی رپدید آمـد. بر  صنعتی که منجر به افزایش تولید و لزوم استفاده از واسطه ها در معامالت گردید،

ایـن شـرکتها    نشان داده اند که ناموفق بودن سازمانها در بهره گیري از فنون بازاریابی نشأت گرفته است.
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و بـه جـاي روي آوردن بـه بازاریـابی     تحوالت بازار و تغییرات الگوي مصرف مشتریان را نادیده گرفته 

بازاریـابی بـه    پیشرفته، به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتري ترجیح می دادند

گونه اي ساده و ابتدایی از همان آغاز زندگی اجتماعی توام با مبادله بشر وجود داشـته امـا بازاریـابی بـه     

ن بیستم و علی الخصوص از نیمه دوم این قرن آغاز شـده اسـت.   معنی امروزي کلمه در واقع از اوایل قر

زمانی که عرضه کاال بسیار زیاد و روز به روز بر حجم آن افزوده شـده و در برابـر آن تقاضـا بـه نسـبت      

افزایش طبیعی پیدا کرده تولید کنندگان و فروشندگان به دنبال خریداران و مصرف کنندگان راه افتاده آنان 

و راههاي باال بردن تقاضاي آنها را به آزمایش نهادند. آنها بـه علـم و هنـر و راههـاي نفـوذ      را شناسایی 

گوناگونی دست یازیده اند تا بتوانند کاالهاي خود را مقبول طبع خریداران خویش بنماینـد. پژوهشـهاي   

آمریکـایی،  انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بسیاري از مـدیران اجرایـی در شـرکتهاي بـزرگ     

تدوین استراتژي بازاریابی و اجراي بهینۀ آن را در اولویت برنامه ریزي و فعالیتهاي خود قرار داده انـد و  

کوشش گسترده ایی را در راستاي کنترل هزینه ها و بهبود و توسعه منابع انسانی به انجام رسانده انـد. از  

براي جلب همکاري مـدیران ارشـد در مشـاغل    درصدي تقاضا  52یافته هاي دیگر نیز  می توان افزایش 

ز ا مهمی که پیشینه تحصیلی و تجربی باالیی در خصوص بازاریابی داشته باشند اشاره نمود. در جهان پـر 

تحول امروز شرکتها و مؤسساتی موفق خواهند بود که به تحوالت سریع جهانی، تحـوالت سـریع بـازار،    

گروهی، فن آوري جدید و در کل بـه بازاریـابی و مـدیریت    نظام هاي توزیع، رسانه هاي  وضعیت رقبا،

هایی به این اعتبار و شهرت خواهند یافت که با رضایت مشتري توجه بیشتري  بازار توجه نمایند. شرکت

بهتر نیازهاي آنان از رقبا پیشی بگیرند و منافع کـالن جامعـه را در نظـر داشـته      ينمایند و از طریق ارضا

کشورهاي جهان با ورود محصوالتی با برند و نامهاي گوناگون و متعدد چهره دیگـري   اکنون بازار .باشند

یافته است که خود این نگرش جامع به بازار را بسیار ضروري ساخته است. اکنـون کـه بازاریـابی مـورد     

توجه روزافزون سازمانها و نهادهاي خصوصی و دولتی قـرار گرفتـه اسـت و از مرحلـه اولیـه توزیـع و       

به فلسفه پیچیده اي براي ارتباط پویاي سازمانها با بازارهایشـان تبـدیل شـده اسـت. سـازمانهاي       فروش

انـد و در مرحلـه سـازماندهی    شـده   بزرگ و کوچک رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریـابی آگـاه  

   بازاریابی خود هستند.

  تعریف بازاریابی-2- 2-1

از بازاریابی را به عنوان کاربردهاي بازاریابی مـدنظر  نویسندگان مختلف هر یک جنبه هاي متفاوتی 

خویش قرار داده اند. مواردي نظیر بازاریابی خدمات، بازاریـابی بـین المللـی، بازاریـابی مؤسسـات غیـر       

انتفاعی و بازاریابی ورزشی تعریفهاي گوناگونی براي بازاریابی بیان شده است مانند گروهی از فعالیتهاي 

بازرگانی، فرایند اقتصادي، فرایند مبادله یا اتتقال مالکیت محصـوالت، فراینـد تعـدیل     وابسته پدیده هاي
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عرضه و تقاضا و بسیاري معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه اي از فعالیتهاي بازاریابی 

بازاریـابی را  است، ولی تعریف کامل آن منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست. امروزه صاحب نظران، 

)معتقداست کـه بازاریـابی   1999فرایند ارضاي نیازها و خواسته هاي بشري تعریف می کنند.مک کارتی (

اجراي فعالیت هایی است که جریان ارایه کاال و خدمات از تولیدکننـده بـه مصـرف کننـده رابـه منظـور       

تعریـف موسسـه بازاریـابی     ماید.طبقنمیارضانمودن نیازهاي مشتري ونیزتحقق اهداف سازمانی هدایت 

بازاریابی عبارت است از وظیفه اي مدیریتی که به سازماندهی وهدایت تمامی فعالیت هاي کسب  چارترد

وکار در زمینه ارزیابی وتبدیل قدرت خریدمشتري به تقاضاي موثر براي یک محصول یا خدمات خـاص  

نهایی براي دستیابی به سـود مـورد   ودر مسیر حرکت محصول یا خدمت به سوي مشتري یا استفادکننده 

نظر یا سایر اهداف تعیین شده توسط شرکت،می پردازد. به نظر فیلیپ کاتلر، برجسته ترین صاحب نظـر  

در جهـت ارضـاي نیازهـا و     ،اقتصادي هدایت شـده  در این رشته، بازاریابی عبارتست از: فعالیتی انسانی

  تلر از بازاریابی سه رکن اصلی قابل تمیز است:خواسته ها از طریق فرایند مبادله. در تعریف کا

  نیاز، خواسته و تقاضاي انسان که رکن اساسی نظام بازاریابی جدید است. -1

 محصول چیزي است که با بازار عرضه می شود و قادر است یک نیاز یا خواسته را تامین نماید.  -2

دله دو طرف وجود دارد و هر فرایند مبادله که هسته مرکزي بازاریابی را تشکیل می دهد. در مبا -3

طرف چیزي با ارزش براي طرف دیگر دارد. به طوري که هر طرف مجاز به پذیرش یا رد پیشنهاد است. 

روستا و همکاران در کتاب مدیریت بازاریابی خود عنوان می کنند اگر در مجموع این شرایط وجود 

سازي این فعالیت بازار است و به بازار  داشته باشد امکان مبادله نیز وجود خواهد داشت. بستر فراهم

منتهی می شود. تعریف بازار عبارتست از: محلی براي مبادالت بالقوه و تعریف و مفهوم بازار سر انجام 

ما را به بازاریابی می رساند. بازاریابی به معناي کارکردن با بازار است. یعنی تالش در جهت از قوه به 

ضاي نیازها و خواسته ها می باشد. ما بازاریابی را نوعی فرایند اجتماعی و فعل درآوردن مبادالت براي ار

مدیریتی می دانیم که بدان وسیله افراد و گروه ها می توانند از طریق تولید، ایجاد و مبادله محصوالت و 

 ارزش با دیگران نیازها و خواسته هاي خود را بر آورده سازند . 

  از دیدگاه کاتلر و آرمسترانگمفاهیم اصلی بازار یابی -3- 2-1

نیاز: منشا و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیازها و خواسته هاي انسان است. بشر بـراي ادامـه حیـات    

خود به غذا، هوا، آب، لباس و پناهگاه نیاز دارد. عالوه بر اینهـا او میـل زیـادي بـه آسـایش، آمـوزش و       

انی است که در اثر فرهنگ وشخصیت فردي شکل می خدمات دیگري دارد. خواسته: گونه اي از نیاز انس

بنابراین آنها با توجه به مقدار پـولی کـه    گیرد،خواست هاي مردم تقریبا نامحدودولی منابع محدود است.

نندکه داراي بیشترین ارزش باشدوبه بهترین نحوممکن نیازهاي آنهـا را  کمیدارند محصوالتی را انتخاب 
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مصـرف   شتوانه قدرت خرید داشته باشدبه صورت تقاضـا در خواهـد آمـد،   اگر خواسته پ برآورده سازد.

نندکـه در  کمـی کنندگان محصول را به عنوان مجموعه اي از امتیازات می پندارندومحصوالتی را انتخاب 

خواسته ها وقتـی بـا قـدرت خریـد همـراه       ). تقاضا :1384(اتقیا، ازاي پولی که می پردازندبهترین باشند

تقاضا می گردند. محصول زاییده نیازها و خواسـته هـاي بشـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر         شوند تبدیل به

محصول عبارتست از چیزي که قادر به ارضاي یک خواسته باشـد. نیـاز بیـان کننـده حالـت محرومیـت       

این محرومیت آرامش آدمی را برهم می زند و در او شوقی بـراي بـر طـرف     احساس شده در فرد است.

د می آورد. نیاز شخص را به حرکت وا می دارد و او را در یک حالت فعال قـرار داده و  کردن آن به وجو

شخص چیزهایی خاصی را که ارضا کننده خواسته هاي اوسـت، خـارج از وجـود     به او جهت می دهد.

خویش تصور می کند. این چیزها محصوالت نامیده می شوند. این محصوالت به هر اندازه کـه خواسـته   

ا برآورده کنند داراي ارزشند. نکته مهم آن است که مفهوم محصول را تنها به اشـیاي فیزیکـی   هاي فرد ر

محدود نسازیم. عامل اساسی در هر محصول، خدمتی است که ارایه می دهد و فوایدي است کـه دارد و  

براي بنگاه یا صنعت  خدمت یعنی کاالیی اقتصادي و غیر فیزیکی که شخص، براي خریدار ارزنده است .

استفاده دیگران تولید کرده است و هر بنگاهی که محصول آن کاالي غیر مریی وملموس باشد بـه عنـوان   

ودخدمت هم مانند کاال ویژگی هـایی دارد کـه در داد وسـتد ومبادلـه آن     شمییک بنگاه خدماتی شناخته 

ارد که از بین ایـن همـه   دیمتنوع کاال و خدمات معموال مشتري را به این فکر وا  ارزش: تاثیر می گذارد.

وان تـ مـی ارزش را اینگونـه   کاالها وخدمات چگونه انتخاب بکندکه انتضار درونی او را بـرآورده سـازد.  

تفاوت بین ارزش حاصل از داشتن وبه مصرف رسانیدن یک محصول وهزینه هایی کـه او  ه تعریف کردک

قایسه اي است که مشتریان بین هزینه را براي کسب کردن آن پرداخت کندبه طور خالصه ومفید ارزش م

رضایت مشـتري بـه دو    از نظر بازاریابی، رضایت : هند.دمیهاي پرداختی در مقابل فواید دریافتی انجام 

اگرعملکـرد   عملکرد محصول در ارایه ارزش مـورد نظرمشـتري وکیفیـت محصـول.     عامل بستگی دارد:

  ناراضی واگر خریدار شتري کمترشود،ار مظمحصول مورد نظر از انت

 ود.شـ مـی اگر عملکرد ازانتظـار بیشـتر شودخشـنود     خریدارراضی است. عملکردهمانندانتضارباشد،

نندمشتریان خودرا راضی نگه کمیسعی  ایی که از نظر بازاریابی در سطحی عالی قرار می گیرند،هشرکت

ربـاره ي محصـول   نـدواز تجربـه هـاي خـوبی کـه د     کمیمشتري راضی خریدهاي خود را تکرار  دارند.

کلید اصلی موفقیت این است که انتظارات مشتري با عملکـرد شـرکت    دارد،دیگران را هم آگاه می سازد.

مجموعه کل ویژگی ها وخصوصیات یک محصول یا خدمت که  (روستا وهمکاران). کیفیت: منطبق باشد

کیفیـت محصـول بـر     ).1390(کشـکروهمکاران،  کیفیـت گوینـد   بتواند نیازهاي مشتري را برآورده سازد،

ــی گــردد   عملکــرد محصــول اثرمســتقیم دارد، ــزایش رضــایت مشــتري م ــابراین موجــب اف ــاتلر  بن (ک

ودکه فرد تصمیم می گیردنیازها وخواسته هایش شمیبازاریابی از زمانی اغاز  ). مبادله:1387وآرمسترانگ،
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عبارت اسـت از دریافـت چیـزي     در حقیقت مبادله. امیم ارضا کندنمیرا به طریقی خاص که آنرا مبادله 

-1در مبادله بایـد سـه شـرط وجـود داشـته باشـد:       مطلوب از کسی دیگر،در مقابل ارایه مابه ازایی به او.

هرطرف -3هرچیز با ارزش براي عرضه به طرف مقابل داشته باشد-2حداقل دو طرف وجود داشته باشد.

امکان مبادله نیـز وجـود خواهـد    ،ود باشداگر این سه شرط موج مجاز به پذیرش یا رد طرف دیگر باشد.

دادوستد بین طرفین که مستلزم وجـود حـداقل دو کـاالي بـا      معامله: ).1387(کاتلرو آرمسترانگ، داشت

ـ مـی بازاراز نظـر عل  بازار: ودوزمان ومکان توافق است.شمیشرایطی که بر سر آن توافق  ارزش، ه معنـی  ب

از وسـیله مبادلـه یـا پـول      داراي نیازهاي مشترك بوده،محل تجمع عده اي از مصرف کنندگان است که 

این مصرف کنندگان بایـد مایـل بـه رفـع نیازهـاي خـود        نند.کمیمشترکی در دادوستدهاي خود استفاده 

عمـال بـازاري شـکل نخواهـد      بدین ترتیب اگر نیاز مشترك یا تمایل به نیاز وجود نداشته باشـد،  باشند.

نیاز یـا  -2مصرف کننده یا تقاضا کننده -1عامل زیر وجود داشته باشد4ید گرفت. براي تشکیل هر بازار با

رفتـاروعملکرد   هر بازاربوسیله سه عنصـر سـاختار،   عرضه کننده یا تولید کننده.-4قدرت خرید-3احتیاج

ودوبسته به ماهیت و نحوه ارتباط عناصر بـا یکـدیگر شـکل نـوع و سـازمان بـازارتعریف       شمیمشخص 

  ود.   شمی

  مدیریت بازاریابی-4- 2-1

فرایند مبادله نیازمند کار و مهارت فراوان است. سازمانها در فرایند مبادله حرفه ایی تر عمل می 

کنند. آنها باید منابعی را از بخشی از بازارها جذب کرده، آنها را به محصوالتی مفید تبدیل کنند و در رده 

اریابی عبارتست از تجزیه و تحلیل، طرح ریزي، هاي دیگري از بازارها به فروش برسانند. مدیریت باز

(خریدارن)  اجرا و کنترل برنامه ها یی جهت ایجاد، ارائه  وحفظ فرایند داد وستدهاي سودآور با مشتریان

مورد نظر به منظور دستیابی به اهداف سازمان. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصوالت 

سته هاي بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاري، ارتباطات و توزیع سازمان بر مبناي نیازها و خوا

ازاریابی مسعؤل رسیدگی مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرك و ارایه خدمت به بازار است. مدیریت ب

گرایش به  : بازارگرایی -1ابعاد گوناگون بازاریابی .شتري براي محصول نهایی سازمان استمبه بازار و

مدیر کامیاب کسی است که سازمان رابا شرایط  ونیازمشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدیداست. بازار

روز همگام کندواین زمانی امکان پذیراست که کارکنان ومدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ 

صمیم اصولی :شناخت الزمه ي هر حرکت عاقالنه و هرت بازارشناسی -2 وبینش بپذیرند ودنبال کنند.

وثبت اطالعات مربوط به همه ي اجزاي  ضبط است. شناخت بازار تالشی نظام مند استبراي گردآوري،

بازاریابی یعنی  :بازاریابی -3بر نظام بازار تاثیر می گذارند.تشکیل دهنده ي نظام بازار وهمه عواملی که 

در آن جا به صورت مفیدتر وموثرتر  واندتمیجستجو براي یافتن مناسب ترین بازار وبخش هایی سازمان 
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بازاریابی یعنی بخش بندي یا تقسیم بازارها و تعیین  حضور یابدوپاسخگوي نیازو خواسته مردم باشد.

:بازارسازي یعنی نفوذ دربازارومعرفی بازارسازي -4 شرکت براي مناسب ترین بازارها. محصوالت

بازاریابان با  از عوامل قابل کنترل بازاریابی.وشناساندن سازمان ومحصوالت وخدمات آن با استفاده 

واننددرشرایط مختلف جایگاهی در بازار براي خود به دست تمیبکارگیري درست واصولی این عوامل 

بازارگردي  :بازارگردي-5ازبازاررا در اختیار بگیرند.آورندوباسیاست هاوبرنامه هاي مناسب سهم بیشتري 

 بیش ازدیگران با تحوالت وتغییرات بازارها آشنا گردد. دارمی سازدتاوظیف اي است که بازاریاب را وا

شرکت کردن در  این آگاهی ازطریق حضور درصحنه رقابت ومبادله ومشاهده بازارها امکان پذیراست.

 به عبارتی، نمایشگاه ها،بازدید از بازارهاي گوناگون وبودن در محیط بازار،دیدمدیران را بازترمی سازد.

بازارسنجی یعنی تحلیل  :بازارسنجی -6نقش بازارگردي تقویت وگاهی تغییر دید است. مهم ترین

همه محصوالت  آنچه هستیم وداریم وآنچه بایدداشته باشیم. موقیت بازار با توجه به آنچه بودیم وداشتیم،

غ بلو وخدمات وسازمان ها دراي منحنی عمرخاصی هستندکه این منحنی شامل مراحل معرفی یا، رشد،

افول است وهرمرحله شرایط ویژه اي داردکه بازاریاب باید براساس این ویژگی ها واکنش  و واشباع،

نقاط قوت و ضعف را به  بازارسنجی با ارزشیابی وسنجش فعالیت هاي سازمان، هاي مناسبی نشان دهد.

ترغیب آنان به بازارداري یعنی حفظ مشتریان کنونی وتشویق و  :بازارداري -7خوبی نمایان می سازد.

ارتباط برقرار کردن با  آگاهی از رفتار مشتریان، خرید بیشتروتداوم خرید از طریق ایجاد رضایت در آنان.

ش داشتن اطالعات روانشناختی وجامعه شناختی ونیز اطالع داشتن از حرکات و امکانات رقبا نق آنان،

 ي الزم است بازارگرمی را از دست ندهیم.براي بازاردار :بازارگرمی -8ارزنده اي در حفظ مشتري دارد.

وترغیب مشتریان براي  متقاعدکردن بازارگرمی یعنی تبلیغات وتشویقات به موقع جهت آگاه ساختن،

وخرید ازآن ومقابله با حرکات رقیب،یکی از مهم ترین ابزارهاي بازارگرمی  ارتباط بیشتر با سازمان

بازارگردانی یعنی مدیریت بازارکه  :بازارگردانی- 9است.ت ها،نوآوري ها وابتکارات استفاده ازخالقی

بازارگردانی شامل تنظیم  اجراوکنترل امورگوناگون بازاروابعادمختلف بازاریابی است. شامل برنامه ریزي،

سازماندهی واجراي همه ي امور مربوط به شناساندن و معرفی محصوالت  استراتژي ها وبرنامه ها،

برفعالیت ها براي دستیابی به اهداف سازمان وایجاد رضایت براي مشتریان و نظارت  شرکت به بازارها،

  جامعه است. 

  آمیخته بازاریابی و تاریخچه آن-5- 2-1

(محصول، قیمت، مکان و ترویج) از سالهاي دور و همزمان بـا شـکل گیـري انقـالب      اولیه p4مدل

. تنها پس از جنگ دوم جهـانی بـود   صنعتی نشأت گرفت. اما در آن زمان به برجستگی فعلی نبوده است

که اهمیت و به کارگیري گرایشات بازاریابی از طریق ارزیابی علمی تر در تفکر بازاریـابی افـزایش پیـدا    
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را ارایه کرده است شناخته مـی شـود، برخـی از     p4کرد. اگر چه مک کارتی به عنوان فردي نخستین که 

نخستین کسـی بـوده اسـت کـه از اصـطالح آمیختـه        9401در سال  21منابع بیان می دارند که نیل بوردن

بازاریابی استفاده نموده است. آمیخته بازاریابی شامل تصمیم گیري در خصوص ترکیب صحیح محصول، 

قیمت، ترویج و مکان است. متغیرهاي بسیاري در بین عوامل چهار گانه فوق وجود دارد که بازاریاب می 

تغییرات به این دلیل صورت می گیرد که نیازها و خواسته هاي مصرف  تواند آنها را دستکاري نماید. این

کننده را به منظور تدوین یک رقابت استراتژي رقابتی بر مبناي آنچه که شرکت می تواند انجـام دهـد در   

واژه آمیخته بازاریـابی   22یک چهارچوب اخالقی، انتقادي و قانونی ارضا کند. طبق گفته زیکموندو آمیکو

از همه فعالیتها و تالشهاي خالق مدیران در ترکیب قیمت گذاري، ترویج و توزیـع ایـده هـا،    عبارتست 

) آمیخته بازاریابی را به عنوان یکسري از متغیرهایی 1989(23کاالها و خدمات را توصیف می نماید. ابرت

بل کنترل و بـه  که باید به منظور ارضا بازار هدف و رسیدن به اهداف زمانی مدیریت شوند. بین عناصر قا

  منظور تطبیق با عناصر غیر قابل کنترل بازاریابی ترکیب و یا مرتب می شوند.  

کمـک بـه سـازمان در جهـت خلـق و تقویـت       p4به طور کلی می توان گفت که هدف اصلی مـدل 

آمیختـه بازاریـابی دربرگیرنـده فعالیـت هـاي عملـی        ).1383(کـاتلر،  فرصتهاي رقابتی در بازار می باشد

مــدیریت اتخــاذ راهبردهــا ،بخــش بنــدي  انی اصــلی ســازمان نســبت بــه دیگراقــدامات ماننــد:وپشــتیب

بازارهدف،موقعیت یابی وتوجه به محیط به شمار می رود وهمین عناصرومتغیرها هستندکه مسـتقیما بـه   

مجموعه عناصـرموثردربازاریابی   ).1387(حسینی، وندشمیو مرتبط  مشتري و مصرف کننده مربوط بازار،

ودکه عبارت است از ابزارهاي موجود در دست سـازمان کـه از   شمیت عنوان آمیخته بازاریابی مطرح تح

بــري الن و  ).242007،3(پیتــرو اســتانلر هــددمــیطریــق آن ،ســازمان کــاال یــا خــدمات خــود را ارایــه 

 ) خاطر نشان می سازند که اغلب مراکـز تحقیقـاتی از اسـتدالالت زیـر بـراي اثبـات ارزش      1992(25سان

  آمیخته بازاریابی استفاده می نمایند:

آمیخته بازاریابی مبانی پایه را براي مقایسه ارایه می نماید که سازمانها و مجریـان بازاریـابی مـی     -1

 توانند بر مبناي آن قضاوت نمایند.

آنچه سازمانها بر مبناي آمیخته بازاریابی انجام می دهند می تواند به وسیله سهم بازار و  -2

 آنها اندازه گیري می شود. سودآوري

سازمانهایی که با این مبنا از عملکرد باالیی برخوردارند، امتیازات باالتري را به دست می آورند  -3

  و این در حالی است که سازمانهایی با عملکرد پایین تر حایز این امتیازات نمی گردند. 

                                                
21. Nil bourdon 
22. Zikmondo amiko 
23. Abert 
24. Peter,stanler 
25. Berylan,san 
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  طبقه بندي کرد: Pر این کارها را می توان در چهار متغیر شناخته شده به عنوان چها

در دنیاي پر رقابت  امروزکه بارها شاهد رقابت شدیدي بین تولیدکنندگان وفروشندگان  محصول:

مشکالت را براي  عالوه قوانین حمایت ازمشتریان نیز،ه داردوبنمیمحصول بدچندان مفهو مختلف است،

شتر ناظر برمیزان تطابق بین عامل محصول بی ند.کمیتولیدکنندگان محصوالت بی کیفیت بیش از بیش 

  "محصول"به هرصورت منظور از  محصول وویژگی هایش با نیازها وخواستهاي مشتري است.

که آن بخش از ویژگی  درآمیخته بازاریابی آن بخش از ویژگی هاي فیزیکی وکاربردي محصول است

پشتیبانی  سته بندي،ایمنی ب کیفیت، مدل، هاي فیزیکی وکارکردي محصول است همانندبرند،کارکرد،

اصالح  واندتمیواضح است که تصمیمات مربوط به این آمیخته بازاریابی  وگارانتی ولوازم جانبی.

باشد که تصمیماتی است که  طراحی زیباترمحصول، افزایش ایمنی، افزایش کارایی، مشکالت محصول،

   واند منجر به موفقیت وشکست محصول در بازارشود.تمی

  هاي محصول ویژگی- 5-1- 2-1

یا نماد ویا هرنوع ترکیبی است که یک سازمان براي  طرح که به معناي یک نام ، نشان گذاري: -1

  ندد.بمیکمک به متفاوت جلوه دادن محصوالتش از سایر رقبا به کار 

زمانی که یک سازمان میخواهد از فروش مجوز یا نشان  دادن مجوز یا حق انحصاري نمایندگی:-2

واندعالمت تمیمجوز طی یک موافقت نامه قراردادي صورت می گیردکه به وسیله آن  خود بهره بگیرد.

  ).26،2006(روس تجاري یک شرکت را در قبال وفاداري یا دریافت وجه معینی مورداستفاده قرار دهد

کیفیت محصول: جنبه مهم دیگري از محصول که باید مورد توجه بازاریابان قرارگیرد کیفیت -3

 دوام، عملکرد،ویژگی ها، تطابق، هدکه شامل:دمیاروین هشت جنبه براي کیفیت ارایه محصول است. گ

). کیفیت 27،1987(گاروین اشدبمیقابل اعتمادبودن وقابل تعمیربودن  کیفیت قابل درك، زیبایی شناسی،

بررسی  وکیفیت خدمات است.-3کیفیت انطباق -2کیفیت عملکرد- 1کلی محصول مستلزم سه نظر

نیازمندچارچوبی است که فعالیت هاي تولید کننده و خرده فروش وتاثیر آنها بر  محصول ، کیفیت کلی

  ). 1388(رحمانی، روي ابعاد متفاوت کیفیت کلی محصول را تلفیق نماید

قیمت را تعدادواحهاي پولی براي بدست آوردن یک کاالیا خدمت 1989در سال 28سیمون :قیمت

وي در این تعریف قیمت را کلیه  دیگري از قیمت ارایه کرد. تعریف1995درسال  29تعریف کرد،کیگان

واند شامل زمان صرف تمیاندکه براي بدست آوردن کاال باید انجام داد . این تالش ها دمیتالش هایی 

                                                
26. Ross 
27. Garvin 
28. Simon 
29. kigan 
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ریسک ناشی از عدم اطمینان کافی در موردکیفیت موردانتظار از کاال و...باشد.  شده براي خرید کاال،

در چند  ،قیمت مهم ترین عاملی بوده است که بر تصمیم خریدار اثر می گذاشته است.ازدیدگاه تاریخی 

عواملی غیر از قیمت اهمیت زیادي پیداکرده اند با وجود این قیمت کماکان یکی از مهم ترین  دهه اخیر،

ل قیمت یکی از مهم ترین عوام ند.کمیعواملی است که سهم بازارشرکت ومیزان سوآوري آن را تعیین 

ومشتریان معموال از  اشدکه درجلب مشتري ورضایت آن نقش بسیار زیادي دارد.بمیآمیخته بازاریابی 

قیمت از  نند.کمیقیمت به عنوان ابزاري براي شکل دهی به انتظاراتشان در تصمیمات خریداستفاده 

نی که به تولید یک موضوعات با اهمیت در اقتصاد وباازریابی است که آگاهی ازابعاد آن براي تمام کسا

بازاریابان از قیمت به عنوان اهرمی قوي براي  ضروري است. محصول یا ارایه خدمتی خاص می پردازند،

مدیران براي تعیین قیمت کاالها و خدمات خود با چالش هاي  نند.کمیاستفاده  بدست آوردن سود،

وخدمات درصددارضاي نیازهاي  زیادي مواجه هستندبازاریابان با ایجاد ارزش از طریق خلق کاالها

مایدلذا از نمیقیمت سازوکاري است که سهمی از این ارزش را براي فروشنده ایجاد  اشند.بمیمشتریان 

 ). Baker,Michael,p.281(وان استفاده نمودتمیقیمت به عنوان اهرمی قوي براي کسب سود 

ودکه مشـتري خواسـتار   شـ یمـ قیمـت هـاي باالسـبب     قیمت تاثیر زیادي بر ارزش محصـول دارد، 

 اهمیـت ایجـاد   پاکیزگی وقابلیت دسترسـی،  آرامش، تسهیالت، هاي برتري باشد،ازجمله جذابیت،کیفیت

  خط مشی قیمت گذاري براي آن است که اثرچشمگیري بر موفقیت طرح بازاریابی دارد.

  ترویج- 5-2- 2-1

ارتقا چیزي است که افکار  دهد.شامل فعالیتهایی است که محصول را دردسترس متقاضیان قرار می  

عمومی فکر می کنند همان آگهی بازرگانی است. آگهی بازرگانی یک نوع از ارتقا است کـه بـه صـورت    

آگهی هاي تجاري تلویزیونی، آگهی و اعالمیه هاي رادیویی، آگهی در روزنامه ها، کتابها، در نمایشـهاي   

ها، عالمتهـاي بـاال    ها، ماشین بدنه اتوبوسها، کامیون سینمایی یا روي تابلوي اعالنات بزرگ راهها، روي

هاي ورزشی، اسـتادیومها، صـحنه میـدان و اونیفورمهـا      ها، دیواره هاي اطراف میدان یا اطراف ساختمان

درآمده اند. به عبارت دیگر آگهی هاي تجاري در همه جا وجود دارند. افراد با آگهی هاي تجاري احاطه 

امل روشهاي گوناگون براي جلب توجه مشتریان احتمالی به منظور مطلع سـاختن  شده اند. این فرایند ش

آنان درباره خصوصیات محصول می باشد. عالوه بر این هنگامی  که بازاریاب توجه مصرف کننده را بـه  

دست می آورد باید توجه مصرف کننده را بدست آورد و توجه وي را تا زمان رساندن پیغام به وي حفظ 

رتقا چیزي بیشتر از به وجود آوردن آگهی هاي تجاري است. ارتقا چند وجهی است. ارتقا فرایند نمود. ا

ترویج دادن است. ترویج دادن به معنی افزایش آگهی است. بنابراین ارتقا عبارتست از فرایند آگاه ساختن 
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رد و نمی دانـد  افراد از وجود محصوالت. مشکل مدیریت ترویج آنجاست برنامه هاي فروش اطالعی ندا

  که تا چه حد باید براي فعالیتهاي ترویجی خرج نماید.

بلوریان چهار عامل مهم را که در فرایند تصمیم گیري مدیر در خصوص آمیختـه بازاریـابی تـرویج    

تاثیر که میزان دقیق اثر بخشی و کارآیی تبلیغات آگهی هـا، فـروش شخصـی و وسـایل ترویجـی بـراي       

 ارد:دمیه بیان اهداف دارد را بدین گون

  میزان پول در دسترس، چگونگی ماهیت بازار، اهمیت محصول و چرخه عمر محصول.. 

  :30اجزاي آمیخته ترویج از نظر شانک

  پیشبرد فروش، فروش حضوري، تبلیغات، روابط عمومی و حمایت.

در  عبارت است از ارتبط ومعرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از طریق حامل هاي مختلف :تبلیغات

مقابل دریافت وجه براي موسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی یا افرادي که به نحوي در پیام مشخص شده 

ومعرفی محصول یا خدمات وبا پرداخت وجه دریکی از رسانه ها  تبلیغات که به منظور ایجاد ارتبط اند.

  ود.شمیم ایجاد شناخت وآگاهی ازنشان ونیزوفاداري به نشان انجا با هدف صورت می گیرد،

عبارت است ازانتقال اطالعات درباره محصول وخدمت به مشتریان جهت متقاعد  :فروش حضوري

فروش حضوري به شکل هاي متفاوت توسط بازاریابان مورد استفاده قرار می  کردن آنها براي خرید.

شسته کمین ن اي بههشرکتاي حامی مالی در برابر هشرکتتعیین حمایت از گیردکه برخی از آنها شامل:

  وفروش سویت هاي لوکس وغیره.

عبارت است از محرکهاي کوتاه مدت براي تشویق فروش یا خرید محصول  :پیشبرد فروش

جایزه هاییی براي  کاهش قیمت ها، حراج، بهره گیري از ابزارهایی نظیر کوپنهاي تخفیفی، وخدمات.

  ش تجاري جهت تشویق مصرف کنندگان.خرید محصول ونمای

بین سازمانها وعموم به منظورکسب  روابط عمومی ارتباطات سودمندودوجانبه اي را :عمومیروابط 

  ند.کمیشناسایی وپایه گذاري حفظ  موفقیت سازمان،

عبارت است از سرمایه گذاري در یک رویداد مختلف به منظور حمایت از اهداف  :حمایت

 سازمانی فاهداف بازاریابی یا اداف خاص ترویجی.

آن به مکانی است که  مکان، جاوچگونگی رسیدن یک محصول از نقطه تولیدیا مبدا :مکان توزیع یا

مهم ترین وظیفه مدیریت توزیع ایـن اسـت کـه     واندبه آن دستیابی پیداکند.تمیمصرف کننده موردهدف 

 الها،کا اماکن، محصوالت شامل افراد، کاال را درزمان ومکان مناسب در دسترس مشتریان باقوه قرار دهد.

 وندشمیکاالهایی که به طورویژه دریک کارخانه تولید  خدمات ومفاهیم ونظریات است.

                                                
30. Shanke 
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of this study was all managers of Ardabil Body Building clubs and the whole 
number was studied in this study. Data was collected through a researcher made 
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the views of the managers of the Body Building clubs in Ardebil. Descriptive 
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(Kolmogorov-Smirnov test and single-group t test) were used for analysis.  

Results: The results showed that the subscales of services, facilities and 
management, and the management of for Body Building pricing services have a 
significant effect. 

Conclusion: All the points should be made in the planning of the marketing 
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