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  هاي ورزشیافزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمسنجی طراحی و پیادهامکان  :نام پدیدآور و عنوان

  دکتر فرزاد نوبخت   : راهنمااناستاد

  عباس نقی زاده باقیدکتر   :ان مشاوراستاد

  1397شهریور  31  :دفاعتاریخ

  89  : اتتعدادصفح

  تربیت بدنی و علوم ورزشی  :نامه شماره پایان

  :چکیده

هدف امکان سنجی طراحی و پیاده سازي نرم افزار بازاریابی در خدمات باشگاه هـاي  این تحقیق با :هدف 

  .انجام شده است استان اردبیلدر ورزشی

بـه منظـور جمـع آوري    . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هدف کاربردي مـی باشـد  :شناسی روش

شـد   استفادهبعد، با توجه به ادبیات تحقیق  6گویه و  40اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته با 

، قـانونی  88/0، مـالی  81/0که میزان پایایی آنها به وسیله آزمون آلفاي کرونباخ بـراي بعـد فنـی    

روایی محتوایی پرسش نامـه توسـط   .بدست آمد 87/0، زمانی 91/0، عملیاتی 89/0، انسانی 87/0

 نفـر  120جامعه آماري این تحقیق .اساتید حوزه مدیریت ورزشی بررسی و مورد تایید قرار گرفت

از مدیران و مربیان باشگاه هاي ورزشی استان اردبیل و هم چنین طراحـان نـرم افـزار در اسـتان     

مورد تایید و بررسـی   و نفر برآورد شد 99با توجه به فرمول کوکران اردبیل بودند که تعداد نمونه 

ل داده انجام پذیرفت و به منظور تجزیه و تحلی ايطبقهنمونه گیري به صورت تصادفی .قرار گرفت

  استفاده شد 24spssها از نرم افزار 

با توجه به یافته هاي پژوهش از نظر ابعـاد انسـانی و عملیـاتی امکـان اجـراي نـرم افـزار        :ها یافته

اردبیل وجود دارد اما از نظر ابعـاد فنـی، زمـانی،     شهربازاریابی در خدمات باشگاه هاي ورزشی در 

اردبیـل   شـهر مالی، قانونی امکان  اجراي نرم افزار بازاریابی در خدمات باشـگاه هـاي ورزشـی در    

  .وجود ندارد

بازاریاي در خدماتباشگاه هـاي ورزشـی   امکان اجراي طراحی و پیاده سازي نرم افزار :گیري نتیجه

مبود امکانات و تجهیـزات فنـاوري و سیسـتم هـاي اینترنتـی و کمبـود       اردبیل به دلیل ک شهردر 

زمانی و مالی و نبود قوانین مشخص براي طراحی و پیاده سازي نـرم افـزار بازاریـابی در خـدمات     

باشگاه هاي ورزشی با وجود افراد متخصص و ماهر  و زیرساخت هاي عملیاتی با توجـه بـه نتـایج    

  .تحقیق خیلی ضعیف می باشد

  ، بازاریابی، خدمات ورزشی، امکان سنجی، طراحی نرم افزار:هاي کلیدي هواژ



  مقدمه - 1-1

 ی،زمان ی،فن ي،آن از جهات اقتصاد پذیريبه برآورد امکان یدهر پروژه، با يقبل از اجرا

. شـود  یريجلـوگ  یهـوده و زمان ب ینهپرداخته شود تا از صرف هز یاتیو عمل یانسان ی،قانون

عوامل موثر بـر   پروژه و یشود که نکات مثبت و منفیباعث م یسنج انجام مطالعات امکان

  . قرارداده شود گذاریهسرما یاردراخت یتار گرفته و در نهاقر یبررس موردپروژه به دقت 

 یـن از ا یمختلفـ  هـاي بنـدي دسته .وجود دارد  يعوامل متعدد یسنج امکان یندفرآ در

و  يقـرارداد  ی،قـانون  یـاتی، عمل ی،زمـان  ی،انسـان  ی،فنـ  ي،عوامل اقتصاد عبارتند ازعوامل 

ترهسـتند هـامهم کـه کـدام عامـل    کنـد یهـر پـروژه مشـخص مـ     یژگیهـاي امـا و . یاسیس

 یـن بـه ا  "بلـه "یا"نه"پاسخ  یسنج در واقع مطالعات امکان). 1382؛مقدم ینیحسوالهی(

  . یرخ یمیاپروژه را انجام ده یاسوال است که آ

بـه   یابیبـه منظـور دسـت    یریتمد یدياز عناصر کل ییکیاست که درعصر کنون یهیبد  

ــقتوف ــازمان ی ــازنوعتجاري،هاوموسسات،در اداره س ــديتول باالخص ــار  یو خــدمات ی در کن

و نظـارت بحـث    يرهبـر  ی،سـازمانده  ریـزي، برنامه گیري،یممانند تصم یموضوعات مهم

بنگـاه  ها،موسسـاتویا امـروزه سـازمان  ). 1389،محـرم زاده و  یدعامريس(باشدیم یابیبازار

از اً ا دارنـد لزومـ  خـود ر  یفـان و زنده ماندن در عرصه رقابت بـا حر  یشرفتکه قصد پ هایی

امـر   یـن از ا یـز ن هاوموسساتورزشـی سـازمان . برندیخود سود م يکار يیطهدر ح یابیبازار

  .یستندن یمستثن

 یشافـزا  یـابی کـه هـدف بازار   گویدیم یابیدر مورد بازار یننو یریتدراکر  پدر مد پیتر

شـده بـا    هیـ خـدمت ارا  یـا اسـت تـا کـاال     يو شـناخت مشـتر   یبـر آگـاه   یـه فروش با تک

و افـراد   یاسـت بزرگ و مهم دن یعاز صنا یکیورزش . داشته باشد خوانیهم يمشتریازهاین

موفـق   یابـان بازار هايیژگیشناخت بازار و و. آن اشتغال دارند ردر سراسر جهان د یاريبس

 یـین بـه طورخـاص و تع   یکاالهـا و خـدمات ورزشـ    یان،مشـتر  هـاي یژگـی و یمعرف یزو ن

 یتموثر واقع شوند، اهم یاستقبال از محصوالت و خدمات ورزش یزانکه در م ییپارامترها

  .دارند ییبسزا

است و باتوجه بـه آنهـا،    یشیافتهمتنوع بودن آنها افزا یزو ن یانمشتر هاونیازهايخواسته

 یرو خـدمات چـه درسـا    یـد چه دربخش تول. است یالزام ترتروسریعراحت ییلزوم پاسخگو

در سـازمان دارد و از جملـه اهـداف     ییبسـزا  یتقوله از اهمم ینک سازمان که ایهایبخش
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  .رودیسازمان به شمار م

 هـایی یژگیو یورزش هايموضوع اشاره کرده است که سازمان ینبه ا، )2006(رابینسون

مفهـوم خـدمات    ینکـه اوال بـا توجـه بـه ا   . کندیم هامتمایزسازمان یردارند که آنها را از سا

 یـا ثان. اسـت  یـاد ز نسـبتاً  کنندیکه م ییهاینهدارد، لذا هز یعامه مردم تازگ يبرا یورزش

 یزنـدگ  یآنها درط هايزمان ینخود را که جزو ارزشمندتر یحو تفر اغتاوقات فر یانمشتر

  .کنندیم هاسپريدرباشگاهاست

که  يداشته است به طور گیريرشد چشم یراخ هايدر ورزش در سال یانهاستفاده از را

ــرم ــا تســه یشــرفتهپ افزارهــايهــر روز ن -و حجــم ثبــت اطالعــات کامــل  یشــترب یالتب

نفـر از   4700يرو یـابی هنجار یـان در جر، )1369(عظ موسـوي  وا. شودتربهبازارعرضهمی

را در آن قـرار داده و بـا    یـان نظام هـاي اف�زارکـرد و نـرم   افزارشادانراطراحینرم یجیان،بس

آنـان   هـاي هاوقدرتو ضعف سنجیدیسربازان را م هايقابلیتافزار،سطحنرم یناستفاده از ا

  .ساختیرا مشخص م

در ورزش، توجه به خدمات ارائه شـده بـه    ياقتصاد هايتوجه به رشد روزافزون جنبه با

و  یخصوصـ  هـاي و مسـوالن باشـگاه   یرانو درك درست از انتظارات آنها بـه مـد   یانمشتر

نـه تنهـا بـه منـافع      یانمشـتر  یازهـاي کمک خواهد کرد تا ضمن برآورده نمـودن ن  یدولت

در  يتـر بلکـه نقـش پـر رنـگ     کنند،یکسب م شتریانم يوفادار یهدر سا یشترب ياقتصاد

  .اعمال کنند یدجد یانمشتر يجذب و نگهدار

ــابی،مکــان ینــه،هز هــايهادرزمینــهبــه ســازمان ايیانــهرا افزارهــايو نــرم اینترنــت  ی

 هـاي هاومکـان در همه زمان یانارتباط با مشتر یغات،تبل یابی،بازار یان،آسان مشتریدسترس

کـردن خـدمات و    تـر یفیـت رقابـت و بـا ک   یجـاد باعـث ا  ینو همچن یکندمختلف کمک م

  .شودهامیسازمان یشرفتکه باعث پ شودمیرقبا  یانمحصوالت خود در م

بـه وجـود    ها،نیـاز تعـداد کـاربران و اطالعـات انبـوه سـازمان      یشبا توجه به افزا امروزه

. شـود تروبهنحواحسنانجامدهداحساسـمی کارها را راحت ینکه بتواند ا یو امکانات یزاتتجه

 هـاي یو دگرگـون  یطبـودن شـرا   یـر امکانات هستند که باتوجه به متغ افزارهاازجملهایننرم

مـردم دوسـت دارنـد کـه در      ینکهبا توجه به ا یزروزانه ارتباطات و ن هايیشرفتپ وروزانه 

  .شودیبرسند استفاده م هایشانهان و با صرف حداقل ساعت به خواستزم ینکمتر



3  مقدمه و هدف

    بیان مساله- 1-2

توجه به تغییرات پـی در پـی وافـزایش رقابـت       اها بهاي خدماتی ودیگر سازمانسازمان

امروزي ماننـد گذشـته بایـک روال عـادي      يجامعهر که دیگررقابت د هستندبراین عقیده 

رود ودر جامعه کنونی براي بدست آوردن  مزیت بیشتر وافزایش سهم بازار خود پیش نمی

  .شودباید مبارزه کرد واز رقباي خود جلوبود وگرنه بقاي شرکت با شکست مواجه می

و صـنایع  هـا  اطالعـات، همـه سـازمان   با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و فناوري

ورزش ودرزیرمجموعـه  کار خود هستند که صـنعت  ومستلزم استفاده از بازاریابی در کسب

  .ندنیز از این امر مستثنی نیستهاي ورزشی آن باشگاه

وکارهـاي ورزشـی   باوجود اینکه اهمیت بازاریابی بر همگان روشن است ولـی در کسـب  

در  ،گیـرد اي صورت نمیاده بهینهفهاي ورزشی از این حیطه استهکشورمان از جمله باشگا

توانند عملکرد خود را بهبود بخشیده وبااین عملکـرد  یاین امر مهم م زحالی که بااستفاده ا

  .رضایت مشتري را نیز در پی داشته باشند

هــاي زیــادي وکارهـا بیشــتر بـه صــورت اینترنتـی نبــود وکاغـذبازي    درگذشـته کســب 

راي سرگرمی وکارهاي کوچک بـودولی اینـک کـه    ب وجودداشت واستفاده از اینترنت صرفاً

رود افرادبسیاري درتـالش هسـتند کـه بـه     هاي جدیدپیش میاکثرکارها به سمت فناوري

ومشتریان کنونی  کردهمشتریان بیشتري جذب  و وسیله اینترنت کارهاي خودراانجام داده

اینترنت امکانات . دنیعنی به مشتري راضی تبدیل کن .دنخودرا باوفاداري بیشتر حفظ نمای

تواننـد ازآن بـراي افـزایش مشـتري     باشـد کـه افـراد مـی    هاي زیـادي رادارا مـی  وسیستم

  .ن استفاده کنندآتردرحداقل زمان ممکن وباصرف هزینه کم از تر وراحتوهمچنین سریع

خــدمات را فعالیــت یــا منفعتی نامحسـوس و لمـس    ،12009کــاتلرو آرمســترانگ

کنـد و مالکیـت چیـزي را    کنند کـه یـک طرف به طرف دیگر عرضه مینشدنی تعریف می

تولیـد خـدمت ممکـن اســت هــم بــه کــاالي فیزیکــی بســتگی       . نیـز به دنبال ندارد

  .داشـته باشـد وهـم نداشـته باشـد

گذاشـته  ...امروزه فناوري اطالعات تاثیرات زیادي رابراقتصاد،اجتماع،فرهنگ،سیاسـت و 

. هـا قرارگرفتـه ورزش اسـت   هایی که تحت تـاثیراین عوامـل ودگرگـونی   زهیکی از حو.است

                                                                                                                        
1 -Kotler and Armstrong
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اطالعـات وگسـترش آن بـه ورزش وخـدمات ورزشـی باعـث       انگیـز فنـاوري  توسعه شگفت

  .هاي این حیطه شده استدگرگون شدن فعالیت

تواند مشکالتی راکه در زمینه کارهـاي  میاي یارانه هايبه طور کلی استفاده از سیستم 

هـاي زیاد،عـدم دسترسـی    دارد ازجمله نیازبه زمان ومکـان خاص،کاغـذبازي  د وجودستی 

هـا  ها،نامهروز،گم شدن پروندهدقتی درانجام کارها،دسترس نبودن درشبانهآسان وسریع،بی

بربودن انجام کارها،صرف هزینـه زیـاد   وکاغذها،عدم ارتباط خوب وصحیح بامشتریان،زمان

.برطرف نماید...و

هرچه بیشتر به نیازهاي مشتریان از جمله عوامل  خیر پاسخگویی باکیفیتهاي ادرسال

باتوجـه بـه ایـن    . رودی از عوامل موفقیت سـازمان بـه شـمار مـی    کوموضوع استراتژیک وی

افزارهـا ضـمن رشـد    موضوعات وهمچنین تحوالت صورت گرفته استفاده از اینترنت ونـرم 

تریان خود رابشناسد وبه نحـو احسـن بـه    کند تانیازهاي مشاقتصادي به مدیران کمک می

از ایـن طریـق    دانجام برساند تا هم به جذب ووفاداري مشتري بینجامدوهم به منـافع خـو  

در آن نیـز منجـر بـه    مندي مشتري از خدمات شود یعنی درواقع باعث رضایت .دست یابد

  .شودافزایش سود وهمچنین افزایش سهم بازار باشگاه دربازار رقابتی 

ه به تحوالت ایجادشده،افزایش نیازهاي متعدد مشتریان در خدمات ورزشی ونیـز  باتوج

دوست دارند کـه کارهـاي خـود را در زمـان انـدك وبـه        مشتریان،گرایش افراد به اینترنت

از جمله پیداکردن باشگاه مناسب،مربی عالی،ثبتنام،زمان ومکـان   .ندهبهترین نحو انجام د

بـه هـر حـال    . شـود افزارهاي ارتباط بامشتري وبازاریابی احساس  مینیاز به نرم...باشگاه و

هـاي  ها و جلـوگیري از بـروز اشـتباهات فـردي، باشـگاه     جهت مکانیزه نمودن این فعالیت

کـه کلیـه مراحـل مربـوط بـه        ماینـد افزار بازاریابی ن نرم استفاده ازباید اقدام به ورزشی نیز

هـاي انجـام شـده،    رفتـه، پیگیـري صـحبت   هاي صورت گثبت تماس با مشتري و صحبت

کاالهـاي   ،آوري نظرات مشتریان، جمع آوري اطالعات رقبـا ریزي قرار مالقات، جمعبرنامه

هـدف از ایـن تحقیـق مطالعـه     .را پوشش دهـد ...نام ومشابه و قیمت کالسهاي رقیب، ثبت

هاي ورزشی گاهافزار بازاریابی در خدمات باشسازي نرمسنجی طراحی و پیادهبررسی امکان

  باشددر اردبیل می

ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

ی که قصد انجام عملیـاتی را داشـته باشـد بایـد     شرکتاطالعات هاي با پیشرفت  فناوري
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سنجی بزنـد تـا اطمینـان     قبل از هرگونه فعالیت براي اجراي آن، دست به مطالعات امکان

خواهیم انجام دهـیم را بـه   دیگري که می حاصل نماید که آیا این فعالیت، پروژه یا هر کار

  .مرحله اجرا برسانیم یا خیر

انداز از یک هدف یا فعالیت خاص و ، داشتن چشمسنجی هدف از انجام مطالعات امکان 

داخلـی و  هـا و تهدیـدات   فرصتمورد نظر و وکار کشف نقاط قوت و ضعف کسبتحلیل و 

حـل مناسـب بـراي  تحلیـل     یـک راه  سنجی دیگر مطالعات امکانبه عبارت . استخارجی 

  .پذیري استبدست آوردن سود و زیان و امکان

خواهند در قالـب یـک   هایشان که مینماید تا از ایدهگذارانکمکمیبهسرمایه	این مطالعه

هایی را که در ذهـن  ایده. گذاري به انجام برسانند درك و دید عمیقی داشته باشندسرمایه

. هایی را که قابلیت اجرا دارند را به مرحله اجـرا برسـانند  س آندارند را محدود کرده و سپ

هـاي متفـاوت و مختلفــی داشـته باشــد کـه در مطالعــات     گــذار شـاید ایــده یـک سـرمایه  

گیري با خـود  سنجی چند مورد از آنها قابلیت اجرا داشته باشند که در اینجا تصمیم امکان

رین بودن از لحاظ اقتصادي، قانونی، فنی، گذار است که کدام یک را با توجه به بهتسرمایه

  .انجام دهد... فرهنگی و

اي براي یک طـرح  سنجی و تصمیمات حاصل از آن پایه نتایج حاصل از مطالعات امکان

کشـف موقعیـت جدیـد در    :سنجی عبارتند ازبرخی از دالیل انجام امکان.تکسب و کار اس

انجـام دادن یـا نـدادن یـک فعالیـت،      سنجی، بدست آوردن دالیلی براي حین انجام امکان

  ...گذاري راحت و بااطمینان، جذب اسپانسر وگذار دیگر براي سرمایهکمک به سرمایه

توانـد  آمد میافزاري با کیفیتی مطلوب و همچنین پشتیبانی کاررو یک محصول نرماین

  .گیري سرعت بخشدروند صعود یک سازمان را به صورت چشم

نقـش طراحـان و   اي ور روزانـه در سـازمان و موسسـه   افزار در اممگسترش استفاده از نر

و موجبـات اشـتغال و درآمـدزایی را    . دهـد افزار را در جامعه افزایش میتولیدکنندگان نرم

هـا و  هـاي سیسـتم  طراحان و تولیدکنندگان در به روزرسـانی . کندبراي طراحان فراهم می

-ار و سیستم جدید حضـور دارنـد و کمـک مـی    افزافزارها و همچنین خلق و ایجاد نرمنرم

  .ها ایجاد کندتواند مزیت رقابتی  براي سازماناستفاده موثر از فناوري اطالعات می .کنند

افزاري و استفاده از تکنولوژي با سرعت و کیفیت بهتر باعـث رضـایت   نرم خدماتئه ارا 

کاهش میزان خطا، سـهولت  ها، شود و کاهش هزینهمشتریان و به تبع آن وفاداري آنها می
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ها عالوه بر موسـیقی و  در باشگاه. شودها میدسترسی، راحتی مشتریان و صاحبان سازمان

کنند که ورزشـکاران را نظـارت و   افزارهاي ویژه فعالیت ورزشی استفاده میاز نرم... فیلم و

کنـد تـا   کمک می ها و مربیان و مسئوالنافزارها به مدیران باشگاهارزیابی کنند که این نرم

تري بر باشگاه داشته باشند و مزایاي دیگري نیز بـراي مـدیران دارد و باعـث    قنظارت دقی

  .شود عملکرد و اعتبار باشگاه بیشتر شودمی

-هایی مانند رضایت مشتریان، جـذب مشـتري، بهـره   ها در زمینهحل مشکالت سازمان

هـاي  افزارهـا و فنـاوري  وسیله نـرم به ... وري مناسب و مطلوب و میزان وفاداري مشتري و 

مشـتریان، سـازمان،   (به اطالعـات  و آسان دسترسی سریع. اطالعاتی در حال افزایش است

اطالع یافتن آنی و در زمان مورد نیاز از عملکرد سازمان از مزایاي اسـتفاده   و ،...)خدمات و

ر که عالوه بـ  شود؛یسر میمافزاري ایجاد نرمبا سازي این موارد پیاده. باشداز تکنولوژي می

ترین زمـان در اختیـار   گزارشات و آمارهاي الزم را در کوتاه هاذخیره ماندگار و اصولی داده

.دهدمیمدیران، کارشناسان و کارکنان قرار 

ــتریان   ــا مش ــر ب ــدیریت بهت ــد در م ــاي جدی ــازمان		اســتفاده از ابزاره -دردستورکارس

از آن ابزارهایی است که هر سازمان با توجـه بـه    افزاریکینرم.هایمشتریمدارقرارگرفتهاست

  .توانداز آنبهرهببرد،فروشوخدماتپسازفروشمیاستراتژي خود در بخش بازاریابی

هاي ورزشـی  تواند براي مدیران سازمانافزارخدمات ورزشی میسنجی نرم مطالعه امکان

-ار،طراحـان نـرم  وکصاحبان کسب، گذارانوغیرورزشی،اسپانسرها،پرسنل، مشتریان،سرمایه

روز بر تعداد کاربران هوشـمند  روبهاز آنجا که . مفید وقابل استفاده باشد...افزار و نمایندگان

افـزار رواج  رو عبـارت اسـتفاده از نـرم   شـود ازایـن  ها افزوده میهاي همراه وتبلتنظیرتلفن

  .بسیاري پیدا کرده است

اي مختلف فعالیـت، باعـث افـزایش    ههاي نوین و دانشروز در عرصهآورياستفاده از فن 

بـدین ترتیـب الزم اسـت در     .هـا گردیـده اسـت   جـویی در وقـت و هزینـه   ی و صرفهیکارا

سیستمی براي جذب، حفظ و برقراري ارتباطات بلندمـدت بـا مشـتریان طراحـی و     سازمان

سیستمی که بتواند روابط سازمان و مشتریان را به خوبی مـدیریت کنـد   . سازي شود پیاده 

افزارخـوب  اسـتفاده از یـک نـرم   .توانـاتر سـازند   یانسازمان را در راه جلب رضایت مشـتر و 

دسـترس بـودن    در وباکیفیت وقوي دریک باشـگاه باعـث افـزایش اعتبـار باشـگاه،قابلیت     

  .شوددرهرزمان ومکان وارتباط عالی بامشتریان می
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زار خدمات ورزشـی  افسازي نرمسنجی طراحی و پیاده ما در این پژوهش به دنبال امکان

افزار بازاریـابی خـدمات ورزشـی در    توان از نرمهستیم تا این موضوع را بسنجیم که آیا می

.باشگاه بدنسازي استفاده کنیم یا خیر

امید است در جامعه کنونی ما این امر به بهترین نحـو ممکـن صـورت گیـرد تـا بتـوان       

  .مشاهد توسعه و پیشرفت روزافزون جامعه باشی

  االت پژوهش سو-1-4

هـاي  افزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمطراحی و پیاده امکان آیا از نظر فنی -1

  ورزشیوجود دارد؟ 

-سـازینرم افزار در مورد امکانطراحیوپیـاده آیا بین نظر مدیران، مربیان و طراحان نرم -2

  افزاربازاریابی از نظرفنیتفاوت وجود دارد؟

هـاي  افزاربازاریـابی در خـدمات باشـگا ه    سـازي نـرم  طراحی و پیـاده  مالیآیا از نظر  -3

  ورزشی وجود دارد؟

-افزار بازاریـابی در خـدمات باشـگاه   سازي نرمآیا از نظر حقوقی امکانطراحی و پیاده -4

  هاي ورزشی وجود دارد؟

-گاهافزاربازاریابی در خـدمات باشـ   سازي نرمطراحی و پیاده آیا از نظر انسانی امکان -5

  هاي ورزشیوجود دارد؟

-افزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمطراحی و پیاده آیا از نظر عملیاتی امکان -6

  هاي ورزشی وجود دارد؟ 

-افزار بازاریابی در خـدمات باشـگاه  سازي نرمطراحی و پیاده آیا از نظر زمانی امکان -7

  هاي ورزشیوجود دارد؟

  :هاي پژوهشرضیهف -1-5

  :فرضیه اصلی-1-5-1

  .وجود داردهاي ورزشیافزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمطراحی و پیاده امکان

  :هاي فرعیفرضیه-1-5-2
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هـاي  افزار بازاریـابی در خـدمات باشـگاه   سازي نرمطراحی و پیاده از نظر فنی امکان -1

  . ورزشیوجود دارد

-سـازینرم افـزار در مـورد امکانطراحیوپیـاده   نـرم بین نظر مدیران، مربیان و طراحان  -2

  .تفاوت وجود دارداستان اردبیل افزاربازاریابی از نظرفنی

هـاي  افزار بازاریابی در خـدمات باشـگاه  سازي نرمطراحی و پیاده امکان مالیاز نظر  -3

  .ورزشی وجود دارد

هـاي  در خدمات باشگاه افزار بازاریابیسازي نرمطراحی و پیاده از نظر حقوقی امکان -4

  .ورزشی وجود دارد

هـاي  افزار بازاریابی در خدمات باشـگاه سازي نرمطراحی و پیاده ازنظر انسانی امکان -5

  .ورزشی وجود دارد

هاي افزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمطراحی و پیاده از نظر عملیاتی امکان -6

  .ورزشیوجود دارد

هـاي  افزار بازاریابی در خدمات باشـگاه سازي نرمطراحی و پیاده از نظر زمانی امکان -7

  .ورزشیوجود دارد

  

  :اهداف پژوهش-1-6

  :هدف اصلی-1-6-1

  هاي ورزشیافزار بازاریابی در خدمات باشگاهسازي نرمسنجی طراحی و پیاده امکان

  :اهداف فرعی-1-6-2

افـزار بازاریـابی در خـدمات ورزشـی     سـازي نـرم  پیـاده سنجی فنی طراحـی و   امکان -1

  در استان اردبیل هاي ورزشیباشگاه

-فنیطراحیوپیـاده  افـزار در موردامکـان  نظر مدیران، مربیان و طراحان نـرم  مقایسه -2

  هاي ورزشیافزاربازاریابی در خدمات باشگاهسازینرم

بازاریـابی در خـدمات ورزشـی     افزارسازي نرمسنجی اقتصادي طراحی و پیاده امکان -3
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  هاي ورزشیباشگاه

افـزار بازاریـابی در خـدمات ورزشـی     سازي نـرم سنجی حقوقی طراحی و پیاده امکان -4

  هاي ورزشیباشگاه

افـزار بازاریـابی در خـدمات ورزشـی     سازي نرمسنجی انسانی طراحی  و پیاده امکان -5

  هاي ورزشی باشگاه

افـزار بازاریـابی در خـدمات ورزشـی     سازي نرمو پیادهسنجی عملیاتی طراحی  امکان -6

  هاي ورزشیباشگاه

افزاربازاریـابی در خـدمات ورزشـی     سـازي نـرم  سنجی زمانی طراحـی و پیـاده   امکان -7

  هاي ورزشیباشگاه

  :موسسات آموزشی وپژوهشی همکاري کننده-1-7

  دانشگاه محقق اردبیلی -1

  :محل اجراي پژوهش 1-8

  اردبیل شهر

تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان-1-9

  :مفهومیتعریف 

پژوهشی که به وسیله آن اطالعاتی در مورد به اجرادرآوردن یـک طـرح و   : سنجی امکان

.شودها فراهم میها و محدودیتها، قابلیتبرنامه و خط مشی آن با توجه به ظرفیت

  :عملیاتیتعریف 

فنی، مـالی، حقـوقی، انسـانی،    : سنجی که عبارتند از در این پژوهش بر شش بعد امکان

و البته از آنجایی که بعد انسانی داراي اهمیـت فراوانـی   . اشاره شده استعملیاتی و زمانی 

-است، ما بر خالف دیگر تحقیقات گذشته که این بعد را در قالب بعد عملیاتی در نظر می

  .ایمانه مورد مطالعه قرار دادهگرفتند؛ به طور جداگ

در .شـود سنجی است که هزینه و سود و زیان در آن بررسی مـی  ازابعاد امکان: مالی بعد

سنجی مالی عبارتند از نمره اي کـه پاسـخگویان از پاسـخ بـر     این پژوهش منظور از امکان
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  .نمایدکسب می) 11-10-9-8-7-6(شش سوال 

سنجی است که از نظـر قـانونی و حقـوقی و تعهـدات      امکانازابعاد : قانونی -بعد حقوقی

اي کـه  عبارت است ازنمرهکه در این تحقیق ). 1383رهنورد، (شود بررسی می... حقوقی و

  .نمایندکسب می) 15-14-13-12(پاسخگویان از پاسخ به پنج سوال 

رفیـت،  ، ظدر این بخش ابعاد مختلف فنی از جمله دانش فنی مورد اسـتفاده   : بعدفنی

در این  .شودبررسی میآالت و تجهیزات مورد نیاز، و ساختار اجرایی آن محل اجرا، ماشین

-شود نشـان کسب می) 5-4-3-2-1(اي که پاسخگویان از پاسخ به پنج سوالپژوهش نمره

  .باشد-دهنده این متغییر می

اشـاره دارد و   سنجی در بعد زمانی  بر امکان تنظیم پروژه در زمان الزم امکان: بعدزمانی

اي کـه پاسـخگویان از   باشـد و نمـره  می) 40-39-38-37-36(در این تحقیق شامل سوال 

هـا در رابطـه بـا بعـد زمـانی      دهنده نظـر آن آورند نشانپاسخ به این پنج سوال بدست می

  .باشدسنجی میامکان

فرهنگ، محیط سنجی است که قابلیت اجراي پروژه از لحاظ  از ابعاد امکان: بعدعملیاتی

باشد که توسـط  سوال می 9که در این تحقیق شامل . شودها  بررسی میزیست  و حمایت

بدسـت خواهـد   ) 35-34-33-32-31-30-29-28-27(پاسخگویان از پاسـخ بـه سـواالت   

  .آمد

-سنجی نیروي متخصص کافی که بتواند برنامـه  به بررسی امکان این بعددر: بعد انسانی

که در .) 1382؛حسینی مقدمالهی، (ها را انجام دهد سازيو پیاده ریزي و تجزیه و تحلیل

-17(پاسـخ بـه سـواالت    اي که پاسـخگویان از  و نمرهباشد سوال می 10این تحقیق شامل

باشددهنده این بعد میآورند نشانبدست می) 18-19-20-21-22-23-24-25-26-27

  

  

  

  

  

  





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه-2-1

ي هاي عنوان شده دربارهي دقیق و مرور نظریهکه بررسی و مطالعهبا توجه به این

دهد با نگاهی باز و روشن به بررسی و پژوهش گر امکان میپژوهش به پژوهشموضوع 

سنجی، اتوماسیون، فناوري  بپردازد، در این فصل به بررسی مبانی نظري درمورد امکان

ي مربوط و پیشینه افزار، خدمات ورزشی، ادبیات پژوهشاطالعات، بازاریابی، طراحی نرم

  .پرداخته خواهد شد سنجی  به امکان

  

  سنجی امکان- 2-2

ا یک فعالیت در سطوح گوناگون پذیر بودن یک برنامه و یسنجی به معناي تحقق امکان

مشروط بر اینکه شرایط و بسترهاي اولیه و مقدماتی براي اجراي آن فراهم شده  است

  .باشد

شود که سنجی به انجام مطالعات اولیه پیش از انجام عملیات واقعی گفته می امکان

سنجی  به بیانی دیگر امکان. شودحصول اطمینان از موفقیت یک پروژه انجام میجهت 

سازي یک سیستم مدیریتی یا پذیري پیادهعبارت است از بررسی مطلوبیت یا امکان

سیستم است ) هاي آنها و منفعتهزینه(فرآیندي با در نظر گرفتن مزایا و معایب 

  ).22001،هاوریزکیوز(

سنجی قادرند اطالعات مورد نیاز در ارتباط با اجراي یک  کانبطورکلی مطالعات ام

هاي فنی، اقتصادي، قانونی، زمانی و سیستم، پروژه یا برنامه پیشنهادي را در حوزه

                                                                                                                        
1 -Hawryszkiewycs



  ).32010،جیمز(عملیاتی را در اختیار ذینفعان قراردهد 

سنجی به صورت عینی و عقالنی کشف نقاط قوت و ضعف موجود در پروژه و  امکان

ها و تهدیدهاي موجود در آن و در نهایت امه پیشنهادي و مشخص کردن فرصتبرن

  ).42009؛مارکیساکلس، (ي رسیدن به موفقیت است اندازي براچشم

پذیر بودن یک برنامه و یا یک فعالیت در سطوح گوناگون سنجی به معناي تحقق امکان

اجراي آن فراهم شده  است، مشروط براینکه شرایط و بسترهاي اولیه و مقدماتی براي

).1393، کریمی(باشد 

:کهاي معین میکندچنینمطالعه

اند؟هاي مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفتهآیا همه گزینه

کند؟یسنجی را توجیه مآیا مفهوم پروژه،مطالعات امکان

تر از سنجی بحرانی هستند و آیا تحقیق عمیقهاي پروژه براي امکانآیا همه جنبه

  باشد؟مطالعات کارکردي یا پشتیبانی مانند بررسی بازارضروري میطریق 

اجرایی و غیرعملی ربایست غیر پایه اطالعات دردسترس و موجود، آیا ایده پروژه میب

گذاران مشخص، به قدر کافی گذار یا گروهی از سرمایهانگاشته شود و یا براي سرمایه

باشد؟جذاب می

ریزي شده و تأثیر بالقوه فرایندهاي تولیدي در مکان طرحمحیطی آیا شرایط زیست

  جهت است؟بینیشده، با استانداردهاي ملی همپیش

  :گیردسنجی در این تحقیق بر شش بعد اساسی شکل می امکان

دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز براي راه اندازي آن را  ،این ارزیابی :سنجی فنی امکان- 1

از  شرایط حاضر شود که آیا با توجه بهگیري میاین قسمت نتیجه در پایان. کندارائه می

  .کار قابل انجام هست یا خیرونظر فنی کسب

  :موضوع مهم را مدنظر دارد 3سنجی فنی  امکان

  آیا ما داراي تخصص فنی و دانش الزم جهت توسعه سیستم هستیم؟

                                                                                                                        
3-James
2 - Acles and markis
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  آیا ما اکنون داراي تکنولوژي الزم هستیم؟

  ).2007  5،ویتنی(اه حل پیشنهادي عملی است؟ آیا تکنولوژي و ر

مزایاي مثبت اقتصادي براي مشخص کردن در این قسمت  :سنجی اقتصادي مکانا - 2

.شوددنبال می٦سود/ سازمان، و در حالت کلی تحلیل هزینه

تحلیل مالی به منظور  سنجی معموال شاملهاي اقتصادي یک مطالعه امکانجنبه

سنجی بازار و تحلیل تقاضاي بازار به منظور مشخص نمودنامکان سنجی مالیتعیین امکان

  .تاس

شود که آیا سنجی، تعیین می در این قسمت از مطالعات امکان :سنجی قانونی امکان- 3

.سیستم پیشنهادي با الزامات قانونی تناقضی دارد یا خیر

توسعه جهت بودن در این قسمت مواردي همچون مناسب  :سنجی عملیاتی امکان- 4

هاي آینده گذاريهاي آتی، فرهنگ، مسائل محیط زیستی و سیاستپروژه در سال

.گیردطرحمورد بررسی قرار می

کمیل پروژه بیش از حد در بعضی موارد ممکن است زمان ت :سنجی زمانی امکان- 5

وکار ممکن نباشدجهت بینی شده از ایجاد کسبو عمال رسیدن به سود پیش طوالنی شود

.شودبندي انجام میمطالعات زمانري از این اتفاقجلوگی

تغییر در . بخش منابع انسانی نقش استراتژیک داردمروزها: سنجی انسانی امکان- 6

داران و راهکارهاي شرکت را ي عملکردهاي موجود، سهامتواند نتیجهمحیط کاري می

در مورد نظاره  بخشی از منابع انسانی در این میان نقش مهمی. تحت تاثیر قرار دهد

هاي هاي کاري، به فعالیت واداشتن کارمندان، گسترش تواناییکردن و تلفیق موقعیت

ها را هاي شرکاء را در نظر گرفته وآنهاي مشارکتی که دیدگاهکارمندان و ایجاد تیم

  ).1385؛عظیمیو رنگریز(دارد تبدیل به سود نمایند

رل شده همراه باتوصیف تمامی شرایط سنجی فرآیندي کنت در واقع مطالعات امکان

موجود از لحاظ اقتصادي، فنی، قانونی، زمانی و عملیاتی براي مشخص نمودن و کشف و 

ها و تهدیدهاي موجود یعنی تجزیه و تحلیل شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت

                                                                                                                        
1 -wittney

Cost/ Benefits Analysis-2



. انداري براي رسیدن به موفقیت در اجراي یک پروژه استپتانسیل یک پروژه و چشم

در واقع مطالعات . سنجی باید تمامی جوانب را به شکل جامع دربرگیرد عات امکانمطال

و ما نیز در این تحقیق به کند ها بحث میپذیر بودن موضوعسنجی درباره امکان امکان

هاي ورزشی افزار بازاریابی در خدمات ورزشی باشگاه سازي نرمسنجی طراحی و پیاده امکان

  . ایمپرداخته

  فناوري اطالعات- 2-3

امروزه اینترنت حلقه اتصال . فناوري اینترنت باشد گیرترین فناوري جدیدشاید چشم

ها از شرکت. ها به یکدیگر و به اطالعات موجود در سراسر دنیا استافراد وانواع شرکت

ر کاتل(کنند تر با مشتریان و بازاریابانشان استفاده میاینترنت براي برقراري ارتباط نزدیک

  ).71393؛آمسترانگ،

  .شود که اینترنت سه نسل را پشت سر گذاشته استتر مشخص میبا بررسی دقیق

، قابلیت ارسال داده و دسترسی به منابع اطالعاتی را براي  1993نسل اول تا سال

  .ها فراهم آوردمحققین و آموزشگاه

آمد و به شمار می، تسهیالت ارتباطی، مبادالتی و پایگاه داده 2001نسل دوم تا سال

- کنندگان خدمات جدید یا عرضهها، موسسات حقیقی و حقوقی، عرضهبراي سازمان

  .رفتکنندگان تجاري به کار می

اي تمرکز به بعد، براساس داده، تصویر و کاربردهاي چندرسانه 2001نسل سوم از سال 

 ،باقري کنی(داشته است و محصور به منطقه فیزیکی یا جغرافیایی خاصی نبوده است 

  ).1384؛آذر

هاي علمی و فنی انکارناپذیر بوده و امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی و عرصه

اي به فناوري تماهی، فرهنگی و اقتصادي جایگاه ویژههاي توسعه اجریزيدر برنامه

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و در راس آن . شوداطالعات و ارتباطات داده می

پایگاه اجتماعی جدید به موجب کاهش فاصله طبقاتی شده و در فضاي مجازي، اینترنت 

  ).1384،الدینی تاج(دهد هاي جنسی را نیز کاهش میکند و حتی تفاوتعطا میکاربران إ

افزون اطالعات و در دسترس بودن ترش روزسیشرفت علوم طبیعی و در کنار آن گبا پ

                                                                                                                        
1. Cotler and Armestrang
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ي سیستمهاي نوین ارتباطی مانند طبع آن ابداع روزمره ابزاري به نام کامپیوتر و به

هاي مخابراتی و کامپیوتري این امکان به وجود آمده است که بتوان از طریق یک شبکه

ترش علوم طبیعی و یا سگالمللی اطالعات حاصله ازي گسترده و بدون مرز یا بینشبکه

  ،دالوند(وهی خاص قراردادکار را در محیطی مجازي در اختیار همگان و یا گروکسب

1386.(  

هاي جالبی براي آگاهی و پیگیري وضعیت مشتري و ارائه محصوالت انفجار فناوري راه

عالوه . و خدمات متناسب با نیازهاي منحصربفرد هر کدام از مشتریان فراهم کرده است

همچنین . کندها را در توزیع موثر و کارآمد محصوالت نیز یاري میبراین، فناوري شرکت

؛ مسترانگآ،کاتلر( ها یا فرد فرد مشتریان نیز فراهم شده است امکان ارتباط باگروه

1393.(  

فناوري براساس تعریف آکادمی ملی مهندسی فرآیندي است که از طریق آن انسان در 

. پردازددهی محیط و طبیعت میهاي خود به شکلراستاي تامین نیازها و نیل به خواسته

هاي الزم براي طراحی، ساخت و تولید، عملیات و اساس فناوري تمامی زیرساختبر این 

  . فناوري محصول علم است. شوداجرا، تعمیر و بازسازي محصوالت را شامل می

تواند مواردي چون ارتقاي دانش، ترین عامل تولید ثروت است و میفناوري اصلی

نت از منابع و سایر عوامل موثر در سرمایه فکري، استفاده موثر از منابع، حفظ و صیا

  ).82010،گرکن وهمکاران(شود ارتقاي استانداردها و کیفیت زندگی نوع بشر را شامل می

را ویکم بیستوکار در قرن ت دنیاي کسبالنظران، علت تغییر و تحواغلب صاحب 

-عهقابلیت دسترسی فزاینده به فناوري، رقابت شدید در توس

ي، رشد سریع دسترسی به فناوري، تغییرات در میزان زارهاورقابتتجاریفناوري،جهانیشدنبا

تر محیطی، محدودیت منابع و مهمتهاي شغلی، مسئولیت زیسحقوق و دستمزد و مهارت

  .)92001،جان وهمکاران(داننداز همه افزایش انتظارات مشتریان می

عصراطالعات و دانایی نام گرفته است که فناوري اطالعات تمام ابعاد  عصر کنونی

ها و موسسات و دیگران زندگی بشري را تحت تاثیر قرارداده است و همچنین سازمان

  ).1393؛خیري، ديمحاجی اح(اند تحت تاثیر این فناوري قرار گرفته

                                                                                                                        
8-Gerkenet al
9-John et al
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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to determine the feasibility of 
designing and implementing marketing software in sports club services in 
Ardebil province.
Research method:The present study is a descriptive study, and in terms of target
is an appleid study. In order to collect information, a researcher-made 
questionnaire with 40 items and 6 dimensions was used. Its reliabilitywas 
confirmed by Cronbakh's alpha test (with stability coeficient for technical 
dimension; 0.81, financial dimension; 0.85, Human dimension; 0.89, 
operational dimension; 0.91 and for time dimension; 0.87). The contents of 
the questionnaire were reviewed and approved by the professors of sports 
management department. The statistical population of this research was 120
participant of managers and trainers of sports clubs and also software 
designers in Ardebil province, number of participants was estimated by 
Cochran formula wiche 99participants was obtaind. Sampling was performed 
randomly and data was analyzed by using of SPSS software.
Findings: According to the findings of the research in terms of human and 
operational dimensions, it is possible to run marketing software in sport club 
services in Ardebil province, but in terms of technical, time and financial
dimensions and legal aspects, it haseless possible to run marketing software in 
the services of sport clubs in the Ardebil province.
Conclusion:According to the research results, the feasibility of designing and 
implementing of marketing software in sport clubs inArdebil province is not 
sugested, due tolack of facilities and technicalequipment, and also lessInternet
services, time and financial conditions, lack of specific rules for designing and 
implementing of marketing software at thesport club services. Howeverit's 
inevitable that there are skilled persones and operational infrastructures
according to the research results.
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