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 چکیده

 با رویکرد کیفی و اکتشافی پژوهش، نوع بود. ایران سازیبدن ایهباشگاه وضعیت تحلیل پژوهش، این هدف

 و فدراسیون نظرانصاحب و کارشناسان. شد استفاده بنیادداده نظریة روش از که بود گرایانهساخت

 و بدنسازی هایباشگاه مشتریان و مربیان مدیران، وجوانان،ورزش کل ادارات و وزارت سازی،بدن هایهیئت

نمونه. دادند تشکیل پژوهش حاضر را آماری جامعة ،نفر 38 درمجموع به تعداد دانشگاهی اساتید برخی

 برای. شد استان و تا رسیدن به اشباع نظری انجام برفی از پنجگلوله تکنیكبا  و هدفمند روش با گیری

 هایسایت و کتب، اسناد ،هانامهآیین بررسی و نیز ایکتابخانه مطالعات از اول مرحلة در ،هاداده آوریجمع

 باز هایسؤال شکل بهپژوهش شرکت کنندگان در با ساختاریافته نیمه مصاحبه از دوم مرحلة در و اینترنتی

 کیودای مکس افزارنرم گزینشی با و محوری باز، ایمرحلهسه کدگذاری از هابرای تحلیل داده. شد استفاده

 در. شدند بندی تقسیم مفهوم 34 در که ندشد استخراج کد 427 ،اول مرحلة در. شد استفاده 10 نسخة

 ایواسطه و باشگاهیبرون باشگاهی،درون اصلی مقولة سه درقالب و شدند تلخیص مفاهیم ،دوم مرحلة

 مدل. شد جاستخرا پژوهش مدل یکدیگر با هامقوله ارتباط براساس ،آخر مرحلة در و ندشد بندیتقسیم

 هایباشگاه در سالم فضای ایجاد در تواندمی مدل این. شد مجدد ییدتأ کانونی گروه روش با مستخرج

 اخالق، و فرهنگ توسعة ها،باشگاه در اشتغال تولید به کمك مناسب، و پایدار درآمد ایجاد سازی،بدن

  .کند کمك ورزشی رشتة این به جامعه مثبت نگرش بهبود و مشتری رضایت افزایش
 

 وجوانانورزش وزارت نفعان،ورزشکاران، باشگاه، بازاریابی، ذی: کلیدی واژگان
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 مقدمه
 تبادالت حجم دلیلبه که شوندمی محسوب بزرگی اقتصادی هایسازمان ورزشی هایباشگاه امروزه،

 را خود ثیراتتأ و اندیافته زیادی اهمیت هاآن وضعیت و مختلف ابعاد بررسی انسانی، منابع و مالی

 شمار سازمان بازاریابی، گذاری،سرمایه جذب به نیاز امروزی هایباشگاه در. دهدمی نشان وضوحبه

 لبندطرا می باشگاه در مدیریتی نوین هایتکنیک از استفاده ضرورت نیازها این و رودمی

 .(2010 ،1)رابینسون

های مختلف های ورزشی اساس رشد و توسعة ورزشباشگاه در ساختار ورزش سراسر دنیا،امروزه 

 همچنین،یابند. کنند و پرورش میان ورزشی از دل باشگاهها رشد می. قهرمانان و نخبگهستند

نشاط و آورند تا زندگی سالم، بارة افراد جامعه فراهم میبرای گستهای ورزشی مکانی باشگاه

اند؛ بعضی های ورزشی تجاری شدهپرتحرکی را تجربه کنند. حقیقت این است که امروزه باشگاه

یکنان، گوی بازغیرسودآور و بعضی سودآور هستند و درقبال درآمدهای حاصل از خدمات خود، پاسخ

های های محلی کوچک گرفته تا باشگاه، از باشگاهبنابراین ی مقامات محلی و ملی هستند؛اعضا

توان گفت نیاز دارند. میبه مدیریت دقیق و کارآمد  شهرت جهانی، برای رشد و توسعه ثروتمند و با

د، مربیان با دهندرستی انجام میهای تجاری را بههایی موفق هستند که فعالیتمدیران باشگاه

کنند، زمینة تجارب مختلف را برای ورزشکاران فراهم را فراهم میکیفیت و امکانات مناسب 

رابینسون، آورند )وجود میها را بهها و افزایش سطح رقابت آنآورند و زمینة دستیابی پیروزیمی

2010.)   

 را آن یا کنندمی شرکت خاص ورزش یک در افراد آن در که تشکیالتی صورتبه توانمی را باشگاه

های مختلفی بندی(. تقسیم2010 پور،همت) کرد تعریف ،گزینندمیبر مشترک عالقة یک عنوانبه

ای و رشتههای تکها تقسیم به باشگاهترین آنکه یکی از مهم اندشده ها مطرحدرمورد باشگاه

با نگاهی به سیستم ورزش کشورهای  ،شک(. بدون2001است )ورزش اسکاتلند، ای چندرشته

داری ، در سیستم باشگاهورزش قدرتمند برخوردارندکشورهایی که از  توان بیان کردرو میپیش

بخش باشد. های ورزش یاریگر و توسعهد در همة بخشنتوانها می. این باشگاهته هستندیافتوسعه

هر دو  ،دارای ورزش قهرمانی قدرتمندکشورهای دارای یک ورزش همگانی گسترده و کشورهای 

ضرورت توجه به پرورش داری ستم باشگاهی قدرتمند هستند. توسعة سیستم باشگاهوابسته به سی

رزش نوجوانان و جوانان و بخش و نیاز، توسعةای ورزشی، اماکن و فضاهای ورزشی موردمدیران حرفه

است )الهی،  اران را محسوس کردهتجاری و هواد توجه به وضعیت اقتصادی،نیز ورزش و  پایة

 و ورزش به نسبت هادولت نگرش که بیان کرد مطالعاتی انجام ( با2001) 2(. جکسون2004

                                                           
1. Robinson 

2. Jackson 
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 پژوهشی هاییافتهباشد.  نوسان در آن گرفتننادیده تا فعال حمایت از تواندمی ورزشی هایباشگاه

 این بخش کهطوریبه سازی هستند؛بدنهای باشگاه زمینةدر زیاد بسیار مزایای کسب دهندةنشان

 باشد زایی داشتهاشتغال ازقبیل اهدافی و قهرمانی همگانی، ورزش توسعة در مؤثر نقشی تواندمی

 ) کریمی و یوسفی ،زاییاشتغال حوزة در ،نمونهنوانعبه (؛2010 ترتیبیان، ،)احمدی، محمدزاده

 پنج هر ازایبه و کندمی ایجاد شغل سه میانگین طوربه خصوصی باشگاه هر کردند که ( گزارش2005

خود  پژوهش در (2015 آید. رضوی )می وجودبه هاباشگاه در ورزش با مرتبط شغل ورزشی یک شغل

ورزش  مدیریتی هایبخش در تحول و توسعه موجب داری رابه عرصة باشگاه خصوصی بخش ورود

 برنامة اجرای بینکه  ندداد نشان نیز (2011)کارگر و، کشگر سلیمانی است. نتایج پژوهش دانسته

 اگر بنابراین، دارد؛ وجود یدارمعنا رابطة همگانی هایتوسعة ورزش و هادر باشگاه سازیخصوصی

 شود، انجام مناسب و درست صورتبه و یباالدست هایبرنامه ورزش براساس به خصوصی بخش ورود

 ،هایتندر و بهتر وریبهره و تحول باعث دهد، افزایش را ورزش حوزة هایقابلیتو  هاظرفیت تواندمی

 ،دندار ایران وجوددر  امروزه که ورزشی مختلف هایباشگاه درمیان .شود آن توسعة بیشتر و رشد

 هر در که است ایورزشی هایرشته ازجمله سازیبدن. ای دارندجایگاه ویژه سازیبدن هایباشگاه

 فراغتاوقاتنیز  و تربیتی و همگانی قهرمانی، ای،حرفه هایحوزه یعنی ورزش؛ اصلی حیطة چهار

 درحدود اکنونهم ،اندام پرورش و سازیبدن فدراسیون نمسئوال گفتة طبق. کندمی نقش ایفای

 تعداد باید البته که( 2014 ایسنا، خبرگزاری) دندار وجود کشور در سازیبدن باشگاه 7000

سعی شده است وضعیت کنونی  در این مقاله. کرد اضافه هاآن به نیز را فاقدمجوز هایباشگاه

اوضاع اقتصادی و مالی، وضعیت بهداشتی و  های ایران بررسی شود. این وضعیت دربرگیرندةباشگاه

زایی که اشتغاللحاظ ، به. امروزههمراه جزئیات استنفعان و غیره بهایمنی، فرهنگی، حضور ذی

 صورتبه مربی و مدیر درقالب نفر سه حداقل باشگاه هر در محور شعار چندین سالة کشور است،

 بخش عنوانبه را نفر هزار 30 بر بالغ جمعیتی حداقل توانو می هستندمشغول  فعالیت به مستقیم

 صورتبه کهرا  افرادی تعداد و داد قرار موردتوجه سازیبدن هایباشگاه زاییاشتغال و ایحرفه

سازی با های بدن، نقش باشگاهدر این بخش .افزود آن به باید ند،ارتباط در حوزه این با غیرمستقیم

سازی و بدن ة. رشتکاران در جامعه بسیار مهم استفراوان و محبوبیت و تعداد ورزش توجه به گسترة

 رشتة ،قهرمانی حیطة درد. نقابلیت بررسی دارهای این رشته در ابعاد مختلف ورزش باشگاه

 محسوب کشور در ورزشی هایرشته آورترین پرمدال از یکی عنوانبه اندام پرورش و سازیبدن

 رشتة این به کشور ورزش متولی عنوانبه وجوانانورزش وزارت نمسئوال هنوز شاید که شودمی

 حضور و جهانی و آسیایی سطح در پیاپی قهرمانی عناوین کسب. اندرا نکرده الزم توجه پرمدال

 و سازیبدن مجموعةزیر همگی که مردان ترینقوی و اندازیمچ پاورلیفتینگ، هایرقابت در موفق

 حوزة در .هستند قهرمانی حیطة در ورزشی رشتة این زیاد ظرفیت دهندةنشان ،هستند اندام پرورش
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خصوص در قشر جوان هب ورزشی هایپرطرفدارترین رشتهعنوان یکی از سازی بهبدن رشتة همگانی،

 البته هستند؛ متفاوت جنسیت و جامعه مختلف اقشار سنین، از رشته این مندانعالقه. است

 ایروبیک، همانند هستند، نوظهور هاآن از بسیاری که ورزشی هایرشته برخی همراهی و پوشانیهم

 حضور بر ،شوندمی انجام سازیبدن هایباشگاه در معموالً که غیره و یوگا استپ، پیالتس، ایروژیم،

 رشتة این هایباشگاه نیز فراغتاوقات حوزة در. است افزوده سازیبدن هایباشگاه در افراد بیشتر

 و آموزدانش ورزشکاران حضور چشمگیر افزایش شاهد همواره کهطوریبه ؛دارند مهمی نقش ورزشی

 ورزشی رشتة این انجام به جوانانعالقة  دهندةنشان که هستیم تعطیالت و تابستان ایام در دانشجو

های قهرمانی و هایی است که جزو رشتهسازی ازجمله رشتهبدن کند( بیان می2003) 1بیل .است

 دارد دیگری علل سازیبدن هایباشگاه در ورزشکاران انبوه حضور البته شود؛ای محسوب میحرفه

 و متعلقات سایروجود  نداشتنلزوم و میانگین طوربه هاباشگاه از استفاده کم هزینة جملة آناز که

. است ورزشی هایرشته سایر ورزشکاران برای وزنه با تمرینات انجام لزوم ورزشی و نیز وسایل

 کشور دورافتادة روستاهای حتی و شهرها در سازیبدن هایروزافزون باشگاه رشد به نگاهی درواقع،

 برده پی ،پردازندمی آن به که کسانی انبوه تعداد و ورزشی رشتة این گیرشدنهمه به تا ستا کافی

 سازیبدن هایباشگاه در مرتبط هایرشته و سازیبدن رشتة ورزشکاران تعداد از دقیقی آمار .شود

 توجهنبود  و ورزشکاران همة برای ورزشی بیمة نداشتنپوشش آن علل ازجمله که نیست دردست

 نفر هزار پانصد و میلیون دو درحدودکه  شودمی زده تخمین اما است؛ موضوع این به هاباشگاه کافی

 این خروجی و ورودی مبالغ و افرادزیاد  تعداد .هستند ورزشی رشتة این به مشغول کشور کل در

 به خود زمینهدراین داریباشگاه و اندام پرورش و سازیبدناست که  شده موجب ورزشی رشتة

 و جذب عرصة در رقابت ورزشی، هایباشگاه تعداد افزایش به توجه با که شود تبدیل پررونق صنعتی

 هاییرشتهالبته  ؛است گرفته قرار هاباشگاه موردتوجه مدترکارآ و بهتر خدمات ارائة و مشتریان حفظ

 موارد هاآن ترینمهم ازجمله که اندبوده موردسوءظن مختلف جوانب از همواره سازیبدن همچون

نیز علنی و های علنی و غیردر فروشگاه هاو فروش آن غیرمجاز هایمکمل و نیروزا داروهای مصرف

به موضوع  اند،سازی انجام شدههای بدنهایی که درمورد باشگاه. بیشتر پژوهشاست ها بودهباشگاه

( بیان 2006) ، گراهام و دیویس2بیکر ،مثالعنواناند؛ بهبه این مواد توجه کردهمصرف و نگرش 

در برخی از ورزشکاران رشتة پرورش   (AAS)3آندروژنی آنابولیک مصرف استروئیدهای که ندکرد

، دارد. همچنینمخدر شیوع بسیار کمتری الکل و موادچه نسبت به مصرف اندام شیوع دارد؛ اگر

های های بیشتری در حوزة باشگاهانجام پژوهشبه مهم است و ها بسیار وضعیت بهداشتی باشگاه

                                                           
1. Bale 

2. Baker 

3. Anabolic Androgenic Steroids  
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سازی ازحیث بهداشتی های بدن( به باشگاه2014)، سیلوا و سالمنتو 1آلمیدا. سازی نیاز استبدن

فرادی که در مناطق شهری زندگی با هدف افزایش مزایای سالمتی، ا ندبیان کردها ند. آنپرداخت

را انتخاب  ایهای آمادگی جسمانیاهو باشگ نقاط آلوده در فضای باز دوری کنندباید از  کنندمی

های آلوده در محیطورزشکاران و افراد عادی  که، هنگامیواقعند. درکنند که آلودگی کمتری دار

ها مشاهده که در وضعیت فعلی باشگاه هاییخطر هستند. از دیگر موضوعدرمعرض، کنندورزش می

حرکتی است  آمادگی و سمت موضوع، سالمتیشود، تغییر رویکرد محتوایی رشتة پرورش اندام بهمی

 یک عنوانبه سرعتبه و اندفیتنس و بادی کالسیک ایجاد شده هایی مانندرشته دلیلهمینو به

 سالمت و آمادگی ورزشی سیساتتأ 33000از  بیش آمریکا در .هستند رشددرحال جهانی صنعت

 مرکز 1300 تقریباً یونان .است افزایشدرحال اما کمتر ،اروپا در آمادگی مراکز تعداد و دندار وجود

 و دارد سال در میلیون دالر 5/164درحدود  تولیدی درآمد و مشتری 311500 با خصوصی آمادگی

لحاظ وضعیت کیفیت خدمات (. به2016، 2سازیاست )گزارش جهانی صنعت بدن رقابتی صنعت این

 اند؛ ازجملهجام شدهانهایی برتر نیز پژوهش خدمات آوردنفراهم ازی وسهای بدنباشگاه

 ،سازیهای بدنکه در باشگاه دادند نشان( 2004) ، الکساندریس، رودریگز و سارمنتو3تئودوراکیس

 تحصیلکرده افراد بیشتر و بودند راضی کمترمردان  با مقایسه در خدمات /تجهیزات درزمینة زنان

 سالمتی، اخالقی، ابعاد ،همچنین .داشتند را رضایت حداقل اجتماعی /ذهنی تجهیزات درزمینة

هستند که در  سازیبدن هایباشگاه ورددرم شدهمطرح موارد از نیز غیره و تجاری فرهنگی،

 و دقیق ریزیبرنامه ،ثرمؤ مدیریت شک،اشاره شده است. بی هابه آنصورت پراکنده ها بهپژوهش

 ، متکی بهورزشی رشتة این اصلی شاکلة عنوانبه سازیبدن هایباشگاه وضعیت از شناخت واقعی

. مختلف استهای در حوزه سازیبدن هایباشگاه وضعیت از عینی و دقیق روز،به اطالعات داشتن

ای را برای پژوهش در این های آن زمینة گستردهبازار گستردة مرتبط با این رشتة ورزشی و جذابیت

 رضایت بررسی به مطالعات اکثرکه  داد نشان قبلی هایپژوهش آورد. بررسیموضوع فراهم می

 اندپرداخته زان مصرف مواد نیروزا توسط مشتریاننحوه و می نگرش، ،خدمات کیفیت نحوة مشتری،

و اند را بررسی کردهسازی های بدنی از مسائل اصلی مربوط به باشگاهبخش صرفاً  هابرخی پژوهشیا 

 به جامع صورتبه که پژوهشی تاکنون .اندانجام گرفته کوچک محدود جغرافیایی منطقة یک در

نتایج این . است نشده انجام ،پرداخته باشد کشور سازیبدن هایباشگاه وضعیت تحلیل و شناسایی

های مختلف سازی را در حیطههای بدنتواند عوامل مؤثر در وضعیت کنونی باشگاهپژوهش می

های تهای آینده مورداستفادة مسئوالن وزارت ورزش، فدراسیون، هیئریزیمشخص کند و در برنامه

 و شناسیآسیب به دارد نظردر پژوهش این اساس،مدیران باشگاهی قرار گیرد؛ براین سازی وبدن
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علمی و  ،ورزشی قانونی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ثر در وضعیتو عوامل مؤ بررسی چگونگی

 .بپردازد ایران سازیبدن هایباشگاه مدیریتی

 

  شناسی پژوهشروش
 وضعیت تحلیل در رابطه با موجود شناخت و دانش بسط هدف با و اکتشافی ماهیت با پژوهش این

روش پژوهش در این مطالعه، کیفی بود. برای اجرای این  .شد انجام ایران سازیبدن هایباشگاه

های بررسی کتب، مقاالت، اسناد و سایتای به مطالعه و کتابخانهصورت پژوهش، در مرحلة اول به

توصیف و سازی های بدنسازی و باشگاههای مرتبط با موضوع بدناینترنتی پرداخته شد و پژوهش

شده توسط پژوهشگر در مرحلة اول، به ارتقای دانش و تدوین های انجامیل شدند. تحلیلتحل

 شد. منجر دوم  ها برای مرحلةراهنمای مصاحبه

 یة برخاستهروش نظرهای کیفی(، برای ساخت الگوی پیشنهادی پژوهش از در مرحلة دوم )مصاحبه

پژوهش  ها یک شیوةوش پژوهش نظریة برخاسته از دادهاندد تئوری( استفاده شد. رها )گراز داده

 و ، آذریابد )الوانیای تکوین مینظریه هابا استفاده از یک دسته داده وسیلة آنهکیفی است که ب

در مسیر  ،پیدر. در روند اجرایی پژوهش، پنج مرحلة اساسی اما نه لزوماً پی(2011، دانائی فر

ها، آوری دادهکنندگان، جمعانتخاب شرکت کار گرفته شد که شاملهتئوری ب پردازش گراندد

 گراندد خصوصیجاد نظریه )الگو( بود. روش پژوهش کیفی بهها و اها، تحلیل دادهسازی دادهمنظم

و  اندها انجام نشدهزمینه آن رود که قباًل پژوهش زیادی درکار میههایی بتئوری معموالً در زمینه

، و همکاران نی)الوا دنکنویی وجود ندارد یا الگوهای موجود کمکی به حل مشکل نمییا الگ ،بنابراین

ای (. با توجه به اینکه پژوهشگر در بررسی پیشینة پژوهش با الگو یا مدل مفهومی ویژه1390

های مشخص و یرل نبود متغدلی، بهو همچنین سازی مواجه نشدهای بدندرخصوص باشگاه

های یرهای مهم مربوط به وضعیت باشگاه، سعی شد به استخراج متغه در پیشینة پژوهششدتأیید

ها . در انجام یک پژوهش به روش نظریة برخاسته از دادهسازی پرداخته شود و الگویی ارائه گرددبدن

 گلیزرکه به  1گرایانهاز شیوة ساخت ر قرار داد. در این پژوهشنظتوان رویکردهای متفاوتی را مدمی

دلیل این بدین استفاده شده است. ،شود( نسبت داده می2008) 3شارمازو  (2004) 2و هولتون

سازی و داری بدنای چندین ساله در موضوع باشگاهرویکرد انتخاب شد که پژوهشگر خود تجربه

همچنین، این رویکرد محدودیت  و ارزشمند استو دارای تجربیاتی  مرتبط با آن را دارد هایموضوع

 حیطة در نظرانصاحبندارد. رویکردهای دیگر بیشتر وجود دارد،  محتوا را که در در نداشتندخالت
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 تشکیل را پژوهش حاضر آماری جامعة ورزشی و اجرایی علمی، حیطة سه از سازیهای بدنباشگاه

 به و آگاه پژوهش موضوع اجرایی و پژوهشی آموزشی، مختلف هایبخش در متخصصان این. دادند

 :بودند زیر طبقات شامل که بودندمشغول  فعالیت

 سطوح در اجرایی فعالیت سابقة که افرادی(: اجرایی) اجرایی متخصصان مدیران، کارشناسان و -1

سازی بدنهای سازی، هیئتجوانان، فدراسیون بدنوسازی همچون وزارت ورزشمختلف اجرایی بدن

رسیدند.  پژوهش گروه تأیید به زمینهدراین گوییپاسخ برای و اندداشته راوجوانان و ادارات ورزش

 سازی در این گروه قرار گرفتند )هشت نفر(؛برخی تولیدکنندگان تجهیزات بدن ،همچنین

کتاب یا طرح ه یا سازی صاحب مقالبدن کسانی که در حوزة :پژوهشگران و نظرانصاحب اساتید، -2

 پژوهشی بودند )شش نفر(؛

ها و سازی بودند که مربیان باشگاهافرادی که مدیر باشگاه بدن سازی:های بدنمدیران باشگاه -3 

 نفر(؛ 14در این بخش قرار گرفتند )قهرمانان نیز 

 نفر(.  10) ها مراجعه کردندها به باشگاهمشتریان: کسانی که برای استفاده از خدمات باشگاه -4 

رسیدن به اشباع نظری و  نفر مصاحبه شد و این تعداد تا مرحلة 38 ، در این پژوهش بامجموعدر

ها از پنج مصاحبه. بود برفیگلوله و هدفمند صورتبه گیرینمونه ها ادامه یافت. روشت دادهکفای

نفر، اردبیل چهار نفر، نفر، خراسان رضوی پنج نفر، خراسان شمالی سه  21تهران  صورتبه استان

، نامة معرفی ازطرف هانمونه کردنبرای سهولت بیشتر در همکاری. ندنفر انجام شد خوزستان هفت

های سازی و پرورش اندام به استانفدراسیون بدنوجوانان و بدنی، وزارت ورزشپژوهشگاه تربیت

ها مصاحبه .کردبیان  انجام مصاحبه را گر فرایندد و قبل از انجام مصاحبه، مصاحبهائه شمختلف ار

بر ها، عالوهطالعات حاصل از مصاحبهثبت ا بودند. پژوهشگر برای 1یافتهسازمانیمهن صورت بهمعموالً

ضبط صدا  ویژةشونده با استفاده از دستگاه مصاحبهالب، با کسب اجازه از یادداشت رئوس مط

کنندگان بالقوه برای انجام مصاحبه ، با شرکتهاکرد. برای هماهنگی با نمونهمصاحبه را ضبط می

و  شدبه بودند، زمان و مکان هماهنگ میکسانی که مایل به شرکت در مصاحبا تماس گرفته شد و 

های کلی اهداف و سؤالبرگیرندة عنوان، شد که دربه برای افراد ارسال میای مصاحراهنم ،سپس

کیفی  وند. با توجه به اینکه در پژوهشها با موضوع بحث آشنا ششوندهمصاحبه بود تا مصاحبه

، سعی شودپذیری استفاده میپذیری و تأییدهای مقبولیت، انتقالتبار و روایی از واژهاع جای واژةهب

طورکه در همان - های متعدداز روشگر و استفاده دو تحلیلمنابع دادة متعدد، با استفاده از شد 

ها و تعدد مصاحبهبا مرور ممقبولیت افزایش یابد.  -ها شرح داده شدمرحلة اول گردآوری داده

حضور حداکثری  و باسعی شد پذیری انتقال در افزایش ،تکراری مطالباستخراج حداکثری و غیر

ها، به به نمونه نداشتندسترسیهایی مانند کمبود وقت یا وجود محدودیتهمکاران گروه پژوهش با
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با ای مرحلهاز روش کدگذاری سه هاوتحلیل دادهبرای تجزیهپذیری پرداخته شد. افزایش تأیید

شگر بدون هیچ و پژوه بودگذاری باز نخستین مرحله گرایانه استفاده شد. کدرویکرد ساخت

ها تالش کرد مفاهیم پژوهشگر با مرور داده ،. در این مرحلهگذاری مفاهیم پرداختمحدودیتی به نام

های اصلی و فرعی مشخص هیم را در مقولهشناسد و این مفاها بازها را ازطریق نشانهپنهان در داده

 . کند

فرایند اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده  ،شودگذاری محوری نامیده میبعد که کد در مرحلة

به بروز گذاری باز کد ،دیگربیانخود گرفت. بهشد و شکلی گزیده به باز خارج از حالت کامالً

بعدی  ها به مرحلةشد که این محورمنجر شده های مشترک در مجموعه دادة گردآوریمحور

 . ندبخشیدای های تازهگیریجهت گذاریکد

ن مرحله، پژوهشگر به بود. در ایکدگذاری شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی  سومین مرحلة

الگوی کدگذاری محوری پرداخت.  آمده دردستهای بهای دربارة رابطة میان مقولهتکوین نظریه

وتحلیل برای تجزیه بود. در این پژوهش، نظریهسازی و بهبود ، این مرحله فرایند یکپارچهحقیقتدر

قالب در ،نظرانبن و صاح، متخصصاهمچنین استفاده شد. 10 نسخة 1مکس کیودا افزارها از نرمداده

 .آن را تأیید کردندها ، هشت تن از نمونهنهایتآمده را بررسی کردند و دردستمدل به ،گروه کانونی

 

 نتایج
ها مصاحبه فرایند کدگذاری، هنگام و پس از انجام زمان و نیزتحلیل همحاصل از های پژوهش یافته

مفهوم قرار گرفت. در  34الب قکد استخراج شد که در 427تعداد  ،زکدگذاری با در مرحلة نشان داد

، با پوشانی داشتندنوعی همو به تر بودندمفاهیمی که به یکدیگر نزدیک ،کدگذاری محوری مرحلة

ها در سة مقوله اصلی ل دادند که با توجه به نوع مقولهمقوله را تشکی 18و  یکدیگر ترکیب شدند

 شود. ای قرار گرفتند که در جدول شمارة یک مشاهده میباشگاهی و واسطهباشگاهی، بروندرون

شده و های مطرحتوجه به مقوله. با انددلیل تعداد زیاد درج نشدهها بهدر جدول شمارة یک، نشان

نتخابی یا گزینشی سعی شد مدلی براساس کدگذاری ا یکدیگر، در مرحلة ها باارتباط مقوله نوع

ی اصلی مدل پژوهش مستخرج شود. این مدل هاها، ادبیات نظری و ارتباط مقولهوتحلیل دادهتجزیه

 شود.در شکل شمارة یک مشاهده می
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 کدگذاری باز و محوری نتایج مراحل -1جدول 

 های اصلیمقوله

 )کدگذاری محوری(

 های فرعیمقوله

 )کدگذاری محوری(

 مفاهیم

 کد مرحلة کدگذاری باز( 428)مستخرج از 

 باشگاهیدرون سطح

 فردی عوامل
 خدمات کیفیت
 مالی عوامل

 بازاریابی
 ورزشی امور
 اجتماعی فرهنگی امور

 تحقیق و آموزش
 نفعانذی

 مدیریتی عوامل

 آموزشی امور

 پژوهشی امور

 هاباشگاه قانونی و حقوقی امور

 ایحرفه و قهرمانی ورزش

 تمرین و ورزش

 باشگاهی تجهیزات

 ارتباطی ابزارهای

 جدید هایتکنولوژی

 دارانباشگاه سازمانیبرون روابط

 هاباشگاه بر کنترل

 جامعه نگرش و فرهنگی مسائل

 انسانی نیروی

 بازاریابی

 گذاریقیمت

 برندسازی

 تبلیغات

 خدمات کیفیت

 هاباشگاه بندیدرجه

 سوالریوم از استفاده

 ورزشی ماساژهای

 اجتماع و بینش نگرش،

 باشگاه با مرتبط هایسازمان

 داریباشگاه مشکالت

 ایواسطه
 دارویی و غذایی هایفراورده
 عمومی آموزش

 ورزشی هایمکمل
 ذینفعانآموزش 

 باشگاهیبرون سطح

 اقتصادی شرایط
 نگرشی عوامل

 نهادها و هاسازمان
 رقبا
 نفعانذی

 قانونی و حقوقی عوامل

 اقتصادی جنبة

 زاییاشتغال

 رقابت

 صنفی اتحادیة

 حمایت

 بیمه

 هاباشگاه رویکرد تغییر

 باشگاهی مجوز

 ریزیبرنامه و مدیریت

 هامحرک و انگیزش
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 مدل مستخرج از پژوهش -1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
های وضعیت باشگاهدر این بخش از مطالعه به بررسی مدل مستخرج از پژوهش و عوامل مؤثر در 

پرداخته شده است. شایان ذکر است که اکثر  این حوزه هایسازی و مقایسه با سایر پژوهشبدن

، مرتبط با خدمات و مواد نیروزا هایسازی در موضوعهای بدنشده در حوزة باشگاههای انجامپژوهش

ها مدلی را در بندی مقولهدستهبندی و ی مستخرج از پژوهش و مقوله. تحلیل کدهااندمحدود بوده



 
 
 
 
 

 69                                           سازی ایران با رویکرد کیفیهای بدنتحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت باشگاه  
 

دست آورد که دربارة هریک توضیح داده هباشگاهی بای و درونباشگاهی، واسطهسه سطح برون

 شود. می

 باشگاهیسطح برون

واملی هستند که دراختیار یک باشگاه ورزشی نیستند و باشگاهی ععوامل مربوط به سطح برون

ثیر نند بر عوامل سطح درون باشگاهی تأتوااگرچه این عوامل میمربوط به محیط بیرونی هستند؛ 

نوان بخشی از عسازی بههای بدنتوانند بر وضعیت باشگاهترین عواملی که میبگذارند. یکی از مهم

های های اقتصادی و سیاستعوامل اقتصادی هستند. نوسان، دنثیرگذار باشساختار ورزش کشور تأ

ند. ثیر مثبت یا منفی بگذارسازی تأهای بدنتواند بر وضعیت باشگاهخصوص میکالن کشور دراین

ثر از وضعیت اقتصادی  متأسازی کامالً های بدنوضعیت اقتصادی باشگاه»ها بیان کرد: یکی از نمونه

آورند و ، به ورزش و باشگاه روی میوضع مالی مردم در جامعه خوب باشد کهجامعه است. وقتی

این گفته «. شود ورزش استای که حذف می، اولین مسئلهشوداوضاع مالی خراب می کهوقتی

کنند و ورزش ازنظر ورزش می غیر حرفه ای صورتخصوص درمورد کسانی که بههب ؛است درست

، این موضوع سفانهفریحی و غیره ندارد. متأای، آموزشی، تاولویت رتبة باالتری نسبت به مسائل تغذیه

هایی که ، بودجهن در اولویت نباشدکند؛ یعنی اگر ورزشی برای مسئوالن نیز صدق میدر سطح کال

مخرب اقتصادی خود را  ثیرات، متناسب با نیازها نیستند و این امر تأدنگیردراختیار ورزش قرار می

رزش مروزه همه به ظرفیت وکه ا ته توجه کردالبته باید به این نک د گذاشت؛ها باقی خواهبر باشگاه

 اند. نکاتی که در این پژوهشدرآمدزایی، تولید اشتغال و اثرهای اقتصادی مفید آن پی برده با هدف

 خصوص در رشتةهگذاری در ورزش و ب، متغیرهای رکود، تورم و سرمایهکید شدها تأبیشتر به آن

محیط اقتصادی جامعه  که ند( بیان کرد2015)، قهفرخی و درخشنده ی بود. فراهانیسازبدن

های پژوهش راستا با یافتههماین مطلب ثیرگذار باشد که های ورزشی تأتواند بر وضعیت باشگاهمی

 است. حاضر 

 در مالی پذیریآسیب تحلیل و ارزیابی» عنوان با پژوهشی در( 2013) ، کوردریا و راشل 1کارولین

 برای حیاتی یموضوعمالی  پذیریآسیبکه  ندکرد بیان «یوزلندغیرانتفاعی ن ورزشی هایباشگاه

منجر  کافی درآمد افزایش از جلوگیری و هاهزینه افزایش به که است غیردولتی ورزشی هایباشگاه

 گرفته از اوضاع اقتصادی جامعه باشد. تتواند نشئشود و میمی

وامل به بررسی نظر . این عهستندباشگاهی های اصلی در ساختار برونعوامل نگرشی از دیگر مقوله

سازی بدن ها و رشتةسازی به باشگاهبدن ع نگاه و نگرش افراد خارج از رشتةها در ارتباط با نونمونه

ند. در بررسی کلی، تیم پژوهش سه عامل اصلی در این حوزه را دریافت. اولین حوزه، پردازمی

 هایها هستند که با شکل، رسانهمین گروهترین واحد اجتماعی است. دوعنوان کوچکخانواده به
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گذار باشند. توانند بر نگرش به این رشته تأثیریداری، شنیداری، نوشتاری و غیره میمختلف د

ها نشان شده هستند. بررسی پژوهشها سومین گروه شناسایینهادها و سازمان ، مسئوالن،همچنین

در ارتباط با تیپ بدنی یا نگرش به مصرف  فاًها موضوع نگرش صردهد در قریب به اتفاق پژوهشمی

ها انتخاب شده بودند و خود باشگاهها از است و نمونه مواد نیروزا و مکملهای ورزشی بوده

 2؛ ویفرینک2007، و همکاران 1جان کاوسکین) اندهایی با این رویکرد بیشتر موردتوجه بودهپژوهش

 (.2008، و همکاران

 سازی شناختههای بدنها و نهادهای مختلفی عاملی تأثیرگذار بر باشگاهسازماندر عصر امروز، 

. از لحاظ ماهیت غیرورزشی هستندها ورزشی هستند و برخی بهشوند. برخی از این سازمانمی

که در ذیل  وجوانان استسازی وزارت ورزشهای بدنهای ورزشی مرتبط با باشگاهترین سازمانمهم

ها و سازی در استانهای بدنتوجوانان و هیئیون پرورش اندام، ادارات کل ورزشآن فدراس

نند بر روند توامی ،کنندیک از این سازمانها اتخاذ میکه هر هاییها قرار دارند. تصمیمشهرستان

همچون ادارة کل  هاییتیمی متشکل از سازمان د. معموالًنثیرگذار باشهای ورزشی تأکاری باشگاه

د کاری بهداشت در فراین ازی، هیئت پزشکی ورزشی، ادارة اماکن و ادارةست بدنوجوانان، هیئورزش

ها ندارد و این های مجزا توسط سازمانبا بازرسی بته این موضوع منافاتیال ها نظارت دارند؛باشگاه

ق، آب و گاز، بر هایهایی همچون ادارهسازمانهای ، سیاستها وجود دارد. همچنیناختیار برای آن

 هاییکی از مقولهعنوان ، رقبا به. همچنینسازی تأثیرگذارندهای بدنشهرداری بر وضعیت باشگاه

ظ و بقای هر باشگاه نقش مهمی ایفا سازی و حفهای بدن، در بازار باشگاهباشگاهیسطح برون

شگاه ما دایر بود و ست سال پیش در این محل فقط باتا بی»بیان کرد:  26کنند. نمونة شمارة می

جود دارد و در هر متری باشگاه چند تا باشگاه و 200 ها خیلی کم بود. االن در فاصلةتعداد باشگاه

مشتریان پخش شوند و است تابلوی یک باشگاه را ببینید. این باعث شده توانید خیابانی شما می

ها توجهی به دیگر رقبا اگر تا چند سال پیش باشگاه«. ارددرقابت زیادی برای جذب مشتری وجود 

نند رقبا را تحلیل و بتوا باشند اکنون باید از وضعیت کامل رقبای خود آگاهی داشته، همنداشتند

ثیر بسیار های باشگاه تأتواند در پیشبرد بهتر فعالیتضعف رقبا مینقاطقوت و کنند. دانستن نقاط

 مثبتی داشته باشد.

فعان مختلفی در ن. ذیندسازمانی بودهای اصلی سطح بروننفعان از دیگر مقولهعوامل حمایتی و ذی

نفعان، شبکة بانکی سازی و در محیط خارجی وجود دارند. یکی از این ذیهای بدنارتباط با باشگاه

ها، ستم باشگاهنبود هرگونه تسهیالت ارزان برای تقویت سی»ها بیان کرد: کشور است. یکی از نمونه

ایران  ها است. این درحالی است که در کشورهای همسایةمله مشکالت اصلی حمایت از باشگاهجاز
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 توان ازکنند و با ارائة یک طرح توجیهی مناسب میها میباشگاههای خوبی از ها حمایتبانک

ن ورزشی وجود ساخت اماک هایی برایفقط وام ،حاضردرحال«. تسهیالت بسیار مناسب بهره برد

ند گرفت که متأسفانه تعلق خواه درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان 20ل د که بعد از حداقندار

تسهیالت و کمبود ( نیز سود باالی 2010باغی )ند. قرهدلیل سودهای باال طرفدار چندانی نداربه

این مطلب سازی دانسته است که های بدنهای خصوصی را ازجمله مشکالت باشگاهحمایت از باشگاه

سازی را بدن های تخصصی و غیرتخصصی حوزة، رسانه. همچنینها پژوهش استراستا با یافتههم

مالی به مسابقات  تواند در جذب حامیانها میشمار آورد که البته توجه آننفعان بهذی توان جزومی

ها لی و اقتصادی برای فعالیت باشگاهایط ماکردن شر( آماده2014) 1بریجتثر باشد. این رشته نیز مؤ

 . ها استخود از عوامل اصلی حمایتی باشگاه ،یعنی دولت را از وظایف مهم دولت دانسته است؛

وقی و قانونی است. این قوانین به شکل معمول باشگاهی مسائل حقر سطح برونآخرین عامل د

مستقیم مستقیم یا غیر صورتشوند و تأثیر خود را بهمیها وضع ها و ارگانطرف سایر سازماناز

های حقوقی است؛ نامهشده در این ارتباط، کمبود آیینند گذاشت. یکی از مشکالت مطرحخواه

ال اخیر قوانین برداری یاد کرد که البته در چند ساز قوانین مربوط به کپیتوان ، میمثالعنوانبه

نبود  های جدید وهای خاص برای ایجاد باشگاهنامه( نبود آیین2010باغی ). قرهاندبهتری وضع شده

های حقوقی داند. مشکالت و پروندهها مینین مرتبط با واگذاری زمین را ازجمله مشکالت باشگاهقوا

ورزش در ذیل دادسرای فرهنگ و رسانه  که دادسرای ویژة اندحدی اهمیت یافتهوط به ورزش بهمرب

  ایجاد شده است.

 ایمتغیرهای واسطه

باشگاهی ه به یک سطح خاص نبودند و بر هر دو سطح درونبرخی از متغیرها وابست پژوهش،در این 

 ،واقع. درهای ورزشی و مواد نیروزا هستندملاین متغیرها مک باشگاهی اثرگذار بودند. ازجملةو برون

توان جرئت میاکنون بهباشگاه کرد. هم محدود به داخل دوپینگ را صرفاً ها و مسئلةتوان مکملنمی

رونق و با گردش مالی فراوان نام برد. در ارتباط با این عنوان صنعتی پرهای ورزشی بهاز مکمل

ی ورزشی با مواد نیروزا، اطالعات کافی نداشتن هاهمچون تفاوت مکمل یموضوع باید به موارد

 به این مواد در اکثر موارد، نحوة منفی و هجوم، نگرش دربارة این مواد و حتی برخی پزشکانمربیان 

وع ساخت، تولید و توزیع ها، موضمصرف توسط ورزشکاران، نقش رسانه آشنایی، نگرش و میزان

 ، آزمونهای تقلبی، بازرسی و نظارتها، مکملف توزیع، نقش داروخانههای مختلمکمل، روش

ی مجزا دارد. که خود نیاز به نگارش مقاالت دو بسیاری از مسائل دیگر توجه کر دوپینگ در مسابقات

تر ، پایینغیرحرفه ایوئیدی در ورزشکاران اطالعات افراد از مواد استرکه ها نشان داد نتایج مصاحبه
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 1ویکر و بروئرپژوهش با نتایج این مطلب رسد که نظر میتر، بیشتر بهایزشکاران حرفهو در ور

 کسانی که مصرف معموالً ند( بیان کرد2006) و همکاران دارد. ویفرینک خوانی( هم2014)

بین نیستند. باید اشاره کرد که مصرف مکمل در مثبت این مواد خوش ، به اثرهایاندنداشته

 ند( بیان کرد2011)و همکاران  2. سانچزتر استورزشی نسبت به مواد استروئیدی شایع هایباشگاه

ن آن با جنسیت و سن رابطه میزا کنند کهمکمل مصرف می ،ورزشکاراناز درصد  20حداقل  که

درصد و  10عمان را  ( میزان مصرف مواد استروئیدی در کشور2014)و همکاران  3وزیفیدارد. 

اند. در درصد اعالم کرده 22کویت را  در کشوراین مواد ( میزان مصرف 2015) 4و جراحابراهیم 

که است درصد بیان شده  25تا  15در ایران از مواد استروئیدی شیوع مصرف  های مختلف،پژوهش

 . دند و تعمیم به سطح کشور باید بامالحظه انجام شودالبته همگی در سطح یک شهر بو

از دیگر متغیرهایی است که در همة سطوح داخل و خارج از باشگاه تأثیرگذار است. نگرش  آموزش

، . همچنینسازی نیازمند تغییر ازطریق آموزش استبدن معه نسبت به ورزش و رشتةها و جاخانواده

 این رشتهبیشتر با این رشته آشنا شوند. تفکر منفی جامعه نسبت به های مختلف نیاز دارند رسانه

ارند های مختلف نیاز دسازمان ،حقوقی و قانونی ، در ابعاد اقتصادی،. همچنیننیازمند تغییراتی است

ت بیشتر موجب کمک به رشد این رشتة ورزشی شوند. در موضوع طریق آموزش و ایجاد شناخاز

العات ، نیاز دارند اطها اشاره شدهای ورزشی نیز تمامی عوامل مرتبط که در بخش قبلی به آنمکمل

شوند. حتی روز کنند. تمام این مسائل ازطریق فرایند آموزش مناسب انجام میه خود را ب

و دادن اطالعات مناسب به  سازی نیازمند آموزشهای بدنگذاری در عرصة باشگاهسرمایه

 گذاریسرمایه( نشان داد که 2015، نتایج پژوهش هوانلو ). در ارتباط با این موردگذاران استسرمایه

حاضر این مطلب با نتایج پژوهش که  گذاران استهای ورزشی نیازمند آموزش سرمایهدر باشگاه

  خوانی دارد.هم

   باشگاهیسطح درون

ها و عوامل فردی سازی به ویژگیبدن های ورزشی در رشتةبررسی بخشی از عملکرد باشگاه

ی ها، مهارتبحث است. یکی از این متغیرهامشتریان قابلدر دو بخش مدیریت و گردد که بازمی

افزارهای کامپیوتری، آشنایی با هایی همچون آشنایی با نرم. مهارتفردی کارکنان باشگاه است

ر از مواردی که در . یکی دیگهای انسانی از این جمله هستندسازی و حتی مهارتتجهیزات بدن

ادی افرکه شود اد است. در بعضی مواقع مشاهده میقبلی افر تجربةها دخیل است، موفقیت باشگاه

شوند و با حجم انبوهی از داری میونه تجربه درزمینة ورزش وارد عرصة باشگاهگبدون داشتن هر
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لحاظ قانونی اکنون بهاند؛ البته همها برخورد نداشتهبا آنشوند که قبل از آن رو میهمسائلی روب

مال اع ،سیس باشگاه دارندتر نسبت به افرادی که درخواست تأال شرایط دقیققوانینی برای اعم

ای را صادر کرده است که حتی مؤسس باشگاه بدنی بخشنامه ادارة تربیتاخیراً شوند؛ برای مثال،می

های فردی نیز برای باشد. باید توجه داشت که انگیزه بدنینیز باید دارای مدرک کارشناسی تربیت

مشتریان  زةد. انگینشوهای مالی، اجتماعی، ورزشی و غیره میداری متفاوتند و شامل انگیزهباشگاه

فراغت و ی، قهرمانی و ورزشی، گذران اوقاتهای سالمتضور در باشگاه متفاوت است و حوزهنیز از ح

دف بیشتر بانوان از شرکت در هکه  ندنشان داد( 1383گیرد. احسانی )حتی مالی را در برمی

 5/42کاهش وزن ) درصد( و 8/60درصد(، تناسب اندام ) 8/65های باشگاه، حفظ تندرستی )کالس

و  1دارد. مارتی های این پژوهشخوانی با یافتهها هملحاظ تنوع انگیزهدرصد( بوده است که به

باره دراینرا ناهمخوانی  و نتایج نسبتاً انددانی به متغیر اجتماعی نداشتهد چن( اعتقا1989)همکاران 

 تناسب مرکز مشتریان انگیزشی و اجتماعی ،فیزیولوژیک به بررسی خصوصیات هااند. آنمطرح کرده

ماعی و جسمانی ورزشی بین های اجت( به بررسی محیط2008) و همکاران 2. دانتوننداندام پرداخت

 هایرا در سلیقه ایهای عمدهآمریکا پرداختند و تفاوت کنندگان بزرگسال در ایاالت متحدةاستفاده

 درصد از 34که  ندهای این پژوهش بیان کردراستا با یافته( هم2014)  3. باگیرمشتریان بیان کردند

پیشنهاد دوستان خود به  روند. اکثر افراد باکردن به باشگاه میش وزن و ورزشبا هدف کاه ،افراد

ش نگرکه  ند( بیان کرد2016) 4کنند. کودولبرآورده میها انتظارات افراد را روند و باشگاهباشگاه می

این مطلب ثیرگذار است که تأداری بر حضور در باشگاه صورت معنابه چاقی و انگیزش خودکار به

های سالمتی ( به انگیزه2016)و همکاران  5تلفوردهمچنین، دارد.  ی پژوهشهاخوانی با یافتههم

مختلف قعی نیز اعضای باشگاه در عوامل حالت واکه در ندو بیان کرد ندی باشگاه اشاره کرداعضا

 سالمتی وضعیت مناسبی داشتند. 

های باشگاهی است که درمورد آن پژوهشت نیز از متغیرهای اصلی سطح درونکیفیت خدما

امل مهم در موضوع کیفیت خدمات سازی انجام شده است. از عوهای بدنبیشتری در حوزة باشگاه

 ها، محیطوان به محیط باشگاه برای اعضا و پاکیزگی و آراستگی محیط کارکنان باشگاه، دستگاهتمی

ند بر ذهنیت مشتری بسیار توانهای بهداشتی و حمام اشاره کرد که میباشگاه، رختکن، سرویس

 امه همچون ماساژبرنهای محیطی و هوایی، خدمات فوق، وضعیت آالیندهد. همچنیننثیرگذار باشتأ

 .فتار کارکنان بر رضایت مشتریان تأثیرگذارندغذایی، پارکینگ، تعداد کارکنان و ر و سوالریوم، بوفة

                                                           
1. Marti 

2. Dunton  

3. Bagir   

4. Caudwell 

5. Telford 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814042931
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و ( 2013) و همکاران(، اندام 2015)و همکاران  نژاد(، حیدری2011) (، فالحی2015) فراهانی

 موارد به رابطةاند که در اکثر خوانی انجام دادههای هم( پژوهش2013) و همکارانرضائی رامشه 

اند )اندام و سازی اشاره کردههای بدنمشتری با کیفیت خدمات در باشگاه دار رضایتمعنا مثبت و

پژوهش خود بر عملکرد مدیران باشگاه ( در نتایج 2013)و همکاران  1مین چاجای (.2013 همکاران

های که این مطلب مهر تأییدی بر یافته اندعوامل کیفیت خدمات اشاره کردهاز عنوان یکی به

عنوان های هوایی به( به تهویة مناسب هوا و کاهش آالینده2014) و همکاران 2است. راموسپژوهش 

 . اندمات مناسب به مشتریان اشاره کردهخد بخشی از ارائة

 ر است. اینثیرگذاصادی و درآمدزایی باشگاه بر ادامة روند فعالیت باشگاه تأوضعیت اقت ،همچنین

ها به دیگران است. باید اذعان مورد یکی از علل اصلی تأسیس باشگاه یا انحالل و واگذاری باشگاه

جز دریافت هها باشگاه. بسیاری از بها استترین منبع درآمدزایی باشگاهکه کسب شهریه مهم کرد

داران و لی که اکثر باشگاهید یکی از مسائتوجه دیگری برای درآمدزایی ندارند. شاشهریه منبع قابل

لحاظ درآمدی داری بهنبودن باشگاهصرفه، مسئلة بهداشتند ها در این پژوهش در آن توافقنمونه

های مربوط به شاگردان خصوصی، فروش اقالم ورزشی، بوفة غذایی، ، شهریه. همچنیناست

ای، اتاق های رایانه، گیمیلیارد، فوتبال دستی، جکوزیب برنامه مانندهای تفریحی و فوقبرنامه

صورت غیرقانونی ها بهمل و مواد نیروزا در برخی باشگاهبرگزاری جشن تولد و البته فروش مک

ترین هزینة مهمعنوان برای مستأجران بهبها هایی همچون اجارههستند. درمقابل درآمدها، هزینه

ی و تعمیر تجهیزات نگهدار ،باشگاه، خریدد ملک برای مالکان های سنگین خریباشگاه، هزینه

و  های کارکنان و هزینة مربوط به انشعابات وجود دارند. نتایج پژوهش شمسائیباشگاه، هزینه

تاحدودی با این های ورزشی خصوصی شهر ایالم ی باشگاهمورد وضعیت درآمد( در2008) همکاران

ان و شاغالن ارتباطی وجود ندارد؛ البته عبین میزان شهریه و تعداد مراج خوان است.پژوهش ناهم

و طبق ثیر داشته باشد نداشتن مشتریان تأحضورتواند بر شهریه تاحدی میافزایش  ،قطعطوربه

داختی بیش از خدمات باشگاه مبلغ پر که احساس کندصورتیشده، هر مشتری درقانون ارزش ادراک

( منابع مالی را یکی 2014)و همکاران  عیکند. شفیراجعة خود به باشگاه تجدیدنظر میاست، در م

 و همکاران . کارولیناندشمردههای ورزشی در شهر تهران برهای ارزیابی عملکرد باشگاهاز شاخص

که  ندها عنوان کردالی باشگاهرسان به شرایط معنوان عوامل اصلی آسیب( سه متغیر را به2013)

های زیاد و بر اعضا، هزینهجای درآمدهای مبتنیهمنابع خارجی بمورد به ند از: اعتماد بیعبارت بود

  های زیاد.وام

                                                           
1. Jaemin cha 

2. Ramos 
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 سازیهای بدنباشگاه برای بازاریابی ،. امروزهاست باشگاهیهای اصلی درونبازاریابی از دیگر مقوله

 اکنون شاهد عرضة همسازی، همهای بدناست. در باشگاه مردم با ارتباط برای روشی منزلةبه

تجهیزات استفاده از  ،. خدماتهم محصوالت هستیم که بخش بیشتر آن خدمات استخدمات و 

نیز های تمرینی و غذایی و ها و توصیهبخش ورزش، مشاورهورزشی درون باشگاه، تجربة لذت

خواهند بود. از مند ها بهرهفراد از خدماتی است که در باشگاهبرای اکردن اوقاتی مفرح سپری

گذاری است. با توجه به اینکه نرخ قیمت ، قیمتسازیهای بدناصلی بازاریابی در باشگاهحورهای م

داران موافق این ، برخی از باشگاهشودوجوانان و بسته به درجة باشگاه اعالم میازطرف وزارت ورزش

 خدمات خصوصیو مخالفان  شده راضی بودندالف بودند. موافقان از سقف تعیینموضوع و برخی مخ

ها بودند. قیمت باز برای رقابت بین باشگاه و خواستار سیاست را در منافات با قیمت دولتی دانستند

 محصول درقالب خدمات با توجه به اینکه معموالًباید گفت سازی مورد موضوع توزیع در بدندر

. شودو خدمات در مکان باشگاه ارائه می صورت حضوری استئة محصول به مشتری به، ارااست

است، بسیار شایع سازی های بدنبازاریابی در باشگاه که از دیگر عناصر آمیختةترویج همچنین، 

ها بسته این فعالیت . معموالًترویجی از این جمله هستندیغی و های تبلها و برنامهاست. انواع تخفیف

های فضای مجازی و شبکه، استفاده از د. امروزهند متفاوت باشنتوانة عمر باشگاه میچرخ به مرحلة

ها و هرچند تبلیغ در سایت ها شایع شده است؛اجتماعی برای تبلیغات و معرفی توسط باشگاه

که  ند( بیان کرد2004) و شمسی پور طرفداران خود را دارد. احسانی مجالت تخصصی نی

دی هنگام پرداخت شهریه در میزان جذب مشتری از اهمیت زیادرنظرگرفتن انواع تخفیف در

 ،نظر آناندهند و ازمات اهمیت بیشتری میخد مشتریان به چگونگی و کیفیت ارائة برخوردار است و

های تبلیغاتی اهمیت کمتری در جذب مشتری امکانات و استفاده از انواع روش کیفیت و کمیت

 دارد. 

ها و ورزشی، به برنامهبخش عوامل فنی و . در ندعوامل فنی و ورزشی بود ،های اصلی دیگراز مقوله

 شود. با نگاهی به رشتةو رویدادهای این حوزه پرداخته میها گرفته در باشگاههای انجامفعالیت

 های ورزشی جدیدی درکنار رشتةتوان دریافت که رشتهراحتی میسازی در یک دهة اخیر بهبدن

های اکنون در باشگاهی که همهایاند. ازجمله رشتهورزشی افزوده شدهای هسازی به باشگاهبدن

ک، زومبا، ایروژیم، کالسیک، فیتنس، ایروبیسازی، بادیتوان به بدنسازی فعال هستند، میبدن

ها فقط ، برخی باشگاهمقابلهای رزمی و یوگا اشاره کرد. درپمپ، اسپینینگ، ورزشپیالتس، بادی

های مالی و انسانی باشگاه رفیتبه محیط و ظکنند که شته را دنبال میتخصصی یک ر صورتبه

اوت تف به بررسی فرضیة (2010) ، هیل، روث و دیالنگ1بروسخوان با این پژوهش، همدارد. بستگی 

ها و مسائل سازان و پاورلیفتینگیسازی بین بدنسمت عضالنیدر وابستگی تمرینی و حرکت به

                                                           
1. Bruce  
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های بدنی در ( به بررسی فعالیت2014)و همکاران  1ها پرداختند. بارانوسکاکنندة تفاوتبینیپیش

 ندبیان کرد هاند. آنر کشور لهستان پرداختهای آمادگی جسمانی در شهر استتین داعضای باشگاه

در جلسات گروهی ایروبیک و جلسات باشگاهی شرکت کنند و زنان تمایل دادند که مردان ترجیح 

که  ند( ذکر کرد2009) ، گوهر رستمی و احسانینیاچد در هر فعالیتی شرکت کنند. کوزهداشتن

ربیان را در . این نتیجه نقش مهای دولتی و خصوصی متفاوت هستندهای تمرینی بین باشگاهبرنامه

که کیفیت  ندنشان داد (2015، اخالقی، شفیع نیا و بحرینی )نژادکند. حیدریاین ارتباط پررنگ می

 ی افزایشو برا ن عامل تأثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان استتریها مهمهای تمرینی باشگاهبرنامه

. مسابقات و های تمرینی توجه بیشتری کنندها باید به ارتقای کیفیت برنامهوفاداری مشتریان باشگاه

هایی که نقش ها هستند؛ یکی از زمینههای مرتبط با باشگاهدادهای ورزشی نیز از دیگر موضوعروی

های مهمی ، یکی از موضوعاین عواملبرسازی در آن پررنگ است. عالوهی بدنهافدراسیون و هیئت

. ها استتوجه شود، وضعیت فرهنگی و اجتماعی باشگاه به آنسازی باید های بدنکه در باشگاه

تواند بتی به این رشته ندارند و این میمردم جامعه هنوز نگاه مث ،گفته شد ترطورکه پیشهمان

ای از این موضوع به باشد. بخش عمده توجهموردعنوان یکی از علل کندشدن توسعة این رشته به

ها، هنوز درمورد بر باشگاه «فرهنگی ورزشی »، باوجود قید نام سفانهگردد. متأها برمیدرون باشگاه

است. توضیحات زیادی داده نشده  ،ارتباط داشته باشند ها باید در اینجزئیات و وظایفی که باشگاه

اساس درک خود شود و هرکس برهنگ میای از مفهوم فرهمین امر موجب برداشت سلیقه

های شده در باشگاه، نوع عکسدهد. نوع موسیقی پخشهایی را انجام میفعالیت

هایی هستند های عزاداری نمونههای مذهبی و برپایی تکیه در مناسبتشده، فعالیتگذاشتهنمایشبه

کمک به  های اجتماعی مانندبرخی فعالیت ،. همچنینشوندتوانند مطرح میکه در این موضوع می

 ند( بیان کرد2009) احسانی و رستمی گوهر ،چیانند. کوزهشوها و اقشار مختلف مشاهده میخیریه

، ری وجود دارد. فراهانیداتفاوت معنادولتی و خصوصی هایبین باشگاهازلحاظ عملکرد اجتماعی که 

تفاوت معناداری های اجتماعی نظر فعالیت( برخالف آن ابراز کرد که از2015) قهفرخی و درخشنده

ود ندارد. با توجه به اینکه جامعة آماری هر دو پژوهش های دولتی و خصوصی وجبین باشگاه

 و همکاران ن پی برد. فراهانیمخاطبابودن نظرهای به نسبیتوان اند، میسازی بودههای بدنباشگاه

 های ورزشیان یکی از موانع و مشکالت باشگاهعنوو اجتماعی را به فرهنگی های( موضوع2015)

است.  راستا با نتایج این پژوهشهماین مطلب که  اندخصوصی شهرستان شهرکرد بیان کرده

آوردن و فرهنگی افراد را عاملی برای روی ( عوامل اجتماعی و2007) ، دیتمار و ارسبورن2هالیول

 د.ندانسبک تمرین افراد می

                                                           
1. Baranowska 

2. Halliwell 
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های نقش بسیار مهمی در وضعیت باشگاه اصلی هایعنوان یکی از مقولهآموزش و تحقیق به

های شغلی و تخصصی، ارائة خدمات با رتمها داران نیاز دارند درزمینةد. باشگاهنسازی داربدن

فرهنگی و اجتماعی،  هایابی، مسائل فنی، موضوعکیفیت مناسب، مسائل مالی و اقتصادی، بازاری

نند در گسترش و توسعة تواخود مینوبةها بهقوقی و مدیریتی آموزش ببینند. هریک از این آموزشح

اکنون گذراندن وجوانان، همورزشد. وزارت نثیر داشته باشها تأداری و موفقیت باشگاهصنعت باشگاه

 اولیه را برای هایکمک و مقررات و قوانین با های حقوقی، آشناییآموزش ها مانندبرخی کالس

س تخصصی یا نیروهای مدر علت نبودها بهچه در برخی استانکرده است؛ اگرمدیران باشگاه واجب 

تبع آن سازی و پرورش اندام و بهبدنفدراسیون شوند. برگزار نمیکالسهای آموزشی عوامل دیگر، 

. اما این کنندهایی را برگزار میطی سال کالس درمعموالً ،هاهای ورزشی این رشته در استانهیئت

 از محدودة و معموالً شوندها بیشتر ویژة مربیان و برای ارتقای مدرک مربیگری برگزار میکالس

هایی که که تمام موضوعند؛ درحالیروتر نمیهای ورزشی فراعلم تمرین، تغذیه و مکمل هایموضوع

ند که متأسفانه تاکنون دارهای مختلفی را قابلیت برگزاری کالس ند،ابتدای این بحث مطرح شددر

( در 2004) و شمسی پور حسانیاپرداخته نشده است. ا برگزاری کالسهامناسبی به  صورتبه

ها و هداف، انگیزها ها بااکثر مدیران و مربیان باشگاه ند کهسو با این پژوهش بیان کردهم نتایجی

تمایالت مشتریان آشنایی کمی دارند و بیشتر مدیران و مربیان ازنظر سابقة ورزشی و تحصیالت 

ر سطح پایینی قرار دارند که این مطلب ها ددانشگاهی درزمینة مدیریت و مربیگری باشگاه

های ورزشی و ویژه مدیریت باشگاهههای آموزشی مدیریت بضرورت برگزاری کالس کنندةبیان

 های تخصصی و آموزشی برای مربیان است.دوره

سسان و مربیان از اولین باشگاهی هستند. مدیران، مؤهای اصلی دروننفعان داخلی از دیگر مقولهذی

شود. نفعان مربوط میزیادی به این بخش از ذیباشگاه تاحدنفعان باشگاه هستند. موفقیت یک ذی

فعالیت مشغولند؛ یعنی فارغ از شرایط قوانین کار به  قراردادی و صورتها به مربیان باشگاهمعموالً

درونی نفعان د. از دیگر ذینشومشاهده میای سالمتی و شغلی کمتر هموارد حمایتی همچون بیمه

، جلب رضایت مورد مشتریان باشگاهترین اصل در. مهمعضای باشگاه هستندباشگاه، ورزشکاران یا ا

( به 2016نوش )ها شود. جرعهرید و تجدید عضویت در باشگاهنحوی است که موجب تکرار خبه

 مازندران پرداخت. نتایج پژوهش ویهای ورزشی استان ابعاد رضایتمندی مشتریان باشگاه بررسی

، سیونگ هیان، 1مینبعاد رضایتمندی تفاوت معناداری وجود دارد. جایولویت انشان داد که بین ا

مستقیمی بر رضایت ثیر تواند تأمدیره میکه عملکرد هیئت ندکرد( بیان 2013) رونالد و میران

این مطلب گذارند که طور مستقیم بر هم تأثیر میهنفعان باشگاه بیعنی ذی مشتریان بگذارد؛

 مستقیمی با نتایج این پژوهش دارد.خوانی هم

                                                           
1. Jae Min 
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هستند. قسمت  باشگاهیهای اصلی درونن بود که عوامل مدیریتی از مقولهبیانگر آ نتایج پژوهش

ها های موفق و ناموفق به نوع و سبک مدیریت در آنها و باشگاهدر سازمان هاای از اختالفعمده

های ریزی است. در این پژوهش اکثر باشگاهامهترین عوامل، مدیریت برنگردد. یکی از اصلیمیباز

. هایی داشتند؛ هرچند در ذهن خود برنامهمکتوبی برای باشگاه ندارند ورزشی مطرح کردند که برنامة

های مختلف باشگاه و گیری افراد مناسب در قسمتکاره. بدهی استسازمان ،مدیریتدیگر از وظایف 

بندی دهی است. همچنین، بودجهمربوط به سازمان هایازجمله اقدامها داشتن شرح وظیفه برای آن

جمله هنرهایی است که یک مدیر باید داشته باشد تا بتواند در مواقع بحرانی و مدیریت مالی از

ت جریان برخی اوقاخود را به بهترین شکل هدایت کند. باید به این مسئله توجه داشت که سازمان 

نهایت، شود. درال جذب درآمد در باشگاه محدود میبرخی مواقع ست و مالی به باشگاه زیاد اس

ها از یابی عملیاتی باشگاهشود. برای ارزهای مدیریت با مسئلة ارزیابی تکمیل میتمامی فعالیت

لیست ارزیابی است. در این ها چکیکی از روش توانند استفاده کنند کههای مختلفی میروش

اشگاه اشگاه باید در مسائل ایمنی، بهداشتی، تجهیزات، محیط بتلفی که بهای مخفعالیت ،لیستچک

صورت روزانه یا شوند و بهکند، نوشته میرعایت شامل نور، رطوبت، تهویه، تأمین مواد اولیه و غیره 

شود. ها تالش میآن شوند و برای رفعضعف شناسایی میوسیله نقاطشوند. بدینهفتگی بررسی می

شفاهی یا کتبی  صورتتواند بهنفعان باشگاه باشد که میتواند دریافت بازخورد از ذییروش دیگر م

ر مدیریت توانند یاریگاشگاهی نیز در کنترل باشگاه میبافزارهای جدید ، نرمانجام شود. امروزه

که مدیران با وظایف مدیریتی آشنایی  نداشاره کرد (2004) و شمسی پور باشگاه باشند. احسانی

های ارزیابی بندی شاخصدهی و اولویتشناسایی، وزن ( به2014)و همکاران . شفیعی کافی ندارند

ترین مهمکه نشان داد  هاآن های پژوهش. نتایج یافتهندهای ورزشی پرداختعملکرد باشگاه

 تیب منابع انسانی، منابع مالی، منابعتر، بههای شهر تهرانهای ارزیابی عملکرد باشگاهشاخص

دهی و ارزیابی، امور فنی و ورزشی و محیط حقوقی ریزی، سازمانکالبدی و تجهیزاتی، محیط برنامه

ای تخصصی شده ورزش مقوله با توجه به اینکه مدیریت در ( اشاره کرد2013) 1. سوتیریادوهستند

داشتن طرح الزامی است. گوی نیازهای این عرصه نیست، تنهایی پاسخاست و مدیریت عمومی به

در  ورزشی مشارکت مزایای حداکثررساندنبه هدف با 3( به وجود راهبرد2016)و همکاران  2تلفورد

ریزی و امهبر لزوم برن ،حاضر شدة همسو با پژوهشبیان های. تمامی پژوهشنداشاره کرد باشگاه

شده در ، توجه به عوامل مطرحشک. بیاندهای گوناگون یک باشگاه تأکید کردهدر بخش هدفمندی

 تقویتی، ایجاد درآمد پایدار و مناسب و سازهای بدنند در ایجاد فضای سالم در باشگاهتوامدل می

                                                           
1. Sotiriadou 

2. Telford 

3. Strategy 
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تولید اشتغال و گذاری، همراه کاهش خطر سرمایهداری بهمبانی اقتصادی و مالی در باشگاه

های تریان و ایجاد نگرش مثبت در گروهفرهنگ و اخالق، ایجاد رضایت در مش آفرینی، توسعةکار

ها تأثیر داشته باشد. سازی و باشگاهبدن ها و جامعه نسبت به رشتةجمله خانواده، سازمانمختلف از

 سازی وهای بدنتیئها، فدراسیون و هو ادارات کل در استان وجوانانمسئوالن وزارت ورزش

 . توانند از نتایج پژوهش حاضر استفاده کنندهای ورزشی میمجموعة گستردة باشگاه

 

 تشکر و قدردانی
این سازی که در انجام جوانان و فدراسیون بدنوبدنی، وزارت ورزشاز همکاری پژوهشگاه تربیت

  ، کمال تشکر را داریم.مساعدت داشتند پژوهش
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the affective factors on the status of the 

Irans fitness clubs. This survey was exploratory and qualitative with Constructive 

approach that is used the grounded theory method. The statistical populations 

included of the experts and scholars of the bodybuilding Federation and province 

bodies, Sport and Youth Ministry and province offices, managers, coaches and 

clients of clubs, and some university professors (n=38). Samples were selected 

from 5 different provinces with Snowball Techniques and targeted method and 

continued until saturation. For data gathering in the first phase used of library 

studies, regulations, documents, books and Internet sites. In the second phase data 

collected from samples through open-ended questions and semi-structured 

interviews. For data analysis, three-step encoding open, axial and selective by 

Maxqda software version 10 was used. In the first phase, 427 codes extracted and 

were classified at 34 concepts. In the second stage concepts combined into three 

main categories and were divided inside the club, outside the club and mediators. 

In the final stage on the base of issues relations the research model was derived. 

Model confirmed through focus group method. This model can help to create a 

healthy climate in the clubs, the creation of a stable income, generate employment 

in the clubs, cultural development and ethics, enhance customer satisfaction and 

improve society's attitude to the fitness clubs. 

 

Keywords: Athlete, Gym, Marketing, Stake Holders, Ministry of Sports and 

Youth 
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