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 تحليل وضعيت باشگاه هاي بدنسازي كشور به فارسیطرح عنوان 

                                                           Analyzing the state of Body Building clubs of I.R.I به انگليسی طرح عنوان

 

 ای از آنچه که باید انجام، بررسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صریح و خالصه تعریف پروژه .1

هاای  کارکنان، برنامهکیفیت خدمات ) یوضعیت خدماتبه  کهدارد  وضع موجودتعیین، شناسایی و بررسی اشاره به پروژه در این تحلیل وضعیت 
 وباشد  دسترسی به باشگاه و غیره نی و بهداشت،ایم امکانات و تجهیزات،رسانی، ی و اطالععلم، و فرهنگی اجتماعی مدیریتی،، (تمرینی و غیره

 ،(شهرستان هاا   ورزش و جوانان استان و اداراتفدراسیون و ادارات کل  اساتید دانشگاه، کارکنان) امر ها و متخصصینمشتریان، مدیران باشگاه
 دهند. جامعه آماری آن را تشکیل 

 ند .باش ت ورزش و جوانان در دو بخش خصوصی و دولتی های دارای مجوز از وزارباشگاهتمام شامل  توانددنسازی نیز میهای بباشگاه
 

 شوند، همراه با تعریف مختصر از هر کدام(هایی که به نوعی به پروژه مربوط میها و واژه)اشاره به کلیدواژه هاي اصلی و محوريواژه .2

 است و مالکیت شود و لزوماً نامحسوس ه هرگونه فعالیت یا مزیت گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه میب)ها(  سرویسیا  خدمات

های کم و بیش ناملموس است که معماوًً و ناه لزومااً در تعاامالت باین       ای از فعالیت یک خدمت، فعالیت یا مجموعه .چیزی را به دنبال ندارد
گیارد و باه عناوان راه  لای بارای       کننده خدمات صاورت مای   های عرضه و یا سیستم فیزیکی و یا کاًها مشتری و کارکنان خدمات و یا منابع

 .شود مشکالت مشتری ارائه می

 كيفيت خدمات:

که ، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است ریزی، سازماندهی برنامهفرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در  :مدیریت

 د.گیر ظام ارزشی مورد قبول صورت میبرای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس ن

 (فرهنگ و تعصباتشامل ایمنی سخت افزاری )عوامل ساختاری(، نرم افزای )عوامل مدیریتی( و جان افزاری )نی: ایم

 های مشابه داخلی و خارجی()اشاره مختصر به سوابق پروژه سوابق پروژه .3

 چين، يشورهاك برتر يهاليگ يهابا باشگاه آن مقایسه و ایران فوتبال برتر ليگ يهاباشگاه يتوضع توصيف

 (4831) انگلستان و يمالز
 یخبیر محمد ،جلیلیان غالمرضا

( امااکن و فاااهای   1هدف اصلی این تحقیق در بخش اول، توصیف وضعیت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایاران در  یهاه هاای پنجگاناه     
( مادیریت و نیاروی انساانی باود، در بخاش دوم،      5( هواداران و 4( امور مالی 3( وضعیت رشد و توسعه در سهوح نوجوانان و جوانان 2زشی ور

مقایسه بین وضعیت باشگاه های ایران با باشگاههای لیگ های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان در دو  یهه اماکن و فااهای ورزشی 
وی انسانی انجام گرفته است. روش تحقیق، در بخش اول، از نوع مهالعات توصیفی بوده و چهارده باشاگاه لیاگ برتار فوتباال     و مدیریت و نیر

کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق وضعیت موجود این باشگاه ها در  یهه های پنجگانه فوق الذکر توصایف و وضاعیت آنهاا باا     

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



توسط کنفدراسیون فوتبال اروپا )یوفا( به عنوان نشان گر و به صورت نمودار نمایش داده شده است. در بخش دوم   داقل معیارهای تعیین شده
ال مقایسه، دو باشگاه از لیگ برتر ایران، یک باشگاه از چین، دو باشگاه از مالزی و دو باشگاه از انگساتان کاه هماه آنهاا در لیاگ برتار فوتبا       

 .ب گردیدندکشورشان  اور داشتند، انتخا

 (4833) بررسی وضعيت باشگاه هاي ورزشی خصوصی شهر ایالم با تأكيد بر اشتغال زاي

بلوچی،رامین؛ عبدی،هادی؛ شمسائی،نبی  

آمد اولیه، در در این تحقیق ضمن توصیف ویژگی های اشتغال، رابهه بین متوسط شهریه دریافتی و تعداد مراجعان و شاغالن و نیز ارتباط بین سرمایه گذاری

بررسی شدند )روش تمام شماری(.  (n=36) خالص باشگاه، و تعداد شاغالن بررسی شد. بدین منظور تمام باشگاه های ورزشی بخش خصوصی شهر ایالم

 .دندداده های آماری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل ش .برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد

 (4833) تهران شهر مردان دولتی و خصوصی بدنسازي هاي باشگاه مشتریان رضایتمندي مقایسة
 ا سانی محمد، رستمی گوهر  میدرضا، چیان کوزه هاشم

 ماه شش کم دست که بودند تهران شهر مردان دولتی و خصوصی بدنسازی های باشگاه مشتریان پژوهش، این در بررسی مورد آماری جامعة

 اطالعاات  گاردآوری  ابزار. شدند انتخاب ای خوشه تصادفی طور به که بودند مشتریان از نفر 481 آماری نمونة .داشتند ورزشی فعالیت سابقة

 .بود پرسشگر همراه به پرسشنامه

 (4831) بانوان خصوصی بدنسازي هاي باشگاه مشتریان مندي رضایت بر مؤثر عوامل بررسی

 رماانی نسرین، گودرزی محمود
 بادین  .اسات  باوده  تهاران  شاهر  باانوان  خصوصی بدنسازی های سالن مشتریان مندی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی  اضر، پژوهش دفه

 که بدنسازی های باشگاه عاو بانوان از نفر 317 اختیار در آن اعتبار و روایی تأیید از پس که شد طرا ی بخش 3 در ای پرسشنامه منظور،

 همبساتگی  آزماون  وسایلة  باه  پرسشنامه از آمده دست به اطالعات تحلیل و تجزیه . گرفت قرار ، دادند می کیلتش را تحقیق آماری نمونة

 های خواسته به توجه اجتماعی،  اقتصادی پایگاه رابهة بررسی شامل ها فرضیه .گرفت صورت شده تنظیم های فرضیه اساس بر و اسپیرمن

 .بود مشتریان مندی ایترض میزان با مدرن وسایل از استفاده و مشتری
 

  كيفيت خدمات، رضایتمندي و وفاداري با قصد آتی مشتریان ارتباط

 (4814م استان مازندران)باشگاه هاي پرورش اندا

مصطفی حمزه پور خردمرديدکتر سید عماد حسینی، دکتر فرزام فرزان،   

بين متغير کيفيت  ختدماب بتا    و همچنين  دنقراردار متوسط خود نتایج نشان داد، ميانگين تمام متغيرهاي وارد در تحقيق، باالتر از سطح

، همچنين بين رضای  مندي با وفاداري و قصد آتی مشتریان و در نهای  بين وفاداري با قصد آتی قصدآتی و رضای  مندي، وفاداري

 بتر  مستتق   متغيرهاي از هرکدام( واریانس) بينی پيش سهم تعيين منظور به(. p≤./05مشتریان رابطه مثب  و معنی داري وجود داش )

، نتایج آزمون رگرسيون نشان داد، تمامی متغيرهاي کيفيت  ختدماب، رضتای  منتدي و وفتاداري توانتایی       تحقيق در وارد وابسته متغير

تر بته   موسبا ارائه خدماب ملمدیران می توانند ، تحقيق هاي یافته به عنای  با(. p≤./05پيشگویی قصد حضور آتی مشتریان را داشتند)

 دنموجب گردآنها، حضور آتی قصدمنظور افزایش درآمدزایی، نقش بارزتري را در جه  ، به مشتریان شرک  کننده

 

 

 

 

 



 (2931) ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی، وفاداری و قصد آتی مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران

 سعیدیدکتر سید عماد حسینی، دکتر فرزام فرزان، رقیه 

، همچنين بين رضای  مندي با وفاداري و قصدآتی و بين متغير کيفي  خدماب با رضای  مندي، وفاداري ،ند کهنشان دادتحقيق نتایج 

 تعيين منظور به(. p≤./05قصد آتی مشتریان و در نهای  بين وفاداري با قصد آتی مشتریان رابطه مثب  و معنی داري وجود داش )

، نتایج آزمون رگرسيون نشان داد، تمامی تحقيق در وارد وابسته متغير بر مستق  متغيرهاي از هرکدام( انسواری) بينی پيش سهم

 به عنای  با(. p≤. /05)داشتند قصد حضور آتی مشتریان را  و وفاداري ،رضای  مندي توانایی پيشگویی، متغيرهاي کيفي  خدماب

منظور افزایش ، به تر به مشتریان شرک  کننده با ارائه خدماب ملموس مدیران تا اس  ضروري داش ، بيان توان می تحقيق هاي یافته

 .دنرا موجب گردآنها حضور آتی قصددرآمدزایی، نقش بارزتري در جه  

 

 اهداف كلی و جرئی پروژه .4

  هدف كلی:

 اند متخصصین، مدیران و مشتریوضعیت باشگاه های بدنسازی کشور از دی ، شناسایی و بررسیتعیین

 اهداف جزئی:

باشگاه های بدنسازی کشور  از دید  )کیفیت خدمات،رضایتمندی مشتریان،وفاداری و قصد آتی(خدماتیوضعیت  ، شناسایی و بررسیتعیین

 .متخصصین، مدیران و مشتریان 

  .مشتریانباشگاه های بدنسازی کشور  از دید متخصصین، مدیران و و فرهنگی  اجتماعیوضعیت  ، شناسایی و بررسیتعیین

  .باشگاه های بدنسازی کشور  از دید متخصصین، مدیران و مشتریان رسانیعلمی و اطالعوضعیت  ، شناسایی و بررسیتعیین

 .باشگاه های بدنسازی کشور  از دید متخصصین، مدیران و مشتریان دسترسی بهوضعیت  ، شناسایی و بررسیتعیین

 .خصصین، مدیران و مشتریانوازم فیزیکی باشگاه های بدنسازی کشور  از دید متوضعیت امکانات و ل ، شناسایی و بررسیتعیین

 .خصصین، مدیران و مشتریانهای بدنسازی کشور از دید متوضعیت مدیریت و سرپرستی باشگاه ، شناسایی و بررسیتعیین

 .ین، مدیران و مشتریانتخصصهای بدنسازی کشور از دید موضعیت بهداشتی و ایمنی باشگاه ، شناسایی و بررسیتعیین
 

 آوری اطالعات()اشاره به گستردگی پروژه در ابعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة منابع جمع قلمروي سازمانی، مکانی و زمانی .5

.  باشاند   فعلای  ساابق و وزارت ورزش و جواناان   تربیات بادنی  دارای مجاوز  از ساازمان    کاه   ه باشگاه هاای دولتای و خصوصای کشاور    کلی
 ها گذشته باشد.از تأسیس آن  داقل دو سال ه ها می بایستین باشگاا
 

 ها و تجارب مورد نياز براي اجراي پروژهتخصص .6

 ینه مدیریت ورزشی بخصوص بازاریابی ورزشیآشنایی و تسلط کامل در زم .1

 
 

 ها و . . . برای انجام پروژه()اشاره به ابزارها، امکانات،  مایت ابزارهاي پروژه .7

 محقق ساختهشنامه استاندارد و یا پرس .1

 سیاهه وارسی استاندارد و یا محقق ساخته .2

 



 ای نتایج پروژه(نامهدادهای مختلف عملی، اجرایی، مستندسازی و آیین)اشاره به برون ها و مستندات نهاییها، كاربستخروجی .8

 های بدنسازی کشوراهبندی باشگو رتبه ارائه وضعیت موجود و کمک به تعیین شاخص برای ارزیابی .1

 
 ها بدنسازی کشور تی افزایش کیفی و کمی باشگاه در جهت گسترش، یا کاهش و ههای آیندکمک به تدوین برنامه .2

 

 هاي خارجی و خارجیانتظارات پروژه در موضوع پيوند با سازمان .9

 ارتباط با وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های مرتبط
 
 

 ت مورد انتظار( در انجام پروژهمالحظات اساسی )اقداما .11

 ًزم است جامعه آماری از کل کشور باشد و نمونه آماری از مناطق مختلف جغرافیایی با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد اماکن ورزشی باشد.
 
 

 سازی و درآمدزایی برای پژوهشگاه()اشاره به دستاوردهای تجاری سازي و درآمدزاییتجاري .11

و  ههاای آیناد  مناسب و جامع جهت بررسی راهکار های ارئه استاندارها از طریق خروجی نهایی و نتایج پژوهش و در نتیجه  ها وتدوین شاخص
 کشور های بدنسازیارزیابی باشگاه

 

 پيش بينی زمان و هزینة انجام پروژه .12

 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال
 

 

 

 

  


