
  21-46،. صص 3131 مهر و آبان،. 52شماره                                                     طالعات مدیریت ورزشیم

 

هاي ورزشي  هاي بازاريابي ورزشي به منظور توسعه و ترويج رشته بررسي ظرفيت

 كيد بر هنرهاي رزميادر ايران با ت
 

 1زاده دكتر مهرداد محرم

 

  *دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه.1
               

  66/61/35تاریخ پذیرش:                                                                                  53/64/33تاریخ دریافت: 

 چكيده
هاي  هاي بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته بررسی ظرفيت ،ژوهش حاضر هدف پ

را مدیران ارشد  پژوهشباشد. جامعه آماري این  كيد بر هنرهاي رزمی میاورزشی در ایران با ت

كاراته، تكواندو و ووشو، معاونت گردشگري سازمان هاي  هاي ورزشی از فدراسيون رشته

 77دهند كه در حدود  مرتبط با ورزش كشور تشكيل می جمعیهاي  ميراث فرهنگی و رسانه

 همبستگیـ  حليلیتاز نوع  پژوهش،گيري انتخابی برگزیده شدند.  نفر بودند كه به روش نمونه

سنجی  ساخته، پس از روایی و پایایی قنامه محق هاي آن از پرسش آوري داده بود كه براي جمع

از آزمون همبستگی پيرسون  ،پژوهشهاي  (. براي تجزیه و تحليل دادهα═73/6استفاده شد )

ارتباط مثبت و  پژوهش،نتایج بر اساس  د متغيره استفاده شد.و همچنين رگرسيون چن

گردشگري ، كننده دهنده، عوامل جلب عوامل سوقورزشی و رشته   داري بين توسعه معنی

 بين  داري همچنين ارتباط منفی و معنی و جمعیهاي  ورزشی، حاميان مالی، تبليغات و رسانه

همچنين ضمن شناسایی  پژوهشوجود دارد. نتایج  و عوامل یازدارنده توسعه رشته

هاي بازاریابی ورزشی هنرهاي رزمی كشور، سهم هر یك از عوامل بازاریابی ورزشی  پتانسيل

 هاي ورزشی كشور مشخص كرد. و ترویج رشته را در توسعه
 

 رزمینرهاي هاي ورزشی، ه هاي بازاریابی ورزشی، توسعه و ترویج رشته ظرفيت :كليد واژگان

 Email: mmoharramzadeh@yahoo.com                                                  نویسنده مسئول:*

 

 

 

 



 3131 مهر و آبان، 52مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                      26

 

 مقدمه
ها  بسیار ساده و انسان ،ارائه خدمات فروش محصوالت و 1ازاریابیبهاي نه چندان دور  در گذشته

كم و كاال و محصوالت هم  ،اغلب به دنبال تامین نیازهاي اساسی خود بودند. جمعیت جهان

ها و افزایش جمعیت، انی دوم و رونق یافتن اقتصاد كشوراما پس از جنگ جه ؛محدود بودند

تر و در حجم و كمیت باالتري به  تر، جذاب ها نیز متنوعمحصوالت و كاالند و بازارها رونق یافت

مین رضایت ابازار عرضه شدند. بدین ترتیب زمینه ایجاد و توسعه علم بازاریابی كه همانا علم ت

. امروزه (1باشد، فراهم گردید ) یابی به  سود شركت از سوي دیگر می مشتري از یك سو و دست

ی مشتري را كانون كه همگ است  این ،دارند و آن وجه مشترك هاي موفق، یك همه سازمان

ها تمام نیروي  كنند. این سازمانبازاریابی می به اند و تمام تالش خود را معطوف توجه قرار داده

اعضا  تمامها  كنند. آن و تقاضاهاي مشتریان می ها نیازها، خواسته تامینخود را صرف درك و 

تري را براي مشتري به بار آورده و هر چه بیشتر كنند تا ارزش باال سازمان را تشویق می

هاي بزرگ و كوچك به تدریج از تفاوت  (. اغلب شركت2موجبات رضایت آن را فراهم كنند )

هاي  زمانشده و در مرحله سازماندهی بازاریابی خود هستند. براي سابین فروش و بازاریابی آگاه

بی به منزله روش و بازاریا ،ها ا و فدراسیونه هاي دولتی، دانشگاه تجاري مانند سازمان غیر

هر چیزي به صورت خدمت قابل ارائه  ،اي براي ارتباط با مردم است. با این نگرش جدید وسیله

ها، خدمات،  شامل افراد، سازمان تواند محصول قلمداد شود كه شدن مییا نیاز قابل برآورده

 ،هاي تولید محصول و فروش ها را در گرایش سازمان ،ها و عقاید است. همه موارد ذكر شده مكان

دهند كه فلسفه  به سوي بازاریابی اجتماعی سوق میدر نهایت  و به سمت گرایش بازاریابی

هر . (1،1باشد ) ها می منطبق ساختن فلسفه بازاریابی با فلسفه مسئولیت سازمان ،اخیر

داف ملی سازمانی و مسئول اصلی در پیشبرد یك رشته و حصول اه ،فدراسیون ورزش ملی

فدراسیونی به كمك آن رشته ورزشی است. یكی از ضروریات هر فدراسیون ورزشی در انجام 

 ،این مهم یابی به اهداف، وجود منابع مالی مناسب است. ها و دست وظایف و اجراي برنامه

ر شاخص نموده است. د ،هاي مهم در تعیین منابع مالی یابی را به عنوان یكی از روشارباز

هاي فدراسیون نیست و  جوابگوي برنامه ،ها بودجه تخصیصی وزارت ورزش بسیاري از فدراسیون

به درآمدزایی و خودكفایی در  ،وزارت ورزش گذاري ها در سیاست رخی فدراسیوناز سویی ب

رویكرد صنعتی ورزش در برخی  این مسائل و گسترش (.4اند ) تامین منابع مالی ملزم شده

ها و بسیاري از  گرفتن بازاریابی ورزشی در فدراسیونیا، زمینه در اولویت قراردن ها در سطح رشته

                                                           
1.Marketing 
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روز به روز  ،هاي ورزشی نهادهاي ورزشی را فراهم نموده است. از این رو بازاریابی در فدراسیون

 .(5) یابد اهمیت بیشتري می

هاي خاص  ا و ویژگیه پیچیدگی ،اي از علم بازاریابی مجموعه به عنوان زیر 1گردشگري ورزشی 

رویكرد  ،هاي خود ها و بضاعت هر رشته و حوزه ورزشی نیز با توجه به ویژگی خود را دارد.

هاي  توان از ویژگی با این وجود تا حد امكان می كند. تري را در این حوزه طلب می تخصصی

شكل سنتی در كاربرد علم بازاریابی كمك گرفت و روند بازاریابی هنرهاي رزمی را از  مشترك

با توجه به اهمیت هنرهاي رزمی )ووشو، كاراته و تكواندو(  (.6به سمت روش علمی سوق داد )

دنبال یافتن   محققین به ،باشند آور ورزشی در كشور مطرح می هاي مدال كه به عنوان رشته

 هاي ورزشی در سراسر ایران از وابستگی رشته چه بیشتر راهكارهایی براي خروج تدریجی و هر

هاي ورزشی، برگزاري مسابقات  چه بیشتر رشته پویایی هر گذاري بخش خصوصی، دولت، سرمایه

حامیان مالی و  وابستگی به اعتبارات دولتی، یافتنو رویدادهاي ورزشی درآمدزا با حداقل 

توسعه گردشگري ورزشی به وسیله بررسی نقش عواملی چون تبلیغات، حامیان مالی، 

هاي  شگري ورزشی بر افزایش منابع مالی و ترویج و توسعه رشتهو گرد جمعیهاي  رسانه

ثر بازاریابی در وهاي م كه پیرامون شیوه پژوهشی( در 1131اتقیا ) باشند. ورزشی در ایران می

به تاثیر عامل تبلیغات و  ،هاي بازاریابان موفق ضمن معرفی بازاریابی و ویژگی ،دادورزش انجام

( 1131هنرور ) (.6د )رك ترین عوامل بازاریابی در ورزش اشاره از مهم حامیان مالی به عنوان یكی

ثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی وعوامل م"با عنوان  پژوهشیدر 

نقش این عامل را در  ،دهنده ورزشی كید بر نقش عوامل سوقاضمن ت ،"المللی در كشور بین

(. قاسمی و 7مهم ارزیابی نمود ) ،گزاري رویدادهاي ورزشیتوسعه گردشگري ورزشی ناشی از بر

سازمان جهانی گردشگري در ـ 1 :یافتندخود به نتایج زیر دست پژوهش( در 1134پور ) پارسی

 1995بینی كرد كه تعداد گردشگران ورودي به ایران از سال  گردشگري پیش 2121انداز  چشم

براي محقق شدن این ـ 2یافت. زایش خواهددرصد اف 4/3با نرخ متوسط ساالنه  ،2121تا 

هاي  بایستی فرصت ،بینی و سهیم شدن ایران در سود بازار جهانی گردشگري ورزشی پیش

ورزشی به  اتغییر نگرش صرف ،نكته مهمـ 1ریزي بالفعل نمود.  برنامه بالقوه را با تدبیر و

هاي  خلی و خارجی، فرصترویدادهاي ورزشی است. در تمامی این رویدادها درسطوح مختلف دا

 2(. كیم3دارد )پیبع اقتصادي را از جمله اشتغال دراست كه افزایش مناگردشگري نهفته

كرد اي به بررسی توسعه ورزش تكواندو بر گردشگري پرداخت. وي بیان ( در مطالعه2111)

                                                           
1. Sports Tourism  

                                                                                                                         2. ki m 
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 به ؛كننده گردشگر باشند توانند جلب شوند می هایی كه سنت یك كشور محسوب می ورزش

هایی است كه گردشگران خارجی تمایل  عنوان مثال شركت در تكواندو در صدر لیست فعالیت

د تعدا ،دارند در كره تجربه كنند. كشور چین نیز به خاطر ورزش سنتی خود یعنی كونگ فو

خود  پژوهش( در 2111و همكاران ) 1(. زانگ9كند ) زیادي گردشگر را به خود جلب می

به تنهایی براي درك دالیل شركت و حضور در یك رویداد ورزشی  ،نگیزهاند كه ا استدالل كرده

تماشاگران )سن، جنس و  2هاي جمعیتی شدند كه به ویژگیها متوجه كافی نیست. آن

(. كیم 11بینی میزان حضور در مسابقات توجه كرد ) تحصیالت( نیز بایستی جهت پیش

هاي  بیشتر كمپانیـ 1 :ن نتایج رسیددر خصوص اسپانسرهاي ورزش به ای پژوهشی( در 2111)

پول قابل  ،هم چندین شركت كه با بحران انرژي مواجه شده بودند باز آمریكایی با وجود این

ثیر ابر میزان ت ،بیشتر این همكاريـ 2كردند.  توجهی براي اسپانسرهاي ورزشی صرف می

یعنی  ؛ي تبادل تكیه دارندهاي اسپانسري اصوال بر تئور فعالیتـ 1است. اسپانسري متمركز شده

در  پژوهشی( طی 2115) 1(. وید11ها و اسپانسري ) دهنده مناسب ارزش مابین گروه بر انتقال

تري به  نگاه عمیق ،یجه رسید كه بسیاري از حامیان ورزشینتمورد بازاریابی ورزشی به این 

شود  ها داده می ه آنهایی كه ب ها و شانس در ازاي تنوع فرصتا كنند مخصوص گذاري می سرمایه

هاي فوتبال آمریكا انجام دادند به  كه بر روي لیگ پژوهشی( در 2116) 4هادسون و بوواج(. 12)

كار آسانی  ،عنوان ورزش جالب و تماشایی در آمریكا  این نتیجه رسیدند كه توسعه فوتبال به

موانع  ،همراه باشد اي كنندگان رسانه ها توسط طرفداران و تضمین نخواهد بود. اگر این بازي

شود. با وجود راهكار باال باید همواره براي تواند از میان برداشته فرهنگی، رقابتی و پیشرفتی می

هاي زیاد بازاریابی شود  شود كه ممكن است منجر به تالشتبلیغات وسیعی انجام داده ،فوتبال

د بازاریابی در فدراسیون بر لزوم ایجاد واح ،خود پژوهش( در نتایج 2116راد ) قیامی(. 11)

كاراته كشور ایران تاكید نمود و عملكرد این واحد را با كاركردهایی همچون استفاده از: 

هاي  شی و رسانهزگذاري بخش خصوصی، استفاده از توریسم ور تبلیغات، حامیان مالی، سرمایه

نتیجه گرفت كه ( 2116كیم ) (.14مهم ارزیابی كرد ) ،در توسعه و ترویج رشته كاراته جمعی

تاثیر نیروهاي فراتر از نقش خود فرد، خانواده،  ، تحتمسافرت براي رفتن به گرفتن تصمیم

در اثر  ،ن كرد كه تصمیم به گردشگريیگیرد. وي تبی میو طبقه اجتماعی و فرهنگ قرار  وهگر

ی، اي بین عقاید، چگونگی ذهنیت از خود، اطالعات، خاطرات، منابع ارتباط تعامل پیچیده

                                                           
1. Zang  
2. Demographic Characteristics  

3. Weed  
4. Hudson&Boewadj  
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كه پیرامون  پژوهشی( طی 2116) 1(. ریچمن15گیرد ) ها شكل می هاي مسافرت و نگرش انگیزه

شناختی را ارائه داد. وي  روانـ  هاي گردشگري اجتماعی هاي گردشگران انجام داد، انگیزه انگیزه

هاي اساسی هستند  انگیزه "رهایی از یكنواختی"و  "جویندگی"طی این نظریه بیان كرد كه 

خود استدالل كرد كه این كافی نیست كه یك  پژوهش( در نتیجه 2113) 2(. گیبسون16)

هاي  از دیگر جذابیت طور خودكار  رویداد ورزشی را میزبانی كنیم و فكر كنیم كه هواداران به

هاي  آژانس .كنند میهاي محل برگزاري رویداد استفاده گردشگري و خدمات آن در مجاورت

(. 17هایی براي گردشگران هدف تدوین كنند ) استراتژي ،مكاري یكدیگرگردشگري بایستی با ه

كند كه به دلیل این كه رویدادهاي  خود عنوان می پژوهش( در نتایج 2111) 1یاماگوشی

كنندگان و  شود، افزایش یا حفظ تعداد شركت هاي مختلف برگزار می ورزشی زیادي در مكان

اهمیت  ،ها جهت برگزاري موفق رویداد ره آنلذا جلب كردن دوبا ؛گردشگران مشكل است

در مورد اسپانسرهاي ورزشی به این نتیجه  پژوهشی( طی 2111) 4استوتالر (. 13زیادي دارد )

شود كه مردم  باعث می ،شركت كردن و اهمیت دادن شخصی به ورزشی خاصكه رسید 

ا شركت اسپانسر همین سوددهی كمپانی ی ،شناخت بیشتري از اسپانسرها پیدا كنند و این

اند  هاي ورزشی به توافق رسیده كننده مالی تیم هاي حمایت همه شركت ،است. همچنین این كه

 .(19دنبال سود خالص و برابر باشند )  تا به
 

 پژوهش روش
 ،همبستگی و به لحاظ هدف ـدر قالب تحلیلی ،حاضر به فراخور متغیرهاي مورد بررسی پژوهش

 پژوهش. جامعه آماري این استها به صورت میدانی انجام گرفته ادهآوري د كاربردي است. جمع

هاي تكواندو، ووشو و كاراته، معاونت گردشگري  هاي ورزشی از فدراسیون را مدیران ارشد رشته

مرتبط با ورزش كشور تشكیل  جمعیهاي  سازمان میراث فرهنگی و گردشگري كشور و رسانه

استعالمی كه از كمیته ملی المپیك، وزارت  هبا توجه بنفر بودند.  77 ددهند كه در حدو می

تی و گردشگري، سورزش و جوانان، معاونت گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع د

 ،دست آمده هاي مربوط به هنرهاي رزمی ب سازمان صدا و سیما، مطبوعات ورزشی و فدراسیون

 56 فقط حدود دارند پژوهشت فرادي كه اطالعات تخصصی در زمینه سواالامعلوم شد تعداد 

                                                           
1.Richman  

1.Gibson  

2.Yamagoshi  
3.stotlar                                                                                                                                        
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هاي فراوان در دسترسی به كلیه افراد جامعه آماري  اما به دلیل محدودیت ؛باشند نفر می

گیري  گیري شدیم. روش نمونه مجبور به نمونه ،هاي باالي سازمانی افراد جامعه آماري( )پست

لیل عدم وجود ابزار به د ،جهت انجام پژوهش دسترس بود.در از نوع انتخابی یا  ،این پژوهش

اقدام به طراحی  ،سازگار باشد پس از مطالعه منابع موجود پژوهشاستانداردي كه با اهداف 

نامه مذكور از طریق اساتید مجرب  سنجی پرسش كه پس از روایی شدساخته  نامه محقق پرسش

آلفاي دانشگاهی )روایی صوري(، ضریب پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و محاسبه 

در  آن،با توجه به پیمایشی بودن  پژوهشهاي  داده(. α═79/1) كرونباخ مورد تائید قرار گرفت

هاي توصیفی  جداول فراوانی و آماره ،سه سطح مورد بررسی قرارگرفتند. در سطح توصیفی

 پژوهشفرضیات  ،( محاسبه گردید.  در سطح تحلیلیغیره)میانگین، واریانس، انحراف معیار و 

در آزمون و همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند و  ،ستفاده از روش پیرسونبا ا

میزان واریانس متغیر وابسته  ،نهایت در آخرین مرحله با استفاده از رگرسیون چند متغیره

 محاسبه و سهم هر متغیر به تفكیك معین شد.  ،در اثر تغییرات متغیرهاي مستقل پژوهش
 

 نتايج
، 11/1پاسخگویان به متغیرهاي گردشگري ورزشی نمره میانگین  ،توصیفی در بخش آمار

، 79/2 1، عوامل بازدارنده11/1 2كننده ، عوامل جلب17/1 1دهنده متغیرهاي عوامل سوق

نتایج  ،باشد و در بخش آمار تحلیلی می 11/1و حامیان ورزشی  94/2، تبلیغات 11/1 ها رسانه

 زیر بدست آمد.
 

 هاي بازایابی ورزشی و توسعه رشته ورزشی رفیتارتباط ظ -1جدول
 شاخص

 متغیر

 ضریب

 خطا

 ضریب

 همبستگی

 سطح

 داري معنی

 115/1 495/1 111/1 رشته ورزشی گردشگري ورزشی و توسعه 

 115/1 645/1 111/1 رشته ورزشی   حامیان مالی و توسعه

 115/1 445/1 111/1 رشته ورزشی   تبلیغات و توسعه

 115/1 675/1 111/1 رشته ورزشی   وهی و توسعههاي گر رسانه

 115/1 761/1 111/1 رشته ورزشی   دهنده و توسعه عوامل سوق

 115/1 614/1 111/1 رشته ورزشی   كننده و توسعه عوامل جلب

 115/1 -451/1 114/1 رشته ورزشی عوامل بازدارنده و توسعه 

                                                           
1. Push factors  

2. Pull factors  

3. Constraints factors  
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  داري بین گردشگري ورزشی و توسعه امعن ارتباط مثبت و، 1 بر اساس نتایج حاصل از جدول

ورزشی با ضریب  رشته   ، بین حامیان مالی و توسعه495/1ورزشی با ضریب همبستگی رشته 

بین ، 445/1ورزشی با ضریب همبستگی رشته    بین تبلیغات و توسعه، 645/1همبستگی 

دهنده و  ، بین عوامل سوق675/1ورزشی با ضریب همبستگی  رشته   و توسعه جمعیهاي  رسانه

  كننده و توسعه رشته ورزشی ، بین عوامل جلب761/1با ضریب همبستگی  توسعه رشته ورزشی

بین عوامل بازدارنده و توسعه داري  همچنین رابطه منفی و معنا و 614/1با ضریب همبستگی

 وجود دارد.  -451/1رشته ورزشی با ضریب همبستگی 
 

 هاي بازاریابی بینی توسعه رشته ورزشی از طریق ظرفیت رتبط با پیشضرایب رگرسیون م  -2جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده
ضرایب 

 استاندارد شده
t 

 ضریب

 بتا
انحراف 

 استاندارد
 خطا بتا

 111/1 513/11   277/1 634/41 مقدار ثابت

گردشگري 

 ورزشی
274/1 263/1 112/1 122/3 116/1 

 111/1 141/1 214/1 417/1 216/1 تبلیغات

هاي  رسانه

 جمعی
145/1 262/1 142/1 171/1 144/1 

 111/1 199/5 1571/1 116/1 977/1 حامیان مالی

عوامل 

 دهنده سوق
141/1 115/1 939/1 134/5 114/1 

عوامل 

 كننده جلب
159/1 191/1 171/1 117/2 116/1 

 111/1 -234/1 -421/1 149/1 -791/1 عوامل بازدارنده

 

باشد. بیشترین  بینی می پیش  ، قابلرفتار متغیر وابسته 2س نتایج حاصل از جدولبر اسا

هاي  حمایت دهنده، عوامل سوق ،گردشگري ورزشیهاي متغیر وابسته به ترتیب توسط  واریانس

بر اساس  .گردد تبیین میها  رسانهو  كننده ، عوامل جلبتبلیغاتعوامل بازدارنده، ، مالی

درصد از واریانس متغیر وابسته )توسعه رشته  66 احدود ،جام گرفتهمحاسبات رگرسیونی ان

 گردد. ورزشی( توسط این چند متغیر تبین می
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 گيري بحث و نتيجه
 

المللی  چه تداوم حیات یك سازمان اعم از تولیدي یا خدماتی را در بازار رقابت ملی یا بین آن

ست كه این امر مستلزم برخورداري از سازد، تطابق با شرایط در حال تغیر محیطی ا ممكن می

 ،نیروي انسانی متخصص و تكنولوژي پیشرفته و متناسب با ماهیت شغلی است كه هر سه

از سوي دیگر  .دنباش هاي سازمانی می ین نیازمنديمانیازمند دسترسی به منابع مالی براي ت

كه اذهان ویژه در بخش تولید و درآمد، از جمله مسائل مهمی است   هایی به چالش

نماید. تولید و ارائه خدمات  اي را به خود مشغول می اندركاران و مسئولین هر جامعه ستد

مندي از شرایط مادي، فرهنگی، اجتماعی و امكانات  بیشتر، منجر به ایجاد زندگی بهتر، بهره

"آدام اسمیت"نماید كه بنابر نظر  ا فراهم میثرتر روزیربنایی بهتر و م
نجش بهترین شاخص س 1

گیري میزان تولید كاالها و ارائه خدماتی است كه براي استفاده عموم مردم  یك كشور، اندازه

ورزش به عنوان یك بخش اقتصادي چه از بعد عملی و  ،(. در عصر حاضر21،21مفید باشند )

 ،در مصرف و تولید كاالها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادي جوامع مختلف ،چه تماشایی

ثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادي ملی و یكی از واكنون یكی از م داشته و همنقش اساسی 

(. با ذكر اهمیت مفاهیم فوق، نیاز است تا به 3رود ) به شمار می 21درآمدزاترین صنایع در قرن 

تري نموده و در این  صنعت ورزش در كشور ایران نیز مثل كشورهاي پیشرفته دنیا توجه عمیق

هاي ورزشی در راستاي نیل به توسعه جهانی، بیش از  پرداختن به ورزش سازمان اهمیت اراست

در ایران، بنا بر  هگردد كه امروز گردد. نكته مهم زمانی بیشتر محسوس می پیش محسوس می

علل مختلف تمایل به سوي انتقال مالكیت و مدیریت بخش خصوصی و در نتیجه یافتن 

هاي ورزشی و هم  مین منابع مالی براي سازمانااز نظر تراهكارهاي مفید براي سودآوري چه 

ویژه از   باشد كه بسترسازي الزم به صحبت روز اجتماعی می ،اي ر حرفهیوارد شدن به مس

در بررسی متغیرهاي  گردد.بینی نظر بازاریابی براي این موضوع، انجام و تمهیدات الزم پیش نقطه

عیت بسیار ضعیف گردشگري ورزشی كشور بود كه به ها بیانگر وض یافته ،محوري پژوهش حاضر

رسانی به موقع و جذاب نبودن رویدادها و عدم همخوانی رویدادهاي ورزشی  دالیل عدم اطالع

با استقبال بسیار اندك  ،سنجی مرتبط با بازاریابی اي و امكان برگزار شده با نیازهاي منطقه

است. در بحث مربوط شدهكنندگان مواجه كتتماشاگران و از سویی با تمایل به شركت اندك شر

ثر در وهاي بازاریابی ورزشی به عنوان یكی دیگر از عوامل م دهنده ظرفیت به عوامل سوق

هاي حاصل بیانگر این واقعیت بودند كه  زایی، یافته هاي درآمد افزایش مالی و یافتن كانال

                                                           
1.Adam Smith  
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دهنده ورزشی كه  هاي سوق ركرویدادهاي برگزار شده به دلیل عدم تناسب میزان و شدت مح

اي یا ملی، نوع رشته ورزشی، سازگاي با نیازهاي آموزشی و  تواند شامل احساسات منطقه می

هاي نمایشی بسیار  هاي مهارتی و به طور كلی عدم برخورداري از جاذبه عدم ارتباط با قابلیت

ی جهت مشاركت فعال در دهنده مكف هاي سوق حاكی از فقدان انگیزهباشد، پائین و ناچیز بوده 

دهنده و  بنابراین تحلیل محققین بر این باور است كه با تقویت عوامل سوق ؛رویدادها بوده است

هاي بازاریابی ورزشی به ویژه در  بیشترین بسترسازي براي ترویج و توسعه ظرفیت ،كننده جلب

 ؛هاي متفاوتی به شكلعوامل بازدارنده  ،. در مقابلشود انجام میهاي ورزشی پرطرفدار  رشته

نامساعد بودن شرایط زمانی و مكانی برگزاري رویدادهاي ورزشی، ناكافی و یا نامناسب مانند 

كنندگان، ناهماهنگی در مدیریت و ضعف در  بودن امكانات رفاهی، آموزشی و ورزشی شركت

رباشد. گذا هاي مرتبط با بازاریابی ورزشی اثر تواند دركاهش این ظرفیت ریزي می برنامه

عوامل بازدارنده و موانع  به طور مستقیم اینكه به جاي ،هاي ورزشی كشور ریزان سازمان برنامه

داشته  و به نوعی اتالف وقت و انرژي براي از بین بردن این موانع را مد نظر قرار دهند مرتبط

تشویق  كنندگان جهت هاي مضاعف در تماشاگران و شركت الزم است تا به حصول انگیزه ،باشند

تمركز اجرایی  ،تر به شركت روزافزون و نیز استقرار و تثبیت منابع درآمدزایی و از همه مهم

 پژوهشكننده معطوف نمایند. نتایج  مستقیم به عوامل بازدارنده و جلبمناطق كشور به توجه 

( و كیم 2113)2(، گیبسون 2111(، كیم و چالیپ )2111) 1حاضر با نتایج مطالعات یاماگوشی

تر  د چه بسا باارزشنكن ها و مطبوعات در ورزش ایفا می ( همخوانی دارد. نقشی كه رسانه2116)

هاي  ها را از طریق برنامه زیرا از یك سو افراد را به ورزش تشویق و آن ؛هاي دیگر باشد از جنبه

ند كه تضمین سالمتی افراد نك تحریك می غیرههاي ورزشی، اخبار ورزشی و  ورزشی، آگهی

كاال و دید قرار دادن و از سویی دیگر به مالكان صنعت ورزش در معرض  به همراه داردمعه را جا

ها  حاضر هم با بیشترین ضریب همبستگی بین رسانه پژوهشنتایج  د.نكن كمك می ،خدماتشان

ي گردشگرها در رشد و توسعه  دهنده اهمیت نقش رسانه نشان ،ورزشیگردشگري و توسعه 

هاي گروهی، میزان حمایت حامیان مالی و  قوي بودن میزان كاركرد رسانهباشد.  ورزشی می

 مطالعاتمیزان تبلیغات ورزشی با باال بودن میزان گردشگري ورزشی همراه است كه با نتایج 

                                                           
1.yamagushi                                                                                                                             
2.chalip.gibson                             
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( 2116زاده ) و محرم (2116راد ) ، قیامی(2111) 1(، زانگ1134قاسمی ) (،1131اتقیا )

حاصل بیانگر ضرورت توجه روزافزون به انواع شدت، كیفیت  هاي همخوانی دارد. همچنین یافته

كنندگان و از سویی  هاي تبلیغاتی براي جذب طرفداران، تماشاگران و شركت و شفافیت پیام

دهد كه توجه به  هاي پژوهش حاضر نشان می باشد. یافته براي جلب اعتماد حامیان مالی می

هاي بازاریابی، امكان گرفتن  ي سطح ظرفیتدر ارتقا ،گردشگري ورزشی به ویژه گردشگري و

هاي قابل تاكید  اي و جهانی از ضرورت مجوزهاي برگزاري رویدادهاي مهم و بزرگ ورزشی قاره

ویژه وزارت ورزش و كمیته ملی   اندركاران ورزش كشور به ریزي مسئولین و دست در برنامه

  :شود پیشنهاد می پژوهشباشد. با توجه به نتایج  المپیك می

ریزي  هاي بازاریابی ورزشی، توجه مسئولین برنامه جهت تقویت منابع مالی و افزایش ظرفیت ـ

بردن موانع و عوامل  جاذبه ورزشی از پرداختن صرف به از بین مسابقات و رویدادهاي مهم و پر

 گردد. دهنده معطوف  كننده و سوق به سوي عوامل جلب ،بازدارنده

طرفه با حامیان مالی شخصی و دولتی و برطرف   دوطرفه و یا چندشناسایی و ایجاد ارتباط  ـ

پاگیر به منظور هموار ساختن مسیر مشاركت حامیان و واقفین مالی كه با   و  كردن موانع دست

هاي ورزشی  هاي بازاریابی رشته گذاري در ارتقاي ظرفیت اقدام به سرمایه ،م با همدلیااعتماد تو

 اند كردهمربوط 

هاي  ها به مدارك دانشگاهی و دوره فدراسیون  تجهیز نیروهاي متخصص درون تربیت و ـ

مثل تجارت ورزشی، تبلیغات ورزشی و  ؛هاي مربوط به بازاریابی ورزشی بازآموزي در زمینه

 اي هاي رسانه بازاریابی ورزش

تژي جاي استراه یابی و استراتژي ارتباطی ب طراحی و بكارگیري استراتژي بازاریابی فرصت ـ

هاي ورزشی به ویژه كمیته ملی  اندركاران سازمان  سنتی كه باید مورد توجه مسئولین و دست

 المپیك قرار گیرد 

هاي ورزشی به منظور  و توسعه در فدراسیون پژوهشبه مفهوم واحد  R&D2اندازي واحد  راهـ 

انع به ها و به نوعی تبدیل مو شناسایی نقاط ضعف وضعیت موجود و تقویت و ترمیم آن

هاي ورزشی در طرح جامع آینده ملی و  ها و قابلیت ترمیم وضعیت مطلوب فدراسیون فرصت

 المللی بین

                                                           
1.zang                                                                                                                                                        
2.Research and Development                        
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یند احداث و نگهداري اماكن ورزشی روباز و سرپوشیده با حضور مهندسین آبازنگري در فر ـ

یجاد تواند در ا ورزشی در كنار مهندسین عمرانی براي احداث اماكن ورزشی چند منظوره كه می

هاي ورزشی براي افزایش ظرفیت  ها و هیئت فدراسیونمالی استقالل مالی و افزایش منابع 

 .درآمدزایی مثمر ثمر باشد
 

 منابع

ژوهش فرصت مطالعاتی. هاي بازاریابی ورزش دانشگاهی. پ زاده مهرداد. بررسی شیوه . محرم1

 15-122: 1 ؛1131 كشور تركیه؛

بازاریابی ورزشی. چاپ اول. ارومیه: انتشارات جهاد دانشگاهی؛ زاده مهرداد. مدیریت  . محرم2

 41-79: 4؛ 1135

نامه كارشناسی  هاي نوین بازاریابی رشته كاراته در ایران. پایان راد امیر. بررسی شیوه . قیامی1

  61-61: 1؛ 1135ارشد. دانشگاه ارومیه؛ 

ند كشور منتخب. چهارمین . هنرور افشار، غفوري فرزاد. اثرات اقتصادي ورزش در چ4

 .1132المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران؛  همایش بین

5. Higman J, Hinch, T. Sport space and time: Effect of the hight andres franchise 

on tourism. Gournal of sport. 2003 : 121-129 

ورزشی. نشریه پژوهش در علوم ورزشی پژوهشكده . اتقیا ناهید، تعامل بازاریابی و مدیریت 6

 پیش شماره (1)1؛1131شی وزارت علوم و تحقیقات. تربیت بدنی و علوم ورز

. هنرور افشار. عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشی از برگزاري رویدادهاي ورزشی 7

گري. اندركاران ورزشی و مدیران گردش المللی در كشور از دیدگاه مدیران و دست بین
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