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 چکيده
, با هدف بررسی راهکارهای بازاريابی برای ترويج و توسعة رشته های ورزشی در ايران, در پژوهش حاضر

عوامل مورد مطالعه در بازاريابی شناسايی و کاربرد آنها در توسعة ورزش های همگانی و قهرمانی به عنوان 
رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی , حاميان مالی,  عامل تبليغاتراهکارهای بازاريابی ورزشی در قالب چهار

 نفر از مديران و دست اندرکاران ورزش کشور ايران از سازمان تربيت بدنی ۴۰آزمودنی های تحقيق . بررسی شد
با توجه به پيمايشی بودن تحقيق . انتخاب شدند) N=n(و کميتة ملی المپيک بودند که به صورت تمام شمار 

پرسشنامة محقق ساخته ای بر اساس مقياس پنج گزينه ای ليکرت طراحی و پس از روايی و پايايی , رحاض
داده ها استخراج و از طريق آزمون آماری , SPSSبين آزمودنی ها توزيع شد و با استفاده از نرم افزار , سنجی

حمايت مالی و ,  نوع تبليغاتنتايج نشان داد که بين. کای اسکوئر و ضريب کرامر وی تجزيه و تحليل شدند
حمايت رسانه های گروهی با ميزان توسعه و ترويج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی و همگانی در ايران رابطة 

درحالی که بين ميزان استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه وترويج رشته های ورزشی , معنی داری وجود دارد
 .  رابطة معنی داری مشاهده نشد,  شده در تحقيقدر ايران در هر سه مورد به کار برده

 
 واژه هاي کليدي

 .٧و گردشگری ورزشی ٦رسانه های گروهی, ٥حاميان مالی, ٤تبليغات, ٣بازاريابی ورزشی, ٢بازاريابی
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 مقدمه
با تأثيرات مستقيم و , ورزش به عنوان يک قدرت مؤثر در توسعة اجتماعی و اقتصادی

بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی ورزش که . قتصاد کشورها داردنقش مهمی در ا, غيرمستقيم
 ۱۹۸۶از سال , ورزشی استيکی از موضوعات مهم مورد بحث رشته های بازاريابی و مديريت 

امروزه بازاريابی برای سازمان های غيرتجاری ). ۲(توسط مرکز هنلی و از انگلستان آغاز شد
با اين ). ۱۱(و وسيله ای برای ارتباط با مردم است از جمله سازمان های ورزشی به منزلة روش 

, نگرش جديد در بازاريابی ديگر نمی توان محصول را تنها به اشيای فيزيکی محدود ساخت
 را می توان محصول نبلکه هر چيزی به صورت خدمت قابل ارائه يا نياز قابل برآورده شد

بازاريابی يکی از ). ۱(ا و عقايد است مکان ه, خدمات, سازمان ها, قلمداد کرد که شامل افراد
 می توان, ی ورزشی است که درصورت اجرای درست اين وظيفهسازمان هاين وظايف پيچيده تر

افزايش تعداد افراد شرکت کننده , شاهد شکوفايی ورزش کشور در سطح ملی و بين المللی
ی مالی ورزش کاهش وابستگ, در فعاليت های ورزشی در زمينة ورزش همگانی و قهرمانی

بود ... افزايش آمار احداث اماکن ورزشی و , کشور به اعتبارهای مالی متمرکز از سوی دولت
پيچيدگی ها و ويژگی های , بازاريابی ورزشی به عنوان زير مجموعه ای از علم بازاريابی). ۷(

د هر رشته و حوزة ورزشی نيز با توجه به ويژگی ها و بضاعت های خو. خاص خود را دارد
با وجوداين تا حد امکان می توان از ). ۶(رويکرد تخصصی تری را در اين حوزه می طلبد

ويژگی های مشترک در کاربرد علم بازاريابی کمک گرفت و روند بازاريابی ورزشی در کشور 
, بدين منظور محققان در تحقيق حاضر. ايران را از شکل سنتی به سمت روش علمی سوق داد

هايی برای خروج تدريجی و هر چه بيشتر وابستگی رشته های ورزشی در برای يافتن راهکار
 استفاده از ,افزايش آگاهی عمومی برای شرکت در برنامه های ورزشی, سراسر ايران از دولت

احداث اماکن ورزشی جديد و با شناسايی عوامل بازاريابی به کار برده شده , وجود واقفان
, حاميان مالی, ی نقش اهميت عواملی چون تبليغاتبه بررس, توسط متوليان ورزش کشور

از نظر مديران و دست اندرکاران ورزش کشور بر , رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی
) ۲۰۰۶(محرم زاده . ترويج و توسعة رشته های ورزشی در بعد همگانی و قهرمانی پرداخته اند

بررسی بازاريابی ورزش دانشگاهی به , طی تحقيقی بين المللی که در کشور ترکيه انجام داد
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وی عالوه بر مشخص کردن ساختار بازار تماشاگر محور رشته های ورزشی , پرداخت
رابطة بين تمايالت و رفتار واقعی و , )فعال(پيشنهادهايی در مورد بازارهای بالقوه , دانشگاهی

نشگاهی و ارائة راهکارهای افزايش منابع مالی کلوپ های ورزش دا, مشکالت طرح ريزی
در , طرح های چند منظورة اماکن ورزشی برای افزايش تعداد تماشاگران و شرکت کنندگان

در ) ۲۰۰۶(قيامی راد ). ۹(ترويج و توسعة رشته های ورزشی در دانشگاه ها ارائه کرد , نتيجه
تحقيقی بين المللی که با همکاری فدراسيون کاراتة جمهوری اسالمی ايران و فدراسيون 

به مقايسة تطبيقی شيوه های بازاريابی رشتة ورزشی کاراتة ,  کشور ژاپن انجام شدکاراتة
نتايج تحقيق وی بر لزوم ايجاد واحد بازاريابی در . کشور ايران با کشور ژاپن پرداخت

فدراسيون کاراتة کشور ايران تأکيد کرد و عملکرد اين واحد را با کارکردهايی همچون 
استفاده از گردشگری , سرمايه گذاران بخش خصوصی, ان مالیحامي, استفاده از تبليغات

اتقيا ). ۵(ورزشی و رسانه های گروهی در توسعه و ترويج رشتة کاراته مهم ارزيابی کرد 
ضمن معرفی بازاريابی و , در تحقيقی پيرامون شيوه های مؤثر بازاريابی در ورزش) ۱۳۸۴(

مالی به عنوان يکی از مهم ليغات و حاميان به تأثير عامل تب, ويژگی های بازاريابان موفق
 ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۳ در سال های ١هادسون و بوواج). ۱(ترين عوامل بازاريابی در ورزش اشاره کرد 

نتيجه گرفتند که توسعه و , در تحقيقی در خصوص توسعه و ترويج ليگ های فوتبال آمريکا
در آمريکا کار آسانی نخواهد ترويج رشتة ورزشی فوتبال به عنوان ورزش جالب و تماشايی 

استفاده از راهکارهای بازاريابی ورزشی , بود و تنها راه مؤثر برای توسعه و پرورش اين ورزش
طرفداران و تضمين کنندگان رسانه ای , به طوری که اگر اين بازی ها توسط تبليغات. است

بتی و پيشرفتی نيز از رقا, موانع فرهنگی, ضمن دست يابی به منابع مالی بيشتر, همراه باشد
 ). ۱۲(ميان برداشته خواهند شد 
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 روش تحقيق 
 جامعه و نمونة آماری 

جامعة آماری تحقيق حاضر را مديران و دست اندرکاران ورزش کشور ايران از سازمان 
از آنجايی که متغيرهای مورد بررسی و . تربيت بدنی و کميتة ملی المپيک تشکيل می دهند

اطالعات می بايستی ازاين رو پاسخگويان ,  پرسشنامه کامالً تخصصی بودندبه تبع آن سؤاالت
 در می توانستندتعداد کسانی که , با در نظر گرفتن اين مورد. حرفه ای به نسبت جامعی داشتند

براساس استعالمی که از کميتة ملی المپيک و . بسيار محدود بود, جامعة آماری قرار گيرند
 نفر از مديران اين ۴۰در مجموع , وری اسالمی ايران به عمل آمدسازمان تربيت بدنی جمه

ازاين رو , معرفی شدند, به عنوان کسانی که اطالعات حرفه ای مناسبی داشتند, سازمان ها
با . جامعة آماری تحقيق حاضر را تشکيل می دهند, همين تعداد مدير و دست اندرکار ورزش

 ).N=n( به عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند ,کل جامعة آماری, توجه به اهداف تحقيق
 روش اجرای تحقيق 

برای انجام آن از پرسشنامه به عنوان ابزار , با توجه به ماهيت توصيفی تحقيق حاضر
پس از , به دليل نبود ابزار استانداردی که با اهداف تحقيق سازگار باشد. تحقيق استفاده شد

 یينه اگز بر اساس مقياس پنج ساخته ایشنامة محقق بررسی منابع موجود اقدام به طراحی پرس
 آن نيز از طريق مطالعة ٢ضريب پايايی,  پرسشنامة مذکور١ليکرت شد که پس از روايی سنجی

سپس پرسشنامة مورد  ) . α =۸۹۱/۰(مقدماتی و محاسبة ضريب آلفای کرونباخ تأييد شد 
صل برای تجزيه و تحليل آماری نظر در بين آزمودنی های تحقيق توزيع شد و داده های حا

 . مورد استفاده قرار گرفت
 روش های آماری 

سپس با توجه به اسمی بودن , از ديدگاه توصيفی بررسی شد, ابتدا نتايج تحقيق
متغيرهای  تحقيق از آزمون همبستگی آماری کای اسکوئر برای بررسی فرضيات تحقيق 

,  وجود يا نبود رابطة دو متغير را می سنجداز آنجا که آزمون کای اسکوئر فقط. استفاده شد

                                                      
1 - Validity   
2 - Reliability  
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بايد از شدت , چگونگی رابطة دو متغير به دست آورديمبرای اينکه درک بهتری از , ازاين رو
 چون کای اسکوئر هيچ گونه اطالعی در اين زمينه به دست . اصل کنيمحرابطه نيز اطالع 

. ه يکی از اين ضرايب کرامر نام داردبنابراين بايد از ضرائب ويژه ای استفاده کرد ک, نمی دهد
مناسب بود و مقدار آن بين صفر تا ) مربع و مستطيل(اين ضريب برای تمامی جداول متقاطع 

 . يک است

 متغيرهای تحقيق 
 تبليغات)۱

يکی از عوامل اصلی مؤثر در توسعه يا عدم توسعة پديده های اجتماعی است و , تبليغات
 و رويدادهای ورزشی نيز به عنوان يک پديدة اجتماعی مطرح با توجه به اينکه تربيت بدنی

 . در پژوهش حاضر متغير تبليغات ورزشی از طريق شاخص های زير اندازه گيری  شد, اند
ها يا همچنين برگزاری جشنواره , پوسترهای تبليغاتی موجود در سطح شهرها) الف

 همايش های علمی ورزشی؛
 ده از طريق رسانه های گروهی در خصوص ورزش؛برنامه های تبليغاتی ارائه ش) ب
روی لباس , تبليغات در حين برگزاری رويدادهای ورزشی همچون تبليغات دور ميدان) ج

 .ضرب سکه و يادمان ها, چاپ تمبر, ورزشکاران
 حاميان مالی ) ۲

بدون ترديد فرايند توسعه و ترويج رشته های ورزشی به صورت همگانی و نيز قهرمانی 
ند سرمايه گذاری و برخورداری از منابع مالی به غير از اعتبارهای دولتی تخصيص يافته نيازم

برای اين منظور حاميان مالی نقش کليدی . از سوی سازمان تربيت بدنی کشور ايران است
دارند و يکی از عوامل بسيار مؤثر از ديدگاه تمام کارشناسان اهل فن در سراسر جهان است و 

ارهای يافتن حاميان مالی و جذب آنها برای سرمايه گذاری در دستگاه ورزش پيدا کردن راهک
کشور يکی از اهداف اصلی پژوهش حاضر است که از طريق شاخص های زير اندازه گيری و 
سپس رابطة اين متغير و توسعه و ترويج رشته های ورزشی در هر دو بعد همگانی و قهرمانی 

 :رسی شد توسط ضريب همبستگی کای اسکوئر بر
 پشتيبان های مالی که برای برگزاری رويدادهای ورزشی سرمايه گذاری می کنند؛) الف
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 پشتيبان های مالی که برای توسعة اماکن ورزشی سرمايه گذاری می کنند؛) ب
آن دسته از پشتيبان های مالی که به صورت تجاری روی بازيکنان و تيم های ورزشی ) ج

 . سرمايه گذاری می کنند
 رسانه های گروهی) ۳

توسعه و ترويج . رسانه های گروهی به عنوان پل ارتباطی جامعه ايفای نقش می کنند
نيازمند همکاری همه جانبة رسانه های گروهی شامل , ورزشی در سراسر کشوره های رشت
اين متغير با استفاده از شاخص های . مطبوعات و آگهی های تبليغاتی است, تلويزيون, راديو
 :رد سنجش قرار گرفته است زير مو
 پخش آگهی های ورزشی در حين پخش برنامه های پرطرفدار از طريق صدا و سيما؛) الف
 استفاده از مطبوعات و به ويژه مطبوعات ورزشی؛) ب
  مستقيم مسابقات و رويدادهای ورزشی؛شپخ) ج
 .گردشگری ورزشی) ۴

 توجه دست اندرکاران نظام امروزه گردشگری به عنوان يک صنعت در سراسر جهان مورد
زمينه ای برای تبادالت , های اجتماعی است تا بتواند عالوه بر معرفی يک جامعه به جهانيان

دست يابی به منابع مالی جديد و  ايجاد کانال های سرمايه , اشاعة فرهنگ ملی, فرهنگی
, ای گردشگریبا توجه به اينکه يکی از شاخه ه. گذاری و حتی ايجاد فرصت های شغلی باشد

 برنامه ريزی در تحقيق حاضر در پی يافتن راهکارهايی برای طراحی و ،گردشگری ورزشی است
 گردشگری ورزشی در زمينة توسعه و ترويج رشته های ورزشی با توجه به قابليت شکل گيری

های موجود در ايران هستيم که متغير مورد نظر به واسطة شاخص های زير مورد سنجش 
 :ه است قرار گرفت
 ای گردشگری ورزشی؛همعرفی و تبليغ مکان های موجود برای برنامه ) الف
 ايجاد مکان های جديد برای اجرای برنامه های گردشگری ورزشی؛) ب 
تبليغ و توسعة جاذبه های موجود در رشته های ورزشی برای جلب گردشگران ) ج

 .ورزشی
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 ترويج و توسعة رشته های ورزشی ) ۵
,  هر پديده ای(Development And Promotion)يند توسعه و ترويج در بررسی فرا

تربيت . در دستيابی به نتيجة مورد نياز مؤثر است,  به عوامل و علل تشکيل دهندة آنتوجه
از اين , بدنی و علوم ورزشی نيز به عنوان بخش تفکيک ناپذيری از فرايند تعليم و تربيت

 در هر سازمانی برای حصول هدف ١ (R&D)سعه واحد تحقيق و تو. قاعده مستثنا نيست
يا , اقدام به تحليل سيستمی, از هر دو راه تشخيص مشکل يا ترويج برای توسعه, توسعه

بررسی وضعيت های سازمانی می کند که اين وضعيت های سازمانی بر اساس عوامل تشکيل 
رشته های ورزشی در حال در پژوهش حاضر عوامل توسعه و ترويج . متنوع و متغيرند, دهنده

کشور ايران در هر دو زمينة قهرمانی و همگانی به عنوان متغير مورد بررسی تحقيق نقش 
 :محوری دارند که از طريق شاخص های زير اندازه گيری شدند 

 افزايش آگاهی عمومی برای شرکت در برنامه های ورزشی؛_ ۱
 همه گير ساختن نگرش به حضور در برنامه های ورزشی؛_ ۲
 شناسايی عوامل مقاومت زا در برابر متغيرها يا اصالح حرکتی؛_ ۳
 ايجاد اعتماد عمومی؛_ ۴
 در احداث اماکن ٢ايجاد عالقه و تمايل به سرمايه گذاری بخش دولتی و خصوصی_ ۵

 ورزشی و توليد برنامه های ورزشی؛
 ايجاد تمايل به حمايت از کاالها و خدمات توليد ملی؛_ ۶
در تماشاگران برای حضور مستمر در رويدادهای ورزشی و شرکت در ايجاد عالقه _ ۷

 برنامه های ورزشی؛
توليد و ارائة برنامه های , ايجاد عالقه و اعتماد همراه با ديدگاه روشن در برنامه ريزی_ ۸

 توليدی و خدماتی ورزشی؛

                                                      
1 - Research And Development   
2 - Public & Private Section   
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لمی و  ايجاد اطمينان در مسئوالن و دست اندرکاران جامعه به گسترش برنامه های ع‐۹
عملی کردن ورزش در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها و به تبع آن همه گير کردن ورزش در 

 ؛)توسعة کمی و کيفی رشتة تربيت بدنی(تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش کشور 
افزايش عالقه در مسئوالن و دست اندرکاران مطبوعات و رسانه های گروهی کشور از _ ۱۰

 ت به توسعة برنامه های ورزشی و بسط آن در خانواده ها؛جمله صدا و سيما نسب
 برنامه ريزیی گردشگری ورزشی در سراسر کشور و قابليت هاشناسايی و امکان سنجی _ ۱۱

 .ی اردويی و گردشگری ورزشیکمپ ها و تشکيل هبرای توليد يا احداث اماکن چند منظور
 

 نتايج و يافته های تحقيق 
 و ترويج رشته های ورزی در بعد همگانی و قهرمانی نقش تبليغات در توسعه )۱

نوع تبليغات به عنوان يکی از راهکارهای بازاريابی , نتايج تحقيق حاضر نشان داد
در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در ايران در بعد همگانی و قهرمانی توزيع , ورزشی

نه های تحقيق بر توسعه و به اين معنی که تبليغات نوع اول از نظر نمو, جهت داری دارد
در حالی که تأثير اين نوع تبليغات بر توسعه و , %)۷۰(ترويج ورزش همگانی تأثير زيادی دارد 

تبليغات نوع دوم از نظر آزمودنی های تحقيق . بوده است%) ۳۰(ترويج ورزش قهرمانی کم 
درحالی , دارد%) ۸۰(تأثير بسيار زيادی در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی 

تبليغات نوع سوم از نظر آزمودنی . است%) ۲۰(تأثير اين دو عامل در بعد همگانی ناچيز که  
و در بعد ورزش همگانی %) ۷۲(های تحقيق بر توسعه و ترويج ورزش قهرمانی تأثير زياد 

 ).۱جدول (دارد %) ۲۸(تأثير بسيار کمی 
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ع تبليغات و اثر آن بر توسعه و ترويج ورزش در دو بعد همگانی و توزيع پاسخ ها بر اساس متغير نو_ ۱جدول 
 قهرمانی

 نوع ورزش
 راهکار بازاريابی

 قهرمانی همگانی
 جمع

۲۸ ۷۰% ۱۲ ۳۰% ۴۰ ۱۰۰ 

 تبليغات ۱۰۰ ۴۰ ۸۰% ۳۲ ۲۰% ۸
 نوع يک
 نوع دو
 ۱۰۰ ۴۰ %۷۲ ۲۹ %۲۸ ۱۱ نوع سه

 ۱۰۰ ۱۲۰ ۵۴ ۶۶ جمع
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ها بر اساس متغير نوع تبليغات و اثر آن بر توسعه و ترويج ورزش در دو بعد همگانی و توزيع پاسخ . ۱شکل 

 قهرمانی

بين نقش تبليغات و توسعه و ترويج رشته , بررسی آزمون آماری کای اسکوئر نشان داد
چنانکه مقدار کای اسکوئر ) . P = ۰۰۰/۰(های ورزشی در ايران رابطه معنی داری وجود دارد 

همچنين ضريب کرامر وی به دست آمده برای اين .  به دست آمد۴۱۳/۲۴برای اين رابطه 
  می باشد که نشان دهنده رابطه ای در حد متوسط بين اين دو متغير ۴۵۱/۰رابطه معادل 

 ).۲جدول (می باشد 
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  ورزشی در ايرانه های شتبررسی رابطة بين راهکارهای بازاريابی و توسعه ر_ ۲جدول 

 سطح معنی داری مقدار کرامر وی سطح معنی داری مقدار کای اسکور راهکارهای بازاريابی

 ۰۰۰/۰ ۴۵۱/۰ ۰۰۰/۰ ۴۱۳/۲۴ تبليغات

 ۰۰۵/۰ ۲۹۶/۰ ۰۰۵/۰ ۵۰۵/۱۰ حمايت های مالی

 ۰۰۰/۰ ۳۹۶/۰ ۰۰۰/۰ ۷۸۸/۱۸ حمايت های رسانه ای

 ___ ___ ۲۷۲/۱ ۶۰۷/۲ گردشگری  ورزش

 
نقش حمايت های مالی در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در بعد همگانی و ) ۲

 قهرمانی 
 ورزی در دو بعد همگانی و شته هاینتايج تحقيق حاضر نشان داد که توسعه و ترويج ر

توزيع جهت , بازاريابی ورزشیالی به عنوان يکی از راهکارهای مقهرمانی ناشی از حمايت 
 تحقيق بر توسعه نی هاین معنی که حمايت مالی نوع اول و سوم از نظر آزمودبه  اي, داری دارد

 تأثير در حالی که, ) درصد۶۵ و ۷۲به ترتيب ( و ترويج ورزش در بعد قهرمانی تأثير زيادی دارد 
حمايت مالی نوع ) .  درصد۳۵ و ۲۸به ترتيب (اين نوع حمايت مالی در بعد همگانی کم است

و تأثير )  درصد۷۲(ی تحقيق تأثير زيادی در توسعه و ترويج بعد همگانی دوم از نظر نمونه ها
 ). ۳جدول (در بعد قهرمانی دارد )  درصد۲۸(ناچيزی 

 
توزيع پاسخ ها بر اساس متغير نوع حمايت مالی و اثر آن بر توسعه و ترويج ورزش در دو بعد _ ۳جدول 

 همگانی و قهرمانی

 نوع ورزش
 راهکار بازاريابی

 قهرمانی همگانی
 جمع

۱۱ ۲۸% ۲۹ ۷۲% ۴۰ ۱۰۰ 

 حمايت های مالی ۱۰۰ ۴۰ ۲۸% ۱۱ ۷۲% ۲۹
 نوع يک
 نوع دو
 ۱۰۰ ۴۰ %۶۵ ۲۶ %۳۵ ۱۴ نوع سه

 ۱۰۰ ۱۲۰ ۵۴ ۶۶ جمع
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توزيع پاسخ ها بر اساس متغير نوع حمايت مالی و اثر آن بر ترويج و توسعة ورزش در دو بعد همگانی و . ۲شکل 

 قهرمانی

 
سی آزمون آماری کای اسکوئر نشان داد که بين نقش حمايت های مالی و توسعه و برر

به طوری که , )p = ۰۰۵/۰(ترويج رشته های ورزشی در ايران رابطة معنی داری وجود دارد 
همچنين ضريب کرامر وی به دست .  به دست آمد۵۰۵/۱۰مقدار کای اسکوئر برای اين رابطه 

 است که بيانگر رابطه ای در حد بسيار کم بين اين دو ۲۹۶/۰آمده برای اين رابطه معادل 
 ). ۲جدول (متغير است 

نقش حمايت های رسانه ای در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در دو بعد همگانی و ) ۳
 قهرمانی 

نوع حمايت رسانه ای به عنوان يکی ,  مشخص است۳ و شکل ۴همان طور که در جدول 
در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در ايران در هر دو بعد ,  ورزشیاز راهکارهای بازاريابی

به طوری که حمايت رسانه ای نوع اول از نظر , همگانی و قهرمانی توزيع جهت داری دارد
در حالی , %)۶۵(بعد همگانی تأثير زيادی دارد نمونه های تحقيق بر توسعه و ترويج ورزش در 

حمايت های رسانه ای نوع دوم و سوم از %) . ۳۵(ی کم است که تأثير اين عامل در بعد قهرمان
به (نظر نمونه های تحقيق تأثير زيادی در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی 
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در بعد همگانی داشته است )  درصد۴ و ۳۰به ترتيب (و تأثير کمتری )  درصد۶۰ و ۷۰ترتيب 
 ). ۴جدول (

س متغير حمايت رسانه ای و اثر آن بر توسعه و ترويج ورزش در دو بعد توزيع پاسخ ها بر اسا_ ۴جدول 
 همگانی و قهرمانی

 نوع ورزش
 راهکار بازاريابی

 قهرمانی همگانی
 جمع

۲۶ ۶۵% ۱۴ ۳۵% ۴۰ ۱۰۰ 

 حمايت های رسانه ای ۱۰۰ ۴۰ ۷۰% ۲۸ ۳۰% ۱۲
 نوع يک
 نوع دو
 ۱۰۰ ۴۰ %۶۰ ۲۴ %۴۰ ۱۶ نوع سه

 ۱۰۰ ۱۲۰ ۵۴ ۶۶ جمع
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توزيع پاسخ ها بر اساس متغير نوع حمايت رسانه ای و اثر آن بر ترويج و توسعة ورزش در دو بعد . ۳شکل 

 همگانی و قهرمانی

 
نشان داد که بين نقش حمايت های رسانه ای و توسعه بررسی آزمون آماری کای اسکوئر 
به طوری که , )P = ۰۰۰/۰(ة معنی داری وجود دارد طو ترويج رشته های ورزشی در ايران راب

همچنين ضريب کرامر وی به دست .  به دست آمد۷۸۸/۱۸مقدار کای اسکوئر برای اين رابطه 
 است که نشان دهندة رابطه ای در حد کم بين اين دو متغير است ۳۹۶/۰آمده برای اين رابطه 

 ). ۲جدول (
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 همگانی و ی در دو بعدشنقش گردشگری ورزشی در توسعه و ترويج رشته های ورز) ۴ 
 قهرمانی 

نتايج نشان داد که هر سه عامل مورد استفاده در زمينة گردشگری ورزشی در تحقيق 
از نظر آزمودنی های تحقيق در توسعه و ترويج رشته های ورزشی در بعد همگانی و , حاضر

توزيع جهت داری ندارد , قهرمانی به عنوان يکی از راهکارهای بازاريابی ورزشی در ايران
 ). ۴ل شک(
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توزيع پاسخ ها بر اساس متغير نوع گردشگری ورزشی  و اثر آن بر ترويج و توسعة ورزش در دو . ۴شکل 

 بعد همگانی و قهرمانی
 

اسکوئر نشان داد که بين نقش استفاده از گردشگری ورزشی و کای بررسی آزمون آماری 
به , )P = ۲۷۲/۰(د ندارد  توسعه و ترويج رشته های ورزشی در ايران رابطة معنی داری وجو

 ). ۲جدول ( به دست آمد ۶۰۷/۰طوری که کای اسکوئر برای اين رابطه 
همان طور که در جداول و شکل ها مشاهده می شود هر کدام از متغيرهای مورد بررسی 
که با يافته های تحقيقات ديگر نيز همخوانی دارد و در بخش بحث و نتيجه گيری بررسی 

نتايج قابل قبولی ارائه داده , نة ورزش همگانی و قهرمانی بر اساس درصددر زمي, خواهد شد
است که برای برنامه ريزی دست اندرکاران ورزش کشور منبع اطالعات مثمر ثمری خواهد 

 . بود
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 بحث و نتيجه گيری
در بررسی عوامل مؤثر در مثبت بودن تأثير تبليغات نوع اول در ورزش همگانی نسبت به 

,  گفت که ورزشکاران در رشته های ورزشی قهرمانی به دليل حرفه ای بودن توانمی, قهرمانی
درحالی که در بين مردمی , نيازی به انگيزه های تبليغاتی برای ورزش کردن معمولی ندارند

ور و لهر عامل تبليغاتی به شرطی که با فولک, که با هدف سالمتی و شادابی ورزشی می کنند
می تواند به عنوان يک , ا و ارزش های مردم همخوانی داشته باشندآداب و رسوم و اعتقاده
در مورد عوامل تبليغاتی دوم و سوم بی شک انگيزه های توفيق . انگيزة قوی مطرح شود

عامل تأثيرگذار , طلبی ورزشکاران حرفه ای و جلب توجه بينندگان در رسانه های گروهی
ت نشان ها و يادمان ها در بين ورزشکاران همچنين درياف, استقوی تری در ورزش قهرمانی 

, تبليغات دور زمين. بخشی از سوابق کاری از دوران قهرمای محسوب می شود, حرفه ای
, يکی از مهم ترين منابع درآمدزا برای باشگاه های ورزشی يا افراد است, ميدان يا روی لباس

نگيزه بخشی و تقويت حس توفيق ا, ازاين رو تبليغات در هر نوع سه گانه با ايجاد درآمدزايی
ليکن ميزان تأثير به دليل تفاوت , طلبی در توسعه و ترويج رشته های ورزشی مؤثر است

با توجه به نقش . در ايران در حد متوسط گزارش شده است, ورزش های قهرمانی و همگانی
م در اخالق و ارزش های اعتقادی جامعة ما و ارزشمندی تندرستی به عنوان يک عامل مه

اد انگيزه های بيشترين سهم را برای تبليغات با هدف ايج, ارتقای سطح پتانسيل های اجرايی
درونی و تقويت مثبت برای ارضا نياز توفيق طلبی ايجاد کرده که منجر به ايجاد ارتباط با 

ج تحقيق ينتا). ۱۴, ۱۲(فرايند توسعه و ترويج رشته های ورزشی در کشور گرديده است 
) ۱۳۸۴(و اتقيا ) ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۳(هادسون و بوواج , )۲۰۰۵(نتايج تحقيقات قيامی راد حاضر با 

در بخش حاميان ). ۱, ۶, ۷, ۱۲(همخوانی دارد , در مورد نقش تبليغات در بازاريابی ورزشی
مالی بايد اذعان داشت با وجود اهميت بسيار زياد اين عامل در توسعه و ترويج ورزش در 

سرمايه گذاری کافی بخش خصوصی در مديريت رويدادهای ورزشی يا  به دليل عدم, دنيا
با رابطة پايين اثرگذاری بر توسعة ورزش رو به , احداث و نگهداری اماکن ورزشی در کشور ما

درحالی که حمايت مالی نوع اول و سوم به بهبود سطح ورزش قهرمانی و نوع , رو شده است
می شود و نياز مبرمی به توجيه و آگاه ساختن دوم به ارتقای سطح ورزش همگانی منجر 
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سياست های مديريتی ورزشی از نظر بخش خصوصی و صاحبان سرمايه و نيز امکان تغيير 
امکان تفويض و جلب مشارکت سرمايه گذاران در مديريت و مالکيت اماکن و فضاهای 

 برنامه هایخش پخش آگهی های ورزشی در حين پ, یرسانه ای حمايت هادر بخش . ورزشی دارد
يکی از عواملی است که در برنامه های ورزشی برای اعضای خانواده , تلويزيونی پرطرفدار

ليکن به دليل عدم مالکيت بخش خصوصی و عدم سرمايه گذاری در اين زمينه به , مؤثر است
عدم استقبال مجموعة رسانه ای برای نمايش آگهی های ورزشی منجر شده و تأثير اندکی در 

در مورد مطبوعات و پخش زندة تلويزيونی . ی ورزشی همگانی داشته استرشته هاعة توس
ی ورزشی رشته هابايد گفت که به علت ارتباط يا ارتقای سطح ورزشکاران , رويدادهای ورزشی

به صورت قهرمانی و حرفه ای و نيز ارتباط با ارضای نياز بازشناسی در جامعه و افزايش منابع 
در بررسی . اثرگذاری در عامل توسعه و ترويج ورزش قهرمانی منجر شده استبه بهبود , مالی

 بايد گفت که بر اساس , تأثير حمايت مالی در هر سه بعد مطرح شده در پژوهش حاضر
اگر حاميان مالی در زمينه سازی , )۲۰۰۷(و آلدرايس ) ۲۰۰۶(بوئهوف , )۲۰۰۶( ريچمن يافته های

به رضايتمندی عمومی و , سرمايه گذاری کنند, شی عمومیورزش به صورت احداث اماکن ورز
حال ) ۱۵(در نتيجه افزايش امکان شرکت در فعاليت های ورزش همگانی منجر خواهند شد 

ی به منظور رضايت از امکانات حرفه اعنوان کرده است که ورزشکاران ) ۲۰۰۷(آنکه آلدرايس 
به حاميان مالی نياز دارند , ی اجرايیفنی و مالی و در نتيجه نمايش مهارتی در سطوح باال

 شايان ذکر است که رسانه های گروهی در هر دو بعد ايجاد انگيزش درونی و بيرونی ). ۱۵(
 عاطفی و تنظيم انرژی روانی برای ورزشکاران حرفه ای و – نقش حمايت هيجانی می توانند

ه های ورزشی همگانی يا توسعة رشتارضای توفيق طلبی و تقويت مثبت ورزشکاران آماتور 
, )۱۳۸۴(اتقيا , )۲۰۰۶(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات محرم زاده ). ۱۰(داشته باشند 

در خصوص نقش عوامل حاميان مالی و ) ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۳(و هادسون و بوواج ) ۱۳۸۳(قاسمی 
 گردشگری در زمينة نقش). ۸, ۱, ۳, ۱۲(همخوانی دارد ,  گروهی در بازاريابی ورزشیرسانه های

 مکان هایبه دليل  عدم ايجاد , ی ورزشی در ايرانرشته هاورزشی در توسعه و ترويج 
 عدم برگزاری, عدم معرفی تبليغاتی در جهان, گردشگری ورزشی به صورت متمرکز

نبود مرکز توسعة گردشگری , رويدادهای مهم ورزشی جهانی و بين المللی به عنوان ميزبان
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عدم مشارکت بخش خصوصی و حاميان مالی , ن های ورزشی کشورورزشی در ساختار سازما
مشکالت عديده ای که بين سازمان هايی , در احداث مجتمع های ورزشی به صورت متمرکز

موجب شده اند که , که با کارکردهای موازی پيش می آيد و شفاف نبودن موضوع برای جامعه
ايند توسعه و ترويج رشته های ارتباط معنی دار جهت داری بين گردشگری ورزشی و فر

يکی از عوامل مهم تضمين سرماية اين افراد توسط , شايان ذکر است. ورزشی مشاهده نکنيم
دستگاه های ذی صالح است که به ايجاد مقاومت هايی در چرخة توسعة رشته های ورزشی 

جاد و از طرفی فقدان واحد تحقيق و توسعه و عدم برنامه ريزی برای اي. منجر شده است
گردشگری ورزشی که بر . تعريف شغلی واحد بازاريابی رشته های ورزشی ايجاد کرده است

يکی از منابع پردرآمد از نظر اقتصادی و يکی از , اساس نتايج بررسی ها و مطالعات جهانی
, ۱۳, ۱۶(رسانه های نيرومند ملی برای تبليغات بين المللی از نظر فرهنگی و سياسی است 

ليکن به داليل , اند در کشور ما نيز بستر رشد اقتصادی و فرهنگی را فراهم سازدمی تو, )۱۰
ه به نقش اساسی نيروهای مولد در برنامه ريزی و اجرای اين مهم و عدم جمذکور و عدم تو

جذب سرمايه گذاری مناسب بخش خصوصی و نبود مهارت های الزم در مکان يابی و 
از عوامل ,  به شهرستان هايی با توانمندی های طبيعیتمرکززدايی امکانی از شهرهای بزرگ

هر دو بعد  مهم بازدارنده ای است که به فقدان ارتباط با توسعه و ترويج رشته های ورزشی در
نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات قيامی راد و محرم . همگانی و قهرمانی منجر شده است

ه مديران و دست اندرکارانه ورزش و مديران بررسی رابطة ديدگا«با عنوان , )۲۰۰۶(زاده 
در ) ۱۳۸۴ (رو قاسمی و پارسی پو» گردشگری کشور در زمينة گردشگری ورزشی در ايران

 ). ۸, ۴(همخوانی دارد , خصوص گردشگری ورزشی در ايران
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