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  بازار يابي ورزشي در عصر جديد
  چكيده :

  
اند، چگونه در محيط ابر رقابتي و بازارهاي بسيار بخش بندي شده امروزي اقدام به نواوري كنند. در  لشي سخت مواجه شده امروزه بازاريابان با چا

ه هر روز اقتصادي مصرف گرا كه بازارها از محصوالت همانند اشباع شده اند و اين اقتصاد همچنان در كنار مشترياني به حيات خويش ادامه مي دهند ك
هاي تبليغات تجاري و بازاريابي سنتي مصونيت پيدا مي كنند . هر چند ويژگيهاي اصلي بازاريابي شامل بخش بندي بازار و ، بيشتر و بيشتر در برابر پيام

  تكثير ماركهاي تجاري در بازارهاي آينده انها ديده مي شود تا خود مقدمه اي براي سقوط بازاريابي باشد.  
تب و مقاالت در اين زمينه طراحي شده است ، هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاريابي ،اهميت در اين مطالعه كه به روش كتابخانه اي و بازنگري ك

ت در بازاريابي مي ،ابعاد، فرايندها ،آميخته و جديدترين فلسفه بازاريابي،طراحي برنامه ها ، منابع درامدهاي ورزشي ،بازاريابي ورزشي زنان و نقش اينترن
  باشد.

، بايد خودش را به عنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تالش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته هر كسي كه درگير ورزش است 
قيت و باشد. بزرگترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موف

  الش مي كنند گرد هم آورند. بازاريابي واقعي ورزش ت
  

  واژه هاي كليدي: بازاريابي ورزشي ، حاميان مالي ، مشتري ( ورزشكار)
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه 
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نگريست نه به عنوان يك مفهوم بازاريابي يك حوزه اصلي عملي براي كليه مشاغل امروزي است ، بايد به اين مورد به عنوان يك فرايند 
يد بازاريابي را تنها در حيطه مسئوليت يك فرد ديد، بلكه اين امر درحوزه نبابايد يك مفهوم مشترك براي تمامي پرسنل باشد . نظري و

وظايف هر فردي است كه در حرفه ورزشي مشغول به كار مي باشد. غالبا اين باور وجود دارد كه بازاريابي ضعيف ترين بخش برخي از 
  )1(اور ناشي از ان است كه اين اصطالح درك نشده و انگونه كه بايد توسط هر فرد اجرا شود عمل نشده است.اعمال ورزشي است . اين ب

از امروزه تعاريف گوناگوني براي بازاريابي بيان شده است، هر كدام از اين تعاريف بيان كننده گوشه اي از فعاليتهاي بازاريابي است،برخي 
ارضاي نيازها و خواسته هاي بشر تعريف مي كنند. به نظر فيليپ كاتلر برجسته ترين صاحب نظر در اين صاحب نظران بازاريابي را فرايند 

  )2(."فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها و خواسته ها از طريق فرايند مبادله  "رشته بازاريابي عبارت است از 
  

   خواسته –نياز 
و در ان شوقي براي برطرف ر فرد است . اين محروميت ارامش ادمي را به هم مي زند نياز بيان كننده حالت محروميت احساس شده در ه

ي كردن ان بوجود مي اورد . نياز، شخص را به حركت وا مي دارد و او را در يك حالت فعال قرار داده و به او جهت ميدهد. خاصه در بازارياب
  رفع خواسته ورزشي است.ورزشي ، شكل براورده ساختن نيازهاست و تقاضاهاي ورزشي ، 

بازاريابي ورزشي از زماني آغاز مي شود كه فرد تصميم مي گيرد نيازها و خواسته هايش را از طريق خاصي كه مبادله مي ناميم ارضا كند. 
  تالش در جهت از قوه به فعل دراوردن مبادالت براي ارضاي نيازها و خواسته هاي ورزشي در بازار ورزشي صورت مي پذيرد.

  
   بازار ورزشي

بازاريابي پويا مي باشد و اين بدين معناست كه بازارمعموال تغيير مي كند. اندازه بازار به  بازاريابي شامل يك فرايند مستمر است . محيط 
ورزشي  حاضرند منابع الزم را براي بدست آوردن محصول -2 به محصول ورزشي يا به ورزش عالقمندند. -1تعداد افرادي بستگي دارد كه : 

مبادله كنند. بهر حال ورزشكاران يك رشته ورزشي ،خريداران يك محصول ورزشي ،تماشاگران يك رقابت ورزشي ، هر يك ، بازار ورزشي 
  .محسوب مي گردند

  
  بي ورزشي اهميت بازاريا

ورزش و تشويق افراد براي آزمايش بازاريابي هاي موثر ورزشي مي تواند سوددهي زيادي داشته باشد. اين سود شامل آگاهي دادن در باره 
كردن ورزش براي اولين بار در زندگي و يا جهت دادن به ورزش ديگري مي باشد و ايجاد اطمينان ، صداقت، نشاط و تعهد نموده و 

  )2. (محركهايي را پيشنهاد مي كند تا علم و آگاهي ايجاد نمايد. 
  
  
  

   فرايند بازاريابي ورزشي
  :ه است مرحل 7اين فرايند شامل 

  .شناسايي و ارزش گذاري فرصت ها در محيط بازاريابي ورزشي  -1
 .تجزيه و تحليل اجزاء بازار ورزشي  -2
 .اولويت بندي موضوعات مناسب بازاريابي ورزشي  -3
 .شيوه هاي بازاريابي ورزشي برنامه ريزي موقعيتها در بازار ورزشي، توسعه  -4
  .ورزشي تهيه طرح بازاريابي ورزشي براي محصوالت و خدمات -5
 .اجراي طرح بازاريابي ورزشي  -6
  .كنترل و بررسي نتايج -7

  
   ابعاد گوناگون بازاريابي ورزشي
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 گرايش به مشتريان و بازارهاي ورزشي بازارگرايي : 
 تحقيقات بازاريابي و بررسي بازارهاي ورزشي بازار شناسي ورزشي : 
 ها : يافتن بازار ورزشي ، هدف و بخش بندي بازاربازاريابي ورزشي 
 يافتن جاي دلخواه در بازار ورزشي بازارسازي : 
 آمادگي براي رقابت ورزشي، انجام تبليغات و حضور در صحنه بازارها و نمايشگاهها  بازار گرمي : 
 حضور در صحنه مبادالت و بازارهاي  ورزشي  بازار گردي : 
 ينده : مقايسه و ارزيابي گذشته و حال خود و ديگران براي ترسيم ابازار سنجي 
  بازارداري: افزايش يا حفظ مشتريان ورزشي ، خالقيت و نواوري 
 اداره كردن بازار از طريق مديريت بازار ورزشي بازار گرداني : 

  
  بي ورزشي وظايف مديريت بازاريا

بازاريابي ، برنامه ،  مدير بازاريابي ورزشي ، مسئول رسيدگي به بازار و مشتريان ورزشي براي محصول نهايي ورزش است.مديران تحقيقات
. يك مربي ورزشي در يك كالس تبليغات و مديران روابط عمومي به نوعي كار رسمي بازاريابي را در سازمانهاي ورزشي به عهده دارند

اين اموزشي مي تواند وظايف مدير بازاريابي ورزشي را انجام  دهد. كار همه مديران عبارت است از: ايجاد رضايت مخاطبان ورزشي كه 
  مخاطبان تقاضاهاي متعدد و متفاوتي دارند . 

هميشه رفع نياز و بازاريابي سطح تقاضاي مخاطبان ورزشي ممكن است در هر زمان باالتر يا پايين تر يا مساوي با سطح مطلوب باشد. 
  تقاضا نيست بلكه واكنش و اقدام مناسب نسبت به انهاست. 

  
  بي ورزشي  تقسيمات بازاريا

  ورزشي شامل سه قسمت مي باشد:  بازاريابي 
  الف) تبليغات ورزشي 

  محصوالت ورزشي  بازاريابي ب) 
      ج) بازاريابي عمليات ورزشي 

  ويژگيهاي خاص هر بخش:
  الف: تبليغات ورزشي شامل تبليغات بكار گرفته شده در كاالها و عمليات ورزشي است 

وليد آنها در موفقيت رده هاي مختلف ورزشي نقش دارد و به دو دسته كاالهاي محصوالت ورزشي شامل محصوالتي است كه ت بازاريابيب: 
  كيفي و كاالهاي كمكي تقسيم مي گردد. 

كه به عنوان يك محصول طراحي و ايجاد شده تا براي شراكت يا تماشا به  شامل فعاليتهاي ورزشي استعمليات ورزشي  بازاريابي ج: 
  )2(مشتريان ورزشي ارائه گردد. 

  

  ورزشي  بي  بازاريازيه و تحليل محيط تج
ورزشي يك سيستم اجتماعي باز است و با انواع محيطهاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي ، رقابتي ، تكنولوژيكي ، و  بازاريابي

بتواند با تعديل و تغيير و تطبيق اقليمي ارتباط دارد يعني با انها به مبادله ماده ،انرژي  و اطالعات مي پردازد. يك بازارياب ورزشي بايد 
 ماهرانه عوامل قابل كنترل در محيطي كه سرشار از عوامل غير قابل كنترل است به بهترين وجه وظايف خود را انجام دهد. 

 
  
  

                                             
  ورزشي  بازاريابيترل و غير قابل كنترل در فرايند عوامل قابل كن                                                      
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عوامل غيرقابل   عوامل قابل كنترل
  كنترل

  دموگرافي 8pآميخته بازاريابي  sport  مدل

  اجتماعي

  اقتصادي

  سياسي

  تكنولوژيكي

  فيزيكي

  حقوقي

  رقابتي

 Sورزش        

  P تبليغات       

 O عمليات       

 Rنتايج ركوردها     

  حضورشرايط   

 T  و برگزاري       

  محصول

  قيمت و هزينه

  تبليغات

  كانال توزيع

  شواهد فيزيكي

  بهره وري وكيفيت

  فرايند

  افراد

  
  
  

  بي ورزشي آميخته بازاريا
  

  از:آميخته بازاريابي ورزشي عناصر قابل كنترلي هستند كه بازارياب ورزشي  براي رسيدن به اهداف در اختيار دارد .اين عناصر عبارتند 
بازي يا اتفاقي است كه ورزش ناميده مي شود و شامل عناصر ملموس و غير ملموس است كه باعث منحصر به فرد  محصول: -1

شدن ان مي گردد. عناصر ملموس شامل :نوع ورزش، ورزشكار و ... مي باشد و عناصر غير ملموس شامل: تجربه ورزشي، فشار 
ر محصول از عناصر آميخته بازاريابي در ليگ برتر كشور انجام شد ، به اين نتيجه در بررسي كه بر روي عنص ". روحي و ... است

كه از ديدگاه مديران باشگاههاي حاضر در ليگ فوتبال ايران ، اكثر متغيرهاي مورد بررسي از وضعيت چندان مطلوبي رسيدند 
 نوبي از وضعيت مناسبتري برخوردار مي باشدبرخوردار نمي باشد . در اين ميان ليگ ژاپن نسبت به ليگ هاي ايران و كره ج

)3("  
: قيمت و ارزش گذاري به طور موثري متمايز و پيچيده است و مانند هر نوع تجارتي، ورزش هزينه در بر دارد. مخاطبان قيمت -2

مي و ديگر قيمت را با ارزش برابر مي دانند و براي خريد ورزش بر اساس شهودي ، مقايسه با پديده هاي رقيب ، اذهان عمو
 عوامل تصميم گيري مي كنند.

و شامل مجموعه آگهي ، فروش به هر گونه انتقال اطالعات از شخصي به شخص ديگر و درك آن گفته مي شود  تبليغات: -3
 حضوري، پيش فروش و روابط عمومي مي باشد.

نيكي و يا هر دو نياز است و موسسات ورزشي : با توجه به نوع خدمات ارائه شده ، به كانالهاي توزيع فيزيكي و الكتروكانال توزيع -4
 ممكن است خدمات خود را مستقيما يا از طريق سازمانهاي واسطه ارائه نمايند. 

: شامل نماي باشگاه و ساختمانها ، چشم انداز، وسايل تجهيز شده در درون سازمان ، كاركنان و عالئم و نشانه  شواهد فيزيكي -5
هاي قابل رويت همگي شواهدي هستند كه كيفيت خدمات يك سازمان ورزشي را نشان مي هاي درج شده در سازمان و نشانه 

 دهند. اين سازمانها بايد شواهد فيزيكي خويش را با دقت ارائه كنند چون بر مشتريان تاثير بسزايي مي گذارد.
. براي بهره وري بايد هزينه ها را : اين دو عامل دو روي سكه اند و نمي توان انها را مجزا از هم دانست بهره وري و كيفيت -6

راحتي و نارضايتي مشتريان مي شود. و در جهت كيفيت بخشي در كنترل كرد ولي بي جهت اقدام به كاهش هزينه ها باعث نا
 سرمايه گذاري بايد درك مناسبي از تناسب بين افزايش درامد و افزايش هزينه داشت تا منجر به زيان موسسه نشود. 

ه ورزشي به مشتريان،مستلزم طراحي و ايجاد فرايند مناسب مي باشد. يك فرايند نشانگر روش و شكلي است كه : ارائفرايند -7
سيستمهاي ارائه كننده خدمات ، كار خود را انجام مي دهند. فرايندهايي كه بد طراحي مي شوند باعث ناكارايي خدمات و نهايتا 

 )2(ناراحتي مشتريان مي شوند.
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  در بازار ورزشي بايد هوشيار ، بيدار و پويا و پركار بود. پويايي يعني مطابقت با دگرگونيها و نيازهاي محيط ورزش . امروزه براي بقا

  
بازارياب ورزشي مقتدر كسي است كه تغييرات را پيش بيني كند و به موقع از انها استفاده نمايد . امروزه مديريت  بازاريابي ورزشي ، 

درون سازماني از يك طرف، فرصتها و مخاطرات محيطي يا برون سازماني از كه بايد در آن ضعف ها و قوتهاي  مديريتي است استراتژيك،
طرف ديگر با دقت ، صحت و سرعت بررسي و ارزيابي شود تا بتوان با تطبيق قابليتهاي درون سازماني و فرصتهاي برون سازماني به هدفها 

  دست يافت. 
است، هر گونه تصميم دولت و قانون گذاري در زمينه هاي گوناگون، مقررات، سيستم پولي و مالياتي، محيط بر سازمان ورزشي حاكم 

سيستم عرضي، قطع رابطه سياسي، رقابت، جمعيت،درامد و حتي آب و هوا و شرايط اقليمي و بومي همه به نوعي بر سيستم بازارهاي 
  پذيرند.  ورزشي و اجزاي آنها اثر مي گذارند و از آنها تاثير مي

هر حركتي كه بازارياب ورزشي انجام مي دهد، هم تحت تاثير عوامل محيطي گوناگون است و هم به نحوي بر انها اثر مي گذاردف اين اثار 
  بسيار عميق يا جزئي باشد.ممكن است 

  
ود دارد كه بازارياب ورزشي بايد با مهمترين ويژگي محيط دگرگوني و تغيير است. در اين دگرگونيها، فرصت ها و تهديدات و و خطراتي وج

  مطالعه، بررسي و ارزيابي آنها بيشترين استفاده را از فرصتها ببرد و تهديدات و خطرها را به حداقل برساند.
نمايند  براي درك بهتر عوامل محيطي بايد انها را مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهند و اطالعات مربوط به ان را گرد اوري و تجزيه و تحليل

. محيط شناسي و محيط يابي سبب مي شود تا بازارياب ورزشي بتواند بهتر و سريعتر فرصتها را بشناسد و بازارهايي را براي خود به وجود 
  اورد .

  
   بي ورزشي وثر بر محيط بازارياعوامل م

مربوط به مجموعه الگوهاي پنداري، كه شامل زبان ، نظام ارزشي ، اداب و رسوم و ديگر نكاتي كه : فرهنگي -عوامل اجتماعي -1
  رفتاري و گفتاري مردم يك جامعه است بر فعاليتهاي بازاريابي ورزشي اثر مي گذارد. 

كه مربوط به سياستهاي دولت، قوانين و مقررات و مصوبات است و در برنامه ريزيهاي  :عوامل سياسي،قانوني و اقتصادي -2
 ليتهاي بازاريابان ورزشي را تحت تاثير قرار مي دهد.ورزشي بسيار نقش دارد . اين عوامل همه فعا

عوامل تكنولوژيك: كه نقش بسزايي در ورزش دارندو هر روز با ظهور پديده اي نو ، فرصتها و تهديداتي ايجاد مي شود كه براي  -3
 برخي بازاريابان، بازار بيشتري به وجود مي ايد و براي گروهي درحكم يك مانع و تهديد است.

: بازارياب ورزشي حرفه اي ، كسي است كه دائما رقبا و حركات انها را زير نظر دارد. شناخت قوتها و ضعف هاي قابتيعوامل ر -۴
رقيب و استراتژيهاي انان باعث مي گردد تا سازمانهاي ورزشي بتوانند اگاهانه تر و براي مقابله با رقباي ورزشي در صحنه حضور 

 )٢(يابند.
  

  بي جديدترين فلسفه بازاريا
تمركز بر نيازهاي مشتريان و مخاطبان ورزشي، عامل اصلي گرايش بازاريابي ورزشي است. امروزه بسياري از فدراسيونها و سازمانهاي 

  ورزشي بين المللي ، مفاهيم جديد بازاريابي ورزشي را پذيرفته اند و طبق آن عمل مي كنند .
رزشي به معني توجه به كيفيت ورزش و رقابتها و محصوالت ورزشي و ارائه خدمات به انها متوجه شده اند كه تمركز بر نيازهاي مشتريان و

مشتريان است. در نتيجه اين موضوعات از جديدترين مفاهيم بازاريابي ورزشي است و هر سازمان ورزشي كه مشتري گرا باشد بايد با اين 
  مفاهيم اشنا شود . 

ش، نقش مهمي دارد. اين بحث در مفهوم جديد بر خدمات يا محصوالت ورزشي ايجاد كيفيت ورزشي و خدمت ورزشي در بازاريابي ورز
شده متمركز است در حاليكه ارائه خدمات به مشتريان ورزشي شامل تمام فعاليتهايي است كه سازمانهاي ورزشي براي افزودن ارزش به 

ات داوري مناسب، عملكرد مناسب و قيمت مناسب را در مورد مي دهند. در اين نگرش بازاريابان ورزشي ، مقرركيفيت ورزشي خود انجام 
  هر محصول در نظر مي گيرند.مشتريان ورزشي به بازاريابان كمك مي كنند تا مناسب بودن ورزش را شناسايي كنند.
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   بي در كيفيت ورزش نقش بخش بازاريا

رزشي را ياري دهند ، مانند كمك كردن به دست اندركاران بازاريابان ورزشي از روشهاي مختلف مي توانند سازمانها و فدراسيونهاي و
  . ورزشي براي درك نيازهاي مشتريان ورزشي ، ايجاد استانداردهاي كيفيت و برقراري ارتباطات موثر و مفيد بازاريابي ورزشي

  

   بي ورزشي برنامه ريزي استراتژيك بازاريا

ورزشي است كه با تمركز  روي نيازهاي مشتريان و بازار ، عامل جلب رضايت  برنامه ريزي استراتژيك يك از عوامل موفقيت سازمانهاي
  مشتريان ورزشي مي شود و همين عامل موفقيت سازمانهاي ورزشي را سبب مي شود . 

اطبان كه سازمانهاي متبوعشان در سالهايي كه پيش رو دارند رسسالت خود را محقق سازند و مخمديرا ن بازاريابي ورزشي اگر بخواهند 
  ورزش يخود ار راضي نمايند بايد استراتژيست هاي كار ساز باشند .

  
   تعريف برنامه ريزي  استراتژيك بازاريابي ورزشي

برنامه ريزي  استراتژيك بازاريابي ورزشي يك فرايند مديريت ورزش است كه ايجاد و حفظ تعادل منطقي بين اهداف ، منابع و موقعيتهاي 
محصوالت و خدمات ورزشي را به عهده  دارد و هدف آن ايجاد و تغيير در محصوالت و خدمات ورزش يبه منظور  متغير و متزلزل بازار

  دستيابي به موفقيت ورزشي و رضايت مشتريان است.
ن مرحله برنامه ريزي استراتژيك  داراي سه ركن اساسي است كه ركن اول تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري هاي گذشته و آتي ، در اي

سازمان ورزشي بايد تصميم بگيرد كه كداميك از سرمايه گذاريهاي گذشته خودرا تقويت كند يا به همان شكل نگه دارد و از كدامين صرف 
  نظر كند. 

  .ركن دوم :تخمين سود بالقوه آتي سازمان ورزشي 
  .ركن سوم: تهيه استراتژي 

  
   مي گيرد:مرحله صورت  10در بي ورزش  طراحي برنامه بازاريا

  .مشخص نمودن اهداف بازاريابي ورزشي  -1
 .آناليز محصول ورزشي  -2
 .برنامه ريزي و يقين شرايط بازار  -3
 م .جايگاه سازي در بين مرد -4
 .آناليز مصرف كنندگان نهايي  –انتخاب بازيكنان  -5
  .بسته بندي محصوالت ورزشي -6
 .قيمت گذاري محصوالت ورزشي  -7
 . ارائه يا معرفي يك محصول به بازار -8
 .انتخاب توزيع يك محصول ورزشي  -9

 .آتيه سازي مناسب جهت يك طرح بازاريابي ورزشي -10
  

   رفتار مصرف كنندگان ورزشي

رك چرايي و چگونگي رفتار مصرف كنندگان و مخاطبين ورزشي آغاز مي شود . رفتار مصرف كننده ورزشي د بازاريابي موفق ورزشي با
  ن است كه قبل و بعد از فعاليتهاي مربوط به خريد و مصرف وجود دارد.شامل فرايندهاي رواني و اجتماعي گوناگو

رفتار مخاطبين ورزشي رفتار موثري است مه مخاطب در جستجو براي خريد و مصرف محصوالت و خدمات ورزشي براي ارضاي نيازهايش 
زاريابي هم از جنبه محلي هم از جنبه جهاني براي استراتژي بااز خود نشان مي دهد . اين رفتار، رشته پويايي است و نكته كليدي موفقيت 

  توليد كنندگان محصوالت و خدمات ورزشي درك رفتار مخاطبين ورزشي و چگونگي تصميم گيري خريداران ورزشي است.
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تصميمات خريد ورزشي با عقايد و تصورات و اهداف شخصي مخاطب ورزشي همراه است و بستگي به باورهاي جاري دارد. خريد يك 
محصول ورزشي يا بليط يك رقابت ورزشي دليل بر وجود عقايدي است كه از احساسات و حاالت فرد بوسيله عمل خريد ورزشي نشات مي 

  گيرد.
درك بسياري از تئوريهاي مصرف  ورزشي به منظور دريافت كامل ارتباط با درخواست كننده در استراتژي بازاريابي ورزشي و طراحي مهم 

  ن در موقعيتي قرار دارند كه هر يك براي دستيابي به مرحله و مقامي باالتر مي جنگند است و بازاريابا
يك بازارياب ورزشي بايد بداند چرا مردم اين رفتار را انجام مي دهند و شناخت دين، باورها و طرز تلقي هاي مردم ، زمينه اين درك را 

ليتهاي بازاريابي دارد . دين نگرشها و ارزشهايي را در مردم ايجاد مي كند كه فراهم  مي سازد. پس دين اثر بسيار زيادي بر ورزش و فعا
  روي الگوي مصرف آنها اثر مي گذارد و الزم است كه يك بازارياب به آنها توجه نمايد . 

  
  )  بازاريابي  مبتني بر رابطه با مشتري ( مصرف كنندگان ورزشي

از تعامل با سازمان عرضه كننده حاصل مي گردد. رضايت از درك متفاوت ما بين  رضايتمندي واكنش احساسي مصرف كنندگان است كه
  انتظارات مشتري و عملكرد واقعي محصول يا سازمان حاصل مي شود . 

تجربيات قبلي مشتري از مصرف محصول و همچنين تجربه او از تعامل با سازمان عرضه كننده ، شكل دهي انتظارات وي نقش اساسي ايفا 
  د.مي كن

بسياري از سازمانها مي توانند مشتري  را راضي كنند و سازمانهايي كه بتوانند مشتري را در كانون عمليات خود قرار دهند باعث مي شوند 
   )4(لذت ببرد. لذت بردن از محصول موجب افزايش ارزش افزوده در رابطه دير پاي او با سازمان مي شود.كه وي از محصول 

  )5. ("احد كارگزيني، واحد انسانهاستواحد بازاريابي، واحد مشتريان و و"وست اير النيز در امريكا معتقد است :  مدير عامل شركت ساوث
اين گونه نيست كه مشتريان به خاطر بيش از حد استراتژيك بودن سزاوار داشتن هيچ استراتژي نباشند بلكه برعكس ، تمام شواهد حاكي 

  بيش از پيش بر اهميت مشتريان به عنوان مهمترين مسئله روياروي سازمانها واقف مي شوند.  از آن است كه مديران ارشد امروزه
.ولي همچنان كه عمال سازمانها به "با ارزشترين دارايي ما مشتريان هستند "در بيانيه ماموريت اكثر سازمانها اين جمله به چشم مي خورد :

اين دارايي ارزشمند چشم مي پوشند ، در برنامه ريزي كالن سازمانها نيز نسبت به تبيين دليل پيروي از اصول بازاريابي بدوي از توجه به 
  استراتژيهاي بازاريابي ورزشي غفلت مي شود . 

بازاريابي مبتني بر رابطه در جهت دوره بلند مدت سوق داده مي شود .هدف اين است كه براي دوره بلند مدت ارزشهاي به مشتري ارائه 
  سازمان را بر مبناي رضايت مشتري در بلند مدت اندازه گيري كرد.  كرد و موفقيت

 بازاريابي مبتني بر رابطه بدين معنا است كه فروشنده يا بازارياب بايد توجه خود را بر مديريت امور مشتريان و كاالهاي متعلق به آنها
ايي نمايد زيرا سازمان مي خواهد اثربخش ترين خدمت را متمركز نمايد. هدف بلند مدت بازارياب ورزشي اين است كه مشتريان را شناس

   .در مقايسه با سازمانهاي رقيب به آنها رائه نمايد
  
  
  
  

  بي در ورزش بانوان  بازاريا
  

امروزه با شكل گيري رويدادهاي جديد ورزشي فرصت مناسبي براي پرداختن به ورزشهاي مدرن براي بانوان ايجاد شده است. توسعه و 
زمانهاي ورزشي بين المللي ضرورت ايجاد جاذبه و فرصت براي پرداختن بانوان را امري ملموس و ضروري ساخت. منشور بازيها گسترش سا

  تاكيد ويژه به ايجاد فرصتهاي مناسب ورزشي براي خانمها و اقايان دارد . 
سيت در فرهنگهاي مختلف از مشاركت و لذت ورزش مي تواند وسيله موثر براي قدرت بخشيدن به دختران و زناني باشد كه بدليل جن

  بردن از ثمرات جسماني ، رواني و اجتماعي از ورزش محروم شده اند.
  

  بي ورزش بانوان مشكالت بازاريا
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مشكالت بازاريابي ورزش بانوان و تامين منابع مالي جهت فعاليتهاي ورزشي ايشان همانند مشكالت ساير بخشها و سازمانهاي ورزشي است 
بيشتري وجود دارد .اما به نظر مي رسد مشكل برنامه ريزي ، هدف گذاري ، وجود تقويم زيوني يين زمينه عالوه بر مشكالت پخش تلودر ا

ارائه دليل ارزشمندي براي جذب حاميان مالي ، تعيين مدير و عوامل اجرايي واجد شرايط ، تدوين برنامه تبليغات مشخص ، اقدام به موقع 
ان و ... از مسايل اصلي مي باشد. بهر حال بسياري از باشگاهها و سازمانهاي ورزشي زنان بدون كمك مالي قادر به ادامه ، تقدير از حامي

ي حيات نيستند . براي تضمين آينده روشن و موفق براي باشگاه يا سازمان ورزشي خود بايد زبان درآمدزايي را دانست زيرا امروزه رقابت برا
  ي فشرده تر شده و ديگر نمي توان به اميد سرازير شدن پول و ديگر كمكهاي دولت نشست. پول از هر زمان ديگر

باشگاهها بايد به تدوين سياست درامد زايي خود بپردازند ، سياستي در جهت متقائد كردن تامين كنندگان منابع مالي. آنها بايد بدانند 
الي خود عاقالنه بهره برداري مي كند . در اين راستا بايد باشگاه يا رويداد را سازمان شما سازماني كارامد و باارزش است كه از منابع م

  )6(همانند يك كاالي توليدي به عالقه مندان عرضه كرد. 
  

  وضعيت بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت 
ده در تمام ابعاد ورزش ، استفاده از دوران جديد و تازه اي را تجربه مي كند ، تحوالت سريع و گستردر ابتداي هزاره سوم ، جهان ورزش 

شيوه ها و فنون بازاريابي را در ورزش مورد توجه قرار داده است . هر روزه ميليونها دالر در كشورهاي مختلف هزينه ورزش مي شود و 
. تمام اين موارد احساس نياز به ورزش به منظور مرتفع كردن معضالت روحي و جسمي مردم روز به روز محسوس تر . مشهودتر مي شود 

موجب گرديده كه تالشهاي بيشتري در زمينه بازاريابي ورزشي نياز باشد. اين دانش در سالهاي گذشته اهميت بسزايي براي سازمانها و 
به  موسسات پيدا كرده و اين مهارت و دانش به حدي اهميت يافته كه آنرا به عنوان يكي از اجزاي مهم سازمانها و موسسات ورزشي ميتوان

  )7(شمار اورد و اين اهميت به صورت فزاينده اي در حال افزايش است. 
) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود اهداف استفاده از اينترنت را از ديد كاربران اينترنتي مورد بررسي قرار داد و به 1383فاطمه شكرريز (
  نتايج زير رسيد. 

جهت كسب % 34% به منظور دسترسي به منابع علمي، 18منظور تفريح و سرگرمي ،  % از كاربران اينترنتي ، انرا به47در ايران  -1
  % براي كسب كار و تجارت استفاده مي نمايند.0.01خبر و 

 ) تاثير دارد. p 4سرعت دسترسي به اينترنت بر تمام اميخته بازاريابي ( -2
 ، قيمت و توزيع. در امد كاربر بر برخي عناصر آميخته بازاريابي تاثير دارد مانند محصول -3
 )8( ميزان تحصيالت كاربر بر عناصر محصول و ترويج اثرگذار است. -4

  
   منابع درامدي رقابتهاي ورزشي

محققان در تحقيقي ، براي يافتن راهكارهايي براي خروج تدريجي و هر چه بيشتر وابستگي هاي رشته هاي ورزشي ، استفاده از وجود 
و شناسايي عوامل بازاريابي به كار گرفته شده توسط متوليان ورزش كشور به بررسي نقش اهميت واقفان ، احداث اماكن ورزشي جديد 

، حاميان مالي ، رسانه هاي گروهي و گردشگري ورزشي از نظر مديران و دست اندركاران ورزشي كشور به ترويج و عواملي چون تبليغات 
  اند. توسعه رشته هاي ورزشي در بعد همگاني و قهرماني پرداخته

يكي از عوامل موثر در توسعه يا عدم توسعه ي پديده هاي اجتماعي است و با توجه به اينكه تربيت بدني و رويدادهاي  :تبليغات -1
ير تبليغات ورزشي از طريق شاخصهاي زير اندازه غورزشي نيز به عنوان يك پديده اجتماعي مطرح اند در پژوهش انجام شده مت

  گيري شدند.
   .ورزشي -تبليغاتي موجود در سطح شهرها ، همچنين برگزاري جشنواره ها يا همايشهاي علمي الف: پوسترهاي

  .ب: برنامه هاي تبليغاتي ارائه شده از طريق رسانه هاي گروهي در خصوص ورزش 
ب سكه و ج: تبليغات در حين برگزاري رويدادهاي ورزشي همچون تبليغات دور ميدان ، روي لباس ورزشكاران ، چاپ تمبر، ضر

  يادمانها.
  : بدون ترديد فرايند توسعه و ترويج رشته هاي ورزشي به صورت همگاني و نيز قهرماني نيازمند سرمايه   حاميان مالي -2

گذاري و برخورداري از منابع مالي به غير از اعتبارهاي دولتي تخصيص يافته از سوي سازمان تربيت بدني كشور ايران است . 
ان مالي نقش كليدي دارند و يكي از عوامل بسيار موثر از ديدگاه تمام كارشناسان اهل فن در سراسر جهان براي اين منظور حامي
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است و پيدا كردن راهكارهاي يافتن حاميان مالي و جذب انها براي سرمايه گذاري در دستگاه ورزشي كشور يكي از اهداف اصلي 
  ندازه گيري شده است .پژوهش انجام شده مي باشد كه از طريق شاخصهاي زير ا

  الف: پشتيبانهاي مالي كه براي برگزاري رويدادهاي ورزشي سرمايه گذاري مي كنند.
  ب: پشتيبانهاي مالي كه براي توسعه اماكن ورزشي سرمايه گذاري مي كنند

  كنند.ج: آن دسته از پشتيباني هاي مالي كه به صورت تجاري روي بازيكنان و تيم هاي ورزشي سرمايه گذاري مي 
  كه به عنوان پل ارتباطي جامعه ايفاي نقش مي كنند . توسعه و ترويج رشته هاي ورزشي در سراسر  : رسانه هاي گروهي -3

كشور نيازمند همكاري همه جانبه ي رسانه هاي گروهي شامل راديو، تلويزيون، مطبوعات و آگهي هاي تبليغاتي است . اين 
  سنجش قرار گرفت: متغير با استفاده از شاخصهاي زير مورد

  الف: پخش اگهي هاي ورزشي در حين پخش برنامه هاي پرطرفدار از طريق صدا و سيما 
  ب: استفاده از مطبوعات و به ويژه مطبوعات ورزشي

  ج: پخش مستقيم مسابقات و رويدادهاي ورزشي
  نظامهاي اجتماعي  : امروزه گردشگري به عنوان يك صنعت در جهان مورد توجه دست اندركارانگردشگري ورزشي -4

است تا بتواند عالوه بر معرفي يك جامعه به جهانيان ، زمينه اي براي تبادالت فرهنگي، اشاعه فرهنگ ملي و حتي ايجاد 
  فرصتهاي شغلي باشد. متغير مورد نظر به وسيله شاخصهاي زير مورد سنجش قرار گرفت:

  گري ورزشي معرفي و تبليغ مكانهاي موجود براي برنامه هاي گردشالف: 
  ب: ايجاد مكانهاي جديد براي اجراي برنامه هاي گردشگري ورزشي

  ج: تبليغ و توسعه جاذبه هاي موجود در رشته هاي ورزشي براي جلب گردشگران ورزشي
  

 نتايج نشان داد كه بين تبليغات ، حمايت مالي و حمايت رسانه هاي گروهي با ميزان توسعه و ترويج رشته هاي ورزشي در بعد
قهرماني و همگاني در ايران رابطه معني داري وجود دارد . در حالي كه بين استفاده از گردشگري ورزشي و توسعه و ترويج رشته 

  )9(هاي ورزشي در ايران در هر سه مورد به كار برده شده در تحقيق ، رابطه معني داري مشاهده نشد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث و نتيجه گيري 
ن يك فرايند و يك ديدگاه علمي كه در سرتاسر سازمان كاربرد دارد ، نگريسته مي شود و تنها به عنوان يك به بازاريابي به عنوا

تلقي نمي شود .در مورد ورزش توجه به بازاريابي ، مفهوم زيركانه و يا ارائه پاره اي از اطالعات بارز يك محصول نهايي و كامل 
ميت برخوردار است . دوره بازاريابي شامل يك سازمان مي شود ، خواه تجاري انديشه حمايت از محصول نهايي و مشتري از اه

باشد خواه نباشد. دقيقا شناسايي انچه كه تالش مي كند به انجام برساندو شناسايي كسي كه انرا به گونه اي موثر و كارامد انجام 
  مي دهد. 

توسعه و پيشرفت هر چه بهتر بازاريابي ورزشي در ايران با توجه به يافته هاي اين بررسي و در جهت بهبود وضعيت فعلي و 
  پيشنهادات زير ارائه مي گردد:
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  فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت حضور بازيكنان و مربيان نامي و مشهور در هر نوع رشته ورزشي  -1
قعيتهاي قبلي تيم تعيين نرخ هاي متفاوت بليط بر اساس عواملي نظير: جمعيت، محل مسابقات، نوع شغل هواداران،مو -2

 ها، سطح كيفي مسابقات،نوع و جايگاه صندلي و روز مسابقات.
ايجاد و پياده سازي سيستمهاي اندازه گيري و پايش رضايت مشتري به عنوان مهم ترين شاخص در امر بهبود عملكرد  -3

 )10(از نيازهاي اساسي سازمانهاي امروزي به شمار مي رود.
اي اخالقي در جامعه و ارزشمندي تندرستي به عنوان يك عامل مهم در ارتقاي سطح با توجه به نقش اخالق و ارزشه -4

پتانسيل هاي اجرايي، بيشترين نقش را براي تبليغات با هدف ايجاد انگيزه هاي دروني و تقويت مثبت براي ارضاي نياز 
ته هاي ورزشي در كشور گرديده توفيق طلبي ايجاد كرده است كه منجر به ايجاد ارتباط با فرايند توسعه و ترويج رش

 است 
اگر حاميان در زمينه سازي ورزش به صورت احداث اماكن ورزشي عمومي سرمايه گذاري كنند به رضايتمندي عمومي  -5

 و در نتيجه افزايش امكان شركت در فعاليتهاي ورزش همگاني منجر خواهد شد. 
، يكي از منابع پر درامد از نظر اقتصادي و يكي از  گردشگري ورزشي كه بر اساس نتايج بررسيها و مطالعات جهاني -6

رسانه هاي نيرومند ملي براي تبليغات بين المللي از نظر فرهنگي و سياسي است. در كشور ما نيز مي تواند بستر رشد 
 اقتصادي و فرهنگي را فراهم سازد. 

ز مشكالت سر راه ورزش زنان كاسته در مورد ورزش زنان بايد در سطح جامعه فرهنگ سازي قوي  و موثري شده تا ا -7
  شود و جايگاه واقعي خود را د رجامعه پيدا كند. 



 ١٢

  :و ماخذ منابع
  ارسالن ايرجي راد. كوثر-مديريت و امور اجرايي در ورزش ،نورعلي خواجه وند) 1381(وات ،ديويد.-١
  ،پرسمان.بازاريابي ورزشي  ) 1384،مهرداد، (دكتر حسن زاده-2
بررسي عنصر محصول از آميخته بازاريابي در – )1387(-مشرف جوادي،بتول-خبيري،محمد-تندنويس،فريدون-محمد كاظمي،رضا-3

  .نشريه علوم حركتي و ورزش- ليگ حرفه اي فوتبال
) اسيب شناسي فعاليتهاي بازاريابي و صادراتدر شركتهاي مجتمع صنايع و معادن احيا سپاهان،پايان 1386جعفري ، راشين ،(-4

  .64-63 نامه،صفحه
  ...263،ص ،عبدالرضا،چاپ اول) مديريت بازار،رضايي نزاد1379كاتلر، فيليپ ،(  -5
  ورزشي.بامداد كتاب.)راهنماي بازاريابي 1386حسيني ، سيد امير ، ( -6
تاكيد بر  ) بررسي وضعيت بازاريابي ورزشي از طريق اينترنت در ايران با1386شجاعي ، وحيد.(-طاهري حميد رضا–يوسفي ،  بهرام -7

  ، فصل نامه پژوهش در ورزش.  4pعناصر 
  ) بررسي تاثير عوامل زير ساختي فني  و كاربران، پايان نامه كارشناسي ارشد.1383شكرريز فاطمه ،(-8
) بررسي راهكارهاي بازاريابي براي ترويج و توسعه  رشتههاي ورزشي  درايران.نشريه 1381محرم زاده مهرداد.(- قيامي راد،امير-9
  ركت.ح

بررسي و مقايسه رضايتمندي مشتريان باشگاههاي ورزشي  )1388( احساني محمد،هاشم.- كوزه چيان ،حميدرضا-رستمي، گوهر -10
  .خصوصي و دولتي مردان شهر تهران. نشريه حركت  

  
  
    



 ١٣

  
  
  
  

 in New time Sports Marketing 
Abstract  

nges, how in today's competitive environment and market cloud Marketers today are faced with difficult challe
oriented economy, which markets the -segmentation was very innovative to today's action. Consumption

inues every day products are saturated as the economy continues to exist alongside their customers, which cont
more and more commercial advertising messages in the traditional markets and acquire immunity, although the 
main features of marketing including Market segmentation and diversity marks their future markets is seen as a 

s marketing. prelude to his fall i 
In this study, which used a library and review books and papers in this area is designed to make our goal clear 

marketing concept, importance, dimensions, processes, marketing mix and the newest philosophy, design 
ources, marketing, and sports women Role of Internet marketing. programs, athletic revenue s 

Everyone involved should exercise as part of its sports marketing efforts and see creating significant sporting 
had a role in the marketing area  attractions have. Greatest job in the field of marketing is that anyone who has

and convince those in the sport for real success and marketing efforts will bring together.  
 

Keywords: sports marketing, customer (athlete), sponsors.  
 
 
  

    
  
  
  


