
 

     

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 81، پیاپی دوم، شماره هشتمسال 

 

 

و  یطیبر عوامل مح دیبرتر فوتسال بانوان با تأک گیل یابیبازار ختهیآم یالگو یطراح  

  پورتر یعموم یراهبردها

 

 3سیدعماد حسینی، 2*نوشین بنار ، 1معصومه زارع

 41/10/8310: پذیرش تاریخ                             42/81/8316: دریافت تاریخ          

  چکیده

 .باشدبازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران می هدف از این پژوهش طراحی الگوی هدف:

همبستگی است که اطالعات  -این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی و از نوع توصیفی شناسی:روش

ای گزینهپنجسوال  11محقق ساخته با ی و پرسشنامهای مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه

 آماری جامعهبدست آمد.  متغیر 84لیکرتی در سه بعد عوامل محیطی، استراتژی و آمیخته و  با 

نمونه پژوهش از طریق نمونه گیری در دسترس و تصادفی از بین افراد  و بودند فوتسال بانوان ذینفعان

 افزارنرم از استفاده با هاداده. شد آوریجمع پرسشنامه 811 تعداد که جامعه تحقیق انتخاب شد

81SPSS و Smart PLS شد تحلیل و تجزیه. 

با  راهبردهای عمومی پورتربین عوامل محیطی با آمیخته بازاریابی و که  داد نشان هایافته ها:یافته

رابطه بین عوامل محیطی و  داری وجود دارد و همچنینآمیخته بازاریابی به صورت مستقیم رابطه معنی

به صورت غیر مستقیم  راهبردهای عمومی پورترمیانجی  آمیخته بازاریابی در صورت وجود متغییر

 دار شد. معنی

بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده آمیخته بازاریابی از در جمع گیری:نتیجه

پذیرد که نشان از توجه به این متغیرها به صورت یر میو نیز عوامل محیطی تاث راهبردهای عمومی پورتر

توان استفاده از جانبه است. در حال حاضر بهترین گزینه را در بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان، میهمه

 .بهسازی نیروهای انسانی داخل با نیروهای موفق ورزش زنان کشورهای اسالمی پیشنهاد کرد
 ، فوتسال بانوان، آمیخته بازاریابی، عوامل محیطی، راهبردهای عمومی پورتربازاریابی های کلیدی:واژه

  

گیالن،  دانشگاه ورزشی مدیریت یاراستاد .4ن، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه گیال .8

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  .3

mail.com.benar@gNoshinنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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مقدمه
اند که توسعة ورزش امروزه تمام کشورها دریافته

گیری از مزایای مستقیم و غیر قهرمانی و بهره

گذاری ریزی و سیاستمستقیم آن بدون برنامه

( 8313،نژادیرمضانمناسب میسر نخواهد شد )

ریزی برای ورزش که این مهم تنها با برنامه

امکان پذیر است.  مردان و زنان در کنار یکدیگر

در بسیاری از جوامع، زنان با مشکالت و 

هایی مانند نداشتن دسترسی به امکانات نابرابری

های شغلی نابرابر آموزشی برابر با مردان، فرصت

های با مردان، فقر و درآمدزایی نابرابر و تنش

توان به آن بیشتر مواجهند که ورزش را نیز می

و پیلیت  4111 ،8راناضافه کرد )پلیزیول و همکا

، 3و هیلدینگ و همکاران 4111 ،4و ریخولن

حضور زنان به عنوان بخش مهمی از (. 4116

و  پیکره جامعه ما در عرصه ورزش قهرمانی

و در سه دهه  ضرورتی انکار ناپذیر است ایحرفه

های فراوانی برای پرداختن به فرصت نیز اخیر

 .ورزش و پیشرفت آنان فراهم شده است

المللی در حوزه های بینیابی به موفقیتدست

های ای کشور از جمله برگزاری لیگورزش حرفه

های منظم و با کیفیت جز از طریق تدوین برنامه

پذیر کالن، استراتژیک و در نهایت عملیاتی امکان

آمیز نخواهد بود. با توجه به دستاوردهای موفقیت

مرزی و فوتسال بانوان در مسابقات برون

مند به این نین سیل عظیم بانوان عالقههمچ

رشته ورزشی برای استفاده بهینه از استعدادها و 

های برگزاری این رشته ارتقا و بهینه کردن لیگ

های ورزشی، برای دستیابی به موفقیت

های اجرایی، مالی و المللی نیازمند حمایتبین

                                                  
1. Plaisieral et al. 

2. Pietil & Rytknen 

3. Hildingh et al. 

حضور  همچنین توجه بیشتری است. با توجه به

ت و المشکانوان، فوتسال بانوان با مرزی ببرون

های متعددی مواجه است که در این محدودیت

تبعیض بین زنان و مردان در  به توانارتباط می

ت اقتصادی المشک(، 4181، 2)کیم تالتسهی

-(، کمبود پوشش شبکه8312)رضایی صوفی، 

ها از ورزش قهرمانی و های خبری و رسانه

 در نهایت و (8312ای زنان )خلیلی، حرفه

تمایل کمی به حمایت از ورزش که حامیان مالی 

د، اشاره کرد. امروزه بازاریابی امری مهم زنان دارن

برای حذف برخی از مشکالت خواهد بود. 

استفاده از بازاریابی ورزشی و حمایت های مالی 

تیم و لیگ بانوان به عنوان یک اهرم و ابزار مهم 

زش ای شدن وربرای حرکت به سمت حرفه

فوتسال بانوان با پیش زمینه درخشش بانوان 

باشد که در فوتسالیست در مسابقات اخیر می

ای بانوان ایران به کنار توسعه ورزش حرفه

ارتقای فرهنگ ملی و اسالمی انجامید. به هرحال 

های ورزشی بدون ها و سازمانبسیاری از باشگاه

کمک مالی، قادر به ادامه حیات نیستند. برای 

های ای روشن و موفق برای باشگاهین آیندهتضم

ورزشی خود، باید زبان درآمدزایی را دانست 

 (. 8311و محرم زاده،  8316)حسینی، 

در حال حاضر آنچه در ایران با نام کاالی ورزشی 

مطرح است، محدود به فروش ناچیز بلیت 

مسابقات، خرید و فروش کاالی ورزشی و حمایت 

های مالی از برخی تیم مقطعی و ناکافی حامیان

های ورزشی بانوان این ورزشی است که در تیم

تر است و به دلیل وابستگی شدید مشکل ملموس

ورزش بانوان به دولت شرایطی را فراهم کرده 

                                                  
4. kim 
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است که نیازمند همکاری محققان و متخصصان 

ای در این زمینه است و مدیران باتجریه و حرفه

اشگاه ها باید به (. ب8318)نجف زاده و همکارن، 

تدوین سیاست درآمدزایی خود بپردازند، 

کنندگان سیاستی در جهت متقاعد کردن تامین

منابع مالی. آن ها باید بدانند سازمان شما 

سازمانی کارآمد و با ارزش است که از منابع مالی 

کند و در نتیجه در خود عاقالنه بهره برداری می

د را همانند یک این راستا باید باشگاه  یا رویدا

مندان عرضه کرد کاالی تولیدی به عالقه

خودکفا (. با توجه به اینکه 8316)حسینی، 

ی ورزشی، هاونیفدراسشدن ورزشکاران، 

ی هاسازمانی و باشگاهی المللنیبی هارقابت

ی بازاریابی است. هاطرحورزشی، نیازمند 

بر اموری از قبیل افزایش نرخ  تواندیمبازاریابی 

م، استخدام اعضا، بیمه و جذب و افزایش سها

درآمد ورزشکاران و عواملی از این دست نیز 

. همچنین (8112، 8اندرفباشد )اثرگذار 

ی ورزشی با توسعه فروش حق هاسازمان

، خرید و حق نمایندگی فروش کاال 4نمایندگی

، فروش 3با نام تجاری سازمان و باشگاه

نظر و  مورد نسازما 1و آرم 2یی با نامهایادگاری

از اردوهای  مندانعالقهباالخره امکان استفاده از 

خطوط محصول، آمیخته  توانندیم، 6خیالی

روز و دهند )محصول و سود خود را توسعه 

بدون شک از اهداف  .(4116، 0همکاران

در هر رشته ورزشی، رشد و توسعه  بلندمدت

. برای باشدیمکمی و کیفی آن رشته ورزشی 

                                                  
1. Andreff 

2. Franchise 

3. License 

4. Name 

5. Logo 

6. Fantasy Sport Camp 

7. Ross et al. 

این دو هدف، سازمان ورزشی باید  دستیابی به

توانایی رقابت داشته باشد. که این مهم به مدد 

استفاده از دستاوردهای بازاریابی ورزشی 

 . (8310کاظمی، محمد) گرددیم ریپذامکان

های متعددی در حوزه بازاریابی و پژوهش

همچنین حوزه ورزش بانوان انجام شده است اما 

برخی مشکالت بسیار تلفیق این دو با توجه به 

-ها میکمتر توجه شده است. از جمله پژوهش

( در خصوص 4116توان به  پژوهش روز )

آمیخته بازاریابی خدمات و کاال، به محصول به 

عنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی اشاره 

 2( نیز 8316کرده است. همچنین معماری )

عامل مهم آمیخته بازاریابی صنعت ورزش ایران 

ا حمایت مالی، مدیریت ترویج، مدیریت قیمت ر

گذاری و قدرت حاکم بر بازار شناسایی کردند. 

عنوان کردند از  (8310احسانی و همکارانش )

ای ها، تأثیر ورزش حرفهدیدگاه مدیران شرکت

ها در افزایش فروش کاال و بانوان برای شرکت

ها کم و خیلی کم است و ورزش خدمات آن

خیلی کم منجر به گسترش بازار  ای بانوانحرفه

( در رساله دکتری 8318ایزدی ). شودفروش می

خود با عنوان طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در 

 پیامدهای کهنشان داد  لیگ برتر فوتبال

 فوتبال برتر لیگ در ارتباطی کارگیری بازاریابیبه

 جانب از مصرفی بهبود رفتارهای موجب ایران

شفاهی،  مصرف، تبلیغ کمیت مانند هواداران

 آینده هایبازی در مجدد حضور و رسانه پیگیری

جاللی همچنین  باشد.می فوتبال هایتیم

ای با عنوان تأثیر عناصر (، مطالعه8314فراهانی )

منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در 

بر اساس نتایج  که خدمات ورزشی انجام دادند

ات ورزشی باید برای این پژوهش، مراکز خدم

شان های بازاریابیایجاد ارزش ویژه برند، فعالیت
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را بیشتر بر روی ترویج و ایجاد تصویر مرکز 

در پژوهش های اخیر می توان به  .متمرکز کنند

بندی اولویت که به (8312زمانی دادانه )پژوهش 

تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی در خرید پوشاک 

نشان داد که رداخت و پورزشی خارجی آدیداس 

تمام عناصر آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان در 

خرید پوشاک ورزشی آدیداس اهمیت دارند. 

بندی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی همچنین اولویت

در خرید پوشاک ورزشی خارجی آدیداس از 

 -4محصول  -8دیدگاه مشتریان به ترتیب شامل 

ت، اشاره کرد. از ترویج اس -2توزیع  -3قیمت 

های پرطرفدار در کشور آنجایی که فوتسال از رشته

ای نزد ورزش بانوان باشد و جایگاه ویژهایران می

دارد و همچنین با توجه به اینکه لیگ فوتسال 

بانوان لیگ معتبری  در بین لیگ های برگزار شده 

در هر سال در ورزش بانوان است و به صورت 

گذاری و استفاده از سیاست منظم برگزار میشود با

بازاریابی در این لیگ می توان به توسعه هر چه 

ای و همچنین بیشتر این رشته به صورت حرفه

ای کشور کمک توسعه ورزش قهرمانی و حرفه

 شایانی کرد.

 دارد نظر دربا توجه به مباحث مطرح شده محقق 

با استفاده از طراحی مدل بازاریابی که نمایش 

اصر ادراکی سیستم دنیای واقعی از مهمترین عن

مسائل بازاریابی و یافتن مقادیر بهینه برای 

متغیرهای اثرگذار از جمله محیط بازاریابی، که 

بازیگران و نیروهایی هستند که می توانند بر 

محیط بازاریابی اثر بگذارند، و همچنین استراتژی 

یا استراتژی  راهبردهای عمومی پورتربازاریابی، که 

شود هایی اخذ میزاریابی در جهت الگوی تصمیمبا

دهد، و متغیر آخر ها و نتایج را شکل میو فعالیت

ها که بازاریاب p2آمیخته بازاریابی که عبارتند از 

هنگام تدوین بازاریابی برای رسیدن به اهداف 

ها سازمان و تامین نیاز و رضایت مشتری، به آن

سرپرستان،  ظراتن از استفاده باکنند که توجه می

ی اصل هسته عنوان به انیمرب وداوران و بازیکنان 

که  دهد پاسخ الؤس نیا بهزنان  یقهرمانفوتسال 

در راستای ارتقای فوتسال بانوان در کشور ایران، 

طراحی الگوی بازاریابی لیگ برتر فوتسال بانوان با 

 راهبردهای عمومی پورترتأکید بر عوامل محیطی، 

ریابی چگونه است؟ مدل مفهومی و آمیخته بازا

 .پژوهش ارائه شده است

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 شناسی پژوهشروش

روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف، 

 -از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی

همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفته است و 

اطالعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات 

محقق ساخته بدست ی ای و پرسشنامهابخانهکت

محقق ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نیمهآمد. 

ای بود که ابتدا سواالت آن با مطالعات ساخته

های ای و سپس مصاحبهکتابخانه

یافته با اساتید مدیریت و بازاریابی ساختارنیمه

ورزشی و افراد متخصص در حوزۀ فوتسال بانوان، 

ترین و ی از مرتبطبه تهیه فهرست

متغیرها که بیشترین تکرار و  نیترشدهشناخته

ها داشته پرداخته تأکید را در مقاالت و مصاحبه

و پرسشنامة پژوهش، طراحی شد. سپس برای 

تن از اساتید  81روایی صوری در اختیار 

متخصص در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی 

 قرار گرفته شد و پس از بررسی، پرسشنامه

، 8طراحی شد. برای تعیین روایی محتوایی

نفر از اساتید و  86های تحقیق بین پرسشنامه

دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی توزیع 

ها، گردید. پس از توزیع و عودت پرسشنامه

نظرات و پیشنهادها جهت اصالح ادبی ابزار، در 

اختیار یکی از اساتید ادبیات فارسی قرار گرفت و 

با فرهنگ و متناسب با نمونة  ها مطابقگویه

 از روایی برای سنجش تحقیق گردید. همچنین،

افزار پی  نرم طریق از واگرا روایی و همگرا روایی

و در بخش کمی )ساخت  شد ال اس بهره گرفته

پرسشنامه( نیز روش مطالعه از نوع پیمایشی 

ی تکمیل هاپرسشنامهاست و اطالعات حاصل از 

افزار و نرم spssافزار نرمگیری از شده، با بهره

                                                  
1. Content Validity 

نسخه دوم، مورد تجزیه و  smart plsمدلسازی 

 ی آماری قرار گرفت.هالیتحل

 در ذینفع افراد حاضر، پژوهش ماهیت دلیل به

 جهت افراد ترینمناسب لیگ برتر فوتسال بانوان،

 لذا. پژوهش بودند پرسشنامة به پاسخگویی

ستی، فنی عامل، کادر سرپر مدیران کلیه محقق

 برتر لیگ در شاغل هایو بازیکنان باشگاه

فوتبال و  فدراسیون امور  بانوان فوتسال بانوان،

 عنوان به را فوتسال مسئولین سازمان لیگ

 به آماری گرفت. نمونه نظر در آماری جامعة

 در. شد انتخاب دسترس در و هدفمند صورت

تیم در فصل  84به حضور  توجه با نهایت

لیگ برتر فوتسال بانوان  11-16مسابقاتی 

 چاپی صورت به پرسشنامه484 تعداد کشور،

 از پس که شد، توزیع آماری هاینمونه میان

 811 هایداده ناقص، هایپرسشنامه حذف

 مورد تحلیل و تجزیه در کامل پرسشنامه

 از پایایی برازش منظور بهگرفت.  قرار استفاده

 معیار ینا شد، که برتری ترکیبی استفاده پایایی

 پایایی که است این در آلفای کرونباخ به نسبت

 به با توجه بلکه مطلق، صورت به نه متغیرها

 . گرددمی محاسبه یکدیگر با متغیرها همبستگی

توجه  با ها،داده آوریجمع منظور ، بهنتیجه در

برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال از  به

ای ت دورهبصور 11شهریورماه لغایت اسفندماه 

ها روز هفته، پرسشنامه 42رفت و برگشتی و در 

گرفت و ها قرار قبل از برگزاری در اختیار تیم

گردید. نسخه مربوط آوری پس از مسابقه جمع

ها نیز از طریق به مدیران عامل باشگاه

ها ارسال و در زمان دیگری جمع سرپرستان تیم

آوری شد. همچنین با مراجعه حضوری به 

 اسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال فدر
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 دریافت نیز فدراسیون مسئولین هایپرسشنامه

 .شد

  

 پژوهش هاییافته

 کننده شرکت 811 میان از حاضر، تحقیق در 

 مدیران( درصد 0/4) نفر 1 پژوهش این در

 و سرپرستی کادر( درصد 41/80) نفر 34 عامل،

 بازیکنان( درصد 41/00) نفر 823 فنی،

 3 بانوان، فوتسال برتر لیگ در شاغل هایباشگاه

 و فوتبال فدراسیون بانوان امور( درصد 11/8) نفر

 سازمان مسئولین( درصد 64/8) نفر 4 نهایت در

 13/10 همچنین. بودند بانوان فوتسال لیگ

 0/4 و زن پژوهش در کننده شرکت افراد درصد

 مدل برازش( 8) جدول در. بودند مرد درصد

 آلفای) پایائی ، عاملی بارهای گیری،اندازه

 و  همگرا)  روائی و(  ترکیبی پایائی و ، کرونباخ

 .است شده ارائه(   واگرا

 

پژوهش کلی هایشاخص و متغیرها عاملی بارهای .1 جدول

 بارهای عاملی گویه ها ابعاد متغیر

      016/1 186/1 011/1 013/1 --- آمیخته
 
 

 عوامل

 محیطی

  133/1 061/1 122/1 632/1 613/1 062/1 638/1 124/1 اقتصادی
 
 

سیاسی 

 قانونی
083/1 014/1 011/1 014/1 613/1 611/1 120/1 046/1 613/1 012/1 

اجتماعی 

 فرهنگی
233/1 111/1 108/1 618/1 611/1 144/1 012/1    

   031/1 018/1 006/1 123/1 066/1 013/1 011/1 تکنولوژی
 

 

     011/1 001/1 141/1 611/1 116/1 رقابتی
 

 

راهبردهای 

عمومی 

 پورتر

 180/1 021/1 611/1 111/1 011/1 600/1 124/1 161/1 621/1 تمایز

 

161/1 
 

       140/1 112/1 116/1 012/1 رهبری هزینه

        111/1 188/1 تمرکز
 

 

 
 عاملی تمامی بارهای ضرایب (8) جدول در

 مناسب از شانن که است بیشتر 2/1 از سواالت

(. و 8111، 8اند دارد )هول معیار این بودن

ها و ضریب بارهای عاملی هر یک از شاخص

و عوامل  آمیخته بازاریابیمتغیرهای موثر بر 

 محیطی و استراتژی مشخص شده است.

                                                  
1. Holland 
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 همگرا پایایی و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای .2 جدول

 روایی همگرا پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ 

 214/1 128/1 132/1 عوامل محیطی

 212/1 161/1 148/1 اقتصادی

 143/1 181/1 111/1 سیاسی

 200/1 121/1 014/1 اجتماعی

 681/1 080/1 111/1 تکنولوژی

 131/1 121/1 000/1 رقابتی

 211/1 131/1 141/1 راهبردهای عمومی پورتر

 111/1 130/1 146/1 تمایز

 010/1 116/1 168/1 رهبری هزینه

 116/1 114/1 061/1 تمرکز

 611/1 112/1 124/1 آمیخته

 

پایایی  از گیری اندازه ابزار پایایی تأیید برای

 آلفای معیار که آنجایی از شد. استفاده ترکیبی

 پایایی تعیین برای سنتی معیار یک کرونباخ

 جزئی روش حداقل مربعات باشد،می متغیرها

 آلفای به سبتن تریمدرن معیار )پی ال اس(

 .بردمی کار به ترکیبی پایایی نام به کرونباخ

 این در کرونباخآلفای به نسبت معیار این برتری

 بلکه مطلق، صورت به نه متغیرها پایایی که است

 محاسبه یکدیگر با متغیرها همبستگی به با توجه

 هر پایایی، بهتر سنجش برای نتیجه در. گرددمی

 در. شوندمی برده کار به معیارها دوی این

 متغیر هر برای ترکیبی پایایی مقدار که صورتی

 مناسب درونی پایداری از نشان شود،0/1از  باالتر

از  کمتر مقدار و دارد گیریاندازه هایمدل برای

و پس از دهد می نشان را وجود پایایی عدم 0/1

کسب نظرات متخصصین )روایی محتوا(، روایی 

ده شده ( آور4در جدول ) همگرا و پایایی ترکیبی

 .است
 

 روایی واگرا، ماتریس فورنل و الرکر. 3جدول 

ی 
یط

ح
م

ی 
اد

ص
قت

ا
 

ی
اس

سی
ی 

اع
تم

اج
ی 

وژ
ول

کن
ت

 

ی
ابت

رق
ها 

رد
هب

را

ی 
وم

عم
ی 

تر
ور

پ
یز 

ما
ت

نه 
زی

ه
کز 

مر
ت

ته 
خ

می
آ

 

           018/1 محیطی

          611/1 616/1 اقتصادی

         043/1 124/1 634/1 سیاسی

        611/1 641/1 281/1 614/1 عیاجتما

       012/1 613/1 228/1 212/1 141/1 تکنولوژی

      038/1 181/1 266/1 241/1 211/1 218/1 رقابتی

     611/1 141/1 246/1 232/1 364/1 348/1 280/1 پورترراهبردهای عمومی 

    086/1 661/1 183/1 221/1 286/1 216/1 368/1 211/1 تمایز

   121/1 632/1 681/1 301/1 286/1 214/1 213/1 386/1 218/1 هزینه

  140/1 611/1 114/1 261/1 316/1 321/1 348/1 311/1 313/1 408/1 تمرکز

 142/1 120/1 183/1 111/1 224/1 218/1 311/1 341/1 481/1 423/1 861/1 آمیخته
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 (،3) جدول در آمده دست به نتایج بر اساس

 در هایششاخص با سازه یک بطهرا میزان

 مشخص هاسازه سایر با سازه آن رابطه مقایسه

 قبول قابل صورتی در واگرا روایی .است شده

 قرار مقادیر) پایایی همگرا جذر میزان که است

 از بیشتر سازه هر برای( اصلی قطر روی گرفته

 دیگر هایسازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس

   .باشد مدل در

 
 داری معنی ضریب و عاملی بارهای. 2شکل 

    
ری ضریب معنادادر مدل ساختاری معیارهای 

values)-(tین ی، ضریب تع)2(R  و ضریب

مورد بررسی قرار  Q)2(بینی قدرت پیش

ترین معیار برای اولین و ابتدایی گیرد.می

ها در مدل )بخش ی بین سازهسنجش رابطه

 در است. t-valuesساختاری(، اعداد معناداری 
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بیشتر شود،  8916که مقدار این اعداد از صورتی

ها و در سطح ی بین سازهنشان از صحت رابطه

مقادیر مربوط  4 است. در شکل %11اطمینان 

همچنین در  شده است.ارائه t-valuesبه 

مقادیر بیان شده مشخص شده  1و  2جداول 

 است.

 داری(درونی )مقدار معنی مدل برازش. 4جدول 

t-value داریضرایب معنی t-value داریضرایب معنی t-value داریضرایب معنی 

110/2 
  ←عوامل محیطی 

 راهبردهای عمومی پورتر
 اقتصادی ← عوامل محیطی 182/81 تمایز  ←استراتژی  806/80

102/2 
 راهبردهای عمومی پورتر

 آمیخته بازاریابی  ←
 سیاسی  ← عوامل محیطی 112/34 رهبری هزینه  ←استراتژی  112/80

116/0 
آمیخته  ←عوامل محیطی

 بازاریابی
 111/21 تمرکز  ←استراتژی  123/0

 ← عوامل محیطی

 اجتماعی

    368/33 
 ← عوامل محیطی

 تکنولوژی

 رقابتی ← عوامل محیطی 224/81    

 مقدار سه بینیقدرت پیش شاخص مورد رد

 مالک قدارم عنوان به را 31/1 و 81/1 ، 14/1

 معرفی قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای

 مربوط بخش 6 جدول شود. بنابراین براساسمی

 در هاسازه کنندگیبینیپیش ضریب قدرت به

 .است شده برآورد خوب سطح

 ضرییب تعیین و قدرت پیش بینی برازش مدل درونی یجنتا .5جدول 
قدرت پیش 

 بینی

ضریب 

 تعیین
 هاسازه ضریب تعیین قدرت پیش بینی هاسازه

 481/1 110/1 رقابتی 116/1 461/1
راهبردهای عمومی 

 پورتر

 آمیخته 104/1 301/1 سیاسی 613/1 314/1

 اقتصادی 104/1 411/1 تمایز 131/1 121/1

 اجتماعی 622/1 411/1 رهبری هزینه 680/1 232/1

 تکنولوژی 610/1 280/1 تمرکز 223/1 368/1

 
 مدل بخش دو هر شامل کلی در پایان، مدل

 تأیید با و شودمی ساختاری و گیری اندازه

 کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش

 ،مقدار چهار همقادیر بمعیار مطلوب . شودمی

، متوسط 41/1تا  18/1، ضعیف 18/1صفر تا 

به باال خیلی قوی 36/1قوی و  36/1تا  41/1

( 8314 رضازاده، و داوری) شوندمیبندی تقسیم

باالتر از  برازش کلی مدل  نهایی که به با توجهو 

 خیلی"باشد، برازش کلی مدل در حد می 36/1

 .گیردمورد تأیید قرار می "قوی

 
 ضرایب مسیر و سطح معنی داری مدل پژوهش آورده شده است. یجنتا( 6بر اساس جدول )
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 ضرایب مسیر و سطح معنی داری مدل پژوهش یجنتا. 6جدول 
 مسیر ضریب مسیر (t)آماره  یدارمعنی جنتای

 آمیخته بازاریابیبر  عوامل محیطی  161/1 116/0 تأیید اثرگذاری رابطه

 آمیخته بازاریابیبر  راهبردهای عمومی پورتر 288/1 102/2 تأیید اثرگذاری رابطه

 بر آمیخته بازاریابی راهبردهای عمومی پورترعوامل محیطی با میانجی  386/1 01/3 تأیید اثرگذاری رابطه

 

 گیریبحث و نتیجه

این تحقیق با هدف شناسایی الگوی بازاریابی 

لیگ فوتسال زنان به بررسی عوامل مختلف 

و آمیخته  محیطی، راهبردهای عمومی پورتر

بازاریابی پراخت. نتایج به دست آمده نشان داد 

که متغیر محیطی بیشترین اثر گذاری را بر 

دارد که تحقیقات هنرور و  آمیخته بازاریابی

(، بشیری 8316(، معماری )8316همکاران )

(، جاللی و همکاران 8311(، قاضی زاده )8311)

(، خیری 8313(، طریقی و همکاران )8314)

(، اسالتر و 4111(؛ لوییز و همکاران )8313)

(، میشی و آفتون 4112(، مورو )4114پیتز )

سل و (، یوک4183(، میهای و همکاران )4111)

( از 4186( و بردلی و همکاران )4181همکاران )

این یافته پژوهشی حمایت می کنند. الهی و 

( معتقدند که سرمایه گذاری 8310همکاران )

دولت در ورزش و نبود چارچوب حقوقی 

مشخص از جمله عواملی هستند که می توانند 

مانع توسعه اقتصادی فوتبال شوند، همچنین 

( نیز عوامل اقتصادی، 8311یزدانی و همکاران )

های قانونی از اجتماعی، ارتباطی و نبود حمایت

دانند حامیان ورزشی را نیز ازجمله عواملی می

کشاند و که ورود سرمایه گذاران را به چالش می

های بازاریابی در ورزش موجب عدم تحقق برنامه

( نیز معتقد 8311می شود. حمیدی و همکاران )

بتی سالم از جمله عواملی است نبود فضای رقا

تواند بر برنامه های بازاریابی محیطی است که می

( در 4182تاثیر منفی بگذارد و  نیز اللمند )

تحقیقات خود دریافت وجود محیط قانونی 

مناسب و اتخاذ قوانین مناسب موجب جذب 

شود. سرمایه گذاران در محیط های ورزشی می

توان چنین نتیجه نتایج پژوهش میبا توجه به 

گذار های قانونگیری نمود که دولت ها و بخش

سازی ای را در زمینهتوانند نقش تعیین کنندهمی

ورود حامیان به عرصه ورزش فراهم کنند، 

گذار برای راه های دولتی و قانونهمکاری بخش

های بازاریابی ضروری به نظر می اندازی فعالیت

رسد که چنین به نظر می رسد، در ادامه

های های نظارتی باید شفافیت فعالیتبخش

ها و حامیان در اقتصادی و مالی باشگاه

های ورزشی را مورد ارزیابی مستمر قرار محیط

دهند. تاثیر قوانین می تواند منجر به بازار کار 

گردد که به استاندارد سازی و معیارهای حمایتی 

(. همچنین 4116شاغالن منجر گردد )پرایس، 

( نیز تاثیر فرهنگ را 4118هولمز و استوسینگر )

بر فرآیندهای گوناگون بازاریابی جوامع مورد 

رسد تاثیرات قانونی تایید قرار داده اند. بنظر می

قانون فیفا  21مانند حق پخش که در ماده 

صراحتاً به آن اشاره شده است ولی در ایران به 

ازمان صدا دلیل مشکالت و محدودیت های س

سیما و غیر قانونی بودن تلویزیون های خصوصی 

فوتبال زنان از این موقعیت منحصر بفرد بی بهره 

مانده است.  از آنجا که جهانی شدن یکی از 

مالک های توسعه ورزش قهرمانی است و لیگ 

بانوان نیز از این قاعده مستثنی نیستند الزم 

است فرهنگ توجه به شخصیت مستقل زنانه 
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رد تأکید قرار گیرد. هر چند در ایران هنوز مو

این فرهنگ در ابتدای راه است و بهره کشی از 

گیرد. چنانچه زنان به طرق مختلف صورت می

های مبتکرانه بازی منصفانه اقداماتی نظیر ایده

ای پسران های پایهیوفا که منجر به توسعه برنامه

 و دختران در کشورهای مختلف شد. 

ج، تکنولوژی را نیز از عوامل همچنین نتای

محیطی مورد تایید قرار داده است که با استفاده 

توان با تقابل و های چندملیتی میاز شرکت

تعامل فرهنگ بومی و فرهنگ بازاریابی جهانی 

به توسعه خدمات بازاریابی در فوتبال زنان ایران 

پرداخت. در همین راستا نباید از گسترش 

بر محیط ورزش غافل شد،  تکنولوژی و تاثیر آن

( معتقدند به 8311حسینی و همکاران )

کارگیری خدمات اینترنتی و تجارت الکترونیک 

تواند نقش بسزایی در توسعه فروش، کاهش می

هزینه ها و تسریع خدمات داشته باشد. آنگونه 

رسد توجه به محیط تکنولوژی می که به نظر می

ه های تواند تاثیر بسزایی در کارایی برنام

اقتصادی بخش های ورزشی داشته باشد. 

( به انتقال منابع انسانی و 4110چنانچه پرایس )

اجتماعی و فرهنگی بین کشورها از طریق 

های چندملیتی اشاره کرده استفاده از شرکت

است. انتقال تکنولوژی همچنین در فرآیند 

جهانی شدن نیز می تواند موثر باشد 

ابراین استفاده به روز ( که بن4111، 8)میالنوویچ

کشور و جامعه پیرامونی و همراه شدن 

فاکتورهای جانبی در فوتسال زنان ایران مانند 

های های استاندارد، کفشپوشاستفاده از کف

روزتر، در حوزه تخصصی ور، علم تمرینات بهبهره

-های تبلیغاتی مانند فیلمو استفاده از تکنولوژی

                                                  
1. Milanovic 

کیفیت، همگی از اهای ببرداریبرداری و عکس

آثار تأثیر تکنولوژی بر بازاریابی فوتبال زنان 

هستند. مسائل رقابتی که با توجه به نتایج یکی 

تواند از عوامل محیطی شناسایی شده است می

ترین مورد در موارد زیادی را در برگیرد که مهم

های مناسب در جامعه و حال حاضر زیرساخت

(، 4111مکاران )و ه 4سوتیریادونیز لیگ است. 

( به وجود 4111) 3پوسچر و همکاراندی

های فوتبال جهت پیشرفت و بازاریابی زیرساخت

اند که شاید در کشور ما به روز اشاره کردهبه

ای و دالیل گوناگون از جمله نبود تفکر حرفه

منابع انسانی متخصص از آن غافل بوده است. 

زی ساایکند که حرفه( بیان می8116) 2بیکن

های تواند منجر به ارتقای ارزش افزودهمی

 محصوالت منتج از تولید و خدمات گردد. 

گوناگون در لیگ راهبردهای عمومی  وجود     

فوتسال نیز متناسب با عوامل محیطی از دیگر 

که یافته های طریقی و  نتایج تحقیق بود.

(، 8311(، حسینی و همکاران )8313همکاران )

(، ون هیردن و 8311)حمیدی و همکاران 

(، میهای 4111(، استاروس )4118همکاران )

جوناس و  (،4182(، ریس و همکاران )4183)

( از 4186( و برادلی و همکاران )4186جونا )

خیری  این یافته تحقیق حمایت می کنند.

( معتقد است اتخاذ استراتژی های 8313)

بازاریابی در محیط های ورزشی همواره باید با 

و تحلیل خاص محیط ورزشی صورت  تجزیه

گیرد، وی خاطر نشان کرد وجود تیم بازاریابی 

تخصصی جهت تدوین برنامه های استراتژیک از 

جمله نقاط ضعف در باشگاه ها و فدراسیون های 

                                                  
2. Sotiriadou 

3. De Bosscher 

4. Bacon 
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( نیز 4116ورزشی کشور می باشد، قیامی راد )

نبود واحد بازاریابی تخصصی را از جمله عوامل 

زاریابی بر می شمارد. ضعف استراتژی های با

( نیز دریافتند که 8311حمیدی و همکاران )

اتخاذ استراتژی بازاریابی مناسب نیازمند 

تخصص، هزینه و برنامه های عملی و مشخص 

با توجه به نوع سطح لیگ فوتسال می باشد، 

های کسب و کار که خود زنان، سطح استراتژی

شامل توسعه، رقابت و همکاری است )اعرابی، 

(، در این راستا یکی از بهترین پیشنهادات 8311

است که البته مایکل پورتر به عنوان استراتژی 

هزینه و استراتژی تمایز ارائه داده است. با توجه 

به نمودار استراتژی رقابتی پورتر و توجه به 

الزامات هر استراتژی و قلمرو و گستره بازار 

تواند هدف خود را از هدف، لیگ فوتبال می

توسعه بازاریابی گسترده یا محدود در نظر بگیرد. 

نبود ساختاری منسجم در بخش ورزش زنان نیز 

از جمله نقاط ضعف در ورزش بانوان می باشد. 

اما وجود مربیان، کادر فنی مجرب و بازیکنان 

نخبه و همچنین کسب جایگاه ششم فوتسال 

بانوان جهان و از طرفی توجه هواداران ایرانی به 

ل از نقاط قوتی است که در ورزش بانوان فوتسا

به چشم می خورد. تهدیداتی مانند مشکالت 

عمده اقتصادی ورزش بانوان و برخی موانع 

اجتماعی و فرهنگی در ورزش بانوان همواره به 

چشم می خورد، اما نباید از فرصت هایی که 

بواسطه مسابقات، منطقه ای، قاره ای، بین 

آید، غافل ماند و با المللی و جهانی فراهم می

انتخاب استراتژی مناسب از آنان نهایت بهره 

ضعف ساختاری و مالی مندی را کسب نمود. 

ورزش زنان ناگزیر الگوی بازاریابی به توسعه 

استراتژی هزینه محور سوق خواهد داد تا از این 

کنندگان بیشتری از آن منتفع طریق استفاده

ار محدود شوند. هر چند در بیشتر موارد باز

گیرد جهت استراتژی تمایز مورد استفاده قرار می

که این تفاوت ناشی از فاکتورها و عوامل محیطی 

رسد با توجه به الزامات مذهبی و نظر میاست. به

تفاوت نگاه به ورزش بانوان در شهرهای مختلف 

و بین اقشار مختلف قلمرو استراتژی محدود با 

 باشد.این لیگ سازگارتر می

همچنین نتایج نشان داد که آمیخته      

بازاریابی از استراتژی و نیز عوامل محیطی تاثیر 

پذیرد. از آنجا که آمیخته بازاریابی در این می

تحقیق شامل محصول، قیمت، ترویج و توزیع 

های بایست به اولویتباشد بنابراین میمی

های اخیر تمرکز بر آمیخته توجه گردد. در دهه

مورد نیاز در نیروی کار افزایش یافته  هایمهارت

های مورد نیاز که منجر به تحلیل مهارت

های مختلف شغلی شده است عملیاتی در حوزه

که استانداردهای ملی صالحیت شغلی 

(NOSs از این قبیل است. از طرف دیگر در )

( و 4181) 8صنعت ورزش نیز اسمیت و استوارت

های ابلیت( بر توسعه ق4111و همکاران ) 4هوی

منابع انسانی در ورزش جهت ارتقای آن تاکید 

-اند. الجرم تربیت نیروهای زبده جهت بهداشته

های بازاریابی روز کردن و استفاده از محدودیت

تواند با این منابع به فوتسال زنان در ایران می

فرصت تبدیل گردد. همچنین با توجه به نتایج 

( 4116) 2ت( و پریمول4181) 3ولسی و آبراماز

در بیشتر نقاط دنیا نیمرخ سنی کارکنان در 

تواند مدیران را حوزه ورزش جوان است که می

به استفاده از انگیزه و قدرت جوانی رهنمون 

سازد.

                                                  
1. Smith & Stewart 

2. Hoye 

3. Wolsey & Abrams 

4. Primault 
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های مطرح در طبقات قیمت که همیشه از گزینه

متوسط در ایران بوده است و البته در فوتبال 

، در (8313مردان طبقات زیر متوسط )رسولی، 

فوتبال زنان هنوز تایید مشخصی را از تاثیراتش 

رسد با توجه به گزارش نداده است. اما بنظر می

فرهنگ عمومی کار در ایران و استقالل کمتر 

تواند منجر به بهبود موقعیت زنان قیمت باال نمی

کسب و کار در لیگ گردد. همچنین باید اذعان 

ران ها نیز هوی و همکاکرد در حوزه پرداخت

های کنند که در سازمان( اذعان می4116)

ای مفهوم سنتی دستمزد جای ورزشی حرفه

خود را به کسب تجربه در ورزش داده است که 

تر خود مبین استفاده بهینه از منابع انسانی ارزان

و به عبارتی داوطلبان است. از موارد مهم دیگر 

که کمتر در حوزه ورزش زنان و فوتبال زنان در 

های توزیع است. اریابی مطرح شده است کانالباز

جدایی از بحث صدا و سیما، از آنجا که در عصر 

های فراوانی جهت توزیع محصول و حاضر راه

خدمتی مانند فوتبال بدون توجه به محدودیت 

جغرافیایی مطرح است، فضاهای مجازی است که 

تواند فضاهای مناسبی را در جهت بازاریابی می

وار سازد. می توان بیان داشت که اجتماعی هم

به منظور تدوین آمیخته بازاریابی باید تمامی این 

عوامل را در کنار یکدیگر در نظر گرفت. با توجه 

به اینکه بودجه تخصیصی از سوی وزارت ورزش 

و جوانان برای گذران امور لیگ فوتسال بانوان 

باشد و نظر به اینکه یکی از ناکافی می

تحقیق در جذب حامیان مالی  کاربردهای این

ورزشی است، باید در نظر داشت، که بین 

مندی کارکنان یک شرکت و حامیگری از عالقه

آن رشته اثرات مثبتی بر خود شرکت ها نیز دارد 

(. از جمله این اثرات 4111)توماس و همکاران، 

مثبت می توان به افزایش اشتیاق، انگیزه و توجه 

حس سربلندی،  ( و ایجاد4118)کاسیدی، 

افتخار و وظیفه شناسی )بنت و همکاران، 

( کارکنان اشاره نمود. از اینرو می توان 4114

بامطالعه بر روی عالقه مندی کارکنان شرکت ها 

در جذب حامیان موفق تر عمل نمود. شاید 

بتوان گفت قبل از رسیدن به سود بازار لیگ 

د فوتبال، الزم باشد بازاریابی اجتماعی را بهبو

بخشید تا در ادامه به تناسب جذب هواداران و 

مشتریان وفادار به حاشیه سود و سود واقعی 

ناشی از الگوی بازاریابی در لیگ فوتبال دست 

های مناسب بر اساس یافت. استفاده از استراتژی

تواند بر آمیخته بازاریابی عوامل محیطی می

فوتسال تاثیر داشته و در جهت توسعه هر چه 

این رشته گام اساسی برداشت و باید  بیشتر

توجه داشت که در این مهم نیازمند مدیریت و 

سونگر به های دقیق با نگاهی همهریزیبرنامه

باشد. همچنین فوتسال بانوان در کشور ایران می

سازی نیروهای انسانی توان در استفاده از بهمی

داخلی، الگویی از نیروهای موفق ورزش زنان 

 .سالمی را در این راستا پیشنهاد کردکشورهای ا
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Abstract 

Objective: The aim of this study is designing marketing mix pattern of 

women’s futsal premier league by emphasizing on environmental factors and 

Porter’s general strategy.  

Methodology: At first, by library research we review the related literature and 

documents and design an initial questionnaire with 88 questions by a semi-

structured interview with geniuses. By this questionnaire we try with 12 

variables. The statistical population is futsal beneficiaries we collected data 

from 185 questionnaires and analyzed by using SPSS19 and Smart PLS 

software.  

Result: The findings showed that between environmental Factors and 

marketing mix and strategy with marketing mix is directly related. Also the 

relation between environmental Factors and marketing mix in the event of 

existence of variable mediatory strategic was indirectly significant.  

Conclusion: In conclusion, we should say that according to the approved model 

in research of the marketing pattern of women futsal league, the marketing mix 

influences the strategy and also the environmental factors that indicated the 

consideration of these variables in a comprehensive manner. At the moment can 

offer that the best option is improving the internal human resources with 

successful human of women sports in Islamic countries 
Keywords: Marketing, women’s Futsal, Marketing mix, Environmental Factors, 

strategy  
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