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  چكيده 

با استفاده ) محصول، مكان، ترويج و قيمت( p4ي ليگ برتر بسكتبال ايران براساسها ميتي بند رتبهين تحقيق، هدف از ا

سؤالي آميخته بازاريابي اجرا شد كه ده  36اين پژوهش از نوع توصيفي بود و از طريق پرسشنامة . از روش پروميتي بود

جامعة آماري برابر نمونه به تعداد . تعيين شد 87/0ريب پايايي آن نفر از استادان دانشگاه روايي آن را تأييد كردند و ض

ي ليگ برتر ها باشگاهي بند رتبهو براي  ي مربوط به هر عنصر از روش آنتروپيها شاخصدهي  براي وزن. نفر بود 72

برتر بسكتبال، دهي عناصر چهارگانه در ليگ  نتايج حاصل از وزن. استفاده شد 2، از روش پروميتيp4بسكتبال براساس 

به خود اختصاص  ها يآزمودناهميت را از ديدگاه  نيترحاكي از اين بود كه عنصر ترويج بيشترين، و عنصر قيمت كم

رتبة  72268/5باشگاه دانشگاه آزاد با ميزان مطلوبيت  ، مشخص شد كه2، با استفاده از روش پروميتيp4از لحاظ . دادند

رتبة آخر را در بين دوازده تيم حاضر در ليگ برتر بسكتبال به  -8/ 13001ن مطلوبيت اول و باشگاه سامان تهران با ميزا

در مجموع وضعيت بهتري از نظر چهار عنصر آميختة بازاريابي عبارت ديگر، باشگاه دانشگاه آزاد  اند؛ به خود اختصاص داده

  .هاي ديگر دارد نسبت به باشگاه

  

  هاي كليدي  واژه
   .بازاريابي، بسكتبال، پروميتيبازاريابي،  آميختة

                                                           
   09197227855 :تلفن : نويسندة مسئول   Email: fatehi.bayan@gmail.com                                                 
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   مقدمه
ي ورزشي، ها سازماني و باشگاهي الملل نيبي ها رقابتي ورزشي، ها ونيفدراسخودكفا شدن ورزشكاران، 

بر اموري مانند افزايش نرخ سهام، استخدام اعضاي  تواند يمبازاريابي . ي بازاريابي استها طرحنيازمند 

ي ها تيمزاز ديگر . بيمه و جذب و افزايش درآمد ورزشكاران و عواملي از اين دست نيز تأثيرگذار باشد

بازاريابي ورزشي، حفظ اعضاي ورزش، جلوگيري از اتالف وقت و هزينه با درك نياز و خواستة مخاطبان 

شتر و باالتر براي سازمان، پاسخگويي و ابتكار عمل در سازمان و شناخت و در نتيجه سود و عايدي بي

  ).22(رقبا و همراه بودن با رقباست 

ند، ليكن ا در كشورهاي پيشرفتة جهان مانند آلمان در اروپا، و چين در آسيا نهادي مستقل ها باشگاه

قانون اساسي و برنامة  44اس اصل براس. اند وابستهي ورزشي در ايران تا حدود زيادي به دولت ها باشگاه

امروزه ورزش بسكتبال از محدودة زمين و ). 18(ي ورزشي بايد به درآمدزايي بپردازند ها باشگاهتوسعه 

. ة اين رشتة ورزشي در دنيا هستيمجانب همهباشگاه فراتر رفته است، و هر روز شاهد پيشرفت و توسعة 

هاي مختلف اين رشته در سال، نزديك  چنين تورنمنتبرگزاري مسابقات ليگ جهاني در هر سال و هم

و معادالت خاص حاكم بر بازار  ها يدگيچيپشدن سطح رقابت بين كشورهاي حاضر در اين مسابقات، 

كشور . ي را براي كشورهاي حاضر در اين مسابقات رقم زده استا ژهيومسابقات، شرايط  گونه نيارقابتي 

ي نيازمند استفاده از معادالت الملل نيبنيست و براي رقابت در سطح  مستثناايران هم از اين قاعده 

تيم شروع به كار  10با  1370ليگ برتر بسكتبال ايران از سال . بازاريابي در اين صنعت ورزشي است

ي ها كمكبراي حفظ موجوديت خود به  ها ميتاين . تيم در ليگ برتر حضور دارند 12 اكنون همكرد و 

 كنند يمبازيكنان كسب  وانتقال نقلدرآمد بسيار اندكي كه از تبليغات داخل سالن و  حاميان مالي و

، اين در حالي است كه ورزش بسكتبال در كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي ساالنه مبالغ اند وابسته

، در آورند يم دست بهي و ساير منابع فروش تيبلكالني از محل پخش تلويزيوني، تبليغات، حاميان مالي، 

، بلكه از ساير منابع اند محروماز كسب درآمد حق پخش تلويزيوني مسابقات  ها باشگاه تنها نهايران 

مروري بر پيشينة پژوهش در داخل كشور حاكي از فقدان انجام پژوهشي در . كنند ينماستفاده  ذكرشده

ي ورزشي آن، ها تيقموفدرآمدزايي بيشتر در بسكتبال، و افزايش . زمينة بازاريابي بسكتبال است

  .ي جديد و علمي در عرصة بازاريابي و صنعت ورزش استها روشي از ريگ بهرهمستلزم 

مديران بازاريابي بسكتبال كشور براي ارتقاي وضعيت فعلي بازاريابي محصوالت آن بايد بدانند كه 

د؟ عوامل آميختة ان ي آميختة بازاريابي در بسكتبال كدامها مؤلفهعناصر و  نيتر حساسو  نيتر مهم
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، يكي از ابزارهاي كارامد براي رسيدن به اين هدف است كه در سطح جهاني در صنعت )p4( بازاريابي 

او . يك صنعت يادكرد عنوان بهورزش  بار ازبراي اولين ) 1983(مولين . شود يمورزش از آن بهره گرفته 

ي كه موجبات افزايش ارزشي افزودة كاال و خدمات ا حرفهاشاره داشت هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و 

در تأييد ) 1994( 1پيتز، فيلدينگ و مايلر). 34( شود يمورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محسوب 

محصوالت، كاالها، خدمات، اماكن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت  همةاين تعريف مولين، 

ي صنعت ورزش، بازاريابي ورزشي است، كه خود شامل برخي يكي از اجزا). 35( كنند يمورزش معرفي 

پردازد،  بازاريابي به شناسايي نيازهاي اجتماعي و انساني و تأمين اين نيازها مي. استاجزا و عناصر 

كاتلر و آرمسترانگ ). 20(ي دارد ا ژهيوي اهميت ريگ ميتصمدر مديريت بازاريابي فرايند  كه يطور به

توانند  مي ها و گروهكه بدان وسيله، افراد  دانند يممديريتي  –نوعي فرايند اجتماعي بازاريابي را) 1385(

ي خود را برآورده ها و خواستهبا ديگران، نيازها  ها و ارزشة محصوالت و مبادلاز طريق توليد، ايجاد 

  ).16( سازند

براي . در هر رشتة ورزشي، رشد و توسعة كمي و كيفي آن رشته است بلندمدتشك از اهداف  بي

ي ورزشي بايد توانايي رقابت داشته باشند كه اين مهم، با استفاده از ها سازماندستيابي به اين دو هدف، 

 وبازاريابي ورزشي را كاربرد ويژة اصول ) 1387(كاتلر . دشو يم ريپذ امكاندستاوردهاي بازاريابي ورزشي 

ارائة  قيطر ازي رورزشيغي بازاريابي درارتباط با محصوالت ورزشي و بازاريابي محصوالت ندهايافر

بازاريابي ورزشي عبارت است از  استفاده از  ).15( كند يمي مالي در عرصة ورزش تعريف ها تيحما

رزشي و محصوالت و خدمات و كنندگان مصرفمتغيرهاي آميختة بازاريابي در جهت ارتباط ميان منافع 

 ).19(ي ورزشي ها سازمان كنندگان تيحما

 كه كنند يمعناصر مؤثر در بازاريابي را تحت عنوان آميختة بازاريابي مطرح ) 2007(پيتز و استاتالر 

آن، سازمان كاال يا خدمات خود را ارائه  قيطر ازابزار موجود در دست سازمان كه « عبارت است از

  ).36(است  متيق وو شامل چهار عنصر، محصول، مكان، ترويج  »دهد يم

محصول ورزشي ). 20(محصول يكي از عناصر مهم و اولين عامل آميختة بازاريابي يك شركت است 

از يك كاال، خدمت يا تركيبي از هر دو كه براي استفادة تماشاچي  است عبارتيا فراوردة ورزشي 

عنصر دوم مكان است، كه جا و ). 17(است  شده  يطراحة ورزشي كنند تيحماورزشي، ورزشكار يا 

ة مورد هدف كنند مصرفآن به مكاني است كه  مبدأچگونگي رسيدن يك محصول از نقطة توليد يا 
                                                           

1. Pitts, Fielding, Miller 
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 ها رسانهدر دست مديران ورزشي  1ي توزيعها كانالابزار  نيتر مهماز ). 36(به آن دست يابد  تواند يم

ي كانال توزيع  ها بخشيكي ديگر از  عنوان به2 تيبلي توزيع ها آژانسه نقش ب توان يمهمچنين . هستند

ي، ترغيب و رسان اطالعي ها تيفعالعنصر سوم ترويج است كه عبارت است از مجموعه ). 27(اشاره كرد 

از ديدگاه بازاريابي ورزشي ترويج عبارت است از ). 11(ند ا با هم مرتبط كامالًاثرگذاري، كه اين سه 

ي ورزشي، سطح مداخله و تصوير ها شركتي يا تأثير بر افراد در ارتباط با محصوالت ده شكلعمليات 

عنصر چهارم، قيمت است كه بيانگر ارزش يك محصول ورزشي است، ). 36(ي مرتبط با ورزش ها شركت

قيمت عنصري از آميختة . كه مشتري بايد براي يك محصول بپردازد مقدار پولي استعبارت ديگر  به

  ). 39( شود يمياد  كنندگان مصرفنقطة فشار بر  عنوان بهبازاريابي است كه از آن 

، تعقل )1383(، احساني )1380(، اتقيا و همكاران كشور دركلي، در زمينة بازاريابي ورزشي  طور به

، )1385(، جمشيديان )1383(، قاسمي )1383(، عليپور )1383( پور يشمس، )1383(، روستا )1383(

و معادي ) 1386(، كاظمي)1386(، معماري )1386(، يوسفي و همكاران )1386(هنري و همكاران 

به تحليل عوامل ) 1386(معماري . دشو يم، كه به برخي از آنها اشاره اند دادهتحقيقاتي انجام ) 1387(

تحقيقي را با عنوان ) 1386(كاظمي . كشور و مدلسازي آن پرداخته است آميختة بازاريابي صنعت ورزش

ي معتبر ها گيل باة آن سيمقا وفوتبال كشورمان  صنعت درة بازاريابي ختيآم عناصر فيتوص وبررسي «

ة ختيآم عناصربه بررسي ) 1387(همچنين معادي . به انجام رسانده است )جنوبي كره وژاپن (قاره 

كارشناسان و مديران پرداخته است، اما در ايران، هر كدام از  دگاهيد ازبرتر واليبال  گيل دربازاريابي 

  . منسجم و دقيق مطالعه نشده است صورت بهعناصر آميختة بازاريابي به تفكيك و 

 شانك ،)1995( موتو يفوج ورزش، بر يابيبازار رگذاريتأث عوامل ةنيزم در يخارج قاتيتحق در

 استوارت و تياسم ،)2002( لسونيو ،)2002( فران ،)2002( كيبران) 1998( آرمسترانگ ،)1999(

 اقتصاد، در كننده نييتع يصنعت عنوان به) 2004( هودسن و) 2003( مورگان ،)2003( سيويد ،)2003(

  .اند كرده تمركز خاص طور به...  و اجتماع فرهنگ، است،يس

، در زمينة آميختة بازاريابي خدمات و كاال به عامل محصول درآميختة بازاريابي ) 2006(  راس

معتقد است كه ) 1993(در زمينة انتخاب و اثرگذاري آرم يا نشان تجاري، كلر ). 37(كند  اشاره مي

 يابد هاي تشويقي و ترفيعي مانند حمايت مالي افزايش مي كننده با نشان آشنا باشد، فعاليت هرچه مصرف

                                                           
1. Distribution Chanels 
2. Ticket Distribution agenge( Scalper) 
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ها بايد به  كنند كه در مقابله با چالش كاهش هواداران تيم بيان مي) 1998(گالدن و همكاران ). 29(

 نشان دادند هرچه) 2003(وستربيكو شيلبري ). 25(كنندگان پرداخت  تقويت نشان خود در ذهن مصرف

در مورد ). 20(يابد  هاي بازاريابي بيشتر شود، توجه تماشاگران افزايش مي هاي ترفيعي و رقابت فعاليت

هاي تبليغاتي در تلويزيون اسپانيا را  ، آگهي)2002(پخش راديوتلويزيوني رويدادهاي ورزشي، فران 

دليل ويژگي خاص انتقال پيام به  مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه پخش تلويزيوني تبليغات به

، به مقايسة درآمدهاي )2001(كاست ). 9(مخاطبان، روش بسيار مؤثري براي تبليغات كاالهاست 

حاصل از پخش تلويزيوني در آمريكا و انگلستان پرداخت و بازار ورزش آمريكا را با ساير نقاط جهان 

) 1995(در زمينة مكان برگزاري رويدادهاي ورزشي، واكفيلد و اسلوان ). 28(داند  غيرقابل مقايسه مي

پاركينگ استاديوم، نظافت و تميزي محيط (ها  شده در مكان برگزاري بازي معتقدند كه خدمات ارائه

اند كه ماندگاري و استقبال تماشاگران را در  از جمله عواملي...) استاديوم، مديريت ايمني جمعيت و

بالدگت و ). 41(دنبال خواهند داشت  كنند و نيز درآمدزايي فراواني به هاي ورزشي تضمين مي استاديوم

شناسي استاديوم مانند سبك  ها، زيبايي شده شامل استراحتگاه ائهكيفيت خدمات ار) 1996(همكاران 

) 1999(به نظر شانك ). 20(اند  معماري آن را از عوامل مهم در ارتقاي توجه به رويداد معرفي كرده

ها و امكان عرضة خدماتشان  كنندگان، موجب توسعة تيم هاي تهية بليت براي مصرف تأسيس آژانس

هايي را در  ، پژوهش)2003(و هرناندز ) 1998(، ماهوني و هاوارد )1999(ديويد هانس و ). 38(شود  مي

در زمينة ). 31،27،26(اند  هاي توزيع به انجام رسانيده زمينة ايجاد تشكيالتي متمركز در زمينة كانال

 ورزشي به حمايت مالي هاي برنامهبراي موفقيت در ، معتقد است كه )1383(هاي مالي، احساني  حمايت

يند افر وحمايت مالي  يها مساعدتمند  نظامشناخت ، به )1383(درويش ). 6(است صحيح نياز 

، اهميت حمايت )1383(عليپور ). 9( پردازد يم ورزش فرد منحصربهبا تأكيد بر خواص  راهبرديبازاريابي 

با عنوان  ، در پژوهشي)2004(فلورس ). 9(دهد  اي را مورد بحث قرار مي مالي در توسعة ورزش حرفه

براي مقابله با  »رييتغ حال دراي  ابررسانه جهان دري بازاريابي براي اتحادية ملي بسكتبال ها ياستراتژ«

كه بايد به تبليغات و  كند يمپيشنهاد  NBAبه  بسكتبال درهواداران  رغبت وعامل كاهش عالقه 

  ).24( ي مالي بيشتر توجه كندها تيحما

كنندگي و تأثير آن  هاي مربوط به حمايت وتحليل فعاليت در زمينة استفاده از اسپانسر شيپ و تجزيه

، بنت و همكاران )1996(بر ترويج و فروش محصوالت ورزشي و افزايش درآمدزايي، كازنز و اسلك 

) 1996(كاوسنس و اسالك ). 23(اند  هايي را به انجام رسانده پژوهش) 2003(و مدوكس ) 2003(
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گذاري و  هاي مالي، صحه ترين شيوة تشويق تماشاگران به تماشاي مسابقات را تركيب حمايت مناسب

  ).20(اند  تبليغات دانسته

) 2003(گذاري، بويد و شانك  منظور صحه شدة ورزشي، به هاي شناخته گيري از چهره در زمينة بهره

كاوسنس و اسالك ). 19(مطالعه كردند  گذاري را در تبليغ محصوالت ورزشي و غيرورزشي تأثير صحه

اند  گذاري دانسته ترين شيوة تشويق تماشاگران به تماشاي مسابقات را صحه نيز يكي از مناسب) 1996(

)19.(  

پژوهشي را با هدف بررسي ميزان تأثير اينترنت بر آميختة بازاريابي ) 1386(يوسفي و همكاران 

به تأثير اينترنت ) 2005(فيلو وفانك ). 22(انجام رساندند  به) محصول، قيمت، توزيع و ترويج(ورزشي 

براي كه  كند يمپيشنهاد  NBAدر مقالة خود به ) 2004(فلورس ). 19(بر توزيع محصوالت پرداختند 

بايد از اينترنت  بسكتبال دربازي به هواداران  كردن تر كينزدافزايش روابط هواداران با بازيكنان و 

  ).24(استفاده كند 
 

  ي تحقيقشناس روش
كه به شكل  استتوصيفي  ها داده يآور جمعتحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر چگونگي 

هاي جامعة نظر يآور جمعو  يا كتابخانهو اطالعات مورد نياز آن از طريق مطالعات  گرفتهميداني انجام 

اعضاي : از اند عبارتر است كه نف 72 عوجمجامعة آماري اين پژوهش در م. است آمده  دست بهآماري 

 ها ميت، سرپرستان )نفر24(در ليگ برتر  آنهاو مسئوالن بازاريابي  ها باشگاه، مديران )نفر16(هيأت رئيسه 

با توجه به محدود بودن جامعه، ). نفر20(بسكتبال و مديريت ورزشي و بازاريابي  نظران صاحبو ) نفر12(

سؤالي آميختة بازاريابي  36ي اطالعات، پرسشنامة گردآورابزار . نمونة آماري برابر با جامعة آماري است

اده كرده نيز از آن استف) 1387(معادي  قبالًي ليكرت استفاده شده كه ا نهيگز است و در آن از طيف پنج

و قيمت ) سؤال 8(، ترويج )سؤال 10(، مكان )سؤال 9(اين پرسشنامه شامل چهار مؤلفة محصول . است

  . بود 87/0كه روايي آن اخذ شد و پايايي آن توسط ضريب آلفاي كرونباخ  است) سؤال 9(

  ي آماريها روش
ي توزيع ها شاخصو  ي پراكندگيها شاخصي گرايش مركزي، ها شاخصبا استفاده از آمار توصيفي  

 tآزمون (ي آمار استنباطي ها آزمونبا استفاده از  ها دادهو سپس  آمد  دست بهي تحقيق ها افتهي

  .شدند ليوتحل هيتجز) گروهي تك
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از ) محصول، مكان، ترويج و قيمت(ي مربوط به هر عنصر ها شاخصدهي  ي وزنبرا پژوهشدر اين 

 شده انيبآنتروپي در تئوري اطالعات، معياري است براي مقدار عدم اطمينان . روش آنتروپي استفاده شد

اين عدم اطمينان، در صورت پخش بودن توزيع،  كه يطور به، (Pi)توسط يك توزيع احتمال گسسته 

زير بيان   اين عدم اطمينان را شانون به. (Shannon)باشد  زتريتبيشتر از موردي است كه توزيع فراواني 

  ):6(ست كرده ا

E S{P1,P2,……Pn } = -K ∑ Pi . Ln Pi] كه يطور به k منظور  به. يك ثابت مثبت است

ي، ريگ ميتصمپس از تشكيل ماتريس : رديپذ يمروش آنتروپي براساس مراحل زير انجام  0 E1 نيتأم

ي از يك مدل ريگ ميتصميك ماتريس . ديآ يمدست  به ها شاخصبا استفاده از روش آنتروپي وزن 

MADM يك . كار رود عنوان معياري براي ارزيابي آن به تواند به حاوي اطالعاتي است كه آنتروپي مي

 :ميريگ يمصورت زير در نظر  ي را بهريگ ميتصمماتريس 

  
Xn  …  X2  X1    

R1n  
R2n  

.  

.  

.  
Rmn  

…  
…  
…  
…  
…  
…  

R12  
R22  

.  

.  

.  
Rm2  

R11  
R21  

.  

.  

.  
Rm1  

A1  
A2  

.  

.  

.  
Am  

 

 :شوند احتمال اسيمق يب ريز شرح به سيماتر نيا اتيمحتو ديبا ابتدا .1

Pij=∑        ;   i,j  

  :ها به ازاي هر شاخص خواهيم داشتPij مجموعةاز  Ejسپس براي . 2

Ej=-k ∑ Pij . Ln Pij]  ;j 

=k كه يطور به  
	

  .است 
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ام به شرح زير  jبه ازاي شاخص  جادشدهيااز اطالعات  (dj)1انحراف درجةاينك عدم اطمينان يا . 3

  :است
Dj= 1- Ej   ; j 

  :خواهيم داشت (dj)مقياس كردن درجات انحراف  از طريق بي (Wj)اوزان  محاسبةدر انتها براي . 4

Wj=∑
; j   

، استفاده شده شود يمي رياضي جبراني محسوب ها مدلكه از  2ي از روش پروميتيبند رتبهبراي 

شاخص مؤثر در  nي باشد و با فرض وجود بند رتبهبراي  ها نهيگزي از ا مجموعه Sاگر . است

ام در  jشاخص ) مقدار(بيانگر ارزش   fj (a)، مقدار a Sٌنةيگزي، در اين صورت براي هر ريگ ميتصم

  ).1( دشو يممحسوب  a نةيگز

  :رديپذ يمكلي به شرح زير صورت  مرحلة، در سه ها نهيگزي بند تياولودر اين مدل، 

سپس براي هر دو . شود يمتخصيص داده  pjتابع ترجيح  ها شاخصابتدا به هر يك از : اول مرحلة

 . اين مقدار بين صفر و يك متغير است. دشو يممحاسبه  Pj (a,b) ، يك مقدارb و a نةيگز

 افزايش تناسب بهبرابر با صفر خواهد شد و  Pj (a,b)برقرار باشد، مقدار  = fj (b) fj (a) رابطةاگر 

 fj (b) fj (a) -  كافي افزايش يابد،  اندازة  بهميزان اين اختالف  كه يهنگام، اين مقدار نيز زياد خواهد شد و

فرض كرد كه  pjبراي تابع  توان يمحاالت و اشكال متفاوتي را ). 2(هم به يك خواهد رسيد  Pj (a,b)مقدار 

در واقع اين مدل شش نوع تابع ترجيح را پيش روي . ام مرتبط استjي شاخص مدلسازبه چگونگي 

در خصوص اين توابع  ليتفص بهم شايان يادآوري است كه در فصل سو). 3( دهد يمگير قرار  تصميم

نيز در نظر گرفته  Wjيك عامل وزني يعني   fj ضمن اينكه براي هر شاخص. ترجيح، صحبت خواهد شد

  .شده است

 اندازه هر. دشو يممحاسبه  b نةيگزبر روي  a نةيهر گز، براي  (a,b)ميزان اولويت كلي: دوم مرحلة

 شود يممحاسبه  1مطابق فرمول    (a,b)  .ترجيح بيشتري دارد a نةيگزبيشتر باشد، در واقع   (a,b)مقدار 

)4 :(  

با توجه به  b نةيگزنسبت به  a نةيگزميزان ترجيح  Pj(a,b)  اُم وjوزن شاخص  عنوان به Wjكه در آن 

  .اُم استjشاخص 

                                                           
1. Degree Of Diversification 
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, ∑ , 							, ∑    )1(  

براي . است b نةيگزنسبت به  a نةيگزرجحان  درجة دهندة نشاندر واقع   (a,b) :سوم مرحلة

 دشو يممحاسبه  2، جريان خروجي به شرح فرمول ها نهيگزبر ساير  a نةيگزقدرت ترجيح كلي  محاسبة

)5     :(  

)2(  

∑ ∈ , 								, 	جريان	بندي	رتبة	مثبت	يا	جريان	خروجي  
   

ي بيانگر نوع بهو  هاست نهيگزبر ساير  a نةيگزميزان اولويت  دهندة نشاندر حقيقت اين جريان   

ميزان ترجيح . به مفهوم برترين گزينه است  + (a) نيتر بزرگدر اينجا . شود يممحسوب  a نةيگزقدرت 

  :آيد دست مي به 3 رابطة، از شود يم، كه جريان ورودي ناميده a نةيگزبر  ها نهيگزساير 

)3(  

∈

, 								, جريان	بندي	رتبة	منفي	يا	جريان	ورودي  

  

عبارتي ديگر، نمايانگر  است و به a نةيگزبر  ها نهيگزميزان اولويت ساير  دهندة نشاناين جريان 

بنابراين با در دست داشتن دو ). 3(نمايانگر برترين گزينه است  -  (a) نيتر كوچك. است a نةيگزضعف 

در (بندي جزئي انجام داد  توان يك رتبه و بررسي مجزاي هر يك مي)  -  و+(جريان ورودي و خروجي 

، بايد جريان خالص 4، مطابق با فرمول ها نهيگزبندي كامل  ولي براي رتبه). 1بندي پروميتي  واقع رتبه

  .دشو يم 2بندي پروميتي  در واقع اين بخش وارد مدل رتبه. بندي را براي هر گزينه تعيين كرد رتبه

)4( 

(a) -  -  (a) +    =(a)    

ي مثبت و منفي است و جريان خالص باالتر ها انيجري حاصل توازن ميان نوع بهاين جريان خالص، 

  ).         1(برتر است  نةيگزبيانگر 
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  ي تحقيقها افتهنتايج و ي
 آورده شده است 1 جدول دري تحقيق ها نمونهي دموگرافيك ها يژگيوتوصيف 

 ي تحقيقها نمونهي دموگرافيك ها يژگيو. 1جدول 

  )ورزشي و مديريتي(سابقه   تحصيالت  سن

  

تا  20
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ال
س
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40 

ال
س
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31 
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9  14  17  32  4  5  32  11  20  15  17  18  22  

صد
در

  

5/12  5/19  5/23  5/44  5/5  7  5/44  15  28  21  5/23  25  5/30  

 

ي حاضر در ليگ ها ميتي بند رتبهدهي به روش آنتروپي و  ، و وزنشده يگردآوري ها دادهاز بررسي 

  :دست آمد و نتايج زير به ها افتهروش پروميتي، ي به برتر

ي مربوط به هر كدام از چهار عنصر آميختة بازاريابي با استفاده از ها شاخصبا بررسي ارزش وزني 

و  ها رعامليمدديدگاه گفت كه از بين عناصر چهارگانه، بيشترين ميزان اهميت از  توان يمروش آنتروپي 

درصد، پس از آن  38با  »ترويج«مربوط به  ي حاضر در ليگ برترها ميتمديران بازاريابي و سرپرستان 

و  2جدول ( استدرصد 12با  »قيمت«درصد و در نهايت  23با  »محصول«، سپس درصد 27ا ب »مكان«

  ).1نمودار  

  
  بررسي ارزش وزني عناصر چهارگانة آميختة بازاريابي با استفاده از روش آنتروپي. 2جدول 

  
  درصد وزني  سطوح
  23  محصول

  27  مكان

  38  ترويج

  12  قيمت

  



           201  

 

  
  وپي

شهركرد با 

تبة آخر را 

نظر عنصر 

  

                            

اده از روش آنترو
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گاه سامان تهران

 گوياي اين مطلب

جدو( ديگر دارد 

  
محصو«ظر عنصر 

  مطلوبيت
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329456/2  
162566/2  
821988/1  
754182/1  
148597/1  
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ليگ برتر بس يها م

بررسي ارزش. 1ار 

ي عنصر محصول

995351/2بيت 

اند و دادهتصاص 

ضعيت بهتري نسبت

بند رتبه. 3جدول 
باشگ
شهر
دانشگا
اهو
قم
شير
قزو
بندر امام
گرگ
اصفه
مهر
كاش
سامان

ارزش وزني هري
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به خود اخت

محصول وض

ج



 1396 ناتسبات ،2ةرامش ،9 ةرود ،يشزرو تيريدم                                                                                           202

 

 

كه باشگاه اهواز با ميزان  بسكتبال ايران مشخص شدهاي ليگ برتر  با بررسي عنصر مكان در باشگاه

رتبة آخر را به  - 20813/6رتبة اول و باشگاه بندر امام خميني با ميزان مطلوبيت  667832/4مطلوبيت 

بندي گوياي اين مطلب است كه باشگاه اهواز از نظر عنصر مكان  خود اختصاص داده است و اين رتبه

  ).4جدول (ي ديگر دارد ها وضعيت بهتري نسبت به باشگاه

 
  با استفاده از روش پروميتي »مكان«از نظر عنصر  ها باشگاهي بند رتبه. 4جدول 

  رتبه  مطلوبيت  باشگاه
  1  667832/4  اهواز

  2  462347/3  شهركرد

  3  607953/2  شيراز

  4  494827/1  دانشگاه آزاد

  5  987256/0  گرگان

  6  605854/0  قزوين

  7  039705/0  كاشان

  8  -24903/1  مهرام

  9  -46652/1  قم

  10  -27703/2  اصفهان

  11  -66507/2  سامان تهران

  12  -20813/6  بندر امام خميني

 

هاي ليگ برتر بسكتبال ايران مشخص شد كه باشگاه اهواز با ميزان  با بررسي عنصر ترويج در باشگاه

رتبة آخر را به  -99915/5مطلوبيت رتبة اول و باشگاه بندر امام خميني با ميزان  344471/5مطلوبيت 

بندي گوياي اين مطلب است كه باشگاه اهواز از نظر عنصر ترويج  و اين رتبه خود اختصاص داده است

  ).5جدول (هاي ديگر دارد  وضعيت بهتري نسبت به باشگاه
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  با استفاده از روش پروميتي »ترويج«از نظر عنصر  ها باشگاهي بند رتبه. 5جدول 

  رتبه  مطلوبيت  باشگاه
  1  344471/5  اهواز

  2  732337/4  دانشگاه آزاد
  3  199607/4  گرگان
  4  708929/1  قزوين
  5  688873/0  شيراز
  6  480565/0  قم

  7  -69743/0  كاشان
  8  -89256/0  شهركرد
  9  -37923/1  اصفهان
  10  - 1923/2  مهرام

  11  -99411/5  سامان تهران
  12  -99915/5  بندر امام خميني

  
هاي ليگ برتر بسكتبال ايران مشخص شد كه باشگاه گرگان با  با بررسي عنصر قيمت در باشگاه

رتبة آخر را به خود  -77016/4رتبة اول و باشگاه اهواز با ميزان مطلوبيت  597234/5ميزان مطلوبيت 

مت وضعيت بندي گوياي اين مطلب است كه باشگاه اهواز از نظر عنصر قي اختصاص داده است و اين رتبه

  ).6جدول (هاي ديگر دارد  بهتري نسبت به باشگاه

  با استفاده از روش پروميتي »قيمت«از نظر عنصر  ها باشگاهي بند رتبه. 6جدول 
  رتبه  مطلوبيت  باشگاه
  1  597234/5  گرگان
  2  119019/3  شهركرد

  3  950575/2  قم
  4  442457/0  دانشگاه آزاد

  5  245387/0  كاشان
  6  015921/0  شيراز
  7  -88374/0  قزوين
  8  -24838/1  اصفهان
  9  -26103/1  مهرام

  10  -96889/1  بندر امام خميني
  11  -23838/2  سامان تهران

  12  -77016/4  اهواز
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  يريگ جهينت وبحث 
با  p4ي ليگ برتر بسكتبال ايران براساس ها ميتي بند رتبهكه مالحظه شد مقالة حاضر به  گونه همان

ي مربوط به هر كدام از چهار ها شاخصبا بررسي ارزش وزني . استفاده از روش پروميتي پرداخته است

ديدگاه بيشترين ميزان اهميت از عنصر آميختة بازاريابي با استفاده از روش آنتروپي مشاهده شد كه 

 23با  »محصول« ، سپسدرصد 27با  »مكان«درصد، پس از آن  38با  »ترويج«مربوط به  ها يآزمودن

ي با استفاده از روش پروميتي بند رتبهي حاصل از ها افتهي. استدرصد 12با  »قيمت«درصد و در نهايت 

كه در ارتباط با عنصر محصول شهركرد و سامان تهران، در رابطه با دو عنصر مكان و  دهد يمنشان 

ترتيب اولويت اول و  ترويج، باشگاه اهواز و بندر امام خميني و در ارتباط با عنصر قيمت، گرگان و اهواز به

  .اند دادهآخر را به خود اختصاص 

  :قيمت

ي مربوط به هر كدام از چهار ها شاخصرزش وزني كه با بررسي ا دهد يمنتايج تحقيق حاضر نشان 

مربوط به  ها يآزمودنديدگاه كمترين ميزان اهميت از عنصر آميختة بازاريابي با استفاده از روش آنتروپي 

ي با استفاده از روش پروميتي نشان بند رتبهي حاصل از ها افتهو نيز ي استدرصد 12با  »قيمت«عنصر 

ترتيب اولويت اول و آخر را به خود اختصاص  صر قيمت، گرگان و اهواز بهكه در ارتباط با عن دهد يم

احساني  ).19(همسوست )  1387(  و معادي) 1386(  همكاران وكه با نتايج تحقيقات يوسفي ، اند داده

، )1996(، كازنز و اسلك )2003(، توآتس )2001(، كاست )1382(، عليپور )1383(، درويش )1383(

 منظور بهبه استفاده از اسپانسر شيپ ، )2004(فلورس و ) 2003(، مدوكس )2003(بنت و همكاران 

و  يمولين هارد). 2، 9، 19، 23، 24، 28(ي مالي و درآمدزايي بيشتر تأكيد دارند ها تيحمادستيابي به 

ي كل ها تيبل، بر ايجاد سيستمي كه براساس آن هواداران بتوانند )1387(كاظمي و  )2000(ويليامز 

). 18، 34( اند كردهي متفاوت خريداري كنند، تأكيد ها متيقا بمسابقات يك تيم باشگاهي را يكجا و 

معتقدند كه ) 2002(سون و ويل) 2001(، كاست )2003(، مورگان )2002(، فران )2003(توآتس 

 گذارانشان هيسرماي ورزشي با فروش مارك و نام، سود سرشاري را نصيب خود و ها سازمانو  ها باشگاه

ي مهم كسب درآمد ها روشورودي مسابقات، يكي از  تيبلفروش ). 9، 19، 28، 42،33( كنند يم

، )2002(، برانيك )1382( پور يسشم،  )1383(اين مهم را تعقل . ي ورزشي استها سازمانو  ها باشگاه

، گالدن و )2001(كاست ، )1993(كلر  ).7، 28(اند  تأييد كرده) 2001(و كاست ) 1995(فوجي موتو 
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، بر ايجاد شبكة راديويي )1383(و عسگريان )  1385(جمشيديان ، )1382(احساني ، )1998(همكاران 

وشش تلويزيوني تأكيد دارند و معتقدند كه و گسترش پ آنهاو پوشش تلويزيون ملي با رعايت حق پخش 

با ). 2، 8، 12، 25، 28، 29(ي است ا حرفهي مهم درآمدزايي ورزش ها روشحق پخش تلويزيوني از 

كه تمامي تحقيقات بر مؤثر بودن  شود يمدر اين پژوهش، مشخص  ذكرشدهي ها گزارشتوجه به نتايج 

كه اين نتايج با نتيجة تحقيق حاضر كه نشان  ندرداتأكيد  ها باشگاهعامل قيمت در ميزان درآمدزايي 

، همخواني ستة بازاريابي ليگ برتر بسكتبال كشور داراختيدرآمعنصر قيمت كمترين وزن را  دهد يم

  . ندارد

  :محصول

ي مربوط به هر كدام از چهار ها شاخصكه با بررسي ارزش وزني  دهد يمنتايج تحقيق حاضر نشان 

درصد سومين درجة ميزان اهميت  23با  »محصول«زاريابي با استفاده از روش آنتروپي عنصر آميختة با

ي با استفاده از بند رتبهي حاصل از ها افتههمچنين ي. را به خود اختصاص داده است ها يآزمودنديدگاه از 

ترتيب اولويت  كه در ارتباط با عنصر محصول شهركرد و سامان تهران، به دهد يمروش پروميتي نشان 

، )1385(باقري كني و آذر ، )1993(كلر  كه با نتايج تحقيقات، اند دادهاول و آخر را به خود اختصاص 

همخواني دارد و با نتايج ) 2003(و توآتس  )1960(، مك كارتي )2006(، راس )1383(قاسمي 

  .مغاير است) 1998(گالدن و همكاران  و) 1382(زعفراني  يها پژوهش

  :ترويج

ي مربوط به هر كدام از چهار ها شاخصكه با بررسي ارزش وزني  دهد يمنتايج تحقيق حاضر نشان  

درصد اولين درجة ميزان اهميت از  38با  »ترويج«عنصر آميختة بازاريابي با استفاده از روش آنتروپي 

ي با استفاده از دبن رتبهي حاصل از ها افتههمچنين ي. را به خود اختصاص داده است ها يآزمودنديدگاه 

ترتيب  كه در ارتباط با عنصر ترويج باشگاه اهواز و بندر امام خميني، به دهد يمروش پروميتي نشان 

، وستر )2006(كالوسن و المبريچ كه با نتايج تحقيقات ، اند دادهاولويت اول و آخر را به خود اختصاص 

و بورسا و همكاران ) 1996(اسالك كاوسنس و ، )2000(دونالد و راش  مك، )2003(بيك و شيلبري

ي بازاريابي بيشتر ها رقابتي ترفيعي و ها تيفعالي خود نشان دادند هرچه ها يبررسدر ، كه )1996(

، گالدن و همكاران )1996(، و نيزكوپلند و همكاران )9( ابدي يمشود ميزان توجه تماشاگران افزايش 

اي رويدادها در  نشان دادند پوشش خبري و رسانهكه ) 1386(قيامي راد و ) 2002(، فران )1998(

دليل ويژگي خاص انتقال پيام به مخاطبان،  پخش تلويزيوني تبليغات بهي ورزشي و نيز ها رشتهترويج 
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، )2001(ي شانك ها پژوهش، همچنين با نتايج )19( ستروش بسيار مؤثري براي تبليغات كاالها

بر  كه) 2004(و فلورس ) 2005(، فيلو وفانك )1386( ، يوسفي و همكاران)1996(كاوسنس و اسالك 

  .مؤثر بودن عامل ترويج بر بازاريابي ورزشي تأكيد داشتند، همخواني دارد

  :مكان

ي مربوط به هر كدام از چهار ها شاخصكه با بررسي ارزش وزني  دهد يمنتايج تحقيق حاضر نشان 

درصد دومين درجة ميزان اهميت از  27با  »مكان«عنصر آميختة بازاريابي با استفاده از روش آنتروپي 

ي با استفاده از بند رتبهي حاصل از ها افتههمچنين ي. را به خود اختصاص داده است ها يآزمودنديدگاه 

ترتيب  كه در ارتباط با عنصر مكان، باشگاه اهواز و بندر امام خميني، به دهد يمروش پروميتي نشان 

، هانس و ديويد )1999(شانك كه با نتايج تحقيقات ، اند دادهاولويت اول و آخر را به خود اختصاص 

، كه به ايجاد تشكيالتي متمركز در زمينة )2003(و هرناندز ) 1998(، ماهوني و هاوارد )1999(

دگت و همكاران و بال) 1995(ي توزيع تأكيد داشتند و نيز با مطالعات واكفيلد و اسلوان ها كانال

  .همسوست )1387(علوي و همكاران ، )1996(

و نتايج اين تحقيق، مبني بر اينكه عامل ترويج باالترين ميزان اهميت را به خود  ها افتهبا توجه به ي

ي موجود در ليگ برتر بسكتبال به ها باشگاهكه مسئوالن  شود يماختصاص داده است، پيشنهاد 

از حمايت حاميان  يريگ بهرهي تشويقي در زمينة بازاريابي بسكتبال مانند ها تيفعالي ترويجي و ها وهيش

ي ها آژانساستفاده از - در ليگ كننده شركت يها باشگاهمالي براي برگزاري مسابقات ليگ و همچنين 

 ييها مكانوجود ي مسابقات ليگ، ا رسانهگسترش پوشش خبري و  -مسابقات تيبلواسطه در توزيع 

كه از طور همان. اهميت بيشتري دهند، محل برگزاري مسابقات ليگ يها سالنبراي تبليغات در فضاهاي 

 ها ميتدر هر يك از عناصر چهارگانه به تفكيك برخي از  شود يمي استنباط بند رتبهي مربوط به ها افتهي

ي مربوط ها شاخص ها ميتن كه مسئوالن اي شود يمپيشنهاد  رو نيازااز حد متوسط قرار دارند،  تر نييپا

هنوز  رانيادر  .به هر يك از عوامل آميختة بازاريابي را بررسي كنند و به تقويت آن شاخص اهتمام ورزند

هيچ سهمي از درآمدهاي حاصل . وجود ندارد يحق پخش مسابقات  تلويزيون ةقانون مشخصي در زمين

دليل انحصاري بودن راديو و  از طرفي به .دشو ها پرداخت نمي باشگاه به از پخش مسابقات تلويزيوني

در واقع سازمان . به رسميت شناخته نشده است مايصداوستلويزيون تا به حال اين حق از طرف سازمان 

ي ها برنامه نيتر نندهيپربحاضر نيست براي پخش مسابقات ورزشي كه اكثر اوقات جزء  مايصداوس

پخش مسابقات ورزشي را نوعي لطف و  سازمانعبارت ديگر اين  به. ي بپردازدا نهيهزتلويزيوني هستند، 
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از ساير عناصر  تواند يمبا اين توضيحات فدراسيون بسكتبال . داند يمامتياز براي صاحبان مسابقات 

  :مواردي مانند. آميختة بازاريابي براي درآمدزايي و حفظ موجوديت خود بهره گيرد

 ؛...صورت فروش اينترنتي و ت بهمسابقا تيبلي امكانات ارائة ساز فراهم -

 مسابقات ليگ؛ تيبلي متفاوت قيمت گذار نرخ -

 ؛آنهاارائة خدمات كيفي به تماشاگران در اماكن برگزاري مسابقات براساس نيازها و انتظارات  -

 در مسابقات ليگ؛ كننده شركتي ها ميتفراهم كردن توزيع يا فروش اجناس ورزشي با آرم  -

  .افزايش كيفيت مسابقات ليگ منظور بهاز مربيان و بازيكنان برجسته  يريگ بهره   -
 

  منابع و مĤخذ
 ،پژوهش در علوم ورزشي ةفصلنام، "تعامل بازاريابي و مديريت ورزشي". )1380( اتقيا، ناهيد. 1

  .1ش  ،سال اول ،آوري تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فن ةپژوهشكد

خالصه مقاالت اولين سمينار ملي ، "ورزش در الگوهاي جديد بازاريابي"). 1383(محمد ي، احسان. 2

  .بازاريابي و مديريت ورزش شيراز

 -براساس معيار مدل سرآمدي ها شركتي بند رتبه"). 1384(؛ نصراللهي، مهدي اهللا عزتزاده،  اصغري. 3

 .تارعلمي پژوهشي دانشور رف مجلةبه  شده ارائه، PROMETHEE‘’روش 

ي ريكارگ بهدهي آنتروپي و فازي در  وزن سةيمقا"). 1385(؛ نصراللهي، مهدي اهللا عزتزاده،  اصغري. 4

PROMETHEE ي الملل نيبدر چهارمين كنفرانس  شده ارائه، "سازان برتر سايپا براي تعيين قطعه

  .مديريت

، "موانع و راهكارهاي توسعة اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسالمي ايران"، )1387(الهي، عليرضا . 5

  . رسالة دكتري، دانشگاه تهران

  .ي بازرگانيها پژوهش، مؤسسة مطالعات و "بازاريابي و مديريت بازار"). 1376(بلوريان تهراني، محمد . 6

 و، خالصه مقاالت اولين سمينار ملي بازاريابي "جارتبسكتبال در خدمت ت"). 1383(تعقل، مريم . 7

  .ورزش تيريمد

ة ارائوضعيت و روش بازاريابي ورزشي در ايران و چند كشور منتخب و "). 1385(جمشيديان، ليال . 8

  .ة دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتنام انيپا، "الگوي كاربردي
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الگوي بهينه بازاريابي ورزشي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسالمي طراحي "). 1386(حسيني، عماد . 9

  .، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت مدرس"ايران

خالصه مقاالت اولين  ،"نقش بازاريابي در تحول ورزش ايران در رابطه با ").1383(، احمد روستا. 10

  .زسمينار ملي بازاريابي و مديريت ورزش شيرا

، انتشارات سمت، چ "مديريت بازاريابي"). 1388(داور؛ ابراهيمي، عبدالحميد روستا، احمد؛ ونوس، . 11

  .سيزدهم، تهران
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