
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

  

  

  با تأكيد بر متغيرهاي جمعيت شناختي سنجش  ميزان گرايش به بازار حاميان مالي ورزش شهر مشهد

  

  2، مرتضيعظيم زاده ، 1، نسرينسليماني

  

  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد .2) ع(امام رضا بين المللي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه  .1

  

1. n.soleymani65@gmail.com 
  

  همقدم

 ارزيابي طريق از ، راضي مشتريان حفظ جهت در شده هدايت،  اي وظيفه بين هاي فعاليت و فرآيندها از اي مجموعه بازار به گرايش

مديران در پي اثبات گرايش به بازار خود هستند ؛ ازجمله اين بازارها ) . 2003( 1فارليو شپندهمي كنند ، د تعريف نيازها مستمر

 و رشد .سي ويژگي هاي متفاوت ،حاميان موجب سوق دادن آنها به سوي بازارها با سودآوري زياد خواهد شد برر .،صنعت ورزش است

 اي ، رسانه پوشش افزايش ، سبب مي سازد ورزشي حمايت روزافزون رشد سازي، خصوصي بر مبني دولت توجه ورزش، جهاني توسعة

عواملي هستند كه . است هدف بازارهاي و تبليغاتي هاي هزينه افزايش خود، مشتريان و مخاطبان با ارتباط در ها شركت مشكالت

رمضاني نژاد و (داراست مختلف صنايع بين در را يازدهمين رتبه ورزش المللي، بين سطح در.حاميان را به سوي بازار ورزش جلب كنند

 را تفريحي ورزش هاي و ورزشي هاي نهاي، رسا حرفه هاي ورزش نظير ، بازاريابي، هايي بخش ورزش، صنعت .)1388همكاران ، 

فرضيه پژوهش بيان مي دارد كه ويژگي هاي جمعيت شناختي تعيين .)1387احساني و همكاران ، (است رشد حال در و گيرد دربرمي

  .كننده گرايش حامي مالي به صنعت ورزش است

  روش شناسي

ست ؛ ابزار تحقيق پرسشنامه گرايش به بازار به همراه گرايش است و به روش ميداني انجام شده او از نوع همبستگي پژوهش توصيفي 

جامعه تحقيق حاميان مالي ورزش در  .به دست آمد 05/0ودر سطح معنايي )  84/0(به بازار ورزش با پايايي ، آلفاي كرونباخ 

  .برباجامعه انتخاب شدبه جهت محدود بودن داده ها ، نمونه برا. بودند) شركت ،موسسه وبانك هاي خصوصي16( شهرمشهد كه 

  يافته ها

بود 6/1اسميرنوف كه برابر_،آزمون كلموگروف) فراواني ، ميانگين ( و آزمون هاي توصيفي  spss19داده هابا استفاده ازنرم افزار آماري  

بيشتر نفر ،  45از  بررسي هاي جمعيت شناختي نشان داد،.و آزمون استنباطي اسپيرمن ،دورشته اي نقطه اي تجزيه و تحليل شدند

درصد )  4/6(و دكترا )  0/17(و فوق  ليسانس )  31/ 9(و ليسانس ) 0/34( بوده و تحصيالت فوق ديپلم )  3/55( پاسخ دهندگان مرد

  .درصد فناوري را شامل مي شود) 6/ 4(خدماتي و )  9/48(درصد، مراكز توليدي و )  6/42(و 
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  ينتايج ازمون دورشته اي نقطه ا :1جدول 

 نتيجه آزمون F  r  df  P  متغيروابسته M  متغير مستقل

  

  جنسيت

  

69/1  

  رد فرضيه  08/0  44  05/0  32/0  گرايش به ورزش

  رد فرضيه   09/0  44  002/0  54/0  گرايش به مشتري

  رد فرضيه   12/0  44  -40/0  04/0  گرايش به رقيب

  تائيد فرضيه  002/0  44  19/0  48/4  محيط بازار

  

  نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن .2جدول 

  

  بحث و نتيجه گيري

جنسيت . سنجيده است با تأكيد بر متغيرهاي جمعيت شناختي  ميزان گرايش به بازار حاميان مالي ورزش شهر مشهد راپژوهش ،

با گرايش به مشتري و رقيب رابطه مثبت دارد و نوع فعاليت آنها با  نوع فعاليتگرايش به بازار رابطه مثبت دارد و اين كه حاميان با 

ميزان تحصيالت بااهميت . همخواني دارد) 1388(ميزان گرايش به بازار همبستگي زيادي داردكه با تحقيقات رمضاني نژاد و همكاران 

 هاي ورزش بازاريابي، نظير ، هايي بخش ورزش صنعت. جنسيت كم اهميت ترين عامل جذب به بازار استترين عامل جذب به بازار و 

همخواني دارد ) 1387احساني و همكاران ، (است ،  رشد حال در گيرد دربرمي را تفريحي ورزش هاي و ورزشي هاي رسانه اي، حرفه

 مي افزايشصنعت ورزش را  از حمايت و گرايش به بازار به آنها تمايالت وجمعيت شناختي حاميان مالي  عوامل از را ما درك نتايجو .

   .و مديران را بر اين مي دارد كه در جهت جذب توليد كنندگان به سوي ورزش و رايزني هاي مختلف را به انجام برساننددهد

  گرايش به بازار،حمايت مالي،گرايش به ورزش :كليدي واژه هاي

  :منابع

 نشريه علوم .اصفهان شهر بانوان اي حرفه ورزش از حمايت اسپانسرها عدم علل بررسي )1387(مسعود اقبالي، و زينب ابودردا، محمد، احساني-1

  ,12شماره ورزش، و حركتي

ر تصميم بررسي عوامل موثر د) . 1388. (ملك اخالق ،اسماعيل .كاظم نژاد ، انوشيروان .خبيري ، محمد. بنار ،نوشين . رمضاني نژاد ، رحيم -2

  ,1391بهار  12نشريه مديريت ورزشي ،شماره .گيري حمايت ورزشي  

 شهر :موردي مطالعه( بانكي  خدمات كيفيت بر آن تاثير و دولتي و خصوصي بانكهاي در بازار به گرايش مقايسه).  1391. (نايب زاده ، شهناز -3

  ,1391، 15،مجله مديريت بازاريابي ،شماره ) يزد 

  m sd 1  2  3  4  5  6  7  8  تغير

              1  -11/0  05/1  78/3  ميزان تحصيالت

          1  -12/0  14/0  -11/0  61/0  63/1  نوع فعاليت

        1  17/0  -17/0  -21/0  310/0  84/1  22/34  گرايش به ورزش

      1  -07/0  -07/0  -18/0  49/0  117/0  95/2  24/67  گرايش به مشتري

    1  -146/0  -006/0  02/0  03/0  31/0  027/0  61/2  46/46  گرايش به رقيب

  1  003/0  26/0  31/0  -05/0  06/0  35/1  32/0  10/2  46/43  محيط بازار
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4-Deshpande, R. & Farley J. U. (2004). “Organizational culture, market orientation, innovativeness and firm 

performance: an international research odyssey”, International Journal of Research in Marketing, 21, pp.3-
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