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تعیین مولفه های موثر فناوری در برندسازی رویدادهای ورزشی ایران

نرگس فصیح مردانلو1، لیال خرمی2 
1.دانشجوی دکتری دانشگاه تهران 

2.کارشناس ارشد دانشگاه تهران.

مقدمه 
اشتغال  افزایش  سبب  ورزش  در  سرمایه گذاری  می  کند.  بازی  جهانی  اقتصاد  در  را  مهمی  نقش  ورزش  صنعت 
می شود، و با برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح بین المللی و در نتیجه جذب گردشگران ورزشی باعث سود مالی 
می شود. بعالوه سطح سالمت جامعه نیز با گرایش افراد به سمت ورزش افزایش می یابد. امروزه برگزاری رویدادهای 
ورزشی در دنیا اهمیت ویژه ای برای سازمانهای ورزشی مالک آن دارد؛ چراکه درآمد بسیار قابل توجهی را نصیب 
مالكان برگزارکننده آن می نماید. بر اساس تعاریف لغت نامه ای رویداد به هر نوع رقابتی گفته می شود که در برنامه 
ورزشی وجود دارد. یا هر یک از بخشهایی است که در برنامه یک یا چند رشته ورزشی هست)1(. خودکفاشدن 
بازاریابی  نیازمند طرحهای  وباشگاهی سازمانهای ورزشی  المللی  بین  رقابتهای  فدراسیونهای ورزشی،  ورزشكاران، 
است. اسمیت1)2008(  برندینگ را یكی از استراتژی های کلیدی بازاریابان می داند. برند یكی از دارایی های نامشهود 
یا نمادی است که سازمان آن را باهدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود مورد استفاده قرار می دهد)2(.  نام  است. 
برندسازی رویدادهای ورزشی به دنبال عوامل و ویژگی هایی است که بتواند از طریق آنها رویداد ورزشی را در ذهن 
مشتریانش )تماشاگران، شرکت کنندگان،حامیان، رسانه ها و سایر مخاطبین آن( منحصر بفرد و قابل تشخیص سازد 
مطالعه،  »به  تعریف شده است،  آمریكا3   اطالعات  فناوری  انجمن  به وسیله  که  اطالعات2، همان طور  فناوری   .)3(
طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه های نرم افزاری 
و سخت افزار رایانه می پردازد«. به طور کوتاه، فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الكترونیكی و 
نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به شكلی مطمئن و امن انجام 
پذیرد )4(. این پژوهش با پرداختن به این موضوع که چه عواملی از مولفه فناوری در رویدادهای ورزشی وجود دارند 
که می توان با تعیین و تاکید بر آنها رویدادهای ورزشی در ایران را برندسازی کرد؛ سعی بر آن است تا میزان استقبال 
مردم از رویدادها را بیشتر کرد. و در پی آن عالوه بر اینكه با جذب تماشاگر و گردشگر ورزشی و به دنبال آن حامیان 
مالی و رسانه ها، بالفعل شدن پتانسیل های درآمدی حاصل از برگزاری رویدادها صورت خواهد گرفت، بخش زیادی 
از نیازهای اوقات فراغتی و تفریحی افراد جامعه به نحوی سالم برطرف خواهد شد. در ارتباط با برندسازی پرنت، 
اسكراد، هانستد4 )2012( تحقیقی با عنوان “ برندسازی در رویدادهای متناوب بین المللی  ورزشی” انجام دادند)5(.

روش شناسی پژوهش
به  تئوری وابسته  بانام  انواع پژوهش کیفی  از  اکتشافی است. پژوهش حاضر در دسته ای  هدف پژوهش حاضر 
زمینه )گرانددتئوری یا نظریه برخاسته از داده ها( قرار می گیرد. ابزار مورد استفاده در تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای 
و مصاحبه نیمه ساختارمند بود. جامعه تحقیق حاضر را نخبگان وخبرگان درزمینه مدیریت، رویداد  و بازاریابی ورزشی 
که شامل اساتید دانشگاه باحوزه تخصصی بازاریابی ورزشی، و رویداد ورزشی؛ مدیران پرسابقه در زمینه: برگزاری 
المپیک؛ و  بازیهای  برای  کاروانهای ورزشی  یا جهانی، سرپرستی  قاره ای و  رویداد، حضور در سازمانهای ورزشی 
نمونه گیری نظری و  داده اند. در تحقیق حاضراز دو روش  برندسازی ورزشی، تشكیل  همچنین محققان در زمینه 
گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش از نظرات 11 نفر از افراد، در قالب تعداد 11 مصاحبه استفاده شد و زمانی 
1  Smith
2  Information Technology )IT(
3  Information Technology Association of America )ITAA (
4  Parent ,Eskerud ,Hanstad
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ادبیات  با بررسی  ابتدا  پایان یافت. محقق  یافته های کیفی  که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرآیند جمع آوری 
پیشینه و مبانی نظری تحقیق،پیش زمینه ای را برای انجام مراحل بعدی تحقیق فراهم کرد. در مرحله ابتدایی تجزیه 
با استفاده از یادداشت برداری صورت گرفت.سپس محقق از متن  و تحلیل پژوهش جمع آوری داده های تحقیق 
این یادداشت ها کدهای طبیعی را مشخص کرد. در واقع هنگامی که در نظریه برخاسته از داده ها، محقق از کلمات 
و عبارتهای مورد استفاده توسط مصاحبه شوندگان، برای نام گذاری کدها یا مقوله ها استفاده نماید، کدگذاری طبیعی 
صورت گرفته است که این نام ها جذاب بوده و مستقیما« توجه خوانندگان را جلب می کند. در مرحله ی بعد محقق 
به کدگذاری باز پرداخت.در این شیوه از کدگذاری، محقق داده های بدست آمده از مصاحبه و یا کدهای طبیعی را به 
مقوله های اطالعاتی1تقسیم می کند؛ به این صورت که ابتدا تعدادی مقوله را مشخص می کند و سپس به آرامی تعداد 
آنها را از حدود سی عدد به حدود 3  تا 5 مقوله کاهش داده و به اینصورت مضامین اصلی تحقیق را شناسایی می کند، 

که در این پژوهش 5 مقوله اصلی شناسایی شد.
یافته ها:

مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش پژوهشگر کمک نمود تا جهت شناسایی عوامل موثر فناوری بر برندسازی 
رویدادهای ورزشی در ایران با دید وسیع تری به مصاحبه با نخبگان ورزش کشور بپردازد. کدبندی و تحلیل نهایی 

یازده  مصاحبه  اجرا شده، منجر به شناسایی5 گویه در قالب پنج مؤلفه شد)شكل1(.
:)ICT or T&IT( فناوری اطالعات و ارتباطات

استفاده از آخرین فناوری ها در تمامی بخشهای رویداد
) plan master مدیریت فناوری اطالعات )وپیش بینی برنامه های نرم افزاری خاص ، طراحی

وضعیت سرعت اینترنت )و زیرساختهای مخابراتی(
در اختیار داشتن امكانات سخت افزاری پیشرفته

برنامه ریزی هماهنگی )SARGEN-ATOU + مینیاتور(
بحث و نتیجه گیری

به کارگیری فناوری های روز  می تواند به برگزاری بهتر رویداد و همچنین برندسازی رویداد در حال برگزاری 
کمک کند. فناوری یا جایگزین کردن ماشین آالت و تجهیزات رایانه ای به جای نیروی کار انسانی و ماشین االت 
افزایش  نیروی کار ،سرمایه و مواد کمتر،  با  را  تا سطح خروجی های خود  به سازمانها می دهد  را  اجازه  این  سنتی 
دهد)رابینزو همكاران،1390(. در همین رابطه هنری در تحقیق خود در سال 1385بیان می کند؛ در حال حاضر،کمتر 
سازمانهای ورزشی در جهان است که از طریق پایگاههای اینترنتی و با زبان مشترک با یكدیگر ارتباط نداشته باشند. 
اکثریت قریب به اتفاق سازمانهای ورزشی دانشجویی جهان از طریق اینترنت و ایمیل، با یكدیگر و با فدراسیون جهانی 
ورزش دانشجویی)فیسو( ارتباط دارند. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته ی صنعتی،پذیرفته اند که 
خدمات اطالعات تكنولوژی یک سرمایه گذاری بلند مدت و سودمند است؛به همین لحاظ اکثر انها چنین خدماتی را 
ایجاد و گسترش داده اند.عزیزي، مهرابي کوشكي و جاللي فراهاني )1392( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 
با بهكارگیري فناوري اطالعات در وزارت ورزش و جوانان، رسمیت، پیچیدگي و تمرکز افزایش یافته و این مسئله 
موجب کاهش خالقیت کارکنان و کندي ارتباطات شده است؛ که این  نتیجه با نتایج تحقیق حاضر غیر هم  راستاست. 
هم راستا با نتایج پژوهش حاضر، کیمیا کورن و تاکور)2010( نیز نقش تكنولوژی را در برندسازی سازمانهای ورزشی 
برجسته دانسته اند)تكلی1391(. بنابر نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی 

ایران جهت برندسازی رویدادها از مولفه های فناوری بدست آمده از نظر متخصصان تحقیق استفاده نمایند.
منابع

 ]1[ پوپ ،نایگل؛ تورکو،دوگ)2001(؛ بازاریابی ورزش ورویداد،ترجمه خبیری ،محمد ؛تجاری ،فرشاد)1390( سمت،تهران.

1  . واحدهای اطالعاتی تحلیل شده در نظریه برخاسته از داده ها مقوله نامیده می شود.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

283

[2] تكلی، همیال)1391(؛ مدلسازی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران؛ رساله 
دکتری، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

[3] فصیح مردانلو، نرگس)1392(؛ »تعیین عوامل موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی در ایران«، پایان نامه کارشناسی 
ارشد، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

[4] دانشنامه آزاد، ویكی پدیا.
 [5]Parent,milena .Eskerud,line .Hanstad,dag vidar .)2012( Brand creation in international recurring sports 

events . .Journal of sport management,review.15,145-159, 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

