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 کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسانمقایسه آمیخته بازاریابی لیگ برتر والیبال 
 . حبیب هنری3. سجاد محمدی 2  . ملیحه پرویزی1

 . کارشناسان ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران2و1
 . دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی تهران3

 مقدمه
(. چهار جزء مؤثر در بازاریابی آمیخته، بازاریابی 1در عصر حاضر ورزش به عنوان یک بخش مهم در توسعه اقتصادی جوامع نقش دارد )

p2 نسبت به  2212(. با توجه به آمار لیگ جهانی والیبال، در سال 2شود )گیری در بازاریابی محسوب میاست که اساس هرگونه تصمیم
(. چگونه است که ورزش والیبال 3درصد رشد بیشتر در تعداد بیننده داشته است ) 22ساعت پخش تلویزیونی بیشتر و  3222دوره قبلی 

کند؛ اما در ایران نه تنها از حق پخش در کشورهای مختلف ساالنه مبال  کالنی از محل پخش تلویزیونی و سایر منابع، از آن خود می
زاریابی در تلویزیونی محروم است، بلکه از سایر منابع بهره کافی نبرده است؟ موضوع اصلی پژوهش وضعیت موجود و مطلوب آمیخته با

 باشد.های حاضر در لیگ برتر والیبال میلیگ برتر والیبال ایران، از دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه
 شناسیروش

والیبال،  نفر بوده که شامل اعضای هیأت رئیسه فدراسیون 56باشد. جامعه آماری این پژوهشتحلیلی می -تحقیق حاضر،  توصیفی 
ها، های حاضر در لیگ برتر، کارشناسان خبره در امر بازاریابی، باشگاهها و سرپرستان تیمعامل باشگاه مدیران، کارشناسان ارشد فدراسیون

ساخته بود. روایی، مورد تأیید اساتید راهنما، گیری پرسشنامه محققباشند. ابزار اندازههای حامی لیگ برتر والیبال کشور میشرکت
  32/92ها قرار گرفت. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که  ن باشگاهکارشناسان والیبال و مدیر عامال

وابسته، آزمون  tمستقل، آزمون  tاسمیرنوف یک گروهی، آزمون  -ها از آزمون کولموگروفدرصد به دست آمد. برای آزمون فرضیه
 ویتنی و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است.یومان
 هایافته

به دست آمده، بیشترین اختالف در دیدگاه کارشناسان و مدیران پیرامون وضعیت موجود عناصر آمیخته بازاریابی در عامل  طبق نتایج
ترویج، و کمترین اختالف در عامل قیمت و محصول وجود دارد. همچنین کارشناسان وضعیت موجود عامل مکان، و مدیران وضعیت 

 شود. ، فرض صفر رد می25/2کمتر از  pداری اند. باتوجه به سطح معنیموجود عامل ترویج را بهتر ارزیابی کرده
 گیرینتیجه

ها پذیر نیست. مدیران ورزشی نه تنها باید روی بازسازی استادیومها در شرایط کنونی بدون پشتوانه مالی امکانادامه حیات باشگاه 
از کمک مشاوران ورزیده بهره گیرند. با توجه به این که بیشترین اختالف در  شناسی نیز بایدریزی کنند، بلکه در مورد اصول زیباییبرنامه

باشد، لذا باید مسئولین لیگ والیبال کشور بین مدیران و کارشناسان در دو بعد وضعیت مطلوب و موجود، در خصوص عامل مکان می
 انات رفاهی برای تماشاچیان داشته باشند.ها از لحاظ زیبایی ظاهری، ایمنی، تسهیالت و امکای به استادیومتوجه ویژه

 بازاریابی، آمیخته بازاریابی واژگان کلیدی:
 

 هاشاخص         
 متغیرها

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه
 آزمون یومان ویتنی

Z محاسبه شده Sig 

 26/1 2/2. 21 مدیران 202/1 -102/1 1/.2 02/2 22 کارشناسان ترویج

 مکان
 

 112/1 -630/1 10/1 02/2 26 کارشناسان

 112/1 -630/1 21/1 62/2 21 مدیران
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