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 اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات در بازاریابی ورزشی ایران نقش
 . سعید صادقی بروجردی2. مصطفی سواری  3. رضا صابونچی  2. سروش فرهادی فر  1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. 1
 . استادیاردانشگاه آزاداسالمی واحدبروجرد2
 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی3
 انشگاه آزاد اسالمی واحد همدان. استادیار د2
 

در روند پرشتاب جهانی، رسانه ها و فناوری های ارتباطی با سرعتی غیر قابل تصور پیشرفت نموده و تمام سطوح فعالیت های انساانی را  
طاات در بازاریاابی   های مختلف اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباهدف از انجام این پژوهش تعیین نقش تحت سیطره خود قرار داده اند.

ها، آزمون فریدمن بندی و خالصه نمودن یافتهباشد،آمار توصیفی برای دستهورزشی کشور بود، این تحقیق از نوع توصیفی وکاربردی می
های مختلف اینترنت هریک از عناصر چهارگانه بازاریابی و آزماون کروساکال والایس بارای تعیاین ساهم در       ها نقشبرای تعیین اولویت

هاا و  نفار مادیران شارکت   32نفار،  62اصر بازاریابی ورزشی ازطریق اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات بود. جامعه آمااری شاامل   عن
-ساؤالی محقاق   22گیری پرسشانامه  نفر از متخصصان مدیریت ورزشی کشور جمع آوری شد. ابزار اندازه 32مؤسسات ورزشی کشور و 

رنت و فناوری اطالعات و ارتباطات برعناصر چهارگانه بازاریابی ورزشی باود. روایای پرسشانامه باه     های مختلف اینتساخته درمورد نقش
دهاد کاه بازاریاابی ورزشای از     های پژوهش حاضر نشان مای درصد تعیین شد یافته92شکل صوری وپایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 
چناین در پیگیاری   رین تاأثیر را در قیمات، فاروش، تولیاد، تارویج و هام      تواناد بیشات  طریق اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات می

گذاری داشته باشاد وکمتارین تاأثیرخود را در افازایش کیفیات ،      محصوالت ، سهولت دسترسی ، افزایش آگاهی  و تعیین اهداف قیمت
ترین نقاش اینترنات در تغییارات در    همچنین نتایج نشان داد کاه بیشا   اهمیت توزیع محصوالت ، تبلیغات و تثبیت قیمت داشته است.

ازآنجاا کاه   . های ناوین در بازاریاابی ورزشای داشاته اسات     های بازاریابی ورزشی و کمترین نقش را در ایجاد ارزشمفهوم سازی فعالیت
افازایش   ها تأثیرات بیشتری در افزایش پیگیری محصاوالت، ساهولت دسترسای،   اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات از نظر آزمودنی

 گذاری محصوالت ورزشی کشور داشته است. قابل تأمل است و چرایی آن باید مشخص شود.آگاهی وتعیین اهداف قیمت
 ها و مؤسسات ورزشیشرکت، بازاریابی ورزشی، اینترنت، فناوری اطالعات و ارتباطات، کارشناسان مدیریت ورزشی واژگان کلیدی:
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