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 دانشگاهی  هایتحلیل عاملی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزش
 . حسین رجبی3. مهرزاد حمیدی 2. رسول طریقی 1

 . دانشجوی دکتری پردیس کیش دانشگاه تهران1
 . دانشیار دانشگاه تهران2
 پردیس کیش دانشگاه تهران . استادیار3

 مقدمه
ها در سطح جهان شده است، به نحوی که های جسمانی و ورزشی باعث رشد و گسترش این فعالیتافزایش تقاضای شرکت در فعالیت 

-ورزشی حرفههای (. مدیران سازمان1های مختلفی به وجود آمده است )ها و نهادها، سازمانگویی به این تقاضا و نیاز، جنبشبرای پاسخ
آور، بازار به شدت های سرسامهایی نظیر هزینهای و دانشگاهی، برای زنده ماندن در فضای کسب و کار ورزشی، باید بتوانند چالش

 (.3های جدید را به شکل اثرگذاری مدیریت کنند )ها و رشد انفجاری فناوریرقابتی، گسترش نارضایتی هواداران و قطع رابطه آن

( در پژوهشی در خصوص بازاریابی ورزشی مسابقات بسکتبال دانشگاهی به افزایش اهمیت بازاریابی ورزشی در سطح 1996گاندوگان )
ریزی در ها، برنامهورزش دانشگاهی اشاره نمود. او در تأیید این موضوع به افزایش قابل مالحظه نیروی تمام وقت بخش بازاریابی تیم

( بیان کرد که یک طرح 1992) چنین انسور(. هم3کند )زیاد بخش بازاریابی ورزشی اشاره می های بسیاربخش بازاریابی و بودجه
(. 3دهد )ای افزایش میهای ورزشی بین دانشکدههای مختلف ورزشی را در جهت برنامهبازاریابی استراتژیک، درآمد و پتانسیل بخش

زایی را آمدهای مالی، بازاریابی و درسازی و تنوع بخشی به بنیادهای این فدراسیون، ظرفیت( در تدوین استراتژی1392حمیدی )
لذا محقق بر آن شد تا عوامل موثر بر توسعه بازاریابی فدراسیون ملی  (.1با اواویت دوم در این فدراسیون معرفی نموده است ) استراژی
 های دانشگاهی را شناسایی نماید. ورزش
 شناسیروش

نفر( شامل  232ی آماری تحقیق متشکل از پنج گروه )جامعه. آیدمی شمار به کاربردی هدف لحاظ به و بستگیهم نوع از حاضر تحقیق 
نفر(،  5نفر(، کارشناسان و کارکنان فدراسیون ) 31های استانی فدراسیون )نفر(، روسای هیأت12هیأت رئیسه سابق و فعلی فدراسیون )
نفر( و اعضای هیأت علمی رشته مدیریت  162های آموزش عالی کشور )های بخشو دانشگاه بدنیمدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت

آوری اطالعات در پژوهش حاضر میدانی بود. ابزار نحوه جمعباشد. شمار میگیری به صورت کلروش نمونهنفر( بوده است.  22ورزشی )
ن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن هم از ساخته بوده است که روایی آنامه محققآوری اطالعات، پرسشگرد

 و در دهندگان پاسخ شناسیجمعیت وضعیت توصیف برای توصیفی آمار از پژوهش این طریق آزمون آلفای کرونباخ تعیین شده است. در
 شد. تأییدی استفاده عاملی تحلیل آزمون از استنباطی آمار بخش
 هایافته

 
 

 Tمقادیر  انحراف استاندارد یانگینم عامل شماره

 06/12 61/1 36/3 سازمان بازاریابی 1
 02/12 62/1 12/3 بازاریابی  سیستم اطالعات 2
 02/12 62/1 23/3 استراتژی بازاریابی 3
 1/12. 62/1 23/3 کارکنان بازاریابی 2
 12/12 66/1 12/3 قابلیت برند سازی 0
 16/16 61/1 31/3 قابلیت مدیریت 6
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 گیرینتیجه
 باشند. یونداری با قابلیت بازاریابی در فدراسیون مینتایج نشان داد که سازمان بازاریابی و سیستم اطالعات بازاریابی دارای ارتباط معنی 
بازاریابی و کارکنان  با توجه به نتایج استراتژی(. 2نیز این دو عامل را از عوامل مؤثر بر قابلیت بازاریابی معرفی کردند )  (2225) کانگ و

های ( در تحقیقی این دو عامل را بر قابلیت بازاریابی مؤسسه2225بازاریابی بر قابلیت بازاریابی فدراسیون اثر داشتند. یون و کانگ )
دارند. مریلس و  چنین دو عامل دیگر قابلیت برند سازی و قابلیت مدیریت بر قابلیت بازاریابی فدراسیون اثر(. هم2خدماتی مؤثر دانستند )

  .(5( نیز این دو عامل را بر قابلیت بازاریابی مؤثر دانستند )2211همکاران )
 های دانشگاهی، تحلیل عاملی. ورزش دانشگاهی، فدراسیون ملی ورزش بازاریابی ورزشی،واژگان کلیدی: 
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