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  :چکیده
 ریمتغ طیدر مح یتوجه یداشته است اما متاسفانه مورد ب یدر طول چند سال گذشته رشد قابل توجه رانیصنعت ورزش در ا

، موجودمورد استفاده  یابیبازار يو روش ها یطیمح هاي یدگیچیو پات رییتغ نیقرار گرفته است. عدم تجانس ب یو رقابت
مورد  ییدر جلب مخاطبان کارا یسنت ياستفاده از روش ها  بطوریکهمواجه ساخته است  يرا با چالش جد یورزش یابیبازار

 یورزش یابیاست که بازارآن ها سبب شده  ریمخاطبان و عدم جلب و تسخ يازهایعدم شناخت ن جهیانتظار را ندارد. در نت
 تیموفق يبرا استناد به منابع موجود نشان می دهد که ی،فیپژوهش توص نیا . دررا متحمل شود يریجبران ناپذ يها نهیهز

. یافته هاي پژوهش حاکی است که توجه به است ياز نکات مهم و ضرور یابیبازار ي نوینتوجه به روش ها یورزش یابیدر بازار
 دیخاطرات، تائ یو تداع یواقع يجلب اعتماد مصرف کننده، تنوع در اندازه محصول، استفاده از استعاره های عصبی(ابعاد بازاریاب
نقش  ) و اتخاذ استراتژي هایی منطبق با این ابعاد،مصرف کننده با استفاده از حواس پنجگانه دیاحساسات خر کیجمع، تحر

ات در نتیجه بازاریابی ورزشی با تکیه بر این اصل نورومارکتینگ که تصمیم .قابل توجهی در  پیشبرد بازاریابی ورزشی دارند
خرید احساسی و  از طریق میزان تاثیرپذیري حواس آنهاست و بعد از خرید و توجیه، رویه منطقی پیدا کرده و  افراد در هنگام

فاداري می گردد، می تواند در محیط منجر به تکرار خرید و و ،در صورت کسب رضایتمندي و کیفیت موردانتظار و  اعتماد
   ، به نیازهاي مخاطبان پی برده و  مخاطب را همواره در بازار خود جلب و حفظ نماید.متشنج و رقابتی 
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Abstract :  

Sports industry's significant growth, during the past few years, has unfortunately been 
neglected in a competitive and changing environment. Heterogeneity and complexity 
of environmental changes and marketing methods used, has caused sports marketing 
to face with a seriously challenging situation so that use of traditional marketing 
methods for attracting audiences, will not have the expected performance. As a result, 
lack of understanding and attention to capture audience's needs, has caused sports 
marketing costs irreparable. In this descriptive study, based on the available 
literature, shows the need and importance of new methods of marketing, in order to 
succeed in marketing of sports.The findings indicate that the size of Neuromarketing 
(consumer confidence, diversity in product size, use of actual metaphors and 
memories, confirmed gathered, provoked emotions of consumer purchase by use the 
five senses) and adopted strategies with these dimensions, will have a significant role 
in the promotion of sports marketing. As a result, sports marketing, relying on this 
principle of Neuromarketing that “buyers decisions are based on emotional decisions 
and impacts of their senses when buying” and after buying and justification, logical 
procedures will occur and in case of positivity and expected quality and reliability, 
purchase will be repeated and loyalty happens.Which can, in a volatile and 
competitive environment, understand the needs of the audience and the audience are 
always attracted and maintained in the market. 

       
Key words: sports marketing, Neuromarketing, Neurosporting. 
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  :مقدمه 
 ورزش علوم، شگفت انگیز و سریع تغییرات. است شده تبدیل جهانی پدیده یک به بدنی فعالیت و ورزش شک بدون

 آن در جهان سرتاسر در بسیاري افراد و است دنیا در مهم و بزرگ صنایع از یکی ورزش. است کرده متحول نیز را
 اینک و شد می متأثر اجتماعی تغییرات از ابتدا سیاست و داقتصا فرهنگ، با آن پیوند دلیل به ورزش. دارند اشتغال

 .)1394است(هنرور،  دیگر عوامل از بسیاري کننده تعیین و است شده تبدیل اثرگذار عوامل از یکی به نیز خود
 و پیدا جذابیتهاي .است گذاشته هنر و اقتصاد و دانش عرصه به پا اجتماعی، جدید ارزشهاي مطرح کردن با ورزش

 در جوامع تمامی بین در خاصی گرایشهاي آمدن وجود به  و احساسات برانگیختن موجب تحول، این از ناشی انپنه
 براي فعالیتها سودمندترین و متنوعترین مهمترین، از یکی به عنوان است. ورزش شده ورزشی رویدادهاي با مواجهه

 در تندرستی به عالقه از آنجا که ).1386ن. سجادي و همکارامی شود( محسوب جامعه مردم فراغت اوقات گذراندن
 کشور یک قدرت از نمادي عنوان به اي حرفه ورزش در توسعه حاضر، عصر در است یافته افزایش مردم میان

باشد (سلیمی و همکاران،  می اي حرفه ورزش رشد و بقا ضامن ورزشی، بازاریابی شک بدون و گردد می محسوب
 جهت در دنیا کشورهاي غالب توجه مورد قدرتمند، و کارآمد ابزار یک عنوان به زشور حاضر، عصر در). 36-13، 91

 در متعددي مسائل به توجه نیازمند خود رشد و بقا جهت که است گرفته قرار فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، رشد
 هاي محیط در ابترق حاضر زمان در .است ورزشی بازاریابی ها، آن ترین مهم از یکی که دارد گوناگون هاي حیطه

 استفادة چگونگی به بستگی زیادي مقدار به ورزشی هاي سازمان موفقیت و یافته افزایش اي فزاینده طور به ورزشی
 سازمان تواند میبازاریابی  مناسب هاي روش کارگیري به. دارد بازاریابی هاي استراتژي و ها تکنیک از ها آن مؤثر
 سرانجام  و درآمد افزایش غیرضروري، بر زمان هاي روش حذف ها، هزینه هشکا کارایی، افزایش با را ورزشی هاي

 زیادي هزینه هاي و رقابت پر محیط امروزه .)2010، 1و همکاران استیري( سازد مواجه رقابت در ها نآ  به کمک
 و منطقی ،صحیح اطالعات بازار، در پژوهش که کند می ایجاب آید، می وجود به ضعیف هاي تصمیمگیري اثر در که
 را خود مالی حمایت تأثیر چگونه که است این هستند روبه رو آن با بازاریابان که اي مسئله .آورد فراهم را عیب بی
 نمی منطقی هاي کنند. تصمیمگیري تعیین را آن تجاري ارزش چگونه  و کنند ارزیابی ورزشی مصرفی رفتار بر

 درست، اطالعات به دسترسی عدم صورت در و گیرد انجام یقضاوت شخص حتی و الهام احساسات، اساس بر تواند
جدید بنابراین در عصر حاضر یکی از روش هاي  ).1392شد(علی محمدي،  خواهد مشکل  نیز صحیح تصمیمگیري

باشد که بهره گیري از تکنیک  )بازاریابی عصبی( 2نورومارکتینگبازاریابی براي بازاریابی ورزشی می تواند بکارگیري 
  ین روش می تواند کمک شایانی به بازاریابی ورزشی در محیط متغیر و متشنج و  رقابتی  داشته باشد.هاي ا

  مسئله بیان 2- 1

صنعت ورزش در ایران در طول چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است اما متاسفانه مورد بی توجهی در 
شرایط و پیچیدگی محیط و روش هاي بازاریابی   محیط متغیر و رقابتی قرار گرفته است. عدم تجانس بین تغییر

و  استفاده از روش هاي سنتی  را با چالش جدي مواجه ساخته است مورد استفاده در حال حاضر، بازاریابی ورزشی 
در نتیجه عدم شناخت نیازهاي مخاطبان و عدم جلب و تسخیر آن ها  را ندارد. مورد انتظاردر جلب مخاطبان کارایی 

  ست که بازاریابی ورزشی هزینه هاي جبران ناپذیري را متحمل شود.سبب شده ا

                                                
1 Estiri  & al. 
2 Neuromarketing 
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  پژوهش ضرورت و اهمیّت 3- 1

بقا انسان ها در گرو سالمت جسم و روح آن هاست. و این دو مهم در سایه ورزش براي انسان میسر می گردد. 
از نظر شخصی و اجتماعی براي بنابراین توجه به ورزش و بازاریابی ورزشی از جمله امور و موضوعات مهمی است که 

براي موفقیت در بازاریابی ورزشی توجه به از طرفی بقا یک شخص و  در نهایت یک اجتماع ضروري و مهم است. 
روش هاي بازاریابی از نکات مهم و ضروري است چرا که براي کارامدي بازاریابی ورزشی باید روش هایی مورد 

  محیط بازار باشد. بنابراین پژوهش در این زمینه بسیار ضروري و مهم است.  استفاده قرار گیرد که منطبق با شرایط

  :اصلی و نوآوري پژوهش هدف 4- 1

روش نورومارکتینگ است.   کارامدي روش نورومارکتینگ در بازاریابی ورزشی است.هدف اصلی این پژوهش بررسی 
با استفاده از این روش از نوآوري این پژوهش می  از جدیدترین روش هاي بازاریابی است. لذا بررسی بازاریابی ورزشی

باشد. از طرفی استفاده از نورومارکتینگ در همه حوزه ها شدت گرفته است بنابراین حوزه ورزش نیز می تواند از این 
  روش جدید بهره مند گردد.

  پرسش اصلی پژوهش 5- 1

  ؟ ابی ورزشی داشته باشدبکارگیري روش نورومارکتینگ چه نقش و تاثیري می تواند در بازاری

  و پیشینه پژوهش  نظري چارچوب - 2

  3بازاریابی ورزشی1- 2

کاالها و  غیتبل نیو همچن هامیو ت یورزش يهابرنامه غیاست که همزمان بر تبل یابیاز بازار ياشاخه یورزش یابیبازار
 شوندیم غیکه تبل يعناصر سیوسر نیتوجه دارد. در ا یورزش يهامیو ت یورزش يهابرنامه قیاز طر گریخدمات د

است که  ییهايبه وجود آوردن استراتژ یابینوع بازار نیاز ا دفبرند باشند. ه کی ایو  یکیزیمحصوالت ف توانندیم
  . )2008، 4فولرتن و مرز(ورزش بپردازد قیاز ورزش از طر ریغ ییکاال ایورزش و  کی غیآنها به تبل قیاز طر يمشتر

  5نورومارکتینگ2- 2

 و آگاهانه مؤثر، پاسخ برّرسی و مطالعه به که باشد می بازاریابی  در جدید اي عرصه عصبی)، رومارکتینگ (بازاریابینو
 .پردازد می بازاریابی ابزارهاي توسط شده ایجاد محرّکهاي به) مشتریان( کنندگان مصرف حرکتی-حسی

 مشتریان ذهنی نقشه نوظهور، دانش این. است سیشنا عصب علم و بازاریابی دانش دو زاییده واقع در نورومارکتینگ

                                                
3 Sport marketing 
4 Fullerton & Merz 
5 neuromarketing 
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 ها آن ذهن در که آنچه با لزوماً آورند، می زبان به مردم که آنچه. «گذارد می بازاریابان و صنایع صاحبان اختیار در را
 می ٧نوروفوکئوس نام صاحب شرکت اروپایی بخش اجرایی مدیر ٦نوبل تام سخنان این!» ندارد تطابق گذرد، می

 ی] استفاده ميعمکرد یسیمغناط دیبا تشد يعکسبردار ي) [تکنولوژFMRIمانند ( ییها يمحقّقان از تکنولوژ باشد.
 ي) [تکنووژEEGاز ( نیرا مشخص کنند و همچن انیاز مغز مشتر ییبخش ها یتیّفعال راتییکنند تا تغ

خاص از  يا هیناح فیدر ط تیّلکنند تا فعا یحالت ثابت] استفاده م ي) [تکنولوژSST] و (یالکتروانسفالوگراف
درك کنند که چرا مصرف  نکهیکنند تا ا یاستفاده م یمخصوص يواکنش مغز را سنجش کنند و  از سنسورها

که کار  دیگو یکدام قسمت از مغز به آنها م نکهیو ا رندیگ یرا م یخاص میتصم د،ی) هنگام خرانیکنندگان (مشتر
  .)1393(افشار،  را انجام دهند. یخاص

  :صنعت ورزش در جهان3- 2

در حال حاضر در کشورهاي پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم عاملی موثر در رشد و 
توسعه اقتصاد ملی به شمار می رود.این صنعت ریشه هاي خود را به سرعت در تمام گستره دنیا دوانده و باور نموده 

بهره مند گردند.در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظري در  تا میلیاردها انسان از آن به طریقی
 .تولید و مصرف کاالها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسی داشته است

قش ورزش جامعه گردید و فرصت هاي درآمد ییر نغآغاز شد موجب ت 1980ضرورت جهانی شدن ورزش که از دهه 
اجزاي صنعت ورزش  8)1997( الفی میک .را براي افراد موسسات و رسانه هاي مختلف ایجاد نمودزایی بسیاري 

آمریکا را به سه بخش ورزش هاي تفریحی محصوالت ورزشی و سازمان هاي حمایت کننده ورزش تقسیم می 
  .)1392کشکر و همکاران، کند(

  ورزش: یابیبازار4- 2

 یکند طراح ییشناسا لیتبد فرایند کی قیخود را از طر يهاو خواسته هاازین يمشتر نکهیا يبرا یورزش یابیبازار
و محل)  غاتیتبل مت،ی(محصول، ق یعموم یابیمعروف در بازار »یپ«از همان چهار  هاياستراتژ نیشده است. ا

 یابیزاربه با زین گرید »یپ«چهار  گردند،یخدمت محسوب م کیها که ورزش نی. با در نظر گرفتن اکنندیم يرویپ
چهار عنصر  نیو ادراك. ا یابی تیموقع ،يبند هبست ،يزیعبارتند از: برنامه ر »یپ«چهار  نیاند. اافزوده شده یورزش

بخش  نیشود. اول یم میبه سه قسمت تقس یورزش یابیبازار. شوندیم دهینام »یورزش یابیمخلوط بازار«اضافه شده 
 یم بالیوال یمسابقات جام جهان ایو  سیبرتر انگل گیها، ل کیالمپمانند  یورزش يورزش و انجمن ها غاتیبه تبل

محصوالت مختلف است. بخش  غیتبل يها و ورزشکاران برا میت ،یورزش يپردازد. بخش دوم استفاده از برنامه ها
 به غاتیاست. در بخش اول، تبل یورزش يافراد در برنامه ها شتریشرکت ب يگسترده ورزش برا غیتبل غیلسوم تب

                                                
6 Tam nobel 

7 neuro Focus 
8 Alfie Meek 
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مورد  نیدر ا یباشند اما الزام یتوانند ورزش یبه ورزش مربوط است. در مورد دوم، محصوالت م میصورت مستق
شود. اما  یورزش گفته م یابیبازار يژاسترات نیشود، به ا یورزش انجام م يبرا غاتیکه تبل یوجود ندارد. هنگام

شود،  یمحصوالت مختلف استفاده م غیتبل يها برا گیل ایها و  میورزشکاران، ت ،یورزش يکه از برنامه ها یهنگام
مشارکت کنندگان  شیبه قصد افزا غاتیکه تبل یشود. هنگام یورزش گفته م قیاز طر یابیبازار ياستراتژ نیبه ا

خدمات، شرکت ها و انجمن ها از  ایمحصوالت  غیتبل ي. براندیگو یم یعموم یورزش یابیبازارشود، به آن  یانجام م
 يپخش برنامه ها نیدر ح يویراد یونیزیتلو غاتیها و ورزشکاران، تبل میمانند اسپانسر شدن ت یگوناگون يمجراها

 .)2015(ویکی پدیا، دهند یم انجامرا  غاتیتبل یمسابقات ورزش يدر محل برگزار غیتبل ایو افراد مشهور و  یورزش

 يها دادی. فراهم کنندگان روستندیآورده ها نفر ریآن مثل سا انیمشتر رایورزش منحصر به فرد است ز یابیبازار
 شیکار را پ یتوانند برجستگ ینم جینتا ینانیها و نا اطم دادیرو يداریها ناپا تیبه علت سرشت آزاد و فعال یورزش

 دارانیکرده و آنها را به خر غیفرآورده خود را تبل یابیبازار يتالش ها قیاز طر دیبا یورزش يها شرکت .کنند ینیب
 یابیشده است و اصطالح بازار لیتشک یاز عناصر گوناگون یورزش یابیوشند با بتوانند در کارشان موفق شوند بازاربفر

شناخت نقش  يرا به جا یابیاست که بازار نیامردم بر  شیرود. گرا یغالبا به صورت نادست به کار م یورزش
از کارگزاران شرکت ها  ينمونه پاره ا يکنند برا فیتعر شیبه عنوان رسالت سازمان و بر اساس تجارب خو یابیبازار

 یورزش یابیکنند. بازار فیکسب منافع توص يرا به عنوان فروش کاالها و خدمات برا یورزش یابیممکن است بازار
 یقهرمان يدر مسابقه ها یشرکت تیمسئول رفتنیپذ ای انیمشتر ي) برایسوپر (عال يها تیبل سباست: ک نیچن

به ورزشکاران  یکه خدمات ياست. افراد یو روابط عموم غاتیاز تبل شیب يزیج یورزش یابی. بازاراکیگلف آزاد آمر
حضور ورزشکاران در مراسم  يبرا یباتیرا به عنوان فراهم کردن ترت یورزش یابیدهند ممکن است بازار یارائه م

 سیگراف تن یاستف ای یا آندره آغاسدهند که کارگزاران شرکت ب یبیترت ای رندیگ در نظر دیمرکز خر شیبزرگ گشا
 ندیفرآ“را تحت عنوان  یورزش یابیبازار 9و استوتالر زتیپ .روابط جامعه است يورا يزیچ یورزش یابیکنند. بازار يباز

 نیجهت تام یورزش يفرآورده ها عیو توز جیترو ،يگذار متی(محصول)، ق دیتول يبرا ییها تیفعال يو اجرا یطراح
ورزش  یابیو بازار دهیچیپ يا فهیوظ یابیکنند. بازار یم فیتعر” به اهداف شرکت لیو ن انیمشتر التیتما ایها  ازین

 یورزش يبودن فرآورده ها فرددارد که باعث منحصر به  یخاص يها یژگیورزش و رایتر است ز دهیچیاز آن هم پ
  .)1384) (حسن زاده، 1392(محرم زاده و همکاران، شود یم

  :اریابی ورزشیتبلیغات و باز5- 2

یکی از مهمترین عواملی که موجب پیوند رویدادهاي ورزشی و اقتصاد شده است تبلیغ به معناي القاي فکر و یا ایده 
اي است که به منظور توسعه و گسترش آن در فرد یا گروه صورت می گیرد.تبلیغ یک کاال یا یک خدمت در عرصه 

روشی براي مشخصات کاال یا خدمتی معین می باشد،به گونه اي که در  اقتصاد بویژه در بازاریابی و فروش به عنوان
 سایه آن نگرش مشتري براي خرید و یا بدست آوردن آن بیشتر از قبل باشد.آژانس رویداهاي ورزشی و بازاریابی
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TEAM در اصل بنا بر هدف ایجاد مثلث قدرت سه حوزه ورزش،تلویزیون و حامیان ورزشی شکل گرفته که وظیفه
ایجاد عالقه مندي به رشته هاي ورزشی و تمرکز آن بر روي مسایل تجاري است که منجر به طراحی ن صلی آا

استراتژي هاي جدید اقتصادي می شود و گاه حامیان مالی در قالب شرکت هاي معتبر با مشارکت در سرمایه گذاري 
جذابیت رویداد هاي  .رقبا ارتقاء بخشند برگزاري مسابقات ورزشی در تالشند تا رتبه ي تجاري خود را در برابر

حتی ورزش هاي دانشگاهی سبب گردیده است که ، و بسکتبال ،ورزشی بویژه بصورت حرفه اي در قالب فوتبال
حامیان مالی از آنها بعنوان اهداف تبلیغاتی براي بازاریابی و فروش محصوالت تولیدي خویش استفاده کنند. هم 

غات نقش اساسی در توفیق یا عدم توفیق در نیل به اهداف معرفی می گردد. وقتی اکنون در سراسر جهان تبلی
صحبت از تبلیغات است شامل: تلوزیون و رسانه هاي گروهی، مطبوعات، حامیان مالی، فروش بلیت، مجوز ها، چاپ 

دد. در بررسی تمبر و یادبود ها و حتی سکه و فروش یادگاري هاي مسابقات، تجهیزات و لباس هاي ورزشی می گر
منابع درآمد زایی المپیک ها از نظر عوامل تبلیغاتی مشخص گردیده است که اول حق پخش تلوزیونی سپس حامیان 

(محرم زاده و همکاران،  .مالی و بعد عوامل دیگر فروش بلیت دادن مجوز ها سکه و تمبر و سایر موارد می باشد
1392.( 

  یابیبازار نیروش نو نگینورومارکت6- 2

 یداشته و مبن یعقالن ياز آنکه مبنا شیما ب يها يریگ میاست که تصم یحوزه، حاک نیسال ها پژوهش در ا جیانت
 يها يریگ میدهند. ضمن آنکه تصم یبراحساسات هستند و در ناخودآگاه رخ م یو متک یجانیبر استدالل باشند، ه

نقطه قوّت  قاًیدق نی. اافتیدن نخواهند ش یهرگز مجال عمل ،یاحساس يکردن جنبه ها لیبدون دخ زین یعقالن
از مطالعات  يمنداست که با بهره یدانش نگ،ینورومارکت است که قادر به نفوذ به ناخودآگاه ماست. نگینورومارکت

صورت  يو در مغز و اریصورت ناهشکند که غالباً به یانسان را بررس يها يریگمیعلوم مختلف، بر آن است تا تصم
  . )1392ان و جوزي، (بقوسیردیگیم

ذهن  عماقبه ا یابیبلکه، هدف دست میببر یاو پ يها میتا به تصم میتا از فرد بپرس ستین يازین نگیدر نورومارکت
از جمله  ياریبس يتهایّجسم، مسئول یعنوان مرکز فرماندهمغز انسان به میدانیطور که ممخاطب است. همان

 يندهایبوده است تا بر فرا نیو محققان بازار ا ابانیبازار یشگیالش همت ییرا بر عهده دارد؛ از سو يریگمیتصم
و  یشخص یاز زندگ یبخش مهم يریگمیکنند. تصم دایآن اشراف پ فیکنندگان و کم و کمصرف يریگمیتصم
 ایدو  نیانتخاب ب ایقضاوت  تیّهستند که مسئول يافراد رندگانیگمی. تصمدهدیم لیاز ما را تشک کیهر  یشغل

کار، با  طیو چه در مح یشخص یقضاوت ها و انتخاب ها چه در زندگ نیرا بر عهده دارند و ا دهیپد ایحل و  چند راه
و بر  یاز آنکه عقالن شیها ب يریگمیتصم ،ییباشد. از سو یاتیمهم و ح اریبس تواندیگاه م ،یتیّهر پُست و مسئول

 ،یاحساس يهاهم بدون کمک جنبه یعقالن يها يریگمیتصم یهستند و حت یاستدالل باشند، احساس يهیپا
برند خاص  کیما به  يمندعالقه باعثاحساسات هستند که  نی. در واقع اکنندینم دایشدن پ یمجال عمل گاهچیه
 و تحقیقات نتایج عاجز هستند. يریگمیتصم یقیحق تیّدر شناخت ماه یسنّت يروشها ن،ی. با وجود اشوندیم
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 رخ او ناخودآگاه سطح در انسان تصمیمات از درصد 95 تا 85 حدود در چیزي که است آن از حاکی نیز هایافته
 از اطالعاتی چه و دهیممی ترجیح دیگر محصول به را محصولی یا برند (که گذردمی ما مغز در آنچه کشف. دهدمی

 ساخت کلید شود)می سپرده فراموشی به و یابدنمی را حافظه به ورود مجال اطالعات کدام و گذردمی ما مغزي فیلتر
 ناخودآگاهی امیال و احساسات، افکار، گشودن کلید نورومارکتینگ. بود خواهد آینده در قدرتمند و اثرگذار برندهایی

 کندمی اذعان خود هايشماره از یکی در نیز ١٠نیو ساینتیس مجله. شوندمی خرید به ما برانگیختن موجب که است
است.  کرده تبدیل حقیقت به را مشتریان مغز و درون دنیاي به ورود براي بازاریابان رؤیاي کتینگ،نورومار: که

  ).1392(درگی، 

  پژوهش روش- 3

این پژوهش با بهره گیري از پژوهش هاي انجام شده در حوزه بازاریابی ورزشی و  نورومارکتینگ، از نظر روش یک 
تحلیل یافته هاي اسنادي و مدل هاي موجود پرداخته است. و به دلیل که در ادامه مطالب به  .پژوهش توصیفی است

تحلیل موضوع و کاربردي ساختن مباحث نورومارکتینگ در حوزه ورزشی، از نظر هدف کاربردي است که نتایج آن 
  می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و مدیران و عالقه مندان حوزه بازاریابی و ورزش قرار گیرد.

  

  ها فتهیا - 4

ها و خدمات تفاوت کاال ریورزش نشان خواهد داد که چگونه ورزش به عنوان فرآورده با سا اتیفیمختصر از ک یبررس
  .)1392(محرم زاده و همکاران، شود یابیبازار یبه گونه خاص دیدارد. پس با

 يها دادیکه درباره رو يریرو برداشت ها تجارب و تفاس نیقابل لمس است. از ا ریو غ یذهن ي: ورزش مقوله ااول
 یکسانی يها يدر باز دانیم کیتفاوت دارد. اگر دو نفر در  گریبه شخص د یاز شخص دیآ یبه عمل م یورزش

حال فرد دوم ممکن  نیکند و در ع فیج توصیمه ریو غ نییرا در سطح پا ياز آنها ممکن است باز یکیشرکت کنند 
برداشت ها تجارب  ییگو شیپ یورزش ابیبازار يبرشمارد. برا یجالب يزو آن را با دیایخوشش ب ياست از راهبرد باز

  .دشوار است یورزش دادیتماشاگران در مورد رو ریو تفاس

 یعاطف-یروح تیوضع کنانیوارده به باز يها بیاست. علت آن آس ییگو شیقابل پ ریو غ داری: ورزش ناپادوم
 یدر مورد برآمد ورزش ها م نانیعوامل باعث عدم اطم نیا هوا است. تیها و وضع میبا حرکت ت کنان،گشتاوریباز

 يآن برا ینیب شیپ تیحالت عدم قابل جودو نیعوامل ندارند با ا نیبر ا یچندان کنترل یورزش انیشود. بازار
  .دارد يادیز تیتماشاگران جذاب
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آن عالقه  يت و به تماشامد نظر تماشاگران اس یزنده ورزش دادیفاسد است که رو یی: ورزش از آن جهت کاالسوم
 شیبه پ دیبا ابانیبازار جهیعالقه دارند. درنت یدانیم یهاک يباز ایفوتبال  يباز ياز مردم به تماشا يدارند. تعداد

 یافتیدر زانیمطابق انتظارات نباشد ممکن است م ای فیعض میکه عملکرد ت یها تمرکز کنند. در صورت تیفروش بل
  .ابدیکاهش  يورود

 یخودشان دلبستگ يها میت يبه باز یعاطف دگاهیاز تماشاگران از د يارتباط دارد. پاره ا جانیرزش با ه: وچهارم
از تماشاگران ممکن است فرآورده  گرید يشود. پاره ا یهمواره متعصب گفته م ایکنند که به آنها طرفدار  یم دایپ

متحد  يمورد عالقه لباس ها یورزش میاز ت يطرفداربه عنوان  ایکنند  يداریبرچسب را خر ایمهر  يدارا يها
  .)1392(محرم زاده و همکاران، را بر تن کنند میآن ت ژهیالشکل و

ها براى تقسیم بازار، از سن و دوره زندگى کند. بعضى از شرکتکننده با سنّ او تغییر مىهاى مصرفنیازها و خواسته
بازار، که سن و سبک زندگى متفاوتى دارند، کاالهاى  هاى مختلفکنند. بدین معنا که براى قسمتاستفاده مى

  .   )1381(ناصحی فر، آورندعمل مىکنند و همچنین از دستاویزهاى تبلیغاتى متفاوتى استفاده بهاى تولید مىجداگانه

روش هاي بازاریابی مورد  زش در سنین مختلف متفاوت است.به طور کلی انگیزه هاي انسان ها در تمایل به ور
  استفاده در بازاریابی ورزشی نیز با توجه به این انگیزه ها در هر دوره سنی متفاوت خواهد بود.  

  

  يلذت و باز                    کودکی                                                               

  ییو ماجراجو یبه قهرمان لیلذت و م                و جوانی ینوجوان                به ورزش: لیتما يها زهیانگ

  یسالمت   ي           ریو پ یانسالیم                                                      

  ).1393(افشار، در سنین مختلف به ورزش لیتما يها زهیانگطبقه بندي  1- 4شکل

ر و الگوهاي بازاریابی براي افراد در سنین مختلف متفاوت می استراتژي هاي بازا در انگیزه افراد، توجه به تفاوتبا 
باشد. به طور مثال می توان گفت که بازاریابان براي بازار هدف کودکان باید به دنبال تبلیغ و بازاریابی در جهت لذت 

ان وسایل بخشی بیشتر به کودکان باشند. از طرفی اطالعات جمع آوري شده از این بازار هدف براي تولید کنندگ
 در هر بازاري مهم ترین موضوع شناخت رفتار مصرف کننده چرا که ورزشی  کودکان نیز بسیار مفید خواهد بود

است و شناخت رفتار مصرف کننده عالوه بر جهت دهی به فعالیت هاي بازاریابی به فعالیت هاي تولید و برنامه ریزي 
  .)1393(افشار، تولید نیز جهت می دهد

  ي از نورومارکتینگ در بازاریابی ورزشیبهره گیر2- 4
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هاي  غذاهاي)، در پژوهش خود با عنوان تاثیر بازاریابی عصبی بر ایجاد و گسترش بازار مصرف کنسرو 1393افشار (
 . )1392بقوسیان و جوزي، . 2011، 11. چیالدینی1380ا و پارسا، . بین1393(درگی،  ییبا قارچ، بر طبق پژوهش ها

  آورده شده اند. 1- 4ازاریابی عصبی تعریف کرد که این ابعاد در شکلابعادي را براي ب

  
. 2011 ،ینیالدی. چ1380و پارسا،  نای. ب1393 ،یدرگبا تلفیقی از منابع (. 1393. افشار، یعصب یابیابعاد بازارمدل پیشنهادي  2- 4شکل 

 . )1392 ،يو جوز انیبقوس

  ابعاد بازاریابی عصبی 3- 4

   :12)حواسّ پنجگانه از استفاده با(خرید مصرف کننده   احساسات کیتحر- 1- 3- 4

 با میقد مغز نیبنابرا ردیگ یم صورت آگاه ناخود و کبارهبه ی ما يدهایخر شتریب که کند یم عنوان یعصب یابیبازار
 ما ماتیتصم اغلب. شود یم بیترغ احساسات با میقد مغز کند، یم يکار نیچن به اقدام ياراد ریغ ماتیتصم

 یاطالعات مهم و گذار ریثأت عامل کی . این مؤلفهشوند یم هیتوج منطق با سپس و شوند یم گرفته یاحساس بصورت
). افراد با لمس کردن وسایل ورزشی و 1392(درگی،  شود یم مغز وارد ما ي پنجگانه حواس قیطر از که است

ی در استفاده از این وسایل می تواند بر استفاده از ان به طور ناخوداگاه به سمت ان کشیده می شوند. احساس راحت
نظرات آن ها تاثیرگذار باشد. مشاهده تغییرات حاصل شده اندام ها از طریق ورزش بر تشویق یا ترك افراد درباره 
ورزش تاثیر دارد. شنیدن صداها و موسیقی ورزشی بر ناخوداگاه افراد و تمایل ان ها به ورزش و حتی در فروشگاه 

  شی و ترغیب به خرید تاثیرگذار است.هاي وسایل ورز

                                                
11 Robert Cialdini 
 ,Buying feelings Stimulate with using the five senses 12 consumer 
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  :13ی و تداعی خاطراتواقع يها استعاره از استفاده- 2- 3- 4

 ندارد دیخر بر يریثأت و تیابجذّ محض اطالعات و آمار و کند یم درك را یواقع و ملموس یلیخ موارد میقد مغز 

م ورزش و استفاده از امکانات ). مشاهدات تغییرات جسمی و روحی افراد به علت انجا1392(بقوسیان و جوزي، 

  ورزشی بر ناخوداگاه افراد موثر است.

برنــد خــود را در هــم "چیــزي اســت کــه او از آن بــا عنــوان 14یکی از اساسی تــرین عناصــر نظریــه لیندســتروم 

یاد می کنــد. منظــور او از ایــن عبــارت آن اســت کــه بایــد برنــدي ســاخته شــود کــه حتــی در صــورت  "بکوبید

ان هــاي بازاریــابی از آن مثــل لوگــو، بســرعت مصــرف کننــده شناســایی کنــد و نــام شــما بــا حذف یکــی از اِلمــ

محصول بی نــام و نشــانتان بالدرنــگ در مغــز مشــتري تــداعی شــود. بــو و رایحــه، بــویژه در ناخودآگــاه انســان 

 بــه انســان منتقــل مــی کنــد و  بــا(خــاطره انگیــز)  ١٥تاثیرات عجیبی می گذارد و گــاهی احساســی نوســتالژیک

  ). 1393(درگی، برانگیختن احساسات ما را به خاطراتمان می اندازد

عامــل مهــم دیگــر در تــداعی یــک محصــول در زمــان خریــد اصــالت )، اشاره مــی کنــد کهــه 1389لیندستروم (

آن است. عدم اصالت از جانب بازاریابان بــه یــک محصــول یکــی از عللــی اســت کــه ســبب فراموشــی یــک برنــد 

بــه عنــوان مثــال اگــر کارهــایی را کــه قــبآل انجــام داده ایــم و نتیجــه بخــش بــوده  یا محصول خاص مــی شــود.

. نمونــه توجـّـه بــه اصــالت را مــی تــوان در برگــزاري ورزش هــاي محلــی و ست چرا نبایــد آنهــا را ادامــه دهــیما

  جذب افراد به این ورزش ها اشاره کرد.

   :16جمع دیتائ- 3- 3- 4

 تائید ما کارهاي و تصمیمات از بسیاري دلیل. باشد گرانید دیتائ مورد که میده یم انجام را يکار اغلب ما 

 از پر و است ترکوچک و ترمعمولی بسیار اوّلی ببینید و کنید مراجعه هم کنار رستوران دو به اگر. است دیگران

 یشجاع بسیار فرد اگر است، میهمان از خالی ولی ترمناسب و تمیزتر بسیار کناري رستوران و است مشتري

                                                
use real metaphors and memories associative 13  
14 Martin Lindstrom 
15 Nostalgic 
collection approved 16  
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 و دیگران تائید مورد که دهیم انجام را خریدهایی داریم دوست اغلب ما .کنیدمی مراجعه اوّل رستوران به نباشید

  ).1392(بقوسیان و جوزي، باشد  اطرافیان خصوص به

بــراي مثــال اگــر مــا در  در انســانها حســی وجــود دارد کــه بــه آن احســاس امنیــت در تعــداد گفتــه مــی شــود،

هم تیمی ها همگی پرکار باشــند، ایــن تمایــل در مــا هــم ایجــاد مــی شــود کــه بیشــتر کــار  تیمی کار کنیم که

رســتورانی را تــرجیح مــی دهــیم کــه شــلوغ باشــد و یــا زمــانی بــراي دادن  کنیم. مثال دیگر اینکــه مــا معمــوالً

مــی انعام دست به جیب می شویم کــه ببینــیم دیگــران هــم ایــن کــار را انجــام مــی دهنــد. بنــابراین مــا تصــور 

(چیالدینی، آن کــار خــوب اســت کنــیم اگــر کــاري را عــده ي زیــادي از مــردم انجــام مــی دهنــد، پــس حتمــاً

1389.(  

حس تعلـّـق تــأثیر شــگرفی در رفتــار مــا دارد. بســیاري از شــرکت هــاي معــروف بــراي معرفــی و تبلیــغ بیشــتر 

د. ایــن شــرکت هــا در محصــوالت خــود بــه دنبــال افــراد یــا الگوهــا یــا شــرایط و زمــان هــاي تأثیرگــذار هســتن

مناسبت هــاي خــاص یــا در مکــان هــاي خــاص یــا توســط افــراد خــاص تبلیغــات محصــول خــود را انجــام مــی 

دهند. در حقیقت آنها به دنبال ریشــه هــاي تعلـّـق افــراد هســتند. افــراد مایــل هســتند مبــالغ بــزرگ و کــوچکی 

ــذهبی  ــت م ــد اهمیّ ــه متقدن ــد ک ــاك کنن ــد آب و خ ــایی مانن ــایل و چیزه ــرف وس ــن ص ــانی دارد. ای ــا روح ی

موضوع در بازاریابی ورزشــی بســیار قابــل توجــه  و مهــم اســتو بازاریابــان مــی تواننــد در بازاریــابی خــود از ایــن 

ــاز افــراد مشــهور در ا یورزشــ يکاالهــا غــاتیاســت کــه در تبل لیــدل نیبــه همــ دو موضــوع بهــره بگیرنــد  نی

  .  )1392(درگی، کنند ینه استفاده میزم

 ینورون داست،یهمان طور که از نامش پاست.  يا نهینورون  آاین مورد توجه به وجود موضوع دیگر در 
شود.  یاست، فعال م يگرید يشاهد انجام آن عمل از سو یوقت ایدهد  یرا انجام م یجاندار عمل یاست که وقت

 یکار را م نیو خود اا ییکند که گو یم جادیدر مغز مشاهده گر واکنش ا يبه گونه ا يا نهیینورون آ بیترت نیبد
 ریو در سا ستیها ن مونیتنها منحصر به م يا نهیآ يمحقّقان روشن کرد که نورون ها شتریب يها یرسکند. بر

،  FMR( ییها کیوجود دارند. پژوهشگران با استفاده از تکن زیدر انسان ن ژهیاز پرندگان و بو یها، برخ نینخست
EEG  ،TMS يا نهیآ ياند. از قرار معلوم نورون ها دهرا در مغز انسان ثابت کر يا نهیآ ينورون ها ستمی) وجود س 
ذکر است که  انیافراد را دارا هستند. شا ریرفتار سا يساز هیو شب يدیتقل يریادگیدرك رفتار،  يالزم برا لیپتانس

درك  ییعمالً تواناانجام عمل حساسند و  تیّن یعنینوع از نورون ها به قصد،  نیدهد که ا ینشان م قاتیتحق نیا
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افراد با مشاهده هم گروهان خود به ورزش و استفاده از خدمات  دهند. ی) را به ما م ی( همدل گرانید واطفافکار و ع
  ) . 2010، 17ورزشی ترغیب می شوند( زوراویکی

ورزش هاي گروهی در گرایش مردم به  رسانه) نیز در پژوهش خود تائید کرده اند که 1393رضوي و همکارانش (
گرایش زنان  همگانی تأثیر دارد ولی میزان این تأثیر در زنان و مردان متفاوت است به گونه اي که نقش رسانه ها در

به ورزش همگانی بیشتر بوده است. با توجه به ظرفیت باالي رسانه ها در کشور می توان با برنامه ریزي درست در 
ورزش همگانی را در کشور افزایش داد که در نهایت به سالمتی بیشتر ها گرایش مردم به  روزنامه تلویزیون، رادیو و

  عموم مردم منجر شود.

   :18محصوالت اندازهتنوع در - 4- 3- 4

 یم دیخر به کننده مصرف بیترغ و تیرضا که سبب کننده مصرف نظر مورد محصوالت زهاندامقدار و میزان 

ي متفاوت دارند، هر یک نیازمند ابزارها و امکانات متفاوتی از انجایی که افراد عالئق متفاوت و توانایی ها . شود

ماندگاري و افزایش کیفیّت محصول  رفع نیازهاي ان ها و  رضایت ان ها می گردد. هستند. وجود این تنوع سبب 

و همچنین افزایش بازارپسندي، تنوّع در اندازه بسته محصول در وزن هاي مختلف می تواند فروش یک محصول را 

از طرفی یکی از مسائل مطرح در هنگام خرید این است که با توجّه به شرایط خرید  ).1356(زرجینی، یل کندتسه

آیا اندازه موردنظر مصرف کننده در دسترس است یا نه؟ طبیعی است که یک محصول زمانی می تواند رضایت 

اطمینان از یافتن اندازه دلخواه را براي مصرف کننده را حاصل نماید و او را براي خریدهاي مکرّر تشویق نماید که 

  .مصرف کننده فراهم نماید

)، 1394از جمله این موارد می توان به برگزاري نمایشگاه هاي محصوالت ورزشی اشاره کرد. کشکر و همکارانش(

توسعۀ بازار  موجب متنوع تجهیزات ورزشی و عرضه المللی حضور در نمایشگاههاي بینتائید کرده اند که 

 هاي بازاریابی قیمت، مکان، محصول و ترویج در شود و نیز استفادة صحیح از آمیخته صوالت ورزشی میمح

آمیختۀ روابط متاسفانه در کشور ما نمایشگاه به افزایش فروش و انعقاد قراردادهاي داخلی و خارجی میانجامد. اما 

  مناسب در این زمینه نقشی ندارد. عمومی و اطالع رسانی

  

                                                
17 leon zuravicky 

18 variation in the size of product 
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  ب اعتمادجل-5- 3- 4

 برخیانگیزه ها و رفتار دیگري است.  ،اعتماد یک مشخصه انسانی است که مبتنی بر ارزیابی صفات شخصیتی

اعتماد را یک مفهوم چند بعدي می دانند که داراي ابعاد رفتاري ، احساسی و ادراکی است ( صمدي و همکاران 

هد. هنگامی که یک ارائه دهنده خدمت فعّاالنه ). اعتماد اغلب از طریق یک ارتباط پر ساختمان رخ می د1388

براي برقراري ارتباط تالش می کند در واقع مدارکی براي مشتریان درباره این که وي می تواند قابل اعتماد باشد، 

به عالئق مشتریان اهمیّت می دهد و این که خواهان فداکاري براي ارضاي نیازهاي آنها در یک ارتباط است، مهیّا 

. سرمایه گذاري در رابطه بلند مدت با مشتریان کمک می کند تا اعتماد مشتري گسترش یابد و کیفیّت می کند

 ادعاهاي کنند باور ها کننده مصرف مؤثر یک رابطه براي کسب منافع مشترك و متقابل را بهبود بخشد. اگر

). مولفه اعتماد 1389(خرمی، دانجام خرید می رفتار در نهایت به و است اساسی تجارت در کننده مصرف اعتماد

  را شامل می شود. تعهدات يمحصوالت و اجرا متیو ق تیفیکخود سه مولفه 

  

  / خدمتقیمت و کیفیت محصول- 2و5-1- 3- 4

پیچیــدگی بــازار باعــث مــی شــود کــه مشــتریان پــول بیشــتري بــراي محصــوالت پرداخــت کننــد و تصــمیمات 

یفیــت یــک محصــول  باشــد منطقــی نیســتند و اکثــراً بــر خرید آنقدر که باید بــر اســاس یــک درك واقعــی از ک

  پایه یکسري اطالعات نامعتبر می باشد .

رضایت بیشتر مشتري نتیجــه یــک کیفیـّـت برتــر نیســت بلکــه ممکــن اســت تحــت تــأثیر یکســري اطالعــات -1

 اغراق آمیز باشد.

تــر از محصــول قیمت به عنوان یــک شــاخص در کیفیـّـت محصــول بکــار مــی رود کــه نتیجــه یــک انتظــار به-2

 است و به عنوان رضایت بیشتر تشخیص داده می شود .

ــت و -3 ــر دو مــورد کیفیّ ــابراین ه ــد بن ــی کن ــتم قیمــت تبعیــت م ــت و رضــایتمندي از آی ــتم کیفیّ ــر دو آی ه

 رضایت به هم مربوط هستند
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نــد عینــی تصمیمات بازاریابی بیشتر بر پایه ي قیمــت متمرکــز اســت تــا کیفیـّـت، و بــه همــان انــدازه مــی توا-4

  .)1392(وکیلی پور، تر و از طریق دیگر مؤسسات بازاریابی قابل عرضه باشد

  19اتتعهداجراي -5-3- 3- 4

معتقــد اســت کــه مــا ذاتــاً تمایــل بــه ثبــات داریــم، بــه همــین )، 2008نویسنده کتــاب تأثیرگــذاري( چیالدینی

عنــوان بــه . آن همــراه باشــیمدلیل اگر نسبت بــه چیــزي متعهــد شــویم، بیشــتر احتمــال دارد کــه تــا انتهــا بــا 

 دلیــه نظــر مثبتــی داشــته باشــیم، احتمــال زیــادي وجــومثــال اگــر در مــورد یــک پــروژه در همــان گامهــاي اوّ

انســان هــا نســبت بــه ورزش یــک تعهــد درونــی دارنــد ، بــه  .دارد که تا انتها از نتــایج آن پــروژه حمایــت کنــیم

کانــات مطمــئن و تخصصــی، بــر میــزان تعهــد همین دلیل تشویق بــه آمــوزش هــاي صــحیح و دسترســی بــه ام

طبیعــی اســت کــه مصــرف کننــدگان نیــز بــه دنبــال برنــد و محصــوالتی هســتند کــه نســبت بــه   مــی افزایــد.

مصــرف منــابع و حفاظــت از محــیط زیســت امــروزه بــه دو  مصــرف کننــدگان متعهــد باشــند. بــه عنــوان مثــال:

دي مــدرن جــزء پــژوهش هــاي داغ در موضــوع عمــده زیســت محیطــی جهــانی تبــدیل شــده انــد . بســته بنــ

خــارج از کشــور و همچنــین در ایــران تبــدیل شــده است.(توســعه بســته بنــدي ســبز، نــانوتکنولوژي در بســته 

بنــدي، حفاظــت از محــیط زیســت در بازارهــاي بــین المللــی و ایــده هــاي جدیــد بســته بنــدي کــه بــه کــاهش 

رکت هــا مــی خواهنــد کــه مشــتریان آلودگی محیط زیست کمک می کنــد) بــه هــر حــال کســب و کارهــا و شــ

خود را راضی و خوشحال کنند و دولت ها هم بــا وضــع قــوانین بــه شــرکت هــا فشــار مــی آورنــد کــه از محــیط 

زیست حفاظــت کننــد و کمتــر بــه محــیط زیســت ضــربه وارد کننــد از طرفــی دیگــر مصــرف کننــدگان امــروزه 

ســازگار باشــند. مســلّماً ایــن رونــد بــه ترجیح می دهند کــه محصــوالتی اســتفاده کننــد کــه بــا محــیط زیســت 

ترغیب مردم به استفاده از محصــوالت ســازگار بــا محــیط زیســت بــراي مــدت طــوالنی ادامــه خواهــد یافــت تــا 

توجــه صــنعت ورزش بــه ایــن موضــوع، مــی  ). 1392وفا، به یک روند اجتماعی بــا گذشــت زمــان تبــدیل شــود(

  تواند یکی از نقاط قوت در بازار رقابت باشد.

اعتبار محیطی تأثیر زیادي بر رفتار محیطی حرفه اي )، در این باره آورده اند که 1393نی و مسیبی(حسی

سازمان هاي  درصورتی که، بهبود رفتار دائمی و بهبود رفتار آنان در هر بازي دارد. عالوه بر این هواداران شامل
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بهبود  می توانند ابزار مؤثر ي در راستاي ورزشی براي افزایش اعتبار محیطی و اجتماعی خود بیشتر تالش کنند،

  رفتار اجتماعی باشند.

  گیري نتیجه و بحث- 5

 فعالیت و رویدادها بازاریابی مالی، حمایت بازاریابی بخش سه در می توان را ورزشی بازاریابی از آنجایی که موضوعات
این صنعت نیازمند توجه در هر سه داد،  قرار مطالعه مورد ورزشی، خدمات و محصوالت بازاریابی و ورزشی، هاي

حوزه است. یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که با وجود توسعه ورزش و اهمیت روز افزون نقش این صنعت در 
سالمت روحی و جسمی افراد، بهره گیري از روش هاي جدید در بازاریابی این سه حوزه، ضروري است. و روش 

ابعاد  .سیار کاربردي و قابل تطبیق با محیط متغیر و پیچیده امروزي استجدید نورومارکتینگ در این سه حوزه ب
بازاریابی عصبی شامل: تحریک احساسات افراد، تائید جمع، تنوع در اندازه محصوالت، جلب توجه (کیفیت و قیمت 

ضاي بازاریابی تداعی خاطرات می تواند در فو  یواقع ياستفاده از استعاره هاو اجراي تعهدات)،  / خدماتمحصوالت
در   یابعاد، نقش قابل توجه نیمنطبق با ا ییها يو اتخاذ استراتژ ورزشی کشورمان بسیار مفید و کاربردي باشد

افراد در  ماتیکه تصم نگیاصل نورومارکت نیبر ا هیبا تک یورزش یابیبازار جهیدارند. در نت یورزش یابیبازار شبردیپ
کرده  دایپ ینطقم هیرو ه،یو توج دیحواس آنهاست و بعد از خر يریرپذیتاث زانیم قیو  از طر یاحساس دیهنگام خر

 یگردد، م یم يو وفادار دیخر عمل و موردانتظار و  اعتماد، منجر به تکرار تیفیو ک يتمندیو در صورت کسب رضا
ود جلب و حفظ برده و  مخاطب را همواره در بازار خ یمخاطبان پ يازهای، به ن یمتشنج و رقابت طیتواند در مح

. و جایگاه شایسته صنعت ورزش از دیدگاه اجتماعی(حفظ سالمتی روحی و جسمی افراد) و از دیدگاه اقتصادي دینما
  ( منبع کسب درامد) حفظ شده و به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار به تحقق بیانجامد.

   منابع:
: کنسرو  يو گسترش بازار  مصرف ( مطالعه مورد جادیادر  یعصب یابیبازار ریبررسی تأث). 1393افشار، پروین. (-

  . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ازاد اسالمی واحد مالیر.)- خورش ها و خوراك ها-با قارچ  یرانیا يانواع غذاها
  .لاوّ ،یانتشارات برقع د،یبه خر يمشتر بیترغ يروش برا 21یعصب یابیبازار ).1392( .ذرآ ي.  جوزانژ انیبقوس-
 ران،یانجمن قارچ ا ران،یدر ا یو مصرف قارچ خوراک دیعوامل موثر بر تول یبررس )1380( .امیر ،.، پارسابینم، نایب-

  49-56، شرکت قارچ سینا.
  انتشارات پرسمان، چاپ اول. ،یورزش یابی). بازار 1384زاده، مهرداد. (  حسن-
 يف.، منصور انیباقر غات،یو تبل یابیو بازار یاجتماع ینشناسروا نیب وندیپ يرگذاریتاث). 1389ابرت . (ر ینیالدیچ-

  چاپ اوّل ،یسپهر ر.، انتشارات دانشگاه بهشت
  ماه.برند، اسفند یالمللنیکنفرانس ب نیهشتم ،یعصب یابی، بازار)1392( .آناهیتا ی،خرم-
 با هواداران رفتار تغییر بر یورزش باشگاههاي اعتبار اثر ). بررسی1393علیرضا. ( مسیبی، حسینی، حمید. خداداد-

  .627-642، 4. شماره 6. دوره مدیریت ورزشیاجتماعی.  بازاریابی رویکرد
  .دوم ،چاپیابی، تهران، انتشارات بازارو فروش  یابیدر بازار یابیفرصت يهاکیتکن). 1393. (زیپرو ،یدرگ-
  . 66اوّل،  ،چاپیابیارات بازارتهران، انتش و کاربرد، هینظر نگینورومارکت ).1392رویز. (پ ،یدرگ-
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هاي گروهی در گرایش مردم  نقش رسانه). 1393. (مجتبی ،قاسمی سیانی. مرتضی ،دوستی. محمد حسینرضوي، -
پژوهش هاي کاربردي در مدیریت . با تأکید بر آمادگی جسمانی(مطالعۀ موردي: شهر بابلسر) به ورزش همگانی

  . 71-80. 1. سال چهارم. شماره ورزشی
  . تهران. معراج چاپ ،یپرورش قارچ خوراک یعلم یمبان ).1356( .قیت ینیزرج-
 و تبلیغات در ورزشی تصاویر از استفاده بین رابطه .( 1386 ) .قاسم زارع،  .علیرضا امیدي،  .سیدنصراهللا سجادي،-

  .83-93 ، 34 شماره ،حرکت نشریه ورزشی، مسابقات تماشاچیان مصرفی رفتار
، رانیدر ا یورزش یابیبازار ۀموانع توسع یابیارز .مسعودی، جهرم انینادر، محمد سلطان ی،نیحس ي.مهد ی،میسل-

  . 13- 36، 29شماره  یورزش تیریمطالعات مد
 و بسکتبال فوتبال، برتر لیگهاي ورزشی تماشاگران حضور بر مؤثر عوامل ).  مقایسه1392علیمحمدي، حسین. (-

  .25 شماره،  سوم سال حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت رد پژوهش ایران. دوفصلنامه والیبال
نقش نمایشگاه بی نالمللی کاال و تجهیزات ورزشی در توسعۀ بازار ). 1394فرجی، رضا. ( .حبیب ،هنريکشکر، سارا. -

   . 221-235. 2، شماره 7. دوره مدیریت ورزشی. )ps5این محصوالت با تأکید بر آمیختۀ بازاریابی ورزشی(
 علم و حرکت، نشر مدیریت بازاریابی ورزشی). 1392ارا. قاسمی، حمید. تجاري، فرشاد. (کشکر، س-

  چاپ دوم. 
  35- 216، انتشارات فروزش چاپ دوّم،  يجعفرترجمه  ،یدشناسیخر ).1389( .ارتینم  ندسترومیل-
  ارومیه. چاپ اول.  ). مدیریت بازاریابی ورزشی. نشر1392محرم زاده، مهرداد. بهپور، ناصر. ظالمی، محبوب. (-
  . 24-30. 28، شماره توسعه مدیریتی، بازار صنعت میبر تقس يمرور). 1381ناصحی فر، وحید. (-
  ی طبس. دانشگاه آزاد اسالم ران،یبازار فرش ا یبررس). 1389هرداد. (م يمحمّد -
  .تیریجموعه مقاالت مدم ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،ییسبز در صنعت مواد غذا يبسته بند ).01392لی. وفا، ع-
  .دانشگاه آزاد قشم ،يمشتر تیبر رضا تیفیو ک متیق ریتأث یبررس ).1392( .اهینش ، پورتکلو یلیوک-
 علوم و بدنی تربیت دکتري . رسالهطراحی الگوي بازاریابی گردشگري ورزشی در ایران). 1394هنرور، افشار. (-

  س.، دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرورزشی
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