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 های بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایرانتدوین استراتژی
 3، مهدی نادری نسب2*، نیما ماجدی1 علی خادمی

 

 67/10/72: پذیرش تاریخ                                         72/16/72: دریافت تاریخ          

 چکیده

و علم بازاریابی ورزشی پایه و اساس مناسبی را برای  امروزه برای بقا در بازار ورزشی احتیاج به پویایی است :هدف

بر فدراسیون کشتی بازاریابی  هایاستراتژیهدف پژوهش حاضر، تدوین کند. های درست بازاریابی فراهم میروش

 . است  SWOTاساس تحلیل

 شاملنفر  27اساس هدف، کاربردی است. تعداد رپیمایشی و ب-وش تحقیق از نوع توصیفیر :شناسیروش

 نفر( 77)های ملی فدراسیون کشتی ها، داوران و همچنین مربیان تیمرئیس، معاونین، مسئولین کمیته

یری به روش گنمونه نفر( 01) بازاریابی ورزشیاستراتژیک و  حوزه متخصصین از ، وشمارگیری به روش کل نمونه

 ساخته مربوط بهداوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق و به صورت هدفمندتصادفی 

، نقاط 66)نقاط قوت  سوال 22و شامل  فدراسیون کشتیبازاریابی  ریزی استراتژیکعوامل درونی و بیرونی برنامه

نفر از متخصصین این حوزه تایید و  67ی پرسشنامه توسط بود. روایمورد(  77و تهدیدها  67ها ، فرصت72ضعف 

تعیین وضعیت سازمان از تحلیل  برایدست آمد. به 97/1از طریق ضریب آلفای کرونباخ  هاپایایی پرسشنامه

SWOT روش آزمون فریدمن و از ماتریس  بندی عوامل برنامه راهبرد بازاریابی فدراسیون کشتی ازو برای رتبه

QSPM ها استفاده شد. بندی استراتژیولویتبرای ا 

استراتژیک سوات،  درونی و بیرونی و در نتیجه تحلیل ها نشان داد با توجه به شناسایی عواملیافته :هایافته

 جیبا توجه به نتاقرار دارد.  موقعیت حفظ وضعیت موجودو  WTجایگاه  فدراسیون کشتی درجایگاه بازاریابی 

حوزه بازاریابی فدراسیون کشتی  تیریثبات جهت مد ای یتدافع یاست که از استراتژ سوات الزم لیتحل سیماتر

 . استفاده شود

، توجه به درآمدهای های کالن مدیریتی به منظور درآمدزا نمودن ورزشتدوین سیاست نیبنابرا :گیرینتیجه

های ترین استراتژیگذاری از مهمایهسازی بستر سرمسپاری و ایمنناشی از توسعه پایدار، استفاده از مفهوم برون

 .باشدپیشنهادی در این پژوهش می

 .استراتژیک، سوات ، فدراسیون کشتی ریزیبازاریابی، برنامه :های کلیدیواژه 
 

  نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 6

 نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. 7

 نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم اریاستاد. 7
 nima.majedi@gmail.com الکترونیک نویسندۀ مسئول: نشانی *
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 قدمهم

های اغلب بازارهای امروز جهان، یکی از ویژگی

ها است. این رقابتی رقابتی شدن فزاینده آن

شدن به معنی نیاز به داشتن مزیت رقابتی قابل 

شود و  توجه است که سبب بقای شرکت در بازار

ون وجود ددستیابی به چنین مزیت رقابتی نیز ب

ها و دانش مناسب و پیاده سازی استراتژی

های بازاریابی مؤثر و کارا ممکن کارگیری روشبه

 بازاریابی (.7167، 6همکاران )کاتلر و نیست

ها فرصت بر سازمان اهداف و منابع تمرکز فرایند

 ریابیبازا حقیقت اولین. است محیطی نیازهای و

 کاربرد دارای جهان، سطح در که است آن

مفاهیم،  از ای مجموعه بازاریابی دانش. باشدمی

 .باشدمی تجارت و هااعمال، روش ها،نظریه ابزار،

 و آموزش قابل دانش یک همدیگر عناصر با این

 . (6776رجبی، )اند داده تشکیل را یادگیری

را علم بازاریابی ورزشی پایه و اساس مناسبی 

کند و های درست بازاریابی فراهم میبرای روش

ها و هنر بازاریابی مبتنی بر استفاده از ایده

باشد، این امر در مورد های جدید میتکنولوژی

های ورزشی نیز صادق است. بازاریابی سازمان

ورزشی به عنوان یک بخش کلیدی از کسب و 

کار تغییر پیدا کرده و امروزه بیشتر به عنوان 

لم مدیریت بازاریابی مطرح است. متخصصان ع

اساس  بازاریابی ورزشی برنامه تبلیغات خود را بر

استراتژی بازاریابی، تحلیل اقتصادی و اثرات 

ها و نیازهای اقتصادی، تحقیق در مورد خواسته

اجتماعی، اصول اخالقی و قوانین دولتی طراحی 

 (. 6797کنند )رهبری، می

زار ورزشی مطابقت با امروزه برای بقا در با

ها و نیازهای محیط ورزش احتیاج به دگرگونی

                                                  
1. Kotler et al. 

پویایی است. امروز مدیریت بازاریابی ورزشی، 

-مدیریتی است استراتژیک، که باید در آن ضعف

های درون سازمانی از یک طرف، ها و قوت

ها و مخاطرات محیطی یا برون سازمانی از فرصت

ی و طرف دیگر با دقت، صحت و سرعت بررس

های درون ارزیابی شود تا بتوان با تطبیق قابلیت

ها های برون سازمانی به هدفسازمانی و فرصت

 (.6797دست یافت )رهبری، 

 گذشته هایسال در ورزشی بازاریابی دانش

 هایسازمان و هافدراسیون برای بسزایی اهمیت

 که بودجه دولتی کرده است، چرا پیدا ورزشی

 به کمک یک پیداست اسمش از که طورهمان

 اسپانسر نتواند فدراسیونی اگر و آیدمی حساب

خورد)مجدآرا، می بر مشکل به کند جذب

 ایران ورزش بازاریابی حاضر حال (. در6777

به  را موضوع این بتوان اگر و است ناشناخته

 به زیادی کمک توانمی نمود، شناسایی خوبی

 یورزش هایسازمان رانی. مدورزش نمود کل

کسب و کار  یزنده ماندن در فضا یبرا ،ایرفهح

 هاینهیهز رینظ هاییبتوانند چالش دیبا ،یورزش

گسترش  ،رقابتی شدت به بازار آور،سرسام

 رشد و هاهواداران و قطع رابطه آن یتینارضا

 یرا به شکل اثرگذار دیجد یهایفناور انفجاری

 .(7117 ،کنند )گالدن تیریمد

ت متخصصان بازاریابی را اما دالیل عدم موفقی

 توان در سه حوزه زیر دسته بندی است؛می

(عدم توانایی در استفاده از اطالعات مشتریان 6

 یابی برند.برای تعیین موضع یا موقعیت

(عدم توانایی در تعیین موضع برند خود به 7

 های سنتی نباشد. گونه ای که محدود به رسانه
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برند و درک آن (عدم توانایی در ایجاد مقبولیت 7

 (.6777های ورزشی)رنجبریان، در کل سازمان

 یک با یافته نظام برخورد استراتژیک مدیریت

 در افزون روز مسئولیت یک و بزرگ وظیفه

 (.67167،)کارلس است مدیریت عمومی قلمرو

 یزیبرنامه ر تیاهم یاریدانشمندان بس

 یمختلف مورد بررس هایرا از جنبه کیاستراتژ

 یزریبرنامه یهمبستگ یرو همگی و اندقرار داده

 توافق هابا عملکرد مطلوب سازمان کیاستراتژ

 کیاستراتژ یزریبرنامه هاآن اعتقاد به. دارند نظر

 (.6799 ،ی)ندر است یو منطق ایپو یندیفرا

ریزی برای تدوین برنامه مختلفیهای مدل

مدل استونر و وجود دارد مانند  استراتژیک

 مدل ،دیوید مدل ،سونیابر مدل ،منیفر

DISM، تمنیوا کیاستراتژ یزریبرنامه مدل ،

هر سازمان بر اساس و ...،  Goal-Based مدل

ها بر حسب شرایط از آن و ماهیت کار خود

 برنامه کمی همچنین ماتریس. کندمیاستفاده 

 و هایکتکن از یکیQSPM7ک استراتژی ریزی

 های گزینه ارزیابی در شایع بسیار های ابزار

 نسبی جذابیت نمودن مشخص و استراتژیک

 گیری تصمیم مرحله در که است هایاستراتژ

 مشخص تکنیک این. گیردیم قرار استفاده مورد

 استراتژیک های گزینه از کدامیک که نمایدیم

 این واقع در و باشدیم پذیر امکان شده، انتخاب

 واقع در  .نمایدیم بندی اولویت را هایاستراتژ

 توانندیم بالقوه به طور ابزارها این آنچه امتم

 و دانش نیازمند شدن بالفعل برای کنند عرضه

 به را امتیازدهی که دارند افرادی کامل بینش

 .گیرندیم عهده

                                                  
1. Charles  

2. Quantitative Strategic Planning Matrix 

که بدون  اندکردهمحققان ورزشی استدالل اکثر 

های برنامه ریزی  بازاریابی عالیتفبهبود 

 ر محیطاستراتژیک، ورزش نخواهد توانست د

نیاز  ، از این رورقابتی صنعت سرگرمی زنده بماند

ریزی بازاریابی در برای اعمال تکنیک برنامه

اسخگویی به محیط جهت پهای ورزشی سازمان

 (.70پور، )رستمرقابتی جدید افزایش یافته است

بنابراین، با توجه به اینکه تعداد زیادی از 

 هایفاکتورهای اولیه برای اجرای فعالیت

بازاریابی در رشته کشتی و فدراسیون مربوطه 

ای استراتژیک، وجود دارد، اما فقدان برنامه

مدون، بلند مدت و علمی در حوزه بازاریابی، 

باعث عدم استفاده کامل از منابع موجود و 

شود. همچنین بال استفاده ماندن منابع بالقوه می

ها و همسان سازی و یکپارچه نمودن فعالیت

این فدراسیون در جهت استفاده عملیات 

حداکثری از وضعیت موجود در فضای کشتی 

ایران منوط به داشتن برنامه ریزی استراتژیک در 

باشد. محقق بر آن است تا حوزه بازاریابی می

مطالعه و تحلیل جامعی صورت گیرد تا به این 

پرسش پاسخ داده شود که فدراسیون کشتی در 

قرار  SWOTعیت حوزه بازاریابی در کدام وض

دارد؟ راهبردهای موثر و اجرایی فدراسیون 

مطابق با   SWOTکشتی با استفاده از مدل 

وضعیت موجود در حوزه بازاریابی چیست؟ 

 کدامیک از این راهکارها در اولویت قرار دارند؟

هایی اندک در حوزه برنامه مطالعات و پژوهش

استراتژیک بازاریابی ورزشی انجام شده که 

وان به عنوان مثال به این موارد اشاره نمود؛ تمی

خود  قی( در تحق6771شعبانی بهار و همکاران)

با عنوان تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه 

، SWOTهای لیگ برتر فوتبال ایران به روش 

وجود فضای رقابتی، پوشش خبری گسترده 
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 مالکان و مالی حامیان مندیعالقه ای،رسانه

 به عالقمندی و اشتیاق وجود و بخش خصوصی

نقاط قوت و  ترینمهم تبالفو برتر لیگ تماشای

نبود حق کپی رایت، فقدان دیدگاه علمی، 

کمبود آموزش و تربیت نیروی انسانی فعال در 

 هایحوزه بازاریابی، فقدان قوانین و برنامه

تشویقی حامیان مالی و  و تسهیلی حمایتی،

و نبود حق پخش  انحصار دولتی پخش تلویزیونی

نقاط ضعف  ترینمهمشبکه های خصوصی 

لیگ برتر فوتبال  هایباشگاهاستراتژی بازاریابی 

امکان درآمدزایی ناشی از  نی. همچنباشدیم

 ،تبلیغات، اسپانسرشیپ، فروش کاال و خدمات 

 هواداران وجود کشور، جمعیت بودن جوان

 جذاب نمایش جهت رقابتی فضای وجود ، فراوان

 مختلف مؤسسات و هاشرکت برندهای ثرمو و

عدم نظام برنامه ریزی و  فرصت ترینمهم

جذب منابع مالی و اقتصادی  جهت درمنسجم 

غیردولتی، عدم وجود الزامات قانونی تسهیل 

خصوصی  بخشکننده برای سرمایه گذاری 

 برترلیگ  هایباشگاهتهدید بازاریابی  ترینمهم

 . باشدیخصصان ماز دیدگاه مدیران و مت فوتبال

( با 6772طبق نتایج تحقیق حسینی )

 یابیبازار هایچالشراهبرد  نیتدوعنوان 

 هایچالش راهبرد جایگاه یهمگان هایورزش

در حیطه بازاریابی  همگانی هایشورز بازاریابی

 یبرگزارقرار دارد.  WO منطقه  ورزشی در

ورزش  طهیدر ح یمل یهاشیو هما نارهایسم

شناخته  یابینقطه قوت بازار ترینمهم یهمگان

توسعه مشارکت اسپانسرها و وجود ، دیگرد

 یبعد تیدر وزارت ورزش در اولو نیمتخصص

و  یونیزیحق پخش تلوهمچنین  ،قرار گرفتند

 یهاکالس و یمل یهاشیجذب اسپانسر در هما

به  یوابستگو  هافرصت ترینمهم یگریمرب

 یابیبازار یچالش دیتهد ترینمهم یبودجه دولت

  .باشدیم یورزش همگان

بررسی ( در پژوهش خود)6772زاده )صوفی

سهم ورزش در رشد اقتصادی و اشتغال ایران 

ایجاد اشتغال (، 6776-6772 هایسالطی 

تولید کاالها، تجهیزات و ، مستقیم و غیرمستقیم

صادرات کاالها و ، های غذایی در ورزشمکمل

رونق  ،الملل(بینخدمات ورزشی)تجارت 

گردشگری و توسعه بازارهای محلی از طریق 

تبلیغات، انتشارات و حق ، ورزشی هایرویداد

امکانات  و تأسیساتایجاد ، پخش تلویزیونی

 راافزایش رفاه عمومی ، گسترده ورزشی

بیان  های مختلف اقتصاد ورزشجنبهترین مهم

 کرد. 

( در پژوهشی با عنوان 6770قاسمی و همکاران )

موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه شناسایی 

 موانع که دادند مدیران ورزشی کشور نشان

 ساختاری، حقوقی، ترتیب به ورزشی بازاریابی

 جمله بودند. از اقتصادی و مدیریتی، محیطی

 موانع رفع زمینة در پیشنهادی ایشان راهکارهای

نظر  در به توانمی ایران در ورزشی بازاریابی

 وزارت سازمانی چارت در بازاریابی جایگاه گرفتن

 و هاباشگاه ها،فدراسیون جوانان، و ورزش

 و خصوصی هایشبکه ایجاد های ورزشی،سازمان

 ورزشی، مسابقات زندۀ پخش برای ایماهواره

 برنامه و سازی جامع خصوصی نظام تدوین

 ورزشی هایباشگاه سازیخصوصی  فرایند زمانی

 از استفاده زار بورس،با به هاآن پیوستن نیز و

 ورزش، صنعت در نام صاحب کشورهای تجارب

 رسمیت مدون برای و جامع قوانین تدوین

.کرد اشاره ای و ...رسانه پخش حق شناختن
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 ی(، در پژوهش6777و همکاران ) رزادهینص

باز را  یتنگنا و چالش ورزش کشت ترینمهم

شدن  یاسیدر ورزش و س ونیاسیس یشدن پا

 یکشور و نداشتن راه یش کشتنخبگان ورز

عنوان  یکشت ونیفدراس یبرنامه ها یاجرا یبرا

 تیبا توجه به موارد مطرح شده اهم کندمی

 ونیفدراس نیا یابیبازار یبرا ایوجود برنامه

 .دکنیم دایضرورت پ شیاز پ شیب

با عنوان  یقی( در تحق7162) ونگیو  ویل

 هایشرکت یابیبازار هایقابلیت یبررس"

 نیبه ا "در دو کشور ژاپن و انگلستان یابیزاربا

که دگرگون شدن کسب و کار و  اندرسیده جهینت

به  یاز روش سنت یابیو بازار تیریمد یها وهیش

 تیاز عوامل موفق یکی یامروز یهاروش

اشاره  زیباشد و نیم یابیازارها در بسازمان

تمام  دیبازار محور با یهاکه سازمان کنندمی

گابریل  را توسعه دهند. یابیبازار یهاتیابلانواع ق

به تحقیق روی مدیریت  (7160و آلینا )

ی ورزشی پرداختند. آنان معتقدند که هاسازمان

و همچنین  SWOTوتحلیل یهبا استفاده از تجز

روش خاص مدیریت علمی، امکان شناسایی 

وضعیت داخلی و خارجی وجود دارد، این رویکرد 

منظور توسعه یک استراتژی برای توسعه  به

 ی ورزشی الزم است.هاسازمان

عنوان فرآیند  ( در تحقیقی با 7167)  یمیهای

 طراحی استراتژیک بازاریابی ورزش به این نتیجه

که یک طرح بازاریابی ورزشی وقتی موفق  رسید

عنوان یک فرآیند جامع بسته  که به شودمی

به مشتریان  بندی، ترفیع و تحویل دادن ورزش

 ها و نیازهایای که خواستهبه شیوه ،دیده شود

 مشتریان و به طور همزمان اهداف بازاریابی

(  7161لو ) سازمان ورزشی را برآورده سازد. 

عواملی همچون قیمت بلیط،  دارد،بیان می

بازیکنان ستاره و وجود  جذابیت بازی، وجود

بیشتر  امکانات و تسهیالت مناسب موجب حضور

شود )شعبانی بهار و میتماشاگران در ورزشگاه 

( در کتاب خود با 7111پتس ) .(6771همکاران

کند، عنوان مبانی بازاریابی ورزشی عنوان می

ونی، فروش بلیت مالی، پخش تلویزی هایحمایت

ترین و رایج ترینمهمتجاری از  هایفعالیتو 

های تأمین منابع مالی و کسب درآمد برای روش

 هاآنهاست و عالوه بر سازمان لیگ و باشگاه

از نقل و انتقال بازیکنان و قائل شدن  توانمی

ها نام برد. در امتیاز ویژه برای افراد در ورزشگاه

دولتی  هایکمکاز  توانمیای از موارد نیز پاره

و توسعة ورزش در کشورها  هاباشگاهبرای تقویت 

 .استفاده کرد

در مجموع اغلب مقاالت و مطالعات در زمینه 

بازاریابی ورزشی، تاکید فراوان بر داشتن برنامه 

راهبردی و مدون در حوزه بازاریابی سازمان 

ورزشی دارند، همچنین حق پخش تلویزیونی، 

ترین ی و تماشاگران از مهمحامیان مال

ها ورزشی در فاکتورهای مورد توجه سازمان

های حوزه بازاریابی سازمان ورزشی فعالیت

شناخته شده است. اما با توجه به وجود مطالعات 

مختلف در حوزه بازاریابی ورزشی، تحقیقات 

بسیار اندکی در مورد ورزش کشتی و نیازهای 

پرهزینه وجود  بازاریابی این فدراسیون فعال و

دارد. نبود برنامه ای بلند مدت و استراتژیک در 

حوزه بازاریابی و به تبع آن مشخص نبودن 

هایی مشخص، علمی و اجرایی یکی از استراتژی

دالیل اصلی وابستگی فدراسیون کشتی و دیگر 

ها به منابع مالی دولتی و دیگر منابع فدراسیون

تحقیق  باشد. بدین منظور، اینغیر رسمی می

ریزی کارگیری فرآیند برنامهسعی دارد با به

های علمیاستراتژیک و استفاده از الگوها و روش
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های ویژه در سازمانمتداول مورد استفاده به

های بازاریابی ورزشی، به ارائه استراتژی

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران 

به  هاییو استراتژ از نتایج این تحقیقبپردازد. 

 ست آمده به عنوان یک چارچوب کلی مدیراند

مسئولین ین مدیران و و همچن ورزش کشور

توانند می فدراسیون کشتی های بازاریابیکمیته

گیری بهتر از بازاریابی برای  جهت بهره

با  .استفاده نمایند ی کشتیهاباشگاهفدراسیون و 

 ریزی استراتژیک در زمینهتوجه به اهمیت برنامه

و همچنین کمبود منابع در ارتباط با بازاریابی 

کشورمان  کشتیحوزه ورزش  این مقوله در

تحلیل درستی از  محقق سعی کرده است ابتدا

 وضعیت بیرونی و درونی بازاریابی استراتژیک

 SWOTبا استفاده از تحلیلفدراسیون کشتی 

 هایاستراتژیبه عمل آورده و در ادامه به تدوین 

 .اقدام نماید یفدراسیون کشتبازاریابی 

 

 شناسی پژوهشروش
پیمایشی، از نوع  -روش این تحقیق توصیفی

و از نظر باشد تحقیقات مطالعات استراتژیک می

 در اهداف در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد.

مقاالت علمی متعدد  مطالعهپژوهش با این 

 هایپژوهش و جمع آوری نظر مرتبط با موضوع

نقاط  زمینه ور دراستادان مدیریت ورزشی کش

 قوت، ضعف، فرصت وتهدید پرداخته شد. ابزار

تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته شامل 

ای، استفاده از مطالعات کتابخانه سئوال که با 22

نظرات کارشناسی  بررسی اسناد و مدارک و

به  استادان که تخصص در زمینة مرتبط داشتند

روایی پرسشنامه  طراحی گردید،روش دلفی 

نفر از اساتید و متخصصان حوزه  67وسط ت

مدیریت، استراتژیک و بازاریابی مورد تایید قرار 

چنین پایایی پرسشنامه از طریق مهگرفت، 

 بدست آمد. 97/1 کرونباخ آلفای

ی آماری تحقیق شامل مسئوالن جامعه

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران اعم از 

مربیان  ها ورئیس، معاونین، مسئولین کمیته

های ملی که مشغول به فعالیت هستند و تیم

-اساتید و متخصصان  ورزش کشور که در حوزه

های بازاریابی و  تدوین برنامه استراتژیک 

-ورزشی آگاه به امور بوده و فعالیت دارند، می

باشد. در انتخاب نمونه آماری، در فدراسیون 

کشتی از روش کل شمار استفاده شد که شامل 

ها، داوران و عاونین، مسئولین کمیتهرئیس، م

های ملی که مشغول به همچنین مربیان تیم

های خارج نفر( و برای نمونه77فعالیت هستند )

گیری تصادفی از فدراسیون از روش نمونه

در دسترس استفاده گردید که شامل  هدفمند

اساتید و متخصصان حوزه ورزش که سابقه 

ابی و تدوین تدریس و پژوهش در زمینه بازاری

برنامه استراتژیک کشور را دارند، بود. بعالوه  

تعدادی از کارشناسان نخبه کشتی که به نوعی 

های بازاریابی فدراسیون کشتی ی برنامهدر زمینه

جمهوری اسالمی ایران آگاه به امور بوده و 

نفر(. همچنین محدوده 01باشند)دخیل می

 د.باشمی 6771زمانی تحقیق مربوط به سال 

نمونه آماری تحقیق حاضر بر اساس روش و 

درباره موضوع  هاآنمفاهیمی که ارتباط نظری 

اثبات رسیده است انجام شد. پس از  تحقیق به

برای  مجوز الزم فدراسیون کشتیهماهنگی با 

از  افراد مورد نظر اخذ شدها به ارسال پرسشنامه

نسخه آن  27 پرسشنامه ارسالی 91مجموع 

 قرار تحلیل ود و مورد تجزیه عودت داده ش

محقق  ،هابرای تکمیل و توزیع پرسشنامه .گرفت

صورت حضوری، پست و ارسال  پرسشنامه را به
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داد و پس از  الکترونیکی در اختیار افراد قرار

ها انجام شد. سپس آوری پرسشنامهتکمیل، جمع

 ماتریس ارزیابی) SWOT از روش تحلیل

( بی عوامل بیرونیعوامل درونی و ماتریس ارزیا

 یپس از بررساستفاده شد.   برای تعیین وضعیت

را که در  یعوامل ،ی و خارجیعوامل داخل

 ، فرصت و تهدیدضعف ،نقاط قوت رندهیبرگ

بر اساس نظر مرحله بعد  در. شدندفهرست 

داده  بیضر ایعوامل وزن  نیبه اکارشناسان 

 کی( تا تیاهم یاز صفر )ب هاضریب نی؛ اشد

نشان دهنده  بی. ضرباشدمیمهم(  اری)بس

عامل )از نظر موفق بودن(  کی ینسب تیاهم

از  کیکارشناسان به هر  یسو از سپس. باشدیم

 0تا  6رتبه  شدندیم تیکه موجب موفق یعوامل

و  یبه نقاط قوت اساس قیتحق نیداده شد. در ا

، 7و به نقاط قوت خوب نمره  0عدد  یعال اریبس

و  6نمره  یاساس اریعف بسطور به نقاط ض نیهم

 داده شد.  7نمره  یبه نقاط ضعف اساس

)وزن( هر عامل  تیاهم بیضر یدر مرحله بعد

تدا   اندد شدده در شدت عامل)رتبه( مربوطه ضرب 

 نید مجموع ا ت،ی. در نهادیبه دست آ یینمره نها

تعلدق گرفتده    رهدا یاز متغ کید که به هر  هانمره

که بده   یا مرهاست را محاسبه نموده تا مجموع ن

 کیبرنامدده اسددتراتژ ی و خددارجیعوامددل داخلدد

 یاسدالم  یجمهدور  یکشدت  ونیفدراسد  یابیبازار

محاسبه گردد. در بخش آمار  گیردمیتعلق  رانیا

از آزمون  هایافتهتحلیل  استنباطی برای تجزیه و

در سدطح   فریدمن جهت اولویت بنددی معیارهدا  

جهددت اولویددت  QSPM ، و از مدداتریس 12/1

آلفدای  ضدریب   از .استفاده شد هاراتژیبندی است

هددا پرسشددنامهکرونبدداخ بددرای محاسددبه پایددایی 

گیدری از  اطالعدات مزبدور بدا بهدره     .استفاده شد

تجزیده و تحلیدل    مدورد  SPSS. V.22فزار انرم

 .قرار گرفت

 

 یافته های پژوهش

درصد شرکت کنندگان  2/21، ها نشان دادیافته

از  ن زن بودند،درصد شرکت کنندگا 7/77مرد و 

نفر 2نظر وضعیت تحصیلی تعداد 

نفر فوق  2(، تعداد %1/7لیسانس)

نفر دانشجوی  61(، تعداد %1/7لیسانس)

( در این %7/29نفر) 07( و تعداد %7/76دکتری)

اند. شرکت تحقیق دارای مدرک دکتری بوده

درصد در زمینه  7/77کنندگان دانشگاهی، 

بازاریابی  درصد در حوزه 2/72مدیریت ورزشی، 

درصد در حوزه استراتژیک تخصص  2/79و 

داشتند. فراوانی حوزه تخصصی شرکت کنندگان 

درصد شرکت کنندگان  6/69فدراسیون شامل

درصد  7/71درصد مسئول کمیته و  7/70مدیر، 

 درصد داور بودند. 6/67مربی و 

توانمندی های تحقیق، بندی گویهپس از رتبه

ی در جذب مدیریت عالی فدراسیون کشت

ترین نقطه قوت برنامه حامیان مالی مهم

استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری 

بانوان با  یتوجه به رشته کشتو  اسالمی ایران

ترین کم اهمیتو جذاب بودن  دیتوجه به جد

نقطه قوت برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون 

از دیدگاه  کشتی جمهوری اسالمی ایران

نبود برنامه جامع و  باشد.ان میکارشناس

 استراتژیک بازاریابی در فدراسیون کشتی

 سپاریبرونعدم ترین نقطه ضعف و مهم

کم  یتخصص هایشرکتبه  یابیبازار هایفعالیت

از دیدگاه  برنامهترین نقطه ضعف اهمیت

باشد.کارشناسان می
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و حضور  یبودن ورزش کشت یکیالمپهمچنین 

 ،ی)جهان المللیبینمختلف  نیادیدر م یحداکثر

ترین فرصت پیش مهم و ....( ییایآس ،یجام جهان

، هاکنفرانس ،هاهمایش یبرگزارروی و 

 المللیبینو  یدر سطوح مل یابیبازار هایکارگاه

ترین فرصت پیش روی کم اهمیت در کشور

باشد همچنین برنامه از دیدگاه کارشناسان می

ورزش کشور به  یتیریکالن مد یهافقدان نگرش

ترین تهدید پیش مهم یورزش یابیمقوله بازار

 نما،یصنعت س لیرقبا از قب ریوجود ساروی و 

ترین تهدید پیش روی کم اهمیتو ... یگردشگر

برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی 

از دیدگاه کارشناسان جمهوری اسالمی ایران 

 باشد. می

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

از بررسی عوامل داخلدی، عدواملی را کده در     پس

 گردندد. برگیرنده نقاط قوت و ضعف فهرست مدی 

عوامدل   سینشان داد مجموع نمدرات مداتر   جینتا

موضوع  نی(، ا10/7)باشدمی 2/7کمتر از  درونی

 دروندی بده لحداع عوامدل     برنامهضعف  یبه معن

 . است

 سیون کشتی جمهوری اسالمی ایرانی عوامل درونی فدراماتریس رتبه بندی شده .1جدول 

رتبه
 

 گویه

 نوع گویه

ن
میانگی

 

وزن 

ی
نسب

س 
مقیا

 

ب
ضری

ت  
شد

عامل
 

نمره
 

 S 07/0 677/1 202/1 100/1 0 621/1 توانمندی مدیریت عالی فدراسیون کشتی در جذب حامیان مالی 6

 S 70/0 671/1 277/1 177/1 0 621/1 المللی کشتی در کشوربرگزاری رویدادهای بین 7

 S 71/0 667/1 267/1 177/1 0 621/1 المللیهای بینکسب نتایج موفقیت آمیز در رقابت 7

 S 77/7 617/1 077/1 170/1 0 671/1 عنوان یک برند سازمانی معتبر وجهه مثبت فدراسیون کشتی به 0

 S 76/7 619/1 070/1 170/1 0 671/1 کرده و توانمند در بدنه فدراسیون کشتیوجود مدیران تحصیل 2

 S 27/7 617/1 791/1 17/1 7 11/1 های مختلف کشتی در رده های سنی مختلفبرگزاری رقابت 1

 S 26/7 617/1 797/1 17/1 7 11/1 وجود وب سایت و کانال اجتماعی تخصصی فدراسیون کشتی 2

9 
های جذاب و پر های کشتی  در برگزاری رقابتتوانمندی هیات

 تماشاگر
S 27/7 179/1 701/1 162/1 7 102/1 

7 
آموزش و ارتقا سطح فنی کشتی گیران برای افزایش کیفیت 

 هارقابت
S 02/7 171/1 770/1 162/1 7 102/1 

6

1 

های آموزشی و بازآموزی مربیان و داوران در برگزاری کالس

 ها)ارتقا و کسب درآمد(سطوح مختلف توسط فدراسیون و هیات
S 06/7 170/1 777/1 162/1 7 102/1 

6

6 
 S 79/7 176/1 779/1 16/1 7 17/1 توجه به رشته کشتی بانوان با توجه به جدید و جذاب بودن

 W 27/0 672/1 221/1 129/1 6 129/1 نبود برنامه جامع و استراتژیک بازاریابی در فدراسیون کشتی 6

 W 01/0 677/1 227/1 100/1 6 100/1 عدم پیگیری موثر حق پخش رسانه ای 7

 W 71/0 676/1 279/1 177/1 6 177/1 نبود کمیته تخصصی بازاریابی در فدراسیون کشتی 7

0 
های بازاریابی در مدیران و کارشناسان عدم آشنایی با مهارت

 فدراسیون
W 62/0 662/1 097/1 177/1 6 177/1 

 W 62/0 662/1 097/1 177/1 6 177/1 المللیعدم جذب حامیان مالی بین 2

 W 67/0 660/1 026/1 177/1 6 177/1 وابستگی به منابع مالی دولتی و منابع مالی غیر رسمی 1

2 
های تخصصی کشتی برای برگزاری اردوی آماده کمبود کمپ

 های مختلف داخلی و خارجیسازی تیم
W 10/0 667/1 027/1 177/1 6 177/1 

9 
در  ها و تجهیزات ورزش کشتیبه روز نبودن اغلب سالن

 هاشهرستان
W 17/0 666/1 009/1 170/1 6 170/1 

7 
عدم استفاده کافی از پتانسیل موجود رویدادهای ورزش کشتی در 

 انجام تبلیغات
W 79/7 661/1 001/1 170/1 6 170/1 
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6

1 
 W 76/7 619/1 070/1 170/1 6 170/1 فقدان بلیط فروشی در مسابقات کشتی

6

6 
 W 90/7 611/1 017/1 170/1 7 119/1 شفاف نبودن منابع درآمدی

6

7 

عدم وجود مجموعه فرهنگی،تفریحی و تجاری)شامل: موزه، تاالر 

افتخارات و مشاهیر، فروشگاه اجناس با برند فدراسیون کشتی( در 

 دسترس عموم
W 90/7 611/1 017/1 170/1 7 119/1 

6

7 
 W 97/7 611/1 012/1 170/1 7 119/1 رجیهای سازمان یافته در حوزه توریسم داخلی و خانبود فعالیت

6

0 

های عدم توجه کافی به سازماندهی تماشاگران، هواداران و نهضت

 داوطلبی
W 27/7 617/1 790/1 16/1 7 17/1 

6

2 

کمبود سرانه فضای ورزش کشتی با توجه به تعداد متقاضیان و 

 فعاالن در این ورزش
W 12/7 616/1 720/1 17/1 7 10/1 

6

1 
 W 12/7 616/1 72/1 17/1 7 10/1 م توجه کافی به فروش محیطی در رویدادهای ورزش کشتیعد

6

2 

 و مطبوعاتی کنفرانس برگزاری چون هاییفعالیت اجرای در ضعف

 زون میکسد ایجاد
W 17/7 611/1 711/1 17/1 7 10/1 

6

9 

جهت برقراری ارتباط با  نبود وب سایت تخصصی بازاریابی در

 های مردمی و...ی، هواداران، کمکحامیان مال
W 11/7 6/1 71/1 17/1 7 10/1 

6

7 

 گیری محدود از فناوری و اطالعات در حوزه بازاریابی، بهبهره

 خصوص بازاریابی اینترنتی و فضای مجازی
W 22/7 177/1 720/1 17/1 7 10/1 

7

1 

های مرتبط با کارآفرینی، نوآوری و خالقیت در عدم وجود فعالیت

 وزه بازاریابی فدراسیون کشتیح
W 21/7 179/1 727/1 17/1 7 10/1 

7

6 

عدم برگزاری دوره، سمینار، همایش و کارگاه های علمی بازاریابی 

 های مربوطهدر فدراسیون کشتی و هیات
W 27/7 179/1 701/1 162/1 7 171/1 

7

7 

های عدم تالش مجدانه و سازمان یافته در خصوص کسب کرسی

 لی در حوزه بازاریابی کشتیالملبین
W 02/7 171/1 770/1 162/1 7 171/1 

7

7 
 W 07/7 172/1 771/1 162/1 7 17/1 عدم چاپ  نشریه تخصصی کشتی توسط  فدراسیون

7

0 
 W 07/7 172/1 770/1 162/1 7 17/1 های کاربردی در بازاریابی ورزش کشتیانجام نشدن پژوهش

7

2 
 W 70/7 17/1 776/1 16/1 7 17/1 های تخصصیبازاریابی به شرکت هایسپاری فعالیتعدم برون

 10/7  6     جمع 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
پس از بررسی عوامل خارجی، عواملی را که در 

شوند و یا سازمان را مورد برگیرنده فرصدت می

 جینتاگردند. دهد فهرست میتهدید قرار می

 خارجیعوامل  سینشان داد مجموع نمرات ماتر

موضوع به  نی(، ا76/7)باشدمی 2/7کمتر از 

 یرونیبه لحاع عوامل ب برنامهآن است که  یمعن

 .مواجه است دیبا تهد
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 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایرانعوامل بیرونی استراتژی بازاریابی  یبندی شدهرتبه ماتریس. 2جدول 
رتبه

 

 گویه

 نوع گویه

ن
میانگی

ی 
وزن نسب

 

مقیا
ب س

ضری
ل 
ت عام

شد
 

نمره
 

المپیکی بودن ورزش کشتی و حضور حداکثری در میادین  6
 المللی )جهانی، جام جهانی، آسیایی و مختلف بین

O 12/0 667/1 276/1 12/1 0 7/1 

عالقه اقشار مختلف مردم به ورزش کشتی در نتیجه تشکیل  7
  جامعه هدف متنوع برای فدراسیون 

O 

 
27/0 661/1 079/1 171/1 0 600/1 

مند در وجود تماشاگران، هواداران و بینندگان عالقه 7
 المللی های مختلف داخلی و بینرقابت

O 79/0 611/1 012/1 179/1 0 627/1 

وجود تنوع در ورزش کشتی)آزاد، فرنگی، سنتی، ساحلی،  0
 پهلوانی، آلیش و.....( 

O 70/0 662/1 077/1 10/1 0 61/1 

ثبت ارکان دولتی )دولت، وزارت حمایت و نگاه م 2
ورزش،استانداران و...( به ورزش کشتی و ایجاد بستری 

 ها و حامیان مالیمناسب برای جذب کمک

O 62/0 616/1 071/1 177/1 0 679/1 

تنوع پوشش رسانه ای و ماهواره ای از رویدادهای داخلی و  1
که های اینترنتی، شبالمللی کشتی )تلویزیون،رادیو،سایتبین

 های اجتماعی(

O 67/0 611/1 067/1 177/1 0 679/1 

امکان توسعه بازارهای اقتصادی، از طریق مشارکت در صنعت  2
 ورزش

O 12/0 179/1 011/1 17/1 0 19/1 

وجود ترکیب جمعیتی نوجوان و جوان مستعد در ورزش  9
  کشتی 

O 0 172/1 771/1 17/1 0 19/1 

مندی و تأثیر ر نتیجه عالقهجهانی د-وجود قهرمانان المپیک 7
پذیری مردم از این قهرمانان) بهره گیری از مقوله تایید در 

 بازاریابی ورزشی(

O 97/7 170/1 717/1 17/1 7 11/1 

 O 91/7 177/1 727/1 161/1 7 109/1  های متعدد کشتی در سراسر کشور وجود باشگاه 61
ت صور های مختلف کشتی بهامکان برگزاری رقابت 66

رویدادهای درآمد زا )حمایت مالی، فروش در محل، بلیط 
 فروشی و ...(

O 91/7 177/1 727/1 161/1 7 109/1 

وجود بستر بازاریابی اینترنتی با توجه به توسعه شبکه  67
کاربران، افزایش فرهنگ  اینترنت در سراسر کشور، تعدد
  استفاده از خرید اینترنتی و ... 

O 21/7 176/1 700/1 161/1 7 109/1 

کرده در گرایش بازاریابی ورزشی در وجود نیروهای تحصیل 67
 سطوح کارشناس ارشد و دکتری

O 26/7 171/1 772/1 161/1 7 109/1 

افزایش سطح علمی و فناوری کشور و کمک به تولید  60
امکانات آزمایشگاهی، تجهیزات ورزشی و پوشاک با کیفیت 

 مورد نیاز ورزش کشتی

O 19/7 197/1 771/1 161/1 7 109/1 

ترانسفر نیروی انسانی ماهر)مدرس، بازیکن، مربی، داور و...(  62
 به کشورهای متقاضی و کسب درآمد

O 20/7 191/1 712/1 167/1 7 171/1 

امکان بهره گیری از گردشگری داخلی در رویداد های ورزش  61
 کشتی

O 07/7 192/1 772/1 167/1 7 171/1 

های مختلف اقلیمی و جغرافیایی جهت تنوع سیلوجود پتان 62
های ورزش کشتی در کشور و به بخشی و گسترش فعالیت

 طبع آن رشد بازاریابی

O 01/7 190/1 776/1 167/1 7 171/1 

امکان بهره گیری از گردشگری خارجی و منطقه ای  69
 )کشورهای همسایه( در رویدادهای ورزش کشتی

O 07/7 197/1 792/1 167/1 7 171/1 

های بازاریابی در ها، کارگاهها، کنفرانسبرگزاری همایش 67
 المللی در کشورسطوح ملی و بین

 

O 79/7 191/1 717/1 161/1 7 17/1 

های کالن مدیریتی ورزش کشور به مقوله فقدان نگرش 6

  بازاریابی ورزشی

T 07/0 619/1 029/1 179/1 6 179/1 

زی به شیوه ای نامناسب و های خصوصی سااجرای سیاست 7

 ناپایدار

T 06/0 612/1 020/1 179/1 6 179/1 

 T 71/0 611/1 017/1 171/1 6 171/1 فقدان قانون کپی رایت و حق پخش در کشور  7

 T 70/0 612/1 027/1 170/1 6 170/1 تأثیر پذیری تصمیمات کالن ورزشی از جریانات سیاسی 0
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بی در سند چشم انداز ورزش های بازاریاعدم ارائه خط مشی 2

 کشور

T 72/0 610/1 000/1 177/1 6 177/1 

 T 71/0 617/1 007/1 177/1 6 177/1 نبود شبکه های تلویزیونی خصوصی  1

مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم و سهم اندک ورزش در  2

 سبد خانوار

T 70/0 617/1 079/1 177/1 6 177/1 

ن ورزشی کشور خارج از نظام تعیین و انتخاب برخی از مدیرا 9

 شایسته ساالری

T 77/0 617/1 071/1 177/1 6 177/1 

فقدان تسهیالت الزم از سوی دولت به بخش خصوصی جهت  7

 سرمایه گذاری و حمایت مالی در حوزه ورزش

T 77/0 617/1 071/1 177/1 6 177/1 

موانع فرهنگی و اجتماعی برای حضور کامل بانوان در  61

  گیر(ی ورزش کشتی )به عنوان تماشاگر و کشتیرویدادها

T 67/0 617/1 079/1 177/1 6 177/1 

ورزش کشور،  مدیریت های شبکه در مالی فساد بروز امکان 66

 برخورد سازی و نبود شفاف عدم نظارت، و کنترل ضعف

 قاطع

T 62/0 616/1 071/1 177/1 6 177/1 

ایدار )منابع عدم توجه به درآمدهای ناشی از توسعه پ 67

 درآمدی غیر نفتی(، از جمله صنعت ورزش

T 19/0 177/1 011/1 177/1 6 177/1 

عدم تمایل حامیان مالی و سرمایه گذاران خارجی به حضور  67

 در ورزش کشور 

T 12/0 179/1 011/1 17/1 6 17/1 

 T 0 172/1 771/1 17/1 6 17/1 احتمال حذف کشتی از المپیک 60

تی در قوانین و مقررات ملی با قوانین وجود تعارضا 62

های سرمایه المللی، بی ثباتی و عدم شفافیت در سیاستبین

 گذاری و بازاریابی ورزشی کشور

T 0 172/1 771/1 17/1 6 17/1 

توجه و تمرکز بیش از حد منابع و حامیان مالی به ورزش  61

 فوتبال

T 70/7 171/1 729/1 17/1 7 10/1 

المللی کشتی ها در برگزاری مسابقات بینوجود محدودیت 62

 زنان

T 90/7 177/1 727/1 161/1 7 177/1 

توسعه یافته  کشورهای موفق تجاری هایمدل به توجه عدم 69

 در بخش ورزش

T 91/7 177/1 727/1 161/1 7 177/1 

 T 27/7 177/1 721/1 161/1 7 177/1 های خاص در حوزه توریسم خارجیوجود قوانین و سیاست 67

پیشرفت سریع کشورهای رقیب در حوزه های مختلف کشتی  71

 خصوص مقوله بازاریابی به

T 07/7 192/1 772/1 167/1 7 170/1 

ترویج  مصرف محصوالت مختلف ورزشی خارجی، رشد اندک  76

تجهیزات و لوازم ورزشی داخلی و عدم حمایت جدی از 

 تولیدات داخلی

T 07/7 197/1 791/1 167/1 7 170/1 

 T 67/7 122/1 709/1 16/1 7 17/1 وجود سایر رقبا از قبیل صنعت سینما، گردشگری  77

 76/7  6     جمع 

 

برنامه تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی 

استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی 

 راهبرد تعیینجمهوری اسالمی ایران و 

 اصلی
بعد از تهیه ماتریس عوامل داخلی و ماتریس 

امل خارجی نوبت به مقایسه این دو ماتریس عو

 6باشد. در شکل در یک ماتریس واحد می

موقعیت برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون 

کشتی جمهوری اسالمی ایران با توجه به 

ماتریس عوامل درونی و بیرونی مالحظه 

 گردد.می
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 تعیین نوع راهبرد سازمانی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نهایینمره  .1شکل 

 
گردد نتایج ماتریس گونه که مالحظه میهمان

داخلی و خارجی گویای قرار گیری برنامه 
استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری 

و شرایط حفظ  WTاسالمی ایران در موقعیت 
 برنامه نیا گرید انیبه بوضعیت موجود است. 

ها استفاده رصتها و فاز قوت یبه خوب تواندنمی
ها و کاهش نموده و به برطرف کردن ضعف

مرتبط  یهاو سازمان رانیبپردازد. مد دهایتهد

 یزیبا برنامه ر توانندمی یرشته ورزش نیبا ا
مناسب نسبت به کاهش و به حداقل رساندن 

دها و نقاط ضعف اقدام یاز تهد یناش هایزیان
ه پس از برگزاری جلس (.6776 د،یوی. )دندینما

شورای راهبری با حضور همه ذینفعان، با بحث 
متمرکز و نگاه شورا، راهبردهای زیر تبیین و با 

:اولویت بندی شد QSPMاستفاده از ماتریس 

 
 QSPM ماتریس های بازاریابی فدراسیون کشتی با استفاده ازاولویت بندی استراتژی. 3جدول 

ت
اولوی

 

هاگویه استراتژی  

مجموع 

 نمره

 جذابیت

 w2,w20, t1,t4 207/2 تغییر سیاست گذاری کالن به سمت درآمد زایی واقعی در ورزش 6

w1,w3,w4,t1,t5,t12 184/4 های اقتصادی فدراسیون کشتی در جهت توسعه پایدارارتقای فعالیت 7  

w4,w5,w6,w19,w25,t2,t9,t13 87/4 توجه و تاکید بر فعال سازی فرایند برون سپاری در حوزه بازاریابی 7  

0 
افزایش حمایت از حضور حداکثری حامیان مالی با تاکید بر ایمن سازی 

 گذاریو جذاب نمودن سرمایه
w2,w5,w13,t2,t3,t6 127/4  

 
 گیریبحث و نتیجه

بازاریابی به عنوان جزیی از صنعت ورزش برای 

های غیرتجاری از جمله سازمان هایسازمان

با مردم تعامل  ورزشی، ابزاری برای ارتباط و

 وظایف ترینپیچیدهاست، همچنین یکی از 

شود که مزایای های ورزشی محسوب میسازمان
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به  توانمیهمراه دارد از جمله  را به شماریبی

ملی و  سطوح درشکوفایی ورزش کشور 

-، افزایش مشارکت ورزشی در ورزشالمللیبین

های همگانی و قهرمانی، کاهش وابستگی ورزش 

ات مالی متمرکز از سوی دولت، کشور به اعتبار

ورزشی و بسیاری موارد اثر  افزایش احداث اماکن

از سویی  .شودگذار این چنینی را شامل می

مرتبط  هایفعالیتای از صنعت ورزش مجموعه

تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی  با

تقای ارزش افزوده در ار شود کهمحسوب می

 به کشتی (.6799د، نقش اساسی دارد )قیامی را

 ما کشور ها درورزش دارترینیکی از ریشه عنوان

 در. است بوده مورد توجه خاص مردم همواره

 برجسته هایورزش از یکی کشتی حاضر حال

 هایمقام کسب در ایعمده نقش و است کشور

 هایرقابت در ما ورزشی افتخارات و قهرمانی

 است. داشته المللیبین

در تحقیق حاضر ماتریس عوامل بیرونی 

فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران در 

حوزه بازاریابی ورزشی نشان داد که مجموع 

باشد که نشان دهنده می 76/7نمرات ماتریس 

آن است که فدراسیون کشتی به خوبی از 

ها استفاده نکرده و در کنترل تهدیدها فرصت

موقعیت  ضعیف عمل نموده است. برای تعیین

استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی از ماتریس 

عوامل درونی و ماتریس عوامل بیرونی استفاده 

شد. نتایج حاصل نشان داد که مجموع نمرات 

باشد و حاکی از می 10/7عوامل درونی برابر با 

آن است که فدراسیون کشتی در حیطه بازاریابی 

از لحاع عوامل درونی دارای ضعف است. 

چنین نتایج ماتریس داخلی و خارجی حاکی هم

از آن است که فدراسیون کشتی از لحاع 

قرار دارد و  WTموقعیت استراتژیک در موقعیت 

توان گفت که به دلیل به عبارت دیگر می

ها و عدم توانایی ها بر قوتچیرگی ضعف

ها و دفع فدراسیون کشتی در استفاده از فرصت

استراتژی تدافعی تهدیدهای احتمالی بهتر است 

فدراسیون کشتی کشور از  اتخاذ نماید تا وضعیت

 وضعیت کنونی بدتر نگردد. 

تغییر سیاست گذاری کالن به  :1استراتژی 

 سمت درآمد زایی واقعی در ورزش

های کالن مدیریتی ورزش کشور به فقدان نگرش

ترین عوامل مقوله بازاریابی ورزشی یکی از مهم

-ها میها و باشگاهفدراسیونناکارآمدی بازاریابی 

( 6770باشد. در این راستا قاسمی و همکاران )

 ورزش صنعت گذاراندارند، سیاستبیان می

 بازاریابی موانع رفع زمینة در توانندمی کشور

 جایگاه نظر گرفتن در به ایران در ورزشی

 و ورزش وزارت سازمانی چارت در بازاریابی

های سازمان و هاباشگاه ها،فدراسیون جوانان،

 خالق کارکنان و مدیران از استفاده ورزشی و نیز

 درآمدزایی و تجاری هایو تخصص تفکرات با و

اقدام کنند.  ورزشی هایباشگاه و هافدراسیون در

میزان دانش، سطح هوش بازاریابی، تسلط منابع 

به علم بازاریابی، میزان تعهد  هافدراسیون انسانی

ت مناسب در بازار، کیفیت تعامال سامانی، سطح

 توانندمیهستند که  تصمیم گیری از مواردی

-فدراسیون نقش مهم و تأثیرگذاری در موفقیت

 هایهای ورزشی به ویژه بازاریابی فدراسیون

. حسینی (6771)کشاورز  ورزشی داشته باشند

 و استراتژیک مدیریت دانش تقویت ( 6772)

فقیت در ورزشی را یکی از عوامل مو بازاریابی

 در (6797) داند. همچنین احسانیورزش می

 بازاریابی جدید الگوی" عنوان با پژوهشی

 ایران در بازاریابی مدیریت نحوه بارها ، "ورزشی

 کارگیریبه لزوم و داده قرار نقد مورد  را
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 ایران ورزش صحنه در را بازاریابی متخصصین

 باید است، مدیرانی که داده قرار  تأکید مورد

 از وسیعی حد و عمیق دانش اراید

 افزایش ارتقاء، تجارت، مانند ویژه هایشایستگی

 بنابراین. باشند عمومی روابط و سرمایه

 داشتن 76 قرن در موفق مدیر یک خصوصیات

 و اطالعات حقایق، بر مبتنی علم و دانش

 عمل توانایی داشتن و موقع به و دقیق هایداده

است.  انشد و علم آن اساس بر خواستن و

 یریگبهره با دارد( بیان می6777) رمضانی نوده

منابع  حیصح تیریمد ک،یاستراتژ تیریاز مد

توان این ی میجذب منابع مال شیو افزا یمال

 وضعیت را تغییر داد.

تأثیرپذیری تصمیمات کالن ورزشی از جریانات  

سیاسی از دیگر عوامل اثر گذار در این استراتژی 

 ورزش به سیاست ورود مشکل باشد. البتهمی

 از بسیاری اما نیست ما کشور مختص تنها

 درون در را مسئله این یافته توسعه کشورهای

 سیاست کشورها آن در و اندکرده حل خود

 ورزش در غیرمستقیمی حتی یا مستقیم دخالت

 برخی برای هم هنوز معضل این اما. ندارد

 مثل توسعه حال در یا نیافته توسعه کشورهای

 ورزش، به سیاست ورود .پابرجاست ما کشور

 اهداف با عمدتاً سیاسیون و زاستآسیب

 سیاسی هایسوءاستفاده برای گهگاه و تبلیغاتی

و همکاران  رزادهینصهمچنین  .اندبرده بهره آن از

تنگنا و  نیترمهمپژوهش خود (، در 6777)

 ونیاسیس یباز شدن پارا  یچالش ورزش کشت

 یشدن نخبگان ورزش کشت یاسیدر ورزش و س

بیان داشتند. این موارد با تحقیقات  کشور

، حسینی و (6771)و همکاران شعبانی بهار

مرادی چالشتری و همکاران (، 6771همکاران)

( همخوانی 6770( و قاسمی و همکاران )6772)

 دارد.

یکی از مواردی که در کشور ما باید به صورت 

ق پخش کالن در ورزش پیگیری شود، موضوع ح

باشد چرا که رشد و و قوانین مربوط به آن می

ها باعث شده ها در زمینه رسانهتوسعه فناوری

است تا غیر از تلویزیون، در دو دهه اخیر پخش 

های همراه، مسابقات ورزشی از طریق تلفن

ها نیز درآمدهای زیادی را اینترنت و سایر رسانه

یهی برای صنعت ورزش به همراه داشته باشد. بد

است هر چه پوشش رسانه ای مسابقات بیشتر 

گذاری شود، تمایل حامیان مالی برای سرمایه

یابد، چرا که با پوشش تلویزیونی افزایش می

مسابقات برای افراد بیشتر، آرم و نشان شرکت 

کننده نیز بیشتر در معرض دید عموم حمایت

 موضوع این (.  ولی6797گیرد )الهی، قرار می

 خود و قانونی حقوقی وجاهت ما شورک در هنوز

 قوانین داخلی چند هر. است نیاورده بدست را

 تلویزیونی پخش حق دریافت موضوع از کشور

 این المللیبین قوانین اما اندحمایت نکرده

 عنوان به. اندقرار داده تاکید مورد را موضوع

 المللیبین فدراسیون اساسنامه 27 ماده نمونه،

 صاحبان که است نموده بیان صراحت به فوتبال

(  هاباشگاه و لیگ فدراسیون، نظیر) ها بازی

 فوتبال مسابقات ایپخش رسانه حق اصلی مالک

یکی از  (6771حسینی و همکاران) .هستند

سازی صنعت ورزش فوتبال اصلی خصوصیموانع 

عدم برخورداری صنعت ورزش فوتبال را در ایران 

داند که این می در ایران از حق پخش تلویزیونی

موضوع در فدراسیون کشتی نیز کامالً صادق 

(، به نفع حکومت نبودن 6772است. اسماعیلی )

رایت،اندازی کپیتغییر در صدا و سیما، راه
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های دولتی گذاری حق پخش، حذف رانتقیمت

سازی؛ مطرح و ایجاد فرهنگ و اخالق تجاری

شدن تلویزیون اینترنتی، پکیج کردن حق پخش، 

های خصوصی؛ وجود قوانین محکم ایجاد شبکه

حق پخش و انحصاری بودن تلویزیون را از 

توان با رفع یا پیگیری داند که میعواملی می

ها به اجرای حق پخش در کشور دست یافت. آن

( 6772( و حسینی )6770قاسمی و همکاران )

نیز در نقش اثرگذار حق پخش در پیشرفت و 

 کردند. تاکید بهبود ورزش کشور

طور های ورزشی بهموفقیت سازمان بی تردید

طور خاص در ورزشی بههای فدراسیونعام و 

و خالقیت  هزارۀ سوم خالقیت منابع انسانی

 (. 7162)اودینی و همکاران   سازمانی است

 فرایند توانمی را ورزش در خالقیت و کارآفرینی

 ورزش در موجود اقتصادی هایفرصت از استفاده

 است ممکن ظاهر در که هاییفرصت ت،دانس

 توجه مورد یا آیند نظر کمبود به یا تهدید

 یحوزه ورزش، در کارآفرینی. نباشند خاصی

 و کارآفرینی از رشدی حال در سرعتبه

 کارآفرینی فرایند. است ورزش مدیریت تحقیقات

 کارآفرینی هایفعالیت یدربردارنده ورزش در

 در که است اجتماعی نوآوری و اجتماعی

 جایگاه در ورزش. شوندمی انجام ورزشی یزمینه

 جهان هایصنعت ترینبزرگ جزء صنعت، یک

 جمله از دیگر صنایع بر و شودمی محسوب

 که گذاردمی تأثیر گردشگری و پرورشوآموزش

 کارآفرینی و اجتماعی نوآوری بر هم هاآن خود

فدراسیون . دارند ایپارچهیک تمرکز اجتماعی

شتی نیز با توجه به ارتباط مستقیم و غیر ک

مستقیم که با جمعیت زیادی از مردم کشور دارد 

باید در این عرصه فعال باشد. صوفی زاده 

( در تحقیق خود کارآفرینی را یکی از 6772)

 داند.جنبه های اصلی اقتصاد ورزش می

های اقتصادی ارتقای فعالیت :2استراتژی 

 سعه پایدارفدراسیون کشتی در جهت تو

 به امروزی ورزشی هایسازمان در مدیریت نقش

 محور برنامه و استراتژیک رویکردی با اگر ویژه

 در. است برخوردار ایویژه اهمیت از باشد همراه

 هایشیوه به تمسک دیگر رقابتی، دنیای این

 با است الزم بلکه نیست پاسخگو مدیریت سنتی

 باو عمیق، و وسیع اندازهاییچشم داشتن

 دنبال به محور استراتژی مدیریت از استفاده

 .(6770بود)علیزاده  هاسازمان هایرسالت تحقق

 در تواندمی که مدیریتی هایسبک جمله از

 موفقیت به امروز سازمان نشیب و پرفراز دنیای

 استراتژیک مدیریت کند، شایان کمک سازمان

( با توجه به 6776. به عقیدۀ الوانی )است

های درونی و بیرونی، و محدودیتامکانات 

ریزی استراتژیک فرایندی است در جهت برنامه

تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به 

های های آن برای نیل به اهداف و رسالتتالش

 . بلند مدت
ها مخصوصاً یکی از مسائل مهمی که در سازمان

ای بایست دارای برنامههای ورزشی میسازمان

دی باشد، موضوع بازاریابی آن مدون و راهبر

-تیفعال یابیهدف از برنامه بازارسازمان است. 

به اهداف  دنیرس برایی متوال یهای منطق

 نیبه ا دنیبرای رس یچارچوب جادیو ا یابیبازار

از محققان بر  ارییحال بس این با .اهداف است

های برنامه تیکه بدون توسعه فعال باورند نیا

 طیصنعت ورزش در مح ،یابیی بازاردراهبر

. آورد دوام نخواهد یحیمشاغل تفر یرقابت

به  یابیدست یبرا یریمس یابیبازار یاستراتژ
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 دهدمی حیخاص است و توض یابیاهداف بازار

 .دیاهداف  خواهد رس نیچگونه به ا

(، قاسمی و 6772(، جماعت )6772حسینی )

(، 6777(، طریقی و همکاران )6770همکاران )

  یکلز، (7162)   ونگیو   ویل، (6797) یمظفر

( همگی بر این 7160، گابریل و آلینا )(7160)

موضوع تاکید دارند که داشتن یک برنامه 

استراتژیک جهت رسیدن به اهداف، برای هر 

 سازمان ورزشی الزامی است.

های مشخص و دقیق بازاریابی در نبود خط مشی

سند چشم انداز ورزش کشور باعث شده تا 

های زیر ها و همچنین سازماننفدراسیو

های بازاریابی خود از مجموعه در اجرای برنامه

در  فقدان هماهنگی و یکپارچگی رنج ببرند. 

بیشترین ارتباط مستقیم با مردم  ورزشبخش 

-وجود دارد. بر این اساس الزم است در سازمان

های پرسنلی و نحوه های خدماتی خط مشی

مردم تعریف گردد. در با  هاآنتعامل و رویارویی 

این خصوص تعریف دقیق استانداردهای 

استخدام، آموزش، انگیزش و اعطا پاداش پرسنل 

به لحاع نقش حیاتی و تعامل مداوم با مردم 

 مدیران .(7119)اسمیت ضروری است 

و  باید خط مشی درست فدراسیون کشتی

و  فدراسیونبین در حوزه بازاریابی را  مدونی

تا  سازمان ایجاد کنندرجی داخلی و خامحیط 

ها و هماهنگی و یکپارچگی را در اجرای سیاست

 وجود آورند. ها بین نیروی انسانی خود بهفعالیت

در حوزه درآمدهای ناشی از توسعه پایدار در  اما

های بسیار مهم صنعت ورزش یکی از مقوله

بخش  است که این (اثر حق)موضوع کپی رایت

-در کشور ما میحقوقی  عمده دچار مشکالت

 ورزش صنعت گیر گریبان تنها مشکل این. باشد

 نیز را سینما صنعت چون دیگری صنایع و نبوده

 مشکل این. است داده قرار خود تأثیر تحت

 دارند تمایل که را مالی حامیان از حاصل درآمد

 یا آرم انحصاری صورت به پرداخت مبالغی با

 شنمای به ورزش صنعت عرصة در را خود نشان

 فروش محل از درآمدهای حاصل و بگذارند

 تحت سازمان را  ورزشی انواع کاالهای و پیراهن

 .دهدمی قرار تأثیر

ها در کشورهایی ها و باشگاهبسیاری از فدراسیون

کنند، درستی اجرا می که قانون کپی رایت را به

ساالنه مبالغ کالنی را از فروش محصوالت خود 

 ایرانی هایا و باشگاههفدراسیون کنند.کسب می

 تولید جلوی بتوانند قضایی مراجع کمک اگر با

یک  لوگوی و رنگ، نشان با تقلبی اجناس

 فعالیت توانندمی بگیرند، را سازمان ورزشی

این چالش به عنوان  کنند. سودمندی آغاز بسیار

یکی از موانع بازاریابی ورزش کشتی با تحقیقات 

، مرادی (6771)و همکاران شعبانی بهار

(، اسماعیلی 6772چالشتری و همکاران )

(، 6777(، نادریان و همکاران)6772)

( 6791) راد یامیق(، 6777چیان و الهی )ساعت

 همخوانی دارد.

توجه و تاکید بر فعال سازی  :3استراتژی 

 فرایند برون سپاری در حوزه بازاریابی

نیروی انسانی ، ورزشیبرای اغلب خدمات 

 بخش ترینحیاتی و متعهدسازمانی متخصص 

یکی از  .(7119شوند )اسمیت میمحسوب 

ترین عوامل موفقیت یک سازمان ورزشی در مهم

 حوزه بازاریابی میزان تخصص و مهارت مدیران و

باشد. با توجه به کارشناسان این حوزه می

گستردگی و پیچیدگی بحث بازاریابی ورزشی 

رشد تواند باعث بهبود و توجه این موضوع می

عملکرد یک سازمان ورزشی )فدراسیون کشتی( 

شود.
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استفاده از مدیران بازاریابی با خصوصیات ذکر 

 متخصص، و کارآمد انسانی نیروی شده، تربیت

بازاریابی  توسعه های نو درآوریفن از گیریبهره

 مفاهیم مورد در مدیران آموزش ورزش کشتی،

 تاکید فدراسیون کشتی،  بازاریابی هایاستراتژی

 تقویت و سازمان راهبردی و استراتژی نقش بر

 ورزشی، بازاریابی و استراتژیک مدیریت دانش

تعریف دقیق استانداردهای استخدام، آموزش، 

از مواردی است  انگیزش و اعطا پاداش پرسنل

تواند با توجه به آن به که فدراسیون کشتی می

 هایتقویت کمیته بازاریابی و انجام موفق فعالیت

-(، خسروی6776بازاریابی خود بپردازد. الوانی)

(، 7119(، اسمیت )6799(، ندری )6799زاده)

(، اتحادیه 6792(، اصفهانی )6772حسینی )

، (7162) ونگیو   ویل(، 7161جهانی کشتی )

( همگی در تحقیقات خود بر 7117سیمکین )

 اهمیت این موضوع صحه گذاشتند.

ای بازاریابی خود هاما مدیران برای اجرای فعالیت

نیاز مبرم به شناخت فناوری جدید دارند، چرا 

شمار مشتریان ورزشی یک سازمان که حضور بی

در فضای دیجیتال و گسترش روز افزون این 

ها قرار بازار، فرصت بزرگی در اختیار سازمان

ابعاد  یبر تمام نترنتیامروزه اداده است. 

به همراه را  یکالن تأثیرات تیریو مد یابیبازار

 یها درحدیفناور نیدر ا یداشته است و نوآور

ها و شرکت ،هماهنگ شدن با آن یاست که برا

داشته  یادیز یریانعطاف پذ دیها باسازمان

منحصر به فرد  یهاتیباشند تا بتوانند از قابل

 هیچ . تقریباًکنند استفاده دیجد یهایفناور

 تتح عمیق طوربه که ندارد وجود کاری و کسب

. باشد نگرفته قرار تکنولوژی توانایی تأثیر

 مستثنی قاعده این از نیز ورزشی هایبرنامه

 در اخیر هایسال در آنالین بازاریابی. نیستند

 قرار ایحرفه هایباشگاه از بسیاری کار دستور

 هایباشگاه از بسیاری امروزه و است گرفته

 محصوالت انواع فروش به اقدام ورزشی ایحرفه

 که حالی نمایند، درمی ورزشی غیر و زشیور

 هایروش از کمتر بسیار آن بازاریابی هایهزینه

 سایتوب دیگر سوی از. است سنتی بازاریابی

 برای محل بهترین ورزشی، سازمان یک رسمی

 است اطالعات دریافت برای هواداران یمراجعه

 فراهم سازمان مدیران برای را مناسبی فرصت که

 هواداران مراجعه تسهیل و تشویق با ات نمایدمی

 در وفاداری حس ایجاد بر عالوه سایت، وب به

 فروش محل از سود افزایش به هواداران،

 (.6777 همکاران، و میزانی)بیندیشد  محصوالت

 های ورزشی، باها و سازمانفدراسیون

 هایرسانه مختلف عناصر سازییکپارچه

 تلگرام،یوتیوب،  ها،وبالگ مانند اجتماعی

مجازی  جوامع ایجاد توییتر، حضور و و بوکفیس

برند،  انتخاب طوری که باعثبه را افزایش دهند،

هر  .(7161سرگرمی هواداران شوند )بااِنا  و خرید

های چند فدراسیون کشتی با ایجاد وبالگ، کانال

اجتماعی و ... در زمینه اطالع رسانی، اخبار، 

تی به صورت های ورزش کشحواشی و رویداد

ها در کند، اما این نوع فعالیتمطلوبی عمل می

باشد. با توجه به تعداد حوزه بازاریابی محدود می

مندان و دوستداران ورزش کشتی و زیاد عالقه

توان ها در این نوع رسانه، میعضویت آن

تری و های بسیار جامعها و برنامهفعالیت

اسیون از تری را در حوزه بازاریابی فدرگسترده

 این طریق انجام داد.

های مهم در خصوصی سازی یکی دیگر از فاکتور

ارتقای کیفی و کمی موضوع بازاریابی در ورزش 

سپاری و از عوامل تعیین کننده در بخش برون

 وجود به ورزش یعنی در سازی است. خصوصی
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 خصوصی بخش فعالیت برای الزم شرایط آوردن

 در کشور شورز گسترش و تعمیم راستای در

 برای مناسبی قانونی چارچوب باید پس .است

 برای هاییمکانیزم. شود تدوین هاواگذاری

 و شود ایجاد هااستفاده از سوء جلوگیری

باشد.  رسمی و شفاف صورت به هاواگذاری

( در پژوهشی بیان 6771حسینی و همکاران)

سازی که سه مانع اصلی خصوصی دارندمی

ترتیب عبارت ایران به صنعت ورزش فوتبال در

ریزی مناسب جهت هستند از: عدم برنامه

سازی، عدم برخورداری صنعت ورزش خصوصی

فوتبال در ایران از حق پخش تلویزیونی و عدم 

های مناسب جهت ایجاد زیرساخت

سازی صنعت ورزش فوتبال در ایران؛ خصوصی

تواند برای بنابراین، توجه به موانع موجود می

سازی در صنعت ورزش ایران صوصیتحقق امر خ

 حل بر عالوه سازی .خصوصیبسیار مفید باشد

 به بزرگی کمک تواندمی بخش دولتی، مشکالت

 رقابت، افزایش مردم، گسترده مشارکت افزایش

 صنعت اقتصادی و رونق هاباشگاه سودآوری

 دست در هاها و باشگاهسازمان اگر. کند ورزش

 افزایش. شوندیم درآمدزا باشند، خصوصی بخش

ها، ها و باشگاهسازمان هایهزینه کاهش و درآمد

 را آینده در ورزش صنعت از مثبتی اندازچشم

 .دهدمی نوید

چیان و الهی (، ساعت6777نادریان و همکاران ) 

( 6772( و مرادی چالشتری و همکاران )6777)

-ها و باشگاهنیز بر این اصل معتقدند که سازمان

تر به سمت اید هرچه سریعهای ورزشی ب

سازی روند و از اداره شدن توسط دولت خصوصی

های خصوصی سازی، رها شوند. ایجاد زیر ساخت

تدوین نظام جامع خصوصی سازی و برنامه 

 و هاسازی سازمانزمانی فرایند خصوصی

 بازار به هاآن پیوستن نیز و ورزشی هایباشگاه

 ونیدراسباشد تا ف یاز عوامل تواندمی بورس

درست و  ریرا در مس یکشت هایو باشگاه یکشت

خود به  یاقتصاد هایتیفعال یواگذار یدرآمدزا

  دهد.  رقرا یبخش خصوص

بایست در جهت در نهایت همه عوامل باال می

های بازاریابی سازمان بکار روند. افزایش قابلیت

 و یکپارچه فرآیندهای بازاریابی هایقابلیت

 هایمهارت اعمال برای که هستند منسجمی

 و شوندمی طراحی شرکت منابع و دانش جمعی،

 ارزش و شوندمی بازار نیازهای شناسایی باعث

 و بخشندمی بهبود را شرکت خدمات و کاال

 خود تا است قادر هاقابلیت این کمک به سازمان

 از و دهد تطبیق بازار متغیر شرایط با را

 تهدیدهای با مقابله جهت در بازار هایفرصت

 یک دهندهنشان تحقیقات. نماید استفاده رقابتی

 عملکرد و بازاریابی هایقابلیت بین مثبت ارتباط

 (.7117همکاران، و مورگان) است شرکت

حال ممکن است در سازمانی، همه عوامل الزم 

)نیروی انسانی، تکنولوژی، قوانین، مهارت و 

-تتخصص و ...( برای استفاده حداکثری از قابلی

های بازاریابی آن سازمان وجود نداشته باشد. در 

این وضعیت یکی از بهترین راهبردها استفاده از 

-سپاری در حوزه بازاریابی آن سازمان میبرون

 لی، (7117لی و بوردن) (.6776باشد )دری 

( 7167والش )  کیو پاتر یسانگبوم ل ،(7161)

برون  هایاستراتژیبه اتخاذ ( 6770و اسدی )

با توجه به مطالب  ی در ورزش تاکید دارند.رسپا

ذکر شده و شرایط فدراسیون، بدیهی است که 

تواند سپاری در فدراسیون کشتی میاصل برون

یکی از عوامل بسیار مهم  کسب موفقیت در 

حوزه بازاریابی و استفاده بهینه از اماکن و منابع 

باشد.ورزشی در اختیار این سازمان می
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فزایش حمایت از حضور ا :4استراتژی 

حداکثری حامیان مالی با تاکید بر ایمن سازی و 

 گذاریجذاب نمودن سرمایه

های تجاری و صاحبان صنایع امروزه شرکت

تواند به اند که حمایت مالی میمختلف دریافته

ها منزله یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند برای آن

ترین و مؤثرترین عمل کند. در واقع یکی از مهم

عناصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و 

است. « تبلیغ»اقتصاد شده است، موضوع 

های تجاری از تمامی امکانات برای شرکت

پیشبرد امر بازاریابی و فروش محصوالت و 

هایی کنند تا به هدفخدماتشان استفاده می

چون اعتبار و شهرت برای شرکت و محصول، 

محصول جدید، های ها و ویژگیمعرفی توانمندی

شکل دادن به تقاضای اولیه در بازار، تثبیت یا 

افزایش تقاضا، ایجاد انگیزه و تحرک در 

اثر فروشندگان، توسعه سهم شرکت در بازار، بی

کردن تبلیغات رقبا و غیره دست پیدا کنند 

روش  کی تواندمی بیاسپانسرش(. 6796)کاظم، 

و حفظ  دیبه بازار جد دنیرس یارزشمند برا

 تواندمی بیاسپانسرش .باشد انیمشتر یوجودم

دهد،  رییرا تغ هاگرایشدهد،  شیفروش را افزا

 یرا دائم انیرا باال ببرد و روابط با مشتر هاآگاهی

 یهابیکه اسپانسرش گفت بتوان دیسازد. شا

را  تیفعال نیشتریب ریسال اخ 7در طول  یورزش

 کارویل ، فلود و(. مک6772اند )حسینی داشته

اند، ( در این رابطه اظهار داشته6779فروتز )

توانند اطمینان الزم را برای مدیران ورزشی می

ها به منظور حمایت مالی از ورزش و شرکت

 شان فراهم کنند.بازگشت سرمایه

 فدراسیون کشتی، مدیریت بازاریابی امر در

 بر بتوانند باید و بازاریابان مدیران، کارشناسان

-سرمایه و داخلی، خارجی الیم حامیان تعداد

استمرار  همچنین شرایط و کنند اضافه گذاران

 وجودبه را کنندگانحمایت گذاریدر سرمایه

 کوتاه زمان مدت و مالی نبود حامیان. آورند

 موفقیت عدم بر شک مالی، بی حامیان حمایت

. باشدفدراسیون تأثیرگذار می بازاریابی هایبرنامه

در فدراسیون  بازاریابی مدیریت کارامدی برای

 هایی مانندسنجه متولیان شود،می کشتی توصیه

میزان  خارجی، و داخلی مالی حامیان تعداد

 حامیان حمایت استمرار حامیان، گذاری سرمایه

 با مرتبط هایبخشنامه و نامهتعداد آیین و

 مستمر به طور تا بینی کنند پیش را حامیان

 با مالی ط حامیانارتبا کیفیت و استمرار تعداد،

 .ارزیابی شود و فدراسیون کشتی کنترل

گردشگری به عنوان یک صنعت در جهان  امروزه

های اجتماعی اندرکاران نظاممورد توجه دست

است تا بتواند عالوه بر معرفی یک جامعه به 

ای برای تبادالت فرهنگی، اشاعه جهانیان، زمینه

های شغلی فرهنگ ملی و حتی ایجاد فرصت

ورزش در کشورها  ةتوسع یهابرنامه در اشد.ب

 یهادر حوزه هادولت یکل یهااستیتوجه به س

را  یسالمت و گردشگر ریوابسته به ورزش نظ

)عبدالقادر،  مهم دانسته است اریبس

.گردشگری ورزشی که بر اساس نتایج (6772

ها و مطالعات جهانی، یکی از منابع پر بررسی

های یکی از رسانهدرآمد از نظر اقتصادی و 

المللی از نظر نیرومند ملی برای تبلیغات بین

تواند فرهنگی و سیاسی است. در کشور ما نیز می

هر  بستر رشد اقتصادی و فرهنگی را فراهم سازد.

های مدیریت بازاریابی در فدراسیون برنامة

تلقی خواهد شد که  ورزشی زمانی موفق

 هانفدراسیو مشتریان از خدمات و محصوالت

 رضایت داشته باشند و وفاداری خود را به

فدراسیون حفظ کنند و شکایات کمتری به 
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داشته، خدمات متنوع و بیشتری  فدراسیون

خدمات دریافت شده  دریافت کنند و از کیفیت

مشتریان به عنوان  رضایت داشته باشند. بنابراین

بازاریابی  های مدیریترکن اصلی در برنامه

زشی باید مورد توجه قرار ور هایفدراسیون

(. با توجه به برگزاری 6771)کشاورز  گیرند

المللی ورزش رویدادهای مختلف ملی و بین

کشتی در ایران توسط فدراسیون کشتی ایران، 

های بالقوه در حوزه توریسم استفاده از موقعیت

تواند هم باعث گسترش و داخلی و خارجی می

در میان مندی بیش از پیش این رشته عالقه

آحاد مردم گردد، هم با اجرای یک برنامه ریزی 

درست و عملیاتی مسبب حضور گردشگران 

 مختلف داخلی و خارجی در مسابقات و

رویدادهای مختلف ورزش کشتی و درآمدزایی از 

 این طریق گردد. 

شناخت محصول و خدمات قابل عرضه 

 ان،یمشتر ای انیمتقاض یبرا هافدراسیون

ی علم یابیاز بازار یدر استفاده عملگام  ترینمهم

 یمحصوالت شامل برگزار نیاز ا ی. برخاست

 ،یامور پژوهش ،یمسابقات، آموزش، امور فرهنگ

 متیق نیهمچن است و رهیو غ یمل میت یاردوها

در مورد  مهم است. اریدر بازار رقابت بس یگذار

 یارهایمع نییموجود قبل از تع یهاراهبرد

مشخص و سپس  یکم اهداف دیبا یابیارز

ی ریشود که قابل اندازه گ نیتدو ییارهایمع

مداوم باشد تا با دادن  دیبا یابی. ارزباشند

در بهتر شدن کارها و  یبازخوردها به افراد سع

با استفاده از سازمان  ن،یرفع نواقص شود. بنابرا

 یتالش خود را برا تینها دیبا  WTیراهبردها

دراسیون در حوزه ف هایناتوانیو  هاضعفجبران 

 نیدر قدم بعد با تدو و کار بندد،ه ب بازاریابی

 ریبه مس در موقعیت جدید، کیاستراتژ برنامه

 .رشد و توسعه خود ادامه دهد

 

 منابع

 ( 6797احسانی، محمد).  الگوهای جدید

بازاریابی در ورزش، خالصه مقاالت اولین 

بازاریابی و مدیریت ورزش، شیراز،  ملی سمینار

 ه.آذرما

 یفاتح، فراهان ،یانیفرز ن،یحس ،یاسد، 

(. اثرات 6770) یحسینعل ،یوسفیابوالفضل، 

از  یاماکن ورزش تیریبرون سپاری بر مد

رفتار  تیریمطالعات مد ،ورزش رانیمد دگاهید

 .02-22، صص: 2در ورزش، شماره  یسازمان

 (. الزامات 6772) محمد ،یاوندر یلیاسمع

مطلوب در  یونیزیحق پخش تلو یسازادهیپ

رساله دکتری مدیریت  ،و ارائه الگو رانیفوتبال ا

 تیورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ترب

 .مدرس

 یعموم تیری(. مد6776) یمهد دیس ،یالوان، 

 .یچاپ چهل و ششم، نشر ن

 ،(. بررسی عملکرد سازمان 6797رضا )علی الهی

ای فوتبال ایران و مقایسه آن با لیگ حرفه

ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد،  سازمان لیگ

  .بدنی تربیت دانشکده ،دانشگاه تهران

 ( موانع حما6772جماعت، خاطره .)از  یمال تی

کاوه،  یهای شهر صنعتورزش در شرکت

 ،یو رفتار حرکت یورزش تیریپژوهش نامه مد

 .10-27، صص 77شماره 

 سید محمدجواد  ،یرضو ؛محمدسلطان ،ینیحس

(. شناخت و 6771) یمهد ،یو سلیم

صنعت  یساز یموانع خصوص یبندتیاولو

 چند زیآنال کردیبا رو رانیورزش فوتبال در ا

 تیریدوماهنامه مطالعات مد ،لندو کپ ارهیمع

.71-62ص ، ص06شماره  ،یورزش
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 (.6772)ی صفرنژاد، مهر ؛معصومه ،ینیحس 

 هایورزش یابیبازار یهاراهبرد چالش نیتدو

 نیدوم ران،یای الماس یجمهور یهمگان

علوم و  نینو یها افتهی المللیبینکنفرانس 

 .قم ،یتکنولوژ

 نوکورانی، بهروز و سبحانی فرد، یاسر  یدر

موفق  سپاریبرون(. طراحی مدل اثرات 6776)

 تیرمدی اندازسازمانی، چشم هایبر فعالیت

  .677-672، صص (7)پیاپی  9شماره ،یدولت

 ( مدیر6777دیوید، فرد آر .) ،یت استراتژیک

ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، 

های (، تهران، دفتر پژوهش6777سیدمحمد)

 فرهنگی، چاپ بیست و نهم.
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Abstract 

 
Objective: Today, in order to survive in the sport markets, need to be dynamic. 

Sport marketing science provides a good foundation for proper marketing methods. 

The aim of this study is codify the wrestling federation marketing strategies based 

on SWOT analysis. 
Methodology: The method of this research is descriptive-survey. Based on the 

objective, it is applicable. Total of 73 people, including the boss, vice chairmen, 

committee officials, referees, and coaches of the national wrestling federation (33 

people) were selected as the sample. Among the experts in the field of strategic 

marketing and sport marketing (40 people) were selected randomly and voluntarily. 

In the present research, a researcher-made questionnaire was used to study the 

internal and external factors of the federation's marketing strategic plan, which 

included 77 questions (11 strengths, 25 weaknesses, 19 opportunities, and 22 

threats). The validity of the questionnaire was verified by 19 experts in this field 

and the reliability of the questionnaires was 0.89 by Cronbach's alpha coefficient. 

The swot process was used to determine the status of the organization and ranking 

the factors of strategic planning for Iran wrestling federation, Friedman test has 

been implemented. 

Results: According to internal, external, and strategic SWOT analysis, the findings 

of the research showed that the federation's marketing position is at WT rank with 

maintaining the current status. According to the results of the SWOT analysis 

matrix, it is better to use a defensive and stabilizing strategies to manage the 

Wrestling Federation's marketing domain. 

Conclusion: Therefore, codify of macro-management policies in order to make the 

sport more profitable, attention to the revenues from sustainable development, using 

the concept of outsourcing and securing the investment platform are among the 

most important strategies proposed in this research. 
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