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اداره کل  بازاریابی ورزش دانشجویی يهاموانع و چالش این پژوهش با هدف
حلیلی ت –روش پژوهش، توصیفی نور انجام شد. دانشگاه پیام بدنیتربیت

ت أ، معاون، اعضاي هیبدنیران اداره کل تربیتاست. جامعه تحقیق شامل مدی
ات ساي ادارؤتدوین استراتژي و ر نهیزم بدنی فعال درعلمی رشته تربیت

 50عاً برابر که جمهاي سراسر کشور بودند؛ استان نور بدنی دانشگاه پیامتربیت
 55نامه محقق ساخته شامل پرسشآوري اطالعات ابزار جمع نفر بوده است.

هاي . داده/.) توزیع گردید91سؤال است که پس از تأیید روایی و پایایی (
ها هتجزیه و تحلیل داد و براي 16نسخه  SPSSنامه توسط نرم افزاز پرسش

و ماتریس ارزیابی عوامل  ./.5ري بندي فریدمن در سطح معنادارتبهاز آزمون 
اداره کل  تحقیق نشان داد که يهاافتهی شد. استفادهداخلی و خارجی 

 10ضعف،  10قوت،  10 بادر وضعیت کنونی  نوربدنی دانشگاه پیامتربیت
تشکیل واحد بازاریابی، عدم شناخت کافی از تهدید مواجه است.  10فرصت و 

ریزي بازاریابی دانشگاه در میان کارکنان، توجه به نقش حامیان فرایند برنامه
ریزي ورزش دانشجویی و عدم تخصیص منابع مالی کافی رنامهمالی در ب

ایج نت جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی باالترین میزان اهمیت را دارند.
و نشریات  هاتیها همچون، نداشتن سانشان داد برخی از موانع و چالش

اي، نداشتن برنامه راهبردي بازاریابی، ضعف در تخصصی، عدم پوشش رسانه
فعال بازاریابی از  يهامیان مالی، کمبود جلسات دانشگاه با سازمانجذب حا

 .است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد ییهااهم چالش
 

  هاواژه کلید
 .ها، ورزش دانشجوییبازاریابی، چالش

 

The aim of present research is to identify the obstacles 
and challenges of university students' sports marketing at 
Physical Education department of Payame Noor 
university. This research was a descriptive analytical 
research. The statiscal populations were Director 
Generals of Physical Education department, deputies, 
Physical Education faculty members active in field of 
strategy and Heads of departments physical education 
Payam Noor were provinces, which total of 50 people. 
The data collected A researcher- made through the 
questionnaire included 55 questions the validity and 
reliability (91/.) Were distributed. The data were 
collected by SPSS software version 16 and for data 
analysis to rank the Friedman test at the significant level 
(./.5) and matrix of internal and external factors 
evaluation was used. Results showed that the physical 
education organization in the current situation of 10 
strengths, 10 weaknesses, 10 opportunities and 10  threats 
is facing. forming a marketing department, Lack of 
knowledge among employes of the marketing planning 
process, Regarding the role sponsors in the planning of 
student sport and failure to allocate sufficient funds for 
the development of student sport's highest importance. 
The results showed that some of the obstacles and 
challenges such as, Shortage of sites and specialized 
publications, lack of media coverage, lack of marketing 
strategy,Weakness in attracting sponsors, lack of 
meetings with organizations active marketing of the most 
important challenges that must be considered by 
managers. 
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Abstract   
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 همقدم
ورزش در تمام دوران زندگی حائز اهمیت است، ورزش عالوه بر 

افراد مکان مناسبی براي گذراندن اوقات  شودیمآنکه موجب 
سالمت جسمی و روحی آنان  نیتأمفراغت خود داشته باشند در 

بسیار زیادي دارد، بسیاري از آثار نامطلوب محیط  ریتأثنیز 
اجتماعی، اقتصادي، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده 

رود. میان ب از طورکلیهبکاهش یابد و یا حتی  تواندیماز ورزش 
ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی 

با رشد و توسعه ورزش در ). 1385آذین، باشد (یمسطوح رقابتی 
ه کطوري. بهمیاکشور، شاهد رشد در ورزش دانشگاهی نیز بوده

ملی  يادهایبرگزاري المپا دانشگاهی ب يهافدراسیون ملی ورزش
کالن وزارت  يهابخش يهامیارکت تورزش دانشگاهی، مش

ورزش دانشگاهی  ملی يهامیعلوم و آموزش عالی کشور، اعزام ت
 يهاتأیو نیز تشکیل ه یالمللنیو ب ياقاره يهاکشور به رقابت

لی سطح مز استانی در سطح کشور، توسعه ورزش دانشگاهی را ا
رزش وبه سطح استانی تسریع نمود؛ اما نکته فراوان، این است که 

ورزشی کشور، بخش  يهادانشگاهی نیز همانند بیشتر سازمان
 . این در حالیدینمایعمده بودجه خود را از منابع دولتی تأمین م

بازاریابی در سطح کشور کمتر  يهاتیها و فعالاست که برنامه
شده است. چون در ایران بیشترین حمایت مالی از موردتوجه واقع

د که به دلیل کاهش نولتی بر عهده دارورزش را دولت و منابع د
در ورزش، بعضی مواقع  يگذارهیسرمایه دولت براي سرما

ختلف م يهاسازمان جهیپاسخگوي نیاز ورزش کشور نیست. درنت
دارند قادر نخواهند بود  که مسئولیت امر ورزش کشور را برعهده

مري، ادولتی نیازهاي خود را تأمین نمایند. (سید ع ۀبا اتکا به بودج
1390.( 

عنوان بخشی از فرآیند ورزش تعلیم و ورزش دانشجویی به
اي هپی آن است تا با فراهم آوردن زمینهدانشگاه در تربیت در 

هاي مناسب، کلیه دانشجویان را در الزم و ایجاد محیط و فرصت
تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به  يهاتیموقع

هایی براي تقویت جسم همگام با برنامهنیازهاي اساسی آنان 
پرورش روح تأمین کند؛ بنابراین ارائه خدمات ورزشی مختلف به 

هاي مشخص براي نیازمند وجود اهداف و برنامهي افراد چنین
شفاف در افق زمانی  ياندازورزش دانشجویی و نیز چشم

از طرف دیگر ادارات  ).1391مشخص است (یوسف پور،
هاي مهمی همچون بودجه و ها با مقولهگاهبدنی دانشتربیت

بازاریابی ورزشی، نیروي انسانی رسمی داوطلبان، ورزش 
هاي قهرمانی، همگانی، امکانات و تجهیزات، اصول و مهارت

ریزي و.... روبه رو مدیریتی، اوقات فراغت دانشجویان، برنامه

                                                                                                                                                    
1. Mihaela    

هستند که این موارد گستردگی حیطه کار ورزش دانشجویی را 
بدنی ). در این بین اداره تربیت2013، 1(میهاي دهدن مینشا

 از فرایند يریگنور نیز ناگزیر است با بهرهدانشگاه پیام
ا ی سنجش محیط درونی و بیرونی استراتژیک شامل يزیربرنامه

ي دهایها و تهدها، فرصت، ضعفهاییتوانا همان شناخت
اهداف  نانداز، تعییچشمسازمان، تعیین رسالت یا مأموریت، تعیین 

وضعیت  براي حرکت سازمان از يادوره يزیربلندمدت و طرح
ها و جاري به وضعیت مطلوب یا همان تدوین استراتژي

 ها و توسعهچالش فائق آمدن بر عملیاتی، سعی بر يهابرنامه
 ).1392(گودرزي،  دیجایگاه خود نما

امکانات مالی، ) کمبود بودجه و 1390( شعبانی و همکاران
ها، کمبود تجهیزات و امکانات، استعدادیابی غیر عدم توجه رسانه

اصولی، ضعف مدیریتی، کمبود مربیان، نبود لیگ منظم و کمبود 
هاي ورزش دو و میدانی در ایران ن چالشیاستعداد را از مهمتر

) نشان دادند استعدادیابی در 1392( دانند. حسینی و همکارانمی
هایی همچون نگاه نی کشور با تنگناها و چالشورزش قهرما

مدیران و مسئوالن ورزش کشور به ورزش مدارس به عنوان پایۀ 
هاي قهرمانی و مراکز استعدادیابی، ورزش قهرمانی، فعالیت پایگاه

فقدان نظام شایسته ساالري در تعیین مدیران و مربیان ورزشی 
هاي بر فعالیتهاي حاکم کشور، فقدان طرح یکپارچه، محدودیت

ورزشی بانوان، امکانات و تجهیزات مناسب براي استعدادیابی و 
 ها در نقاط مختلف کشور مواجه است.بندي ورزشآمایش قطب

) در تحقیقی تنگناها و موانع عدم وجود 1393( نظري و همکاران
هاي استعدادیابی، کمبود منابع انسانی، کمبود بودجه و فعالیت

انی نامناسب، حضور اندك زنان، عدم برگزاري مالی، ساختار سازم
مسابقات لیگ و مسابقات در سطوح پایه، کمبود امکانات و 

ا و هتجهیزات، کمبود تحقیقات و پژوهش، عدم توسعه باشگاه
 المللی را در والیبالحضور اندك نمایندگان ایران در مجامع بین

در نتایج ) 1396ساحلی عنوان نمودند. شعبانی بهار و همکاران (
نشان دادند که جایگاه بازاریابی در فوتبال ایران در  تحقیق خود

ترین هدف تدوین قوانین موقعیت تهاجمی قرار دارد و مهم
وزه کنندگان، در ححمایتی، تسهیلی و تشویقی براي مشارکت

) در تحقیقی 1397( دست آمد. خادمی و همکارانبازاریابی به
هاي کالن ا در تدوین سیاستهاي خود رترین استراتژيمهم

مدیریتی به منظور درآمدزا نمودن ورزش، توجه به درآمدهاي 
سازي سپاري و ایمنناشی از توسعه پایدار، استفاده از مفهوم برون

) نشان داد که 1397( گذاري دانست. عصاره دزفولیبستر سرمایه
 WTورزش همگانی شرکت ملی نفت ایران در موقعیت راهبردي

ها و دوري از تهدیدها و براي به حداقل رساندن ضعف اردقرار د
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) به 1395( باید از راهبرد تدافعی استفاده نماید. کیخسروي
خش گیري از ببررسی موانع توسعه هندبال سبزوار پرداخت. بهره

خصوصی، استفاده از نیروهاي متخصص، حمایت از نشریات 
ا ختص هندبال رهاي اینترنتی ماندازي سایتورزشی محلی و راه

و  عیشجاز جمله راهکارهاي پیشنهاد شده معرفی کردند. 
) به بررسی نقاط قوت، ضعف و شناسایی موانع 2007همکاران (

 نیترمهمي ورزشی پرداختند. هاانجمني فراروي هاچالشو 
 نظر ازي ورزشی هاانجمني روافري هاچالشمشکالت و 

دانشجویان به ترتیب کمبود منابع مالی، نبود امکانات و شرایط 
و متولیان ورزش دانشگاه، نبود نظارت  ی مسئولینتوجهیبالزم، 

 و کنترل مناسب، نبود طرح و ایده مناسب را بیان نمودند.
هاي ورزش ) در تحقیقی که در زمینۀ چالش2010( 2فریموث

دانش اندك در زمینۀ علوم ویتنام انجام داده بود، نشان داد که 
ورزشی مسئووالن و مربیان، عدم اطالع مسئووالن از 

المللی، ضعف شدید امکانات فنی و تجهیزات استانداردهاي بین
هاي ورزشی و مورد نیاز براي ورزشکاران، نوپا بودن فدراسیون

ها و اهداف علمی، از کمبود بودجه به منظور توسعۀ برنامه
طورکلی، موانع ورزش ویتنام است. به ها وترین چالشمهم

ها با تغییرات و تحوالت مختلف عوامل بیرونی مانند سازمان
نیروهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و تکنولوژي و درونی مانند 
مدیریت، بازاریابی امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه و 

) 2015(3نگاي سر و کار دارند. لیو و یوسیستم اطالعات رایانه
کار  اند که دگرگون شدن کسب ودر تحقیقی به این نتیجه رسیده

هاي هاي مدیریت و بازاریابی از روش سنتی به روشو شیوه
د باشها در بازاریابی میامروزي یکی از عوامل موفقیت سازمان

 هاي بازاریابیهاي بازار محور باید تمام انواع قابلیتکه سازمان
) در تحقیقی به 1393( آسایش و همکارانرا توسعه دهند. 

هاي هاي قهرمانی در ایران پرداختند. چالشهاي ورزشچالش
هاي مالی، توجه ناکافی عمده عبارتنداز: فقدان بودجه و حمایت

 هايها به استعدادیابی در ورزش قهرمانی، فقدان حمایترسانه
انی ممناسب، فقدان مربیان با کیفیت و تخصص استعدادیابی قهر

یین ها در سطح پاشود، برگزاري لیگدر سطح پایینی برگزار می
و فقدان استراتژي در ورزش قهرمانی را بیان کردند. یکی از 

بررسی  ةها، استفاده از شیوهاي شناخت وضعیت سازمانراه
محیطی است که عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات 

افراد کلیدي و مؤثر درون حاصله دربارة محیط سازمانی میان 
هاي متداول شناخت این عوامل، استفاده سازمان است. از شیوه

ها و ها، فرصتها، ضعفاست که معرف قوت SWOTاز تحلیل
                                                                                                                                                    

2. Freimuth 
3. Liu and Yang 

). 1390احمدي و همکاران، (علی تهدیدهاي یک سازمان است
این روش، امکان بررسی عوام و مقایسۀ تنگناها، تهدیدها و 

ها، تقاضاها و به سازمان، فرصت هاي آسیب زنندهجنبه
هاي ها و قوتهاي محیط بیرونی را همراه با ضعفموقعیت

آورد. با بررسی و شناخت این عوامل به سازمان به وجود می
توان هاي فراروي هر سازمان میل و چالشئفهرستی از مسا

و اجرا  بینیدست یافت و اقدامات الزم براي مقابله با آنها را پیش
ه کیدي کأاز طرفی تربیت بدنی و ورزش با ت). 1390(فردآر،  کرد

به عنوان   بر پرورش جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی دارد،
شود و در صورت یها محسوب مهبراي توسعه دانشگا یشاخص

اصولی نقش شایان توجهی در فرآیند تعلیم و  کاربرد صحیح و
 ). 1375(توکل،  تربیت در آموزش عالی ایفا خواهد کرد

وجود ادارات  دانشجویی هر کشور به و بالندگی ورزش رشد 
وابسته است. رویدادها و  هر دانشگاه اثربخش در یبدنتیترب

ورزشی  هايفعالیت کیفیت از دانشگاهی هاي ورزشی بینفعالیت
)؛ 1390گیرد (حمیدي و همکاران، نشأت می هادر درون دانشگاه

پذیرد و صورت می هادانشگاه یبدنتیتربادارات  در امر که این
 و وظایف هاتیاثربخش مسئول نیز انجام مهم و نمودن این محقق

 محوله این ادارات بدون شناسایی عوامل درونی و بیرونی و
خواهد  و ناکارآمد یراصولیغ استراتژیک يزیراستفاده از برنامه

 نور پیام ه). در این میان، دانشگا1392(گودرزي و همکاران،  بود
(اداره کل فناوري اطالعات  دانشجو هزار 770000داشتن  با 

تحصیلی متفاوت ي هارشته در مقاطع و) 1393نور، دانشگاه پیام
 ورزش طهیتوسعه در ح و داراي پتانسیل مناسبی براي رشد

که اداره کل  این است دانشجویی است؛ اما آنچه مسلم است
و مشکالت  هاچالش با خود در محیطنور دانشگاه پیام یبدنتیترب

است. لذا، شناسایی نقاط  مواجه اهدافش مختلفی براي رسیدن به
اه دانشگ یبدنتیاداره کل تربي دهایتهد و فرصت قوت، ضعف،

 استفاده از این نقاط تا با رسدمی نظرپیام نور مهم و ضروري به
اصول  ر، توسعه بیشتهاتیکارآمدتر مسئول تر واثربخش انجام به

کسب جایگاه بهتر در  دانشجویی، همچنین ورزشي هاو آرمان
لذا این تحقیق، سعی دارد با  نائل آید. یالمللنیبي هاعرصه

استفاده از الگوها و   4SWOTفرایند تحلیلي ریکارگبه
ورزشی و  يهااستفاده در سازمان متداول مورد علمی يهاروش

در ورزش دانشجویی  دهایتهد ضعف، فرصت و تحلیل قوت،
ها و ناتوانی در افزایش توانایی و رفع چالش و سبب ؛بپردازد

سازمان به  يهاییو ناتوانا هاییتوانا شناسایی سازمان شود.
و  شودیتقویت نقاط قوت منجر م براي حفظ و ياطراحی برنامه

4. Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
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سازمان در مقابله با نقاط ضعف حالت دفاعی  شودیم نیز باعث
ارهاي راهک توانی. با بررسی و شناخت این عوامل مبگیرد به خود

 ینیبشیاز طریق برنامه راهبردي پرا ها مقابله با چالش براي الزم
دانشجویی نیز همانند هر سیستم دیگري  ستمیس اجرا کرد. و

هاي عملیاتی است تا نیازمند تدوین اهداف، راهبردها و برنامه
کاري، گونه دوبارهضمن آگاهی از مسیر حرکت بتوان از هر 

بیراهه رفتن منابع مالی، انسانی فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب 
ها و هاي داخلی و فرصتها و ضعفورزید. در این فرایند، قوت

) شناسایی SWOT(در تحلیل  تهدیدهاي بیرونی سازمان
اهداف بلندمدت براي  موریت سازمان،أشوند و با توجه به ممی

براي دستیابی به این اهداف، از بین  شود وآن تدوین می
شود که با تکیه بر هاي راهبردي، راهبردهایی انتخاب میگزینه
رود و از ها از بین میها، ضعفها و با بهره گیري از فرصتقوت

شود تا در صورت اجراي صحیح باعث موفقیت تهدیدها پرهیز می
ر داشت تا داین اداره شود. رسیدن به این نتایج محقق را بر آن 

هاي بازاریابی راستاي بررسی اهمیت موضوع، موانع و چالش
بدنی را از دیدگاه نخبگان، ورزش دانشجویی اداره کل تربیت

نظران و متخصصان آگاه در این زمینه بررسی کند و با صاحب
ها، ریزي راهبردي و تحلیل قوتکارگیري فرایند برنامههب

زش دانشجویی، به طراحی و ها و تهدیدهاي ورها، فرصتضعف
بدنی تدوین برنامه راهبردي در ورزش دانشجویی اداره کل تربیت

نور بپردازد. هدف از این تحقیق توصیف و بررسی دانشگاه پیام
 هاي بازاریابی ورزش دانشجویی است. موانع و چالش

 
 ی پژوهششناسروش
حاضر با توجه به موضوع از نوع مطالعات  تحقیق روش

 یتحلیل -و به روش توصیفی استراتژیک بوده که به شکل میدانی
انجام گرفت. همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردي می 

و  ياکتابخانه آن از طریق مطالعات ازیاطالعات موردن که باشد
 داز اساتی تن چند توسط نامه محقق ساخته که روایی آنپرسش

/. 91 کرونباخ نامه از طریق آلفايو پایایی پرسشتأیید گردید 
تحقیق شامل: مدیرکل  شد. جامعه آماري ، گردآوريدست آمدبه
 یبدنتیعلمی رشته ترب تأهینفر)، اعضاي  1نفر)، معاون ( 1(

نفر) و رؤساي ادارات  17( ياستراتژ تدوین برنامه ۀنیزم فعال در
نفر) که جمعاً  31( ي کشورهااستان نوردانشگاه پیام یبدنتیترب

علت محدود بودن جامعه تحقیق،  نفر بوده است. به 50برابر با 
 لیتحل و هیشد. پس از تجز گرفته نمونه برابر جامعه در نظر

و مستندات، مطالعات تطبیقی  مدارك حاصل از بررسی يهاداده
 وت،ق 12عامل درونی شامل ( 28، آمدهعملبه يهاینظرسنج و

) براي دیتهد 12فرصت،  15شامل ( عامل بیرونی 27ضعف)،  16

 و شد. سپس، با استفاده از روش دلفی نور شناساییدانشگاه پیام
 راهبردي مجدد از اعضاي شوراي يهالیو تحل هاینظرسنج

 5در مقیاس  يانامهپرسشز استفاده ا راهبردي تحقیق با
قوت، ضعف، فرصت و تهدید تأیید  40درمجموع  رتیکل يانهیگز
 ها، به مقایسهشد. براي استخراج تنگناها و چالش تصویب و

 بیرونی ورزش يدهایدرونی با تهدي هاها و قوتضعف
 پیام نور پرداخته شد. دانشجویی دانشگاه

 
 هاي پژوهشیافته

آورده  )1و  2جدول ( جمعیت شناختی نمونه آماري در يهایژگیو
ا، هضعف ها،قوت ۀنیزم در نتایج کلی را 6تا  3ه است. جدول شد

نور ورزش دانشجویی دانشگاه پیام يدهایها و تهدفرصت
 1هد. همانطورکه درجدول دینشان م SWOT لیبراساس تحل
سال داراي بیشترین  40تا  31شود دامنه سنی مالحظه می

 ./. ) می باشد.21( فراوانی
 

 نامهپاسخ دهندگان پرسشوضعیت سنی . 1جدول 

 درصد  فراوانی  سنیي هاگروه
 18 9 سال 30تا  20
 42 21 سال 40تا  31
 32 16 سال 50تا  41

  8 4 سال 50االتر از ب
 10 50 کل

 
 همچون میانگین،  آمار توصیفی ها ازبراي تحلیل داده

متغیرهاي جمعیت شناختی در  براي توصیف فراوانی و درصد
 ها و ها، فرصتها، ضعفقوتي بندتحقیق و براي رتبهجامعه 

همچون  آمار توصیفی ها ازبراي تحلیل داده از آمار دهایتهد
متغیرهاي جمعیت  براي توصیف میانگین، فراوانی و درصد

ها، ها، ضعفقوتي بندشناختی در جامعه تحقیق و براي رتبه
 استفاده شد. در نمدیاستنباطی فر از آمار دهایتهد ها و فرصت

 زشور يراهبردي و تدوین راهبردها براي تعیین موقعیت تینها
و براي تعیین آمار توصیفی و  SWOT لیدانشجویی از تحل
   استفاده گردید. SPSS 16 افزاراز نرم نمدیفر آزمون استنباطی

 
  نامهمیزان تحصیالت پاسخ دهندگان پرسش. 2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت سطح
 26,00 13 لیسانس

 60,00 30 فوق لیسانس
 14,00 7 دکتري
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 100 50 کل
 

درصد  26,00نفر،  50از مجموع نشان می دهد  2جدول 
پاسخگویان  درصد 60,00پاسخگویان داراي مدرك لیسانس، 

 پاسخگویان داراي درصد 14,00و داراي مدرك فوق لیسانس
نشان  3همانطورکه جدول  می باشند.مدرك تحصیلی دکتري 

هاي مطرح شده در نقاط توان گفت که در میان گویهدهد میمی

شکیل ت گویه ،نورقوت بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام
االترین ب  نوربدنی دانشگاه پیامواحد بازاریابی در اداره کل تربیت

 حمیزان اهمیت را دارا می باشد. همچنین در میان گویه هاي مطر
برخورداري از مسئولین و مدیران شده در این قسمت، 

کمترین میزان اهمیت  تحصیلکرده و مجرب در حیطه بازاریابی
ا دارا نور ردر نقاط قوت بازاریابی وزرش دانشجویی دانشگاه پیام

 .می باشند
 

 هاقوتة حوزي بازاریابی ورزش دانشجویی در هاچالشدر موانع و  در آزمون فریدمن هارتبهمیانگین  .3جدول 

 اولویت میانگین رتبه نقاط قوت بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور سؤاالت
S1 10 5,07 برخورداري از مسئولین و مدیران تحصیلکرده و مجرب در حیطه بازاریابی 
S2 8 5,82 نوروجود ورزشکاران نخبه با وجهه جهانی در دانشگاه پیام 
S3 7 6,56 لمپیکالمللی و اها و افتخارات ورزشی بسیار زیاد در سطوح مختلف آسیایی، بینکسب رتبه 
S4 5 7,00 هامیزان موفقیت ورزش دانشجویی در جذب و جلب حمایت مالی شرکت 
S5 2 8,88 قوانین و مقررات حمایتی در جهت جذب اسپانسر 
S6  ،3 7,11 ها و المپیادهاي درون دانشگاهی و بین دانشگاهیجشنوارهبرگزاري منظم مسابقات 
S7 1 9,36 نوربدنی دانشگاه پیامتشکیل واحد بازاریابی در اداره کل تربیت 
S8 4 7,06 هاي مدون در ورزش دانشجوییها و دستور العملنامهوجود آیین 
S9  9 5,17 ارشدوجود گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی در مقطع کارشناسی 

S10 6 6,68 روابط عمومی مناسب دانشگاه در برقراري ارتباط مؤثر با کلیه ذینعان 
 

 هاضعف ةحوزي بازاریابی ورزش دانشجویی در هاچالشدر موانع و  نمدیفردر آزمون  هارتبهمیانگین  .4جدول 

 اولویت هرتب میانگین نورنقاط ضعف بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام سؤاالت
W1 2 9,95 ها و نشریات تخصصی بازاریابی ورزش دانشجویی در دانشگاه پیام نوریتسا 
W2 9 8,62 فقدان نظام تحقیق، توسعه و بازاریابی در دانشگاه 
W3 8 8,88 نورماي در ورزش دانشجویی دانشگاه پیاپوشش رسانه 
W4  4 9,11 بدنی دانشگاه پیام نورتربیتکمبود کارشناسان بازاریابی در اداره 
W5 1 10,52 ریزي بازاریابی دانشگاه در میان کارکنانعدم شناخت کافی از فرایند برنامه 
W6 10 7,81 هاي آموزشی بازاریابی به دانشجویانعدم ارائه برنامه 
W7 5 9,09 فقدان برنامه استراتژیک بازاریابی در دانشگاه 

W8 
 بازاریابی ورزشی و جذب ۀزمین گیري از نیروي انسانی متخصص دربهرهعدم توجه به 

 منابع مالی براي ورزش دانشجویی
9,03 7 

W9 (اسپانسرها) 3 9,25 ضعف در جذب حامیان مالی 
W10 6 9,07 هاي بازاریابیکمبود تجربه کارکنان در اجراي استراتژي 

 هاة فرصتحوزي بازاریابی ورزش دانشجویی در هاچالشدر موانع و  نمدیفردر آزمون  هارتبهمیانگین  .5جدول 

 نورمریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیاهاي بازافرصت سؤاالت
 میانگین

 رتبه
 اولویت

O1 7 8,06 نورمصیل قهرمانان ملی در دانشگاه پیاهاي ادامه تححمایت مدیران و وجود آیین نامه 
O2  10 7,52 ورزش و جذابیت آن در بین دانشجویان جوانوجود فرهنگ داوطلبی 

O3 8 8,01هاي دانشگاهی به توسعه بازاریابی ورزش دانشجویی و ایجاد نگاه مثبت فدراسیون ورزش 
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 درآمد

O4 2 9,71 مندي مردم به دیدن مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهانقهعال 
O5 9 7,90 دانشگاههاي مربیگري و داوري در برگزاري کالس 
O6 4 9,10 هامیزان موفقیت ورزش دانشجویی در جذب و جلب حمایت مالی شرکت 
O7 6 8,22 بهره گیري از حامیان مالی به منظور ارتقاء کیفیت مسابقات دانشجویی 
O8 1 9,83 ریزي بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاهتوجه به نقش حامیان مالی در برنامه 

9O  3 9,52 نیروهاي تحصیلکرده در حیطه بازاریابی در دانشگاهوجود 
10O 5 8,55 ریزي بازاریابیدانش مدیران و مسئولین ورزش دانشگاه نسبت به برنامه 

 
 هايتوان بیان داشت که در میان گویهمی 4 بر اساس جدول

دانشجویی دانشگاه مطرح شده در نقاط ضعف بازاریابی ورزش 
انشگاه یزي بازاریابی دربرنامهعدم شناخت کافی از فرایند نور، پیام

ترین نقاط ضعف از دیدگاه پاسخ دهندگان مهم در میان کارکنان
منظور برطرف کردن این ضعف، باید باشد. بدیهی است بهمی

نور ریزي در بین کارکنان دانشگاه پیاماي به برنامهتوجه ویژه
دم عهاي این قسمت، گویه گیرد. همچنین در میان گویه صورت

زان کمترین می ي آموزشی بازاریابی به دانشجویانهابرنامهارائه 
 اهمیت را دارا می باشد.

توان گفت که در میان دهد مینشان می 5 همانطورکه جدول
هاي بازاریابی ورزش هاي مطرح شده در فرصتکلیه گویه

توجه به نقش حامیان مالی در نور، دانشجویی دانشگاه پیام
اهمیت  بیشترین ریزي بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاهبرنامه

در این بخش را دارد. بنابراین با توجه به این نتیجه، از این فرصت 
منظور توسعه برنامه بازاریابی در دانشگاه نهایت بهره برداري را به

وجود فرهنگ داوطلبی ها مطرح کرد. همچنین در میان این گویه
به عنوان کم  دانشجویان جوان ورزش و جذابیت آن در بین

 ترین گویه معرفی شد.اهمیت
 

 هافرصت ةحوزي بازاریابی ورزش دانشجویی در هاچالشدر موانع و  نمدیفردر آزمون  هارتبهمیانگین  .6جدول 

 نوربدنی دانشگاه پیامورزش دانشجویی اداره کل تربیتیدهاي بازاریابی تهد سؤاالت
 میانگین

 رتبه
 اولویت

T1  10 5,93 ي فعال بازاریابیهاارگانو  هاسازمانکمبود جلسات مشترك بین دانشگاه با 

T2 3 6,96 نداشتن مالکیت و استیجاري بودن بیشتر اماکن دانشگاه خصوصاً در مورد فضاهاي ورزشی 

T3  2 7,54 رسانی و تبلیغات مناسب در امر بازاریابی ورزشی در دانشگاهعدم اطالع 

T4 1 8,05 عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی 

T5 6 6,60 تحقیقات محدود و اندك در خصوص بازاریابی ورزشی 

T6  8 6,29 دانشگاهعدم الزام دولت و دانشگاه در عرضه خدمات فوق برنامه ورزشی در محیط 

T7 5 6,74 هاي ورزشییتفعالو توجه مدیران استانی دانشگاه به  کمبود حمایت 

T8 7 6,37 نور به اعتبارات بودجه عمومی دولتوابستگی بیش از حد دانشگاه پیام 

T9  9 6,16 ي بازاریابی در دانشگاه و تحقیقات بیشتر در این زمینهامشاورهعدم وجود خدمات 

T10  4 6,92 ي در نگرش بازاریابی ورزشیارسانهفقدان ایفاي نقش 
 نوری ورزش دانشجویی دانشگاه پیامابیبازاري هاچالش ماتریس ارزیابی عوامل داخلی .7جدول 

 نمره رتبه ضریب عوامل داخلی

ت
قو

 ها

 224/0 3,8 059/0 برخورداري از مسئولین و مدیران تحصیلکرده و مجرب در حیطه بازاریابی
 179/0 3,2 056/0 وجود ورزشکاران نخبه با وجهه جهانی در دانشگاه

 148/0 3,6 041/0 المللی و المپیکورزشی در سطوح مختلف آسیایی، بین اتو افتخار هارتبهکسب 
 156/0 3,4 046/0 هاشرکتمیزان موفقیت ورزش دانشجویی در جذب و جلب حمایت مالی 

 135/0 3,3 041/0 حمایتی در جهت جذب اسپانسرقوانین و مقررات 
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 165/0 3,3 05/0 و المپیادهاي درون دانشگاهی و بین دانشگاهی هاجشنوارهبرگزاري منظم مسابقات، 
 154/0 3,5 044/0 نوری در دانشگاه پیامابیبازارتشکیل واحد 

 150/0 3,2 047/0 هاي مدون در ورزش دانشجوییو دستور العمل هانامهوجود آیین 
 209/0 3,6 058/0 وجود گرایش مدیریت بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد

 158/0 3,3 048/0 نور در برقراري ارتباط با ذینفعانروابط عمومی مناسب دانشگاه پیام

ف
ضع

 ها

 090/0 1,8 05/0 در دانشگاه پیام نور و نشریات تخصصی بازاریابی ورزش دانشجویی هاتیسا
 068/0 1,5 045/0 فقدان نظام تحقیق، توسعه و بازاریابی در دانشگاه

 090/0 1,6 056/0 نوراي در ورزش دانشجویی دانشگاه پیامپوشش رسانه
 072/0 1,2 06/0 نوربدنی دانشگاه پیامتربیت در اداره یابیبازارکارشناسان 

 066/0 1,2 055/0 دانشگاه در میان کارکنانریزي بازاریابی عدم شناخت کافی از فرایند برنامه
 052/0 1,3 04/0 ي آموزشی بازاریابی به دانشجویانهابرنامهعدم ارائه 

 069/0 1,4 049/0 ی ورزش دانشجویی در دانشگاهابیبازارفقدان برنامه استراتژیک 
 061/0 1,2 051/0 منابع مالی براي دانشجویانگیري از نیروي انسانی متخصص در زمینه بازاریابی و جذب عدم توجه به بهره

 068/0 1,2 057/0 حامیان مالی (اسپانسرها) ضعف در جذب
 061/0 1,3 047/0 ي بازاریابیهاياستراتژکمبود تجربه کارکنان در اجراي 

 ∑=7/2  ∑=1 مجموع

 
 دانشگاه پیام نوری ورزش دانشجویی ابیبازاري هاچالشماتریس ارزیابی عوامل خارجی  .8جدول 

 نمره رتبه ضریب عوامل خارجی

ت
رص

ف
ها  

 144/0 5/3 041/0 نوري ادامه تحصیل قهرمانان ملی در دانشگاه پیامهانامهحمایت مدیران و وجود آیین
 168/0 3 056/0 دانشجویان جوان وجود فرهنگ داوطلبی ورزش و جذابیت آن در بین

 122/0 6/3 034/0 یابی ورزشی دانشجویی و ایجاد درآمدبازاري دانشگاهی به توسعه هاورزشنگاه مثبت فدراسیون 
 142/0 3/3 043/0 مندي مردم به دیدن مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهانعالقه

 160/0 2/3 050/0 ي مربیگري و داوري در دانشگاههاکالسبرگزاري 
 150/0 2/3 047/0 هاشرکتمیزان موفقیت ورزش دانشجویی در جذب و جلب حمایت مالی 

 172/0 5/3 049/0 گیري از حامیان مالی به منظور ارتقاء کیفیت مسابقات دانشجوییبهره
 166/0 2/3 052/0 یابی ورزش دانشجویی دانشگاهبازارریزي توجه به نقش حامیان مالی در برنامه

 182/0 3/3 055/0 نیروهاي تحصیلکرده در حیطه بازاریابی در دانشگاهوجود 
 173/0 6/3 048/0 ریزي بازاریابیدانش مدیران و مسئولین ورزش دانشگاه نسبت به برنامه

هد
ت

ها
ید

 

 082/0 6/1 051/0 ي فعال بازاریابیهاارگانو  هاسازمانکمبود جلسات مشترك بین دانشگاه با 
 070/0 2/1 058/0 و استیجاري بودن بیشتر اماکن دانشگاه خصوصاً در مورد فضاهاي ورزشی نداشتن مالکیت

 075/0 6/1 047/0 عدم اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در امر بازاریابی ورزشی در دانشگاه
 064/0 4/1 046/0 عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشجویی

 066/0 4/1 047/0 اندك در خصوص بازاریابی ورزشی تحقیقات محدود و
 102/0 6/1 064/0 عدم الزام دولت و دانشگاه در عرضه خدمات فوق برنامه ورزشی در محیط دانشگاه پیام نور

 069/0 4/1 049/0 هاي ورزشییتفعالو توجه مدیران استانی دانشگاه به  کمبود حمایت
 053/0 3/1 041/0 نور به اعتبارات بودجه عمومی دولت وابستگی بیش از حد دانشگاه پیام

 081/0 3/1 062/0 ي بازاریابی در دانشگاه و تحقیقات بیشتر در این زمینهامشاورهعدم وجود خدمات 
 072/0 2/1 060/0 ي در توسعه نگرش بازاریابی ورزشیارسانهفقدان ایفاي نقش 

 ∑=31/2  ∑=1 مجموع
 

هاي توان گفت که در میان کلیه گویهمی 6بر اساس جدول 
مطرح شده در تهدیدهاي بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه 

عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد نور، پیام
به عنوان باالترین مورد بازاریابی ورزش  ورزش دانشجویی

هدید نور را مورد تدانشگاه پیام بدنیتربیت لکدانشجویی اداره
دهد که باید با نگاهی ویژه به این موضوع تهدید فوق قرار می

کمبود جلسات مشترك بین را مرتفع نمود. همچنین گویه 
دید کمترین ته ي فعال بازاریابیهاارگانو  هاسازماندانشگاه با 

 بدنیتتربی کلادارهرا متوجه بازاریابی ورزش دانشجویی 
نماید. براي تعیین موقعیت استراتژیک نور میدانشگاه پیام

ورزش دانشجویی دانشگاه از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، 
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس داخلی و خارجی 



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 50

، با تخصیص ضریب 7استفاده شد. بر اساس نتایج جدول 
یدي چهارگانه و (وزن) و رتبه به هر یک از عوامل کل اهمیت

 دستها بهدست آوردن نمرة نهایی، نمرة هر یک از ماتریسبه
 آمد.

نتایج نشان داد مجموع نمرات ماتریس عوامل داخلی کمتر 
است و بیانگر آن است که این اداره از لحاظ  37/2، یعنی 5/2از 

هاي جدول همچنین طبق دادهعوامل داخلی داراي ضعف است. 
نمرات ماتریس عوامل بیرونی کمتر از مشخص شد مجموع  8
دهد تهدیدهاي پیش روي است که نشان می 31/2، یعنی 5/2

ه هاي پیش رو غلبه دارند؛ ببدنی نیز بر فرصتکل تربیتاداره

بدنی از لحاظ عوامل خارجی دچار تهدید عبارت دیگر اداره تربیت
 .است

ز  زمان عوامل داخلی و خارجی، ابراي تجزیه و تحلیل هم
 استفاده شد  )IE( اي داخلی و خارجیماتریس ارزیابی نه خانه

 )IFE( ). با توجه به نمرة ماتریس ارزیابی عوامل داخلی1(شکل 
و  EFE( 31/2( و نمرة ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 37/2

مشخص شد  )IEارزیابی داخلی و خارجی ( تشکیل ماتریس
، 5 بدنی در خانهیتکل تربوضعیت موجود ورزش دانشجویی اداره

یعنی در ناحیه تدافعی قرار دارد، باید از استراتژي توسعه و رشد 
 استفاده کند. 

 

 
 زمان عوامل درونی و بیرونی ورزش دانشجوییماتریس هم. 1شکل 

 
 نورهاي بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیامها و تهدیدها در موانع و چالشماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت .9جدول 

 )wها (ضعف )sها (قوت 

 )Oها (فرصت

 SOهاي استراتژي
ــکیل واحد  1 ــئولین و مدیران جهت تشـ .همکـاري مسـ

کارگیري از اعضـاء علمی متخصص جهت  هبازاریابی و ب
ــعــه  ــد و توسـ ــگــاه پیــام نور رشـ بــازاریــابی در دانشـ

)S3,S7,S9,O3,O8,O9,O10,S1( 

 WO هاياستراتژي
یزي رمیزان دانش مدیران و مسئولین ورزش دانشگاه به برنامه .1

ــجویی و جـذب حـامیان مالی   در جهـت   ــعـه ورزش دانشـ  توسـ
)W1,W3,W5,W8,W9,O1,O3,O6,O7,O8,O10( 
اي هاي گروهی در المپیادجذب اسپانسر از طریق پوشش رسانه .2



 51 هاي بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)موانع و چالش :لیال سلطانیان و همکاران 

 

هایی براي ادامه .حمـایـت مـدیران و وجود آیین نـامه    2
دانشگاه  تحصیل ورزشکاران نخبه در مقاطع تحصیلی در

)S1,S2,S8,O1,O10( 

 )W1,W2,W3,O3,O6( ورزشی براي توسعه بازاریابی
ها در فرهنگ ســازي ورزش داوطلبی و .کمک گرفتن از رســانه3

 )W3,O2( جذابیت آن در بین دانشجویان

 )Tتهدیدها (

 STهاي استراتژي
نور یامبدنی دانشگاه پ.کمتر کردن وابستگی اداره تربیت1

به بودجه عمومی دولت با توجه به مقررات حمایتی در 
 )S4,S5,S7,T6,T8( جهت جذب اسپانسر

ایجاد نظام اطالع رسانی و تبلیغات مناسب بازاریابی در  .2
 ورزش دانشجوییجهت تخصیص منابع مالی در توسعه 

)S4,S8,T3,T4( 

 WT هاياستراتژي
ــناســان براي خدمات مشــاوره .به1 اي و تحقیقات کارگیري کارش

 )W2,W4,w6,W8,T1,T9( بیشتر در زمینه بازاریابی
.تدوین برنامه اسـتراتژیک جهت کمتر کردن وابستگی دانشگاه  2

ــام ــی ــت      پ ــی دول ــوم ــم ــه ع ــودج ــارات ب ــب ــت ــه اع ــور ب ن
)W4,W5,W6,W7,W10,T6,T8( 
ها و .برگزاري جلسـات مشترك بین دانشگاه پیام نور با سازمان 3

هاي فعال بازاریابی جهت آشنایی و شناخت بیشتر در زمینه ارگان
 )W5,W8,T1,T9( بازاریابی

 
 يریگجهیبحث و نت

ها یکی از ارکان ورزش کشور هستند بدنی دانشگاهادارات تربیت
در سالمت روحی، روانی و توسعه فرهنگ حرکت و پویایی که 

 سزایی دارند. دردر اقشار مختلف جامعه خصوصاً جوانان نقش به
ه ساز کشورند کها مدیران آیندهحقیقت مخاطبان ورزش دانشگاه

ه کند. بدیهی است کسالمت آنان، پویایی جامعه را تضمین می
ی و بدني تربیتهاپوشش دهی قشر عظیم دانشجو در فعالیت

ریزي اصولی در منظور تحقق اهداف مستلزم برنامهورزش به
هدف، بررسی موانع و  پژوهش حاضر باها است. دانشگاه
 یبدنتیترباداره کل  بازاریابی ورزش دانشجویی يهاچالش

 لیحلت و هیدر این راستا روش تجزنور انجام گرفت. دانشگاه پیام
SWOT مفیدي است که به شکل ، مدل تحلیلی مختصر و

 دهایها و تهدهریک از عوامل قوت و ضعف و فرصت افتهی نظام
منظور مناسب به يرا شناسایی کرده و به انتخاب راهبردها

ها ها و برطرف ساختن ضعفها و فرصتاستفاده حداکثر از قوت
ها و کمک به کاهش آثار برخی از این موانع و چالش دهایو تهد

ارائه ها به تفکیک آن ییهارزش دانشجویی برنامهبر بازاریابی و
 گردیده است. 

 
 بازاریابی ورزش دانشجویی شدهنیتدو يراهبردها

 دانشگاه پیام نور
و  ياکارشناسان براي خدمات مشاوره يریکارگبه: استراتژي اول

 بازاریابی ۀنیتحقیقات بیشتر درزم
 عملیاتی يهابرنامه

 انتخاب کارشناسان بازاریابیتعیین معیارهایی براي  .1
 اري و اجرایی کردن نظرات کارشناسانذگارزش .2

 

تدوین برنامه استراتژیک جهت کمتر کردن : استراتژي دوم
ودجه نور به اعتبارات بدانشگاه پیامی بدنتیترباداره  وابستگی

 عمومی دولت
 یعملیات يهابرنامه

ر این د تشکیل یک گروه از کارشناسان و مشاوران بازاریابی .1
 زمینه

 همکاري این گروه با دانشگاه در تدوین برنامه بازاریابی .2
 نظارت مستمر بر اجراي برنامه بازاریابی .3
 

: کمتر کردن وابستگی دانشگاه به بودجه عمومی استراتژي سوم
 دولت با توجه به مقررات حمایتی در جهت جذب اسپانسر

 عملیاتی يهابرنامه
 جذب حامی مالی براي دانشگاه  .1
 . استفاده مناسب از امکانات دانشگاه جهت درآمدزایی2

 
میزان دانش مدیران و مسئولین ورزش دانشگاه : استراتژي چهارم

در جهت توسعه ورزش دانشجویی و جذب  يزیربه برنامه
 حامیان مالی

 عملیاتی يهابرنامه
 ي دانشگاه از مدیران با تجربهمندبهره .1
 بازاریابی در دانشگاههاي آموزشی فراهم کردن برنامه .2
 تأمین منابع مالی در جذب حامیان .3
 

 استراتژي پنجم
ها برگزاري جلسات مشترك بین دانشگاه پیام نور با سازمان .1

تر بیش آشنایی و شناختفعال بازاریابی جهت  يهانارگاو 
 بازاریابی ۀنیمزدر
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منظور برگزاري جلسات متعدد در سال به عملیاتی يهابرنامه .2
چه بیشتر بازاریابی ورزش دانشجویی و رشد و شناخت هر 

 توسعه آن
 

سازي ها در فرهنگکمک گرفتن از رسانه :استراتژي ششم
 ورزش داوطلبی و جذابیت آن در بین دانشجویان

 عملیاتی يهابرنامه
هایی براي گسترش بیشتر ورزش فراهم کردن فرصت .1

 دانشجویی
 تقویت نقش و جایگاه ورزش دانشجویی .2
 اسپانسر از طریق المپیادهاي ورزشیجذب  .3
 

رسانی و تبلیغات مناسب ایجاد نظام اطالعتم: استراتژي هف
بازاریابی در جهت تخصیص منابع مالی در توسعه ورزش 

 دانشجویی
 عملیاتی يهابرنامه

 هاي اطالع رسانیمندي دانشگاه از شیوهبهره .1
 يهاي دیداري، شنیداري و مجازافزایش تبلیغات در رسانه .2
 

 هاي: جذب اسپانسر از طریق پوشش رسانهاستراتژي هشتم
 گروهی در المپیادهاي ورزشی براي توسعه بازاریابی

 عملیاتی يهابرنامه
رایزنی با مسئولین صدا و سیما براي پوشش گسترده  .1

 مسابقات دانشجویان
 بهره مند شدن از حمایت بیشتر حامیان مالی .2

هایی براي ادامه آیین نامه حمایت مدیران و وجود :استراتژي نهم
 تحصیل ورزشکاران نخبه در مقاطع تحصیلی در دانشگاه

 عملیاتی يهابرنامه
هایی براي جذب بیشتر نامهوجود دستورالعمل و آیین .1

 هاقهرمانان در دانشگاه و حمایت از آن
 

: همکاري مسئولین و مدیران جهت تشکیل واحد استراتژي دهم
از اعضاء علمی متخصص جهت رشد و کارگیري بازاریابی و به

 نورتوسعه بازاریابی در دانشگاه پیام
 عملیاتی يهابرنامه

 ریزي براي تشکیل واحد بازاریابی در دانشگاهبرنامه .1
همکاري در ایجاد گسترش بازاریابی در دانشگاه از طریق  .2

 نیروهاي متخصص
 نتایج در بخش تعیین موقعیت استراتژیک نشان داد که 

 سماتری بازاریابی ورزش دانشجویی براساس يهاچالشموانع و 

 در ). همچنین5/2است (کمتر از  37/2ارزیابی عوامل درونی 
بنابراین  است. 31/2ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی داراي نمره 

این نکته  داشتن و در نظر WTقرارگیري در ناحیه  با توجه به
ت باید به فعالی ارهخدماتی همو نعنوان یک سازماکه دانشگاه به

ها و استفاده از فرصت با تواندیخود ادامه دهد، در حال حاضر م
ز موقعیت خود به رشد و توسعه نیت که دارد ضمن تثبی ییهاقوت

فع و ر ودموج يهاها و قوتفرصت برهیوارد شود؛ بنابراین با تک
پیش روي خود  يدهایپوشاندن تهد نقاط ضعف، باید سعی در

نظر موقعیت راهبردي بازاریابی داراي  ایج این تحقیق ازنماید. نت
اده زری)، نص1392گودرزي و همکاران ( تحقیقات نتایج مشابهی با

، خادمی 1397( ، و عصاره دزفولی و همکاران)1392همکاران ( و
 WT ياست؛ و همگی در جایگاه راهبرد) 1397( و همکاران

 ،SWOTي پژوهش و تحلیل هادادهبراساس  دارند. قرار
نور یامکل دانشگاه پی ادارهبدنتیترب استراتژي براي 10 درمجموع

ي پژوهش، ورزش دانشجویی هاافتهبراساس ی در نظر گرفته شد.
 هاآندارد که در میان  زیبرانگچالشعامل  10در بعد بیرونی، 

عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش 
ی و تبلیغات مناسب در امر بازاریابی رساناطالعم دانشجویی، عد

ورزشی در دانشگاه، نداشتن مالکیت و استیجاري بودن بیشتر 
ي در توسعه نگرش ارسانهاماکن دانشگاه، فقدان ایفاي نقش 

ي هاتیفعالبازاریابی ورزشی و کمبود حمایت و توجه مدیران به 
انشجویی ي بیرونی در ورزش دهاچالش نیترمهمورزشی از 

و  عیشجي این پژوهش با نتایج هاافتهی است. شدهشناخته
) مبنی بر کمبود منابع مالی، نبود امکانات و 2007همکاران (

و متولیان ورزش دانشگاه، و  ی مسئولینتوجهیبشرایط الزم، 
) مبنی بر کمبود حمایت و 1392( يگودرزي هاافتههمچنین با ی

ي ورزشی، عدم الزام هاتیفعالتوجه مدیران ارشد دانشگاه به 
ورزشی،  برنامهفوقدر عرصه خدمات  نوردولت و دانشگاه پیام

) مبنی بر نبود برنامه راهبردي و 1397( شعبانی بهار و همکاران
ر د شدهانجامی دارد. در بیشتر تحقیقات همخواناستراتژیک 

، وهشي این پژهاافتهمانند ی هادانشگاهی سایر بدنتیتربادارات 
ترین موانع در ورزش دانشجویی عدم تخصیص منابع مالی از مهم

) عدم تخصیص 1393همکاران (اند. رمضانی و بر شمرده شده
منابع مالی کافی جهت توسعه و رشد ورزش دانشگاهی را از 

علل شناسایی در ورزش دانشجویی بیان کردند. با توجه  نیترمهم
د مالی و کمبود شدیبه وضع کنونی ورزش کشور از حیث منابع 

ترین عوامل در عدم توسعه بودجه ورزش دانشگاهی یکی از مهم
نی بدها همین عوامل است. بنابراین اداره تربیتورزش دانشگاه

تواند با تدوین استراتژي افزایش جذب منابع نور میدانشگاه پیام
هاي موجود براي کسب منابع درآمدي مالی و استفاده از پتانسیل
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مدیریت مناسب منابع مالی، اعتبارات مورد نیاز خود را از  جدید و
طریق ایجاد مراکزي در داخل دانشگاه براي یافتن مشتري و 

اي، بازاریابی براي خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره
هایی به صورت بلندمدت تا بتواند از این گذاري در پروژهسرمایه
 تفاده کند. همچنینهاي دانشگاهی اسگذاري براي هزینهسرمایه

تواند براي گام برداشتن در راستاي توسعه جذب منابع درآمدي می
حاصل از حامیان مالی در ورزش دانشگاه، ابتدا به موانعی که در 

تواند توسط برابر آن وجود دارد توجه نماید. چنین موانعی می
عه هاي توسریزان ورزش دانشگاه قبل از تدوین استراتژيبرنامه

ریزي براي آن مد نظر هاي برنامهامیان مالی و اولویتجذب ح
 قرار گیرد.  

ی و تبلیغات مناسب را یکی رساناطالع) عدم 1394( دسکره  
بازاریابی ورزش کشتی بیان کرد.  ي بیرونی مهم درهاچالشاز 

ی و تبلیغات مناسب  یکی از رساناطالعدر این پژوهش نیز عدم 
مار نور به شدانشجویی دانشگاه پیامهاي بیرونی در ورزش چالش

بدنی براي افزایش مشارکت اساتید، رود، که اداره تربیتمی
یح  رسانی صحاي به اطالعکارکنان و دانشجویان باید توجه ویژه

هاي بازاریابی در دانشگاه اقدام ها و برنامهموقع از فعالیتو به
ویدادهاي تواند با سازماندهی خوب رنماید. بدین منظور می

طور خاص، بتواند زمینه و مسابقات ورزشی به عام طورورزشی به
اسب که ي منارسانهتبلیغ و اطالع رسانی را با استفاده از پوشش 

ي مدیران براي حمایت از ریگمیتصمیکی از فاکتورهاي مهم در 
فراهم آورد.  شودیمرویدادهاي ورزش دانشجویی محسوب 

 اي مسابقات بیشتر شود، تمایلنهبدیهی است هر چه پوشش رسا
حامیان مالی براي سرمایه گذاري در ورزش دانشجویی نیز 

تواند دستورالعمل و بدنی مییابد. اداره تربیتافزایش می
ذاري گهایی را در راستاي اطمینان بخشیدن به سرمایهنامهآیین

حامیان ایجاد کند و از طرفی با فراهم نمودن شرایط تبلیغاتی 
ذاري در گسب و کسب سود بیشتر حامیان در تسهیل سرمایهمنا

بخش بازاریابی ورزشی به دانشگاه اقدام نمایند. عیدي پور و 
) کمبود بودجه اختصاص داده شده به ورزش 1394( همکاران

هاي اساسی  در تحقیق خود بیان کردند. فوتبال را یکی از چالش
 ولت به دانشگاهدر تحقیق حاضر نیز اعتبارات بودجه عمومی د

له باعث ایجاد چالش اساسی در این أباشد و این مساندك می
تحقیق شده است. بنابراین، توجه به بودجه اختصاص یافته به 

ش ثر باشد و  افزایؤتواند در بهبود شرایط مورزش دانشجویی  می
بودجه دولتی به دانشگاه به عنوان عاملی براي توسعه ورزش در 

ن نور براي تأمیرو دانشگاه پیامشود.  ازایندانشگاه محسوب می
هاي پژوهشی، تعامل بودجه مورد نیاز خود از طریق گسترش طرح

هاي خصوصی براي درآمدزایی در دانشگاه، اجاره بیشتر با بخش
دادن اماکن ورزشی دانشگاه براي توسعه در بخش درآمدزایی می 

 نماید.  تواند تا حدودي به جبران کسري بودجه خود اقدام
) کمبود جلسات مشترك بین دانشگاه با 1393مهدیان (

مورد  نیترتیاهم کم ي فعال بازاریابی راهانو ارگا هاسازمان
در بعد بیرونی لیگ فوتبال استان مازندران بیان  زیبرانگچالش

. در این پژوهش نیز مشخص شد کمبود جلسات مشترك کندیم
 ي فعال بازاریابی یکی دیگرهانو ارگا هاسازمانبین دانشگاه با 

براي توسعه ورزش دانشجویی در اداره  ي بازاریابیهاچالشاز 
ی بدنتیترباداره  رونیازا نور است.ی دانشگاه پیامبدنتیترب

در  هاازمانسبا  با تشکیل جلسات متعدد تواندیمنور دانشگاه پیام
ی للالمنیبي ملی و هاشیهماپذیرش قهرمانان ورزشی، برگزاري 

مشترك، امکانات و فضاهاي ورزشی دانشگاه براي تحقق اهداف 
استفاده کند و نیازهاي ورزشی دانشجویان  هاسازمان مشترك با

رار ق مطالعه موردي خود را در این زمینه هابرنامهرا بررسی کند و 
با  در تحقیقات بازاریابی تواندیمی دانشگاه بدنتیتربدهد. اداره 

ي دانشجویان به مندعالقهطالعات در خصوص ي اآورجمع
ي مختلفی عمل کند و با برجسته ساختن هاشکلورزش به 

ی بدنتیتربي به اداره ریگمیتصمو  هألمسدر تشخیص  هابرنامه
 کمک کند.

ورزش دانشجویی در بعد  ي پژوهش،هاافتهبراساس ی  
عدم  آنهاضعف و چالش است که در میان  10درونی، داراي 

ي بازاریابی دانشگاه در میان زیربرنامهخت کافی از فرایند شنا
و نشریات تخصصی بازاریابی ورزش  هاکارکنان، سایت

نور، ضعف در جذب اسپانسر، کمبود دانشجویی در دانشگاه پیام
نور و فقدان ی دانشگاه پیامبدنتیتربکارشناسان بازاریابی در اداره 

 نیترممهنشگاه، به ترتیب از برنامه استراتژیک بازاریابی در دا
ی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور ني دروهاچالش

 در این پژوهش با نتایج شدهشناختهي هاچالش. اندشدهشناخته
) مبنی بر کمبود سایت و نشریات 1392( انیمهدتحقیقات 

و  ي حمیديهاافتهتخصصی، کمبود کارشناسان بازاریابی، ی
ل کفقدان برنامه استراتژیک در اداره ) مبنی بر1390همکاران (

) 1395)، کیخسروي (1396( بهار و همکارانی، شعبانیبدنتیترب
اي جهت جذب اسپانسر، کمبود مربیان و کارشناسان، عدم برنامه

مبنی بر ضعف در جذب حامیان مالی،  )1395( حسینی و همکاران
ی و ماي، کمبود کارشناسان بازاریابی ، خادنبود پوشش رسانه

) مبنی بر عدم جذب حامیان مالی، نبود برنامه 1397( همکاران
)، 1393همکاران (جامع و همچنین با تحقیقات رمضانی و 

ي مناسب از ریگبهره) مبنی بر عدم 1392همکاران (و  زادهرینص
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نیروهاي متخصص و کارشناس در ورزش، نبود برنامه جامع 
 جهت انجام امور ورزشیی دانشگاه، بدنتیتربکل مناسب در اداره

، هااهدانشگدر سایر  شدهانجامدر بیشتر تحقیقات  ی دارد.همخوان
ي این پژوهش کمبود کارشناسان بازاریابی یا کمبود هاافتهمانند ی
ي بازاریابی در اداره هاچالشانسانی متخصص نیز از  نیروي

 ترین عوامل موفقیت. یکی از مهمروندیمشمار ی بهبدنتیترب
سازمان ورزشی میزان تخصص و مهارت مدیران و  یک

 باشد. با توجه به گستردگی و پیچیدگیکارشناسان این حوزه می
هبود تواند باعث ببحث بازاریابی ورزشی توجه به این موضوع می

ن اداره بنابرای (دانشگاه پیام نور) شود. و رشد عملکرد یک سازمان
متخصص  بازاریابی شناساننور داراي کاردانشگاه پیام یبدنتیترب
ي این سازمان را انجام هاتیفعالی و درستی خوببهباشد که می

. با توجه به توانایی افراد متخصص براي اجراي مطلوب دهندیم
و..)،  ي، مدیریت، بازاریابیزیر(برنامه یبدنتیتربي اداره هاتیفعال

 مسئوالن دانشگاه باید تالش براي جذب کارشناسان متخصص
را در دستور کار خود قرار  هااستاننور ي پیامهادانشگاهر سایر د

)، عیدي پور 1393همکاران (دهند. این یافته، با نتیجه رمضانی و 
)، 1390همکاران (انی و شعب ،)، سیف پناهی1393همکاران (و 

انی بهار و شعب ) همخوانی دارد و با نتایج2015( لیو و یونگ
) مغایرت دارد که 1390همکاران (ي و دی) حم1391همکاران (

ار را بسیها دانشگاهنقش نیروي انسانی متخصص در ادارات و 
. نتایج این تحقیق و برخی دیگر از تحقیقات مشابه انددانستهمهم 

ابی ي بازاریزیربرنامهدر این زمینه، عدم شناخت کافی از فرایند 
 يرصف. دانبرشمردهدر ورزش دانشجویی  را مانعی براي پرداختن

خود، ضعف در جذب  نامهانیپااین مطلب در  دییتأ) در 1393(
ي از نیروهاي متخصص ریگبهرهحامیان مالی، عدم توجه به 

بازاریابی ورزشی و فقدان برنامه استراتژیک بازاریابی  ۀنیدرزم
ي بازاریابی دهایدرتهدرا از دالیل اصلی  ورزشی در فدراسیون

ی بازاریابی در دانشگاه، یک کیراتژاستبیان کرد. فقدان برنامه 
 شدهشناختهي بیرونی در ورزش دانشجویی هاچالشدیگر از 

است. هدف از برنامه بازاریابی فعالیت هاي منطقی متوالی براي 
رسیدن به اهداف بازاریابی و ایجاد چارچوبی براي رسیدن به این 

 هاهداف است. با این حال بسیاري از محققان بر این باورند ک
هاي برنامه راهبردي بازاریابی، ورزش بدون توسعه فعالیت

 5يبورلیشدانشگاه در محیط رقابتی دوام نخواهد آورد. فرکینز و 
ي هاسازماني راهبردي و بلندمدت در زیربرنامه نقش)، 2010(

ر و ب دانندیمي را پل موفقیت به اهداف امنطقهورزشی ملی و 
اف، اهد اندازچشمکه با نداشتن برنامه بلندمدت و  انددهیعقآن 

 موفقیتی چه در سطح ملی، محلی گونهچیهنباید متوقع  هاسازمان

                                                                                                                                                    
5. Ferkins & Shilbouri  

) با عنوان 2010و کالیف ( 6ي باشند. نایورورایلامنطقهو 
مشکالت فردي و نهادي ورزشکاران در دانشگاه، تقاضاي مربوط 

موریت و اهداف أهاي دانشگاه و مبه مربیان حرفه اي، سیاست
دانشگاه را از جمله مشکالت و موانع عمده ورزش دانشگاهی 

 ي این پژوهش و تحقیقاتهاافتهبیان داشتند.   با استناد به ی
ز با استفاده ا رسدیمنظر هورزش دانشجویی ب ۀنیزم درمشابه 

بتوان  اهرسانهکارشناسان و نیروي انسانی متخصص و به کمک 
 ا باتورزش دانشجویی در دانشگاه برداشت  گام بلندي در زمینه

ذب ج ي، استفاده از تبلیغات مناسب وزیربرنامهعواملی مانند 
دانشجویی  ، انجام ورزشحمایت مالی و اهمیت دادن به ورزش

مالی، چالش و مانعی دیگر در بازاریابی  تیحماعدم تسهیل شود.
حمایت مالی باعث  واقع در. شودیمورزش دانشجویی محسوب 

پشتوانه مالی کافی براي دانشگاه به وجود  طرفکیازکه  شودیم
براي شرکت  بیاید و از طرف دیگر باعث افزایش انگیزه

ي ورزشی شود و چنانچه این هاتیفعالدانشجویان در بسیاري از 
ي هاهافتحمایت قطع شود، انگیزه نیز از آن تبعیت خواهد کرد. ی

 )، شعبانی بهار1395( )، حسینی1394( يصفراین تحقیق با 
نتایج نشان داد ورزش  یطورکلبه) همخوانی دارد.  1396(

مبود همچون، ک ییهانور با موانع و چالشدانشجویی دانشگاه پیام
 ، نداشتنياتخصصی، عدم پوشش رسانه ها و نشریاتایتس

بازاریابی، ضعف در جذب حامیان مالی، مشغله  برنامه راهبردي
 يهادانشجویان، کمبود جلسات دانشگاه با سازمان ازحدشیب

ص عدم تخصی و بازاریابی، اندك بودن جمعیت دانشجویی فعال
مالی، کمبود حمایت مدیران استانی، تحقیقات محدود و  منابع
بازاریابی و کمبود انگیزه الزم در بین دانشجویان  ۀنیزم در اندك

ش حاضر است. با وهپژ در مهم بازاریابی يهااهم چالش از
ي ورزش دانشجویی دانشگاه در دو بخش هاچالششناخت 

براي ورزش  هاياستراتژي ریکارگبه درونی و بیرونی و
د. با توجه به موانع وشمی تریعملو  ترآساندانشجویی 

مدیران و  شودیپیشنهاد مدر مطالعه حاضر،  شدهییشناسا
تأملی جدي در موانع توسعه ورزش  دانشگاهمسئوالن ورزش در 

نور داشته باشند و با اتخاذ راهکارهاي دانشجویی در دانشگاه پیام
ون توسعه و حمایت بخش خصوصی و تقویت استقالل چاجرایی 

راستا با آن بودجه الزم مالی منابع مالی خود را افزایش دهد و هم
ین ی که تعیرا جهت اجرا و تداوم  برنامه بازاریابی ورزش دانشجوی

 .کننده مسیر دستیابی براي رسیدن به اهداف است فراهم نماید
هاي ورزشی اقدام به احداث همچنین با افزایش جذابیت رشته

هاي ورزشی با استاندارد مناسب کند که ارتقاي اماکن و سالن
 ییورزش دانشجو یالمللنیب گاهیو کسب جاورزش دانشجویی 

6. Niororail & cliffe  



 55 هاي بازاریابی ورزش دانشجویی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور)موانع و چالش :لیال سلطانیان و همکاران 

 

 یر است. با حمایت مالی دولت امکان پذ
 

REFERENCES 
 

− Asareh dezfouli., Alam, Shahram & Zarghami, 
Mehdi(1397). "Develop a strategic plan for the 
development of sport in the National Iranian Oil 
Company". Contemporary Research in Sport 
Management, NO.15. 

− Asayesh, L., Karkon, H., (2013), "The 
Challenges of Athletics in Iran: A Delphi   
Study", Europen Journal of Experiment 
Biology, 3(6) 6672. (Persian) 

− Azari, V, Razavi, S. M. H, Hosseini, S. E, 
Raissi, M. (1393). "Identification of bottlenecks 
and obstacles facing Iranian coastal volleyball 
by using SWAT analysis", sports management 
research report and motor behavior, pp. 23-34. 
(Persian) 

− Badri Azin, y. (1385). "Study of sports 
gymnastics in Iran with the approach of 
developing a comprehensive human resources 
development system in the sport of gymnastics 
of the country, Ph.D"., University of Tehran. 
(Persian) 

− Daskara, Y. (1394). Codification of Strategic 
Marketing Plan for Iran Ferry Federation, 
Master's Thesis, Payame Noor University. 
(Persian) 

− Eidipour, K, Khazaee, A. A., Arian, E. (1394). 
Challenges and barriers to the development and 
development of soccer sports in the provinces of 
western Iran, No. 5, pp. 51-58. (Persian) 

− Ferkins, Le. David, Sh. (2010). "Developing 
Board Strategic Capability in Sport 
organizations: The National- Regional 
governing relationship". Sport Management 
Review; 13: 235-254. 

− Freimuth, Uwe (2010). Vietnamese track and 
field athletes are heroes. Inter views to  
vietnam track and field federation. 

− Goodarzi, M, Farahani, A, Goodarzi, M. (1392). 
"Designing and Developing a Strategy for the 
Development of Student Sports in the 
Department of Physical Education of Payame 
Noor University", Research in Academic Sport, 
No. 5, pp. 117-134. (Persian) 

− Hamidi, M, Elahi, A; Akbari Yazdi, H; Hamidi, 
M. (2011). "Student Sports in the Islamic 
Republic of Iran: Development Perspectives and 

Strategies", Sport Management Studies, No. 12, 
pp. 13-26. (Persian) 

− Hosseini, S. Sh, Hamidi, M; Victims of Rajabi, 
A; Sajjadi, S. N. (1392). "Identifying the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats 
of talent identification in Iranian championship 
sport and its challenges and challenges", Sports 
Management, No. 17, pp. 29-54. (Persian) 

− Khademi, A; Majedi; N; Naderi Nasab. (1397). 
"Formation of strategies for the organization of 
the wrestling federation of the Islamic Republic 
of Iran", Quarterly Journal of Management and 
Development of Sport, Seventh Year, No. 4, 16. 

− Khosravizadeh, e.s. mehrzad, H. & Yadollahi, 
j. Khabiri, m (1388). "Iran 
NOCstrenghs,Weaknesses,Opportunitics,Threa
ts, Issues and Challenges it confront", Journal 
of sport management, volume 1, 19-35. 
(Persian) 

− Keykhosrovi, A; Moainfard, M. R; Hamedinia, 
M. R; shooshinasab, P. (1395). "Obstacles to the 
development of Sabzevar handball and 
presentation of the solution". Journal of 
Management and Developmentof Sports. No. 3. 

− Ramezani, M; Organ, R; Aghaei, A. A. (1393). 
"Strategic Planning Program of Shahrood 
University of Educational Sciences", No. 7, pp. 
15-40. (Persian) (Persian) 

− Liu, G., Eng, T.Y & Takeda, S (2015). "An 
Investigation of Marketing Capabilities and 
Social Enterprise Performance in the UK and 
Japan", Entrepreneurship Theory and 
Practice:39(2):267-298. 

− Mahdian, S. (1393). Developing Marketing 
Strategic Plan for Mazandaran Football League 
Organization, Master's thesis, Amol University. 
(Persian) 

− Mihaelia, Po. (2013). "Strategics of optimizing 
the elements of Romanian university sport: 
palestrica of the third millennium civilization 
and sport". Aprill-gune‚ 14(2): 100- 106. 

− Nasir Zadeh, A., Farahani, A; Goodarzi, M; 
Vatan Doust, M. (1392). "Designing and 
developing a strategy for general sport 
development in Kerman province", Sports 
Management, No. 17, pp. 149-172 . (Persian) 

− Niororail, W. cliffe. W. S., (2010). "Individual 
and Institutional Challenges Facing Student 



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 56

Athlete on u.s. College Compuses", Journal of 
Physical Education and Sports Management, 
1(2). 

− Safari, M. (1393). Formulation of Sports 
Marketing Strategies for the Federation of 
Sports, Master's Degree, Payame Noor 
University. (Persian) 

− Seif Panahi Shabani, J., Goodarzi, M., Hamidi, 
M, Khatibi, A. (2011). Design and development 
of strategy for the development of sports 
championship in Kurdistan province, No. 8, pp. 
57-73. . (Persian) 

− Seyed Ameri, M. H, Mohramzadeh, M, Bashiri, 
M. (2009). "Investigation of Barriers to 
Attracting Sponsors in Sports Industry of 
Khuzestan Province from the Viewpoint of the 
Educational Administration", Sports 
Management Studies, No. 12, pp. 61-74. 
(Persian) 

− Shabani, A. Chafari, F. and Honari, H (1390). 
"Iran track and field challenges", Sport 
management review, volume 9, 51-6. (Persian) 

− Shabni Bahar, Gholamreza; Parsajoo, Ali 
(1391). "Internal and External Strategic 
Analysis of General Education Department of 
Hamedan Province", No. 13, pp. 296-281. 
(Persian) 

− Shabani Bahar, Gh; Eizadi, A; Godarzi; M and 
Habib, H. (1396). Development of Marketing 
Strategic Planning for Premier League football 
clubs with SWOT analysis, Vol. 6, No. 2,pp.21-
34. (Persian) 

− Shajie, R. Dehghan Ghahfarokhi, A; Javadian 
Sarraf, N. (2007). Existing Situation, 
Challenges and Barriers to Sporting Societies, 
Fifth Academic Student Contest and Sport 
Sciences. (Persian) 

− Yousefpour, M. (1391). Designing and 
developing a strategic plan for student sport 
development based on SWOT model, Master's 
thesis, Isfahan University. (Persian 
 

 


	کلید واژهها
	Keyword
	مقدمه
	روششناسی پژوهش
	یافتههای پژوهش
	بحث و نتیجهگیری
	راهبردهای تدوینشده بازاریابی ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور
	REFERENCES

