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 چکیده 

هدف پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تطبیقی 

املپیک  های بازیوره از بازاریابی ورزشی در سه د

-منونه. باشدمی 994 الی  001 تابستانی و زمستانی 

از . اندگیری هدفدار انتخاب شدهها به روش منونه

ای استفاده شده و روش حتقیق از مطالعه کتاخبانه

نتایج . نگر، کاربردی و توصیفی استنوع گذشته

 ،حتقیق نشان داد که پخش تلویزیونی و خربرسانی

میزان سود و درآمد  ،بینندگان تلویزیونی جمموع

های خانواده بازاریابی وسهم هر یک از کمیته

برنامه جموزدهی در  وبرنامه فروش بلیط  ،املپیک

. های زمستانی روند رو به رشد داشته استاملپیک

های تعداد حامیان مالی در املپیک، محایت مالی

های برنامه فروش بلیط در املپیک و زمستانی

 .تابستانی روند صعودی و سپس نزولی داشته است

های تابستانی ابتدا سیر  برنامه جموزدهی در املپیک

تعداد حامیان . استنزولی و سپس سیر صعودی داشته 

 های تابستانی روند نزولی داشتهمالی در املپیک

داشته وسپس  تعداد شرکا افزایش ناحمسوسی .است

خربرسانی  مهچنین .مانده است میزان آن ثابت

تلویزیونی سودمندترین شاخص بازاریابی در 

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران مرکز شیاردان - 

 واحد دزفول دانشگاه آزاد اسالمي (مربي)كارشناس ارشد - 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران مرکز دانشیار - 
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-بنابراین سرمایه. رسداملپیک بنظر می های بازی

املپیک زمینه را  های بازیهای جتاری  گذاری در فرصت

 .مناید برای توسعه آینده فراهم می
 

 رویداد ورزشي، بازاریابی ورزشی، :واژگان کلیدی

 .املپیک های بازی

 

 مقدمه

ملپیك با قدمت دو هزار و هفتصد ساله هاي ابازي

مذهيب و ورزشي  تماعي،جهاي اترین جنبش یكي از قدميي

ها در عصر باستان حمل تولد این بازي .در جهان است

در یونان است و بازگشایي و احیا آن در دوران 

كه جدید نیز به این كشور و شهر آتن داده شده است

است و بیست و میالدي  901 سر آغاز حیاتش از سال 

در یونان و آتن  994 هشتمني دوره آن نیز سال 

دهد بازاریابي مطالعات نشان مي. برگزار شده است

ورزشي نیز در املپیك داراي قدمت و تارخيي طوالني 

سمي باشد وبراي اولني بار بروك
 

یك قرن قبل از  

در سال ( 901 )هاي مدرن املپیك اولني دوره بازي

سیس أهاي املپیك را تاني بازياجنمن بازرگ 989 

هاي بازاریابی ورزشی دراملپیک برنامه كرده است و

نیز بر حسب اینکه توانایی مالی مستقلی را برای 

املپیک فراهم کند توسعه یافته است و به هبرتین حنو 

( شخصی)حقوقی فرصتهای جتاری زیادي را برای شرکت 

یک  کند که انتخاب آهنا مستلزم داشنتفراهم می

 وظیفه. برنامه بازاریابي در املپیك است

بازاریابی ورزشی املپیک با حفظ تعادل میان ورزش 

و حرفه در جهت ارتقاء آرماهنای املپیک و برای 

 .استافزایش درآمد برای خانواده املپیک 

بازاریابی ورزشی جریان مهمی در حمدوده جنبش 

که برنامه  طوریه ، بآید میاملپیک به حساب 

-اریابی املپیک یک دوره چهار ساله را در برمیباز
-کمیته بین: دهدگیرد و آنرا در سه سطح یاری می

                                                 
 . Brookes 
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(IOC)املللی املپیک 
 

 های بازی، کمیته برگزاری  

(OCOG)املپیک 
های ملی املپیک های کمیته و فعالیت  

(NOC)
املپیک و افزایش  های بازیارتقاء   IOCهدف.  

-مطالعات نشان مي .استتوانایی مالی جنبش املپیک 
از اولني دوره خود هاي املپیك دهد كه برگزاري بازي

 ( جدول) داراي درآمد بوده است( 901 )
 

 میزان درآمد از حمل برگزاري بازي هاي املپیك . جدول 
 درآمد حمل برگزاري سال

 دالر 994/449 یونان -آتن  اولني دوره 901 

 Nd فرانسه -پاریس دومني دوره 099 

 Nd آمریكا -سنت لوئي سومني دوره 094 

 لريه اسرتلینگ   / 80 انگلستان -لندن چهارمني دوره 099 

 Nd سوئد -استكهلم پنجمني دوره   0 

 برگزار نشد آملان -برلني ششمني دوره 1 0 

 Nd بلژیك –آنتورپ  هفتمني دوره 9 0 

فرانك  999/401/8 فرانسه -پاریس هشتمني دوره 4 0 

 نسهفرا

 دالر /18 /999 فرانسه -آمسرتدام  هنمني دوره 9 0 

 دالر  /999/999 آمریكا -لوس آجنلس دمهني دوره   0 

 دالر 9 /999/999 آملان -برلني  یازدمهني دوره 1 0 

ژاپن  –توكیو  دوازدمهني دوره 049 

 فنالند -هلسینكي

 برگزار نشد

 نشدبرگزار  انگلستان -لندن سیزدمهني دوره 044 

 دالر  199/71 انگلستان -لندن ني دورهمهچهارد 049 

 دالر  /  899/8 فنالند -هلسینكي پانزدمهني دوره  08 

 لريه /999/919 اسرتالیا -ملبورن  شانزدمهني دوره 081 

 دالر 99/7 /999 ایتالیا -رم  هفدمهني دوره 019 

 Nd ژاپن -توكیو  هیجدمهني دوره 014 

 دالر 78 /999/999 مكزیك -مكزیكو سیيت مهنينوزد 019 

 دالر  / 999/07 آملان -مونیخ  دوره بیستمین  07 

بیست ویكمني  071 

 دوره

 دالر 9 999/999/4 كانادا -مونرتال 

بیست و دومني  099 

 دوره

 دالر بیلیون  شوروي –مسكو 

                                                 
 . International Olympic Committee )IOC 

 . The Organising Committee for the Olympic Games (OCOG) 

 . National Olympic Committee(NOC) 
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بیست و سومني  094 

 دوره

 دالر 999/999/719 آمریكا -لوس آجنلس 

بیست و  099 

 چهارمني دوره

 دالر  / 4 /990 كره جنوبي –سئول 

بیست و پنجمني   00 

 دوره

 دالر بیلیون  /4 اسپانیا -بارسلون 

 

منابع دهد كه نتایج حتقیقات اجنام شده نشان مي 

حق پخش  شاملهاي املپیك در املپیک مايل بازي

، %( 1 )، حامیان مالی %( 89 تقریبًا)تلویزیونی 

های  و برنامه%(   )، جموزدهی (%   )یط فروش بل

 (. شكل)( 44) .است ها و متربهای یادگاری سکه

 

 م منابع مايل بازي هاي املپیكهر. شكل

 

خط مشی و سیاست کلی بازاریابی املپیک و مدیریت 

عهده ریاست کمیته ه های خمتلف بها و طرحبرنامه

ک ، هیئت اجرایی وخبش بازاریابی بین املللی املپی

های های فعال در خبش بازاریابی، فعالیتکمیته. است

املپیک و ( TOP)مربوط به مدیریت برنامه شرکاء 

های  ها، مدیریت آرمان عمل بازاریابی بازیمهاهنگی 

های پخش گذشته جنبش املپیک و برنامه

گذشته  های تلویزیونی،مدیریت بایگانی عکس

های فتوگرافیکی ویژه املپیک و  ک وطرحاملپی جنبش

-حتقیقات علمی در زمینه حامیان مالی را اجنام می

 ( . شکل)دهند 

 

مجوز 

 فروش بليط دهي 

 حاميان مالي

سکه و تمبر  پخش تلويزيوني

 يادگاری
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کمیته های فعال در 

 بخش بازاریابی

بین  دایره تحقیقات

 المللی حامی مالی

IOCR 

دایره برآورد بازاریابی 

 ورزشی

 

 دایره مدیریت

S.A 

دایره بایگانی عکسهای 

 المپیک

OPAB 

دایره ضبط و پخش 

 تلویزیونی
OTAB 

 

 

 

 

های فعال  کمیته . شکل در خبش بازاریابی

 

هاي بندی مفهوم بازاریابی در بازيمهچنني در طبقه

بایست چهار فاکتورکلیدی عامل سازمانی، املپیک مي

هنگی و عامل سیاست را در عامل اقتصادی، عامل فر

 .نظر داشت
 

 ( تشکیالتی)عامل سازمانی : الف

های املللی املپیک بطوراحنصاری مالک هزینهکمیته بین

املپیک  های بازیعظیم کاالهای فرهنگی در جهان ودر 

  /7فراتر از  999 چنانکه املپیک سیدنی . است

مسئولیت . بیلیون دالر امریکا هزینه در برداشت

ری مسابقات برعهده شهر و کشور میزبان است، برگزا

اگرچه حق پخش تلویزیونی و حامیان مالی قسمت 

برگزاری . پوشاندقابل توجهی از هزینه آهنا را می

مسابقات دربرگیرنده حداقل ده سال کار مداوم، 

سسات و ادارات ؤوسیله مه طاقت فرسا و جدی ب

رتاما جتا. خصوصی و دولتی و هزاران داوطلب است
 
 

ورزشکاران، )در خانواده املپیک  در نقش زیادي

های بین املللی های ملی املپیک، فدراسیونکمیته

که خودشان ( املپیک های بازیوکمیته برگزاری 

( فراورده)کننده حمصول تولیدکننده و هم مصرف

بنابراین دسرتسی به . كندبازي مي خودشان هستند،

ضایت مشرتی و برون دادهای مهم بازاریابی، جلب ر

موفقیت سازمانی وابسته به این است که به درون 

                                                 
 . Business 
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دادها دسرتسی پیدا شود و این نشان دهنده این است 

املللی املپیک در حمدوده خود با نظم و که کمیته بین

قاعده قانونی، با چیزی که گنجینه و ثروت به 

اختالف بین   جدول . رودآید کلنجار میحساب می

 .دهدابی حمصول را نشان میاملپیک و بازاری
 

 مقایسه بازاریابی با اهداف بازاریابی املپیک . جدول 
 بازاریابی حمصول بازاریابی املپیک

شناساندن و معرفی اهداف و آرمان 

 املپیک
به فعالیت واداشنت مارکهای 

 جتاری مورد عالقه

 تغییر عادات خرید کردن تغییر عادات فعالیتهای فیزیکی

 افزایش تولیدات مفید ان شرکت در ورزشافزایش میز

 نقش مهم تولید ارتباط ارتباط بنیادی با املپیزم

 های بازیهببود کلی نگرش و طرزفکر

 املپیک

 هببود تصویر تولید

 های بازیاطالعات عمومی درباره 

 املپیک جدید

اطالعات عمومی درباره حمصول 

 جدید

یادآوری برای متاشا و جتربه کردن 

 نظیر املپیک بیرویداد 

یادآوری کردن به افراد برای 

 خرید دوباره

 

دهد كه اختالف بین دو نوع نشان مي  نتایج جدول 

 :بازاریابی شامل

ــ جهت افزایش کشش و جاذبه طرفداران سینه  

 چاک

 ــ جهت افزایش شرکت افراد در ورزش   

ــ جهت افزایش مصرف تولید و حمصوالت از طریق   

 .ورزش

رسد بازاریابی املپیک بطور مستقیم ظر میو به ن

و  وابسته به کشش و جلب توجه طرفداران سینه چاک

که هر دو نقش  افراد شرکت کننده در ورزش است

حمسوسی دارند و بطور غیرمستقیم به بازاریابی 

 .شوندحمصوالت مصرفی مربوط می
 

 عامل اقتصادی : ب

 برنامه بازاریابی املپیک به سوی جهانی شدن

های جدیدی  این گرایش شامل خبش. اقتصاد گرایش دارد

هایی است که نقش افزایشی در از تالش و کوشش
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های پویا دارد و جریان حمسوس  دارایی و سرمایه

. گیردیفراورده ــ هدف نسبت به کاال را دربر م

قطع آرمان املپیک  بطورمهراه با جتارتی کردن املپیک 

جرای ورزشکاران، خبش درباب رفتار و سلوک و طرز ا

های اداری، جتارت و پخش رادیو تلویزیونی برنامه

بعضی از رفتار و . گیرداملپیک، مورد هتدید قرار می

سلوک با قاعده بنیادی املپیک و اهداف عینی 

-بازاریابی مغایر است و از رویداد آن جلوگیری می

در این رابطه در املپیک سیدنی. کند
 
نسبت به  999  

سالت لک  99 زمستانی  املپیک
 
نفر از اعضا  1 سیتی 

هتدید دیگر . را خباطر رفتار نامناسب منفصل کردند

رویه کمیته بین املللی املپیک، اجرا و استفاده 

های املپیک است که اغلب به غلط و نادرست از مسبل

شود و این اتفاق وقتی های بازاریابی مربوط می دام

دون پرداخنت حق دهد که کمپانی جتاری برخ می

ی را برقرار های بازیاالمتیاز به خانواده املپیک، 

املپیک  های بازیکند که به سازد و ادعا میمی

 001  های بازیدر طول  :طور مثاله ب. وابسته است

ا آتالنت
 

های رادیو تلویزیون سوئیس سعی ، گوینده

ورزشی اضافه  های بازیکردند که تبلیغاتی را به می

که هیچ کدام از آهنا جزء حامیان  الیکنند در ح

ی مال
4

از اینرو سیاست . املپیک نبودند های بازی 

مین وتضمین افزایش أبازاریابی در تالش برای ت

ای در دارایی، حامیان مالی جتاری و شرکاء واسطه

تعقیب و پیگیری اهداف مربوط به آن، حالت بیش 

 .گیردفعال می
 

 عامل فرهنگی : ج

ی درک و فهم روشی که بازاریابی این عناصر برا

هبرتین مشخصه، . انداملپیک در پیش گرفته است ضروری

                                                 
 . Sydney 

 . Salt lake City 

 . Atlanta 

 . Sponsore 
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تغییر و تبدیل»نظریه 
 
است که فرایندی را گویند  «

عنوان اشیایی که ه که بوسیله اشیاء و مردم ب

، سازماندهی د در بازار معاوضه یا مبادله شودبای

در این فرایند ارزش هر عمل یا هر . شوندمی

ویدادی را تا حدی که ارزش مبادله پولی پیدا ر

دهند و ارزش تاریخی و هنری آنرا کند، کاهش می

این فرایندها، دست آورد . گیرندنادیده می

م کردن غیرمنتظره پایه مصرف اقتصادی، در جهت متَم

این . داری استساختار سرمایه و نظام سرمایه

وری فرهنگ رقابتی، جتارت را برای مبادله و سودآ

بسیار زیاد  املپیک های آن درمنونهد که دهپرورش می

 .خوردبه چشم می
 

 عامل سیاست : د

در طی سالیان طوالنی جنبش املپیک مداخالت سیاسی 

دولتها و هنضتها جتربه کرده  خمتلفی را به وسیله

 های بازیترین آهنا حتریم ترین و باامهیتاسحَس. است

وسیله امریکا و ب 094 و لوس آجنلس 099 مسکو 

دولتهای  094 قبل از . احتادیه مجاهیر شوروی بود

 های بازیهایی که برای حالیکه به موقعیت جهان در

آمد حساس شده بودند نسبت به املپیک پیش می

 های بازی. پشتیبانی مالی آن نیز، بی میل بودند

های  خسارت که 071 و مونرتال   07 املپیک مونیخ

ه بودند آن احساس اشتیاق و زیادی را متحمل شد

ها مهچنین  بسیاری از دولت. جدیت را از دست دادند

های عمومی را که به ورزش تالش کردند تا هزینه

در نتیجه کمیته . اختصاص یافته بود قطع منایند

املللی املپیک خود را در یک شرایط پیچیده و بین

 094 املپیک دشوار یافت چون هیچ شهری برای 

بود و هیچگونه جای تعجبی برای  نکردهپیشنهاد 

املپیک مسکو  های بازی. این موضوع وجود نداشت

ی بود که از کمکهای مالی اساسی های بازیآخرین 

گشت، با این شرط که در منشور دولت برخوردار می

                                                 
 . COM modification 
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املللی املپیک از خبش دولتی از املپیک، کمیته بین

ل در واقع در سا. نظر سیاسی مستقل و جدا باشد

املپیک  کمیته ملی 89 و سپس  8ابتدا کمرت از  099 

(NOC )در جمموع . از درآمد مستقلی برخوردار گشتند

چهار خبش مهم برای اجنام مقدمات بازاریابی ایجاد 

شد و نوع تفکری که برای ضرورت بازاریابی املپیک 

 .(9 ) یافتوجود داشت تغییر 

 

کارتاکولیس، پاپریکاس و نتایج مطالعات 

ارلیسک
 

جانی کی لی، (998 ) 
 

آبراهامسون  ،(998 ) 

ش و مهکاران
 

ن ،( 99 )  الچو وست و گالد
4

 ( 99 ) ،

س اسپارک
8

ت  و وست گی
1

ر ،( 99 )  کوردین
7

 ( 99 )، 

س جاروی
9

ز ،( 99 )  راین
0

ویلککس و  ،( 99 ) 

ش مهکاران
 9

ی ،( 99 )  تریپود
  

گالدن و  ،( 99 ) 

ولف
  

پریتچارد و نگرو، ( 99 ) 
  

روی و  ،( 99 ) 

ل کورن د
 4

ی ،(999 )  میناقان و شیپل
 8

 ( 000)، 

و تارانت
 1

ن ،(009 )  کریمینز و هور
 7

 ( 001)، 

ش تیلور و مهکاران
 9

د ،(004 )  مک دونال
 0

 ( 00 ) 

                                                 
 . Kartucoolise , Papericuse and Karllise (  002 ) 

 . John K. Lee (  002 ) 
 . Abrahamsune & et .all (  00  ) 

 . Lachowest & Gladden (  00  ) 

2. Sparks (  00  ) 

6. Westgate (  00  ) 

7. Cordiner (  00  ) 

8. Jarvis (  00  ) 

9. Rines (  00  ) 

 0. Wilcox & et. All( 00 ) 

  . Tripodi (  00  ) 

  . Gladden and Wolfe ( 00  ) 

  . Pritchard and Negro (  00  ) 

  . Roy and Corndel (  000 ) 

 2. Minaghun and Shipley (  999 ) 

 6. Taranto (  998 )  

 7. Criminse and Horen (  996 ) 

 8. Tilver  & et. all (  99  )  

 9. Mc Donald (  99  ) 
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نشان دادند که ایجاد تصویر مثبت، افزایش  نیز

درگیر کردن  ،ایفروش، دستیابی به پوشش رسانه

 ،ح آگاهیآرم و باال بردن سط اجتماع، شناساندن

ها  هببود ارتباط بین سازمان ،باورهاثري بر روي أت

باال بردن وفاداری آرم از اهداف  ،و خماطبین هدف

 .باشد املپیک می های بازی ان مايلمهم حامی

یابي ت بازاربا توجه به نقش و امهی از این رو،

حتقیقات بیشرتي الزم  هاي املپیك،در ورزش و بازي

حتقیقات  .بیشرت بررسي كنند هستند كه این موضوع را

دهد كه پژوهشي در اجنام شده درداخل كشور نشان مي

 مهچنني، .مورد موضوع حتقیق حاضر صورت نگرفته است

حتقیقات اندك اجنام شده در خارج از كشور نیز بیشرت 

بنابراین، در  .اندروي حامیان مايل صورت گرفته

یابي این حتقیق سعي شده است كه ضمن مطالعه بازار

های  املپیک طی سال تابستاني و زمستاني های بازیدر 

ثر در آهنا ؤ، روند تغیريات و عوامل م994 تا  001 

 .نیز بررسي شود
 

 روش شناسی 

 حتقیق از نوع گذشته نگر، کاربردی و توصیفی

ق جهت اجنام این بررسی به حمَق. باشدمی (تطبیقي)

عه ای به بررسی و مطالصورت مطالعه کتاخبانه

املپیک  های بازیتطبیقی بازاریابی سه دوره از 

. پردازدتابستانی و زمستانی می(  001 ــ  994 )

 ،های خمتلف اینرتنتی مهچنین در این پژوهش از سایت

و کتاهبای  های کامپیوتریشبکههای اطالعاتی،  بانک

و متغیرهای  استفاده شده است آمار املپیک

مالی، تعداد  حامیان :شامل بازاریابی ورزشی

، ی تلویزیونیها ، فروش بلیط، رسانهحامیان مالی

جموزدهی، سود و درآمد بازاریابی، سهم هر یک از 

، های املپیک، تعداد شرکاء های خانوادهکمیته

های بازاریابی و جمموع بینندگان تلویزیونی برنامه

 . انداملپیک مقایسه شده های بازی
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 جامعه و منونه آماری 

املپیک از بدو شروع تا  های بازیماری شامل جامعه آ

 های بازیمنونه آماری سه دوره از . حال حاضر است

 های بازییعنی سه دوره از ( 001 ــ  994 )املپیک 

 املپیک های بازیاملپیک تابستانی و سه دوره از 

گیری هدفدار انتخاب زمستانی است که به روش منونه

 .شده است 
 

 های آماری روش

درصد،  :از آمار توصیفی شاملوهش حاضر در پژ

و ( ای لوله) ایمیانگین و ترسیم منودارهای دایره

و مقایسه  طبقه بندی، تنظیمستونی و خطی جهت 

متام حماسبات با استفاده  .ها استفاده شده استداده

 .اجنام شده است SPSS از نرم افزار
 

 ها یافته
 

 برنامه شرکاء های مالی املپیک و رشد و حتول محایت -6

های مالی املپیک و رشد و حتول برنامه شرکاء محایت

است در جدول  999 تا   00 که دربرگیرنده املپیک 

دهد که از این جدول نشان می. نشان داده شده است 

های مالی املپیک برنامه شرکاء دوره میان محایت

که دربرگیرنده املپیک   99  – 994 چهارساله 

 سیتی املپیک زمستانی سالت لک تابستانی آتن و

  11)های مالی است، بیشرتین درآمد حاصل از محایت

رود که را کسب کرده است و انتظار می( میلیون دالر

که املپیک زمستانی  998  – 999 در دوره چهارساله 

شود، تورینو و املپیک تابستانی پکن را شامل می

 .میلیون دالر افزایش یابد 911این رقم به 
 

 های بازیدرآمدهای حاصل از برنامه تلویزیونی  –4

 :املپیک تابستانی و زمستانی

 های بازیدرآمدهای حاصل از برنامه تلویزیونی 

نشان داده 4املپیک تابستانی و زمستانی در جدول 

دهد کشورهایی که حق این جدول نشان می. شده است
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یکسان  994 و آتن  999 خربرسانی داشتند در سیدنی 

ولی درآمدهای حاصل از برنامه ( کشور 9  )تند هس

تلویزیونی در املپیک آتن دارای بیشرتین مقدار 

 این در حايل است كه. است( میلیارد دالر  /4) 

   9رود در املپیک تورینو این رقم به انتظار می

 .برسدمیلیون دالر آمریکا 
 

 های بازیمیزان سود و درآمد حاصل از بازاریابی  –3

 ک تابستانی و زمستانیاملپی

 های بازیمیزان سود و درآمد حاصل از بازاریابی 

شان داده ن 8املپیک تابستانی و زمستانی در جدول 

دهد که در سه دوره نشان می نتایج. شده است

که   99  – 994 چهارساله گذشته، دوره 

شود، می سیتی های آتن و سالت لک دربرگیرنده املپیک

حاصل از بازاریابی را از بیشرتین مقدار سود 

خربرسانی، محایت مالی برنامه شرکاء و شرکای 

مهچنني نتایج جدول  .گذاری حملی کسب کرده استسرمایه

بازاریابی املپیک  دهد که منابع درآمدنشان می 8

عبارت از حق پخش  007 - 999 های  در سال

درصد،   درصد، برنامه جموزدهی  89تلویزیونی 

درصد و    درصد، فروش بلیط  1 حامیان مالی 

منابع  در حايل كه .بوده استدرصد   برنامه سکه 

  99 ــ  994 های  درآمد بازاریابی املپیک طی سال

بطوریکه حق پخش . دچاراندکی تغییر شده است

درصد، برنامه   8درصد افزایش به    تلویزیونی با

درصد، فروش بلیط نیز بدون   جموزدهی بدون تغییر 

درصد کاهش   درصد و حامیان مالی با     تغییر

 درصد رسیده 4 چهارساله گذشته به  نسبت به دوره

 .است
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های مالی املپیک؛ رشد و حتول برنامه شرکاء محایت . جدول 

(تاپ)
  

 شرکاءبرنامه

ششم

 شرکاءبرنامه

پنجم

 شرکاءبرنامه

چهارم

 شرکاءبرنامه

سوم

برنامه

998 ــ 999   99 ــ 994  007 ــ 999   00 ــ 001  دوره 

چهار 

ساله

 تورینو

 991 

 999پکن 

  99 لک سالت

994 آتن  
  009ناگانو

 سیدنی 999

لیل 

 004 هامر

001 آتالنتا 

 های بازی

املپیک 

تابستانی 

و 

 زمستانی


          9 شرکاء

 9   9   00  07 کمیته 

های ملی 

شرکت 

کننده

911 11  870  70 ) رآمد د

میلیون 

دالر 

(آمریکا 

 

                                                 
 . The Olympic Partnership 
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 های بازیدرآمدهای حاصل از خربرسانی تلویزیونی  .4جدول 

 املپیک
درآمد حاصل از 

میلیون دالر ) خربرسانی

(آمریکا

تعداد 

کشورهایی که 

حق خربرسانی 

.داشتند

 املپیک های بازی

  /909 

  /    * 

47/   * 

  4 

  9 

  9

آتالنتا     

 001 

سیدنی   

 999 

آتن       

 994

املپیک 

تابستانی

8/8   

7 9
9   

 19 

 19 

Nd 

ناگانو      

 009 

سالت لک 

 99  

تورینو     

 991

املپیک 

زمستانی

 .میزان درآمد بر حسب میلیارد دالر آمریکا است* 

 

 املپیک های بازیمیزان سود و درآمد بازاریابی  .8جدول 

 .میزان درآمد بر حسب میلیارد دالر امریکا است*

 

 گیری حبث و نتیجه

این حتقیق مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی را در 

. بررسی کرده است 001  – 994 سه دوره املپیک 

که محایت مالی در  دهدهای پژوهش نشان مییافته

 – 994 های  های تابستانی و زمستانی بین سالاملپیک

ابتدا افزایش یافته و سپس روند نزولی  001 

   99 ــ  994 

میلیون دالر )

(امریکا

  007 ــ  999 

میلیون دالر )

(امریکا

  00 ــ  001 

میلیون دالر )

(امریکا

منابع

  1/    * 948/    *  8 /    * خربرسانی 

تلویزیونی

11  870  70 برنامه شرکاء

7 1 188 8 4  شرکای سرمایه

گذاری حملی

199 1 8 48  انتشار بلیط

9  11   8 جموز

 14/4    * 779/    * 1 9/    * جمموع
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های تعداد حامیان مالی در املپیک. داشته است

های زمستانی سیر تابستانی روند نزولی و در املپیک

تعداد شرکاء . صعودی و سپس نزولی داشته است

طور کلی یک جا ه افزایش ناحمسوسی داشته و سپس ب

های یکبرنامه فروش بلیط در املپ. مانده است

تابستانی روند صعودی و سپس نزولی داشته است اما 

های زمستانی به روند صعودی خود ادامه در املپیک

پخش تلویزیونی و خربرسانی به روند . داده است

برنامه جموزدهی در . صعودی خود ادامه داده است

های تابستانی ابتدا سیر نزولی و سپس سیر املپیک

ک زمستانی به رشد خود صعودی داشته اما در املپی

میزان سود و درآمد بازاریابی و . ادامه داده است

سهم هر یک از کمیته های خانواده املپیک روند رو 

خربرسانی تلویزیونی . به رشد داشته است

ه املپیک ب های بازیسودمندترین شاخص بازاریابی در 

جمموع بینندگان تلویزیونی در املپیک . رسدنظر می

ند رو به رشد داشته و تنها در آتن تابستانی رو

دهد اما در املپیک زمستانی کاهش خمتصری را نشان می

.به روند صعودی خود ادامه داده است

با توجه به زیربنای نظری بازاریابی، ورزش  

بدون محایت مالی صنایع و بازاریابی قادر به 

حامیان مالی عالوه برآنکه . ادامه حیات نیست

ندی را برای خانواده املپیک منابع مالی ارزمش

ها را  د، توانایی بازاریابی شرکتنآورفراهم می

گسرتش داده، در مورد چگونگی رسیدن به بازار هدف 

و چگونگی ارتباط با بازار موردنظر و مهچنین به 

عنوان فعالیتی سودآور که برای هر دو طرف منافع 

های این نتایج با یافته. کننددارد فعالیت می

 مبنی برحامیان مالی یک(  99 )یقات تریپودی حتق

ویلککس و مهکارانش  حربه در جهت توسعه و پیشرفت،

مبنی بر شرکت اکسایوکی حامی مسابقات (  99 )

مبنی بر (  99 )قهرمانی فوتبال، پریچارد و نگرو 

های حامیان و اثراتش روی مشرتیان، میناقان برنامه
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و توسعه  مبنی بر نقش رسانه( 000 )و شیپلی 

 . آگاهی عمومی از حامیان مهخوانی دارد

ورده ورزشی که از نظر آرسد که فرمهچنین بنظر می

فرد باشد در وضعیت خوبی ه ب کنندگان منحصرمصرف

آمیز در طور موفقیته قرار دارد که بتواند ب

بازار جای خود را باز کند به شرط اینکه تصاویری 

دقیق و مثبت شود صادقانه، که از آن ارائه می

را  وردهآهای بازاریابی باید آن فرباشد و خط مشی

بنابراین  .جایگاه خاصی در بازار قرار دهد در

ورده ورزشی در آانداخنت فر هبرتین شیوه برای جا

در نظر گرفنت حامیان به عنوان  ،بازار فروش

ابزاری برای ارتباط صادقانه است که شکل مشخص و 

ورده ورزشی آای از فرنهاز دیدگاه اجتماعی مسئوال

این نتایج با حتقیقات . دهدمورد نظر ارائه می

مبنی بر مدیریت بازاریابی ورزشی، (  9  )احسانی 

مبنی بر حامیان مالی ( 001 )کریمینز و هورن 

 . سوی موفقیت مهخوانی دارده حرکت از لغزش ب

دهد که امروزه امهیت موضوع حامیان نشان می

از هر زمان دیگری حتت فشارهای مربیان ورزشی بیش 

از اینرو باید این یادآوری . گوناگون قرار دارند

ریزی، سازماندهی، برنامه :مهم را خاطر نشان ساخت

برای موفقیت بیشرت، داشنت مهارهتای مدیریت، طراحی 

های ورزشی و تصمیم گیری کنرتل اثرخبش برای برنامه

های  رتثر و کارآمد که مهه این عوامل جزء مهاؤم

آیند دارای ارزش یکسانی در مدیریتی حبساب می

های خمتلف برای جوانان، دانش آموزان مدارس برنامه

ز اینرو الزم ا. باشدو ورزشکاران زبده و خنبه می

های مدیریتی را  مهارت ،کاراست افراد دست اندر

کسب کنند تا بتوانند وظایف خود را با کیفیت هبرتی 

خاطر موضوع بودجه و اعتبارات  به مهین. اجنام دهند

تواند بر عملکرد و فعالیتهای حامیان مالی می

ثیرات بسیاری داشته باشد لذا باید این أورزشی ت

مهچنین . مسئولیت را مهم و جدی تلقی منود

بازاریابی ورزشی در زمینه برنامه محایت حامیان 
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باعث گسرتش بازار فروش، توسعه آگاهی عمومی، 

وشن و مثبت از شرکت در اذهان ایجاد تصویر ر

افزایش میزان فروش، دستیابی به . شودعمومی می

تصویر مثبت برای شرکت و کسب شهرت و حمبوبیت برای 

ارتباط هبرت با بازار موردنظر و رقابت با  ،شرکت

سایر شرکتها از عواید بازاریابی از طریق تبلیغ 

این نتایج با . و عالئم تبلیغی و حامیان است

مبنی بر ورزش، صنعت و (  9  )قات فیاض حتقی

ثر بر ؤمبنی بر عوامل م(  9  )بازاریابی، ایزدی 

ای های حامی فوتبال حرفه جذب حامیان مالی شرکت

مبنی بر بررسی یک (  99 )ایران، الچووست و گالدن 

های بازاریابی ورزشی، چهارچوب برای درک برنامه

بررسی  مبنی بر(  99 ) آبراهامسون و مهکارانش

حامیان مالی به عنوان یک ابزار ارتباطی، 

مبنی براساس گسرتش (  99 )اسپارکس و وست گیت 

های موردنظر حامیان مالی در هاکی روی  اسرتاتژی

مبنی بر بوکس و حامیان مالی (  99 )یخ، کوردینر 

به عنوان یک ترکیب متناسب یا ترکیب نامتناسب، 

ی مسابقات مبنی بر حامیان مال(  99 )جارویس 

مبنی بر (  99 )، راینز 999 سافت بال جهانی 

حامیان مالی جام جهانی راگبی، گالدن و ولف 

مبنی بر حامیان مالی ورزشهای دانشگاهی، (  99 )

مبنی بر استفاده مدیران از ( 999 )روی و کورندل 

مبنی بر رویدادهای ( 009 )حامیان مالی، تارانتو 

 ریابی و پیشرفت،ورزشی مهانند یک ابزار بازا

مبنی برآگاهی حامیان ( 004 )تیلور و مهکارانش

مبنی بر (  00 )مالی و تصویر شرکت، مک دونالد 

با .حامیان مالی و تصویر حامیان مهخوانی دارد

رسد توجه به نتایج بدست آمده از حتقیق بنظر می

جنبش املپیک بسیار وابسته به درآمدهای بدست آمده 

تلویزیون . هاست یزیونی بازیاز طریق حق پخش تلو

یک منبع ماندگار برای کسب سود و بعنوان ابزاری 

طوریكه ه ب. آیدحساب میه برای ارتقاء املپیک ب
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در زمستان   00 املپیک زمستانی تا سال  های بازی

املپیک  های بازیشد که مهان سالی برگزار می

هایی اما به جهت جاذبه. تابستانی برگزار شده بود

ها داشت و نیز به منظور افزایش  ین بازیکه ا

کمیته بین املللی املپیک  ،ها درآمد حاصل از بازی

تصویب کرد که بازیها با فاصله زمانی دو ساله 

 .نسبت به املپیک تابستانی برگزار شود

توان نتیجه گرفت که بازاریابی در بنابراین می

زمینه پخش تلویزیونی امهیت زیادی پیدا کرده و در 

نار بازاریابی در زمینه حامیان مالی ابزاری ک

املپیک  های بازیبنیادی برای سودرسانی بیشرت در 

این نتایج با حتقیقات جان کی لی . شودحمسوب می

 های بازیمبنی بر بازاریابی و پیشرفت ( 998 )

مبنی بر بازاریابی ورزشی (  99 )املپیک، النشار 

 .روندهای فعلی و آینده مهخوانی دارد

در کشور ما در خبش ورزش بانوان به علت عدم 

امکان منایش بازیها و عدم حضور متاشاچیان، مشکالت 

زیرا خبش زیادی از . رسدو موانع دو چندان بنظر می

بازاریابی ورزشی به منایش بازیها و حضور 

ه بنابراین ورزش بانوان ب. متاشاچیان وابسته است

م متایل علت عدم پخش تلویزیونی مسابقات، عد

بازاریابان برای پوشش تبلیغاتی و بازاریابی و 

مهچنین نداشنت برنامه زمانبندی مدون برای جذب 

تری نسبت به سایر اسپانسر از بازاریابی ضعیف

رو بدون وجود منابع  از این.ها برخوردار است ورزش

مالی امکان توسعه و گسرتش ورزش بانوان در کشور 

( 94  )حتقیقات حسینی این نتایج با . وجود ندارد

ی ورزشی در ورزش بانوان و مبنی بر بازاریاب

مبنی بر ( 94  )، کوزه چیان و مهکارانش ها چالش

، ب بازاریابی در ورزش زنان مسلمانروشهای مناس

های بازاریابی در مبنی بر بنیان( 94  )هنری 

 .ورزش زنان مهخوانی دارد

شدن رسد که نباید به امید سرازیر نظر میه ب

های دولت نشست و سازماهنای ورزشی باید  پول و کمک
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به سیاست درآمدزایی خود در جهت متقاعد کردن 

کنندگان منابع مالی یعنی مردم، حامیان مینأت

-های اهدایی را هدایت میساتی که پولَسؤمالی و م

بنابراین باید رویداد ورزشی را . کنند، بپردازند

ندان عرضه کرد و مهانند کاالی تولیدی به عالقم

بایستی توجه داشت که درآمدزایی هنر جذب درآمد 

های خاص یا فعالیتهای یک موردنیاز برای پروژه

این نتایج با حتقیقات محیدی . سازمان ورزشی است

مبنی بر بازاریابی در رویداد ورزشی، ( 94  )

متقابل ورزش و  مبنی بر ارتباط(  9  )صادقی 

(  9  )امشی سیاوشانی اقتصاد در روند توسعه، ه

های جذب محایتهای مالی جهت تیمهای  مبنی بر روش

 .ورزشی مهخوانی دارد

املپیک، که  های بازیثیر میزبانی أعالوه بر آن ت

ثر واقع ؤروی اقتصاد آن کشور مر در درازمدت ب

ه بنابراین ب. خواهد شد را نباید نادیده گرفت

رزشی رسد که بازاریابی در رویدادهای ونظر می

عالوه بر کسب سود و درآمد باعث جذب توریست، 

های مربوط به مسابقات املپیک، سرمایه ایجاد شغل

انسانی، اصالح و احیای شهری، شهرت و اعتبار بین 

این نتایج با حتقیقات کارتاکولیس و . شوداملللی می

مبنی بر اسرتاتژی بازاریابی ( 998 ) مهکارانش

 .مهخوانی داردآتن  994 ورزشی در املپیک 

ست که در کشور ما در ا نکته حائز امهیت این

زمینه بازاریابی ورزشی به بسیاری از موارد که 

حق پخش  :از امهیت باالیی برخوردار هستند مانند

تلویزیونی یا تشکیل اجنمن طرفداران و عضویت در 

ها و حامیان مالی بین املللی نادیده گرفته  باشگاه

ات از تلویزیون، حامیان مالی گرفنت مالی. اند شده

مین جنبش املپیک به أو هتیه بودجه عمومی در ت

مهچنین ضعف . کنددرآمدهای مستقل آهنا کمک می

آموزش، نبود نیروی متخصص و مدیریت علمی و نداشنت 

ای از مشکالت اصلی علم تعامل جهانی و منطقه
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به مهین خاطر کشور ما . بازاریابی ورزشی است

با کشورهای غربی دارد، بنابراین در  فاصله زیادی

 .جهت رفع این مشکل باید تالشها مضاعف گردد
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