
 

   

 های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزشبررسی تأثیر رسانه
 

 2یعباس شعبان، 1*یمرتضی رضایی صوف

 (90/09/0329ـ تاریخ تصویب:  00/02/0329)تاریخ دریافت: 

 چکیده 
تحقق  در اهآگاهی و اطالعات انتقال ابزار موثرترین و مهمترین شوند ومی محسوب جامعه عصبی مرکز عنوان به هاامروزه رسانه

ن روش پژوهش ایبود.  های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزشتاثیر رسانه بررسیهدف از انجام این پژوهش  باشند.می ارتباطات فرآیند
ت در این پژوهش باشد. روش گردآوری اطالعاماهیت و اهداف از نوع کاربردی میباشد که از نظر تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می

نظر  جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنیای و پرسشنامه محقق ساخته بود. مطالعات کتابخانه
گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ به منظور اندازهو  خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت

 جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی،محاسبه گردید.  72/2نفر(  31بخش کوچکی از جامعه آماری )در 
و اعضای هیئت علمی های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی ن مالی در بخش دولتی، هیئتحامیا
پرسشنامه به  93نفر نمونه پژوهش   12ه از مجموع در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت ک های استان مرکزی بودنددانشگاه

ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده برای تجزیه و تحلیل آماری دادهورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. صورت صحیح و کامل دریافت و م
که  در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد.در بخش آمار استنباطی از آزمونکه . شد

دارد، که لزوم تجدید های میانی قرار شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبهن منابع مالی، های جمعی در تامیدر کشور ما نقش رسانه
 رسد.نظر میه های گروهی و اصالحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری بی و تامین منابع مالی توسط رسانههای بازاریابنظر در شیوه

 ریابی، صنعت ورزشمنابع مالی، بازاورزش،  ها،: رسانههای کلیدیواژه

 مقدمه

محسوب    جامعه عصبی مرکز عنوان به هاامروزه رسانه
فراهم  همچون مختلفی اهداف جمعی هایو رسانه شوندمی

ای گونه به همچنین و سازی متقاعد سرگرمی، کردن اطالعات،
عهده  بر انسان هامیلیون بین را فرهنگ انتقال نامحسوس
و  اطالعات انتقال ابزار وثرترینم و ترینمهم رسانه ها .دارند
و همکاران، )قره  هستند ارتباطات فرآیند تحقق در اهآگاهی
از  متأثر ایجامعه هر در اجتماعی و فرهنگیمسائل ( 3170

و  هانگرش باورها، می توانند عوامل این است،عوامل مختلفی 
های رسانه میان این در دهند. قرار تأثیر خود تحت را عملکردها

اجتماعی،  مسائل بررسی برای از ابزارهای اساسی یکی وهیگر
گیری شکل در مؤثری عامل بسیار و آموزشی رسانی،اطالع
رسد می نظر به آیندمی به شمار فرهنگی های اجتماعی وارزش
های جمعی( ماهیت ه)رسان کیفی و کمی تحول و پیشرفت
هایی شیوهه ب و عمیقاً  معاصر جهان در را نمادین تولید و مبادله
 ارتباطات را عصر  حاضر عصر باشد. کرده دگرگون ناپذیربرگشت
   وسایل کاربرددلیل وجود  بهیعنی در حال حاضر  اندنامیده
 ،است  زیاد  بسیار  آن  تأثیراتو  نفوذوسعت،  جمعی کهارتباط 

  

را بشری  جوامع تحوالت و یافته نوینیشکل  ارتباط جمعی،
وسایل ارتباط  امروزه که طوری به است، قرار داده شعاع تحت
سیاسی  و فرهنگی سلطه تحکیم و تثبیت، حفظ برای جمعی
ابزار و  دارد برتری نظامی بر نیروهای حتی استعماری هایقدرت
عمومی اذهان  و افکار تسخیر هویت، برای نیرومندی و مؤثر

  (.3113 سیما، صدا و مطالعاتی )گروه شوندمی محسوب
مز موفقیت یک سازمان و جامعه کسب روزه رز طرفی اما

ری خود می باشد بدون درآمد مطمئن درآمد برای بقاء و ماندگا
لف رو به انحالل و نابودی رفته و جامعه و سازمان های مخت

مد مطمئن و پایدار نمی توانند در محیط رقابتی دوام بیاورند، درآ
ها و مخارج  ای رویارویی با هزینهمی تواند امکانات الزم را بر

 وجود بیاورند.ه سازمان ها ب
منبع مالی که به طرق مختلف به  یکدرآمد عبارتست از 

تولید  توسط این درآمدها به هاسازمانو  شده تزریق یک سازمان
 جادیا یبرا های ممکنبهترین گزینهاز پردازند.کاال و خدمات می
م و اری و همچنین خلقِ منبع درآمدی منظذگتنوع در سرمایه

  اما  تواند سودی متوسطهایی است که میدائم، فعالیت در حوزه
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با خطرپذیری بسیار کم و تضمین شده را در اختیار قرار دهد. 
های موجود ترین گزینهیکی از مطرح« منابع درآمدی بالقوه»

درآمد بالقوه در واقع درآمدی است که  .برای انجام این کار هستند
آید. اری سخت و طوالنی مدت به دست میبدون انجام فعالیت ک

 میزان درآمد حاصل از این طریق در اکثر مواقع دائمی و در
 معموالً . گذاری کمتر استهای دیگر سرمایهمقایسه با حوزه

هایی را برای کسب و توسعه خود راه ءهای ورزشی برای بقاباشگاه
 "عموالها مب و مشخص می کنند. البته این راهدرآمد خود انتخا

ها در انینی نیز وجود دارند تا این راهاند و قواز قبل مشخص شده
)طرح جامع ورزش کشور،  بروندچهارچوب این قوانین پیش 

های مالی به عنوان موتور محرک سازماندرآمد و منابع  (.3110
شوند. درآمدزایی برای ه میها شناختها و لیگورزشی، باشگاه
ها ضروری و حفظ استقالل این سازمان ریزی موثرتوسعه، برنامه

های گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدی دهه باشد. درمی
رشد کرده است. ورزش در سطح جهانی هم به پای خود )به 

باطش با مشاغل دیگر عنوان درصدی از بازار( و هم به دلیل ارت
 دست آوردهه ای در بازار اقتصاد بها، جایگاه شایستهدر سایر حوزه

گذاری ورزشی در اغلب کشورها، سرمایه (. 3110)احسانی،  است
توسط بخش خصوصی و دولتی بویژه کشورهای در حال توسعه، 

گذاری بخش خصوصی نه تنها به عنوان گیرد. سرمایهانجام می
های و فرصت جزیی از تقاضای کل بلکه مهمتر از آن، منبع رشد

(. به عنوان 3111 صامتی و فرامرزپور،) شغلی در آینده است
المپیک،    های ورزشی تحت نظر جنبشنمونه، در سازمان

در جهان بسیار بیشتر از  های مختلفها و مشارکت شرکتحمایت
ها، طیف وسیعی از های مالی است. این شرکتصرف کمک

ین فناوری را در اختیار های فنی، خدمات و کارکنان، با بهترکمک
(. 3111)راهنمای مدیریت ورزشی،  دگذارنمیهای ورزشی سازمان

ن داد که بین اجرای ( نشا3173) نتایج تحقیق کشکر و همکاران
   های همگانی رابطه سازی و توسعه ورزشبرنامه خصوصی

سازی در ورزش در داری وجود دارد. بنابراین، خصوصیمعنی
ولت، اگر به درستی های پنج ساله دی برنامههاتای سیاستراس

های حوزه ورزش را ها و قابلیتتواند ظرفیترد میصورت پذی
افزایش داده و باعث تحول و بهره وری بهتر آن را فراهم سازد. 

ه ( حاکی از آن است ک0223) در این خصوص، نتایج تحقیق هودا
ل جذب گذاری، مهمترین عاماصل انتظار سود حاصل از سرمایه

مطمئن ی اگر گذاری مالی در ورزش است و حامیان مالسرمایه
برد آنگاه در ورزش  ها سود خواهندشوند که بیش از سایر گزینه

( مهمترین 0224مولز ) (.0223)هودا،  کنندگذاری میسرمایه
ای نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه

کنند. ولی عالوه بر آن، به نقل و انتقاالت بازیکنان، معرفی می
، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات صدور مربی، فروش بلیط

ها و جذب حامیان مالی که از و تاسیسات ورزشی، شرط بندی
ترین جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی

)به نقل از  توان اشاره کردنیز می محصول این صنعت است،
الی ورزش . مطالعات تطبیقی وضعیت منابع م(3172کارکن، 
    های استرالیا، ایرلند شمالی و کانادادر مقایسه با کشور کشور

 می پردازد. منابع مالی مورد استفاده در کشورهای مذکور عبارتند
ها، حق ها و سازمانهای شرکتهای دولت، حمایتاز حمایت

ات، فروش بلیط،  ای و تبلیغها، حق پخش رسانهعضویت باشگاه
های ای، معافیتی و منطقهالمللبین هایحق میزبانی بازی
های و انعام بخشی به ورزشکاران و تیمدهی مالیاتی، جایزه

ها و بندی ورزشی، بازی اینترنتی، کمکورزشی موفق، شرط
ها، و بخش خصوصی، واگذری سهام باشگاههای مردمی حمایت
ر شده در گذاری داخلی و خارجی، از میان منابع مالی ذکسرمایه

ذاری داخلی و     گها، سرمایهایت شرکتورزش ایران، حم
های مردمی و بخش خصوصی نیمه فعال است. همچنین حمایت
گذاری خارجی و    مالی، حق پخش تلویزیونی، سرمایه منابع
فعال است البته اخیرا به حق پخش تلویزیونی توجه بندی غیرشرط

 چنین در استرالیا صنعت ورزش راهم (.3116شده است )معماری، 
 .اندبراساس محصوالت ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده

ها با یکدیگر اقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه 3762از دهه 
به تعامل پرداختند و روند موسوم به تجاری شدن ورزش شکل 

های متقابلی نوینی به خود گرفت. این تعامل دارای سودمندی
معماری . (0220یتزواستاتلر )برای هر نهاد ورزش و اقتصاد بود. پ

افکار های ورزشی بر ( عنوان داشت مطبوعات و رسانه3116)
کند. همه های فعالیت نو پدیدار میگذارد و عرصهعمومی اثر می

 گردد.این عوامل موجب شکوفایی اقتصادی می
ای و ان کرد امروزه ورزش حرفهعنوتوان طور کلی میه ب

باشد. آمدزایی قادر به حیات نمیبدون درصنعت پیشرفته ورزش 
باشد، و های دولتی میدر کشور ما متاسفانه ورزش متکی به درآمد

ه همین امر به توسعه ورزش در کشورمان آسیب جدی وارد کرد
ها بر تامین است و از طرفی با توجه به اثرگذاری و ارتباط رسانه
تاثیر بررسی  منابع مالی در ورزش، در این پژوهش قصد داریم به

  های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بپردازیم.رسانه
 

 روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می باشد 
که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد. روش 
گردآوری اطالعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و 

 تفاده از طیف لیکرت طراحیاینترنتی و پرسشنامه بسته که با اس
 جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه ازگردید، می باشد. 

چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از 
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به و  اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت
 گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در ر اندازهمنظو
محاسبه گردید که  72/2نفر(  31کوچکی از جامعه آماری ) بخش

قابلیت اعتبار  نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل باشد. الزم برخوردار می

حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، 
ورزش و   ن ادارات کلهیئت های ورزشی استان مرکزی، کارکنا

جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان 
ه از در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت ک مرکزی بودند
 پرسشنامه به صورت صحیح و  93نفر نمونه پژوهش   12مجموع 
 
 

برای تجزیه و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
که  ،ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شدری دادهتحلیل آما

بندی های فریدمن برای رتبهدر بخش آمار استنباطی از آزمون
 کردن موارد استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته
های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی در یافته
 3در جدول شماره  باشد.صورت جداول قابل مالحظه میه زیر ب
های پژوهش مدرک گردد باالترین تحصیالت نمونهاهده میمش

  باشد.کارشناسی می
 

 های پژوهشی توصیفی مربوط به تحصیالت نمونههاآماره. 1جدول 
 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم مدرک تحصیالت

 درصد 3/9 درصد 5/12 درصد 1/43 درصد 9/32 درصد 2 های پژوهشدرصد نمونه

 
 های پژوهشهای توصیفی مربوط به شغل نمونهآماره .2جدول  

 
گردد روسای مالحظه می 0ور که در جدول شماره طهمان
 های پژوهشمونهن بیشترین ورزشی های ورزشی و مدیرانهیات

 دادند.را تشکیل می

 

 بر منابع مالی ورزش سهم تامین منابع ورزشی و رتبه تاثیر رسانه ها . میانگین رتبه ها در3جدول 

 میانگین رتبه ها )وزن دهی( متغیرها )به ترتیب اهمیت و اثرگذاری(
 51/9 شی(حامیان ورزشی)اسپانسر های ورز

 46/6 دریافت ورودیه از باشگاه ها برای ورود به بازیها

 53/6 حق تبلیغات در بازیها

 59/4 فروش مواد غذایی در روز مسابقات و رویدادها

 56/4 حق بخش تلویزیونی مسابقات

 10/4 لیط فروشی روز مسابقهب

 29/4 درآمد حاصل از جرائم)کمیته انضباطی(

 45/5 شیتورهای گردشگری ورز

 43/5 امتیاز خرید و فروش کاالهای مربوط به بازیها

 29/4 قرعه کشی و بخت آزمایی بلیط

 
  گردد تاثیرمالحظه می 1ور که در جدول شماره طهمان
ها بر تامین منابع مالی ورزش از ده متغیر تعیین شده پنج رسانه

که در می باشد که البته باید توجه نمود که حضور حامیان ورزشی 

منابع مالی در تامین  1ها که رتبه رتبه یک و حق تبلیغات در بازی
ها به صورت غیرمستقیم تواند بعلت تاثیر رسانهورزش را دارند، می

 باشد.در ورزش 
 

 عضو هیئت علمی مدیر ورزشی کارشناس ورزش رئیس هیئت ورزشی اسپانسر ورزشی شغل

 درصد 9/32 درصد 6/01 درصد 7/39 درصد 3/10 درصد 29/32 درصد نمونه های پژوهش
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 بر این صنعت هاعت ورزش و رتبه تاثیر رسانهگذار بر رشد صنعوامل اثرها بر  . میانگین رتبه4جدول 

 میانگین رتبه ها )وزن دهی( اهمیت و اثرگذاری( متغیرها )به ترتیب

 51/1 حضور افراد با تجربه عملی و علمی در ورزش استان

 17/1 تغییر فرهنگ جامعه

 09/1 سیاستگزاری مسئولین بلند مرتبه کشور

 61/9 رشد و توسعه اقتصاد جامعه

 43/9 جهانی شدن ورزش

 01/9 اثر گذاری رسانه ها و مطبوعات ورزشی

 03/9 رشد کمی و کیفی تجهیزات و تسهیالت در ورزش

 60/6 باالتر رفتن کیفیت ورزش استان

 44/6 ارتباط بیشتر ورزش با علم

 43/6 تعدد مسابقات و رویداد های ورزشی

 46/4 رشد کمی تعداد ورزشکاران استان

 46/4 رشد تعداد رشته های ورزشی در استان

 56/4 رشد تماشاچیان ورزشی

 
های جمعی با تاثیر رسانهدهد که مینشان  5دول شماره ج
  در  ورزش  صنعت  بر  گذاریتاثیر ششم  رتبه در 01/9 میانگین

 
 سیزده متغیر شناخته شده را دارد.  میان 

 

 بر این بازاریابی رایج ترین روش های بازاریابی ورزشی و رتبه تاثیر رسانه هامیانگین رتبه ها در  .5جدول 

 میانگین رتبه ها )وزن دهی( ها )به ترتیب اهمیت و اثرگذاری(متغیر

 00/6 مشارکت سرمایه گذاران

 39/6 حامیان مالی)اسپانسرها(

 72/4 استفاده از بیلبرد و بنر

 24/4 حق میزبانی بازی ها

 76/5 پخش رادیو و تلویزیونی

 61/5 برگزاری همایش های علمی

 56/5 ورزشچاپ کتاب در حوزه تربیت بدنی و 

 16/1 استفاده از اینترنت

 95/1 مشاوره ورزشی

 
یر مالحظه می گردد تاث 4در جدول شماره طور که همان
در رتبه پنجم در  76/5 ها بر بازاریابی ورزشی با میانگینرسانه

میان نه متغیر بررسی شده قرار دارد. همچنین عوامل مشارکت 

تبه اول و دوم رایج ترین در رسرمایه گذاران و حامیان مالی که 
تواند زیادی میشان تا حدود های بازاریابی قرار دارند حضورروش
 ها باشد. علت تاثیر رسانه ها و مطرح شدن آنه ب
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 بحث و نتیجه گیری
داد که رتبه تاثیر رسانه ها بر نتایج این پژوهش نشان می

پنج می باشد  تامین منابع مالی در ورزش )از ده متغیر تعیین شده(
که البته باید توجه نمود که حضور حامیان ورزشی که در رتبه یک 

منابع مالی در ورزش ها که رتبه سه تامین و حق تبلیغات در بازی
ها به صورت      ثیر و اثرگذاری رسانهتواند بعلت تارا دارند، می

( که توسعه 3116باشد که با نتایج معماری )در ورزش  مستقیمغیر
های رسانهفزایش منابع مالی در ورزش را بر اثر تعامل با و ا

 وی همچنین عنوان داشت که .داند همخوانی داردگروهی می
داشته  تعاملبا یکدیگر  ،هااقتصاد و ورزش به مدد گسترش رسانه

همچنین نشان داد  نتایج گردند.میتجاری شدن ورزش  سببو 
در رتبه ششم  01/9میانگین  باهای جمعی که تاثیر رسانه

گذاری بر صنعت ورزش در میان سیزده متغیر شناخته شده را تاثیر
اجزای صنعت ورزش را براساس  (،0229پارکز و همکاران )دارد. 

اند. که شامل نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم کرده
سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در 

تواند به مدد تبلیغات وسیع می . که رسانهباشدصنعت ورزش می
 خود بر هر سه بخش این صنعت تاثیر مثبت و معناداری بگذارند

چنین در استرالیا صنعت هم (.3116به نقل از رهبر و همکاران، )
ورزش را براساس محصوالت ورزشی به چهار قسمت عمده 

ـ 0 (مه، مجلهرادیو، تلویزیون، روزنا) هارسانهـ 3 .اندتقسیم کرده
)معماری،  ایخدمات حرفهـ 5 رویدادهاـ 1 کاالها و تجهیزات

ها بر بازاریابی ورزشی با نتایج این پژوهش تاثیر رسانه (.3116
در رتبه پنجم در میان نه متغیر بررسی شده قرار  76/5 میانگین

مالی که  داد و از طرفی عوامل مشارکت سرمایه گذاران و حامیان
های بازاریابی قرار دارند ترین روشو دوم رایج در رتبه اول

ها و مطرح علت تاثیر رسانهه تواند بمی شان تا حدود زیادیحضور
از نقطه نظر ( 3114) شدن آنها باشد. نتایج پژوهش جمشیدیان

های اصلی در استفاده از شور ما اولویتن ورزشی در کمدیرا
حق پخش  امل،های نوین بازاریابی ورزشی به ترتیب ششیوه

   )اسپانسرشیپ( و برگزاری های مالی حمایتتلویزیونی، 
 باشند.های علمی ورزشی میهمایش
ه به اینکه مطالعات تواند عنوان کرد با توجطور کلی میه ب

شورهای  ک کشورهای پیشرفته در ورزش مثلنشان داده در 
ین منابع مالی ها در تاملی، استرالیا و کانادا نقش رسانهایرلند شما
از )طرح جامع ورزش کشور( و  های باالی قرار داشتهدر رتبه

انه دهد در کشور ما نقش رسطرفی نتایج این پژوهش نشان می
تجدیدنظر های میانی قرار دارد، لزوم در تامین منابع مالی در رتبه

های گروهی و حق پخش بازاریابی توسط رسانه هایشیوهدر 
 رسد.نظر میه تلویزیونی ضروری ب

 

 منابع

، چکیده مقاالت همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم "بررسی وضعیت ورزش حرفه ای کشور"(. 3119)احسانی، محمد
 ساله کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران. 02انداز 

کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی تهران: ترجمان، ، ترجمه گروه مراهنمای مدیریت ورزشی(. 3111جکسون راجرز، پالمر ریچارد)
 ایران.

، پایان نامه دوره  وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی(. 3114جمشیدیان، لیال )
 دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 .13ن بر رشد اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره آتاثیر  مایه گذاری و(. موانع سر3116رهبر، فرهاد و همکاران )

 : مطالعات تفصیلی توسعه منابع مالی.طرح جامع ورزش کشور(. 3110سازمان تربیت بدنی)

اورزی و توسعه، ، اقتصاد کشبررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران(. 3111صامتی، مجید، فرامرزپور، بیتا )

 .54شماره 

انشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش د"(. 3170قره، محمد علی، قلی پور، نگار، زینب، آنت )
 .0، سال اول، شماره ورزشی های رسانه در ارتباطات مدیریت ،"همگانی

وثر بر حضور تماشاگران تیم های تبریزی درمسابقات لیگ برتر فوتبال بررسی و اولویت بندی عوامل م(.  3172کارکن، حجت اهلل )

  ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.ایران

ی ها پژوهش کارشناسان دیدگاه از همگانی های ورزش توسعه بر خصوصی سازی برنامه نقش(. 3173) کشکر سارا، سلیمانی مجتبی

 .0شماره   ورزش در تیزیس علوم و مدیریت کاربردی
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 سروش.  :تهران ، 03 قرن ماهواره در مستقیم پخش (.3113) سیما و صدا مطالعاتی گروه 

، رساله دکتری، دانشگاه تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور(.  3116معماری، ژاله )

 دانشکده تربیت بدنی.  -تهران
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