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Abstract 

Sports marketing are one of the most complex tasks of sports organizations, so 

that sports companies through their marketing efforts promote the product and 

offer it to buyers so that they can succeed in their work. Undoubtedly, marketing 

of products and services is a factor in the survival and growth of institutions and 

enterprises. Therefore, this is particular importance and is a key point in the life 

cycle of sport companies and organizations. In general, marketing is a 

responsible process for recognizing, predicting and meeting customer needs in a 

profitable way that implements customer orientation and trends in practice. The 

concept of sports marketing is the specific application of marketing principles 

and processes for sports products as well as non-sports products among sports 

audiences and customers. The effective elements in marketing are referred to as 

the marketing mix, which is the "set of tools at the disposal of the organization 

through which the organization offers its goods or services." Sports and event 

consumer behavior is the process used when individuals select, purchase, and 

use sports and event-related services and products to meet their needs and 

receive benefits. On the other hand, one of the important issues that can affect 

the perception of sports service recipients from managers and their organization 

is their professional ethics. Professional ethics is a set of principles and standards 

of human behavior that determine the behavior of individuals and groups. In 
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fact, professional ethics is a process of rational thinking that aims to determine 

the values of the organization. The principles of professional ethics have high 

beliefs and values, the observance of which plays a very important role in the 

observance of social norms, and this requires a basic and fundamental 

knowledge of the mentioned principles. Today, having professional ethics is 

considered as a competitive advantage in the organization and has a significant 

impact on the activities and results of the organization. The purpose of this study 

was to investigate the relationship between professional ethics and marketing 

mix promoting sports services in private club managers in Kurdistan province. 

The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey 

and correlation.  The statistical population of the study consisted of all managers 

of private sports clubs in Kurdistan province. There are 286 sports clubs in 

Kurdistan province. There are a total of 91 sports clubs in the women's section 

and 195 clubs in the men's section in the province. One manager was considered 

for each club, so on average, 286 managers of sports clubs in Kurdistan province 

were considered as the statistical population. According to the number of 

statistical population and using Cochran formula, 165 people were selected as 

sample and randomly distributed questionnaires were distributed among them. 

 In this study, two standard questionnaires were used to collect data. Based on 

the professional ethics questionnaire of Ghasemzadeh et al. (2014), a 16 item 

questionnaire that includes the components of responsibility, honesty, justice and 

fairness, loyalty, excellence and competitiveness, respect for others, empathy 

with others and observance and respect for social values and norms was used. 

The mixed sports services promotion questionnaire of Roshan et al. (2013) has 

19 questions (including 4 components of advertising, public relations, personal 

selling and sales promotion). The scoring method in both questionnaires is based 

on a five-point Likert scale. To assess the reliability of the data collection tool, 

35 questionnaires were pre-tested and then using the data obtained from this 

questionnaire and using SPSS software, the reliability was calculated by 

Cronbach's alpha method. The results showed that the reliability of the research 

tools was acceptable. Also, the content validity (face validity) of these 

questionnaires was confirmed by several experts and university professors. The 

findings indicate that there is a relationship between professional ethics and 

marketing mix promoting sports services in the managers of private clubs in 

Kurdistan province. Also, the results of binomial test showed that the level of 

professional ethics of sport managers and the degree of familiarity of managers 

of private clubs in the province with a marketing mix promoting sports services 
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is higher than average. Finally, Friedman's analysis showed that honesty and 

fairness among priorities of professional ethics components are more important 

than the other components in the eyes of private club managers and the least 

importance is related to the component of responsibility. The findings also 

suggest that promoting sales among the components of marketing mixes 

promoting sports services from the point of view of private club managers is 

more important than other components. Finally, a model for explaining the 

relationship between variables was presented. Since one of the challenges for 

marketing managers is to improve the public's trust and confidence in marketing 

communications, any promotional activity, any advertising, any pricing method, 

and any use of customer information must meet ethical standards. The results 

show that professional ethics affects all aspects of marketing. In this way, 

employers seek to promote honesty, fairness and commitment in their 

advertising. Also, the results of binomial test showed that the level of 

professional ethics of sport managers and the degree of familiarity of managers 

of private clubs in the province with a marketing mix promoting sports services 

is higher than average. 

Therefore, it is concluded that professional ethics has an effective role in the 

marketing mix of promoting sports services. Given the benefits of adhering to 

ethics in business, managers in recent decades have managed ethics in 

organizations through a variety of tools, including structural measures, policies 

and procedures, staff training, and the development of ethical charters and 

ethical codes. Behavior in organizations to maintain their desired performance in 

difficult situations and ethical dilemmas. In sports clubs, observing ethical 

principles will improve the identity of the club and the staff, as well as the image 

of the club in the eyes of customers; This in itself creates a kind of competitive 

advantage for the club. In general, it can be said that the managers of private 

clubs in Kurdistan province pay more attention to professional ethics in the club 

environment in order to be effective in promoting sports services. 
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 در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بین ارتباط

 مدل ارائه و کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران

  2 شنو ایزدی ،*1 ش ویسیوکور

 چکیده

 در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بین ارتباط هدف با حاضر پژوهش

 ازنظر و بوده کاربردی هدف ازنظر تحقیق. گرفت انجام کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران

 یهاپژوهش نوع از متغیرها بین ارتباط ازنظر. باشدمی پیمایشی شاخه از و توصیفی نوع از بررسی شیوه

 استان خصوصی ورزشی هایباشگاه مدیران کلیه شامل پژوهش آماری جامعة. است همبستگی

 نمونه عنوانبه نفر 165 کوکران فرمول از استفاده با و آماری جامعه تعداد به توجه با. است کردستان

 که است ینا بیانگر هایافته. شد توزیع هاآن بین در پرسشنامه ساده تصادفی صورتبه و شدند انتخاب

 استان خصوصی هایباشگاه مدیران در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بین

 در انصاف و صداقت که داد نشان فریدمن آزمون تحلیل درنهایت. دارد معنادار وجود رابطه کردستان

. برخوردارند بیشتری تاهمی از خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه از ایحرفه اخالق هایمؤلفه بین

 ترویج بازاریابی آمیخته هایمؤلفه هایاولویت بین در فروش پیشبرد که است این بیانگر هایافته همچنین

 درنهایت. است برخوردار بیشتری اهمیت از خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه از ورزشی خدمات

 . گردید ارائه متغیرها بین ارتباط تبیین جهت مدلی

 

خصوصی، استان  هایباشگاه  ورزشی، ، بازاریابیایحرفه اخالق بازاریابی، آمیخته واژها:کلید 

 کردستان
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 مقدمه

 سیسات  یاک داشاتن بادون جهاانی یا خانگی ،یا غیرانتفاعی انتفاعی بزرگ، یا کوچک سازمانی هر

 عصاردر کاه اسات بادیهی(. 2011 همکااران، و کشگر)داشت نخواهد موفقیتی هیچ سال  بازاریابی

 ،مؤسساات و هاساازمان اداره در توفیاق باه دساتیابی منظوربه مدیریت از عناصرکلیدی یکی کنونی،

 ،گیریتصاامی  ماننااد مهماای موضااوعات درکنااار و خاادماتی تولیاادی تجاااری، نااوع از باااصخ 

(. 2006 همکااران، و آسافی)باشدمی بازاریاابی بحا  نظاارت و رهباری ،دهیساازمان ،ریزیبرنامه

 هاایشارکت که نحوی به است، ورزشی هایسازمان وظایف ترینپیچیده از یکی ورزشی ابیبازاری

 تاا کننادمی عرضه خریداران به را آن و تبلیغ را فرآورده خود بازاریابی هایتالش از  طریق ورزشی

 بالنادگی و ماندگاری عامل خدمات و محصوصت بازاریابی شکبی .شوند موفق در کارشان بتوانند

 کلیادی نقطاه نیز هاسازمان حیات چرخه در و دارد ویژه اهمیتی امر این لذا. هاستبنگاه و ساتمؤس

 معرفای  بوردن نیل وسیلهبه 1940 سال در بازاریابی آمیخته مفهوم(. 2005 ،1هنری)شودمی محسوب

 کاه یتونکاال از را خاود ایاده وی البته شد برده بکار آمریکا جمهوری ریاست بازاریابی انجمن در و

 گرفتاه کارده، تعریف هاعامل کنندهترکیب که هنرمندی و گیرندهتصمی  عنوانبه را بازاریابی مدیر

 ،هااعامل  کننادهترکیب کاه کنادمی بیاان او. اسات داده توضیح را بازاریابی آمیخته عبارت و است

 خاود هایدر کوشاش را بازاریاابی هایسیاسات و هارویه از ایآمیخته مداوم طوربه که است کسی

 عنصارهای از لیساتی باودن اسااس ایان بار. گیاردمی کاار باه سودآور سازمان تأسیس و تولید برای

 متفااوتی هایجنباه یک هر مختلف نویسندگان(.  2009 ،2کانلی)کندمی معرفی را بازاریابی آمیخته

 بازاریاابی خادمات، ریاابیبازا ازجملاه ،اندکرده معرفی خویش بازاریابی کاربردهای را بازاریابی از

 همکاران، و معادی)ورزشی بازاریابی و غیرانتفاعی مؤسسات بازاریابی ،المللیبین بازاریابی اینترنتی،

 باه مشاتریان نیازهاای تأمین و بینیپیش شناخت،  برای مسئوصنه فرایند بازاریابی طورکلیبه(.  2001

 اجاارا عماال در را مشااتریان هااایگاارایش و گیریجهاات کااه اساات شاادهتعریف سااودآور شااکل
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 فراینادهای و اصاول اختصاصای گیری بکار ورزشی، بازاریابی مفهوم اما و(.  2006 ، 1راس)کندمی

. اسات ورزش با مرتبطین میان در ورزشی غیر محصوصت برای و ورزشی محصوصت برای بازاریابی

 از اساات عبااارت کااه وندشاامی مطاار  بازاریااابی آمیختااه عنااوان تحاات بازاریااابی در مااؤ ر عناصاار

 ارائاه را خاود خدمات یا کاص سازمان آن، از طریق که سازمان دست در موجود ابزارهای مجموعه"

 یاک از استفاده با را سازمان عملکرد مسیر بازاریابی، آمیخته مفهوم(. 2007 ،2 و استاتلر پیتز)دهدمی

 مشااخ  دارنااد، زیااادی کنترلغیرقاباال عواماال کااه محیطاای و کنترلقاباال متغیرهااای سااری

 را ورزشای تجاارت چراکاه اسات حیااتی بسایار ترکیبای بازاریاابی آمیخته(. 1390 ناظری،)کندمی

 ترکیبای بازاریاابی باا هماراه مختلفی عملکردهای صرف را ورزشی بازاریاب زمان  و نموده تعریف

 ایان اسات 4P باه موساوم جاز   4 از اساتراتژیک ترکیاب آمیخته، بازاریابی کلی حالت در کندمی

 آمیختاه)  ترکیبای بازاریاابی توساعه(.  2012 راس،)هساتند ارتقاا  و مکاان قیمات، محصول، اجزا 

 ترکیاب باه رسیدن. است ارتقا  و مکان قیمت، محصول، از آلی ایده ترکیب تعیین شامل( بازاریابی

  خاا  صاولیمح بارای هریاک اینکاه تاا 4P اجزا  از یک هر کاریدست و توسعه به وابسته بهینه،

 و نیازهااا رفااع باارای توانناادمی بازاریابااان روازایاان. گردنااد مناسااب تجااارت باارای و شااده درساات

 ترکیاب قاانونی و اقتصاادی سیاسای، اخالقای، مقتضایات باه توجاه با کنندگانمصرف هایخواسته

 (. 2013 ، 3میهای)نمایند معرفی و کاریدست را ها p  از جدیدی

 باه رسایدن بارای ورزشای بازاریااب کاه هساتند کنترلای قابال عناصر ترویج بازاریابی آمیخته       

 فروشاندگی عمومی، روابط فروش، پیشبرد تبلیغات،: از اندعبارت عناصر این دارد اختیار در اهداف

 کاه هاییراه از یکی(. 2008 ، 4بلچ) فروش نقطة/ بندیبسته و مستقی  بازاریابی ،(حضوری) شخصی

 از یکی عنوانبه تبلیغات. است تبلیغات کرد، معرفی کنندگانمصرف برای را هاوقمش توانمی آن با

 راهبردهااای و هاسیاساات در را مهماای بساایار نقاش دتواناامی بازاریااابی آمیختااة ابزارهااای تارینمه 

                                                           
1 -Ros 
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3 - Mihay 
4 -Belch 
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 جدیاد، خادمات یاا محصاوصت معرفای مشاتری، باا ارتبااط مانناد ،هاشرکت و هاسازمان بازاریابی

 و هااآن تجااری هایمارک و شرکت یا سازمان به نسبت مخاطبان و مشتریان ذهنیت رتغیی و اصال 

 ،هاایاده غیرشخصای ارائاه و تارویج از اسات عباارت( آگهای) تبلیاغ(. 1389 بیرانوند،)  کند ایفا... 

 تارینبزرگ جواماع، از بسایاری در(. 2010 ، خان)شادهشناخته مسائول وسایلة باه خدمات و کاصها

 هایساازمان از بسایاری در حتای دارد، اختصاا  تبلیغاات هایبرناماه به بازاریابی هایهزینه بخش

 شاامل فاروش پیشابرد(. 1384 زاده، حسان)  اسات بیشاتر کال هایهزیناه از تبلیغات هزینة ورزشی

 ییهامشاوق از بازاریابان. است خدمات یا کاص فروش یا خرید تشویق برای مدتکوتاه هایمحرک

 اساتفاده ،... و  تشاویقی هاایتخفیف خرید، هایکوپن رایگان، هاینمونه رایگان، یدهایبازد مانند

 تاأ یر تحت را کنندهمصرف رفتار هایشیوه تا کندمی تالش بازاریابی عل  (.2011 ، 1کاتلر)کنندمی

 جامعاه افراد ةکلی. دارد همراه به را تأ یراتی جامعه و مشتریان ،هاسازمان برای هاتالش این. دهد قرار

همکااران،  و هااوکینز)  شاوندمی مطار  کنندگانمصارف یاا مشاتریان عنوانباه زمان از مقطعی در

 کاههنگامی شادهگرفتهکار باه فرایناد از اسات عبارت رویداد و ورزش کنندة مصرف رفتار(. 1385

 ورزشای رویداد و ورزش با مرتبط محصوصت و خدمات مزایا، دریافت و نیازها برآوردن برای افراد

 آمیختاه عناصار روی بار کاه بررسای در(. 2003 ،2فانک)کننادمی اساتفاده و خریاداری انتخاب، را

 هایباشاگاه مادیران دیادگاه از کاه رسایدند نتیجاه ایان به شد، انجام کشور برتر لیگ در بازاریابی

 برخاوردار مطلاوبی چنادان وضاعیت از موردبررسای متغیرهاای اکثار ایاران، فوتبال لیگ در حاضر

 ادراک باار تواناادمی کااه مهماای مسااائل از یکاای طرفاای از(.  1387 همکاااران، و کاظمی)باشاادنمی

 هااآن ایحرفاه اخاالق بگاذارد تاأ یر  هااآن سازمان و مدیران از ورزشی خدمات کنندگاندریافت

 و دافارا رفتاار کاه اسات بشری سلوک استانداردهای و اصول از هایمجموع ایحرفه اخالق.  است

 آن هادف کاه اسات عقالنای تفکار فرآیناد ،ایحرفاه اخالق حقیقت، در. کندمی تعیین را هاگروه

 کاه اسات واصیای هاایارزش و باار دارای ایحرفاه اخاالق اصاول. است سازمان هایارزش تعیین

                                                           
1 - Cutler 
2 - Funk 
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 و اولیاه شاناخت مساتلزم ایان و است آفریننقش بسیار اجتماعی هنجارهای رعایت در هاآن رعایت

 پیچیاده جاز داناش و عل  به افراد تجهیز حتى اخالق، فاقد جامعه در. است مذکور اصول از ادینبنی

 خواهناد تبادیل چارا  با دزدانى به افراد و داشت نخواهد اینتیجه مشکالت کردن پیشرفته و کردن

 داقتصاا در مهمای نقاش اندتوانساته ایحرفاه هایباشاگاه از بسایاری امروزه،(. 1386 صحرایی،)شد

 ماادی ارزش کاه برد نام اسپانیا فوتبال هایباشگاه از توانمی نمونه عنوانبه کنند، ایفا کشورها کالن

 توساعة. اسات کارده ایجااد شاغل هزار 47 فوتبال، در ایحرفه داری باشگاه صنعت توسعة در هاآن

 آلماان و تالیااای اساپانیا، انگلساتان، چاون ناامی صاحب کشورهای به فوتبال در داری باشگاه صنعت

 مناسب، مدیریت با اندتوانسته نیز جنوبی کره و ژاپن مانند آسیایی کشورهای بلکه ،شودمین محدود

(. 1394 هکااران، و شافیعی)بردارند خاود فوتباال صنعت اقتصادی توسعة جهت در اساسی هایگام

 ناوع ،گذاریایهسارم ناوع و گیارد انجاام دقیقای ریزیبرناماه بایساتیمی صانعت در کاه گونههمان

 مادون و مشخ  باید ، همگی...و متخص  انسانی نیروهای ،هاهزینه زیان و سود حساب محصول،

 هاایلیگ تنهاناه. باشاندمی حرکات در وساوسمت ایان در نیاز جهاان در ایحرفاه هایلیگ باشند

 قیمات و شارز دارای نیاز(  کشاورها داخال در) داخلای هاایلیگ اماروزه بلکه ایقاره و ایمنطقه

 بازاریاابی از را اساتفاده نهایات بایاد ورزشای خدمات فروش و جذب راه در که هستند خود خا 

(. 1394 همکااران، و شافیعی)باشند داشاته ساود حاداکثر جهت کساب در ورزشی خدمات  ترویج

 محصاول،) بازاریاابی Ps 4  ٔ  درزمیناه اطالعاات داشاتن کارد، عناوان پژوهشای در( 2013) میهای

 بارای( محیطای شارایط و شرکت رقیب، ،کنندهمصرف) یعنی 4Cs همراه به( ترویج و کانم قیمت،

 اماروزه کاه ایگوناهبه. باشادمی مها  بازاریاابی تحقیقاات در گیریتصامی  ٔ  درزمینه بازاریاب هر

 رضااایت جلااب و ورزش ٔ  درزمینااه وکارکسااب باارای هاااچالش تاارینبزرگ از یکاای عنوانبااه

 کردناد بیاان تحقیقای در( 2013) 1باویی و آوماا(. 2013 میهاای،) اسات شادهمعرفی کنندهمصارف

                                                           
1 -Awoma & boye 
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 حمایات و انگیزشی عوامل از استفاده با ورزش تشویق و ترویج و بازاریابی هایاستراتژی از استفاده

 . خواهد شد ورزش به جدید کارآفرینان و افراد مندیعالقه و توسعه به منجر دولت

 ریشاه و اسات اخالقای هاایارزش از متأ ر ،کارمندها و مدیرها هایقداما و رفتارها از بسیاری        

 بارای بازرگ معضاالتی دتوانامی هاساازمان مادیریت در کار اخالق به توجه عدم. دارد اخالق در

 در اخالقای اصاول رعایت در ضعف و کار اخالق به هاسازمان توجهیبی. آورد وجود به هاسازمان

 و کناد ایجااد ساازمان برای را مشکالتی دتوانمی بیرونی، ذینفعان و سازمان انسانى نیروى با برخورد

 باه نسابت افاراد نگارش بار ضاعیف، کار اخالق. ببرد سؤال زیر را آن اقدامات و سازمان مشروعیت

. بگاذارد ا ار ساازمانی و گروهای فاردی، عملکارد بار دتوانامی بوده، مؤ ر مدیران و سازمان شغل،

 جهات در را ساازمان گیریچشا  بسایار میازان باه اسات قادر سازمان، در ایحرفه اخالق حاکمیت

 اماروزه،.  سازد پاسخگو را سازمان و نماید یاری هدف ا ربخش تحقق در موفقیت و هاتنش کاهش

 تاأ یر ،ایحرفاه اخالق. شودمی مطر  سازمان در رقابتی مزیت یک عنوانبه ،ایحرفه اخالق داشتن

 بهباود را هااارتباط ،دهادمی افزایش را وریبهره. دارد سازمان نتایج و هاعالیتف روی بر گیریچش 

 حااک  ساازمان در ایحرفاه اخاالق کاههنگامی زیارا ،دهادمی کاهش را ریسک درجه و بخشدمی

 آگاااه آن از حاد ااه، ایجاااد از قباال ماادیر و شااودمی تسااهیل آسااانیبه هاااداده جریااان اساات،

 اصالی ساؤال ایان باه پاساخگویی دنبال به پژوهش این در محقق بنابراین. (1393 قراملکی،)شودمی

 هایباشاگاه در ترویجای بازاریاابی آمیختاه و مادیران ایحرفاه اخاالق باین ارتبااطی چاه که است

 دارد؟ وجود کردستان استان خصوصی
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  شناسیروش
 پیمایشی شاخه از و فیتوصی نوع از بررسی شیوه ازنظر و بوده کاربردی هدف ازنظر تحقیق حاضر 

 پژوهش آماری جامعة. باشدمی همبستگی هایپژوهش نوع از متغیرها بین ارتباط ازنظر. باشدمی

 جامعه تعداد به توجه با. است کردستان استان خصوصی ورزشی هایباشگاه مدیران کلیه شامل

 تصادفی صورتبه و ندشد انتخاب نمونه عنوانبه نفر 165 کوکران فرمول از استفاده با و آماری

 برای اطالعات وها داده آوریجمع منظوربه تحقیق این در. شد توزیع هاآن بین در پرسشنامه ساده

 .است شدهاستفاده استاندارد پرسشنامه از وتحلیلتجزیه

 که سؤالی 16 پرسشنامه ،(1393) همکاران و زادهقاس  ایحرفه اخالق بر این اساس از پرسشنامه 

 انصاف و عدالت ،(3،4سواصت) بودن صادق ،(1،2سواصت) پذیریمسئولیت هایمؤلفه شامل

 به احترام ،(9،10سواصت) طلبیرقابت و جوییبرتری ،(7،8سواصت) وفاداری ،(5،6سواصت)

 به نسبت احترام و رعایت و (13،14سواصت) دیگران با همدردی ،(11،12سواصت) دیگران

 طبق مقیاس بر گزاری نمره روش .استفاده شد (15،16سواصت) ماعیاجت هنجارهای و هاارزش

 مؤلفه 4 شامل)  سؤالی 19 ،(1392) هکاران و روشن ترویج آمیخته پرسشنامه. باشدمی لیکرت

 خیلی=5) لیکرت ایگزینه پنج مقیاس با(  فروش پیشبرد و شخصی فروش ، عمومی روابط تبلیغات،

 .باشدمی( ک  خیلی=1 تا زیاد

 سپس و گردید آزمونپیش پرسشنامه 35ها داده آوریجمع ابزار پایایی جهت تعیین آزمایش 

 ضریب میزان spss آماری افزارنرم کمک به و پرسشنامه این از آمدهدستبه یهاداده از استفاده با

 است: شدهارائه (1) نتایج در جدول که شد محاسبه کرونباخ آلفای روش با اعتماد
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 ضریب آلفای کرونباخ -1اره جدول شم

 آلفای کرونباخ متغیر

یعترف یختهآم  942/0  

به ارزش و هنجارها احترام  712/0  

یگرانبه د احترام  780/0  

ایحرفه اخالق  920/0  

707/0 انصاف  

866/0 تبلیغات  

طلبیرقابت  722/0  

یعموم روابط  783/0  

736/0 صداقت  

یشخص فروش  725/0  

پذیریمسئولیت  740/0  

 

 این( روایی) محتوای. اعتبار است برخوردار صزم پایایی از پرسشنامه مقدار این به توجه با 

 اعتبار از که گرفت قرار ییدتأ مورد دانشگاهی اساتید و نظرصاحب از افراد تن چند توسط پرسشنامه

 .باشدیم برخوردار صزم

 

 نتایج

 زن % 30 و مرد دهندگانپاسخ از  % 70 هک است این از حاکی تحقیق این توصیفی هاییافته

 49-40 % 25سال،  39-30 سنی محدوده در  % 41سال  30زیر   % 26 هادهندهپاسخ % 25.باشندیم

  % 16 دیپل ، آماری نمونه از % 12 تحصیالت سطح ازنظر. باشندیمبه باص  سال 50 % 8 و سال

 5 زیر % 25 کاری سابقه. ازنظر باشندیم کتریو د لیسانسفوق  % 22 و لیسانس % 50دیپل ، فوق

 سابقه سال 15 از باصتر % 11 و سابقه سال 15-11بین  % 15سابقه،  سال 10-5 بین % 49 ،سال

 .باشندیم



82  مدیران در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ای حرفه اخالق بین ارتباط  
  

اسمیرنوف استفاده شد. بر اساس این -از آزمون کلموگروف هادادهبرای تعیین طبیعی بودن توزیع  

باشد. با توجه به  05/0بیشتر از عدد بحرانی در سطح  P مقدار آزمون، وقتی توزیع نرمال است که

توزیع غیر  آمدهدستبهی هادادهدهد که یماسمیرنوف نشان  -نتایج آزمون کلموگروف ،2جدول 

 ی ناپارامتریک استفاده کرد.هاآزمونبایستی از  هاداده وتحلیلتجزیهبرای  درنتیجهنرمال دارد. 
 

 رنوفیاسم کلموگروف آزمون جیتان  -2جدول شماره 

داریسطح معنی متغیر  وضعیت نرمال بودن 

001/0 فروش شخصی  توزیع غیر نرمال است 

006/0 پیشبرد فروش  توزیع غیر نرمال است 

001/0 روابط عمومی  توزیع غیر نرمال است 

001/0 تبلیغات  توزیع غیر نرمال است 

پذیریمسئولیت  001/0  توزیع غیر نرمال است 

افانص  001/0  توزیع غیر نرمال است 

001/0 صداقت  توزیع غیر نرمال است 

001/0 وفاداری  توزیع غیر نرمال است 

طلبیرقابت  001/0  توزیع غیر نرمال است 

001/0 احترام به دیگران  توزیع غیر نرمال است 

دیگران همدردی با  001/0  توزیع غیر نرمال است 

هنجارها وارزشبهاحترام  001/0  توزیع غیر نرمال است 

ایاخالق حرفه  030/0  توزیع غیر نرمال است 

ترفیعآمیخته   021/0  توزیع غیر نرمال است 

 

 در ورزشای خادمات تارویج بازاریاابی آمیختاه و ایحرفاه اخاالق شناسایی ارتباط بین منظوربه

اساتفاده شاد کاه اسپیرمن  ایرتبهاز آزمون همبستگی  کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران

 است. شدهداده، نشان 3نتایج آن در جدول 

 

 



  83 1400دوره دوم، شماره دوم، تابستان                                   فصلنامه علمی مطالعات بازاریابی ورزشی

 بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بینارتباط   -3جدول شماره 

یآمیخته ترویج خدمات ورزش                   ای آماریشاخصه                    متغیرها  

ایاخالق حرفه 853/0 همبستگی اسپیرمن   

001/0 (Sig)   داریسطح معنی  

 165 تعداد

 

 عوامل بین بنابراین باشدیم 0.05 از کمتر و است صفر عدد داریمعنی سطح اینکه به توجه با

 بین است این بیانگر ،3نتایج جدول . دارد وجود 853/0 اندازهبه همبستگی توانمندسازی و فردی

 استان خصوصی هایباشگاه مدیران در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق

 ایحرفه اخالق برای بررسی وضعیت میزان .دارد وجود رابطه مثبت و معنادار و خوبی کردستان

باینومیال استفاده  ایدوجملهاز آمون آماری  کردستان استان خصوصی هایباشگاه ورزشی مدیران

 ، آمده است.4شد که نتایج آن در جدول 

 مدیران ایحرفه اخالق بررسی وضعیت  -4جدول شماره 

هاگروه  هنسبت مشاهده شد تعداد  آزمونپیش   سطح معناداری 

 

ایحرفهاخالق   

1گروه  12 07/0  50/0  001/0  

2گروه  153 93/0    

00/1 165 کل    

 

 ،ایدوجمله آزمون. است اسمی هایداده برای توزیع تطابق آزمون یک ایدوجمله آزمون

. کندمی مقایسه مشخ  احتمال یک با و ایدوجمله توزیع با را حالتیدو متغیر چند یا یک توزیع

 بیانگر ،4 جدول در آمدهدستبه نتایج. باشدمی( 05/0) حاضر پژوهش در محقق موردنظر احتمال

 کرد ادعا توانمی اساس این بر استْ ترکوچک( 05/0) از( 001/0) معناداری سطح که است این

 باصتر متوسط حد از کردستان استان خصوصی هایباشگاه ورزشی مدیران ایحرفه اخالق میزان که

 .است

 با استان خصوصی هایباشگاه مدیران آشنایی در خصو  میزان ایدوجملههمچنین نتایج آزمون 

 است. شدهداده، نشان 5در جدول  ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته
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 بازاریابی آمیخته با استان خصوصی هایهباشگا مدیران آشنایی میزان  -۵جدول شماره 

هاگروه  آزمونپیش نسبت مشاهده شده تعداد   سطح معناداری 

 

 ترفیع

1گروه  35 21/0  50/0  001/0  

2گروه  130 79/0    

00/1 165 کل    

 

 به جای آزمون جایبهبنابراین،  برخوردارند غیر نرمال توزیع از هاداده چون صزم به ذکر است

 نیز سوم فرضیه در محقق موردنظر احتمال. شودمی استفاده ایدوجمله آزمون از اینهنمو تک

 از( 001/0) معناداری سطح که است این بیانگر ،5 جدول در آمدهدستبه نتایج. باشدمی( 05/0)

 مدیران آشنایی میزان که پذیرفت را ادعا این توانمی اساس این بر استْ ترکوچک( 05/0)

 .است باصتر متوسط حد از ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته با استان خصوصی یهاباشگاه

 مدیران دیدگاه از ایحرفه اخالق هایمؤلفه هایاولویت بررسی تفاوت بین منظوربهدر ادامه 

فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در  ایرتبهاز آزمون  کردستان استان خصوصی هایباشگاه

 ده است.، آم6جدول 

 ایحرفه اخالق هایمؤلفه به مربوط نیانگیم یبندرتبه -6جدول  شماره 

ایحرفهاخالق  هایمؤلفه  میانگین رتبه 

53/5 انصاف  

28/5 صداقت  

طلبیرقابت  25/5  

73/4 همدردی با دیگران  

45/4 وفاداری  

29/4 احترام به ارزش و هنجارها  

90/3 احترام به دیگران  

یپذیرمسئولیت  56/2  
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از  تواندیکند م یبندرتبه یتارزش و اهم ازنظرموردنظر را  یرهایمحقق بخواهد متغ کهیهنگام

 05/0دو که در سطح  یخ یجه. با توجه به نتیدمنظور استفاده نما ینا یبرا یدمنفر یلآزمون تحل

 یرانمد یدگاهز دا ایحرفهاخالق  هایمؤلفه هایاولویت ینکه ب شودیعنوان م باشدیم داریمعن

ادعا کرد که  توانمیبر این اساس استان کردستان تفاوت وجود دارد.  یخصوص هایباشگاه

 هایباشگاه یرانمد یدگاهاز د ایحرفهاخالق  هایمؤلفه هایاولویت ینبصداقت و انصاف در 

مربوط به برخوردارند و کمترین میزان اهمیت  هامؤلفهاز اهمیت بیشتری نسبت به سایر  یخصوص

 ، آورده شده است.7سایر نتایج در جدول  باشدمی پذیریمسئولیت مؤلفه

 

 ایحرفه اخالق هایمؤلفه یبرا یداریمعن آزمون  -۷جدول شماره 

 165 تعداد

386/199 کای اسکوئر  

 7 درجه آزادی

داریمعنیسطح   100/0  

 

 بازاریابی آمیخته هایمؤلفه هایاولویت همچنین نتایج آزمون فریدمن در خصو  تفاوت بین

، نشان 8در جدول  کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه از ورزشی خدمات ترویج

 ینب بنابراین، باشدیم داریمعن 05/0دو که در سطح  یخ یجهبا توجه به نتاست. شدهداده

 هایباشگاه یرانمد هدیدگااز  یخدمات ورزش یجترو یابیبازار یختهآم هایمؤلفه هایاولویت

در  فروش یشبردپعنوان کرد که  توانمیبر این اساس استان کردستان تفاوت وجود دارد.  یخصوص

 هایباشگاه یرانمد دیدگاهاز  یخدمات ورزش یجترو یابیبازار یختهآم هایمؤلفه هایاولویت ینب

ین میزان اهمیت مربوط برخوردار است و کمتر هامؤلفهاز اهمیت بیشتری نسبت به سایر  یخصوص

 ، آورده شده است.9سایر نتایج در جدول شماره  باشدمیبه تبلیغات 
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 یابیبازار ختهیآم هایمؤلفه به مربوط نیانگیم یبندرتبه  -8جدول شماره 

ایحرفهاخالق  هایمؤلفه  میانگین رتبه 

72/2 پیشبرد فروش  

65/2 روابط عمومی  

35/2 فروش شخصی  

28/2 تبلیغات  

 

 یابیبازار ختهیآم هایمؤلفه یبرا یداریمعن آزمون  -۹جدول شماره 

 165 تعداد

774/14 کای اسکوئر  

 3 درجه آزادی

داریمعنیسطح   002/0  

 

 خدمات ترویج بازاریابی وآمیخته ایحرفه اخالق بین ارتباط برای سنجش برازش مدل درنهایت

استفاده  آزمون مدل معادصت ساختاری از ردستانک استان خصوصی هایباشگاه مدیران در ورزشی

استفاده شد که نتایج آن در دو حالت استاندارد و اعداد معناداری به ترتیب در  PLS افزارنرماز 

 موردبررسیغیر نرمال بوده و تعداد نمونه  هاداده ازآنجاکهاست.  شدهداده، نشان 2و1 هایشکل

دو  یلذا بر رواستفاده شد.  PLS  افزارنرمن برازش مدل از ، برای آزموباشدمینفر  200کمتر از 

 یراندر مد یخدمات ورزش یجترو یابیبازار یختهو آم ایحرفهاخالق  یناز ارتباط ب یحالت کل

 یبو ضر باشدمی اندارددر حالت اول که همان حالت است شودمیتمرکز  یخصوص هایباشگاه

و  باشدمی 879/0 آمدهدستبه یرمس یبضر ینجاا رد شودمیمحاسبه  یرمس یبضر یا یونرگرس
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 نمود. اظهارنظرآن  داریمعنیدر مورد  توانمیاما ن شودمیدر نظر گرفته  ییباص یبضر

 
 

 مدل تحقیق در حالت استاندارد  -1شکل شماره 

( تمرکز t)ضریبداریمعنیبر روی ضریب  شودمیدر حالت دوم که حالت معناداری گفته 

و به دلیل اینکه ضریب  باشدمی 802/45 آمدهدستبه داریمعنیدر این حالت ضریب شده است 

ارتباط  شودمیاست لذا نتیجه گرفته  دارمعنیخطا  05/0که در حالت  96/1بیشتر از  آمدهدستبه

 .باشدمی دارمعنیمثبت و  یخدمات ورزش یجترو یابیبازار یختهو آم ایحرفهاخالق  ینب
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 داریمعنیمدل تحقیق در حالت   -2شکل شماره 

 یناختالف ب یانگینم یار)مع SRMR و  rms Theta ،NFIاز سه شاخ  مدل  برازش یبرا

 یهابا داده یکه تا چه اندازه مدل مفهوم کندیمشخ  م SRMR. شاخ  شودیها( استفاده مداده

 هاییهمجموعه فرض در دسترس یهاداده یاکه آ کندیکمک م SRMR. باشندیهماهنگ م یتجرب

. مقدار یرخ یا دهندیقرار م ییدرا مورد تأ یگرهمد یپنهان رو یرهایمتغ تأ یر یعنیذکر شده 

SRMR ینباشند و معنادار نباشند ا تریفضع یعامل ی. هر چه بارهاکندیم ییرتغ یکصفر و  ینب 

شاخ   ینچه ا شاخ  است. هر ینخط قرمز ا 08/0خواهد بود. مقدار  تربزرگشاخ  بزرگ و 
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شود.  تجدیدنظرمدل  یتدارد و صزم است در کل یاساس یراداتباشد مدل ا تربزرگمقدار  یناز ا

در نظر  یکه مقدار مطلوب باشدیم 063/0در حدود  یمقدار SRMRپژوهش شاخ   یندر ا

 rmsشاخ   ینبرخوردار است. همچن یمدل از برازش مناسب یتکل ینکها یعنیاست.  شدهگرفته

Theta گیریاندازه یناست. ا یرونیمدل ب یماندهاز باق ماندهباقینس یاکووار یسمقدار مؤ ر ماتر 

مدل  یبرا یرونیمدل ب یماندهباق چراکهاست،  یدمف یمدل انعکاس یابیارز یبرازش تنها برا

نظر  مدل در یتمطلوب یرا برا 12/0کمتر از  یو مقدار یستن داری( معنیبی)ترک یساخت گیریاندازه

مقدار  یزن NFIشاخ   یناست. همچن 112/0شاخ  برابر با  این یقتحق ینگرفته است. در ا

 آمدهدستبه 92/0باشد که در محاسبات انجام شده برابر با  9/0از  تربزرگ یدآن با یبرا قبولقابل

  .باشدیم یاست که مقدار مطلوب

 ی برازش مدلهاشاخص  -10جدول شماره 

برازش یهاشاخ  یتکم   مقدار مطلوب 

SRMR 063/0 شاخ  08/0کمتر از    

rms Theta 112/0 شاخ  12/0کمتر از    

NFI 92/0 شاخ  9/0از  یشترب   

 

(،  10ی برازش کلی مدل مشخ  است )جدول هاشاخ که در جدول مربوط به  طورهمان

بر این اساس برازش باشند یمی قبولقابلی برازش در حد هاشاخ برای  آمدهدستبهتمام مقادیر 

 یید واقع شد.تأکلیت مدل مورد 
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 گیرینتیجه
 کمک به خود سازمانی اهداف حصول و امور پیشبرد در اصلی مسئول ورزشی، باشگاه هر

 انجام در ورزشی  باشگاه هر ضروریات از یکی. است باشگاه در موجود فعال ورزشی هایرشته

 بازاریابی مه ، این. است مناسب مالی منابع وجود هداف،ا به یابیدست و هابرنامه اجرای و وظایف

 غفوری، و هنرور)است نموده شاخ  مالی، منابع تعیین در مه  هایروش از یکی عنوانبه را

 در زمینه دنیا، سطح در هارشته برخی در ورزش صنعتی رویکرد گسترش و مسئله این(.  1382

 نموده فراه  را ورزشی نهادهای از بسیاری و هاسیونفدرا در ورزشی بازاریابی قرارگرفتن اولویت

 اهمیت روزروزبه ورزشی، هایباشگاه و ورزشی یهافدراسیون در بازاریابی خاطر همین به. است

 سرمایه جذب جهت در ایحرفه اخالق به توجه روازاین(.  2003 ،1هینچ و هیجمن)یابدمی بیشتری

 برخوردار ایویژه اهمیت از هاباشگاه اهداف و پیشبرد جهت در مالی منبع یک عنوانبه بازاریابی و

پژوهش حاضر با هدف  .است شغل ازنظر فرد اخالقی مسئولیت ،ایحرفه اخالق منظور از. است

 هایباشگاه مدیران در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بین ارتباط

 است. شدهارائهجام گرفت که نتایج در زیر مدل ان ارائه و کردستان استان خصوصی

 خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق بین نشان داد هادادهنتایج حاصل از تحلیل  

 ضروریات از یکی .دارد وجود رابطه کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران در ورزشی

 از سوی اخالقی اصول رعایت. است گانیبازر اخالقیات به توجه کشورها، اقتصادی رونق و توسعه

 منجر سال  اقتصاد یک شکوفایی و پویایی به کشور یک در هاشرکت مدیران و مرداندولت

 همواره بازاریابی است، بازاریابی اخالق ،ایحرفه اخالق در بح  مورد حوزه ترینچالشی. شودمی

 هایآلودگی افراد، خصوصی حری  به تجاوز تقلب، درو ، از استفاده به مته  جامعه در

 بوده جامعه پذیرآسیب و ضعیف اقشار به توجهیبی و گراییمصرف ترویج و محیطیزیست

 کنندگانمصرف هایخواسته تأمین و کشورها اقتصاد به کمک هدف با بازاریابی کهدرحالی

 بوده ازاریابیب اجتماعی ابعاد از هاشرکت اکثر غفلت اتهامات، این اصلی علت. است گرفتهشکل

 سودآوری افزایش راه در بازاریابی هایآرمان از انحراف و عمده تخلفات انجام موجب که است

 در جامعه عموم اطمینان و اعتماد بهبود بازاریابی، مدیران هایچالش از یکی. است گردیده

                                                           
1 . Higman J, Hinch, T 
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 هرگونه و اریگذقیمت روش هر تبلیغاتی، آگهی هر پیشبردی، فعالیت هر. است بازاریابی ارتباطات

 این بیانگر آمدهدستبه نتایج. باشد اخالقی استانداردهای بر منطبق باید مشتری اطالعات از استفاده

 به کارفرمایان شیوه این در. گذاردمی تأ یر بازاریابی هایجنبه تمام روی ایحرفه اخالق که است

 مفهوم بودن انتزاعی به وجهت با. هستند خود تبلیغات در تعهد و عدالت صداقت، ترویج دنبال

 است ممکن چون است، دشوار و برانگیزچالش بسیار خصو  این در کردن صحبت اخالق،

 در دلیل، همین به. باشد متفاوت کامال دیگری نظر و تعریف با خوب کار از کس هر تعریف

 هرچند نیستی ، روروبه مدون هایروش و قوانین از فهرستی با بازاریابی و ایحرفه اخالق ادبیات

 وجود وکارکسب صاحبان و هاشرکت به کمک برای عمومی و کلی هایدستورالعمل ایمجموعه

 ارتباط ٔ  درزمینه  کنند. ارزیابی آن اساس بر را بازاریابی جدید هایاستراتژی توانندمی که دارد

 صورت کشور از خارج و داخل در اندکی تحقیقات ترویج بازاریابی آمیخته و ایحرفه اخالق

 در( 1391) سال در همکاران و اصفهانی آیباغی ،(1394) سال در خیری و میرنظامی. است گرفته

 برای بازاریابی هایحوزه در وکارکسب اخالقی هنجارهای رعایت که کنندمی عنوان خود تحقیق

 و پور شفیع. داشت خواهد پی در جامعه برای و سازمان برای مثبتی نتایج و است ضروری هاسازمان

 موفقیت در مدیران ایحرفه اخالق نقش عنوان با خود تحقیق در( 1396) سال در نیز همکاران

 کردن ترکیب با که باشد نحوی به باید هاسازمان مدیران مدیریت حوه که کنندمی عنوان هاسازمان

 .دهند گسترش سازمان در را مفید کار فرهنگ جاری، قوانین با اخالقی اصول

 هایباشگاه ورزشی مدیران ایحرفه اخالق داد میزان نشان هاداده وتحلیلتجزیه همچنین نتایج    

 استان خصوصی هایباشگاه در رسدمی نظر به .است باصتر متوسط حد از کردستان استان خصوصی

 مدیران و است شده نهادینه مدیران و کارکنان بین در ارزش، یک صورتبه اخالق کردستان

 در. دانندمی اخالقی مسائل رعایت به موظف را خود و. هستند قائل مقوله این برای زیادی تاهمی

 استان خصوصی هایباشگاه مدیران از که کرد عنوان توانمی آمدهدستبه یهایافته توجیه

 صراحت نیکو، رفتاری الگوی دارای ،وکارکسب در و دیگران با ارتباط در رودمی انتظار کردستان

 در را ایحرفه اخالق میزان موجود انتظارات و باشند متقابل و اصیل احترام و صداقت گفتار، در

 و فرد معین و 1394 همکاران، و قجری پژوهش با آمدهدستبه نتایج. است داده ارتقا مدیران

 .دارد همخوانی 1395 همکاران
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 استان خصوصی هایباشگاه مدیران یآشنای میزان داد که نشان هاداده وتحلیلتجزیه از طرفی نتایج 

 که گفت توانمی کل در .است باصتر متوسط حد از ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته با

 نتایج به توجه با هاآن ولی دارد قرار مطلوبی سطح در ترویج آمیخته با مدیران آشنایی میزان

 کنند استفاده بازاریابی سنتی یهاروش از دارند تمایل بیشتر  است شده مشخ  قبلی تحقیقات

 وجود تناقض نوعی خود باشگاه در آن کاربرد و ترویج آمیخته با آنان آشنایی و آگاهی بین یعنی

 اطالعات و. اندداشته مطالعه بازاریابی هایروش و هاتکنیک انواع ٔ  درزمینه مدیران این دارد

 بیشتر ولی اندآورده دست به ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته و بازاریابی آمیخته ٔ  درزمینه

 نکرده شرکت بازاریابی به مربوط آموزشی دوره و کارگاه گونههیچ در شاید تاکنون مدیران این

 گیریبهره و هاآن به تخفیفات دادن مشتریان، به خرید بن نظیر خدماتی ارائه دیگر سوی از. بودند

 بازاریابی آمیخته با استان خصوصی هایباشگاه یرانمد باصی آگاهی نشانگر العادهفوق از فروش

 .دارد همخوانی( 2017)  انییک و کلئو پژوهش با آمدهدستبه نتایج. باشدمی

 از ایحرفه اخالق هایمؤلفه هایاولویت بین یکی از دیگر از نتایج تحقیق حاضر وجود تفاوت   

 و عدالت بودن، صادق ،پذیریمسئولیت .بود کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه

 و رعایت و دیگران با همدردی دیگران، به احترام ،طلبیرقابت و جوییبرتری وفاداری، انصاف،

. دارند ایحرفه اخالق که است افرادی بارز ویژگی اجتماعی هنجارهای و هاارزش به نسبت احترام

 ایحرفه اخالق هایمؤلفه هایاولویت بین رد انصاف و صداقت که کرد ادعا توانمی این اساس بر

 و برخوردارند هامؤلفه سایر به نسبت بیشتری اهمیت از خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه از

 مجبورند همیشه باصداقت مدیران. باشدمی پذیریمسئولیت مؤلفه به مربوط اهمیت میزان کمترین

 نشانه حقیقت، در. هستند طرف کارکنان افراد با کهوقتی خصوصاً بگیرند را انصاف جانب

 جانب تواندمی حد چه تا دیگران، غیرمنصفانه برخورد مقابل در که است این مدیر یک درستکاری

 صداقت ایحرفه اخالق در اصل ترینمه  که کرد اذعان توانمی اساس این بر. بگیرد را عدالت

 .باشدمی مدیران

 بازاریابی آمیخته هایمؤلفه هایاولویت بین د تفاوت معنادارهمچنین نتایج تحقیق حاکی از وجو   

 نتایج .بود تفاوت کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران دیدگاه از ورزشی خدمات ترویج

 خدمات ترویج بازاریابی آمیخته هایمؤلفه هایاولویت بین در فروشی پیشبرد که است این بیانگر
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 برخوردار هامؤلفه سایر به نسبت بیشتری اهمیت از خصوصی هایاهباشگ مدیران دیدگاه از ورزشی

 گیردبرمیدر  را ابزار ارتباطی همه ترویج. باشدمی تبلیغات به مربوط اهمیت میزان کمترین و است

 تخفیف دادن که است این بیانگر آمدهدستبه نتایج. برساند هدف مخاطبان به را پیامی  توانمی که

 ترویج در مؤ ری نقش فروش پیشبرد یهاتکنیک عنوانبه ،... و رایگان خدمات ائهار مشتریان، به

. شود واقع مؤ ر خدمات ترویج در که نتوانسته تبلیغات کهدرحالی دارد هاباشگاه ورزشی خدمات

 تبلیغات از هاباشگاه اکثریت برای اینکه دلیل به که کرد ادعا توانمی آمدهدستبه نتایج توجیه در

 برای و کند ایجاد خدمات ترویج در زیادی تغییرات نتوانسته ،گیرندمی بهره خدمات ترویج هتج

 با آمدهدستبه نتایج. دارد قرار اولویت در ترارزان خدمات ارائه و تخفیف مانند عواملی مشتریان

 .راستاسته  2013 میهای، پژوهش

 و ایحرفه اخالق بین ارتباط دکه مدلمدل پژوهش نشان دا نتایج حاصل از برازش درنهایت    

 برازش از کردستان استان خصوصی هایباشگاه مدیران در ورزشی خدمات ترویج بازاریابی آمیخته

 آمیخته در مؤ ری نقش ایحرفه اخالق که شودمی گرفته نتیجه لذا .است برخوردار مناسبی

 ،وکارکسب در اخالق اصول عایتر هایمزیت به با توجه. دارد ورزشی خدمات ترویج بازاریابی

 تدابیر ازجمله گوناگون ابزارهای طریق از هاسازمان در اخالق مدیریت به اخیر دهه چند در مدیران

 و اخالقی کدهای و اخالقی منشور تدوین و کارکنان آموزش ،هارویه و هامشیخط ساختاری،

 را خود مطلوب عملکرد اخالقی هایراهیدو و دشوار شرایط در تا اندپرداخته هاسازمان در رفتاری

 کارکنان و باشگاه هویت بهبود موجب اخالقی اصول رعایت ورزشی هایباشگاه در. نمایند حفظ

 نوعی آمدن وجود به موجب خود امر این شد؛ خواهد مشتریان نگاه در باشگاه تصویر همچنین و

 فرد معین و 1394 همکاران، و قجری شپژوه با آمدهدستبه نتایج. است باشگاه برای رقابتی مزیت

 .دارد همخوانی 1395 همکاران و
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