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  پیشگفتار

 روند اخیر هایسال در دانشگاهی علمی حوزه یك عنوان به ورزشی علوم و بدنی تربیت
 ائلمس از یكی. است داشته اجرایی و پژوهشی آموزشی، هایزمینه تمامی در را رشدی به ور

 زمال هایزمینه تقویت و سازی فراهم شناسایی، ریزان،برنامه و مسئوالن توجه مورد مهم
 ورزش ایهعرصه در افتهی تولید ورزشی علوم کارگیری به و ورزشی علوم دانش تولید برای

 هتج همین به. است عمومی سالمت و همگانی ورزش نیز و المللیبین میادین و قهرمانی
 پژوهشی و آموزشی علمی، هایسیاست راستای در که ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه

 سالمیا ایران در فناوری و دانش روزافزون توسعه منظور به هایافته آخرین انتقال برای خود،
 ایهفعالیت پیشبرد برای مناسب بستری کردن فراهم با دارد نظر در شده، نهاد بنیان

 در ؤثرم گامی عمل، و علم تلفیق به کمك و فرهنگی علمی، سطح ارتقای نیز و پژوهشی
 هایکتاب انتشار به اقدام پژوهشگاه راستا، این در. بردارد کشور ورزش علمی نیازهای رفع

-دانش و محققان متخصصان، هایتالش از برگرفته تخصصی -ورزشی -علمی

 فضل به تب،ک اینگونه انتشار با است امید. است هنمود ورزشی علوم و بدنی تربیت آموختگان
 ایران اسالمی جمهوری نظام عالیه اهداف تحقق جهت در مؤثری هایگام متعال، خداوند

 .باشیم برداشته

 

 یورزش علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 

 

 



 

 

 

 

 پیشگفتار مترجمان 

ای برای رشد و ارتقاء دانش بازاریابی دیربازی است که در عرصه ورزش دارای جایگاه ویژه

گذاری شده است. در این عرصه جایگاه سطح ورزش از طریق ایجاد بسترهای مالی و سرمایه

و در حتی نظریات فرانوگرای این عرصه نیز توجه مشتری از همان ابتدا سرلوحه امور بوده 

 ای به آن شده است. ویژه

در انتخاب و ترجمه کتاب باید بیان نماییم که در حال مطالعه در خصوص ابزارها و دانش نوین 

در حوزه بازاریابی ورزشی بودیم که به کتاب حاضر برخوردیم. در نگاه اول جذابیت کتاب، 

در عین حال زبان ساده آن متقاعدمان کرد که آن را ترجمه و  محتوای متفاوت، تخصصی و

 در اختیار دانش پژوهان کشور عزیزمان قرار دهیم. 

کتاب حاضر در صدد است به مخاطبان عالقمند به ورزش و بازاریابی ورزشی کلید واژه ارزش 

دهی آن را در یك چرخه که شامل را در عرصه محصوالت ورزشی تشریح نموده و شكل

مشارکت مشتریان، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات است بیان نماید.  همچنین 

نویسندگان در پنج فصل با ارائه تمثیل های به روز در تالشند به خوانندگان اهمیت اشتراک 

نظر مشتریان و برگزارکنندگان رویدادها و تولیدکنندگان و حامیان ورزش و محصوالت ورزشی 

این بین نقد شرایط کنونی، نتایج آخرین تحقیقات، بازتعریف اقتصاد ورزش  را نشان دهند. در

 و همچنین بكارگیری این مفاهیم در صنعت ورزش به رشته تحریر درآمده است. 

مندان به مدیریت ورزش، بازاریابی و اقتصاد ورزشی در هر سه مقطع کارشناسی، هعالق

مندان به مدیریت و بازاریابی ورزشی هکارشناسی ارشد و دکتری همچنین مدیران و عالق

 توانند بهره مند از نكات ارزشمند این کتاب شوند. می

بدیهی است تمام تالش مترجمان انتقال ماهیت و اصل مطالب در نسخه اصلی بوده و مانند 

مندان تقاضا داریم هباشد. لذا از همه عالقهمه آثار ترجمه شده خالی از اشكال و ایراد نمی
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با ما در میان   Afshari.ua@gmail.comو پیشنهادات ارزشمند خود را از طریق ایمیل  نكات

 بگذارند. 

 
فهیمه محمدحسن                                                                                         -مصطفی افشاری 

 1399زمستان 
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 یورزش یریتارزش در مد ینیهم آفر

 یریتمد یدر حوزه 1ارزش ینیدر مورد هم آفر یآگاه یشکتاب، افزا ینهدف از نگارش ا
( و 2خدمات یرگیمثال، منطق چ ی)برا یعلم مسائل یکتاب بر مبنا ینباشد. ایم یورزش

 خدمات( یهاها )شبكهها و سازمانشرکت یگرو د یانمشتر یتاهم یانبه ب ی،شواهد تجرب
 یانبه ب ،خصوص ینپردازد. پنج مقاله در ایم یفیتخدمات باک یمحصوالت و ارائه یدتول یبرا

ارزش  ینیهم آفر ی، بسترها 3یمانند چارچوب ارزش ورزش ،ارزش ینیابعاد مختلف هم آفر
 یو راهكارها ارزش 5یبیمصرف هواداران، هم تخر یها، انجمن4یبه مشتر یمشتر ییوهبه ش

ه که منجر ب یندهاییدر خصوص فرآ رادرک ما  ینمقاالت همچن یناند. ا، پرداختهیهم رقابت
 نیا ین،دهند. عالوه بر ایگسترش م ،شوندیمختلف م طرفین یانارزش مشترک م یجادا

را  ییها و راهكارهاو دستورالعمل هستند یدمف ،کنند که در عملیم یانرا ب یمسائل ،محققان
 ،بکتا ینراه، ا ینباشند. در ایارزش م ینیراستا با مفهوم هم آفر همکنند که یم یمعرف
و  ینسب مشارکتی یندفرآ یكبه عنوان  ،ارزش یجادا و در دهدیرا بسط م یبهتر یهایهنظر
 است.  یدمف یورزش یرانمد یعوامل چندگانه، برا یانم یاپو

چاپ  European Sport Management یدر فصلنامه یژهکتاب در ابتدا به عنوان چاپ و ینا
 یاست. و آلمان یرویتبادر دانشگاه  ،خدمات یریتاستاد مد  6هربرت وُراتشك شده است.

 یقاتیتحق یهااروپا بوده است. حوزه یورزش یریتمعاون انجمن مد 2009از سال  ینهمچن
متفاوت خدمات،  یهاکننده در بافت یلتعد یرهایسود و متغـ  خدمات ییرهشامل زنج ،یو

 باشد.یم یورزش یابیو بازار خدمات یفیتخدمات، سنجش ک یرگیمنطق چ

در  طییاقتصاد کسب و کار و اقتصاد مح یدر دانشكده یابیبازار یار، دانش 7هوربل یسکر
 یعلم یکارها یاست. عمده دانمارک یرگسبدر شهر ا واقع (SDU) دانمارک یدانشگاه جنوب

                                                            
1 Value Co-Creation 
2 Service-Dominant Logic (SDL) 
3 Sport Value Framework (SVF) 
4 Customer-to-customer 

5 Co-destruction 
6 Herbert Woratschek 
7 Chris Horbel 
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در ورزش،  1یشفاه یغاتخدمات و تبل یهاورزش، شبكه ینیهم آفر یهادر حوزه یو
 انجام شده اند. یلیموبا یهاسالمت، و برنامه یهاحوزه ی،گردشگر

د. باشیآلمان م تیرویباخدمات در دانشگاه  یریتمد یدانشكده یار، استاد 2پاپ یانباست
 ی،ینخالق و رفتار مصرف کننده، هم آفر یهاشامل رسانه ،یقاتدر تحق یو یاصل یهاحوزه

ار و رفت شرکت یمصرف کننده یتهو ی،اجتماع یهابرند، رسانه یهابرند، انجمن یریتمد
 هوادار است.

 

  

                                                            
1 Word-of-mouth advertising 2 Bastian Popps 
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