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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تدوین مدل شناسایی موانع و محدودیتهایی پیش روی قابلیتهای
بازاریابی باشگاههای فوتبال لیگ برتر بود .پژوهش از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از
روش نظریة دادهبنیاد استفاده شد .جامعة پژوهش شامل همة مدیران باشگاههای فوتبال و اساتید
بازاریابی دانشگاهها بود که نمونة پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری نظری و به شیوة
گلولهبرفی انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها ،از مصاحبة عمیق بهصورت سؤالهای باز استفاده
گردید .سپس ،دادههای حاصل از  16مصاحبه به روش نظریهسازی دادهبنیاد ،کدگذاری و
تجزیهوتحلیل شدند .نتیجة گروهبندی کدها نشاندهندة  25مانع بازاریابی در سه سطح زمینهای،
ساختاری و رفتاری بود .در سطح زمینهای ،موانع محیطی خرد و کالن نظیر موانع فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،رسانهها و دولت ،در سطح ساختاری ،موانع مربوط به امکانات
فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی ،قوانین و مقررات سازمانی و در سطح
رفتاری ،موانع فردی و موانع مدیریتی نظیر فقدان برنامهریزی ،نبود تفکر راهبردی و کارکنان،
مربیان و بازیکنان قرار دارند .درنهایت ،مدل پژوهش بر اساس مدل سهشاخگی تدوین شد .مدل
ارائهشده میتواند بهعنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیرد تا
بتوان بهصورت منطقی و اصولی به حل مشکالت موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای رفع
این موانع بهصورت مدون اقدام کرد.
واژگان کلیدی :موانع ،قابلیتهای بازاریابی ،باشگاههای فوتبال ،لیگ برتر

*نویسندۀ مسئول

Email: k.zohrevand8098@gmail.com

132

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،48خرداد و تیر 1397

مقدمه
امروزه ،در جهان باشگاههاي ورزشی واحدهایی هستند كه براي اهداف اقتصادي تشكیل و اداره
میشوند .باشگاهها براي كسب منافع اقتصادي ،ورزش یا ورزشهاي خاصی را انتخاب میكنند و در
آنها فعال میشوند .همچنین ،باشگاهها براي تأسیس ورزشگاهها سرمایهگذاري كرده و سعی
میكنند در حوزههاي ورزشی انتخابی خود به ردههاي باالیی برسند تا بتوانند درآمد بیشتري كسب
كنند (زارع ،احمدي ،مرادي و حسینی .)2015 ،درهمینزمینه ،صنعت فوتبال با بیش از 240
میلیون بازیكن ،یک میلیون و  400هزار تیم و  300هزار باشگاه در سراسر جهان ،محبوبترین
ورزش دنیا است تاجاییكه بسیاري از كشورهاي پنج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب
میكنند .سرشار بودن ورزشگاهها از جمعیت و برخورداري رقابتها از بینندگان چند صدمیلیونی ،فوتبال را
بهعنوان مردمیترین ورزش جهان معرفی كرده است .گرایش به این ورزش روزبهروز و با گذشت زمان بیشتر
میشود (الهی .)2009 ،در ایران نیز فوتبال پرطرفدارترین ورزش است؛ بهطوريكه طبق آمارهاي
غیررسمی ،تعداد هواداران تیمهاي پرسپولیس ،استقالل و تراكتورسازي ،به بیش از  30میلیون نفر
میرسد .این آمارها نشاندهندۀ وجود یک بازار بالقوه در فوتبال دنیا و بهویژه در ایران است.
امروزه ،فوتبال به یک بازار تبدیل شده است و میلیاردها دالر سرمایهگذاري روي آن انجام شده
است .هزینههاي افراطی نقلوانتقاالت ،امضاي قراردادهاي بازیكنان ،رقابت بین حامیان براي جذب
ستارهها جهت ترویج محصوالت خود ،مذاكرات حق پخش رسانهاي و تالش مدیران براي جذب
سرمایهگذاران ،تنها جزئی از دنیاي فوتبال است (دیمیتروپولوس .)2010 ،1با توجه به هزینة باالي
باشگاههاي ورزشی و رقابت فشردۀ آنها براي جذب سرمایههاي ورزشی ازقبیل بازیكنان ،مربیان و
امكانات ورزشی جهت كسب رتبههاي باالتر در مسابقات ،باشگاهها بهدنبال كسب درآمدهاي بیشتر
از امكانات موجود هستند (جیمز و روس.)2004 ،2
در عصر حاضر ،باشگاههاي فوتبال دنیا از راهها و شیوههاي مختلفی براي درآمدزایی هرچهبیشتر
استفاده میكنند (دسبوردس .)2007 ،3باشگاههاي فوتبال دنیا عالوهبر جذب حامی مالی 4و حق
پخش رسانهاي ،ازطریق فعالیتهاي تجاري نظیر فروش البسه ،بازدیدها از موزۀ باشگاه ،صدور
مجوزها ،استفاده از نشان ،تورهاي تفریحی و غیره نیز درآمد كسب میكنند .این درحالی است كه
میزان و تنوع درآمد باشگاههاي فوتبال ایران بسیار محدود است (سیفپناهی .)2014 ،چگونه است
كه فوتبال حرفهاي دنیا در كشورهاي اروپایی و حتی آسیایی ساالنه مبالغ كالنی را از محل حق پخش
1. Dimitropoulos
2. James & Ross
3. Desbordes
4. Sponser
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تلویزیونی ،تبلیغات ،حامیان مالی  ،بلیتفروشی و سایر منابع نصیب خود میسازد ،اما فوتبال حرفهاي ایران
نهتنها از كسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است ،بلكه از سایر منابع درآمدي نیز بهره كافی
را نبرده است؟ همانطوركه بیان شد ،درآمد باشگاههاي فوتبال ایران در مقایسه با باشگاههاي فوتبال
مطرح دنیا بسیار كمتر است .چرا باشگاه هاي فوتبال ایران در كسب درآمد ضعیف هستند؟ موانع
رشد درآمدزایی در فوتبال ایران كداماند؟
همة فعالیتهاي سازمانها و شركتها براي افزایش درآمد ،در حیطة فعالیتها و برنامههاي بازاریابی
قرار دارند و درواقع ،فعالیتهاي بازاریابی شیوۀ درآمدزایی باشگاههاي فوتبال هستند كه این
باشگاهها براي كسب درآمدشان انجام میدهند؛ بنابراین ،شناخت موانع و محدودیتهاي پیش روي
بازاریابی باشگاهها جهت توسعة قابلیتهاي بازاریابی ،تدوین برنامههاي بازاریابی مدون براي جذب
منابع مالی بیشتر و عملكرد تجاري بهتر میتواند راهگشا باشد .بهعبارتدیگر ،باشگاههاي فوتبال
براي بقا در شرایط اقتصادي امروز و فضاي رقابتی باید بتوانند بخشهاي بازاریابی خود را با
بهكارگیري مدیریت صحیح در جنبههاي مختلف راهبردهاي كسب درآمد فعالتر كنند تا با تمركز
بر مشتري ،بازار هدف و قابلیتهاي بازاریابی خود بتوانند منابع مالی خود را در این شرایط اقتصادي
افزایش دهند و عملكرد تجاري بهتري داشته باشند .براي این امر ،ابتدا نیازمند شناخت موانع و
محدودیتهاي پیش روي فعالیتها و قابلیتهاي بازاریابی خود هستند .به عقیدۀ گرانت،)1991( 1
قابلیتها نتیجة گروههایی از منابع هستند كه با یكدیگر عمل میكنند .آنها منابع متفاوت را با هم
پیوند میدهند و سازمان را براي ایجاد عملكرد مالی برتر توانا میسازند .براساس دیدگاه مبتنی بر
منابع ،قابلیتها بهعنوان نوعی كارایی نگریسته میشوند كه سازمانها بدانوسیله مجموعهاي از
منابع معین را براي دستیابی به اهداف خاص بهكار میبرند (حمیديزاده و خیرخواه .)2013 ،الهی
( )2009نشان داد كه موانع توسعة اقتصادي صنعت فوتبال ایران شامل سرمایهگذاري و حمایت
مالی ،نهادهاي مربوط ،حمایتهاي دولتی ،هواداران ،پخش رسانهاي ،نیروي انسانی ،امكانات و
فضاهاي ورزشی ،حقوقی و قانونی ،علمی و پژوهشی است .سیمكین )2002( 2نشان داد كه موانع
بازاریابی بخشهاي خدماتی و تولیدي شامل درکنكردن مشتریان ،جاهطلبی مدیران ،كمبود نیروي
انسانی متخصص ،فقدان مهارتهاي كسبوكار در مدیران ،ارتباطات ناكافی ،مشاركت ضعیف
واحدها ،ضعف در برنامهریزي و اطالعات ناكافی است .در حوزۀ ورزش ،الهی ،سجادي ،خبیري و
ابریشمی ( )2010در پژوهشی بیان كردند كه مهمترین موانع موجود در توسعة درآمدزایی حاصل از
حمایت مالی ،صرفاً در ساختار مدیریت صنعت فوتبال قرار ندارند و موانع محیطی نیز در فقدان
1. Grant
2. Simkin
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توسعة درآمدزایی حاصل از حمایت مالی نقش مهمی دارند .مهمترین موانع شناساییشده ،ریشه در
ساختار اقتصادي كشور ،برخی مشكالت حقوقی و قانونی ،مالكیت دولتی باشگاهها ،ساختار و نیروي
انسانی صنعت فوتبال ،مدیریت بازاریابی ،برنامهریزي مسابقات فوتبال ،امكانات و تسهیالت صنعت
فوتبال دارند .بههمینترتیب ،مرادي چالشتري ،مرادي ،نوروزیان قهفرخی و جعفري ( )2014موانع
اقتصادي اثرگذار بر جذب سرمایهگذاري خارجی در فوتبال را به سه دستة كلی تقسیم كردند :دستة
اول موانعی هستند كه ریشه در ساختار اقتصادي كشور دارند؛ دستة دوم موانعی هستند كه ریشه
در ساختار صنعت ورزش كشور دارند و دستة سوم موانعی هستند كه ریشه در ساختار نهادهاي
فوتبال دارند .پیتس و استوتالر )2013( 1كه از پژوهشگران بازاریابی ورزشی هستند ،در پژوهشی
قابلیت مدیریت را بهعنوان یكی از عوامل بااهمیت در رشد قابلیت بازاریابی در سازمانهاي ورزشی
مطرح كردند .آنها درخصوص مدیریت بازاریابی ورزشی تصدیق میكنند كه تجارت ورزشی باید
یک سیستم براي مدیریت فرایند بازاریابی ورزشی داشته باشد كه این سیستم شامل پیادهسازي،
مدیریت و ارزیابی همة اجزاي بازاریابی ورزشی است .اوكاس و انگو )2007( 2استدالل میكنند كه
بهنظر میرسد ویژگیهاي محیطی نقش مهمی در تعیین درجة توسعة قابلیت بازاریابی دارند .آنها
معتقدند كه از لحاظ بازاریابی ،شركتهایی كه محیط رقابتیشان پایدار و قابلپیشبینی است،
ممكن است نیازي به توسعة قابلیتهاي بازاریابی نداشته باشند؛ درحالیكه شركتهایی كه شدت
ناپایداري محیط رقابتیشان زیاد است ،خود را به سمت فعالیتهاي بیشتري در عرصة بازاریابی
سوق میدهند .رسولی ( )2015بیان كرد كه محیط میتواند هم نقش تسهیلكنندگی و هم نقش
بازدارندگی در بازاریابی و مدیریت برندساز ي داشته باشد .محیط متشكل از چهار بعد محیط فوتبال،
محیط ورزش ،محیط ملی و محیط بینالمللی است كه هركدام از این محیطها عواملی مانند رسانه،
فناوري ،اقتصاد ،رقبا ،مشتریان ،فرهنگ ،سیاست و قوانین و عوامل جانبی را در برمیگیرند .طریقی،
حمیدي و رجبی ( )2014در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوي بازاریابی فدراسیون ملی ورزشهاي
دانشگاهی» به این نتیجه دست یافتند كه همة متغیرهاي مستقل پژوهش شامل سازمان بازاریابی،
سیستم اطالعات بازاریابی ،راهبرد بازاریابی ،كاركنان بازاریابی ،قابلیت نشانسازي و قابلیت مدیریت،
ارتباط معناداري با قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزشهاي دانشگاهی دارند و عواملی هستند كه
در توسعة بازاریابی ورزشی فدراسیون ملی ورزشهاي دانشگاهی نقش بسزایی دارند درنهایت ،آنها
مدلی براي بازاریابی این فدراسیون ارائه دادند .ساعتچیان و الهی ( )2015موانع بازاریابی جذب و
توسعة هواداران فوتبال را این موارد ذكر كردند :روابط عمومی (تبلیغات ناكافی در رسانهها ،كمبود
1. Pits & Stotlar
2. O'Cass & Ngo
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برگزاري كنفرانسها و برنامههاي مطبوعاتی ،كمبود برگزاري جشنها و مراسم حضور و نیز نبود
قوانین حمایتی در این زمینه) ،مؤلفة مكان (نداشتن استادیوم اختصاصی ،امكانات رفاهی نامناسب،
گنجایش كم ورزشگاهها و محیط اجتماعی نامناسب) ،مؤلفة قیمتگذاري (قیمتگذاري یكسان،
نبود تخفیف ،قابلیت پیشبینی مسابقات و نرخ ثابت براي تمام بازيها) ،مؤلفة روش توزیع (مشكل
دسترسی به بلیت ،تقویم ورزشی نامناسب ،نبود برنامهریزي زمانی مناسب) ،مؤلفة قدرتهاي بازار
(دولتیبودن باشگاهها ،واگذارنشدن سهام باشگاهها به هواداران ،نبود فروش اینترنتی بلیتها) و
مؤلفة محصول و كیفیت و فرایند (ضعیفبودن تیمها ،كیفیت فنی پایین ،حضورنداشتن بانوان،
حضور اندک بازیكنان و مربیان برجسته) .محمدكاظمی ،تندنویس و خبیري ( )2009بیان كردند كه
در عامل محصول ،واگذاري سهام باشگاههاي لیگ برتر ،درمؤلفة مكان ،امكان حضورنداشتن
خانوادهها به اتفاق همدیگر ،در عامل قیمت ،نرخگذاري یكسان بلیت براي هواداران و در عامل
ترویج ،نبود شبكههاي ماهوارهاي اختصاصی با نام باشگاه ،از موانع توسعة بازاریابی صنعت فوتبال
كشور هستند .در پژوهشی ،عسكریان و آزادان ( )2013هفت عامل موانع ساختاري -مدیریتی،
موفقنشدن حامیان مالی در فرایند حامی مالیبودن ،استفادهنكردن از اصول بازاریابی ،سطح پایین
حرفهاي فوتبال ایران ،موانع حقوقی و رسانهاي ،فقدان جنبههاي تكنیكی در باشگاهها و فقدان
بسـترهاي جذب حامیان مالی بینالمللی را بهعنوان موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفهاي
ایران ذكر كردند .هودا ،)2001( 1ایزدي ( ،)2005سوتال ،ناگل و لی گرانده،)2005( 2
اسماعیل زاده ،تجاري و شیخ علیزاده ( ،)2009احسانی ،صفاري ،امیري و كوزه چیان ( )2009و
خسرومنش ( ،)2010در پژوهش هاي خود موانع مدیریتی ،ساختاري ،رسانه اي و حقوقی را از
عو امل حضورنداشتن حامیان مالی در ورزش معرفی كردند .اكمكسی )2013( 3عواملی مانند
وضعیت مالی ،قوانین دولتی و الگوهاي مدیریتی را از موانع و محدودیت هاي جذب حامیان
مالی براي فدراسیون هاي ورزشی تركیه به خصوص فدراسیون فوتبال دانستند .پیل ها ،هامز و
گرینویل )2016( 4عوامل فرهنگی گروه هاي مختلف یک كشور را بر رفتارهاي مصرفی
محصوالت ورزشی تأثیرگذار میدانند و بیان میكنند كه در كشور میزبان بازي هاي ورزشی،
محیط فرهنگی به طور غیرمستقیم بر مصرف محصوالت ورزشی توسط گروه هاي مختلف اثرگذار
است و هم می تواند تسهیل كنندۀ رفتارهاي مصرفی باشد و هم می تواند مانعی براي رفتارهاي

1. Huda
2. Soutall, Nagel & Le Grande
3. Ekmekci
4. Pil Ha, Hums & Greenwell
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مصرفی محصوالت ورزشی باشد .بیكر ،مک دونالد و فانک )2016( 1نیز بیان كردند كه ساختار و
تشكیالت لیگ ،استادیوم و نحوۀ بلیت فروشی می توانن د تأثیرهاي دوسویة مثبت و منفی بر
بازاریابی داشته باشند .این عوامل می توانند یک مانع و یک عامل پیش برنده براي جذب
مخاطبان و كسب منابع مالی بیشتر باشند .سیلوا ،آلمیدا و داسیلوا ) 2015( 2به ارتباط بین
نظام سیاسی برزیل و اقتصاد ورزش در این كشور اشاره كرده اند .به عقیدۀ آن ها ،حمایت هاي
سیاسی از سرمایه گذاري براي برگ زاري رویدادهاي ملی عامل مهمی در راه اندازي اقتصاد ورزش
و مشاركت بیشتر در ورزش هستند كه باید تو سط عوامل مدیریتی كنترل شوند؛
درغیراین صورت  ،مشاركت در ورزش و درپی آن ،منابع مالی در ورزش كاهش خواهند یافت.
حال ،با توجه به اهمیت منابع مالی براي تیمهاي فوتبال جهت حضور در فضاي رقابتی میتوان بیان كرد كه
با شناسایی موانع و محدودیتهاي پیش روي قابلیتهاي بازاریابی باشگاههاي فوتبال میتوان براي این
قابلیتها برنامهریزي كرد و بازاریابی در این باشگاهها را بهصورت علمی بهاجرا درآورد و به مزیت رقابتی
خوبی در فضاي بازار دست پیدا كرد؛ در غیر این صورت و با استفاده از شیوههاي سنتی بازاریابی در لیگ
برتر فوتبال ،روند جاري ادامه خواهد یافت و هر روز شاهد نزول تیمهاي لیگ برتري و درمجموع ،فوتبال
ملی كشور بهدلیل كمبود منابع مالی خواهیم بود؛ بنابراین ،سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است كه چه
موانع و محدودیتهایی پیش روي قابلیتهاي بازاریابی باشگاههاي فوتبال لیگ وجود دارند و مدل شناسایی
این محدودیتها و موانع چیست؟
براي دستابی به هدف اصلی پژوهش استفاده از یک مدل نظري می تواند مبناي علمی مدل بدست
آمده را تقویت كند .تمام مطالعات پژوهشی بر یک چهارچوب مفهومی استوار هستند كه متغیرهاي
موردنظر و روابط میان آنها را مشخص میكنند .هر نظریه داراي سطوح تجزیهوتحلیل است؛
بهگونهايكه در قلمرو یا سطوح خاصی مطرح میشود .بهطوركلی ،نظریهها شامل سه قلمرو یا سه
سطح رفتاري ،ساختاري و زمینهاي هستند .بهعبارتدیگر ،هر نظریه كه پدید میآید ،یا در رابطه با
رفتار انسان در سازمان است كه سطح خرد بهشمار میرود یا در رابطه با ساختار سازمان است كه
سطح میانی این علم بهشمار میآید یا در رابطه با زمینهاي است كه سازمان را احاطه كرده است و با
آن تعامل دارد .پدیدۀ سازمان و مدیریت را میتوان برحسب سه دسته عوامل رفتاري ،ساختاري و
زمینهاي ،بررسی و تجزیهوتحلیل كرد .در این مطالعه بهعنوان چهارچوب نظري از مدل سهشاخگی
استفاده شده است .مدل موردنظر یک ابزار تحلیلی است كه براساس آن میتوان مطالعات و
1. Baker, McDonald & Funk
2. Silva, Almeida & da Silva
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نظریههاي سازمان و مدیریت را در سه حوزه بررسی كرد .دراین مدل ،ارتباط بین عوامل رفتاري،
ساختاري و زمینهاي بهگونهاي است كه هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیتواند خارج از تعامل این
سه شاخه روي دهد (احسانی و همكاران.)2015 ،
عوامل ساختاري :این عوامل دربرگیرندۀ تمام عناصر ،عوامل و شرایط فیزیكی و غیرانسانی سازمان
هستند كه با نظم ،قاعده و ترتیب خاص و بههمپیوستهاي ،چهارچوب ،قالب ،پوسته ،بدنه و هیكل
فیزیكی و مادي سازمان را میسازند؛ بنابراین ،تمام منابع مادي ،مالی ،اطالعاتی و فنی كه با تركیب
خاصی در بدنة كلی سازمان جاري میشوند (عوامل غیرزنده) ،جزء شاخة ساختاري قرار میگیرند.
عوامل زمینهاي :این عوامل شرایط و عوامل محیطی برونسازمانی هستند كه محیط سازمان را
احاطه میكنند ،با سازمان تعامل و تأثیر متقابل دارند و خارج از كنترل سازمان هستند.
عوامل رفتاري :این عوامل شامل عوامل انسانی و روابط انسانی در سازمان هستند .عوامل رفتاري،
ارتباط غیررسمی و الگوهاي خاص بههمپیوسته و محتواي اصلی سازمان را تشكیل میدهند.
درواقع ،این عوامل محتوایی پویایی بخش و زندۀ سازمانی تلقی میشوند و هر گونه عوامل و
متغیرهایی كه بهطور مستقیم مربوط به نیروي انسانی هستند ،در این شاخه قرار میگیرند (عباسی
اسفنجانی و فروزنده دهكردي .)2015 ،علت نامگذاري این مدل (سهشاخگی) این است كه ارتباط
بین عوامل ساختاري ،رفتاري و زمینهاي بهنحوي است كه هیچ پدیدهاي نمیتواند خارج از تعامل
این سه شاخه انجام گیرد .درواقع ،رابطة بین این سه شاخه یک رابطة تنگاتنگ ناگسستنی است و
درعمل از هم جداییناپذیر هستند؛ بدینمفهومكه نوع روابط موجود بین این سه شاخه از نوع الزم و
ملزوم بوده و مانند سه شاخة روییده از تنة واحد حیات پدیدۀ مورد مطالعه هستند.
روششناسی پژوهش
و با هدف بسط دانش و شناخت موجود درزمینة موانع و
این پژوهش با ماهیت
محدودیت هاي پیش روي قابلیت هاي بازاریابی در باشگاه هاي فوتبال انجام می شود؛ ازاین رو ،در
دستة پژوهش هاي بنیادي 2قرار می گیرد .روش هاي پژوهش اكتشافی ،شامل جمع آوري پیشینة
پژوهش ،ارزیابی و بررسی موردبه مورد تجارب پژوهشگران ،بررسی گروه ها ي متمركز و نیز
طراحی و توسع ة مطالعات عمیق هستند .پژوهش اكتشافی ،بسیار منعطف است و معموالً براي
بسط و توسعة دانش به كار برده می شود و از آن براي آزمون فرضیه ها استفاده نمیكنند (اندرو،
پدرسن و مک اووي.)2013 ،3
اكتشافی1

1. Exploratory Research
2. Fundamental Research
3. Andrew, Pedersen & McEvoy
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همچنین  ،این پژوهش براساس جستوجوي داده ها ،داراي ماهیت كیفی 1است كه از روش
نظریة داده بنیاد استفاده می گردد  .این روش یكی از روشهاي پژوهش كیفی است كه میتواند
در حوزۀ پژوهشهاي مدیریت ورزشی بسیار مفید باشد؛ اما تاكنون در ایران كمتر استفاده شده
است .با استفاده از این روش پژوهشگر میتواند ازمیان حجم انبوهی از دادهها ،به صورت
نظاممند ،وجوه م شترک را استخراج كند و براساس آن ،به نظریهپردازي در حوزۀ پژوهشی خود
بپردازد .این راهبرد از نوعی رویكرد استقرایی بهره میگیرد؛ یعنی در این راهبرد ،روند شكل-
گیري نظریه حركت از جزء به كل است .هدف عمدۀ این روش  ،تبیین یک پدیده ازطریق
مشخص كردن عناصر كلیدي (مفاهیم ،2مقولهها 3و قضیهها )4آن پدیده و سپس ،طبقهبندي
روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده است .تولید و خلق مفاهیم ،مقولهها و قضیهها
نیز فرایندي چرخهاي-تكراري است .در این روش ،سؤال هاي پژوهش به جاي آنكه به صورت
فرضیه هاي خاص مطرح شو ند ،باید باز و كلی باشند و نظریة حاصل باید تبیین كنندۀ پدیدهاي
باشد كه موردبررسی است .در فرایند تحلیل نظریة مفهوم سازي بنیادي ،سه فرایند همپوش
وجود دارند كه عبارت ا ند از :كدگذاري باز ،5كدگذاري محوري 6و كدگذاري انتخابی .7در نظریة
مفهوم سازي بنیادي ،جمع آوري و تحلیل دادهها به طور آگاهانه هم زمان انجام میشوند و
گردآوري دادههاي اولیه با هدف شكلگیري روند جمعآوري مداوم دادهها انجام میشود تا براي
پژوهشگر فرصت هایی را فراهم كند تا میزان كفایت مقوله هاي مناسب را افزایش دهد
(دانایی فرد ،الوانی و آذر .)2005 ،همة مدیران عامل و بازاریابان باشگاههاي فوتبال (كه بهصورت
رسمی یا غیررسمی در حیطة بازاریابی فعالیت میكنند) ،اعضاي كمیتة بازاریابی فدراسیون فوتبال و
اساتید هیئتعلمی دانشگاهها در مدیریت ورزشی ،جامعة آماري پژوهش حاضر را تشكیل میدهند.
جهت نمونهگیري براي انجام مصاحبههاي عمیق ،از روش نمونه گیري هدفمند 8و تكنیک
نمونهگیري گلوله برفی 9استفاده می شود  .در این تكنیک ،یک گ روه اولیه جهت مصاحبه انتخاب
می شوند و سپس ،گروه هاي بعدي جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی میشوند و نمونه-
گیري تا جایی تداوم می یابد كه پژوهش به اشباع نظري و كفایت برسد .در انتخاب نمونة آماري
1. Qualitative
2. Concepts
3. Categories
4. Propositions
5. Open Coding
6. Axisal Coding
7. Selective Coding
8. Purposive
9. Snow Ball
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براي مصاحبه هاي عمیق سعی شده است تا ه م از افراد داراي تحصیالت دان شگاهی (اعضاي
هیئت علمی) و هم از افراد داراي تجربیات مدیریتی در سازمان هاي ورزشی استفاده شود .در این
پژوهش ،تالش میشود كه ابتدا دادههاي حاصل از اسناد برنامهاي چون سند راهبردي نظام توسعة
ورزش كشور ،مطالعات نظري و مصاحبه با صاحبنظران ،تحلیل دادهبنیاد شوند تا شاخصهاي
بهدستآمده از این طریق براي طراحی مدل مطلوب استفاده شوند  .در این روش ،به جاي اینكه
سؤال هاي پژوهش بهصورت فرضیه هاي خاص مطرح شوند  ،باید باز و كلی باشند ،براین اساس،
جمع آوري داده ها از نمونه ها شروع شد كه از تعداد  13نفر 16 ،مورد مصاحبه انجام شد كه از
نفر  12به بعد ،به اشباع نظري رسیدیم؛ به طوري كه دادۀ جدیدي به دست نیامد و در اینجا
مصاحبه هاي خود را قطع كردیم .تمامی مصاحبهها ضبط شدند و پس از انجام هر مصاحبه،
تجزیهوتحلیل دادههاي آن براي پایهگذاري مدل انجام شد .مراحل تجزیهوتحلیل دادههاي حاصل از
مصاحبههاي انجامشده عبارتاند از:
گام اول -کدگذاری باز :ابتدا محتواي همة مصاحبهها پیادهسازي شد و سپس ،كدگذاري باز آنها
انجام شد .بدینترتیبكه دادههاي جمعآوريشده در مصاحبهها ،بهصورت مكتوب روي كاغذ نوشته
شدند .سپس ،با تجزیهوتحلیل خطبهخط و پاراگرافبهپاراگراف نوشتههاي موجود ،كدهاي باز ایجاد
گردیدند .این كدها اقتباسی از نوشتهها و در برخی موارد ،عین خود نوشتهها بودند .درمجموع ،از
تجزیهوتحلیل  16مصاحبه ،تعداد  202كد باز بهدست آمدند.
گام دوم -کدگذاری محوری :كدگذاري محوري ،مرحلة دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازي
دادهبنیاد است .هدف ازاین مرحله ،برقراري رابطه بین طبقههاي تولیدشده در مرحلة كدگذاري باز
است .در كدگذاري محوري ،كدهاي تولیدشده در گام قبلی ،به روشی جدید و با هدف ایجاد ارتباط
میان كدها بازنویسی شدند .كدگذاري محوري منجر به ایجاد گروهها و مقولهها میشود .تمامی
كدهاي مشابه در گروه خاص خود قرار گرفتند .بدینمنظور ،تمامی كدهاي ایجادشده دوباره بازبینی
شدند و با متون مقایسه گردیدند تا مطلبی فراموش نشود .در این فرایند ممكن بود چندین كد باز با
عنوان یک كد محوري كدگذاري شوند 202 .كد باز استخراجی به  24كد محوري تبدیل شدند.
گام سوم -مرحلة نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی) :پس از اینكه تمامی دادهها بهصورت
یادشده كدگذاري باز و محوري شدند ،نوبت به گروهبندي آنها میرسد .درواقع ،هدف نظریهپردازي
بنیادي ،تولید نظریه است؛ نه توصیف صرف پدیده .براي تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید
بهطور منظم به یكدیگر مربوط شوند .كدگذاري انتخابی براساس نتایج دو مرحلة قبلی كدگذاري،
مرحلة اصلی نظریهپردازي است .بدینترتیبكه طبقة محوري را بهصورت نظاممند به دیگر طبقهها
ربط میدهد و آن روابط را در چهارچوب یک روایت ارائه میكند و طبقههایی را كه به بهبود و
توسعة بیشتري نیاز دارند ،اصالح میكند .در گروهبندي كدها ،كدهاي محوري مستخرج از
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مصاحبهها گروهبندي شدند و سپس ،گروههاي ایجادشده با یكدیگر مقایسه شدند تا گروههاي اصلی
و ابعاد هریک شناسایی و استخراج گردند؛ البته در این مرحله ،مراجعه به ادبیات نظري پژوهش
كمک زیادي به هرچهدقیقترشدن گروهبنديها كرد .در این پژوهش سعی شده است كه براساس
فهم پژوهشگران از متن پدیدۀ موردمطالعه؛ یعنی موانع و محدودیتهاي بازاریابی ،چهارچوب مدل
ترسیم شود.
نتایج
بعد از كدگذاري مرحلهبهمرحلة مفاهیم بهدستآمده ،تعداد  202كد اولیه بهدست آمد كه در 24
گروه كد محوري شامل استادیوم ،امكانات تسهیالتی ،امكانات فیزیكی ،آكادمیهاي آموزشی ،ساختار
سازمانی ،فناوري اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،منابع مالی ،عوامل مدیریتی ،تفكر راهبردي،
برنامهریزي ،بازیكنان و مربیان ،متخصصان بازاریابی ،كاركنان ،سرگروه هواداران ،1رسانهها ،مسائل
مربوط به لیگ ،دولت و حكومت ،مسائل حقوقی ،مسائل اجتماعی ،مسائل اقتصادي ،مسائل سیاسی
و مسائل فرهنگی قرار گرفتند كه در جدول شمارۀ یک ،نمونهاي از كدگذاري آورده شده است.
جدول  -1نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در یکی از گروهها
کدگذاری انتخابی

کدگذاری باز

کدگذاری محوری
تصویر و وجهة استادیومها

كمبود استادیومهاي مجهز و جذاب
قابلیت ارائة خدمات در ورزشگاهها

موانع زیرساختی

موانع مربوط به
استادیوم

امكانات استادیومها در جذب افراد مشهور و متموّل
خدمات رفاهی در ورزشگاهها در ایجاد ارزش براي مشتري
خدمات ارائهشده در جذب افراد
نبود دسترسی راحت به استادیوم
امكانات فیزیكی باشگاهها در جذب حامیان
نبود حمایت از ورزشكاران و مربیان درصورت آسیبدیدگی

موانع تسهیالتی

نبود حمایت از ورزشكاران و مربیان درصورت بازنشستگی
نبود بیمه براي بازیكنان و مربیان
تأمین آیندۀ ورزشكاران درصورت آسیب

1. Leader
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ادامه جدول  -1نمونهای از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در یکی از گروهها
کدگذاری انتخابی

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

نبود امكانات و تجهیزات در ساختمان باشگاهها
ساختمانهاي اجارهاي
نقش تجهیزات مكانی باشگاهها در جذب حامیان
موانع مربوط به
امكانات فیزیكی

نبود مالكیت ساختمانهاي اداري
نبود موزه در باشگاه
نبود یک ساختمان شیک و مجهز
كوچکبودن و محدودیت ساختمان باشگاه

موانع زیرساختی

نبودن فروشگاههاي اختصاصی
زیرساختهاي اساسی فوتبال
توجهنداشتن به فوتبال پایه
موانع مربوط به
آكادمیهاي آموزشی

برآوردهكردن استانداردها در باشگاهها
نبود آكادمیهاي بازیكنساز
استفاده از مربیان و بازیكنان در آكادمیهاي آموزشی
استفاده از برند مربیان و ورزشكاران در جذب افراد براي آكادمیها

گروهبندي كدهاي محوري در هر مورد و مقایسة آنها نشان داد كه میتوان تمام كدهاي
بهدستآمده را در سه گروه اصلی جاي داد:
 -1سطح زمینهاي :كدهایی كه مربوط به بستر و زمینة بازاریابی در باشگاهها هستند و باشگاههاي
فوتبال را در برمیگیرند .این عوامل را در دو گروه محیط كالن و محیط خرد دستهبندي كردهایم.
محیط كالن شامل نیروهاي كالنی است كه بهطور غیرمستقیم بر فعالیتهاي سازمان اثر میگذارند
و محیط خرد شامل آن دسته از عناصر یا گروههایی است كه بهطور مستقیم بر شركت تأثیر
میگذارند و خود نیز از آن تأثیر میپذیرند .در جدول شمارۀ دو ،این عوامل آورده شدهاند.
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جدول  -2کدهای انتخابی و محوری مستخرج از مصاحبهها در سطح زمینهای
شاخه اصلی

کد انتخابی

موانع كالن محیطی
سطح زمینهاي

موانع خرد محیطی

کد محوری
موانع حقوقی
موانع اجتماعی
موانع اقتصادي
موانع سیاسی
موانع فرهنگی
موانع رسانهاي
موانع مربوط به لیگ
موانع دولتی و حكومتی

 -2سطح سازمانی یا ساختاري :كدهایی كه جهت تحققبخشیدن به اهداف بازاریابی باشگاههاي
فوتبال ،به تشریح سطح اجرایی و بهكارگیري سیستمهاي پشتیبانی نرم و سخت میپردازند .این
عوامل را در دو گروه موانع سازمانی و موانع زیرساختی دستهبندي كردهایم .موانع سازمانی كه
مربوط به عوامل درونباشگاهی هستند و موانع زیرساختی كه مربوط به امكانات و زیرساختهاي
باشگاهها هستند .در جدول شمارۀ سه ،این عوامل آورده شدهاند.
جدول  -3کدهای انتخابی و محوری مستخرج از مصاحبهها در سطح ساختاری
شاخه اصلی

کد انتخابی

موانع سازمانی
سطح ساختاري

موانع زیرساختی

کد محوری
موانع ساختار سازمانی
موانع فناوري اطالعات
موانع فرهنگ سازمانی
موانع قوانین و مقررات سازمانی
موانع مالی
موانع مربوط به استادیوم
موانع تسهیالتی
موانع مربوط به امكانات فیزیكی
موانع مربوط به آكادمیهاي آموزشی

 -3سطح رفتاري :كدهایی كه مربوط به سطح رویدادهاي عینی هستند و هر گونه عوامل و
متغیرهایی را كه بهطور مستقیم مربوط به نیروي انسانی هستند ،در برمیگیرند .این عوامل را در دو
گروه موانع فردي و موانع مدیریتی دستهبندي كردهایم .موانع فردي كه مربوط به نیروي انسانی
باشگاه هستند و موانع مدیریتی كه مربوط به مدیر باشگاه هستند كه بهعلت اهمیت دوچندان آن در
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همة امور باشگاه ،از موانع نیروي انسانی بهطور مستقل درنظر گرفته شده است .در جدول شمارۀ
چهار ،این عوامل آورده شدهاند.
جدول  -4کدهای انتخابی و محوری مستخرج از مصاحبه ها در سطح رفتاری
شاخه اصلی

کد انتخابی

موانع فردي
سطح رفتاري
موانع مدیریتی

کد محوری
موانع موجود در بازیكنان و مربیان
موانع موجود در سرگروه هواداران
موانع مربوط به متخصصان بازاریابی
موانع موجود در كاركنان
موانع مربوط به مدیران
موانع تفكر راهبردي
موانع برنامهریزي

هدف اصلی این پژوهش ،دستیابی به مدل شناسایی موانع و محدودیتهاي پیش روي قابلیتهاي
بازاریابی باشگاههاي فوتبال ایران است؛ بنابراین ،براساس نتایج تجزیهوتحلیل دادهها و ادبیات نظري،
اقدام به استخراج و طراحی این مدل براساس مدل سهشاخگی شده است.

شکل -1موانع و محدودیت های پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال
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بحث و نتیجه گیری
باشگاه هاي فوتبال براي بقا در شرایط اقتصادي امروز و فضاي رقابتی باید بتوانند بخشهاي بازاریابی
خود را با بهكارگیري مدیریت صحیح بر جنبههاي مختلف راهبردهاي كسب درآمد فعالتر كنند تا با
تمركز بر مشتري ،بازار هدف و قابلیتهاي بازاریابی خود بتوانند منابع مالی خود را در این شرایط
اقتصادي افزایش دهند و عملكرد تجاري بهتري داشته باشند .در مرحلة اول ،این امر با شناسایی
قابلیتهاي بازاریابی باشگاههاي فوتبال و رفع موانع و محدودیتهاي پیش روي آنها تحقق
میپذیرد .در این پژوهش كه بهصورت مصاحبه با نخبگان و افراد مطلع انجام شده است ،موانع و
محدودیتها شناسایی شدند و در چهارچوب مدل سهشاخگی (زمینهاي ،رفتاري و ساختاري) تحلیل
شدند.
در شاخة زمینهاي ،محیط كالن و خرد قرار میگیرند .یكی از عوامل محیط كالن در فوتبال كه مانع
شكوفایی قابلیتهاي بازاریابی باشگاههاي فوتبال میشود ،موانع حقوقی است كه شامل قوانین و
مقررات حمایتی و رسانه است .نبود قوانین و مقررات مربوط به حقپخش ،صحهگذاري و قانون
حمایت از مالكیت معنوي و نیز مشخصنبودن دقیق ماهیت حقوقی باشگاههاي فوتبال ،ازجمله
مهمترین موانع براي بیشترین استفاده از ظرفیتها و قابلیتهاي باشگاههاي فوتبال براي بازاریابی
هستند .الهی ( )2009بیان كرد كه یكی از موانع توسعة اقتصادي فوتبال ،نامشخصبودن ماهیت
حقوقی باشگاههاي حرفهاي فوتبال است .در مادۀ دو قانون تجارت كشور كه از معامالت تجاري نام
برده شده است ،نامی از باشگاه ورزشی حرفهاي وجود ندارد كه الزم است طبق قانون خاصی،
موضوع باشگاهداري حرفهاي در قانون تجارت كشور تصریح شود .در گام بعدي ،باید نظام
باشگاهداري و اساسنامة باشگاهها بهصورت جامع تعریف شود و در آن به تمام شرایط حقوقی
باشگاهها اشاره گردد .الهی و همكاران ( )2010یكی از موانع جذب حامیان مالی در فوتبال را نبود
قوانین مشخص حمایتی حق پخش و مالكیت معنوي معرفی كردند .نبود قوانین حق پخش و حق
مالكیت معنوي باعث میشود كه شركتهاي تجاري و كسبوكارها انگیزهاي براي ورود به فوتبال
نداشته باشند .ساعتچیان و الهی ( )2015بیان كردند كه قوانین و مقررات حمایتی موجود در
حیطة رسانهها ،تبلیغات ،قوانین تسهیالتی و قوانین دولتی ،مانعی براي جذب و توسعة هواداران در
باشگاههاي لیگ برتر هستند .احسانی و همكاران ( ،)2009خسرومنش ( )2010و عسكریان و آزادان
( ،)2013مشكالت حقوقی و رسانهاي را مانع جذب حامیان مالی معرفی كردند .اكمكسی ()2013
نیز بیان كرد كه ضعف قوانین حمایتی دولتی و مشخص نبودن ساختار مدیریت در ورزش ،مانع
ر غبت حامیان مالی براي حضور در ورزش می شوند؛ بنابراین ،در این زمینه باید قوانینی براي
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حمایت از خصوصیسازي ،قوانینی براي استفاده از مالكیت معنوي باشگاهها ،قوانین مربوط به حضور
بانوان و خانوادهها در ورزشگاهها و قوانین مشخصی براي ورود رسانهها به فوتبال تدوین شوند.
عوامل فرهنگی و اجتماعی ،یكی دیگر از موانع محیطی كالن بازاریابی باشگاههاي فوتبال هستند.
اعتمادنكردن جامعه به محیط فوتبال ،همكارينكردن نهادهاي اجتماعی ،تصویر اجتماعی فوتبال،
محیط اجتماعی بد استادیومها ،فرهنگ ورزشی و فوتبالی هواداران ،نبود فرهنگ قانونمداري در
جامعه ،فرهنگ ورزشی پایین بازیكنان و مربیان ،سطح تحصیالت بازیكنان و مربیان و عوامل
باشگاهها مانند سر گروه هواداران و نبود فرهنگ هواداري بین هواداران ،ازجملة این عوامل هستند
كه بازاریابی باشگاههاي فوتبال را تحتتأثیر قرار میدهند .ساعتچیان و الهی بیان كردند كه
فرهنگسازي بهینه در ورزشگاه ،نگرش منفی نسبت به حضور بانوان را برطرف میكند .الهی
( )2009و ترکفر ( )2011نیز بر رفع موانع حضور بانوان در ورزشگاهها تأكید كردند .محمدكاظمی
و همكاران ( )2009بیان كردند كه امكاننداشتن حضور خانوادهها به اتفاق همدیگر ،از موانع توسعة
بازاریابی صنعت فوتبال كشور است .پیل ها ،هامز و گرینویل )2016( 1عوامل ف رهنگی را داراي اثر
غیرمستقیم بر مصرف محصوال ت ورزشی توسط گروه هاي مختلف دانستند كه هم می توانند
تسهیل كنندۀ رفتارهاي مصرفی باش ند و هم می توان ند مانعی براي رفتارهاي مصرفی محصوالت
ورزشی باشند؛ بنابراین ،میتوان گفت كه حضورنداشتن بانوان و خانوادهها در ورزشگاهها باعث
میشود كه نیمی از ظرفیت موجود در درآمدهاي روز مسابقه ازدست رود و بر عوامل دیگر نظیر
پخش رسانهاي ،تبلیغات و حامی مالی نیز تأثیر بگذارد؛ بنابراین ،برنامهریزي جامع براي
فرهنگسازي در ورزشگاهها میتواند در آینده منافع زیادي را براي باشگاهها داشته باشد.
عامل محیطی دیگر ،عوامل سیاسی مانند دولتیبودن باشگاهها ،مشكالت سیاسی كشور ،تحریمها،
ورود افراد سیاسی غیرمتخصص به فوتبال ،سوءاستفاده از فوتبال براي اهداف سیاسی و دخالتهاي
سیاسی در ورزش هستند .این مشكالت سیاسی اجازۀ ورود سرمایهگذاران به فوتبال ایران را
نمیدهند .ساعتچیان و الهی ( )2015دخالتهاي دولت در فوتبال را یكی از موانع جذب هواداران
ذكر كردند .عسكریان و آزادان ( )2013نیز گرایشهاي سیاسی در مدیریت فوتبال را مانعی براي
جذب حامیان مالی معرفی كردند .رسولی ( )2015مسائل سیاسی و دولتی را عوامل اثربخشی در
بازاریابی و برندسازي در فوتبال میداند .سیلو ا و همكاران ( )2015نیز نبود حمایت هاي سیاسی
از سرمایه گذاري براي برگزاري رویدادهاي ملی را عامل بازدارندۀ این رویدادها و كسب منابع
درآمدي از این طریق می داند.

1. Pil Ha, Hums & Greenwell
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عوامل اقتصادي جامعه مانع دیگري هستند كه بازاریابی را تحتتأثیر قرار دادهاند .درآمد كم افراد
جامعه ،وضعیت اقتصادي خانوادهها و بیكاري جوانان باعث میشوند كه قدرت خرید مشتریان و
هواداران كم شود كه باشگاهها باید این عوامل را بررسی كنند .مردادي چالشتري و همكاران
( )2014ساختار اقتصادي را مانعی براي ورود سرمایهگذاران به فوتبال معرفی كردند .دانینگ
( )2002نیز شرایط اقتصادي محیط را عامل مهمی براي سرمایهگذاري بیان كرد؛ البته باشگاهها
نمیتوانند این شرایط را بسیار تغییر دهند؛ اما میتوانند با توجه به شرایط اقتصادي جامعه،
برنامهریزي جهت ارائة محصوالت مناسب براي گروههاي مختلف هواداران داشته باشند؛ براي مثال،
ارائة بلیت با قیمتهاي متفاوت یا ایجاد سیستم حملونقل ارزان براي هواداران و یا موارد دیگر در
این زمینه میتوانند راهگشا باشند.
موانع مربوط به محیط خرد شامل رسانهها ،دولت و حكومت و نیز مسائل مربوط به لیگ هستند.
رسانهها عوامل تسهیلكننده هستند؛ اما میتوانند مانع بزرگی براي بازاریابی باشند .دولتیبودن
رسانهها ،نبود رسانههاي خصوصی و پیامد آن نظیر عدم وجود رقابت بین رسانهها ،الزامی براي
كسب درآمد براي رسانهها ایجاد نمیكند .برنامههاي ورزشی مانند برنامة نود به ترویج فرهنگ غلط
كمک میكنند و به تخریب چهرههاي شاخص ورزشی میپردازند .پخش بازيهاي سایر لیگها
تهدیدي براي لیگ فوتبال است .وجود افراد و گزارشگران غیرمتخصص و نبود برنامههاي تحلیلی
درزمینة برنامههاي بلندمدت و توجه به ایجاد جنجال در فوتبال ،چهره و برند این رشتة ورزشی را
تخریب كرده است .نبود یک نظام جامع باشگاهداري در سازمان لیگ ،برنامهریزيهاي ناهماهنگ،
اختالفات نهادهاي فوتبالی با یكدیگر ،كیفیت پایین لیگ ،برند ضعیف لیگ ،نبود ساختارهاي
مناسب در اتحادیه ها ،امكانات فیزیكی نامناسب سازمان لیگ ،نبود استانداردهاي مناسب براي
باشگاهها در لیگ ،نبود آژانسهاي تخصصی بازاریابی در لیگ و نبود یک برنامة جامع حمایت از
باشگاهها ازجانب سازمان لیگ براي كسب در آمد ،برخی از موانع بازاریابی موجود در سازمان لیگ
هستند .دولتیبودن باشگاهها ،فقدان اراده براي واگذاري باشگاهها به بخش خصوصی در دولت،
دخالتهاي مستقیم دولت در فوتبال ،بودجة دولتی باشگاهها ،دولتیبودن حامیان مالی ،ساختار
دولتی بیشتر تجارتها و قوانین دستوپاگیر دولت براي باشگاهها ،تنها برخی از موانع موجود در این
حیطه است.
موانع رفتاري ،بعد دوم مدل سه شاخگی پژوهش هستند كه شامل دو عامل موانع فردي و موانع
مدیریتی می باشند .موانع فردي دربرگیرندۀ مسائل مربوط به بازیكنان و مربیان ،سرگروه هاي
هواداران باشگاه و نبود متخصصان و كاركنان باشگاه هستند .نبود ب ازیكنان و مربیان سطح باال
باعث می ش ود كه تماشاگران كمتري در ورزشگاه ها حضور داشته باشند و حامیان مالی كمتري
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به سمت فوتبال ب یایند .تحصیالت پایین و نبود رفتارهاي حرفه اي در بازیكنان باعث
اعتمادنداشتن خانواده ها به فوتبال می شوند .بی توجهی به مشاهیر باشگاه و پیشكسوتان و
فرهنگ ورزشی پایین بازیكنان ،به فعالیت هاي بازاریابی لطمه وارد می كنند .بی توجهی به
استفاده از متخصصان بازاریابی ،نبود نیروي باتجربه در بازارایابی و نبود انگیزه در بازاریابان
به علت نداشتن جایگاه ،ع وامل مهمی در نبود بهره وري فعالیت هاي بازاریابی هستند.
آموزش ندیدن سرگروه هاي هواداران  ،ترویج فرهنگ نامناسب توسط آن ها ،وابستگی آن ها به
افراد خاص ،مشخص نبودن جایگاه آن ها و حرفهاي نبودن آن ها ،باعث ایجاد جو بد در ورزشگاه و
در فوتبال میشون د و افراد كمتري ترجیح می دهند كه به سمت ورزشگاه ها بروند .كاركنان
باشگاه در قسمت هاي مختلف نظیر روابط عمومی ،كانون هواداران و سایر قسمت ها ،نماد
بازاریابی هستند .نبود ا فراد متخصص در بخش هاي مختلف ،خانوادگی شدن استخدام و
آموزش ندیدن كاركنان ،نقش منفی در بازاریابی دارند .عسكریان و آزادان ( ،)2013رسولی
( )2015و ساعتچیان و همكاران ( )2015وجود متخصصان بازاریابی را یكی از الزامات اساسی براي
باشگاهها معرفی میكنند.
موانع مدیریتی نیز دربردارندۀ مدیران ،تفكر راهبردي و نبود برنامه ریزي در سازمان هستند.
نبود برنامه ریزي راهبردي در باشگاه  ،نبود طرح بازاریابی جامع ،نبود مدیران متخصص در
سازمان و كمبود نیروهاي متخصص بازاریابی ،باعث استفاده نكردن از فرصت هاي بازار می شوند.
عسكریان و آزادان ( ) 2013نبود مدیران علمی و متخصص در رأس باشگاه ها و همچنین ،نبود
ثبات مدیریت در باشگاه هاي فوتبال را مانعی براي جذب حامی مالی دانستند .سیمكین
( ،)2002ایزدي ( ،)2005اسماعیل زاده و همكاران ( ،)2009خسرومنش ( )2010و الهی و
همكاران ( ،)2010عوامل مدیریتی را مانع ی براي بازاریابی و توسعة اقتصادي باشگاهها معرفی
میكنند .اكمكسی ( )2013مشخص نبودن ساختار و الگوي مدیریتی در فدراسیون هاي ورزشی
را مانعی براي حضور حامیان مالی می داند .سیلوا و همكاران ( ) 2015بیان كردند كه مدیریت
براي جذب سرمایه گذاري در رویدادها و جذب منابع اقتصادي باید تالش مضاعف كرده و موانع
سرمایه گذاري را كنترل كند .باشگاه ها باید با داشتن فلسفه و برنامه ریزي بلندمدت و نیز
ساختار مدیریتی باثبات ،زمینه را براي اثربخشی فعالیت هاي بازاریابی فراهم كنند.
شاخة سوم مدل دربردارندۀ موانع ساختاري در دو بعد زیرساخت ها و موانع سازمانی است .موانع
زیرساختی شامل استادیوم ،امكانات تسهیالتی ،امكانات فیزیكی و آكادمی هاي آموزشی هستند.
موانع سازمانی نیز شامل موانع ساختاري ،فناوري اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،قوانین سازمانی و
موانع مالی هستند .كمبود استادیوم هاي مجهز و نداشتن امك انات رفاهی در این اماكن باعث
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حضورنداشتن تماشاچیان و طرفداران در ورزشگاه می شود و به تبع آن ،درآمدهاي روز مسابقه و
فعالیت هاي بازاریابی روز مسابقه كاهش می یابد .الهی ( )2009زیرساخت ها و امكانات فیزیكی
را یكی از م وانع توسعة اقتصادي فوتبال معرفی می كند .ساعت چیان و الهی ( )2015امكانات
ورزشگاه ها را عاملی براي جذب و توسعة هواداران دانستند .رسولی ( )2015ضعف در
آكادمی هاي آموزشی ،امكانات فیزیكی ،قوانین و فرهنگ سازم انی و عوامل مالی را ،عوامل
بازاریابی مهمی در برندسازي دانستند .می توان گفت كه وجود امكانات زیر ساختی موجب ایجاد
تصویر بهتر از باشگاه می شود و افراد بیشتري را به باشگاه می كشاند .هواداران براي حضور در
استادیوم هزینه صرف می كنند و انتظار دارند كه ارزش هایی دریافت كنند .ایجاد امكانات رفاهی
و تفریحی در استادیوم ها می تواند این ارزش را به آن ها ارائه دهد .افزون براین ،وجود
آكادمی هاي آموزشی و بازیكن ساز باعث كاهش هزینه هاي باشگاه در خرید بازیكنان می شوند و
بازیكنان با وفاداري بیشت ري براي باشگاه بازي خواهند كرد .همچنین ،این آكادمی ها یک پایگاه
بازاریابی براي باشگاه بهحساب می آیند .ایجاد امكانات تسهیالتی ب راي بازیكنان و مربیان باعث
می شود كه بازیكنان و مربیان با كیفیت در لیگ باقی بمانند و وجود بازیكنان و مربیان حرفهاي
در تیم ها باعث می شود توجه رسانه ها و طرفداران به تیم ها جلب شود كه این موضوع می تواند
عامل محرک و انگیزاننده اي براي شركت ها و صنایع مختلف ج هت ورود به عرصه حامی
مالی بودن باشد .عسكریان و آزادان ( )2014نبود امكانات فیزیكی و حرفه اي نبودن بازیكنان و
مربیان را یكی از موانع جذب حامی مالی در فوتبال دانستند .یكی دیگر از موانع بازاریابی ،موانع
مربوط به ساختار فوتبال و باشگاه ها است .نبود یک نظام باشگاه داري ،نبو د ساختار مشخص
سازمانی و نبود واحدهاي بازاریابی  ،از مشكالت متعدد باشگاه ها هستند .رسولی ( )2015ایجاد
واحد بازاریابی ،وجود یک نظ ام جامع باشگاه داري درسازمان لیگ و وجود اساسنامة جامع در
برندسازي و بازاریابی را ضروري میدا نند .به عقیدۀ بیكر و همكاران ( ،)2016ساختار و
تشكیالت لیگ ،استادیوم و نحوۀ بلیت فروشی می تواند تأثیرات دوسویة مثبت و منفی بر
بازاریابی داشته باشند .الهی ( )2009نیز عوامل ساختاري فوتبال را مانعی براي توسعة اقتصادي
فوتبال می داند .وجود یک واحد بازاریابی تخصصی و روابط عمومی در باشگاه ها می توانند
فعالیت هاي بازاریابی را در راستاي ی ک طرح بلندمدت بازاریابی پیش برند و باعث ایجاد برنامة
جامع كسب درآمد براي باشگاه شوند .وجود یک نظام باشگاه داري در سازمان لیگ موجب ایجاد
استانداردها و معیارهایی براي باشگاه هاي حاضر در لیگ خواهد شد كه باشگاه ها را ملزم به
افزایش سطح كیفی خود میكند.
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با توجه به یافته هاي پژوهش می توان گفت كه ایجاد یک طرح بازاریابی بلندمدت و پیگیري
 رفع موانع موجود بازاریابی. در وهلة اول نیازمند ایجاد زمینه هاي آن است،فعالیت هاي بازاریابی
در باشگاه هاي فوتبال بستر را براي انجام بهتر فعالیت هاي بازاریابی آماده می كند و باشگاه ها با
، تالش بی شتري براي جذب مشتریان و هواداران می كنند و افزون براین،فراهم كردن شرایط
.شركت هاي تجاري و رسانه ها انگیزۀ بیشتري براي حضور در این عرصه پیدا می كنند
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Abstract
The aim of this study was to develop a model to identify obstacles and
constraints facing marketing capabilities in Premier League football clubs.
This survey is a exploratory research with Qualitative natuare that the
grounded theory method were used. Statistical population included all of
the football clubs’ managers and members faculty of sport management.
Samples were selected by Theoretical and Snowball sampling. To collect
data, Depth interviews by open-ended questions were used. Then, collected
data from 16 interviews were encoded and analyzed through grounded
theory method. The results of codes classification showed 25 marketing
barriers at the three contextual, organizational, and behavioral levels. The
contextual level includes micro and macro environmental barriers such as
cultural, economic, political, social, media and government barriers. In
structural level, barriers related to physical facilities and institutional
barriers; and the behavioral level includes individual and administrative
barriers such as planning and strategic thinking lack, and staff, coaches and
players. Finally, the research model designed according to the three
ramifications model. The proposed model can be used as an analytical tool
for identifying football marketing so that it would solve problems of this
field of sport reasonably and principally and Take action to solve these
obstacles formally.
Keywords: Barriers, Marketing Capabilities, Football Clubs, Premier
League
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