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 چکیده

های هایی پیش روی قابلیتتدوین مدل شناسایی موانع و محدودیت ،هدف پژوهش حاضر

که از بود  اکتشافی و دارای ماهیت کیفینوع  پژوهش از .های فوتبال لیگ برتر بودی باشگاهبازاریاب

های فوتبال و اساتید مدیران باشگاه . جامعة پژوهش شامل همةبنیاد استفاده شدداده نظریةوش ر

گیری نظری و به شیوة با استفاده از روش نمونهپژوهش  نمونةکه  ها بودبازاریابی دانشگاه

اده باز استف هایسؤالصورت هعمیق ب ها، از مصاحبةآوری داده. برای جمعبرفی انتخاب شدگلوله

، کدگذاری و بنیادسازی دادهمصاحبه به روش نظریه 16ی حاصل از هاداده ،. سپسگردید

ای، در سه سطح زمینهمانع بازاریابی  25دهندة بندی کدها نشانگروه نتیجة. شدند تحلیلوتجزیه

 موانع محیطی خرد و کالن نظیر موانع فرهنگی، ،ایدر سطح زمینه .ساختاری و رفتاری بود

موانع مربوط به امکانات  ،ها و دولت، در سطح ساختاریصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانهاقت

فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی و در سطح 

و کارکنان،  ریزی، نبود تفکر راهبردیع فردی و موانع مدیریتی نظیر فقدان برنامهموان، رفتاری

مدل . شاخگی تدوین شداساس مدل سه ، مدل پژوهش برنهایتبیان و بازیکنان قرار دارند. دررم

تا  فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیردعنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی تواند بهشده میارائه

رفع  منطقی و اصولی به حل مشکالت موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای صورتهببتوان 

 .کردصورت مدون اقدام هاین موانع ب
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 مقدمه
 اداره و تشكیل اقتصادي اهداف براي كه هستند واحدهایی ورزشی هايباشگاهدر جهان  ،امروزه

 در و كنندمی انتخاب را خاصی هايورزش یا ورزش اقتصادي، منافع كسب براي هاباشگاه .شوندمی

 سعی و كرده گذاريسرمایه هاورزشگاه تأسیس ها برايهمچنین، باشگاه شوند.می فعال هاآن

 كسب بیشتري درآمد بتوانند تا برسند ییباال هايرده به خود انتخابی ورزشی هايحوزه در كنندمی

 240از  صنعت فوتبال با بیش ،مینهزدرهمین (.2015، )زارع، احمدي، مرادي و حسینی كنند

ترین محبوب، سراسر جهان هزار باشگاه در 300هزار تیم و  400میلیون بازیكن، یک میلیون و 

كه بسیاري از كشورهاي پنج قاره آن را در ردیف ورزش ملی خود محسوب اییتاج تسا ورزش دنیا

صدمیلیونی، فوتبال را  ها از بینندگان چندتو برخورداري رقاباز جمعیت ها ورزشگاه بودن كنند. سرشارمی

روز و با گذشت زمان بیشتر به این ورزش روزبهاست. گرایش ترین ورزش جهان معرفی كرده مردمیعنوان به

كه طبق آمارهاي طوريهب ؛ترین ورزش استپرطرفداریز فوتبال در ایران ن (.2009 )الهی، شودمی

میلیون نفر  30به بیش از  ،پرسپولیس، استقالل و تراكتورسازيهاي تعداد هواداران تیم ،غیررسمی

  ویژه در ایران است.هوجود یک بازار بالقوه در فوتبال دنیا و بدهندۀ نشانرسد. این آمارها می

م شده روي آن انجاگذاري میلیاردها دالر سرمایه فوتبال به یک بازار تبدیل شده است و ،امروزه

براي جذب  اي بازیكنان، رقابت بین حامیانانتقاالت، امضاي قراردادهوطی نقلهاي افرااست. هزینه

و تالش مدیران براي جذب  ايها جهت ترویج محصوالت خود، مذاكرات حق پخش رسانهستاره

(. با توجه به هزینة باالي 2010 ،1)دیمیتروپولوس تنها جزئی از دنیاي فوتبال است ،گذارانسرمایه

ان و قبیل بازیكنان، مربیهاي ورزشی ازها براي جذب سرمایهآن ی و رقابت فشردۀهاي ورزشباشگاه

درآمدهاي بیشتر  دنبال كسبهها بهاي باالتر در مسابقات، باشگاهامكانات ورزشی جهت كسب رتبه

 (.2004 ،2)جیمز و روس از امكانات موجود هستند

بیشتر هاي مختلفی براي درآمدزایی هرچهوهشیو  هاههاي فوتبال دنیا از راباشگاه در عصر حاضر، 

و حق  4مالی بر جذب حامیهاي فوتبال دنیا عالوه(. باشگاه2007 ،3كنند )دسبوردساستفاده می

باشگاه، صدور  ظیر فروش البسه، بازدیدها از موزۀهاي تجاري نطریق فعالیتاز ،ايرسانه پخش

 . این درحالی است كهكنندمیكسب درآمد نیز ره تفریحی و غی مجوزها، استفاده از نشان، تورهاي

چگونه است  (.2014 پناهی،)سیف هاي فوتبال ایران بسیار محدود استباشگاه میزان و تنوع درآمد

اي دنیا در كشورهاي اروپایی و حتی آسیایی ساالنه مبالغ كالنی را از محل حق پخش كه فوتبال حرفه

                                                           
1. Dimitropoulos 

2. James & Ross 

3. Desbordes 

4. Sponser 
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اي ایران فوتبال حرفه سازد، امافروشی و سایر منابع نصیب خود میبلیت ونی، تبلیغات، حامیان مالی ،تلویزی

بلكه از سایر منابع درآمدي نیز بهره كافی  ،تنها از كسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم استنه

بال فوتهاي هاي فوتبال ایران در مقایسه با باشگاهدرآمد باشگاه ،كه بیان شدطورهمان را نبرده است؟

هاي فوتبال ایران در كسب درآمد ضعیف هستند؟ موانع باشگاه چرا مطرح دنیا بسیار كمتر است.

 ند؟ارشد درآمدزایی در فوتبال ایران كدام

هاي بازاریابی ها و برنامهفعالیت در حیطة ،ها براي افزایش درآمدها و شركتهاي سازمانفعالیت همة

هستند كه این هاي فوتبال درآمدزایی باشگاه شیوۀ بازاریابیهاي درواقع، فعالیتو  دنقرار دار

هاي پیش روي شناخت موانع و محدودیت دهند؛ بنابراین،كسب درآمدشان انجام می ها برايباشگاه

هاي بازاریابی مدون براي جذب تدوین برنامههاي بازاریابی، ها جهت توسعة قابلیتبازاریابی باشگاه

هاي فوتبال دیگر، باشگاهعبارتبه تواند راهگشا باشد.عملكرد تجاري بهتر میمنابع مالی بیشتر و 

هاي بازاریابی خود را با براي بقا در شرایط اقتصادي امروز و فضاي رقابتی باید بتوانند بخش

تر كنند تا با تمركز آمد فعالهاي كسب درهاي مختلف راهبردر جنبهكارگیري مدیریت صحیح دهب

ع مالی خود را در این شرایط اقتصادي هاي بازاریابی خود بتوانند مناببازار هدف و قابلیت مشتري، بر

ا نیازمند شناخت موانع و ابتد ،براي این امر ملكرد تجاري بهتري داشته باشند.افزایش دهند و ع

 (،9119) 1گرانت به عقیدۀ هاي بازاریابی خود هستند.ها و قابلیتهاي پیش روي فعالیتمحدودیت

 هم با را متفاوت منابع هاآن د.كننمی عمل یكدیگر با كه هستند منابع از هاییگروه نتیجة هاقابلیت

 بر تنیبم دیدگاه براساس سازند.می توانا مالی برتر عملكرد ایجاد براي را سازمان و دهندمی پیوند

 از ايمجموعه وسیلهبدان هاانسازم كهشوند نگریسته می یینوعی كارا عنوانبه هاقابلیت منابع،

الهی  (.2013زاده و خیرخواه، حمیدي) برندمی كاربه خاص اهداف دستیابی به براي را معین منابع

 حمایت و گذاريسرمایه شاملفوتبال ایران  صنعت اقتصادي توسعة كه موانع داد ( نشان2009)

 و امكانات، انسانی نیروي، ايرسانه پخش، هواداران، دولتی هايحمایت، ي مربوطنهادها، مالی

( نشان داد كه موانع 2002) 2سیمكین است. پژوهشیو  علمی ،قانونی و حقوقی، ورزشی فضاهاي

طلبی مدیران، كمبود نیروي مشتریان، جاه نكردندرکو تولیدي شامل هاي خدماتی بازاریابی بخش

باطات ناكافی، مشاركت ضعیف كار در مدیران، ارتوهاي كسبانسانی متخصص، فقدان مهارت

و  ، سجادي، خبیريالهی ورزش، در حوزۀ .ریزي و اطالعات ناكافی استواحدها، ضعف در برنامه

درآمدزایی حاصل از  ةترین موانع موجود در توسعمهمدر پژوهشی بیان كردند كه  (2010) ابریشمی

فقدان و موانع محیطی نیز در  دنرر مدیریت صنعت فوتبال قرار نداصرفاً در ساختا ،حمایت مالی

                                                           
1. Grant 

2. Simkin 
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ریشه در  ،شدهترین موانع شناساییدرآمدزایی حاصل از حمایت مالی نقش مهمی دارند. مهم ةتوسع

ها، ساختار و نیروي ساختار اقتصادي كشور، برخی مشكالت حقوقی و قانونی، مالكیت دولتی باشگاه

قات فوتبال، امكانات و تسهیالت صنعت ریزي مسابانسانی صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، برنامه

موانع ( 2014)جعفري و  ، مرادي، نوروزیان قهفرخیمرادي چالشتري ،ترتیبهمینبه دارند. فوتبال

: دستة ندرا به سه دستة كلی تقسیم كرد در فوتبال گذاري خارجیاقتصادي اثرگذار بر جذب سرمایه

 كه ریشههستند دستة دوم موانعی  ؛شور دارندشه در ساختار اقتصادي ككه ری هستند اول موانعی

كه ریشه در ساختار نهادهاي هستند دستة سوم موانعی  و در ساختار صنعت ورزش كشور دارند

 پژوهشی درهستند،  پژوهشگران بازاریابی ورزشیاز  كه (2013) 1رتالاستو و پیتس .فوتبال دارند

 ورزشی هايسازمان در قابلیت بازاریابی رشد در بااهمیت عوامل از یكی عنوانبه را مدیریت قابلیت

 باید ورزشی تجارت كه كنندمی تصدیق ورزشی بازاریابی مدیریت درخصوص هاآن .ندكرد مطرح

 سازي،پیاده شامل سیستم این كه داشته باشد ورزشی بازاریابی فرایند مدیریت براي سیستم یک

كنند كه استدالل می( 2007) 2كاس و انگوو. اتاس ورزشی بازاریابی اجزاي همة ارزیابی و مدیریت

ها قابلیت بازاریابی دارند. آن درجة توسعة تعیینمحیطی نقش مهمی در هاي ویژگی رسدنظر میبه

ینی است، بپیشپایدار و قابل شانبتیرقاهایی كه محیط بازاریابی، شركت از لحاظمعتقدند كه 

ت هایی كه شدكه شركتباشند؛ درحالیداشته زاریابی نهاي بابه توسعة قابلیت نیازيممكن است 

ي بیشتري در عرصة بازاریابی هافعالیت به سمترا  است، خود شان زیادناپایداري محیط رقابتی

نقش كنندگی و هم نقش تسهیل هم تواندمحیط می( بیان كرد كه 2015رسولی ). دهندسوق می

فوتبال،  ي داشته باشد. محیط متشكل از چهار بعد محیطبازدارندگی در بازاریابی و مدیریت برندساز

رسانه،  ها عواملی مانندكدام از این محیطالمللی است كه هرینمحیط ورزش، محیط ملی و محیط ب

، طریقی گیرند.میو قوانین و عوامل جانبی را در بر ، اقتصاد، رقبا، مشتریان، فرهنگ، سیاستفناوري

هاي طراحی الگوي بازاریابی فدراسیون ملی ورزش»شی با عنوان ( در پژوه2014) رجبیو  حمیدي

 بازاریابی، سازمان شامل پژوهش مستقل متغیرهاي همة كه به این نتیجه دست یافتند «دانشگاهی

 ،مدیریت قابلیت و سازينشان قابلیت بازاریابی، كاركنان بازاریابی، راهبرد بازاریابی، اطالعات سیستم

 كه هستند عواملی و دارند دانشگاهی هايورزش ملی فدراسیون قابلیت بازاریابی با معناداري ارتباط

 ها، آننهایتدر دارند بسزایی نقش دانشگاهی هايورزش ملی فدراسیون بازاریابی ورزشی توسعة در

( موانع بازاریابی جذب و 2015) چیان و الهیساعت مدلی براي بازاریابی این فدراسیون ارائه دادند.

 كمبودها، )تبلیغات ناكافی در رسانهروابط عمومی این موارد ذكر كردند: هواداران فوتبال را  عةتوس

                                                           
1. Pits & Stotlar 

2. O'Cass & Ngo 
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مراسم حضور و نیز نبود  و هاجشن برگزاري كمبود ،مطبوعاتی هايبرنامه و هاكنفرانس برگزاري

نامناسب،  مكان )نداشتن استادیوم اختصاصی، امكانات رفاهی ایتی در این زمینه(، مؤلفةقوانین حم

گذاري یكسان، گذاري )قیمتقیمت ها و محیط اجتماعی نامناسب(، مؤلفةگنجایش كم ورزشگاه

توزیع )مشكل  ها(، مؤلفة روشبینی مسابقات و نرخ ثابت براي تمام بازيتخفیف، قابلیت پیش نبود

 هاي بازاردرتق ریزي زمانی مناسب(، مؤلفةبرنامهی به بلیت، تقویم ورزشی نامناسب، نبود دسترس

ها( و ها به هواداران، نبود فروش اینترنتی بلیتسهام باشگاه ها، واگذارنشدنبودن باشگاه)دولتی

بانوان،  ها، كیفیت فنی پایین، حضورنداشتنبودن تیمضعیفیند )محصول و كیفیت و فرا مؤلفة

كه  ندكرد ( بیان2009) خبیريو  ، تندنویسمحمدكاظمی .یكنان و مربیان برجسته(حضور اندک باز

 نداشتنحضور امكان مكان، درمؤلفة برتر، لیگ هايباشگاه سهام واگذاري محصول، عامل در

 عامل در هواداران و براي بلیت یكسان گذارينرخ قیمت، عامل در همدیگر، اتفاق به هاخانواده

 فوتبال صنعت بازاریابی توسعة موانع از ،باشگاه نام با اختصاصی ايماهواره هايشبكه نبود ترویج،

مدیریتی،  -وانع ساختاريمهفت عامل ( 2013عسكریان و آزادان )در پژوهشی،  .هستند كشور

از اصول بازاریابی، سطح پایین  نكردناستفاده، بودنحامی مالیدر فرایند  حامیان مالی نشدنموفق

فقدان  و اهكنیكی در باشگاههاي تاي، فقدان جنبهاي فوتبال ایران، موانع حقوقی و رسانهحرفه

اي در فوتبال حرفه حامیان مالیعنوان موانع جذب المللی را بهبین حامیان مالیبسـترهاي جذب 

(، 2005) 2گراندهلیو  ، ناگلسوتال(، 2005) ایزدي(، 2001) 1هوداد. ذكر كردنایران 

( و 2009) چیانكوزهو  ، صفاري، امیرياحسانی (،2009)علیزاده شیخو  ، تجاريزادهاسماعیل

 از را اي و حقوقی، رسانهساختاري هاي خود موانع مدیریتی،در پژوهش، (2010) خسرومنش

مانند  ی( عوامل2013) 3اكمكسی در ورزش معرفی كردند. امل حضورنداشتن حامیان مالیوع

ان هاي جذب حامیوضعیت مالی، قوانین دولتی و الگوهاي مدیریتی را از موانع و محدودیت

و  ، هامزهاپیل خصوص فدراسیون فوتبال دانستند.ههاي ورزشی تركیه ببراي فدراسیون مالی

ارهاي مصرفی رفت هاي مختلف یک كشور را بری گروهعوامل فرهنگ( 2016) 4گرینویل

هاي ورزشی، در كشور میزبان بازيكه د نكند و بیان میندانگذار میمحصوالت ورزشی تأثیر

هاي مختلف اثرگذار مصرف محصوالت ورزشی توسط گروه تقیم برطور غیرمسبهمحیط فرهنگی 

تواند مانعی براي رفتارهاي رفتارهاي مصرفی باشد و هم می كنندۀتواند تسهیلاست و هم می

                                                           
1. Huda 

2. Soutall, Nagel & Le Grande 

3. Ekmekci 

4. Pil Ha, Hums & Greenwell 
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ار و كه ساخت بیان كردندنیز ( 2016) 1فانکو  دونالد، مکبیكر مصرفی محصوالت ورزشی باشد.

 د تأثیرهاي دوسویة مثبت و منفی برنتوانفروشی مینحوۀ بلیتتشكیالت لیگ، استادیوم و 

برنده براي جذب یک عامل پیشتوانند یک مانع و این عوامل می د.نبازاریابی داشته باش

( به ارتباط بین 2015) 2داسیلواو  ، آلمیداسیلوا مخاطبان و كسب منابع مالی بیشتر  باشند.

هاي حمایتها، اند. به عقیدۀ آناشاره كردهاین كشور نظام سیاسی برزیل و اقتصاد ورزش در 

اندازي اقتصاد ورزش راهملی عامل مهمی در زاري رویدادهاي گگذاري براي برسیاسی از سرمایه

سط عوامل مدیریتی كنترل شوند؛ و مشاركت بیشتر در ورزش هستند كه باید تو

 د یافت.ندر ورزش كاهش خواهمنابع مالی  ،پی آن، مشاركت در ورزش و درصورتدرغیراین

توان بیان كرد كه هاي فوتبال جهت حضور در فضاي رقابتی میبا توجه به اهمیت منابع مالی براي تیم ،حال

این  توان برايهاي فوتبال میهاي بازاریابی باشگاههاي پیش روي قابلیتبا شناسایی موانع و محدودیت

اجرا درآورد و به مزیت رقابتی صورت علمی بهها را بهدر این باشگاهو بازاریابی  ریزي كردها برنامهقابلیت

هاي سنتی بازاریابی در لیگ صورت و با استفاده از شیوه این غیر در فضاي بازار دست پیدا كرد؛ در خوبی

 فوتبال هاي لیگ برتري و درمجموع،روند جاري ادامه خواهد یافت و هر روز شاهد نزول تیم ،برتر فوتبال

این است كه چه حاضر پژوهش لیل كمبود منابع مالی خواهیم بود؛ بنابراین، سؤال اصلی در دبه ملی كشور

د و مدل شناسایی نهاي فوتبال لیگ وجود دارهاي بازاریابی باشگاههایی پیش روي قابلیتموانع و محدودیت

 ها و موانع چیست؟این محدودیت

اده از یک مدل نظري می تواند مبناي علمی مدل بدست ژوهش استفدستابی به هدف اصلی پ براي

 متغیرهاي كه هستند استوار مفهومی ارچوبهچ یک بر پژوهشی مطالعات تمام آمده را تقویت كند.

 ؛است وتحلیلتجزیه سطوح داراي نظریه د. هرنكنمی مشخص را هاآن میان روابط و موردنظر

سه  یا قلمرو سه شامل ها، نظریهطوركلی. بهشودمی مطرح خاصی سطوح یا قلمرو در كهايگونههب

 با رابطه در یا ،آیدمی پدید كه نظریه هر ،دیگرعبارتبه .هستند ايزمینه و ساختاري رفتاري، سطح

 كهاست  سازمان ساختار با رابطه در یا رودمی شمارهب خرد سطح كهاست  سازمان در انسان رفتار

 با و است كرده احاطه را سازمان كه است ايزمینه با رابطه در یا آیدیم شماربه علم این میانی سطح

 و ساختاري رفتاري، عوامل دسته سه برحسب توانمی را مدیریت و سازمان پدیدۀ .دارد تعامل آن

 شاخگیسه مدل از نظري ارچوبهچ عنوانبه مطالعه این . دركرد وتحلیلتجزیه و بررسی اي،زمینه

 و مطالعات توانمی آن براساس كه است تحلیلی ابزار یک موردنظر . مدلاست شده استفاده

                                                           
1. Baker, McDonald & Funk 

2. Silva, Almeida & da Silva 
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 رفتاري، عوامل بین ارتباط ،مدل . دراینكرد بررسی حوزه سه در را مدیریت و سازمان هاينظریه

 این تعامل از خارج تواندنمی سازمانی رویداد یا پدیده هیچ كه است ايگونهبه ايزمینه و ساختاري

 (.2015)احسانی و همكاران،  دهد روي اخهش سه

 سازمان غیرانسانی و فیزیكی شرایط و عوامل عناصر، تمامۀ گیرنددربر این عوامل ساختاري: عوامل

 هیكل و بدنه پوسته، قالب، ارچوب،هچ ،ايپیوستههمبه و خاص ترتیب و قاعده نظم، با كه هستند

 تركیب با كه فنی و اطالعاتی مالی، مادي، منابع تمام ،بنابراین ؛دنسازمی را سازمان مادي و فیزیكی

 .گیرندمی قرار ساختاري شاخة جزء ،(غیرزنده عوامل) شوندمی جاري سازمان كلی بدنة در خاصی

 را سازمان محیط كه هستند سازمانیبرون محیطی عوامل و شرایطاین عوامل  :ايزمینه عوامل

 .هستند سازمان كنترل از خارج و دارند ابلمتق ریتأث و تعامل سازمان با كنند،می احاطه

رفتاري،  عوامل .هستند سازمان در انسانی روابط و انسانی عوامل شاملاین عوامل  :رفتاري عوامل

 .دندهمی تشكیل را سازمان اصلی محتواي و پیوستههمهب خاص الگوهاي و غیررسمی ارتباط

 و عوامل گونه هر و شوندمی تلقی مانیساز زندۀ و بخش پویایی محتوایی عوامل اینع، درواق

 )عباسی دنگیرمی قرار شاخه این در ،هستند انسانی نیروي به مربوط مستقیم طوربه كه متغیرهایی

 ارتباط كه است این  شاخگی()سه مدل  این گذارينام علت  (.2015دهكردي،  اسفنجانی و فروزنده

 تعامل از خارج تواندنمی ايپدیده هیچ كه است حوينبه ايزمینه و رفتاري ساختاري، عوامل بین

 واست  ناگسستنی تنگاتنگرابطة  یک شاخه سه این بین رابطة درواقع، گیرد. انجام شاخه سه این

 و الزم نوع از شاخه سه این بین موجود روابط نوعكه مفهومنناپذیر هستند؛ بدیجدایی هم از درعمل

 .هستند مطالعه مورد پدیدۀ حیات واحد تنة از یدهروی شاخة سه و مانند بوده ملزوم
 

 شناسی پژوهشروش
موانع و  هدف بسط دانش و شناخت موجود درزمینةو با  1با ماهیت اكتشافی این پژوهش

، در روشود؛ ازاینهاي فوتبال انجام میهاي بازاریابی در باشگاههاي پیش روي قابلیتمحدودیت
یشینة پآوري اكتشافی، شامل جمع ي پژوهشهاروش. گیردیمقرار  2بنیادي هايدستة پژوهش

نیز ي متمركز و هاگروه، بررسی مورد تجارب پژوهشگرانپژوهش، ارزیابی و بررسی موردبه
اكتشافی، بسیار منعطف است و معموالً براي  . پژوهشة مطالعات عمیق هستندتوسعطراحی و 

 ،اندرو) كنندینماستفاده  هابراي آزمون فرضیه شود و از آنیمكار برده به دانش ةتوسعبسط و 

 (. 2013 ،3اوويپدرسن و مک

                                                           
1. Exploratory Research 

2. Fundamental Research 
3. Andrew, Pedersen & McEvoy 
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روش از  كه است 1كیفی ، داراي ماهیتهاجوي دادهوجست ، این پژوهش براساسهمچنین
تواند كه میكیفی است  پژوهشهاي از روش. این روش یكی گرددبنیاد استفاده میداده نظریة

كمتر استفاده شده تاكنون در ایران  اما ؛مفید باشدورزشی بسیار مدیریت هاي پژوهش ۀحوزدر 
 صورتبه ،هاانبوهی از دادهمیان حجم زتواند ابا استفاده از این روش پژوهشگر میت. اس

خود  یپژوهش ۀزدر حو پردازينظریهبه  ،اساس آنشترک را استخراج كند و برموجوه  ،مندنظام
-روند شكلدر این راهبرد، یعنی  گیرد؛یكرد استقرایی بهره میعی رواز نو راهبرداین د. بپرداز

، تبیین یک پدیده ازطریق این روش حركت از جزء به كل است. هدف عمدۀ گیري نظریه
بندي طبقه ،( آن پدیده و سپس4هاو قضیه 3ها، مقوله2كردن عناصر كلیدي )مفاهیممشخص

ها ها و قضیهتولید و خلق مفاهیم، مقوله ست.روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن پدیده ا
 صورتكه بهجاي آنبهپژوهش  هاي، سؤالدر این روشتكراري است. -اينیز فرایندي چرخه

اي پدیده كنندۀباشند و نظریة حاصل باید تبیین ند، باید باز و كلیهاي خاص مطرح شوفرضیه
پوش مسه فرایند هسازي بنیادي، مدر فرایند تحلیل نظریة مفهوبررسی است. باشد كه مورد

 در نظریة .7و كدگذاري انتخابی 6، كدگذاري محوري5ند از: كدگذاري بازاد كه عبارتنوجود دار
شوند و زمان انجام میآگاهانه هم طوربهها آوري و تحلیل دادهجمع ،سازي بنیاديمفهوم

تا براي  شودها انجام میوم دادهآوري مداگیري روند جمعشكل هاي اولیه با هدفگردآوري داده
 هاي مناسب را افزایش دهدمقوله كفایتهایی را فراهم كند تا میزان پژوهشگر فرصت

صورت هكه ب) هاي فوتبالمدیران عامل و بازاریابان باشگاه همة (.2005فرد، الوانی و آذر، )دانایی
بی فدراسیون فوتبال و بازاریا ي كمیتةكنند(، اعضابازاریابی فعالیت می یا غیررسمی در حیطةرسمی 

 .دهندجامعة آماري پژوهش حاضر را تشكیل می ،ها در مدیریت ورزشیعلمی دانشگاهاساتید هیئت
و تكنیک  8گیري هدفمند، از روش نمونههاي عمیقگیري براي انجام مصاحبهنمونهجهت 

روه اولیه جهت مصاحبه انتخاب یک گ ،. در این تكنیکشوداستفاده می 9برفیگیري گلولهنمونه
-شوند و نمونههاي بعدي جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی میگروه ،شوند و سپسمی

در انتخاب نمونة آماري  یابد كه پژوهش به اشباع نظري و كفایت برسد.جایی تداوم میگیري تا 

                                                           
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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شگاهی )اعضاي م از افراد داراي تحصیالت دانتا هاست هاي عمیق سعی شده مصاحبه براي
در این  هاي ورزشی استفاده شود.علمی( و هم از افراد داراي تجربیات مدیریتی در سازمانهیئت

 چون سند راهبردي نظام توسعة ايبرنامههاي حاصل از اسناد ابتدا داده كه شودتالش می پژوهش،
هاي تا شاخص دبنیاد شونتحلیل داده، نظرانورزش كشور، مطالعات نظري و مصاحبه با صاحب

اینكه جايبه، . در این روشبراي طراحی مدل مطلوب استفاده شوندآمده از این طریق دستهب
 ،اساس، باید باز و كلی باشند، براینهاي خاص مطرح شوندفرضیه صورتبه پژوهش  هايسؤال
كه از  ام شدانجمورد مصاحبه  16 ،نفر 13تعداد از ها شروع شد كه ها از نمونهآوري دادهجمع
و در اینجا  دست نیامدهجدیدي ب كه دادۀطوريهب ؛به اشباع نظري رسیدیم ،به بعد 12نفر 

 مصاحبه، هر انجام از پس و ندشد ضبط هامصاحبه تمامی هاي خود را قطع كردیم.مصاحبه
 از حاصل هايداده وتحلیلتجزیه مراحل .ل انجام شدمد گذاريپایه براي آن هايداده وتحلیلتجزیه

 از:  نداعبارت شدهانجام هايمصاحبه

 هاآن باز كدگذاري ،سپس وشد  سازيپیاده هامصاحبه همة يامحتو ابتدا :باز کدگذاری -اول گام

نوشته  كاغذ روي مكتوب صورتبه ،هامصاحبه در شدهآوريجمع هايداده كهترتیب. بدینشد انجام

 ایجاد باز كدهاي ،موجود هاينوشته پاراگرافبهپاراگراف و طخبهخط وتحلیلتجزیه با ،سپس .ندشد

 از، درمجموع .ندبود هانوشته خود عین ،موارد برخی در و هانوشته از اقتباسی كدها این .ندگردید
 .آمدند دستبه باز كد 202 ، تعدادمصاحبه 16 وتحلیلتجزیه

 پردازينظریه در وتحلیلیهتجز دوم مرحلة ،محوري كدگذاري: محوری کدگذاری -مدو گام

 باز كدگذاري مرحلة در تولیدشده هايطبقه بین رابطه برقراري ،مرحله ازاین هدف است. بنیادداده

 ارتباط ایجاد هدف با و جدید یوشر به قبلی، گام در شدهتولید كدهاي محوري، كدگذاري در است.

 تمامی شود.می هامقوله و هاگروه ایجاد به منجر محوري كدگذاري. شدند بازنویسی كدها میان

 بازبینی دوباره دهشایجاد كدهاي تمامیر، منظوبدین گرفتند. قرار خود خاص گروه در مشابه كدهاي

 با باز كد چندین بود ممكن یندفرا این در نشود. فراموش مطلبی تا ندگردید مقایسه متون با و ندشد

 .شدند تبدیل محوري كد 24 به استخراجی باز كد 202ند. شو كدگذاري محوري كد یک عنوان

 صورتبه هاداده تمامی اینكه از پس: انتخابی( کدگذاری)پردازی نظریه مرحلة -مسو گام

 پردازينظریه هدف ،واقعدر .رسدمی هاآن بنديگروه به نوبت شدند، محوري و باز كدگذاري یادشده

 باید هاطبقه نظریه، به هاتحلیل تبدیل براي .پدیده صرف توصیف نه ؛است نظریه تولید بنیادي،

 كدگذاري، قبلی مرحلة دو نتایج براساس انتخابی كدگذاري شوند. مربوط یكدیگر به منظم طوربه

 هاطبقه دیگر به مندنظام صورتهب را محوري طبقة كهترتیبدیناست. ب پردازينظریه اصلی مرحلة

 و بهبود به كه را هاییطبقه و كندمی هارائ ایترو یک ارچوبهچ در را روابط آن ودهد می ربط
 از مستخرج محوري كدهاي كدها، بنديگروه در كند.می اصالح ،دارند نیاز بیشترية توسع
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 هاي اصلیگروه تا شدند مقایسه یكدیگر با ایجادشده هايگروه ،سپس و شدند بنديگروه هامصاحبه

 پژوهش نظري ادبیات به مراجعه ،مرحله این در تهالب ؛گردند استخراج و شناسایی یکهر ابعاد و

 براساساست كه  شده سعی پژوهش این در كرد. هابنديگروه ترشدندقیقهرچه به زیادي كمک

 مدل ارچوبهچ هاي بازاریابی،موانع و محدودیت یعنی ؛موردمطالعه پدیدۀ متن از پژوهشگران فهم

  .شود ترسیم
 

 نتایج
 24دست آمد كه در هكد اولیه ب 202تعداد  ،آمدهدستهمفاهیم ب مرحلةبهبعد از كدگذاري مرحله

هاي آموزشی، ساختار شامل استادیوم، امكانات تسهیالتی، امكانات فیزیكی، آكادمی گروه كد محوري
، راهبرديمدیریتی، تفكر ، منابع مالی، عوامل سازمانی، فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی

ها، مسائل ، رسانه1سرگروه هوادارانن و مربیان، متخصصان بازاریابی، كاركنان، ریزي، بازیكنابرنامه

دولت و حكومت، مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادي، مسائل سیاسی مربوط به لیگ، 
 آورده شده است.اي از كدگذاري در جدول شمارۀ یک، نمونهقرار گرفتند كه  و مسائل فرهنگی

 
 هادر یکی از گروه کدگذاری باز، محوری و انتخابی ی ازانمونه -1جدول 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

ی
خت

سا
یر

ع ز
وان

م
 

موانع مربوط به 

 استادیوم

 هاتصویر و وجهة استادیوم

 هاي مجهز و جذابكمبود استادیوم

 هاقابلیت ارائة خدمات در ورزشگاه

 مشهور و متموّلذب افراد ها در جامكانات استادیوم

 ها در ایجاد ارزش براي مشتريخدمات رفاهی در ورزشگاه

 شده در جذب افرادخدمات ارائه

 نبود دسترسی راحت به استادیوم

 ها در جذب حامیانامكانات فیزیكی باشگاه

 موانع تسهیالتی

 دیدگینبود حمایت از ورزشكاران و مربیان درصورت آسیب

 بود حمایت از ورزشكاران و مربیان درصورت بازنشستگین

 نبود بیمه براي بازیكنان و مربیان

 تأمین آیندۀ ورزشكاران درصورت آسیب

 

                                                           
1. Leader 
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 هاای از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در یکی از گروهنمونه -1جدول ادامه 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی

 موانع زیرساختی

وانع مربوط به م

 امكانات فیزیكی

 هانبود امكانات و تجهیزات در ساختمان باشگاه

 ايهاي اجارهساختمان

 ها در جذب حامیاننقش تجهیزات مكانی باشگاه

 هاي ادارينبود مالكیت ساختمان

 نبود موزه در باشگاه

 نبود یک ساختمان شیک و مجهز

 ان باشگاهبودن و محدودیت ساختمكوچک

 هاي اختصاصینبودن فروشگاه

موانع مربوط به 

 هاي آموزشیآكادمی

 هاي اساسی فوتبالزیرساخت

 نداشتن به فوتبال پایهتوجه

 هاكردن استانداردها در باشگاهبرآورده

 سازهاي بازیكننبود آكادمی

 هاي آموزشیاستفاده از مربیان و بازیكنان در آكادمی

 هااستفاده از برند مربیان و ورزشكاران در جذب افراد براي آكادمی

 

 كدهاي تمام توانمی كه داد نشان هاآن مقایسة و مورد هر در محوري كدهاي بنديگروه

 داد: جاي اصلی گروه سه در را آمدهدستبه

هاي و باشگاه هستند هابازاریابی در باشگاه زمینة و بستر به مربوط كهی اي: كدهایزمینه سطح -1

 ایم.بندي كردهاین عوامل را در دو گروه محیط كالن و محیط خرد دسته .گیرنددر برمی را فوتبال

 گذارندهاي سازمان اثر میطور غیرمستقیم بر فعالیتشامل نیروهاي كالنی است كه بهمحیط كالن 

ثیر أمستقیم بر شركت ت طورهایی است كه بهشامل آن دسته از عناصر یا گروهو محیط خرد 

 .انددر جدول شمارۀ دو، این عوامل آورده شدهد. پذیرنثیر میأز از آن تگذارند و خود نیمی
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 ایها در سطح زمینهنتخابی و محوری مستخرج از مصاحبهکدهای ا -2جدول 

 کد محوری کد انتخابی شاخه اصلی

 ايسطح زمینه

 موانع كالن محیطی

 موانع حقوقی

 موانع اجتماعی

 موانع اقتصادي

 موانع سیاسی

 موانع فرهنگی

 موانع خرد محیطی

 ايموانع رسانه

 موانع مربوط به لیگ

 موانع دولتی و حكومتی

 

هاي بخشیدن به اهداف بازاریابی باشگاهجهت تحقق كه كدهایی ساختاري: یا سازمانی سطح -2

این  .دنپردازمی سخت و نرم پشتیبانی هايسیستم كارگیريهب و اجرایی سطح تشریح بهفوتبال، 

سازمانی كه  موانع ایم.بندي كردهعوامل را در دو گروه موانع سازمانی و موانع زیرساختی دسته

هاي و موانع زیرساختی كه مربوط به امكانات و زیرساخت باشگاهی هستندمربوط به عوامل درون

 .اندآورده شدهاین عوامل مارۀ سه، در جدول ش. ها هستندباشگاه

 
 ها در سطح ساختاریکدهای انتخابی و محوری مستخرج از مصاحبه -3 جدول

 کد محوری کد انتخابی شاخه اصلی

 سطح ساختاري

 موانع سازمانی

 موانع ساختار سازمانی

 موانع فناوري اطالعات

 موانع فرهنگ سازمانی

 یموانع قوانین و مقررات سازمان

 موانع مالی

 موانع زیرساختی

 موانع مربوط به استادیوم

 موانع تسهیالتی

 موانع مربوط به امكانات فیزیكی

 هاي آموزشیموانع مربوط به آكادمی

 

 و عوامل گونه و هر هستند عینی رویدادهاي سطح به مربوط كه رفتاري: كدهایی سطح -3

این عوامل را در دو  .دنگیرمیهستند، در بر انسانی نیروي به وطمرب مستقیم طوربه كهرا  متغیرهایی

مربوط به نیروي انسانی موانع فردي كه  ایم.بندي كردهگروه موانع فردي و موانع مدیریتی دسته

اهمیت دوچندان آن در  علتریتی كه مربوط به مدیر باشگاه هستند كه بهو موانع مدی باشگاه هستند
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در جدول شمارۀ نظر گرفته شده است. طور مستقل درهموانع نیروي انسانی ب از ،امور باشگاه همة

 اند.آورده شدهاین عوامل چهار، 
 

 کدهای انتخابی و محوری مستخرج از مصاحبه ها در سطح رفتاری -4جدول 

 کد محوری کد انتخابی شاخه اصلی

 سطح رفتاري

 موانع فردي

 موانع موجود در بازیكنان و مربیان

 سرگروه هواداراننع موجود در موا

 موانع مربوط به متخصصان بازاریابی

 موانع موجود در كاركنان

 موانع مدیریتی

 موانع مربوط به مدیران

 راهبردير موانع تفك

 ریزيموانع برنامه
 

هاي هاي پیش روي قابلیتشناسایی موانع و محدودیت مدل به دستیابی ،پژوهش این اصلی هدف

 ادبیات نظري، و هاداده وتحلیلتجزیه نتایج براساس بنابراین، است؛ هاي فوتبال ایرانازاریابی باشگاهب

 است.شده  شاخگیسه مدل براساس مدل این طراحی و استخراج به اقدام
 

 
 های لیگ برتر فوتبالهای بازاریابی باشگاههای پیش روی قابلیتموانع و محدودیت -1شکل
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 گیریبحث و نتیجه
هاي بازاریابی هاي فوتبال براي بقا در شرایط اقتصادي امروز و فضاي رقابتی باید بتوانند بخشباشگاه

تر كنند تا با آمد فعالكسب در راهبردهايهاي مختلف كارگیري مدیریت صحیح بر جنبههخود را با ب

مالی خود را در این شرایط  عهاي بازاریابی خود بتوانند منابمشتري، بازار هدف و قابلیت تمركز بر

این امر با شناسایی در مرحلة اول،  هتري داشته باشند.اقتصادي افزایش دهند و عملكرد تجاري ب

ها تحقق هاي پیش روي آنهاي فوتبال و رفع موانع و محدودیتهاي بازاریابی باشگاهقابلیت

موانع و  ،است مطلع انجام شدهمصاحبه با نخبگان و افراد صورت هپذیرد. در این پژوهش كه بمی

اي، رفتاري و ساختاري( تحلیل )زمینه شاخگیهارچوب مدل سهو در چ ها شناسایی شدندمحدودیت

 . ندشد

یكی از عوامل محیط كالن در فوتبال كه مانع  .دنگیرمحیط كالن و خرد قرار می ،ايزمینه شاخةدر 

موانع حقوقی است كه شامل قوانین و  ،شودمی هاي فوتبالهاي بازاریابی باشگاهقابلیتشكوفایی 

گذاري و قانون پخش، صحهقوانین و مقررات مربوط به حق انه است. نبودمقررات حمایتی و رس

جمله ، ازهاي فوتبالنبودن دقیق ماهیت حقوقی باشگاهمایت از مالكیت معنوي و نیز مشخصح

هاي فوتبال براي بازاریابی باشگاه هايقابلیت ها وترین موانع براي بیشترین استفاده از ظرفیتمهم

بودن ماهیت ، نامشخصاقتصادي فوتبال یكی از موانع توسعة ( بیان كرد كه2009) . الهیهستند

معامالت تجاري نام از قانون تجارت كشور كه اي فوتبال است. در مادۀ دو هاي حرفهحقوقی باشگاه

 ،اي وجود ندارد كه الزم است طبق قانون خاصیهنامی از باشگاه ورزشی حرف ،برده شده است

باید نظام  ،گام بعدي در اي در قانون تجارت كشور تصریح شود.داري حرفهموضوع باشگاه

صورت جامع تعریف شود و در آن به تمام شرایط حقوقی هها بباشگاه داري و اساسنامةباشگاه

در فوتبال را نبود  از موانع جذب حامیان مالییكی ( 2010) الهی و همكارانها اشاره گردد. باشگاه

پخش و حق  پخش و مالكیت معنوي معرفی كردند. نبود قوانین حق قوانین مشخص حمایتی حق

اي براي ورود به فوتبال كارها انگیزهوهاي تجاري و كسبشود كه شركتمالكیت معنوي باعث می

ین و مقررات حمایتی موجود در د كه قوان( بیان كردن2015) چیان و الهیساعت نداشته باشند.

هواداران در  مانعی براي جذب و توسعة ،نین دولتیها، تبلیغات، قوانین تسهیالتی و قوارسانه حیطة

عسكریان و آزادان ( و 2010(، خسرومنش )2009احسانی و همكاران ). هاي لیگ برتر هستندباشگاه

( 2013) اكمكسی معرفی كردند. حامیان مالیب اي را مانع جذمشكالت حقوقی و رسانه (،2013)

مانع  ،نبودن ساختار مدیریت در ورزشخصكه ضعف قوانین حمایتی دولتی و مش نیز بیان كرد

در این زمینه باید قوانینی براي  ،بنابراین ند؛شومیبراي حضور در ورزش  غبت حامیان مالیر
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ها، قوانین مربوط به حضور یت معنوي باشگاهسازي، قوانینی براي استفاده از مالكحمایت از خصوصی

 د.نها به فوتبال تدوین شوها و قوانین مشخصی براي ورود رسانهها در ورزشگاهبانوان و خانواده

هاي فوتبال هستند. یكی دیگر از موانع محیطی كالن بازاریابی باشگاهعوامل فرهنگی و اجتماعی، 

وتبال، نهادهاي اجتماعی، تصویر اجتماعی ف نكردناريهمكجامعه به محیط فوتبال،  نكردناعتماد

مداري در فرهنگ قانون ورزشی و فوتبالی هواداران، نبود ها، فرهنگمحیط اجتماعی بد استادیوم

جامعه، فرهنگ ورزشی پایین بازیكنان و مربیان، سطح تحصیالت بازیكنان و مربیان و عوامل 

هستند  ، ازجملة این عواملفرهنگ هواداري بین هواداران دو نبو سر گروه هوادارانها مانند باشگاه

ساعتچیان و الهی بیان كردند كه  دهند.تأثیر قرار میهاي فوتبال را تحتكه بازاریابی باشگاه

 كند. الهینگرش منفی نسبت به حضور بانوان را برطرف می ،سازي بهینه در ورزشگاهفرهنگ

محمدكاظمی  .ید كردندكها تأانوان در ورزشگاهموانع حضور ب( نیز بر رفع 2011) فر( و ترک2009)

 توسعة موانع از ،همدیگر اتفاق به هاحضور خانواده نداشتنامكان كه ندكرد ( بیان2009)و همكاران 

رهنگی را داراي اثر ( عوامل ف2016) 1گرینویلو  ، هامزهاپیل است. كشور فوتبال صنعت بازاریابی

توانند كه هم می هاي مختلف دانستندت ورزشی توسط گروهصوالغیرمستقیم بر مصرف مح

ند مانعی براي رفتارهاي مصرفی محصوالت نتواند و هم میرفتارهاي مصرفی باش كنندۀتسهیل

ها باعث در ورزشگاهها و خانوادهبانوان  نداشتنحضوركه توان گفت می ،بنابراین ند؛ورزشی باش

عوامل دیگر نظیر  در درآمدهاي روز مسابقه ازدست رود و بر موجودشود كه نیمی از ظرفیت می

ریزي جامع براي برنامهنیز تأثیر بگذارد؛ بنابراین،  حامی مالیاي، تبلیغات و رسانه پخش

 ها داشته باشد.تواند در آینده منافع زیادي را براي باشگاهها میسازي در ورزشگاهفرهنگ

ها، ها، مشكالت سیاسی كشور، تحریمبودن باشگاهد دولتی، عوامل سیاسی ماننعامل محیطی دیگر

هاي استفاده از فوتبال براي اهداف سیاسی و دخالتد سیاسی غیرمتخصص به فوتبال، سوءورود افرا

ان به فوتبال ایران را گذارورود سرمایه این مشكالت سیاسی اجازۀ .سی در ورزش هستندسیا

هاي دولت در فوتبال را یكی از موانع جذب هواداران دخالت (2015چیان و الهی )ساعتد. ندهنمی

هاي سیاسی در مدیریت فوتبال را مانعی براي نیز گرایش (2013) ذكر كردند. عسكریان و آزادان

( مسائل سیاسی و دولتی را عوامل اثربخشی در 2015) رسولی معرفی كردند. حامیان مالیجذب 

هاي سیاسی حمایت( نیز نبود 2015ا و همكاران )سیلو داند.بازاریابی و برندسازي در فوتبال می

این رویدادها و كسب منابع  رویدادهاي ملی را عامل بازدارندۀ گذاري براي برگزارياز سرمایه

 داند.درآمدي از این طریق می

                                                           
1. Pil Ha, Hums & Greenwell 
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افراد . درآمد كم اندتأثیر قرار دادههستند كه بازاریابی را تحت عوامل اقتصادي جامعه مانع دیگري

د كه قدرت خرید مشتریان و نشوها و بیكاري جوانان باعث میجامعه، وضعیت اقتصادي خانواده

 . مردادي چالشتري و همكارانها باید این عوامل را بررسی كنندهواداران كم شود كه باشگاه

 نگگذاران به فوتبال معرفی كردند. دانی( ساختار اقتصادي را مانعی براي ورود سرمایه2014)

ها البته باشگاه گذاري بیان كرد؛( نیز شرایط اقتصادي محیط را عامل مهمی براي سرمایه2002)

 ،ادي جامعهتوانند با توجه به شرایط اقتصاما می ؛تغییر دهندبسیار این شرایط را توانند نمی

، براي مثال باشند؛ داشته هاي مختلف هوادارانمحصوالت مناسب براي گروه ریزي جهت ارائةبرنامه

نقل ارزان براي هواداران و یا موارد دیگر در وهاي متفاوت یا ایجاد سیستم حملبا قیمت ارائة بلیت

 د.نند راهگشا باشنتوااین زمینه می

 .ومت و نیز مسائل مربوط به لیگ هستندها، دولت و حكموانع مربوط به محیط خرد شامل رسانه

بودن رگی براي بازاریابی باشند. دولتیتوانند مانع بزاما می ؛كننده هستندعوامل تسهیلها رسانه

الزامی براي  ،اهرقابت بین رسانهعدم وجود  نظیر هاي خصوصی و پیامد آنرسانهها، نبود رسانه

به ترویج فرهنگ غلط نود  هاي ورزشی مانند برنامةكند. برنامهایجاد نمی هارسانهكسب درآمد براي 

ها هاي سایر لیگپردازند. پخش بازيهاي شاخص ورزشی میتخریب چهرهبه  كنند وكمک می

هاي تحلیلی برنامهفراد و گزارشگران غیرمتخصص و نبود تهدیدي براي لیگ فوتبال است. وجود ا

ورزشی را  در فوتبال، چهره و برند این رشتة هاي بلندمدت و توجه به ایجاد جنجالبرنامه درزمینة

هاي ناهماهنگ، ریزيداري در سازمان لیگ، برنامهام جامع باشگاهود یک نظنب تخریب كرده است.

، برند ضعیف لیگ، نبود ساختارهاي ، كیفیت پایین لیگیكدیگر اختالفات نهادهاي فوتبالی با

ها، امكانات فیزیكی نامناسب سازمان لیگ، نبود استانداردهاي مناسب براي مناسب در اتحادیه

جامع حمایت از  ازاریابی در لیگ و نبود یک برنامةهاي تخصصی بآژانسبود ها در لیگ، نباشگاه

یگ برخی از موانع بازاریابی موجود در سازمان ل ،كسب در آمد ها ازجانب سازمان لیگ برايباشگاه

ها به بخش خصوصی در دولت، ها، فقدان اراده براي واگذاري باشگاهبودن باشگاهدولتی .هستند

، ساختار حامیان مالیودن بها، دولتیدولتی باشگاه قیم دولت در فوتبال، بودجةهاي مستدخالت

تنها برخی از موانع موجود در این  ،هاگیر دولت براي باشگاهوپاها و قوانین دستتجارت دولتی بیشتر

 حیطه است.

انع كه شامل دو عامل موانع فردي و مو هستند شاخگی پژوهشبعد دوم مدل سهموانع رفتاري، 

هاي سرگروهمربیان،  مسائل مربوط به بازیكنان و یرندۀبرگدر موانع فردي .باشندمی مدیریتی

ازیكنان و مربیان سطح باال نبود ب .باشگاه و نبود متخصصان و كاركنان باشگاه هستند هواداران

ي كمتر حامیان مالیها حضور داشته باشند و در ورزشگاهود كه تماشاگران كمتري شباعث می
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اي در بازیكنان باعث رفتارهاي حرفهیایند. تحصیالت پایین و نبود سمت فوتبال ببه

 به مشاهیر باشگاه و پیشكسوتان و توجهیبیند. شوها به فوتبال میخانواده نداشتناعتماد

به  توجهیبی ند.نكهاي بازاریابی لطمه وارد میبه فعالیت ،فرهنگ ورزشی پایین بازیكنان

نیروي باتجربه در بازارایابی و نبود انگیزه در بازاریابان متخصصان بازاریابی، نبود از  استفاده

. هاي بازاریابی هستندوري فعالیتبهره وامل مهمی در نبودع ،نداشتن جایگاه علتهب

به  هاآن، وابستگی هاآن، ترویج فرهنگ نامناسب توسط هاي هوادارانسرگروه ندیدنآموزش

باعث ایجاد جو بد در ورزشگاه و  ها،نبودن آنايها و حرفهنبودن جایگاه آنافراد خاص، مشخص

كاركنان  ها بروند.سمت ورزشگاهدهند كه بهد و افراد كمتري ترجیح مینشودر فوتبال می

نماد  ،هاهاي مختلف نظیر روابط عمومی، كانون هواداران و سایر قسمتباشگاه در قسمت

شدن استخدام و هاي مختلف، خانوادگیفراد متخصص در بخشبازاریابی هستند. نبود ا

 رسولی(، 2013عسكریان و آزادان ) .نقش منفی در بازاریابی دارند ،كاركنان ندیدنآموزش

اساسی براي  ( وجود متخصصان بازاریابی را یكی از الزامات2015) چیان و همكارانو ساعت (2015)

 كنند.ها معرفی میباشگاه

ریزي در سازمان هستند. برنامهو نبود  راهبرديدربردارندۀ مدیران، تفكر  یتی نیزموانع مدیر

نبود مدیران متخصص در  ، نبود طرح بازاریابی جامع،در باشگاه راهبرديریزي برنامهنبود 

د. نشوهاي بازار میاز فرصت نكردناستفادهث باع ،سازمان و كمبود نیروهاي متخصص بازاریابی

ها و همچنین، نبود ( نبود مدیران علمی و متخصص در رأس باشگاه2013) ادانعسكریان و آز

سیمكین دانستند.  حامی مالیهاي فوتبال را مانعی براي جذب ثبات مدیریت در باشگاه

الهی و  و (2010) خسرومنش (،2009) زاده و همكاران(، اسماعیل2005) ایزدي(، 2002)

ها معرفی باشگاهاقتصادي  ی براي بازاریابی و توسعةمانععوامل مدیریتی را (، 2010) همكاران

هاي ورزشی در فدراسیوننبودن ساختار و الگوي مدیریتی ( مشخص2013اكمكسی ) كنند.می

( بیان كردند كه مدیریت 2015داند. سیلوا و همكاران )مانعی براي حضور حامیان مالی میرا 

و موانع  تالش مضاعف كردهباید منابع اقتصادي ب گذاري در رویدادها و جذبراي جذب سرمایه

 مدت و نیز بلند ریزيبرنامهها باید با داشتن فلسفه و باشگاه. گذاري را كنترل كندسرمایه

 هاي بازاریابی فراهم كنند.زمینه را براي اثربخشی فعالیت ،ساختار مدیریتی باثبات

ها و موانع سازمانی است. موانع یرساختموانع ساختاري در دو بعد زشاخة سوم مدل دربردارندۀ 

 هاي آموزشی هستند.زیرساختی شامل استادیوم، امكانات تسهیالتی، امكانات فیزیكی و آكادمی

ین سازمانی و موانع سازمانی نیز شامل موانع ساختاري، فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی، قوان

 انات رفاهی در این اماكن باعث ن امكهاي مجهز و نداشتكمبود استادیوم .موانع مالی هستند
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درآمدهاي روز مسابقه و  ،تبع آنشود و بهتماشاچیان و طرفداران در ورزشگاه می نداشتنحضور

ها و امكانات فیزیكی ( زیرساخت2009یابد. الهی )هاي بازاریابی روز مسابقه كاهش میفعالیت

( امكانات 2015) چیان و الهیساعت كند.اقتصادي فوتبال معرفی می وانع توسعةم ی ازرا یك

( ضعف در 2015) هواداران دانستند. رسولی ها را عاملی براي جذب و توسعةورزشگاه

عوامل انی و عوامل مالی را، سازم و فرهنگ فیزیكی، قوانین هاي آموزشی، امكاناتآكادمی

ساختی موجب ایجاد توان گفت كه وجود امكانات زیرمی .نددانستبازاریابی مهمی در برندسازي 

كشاند. هواداران براي حضور در باشگاه میشود و افراد بیشتري را به تصویر بهتر از باشگاه می

دریافت كنند. ایجاد امكانات رفاهی هایی كنند و انتظار دارند كه ارزشاستادیوم هزینه صرف می

وجود براین، افزون .ها ارائه دهدتواند این ارزش را به آنها میو تفریحی در استادیوم

د و نشوهاي باشگاه در خرید بازیكنان میساز باعث كاهش هزینههاي آموزشی و بازیكنآكادمی

پایگاه ها یک ري براي باشگاه بازي خواهند كرد. همچنین، این آكادمیبازیكنان با وفاداري بیشت

راي بازیكنان و مربیان باعث ایجاد امكانات تسهیالتی ب د.نآیحساب میهبازاریابی براي باشگاه ب

اي كیفیت در لیگ باقی بمانند و وجود بازیكنان و مربیان حرفهشود كه بازیكنان و مربیان بامی

تواند شود كه این موضوع می ها جلبتیم ها و طرفداران بهشود توجه رسانهها باعث میدر تیم

هت ورود به عرصه حامی یع مختلف جها و صنابراي شركت ايعامل محرک و انگیزاننده

نبودن بازیكنان و اينبود امكانات فیزیكی و حرفه( 2014) باشد. عسكریان و آزادان بودنمالی

موانع  ،یكی دیگر از موانع بازاریابی در فوتبال دانستند. حامی مالیمربیان را یكی از موانع جذب 

د ساختار مشخص داري، نبواهاست. نبود یک نظام باشگ هامربوط به ساختار فوتبال و باشگاه

( ایجاد 2015) . رسولیها هستندباشگاه ، از مشكالت متعددواحدهاي بازاریابی سازمانی و نبود

در داري درسازمان لیگ و وجود اساسنامة جامع ام جامع باشگاهوجود یک نظی، واحد بازاریاب

ساختار و  (،2016) انبیكر و همكار نند. به عقیدۀداضروري میرا برندسازي و بازاریابی 

تواند تأثیرات دوسویة مثبت و منفی بر فروشی مینحوۀ بلیتتشكیالت لیگ، استادیوم و 

اقتصادي  ی براي توسعةمانعنیز عوامل ساختاري فوتبال را  (2009الهی ) د.نداشته باشبازاریابی 

د نتوانها میبازاریابی تخصصی و روابط عمومی در باشگاه وجود یک واحد داند.فوتبال می

 ک طرح بلندمدت بازاریابی پیش برند و باعث ایجاد برنامةراستاي یهاي بازاریابی را درفعالیت

داري در سازمان لیگ موجب ایجاد ام باشگاهبراي باشگاه شوند. وجود یک نظ جامع كسب درآمد

به  را ملزم هاهاي حاضر در لیگ خواهد شد كه باشگاهاستانداردها و معیارهایی براي باشگاه

 كند.افزایش سطح كیفی خود می
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توان گفت كه ایجاد یک طرح بازاریابی بلندمدت و پیگیري می پژوهشهاي با توجه به یافته

هاي آن است. رفع موانع موجود بازاریابی اول نیازمند ایجاد زمینه هاي بازاریابی، در وهلةفعالیت

ها با كند و باشگاههاي بازاریابی آماده میتر فعالیتهاي فوتبال بستر را براي انجام بهدر باشگاه

 براین،كنند و افزونمی جذب مشتریان و هواداران شتري برايتالش بی ،شرایط كردنفراهم

 كنند. بیشتري براي حضور در این عرصه پیدا می ها انگیزۀهاي تجاري و رسانهشركت
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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. 
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