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 چکیده 
ایران با رویکرد مزیت  بانوانای های حرفهالگوی بازاریابی لیگ طراحی ،حاضر پژوهشهدف 

. برای گردآوری اطالعات از  بنیاد مبتنی بودبر نظریة داده روش پژوهش، كیفی و . بود رقابتی پایدار

موضوع استفاده   نفر از نخبگان آگاه از 18افته با ساختاریهای نیمه مصاحبهگیری هدفمند و نمونه

.  ، بسکتبال، فوتسال و فوتبال بررسی شدلهندبال، والیبالیگ برتر در پنج رشتة  منظور،. بدین شد

محوری و  كدگذاری كدگذاری باز،  ةبنیاد و طی سه مرحل ها براساس نظریة داده وتحلیل دادهتجزیه

راحی شد.  در چهار سطح ط ها، مدلتحلیل دادهونتایج تجزیه  طبق انتخابی انجام شد. كدگذاری 

بندی، های دموگرافیک و بخش ها، ویژگیقابلیت منابع، عواملشامل سطح چهار یا سطح زیرین 

، مدیریت كیفیت  بازاریابی محیط و نبود اطمینان محیطی بود. مدیریت منابع انسانی، آمیختة

  ین عدهندة سطح سه بودند كه در و نوآوری بازاریابی عناصر تشکیل  رقابتی جامع، راهبردهای

منجر شدند. سطح دوم شامل مزیت رقابتی پایدار  به مزیت رقابتی پایدار ارتباط متقابل با یکدیگر 

شده  با درنظرگرفتن عوامل شناسایی  ،بنابراین  ؛دشبه سطح عملکرد بازاریابی منجر  د كه خودش

-نیمی از جمعیت كشور را تشکیل می  این واقعیت كه زنان تقریبا  مدل بازاریابی ورزش بانوان و در 

ان یک منبع  عنوبه ها از آن كه تاكنون این بخش از جامعه  گذاری دربا سرمایهتوان می  دهند،

 مدت دست یافت. به منافع حاصل از ورزش در طوالنی ،شده است درآمدزای بالقوه غفلت 
 

 . ، ورزش بانوانپایداررقابتی   مزیت ای، حرفه  های، لیگبازاریابی :کلیدیواژگان 
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4. Email: mamiry@ut.ac.ir 
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 مقدمه
و  است شده پذیرفتهاجتماعی  ایپدیده عنوانبه  ورزش ،ما کشور در ازجمله و دنیا در امروزه

 و نقش جایگاه گسترده، تأثیرات با چندبعدی یابزار عنوانبه  از آن شده است. ورزش خوبی استقبال

 روابط اجتماعی، بخش،لذت و سالم فراغتاوقات گذراندن افراد، سالمتی اقتصاد، در را خود

 نمایان  دیگر و کاربردهای جامعه در گسترشروبه اخالقی هایانحراف  و اجتماعی مفاسد از پیشگیری

زیرا،  اهمیت دارد؛ مردان  و  زنان رای ب (. ورزش2015موتمنی، همتی و مرادی، است ) کرده

)اندام،  کندمی فراهم ممتاز هایلحظه  و  جمعی کار موفقیت، تجربة یادگیری، برای را هاییفرصت

  خارج  انزوا از را زنان خود ورزش گذشته، سال چند هایتالشبا (. 2017آقایی، عنبریان و پارساجو، 

گاک و تایی ، مونامکا. (2013است )اکبرآبادی،  کرده باز ایران ورزش در جایگاهش را واست کرده 

 و است  هیافت محبوبیت ایگستردهطور به  زنان ورزش اخیردهة  کـه درطول ( معتقدند2009) 1هو

 . با اینکه است رشـددرحـال همـواره ورزشـی هایرویداد در کنندهورزشـکار شرکت انزن دادتع

  تضمین  را اجتماعی و فردی سالمت وکند  بیمه هاخانواده دربین را ورزش تواندمی بانوان ورزش

 جهانی و آسیایی هایبازی  در ایران ورزش جایگاه ارتقای در آن نقش و آوریمدال بحث امروزه کند،

 خود  به بهتری شکلبخش  این در هاگذاریباید سرمایه و نیست پوشیده کسهیچ بر المپیک حتی و

 موفقیت  که باید توجه داشت ( همچنین،2013ند )اکبرآبادی، گیر قرار مشخص مسیری در و بگیرند

 را افراد جامعه ورزشی مشارکت فراوانی برای تقاضا ایمالحظه  درخور طوربه  ای ورزشحرفه هایتیم

 نقشی، الگوهای با همانندیو نیز  نقشی الگوهای ارتباط و بودندردسترس. دهدمی افزایش

 زنان، (. ورزش2014 ،2)موتر و پائولوسکیهستند  افراد عادی جامعهانگیزشی  اثر اصلی کنندةتعیین

 هر در آن ترقی و رشد که است سیاسی و اجتماعی فرهنگی،ی ا مقوله ورزشی و فنی مسائل از جدا

  به  زنان رویکردبرابر در جامعه هایتمام طیف سیاسی و فرهنگی اجتماعی، رفتارهای بیانگر کشوری

 نشان  و المپیک جهانی ای،منطقه  ورزشی هایرقابت عرصة در زنان  حضور ،امروزه. است ورزش

 میادین در حضور امکان و اندشده رها موجود فشارهای و هاتبعیض بار زیر از قشر این که دهدمی

 .(2017اندام، آقایی، عنبریان و پارساجو، ) اندرا یافته ورزشی جدی

 ورزش  نسبی پیشرفت گواهخارجی  و داخلی هایعرصه  در بانوان ورزش کنونی رشد میزان بررسی

 و رقبا تالش ،گذاریسرمایه با مقایسه در که پذیرفت را واقعیت این اما باید است، ایرانی بانوان

ورزش قهرمانی و  به والنتوجه مسئ ریزی وبرنامه میزان بانوان، ورزش در موجود استانداردهای

ای زنان ورزش حرفه ،(. در ایران2017عنبریان و پارساجو، نیست )اندام، آقایی،  کافی بانوان ایحرفه 

 
1. Emeka, Meungguk & Taeho 

2. Mutter & Pawlowski 
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به رعایت مواردی نظیر رعایت پوشش و کسب ها را متأثر است که آنفرهنگی و اجتماعی  یاز مسائل

 ، احمدی و کریمی بنار ،زمینهکنند. دراینهای ورزشی ملزم میدر میدان اجازه از همسر برای شرکت

مدیریتی،  اقتصادی، عامل پنج، گیالن استان در زنان قهرمانی زشور مشکالت بررسی با( 2014)

 و اجتماعی عامل ها،عاملاین  بندیاولویت طبق و کردند شناسایی را اجتماعی و شخصی و فنی

زاده، ، نجفزادهنجفکرد.  کسب را اولویت کمترینعامل شخصی  و اولویت بیشترین اقتصادی

 بانوان  ورزش بازاریابی توسعة رد ثرمؤ عوامل برخی شناسایی و بررسی در( 2013) رستمی و مرسلی

 توزیع، هایکانال و مکان مدیریت مالی، حمایتشامل  عامل 11 که دریافتند غربی آذربایجان استان

 شواهد رسانه، بازار بر حاکم هایقدرت گذاری،قیمت مدیریت فرایند، مدیریت محصول، مدیریت

 گذاری ارزش  طرفداران و نیز و تماشاگران انتظارات انگیزشی، عوامل عمومی، روابط مدیریت فیزیکی،

 ، همچنین .بودند غربی آذربایجان استان بانوان ورزش بازاریابی توسعة رد ثرمؤ عوامل ترینها مهمتیم

 ت یحما موانع یبررس»ای با عنوان ( در مقاله2015) ، مهرآذین، پرهمن و مومنی یانسریپورگلعلی

 ن یب کهنشان دادند  «گلستان استان  بانوان یاحرفه  ورزش درخصوص یخصوص یهاشرکت یمال

 یهاشرکت یمال تیحما بای غاتیتبل عوامل ی واجتماع  عوامل ی،اقتصاد عوامل ی،عموم عوامل

  .دارد وجود رابطه گلستان استان بانوان ورزشی خصوص

 ورزش  ای بازاریابیهچالش. نیاز است مالی منابع به بانوان ورزش گسترش و توسعه برای، شکبی

 سایر  هایچالش و هماننـد مشکالت بـانوان یورزش هـایفعالیـت برای مالی منابع تأمین و بانوان

 بیـشتری  تلویزیونی پخش مشکالت زمینهایـندر ،عـالوهبـه. است ورزشی هایسازمان و هابخش

 ارائـةعدم  موقع،به اقدامعدم  مشخص، تقویم نبود گذاری،هدف ریزی وبرنامهدارد. نبود  وجـود

عدم  شـرایط،دارای  اجرایـی عوامـل و مـدیر تعیینعدم  مالی، حامیان جذب برای دلیـل ارزشـمند

مسائل و  از بازاریابیعدم وجود برنامه  طورکلی،به و حامیان از تقدیرعدم  تبلیغات،برنامة  تـدوین

 بررسی  به پژوهشی در (2007) ابودردا ،زمینه(. دراین2007)حسینی،  هستند اصـلی مشکالت

 دلیلوی . پرداخت اصفهان شهر ای بانوانحرفه  ورزش ازحامیان مالی  نکردنحمایت دالیل

 آندلیل  که دانست خود اهداف به هاشرکت  نرسیدن را بانوان از ورزش حامیان مالی نکردنحمایت

 نیافتن حضور تلویزیون، از هامسابقه نکردنپخش محدود، ایرسانه کم، پوشش تماشاگران به نیز

 پوشش کم میزان ،بنابراینشود؛ می مربوطغیره  و آسیایی جهانی، هایدر مسابقه  ورزشکاران

 کند.می جلوگیری ورزش بانوان شکوفایی و رشد از گوناگون هایشکل به ورزشی زنان ایرسانه

ز ای ا( نشان دادند، سهم ورزش حرفه2017همکاران ) رضایی و ، حسینیبینطورکه گلهمان

تر در ورزش در ترغیب بانوان به حضور فعال ای ناچیز است و سهمی بسیار اندکپوشش رسانه

 مـالی کمـک بـدون ورزشی هایو سازمان هاباشگاه از بسیاری ،الحرهبـه ای دارد.قهرمانی و حرفه
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 سازمان  یا باشگاه برای موفق و روشن ایدهآین نتضمی برای. به حیات خود ادامه دهند ندتواننمی

 دارندنیاز  اضافه مالی منابع یافتن به هابیشتر باشگاه دانست. را «درآمدزایی زبان» خود، باید ورزشی

 اقتصادی(. مشکالت 2010زاده، ؛ محرم2007هستند )حسینی،  روروبه  دشواری شرایط و با

 کهطوری به است؛داشته  زنان ایحرفه  ورزش ویژهبه  ایحرفه  ورزش در زیادی گوناگون هایبازتاب

 زنان ایحرفه  ورزش بخش لطمه را بیشترین ،ندشدمی گریبانهبتدس مالی مشکالت با مدیران هرگاه

 : ایکس آی. سند و قانون اجرای وضعیت ضعیف دهندةنشان هابررسی آمریکا کشور در. شدمتحمل می

، هنرور، بود )احسانی مردان  و زنان  تبعیض بین بودنممنوع  درمورد آموزشی اصالحاتمادة نُه 

مرد،  و  زن ایحرفه  ورزشکاران  حقوق  بین  تفاوت درمورد  (.2010،  چیان و فرزامشریفیان، کوزه

 ورزش  با زنان  ایحرفه  ورزش  ،درآمد  ازنظر  که داد  نشان  2003 سال  در  آمریکا کشور در پژوهشی

، کمبود فضاهای ورزشی ویژة مربیگری هایفرصت . نابرابریشدنی نیستمقایسه  مردان ایحرفه 

زنان  لباس نوع  به مربوط (، مسائل2004دفتران، ویژه زنان مسلمان )احسانی و عزبزنان، به

 به  زنان  پرداختن  برای هافرصت نابرابری(، 1985، 1)اسفیر مسلمان  ورزشکار زنان ویژهبه ر، ورزشکا

  تخصیص اعتبارات به  در تبعیض و اقتصادی های ورزشی ، مشکالتنظر تعداد رشته ای ازرزش حرفه و

 .هستند زنان ورزش بخش به مربوطدیگر  مشکالت از (1989، 2گاراتورزش بانوان )

 تصویب  مانند است؛ داشته خوبی هایپیشرفت  زنان جهان ورزش گذشته، با مقایسه در ،کلیطوربه 

 زنان تعداد افزایش آمریکا، در آموزشی هایبرنامه در مرد و زن نگذاشتن بینتبعیض قانون

 زنان، ورزش به مربوط هایبودجه  افزایش ،گوناگون کشورهای ورزشی هایسازمان در گیرندهتصمیم

 .هاشرکت با زنان ورزشی رویدادهای و قراردادها افزایش و ورزشی هایرشته  برخی در زنان برتری

های های برنامهولویتای بانوان و موفقیت آن را در اورزش حرفه  ، کشورهای زیادی توسعةهمچنین

 فوتبال اندازچشم تدوین ( با2016-2014) 3استرالیا فوتبال فدراسیون ،راستادراین .اندخود قرار داده

  راهبرد  چهار «استرالیا بانوان ورزشی رشتة ترینعنوان جذاببه فوتبال بنانهادن»عنوان با  خود بانوان

 آن  ارتقای و زنان فوتبال داخلی لیگ توسعة. است کرده تدوین موقعیت این به دستیابی برای اصلی

 فوتبال، افزایش قهرمانی ورزش بُعد در زنان و دختران تعداد افزایش جهانی، معتبر هایلیگ حد در

 ملی تیم ساختن برای نخبه بازیکنان پرورش هایسیستم  بهبود و زنان فوتبال طرفداران تعداد

 گری ای حرفهعرصة  به کشور ورزش ذاشتنگپا با وجود .هستند شدهتدوین مله راهبردهایجاز موفق،

 هایپژوهش نتایج کنند،می بازاریابی و صرف تبلیغات را زیادی بودجة که بزرگی هایشرکت  وجود و

 و ورزش در گذاریسرمایه به حاضر محدودی هایشرکت که است واقعیت این بیانگر داخلی

 
1. Sfeir 

2. Garratt 

3. Football Federation Austeralia 
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 هنوز  کشورمانویژه ورزش بانوان ورزش، به صنعت بنابراین، ؛هستند بانوان ورزش خصوصبه

( در پژوهشی با 2016دوکوهکی ) (.2007ببرد )الهی،  کافی بهرة حمایت مالی از است نتوانسته

 « ای بانوان ایرانهای منتخب ورزش حرفه شناسایی راهکارهای جذب حامیان مالی در لیگ»عنوان 

ای، عامل اجتماعی، عامل رسانه-نشان داد که از دیدگاه متخصصان و ورزشکاران، عامل فرهنگی

وان راهکارهای جذب عنبیشترین اهمیت را به ترتیب ، عامل قانونی و عامل اقتصادی بهایزمینه

نقش  بررسی»ای با عنوان ( در مقاله2014)، شهسوارانی، رهام و موسوی ظهرابی دارند.حمایت مالی 

 یهارسانه که نشان دادند «ورزش ةجهش در عرص یثر اقتصادؤم عنوان ابزاربه گوناگون یهارسانه

( رهیو غ  ونیزیتلو نترنت،ی)ا یبصر دیجد یهاو رسانه ورزش زنان ةدر توسع یشترینقش ب یچاپ 

 یزبانیم ،جیاساس نتابر .داشتند یورزش دانشگاه ةتوسع ی وابیبازار ةنقش را در توسع نیتربزرگ

ر را ب ریثأ ت نیشتریب یریتصو یهارسانهخارجی ی گذارهیو جذب سرما یالمللنیب یهارقابت

 داشت. یسازیو خصوص یداخل یگذار هیجذب سرما، و تخصص یساالرسته یشا

براین، . افزون است ضروریامری  آن کاربردنبه و ورزشی بازاریابی ورزش، صنعت در موفقیت برای

 هایسازمانبازار و فنون بازاریابی ورزشی و ایجاد  هایگیری از پژوهشمسابقات با بهره برگزاری

تواند در روند اطی بین صنعت ورزش با سایر صنایع میعنوان پل ارتبتخصصی بازاریابی ورزشی به

وان عنبـه ورزشی (. بازاریابی2014، 1ثیرگذار باشد )فینککشور تأ  رشد اقتصادی هرروبه

 حوزة  و رشته هـر. دارد را خـود خـاص هـایویژگـی و هاپیچیدگی بازاریابی، علم از ایزیرمجموعه 

راد و قیامی)طلبد می را تریتخصـصی رویکـرد خـود هـایبضاعت و هاویژگی به توجه با نیز ورزشی

علم  کاربرد در هـای مشترکویژگـی از تـوانمـی تاحدامکـان باوجوداین،؛ (2008زاده، محرم

 علمی روش سمتبه سنتی از شکل را کـشور در ورزشـی بازاریـابی رونـد و گرفـت کمک بازاریابی

 ( الگوی بازاریابی2010حسینی ) (.2010زاده، محرم ؛2008زاده، راد و محرمقیامی) داد سـوق 

 محیط ارزیابی بازاریابی، مدیریت بخش  ایران را در پنج اسالمی جمهوری فوتبال برتر لیگ ورزشی

 آمیختة بازاریابی یابیموقعیت و هدف بازار بندی،بخش ارزیابی بازاریابی، 2راهبرد ارزیابی بازاریابی،

از   است جدید عبارت بازاریابی در هزارة ،(2004) 3از نگاه کاتلر و آرمسترانگ . طراحی کرد بازاریابی

، کردنائیج و ساخت و برقراری روابط بلندمدت دائمی و سودآور با مشتریان )خداداد حسینی

شتری، انتخاب بازارهای های بازاریابی سازمان شامل تعیین نیازهای م(. خروجی2015، محمدیان

اما فقط به  یابی هستند،های مناسب موقعیتهدف، توسعة مشخصات آمیختة تولید و توسعة راهبرد
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نظیر بهبود   1راهبردی ها به سازمان برای رسیدن به اهداف شوند. این خروجیاین موارد محدود نمی

 برای راه . آشکارترین(1987، 2د )والکر و روکرتنکنموقعیت بازار و افزایش سهم بازار کمک می

 نظیر تبلیغات، تاکتیکی هایفعالیت ازطریق تواندمی بازار سهم .است بازار سهم افزایش رشد، ایجاد

که   بازاری  سهم  حفظ که  است  این لهآید. مسئ دستهب هاهزینه  کاهش یا هاترفیع  تجاری، هایتخفیف 

 ( نشان داد که سهم بازار پایدار و عملکرد2018) 3موری .است دشوار است، شده حاصل طریق این از

 پایداری بازار سهم که برتر شیوة یک سودآوری در آینده ارتباط دارد.  ناچیزتربلندمدت پیشین با افت  

 مزایای بر غلبه ازطریق یا مشتری ارزش ارتقای پایدار، رقابتی مزیت ایجاد طریقاز ،کندمی ایجاد را

را   مشخصی هایقابلیت و منابع کهدارد  رقابتی مزیت شرکت کی زمانی .آیدمی دستهب رقبا رقابتی

 که کند عرضه بازار به را خدماتی بتواند و دنباش شدنیتقلید سختیو به فردمنحصربه  کهدست آورد به

، کردنائیج، خداداد حسینی و کند )حیدری فراهم رقبا بادر مقایسه  مشتریانش را برای بیشتری ارزش

 یتأثیر هاسازمان بقای و عملکردی پیامدهای بر بازاریابی هایقابلیت (.2015و همکاران،  زالی

 مزیت کسب و بهتر مالی عملکرد بازار، عملکرد به توانمی هاقابلیت این ارتقای با که دارند مثبت

 تطبیقی مطالعات به اجمالی نگاهی .(2013،  ، نعمتی، جبلی و زنگیانیافت )فیض دست رقابتی

 درآمد منابع ای،ورزش حرفه  مدیریت ساختار منظر  از  کشور  چند ای حرفه  ورزشزمینة رد شدهانجام

 کشور  در ایحرفه  ورزش به دستیابی برایدهد که  نشان می ای،حرفه لیگ  هایهزینه و ایحرفه  لیگ

(. این 2006و ورزش کشور، بدنی ند )سند تفضیلی نظام توسعة تربیتشو انجام اساسی تغییرات باید

 بازاریابی با نام ایران در آنچه ،حاضرالحبانوان نیز صادق است. درای مورد ورزش حرفه نکته در

 و ورزشی فروش کاالهای و تولید مسابقات، بلیت ناچیز فروش به محدود است، مطرح ورزشی

 ورزشی هایتیم درمورد است که ورزشی هایتیم برخی از مالی حامیان ناکافی و مقطعی حمایت

 به  بانوان ورزش شدید وابستگی ، همچنینهستند.  درخور توجه و ملموس بسیار  مشکالت این بانوان

 تجربة با مدیران و متخصصان پژوهشگران، نیازمند همکاری که کرده است فراهم را شرایطی دولت

 این  کشور، بانوان ورزش بازار بر حاکم پیچیدگی تحلیل و با مطالعه تا است زمینهدراین  ایحرفه

  (.2013،  زاده، رستمی و مرسلی، نجفزادهنجفاداره شود ) مدیریتی علمی و درست با بخش

مسئوالن و متولیان ورزش باید درزمینة ورزش بانوان تالشی روزافزون کنند:  با توجه به این موارد

این گذاری در رشد ورزش زنان و سرمایههبروند روهستند، از جامعه قشری بزرگ دهندة تشکیل زنان 

طور تاریخی نادیده گرفته منظور جذب عواید فراوان از بخشی که بهبخش توسط سایر کشورها به

بنابراین، با توجه به موارد   اهمیتی که صنعت ورزش در توسعة اقتصاد هر کشور دارد؛و شد می

 
1. Strategic 

2. Walker & Ruekert 

3. Maury 



 23                                                               ...ای بانوان ایرانهای حرفهطراحی الگوی بازاریابی لیگ: بهمنی
 

 کیفی مناسبهای گیری از روشبهره برذکرشده و اهمیت موضوع، در این پژوهش قصد داریم عالوه

یابی ورزش بانوان را شناسایی ر کسب مزیت رقابتی پایدار و بازارو با طی مراحل الزم، عوامل مؤثر د

 .زاریابی ورزش بانوان را ترسیم نماییمو مدل مفهومی باکنیم 

 

 پژوهش  شناسیروش
 نظری خأل ،پژوهش موضوع اکتشافی ماهیت به توجه با بنیادی است. مطالعات جزو حاضر پژوهش

 ضرورت ، ای زنان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدارهای حرفهالگوی بازاریابی لیگ مفهوم در

 طرح از ها،آن روابط نوع و مؤثر هایمؤلفه عمیق تبیین موضوع و چگونگی و چیستی شناخت

 پژوهش دلیل انتخاب روش گرفت. انجام صورت کیفیبه که شد استفاده متوالی اکتشافی پژوهش

 تر اصولی و دقیق شناسایی سوی به را پژوهشگر توانست آن بود که پذیریانعطاف ویژگیکیفی، 

دهد.  سوق  ای زنان ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدارهای حرفهالگوی بازاریابی لیگ هایمؤلفه 

تحصیالت دانشگاهی م از افراد دارای هساختاریافته سعی شد های نیمهبرای اجرای مصاحبه

های ورزشی استفاده علمی( و هم از افراد دارای تجربیات مدیریتی در سازمان)اعضای هیئت

بودند از: افراد آشنا با  آماری عبارت گیری ازمیان جامعةشده برای نمونههای لحاظشاخص شود.

با مدیریت ورزشی، افراد دارای تجربة مدیرعاملی  افراد آشنا با بازاریابی ورزشی، افراد آشنابازاریابی، 

های مصاحبه اجرای منظورگیری بهنمونه برایای بانوان. ورزش حرفه باشگاه و افراد درگیر در

استفاده شد.  2برفیگیری گلولهو تکنیک نمونه 1گیری هدفمندساختاریافته از روش نمونهنیمه

ها از آذرماه وضوع انجام شد. مصاحبهنخبگان آگاه از منفر از  18هایی با مصاحبه ،مجموعدر

 کیفی بخش در نامهپرسش پایایی و . رواییادامه داشتند 1395ماه و تا دی ندشروع شد 1394

 و بررسی یدتأی قابلیت و اتکا قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار، قابلیت مفهوم چهار از استفاده با

-نی نظری و انجام مصاحبهای و مبااسناد برنامه پژوهش پس از مطالعة، در این بنابراین شد؛ یدتأی

سازاگرا طرح پژوهشی آمده از دستههای کیفی بتحلیل دادهساختاریافته با نخبگان، برای های نیمه

-ها، ارزشدر این طرح پژوهشی، پژوهشگر بیشتر بر دیدگاه استفاده شد. ادیبندادهروش  به ()چارمز

پژوهشگر  پژوهش،یند های افراد تأکید دارد تا واقعیات. در فرابینیها و جهانباورها، مفروضهها، 

 حاکم است. ،کدگذاری فعال و گیری استحال تصمیمنقش حداقلی ندارد و پیوسته در
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 نتایج
، که مشخص استطور. هماناندشوندگان ذکر شدهدی مصاحبههای فرگیدر جدول شمارة یک ویژ

هفت نفر، فدراسیون های پژوهش مرد بودند که در چهار حوزه فعالیت داشتند: دانشگاه بیشتر نمونه

ها دکتری آناز درصد  60. مدرک تحصیلی بیش از ها پنج نفرسه نفر، وزارت ورزش سه نفر و باشگاه

 بود.
 

 شوندگانهای فردی مصاحبهویژگی -1جدول 

 درصد تعداد  ویژگی

 جنسیت
 46/44 8 زن

 55/55 10 مرد

 محل اشتغال

 88/33 7 دانشگاه

 66/16 3 فدراسیون

 66/16 3 وزارت ورزش

 78/27 5 باشگاه

 مدرک تحصیلی
 33/33 6 ارشدکارشناسی

 67/66 12 دکتری

 100 18 تعداد کل

 

کدگذاری بنیاد طی سه مرحلة ا به روش دادهههای حاصل از مصاحبهکدگذاری داده پس از مصاحبه،

کدگذاری که کدگذاری باز  در نخستین مرحلة. ری و کدگذاری انتخابی انجام شدباز، کدگذاری محو

کند مفاهیم پنهان در شده تالش میهای گردآوریبا مرور مجموعه دادهپژوهشگر  ،شودنامیده می

رین تشده به کوچکهای گردآوریآن را شناسایی کند. هدف از کدگذاری باز، تجزیة مجموعه داده

صورت کدگذاری باز ا بههبخشی از یکی از مصاحبهدر جدول شمارة دو مفهومی ممکن است.  یاجزا 

 .ارائه شده است
 

 كدگذاری یک نمونه مصاحبه -2جدول 

 كد اولیه نکات كلیدی مصاحبه ردیف

 سوآتشناسایی   کند.ل کلیدی کمک میخود و رقبا به تمرکز بر مسائ  سوآتشناسایی  1

2 

دلیل وجود رویدادهای ورزشی متنوع درطی سال، در ورزش به

از  خالقانه برای دستیابی به موفقیت هایچینی و ایجاد فرصتهدف

  اهمیت بسیاری برخوردار است.

خالقانه و  یهاایجاد فرصت

 نوآورانه

3 
های سنتی برای رسیدن به جای روشهای نوین آموزش بهتأکید بر روش

  نوآوری و کسب مزیت، ضروری است.

های نوین کارگیری روشبه

 آموزش
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 كدگذاری یک نمونه مصاحبه -2جدول ادامه 

 كد اولیه نکات كلیدی مصاحبه ردیف

4 
اجرایی ورزش گامی برای کسب  پیوند جامعة علمی با بدنة

 های بلندمدت است.موفقیت

 تعامل و ارتباط جامعة علمی و بدنة

 اجرایی ورزش

5 
 ودن از عواملیب ایجای چندشاخههتمرکز و پرداختن به یک زمینه ب

  .توجه داشته باشد است که مدیر یک باشگاه باید به آن
 تمرکز بر یک فعالیت

6 
بودن راهی برای کسب قطبیجای تکدانش بهبودن تجربه و همراه

 موفقیت و رسیدن به نوآوری است.
 تجربه و دانشزمان کارگیری همهب 

7 
به افزایش شود که این ها میبازی تجهیزات باعث ارتقای سطح

 .شودمنجر می حامیان مالیهواداران و جلب نظر 
 تجهیزات مناسب

8 
نظرگرفتن امکانات ها و درزیرساختها، توسعة بازسازی استادیوم

 د.ن ثیر داری و تسهیالتی بر جذب تماشاگران تأرفاه
 اماکن و تسهیالت روزکردنبه

9 

طر و مدیریت اماکن و مدیریت ایمنی، مدیریت جمعیت، مدیریت خ

گران در محل در بازاریابی و حضور تماشا تجهیزات نقشی مهم

 .برگزاری مسابقات دارند

 هاها و استادیومسالن درستمدیریت 

10 
ارتقای موزشی نوین در های آکارکنان و استفاده از روشآموزش 

 .سطح کیفی مسابقات و لیگ مؤثرند
 آموزش کارکنان

11 
آموزش مدیریت، مربی و داوری نقشی اساسی در کسب موفقیت 

 د.ن یک تیم و باشگاه دار
 آموزش مدیریت، مربی و داوری

12 
 حامیان مالیبه جایگاه ورزش زنان در کشور ما، جذب با توجه 

 .ازطریق تبلیغ در مدارس و پخش رادیویی باید مدنظر قرار گیرد

توجه به تبلیغات در مدارس و تبلیغات 

 رادیویی ورزش زنان

13 
ماعی از مواردی است که در اجت فضای سیاسی، اقتصادی و

  توجه کرد. ریزی بازاریابی باید به آنبرنامه

اقتصادی و توجه به محیط سیاسی، 

 اجتماعی

14 
نظر رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در افزارها را برایباید سخت

 گرفت.

فزارها برای کسب مزیت انقش سخت

 رقابتی

15 
ای که جمعیت زنان در کشور زیاد است، این موضوع نکتهازآنجایی

 است.مثبت و فرصتی برای ورزش بانوان 

عنوان منبعی برای جمعیت زنان به

 موفقیت در ورزش

16 
و مدیران از منابع مهم یک  نیروی انسانی شامل مربی، ورزشکار

  باشگاه برای رسیدن به مزیت رقابتی است.

عنوان کار و مدیران بهمربی، ورزش

 منابع مزیت رقابتی

 خودشکوفایی داشتن میل و انگیزة .استاز اصول رسیدن به مزیتی پایدار میل و انگیزة خودشکوفایی  17

 .استوری منبعی برای خلق مزیت رقابتی خالقیت و نوآ 18
وری در کسب نقش خالقیت و نوآ

 مزیت رقابتی

 کارونهادسازی برای ایجاد کسب شود.میمنجر کار ونهادسازی به ایجاد کسب 19

 هامنبع انسانی مزیتی مهم در باشگاه اند.بیشتر انسانی شدهها امروزه مزیت 20
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بنیاد است. هدف از این مرحله پردازی دادهوتحلیل در نظریه، مرحلة دوم تجزیه کدگذاری محوری

. در کدگذاری محوری، کدهای کدگذاری باز استهای تولیدشده در مرحلة رقراری رابطه بین طبقهب

زنویسی شدند. کدگذاری به روشی جدید و با هدف ایجاد ارتباط میان کدها با تولیدشده در گام قبلی

تمامی کدهای مشابه در گروه خاص خود قرار  شود.ها میها و مقولهیجاد گروها محوری موجب

ها که پس از حذف کدهای مشترک به کد باز استخراجی از مصاحبه 738 ،در این مرحله .گرفتند

 کد محوری تبدیل شدند. 50، به ندتکد باز تقلیل یاف 251

ها بندی آننوبت به گروه یادشده کدگذاری باز و محوری شدند،صورت ها بهپس از اینکه تمامی داده

ها. برای تبدیل نه توصیف صرف پدیدهپردازی بنیادی، نظریه است؛ نظریه هدف ،واقعرسد. درمی

مربوط شوند. کدگذاری انتخابی براساس  یکدیگرطور منظم به ها باید بهها به نظریه، طبقهتحلیل

بندی کدها، کدهای هپردازی است. در گرواصلی نظریه نتایج دو مرحلة قبلی کدگذاری، مرحلة

شده با یکدیگر مقایسه های ایجاد، گروهو سپس بندی شدندها گروهشده از مصاحبهمحوری استخراج 

البته در این مرحله مراجعه به  شناسایی و استخراج شوند؛های اصلی و ابعاد هریک دند تا گروهش

ها کرد. بعد از تحلیل و بازنگری بندیشدن گروهتردقیقات نظری پژوهش کمک زیادی به ادبی

 .ندای بانوان شناسایی شدهای حرفهکد انتخابی مربوط به مدل بازاریابی لیگ 12کدهای محوری، 

 .اندنتخابی ارائه شدهدر جدول شمارة سه کدهای محوری و ا

 
 هاكدگذاری انتخابی كدهای محوری حاصل از مصاحبه -3جدول 

 كد انتخابی كد محوری ردیف

 تمایز 1

 تمرکز 2 رقابتی راهبردهای

 کاهش هزینه 3

 قیمت 4

 بازاریابی آمیختة

 محصول 5

 حمایت مالی 6

 ترویج 7

 توزیع 8

 شواهد فیزیکی 9

 مدیریتیقابلیت  10

 هاقابلیت
 قابلیت تعامل 11

 قابلیت بازاریابی 12

 ایقابلیت برنامه 13
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 هاكدگذاری انتخابی كدهای محوری حاصل از مصاحبه -3جدول ادامه 

 كد انتخابی كد محوری ردیف

 محیط اقتصادی 14

 محیط کالن
 محیط رقابتی 15

 قانونی-محیط سیاسی 16

 اجتماعی-فرهنگیمحیط  17

 های محیطیپویایی 18

 های محیطیفراوانی 19 اطمینان محیطی نبود

 های محیطیپیچیدگی 20

 راهبردیریزی برنامه 21

 مدیریت کیفیت جامع

 مداریمشتری 22

 تصویرسازی و ارتباط بیرونی 23

 فرایندگرایی 24

 هاتحلیل داده 25

 رهبری 26

 سازیتیم 27

 آموزش 28

 گزینش 29 مدیریت منابع انسانی

 جبران خدمات راهبرد 30

 منابع فیزیکی 31

 منابع

 منابع انسانی 32

 منابع مالی و درآمدی 33

 منابع سازمانی 34

 منابع بازاریابی 35

 منابع قانونی 36

 بازاریابی خالقانه آمیختة 37

 نوآوریدرک مدیریت از  38 نوآوری بازاریابی

 درک مشتری از نوآوری 39

 یرهای جمعیتیمتغ 40
های دموگرافیک و ویژگی

 بندیبخش
 متغیرهای جغرافیایی 41

 متغیرهای رفتاری 42

 خدمات ارزشمند 43

 مزیت رقابتی پایدار
 منابع انسانی توانمند 44

 خلق موقعیت 45

 منابع مالی انحصاری 46
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 هاكدگذاری انتخابی كدهای محوری حاصل از مصاحبه -3جدول ادامه 

 كد انتخابی كد محوری ردیف

 بهبود اقتصادی 47

 عملکرد بازاریابی
 بهبود موقعیتی 48

 بهبود منابع انسانی 49

 آفرینی و کسب مشروعیتشارز 50

 

میدانی،  هاییادداشتبندی کدهای محوری براساس مطالعات نظری، شدن و گروهاز مشخص پس

حوری، مدل مفهومی پژوهش در شکل شمارة یک م ها با پدیدةشده و ارتباط آنهای انجاممصاحبه

 شود.ارائه می
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 پایدارای بانوان ایران با رویکرد مزیت رقابتی های حرفهمدل بازاریابی لیگ -1شکل 
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ای بانوان ایران با های حرفههدف اصلی این پژوهش که دستیابی به مدل بازاریابی لیگ ازآنجا که

طراحی و  ها و ادبیات نظری، برایتحلیل دادهو، براساس نتایج تجزیهبودیکرد مزیت رقابتی پایدار رو

ای بانوان های حرفهبازاریابی لیگ، با توجه به نتایج بخش کیفیشده است. اقدام استخراج این مدل 

صورت یک مدل تبیین شد. با توجه به نتایج ایران با رویکرد مزیت رقابتی پایدار در دو سطح به

هریک از سطوح دارای چندین متغیر است که در مدل پیشنهادی در  ،هاحاصل از کدگذاری داده

مل متغیرهای محیط، عدم اطمینان ای شااند. سطح عوامل زمینهسطوح مربوط به خود آورده شده

بندی؛ سطح عوامل راهبردی شامل های دموگرافیکی و بخشها و ویژگیمحیطی، منابع، قابلیت

های رقابتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع و متغیرهای نوآوری بازاریابی، استراتژی

 ایدار؛ پیامد شامل عملکرد بازاریابی بود.آمیخته بازاریابی؛ مزیت رقابتی پایدار شامل مزیت رقابتی پ

 

 گیری بحث و نتیجه
ترین موانع یکی از مهم. ورزش زنان با مشکالت و موانع زیادی در مسیر توسعه و ارتقا مواجه است

 است  که ضروریاست های آنان های ورزشی و رقابتحمایت مالی از تیمنبود  ،ارتقای ورزش زنان

های ممکن برای رفع این مشکل، حل شود. یکی از راه ای اندیشیدهبرای رفع این مشکل چاره

مدل تا  ندآن شد بر پژوهشگران مطالعة حاضر، بنابراین ؛یابی مناسب برای ورزش بانوان استبازار

بنیاد داده ةنظریهای نهایی حاصل از تکنیک یافته. کنندای بانوان را تدوین ای حرفههبازاریابی لیگ

وان بود. ای بانهای حرفهکد انتخابی مربوط به مدل بازاریابی لیگ 12، شناسایی درطی سه مرحله

، طریقی راستا با نتیجة این بخش از پژوهش،همهای رقابتی اشاره دارد. راهبرد اولین مفهوم به

بازاریابی فدراسیون راحی مدل ( نیز در پژوهشی با عنوان»ط2014) و همکاران حمیدی و رجبی

یستم اطالعات نتیجه گرفتند که متغیرهای سازمان بازاریابی، س «های دانشگاهیملی ورزش

سازی و قابلیت مدیریت ارتباط معناداری بازاریابی، کارکنان بازاریابی، قابلیت نشان بازاریابی، راهبرد

عملکرد  ةرقابتی برنام اهبردر. ی داشتندهای دانشگاهبا قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزش

دهد. سازمان نظر قرار میمدآن را  ان برای دستیابی به اهداف رقابتیاست که یک سازمی دمدتبلن

 رقابتی راهبردخود، از  هایو ضعف هاقوتها با آن ةرقبا و مقایس هایو ضعف هاقوتبعد از بررسی 

ای گویی و تحمل فشارهبرای پاسخ راهبردبرد. این برای پیروزی در رقابت با دیگران بهره می

کند، مشتریان را جذب طرف بازار رقابتی، عملکردهای مختلف سازمان را ترکیب میازشده وارد

 به آن سأاگر به ورزش بانوان و در ر ،کند. حالتثبیت می جایگاه سازمان را در بازار رقابتو کند می

ها با رقبای سرسختی به نام شود که این لیگای بانوان توجه شود، مشاهده میهای حرفهلیگ

های رقابتی مناسب راهبردضروری است که از  ،؛ بنابراینهستند ای آقایان مواجه های حرفهلیگ
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اریابی دومین باز ةآمیخت  استفاده کنند تا بتوانند جایگاه خود را در بازار ورزش کشور پیدا کنند.

 قیمت، محصول، شامل ورزشی بازاریابی ( نیز آمیختة2010سینی )ح مفهومی بود که شناسایی شد.

های الگوی بازاریابی ورزشی لفه عمومی را یکی از مؤ روابط و فیزیکی شواهد افراد، توزیع، ترفیع،

مدیریتی است -فرایند اجتماعیبازاریابی نوعی  ایران معرفی کرد. اسالمی جمهوری فوتبال برتر لیگ

ها با دیگران، محصوالت و ارزش ةتوانند ازطریق تولید، ایجاد و مبادلها میافراد و گروها آن که ب

فرایندهای بازاریابی اصول و  ةبازاریابی ورزشی کاربرد ویژ کنند.های خود را برآورده خواستهنیازها و 

 ةر عرصهای مالی دحمایت ةمحصوالت غیرورزشی ازطریق ارائ محصوالت ورزشی و بازاریابی ازطریق

ریابی برای اختصاصی اصول و فرایندهای بازا کارگیریبهعبارت است از  بازاریابی ورزشیورزش است. 

نیازها و  برآوردنبرای . ورزش نامحصوالت ورزشی و محصوالت غیرورزشی درمیان مخاطب

ة »آمیخت اختیار دارند که به این مجموعه ابزارهاشتریان، مدیران مجموعه ابزاری درم هایخواسته 

بازاریابی یکی دیگر از مفاهیم  ةنیز مشخص شد که آمیخت پژوهشدر این . شودبازاریابی« گفته می

 به آن توجه شود.  دهای حرفه ای بانوان است که بایمهم در الگوی بازاریابی لیگ

تیلور  ها بود.قابلیت ،ای بانوانهای حرفهشده و مهم در الگوی بازاریابی لیگمفاهیم شناساییاز دیگر 

گذاری، مدیریت کانال محصول، قیمت های بازاریابی را شامل توسعةبلیت( قا2010) 1و استراوتن 

ریزی بازار و اجرای بازاریابی توزیع، ارتباطات بازاریابی، فروش، مدیریت اطالعات بازار، برنامه

 اهمیت فروشندگانها پژوهش آن . نتایجاندها را بر فروش کل بررسی کردهاند و تأثیر آندانسته 

  چگونه داد و اینکه  فروشنده را نشان لکردعم بهبود در مدتطوالنی یارتباط ایجاد و صالح

ی التین به معنای واژه «قابلیت» ةکلم .شودمنجر میرقابتی  مزیت پایدار به بازاریابی هایقابلیت

اثربخشی موجب کند که های اساسی یک فرد تعریف میگیبویاتزیس قابلیت را ویژ »شایسته« است.

تواند تعریفی دیگر، قابلیت یک ویژگی فردی است که مید. در نشوعملکرد برتر وی در یک شغل می

تواند قابلیت میهمچنین، لی تمایز قائل شود. تواند بین کارکنان برتر و معموگیری شود و میاندازه

یف با نتایج آورد تا وظاوجود میهوضعیتی را ب و ای از الگوهای رفتاری توصیف شودمجموعه صورتهب

ها و از دانش، مهارتشدنی ها ترکیبی مشاهدهقابلیت براین،افزونشوند. مطلوب و دلخواه اجرا 

مانند  هاییند. در اینجا نیز قابلیتنککه به عملکرد فردی و سازمانی کمک میهستند هایی توانایی

هستند ای مدنظر های برنامهریابی و قابلیتهای بازاهای تعامل، قابلیتهای مدیریتی، قابلیتقابلیت

 .شودتوجه ها به آنکه باید 

نیز در  (2010) حسینیشناسایی شد.  «محیط کالن»، مفهوم دیگری با نام پژوهش ةدر ادام

قانونی را  و اجتماعی ،فناورانه سیاسی، اقتصادی، رقابتی، محیط شامل بازاریابی محیط خود پژوهش

 
1. Taylor & Strutton 
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ایران معرفی کرده  اسالمی جمهوری فوتبال برتر لیگ ورزشی بازاریابی های الگوییکی از بخش

رو هستند و تهدیدهای محیطی م با محیطی متالطم و ناآرام روبهطور مداوها بهسازمان ،امروزهاست. 

ها باید جایگاه فعلی خود را بشناسند، د. سازمانناندازمی خطرهها را بآن از هر سو حیات و بقای

های محیطی ا از فرصتهیند و با تکیه بر توانایکن دقیق تحلیلهای خود را ها و ضعفناییتوا

الزم است به تحلیل محیط  بنابراین، ؛ای برخورد با تهدیدها آماده کنندو خود را بر ننداستفاده ک

 ای ورزش بانوان های حرفهمحیط کالن بازاریابی لیگ پژوهشن خود بپردازند. در این کالن سازما

اجتماعی و محیط رقابتی بود؛ -نی، محیط فرهنگیقانو-شامل محیط اقتصادی، محیط سیاسی

ای های حرفهبنابراین، محیط کالن نیز یکی دیگر از مفاهیمی است که باید در الگوی بازاریابی لیگ

 ورزش بانوان لحاظ شود.

مفهوم دیگری است که در الگوی   «اطمینان محیطی عدم»ها مشخص شد که یافته ةدر ادام

یعنی اینکه  ،اطمینان محیطینبود مدنظر قرار گیرد.  دای ورزش بانوان بایی حرفههابازاریابی لیگ

ات خارجی با بینی تغییراطالعات کافی ندارند و برای پیش عوامل محیطی ةگیرندگان دربارتصمیم

ر تخصیص توانی دنای نوعی به معن نبود اطمینان محیطی ،شوند. همچنینرو میبهمشکل رو

نوعی روابط علت و معلولی و  ةدر آینده، فقدان اطالعات دربار یافتنیوقوع به حوادث احتماالت 

در تنوع از تواند اطمینان محیطی می نبودج احتمالی یک تصمیم است. بینی نتایناتوانی در پیش

باشد. ناشی کنندگان، شرکای تجاری، شدت رقابت و تنوع رقابت مینأنیازهای مشتریان، ت

( دریافتند که مشارکت مشتری در 2006) 1، گاستافسن، کریستنسن، مگنسن و متینگسوندادوار

تظارات نتر عمل کنند و در برآوردن اایدهد که حرفهها این امکان را میبه شرکتتوسعة خدمات 

نقش ها، تر باشند. براساس نتایج پژوهش آنارائة خدمات بهتر، موفقمشتریان، نیازهای پنهان و 

ت مهندسی طراحی و تولید محصوالت و خدمانوآوری محصوالت و خدمات و همچنین، مشتریان در 

مشتریان از  پویای ادورادسون و همکاران، در محیط پیشنهادای مهم و پویاست. به طور فزایندهبه

 شود.منجر میبه پایداری مزیت رقابتی  دانش مشتریان ،حقیقتدر و ودبرای خلق ارزش استفاده ش

ار عوامل محیطی و های محیطی، پویایی پایدار یا ناپایدابعاد فراوانی ةاطمینان محیطی نتیج نبود

 باید ای ورزش بانوانهای حرفهدر الگوی بازاریابی لیگ بنابراین، ؛بودن محیط استساده یا پیچیده

 . شودثر در آن توجه ؤینان محیطی و عوامل ماطم به نبود

یریت کیفیت جامع عبارت است از بود. مد دیگرة شدمفهوم شناسایی «مدیریت کیفیت جامع»

سطوح و وظایف  ةازطریق مشارکت هم ،مستمر کیفیت محصوالت و خدمات بهبود هب یرویکرد

سازمان  ةجانبپذیری همهثربودن و انعطافؤیش مسازمان. مدیریت کیفیت جامع رویکردی برای افزا

 
1. Edvardsson, Gustafsson, Kristensson, Magnusson & Matthing   
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 ةدهی همدهی و سازمانکند ازطریق مشارکترویکرد مدیریت کیفیت جامع سعی میاست. 

 . با این تفاسیر، مدیریت کیفیتکندد، بهبود و پیشرفت را ایجاد ها و افرا، فعالیتی سازمانهابخش

های عنوان یکی دیگر از مفاهیم مهم در الگوی بازاریابی لیگجامع نیز مفهوم دیگری است که به

مدیریت  که دادند نشان پژوهشی در( 2013)دادوند  و مظلومی ای ورزش بانوان شناسایی شد.حرفه

است که  دیگر فهومی« ممدیریت منابع انسانی» .دارد ی مهمی نقشرقابت مزیت کسب کیفیت در

 مدیریت، توسعه، جذب، به راهبردی رویکردی از عبارت است انسانی منابع شناسایی شد. مدیریت

 کار آن برای یا آن در که افرادی یعنی سازمان؛ کلیدی منابع تعهد به یابیدست و انگیزش ایجاد

( نشان داد که بین سرمایة انسانی، سرمایة 2013) آملی یمینتایج پژوهش صم ،راستادراین .کنندمی

نظر بهای با مزیت رقابتی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. به عقیدة وی، بطه را ساختاری و سرمایة

ای های حرفهکه در الگوی بازاریابی لیگ است رسد که مدیریت منابع انسانی موضوع دیگریمی

 آن توجه شود. ورزش بانوان باید به

های ها و مفاهیم مرتبط با الگوی بازاریابی لیگعنوان یکی دیگر از بخش« نیز به منابع»مفهوم 

مزیت رقابتی ( با عنوان »2018) موری رزش بانوان شناسایی شد. این یافته با پژوهشای وحرفه 

راستاست. وی با درآمدها برای ارزیابی سودآوری« هم پایدار و تداوم سودآوری: منابع در مقایسه 

ر توضیح این یافته باید د .دندرآمد با مزیت رقابتی پایدار شرکت ارتباط دارنشان داد که منابع و 

به  شدهتعیینف ازپیشی پیشبرد وظایف سازمانی خود و دستیابی به اهداکه هر سازمانی برا گفت

 منابعمالی و درآمدی،  منابعانسانی،  منابعفیزیکی،  منابعازجمله ای از منابع خاص مجموعه 

 ریزی مناسب برای توجه ویژه به این منابع و برنامه نیاز دارد؛ بنابراین، قانونی منابعبازاریابی و 

ای های حرفهباشد. لیگ د ضامن بقا، رشد و ارتقای هر سازمانتوانبهینه از منابع موجود می استفادة

-نظر میها بهود بازاریابی این لیگتوسعه و بهب  ا نیستند و برایش بانوان نیز از این قاعده مستثنورز

در الگوی سازمانی،  بر منابعها توجه شود. عالوهبه آنکه باید هستند  رسد منابع سازمانی عاملی مهم

 ادبیات. توجه شود نوآوری بازاریابیای ورزش بانوان کشور نیز باید به های حرفهبازاریابی لیگ

در ایجاد و حفظ عملکرد برتر برای  را سازمان هایتوانایی وکار وکسب گیریجهت اهمیت بازاریابی

های کارگیری تواناییهطریق توسعه و بها باید نوآوری را ازسازمان برجسته کرده است. سازمان

های در محیطو رقابتی فزاینده رقابت براساس نوآوری کلیدی برای رشد . نوآوری برانگیزانند

نوآوری محصول اثر   ،( در پژوهش خود نشان دادند8201) 1کانکارو و سوریانی .استوکار کسب

 2واسکانزالس و ، سوروگوما ،پایدار دارد. همچنینمعناداری بر دستیابی به مزیت رقابتی و مثبت 

 
1. Kuncoro & Suriani 

2. Guimaraes, & Vsconcelos  
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 « اثر کارآفرینی، گرایش بازار و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار»با عنوان  ( در پژوهشی2018)

متذکر شدند که این سه مفهوم اثر معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارند و هرگاه با یکدیگر ترکیب 

رسد که نوآوری بازاریابی وجه نظر می، بهنابراینب کت شانس بیشتری برای موفقیت دارد؛شر ،شوند

ای ورزش بانوان ایران باشد که در آن به مواردی چون های حرفهدیگری از الگوی بازاریابی لیگ

 شود. پرداخته می درک مشتری از نوآوری و بازاریابی خالقانه، درک مدیریت از نوآوریة تآمیخ

دیگر مفاهیم  «عملکرد بازاریابی»و  «مزیت رقابتی پایدار»، «بندیهای دموگرافیک و بخشویژگی»

های ویژگی»ای ورزش بانوان کشور بودند. در مفهوم های حرفهمرتبط با الگوی بازاریابی لیگ

متغیرهای  و متغیرهای جمعیتی، متغیرهای جغرافیایی عواملی مانند « بهبندیو بخش دموگرافیک

-های حرفهدر الگوی بازاریابی لیگ، به تمامی متغیرهای ذکرشده باید واقعشود .درتوجه می رفتاری

در الگوی  ی مهمنقشمزیت رقابتی پایدار رسد که نظر میهمچنین، بهای ورزش بانوان توجه شود. 

ی مزیت رقابتی است که یک شرکت دارازمانی کند. ای ورزش بانوان ایفا میهای حرفهبازاریابی لیگ

زمان طور همکه رقبای دیگر بهطوریبه کارگیری راهبرد خلق ارزش باشد؛هاجرا و بآن شرکت درحال

کارگیری هتنها درحال بر دارد که نهکنند. زمانی یک شرکت مزیت رقابتی پایدانمی از آن استفاده

، بلکه این رقبا از مزایای این  کننداستفاده نمی از آن زمانطور همراهبردی است که دیگر رقبا به 

رقابتی یا مزیت تواند از داشتن مزیت سازمانی می ،بنابراین برداری کنند؛توانند کپینمینیز راهبرد 

اش و یک از رقبای کنونیوسیلة هیچهگیرد که ب کارهرا ب یدار برخوردار باشد که راهبردیرقابتی پا

ای های حرفهزیت رقابتی پایدار بازاریابی لیگشود. منگرفته  کاراش در آینده، بهنیز رقبای بالقوه

ابع انسانی توانمند، خلق موقعیت و خدمات ارزشمند، منتواند در عواملی همچون ورزش بانوان می

آخرین مفهومی بود که در رابطه با الگوی  «عملکرد بازاریابینمود پیدا کند. » منابع مالی انحصاری

دهد که یک یی شد. عملکرد بازاریابی نشان میای ورزش بانوان شناساهای حرفهبازاریابی لیگ

، عملکرد بازاریابی بر واقعرسد. دری خود میاهداف مربوط به بازاریابسازمان چگونه به رسالت و 

داللت دارد که ممکن است شامل یک وضعیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق بازاریابی شروع 

ن، رضایت مشتری، سطح کیفیت قبیل سهم بازار، حجم فروش، انگیزش کارکناچندین نقطة هدف از

اقتصاد، بهبود موقعیتی، بهبود منابع انسانی و  بهبودتوجه به عواملی همچون باره، اینو غیره باشد. در

 ضروری است.  ارزش آفرینی و کسب مشروعیت
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Abstract 

The goal of this research was designing the marketing model for women's professional 

leagues with a sustainable competitive advantage approach. The method of research is 

qualitative and based on grounded theory. Theoretical sampling and Semi-structured 

interviews with experts (18 people) were used in order to collect information. To this end, 

the Premier League was studied in five sports (handball, volleyball, basketball, futsal and 

soccer). Data analysis was done using grounded theory in tree step: open, axial and 

selective coding. Based on the results of data analysis, the marketing model for women's 

professional leagues with a sustainable competitive advantage approach was designed 

with four levels. The fourth level includes resources, capabilities, demographic 

characteristics and segmentation, environment, environmental uncertainty. While human 

resource management, marketing mix, comprehensive quality management, competitive 

strategies, and marketing innovation as factors of third level interconnect with each other, 

they lead to sustainable competitive advantage. The second level consists of the 

sustainable competitive advantage factor that leads to the marketing performance, or level 

one. Therefore, having in mind both the detected factors in women sport marketing model 

and the fact that almost half of the country’s population is made of women, long term 

benefits can be achieved by investing in this major part of the society that has always been 

neglected as a potential source of making profits. 

 

Keywords: Marketing, Professional Leagues, Sustainable Competitive Advantages, 

Women's Sports. 
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