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چکیده
این تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت .جامعة آماري این تحقیق اعضااي هیاأت علمای
مدیریت ورزشی با حیطه تخصصای بازاریاابی ،کارشناساا و صااح نظارا فوتباا و نیاز مادیرا
اجرایی لیگ و باشگاههاي فوتبا بودند .در بخشی کیفی با  18نفر از جامعة تحقیق مصاحبه صورت
گرفت و در بخش کمی با روش نمونهگیري غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگا )  85نفار باه عناوا
نمونة آماري پژوهش انتخاب شدند .در بخش کیفی  157نشا موثر بر توساعة برناد لیاگ شناساایی
شد و سپس در کد گذاري محوري در  20مفهوم طبقهبندي شدند .در بخش کمی اولویات هریاک
از چالشهاي اثرگذار بر توسعة برند با روش تحلیل سلساله مراتبای تعیاین شاد کاه در اولویات او
ضعف در ساختار مدیریتی و در اولویت آخر چالشهاي ادراکی بود .در نتیجه بکارگیري این مد
میتواند مدیرا را با اولویتهاي رسیدگی به چالشهاي توسعة برند لیگ برتار فوتباا ایارا آشانا
ساخت و امکا یکپارچهسازي ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبا ایرا را فراهم آورد.
کلید واژهها :تحلیل استراتژیک ،توسعة برند ،کارت امتیازي متواز
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مقدمه
برند میتواند مزیت رقابتی را در زمینه فروش محصوالت و خدمات و کس

ارزش در پی

داشتهباشد ) .( Lee, Lee and Yang, 2017یک برند قوي باعث میشود که یک تصویر
یکپارچه از شرکت در اذها تداعی گردد و در اثر استفاده از این برند ،براي دیگر کاالهاي
شرکت ،کارایی باال ،رشد و کاهش هزینهها را به همراه خواهد داشت ).(sabersheikh, 2014
یک برند شامل عناصر مختلفی از قبیل نام ،نشا  ،نماد یا یک است ترکیبی از این عوامل است.
این عناصر تمایز دهنده کاالها و خدمات یک شرکت از شرکت رقی

میباشد ( Kotler and

.)Keller, 2016
برند هاي فوتبا نیز جز پردرآمدترین برندهاي جهانی هستند ،صنعتی که در آ منافع رسانهاي
و مالی با شور و شوق هوادارا

و وابستگی قومی و ملی گرهخوردهاند (Hewer and

 .)Gannonm, 2017ارزش برند فوتبا اروپا  17میلیارد دالر تخمین زدهشدهاست ( Price,

 .)Farrington and Hall, 2013فوتبا محبوبترین ورزش جها است که از اواخر قر 19
میالدي در سراسر جها گسترش یافتهاست ( .)Fathi, Elahi and Saffari, 2016روشن است
که فوتبا در حا حاضر بازي جهانی با ابعادي فرهنگی ،اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی است .فیفا به
 250میلیو نفر اعضاي خانواده فیفا (بازیکن ،مربی ،داور ،کادر پزشکی و رسانهاي) در این
ورزش اشاره دارد و حدود  1/4میلیارد نفر در سراسر جها عالقهمند به فوتبا در سطح جهانی
هستند .اهمیت مالی و فرهنگی این ورزش بسیار عظیم است به طوري که جام جهانی فوتبا در
سا  1986در  166کشور تماشا شد؛ اما ،در سا  2006در  214کشور ) (Bridgewater, 2010و
در سا  2014بیش از  3/2میلیارد نفر این بازيها را تماشا کردند ) .(Fifa, 2014در طو یک
دهه اخیر مدیریت برند ورزشی یک موضوع اساسی شده است .باشگاههاي ورزشی را می توا
برندهاي خاصی در نظر گرفت و آ ها باید انتظارات مشتریانشا را برآوردهکنند (Bouchet and

). Hillairet, 2009
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لذا مدیرا تیمها و لیگهاي ورشی باید تالش خود را بر روي برند خود متمرکز کنند ،زیرا
برند یکی از مهمترین داراییهاي شرکت است .عالوه بر این ،مدیریت برند اگر به روشی مناس
و مستمر اجرا شود ،قادر به ارتقأء ارزش شرکت میگردد ،در ادبیات تحقیق اخیراً تأکید بیشتري
بر مفهوم برندسازي استراتژیک و بهویژه نقشی که برند در مدیریت ورزشی ایفا میکند ،دارند
(.)Baena, 2017

فرایند مدیریت برند چنانچه بهدرستی و به شکل مداوم صورت پذیرد ،میتواند ارزش
سازما ها را افزایش دهد .تحقیقات اخیر نیز تاکید زیادي روي مفهوم برندسازي استراتژیک
داشتهاند ). (Jensen and Beckmann, 2009
در این راستا ،برند لیگهاي ورزشی بسیار ارزشمند است و همواره بسیاري از کشورها در پی
توسعه و جهانی سازي برند لیگ خود بودهاند ) (Kunkel, Funk and King, 2014؛ از
نمونههاي موفق آسیایی آ میتوا از جی لیگ نام برد که در طی سا ها تالش با شناسایی نقاط
قوت و ضعف خود و بهره گیري از تجارب کشورهاي موفق توانست برند لیگ خود را توسعه
دهد ( .)Xiaofei and Guochang, 2017جذب هوادارا جدید به ویژه در سطوح بینالمللی و
نیز افزایش وفاداري هوادرا فعلی ،همگی به مدیریت صحیح برند مربوط میباشد ( Irann

 .)Football Pro League, 2011مدیریت اثربخش نام و نشا تجاري ایجاب میکند که مدیرا
این حوزه بدانند چگونه میتوانند همواره با افزایش ارزش نام و نشا تجاري ،براي ذینفعا
مختلف سازما و خود سازما ارزشی بیشتر در آینده ایجاد کنند و چگونه میتوانند از کاهش
ارزش آ جلوگیري نمایند ) .(Chirani, 2012این امر مستلزم ارزیابی مستمر ،شناسایی موانع و
تدوین استراتژي مناس

میباشد.

نتایج تحقیقات حاکی از آنست که لیگ برتر ایرا با وجود پتانسیل باال همچو موقعیت
جغرافیایی و ژئواستراتژیک ایرا  ،جاذبههاي تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و گردشگري ( Rezaei,

 )Yousefi, Larijani, Rezaei and Adibi, 2017و وجود هوادارا زیاد هنوز نتوانستهاست که
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برند خود را حتی در سطح منطقهاي ارتقأ دهد ( Rezaei, Ehsani, Kuzhchian and Amiri,

.)2016
همچنین نتایج تحقیق ) Hosseini, Razavi, Yemeni and Ashtar Hashemi (2015نیز نشا
میدهد ،لیگ برتر ایرا بر اساس معیارهاي  AFCدر وضعیت مطلوبی قرار ندارد .لذا مدیریت
صحیح برند و بررسی موانع پیادهسازي استراتژي برندینگ لیگ براي رسید به معیارهاي
بینالمللی ضروري است .لذا براي توسعة لیگ برتر فوتبا ایرا باید با شیوههاي مختلف و
شناسایی موانع ،خود را به یک برند معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانهها باشند و
هم براي بنگاههاي اقتصادي و تجاري جذابیت داشتهباشند.
با بررسی پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه عوامل و موانع موثر بر توسعة برند ،این نتیجه
حاصل شده است که توسعة برند منوط به عوامل متعددي است .از جمله تحقیقات انجام گرفته در
داخل کشور می توا از پژوهش ) Hajlo, Nazar and Azimzade (2019که مد تعالی برند
ملی فوتبا ایرا را ارائه دادند ،نام برد .آ ها در پژوهش خود مولفههاي سازمانی ،فرهنگی و
اجتماعی ،اقتصادي ،حقوقی و قانونی ،محیطی و مدیریتی را به عنوا مولفههاي اصلی تعالی برند
نام بردند .در این راستا ) Rezaei, Ehsani, Kuzhchian and Amiri (2016نیز موانع توسعة
روابط متقابل باشگاههاي فوتبا و سازما صداوسیما در ایرا را در هفت دسته موانع اصلی شامل
عوامل حقوقی -قانونی ،اقتصاادي -سیاسای ،مدیریتی ،ساختاري ،معنایی ،رفتاري و محیطی36 ،
درونمایة فرعای 34 ،راهکاار توساعه و  9خاأل قاانونی دسته بندي نمودند .در پژوهش دیگري
) Rasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016با یک رویکرد کیفی عوامل و موانع
درونی مدیریت برند باشگاههاي لیگ برتر فوتبا ایرا را فرهنگ ،ارتباطات ،برندسازي،
بازاریابی ،مسائل مالی ،مسائل حقوقی ،مدیریت ،برنامه ریزي ،نیروي انسانی ،ذات باشگاههاي
ورزشی ،کانو هوادارا  ،خصوصیات فوتبا  ،امکانات ،باشگاه ،رسانه و ساختار شناسایی نمودند.

در پژوهشهاي خارج از کشور نیز موضوع برندینگ همواره مورد توجه بودهاست .از جمله این
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پژوهشها ) Hinson, Osabutey, Kosiba and Asiedu (2020بود که ستراتژيهاي
بینالمللیسازي برند را مورد بررسی قراردادند .یافتههاي این مطالعه نشا داد که قدرت ارزش
ویژه برند فوتبا حرفهاي به طور مشترک با سطح آگاهی از برند  ،وفاداري به برند و کیفیت
درک شده تعیین می شود .با این حا  ،باشگاههاي حرفهاي فوتبا براي بهبود رقابت در بازارهاي
بینالمللی نیاز دارند که استراتژيهاي بازاریابی خود را براي بهبود ارتباط با هوادار مشخص کنند.
در پژوهشی دیگر ) Shuv, Papasolomou, and Vrontis (2019در مد ارزشگذاري
زنجیرهاي ،عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند را در شش مرحله بررسی نمودند .تالشهاي
بازاریابی ،تمرکز بر ذهنیت مشتري ،دلبستگی مشتري ،مزیت رقابتی برند ،عواید برند براي باشگاه
و ارزش مالی برند براي سهامدارا باشگاه به ترتی

مراحل اثرگذار بر ارزش برند بودند .همچنین

) Chanvat (2017توسعة برند جهانی باشگاه پاریس سن ژرمن را ناشی از  3عنصر سازماندهی
مجدد باشگاه ،ساخت مجدد برند باشگاه و استراتژيهاي متنوع از محرکهاي توسعة برند عنوا
نمود (.)chanvat, 2017

در تحقیقی ) Kunkel, Funk and King (2014نیز با رویکرد کیفی و کمی عوامل استراتژیک
اثرگذار بر توسعة لیگ برتر استرالیا را مورد بررسی قرار دادند .آ ها هفت عامل را مورد شناسایی
قرار دادند که عبارت بودند از .1 :دستیابی به رسانه و بازاریابی  .2توسعة لیگ  .3ساختار رقابتی
.4کیفیت  .5کیفیت خدمات  .6تجربیات روز مسابقه و  .7هویت باشگاههاي شرکت کننده .در این
راستا ) Richelieu and Lessard (2014عوامل توسعة برند را عملکرد در زمین مسابقه ،اعتبار /
یکپارچگی  ،مدیریت استراتژیک برند ،بینالمللی سازي ،تحقیقات بازار ،تثبیت منطقه اي ،توسعة
جوانا و استخدام بازیکنا خارجی برشمردند .همچنین ) Kunkel, Funk and King (2014با
رویکرد کیفی و کمی عوامل استراتژیک اثرگذار بر توسعة برند لیگ برتر استرالیا را مورد بررسی
قرار دادند .آ ها هفت عامل را مورد شناسایی قرار دادند که عبارت بودند از .1 :دستیابی به رسانه و
بازاریابی  .2توسعة لیگ  .3ساختار رقابتی .4کیفیت  .5توسعة برند  .6تجربیات روز مسابقه و .7
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هویت باشگاههاي شرکتکننده .در این زمینه ) Richelieu (2008نیز مراحل به کارگیري
استراتژيهاي مختلف براي ارتقاي باشگاههاي ورزشی را در مدلی ارائه نمود .وي در این مد بیا
نمود که هنگامیکه هویت و جایگاهسازي به صورت واضح تعیین شد ،تیم ورزشی میتواند با
استراتژي برند یعنی با کار کرد بر روي عوامل تسهیلکننده و دستکاري متغیرهاي بازدارنده و
میانجی به مسیر برندسازي خود ادامه دهد.
باتوجه به آنچه مطرح گردید این تحقیق در صدد است با استفاده از رویکرد کارت امتیازي
متواز موانع پیادهسازي استراتژيهاي توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا را مورد شناسایی قرار
دهد .سازما هایی که در تدوین استراتژي خود از سیستم ارزیابی عملکرد و به خصوص کارت
امتیازي متواز استفاده کردهاند ،در اجراي استراتژي بسیار موفق عمل میکنند چرا که آ ها
توانستهاند به وسیله کارت امتیازي خود ،هدفهاي سازما را براي کلیه پرسنل سازما تشریح
کنند به عبارت دیگر کارت امتیازي متواز چارچوبی جامع ،براي مدیرا اجرایی فراهم میآورد
تا چشم انداز استراتژي سازما را به عملیات اجرایی ترجمه کنند ) .(Kaplan, 2009نقطه قوت
اصلی کارت امتیازي متواز در سازما هاي ورزشی شامل تفکر سیستماتیک ،رویکرد چند
وجهی ،تمرکز بر علیت ،ارائه یک چارچوب مرجع و راهنمایی براي طراحی سیستمهاي اندازه
گیري عملکرد میباشد (.)Kozma and Kazai, 2015

آنچه حائز اهمیت است ،ماهیت چند بعدي و پیچیده برند لیگ برتر فوتبا ایرا است که
گروههاي متعددي از بخشهاي کال و خرد کشور در آ اثرگذار بوده و متغیرهاي متنوع و
پیچیدهاي در آ دخالت دارند .حا سوالی که اینجا مطرح میگردد این است که چه موانعی بر
سر راه توسعة لیگ برتر فوتبا ایرا وجود داشتهاست که با وجود پتانسیل باال هنوز نتوانسته است
به سطح مطلوبی ارتقأ یابد .لذا باتوجه به کمبود پژوهش در این حوزه ،در این پژوهش سعی بر آ
است که موانع موثر بر توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا شناسایی شده و بر اساس کارت امتیازي
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متواز و تحلیل سلسله مراتبی طبقه بندي و اولویت بندي شود .امید است که نتایج این پژوهش
ضمن پر کرد خأل نظري ،یاريرسا مسئولین امر در توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا باشد.

روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی
محسوب میشود .این پژوهش به روش آمیخته در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت .
بخش کیفی
روش پژوهش حاضر ،کیفی و از نوع تحلیل تم بود .با استفاده ازین روش ابتدا تمام داده ها ثبت
و بازنویسی شد و بعد از آ کدگذاري باز انجام شد .سپس کدهاي باز در چند مقوله بزرگتر طبقه
بندي شد و در نهایت الگوي کیفی پژوهش ترسیم شد و تا اشباع تماتیک این روند ادامه یافت.
جامعة آماري این تحقیق اساتید با حیطه تخصصی بازاریابی و برندینگ ورزشی ،کارشناسا و
صاحبنظرا فوتبا و نیز مدیرا اجرایی لیگ و باشگاههاي فوتبا  ،مسئولین کمیته بازاریابی
فدراسیو فوتبا  ،مسئولین کمیته بازاریابی باشگاههاي ورزشی کارشناسا و صاح نظرا فوتبا
و نیز مدیرا اجرایی لیگ و برخی افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند .انجام مصاحبهها به
صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی انجام گرفت .در این مطالعه با  18نفر از جامعة تحقیق
مصاحبه گردید ،هرچند در مصاحبه چهاردهم اشباع نظري حاصل شد یا اینحا براي اطمینا تا
مصاحبه هجدهم ادامه یافت .براي جمعآوري دادهها ،از مصاحبههاي عمیق ،باز و نیمهساختاریافته
استفاده شد .این نوع مصاحبه به دلیل انعطافپذیري و عمیق بود مناس

پژوهشهاي کیفی

است .سواالت کلی حو محور استراتژيهاي توسعة برند در چهار بعد  BSCمورد پرسش قرار
گرفت و بقیه سواالت در حین مصاحبه بر اساس پاسخ مصاحبه شونده پرسیده میشد .کلیة
مکالمات روي نوار صوتی ضبط و سپس بالفاصله کلمه به کلمه روي کاغذ پیاده و تجزیه و
تحلیل شد .به منظور تحلیل دادهها از یک فرایند پنج مرحلهاي تحت عنوا تحلیل چارچوبی با
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مراحل  .1آشناسازي . 2شناسایی چارچوب موضوعی؛ . 3نمایه کرد ؛ . 4ترسیم جداو ؛ و 5
.کشید نقشه و  .6تفسیر ،استفاده شد .بر این اساس ،پس از آشنایی با دامنة گستردگی و تنوع
مطال  ،مفاهیم و موضوعات کلیدي را شناسایی شد و مطابق با آ به تنظیم چارچوب موضوعی
پرداخته شد .در مرحلة بعد ،کلیة نوشتههاي حاصل از فرمهاي خالصة مصاحبه ،براساس
چارچوب موضوعی به دستآمده ،بازبینی و حاشیه نویسی شد و براساس منبع موضوعی مناس
چیده شد .در نهایت با مقایسة روابط ،مفاهیم ،تضادها و نظریات مشاهده شده ،درونمایه هاي مورد
نظر توسط پژوهشگر از یافتهها استخراج شد .در این پژوهش با استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و
عناصر چندگانه آ  ،از استراتژيهاي متعددي نظیر بازبینی در زما کدگذاري ،تأیید نتایج با
مراجعه به آزمودنیها و تأیید همکارا پژوهشی استفاده گردید.
بخش کمی

براي اولویت بندي چهار بعد کارت امتیازي متواز و استراتژيهاي شناسایی شده از روش
تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شده است .وز دهی به شاخص ها از طریاق ورود
اطالعاات باه برناماه  Choice Expertنسخه  11و اجراي مرحله به مرحلاه انجاام پذیرفت.
درنهایت وز شاخصها با بهره گیاري از روش تحلیل سلسله مراتبای مشاخص شاده و اهمیات
آ ها حاصل شد .معیار ناسازگاري کمتر از 10درصد باراي انتخااب شاخص ها در نظر گرفته شد.
با روش نمونهگیري غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگا )  85نفر به عنوا نمونة آماري پژوهش
انتخاب شدند .روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت.

یافتهها
در بخش کیفی  83درصد از جامعة تحقیق دکترا و  16.7داراي مدرک کارشناسی ارشد
بودند 77.8 .درصد از جامعه داراي تحصیالت در رشته تربیت بدنی بودند و  90درصد از جامعه
مرد بودند.
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در بخش کمی  52درصد جامعة تحقیق داراي مدرک دکتري 36 ،درصد دانشجوي دکتري و
 12درصد داراي مدرک کارشناسی ارشد بودند .اکثریت نمونه تحقیق مرد( 66درصد) بودند و
 85درصد داراي مدرک تحصیلی در رشته تربیت بدنی بودند .یافتههاي توصیفی مربوط به
میانگین ،انحراف معیار و همچنین ضری

همبستگی میا متغیرهاي پژوهش در جدو  1نشا

داده شده است.
جدول  :1موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبال ایران در بعد فرایندهای داخلی
بعد فرایندهای داخلی
درون مایههای فرعی موانع استراتژیک

موانع
استراتژیک
ضعف

در

عدم ثبات مدیریت ،آزمون و خطای بسیار در مدیریت باشگاهها ،نبود نمودار مصوب قابل اتکأ و

ساختار

مشاغل تع ریف نشده ،فقدان برنامه ی استراتژیک ،تضاد بین سازمانهای ورزشی فوتبال کشور

مدیریتی

در راستای سیاستهای فدراسیون ،وابستگی شدید سازمان لیگ به فدراسیون و عدم استقالل
آن ،نبود متولی مشخص در بحث برند لیگ ،فعالیتهای رابطهای ،نبود نگاه استراتژیک و ...

ادراکی

دید منفی اعضا به یکدیگر ،عدم اطمینان از چشم اندازها و سیاستها ،نبود تفکر سیستمی
عدم آرمان مشترک اعضا ،احساس خودشیفتگی در مدیران ،مربیان و بازیکنان ،ضعف در
خودباوری

مدیریت ضعیف

تعدد نشریات و رسانههای ورزشی ،عدم تعامل بین رسانه و مسئوالن لیگ ،به حاشیه بردن

ارتباط با رسانه

فوتبال توسط رسانه

تکنولوژیک

عدم بهرهگیری از فضای مجازی ،عدم ارتقأء ظرفیت رسانهای،کمبود استفاده از فناوریهای
روز ،عدم استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی

اتکأ به ساختار

ساختار انحصاری بازار ،درونگرایی و عدم تعامل با بازار خارجی بدلیل بازارهای کوچک دولتی،

دولتی

مخالفت گروههای ذینفع قوی شبه دولتی با واگذاری باشگاهها ،وجود شبه دولتیها در ورزش و
سلب رقابت سایر بخشهای غیردولتی ،دشواری کسب پول از بازار بهدالیل دولتی بودن همة
بازارهای مرتبط با فوتبال ،بیتوجهی به اصل 44مبنی بر خصوصی سازی برای تغییر سیستم
اداره ورزش و باشگاهداری حرفهای ،پایبندی به سیاستهای محافظه کارانه و ...

خالءهای قانونی

کمبود قوانین نوین و منسجم ،نبود ضمانت اجرایی برای برنامههای زمان بندی شده ،تغییرات
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مکرر در قوانین ،مقررات ،آیین نامهها و بخش نامهها ،بیتوجهی به مسائل حقوقی ،نداشتن
ضوابط خاص برای بستن قراردادها ،مشخص نبودن سهم حقوقی افراد در باشگاهها
وجود خطوط قرمز فرهنگی در پرداختن به حوزه بانوان در فوتبال ،ممنوعیت حضور در برخی

سیاسی

شبکههای اجتماعی(فیس بوک ،توئیتر و  ،)...بی توجهی مدیران ارشد سیاسی به اساسنامههای
فدراسیون و  ،AFCنگاه امنیتی به باشگاهها و صدا و سیما از محیط بیرونی ،دیپلماسی ضعیف
سازمانهای متولی ،مداخله سیاسیون  ،مدیریت سیاسی و غیر تخصصی ،نبود سیاستگذاری
اقتصادی ،تحریمهای اقتصادی ،ملی بودن بخشهای اقتصادی کشور ،چالشها و موانع کالن
اقتصادی (اعم از نظام بسته اقتصادی GDP ،و FDIپایین و  )..و ...

جدول  :2موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبال ایران در بعد رشد و یادگیری
بعد رشد و یادگیری
موانع

درو مایه هاي فرعی موانع استراتژیک

استراتژیک
بیتوجهی به

شکاف بین صنعت فوتبا و دانشگاه ،عدم به کارگیري هستههاي پژوهشی ،فاصله داشتن تحقیقات

و

پژوهشی از واقعیتهاي موجود در باشگاهها ،عدم همکاري مدیرا با دانشگاهیا  ،نبود واحدهاي

تحقیق
پژوهش
ضعف

تحقیق و توسعة بازاریابی
در

پرورش

نبود خالقیت و نوآوري ،نبود واحدهاي تخصصی برندینگ و بازاریابی ،عدم وجود کارآفرینی در
فوتبا

خالقیت
ضعف مدیریت

عدم کارایی و چابکی نیروي انسانی در بدنه فوتبا  ،کمبود نیروي متخصص ،کاربردي نبود

نیروی انسانی

آموزشهاي مدیرا به دلیل جدایی از محیط واقعی سازما ها ،نداشتن دانش کافی مدیرا در زمینه
برندینگ ،نبود کمیتههاي تخصصی ،کمبود شاخصهاي ارزیابی مدیرا ورزش در کشور

ضعف
فرایند
استعدادیابی

در

عدم همکاري و هماهنگی فدراسیو فوتبا با با دیگر ارگا ها ،عدم توجه به تربیت نیروي انسانی
ماهر در حوزه استعدادیابی ،فقدا طرح یکپارچه ،اجرایی و ساختارمند در استعدادیابی  ،کمبود
امکانات و تجهیزات براي استعدادیابی در باشگاهها ،وجود برخی روابط و تأثیرات تبلیغات رسانهاي
در جهت دهی انتخاب ورزشکارا  ،تمرکز مسئوال کشور و رسانههاي گروهی بر نتیجهگرایی در
فوتبا به جاي فرآیندگرایی ،اندک بود جمیعت تحت پوشش ورزش قهرمانی کشور ،نبود
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کمیتههاي تخصصی ،آشنا نبود با روشهاي علمی استعداد یابی در باشگاهها  ،بیتوجهی به
مسابقات و استعدادهاي ورزشی مناطق محروم دورافتاده

جدو  :3موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا در بعد مالی
بعد مالی
درون مایه های فرعی موانع استراتژیک

موانع
استراتژیک
بیتوجهی بهه

روشهای سنتی در امر درآمد زایی و بازاریابی ،مقطعی بودن فعالیتهای اقتصادی  ،عدم استفاده از

روشههههههای

ظرفیتهای درآمدزایی موجود ،اعتبار کم و ناشناخته بودن صنعت فوتبال ایران در سطوح بین المللی،

نهههههههههوین

عدم استفاده از فناوریهای نوین در بازاریابی ،مشکل در ترانسفر و انتقال بازیکنان .عدم سرمایهگذاری

درآمههدزایی و

(داخلی و خارجی) در امور مهم فوتبال ،عدم جذب اسپانسرهای بینالمللی  ،قراردادهای کوتاه مدت

اسپانسرینگ

بین لیگ و اسپانسر ،ریسک باالی سرمایهگذاری در فوتبال ،روشن نبودن قراردادهای بین اسپانسر و
لیگ ،رابطهای بودن جذب اسپانسر ،ناکافی بودن عوامل جذاب در جذب و نگهداشت اسپانسر

فساد

حضور دالالن و مافیا در فوتبال ،رانتهای اقتصادی و سیاسی  ،واقعی و عملیاتی نبودن مکانیزم
پرداختهای موجود ،نگاه زالو صفتی به باشگاهها ،وجود باندبازی و سیاسی کاری ،ظاهرسازی و کتمان
واقعیتها برای مثبت جلوه دادن وضع موجود ،فروش برنامه های رسمی یک تیم ،رشوه و تبانی ،شرط
بندیها ،سوء استفاده از موقعیتهای موجود در فوتبال ،نبود آژانسهای معتبر نقل و انتقاالت بازیکن

بیتوجهی بهه

عدم وجود یک سازمان نظارتی در همة امور باشگاه داری ،عدم وجود گزارشدهی به عنوان یک ابزار

جایگههههههههاه

کنترل ،نداشتن اقتدار و استقالل الزم کمیته انضباطی فوتبال کشور ،نوشتاری بودن برخی از قوانین و

نظههههارت در

به عمل نرسیدن ،ارزیابیهای صوری ،رابطهای و غیر قانونمند ،عدم تنبیه افراد خاطی

فوتبال
بیتوجهی بهه

عدم دریافت حق پخش تلویزیونی ،عدم ثبت تجاری باشگاهها به عنوان بنگاه تجاری جهت احقا حق

حقههههههههو

خود با استفاده از قوانین تجارت ،عدم آگاهی و توانایی باشگاهها برای صیانت از حقو خود مانند

باشگاهی

حقو برند و کپی رایت ،سکوت قانونگذار در زمینه حق پخ  ،پروندههای زیاد در فیفا و قراردادهای
نافرجام و زی ان ده ،ضعف در اجرایی شدن قوانین مرتبط با تولید محتوا و پخش رسانهای بازیهای
لیگ

بیتوجهی بهه
بازار هدف

بیتوجهی به هواداران بالقوه در سایر کشورها ،عدم بهره گیری از ظرفیتهای توسعه در سطح فراملی
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جدول  :4موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبال ایران در بعد مالی
بعد مشتری
درو مایه هاي فرعی موانع استراتژیک

موانع
استراتژیک
ضعف در

بیتوجهی به برندسازي و هویت سازي در هوادار ورزشی ،بیتوجهی به تداعیات حاصل از برند،

فلسفه برند

بیتوجهی به تبلیغات شفاهی در شبکههاي اجتماعی ،بیتوجهی به برگزاري رویدادهاي جانبی جهت
افزایش آگاهی برند ،بیتوجهی به مسئولیت پذیري اجتماعی

ضعف در

وندالیسم ،کمبود کانو هاي هواداري ،حاشیه پردازي ها ،رفتارهاي غیر حرفهاي و غیر اخالقی ،اوباشگري

فرهنگ

و پرخاشگري ،بیتوجهی به فرهنگسازي در هوادار

هواداراي
بیتوجهی

ضعف در استفاده از سامانههاي هوادار ،بیتوجهی به نیازهاي متنوع هوادارا  ،بیتوجهی به تعامل و ارتباط

به

با هوادار ،عدم توجه به نیازهاي ذینفعا  ،منفعل عمل کرد هر باشگاه در جذب هوادار ،عدم برنامه ریزي

وفادارسازي

مطابق نیاز هوادار

هوادار
ضعف در

خدمات دهی ضعیف به هوادارا  ،کیفیت پایین ورزشگاه ها ،ضعف در جذب و استفاده از بازیکنا ستاره،

کیفیت

ضعف در جذب و استفاده از مربیا بینالمللی مشهور ،عدم نتیجه گیري تیمهاي محبوب ،وجود تفریحات

خدمات

جایگزین
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مالی
بی توجهی به روشهاي نوین درآمدزایی
ضعف در فرایند اسپانسرینگ
فساد  ،بیتوجهی به جایگاه نظارت در فوتبا

فرایندهای داخلی

بی توجهی به حقوق باشگاهی

ضعف در ساختار مدیریتی

بی توجهی به بازار هدف

ادراکی

مشتری
ضعف در فلسفه برند
ضعف در فرهنگ هواداراي

مدیریت ضعیف ارتباط با رسانه
تکنولوژیک

موانع توسعة برند

بی توجهی به وفادارسازي
هوادار

اتکا به ساختار دولتی

لیگ برتر فوتبال

ضعف در کیفیت خدمات

خالءهاي قانونی
عوامل سیاسی

رشد و یادگیری
بی توجهی به تحقیق و پژوهش
ضعف در پرورش خالقیت
ضعف مدیریت نیروي انسانی
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جدول  :5وزن نسبی نرمال شده زیر معیارهای حاصل از مقایسات زوجی موانع پیادهسازی استراتژیBSC
توسعة برند لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس مدل تحلیلی سلسله مراتبی()AHP
معیار

نماد

وزن نسبی

وزن نسبی نرمال

اولویت

شده
A

ضعف درآمدزایی

0/041

0/306

10

B

بیتوجهی به جایگاه نظارت در فوتبال

0/063

0/473

6

C

فساد

0/046

0/344

9

D

بیتوجهی به حقو باشگاهی

0/072

0/542

5

E

بیتوجهی به بازارهای هدف

0/015

0/114

19

F

بیتوجهی به تحقیق و پژوهش

0/018

0/136

17

G

ضعف در پرورش خالقیت

0/017

0/129

18

H

ضعف مدیریت نیروی انسانی

0/081

0/609

4

I

ضعف در فرایند استعدادیابی

0/037

0/279

11

J

ضعف در ساختار مدیریتی

0/133

1/000

1

K

موانع ادراکی

0/014

0/103

20

L

مدیریت ضعیف ارتباط با رسانه

0/026

0/193

14

M

ضعف در بکارگیری تکنولوژی

0/025

0/186

15

N

ضعف در قوانین

0/123

0/923

2

O

موانع سیاسی

0/057

0/430

7

P

اتکأ به ساختار دولتی

0/105

0/792

3

Q

ضعف در فلسفه برند

0/049

0/368

8

R

ضعف در فرهنگسازی در هوادار

0/020

0/153

16

S

بیتوجهی به وفادارسازی هوادار

0/031

0/235

12

T

ضعف در کیفیت خدمات

0/028

0/210

13

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا با استفاده از مد کارت امتیازي متواز
و روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار گرفت .با تفسیر نتایج کس

شده  20مانع در

توسعة برند مورد شناسایی قرار و سپس با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندي شد .ضعف در
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ساختار مدیرتی اولین مانع توسعة برند بود .که در تحقیقات Rasouli, Khabiri, Mohammad

) and Elahi (2016و ) Rezaei et al (2017نیز به ضعف در ساختار مدیریتی فوتبا کشور
اشاره شده است .
مانع بعدي ضعف در قوانین بود .این نتیجه با نتایج تحقیق Hajlo, Nazar and Azimzade

) (2019و ) Rasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016همسو بود .لذا بازنگري و
اصالح قوانین داخلی ،توجه به قوانین بینالمللی میتواند به بهبود شرایط کمک نماید .با توجه به
نتایج صورت گرفته مانع سوم برند سازي لیگ برتر فوتبا کشور اتکأ به ساختار دولتی است.
) Khabiri (2004بیا نمود که نگرش دولت ها به باشگاهها می تواند از حمایت فعاالنه تا نادیده
گرفتن آ در نوسا باشد .باشگاههاي ورزشی به دالیل گوناگو به حمایت دولت نیاز مبرم
دارند ،ولی آنچه اهمیت دارد این است که رابطه دولت با باشگاهها روشن و صریح تعریف شود.
این یافته پژوهشی با نتایج تحقیقات ) Baena (2016و ) Rezaei et al (2017همسو بود .ضعف
مدیریت نیروي انسانی به عنوا دیگر مانع استراتژیک توسعة برند لیگ فوتبا مورد شناسایی قرار
گرفت .مطابق مطالعه ) Pushpam (2015یکی از مهمترین عناصر موجود در سیستم بازاریابی،
منابع انسانی و کارکردهاي این عنصر بی بدیل و تأثیرگذار است .همانطور که (Chanvat (2017

نیز نقش مدیرا باشگاه پاریس سن ژرمن بهویژه مدیرعامل این تیم ،را در بینالمللی سازي برند
این باشگاه مثبت شناسایی کرده استRasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016) .

نیز ضعف نیروي انسانی را از جمله چالشهاي داخلی مدیریت برند دانسته اند .لذا براي توسعة
برند فوتبا نیاز به استخدام و به کارگیري و آموزش نیروي انسانی چابک و خالق در حوزههاي
بازاریابی ،مدیریت ،حقوقی و روابط عمومی است .در این راستا ،باشگاهها و سازما هاي متولی
لیگ برتر فوتبا کشور میتوانند با برگزاري کارگاهها و دورههاي آموزشی ضمن خدمت با
محوریت برندینگ زمینه الزم براي بهره وري بیشتر منابع انسانی را فراهم آورند .
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بیتوجهی به حقوق باشگاهها دیگر چالش این حوزه بودIzadi, Shabani Bahar, .

) Goodarzi, Honari (2016بیا میدارند براي دریافت حقوق باشگاههاي فوتبا افرادي مسلط
بر مذاکره درباره ي فروش و خرید به موقع سهام باشگاه در بازارهاي بورس ،قدرت چانه زنی
براي دریافت بیشترین حق پخش تلویزیونی و اینترنتی انتخاب گردند .بیتوجهی به جایگاه نظارت
در فوتبا و فسادهاي مالی در اولویت بعدي بودند .فساد و عدم نظارت صحیح نقدینگی سازما
را به خطر میاندازد Cholori, Goodarzi, Farahani, Esmaili (2012) .عوامل فرهنگی را
مهمترین عامل مؤثر بر بروز فساد در فدراسیو فوتبا  ،و خصوصیسازي را بهترین راه حل
جلوگیري از فساد بیا نمودند .وجود ترفندهاي فرار از مالیات ،نبود قوانین حمایتی و اجرایی در
زمینه این قراردادها و ضعف در قوانین انضباطی و مدنی به گسترش این مشکالت دامنزده باشد.
محدودیتهایسیاسی در اولویت هفتم اجراي استراتژيهاي برندسازي بود .بسیاري از
محدودیتهاي سیاسی ،اقتصادي در سطح کال نیاز به رسیدگی دارد که با اینحا بر برند فوتبا
کشور اثرگذار است .تفکر بسته اقتصادي مدیرا و نگرش غلط به فوتبا به عنوا هزینه  ،دخالت
سیاسیو و  ...از جمله موانع سیاسی شناسایی شده در تحقیق است .بسیاري از کشورها از ورزش و
بهویژه فوتبا به عنوا صنعت یاد میشود .اضافه شد درآمد  48/1میلیارد یورو از طریق فوتبا
به  GDPآلما حاکی از همین قضیه است .مسئولین ارشد تصمیم گیر کشور قطر نیز با ایجاد
صندوق سرمایهگذاري ورزش و هماهنگی با سایر نهادهاي کال حکومتی زمینه توسعة فوتبا را
فراهم کردهاند ).(chanvat,2017

کمتوجهی به فوتبا بانوا و عدم حضور زنا در ورزشگاه ها و لذا از دست داد نیمی از
تماشاگرا از دیگر چالشهاي این حوزه بود که مشکالتی همچو خلل در برگزاري رویدادهاي
جهانی در کشور و دریافت اخطارهاي مکرر از طرف  AFCرا در پیداشته ،این درحالیاست که
باشگاه فوتبا المپیک لیو فرانسه توسعة فوتبا زنا را بهعنوا رویکرد استراتژیک دوم باشگاه
معرفی کردهاست ).(chanvat,2017
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ضعف در فلسفه برند از جمله چالشهاي حوزه مشتري بود .براي ارائه فلسفه مطلوب برند باید به
عناصري که موج

ساخت هویت برند میشوند توجه نمود .نمادسازي در ورزشگاههاا و خلاق

سارودها و آهناگهااي ورزشای ،پوشش گسترده رسانهاي ،توجه به عناصر برند (لوگو ،ترکی ،
رنگ ،عالمت اختصاري ،شعار و تایپوگرافی ،میراث) ،ایجاد تجربات خوشایند در فضاي مجازي
همچو سایتها و شبکههاي اجتماعی  ،تدوین برنامههاي جانبی با هدف توسعة برند در سطح
بینالملل (همچو میزبانی مسابقات آسیایی و بینالمللی فوتبا توسط) از جمله این اقدامات است.
ضعف درآمدزایی و اسپانسرینگ به طور گسترده بر توسعة برند اثرگذار است .در میا منابع
درآمدي سازما لیگ حرفهاي فقط توانستهاست از حامیا مالی ،بلیت فروشی و تبلیغات استفاده
کند و از مابقی منابع درآمدي بیبهرهاست.
براي خلق ثروت نیاز به راهکارهاي نوین در بازارابیست که در ایرا این عامل نیز دچار ضعف
است .لذا براي توسعة برند فوتبا کشور میتوا از راهبردهایی همچو ایجاد فروشگاه هاي برند
در سایر کشورها ،فروش حق نامگذاري ورزشگاه ،تشکیل تیم در سایر تیمهاي ورزشی پرطرفدار
(والیبا  ،فوتبا  ،بسکتبا ) و  ...استفاده نمود .براي مثا

باشگاه منچستر یونایتد داراي

فروشگاههاي برندي است که انواع کاالها را به فروش میرساند .همچنین تیمهایی در سطوح
مختلف در رشته فوتبا و بسکتبا دارد ) .(Richelieu and Lessard, 2014ازسوي دیگر در
ایرا فرایند اسپانسري محدود به حک کرد نام اسپانسرها بر روي پیراهن بوده و از سایر پتانسیل
ها استفاده کافی برده نمیشود .وقتی بین هزینهها و درآمدهاي اسپانسرها تطابق کافی وجود ندارد،
دیگر رغبت چندانی براي سرمایهگذاري وجود نخواهدداشت .این نتایج با نتایج تحقیق Asagba

) (2009همخوانی دارد.
ضعف در استعدادیابی به عنوا دیگر مانع توسعة برند بود .باتوجه به پیچیدگی و اهمیت فرایند
استعدادیابی ،بهخصوص در ورزشهایی مانند فوتبا که توانایی شناسایی استعداد ،معناي تجاري
براي بازیکنا و باشگاهها دارد ،باید فرایند استعدادیابی به درستی انجام گیرد .مدارس فوتبا
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باشگاههاي برتر فوتبا دنیا در فرایند استعدادیابی به منبع مهم درآمدزایی باشگاههاي ها تبدیل
شدهاند .بیتوجهی به وفاداري هوادار به عنوا مانع استراتژیک دیگر بود .با وجود تحقیقاتی که
در حوزه شناسایی انگیزههاي هواداري صورت گرفته ،مشاهده میگردد که عموم اقدامات
صورت گرفته در حوزه وفاداري تنها معطوف به امور مالی مانند تخفیف در خرید میباشد ،در
حالی که انگیزه بسیاري از هوادارا احساسی بوده و باید به این بعد توجه بیشتري داشت .ضعف
در کیفیت خدمات لیگ برتر فوتبا ایرا با نتایج تحقیقات داخلی همچو نتایج )(2014

 Akbari Yazdi, Hamidi, Sajjadi, Khabiriکه کیفیت خدمات لیگ فوتبا ایرا را ضعیف
ارزیابی نمودهاست ،همراستا است .لذا در جهت بهبود کیفیت خدمات فوتبا باید تمامی جنبههاي
اثرگذار بر بهبود کیفیت خدمات را مورد توجه قرار گیردSlavich, Dwyer and (2018) .

 Ruferامکانات الکترونیکی ،امکانات فیزیکی ،سنت و امتیازات تیم را به عنوا عوامل اثرگذار
در کیفیت خدمات و رضایت هوادار عنوا نمودند (.) Slavich, Dwyer and Rufer, 2018
مدیریت ضعیف ارتباط با رسانه و ضعف در مدیریت تکنولوژي دیگر چالش این حوزه بود.
ضعف در پخش رسانهاي مسابقات ممکن است موج

کاهش هوادار ورزشی گردد( Schnitzer,

 .)Scheiber, Lang, Brandstetter and Kopp, 2014همچنین براي توسعة برند باید بین رسانه
و فوتبا کشور تعامالت قوي و نظامند برقرار شود .برگزاري کنفرانسهاي خبري و تأسیس
رسانههاي اختصاصی براي باشگاه به انجام بازاریابی موثرتر کمک مینماید .ضعف در ارتقأ
فرهنگ هواداري دیگر مانع استراتژیک شناسایی شده براي ارتقأ وجهه برند بود .لذا ایجاد
همبستگی (سرمایه اجتماعی) در هوادار ،مبارزه با تبعیض نژادي و هولوگونیسم ،استفاده از نماد و
شعارهاي فرهنگی ،تدوین استانداردهاي الزم فرهنگ هواداري (فرهنگ اعتراض ،حمایت،
خرید) و  ...انتخاب لیدرهاي مناس

و با اخالق ،اختصاص بخشی از بودجه باشگاهها به فرهنگ

سازي از جمله اقداماتی است که جهت بهبود فرهنگ هواداري میتواند انجام گیرد .در این راستا،
بسیاري از پژوهشگرا از جملهNaha and Hassan (2018) :و ) Tomlinson (2014با اشاره
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به چالشهاي اخالقی و اجتماعی جدید در فوتبا و سایر رشتههاي ورزشی بیا داشتند که
استانداردهاي اخالقی می بایستی بر اساس اولویتها و مسئولیتهاي جدید یک حکمرانی خوب
در ورزش جهانی شده ي امروز پایهریزي گردند.
بیتوجهی به تحقیق و پژوهش و نوآوري دیگر مانع شناخته شده بود .تحقیقات نشا داده که
الگوي ارتباط دانشگاه و ورزش چندا موفق نبوده و معموال به عنوا یکی از چالشهاي اصلی
توسعة ورزش کشور به حساب می آید ) .( keshavarz, Farahani, Alizadeh, 2018لذا باید
ارتباط بین صنعت و دانشگاه بهبود یابد؛ همچنین بایستی با استفاده از روش ها و الگوبرداري از
باشگاههاي مطرح دنیا بستر الزم جهت شکوفایی برند فراهم آید .همچنین تشکیل کمیته یا دست
کم کار گروه بازاریابی و در باشگاهها ،سازما لیگ و فدراسیو فوتبا می تواند راهگشا باشد.
بیتوجهی به وفاداري هوادار به عنوا مانع استراتژیک دیگر بود .همچنا که Rasouli,

) Khabiri, Mohammad and Elahi (2016عدم توجه کافی و برطرف کرد مطلوب نیازهاي
طرفدارا را یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویر نامطلوب به فوتبا کشور معرفی کرده است .با
وجود تحقیقاتی که در حوزه شناسایی انگیزههاي هواداري صورت گرفته ،مشاهده میگردد که
عموم اقدامات صورت گرفته در حوزه وفاداري تنها معطوف به امور مالی مانند تخفیف در خرید
میگردد ،در حالی که انگیزه بسیاري از هوادارا احساسی بودهاست .همچنین ضعف سامانههاي
هواداري و بدهی ها و عدم شفافیت این سامانهها ،هوادار را براي عضویت و پرداخت هزینه دچار
تردید میکند .بیتوجهی به بازار هدف از دیگر چالشهاي بعد مالی بود .فوتبا به علت نهادهااي
باین المللای و جهاانی مدیریت این ورزش ،داراي زبا تخصصی واحاد و بازنماي جهانی است.
لذا قابلیت جذب تماشاگرانی را از سراسر دنیا دارد .هما طور که باشگاههاي حرفهاي جهانی
همچو رئا مادرید که هوادارا بیشماري را از سرتاسر جها دارد .آخرین مانع نیز مانع ادراکی
بود ؛ لذا سازما لیگ فوتبا باید با ارتقأ فرهنگ سازمانی موانع ادراکی را مرتفع نماید .
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به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از آ است که برند لیگ برتر فوتبا ایرا براي حرکت به
سمت توسعه راهی نه چندا آسا را پیش رو دارد .در این میا موانع توسعة برند لیگ برتر ایرا
متنوع و بسیاري از آ ها مربوط به امور کال ملی است .لذا براي حل این موانع به عزم و حمایت
ملی نیاز است .براي حرکت در این مسیر تا زمانی که نهادهاي تصمیمگیر اصلی و مسئوال عالی
کشور به برندسازي لیگ برتر فوتبا ایرا باور نداشته باشند ،توسعة برند لیگ و ارتقأ آ در
سطح لیگهاي مطرح جهانی می تواند تصوري دور از ذهن باشد .از سوي دیگر در حوزه
فرایندهاي داخلی سازما نیاز به اصالح ساختاري و بنیادي است .توسعة برند لیگ نیاز به مدیرا
متخصص ،مدیریتی منسجم و برنامه ریزي طوالنی مدت است .لذا با بهرهگیري از فرصتها و
مرتفع نمود موانع موجود میتوا از مزایاي توسعة برند لیگ برتر فوتبا کشور که از آ جمله
کس افتخار ملی و توسعة اقتصادي است ،بهرهمند شد.
امکا دستیابی به یک مد ترکیبی  BSCو  AHPبراي ارزیابی موانع پیادهسازي کارت
امتیازي متواز در تقویت لیگ برتر فوتبا ایرا نتیجه نهایی پژوهش حاضر میباشد .بکارگیري
این مد میتواند مدیرا را با اولویتهاي رسیدگی به موانع توسعة برند لیگ برتر فوتبا ایرا
آشنا ساخت و امکا یکپارچه سازي ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبا ایرا را فراهم آورد.
این مطالعه میتواند به عنوا یک سیستم فعا باا لحااظ کارد سهم معیارهاي شناسایی شده در
دستیابی به اهداف استراتژیک و چشم اندازها کمک نماید.
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