
 

 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 81، پیاپی دوم، شماره هشتمسال 

 

 توسعه مدل  مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران  

 3، محسن اسماعیلی2، علیرضا الهی1*مهدی رسولی
 

 81/28/8151: پذیرش تاریخ                                02/20/8150: دریافت تاریخ          

 چکیده

های لیگ برتر های بیرونی مؤثر بر برند باشگاههدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش :هدف

 باشد.می مدل برندینگ باشگاه های فوتبالفوتبال ایران و توسعه 

که با استفاده از روش تحقیق کیفی پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحقیقات بنیادی می باشد  :شناسیروش

تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده  .داده بنیان و با ابزار مصاحبه های عمیق با صاحبنظران انجام گرفت

 از کد گذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.

هاا در  تبال است. این نشانهای فونشان مؤثر در برندینگ بیرونی باشگاه 12ها، بیانگر وجود یافته :هایافته

باشاند: فرهنگای، اصتصاادی، باتدساتی هاا، رساانه،       ماوارد زیار مای    اند و شاملبندی شدهمفهوم طبقه 1

 گردید، رصبا و بازار مشتری بود. نام گذاری "سایرین"تکنولوژی، تصویر نامطلوب فوتبال کشور که با عنوان 

فته برندینگ باشگاه های فوتبال ایران تدوین گردید. با نهایت، مدل جدید و توسعه یادر :گیرینتیجه

خصوص گشای مدیران صوتبال درتواند راهگردید که میهای پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه توجه به یافته

 .توسعۀ برند باشگاه، سازمان لیگ و در نهایت فوتبال کشور باشد

 

 فوتبال، باشگاه ورزشیمدیریت برند، بازاریابی ورزشی،  های کلیدی:واژه
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 قدمهم
فوتبال نه تنها یک ورزش بلکه یک تجاارت پار   

ود است. تورنومنت های مهم فوتبال از صبیال  س

جام جهانی و لیگ های ملی و بین المللی سود 

بسیاری تولید نموده و توجه میلیون ها بینناده  

را به خود جلب می کنند. بدین ترتیاب فوتباال   

در بسیاری از کشورهای دنیا به صنعتی درآمدزا 

: 8151تبدیل شده است. )حمیدی و همکاران، 

جود روش هاای درآمادزایی فاراوان و    (. با و01

نوین در دنیای فوتبال، باشگاه های فوتبال ایران 

با مشکالت ماالی عدیاده ای رو باه رو هساتند     

 (. 810: 8152)رسولی و همکاران، 

با توجه به محدودیت های مختلف درآمدزایی از 

طریق روش های رایج تامین مالی باشگاه هاای  

ق پخاش  حرفه ای در ساط  دنیاا همناون حا    

رسانه ای به علت انحصاری باودن رساانه ملای،    

فعالیت های تجاری به علت تحاریم هاای باین    

المللی و ضعف صوانین تجاری و درآمادهای روز  

مسااابقه بااه علاات نداشااتن اسااتادیوم هااای    

اختصاصی به نظر  میرسد که از مهمترین منابع 

تامین مالی باشاگاه هاای حرفاه ای در شارای      

ظرفیات هاای هاواداری مای      کنونی استفاده از

، رسااولی و 8150باشااد )رسااولی و همکاااران، 

(.  این امر مستلزم آن است که 8151همکاران، 

باشگاه ها از طرق مختلف خود را به یاک برناد   

معتبر تبدیل کنند تا با جاذب هاوادار بیشاتر و    

وفادار هم مورد توجه عموم و رسانه ها باشاند و  

ادی و تجااری  هم اینکه برای بنگاه هاای اصتصا  

جااذابیت داشااته باشااند. )رسااولی و همکاااران، 

8151 .) 

برند عبارت است از یک نام، واژه، عالمت و طرح 

و یا ترکیبی از آن کاه بارای شناساایی کاتهاا و     

خدمات یک فروشنده ماورد اساتفاده صارار مای     

گیرد و باعث متفاوت نماودن آن هاا از کاتهاا و    

ث مای شاود   خدمات رصبا می شود. یک برند باع

تصویر یکپارچه ای از سازمان در اذهاان تاداعی   

شود و در اثر استفاده از این برند بارای کاتهاای   

دیگر شرکت، کاارایی باات رفتاه و هزیناه هاای      

(. از 8111ممکن کاهش یابد )کاتئورا و گراهاام،  

منظر مشتری، ارزش ویژه برناد عباارت اسات از    

شتریان تاثیرات مختلف شناخت برند بر پاسخ م"

(. 0221، 8به فعالیت های بازاریاابی برناد)کارلن  

تااالش جهاات خلااق ارزش برنااد بااه صااورتی    

استراتژیک، دو نکته کلیدی را خاطر نشاان مای   

سااازد: اول اینکااه، تمااام انااواع فعالیاات هااای   

سازمانی، بر شناخت برند اثر گذار هساتند و دوم  

اینکه، موفقیت بلند مدت برند، با فعالیات هاای   

مادت و تجاارب حاصال از فعالیات هاای      کوتاه 

تاکتیکی، تحت تاثیر صارار مای گیرد)دیناواری و    

(، ساه عامال   0221) 0(. رینلاه 8152همکاران، 

خارجی ماوثر بار برناد ورزشای را بادین شارح       

. 1 صانعت  تغیرات.0بازار اندازه.8شناسایی نمود: 

( نیز 0221) 1تکنولوژی. نی و وان های پیشرفت

زی، کاارکردی، صاانونی و   صابلیت های جایگاه سا

فرهنگی بار موفقیات برندساازی شارکت هاا را      

متناسااب بااا شاارای  محیطاای مااوثر ماای دانااد. 

(، با ارائه مدل توسعه برناد در  0221) 1شیلهانک

باشگاه های ورزشی، عوامل مربوط باه محصاول،   

عوامل مربوط به نام، عوامل مربوط به ساازمان و  

مال  عوامل مرباوط باه اشاخاص و همنناین عوا    

متغیر محیطی، بازار و مشتریان را ماوثر بار ایان    

(، نیااز در ماادل 0225) 0موضااوع دانساات. کااو 

                                                  
1 Carlene 
2 Richelieu 
3 Ni & Wan 
4 Schilhaneck, Michael 
5 Koo, J. J 
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مدیریت برند باشگاه های فوتبال در کره جناوبی  

،هویت متمایز، پرستیژ و تشابه باشگاه ها، هویت 

جذاب باشگاه را بر وفاداری هواداران تایم تااثیر   

ان (، نشا 0282) 8گذار می داند. بودت و چاوادای

دادند که سطوح آگاهی از برند و کیفیات ادار   

شده بیشترین نقش را در ارزش ویاژه برناد تایم    

 0های فوتبال بازی می کنند. کانکال و همکااران  

(، دو دسته عامال بارای ارزیاابی تاداعی     0282)

برند لیگ ورزشی شناساایی نمودناد کاه شاامل     

تعااادل رصااابتی، لوگو/رنااگ، ماادیریت و بااازیکن 

بوط به ساختار و مدیریت برند مای  سازی که مر

، عوامل مرتب  باا  (0288) 1نیآرج و سرنباشد. 

لیگ را جز عوامل خارج از کنترل باشگاه کاه بار   

 1برناد تاثرگااذار اسات شناسااایی نماود. تامساان   

( نقش صابل توجه شبکه های اجتمااعی،  0281)

رصد برنامه های رصبا، تاثیر گذاری انتخاب رسانه 

 0صارار ماای دهااد.  بلااومروت  هاا را مااورد تاکیااد 

(، توجااه بااه حیطااه هااای مساائولیت    0281)

اجتمااااعی و وجهاااه اسپاسنسااارها و شااارکا و 

همننین شناخت جامع بازار هوادار را با اهمیات  

 (،0280بیان نمود.اسداللهی و همکاران )

                                                  
1 Bodet & Chanavat 
2 Kunkel, T., Funk, D., & Hill, B 
3 Ceren, V., & Arigil, P 
4 Thomsen 

5 Blumrodt 

نقش رسانه ها به ویژه رسان هاای جدیاد م ال     

اینترنت و شابکه هاای اجتمااعی را بار ارتقاای      

یت برند تیم های ورزشی موثر می دانناد.   شخص

(، دانااش نساابت بااه تاایم،    0281) 1آوینااای

شخصیت ادرا  شده و تصاویر تایم را ماوثر بار     

 ارزش ویژه برند باشگاه فوتبال دانست.

اما به طور کلی می توان بیان داشت که مدیریت 

اسااتراتژیک برنااد)در راسااتای ایجاااد یااک برنااد 

برناماه هاا و    صدرتمند( شاامل تادوین و اجارای   

فعالیت های بازار یابی در رابطه با ایجااد، انادازه   

 1گیری و مدیریت ارزش ویاژه برناد اسات )کلار    

(. در تمامی مدل های ارائه شده دو دسته 0221،

عوامل بر برند باشگاه ورزشی تاثیر گذارند. عوامل 

داخلی که تحات کنتارل باشاگاه مای باشاند و      

باشاگاه صارار   عوامل خارجی که در حیطه کنترل 

( در 8151نماای گیرنااد. رسااولی و همکاااران، ) 

پژوهش خود مدل عوامل درونای ماوثر بار برناد     

 باشگاه را تدوین نمودند.

 

مدل عوامل درونی موثر بر برند باشگاه های  .1شکل 

 (0281لیگ برتر فوتبال ایران )رسولی، 

                                                  
6 Avichai 
7 Keller, L. K 
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ر اساس این مدل، چهار عامل اصلی در مدیریت ب

بال تاثیر گذار بودند. این عوامال  برند باشگاه فوت

در اختیار باشگاه می باشند و امکان برنامه ریزی 

.عملکرد حاصل عملکرد 8روی آن ها وجود دارد. 

فاردی، تیمای و ساازمانی باشاگاه کاه باه طاور        

منطقی و عقالنای توسا  هاواداران و ساایر ذی     

نفعان بیرونی ارزیابی می شود. در نتیجاه چهاره   

از باشگاه را باه نماایش مای     صدرتمند یا ضعیفی

. بازاریابی حاصل فعالیت های ترویجای،  0گذارد. 

برنامه هاای تشاویقی و برناماه هاای مسائولیت      

اجتماعی باشگاه می باشد که توسا  احساساات   

ارزیابی می شوند و چهره دوست داشتنی یا تنفر 

. فلسافه  1آمیز از باشگاه را به وجاود مای آورد.   

برنامه های باشگاه باید بر  برند  باشگاه که تمامی

. تطابق، حاصال  1اساس آن طراحی و اجرا شود. 

تطبیق فعالیت های مختلف باشگاه با فلسفه برند 

آن می باشد. در این مدل بر اسااس ماوارد ذکار    

جایگااه طراحای    1شده، برند باشگاه در یکای از  

صرار می گیرد. باا توجاه باه     8شده مطابق شکل 

ده تنها به عوامال درونای   اینکه در مدل اشاره ش

موثر بر برند باشگاه پرداخته شاده اسات، هادف    

مدل مدیریت برند باشگاه "پژوهش حاضر توسعه 

)رساولی و همکااران،    "(0281فوتبال رساولی ) 

( می باشد که از طریق شناساایی عوامال   8151

خارجی اثار گاذار و تکمیال مادل صاورت مای       

 پذیرد.

 شناسی پژوهشوشر

این تحقیق، کیفی باود. انتخااب   روش پژوهش در 

روش کیفی به این دتیل صورت پذیرفت: الگاویی  

در این حیطه وجود ندارد یا وجود الگوهای هاای  

کناد، شاناخت   جدید، کمکی به حل مشکل نمای 

و عوامال ماؤثر بار     "فرایندها"چگونگی رخ دادن 

تر از سنجش مقادار و میازان   ها، به مراتب مهمآن

، تخصصای باودن موضاوع و     بودناد   "هافراورده"

امکااان اظهااار نظاار افااراد متخصاا  و معاادود    

مرحله اول پژوهش باه صاورت   (. 8111)بازرگان، 

کتابخانه ای به اجرا در آمد و به توصیف و تحلیال   

های مرتب  با مدیریت برند در ورزش و به پژوهش

ویژه در ورزش فوتبال پرداخت. در مرحله دوم، از 

حب نظران برای یاافتن  مصاحبه های عمیق با صا

های برندینگ باشگاه های فوتباال  عوامل و چالش

 استفاده شد. 

جامعه آمااری تحقیاق را صااحبنظران در حیطاه     

از سه حیطاه علمای،   مدیریت برند باشگاه فوتبال 

 . ایان متخصصاان  دادنداجرایی و ورزشی تشکیل 

شامل اعضای هیئت علمای مادیریت بازرگاانی و    

ه تخصصای بازاریاابی،   مدیریت ورزشای باا حیطا   

کارشناسااان و صاااحبنظران فوتبااال و در نهایاات  

 مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال بودناد. 

دو روش نمونه گیری هدفمناد و گلولاه برفای در    

نمونه گیاری   این مرحله مورد استفاده صرار گرفت.

 جهینت نیاتا جایی ادامه یافت که گروه تحقیق به 

اطالعاات   تکرارهمان  دیجداطالعات  کهرسیدند 

ی دیا جدی مفهاوم اطالعاات   گار یدی اسات و  صبل

ی موجاود  کادها گسترش  ای دیجد کدمند به ازین

مصاحبه کیفای   00. در انتها تعداد دیآینمبدست 

 انجام گرفت.

هایی که در عرصه علوم انسانی و ز آنجا که نظریها

شوند در طول زمان صابل اصالح و رفتاری ارائه می

تند باه هماین دلیال محققاان کیفای      تعدیل هس

هاای مقبولیتات،   بجای واژه اعتبار و روایای از واژه 

 کنناد. پذیری و تأیید پاذیری اساتفاده مای   انتقال
هایی برای افزایش مقبولیات تحقیاق کیفای    روش

پیشنهاد شده اسات: مناابع داده متعادد، تحلیال     
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های متعدد. که در این تحقیق گران متعدد ، روش

  .مامی این موارد رعایت گرددسعی گردید ت

الگوی کد گذاری پارادایمی برای تحلیل داده های 

حاصل از گرندد تئوری استفاده شد کاه در صالاب   

یک فرآیند کد گاذاری سیساتماتیک شاامل ساه     

مرحله باز، محوری و انتخابی منجر به ایجااد ایان   

کدگااذاری باااز: در ایاان مرحلااه  .شااود الگااو ماای

عاه داده هاای گاردآوری    پژوهشگر با مارور مجمو 

شده، تالش می کند که مفاهیم پنهانی آن را بااز  

شناسد. این مرحله کدگذاری باز نامیده می شود، 

چرا که پژوهشگر بدون های  محادودیتی باه ناام     

)استروس و کاوربین،   گذاری مقوله ها می پردازد

0221.) 

کدگذاری محوری: هدف این مرحله تعیین رابطاه  

جاد شده در مرحله ی کدگذاری بین مقوله های ای

باز است. در این مرحله پدیده مرکازی شناساایی   

شده و تفسیر شرای  علای، شارای  مداخلاه گار،     

شرای  زمینه و راهبرهاای حاصاله پرداختاه مای     

 (.0221شود. )استروس و کوربین، 

کدگذاری انتخابی: کدگاذاری انتخاابی مهمتارین    

هشاگر  مرحله نظریه پردازی است کاه در آن، پژو 

مقوله های محوری را به مقوله های دیکر رب  می 

دهد، ارتباط بین آن ها رابیان مای کان و مقولاه    

هایی که احتیااج باه بهباود و باازنگری دارناد را      

اصالح می کند. نظریه به وجاود آماده از دل داده   

ها، حول مقوله محوری، به صورت مدل تصویری و 

ین، )اسااتروس و کااورب داسااتان ارائااه ماای شااود 

0221.) 

 های پژوهشیافته

زماان و  های پژوهش با استفاده از تحلیل همیافته

نیااز فراینااد کدگااذاری، حااین و پاا  از انجااام   

هاا باه   ها به دست آمد. نتاایج کدگاذاری  مصاحبه

 گردد.تفکیک ارائه می

 

یمحور یکدگذارمداخله گر،   یراش .1 جدول

 شرای  مداخله گر بیرونی

 تکنولوژی 
شرایط 

قتصادیا  

شرایط 

 فرهنگی

رسانه های 

 گروهی
نمشتریا رقبا ها باالدستی  سایرین 

 

 سطح

 فوتبال

 ورزش

 ملی

 بین المللی

 

نشان  12شده، های انجاممرور و تحلیل مصاحبه

اداماه، باا   هاا در را متمایز ساخت که این نشاان 

آماده، ترکیاب   دسات بررسی بیشتر مفااهیم باه  

 1مقادماتی باین مفااهیم،     ها و یافتن رواب آن

مقولااۀ نهااایی و بنیااادی بیروناای مااؤثر باار     

 1های لیگ برتر فوتباال در  سازی باشگاهبرندی

 سط  شناسایی شد.
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باشگاه برند بر گذار اثر بیرونی  یمح .2 شکل  

 1شرای  مداخلاه گار در ایان تحقیاق شاامل      

حیطه کلی بود. این حیطه هاا شاامل : شارای     

ی، باتدسااتی هااا، رسااانه،  فرهنگاای، اصتصاااد 

تکنولوژی، تصویر نامطلوب فوتبال کشور که باا  

نام گذاری گردید، رصبا و بازار  "سایرین"عنوان 

مشتری باود. تحلیال کادهای شناساایی شاده      

گانه محیطی بیرونای در   1نشان داد که عوامل 

دو بعد تسهیل کنندگی و بازدارنادگی بار برناد    

رو تاثیرات محی  باشگاه اثرگذار هستند. از این 

باه تصاویر    1بیرونی بر برناد باشاگاه در شاکل    

 کشیده شده است.

 اثرگذاری  عوامل محیطی بیرونی بر برندینگ باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران .3شکل 

نشان می دهد که محی  می تواند تاثیر  1شکل 

تسهیل کننده بر برند باشاگاه داشاته باشاد در    

ذکر شده در محای    صورتی که مجموعه عوامل

هم راستا با اهاداف برندساازی باشاگاه باشاند.     

همننین در صورتی که محی  با باشگاه هماراه  

نباشد، محی  می تواند نقش بازدارنده بار برناد   

 داشته باشد. 

در نهایت در فرایناد کاد گاذاری انتخاابی و باا      

اضافه نمودن نتایج تحقیق حاضر با مدل عوامل 

( 0281ه فوتبال رساولی ) درونی برندینگ باشگا

به صاورت برآینادی    1مدل توسعه یافته شکل 

به دست آمد. در این مادل برآیناد اثار باشاگاه     

شامل عملکرد و بازاریابی به عنوان تاثیر باشگاه 

روی محور عمودی باه نماایش گذاشاته شاده     

است و تاثیر محی  روی محور افقی نشاان داده  

 می شود.
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 ی  و باشگاه بر برند باشگاه فوتبالتاثیر متقابل مح. 4 شکل

 

در صااورتی کااه باشااگاه  1بااا توجااه بااه شااکل 

)حاصل نهایی عملکرد، بازاریابی و تطابق(  تاثیر 

م بت بر برند داشته باشد و محی  نیز تساهیل  

کننده باشد، تصویر خوبی از باشاگاه در اذهاان   

به جای خواهد ماند. همننین محی  در صورت 

تواند حتی تاثیر خوب باشاگاه   اثر بازدارنگی می

 را به شدت تحت تاثیر صرار دهد.

 گیریبحث و نتیجه

شرای  مداخله گر، شرای  زمینه ای عماومی و  

بیرونی هستند که بر راهبردها تاثیر می گذارند. 

با توجه به اینکه باشگاه ها درون یک محی  باز 

در حال فعالیت هستند مسلما از آن تااثیر مای   

د نیز بر محی  تااثیراتی باه جاای    پذیرند و خو

خواهنااد گذاشاات. از ایاان رو، در ایاان بخااش   

عااواملی کااه از محاای  بیروناای باار راهبردهااا و 

پدیده محاوری تااثیر گاذار هساتند شناساایی      

از این رو، به توضی  هار یاک از عوامال     شدند.

 موثر خارجی پرداخته می شود.

 .حیطه رسانه:1
رسی محای   در حیطه رسانه اولین تیه مورد بر

فوتبال می باشد که دربرگیرناده: نشاریات، وب   

سایت ها، خبرگذاری ها، برنامه های رادیاویی و  

تلویزیونی مخت  فوتبال می باشد. شاید بتوان، 

تاثیرات تخریبی برنامه نود بار فوتباال، افاراد و    

باشگاه ها را نمونه ای از ایان موضاوع دانسات.    

گرفتاه تاا    تخریب چهره افراد از بازیکن و مربی

مدیران باشگاه ها، ساازمان لیاگ و فدراسایون    

جزئی از راهبردهای این برنامه تلویزیونی بارای  

کسب محبوبیت و افزایش تعداد بیننده شده که 

منجر به افزایش درآمدزایی برای برنامه و صدا و 

سیما می شود. در مدل هاای مختلاف کاه باه     

به  مبحث تداعی برند پرداخته اند، نگرش هوادار

عنوان یکی از عوامل مهم تداعی برند نسبت باه  

سازمان ورزشی عنوان شده است. عامل نگارش  

شامل دانش و اهمیت می باشد که بر وفااداری  

هوادار نیز تاثیر گاذار اسات. ، باوئر و همکااران     

(، باودت و  0221(، کاینا  و همکااران) 0220)
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(، 0281(، جااوانی همکاااران )0282چاااوادای )

( و آویناااای 0280همکااااران )اساااداللهی و 

( این موضوع را بیان نماوده اناد. از ایان    0281)

رو، می توان بیان نمود که باا توجاه باه ضاعف     

اطالع رسانی و واحد های حقوصی باشگاه هاای  

فوتبال ایران، سایر رسانه ها در سطوح مختلاف  

به اطالع رسانی و خبرپراکنی باه ذم خاود مای    

نگارش هاواداران    نمایند و بر دانش و در نهایت

نسبت به باشگاه و ارکان آن تاثیر منفی بر جای 

می گذارند. همننین با توجه به این که صاوانین  

مرتب  با حق تصویر و برند ها در ایاران وجاود   

ندارد، و یا اینکه واحدهای حقوصی مناسبی برای 

پیگیری آن ها در سااختار باشاگاه هاا نیسات،     

ن بسیار زیااد مای   تاثیر رسانه ها در فوتبال ایرا

باشد. در حالی که در سایر کشور هاای دنیاا باا    

توجه به وجود صوانین مورد نیااز و واحاد هاای    

حقوصی صوی باشاگاه هاا، امکاان سواساتفاده و     

تاثیرگذاری بیش از اندازه رسانه ها فراهم نمای  

باشد. در دومین تیه که محی  ورزش می باشد 

وب سایت در حیطه رسانه می توان به نشریات، 

هااا، خبرگااذاری هااا، برنامااه هااای رادیااویی و  

تلویزیونی ورزشی اشاره نماود. ایان رساانه هاا     

مخت  ورزش فوتبال نیستند ولی بخشای و یاا   

اک ر مطالب خود را باه فوتباال اختصااص مای     

دهند کاه تااثیری همناون ساط  پیشاین باا       

اثرگذاری کمتر دارند. سومین تیه محی  ملی و 

  بین الملل می باشد که در چهارمین تیه محی

حیطه رسانه در برگیرنده: نشاریات، وب ساایت   

هااا، خبرگااذاری هااا، برنامااه هااای رادیااویی و  

تلویزیونی ملی و بین المللی مای باشاد کاه باا     

توجه به کلی عمومی باودن مباحاث در ساط     

ملی و امکان محدود دسترسای در ساط  باین    

المللی، تااثیر کمتاری بار برناد بار جاای مای        

 ذارند.گ

 . حیطه تکنولوژی:2

البسه، امکانات و تجهیزات باشاگاه و اساتادیوم    

تاااثیر بساایار زیااادی در تصویرسااازی هااوادران 

نسبت به باشگاه بر جای خواهد گذاشت. رینله 

( و 8115(، سید حساینی و همکااران )  0221)

( و 0281(، تامسان ) 0288گرنت و همکااران ) 

مطلاب   ( بار ایان  0280اسداللهی و همکااران ) 

صااحه گذاشااته انااد. عااالوه باار تجهیاازات و    

تکنولااوژی امکانااات باشااگاه، خاادمات نااوین   

اینترنتی نیز تاثیر شاگرفی بار زنادگی افاراد و     

مخاطبان ورزش به جای گذاشته است. زنادگی  

امروز به خدمات تلفان هماراه و اینترنات و باه     

طور کلای فضاای مجاازی گاره خاورده اسات.       

ط  بین المللای  همننین در محی  جامعه و س

پیشارفت باازی هااای کاامپیوتری و دیجیتااالی    

منجر به روی آوردن نسل جوان به این سارگرم  

ها شده و توجه به ورزش را چه به صورت عملی 

و چه به صورت هواداری کاهش داده اسات. باا   

این حال تبدیل کردن این چالش باه فرصات و   

استفاده از صدرت نفوذ و گسترش این تکنولوژی 

ارتباط بیشتر با هاواداران و جاذب آن هاا    برای 

وجود دارد. به ویژه اینکه باشاگاه هاای مطارح    

دنیا از استقبال افراد از شبکه های اجتمااعی و  

بازی های رایانه ای اساتفاده نماوده و باه طاور     

گسترده به استفاده از این برنامه ها برای نزدیک 

 کردن خود به هواداران بهره می جویند. 

 طه اقتصاد:. حی3    
در تیه فوتبال وضعیت مالی لیگ، اسپانسارها،   

منااابع درآماادی فوتبااال همگاای از مشااکالت  

موجود در فوتبال کشور می باشد. عادم امکاان   

احقاق حق پخش عادتنه تلویزیونی و استفاده از 



     031    01 یاپیپ ،2 ماره، ش0331 تابستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                        . . .                   الهی علیرضا ،رسولی مهدی 

درآمد های آن به علت انحصاار صادا وسایما و    

عدم رعایت صانون کپای رایات در کشاور بارای     

ه از درآمد فروش کاتهای هواداری منجر استفاد

منبااع اصاالی  0باه از دساات رفااتن اساتفاده از   

درآمدزایی باشگاه های فوتباال در ایاران شاده    

سرن و  (،8111( و کاظمی )8111است. الهی )

(،  ایااان 0281(، بلاااومروت )0288آریجیااال )

موضااوع را تاییااد نمااوده انااد. از طاارف دیگاار  

( نیاز بیاان نماوده    8111همانگونه کاه الهای )  

است، وضعیت نابسامان اصتصادی جامعه و وجود 

تورم و بیکاری بات به ویژه در سال های اخیار و  

گران بودن هزینه حضور در استادیوم  منجر باه  

ر تماشاگران در استادیوم هاا شاده   کاهش حضو

است در سط  ورزش نیز کاهش بودجاه ورزش  

کشااور و در سااط  جامعااه بااه علاات وضااعیت  

اصتصادی نابسامان، وجود تحریم هاا و بیکااری   

جوانان بر توجه به باشاگاه هاای فوتباال تااثیر     

 منفی بر جای می گذارد.

 .حیطه رقبا:4    
شاگاه  در سط  فوتبال، رصباای سانتی، ساایر با   

های لیگ برتر و جام حذفی شامل ایان حیطاه   

می شوند. با این وجود عدم تحلیل وضعیت برند 

رصبا و تعیین جایگااه در باازار، عادم شناساایی     

برنامه های جاری، بلند مدت و توسعه ای رصبا و 

در نهایت تخریب برنامه هاای بازاریاابی توسا     

رصبا مواردی می باشد که تقریبا تمامی باشاگاه  

ای لیگ برتر ایاران باا آن دسات در گریباان     ه

هستند. در نتیجاه باشاگاه هاا عاالوه بار عادم       

شناخت جایگاه خود در بازار، جایگااه و برناماه   

های بازاریابی رصبا را نیز رصاد نمای کنناد. در    

سط  ورزش، پیشرفت و مورد توجه صرار گرفتن 

سایر ورزش ها مانند والیبال و بسکتبال در سال 

منجر به گرایش نوجواناان و جواناان   های اخیر 

به این رشته ها شده است. زیرا در فضای کنونی 

این رشته ها تصویر بهتری از خاود باه نماایش    

گذاشااته انااد. از طاارف دیگاار در سااط  ملاای،  

افزایش عالصه به بازی های کامپیوتری و فضاای  

مجازی رصیب جدی فوتبال می باشد. البته با در 

ای مناسب می توان این نظر گرفتن استراتژی ه

تهدید را به فرصت تبدیل کرد. در نهایت، وجود 

فاصله کیفیت لیگ های جذاب اروپایی و سط  

فوتبال ملی و افزایش پخش رسانه ای در ساال  

های اخیر منجر باه کااهش توجاه باه فوتباال      

باشگاهی ملی شده است. این موضوع شاید برای 

یان  صدا وسیما و جذب مخاطب و درآمادزایی ا 

سازمان مناسب باشاد ولای پارداختن بایش از     

اندازه و پخش بسیار زیاد بازی های لیگ هاای  

فوتبال مختلف در اک ر روزهای هفته، توجه باه  

لیگ داخلی را با کاهش محسوس رو به رو مای  

(، 8111کند. در ایان راساتا، محماد کااظمی )    

(، ملااک اخااالق و همکاااران 0221شاایلهانگ )

(، 8158همکااااران )(، امیااادی کیاااا و 8152)

(  نیاز بحاث   0281) 8( و تامسن0282کانکل )

شناخت بازار رصیب و با اهمیت باودن رصابات را   

 در برند سازمان تایید نموده اند.

 .حیطه مشتریان:5    
در سط  فوتبال، باشگاه ها توجاه کمتاری باه     

شناسااایی بااازار مشااتری دارنااد. همااانطور کااه 

کتاه تاکیاد   ( نیز به این ن8111محمد کاظمی )

نموده است. با وجود اینکاه تماامی درآمادهای    

باشگاه ها به شکل مساتقیم و ییار مساتقیم از    

هواداران به دست می آید، هی  گونه برنامه بلند 

ماادت و عملیاااتی باادین منظااور تاادوین نماای 

 نمایند.

                                                  
Thomsen 1 
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ایاان موضااوع را ماای تااوان از عاادم وجااود      

ساااختارهای حرفااه ای کااانون هااای هااواداری 

(، ساااعتنیان 8111ود. الهاای )مشاااهده نماا 

همکاران  (، پرینارد و0221(،شیلهانگ )8111)

 8( و بلاومروت 0288(، سرن و آریجیل )0225)

این مطلب را عنوان نموده اناد. اگرچاه    0281)

وسیع بودن بازار هواداری فرصتی بارای جاذب   

حداک ر هوادار را در اختیار باشگاه ها صارار مای   

ر ذینفعان، چالشای  دهد ولی ناهمگون بودن بازا

است که باشگاه هاا باا آن رو در رو هساتند. در    

نتیجه شناسایی بازار، تعیین بازار هدف و برنامه 

ریزی برای جذب باازار هادف از طریاق برناماه     

بازاریابی هواداران و ایجاد ساختارهای حرفه ای 

ممکن مای شاود. ایان یافتاه باا نتاایج راس و       

اران (، کارلساااون و همکااا 0221همکااااران )

(، همراساتا مای باشاد.    0288(، رینله )0225)

استفاده از روش مدیریت ارتباط با مشتری نیاز  

توساا  محققااان مختلااف همنااون شاایلهانگ  

(، رینلاه  8150(،  اکبری و محرم زاده )0221)

 ( مورد تاکید صرار گرفته است.0288)

 .حیطه فرهنگ:6
در سط  فوتبال می توان بیاان نماود کاه باه       

جود مسیرهای مناسب و علمی ورود علت عدم و

به فوتباال در تماامی ساطوح پایاه، مربیگاری،      

عوامل اجرایی و دست انادرکاران باشاگاه هاا و    

سازمان لیگ، فرهناگ مطلاوب در باین اهاالی     

فوتبال وجود ندارد و افراد مختلف با شیوه های 

ناصحی  وارد فضای فوتبال کشاور مای شاوند.    

همیات فضاای   ،  نیاز بار ا  (8550کیم و کایم ) 

فرهنگی باشگاه و لیگ تاکید نماوده اناد. عادم    

وجود متخصصان علمی، فرهنگی و تخصصای و  

                                                  
rodtBlum 1 

در نتیجااه عاادم وجااود برنامااه هااای فرهنگاای 

مناسب منجر به پایین بودن فرهناگ هاواداران   

نیز شده است که خاود ایان موضاوع از عوامال     

بروز دیدگاه های منفی نسبت باه فوتباال مای    

(، نای و  8115و همکااران ) باشد. سید حسینی 

( نیااز وجاااود  0281( و آوینااای ) 0221وان )

برنامه های فرهنگی را در رضایتمندی هواداران 

البتاه وجاود فرهناگ پاایین      موثر دانسته اناد. 

جامعااه و رعایاات نکااردن صااوانین عمااومی و    

شهروندی و نبودن متصدی و برنامه ویژه بارای  

ال ارتقای آن خود به بی فرهنگی در سط  فوتب

و استادیوم ها نیز کشایده مای شاود کاه ایان      

موضوع خارج از کنتارل مادیران باشاگاه هاای     

 فوتبال است.

 .حیطه باالدستی ها:7
در سط  فوتبال، فدراسایون فوتباال، ساازمان     

لیگ، اتحادیه باشگاه ها و سیاست ها و صاوانین  

آن ها بر وجهه فوتبال تاثیر گذار اسات. دولتای   

در نتیجاه وجاود مادیران     بودن اک ر باشگاه ها

دولتی موصتی و دریافت پول از دولت منجار باه   

رویکرد حفظ وضع موجود از سوی مدیران مای  

شود و انگیزه پیشرفت و تدوین برنامه های بلند 

مدت برندسازی و درآمدزایی را از بین می بارد.  

از سوی دیگار دولتای باودن ورزشاگاه هاا نیاز       

کیفیاات امکااان میزبااانی مطلااوب و توجااه بااه  

خدمات و تشریفات مسابقه را تضعیف می کند. 

عدم وجود شایسته ساتری و افراد متخص  در 

ساااط  ساااازمان هاااای باتدساااتی همناااون 

فدراساایون فوتبااال، سااازمان لیااگ و اتحادیااه  

فوتبال خود عاملی دیگر در عدم وجاود برناماه   

باارای ایجاااد تصااویر م باات فوتبااال اساات.     

اران (، کانکااال و هکااا 8111محمااادکاظمی)

(  سیسااتم 0288( و ساارن و آریجیاال )0282)
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مدیریت لیگ را با اهمیت نشان دادند. همننین 

( دولتای  8111( و محمادکاظمی) 8111الهی )

بودن باشاگاه هاا را باه عناوان معضال فوتباال       

عنااوان نمااوده انااد. در سااط  ورزش نیااز عاادم 

نظارت نهادهای باتدستی و عدم وجاود برناماه   

جلاب هار چاه بیشاتر     های کالن ورزشی برای 

افراد به ورزش و مشارکت افراد جامعه از طارق  

مختلف مانند ورزشکار، تماشاچی و داوطلب باه  

وضاوح باه چشام مای خاورد. در ساط  ملاای،       

باتدستی ها عالوه بار اینکاه تهسایل کنناده و     

مشوق رشد م بت چهره فوتبال نیساتند، بلکاه   

به نظر می رسد این موضوع در جهت مخالف در 

( نیز صابلیت 0221حرکت است. نی و وان )حال 

هااای جایگاااه سااازی، کااارکردی، صااانونی و باار 

موفقیت برندسازی را موثر می دانند. البته ایان  

موضوع تاا حاد بسایار کمای توسا  نهادهاای       

باتدستی بین المللی و فشارهای آن هاا بهباود   

می یابد. این اصدامات شامل: لزوم اجرای صوانین 

ن های بین المللی فوتبال، فشار و الزامات سازما

سازمان های بین المللای فوتباال بارای اصاالح     

ساختار و تصویر فوتبال در جهاان مانناد الازام    

ورود بانوان به ورزشگاه ها، پرداخت حق پخاش  

تلویزیونی، عدم مالکیت دولتی باشاگاه و ییاره   

 می باشد. 

.حیطااه سااایرین )تصااویر نااامطلوب فوتبااال  1

 کشور(:

بال، عوامل دست انادرکار، طرفاداران   لیگ فوت 

 فوتبال و دتل ها را شامل می شود.

بازیکنااان و عواماال سااایر تاایم هااا، دتل هااا،   

اسپانسرها، کارشناسان، پیشکساوتان فوتباال و   

تیم های ملی می شود. همانطور که پیشتر نیاز  

اشااره شااد، ارزش ویااژه یااک برنااد متشااکل از  

رو، تصاویر  تمامی اجزای آن می باشاد. از ایان   

برند لیگ برتار، فوتباال کشاور و ارکاان آن بار      

باشگاه ها و همننین هواداران فوتبال تاثیر مای  

( 0282( و کانکال ) 0220گذارند. گادل و تاام ) 

نیز رشد و توسعه مدیریت لیاگ را بار بار در     

مشتریان از برند لیگ های ورزشای باا اهمیات    

می دانند. مای تاوان اذعاان نماود کاه تصاویر       

بال کشور، کلیت و زمینه ذهنی هاواداران را  فوت

نسبت به فوتباال ترسایم مای کناد. در نتیجاه      

هرگونه تصویری که از باشاگاه هاا، بازیکناان و    

مربیان باشگاه ها در ذهیت هوادارانشاان شاکل   

می گیرد، تحات تااثیر ایان زمیناه کلای صارار       

(، ساید حساینی و   0221خواهد گرفات. راس ) 

( و بلاومروت  0288) (، رینلاه 8115همکاران )

( تاثیر مجموعه کارمندان و ساایر افاراد   0281)

درگیر در فوتبال را در شکل گیری تصویر برناد  

 تایید کردند.

، در صورتی که  1در نهایت با توجه به شکل     

تاثیر باشگاه )حاصل نهایی عملکرد، بازاریاابی و  

تطابق(  تااثیر م بات بار برناد داشاته باشاد و       

یل کننده باشد، تصویر خاوبی از  محی  نیز تسه

باشگاه در اذهان به جای خواهد ماند. به طوری 

را با  0که تاثیرات م بت محی  می تواند شماره 

را باا وجاود    1وجود بازاریابی ضعیف و شاماره  

عملکرد ضاعیف تبادیل باه برنادهای خاوب و      

مطلوب نماید. به عالوه تااثیرات م بات محای     

باه سامت راسات    را  1حتی می تواناد شاماره   

نمودار منتقل کند. همننین محی  در صاورت  

را  1و شاماره   0اثر بازدارنگی می تواند شاماره  

به ضعیف تارین بخاش نماودار انتقاال دهاد و      

را تخریب نماوده و آن   8همننین وجهه شماره 

را بااااه ساااامت چااااا نمااااودار بکشاااااند. 
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 پیشنهادهای پژوهش
 در حیطه مشتری

رفااه ای راه تشااکیل و راهبااری کااانون هااای ح

کاری جهت افازایش آگااهی از برناد و ارتقاای     

تداعیات برند فراهم مای نمایاد. ایجااد ساامانه     

اطالعات هاواداران در تقسایم بنادی هاواداران     

کمک شایانی می نماید. استفاده از عالصه مندی 

های نوین جامعه مانند فضای مجازی باه ویاژه   

استفاده از شبکه های اجتمااعی بارای ارتبااط    

 یشتر با هواداران مفید می باشد.ب

 در حیطه رصبا 

تشااکیل واحاادهای تحقیااق و توسااعه باارای    

شناسایی رصباا و فعالیات هاای آن هاا، تادوین      

صوانین و استانداردهای تزم برای رصابت صاحی   

و صااانونی از سااوی مراجااع باتدسااتی، ایجاااد و 

تقویاات نهادهااای نظااارتی فوتبااال، شناسااایی  

رصیاب فوتباال مای    سرگرمی هاای جدیاد کاه    

باشند و در صوت امکان استفاده از این تهدیدها 

 و تبدیل آن ها به  فرصت های رصابتی 

 فرهنگ

فدراسیون فوتباال و ساازمان لیاگ باه عناوان      

متولیان فوتبال کشور باید برنامه راهبردی برای 

ارتقای فرهنگ فوتبال تدوین و اجرا نمایند. باه  

در اساتادیوم  منظور جهت دهی رفتار هاواداران  

ها و حاکم نماودن فضاای فرهنگای در محای      

فوتبااال بایااد برنامااه فرهنگاای بااا اسااتفاده ار   

متخصصین امر تدوین گردد. با توجاه باه تااثیر    

گذاری رفتار تمامی اهالی فوتبال بر برند فوتبال 

باید اساتانداردهایی بارای رفتارهاای حرفاه ای     

 اهالی فوتبال تدوین نمود.

 حقوصی

د حقوصی صوی در ساط  فدراسایون،   ایجاد واح

سازمان لیگ و باشگاه، پیشنهاد تادوین صاوانین   

به نهادهای باتدساتی در ماواردی کاه صاوانین     

برای دفاع از حقوق باشگاه ها دارای نقا  مای   

 باشد. 

 در حیطه تکنولوژی

شناسااایی و بااه کااارگیری ابزارهااای نااوین     

درآمدزایی مانند حق پخش اینترنتی و موبایال  

، طراحی اپلیکیشن ها و وب ساایت هاای   رایت

حرفه ای و به روز، اساتفاده از تکنولاوژی هاای    

خاادمات ارزش افاازوده موبایاال و مکالمااات و   

 تماس های اینترنتی 

 سیاسی

تدوین دیپلماسی باین المللای باشاگاه، لیاگ و     

فوتبال کشور برای ارتقای برند در سط  منطقه 

ن و بین المللی، عزم ملی بارای خصوصای کارد   

 باشگاه ها و کاهش تصدی گری دولت 

 امکانات

تسااهیل ساااخت و واگااذاری اسااتادیوم هااا بااه 

 باشگاه ها، ساخت و توسعه موزه فوتبال و لیگ 

 فوتبال و لیگ

امتیازات ویژه برای بهبود استانداردهای باشاگاه  

ها اتخاذ شود. مانند، ارائه بازی های هجاومی و  

علمی و  با کیفیت، ایجاد آکادمی های تخصصی،

به روز، ایجاد سبک ویژه و مخت  بازی باشگاه، 

برای بهبود وضعیت تعادل رصابتی لیاگ برناماه   

ریزی مناسب صورت گیرد.برناماه ریازی کاالن    

برای بهبود تصویر اهالی فوتبال با تدوین آیاین  

نامه های انضباطی و طراحی رویدادها و هدایای 

 فرهنگی انجام گیرد.
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Abstract 

Objective : Fans loyalty depends on accurate brand management. The main 

aim of this study was identifying external effective factors on branding of 

Iran's football clubs and promoting football club branding model of Rasooli 

(2014). 

Methodology: This is a qualitative study and basic research by method which 

ran through grounded theory method and qualitative interviews with experts. 

Interviews analyzed through qualitative coding (open, axial and selective). 

Results: Findings exposed 60 labels in open coding which categorized in 8 

concepts. These concepts were culture, economic, top authorities, media, 

technology, opponents, customers and others. 

Conclusion: Eventually promoted model of Iran's football club brand 

management developed. The alternatives suggested according to the findings 

which club managers can use to promote club's brand. 
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