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 چکیده

لیگ مدیران بازاریاب ورزشی هاي هوشی طراحی و تدوین مدل شایستگیهدف از انجام این پژوهش، 

 نظریةروش که از  بوداز نوع تحقیقات اکتشافی و داراي ماهیت کیفی  بود. این پژوهش برتر فوتبال ایران

 تبال لیگ برتر ایران، اعضاي کمیتةهاي فومدیران عامل و بازاریابان باشگاهشد. بنیاد استفاده داده

. ، جامة پژوهش بودندهابازاریابی فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه

ها از مصاحبه آوري دادهي جمعابرفی استفاده شد. بریري از روش هدفمند و تكنیك گلولهگونهبراي نم

ه بعد ب 15)از فرد شد  وتحلیلتجزیه مصاحبه 17 از حاصل هايباز استفاده شد. داده هايصورت سؤالهب

استخراج کدهاي  ازآمد. پس  دستهب باز کد 481، درمجموع ،اول در مرحلة. به اشباع نظري حاصل شد(

 گروه کد 12در که  ، کدگذاري محوري انجام شددوم . در مرحلةمشخص گردید اولیهکد  64 ،مشابه

مالی، اطی، هوش تجاري، هوش رقابتی، هوش هوش هیجانی، هوش اخالقی، هوش ارتب محوري شامل

قرار  هوش استراتژیك، هوش سازمانی، هوش اجرایی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی

هاي هوش فردي گروه شایستگی چهاردر  ،کدگذاري انتخابی رفتند. کدهاي محوري حاصل از مرحلةگ

هاي هوش محیطی )هوش اجتماعی، هوش هوش ارتباطی(، شایستگیهوش هیجانی، هوش اخالقی، )

هاي هوش مدیریتی )هوش استراتژیك، هوش سازمانی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی(، شایستگی

ابتی، هوش مالی( قرار گرفتند. هاي هوش بازاریابی )هوش تجاري، هوش رقو شایستگیاجرایی( 

 شده در این پژوهشارائه مدل .)شامل چهار سطح( طراحی شد هرمیصورت هب ، مدل پژوهشنهایتدر

اب ورزشی هاي هوشی مدیران بازاریشناسایی شایستگی ی براير مناسبابزا عنوانبه تواندمی

  کار برده شود.فوتبال بههاي باشگاه

 

  ورزشی یشایستگی، هوش، مدیران، بازاریاب: واژگان کلیدی

                                                           
   :tsh@yahoo.com7tshEmail                                                                             نویسندۀ مسئول* 
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 مقدمه
تا  هستند ها در تالش و رقابتکار کنونی، سازمانوتالطم کسب سوم میالدی و در دنیای پر در هزارۀ

های عنوان یک مزیت رقابتی شناسایی، جذب و حفظ کنند. شایستگیترین مدیران را بهشایسته

ها ها و شرکتفقیت و اثربخشی سازمانترین منابع انسانی، برای موعنوان کلیدیمدیران سازمان به

را تجربه کرده  یپایدار و موفقیت مستمر توان یافت که رشد. هیچ سازمانی را نمیدارد ایویژه اهمیت

د نباش کرده را اداره و هدایتآن مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد ؛ مگر آنکه، باشد

 هزارۀ خصوصی و دولتی نهادهای و هاسازمان مشکالت ترینمهم از یکی (.2016، 1ایمران ایسالم و)

 هایچالش به توجه با مهمموضوع  این که استشایسته  و کارآمد مدیران و انتصاب انتخاب سوم

 کهطوریهب یافته است؛ نمود ازپیشبیش ،اخیر هایسال اقتصادی و مالی هاینبحرا و فناوری اساسی

 مدیر مدیر، چهار ده هر میان از بزرگ هایسازمان از بسیاری در شده،ی انجامهاپژوهش براساس

، 2)مولر استشده  سازمان به فراوانی هایضرراین امر موجب واردآمدن  که را ندارند الزم کارآمدی

 پدید جدید مدیران انتخاب هایلفهؤم در شگرفی تغییرات موضوع مهمی، چنین به توجه (. با2010

 هوش سطح کاری و مهارتی و نیز ، تجربةیتخصص هایشاخص برعالوه ،آن براساس که است آمده

 که اندداده نشان انسانی منابع حوزۀ در اخیر مطالعات گیرد. قرار موردارزیابیباید  مدیران چندگانة

 در مدیران فقیتمو مؤثر بر عوامل عنوانبه ،مهارت و هوش عالقه، استعداد، شخصیت، ویژگی پنچ

 مدیران هوش از استفاده و شناسایی که کرد ادعا توانمی ،هستند. امروزه سازمانی اهداف پیشبرد

 ،زاد)بیک کند متمایز هاسازمان دیگر از و دهد افزایش را سازمان یک پذیریرقابت قدرت تواندمی

نیاز مدیران و رهبران محسوب اهرم مورد ،در محیط و بازار جهانی، هوش (.1389، عالیی و اسکندری

موضوع مهم های ارزشمند سازمان هستند. این یجزو دارای یی دارند،هوش باالکه  یشود. افرادمی

فقیت گذشته متکی به کند. اگر بر این باور باشیم که مواهمیت بیشتری پیدا می مورد مدیراندر

وتحلیل باالتر ، وجود مدیران با قدرت تجزیهیکموبوده است، امروزه و در قرن بیست های فنیمهارت

ت، چندان به جایگاه مدیر ها اسها دارند و آنچه متضمن این موفقیتدر اثربخشی سازماننقش اساسی 

دار و ، کشتیبه هوش مدیران بستگی دارد )رحیمی ،بلکه گردد؛نی برنمیمراتب سازمادر سلسه

خود از انواع هوش برای مدیران صحبت  پژوهشگران و متخصصان در مطالعات(. 1391، ختیخوشب

  ها بیان شده است:تعاریف آن یک شمارۀ کنند که در جدولمی

 

 

                                                           
1. Islam & Imran 

2. Muller 
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 تعاریف ابعاد مختلف هوش مدیران -1جدول 

 ابعاد هوش تعریف

 ایجاد و دسترسی توانایی نیز و دیگران و خود هیجانات دقیق ارزیابی و ابراز ادراك، توانایی

، 1)گلمن است مسئله حل در هیجان از برداریبهره و تنظیم و فکر هدف تسهیل با ،احساسات

2001). 

 هوش هیجانی

 هاآن به عمل، قوى اخالقى اعتقادات خالف، داشتن از درست درك توانایى و ظرفیت معنی به

 (.2005، 2درست است )بوربا رفتار و
 هوش اخالقی

 هوش ارتباطی (.1999، 3است از درك ارتباطات و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر )پانذرعبارت 

هدف اخذ تصمیمات  آن با در هاسازمان کهای رقابتی محیط بر هدفمند نظارت ازاست  عبارت

 (.1383 حقی،نجفی) دنپردازمی رقابت و فعالیت به راهبردی
 هوش رقابتی

هدف اخذ تصمیمات  آن با در هاسازمان که ایرقابتی محیط بر هدفمند نظارت از ت استعبار

 (.1383 حقی،نجفی) دنپردازمی رقابت و فعالیت به راهبردی
 هوش تجاری

تجزیه  یراستا در  برای دانش و داده آوریجمع برای فناوری و کاربردها از وسیعی بعدشامل 

 (.1386است )گلستانی،  هوشمند و دقیق تجاری اتخاذ تصمیمات برای بنگاه و تحلیل
 هوش مالی

های فعالیتگیری بهتر در سازمان و حمایت از ذهنی که به مدیران برای تصمیم ییندهایفرا

 (.2009و گلمن،  4دولمک) کنندعملیاتی کمک می
 هوش استراتژیک

 حل این مسائلسائل سازمانی و داشتن توانایی ذهنی برای عبارت است از توانایی درك م

 (.2005، 5)سیمیک
 هوش سازمانی

 کندایف و کار با دیگران کمک میهای شناختی که به افراد برای انجام بهتر و مؤثر وظقابلیت

 (.2005، 6)منکز
 هوش اجرایی

 هوش سیاسی .(1392 )ممبینی، خدادادی و قاسمی،است نفوذ های قدرت و توانایی فعال در مدیریت اهرم

 رفتاری هایپاسخ ارائة و فرهنگی تعامالت جدید در الگوهای یادگیری قابلیتعبارت است از 

 (.2003، 7)ایرلی الگوها این به صحیح
 هوش فرهنگی

 دربارۀ درست قضاوت توانایی فردی،میان دانش دیگران، ارتباط با تواناییعبارت است از 

 رمزگشایی در مهارت و همدلی مؤثر، اجتماعی عملکرد دیگران، یو انگیزه هاخلق احساسات،

 (.2005، 8)آلون و هیگنز نمادهای غیرکالمی

 هوش اجتماعی

                                                           
1.Golman 

2. Borba 

3. Panzer 

4. Mcdowell 

5. Simic 

6. Menkes 

7. Early 

8. Alon & Higgins 

http://www.goodreads.com/author/show/68410.Justin_Menkes
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 معموالًکه  دندهمی نشان (3200 ،2ریگو، مورفای و پیروزلو ؛2003 ،1)الیس نگوناگو هایپژوهش

شده برای های ارائهدر مدل هستند. چندگانه هوش اصلی هایویژگی برخی دارای کارآمد مدیران

های اصلی شایستگی لفهعنوان یکی از مؤ، از هوش بهمختلف هایمدیران در صنعتهای شایستگی

؛ 2010، 6؛ کالرك2001، 5گلمن؛ 2000، 4لرچرنیس و آد؛ 1998، 3لندکمک) شده استمدیران یاد 

دیران صورت جداگانه یک یا چند بعد هوش مههای مختلف بپژوهش ،همچنین(. 2010، 7نرتر مولر و

؛ ازجمله، بودن این مؤلفه در شایستگی و عملکرد مدیران استکردند که حاکی از اثرگذاررا ارزیابی 

 شناختی عاطفی، هوش هایشایستگی به بررسی تأثیر( 1390)زاده کریمی، رضائیان و هادیحاجی

ایران پرداختند و بیان کردند که  دولتی بخش انسانی منابع مدیران هایشایستگی در اجتماعی و

داری های مدیران تاًثیر مستقیم و معناهای هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی بر شایستگیشایستگی

 مطرح کردند« هوش و شایستگی مدیران»( در پژوهش خود با عنوان 2016ایسالم و همکاران )دارند. 

هوش هیجانی، هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش انتزاعی برای احراز میزان باالیی از که 

( از 1393)زاده ( و حمیدی، موحدی و محب1394جاللی )مدیران الزم و ضروری است. شایستگی 

-مدیران یاد کردند. زهره گذار بر عملکرد و شایستگیعنوان یک مؤلفة تأثیرهوش سازمانی مدیران به

( هوش رقابتی مدیران را یک 1394زاده )( و رحیمی و حسن1392) زاده و محمدیوندیان، خسروی

( هوش سیاسی مدیران را 1392) خدادادی و قاسمی ممبینی، اند.ها دانستهبتی برای سازمانمزیت رقا

( 1395) ، خانی و سلطانیفروغیها معرفی کردند. نیازی اساسی برای مدیریت شایسته در سازمان

دار و نایبان بیان کردند. کمانگیری مدیربرای تصمیم یمهم صةهوش استراتژیک مدیران را شاخ

 اند.فقیت و اثربخشی مدیران دانستهرا عاملی برای مو و تجاری بودن هوش مالیباال( 1392زاده )

 دوانیده ریشه درسراسردنیا و کرده تسخیر را جا همهشده،  جهانی سرعتبه ورزش صنعت ،امروزه

 بر مشتملرا  ورزش ابعاد تمام توسعه و رشد این. شوند مندبهره آن از انسان میلیاردها تا است

 (.2010پناهی، سیف)گیرد برمی در ایحرفه و قهرمانی یا رقابتی همگانی، تربیتی، هایحوزه

شود، بسیاری از مردم همان تصوری را در ذهن خود مورد مدیران ورزشی صحبت میکه درهنگامی

 دو دهةباید اذعان داشت که طی  ،هرحال. بههای محلی و عمومی دارندمدیران بخش دارند که دربارۀ

و استانداردهای  انتظارات مشتریان های وابسته به مدیریت ورزشی درزمینةزیادی در بخش توسعةاخیر 

                                                           
1. Ellis 

2. Riggio, Murphy, & Pirozzolo 

3. McCelland 

4. Cherniss & Adler 

5. Golman 

6. Clarke 

7. Muller & Turner 
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-ها، در سازمانسازمان (. همانند همة1392، 1، مینتن و آبرامزولسیگرفته است ) موجود در آن صورت

 2لوسیر و کیمبلورزش،  درزمینةهای ورزشی نیز باید بین انواع و سطوح مدیریت تفاوت قائل شد. 

، بندی کردند که در سطح عملکردیای دستهمدیران را به سطوح عمومی، عملکردی و پروژه( 2009)

 خصصی فعالیتو منابع انسانی ت مدیریتی مانند بازاریابی، فعالیت مالی طور ویژه در یک جنبةمدیران به

-ها و شایستگید و ممکن است تنها یک دیدگاه عمومی مدیریتی نداشته باشند و دارای مهارتنکنمی

ورزش  بخش تجاری در ،های اخیردر سالمدیریتی باشند.  های ویژۀ عملکردی خاص در آن حوزۀ

های در باشگاهخصوص های و بورزش حرفه ویژه این رشد در حوزۀرشد بسیاری زیاد داشته است؛ به

 ر به افزایش تعداد مدیران در حوزۀ(. این پدیده منج2007، 3)مینتن ای بسیار محسوس استحرفه

 ،های پربیننده مانند فوتبالهای مدیریتی در ورزشامروزه فرصت ،عالوهای شده است. بهورزش حرفه

ای ورزشی رشد داشته است های حرفهمدیریت و بازاریابی در باشگاه ی درزمینةاصورت فزایندهبه

 زمینةدر عملکرد بهترین که ارائة گفت توانمی امروز رقابتی فضای در .(1392، مینتن و آبرامزولسی )

 کوشندمی هاآن و است شده مبدل های ورزشیها و شرکتسازمان دغدغة تریناساسی به بازاریابی،

که  رسدنظر میبه ،راستاایندر و یابند دست برتر عملکرد به ،مختلف هایتکنیک از گیریبهره با تا

 برتر عملکرد و رقابتی مزیت به یابیدست در مؤثر عوامل از بازاریاب ورزشی مدیران هایشایستگی

از  ،(2014شانک ) (.1392فیض و زنگنیان، ) شوندمی محسوب های ورزشیها و شرکتسازمان برای

در  عملکرد ممتاز ای حیاتی برای کسب موفقیت و ارائةلفهمؤ عنوانهوش مدیران بازرایاب ورزشی به

کند که با داشتن مدیران بازایاب ورزشی با هوش باال، بیان می کند. ویهای ورزشی یاد میسازمان

بازارهای ورزشی  متوانند در محیط پر تالطد کرد و بهتر مینورزشی هوشمند عمل خواه هایسازمان

ای از صنعت ورزش صنعت فوتبال بخش گسترده. دست یابند و به اهداف سازمانی موفقیت کسب کنند

 اند وخوبی از این صنعت استفاده کردههای مطرح فوتبال دنیا بهخود اختصاص داده است. باشگاهرا به

در  (.1392 پناهی،)سیف اندآوردهدست ی را بهدرآمدهای بسیار زیاد های بازاریابی،ازطریق فعالیت

سازمان  ،موازات آنبه  ،شروع گردید 1381-1380ای فوتبال آن از سال کشور ایران که لیگ حرفه

ها های مهم این باشگاهیکی از جنبه شدن گام برداشتند.ایسمت حرفهها بهتشکیل شد و باشگاهلیگ 

و  4فیفا  تأکیدمین منابع مالی، اهمیت بازاریابی در تأ ا توجه بهب ست.ا هابازاریابی آن عملکرد مالی و

ای جز ایجاد درآمدزایی ها برای بقا چارهای، باشگاههای حرفهها در باشگاهبر داشتن حداقل 5سیای.اف.

                                                           
1. Velsi, Mynten  & Abrams 

2. Lussier & Kimball 

3. Minten 

4. Federation International Football Association 

5. Asian Football Confederation 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.the-afc.com%2F&ei=spL6VPi2OoKrUYTKgfgE&usg=AFQjCNEcuSJLnfFhx-Z5YHRV7VpZOEhThA
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ها باشگاه ساختن این خواستةند نقش کلیدی در برآوردهتوانعوامل مدیریتی می ،بینندارند و دراین

و اهمیت انواع  با توجه به اهمیت و نقش هوش مدیران برای احراز شایستگی ،همچنین د ونداشته باش

وتبال ایران باتوجه به شرایط هوش در موفقیت یک بازاریابی ورزشی، شناخت این موضوع در بازار ف

زمینه موجب شد تا این پژوهش ها دراین، کمبود منابع و پژوهش. همچنینویژۀ آن بسیار ضروری است

شی مدیران بازاریاب های هوشایستگی دهندۀهای تشکیللفهمؤدنبال پاسخ به این پرسش باشد که به

 هستند؟ هاهای لیگ برتر فوتبال ایران کدامورزشی باشگاه

 

 پژوهش شناسیروش
های شناخت موجود درزمینة شایستگیو با هدف بسط دانش و  1با ماهیت اکتشافی این پژوهش،

 های، در دستة پژوهشرولیگ برتر فوتبال ایران انجام شد؛ ازاین بازاریاب ورزشیهوشی مدیران 

ة دانش، توسعگیرد. تحقیق اکتشافی، بسیار منعطف است و معموالً برای بسط و یمقرار  2بنیادی

، 3، پدرسن و ماکاویکنند )اندروینمشود و از آن برای آزمون فرضیات استفاده یمکار برده به

بنیاد نظریة دادهروش از  که دارد 4کیفی ماهیتپژوهش حاضر جوی داده، ومبنای جستبر (.1391

 صورتبه ،هاانبوهی از دادهمیان حجم تواند از پژوهشگر می ،با استفاده از این روشاستفاده شد. 

 یپردازنظریهبه خود  یپژوهش ۀزحودر  ،اساس آناستخراج کند و بر وجوه اشتراك را 5مندنظام

آن پدیده کردن عناصر کلیدی ، تبیین یک پدیده ازطریق مشخصاین روش هدف عمدۀ .بپردازد

بندی روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن طبقه ،( و سپس8هاو قضیه 7ها، مقوله6)مفاهیم

د که نوجود دار پوشمسه فرایند ه، سازی بنیادیمفهوم ر فرایند تحلیل نظریةد. پدیده است

سازی مفهوم در نظریة .11و کدگذاری انتخابی 10، کدگذاری محوری9ند از: کدگذاری بازاعبارت

های د و گردآوری دادهشونآگاهانه همزمان انجام می طوربهها آوری و تحلیل دادهجمع ،بنیادی

هایی تا برای پژوهشگر فرصت شودها انجام میآوری مداوم دادهگیری روند جمعشکل اولیه با هدف

                                                           
1. Exploratory Research 

2. Fundamental Research 

3. Andrew, Pedersen & Macovi 

4. Qualitative 

5. Systematic 

6. Concepts 

7. Categories 

8. Propositions 

9. Open Coding 

10. Axisal Coding 

11. Selective Coding  
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، ، الوانی و عادلفردهای مناسب را افزایش دهد )داناییمقوله کفایتمیزان  فراهم کند کهرا 

بازاریابی  کمیتة، اعضای لیگ برتر ایران های فوتبالمدیران عامل و بازاریابان باشگاه همة (.1393

مدیریت مدیریت ورزشی که سابقة تدریس درزمینة اساتید  و نیز فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ

 ند،اهیا ترجمه کردمدیریت بازاریابی ورزشی کتابی تاألیف  اند یا در حوزۀبازاریابی ورزشی را داشته

استفاده   2برفیو تکنیک گلوله 1از روش هدفمند ،گیریبرای نمونه بودند. جامعة آماری پژوهش

 نظری و کفایت برسد. یابد که پژوهش به اشباعتداوم میگیری تا جایی نمونه ،در این تکنیکشد. 

نظران موردتحلیل های حاصل از مطالعات نظری و مصاحبه با صاحبابتدا داده در این پژوهش،

برای طراحی مدل مطلوب دست آمده از این طریق ههای ببنیاد قرار گرفت تا شاخصداده

اشباع نظری  به بعد 15شد که از فرد نفر مصاحبه  17، از اساساده قرار گیرد؛ برایناستفمورد

رای ب آن هایداده وتحلیلتجزیه مصاحبه، هر انجام از پس و شد ضبط هامصاحبه تمامی. شد حاصل

 نداعبارت شدهانجام هایمصاحبه از حاصل هایداده وتحلیلتجزیه مراحل .انجام شد مدل گذاریپایه

 :از
 هاآن باز کدگذاری ،سپس وشد  سازیپیاده هامصاحبه ی همةامحتو ابتدا از:ب کدگذاری -لاو گام

درج  کاغذ روی بر مکتوب صورتبه هامصاحبه از شدهآوریجمع هایدادهکه صورتاینشد. به انجام

 ایجاد باز کدهاید، موجو هاینوشته پاراگرافبهپاراگراف و خطبهخط وتحلیلتجزیه با ،سپس گردید

 ،اول در مرحلة بود. هانوشته خودشبیه  ،موارد برخی در و هانوشته از اقتباسی کدها این .شدند

از استخراج  که پس آمد دستهب باز کد 481مصاحبه و پیشینة پژوهش،  17 تحلیلوتجزیه از درمجموع

 .دست آمدبهها کد متمایز از مصاحبه 64، کدهای مشابه

 محوری کدگذاری، بنیادداده پردازینظریه در وتحلیلتجزیه دوم مرحلة :محوری کدگذاری -مدو گام

 در است. باز کدگذاری مرحلة در تولیدشده هایطبقه بین رابطه برقراری ،مرحله این از هدف است.

 میان ارتباط ایجاد هدف با و یجدید روش به قبلی، گام در دهشتولید کدهای محوری، کدگذاری

 کدهای تمامی شود.می هامقوله و هاگروه ایجاد به منجر محوری کدگذاری .شدند بازنویسی کدها

 و ندشد بازبینی دوباره دهشایجاد کدهای تمامی ،منظوربدین گرفتند. قرار خود خاص گروه در مشابه

 با باز کد چندینکه  بود ممکن ،یندفرا این در .گرفته نشود نادیده مطلبی تا شدند مقایسه متون با

 تبدیل محوری کد 12 به استخراجی باز کد 64 ،در این مرحله ند.شو کدگذاری محوری کد یک عنوان

 .شدند

                                                           
1. Purposive 

2. Snow Ball 
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 یادشده صورتبه هاداده تمامی اینکه از پس :انتخابی( پردازی )کدگذارینظریه مرحلة -مسو گام

 بنیادی، پردازینظریه هدف ،واقعدر .رسید هاآن بندیگروه به نوبت شدند، محوری و باز کدگذاری

 منظم طوربه باید هاطبقه نظریه، به هاتحلیل تبدیل برای .پدیده صرف توصیف نه ؛است نظریه تولید

 قبلیلة مرح دو نتایج براساس انتخابی کدگذاری ،پردازینظریه اصلیة مرحل شوند. مربوط یکدیگر به

 ،سپس و شدند بندیگروه هامصاحبه از مستخرج محوری کدهای کدها، بندیگروه در .است کدگذاری

 استخراج و شناسایی هریک ابعاد و های اصلیگروه تا شدند مقایسه یکدیگر با ایجادشده هایگروه

 ترشدندقیقهرچه به زیادی کمک پژوهش نظری ادبیات به مراجعه ،مرحله این در ،البته شوند؛

 پدیدۀ متن از پژوهشگران فهم براساساست تا  شده سعی ،پژوهش این در کرد. هابندیگروه

  .شود ترسیم مدل ارچوبهچ ،های هوشی مدیران بازاریاب ورزشیشایستگی ،یعنی ؛موردمطالعه
 

 نتایج 
کار  نفر از خبرگان درزمینة بازاریابی ورزشی با تخصص و تجربة 17، با مجموعدر این پژوهش، در

 است: دوشمارۀ ها به شرح جدول در بازاریابی فوتبال مصاحبه شد که مشخصات آن
 

 مشخصات نمونة پژوهش -2جدول 

 مدرک مسئولیت ردیف

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 1

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 2

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 3

 کارشناس ارشد بازاریابی ای باشگاه های فوتبال و عضو کمیتةمسئول صدور مجوز حرفه 4

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 5

 کارشناس ارشد بازاریابی فدراسیون فوتبال کمیتةرئیس  6

 دکتری بدنیعلمی پژوهشگاه تربیتعضو هیئت 7

 دکتری فوتبال رئیس اتحادیة 8

 دکتری بدنیعلمی پژوهشگاه تربیتعضو هیئت 9

 دکتری علمی دانشگاهعضو هیئت 10

 کارشناسی ارشد آهن اصفهانمدیرعامل باشگاه ذوب 11

 کارشناسی ارشد باشگاه نفت تهرانعامل مدیر 12

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 13

 کارشناسی ارشد باشگاه مدیرۀیابی سازمان لیگ و عضو سابق هیئتبازار رئیس کمیتة 14

 کارشناس ارشد مدیر بازارایاب باشگاه  15

 دکتری علمی دانشگاه عضو هیئت 16

 ارشد کارشناسی مدیرعامل سابق باشگاه فوتبال 17
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 12دست آمد که در هکد اولیه ب 64تعداد از آمده دستهمفاهیم ب ،مرحلهبهمرحله از کدگذاری پس

، هوش تجاری، هوش رقابتی، ارتباطی، هوش هوش هیجانی، هوش اخالقی گروه کد محوری شامل

، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش اجراییهوش مالی، هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش 

 توانمی که داد نشان هاآن مقایسة و مورد هر در محوری کدهای بندیگروه قرار گرفتند. فرهنگی

 داد: جای اصلی گروه چهار در را آمدهدستبه کدهای تمام

فردی مدیران بازاریاب  های هوشبه شایستگی مربوط که کدهاییهای هوش فردی: شایستگی .1

کدهای باز . هیجانی و هوش ارتباطی قرار داده شدند اخالقی، هوشدر سه گروه هوش ، ورزشی بودند

کدهای همدلی بودند.  خودانگیزشی و، خودمدیریتی، خودآگاهیهوش هیجانی شامل های شایستگی

، بازاریابی انصاف، خلقیخوش، دلسوزی، کاری وجدان، های هوش اخالقی شامل صداقتشایستگیباز 

بازاریابی بودند.  عملی اخالقو  قوانین به مقیدبودن، ضررنرساندن، بازاریابی احترام، بازاریابی شفافیت

 ارتباط و غیرکالمی، شنیداری، کالمی، نوشتاری های هوش ارتباطی شاملشایستگیکدهای باز 

 بودند. الکترونیک
 

 گذاري باز، محوري و انتخابی هوش فرديکد -3جدول 

 انتخابیکدگذاري  کدگذاري محوري گذاري بازکد
 

 هوش اخالقی

ی 
تگ

یس
شا

ی
رد

ش ف
هو

 

 صداقت

 کاری وجدان

 دلسوزی

 خلقیخوش

 بازاریابی انصاف

 بازاریابی احترام

 ضررنرساندن

 قوانین به مقیدبودن

 بازاریابی عملی اخالق
 

 خودآگاهی

 هوش هیجانی
 خودمدیریتی

 خودانگیزشی

 همدلی

 نوشتاری

 وش ارتباطیه

 کالمی

 شنیداری

 کالمیغیر

 الکترونیکارتباط 
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محیطی مدیران بازاریاب های هوش به شایستگی مربوط که کدهاییهای هوش محیطی: شایستگی. 2

کدهای . بندی شدندتقسیم فرهنگیو هوش  سیاسی، هوش اجتماعیسه گروه هوش ، به ورزشی بودند

، اجتماعی پذیریمسئولیت، عمومی اعتبار، ایحرفه اعتبارشامل  اجتماعیهای هوش شایستگیباز 

خیرخواهانه بودند. کدهای  فعالیت، تمایل به زیستمحیط به توجه، اجتماعی آگاهی، اجتماعی شناخت

 ارتباطات، فردی نفوذ، رفتاری سیاسی هوش، سیاسی های هوش سیاسی شامل تحلیلباز شایستگی

های هوش فرهنگی شامل بودند. کدهای باز شایستگیبازخورد دیگران  دركو  سیاسی درك، بازاری

 -فرهنگی هوشو  فراشناختی -فرهنگی هوش ،انگیزشی -فرهنگی هوش، شناختی -فرهنگی هوش

 رفتاری بودند.

  
 گذاري باز، محوري و انتخابی هوش محیطیکد -4جدول 

 گذاري انتخابیکد گذاري محوريکد گذاري بازکد

  شناختی -فرهنگی هوش

 فرهنگیهوش 

ی 
تگ

یس
شا

ی
یط

مح
ش 

هو
 

  انگیزشی -فرهنگی هوش

 فراشناختی -فرهنگی هوش

 رفتاری -فرهنگی هوش

  ایحرفه اعتبار

 

 
 هوش اجتماعی

 اعتبار عمومی

 پذیری اجتماعیمسئولیت

 اجتماعی شناخت

 اجتماعی آگاهی

 زیستمحیط به توجه

 خیرخواهانه فعالیتتمایل به 

  سیاسی تحلیل

 

 

 هوش سیاسی

 رفتاری سیاسی هوش

 نفوذ فردی

 بازاری ارتباطات

 سیاسی درك

 دیگران بازخورد درك

 

ی مدیران بازاریاب تیهای هوش مدیربه شایستگی مربوط که کدهاییهای هوش مدیریتی: شایستگی. 3

. کدهای قرار داده شدند اجراییدر سه گروه هوش سازمانی، هوش استراتژیک و هوش  ورزشی بودند،

و  سازمان درك، عملکرد فشار، بینیخوش، تغییر به تمایلهای هوش سازمانی شامل باز شایستگی
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تحلیلی،  انتقادی توان تفکر های هوش استراتژیک شاملمسائل بودند. کدهای باز شایستگی کنندۀحل

ودند. ب نگرش فلسفی و استنباط ابهامنگری، آینده هاستراتژیک ب نگری و تفکر، کلاستراژیک درك

ایی، توانمندسازی، تعهد، افزاهداف، هم کردنعملیشامل  اجراییهای کدهای باز مربوط به شایستگی

 بودند.تجهیزات  مناسب کارگیریهبشفافیت و 

 
 مدیریتی گذاري باز، محوري و انتخابی هوشکد -5جدول 

 گذاري انتخابیکد گذاري محوريکد گذاري بازکد

 تغییر به تمایل

 هوش سازمانی

ی 
تگ

یس
شا

ی
ریت

دی
ش م

هو
 

 بینیخوش

 عملکرد فشار

 سازمان درك

  مسائل کنندۀحل

 انتقادی تفکر

 هوش استراتژیک

 تحلیلی توان

 استراژیک درك

 نگرییکل

 تفکر استراتژیک

 نگریآینده

 استنباط ابهام

 نگرش فلسفی

 کردن اهدافعملی

 افزاییهم

 توانمندسازی

 تعهد اجراییهوش 

 شفافیت

کارگیری مناسب هب

 تجهیزات

 

های هوش بازاریابی مدیران بازاریاب به شایستگی مربوط که کدهاییهای هوش بازاریابی: شایستگی. 4

. کدهای باز بندی شدندابتی و هوش مالی تقسیمسه گروه هوش تجاری، هوش رق بودند،  بهورزشی 

. بودند فناورانه هوشمندیو  رقبا هوشمندی، بازار های هوش تجاری شامل هوشمندیشایستگی

 معامالتو  باشگاه مشتریان حفظ و جذب، درآمدزاییهای هوش رقابتی شامل کدهای باز شایستگی

مناسب بخش بازاریابی  بندیبودجه های هوش مالی شاملکدهای باز شایستگیبودند. باشگاه  تجاری
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 درآمدهای حاصل از بخش بازاریابی باشگاه و هاهزینه مدیریتو  درآمدها و هاهزینه بینیپیش، باشگاه

 بودند.

 
 گذاري باز، محوري و انتخابی هوش بازاریابیکد -6جدول 

 انتخابیگذاري کد گذاري محوريکد گذاري بازکد

 بازار هوشمندی

 هوش رقابتی

ی
یاب

زار
 با

ش
هو

ی 
تگ

یس
شا

 

 رقبا هوشمندی

  فناورانه هوشمندی

 هاشناسایی فرصت

 درآمدزایی

 جذب و حفظ مشتریان باشگاه هوش تجاری

 معامالت تجاری باشگاه

 بندی مناسببودجه

 ها و درآمدهابینی هزینهپیش هوش مالی

 ها و درآمدهامدیریت هزینه

 

 پژوهش مدل نهایی

های های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاهشایستگی مدل به یابیدست ،پژوهش این اصلی هدف

 و استخراج به اقدام ادبیات نظری، و هاداده وتحلیلتجزیه نتایج اساسبر بنابراین، است؛ فوتبال ایران

  اند از:هوشی مدیران بازاریاب ورزشی عبارتهای شده است. چهار سطح شایستگی مدل این طراحی

، قرار دارند پایه و مبنای مدلهای هوشی که شایستگی : اینهای هوش فردیشایستگی -سطح اول

که منجر به شوند میباشگاه  ورزشی فردی مدیران بازاریابفردی و هوش میانمربوط به هوش درون

 دهند. تاًثیر خود قرار میبط مدیران بازاریاب ورزشی را تحتد و روانگرددرك بهتر خود و اطرافیان می

 ورزشی بازاریاب مدیران به که هستند هوشی هایشایستگی محیطی: هوش هایشایستگی -سطح دوم

 درك بهتر اجتماعی و فرهنگی سیاسی، ازلحاظ را باشگاه اطراف محیط که دهندمی را امکان این

 کنند.

-های هوشی هستند که مربوط به درك فعالیتشایستگی مدیریتی: های هوششایستگی -سطح سوم

ی مدیران بازاریاب های منطقگیریهوش عقالنی برای تصمیم ،های مدیریتی و سازمانی و همچنین

های هوشی ح بعدی شایستگیطبرای ستوانند مبنایی های هوشی میاین شایستگی .شوندباشگاه می

 هستند. ترتر و تخصصیکه عملیاتیباشند 
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سطح  باالترینهای هوشی بازاریابی که در شایستگیهای هوش بازاریابی: شایستگی -سطح چهارم

 های بازاریابی مخصوص بهانجام فعالیت د که درنکنریاب کمک میابه مدیران باز ،مدل قرار دارند

 . باشگاه بهتر عمل کنند

های لیگ برتر مدیران بازاریاب ورزشی باشگاههای ایستگیمدل نهایی ش به موارد ذکرشده،با توجه 

  طراحی شد: یک شمارۀ شکل صورتبه فوتبال ایران

 

 
 هاي هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایرانمدل شایستگی -1شكل 

 

های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی به این دادن مدل شایستگیاستفاده از شکل هرمی برای نشان

 ،تر هستندتر و تخصصیکه بیشتر نمود دارند و عملیاتی ایهای هوشیبوده است که شایستگیدلیل 

 قرار گرفتند که بیشتر جنبة ایهای هوشیدر پایه و مبنای هرم شایستگی اند.در باالی هرم قرار گرفته

مدیران بازاریاب ر هر سازمانی نیاز هستند و طبیعی است که برای عمومی دارند و برای هر مدیری د

 ،ران بازاریاب ورزشیهای هوشی مدیمراتب سطوح شایستگیند؛ بنابراین، سلسهالزم هست ورزشی نیز

 هستند.  مبنایی برای سطوح باالتر ،ترو سطوح پایین از پایین به باال است شدهدر مدل ارائه
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 گیریبحث و نتیجه
 یا ممتاز افراد است که باعث عملکرد کارآمدسی های اسابر مفهوم ویژگی، مبتنیرویکرد شایستگی

نگرش، فضای جدیدی را در افق توسعة منابع انسانی ترسیم شود. این در یک شغل یا وظیفه می هاآن

بع های مناسازی آن در مؤلفهتوان نقش یکپارچهها را میترین نقش شایستگیاست که اصلی کرده

های انسانی کانون جانبه و متوازن سرمایههمه توسعةمروز، های ادر سازمانها دانست. انسانی سازمان

شود؛ ها میالی عملکرد در سازمانهای محوری انسانی باعث تعآفرینی است و تمرکز بر شایستگیارزش

 میان،دراین ها قرار گیرد وباید درصدر اولویت های مدیرانشناسایی و تمرکز بر شایستگی بنابراین،

ررسی شده است، بسیار دارای اهمیت بهای مختلف در پژوهش که مدیران یوشهشایستگی توجه به 

موضوع مستثنا نیست و در این پژوهش سعی شد ورزش و مدیران بازاریاب ورزشی از این  است. عرصة

لیگ برتر فوتبال ایران نیاز مدیران بازاریابی ورزشی های هوشی موردی از شایستگیمناسب که مدل

های هوش در چهار سطح شایستگی ،مدیران بازاریاب ورزشی هوشی هایایستگی. مدل شارائه شود

های هوش بازاریابی گیهای هوش مدیریتی و شایستهای هوش محیطی، شایستگیفردی، شایستگی

 . ارائه شد

های مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگی هوشی هایاولین سطح از شایستگی

 ،هیجانی هوش ربارۀد اخالقی و هوش ارتباطی است.هوش فردی است که شامل هوش هیجانی، هوش 

 منجر دنتوانمی احتماالً عواطف، و احساسات هیجانات، کنترل افزایش که بیان کرد (2001گلمن )

 برای هاحلراه صحیح انتخاب به منجر هاواقعیت صحیح شناخت و شوند امور واقعیات شناخت به

 شود.می فراهم و مطلوب صحیح عملکرد بروز برای زمینه ،ترتیبیناهب و شودمی وقایع با برخورد

 تقویت فرد نفساعتمادبه و گیرندمی خودبه مثبت جنبة بیشتر احتماالً بازخوردها ،صورتدراین

 باور نظام باندور، نظریة ازجمله شناختی هاینظریه با مطابق که است وضعیتی چنین در شود.می

ضروری است  د؛ بنابراین،خور خواهد رقم فرد و شایستگی مطلوب گیردمی شکل فرد در توانایی به

 ن هوش هیجانی باالیی داشته باشند؛ زیرا،که میزا ها، مدیرانی بازاریابی را استخدام کنندشگاهکه با

خوبی کسانی که احساسات خود را به ،یعنی ؛جاری که هوش هیجانی باالیی دارندمدیران و ت

آن برخورد کنند و هدفمند با درك میاحساسات دیگران را همچنین،  و کنندت میهدای و شناسندمی

ارها و تصمیمات مدیران بسیاری از رفتهای امروزی، در سازمان ند.هست بازار ممتاز ۀکنند، در ادارمی

تواند با تنظیم بهتر االً مدیر با هوش اخالقی باال میست. احتما هاهای اخالقی آنثیر ارزشتأتحت

 اثربخشی سازمان را بهبود بخشد ،و صداقت در سازمان روابط، کاهش تعارضات، افزایش جو همکاری

 برطبق و باشد صادق همواره مدیر بازاریاب ورزشی کههنگامی رسدنظر می(. به2010)مولر و ترنر، 

 افراد، نگهداری سود، فروش، سرتاسر در را باالیی ملکردع کند، عمل اخالقی هایارزش و اصول
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مؤثر برای  برقراری ارتباطات بهتر شناخت و درك .کندمی ایجاد مشتریان باشگاه رضایت و شهرت

برقراری ارتباطات مناسب  ها را در باشگاه بهبود بخشد.تواند عملکرد آنمی مدیران بازاریاب ورزشی،

مدیران بازاریاب ورزشی بخش  ای برخوردار است؛ زیرا،اهمیت ویژه برای مدیران بازاریاب ورزشی از

داشتن رسد که نظر میبهکنند. اعظمی از وقت خود را صرف برقراری ارتباط با مشتریان باشگاه می

شایستگی دهند و  خود را انجام این وظیفة ها بهتر بتوانندکند که آنمیسطح هوش ارتباطی باال کمک 

؛ اندام و 1390کریمی و همکاران، دهند )حاجیهای بازاریابی باشگاه افزایش خود را در انجام فعالیت

ها و مهارت هوش اخالقی و هوش ارتباطی را جزو هوش هیجانی، ،(2014شانک ) .(1394پرور، روح

ها مدیر آن واسطةهکند که ببازاریاب ورزشی بیان میهای عمومی الزم برای یک مدیر شایستگی

مبنای گیری برارتباطات مناسب و تصمیم بازاریاب ورزشی توانایی درك محیط سازمان ورزشی، برقرار

باشند و برای می این پژوهش مدل های هوش فردی پایةشایستگیاصول اخالقی را خواهد داشت. 

 مبنا هستند. بازاریاب ورزشیهای هوشی مدیران سایر سطوح شایستگی

های های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگیدومین سطح از شایستگی

مدیران بازاریاب ورزشی . شودهوش محیطی است که شامل هوش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می

از وضعیت جامعه و  یمناسب وتحلیلتجزیه، آگاهی اجتماعی اعی باال وباشگاه با داشتن هوش اجتم

شگاه را بهتر درك احتماالً نیازهای مشتریان با ،ترتیباینهمحیط ورزشی کشور خواهند داشت و ب

یابی به اهداف باشگاه درزمینة برای دست نتواند بر شایستگی آنااین موضوع می خواهند کرد که

جتماعی باالی مدیران بازرایاب ورزشی هوش اکه رسد نظر می، بههمچنین. ثیرگذار باشدبازاریابی تأ

در قسمت بازاریابی، ها به مسائل اجتماعی بیشتر توجه داشته باشند و شود که آنباشگاه باعث می

که اعتبار خود  سعی خواهند کرددربرابر جامعه افزایش دهند و باشگاه را  پذیری اجتماعیمسئولیت

مورد هوش فرهنگی مدیران بازاریاب باید در (.2014 )شانک، محیط بازار افزایش دهنده و را در جامع

 این از ثرمؤ استفادۀ و مذاکره در درگیر هایطرف فرهنگ از صحیحی شناخت و دركاذعان کرد که 

 وضعیت سویبه مذاکرات دادنجهت و مذاکره دو طرف از هریک هایخواسته به بردنپی برای شناخت

 مطلوبی نتایج به فرهنگیمیان تجاری مذاکرات درتوان می آن ازطریق  که است روشی برنده،  -برنده

 مؤثر بسیار بهتر بازاریابی ،درنتیجه و بهتر تعامل ایجاد برای باال فرهنگی هوش داشتن .یافت دست

 توانندمی ،هستند برخوردار باالیی فرهنگی هوش از که بازاریابانی .(2016، )ایسالم و همکاران است

 موفقیت ،تعامل و ارتباط این نتیجة که کنند عمل شکل بهترین به مقابل هایطرف با ارتباط ایجاد در

نصیرزاده و  .است سازمان ورزشی برای ترهگسترد بازارهای ایجاد و بیشتر سود کسب و بازاریابی در

کنند که مدیران بازاریاب ورزشی باید درك باالیی از مباحث فرهنگی در ( بیان می1393دسکره )

های فعالیتبه های بازاریابی سازمان ورزشی را جامعه داشته باشند تا بتوانند از این طریق فعالیت
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افزایش درك وجود آورند. هبین سازمان ورزشی و جامعه ب یارتباط عمیقنگی جامعه گره بزنند و فره

روابط  سبب بهبودو دهد میاضطراب را کاهش  دهد،می سیاسی، موفقیت افراد را افزایش هوش

. دارندرا نایی افزایش عملکرد گروهی خود توا یی دارند،هوش سیاسی باال که ی. افرادشودمیخارجی 

افراد در درك  هوش سیاسی بهاینکه ویژه به ؛ضروری استهوش سیاسی ها افراد در سازمانبرای رشد 

 یمهارت کند. هوش سیاسیمی های سازمانی کمکها و ارزشی نفوذ، منابع قدرت، ناسازگاریهاشیوه

)ممبینی  کندرا ایجاد می  گیریحمایت در تصمیم ،طریق ارزیابی محیطازضروری برای افراد است که 

، مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه با داشتن هوش سیاسی باالکه رسد نظر می(. به1392و همکاران، 

مشتریان و حامیان با خورد سبی از بر، درك مناکردن در دیگران را خواهند داشت و همچنینهنر نفوذ

ریزی تا برنامه کندها کمک میمالی باشگاه خواهند داشت و این درك بازخورد مناسب احتماالً به آن

 تری در بخش بازاریابی باشگاه داشته باشند.مناسب

های لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشیسومین سطح از شایستگی

فروغی و هوش مدیریتی است که شامل هوش استراتژیک، هوش سازمانی و هوش اجرایی است. 

مدیران چه چیزهایی را باید کند که مشخص می هوش استراتژیک بیان کردند که( 1395همکاران )

مورد فرایندهای جاری سازمان به دیدگاه راف خود بدانند تا قادر باشند دراط سازمان و محیط ۀدربار

 ا هدفبرا  یهای مناسبیبینی و مدیریت کنند، استراتژشتغییرات آینده را پی ،ست یابندمناسبی د

توسعه  را شوند و آندر حال و آینده  سودآوریسبب بهبود و کنند طراحی ایجاد ارزش برای مشتریان 

با قدرت خلق رقابت، وجود مدیرانی  ةماندن در چرخبرای باقی ،دیگر، در عصر حاضرعبارتدهند. به

-هینهعنوان یکی از موارد بت و استفاده از هوش استراتژیک بههای اثربخش از ضروریات اساستراتژی

بازاریاب را  هوش استراتژیک مدیران ،(1394اسمعیلی ). رودیشمار میری مدیران بهگسازی تصمیم

نظر بههای بازاریابی توصیف کرد. ن مدیران برای استفاده از قابلیتر شایستگی اییکی از عوامل مؤثر د

باشگاه و  با آگاهی از فلسفة ،ر فوتبال ایرانهای لیگ برتباشگاه یمدیران بازاریاب ورزشکه رسد می

 ،بازاریابی و همچنین محیط لیگ برتر درزمینةکنندگی بازار و بینیفی، قدرت پیشداشتن نگرش فلس

 گیری کنند. به عقیدۀرتر و کارآمدتر تصمیممؤثدرك و تحلیل مسائل و مشکالت بازاریابی باشگاه، 

ملکرد ر عگذاری دثیرمدیران مؤلفة تأ هوش سازمانی ،(1393( و حمیدی و همکاران )1394جاللی )

 ،دارد قرار که موقعیتی هر در مدیر هر شایستگی که ها بیان کردندو شایستگی مدیران است. آن

د. شومی ارزیابی آن درمورد که است خاص مسئلة یا موقعیت آن به نسبتی وی آگاه و بینش نشانگر

 سازمان رد مؤثر عوامل رزمینةد افراد اطالعات و آگاهی نشانگر افراد، سازمانی هوش اینکه به توجه با

 .باشد سازمان داخل در مدیر شایستگی در مؤثر عوامل از یکی ندتوامی یسازمان هوش بنابراین، است

هوش سازمانی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران باعث خواهد شد که که رسد نظر میبه
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 باشگاه آگاهی کامل داشتهها و وظایف خود در از مسئولیت واقف شوند، باشگاهنقش خود در به ها آن

ها درزمینة تواند بر شایستگی آنوع میاین موض درونی باشگاه را بهتر درك کنند که محیط باشند و

 ،باالی مدیران هوش اجرایی که بیان کردند (1390)، آبدار و مشایخی فزاید. ابزریعملکرد بازاریابی بی

 ها جلوگیریکاریدوباره ،نتیجهمنابع و در ،زمانرفتن هدراز تواند میها دارد و جدی بر سازمان هایراث

 سازمان اثر ۀانداز آیندچشم ،نتیمی و فردی افراد و همچنی ةبر روحی ،مدیران . اجرای ضعیفکند

با هوش اجرایی  ،مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران که رسدنظر می. بهگذاردمی منفی

برداری کنند و کارکنان خود را باشگاه بهرهزاریابی با هتر خواهند توانست از تجهیزات درزمینةباال ب

باشگاه  در بخش بازاریابی امور،را بهتر انجام دهند که این  هابه آن شدهکنند که وظایف محولتشویق 

 آورد.  دهوجود خواهبافزایی کلی هم

های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال سطح از شایستگی باالترینچهارمین سطح و 

 رقابتی، هوش تجاری و هوش مالی است. های هوش بازاریابی است که شامل هوشایران، شایستگی

که هوش  ( بیان کردند1394زاده )حسن( و رحیمی و 1392وندیان و همکاران )زهره ،راستادراین

 درداری دارد. ها تاًثیر مستقیم و معناهای بازاریابی آنرقابتی مدیران بازاریاب بر اثربخشی فعالیت

 بیشتری اطالعات و بصیرت هاکه مدیران آن است اییهنسازمابرای  فردا موفقیت ،وکارکسب عرصة

 و استراتژیک یاهدارایی مهم اقالم از یکی ،اطالعات .باشند داشته رقابت محیط و خود به نسبت

 تدوین در ،رقیب هایشرکت به مربوط اطالعات ارزیابی و د. گردآوریآییم شماربه بازاریابی ابزارهای

ی رقبا از بتوانند مدیران بازاریاب ورزشی قدر هررسد که نظر میبه .دارد حیاتی نقش هااستراتژی

 احتمال را بهتر بشناسند، های موجود در محیط بازارفرصت ود نآور دستبه بیشتری اطالعات خود

تدوین و اجرای . است بیشتر د،نکن اجرا و تدوینی را آمیزیتموفق و اثربخش هایاستراتژی آنکه

کماندار و  ثیر مثبتی داشته باشد.مدیران تأاین شایستگی  تواند درموفق می اثربخش وهای استراتژی

در  ،هوش مدیرانعنوان دو بعد مهم هوش تجاری و هوش مالی مدیران به از( 1392زاده )نایب

یران برتر فوتبال ایران به مد های لیگباشگاهها یاد کردند. یابی به اهداف بازاریابی سازماندست

برای باشگاه که بتوانند مشتریان بیشتری را )ازجمله حامیان مالی، هواداران و غیره(  بازاریابی نیاز دارند

برای باشگاه داشته باشند و بتوانند یی هنر و توانایی درآمدزاهای گوناگون قانونی از راهجذب کنند، 

. برخورداری از سطح هوش تجاری بینی و مدیریت کنندها و درآمدهای بازاریابی باشگاه را پیشهزینه

مسائل تجاری دهد که در ها میرزشی باشگاهو هوش مالی مناسب، این امکان را به مدیران بازاریاب و

 . فق عمل کنندبندی مناسب برای بخش بازاریابی موبودجهباشگاه و 

داخل یا  درکنون پژوهشی تاکه رسد نظر میبه ،انجام دادند این پژوهش محققان که هاییبررسیبا 

است و  انجام نشدههای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی طراحی مدل شایستگی خارج کشور، درزمینة
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های هوشی شناسایی شایستگی ی برایمناسب ابزار عنوانبه تواندمی در این پژوهش شدهارائه مدل

 توانمی پژوهش این نتایج از استفاده با .کار برده شودهای فوتبال بهاب ورزشی باشگاهمدیران بازاری

 تالش شود،می برگزار کشور در که بازاریابی مدیریت هایدوره ترکردنکاربردی و پربارتر هرچه در

 بازاریابی ورزشی مدیریت دارشدنعهده خواستار که افرادی برای را الزم هایآموزش و تمرینات و کرد

های ورزشی شود که باشگاه، پیشنهاد میایاندر پ .کرد ریزیبرنامه دارند، را کار این توانایی و هستند

ها در ابعاد مختلف توجه داشته باشند و به سطح هوشی آن ،انتخاب مدیران بازاریاب ورزشی درزمینة

ها در ابعاد های آموزشی برای افزایش سطح هوشی آنراهکارهایی مانند برگزاری دوره ،همچنین

 این توسعة با هدف های هوشی مدیرانشایستگیدربارۀ  یمطالعاتبراین، افزون مختلف داشته باشند.

 اماکن و تجهیزات مدیریت مدیریت رویدادهای ورزشی، ازجمله دیگر هایزمینه در ندنتوامی هاحیطه

 م شوند.انجاو غیره  انسانی منابع مدیریت ورزشی،
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Abstract 

The aim of this study was to designing an intellectual competencies model for sports 

marketing managers of premier league football in Iran. This survey is exploratory and 

qualitative nature that is used the grounded theory method. Society research has been 

including CEOs and marketing managers of football clubs in the premier league 

football of Iran and members of marketing Committee of football federation and 

league Organization and sports management universities. For sampling were used 

targeted methods and snowball technique. To collect data used from the interview 

open questions. Then the data obtained from 17 interviews (from the 15th was 

achieved to the theoretical saturation) were analyzed. In the first phase 481 open codes 

were obtained. After extracting the same codes, 64 codes were determined. In the 

second was done stage axial coding in 12 groups of factors was including emotional 

intelligence, moral intelligence, communications intelligence, business intelligence, 

competitive intelligence, financial intelligence, strategic intelligence, business 

intelligence, operational intelligence, social intelligence, political intelligence and 

cultural intelligence. Axial codes in the selective coding Were to place in 4 groups of 

individual intelligence Competencies (emotional intelligence, moral intelligence, 

communications intelligence), environment intelligence competencies (social 

intelligence, political intelligence and Cultural Intelligence), management intelligence 

competencies (strategic intelligence, business intelligence, operational intelligence) 

and marketing intelligence competencies (business intelligence, competitive 

intelligence, financial intelligence). Finally, the research model was designed in 

pyramidal (four levels). The model presented in this study can be used to 

recommended command line method to identify intelligence competencies sports 

marketing manager football clubs. 

 

Keywords: Competence, Intelligence, Managers, Sports Marketing 

                                                           
* Corresponding Author                                                        Email: tsh7tsh@yahoo.com 


