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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی و تدوین مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر
فوتبال ایران
4

طهماسب شیروانی ،1محسن اسمعیلی ،2محمد احسانی ،3هاشم کوزهچیان
*

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی
3و  .4استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت1395/09/30 :

تاریخ پذیرش1395/12/17 :

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،طراحی و تدوین مدل شایستگیهاي هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ
برتر فوتبال ایران بود .این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و داراي ماهیت کیفی بود که از روش نظریة
دادهبنیاد استفاده شد .مدیران عامل و بازاریابان باشگاههاي فوتبال لیگ برتر ایران ،اعضاي کمیتة
بازاریابی فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاهها ،جامة پژوهش بودند.
براي نمونهگیري از روش هدفمند و تكنیك گلولهبرفی استفاده شد .براي جمعآوري دادهها از مصاحبه
بهصورت سؤالهاي باز استفاده شد .دادههاي حاصل از  17مصاحبه تجزیهوتحلیل شد (از فرد  15به بعد
به اشباع نظري حاصل شد) .در مرحلة اول ،درمجموع 481 ،کد باز بهدست آمد .پس از استخراج کدهاي
مشابه 64 ،کد اولیه مشخص گردید .در مرحلة دوم ،کدگذاري محوري انجام شد که در  12گروه کد
محوري شامل هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش ارتباطی ،هوش تجاري ،هوش رقابتی ،هوش مالی،
هوش استراتژیك ،هوش سازمانی ،هوش اجرایی ،هوش اجتماعی ،هوش سیاسی و هوش فرهنگی قرار
گرفتند .کدهاي محوري حاصل از مرحلة کدگذاري انتخابی ،در چهار گروه شایستگیهاي هوش فردي
(هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش ارتباطی) ،شایستگیهاي هوش محیطی (هوش اجتماعی ،هوش
سیاسی و هوش فرهنگی) ،شایستگیهاي هوش مدیریتی (هوش استراتژیك ،هوش سازمانی ،هوش
اجرایی) و شایستگیهاي هوش بازاریابی (هوش تجاري ،هوش رقابتی ،هوش مالی) قرار گرفتند.
درنهایت ،مدل پژوهش بهصورت هرمی (شامل چهار سطح) طراحی شد .مدل ارائهشده در این پژوهش
میتواند بهعنوان ابزار مناسبی براي شناسایی شایستگیهاي هوشی مدیران بازاریاب ورزشی
باشگاههاي فوتبال بهکار برده شود.
واژگان کلیدی :شایستگی ،هوش ،مدیران ،بازاریابی ورزشی
*نویسندۀ مسئول

Email: tsh7tsh@yahoo.com
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مقدمه
در هزارۀ سوم میالدی و در دنیای پر تالطم کسبوکار کنونی ،سازمانها در تالش و رقابت هستند تا
شایستهترین مدیران را بهعنوان یک مزیت رقابتی شناسایی ،جذب و حفظ کنند .شایستگیهای
مدیران سازمان بهعنوان کلیدیترین منابع انسانی ،برای موفقیت و اثربخشی سازمانها و شرکتها
اهمیت ویژهای دارد .هیچ سازمانی را نمیتوان یافت که رشد مستمر و موفقیت پایداری را تجربه کرده
باشد؛ مگر آنکه ،مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد آن را اداره و هدایت کرده باشند
(ایسالم و ایمران .)2016 ،1یکی از مهمترین مشکالت سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی هزارۀ
سوم انتخاب و انتصاب مدیران کارآمد و شایسته است که این موضوع مهم با توجه به چالشهای
اساسی فناوری و بحرانهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر ،بیشازپیش نمود یافته است؛ بهطوریکه
براساس پژوهشهای انجامشده ،در بسیاری از سازمانهای بزرگ از میان هر ده مدیر ،چهار مدیر
کارآمدی الزم را ندارند که این امر موجب واردآمدن ضررهای فراوانی به سازمان شده است (مولر،2
 .)2010با توجه به چنین موضوع مهمی ،تغییرات شگرفی در مؤلفههای انتخاب مدیران جدید پدید
آمده است که براساس آن ،عالوهبر شاخصهای تخصصی ،تجربة کاری و مهارتی و نیز سطح هوش
چندگانة مدیران باید موردارزیابی قرار گیرد .مطالعات اخیر در حوزۀ منابع انسانی نشان دادهاند که
پنچ ویژگی شخصیت ،استعداد ،عالقه ،هوش و مهارت ،بهعنوان عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران در
پیشبرد اهداف سازمانی هستند .امروزه ،میتوان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش مدیران
میتواند قدرت رقابتپذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمانها متمایز کند (بیکزاد،
عالیی و اسکندری .)1389 ،در محیط و بازار جهانی ،هوش ،اهرم موردنیاز مدیران و رهبران محسوب
میشود .افرادی که هوش باالیی دارند ،جزو داراییهای ارزشمند سازمان هستند .این موضوع مهم
درمورد مدیران اهمیت بیشتری پیدا میکند .اگر بر این باور باشیم که موفقیت گذشته متکی به
مهارتهای فنی بوده است ،امروزه و در قرن بیستویکم ،وجود مدیران با قدرت تجزیهوتحلیل باالتر
نقش اساسی در اثربخشی سازمانها دارند و آنچه متضمن این موفقیتها است ،چندان به جایگاه مدیر
در سلسهمراتب سازمانی برنمیگردد؛ بلکه ،به هوش مدیران بستگی دارد (رحیمی ،کشتیدار و
خوشبختی .)1391 ،پژوهشگران و متخصصان در مطالعات خود از انواع هوش برای مدیران صحبت
میکنند که در جدول شمارۀ یک تعاریف آنها بیان شده است:

1. Islam & Imran
2. Muller
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جدول  -1تعاریف ابعاد مختلف هوش مدیران
ابعاد هوش
هوش هیجانی

هوش اخالقی
هوش ارتباطی
هوش رقابتی
هوش تجاری
هوش مالی
هوش استراتژیک
هوش سازمانی
هوش اجرایی
هوش سیاسی
هوش فرهنگی

هوش اجتماعی

تعریف
توانایی ادراك ،ابراز و ارزیابی دقیق هیجانات خود و دیگران و نیز توانایی دسترسی و ایجاد
احساسات ،با هدف تسهیل فکر و تنظیم و بهرهبرداری از هیجان در حل مسئله است (گلمن،1
.)2001
به معنی ظرفیت و توانایى درك درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقى قوى ،عمل به آنها
و رفتار درست است (بوربا.)2005 ،2
عبارت است از درك ارتباطات و توانایی برقراری ارتباطات مؤثر (پانذر.)1999 ،3
عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقابتیای که سازمانها در آن با هدف اخذ تصمیمات
راهبردی به فعالیت و رقابت میپردازند (نجفیحقی.)1383 ،
عبارت است از نظارت هدفمند بر محیط رقابتیای که سازمانها در آن با هدف اخذ تصمیمات
راهبردی به فعالیت و رقابت میپردازند (نجفیحقی.)1383 ،
شامل بعد وسیعی از کاربردها و فناوری برای جمعآوری داده و دانش برای در راستای تجزیه
و تحلیل بنگاه برای اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند است (گلستانی.)1386 ،
فرایندهایی ذهنی که به مدیران برای تصمیمگیری بهتر در سازمان و حمایت از فعالیتهای
عملیاتی کمک میکنند (مکدول 4و گلمن.)2009 ،
عبارت است از توانایی درك مسائل سازمانی و داشتن توانایی ذهنی برای حل این مسائل
(سیمیک.)2005 ،5
قابلیت های شناختی که به افراد برای انجام بهتر و مؤثر وظایف و کار با دیگران کمک میکند
(منکز.)2005 ،6
توانایی فعال در مدیریت اهرمهای قدرت و نفوذ است (ممبینی ،خدادادی و قاسمی.)1392 ،
عبارت است از قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی و ارائة پاسخهای رفتاری
صحیح به این الگوها (ایرلی.)2003 ،7
عبارت است از توانایی ارتباط با دیگران ،دانش میانفردی ،توانایی قضاوت درست دربارۀ
احساسات ،خلقها و انگیزهی دیگران ،عملکرد اجتماعی مؤثر ،همدلی و مهارت در رمزگشایی
نمادهای غیرکالمی (آلون و هیگنز.)2005 ،8

1.Golman
2. Borba
3. Panzer
4. Mcdowell
5. Simic
6. Menkes
7. Early
8. Alon & Higgins
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پژوهشهای گوناگون (الیس2003 ،1؛ ریگو ،مورفای و پیروزلو )2003 ،2نشان میدهند که معمو ًال
مدیران کارآمد دارای برخی ویژگیهای اصلی هوش چندگانه هستند .در مدلهای ارائهشده برای
شایستگیهای مدیران در صنعتهای مختلف ،از هوش بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی شایستگی
مدیران یاد شده است (مککلند1998 ،3؛ چرنیس و آدلر2000 ،4؛ گلمن2001 ،5؛ کالرك2010 ،6؛
مولر و ترنر .)2010 ،7همچنین ،پژوهشهای مختلف بهصورت جداگانه یک یا چند بعد هوش مدیران
را ارزیابی کردند که حاکی از اثرگذاربودن این مؤلفه در شایستگی و عملکرد مدیران است؛ ازجمله،
حاجیکریمی ،رضائیان و هادیزاده ( )1390به بررسی تأثیر شایستگیهای هوش عاطفی ،شناختی
و اجتماعی در شایستگیهای مدیران منابع انسانی بخش دولتی ایران پرداختند و بیان کردند که
شایستگیهای هوش عاطفی ،شناختی و اجتماعی بر شایستگیهای مدیران تاًثیر مستقیم و معناداری
دارند .ایسالم و همکاران ( )2016در پژوهش خود با عنوان «هوش و شایستگی مدیران» مطرح کردند
که میزان باالیی از هوش هیجانی ،هوش فرهنگی ،هوش اجتماعی و هوش انتزاعی برای احراز
شایستگی مدیران الزم و ضروری است .جاللی ( )1394و حمیدی ،موحدی و محبزاده ( )1393از
هوش سازمانی مدیران بهعنوان یک مؤلفة تأثیرگذار بر عملکرد و شایستگی مدیران یاد کردند .زهره-
وندیان ،خسرویزاده و محمدی ( )1392و رحیمی و حسنزاده ( )1394هوش رقابتی مدیران را یک
مزیت رقابتی برای سازمانها دانستهاند .ممبینی ،خدادادی و قاسمی ( )1392هوش سیاسی مدیران را
نیازی اساسی برای مدیریت شایسته در سازمانها معرفی کردند .فروغی ،خانی و سلطانی ()1395
هوش استراتژیک مدیران را شاخصة مهمی برای تصمیمگیری مدیران بیان کردند .کماندار و نایب
زاده ( )1392باالبودن هوش مالی و تجاری را عاملی برای موفقیت و اثربخشی مدیران دانستهاند.
امروزه ،صنعت ورزش بهسرعت جهانی شده ،همه جا را تسخیر کرده و درسراسردنیا ریشه دوانیده
است تا میلیاردها انسان از آن بهرهمند شوند .این رشد و توسعه تمام ابعاد ورزش را مشتمل بر
حوزههای تربیتی ،همگانی ،رقابتی یا قهرمانی و حرفهای در برمیگیرد (سیفپناهی.)2010 ،
هنگامیکه درمورد مدیران ورزشی صحبت می شود ،بسیاری از مردم همان تصوری را در ذهن خود
دارند که دربارۀ مدیران بخشهای محلی و عمومی دارند .بههرحال ،باید اذعان داشت که طی دو دهة
اخیر توسعة زیادی در بخشهای وابسته به مدیریت ورزشی درزمینة انتظارات مشتریان و استانداردهای
1. Ellis
2. Riggio, Murphy, & Pirozzolo
3. McCelland
4. Cherniss & Adler
5. Golman
6. Clarke
7. Muller & Turner
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موجود در آن صورت گرفته است (ولسی ،مینتن و آبرامز .)1392 ،1همانند همة سازمانها ،در سازمان-
های ورزشی نیز باید بین انواع و سطوح مدیریت تفاوت قائل شد .درزمینة ورزش ،لوسیر و کیمبل2
( )2009مدیران را به سطوح عمومی ،عملکردی و پروژهای دستهبندی کردند که در سطح عملکردی،
مدیران بهطور ویژه در یک جنبة مدیریتی مانند بازاریابی ،فعالیت مالی و منابع انسانی تخصصی فعالیت
میکنند و ممکن است تنها یک دیدگاه عمومی مدیریتی نداشته باشند و دارای مهارتها و شایستگی-
های ویژۀ عملکردی خاص در آن حوزۀ مدیریتی باشند .در سالهای اخیر ،بخش تجاری در ورزش
رشد بسیاری زیاد داشته است؛ بهویژه این رشد در حوزۀ ورزش حرفهای و بهخصوص در باشگاههای
حرفهای بسیار محسوس است (مینتن .)2007 ،3این پدیده منجر به افزایش تعداد مدیران در حوزۀ
ورزش حرفهای شده است .بهعالوه ،امروزه فرصتهای مدیریتی در ورزشهای پربیننده مانند فوتبال،
بهصورت فزایندهای درزمینة مدیریت و بازاریابی در باشگاههای حرفهای ورزشی رشد داشته است
(ولسی مینتن و آبرامز .)1392 ،در فضای رقابتی امروز میتوان گفت که ارائة بهترین عملکرد درزمینة
بازاریابی ،به اساسیترین دغدغة سازمانها و شرکتهای ورزشی مبدل شده است و آنها میکوشند
تا با بهرهگیری از تکنیکهای مختلف ،به عملکرد برتر دست یابند و دراینراستا ،بهنظر میرسد که
شایستگیهای مدیران بازاریاب ورزشی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد برتر
برای سازمانها و شرکتهای ورزشی محسوب میشوند (فیض و زنگنیان .)1392 ،شانک ( ،)2014از
هوش مدیران بازرایاب ورزشی بهعنوان مؤلفهای حیاتی برای کسب موفقیت و ارائة عملکرد ممتاز در
سازمانهای ورزشی یاد میکند .وی بیان میکند که با داشتن مدیران بازایاب ورزشی با هوش باال،
سازمانهای ورزشی هوشمند عمل خواهند کرد و بهتر میتوانند در محیط پر تالطم بازارهای ورزشی
موفقیت کسب کنند و به اهداف سازمانی دست یابند .صنعت فوتبال بخش گستردهای از صنعت ورزش
را بهخود اختصاص داده است .باشگاههای مطرح فوتبال دنیا بهخوبی از این صنعت استفاده کردهاند و
ازطریق فعالیتهای بازاریابی ،درآمدهای بسیار زیادی را بهدست آوردهاند (سیفپناهی .)1392 ،در
کشور ایران که لیگ حرفهای فوتبال آن از سال  1381-1380شروع گردید ،به موازات آن ،سازمان
لیگ تشکیل شد و باشگاهها بهسمت حرفهایشدن گام برداشتند .یکی از جنبههای مهم این باشگاهها
عملکرد مالی و بازاریابی آنها است .با توجه به اهمیت بازاریابی در تأمین منابع مالی ،تأکید فیفا 4و
ای.اف.سی 5بر داشتن حداقلها در باشگاههای حرفهای ،باشگاهها برای بقا چارهای جز ایجاد درآمدزایی
1. Velsi, Mynten & Abrams
2. Lussier & Kimball
3. Minten
4. Federation International Football Association
5. Asian Football Confederation
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ندارند و دراینبین ،عوامل مدیریتی میتوانند نقش کلیدی در برآوردهساختن این خواستة باشگاهها
داشته باشند و همچنین ،با توجه به اهمیت و نقش هوش مدیران برای احراز شایستگی و اهمیت انواع
هوش در موفقیت یک بازاریابی ورزشی ،شناخت این موضوع در بازار فوتبال ایران باتوجه به شرایط
ویژۀ آن بسیار ضروری است .همچنین ،کمبود منابع و پژوهشها دراینزمینه موجب شد تا این پژوهش
بهدنبال پاسخ به این پرسش باشد که مؤلفههای تشکیلدهندۀ شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب
ورزشی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران کدامها هستند؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش ،با ماهیت اکتشافی 1و با هدف بسط دانش و شناخت موجود درزمینة شایستگی های
هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد؛ ازاین رو  ،در دستة پژوهش های
بنیادی 2قرار می گیرد .تحقیق اکتشافی ،بسیار منعطف است و معموالً برای بسط و توسع ة دانش،
به کار برده می شود و از آن برای آزمون فرضیات استفاده نمی کنند (اندرو  ،پدرسن و ماکاوی،3
 .)1391برمبنای جستوجوی داده ،پژوهش حاضر ماهیت کیفی 4دارد که از روش نظریة داده بنیاد
استفاده شد .با استفاده از این روش ،پژوهشگر میتواند از میان حجم انبوهی از دادهها ،بهصورت
نظاممند 5وجوه اشتراك را استخراج کند و براساس آن ،در حوزۀ پژوهشی خود به نظریهپردازی
بپردازد .هدف عمدۀ این روش  ،تبیین یک پدیده ازطریق مشخص کردن عناصر کلیدی آن پدیده
(مفاهیم ،6مقولهها 7و قضیهها )8و سپس ،طبقه بندی روابط این عناصر درون بستر و فرایند آن
پدیده است .د ر فرایند تحلیل نظریة مفهوم سازی بنیادی ،سه فرایند همپوش وجود دارند که
عبارت ا ند از :کدگذاری باز ،9کدگذاری محوری 10و کدگذاری انتخابی .11در نظریة مفهومسازی
بنیادی ،جمع آوری و تحلیل دادهها به طور آگاهانه همزمان انجام میشون د و گردآوری دادههای
اولیه با هدف شکلگیری روند جمع آوری مداوم دادهها انجام می شود تا برای پژوهشگر فرصتهایی
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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را فراهم کند که میزان کفایت مقوله های مناسب را افزایش دهد (داناییفرد ،الوانی و عادل،
 .)1393همة مدیران عامل و بازاریابان باشگاههای فوتبال لیگ برتر ایران ،اعضای کمیتة بازاریابی
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و نیز اساتید مدیریت ورزشی که سابقة تدریس درزمینة مدیریت
بازاریابی ورزشی را داشتهاند یا در حوزۀ مدیریت بازاریابی ورزشی کتابی تاألیف یا ترجمه کردهاند،
جامعة آماری پژوهش بودند .برای نمونهگیری ،از روش هدفمند 1و تکنیک گلوله برفی 2استفاده
شد .در این تکنیک ،نمونهگیری تا جایی تداوم می یابد که پژوهش به اشباع نظری و کفایت برسد.
در این پژوهش ،ابتدا دادههای حاصل از مطالعات نظری و مصاحبه با صاحبنظران موردتحلیل
دادهبنیاد قرار گرفت تا شاخصهای بهدست آمده از این طریق برای طراحی مدل مطلوب
مورداستف اده قرار گیرد؛ براین اساس ،از  17نفر مصاحبه شد که از فرد  15به بعد اشباع نظری
حاصل شد .تمامی مصاحبهها ضبط شد و پس از انجام هر مصاحبه ،تجزیهوتحلیل دادههای آن برای
پایهگذاری مدل انجام شد .مراحل تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای انجامشده عبارتاند
از:
گام اول -کدگذاری باز :ابتدا محتوای همة مصاحبهها پیادهسازی شد و سپس ،کدگذاری باز آنها
انجام شد .بهاینصورتکه دادههای جمعآوریشده از مصاحبهها بهصورت مکتوب بر روی کاغذ درج
گردید سپس ،با تجزیهوتحلیل خطبهخط و پاراگرافبهپاراگراف نوشتههای موجود ،کدهای باز ایجاد
شدند .این کدها اقتباسی از نوشتهها و در برخی موارد ،شبیه خود نوشتهها بود .در مرحلة اول،
درمجموع از تجزیهوتحلیل  17مصاحبه و پیشینة پژوهش 481 ،کد باز بهدست آمد که پس از استخراج
کدهای مشابه 64 ،کد متمایز از مصاحبهها بهدست آمد.
گام دوم -کدگذاری محوری :مرحلة دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد ،کدگذاری محوری
است .هدف از این مرحله ،برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده در مرحلة کدگذاری باز است .در
کدگذاری محوری ،کدهای تولیدشده در گام قبلی ،به روش جدیدی و با هدف ایجاد ارتباط میان
کدها بازنویسی شدند .کدگذاری محوری منجر به ایجاد گروهها و مقولهها میشود .تمامی کدهای
مشابه در گروه خاص خود قرار گرفتند .بدینمنظور ،تمامی کدهای ایجادشده دوباره بازبینی شدند و
با متون مقایسه شدند تا مطلبی نادیده گرفته نشود .در این فرایند ،ممکن بود که چندین کد باز با
عنوان یک کد محوری کدگذاری شوند .در این مرحله 64 ،کد باز استخراجی به  12کد محوری تبدیل
شدند.

1. Purposive
2. Snow Ball
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گام سوم -مرحلة نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی) :پس از اینکه تمامی دادهها بهصورت یادشده
کدگذاری باز و محوری شدند ،نوبت به گروهبندی آنها رسید .درواقع ،هدف نظریهپردازی بنیادی،
تولید نظریه است؛ نه توصیف صرف پدیده .برای تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم
به یکدیگر مربوط شوند .مرحلة اصلی نظریهپردازی ،کدگذاری انتخابی براساس نتایج دو مرحلة قبلی
کدگذاری است .در گروهبندی کدها ،کدهای محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندی شدند و سپس،
گروههای ایجادشده با یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و ابعاد هریک شناسایی و استخراج
شوند؛ البته ،در این مرحله ،مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک زیادی به هرچهدقیقترشدن
گروهبندیها کرد .در این پژوهش ،سعی شده است تا براساس فهم پژوهشگران از متن پدیدۀ
موردمطالعه؛ یعنی ،شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی ،چهارچوب مدل ترسیم شود.
نتایج
در این پژوهش ،درمجموع ،با  17نفر از خبرگان درزمینة بازاریابی ورزشی با تخصص و تجربة کار
در بازاریابی فوتبال مصاحبه شد که مشخصات آنها به شرح جدول شمارۀ دو است:
جدول  -2مشخصات نمونة پژوهش
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

مسئولیت

مدرک

عضو هیئتعلمی دانشگاه
عضو هیئتعلمی دانشگاه
عضو هیئتعلمی دانشگاه
مسئول صدور مجوز حرفهای باشگاه های فوتبال و عضو کمیتة بازاریابی
عضو هیئتعلمی دانشگاه
رئیس کمیتة بازاریابی فدراسیون فوتبال
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه تربیتبدنی
رئیس اتحادیة فوتبال
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه تربیتبدنی
عضو هیئتعلمی دانشگاه
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان
مدیرعامل باشگاه نفت تهران
عضو هیئتعلمی دانشگاه
رئیس کمیتة بازاریابی سازمان لیگ و عضو سابق هیئتمدیرۀ باشگاه
مدیر بازارایاب باشگاه
عضو هیئتعلمی دانشگاه
مدیرعامل سابق باشگاه فوتبال

دکتری
دکتری
دکتری
کارشناس ارشد
دکتری
کارشناس ارشد
دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد
دکتری
کارشناسی ارشد
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پس از کدگذاری مرحلهبهمرحله ،مفاهیم بهدستآمده از تعداد  64کد اولیه بهدست آمد که در 12
گروه کد محوری شامل هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش ارتباطی ،هوش تجاری ،هوش رقابتی،
هوش مالی ،هوش استراتژیک ،هوش سازمانی ،هوش اجرایی ،هوش اجتماعی ،هوش سیاسی و هوش
فرهنگی قرار گرفتند .گروهبندی کدهای محوری در هر مورد و مقایسة آنها نشان داد که میتوان
تمام کدهای بهدستآمده را در چهار گروه اصلی جای داد:
 .1شایستگیهای هوش فردی :کدهایی که مربوط به شایستگیهای هوش فردی مدیران بازاریاب
ورزشی بودند ،در سه گروه هوش اخالقی ،هوش هیجانی و هوش ارتباطی قرار داده شدند .کدهای باز
شایستگیهای هوش هیجانی شامل خودآگاهی ،خودمدیریتی ،خودانگیزشی و همدلی بودند .کدهای
باز شایستگیهای هوش اخالقی شامل صداقت ،وجدان کاری ،دلسوزی ،خوشخلقی ،انصاف بازاریابی،
شفافیت بازاریابی ،احترام بازاریابی ،ضررنرساندن ،مقیدبودن به قوانین و اخالق عملی بازاریابی بودند.
کدهای باز شایستگیهای هوش ارتباطی شامل نوشتاری ،کالمی ،شنیداری ،غیرکالمی و ارتباط
الکترونیک بودند.
جدول  -3کدگذاري باز ،محوري و انتخابی هوش فردي
کدگذاري باز

خودآگاهی
خودمدیریتی
خودانگیزشی
همدلی
نوشتاری
کالمی
شنیداری
غیرکالمی
ارتباط الکترونیک

هوش اخالقی

هوش هیجانی

هوش ارتباطی

شایستگی هوش فردی

صداقت
وجدان کاری
دلسوزی
خوشخلقی
انصاف بازاریابی
احترام بازاریابی
ضررنرساندن
مقیدبودن به قوانین
اخالق عملی بازاریابی

کدگذاري محوري

کدگذاري انتخابی
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 .2شایستگیهای هوش محیطی :کدهایی که مربوط به شایستگیهای هوش محیطی مدیران بازاریاب
ورزشی بودند ،به سه گروه هوش اجتماعی ،هوش سیاسی و هوش فرهنگی تقسیمبندی شدند .کدهای
باز شایستگیهای هوش اجتماعی شامل اعتبار حرفهای ،اعتبار عمومی ،مسئولیتپذیری اجتماعی،
شناخت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،توجه به محیطزیست ،تمایل به فعالیت خیرخواهانه بودند .کدهای
باز شایستگیهای هوش سیاسی شامل تحلیل سیاسی ،هوش سیاسی رفتاری ،نفوذ فردی ،ارتباطات
بازاری ،درك سیاسی و درك بازخورد دیگران بودند .کدهای باز شایستگیهای هوش فرهنگی شامل
هوش فرهنگی -شناختی ،هوش فرهنگی -انگیزشی ،هوش فرهنگی -فراشناختی و هوش فرهنگی-
رفتاری بودند.
جدول  -4کدگذاري باز ،محوري و انتخابی هوش محیطی
کدگذاري باز

هوش فرهنگی

هوش اجتماعی

شایستگی هوش محیطی

هوش فرهنگی -شناختی
هوش فرهنگی -انگیزشی
هوش فرهنگی -فراشناختی
هوش فرهنگی -رفتاری
اعتبار حرفهای
اعتبار عمومی
مسئولیتپذیری اجتماعی
شناخت اجتماعی
آگاهی اجتماعی
توجه به محیطزیست
تمایل به فعالیت خیرخواهانه
تحلیل سیاسی
هوش سیاسی رفتاری
نفوذ فردی
ارتباطات بازاری
درك سیاسی
درك بازخورد دیگران

کدگذاري محوري

کدگذاري انتخابی

هوش سیاسی

 .3شایستگیهای هوش مدیریتی :کدهایی که مربوط به شایستگیهای هوش مدیریتی مدیران بازاریاب
ورزشی بودند ،در سه گروه هوش سازمانی ،هوش استراتژیک و هوش اجرایی قرار داده شدند .کدهای
باز شایستگیهای هوش سازمانی شامل تمایل به تغییر ،خوشبینی ،فشار عملکرد ،درك سازمان و
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حلکنندۀ مسائل بودند .کدهای باز شایستگیهای هوش استراتژیک شامل تفکر انتقادی توان تحلیلی،
درك استراژیک ،کلنگری و تفکر استراتژیک به آیندهنگری ،استنباط ابهام و نگرش فلسفی بودند.
کدهای باز مربوط به شایستگیهای اجرایی شامل عملیکردن اهداف ،همافزایی ،توانمندسازی ،تعهد،
شفافیت و بهکارگیری مناسب تجهیزات بودند.
جدول  -5کدگذاري باز ،محوري و انتخابی هوش مدیریتی
کدگذاري باز

هوش سازمانی

هوش استراتژیک

شایستگی هوش مدیریتی

تمایل به تغییر
خوشبینی
فشار عملکرد
درك سازمان
حلکنندۀ مسائل
تفکر انتقادی
توان تحلیلی
درك استراژیک
کلینگری
تفکر استراتژیک
آیندهنگری
استنباط ابهام
نگرش فلسفی
عملیکردن اهداف
همافزایی
توانمندسازی
تعهد
شفافیت
بهکارگیری مناسب
تجهیزات

کدگذاري محوري

کدگذاري انتخابی

هوش اجرایی

 .4شایستگیهای هوش بازاریابی :کدهایی که مربوط به شایستگیهای هوش بازاریابی مدیران بازاریاب
ورزشی بودند ،به سه گروه هوش تجاری ،هوش رقابتی و هوش مالی تقسیمبندی شدند .کدهای باز
شایستگیهای هوش تجاری شامل هوشمندی بازار ،هوشمندی رقبا و هوشمندی فناورانه بودند.
کدهای باز شایستگیهای هوش رقابتی شامل درآمدزایی ،جذب و حفظ مشتریان باشگاه و معامالت
تجاری باشگاه بودند .کدهای باز شایستگیهای هوش مالی شامل بودجهبندی مناسب بخش بازاریابی
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باشگاه ،پیشبینی هزینهها و درآمدها و مدیریت هزینهها و درآمدهای حاصل از بخش بازاریابی باشگاه
بودند.
جدول  -6کدگذاري باز ،محوري و انتخابی هوش بازاریابی
کدگذاري باز

هوش رقابتی

هوش تجاری

شایستگی هوش بازاریابی

هوشمندی بازار
هوشمندی رقبا
هوشمندی فناورانه
شناسایی فرصتها
درآمدزایی
جذب و حفظ مشتریان باشگاه
معامالت تجاری باشگاه
بودجهبندی مناسب
پیشبینی هزینهها و درآمدها
مدیریت هزینهها و درآمدها

کدگذاري محوري

کدگذاري انتخابی

هوش مالی

مدل نهایی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،دستیابی به مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاههای
فوتبال ایران است؛ بنابراین ،براساس نتایج تجزیهوتحلیل دادهها و ادبیات نظری ،اقدام به استخراج و
طراحی این مدل شده است .چهار سطح شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی عبارتاند از:
سطح اول -شایستگیهای هوش فردی :این شایستگیهای هوشی که پایه و مبنای مدل قرار دارند،
مربوط به هوش درونفردی و هوش میانفردی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه میشوند که منجر به
درك بهتر خود و اطرافیان میگردند و روابط مدیران بازاریاب ورزشی را تحتتاًثیر خود قرار میدهند.
سطح دوم -شایستگیهای هوش محیطی :شایستگیهای هوشی هستند که به مدیران بازاریاب ورزشی
این امکان را میدهند که محیط اطراف باشگاه را ازلحاظ سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی بهتر درك
کنند.
سطح سوم -شایستگیهای هوش مدیریتی :شایستگیهای هوشی هستند که مربوط به درك فعالیت-
های مدیریتی و سازمانی و همچنین ،هوش عقالنی برای تصمیمگیریهای منطقی مدیران بازاریاب
باشگاه میشوند .این شایستگیهای هوشی میتوانند مبنایی برای سطح بعدی شایستگیهای هوشی
باشند که عملیاتیتر و تخصصیتر هستند.
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سطح چهارم -شایستگیهای هوش بازاریابی :شایستگیهای هوشی بازاریابی که در باالترین سطح
مدل قرار دارند ،به مدیران بازاریاب کمک میکنند که در انجام فعالیتهای بازاریابی مخصوص به
باشگاه بهتر عمل کنند.
با توجه به موارد ذکرشده ،مدل نهایی شایستگیهای مدیران بازاریاب ورزشی باشگاههای لیگ برتر
فوتبال ایران بهصورت شکل شمارۀ یک طراحی شد:

شكل  -1مدل شایستگیهاي هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران

استفاده از شکل هرمی برای نشاندادن مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی به این
دلیل بوده است که شایستگیهای هوشیای که بیشتر نمود دارند و عملیاتیتر و تخصصیتر هستند،
در باالی هرم قرار گرفتهاند .در پایه و مبنای هرم شایستگیهای هوشیای قرار گرفتند که بیشتر جنبة
عمومی دارند و برای هر مدیری د ر هر سازمانی نیاز هستند و طبیعی است که برای مدیران بازاریاب
ورزشی نیز الزم هستند؛ بنابراین ،سلسهمراتب سطوح شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی،
در مدل ارائهشده از پایین به باال است و سطوح پایینتر ،مبنایی برای سطوح باالتر هستند.
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بحث و نتیجهگیری
رویکرد شایستگی ،مبتنیبر مفهوم ویژگیهای اساسی افراد است که باعث عملکرد کارآمد یا ممتاز
آنها در یک شغل یا وظیفه میشود .این نگرش ،فضای جدیدی را در افق توسعة منابع انسانی ترسیم
کرده است که اصلیترین نقش شایستگیها را میتوان نقش یکپارچهسازی آن در مؤلفههای منابع
انسانی سازمانها دانست .در سازمانهای امروز ،توسعة همهجانبه و متوازن سرمایههای انسانی کانون
ارزشآفرینی است و تمرکز بر شایستگیهای محوری انسانی باعث تعالی عملکرد در سازمانها میشود؛
بنابراین ،شناسایی و تمرکز بر شایستگیهای مدیران باید درصدر اولویتها قرار گیرد و دراینمیان،
توجه به شایستگی هوشی مدیران که در پژوهشهای مختلف بررسی شده است ،بسیار دارای اهمیت
است .عرصة ورزش و مدیران بازاریاب ورزشی از این موضوع مستثنا نیست و در این پژوهش سعی شد
که مدل مناسبی از شایستگیهای هوشی موردنیاز مدیران بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران
ارائه شود .مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی ،در چهار سطح شایستگیهای هوش
فردی ،شایستگیهای هوش محیطی ،شایستگیهای هوش مدیریتی و شایستگیهای هوش بازاریابی
ارائه شد.
اولین سطح از شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ،شایستگیهای
هوش فردی است که شامل هوش هیجانی ،هوش اخالقی و هوش ارتباطی است .دربارۀ هوش هیجانی،
گلمن ( )2001بیان کرد که افزایش کنترل هیجانات ،احساسات و عواطف ،احتماالً میتوانند منجر
به شناخت واقعیات امور شوند و شناخت صحیح واقعیتها منجر به انتخاب صحیح راهحلها برای
برخورد با وقایع میشود و بهاینترتیب ،زمینه برای بروز عملکرد صحیح و مطلوب فراهم میشود.
دراینصورت ،بازخوردها احتماالً بیشتر جنبة مثبت بهخود میگیرند و اعتمادبهنفس فرد تقویت
میشود .در چنین وضعیتی است که مطابق با نظریههای شناختی ازجمله نظریة باندور ،نظام باور
به توانایی در فرد شکل میگیرد و شایستگی مطلوب فرد رقم خواهد خورد؛ بنابراین ،ضروری است
که باشگاهها ،مدیرانی بازاریابی را استخدام کنند که میزان هوش هیجانی باالیی داشته باشند؛ زیرا،
مدیران و تجاری که هوش هیجانی باالیی دارند؛ یعنی ،کسانی که احساسات خود را بهخوبی
میشناسند و هدایت میکنند و همچنین ،احساسات دیگران را درك میکنند و هدفمند با آن برخورد
میکنند ،در ادارۀ بازار ممتاز هستند .در سازمانهای امروزی ،بسیاری از رفتارها و تصمیمات مدیران
تحتتأثیر ارزشهای اخالقی آنها است .احتماالً مدیر با هوش اخالقی باال میتواند با تنظیم بهتر
روابط ،کاهش تعارضات ،افزایش جو همکاری و صداقت در سازمان ،اثربخشی سازمان را بهبود بخشد
(مولر و ترنر .)2010 ،بهنظر میرسد هنگامیکه مدیر بازاریاب ورزشی همواره صادق باشد و برطبق
اصول و ارزشهای اخالقی عمل کند ،عملکرد باالیی را در سرتاسر فروش ،سود ،نگهداری افراد،
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شهرت و رضایت مشتریان باشگاه ایجاد میکند .درك و شناخت بهتر برقراری ارتباطات مؤثر برای
مدیران بازاریاب ورزشی ،میتواند عملکرد آنها را در باشگاه بهبود بخشد .برقراری ارتباطات مناسب
برای مدیران بازاریاب ورزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا ،مدیران بازاریاب ورزشی بخش
اعظمی از وقت خود را صرف برقراری ارتباط با مشتریان باشگاه میکنند .بهنظر میرسد که داشتن
سطح هوش ارتباطی باال کمک میکند که آنها بهتر بتوانند این وظیفة خود را انجام دهند و شایستگی
خود را در انجام فعالیتهای بازاریابی باشگاه افزایش دهند (حاجیکریمی و همکاران1390 ،؛ اندام و
روحپرور .)1394 ،شانک ( ،)2014هوش هیجانی ،هوش اخالقی و هوش ارتباطی را جزو مهارتها و
شایستگیهای عمومی الزم برای یک مدیر بازاریاب ورزشی بیان میکند که بهواسطة آنها مدیر
بازاریاب ورزشی توانایی درك محیط سازمان ورزشی ،برقرار ارتباطات مناسب و تصمیمگیری برمبنای
اصول اخالقی را خواهد داشت .شایستگیهای هوش فردی پایة مدل این پژوهش میباشند و برای
سایر سطوح شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی مبنا هستند.
دومین سطح از شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ،شایستگیهای
هوش محیطی است که شامل هوش اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی میشود .مدیران بازاریاب ورزشی
باشگاه با داشتن هوش اجتماعی باال و آگاهی اجتماعی ،تجزیهوتحلیل مناسبی از وضعیت جامعه و
محیط ورزشی کشور خواهند داشت و بهاینترتیب ،احتماالً نیازهای مشتریان باشگاه را بهتر درك
خواهند کرد که این موضوع میتواند بر شایستگی آنان برای دستیابی به اهداف باشگاه درزمینة
بازاریابی تأثیرگذار باشد .همچنین ،بهنظر میرسد که هوش اجتماعی باالی مدیران بازرایاب ورزشی
باشگاه باعث میشود که آنها به مسائل اجتماعی بیشتر توجه داشته باشند و در قسمت بازاریابی،
مسئولیتپذیری اجتماعی باشگاه را دربرابر جامعه افزایش دهند و سعی خواهند کرد که اعتبار خود
را در جامعه و محیط بازار افزایش دهند (شانک .)2014 ،درمورد هوش فرهنگی مدیران بازاریاب باید
اذعان کرد که درك و شناخت صحیحی از فرهنگ طرفهای درگیر در مذاکره و استفادۀ مؤثر از این
شناخت برای پیبردن به خواستههای هریک از دو طرف مذاکره و جهتدادن مذاکرات بهسوی وضعیت
برنده  -برنده ،روشی است که ازطریق آن میتوان در مذاکرات تجاری میانفرهنگی به نتایج مطلوبی
دست یافت .داشتن هوش فرهنگی باال برای ایجاد تعامل بهتر و درنتیجه ،بازاریابی بهتر بسیار مؤثر
است (ایسالم و همکاران .)2016 ،بازاریابانی که از هوش فرهنگی باالیی برخوردار هستند ،میتوانند
در ایجاد ارتباط با طرفهای مقابل به بهترین شکل عمل کنند که نتیجة این ارتباط و تعامل ،موفقیت
در بازاریابی و کسب سود بیشتر و ایجاد بازارهای گستردهتر برای سازمان ورزشی است .نصیرزاده و
دسکره ( )1393بیان می کنند که مدیران بازاریاب ورزشی باید درك باالیی از مباحث فرهنگی در
جامعه داشته باشند تا بتوانند از این طریق فعالیتهای بازاریابی سازمان ورزشی را به فعالیتهای
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فرهنگی جامعه گره بزنند و ارتباط عمیقی بین سازمان ورزشی و جامعه بهوجود آورند .افزایش درك
هوش سیاسی ،موفقیت افراد را افزایش میدهد ،اضطراب را کاهش میدهد و سبب بهبود روابط
خارجی میشود .افرادی که هوش سیاسی باالیی دارند ،توانایی افزایش عملکرد گروهی خود را دارند.
برای رشد افراد در سازمانها هوش سیاسی ضروری است؛ بهویژه اینکه هوش سیاسی به افراد در درك
شیوههای نفوذ ،منابع قدرت ،ناسازگاریها و ارزشهای سازمانی کمک میکند .هوش سیاسی مهارتی
ضروری برای افراد است که ازطریق ارزیابی محیط ،حمایت در تصمیمگیری را ایجاد میکند (ممبینی
و همکاران .)1392 ،بهنظر میرسد که مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه با داشتن هوش سیاسی باال،
هنر نفوذکردن در دیگران را خواهند داشت و همچنین ،درك مناسبی از برخورد با مشتریان و حامیان
مالی باشگاه خواهند داشت و این درك بازخورد مناسب احتماالً به آنها کمک میکند تا برنامهریزی
مناسبتری در بخش بازاریابی باشگاه داشته باشند.
سومین سطح از شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ،شایستگیهای
هوش مدیریتی است که شامل هوش استراتژیک ،هوش سازمانی و هوش اجرایی است .فروغی و
همکاران ( )1395بیان کردند که هوش استراتژیک مشخص میکند که مدیران چه چیزهایی را باید
دربارۀ سازمان و محیط اطراف خود بدانند تا قادر باشند درمورد فرایندهای جاری سازمان به دیدگاه
مناسبی دست یابند ،تغییرات آینده را پیشبینی و مدیریت کنند ،استراتژیهای مناسبی را با هدف
ایجاد ارزش برای مشتریان طراحی کنند و سبب بهبود سودآوری در حال و آینده شوند و آن را توسعه
دهند .بهعبارتدیگر ،در عصر حاضر ،برای باقیماندن در چرخة رقابت ،وجود مدیرانی با قدرت خلق
استراتژیهای اثربخش از ضروریات است و استفاده از هوش استراتژیک بهعنوان یکی از موارد بهینه-
سازی تصمیمگیری مدیران بهشمار میرود .اسمعیلی ( ،)1394هوش استراتژیک مدیران بازاریاب را
یکی از عوامل مؤثر در شایستگی این مدیران برای استفاده از قابلیتهای بازاریابی توصیف کرد .بهنظر
میرسد که مدیران بازاریاب ورزشی باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران ،با آگاهی از فلسفة باشگاه و
داشتن نگرش فلسفی ،قدرت پیشبینیکنندگی بازار و محیط لیگ برتر درزمینة بازاریابی و همچنین،
درك و تحلیل مسائل و مشکالت بازاریابی باشگاه ،مؤثرتر و کارآمدتر تصمیمگیری کنند .به عقیدۀ
جاللی ( )1394و حمیدی و همکاران ( ،)1393هوش سازمانی مدیران مؤلفة تأثیرگذاری در عملکرد
و شایستگی مدیران است .آنها بیان کردند که شایستگی هر مدیر در هر موقعیتی که قرار دارد،
نشانگر بینش و آگاهی وی نسبت به آن موقعیت یا مسئلة خاص است که درمورد آن ارزیابی میشود.
با توجه به اینکه هوش سازمانی افراد ،نشانگر آگاهی و اطالعات افراد درزمینة عوامل مؤثر در سازمان
است ،بنابراین هوش سازمانی میتواند یکی از عوامل مؤثر در شایستگی مدیر در داخل سازمان باشد.
بهنظر میرسد که هوش سازمانی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران باعث خواهد شد که
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آنها به نقش خود در باشگاه واقف شوند ،از مسئولیتها و وظایف خود در باشگاه آگاهی کامل داشته
باشند و محیط درونی باشگاه را بهتر درك کنند که این موضوع میتواند بر شایستگی آنها درزمینة
عملکرد بازاریابی بیفزاید .ابزری ،آبدار و مشایخی ( )1390بیان کردند که هوش اجرایی باالی مدیران،
اثرهای جدی بر سازمانها دارد و میتواند از هدررفتن زمان ،منابع و درنتیجه ،دوبارهکاریها جلوگیری
کند .اجرای ضعیف مدیران ،بر روحیة تیمی و فردی افراد و همچنین ،چشمانداز آیندۀ سازمان اثر
منفی میگذارد .بهنظر میرسد که مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ،با هوش اجرایی
باال بهتر خواهند توانست از تجهیزات درزمینة بازاریابی باشگاه بهرهبرداری کنند و کارکنان خود را
تشویق کنند که وظایف محولشده به آنها را بهتر انجام دهند که این امور ،در بخش بازاریابی باشگاه
همافزایی کلی بهوجود خواهد آورد.
چهارمین سطح و باالترین سطح از شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال
ایران ،شایستگیهای هوش بازاریابی است که شامل هوش رقابتی ،هوش تجاری و هوش مالی است.
دراینراستا ،زهرهوندیان و همکاران ( )1392و رحیمی و حسنزاده ( )1394بیان کردند که هوش
رقابتی مدیران بازاریاب بر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی آنها تاًثیر مستقیم و معناداری دارد .در
عرصة کسبوکار ،موفقیت فردا برای سازمانهایی است که مدیران آنها بصیرت و اطالعات بیشتری
نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند .اطالعات ،یکی از اقالم مهم داراییهای استراتژیک و
ابزارهای بازاریابی بهشمار میآید .گردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط به شرکتهای رقیب ،در تدوین
استراتژیها نقش حیاتی دارد .بهنظر میرسد که هر قدر مدیران بازاریاب ورزشی بتوانند از رقبای
خود اطالعات بیشتری بهدست آورند و فرصتهای موجود در محیط بازار را بهتر بشناسند ،احتمال
آنکه استراتژیهای اثربخش و موفقیتآمیزی را تدوین و اجرا کنند ،بیشتر است .تدوین و اجرای
استراتژیهای اثربخش و موفق میتواند در شایستگی این مدیران تأثیر مثبتی داشته باشد .کماندار و
نایبزاده ( )1392از هوش تجاری و هوش مالی مدیران بهعنوان دو بعد مهم هوش مدیران ،در
دستیابی به اهداف بازاریابی سازمانها یاد کردند .باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران به مدیران
بازاریابی نیاز دارند که بتوانند مشتریان بیشتری را (ازجمله حامیان مالی ،هواداران و غیره) برای باشگاه
جذب کنند ،از راههای گوناگون قانونی هنر و توانایی درآمدزایی برای باشگاه داشته باشند و بتوانند
هزینهها و درآمدهای بازاریابی باشگاه را پیشبینی و مدیریت کنند .برخورداری از سطح هوش تجاری
و هوش مالی مناسب ،این امکان را به مدیران بازاریاب ورزشی باشگاهها میدهد که در مسائل تجاری
باشگاه و بودجهبندی مناسب برای بخش بازاریابی موفق عمل کنند.
با بررسیهایی که محققان این پژوهش انجام دادند ،بهنظر میرسد که تاکنون پژوهشی در داخل یا
خارج کشور ،درزمینة طراحی مدل شایستگیهای هوشی مدیران بازاریاب ورزشی انجام نشده است و
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مدل ارائهشده در این پژوهش میتواند بهعنوان ابزار مناسبی برای شناسایی شایستگیهای هوشی
 با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان.مدیران بازاریاب ورزشی باشگاههای فوتبال بهکار برده شود
 تالش،در هرچه پربارتر و کاربردیترکردن دورههای مدیریت بازاریابی که در کشور برگزار میشود
کرد و تمرینات و آموزشهای الزم را برای افرادی که خواستار عهدهدارشدن مدیریت بازاریابی ورزشی
 پیشنهاد میشود که باشگاههای ورزشی، در پایان. برنامهریزی کرد،هستند و توانایی این کار را دارند
 به سطح هوشی آنها در ابعاد مختلف توجه داشته باشند و،درزمینة انتخاب مدیران بازاریاب ورزشی
 راهکارهایی مانند برگزاری دورههای آموزشی برای افزایش سطح هوشی آنها در ابعاد،همچنین
 مطالعاتی دربارۀ شایستگیهای هوشی مدیران با هدف توسعة این، افزونبراین.مختلف داشته باشند
 مدیریت تجهیزات و اماکن،حیطهها میتوانند در زمینههای دیگر ازجمله مدیریت رویدادهای 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
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