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 هچکید

لیو    یهوا  باشوگاه هووادارا    موانع بازاریابی جذب و توسعۀ یعامل لیتحلهدف پژوهش حاضر، 
با توجه بوه ماهیوت    .استروش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی  .استفوتبال ایرا   یا حرفه

، کارشناسوا   نفور   31) برتر فوتبوال   یل یها باشگاه رۀمدیتئیهمدیرا  عامل و  ۀپژوهش، کلی
وضووع  که با م نفر  321) کشور یها دانشگاهمدیریت ورزشی  تادا و برخی از اس نفر  381) فوتبال

. با استناد به جدول حجم دادندپژوهش را تشکیل می آماری ۀجامع پژوهش آشنایی کافی داشتند،
و   نفور  31) علموی دانشوگاه   تئو یه، اعضوای   نفر 31) باشگاهیمدیرا   گروهمورگا ، در  ۀنمون

بر اساس اولیه گیری ابزار اندازه. آماری انتخاب شدند ۀعنوا  نمونبه،  نفر 35) کارشناسا  فوتبال
دانشگاه  تادا نفر از اس 38که پس از اظهار نظر طراحی شد پژوهش  ۀمبانی نظری و پیشین ۀمطالع

روش آمواری تحلیول عامول    روایی سازه از تعیین برای  ،. سپسشدیل و کارشناسا  فوتبال، تعد
 835/1برابر نمونه  ۀ، مایر، الکین برای تعیین کفایت اندازرزمعیار کای مقدار .استفاده شداکتشافی 

همچنوین  بوود.   113/1برای بیا  همبستگی بین متغیرها  آزمو  کرویت بارتلتداری سطح معنیو 
هفت عامل  دهدمینشا   ها افتهی دست آمد.هب 515/1راهنما  ۀدر مطالعآ   کرونباخ یآلفا بیضر

سازمانی، محصوول و  ای فرها قدرتی توزیع، ها کانالگذاری، مدیریت روابط عمومی، مکا ، قیمت
نود. ایون   اهوادارا  قابول شناسوایی   ۀجذب و توسع مهم عنوا  موانعبه فرآیندمدیریت کیفیت و 
-موی را تبیوین   هوادارا  ۀبازاریابی جذب و توسع عصد واریانس مواندر 83/43 عوامل در مجموع

 اند از:ترتیب عبارتبه بر اساس میانگین رتبه ی موانعها تیاولوتایج آزمو  فریدمن، ر نبنا ب. کنند
 ، روابوط عموومی   54/1گوذاری )  ، قیموت 13/4) ی بوازار ها قدرت ، 13/4 ، مکا  )33/4محصول )

مدیرا  بازاریابی سطوح مختلو    شود یمتوصیه  . 23/1و کانال توزیع )  35/1) فرآیند ، 82/1)
ثری بورای  ؤریزی مبرنامه ها آ بندی اولویتو   شده  با در نظر گرفتن عوامل شناساییفوتبال ایرا

 داشته باشند.  را یاهوادارا  صنعت فوتبال  ۀجذب و توسع

 ، تحلیل عاملی یا حرفهوتبال ف، مدیریت هوادارا بازاریابی ورزشی،  :کلید واژگان

Email: saatchian_65@yahoo.com                                                           *نویسنده مسئول

mailto:saatchian_65@yahoo.com
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 مقدمه

 یمندتیرضاا  قارار دارناد و   هاا  شرکتتوجه  یاصلامروز، مشتریان در کانون  یرقابت یایدندر    

کامال   نیتامم  مشتریان تیرضاجلب  ۀست. الزمها سازمان یرقابت تیمزکسب  یاصلعامل  ها آن

در  هاا  آن یهاا  تیمحادود و  هاا  ییتواناا ، التیتماا ، انتظارات، ها خواسته قیدق ییشناساو  ازهاین

ل عواما  تاوان  یما  یاطالعاات  نیچنا به  یابی دستمحصوالت است. با  دیخر استفاده از خدمات یا

داد و در ات اا    صیتشا   یخاوب رساان را باه   خادمات  یها سازمانبر رفتار مشتریان  گذارتمثیر

 یهاا  ساازمان از جملاه مشاتریان    (. با این حال،1از آن بهره برد ) ها شرکت یابیبازار ماتیتصم

 یاساسا حضاور ماداو ، از اهادا      یبارا  هاا  آن بیا ترغو  قیتشاو ورزشی، هواداران هستند که 

 اتیا ح در اداماۀ  ریانکارناپاذ  یهاواداران نششا   (.2) شود یممحسوب  ها باشگاه ورزشیبازاریابان 

 یا حرفاه هار باشاگاه    یاصل یها هیاز  سرما به قدری است که ها آن. اهمیت دارندصنعت ورزش 

 دهناد  یما  تیا هو یورزشا  یها گیلو  ها باشگاهاین هواداران هستند که به  و شوندمیمحسوب 

 رایا ز ؛شاوند  یما محساوب  ورزش از ارکان صنعت  هواداران ندمعتشد نپژوهشگرا همچنین (.1)

 ورزشاکار کاه   یطورهب ،آورند یمفراهم  ورزشکار یبرا یا و زنده میمستش یاجتماعجو  ای طیمح

گروه عالوه بر  نیاحضور  ،حال نیابا (. 3) ارائه دهد یخوب یبازدر رقابت  تواند ینم هواداربدون 

ورزشای   یدادهایا رو شیپا از  شیبا  تیجاذاب ، به ها باشگاه یبرا تیاهمقابل  اریبسمنافع  جادیا

 (.4) شودمنجر می

هویات باشاگاه    هواداران باا  در صنعت فوتبال جذب و افزایش گذارتمثیریکی از عوامل مهم و    

، ساازمان لیاگ   . بناا باه آماار   سات ها آناز حضاور   حاصال درآمدزایی  است که یکی از فواید آن

-تمیلیاون توماان از محال بلیا     464طور میانگین حادود  ران در هر فصل بهی فوتبال ایا حرفه

 اما در مشابل، بسیاری هم عشیده دارند کاه هاواداران فوتباال    (،5)ده کرفروشی مسابشات کسب 

(. 1اسات ) مهام  نیز  ها آناجتماعی  ش، بلکه نشیستندنمفید  ها باشگاه ۀتنها برای افزایش سرمای

ند اکه عبارت برد یمه صنعت فوتبال از هواداران خود از دو جنبه سود باید دانست ک ،حال ره به

 حمایت مالی و حمایت اجتماعی.: از

طباق آخارین   )حضور هاواداران در ورزشاگاه    ه به افزایش میانگین ناچیز ساالنۀاز طرفی با توج

، موضوع چگاونگی حضاور ماداو     (گزارش شده است 1301برای سال نفر  0688آمار میانگین 

از جملاه   ؛آورد یما  باه هماراه   رانیا ادر  یورزشا  یهاا  باشگاه یبرا یمشکالتدر مسابشات  ها آن

 یهاا  باشاگاه  درآماد  کااهش ، )هاواداران(  یورزشا  یاصال  یها هیسرمابه از دست دادن  توان یم

 هاا  آنمناسب از منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل از حضور  یریگ بهرهو عد   یورزش



     58                                                                     هوادارا .... ۀتوسعتحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و 

 

هواداران )عوامل جذب و توساعه( و تساهیل حضاور     ۀ، مدیریت بهیناین با وجود .(6) کرداشاره 

حمایت اجتماعی و اقتصادی برای صنعت فوتباال   ۀاز دو جنب تواند یمدر مسابشات فوتبال  ها آن

هواداران موانع احتمالی است که  ۀبرای توسع گا  اول شناخت بدیهی است .اهمیت داشته باشد

مدیران و ضروری است  ؛ بنابراینشده است منجر هواداران در صنعت فوتبالجذب ناتوانی در به 

کننده )هواداران( مصر گیری تصمیم فرآیندثر بر ؤتمامی عوامل م شناساییبا ورزشی بازاریابان 

تاا ساهم باازار خاود را      بکوشند ها آن بازار و نیازهای موقعیتنطباق با پذیری و او نیز با انعطا 

 یهاا  باشگاههواداران از بازارهای هد   با در نظر گرفتن اینکه رقبا افزایش دهند. نسبت به دیگر

، بازاریاباان  باشاد  مشا ص و روشان   هاا  آن ۀاگر موانع جذب و توساع  ،روند یمورزشی به شمار 

هاواداران  مطلاوب  بارای مادیریت    یتر مناسببازاریابی  یها یاستراتژ بودورزشی قادر خواهند 

 .کنند یطراح ها باشگاه

علال حضاور هاواداران     یبررسا  مارتبط باا   ییهاا  پژوهشدر  یا مالحظهرشد قابل اخیر  ۀدر ده

 لیا تمابر  مؤثرعوامل  نییتعبه  ها پژوهش نیا. اغلب خورد یمبه چشم  یورزشمسابشات م تلف 

(. 7 -13) اناد  پرداخته یورزشهواداران  یها زهیانگافراد به حضور در ورزشگاه و همچنین تعیین 

حضاور انجاا     ۀجذب پیش از مرحلا  ۀهمواره مرحل کهست ا بیانگر آن مبانی پژوهش ،طرفی از

 در مؤثربه موضوع عوامل  ها پژوهشبیشتر . همچنین دارد زیادی شود و از این حیث اهمیت می

 1نتاای  تحشیاق وون و کیتاامورا   عنوان نمونه به ؛اند پرداختهجذب هواداران و نه موانع پیش رو 

تارین   طلبای قاوی  ر حضور هواداران نشان داد پیروزیبگذار تمثیری عوامل انگیزشی ( رو2886)

، ناکازاوا، فونک، جیماز و  با نتای  تحشیق ماهونیکه  استعامل حضور مداو  هواداران لیگ ژاپن 

-عنوان عامل پایش ها به ( مطابشت دارد. یکی از عوامل دیگری که در تحشیق آن2882) 2گالدن

 کاه  طوریهب ،ها شناسایی شد تعامل اجتماعی افراد بود ر هواداران در ورزشگاهحضو ۀکنندبینی

برای بیاان   قوی پیشگوهای اجتماعی تعامل و خود( به تیم پیروزی نیابتی )نسبت دادن پیروزی

 (. 15،14) بودند ژاپن لیگ یها بازی در حضور میانگین

ی هاا  تیفعالهرچه  کند یم بیان رانیا در یابیبازار تیریمد ۀنحو ضمن نشد نیز (1306معماری )

 و ها رقابتگذاری مسابشات در برگزاری قیمت ۀنحو ،ریزی مطلوب مکان، محصولترویجی، برنامه

ی باشگاهی مطلوب ها میتن ی بازاریابی مسئوالها رقابتخدمات به همراه  ۀهمچنین مدیریت ارائ

 همچناین (. 2) اباد ی یما افازایش   هاا  آنو مساابشات   هاا  برناماه باشد، میزان توجه تماشاگران به 

بازاریابی در صانعت   عناصر آمی تۀ وضعیتتوصیف  مورد در( با پژوهشی 1307محمدکاظمی )

                                                           
1. Won and Kitamura 
2. Mahony, D. F., Nakazawa, M., Funk, D. C., James, J. D., & Gladden, J. M 
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مکاان،   ۀمؤلف در ؛های لیگ برتر در عامل محصول، واگذاری سها  باشگاه کرد فوتبال کشور بیان

بارای   تبلیا  یکساان ذاری گا نرخدر عامل قیمت،  ؛ها به اتفاق همدیگر عد  امکان حضور خانواده

 ۀمواناع توساع  از  باا ناا  باشاگاه    اختصاصی ای ماهواره های شبکه نبود، در عامل تروی  ؛هواداران

کارهاای  ( به بررسی موانع و راه1307الهی ) ،ادامهدر  (.16) استبازاریابی صنعت فوتبال کشور 

درآمد ملی کشاور،   سرانۀکم بودن ، کرداقتصادی صنعت فوتبال ایران پرداخت. وی بیان  ۀتوسع

گاذاری روی محصاوالت، کیفیات    مناساب و منطشای قیمات    یها هیرو نبودسطح درآمد مرد ، 

اماکن ورزشای، عاد  تعاادل     در یمنیا، تیجمعنامناسب  تیریمدو  ها ورزشگاهامکانات  ضعیف

ران هاوادا  ۀوساع جاذب و ت ر با  مؤثربانوان از موانع  نداشتن و حضور یا حرفهلیگ  ۀرقابتی بهین

 (.  1) است

عناوان   با( تحشیشی 2880) 1، رابینسون و کیملیتربا توجه به اهمیت شناسایی رفتار هواداران، 

که بار   ییها تیمحدود نیتر مهمها نشان داد  آن  ینتاانجا  دادند.  یورزشکنندگان رفتار مصر 

 قیا طراز  یزباا ، پ اش  یورزشا ی هاا  یسرگرم ریساند از: اعبارت است، تمثیرحضور تماشاگران 

، تعهاد  یاجتماع، آب و هوا، تعهدات یمال یها نهیهزاوقات فراغت،  یها تیفعال، ویو راد ونیزیتلو

 (1300) چیاان و علیازاده  ساعتهمچنین (. 17) میت شکستبه کار و مدرسه، محل ورزشگاه و 

ر حضاور  با  ماؤثر و عوامل  ها زهیانگ نیبو شناخت ارتباط  یبندتیاولوبه  یمورد ایطی مطالعه

بنادی  هاا نشاان دادناد تشسایم     پرداختناد. آن  و اساتشالل تهاران   سیپرسپول یها میتهواداران 

 هاای  نشاانه ها در کنار شناسایی رفتارهای هویت هواداری از  خدمات به آن ۀهواداران و لزو  ارائ

ران همکا و 2چاردیپرمارک  دیگر یپژوهشدر . (18) است کننده در رفتار مصرفی هوادارانتعیین

مطالعاه   نیا ا  ینتاا دناد.  کر یبررسرا  کایآمر سبالیب گیلموانع تکرار حضور هواداران ( 2881)

عناوان  باه را  یخاانوادگ و  یش صا ، یشالل تعهادات   دهنادگان  پاسا  از  زیادینشان داد درصد 

عناوان ماانع   هاای فاردی اگرچاه باه     تفااوت  ،عوامل بازدارنده مطرح کردند. از طرفای  نیتر مهم

، خصاو  در ایان   (.10) دهاد  قارار نمای   تامثیر کاال را تحت  نگرش به خدمات یا ،شناسایی شد

عوامل انگیزشی بر جذب هواداران به مسابشات لیاگ   تمثیربا عنوان  یپژوهش( در 1301فر )ترک

گذار میزان آگااهی و داناش اطالعاات هاواداران در     تمثیرتنها عامل  کردبرتر فوتبال ایران اشاره 

هاای   مادلی، فعالیات   ۀ. همچناین وی باا ارائا   اسات انجا  مسابشات فوتباال   ۀومورد قوانین و نح

-تامثیر مای  جذب هواداران باه ورزشاگاه    بر صورت مستشیممعرفی کرد که به عاملی بازاریابی را

                                                           
1. Trail, G. T, Robinson, M., & Kim, Y 
2. Mark P Pritchard 
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کردند  بیانهای رفتار مصرفی هواداران  در بیان محدودیت نیز (2818) 1کیم و تریل (.6) گذارد

های درونی به تنهایی تواناایی   شوند. انگیزه درونی و بیرونی تشسیم می ۀکه این عوامل به دو دست

 18های باشاگاه توانساته تاا     درصد واریانس حضور را دارد و عامل کمبود موفشیت 21پیشگویی 

هاایی را فرصاتی بارای بازاریاباان      ها بیان چنین محدودیت درصد این واریانس را تبیین کند. آن

جاذب هاوادار جدیاد     بارای خادمات   ۀباه ارائا   ماؤثرتر طور این طریق به تا از اندورزشی دانسته

 (.  11) بپردازند

پار   هاای  باشاگاه هاواداران باه    داری جاناب ( در بررسی علل 1318چیان، الهی و ناظمی )ساعت

طور مستشیم و مثبت با طرز تلشای و  دند از آنجا که وفاداری هواداران بهکراشاره  طرفدار فوتبال

حضور کثیر هواداران برای حمایت هنگاامی میسار    رسد میان ارتباط دارد، به نظر نگرش هوادار

را شناساایی و   ها آنگوناگون  های فرض پیشورزش بتوانند نیازها و  کنندگان حمایتکه  شود می

جذب بهتر هاوادار بار آن اسااا ساازماندهی      منظورورزشی را به های محیط های برنامهساختار 

 وضاعیت  بیاان  به پژوهشی در( 1318) رسولی و چیانالهی، ساعتین راستا (. در هم11کنند )

 باودن  بینای پیش ابلق داد نشان ها آن نتای . پرداختند ایران فوتبال ای حرفه لیگ رقابتی تعادل

 میازان  افازایش  باا  کاه  طاوری هب است، مرتبط ورزشگاه به هواداران ۀتوسع و جذب بر مسابشات

 رقابتی تعادل است بدیهی .شودمی کاسته ورزشگاه در حاضر هوادار یفط از لیگ، رقابتی تعادل

 بیشاتر  تمایال  به اطمینان عد  موقعیت آوردن وجودبه با و ها تیم میان در قدرت توازن ایجاد با

 باین  رقاابتی  تعاادل  کااهش  اینکاه  وجود با اما شود،میمنجر  مسابشات تماشای رایب هواداران

 ایان  اسات،  مساابشات  شادن  تار  جاذاب  نتیجاه  در و ها تیم قدرت ازنتو از نشانی لیگ های تیم

   (.4) باشد گذارتمثیر تواند نمی تنهاییبه شاخص

 ۀبار جاذب و توساع    ماؤثر ها عوامل  پژوهش ایناز  کیهر گفت  توان می تحشیشات بندی جمعبا 

ع توانساته  موضاو ایان  اگرچاه   اند؛ بنابراینرا بررسی کرده ورزشیهواداران در مسابشات م تلف 

 نظیار م تلاف   های حوزهپژوهشگران  برای زیادی تحشیشی های جذابیتاست در خارج از کشور 

 نشاده توجه  ها آنجذب  ۀنحو مستشیم به طوربه ایرانو اقتصاد داشته باشد، در  ورزشی مدیریت

نوپاا  دلیال  که باه هواداران باید اشاره کرد  ۀبا توجه به اهمیت جذب و توسع در این میان،. است

 هاای  پاژوهش مدیریت هواداران به شدت نیازمند  ۀدر کشور، مشول ای حرفهبودن صنعت فوتبال 

با محوریت مادیریت   هایی پژوهشبدیهی است اجرای چنین یافته است و علمی منظم و سازمان

 کننادگان  مصار  استفاده از اطالعات در ماورد   بارا  ها باشگاه استبازاریابی روی هواداران، قادر 

باا   .شود ها باشگاهدر مورد  ها آننگرشی و رفتاری  های تفاوتفهم  موجب و آشنا کند هواداران()

                                                           
1. Kim & Taril  
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هاواداران لیاگ    ۀموانع بازاریابی جاذب و توساع   د مذکور، این پژوهش در نظر داردتوجه به موار

 . کند شناساییرا در صنعت هواداران  ایرانفوتبال  ای حرفه
 

 پژوهش روش

 هاا  داده آوری جماع منظور است که به کاربردی های پژوهشنوع هد  از به لحاظ پژوهش حاضر 

دلیال ماهیات پاژوهش حاضار،     به. استفاده شده است پیمایشیاز نوع  توصیفیاز روش پژوهش 

مدیران سطوح م تلف صنعت فوتبال و افاراد آشانا باه     بررسی برای )جامعه( افراد ترین مناسب

 ۀمادیر  هیئات مادیران عامال و    ۀکلیا  انپژوهشاگر  راین؛ بنااب مدیریت بازاریابی ورزشای بودناد  

برتر فوتبال، کارشناسان فدراسیون فوتبال )کنونی و گذشته( و برخی  لیگشاغل در  های باشگاه

-باه  داشاتند آشانایی کاافی    پژوهشکه با موضوع را کشور  های دانشگاهعلمی  هیئت یاز اعضا

-به ها آن تما رست کامل اسامی این افراد، فه ۀپس از تهی گرفتند. آماری در نظر  ۀجامع عنوان

-توزیاع  هاای  پرسشانامه با توجه به تعداد  ،. در نهایتندآماری نیز مدنظر قرار گرفت ۀعنوان نمون

نفار و کارشناساان    68علمای دانشاگاه    هیئات نفر، اعضاای   63شده، گروه مدیران باشگاهی را 

نفار(   18د گروه مدیران عامل باشگاهی )تعداد افرا گفتنی است نفر تشکیل دادند. 10فوتبال را 

گاروه کارشناساان   شاغل در لیگ فوتبال کشور تعیاین شاده اسات. در     های باشگاهبنا به تعداد 

و از این کانال معرفی شادند،   با فدراسیون فوتبال همکاری داشتند افرادی که نفر( 158فوتبال )

علمی دانشگاه با گرایش مادیریت   هیئت با اطالع از تعداد اعضای ،. در نهایتندمدنظر قرار گرفت

 نفر شناسایی شد.   128ورزشی تعداد 

ه است. در ب ش کیفی، ضمن مطالعه مشااالت  شداین پژوهش در دو ب ش کیفی و کمی انجا   

 ۀمادیریتی ورزش کشاور، باه تهیا     تادانعلمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با اس

کشاور   هاای  باشاگاه هواداران  ۀتوسع جذب و ۀطرح در زمینمتلیرهای م ترین مرتبطفهرستی از 

ی )ساخت پرسشنامه( نیز اطالعاات  د. در ب ش کمّشطراحی اولیه  سپس پرسشنامۀو  هپرداخت

 ۀاسات مواناع جاذب و توساع     گفتنی. شد لیتحل، تجزیه و شدهی تکمیلها پرسشنامهحاصل از 

دیریت تروی ، مدیریت مکان، مادیریت  )مدیریت هواداران، م مؤلفهشده در قالب هشت شناسایی

و مادیریت   باازار  هاای  های توزیع، مدیریت قادرت  گذاری، مدیریت کیفیت، مدیریت کانالقیمت

توساعۀ  جاذب و   بازاریابی موانع تعیین»تحت عنوان  گویه 41 ۀلیوسبهکه  استروابط عمومی( 

شناختی پژوهش جمعیت یها ویژگیهمچنین شد.  گیری اندازهپن  طیفی  یبا مشیاس« هواداران

  مدیریت در ورزش و شلل سنجیده شد. ۀورزش، سابش ۀکار در حوز ۀال سابشؤنیز در قالب سه س
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 اجرایای و  علمی نظراننفر از صاحب 28 ، ابزار پژوهش در اختیاراییتعیین روایی محتو منظوربه

 بهاره گرفتاه شاد.    هاا  آنو از نظارات اصاالحی    پژوهش بودناد  نمونۀ راستایدر  قرار گرفت که

کااهش یافات.    سؤال 41بندی نظرات افراد فوق، به داشت که با جمع سؤال 52اولیه  ۀپرسشنام

( بارای تعیاین روایای    واریمااکس اکتشافی )باا چارخش    یهمچنین از روش آماری تحلیل عامل

ارزش  دارای کاه  ساؤاالتی تنهاا   ترتیب بدینو بیان عوامل اصلی پرسشنامه استفاده شد.  1سازه

آزماون مشااهده    کال باا   هاآن بین( 3/8تر از یش)ب زیادی همبستگیو  ندبود 5/1از  ۀ بیشترویژ

 (.  28) ندنظر گرفته شد عنوان سؤال مطلوب در، بهدش می

بعد از اجرای روش تحلیل عااملی   ارائه شده است. 1در جدول کافی بودن نمونه مربوط به  نتای 

و  اجرایای های  محدودیت تش یصضمن  2مشدماتی العۀمطدر شده، های آشکارمؤلفهو شناسایی 

 آلفاای  ضاریب شد. بادین منظاور    بررسی نیزپرسشنامه  پایایی، احتمالیبرطر  کردن ابهامات 

ضارایب آلفاای   دست آمد. هب 030/8 مشدماتی ۀشده از مطالع آوری جمعۀ پرسشنام 38کرونباخ 

 شده است. ارائه 2 دولدر ج آزمون تحلیل عاملی ۀشدآشکار های مؤلفههر یک از 

ب اش مادیران    رد هاا  پرسشانامه  آوری جماع منظور بهپس از آماده شدن پرسشنامه،  ،در نهایت

)با  1318خرداد ماه در آکادمی المپیک  در محل فوتبال های باشگاهمدیران  ۀجلس در، ها باشگاه

 هیئترات اعضای دریافت نظ برای همچنیناقدا  به توزیع پرسشنامه شد.  ( الز  های هماهنگی

برخای  و  قرار گرفات افراد  صورت حضوری در اختیاربه نیز برخی پرسشنامه ها ها دانشگاهعلمی 

در . آوری شاد عما توزیع و ج( 1318 ددر دومین همایش ملی مدیریت )دانشگاه شاهرونیز  دیگر

یال عااملی   تحلاسامیرنو ،   - کولموگرو  های آزموننیز از  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  ،نهایت

 استفاده شد.  اکتشافی و فریدمن 
 

 نتایج

 و ساال  22بایش از  درصاد   7/45باا   هاا  آزماودنی  تعداد بیشترینتوصیفی،  های یافتهبر اساا 

ساابشۀ مادیریتی   . خادمت دارناد   ساابشۀ  سال 21تا  15درصد  0/11نیز با  ها آنتعداد  کمترین

ساابشه  سال  21تا  15 ها یآزمودنرصد د 18تنها  است. 7تا درصد(  2/45دهندگان )پاس  غلبا

درصاد را مادیران    5/20ی تحشیق را کارشناساان فوتباال،   ها نمونهدرصد  3/44 همچنین. دارند

علمای دانشاگاه باا گارایش مادیریت       هیئترا اعضای  ها یآزمودندرصد  1/27عامل باشگاهی و 

 .شوند یمورزشی شامل 

                                                           
1. Construct validity 
2. Pilot study 
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با اساتفاده از   ها عاملاست راج عاملی اکتشافی،  حاصل از آزمون تحلیل های یافته در ب ش ارائۀ
1Eigen values=  58/0وacceptable factor loading=  اماا قبال از اجارای     ،مالک قرار گرفات

بینای  پایش  گیاری و کفایت نمونه تعیین برای KMOاز آزمون  پژوهشگرتجزیه و تحلیل عاملی 
هاا  گویاه  ارتباطتلت برای تعیین رویت بااستفاده کرد. همچنین از آزمون کر مؤلفههای هر گویه
اساتفاده شاد. بار اسااا      ی معشول برای تجزیه و تحلیل عوامال یفراهم کردن مبناها و مؤلفهبا 

بارتلت نیز باید کمتار   آزمونو  78/8باید بیشتر از  KMO (2885) 1گزارش لیچ، برت و مورگان
قابلیات اساتفاده از تحلیال    نتاای   آزماون،   های فرضضمن رعایت پیش ؛ بنابراینباشد 85/8از 

نشاان  را  KMO مشادار آزماون   بارتلات و  آزماون نتاای    1دول ج .عاملی اکتشافی را تمیید کرد
 .دهد یم

 پرسشنامه KMOبارتلت و  آزمو نتایج آزمو  تحلیل عاملی  -3جدول 

 نتای  متلیر ردیف

 710/8 متناسب بودن اندازه نمونه برای KMOآزمون  1

 881/8 ها عاملدرست بودن تفکیک  برایتلت آزمون بار 2

)جادول   شناسایی شاد عامل  11( واریماکسبا اجرای دستور دوران متعامد )چرخش  ،در ادامه 

 .کناد  یما را بیان  توسعۀ هواداراناز واریانس موانع بازاریابی جذب و  %07/64عامل  11(. این 2
 

 توسعۀ هوادارا ابی جذب و موانع بازاری یها مؤلفهنتایج تحلیل عاملی  -2جدول 
درصد  عوامل

واریانس 
 عوامل

آلفای  بار عاملی ها پرسش
 کرونباخ

1 
 روابط عمومی

 
12/0% 

 ها رسانهتبلیلات ناکافی در جراید و 
 نامناسب یا رسانهپوشش خبری و 

 ی اطالع رسانیها شبکه نبود
 ی مطبوعاتیها برنامهو  ها کنفرانسکمبود برگزاری 
 و مراسم حضور ها شنجکمبود برگزاری 

 کمبود عوامل اجرایی )لیدرها( مناسب
 ها گروههواداران  به  نشدنتشسیم 

674/8 
484/8 
577/8 
647/8 
501/8 
531/8 
551/8 

 
 
 
741/8 

2 

 مکان
 
11/7% 

 

 ی اختصاصیها ورزشگاه نبود
 ها ورزشگاهخدمات در  ۀمناسب ارائکیفیت نا

 ها ورزشگاهگنجایش کم و ناچیز 
 و..( ساتیتمس)ایمنی،  هوادارانی نیازهابه  یناکاف توجه

 وسایل حمل و نشل عمومیدسترسی مشکل و نامناسب به 
 ها ورزشگاهفرهنگی ضعیف  محیط اجتماعی ناسالم و جوّ

718/8 
762/8 
300/8 
410/8 
638/8 
373/8 

 
 
731/8 
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3 
 گذاریقیمت
47/6% 

 برای اقشار م تلف هواداران بلیت یکسانگذاری نرخ
وضعیت اقتصادی  بدون در نظر گرفتن بلیتی ارگذ نرخ

 هواداران
اهمیت، حساسیت و  بدون توجه به بلیتگذاری نرخ

 مسابشاتبینی قابلیت پیش

728/8 
676/8 
538/8 

 
603/8 

4 
ی ها کانال

 توزیع
84/6% 

 ثبات سازمان لیگدقیق و بیتشویم ورزشی غیر
ین ی و ساعات تعیبند زمانمسابشات بر اساا  نشدن اجرا
 شده

 در روز برگزاری مسابشات بلیتدسترسی به مشکل 

701/8 
747/8 
506/8 

 
745/8 

5 

 یها قدرت
 بازار
00/5% 

 

 صورتهب بلیت ۀتسهیالت و امکانات ارائنبودن فراهم 
 فروش اینترنتی

 فصلی به هواداران بلیتتسهیالت  نشدن ارائه
 )در بورا( به هواداران ها باشگاهسها   نشدن واگذار

 به دولت ها باشگاهمالی و حشوقی  ستگیواب

577/8 
512/8 
758/8 
676/8 

 
614/8 

 محصول 6
75/5% 

دلیل نگرش منفی زنان در ورزشگاه به نداشتن حضور
 مسئوالن

عد  امکان حضور همراه خانواده در ورزشگاه به دلیل 
 شرایط قانونی

707/8 
185/8 

015/8 

کیفیت و  7
 فرآیند

58/5% 

داخلی و ن برجسته و شاخص )ندک بازیکناحضور ا
 خارجی(

 حضور اندک مربیان برجسته و شاخص
باشگاهی و کیفیت فنی پایین  یها میتضعیف بودن 

 مسابشات

 
 
 

031/8 
047/8 
773/8 

 
772/8 

0 
تشویق 
 ها کننده
24/5% 

 کوپنهواداری و  یی نظیر کارتها برنامهاز  استفاده نکردن
 ت فیف

مسابشه، جوایز و  لیتبت فیف  هایی مانندمشوق نبود
 یادبود

507/8 
621/8 

553/8 

1 
مدیریت 
 هواداران

67/4% 

کمبود مدیران مت صص و مجرب در  تشکیالت مدیریت 
 ها باشگاه

 ی هواداران فعلیها خواستهتوجه ناکافی به نیازها و 

722/8 
645/8 

475/8 

18 
برنامه ریزی 
 جهت جذب

68/4% 

 جذب برایریزی غیراصولی برنامه
 پایگاه ثبت اطالعات هواداران )کانون هواداران( نبود
 ی بازاریابی استراتژیک و ساالنه برای جذبها طرح نبود

756/8 
554/8 
751/8 

 
486/8 

11 
 تروی 

47/4% 

ی کاالهای انحصاری و تبلیلاتی با آر  ها فروشگاهکمبود 
 ها باشگاه

 نامناسب بودن لباا و نشان زیبا و ماندگار
ب تصاویر بازیکنان در ابزارهای تبلیلاتی کید اندک بر نصمت

 سطح شهر
کشی همچون بازدید، تفریح و قرعه ییها برنامهایجاد  نبود

 هواداران رد

418/8 
467/8 
038/8 
356/8 

 
540/8 

شده از طریق آلفای کرونباخ در عوامل مش ص ها مؤلفههمبستگی درونی هر یک از  ،در ادامه

از  یشترکه ضریب آلفای کرونباخ ب (2885) 1برت و مورگان لیچ، ۀتوصی با وجودد. شمحاسبه 

 یشتربا توجه به طبیعت اکتشافی پژوهش، عواملی که همبستگی درونی ب ،کنند میرا توصیه  7/8

 توسعۀ هوادارانموانع بازاریابی جذب و  بیانعنوان عوامل مناسب برای داشتند، به 603/8از 

آمده، هفت عامل مدیریت روابط عمومی، مدیریت دستهعامل ب 11بنابراین از  ؛ندانت اب شد
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، محصول و بازار یها قدرتی توزیع، مدیریت ها کانالگذاری، مدیریت مکان، مدیریت قیمت

ریزی جذب مدیریت هواداران، برنامه ها،مشوق های مؤلفهباقی ماندند و  فرآیندمدیریت کیفیت و 

 و تروی  حذ  شدند. 

نتای  تحلیل  3. در جدول دهند یمدرصد واریانس را نشان  56/41مل کلی این هفت عا طوربه

عواملی با همبستگی درونی کمتر از  بعد از حذ  توسعۀ هوادارانجذب و  بازاریابی عاملی موانع

 شان داده شده است.ن 603/8
 

  18351نتایج تحلیل عاملی عوامل بعد از حذف با همبستگی درونی باالتر از ) -1جدول 

 عوامل
درصد واریانس 

 عوامل
 آلفای کرونباخ بار عاملی ها پرسش

1 

 روابط عمومی

 

12/0% 

 ها رسانهتبلیلات ناکافی در جراید و 

 ی نامناسبا رسانهپوشش خبری و 

 ی اطالع رسانیها شبکهنبود 

 ی مطبوعاتیها برنامهو  ها کنفرانسکمبود برگزاری 

 و مراسم حضور ها جشنکمبود برگزاری 

 اجرایی )لیدرها( مناسب کمبود عوامل

 ها گروهتشسیم نشدن هواداران  به 

674/8 

484/8 

577/8 

647/8 

501/8 

531/8 

551/8 

 

 

 

741/8 

2 

 مکان

 

11/7 % 

 

 ی اختصاصیها ورزشگاهنبود 

 ها ورزشگاهکیفیت نامناسب ارائۀ خدمات در 

 ها ورزشگاهگنجایش کم و ناچیز 

 و..( ساتیتمس )ایمنی، توجه ناکافی به نیازهای هواداران

 دسترسی مشکل و نامناسب به  وسایل حمل و نشل عمومی

 ها ورزشگاهمحیط اجتماعی ناسالم و جوّ فرهنگی ضعیف 

718/8 

762/8 

300/8 

410/8 

638/8 

373/8 

 

 

731/8 

3 
 قیمت گذاری

47/6 % 

 گذاری یکسان بلیت برای اقشار م تلف هواداراننرخ

ی بلیت بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی گذار نرخ

 هواداران

گذاری بلیت بدون توجه به اهمیت، حساسیت و قابلیت نرخ

 بینی مسابشاتپیش

728/8 

676/8 

538/8 

 

603/8 

4 
 ی توزیعها کانال

84/6 % 

 ثبات سازمان لیگتشویم ورزشی غیردقیق و بی

ن ی و ساعات تعییبند زماناجرا نشدن مسابشات بر اساا 

 شده

 مشکل دسترسی به بلیت در روز برگزاری مسابشات

701/8 

747/8 

506/8 

 

745/8 



     38                                                                     هوادارا .... ۀتوسعتحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و 

 

5 
 ی بازارها قدرت

00/5 % 

صورت فروش فراهم نبودن تسهیالت و امکانات ارائۀ بلیت به

 اینترنتی

 ارائه نشدن تسهیالت بلیت فصلی به هواداران

 )در بورا( به هواداران ها باشگاهواگذار نشدن سها  

 به دولت ها باشگاهتگی مالی و حشوقی وابس

577/8 

512/8 

758/8 

676/8 

 

614/8 

6 
 محصول

75/5 % 

دلیل نگرش منفی حضور نداشتن زنان در ورزشگاه به

 مسئوالن

عد  امکان حضور همراه خانواده در ورزشگاه به دلیل شرایط 

 قانونی

707/8 

185/8 
015/8 

7 
 کیفیت و فرآیند

58/5 % 

 ان برجسته و شاخص )داخلی و خارجی(حضور اندک بازیکن

 حضور اندک مربیان برجسته و شاخص

 ی باشگاهی و کیفیت فنی پایین مسابشاتها میتضعیف بودن 

 

 

 

031/8 

047/8 

773/8 

772/8 

 

 )عامال(،  مؤلفاه ، ضمن تعیین درصاد واریاانس هار    شود میمشاهده  3که در جدول  طور همان

هاای  . در عامال رواباط عماومی، گویاه    ندبنادی شاد  رتباه  بر اساا بار عاملیها )سؤاالت( گویه

و  هاا  کنفارانس و کمباود برگازاری    674/8باا باار عااملی     هاا  رسانهتبلیلات ناکافی در جراید و 

ترتیاب بیشاترین اهمیات را داشاتند. همچناین در      به 647/8ی مطبوعاتی با بار عاملی ها برنامه

 نباود ( و 762/8) هاا  ورزشاگاه خادمات در   ۀرائا مناسب ات کیفیت ناسؤاالترتیب مکان، به ۀمؤلف

مورد بررسی در اولویت بودناد. در عامال    های نمونهاز دیدگاه  (718/8ی اختصاصی )ها ورزشگاه

( و 728/8برای اقشار م تلاف هاواداران در اولویات اول )    بلیت یکسانگذاری نرخ ،گذاریقیمت

. قرارداشاتند ( 86767ن در اولویت دو  )وضعیت اقتصادی هوادارا بدون توجه به بلیت یگذار نرخ

ثبات از سوی ساازمان  ت تشویم ورزشی غیردقیق و بیسؤاالتوزیع،  های کانال ۀمؤلفهمچنین در 

شاده  ی و ساعات تعیینبند زمانبرنامه مسابشات بر اساا  نشدن و اجرا 701/8ا بار عاملی لیگ ب

 د.به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتن 747/8با بار عاملی 

 هاا  باشاگاه ساها    واگذار نشدنهای ، گویهبازار های قدرت در عامل 3جدول  های یافتهبر اساا 

( از حیث 676/8به دولت ) ها باشگاهحشوقی  و مالی وابستگی( و 758/8)در بورا( به هواداران )

محصاول، عاد  امکاان حضاور      مؤلفاۀ اول و دو  قرار داشتند. همچنین در  هایاهمیت در رتبه

داشات و در   اهمیات را ( بیشاترین  185/8دلیال شارایط قاانونی )   اه خانواده در ورزشگاه بههمر

( و 047/8های حضور اندک مربیان برجساته و شااخص )  ، گویهفرآیندنهایت در عامل کیفیت و 

 هاای  نموناه ( از دیادگاه  041/8) ور اندک بازیکناان برجساته و شااخص داخلای و خاارجی     حض

  و  قرار داشتند.پژوهش در اولویت اول و د



    3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                        33

 

 

از  توساعۀ هاواداران  بازاریاابی مواناع جاذب و     ۀآمی تا  های مؤلفه ترین مهمبندی هبرت منظوربه

ترتیاب از  آماده باه  دسات هبا  هاای میاانگین  آزمون فریدمن استفاده شد. بر اساا نتای  آزماون 

-(، قیمات 81/4) باازار  یهاا  قدرت(، 81/4(، مکان )16/4ند از: محصول )اارزش عبارت یشترینب

(. نتاای  آزماون   26/3( و کاناال توزیاع )  60/3) فرآیناد (، 72/3(، روابط عماومی ) 04/3گذاری )

 اسات دار یمعنا  فاوق  ۀمؤلفا  7شده در ی مشاهدهها نیانگیمفریدمن نیز نشان داد تفاوت میان 

 (.4)جدول 

 
 ها مؤلفهبندی نتایج آزمو  فریدمن برای رتبه -4جدول 

 میانگین ها مؤلفه ردیف
انحرا  

 استاندارد
  میانگین رتبه

 15/5 14/8 16/4 محصول 1

 

 تعداد نمونه

 خی دو

 آزادی ۀدرج

 داریسطح معنی

 

211 

2526134 

6 

881/8 

 08/4 57/8 81/4 مکان 2

 68/4 64/8 81/4 بازار یها قدرت 3

 15/3 61/8 04/3 قیمت گذاری 4

 50/3 51/8 72/3 روابط عمومی 5

 52/3 61/8 60/3 فرآیند 6

 46/2 11/8 26/3 کانال توزیع 7

 

 گیریبحث و نتیجه

ۀ در حاوز  ساابشۀ کاار  سال  15درصد( بیش از  5/57ی )بررسی مورد ها نمونه، ها افتهبر اساا ی

دانشاگاهی حاضار در پاژوهش    ی اجرایای و  هاا  گروهید آن است که ورزش دارند. این مطلب مؤ

دارناد. بار    آگااهی  توسعۀ هوادارانالت و موانع فعلی جذب و مشک و از خوبی دارندتجربه کاری 

توساعۀ  بر جذب و  مؤثرشناسایی موانع  برای تواند یمت پژوهش سؤاالبه  ها آنپاس   ،این اساا

 .باشدمفید و دقیق  هواداران

 دانشاگاهی ، مت صصاان فوتباال و اعضاای    رانیمد دگاهیدپژوهش حاضر نشان داد از  یها افتهی

هاای تبلیلاات ناکاافی در جرایاد و     ، گویاه «واباط عماومی  ر» ۀمؤلفا در  کشاور زش مدیریتی ور

و مراسم  ها جشنی مطبوعاتی و کمبود برگزاری ها برنامهو  ها کنفرانس، کمبود برگزاری ها رسانه
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مطلاب باا    نیا ا. کشاورند هواداران فوتباال   ۀدر جذب و توسعبازاریابی موانع  نیتر مهماز  حضور

خلیلای   ( و1307(، محماد کااظمی )  1306) (، معمااری 2881) فانکدن و گال شاتیتحش  ینتا

در  هاا  میتا رواباط عماومی   صاحیح  ( بر مدیریت 2881) فانکگالدن و ی دارد. هم وان( 1307)

برقاراری   و نیاز کننادگان  برقراری ارتباطات قوی با هواداران و تشویت نشان تیم در  هن مصر 

. اناد کارده اشااره   هاا  میتا  کننادگان مصار   یها خواستهو  ازهاینو پاس گویی به  خوب تعامالت

ی هاا  لمیف ۀتهیمانند ی م تلف؛ ها شکلیی برای هواداران به ها قیتشو ۀارائ ( نیز1306) معماری

 نیتار  مهام از  را نفعانی میزبان و برقراری ارتباطات مناسب با تمامی  یشهرها ۀتبلیلاتی دربار

تصاویر  هنای م اطباان    را بر  ها رسانهعالیت هر یک از ی روابط عمومی دانست. وی فها تیفعال

 .داندمی افزایش میزان بازدید از آن محل مؤثر و هد 

 حوزه نیا به ورود یبرا ها باشگاه از یتیحما نیقوان جادیا که گرفت جهینت توان یم بیترت نیا به

 ماداو   پ اش  باا  اههمر لاتیتبل جذب به قادر خود که یا ماهواره یها شبکه جادیا طور نیهم و

 شیافازا  و ارتشاا  بارای ...( و منچساتر  د،یمادر رئال یا ماهواره یها کانال همانند) باشند مسابشات

 در یناکااف  لاات یتبل تیاهم در کارشناسان نظر به بنا نیهمچن. ستگشاراه یعموم روابط عنصر

 واشاد  ب اثرگذار اریبس یاهآگ یارتشا در یلاتیتبل یها لمیف ۀیته دیشا ها، باشگاه جانب از ها رسانه

 مطالعاه  رساد  یما  نظار  باه  ،اساا نیا بر. کند جادیا هواداران میان در یمناسب یطرفدار بتواند

 یعملا  ارزش هم شده انت اب ۀمحدود و هد  ۀجامع ی هن ریتصو بر هادادیرو غیتبل رتمثی یرو

 . داشته باشد یتئور ارزش هم و

خادمات در   ۀکیفیت نامناسب ارائا « مکان» ۀمؤلفدر  پژوهش نشان داد نیا  ینتاکه  طور همان

وسایل حمال و نشال    هی اختصاصی و دسترسی مشکل و نامناسب بها ورزشگاه نبود، ها ورزشگاه

  ینتاا مطلب باا   نیا. داردرا  تیاهم نیشتریبو  است دهشها محسوب گویه نیتر مهمعمومی از 

( و 2880)لی هاوی  (، آمینودین و 1301ترک فر ) (،1307(، فالحی )1306معماری ) شاتیتحش

تسهیالت ورزشاگاه   ۀمؤلف( 1300فالحی ) ی دارد.هم وان( 2880تئودوراکیس و الکساندریس )

کنتارل ایان عامال را در اختیاار مادیران       و کندبیان میبر حضور تماشاچیان  مؤثررا از عوامل 

ی هاا  ورزشاگاه هبود وضعیت ی بهتر یا بها ورزشگاه ایجاد و ساختمعتشد است  داند ومیورزشی 

دریافتند تسهیالت ورزشگاه مانناد  نیز ( 2880) لی هویآمینودین و  .خواهد بود مؤثرموجود را 

را موجاب   بیشاتر و توجه  استبینی قوی برای رضایت تماشاچیان زیبایی، امنیت و نظافت پیش

طباق  از آنجا که  این؛ بنابرداند یمافزایش حضور تماشاچیان و کسب درآمد برای مدیران باشگاه 

و  ناد او محصال  دانشاجو  هاواداران % 58 زبیش ا (1318) و همکاران انیچ ساعتپژوهش نتای  

وساایل   از اغلاب  و ندارناد شلل و منبع درآماد   که) قرار دارندنوجوانی و جوانی  ندر سنیغلب ا
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ل توجاه  باه ایان عاما    ها، ضروری است مدیران برگزاری رویاداد (کنند استفاده می عمومی ۀنشلی

برای توساعه و بهباود وضاعیت     رسد یمبه نظر  برخوردار شوند.هواداران تا از طیف وسیع  کنند

و  هاا  کماک  به همراه ها باشگاهی کشور، اهتما  و تالش ا حرفهی لیگ ها باشگاهامکانات و فضای 

 واقع شود.  مؤثر تواند یمی ب ش تجاری ها کمکو  تسهیالت دولتی

برای  بلیت یکسانگذاری ت نرخسؤاال« گذارییمتق» ۀمؤلفشان داد در پژوهش ن نیا یها افتهی

ی گاذار  نرخ ووضعیت اقتصادی هواداران  بدون توجه به بلیتی گذار نرخاقشار م تلف هواداران، 

. این یافتاه  ددارندر اولویت قرار  مسابشات بینیبر مبنای اهمیت، حساسیت و قابلیت پیش بلیت

الهای   ی دارد.هم اوان ( 2880) ئات یهو فوساتر   و  (1307(، الهای ) 1303با نتاای  جلیلیاان )  

 ۀتوساع  عوامال ماؤثر بار   گاذاری منطشای را از   ی مناساب قیمات  ها هیرواز  یریگ بهره( 1307)

کید بار قیمات   ضمن تمنیز ( 2880) ئتیهو  اند و فوستر. اقتصادی صنعت فوتبال کشور دانست

هویات ب شای تیمای هاواداران      در، این عامال را  عامل حضور هواداران نیتر مهمعنوان به بلیت

صاورت  مسابشات به بلیتدر کنار قوانین فروش  کند یمبه مدیران باشگاهی توصیه دانسته،  مؤثر

 ی خا  هواداری اهمیت قائل شوند.ها گروهت فیفات بر مبنای  ۀفصلی یا حضوری به ارائ

 هاواداران  هتماشای مسابشات با برای  یی از سوی مدیرانها فیت فکه در موارد معدودی  از آنجا 

اساتفاده از   موجود برای حفظ همین تعداد هوادار توانند یم، کارشناسان شود یماختصا  داده 

-در حالی که طبق دستورالعمل فدراسیون جهانی فوتباال، باه   ،را غنیمت شمارند ها فرصتاین 

. از شودبرگزار  بلیتون فروش ی نباید بدا مسابشهکنندگان، هیچ منظور برقراری ایمنی مشارکت

ر رفتاار  با  تواناد مای ی آن و اثراتای کاه   ها تیحساس دلیلگذاری بهطرفی، بحث مدیریت قیمت

است، حتای در   ناپذیرآنچه حتمی و انکار ، ولیکنندگان داشته باشد، بسیار پیچیده استمصر 

ی حماایتی  هاا  شروگیر در سطح کالن تصمیم باه ات اا    صورتی که متولیان و مدیران تصمیم

از این رو لازو    ؛کم نباید اجازه دهند بازار ورزش کشورمان از این جانب لطمه ببینددارند، دست

بر مبنای شلل هاواداران در جاذب    بلیت ۀبندی شدگذاری سطحقیمت یها استیسی ریکارگبه

  است.ضروری هوادار 

ثباات از  یم ورزشای غیردقیاق و بای   های تشوی توزیع گویهها کانال ۀمؤلفنتای  پژوهش، در  بنابر

ترتیاب  شاده باه  ی و ساعات تعیاین بند زمانمسابشات بر اساا  نشدن سوی سازمان لیگ و اجرا

 ،دشاو  یما در بسیاری از تحشیشات در عامل مکان خالصه  مؤلفهبیشترین اهمیت را داشتند. این 

ن خاصی نسبت به عامل ت عامل کانال توزیع خود دارای وزسؤاالاما از آنجا که جنس و همگنی 

مساتشل ارائاه و    یا مؤلفاه عنوان در این پژوهش برای اولین بار در بحث بازاریابی به ،مکان است

مانظم و ماداو     ۀمساابشات )ارائا   یبرگازار وجاود نظام در   ( 1307محمادکاظمی )  .شدتفسیر 
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 ب تیااری  .دانساته اسات  وضاع مطلاوب    باه وضع موجاود   تبدیلمهم در  عوامل ازرا محصول( 

ماانع بسایار    را حسااا  یهاا  یبازدر  م صوصاًدر ورزشگاه  بلیت ۀصف طویل تهی نیز( 1300)

در بازی حسااا تایم   را این مسئله وی نمود عینی  .برشمردبزرگی در تحشق رضایت تماشاچی 

کاه  ای گوناه  هدانست بآورد تهران بین دو تیم استشالل و پرسپولیس رملی یا باشگاهی مثل شه

با توجه به مسائلی چاون گرماا یاا     و خوابند یمقبل از بازی در اطرا  ورزشگاه تماشاچیان شب 

قارار   بلیات  ۀد و ساپس در صاف طویال تهیا    نرساان  شب را به صبح مای  و... نبود امنیت  سرما،

ثباات از  و بای  متلیار  دقیق،تشویم ورزشی غیر کردن گفت پیاده توان یمبدین ترتیب  .رندیگ یم

بنادی از پایش   نشدن بعضای از مساابشات بار اسااا زماان      اجرا موجبسازمان لیگ که  سوی

در . اسات هواداری  ۀبرای توسع یزیر برنامه، از دالیل اصلی کاهش اثرب شی گردد یمشده تعیین

اجارای مساابشات بار اسااا      باه و اهتما  افزارهای برگزاری رویداد استفاده از نر این خصو ، 

 بارای تدوین قوانینی  در نهایت هم. رسد یم نظر بهناپذیر اجتنابشده ریزی از پیش تعیینبرنامه

ی شده به حضور هواداران در روزهای انتهاایی  بند زمانی ها برنامهبرگزاری منظم مسابشات طبق 

 .شدهفته منجر خواهد 

هاای  گویاه « باازار  یهاا  قدرت» ۀمؤلفپژوهش در  نیادهندگان پاس  دگاهید، از ها افتهیبر طبق 

به دولت  ها باشگاهمالی و حشوقی  وابستگی، )در بورا( به هواداران ها باشگاهها  س نشدن واگذار

اول تا سو   ۀفصلی به هواداران از حیث بار عاملی و اهمیت در رتب بلیتتسهیالت  نشدن و ارائه

( 2881)شاانک   ( و1307) ، الهای (1306)معمااری   شاات یتحش  ینتامطلب با  نیاقرار داشتند. 

تساهیالت و امکاناات    کاردن به متلیر فراهم  کمتر نسبتاً( توجه 1306معماری ) ی دارد.هم وان

 ۀمؤلفا ی فوتبال به عماو  مارد  را از جملاه عوامال مهام      ها باشگاهو واگذاری سها   بلیت ۀتهی

 شاانک  بازاریاابی صانعت خادمات ورزش کشاور برشامرد.      ۀی حاکم بر بازار در آمی تها قدرت

گیاری از  مساابشات را باا بهاره    بلیات ی نیازهای هواداران و خریاد  نیز ارتباط و شناسای (2881)

فصلی و واگذاری  بلیتتسهیالت  ۀارائ دهدمیشواهد نشان  ،از طرفی .کنند یماینترنت پیشنهاد 

و بارای کنتارل آن باه     یسات ن هاا  باشگاهمدیران  اختیارسها  باشگاه به هواداران به سادگی در 

بایاد در   فعالًهواداران  رسد یمبه نظر  ؛ بنابراینلند مدت نیاز استریزی بتمهیدات ویژه و برنامه

در ایان  و سایر خدمات مشاابه باشاند.    بلیت ۀدر عرض شانیازهاینانتظار توجه و در نظر گرفتن 

در باورا، حضاور ب اش     هاا  باشاگاه سها   ۀارائ برای مناسبو  کنندهلیتسه نیقوان دیبازمینه 

فصالی   بلیتتسهیالتی در خصو   ۀبه همراه ارائ ها آناری به دخصوصی و واگذاری فرصت تیم

 .ندیدرآو به مرحله اجرا  دهیرس بیتصوبه هواداران به 



    3131، فروردین و اردیبهشت 22مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                        311

 

 

هماراه خاانواده در   افاراد  امکاان حضاور    نبود محصول ۀمؤلفشد، در  گفته ها افتهدر ی طور همان

 اهمیات را یشاترین  ب نداشاتن زناان در ورزشاگاه    در کنار حضورمسائل قانونی دلیل ورزشگاه به

. باا  اسات همساو   (1301)، تارک فار   (1307) (، الهی1306معماری )داشت. این یافته با نتای  

و در سایر کشاورها   شودمشاهده میایران  برخی کشورها نظیر توجه به اینکه این عامل تنها در 

-تدا با فرهنگاب باید مسئوالنامکان حضور به همراه خانواده یا حضور فردی بانوان فراهم است، 

مساابشات   گونه که در برخیهمان بزدایند.ی این نگرش منفی را ها هیپاسازی بهینه در ورزشگاه 

( حضور خانواده )فرزنادان، پادر،   1301) رترک ف .شود یمدیده بانوان  حضور و بسکتبالوالیبال 

جاذب افاراد باه     ربا  ماؤثر میانی از عوامل انگیزشای   ۀمادر، عمو، دایی و دیگر بستگان( را در رد

امکاناات حضاور باانوان در ورزشاگاه،      ۀکید بر ارائمبا ت نیز (1307. الهی )داندمیمسابشات ایران 

. در کناد  یما  بیاان  ها باشگاهعالوه بر کسب درآمد، آن را موجب کسب مزایای حمایتی از جانب 

 ر مساابشات د حضاور  بارای نهایت اینکه بسیاری از تحشیشات که روی عوامل انگیزشی هاواداران  

 ؛دانا هعامل اجتماعی شدن را موجاب حضاور باه هماراه خاانواده و دوساتان دانسات        ،انجا  شده

در تلییر نگرش به ایان موضاوع    یمهم نششفرهنگی  یها تیفعالانجا   رسد یمنظر  به نیبنابرا

حمایات   و هاا  ورزشاگاه مادیران   ساوی  خادمات مناساب از   ۀباا ارائا   دیباروند  نیا. کند یمایفا 

بارای   زاییدرآماد موجاب  هاوادار،   شتریبد تا عالوه بر جذب شونیروی انتظامی همراه  والنمسئ

 شود.  ها باشگاه

ربیان برجسته های حضور اندک مگویه« فرآیندیفیت و ک» ۀمؤلفپژوهش در  نیا  ینتابر اساا 

ی هاا  نموناه اخلی و خارجی( از دیادگاه  د)و حضور اندک بازیکنان برجسته و شاخص  و شاخص

 نراا و همکاارا  ،(1306)پژوهش در اولویت اول و دو  قرار داشتند. این یافته با نتای  معماری 

( بیان کردند 2887راا و همکاران ) ی دارد.هم وان (2811)و وانگ  (1301) علیزاده (،2887)

که عالمت برند، رقابت، مصر  غاذا در اساتادیو ، ارتباطاات اجتمااعی، تعهاد، تاری چاه تایم،        

داری باا  یی اساتادیو  ارتبااط معنا   هاا  ارتبااط ی سازمانی، بازی تیم، کادر فنی تایم و  ها یژگیو

 ین کرد که اگار مشاتریان نگرشا   بیا( 1301علیزاده )همچنین  ند.روابستگی هواداران به تیم دا

مانعکس شاود از    هاا  آناین نگارش در رفتاار    ممکن استداشته باشند،  ی خا مثبت به برند

صاورت شافاهی. وی   پیشنهاد این محصول به اعضای خانواده و دوستان به یا جمله خرید مجدد

گفت  توان یم .کند یمحضور این نگرش را از طریق حضور بازیکنان و کادر فنی برجسته معرفی 

و باا   یناام  انیا مربکیاد بار حضاور    میا ت یالملل نیببه استفاده از مربیان  ها باشگاهاعتشاد مدیران 

هاا در لیاگ برتار     ارزش باشاگاه  یبازیکنان برجسته و با کیفیات در ارتشاا  تجربه در کنار حضور 

دسات  هی بازاریاابی را بارای با   ها کیتاکتمدیران ورزشی ممکن است  است؛ بنابراینبسیار مفید 
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مشهور و امضاای قارار داد    انمربی دت انجا  دهند از جمله است دا می کوتاهسودهاآوردن این 

 ،شاوند  ینما مدت بارای زماان طاوالنی تضامین     ی کوتاهها کیتاکتن هرچند ای. با بازیکن ستاره

 اندازی کنند.جریان سود و منفعت را به سوی باشگاه راه توانند یم

 یا منطشاه و  یملا  رانیماد گاذاران و  قاانون  ،زانیا رمعموالً برناماه پژوهش،  یها افتهیبه  توجهبا 

آناان از   درکبال دارند که بارها عاد   هواداری و فوت نیب وندیپ مورددر  یمحدود دید( یاستان)

تمیید شده اسات؛   گریکدیاز  ها آن یگذارتمثیرو  ریدرگی ها سازمانف در ایوظ ۀها و محدود نشش

 ۀبا حاوز  ییآشنا برای کشورهواداران و فوتبال  ۀدر دو حوز مسئوالنو  رانیمدآموزش  از این رو

و  دانشاگاهی  یهاا  آماوزش  جااد یا ۀنا یزم .مد نظر قرار گیرد باید آن تیاهمو  یورزشهواداران 

آن بار دوش   تیمسائول  کاه اسات   یمهما  یراهبردهااز  زینی معتبر در این حوزه ها نامهیگواه

مناساب و   یمحتوابا  یدرسها و مواد  برنامه جادیاتا با  استحوزه  نیا نامت صصو  انیدانشگاه

  کنند.هم صنعت فرا نیاتوسعه  برایرا  نهیزممت صص  یانسان یروین تیترب

یابی به مدیریت مطلوب برای دست مش ص شد آماری پژوهش ۀت صص کافی جامع با توجه به

عوامال   پاژوهش حاضار،   نتاای   ربنا با . استاولین گا  شناسایی موانع جذب و توسعه هواداران، 

مدیران بازاریابی سطوح م تلاف فوتباال ایاران باا در     اند؛ بنابراین از موانع مهم محصول و مکان

ی هاا  هیسرمااین  خواهند بود قادر ها آنبندی شده و توجه به اولویتنظر گرفتن عوامل شناسایی

بدیهی اسات توجاه کاافی باه      .مدیریت کنندمناسب ای همیشگی فوتبال )هواداران( را به گونه

 همچناین  به جذب درآمدهای پایدار حاصل از حضور هواداران و این گروه ۀجذب و توسع موانع

 منجر خواهد شد.مسابشات  زیادجذابیت 
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