شماره  .،22فروردین و اردیبهشت  .،3131صص 58-314

مطالعات مدیریت ورزشی

تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاههای لیگ حرفهای
فوتبال ایران
2

وحید ساعتچیان ،1علیرضا الهی
.3

دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی*

.2

استادیار دانشگاه خوارزمی

تاریخ دریافت31/18/31 :

تاریخ پذیرش33/13/25 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هووادارا باشوگاههوای لیو
حرفهای فوتبال ایرا است .روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .با توجه بوه ماهیوت
پژوهش ،کلیۀ مدیرا عامل و هیئتمدیرۀ باشگاههای لی برتر فوتبوال ( 31نفور  ،کارشناسوا
فوتبال ( 381نفر و برخی از استادا مدیریت ورزشی دانشگاههای کشور ( 321نفر که با موضووع
پژوهش آشنایی کافی داشتند ،جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل میدادند .با استناد به جدول حجم
نمونۀ مورگا  ،در گروه مدیرا باشگاهی ( 31نفر  ،اعضوای هیئوت علموی دانشوگاه ( 31نفور و
کارشناسا فوتبال ( 35نفر  ،بهعنوا نمونۀ آماری انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری اولیه بر اساس
مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش طراحی شد که پس از اظهار نظر  38نفر از استادا دانشگاه
و کارشناسا فوتبال ،تعدیل شد .سپس ،برای تعیین روایی سازه از روش آمواری تحلیول عامول
اکتشافی استفاده شد .مقدار معیار کایزر ،مایر ،الکین برای تعیین کفایت اندازۀ نمونه برابر 1/835
و سطح معنیداری آزمو کرویت بارتلت برای بیا همبستگی بین متغیرها  1/113بوود .همچنوین
ضریب آلفای کرونباخ آ در مطالعۀ راهنما  1/515بهدست آمد .یافتهها نشا میدهد هفت عامل
مدیریت روابط عمومی ،مکا  ،قیمتگذاری ،کانالهای توزیع ،قدرتهای فراسازمانی ،محصوول و
مدیریت کیفیت و فرآیند بهعنوا موانع مهم جذب و توسعۀ هوادارا قابول شناسواییانود .ایون
عوامل در مجموع  43/83درصد واریانس موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هوادارا را تبیوین موی-
کنند .بنا بر نتایج آزمو فریدمن ،اولویتهای موانع بر اساس میانگین رتبه بهترتیب عبارتاند از:
محصول ( ، 4/33مکا ( ، 4/13قدرتهای بوازار ( ، 4/13قیموتگوذاری ( ، 1/54روابوط عموومی
( ، 1/82فرآیند ( 1/35و کانال توزیع ( . 1/23توصیه میشود مدیرا بازاریابی سطوح مختلو
فوتبال ایرا با در نظر گرفتن عوامل شناساییشده و اولویتبندی آ ها برنامهریزی مؤثری بورای
جذب و توسعۀ هوادارا صنعت فوتبال ایرا داشته باشند.
کلید واژگان :بازاریابی ورزشی ،مدیریت هوادارا  ،فوتبال حرفهای ،تحلیل عاملی
*نویسنده مسئول
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مقدمه

در دنیای رقابتی امروز ،مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتهاا قارار دارناد و رضاایتمندی
آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانهاست .الزمۀ جلب رضایت مشتریان تاممین کامال
نیازها و شناسایی دقیق خواستهها ،انتظارات ،تماایالت ،توانااییهاا و محادودیتهاای آنهاا در
استفاده از خدمات یا خرید محصوالت است .با دستیابی به چناین اطالعااتی مایتاوان عوامال
تمثیرگذار بر رفتار مشتریان سازمانهای خادماترساان را باه خاوبی تشا یص داد و در ات اا
تصمیمات بازاریابی شرکتها از آن بهره برد ( .)1با این حال ،از جملاه مشاتریان ساازمانهاای
ورزشی ،هواداران هستند که تشاویق و ترغیاب آنهاا بارای حضاور ماداو  ،از اهادا اساسای
بازاریابان ورزشی باشگاهها محسوب میشود ( .)2هاواداران نششای انکارناپاذیر در اداماۀ حیاات
صنعت ورزش دارند .اهمیت آنها به قدری است که از سرمایههای اصلی هار باشاگاه حرفاهای
محسوب میشوند و این هواداران هستند که به باشگاهها و لیگهای ورزشای هویات مایدهناد
( .)1همچنین پژوهشگران معتشدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محساوب مایشاوند؛ زیارا
محیط یا جو اجتماعی مستشیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم میآورند ،بهطوری کاه ورزشاکار
بدون هوادار نمیتواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد ( .)3با این حال ،حضور این گروه عالوه بر
ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاهها ،به جاذابیت بایش از پایش رویادادهای ورزشای
منجر میشود (.)4
یکی از عوامل مهم و تمثیرگذار در صنعت فوتبال جذب و افزایش هواداران باا هویات باشاگاه
است که یکی از فواید آن درآمدزایی حاصال از حضاور آنهاسات .بناا باه آماار ،ساازمان لیاگ
حرفهای فوتبال ایران در هر فصل بهطور میانگین حادود  464میلیاون توماان از محال بلیات-
فروشی مسابشات کسب کرده ( ،)5اما در مشابل ،بسیاری هم عشیده دارند کاه هاواداران فوتباال
تنها برای افزایش سرمایۀ باشگاهها مفید نیستند ،بلکه نشش اجتماعی آنها نیز مهام اسات (.)1
به هر حال ،باید دانست که صنعت فوتبال از هواداران خود از دو جنبه سود میبرد که عبارتاند
از :حمایت مالی و حمایت اجتماعی.
از طرفی با توجه به افزایش میانگین ناچیز ساالنۀ حضور هاواداران در ورزشاگاه (طباق آخارین
آمار میانگین  0688نفر برای سال  1301گزارش شده است) ،موضوع چگاونگی حضاور ماداو
آنها در مسابشات مشکالتی برای باشگاههاای ورزشای در ایاران باه هماراه مایآورد؛ از جملاه
میتوان به از دست دادن سرمایههای اصالی ورزشای (هاواداران) ،کااهش درآماد باشاگاههاای
ورزشی و عد بهرهگیری مناسب از منافع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاصل از حضور آنهاا
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اشاره کرد ( .)6با وجود این ،مدیریت بهینۀ هواداران (عوامل جذب و توساعه) و تساهیل حضاور
آنها در مسابشات فوتبال میتواند از دو جنبۀ حمایت اجتماعی و اقتصادی برای صنعت فوتباال
اهمیت داشته باشد .بدیهی است گا اول شناخت برای توسعۀ هواداران موانع احتمالی است که
به ناتوانی در جذب هواداران در صنعت فوتبال منجر شده است؛ بنابراین ضروری است مدیران و
بازاریابان ورزشی با شناسایی تمامی عوامل مؤثر بر فرآیند تصمیمگیری مصر کننده (هواداران)
و نیز با انعطا پذیری و انطباق با موقعیت بازار و نیازهای آنها بکوشند تاا ساهم باازار خاود را
نسبت به دیگر رقبا افزایش دهند .با در نظر گرفتن اینکه هواداران از بازارهای هد باشگاههاای
ورزشی به شمار میروند ،اگر موانع جذب و توساعۀ آنهاا مشا ص و روشان باشاد ،بازاریاباان
ورزشی قادر خواهند بود استراتژیهای بازاریابی مناسبتری بارای مادیریت مطلاوب هاواداران
باشگاهها طراحی کنند.
در دهۀ اخیر رشد قابل مالحظهای در پژوهشهاایی مارتبط باا بررسای علال حضاور هاواداران
مسابشات م تلف ورزشی به چشم میخورد .اغلب این پژوهشها به تعیین عوامل مؤثر بر تمایال
افراد به حضور در ورزشگاه و همچنین تعیین انگیزههای هواداران ورزشی پرداختهاناد (.)7 -13
از طرفی ،مبانی پژوهش بیانگر آن است که همواره مرحلۀ جذب پیش از مرحلاۀ حضاور انجاا
می شود و از این حیث اهمیت زیادی دارد .همچنین بیشتر پژوهشها به موضوع عوامل مؤثر در
جذب هواداران و نه موانع پیش رو پرداختهاند؛ بهعنوان نمونه نتاای تحشیاق وون و کیتاامورا1
( )2886روی عوامل انگیزشی تمثیرگذار بر حضور هواداران نشان داد پیروزیطلبای قاویتارین
عامل حضور مداو هواداران لیگ ژاپن است که با نتای تحشیق ماهونی ،ناکازاوا ،فونک ،جیماز و
گالدن )2882( 2مطابشت دارد .یکی از عوامل دیگری که در تحشیق آنها بهعنوان عامل پایش-
بینیکنندۀ حضور هواداران در ورزشگاهها شناسایی شد تعامل اجتماعی افراد بود ،بهطوری کاه
پیروزی نیابتی (نسبت دادن پیروزی تیم به خود) و تعامل اجتماعی پیشگوهای قوی برای بیاان
میانگین حضور در بازیهای لیگ ژاپن بودند (.)14،15
معماری ( )1306نیز ضمن نشد نحوۀ مدیریت بازاریابی در ایران بیان میکند هرچه فعالیتهاای
ترویجی ،برنامهریزی مطلوب مکان ،محصول ،نحوۀ قیمتگذاری مسابشات در برگزاری رقابتها و
همچنین مدیریت ارائۀ خدمات به همراه رقابتهای بازاریابی مسئوالن تیمهای باشگاهی مطلوب
باشد ،میزان توجه تماشاگران به برناماههاا و مساابشات آنهاا افازایش ماییاباد ( .)2همچناین
محمدکاظمی ( )1307با پژوهشی در مورد توصیف وضعیت عناصر آمی تۀ بازاریابی در صانعت
1. Won and Kitamura
2. Mahony, D. F., Nakazawa, M., Funk, D. C., James, J. D., & Gladden, J. M
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فوتبال کشور بیان کرد در عامل محصول ،واگذاری سها باشگاههای لیگ برتر؛ در مؤلفۀ مکاان،
عد امکان حضور خانوادهها به اتفاق همدیگر؛ در عامل قیمت ،نرخگاذاری یکساان بلیات بارای
هواداران؛ در عامل تروی  ،نبود شبکههای ماهوارهای اختصاصی باا ناا باشاگاه از مواناع توساعۀ
بازاریابی صنعت فوتبال کشور است ( .)16در ادامه ،الهی ( )1307به بررسی موانع و راهکارهاای
توسعۀ اقتصادی صنعت فوتبال ایران پرداخت .وی بیان کرد ،کم بودن سرانۀ درآمد ملی کشاور،
سطح درآمد مرد  ،نبود رویههای مناساب و منطشای قیماتگاذاری روی محصاوالت ،کیفیات
ضعیف امکانات ورزشگاهها و مدیریت نامناسب جمعیت ،ایمنی در اماکن ورزشای ،عاد تعاادل
رقابتی بهینۀ لیگ حرفهای و حضور نداشتن بانوان از موانع مؤثر بار جاذب و توساعۀ هاواداران
است (.)1
1
با توجه به اهمیت شناسایی رفتار هواداران ،تریل ،رابینسون و کیم ( )2880تحشیشی با عناوان
رفتار مصر کنندگان ورزشی انجا دادند .نتای آنها نشان داد مهمترین محدودیتهایی که بار
حضور تماشاگران تمثیر است ،عبارتاند از :سایر سرگرمیهاای ورزشای ،پ اش باازی از طریاق
تلویزیون و رادیو ،فعالیتهای اوقات فراغت ،هزینههای مالی ،آب و هوا ،تعهدات اجتماعی ،تعهاد
به کار و مدرسه ،محل ورزشگاه و شکست تیم ( .)17همچنین ساعتچیاان و علیازاده ()1300
طی مطالعهای موردی به اولویتبندی و شناخت ارتباط بین انگیزهها و عوامل ماؤثر بار حضاور
هواداران تیمهای پرسپولیس و اساتشالل تهاران پرداختناد .آنهاا نشاان دادناد تشسایمبنادی
هواداران و لزو ارائۀ خدمات به آن ها در کنار شناسایی رفتارهای هویت هواداری از نشاانههاای
تعیینکننده در رفتار مصرفی هواداران است ( .)18در پژوهشی دیگر مارک پریچارد 2و همکاران
( )2881موانع تکرار حضور هواداران لیگ بیسبال آمریکا را بررسی کردناد .نتاای ایان مطالعاه
نشان داد درصد زیادی از پاسا دهنادگان تعهادات شاللی ،ش صای و خاانوادگی را باهعناوان
مهمترین عوامل بازدارنده مطرح کردند .از طرفای ،تفااوتهاای فاردی اگرچاه باهعناوان ماانع
شناسایی شد ،نگرش به خدمات یا کاال را تحت تامثیر قارار نمایدهاد ( .)10در ایان خصاو ،
ترکفر ( )1301در پژوهشی با عنوان تمثیر عوامل انگیزشی بر جذب هواداران به مسابشات لیاگ
برتر فوتبال ایران اشاره کرد تنها عامل تمثیرگذار میزان آگااهی و داناش اطالعاات هاواداران در
مورد قوانین و نحوۀ انجا مسابشات فوتباال اسات .همچناین وی باا ارائاۀ مادلی ،فعالیاتهاای
بازاریابی را عاملی معرفی کرد که بهصورت مستشیم بر جذب هواداران باه ورزشاگاه تامثیر مای-

1. Trail, G. T, Robinson, M., & Kim, Y
2. Mark P Pritchard
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گذارد ( .)6کیم و تریل )2818( 1نیز در بیان محدودیتهای رفتار مصرفی هواداران بیان کردند
که این عوامل به دو دستۀ درونی و بیرونی تشسیم میشوند .انگیزههای درونی به تنهایی تواناایی
پیشگویی  21درصد واریانس حضور را دارد و عامل کمبود موفشیتهای باشاگاه توانساته تاا 18
درصد این واریانس را تبیین کند .آنها بیان چنین محدودیتهاایی را فرصاتی بارای بازاریاباان
ورزشی دانستهاند تا از این طریق بهطور ماؤثرتر باه ارائاۀ خادمات بارای جاذب هاوادار جدیاد
بپردازند (.)11
ساعتچیان ،الهی و ناظمی ( )1318در بررسی علل جانابداری هاواداران باه باشاگاههاای پار
طرفدار فوتبال اشاره کردند از آنجا که وفاداری هواداران بهطور مستشیم و مثبت با طرز تلشای و
نگرش هواداران ارتباط دارد ،به نظر میرسد حضور کثیر هواداران برای حمایت هنگاامی میسار
میشود که حمایتکنندگان ورزش بتوانند نیازها و پیشفرضهای گوناگون آنها را شناساایی و
ساختار برنامههای محیطهای ورزشی را بهمنظور جذب بهتر هاوادار بار آن اسااا ساازماندهی
کنند ( .)11در همین راستا الهی ،ساعتچیان و رسولی ( )1318در پژوهشی به بیاان وضاعیت
تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران پرداختند .نتای آن ها نشان داد قابل پیشبینای باودن
مسابشات بر جذب و توسعۀ هواداران به ورزشگاه مرتبط است ،بهطاوری کاه باا افازایش میازان
تعادل رقابتی لیگ ،از طیف هوادار حاضر در ورزشگاه کاسته میشود .بدیهی است تعادل رقابتی
با ایجاد توازن قدرت در میان تیم ها و با بهوجود آوردن موقعیت عد اطمینان به تمایال بیشاتر
هواداران برای تماشای مسابشات منجر میشود ،اما با وجود اینکاه کااهش تعاادل رقاابتی باین
تیم های لیگ نشانی از توازن قدرت تیم ها و در نتیجاه جاذاب تار شادن مساابشات اسات ،ایان
شاخص بهتنهایی نمیتواند تمثیرگذار باشد (.)4
با جمعبندی تحشیشات میتوان گفت هر یک از این پژوهشها عوامل ماؤثر بار جاذب و توساعۀ
هواداران در مسابشات م تلف ورزشی را بررسی کردهاند؛ بنابراین اگرچاه ایان موضاوع توانساته
است در خارج از کشور جذابیتهای تحشیشی زیادی برای پژوهشگران حوزههای م تلاف نظیار
مدیریت ورزشی و اقتصاد داشته باشد ،در ایران بهطور مستشیم به نحوۀ جذب آنها توجه نشاده
است .در این میان ،با توجه به اهمیت جذب و توسعۀ هواداران باید اشاره کرد که باهدلیال نوپاا
بودن صنعت فوتبال حرفهای در کشور ،مشولۀ مدیریت هواداران به شدت نیازمند پاژوهشهاای
علمی منظم و سازمانیافته است و بدیهی است اجرای چنین پژوهشهایی با محوریت مادیریت
بازاریابی روی هواداران ،قادر است باشگاهها را با استفاده از اطالعات در ماورد مصار کننادگان
(هواداران) آشنا کند و موجب فهم تفاوتهای نگرشی و رفتاری آنها در مورد باشگاهها شود .باا
1. Kim & Taril
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توجه به موارد مذکور ،این پژوهش در نظر دارد موانع بازاریابی جاذب و توساعۀ هاواداران لیاگ
حرفهای فوتبال ایران را در صنعت هواداران شناسایی کند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هد از نوع پژوهشهای کاربردی است که بهمنظور جماعآوری دادههاا
از روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است .بهدلیال ماهیات پاژوهش حاضار،
مناسبترین افراد (جامعه) برای بررسی مدیران سطوح م تلف صنعت فوتبال و افاراد آشانا باه
مدیریت بازاریابی ورزشای بودناد؛ بناابراین پژوهشاگران کلیاۀ مادیران عامال و هیئات مادیرۀ
باشگاههای شاغل در لیگ برتر فوتبال ،کارشناسان فدراسیون فوتبال (کنونی و گذشته) و برخی
از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور را که با موضوع پژوهش آشانایی کاافی داشاتند باه-
عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفتند .پس از تهیۀ فهرست کامل اسامی این افراد ،تما آنها به-
عنوان نمونۀ آماری نیز مدنظر قرار گرفتند .در نهایت ،با توجه به تعداد پرسشانامههاای توزیاع-
شده ،گروه مدیران باشگاهی را  63نفر ،اعضاای هیئات علمای دانشاگاه  68نفار و کارشناساان
فوتبال را  10نفر تشکیل دادند .گفتنی است تعداد افراد گروه مدیران عامل باشگاهی ( 18نفار)
بنا به تعداد باشگاههای شاغل در لیگ فوتبال کشور تعیاین شاده اسات .در گاروه کارشناساان
فوتبال ( 158نفر) افرادی که با فدراسیون فوتبال همکاری داشتند و از این کانال معرفی شادند،
مدنظر قرار گرفتند .در نهایت ،با اطالع از تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه با گرایش مادیریت
ورزشی تعداد  128نفر شناسایی شد.
این پژوهش در دو ب ش کیفی و کمی انجا شده است .در ب ش کیفی ،ضمن مطالعه مشااالت
علمی متعدد مرتبط با موضوع پژوهش و مصاحبه با استادان مادیریتی ورزش کشاور ،باه تهیاۀ
فهرستی از مرتبطترین متلیرهای مطرح در زمینۀ جذب و توسعۀ هواداران باشاگاههاای کشاور
پرداخته و سپس پرسشنامۀ اولیه طراحی شد .در ب ش کمّی (ساخت پرسشنامه) نیز اطالعاات
حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده ،تجزیه و تحلیل شد .گفتنی اسات مواناع جاذب و توساعۀ
شناساییشده در قالب هشت مؤلفه (مدیریت هواداران ،مدیریت تروی  ،مدیریت مکان ،مادیریت
قیمتگذاری ،مدیریت کیفیت ،مدیریت کانالهای توزیع ،مدیریت قادرتهاای باازار و مادیریت
روابط عمومی) است که بهوسیلۀ  41گویه تحت عنوان «تعیین موانع بازاریابی جاذب و توساعۀ
هواداران» با مشیاسی پن طیفی اندازهگیری شد .همچنین ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش
نیز در قالب سه سؤال سابشۀ کار در حوزۀ ورزش ،سابشۀ مدیریت در ورزش و شلل سنجیده شد.
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بهمنظور تعیین روایی محتوایی ،ابزار پژوهش در اختیار  28نفر از صاحبنظران علمی و اجرایای
که قرار گرفت در راستای نمونۀ پژوهش بودناد و از نظارات اصاالحی آنهاا بهاره گرفتاه شاد.
پرسشنامۀ اولیه  52سؤال داشت که با جمعبندی نظرات افراد فوق ،به  41سؤال کااهش یافات.
همچنین از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی (باا چارخش واریمااکس) بارای تعیاین روایای
سازه 1و بیان عوامل اصلی پرسشنامه استفاده شد .بدین ترتیب تنهاا ساؤاالتی کاه دارای ارزش
ویژۀ بیشتر از  1/5بودند و همبستگی زیادی (بیشتر از  )8/3بین آنها باا کال آزماون مشااهده
میشد ،بهعنوان سؤال مطلوب در نظر گرفته شدند (.)28
نتای مربوط به کافی بودن نمونه در جدول  1ارائه شده است .بعد از اجرای روش تحلیل عااملی
و شناسایی مؤلفههای آشکارشده ،در مطالعۀ مشدماتی 2ضمن تش یص محدودیتهای اجرایای و
برطر کردن ابهامات احتمالی ،پایایی پرسشنامه نیز بررسی شد .بادین منظاور ضاریب آلفاای
کرونباخ  38پرسشنامۀ جمعآوری شده از مطالعۀ مشدماتی  8/030بهدست آمد .ضارایب آلفاای
هر یک از مؤلفههای آشکارشدۀ آزمون تحلیل عاملی در جدول  2ارائه شده است.
در نهایت ،پس از آماده شدن پرسشنامه ،بهمنظور جماعآوری پرسشانامههاا در ب اش مادیران
باشگاهها ،در جلسۀ مدیران باشگاههای فوتبال در محل آکادمی المپیک در خرداد ماه ( 1318با
هماهنگیهای الز ) اقدا به توزیع پرسشنامه شد .همچنین برای دریافت نظرات اعضای هیئت
علمی دانشگاهها نیز برخی پرسشنامه ها بهصورت حضوری در اختیار افراد قرار گرفات و برخای
دیگر نیز در دومین همایش ملی مدیریت (دانشگاه شاهرود  )1318توزیع و جماعآوری شاد .در
نهایت ،برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آزمونهای کولموگرو  -اسامیرنو  ،تحلیال عااملی
اکتشافی و فریدمن استفاده شد.
نتایج
بر اساا یافتههای توصیفی ،بیشترین تعداد آزماودنیهاا باا  45/7درصاد بایش از  22ساال و
کمترین تعداد آنها نیز با  11/0درصد  15تا  21سال ساابشۀ خادمت دارناد .ساابشۀ مادیریتی
اغلب پاس دهندگان ( 45/2درصد) تا  7است .تنها  18درصد آزمودنیها  15تا  21سال ساابشه
دارند .همچنین  44/3درصد نمونههای تحشیق را کارشناساان فوتباال 20/5 ،درصاد را مادیران
عامل باشگاهی و  27/1درصد آزمودنیها را اعضای هیئت علمای دانشاگاه باا گارایش مادیریت
ورزشی شامل میشوند.
1. Construct validity
2. Pilot study
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در ب ش ارائۀ یافتههای حاصل از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ،است راج عاملها با اساتفاده از
 Eigen values=1و  acceptable factor loading=0/58مالک قرار گرفات ،اماا قبال از اجارای
تجزیه و تحلیل عاملی پژوهشگر از آزمون  KMOبرای تعیین کفایت نمونهگیاری و پایشبینای
گویههای هر مؤلفه استفاده کرد .همچنین از آزمون کرویت بارتلت برای تعیین ارتباط گویاههاا
با مؤلفهها و فراهم کردن مبنایی معشول برای تجزیه و تحلیل عوامال اساتفاده شاد .بار اسااا
گزارش لیچ ،برت و مورگان KMO )2885( 1باید بیشتر از  8/78و آزمون بارتلت نیز باید کمتار
از  8/85باشد؛ بنابراین ضمن رعایت پیشفرضهای آزماون ،نتاای قابلیات اساتفاده از تحلیال
عاملی اکتشافی را تمیید کرد .جدول  1نتاای آزماون بارتلات و مشادار آزماون  KMOرا نشاان
میدهد.
جدول  -3نتایج آزمو تحلیل عاملی آزمو بارتلت و  KMOپرسشنامه
ردیف

متلیر

نتای

1

آزمون  KMOبرای متناسب بودن اندازه نمونه

8/710

2

آزمون بارتلت برای درست بودن تفکیک عاملها

8/881

در ادامه ،با اجرای دستور دوران متعامد (چرخش واریماکس)  11عامل شناسایی شاد (جادول
 .)2این  11عامل  %64/07از واریانس موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران را بیان مایکناد.
جدول  -2نتایج تحلیل عاملی مؤلفههای موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هوادارا
عوامل

درصد
واریانس
عوامل

روابط عمومی
1
%0/12

مکان
2

%7/11

پرسشها

بار عاملی

تبلیلات ناکافی در جراید و رسانهها
پوشش خبری و رسانهای نامناسب
نبود شبکههای اطالع رسانی
کمبود برگزاری کنفرانسها و برنامههای مطبوعاتی
کمبود برگزاری جشنها و مراسم حضور
کمبود عوامل اجرایی (لیدرها) مناسب
تشسیم نشدن هواداران به گروهها
نبود ورزشگاههای اختصاصی
کیفیت نامناسب ارائۀ خدمات در ورزشگاهها
گنجایش کم و ناچیز ورزشگاهها
توجه ناکافی به نیازهای هواداران (ایمنی ،تمسیسات و)..
دسترسی مشکل و نامناسب به وسایل حمل و نشل عمومی
محیط اجتماعی ناسالم و جوّ فرهنگی ضعیف ورزشگاهها

8/674
8/484
8/577
8/647
8/501
8/531
8/551
8/718
8/762
8/300
8/410
8/638
8/373

آلفای
کرونباخ

8/741

8/731

1. Leech, N.L., Barret, K. C., & Morgan, G. A.
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3

قیمتگذاری
%6/47

4

کانالهای
توزیع
%6/84

5

6
7

0

1

18

11

قدرتهای
بازار
%5/00
محصول
5/75
کیفیت%و
فرآیند
تشویق%
5/58
کنندهها
%5/24
مدیریت
هواداران
%4/67
برنامه ریزی
جهت جذب
%4/68

تروی
%4/47

نرخگذاری یکسان بلیت برای اقشار م تلف هواداران
نرخگذاری بلیت بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی
هواداران
نرخگذاری بلیت بدون توجه به اهمیت ،حساسیت و
قابلیت پیشبینی مسابشات
تشویم ورزشی غیردقیق و بیثبات سازمان لیگ
اجرا نشدن مسابشات بر اساا زمانبندی و ساعات تعیین
شده
مشکل دسترسی به بلیت در روز برگزاری مسابشات
فراهم نبودن تسهیالت و امکانات ارائۀ بلیت بهصورت
فروش اینترنتی
ارائه نشدن تسهیالت بلیت فصلی به هواداران
واگذار نشدن سها باشگاهها (در بورا) به هواداران
وابستگی مالی و حشوقی باشگاهها به دولت
حضور نداشتن زنان در ورزشگاه بهدلیل نگرش منفی
مسئوالنندک بازیکنان برجسته و شاخص (داخلی و
حضور ا
امکان حضور همراه خانواده در ورزشگاه به دلیل
عد
خارجی)
نکردن از برنامههایی نظیر کارت هواداری و کوپن
استفاده
قانونی
شرایط
حضور اندک مربیان برجسته و شاخص
ت فیف
ضعیف بودن تیمهای باشگاهی و کیفیت فنی پایین
نبود مشوقهایی مانند ت فیف بلیت مسابشه ،جوایز و
مسابشات
یادبود
کمبود مدیران مت صص و مجرب در تشکیالت مدیریت
باشگاهها
توجه ناکافی به نیازها و خواستههای هواداران فعلی
برنامهریزی غیراصولی برای جذب
نبود پایگاه ثبت اطالعات هواداران (کانون هواداران)
نبود طرحهای بازاریابی استراتژیک و ساالنه برای جذب
کمبود فروشگاههای کاالهای انحصاری و تبلیلاتی با آر
باشگاهها
نامناسب بودن لباا و نشان زیبا و ماندگار
تمکید اندک بر نصب تصاویر بازیکنان در ابزارهای تبلیلاتی
سطح شهر
نبود ایجاد برنامههایی همچون بازدید ،تفریح و قرعهکشی
در هواداران
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8/728
8/676
8/538
8/701
8/747
8/506
8/577
8/512
8/758
8/676

8/603

8/745

8/614

8/707
88//185
031

8/015

8/047
8/773
8/507
8/621

8/772

8/722
8/645
8/756
8/554
8/751
8/418
8/467
8/038
8/356

8/553

8/475

8/486

8/540

در ادامه ،همبستگی درونی هر یک از مؤلفهها در عوامل مش صشده از طریق آلفای کرونباخ
محاسبه شد .با وجود توصیۀ لیچ ،برت و مورگان )2885( 1که ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از
 8/7را توصیه میکنند ،با توجه به طبیعت اکتشافی پژوهش ،عواملی که همبستگی درونی بیشتر
از  8/603داشتند ،بهعنوان عوامل مناسب برای بیان موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران
انت اب شدند؛ بنابراین از  11عامل بهدستآمده ،هفت عامل مدیریت روابط عمومی ،مدیریت
1. Leech, N.L., Barret, K. C., & Morgan, G. A.
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مکان ،مدیریت قیمتگذاری ،مدیریت کانالهای توزیع ،مدیریت قدرتهای بازار ،محصول و
مدیریت کیفیت و فرآیند باقی ماندند و مؤلفههای مشوقها ،مدیریت هواداران ،برنامهریزی جذب
و تروی حذ شدند.
بهطور کلی این هفت عامل  41/56درصد واریانس را نشان میدهند .در جدول  3نتای تحلیل
عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران بعد از حذ عواملی با همبستگی درونی کمتر از
 8/603نشان داده شده است.
جدول  -1نتایج تحلیل عاملی عوامل بعد از حذف با همبستگی درونی باالتر از (18351
عوامل

درصد واریانس
عوامل

روابط عمومی
1
%0/12

مکان
2

% 7/11

پرسشها

بار عاملی

تبلیلات ناکافی در جراید و رسانهها

8/674

پوشش خبری و رسانهای نامناسب

8/484

نبود شبکههای اطالع رسانی

8/577

کمبود برگزاری کنفرانسها و برنامههای مطبوعاتی

8/647

کمبود برگزاری جشنها و مراسم حضور

8/501

کمبود عوامل اجرایی (لیدرها) مناسب

8/531

تشسیم نشدن هواداران به گروهها

8/551

نبود ورزشگاههای اختصاصی

8/718

کیفیت نامناسب ارائۀ خدمات در ورزشگاهها

8/762

گنجایش کم و ناچیز ورزشگاهها

8/300

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

8/410

دسترسی مشکل و نامناسب به وسایل حمل و نشل عمومی

8/638

محیط اجتماعی ناسالم و جوّ فرهنگی ضعیف ورزشگاهها

8/373

آلفای کرونباخ

8/741

8/731

نرخگذاری یکسان بلیت برای اقشار م تلف هواداران
3

قیمت گذاری
% 6/47

نرخگذاری بلیت بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی

8/728

هواداران

8/676

نرخگذاری بلیت بدون توجه به اهمیت ،حساسیت و قابلیت

8/538

8/603

پیشبینی مسابشات
تشویم ورزشی غیردقیق و بیثبات سازمان لیگ
4

کانالهای توزیع

اجرا نشدن مسابشات بر اساا زمانبندی و ساعات تعیین

% 6/84

شده
مشکل دسترسی به بلیت در روز برگزاری مسابشات

8/701
8/747
8/506

8/745
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فراهم نبودن تسهیالت و امکانات ارائۀ بلیت بهصورت فروش
5

قدرتهای بازار
% 5/00

اینترنتی
ارائه نشدن تسهیالت بلیت فصلی به هواداران
واگذار نشدن سها باشگاهها (در بورا) به هواداران
وابستگی مالی و حشوقی باشگاهها به دولت

6

7

38
8/577
8/512
8/758
8/676

محصول

حضور نداشتن زنان در ورزشگاه بهدلیل نگرش منفی

8/707

% 5/75

مسئوالن

8/185

کیفیت و فرآیند

شرایط
ورزشگاه به
خانوادهو در
اندکحضور
حضورامکان
عد
دلیلخارجی)
(داخلی و
شاخص
همراهبرجسته
بازیکنان
قانونی
برجسته و شاخص
حضور اندک مربیان

8/031
8/047

ضعیف بودن تیمهای باشگاهی و کیفیت فنی پایین مسابشات

8/773

% 5/58

8/614

8/015

8/772

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،ضمن تعیین درصاد واریاانس هار مؤلفاه (عامال)،
گویهها (سؤاالت) بر اساا بار عاملی رتباهبنادی شادند .در عامال رواباط عماومی ،گویاههاای
تبلیلات ناکافی در جراید و رسانههاا باا باار عااملی  8/674و کمباود برگازاری کنفارانسهاا و
برنامههای مطبوعاتی با بار عاملی  8/647بهترتیاب بیشاترین اهمیات را داشاتند .همچناین در
مؤلفۀ مکان ،بهترتیب سؤاالت کیفیت نامناسب ارائاۀ خادمات در ورزشاگاههاا ( )8/762و نباود
ورزشگاههای اختصاصی ( )8/718از دیدگاه نمونههای مورد بررسی در اولویت بودناد .در عامال
قیمتگذاری ،نرخگذاری یکسان بلیت برای اقشار م تلاف هاواداران در اولویات اول ( )8/728و
نرخگذاری بلیت بدون توجه به وضعیت اقتصادی هواداران در اولویت دو ( )86767قرارداشاتند.
همچنین در مؤلفۀ کانالهای توزیع ،سؤاالت تشویم ورزشی غیردقیق و بیثبات از سوی ساازمان
لیگ با بار عاملی  8/701و اجرا نشدن برنامه مسابشات بر اساا زمانبندی و ساعات تعیینشاده
با بار عاملی  8/747به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند.
بر اساا یافتههای جدول  3در عامل قدرتهای بازار ،گویههای واگذار نشدن ساها باشاگاههاا
(در بورا) به هواداران ( )8/758و وابستگی مالی و حشوقی باشگاهها به دولت ( )8/676از حیث
اهمیت در رتبههای اول و دو قرار داشتند .همچنین در مؤلفاۀ محصاول ،عاد امکاان حضاور
همراه خانواده در ورزشگاه بهدلیال شارایط قاانونی ( )8/185بیشاترین اهمیات را داشات و در
نهایت در عامل کیفیت و فرآیند ،گویههای حضور اندک مربیان برجساته و شااخص ( )8/047و
حضور اندک بازیکناان برجساته و شااخص داخلای و خاارجی ( )8/041از دیادگاه نموناههاای
پژوهش در اولویت اول و دو قرار داشتند.
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بهمنظور رتبهبندی مهمترین مؤلفههای آمی تاۀ بازاریاابی مواناع جاذب و توساعۀ هاواداران از
آزمون فریدمن استفاده شد .بر اساا نتای آزماون میاانگینهاای باهدساتآماده باهترتیاب از
بیشترین ارزش عبارتاند از :محصول ( ،)4/16مکان ( ،)4/81قدرتهاای باازار ( ،)4/81قیمات-
گذاری ( ،)3/04روابط عماومی ( ،)3/72فرآیناد ( )3/60و کاناال توزیاع ( .)3/26نتاای آزماون
فریدمن نیز نشان داد تفاوت میان میانگینهای مشاهدهشده در  7مؤلفاۀ فاوق معنایدار اسات
(جدول .)4
جدول  -4نتایج آزمو فریدمن برای رتبهبندی مؤلفهها
ردیف

مؤلفهها

میانگین

انحرا

میانگین رتبه

استاندارد
1

محصول

4/16

8/14

5/15

2

مکان

4/81

8/57

4/08

3

قدرتهای بازار

4/81

8/64

4/68

تعداد نمونه

211

4

قیمت گذاری

3/04

8/61

3/15

خی دو

2526134

5

روابط عمومی

3/72

8/51

3/50

درجۀ آزادی

6

6

فرآیند

3/60

8/61

3/52

سطح معنیداری

8/881

7

کانال توزیع

3/26

8/11

2/46

بحث و نتیجهگیری
بر اساا یافتهها ،نمونههای مورد بررسی ( 57/5درصد) بیش از  15سال ساابشۀ کاار در حاوزۀ
ورزش دارند .این مطلب مؤید آن است که گروههاای اجرایای و دانشاگاهی حاضار در پاژوهش
تجربه کاری خوبی دارند و از مشکالت و موانع فعلی جذب و توسعۀ هواداران آگااهی دارناد .بار
این اساا ،پاس آنها به سؤاالت پژوهش میتواند برای شناسایی موانع مؤثر بر جذب و توساعۀ
هواداران مفید و دقیق باشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد از دیدگاه مدیران ،مت صصاان فوتباال و اعضاای دانشاگاهی
مدیریتی ورزش کشاور در مؤلفاۀ «رواباط عماومی» ،گویاههاای تبلیلاات ناکاافی در جرایاد و
رسانهها ،کمبود برگزاری کنفرانسها و برنامههای مطبوعاتی و کمبود برگزاری جشنها و مراسم
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حضور از مهمترین موانع بازاریابی در جذب و توسعۀ هواداران فوتباال کشاورند .ایان مطلاب باا
نتای تحشیشات گالدن و فانک ( ،)2881معمااری ( ،)1306محماد کااظمی ( )1307و خلیلای
( )1307هم وانی دارد .گالدن و فانک ( )2881بر مدیریت صاحیح رواباط عماومی تایمهاا در
برقراری ارتباطات قوی با هواداران و تشویت نشان تیم در هن مصر کننادگان و نیاز برقاراری
تعامالت خوب و پاس گویی به نیازها و خواستههای مصار کننادگان تایمهاا اشااره کاردهاناد.
معماری ( )1306نیز ارائۀ تشویقهایی برای هواداران به شکلهای م تلف؛ مانند تهیۀ فیلمهاای
تبلیلاتی دربارۀ شهرهای میزبان و برقراری ارتباطات مناسب با تمامی ینفعان را از مهامتارین
فعالیتهای روابط عمومی دانست .وی فعالیت هر یک از رسانهها را بر تصاویر هنای م اطباان
هد و افزایش میزان بازدید از آن محل مؤثر میداند.
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که ایجاد قوانین حمایتی از باشگاه ها برای ورود به این حوزه
و همین طور ایجاد شبکه های ماهواره ای که خود قادر به جذب تبلیلات همراه باا پ اش ماداو
مسابشات باشند (همانند کانال های ماهواره ای رئال مادرید ،منچساتر و )...بارای ارتشاا و افازایش
عنصر روابط عمومی راهگشاست .همچنین بنا به نظر کارشناسان در اهمیت تبلیلاات ناکاافی در
رسانهها از جانب باشگاهها ،شاید تهیۀ فیلمهای تبلیلاتی در ارتشای آگاهی بسیار اثرگذار باشاد و
بتواند طرفداری مناسبی در میان هواداران ایجاد کند .بر این اساا ،باه نظار مایرساد مطالعاه
روی تمثیر تبلیغ رویدادها بر تصویر هنی جامعۀ هد و محدودۀ انت اب شده هم ارزش عملای
و هم ارزش تئوری داشته باشد.
همان طور که نتای این پژوهش نشان داد در مؤلفۀ «مکان» کیفیت نامناسب ارائاۀ خادمات در
ورزشگاهها ،نبود ورزشگاههای اختصاصی و دسترسی مشکل و نامناسب به وسایل حمال و نشال
عمومی از مهمترین گویهها محسوب شده است و بیشترین اهمیت را دارد .این مطلب باا نتاای
تحشیشات معماری ( ،)1306فالحی ( ،)1307ترک فر ( ،)1301آمینودین و لی هاوی ( )2880و
تئودوراکیس و الکساندریس ( )2880هم وانی دارد .فالحی ( )1300مؤلفۀ تسهیالت ورزشاگاه
را از عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان بیان میکند و کنتارل ایان عامال را در اختیاار مادیران
ورزشی میداند و معتشد است ایجاد و ساخت ورزشگاههای بهتر یا بهبود وضعیت ورزشاگاههاای
موجود را مؤثر خواهد بود .آمینودین و لی هوی ( )2880نیز دریافتند تسهیالت ورزشگاه مانناد
زیبایی ،امنیت و نظافت پیشبینی قوی برای رضایت تماشاچیان است و توجه بیشاتر را موجاب
افزایش حضور تماشاچیان و کسب درآمد برای مدیران باشگاه میداند؛ بنابراین از آنجا که طباق
نتای پژوهش ساعتچیان و همکاران ( )1318بیش از  %58هاواداران دانشاجو و محصالاناد و
اغلب در سنین نوجوانی و جوانی قرار دارند (که شلل و منبع درآماد ندارناد و اغلاب از وساایل
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نشلیۀ عمومی استفاده میکنند) ،ضروری است مدیران برگزاری رویادادها باه ایان عامال توجاه
کنند تا از طیف وسیع هواداران برخوردار شوند .به نظر میرسد برای توساعه و بهباود وضاعیت
امکانات و فضای باشگاههای لیگ حرفهای کشور ،اهتما و تالش باشگاهها به همراه کماکهاا و
تسهیالت دولتی و کمکهای ب ش تجاری میتواند مؤثر واقع شود.
یافتههای این پژوهش نشان داد در مؤلفۀ «قیمتگذاری» سؤاالت نرخگذاری یکسان بلیت برای
اقشار م تلف هواداران ،نرخگذاری بلیت بدون توجه به وضعیت اقتصادی هواداران و نرخگاذاری
بلیت بر مبنای اهمیت ،حساسیت و قابلیت پیشبینی مسابشات در اولویت قرار دارند .این یافتاه
با نتاای جلیلیاان ( ،)1303الهای ( )1307و فوساتر و هیئات ( )2880هم اوانی دارد .الهای
( )1307بهرهگیری از رویههای مناساب قیماتگاذاری منطشای را از عوامال ماؤثر بار توساعۀ
اقتصادی صنعت فوتبال کشور دانست .اند و فوستر و هیئت ( )2880نیز ضمن تمکید بار قیمات
بلیت بهعنوان مهمترین عامل حضور هواداران ،این عامال را در هویات ب شای تیمای هاواداران
مؤثر دانسته ،به مدیران باشگاهی توصیه میکند در کنار قوانین فروش بلیت مسابشات بهصاورت
فصلی یا حضوری به ارائۀ ت فیفات بر مبنای گروههای خا هواداری اهمیت قائل شوند.
از آنجا که در موارد معدودی ت فیفهایی از سوی مدیران برای تماشای مسابشات باه هاواداران
اختصا داده میشود ،کارشناسان میتوانند برای حفظ همین تعداد هوادار موجود اساتفاده از
این فرصتها را غنیمت شمارند ،در حالی که طبق دستورالعمل فدراسیون جهانی فوتباال ،باه-
منظور برقراری ایمنی مشارکتکنندگان ،هیچ مسابشهای نباید بدون فروش بلیت برگزار شود .از
طرفی ،بحث مدیریت قیمتگذاری بهدلیل حساسیتهای آن و اثراتای کاه مایتواناد بار رفتاار
مصر کنندگان داشته باشد ،بسیار پیچیده است ،ولی آنچه حتمی و انکارناپذیر است ،حتای در
صورتی که متولیان و مدیران تصمیمگیر در سطح کالن تصمیم باه ات اا روشهاای حماایتی
دارند ،دستکم نباید اجازه دهند بازار ورزش کشورمان از این جانب لطمه ببیند؛ از این رو لازو
بهکارگیری سیاستهای قیمتگذاری سطحبندی شدۀ بلیت بر مبنای شلل هاواداران در جاذب
هوادار ضروری است.
بنابر نتای پژوهش ،در مؤلفۀ کانالهای توزیع گویههای تشویم ورزشای غیردقیاق و بایثباات از
سوی سازمان لیگ و اجرا نشدن مسابشات بر اساا زمانبندی و ساعات تعیاینشاده باهترتیاب
بیشترین اهمیت را داشتند .این مؤلفه در بسیاری از تحشیشات در عامل مکان خالصه مایشاود،
اما از آنجا که جنس و همگنی سؤاالت عامل کانال توزیع خود دارای وزن خاصی نسبت به عامل
مکان است ،در این پژوهش برای اولین بار در بحث بازاریابی بهعنوان مؤلفاهای مساتشل ارائاه و
تفسیر شد .محمادکاظمی ( )1307وجاود نظام در برگازاری مساابشات (ارائاۀ مانظم و ماداو
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محصول) را از عوامل مهم در تبدیل وضع موجاود باه وضاع مطلاوب دانساته اسات .ب تیااری
( )1300نیز صف طویل تهیۀ بلیت در ورزشگاه م صوصاً در بازیهاای حسااا را ماانع بسایار
بزرگی در تحشق رضایت تماشاچی برشمرد .وی نمود عینی این مسئله را در بازی حسااا تایم
ملی یا باشگاهی مثل شهرآورد تهران بین دو تیم استشالل و پرسپولیس دانست به گوناهای کاه
تماشاچیان شب قبل از بازی در اطرا ورزشگاه میخوابند و با توجه به مسائلی چاون گرماا یاا
سرما ،نبود امنیت و ...شب را به صبح مایرساانند و ساپس در صاف طویال تهیاۀ بلیات قارار
میگیرند .بدین ترتیب میتوان گفت پیاده کردن تشویم ورزشی غیردقیق ،متلیار و بایثباات از
سوی سازمان لیگ که موجب اجرا نشدن بعضای از مساابشات بار اسااا زماانبنادی از پایش
تعیینشده میگردد ،از دالیل اصلی کاهش اثرب شی برنامهریزی برای توسعۀ هواداری اسات .در
این خصو  ،استفاده از نر افزارهای برگزاری رویداد و اهتما باه اجارای مساابشات بار اسااا
برنامهریزی از پیش تعیینشده اجتنابناپذیر به نظر میرسد .در نهایت هم تدوین قوانینی بارای
برگزاری منظم مسابشات طبق برنامههای زمانبندی شده به حضور هواداران در روزهای انتهاایی
هفته منجر خواهد شد.
بر طبق یافتهها ،از دیدگاه پاس دهندگان این پژوهش در مؤلفۀ «قدرتهاای باازار» گویاههاای
واگذار نشدن سها باشگاهها (در بورا) به هواداران ،وابستگی مالی و حشوقی باشگاهها به دولت
و ارائه نشدن تسهیالت بلیت فصلی به هواداران از حیث بار عاملی و اهمیت در رتبۀ اول تا سو
قرار داشتند .این مطلب با نتای تحشیشاات معمااری ( ،)1306الهای ( )1307و شاانک ()2881
هم وانی دارد .معماری ( )1306توجه نسبتاً کمتر به متلیر فراهم کاردن تساهیالت و امکاناات
تهیۀ بلیت و واگذاری سها باشگاههای فوتبال به عماو مارد را از جملاه عوامال مهام مؤلفاۀ
قدرتهای حاکم بر بازار در آمی تۀ بازاریاابی صانعت خادمات ورزش کشاور برشامرد .شاانک
( )2881نیز ارتباط و شناسایی نیازهای هواداران و خریاد بلیات مساابشات را باا بهارهگیاری از
اینترنت پیشنهاد میکنند .از طرفی ،شواهد نشان میدهد ارائۀ تسهیالت بلیت فصلی و واگذاری
سها باشگاه به هواداران به سادگی در اختیار مدیران باشگاههاا نیسات و بارای کنتارل آن باه
تمهیدات ویژه و برنامهریزی بلند مدت نیاز است؛ بنابراین به نظر میرسد هواداران فعالً بایاد در
انتظار توجه و در نظر گرفتن نیازهایشان در عرضۀ بلیت و سایر خدمات مشاابه باشاند .در ایان
زمینه باید قوانین تسهیلکننده و مناسب برای ارائۀ سها باشاگاههاا در باورا ،حضاور ب اش
خصوصی و واگذاری فرصت تیمداری به آنها به همراه ارائۀ تسهیالتی در خصو بلیت فصالی
به هواداران به تصویب رسیده و به مرحله اجرا درآیند.
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همانطور در یافتهها گفته شد ،در مؤلفۀ محصول نبود امکاان حضاور افاراد هماراه خاانواده در
ورزشگاه بهدلیل مسائل قانونی در کنار حضور نداشاتن زناان در ورزشاگاه بیشاترین اهمیات را
داشت .این یافته با نتای معماری ( ،)1306الهی ( ،)1307تارک فار ( )1301همساو اسات .باا
توجه به اینکه این عامل تنها در برخی کشورها نظیر ایران مشاهده میشود و در سایر کشاورها
امکان حضور به همراه خانواده یا حضور فردی بانوان فراهم است ،مسئوالن باید ابتدا با فرهنگ-
سازی بهینه در ورزشگاه پایههای این نگرش منفی را بزدایند .همانگونه که در برخی مساابشات
والیبال و بسکتبال حضور بانوان دیده میشود .ترک فر ( )1301حضور خانواده (فرزنادان ،پادر،
مادر ،عمو ،دایی و دیگر بستگان) را در ردۀ میانی از عوامل انگیزشای ماؤثر بار جاذب افاراد باه
مسابشات ایران میداند .الهی ( )1307نیز با تمکید بر ارائۀ امکاناات حضاور باانوان در ورزشاگاه،
عالوه بر کسب درآمد ،آن را موجب کسب مزایای حمایتی از جانب باشگاهها بیاان مایکناد .در
نهایت اینکه بسیاری از تحشیشات که روی عوامل انگیزشی هاواداران بارای حضاور در مساابشات
انجا شده ،عامل اجتماعی شدن را موجاب حضاور باه هماراه خاانواده و دوساتان دانساتهاناد؛
بنابراین به نظر میرسد انجا فعالیتهای فرهنگی نشش مهمی در تلییر نگرش به ایان موضاوع
ایفا میکند .این روند باید باا ارائاۀ خادمات مناساب از ساوی مادیران ورزشاگاههاا و حمایات
مسئوالن نیروی انتظامی همراه شود تا عالوه بر جذب بیشتر هاوادار ،موجاب درآمادزایی بارای
باشگاهها شود.
بر اساا نتای این پژوهش در مؤلفۀ «کیفیت و فرآیند» گویههای حضور اندک مربیان برجسته
و شاخص و حضور اندک بازیکنان برجسته و شاخص (داخلی و خارجی) از دیادگاه نموناههاای
پژوهش در اولویت اول و دو قرار داشتند .این یافته با نتای معماری ( ،)1306راا و همکااران
( ،)2887علیزاده ( )1301و وانگ ( )2811هم وانی دارد .راا و همکاران ( )2887بیان کردند
که عالمت برند ،رقابت ،مصر غاذا در اساتادیو  ،ارتباطاات اجتمااعی ،تعهاد ،تاری چاه تایم،
ویژگیهای سازمانی ،بازی تیم ،کادر فنی تایم و ارتبااطهاای اساتادیو ارتبااط معنایداری باا
وابستگی هواداران به تیم دارند .همچنین علیزاده ( )1301بیان کرد که اگار مشاتریان نگرشای
مثبت به برندی خا داشته باشند ،ممکن است این نگارش در رفتاار آنهاا مانعکس شاود از
جمله خرید مجدد یا پیشنهاد این محصول به اعضای خانواده و دوستان بهصاورت شافاهی .وی
حضور این نگرش را از طریق حضور بازیکنان و کادر فنی برجسته معرفی میکند .میتوان گفت
اعتشاد مدیران باشگاهها به استفاده از مربیان بینالمللی یا تمکیاد بار حضاور مربیاان ناامی و باا
تجربه در کنار حضور بازیکنان برجسته و با کیفیات در ارتشاای ارزش باشاگاههاا در لیاگ برتار
بسیار مفید است؛ بنابراین مدیران ورزشی ممکن است تاکتیکهای بازاریاابی را بارای باهدسات
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آوردن این سودهای کوتاهمدت انجا دهند از جمله است دا مربیان مشهور و امضاای قارار داد
با بازیکن ستاره .هرچند این تاکتیکهای کوتاهمدت بارای زماان طاوالنی تضامین نمایشاوند،
میتوانند جریان سود و منفعت را به سوی باشگاه راهاندازی کنند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،معموالً برناماهریازان ،قاانونگاذاران و مادیران ملای و منطشاهای
(استانی) دید محدودی در مورد پیوند بین هواداری و فوتبال دارند که بارها عاد درک آناان از
نششها و محدودۀ وظایف در سازمانهای درگیر و تمثیرگذاری آنها از یکدیگر تمیید شده اسات؛
از این رو آموزش مدیران و مسئوالن در دو حوزۀ هواداران و فوتبال کشور برای آشنایی با حاوزۀ
هواداران ورزشی و اهمیت آن باید مد نظر قرار گیرد .زمیناۀ ایجااد آماوزشهاای دانشاگاهی و
گواهینامههای معتبر در این حوزه نیز از راهبردهای مهمای اسات کاه مسائولیت آن بار دوش
دانشگاهیان و مت صصان این حوزه است تا با ایجاد برنامهها و مواد درسی با محتوای مناساب و
تربیت نیروی انسانی مت صص زمینه را برای توسعه این صنعت فراهم کنند.
با توجه به ت صص کافی جامعۀ آماری پژوهش مش ص شد برای دستیابی به مدیریت مطلوب
هواداران ،اولین گا شناسایی موانع جذب و توسعه است .بنا بار نتاای پاژوهش حاضار ،عوامال
محصول و مکان از موانع مهماند؛ بنابراین مدیران بازاریابی سطوح م تلاف فوتباال ایاران باا در
نظر گرفتن عوامل شناساییشده و توجه به اولویتبندی آنها قادر خواهند بود این سرمایههاای
همیشگی فوتبال (هواداران) را به گونهای مناسب مدیریت کنند .بدیهی اسات توجاه کاافی باه
موانع جذب و توسعۀ این گروه به جذب درآمدهای پایدار حاصل از حضور هواداران و همچناین
جذابیت زیاد مسابشات منجر خواهد شد.
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