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 چکيده

با استفاده از  های مدیران بازاریاب ورزشیهدف از انجام پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگی :هدف

   نظریه داده بنیاد بود.

 قیبنیادی انجام گرفت جامعه تحق -یروش تحقیق حاضر كیفی بوده و با ماهیت اكتشاف :شناسیروش

 تهیكم یاعضا ران،یبرتر ا گیفوتبال ل یهاباشگاه ابانیعامل و بازار رانیمد ،یورزش تیریمد دیشامل اسات

تجزیه و  ریكدگذا از پس هافوتبال بودند. بر اساس روش نظریة داده بنیاد، مصاحبه ونیفدراس یابیبازار

 تحلیل شدند.
 یبعد از استخراج كدهامصاحبه بدست آمد.  21 لیو تحل هیاز تجز هیكد اول 181در مجموع  :هایافته

 كدمحوری گروه 19 در هاكد باز استخراج شده از مصاحبه 233. دیمشخص گرد زیكد باز متما 233مشابه، 

هوش  ،یهوش رقابت ،یکیهوش استراتژ ،یجانیهوش ه ،یهوش سازمان ،یارزش ،یرفتار ،یتیشامل شخص

 ،یمهارت ،یورزش ،یدانش ،یتیریمد ،یهوش اجتماع ،یاسیهوش س ،یهوش فرهنگ ،یهوش اخالق ،یتجار

 یابیبازار، بازار بندیبرند، بخش تیریفروش، مد تیریمد ان،یمشتر تیریمد ،یابیبازار ختهیآم تیریمد

 یگروه كد انتخاب 4در  یمحور یقرار گرفتند. كدها یاخالق -یاسالم یابیو بازار یابیبازار قاتیتحق ،یجهان

 صورتبه قیمدل تحق تنهای در. اندشده بندیدسته عملیاتیو  ایحرفه ،یهوش ه،یپا هاییستگیشامل شا

 .دیگرد یسطح( طراح 4)شامل  هرمی
-یستگیشا ییمناسب جهت شناسا ابزاری عنوانبه تواندیم قیتحق نیمدل ارائه شده در ا :گيرينتيجه

 .ردیفوتبال مورد استفاده قرار گ یهاباشگاه یورزش ابیبازار رانیمد های
 یورزش ابیبازار اب،یبازار رانیمد ،یستگیمدل، شا هاي كليدي:واژه      

  

. استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه 9و1 تهران، ایرانآموخته دكتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس،. دانش2

 تهران، ایران، . دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران4 تهران، ایران تربیت مدرس،

tsh7tsh@yahoo.com رونیک نویسندۀ مسئول:نشانی الکت *
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 مقدمه

گیرنده ترین افراد تصمیمعنوان اصلی مدیران به

در مواجهه با مسائل و مشکالت سازمانی نقش 

ای در موفقیت و یا حتی كننده بسزایی و تعیین

 Islam et) كنندشکست سازمان خود ایفا می

al. 2016 .)كه وجود نظام  آنجا از

الری در هر كشور باعث قوام، مقبولیت ساشایسته

و مشروعیت آن خواهد شد، بنابراین انتخاب و 

ها از گزینش مدیران شایسته در راٌس سازمان

 .Alvani et al) اهمیت خاصی برخوردار است

های یکی از رویکردهایی كه در دهه (.2016

شده، توجه به اخیر در دنیای مدیریت عرضه

ها به مدیران و مانمفهوم شایستگی است. ساز

كاركنان اثربخش و كارآمد نیاز دارند تا بتوانند 

جانبه به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه

امروزه (. et al. 2006 Bourgault)دست یابند 

های پیش روی مدیران برای مواجه با چالش

ها و ای از دانش، مهارتكار به مجموعه و كسب

در عصری كه  های فردی نیازمندند.ویژگی

های در تغییرات سریع وجود دارد، برای نقش

و  هاها، مهارتحال تغییر در سازمان

های نیاز است. مدل های جدید موردشایستگی

شایستگی، ابزاری را برای تعیین آنچه حال و 

نماید. نیاز است، فراهم می آینده مورد

وری و های مدیران منجر به بهرهشایستگی

 Hoshyar)شوند ی سازمان میهانهكاهش هزی

& Rahimnia, 2013  باید اذعان نمود كه .)

ها، ابزارهای حیاتی مدیریت و توسعه شایستگی

ها هستند. هدف برای افزایش رقابت در سازمان

رویکرد مبتنی بر شایستگی عبارت است از: 

نیاز افراد برتر در  های موردتعیین شایستگی

مان، تالش های كلیدی در سرتاسر سازپست

های شایستگی از طریق برای حذف شکاف

كه گزینش و آموزش اثربخش و اطمینان از این

. عملکرد شایسته تشخیص و پاداش داده شود

نظران عرصه مدیریت، مدیریت منابع  صاحب

كنند انسانی مبتنی بر شایستگی را پیشنهاد می

و برای اینکه یک سازمان رویکرد مبتنی بر 

بت به منابع انسانی اجرا كند، شایستگی را نس

شده و مدلی توسعه هایی تعیینباید شایستگی

ها را توصیف كند پیدا كند كه این شایستگی

(1333Cochran, ورزش و سازمان .) های ورزشی

 از این قاعده مستثنی نیستند. 
ای از مدیریت، حوزهدر عرصه مطالعات ورزشی، 

های حوزه دیرتر از دیگر  علوم اجتماعی است كه

شد، اما به سرعت رشد  این حوزهتخصصی وارد 

پیدا كرد و به تدریج از رویکرد آموزشی كالسیک 

های به رویکردی كاربردی در خدمت سازمان

های ورزشی قرار گرفت. گسترش تنوع فعالیت

ورزشی و تفریحی و به ویژه رویدادهای رقابتی 

های ورزشی سبب افزایش كمی و كیفی سازمان

ه عالوه بر كاربست اصول مدیریت باید شد ك

شرایط و ابعاد خاصی مانند اماكن و تاسیسات 

بازاریابی  ورزشی، داوطلبان، ریسک و ایمنی،

جذب حامی و تماشاگران را مدیریت  ورزشی،

وقتی در مورد . (,Robinson 2010) كنند

شود، بسیاری از مردم مدیران ورزشی صحبت می

ی دارند كه درباره همان تصوری را در ذهن خود

های محلی و عمومی خواهند مدیران بخش

هرحال باید اذعان داشت كه طی دو  داشت. به

های وابسته به دهه اخیر توسعه زیادی در بخش

انتظارات مشتریان و  مدیریت ورزشی در زمینه

استانداردهای موجود در آن صورت گرفته است 

(Pitts & Stotlar, 2010.)  همانند همه

های ورزشی نیز باید بین ها، در سازمانزمانسا

 Lussierانواع و سطوح مدیریت تفاوت قائل شد. 
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 & Cimbel (2009)  در زمینه ورزش، مدیران

ای را به سطوح عمومی، عملکردی و پروژه

بندی كردند كه در سطح عملکردی مدیران دسته

طور ویژه در یک جنبه مدیریتی مانند به

مالی و منابع انسانی تخصصی  بازاریابی، فعالیت

كند و ممکن است تنها یک دیدگاه كار می

ها عمومی مدیریتی نداشته باشند و دارای مهارت

های ویژه عملکردی خاص در آن و شایستگی

های اخیر بخش در سالحوزه مدیریتی باشند. 

تجاری در ورزش رشد بسیاری زیاد داشته است، 

ی و ارفهویژه این رشد در حوزه ورزش حبه

بسیار محسوس  ایهای حرفهبخصوص در باشگاه

این پدیده منجر به (. Minten, 2009است )

ای ی ورزش حرفهافزایش تعداد مدیران در حوزه

های مدیریتی عالوه امروزه فرصتشده است. به

صورت های پربیننده مانند فوتبال بهدر ورزش

 ی در زمینه مدیریت و بازاریابی درافزاینده

ای ورزشی رشد داشته است های حرفهباشگاه

(Velsi et al. 2014). هایی یکی از حوزه

های اخیر نقش پر رنگی در عملکردی كه در سال

های ورزشی به خود گرفته است مدیریت سازمان

 رو حركت حوزه مدیریت بازاریابی ورزشی است.

 توسعه در ایویژه اثرات ورزشی، بازاریابی رشد به

 پولی گردش و توانسته داشته انجه ورزش

 شاغلین جذب برای العادهفوق پتانسیل عظیم،

 هایجنبه مالی خارجی، منابع جذب متعدد،

 و فرهنگی سیاسی، فواید و بسیار تبلیغاتی

 این افراد ذینفع برای را ایگسترده اجتماعی

 ,Mohammad Kazemiآورد ) فراهم صنعت

ان گفت تودر فضای رقابتی امروز می. (2008

 به بازاریابی، زمینه در عملکرد بهترین ارائه

 و است شده مبدل مدیران دغدغه تریناساسی

 هایتکنیک از گیریبهره با تا كوشندمدیران می

 این در و یابند دست برتر عملکرد به مختلف،

 بازاریاب های مدیرانها و شایستگیقابلیت راستا 

 و قابتیر مزیت به در دستیابی مؤثر عوامل از

شوند می محسوب هاسازمان برای برتر عملکرد

(Feyz et al, 2013.)  بازاریابی یکی از

های ورزشی است ترین وظایف سازمانپیچیده

توان كه در صورت اجرای درست این وظیفه، می

شاهد شکوفایی ورزش كشور در سطح ملی و 

كننده در المللی، افزایش تعداد افراد شركتبین

ورزش قهرمانی و  ی ورزشی در زمینههافعالیت

ای، كاهش وابستگی مالی ورزش كشور به حرفه

اعتبارهای مالی متمركز از سوی دولت و غیره 

 ,Ghiamirad & Moharamizadeh)بود 

ای از صنعت فوتبال بخش گسترده. (2008

-ورزش را به خود اختصاص داده است. باشگاه

ورزش خوبی از این های مطرح فوتبال دنیا به

اند و درآمدهای بسیار زیادی را با استفاده كرده

اند های بازاریابی به دست آوردهفعالیت

(, 2014Seyfpanahi.) طور كه بیان شد همان

های عملکردی مهم در امروزه یکی از حوزه

ای و بخصوص در فوتبال مدیریت ورزش حرفه

بازاریابی ورزشی است. در كشور ایران كه لیگ 

شروع  2983-82وتبال آن از سال ای فحرفه

موازات آن تشکیل شد و گردید سازمان لیگ به 

ای شدن گام برداشتند، ها به سمت حرفهباشگاه

ها عملکرد های مهم این باشگاهیکی از جنبه

با توجه به اهمیت هاست. مالی و بازاریابی آن

 و  2فیفا تأكیدبازاریابی در تاٌمین منابع مالی، 

های ها در باشگاهر داشتن حداقلب 1ای.اف.سی

ای جز ایجادها برای بقا چارهای، باشگاهحرفه

                                                  
1. Federation International Football 

Association 

2. Asian Football Confederation  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.the-afc.com%2F&ei=spL6VPi2OoKrUYTKgfgE&usg=AFQjCNEcuSJLnfFhx-Z5YHRV7VpZOEhThA
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بین عوامل مدیریتی  درآمدزایی ندارند و دراین

تواند نقش كلیدی برای برآورده ساختن این می

برای طراحی مدل  ها داشته باشد.خواسته باشگاه

شده است هم های مدیران توصیهشایستگی

یران عمومی و هم های مدشایستگی

های مرتبط با مقتضیات سازمان مثل، شایستگی

نوع صنعت، استراتژی، فرهنگ و غیره در نظر 

 (.Jalali, 2012) گرفته شود

های های مدیران در حوزهدر زمینه شایستگی

مختلف تحقیقات زیادی صورت گرفته كه به 

پورعابدی و كنیم. چند نمونه از آنها اشاره می

( در تحقیق خود به طراحی 2931همکاران )

های چند بعدی مدیران و مدل شایستگی

كاركنان رادیو و تلویزیون پرداختند و بیان 

های مدیران رادیو و داشتند كه شایستگی

های پایه، تلویزیون در چهار سطح: شایستگی

های عمومی های مدیریتی، شایستگیشایستگی

های تخصصی قابل تدوین هستند. و شایستگی

با عنوان  Alvani et al. (2016)ایج تحقیق نت

 هایشایستگی مناسب تدوین الگوی و طراحى

ارتش با استفاده  سازمان در فرماندهان مدیران و

پردازی داده بنیاد نشان داد از از رویکرد نظریه

های مدیران در چهار مقوله شامل: كه شایستگی

مفهوم،  18های فردی با شایستگی

مفهوم،  1فردی با  های بینشایستگی

مفهوم و  42های سازمانی با شایستگی

مفهوم قابل تبیین  3های بینشی با شایستگی

در پژوهش خود  Asadi et al. (2015)هستند. 

های مدیران تبیین شایستگی با عنوان

های شیوه رویدادهای ورزشی بیان كردند كه

ریزی و مدیریت رویداد، مدیریت اماكن و برنامه

ورزشی، مدیریت تحقیق و بازاریابی  تجهیزات

های مدیران رویداد از مهمترین شایستگی

 Ramezani Nejhad .رویدادهای ورزشی است

et al. (2015) شغلی هایشایستگی به بررسی 

اصفهان پرداختند و  ورزشی هایباشگاه مدیران

نتایج این تحقیق نشان داد كه تفاوت معناداری 

 شامل شغلی هایبین اولویت ابعاد شایستگی

 همچنین .دارد وجود وظایف و هانقش ها،مهارت

 میانگین باالترین دارای سیاسی مهارت به نیاز ،

 مهارتهای با آن اولویت بین ولی باشد؛ می رتبه

 وجود معناداری تفاوت فنی و انسانی ادراكی،

 مدیرانعامل نقشهای اولویت بین البته، .ندارد

میان  و العاتیاط ، گیریتصمیم نقش :شامل

 مدیران عامل وظایف اولویت بین نیز و فردی

 و نظارت رهبری، و هدایت ریزی،برنامه :شامل

گردید.  مشاهده معناداری تفاوت سازماندهی

Hoshyar & Rahimnia (2013)  تالش

شایستگی مدیران شعب  ی برایمدل نمودند كه

ارائه دهند. نتایج تحقیق آنها  در سیستم بانکی

حوزه اصلی برای شایستگی  4د كه نشان دا

مدیران بانکی معرفی قابل تبیین است: حوزه 

فردی، حوزه محیطی، حوزه فنی و حوزه 

 باشند.مدیریتی می

باشد كه هركدام از این هر حوزه داری دو بعد می

های جداگانه هستند. نتایج بعدها دارای مؤلفه

با  Naderyian & Hosseini (2006) تحقیق 

های انسانی برای مدیران ورزشی ارتمهعنوان 

( نشان داد ها از دیدگاه مدیران)شاخص و مالك

كه مدیران ورزشی برای اثربخشی در انجام 

وظایف و تحت تأثیر قرار دادن رفتارهای 

مجموعه نیروهای انسانی به ترتیب اولویت به 

هایی همچون برقراری امنیت شغلی برای مهارت

ف و تضاد بین زیردستان، مهارت حل اختال

كاركنان تحت سرپرستی، سخنرانی و فن بیان 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد كه از  نیاز دارد.
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های انسانی بر دیدگاه مدیران باسابقه مهارت

عملکرد شغلی مدیران تأثیر معنادار دارد. نتایج 

با عنوان   Mzaffari et al. (2002)تحقیق 

ران سازمان های مدیها و شایستگیمهارت تعیین

بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی تربیت

نشان داد كه مدیران  مدیریتی در این زمینه

های شخصیتی و رفتاری، به ویژگی ورزشی

های فنی و مجموعه های فردی، مهارتویژگی

 Briere et دانش برای كسب موفقیت نیاز دارند.

al. (2015)  در پژوهش خود با عنوان

های مدیران پروژه در سازمانهای شایستگی

های مورد نیاز المللی، شایستگیغیردولتی بین

های ارتباطی، این مدیران را سازگاری، مهارت

های های مدیریتی، اصول اخالقی، مهارتمهارت

فردی، های بینفردی، استفاده از تکنیکبین

سازی و مدیریت تغییر معرفی رهبری، ظرفیت

در تحقیق et al. (2012)   Koenigsfeldكردند.

خود با عنوان توسعه مدل شایستگی برای 

های خصوصی بیان كردند كه مدیران باشگاه

های خصوصی باید دارای مدیران باشگاه

های نگهداری اماكن، رهبری، شایستگی

حسابداری، بازاریابی، مدیریت استراتژیک و 

 Ningآشنایی با منابع قانونی و انسانی باشند. 

Liu et al. (2011)  در تحقیق خود با عنوان

ای برای مدیران بازاریابی های حرفهشایستگی

ای، اثربخشی بیان كردند كه نگرش حرفه

ریزی بازاریابی، مدیریت آمیخته ای، برنامهحرفه

ترین بازاریابی و مدیریت روابط مشتری مهم

هایی هستند كه مدیران بازاریابی باید شایستگی

 Walker & Webster. ها باشنددارای آن

های خدمات به مشتریان، شایستگی (2006)

های های مدیریتی و مردمی، مهارتمهارت

های بندی، مهارتفروش، مهارت بودجه

های حسابداری و كنترل بدهی، مهارت

های مدیریت موجودی، كامپیوتری، مهارت

های اینترنتی و استفاده از وب، مهارت مهارت

های نیروی و ترویج، مهارت بازاریابی، تبلیغات

كار و  و ریزی كسبهای برنامهانسانی، مهارت

ترین های تجارت الکترونیک را از مهممهارت

وكار معرفی های مدیران زن در كسبشایستگی

 نمودند.

ای كه محققان این پژوهش انجام بررسیبا  

رسد تاكنون پژوهشی در زمینه دادند، به نظر می

مدیران بازاریاب ورزشی در  هایمدل شایستگی

در لذا  داخل یا خارج كشور ارائه نگردیده است

توان این تحقیق بدنبال این هستیم كه آیا می

های مدیران یک مدل مناسب از شایستگی

های لیگ برتر داشته بازاریاب ورزشی در باشگاه

باشیم تا بر اساس آن بتوان مدیران شایسته را 

ها انتخاب و منصوب نمود در امر بازاریابی باشگاه

دنبال و در واقع محققان در این تحقیق  به

افرادی كه پاسخگویی به این سؤال هستند كه 

های لیگ برتر فوتبال در سمت در باشگاه

گیرند، باید دارای چه بازاریاب ورزشی قرار می

های عمومی و ویژه بازاریابی ورزشی شایستگی

 باشند؟

 

 شناسی پژوهشروش

و با هدف  حاضر با ماهیت اكتشافیپژوهش 

بسط دانش و شناخت موجود در رابطه با 

های مدیران بازاریاب ورزشی لیگ شایستگی

برتر فوتبال ایران انجام گردید. این تحقیق بر 

كیفی  مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت

نظریه داده بنیاد استفاده روش از  و بوده است

مدیران عامل  جامعه آماری تحقیق كلیه .گردید

های فوتبال، اعضای كمیتهو بازاریابان باشگاه
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بازاریابی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، 

برای  ها بودند.اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه

گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله نمونه

گیری نمونهدر این تکنیک استفاده شد.  برفی

شباع یابد كه پژوهش به اتا زمانی تداوم می

در انتخاب نمونه آماری  نظری و كفایت برسد.

های عمیق سعی شد هم از جهت مصاحبه

افراد دارای تحصیالت آكادمیک )اعضای هیأت 

علمی( و هم از افراد دارای تجربیات مدیریتی 

 .های فوتبال استفاده شودو بازاریابی در باشگاه

های حاصل از مطالعات در این تحقیق ابتدا داده

نظران مورد تحلیل و مصاحبه با صاحبنظری 

های بدست آمده داده بنیاد قرار گرفت تا شاخص

جهت طراحی مدل مطلوب مورد از این طریق 

نفر  21استفاده قرار گیرد. بر این اساس از 

به بعد به  21مصاحبه گرفته شد كه از فرد 

 هامصاحبه تمامیاشباع نظری رسیده شد. 

 و تجزیه صاحبه،م هر انجام از پس و شد ضبط

 مدل گذاریپایه منظور به آن هایداده تحلیل

 هایداده تحلیل و تجزیه مراحل گرفت. صورت

 :از عبارتند شده انجام هایمصاحبه از حاصل

 كلیه محتوی ابتدا :باز كدگذاری -اول گام 

 آنها باز كدگذاری سپس و سازیپیاده هامصاحبه

 آوریمعج هایداده كه ترتیب شد. بدین انجام

 روی بر مکتوب صورت به هامصاحبه از شده

 خط به خط تحلیل و تجزیه با سپس درج، كاغذ

 موجود هاینوشته پاراگراف به پاراگراف و

 از اقتباسی كدها این گردید. ایجاد باز كدهای

 بود. نوشته خود عین موارد برخی در و هانوشته

 تجزیه از اولیه كد 181 مجموع دردر مرحله اول 

 بدست مصاحبه و پیشینه تحقیق 21 تحلیل و

 109آمد، كه بعد از استخراج كدهای مشابه به 

 ها دست یافته شد.كد متمایز از مصاحبه

 محوری كدگذاری :محوری كدگذاری-دوم گام 

 پردازی نظریه در تحلیل و تجزیه دوم مرحله

 برقراری مرحله ازاین هدف است. بنیاد داده

 مرحله در شده لیدتو هایطبقه بین رابطه

 محوری، كدگذاری در است. باز كدگذاری

 جدید روشی به قبلی، گام در شده تولید كدهای

 بازنویسی كدها میان ارتباط ایجاد هدف با و

 هاگروه ایجاد به منجر محوری كدگذاری شدند.

 در مشابه كدهای تمامی گردد؛می هامقوله و

 منظور بدین گرفتند. قرار خود خاص گروه

 با و شد بازبینی دوباره شده ایجاد كدهای مامیت

 .نگردد فراموش مطلبی تا گردید مقایسه متون

 عنوان با باز كد چندین بود ممکن فرآیند این در

 در این مرحله شدند. كدگذاری محوری كد یک

 تبدیل محوری كد 14 به استخراجی باز كد 221

 .شدند

 پردازی )كدگذارینظریه مرحله  -سوم گام

 صورت به هاداده تمامی اینکه از پس :تخابی(ان

 به نوبت شدند؛ محوری و باز كدگذاری شده یاد

 هدف در واقع .رسید آنها بندیگروه

 نه است نظریه تولید بنیادی، پردازینظریه

 به هاتحلیل تبدیل برای .پدیده صرف توصیف

 یکدیگر به منظم طور به باید هاطبقه نظریه،

 نتایج براساس انتخابی ریكدگذا شوند. مربوط

 اصلی مرحله كدگذاری، قبلی مرحله دو

 كدهای كدها، بندیگروه در .است پردازینظریه

 و شده بندیگروه هامصاحبه از مستخرج محوری

 مقایسه یکدیگر با شده ایجاد هایگروه سپس

 یک هر ابعاد و های اصلیگروه  تا شدند

 مرحله این در البته گردد. استخراج و شناسایی

 به زیادی كمک پژوهش نظری ادبیات به مراجعه

 این در كرد. هابندیگروه شدن تردقیق هرچه

 از پژوهشگران فهم بر اساس شده سعی پژوهش
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های شایستگی یعنی مطالعه مورد پدیده متن

 مدل چارچوب هوشی مدیران بازاریاب ورزشی،

 .شود ترسیم
 

 

 هاي پژوهشیافته

نفر از  21موع با در این تحقیق در مج

خبرگان در زمینه بازاریابی ورزشی با تخصص 

و تجربه كار در بازاریابی فوتبال مصاحبه شد 

 .است 2ها به شرح جدول كه مشخصات آن

 تحقیق مشخصات نمونه .1جدول 

 مدرک مسئوليت ردیف

 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه   .2
 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه   .1
 دكتری می دانشگاه عضو هیئت عل  .9
ای باشگاه های فوتبال و عضو كمیته مسئول صدور مجوز حرفه  .4

 بازاریابی
 كارشناس ارشد

 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه   .1
 كارشناس ارشد رئیس كمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال  .1
 دكتری عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی  .1
 دكتری رئیس اتحادیه فوتبال  .8
 دكتری هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنیعضو   .3

 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه  .23
 كارشناسی ارشد مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان  .22
 كارشناسی ارشد مدیر عامل باشگاه نفت تهران  .21
 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه   .29
 اسی ارشدكارشن رئیس كمیته بازاریابی سازمان لیگ و عضو سابق هیئت مدیره باشگاه  .24
 كارشناس ارشد مدیر بازارایاب باشگاه   .21
 دكتری عضو هیئت علمی دانشگاه   .21
 كارشناسی ارشد مدیرعامل سابق باشگاه فوتبال  .21

بعد از كدگذاری مرحله به مرحله مفاهیم بدست 

 19كد اولیه بدست آمد كه در  233آمده تعداد 

شخصیتی، رفتاری،  گروه كد محوری شامل

هوش هیجانی، هوش هوش سازمانی، 

استراتژیکی، هوش رقابتی، هوش تجاری، هوش 

اخالقی، هوش فرهنگی، هوش سیاسی، هوش 

اجتماعی، مدیریت عمومی، دانشی، ورزشی، 

مهارتی، مدیریت آمیخته بازاریابی، مدیریت 

مشتریان، مدیریت فروش، مدیریت برند، 

بندی بازار، بازاریابی جهانی، تحقیقات بخش

اخالقی قرار  –ازاریابی اسالمی بازاریابی و ب

 و مورد هر در محوری كدهای بندیگرفتند. گروه

 كدهای تمام توانمی كه داد نشان آنها مقایسه

 داد: جای اصلی گروه چهار در را آمده دست به

به  مربوط كه كدهاییهای پایه: ( شایستگی2

های پایه مدیران بازاریاب ورزشی شایستگی

 بندی صیتی، رفتاری دستهگروه شخ 1بودند، در 

كه به  كدهاییهای هوشی: شایستگی( 1شدند. 

ابعاد هوشی مدیران بازاریاب ورزشی  تشریح

هوش سازمانی، هوش  گروه 3پردازد در می

هیجانی، هوش استراتژیکی، هوش رقابتی، هوش 

تجاری، هوش اخالقی، هوش فرهنگی، هوش 

( 9 اند.بندی شدهدسته سیاسی، هوش اجتماعی
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به  مربوط كه كدهاییای: های حرفهشایستگی

ای مدیران بازاریاب ورزشی های حرفهشایستگی

و  ورزشی، دانشی، مدیریتی گروه 4هستند، در 

های شایستگی( 4 .اندبندی شدهمهارتی تقسیم

های به شایستگی مربوط كه كدهاییعملیاتی: 

 8عملیاتی مدیران بازاریاب ورزشی هستند در 

 مدیریت بازاریابی، آمیخته مدیریتگروه شامل 

 برند، مدیریت جهانی، مدیریت بازاریابی

بازار،  بندیبخش بازاریابی، مدیریت تحقیقات

 مدیریتو مشتریان  فروش، مدیریت مدیریت

اند. بندی شدهاخالقی دسته -اسالمی بازاریابی

ها نتایج كدگذاری باز، محوری و انتخابی مصاحبه

ده است.قابل مشاه 1در جدول 

 هاكدهای باز، محوری و انتخابی مستخرج از مصاحبه. 2جدول 

 كد باز كد محوري كد انتخابی

 خالقیت  

 اعتماد به نفس شخصیتی 

گراییبرون    

 دقت  

های پایهشایستگی    
 پشتکار

پذیریانعطاف    

مندعالقه    

 منظم رفتاری 

 فرصت طلب  

 آراستگی  

 انگیزه  

******* ****** 
 

 مدیریت زمان
****** 

هادرك ارزش    

 تعهد دینی  

 امانتداری  

 قانونمندی  

 صداقت هوش اخالقی 

  تعهد  

كاریوجدان    

 دلسوزی  

 خلقیخوش  

   

آگاهی خود    

مدیریتی خود    

انگیزشی خود هوش هیجانی   

 همدلی  

   

 تغییر به تمایل  

 بینی خوش  

نیهوش سازما   عملکرد فشار 

 سازمان درك  

   

 انتقادی تفکر  

 تحلیلی توان  

 استراژیکی درك هوش استراتژیکی 

های هوشیشایستگی  نگریكلی  
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 استراتژیک تفکر  

 نگرییندهآ  

   

 شناختی فرهنگی هوش  

  انگیزشی فرهنگی هوش هوش فرهنگی 

 فراشناختی فرهنگی هوش  

 یرفتار فرهنگی هوش  

   

 سیاسی تحلیل  

 رفتاری سیاسی هوش  

 فردی نفوذ هوش سیاسی 

 بازاری ارتباطات  

 سیاسی درك  

 دیگران بازخورد درك  

   

 ایحرفه اعتبار  

 عمومی اعتبار  

 اجتماعی مسئولیت پذیری  

 اجتماعی شناخت هوش اجتماعی 

 اجتماعی آگاهی  

 زیست محیط به توجه  

   

 بازار مندیهوش  

 رقبا هوشمندی هوش رقابتی 

  تکنولوژیکی هوشمندی  

 هافرصت شناسایی  

   

 درآمدزایی برای باشگاه  

 مشتریان حفظ و جذب هوش تجاری 
 باشگاه

 باشگاه تجاری معامالت  

****** ****** ****** 

 رهبری  

گیریتصمیم    

ریزیبرنامه    

 سازماندهی مدیریتی 

تنظار    

 ارزیابی و كنترل  

   

 تحصیالت  

 دانش اقتصادی  

 دانش حسابداری  

ایهای حرفهشایستگی  دانش جامعه شناسی دانشی 

 دانش مردم شناسی  

 دانش روانشناسی  

 دانش حقوقی  

 دانش آماری  

   
 تجربه  

 آگاهی ورزشی ورزشی 

 آگاهی فوتبالی  

   
 مهارت فنی مهارتی 
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 ارت ارتباطیمه  

****** ****** ****** 

 مدیریت محصول  

 مدیریت مکان  

 مدیریت قیمت مدیریت آمیخته بازاریابی 

 مدیریت ترویج  

 روابط عمومی  

   

 آگاهی مشتریان  

 رفتار خرید مشتریان  

 رضایت مشتریان مدیریت مشتریان 

 شناسایی مشتریان  

 مدیریت هواداران باشگاه  

   

 فروش حضوری مدیریت فروش  

 توانایی فروش  

   

 سازی برندآگاهی  

 سازیبرند  

 آگاهی برند  

 حقوق برند مدیریت برند 

 توسعه برند  

 ارزش افزوده  

های عملیاتیشایستگی  ریزی برندبرنامه  

   

بندی بازاربخش   بندی بازاربخش 

   

 المللیآگاهی بین  

جهانی بازاریابی   المللیشناخت بین 

 المللیتوانایی بین  

   

 تحلیل محیط درونی باشگاه تحقیقات بازاریابی 

تحلیل محیط بیرونی   
 باشگاه

   

 بازاریابی اسالمی  

 ضرر نرساندن  

اسالمی -بازاریابی اخالقی   انصاف بازاریابی 

 شفافیت بازاریابی  

 بازاریابی اجتماعی  

 ی سبزبازاریاب  

  مدل نهایی پژوهش 
 مدل به دستیابی پژوهش این اصلی هدف

های مدیران بازاریاب ورزشی شایستگی

بر  لذا است. های لیگ برتر فوتبال ایرانباشگاه

ادبیات  و هاداده تحلیل و تجزیه نتایج اساس

 مدل این طراحی و استخراج به اقدام نظری،

 های مدیرانشده است. چهار سطح شایستگی

 -سطح اولبازاریاب ورزشی شامل: 

ها كه در های پایه: این شایستگیشایستگی

قاعده هرم قرار دارند، برای ورود به هر شغلی 

های باشند و مبنای شایستگیالزم و ضروری می

شوند. برای مشاغل مختلف محسوب می مدیریتی
United) States Department of Labor, 

های ارتند از قابلیتهای پایه عبشایستگی (2012
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كه ارزشمند، كمیاب و غیر قابل جایگزینی بوده 

های شخصی، ها و توانمندیو شامل خصیصه

اخالقی و ارزشی هستند كه همه مدیران حاضر 

 ,Poor Abedi)در سازمان باید دارای آن باشند 

عنوان قاعده هرم كه در مدل حاضر به( 2016

لیگ برتر  های مدیران بازاریاب ورزشیشایستگی

 -سطح دومفوتبال ایران قرار گرفتند. 

های ذهنی و شامل قابلیت هوشی: هایشایستگی

شوند مدیران هوشی مدیران هستند كه باعث می

در شرایط مختلف برای رویارویی با مسائل 

 ,Muller & Turner)متفاوت توانمند باشند 

رسد مدیران بازاریاب ورزشی به نظر می(. 2010

های هوشی نیازمند مختلف شایستگیبه ابعاد 

بعد از این  3هستند كه در این تحقیق 

سطح  های هوشی مشخص شدند.شایستگی

های : شایستگیایهای حرفهشایستگی -ومس

ای شامل دانش و مهارت كافی برای انجام حرفه

صورت مستمر و دقیق به ای كه باید بهكار حرفه

 (.Epstein & Hundert, 2002)روز شود 

های مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر شایستگی

در این حوزه شامل دانش مربوط به ورزش و 

های فنی الزم و بازاریابی ورزشی، مهارت

منظور انجام برخورداری از دانش مدیریتی به

های اثربخش بازاریابی ورزشی باشگاه فعالیت

های عملیاتی: شایستگی -باشد. سطح چهارممی

ملیاتی باالترین سطح هرم های عشایستگی

های الزم جهت بازاریابی دینهستند كه توانم

تر برای مدیران ورزشی را به صورت محسوس

های شوند. شایستگیبازاریاب ورزشی شامل می

های خاصی كه شایستگیعملیاتی عبارتند از 

برای انجام هر شغلی در سازمان در محدوده فنی 

با توجه  .استیا تخصصی تعریف شده، مورد نیاز 

های مدیران موارد مذكور مدل نهایی شایستگی

های لیگ برتر فوتبال بازاریاب ورزشی باشگاه

  طراحی گردید. 2ایران در شکل 

 های مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران.مدل شایستگی .1شکل 

استفاده از شکل هرمی برای نشان دادن مدل 

زاریاب ورزشی به این های مدیران باشایستگی

هایی كه بیشتر دلیل بوده است كه شایستگی

تر هستند در باالی هرم تر و تخصصیعملیالتی
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اند و در پایه و مبنای هرم قرار گرفته

اند كه بیشتر جنبه ههایی قرار گرفتشایستگی

 عمومی دارند.

 

 گيريبحث و نتيجه
های کرد شایستگی مبتنی بر مفهوم ویژگیروی

افراد است كه باعث عملکرد كارا یا ممتاز  اساسی

شود. این نگرش، آنان در یک شغل یا وظیفه می

فضای جدیدی را در افق توسعه منابع انسانی 

ترین نقش ترسیم نموده است كه اصلی

سازی آن توان نقش یکپارچهها را میشایستگی

ها دانست. های منابع انسانی سازماندر مؤلفه

های انسانی و متوازن سرمایهجانبه توسعه همه

آفرینی است و های امروز، كانون ارزشدر سازمان

های محوری انسانی باعث تمركز بر شایستگی

ها خواهد شد. بدین تعالی عملکرد در سازمان

های ترتیب، شناسایی و تمركز بر شایستگی

ها قرار گیرد. عرصه مدیران باید درصدر اولویت

بازاریاب ورزشی از این موضوع  ورزش و مدیران

مستثنی نیست و در این تحقیق سعی گردید كه 

های مورد نیاز مدیران مدلی مناسب از شایستگی

بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران ارائه 

های مدیران بازاریاب گردد. مدل شایستگی

های پایه، ورزشی در چهار سطح شایستگی

ای و های حرفههای هوشی، شایستگیشایستگی

 های تخصصی ارائه گردید. شایستگی

های مدیران بازاریاب اولین سطح از شایستگی

های ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگی

های شخصیتی، پایه است كه شامل شایستگی

 .Poor Abedi et alباشد. ارزشی و رفتاری می

در تحقیق خود، اولین سطح  (2016)

های پایه را شایستگی های مدیرانشایستگی

پذیری، شامل مواردی مانند خالقیت، انعطاف

    پذیری و غیره بیان داشتند. همچنین مسئولیت
Alvani et al. (2016), Asadi et al. 

(2015), Hoshyar & Rahimni (2013), 

Mozaffari et al. (2002), Briere et al. 

های در تحقیقات خود به ویژگی  (2015)

، رفتاری مدیران مانند خالقیت، شخصیتی

پذیری، اعتماد به نفس، گرایی، انعطافبرون

های آراستگی، داشتن انگیزه، توجه به ارزش

ها برای كسب عنوان اولین ضروریتجامعه به

رسد شایستگی مدیران اشاره كردند. به نظر می

های لیگ برتر كه مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه

در امر بازاریابی  یتفقؤم فوتبال ایران برای

. انگیزه نیاز دارندهای قوی انگیزهبه  باشگاه

را  مدیرانداشتن قدرت و پیشرفت در كار 

توانمند كرده و به آنان اشتیاق كار كردن را 

مدیری است كه از انجام  ،دهد. مدیر با انگیزهمی

ها و تحقق اهدافشان خوشحال كارآمد كار

نگیزه هستند، این شود. مدیرانی كه دارای امی

انگیزه را به زیر دستانشان نیز منتقل كرده و 

. مدیران كنندها ایجاد میانرژی حركت در آن

بازاریاب ورزشی با داشتن اعتماد به نفس باال، 

نیاز به تأیید دیگران ندارند و اقدامشان برای 

 و درست  كسب تأیید نیست، بر اساس آنچه

 هایشانحلراه اگر و نمایندمی اقدام است قانونی

 تغییر برای الزم انعطاف نباشد، آمیزموفقیت

  .دارند را آن دادن

های مدیران بازاریاب دومین سطح از شایستگی

های ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگی

اخالقی، هوش  هوشهوشی است كه شامل 

استراتژیک،  سازمانی، هوش هوش هیجانی،

اجتماعی،  سیاسی، هوش فرهنگی، هوش هوش

 اند.تجاری بوده هوشو در نهایت رقابتی  هوش

های ذهنی و قابلیتهای هوشی، شایستگی

شوند مدیران هوشی مدیران هستند كه باعث می
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در شرایط مختلف برای رویارویی با مسائل 

 GOLMAN (2001) .متفاوت توانمند باشند

& Turner & Muller (2010)  در تحقیقات

وش اخالقی و هوش هیجانی خود تاًثیر مثبت ه

 اند.را در شایستگی مدیران مورد تاٌیید قرار داده

 بیان كرد توانهیجانی می هوش تعریف اساس بر

 و احساسات هیجانات، كنترل افزایش كه

 شناخت به منجر تواندمی احتماالً عواطف،

 صحیح شناخت و شد خواهد امور واقعیات

 هاحل راه صحیح انتخاب به منجر هاواقعیت

 ترتیب بدین و شد خواهد وقایع با برخورد برای

 فراهم و مطلوب صحیح عملکرد بروز برای زمینه

 بیشتر احتماالً بازخوردها صورت این در شود.می

 نفس به اعتماد و گیرندمی خود به مثبت جنبه

 كه است وضعیتی چنین در شود.می تقویت فرد

 هنظری جمله از شناختی هاینظریه با مطابق

و  گرفته شکل فرد در توانایی به باور نظام باندور،

لذا  .خورد خواهد رقم فرد شایستگی مطلوب

ها، مدیران بازاریابی را به ضروری است كه باشگاه

استخدام در بیاورند كه میزان هوش هیجانی 

مدیران و تجاری باالیی داشته باشند، چرا كه  

كه كه هوش هیجانی باالیی دارند؛ یعنی كسانی 

شناسند و هدایت احساسات خود را به خوبی می

كنند و احساسات دیگران را نیز درك می

كنند، در كنند و هدفمند با آن برخورد میمی

ند. بسیاری از رفتارها و اداره بازار ممتاز

های امروزی تحت تصمیمات مدیران در سازمان

های اخالقی آنهاست. احتماالً مدیر با تاٌثیر ارزش

تواند با تنظیم بهتر روابط، خالقی باال میهوش ا

كاهش تعارضات، افزایش جو همکاری و صداقت 

در سازمان اثربخشی سازمان را بهبود بخشد. 

 صادق پیوسته مدیر بازاریاب ورزشی كه هنگامی

 عمل اخالقی هایارزش و اصول با همراه و باشد

 فروش، سرتاسر در را باالیی ععملکرد نوعاً كند،

مشتریان  رضایت و شهرت افراد، گهدارین سود،

 Foroughi et al. (2016) .كندمی ایجاد باشگاه

هوش استراتژیک مدیران بازاریاب را یکی از ،

عوامل مؤثر بر شایستگی این مدیران برای 

های بازاریابی توصیف كرد. در استفاده از قابلیت

 Hamidi et al. (2015)زمینه هوش سازمانی، 

عنوان یک مؤلفه تاٌثیروش مدیران بهاز این نوع ه

گذار بر عملکرد و شایستگی مدیران یاد كرده و 

 هر در مدیر هر بیان داشته كه شایستگی

 آن آگاهی و بینش نشانگر دارد قرار كه موقعیتی

 خاص مسئله یا و موقعیت آن به نسبت شخص

 توجه با و گرددمی ارزیابی آن مورد در كه است

 و آگاهی نشانگر افراد، انیسازم هوش اینکه به

 سازمان بر مؤثر عوامل با رابطه در افراد اطالعات

 از یکی تواندسازمان می هوش بنابراین، است

 سازمان داخل در مدیر شایستگی بر مؤثر عوامل

 ( در پژوهش2934زاده )باشد. رحیمی و حسن

خود بیان داشتند كه هوش رقابتی مدیران 

ها های بازاریابی آنلیتبازاریاب بر اثربخشی فعا

 در فردا داری دارد. موفقیتتاًثیر مستقیم و معنی

كه  است اییهنسازما آن از كار و كسب عرصه

 نسبت بیشتری اطالعات و بصیرت مدیران آنها

 اطالعات .باشند داشته رقابت محیط و خود به

 استراتژیک یاهدارایی مهم اقالم از یکی عنوانبه

 و د. گردآوریآییم شمار به ابیبازاری ابزارهای و

 در رقیب هایشركت به مربوط اطالعات ارزیابی

.دارد حیاتی نقشی ،هااستراتژی تدوین امر
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مدیران بازاریاب  قدر هررسد كه به نظر می

 دستبه بیشتری اطالعات رقبا از بتوانند ورزشی

های موجود در محیط بازار را بهتر آورند و فرصت

 و اثربخش هایاستراتژی كهآن احتمال بشناسند؛

است و  بیشتر كنند، اجرا و تدوین آمیزیتموفق

های اثربخش و این تدوین و اجرای استراتژی

تواند در شایستگی این مدیران تاًثیر مؤفق می

 & Kamandar مثبتی داشته باشد. 

Nayebzade (2012)  در تحقیق خود از هوش

از هوش  ای مهمعنوان مؤلفهتجاری مدیران به

ها مدیران در دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان

های لیگ برتر فوتبال ایران به یاد كردند. باشگاه

مدیران بازاریابی نیازمند است كه بتوانند 

مشتریان بیشتری )از جمله حامیان مالی، 

هواداران و ...( را برای باشگاه جذب كنند، هنر و 

وناگون قانونی را های گتوانایی درآمدزایی از راه

ها و برای باشگاه داشته باشند و بتوانند هزینه

بینی و درآمدهای بازاریابی باشگاه را پیش

مدیریت كنند. برخورداری از سطح هوش تجاری 

مناسب، این امکان را به مدیران بازاریاب ورزشی 

ل تجاری باشگاه دهد كه در امر مسائها میباشگاه

 مؤفق عمل نمایند.

های مدیران بازاریاب سطح از شایستگیسومین 

های ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران، شایستگی

شایستگی دانشی، ای است كه شامل حرفه

 & Walkerمدیریتی، ورزشی و مهارتی است. 

Webster (2006) & Ning Liu et al. 

در تحقیقات خود برای مدیران بازاریاب  (2011)

كامپیوتری، های بیان داشتند كه داشتن مهارت

استفاده از وب و مهارت تسلط به زبان انگلیسی 

الزم است و همچنین آشنایی با حوزه حسابداری 

تواند این ها میو تجزیه و تحلیل آماری داده

 مدیران را در دستیابی به موفقیت كمک نماید.

بندی و ریزی، كنترل، بودجهبرنامه همچنین

ند كه سازماندهی از جمله وظایف مدیریتی هست

آنها در تحقیقات خود برای شایستگی مدیران 

 Shank بازایاب ورزشی به آنها اشاره داشتند.

در كتاب معروف خود؛ بازاریابی ورزشی  (2014)

بندی، با دیدگاهی استراتژیک، وظیفه بودجه

های كنترلی و نظارتی مناسب، تفسیر تکنیک

های آماری، داشتن مهارت ارتباطی مناسب داده

تبحر در سخنرانی و نوشتن را از جمله  مانند

های محوری مورد نیاز مدیران بازاریاب شایستگی

مدیران بازاریاب  ورزشی مطرح كرده است.

های لیگ برتر فوتبال ایران ورزشی باشگاه

های مدیریتی باشگاه، الزم همانند سایر حوزه

 استعدادهای و امکانات از استفادهاست كه با 

 و بهترین شرایط، اب متناسب و موجود

 عمل بدان گرفته، را تصمیمات ترینمناسب

 واقع و متناسب سازماندهی و ریزیبرنامه. نمایند

 روابط گسترش و رهبری و هدایت گرایانه،

بندی مناسب ، بودجهیطاشر با متناسب و صحیح

های بازاریابی باشگاه و همچنین برای فعالیت

بازاریابی های نظارت و كنترل بر اجرای فعالیت

از جمله رمز و رازهای موفقیت آنها در باشگاه 

های خود عرصه بازاریابی ورزشی باشگاه

برقراری  از بهتر شناخت و باشند. دركمی

 مؤثر برای مدیران بازاریاب ورزشی، ارتباطات

تواند عملکرد آنها را در باشگاه بهبود بخشد. می

اب برقراری ارتباطات مناسب برای مدیران بازاری

ای برخوردار است چراكه ورزشی از اهمیت ویژه

مدیران بازاریاب ورزشی بخش اعظمی از وقت 

خود را صرف برقراری ارتباط با مشتریان باشگاه 

كنند. داشتن سطح مهارت ارتباطی باال كمک می

كند كه بهتر بتوانند این وظیفه خود را انجام می
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دهند و لذا شایستگی خود را در انجام 

 های بازاریابی باشگاه افزایش دهند.تفعالی

های عملیاتی باالترین سطح هرم شایستگی

شایستگی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر 

های الزم جهت دینفوتبال ایران است كه توانم

تر برای بازاریابی ورزشی را به صورت محسوس

شود و شامل مدیران بازاریاب ورزشی شامل می

، مشتریان مدیریت، ابیبازاری آمیخته مدیریت

، بازار بندیبخش، برند مدیریت، فروش مدیریت

 بازاریابیو  بازرایابی تحقیقات، جهانی بازاریابی

 Poorاخالقی است. در این راستا   -اسالمی

Abedi et al. (2016)  در تحقیق خود كه به

طراحی مدل شایستگی مدیران پرداختند، 

گی آخرین سطح شایستگی مدیران را شایست

 عملیاتی و تخصصی بیان كردند كه مختص انجام

های مربوط به شغل و حوزه كاری خود فعالیت

از  Ning Liu et al. (2011)باشد. می

شایستگی مربوط به مدیریت آمیخته بازاریابی و 

ترین عنوان مهممدیریت روابط مشتری به

های مدیران بازاریاب اشاره های شایستگیمؤلفه

 Walker & Webster (2006)داشتند. 

های مربوط به مدیریت مشتریان، شایستگی

های فروش و مهارت آمیخته بازاریابی را مهارت

های مدیران زن بازاریاب ترین شایستگیاز مهم

 Shank (2014)وكار معرفی نمودند. در كسب

برندسازی مناسب سازمان ورزشی، فروش 

ر و محصوالت سازمان، تبلیغات مؤثر، ایجاد تصوی

آگاهی عمومی از سازمان و ورزشکاران، جذب 

حامیان مالی و داشتن روابط عمومی مناسب با 

ترین مشتریان سازمان ورزشی را از مهم

های تخصصی مدیران بازاریاب ورزشی شایستگی

برشمرده است. مدیران بازاریاب ورزشی برای 

كسب مؤفقیت در بازار ورزشی لیگ برتر فوتبال 

ت با آمیخته بازاریابی ورزشی بایسایران، می

به آشنایی كامل و تسلط كافی را داشته باشند. 

رسد مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه با نظر می

 در محصول و تنوع باشگاه شناسایی محصوالت

 تواناییو همچنین  ایران، فوتبال برتر لیگ

طراحی  باشگاه، توسعه، ارائه با كیفیت محصوالت

 هایارزش ایجاداشگاه و محصوالت جدید برای ب

 مانند كارت) محصوالت باشگاه برای خاص

توانند شایستگی خود را باال ببرند. می (هواداری

ها با همچنین مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه

تسلط بر فرآیند بلیط فروشی، آشنایی كامل با 

های عمومی و ورزشی و های تبلیغات رسانهكانال

ایت مالی باشگاه توانایی با دستیابی به اهداف حم

تاٌثیرگذاری بهتری را برای رسیدن به اهداف 

بازاریابی باشگاه خواهند داشت. یکی از كدهای 

های عملیاتی مدیران محوری در شایستگی

بازاریاب ورزشی، شایستگی در عرصه بازاریابی 

ها در ، فرصت12جهانی بیان شده است. در قرن 

اساس قاعده و  المللی برورزش از مرزهای بین

اند. لذا، به متخصصین قانون منظمی عبور كرده

ها را بازاریابی ورزشی نیاز است تا این فرصت

ر و همکاران، کبرداری قرار دهند )كشمورد بهره

رسد مدیران بازاریاب ورزشی (. به نظر می2933

 بایست باها در عرصه بازاریابی جهانی میباشگاه

 كشورهای در ت آنهاو محصوال ایحرفه هایلیگ

آشنایی  پیشرو در ورزش و بخصوص فوتبال

شود كه در پایان پیشنهاد می. داشته باشند

های ورزشی در خصوص انتخاب مدیران باشگاه

پژوهشی در  -بازاریاب ورزشی رویکرد علمی

تحقیق حاضر را مد نظر قرار دهند و بر اساس 

های برخاسته از این تحقیق مدیران مؤلفه

یاب خود را انتخاب كنند، تا این مدیرانبازار
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Abstract 

Objective: The aim of this study was designing competencies model for 

sports marketer managers by using grounded theory. 
Methodology: The research method was qualitative and done with 

exploratory nature of foundation. The Statistical population research 

includes sport management professors, CEOs and Iranian Marketers of 

Premier Football League clubs, Football Federation were members of the 

Marketing Committee. Based on grounded theory, the interviews were coded 

and analyzed. 

Results: In sum 682 source codes were obtained from analyzing 17 

interviews. After extracting the same codes, 109 were distinct open source. 

109 open source codes were design from 23 group coded centered include: 

Personality, Behavior, Worthy, Organizational intelligence, emotional 

intelligence, Strategic intelligence, competitive intelligence, business 

intelligence, moral intelligence, business intelligence, cultural intelligence, 

political intelligence, social intelligence, Managerial, scientific, Athletic, 

Technical, Marketing mix management, Customer management, sales 

management, brand management, market segmentation, global marketing, 

market research and marketing of ethical Islamic. Axial codes were designed 

from 4 groups of selective code include: merit-based election code, 

intellectual, professional and selective classified. Finally, the research model 

was designed in pyramid (four levels). 
Conclusion: The model presented in this study can be used as an instrument 

for identifying competence of Sport marketing manager of football clubs. 

    Keywords: Model, Competency, Marketer Manager, Sports Marketing. 
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