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سلسله  لیتحل کیفوتبال با استفاده از تکن یابیبازار يراهبرد يهابرنامه
 نیها، مسئولباشگاه رانینفر از مد 52منظور نظرات  نیانجام شد. بد یمراتب

که به  یورزش یابیبازار نیفوتبال و متخصص يهاباشگاه یابیبازار تهیکم
جامعه از  نصورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بود

به  ییپاسخگو قیها از طرتمام شمار استفاده شد و داده يریگنمونه
 يصور ییشدند. روا يآورجمع هیگو 20محقق ساخته با  يهانامهپرسش
 يآنها به خاطر نرخ ناسازگار ییایو پا دییأنامه توسط متخصصان تپرسش
 حاضر قی.روش تحقدیگرد دیی) بود، تا1/0ها که کمتر از (نامهپرسش

و نرم   AHPداده ها از روش  لیاست و به منظور تحل یشیمایپ -یفیتوص
 کی نیها نشان داد که تدو افتهیاستفاده شد.  Expert Choiceافزار  
است و پوشش و پخش  تیاولو نیباشگاه ها مهمتر يبرا یابیبازار ياستراتژ

توسعه  و ينظام جامع باشگاه دار نیبرتر، تدو گیمسابقات فوتبال ل یتمام
دوم تا چهارم  يها تیاولو یبخش خصوص يگذار هیسرما يفرصت ها

سقف  تیعدم رعا ،یاتیمال تی( معافیلیتسه يبرنامه ها نیهستند و تدو
برتر فوتبال از  گیبه ل یتراز اول خارج کنانیقراردادو...) جهت ورود باز

  .برخوردار است تیاولو نیکمتر
 

 هاواژه دیکل
 .AHP، فوتبال،  یابیبازار ،يراهبرد يبرنامه ها

 

Since  government funds is limited to develop sports 
infrastructure, earning more and monitoring costs for 
sports programs and organization’s goals are considered. 
Clubs budget is reached to unprecedented figures in the 
tens or even hundreds of million dollars. As the clubs 
moved on to the commercial nature of their sporting 
nature, such a situation requires a transformation of the 
traditional features of the football industry. In order to 
prioritize marketing strategy of Premier League football 
clubs, the comments of 53 executives of clubs, 
marketing committee, officials and sports marketing 
football clubs experts were collected through researcher 
made questionnaires. Experts confirmed the 
questionnaire validity and respectively their reliability 
were confirmed due to inconsistency ratio of 
questionnaires that are less than (0.1). The results 
showed that developing a strategic marketing plan for 
premier league clubs matcher with the approach of 
maximum absorption advertising and sponsorship, 
developing the club comprehensive system and 
improving opportunities for private investment sectors 
are in priority second to fourth in the premier league. 
Developing stimulus plan to enter foreign top players in 
the premier league is the lowest priority.  
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Abstract   



 1398 تابستان، 1، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 96

 همقدم
 است خاصی اهمیت داراي جهان مختلف کشورهاي در ورزش

 حالت بهترین و گذاريسرمایه کمترین با فعالیت این که چرا
 به ارزي درآمد دالر میلیارد صدها سالیانه تواندمی مدیریت،

 صنعت داردمی بیان پارکس). 1396رضایی،( باشد داشته دنبال
 ورزشی، کاالهاي آن در که بازاري از است عبارت ورزش
 مورد ورزشکاران و قهرمانان و هاایده ها،مکان ورزشی، خدمات
 اصلی هايزیرساخت. )1395 شریفیان،( گیرندمی قرار معامله
 مثابه به که دهندمی تشکیل هاییباشگاه را ورزش صنعت

 نهاآ. کنندمی عمل اقتصادي هايبنگاه و تولیدي هايکارخانه
 و متخصص انسانی نیروي امکانات، و تجهیزات از گیريبهره با

 به را سرگرمی و ورزش روز، فناوري و فنی دانش اي،حرفه
 بیان مارکوز). 1395رضایی،( اندنموده مبدل سازپول صنعتی

 تصور قابل غیر ورزش صنعت حضور بدون 21 قرن که دارندمی
 صنایع دیگر همانند نیز فوتبال صنعت). 2002مارکوز،( است
 همان نیز فوتبال صنعت اصلی تولید اما است، تولیداتی داراي
 هايقاره در معتبر ايحرفه هايلیگ. است مسابقه یا بازي ارائه

 برعهده را فوتبال مسابقات برگزاري وظیفه فقط جهان، مختلف
 داراي معتبر ايحرفه هايلیگ از یک هر بلکه ندارند،
 دالر میلیاردها بعضاً و هامیلیون که هستند هنگفتی هايسرمایه

 هايسازمان ها،باشگاه از اعم خود با مرتبط تشکیالت بین در
 گذشته هايدهه در . کنندمی بدل و رد هافدراسیون و لیگ
 به محدود مالی حامیان نهایت در و مالی منابع مینأت منبع
 ولی بود، خیرخواهانه هايکمک همچنین و باشگاه الزحمهحق

 در خصوص به ورزشی هايباشگاه مالی گردش حجم هامروز
 که است برخوردار نجومی هايرقم از دنیا بزرگ هايلیگ

 پرداخت کالنی مبالغ سال در بازیکن یک جذب براي گاهی
 مالی مینأت سیستم حاضر حال در همچنین گرددمی

 و عایدات همچنین و مالی حامیان طریق از ورزشی هايباشگاه
 الهی،(شود می مینأت مسابقات پخش حق از ناشی درآمدهاي

 جنبه دو از فوتبال به جهان در معتبر فوتبال هايباشگاه .)1385
 بین که است رقابتی آن، از جنبه یک. نگرندمی رقابتی
 دیگر، جنبه. دارد وجود مسابقه زمین درون ايحرفه هايباشگاه
 که است ايحرفه هايباشگاه بین موجود تجاري رقابت همان

 به را بیشتر چه هر مبالغ ساالنه کنندمی سعی یک هر آن در
 بودجه رخدادها، این اثر بر. بیفزایند خود باشگاه عملیاتی سود

 میلیون صد چند حتی یا ده چند سابقهبی هايرقم به هاباشگاه
 که کندمی ایجاب وضعیتی چنین. است رسیده دالري
 که چرا یابد، تحول فوتبال صنعت مدیریت سنتی هايویژگی
 سوق تجاري ماهیت به خود ورزشی ماهیت از هاباشگاه

 و توانایی داراي هاباشگاه مدیران است الزم رواین از. اندیافته
 باشند تجاري-اقتصادي واحد یک اداره براي الزم هايمهارت

 عمرانی و جاري هايهزینه پوشش منظوربه). 1395رضایی،(
 ساختار تدوین قالب در ايگسترده هايریزيبرنامه ها،باشگاه

 نیاز مورد مدت بلند و مدت کوتاه مقاطع در ریزيبودجه و مالی
 شده، تدوین بودجه چهارچوب در الزم منابع تمهید. باشدمی

 در علمی اصول از استفاده و ايحرفه رفتارهاي به توجه نیازمند
 چهارچوب، این در. باشدمی سازمانی مدیریت مختلف سطوح

 هايباشگاه بین تعامل در که مدیریت مسائل ترینمهم از یکی
 نظامند اصول تدوین است، شده مطرح مالی حامیان و ورزشی
 به بازاریابی استراتژي. باشدمی قسمت دو این میان ارتباط
 ورزشی بازاریابی به مربوط موضوعات در اصلی هسته عنوان
 واقع ثرؤم بین این در تواندمی که است گرفته قرار توجه مورد
 ).1385(الهی، گردد

 از بسیاري جاري مالی نیازهاي اینکه، ملأت قابل موضوع
 ها،فدراسیون ها،تیم جمله از ورزش به مرتبط هايبخش

 و باشدمی توجه قابل  هابخش سایر و ورزشی هايمجموعه
 منابع محدودیت دلیل به که دهدمی نشان مذکور آمار مقایسه
 مینأت موضوع هابخش سایر از که است الزم دولت، ايبودجه
 و ترینمهم عنوان به فوتبال. گیرد قرار توجه مورد مالی منابع

 منابع و باشدمی توجه مورد ایران کشور در ورزش فراگیرترین
 لیگ در حاضر هايتیم و هاباشگاه از بسیاري براي الزم مالی
 آنجا از. گرددمی مینأت مختلف هايبخش از فوتبال، ايحرفه

 تواندنمی دولت، ايبودجه هايمحدودیت دلیل به که
 الزم نمود، فراهم را هاباشگاه و هاتیم براي الزم هايهزینه
 پیدا گرایش هابخش سایر مالی منابع به هاباشگاه که است
 عمومیت و فوتبال اقتصاد مقوله شدن جهانی دلیل به کنند

 که گرددمی مالحظه ایران، در فوتبال ورزشی رشته داشتن
 از بسیاري داغ بحث فوتبال درآمدزایی و اقتصادي موضوعات

 در. است شده علمی محافل نیز و تلویزیون و رادیو ها،روزنامه
 صنعت بودن نوپا دلیل به که این اهمیت حائز موضوع میان این

 فوتبال صنعت اقتصادي توسعه مقوله کشور، در ايحرفه فوتبال
 سازمان و منظم علمی هايپژوهش انجام نیازمند شدت به

 پیشنهاداتی توان می هاییپژوهش چنین اجراي با. است یافته
 با بتوانند آنها تا نمود ارائه غیردولتی و دولتی سیاستگذاران به را

 جهت در را اساسی هايگام محور پژوهش هايگیريتصمیم
  صنعت در تاکنون بردارند کشور فوتبال صنعت اقتصادي توسعه
 راهبردي برنامه موضوع علمی، و مستند طوربه ایران ورزش

 باالتفاق که ايعارضه. است نگرفته قرار توجه مورد بازاریابی
 دارند، اذعان آن به ایران ورزش اقتصاد حوزه محققین اکثر



 AHP 97برتر فوتبال با روش  گیل يباشگاه ها یابیبازار يها ياستراتژ تیدرجه اهم نییتع :و همکاران علیرضا ایزدي 

 

 دولتی بودجه ورزشی، هايتیم و هاباشگاه پشتوانه تریناصلی
 منجر بودجه کمبود از ناشی محدودیت هاي االسفمع و است

 منطقه مقیاس هاي در آن ابعاد همه در ورزش توسعه عدم به
 .)1385(الهی، است گردیده جهانی و اي

 و قوي منعطف، است فرایند تکنیک سلسله مراتبی تکنیکی
 گیريتصمیم معیارهاي که شرایطی در گیريتصمیم براي ساده

 سازدمی مواجه مشکل با را هاگزینه بین انتخاب متضاد،
 هايروش ترینمحبوب از یکی تکنیک این). 1380زبردست(

 با هاگزینه بنديرتبه براي آن از که است گیريتصمیم چندمعیاره
 شودمی استفاده مختلف معیارهاي اهمیت گرفتن نظر در

 پژوهش این که هدفی و موضوع به توجه با ).2012(اورسکی،
 گیريتصمیم مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش کند،می دنبال

 در شد. شناخته هاداده تحلیل و تجزیه روش ترینمناسب
 معیار یک از استفاده جاي به منظوره چند هايگیريتصمیم

 فرایند شود، استفاده است ممکن سنجش معیار چندین از سنجش
 فنون معروفترین از یکی  (AHP)مراتبی سلسله تحلیل
 ال توماس توسط بار اولین که است منظوره چند گیريتصمیم
 به پیچیده وضعیت یک روش این در. شد مطرح 1970 ساعتی
 یک در اجزا این سپس شده، تجزیه آن تر کوچک هايبخش
 هايتفاوت به روش این در. گیردمی قرار مراتبی سلسله ساختار
 یافته اختصاص عددي مقادیر متغیر هر اهمیت به توجه با ذهنی

 از .شوندمی مشخص دارند، را اهمیت بیشترین که متغیرهایی و
 به پاداش تحقیق موضوع این در شده انجام تحقیقات جمله
 خصوصی بر ثرمؤ اجرایی و مدیریتی عوامل بندياولویت و تعیین
 عوامل که، پرداخت AHP روش با ورزشی هايهباشگا سازي

 فقدان و متخصص نیروي از نکردن استفاده نامطلوب، مدیریت
 مهم هاياولویت عنوانبه را خصوصی بخش در کافی انگیزه
 به همکاران و اسماعیلی همچنین. )1390 خانی،(قره کرد اشاره

 با کشور فوتبال برتر لیگ مناسب ترویج آمیختۀ انتخاب و بررسی
 پژوهش هايیافته به توجه با. پرداختند AHP روش از استفاده

 تبلیغات فوتبال، برتر لیگ بازاریابی پیشبرد براي گفت توانمی
 میان در گزینه مؤثرترین تلویزیونی تبلیغات و شاخص ترینمهم
. )1390(اسماعیلی، شد شناخته ترویج آمیختۀ هايگزینه سایر
 سازي خصوصی توسعه موانع و هاچالش بررسی به خانیقره

 نبودن تجاري داشت بیان و پرداخت ایران فوتبال هايباشگاه
 جهت ساختاري مانع ترینمهم عنوان به فوتبال هايباشگاه

 در نیز رستمی). 1390 خانی،قره( باشدمی سازي خصوصی
– ایران شرکت براي بازاریابی استراتژیک ریزيبرنامه به تحقیقی

 بازاریابی استراتژیک ریزيبرنامه اجرایی موانع خودرو و بررسی

 در مهم آیتم 36 که است رسیده نتیجه این به که است پرداخته
 که.دارد نقش شرکت این در بازاریابی برنامه یک موفقیت عدم

 فقدانیا  کمبود ضعیف، مدیریت آنها ترینمهم بنديرتبه براساس
 شرکت کارکنان آگاهی عدم ارشد، مدیران مدیریتی مهارتهاي(

 داخلی مدیران اختالف و بازاریابی هاياستراتژي اجراي در
 اقتصادي موانع بررسی به دلدار). 1388 رستمی،( باشدمی

 بیان و پرداخت فوتبال ايحرفه لیگ هايباشگاه سازيخصوصی
 آوردن دستبه مدیریت، بهبود اثربخشی، و کارایی افزایش داشت
 که است مهمی موارد از باشگاه اعتبار افزایش و مطلوب نتایج

 اقتصادي مشکالت و بوده فوتبال عالقمندان توجه مورد همواره
 مذکور اهداف به دستیابی مانع هاباشگاه سازيخصوصی راه در

 و مدیریتی ثبات که داشت اظهار نژادرمضانی .)1395(دلدار، است
 جهت مدیران براي کافی زمان ایجاد با پیاپی، تغییرات عدم
 مدت، کوتاه و بلندمدت اهداف تحقق و هابرنامه سازيپیاده

 (رمضانی نژاد، شد خواهد باشگاه عملکرد بهبود سبب درنهایت،
 هايباشگاه متقابل روابط توسعه موانع بررسی هب رضایی .)1395
 ارائه به هایافته پرداخت ایران در سیما و صدا سازمان و فوتبال
 -اقتصادي قانونی،-حقوقی عوامل شامل اصلی موانع دسته هفت

 34 ، محیطی و رفتاري معنایی، ساختاري، مدیریتی، سیاسی،
 که داد نشان هابررسی. شد منجر قانونی خأل 9 و توسعه راهکار
 به الزم سیما و صدا و مجلس دولت، با زنیچانه کمیته تشکیل

 از حمایت که داشت فالحی اظهار .)1395(رضایی، رسدمی نظر
 وجهه بهبود محصول، از آگاهی افزایش موجب فوتبال برتر لیگ

 می حامی از خرید به تمایل و اجتماعی پذیري مسئولیت حامی،
 فوتبال، برتر لیگ از حمایت که گفت توانمی طورکلیبه .شود

 از و دارد حامی به نسبت هدف جامعه نگرش بر مثبتی ثیرأت
 تحقیقات جمله از ).1395 (فالحی، باشدمی برخوردار اثربخشی

 فرآیند اشاره کرد که به فورست تحقیق به توانمی خارجی
 رسید نتیجه این پرداخت و به ورزش بازاریابی استراتژیک طراحی

 عنوان به که شود می موفق وقتی ورزشی بازاریابی طرح یک که
 به ورزش دادن تحویل و ترفیع بندي،بسته جامع فرآیند یک

 نیازهاي و هاخواسته که ايشیوه یک به شود دیده مشتریان
 بازاریابی اهداف زمانهم طوربه و سازدمی برآورده را مشتریان
  تیري همچنین). 2006فورست،( سازد برآورده را ورزشی سازمان

 از ورزشی هايباشگاه وضعیت تغییر ثیرأت «به بررسی همکاران و
 حضور که داد نشان نتایج. پرداختند »تجاري شرکت به شرکت
 روي مثبت ثیرأت بورس، بازار در ايحرفه فوتبال هايباشگاه

 در حضور که داشتند بیان همچنین. دارد آنها قهرمانی عملکرد
 اختیار در مالی مینأت براي آسان منبع یک تنها نه بورس، بازار
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 ایجاد و بخشیدن نظم براي است راهی بلکه دهد،می قرار آنها
 و بدهکاري نگران که هاییباشگاه ايسرمایه ساختار در تعادل
 ساختار یک داشتن با. هستند خود مالی ساختار در تعادل عدم

 ايحرفه فوتبال هايباشگاه شک بدون متعادل، ايسرمایه
). 2012تیري،( آورندمی دست به نیز ورزشی مثبت امتیازهاي

 برزیل هايباشگاه در تلویزیونی پخش حق بررسی به ماتوس
 تلویزیونی، پخش حق موضوع در کرد عنوان و پرداخت

 بایستی تلویزیونی-رادیو هاي شبکه و فوتبال هايهباشگا
 قراردادهاي در و نموده فرض "اقتصادي همکاران " را همدیگر
 پوشش منظوربه. باشند داشته برنده-برنده تعامل فیمابین

 ايگسترده هايریزيبرنامه ها،باشگاه عمرانی و جاري هايهزینه
 مدت کوتاه مقاطع در ریزيبودجه و مالی ساختار تدوین قالب در
 چهارچوب در الزم منابع تمهید. باشدمی نیاز مورد مدت بلند و

 استفاده و ايحرفه رفتارهاي به توجه نیازمند شده، تدوین بودجه
است  سازمانی مدیریت مختلف سطوح در علمی اصول از
 بندي بخش نقش بررسی به) 2017(  گاالگر). 2015ماتئوس،(

 به فوتبال هايباشگاه داشت بیان و پرداخت ورزش در بازاریابی
 میان ربنایییز ارتباط اهمیت دادن نشان براي محیطی عنوان
 دستبه براي جدید هايبخش شناسایی و بازار موجود هايبخش
 )2017(گاالکر، شوندمی استفاده رقابتی توان آوردن
 فوتبال هايباشگاه بازاریابی راهبردي برنامه که آنجایی از
 هاباشگاه اکثر که مالی هايمحدویت به توجه با اما شده تدوین

 در همچنین و هستند مواجه آن با هابرنامه این اجراي جهت در
 راهبردي هايبرنامه کارگیريبه که موضوع این گرفتن نظر

 شماربه ضرورت یک ورزشی هايسازمان در بازاریابی مناسب
 محدودیت به توجه با همزمان طور به هابرنامه اجراي و آیدمی

 تحقیق نیست، امکانپذیر زمانی و اقتصادي مشکالت و بودجه
 راهبردي هايبرنامه اهمیت درجه تعیین منظور به حاضر

 هايباشگاه در آنها برتر هاياولویت تعیین و مناسب بازاریابی
 و مالی شرایط با بتوانند تا است گرفته انجام فوتبال برتر لیگ

 از آمده دستبه هاياولویت به توجه با موجود امکانات
 امید و گمارند همت هابرنامه اجراي به شده تدوین هايبرنامه
 این از فوتبال هايباشگاه و وزارت ورزش، فدراسیون است
 .ببرند را الزم استفاده نتایج
 

 پژوهش شناسیروش
 به که است کاربردي تحقیقات جزء هدف نظر از حاضر تحقیق
 تعیین براي و گرفت انجام پیمایشی – توصیفی روش
 خبرگان با مصاحبه از تصمیم، مراتب سلسله درخت هايگزینه

 با .شد استفاده زمینه این در مرتبط مقاالت و هاکتاب بررسی و

 مراتبی سلسله تحلیل روش تحقیق، هدف و موضوع به توجه
. شد شناخته تحلیل و تجزیه روش ترینمناسب گیريتصمیم

 ساخته محقق نامهپرسش از نظرات آوريجمع براي
 استفاده فوتبال بازاریابی راهبردي هايبرنامه بندياولویت
 برنامه تدوین به نشده منتشر رساله در 1396 ایزدي که( گردید
 آن صوري روایی و) بود پرداخته فوتبال بازاریابی راهبردي هاي

 ییدأت مورد ورزشی بازاریابی حوزه متخصصین از نفر ده توسط
 طریق از هاداده تحلیل و تجزیه براي که آنجا از. گرفت قرار

AHP براي بنابراین نیست؛ اهمیت حائز نمونه افراد تعداد 
 مدیران نفر 16( شامل نفر 52 تعداد  تحقیق این انجام

 که باشگاهی  10 ،94-95 صلف فوتبال برتر لیگ هايباشگاه
 بازاریابی متخصصین از نفر 26 و داشتند بازاریابی کمیته مسئول
 صورت به )ورزشی بازاریابی حوزه به آشنا و دانشیار( ورزشی
 بودن محدود به توجه با گیرينمونه براي شدند انتخاب هدفمند
 از نامهپرسش و شد انجام شمار تمام صورت به آماري جامعه
 ایمیل طریق از و هاباشگاه اختیار در فوتبال لیگ سازمان طریق

 این به توجه با. گرفت قرار متخصصین اختیار در حضوري  و
 روش این. بود، AHP مدل اساس بر هاداده تحلیل روش که
 معیار و رقیب گزینه چند با گیري تصمیم عمل که هنگامی در

 معیارهاي .گردد استفاده تواند می روبروست گیريتصمیم
 روش این اساس .باشد وکیفی کمی تواندمی شده مطرح

 با گیرنده تصمیم و است نهفته زوجی مقایسات بر گیريتصمیم
 درخت .کندمی آغاز تصمیم، مراتب سلسله درخت آوردن فراهم
 رقیب هايگزینه و مقایسه مورد عوامل تصمیم مراتب سلسله

 سري یک سپس .دهدمی نشان را تصمیم در ارزیابی مورد
 از هریک وزن مقایسات این .گیردمی انجام زوجی مقایسات
 در. سازدمی مشخص رقیب هايگزینه راستاي در را فاکتورها

 از یک هر نسبی اولویت آوردن دستبه براي AHP نهایت
 وزن ها،گزینه وزن در معیارها وزن ضرب از گروه، درون عوامل

 هااولویت نهایی ماتریس آنکه از پس. آمد خواهد دستبه کلی
 به توجه با شد تعیین AHP روش به دهیوزن کمک به

 گرفتن نظر در با نیز و هایافته کردن اجرایی ضرورت و اهمیت
 از توانمی آنها، کردن اجرایی امکانات و هامحدودیت

 که هدفی و موضع به توجه با. کرد استفاده حاصله هاياولویت
 مراتبی سلسله فرایند روش کرد،می دنبال تحقیق این

 شناخته هاداده تحلیل و تجزیه روش ترینمناسب گیري،تصمیم
 در افراد گروهی مشارکت براي چارچوبی AHP. شد

 مذاکره مشارکت، با و کندمی ایجاد مسائل حل و گیريتصمیم
 سلسله ساختار یک گیريتصمیم واقعیات براي توانمی افراد با

 سبب گروهی مشارکت این. نمود تعریف را مشخص مراتب
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 مقایسات ناسازگاري نرخ ابتدا در. شودمی نتایج اعتبار افزایش
 از اطمینان از پس و گرفت قرار کنترل مورد پاسخگو هر زوجی
 پاسخ نظرات ،)1/0 از کمتر( قبول قابل ناسازگاري نرخ وجود

 گروه زوجی هايمقایسه ماتریس و گردید ترکیب دهندگان
 افزار نرم و AHP روش از هاداده تحلیل براي. شد استخراج

 .شد استفاده) Expert Choice11(   نسخه
  

 
 ساختار سلسله مراتبی تحقیق   .1شکل 

 
 هااطالعات و داده

 74 که داد نشان کنندگان شرکت شناختی جمعیت هايویژگی
 رشته درصد 63 دکتري، مدرك داراي کنندگانشرکت درصد

 فوتبال بازاریابی هايدوره درصد 3/41 و بدنیتربیت تحصیلی
 .بودند گذرانده را

 راهبردي هايبرنامه که دهدمی نشان . 1 جدول نتایج
 و دارد را اهمیت بیشترین 0,498 نهایی وزن با  SO بازاریابی

 دارد را اهمیت کمترین 0,072 نهایی وزن با WT هايبرنامه
 .است شده گزارش 0,01 ناسازگاري نرخ همچنین

 
 هاي راهبردي بازاریابیماتریس تلفیق شده و وزن نهایی برنامه .1جدول 

 استراتژي WT WO ST SO وزن نهایی نرخ ناسازگاري
 0.498 1.25316 1.50479 2.41 1 SO 
 0.302 2.39298 1.44225 1  ST 

0.01 0.128 1.49535 1   WO 
 0.072 1    WT 

 
 راهبردي هايبرنامه میان از .2 جدول نتایج به توجه با

 براي بازاریابی راهبردي برنامه یک تدوین ،So بازاریابی
 بیشترین 0,459 نهایی وزن با فوتبال برتر لیگ هايباشگاه
 منابع حداکثري بذج جهت برنامه تدوین و دارد را اهمیت

 وزن با.. و حبه هدیه، مالی، کمک از اعم) عموم و( هوادارن
 ناسازگاري نرخ و است اهمیت کمترین داراي 0,078 نهایی

 جامع نظام تدوین ST هايبرنامه در. باشد می 0,02
 بیشترین 0,418 نهایی وزن با فوتبال برتر لیگ داريباشگاه
 بخش ورود براي اجرایی ضمانت با قوانین تدوین و اهمیت

 وزن با فوتبال رشته استاندارد اماکن ساخت عرصه در خصوصی
 0,07 ناسازگاري نرخ که دارند را اهمیت کمترین 0,109 نهایی
 نیروي آموزش نمودن محور دانایی WO هايبرنامه در. است
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 فوتبال هايباشگاه بازاریابی کمیته کردن بنیان دانش و انسانی
 مربوط معنوي مالکیت حق قانون تدوین و 0,458 نهایی وزن با
 کمترین نهایی وزن با 0,173 هاباشگاه پوشاك و تجهیزات به

 است شده گزارش 0,03 آن ناسازگاري نرخ که دارند را اهمیت
 معافیت( تسهیلی هايبرنامه تدوین ،WT هايبرنامه در و

 تراز بازیکنان ورود جهت...) و قرارداد سقف رعایت عدم مالیاتی،

 بیشترین 0,429 نهایی وزن با فوتبال برتر لیگ به خارجی اول
 جهت اجرایی ضمانت با قانونی هايبرنامه تدوین و اهمیت
 داري باشگاه زمینه در سازيخصوصی 44 اصل کردن اجراي

 دارا را اهمیت کمترین 0,224 نهایی وزن با فوتبال خصوصی
 .است 0,05 آن ناسازگاري نرخ و باشدمی

 
 بازاریابیهاي راهبردي وزن نهایی برنامه . 2جدول 

نرخ 
 ناسازگاري

 هاي راهبرديبرنامه وزن نهایی

0,02 

0,459 SO1  فوتبال برتر لیگ هايباشگاه براي بازاریابی راهبردي برنامه یک تدوین 

0,298 
SO2 و تبلیغات جذب حداکثري رویکرد با برتر لیگ هايباشگاه تمامی مسابقات پخش و پوشش 

 یبشاسپانسر
0,165 SO3 فوتبال برتر لیگ در خصوصی بخش گذاريسرمایه هايفرصت توسعه 
0,078 SO4 و حبه هدیه، مالی، کمک از اعم) عموم و( هواداران منابع حداکثري بذج جهت برنامه تدوین.. 

0,07 

0,418 ST1 فوتبال برتر لیگ داريباشگاه جامع نظام تدوین 

0,259 
ST2 داريباشگاه در خصوصی بخش فعال نقش ایفاي و حضور براي مناسب بسترسازي و سازوکار ایجاد 
 فوتبال

0,214 
ST3 از خصوصی بخش به دولتی شبه و دولتی هايباشگاه واگذاري جهت قانونی مناسب سازوکار تدوین 
 فرابورس طریق

0,109 
ST4 رشته استاندارد اماکن ساخت عرصه در خصوصی بخش ورود براي اجرایی ضمانت با قوانین تدوین 
 فوتبال

0,03 
0,458 WO1 فوتبال هايباشگاه بازاریابی کمیته کردن بنیان دانش و انسانی نیروي آموزش نمودن محور دانایی 
0,369 WO2 هاباشگاه به تلویزیونی پخش حق واگذاري قانونی الزامات تدوین 
0,173 WO3   هاباشگاه پوشاك و تجهیزات به مربوط معنوي مالکیت حق قانون تدوین 

0,05 

0,429 
WT1  تراز بازیکنان ورود جهت...) و قرارداد سقف رعایت عدم مالیاتی، معافیت(  تسهیلی هايبرنامه تدوین 

 فوتبال برتر لیگ به خارجی اول
0,346 WT2   خصوصی هايباشگاه ایجاد زمینه در مشخص هايسیاست تدوین و قانونی ءخال کردن برطرف 

0,224 
WT3 زمینه در سازيخصوصی 44 اصل کردن ییاجرا جهت اجرایی ضمانت با قانونی هايبرنامه تدوین 
 فوتبال خصوصی داريباشگاه
 

 پیشنهادي، هاي راهبرديبرنامه از ،3جدول نتایج اساس بر
 برتر لیگ هايباشگاه براي بازاریابی راهبردي برنامه یک تدوین
  است، برخوردار اولویت بیشترین از 0,197 نهایی وزن با فوتبال
 با برتر لیگ هايباشگاه تمامی مسابقات پخش و پوشش
 نهایی وزن با اسپانسرشیب و تبلیغات حداکثري جذب رویکرد
 با داريباشگاه جامع نظام تدوین .دارد را اولویت دومین 0,178

 توسعه و دارد قرار سوم اولویت در 0,127 نهایی وزن
 فوتبال برتر لیگ در خصوصی بخش گذاريسرمایه هايفرصت

 مناسب بسترسازي و سازوکار ایجاد و 0,106 نهایی وزن با

 باشگاه در خصوصی بخش فعال نقش ایفاي و حضور براي
 مناسب سازوکار تدوین و 0,085 نهایی وزن با فوتبال داري

 بخش به دولتیشبه و دولتی هايباشگاه واگذاري جهت قانونی
 در 0,067 نهایی وزن با فرابورس طریق از خصوصی

 هايبرنامه تدوین و گرفتند قرار ششم تا چهارم هاياولویت
 جهت...)  و قرداد سقف رعایت عدم مالیاتی، معافیت( تسهیلی

 وزن با برتر لیگ در خارجی اول تراز بازیکنان ورود
 . دارد را اولویت کمترین 0,006یینها
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 وزن نهایی و اولویت گزینه هاي راهبرد هاي بازاریابی  . 3جدول 

 برنامه هاي راهبردي وزن نهایی اولویت
1 0,197 So1   هاي لیگ برتر فوتبالتدوین یک برنامه راهبردي بازاریابی براي باشگاه 
2 0,178 So2   هاي لیگ برتر فوتبالتدوین الزامات قانونی حق پخش تلویزیونی باشگاه 
3 0,127 ST1  داري لیگ برتر فوتبالتدوین نظام جامع باشگاه 
4 0,106 So3   گذاري بخش خصوصی در لیگ برتر فوتبالهاي سرمایهتوسعه فرصت 

5 0,085 
ST2   داريباشـگاه  در خصوصـی  بخـش  فعال نقش ایفاي و حضور براي مناسب بسترسازي و سازوکار ایجاد 
 فوتبال

6 0,067 
ST3   از خصوصـی  بخـش  بـه  دولتی شبه و دولتی هايباشگاه واگذاري جهت قانونی مناسب سازوکار تدوین 

 طریق فرابورس
7 0,064 WO2  هاي لیگ برتر فوتبالتدوین الزامات قانونی واگذاري حق پخش تلویزیونی به باشگاه 
8 0,046 WO3 هاي فوتبالتدوین قانون حق مالکیت معنوي مربوط به تجهیزات و پوشاك باشگاه 

9 0,037 
WT3 سـازي در زمینـه   خصوصـی  44هاي قانونی با ضمانت اجرایی جهت اجراي کـردن اصـل   تدوین برنامه
 داري خصوصیباشگاه

10 0,028 So4   هدیه، حبه و.. عموم) اعم از کمک مالی، ب حداکثري منابع هواداران (وذتدوین برنامه جهت ج 
10 0,028 WT2  هاي خصوصیهاي مشخص در زمینه ایجاد باشگاهقانونی و تدوین سیاست ءبرطرف کردن خال 

11 
12 
13 

0,021 
0,016 
0,006 

ST4       تدوین قوانین با ضمانت اجرایی براي ورود بخش خصوصی در عرصه ساخت امـاکن اسـتاندارد رشـته
 فوتبال

WO1  هاي فوتبالدانایی محور نمودن آموزش نیروي انسانی و دانش بنیان کردن کمیته بازاریابی باشگاه 
WT1  و...) جهت ورود بازیکنـان تـراز    (معافیت مالیاتی، عدم رعایت سقف قرارداد هاي تسهیلیتدوین برنامه

 اول خارجی
 

 و بحث نتیجه گیري
 منایع محدودیت و رقابتی فضاي زاییده راهبردي برنامه مفهوم
 اشجریمه اصلی غیر موضوعات بر محدود منابع صرف .است

 را خود محدود منابع که است رقیبی به رقابتی میدان واگذاري
 تمام شناسایی چه اگر. است کرده متمرکز اصلی موضوعات بر

 طرفی از ولی است، مهم خارجی – داخلی محیطی عوامل
 که شودمی باعث سازمان زمانی هايمحدودیت و مالی شرایط
 زمانهم طوربه شده شناخته عوامل این تمامی اجراي امکان
. باشدمی مهم بسیار عوامل این اجراي ترتیب بنابراین نباشد،
 نماید، ایفا سزاییبه نقش تواندمی که هاییگزینه از یکی

 بندياولویت براي معیاره چند گیريتصمیم هايروش از استفاده
 سایر از بیش مراتبی سلسله تحلیل روش. است محیطی عوامل
 و گیردمی قرار استفاده مورد علوم در گیريتصمیم هايروش
 با .باشدمی شاخصه چند گیريتصمیم فنون ترینمعروف از یکی
 در متخصص نیروي و زمان و مالی منابع بودن محدود به توجه
 راهبردي هايبرنامه اجراي براي اولویت داشتن ها،هباشگا

 .دارد باالیی اهمیت
 راهبردي برنامه یک تدوین حاصله، نتایج به توجه با

 را اولویت باالترین فوتبال برتر لیگ هايباشگاه براي بازاریابی
 ماتوس ،)2006( فورست تحقیق نتایج با که .باشدمی دارا

 تجاري منافع امروزه. باشدمی همسو) 1388( رستمی و) 2015(
 از توانمی نمونه براي است شده وابسته فوتبال به زیادي
 کاالهاي تجاري هايشرکت سایر و تلویزیونی هايرسانه

 بودجه رخدادها و شرایط این اثر بر کرد یاد غیرورزشی و ورزشی
 ؛است شده دالر میلیون صد چند هاباشگاه هايهزینه و درآمد و

 شرایط از بهتر گیريبهره براي کندمی ایجاب شرایطی چنین
 عبور بازاریابی سنتی هايشیوه از هزینه کنترل و درآمد کسب
 تا  کنند حرکت بازاریابی استراتژي تدوین سمت به و کرده

  .کنند استفاده درآمدي منابع از بهتر بتوانند
تدوین الزامات قانونی حق پخش  طبق نتایج تحقیق،

 نتایج با که دارد قرار دوم اولویت در هااشگاهتلویزیونی براي ب
 و )1396( فالحی ،)1390( اسماعیلی ،)1389( خانیقره تحقیق
 ترینمهم که گفت توانمی .باشدمی همسو )2015( ماتوس
 پخشحق  از استفاده ورزش، در حضور از مالی حامیان هدف

 فوتبال برتر لیگ که 1992 سال از. باشدمی تلویزیونی
 مخاطبان انبوه حجم با (Premier League) انگلستان
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 بازاري تلویزیونی زنده پخش حق فروش شد، مواجه فوتبال
 معادل ارزشی و شد انگستان فوتبال لیگ هايتیم براي جذاب
 در اینکه وجود با. داشت همراه به سال در پوند میلیون 590

 جداگانه صورتبه یهایتیم اسپانیا و ایتالیا نظیر کشورهایی
 و نمایندمی تنظیم را خود تلویزیونی پخش حق قرادادهاي

 کاکس،( نمایندمی کسب را شماريبی سود باشگاه مالکان
 المللیبین فدراسیون اساسنامه 72 ماده نیز کشورمان در). 2012
 نظیر(  هابازي صاحبان که است نموده بیان صراحت به فوتبال

 ايرسانه پخش حق اصلی مالک)  هاباشگاه و لیگ فدراسیون،
 تاکنون تلویزیونی پخش حق موضوع. هستند فوتبال مسابقات

 واقع در. است نشده شناخته رسمیت به سیما و صدا طرف از
 به که هاییبرنامه پخش براي که نیست حاضر سیما و صدا

 پرداخت ايهزینه است تلویزیونی هايبرنامه ترینپربینده عنوان
 13 ماده لیگ سازمان نامهآئین در که است حالی در این .دنک

 عنوان به تلویزیون و رادیو پخش قراردادهاي که است آمده
 چند هر. است ايحرفه لیگ درآمدي و مالی منابع از یکی

 آن قوانین کلیه المللیبین نهاد در عضویت دلیل به نیز ما کشور
 پرداخت راستاي در اساسی اقدامی کنون تا اما است پذیرفته را

 اتانن. است نپذیرفته صورت ایران در تلویزیونی پخش حق
 مالی حمایت از هاشرکت اهداف بررسی با) 2004( توماسینی
 هدف ترینمهم عنوان به را تلویزیونی مستقیم پخش ورزشی،
 ایزدي و) 1996( همکاران و کوپلند .کردند عنوان مالی حامیان

 تحریک در مهم عامل عنوان به تلویزیونی پخش به) 1383(
 مالی حمایت و گذاريسرمایه عرصه به تجاري هايشرکت

 آورنده فراهم بین تجارتی اسپانسرشیپ سویی از. کردند کیدأت
 سازمان، یا رویداد است، افراد با) خدمات و منابع( سرمایه
 منافع از برخورداري و سرمایه حقوق، بازگشت دهنده پیشنهاد
 ورزشی هايباشگاه امروزه است، گذاريسرمایه ازاي در تجاري
 از شده منشعب سودآور منافع به زیادي بسیار اعتماد

 جهت راهی جستجوي در باید بنابراین دارند، اسپانسرشیپ
 و فوتبال هايباشگاه بین سود و معامله ارتباط، ایجاد

 زارا). 2012 شبلی، از نقل به سلیمی( باشیم تجاري هايکمپانی
 با سازي تجاري هايفعالیت اکثر امروزه که نمود اشاره) 2012(

 به نامناسبی بازاریابی هاياستراتژي زیرا شودمی مواجه شکست
 و اسپانسرشیب کشورمان در مقابل در. شودمی گرفته کار

 لیگ در منافع کسب جهت حیاتی نقش توانندنمی هاباشگاه
 از یکی تواندمی فوتبال ايرسانه پخش نماید، بازي فوتبال

 رقابتی ساختار آوردن بوجود با و باشد آن رشد عوامل ترینمهم
 چون باشد، داشته فوتبال بر مثبتی ثیراتأت تواندمی حامیان در

 همچون تبلیغاتی قدرتمند ابزارهاي سر بر تجاري هايشرکت

 رقابت یکدیگر با آن باالي جذابیت و عمومیت دلیل به فوتبال
 برتر لیگ مسابقات گسترده پوشش بنابراین. کرد خوهند

 مهم منبع و حامی هايشرکت جذب در ثريؤم نقش تواندمی
 منابع مقایسه به پژوهشی در )1383( خبیري .باشد آن درآمدي
 نشان نتایج پرداخت، ژاپن با ایران اي حرفه هاي لیگ درآمدي

 حق درآمد از فوتبال هايباشگاه و لیگ بودن محروم که داد
 فوتبال مالی وضعیت در ضعف نقطه ترینمهم تلویزیونی پخش
 لیگ هايبازي تمامی کهبه این توجه با. است ایران ايحرفه
 خاطر همین به ندارند سراسري پخش و پوشش  فوتبال برتر

 تمامی که پرطرفداري هايتیم سمت به بیشتر مالی حامیان
 سایر و یابندمی تمایل دارند تلویزیویی پخش آنها هايبازي
 هستند. شاهد را حامیان تررنگکم حضور هاتیم

 سومین فوتبال برتر لیگ داريباشگاه جامع نظام تدوین
 هايباشگاه واقعی حقوقی ماهیت بودن نامشخص. بود اولویت
اي داري حرفهباشگاه حاضر حال مانع اولین فوتبال ايحرفه
 که است کسی تاجر کشور، تجارت قانون 1 ماده مطابق است.
 2 ماده در. دهد قرار تجاري معامالت را خود معمولی شغل

 اما است شده ذکر تجاري معامالت این عناوین قانون همین
 قانون 2 ماده عناوین از یک هیچ در ايحرفه ورزشی باشگاه
 تابع را او ايحرفه دارباشگاه دانستن تاجر. گنجد نمی تجارت

 قانون طبق است الزم لذا کند،می تجارت قانون خاص نظام
 کشور تجارت قانون در ايحرفه داريباشگاه موضوع خاصی
 از دیگر سوي از).  1382 بدنی، تربیت سازمان( شود تصریح

 هايباشگاه ثبت چگونگی براي خاصی دستورالعمل که آنجا
 هاباشگاه این لذا است، نداشته وجود کشور در فوتبال ايحرفه
. اندنبوده خود سسهؤم نوع تعیین براي واحدي ضابطه تابع

 هايباشگاه هاياساسنامه در هاییمغایرت و موضوع همین
 در قاطع نظر ارائه امکان که است شده باعث فوتبال ايحرفه
 در ایران فوتبال در نباشد میسر هاباشگاه حقوقی وضعیت مورد
 براي که ندارد وجود ايیافته سازمان نظام هیچگونه حاضر حال

 و شرایطی فوتبال هايباشگاه ارزیابی و نظارت اداره، ایجاد،
 کشور فوتبال اساس که آنجایی از. باشد کرده لحاظ را مواردي

 هايباشگاه نظام ساختار طراحی دهندمی تشکیل هاباشگاه را
 ایجاد در ثريؤم نقش بتواند تا رسدمی نظر به ضروري فوتبال
. کند ایفاء ارزیابی و نظارت توسعه، نگهداري، و اداره ها،باشگاه

 و اداره ساختار داشتن صورت در باشگاه یک که رسدمی نظر به
 جذب را زیادي غیرمالی و مالی حمایت تواندمی مناسب مالکیت

 .نماید
 لیگ در خصوصی بخش گذاريسرمایه هايفرصت توسعه

 شرایط. شد مشخص اولویت چهارمین عنون به فوتبال برتر
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 دهه سه طول در که دارد آن از حکایت کشور، ورزش بر حاکم
 و قهرمانی پرورشی، همگانی، ورزش مختلف هايبخش گذشته
 آن به وابسته سساتؤم یا دولت مستقیم سیطره در ايحرفه
 هايفعالیت سازيزمینه امکان کهطوريبه. است بوده

 مناسب و مطلوب نحوهب غیردولتی هايبخش گذاريسرمایه
 در سازيخصوصی سیاست در حالیکه منطق. است نشده فراهم
 گريتصدي موضوع اختیارات از بخشی واگذاري شرایطی چنین

 واقع ثرترؤم ورزش ارتقاء جهت در تواندمی که است ورزش در
رسد که الزم است سیاستگذاران و نظر میبه .شود

گیرندگان کالن کشور با همراهی بخش خصوصی تصمیم
گذاري را فراهم کرده و با در جهت بهبود سرمایهبسترهاي الزم 

گذاري در ورزش رفع مشکالت راه را براي اقتصاد پویا و سرمایه
 فوتبال صنعت سازيخصوصی ).1395 (شریفیان، هموار سازند

 اکنون هم که هاییهزینه کاهش با دولت تا شد خواهد باعث
 يهابخش در را شده جوییصرفه مقدار است، گریبانگیرش

 در اکنون هم. کند گذاريسرمایه فوتبال صنعت دیگر اساسی
 بسیار درصد بازیکنان مزایاي و حقوق ایران، فوتبال صنعت
 اختصاص خود به را فوتبال هايباشگاه هايهزینه از باالیی

 از هاهزینه این هاباشگاه بودن دولتی دلیل به که است داده
 در که استیحال در این. شود می انجام دولتی بودجه محل

 پول تواندمی دولت فوتبال، هايباشگاه سازيخصوصی صورت
 این پایدار توسعه صرف را بخش این در شده جوییصرفه
 دهدمی نشان تحقیقات نتایج). 2006 دلوتی( نماید صنعت

 که است هاییشاخص ترینمهم از یکی هاباشگاه مالی شفافیت
 لحاظ فوتبال در حضور عدم یا حضور براي مالی حامیان

 با تواندمی خصوصی بخش مالی شفافیت با بنابراین. کنندمی
 گذارانسرمایه زیرا یابند حضور فوتبال در بیشتري اطمینان

 بازگشت از تا کنند گذاريسرمایه هاییقسمت در دارند تمایل
 کنند تجربه را کمتري ریسک و داشته بیشتري اطمینان سرمایه

 تحلیل و تجزیه به تحقیقی در 2005 آگتون و میچی). 26(
 آنها. شدندمی اداره شرکتی روش به که اندپرداخته هاییباشگاه

 تجاري شرکت یک صورت به باشگاه اداره که اندکرده ادعا
 شرایط با مقابله براي اساسی راهکار یک منزله به تواندمی

  است کرده احاطه را فوتبال صنعت که دشواري اقتصادي
 زمینه در موجود قانونی الزمات بر مروري. گیرد قرار مدنظر

 از حاکی موجود وضعیت با آن مقاسه و ورزش سازيخصوصی
 با رابطه در چندي اساسی هايگام تاکنون که ستا آن

. است نشده برداشته فوتبال ايحرفه هايباشگاه سازيخصوصی
 چهارم برنامه قانون 117 ماده) ز( بند به توانمی میان این در

 صدي در صد سازيخصوصی به آن در که داشت اشاره توسعه
 پایان تا ايحرفه ورزش منابع مینأت و اجرایی هايفعالیت
 گام هیچگونه تاکنون ولی. است شده کیدأت مذکور برنامه

 عدم آیدمی نظر به. است نشده برداشته آن راستاي در اساسی
 باالخص و ايحرفه ورزش در سازيخصوصی به دستیابی
 به سیاستگذاران عزم و مصمم اعتقاد عدم دلیل به فوتبال

 و سیاسی اقتصادي، موارد سایر و ورزش در سازيخصوصی
 حاضر، حال در که آنجا از. سازي خصوصی برابر در اجرایی
 دارد، باالیی ریسک و بوده مالی زیان دچار کشور فوتبال

 که زمانی ویژهبه ندارد، خصوصی بخش براي چندانی جذابیت
 هاباشگاه بودجه و نمایدمی مالی کمک هاباشگاه به دولت

 رغبتی و تمایل هاباشگاه براي شود،می گرفته دولت از مستقیماً
 التکمش رفع بنابراین) 1395دلدار،( ندارد وجود حمایت براي

 سازيخصوصی موفقیت براي ناپذیر انکار ضرورتی هاباشگاه
 .است فوتبال هايباشگاه
 هايشرکت که است واضح معنوي مالکیت قانون مورد در
 از مالی حمایت یا مبالغی پرداخت با که هستند عالقمند تجاري

 را خود نشان یا و آرم انحصاري صورت به بتوانند باشگاه یک
 موضوع این از تبلیغاتی استفاده و گذاشته نمایش به فوتبال در
 و آرم با را خود تجاري نشان یا آرم است این هدف و ببرند را

 بازار در بتوانند طریق این از و بزنند پیوند مربوطه باشگاه اعتبار
 عدم اما. کنند ایجاد را نشان وفاداري و عمومی آگاهی هدف

 در رایت کپی و معنوي مالکیت حقوق قانون کامل برقراري
 هاباشگاه و مالی حامیان نشان یا آرم از تا شودمی باعث کشور
 نشان با باشگاه یک ورزشی البسه و شود استفاده مجوز بدون

 و باشگاه به آرم از استفاده حق پرداخت بدون حامی تجاري
 بنابراین. برسد فروش به ورزشی هايفروشگاه در مالی حامیان

 و ورزش در رایت کپی قانون اینکه به توجه با رسدمی نظر به
 به مالی حامیان و گذارانسرمایه اهداف شود نمی رعایت فوتبال
 از را خود درآمد از بخشی هاباشگاه و شودنمی برآورده خوبی
 .دهندمی دست

 دارا را اولویت ترینپایین خارجی اول طراز بازیکنان جذب
 یا آرم ارتقاء راهکارهاي ترینشده شناخته از یکی. باشدمی

 و نخبه مربیان و بازیکنان جذب ايحرفه لیگ و هاباشگاه نشان
) 2006( همکاران و برومنت )68( .است المللیبین شده شناخته

 همزمان طوربه معروف بازیکنان جذب که کنندمی بیان چنین
 منابع جذب نتیجه در و باشگاه وجهه ارتقاء( ورزشی موفقیت

 و تلویزیونی پخش و گذاريصحه مالی، حامیان از بیشتر مالی
. داشت خواهد همراه به را باشگاه سهام قیمت افزایش نهایتاً
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 دالیل ترینمهم از یکی) 2001( گودارد و دابسون  همچنین
 را آن اقتصادي توسعه نیز و ژاپن ايحرفه لیگ وجهه ارتقاء
 نظر به. انددانسته ژاپن لیگ در خارجی معروف بازیکنان جذب

 جامع نظام نبود قبیل از اساسی مشکالت حل رسدمی

 نشدن اجرایی بازاریابی، راهبردي هايبرنامه نبود داري،باشگاه
 فوتبال ساختاري و اساسی مشکالت که...  و سازيخصوصی

 نداشته باالیی اولویت تحقیق این در که شده باعث هستند
 .دنباش
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