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  چکیده

 یلماع أتیاه ياعضاا قیتحق نیا آماري جامعة. گرفت انجام یفیک و یکم بخش دو در قیتحق نیا

 را مادی زیان و فوتباا  نظارا صااح  و کارشناساا  ،یبازاریااب یتخصصا طهیح با یورزش مدیریت

 صورت بهمصاح قیتحق جامعة از نفر 18 با یفیک یبخش در. بودند فوتبا  يهاباشگاه و گیل یاجرای

 عناوا  باه نفار 85( خبرگا  نظر) یقضاوت یراحتمالیغ ريیگنمونه روش با یکم بخش در و گرفت

 ییاسااشن گیال برناد توساعة بر موثر نشا  157 یفیک بخش در. شدند انتخاب پژوهش آماري ةنمون

 کیاهر تیااولو یکم بخش در. شدند يبندطبقه مفهوم 20 در يمحور يگذار کد در سپس و شد

 او  تیاولوا در کاه شاد نیایتع یمراتبا سلساله لیتحل روش با برند توسعة بر اثرگذار يهاالشچ از

 مد  نیا يریگربکا در نتیجه .بود یادراک يهاچالش آخر تیاولو در و یتیریمد ساختار در ضعف

 آشانا را یاا ا فوتبا برتار گیل برند توسعة يهاچالش به یدگیرسهاي تیاولو با را را یمد تواندیم

 .وردآ فراهم را را یا فوتبا  برتر گیل برند عملکرد ارزیابی سازيیکپارچه امکا  و ساخت
 

 متواز  يازیامت کارت برند، توسعة ک،یاستراتژ لیتحلها: هواژ دیکل
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  مقدمه

 یپ در ارزش کس  و خدمات و محصوالت فروش نهیزم در را یرقابت تیمز تواندیم برند

 ریتصو کی که شودیم باعث يقو برند کی (Lee, Lee and Yang, 2017 ). باشدداشته

 يکاالها گرید يبرا برند، نیا از استفاده اثر در و گردد یتداع اذها  در شرکت از کپارچهی

. (sabersheikh, 2014)داشت  خواهد همراه به را هانهیهز کاهش و رشد باال، ییکارا شرکت،

. است عوامل نیا از یبیترک است کی ای نماد نشا ، م،نا لیقب از یمختلف عناصر شامل برند کی

 Kotler and) باشدیم  یرق شرکت از شرکت کی خدمات و کاالها دهنده زیتما عناصر نیا

Keller, 2016). 

 ايرسانه منافع آ  در که یصنعت هستند، یجهان يبرندها نیپردرآمدتر جز زین فوتبا  يها برند

 Hewer and) اندخوردهگره یمل و یقوم یوابستگ و هوادارا  شوق و شور با یمال و

Gannonm, 2017) .استشدهزده نیتخم دالر اردیلیم 17 اروپا فوتبا  برند ارزش (Price, 

Farrington and Hall, 2013).  19 قر  اواخر از که است جها  ورزش نیترمحبوب فوتبا 

 است روشن. (Fathi, Elahi and Saffari, 2016) استافتهی گسترش جها  سراسر در يالدیم

 به فایف. است یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاد ،یفرهنگ يابعاد با یجهان يباز حاضر حا  در فوتبا  که

 نیا در( يارسانه و یپزشک کادر داور، ،یمرب کن،یباز) فایف خانواده ياعضا نفر و یلیم 250

 یجهان سطح در فوتبا  به مندعالقه جها  سراسر در نفر اردیلیم 4/1 حدود و دارد اشاره ورزش

 در فوتبا  یجهان جام که يطور به است میعظ اریبس ورزش نیا یفرهنگ و یمال تیاهم. هستند

 و (Bridgewater, 2010) کشور 214 در 2006 سا  در اما، شد؛ تماشا کشور 166 در 1986 سا 

 کی طو  در (Fifa, 2014). کردند تماشا را هايباز نیا نفر اردیلیم 2/3 از شیب 2014 سا  در

 توا  یم را یورزش يهاباشگاه. است شده یاساس موضوع کی یورزش برند تیریمد ریخا دهه

 Bouchet and) کنندبرآورده را انشا یمشتر انتظارات دیباها آ  و گرفت نظر در یخاص يبرندها

Hillairet, 2009) . 
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 رایز د،کنن تمرکزم خود برند يرو بر را خود تالش دیبا یورش يهاگیل و هامیت را یمد لذا

 مناس  یروش به اگر برند تیریمد ن،یا بر عالوه. است شرکتهاي ییدارا نیترمهم از یکی برند

 يشتریب دیتأک راًیاخ قیتحق اتیادب در ،گرددمی شرکت ارزش ءارتقأ به قادر شود، اجرا مستمر و

 دارند کند،یم فایا یورزش تیریمد در برند که ینقش ویژهبه و کیاستراتژ يبرندساز مفهوم بر

(Baena, 2017.) 

 ارزش تواندیم رد،یپذ صورت مداوم شکل به و یدرستهب چنانچه برند تیریمد ندیفرا

 کیاستراتژ يزبرندسا مفهوم يرو يادیز دیتاک زین ریاخ قاتیتحق. دهد شیافزا را هاسازما 

 . (Jensen and Beckmann, 2009) اندداشته

 یپ در کشورها از ياریبس همواره و است ارزشمند اریبس یشورز يهاگیل برند ،راستا نیا در

 از ؛ (Kunkel, Funk and King, 2014) اندبوده خود گیل برند يساز یجهان و توسعه

 نقاط ییشناسا با تالش هاسا  یط در که برد نام گیل یج از توا یم آ  ییایآس موفق يهانمونه

 توسعه را خود گیل برند توانست موفق يهاکشور تجارب از يریگ بهره و خود ضعف و قوت

 و المللیبین سطوح در ویژه به جدید هوادارا  جذب .(Xiaofei and Guochang, 2017) دهد

 Irann) باشدیم مربوط برند حیصح مدیریت به یهمگ ،یفعل هوادرا  يوفادار افزایش زین

Football Pro League, 2011.) را یمد که کندیم جابیا يتجار نشا  و نام اثربخش تیریمد 

 نفعا یذ يبرا ،يتجار نشا  و نام ارزش شیافزا با همواره توانندیم چگونه بدانند حوزه نیا

 کاهش از توانندیم چگونه و کنند جادیا ندهیآ در شتریب یارزش سازما  خود و سازما  مختلف

 و موانع ییشناسا مستمر، یابیارز مستلزم امر نیا . (Chirani, 2012)ندینما يریجلوگ آ  ارزش

  .باشدیم مناس  ياستراتژ نیتدو

 تیموقع همچو  باال لیپتانس وجود با را یا برتر گیل که آنست از یحاک قاتیتحق جینتا

 ,Rezaei) يگردشگر و یمذهب ،یفرهنگ ،یخیتارهاي جاذبه را ،یا کیژئواستراتژ و ییایجغراف

Yousefi, Larijani, Rezaei and Adibi, 2017) که استنتوانسته هنوز ادیز هوادارا  وجود و 
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 ,Rezaei, Ehsani, Kuzhchian and Amiri) دهد ارتقأ ايمنطقه سطح در یحت را خود برند

2016.)  

 نشا  زین Hosseini, Razavi, Yemeni and Ashtar Hashemi (2015) قیتحق جینتا نیهمچن

 تیریمد ذال. ندارد قرار یمطلوب تیوضع در AFC يارهایمع اساس بر را یا برتر گیل دهد،یم

 يارهایمع به د یرس يبرا گیل نگیبرند ياستراتژ يسازادهیپ موانع یبررس و برند حیصح

 و مختلفهاي وهیش با دیبا را یا فوتبا  برتر گیل ةتوسع يبرا لذا .است يضرور المللیبین

 و باشند هارسانه و عموم توجه مورد هم تا کنند تبدیل معتبر برند یک به را خود موانع، ییشناسا

 .باشندداشته تیجذاب يتجار و ياقتصادهاي بنگاه يبرا هم

 جهینت نیا برند، توسعة بر موثر موانع و عوامل نهیزم در گرفته انجامهاي پژوهش یبررس با

 در گرفته انجام قاتیتحق جمله از. است يمتعدد عوامل به منوط برند توسعة که است شده حاصل

 برند یتعال مد  که Hajlo, Nazar and Azimzade (2019) پژوهش از توا  یم کشور داخل

 و یفرهنگ ،یسازمان يهامولفه خود پژوهش درها آ  .برد نام دادند، ارائه را را یا فوتبا  یمل

 دبرن یتعال یاصلهاي مولفه عنوا  به را یتیریمد و یطیمح ،یقانون و یحقوق ،ياقتصاد ،یاجتماع

 توسعة موانع زین Rezaei, Ehsani, Kuzhchian and Amiri (2016)در این راستا  .بردند نام

 شامل اصلی موانع دسته هفت در را را یا در مایصداوس سازما  و فوتبا  يهاباشگاه متقابل روابط

 36 محیطی، و رفتاري معنایی، ساختاري، مدیریتی، سیاسای، -اقتصاادي قانونی، -حقوقی عوامل

 يگرید پژوهش در. نمودند يبند دسته قاانونی خاأل 9 و توساعه راهکاار 34 فرعای، درونمایة

Rasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016) موانع و عوامل یفیک کردیرو کی با 

 ،يبرندساز ارتباطات، فرهنگ، را را یا فوتبا  برتر گیل يهاباشگاه برند تیریمد یدرون

 يهاباشگاه ذات ،یانسان يروین ،يزیر برنامه ت،یریمد ،یحقوق مسائل ،یمال ائلمس ،یابیبازار

 .نمودند ییشناسا ساختار و رسانه باشگاه، امکانات، فوتبا ، اتیخصوص هوادارا ، کانو  ،یورزش

 نیا جمله از. استبوده توجه مورد همواره نگیبرند موضوع زین کشور از خارجهاي پژوهش در



  135 1400 هارب، اول )پیاپی پنج( شماره، دومدوره                    بازاریابی ورزشی مطالعاتعلمی  فصلنامه

هاي يستراتژبود که  Hinson, Osabutey, Kosiba and Asiedu (2020) هاپژوهش

 ارزش قدرت که دادنشا  مطالعه نیاهاي افتهی. قراردادند یبررس مورد را برند يسازالمللیبین

 تیفیک و برند به يوفادار ، برند از یآگاه سطح با مشترک طور به ايحرفه فوتبا  برند ژهیو

 يبازارها در رقابت بهبود يبرا فوتبا  ايحرفه يهاباشگاه حا ، نیا با. شود یم نییتع شده درک

  .کنند مشخص هوادار با ارتباط بهبود يبرا را خود یابیبازارهاي ياستراتژ که دارند ازین المللیبین

 يگذارارزش مد  در Shuv, Papasolomou, and Vrontis (2019) در پژوهشی دیگر

هاي تالش .نمودند یبررس مرحله شش در را برند ژهیو ارزش بر اثرگذار عوامل ،يارهیزنج

 هباشگا يبرا رندب دیعوا برند، یرقابت تیمز ،يمشتر یدلبستگ ،يمشتر تیذهن بر تمرکز ،یابیبازار

 چنینهم .بودند ندبر ارزش بر اثرگذار مراحل  یترت به باشگاه سهامدارا  يبرا برند یمال ارزش و

Chanvat (2017) یماندهساز عنصر 3 از یناش را ژرمن سن سیپار باشگاه یجهان برند ةتوسع 

 عنوا  برند توسعة يهامحرک از متنوعهاي ياستراتژ و باشگاه برند مجدد ساخت باشگاه، مجدد

 .(chanvat, 2017) نمود

 کیاستراتژ عوامل یکم و یفیک کردیرو با زین Kunkel, Funk and King (2014) در تحقیقی

 ییشناسا مورد را عامل هفتها آ  .دادند قرار یبررس مورد را ایاسترال برتر گیل توسعة بر گذارراث

 یرقابت ساختار. 3 گیل توسعة. 2 یابیبازار و رسانه به یابیدست. 1 :از بودند عبارت که دادند قرار

ر این د .کننده شرکت يهاباشگاه تیهو. 7 و مسابقه روز اتیتجرب. 6 خدمات تیفیک. 5 تیفیک.4

/  اعتبار مسابقه، نیزم در عملکرد را برند توسعة عوامل Richelieu and Lessard (2014) راستا

 توسعة ،يا منطقه تیتثب بازار، قاتیتحق ،يساز المللیبین برند، کیاستراتژ تیریمد ، یکپارچگی

 با Kunkel, Funk and King (2014)چنین هم .برشمردند یخارج کنا یباز استخدام و جوانا 

 یبررس مورد را ایاسترال برتر گیل برند توسعة بر گذارراث کیاستراتژ عوامل یکم و یفیک کردیرو

 و رسانه به یابیدست .1 :از بودند عبارت که دادند قرار ییشناسا مورد را عامل هفتها آ  .دادند قرار

. 7 و مسابقه روز اتیجربت. 6 برند توسعة. 5 تیفیک.4 یرقابت ساختار. 3 گیل توسعة. 2 یابیبازار
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 کارگیري به مراحل زین Richelieu (2008) در این زمینه .کنندهشرکت يهاباشگاه تیهو

 ا یب مد  نیا در يو. نمود ارائه یمدل در را ورزشی يهاباشگاه ياارتق براي مختلف هاياستراتژي

 با تواندمی ورزشی تیم شد، تعیین واضح صورت به سازيجایگاه و هویت کههنگامی که نمود

 و بازدارنده متغیرهاي دستکاري و کنندهتسهیل عوامل روي بر کرد  کار با یعنی برند استراتژي

  د.ده ادامه خود برندسازي مسیر به میانجی

 يازیامت رتکا کردیرو از استفاده با است صدد در قیتحق نیا دیگرد مطرح آنچه به باتوجه

 رارق ییشناسا مورد را  رایا فوتبا  برتر گیل برند توسعة يهايتژاسترا سازيپیاده موانع متواز 

 کارت خصوص هب و عملکرد ارزیابی سیستم از خود استراتژي تدوین در که هاییسازما . دهد

ها آ  که چرا کنندمی عمل موفق بسیار استراتژي اجراي در اند،کرده استفاده متواز  امتیازي

 تشریح سازما  پرسنل کلیه براي را سازما  هايهدف خود، امتیازي کارت وسیله به اندتوانسته

 آوردمی راهمف اجرایی مدیرا  براي جامع، چارچوبی متواز  امتیازي کارت دیگر عبارت به کنند

 قوت نقطه (Kaplan, 2009). کنند ترجمه اجرایی عملیات به را سازما  استراتژي انداز چشم تا

 چند ردکیرو ک،یستماتیس تفکر شامل یورزش يهاسازما  در متواز  يازیامت کارت یاصل

 اندازههاي ستمیس یطراح يبرا ییراهنما و مرجع چارچوب کی ارائه ت،یعل بر تمرکز ،یوجه

 (.Kozma and Kazai, 2015) باشدیم عملکرد يریگ

 هک است را یا فوتبا  برتر گیل برند دهیچیپ و يبعد چند تیماه است، تیاهم حائز آنچه 

 و متنوع يرهایمتغ و بوده اثرگذار آ  در کشور خرد و کال هاي بخش از يمتعددهاي گروه

 بر یموانع چه که است نیا گرددمی مطرح نجایا که یسوال حا . دارند دخالت آ  در ايدهیچیپ

 است نتوانسته هنوز باال لیپتانس وجود با که استداشته وجود را یا فوتبا  برتر گیل توسعة راه سر

 آ  بر یسع پژوهش نیا در حوزه، نیا در پژوهش کمبود به باتوجه لذا. ابدی ارتقأ یمطلوب سطح به

 يازیامت کارت اساس بر و شده ییشناسا را یا فوتبا  برتر گیل برند توسعة بر موثر موانع که است
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 پژوهش نیا جینتا که است دیام. شود يبند تیاولو و يبند طبقه یمراتب سلسله لیتحل و متواز 

 .باشد را یا فوتبا  برتر گیل برند توسعة در امر نیمسئول رسا ياری ،ينظر خأل کرد  پر ضمن

 

 روش تحقیق

 یفیصتو قاتیتحق زمره در قیتحق روش لحاظ از و يکاربرد قاتیتحق نوع از قیتحق نیا

  .گرفت انجام یفیک و یکم بخش دو در ختهیآم روش به پژوهش نیا. شودیم محسوب

 یفیک خشب

 ثبت ها داده تمام ابتدا روش نیاز استفاده با. بود تم لیتحل نوع از و یفیک حاضر، پژوهش روش

 طبقه بزرگتر مقوله چند در باز يکدها سپس. شد انجام باز يکدگذار آ  از بعد و شد یسیبازنو و

. افتی امهاد روند نیا کیتمات اشباع تا و شد میترس پژوهش یفیک يالگو تینها در و شد يبند

 و کارشناسا  ،یورزش نگیبرند و یبازاریاب یتخصص طهیح با دیاسات قیتحق نیا آماري جامعة

 یابیبازار تهیکم نیمسئول فوتبا ، يهاباشگاه و گیل یاجرای مدیرا  زین و فوتبا  صاحبنظرا 

 فوتبا  را نظصاح  و کارشناسا  یورزش يهاباشگاه یابیبازار تهیکم نیمسئول فوتبا ، و یفدراس

 به هامصاحبه انجام. بودند پژوهش موضوع به آگاه افراد یبرخ و گیل یاجرای مدیرا  زین و

 قیتحق جامعة از نفر 18 با مطالعه نیا در. گرفت انجام یبرف گلوله وهیش به و هدفمند صورت

 تا ا نیاطم يبرا حا این ای شد حاصل ينظر اشباع چهاردهم مصاحبه در هرچند د،یگرد مصاحبه

 ساختاریافتهنیمه و باز عمیق، هايمصاحبه از ها،داده آوريجمع براي. افتی ادامه هجدهم مصاحبه

 کیفی هايپژوهش مناس  بود  عمیق و پذیريانعطاف دلیل به مصاحبه نوع این. شد استفاده

 رقرا پرسش موردBSC  بعد چهار در برند توسعةهاي ياستراتژ محور حو  یکل سواالت. است

 کلیة. شدیم دهیپرس شونده مصاحبه پاسخ اساس بر مصاحبه نیح در سواالت هیبق و گرفت

 و تجزیه و پیاده کاغذ روي کلمه به کلمه بالفاصله سپس و ضبط صوتی نوار روي مکالمات

 با چارچوبی تحلیل عنوا  تحت ايمرحله پنج فرایند یک از هاداده تحلیل منظور به. شد تحلیل
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 5 و جداو ؛ ترسیم. 4 کرد ؛ نمایه. 3 موضوعی؛ چارچوب شناسایی. 2 ناسازيآش. 1 مراحل

 تنوع و گستردگی دامنة با آشنایی از پس اساس، این بر. شد استفاده تفسیر، .6 و نقشه کشید .

 موضوعی چارچوب تنظیم به آ  با مطابق و شد شناسایی را کلیدي موضوعات و مفاهیم مطال ،

 براساس مصاحبه، خالصة هايفرم از حاصل هاينوشته کلیة بعد، مرحلة در. شد پرداخته

 مناس  موضوعی منبع براساس و شد نویسی حاشیه و بازبینی آمده،دست به موضوعی چارچوب

 مورد هاي درونمایه شده، مشاهده نظریات و تضادها مفاهیم، روابط، مقایسة با نهایت در. شد چیده

 و اعتماد تیقابل مفهوم از استفاده با پژوهش نیا در. شد تخراجاس هایافته از پژوهشگر توسط نظر

 با جینتا دییتأ ،يکدگذار زما  در ینیبازب رینظ يمتعدد يهاياستراتژ از آ ، چندگانه عناصر

 .دیگرد استفاده یپژوهش همکارا  دییتأ و هایآزمودن به مراجعه

 یکم بخش

 روش از شده ییشناساهاي ياستراتژ و  متواز يازیامت کارت بعد چهار بندي اولویت براي

 دورو طریاق از ها شاخص به دهی وز . است شده استفاده (AHP) مراتبی سلسله تحلیل

. ذیرفتپ انجاام مرحلاه به مرحله اجراي و 11 نسخه Choice Expert برناماه باه اطالعاات

 اهمیات و هشاد اخصمش مراتبای سلسله تحلیل روش از گیاري بهره با هاشاخص وز  درنهایت

. شد گرفته نظر رد ها شاخص انتخااب باراي درصد 10از کمتر يناسازگار معیار. شد حاصلها آ 

 پژوهش ماريآ ةنمون عنوا  به نفر 85( خبرگا  نظر) یقضاوت یراحتمالیغ ريیگنمونه روش با

 .ترفگ قرار دییتا مورد یورزش تیریمد دیاسات توسط پرسشنامه ییروا. شدند انتخاب

 

 هایافته

 شدار یکارشناس مدرک يدارا 16.7 و دکترا قیتحق جامعة از درصد 83 یفیک بخش در

 جامعه از صددر 90 و بودند یبدن تیترب رشته در التیتحص يدارا جامعه از درصد 77.8. بودند

 . بودند مرد
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 و يدکتر يدانشجو درصد 36 ،يدکتر مدرک يدارا قیتحق جامعة درصد 52 یکم بخش در

 و ودندب( درصد 66)مرد قیتحق نمونه تیاکثر. بودند ارشد یکارشناس مدرک يدارا درصد 12

بوط به هاي توصیفی مریافته .بودند یبدن تیترب رشته در یلیتحص مدرک يدارا درصد 85

ا  نش 1 میانگین، انحراف معیار و همچنین ضری  همبستگی میا  متغیرهاي پژوهش در جدو 

 داده شده است.

 

 یداخل یندهایفرا بعد در رانیا فوتبال برتر گیل برند توسعة موانع: 1 لجدو

 بعد فرایندهای داخلی

موانع 

 استراتژیک

 موانع استراتژیک فرعی هایمایه درون

ضعف در 

ساختار 

 مدیریتی

و  تکأاصوب قابل م، نبود نمودار هاباشگاهن و خطای بسیار در مدیریت ، آزموعدم ثبات مدیریت

شور بال کورزشی فوتهای ریف نشده، فقدان برنامه ی استراتژیک، تضاد بین سازمانمشاغل تع

 ستقاللافدراسیون، وابستگی شدید سازمان لیگ به فدراسیون و عدم های در راستای سیاست

 ... و ، نبود نگاه استراتژیکایهای رابطهث برند لیگ، فعالیتنبود متولی مشخص در بح آن،

 سیستمی نبود تفکر، هاسیاست ها واطمینان از چشم اندازعضا به یکدیگر، عدم دید منفی ا ادراکی

ر دضعف  بازیکنان، و مربیان مدیران، در خودشیفتگی عدم آرمان مشترک اعضا، احساس

 خودباوری 

مدیریت ضعیف 

 ارتباط با رسانه

 شیه بردنبه حا یگ،لعدم تعامل بین رسانه و مسئوالن  های ورزشی،تعدد نشریات و رسانه

 فوتبال توسط رسانه

های ای،کمبود استفاده از فناوریء ظرفیت رسانهارتقأعدم  گیری از فضای مجازی،عدم بهره تکنولوژیک

 روز، عدم استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی

به ساختار  اتکأ

 دولتی

دولتی،  کوچک یارهاباز بدلیل خارجی بازار با تعامل عدم و درونگرایی بازار، انحصاری ساختار

 و ورزش در هایشبه دولت ، وجودهاباشگاه واگذاری با دولتی شبه قوی ذینفع هایگروه مخالفت

 همة ودنب دولتی دالیلبه بازار از پول کسب غیردولتی، دشواری هایبخش سایر رقابت سلب

 سیستم یرتغی برای خصوصی سازی بر مبنی 44اصل به توجهیفوتبال، بی با مرتبط بازارهای

 و ... محافظه کارانه هایسیاست به ای، پایبندیحرفه داریباشگاه و ورزش اداره

تغییرات  ،زمان بندی شدههای نبود ضمانت اجرایی برای برنامه ،کمبود قوانین نوین و منسجم خالءهای قانونی



140 رانیا فوتبال برتر گیل برند توسعه کیاستراتژ یراهکارها و هاچالش ... 
  

ن نداشت وقی،توجهی به مسائل حق، بیهاها و بخش نامهرر در قوانین، مقررات، آیین نامهمک

 هاباشگاه در افراد حقوقی سهم نبودن ، مشخصضوابط خاص برای بستن قراردادها

در برخی  ممنوعیت حضور ،فوتبالحوزه بانوان در وجود خطوط قرمز فرهنگی در پرداختن به  سیاسی

 هایاسنامهاس به سیاسی ارشد مدیران ، بی توجهیاجتماعی)فیس بوک، توئیتر و ...(های شبکه

یپلماسی ضعیف بیرونی، د محیط از سیما و صدا و هاباشگاه به امنیتی ، نگاهAFC و فدراسیون

گذاری ود سیاست، مدیریت سیاسی و غیر تخصصی، نب، مداخله سیاسیونهای متولیسازمان

ها و موانع کالن ، چالشکشور اقتصادی هایبخش بودن ملیهای اقتصادی، ، تحریماقتصادی

 و ... پایین و ..( FDIو  GDPز نظام بسته اقتصادی، اقتصادی )اعم ا

 

 

 یادگیری و ایران در بعد رشد فوتبال برتر لیگ برند توسعة : موانع2جدول 

 بعد رشد و یادگیری

موانع 

 استراتژیک

 موانع استراتژیک فرعی هاي مایه درو 

به  توجهیبی

تحقیق و 

 پژوهش

 تحقیقات داشتن پژوهشی، فاصله هايهسته کارگیري به ، عدمشکاف بین صنعت فوتبا  و دانشگاه

ي نبود واحدها دانشگاهیا ، با همکاري مدیرا  ، عدمهاباشگاه در موجود هايواقعیت از پژوهشی

 بازاریابی توسعةتحقیق و 

ضعف در 

پرورش 

 خالقیت

ر د رینیآفکار وجود عدم نبود واحدهاي تخصصی برندینگ و بازاریابی، ،نبود خالقیت و نوآوري

 فوتبا 

ضعف مدیریت 

 نیروی انسانی

 نبود  يمتخصص، کاربرد فوتبا ، کمبود نیروي بدنه در انسانی نیروي چابکی و کارایی عدم

ه یرا  در زمینها، نداشتن دانش کافی مدسازما  واقعی محیط از جدایی دلیل به مدیرا  هايآموزش

 کشور ورزش در مدیرا  ارزیابی هايشاخص ، کمبودتخصصیهاي نبود کمیته، برندینگ

ضعف در 

فرایند 

 استعدادیابی

 انسانی تربیت نیروي به توجه عدم ،هاعدم همکاري و هماهنگی فدراسیو  فوتبا  با با دیگر ارگا 

 ، کمبود استعدادیابی در ساختارمند و اجرایی یکپارچه، طرح در حوزه استعدادیابی، فقدا  ماهر

اي و تأثیرات تبلیغات رسانه وابطربرخی  وجود، هاباشگاهدر  استعدادیابی براي تجهیزات و امکانات

گرایی در هاي گروهی بر نتیجهتمرکز مسئوال  کشور و رسانه، در جهت دهی انتخاب ورزشکارا 

نبود عت تحت پوشش ورزش قهرمانی کشور، اندک بود  جمی، فرآیندگراییجاي به  فوتبا 
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توجهی به ، بی هاباشگاهعلمی استعداد یابی در هاي   با روشتخصصی، آشنا نبودهاي کمیته

 مسابقات و استعدادهاي ورزشی مناطق محروم دورافتاده

 

 

 ایرا  در بعد مالی فوتبا  برتر لیگ برند توسعة : موانع3جدو  

 

 

 بعد مالی

موانع 

 استراتژیک

 موانع استراتژیک فرعی های مایه درون

بهه  توجهیبی

ههههههای روش

نهههههههههوین 

درآمههدزایی و 

 اسپانسرینگ

اده از دم استفاقتصادی ، ع هایو بازاریابی، مقطعی بودن فعالیت سنتی در امر درآمد زاییهای روش

بین المللی،  حسطو در ایران فوتبال صنعت بودن ناشناخته و کم های درآمدزایی موجود، اعتبارظرفیت

 یگذارمایهسر . عدمبازیکنان انتقال و ر ترانسفرنوین در بازاریابی، مشکل دهای عدم استفاده از فناوری

 مدت کوتاه قراردادهای ، المللیبین اسپانسرهای جذب عدم فوتبال، مهم امور در( خارجی و داخلی)

 و اسپانسر بین ایقرارداده نبودن روشن فوتبال، در یگذارسرمایه باالی ریسک اسپانسر، و لیگ بین

 راسپانس نگهداشت و جذب در جذاب عوامل بودن ناکافی اسپانسر، جذب بودن ایرابطه لیگ،

 مکانیزم ننبود عملیاتی و ، واقعی سیاسی و اقتصادی های، رانتحضور دالالن و مافیا در فوتبال فساد

 مانکت و اهرسازی، ظوجود باندبازی و سیاسی کاری ،هاباشگاه به صفتی زالو موجود، نگاه هایپرداخت

 شرط ،بانیرشوه و ت، های رسمی یک تیم فروش برنامهموجود،  وضع دادن لوهج مثبت برای هاواقعیت

 یکنهای معتبر نقل و انتقاالت بازآژانسفوتبال، نبود  در موجود هایموقعیت از استفاده ، سوءهابندی

توجهی بهه بی

جایگههههههههاه 

نظههههارت در 

 فوتبال

 ابزار یک به عنوان دهیگزارش وجود داری، عدم باشگاه امور همة در نظارتی سازمان یک وجود عدم

 وانین وقرخی از بفوتبال کشور، نوشتاری بودن  انضباطی کنترل، نداشتن اقتدار و استقالل الزم کمیته

 خاطی افراد تنبیه د، عدمای و غیر قانونمنصوری، رابطههای به عمل نرسیدن، ارزیابی

بهه  توجهیبی

حقههههههههو  

 باشگاهی

 حق احقا  هتج تجاری بنگاه به عنوان هاباشگاه تجاری ثبت ، عدمنیعدم دریافت حق پخش تلویزیو

نند ز حقو  خود مابرای صیانت ا هاباشگاهتجارت، عدم آگاهی و توانایی  قوانین از استفاده با خود

قراردادهای  وزیاد در فیفا های ، پرونده پخ حق زمینه در قانونگذار سکوتحقو  برند و کپی رایت، 

های بازی ایان ده، ضعف در اجرایی شدن قوانین مرتبط با تولید محتوا و پخش رسانهنافرجام و زی

 لیگ

بهه  توجهیبی

 بازار هدف

 فراملی توسعه در سطحهای به هواداران بالقوه در سایر کشورها، عدم بهره گیری از ظرفیت توجهیبی
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 د مالیایران در بع فوتبال برتر لیگ برند توسعة : موانع4جدول 

 بعد مشتری

موانع 

 استراتژیک

 موانع استراتژیک فرعی هاي مایه درو 

ضعف در 

 فلسفه برند

ت حاصل از برند، به تداعیا توجهیبیبه برندسازي و هویت سازي در هوادار ورزشی،  توجهیبی

 هتبه برگزاري رویدادهاي جانبی ج توجهیبیهاي اجتماعی، به تبلیغات شفاهی در شبکه توجهیبی

 به مسئولیت پذیري اجتماعی توجهیبیافزایش آگاهی برند، 

ضعف در 

 فرهنگ

 هواداراي

ري ، اوباشگیو غیر اخالق ايهاي هواداري، حاشیه پردازي ها، رفتارهاي غیر حرفه، کمبود کانو وندالیسم

 به فرهنگسازي در هوادار توجهیبیو پرخاشگري، 

 توجهیبی

به 

وفادارسازي 

 هوادار 

باط به تعامل و ارت توجهیبیوادارا ، هبه نیازهاي متنوع  توجهیبی، رهاي هوادار استفاده از سامانهدضعف 

ه ریزي ، عدم برنامهوادار جذب در باشگاه هر کرد  عمل با هوادار، عدم توجه به نیازهاي ذینفعا ، منفعل

 مطابق نیاز هوادار

ضعف در 

کیفیت 

 خدمات

اره، ازیکنا  ستضعف در جذب و استفاده از ب ،کیفیت پایین ورزشگاه ها ،هوادارا  به ضعیف دهی خدمات

 اتتفریح وجود محبوب، هايتیم گیري نتیجه ، عدممشهور المللیبیناده از مربیا  ضعف در جذب و استف

  جایگزین
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 ایرا  بر اساس کارت امتیازي متواز  فوتبا  برتر لیگ برند توسعة موانع: 1شکل 

 
 

 

 

برند  توسعةموانع 

 لیگ برتر فوتبال

 مالی

درآمدزایی نوین هايروش به توجهی بی  

اسپانسرینگ فرایند در ضعف  

فوتبا  در ظارتن جایگاه به توجهیفساد ، بی  
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 BSCاستراتژی سازیپیادهموانع  زوجی مقایسات از حاصل معیارهای زیرنرمال شده  نسبی : وزن5جدول 

 (AHPمراتبی) سلسله تحلیلی مدل اساس برند لیگ برتر فوتبال ایران بر توسعة

وزن نسبی نرمال  اولویت

 شده

 نماد معیار وزن نسبی

10 306/0  410/0  A درآمدزایی ضعف 

6 473/0  063/0  B فوتبال در نظارت جایگاه به توجهیبی 

9 344/0  046/0  C فساد 

5 542/0  072/0  D باشگاهی حقو  به توجهیبی 

19 114/0  015/0  E هدف بازارهای به توجهیبی 

17 136/0  018/0  F پژوهش و تحقیق به توجهیبی 

18 129/0  017/0  G قیتخال پرورش در ضعف 

4 609/0  081/0  H انسانی نیروی مدیریت ضعف 

11 279/0  037/0  I استعدادیابی فرایند در ضعف 

1 000/1  133/0  J مدیریتی ساختار در ضعف 

20 103/0  014/0  K ادراکی موانع 

14 193/0  026/0  L رسانه با ارتباط ضعیف مدیریت 

15 186/0  025/0  M تکنولوژی بکارگیری در ضعف 

2 923/0  123/0  N قوانین در ضعف 

7 430/0  057/0  O سیاسی موانع 

3 792/0  105/0  P دولتی ساختار به اتکأ 

8 368/0  049/0  Q برند فلسفه در ضعف 

16 153/0  020/0  R هوادار در سازیفرهنگ در ضعف 

12 235/0  031/0  S هوادار وفادارسازی به توجهیبی 

13 210/0  028/0  T خدمات کیفیت در ضعف 

 

 گیریبحث و نتیجه
 متواز  امتیازي کارت مد  از استفاده با را یا فوتبا  برتر گیل برند توسعة موانع مطالعه این در

 در مانع 20 شده کس  نتایج تفسیر با. گرفت قرار ارزیابی مورد مراتبی سلسله تحلیل روش و

 در ضعف. شد يبند تیاولو یمراتب سلسله لیتحل روش با سپس و قرار ییشناسا مورد برند توسعة
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 Rasouli, Khabiri, Mohammad تحقیقات در که. بود برند توسعة مانع نیاول یرتیمد ساختار

and Elahi (2016) و et al (2017) Rezaei کشور فوتبا  یتیریمد ساختار در ضعف به زین 

  .است شده اشاره

 Hajlo, Nazar and Azimzade قیتحق جینتا با جهینت نیا. بود نیقوان در ضعف يبعد مانع

 و يبازنگر لذا. بود همسو Rasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016) و (2019)

 به توجه با. دینما کمک طیشرا بهبود به تواندیم المللیبین نیقوان به توجه ،یداخل نیقوان اصالح

 .است یدولت ساختار به اتکأ کشور فوتبا  برتر گیل يساز برند سوم مانع گرفته صورت جینتا

(2004) Khabiri دهیناد تا فعاالنه تیحما از تواند یم هاباشگاه به ها دولت نگرش که نمود ا یب 

 مبرم ازین دولت تیحما به گوناگو  لیدال به یورزش يهاباشگاه. باشد نوسا  در آ  گرفتن

. شود فیتعر حیصر و وشنر هاباشگاه با دولت رابطه که است نیا دارد تیاهم آنچه یول دارند،

 ضعف. بود همسو Rezaei et al (2017) و Baena (2016) قاتیتحق جینتا با یپژوهش افتهی نیا

 قرار ییشناسا مورد فوتبا  گیل برند توسعة کیاستراتژ مانع گرید عنوا  به یانسان يروین تیریمد

 ،یابیبازار ستمیس رد موجود عناصر نیمهمتر از یکی Pushpam (2015) مطالعه مطابق. گرفت

 Chanvat (2017) که همانطور. است رگذاریتأث و لیبد یب عنصر نیا يکارکردها و یانسان منابع

 برند يساز یالمللنیب در را م،یت نیا رعاملیمد ژهیوبه ژرمن سن سیپار باشگاه را یمد نقش زین

 Rasouli, Khabiri, Mohammad and Elahi (2016) .است کرده ییشناسا مثبت باشگاه نیا

 توسعة يبرا لذا. اند دانسته برند تیریمد یداخلهاي چالش جمله از را یانسان يروین ضعف زین

هاي حوزه در خالق و چابک یانسان يروین آموزش و يریکارگ به و استخدام به ازین فوتبا  برند

 یمتولهاي سازما  و هاباشگاه راستا، نیا در .است یعموم روابط و یحقوق ت،یریمد ،یابیبازار

 با خدمت ضمن یآموزشهاي دوره و هاکارگاه يبرگزار با توانندیم کشور فوتبا  برتر گیل

  .آورند فراهم را یانسان منابعبیشتر  يور بهره يبرا الزم نهیزم نگیبرند تیمحور
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 ,Izadi, Shabani Bahar .بود حوزه نیا چالش گرید هاباشگاه حقوق به یتوجهیب

Goodarzi, Honari (2016) مسلط يافراد فوتبا  يهاباشگاه حقوق افتیدر يبرا دارندیم ا یب 

 یزن چانه قدرت بورس، يبازارها در باشگاه سهام موقع به دیخر و فروش ي درباره مذاکره بر

 نظارت گاهیجا به یتوجهیب. گردند انتخاب ینترنتیا و یونیزیتلو پخش حق نیشتریب افتیدر يبرا

 سازما  ینگینقد حیصح نظارت عدم و فساد. بودند يبعد تیاولو در یمال يفسادها و  فوتبا در

 را فرهنگی عوامل Cholori, Goodarzi, Farahani, Esmaili (2012). اندازدیم خطر به را

 حل راه بهترین را سازيخصوصی و فوتبا ، فدراسیو  در فساد بروز بر مؤثر عامل ترینمهم

 در ییاجرا و یتیحما نیقوان نبود ات،یمال از فرار يترفندها وجود. نمودند یا ب فساد از جلوگیري

. باشد زدهدامن مشکالت نیا گسترش به یمدن و یانضباط نیقوان در ضعف و هاادقرارد نیا نهیزم

 از ياریبس. بود يبرندسازهاي ياستراتژ ياجرا هفتم تیاولو در یاسیسهایتیمحدود

 فوتبا  برند بر حا این با که دارد یدگیرس به ازین کال  سطح در يتصاداق ،یاسیسهاي تیمحدود

 دخالت ، نهیهز عنوا  به فوتبا  به غلط نگرش و را یمد ياقتصاد بسته تفکر .است اثرگذار کشور

 و ورزش از کشورها از ياریبس. است قیتحق در شده ییشناسا یاسیس موانع جمله از...  و و یاسیس

 فوتبا  قیطر از وروی اردیلیم 1/48 درآمد شد  اضافه. شودیم ادی صنعت عنوا  به فوتبا  ویژهبه

 جادیا با زین قطر کشور ریگ میتصم ارشد نیمسئول. است هیقض نیهم از یحاک آلما  GDP به

 را فوتبا  توسعة نهیزم یحکومت کال  ينهادها ریسا با یهماهنگ و ورزش يگذارهیسرما صندوق

 . (chanvat,2017)اندکرده فراهم

 از یمین  داد دست از لذا و ها ورزشگاه در زنا  حضور عدم و بانوا  فوتبا  به یتوجهکم

 يدادهایور يبرگزار در خلل همچو  یمشکالت که بود حوزه نیاهاي چالش گرید از تماشاگرا 

 که تسایدرحال نیا داشته،یپ در را AFC طرف از مکرر ياخطارها افتیدر و کشور در یجهان

 شگاهبا دوم کیاستراتژ کردیرو عنوا به را زنا  فوتبا  توسعة فرانسه و یل کیالمپ فوتبا  باشگاه

 . (chanvat,2017)استکرده یمعرف
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 به دیبا برند بمطلو فلسفه ارائه يبرا. بود يمشتر حوزههاي چالش جمله از برند فلسفه در ضعف

 خلاق و هااورزشگاه در نمادسازي. نمود توجه شوندیم برند تیهو ساخت موج  که يعناصر

  ،یترک لوگو،) رندب عناصر به توجه اي،رسانه گسترده پوشش ورزشای، هاايآهناگ و سارودها

 يمجاز يضاف در ندیخوشا تجربات جادیا ،(راثیم ،یتایپوگراف و شعار اختصاري، عالمت رنگ،

 سطح در رندب توسعة هدف با یجانب يهابرنامه نیتدو ، یاجتماع يهاشبکه و هاسایت همچو 

 .ستا اقدامات نیا جمله زا( توسط فوتبا  المللیبین و ییایآس مسابقات یزبانیم همچو ) المللنیب

 منابع ا یم در. است اثرگذار برند توسعة بر گسترده طور به نگیاسپانسر و ییدرآمدزا ضعف

 استفاده غاتیتبل و یفروش تیبل ،یمال ا یحام از استتوانسته فقط ايحرفه گیل سازما  يدرآمد

 .استبهرهیب يدرآمد منابع یمابق از و کند

 ضعف دچار زین عامل نیا را یا در که ستیبازاراب در نینو يراهکارها به ازین ثروت خلق يبرا 

 برند يها فروشگاه جادیا همچو  ییراهبردها از توا یم کشور فوتبا  برند توسعة يبرا لذا. است

 پرطرفدار یورزشهاي میت ریسا در میت لیتشک ورزشگاه، ينامگذار حق فروش کشورها، ریسا در

 يدارا تدیونای منچستر باشگاه مثا  يبرا. نمود استفاده...  و( بسکتبا  فوتبا ، با ،یوال)

 سطوح در ییهامیت نیهمچن. رساندیم فروش به را کاالها انواع که است يبرند يهافروشگاه

 در گرید يازسو (Richelieu and Lessard, 2014). دارد بسکتبا  و فوتبا  تهرش در مختلف

 لیپتانس ریسا از و بوده راهنیپ يرو بر اسپانسرها نام کرد  حک به محدود ياسپانسر ندیفرا را یا

 ندارد، وجود یکاف تطابق اسپانسرها يدرآمدها و هانهیهز نیب یوقت. شودینم برده یکاف استفاده ها

 Asagba قیتحق جینتا با جینتا نیا. داشتنخواهد وجود يگذارسرمایه يبرا یچندان رغبت گرید

 .دارد یهمخوان )2009(

 ندیفرا تیاهم و یدگیچیپ به باتوجه. بود برند توسعة مانع گرید عنوا  به یابیاستعداد در ضعف 

 تجاري معناي استعداد، شناسایی توانایی که فوتبا  مانند هاییورزش در خصوصبه ،یابیاستعداد

 فوتبا  مدارس. ردیگ انجام یدرست به یابیاستعداد ندیفرا دیبا دارد، هاباشگاه و بازیکنا  براي



148 رانیا فوتبال برتر گیل برند توسعه کیاستراتژ یراهکارها و هاچالش ... 
  

 لیتبد ها يهاباشگاه ییدرآمدزا مهم منبع به یابیاستعداد ندیفرا در ایدن فوتبا  برتر يهاباشگاه

 که یقاتیتحق وجود با. بود گرید کیراتژاست مانع عنوا  به هوادار يوفادار به توجهیبی. اندشده

 اقدامات عموم که گرددیم مشاهده گرفته، صورت يهوادار يهازهیانگ ییشناسا حوزه در

 در باشد،یم دیخر در فیتخف مانند یمال امور به معطوف تنها يوفادار حوزه در گرفته صورت

 ضعف. داشت يشتریب توجه بعد نیا به دیبا و بوده یاحساس هوادارا  از ياریبس زهیانگ که یحال

 (2014) جینتا همچو  یداخل قاتیتحق جینتا با را یا فوتبا  برتر گیل خدمات تیفیک در

Akbari Yazdi, Hamidi, Sajjadi, Khabiri فیضع را را یا فوتبا  گیل خدمات تیفیک که 

هاي جنبه یتمام دیبا فوتبا  خدمات تیفیک بهبود جهت در لذا. است همراستا است،نموده یابیارز

 Slavich, Dwyer and (2018) .ردیگ قرار توجه مورد را خدمات تیفیک بهبود بر اثرگذار

Rufer اثرگذار عوامل عنوا  به را میت ازاتیامت و سنت ،یکیزیف امکانات ،یکیالکترون امکانات 

. ( Slavich, Dwyer and Rufer, 2018) نمودند عنوا  هوادار تیرضا و خدمات تیفیک در

. بود حوزه نیا چالش گرید يتکنولوژ تیریمد در ضعف و رسانه با ارتباط فیضع تیریمد

 ,Schnitzer)گردد یورزش هوادار کاهش موج  است ممکن مسابقات ايرسانه پخش در ضعف

Scheiber, Lang, Brandstetter and Kopp, 2014). رسانه نیب دیبا برند توسعة يبرا نیهمچن 

 سیتأس و يخبرهاي کنفرانس يبرگزار. شود برقرار نظامند و يقو تعامالت کشور فوتبا  و

 ارتقأ در ضعف. دینمایم کمک موثرتر یابیبازار انجام به باشگاه يبرا یاختصاص يهارسانه

 جادیا لذا. بود برند وجهه ارتقأ يبرا شده ییشناسا کیاستراتژ مانع گرید يهوادار فرهنگ

 و نماد از استفاده سم،یهولوگون و ينژاد ضیتبع با مبارزه هوادار، در( یاجتماع هیسرما) یهمبستگ

 ت،یحما اعتراض، فرهنگ) يهوادار فرهنگ الزم ياستانداردها نیتدو ،یفرهنگ يشعارها

 فرهنگ به هاباشگاه بودجه از یبخش اختصاص اخالق، با و مناس  يدرهایل انتخاب...  و( دیخر

 راستا، نیا در. ردیگ انجام تواندیم يهوادار فرهنگ بهبود جهت که است یاقدامات جمله از يساز

 اشاره با Tomlinson (2014) و Naha and Hassan (2018): جمله از پژوهشگرا  از ياریبس
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 که داشتند ا یب یورزشهاي رشته ریسا و فوتبا  در دیجد یاجتماع و یاخالقهاي چالش به

 خوب یحکمران کی دیجدهاي تیمسئول و هاتیاولو اساس بر یستیبا یم یاخالق ياستانداردها

 .گردند يزیرهیپا امروز ي شده یجهان ورزش در

 که داده نشا  قاتیتحق. بود شده شناخته مانع گرید ينوآور و پژوهش و قیتحق به توجهیبی 

 یاصلهاي چالش از یکی عنوا  به معموال و نبوده موفق چندا  ورزش و دانشگاه ارتباط يالگو

 دیبا لذا (keshavarz, Farahani, Alizadeh, 2018 ). دیآ یم حساب به کشور ورزش توسعة

 از يالگوبردار و ها روش از استفاده با یستیبا نیهمچن ابد؛ی بهبود دانشگاه و صنعت نیب ارتباط

 دست ای تهیکم لیتشک نیهمچن. دیآ فراهم برند ییشکوفا جهت الزم بستر ایدن مطرح يهاباشگاه

. باشد راهگشا تواند یم فوتبا  و یفدراس و گیل سازما  ،هاباشگاه در و یابیبازار گروه کار مک

 ,Rasouli که همچنا . بود گرید کیاستراتژ مانع عنوا  به هوادار يوفادار به توجهیبی

Khabiri, Mohammad and Elahi (2016) يازهاین مطلوب کرد  برطرف و یکاف توجه عدم 

 با. است کرده یمعرف کشور فوتبا  به نامطلوب ریتصو در رگذاریتأث عوامل از یکی را طرفدارا 

 که گرددیم مشاهده گرفته، صورت يهوادار يهازهیانگ ییشناسا حوزه در که یقاتیتحق وجود

 دیخر در فیتخف مانند یمال امور به معطوف تنها يوفادار حوزه در گرفته صورت اقدامات عموم

 يهاسامانه ضعف نیهمچن. استبوده یاحساس هوادارا  از ياریبس زهیانگ که یحال در گردد،یم

 دچار نهیهز پرداخت و تیعضو يبرا را هوادار ها،سامانه نیا تیشفاف عدم و ها یبده و يهوادار

 نهادهااي علت به فوتبا . بود یمال بعدهاي چالش گرید از هدف بازار به توجهیبی. کندیم دیترد

. است جهانی بازنماي و واحاد تخصصی زبا  يدارا ورزش، این مدیریت جهاانی و ایالملل باین

 یجهان ايحرفه يهاباشگاه که طورهما . دارد ایدن سراسر از را یتماشاگران جذب تیقابل لذا

 یادراک مانع زین مانع نیآخر. دارد جها  سرتاسر از را يشماریب هوادارا  که دیمادر رئا  همچو 

  .دینما مرتفع را یادراک موانع یسازمان فرهنگ ارتقأ با دیبا فوتبا  گیل سازما  الذ ؛ بود
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 به حرکت يراب را یا فوتبا  برتر گیل برند که ستاآ  از یحاک قیتحق نیا جینتا یکل طور به

 را یا برتر گیل دبرن توسعة موانع ا یم نیا در. دارد رو شیپ را آسا  چندا  نه یراه توسعه سمت

 تیحما و عزم به وانعم نیا حل يبرا لذا. است یمل کال  امور به مربوطها آ  از اريیبس و عمتنو

 یعال مسئوال  و یاصل ریگمیتصم نهادهاي که یزمان تا ریمس نیا در حرکت يبرا. است ازین یمل

 رد آ  ارتقأ و گیل برند توسعة باشند، نداشته باور را یا فوتبا  برتر گیل يبرندساز به کشور

 هحوز در گرید يسو از. باشد ذهن از دور يتصور تواند یم یجهان مطرحهاي گیل سطح

 را یمد به ازین گیل برند توسعة. است يادیبن و يساختار اصالح به ازین سازما  یداخل يندهایفرا

 و هافرصت از يریگبهره با لذا. است مدت یطوالن يزیر برنامه و منسجم یتیریمد متخصص،

 جمله آ  از که رکشو فوتبا  برتر گیل برند توسعة يایمزا از توا یم موجود موانع د نمو مرتفع

 .شد مندبهره است، ياقتصاد توسعة و یمل افتخار کس 

 کارت سازيپیاده موانع ارزیابی براي AHP و BSC ترکیبی مد  یک به دستیابی امکا 

 يریبکارگ. باشدمی حاضر پژوهش نهایی نتیجه را یا فوتبا  برتر گیل تیتقو در متواز  يازیامت

 را یا فوتبا  رترب گیل برند توسعة موانع به یدگیرسهاي تیاولو با را را یمد تواندیم مد  نیا

 .آورد فراهم را را یا فوتبا  برتر گیل برند عملکرد ارزیابی سازي یکپارچه امکا  و آشنا ساخت

 در شده ناساییش معیارهاي سهم کارد  لحااظ باا فعا  سیستم یک عنوا  به تواندیم مطالعه این

 .دینما کمک اندازها چشم و استراتژیک اهداف به دستیابی
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