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  در لیگ برتر فوتبال جمهوری اسالمی ایران بازاریابی کمین 

 با رویکرد اخالقی 

 
  ،4ایصفان ی، دکترمحمدعل3ییاشرف گنجو دهی، دکترفر2ی،دکتر ابوالفضل فراهان1*زاده عیمائده شف

 4یفرح آباد انیدکتر محسن باقر

 . ران ی ،تهران،ایاه آزاد اسالمنشگدا قات،ی واحد علوم و تحق ،یورزش یزیو برنامه ر  یابیبازار  ت یریگروه مد .1

 . رانینور، تهران، ا امی دانشگاه پ  ،یورزش ت یریمد گروه .2

 . رانیدانشگاه آزاد تهران مرکز، تهران، ا ،یبدن ت ی ر ترب گروه .3

 . رانیتهران، تهران، ا قاتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق ،یبدن ت ی گروه ترب .4
 ( 98/ 12/ 15، تاریخ پذیرش: 98/ 10/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 بدون شک صنعت امروزامروزه یکی از عوامل توسعه اقتصادی در جهان

 زعوامل اصلی مؤثر بررتوان گفت که ورزش یکی امی باشد ومی 1ورزش
 هرایپروژه  و  هنرر  ورزش،  از  تجراری  (. ولیکن حمایرت1)  استاقتصاد  

 زیرررا اسررت  یافتررهافزایش هاسررا  طررو  در مررداو  طوربرره اجتمرراعی
 از بخشری عنوانبره مالی حمایت از استفاده مزایای متوجه  کنندگانغلیتب

 محبوبیرت حرا ،بااین .اندشرده خرود بازاریرابی ارتباطرا  هایبرنامره

 راهکرار یرک  ظهرور  به  منجر  2مالی  حمایت  طریق  از  بازاریابی  روزافزون
 (.2است) شده 4کمینبازاریابی نا به جدید  3بازاریابی

 
 

 
عنوان یرک تاکتیرک مبتنری برر   ای است که به  پدیده  نکمیبازاریابی   

 بازاریرابی،  در  5رزشریوگیرری از رویدادهایبهره  بررای  هاشرکت  تالش
نرده های برگزارکنبدون پرداخت هزینه و یا قراردادهای رسمی با سازمان

 (.3)می افتد اتفاق رویدادها
ئل مسراو  یابیردر بازار ا یراخالق نرهیدر زم  قیعالقه به تحق  همچنین 

 تیرررشررد اسررت و اهمدر برابررر جامعرره درحا  ییو پاسررخ و یاجتمرراع
رفتارهرای   تیبررای هردا  یاخالق  ارهاییبه مع  ازیو ن  یاخالق  ارهاییمع

 (. 4است)مورد نظر  یانسان
 
 

 چکیده

بازاریرابی بررسی  هدف با حاضر پژوهش ازین رو است، شده اخالقی تبدیل تحقیقا  دیدگاه از عالقه مورد موضوع بازاریابی بهامروزه زمینه: 
 . شده استتدوین  ان با رویکرد اخالقیفوتبا  جمهوری اسالمی ایردر لیگ برتر کمین 
تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقا  تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری و تاکتیک تحلیل محتوای پنهران مری   روش:
نفر بررای 15تعداد  .بودند ایرانتیم های فوتبا  لیگ برتر اساتید مدیریت و بازاریابی ورزشی و مدیران کلیه  آماری پژوهش شامل    جامعه  باشد.
وتحلیل داده هرا از بررای تجزیره .ندانتخرا  شردبره عنروان نمونره  برفی و گلوله هدفمند با بهره گیری از تکنیک های  عمیق  مصاحبهانجا   

)کدگرااری براز و  هلب استراتژی پدیدارشناساندرصد فراوانی،فرمو  شنون( و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قا)  یفیتوصی آماری  هاکیتکن
 گردید.   استفاده MAXQDA18 ارتوسط نر  افز محوری(
و در قالرب دو مقولره دیردگاه  68کد اولیه با مجموع فراوانی  25 دارایکدمحوری عامل اخالقی   ،بر اساس نتایج در ماتریس شنونها:    یافته

رقابرت غیرر اخالقری برین  نتایج به دست آمده نشران داد کره د.اکتشاف به عمل آم بی کمینهای اخالقی و دیدگاه های غیرخالقی در بازاریا
مری  اخالقریموثر بر پیدایش بازاریابی کمین از منظرر از مهمترین عوامل حامیان رسمی و کمین ران، دزدیدن توجه ها و تخریب سایر برندها 

 باشد. 
بط برا ترغیرب حمایرت کننردگان مرالی و اسشانسرشریب هرا زی و ارائه راهکارهای مرتبرای برنامه ری  نتایج پژوهش می تواند:  گیری  نتیجه

 .درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد
 
 یورزش رویدادهایبازاریابی کمین، عوامل اخالقی، : واژگانلیدک
 

 shafizadeh.maedeh20@gmail.comنویسندۀ مسئو : نشانی الکترونیکی:  
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 یابیرچالشرهای بازار نیعمده ترر قتیدر حق یابیدر بازار  یمسائل اخالق
شده و  نندگانید در بحس اعتما  شیاصو  سبب افزا  نیا  تیهستند. رعا

شرود کنندگان مصرف  تیرضا زیو ن غا یتبل یتواند منجر به اثر بخش  یم 
 بازاریرابی  شرود.مری  6بازاریابی کمین موجب بروز مسرائل اخالقری  (.5)

ی وسریعی از شرامل گسرتره  بلکره  فعالیت گسسرته نیسرت کمین یک  
قری پارامترهای حقوقی، اخالقری و غیراخالهایی است که توسط  فعالیت

مری   در بازاریرابی کمرینتوجه به مسائل اخالقری    (.6،7)اندمحدود شده
تواند از لطمه زدن به حامیان مرالی رویردادهای ورزشری و حتری منراف  

اخالقیرا    امروزه  زشی و مصرف کنندگان جلوگیری کند.هیئت های ور
اخیر بحث هرای متعرددی را موجرب در بیست سا   کمین    7در بازاریابی

اخالقی به جرای اتکرای صررف برر میت استفاده از اصو شده است. اه
 محققری فرامین اقتصادی توسط محققین بازاریابی پایرفته شرده اسرت.

معتقد است میزان موافقت شرکت با عقب نشینی در حوزه خاص تا حرد 
ن می شود که آیا زیادی به واسطه آئین نامه اخالقیا  و این دیدگاه تعیی

کمین را غیراخالقی می داند یا حس خروبی شرکت روش های بازاریابی 
 بیان کررده اسرت کره حامیران دی ری پژوهش ر. (8)  داردبت به آن  نس

 عنروان بره باال قیمت با تبلیغاتی حقوق روی بر را ها کمشانی  این  رسمی
 بازاریابی غیراخالقیغیرقانونی و  های جنبه بر و  کنند  می  تعریف  سرقت
 رسریدکه اکررر نتیجره این به هش ریک پژو .(9) کنند می تأکید کمین

 مری عملری را آن و کرده قلمداد غیر اخالقی را پنهان بازاریابی افراد

 (.10) گیرند کار به نباید ها سازمان که دانند

 مرالی، حامیان فوتبا ، ورزش زمینه ی شده در گفته مطالب اساس بر

 کمرینبازاریابی  از که به تعاریفی توجه و با رویدادهای بزرگ ورزشی

 موضوع این درد  که غیرقانونی و غیراخالقی های جنبه و است شده
 سراسر جهان و در فوتبا  ورزش اهمیتی که همچنین از و است نهفته

 کمین بازاریابیبه  نسبت مشتریان دانش می بایست دارد کشور هر در
 مسرابقا  فوتبرا  (.11) شرودتر گسرترده در رویدادهای ورزشی فوتبا 

 هن فتی در کنند و ساالنه مبالغتولید می را سود زیادی یرانلیگ برتر ا

ایرن  از مرالی حامیران و شررکت هرا می شود و فوتبا  صرف  ورزش،
عمرده  های فرصت از نمایند و یکی می کسب را یادیز درآمد طریق،
از صرنعت  اسرتفاده برا آنهرا و محصروال  هرا معرفری شررکت برای
 وتوسعه بازاریابی ورزشی رشد مان  کمین بازاریابی باشدکهمی8ایرسانه

 بررای آ ایده بستر مسابقا  لیگ برتر فوتبا  .باشدمی ورزش و صنعت
کره ویژگری چرا اسرت چون بازاریابی کمینخاص  بازاریابی های  فعالیت

که بب شده استبرتر و منحصربه فرد بودن فوتبا  سهای ورزشی لیگ  
روی آورنرد. بره   9قریغیراخالرویکرد    حامیان مالی به بازاریابی کمین با

 شررکت  10هرواداران  از  زیرادی  تعرداد  لیگ برترر فوتبرا دلیل اینکه در  
کمرین بره صرور    بازاریرابی  کمشرین  طریق  ازها  شرکتحتی    کنند،می

 و باشرند داشته بالقوه  مشتریان  بر  توجهیقابل  یرتأث  توانندیم   غیراخالقی
در لیرگ برترر فوتبرا  که از آنجا . کنند جلب را  هاآن  از  بزرگی  مجموعه

ها حین برگرزاری   رسمی باش اه  11بر تبلیغا  حامیان مالی  عالوه  ایران،
تماشاگران، تبلیغرا  رویداد، دور تا دور زمین برگزاری مسابقه و نیز بین  

ایرن مسرأله ، شرود کنندگان غیرحامی مالی رسمی مشاهده مری  شرکت
 کمرین ثر دربازاریرابیبه اینکه عوامل مو نظرنیازمند بررسی ویژه است. 

در  غیراخالقری مسائل به توجه با و نشده درک بدرستی کشور درداخل
 ایرن راهکرار از 12پنهان ر استفاده شرکتهای افزایش و کمینبازاریابی 

 پربیننرده و14 برزرگ در رویردادهای خرود 13محصروال  تبلیرغ بررای

مرین شد تا بازاریابی ک آن بر محقق فوتبا ، همچون ورزشی پرمخاطب
 .را مورد شناسایی قرار دهدبا رویکرد اخالقی وتبا  در لیگ برتر ف

 

 روش
 ،رویکرد کیفری  ،تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقا  تفسیری

 جامعه  می باشد.  و تاکتیک تحلیل محتوای پنهان  گرندد تئوریاستراتژی
زاد علرو  اساتید بازاریابی و مدیریت ورزشی دانش اه آ  کلیهشامل  آماری  

بدنی، پیا  نرور تهرران و همچنرین و تحقیقا  تهران، پژوهش اه تربیت  
د مدیران ورزشی تیم های فوتبا  لیگ برتر ایران بودند که تعدابرخی از  

 برفیگیری هدفمند و گلولرهنمونه  روشبه  اشباع نظریبر اساس    نفر  15
سراتید پژوهش بر اسراس نظررا  ا  ییروا  انتخا  شدند.  به عنوان نمونه

 صرد  85برابرر  آزمون، بازپایایی آن بر اساس روش  دانش اهی تایید و
های مصراحبهتحلیرل اطالعرا   و بررای تجزیرهمورد تایید قرار گرفت. 

 ( وشنوندرصدفراوانی، فرمو )  یفیتوص ی آماری  هاکیتکناز    شده،انجا 
برا اسرتراتژی ها  حلیرل مصراحبهمحتوای پنهران بررای تتکنیک تحلیل

 برررادر قالرررب فراینرررد کدگرررااری بررراز و محررروری  وریدتئگرنررر

 .شده استاستفاده 18ورژن  MAXQDAافزارنر 
 

 یافته ها
 کدگااری باز 
شامل چهرار گرا  کشرف کردهای   کد گااری بازحققان  م مطابق با نظر  

ویژگی و ابعاد آن می باشد که محقق در ادامه به بررسی   ،، مقوال اولیه
 ندگان پرداخت. مشارکت کنآن برای  ویژگی ها و ابعاد

 کدهای اولیه و مقوال 
لیه با گزاره او 275پس از تجزیه و تحلیل و خرد کردن واحدهای معنادار 
ه های اولیه در قالب فراوانی های مختلف استخراج گردیدند که این گزار

ین، کمر  موثر برر بازاریرابی  کمین، عواملمفهو  بازاریابیمقوال  شامل  
کمین در رویررداد و کمین، پیامرردهای وجررود بازاریررابیبازاریررابیابعرراد 

ل فراوانی دسرته بنردی و تشرکی  590با مجموع    15راهبردهای ضدکمین
در قالب این تحلیل ها یکی از مولفه های اثرگاار   مقوال  انجا  گرفت.

بر بازاریابی کمین، عوامل اخالقی بازاریابی کمرین بروده اسرت کره بره 
 .پرداخته شد بعد اخالقی به تشریح ژوهش حاضرهمین دلیل در پ
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 ه و مقوالت  بر اساس فرمول شنونماتریس ضریب اهمیت کدهای اولی  :1 جدول
Code system                    

 0                   عوامل موثر بر بازاریابی کمین

                   15 .گستردگی رویداد1

                   68 .مسائل اخالقی2

                   15 .عامل مدیریتی3

                   47 .عوامل حقوقی4

                   19 . عوامل اقتصادی و مالی5

                   71 .عوامل انگیزشی6

.تاکتیک ها و استراتژی هاای  7

 نیکمی

                  67 

                   21 .عامل رسانه8

                   4 . عامل اجتماعی9

              14      مفهوم بازاریابی کمین

                   115 ابعاد بازاریابی کمین

                   87 راهبردها

                 47   پیامدها

 590 27 47 40 0 0 20 13 54 4 4 36 99 120 1 21 30 13 61 مجموع

 
با توجه به فراوانی مشاهده شده کدهای اولیه برای کلیه سرندها مقولره 

اهمیت را از نظرر بار تکرار بیشترین ضریب    115ابعاد بازاریابی کمین با  
مری دهرد. کردعوامل و مسرائل  ود اختصاصدها به ختکرار ک  فراوانی و

تکرار به عنوان دومین عامل پر اهمیت از نظر فراوانی   68اخالقی نیز با  
  .کدها را به خود اختصاص داده است و تکرار

کد محوری عامل اخالقی موثر بر بازاریابی کمین در لیگ برترر فوتبرا  
 ایران
از عنروان یکری آمرده بره به دسرت    کد محوری با توجه به کدهای  این

عوامل تاثیر گاار بر بازاریابی کمین در تحقیق مشاهده شد. یافتره هرای 
کیفی تحقیق از مصاحبه های انجا  شده با خبرگران حروزه بازاریرابی و 

 .مدیریت ورزشی نشان از جدو  و کدهای اولیه و مقوال  زیر می دهد
 

 ازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ل اخالقی موثر بر بوری عام قوله محماتریس ضریب اهمیت کدهای اولیه م :2جدول
Code system 

 
                   

عواماال مااوثر باار بازاریااابی کمااین بااا  

 رویکرد اخالقی

                  0 

              3      مسائل اخالقی
 0                   الف(دیدگاه های غیراخالقی

                   5 اهدایر برنتخریب س
                  2  تمسخرسایربرندها

         1           عدم تعهد بازیکنان از حامیان رسمی

                  10  رقابت غیراخالقی

حامیان رویداد بواساهه ارتباا   تضعیف 

 با رویداد

                  3 

                1    زاریابیتقلبی بودن با

                4    خاصیت گیج کنندگی

اسااتفاده از روش هااای غیرواقعاای و  

 غیراخالقی

                  1 

              5      خاصیت دزدی بازاریابی کمین

                   3 شراکت در رویداد بدون پرداخت هزینه

              1      مشروع جلوه دادن
ایجادفضاااهای تبلیتاااتی غیرقااانونی و  

 فریبکارانه

                  1 

استفاده از تصااویر شارکت باه من اور  

 ارتبا  با رویداد بدون حامی بودن

                  4 

                 6   دزدیدن توجه ها
کاسااتن ارزش اسساساانرهای قااانونی                     2 
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 نی مشتریاا سردرگمرویداد ب

جذابیت نبرد باا مساائل اخالقای بارای  

 مشتریان

                  1 

رقاباات نااابرابر از جنبااه دراماادی بااا  

 برندهای بزرگ

                  5 

استفاده از لوگوی رویداد در محصاوالت  

 جهت تبلیغ

                  1 

  1                  تعهد بازاریابی کمینگر 
              3      ب( دیدگاه اخالقی در بازاریابی کمین

دادن تعهااد بااه سااهامداران از سااوی  

 کمین گر

                  2 

متصل به رویداد قبال  استفاده از تبلیتات  

 از انجام رویداد توسط کمین

                  1 

موافقاات هااای امکااان پااذیر و  اجاارای  

 عادالنه برای حامیان

                  1 

              1      تبلیتات تله ای
 68 5 5 2 0 0 0 2 8 0 0 8 2 16 0 6 6 3 5 مجموع

 
 کمرینمحوری عامل اخالقی مروثر برر بازاریرابی کد15در ماتریس شنون
و در قالرب دو  68 یفراوانرمجموع  کداولیره برا  25که  مشاهده می شرود

های اخالقی در بازاریابی کمین و دیدگاه های غیرر فه( دیدگاهمولمقوله )
نتایج به دسرت   براساس  خالقی دربازاریابی کمین اکتشاف به عمل آمد.

اخالقری برین حامیران رسرمی و محوری رقابت غیرآمده دراین میان کد
د. شر ( شرناخته10) یفراوانرکمین ران به عنروان یرک کردبا بیشرترین 

ا، تخریب سایر برندها، رقابت نابرابر از جنبره کدمحوری دزدیدن توجه ه
درآمدی با برندهای بزرگ نیز در رده های بعدی ضریب اهمیت ماتریس 

 شنون قرار گرفتند.
 

 بحث
بر اساس نتایج به دست آمده دو مقوله دیدگاه های اخالقی در بازاریابی 

بره عنروان عوامرل بی کمرین کمین و دیدگاه های غیر خالقی در بازاریا
بر اساس نتایج به دسرت آمرده در خالقی بازاریابی کمین شناسایی شد. ا

ن رسمی و کمین ران این میان کد محوری رقابت غیر اخالقی بین حامیا
دزدیردن توجره هرا،   یکردمحور  ه عنوان مهمترین عامل شناخته شرد.ب

برندهای بزرگ نیز تخریب سایر برندها، رقابت نابرابر از جنبه درآمدی با  
 ( و13)  (2)  یهرانتایج همسو برا یافتره  های بعدی قرار گرفتند.  در رده  

آمده مبنری برر اهمیرت بر اساس نتایج به دست  می باشد.    (10و )(  12)
 عامل رقابت غیراخالقی بین حامیان رسمی و کمین ران باید دانست که

وی، تهمرت مادی و معن  هرگونه تخریب، ضرررسانی  در مسابقا  فوتبا 
 اقردامی  حامیان مالی کره در رویرداد حررور دارنرد،یه  عل  سازیو شایعه

برین ابطره درر را رقابرت اخالقری اصرلدر نتیجه باید  اخالقی است.غیر

تجراری،  تبلیغرا  در و کمین ران رقیب نفعانذی با فوتبا  حامیان مالی
. داد  رارق  توجه  مورد  باید  توجه به برند حامیان مالی وعد  تخریب برندها

ونره توافرق ضردرقابتی در امروری ماننرد هرگ  از  باید  ایجنت  این  مبنای  بر
معین، تعیین قیمت براالتر تعیین ناحیه فروش در بازار، تعیین سهم بازار  

در مسابقا  فوتبرا  بررای حامیران  از حد معمو ، کاهش یا توقف تولید

ان مرالی و حامیر  هاشرکت  هرچند  که  شودمی  استدال   پرهیز کرد.  مالی
 امرر این اما باشند،یم  خود اراده اساس بر آزادانه  تبلیغ  حق  دارای  فوتبا 

 تبلیغرا فرد  منحصرربه  حقروق  کسرب  بررای  دالر  هایلیونم   شرکتی  که
 پرداخرت بردون دی ر شرکت و کند  پرداخت  ورزشی در مسابقا  فوتبا 

 اخالقری چنردان کنرد، دریافرت مشرابهی مزایای  بخواهد  ایینههز  هیچ
گاه های غیراخالقی در بازاریابی کمرین در و سبب ایجاد دید بود  واهدنخ

 و ضررر از جلروگیری برای است الز  بنابراین  می شود مسابقا  فوتبا 
ناحق بره  را  هاآن  مشتریان  کمینی  بازاریابان  که  اصلی  مالی  حامیان  زیان

رندها، ایجاد یک رقابت برابر با دی ر ب عالوه بر اندکرده خارج  دستشان از
ین حامیان و کمین ران، عد  تخریب برندهای رقیب، ب  رقابت اخالقیا  ب

را با اصرو   آنانبتوان استفاده از تصاویر برند و تعهد اخالقی کمین ران  
جلروگیری  فوتبرا  ضرر و زیان برند حامیان مالیاخالقی آشنا نمود و از  

 بسریار راندر برین کمین ر  اخالقری  استانداردهای  تعیین  در نتیجهنمود.  
  اساس  بر  را خود های برنامه و  راهبردهای بتوانند ها  تشرک تا  است  مهم
 .کنند طراحی آن
 

 گیرینتیجه
 یو اصو  اخالقر مرتبط با بازاریابی کمین  یالز  است که مسائل اخالق

 تیرعا توسط حامیان و شرکت های حامی فوتبا   یورزش  یدادهایدر رو
 یمخفر یاهتالش ری سبب کاهش تأثاقداما  احتماالً  نیا، چرا که  کنند
 .(14شد )خواهد در حین رویداد رقبا 

 

                 خالقیا  یالحظههام
مالحظا  اخالقی همچون مشارکت آگاهانه مصاحبه شوندگان، پرهیرز   

مورد توجه قررار از سرقت ادبی و توجه به امانت داری در پژوهش حاضر 
 گرفته اند.
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 سپاسگزاری
اتید و صراحب نظرران در ق حاضر از همکراری کلیره اسرمحققین تحقی

 فرایند جم  آوری داده ها کما  تشکر را داند.
 

 هنام واژه
1. Sport       ورزش 

2. Financial support  حمایت مالی 

3. Marketing  بازاریابی 

4. Ambush marketing کمین   بازاریابی 

5.Sports events  رویدادهای ورزشی 

6. Ethical issues      مسائل اخالقی    

7. Ethics in Marketing خالقیا  در بازاریابی               ا 

8. Media                                         رسانه   

9.The he immoral approach  رویکردغیراخالقی                 

10. Fan هوادار                        

11.Sponsors  ان مالی حامی 

12.Ambush companies  شرکت کمین گر 

13.Ads of products   تبلیغ محصوال 

14. Grand events  رویدادهای برزگ 

15. Anti-ambush strategies  راهبردهای ضدکمین 
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