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چکـیده
هدف از این مطالعه ،طراحی و تبیین مدل برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک در صنعت ورزش ایران بود .این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و به
تناسب رویکرد پژوهش کیفی بود .برای این منظور ،به خبرگان حوزة برندسازی مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمعآوری دادهها پرداخته شد .روش
نمونهگیری در این پژوهش گلوله برفی بود .در نهایت ،از بین دادهها  51مقوله اصلی در سه سطح؛ رفتاری ،سازمانی و رویداد استخراج شد .مدل حاصل
نمایش سادهای از ساختهای اساسی مدل برندسازی صنعت ورزش ایران بود .مطابق آن ،ضمن شناسایی مؤلفههای مؤثر بر برندسازی در صنعت ورزش
ایران منطق حاکم و چگونگی ارتباط مؤلفهها با یکدیگر نیز بیان شد .بنابراین ،میتوان از آن بهعنوان مبنای عقالنی توسعة برندسازی در صنعت ورزش
ایران بهره گرفت.
کلید واژهها :برندسازی ،تفکر استراتژیک ،ورزش ،ایران

 .1استادیار مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه
.1
.2
.3

 .2استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تهران
 .4استاد گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
از گذشته تاکنون ،روند روبه رشدی در برندسازی حاکم بوده است .هدف برندسازی ،ایجاد وضعیتی مطلوب برای برند سازمان
از طریق ذینفعان مختلف آن میباشد .این موضوع باعث شده است استراتژیهای برند در استراتژی کالن سازمان از جایگاه
ویژهای برخوردار شوند .از منظر مدیریت برند ،ضروری است که یک تصویر کلی از جایگاه برند ،ارزشهای برند و ارتباطات
آن در تمامی تعاریف فرآیندهای مرتبط با حوزة جذب و نگهداری منابع انسانی ،ساختارهای سازمانی و ...ایجاد گردیده و با
مدیریت هوشمند حفظ و نگهداری گردد .تا اینکه ،در هنگام مراجعه فرد به سازمان ،فرآیندهای درونی سازمان نیز مؤید
تصویر ارائه شدة قبلی بوده و فرد همواره سازمان را متعهد به رعایت ارزشهای وعده داده شده ،مشاهده نماید (چرناتونی،5
.)51 :0252
هر محصول یا خدمتی بایستی به ایجاد مزیت در زندگی افراد جامعه بیانجامد و در حوزههای مالی ،اجتماعی یا محیطی؛
نیازی را مرتفع یا ارزشی را فراهم آورد .در این راستا ،برندها در ورزش نیز نه تنها بایستی به لحاظ وقت و انرژی برای مردم
ارزشمند باشند ،بلکه با داشتن عملکرد و رفتاری مسؤوالنه ،بایستی رغبت ،دلسوزی و حمایت مشتریان را جلب نمایند
(هیلستاد و همکاران .)115 :0252 ،0این رفتار مسؤوالنهی برندهای ورزشی را میتوان در حوزههای اجتماعی ،محیطی و در
جایگاهی فراتر از حوزههای مستقیم مالی مربوط به مشتری ،جستجو نمود.
برندها در صنعت ورزش بایستی بر اساس مفاهیمی شکل گیرد که برای اعضای بازار هدف ،معنادار و شناخته شده باشد.
برند یک سازمان ورزشی ،تجارب کلی تجاری سازمان است که باید به مشتریان این امکان داده شود که همواره از برند انتظار
تجربه مشابه با تجارب کلی سازمان را داشته باشند و اگر چه این امر کاری بس دشوار و طاقت فرساست .اما تنها راهی است
که برای طرفداران وفادار برند ،ارزش ایجاد میکند (روسنبیوم.)52 :0255 ،3
برند ورزش و برندهای ورزشی ,برندهایی فراگیر هستند ،برند فراگیر؛ پیوند برندهای «شخص ،محصول و نهاد» است
بنابراین هر سه نوع برندسازی؛ شخص ،محصول و نهاد در صنعت ورزش موضوعیت دارد .به عبارتی ،برند افراد ،کاالها،
خدمات مربوط به آنها و برند هر نوع نهادی که بهطور رسمی و غیررسمی متعلق به آنها مانند؛ ورزشکار ،باشگاه ،شرکت،
سازمان ،بنگاه و ...را شامل میشود که در طول زمان با «ایجاد ،تقویت ،گسترش و حفظ خود» میتواند خود را بهتر بشناساند،
نیکنام شود و نیکنام بماند (روستا.)33-01 :5330 ،
یک محصول برند شده نیازمند هویت برند ،تمایز برند و شخصیت برند است .شناسایی و شفاف نمودن هویت برند یا
هویت جوهری 1بهخودیخود ،ابزار تمایز یک برند از دیگری و جایگاهیابی آن است .فرایند برندسازی نیازمند راهاندازی
خالقانه و نگهداری هوشیارانه است .برند یک پدیدهای است که در طول زمان شکل میگیرد ،نه ناگهانی .به عبارتی برند،
برند استمرار افکار ،گفتار ،رفتار و آثار است .که از درون اعضای یک سازمان به بیرون انتقال پیدا میکند و در اثر استمرار نوع
تفکر ،نوع بیان ،نوع عمل و نوع اثر درون سازمان؛ مخاطبان در مرحلة بعدی و از بیرون توسعهی برند را انجام میدهند
(روستا .)33-01 :5330 ،برای تحقق این هدف ،ارتباطات بهعنوان وسیلهای بسیار مؤثر ،مورد استفاده قرار میگیرد.
محققان بسیاری مانند براسینگتون و پتیت )903 :0223( 1در تحقیقات خود دریافتهاند که برندها تحت تأثیر ارتباطات و
تبلیغات ،محرک رفتار مشتریان میشوند .شاید یکی از متداولترین روشهای خلق شخصیت ،استفاده از چهرههای سرشناس
است که صحهگذاری نامیده میشود .مثالً از نام و شهرت و معروفیت قهرمانان ملی ،تصاویر ورزشکاران ،برای برندی خاص
به مدت طوالنی استفاده میشود .به دلیل پایداری روشهای ارتباطی و تبلیغاتی مثل صحهگذاری ،رویدادها و مسابقات،
استفاده از این روش ،برای خلق شخصیت برند ،رو به فزونی است (اخالصی.)95 :5335 ،
1. Chernatony
2. Hillestad
3. Rosenbaum
4. Core Indetity
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رویداد ورزشی آمیخته با هیجان و سرشار از انرژی زندگی است .بارها در مطالعات نشان داده شده است که در اغلب
خریدهای مشتریان از هر طبقة کاالیی ،عنصر احساسی و تصمیم هیجانی نقش مهمی دارند .معدود مواردی در دنیا هستند
که شهرت و محبوبیت آنهم در این اندازه ،در یکجا جمع شوند .در بازاریابی ،از ویژگیهای مهمی که یک برند باید دارا
باشد ،شناختهشدن و مورد عالقه بودن در گسترهی وسیع است .که حامیان مالی در ورزش به دنبال انتقال این شهرت و
محبوبیت بهسوی برند خود هستند (شیلبری .)353 :0223 ،5ثابت شده است که مردم بیشتر به سمت محصوالت و
شرکتهایی گرایش دارند که دغدغههای مشترکی با خودشان داشته باشند .میتوان گفت یکی از قدرتمندترین ویژگی
همگرایی انسانها ،ارزشهای مشترک میان آنهاست .ارزشهایی چون صلح جهانی ،عدالت ،آزادی و فرصتهای برابر؛ باعث
گردهم آمدن مردم ،سازمانها ،برندها و شرکتهایی میشود که این ارزشها را باور داشته و فعالیتهای خود را حول تحقق
آنها متمرکز ساختهاند (شفیعی.)03 - 00 :5333 ،
از همین روی ،تمرکز اصلی در خلق برند ارزشمند ،ایجاد برند با فرهنگی جامعه مدار و مطابق با خواستگاه اجتماعی است
و تأکید بر جنبه انسانی برند و سازمان ،رهنمونی به مهمترین ارزش مربوط به انسان؛ یعنی هویت انسانی است (امیری،
 .)50 :5333هویت برند ،در قالب شخصیت برند ظهور میکند .بر این اساس ،در برندسازی بر خلق شخصیت برند تأکید
میشود و چرا که این شخصیت برند است که موجب شکلگیری قضاوتها و تداعیهای برند در ذهن مخاطبان شده و
مبنای استراتژیهایی مانند توسعه برند؛ نفوذ در بازار ،توسعه بازار و توسعه محصول است (کونکل و فانک-13 : 2014 ،0
 .)93بنابراین موفقیت در برندسازی در صنعت ورزش ،هم بهعنوان یک تجربه انسانی و هم فعالیت تجاری ،به داشتن پایگاه
مستحکم ،پر اشتیاق در بین مخاطبان وابسته است.
از اینرو ،برندسازی رویکردی است که باید بهطور همهجانبه در نهاد یا سازمان پیاده شود .این امر مستلزم انسجام و
هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان یا نهاد است که مدیران را وادار میسازد بهطور مستمر مناسب بودن اصول و
مفروضات برند را مورد بررسی قرار دهند .برنامهریزی برند باید از تیم مدیریتی ارشد سازمانها ورزشی منتج گردد .رفتار
استراتژیک مدیریت در عملکرد قوی برند بهویژه در محیطهای رقابتی بسیار مهم است (بنتو و سانچیز .)331 : 2014 ،3نتایج
حاصل از تجزیهوتحلیل شواهد تجربی نشاندهندة وجود رابطه مثبت بین تفکر استراتژیک و عملکرد بازاریابی (برندسازی) به
هنگام آشفتگی و تالطم در بازار و تغییرات سریع فناوری است (مون.)1698 : 2013 ،1
در واقع ،شکلگیری تفکر استراتژیک بهعنوان اساس یادگیری از محیط و نقش خالقیت برای پاسخگویی و خلق ارزش
برای مشتری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هست .از دیدگاه ماهوی ،تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم است ،که
موجب  -5شناخت واقعیتها و قواعد -0 ،کشف ویژگیهای جدید فعالیت -3 ،درک جهشها و ناپیوستگیهای کسبوکار و
 -1توانمندی در خلق راهکارهای بدیع و ایجاد ارزش ،میشود )زارعی و قلیها .)30-33 :5333 ،در حوزههای که در آن
رقابت شدید ،رشد سریع ،نوآوری فراوان ،شرایط محلی ویژه و فناوریهای بهطور فزاینده پیچیده است ،مدیریت بازاریابی و
برندسازی نیازمند درک نیروهای پویایی است که ساختار صنعت را تحت تأثیر قرار میدهند .مشکالت حتی زمانی سختتر
میشود که بسیاری از اطالعات موجود کیفی است ،نه کمی (پاگانی و اتو.)5131 :2013 ،1
برای تفکر استراتژیک الگوهای متعددی پیشنهاد شده است که هر یک از این الگوها به ابعادی از مفاهیم و فرآیند
شکلگیری تفکر استراتژیک پرداختهاند .در این پژوهش ،بهتناسب ویژگیهای حوزة برندسازی ،از الگوی نوآوری استراتژی
گری هامل )1996( 9مورد توجه قرار گرفت.
1. Shilbury
2. Kunkel, & Funk,
3. Benito & Sanchis
4. Moon
5. Pagani & Otto
6. Gary Hamel
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الگوی نوآوری استراتژی پنج پیشنیاز را برای پدید آمدن استراتژی تحولآفرین ارائه میکند:
 .5به صداهای جدید گوش کنید.
 .0محاورات جدید را برقرار سازید.
 .3شور و شوق تازهای در سازمان ایجاد کنید.
 .1از تجربههای جدید استقبال کنید.
 .1چشمانداز جدیدی برای سازمان تدوین کنید (شهامت زاده.)11 :5332 ،

مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مطالب ذکرشده ،در این پژوهش با در نظر گرفتن مفاهیم مطرحشده در حوزه برندسازی ،مفروضات ،الزامات و
رویکردهای برندسازی؛ مدل مفهومی برندسازی با رویکرد تفکر استراتژیک بهصورت زیر طراحی گردید.
ماموریت

هویتبرند

دیدگاه

اشتیاق
ادراکی

ارزشی

کنشی
محاوره

برندسازی
ارتباطی

گرایشی

صداها
ارتباطات

تصویربرند
تجربه ها

وفاداریبهبرند
شكل  :1مدل ماهوارهای تحقیق ،مدل مفهومی برندسازی با رویكرد تفكر استراتژیک

این مدل شامل سه الیه است که الیة درونی آن از مدل رفتاری تشکل شده که شامل ابعاد؛ ادراکی ،ارزشی ،کنشی،
گرایشی و ارتباطی است .علت قرار گرفتن این مدل در درونیترین الیه مدل به این دلیل است که در بحث برندسازی جنبه
انسانی برند و مخاطبان آن مهمترین بستر شکلگیری و دوام آن محسوب میشود .در الیة دوم مدل ،به خاطر اینکه سرعت
تحوالت سبب شده مدیران ورزشی نیز به بکارگیری استراتژیهای بلندمدت و متمرکز بر توسعه پایدار برندهای ورزشی روی
بیاورند (پیتز )003 :0223 ،5و «تفکر استراتژیک» در محیط پر تحول و غیرقابل پیشبینی امروز رویکرد مناسب «راهبری»
1. Pitts
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سازمان شمرده میشود .رویکردی که میتواند سازمان را نسبت به رقیب برتری بخشد و سهم بیشتری از منافع بازار را نصیب
آن سازد .بنابراین ،با تلفیق با الگوی نوآوری استراتژی مطرح در حوزه تفکر استراتژیک در مدل مفهومی پژوهش سعی شد که
الزام تجهیز مدیران حوزهی برندسازی ورزش به تفکر استراتژیک لحاظ شود .سپس ،در الیة سوم و بیرونی آن مفاهیم حوزة
برندسازی چیده شدند که در نهایت مدل مفهومی شکل ( )5بهدست آمد.
در طراحی مدل سعی بر آن بود که مدل بهدست آمده ضمن منطقی و ساده بودن ،جامع نیز بوده و تمامی مفاهیم کلیدی
حوزه برندسازی را دربر گیرد .بنابراین از بررسی مدلهای برندسازی که تاکنون مطرحشده ،پنج مفهوم کلی برندسازی؛
مأموریت برند ،هویت برند ،تصویر برند ،وفاداری به برند و ارتباطات برند وارد مدل شد.

روششناسی پژوهش
از آنجا که در پژوهش حاضر ،به لحاظ کمبود مبانی نظری ،امکان نیل بـه شناخت کافی دربارة شاخصهای مهم مرتبط با
مسئله و ارتباط آنها با یکدیگر وجود ندارد ،روش پژوهش کیفی مبنای کار قرارگرفته است .معموالً پژوهش کیفی که ماهیتاً
اکتشافی است ،در مواردی استفاده میشود که نوعی دغدغه نسبت به فهم چگونگی وقوع پدیدهها و نحو ارتباط آنها با
یکدیگر وجود دارد ،نه سنجش رابطه بین متغیرها (داناییفرد و مظفری .)535 :5333 ،به عبارتی ،علوم اجتماعی با عواملی
مفهومدار و مفهومساز سروکار دارد و پژوهشگران آن درباره آنچه انجام میدهند ،نظریهپردازی میکنند (دروین و گراسبرگ،
 .)11 :5333از این رو ،در حالیکه مطالعه موضوعات طبیعی فقط متضمن هرمنوتیک منفرد است ،مطالعه پدیدههای
اجتماعی ،هرمنوتیک مضاعف را به مدد میطلبد (سایر .)33 :5333 ،پژوهش کیفی از مجموعهای از روشها ،فنون و ابزارها
مثل مطالعه موردی ،تجربه شخصی ،دروننگری ،شرححال ،روایت ،مشاهده مشارکتی ،مشاهده غیرمشارکتی ،مصاحبه عمیق،
انواع بشر ساختهها (مصنوعات) فرآوردههای فرهنگی و انواع متون مبتنی بر مشاهده ،متون تاریخی ،متون تعاملی و بصری
استفاده میکند و گستره وسیعی از روشهای تأویل و تحلیلهای تفسیری را میپوشاند که یکی از این روشهای تأویل و
تحلیل در آن تئوری داده بنیاد است.
تئوری داده بنیاد توسط بارنی گلیزر 5و آنسمل اشتراوس بهمنظور مطالعة پدیدههای اجتماعی طراحی شده است .در واقع،
روش تئوری داده بنیاد از یک فرایند ثابت و از پیش تعیینشدهای پیروی نمیکند و فرایند جمعآوری اطالعات ،تحلیل آنها
باهم ،همپوشانی کامل دارند .بهعبارتدیگر ،چون در این روش محقق به دنبال آزمون فرضیه یا تئوری از پیش معلومی نیست
و بدون هیچ نظریه مفروضی نسب به جمعآوری اطالعات اقدام میکند؛ همزمان با جمعآوری اطالعات نسبت به تحلیل و
بسط آنها و درک رابطه مابین آنها جهت بهرهگیری از این نتایج در مراحل بعدی جمعآوری و تحلیل و ارائه نظریه ،اقدام
میکند .فرآیند اصلی در تکنیک تئوری داده بنیاد؛ فرآیند کدگذاری و طبقهبندی دادههای خام ،استخراج مفاهیم و مقوالت
اصلی و روابط بین آنها است .با مرور تاریخچة تئوری داده بنیاد با سه رویکرد عمده شامل رویکرد سیستماتیک (اشتراوس و
کوربن) ،رویکرد نوخاسته (گلیزر) و رویکرد سازندهگرا (چارماز) در فرآیند تحلیل اطالعات مواجه هستیم که هر کدام در مورد
نقش محقق و چگونگی کدگذاری مفاهیم و تحلیل اطالعات آنها تفاوتهایی باهم دارند (اسکات .)532 :0229 ،در این
پژوهش از رویکرد نوخاسته (گلیزر) استفاده شد .برم بنای رویکرد نوخاسته چهارچوب اولیهای مورد نظر نبوده و کدهای
محوری مستخرج از مصاحبهها مقولهبندی شده و سپس مقولههای ایجاد شده با یکدیگر مقایسه شدند تا مقولههای اصلی و
ابعاد هر یک شناسایی و استخراج گردد .بنابراین ،همة مقوالت و چگونگی روابط بین آنها برآمده از تحلیل دادهها بود .البته،
در این مرحله مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک زیادی به هرچه دقیقتر شدن مقولهبندیها کرد.
در مطالعات کیفی ،از جمله تئوری داده بنیاد ،آنچه برای محقق اهمیت دارد این است که چه کسی میتواند منبع سرشار از
اطالعات برای مطالعه او باشد .در مطالعات کیفی ،افرادی که در تحقیق شرکت میکنند ،مورد یا نمونه نمیگویند بلکه به آنها
1. Glaser
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شرکتکننده یا صاحب اطالع گفته میشود ،زیرا روی آنها مداخلهای صورت نمیگیرد .آنها فعاالنه در مطالعه شرکت دارند.
این نوع نمونهگیری را که طی آن افراد را به خاطر اطالعات دست اولی که دربارة یک پدیده دارند یا به دلیل اینکه پدیدة
موردنظر را تجربه نموده یا دیدگاه خاصی درباره آن دارند ،انتخاب میشود .بنابراین ،در این پژوهش نیز روش نمونهگیری غیر
احتمالی و به شیوه قضاوتی است و روش پیادهسازی آن روش گلوله برفی هست .تعداد شرکتکنندگان در مطالعات کیفی از
جمله در داده بنیاد گراند تئوری از ابتدا قابل پیشبینی نیست .حجم نمونه توسط دادههای جمعآوریشده و تحلیل آنها
مشخص میشود .در این روش یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب میشوند و سپس گروههای بعدی جهت مصاحبه
توسط همین گروه معرفی میشوند .نمونهگیری ادامه مییابد تا دادهها به اشباع برسد .اشباع در تئوری داده بنیاد به معنی
کامل شدن سطوح کدها و اینکه اطالعات مفهومی جدید که نیازی به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد ،به
دست نیاید .محقق از طریق بررسی مرتب دادهها نهایتاً به احساس اشباع و بستن نمونه میرسد.
حجم نمونة گروهی از افراد یا موقعیتها (معموالً  02-3نفر) را که جنبههای گوناگونی از حوزة بررسی را پوشش میدهند،
انتخاب میشوند .کمتر از  3نفر آگاهیدهنده منجر به رویکردی میشود که اساساً متکی بر مطالعة موردی است و بیش از 02
نفر ،احتماالً دادههای زیادی را تولید میکند که به تحلیل کامل نیاز دارند و به گردآوری دادههای اضافی و غیر الزم منجر
میشود (هومن .)521 :5335 ،با توجه به استراتژی داده بنیاد (گراندد تئوری) این پژوهش ،نمونهگیری از آغاز مطالعه بهطور
تفصیلی برنامهریزی نشد بلکه به شیوه گلوله برفی و بهموازات پیشرفت پژوهش ،متمرکز شد و زمانی پایان پذیرفت که همه
دستهبندیها اشباع شدند؛ سپس پژوهش حاضر به بررسی و درک معنای در حال ساخت برند ورزش در ادراک و دیدگاه
خبرگان اکادمیک در حوزه ورزش ،برندسازی ،یا هر دو و نیز مالکان برندهای ورزشی پرداخته است و سعی شده از معنایی که
آنها در ذهن داشتند از طریق وارد شدن به حوزهی معنا دهی آنها استخراج شود؛ یعنی مصاحبه با نخبگان و متخصصان
حوزه برندسازی ورزشی و اساتید دانشگاهی تا زمانی ادامه یافت که مصاحبه بعدی مطالب تکمیلکنندهای به اجزای تشکیل
دهندهی تئوری اضافه نمیکرد .در این مطالعه ،تعداد  51نفر به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند .درواقع از مصاحبه  52به بعد
تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد .اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه  51ادامه یافت .از مصاحبه  53اطالعات کامالً
تکراری بود .گردآوری اطالعات پنج ماه به طول کشید .هر مصاحبه به فراخور میزان تمایل مصاحبهشونده به موضوع از 02
دقیقه تا  32دقیقه طول کشید .مصاحبهها ،با کسب اجازه از مصاحبهشوندگان بهصورت کامل ضبط شده و همچنین در طول
مصاحبه یادداشتبرداری هم انجام میشد.
روایی در پژوهش کیفی با این پرسش مرتبط میشود که آیا روشها ،رویکردها و فنون استفاده شده ،با یکدیگر مرتبط
بوده و آنچه را پژوهشگر جستجو میکند میسنجند (هومن .)19: 5333 ،در دهة  5332گوبا و لینکلن مفهوم قابلیت اعتماد را
بهمنزلة معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی مدنظر قراردادند و مطرح کردند که این مفهوم ،از چهار عنصر قابلیت اعتبار،
قابلیت انتقال ،قابلیت اتکا و قابلیت تأیید تشکیلشده است (هومن )99-90 : 1389 ،در تحقیق کنونی برای محاسبة پایایی
باز آزمون ،از بین مصاحبههای انجام گرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخاب شده و هر کدام از آنها دوبار در یک فاصله زمانی 51
روزه توسط پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتایج حاصل از این کدگذاریها در جدول ( )5آمده است:
جدول  :1محاسبة پایایی باز آزمون

ردیف
5
0
3

عنوان مصاحبه
PA
PJ
PN

مجموع

تعداد کدها
33
511
33
030

تعداد توافقات
59
13
33
553

تعداد عدم توافقها
3
03
55
19

پایایی باز آزمون (درصد)
%30
%32
%33
%33
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،تعداد کل کدها در دو فاصلة زمانی  51روزه برابر  ،030تعداد کل توافقات بین
کدها در این دو زمان برابر  ،553و تعداد کل عدم توافقات در این دو زمان برابر  19است .پایایی باز آزمون مصاحبههای
انجامگرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده ،برابر  33درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 92
درصد است (کوال ،)033:5339 ،5قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تائید است.
پایایی بین دو کدگذار :0برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار (ارزیاب) ،از محقق دیگری
درخواست شد تا بهعنوان همکار پژوهش (کدگذار) در پژوهش مشارکت کند؛ آموزشها و تکنیکهای الزم جهت کدگذاری
مصاحبه ها به ایشان انتقال داده شد .سپس محقق به همراه این همکار پژوهش ،تعداد دو مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد
توافق درون موضوعی که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل بهکار میرود ،با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد .نتایج حاصل از
این کدگذاریها در جدول آمده است.
جدول  :2محاسبه پایایی بین دو کدگذار

ردیف
5
0

عنوان مصاحبه
PB
PN

مجموع

تعداد کدها
513
93
051

تعداد توافقها
13
01
33

تعداد عدم توافقها
31
53
13

پایایی باز آزمون (درصد)
%33
%31
%33

همانطور که در جدول  1-3مشاهده میشود ،تعداد کل کدها که توسط محقق و همکار تحقیق به ثبت رسیده است .برابر
 ،051تعداد کل توافقات بین این کدها  33و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها برابر  13است .پایایی بین کدگذاران برای
مصاحبههای انجامگرفته در این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده 33 ،درصد است .با توجه به اینکه این میزان پایایی
بیشتر از  92درصد است (کوال ،)033 :5339 ،قابلیت اعتماد کدگذاریهای مورد تأیید است و میتوان ادعا کرد که میزان
پایایی تحلیل مناسب است.

یافتههای پژوهش
در مرحلة تجزیهوتحلیل دادهها ،مصاحبههای انجامشده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .تحلیل دادههای بهدست آمده و
شناسایی طبقههای اصلی و فرعی و همچنین ارتباط بین طبقات و در نهایت شناسایی سلسله مراتب آنها ،از جمله
اساسیترین فرآیندهای روش گراندد تئوری است که در نهایت منجر به شکلگیری و استخراج تئوری از مصاحبههای انجام
شده میگردد .بدین منظور سه مرحله کدگذاری تئوری ،به شرح ذیل بهمنظور شناسایی طبقههای اشاره شده و ارتباط آنها با
یکدیگر و نهایتاً اکتشاف چارچوب مفهومی از مصاحبههای صورت گرفته ،استفاده شده است.
 کدگذاری باز :که نخستین مرحله از فرایند کدگذاری در روش گراندد تئوری است .که برای استخراج دادهها از درونمصاحبهها ،دو روش؛ تحلیل خرد و تحلیل نکات کلیدی وجود دارد .در این مطالعه ابتدا محتوی کلیهی مصاحبهها پیادهسازی
و سپس کدگذاری باز آنها به روش کدگذاری نکات کلیدی انجام شد .بدین ترتیب که دادههای جمعآوریشده در مصاحبهها
مکتوب ،سپس با تجزیهوتحلیل خط به خط و پاراگراف به پاراگراف نوشتههای موجود ،کدهای باز ایجاد میگردید.
 کدگذاری محوری :پس از کدگذاری نکات کلیدی ،آن دسته از کدهای حاصل از تحلیل که به «موضوع مشترکی»اشاره داشتند ،گروهبندی میشوند .این محور مشترک در عنوانی بهنام «مفهوم» متجلی میشود .در جدول ( ،)3نمونهای از
مفاهیم احصا شده از کدهای اولیه نشان دادهشده است.
1. Kvale
)2. Intercoder reliability (ICR
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جدول  :3نمونهای از مفاهیم احصا شده از مراحل کدگذاریها

مفاهیم
 شناسایی تمایز خوشنامی برند شدن جلوهگری هویت بخشی الگوسازی مجذوبیت جذابیت برندی ورزش بین اقشار جامعه مطلوب بودن عملکرد ورزشی تعریف کردن هویت برای برند لزوم پویایی برند شکل دادن هویت مخاطب شخصیتسازی پرستیژ مطلوبیت دائمی صفات نیک -وجود اخالق در دل برند

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

 -عامل تمایز

 مجذوبیتهویت یافتن
 -هویت بخشی

 -شخصیتسازی

 مرحلة کدگذاری انتخابی (نظریهپردازی) :کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج کدگذاری در دو مرحلة قبلی و مرحلة اصلینظریهپردازی است .به این ترتیب که طبقة محوری را به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده ،آن روابط را در چارچوب
یک روایت ارائه کرده و طبقههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند .در این پژوهش ،کدهای
محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندیشده و سپس گروههای ایجادشده با یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و ابعاد
هریک شناسایی و استخراج گردند .البته در این مرحله ،مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک زیادی ،به هرچه دقیقتر شدن
گروهبندیها کرد .در این پژوهش ،سعی شده بر اساس فهم پژوهشگر از متن پدیده مورد مطالعه یعنی برندسازی در صنعت
ورزش ایران ،چارچوب مدل پارادایم را به هم بریزد و نظریة نهایی را بهصورت ترسیمی نشان دهد.
گروهبندی کدهای محوری در هر مورد و مقایسه آنها ،نشان داد که میتوان تمامی کدهای بهدستآمده را در سه گروه
اصلی جای داد (جدول شماره :)1
 -5سطح رفتاری :کدهایی که مربوط به سطح رفتاری با رویکرد اخالقی در این نظریه است و بهعنوان بستر و زمینة
برندسازی در ورزش هستند.
 -0سطح ساختاری :کدهایی که به تشریح سطح اجرایی و بکارگیری سیستمهای پشتیبانی نرم و سخت جهت تحقق
بخشیدن به برندسازی میپردازد.
 -3سطح رویدادی :کدهایی که مربوط به سطح رویدادهای عینی است و در رابطه با چگونگی ایجاد برند است که از
طریق ابعاد برندسازی تعیین میشود.
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جدول  :4مؤلفههای سطوح رفتاری ،سازمانی و رویدادی

مؤلفه سطح رفتاری
ادراکی
ارزشی
گرایشی
کنشی
ارتباطی

مؤلفههای سطح ساختاری
دیدگاههای نو
شور و شوق نو
محاورات نو
تجارب نو
صداهای نو

مؤلفههای سطح رویدادی (برندسازی)
مأموریت برند
هویت یافتن
جایگاهیابی
وفاداری
ارتباطات

بحث و نتیجهگیری
 .5سطح رفتاری :بر اساس مدل حاضر ،در صنعت ورزش ایران سطح رفتاری تأثیرپذیر از پنج زیربخش است :مؤلفة ادراکی
(دانشی) زیربناییترین مولفة سطح رفتاری است .مولفة بعدی در این سطح مولفة ارزشی است؛ اساس بودن باورهای اخالقی
و ارزشهای انسانی در برند ،مطلوبیت دائمی صفات نیک و آداب و رسوم جامعه در برندسازی مؤثر است .مؤلفة مرتبة سوم
این سطح دربرگیرندهی گرایش است؛ احساس مشابهت و تعلق سبب شکلگیری گرایش و تمایل است .اینکه این گرایش به
چه سمتی و سویی باشد که بتواند حس مشابهت و تعلق را در افراد پدید آورد و آنها را همسو با خود کند موضوعی مهم در
ایجاد گرایش به برند و زمینة شکلگیری تعامالت و کنشها با برند است .مؤلفة بعدی کنشها است که شامل؛ دست یافتن
به منزلت ،کسب اعتماد و اعتبار است که در نتیجة پایندی و تعهد برند به آنچه وعده داده شده ،بهدست میآید .آخرین مؤلفه
ارتباطات است ،بدین معنی که چگونگی تعامل ،انتقال درک مناسب و خلق پیوند بین برند با بینش مشتری بر ایجاد برند
ورزشی و انتقال مفاهیم و ارزشهای نهفته آن به مشتریان که در واقع هدف غایی برندسازی است ،مؤثر هستند.
در واقع ،این پنج سطح به تشریح چگونگی رفتاری میپردازد که به یک فرد یا نمادی هویت میدهد؛ یعنی مفروضات و
باورها در ارزشها و هنجارها تجلی پیدا میکند .ارزشها و هنجارها در مصنوعات تحقق پیدا میکنند .مصنوعات نمادسازی
میشوند و نمادها تفسیر میشود و باورها را به چالش میکشند و این حلقه بهصورت هلیکالی 5ادامه مییابد .بنابراین ،طبق
مدل حاصل از این مطالعه ،کار عوامل رفتاری ،تنظیم مسیر حرکت برندسازی در صنعت ورزش مبتنی بر ارزشهای اصیل
جامعه است .عوامل بهدستآمده در این سطح با عوامل ذکر شده در مطالعههای محققانی مثل ،دلشاد تهرانی ( ،)5333روستا
( )5330و امیری ( )1389نیز مورد اشاره قرارگرفتهاند.
 .0سطح ساختاری :بر اساس مدل حاضر ،در صنعت ورزش ایران سطح سازمانی تأثیرپذیر از پنج بخش زیر است:
اولین مؤلفه در این سطح ،دیدگاههای نو است .دیدگاههای نو در پژوهش حاضر بهواسطهی مفاهیم؛ ضرورت تفکر
استراتژیک ،کلنگری و هوشمندی افراد ،همسازی با تغییرات و توجه به قدرت شهود و اندیشه (قدرت نرم) مطرح شد و
بهعنوان مؤلفه زیربنایی این سطح از جایگاه ویژهای برخوردار است .طبق نتایج حاصل از تحقیق مون ( )2013رابطة مثبتی
بین تفکر استراتژیک و عملکرد بازاریابی به هنگام آشفتگی و تالطم در بازار و تغییرات سریع تکنولوژی وجود دارد.
کلر ( ،)5333گالدن ،)5333( 0کاتلر )0223( 3و آکر )0253( 1بر برندسازی بهعنوان یکی از عناصر استراتژیک هر سازمانی
تأکید داشتند .مؤلفهی بعدی در سطح سازمانی صداهای جدید است توجه به نیازهای غیرقابل انتظار یا صدای دوم ،مشارکت
و درگیری فعال و فرهنگسازی ،مفاهیم این مولفه را شکل میداند .افراد درگیر (مدیران ،کارکنان) باید تمایل برای مشارکت
فعال در تصمیمگیریهای استراتژیک شرکت را از خود نشان دهند (بنتو و سانچیز .)2014 ،1به نظر میرسد با حاکمیت
فرهنگ مشارکتی ،بستر ابداع ایدههای جدید و کشف نیازهای نهفته بازار فراهم میشود که نتیجة آن شکلگیری برند
1. Kvale
2. Gladden
3. Kotler
4. Aaker
5. Benito & Sanchis
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پاسخگو به نیازهای قابل انتظار و غیرقابل انتظار مشتریان در بازار است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات وستربرگ و
ویلسون ( )0255و گرگ و همکاران ( )0251همسو است .محاورات جدید مؤلفة دیگر سطح سازمانی است .یافتههای این
مطالعه نشان میدهد که ضرورت ارتباط مستمر ،معناداری و مفهوم داشتن ارتباطات عناصر این مؤلفه را شکل میدهند.
مؤلفه دیگر سطح سازمانی ایجاد شور و شوق نو است که ایجاد هیجان و انگیزه ،درگیر کردن عاطفی و احساسی و لزوم
پویایی مفاهیم این مؤلفه ،بر اساس مصاحبهها بود .نیاز اجتماعی حس تعلق جمعی در افراد نهادینه است و صاحبان برند
بایستی آنها تشخیص داده و تلنگری به آن بزنند (اخالصی .)5335 ،این یافتهها در الگوی آریو و راس ( )0253نیز مشاهده
است .آخرین مؤلفه سطح سازمانی تجربههای جدید است که در این تحقیق تأکید بر واحد تجربه و تبلور قول در تجربههای
مثبتتر و خاطرهانگیزتر بهعنوان مفاهیم این مؤلفه مطرح شدند .مطابق آنچه در مدل هامل ( )5333نیز آورده شده است؛
بسیاری از ابعاد فهم و بصیرت کسبوکار تنها با تجربه واقعی در محیط بازار قابل کسب میشود.
 .3سطح رویداد (برندسازی) :منظور از سطح رویدادی کدهایی که مربوط به سطح رویداد عینی است؛ طبق کدهای حاصل،
سطح رویداد برندسازی شامل مؤلفههای زیر است؛
اولین مؤلفة این سطح مأموریت برند است که تغییرات چینش محیطی ،دیدگاه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
اصل برندسازی در رسالت سازمان ،توجه به فراگیر بودن برند ورزش (ترکیبی از برند شخص ،برند محصول و برند نهاد) و فرا
سازمانی بودن آن ،مفاهیم این مؤلفه بودند .مأموریت برند که متشکل از مجموعهای از طبقهها به همراه ویژگیهایشان است،
باعث ایجاد و بروز پدیدهی برندسازی میشود .بالیو و هیرو در سال  0251نیز بهضرورت توجه به رویکردهای استراتژیک در
زمینههای برندسازی اشارهکرده است .همچنین ،از آنجایی که برندها در صنعت ورزش به لحاظ ویژگیهای اختصاصی آن فرا
سازمانی و فراگیر است؛ مطابق با کدهای حاصل ،در بحث فراگیر بودن برند ورزش میتوان به موضوعیت برند شخص ،برند
نهاد و برند محصول اشاره کرد .همچنین ،فرا سازمانی بودن برند در صنعت ورزش یعنی اینکه برندسازی در صنعت ورزش
سایر ساختارها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد که این یافتهها با نتایج تحقیق روستا ( )5335در یک راستا است.
مؤلفة دیگر سطح رویدادی هویت یافتن است که مفاهیم آن طبق کدبندی حاصل شامل ایجاد هویتی متمایز،
شخصیتسازی جذاب و توجه به ارزشهای واالی انسانی و اخالقیات است که منجر به شکلگیری هویتی منحصربهفرد
میشود .هویت یافتن و برند شدن؛ ایده یا تصوری است که اساس و محور تئوریزه کردن پدیدهی برندسازی است .هویت
برند ،تعیینکننده فردیت ،آرمانها و اهداف ،ارزشها و عالئم شناسایی برند است .در الگوی ارائهشده توسط فیلو و فانک
( )0223به اهمیت هویت برند و شخصیتسازی آن تأکید شده است.
جایگاهیابی مؤلفة بعدی در سطح رویداد برندسازی است .جایگاهیابی (کنشها و تعامالت) منتج از مفاهیمی از جمله ایجاد
مزیت رقابتی ،ارزش ویژه ،مطلوبیت تصویر ذهنی و تداعی برند ،توجه به رفتارشناسی (کنشها) و توسعه برند است .هویت
ایجاد شده برای ورزش یا برند ،زمانی میتواند بهخوبی درک شود که موقعیتیابی خوبی صورت گیرد و تصویری مطابق
مطلوبیتهای ذهنی مشتری خلق شود؛ یعنی بر اساس ذهنیت هر دسته از مخاطبان بایستی موقعیتیابی و سپس بر آن
تمرکز و سرمایهگذاری شود تا برندی با تداعیات قوی و مطلوب و منحصربهفرد در اذهان مشتریان آفریده شود و در ادامه که
به دنبال درگیری فرد با آن ورزش یا برند است ،تجربه حاصل میشود .مطابق آنچه راس در الگوی ارزش برند مبتنی بر
تماشاگر ( )0223 ،0229 ،0221نیز نشان داد ،که در صنعت ورزش هر قدر تجربهها مثبتتر ،خاطرهانگیزتر و پایبندی به
تعهدات و قول و قرارها و آنچه گفته شد ،واقعیتر باشد مخاطبان بیشتری برند را میپذیرند که بعد از مدتی آن برند ملکه
ذهن میشود .ملکه ذهن شدن یعنی پذیرفته شدن و ماندگار شدن ،یا همان پدیده جایگاهیابی است.
طبق مصاحبهها ،مؤلفة دیگر این سطح ارتباطات برند است .طبق یافتههای حاصل از تحلیل مصاحبهها ،ارتباط با
مخاطبان در صنعت ورزش از طریق ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی انجام میشود که شامل هشت ابزار اصلی است؛
انجام بازاریابی حسی ،بهکارگیری ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی  IMCو تبادل دوسویه اطالعات بودند؛ یعنی بیانگر
مسیری است که باید گامبهگام و در استمرار زمان با  -5آگاه  -0ترغیب  -3متقاعد و  -1وادار کردن مخاطب طی شود که با
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سال ششم -شماره  -50پاییز و زمستان 5331
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توجه به مفهوم بازاریابی حسی حاصل از مصاحبهها ،به نظر میرسد که مؤکدترین نتیجه این مسیر شکل دادن یک تجربه و
درک عینی از برند برای مخاطبان است .الزم به ذکر است که این مفهوم در نتایج تحقیقات شفیعی ( )5333و اخالصی
( )5335نیز مورد تأیید قرارگرفته است.
وفاداری آخرین مؤلفة سطح رویداد برندسازی است که مفاهیم :محبوبیت برند ،حس تعلق و پیوند عاطفی و احساسی را
شامل میشود .بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبهها ،لذت بردن افراد از حضور در ورزش و درگیرشدن با آن ،احساس
همسویی با برند را به ارمغان میآورد .بدین ترتیب ،فرد به آن برند گرایش پیدا میکند و اگر این لذت ادامه پیدا کند فرد
بهجایی میرسد که وفادار میشود .تأمین نیاز اجتماعی حس تعلق به جمعی ،در افراد نهادینه است که صاحبان برند بایستی
آن را تشخیص داده و تلنگری به آن بزنند مثل؛ لذت بردن ،پر کردن اوقات فراغت ،سالمت ،تناسباندام و زیبایی ،نیازهای
جذابیتهای پیرامونی ،دوستیابی در سایه برند .باید اذعان داشت که باالترین سطح لذت و رضایت سبب شکلگیری
وفاداری است .نتایج تحقیقات آنونیموس ( ،)0223جوانی ( )5335و اخالصی ( )5335همراستای با یافتههای حاصل از
مصاحبههای در این پژوهش بوده است.
در سطح رویدادی این مدل ،مؤلفههای برندسازی جای گرفتند که تحت تأثیر برآیند حرکت هلیکالی دو سطح قبلی یعنی
سطح رفتاری و سطح ساختاری بودند .طبق کدهای حاصل ،در سطح رویداد برندسازی نیز تعامل و حرکت هلیکالی بین
مؤلفهها قابل مشاهده است یعنی؛ تحت تأثیر رسالت و مأموریت تعریفشده برای برند هویتی شکل میگیرد .سپس ،این
هویت در بین مخاطبان جایگاهیابی میشود .که جایگاهیابی درست هویت مطلوب آفریدهشده در ذهن مشتریان سبب
محبوبیت برند و کسب وفاداری به آن میشود .در طی این مراحل ،ارتباطات برند ابزار تعاملی بوده و با فراهم کردن اطالعات
الزم سبب بهبود برند میشود و بازخورد الزم را در هریک از مراحل شکلگیری برند فراهم میکند و بدین ترتیب به تعالی
آن کمک میکند .الزم به ذکر است که این عوامل در تحقیقات متعددی بهعنوان مؤلفههای ایجاد برند مورد تأکید قرارگرفته
است؛ از جمله این تحقیقات میتوان به پژوهشهای محققانی مانند؛ کون کل و همکاران ( )0251در بررسی استراتژیهای
توسعه برند ورزشی جهت تقویت درگیری مصرفکننده با محصول ،و گرگ و همکاران ( )0251مطالعة مدل ذینفعان
برندسازی و خلق برند بر اساس ویژگیهای اختصاصی هر کشور ،که آنها نیز به عوامل ایجاد برند اشاره کردند که مشابهت
زیادی به عوامل تحقیق حاضر دارد با این تفاوت ،که آنها بحث رویکرد استراتژیک را در نظر نگرفتند .همچنین ،دویل و
همکاران ( ،)0253رستربرگ و همکاران ( ،)0255نواکا و وتیکویز ( ،)0223و از محققان داخلی؛ فراهانی ( )5330در تحقیقی با
عنوان تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند و محرم زاده و اکبری ( )5330با عنوان ارتباط بین وفادارﻯ
مشتریان و تقویت برند ملﻰ ،هرکدام به تناسب اهداف تحقیق خود بخشی از این عوامل مؤثر در برندسازی را مورد مطالعه
قرار دادند و به اهمیت عواملی چون؛ تصویر برند ،جایگاهیابی برند ،وفاداری به برند و تداعی برند اشاره کردند.
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شكل  :2مدل برندسازی با رویكرد تفكر استراتژیک

مدل حاضر ساختهای اساسی برندسازی صنعت ورزش ایران را میرساند که منتظر با نظریه باسکار )5333( 5است که در
آن پدیده اجتماعیِ ناشی شده از سه الیة ساختارهای واقعی بسیار بنیادی ،0فعلیت یافته 3و سپس تجربی 1میشوند .در
حالیکه درک ما از این پدیدههای اجتماعی دقیقاً در جهت مخالف حرکت میکند (از تجربی به فعلیتی و سپس به واقعی)
است .بدین ترتیب ،شالودة این مدل نیز ،الیة رفتاری یا همان واقعیت بنیادی است که شامل مؤلفههای ادراکی ،ارزشی،
کنشی ،گرایشی و ارتباطی است ،سطح بعدی ،سطح ساختاری یا فعلیتی است که در آن توجه به سازمان مورد نظر قرار
میگیرد .توجهی فرافعال و پویا به محیط پرتالطم که برند در آن ساخته میشود .پس به پشتوانة دو سطح؛ رفتاری و
ساختاری که با دیدی کلنگر (هم توجه به چگونگی رفتارها و هم سازمان) بهسوی سطح رویداد برندسازی یا همان سطح
تجربی یعنی شکل دادن مؤلفههای مؤثر بر برند حرکت میکند .برندی با هویت متمایز ،دارای شخصیتی واال ،ارزشی و در
عینحال با آمادگی یادگیری مداوم از محیط ،به سمت توسعه و کمال پیش خواهد رفت .در این میان ،با کمک ارتباطات خود
پیوندهایی قوی بین خود و مخاطبانش ایجاد خواهد کرد و منزلتی درخور در ذهن مخاطبانش کسب خواهد کرد .این جایگاه
متمایز منجر به جذب مخاطب بیشتر ،کسب سهم بازار ،مزیت رقابتی و سودآوری خواهد شد .همچنین ،این جایگاه ممتاز
سبب نفوذ در قلب و ذهن مخاطبان و ایجاد پیوند حسی -عاطفی با آنها خواهد شد که نتیجة آن وفاداری به برند و ماندگاری
آن است.

نوآوری پژوهش
هر پژوهشی که صورت میگیرد با هدف بهبود یا توسعهی حوزه دانش است .در این راستا ،در این پژوهش محقق بر آن بود
که علم برندسازی را با رویکرد جدیدی مطرح نماید .این رویکرد که تفکر استراتژیک است ،به دلیل ویژگیهای بسیار پویای
برندسازی برگزیده شد .عالوه براین ،نوآوری اصلی این پژوهش ،مورد توجه قرار دادن مدل رفتاری بهعنوان الیهی زیربنایی
مدل مفهومی طراحی شده است .در واقع با واردکردن این سطح؛ رویکرد اسالمی -اخالقی نیز در دل این مدل دیده شد.
1. Bhaskar
2. Real
3. Actual
4. Emprical
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