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مطالعات مدیریت ورزشی

کاربرد کهنالگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفهای فوتبال ایران
3

پرستو قدسی ،1علیرضا الهی ،2مهدی رسولی


 .1کارشناسي ارشد بازاریابي ورزشي ،دانشگاه خوارزمي
 .2دانشیار مدیریت ورزشي ،دانشگاه خوارزمي
 .3استادیار مدیریت ورزشي ،پژوهشگاه علوم ورزشي
تاریخ دریافت1396/09/24 :

تاریخ پذیرش1397/03/05 :

چکیده
برندسازی یک راهبرد بسيار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و توليدی است.
در دنيای امروز ،شرکتها و سازمانها عالوهبر رقابت برای بهدستآوردن بازار محصوالت و
خدمات ،در تالش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول ،برند و
شرکت) هستند؛ ازاینرو ،یکی از مفاهيم موجود در برند که سازمانها را در رسيدن به این هدف
یاری میکند ،شخصيت برند است که بهعنوان عاملی برای تجزیهوتحليل پاسخ مشتری به برند یا
محصوالت با نام آن برند شناخته میشود؛ برایناساس ،هدف از انجام مقاله ،تعيين شخصيت برند
سازمان ليگ فوتبال ایران با استفاده از کهنالگوها بود .با استفاده از روش پژوهش کيفی ازنوع
تحليل محتوا ،مصاحبههایی عميق با مدیران صف و ستاد و مشاوران این سازمان انجام شد.
نمونهگيری بهصورت هدفمند بود و درنهایت 14 ،مصاحبة کيفی تا رسيدن به اشباع نظری انجام
شد .یافتههای پژوهش ازطریق روش تحليل محتوا کدگذاری شد .یافتهها بيانگر  191نشان مؤثر در
ادراک شخصيت برند سازمان ليگ فوتبال بود .این نشانها در هفت مفهوم طبقهبندی شدند که
شامل مفاهيم مدیریت و برنامهریزی سازمانی ،منابع سازمانی ،ماهيت سازمانی ،ویژگی شخصی
مدیر ،ارتباطات ،تأثيرات محيط و تأثيرات باشگاهها بود .مفاهيم شناساییشده در دو مقولة
تجربيات و ارتباطات برند دستهبندی شدند .شخصيت برند کنونی سازمان ليگ« ،هرکس» و
شخصيت برند مطلوب آن« ،نگهدارنده» تعيين شدند .با توجه به یافتههای پژوهش امکان ارائة
راهبردهای کالنی وجود دارد که راهگشای مدیران سازمان ليگ برای دستيابی به شخصيت برند
مطلوب سازمان باشند.
واژگان کلیدی :برندسازی ،هویت برند ،تداعی برند ،شخصيت برند ،کهنالگو

 نویسندة مسئول

Email: p.ghodsi89@gmail.com
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مقدمه
در گذر زمان ،ورزش به یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شده است (هاروارد و
 .)30 ،1995امروزه ،در تمام دنیا ،این ص نعت از رشد چشمگیری برخوردار است که ازجمله موارد
نشاندهندة آن ميتوان به رشد تولید پوشاک و تجهیزات ،ایجاد و ساخت اماکن و تسهیالت ورزشي،
توسعة شبکههای رسانهای ،افزایش سطح رقابتهای مختلف حرفهای و افزایش تعداد شرکت-
کنندگان اشاره کرد (آندروف و فرانسوائیس .)2001 ،2جذابیتهای پیدا و پنهان ناشي از این تحول
موجب برانگیختن احساسات و بهوجودآمدن گرایشهای خاصي دربین تمامي مجامع نسبت به
رویدادهای ورزشي شده است .همچنین ،رشتهها و تیمهای ورزشي برای توسعه ،گسترش و باالبردن
کیفیت خود و بهدستآوردن مقامهای قهرماني نیازمند توسعة بنگاههای اقتصادی شده است
(حسیني .)2010 ،صنعت فوتبال نیز بهعنوان یکي از این رشتههای ورزشي پیشرو در توسعه ،حدود
نُه درصد از مبادالت و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است؛ بهطوریکه در دهههای اخیر
فوتبال به صنعتي چند میلیارد دالری تبدیل شده است و امروزه برای بسیاری از مردم دنیا ،جهان
بدون فوتبال تصورنشدني است؛ بهگونهایکه تعداد کشورهای عضو فیفا ( 202مورد) از تعداد
کشورهای عضو سازمان ملل ( 192مورد) بیشتر است (گاددارد.)451 ،2006 ،3
برای باقي ماندن در حیطة رقابت ،رشد و متمایز شدن از رقبا ،هدف بسیاری از صنایع ،سازمانها و
بهویژه سازمانهای خدماتي ساختن برندی قدرتمند شده است (رحیمنیا ،فاطمي و هرندی،2014 ،
 )7که یکي از چالشيترین مفاهیم موجود در مبحث برند ،شخصیت برند 4است .شخصیت برند
عبارت است از مجموعهای از صفات انساني که همراه با یک نام تجاری تداعي ميشود (آکر،5
 .)1997شخصیت برند عاملي برای تجزیهوتحلیل پاسخ مشتری به برند یا محصوالت با نام آن برند
است (لین .)2010 ،6شخصیت برند در حوزة گسترده و بههمپیوستة برند توسط عوامل مختلفي
توسط مخاطب ادراک ميشود و همچنین ،با مفاهیمي همچون ارزش ویژة برند ،تداعي برند ،هویت
برند و وفاداری در ارتباط است.
دراینزمینه ،قدسي ،رسولي و ساکت ( )2015نشان دادند که عوامل مؤثر در ادراک شخصیت برند
باشگاه استقالل در دو حیطة تجربة محصول (موقعیت استفاده ،نوستالژی و ویژگي محصول) و رفتار
کرومپتون،1

1. Harvared & Crompton
2. Androuf & Fransis
3. Goddard
4. Brand Personality
5. Aaker
6. Lin
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برند (گروه کاال ،مصرفکنندة بارز ،قدمت ،ویترین ،تصویر مدیر سازمان ،سبک بازی ،برندسازی و
تبلیغات) قرار ميگیرند .همچنین ،عوامل تداعيکنندة این ویژگيها شامل ورزشگاه ،اسطورهها،
بردهای خاطرهانگیز ،سبک بازی ،کیفیت بازی ،جوانگرایي ،بازیکنان بزرگ ،فوتبال ،رقیب بارز،
هواداران زیاد ،هواداران جوان ،افتخارات ،رنگ ،مدیریت نامناسب ،بيثباتي ،حواشي ،لباس ،نام ،لوگو،
شعار ،سایت و کانون هواداران بودند .رسولي ،خبیری ،الهي و آقایي ( )2016با انجام پژوهشي
دراینزمینه و ادراکات مرتبط با آن در حیطة فوتبال 16 ،مفهوم اثرگذار داخلي بر برند باشگاههای
فوتبال را بدینترتیب شناسایي کردند :فرهنگ ،ارتباطات ،برندسازی ،بازاریابي ،مسائل مالي ،مسائل
حقوقي ،مدیریت ،برنامهریزی ،نیروی انساني ،ذات باشگاههای ورزشي ،کانون هواداران ،خصوصیات
فوتبال ،امکانات ،باشگاه ،رسانه و ساختار .آنها مدل پژوهش را با پنج مقولة اصلي شامل ذات
فوتبال ،فلسفة باشگاه ،عملکرد ،بازاریابي و تطبیق تدوین کردند .رسولي ( )2016تأثیرات محیط را
در هشت بعد بر برند باشگاههای فوتبال شناسایي کردند که شامل ابعاد فرهنگي ،اقتصادی،
باالدستيها ،رسانه ،فناوری ،تصویر نامطلوب فوتبال کشور که با عنوان «سایرین» نامگذاری شد ،رقبا
و بازار مشتری بود .شیلهانک )2008( 1مدل مدیریت برند سازمانهای ورزشي حرفهای را تدوین
کرد که شامل دو سطح ميشود :سطح راهبردی :2نیازهای مشتری ،رقبا ،بررسي شرایط داخلي و
خارجي؛ سطح عملیاتي :موفقیت باشگاه ،استادیوم ،شخصیت باشگاه ،کانون هواداری و برنامههای
توسعة پایه .پرتوی ،عسکریان و خدادادی ( )2015نیز نتیجه گرفتند که مؤلفههای شخصیت برند
مسئولیتپذیری ،پویایي و فعالبودن ،خطر ،جسارت و حساسیت ،تأثیر معناداری بر دلبستگي
برندهای ورزشي دارند؛ درحاليکه تأثیر معنادار نداشتن سادگي برند بر دلبستگي برند تأیید شد.
نتایج مطالعة یوسفي و آقایي ( )2015نشان داد که تداعي برند تیمهای ورزشي بر تداعي برند لیگ
تأثیرگذار است .کایناک 3و گیلبرک و اکرم ( )2008در پژوهش خود سه عامل را در تداعي برند تیم
مؤثر دانستند :ویژگيهای مرتبط با محصول (موفقیت ،بازیکن ستاره ،سرمربي و مدیریت) و
ویژگيهای غیرمرتبط با محصول (نشان ،استادیوم ،تحویل محصول و سنت) ،مزایا که به سه بخش
مزایای اصلي (گریز) ،مزایای سمبلیک (هویت هواداران و پذیرش توسط گروه همساالن) و مزایای
تجربي (میهنپرستي و غرور) تقسیم ميشود و نگرش (اهمیت ،دانش و عکسالعمل های احساسي).
همچنین ،کانکل ،4فانک و هیل ( )2010به این نتیجه رسید که دو دسته عوامل مدیریت لیگ
(تعادل رقابتي ،رشد مدیریت ،رشد بازیکنان و لوگو) و تجربة هوادار (تنوع ،نوستالوژی ،آموزش،
1. Schilhaneck
2. Strategic
3. Kaynak
4. Kankel
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عملکرد ،نمایش بازی ،بازیکن ستاره ،چشم هم چشمي ،سنت خاص و اجتماعيشدن) بر درک
مشتریان از برند لیگ های ورزشي و تداعيهای آنها از برند لیگ تأثیرگذار هستند.
از طرفي ،کالتهسیفری ( )2015نشان داد که عناصر قیمت و محصول بر تمامي ابعاد ارزش ویژة برند
تأثیرگذار هستند و دو عنصر توزیع و فعالیتهای ترویجي نیز از عوامل اثرگذار بر تداعي برند
ميباشند .اوکاس و ویراواردنا )2010( 1قابلیتهای بازاریابي را بر عملکرد برند تأثیرگذار ميدانند.
سرن و آریجیل )2011( 2نیز  18عامل را در ارزش ویژة برند تیمهای وزشي مؤثر ميدانند :موفقیت
تیمي ،توسعة برند ،عالمت برند ،مربي ،ارتباطات با هواداران ،درگیر شدن در جامعه ،هویت هوادار،
تجربة بازی ،تاریخچه /سنت ،تمایل بینالمللي ،مدیریت ،سطح درکشدة لیگ ،بازیکنان ،رئیس،
افتخار در محل ،روابط باشگاه هوادار ،استادیوم ،دانش تیم ،گریز ،تعامالت اجتماعي ،منابع مالي
دردسترس و حامیان مالي .همچنین ،ریچله ،3پائولوسکي و بروئر ( )2011به شناسایي کاتالیزورهای
ساختن هویت برند تیمهای ورزشي پرداختند و دراینزمینه  25مورد را که شامل سنت ،عملکرد
بازی ،مدیران ،لوگو ،ابتکارات ،زیرساختها ،وبسایت ،سیستم مدیریت لیگ و منابع مالي بودند،
عنوان کردند .به عقیدة هالیدی ،)2010( 4وجود این چنین قابلیتهای ارتباطي و تعاملي مناسب با
مشتریان به شکلگیری و تقویت برند شرکت منجر ميشود.
ازجمله الگوهای تعیین شخصیت برندها «کهنالگوها» 5هستند که کمتر از سایر مباحث مرتبط در
این زمینه ،مطالعه شدهاند .نخستین بار ،یونگ 6این اصطالح را در سال  1919مطرح کرد و بیان
کرد که کهنالگوها تصاویری ذاتي و دروني هستند که درمیان فرهنگها و نسلها یکسان هستند و
تجربههای انسان را شکل ميدهند (رابرتز .)2010 ،7همچنین کلین ،2006( 8به نقل از بیلسکر،9
 )2000بیان کرد که کهنالگوها تصاویری ازلي و اسطورهای هستند و برای تحلیل اسطورهها،
داستانها و ادبیات بهکار ميروند و سودمند هستند .یونگ پنج کهنالگوی بنیادی و اصلي را معرفي
کرد که شامل «نفس (خود) ،همزاد مؤنث و همزاد مذکر ،سایه ،پیرمرد فرزانه و مادر جهان اسفل،
نقاب» بودند .پس از یونگ ،کمپل 10تصاویر کهنالگویي بسیاری را تدوین کرد و  12کهنالگو را
1. OCass & Weerawardena
2. Ceren & Arigil
3. Richelieu
4. Halliday
5. Archetype
6. Jung
7. Roberts
8. Kellin
9. Bilsker
10. Kampel
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معرفي کرد .این کهنالگوها شامل نمادهایي چون «نگهدارنده ،1آفرینشگر ،2هرکس ،3جستوجوگر،4
قهرمان ،5معصوم ،6شوخ ،7عاشق و افسونگر ،8جادوگر یا ارباب تغییر ،9یاغي ،10فرمانروا 11و دانا»12
هستند (فابر و مایر2009 ،13؛ ورتایم .)2013 ،14هر کهنالگو تصویر کوچکي را از هر ویژگي بیان
ميکند .همانند عناصر ضمیر ناخودآگاه ،کهنالگوها نیز خود را به طبقهبندیها محدود و مجاز
نميدانند .آنها نمادهایي تقریبي هستند که تنها در نمایشهای آشکار قابلتشخیص هستند؛
بنابراین ،هر شخصیت حاوی مثالهایي است که به فهم شکل کلي کهنالگوها و رفتارهایي کمک
ميکند که براساس آنها کد منبع کهنالگو در سطح وسیع اقتصاد نمادمحور تقویت ميشود
(میرزایي.)2013،
براساس نتایج پژوهش رابرتز ( )2010روی دانشجویان دانشگاه تنسي ،شخصیت برند نوشیدنيهای
ورزشي بهترتیب شامل قهرمان ،حاکم ،جستوجوگر و سازنده بود .کهنالگوی لیگهای ورزشي
حرفهای در آمریکا ازجمله لیگ بسکتبال ،راگبي و بیسبال شامل قهرمان ،هرکس ،شوخ و حاکم بود.
پوزیشف )2013( 15کهنالگوی قهرمان را بهعنوان کهنالگوی اصلي رشتة فوتبال تعیین کرد .قدسي
و همکاران ( )2015کهنالگوی واحدی را برای باشگاه استقالل شناسایي نکردند که این موضوع
ضعف برندسازی در سازمانهای فوتبال ایران را تأیید ميکند .کاسالووا و پتراکوا )2011( 16نشان
دادند که در جام جهاني فوتبال ،بهطورکلي ابعاد هیجان ،صالحیت و استحکام تبیینکنندة شخصیت
برند جام جهاني فوتبال بودند .در بعد صالحیت ،ویژگيهای سختکوشي ،فني ،موفقیت ،رهبر و با
اعتمادبهنفس ،در بعد پیچیدگي ،ویژگيهای فریبنده و زیبا و در بعد استحکام ،ویژگيهای مردانگي،
1. Caregiver
2. Creator
3. Regular Guy
4. Explorer
5. Hero
6. Innocent
7. Jester
8. Lover
9. Magician
10. Qutlaw
11. Ruler
12. Sage
13. Faber & Mayer
14. Wertime
15. Pozdnishev
16. Caslavova & Petrackova
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سرسختي ،جسور و وسترن تأیید شدند .شفایي ،معماری و اصغری جعفرآبادی ( )2016هفت بعد
شخصیت برند تیمهای فوتبال را شامل ابعاد منحصربهفرد ،کمال ،خیرهکننده ،متمایز ،مهیج،
کالسیک و موفق بیان کردند؛ بنابراین ،با توجه به پژوهشهای متعدد انجامشده درزمینة استفاده از
کهنالگوها در تعیین شخصیت برند و ملموسبودن شخصیتهای معرفيشده ازطریق کهنالگوها،
مطالعه و تفسیر این موضوع برای مدیران و استفادهکنندگان از آنها آسان ميشود .دراینمیان
باوجود قدرت و جایگاه ویژة برند فوتبال و سازمانها و رویدادهای وابسته به آن در سطح بینالملل،
در ایران همانند بسیاری از سازمانهای دیگر ورزشي ،شکلگیری برند و شخصیت برند بهصورت
تصادفي و بدون برنامهریزی اتفاق ميافتد و بهدنبال آن ،بسیاری از مسائل مرتبط با درآمدزایي
سازمانها ازجانب هواداران با مشکل روبهرو ميشود .در سازمان لیگ فوتبال ایران باوجود گذشت
بیش از  15سال از تأسیس آن و برگزاری مسابقات لیگ نیمهحرفهای و سپس ،حرفهای فوتبال در
کشور ،تاکنون فعالیت و برنامهریزی علمي و تخصصيای برای برندسازی و شخصیت برند این
سازمان انجام نشده است .پژوهش حاضر سعي در شناسایي شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران
دارد تا با شناسایي وضعیت کنوني ،در برنامهریزی هدفمند برای دستیابي به شخصیت برند موردنظر
و جایگاه واقعي این سازمان در اذهان عمومي و جامعة ورزش به متولیان امر کمک کند.
روششناسی پژوهش
در این مطالعه ،روش پژوهش ،کیفي است .هدف طرحهای پژوهش کیفي ،بهدستآوردن شواهد
بیشتری برای درک بهتر پدیدهها است (بازرگان .)1999 ،همچنین ،این پژوهش برمبنای هدف
ازنوع کاربردی است .مشارکتکنندگان در این پژوهش مدیران سابق و فعلي صف و ستاد و مشاوران
سازمان لیگ فوتبال ایران به تعداد  14نفر بودند.
گردآوری دادهها ازطریق مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام شد که پیش از هر مصاحبه با ارسال
راهنمای مصاحبه برای مصاحبهشونده صورت گرفت .در هر مصاحبه ،ابتدا از مصاحبهشونده
درخواست شد به بیان همة موارد مشهود و غیرمشهود مرتبط با سازمان لیگ فوتبال ایران بپردازد.
در ادامه ،پژوهشگر با اشارة کوتاه به دیگر موارد اشارهنشده توسط مصاحبهشونده ،برای کشف
کدهای بیشتری دراینخصوص سعي کرد .سپس ،از مصاحبهشونده خواسته شد درصورت انسانبودن
این سازمان به بیان ویژگي های ظاهری ،اخالقي و غیرة آن بپردازد .در پایان مصاحبه عالوهبر
نشاندادن  12کهنالگوی کمپل (شکل شمارة یک) ،دو سؤال «انتخاب کهنالگوهای منطبق با
شخصیت برند درحالحاضر سازمان لیگ فوتبال ایران» و «کهنالگوهای مطلوب ،شایسته و
موردانتظار برای این سازمان» نیز از مصاحبهشونده پرسیده شد تا عالوهبر پرداختن به عوامل
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تداعيکنندة شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران و چگونگي ادراک آن در بخش اول مصاحبه،
به کشف کهنالگوی درحالحاضر و کهنالگوی موردانتظار سازمان لیگ فوتبال ایران در پایان نیز
پرداخته شود .افزونبراین ،مصاحبهها پس از دریافت اجازه از مصاحبهشونده ،بهطورکامل ضبط
شدند و توسط دو پژوهشگر کدگذاری شدند.
در این پژوهش ،از روش تحلیل محتوا برای تحلیل دادههای جمعآوریشده استفاده شد .همچنین،
ازآنجایيکه تحلیل و تفسیر اطالعات در مطالعات کیفي بهدلیل پیشگیری از دشوارشدن تحلیل در
انتهای کار ميتواند درطي فرایند جمعآوری دادهها انجام شود ،مهم است که یک روش نظاممند
برای دستهبندی دادههای بهدستآمده از پژوهش طراحي شود و سپس ،آنها به کدهای
شناسایيشده در پژوهش تبدیل شوند (کرسول)47 ،1998 ،1؛ برایناساس ،از روش تحلیل محتوای
کیفي جهتدار استفاده شد .در مواردی که نظریه یا پژوهشهایي قبلي درمورد یک پدیده مطرح
هستند که یا کامل نیستند یا به توصیفهای بیشتری نیازمندند ،پژوهشگر کیفي روش تحلیل
محتوای جهتدار را انتخاب ميکند .این روش را معموالً براساس روش قیاس متکي بر نظریه
طبقهبندی ميکنند که تمایزهای آن با دیگر روشها براساس نقش نظریه در آنها است (ایمان و
نوشادی .)67 ،2011 ،همچنین ،برای اعتبار و روایي بیشتر ،دو پژوهشگر همة فرایند تحلیل
مصاحبهها و کدگذاریها را انجام دادند.

1. Creswell
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شکل  12 -1کهنالگوی کمپل
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نتایج
یافتههای جدول شمارة یک نشان ميدهد که کهنالگوی کنوني سازمان لیگ« ،هرکس» است.
نتایج جدول شمارة یک نشان ميدهد که کهنالگوی «هرکس» بسیار غالب است و کهنالگوهای
بعدی با اختالف نسبت با آن ،در ردههای بعدی قرار دارند.
جدول  -1کهنالگوی موجود در سازمان ليگ فوتبال
فراوانی

درصد

کهن الگو
هرکس
جستوجوگر

10
1

72
7

آفرینشگر

1

7

نگهدارنده

1

7

عاشق

1

7

مجموع

14

100

همچنین ،نتایج جدول شمارة دو که پیشتر به توضیح شیوة دستیابي به این نتایج پرداخته شد،
نشان ميدهد که کهنالگوی مطلوب سازمان لیگ« ،نگهدارنده» است.
جدول  - 2کهنالگوی مطلوب سازمان ليگ فوتبال
اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

جمع تعداد تکرار

امتياز کل

کهنالگو
نگهدارنده
فرمانروا
دانا
آفرینشگر
جستوجوگر

6
1
2
2
0

2
5
1
0
2

2
1
1
2
0

10
7
4
4
2

24
14
9
8
4

جادوگر

0

1

0

1

2

نتایج نشان داد که پس از کهنالگوی «نگهدارنده» ،کهنالگوی «فرمانروا» بهعنوان اولویت دوم
مطرح گردیده است و پس از آن ،کهنالگوی «دانا» قرار دارد .موارد ذکرشده در شکلهای شمارة دو
و شمارة سه نشان داده شدهاند.
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شکل  -2کهنالگوی کنونی سازمان ليگ

شکل  -3کهنالگوی مطلوب سازمان ليگ

جدول شمارة سه نشان ميدهد که ادارک شخصیت برند سازمان لیگ ازطریق دو مقولة تجربه و
ارتباطات برند برای افراد عینیت یافته است .همچنین ،مؤلفههای مدیریت و برنامهریزی ،منابع
سازماني ،ماهیت سازماني و ویژگيهای شخصي مدیر به ادارک ازطریق تجربه منجر ميشوند و
ارتباطات ،تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاهها ازطریق ارتباطات برند به ادارک شخصیت منجر
ميشوند.
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جدول  -3عوامل مؤثر در ادراک شخصيت برند سازمان ليگ فوتبال
مقوله

تجربه

ارتباطات و
رفتار برند

مؤلفه ها (کدگذاری محوری)

تعداد تکرار

رتبه

مدیریت و برنامهریزی سازماني

70

1

منابع (انساني ،فیزیکي ،دارایيهای نامشهود و مالي)
ماهیت سازماني
ویژگي شخصي مدیر
ارتباطات
تأثیرات محیط
تأثیرات باشگاهها

36
32
19
17
10
7

2
3
4
5
6
7

همان طورکه در شکل شمارة چهار نشان داده شده است ،مؤلفههای مدیریت و برنامهریزی ،منابع،
ماهیت سازماني و ویژگيهای شخصي مدیر ،بهترتیب اولویت در ادراک شخصیت ازطریق تجربه
مؤثرند و ارتباطات ،تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاهها ،بهترتیب اولویت ازطریق ارتباطات و رفتار
برند در ادراک شخصیت مؤثر ميباشند.

1

مدیریت و
برنامهریزی سازمانی

2

منابع

3

ماهيت سازمانی

4

ویژگی شخصی
مدیر

5

ارتباطات

6

تاثيرات محيط

7

تاثيرات باشگاهها

تجربه

شخصیت برند

ارتباطات و رفتار برند

شکل  -4شيوة ادراک شخصيت برند سازمان ليگ فوتبال (کدگذاری انتخابی)
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسایي کهنالگوی کنوني و مطلوب سازمان لیگ فوتبال از دیدگاه
اعضای داخلي آن و همچنین ،عوامل ادراک شخصیت برند ذکرشده بود؛ برایناساس ،کهنالگوی
کنوني سازمان لیگ« ،هرکس» و کهنالگوی مطلوب آن« ،نگهدارنده» تعیین شد .همچنین،
درراستای شناسایي عوامل مؤثر در ادارک شخصیت برند ،سه مرحلة کدگذاری شامل کدگذاری باز،
محوری و انتخابي روی مصاحبههای کیفي انجام شد .در اولین مرحله (کدگذاری باز) 191 ،نشان
شناسایي شدند که با توجه به تکرار نشانها و همچنین قرابت موضوعي ،در مرحلة کدگذاری
محوری در هفت مفهوم و دو مقوله دستهبندی شدند .این هفت نشان شامل مدیریت و برنامهریزی
سازماني ،منابع (انساني ،فیزیکي ،مالي و دارایي نامشهود) ،ماهیت سازماني ،ویژگيهای شخصي
مدیر ،ارتباطات و تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاهها هستند .در ادامة فرایند ،ازطریق کدگذاری
انتخابي ،هفت مفهوم بهدستآمده در دو مقولة تجربه و رفتار و ارتباطات برند طبقهبندی شدند که
درنهایت به تدوین فرایند ادراک شخصیت برند سازمان لیگ منجر شد.
براساس نتایج ،کهنالگوی کنوني سازمان لیگ کهنالگوی «هرکس» است .با توجه به اینکه مدیران
فوتبال بهویژه مدیریت جدید هیچ گونه شناختي از اهمیت جایگاه برندسازی و شخصیت برند ندارند،
بنابراین ،تصویری از شخصیت برند مطلوب سازماني ندارند و اقدامي برای دستیابي به آن انجام
نميدهند .همچنین ،با توجه به نتایج و ویژگيهایي منفي که در ارتباط با شخصیت برند سازمان
لیگ بیان شد ،این سازمان نتوانسته است به جایگاه واقعي خود در انظار عمومي دست یابد .در
ادامه ،نتایج پژوهش نشان داد که کهنالگوهای مطلوب سازمان لیگ« ،نگهدارنده» و در اولویت
بعدی« ،فرمانروا» هستند که دقیقاً بر ماهیت سازماني خود منطبق هستند .ویژگيهای اصلي
کهنالگوی «نگهدارند» ،مراقبتکننده ،کمککننده ،مورداعتماد ،خیرخواه و پدر فدارکار و دلسوز
است و ویژگيهای اصلي کهنالگوی «فرمانروا» ،دارای حس قوی کنترل ،رهبر ،قاضي و تسلط است
که این موارد با نتایج بهدستآمده در بخش ماهیت سازمان لیگ (رهبری و پدری دلسوز ،اقتدار و
استقالل) تطابق دارد .نتایج بهدستآمده با مطالعات رابرتز ( ،)2010کاسالووا و پتراکوا (،)2011
پوزیشف ( ،)2013شفایي و همکاران ( ،)2016قدسي و همکاران ( )2015در یک راستا قرار دارد.
بررسي پژوهشها نشان ميدهد که فعالیتهای ورزشي با توجه به ویژگيهای منحصربهفرد ورزش
حرفهای مانند جسارت ،خطرپذیری و میل به پیروزی ،شخصیت برند حاکم و قهرمان را در ذات خود
دارند؛ درنتیجه ،سازمانهایي که در حیطة ورزش فعالیت دارند مانند فدراسیونها ،باشگاهها و
سازمان لیگ ،انتظار ميرود که بخشي از این شخصیت برند را همراه داشته باشند .افزونبراین ،با
توجه به جایگاه سازمان لیگ بهعنوان رهبر و ادارهکنندة لیگ و اینکه باید بهعنوان سرپرست ،حامي
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اعضا باشد و منافع آنها را همواره درنظر بگیرد ،بنابراین کهنالگوی «نگهدارنده» برای این سازمان
مطلوب است .در ادامه ،براساس تعداد فراواني اشارهشده در مصاحبهها مشخص شد که مدیریت و
برنامهریزی بیشترین نقش را در ادراک شخصیت برند سازمان لیگ بهعهده دارد .این بخش به نظم
در برگزاری مسابقات ،وجود آییننامهها و مقررات ،تصمیمها دربارة کیفیت لیگ و غیره مرتبط
ميشود .کارلسون ( ،)2009به بعد نظم و صفاری و نعمتزاده ( )2015به بعد قانون و کانکل و
همکاران ( ،)2010سرن و آرجین ( ،)2011ریچله و همکاران ( )2011و رسولي و همکاران ()2016
به بعد مدیریت و برنامهریزی اشاره کردند .با توجه به اینکه وظیفة اصلي سازمان لیگ برگزاری
مسابقات و سازماندهي مناسب آن است ،آنچه بیشترین نمود را در ساخت شخصیت برند این
سازمان داشته است ،برگرفته از همین وظیفه است .درصورتيکه کوچکترین بينظمي در جریان
برگزاری مسابقات بهوجود آید ،با توجه به حساسیت رسانهها به فوتبال ،بازتابهای خبری داخلي و
بینالمللي را بههمراه خواهد داشت .طبق نظرهای مصاحبهشوندگان ،بعد از حرفهایشدن لیگ برتر
و بهویژه در دورة مدیریت تاج بر سازمان لیگ ،نظم در برگزاری مسابقات و همچنین ،مدیریت
واحدهای مختلف سازمان لیگ ارتقای شاخصي داشتهاند .همچنین ،این نظم و پیشرفت در لیگهای
بانوان و پایه قابلمشاهده بوده است؛ بااینحال ،با حضور مدیریت جدید در سازمان لیگ این نظم و
پیشرفت بهسرعت درحال ازبینرفتن است که نشاندهندة قائل به مدیریتبودن این ویژگي دارد؛
زیرا ،از وظایف پنجگانه و اصلي مدیر ،برنامهریزی است که درادامه جایگاه مدیر بررسي ميشود.
همچنین ،مؤلفة مدیریت و برنامهریزی در حیطة تجربه قرار گرفت؛ زیرا ،مصاحبهشوندگان و جامعة
آماری مدیران صف و ستادی سازمان لیگ بودند و این موضوع را بهطور شخصي تجربه کرده بودند.
دومین عامل مؤثر در ادارک شخصیت برند سازمان لیگ ،منابع سازماني بود .برند یک سازمان از
تمامي اعضای آن سازمان تشکیل ميشود و نیروی انساني یکي از مهمترین اجزای سازمان است؛
درنتیجه ،نقش پررنگي در شکلدهي به شخصیت برند سازمان لیگ خواهد داشت .کانکل و همکاران
( ،)2010رسولي و همکاران ( ،)2016قدسي و همکاران ( )2015و پرتوی و همکاران ( )2015به
این موضوع اشاره کردهاند .در این بخش ،اشاره به جوانگرایي و استفاده از نیروی متخصص و
باانگیزه از اهمیت ویژهای برخوردار است .با توجه به حرفهایشدن لیگ برتر و با درنظرگرفتن ماهیت
لیگ فوتبال که از حساسیت ویژهای دربین هواداران و رسانهها برخوردار است ،استفاده از ترکیب
مناسب افراد باتجربه و نیروهای جوان ،خالق و باانگیزه ميتواند به پویایي لیگ کمک شایاني کند؛
بااینحال ،همچنان به استفاده از افراد متخصص و تحصیلکرده در بخشهای مختلف تخصصي
همچون حقوقي ،بازاریابي و برندینگ بهشدت احساس نیاز ميگردد .با توجه به اینکه کنفرانسهای
خبری قبل از بازی مربیان باشگاههای لیگ برتر و همچنین ،برنامههای رسانهای مدیران لیگ در
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ساختمان سازمان لیگ فوتبال برگزار ميشوند و حضور رسانهها در این ساختمان پررنگ است،
وضع یت فیزیکي و ظاهری این مکان بسیار موردتوجه است .پژوهشگران بسیاری ازجمله کانکل و
همکاران ( ،)2010ریچله و همکاران ( ،)2011قدسي و همکاران ( ،)2015رودباری ،الهي و اکبری
( ،)2016کالتهسیفری ( )2015و رسولي و همکاران ( )2016به این موضوع اشاره کردهاند .با توجه
به خریداری ساختمان جدید سازمان لیگ فوتبال و استقالل نسبي آن از فدراسیون فوتبال و نیز
موقعیت قرارگیری آن ،وجه مناسبي برای سازمان لیگ تداعي شده است.
دراینبین ،موضوعي که معموالً در بحث منابع سازماني کمتر به آن توجه ميشود ،منابع نامشهود
است که ارزش بسیار زیادی دارد .در مطالعات بسیاری از پژوهشگران به این موضوع اشاره شده است
که ميتوان به پژوهشهای شیلهانگ ( ،)2008کو ،)2009( 1کانکل و همکاران ( ،)2010سرین و
آرجیل ( ،)2011محمودی پاتي ،تسلیمي و یمیني ( )2015و رسولي و همکاران ( )2016اشاره کرد.
سازمانها با طراحي عناصر برند همچون لوگو ،رنگ سازماني ،کاراکترها و سایر نمادها باعث ایجاد
تمایز دربین سایر برندها ميشوند و جایگاهي را در ذهن هواداران و مشتریان بهدست ميآورند .در
سالهای گذشته و اغلب بهدلیل فشار رسانهها بهویژة برنامة  ،90سازمان لیگ به بازطراحي برخي از
این نمادها همچون تغییر لوگوی سازمان و طراحي لوگو برای لیگهای مختلف خود همچون لیگ
یک و لیگ بانوان اقدام کرده است .با توجه به اینکه از لوگوی سازمان لیگ در رسانههای مختلف
دیداری و نوشتاری ،بسیار استفاده ميشود ،طراحي هوشمندانة آن ميتواند فلسفه و ارزشهای
محوری سازمان را بهخوبي به مخاطب منتقل کند .بهعالوه ،بهدلیل کمبود خالقیت و استفاده از
نیروهای متخصص برندسازی در سالهای گذشته ،توجه کمتری به سایر حوزههای برندسازی در
لیگ شده بود؛ بااینحال ،در سالهای اخیر ،کاراکتر نمادین سازمان لیگ طراحي شده است و در
سال جاری استفاده خواهد شد .همچنین ،موسیقي (طنین برند) سازمان ،هدایای نمادین ،شعار
سازمان و سایر عناصر برند ،درحالحاضر در دست طراحي هستند .یکي از نکاتي که زمینهساز
ساخت هویت برند و شخصیت موردنظر برند است ،استفادة بهینه از برنامههای مسئولیت اجتماعي
سازمان است که با برقراری ارتباط با دغدغههای اجتماعي جامعه و ارگانهای حامي آنها وجه
مطلوبي را برای سازمان ترسیم ميکند؛ برونستین و راس ،)2010( 2کالتهسیفری ( )2015و صفاری
و نعمتزاده ( )2015به این موضوع اشاره کردهاند .سازمان لیگ فوتبال دراینزمینه منفعل عمل
ميکند؛ یعني درحاليکه ميتواند با برنامهریزی ازقبل ،حیطههای ورود به فعالیتهای مسئولیت
اجتماعي را مشخص کند و برایناساس ،وجه مطلوب موردنظر خود را بسازد ،منتظر درخواست
1. Koo
2. Braunstein & Ross
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سازمانهای مختلف ميماند و برنامههای پیشنهادی آنها را بدون هدف دنبال ميکند .درنهایت،
باوجود ظرفیت بسیار زیاد درآمدزایي لیگ برتر بهدلیل استفادهنشدن از افراد متخصص در این
حیطه و نبود امکان شناسایي موقعیتهای درآمدی ،سازمان لیگ فوتبال با مشکل بزرگ مالي
مواجه است؛ بهطوریکه این موضوع بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات سازمان و همچنین ،نمایش
تیمها و باشگاهها تأثیر ميگذارد؛ ریچله ( ،)2011صفاری و نعمتزاده ( )2015و رسولي و همکاران
( )2016به این نکته اشاره کردند .سازمان لیگ بهتبع ماهیت و فلسفة وجودی خود حلقة اصلي
فوتبال کشور است؛ زیرا ،رابط بین باشگاهها و تیمهای ملي است و با توجه به اینکه تمامي لیگهای
فوتبال و باشگاهها زیرنظر این سازمان هستند ،باید نقش پدرانه و دلسوزانه را درکنار نقش رهبری
بهخوبي ایفا کند .ازطرفدیگر ،به دلیل پرطرفداربودن فوتبال ،وجود گردش مالي باال در این ورزش و
توجه ویژة رسانهها ،همواره حواشي بسیاری دربارة این ورزش وجود داشته است که نقش حساس
سازمان لیگ را برای مدیریت این حواشي پررنگ ميکند .شفایي و همکاران ( )2016دراینرابطه
شخصیت برند فوتبال را مهیج ،منحصربهفرد و متمایز ميدانند .کاسالووا و پتراکوا ( )2011فوتبال را
رهبر و با اعتمادبهنفس ميداند .راس ( )2003و ریچله و همکاران ( )2011به امتیازات انحصاری
لیگ اشاره ميکنند .کایناک و همکاران ( )2008و آرجین و سریل ( )2011سنتهای مسابقه،
آندروف و همکاران ( )2001جنبة سرگرمي و درگیری با جامعه ،شیلهانگ ( )2008ذات برند
سازمان ،رسولي و همکاران ( )2016ذات فوتبال و رابرتز ( )2010و پوزیشف ( )2013ذات ورزش
حرفهای را قهرمان و حاکم ميدانند .تمامي موارد یادشده نشان ميدهند که ماهیت فوتبال بهعنوان
یک رشتة متمایز و سازمان لیگ بهعنوان گردانندة آن جایگاه بسیار ویژهای در تعیین شخصیت برند
این سازمان بهعهده دارند .همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد و آنچه نقش بسیار پررنگي در
مصاحبهها داشت ،پیشرفت در برقرار کردن ارتباط و حرفهایشدن سازمان لیگ با حضور یک مدیر
موفق ،برنامهریزی ،شخصیت فردی ،نفوذ و ارتباطات خارج سازماني مدیر است .ازطرفدیگر ،با تغییر
مدیریت سازمان لیگ ،پیشبینيها درزمینة افول مجدد وجه و کارکرد سازمان لیگ هستند.
همچنین ،با توجه به نقش رهبری سازمان لیگ در فوتبال ،شخصیت مدیر این سازمان بهطور
مستقیم بر شخصیت ادارکشده از سازمان تأثیرگذار خواهد بود .شیلهانگ ( ،)2008کو (،)2009
کانکل و همکاران ( ،)2010سرین و آرجیل ( ،)2011قدسي و همکاران ( )2015و رسولي و
همکاران ( )2016به نقش پررنگ مدیر در وجه برند اشاره کردهاند .همچنین ،با توجه به ذات پرشور
و جسورانة فوتبال و تعیین کهنالگوی قهرمان برای فوتبال ،به مدیراني جسور ،با اعتمادبهنفس و
برونگرا در رأس سازمانهای فوتبالي احساس نیاز ميشود؛ درنتیجه ،با توجه به شخصیت درونگرا و
محتاط رئیس فعلي سازمان لیگ ،پیشبیني افول این سازمان توسط جامعة آماری توجیه ميشود.
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جذابیت ورزش فوتبال در ایران باعث شده است که مسابقات لیگ برتر و برنامههای جانبي آن یکي
از پربینندهترین برنامههای رسانة ملي باشند و بهتبع آن ،در حوزة نشریهها و سایتهای اینترنتي نیز
پربازدیدترین برنامه ها را به خود اختصاص دهند؛ درنتیجه ،گنجینة گرانبهای اطالعاتي که در این
سازمان و واحدهای زیرشاخه تولید ميشود ،ارزش فراواني پیدا ميکند؛ بااینحال ،طبق نتایج
سازمان لیگ در حیطة روابط عمومي ،وبسایت و استفاده از شبکههای اجتماعي جایگاه بسیار
ضعیفي دارد و نتوانسته است از این ظرفیت مناسب بهخوبي استفاده کند .این قضیه موجب استفادة
سایر گروههای بیروني از این ظرفیت شده است که نمونههای آن برنامة  90و وبسایت ورزش سه
هستند؛ شیلهانگ ( ،)2008ریچله و همکاران ( ،)2011قدسي و همکاران ( ،)2015رسولي و
همکاران ( )2016و کالتهسیفری ( )2015به این موضوع اشاره کردهاند .بهطورکلي ،روابط عمومي با
استفاده از ابزارهایش همانند سایت و شبکههای اجتماعي نقش ایجاد آگاهي عمومي ،اطالعرساني و
بهوجودآوردن تصویری مطلوب از سازمان را عهدهدار است که بهنظر ميرسد این بخش در سازمان
لیگ مشکالت عدیدهای دارد .بهعنوان رهبر و حلقة اصلي ،فوتبال باید نقش اصلي را ایفا کند؛ ولي
به دالیل گوناگون همچون نبود استقالل کافي ،نبود واحد حقوقي قوی ،ضعف در قوانین پشتیبان
همچون حق پخش و کپيرایت و سیاسيبودن فضای فوتبال ،همواره بهشدت تحتتأثیر محیط قرار
ميگیرد؛ بهطوریکه رسولي و همکاران ( )2016بیان ميکند که تأثیر محیط بر فوتبال ایران بسیار
بیشتر از سایر کشورها است .شیلهانگ ( )2008و قدسي و همکاران ( )2015نیز به تأثیر محیط
اشاره کردهاند .بهدلیلاینکه سازمان لیگ بهطور مستقیم با اعضای خود شامل باشگاههای لیگ برتر،
دستة یک ،دستة دو و لیگ بانوان در ارتباط است و وظیفة مدیریت برگزاری مسابقات را برعهده
دارد ،این باشگاهها با تمامي اعضایشان (مدیران ،بازیکنان ،سبک بازی ،کیفیت مسابقات ،استادیومها،
حامیان مالي و هواداران تیمها) ،بر وجه سازمان لیگ اثرگذار خواهند بود .کانکل و همکاران
( ،)2010کریمي و وظیفهدوست ( ،)2015یوسفي و همکاران ( )2015و رسولي و همکاران ()2016
به این موضوع اشاره کردهاند .بهطورکلي ،شخصیت و هویت سازمانها از تمامي اجزای خود در این
بخش باشگاهها الهام خواهند گرفت.
همانطورکه شکل شمارة چهار نشان ميدهد ،درنهایت و در فرایند سومین مرحلة کدگذاری ،دو
مقولة کلي تجربه و رفتار برند شناسایي شد که به ادراک شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال منجر
شد .لین ( ،)2010قدسي و همکاران ( )2015و رسولي و همکاران ( )2016دو حیطه را در ادراک
هویت و شخصیت برند مؤثر ميدانند .براساس مدلهای ذکرشده ،شخصیت برند از دو طریق ادراک
ميشود :شیوة اول تجربة شخصي است که افراد ،با تجربة کیفیت محصول بهصورت شخصي یا با
توصیههای مستقیم افرادی که این محصول را تجربه کردهاند ،تصویری از برند را در ذهن خود
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تداعي ميکنند که این تصویر در بعد عقالیي و منطقي و براساس واقعیتها شکل ميگیرد.
ازطرفدیگر ،بخشي از تداعيها نسبت به یک برند ازطریق تبلیغات و فعالیتهای ترویجي شکل
ميگیرد و این موضوع توسط احساسات افراد درک ميگردد که ممکن است براساس واقعیتها
نباشد .فعالیتهای برندسازی و روابط عمومي در شکلدهي این بخش تأثیر بسزایي دارند .در دنیای
کنوني که پیشرفت فناوری سرگرميهای جدید و مهیجي را پیش روی افراد جامعه قرار داده است،
برای اینکه لیگهای ورزشي بتوانند محبوبیت خود را حفظ کنند و همچنین ،با جذب مخاطب
بیشتر درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم خود را افزایش دهند ،به توجه به مبحث برندسازی
بیشازپیش احساس نیاز ميشود .همچنین ،گسترش پخش مسابقات و لیگهای ورزشي سایر
کشورهای پیشرفته تهدید جدیدی برای جایگاه لیگهای ورزشي داخلي ازجمله لیگ فوتبال ایران
است؛ برایناساس ،مدیران سازمان لیگ فوتبال باید جایگاه کنوني برند خود را شناسایي کنند؛ برند
موردنظر خود را تعیین کنند و برای دستیابي به برند مطلوب برنامهریزی نمایند.
بنابراین ،پیشنهاد ميشود که سازمان لیگ فوتبال در حیطة ارتباطات با بهرهگیری از دانش
متخصصان ،تدوین و اجرای برنامة راهبردی و عملیاتي بخشهای روابط عمومي ،فناوری اطالعات و
وبسایت و همچنین ،راهاندازی و استفادة بهینه از فضاهای اطالعرساني شبکههای اجتماعي
سازمان ،بیشترین تالش خود را درجهت ارتقای حوزة ارتباطات سازمان بهعنوان یکي از مهمترین
بخشهای سازمان بهکار گیرد .همچنین ،بهدلیل وضعیت ضعیف برندسازی در سازمان لیگ فوتبال،
این سازمان با ایجاد واحد برندسازی و استفاده از متخصصان این حوزه و برنامهریزی و اجرای
برنامههای برندینگ و مسئولیت اجتماعي ،سعي در ارتقای وجهة خود نماید .افزونبراین ،باوجود
ضعف در حوزههای مدیریت و مالي نیز باید سازمان لیگ فوتبال برای بهرهگیری از مشاوران قوی در
زمینههای حقوقي ،بازاریابي ،برندسازی ،مالي و مالیاتي و برنامهریزی یا هدف بهبود شرایط موجود و
دستیابي به شرایط مطلوب اقدام کند.
در مطالعة حاضر ،محدودیت زماني ،محدودیت دسترسي به نمایندگاني از تمامي دینفعان و غیره
وجود داشت .همچنین ،پژوهش حاضر محدود به نظرهای مدیران صف و ستاد سازمان لیگ فوتبال
ایران (شامل مدیران سابق و فعلي سازمان لیگ فوتبال ایران و مشاوران کنوني این سازمان) بود؛
بنابراین ،به سایر پژوهشگران پیشنهاد ميشود که به تعیین شخصیت برند سازمان لیگ از دیدگاه
هواداران بهعنوان مشتریان این سازمان بپردازند که در ارتباطات با آن بهدنبال شخصیتي مشابه به
شخصیت خود هستند ،بپردازند .همچنین ،به تعیین شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال از دیدگاه
متخصصان برند ،بازاریابي و افراد آکادمیک بپردازند.
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Abstract
Branding is an applicable strategy to be distinctive in different product and
service industries. Nowadays companies and organization besides
competing to get product and services market are trying to make customers
mental perception close to theirs (product, brand, company). In this regard,
one of the concepts in branding that helps organizations to this goal is brand
personality which is known as a factor for analyzing costumers responds to
the brand or products beneath the brand. So, the aim of this research is
determination of Iran’s football league organization brand personality
using archetypes. To this extend, 14 subjective deep interviews conducted
with experts and managers of football league organization till getting
theoretical saturation. Research findings coding with content analyses
approach and 191 codes was found affecting perception of brand
personality. These codes categorized in 7 concepts including management
and planning, human resources, organizational nature, personal manager
attributes, communications, environment effects and clubs’ effects.
Eventually, current brand personality of football league organization was
found to be “everyone” and suitable brand personality of football league
organization was “keeper”. According to the findings, operational
alternatives was suggested to show the way due reach the best
organization’s brand personality.
Keywords: Branding, Brand Identity, Brand Associations, Brand
Personality, Archetypes
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