
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1395 مستانز،  15 شمارة، 4دورة 

  9 –21: ص ص 
    

  
  

  ايران برتر ليگ فوتبال هاي باشگاه شركتي هويت مديريتي مدل طراحي

 
  4مجيد جاللي فراهاني – 3سيدنصراهللا سجادي  – 2حمود گودرزي م – 1رزگار محمدي

استاد گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت . 3و 2، تهران، ايران دانشگاه تهرانآموختة دكتري مديريت ورزشي،  دانش. 1
 ي،و علوم ورزش يبدن يتترب ةدانشكدگروه مديريت ورزشي، دانشيار . 4بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران 

 ، تهران، ايراندانشگاه تهران
  )1395/  02 / 12: ، تاريخ تصويب   1394/ 07/  10: يافت تاريخ در( 

  
 

 چكيده

روش تحقيق آميخته و از نوع . هاي فوتبال ليگ برتر ايران بودهدف از تحقيق حاضر، طراحي مدل مديريتي هويت شركتي باشگاه
بازاريابي ورزش، اعضاي كميتة بازاريابي جامعة آماري تحقيق در بخش كيفي شامل استادان دانشگاهي با تخصص . اكتشافي متوالي بود

هاي فوتبال ليگ برتر كشور و در بخش كمي شامل دانشجويان تحصيالت تكميلي رشتة مديريت فدراسيون فوتبال و مديران باشگاه
اشباع نظري ادامه صورت نظري بود و مصاحبه با خبرگان تا رسيدن به  گيري در بخش كيفي به روش نمونه. هاي كشور بودورزشي دانشگاه

ابزار تحقيق در بخش كيفي مصاحبه . اي بود اي چندمرحلهصورت خوشه گيري از جامعة آماري دانشجويان مديريت ورزشي به نمونه. يافت
روايي و پايايي پرسشنامه پيش از استفاده بررسي و تأييد . شده طراحي شد ييشناسااي مطابق با عوامل بود و در بخش كمي پرسشنامه

افزار ليزرل، براي ارائة مدل  يابي معادالت ساختاري با نرم و از مدل ييدي براي بررسي روايي سازة پرسشنامهتأاز تحليل عاملي . دش
ها مناسب است و ضريب تأثير هفت عامل  نتايج آزمون مدل تحقيق در مطالعة دانشجويان نشان داد كه برازش مدل با داده. استفاده شد

 .دار بودند اي فوتبال معناهاي حرفهاشگاهبر هويت شركتي ب

 

  هاي كليدي واژه

 .شخصيت، فرهنگ، نمادگرايي، هواداران باشگاه، هويت شركتي

 

                                                           
  -  09181762386: تلفن : نويسنده مسئول Email: mohammadirizgar@gmail.com                                                                            
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 مقدمه

بقاي خود  منظور بهها در دنياي رقابتي امروز، سازمان

نياز به استفاده از فنون بازاريابي و نيز تحقيقات تخصصي 

هاي گذشته دانش بازاريابي ورزشي در سال. بازاريابي دارند

هاي ورزشي ها و سازماناهميت بسزايي براي فدراسيون

حدي اهميت يافته  اين مهارت و دانش به. پيدا كرده است

بقاي  توان آن را يكي از اجزاي مهم است كه مي

شمار آورد  هاي ورزشي بهها و باشگاهها، سازمان فدراسيون

. اي در حال افزايش استفزاينده صورت بهو اين اهميت 

ها و هاي ورزشي با توجه به افزايش هزينهامروزه باشگاه

هاي ورزشي مانند رقابت فشرده براي جذب سرمايه

اي هبازيكنان، مربيان و امكانات ورزشگاهي و كسب رتبه

دنبال حصول بيشترين درآمد از  باالتر در مسابقات، به

در مقطعي كه فوتبال ايران ). 7(امكانات موجودند 

گيرد، بهترين فرصت از دولتي بودن فاصله مي رفته رفته

ي مناسب براي مديريت بسترسازهاست تا  براي باشگاه

  . هويت سازمان خود انجام دهند

ركتي در ميان هاي اخير توجه به هويت شدر سال

هويت . افراد آكادميك و اجرايي افزايش يافته است

اصلي، متمايز و پايدار  عنوان ويژگيتوان به شركتي را مي

و موجب  استسازمان تعريف كرد كه خاص هر سازمان 

. شود هاي مشابه ميتمايز سازمان از ساير سازمان

 اند كه هويت قويها به اين نتيجه رسيدههمچنين سازمان

- يي با بازار، جذب سرمايههمراستاتواند به آنها در مي

ابزاري  عنوان بهگذاري، انگيزش كاركنان كمك كند و 

براي تمايز سازمان، محصوالت و خدمات از رقبا در نظر 

ها در تالش براي بنابراين، بسياري از سازمان. گرفته شود

ويژگي خاص يك . ندا توسعة هويت متمايز و قابل تشخيص

شامل آوازه براي كاال و خدمات با  مؤثرت شركتي هوي

كيفيت باال، ارتقاي عملكرد مالي، فضاي كاري هماهنگ و 

، 15( استپذيري اجتماعي و محيطي  يتمسئولآوازه براي 

اي براي عنوان ابزاري راهبردي و وسيلههويت امروزه به). 5

شود و توجه دستيابي به مزيت رقابتي نگريسته مي

محققان و افراد اجرايي به آن جلب شده است  بسياري از

)14.(  

هاي الكترونيكي و شركت مبتني بر گسترش شركت

و (هايي با هويت جديد فناوري موجب ايجاد شركت

ها بعضي شركت. اغلب با عمر كوتاه شده است) متفاوت

يرسازي مجدد اساساً از طريق ارتباطات براي تصو دنبال به

  ).12(محورند  ريايجاد هويتي بيشتر فناو

هويت شركتي از موضوعات جديد در مباحث بازاريابي 

كند، و اين مفهوم هنوز مراحل تكامل خود را طي مي است

بنابراين اجماعي در ميان محققان در خصوص معناي 

رسد دليل اصلي مي نظر به. دقيق اين مفهوم وجود ندارد

توان در تداخل اين مفهوم در ساير  اين مسئله را مي

مفاهيم وابسته همانند هويت سازماني، ارتباطات شركتي، 

بسياري . برندينگ شركتي، تصوير و آوازه شركتي دانست

يد دارند و به تأكاز محققان تنها به يكي از مفاهيم وابسته 

ردرگمي همين مسئله موجب س. پردازند بررسي آن مي

محققان و افراد اجرايي شده است، زيرا عدم تبيين صحيح 

  ).9( استاين مفهوم مانعي بر سر راه اجرايي كردن اين مفهوم 

هاي فوتبال نيز هاي ايراني همچون باشگاهدر سازمان

. ي تبيين نشده استدرست بهمفهوم هويت شركتي 

-دهد كه هويت شركتي در اين سازمانها نشان ميبررسي

هاي قابل مشاهده همچون لوگو، طراحي ا معادل با جنبهه

اين در حالي است كه . شوددر نظر گرفته مي... لباس و 

، سازمان از اند عوامل متعددي در هويت شركتي دخيل

كند و در نهايت  هاي مختلف اين هويت را ابالغ ميكانال

نفعان مختلف خواهد  يرات متفاوتي بر ذيتأثاين هويت 

ر نتيجه درك نامناسب از اين مفهوم موجب شده د. داشت

ي و علمي در درست بهاست تا مديريت هويت شركتي 

  .هاي فوتبال صورت نگيردباشگاه
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: دو تعميم از هويت شركت ارائه كرد) 1989( 1لمبرت

سازد  يمهاي يك سازمان كه آن را قادر  همة آشكارسازي"

كسي ، شما چه سؤاالتتوجه به "و  "تا متمايز باشد

از . "دهيد يمكنيد و چگونه آن را انجام  يمهستيد، چه 

ديدگاه او در هويت شركتي بايد همة عناصر شركت شامل 

  ).18(را نيز در نظر گرفت  2معماري و فضاهاي داخلي

 جملگي) سازماني يا اجتماعي فردي،( ها يتهو همة

 در كه است فرايندي هويت شدن ساخته. شوند يم ساخته

 و گيردمي شكل سازمان يا جامعه فرد، هر دوران زندگي

 ساخته ها يتهو اگر پس. است تغيير حال در نيز پيوسته

 وجود آنها براي ساخت هاييمؤلفه و منابع بايد شوند، يم

 شناسايي در موردنظران  صاحب البته. )11(باشد  داشته

 مسئلة در كه گونههمان و دارند ساز اختالف يتهو منابع

ها  مؤلفه تعيين اهميت و بندي يتاولو شد، بيان نيز تحقيق

 با ولي. آنهاست ميان در يزبرانگ اختالف موضوع ديگر نيز

 دشوار ساز، يتهو منابع شناسايي نظرها، اختالف وجود

 بيركيگت تحقيقات نتايجبراساس  مثال، براي. )9(نيست 

 را) 1995( 4ريل ون تحقيقات اصلي بدنة 3استدلر و

چهار مؤلفة  شاملها  سازمان هويت ؛)22(دهد  يم تشكيل

  :است زير

 مؤثرترين و ترينمهم سازمان، عملكرد يا: رفتار. 1

- گروه. شودمي ايجاد آن از طريق هويت كه است ايوسيله

 و عملكرد ها اقدامبراساس  نهايت در نيز هدف هاي

  ).22(كنند مي قضاوت آن مورد در سازمان

 متفاوت، مسيرهاي طريق از سازمان هر: ارتباطات. 2

 ترينمنعطف ارتباطات. كندارسال مي را خود هايپيام

 شكل راهكاري به وسرعت  به و است هويت بخش

 سازمان مثال، براي. كرد استفاده آن از توانمي) تاكتيكي(

 دادن نشان اما. است نوآور كند ادعاصراحت  به تواندمي
                                                           
1 . Lambert 
2. Building interiors 
3. Birkigt & Stadler  
4 . Van Riel 

 تمامي. استبر  زمان واقعي، بسيار رفتار طريق از نوآوري

 تحت را كه نفعاني يذ و هر سازمان در موجود ارتباطات

 توانگيرند، ميمي قرار ارتباطات انواع از يك هر تأثير

 ).22(داد  نشان 1 شكل صورت به

 ضمنيصورت  به كه است عالمتي نماد: نمادگرايي. 3

 مايل اينكه يا است چيزي چه سازمان مظهر دهدمي نشان

 نمادهايي ترينلوگوها، مهم. باشد چيزي چه مظهر است،

 البته .روند مي كار به هاسازمان معرفي براي كه هستند

 معرفي از ناشي افزودة ارزش دهد،مي نشان تحقيقات

 هايبرنامه ساير با كه يدرصورت نمادهاي جديد، و لوگوها

  ).22(محدود است  بسيار نباشد، همراه ساز يتهو

. است خويشتن از سازمان هر ادراك بيان: شخصيت. 4

 وضعيت از روشني تصوير سازمان بايد هر منظور، بدين

 رفتار، از طريق را خود بتواند تا باشد داشته خود واقعي

  . )22(كند  معرفي نفعان يذ به نمادگرايي و ارتباطات

 و مقاصد شامل شخصيت ،)1997( 5رِكوم ونزعم  به

 هايمحرك به آنها با سازمان هر كه است هاييروش

 ارتباطات، زمينه اين در. دهدمي نشان واكنش محيطي

 طريق از شخصيت كه هستند ابزارهايي و نمادگرايي رفتار

 و رفتار ارتباطات، بنابراين، .دهدمي نشان را خود آنها

 سازمان بخش شخصيت و هويت بيروني بخش نمادگرايي

 چهار براساس). 21(دهند مي تشكيل را هويت دروني

 داده نمايش 2 شكل در هاسازمان هويت ،شده گفته عنصر

 هويت مدل ديگر) 1996( 6اشميت مدل .است شده

 رفتار سازمان، هاي فرهنگمؤلفه آن، در كه هاستسازمان

 شده ارائه خدمات و محصوالت سازمان، موقعيت سازمان،

 دهند؛مي تشكيل را آن عناصر ارتباطات، و سازمان توسط

شود مي تأكيد هويت مديريت بيشتر بر مدل اين در اگرچه

)20(. 

                                                           
5. Van Rekom  
6. Schmidt 
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 نفعان مرتبط با آنمسيرهاي ارتباطي و ذي. 1شكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هويت شركتي از ديدگاه ون ريل. 2شكل 

 

شناخت عناصر «در تحقيقي با عنوان ) 2013( 1آيمابو

، با بررسي چند مدل نظري و تجربي و »هويت شركتي

عناصر مربوط به هر مدل به اين نتيجه رسيد كه اين 

براي شناسايي اين . اند ي قبلي متفاوتها مدلعناصر در 

 ها عناصر هويت شركتي شش مدل مهم بينتفاوت

رد كه هشت عنصر را بررسي ك 2003تا  1995هاي سال 

اعتبار : عناصر كليدي شناسايي كردند عنوان بهزير را 

شركت، تصوير شركت، محيط، بازخورد، فلسفه و 

 ).17(مأموريت، فرهنگ، شخصيت و مديريت راهبردي 

در تحقيقي با عنوان ) 2014(و همكاران  2راتيتس 

 بررسي مدل مفهومي مديريت هويت شركتي در «

اي دريافتند كه دستاوردهاي حرفه، »هاي پزشكيمراقبت

طراحي (افراد، فرهنگ، خدمات استاندارد و هويت بصري 

                                                           
1. Iyamabo  
2. Rutitis 

جزء عناصر مدل ) داخلي، كارمندان، محيط زيست

  ).19(اند  مفهومي مديريت هويت شركتي

تحقيقي با عنوان ) 2015(و همكاران  3بيدن

استراتژي هويت شركتي براي درك تصوير شركت در «

انجام دادند و به اين » نتخب در مالزيهاي دولتي مشركت

رفتار : از اند عبارتنتيجه رسيدند كه عناصر هويت شركتي 

شركت، ارتباطات شركت، طراحي شركت، فرهنگ شركت، 

بنابراين مديران بايد . استراتژي شركت و شخصيت شركت

كار گيرند، ي تجاري خود بهها طرحبادقت اين عناصر را در 

هاي شايان توجهي در تصوير شركتزيرا اين عناصر سهم 

  ).13(بزرگ دارند 

تحقيقي با ) 1387(عسگري تومار كندي و همكاران 

طراحي مدل آوازة شركت با توجه به رويكرد «عنوان 

ي ها بانكهاي عصبي مصنوعي در تحليل مسير و شبكه

                                                           
3. Bidin 
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 در كشور، بار نخستين براي رو ينازا. انجام دادند» ايران

 آوازة و شركت تصوير شركت، ويته شامل كه خاصي مدل

 و معرفي مسير تحليل مدل يك صورت به است، شركت

 فرهنگ محيطي، عوامل همانند يرگذارتأث مهم ساير عوامل

 بخش در .است شده لحاظ آن در نيز رقبا آوازة و سازماني

 عنوانبه شركت هويت مفهوم پيشنهادي، مدل ابتدايي

رفتار  شركت، شخصيت عنصر شش شامل كه آميخته يك

 سازماني ارتباطات مديريت، ارتباطات نمادگرايي، سازمان،

 همچنين). 8(شود  يم معرفي است، بازاريابي ارتباطات و

 برخالف تحقيقات و ايران در دهدمي نشان تحقيق نتايج

 كنش شركت، اجتماعي مسئوليت ايفاي كشورها، ساير

 مفهوم تأثير تحت هابحران مديريت و يكديگر با نفعان ذي

 توصيف مفهوم اينبراساس  دارد و قرار تصوير شركت

 سازة يكعنوان  به شركت آوازة مفهوم ادامه، در. شوند يم

 به مربوط يراتتأث و شده شركت پژوهش تصوير از مستقل

. است شده سنجش آن بر رقبا آوازة و محيطي يرهايمتغ

 ساختاري پيشنهادي، مدل تأييد ضمن تحقيق نتايج

. كند يم تأييد را شركت آوازة و تصوير هويت، ميان ارتباط

نظر  از دهدمي نشانه گرفت انجام پژوهش نتايج همچنين

 شعب مديران يعني تحقيق اين بررسي مورد نفعان ذي

 وگذاران  سپرده اتفاقي، رجوع ارباب كاركنان، ،بانك

 دهندة يلتشك عناصر ميان معناداري اختالف مشتريان،

  .)8(دارد  وجود آوازه
 

  روش تحقيق
. روش تحقيق آميخته و از نوع اكتشافي متوالي بود

جامعة آماري تحقيق در بخش كيفي شامل استادان 

دانشگاهي با تخصص در زمينة بازاريابي ورزش و برندينگ، 

اعضاي كميتة بازاريابي فدراسيون فوتبال و مديران 

ش كمي نيز در بخ. هاي فوتبال ليگ برتر كشور بودباشگاه

جامعة آماري تحقيق شامل دانشجويان تحصيالت تكميلي 

روش . هاي كشور بودرشتة مديريت ورزشي دانشگاه

در اين ). 6،1،2،4(گيري در بخش كيفي نظري بود  نمونه

نفر محقق به  13مصاحبه با  15تحقيق نيز پس از انجام 

استاد  7شامل  شوندگان مصاحبه. اشباع نظري رسيد

نفر  2نفر از استادان مديريت بازرگاني،  2زشي، مديريت ور

نفر از اعضاي كميتة بازاريابي  2ها و از مديران باشگاه

گيري  در بخش كمي، نمونه. فدراسيون فوتبال بودند

اي انجام گرفت؛ بدين  اي چندمرحلهصورت خوشه به

صورت كه در مرحلة اول استان خراسان رضوي از شرق 

ز غرب، استان تهران از مركز و كشور، استان كردستان ا

در مرحلة بعد . استان گيالن از شمال كشور انتخاب شدند

هاي فردوسي مشهد از استان خراسان رضوي، دانشگاه

دانشگاه كردستان از استان كردستان، دانشگاه گيالن از 

هاي تهران، تربيت مدرس، عالمه استان گيالن و دانشگاه

تربيت بدني و پيام نور از  طباطبائي، خوارزمي، پژوهشگاه

در مرحلة آخر نيز . استان تهران انتخاب شدند

بين دانشجويان رشتة مديريت ورزشي  ها پرسشنامه

حجم . صورت تصادفي توزيع شد هاي منتخب بهدانشگاه

نفر تعيين  310نمونة آماري با استفاده از جدول مورگان 

رد هاي موها در دانشگاهپس از توزيع پرسشنامه. شد

پرسشنامة صحيح و كامل برگشت  300بررسي، تعداد 

نمونة آماري تحقيق در  عنوان بهداده شد كه همين تعداد 

هاي روايي صوري و محتوايي تمام بخش. نظر گرفته شد

پرسشنامه به تأييد ده تن از استادان متخصص در حوزة 

تعيين روايي  منظور بههمچنين . مديريت ورزشي رسيد

سازة پرسشنامه در جامعة آماري دانشجويان مديريت 

افزار ليزرل انجام  ي با نرمدييتأورزشي، تحليل عاملي 

 . گرفت

ي در مطالعة جامعة آماري دييتأنتايج تحليل عاملي 

دانشجويان مديريت ورزشي نشان داد كه بار عاملي تمام 

. دار بود پرسشنامه بر روي سازة مورد نظر معنا سؤاالت
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هاي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب پايايي تمام بخش

  .آلفاي كرونباخ تأييد شد

 

  ي تحقيقها افتهنتايج و ي
- مرحله هاي كيفي در فرايندي ششداده ليوتحل هيتجز

هاي كيفي انجام اي و با تابعيت از الگوي تحليل داده

ة هويت دهند شكلعامل  62گرفت و در نهايت تعداد 

هاي ليگ برتر فوتبال شناسايي شد كه اين ي باشگاهشركت

براي  مؤلفهعوامل در قالب هفت عامل اصلي و هشت 

ها نتايج حاصل از مصاحبه. ي شدندبند دستهعوامل اصلي، 

 .ارائه شده است 2و  1 هاي صورت خالصه در جدول به

 

 هاي ليگ برتر فوتبالة هويت شركتي باشگاهدهند شكلعوامل . 1جدول 

  گويه ها  هامؤلفه  عوامل اصلي  رديف

  فرهنگ باشگاه  1

  باشگاه گيرينحوة شكل و تاريخچه
  باشگاه پيشين هايموفقيت
  هوادارمداري قوي فرهنگ

  ييجو مشاركت مشوق هايارزش حضور
  پيشكسوتان و مربيان ورزشكاران، هواداران، به ويژه توجه

  باشگاه بودن مردمي

  باشگاه رفتار  2

  بيشتر گذاران يهسرما و حاميان جذب
  رقابتي مزاياي و حقوق پرداخت

  گذاري يهسرما در هوشمندانه تصميمات اتخاذ
  گذاران يهسرما به جديد هايپروژه معرفي

  مسابقات در تيم موفقيت
  زيبا هاي يباز انجام

  شخصيت باشگاه  3
  روشنانداز  چشم و ديدگاه داشتن
  مداري مشتري هايارزش داشتن

  شده ابالغ روشن و معين مأموريت

  نمادگرايي  4

  زيبا يها عالمت و لوگوها طراحي
  ...) و يزيآم رنگ آرايش، نوع و يبند طرح( ورزشي لوازم وها  لباس زيبايي

  باشگاه سرودهاي و شعارها بودن شكيل
  باشگاه بيرون و داخل معماري بودن شكيل

  ...) و يزيآم رنگ آرايش، نوع و يبند طرح( استاديوم زيبايي

  ارتباطات مديريت  5
  هارسانه در مديران حضور

  سرپرستان با كاركنان مناسب روابط
  باالدست مديران به عملكرد گزارش ارائة

  ارتباطات سازماني  6

  قوي عمومي روابط
  نشريات و هاخبرنامه ها،بولتن وجود
  هواداران نظرهاي دريافت هايروش

  نفعان ذي عملكرد مستمر ارائة
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  مؤلفهعامل ارتباطات بازاريابي و هشت زير. 2جدول 

 ارتباطات بازاريابي 7

)تناسب -  كيفيت( محصول  

  يفيتباك محصوالت ارائة
  يفيتباك خدمات ارائة

  ورزشي هايرشته ساير در فعاليت
  ورزشي محصوالت ارائة

ورزشي خدمات ارائة  

  رقابت بازار به توجه با مناسب گذاري يمتق  قيمت
  كيفيت به توجه با مناسب گذاري يمتق

  توزيع

  باشگاه نام با فروشگاه داشتن
  محصوالت آنالين فروش و اينترنتي فروشگاه داشتن

  باشگاه و تمرين محل استاديوم، نزديك محصوالت فروش
  كشور سراسر در محصوالت بودن دسترس در

  ترويج

  باشگاه توسط خدمات و محصوالت تبليغات و معرفي
  تيم مسابقات و هابازي در خدمات و محصوالت تبليغ

  باشگاه هاياسطوره و مربيان و بازيكنان توسط گذاريصحه
  باشگاه هواداري كارت داراي هواداران به تخفيف ارائة

  افراد

 شخصيتي هايويژگي با متخصص افراد استخدام و گزينش
  مناسب

  ستاره بازيكنان داشتن
  معروف مربيان داشتن

  كاردان و برجسته مديران داشتن
  خدمات بهتر ارائة جهت كاركنان تشويق و ترغيب

  حمايت

  حاميان براي باشگاه مزاياي و امتيازات كردن مشخص
  مناسب حاميان انتخاب

  جانبي حامي چندين انتخاب
  حاميان با قرارداد مفاد در عدالت برقراري

  قرارداد مورد در حاميان به تضمين ارائة

  شواهد فيزيكي

  اختصاصي استاديوم داشتن
  مسابقات برگزاري محل استاديوم كيفيت

  مناسب ويژه جايگاه وجود
  استاديوم جانبي رفاهي امكانات

  هااستاديوم صحيح مديريت

  فرايند

 ارائة جهت و استاندارد مشخص هايرويه و يمش خط وجود
  هواداران به خدمات

  )اتوماسيون( مكانيزه صورت به خدمات و محصوالت ارائة
  خدمات و محصول ارائة سرعت

  مشتريان راهنمايي و هدايت ميزان
 به مشتريان مشاركت( مشتريان مشاركت و درگيري ميزان

  )كند يم كمك آنها نياز شناسايي
 

دهندة  يلتشكبررسي عوامل  منظور بهدر اين تحقيق 

 براساسهاي فوتبال يك مدل فرضي هويت شركتي باشگاه

هفت متغير فرهنگ، رفتار، . نتايج مرحلة قبل طراحي شد

شخصيت، نمادگرايي، ارتباطات مديريتي، ارتباطات 

متغير مستقل  عنوان بهسازماني و ارتباطات بازاريابي 

) زا درون(متغير وابسته  عنوان بهو هويت شركتي ) زا برون(

غيرهاي مكنون محصول، هاي مت نمره. وارد مدل شدند

قيمت، توزيع، ترويج، افراد، حمايت، شواهد فيزيكي و 

ي ارتباطات بازاريابي در مرحله ها مؤلفه عنوان بهفرايند 

ها در مدل ساختاري تحليل عاملي برآورد شد و اين مؤلفه

براي متغير مكنون ارتباطات  شده مشاهدهمتغير  عنوان به

بيانگر مدل مفهومي  3شكل . بازاريابي وارد مدل شدند

 .استتحقيق 
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 مدل تحقيق. 3شكل 

در شكل . است شده بررسي ساختاري مدل ادامه در

 ميان رابطة جهت و شدت بيانگر استاندارد ، ضرايب4

 .است تحقيق متغيرهاي

 

 
 خروجي تحليل مدل ساختاري هويت شركتي. 4شكل 

 

اما اين ضرايب زماني معنادار خواهد بود كه ضرايب 

+ 96/1استاندارد متناظر با هر يك از آنها خارج از محدودة 

رابطة ميان  جز بهرو تمامي ضرايب  باشد، ازاين -96/1و 

 .استارتباطات سازماني و هويت شركتي معنادار 
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 خروجي ضرايب استاندارد مدل هويت شركتي. 5شكل 

 

، نتايج برازش مدل نهايي نشان 5با توجه به شكل 

دهد كه نسبت كاي اسكويرز به درجة آزادي برابر  يم

، اين در حالي است كه محدودة پذيرش اين است 86/0

رو اين شاخص در  ازاين. است 3شاخص مقادير كمتر از 

 GFIشاخص بعدي . محدودة پذيرش قرار گرفته است

و محدودة  است 94/0يجادشده براي مدل اكه مقدار  است

رو با  ، ازايناست 9/0پذيرش اين آن مقادير باالتر از 

مدل و محدودة پذيرش اين يجادشده براي امقايسة مقدار 

. استتوان گفت كه اين شاخص نيز مورد پذيرش  مدل مي

كه محدودة  است AGFIسومين شاخص مورد بررسي 

يدشده براي تولو مقادير   8/0پذيرش آن مقادير باالتر از 

رو اين شاخص نيز مورد پذيرش  ، ازايناست 3مدل نيز 

دل در نهايت آخرين شاخص مورد بررسي براي م. است

RMSEA يجادشده براي مدل تحقيق اكه مقدار  است

به مقدار  با توجهو  است 08/0از  تر كوچكمقادير 

براي مدل، اين شاخص نيز مورد  049/0يجادشدة ا

توان گفت كه مدل برازش  يمدر نهايت . استپذيرش 

 .مناسبي با داده داشته است

 

  يريگ جهينتبحث و 
مديريتي هويت هدف از تحقيق حاضر، طراحي مدل 

 منظور به. هاي فوتبال ليگ برتر ايران بودشركتي باشگاه

تحقق هدف تحقيق، از طريق مصاحبه با خبرگان و تحليل 

-باشگاه شركتي هويت ةدهند شكل عامل 62 آنها، تعداد

 در عوامل اين كه شد شناسايي فوتبال برتر ليگ هاي

 ،باشگاه رفتار باشگاه، فرهنگ(اصلي  عامل هفت قالب

 ارتباطات مديريت، ارتباطات نمادگرايي، باشگاه، شخصيت

عامل  برايمؤلفه  هشت و )بازاريابي ارتباطات و سازماني

محصول و خدمات، قيمت، (اصلي ارتباطات بازاريابي 

) توزيع، ترويج، افراد، حمايت، شواهد فيزيكي و فرايند

همچنين نتايج آزمون مدل تحقيق در . شدند يبند دسته

ها دانشجويان نشان داد كه برازش مدل با داده مطالعة

مناسب است و ضريب تأثير هفت عامل بر هويت شركتي 

  .دار بودند اي فوتبال معناهاي حرفهباشگاه

هاي فوتبال نيز هاي ايراني همچون باشگاهدر سازمان

. ي تبيين نشده استدرست بهمفهوم هويت شركتي 

-ي در اين سازماندهد كه هويت شركتها نشان ميبررسي

هاي قابل مشاهده همچون لوگو، طراحي ها معادل با جنبه

اين در حالي است كه . شوددر نظر گرفته مي... لباس و 

، سازمان از اند عوامل متعددي در هويت شركتي دخيل

كند و در نهايت  هاي مختلف اين هويت را ابالغ ميكانال

تلف خواهد نفعان مخ يرات متفاوتي بر ذيتأثاين هويت 

در نتيجه درك نامناسب از اين مفهوم موجب شده . داشت
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ي و علمي در درست بهاست تا مديريت هويت شركتي 

 ). 10(هاي فوتبال صورت نگيرد باشگاه

هايي دارد كه با درجة باالي تعهد و ورزش ويژگي

وابستگي عاطفي هواداران همراه است و اين امر فرصتي 

هاي ي و محكم براي باشگاهعالي براي ساختن هويت قو

-هاي ورزشي ميمديران باشگاه. آوردورزشي فراهم مي

اصول مديريت هويت شركتي، از  توانند با استفاده از

هاي اين حوزه براي درآمدزايي و تقويت ارتباط با راهبرد

براي تشكيل و مديريت هويت . هواداران استفاده كنند

يزي صحيح، ر امهبرنشركتي ضروري است كه با پيروي از 

استفاده از تحقيقات بازار، توجه به ديدگاه هواداران و 

دهندة هويت شركتي، از اين  يلتشكشناسايي عوامل 

 فرهنگ به نسبت مختلفي هاينگرش. راهبرد استفاده شود

. )16،7(دارد  وجود آن دهندة يلتشك اجزاي و شركتي

 و هاآيين همانند فرهنگ بصري عناصر محققان بعضي

دانند مي فرهنگ اصلي عنصر عنوانبه را سازماني مراسم

 هايارزش و كاركنان محققان ديگر، سوي از. )3، 14(

  نظر در سازماني فرهنگ اصلي هستة را آنها مشترك

 در سازمان يك درون در اجماع شامل فرهنگ. گيرندمي

 نتيجة عنوانبه وست كارها انجام چگونگي خصوص

 تطبيق بهبا توجه  يادگيري و گروه مشترك تجربيات

  .شودمي درك دروني انسجام و خارجي

با طراحي مدل آوازة شركت با توجه ) 1387( عسگري

ي عصبي مصنوعي در ها شبكهبه رويكرد تحليل مسير و 

 رفتار يها مؤلفهي ايران به اين نتيجه رسيد كه ها بانك

 نمادگرايي، و ارتباطات سازمان، شخصيت سازمان،

. كنندمي ايجاد را هاهويت سازمان كه هستند عناصري

 :از اندعبارت ترتيب به عناصر اين اهميت همچنين،

سازمان  ارتباطات و رفتار سازمان، نمادگرايي، شخصيت

شركتي  هاي هويتدر مدل آميخته) 1997(ون ريل  .)9(

هاي تاريخي سازمان، شخصيت، راهبرد شركت، ريشه

رفتار اعضاي (ويت شركت همچنين سه بخش از آميختة ه

منظور كسب آوازة به) سازمان، ارتباطات و نمادگرايي

شركتي مطلوب در نظر گرفته است كه در نهايت به بهبود 

عملكرد همچنين تحت  .عملكرد سازماني منجر خواهد شد

تأثير توسعه در محيط خارجي همانند تغيير در رفتار رقبا، 

يان، كاركنان و نفعان شركتي همانند مشتر همچنين ذي

هاي اين تحقيق همسو با بنابراين يافته). 23( استدولت 

تحقيقات گذشته، بر اهميت فرهنگ باشگاه، رفتار باشگاه، 

شخصيت باشگاه، نمادگرايي، ارتباطات سازماني، ارتباطات 

گيري هويت شركتي مديريت و ارتباطات بازاريابي در شكل

همچنين نتايج ). 23(يد دارد تأكهاي فوتبال كشور باشگاه

كه ) 2015(و همكاران  1اين تحقيق با نتايج تحقيق بيدن

 اند عبارتبه اين نتيجه رسيدند كه عناصر هويت شركتي 

از رفتار شركت، ارتباطات شركت، طراحي شركت، فرهنگ 

شركت، استراتژي شركت و شخصيت شركت و تحقيقات 

  ).13، 17، 19(همسوست ) 2013(و آيمابو ) 2014(راتيتتس 

توان گفت ي كلي از نتايج تحقيق ميبند جمعدر 

فرهنگ باشگاه، رفتار باشگاه، شخصيت باشگاه، نمادگرايي، 

اند كه  ارتباطات مديريت و ارتباطات سازماني عوامل مهمي

هاي فوتبال كشور بايد باشگاه. انديد قرار گرفتهتأكمورد 

عوامل پيش از هر كاري، ارزيابي دقيقي از اين عوامل و 

آنها داشته باشند و با تقويت آنها، زمينه را براي  سازندة

در كنار آن، ارتباطات . تشكيل هويت شركتي فراهم سازند

بازاريابي نيز عامل مهم ديگري است كه بايد مورد توجه 

همزمان با ارائة محصوالت و خدمات جديد، . قرار گيرد

ركتي ارتباطات بازاريابي مناسب براي موفقيت هويت ش

ارائه محصوالت و خدمات . هاي فوتبال ضروري استباشگاه

گذاري مناسب، توزيع صحيح، ترويج كافي  يمتقباكيفيت، 

يري كارگ بهبراي محصوالت و خدمات باشگاه، استخدام و 

 حاميان افراد برجسته و مناسب در باشگاه، انتخاب

                                                           
1. Bidin 
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 و يمش خط ها و وجودمديريت صحيح استاديوم مناسب،

 ارائة جهت هاي استانداردبرنامه و مشخص هايرويه

توجه به . ضروري است هاي هواداران از اقدام به خدمات

كند تا بتوانند  ها كمك مياين عوامل به مديران باشگاه

 سازماني هويت شركتي موفقي داشته باشند و تصوير

كه در راستاي  يطور بهايجاد كنند،  هواداران نزد مثبتي

  .ش وابستگي به دولت حركت كننددرآمدزايي و كاه

ة دهند شكلين عوامل تر مهمبراساس نتايج تحقيق 

. هاي فوتبال، فرهنگ و رفتار باشگاه بودهويت باشگاه

ها براي مديريت هويت شركتي خود و ايجاد تصوير باشگاه

مثبت نزد هواداران بايد فرهنگ و رفتار باشگاه خود را 

  :شودهاي زير مطرح مي ديشنهاپدر اين زمينه . ارتقا دهند

گيري توجه ويژه به تاريخچه و نحوة شكل -

هاي پيشين باشگاه و دروني ساختن و باشگاه و موفقيت

 برجسته كردن آنها در هواداران؛

 و مربيان ورزشكاران، هواداران، به ويژه توجه -

  پيشكسوتان باشگاه و ايجاد فرهنگ قوي هوادارمداري؛

يي براي جو مشاركت مشوق هايارزش حضور -

 هواداران و ايجاد ارزش مردمي بودن باشگاه؛

بهبود كيفيت فني تيم و تالش براي موفقيت در  -

عدم موفقيت تيم در كسب . زيبا مسابقات مسابقات و انجام

 افتخارات سبب مخدوش شدن فرهنگ و رفتار باشگاه 

 .شودمي

نتايج تحقيق، ارتباطات بازاريابي  براساسهمچنين 

مناسب عامل مهم ديگري بود كه بر تشكيل هويت 

هاي زير در  يشنهادپرو  ازاين. شركتي باشگاه تأثير دارد

  :شودهمين زمينه ارائه مي

و مشهور؛ اين  شده شناختهاستفاده از بازيكنان  -

تواند هم به كيفيت فني تيم كمك كند و هم عامل مي

 شود؛ه هواداران ميموجب جلب توج

و موفق؛ استفاده از  آشنا ناماستفاده از مربيان  -

مربي و بازيكنان مشهور شايد براي باشگاه هزينه داشته 

است كه با  بلندمدتگذاري  يهسرماباشد، اما در واقع نوعي 

موفقيت تيم در مسابقات و ارتقاي ارزش ويژة برند باشگاه، 

  ير است؛پذ برگشت

اشگاه؛ اتخاذ تصميمات مديريت صحيح در ب -

درست در مورد كادر فني و بازيكنان، ادارة صحيح امور 

باشگاه در زمينة قراردادها، جذب بازيكنان، حامي مالي و 

مديريت اصولي . است مؤثرغيره در ارزش ويژة برند باشگاه 

و صحيح هم سبب موفقيت باشگاه خواهد شد و هم 

 شود؛موجب جلب اعتماد هواداران مي

ي و بند بستهة محصوالت باكيفيت و با ارائ -

كه لوگو و برند باشگاه در  يطور بهطراحي مناسب، 

 ي آن برجسته باشد؛بند بسته

گذاري مناسب براي محصوالت و خدمات  يمتق -

 با توجه به بازار رقابت و همچنين سطح انتظارات هواداران؛

هاي توزيع مناسب؛ ارائة محصوالت از كانال -

يس تأسيت باشگاه، سا وبصوالت در فروش اينترنتي مح

هايي با برند باشگاه در شهرهاي مختلف كشور و فروشگاه

ارائة محصوالت در استاديوم، از جمله مواردي است كه به 

 كند؛موفقيت گسترش برند كمك مي

هاي هاي ترويجي مناسب؛ بيشتر شركت اقدام -

-بزرگ تجاري در دنيا با حمايت مالي از رويدادها و باشگاه

ي ورزشكاران و تبليغات گذار صحههاي ورزشي، استفاده از 

فوتبال، سعي دارند  خصوص بهدر حين مسابقات ورزشي 

 . تا محصوالت خود را به مشتريان معرفي كنند
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