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 چکیده

های آمیخته از نوع اکتشافی های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران بود. پژوهش با استفاده از طرحهدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

نفر از  25ها از طریق مصاحبه با ای دادهبر نظریۀ زمینهانجام گرفت. در بخش کیفی، مبتنیدو بخش روش کیفی و روش کمی ترتیب در به

ۀ پژوهش کلیۀ جامع یکمیکروسکوپی استفاده شد. در بخش های کیفی، از روش تحلیل ممتخصصان گردآوری شد. برای تحلیل داده

ساختۀ ققمنظور گردآوری اطالعات از پرسشنامۀ محعنوان نمونه در نظر گرفته شد. بهنفر به 384نه نظران فوتبال بودند. تعداد نموصاحب

ها توسط متخصصان، پایایی از طریق آلفای . پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامهشدهای بخش کیفی استفاده برآمده از یافته

شد. با انجام کدگذاری  تحلیل Lisrel/8.54و  SPSS/19افزارهای آماری بستۀ نرم از تفادهاس با ها( محاسبه شد. کلیۀ داده91/0کرونباخ )

های مدل تعالی برند طبقه سازماندهی شدند. مدل مؤلفه 6مقوله و در نهایت  12مفهوم،  55کد اولیه،  272آزاد، محوری و گزینشی تعداد 

منظور تعالی برند ملی شود بهور کلی به مدیران فدراسیون فوتبال ایران توصیه میطملی فوتبال ایران از برازش مناسبی برخوردار بود. به

 های احصاشده را مدنظر قرار دهند.فوتبال ایرانی شاخصه

 

  های کلیدیواژه

 .نفعان، فوتبالبرند، تعالی، چالش، ذی

 

 

                                                           

   : 09133680240. نویسنده مسئول : تلفن                                            r.nazari@khuisf.ac.ir, nazarirasool@yahoo.com Email: 

                                                                           

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             1 / 15

mailto:r.nazari@khuisf.ac.ir
mailto:nazarirasool@yahoo.com
http://ntsmj.issma.ir/article-1-890-en.html


 1398، بهار 1شمارة  ،7نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                                 96

 

 مقدمه

های نامشهود و همزمان های اخیر اهمیت داراییدر دهه

های ح رقابت افزایش یافته و یکی از داراییبا افزایش سط

ترین عامل متمایزکنندۀ یک شرکت و نامشهودی که مهم

(. از 9باشد، برند )نام تجاری( است )ایجاد مزیت رقابتی می

( برند را یک نام، واژه، نماد، طرح یا ترکیبی 2005) 1نظر کلر

کنند که هدف آن شناساندن محصوالت یا از آن قلمداد می

مات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان خد

چیزی که به یک  و همچنین تمایز محصوالت از رقباست.

دهد، انسجام اجزای برند است که برند استحکام و قدرت می

برای مثال باید یک تم کلی روشن و مشخص را پشتیبانی 

( به بررسی 2010و همکاران ) 2(. بیریگن24کند )

مداری، وجود ازی پرداختند و مشتریهای برندسچالش

دیدگاه بلندمدت، تمرکز بر روی کیفیت و نوآوری و پیگیری 

سازمانی را جهت ارتقای برند مؤثر عنوان و ارتباطات درون

کردند. در حقیقت برندسازی از سوی بسیاری از محققان 

ی ابیگاهیجاها برای بازار یکی از قدرتمندترین استراتژی

سازد تا با استفاده از ه محصول را قادر میشود کتلقی می

ها در میان رقبای خود و در اذهان مشتریان مزایا و وعده

(. در این زمینه شفایی و همکاران 19ایستادگی کند )

کنند که شخصیت برند تأثیر و نفوذ ( اشاره می1393)

ی در هر دو وفاداری نگرشی و رفتاری در میان تریقو

نین ابعاد شخصیت برند براساس میزان طرفداران دارد. همچ

ترتیب دلفریبی و تأثیرگذاری بر وفاداری برند به

اغواکنندگی، هیجان، استحکام و صداقت بودند و ابعاد 

کننده، متمایز، مهیج، کالسیک و فرد، کمال، خیرهمنحصربه

 (.8کنندۀ مدل شخصیت برند فوتبال ایران هستند )موفق تبیین

بهبود روابط مشتریان با علمی های براساس یافته

شرکت، محصول و سایر مشتریان موجب افزایش اعتماد 

(، ضمن اینکه 9شود )مشتریان بنام و نشان تجاری می

                                                           

1. Keller 

کنندۀ بینیهویت اجتماعی برند، بعد رضایت از برند، پیش

شده از برند، اعتماد به برند تری نسبت به ارزش ادراکقوی

معنا که هاست، بدینباشگاهو هویت برند برای خوشنامی 

بخشند، به خوشنامی هایی که به برند خود هویت میباشگاه

(. متغیر ارزش ویژۀ برند تأثیر علی 5شوند )می باشگاه منجر

(. 13معناداری روی متغیر وفاداری هواداران داشته است )

های همچنین باید گفت توسعۀ ادراک مدیران از شاخص

واند ابزاری مهم در راستای تقویت تمیهویت برند تیمی 

(. 6های فوتبال محسوب شود )وفاداری هواداران به برند تیم

بازارهای  در قدرتمند برند یک توان گفت ساخترو میازاین

 مالی هاست. متخصصاناز سازمان بسیاری هدف ورزشی،

 از بیش ارزشی تواندمی تجاری برند که اندعقیده این بر

 کارامد ابزار تنها دیگر برند امروزه کند. ادایج متداول ارزش

 که است استراتژیک الزام برند نیست. مدیران دست در

 برای بیشتر ارزش خلق جهت در را های ورزشیسازمان

 پایدار رقابتی هایمزیت به ایجاد همچنین و مشتریان

  (.15کند )می کمک

در حال حاضر جهان در شرایط متغیری از فرایندها قرار 

شدت متأثر از تغییرات شتابناک ها بهرو سازمانارد، ازایند

ها نیازمندند فرایندها و منظور سازمانقرار دارند. بدین

منظور ایفای نقش معنادار در محیط بررسی و ها را بهروش

ها، منظور دستیابی به رسالتفرایندهای عملیاتی را به

شک . بی(23دهی کنند )ها، سازمانها و مطلوبیتارزش

در سازمان جهت  هاتیفعالترین و اساسی نیترمهمیکی از 

مثبت با تغییرات و توانایی رقابت سالم در جامعه همگامی 

های بهبود پاسخگویی برای رسیدن به استفاده از سیستم

 شودیمی مطلوب و سازندۀ آن سازمان محسوب هاهدف

بیرونی های پاسخگو با شرایط محیط (. امروزه سازمان14)

طور آمیزی تعامل برقرار کرده و سازمان را بهطور موفقیتبه

اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی خود هدایت 

2. Brllgren 
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در  کنند. از آنجا که دنیای امروز بر برندها استوار است،می

ای جامع ند که در قالب برنامهاهایی موفقاین عصر شرکت

ه و با کردنفعان مختلف خود را شناسایی انتظارات ذی

برندسازی، این انتظارات را در  ۀریزی دقیق در حوزبرنامه

مدیریت استراتژیک (. 4) ندکنشرایطی برتر از رقبا برآورده 

های هر شرکت که در ترین برنامهعنوان یکی از مهمبرند به

برخوردارند،  چشمگیریسطوح شرکت از نقش  ۀآن کلی

شمار فعان بهنراهکار مناسبی برای تحقق انتظارات ذی

ها توجهی به آن با برندسوزیبی اًضای که بعگونهبه ،رودمی

ناپذیری همراه خواهد بود. های جبرانسوزیو البته فرصت

بایست هویت نفعان، میپس از تحلیل دقیق نیازهای ذی

مناسبی برای برند در نظر گرفته شود و پس از تدوین 

ها اجرای استراتژی استراتژی برندمحور، اقدامات الزم جهت

نفعان فراهم عملکرد شرکت در تحقق انتظارات ذی یو ارتقا

شدت رقابتی امروز یکی از (. برند در فضای بازار به15)د شو

وکاری است و با توجه به های هر کسبچالش نیتربزرگ

های ورزشی، باید گفت برند ارزش حساسیت باشگاه

تواند بخش مهمی می ها دارد؛ برنداستراتژیک برای سازمان

ها محسوب شود. برند عامل های نامشهود سازماناز دارایی

هاست. برند انحصار مالکیت محصول یا خدمت برای سازمان

المللی و تواند بینو می دهیدرنوردمرزهای جغرافیایی را 

(. در همین زمینه ملک اخالق و همکاران 18جهانی شود )

گیری تدوین و شکل مهنگا( بیان کردند که به1390)

استراتژی برند الزم است همۀ سطوح مدیریت درگیر شوند 

و مشارکت فعالی در این زمینه داشته باشند. باید گفت 

اتحاد استراتژیک، روابط داوطلبانۀ همکاری دو یا چند 

واسطۀ دسترسی به سازمان مستقل  برای ایجاد ارزش به

د استراتژیک را رو دالیل تشکیل اتحاهاست. ازاینقابلیت

تمایل به دستیابی اهداف مشترک و اهداف خاصۀ هر دو 

وری، مدیریت عدم اطمینان محیطی و برند، بهبود بهره

  (.12پیچیدگی و تسهیل کارایی و مزیت رقابتی بیان کردند )

براساس نظر اقتصاددانان هر گونه فعالیتی که موجب 

محسوب  افزایش ارزش افزوده کاال و خدمات گردد، صنعت

دید و جی اخیر صنعت ورزش دوران هادههشود. در می

که ورزش یک بخش طوریکند، بهای را تجربه میتازه

اد اقتصادی در تولید کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ اقتص

رود. بنابراین عناصر مختلف درگیر شمار میها بهملی کشور

تند، بر جامعۀ امروزی هس تأثیرگذاردر امر ورزش عوامل 

و از  شودیمنیاز به ورزش بیشتر احساس  روزچراکه روزبه

 در(. باید توجه داشت که 24اهمیت زیادی برخوردار است )

پذیری موضوع عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت

 در این میان یکی است.در بین سیاستگذاران مختلف  یمهم

ر . د(14برانگیزترین صنایع، صنعت ورزش است )از بحث

 جهان پرشتاب امروز، توسعۀ مردم، ورزش و محیط از طریق

های انی اجتماعی صورت پذیرد. بسیاری از سازمشناختبوم

ورزشی کشورهای مختلف برحسب مأموریت خود راهبرد 

های خوبی الزم را تهیه کردند و با اجرای آن به موفقیت

دست یافتند. با حاکمیت چنین تفکری، برخی از 

هبرد رزشی برای توفیق در مأموریت خود راهای وسازمان

رسد راه نظر می(. به3اند )سازمانی خود را تدوین کرده

شد. ای عمل کردن بانیافتگی برنامهرفت از دایرۀ توسعهبرون

بر دارا بودن های ورزشی عالوهای سازمانبا چنین اندیشه

 دنبال حضوری موفقانداز شفاف، بهبرنامۀ راهبردی و چشم

و امیدوارند با  المللی نیز هستندهای ملی و بینر عرصهد

ژی شده، با حداقل انراجرای این راهبردها به اهداف تعیین

  (.12و منابع دست یابند )

از آنجا که مدیریت برند و ساخت برند قدرتمند، موجب 

خلق ارزش ویژه برای برند خواهد شد، ارزش ویژۀ برند از 

وتی که آگاهی از برند بر پاسخ دیدگاه مشتری را اثر متفا

 (.15دانند )گذارد، میمشتری به بازاریابی آن برند می
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( نشان داد که وفاداری به برند، آگاهی از نام 2016) 1آکین

ارزش ویژۀ  شده از برند، و تداعی برند بربرند، کیفیت درک

( 2016از نظر حسینی )(. 16ها تأثیرگذار است )برند باشگاه

 مانند تصویر برند، هویت برند و شخصیت برند بر ابعاد برند

روی ارزش ویژۀ برند اثرگذار است. همچنین بین ارزش ویژۀ 

برند و وفاداری به برند رابطۀ معنادار و مثبتی وجود دارد 

شده و (. آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک22)

ر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی مؤث وفاداری به برند بر

است. همچنین دو عامل تصویر برند و آگاهی از برند بر 

بر مشتری تأثیر مثبت و افزایش ارزش ویژۀ برند مبتنی

(. در این زمینه باید توجه داشت 28معناداری دارد )

های تبلیغاتی سازگاری بین شخصیت برند و فعالیت

بازاریابی تأثیر مثبتی بر ارزش ویژۀ برند دارد. مدیران 

های باید سازگاری بین شخصیت برند و فعالیت برندسازی

تبلیغاتی را برای افزایش ارزش ویژۀ برند حفظ کنند، 

ها همواره نقش عالوه اینکه راهبردها و استراتژیبه

  (.20اند )انکارناپذیری در ارتقای ارزش برند داشته

ها فوتبال پرطرفدارترین و در بین تمام ورزش

است. تأثیرات فرهنگی، ورزش در جهان  نیترمحبوب

ی  ادهیپداجتماعی، اقتصادی، سیاسی فوتبال را به 

زندگی بسیاری از مردم تبدیل کرده است  ناپذیرتفکیک

ی اساسی در هاچالش( 1394پور و همکاران )(. عیدی19)

، نابسامانی بلندمدتی زیربرنامهمسیر توسعۀ فوتبال را عدم 

ریتی و ضعف بازاریابی ی، ضعف مدیاحرفهی دارباشگاهنظام 

رسد فوتبال برای رشد و تعالی نظر میدانند، بهمی

هایی را در پیش رو دارد که نقش بسزایی در رشد چالش

موانع  نیترمهم(. محققان اذعان دارند 10فوتبال دارند )

ی و گذارهیسرماتوسعۀ اقتصادی صنعت فوتبال در ایران )

ی دولتی، هاحمایت مالی، توسعۀ نهادها، حمایت

                                                           

1. Akin 

2. Baena 

ی، نیروی ارسانهی و هدایت هواداران، پخش دهسازمان

انسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسعۀ حقوقی و قانونی 

محوری در توسعۀ اقتصادی صنعت  نقش ی(علمو توسعۀ 

 (. 2فوتبال ایران دارند )

های بازاریابی جهانی باشگاه ( استراتژی2016)2بانا

اوردهای ورزشی، عملکرد مالی بایرن مونیخ را از لحاظ دست

های بر اینکه گامو تعداد هواداران جهانی تحلیل کرد. عالوه

گذشتۀ این باشگاه در جلب نظر هواداران داخلی و خارجی 

ها و تعامالت بین در کنار ابزارهای درآمدزایی برای باشگاه

توانند در افزایش ارزش ویژه برند های ورزشی میآنها و تیم

( با ارائۀ 2018و همکاران ) 3(. ورنتیس17باشند ) ررگذایتأث

 مؤثری عوامل امرحلهی ششگذارارزشی ارهیزنجیک مدل 

بر ارزش ویژۀ برند مانند نگرش مشتریان، تعهد و وفاداری، 

مزیت رقابتی برند، عواید برند برای باشگاه و ارزش مالی برند 

رای (. ب27باشگاه را شناسایی کردند ) سهامدارانبرای 

دستیابی به ارزش ویژۀ برند و تحقق ارتقای جایگاه برند نیاز 

بر ارزش ویژۀ برند چه از  مؤثراست که با شناخت عوامل 

دیدگاه هواداران )مشتریان( و چه از منظر سازمانی، 

منظرهای استراتژیک برندسازی براساس ارزش ویژۀ برند 

 (. 19)تدوین شود 

مکن است بر یک نفعان می ذیبندطبقهشناسایی و 

ی تأثیر بگذارد و در آنها تغییر مشخطسازمان، سیستم یا 

ایجاد کند. فهم چرایی رخ دادن تغییرات، تشخیص بهترین 

نفعانی که هر یک (. ذی18نفعان است )شیوۀ مدیریت ذی

ی در جایگاه خود قرار گیرند و وظیفۀ خود را درستبهاگر 

الی فوتبال ملی کمک نحو احسن انجام دهند، به رشد و تعبه

ی به فوتبال بسیار فراتر از یک احرفهخواهد کرد. در مجامع 

شود و این ورزش به ورزش گروهی و محبوب نگریسته می

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری و حوزه

3.Vrontis 
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ی تبدیل چندوجهصنعتی راه یافته و به موضوعی پیچیده و 

 تنهانهت امروزه فوتبال توان گفمی رونیازا(. 7شده است )

یک صنعت رقابتی با  عنوانبهیک ورزش، بلکه  عنوانبه

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته ویژگی

ها و ها، مردم، رسانهشود که توجه بسیاری از دولتمی

را به خود جلب کرده است. فوتبال مصداق  گذارانهیسرما

ه نقش بارز یک صنعت بزرگ فرهنگی است ک

ی المللنیبی در توسعه، اعتبار و تعامالت فردمنحصربه

 کردن پرکشورها، افزایش غرور ملی و خرسندسازی جامعه، 

قشر  ژهیوبهی فرهنگی جامعه سازسالماوقات فراغت و 

یی زااشتغالیی، درآمدزاجوان، رشد اقتصاد ملی از طریق 

، صادرات و جذب سرمایۀ خارجی میرمستقیغمستقیم و 

ی فوتبال کشورها المللنیبارد. رشد توسعۀ ارتقای جایگاه د

 و یعمومنیازمند مشارکت نهادهای مختلف دولتی، 

 خصوصی است. 

از آنجا که پیشرفت در عرصۀ فوتبال با غرور ملی، 

احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط 

ی المللنیبو ناظران داخلی و  نظرانصاحبنزدیکی داشته و 

های بسیار بر این موضوع اذعان دارند که ایران پتانسیل

ی و کسب جایگاهی شایسته در نیافتخارآفرزیادی برای 

بر ی دارد. تعالی فوتبال عالوهالمللنیبهای عرصه

هایی که در داخل کشور ایجاد کرده، به برند شدن و فرصت

ی منجر خواهد شد. بر این المللنیبموفقیت آن در سطح 

، در شرایط رقابتی و پویایی موجود و نیز در پاسخ به اساس

تغییرات مداوم در ساختار این صنعت پیچیده، نیاز است که 

ی در راستای دستیابی به منافع اژهیوی کارهاراهها و برنامه

ی شود سازادهیپنفعان تدوین و حاصل از فوتبال، توسط ذی

نظر هی مطلوب در این عرصه محقق گردد. باندهیآتا 

سرعت حرکت و جایگاه فوتبال ایران  تاکنونرسد می

نبوده  نمسئوالمردم و  موردنظرمتناسب با وضعیت مطلوب 

                                                           

1. Grounded Theory 

ی زیربرنامه، همراه با ترمنسجماست و نیازمند حرکتی 

ها و تعالی برند است و همراه شناسایی چالشدقیق  به 

نفعان این حوزه که یکی از همچنین باید به شناخت ذی

و متعدد عدم رشد و توسعه فوتبال  مؤثرزامات و عوامل ال

است پرداخته شود. شاید با بررسی و اشراف به اهمیت 

های تعالی برند ملی فوتبال ایران توسعۀ فوتبال باید چالش

و در نهایت  هااستیس، راهکارهاشناسایی و با احصا کردن 

خص ی فوتبال ایرانی مشریگجهتها اجرای اقدامات و پروژه

دنبال شناسایی و در این پژوهش محقق به رونیازاشود، 

 های مدل تعالی فوتبال ایران است.ی مؤلفهبندتیاولو

 

 یشناسروش

های تحقیق آمیخته از پژوهش حاضر با استفاده از طرح

ترتیب در ی و بهبندطبقهنوع اکتشافی و از نوع مدل تدوین 

الیل د انجام گرفت.دو بخش روش کیفی و روش کمی 

استفاده از روش آمیخته در این پژوهش آن است که الزم 

فی محقق ابتدا به شیوۀ اکتشا فرضشیپاست با توجه به 

ها با استفاده شواهد و اطالعات کافی برای درک بهتر مؤلفه

 ی شود.آورجمع نظرانصاحباز نظر 

ها یا بر نظریۀ برخاسته از دادهدر بخش کیفی، مبتنی

ها )گراندد است. نظریۀ برخاسته از داده 1یانهیزمنظریۀ 

تئوری( روش پژوهشی عام، استقرایی، تفسیری و اکتشافی 

است. در واقع این روش برای کسب شناخت در خصوص 

موضوعاتی که پیش از این در مورد آنها پژوهش جامع و 

ی نشده است، دانش در آن زمینه محدود است و اعمده

(. 1شود )نیست، استفاده می داری در دستنظریۀ چارچوب

دستیابی به توصیفی غنی از تجارب، نگرش و  منظوربه

نسبت به ابعاد مدل تعالی برند ملی  شوندگانمصاحبهادراک 

های پژوهش بنیاد از روشفوتبال ایران براساس نظریۀ داده

بنیاد استفاده شده خاص از راهبرد نظریۀ داده طوربهکیفی و 
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ر این پژوهش کیفی بر مبنای طرح است. بنابراین، د

در  شوندگانمصاحبهبنیاد، ادراک نظریۀ داده مندنظام

خصوص ابعاد مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران صورت 

پذیرفت. قلمرو پژوهش در بخش کیفی، متخصصان و 

)خبرگان( حوزۀ فوتبال بودند. روش  نظرانصاحب

 وده است.ی در پژوهش حاضر روش اشباع نظری بریگنمونه

ممیزی پژوهش حاضر از چهار راهبرد  منظوربه

ی هایافته ینکه آیابه معنی ازیر استفاده شد؛  1باورپذیری

)معادل روایی درونی  است ریباورپذتحقیق برای محقق 

را بعد  هابرای باورپذیری خود محقق یکی از مصاحبه ،است(

 2، نتایج با ضریب اسکاتدکر یکدگذاراز یک ماه دوباره 

 بیانگربود که  85/0 آمدهدستبهمقایسه شد که ضریب 

آیا اینکه  3یریپذتقالان .استباور قابل نتایج قابل اتکا و 

)معادل  به بستر دیگر وجود دارد یانتقال استنباط از بستر

و  یریاعتمادپذ یبراذکر است  شایان، روایی بیرونی(

 .استفاده شد 4روش تحلیل اعضای پژوهش از یریپذانتقال

امل بودن کگزارش محقق از نظر صحت و در این روش 

 دشویمش موجب خواندن گزار چراکه، شد یمطالعه و بررس

ا ی آورند خاطربه را یاتازهق یحقا کنندگانمشارکته ک

ل یآورند، ضمن اینکه تحل دستبهت یاز موقع یدیجد کدر

ا یفرد  ۀفرد خارج از محدود یک ۀرون از محدودیافراد ب

ه درگیر تحقیق نیست تا نقاط کور تحقیق کاست  یتیموقع

آیا نی اینکه به مع 5اتکاپذیری زمینهدر این  .مشخص شود

 هابه همین یافته ،کند یکدگذاردیگری  شخص اگر

آید )معادل پایایی می دستبهآیا نتایج یکسان  ؟رسدمی

ی هامیزانی که یافته 6یدپذیریأیو در نهایت ت است(

 هااز دل داده هایدپذیر است. آیا واقعاً یافتهأیپژوهشی ت

کدها،  رنظصاحب سهیدپذیری أیبرای ت .است آمده دستبه

                                                           

1. Ccredibility 

2 . Scott 

3. Transferability 

4. Member Checking 

 صورتبه مراحل یتمامو ند کردو مدل را بررسی  هایافته

ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را در مورد  ءبه جز ءجز

 دند.کرید أی، که همگی مدل را تندکنمدل ارائه 

حاضر به لحاظ هدف از نوع  قیتحق یکمدر بخش 

دانش کاربردی در  ۀزیرا به توسع ،تحقیقات کاربردی است

 یگردآورو از نظر چگونگی  پردازدیمخاص  ۀنیک زمی

، پژوهشی توصیفی و از نظر ماهیت از انواع تحقیقات هاداده

میان  ۀکشف رابط پژوهش همبستگی است، زیرا هدف

. گرفتپیمایشی انجام خواهد  صورتبهمتغیرهاست که 

، کارکنان، نظرانصاحبمدیران،  ۀمورد بررسی کلی ۀجامع

دلیل به .فوتبال در اصفهان بودند ۀحوز بازیکنان و هواداران

نامشخص بودن تعداد افراد برای تعیین حجم نمونه از 

فرمول کوکران استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول 

گردآوری  منظوربهنفر مشخص شد.  384کوکران معادل 

گردآوری اطالعات  منظوربه یهایاطالعات از پرسشنامه

ی بخش هاساخته برآمده از یافتهمحقق ۀاز پرسشنام برآمده

از های آزمون تیافته لیوتحلهیتجز. برای شدکیفی استفاده 

تعیین  برای. دشحلیل مسیر در معادالت ساختاری استفاده 

نظرخواهی و تأیید روایی صوری  منظوربهاعتبار پرسشنامه 

و محتوایی نمونه پرسشنامه به ده نفر از متخصصان مدیریت 

 یهاهیگورائه شد و ایشان از نظر شکلی و محتوایی ورزشی ا

. پس از ذکر کردندپرسشنامه را فراخور اهداف پژوهش 

ها توسط تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

( محاسبه 91/0ن، پایایی از طریق آلفای کرونباخ )امتخصص

آماری علوم  افزارنرم ۀبست از استفاده با هاداده ۀ. کلیدش

 تحلیل 54/8 ۀنسخ 7لیزرل افزارنرمو  19 ۀنسخاجتماعی 

 شد.

 

5. Dependability 

6. Confirmability 

7. Lisrel 
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 در بخش کیفی هاهیافت

 گرلیتحل مثل درست کردن پازل است. آزادکدگذاری 

رنگ مرتب  برحسبی پازل را هاباید آماده شود، تکهنخست 

از  هاقطعه تکتککند و یک تصویر را با کنار هم گذاشتن 

روع پس از شحاضر باز پژوهش  یکدگذار رونیازا. نو بسازد

 اولین مصاحبه، آغاز شد، به این ترتیب که هر مصاحبه و

 ۀنمسیر مصاحبه و نمو ۀکنندمشخصبرداشت تحلیلی آن، 

و هر یک  یبندپاراگراف هگرفتانجامی هابعدی بود. مصاحبه

و مطابق روش کدگذاری باز د شست فهردر جدولی 

ر د جهت تسهیل شدهخالصهمفاهیم و عبارات  صورتبه

ز کد اولیه ا 272، در نهایت درآمدندروند تحلیل،  ۀادام

 . دششده استخراج یسازادهیپی هاهمصاحب

منظم  صورتبه هاکدگذاری محوری مقوله ۀدر مرحل

ی هاهمتصل شدند. اما، زمانی یافت هاپرورده و به زیر مقوله

و  یسازکپارچهیگیرند که میپژوهش، شکل نظریه به خود 

ر ی اصلی به یکدیگهاصورت پذیرد و مقوله هاقولهپاالیش م

 شکل بگیرد. یتربزرگو طرح نظری  بپیوندند

به البته باید توجه داشت که این یکپارچگی و انسجام 

ن آید و روندی است که از تحلیل نخستیمیدست نبه یکباره

ادامه  یسینوگزارش ۀو تا آخرین مرحلشود میداده آغاز 

 در تکامل تفکر در طول زمان است. ینوعبهیابد و می

مرکزی  ۀدر این بخش تالش برای کشف مقول قتیحق

گیرد و خط اصلی میتحقیق و استخراج نظریه صورت 

صورت خط سیر داستان، استفاده از نمودار، بهموضوع 

روایت  شدهیآورجمعی هاگزارش و غیره براساس داده

 ابد.یی نیز خاتمه پایان ۀد تا فرایند کدگذاری در مرحلشومی

 55محوری تعداد  یکدگذار ۀدر پژوهش حاضر در مرحل

 مقوله شناسایی شد. 12مفهوم و 

گاه، چه از روی ترجیح و چه انتخابی  یکدگذاردر 

گر مفاهیم را در قالب شکل بهتر تحلیل آنکهدلیل به

تواند درک کند، نمودار بهتر از وصف برای مرتب کردن می

است که در  باارزشآید. بسیار میکار بهم روابط میان مفاهی

گرفته انجام شکل ۀاز نظری میپایان پژوهش روایت ترسی

 دشوبا یکدیگر ترکیب  هاتا مفاهیم عمده و ارتباط آند پذیر

مفهوم  55برآمده از  ۀمقول 12در مدل نهایی براساس . (1)

طبقه تحت  ششمحوری به  یکدگذارشده در شناسایی

ی حقوقی و قانونی، هامؤلفهی مدیریتی، اهمؤلفهعنوان 

ی اقتصادی هامؤلفهی محیطی، هامؤلفهی سازمانی، هامؤلفه

تعالی برند ملی ی فرهنگی و اجتماعی جهت هامؤلفهو 

 تجمیع شدند. در کدگذاری انتخابی فوتبال ایران

ی مدیریتی شامل هامقوله 1ی شکل هاافتهی براساس

، مدیران فوتبالی درآمدزا اثربخشو مد اکارمدیران فوتبالی 

ی هاشد. در مقولهمیو اقتصادی و دارای تفکر استراتژیک 

قوانین باالسری ایران، زیرساخت قوانین ، حقوقی و قانونی

نهادهای  یالمللنیبورزشی و همسویی با قوانین و مقررات 

ی هاقرار گرفت. مقوله مدنظرجع ورزش و فوتبال مر

، فوتبال یآکادمسازمانی؛ فوتبال پایه که پرورش استعداد، 

پروری را در نخبهمد و اثربخش و استعدادیابی و امربیان کار

 عواملی محیطی شامل شرایط و ها. مقولهردیگیبرم

ی ها. مقولهاستاقلیم ملی  عواملو شرایط و  یالمللنیب

اقتصادی و بازار فوتبال که عوامل  رساختیز شامل اقتصادی

ی هامؤلفه. است ردیگیبرممحیطی و تخصصی را در 

و آموزش  یاحرفهفرهنگی و اجتماعی شامل رسانه، اخالق 

 شود ومیکه مربیان، مدیران، بازیکنان و هواداران را شامل 

ابی، ی نظارتی که شامل مالحظات در ارزیهانهایت مقوله در

و ارزیابی و  میی علهاارزیابی و عملکرد براساس روش

که نظارت پایانی  استعملکرد توسط افراد دارای صالحیت 

تعالی برند  جهت آمدهدستبهی هامؤلفهو اساسی را روی 

 ملی فوتبال ایران دارند.
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 بنیادداده ۀتعالی برند ملی فوتبال ایران براساس نظری مدل .1 شکل

 

 نتایج بخش کمی

شناختی در پژوهش حاضر جمعیتبراساس اطالعات 

 11درصد افراد مطالعه مرد و  89براساس جدول حدود 

ند. در بین افراد مورد مطالعه بیشترین هستدرصد زن 

صد در 41سال با حدود  30فراوانی مربوط به گروه کمتر از 

درصد  26سال با حدود  40و کمترین آن گروه بیش از 

 . است

میزان تحصیالت بیشترین فراوانی متعلق به  خصوص در

 7و کمترین دکتری با  درصد 39گروه لیسانس با حدود 

ابتدا برای نرمال بودن نمونه از آزمون  . دراستدرصد 

لموگروف اسمیرنوف و برای همگنی واریانس از آزمون وک

 آمدهدستبه(. براساس نتایج P≤05/0) لوین استفاده شد

و متغیرهای تحقیق از کند مینمونه از توزیع نرمال تبعیت 

 .برخوردارندتجانس واریانس 

 2تعالی برند فوتبال ایران در شکل  ۀشدبرازشمدل 

 این آیا که است این شدهمطرح اساسی سؤالآمده است، 

آمارۀ  دبای پرسش به پاسخ یبرا ؟است مناسبی مدل ،مدل

در  دو و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدلکای

 .شودبررسی  1جدول 
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 ی مدل تعالی برند ملی فوتبال ایرانهامؤلفهسنجش برازش اصلی  مدل. 2 شکل

 

 های مهم برازش . شاخص1جدول 

 اختصار نام شاخص هاشاخص
برازش  یهاشاخص

 مدل
 قبولقابل  برازش

های برازش شاخص
 مطلق

 GFI 93/0 GFI>90% برازش ییویکشاخص ن

 AGFI 81/0 AGFI>90% شدهاصالحبرازش  ییویکشاخص ن

 RMR 03/0 RMR<5% ماندهمیانگین مربعات باقی ۀریش

ی برازش هاصشاخ
 تطبیقی

 NNFI(TLI) 91/0 NNFI>90% لویس-توکر شاخص

 NFI 93/0 NFI>90% شاخص برازش هنجارشده

 CFI 96/0 CFI>90% یقیشاخص برازش تطب

 IFI 96/0 IFI>90% یشیشاخص برازش افزا

های برازش شاخص
 مقتصد

 >RMSEA 09/0 10٪ RMSEA برآورد ین مربعات خطایانگیم ۀشیر

p- value P 47/0 - 

 - df 20 آزادی ۀدرج

 CMIN/df 01/2 3CMIN/df1 یآزاد ۀور بهنجارشده به درجکاس یاک

 PNFI 40/0 <PNEI5% شاخص برازش مقتصد هنجارشده
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های برازش مدل را ترین شاخصمقادیر مهم 1جدول 

 ۀاست، همکه مشخص و نمایان گونههمان. دهدمینشان 

ها در این مرحله حد مطلوب و مورد نیاز را برآورده شاخص

ها از مدل تحقیق اند و این به معنای پشتیبانی دادهساخته

بوده است.  قبولمدل تحقیق قابل  ،عبارت دیگربهاست. 

ور بهنجارشده کاس یاکی برازش نسبت هاشاخصه نیترمهم

، ضمن است 3 کمتر ازاست که در مدل فوق  یآزاد ۀبه درج

است  0 /1برآورد زیر  ین مربعات خطایانگیم ۀشیاینکه ر

 باشد.میکه بیانگر برازش مناسب مدل 

هر کدام از  ینشان دادن معنادار منظوربه 3در شکل  

شود. این آماره از میاستفاده  t ۀمدل از آمار یپارامترها

انحراف معیار آن پارامتر  ینسبت ضریب هر پارامتر به خطا

و در آزمون  2 از تربزرگ tدر آزمون  بایدآید که می دستهب

Z یاز لحاظ آمار هانیتخمباشد تا این  1.96از  تربزرگ 

 شدهمحاسبه tبا توجه به خروجی لیزرل میزان  .معنادار شود

بنابراین کلیۀ  است، 2از  تربزرگدر کلیۀ متغیرها 

 معنادارند. یاز لحاظ آمار شدهارائه یهانیتخم

 

 
 ی مدل تعالی برند ملی فوتبال ایرانهامؤلفهسنجش برازش  تی مدل اصلی ةآمار .3 شکل

 

 هامؤلفهمعناداری زیر  .2 جدول

 تی )معناداری( ةمیزان آمار مؤلفهزیر مؤلفه

 اقتصادی
 15/6 اقتصادی رساختیز

 89/4 بازار فوتبال

 85/3 حقوقی و قانونی حقوقی و قانونی

 یفرهنگی و اجتماع

 68/5 رسانه

 99/2 آموزش

 55/2 یاحرفهاخالق 

 56/3 مدیریتی مدیریتی

 58/3 فوتبال پایه سازمانی

 محیطی
 61/2 یالمللنیب

 01/6 ملی
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تی  ۀآمار هامؤلفه یتمامدر  2براساس اطالعات جدول 

ی هامؤلفهکه  گفتتوان می روازاین ،باالتر است 96/1از 

ال ایران از برازش مناسب برخوردار مدل تعالی برند ملی فوتب

 است.

 

 یریگجهینتبحث و 

تعالی برند ملی فوتبال  ی مدیریتی مدلهامقوله نتایج

، مدیران اثربخشمد و امدیران فوتبالی کار نشان دادایران 

فوتبالی درآمدزا و اقتصادی و دارای تفکر استراتژیک در 

با بخشی از  تعالی فوتبال ایرانی نقش دارند. این دستاوردها

( که عدم 1394پور و همکاران )عیدی تحقیق نتایج

، یاحرفه یدارباشگاهبلندمدت، نابسامانی نظام  یزیربرنامه

 رونیازا، همخوانی دارد. (10) دندکرضعف مدیریتی عنوان 

از راهبرد روشن  بایدبرای تعالی فوتبال ایران مدیران فوتبال 

س عالیق شخصی خود پیروی کنند و براسا یمندضابطهو 

قاطع  یریگمیتصمبرای  . مدیریت فوتبالرندینگتصمیم 

برخوردار باشد. نظر به  یاحرفه و یعلمی هااز کمیته باید

رسد با توجه به عدم تفکیک مینظر بهاینکه در حال حاضر 

از مدیران اجرایی در فوتبال، نبود  استگذارانیسگروه 

ژگی مدیران، ی مدیریتی و لزوم تعریف ویهاشاخص

مسئوالن، سرپرستان، مربیان و رئیس فدراسیون، نداشتن 

، نبود نظارت و کنترل یافزارنرمملی در بخش  ۀتوسع ۀبرنام

در مدیریت فوتبال،  یثباتبیمستمر از فعالیت فدراسیون و 

مدل تحقیق  ،شوندمیاز جمله مشکالت این رشته محسوب 

ب برای فوتبال ملی الگویی مناس عنوانبهتوان میحاضر را 

تعالی  ی سازمانی مدلهانتایج مقولهبخش در در نظر گرفت.

فوتبال پایه پرورش  در برند ملی فوتبال ایران عنوان شد

مد و اثربخش و ا، مربیان کارفوتبال یآکادماستعداد، 

ند. رگذاریتأثی مهم و هاپروری مقولهنخبهاستعدادیابی و 

( 1393زارع و همکاران ) نتایج این تحقیق با دستاوردهای

همسو است.  یدارباشگاهی هادر خصوص موانع و محدودیت

مشکالت سازمانی و ساختاری را مهم دانستند و اشاره  آنان

ها تعطیل است و در در بیشتر باشگاه ۀکه فوتبال پای کردند

دنبال ظهور بهها چشمشان چنین شرایطی این باشگاه

های ی دیگر و پرداختهاهای سرشناس در باشگاهچهره

باشگاه به معنی واقعی  گفتباید (. 7) تمیلیاردی به آنهاس

سازی کلمه باشگاه بود و بخشی از توان خود را به بازیکن

مدت است، معطوف کنند، گذاری میانسرمایه یکه نوع

نیاز آور بیهای سرساماز پرداخت بخشی از هزینه تنهانه

 ۀافتیپرورشبازیکنان شوند که از قبل فروش همین می

 گفتتوان می .کسب خواهند کرد چشمگیریخود، درآمد 

در فوتبال کشور بیشتر  یسازیخصوصدلیل نبودن به

منابع دولتی  طریق دلیل اینکه ازبهی کشور هاباشگاه

و در نتیجه  رند، دلیلی برای درآمدزایی نداشوندمیحمایت 

پرورش سازی، بازیکنبه عوامل درآمدزایی همچون 

 مد توجهی ندارند.اپروری و مربیان کارنخبهاستعدادها، 

تعالی برند ملی  ی محیطی مدلهانتایج مقولهبخش  در

 عواملو شرایط و  یالمللنیب عواملشرایط و  بهفوتبال ایران 

در شرایط و فاکتورهای اقلیم ملی  اشاره شد.اقلیم ملی 

که جهت ( 1394) جابری و همکارانی هابا یافته نتایج

فوتبال در بعد ملی به عواملی همچون  ۀپیشرفت و توسع

کمپ تمرینی مناسب، ورزشگاه استاندارد، زمین تمرین 

، (6)کردند مناسب و امکانات و تجهیزات مناسب اشاره 

ی هازیرساخت گفتتوان می زمینه. در این است همخوان

فوتبال بخش بسیار مهم توسعه و تعالی فوتبال  یافزارسخت

ال فوتب ،در این بخش متأسفانهشود که مییرانی محسوب ا

 و مدیران فوتبالاست مواجه  یاعمده یهاضعفایران با 

با تعامل با مدیران کالن ورزش کشور و مشارکت  بهتر است

یی که از هابخش خصوصی در اقلیم و یعمومی هابخش

 هارساختیز ۀنسبت به توسع ،ندراولویت بیشتری برخوردا

 خارجی نیز گذارانهیسرماورزند، ضمن اینکه از  اهتمام

 نباید غافل شوند.
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ی حقوقی و قانونی مدل تعالی هانتایج مقولهدر بخش 

برند ملی فوتبال ایران قوانین باالسری، زیرساخت قوانین 

نهادهای  یالمللنیبورزشی و همسویی با قوانین و مقررات 

دستاوردها با قرار گرفت. این  مدنظرمرجع ورزش و فوتبال 

 نیترمهم( که یکی از 1394پور و همکاران )عیدیی هایافته

ت خارجی در صنع یگذارهاهیسرمابر جذب  اثرگذارموانع 

، (10) انددانسته یحقوق وفوتبال ایران را مشکالت قانونی 

در بخش کالن ورزش  متأسفانه گفتهمخوانی دارد. باید 

شود که می مشکالت قانونی و حقوقی زیادی مشاهده

تواند براساس قوانین میفوتبال ایران نیز در این بخش ن

، ضمن اینکه تعارضی ندکباالسری محیط حقوقی را تقویت 

در قلمرو  یالمللنیبقوانین ملی با قوانین بین  یکه گاه

تعالی  جدی در یهاچالشبه  ،آیدمی وجودبهفوتبال ایران 

به مدیران  رونیزااشود. می منجربرند ملی فوتبال ایران 

از جمله  ربطیذشود با همکاری نهادهای میفوتبال توصیه 

وزارت ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس در تقویت 

محیط حقوقی و قانونی فوتبال ایران متناسب با قوانین 

 و قوانین باالسری کشور اهتمام ورزند.  یالمللنیب

برند ملی ی اقتصادی مدل تعالی هانتایج مقولهدر بخش 

اقتصادی و بازار فوتبال که عوامل  رساختیز به فوتبال ایران

 ها. این یافتهاشاره شدردیگیبرممحیطی و تخصصی را در 

و  یگذارهیسرما( که 1386با نتایج الهی و همکاران )

ی دولتی، هانهادها، حمایت ۀحمایت مالی، توسع

ی ، نیرویارسانهو هدایت هواداران، پخش  یدهسازمان

حقوقی و قانونی  ۀانسانی، امکانات و فضاهای ورزشی، توسع

 ۀ، نقش محوری و اساسی در توسعیپژوهش یعلم ۀو توسع

. (2)همخوان است  اقتصادی صنعت فوتبال ایران دارند

عواملی مانند در بخش اقتصادی ورزش  گفتباید  رونیازا

، تبلیغات محیطی، یفروشتیبل، یحق پخش تلویزیون

و مالکیت  تیرایکپ، قانون های مالی باشگاههاافیتشف

ی هامعنوی، درآمدهای مالی پایدار، خصولتی بودن باشگاه

فوتبال و عواملی همچون برجستگی برند، احساس هویت، 

عملکرد برند، قضاوت نسبت به برند، وضعیت شخصیت برند 

ی قدرتمند جهانی، دانش هادر فوتبال ایرانی، ارتباط با برند

ی هاعلم بازاریابی در فدراسیون و محدودیت در خصوص

تعامالت خارجی در بخش بازار فوتبال آورده  برایسیاسی 

 ۀشود ارادمیبه مدیران فوتبالی توصیه  رونیازاشده است. 

و اجماع و  باشند تعالی فوتبال ایران را داشته برایالزم 

های دولتی به بخش استراتژی کالن برای واگذاری باشگاه

دولت  ازحدشیبی ها، وجود دخالتیردگی صورت خصوص

نهادهای صنعت فوتبال کاهش یابد، تعداد  ۀدر امور ادار

نظام  یابد ودر فوتبال افزایش  یاحرفههای باشگاه

سامان بخشند. در را  در ورزش کشور یاحرفه یدارباشگاه

از نیروی انسانی متخصص در صنعت فوتبال  زمینه بایداین 

الزم صورت پذیرد و از دانش و تخصص این  یاهیمندبهره

 افراد در سطوح مختلف استفاده شود.

تعالی برند ی فرهنگی و اجتماعی مدل هامقولهنتایج 

و آموزش مربیان،  یاحرفهملی فوتبال ایران رسانه، اخالق 

ی هاشود. یافتهمیمدیران، بازیکنان و هواداران را شامل 

 (1394و همکاران ) میراپژوهش حاضر با دستاوردهای بی

در  یرساناطالعو  آموزشی مشارکت اجتماعی، هامؤلفهکه 

، همسوست. (5) دارد نقش رفتار شهروندی یریگشکل

 در یمهمی ورزشی نقش هارسانه ،عبارت دیگربه

که در نهایت  دارندرفتار شهروندی هواداران  یریگشکل

هروندی هواداران توانند از مزایای ایجاد رفتار شمی هاباشگاه

به نفع خود استفاده کنند. در این تحقیق هم رسانه از 

فوتبالی، جذابیت فوتبال  ۀیی همچون وجود رسانهاجنبه

برای رسانه، خبرسازی فوتبال برای رسانه و همسویی 

 گفتتوان می رونیازابا فوتبال ملی برخوردار است.  هارسانه

و سایر مشتریان بهبود روابط مشتریان با شرکت، محصول 

موجب افزایش اعتماد مشتریان به نام و نشان تجاری 

 مؤثر یخوشنامد، ضمن اینکه هویت اجتماعی برند بر شومی
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ادراک مدیران، مربیان و  ۀتوسع گفتخواهد بود. باید 

ی هاسرمایه نیترمهم عنوانبهبازیکنان در کنار داوران 

ویت برند ی ههاانسانی قلمرو فوتبال ایران از شاخص

 . دشومنجر تواند به تعالی برند فوتبال می

تعالی  ی نظارتی مدلهامقولهگفت توان میدر نهایت 

برند ملی فوتبال ایران که شامل مالحظات در ارزیابی، 

ارزیابی و  و یعلمی هاارزیابی و عملکرد براساس روش

که نظارت پایانی  استعملکرد توسط افراد دارای صالحیت 

تعالی برند  جهت آمدهدستبهی هامؤلفهرا روی و اساسی 

ی هادر فرایند اجرای برنامه چراکهملی فوتبال ایران دارند، 

بایست کنترل، نظارت، ارزیابی و میبرندسازی فوتبال ایران 

تعالی برند ملی فوتبال  در راستای یاوستهیپارزشیابی 

کلی با توجه به نتایج  طوربهایرانی صورت پذیرد. 

 تعالی برند ملی فوتبال ایران در خصوص مدل آمدهدستبه

اعم از سازمانی )فوتبال پایه(،  هاکه در کلیۀ متغیرها و مقوله

و ملی(، حقوقی و قانونی، مدیریتی،  یالمللنیبمحیطی )

اقتصادی و بازار فوتبال(، فرهنگی و  رساختیزاقتصادی )

طبقات  کهرا ( یاحرفهاجتماعی )رسانه، آموزش و اخالق 

تعالی برند ملی فوتبال  ی مدل تحقیقهابرآمده از مقوله

الگویی مناسب برای فوتبال  عنوانبهتوان مید، هستنایران 

خصوص به، یتجار یبرندها چراکه ،ملی در نظر گرفت

 عنوانبهتوانند یدارند، م ییه ارزش باالک ییآنها

 ن مهم بهی. اندشوسازمان محسوب  ییدارا نیقدرتمندتر

برند  یباال یه از وفادارکدهد ین اجازه را میها اسازمان

وند یو پ شدهادراکت یفکی، یبه برند تجار ی، آگاهیتجار

 یجاد وفاداریا عالوهبه. ندشومند بهره یمشتر با یارتباط قو

با ارزش  یهاسازمان یتواند برایان، میبلندمدت در مشتر

ند. ارزش کجاد یا یزیمتما یت رقابتی،  مزیبرند تجار یباال

ت یاال و خدمات، اهمکمحصوالت اعم از  یبرا یبرند تجار

 دارد. یزیاد

 جایگاه استراتژیک برند، گفتکلی شاید بتوان  طوربه

 د،ی، تولیطراح با دیفوتبال با است. برند ۀژیو ارزش قلب

 محصوالت ورزشی به و خدمات ۀارائ و فروش ،یابیبازار

 نفعانذیدر بین برند  از یمثبت ریتصو بتواند هک یاوهیش

 و مطلوب قدرتمند، یذهن اتیتداع و کندجاد یا

باید به  زمینهند، در این یافریب آنها ذهن در یفردمنحصربه

همچون اعتماد متقابل بین فدراسیون،  میی مههامقوله

ها، باشگاه و مخاطبان، توجه به های فوتبال استانتأهی

شده کسبی به حفظ شهرت رویکردهای اجتماعی و ارتباط

 یهاقضاوت و و احساسات شودمنجر در فضای رقابتی 

سطح  و ندک جادیبرند فوتبال ملی ا برای را یمطلوب

که  شودمیپیشنهاد  رونیازا .دهد بهبود را برند با ییهمنوا

اعتبار برند  ۀتوسع منظوربهمدیران ارشد فوتبال ایران 

ی سنتی هاساختار فوتبال کشور به بازآفرینی عناصر و

سازی تفکر استراتژیک در نهادینهو با  ندورزفوتبال اهتمام 

مدل تعالی برند ملی فوتبال دن کراجرایی  مدیریت فوتبال

 ایران را در دستور کار قرار دهند.
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