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Abstract 
Objective: The purpose of this research is to provide a model of international 

strategic branding of Iranian wrestling with export and currency approach. 

Methodology: The research method is qualitative with exploratory nature and the 

grounded theory strategy was used in it. The data collection tool in this study was 

in-depth and structured interviews with experts in the field of international sports 

based on wrestling. Selection of individuals and conduct of interviews continued 

until the theoretical saturation was reached. Also, snowball sampling method was 

used to select the interviewees and the data obtained from the interview were coded 

and analyzed by grounded theorizing method. 
Results: A total of 153 initial codes were obtained from the analysis of 12 

interviews. After extracting similar codes and after examining and putting them 

together and removing duplicate concepts, 53 main concepts (open code) were 

identified. 53 open codes extracted from the interviews were divided into 20 sub-

categories (axial code). Axial codes were categorized into 7 main categories 

(selective code). The obtained examples and concepts were in the form of a 

paradigm model including causal conditions, main phenomenon, intervening 

conditions, contextual conditions and consequences. 

Conclusion: : In general, the results in the form of a qualitative model showed that 

by adopting appropriate strategies such as having a strategic approach to Iranian 

wrestling, holding a strong and quality wrestling league in Iran, global marketing, 

creating sports tourism, facilitating the possibility of exporting and currency 

wrestling, It can be achieved by gaining domestic and national interests, reducing 

political tensions and conflicts, preventing the violation of wrestlers' rights in world 

competitions, and facilitating the acquisition of hosting world events. 
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Extended Abstract 

Introduction and State of Problem 

The export of non-oil goods is particularly important in economic development. Brand 

is considered as a strategic lever for sports organizations, both at the national and 

international levels. Considering the current conditions of Iran's economy, attention to 

non-oil exports is very important and meanwhile, strategic planning for the export of 

sports services along with sports goods and equipment can play an important role in this 

field. Considering the country's positive abilities and many talents in wrestling, this 

sports field it has the ability to be considered as one of the main axes for the 

development of sports exports inside and outside the country. Therefore, this research 

aims to design the international strategic branding model of Iranian wrestling with an 

export and foreign exchange approach. 

Methodology 

The research method is qualitative with exploratory nature and the grounded theory 

strategy was used in it. the data collection tool in this study was in-depth and structured 

interviews with experts in the field of international sports based on wrestling. Selection 

of individuals and conduct of interviews continued until the theoretical saturation was 

reached. Also, snowball sampling method was used to select the interviewees and the 

data obtained from the interview were coded and analyzed by grounded theorizing 

method. Finally, this method was an interview with 12 experts. In terms of education, 

the interviewees all have specialized doctorate degrees in the fields of business 

management, sports management, etc., and in terms of field experience, they also have 

several years of experience in the Iranian Wrestling Federation, members of the World 

Wrestling Federation, and faculty members of prestigious Iranian universities. , was a 

member of the board of directors of the Iranian Sports Industry Association, the 

marketing director of several famous Iranian sports clubs, Olympic and world medalist 

champions, etc. Also, these people have several years of research experience in the 

fields of sports marketing, strategic sports management, sports economics, 

entrepreneurship in the sports industry, knowledge-based ecosystems, etc. Also, to 

ensure the validity of the research, a combination of criteria (member checking, 

triangulation, generality) was used. The written protocol and framework was prepared 

with the cooperation of business and sports management professors of universities and 

experts in the field of wrestling to control the reliability of the research through this 

framework in the interviews. To ensure the effectiveness of this framework in covering 

the research objectives, this protocol was used in all interviews, with the opinion of all 

professors and experts. 

Results 

A total of 153 initial codes were obtained from the analysis of 12 interviews. An 

example of the text of the interview: when the coach, referee or athlete of the national 

team appear in the international fields, due to the weakness in communicating in the 

official international language (English), they get stressed and cannot present their 
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abilities as they should, or in the courses Education, they have problems in acquiring 

specialized sciences. After extracting similar codes and after examining and putting 

them together and removing duplicate concepts, 53 main concepts (open code) were 

identified. 53 open codes extracted from the interviews were divided into 20 sub-

categories (axial code: providing products, providing services, changing perspectives in 

this field, establishing the world wrestling museum in Iran, having a strategic approach 

to Iranian wrestling, holding a high-quality and powerful wrestling league in Iran, 

global marketing, cultural and religious conditions of the country, political conditions of 

the country, creating , ship diplomacy, strengthening the spirit of team work, creating 

productivity protocols, macro and micro environmental factors, internal and global 

crises, increasing knowledge and awareness, benchmarking, domestic and national 

interests, reducing tensions and political conflicts, preventing the weakening of the 

rights of wrestlers in Global competitions, facilitating the hosting of global events). 

axial codes were categorized into 7 main categories (selective code: facilitating the 

possibility of exporting and monetizing wrestling, creating sports tourism, strategic 

planning for wrestling, interveners, platforms and contexts, causal conditions, 

consequences). The obtained examples and concepts were in the form of a paradigm 

model including causal conditions, main phenomenon, intervening conditions, 

contextual conditions and consequences. 

Discussion and Conclusion 

Based on the paradigm model of grounded theory: In this research and according to the 

identified goals and categories, the category "international strategic branding of Iranian 

wrestling" is considered as the main (core) category. This means that the core of the 

conceptual model of this research is to focus on the international strategic branding of 

Iranian wrestling. The causal conditions in this research include the following: micro 

factors and macro environment, internal and global crises, increasing knowledge and 

awareness, benchmarking, Backgrounds and contexts. Therefore, in this research, 

background and background factors are divided into the following two groups: 

strengthening the spirit of teamwork, creating productivity protocols. The intervening 

conditions in this research include the following: the country's cultural and religious 

conditions, the country's political conditions, The establishment of ship diplomacy. In 

this research, the strategies are defined as follows: having a strategic approach to 

Iranian wrestling, holding a powerful and high-quality wrestling league in Iran, global 

marketing, creating sports tourism, facilitating the possibility of exporting and gaining 

currency for wrestling. Therefore, the consequences of the international strategic 

branding of Iranian wrestling can be divided into the following sections: obtaining 

domestic and national interests, reducing tensions and political conflicts, preventing the 

weakening of wrestlers' rights in global competitions, facilitating the hosting of global 

events.
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In general, the results in the form of a qualitative model showed that by adopting 

appropriate strategies such as having a strategic approach to Iranian wrestling, holding a 

strong and quality wrestling league in Iran, global marketing, creating sports tourism, 

facilitating the possibility of exporting and currency wrestling, It can be achieved by 

gaining domestic and national interests, reducing political tensions and conflicts, 

preventing the violation of wrestlers' rights in world competitions, and facilitating the 

acquisition of hosting world events. 

Keywords: Strategic Branding, Internationalization, Export, Wrestling. 
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با رویکرد  المللی ورزش کشتی ایرانبیناستراتژیک  برندسازی الگوی طراحی

 صادرات و ارزآوری
 5، صبا هدایتی فر4، فاطمه سعیدی*3، علیرضا عباسی گرجی2، نوشین بنار1اسماعیل ملک اخالق
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 چکیده

المللی ورزش کشتی ایران با رویکرد صادرات و ارزآوری رائه الگوی برندسازی استراتژیک بینا ،هدف پژوهش حاضر :هدف

 .است

 در آن از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است.و  بوده از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی پژوهشروش  شناسی:روش

المللی ورزش با تکیه بر اختاریافته با خبرگان حوزه بینهای عمیق و سها در این پژوهش، مصاحبهآوری دادهابزار جمع

گیری گلوله از روش نمونه ه اشباع نظری ادامه یافت. همچنینورزش کشتی بود. انتخاب افراد و انجام مصاحبه تا رسیدن ب

اد، کدگذاری سازی داده بنیهای حاصل از مصاحبه به روش تئوریداده و شوندگان استفاده شدبرفی جهت انتخاب مصاحبه

 .و تجزیه و تحلیل شدند

پس از  ومصاحبه بدست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه  99کد اولیه از تجزیه و تحلیل  900در مجموع  :هایافته

کد باز استخراج  00مفهوم اصلی )کد باز( مشخص گردید.  00ها و حذف مفاهیم تکراری، بررسی و کنار هم قرار دادن آن

مقوله اصلی )کد انتخابی(  7مقوله فرعی )کد محوری( قرار گرفتند. کدهای محوری در  93ه ها در شده از مصاحب

مصادیق و مفاهیم بدست آمده در قالب الگوی پارادایمی شامل شرایط علّی، پدیده اصلی، شرایط  .بندی شدنددسته

  ای و پیامدها قرار گرفتند.گر، شرایط زمینهمداخله

داشتن رویکرد همچون  مناسبی  لی نتایج در قالب یک مدل کیفی نشان داد که با اتخاذ راهبردهای طور کب :گیرینتیجه

ی جهانی، ایجاد گردشگری استراتژیک به ورزش کشتی ایران، برگزاری لیگ کشتی قدرتمند و با کیفیت در ایران، بازاریاب

ها و سب منافع داخلی و ملی، کاهش تنشتوان موجب کتسهیل امکان صادرات و ارزآوری رشته کشتی می ورزشی و

های جهانی و تسهیل در کسب میزبانی رویدادهای گیران در رقابتهای سیاسی، جلوگیری از تضعیع حقوق کشتیدرگیری

 .جهانی دست یافت
 .سازی، صادرات، ورزش کشتیالمللیبرندسازی استراتژیک، بین های کلیدی:واژه
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 مقدمه
اقتصادی  رشد های علمی ثابت کرده است کهبررسی

 ,Sadeghi) ها ارتباط داردآن با صادرات کشورها

Lashkary & Karbalayiesmaili, 2013). 
گسترش  کشور بر مبنای الگوی توسعه اقتصادی تغییر

آن، همراه با  گذاری متناسب باصادرات و سیاست

دولتی و بخش  هایدستگاه زم و کافی میانال  هماهنگی

مسیر تداوم بخشیدن به رشد و توسعه  خصوصی، یگانه

 است. همچنین لزوم گریز از صادرات تک اقتصادی

تنوع در  ی از آن، ایجادت ناشالاز مشک محصولی و رهایی

گذاری و سرمایه ت صادراتی، تأمین ارز جهتالمحصو

ی، للالمبین و بازارهای افزایش سهم در تجارت جهانی

دهد. را به وضوح نشان می نفتیاهمیت صادرات غیر

های اقتصادی های غیرنفتی در فعالیتالصادرات کا

 یو اثر آن بر اقتصاد و رشد نسب داشته ایاهمیت ویژه

 .(Sarlab & Sarlab, 2016)انکارناپذیر بوده است 

ترین مهم یکی از توانداز این رو صنعت ورزش می

پیشرفت اجتماعی  اقتصادی و ۀاساسی توسع هایپایگاه

د ورزش و حتی بر روی اقتصا باشد و نقش مهیج و مهمی

. (Huang, 2011) داشته باشد رشد اقتصاد ملی

انسانی در قالب یک  ورزش ظهور اقتصاد مدرن صنعت

 المللی وبه صنعتی بینو  اقتصاد جدید صنعتی است

 & Harvared) است تبدیل شده درآمدزا

Crompton, 1995). درآمدهای به دستیابی اما 

 ،ورزش المللیبین و ملی بازارهای در و رقابت اقتصادی

 نوین علمی و هایروش کارگیریب گرو بدون شک در

 بخش در رو این از. (Salimi, 2015) است بازاریابی

 عصر این برندهاست. در عصر امروز عصر زش،ور

 راهبردی ایبرنامه قالب در که موفقندهایی سازمان

 با و نموده شناسایی را خود مختلف ذینفعان انتظارات

در  انتظارات را این برندسازی، حوزه در دقیق ریزیبرنامه

 ,Behnam) نمایند برآورده رقبا از برتر شرایطی

2014). 

تفاوت است.  ای از هویت، اصالت، ویژگی وبرند چکیده

رای دها ـب ل برـن ـین دلـی ـادالت حیاتی به هم اند و در تب

های نیروزایی تمام تالشهم مفهوم کلی نمایانگر اثر

مانند ابزاری راهبردی در  توانند بهمی بازاریابی هستند و

دبرای افزایش عملکـرد، ـبها سازمان ـار روـن  ,Fill) ک

برند یک پدیده بلندمدت و استراتژیک بوده و  .(2002

ری، ابزاری و ای از عوامل اخالقی، رفتانیازمند مجموعه

 اندازیگونه نیست که همزمان با راهساختاری است و بدین

گیری یک برند را داشت. برندها در انتظار شکل ،یک تولید

دهد که حقیقت این امکان را به مشتریان و ذینفعان می

کنندگان محصول و به سرعت تولیدکنندگان و عرضه

خدمات در بازارها را مورد شناسایی قرار دهند و در گذر 

طلب امروزی از یان تنوعشوند که مشترزمان موجب می

و ثبت برند و خصایص آن از میان  طریق ذهن

 & Ille)محصوالت مختلف محصول خاصی را برگزینند 

Chailan, 2011). 
های برند به عنوان یک اهرم استراتژیک برای سازمان

المللی هم در سطح ملی و هم در سطح بین ،ورزشی

 .(Mizik & Jacobson, 2008)باشد مطرح می

های ها، کمیتههای ورزشی، فدراسیونها و لیگباشگاه

المللی المپیک و پارالمپیک از جمله ملی و بین

پیچیده و رقابتی  هایی هستند که در محیطیسازمان

ها برای ایجاد وفاداری در میان آن کنند.فعالیت می

طرفدارانشان، جلب داوطلبان، جذب حامیان مالی و هدایا 

ویری قوی در ذهن مشتریان خود به وجود نیاز دارند تا تص

ها بستگی به ایجاد تصویری قوی، آورند. ارزش برند آن

 & ,Sajjadi, Tarighi)مطلوب و منحصر به فرد دارد 

Abedlati, 2017).  دنیای امروز عرصه حضور موفق

ط بر بازارها، تقویت حس تسل برندهایی است که عالوه بر

آفرینی برای اعتماد و وفاداری در مشتریان و ارزش

بخش حس هدفمندی و تعهد در سهامداران خود، الهام

جامعه هستند و با معرفی ایده و نوآوری در عرصه تجارت 

د نبخشنام کشور و ملت خود را اعتال می ،جهانی
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(Bodet & Chanavat, 2010).  در نتیجه، برند به

و اساس بازی رقابتی امروز، عنصری است که عنوان رکن 

باید به دقت تعریف، ایجاد و مدیریت شود تا صنایع و 

پذیری ها بتوانند با تکیه بر آن سودآوری و رقابتسازمان

  هر چه بیشتر را برای خود رقم بزنند.

 از یکی شدت رقابتی امروزرند در فضای بازار به ب

 به توجه باو  ستا وکاریهر کسب هایچالش بزرگترین

اذعان  باید دارند، ورزشی هایکه سازمان حساسیتی

 و دارد هاآن برای ارزش استراتژیک، برند که داشت

 هاسازمان نامشهود هایدارایی از مهمی تواند بخشمی

 خدمت یا محصول مالکیت انحصار عاملشود و  محسوب

 در را جغرافیایی مرزهای ،برند باشد.ها میسازمان برای

 & Bodet) المللی شودبین تواندمی و نوردیده

Chanavat, 2010). 
 است واقعیت مهم این درک ،برندسازی در مهم نکته یک

 از متفاوت بسیار المللیابعاد بین در برندسازی ماهیات که

 وربط المللیبین فرآیند برندسازیاست.  ابعاد داخلی

علت  داخلی )به برندسازی تر ازپیچیده بسیار طبیعی

 و برنداز لحاظ زبان، قوانین  المللیبین هایتفاوت

شناختی جمعیت و روانشناختی خصوصیات

 برند یک مناسب و استراتژی است (کنندگانمصرف

 شودمی تعیین عوامل این توجه به با تنها خاص

(Yosefi & Ghazizadeh, 2018) . همچنین باید 

 با جهانی برندهای کرد که توجه مهم موضوع این به

دو پدیده متمایز از د و نفرق دار المللیبین برندهای

و  جهانی برندهای تفاوت اساسی بین یکدیگر هستند.

کنندگان مصرف جهانی به برند که است این المللی دربین

 دهد، درارائه می تمامی بازارها در مشابهی و جایگاه هویت

در سطح  قابل دسترس المللیبین برندهای حالیکه

 جهت را خود تجاری هویت عالمت جهانی، موقعیت

دهد تغییر می با مخاطبان مختلف شدن متناسب

(Temporal, 2000) .بسیاری را  برندسازی پتانسیل

ـین عرصه در ل دارد، اما بهب دلیل مطالعات تجربی  المـل

ه اسـت،  ـانی صـورت گرفـت اندکی که در برندسازی جه

دگاه محدودی دربارة آن وجود دارد  و ادبیات دـی

ـامتراکم برندسازی در بافت بین الملل تا حدی پراکنده و ن

 & ,Alashban, Hayes, Zinkhan) است

Balazs, 2002).   تاکنون تالش شایان توجهی برای

المللی در زی موقعیت برندسازی و برندسازی بینساشفاف

نگرفته  المللی صورتهای بازاریابی و بازاریابی بینحوزه

اغلب  "المللیبرندسازی بین"عالوه، اصطالح  است، به

ـته وب ـا شـده اسـت و جس گریخته  صـورت ضـمنی معن

 و روشنی از آن یافت توان تعریف واضحمی

(Whitelock, 2007) . 

یند ایجاد آالمللی را فربرندسازی بینیکی از تعاریف، 

نگرش مثبت مشتریان  ارزش ویژة برند در جهت جذب

سازی به المللیدر واقع بین و داندهدف خارجی می

ها )همانند معنای فرآیند منطبق کردن عملیات سازمان

المللی های بیناستراتژی، ساختار، منابع و ...( با محیط

 ,Cheng, Blankson, Wu, & Chen) است

 را سازیالمللیدارند بین برخی محققان تمایل .(2005

توصیف  دنبال به کنند که به عنوان فرایندی تعریف

 خود به عملیات برای گسترشسازمان  یک اقدامات

 مشترک هایاین ویژگیباشد. می ملی مرزهای از خارج

 ها به عنوانسازمان سازیالمللیبینتا  شده سبب

 و تکاملی منظم یندیفرآ به عنوان یا و ایمرحلهفرایندی 

سازمانی تغییرات  و المللیبین مشارکت افزایش با که

 Yosefi) شودگرفته  نظر در پذیرد،می صورت مربوطه

& Ghazizadeh, 2018) . 

 و نظریه توانمی کلی طورببنابر تعاریف ذکر شده، 

متمایز  فکری مکتب سه به را سازیالمللیمطالعات بین

گذاری نظریه سرمایه که ،9اقتصادی نمود: رویکرد تقسیم

 0رفتاری رویکرد همراه دارد،( را FDI) 9خارجی مستقیم

 شودمی حمایت اینظریه مرحله توسط که

                                                  
1 . economic approach 

2 . Foreign Direct Investment 

3 . behavioral approache 
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از است.  از نظریه شبکهگرفته برکه  ارتباطی رویکرد و

سازی المللیبیناز ادبیات دیگر و با اقتباس گرفتن نگاهی 

را به عنوان یک فرآیند در زی برندها ساالمللیتوان بینمی

 ;Fina & Rugman, 1996)نظر گرفت  

Johanson & Vahlne, 1977; Johanson & 

Vahlne, 1990; Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975; Luostarinen & 

Gabrielsson, 2006)  توان به عنوان و هم می

 ,Kapferer)ها تلقی نمود ای از استراتژیمجموعه

2012; Richelieu & Desbordes, 2009). 
سازی المللینش حاصل شده ما از ادبیات بیندرک و دا

موجب فهم بهتر چگونگی حرکت یک برند در محور 

کننده و شناسایی عوامل تسهیلعمودی ارزش ویژه برند 

 سیر تکامل و مراحلسازی خواهد شد. المللیفرآیند بین

 شده داده ( نشان9) در شکل المللیبین برندسازی مفهوم

 است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Richelieu, Lopez, & Desbordes, 2008) المللی شدن برند ورزشی(. مراحل بین1کل )ش

سازی دارای مراحلی المللیبا توجه به آنچه ذکر شد، بین

های ورزشی با افزایش هر چه بیشتر ارزش است و سازمان

توانند برند خود را ویژه برند خود در طول زمان می

سازی المللیبین تحقیقاتی حیطه اگرچهالمللی کنند. بین

 به های اندکیپژوهش و است جدید ورزشی برندهای

 انجام شدهآن  در بازاریابی ورزشی هایحوزه رسای نسبت

 ورزش صنعتشدن  المللیبه بین توجه با ولی ،است

موجود مطالعات  و ادبیات مهم است. با بررسی موضوعی

 ورزشی مشاهده برندهایمدیریت  حوزه در داخل کشور

انجام  هایاکثر پژوهش، مطالعاتمعدود جز که ب شودمی

 ای ورزشی، موضوع گسترشمدیریت برنده حوزه در شده

 به کهاند داده قرار نظرمد را کمتر در بازارهای خارجی برند

پور و همکاران کاظمیتوان به تحقیقات عنوان نمونه می

سازی برند للیالممدل بینان طراحی با عنو( 9028)

( با عنوان 9027زاده )رجب، ایرانهای فوتبال باشگاه

ت ورزش با رویکرد برندسازی یکپارچه صنعطراحی مدل 

ورزشی برتر بازار )مورد مطالعه: باشگاه های  جهانی شدن

مدیریت  مدل عنوان ( با9020رسولی و همکاران )ایران(، 

و  جوانیبرتر فوتبال،  لیگ هایبرند باشگاه استراتژیک

و تدوین مدل  طراحین عنوابا  (9020همکاران )
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بردی در ایران و مشبکی تفکر راهرندسازی با رویکرد ب

طراحی الگوی با عنوان ( 9029همکاران )اصفهانی و 

 ,V. Javani)ورزش کشور، اشاره نمود برندینگ صنعت 

ehsani, M., amiri, M., kozechian, H., 

2016; kazemipour, 2019; Moshabbeki 

Esfahani, 2014; Rajabzadeh, 2018; 

Rasooli, 2019).  زاده رجبپژوهش  این راستادر

تباطات بازاریابی که متغیرهای ارنشان داد (، 9027)

، تصویر و ارزش ویژه برند و شخصیتیکپارچه، هویت، 

های شگاهباو هواداران بر برندسازی کارکنان، مدیران تعهد 

عناصر بندی اولویتورزشی مؤثر است. همچنین 

و تعهد برند، تعهد مدیر برندسازی نشان داد که هویت 

های کشور از دسازی باشگاهبر برنهوادار، بیشترین تأثیر را 

 پور و متخصصین دارا هستند. همچنین کاظمیدیدگاه 

دهد که عوامل مؤثر در ( نشان می9028همکاران )

توان در میهای فوتبال ایران را سازی برند باشگاهالمللیبین

قالب سه محیط درونی، محیط میانی و محیط بیرونی 

های فوتبال در سازی برند باشگاهالمللیتقسیم کرد و بین

ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه 

( در 9022حقیقی کفاش و همکاران )محیط با هم دارند. 

 با های برندسازی استراتژیک نشان دادند کهتبیین چالش

 بودن فردباالی زعفران، منحصربه اقتصادی ارزش به توجه

ارتقاء  هدفمند، تبلیغات از استفاده توان باایرانی می زعفران

و جذب  برند زعفران ارزش افزایش به پذیری،توان رقابت

 ,Haghighi Kafash) یافت دست گذارانسرمایه

Hamidi Beinabaj, Karimi Alavijeh, & 

Khalil Nezhad, 2020).  در مطالعات از طرفی

المللی خارجی نیز اکثر مطالعات انجام شده در حوزه بین

ه ها بشدن برندسازی تولیدات ورزشی و همچنین باشگاه

باشد و در واقع هیچ دیدگاه های فوتبال میویژه باشگاه

های پژوهشی جامع و کاملی در رابطه با برندسازی رشته

هوربل و . مللی وجود نداردالسطح بین ورزشی در

المللی شدن بین( در پژوهشی با عنوان 9393) 9همکاران

                                                  
1 . Horbel, Popp & Peter 

ها و تهدیدهای فرصت، ایهای فوتبال حرفهباشگاه

گسترش بازار چین را تحلیل و نقاط قوت و ضعف را 

ارزیابی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد چین 

های بزرگی )به عنوان مثال، ابتکارات سیاسی در فرصت

فوتبال، رونق روزافزون این رشته( را فراهم  جهت ارتقاء

نموده، اما در مقابل با تهدیداتی از جمله وابستگی گسترده 

به دولت چین، اختالفات فرهنگی و افزایش رقابت نیز 

  .(Horbel, Popp, & Peter, 2020)روست بهرو

کارآفرینی و  تمرکز بر ( در پژوهشی به9393) 9آهونن

موفقیت هاکی به عنوان روشی برای  سازی المللیبین

دهد این پژوهش نشان میپرداخته است.  روی یخ فنالند

 دلیل به یخ روی هاکی تجارت در المللیکه بازارهای بین

 بیشتری رشد بازاریابی، امکانات گسترش و فناوری توسعه

ی معتبر جهانی هاهمچنین برگزاری لیگ. باشند داشته

 هایلیگ در بازی شرایط واجد کهها برای باشگاه

 گسترش در هاآن به و است توجه قابل هستند، المللیبین

   .(Ahonen, 2020) کندمی کمک خود تجارت

های ی باشگاهای در رابطه با تبدیل برند ملدر مطالعه

توسط جوما و  9390المللی که در سال ورزشی به برند بین

ثابت شد که ارزش ویژه برند در روند انجام شد،   0نیسر

های ورزشی نقش اساسی دارد. المللی شدن باشگاهبین

یابی باشگاه و کلیه اقدامات بازاریابی آن باید هویت، موقعیت

نام تجاری ترسیم و  المللی کردندر یک پروژه با هدف بین

 ,Jomaa & Nasir) دنبه عنوان هدف تلقی شو

( در پژوهشی با 9390) 4ژیروکس و همکاران .(2015

های ورزشی از دیدگاه سازی برندهای تیمالمللیعنوان بین

 اهمیت طرفداران چهار عنصر: کننده نشان دادند کهمصرف

عملکرد  اهمیت شدن برند، المللیبینپیشینه  عمر و طول

 اهمیت یک حس رقابتی قوی، وجود و مسابقه در زمین

 هویت اهمیت و متمایز، واضح لشک به برند شخصیت

                                                  
2 . Ahonen 
3 . Jomaa & Nasir 

4 . Giroux, Pons & Richelieu 
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نوان را به عمعرض دید عموم قرار گرفتن و در  بصری

المللی تیم خود برندسازی بینعناصر کلیدی مؤثر بر فرآیند 

 ,Giroux, Pons, & Richelieu) کنندتلقی می

2013).   

با توجه به وجود شرایط در راستای موارد ذکر شده و 

های مربوط به فروش تحریم فعلی اقتصاد ایران از جمله

و نیاز به ارز از جهت تأمین واردات  یک طرف،نفت از 

توجه به  ،دیگر طرفیای از ای و واسطههای سرمایهالکا

غیرنفتی را پر اهمیت کرده و در این بین، وجود  صادرات

برای  استراتژیک ریزیادرات ورزشی و برنامهظرفیت ص

 در کنار کاالها و تجهیزات ورزشی ورزشی خدماتصادرات 

در این . لذا نقش مهمی ایفا نمایدتواند در این زمینه می

ایرانی عالوه بر تمام  ورزشی معرفی برندهای شرایط

هایی که در بخش فروش و صادرات به ارمغان مزیت

و در واقع گامی  شودجویی ارزی میموجب صرفه ،آوردمی

ورزش در این بین . است اقتصادی نهضتبه سمت خلق 

دار و اصیل های ورزشی ریشهکشتی در ایران یکی از رشته

ی مختلف به هااست که در بطن فرهنگ مردم و در اقلیم

 به توجه شده است. بامیهای سنتی آن اجرا روش

ورزش  در ن کشوراستعدادهای فراوا و های مثبتقابلیت

 در سطح قهرمانیسوابق  تاریخی، سابقه همچنینکشتی و 

در  و میزبانی ، حضور، جهانی و المپیکیقاره آسیا

 و نهای جهاباشگاه جام المللی نظیربین رویدادهای

سطوح، این رشته در باالترین های متعدد به مدالدستیابی 

 رهای اصلیمحو از یکی عنوان به را دارد اینتوانایی ورزشی 

 کشور مورد خارج از و داخل ورزشی در صادرات توسعه

 برای هاییهای اخیر تالشسالدر  اینکه بگیرد. با قرار توجه

 ورزشی انجام گرفته است،مختلف های برندسازی در رشته

ور ی معرفی ورزش کشتی کشراستااقدامی در  اما تاکنون

وجود ت. ام نگرفته اسالمللی انجنبرند بییک عنوان به 

ورزشی رشته  در کشور باالی هایتوانمندی و استعدادها

که  باشد قدرتمندیبرند  نویدبخش خلق تواندکشتی می

برند  کشورمان در حوزه ورزش،ارزی ضمن افزایش سهم 

های اساس شاخص و بر فعلی شرایط در که را ایران

در ندارد،  مناسبی اندازچشم و جایگاه موجود، شدهپذیرفته 

از  آگاهی بنابرایندهد.  ارتقاء و جهان منطقه افیایجغر

کشتی ایران ورزش  المللیبیناستراتژیک برندسازی  فرآیند

 برند توسعه و منجر به ارتقاءکه  هاییاستراتژی همچنین و

 بنابراین، .باشد راهگشا تواندمی گردد،میورزشی این رشته 
زی ساالگوی برند طراحیبه  تا است آن بر پژوهش این

رویکرد با ورزش کشتی ایران المللی استراتژیک بین

 ارزآوری بپردازد.صادرات و 

 پژوهش شناسیروش

این پژوهش دارای ماهیت اکتشافی بوده و با هدف بسط 

و گسترش دانش موجود در زمینه برندسازی استراتژیک 

باشد. ماهیت این المللی ورزش کشتی ایران میبین

برد نظریه داده بنیاد  استفاده کیفی است و از راه پژوهش

 تا کندکند. استفاده از این راهبرد به محقق کمک میمی

مند، وجوه ها، به شکلی نظامداده ی ازبین حجم باالی

پردازی کند. مشترک را استخراج کرده و بر مبنای آن نظریه

های ها در این پژوهش، مصاحبهآوری دادهابزار اصلی جمع

المللی ورزش با ه با خبرگان حوزه بینعمیق و ساختاریافت

انتخاب افراد و انجام مصاحبه تا  تکیه بر ورزش کشتی بود.

رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مقصود از اشباع نظری 

های جدیدی در ای است که در آن دیگر مقولهمرحله

ارتباط با مقوله پدید نیاید، مقوله گسترة مناسبی یافته و 

 ,Neomanها برقرار و تأیید شده باشند )لهروابط بین مقو

گیری گلوله برفی جهت از روش نمونه (. همچنین2013

صورت که هر شوندگان استفاده شد. بدینمصاحبهانتخاب 

معرفی  ،فرد نفر بعدی که تخصص مورد نظر را داشت

نفر از خبرگان  99نمود. سرانجام این روش مصاحبه با می

از نظر تحصیالت همگی دارای  بود. افراد مصاحبه شونده

های مدیریت بازرگانی، مدرک دکتری تخصصی در رشته

مدیریت ورزشی و ... و از نظر تجربه میدانی هم دارای سابقه 

چندین ساله در فدراسیون کشتی ایران، عضو فدراسیون 

های معتبر جهانی کشتی، اعضای هیأت علمی دانشگاه
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ورزش ایران، مدیر  ایران، عضو هیأت مدیره انجمن صنعت

ران، قهرمانان بازاریابی چند باشگاه ورزشی مشهور ای

... بودند. همچنین این افراد  و جهانی آور المپیکی،مدال

های بازاریابی ورزشی، تجربه چندین ساله پژوهش در حوزه

مدیریت استراتژیک ورزش، اقتصاد ورزش، کارآفرینی در 

  اند.... را داشته و های دانش بنیانصنعت ورزش، اکوسیستم

برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، همچنین 

 ,Creswell)مورد استفاده قرار گرفت  ،ترکیبی از معیارها

2003; Strauss & Corbin, 1998): 

کنندگان در : همه مشارکت9تطبیق توسط اعضا .9

ها را طبق نظر تحلیل نهایی، فرآیند تحلیل مقوله

 .خودشان بازبینی کردند

در زمان  ،های باز و عمیقصاحبهمومیت: همه مع .9

کافی و شرایط مناسب انجام شد که باعث شد 

های مسئله روشن و شفاف ابهامات و پیچیدگی

ها پرداخته شد. تری به آنشود و بطور عمیق

همچنین فقط به یک سطح از سازمان توجه نشد، 

بلکه متخصصین و خبرگانی از همه سطوح برای 

 خاب شدند.مصاحبه انت

سازی در این پژوهش، دو : مثلثی9سازیمثلثی .0

کنندگان را شامل بخش مکانی و مشارکت

سازی مکانی یعنی مصاحبه با شود. مثلثیمی

های های کشتی در استانمتخصصان در هیات

کنندگان سازی مشارکتمختلف انجام شد. مثلثی

یعنی مصاحبه با افراد موردنظر در سطوح مختلف 

)مدیران، متخصصان بازاریابی، اساتید  سازمانی

های ورزشی...( صورت پذیرفت. در تحلیل داده

حاصل از مصاحبه هم به کدهای استخراج شده 

گرفتن نشد و مشاهدات پژوهشگر با در نظر اکتفا 

 مستندات نظری علمی مورد استفاده قرار گرفت.

                                                  
1 . Member Checking 
2 . Triangulation 

پروتکل و چارچوب مدونی با همکاری اساتید مدیریت 

ورزشی دانشگاه ها و خبرگان در حوزه ورزش و  بازرگانی

کشتی تهیه شد تا پایایی پژوهش از طریق این چارچوب 

ها کنترل شود. برای حصول اطمینان از کارایی در مصاحبه

این چارچوب در پوشش اهداف پژوهش، این پروتکل در 

ها، با نظر همه اساتید و خبرگان مورد استفاده تمام مصاحبه

 قرار گرفت. 

 ی پژوهشهایافته
 کدگذاری باز:

ژوهشگر بدون شود چرا که پاین مرحله باز نامیده می 

پردازد. به بیان ها میگذاری مقولههیچ محدودیتی به نام

گذاری باز، پژوهشگر با ذهنی باز به نامدیگر در کدگذاری 

ها پردازد و محدودیتی برای تعداد کدها و مقولهها میمقوله

(. این مرحله از تجزیه و Golding, 2002شود )قائل نمی

محتوای تحلیل، به شناسایی و استخراج مفاهیم اولیه از 

صورت که پس از انجام هر مصاحبه اختصاص دارد. بدین

مصاحبه، پس از چندبار بررسی مصاحبه، مفاهیم موجود در 

 99در مجموع متن مصاحبه استخراج و کدگذاری گردید. 

فهوم اولیه استخراج گردید که م 900مصاحبه انجام شده، 

ها و حذف مفاهیم پس از بررسی و کنار هم قرار دادن آن

کد  00مفهوم اصلی )کد باز( مشخص گردید.  00تکراری، 

مقوله فرعی )کد  93باز استخراج شده از مصاحبه ها در 

مقوله اصلی  7محوری( قرار گرفتند. کدهای محوری در 

( ارائه 9در جدول ) )کد انتخابی( دسته بندی شدند که

شده است.
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 های مبنایی هرکدامها و تم(. کدهای استخراج شده از مصاحبه1جدول )

ف
ردی

 مقوله اصلی 

)کدگذاری 

 (انتخابی

 مقوله فرعی

)کدگذاری 

 (محوری

 تطبیق پیشینه پژوهش

  مفاهیم اصلی

 )کدگذار

 باز( 

کدهای 

نشوندگامصاحبه  

1 

ی ورز
ت و ارزآور

تسهیل امکان صادرا
ش کشتی

 

 ارائه محصوالت
 ،(9029شهالیی و همکاران )

 (9086محمد کاظمی )

های ارائه و تولید کفش، لباس و مکمل

افزاری افزاری و سختهای نرمتغذیه، بسته

 آموزش کشتی

I9-I0-I4- I0-I6- I8-I2-

I93- I99-I99 

 ارائه خدمات

 (9029شهالیی و همکاران )

دوست و نصیرزاده وطن

(9029) 

گیر، د دانش از جمله مربی، کشتیتولی

 آنالیزور و داور

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

تغییر دیدگاه در این 

 حوزه
--- 

باید تفکر اینکه ارزآوری فقط از طریق 

 آوری است، برچیده شودمدال

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

2 

ی ورزشی
ایجاد گردشگر

 

موزه کشتی تشکیل 

 جهان در ایران

 (9028شاهینی و شریفی )

 (9027پور )کاظمی

 

های جانبی مانند گردشگری برگزاری فعالیت

ورزشی در کنار میزبانی رویدادهای جهانی 

کشتی به منظور شناساندن فرهنگ و برند 

های باستانی ملی ایران، اقدام به ایجاد دهکده

 کشتی جهان در ایران

I9- I9-I0 - I0-I6- I8-I2-

I93 

3 

برنامه
ش کشتی

ی ورز
ک برا

ی استراتژی
ریز

 

داشتن رویکرد 

استراتژیک به ورزش 

 کشتی ایران

 (9334لونوا ) و اندزینا

جوانی ( 9338کاتلر ) 

گودرزی و هنری  (9026)

(9086) 

ریزی بلندمدت و دقیق به ورزش برنامه

فتن ظرفیت ها، داشتن کشتی با در نظر گر

رزش کشتی ایران، به و دیدگاه سیستمی

انداز و مأموریت تغییر و بازبینی در چشم

وزارت ورزش ایران، کسب کرسی در 

فدراسیون جهانی کشتی، قرار گرفتن ورزش 

 های استراتژیک کشوردر اولویت

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

برگزاری لیگ کشتی 

باکیفیت و قدرتمند در 

 ایران

 (9393آهونن )

 (9086درزی و هنری )گو

وطن دوست و نصیرزاده 

(9029) 

نداشتن نگاه فصلی و مقطعی به ورزش 

 کشتی

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

 بازاریابی جهانی

 ( 9337فر و خانزاده )سلطانی

نجم روشن و محمودی 

 (9026میمند )

ها، تقویت میل و انگیزه استفاده مؤثر از رسانه

به کشتی در جامعه، تشکیل کارناوال افراد 

کشتی ایران و اعزام آن به سرتاسر دنیا به 

منظور معرفی و ترویج کشتی پهلوانی و 

قهرمانی ایران، تبدیل ظرفیت های بالقوه به 

 بالفعل برای برندسازی جهانی

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 
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4 

مداخله گرها
 

شرایط فرهنگی و 

 کشورمذهبی 

 ( 9393هوربل و همکاران )

 ،(9399فردیناند و کیتچن )

 و آنهولت
(، 9330) هیلدرث

دوست و نصیرزاده وطن

(9029) 

 شرایط اسالمی پخش رویدادها
I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

 شرایط سیاسی کشور

 ،(9399فردیناند و کیتچن )

 و آنهولت
 (،9330) هیلدرث

یرزاده دوست و نصوطن

(9029) 

مشکالت در بخش میزبانی رویدادهای 

 جهانی کشتی

I0-I4- I0- I2-I93- I99-

I99 

ایجاد دیپلماسی 

 کشتی

 (9394)پیگمن و مورای 

 (9390کاسترو )

 (9026شریعت و گودرزی )

 (9399النزاک و بلین )

 (9337فر و خانزاده )سلطانی

 (9026شریعت و گودرزی ) 

ند روشن و محمودی میمنجم

(9026) 

ای و های منطقهافزایش و تقویت رایزنی

المللی و بهبود شرایط سیاسی با بین

کشورهای مختلف جهان، لغو 

 ءهای ورود و خروج به ایران و القامحدودیت

حس امنیت خاطر به شخص یا کشوری که 

 قصد مشارکت با ایران را دارد

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

5 

بست
رها و زمینه ها

تقویت روحیه کار  

 تیمی

پور و همکاران کاظمی

(9028) 

های کشتی در قالب معطوف نشدن موفقیت

 هاای نبودن موفقیتفردی، نوسانی و دوره

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

های ایجاد پروتکل

 وریبهره

 (9337ویتلوک و فستوسو )

نصیرزاده دوست و وطن

(9029) 

وری های بهرهنبود سازوکارها و زیرساخت

)تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...( از 

 برند

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

6 

ط علّی
شرای

 

عوامل کالن و خرد 

 محیطی

 (9330گودجانسون )

 (9028شاهینی و شریفی )

عوامل جغرافیایی، شرایط صنعت ورزش در 

 ها و اسپانسرها، رسانهکشور و ذینفعان

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8 

های داخلی و بحران

 جهانی
--- 

های داخلی و جهانی مثل شیوع بحران

 ویروس کرونا و جنگ

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

 (9337فر و خانزاده )سلطانی افزایش دانش و آگاهی

، بهبود های کشتی در ایرانسیس دانشکدهأت

و ارتقاء سطح زبان انگلیسی در بین 

ورزشکاران، مربیان، داوران و ... به منظور 

 افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات جهانی

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 
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 (9393کوپر و همکاران ) انجام بنچ مارکینگ
الگویابی یا قیاس تطبیقی با کشورهایی که 

 اندسازی موفق عمل کردهدر حوزه برند
I0-I4- I0-I6-I7- I8-I2-I9 

7 

پیامدها
 

 منافع داخلی و ملی

 (9397چاوانات )

 و آنهولت 
کشاورز و  (9330) هیلدرث

 (9028همکاران )

 (9020سلیمانی و سجادی )

ارتقاء برند و غرور ملی، اشاعه فرهنگ ایران، 

ش سنتی و بومی، اخالق پهلوانی و ورز

افزایش امکان کسب میزبانی در رویدادهای 

مهم جهانی، جذب گردشگر، کسب 

های کلیدی در جهان، ها و پستکرسی

افزایش صادرات کاالها و خدمات مرتبط با 

 کشتی

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

ها و کاهش تنش

 های سیاسیدرگیری

 (9394پیگمن )

 (9390چا )

 ( 9390موری )

 (9339چهابی )

پنگ بین چین و همانند دیپلماسی پینگ

 آمریکا

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 

جلوگیری از تضعیع 

گیران در حقوق کشتی

 های جهانیرقابت

 ( 9390لی )

 (9024معصومی و همکاران )

علیدوست قهفرخی و 

 (9020همکاران )

شود که ایران میتوسعه کشتی منجر به این 

المللی کشتی های بیندر کسب کرسی

تر بوده و به تبع آن از حقوق موفق

المللی دفاع گیران در مسابقات بینکشتی

 شود

I9-I0-I4- I6-I7- I8-I2- 

I99 

تسهیل در کسب 

میزبانی رویدادهای 

 جهانی

 (9334چو )

، (9337توماس ) و زریلو

 (9337پکوتیج و وارد )

ورزشی، اصالح  ردشگرگافزایش جذب 

تصویر دروغین ایجاد شده از ایران توسط 

های خارجی و معرفی ایران به عنوان رسانه

 کشوری حافظ صلح، اتحاد و امنیت

I9- I9-I0-I4- I0-I6-I7- 

I8-I2-I93- I99-I99 
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 هایی از نشانه کالمی )متن مصاحبه((. نمونه2جدول )
 مقوله اصلی 

 )کد انتخابی( 

مقوله فرعی 

 )کد محوری(
 نمونه نشانه کالمی )متن مصاحبه(

کد مصاحبه 

 هاشونده

 شرایط علی 1
افزایش دانش و 

 آگاهی

المللی حاضر مربی، داور یا ورزشکار تیم ملی وقتی در میادین بین

المللی شوند، به دلیل ضعف در برقراری ارتباط به زبان رسمی بینمی

توانند که باید، نمی شوند و آنگونه)انگلیسی(، دچار استرس می

های آموزشی در کسب علوم هایشان را ارائه کنند و یا در دورهتوانایی

 تخصصی دچار مشکل می شوند...

I9 

 هابسترها و زمینه 2
تقویت روحیه کار 

 تیمی

جهانی و المپیکی حاکم است، نگاه فردی  هایگاهی که به قهرمانین 

های تی در نتایج ورزشحو همه بدنبال افتخار شخصی هستند. است 

های انفرادی مثل کشتی  این امر با ورزش گروهی مثل فوتبال در قیاس

های گروهی دچار ضعف است. لذا ایران در ورزش کنیدرا مشاهده می

 فاً در قالب فردی تعریف شود.های کشتی صرنباید رویکرد موفقیت

I0 

 شرایط مداخله گر 3
شرایط سیاسی 

 کشور

کشورمان ایران در بخش کسب و اجرای میزبانی  یکی از مشکالت-

های های سیاسی به دلیل تنشرویدادهای جهانی کشتی، کارشکنی

 سیاسی باالی ایران است که با کشورهای تأثیرگذار دارد...

هایی مثل ورود و خروج به برخی کشورها، تبلیغات مدیریت محدودیت-

 اامنی است...شدة جهانی برای نشان دادن اینکه ایران کشور ن

I93- I7 

 راهبردها 4

داشتن رویکرد 

استراتژیک به 

ورزش کشتی 

 ایران

مسئولین فدراسیون کشتی در کشورمان معموالً قهرمانان المپیکی را بعد 

کنند و برای پرورش و حفظ شرایط قهرمانی یا از کسب مدال، رها می

ر واقع پروری، برنامه خاصی مدنظر ندارند و دآموزش در جهت قهرمان

ها مقطعی و نوسانی است. لذا باید رویکرد بلندمدت و با همه موفقیت

راهبردهای مرحله به مرحله ایجاد شود که عزم مشئولین ارشد وزارت 

 طلبد...ورزش را می

I4 

 پیامدها 5
کسب منافع 

 داخلی و ملی

وقتی صنعت کشتی را بتوانیم به دنیا نشان دهیم، این خود باعث ارتقاء -

شود و مردم ایران احساس غرور ورزش ایران مخصوصاً کشتی می برند

توانند فرهنگ ایرانی اسالمی ها هم میکنند. مسئولین در دیگر حوزهمی

 را اشاعه دهند...

های سنتی و بومی توان به عنوان یکی از ورزشکشتی ایران را می-

ان محبوب دنیا برند کرد که خود موجب جذب گردشگران ورزشی به ایر

شود. از نظر اقتصادی هم موجب افزایش صادرات کاالها و خدمات می

 شود...مرتبط با صنعت کشتی می

I9- I99 

 

 :محوری کدگذاری

 هازیرمقوله به هامقوله دهیربط فرآیند محوری کدگذاری

 این. است ابعاد و هاویژگی سطح در هامقوله پیوند دادن و

 شود،می تشریح مقوله محور حول اینکه دلیل به کدگذاری

 عنوان به هامقوله از یکی مرحله این در .دارد نام محوری

 سایر و گیردمی قرار توجه مرکز در و شده انتخاب محور
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 بین ارتباط. شوندمی داده ارتباط آن به نظری طورب هامقوله

 تحقق امکان مرحله پنج در هامقوله سایر با محوری مقوله

 شرایط علّی، شرایط :از عبارتند هامقوله این. یابدمی

 پیامدها و راهبردها گر،مداخله شرایط ،بسترساز ای وزمینه

(Strauss & Corbin, 1998: Bazargan, 2012) . 

 کدگذاری انتخابی:  
 شدند، محوری و باز داده ها کدگذاری تمامی اینکه از پس

هدف نظریه  واقع در رسید. آن ها به گروهبندی نوبت

 پدیده. صرف نه توصیف است، نظریه تولید بنیادی، پردازی

 به منظم باید بطور طبقه ها به نظریه، تحلیل ها تبدیل برای

 نتایج دو بر اساس انتخابی کدگذاری  شوند. یکدیگر مرتبط

 در است. اصلی نظریه پردازی مرحله کدگذاری، قبلی مرحله

 مصاحبه ها از مستخرج کدهای محوری کدها، گروهبندی

 یکدیگر با شده ایجاد گروه های و سپس شده وهبندیگر

 و یک شناسایی هر ابعاد و اصلی گروه های تا مقایسه شدند

 ادبیات به مرحله مراجعه این در البته .گردند استخراج

گروه  شدن دقیق تر به هرچه زیادی کمک پژوهش نظری

 با مذکور، موارد شدن مشخص با حال .کرد بندی ها

 این مفهومی مدل پارادایمی، الگوی در هامقوله جایگذاری

 .است شده ارائه( 9) شکل در پژوهش

 

 
المللی ورزش کشتی ایران (. مدل مفهومی برندسازی استراتژیک بین2شکل )

 گیرینتیجهبحث و 

یک از ابعاد مدل پارادایمی مورد  در این بخش هر

ای مرتبط با هر یک معرفی هبحث قرار گرفته و مقوله

 ند.اشده

مقوله اصلی )محوری(: ایده، حادثه یا رخدادی است 

شوند. در این ها بر محور آن ایجاد میکه مفاهیم و مقوله

های شناسایی شده، پژوهش و باتوجه به اهداف و مقوله

زش کشتی المللی وربرندسازی استراتژیک بین"مقولۀ 

در نظر گرفته  )محوری( اصلی به عنوان مقوله "ایران
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بدین معنا که هسته مدل مفهومی این  شده است.

بین المللی  پژوهش، تمرکز بر برندسازی استراتژیک

 باشد.کشتی ایران می ورزش

شرایط علّی: مجموعه شرایطی است که سبب 

د. عوامل جغرافیایی، شرایط نشوپیدایش پدیده می

صنعت ورزش در کشور و ذینفعان این رشته ورزشی، 

ها و همچنین نهچگونگی و میزان فعالیت رسا

اسپانسرهای فعال در این حوزه از عوامل مؤثر در این 

های داخلی شوند. همچنین بحرانصنعت محسوب می

کرونا و جنگ از جمله شیوع ویروس و جهانی مثل 

های دانشکده سیسأتد بود. نهای محتمل خواهبحران

کشتی در ایران، بهبود و ارتقای سطح زبان انگلیسی در 

ران، مربیان، داوران و ... به منظور افزایش بین ورزشکا

اعتماد بنفس در ارتباطات جهانی هم حائز اهمیت 

( 9028راستا شاهینی و شریفی )این در  باشد.می

، موقعیت جغرافیایی، تاریخ، گردشگرعنوان نمودند 

مردم، سیاست و حکومت، فرهنگ و اقتصاد به عنوان 

قرار گیرند و در  الزامات برندسازی ملی باید مورد توجه

ای که منجر به های دیپلماسی رسانهاین بین به تاکتیک

 شود، تأکید شدهدستیابی به برند ملی و یا ارتقاء آن می

 های این پژوهش همخوانی دارداست که با یافته

(Shahini & Sharifi, 2019). سئولین مربوطه م

و متخصصین این حوزه همچنین به کمک الگویابی یا 

قیاس تطبیقی با کشورهایی که در حوزه برندسازی 

توانند از تجربیات نظری و اند، میموفق عمل کرده

(، 9393) 9ها استفاده کنند. کوپر و همکارانعملی آن

در پژوهشی عنوان نمودند جلوگیری از دوباره کاری، 

های جدید، کاهش ریسک از ایده استفاده نوآوری و

ها، های جدید، کاهش هزینهکارگیری روشب

بتی از جویی در زمان، بهبود عملکرد و موقعیت رقاصرفه

ینگ برای ورود به های استفاده از بنچ مارکجمله مزیت

                                                 
1 . Cooper, Silberstein, Tam, 

Ramakrishnan & Sears 

 ,Cooper, Silberstein) المللی استبازارهای بین

Tam, Ramakrishnan, & Sears, 2010) . 

به شرح زیر  شرایط علی در این پژوهشدر نتیجه 

 تعیین شده است:

 عوامل خرد و کالن محیطی .9

 های داخلی و جهانیبحران .9

 افزایش دانش و آگاهی .0

 انجام بنچ مارکینگ .4

ای است دهنده شرایط ویژهها: نشانبسترها و زمینه

که مقوله اصلی در آن قرار دارد. زمینه شامل 

شود. در این حوزه باید خصوصیات مقوله اصلی نیز می

های ورزش کشتی صرفاً در قالب تالش کرد تا موفقیت

فردی تعریف نشود و این ذهنیت را از بین برد و به 

سمت کارهای گروهی و تیمی سوق داد. یکی از 

ای بودن یران در این زمینه، نوسانی و دورهمشکالت ا

های ورزش کشتی ایران در عرصه جهانی موفقیت

 است. 

های همچنین به دلیل نبود سازوکارها و زیرساخت

وری در کشتی )تجاری، سیاسی، اقتصادی، بهره

...(، کشورمان حتی از همین ذهنیت مثبت و  فرهنگی

وری نسته بهرهایجاد شده از کشتی ایران در جهان، نتوا

شهالیی و  و ارزآوری الزم را بدست آورند. در این راستا

که  ند( نیز در پژوهشی اظهار داشت9029همکاران )

ریزی، افزاری مانند مدیریت و برنامهتوسعۀ عوامل نرم

ارتباطات و هماهنگی، استعدادیابی و آموزش پایۀ 

کشتی، استفاده از منابع انسانی و مربیان باتجربه، 

افزاری خصیص منابع مالی و بودجه و نیز عوامل سختت

تواند به از جمله اماکن و تأسیسات و تجهیزات می

های ۀ کشتی کشور منجر شود که بسترها و زمینهتوسع

 دهندارائه شده در این پژوهش را مورد تأکید قرار می

(Shahlaei, Zarif, Davoodi & Sadeghi, 

2012) . 

ای بنابراین در این پژوهش، عوامل بسترساز و زمینه

 اند:به دو گروه زیر تقسیم شده
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 تقویت روحیه کار تیمی .9

 وریهای بهرهایجاد پروتکل .9

گر: زمینه ساختاری گسترده و عوامل شرایط مداخله

توانند مقوله اصلی را تحت تأثیر بیرونی هستند که می

قرار دهند. عواملی همچون شرایط اسالمی پخش 

رویدادهای کشتی و همچنین حضور بانوان ورزشکار 

هایی از ایرانی با پوشش اسالمی، ایران را با کارشکنی

برو کرده است. مشکالت و المللی روسوی مقامات بین

های سیاسی در بخش کسب و اجرای محدودیت

میزبانی رویدادهای جهانی کشتی در ایران، ضرورت 

المللی و ای و بینهای منطقهافزایش و تقویت رایزنی

بهبود شرایط سیاسی با کشورهای مختلف جهان، لغو 

های ورود و خروج به ایران و القای حس محدودیت

ه شخص یا کشوری که قصد مشارکت امنیت خاطر ب

ای در دهد که باید تدابیر ویژهنشان می ،با ایران را دارد

 9این خصوص اندیشیده شود. فردیناند و کیتچن

( معتقد هستند هر پدیده یا برندی جهت 9399)

گسترش در سطح جهان  المللی وتوسعه در ابعاد بین

این ها سری از عوامل قرار دارند، آنتحت تأثیر یک

سازی که المللینیروهای تأثیرگذار در روند بین

ای مورد توجه قرار گیرند را بایست به شکل ویژهمی

نی، شرایط اقتصادی، روند شامل تغییرات سیاسی و قانو

فرهنگی و نوآوری در فناوری تعریف -اجتماعی

یط سیاسی به کنند. این دو پژوهشگر در بخش شرامی

رین تغییرات در نحوه آخ )میزان آشفتگی سیاسی و

 حکومت(، در مورد شرایط اقتصادی به )میزان درآمد،

ثبات سیستم میزان ارزش پول ملی، نرخ بهره، 

بانکداری، استانداردهای زندگی عمومی(، در مورد 

فرهنگی به )میزان تسلط فرهنگ و -روندهای اجتماعی

های مختلف، میزان اعتقادات، وضعیت نژادها و قوم

دنیای خارج(، در مورد وضعیت فناوری به  اثرپذیری از

                                                 
1 . Ferdinand & Kitchin 

های راه دور، میزان دسترسی )موجود بودن زیرساخت

یست به در جامعه(، در مورد مسائل محیط ز به اینترنت

پتانسیل اقلیمی متنوع(،  )الگوی آب و هوایی سرزمین و

های قانونی به )شرایط دریافت ویزا و در مورد نیازمندی

کنند که با ی و سالمت( اشاره میکار کردن، قوانین ایمن

شناسایی شده در این پژوهش گر مداخلههای مؤلفه

 ,Ferdinand & Kitchin) همخوانی دارند

2012).  

دوست و نصیرزاده وطنهمچنین در پژوهشی دیگر 

د که فدراسیون کشتی ن( در گزارشی عنوان نمو9029)

 کالت مالی،هایی از قبیل مشایران با تنگناها و چالش

ها به های کشتی استانتوابستگی شدید مالی هیا

ساالری در تصدی فدراسیون، فقدان نظام شایسته

های مختلف، ورود سیاسیون در کشتی، وجود بخش

های ورزشی، عدم های مالی بهتر در سایر رشتهانگیزه

های گروهی به ورزش، عدم ارتباط پرداختن رسانه

لمی کشور، وجود المللی کشتی با بدنۀ عو بینتانستی

مدیریت سنتی حاکم بر ورزش کشور و کشتی، 

نظمی در برگزاری رویدادهای داخلی و عدم تربیت بی

است  یروی انسانی متخصص در کشتی مواجهن
.(Vatandoost & Nasirzadeh, 2012)  

گر در این پژوهش شامل موارد بنابراین شرایط مداخله

 زیر است:

 شرایط فرهنگی و مذهبی کشور .9

 شرایط سیاسی کشور .9

 ایجاد دیپلماسی کشتی .0

راهبردها: در یک زمینه و با شرایط میانجی مشخص، 

پذیر مجموعه مشخصی از راهبردها یا اقدامات امکان

توانند هستند که می باشد. در واقع راهبردها اقداماتیمی

مقوله اصلی را به پیامدها تبدیل کنند. یکی از راهبردها 

و دقیق در  استراتژیکریزی این است که باید برنامه

ها تدوین شود. ورزش کشتی با در نظر گرفتن ظرفیت

ک به ورزش کشتی ایران،داشتن دیدگاه سیستماتی
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انداز و مأموریت وزارت در چشمو بازبینی تغییر  

رزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران، کسب کرسی و

در فدراسیون جهانی کشتی، قرار گرفتن ورزش در 

های استراتژیک کشور باید مورد توجه جدی اولویت

مسئولین عالی و ستادی کشتی کشور قرار گیرد. 

نداشتن نگاه فصلی و مقطعی به ورزش کشتی، از دیگر 

ی لیگ کشتی راهبردها است که باید اقدام به برگزار

قدرتمند و با کیفیت داخلی نمود. برای جذب مخاطبین 

آگاه و امروزی نسل جدید، با توجه به گسترش ابزارهای 

ها ای، لذا استفاده مؤثر از رسانهقدرتمند مجازی و رسانه

به منظور تقویت میل و انگیزه افراد به کشتی در جامعه 

باید با  بسیار مؤثر خواهد بود. در حوزه رقابت جهانی

تشکیل کارناوال کشتی ایران و اعزام آن به سرتاسر دنیا 

به منظور معرفی و ترویج کشتی پهلوانی و قهرمانی 

بالقوه به بالفعل  های ایران، شناسایی و تبدیل ظرفیت

ای از اهمیت ویژه بین المللیبرای برندسازی استراتژیک 

برخوردار است. همچنین به منظور صادرات و ارزآوری 

کشتی باید به محصوالت و خدمات مرتبط با صنعت 

این ورزش پرداخته شود. یعنی در حوزه محصوالت باید 

... و  های تغذیهمکملولید کفش، لباس، به ارائه و ت

افزاری افزاری و سختهای نرممرتبط با کشتی، بسته

آموزش کشتی، و در حوزه خدمات باید به تولید دانش 

... پرداخته و  داور ر، آنالیزور،گیجمله مربی، کشتی از

باید تفکر اینکه ارزآوری فقط از  در قدم اولشود که 

آوری است، برچیده شود. همچنین طریق مدال

های جانبی مانند گردشگری ورزشی در برگزاری فعالیت

کنار میزبانی رویدادهای جهانی کشتی به منظور 

اد شناساندن فرهنگ و برند ملی ایران، اقدام به ایج

های باستانی کشتی جهان )تشکیل موزه کشتی دهکده

جهان( در ایران از جمله راهبردهای دیگر به منظور 

 تقویت ارزآوری از طریق کشتی است.

( در تدوین نظام جامع 9086گودرزی و هنری )

صول کشتی کشور عنوان نمودند که مدیریت و رعایت ا

عد علمی وجه به بها، تتعلمی در ادارة فدراسیون و هیا

وری از استفاده بهینه و بهره ورزش کشتی، تهیه و

ارتباطات های کشتی کشور، ایجاد امکانات و زیرساخت

ای در کشتی، توجه به مسابقات دولتی و رسانه مردمی و

ساالری در رشد در سطوح مختلف و گرایش به شایسته

 و توسعه این رشته ورزشی بسیار مؤثر است

(Goodarzi & Honari, 2007) . همچنین نتایج

( با نتایج این 9029فر و خانزاده )پژوهش سلطانی

باشد که عنوان داشتند بخش از پژوهش همخوان می

گستر نیرومندی ی جهانهاکشورها اگر از رسانه

المللی خود را رتر بینتوانند تصویر ببرخوردار باشند، می

یک کشور به توانایی  القا کنند. بنابراین قدرت جهانی

در پژوهشی  یابد.ای آن ارتباط میدیپلماسی رسانه

( یکی از 9026دیگر نجم روشن و محمودی میمند )

دیپلماسی راهبردهای برندسازی ملی در سطح کالن را 

عنوان نمود و  ایهای رسانهای و سیاستعمومی منطقه

سیم بندی و تقنظیر بخش در سطح میانی نیز اقداماتی

های بازارهای صادراتی هدف و بازاریابی و ارائه بسته

های گردشگری اشاره کرد متنوع خدماتی توسط آژانس

 Najm) است هم راستاکه با نتایج این پژوهش 

Roshan & Mahmoudi Maymand, 

2017). 
در این پژوهش راهبردها بصورت زیر مشخص 

 اند: شده

رد استراتژیک به ورزش کشتی داشتن رویک .9

 ایران

 گزاری لیگ کشتی قدرتمند و با کیفیت دربر .9

 ایران

 بازاریابی جهانی .0

 ایجاد گردشگری ورزشی .4

 مکان صادرات و ارزآوری رشته کشتیتسهیل ا .0

پیامدها: به تبعات تحقق مقوله محوری در بستر 

ای و از طریق گر و زمینهشرایط علّی، مداخله

راهبردهای مشخص اشاره دارد. در حوزه منافع داخلی 



 03 یاپیپ ،9 ماره، ش9439 تابستانورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                  . . . استراتژیک برندسازی الگوی طراحی  93  

 

توان به مواردی همچون ارتقاء برند و غرور می و ملی

ملی، اشاعه فرهنگ ایران، اخالق پهلوانی و ورزش 

سنتی و بومی، افزایش امکان کسب میزبانی در 

رویدادهای مهم جهان، جذب گردشگر، کسب 

فدراسیون های های کلیدی در ها و پستکرسی

جهان، افزایش صادرات کاالها و خدمات مرتبط ورزشی 

کشتی اشاره نمود. با الگوگیری از دیپلماسی با 

پنگ بین چین و آمریکا که موجب کاهش تنش پینگ

سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور شد، ایران هم به 

تواند از دیپلماسی های سیاسی میمنظور کاهش تنش

مند شود. توسعه کشتی منجر به این کشتی بهره

المللی های بینشود که ایران در کسب کرسیمی

گیران تر بوده و به تبع آن از حقوق  کشتیکشتی موفق

المللی دفاع شود. افزایش جذب در مسابقات بین

گردشگر ورزشی، اصالح تصویر دروغین ایجاد شده از 

ایران به عنوان  های خارجی و معرفیایران توسط رسانه

های یکی از آرمان و امنیت اتحاد کشوری حافظ صلح،

توان باشد که این امر را میسالمی ایران میمهم انقالب ا

محقق ساخت. بنابراین پیامدهای برندسازی استراتژیک 

های توان در بخشالمللی ورزش کشتی ایران را میبین

 بندی نمود:زیر تقسیم

 کسب منافع داخلی و ملی .9

 های سیاسیها و درگیریکاهش تنش .9

گیران در ق کشتیجلوگیری از تضعیع حقو .4

 ای جهانیهرقابت

 تسهیل در کسب میزبانی رویدادهای جهانی .0

 
 باید به همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که

 بین استراتژیک برندسازی مسیر در که مشکالتی و موانع

تا ابتدا با  کردتوجه  دارد وجود ایران کشتی المللی

. اهم کردشناسایی آن ها، سپس نسبت به رفعشان اقدام 

 :نمود اشاره زیر موارد به توان می التاین موانع و مشک

 شدید فشارهای با: المپیک از کشتی حذف خطر .9

 وجود با ایران، با سیاسی های تنش دلیل به آمریکا

 جهان کشتی در جدی رقبای از خود آمریکا اینکه

 رشته بین از را کشتی تا است تالش در اما است،

 ترین بزرگ عنوان به المپیک در موجود های

 درصد که چرا. کند حذف جهان، ورزشی رویداد

 از ایران، ورزش المپیکی های مدال از توجهی قابل

 .است کشتی رشته

 های رشته دیگر به نسبت باال جذابیت وجود عدم .9

 در کشتی رشته طرفدار کمبود یا نبود: ورزشی

 در طرفداران شدن معطوف و کشورها از بسیاری

 .کشورها از دودیمع تعداد بین

 وجود عدم: جهانی اسپانسرهای بالاستق عدم .0

 و بسترسازی موجب که ایران در هایی فعالیت

 اسپانسرهای جذب منظور به شرایط کردن فراهم

 .شود خارجی معتبر

 علی ایران: کشتی صنعت در ملی تولید نداشتن .4

 اما دارد، را جهان کشتی مهد ادعای اینکه الرغم

 در و ابتدایی اساسی محصوالت از بسیاری حتی

 .شوند می وارد کشورها سایر از کشتی

 ایران تجاری، نام های پویایی هرم مدل به توجه با .0

 در هم( حضور) مدل این اول مرحله در حتی

 برند و مشتری بین ضعیفی رابطه جهانی سطح

 سهم کاهش به منجر که دارد وجود ایران کشتی

 .است شده صنعت این در توسط ایران جهانی بازار

 برنامه نبود: ایران کشتی تگاهخاس شناخت عدم .6

 برند یادآوری جهت به برند نوستالژیک تداعی های

 تقویت جهت هایی برنامه وجود عدم ایران، کشتی

 .هواداران وفاداری

 و پرالتهاب سیاسی شرایط: فشارها و ها تحریم .7

 که آمریکا جمله از کشورها بعضی با ایران متشنج

 رمنج است، کشتی ورزش در جدی رقیب خود

 با که است شده فشارهایی و ها تحریم اعمال به
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 و دنیا در ورزشی انزوای در ایران دادن قرار هدف

 .است شده ایران ورزش پرریسک آینده

 وزارت در سطوح همه عملیاتی و ستادی مسئولین

 انجام با توانند می ایران کشتی فدارسیون و ورزش

 صنعت در ها ناکارمدی این علل کشف و ها پژوهش

 موانع این رفع جهت در را عملی و علمی اقدامات شتی،ک

 پژوهش توان می مذکور موارد از یک هر در و کنند اتخاذ

 مشکالت برای حل راه ارائه و شناسایی جهت در هایی

 و تاریخی خاستگاه و سبقه به توجه با اما. شود انجام

 همچنین و است ایران به متعلق که کشتی فرهنگی

 برند به شدن تبدیل برای ایران یکشت ورزش پتانسیل

 :شود می ارائه زیر کاربردی پیشنهادات المللی، بین

 ورزش در کارآفرینی های استارتاپ تشکیل .9

 در کشتی کیفیت با های بازی طراحی: کشتی

 آموزشی افزارهای نرم طراحی سرگرمی، حوزه

 کشتی آموزش یا مختلف سنین برای کشتی

 .و .. مربیان ،داوران گیران،

 موفقیت استمرار و جهانی عرصه در حضور تداوم .9

 برندسازی جهت در ویژه بودجه اختصاص: ها

 و حفظ) ماندگاری جهت به کردن هزینه کشتی،

 به ورود از تر مهم که جهانی رقابت در( تداوم

 عرصه به ورود که چرا. است جهانی بازارهای

 آن تداوم و حفظ و است ماجرا اول فقط جهانی،

 .است تر مهم

 به پژوهش، این دستاوردهای به باتوجه همچنین

 مدل تبیین جهت در شود می پیشنهاد آتی پژوهشگران

 وسیع جامعه یک در پژوهش این از برآمده مفهومی

 های روش طریق از کنند سعی و برداشته گام ورزشی

 دیگر یا ساختاری معادالت مدلسازی همچون کمی

 .نمایند نآزمو را پژوهش این مفهومی مدل ها، روش
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