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Abstract
Introduction: The brand of the club has a decisive role in the fate of the club and the factors
influencing the creation and strengthening of the brand in the clubs of the Premier Volleyball League
are numerous and the impact of each of these factors is different. The aim of the present study was to
develop and psychometrics "Scale of Factors Affecting the Branding of Volleyball Premier League
Clubs"
Methods: The research method was qualitative-quantitative (methodological). In the qualitative
section, data were collected through semi-structured interviews with 19 sports experts from the
volleyball league teams of Iranian cities and faculty members in the fields of sports management at
universities.
In the quantitative part, content validity was measured qualitatively by 15 faculty members in the
fields of sports management in universities. The construct validity was measured by exploratory
and confirmatory factor analysis in both a sample of 362 sports science faculty members, volleyball
specialists and sports science students (by convenience sampling method). Reliability was calculated
by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient in a sample of 30 experts.
Data analysis was performed in SPSS .26 and Amos. 24.
Results: Developed scale items were derived from the qualitative section. In the quantitative part, the
validity of the qualitative content was confirmed. The results of exploratory factor analysis showed
63 items and 10 subscales. Reliability was obtained by internal consistency method by calculating
Cronbach's alpha coefficient for the whole scale of 0.95 and for the subscales from 0.91 to 0.75.
Conclusions: The "Scale of Factors Affecting the Branding of Volleyball Premier League Clubs"
was developed with validity and reliability. Therefore, it is recommended to use it to measure the
factors affecting the branding of volleyball premier league clubs.
Keywords: Branding, Volleyball, Premier League, Scale, Development and Psychometrics.
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چکیده
مقدمــه :برنــد باشــگاه نقــش تعییــن کننــده ای در سرنوشــت باشــگاه دارد و عوامــل موثــر بــر ایجــاد و تقویــت برنــد در باشــگاه هــای
لیــگ برتــر والیبــال متعــدد بــوده و تاثیــر هــر کــدام از ایــن عوامــل نیــز متفــاوت اســت .هــدف پژوهــش حاضــر ،طراحــی و روان ســنجی
"مقیــاس عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال" بــود.
روش کار :روش پژوهــش کیفــی -کمــی (روش شناســی) بــود .در بخــش کیفــی ،داده هــا بــه روش مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته بــا
 19تــن از کارشناســان ورزشــی تیــم هــای لیــگ والیبــال شــهرهای ایــران و اعضــای هیئــت علمــی رشــته هــای مدیریــت ورزشــی
دانشــگاه هــای آزاد (بــه روش نمونــه گیــری گلولــه برفــی) جمــع آوری گردیــد .در بخــش کمــی نیــز ،روایــی محتــوا بــه روش کیفــی
توســط  15تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته هــای مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــا ســنجیده شــد .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل
عاملــی اکتشــافی و تاییــدی هــر دو در نمونــه ای از  362تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته علــوم ورزشــی ،متخصصــان والیبــال و
دانشــجویان رشــته علــوم ورزشــی (بــه روش نمونــه گیــری در دســترس) ســنجیده شــد .در نهایــت ،پایایــی بــه روش همســانی درونــی
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه ای از  30تــن از اعضــای هیئــت علمــی رشــته هــای مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــا کــه
در بخــش هــای قبلــی شــرکت نکــرده بودنــد ،محاســبه گردیــد .تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  26و آمــوس
نســخه  24انجــام شــد.
یافتــه هــا :عبــارات مقیــاس از بخــش کیفــی طراحــی شــد .در بخــش کمــی ،روایــی محتــوای کیفــی مــورد تاییــد بــود .نتایــج تحلیــل
عاملــی اکتشــافی 63 ،عبــارت و  10زیرمقیــاس را نشــان داد .نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی نیــز ،وجــود  10زیرمقیــاس را تاییــد نمــود.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس  0/95و بــرای زیرمقیــاس هــا  0/75تــا 0/91
بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری" :مقیــاس عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال" بــا روایــی و پایایــی تاییــد شــده ،طراحی شــد.
لــذا اســتفاده از آن جهــت ســنجش عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال پیشــنهاد مــی گــردد.
کلید واژه ها :برند ،والیبال ،لیگ برتر ،مقیاس ،طراحی و روان سنجی.
از اجــزاي مهــم بقــاي فدراســيون هــا ،ســازمان هــا و باشــگاه هــاي

مقدمه

ورزشــي بــه شــمار آورد و ايــن اهميــت بــه صــورت فزايندهــاي در

در ســال هــاي اخیــر دانــش بازاريابــي ورزشــي اهميــت بســزايي

حــال افزايــش اســت (.)1

بــراي فدراســيون هــا و ســازمان هاي ورزشــي پيــدا كرده اســت .اين

از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه افزايــش هزينــه و رقابــت فشــرده

دانــش بــه حــدي اهميــت يافتــه اســت كــه مــي تــوان آن را يكــي

بــراي جــذب ســرمايه هــاي ورزشــي ماننــد بازيكنــان ،مربيــان و
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ايالــت ماساچوســت امريــكا ابــداع شــد .ایــن ورزش کــه ابتــدا

امكانــات ورزشــگاهي و كســب رتبــه هــاي باالتــر در مســابقات،

 Mintontنــام داشــت ،در المپیــک  ۱۹۶۴توکیــو بــرای نخســتین

باشــگاه هــاي ورزشــي بــه دنبــال حصــول بيشــترين درآمــد

بــار در برنامــه بازیهــای المپیــک قــرار گرفتــه و بــه عنــوان

از امكانــات موجودنــد ( .)2واضــح اســت کــه باشــگاه هــا و

فدراســيون هــاي فوتبــال در سراســر جهــان بــه غيــر از حــق

پربیننــده تریــن رشــته المپیــک ،یکــی از پنــج ورزش برتــر جهــان

ديگــري نيــز بــراي درآمدزايــي دارنــد كــه اگــر از آن هــا اســتفاده

( .)9والیبــال در ایــران از ســال  1299توســــــط میرمهــدی ورزنده

و گســترده تریــن ورزش در بیشــتر کشــورهاي جهــان مــی باشــد

پخــش تلويزيونــي ،بليــت فروشــي و تبليغــات دور زميــن ،راه هــاي

وارد کشــور شــده و تعلیــم آن از دارالمعلمیــن ورزش آغازشــد (.)10

نكننــد ،بــا مشــكل مواجــه مــي شــوند و در ایــن راســتا ،يكــي از

بــا توجــه بــه موفقیتهــای تیمهــای ملــی و باشــگاهی والیبــال

مهــم تريــن منابــع باشــگاه هــا بــراي درآمدزايــي ،اســتفاده از برنــد

کشــور ایــران در عرصههــای بیــن المللــی در ســالهای اخیــر،

باشــگاه اســت .برنــد اصلــي ترين فراينــد ســودآوري بوده و اســاس

توجــه همــگان بــه ایــن رشــته جلــب شــده و مخاطبــان باالیــی

و زيربنــاي اقتصــاد كنونــي بــه شــمار مــي رود (.)3

بــه صــورت حضــوری و پخــش تلویزیونــی ایــن رشــته را دنبــال

از اینــرو ،در صنعــت ورزش هــر تيمــي را مــي تــوان بــه عنــوان

برنــد و هــواداران آن را بــه عنــوان مشــتريان در نظــر گرفــت (.)4

مــی کننــد .هرچنــد ایــن امر تــوانهــای درآمدزایــی باالیــی را می

ســازمان ،بــرای باشــگاه هــای ورزشــی بــه طــور خــاص حائــز

مشــخص جهــت توســعه برنــد و بــی توجهــی بــه ایــن امــر بســیار

برنــد ( )brandبــه عنــوان مهمتریــن و اساســی تریــن دارایــی

توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد ،امــا بــه دلیــل فقــدان راهکارهــای

اهمیــت بــوده و ســبب شــده باشــگاههای ورزشــی بــه کمــک

مهــم ،باشــگاههای والیبــال ایرانــی نتوانســتهاند برنــد خــود را در

آن ،بــه ســازمانهایی ســاختاریافته تبدیــل شــده و بــا اســتفاده از

ســطحی فراتــر از مرزهــای ملــی و در عرصــه بیــن المللــی مطــرح

ســازماندهی مناســب ،ضمــن تقویــت و حفــظ موقعیــت پیشــرونده

کننــد کــه ایــن امــر منجــر بــه عــدم شــناخت برنــد باشــگاههای

و شــرکت در مســابقات قهرمانــی در رقابتهــای تجــاری نیــز

والیبــال ایــران در ســطح آســیا و جهــان شــده اســت ( .)8در داخــل

فعالیــت کننــد ( .)5بعبــارت دیگــر ،امــروزه باشــگاههای ورزشــی

و خــارج از کشــور ،پژوهــش هــای متعــددی در راســتای برندســازی

بــه عنــوان برندهــای شــناخته شــده تلقــی شــده کــه هــواداران

ورزشــی در مــورد رشــته هــای ورزشــی بــه طــور کلــی ()16-11

محصــوالت و خدمــات باشــگاه بــه آن کمــک نمــوده ( )6و برنــد

امــا پیشــینه پژوهشــی کــه بــه برندســازی باشــگاه هــای والیبــال،

آن هــا ضمــن تماشــا و لــذت بــردن از بــازی آن هــا ،بــا خریــد

و در زمینــه رشــته ورزشــی فوتبــال ( )20-17انجــام شــده اســت.

باشــگاههای ورزشــی از ایــن راه ،مــی توانــد دربرگیرنــده مزایــای

بپــردازد 2 ،مــورد یافــت گردیــد .عبدالــه زاده و همــکاران ( )21بــا

ناملمــوس از جملــه احســاس تعلق و طرفــداری از باشــگاه محبوب،

بررســی ارزش ویــژۀ برنــد تیــم والیبــال کالــۀ مازنــدران نشــان

مزایــای ملموســی نظیــر امــور تجــاری و بازرگانــی باشــد ( .)7لــذا،

دادنــد  11عامــل نشــان برنــد ،رقابــت ،مزیــت ،تعامــل اجتماعــی،

بــدون شــک باشــگاه هایــی کــه در برندســازی خــود موفــق عمــل

تعهــد ،تاریخچــۀ تيــم ،ویژگــی ســازمانی ،موفقيــت تيــم ،بــازی

نمــوده ،مــی تواننــد هــوادار بیشــتری جــذب کــرده و از ایــن طریق

تيــم ،افــراد غيربازیكــن و ورزشــگاه در بعــد تداعيــات ارزش برنــد

درآمــد سرشــاری را از محــل جــذب حامــی ،فــروش بازیکــن ،بلیط

و  2عامــل همانندســازی و درونــی كــردن در بعــد آگاهــی بــر

فروشــی ،حــق پخــش تلویزیونــی ،تبلیغــات محیطــی و پیراهــن و

ارزش برنــد باشــگاه تاثیــر گــذار مــی باشــد .همچنیــن ،محمــودی

خریــد محصــوالت توســط هــواداران کســب کننــد (.)8

و همــکاران ( )22بــا شناســایی و رتبــه بنــدی عوامــل موثــر بــر

بــا توجــه بــه اهمیــت فعالیــت هــای بازاریابــی و تجــاری در تامیــن

تداعــی برنــد هــواداران لیــگ برتــر والیبال کشــور ،مطالعــه موردی

بــه رقابــت هــای تجــاری در کنــار رقابــت هــای درون میــدان

موفقیــت تیــم ،دارا بــودن بازیکــن ســتاره ،نمایــش بــازی هــای

منابــع مالــی مــورد نیــاز باشــگاه هــای ورزشــی و ضــرورت توجــه

تیــم والیبــال میــزان خراســان نشــان دادنــد کــه نــام و نشــان،

مســابقه ،توجــه بــه بحــث برندســازی جهــت بقــا و تامیــن مالــی

زیبــا ،ســرمربی تیــم ،مدیریــت باشــگاه ،تاریخچــه تیــم و ســالن

باشــگاه بیــش از پیــش اهمیــت مــی یابــد .در ایــن زمینــه ،یکــی

محــل برگــزاری بــازی هــا بــه ترتیــب دارای بیشــترین اهمیــت

از ورزش هایــی کــه مــی توانــد در زمینــه برندســازی باشــگاه

تداعــی برنــد از دیــدگاه هــواداران تیــم میــزان مــی باشــد.

هــای خــود ،تــاش نمایــد ،والیبــال مــی باشــد .واليــــبال در ســال

از ســوی دیگــر ،والیبــال بــه عنــوان یکــی از قــدرت هــای برتــر

 1895ميــادي توســط  William G. Morganدر شــهر هوليــوك

آســیا و از قطبهــای اصلــی والیبــال جهــان بــه شــمار رفتــه و
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لیــگ برتــر ایــن رشــته بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن لیــگ هــای

انجــام شــد.

موضــوع برندســازی جهــت رشــد و توســعه فعالیــت هــا در عرصــه

روش کار

ورزشــی کشــور شــناخته مــی شــود؛ موفقیــت باشــگاه هــا در
ملــی و بیــن المللــی ،خالــی از لطــف نخواهــد بــود .زیــرا در ایــن

روش انجــام ایــن پژوهــش از نــوع روش کیفــی -کمــی (روش

صــورت باشــگاهها میتواننــد ضمــن حــل مشــکالت مالــی و رفــع

شناســی) اســت .در بخــش کیفــی پژوهــش ،جامعــه آمــاری

موانــع درآمدزایــی در لیــگ داخلــی ،بــا موفقیــت در معرفــی برنــد

شــامل کلیــه خبــرگان ورزش والیبــال اعــم از اعضــای هیئــت

خــود در عرصــه بیــن المللــی موجــب ارتقــا ارزش برنــد باشــگاه

علمــی دانشــگاه ،صاحــب نظــران و کارشناســان خبــره ایــن

شــده و بــه منافــع مالــی و غیــر مالــی ناشــی از آن دســت یابنــد

ورزش ،متخصصــان برنــد و مديريــت ورزشــي بودنــد (کــه جزئیات

( .)23در نتیجــه ،فراهــم نمــودن زمينــه شــکل گیــری ،تقویــت

نمونــه هــا در ذیــل ذکــر خواهــد شــد) .نمونــه هــا بــه روش

و توســعه برنــد باشــگاه هــا بــراي ســامان بخشــيدن بــه تــاش

نمونــه گيــري هدفمنــد و غیــر تصادفــی بــه روش گلولــه برفــی

( 19 )snowballتــن بودنــد و تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری

هــاي باشــگاه هــا در عرصــه برنــد و مطــرح شــدن آن در حــوزه

( ،)Theoretical Saturationمصاحبــه هــای نیمــه ســاختاریافته

بیــن المللــی ضــرورت دارد .بــدون شــک شناســایی عوامــل تاثیــر

ادامــه یافــت.

گــذار بــر توســعه برنــد باشــگاه هــا اولیــن و اصلــی تریــن گام موثر

مصاحبــه هــا (زمــان هــر مصاحبــه حضــوری حــدودا 30-50

در برنــد ســازی مــی باشــد.

پژوهــشهــای مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه حاضــر ،بــه ایــن صورت

دقیقــه و توســط نویســنده اول مقالــه انجــام شــده و بــا هــر نمونه،

کل رشــته هــای ورزشــی بــوده اســت ( .)11،12،22بــرای مثــال

پســت الکترونیکــی) انجــام گردیــد .بدیــن شــرح کــه ابتــدا مجــوز

مصاحبــه بــه  2روش حضــوری و غیرحضــوری (به وســیله ارســال

بــود کــه ابزارهــای مــورد اســتفاده بیشــتر در خصــوص برندســازی
جوانــی ( )11مطالعــه ای بــا عنــوان تاثیــر برندســازی داخلــی در

از دانشــگاه آزاد اســامی واحــد همــدان ،هیئــت والیبــال ارومیــه و

انجــام داده اســت .ابــزاری بــکار گرفتــه شــده  ،قابلیــت ســنجش

بــا عنایــت بــه اینکــه نویســنده اول مقالــه ،در ســال  1397مربــی

دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران کار بــه ایــن ترتیــب دریافــت شــد.

ســازمان هــای ورزشــی (مطالعــه مــورد :باشــگاه هــای بدنســازی)

بیــن المللــی والیبــال بــوده ،در خانــه والیبــال ارومیــه و ســالن

برندســازی داخلــی بــر کارکنــان در ســازمان هــای ورزشــی را

ورزشــی  6هــزار نفــری الغدیــر ارومیــه زمانــی کــه تیــم هــای

داشــته اســت) .بعضــی از مطالعــات بــرای ســنجش گســترش

برتــر لیــگ والیبــال (شــهرهای تهــران ،کاشــان ،یــزد ،گلســتان

برنــد رشــته هــای دیگــری خصوصــا فوتبــال بــوده اســت

و ارومیــه) بــه همــراه کارشناســان ورزشــی خــود ،بــرای انجــام

( .)1،18،19،20،24بعنــوان مثــال بنســبردي و همــکاران ( )1بــا

مســابقه مراجعــه مــی نمودنــد ،بــا کارشناســان ورزشــی مصاحبــه

عنــوان طراحــی الگــوی عوامــل مؤثــر بــر گســترش برنــد باشــگاه

را بــه صــورت حضــوری انجــام داد .همچنیــن ،بــه وزارت صنعــت،

هــاي حرفــه اي فوتبــال كشــور ،ابــزاری را طراحــی نمــود .ابــزار

معــدن و تجــارت ارومیــه و تهــران جهــت انجــام مصاحبــه،

نامبــرده عوامــل مؤثــر بــر گســترش برنــد باشــگاه هــاي حرفه اي

مراجعــه حضــوری (در محــل کار ایشــان) انجــام شــد .در ابتــدای

فوتبــال كشــور را شناســایی مــی کنــد و همانطــور کــه از عنــوان

امــر ،از نمونــه هــا رضایــت کتبــی آگاهانــه جهــت شــرکت در

مشــخص اســت ،قابلیــت شناســایی عوامــل مؤثــر بــر برندســازی
باشــگاه هــاي لیــگ برتــر والیبــال را نــدارد .در پژوهــش  Rossو

پژوهــش کســب گردیــد .ســپس ،مصاحبــه هــا بــا دســتگاه ضبــط

همــکاران ( )24پژوهشــی بــا عنــوان ارزیابــی تجربــی ارزش ویــژه

صــوت ضبــط گردیــده و پــس از اتمــام مصاحبــه هــا ،مصاحبــه

برنــد مبتنــی بــر تماشــاگران انجــام دادنــد ،ابــزار مــورد اســتفاده

هــای ضبــط شــده روی کاغــذ پیــاده گردیــد .شــایان ذکــر اســت

ویــژه برنــد مبتنــی بــر تماشــاگران بــوده اســت .بنابــر مطالعــات

بعــد از اتمــام پژوهــش معــدوم شــد .در روش غیرحضــوری نیــز،

(ابــزار نامگــذاری نشــده اســت) جهــت ارزیابــی تجربــی ارزش

در راســتای رعایــت مالحظــات اخالقــی ،فایــل هــای صوتــی

گذشــته ،مطالعــه ای کــه ابــزاری آن عوامــل موثــر بــر برندســازی

بــرای اعضــای هیئــت علمــی رشــته هــای مدیریــت ورزشــی

باشــگاه-های لیــگ برتــر والیبــال را بســنجد ،یافــت نگردیــد .لــذا

دانشــگاه هــای آزاد تهــران ،ارومیــه ،تبریــز ،همــدان ،اردبیــل،

پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس

شــیراز و تربیــت معلــم تهــران ،بدلیــل وجــود محدودیــت هــای

عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال"

حاصــل از بیمــاری کرونــا ،ســواالت مصاحبــه کــه بــه وســیله
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پســت الکترونیکــی ارســال شــده بــود ،در قالــب فایــل word

جامعــه ای از اعضــای هیئــت علمــی رشــته علــوم ورزشــی

سواالت مصاحبه عبارت بود از:

شــیراز و تربیــت معلــم تهــران) ،متخصصــان والیبــال (متشــکل از

(بصــورت نوشــتاری) دریافــت گردیــد.

(دانشــگاه هــای آزاد تهــران ،ارومیــه ،تبریــز ،همــدان ،اردبیــل،

 )1شــرایط تاثیرگــذار بــر برندســازی باشــگاه هــای والیبــال

مدیــران ،کارکنــان ،سرپرســتان ،مربیــان و بازیکنــان باشــگاه هــا

 )2چــه عواملــی منجــر بــه برندســازی باشــگاه هــای والیبــال

دانشــجویان مقطــع دکتــرای رشــته علــوم ورزشــی دانشــگاه آزاد

 )3عوامــل زمینــه ای و مداخلــه گــر در ایــن زمینــه را نــام بــرده و

تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی (هــر دو نــوع) بــا  362تــن

پــس از جمــع آوری داده هــا ،بــرای اطمینــان از تحلیــل هــای

حضــوری) ،محاســبه گردیــد .همچنیــن ،پایایــی به روش همســانی

مرتبــط ،بررســی شــد تــا پشــتوانه نظــری هــر عبــارت توجیــه

 30تــن از خبرگانــی کــه در بخــش هــای قبلــی پژوهــش شــرکت

چیســت؟

و داوران شــهرهای تهــران ،کاشــان ،یــزد ،گلســتان و ارومیــه) و

مــی شــود؟

اســامی واحــد همــدان ،بررســی شــد .روایــی ســازه بــه روش

تفســیر نمایید.

کــه بــه صــورت دردســترس انتخــاب شــده بودنــد (بــه صــورت

بعــدی ،فراوانــی تکـــرار هـــر عبــارت در میــان پژوهــش هــای

درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه ای بــه تعــداد

پـذیر باشـد.

داده نشــده بودنــد ،مــورد ســنجش قــرار گرفــت .تحلیــل داده هــا

داده هــای حاصــل بــا رویکــرد  )25( Corbin & Straussدر 3

در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه  26و آمــوس نســخه

مرحلــه ،کدگــذاری بــاز ( ،)open codingکدگــذاری محــوری

 24انجــام گرفــت.

( )axial codingو کدگــذاری انتخابــی (،)selective coding

یافته ها

کدگــذاری شــدند تـــا زمینـــه تفســـیرهای بعــدی فراهــم گــردد.

تــاش پژوهشــگر در مصاحبــه هــای اجراشــده بــر آن بــوده تــا در

اطالعــات جمعیــت شــناختی بخــش کیفــی از جهــت میــزان

مــورد اشــاره توســط مصاحبــه شــونده بــه ترتیــب مــورد کاوش

و شــامل  7نفــر از اعضــای هیئــت علمــی رشــته تربیــت بدنــی

زمــان اجــرا ،بــه کمــک یادداشــت بــرداری و یــادآوری نکتــه هــای

تحصیــات مشــارکت کننــدگان در ایــن مرحلــه جمعــا  19تــن

قــرار گیــرد تــا در فراینــد آوانویســی ( )transcriptionابهامــی

صاحبنظــر در حیطــه والیبــال بــا مــدرک دکتــری 6 ،نفــر از

باقــی نمانــد .در واقــع ،پژوهشــگر در تحلیــل داده هــای هــر

مدیــران اداره ورزش ،هیئــت والیبــال و باشــگا ه هــا بــا مــدرک

مصاحبــه بــا اعضــای مشــارکت کننــده ،در  3مرحلــه کدگــذاری

کارشناســی ارشــد و دکتــری و  6نفــر از مربیــان بازنشســته بــا

بــاز ( ،)open codingکدگــذاری محــوری ( )axial codingو

مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد بودنــد .همچنیــن رده

کدگــذاری انتخابــی ( ،)selective codingداده هــا را مــورد تحلیــل

ســنی اعضــای هیئــت علمــی رشــته تربیــت بدنــی ،شــامل 3تــن

در انتهــای بخــش کیفــی ،عوامــل موثــر بــر برندســازی

مدیــران اداره ورزش :هیئــت والیبــال و باشــگا ه هــا 2تــن در ســنین

مدیریــت و نیــروی انســانی متخصــص ،شــهرت و محبوبیــت،

 67ســال و در رده مربیــان :بازنشســته 4تــن در ســنین  55تــا 60

قــرار داده اســت (.)26

در ســنین  30تــا 38ســال4 ،تــن در ســنین 48تــا  65ســال و در رده

باشــگاه هــای لیــگ برتــر والیبــال بــه شــرح :ثبــات باشــگاه،

 41تــا 45ســال3 ،تــن در ســنین  47تــا  53ســال1 ،تــن در ســنین

برندســازی ،ســرمایه و دارایــی باشــگاه ،مدیریــت ارتبــاط بــا

ســال 2 ،تــن  65تــا  70ســال بودنــد.

در بخــش کیفــی بــا اســتفاده از روش

هــواداران ،پــرورش و جــذب بازیکنــان و مربیــان مطــرح ،موفقیــت

Corbin & Strauss

( )25تحلیــل داده هــا در  3مرحلــه کدگــذاری بــاز ،محــوری و

و عملکــرد باشــگاه ،تبلیغــات و راهبــرد باشــگاه شناســایی شــد.

انتخابــی انجــام شــد .در گام دوم و کدگــذاري محــوري ،کدهــاي

در بخــش کمــی پژوهــش ،روایــی محتــوای مقیــاس طراحــی

تولیــد شــده درگام قبلــی ،بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط میــان کدهــا،

شــده بــه روش کیفــی ،توســط  15تــن از اعضــای هیئــت علمــی

بازنویســی و کدهــای محــوری تعییــن شــدند .در گام ســوم و

رشــته هــای مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــای آزاد تهــران ،ارومیه،

کدگــذاری انتخابــی نیــز فراینــد انتخــاب دســته بنــدی اصلــی،

تبریــز ،همــدان ،اردبیــل ،شــیراز و تربیــت معلــم تهــران بررســی

مرتــب کــردن آن بــا دیگــر دســته بنــدی هــا ،تأییــد اعتبــار ایــن

گردیــد.

روابــط و تکمیــل دســته بنــدی هایــی کــه نیــاز بــه اصــاح و

روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی در
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توســعه بیشــتری دارنــد ،صــورت گرفــت کــه از ایــن عبــارت هــا،

در نهایــت  67درصــد از کل واریانــس متغیرهــای پژوهــش را

بــر اســاس یافتــه هــای بخــش کیفــی" ،مقیــاس عوامــل موثــر

بــر اســاس عبــارات هــر عامــل نامگــذاری گردیــد .بدیــن ترتیــب،

 9عامــل شناســایی گردیــد.

تبییــن مــی کردنــد .پــس از اســتخراج عوامــل ،هــر یــک از آنهــا

بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال" بــا  63عبــارت

عوامــل شناســایی شــده در ایــن پژوهــش شــامل :برندســازی

مقیــاس توســط  6تــن از مدرســین مدیریــت ورزشــی تاییــد گردید.

متخصــص (16( )specialized management and manpower

( 7( )brandingعبــارت ،)1-7 :مدیریــت و نیــروی انســانی

طراحــی گردیــد .روایــی صــوری و محتــوا بــه روش کیفــی

عبــارت ،)8-23 :ثبــات باشــگاه ( 4( )club stabilityعبــارت-27 :

عبــارت هایــی کــه دارای ابهــام ،دشــواری درک عبــارات و کلمــات

 ،)24شــهرت و محبوبیــت ( 4( )fame and popularityعبــارت:

بــود ،اصــاح گردیــد.

(fan relationship

در بخــش کمــی پژوهــش  362تــن (اطالعــات تفصیلــی آن هــا

 ،)28-31مدیریــت ارتبــاط بــا هــواداران

شــدند کــه از ایــن میــان  62درصــد را مــردان و  38درصــد را زنــان

و مربیــان مطــرح (nurture and attract prominent players

 7( )managementعبــارت ،)32-38 :پــرورش و جــذب بازیکنــان

در روش کار ذکــر گردیــده) بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب

 5( )and coachesعبــارت ،)39-43 :موفقیــت و عملکــرد باشــگاه

تشــکیل دادنــد 70 .درصــد آن هــا بیــن  30تــا  50ســال ســن

( 3( )success and performance of the clubعبــارت،)44-46 :

داشــتند و نیمــی از آن هــا نیــز  10تــا  20ســابقه حضــور در رشــته

تبلیغــات ( 5( )advertisingعبــارت ،)47-51 :ســرمایه و دارایــی

والیبــال را دارا بودنــد .تحصیــات پاســخ دهنــدگان شــامل13 :

باشــگاه ( 4( )capital and assets of the clubعبــارت )52-55 :و

درصــد فــوق دیپلــم 35 ،درصــد کارشناســی 33 ،درصد کارشناســی

راهبــرد باشــگاه ( 8( )club strategyعبــارت )63-56 :بــود.

ارشــد و  19درصــد نیــز دارای مــدرک دکتــری بودنــد.

در بخــش روایــی ســازه ،از آزمــون تحلیــل عاملــی اکتشــافی

بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی نیز

تناســب داده هــا جهــت اجــرای تحلیــل عاملــی از آزمــون بارتلــت

مرحلــه بــا توجــه بــه درنظــر گرفتــن  10نمونــه بــرای هــر عامــل

 63عبــارت و  10زیرمقیــاس مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .در ایــن

بــا تعــداد نمونــه  272نفــر اســتفاده شــد .بــه منظــور بررســی

( ،)27در نظــر گرفتــه شــد ولــی بــا عنایــت بــه ریــزش نمونــه هــا،

و شــاخص  KMOاســتفاده شــد .معنــاداري آزمــون بارتلــت

( )P-Value < 0.001نشــان مــي دهــد کــه فــرض همانــي بــودن

در نهایــت  90تــن بــرای تحلیــل عاملی تاییــدی انتخاب شــدند .بر

ســاختار مناســب اســت .شــاخص  KMOبیشــتر از  0/80اســت

 ،1شــاخص کایــدو بــه درجــه آزادی آن کوچکتــر از  3اســت و

اســاس مقادیــر شــاخصهای ارائــه شــده بــرای الگــو در جــدول

ماتريــس همبســتگي رد شــده و تحليــل عاملــي بــراي شناســايي

شــاخصهای برازش شــاخص بــرازش هنجــار شــده (Normed Fit

( .)KMO = 0/802لــذا نمونهگیــری از کفایــت الزم برخــوردار

 ،)Indexشــاخص بــرازش تطبیقــی (،)Comparative Fit Index

اســت و دادههــا از توانایــی عاملــی شــدن خوبــی برخوردارنــد.

شــاخص بــرازش فزاینــده ( ،)Incremental Fit Indexشــاخص

بنابرایــن ،میتــوان تحلیــل عاملــی را بــا اطمینــان بــاال انجــام داد.

نیکویــی بــرازش ( )Goodness of fit indexو شــاخص نیکویــی

یافتــه هــای تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا اســتفاده از چرخــش

بــرازش تعدیــل شــده ()Adjusted goodness of fit index

واریماکــس نشــان داد مقیــاس طراحــی شــده دارای  63عبــارت

بزرگتــر از  ،0/80ریشــه دوم میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد

و  10عامــل مــی باشــد .در مرحلــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی،

( )Root Mean Square Error of Approximationو شــاخص

تمامــی عبــارت دارای بــار عاملــی بــاالی  0/40بــود کــه نشــان

ریشــه میانگیــن مربعــات باقیمانــده ( )Root Mean Residualنیــز

از تاییــد مقیــاس داشــت .همچنیــن 10 ،عامــل اســتخراج شــده

کوچکتــر از  0/1اســت ،لــذا الگــو از بــرازش خوبــی برخوردار اســت.

جدول  :1شاخص های ارزیابی کلیت الگو پژوهش
شاخصهای
برازش الگو

شاخص نیکویی
برازش تعدیل
شده

شاخص نیکویی
برازش

شاخص برازش
تطبیقی

شاخص برازش
فزاینده

شاخص
برازندگی

ریشه میانگین
مجذور باقیمانده

ریشه دوم
میانگین مربعات
خطای برآورد

شاخص کائی
اسکوئر نسبی

مقدار بدست آمده

0/91

0/93

0/88

0/90

0/89

0/079

0/081

2/41

مقدار مالک

>0/80

>0/80

>0/80

>0/80

>0/80

<0/1

<0/1

<3
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جدول  :2نتایج تحلیل مسیر الگوی برندسازی باشگاههای لیگ برتر والیبال
مسیر

ثبات باشگاه
شهرت و محبوبیت

0/536

0/092

11/87

0/001

0/603

0/076

16/05

0/001

برندسازی
برندسازی

برندسازی

برندسازی

سرمایه و دارایی باشگاه

برندسازی

مدیریت ارتباط با هواداران

برندسازی

پرورش و جذب بازیکنان و مربیان مطرح
موفقیت و عملکرد باشگاه
راهبرد باشگاه

0/520

0/073

11/52

0/001

برندسازی

مدیریت و نیروی انسانی متخصص

تبلیغات

همبستگی

خطای استاندارد

آماره تی

سطح معناداری

برندسازی
برندسازی

برندسازی
برندسازی

0/337

0/099

8/79

0/001

0/296

0/129

4/39

0/001

0/295

0/126

3/66

0/001

0/488

0/099

9/79

0/001

0/305

0/148

6/67

0/001

0/590

0/125

13/82

0/001

متغیرهــای شناســایی شــده بــه ترتیــب اهمیــت شــامل شــهرت
و محبوبیــت باشــگاه  60درصــد ،راهبــرد باشــگاه  59درصــد،
مدیریــت و کارکنــان متخصــص  54درصــد ،ثبــات باشــگاه 52
درصــد ،موفقیــت باشــگاه  49درصــد ،ســرمایه باشــگاه  34درصــد،
تبلیغــات  31درصــد و مدیریــت ارتبــاط بــا هــواداران و پــرورش و
جــذب چهرههــای شــاخص بــا  30درصــد میباشــند.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ تاییــد گردیــد .مقــدار کلــی ضریــب بــرای مقیــاس
طراحــی شــده  0/95گــزارش گردیــد .بــر ایــن اســاس ،از آنجــا
کــه ضریــب بــه دســت آمــده از  0/80بیشــتر اســت و پایایــی
زیرمقیــاس هــا نیــز در ســطح باالتــر از  0/80قــرار دارد( .جــدول )3
نتایــج نهایــی ضریــب آلفــا کرونبــاخ متغیرهــای پژوهــش را نشــان
میدهــد.

در آزمــون الگــوی پژوهــش از روش تحلیــل مســیر اســتفاده گردید.
همانگونــه کــه در (شــکل  1و جــدول  )2نشــان داده شــده تمامــی
مســیرهای الگــوی پیشــنهادی پژوهــش مــورد تاييــد قرارگرفــت.
بیشــترین میــزان اثــر بــه ترتیــب مربــوط بــه شــهرت و محبوبیــت،
اســتراتژی باشــگاه ،ثبــات باشــگاه و موفقیــت باشــگاه میباشــند.
بــر طبــق نتایــج ،مقــدار آمــاره تــی ،مســیر ثبــات باشــگاه بــر
برندســازی باشــگاههای والیبــال برابــر  11/52و بزرگتــر از
مقــدار  1/96اســت ،یعنــی در ســطح اطمینــان  95درصــد ثبــات
باشــگاه تاثیــر معنــاداری بــر برندســازی باشــگاههای والیبــال دارد
و مقــدار تأثیــر برابــر بــا  52درصــد میباشــد .بدیــن معنــا کــه
بــه ازای یــک واحــد افزایــش در ثبــات باشــگاه 52 ،درصــد بــر
بهبــود برندســازی باشــگاه افــزوده خواهــد شــد .همچنــان کــه در
جــدول مشــخص اســت تمامــی متغیرهــا بــه صــورت مســتقیم بــر
برندســازی باشــگاههای والیبــال اثرگــذار بودنــد .اولویــت بنــدي

جدول  :3بررسی پایایی مقیاس
زیرمقیاس ها

ضریب آلفا کرونباخ

ثبات باشگاه

0/84

مدیریت و نیروی انسانی متخصص

0/86

شهرت و محبوبیت

0/88

برندسازی

0/95

سرمایه و دارایی باشگاه

0/90

مدیریت ارتباط با هواداران

0/79

پرورش و جذب بازیکنان و مربیان مطرح

0/89

موفقیت و عملکرد باشگاه

0/91

تبلیغات

0/87

راهبرد باشگاه

0/75
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بنابرایــن" ،مقیــاس عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای

پژوهــش خــود بــرای ســنجش ارزش ویــژه برنــد والیبــال اســتفاده

لیــگ برتــر والیبــال" بــا  63عبــارت و  10زیرمقیــاس طراحی شــد.

نمــوده انــد؛ کــه ایــن خــود مــی توانــد روایــی ابــزار را زیــر ســوال

ببــرد؛ چــرا کــه ابــزاری روا محســوب مــی گــردد کــه ویژگــی و

بحث

خصوصیتــی کــه ابــزار بــرای آن طراحــی شــده اســت را داشــته

پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف طراحــی و روان ســنجی "مقیــاس

باشــد و بتوانــد خصیصــه مــورد نظــر را بســنجد ( .)27بعــاوه ،از

عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال"

جهــت زیرمقیــاس هــای شناســایی شــده در پژوهــش حاضــر بــا

انجــام شــد .مقیــاس طراحــی شــده دارای  63عبــارت و 10

ابزارهــای مشــابه و همســو مــی تــوان بــه پژوهــش ســجادی

متخصــص ( 16عبــارت) ،ثبــات باشــگاه ( 4عبــارت) ،شــهرت و

مدیــران ،کارشناســان و هــواداران باشــگاه فوتبــال اســتقالل تهران

زیرمقیــاس :برندســازی ( 7عبــارت) ،مدیریــت و نیــروی انســانی

و همــکاران ( )28اشــاره نمــود کــه ،نتایــج نشــان داد از دیــدگاه

محبوبیــت ( 4عبــارت) ،مدیریــت ارتبــاط بــا هــواداران ( 7عبــارت)،

بــه ترتیــب وفــاداري هــواداران ،موفقیــت تیــم ،ســتاره هــاي تیــم،

پــرورش و جــذب بازیکنــان و مربیــان مطــرح ( 5عبــارت)،

اســتادیوم ،پیشــینۀ باشــگاه ،مدیریــت باشــگاه ،ســرمربی ،رســانه،

ســرمایه و دارایــی باشــگاه ( 4عبــارت) و راهبــرد باشــگاه ( 8عبارت)

مــی باشــند .بعــاوه ،عظیــم زاده و همــکاران ( )29نیــز در طراحــی

موفقیــت و عملکــرد باشــگاه ( 3عبــارت) ،تبلیغــات ( 5عبــارت)،

حامیــان و برنــد ،داراي بیشــترین اثرگــذاري بــر ارزش ویــژة برنــد

مــی باشــد.

الگــوی مفهومــی غلبــه بــر چالــش هــای شــرکت هــای ورزشــی

در ایــن راســتا نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهــش عبدالــه زاده

در ورود بــه عرصــه ی مدیریــت برنــد ،مشــتریان ،رقبــا و نحــوه

کالــۀ مازنــدران پرداختنــد و در پژوهــش خــود از پرسشــنامه Ross

را از مهمتریــن عوامــل مدیریــت برنــد معرفــی نمودنــد .همچنیــن،

و توکلــی ( )21کــه بــه بررســی ارزش ویــژۀ برنــد تیــم والیبــال

توزیــع (در محیــط عملیــات) و نیــروی انســانی (در محیط شــرکت)

و همــکاران (( )24عنــوان و جزئیــات آن در دســترس نمــی باشــد)

محمــودی و همــکاران ( )22در پژوهــش خــود ،بــا شناســایی و

نمــوده و نتایــج  11عامــل نشــان برنــد ،رقابــت ،مزیــت ،تعامــل

میــزان خراســان نشــان دادنــد عوامــل :نــام و نشــان ،موفقیــت

کــه در زمینــه ارزش ویــژه برنــد در ورزش بســکتبال بوده ،اســتفاده

رتبــه بنــدی عوامــل موثــر بــر تداعــی برنــد هــواداران تیــم والیبال

اجتماعــی ،تعهــد ،تاریخچــۀ تيــم ،ویژگــی ســازمانی ،موفقيــت

تیــم ،دارا بــودن بازیکــن ســتاره ،نمایــش بــازی هــای زیبــا،

تيــم ،بــازی تيــم ،افــراد غيربازیكــن و ورزشــکار را نشــان داده و

ســرمربی تیــم ،مدیریــت باشــگاه ،تاریخچــه تیــم و ســالن محــل

در برخــی زیرمقیــاس هــای بدســت آمــده (همچــون موفقیــت) ،بــا

برگــزاری بــازی هــا بــه ترتیــب دارای بیشــترین اهمیــت تداعــی

زیرمقیــاس هــای پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد .امــا نکتــه حائز

برنــد از دیــدگاه هــواداران تیــم میزبــان مــی باشــد.

اهمیــت در ایــن خصــوص اینســت کــه در پژوهــش عبدالــه زاده و

همچنیــن در خصــوص در زیرمقیــاس هــای شناســایی شــده ،بــر

توکلــی ( )21بررســی ارزش ویــژۀ برنــد در یــک تیــم والیبــال (کالۀ

اســاس یافتههــای پژوهــش حاضــر ،شــهرت و محبوبیــت باشــگاه
مــی باشــد کــه ایــن زیرمقیــاس در پژوهــش هــای & Melo

مازنــدران) پرداختــه شــده ولــی در پژوهــش حاضــر ،شناســایی

 Caruana ،)31( Yee & Sidek ،)30( Garrido-Morgadoو

عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال

همــکاران ( ،)32عبدالــه زاده و توکلــی ( )21و ســجادی و همــکاران

انجــام شــده اســت.

از دیگــر تفــاوت هــای مشــهود بیــن مقیــاس طراحــی شــده

( )33نیــز موثــر شــناخته شــده و از ایــن جهــت ،بــا پژوهــش هــای

زاده و توکلــی ( )21ایــن بــوده کــه "مقیــاس عوامــل موثــر بــر

دارای شــهرت و محبوبیــت بیشــتری باشــد ،منجــر بــه برجســتهتر

مذکــور همســویی داشــته و میتــوان گفــت هرچــه یــک باشــگاه

در پژوهــش حاضــر و ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش عبدالــه

شــدن نــام باشــگاه شــده و ایــن امــر ســبب تقویــت برنــد آن

برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال" دقیقــا در زمینــه

ارزش ویــژه برنــد باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال طراحــی و

باشــگاه نیــز خواهــد شــد .ایــن یافتــه را چنیــن مــی تـوان تبییــن

عبدالــه زاده و توکلــی ( )21در حقیقــت بــرای ســنجش ارزش ویــژه

كــه از ويژگيهــاي كليــدي و متمايــزي نســبت بــه رقبــا همچــون

نمــود کــه بــه طــور معمــول برنــد در صورتــي مشــهور ميشــود

روان ســنجی شــده اســت ،ولــی ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش

نــوآوري ،كيفيــت عملكــردي بــاال ،خدمــات رســاني متمايــز و همه

برنــد بســکتبال طراحــی شــده کــه عبدالــه زاده و توکلــی ( )21در
79

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،10شماره  ،5مهر و آبان 1400

جانبــه ،ســفيران انســاني شايســته و ...برخــوردار باشــد .شــهرت و

مــی توانــد بــه افزایــش آگاهــی از برنــد و توســعه برنــد منجــر

محســوب شــود .در نهایــت ،اهميــت شــهرت برنــد بــه آن اســت

برنامــه و طــرح بازاریابــی بلندمــدت ،نیــروی انســانی باشــگاه

نســبت بــه محصــوالت و خدمــات آن باشــگاه ،بــه شــهرت برنــد

کافــی ظرفیتهــای گوناگونــی بــرای بازاریابــی ایجــاد میکننــد.

محبوبیــت ميتوانــد منبــع مزيــت رقابتــي مهمــي بــراي برنــد

گــردد .در واقــع برنامهریــزی راهبردهــای بــرای ســازمان ،داشــتن

كــه مصــرف كننــدگان در صــورت نداشــتن اطالعــات كافــي

(کارکنــان ،بازیکنــان ،مربیــان ،لیدرهــا و تــدارکات) و منابــع مالــی

آن اعتمــاد کــرده و تصميــم بــه خريــد محصــوالت یــا بلیــط

لــذا ،راهبردهــا و برنامههــای بازاریابــی باشــگاه هــا ،نقــش مهمــی

ميگيرنــد.

در ارتقــای ارزش برنــد بــه عنــوان یــک قابلیــت در بازاریابــی دارد.

بعــاوه ،نتایــج در زمینــه زیرمقیــاس موفقیــت باشــگاه بــا نتایــج

لــذا عوامــل موثــر بــر ایجــاد و تقویــت برنــد در باشــگاه هــای

( Ross ،)34و همــکاران ( ،)24مشــبکی اصفهانــی و همــکاران ()8

نیــز متفــاوت اســت .بــه بیــان دیگــر ،عوامــل متعــددی در حفــظ

نامبــرده نیــز حاکیســت کــه موفقیــت باشــگاه ،یکــی از اثرگذارترین

والیبــال) در ایــران ،نقــش دارنــد .در نتیجــه ،بــا توجــه بــه تغییــرات

پژوهــش هــای  Biscaiaو همــکاران (Kim & Lennon ،)20

لیــگ برتــر والیبــال متعــدد بــوده و تاثیــر هــر کــدام از ایــن عوامــل

و ســجادی و همــکاران ( )33همخوانــی داشــته و پژوهــش هــای

و نگهــداری ارزش برنــد باشــگاه هــای ورزشــی (بــه خصــوص

عوامــل بــر ارزش ویــژة برنــد باشــگاه ،مــی باشــد .در تبییــن ایــن

و شــرایط حــال صنعــت ورزش ،مثــل گذشــته فقــط مســایل حــول

یافتــه چنیــن مــی تــوان گفــت کــه بــرای هــواداران باشــگاه،

و حــوش تیــم و باشــگاه از جملــه مدیریــت تیــم و یــا بــرد و باخــت

موفقیــت تیــم بســیار مهــم بــوده و از مهمتريــن عوامــل هويــت

را در ارتقــا یــا تنــزل ارزش برنــد یــک باشــگاه دخیــل دانســت.

ســاز برنــد در هــر رشــته ورزشــی اســت .همچنیــن ،موفقیــت

نتیجه گیری

مســتمر باشــگاه باعــث افزایــش پوشــش خبــري رويدادهــاي آن

شــده و در ســطح وســيعي آگاهــي تماشــاگران بالقــوه را تحريــك

"مقیــاس عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر

و بــا مــرور زمــان آن هــا را بــه هــوادار وفــادار تبديــل مــی كنــد؛

والیبــال" بــا  63عبــارت و  10زیــر مقیــاس ،از روایــی و پایایــی

در واقــع تیــم موفــق ،خواهــان بیشــتری بــرای تماشــای بــازی

مــورد تاییــد برخــوردار اســت .لــذا اســتفاده از آن جهــت ســنجش

داشــته و همیــن تماشــاگران بــه مــرور زمــان بــه هــوادار باشــگاه

عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای لیــگ برتــر والیبــال

تبدیــل مــی شــوند .بنابرایــن ،موفقیــت باشــگاه ،نقــش مهمــی در

پیشــنهاد مــی گــردد .از جملــه محدودیــت هــاي پژوهــش حاضــر،

برندســازی باشــگاههای ورزشــی دارد.

وجــود پاندمــی کرونــا بــود کــه جمــع آوری داده هــا از مدرســین

راهبــرد باشــگاه از دیگــر عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای

دانشــگاه هــا در مــورد برنــد ســازی را محــدود کــرد.

زمینــه بــا نتایــج پژوهــش بنســبردی و همــکاران ( )1مطابقــت

سپاسگزاری

والیبــال شناســایی شــده در پژوهــش حاضــر بــوده کــه در ایــن

داشــته و ایشــان نیــز در پژوهــش هــای خــود ،راهبــرد باشــگاه را

ایــن مقالــه حاصــل رســاله دکتــری اکبــر شــیخ محمــدی بــه

جــزء عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاههای ورزشــی معرفــی

راهنمایــی خانــم دکتــر آزاده ســید عالــی نــژاد مــی باشــد کــه

بــه شــماره  11290685و تاریــخ  1397/12/12در ســایت https://

نمودنــد .ایــن یافتــه را نیــز چنیــن مــی تــوان تبییــن نمــود کــه

 irandoc.ac.irبــه ثبــت گردیــده اســت .در پایان ،از همــه عزیزانی

راهبــرد برندســازی ،بــرای باشــگاههای بــزرگ دنیــا بــا تفکــری

کــه در انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند ،تقدیــر و تشــکر بــه

بیــن المللــی همــراه بــوده و برندســازی بــا ابعــاد جهانی به قــرارداد

بــا شــرکت هــای بــزرگ کــه محصــوالت و خدمــات آن هــا تمــام

عمــل مــی آیــد.

همچنیــن ،جهانــی شــدن بــرای باشــگاههای بــزرگ ،درآمدزایــی

تضاد منافع

کشــورهای مختلــف را پوشــش میدهــد ،منجــر خواهــد شــد.

نویسندگان این مقاله هیچگونه تضاد منافعی گزارش نکردند.

کالن از قراردادهــای رســانه ای را بــرای آن هــا تســهیل مــی کنــد؛
چراکــه ،در صــورت دیــده شــدن برنــد باشــگاهی در سراســر جهان،
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