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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.
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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 باشــگاه های لیــگ برتــر والیبــال" بــود. 
روش کار: روش پژوهــش کیفــی- کمــی )روش شناســی( بــود. در بخــش کیفــی، داده هــا بــه روش مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته بــا 
19 تــن 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 15 تــن 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 362 تــن 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 30 تــن 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 26 و آمــوس 

نســخه 24 انجــام 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 10 زیرمقیــاس را نشــان داد. نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی نیــز، وجــود 10 زیرمقیــاس را تاییــد نمــود. 
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای کل مقیــاس 0/95 و بــرای زیرمقیــاس هــا 0/75  تــا 0/91 

بدســت آمــد.
نتیجــه گیــری: "مقیــاس عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برتــر والیبــال" بــا روایــی و پایایــی تاییــد شــده، طراحی شــد. 

لــذا اســتفاده از آن جهــت ســنجش عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برتــر والیبــال پیشــنهاد مــی گــردد.
کلید واژه ها: برند، والیبال، لیگ برتر، مقیاس، طراحی و روان سنجی.

مقدمه
ــي ورزشــي اهمیــت بســزایي  ــر دانــش بازاریاب در ســال هــاي اخی
بــراي فدراســیون هــا و ســازمان هاي ورزشــي پیــدا کرده اســت. این 
دانــش بــه حــدي اهمیــت یافتــه اســت کــه مــي تــوان آن را یکــي 

از اجــزاي مهــم بقــاي فدراســیون هــا، ســازمان هــا و باشــگاه هــاي 
ورزشــي بــه شــمار آورد و ایــن اهمیــت بــه صــورت فزایندهــاي در 

حــال افزایــش اســت )1(. 
ــا توجــه بــه افزایــش هزینــه و رقابــت فشــرده  از ســوی دیگــر، ب
بــراي جــذب ســرمایه هــاي ورزشــي ماننــد بازیکنــان، مربیــان و 
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ــر در مســابقات،                                                                                               ــات ورزشــگاهي و کســب رتبــه هــاي باالت امکان
ــد  ــترین درآم ــول بیش ــال حص ــه دنب ــي ب ــاي ورزش ــگاه ه باش
از امکانــات موجودنــد )2(. واضــح اســت کــه باشــگاه هــا و 
ــق  ــر از ح ــه غی ــان ب ــر جه ــال در سراس ــاي فوتب ــیون ه فدراس
پخــش تلویزیونــي، بلیــت فروشــي و تبلیغــات دور زمیــن، راه هــاي 
دیگــري نیــز بــراي درآمدزایــي دارنــد کــه اگــر از آن هــا اســتفاده 
نکننــد، بــا مشــکل مواجــه مــي شــوند و در ایــن راســتا، یکــي از 
مهــم تریــن منابــع باشــگاه هــا بــراي درآمدزایــي، اســتفاده از برنــد 
باشــگاه اســت. برنــد اصلــي ترین فراینــد ســودآوري بوده و اســاس 

ــه شــمار مــي رود )3(.  ــي ب ــاي اقتصــاد کنون و زیربن
ــوان  ــه عن ــوان ب ــرو، در صنعــت ورزش هــر تیمــي را مــي ت از این
برنــد و هــواداران آن را بــه عنــوان مشــتریان در نظــر گرفــت )4(. 
ــی  ــن دارای ــی تری ــن و اساس ــوان مهمتری ــه عن ــد )brand( ب برن
ــز  ــاص حائ ــور خ ــه ط ــای ورزشــی ب ــگاه ه ــرای باش ــازمان ، ب س
ــک  ــه کم ــی ب ــگاه های ورزش ــده باش ــبب ش ــوده و س ــت ب اهمی
ــا اســتفاده از  آن، بــه ســازمان هایی ســاختاریافته تبدیــل شــده و ب
ســازماندهی مناســب، ضمــن تقویــت و حفــظ موقعیــت پیشــرونده 
ــز  ــاری نی ــای تج ــی در رقابت ه ــابقات قهرمان ــرکت در مس و ش
ــروزه باشــگاه های ورزشــی  ــارت دیگــر، ام ــد )5(. بعب ــت کنن فعالی
ــوان برندهــای شــناخته شــده تلقــی شــده کــه هــواداران  ــه عن ب
ــد  ــا خری ــا، ب ــازی آن ه ــردن از ب ــذت ب ــا و ل ــن تماش ــا ضم آن ه
محصــوالت و خدمــات باشــگاه بــه آن کمــک نمــوده )6( و برنــد 
باشــگاه های ورزشــی از ایــن راه، مــی توانــد دربرگیرنــده مزایــای 
ناملمــوس از جملــه احســاس تعلق و طرفــداری از باشــگاه محبوب، 
مزایــای ملموســی نظیــر امــور تجــاری و بازرگانــی باشــد )7(. لــذا، 
بــدون شــک باشــگاه هایــی کــه در برندســازی خــود موفــق عمــل 
نمــوده، مــی تواننــد هــوادار بیشــتری جــذب کــرده و از ایــن طریق 
درآمــد سرشــاری را از محــل جــذب حامــی، فــروش بازیکــن، بلیط 
فروشــی، حــق پخــش تلویزیونــی، تبلیغــات محیطــی و پیراهــن و 

خریــد محصــوالت توســط هــواداران کســب کننــد )8(. 
بــا توجــه بــه اهمیــت فعالیــت هــای بازاریابــی و تجــاری در تامیــن 
منابــع مالــی مــورد نیــاز باشــگاه هــای ورزشــی و ضــرورت توجــه 
ــدان  ــای درون می ــت ه ــار رقاب ــاری در کن ــای تج ــت ه ــه رقاب ب
مســابقه، توجــه بــه بحــث برندســازی جهــت بقــا و تامیــن مالــی 
باشــگاه بیــش از پیــش اهمیــت مــی یابــد. در ایــن زمینــه، یکــی 
ــگاه  ــازی باش ــه برندس ــد در زمین ــی توان ــه م ــی ک از ورزش های
هــای خــود، تــالش نمایــد، والیبــال مــی باشــد. والیــــبال در ســال 
1895 میــالدي توســط William G. Morgan در شــهر هولیــوك 

ــدا  ــه ابت ــن ورزش ک ــد. ای ــداع ش ــکا اب ــت امری ــت ماساچوس ایال
Mintont نــام داشــت، در المپیــک 1964 توکیــو بــرای نخســتین 

ــوان  ــه عن ــه و ب ــرار گرفت ــک ق ــای المپی ــه بازی ه ــار در برنام ب
پربیننــده تریــن رشــته المپیــک، یکــی از پنــج ورزش برتــر جهــان 
و گســترده تریــن ورزش در بیشــتر کشــورهاي جهــان مــی باشــد 
)9(. والیبــال در ایــران از ســال 1299 توســــــط میرمهــدی ورزنده 
وارد کشــور شــده و تعلیــم آن از دارالمعلمیــن ورزش آغازشــد )10(. 
ــال  ــی و باشــگاهی والیب ــه موفقیت هــای تیم هــای مل ــا توجــه ب ب
ــر،  ــال های اخی ــی در س ــن الملل ــای بی ــران در عرصه ه ــور ای کش
توجــه همــگان بــه ایــن رشــته جلــب شــده و مخاطبــان باالیــی 
بــه صــورت حضــوری و پخــش تلویزیونــی ایــن رشــته را دنبــال                      
مــی کننــد. هرچنــد ایــن امر تــوان  هــای درآمدزایــی باالیــی را می 
توانــد بــه دنبــال داشــته باشــد، امــا بــه دلیــل فقــدان راهکارهــای 
مشــخص جهــت توســعه برنــد و بــی توجهــی بــه ایــن امــر بســیار 
ــد خــود را در  ــی نتوانســته اند برن ــال ایران مهــم، باشــگاه های والیب
ســطحی فراتــر از مرزهــای ملــی و در عرصــه بیــن المللــی مطــرح 
کننــد کــه ایــن امــر منجــر بــه عــدم شــناخت برنــد باشــگاه های 
والیبــال ایــران در ســطح آســیا و جهــان شــده اســت )8(. در داخــل 
و خــارج از کشــور، پژوهــش هــای متعــددی در راســتای برندســازی 
ورزشــی در مــورد رشــته هــای ورزشــی بــه طــور کلــی )16-11( 
و در زمینــه رشــته ورزشــی فوتبــال )17-20( انجــام شــده اســت. 
امــا پیشــینه پژوهشــی کــه بــه برندســازی باشــگاه هــای والیبــال، 
بپــردازد، 2 مــورد یافــت گردیــد. عبدالــه زاده و همــکاران )21( بــا 
ــان  ــدران نش ــۀ مازن ــال کال ــم والیب ــد تی ــژۀ برن ــی ارزش وی بررس
دادنــد 11 عامــل نشــان برنــد، رقابــت، مزیــت، تعامــل اجتماعــی، 
ــازی  ــم، ب ــت تی ــم، ویژگــی ســازمانی، موفقی تعهــد، تاریخچــۀ تی
تیــم، افــراد غیربازیکــن و ورزشــگاه در بعــد تداعیــات ارزش برنــد 
ــر  ــی ب ــد آگاه ــردن در بع ــی ک ــازی و درون ــل همانندس و 2 عام
ارزش برنــد باشــگاه تاثیــر گــذار مــی باشــد. همچنیــن، محمــودی 
ــر  ــر ب ــدی عوامــل موث ــه بن ــا شناســایی و رتب و همــکاران )22( ب
تداعــی برنــد هــواداران لیــگ برتــر والیبال کشــور، مطالعــه موردی 
ــان،  ــام و نش ــه ن ــد ک ــان دادن ــان نش ــزان خراس ــال می ــم والیب تی
ــازی هــای  ــودن بازیکــن ســتاره، نمایــش ب ــم، دارا ب موفقیــت تی
ــا، ســرمربی تیــم، مدیریــت باشــگاه، تاریخچــه تیــم و ســالن  زیب
ــت  ــترین اهمی ــب دارای بیش ــه ترتی ــا ب ــازی ه ــزاری ب ــل برگ مح

تداعــی برنــد از دیــدگاه هــواداران تیــم میــزان مــی باشــد.
از ســوی دیگــر، والیبــال بــه عنــوان یکــی از قــدرت هــای برتــر 
ــه و  ــمار رفت ــه ش ــان ب ــال جه ــی والیب ــای اصل ــیا و از قطب ه آس
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لیــگ برتــر ایــن رشــته بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن لیــگ هــای 
ــا در  ــگاه ه ــت باش ــود؛ موفقی ــی ش ــناخته م ــور ش ــی کش ورزش
موضــوع برندســازی جهــت رشــد و توســعه فعالیــت هــا در عرصــه 
ملــی و بیــن المللــی، خالــی از لطــف نخواهــد بــود. زیــرا در ایــن 
صــورت باشــگاه ها می تواننــد ضمــن حــل مشــکالت مالــی و رفــع 
موانــع درآمدزایــی در لیــگ داخلــی، بــا موفقیــت در معرفــی برنــد 
ــد باشــگاه  ــا ارزش برن ــی موجــب ارتق خــود در عرصــه بیــن الملل
شــده و بــه منافــع مالــی و غیــر مالــی ناشــی از آن دســت یابنــد 
ــت  ــری، تقوی ــه شــکل گی ــودن زمین ــم نم )23(. در نتیجــه، فراه
و توســعه برنــد باشــگاه هــا بــراي ســامان بخشــیدن بــه تــالش 
هــاي باشــگاه هــا در عرصــه برنــد و مطــرح شــدن آن در حــوزه 
بیــن المللــی ضــرورت دارد. بــدون شــک شناســایی عوامــل تاثیــر 
گــذار بــر توســعه برنــد باشــگاه هــا اولیــن و اصلــی تریــن گام موثر 

در برنــد ســازی مــی باشــد. 
پژوهــش هــای مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه حاضــر، بــه ایــن صورت 
بــود کــه ابزارهــای مــورد اســتفاده بیشــتر در خصــوص برندســازی 
کل رشــته هــای ورزشــی بــوده اســت )11،12،22(. بــرای مثــال 
ــا عنــوان تاثیــر برندســازی داخلــی در  جوانــی )11( مطالعــه ای ب
ســازمان هــای ورزشــی )مطالعــه مــورد: باشــگاه هــای بدنســازی( 
انجــام داده اســت. ابــزاری بــکار گرفتــه شــده ، قابلیــت ســنجش 
ــی را  ــای ورزش ــازمان ه ــان در س ــر کارکن ــی ب ــازی داخل برندس
ــترش  ــنجش گس ــرای س ــات ب ــی از مطالع ــت(. بعض ــته اس داش
برنــد رشــته هــای دیگــری خصوصــا فوتبــال بــوده اســت 
ــا  ــکاران )1( ب ــبردي و هم ــال بنس ــوان مث )1،18،19،20،24(. بعن
عنــوان طراحــی الگــوی عوامــل مؤثــر بــر گســترش برنــد باشــگاه 
هــاي حرفــه اي فوتبــال کشــور، ابــزاری را طراحــی نمــود. ابــزار 
نامبــرده عوامــل مؤثــر بــر گســترش برنــد باشــگاه هــاي حرفه اي 
فوتبــال کشــور را شناســایی مــی کنــد و همانطــور کــه از عنــوان 
مشــخص اســت، قابلیــت شناســایی عوامــل مؤثــر بــر برندســازی 
باشــگاه هــاي لیــگ برتــر والیبــال را نــدارد. در پژوهــش Ross و 
همــکاران )24( پژوهشــی بــا عنــوان ارزیابــی تجربــی ارزش ویــژه 
برنــد مبتنــی بــر تماشــاگران انجــام دادنــد، ابــزار مــورد اســتفاده 
ــی ارزش  ــی تجرب ــت ارزیاب ــت( جه ــده اس ــذاری نش ــزار نامگ )اب
ویــژه برنــد مبتنــی بــر تماشــاگران بــوده اســت. بنابــر مطالعــات 
گذشــته، مطالعــه ای کــه ابــزاری آن عوامــل موثــر بــر برندســازی 
باشــگاه-های لیــگ برتــر والیبــال را بســنجد، یافــت نگردیــد. لــذا 
ــاس  ــنجی "مقی ــی و روان س ــدف طراح ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
ــر والیبــال"  ــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برت ــر ب عوامــل موث

انجــام شــد. 

روش کار
ــی )روش  ــی- کم ــوع روش کیف ــن پژوهــش از ن روش انجــام ای
ــاری  ــه آم ــش، جامع ــی پژوه ــش کیف ــت. در بخ ــی( اس شناس
ــت  ــای هیئ ــم از اعض ــال اع ــرگان ورزش والیب ــه خب ــامل کلی ش
ــن  ــره ای ــان خب ــران و کارشناس ــب نظ ــگاه، صاح ــی دانش علم
ورزش، متخصصــان برنــد و مدیریــت ورزشــي بودنــد )کــه جزئیات                                                                                              
ــه روش  ــا ب ــه ه ــد(. نمون ــد ش ــر خواه ــل ذک ــا در ذی ــه ه نمون
نمونــه گیــري هدفمنــد و غیــر تصادفــی بــه روش گلولــه برفــی 
ــری  ــباع نظ ــه اش ــیدن ب ــا رس ــد و ت ــن بودن )snowball( 19 ت
)Theoretical Saturation(، مصاحبــه هــای نیمــه ســاختاریافته 

ــت. ــه یاف ادام
ــدودا 30-50  ــوری ح ــه حض ــر مصاحب ــان ه ــا )زم ــه ه مصاحب
دقیقــه و توســط نویســنده اول مقالــه انجــام شــده و بــا هــر نمونه، 
مصاحبــه بــه 2 روش حضــوری و غیرحضــوری )به وســیله ارســال 
پســت الکترونیکــی( انجــام گردیــد. بدیــن شــرح کــه ابتــدا مجــوز 
از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد همــدان، هیئــت والیبــال ارومیــه و 
دانشــگاه تربیــت معلــم تهــران کار بــه ایــن ترتیــب دریافــت شــد. 
بــا عنایــت بــه اینکــه نویســنده اول مقالــه، در ســال 1397 مربــی 
ــالن  ــه و س ــال ارومی ــه والیب ــوده، در خان ــال ب ــی والیب ــن الملل بی
ــم هــای  ــه تی ــی ک ــه زمان ــر ارومی ــری الغدی ــزار نف ورزشــی 6 ه
ــزد، گلســتان  ــر لیــگ والیبــال )شــهرهای تهــران، کاشــان، ی برت
ــرای انجــام  ــراه کارشناســان ورزشــی خــود، ب ــه هم ــه( ب و ارومی
مســابقه مراجعــه مــی نمودنــد، بــا کارشناســان ورزشــی مصاحبــه 
را بــه صــورت حضــوری انجــام داد. همچنیــن، بــه وزارت صنعــت، 
ــه،  ــام مصاحب ــت انج ــران جه ــه و ته ــارت ارومی ــدن و تج مع
مراجعــه حضــوری )در محــل کار ایشــان( انجــام شــد. در ابتــدای 
ــرکت در  ــت ش ــه جه ــی آگاهان ــت کتب ــا رضای ــه ه ــر، از نمون ام
پژوهــش کســب گردیــد. ســپس، مصاحبــه هــا بــا دســتگاه ضبــط 
ــده و پــس از اتمــام مصاحبــه هــا، مصاحبــه  صــوت ضبــط گردی
هــای ضبــط شــده روی کاغــذ پیــاده گردیــد. شــایان ذکــر اســت 
ــی  ــای صوت ــل ه ــی، فای ــات اخالق ــت مالحظ ــتای رعای در راس
بعــد از اتمــام پژوهــش معــدوم شــد. در روش غیرحضــوری نیــز، 
ــی  ــت ورزش ــای مدیری ــته ه ــی رش ــت علم ــای هیئ ــرای اعض ب
ــل،  ــدان، اردبی ــز، هم ــه، تبری ــران، ارومی ــای آزاد ته ــگاه ه دانش
شــیراز و تربیــت معلــم تهــران، بدلیــل وجــود محدودیــت هــای 
ــیله  ــه وس ــه ب ــه ک ــواالت مصاحب ــا، س ــاری کرون حاصــل از بیم
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 word ــل ــب فای ــود، در قال ــده ب ــال ش ــی ارس ــت الکترونیک پس
ــد.   )بصــورت نوشــتاری( دریافــت گردی

سواالت مصاحبه عبارت بود از:
ــال  ــای والیب ــگاه ه ــازی باش ــر برندس ــذار ب ــرایط تاثیرگ 1( ش

ــت؟ چیس
ــال                     ــای والیب ــگاه ه ــازی باش ــه برندس ــر ب ــی منج ــه عوامل 2( چ

ــود؟  ــی ش م
3( عوامــل زمینــه ای و مداخلــه گــر در ایــن زمینــه را نــام بــرده و 

ــیر نمایید. تفس
ــای  ــل ه ــان از تحلی ــرای اطمین ــا، ب ــع آوری داده ه ــس از جم پ
ــان پژوهــش هــای  ــارت در می ــر عب ــرار هـ ــی تکـ ــدی، فراوان بع
ــه  ــارت توجی ــر عب ــری ه ــتوانه نظ ــا پش ــد ت ــی ش ــط، بررس مرتب

باشـد. پـذیر 
ــرد Corbin & Strauss )25( در 3  ــا رویک ــل ب ــای حاص داده ه
ــوری  ــذاری مح ــاز )open coding(، کدگ ــذاری ب ــه، کدگ مرحل
 ،)selective coding( انتخابــی  کدگــذاری  و   )axial coding(
کدگــذاری شــدند تـــا زمینـــه تفســـیرهای بعــدی فراهــم گــردد. 
تــالش پژوهشــگر در مصاحبــه هــای اجراشــده بــر آن بــوده تــا در 
زمــان اجــرا، بــه کمــک یادداشــت بــرداری و یــادآوری نکتــه هــای 
ــورد کاوش  ــب م ــه ترتی ــه شــونده ب ــاره توســط مصاحب ــورد اش م
ــی  ــی )transcription( ابهام ــد آوانویس ــا در فراین ــرد ت ــرار گی ق
ــر  ــای ه ــل داده ه ــگر در تحلی ــع، پژوهش ــد. در واق ــی نمان باق
ــه کدگــذاری  ــده، در 3 مرحل ــا اعضــای مشــارکت کنن ــه ب مصاحب
بــاز )open coding(، کدگــذاری محــوری )axial coding( و 
کدگــذاری انتخابــی )selective coding(، داده هــا را مــورد تحلیــل 

ــت )26(.  ــرار داده اس ق
برندســازی                               بــر  موثــر  عوامــل  کیفــی،  بخــش  انتهــای  در 
ــگاه،  ــات باش ــرح: ثب ــه ش ــال ب ــر والیب ــگ برت ــای لی ــگاه ه باش
ــت،  ــهرت و محبوبی ــص، ش ــانی متخص ــروی انس ــت و نی مدیری
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــگاه، مدیری ــی باش ــرمایه و دارای ــازی، س برندس
هــواداران، پــرورش و جــذب بازیکنــان و مربیــان مطــرح، موفقیــت 
ــد. ــایی ش ــگاه شناس ــرد باش ــات و راهب ــگاه، تبلیغ ــرد باش و عملک
ــی  ــاس طراح ــوای مقی ــی محت ــش، روای ــی پژوه ــش کم در بخ
شــده بــه روش کیفــی، توســط 15 تــن از اعضــای هیئــت علمــی 
رشــته هــای مدیریــت ورزشــی دانشــگاه هــای آزاد تهــران، ارومیه، 
تبریــز، همــدان، اردبیــل، شــیراز و تربیــت معلــم تهــران بررســی 

گردیــد.
ــدی در  ــافی و تایی ــی اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س روای

جامعــه ای از اعضــای هیئــت علمــی رشــته علــوم ورزشــی 
ــل،  ــدان، اردبی ــز، هم ــه، تبری ــران، ارومی ــای آزاد ته ــگاه ه )دانش
شــیراز و تربیــت معلــم تهــران(، متخصصــان والیبــال )متشــکل از 
مدیــران، کارکنــان، سرپرســتان، مربیــان و بازیکنــان باشــگاه هــا 
ــه( و  ــزد، گلســتان و ارومی ــان، ی ــران، کاش ــهرهای ته و داوران ش
ــوم ورزشــی دانشــگاه آزاد  دانشــجویان مقطــع دکتــرای رشــته عل
ــه روش  ــازه ب ــی س ــد. روای ــی ش ــدان، بررس ــد هم ــالمی واح اس
تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی )هــر دو نــوع( بــا 362  تــن 
ــه صــورت  ــد )ب ــه صــورت دردســترس انتخــاب شــده بودن کــه ب
حضــوری(، محاســبه گردیــد. همچنیــن، پایایــی به روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه ای بــه تعــداد 
30 تــن از خبرگانــی کــه در بخــش هــای قبلــی پژوهــش شــرکت 
داده نشــده بودنــد، مــورد ســنجش قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــا 
در نــرم افزارهــای اس پــی اس اس نســخه 26 و آمــوس نســخه 

24 انجــام گرفــت. 

یافته ها
ــزان  ــت می ــی از جه ــش کیف ــناختی بخ ــت ش ــات جمعی اطالع
ــن  ــا 19 ت ــه جمع ــن مرحل ــدگان در ای ــالت مشــارکت کنن تحصی
ــی  ــت بدن ــت علمــی رشــته تربی ــر از اعضــای هیئ و شــامل 7 نف
صاحبنظــر در حیطــه والیبــال بــا مــدرك دکتــری، 6 نفــر از 
ــدرك  ــا م ــا ب ــگاه  ه ــال و باش ــت والیب ــران اداره ورزش، هیئ مدی
ــا  ــته ب ــان بازنشس ــر از مربی ــری و 6 نف ــد و دکت ــی ارش کارشناس
ــن رده  ــد. همچنی ــد بودن ــی ارش ــی و کارشناس ــدرك کارشناس م
ســنی اعضــای هیئــت علمــی رشــته تربیــت بدنــی، شــامل 3تــن 
در ســنین 30 تــا 38ســال، 4تــن در ســنین 48تــا 65 ســال و در رده 
مدیــران اداره ورزش: هیئــت والیبــال و باشــگاه  هــا 2تــن در ســنین 
41 تــا 45ســال، 3تــن در ســنین 47 تــا 53 ســال، 1تــن در ســنین 
67 ســال و در رده مربیــان: بازنشســته 4تــن در ســنین 55 تــا 60 

ــد.  ــا 70 ســال بودن ــن 65 ت ســال، 2 ت
 Corbin & Strauss در بخــش کیفــی بــا اســتفاده از روش
ــوری و  ــاز، مح ــذاری ب ــه کدگ ــا در 3 مرحل ــل داده ه )25( تحلی
انتخابــی انجــام شــد. در گام دوم و کدگــذاري محــوري، کدهــاي 
تولیــد شــده درگام قبلــی، بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط میــان کدهــا، 
ــوم و  ــدند. در گام س ــن ش ــوری تعیی ــای مح ــی و کده بازنویس
ــی،  ــدی اصل ــته بن ــاب دس ــد انتخ ــز فراین ــی نی ــذاری انتخاب کدگ
مرتــب کــردن آن بــا دیگــر دســته بنــدی هــا، تأییــد اعتبــار ایــن 
ــالح و  ــه اص ــاز ب ــه نی ــی ک ــدی های ــته بن ــل دس ــط و تکمی رواب
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توســعه بیشــتری دارنــد، صــورت گرفــت کــه از ایــن عبــارت هــا، 
ــد. ــایی گردی ــل شناس 9 عام

 بــر اســاس یافتــه هــای بخــش کیفــی، "مقیــاس عوامــل موثــر 
بــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برتــر والیبــال" بــا  63 عبــارت 
ــی  ــه روش کیف ــوا ب ــوری و محت ــی ص ــد.  روای ــی گردی طراح
مقیــاس توســط 6 تــن از مدرســین مدیریــت ورزشــی تاییــد گردید.    
عبــارت هایــی کــه دارای ابهــام، دشــواری درك عبــارات و کلمــات 

بــود، اصــالح گردیــد.
در بخــش کمــی پژوهــش 362 تــن )اطالعــات تفصیلــی آن هــا 
ــاب  ــاری انتخ ــه آم ــوان نمون ــه عن ــده( ب ــر گردی در روش کار ذک
شــدند کــه از ایــن میــان 62 درصــد را مــردان و 38 درصــد را زنــان 
ــا 50 ســال ســن  ــن 30 ت ــا بی ــد.  70 درصــد آن ه تشــکیل دادن
داشــتند و نیمــی از آن هــا نیــز 10 تــا 20 ســابقه حضــور در رشــته 
ــامل: 13  ــدگان ش ــخ دهن ــالت پاس ــد. تحصی ــال را دارا بودن والیب
درصــد فــوق دیپلــم، 35 درصــد کارشناســی، 33 درصد کارشناســی  

ارشــد و 19 درصــد نیــز دارای مــدرك دکتــری بودنــد.
ــافی  ــی اکتش ــل عامل ــون تحلی ــازه، از آزم ــی س ــش روای در بخ
ــی  ــور بررس ــه منظ ــد. ب ــتفاده ش ــر  اس ــه 272 نف ــداد نمون ــا تع ب
تناســب داده هــا جهــت اجــرای تحلیــل عاملــی از آزمــون بارتلــت 
و شــاخص KMO اســتفاده شــد. معنــاداري آزمــون بارتلــت 
)P-Value < 0.001( نشــان مــي دهــد کــه فــرض همانــي بــودن 
ماتریــس همبســتگي رد شــده و تحلیــل عاملــي بــراي شناســایي 
ــت  ــتر از 0/80 اس ــاخص KMO بیش ــت. ش ــب اس ــاختار مناس س
)KMO = 0/802(. لــذا نمونه گیــری از کفایــت الزم برخــوردار 
ــد.  ــی برخوردارن ــدن خوب ــی ش ــی عامل ــا از توانای ــت و داده ه اس
بنابرایــن، می تــوان تحلیــل عاملــی را بــا اطمینــان بــاال انجــام داد.
ــش  ــتفاده از چرخ ــا اس ــافی ب ــی اکتش ــل عامل ــای تحلی ــه ه یافت
ــارت  ــده دارای 63 عب ــی ش ــاس طراح ــس نشــان داد مقی واریماک
ــافی،  ــی اکتش ــل عامل ــه تحلی ــد. در مرحل ــی باش ــل م و 10 عام
ــود کــه نشــان  ــاالی 0/40 ب ــی ب ــار عامل ــارت دارای ب تمامــی عب
ــده  ــتخراج ش ــل اس ــن، 10 عام ــاس داشــت. همچنی ــد مقی از تایی

در نهایــت 67 درصــد از کل واریانــس متغیرهــای پژوهــش را 
تبییــن مــی کردنــد. پــس از اســتخراج عوامــل، هــر یــک از آن هــا 
بــر اســاس عبــارات هــر عامــل نامگــذاری گردیــد. بدیــن ترتیــب، 
ــازی  ــامل: برندس ــش ش ــن پژوه ــده در ای ــایی ش ــل شناس عوام
انســانی  نیــروی  و  مدیریــت  عبــارت: 1-7(،   7(  )branding(
 16( )specialized management and manpower( متخصــص
عبــارت: 23-8(، ثبــات باشــگاه )club stability( )4 عبــارت: 27-

ــارت:  ــت )fame and popularity( )4 عب ــهرت و محبوبی 24(، ش
 fan relationship( ارتبــاط بــا هــواداران 31-28(، مدیریــت 
management( )7 عبــارت: 38-32(، پــرورش و جــذب بازیکنــان 

 nurture and attract prominent players( ــان مطــرح و مربی
and coaches( )5 عبــارت: 43-39(، موفقیــت و عملکــرد باشــگاه 

)success and performance of the club( )3 عبــارت: 44-46(، 
ــی  ــرمایه و دارای ــارت: 51-47(، س ــات )advertising( )5 عب تبلیغ
باشــگاه )capital and assets of the club( )4 عبــارت: 55-52( و 

ــود. ــارت: 56-63( ب ــگاه )club strategy( )8 عب ــرد باش راهب
بــرای ســنجش روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی نیز 
63 عبــارت و 10 زیرمقیــاس مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در ایــن 
مرحلــه بــا توجــه بــه درنظــر گرفتــن 10 نمونــه بــرای هــر عامــل 
)27(، در نظــر گرفتــه شــد ولــی بــا عنایــت بــه ریــزش نمونــه هــا، 
در نهایــت 90 تــن بــرای تحلیــل عاملی تاییــدی انتخاب شــدند. بر 
ــرای الگــو در جــدول  ــه شــده ب ــر شــاخص های ارائ اســاس مقادی
ــت و  ــر از 3 اس ــه آزادی آن کوچکت ــه درج ــدو ب ــاخص کای 1، ش
 Normed Fit( شــاخصهای برازش شــاخص بــرازش هنجــار شــده
 ،)Comparative Fit Index( شــاخص بــرازش تطبیقــی ،)Index

ــاخص  ــده )Incremental Fit Index(، ش ــرازش فزاین ــاخص ب ش
نیکویــی بــرازش )Goodness of fit index( و شــاخص نیکویــی 
 )Adjusted goodness of fit index( تعدیــل شــده  بــرازش 
ــرآورد  ــای ب ــات خط ــن مربع ــه دوم میانگی ــر از 0/80، ریش بزرگت
ــاخص  )Root Mean Square Error of Approximation( و ش
ریشــه میانگیــن مربعــات باقیمانــده )Root Mean Residual( نیــز 
کوچکتــر از 0/1 اســت، لــذا الگــو از بــرازش خوبــی برخوردار اســت.

جدول 1: شاخص 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

0/910/930/880/900/890/0790/0812/41مقدار بدست آمده
>3>0/1>0/1>0/80>0/80>0/80>0/80>0/80مقدار مالك
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اکبر شیخ محمدی دیزجی و همکاران

شکل1:  الگوی نهایی برند سازی باشگاه های لیگ برتر والیبال
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جدول 2: نتایج تحلیل مسیر الگوی برندسازی باشگاه های لیگ برتر والیبال

سطح معناداریآماره تیخطای استانداردهمبستگیمسیر

0/5200/07311/520/001ثبات باشگاه     برندسازی

0/5360/09211/870/001مدیریت و نیروی انسانی متخصص  برندسازی
0/6030/07616/050/001شهرت و محبوبیت  برندسازی

برندسازی برندسازی
0/3370/0998/790/001سرمایه و دارایی باشگاه  برندسازی

0/2960/1294/390/001مدیریت ارتباط با هواداران  برندسازی
0/2950/1263/660/001پرورش و جذب بازیکنان و مربیان مطرح  برندسازی

0/4880/0999/790/001موفقیت و عملکرد باشگاه   برندسازی
0/3050/1486/670/001تبلیغات  برندسازی

برندسازی 0/5900/12513/820/001راهبرد باشگاه  

در آزمــون الگــوی پژوهــش از روش تحلیــل مســیر اســتفاده گردید. 
همانگونــه کــه در )شــکل 1 و جــدول 2( نشــان داده شــده تمامــی 
مســیرهای الگــوی پیشــنهادی پژوهــش مــورد تاییــد قرارگرفــت. 
بیشــترین میــزان اثــر بــه ترتیــب مربــوط بــه شــهرت و محبوبیــت، 
اســتراتژی باشــگاه، ثبــات باشــگاه و موفقیــت باشــگاه می باشــند. 
ــر  ــگاه ب ــات باش ــیر ثب ــی، مس ــاره ت ــدار آم ــج، مق ــق نتای ــر طب ب
از  بزرگتــر  و  برابــر 11/52  والیبــال  باشــگاه های  برندســازی 
ــات  ــان 95 درصــد ثب ــی در ســطح اطمین ــدار 1/96 اســت، یعن مق
باشــگاه تاثیــر معنــاداری بــر برندســازی باشــگاه های والیبــال دارد 
ــه  ــا ک ــن معن ــد. بدی ــد می باش ــا 52 درص ــر ب ــر براب ــدار تأثی و مق
ــر  ــگاه، 52 درصــد ب ــات باش ــش در ثب ــد افزای ــک واح ــه ازای ی ب
بهبــود برندســازی باشــگاه افــزوده خواهــد شــد. همچنــان کــه در 
جــدول مشــخص اســت تمامــی متغیرهــا بــه صــورت مســتقیم بــر 
ــد.  اولویــت بنــدي  ــال اثرگــذار بودن برندســازی باشــگاه های والیب

ــه ترتیــب اهمیــت شــامل شــهرت  متغیرهــای شناســایی شــده ب
ــد،  ــگاه 59 درص ــرد باش ــد، راهب ــگاه 60 درص ــت باش و محبوبی
ــگاه 52  ــات باش ــد، ثب ــص 54 درص ــان متخص ــت و کارکن مدیری
درصــد، موفقیــت باشــگاه 49 درصــد، ســرمایه باشــگاه 34 درصــد، 
تبلیغــات 31 درصــد و مدیریــت ارتبــاط بــا هــواداران و پــرورش و 

ــند. ــد می باش ــا 30 درص ــاخص ب ــای ش ــذب چهره ه ج
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای
ــاس  ــرای مقی ــب ب ــی ضری ــدار کل ــد. مق ــد گردی ــاخ تایی کرونب
ــن اســاس، از آنجــا  ــر ای ــد. ب ــزارش گردی طراحــی شــده 0/95 گ
ــی  ــت و پایای ــتر اس ــده از 0/80 بیش ــت آم ــه دس ــب ب ــه ضری ک
زیرمقیــاس هــا نیــز در ســطح باالتــر از 0/80 قــرار دارد. )جــدول 3( 
نتایــج نهایــی ضریــب آلفــا کرونبــاخ متغیرهــای پژوهــش را نشــان 

می دهــد.

جدول 3: بررسی پایایی مقیاس 

ضریب آلفا کرونباخزیرمقیاس ها

0/84ثبات باشگاه
0/86مدیریت و نیروی انسانی متخصص

0/88شهرت و محبوبیت
0/95برندسازی

0/90سرمایه و دارایی باشگاه
0/79مدیریت ارتباط با هواداران

0/89پرورش و جذب بازیکنان و مربیان مطرح
0/91موفقیت و عملکرد باشگاه

0/87تبلیغات
0/75راهبرد باشگاه



79

اکبر شیخ محمدی دیزجی و همکاران

ــگاه های  ــازی باش ــر برندس ــر ب ــل موث ــاس عوام ــن، "مقی بنابرای
لیــگ برتــر والیبــال" بــا 63 عبــارت و 10 زیرمقیــاس طراحی شــد. 

بحث 
ــاس  ــنجی "مقی ــی و روان س ــدف طراح ــا ه ــر، ب ــش حاض پژوه
ــال"  ــر والیب ــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برت ــر ب عوامــل موث
انجــام شــد. مقیــاس طراحــی شــده دارای 63 عبــارت و 10 
ــروی انســانی  ــت و نی ــارت(، مدیری ــازی )7 عب ــاس: برندس زیرمقی
ــهرت و  ــارت(، ش ــگاه )4 عب ــات باش ــارت(، ثب ــص )16 عب متخص
محبوبیــت )4 عبــارت(، مدیریــت ارتبــاط بــا هــواداران )7 عبــارت(، 
پــرورش و جــذب بازیکنــان و مربیــان مطــرح )5 عبــارت(، 
ــارت(،  ــات )5 عب ــارت(، تبلیغ ــگاه )3 عب ــرد باش ــت و عملک موفقی
ســرمایه و دارایــی باشــگاه )4 عبــارت( و راهبــرد باشــگاه )8 عبارت(                   

مــی باشــد.
ــه زاده  ــا پژوهــش عبدال ــج پژوهــش حاضــر ب ــن راســتا نتای در ای
ــال  ــم والیب ــد تی ــژۀ برن ــه بررســی ارزش وی ــه ب ــی )21( ک و توکل
 Ross کالــۀ مازنــدران پرداختنــد و در پژوهــش خــود از پرسشــنامه
و همــکاران )24( )عنــوان و جزئیــات آن در دســترس نمــی باشــد( 
کــه در زمینــه ارزش ویــژه برنــد در ورزش بســکتبال بوده، اســتفاده 
ــت، تعامــل  ــت، مزی ــد، رقاب ــج 11 عامــل نشــان برن نمــوده و نتای
ــت  ــازمانی، موفقی ــی س ــم، ویژگ ــۀ تی ــد، تاریخچ ــی، تعه اجتماع
ــراد غیربازیکــن و ورزشــکار را نشــان داده و  ــم، اف ــازی تی ــم، ب تی
در برخــی زیرمقیــاس هــای بدســت آمــده )همچــون موفقیــت(، بــا 
زیرمقیــاس هــای پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد. امــا نکتــه حائز 
اهمیــت در ایــن خصــوص اینســت کــه در پژوهــش عبدالــه زاده و 
توکلــی )21( بررســی ارزش ویــژۀ برنــد در یــک تیــم والیبــال )کالۀ 
ــایی  ــر، شناس ــش حاض ــی در پژوه ــده ول ــه ش ــدران( پرداخت مازن
ــال  ــر والیب ــگ برت ــگاه های لی ــازی باش ــر برندس ــر ب ــل موث عوام

انجــام شــده اســت.
ــده  ــی ش ــاس طراح ــن مقی ــهود بی ــای مش ــاوت ه ــر تف از دیگ
ــه  ــش عبدال ــتفاده در پژوه ــورد اس ــزار م ــر و اب ــش حاض در پژوه
ــر  ــر ب ــل موث ــاس عوام ــه "مقی ــوده ک ــن ب ــی )21( ای زاده و توکل
ــه  ــا در زمین ــال" دقیق ــر والیب ــگ برت ــگاه های لی ــازی باش برندس
ــی و  ــال طراح ــر والیب ــگ برت ــگاه های لی ــد باش ــژه برن ارزش وی
روان ســنجی شــده اســت، ولــی ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش 
عبدالــه زاده و توکلــی )21( در حقیقــت بــرای ســنجش ارزش ویــژه 
برنــد بســکتبال طراحــی شــده کــه عبدالــه زاده و توکلــی )21( در 

پژوهــش خــود بــرای ســنجش ارزش ویــژه  برنــد والیبــال اســتفاده 
نمــوده انــد؛ کــه ایــن خــود مــی توانــد روایــی ابــزار را زیــر ســوال 
ــزاری روا محســوب مــی گــردد کــه ویژگــی و  ببــرد؛ چــرا کــه اب
ــرای آن طراحــی شــده اســت را داشــته  ــزار ب ــی کــه اب خصوصیت
ــد خصیصــه مــورد نظــر را بســنجد )27(. بعــالوه، از  باشــد و بتوان
جهــت زیرمقیــاس هــای شناســایی شــده در پژوهــش حاضــر بــا 
ــجادی  ــش س ــه پژوه ــوان ب ــی ت ــو م ــابه و همس ــای مش ابزاره
ــدگاه  ــج نشــان داد از دی ــه، نتای ــود ک ــاره نم ــکاران )28( اش و هم
مدیــران، کارشناســان و هــواداران باشــگاه فوتبــال اســتقالل تهران 
بــه ترتیــب وفــاداري هــواداران، موفقیــت تیــم، ســتاره هــاي تیــم، 
اســتادیوم، پیشــینۀ باشــگاه، مدیریــت باشــگاه، ســرمربی، رســانه، 
حامیــان و برنــد، داراي بیشــترین اثرگــذاري بــر ارزش ویــژۀ برنــد 
مــی باشــند. بعــالوه، عظیــم زاده و همــکاران )29( نیــز در طراحــی 
الگــوی مفهومــی غلبــه بــر چالــش هــای شــرکت هــای ورزشــی 
ــا و نحــوه  ــد، مشــتریان، رقب ــت برن ــه عرصــه ی مدیری در ورود ب
توزیــع )در محیــط عملیــات( و نیــروی انســانی )در محیط شــرکت( 
را از مهمتریــن عوامــل مدیریــت برنــد معرفــی نمودنــد. همچنیــن، 
ــایی و  ــا شناس ــود، ب ــش خ ــکاران )22( در پژوه ــودی و هم محم
رتبــه بنــدی عوامــل موثــر بــر تداعــی برنــد هــواداران تیــم والیبال 
ــت  ــان، موفقی ــام و نش ــل: ن ــد عوام ــان دادن ــان نش ــزان خراس می
ــا،  ــای زیب ــازی ه ــش ب ــتاره، نمای ــن س ــودن بازیک ــم، دارا ب تی
ســرمربی تیــم، مدیریــت باشــگاه، تاریخچــه تیــم و ســالن محــل 
برگــزاری بــازی هــا بــه ترتیــب دارای بیشــترین اهمیــت تداعــی 

برنــد از دیــدگاه هــواداران تیــم میزبــان مــی باشــد.
ــر  همچنیــن در خصــوص در زیرمقیــاس هــای شناســایی شــده، ب
اســاس یافته هــای پژوهــش حاضــر، شــهرت و محبوبیــت باشــگاه 
 Melo & ــای ــش ه ــاس در پژوه ــن زیرمقی ــه ای ــد ک ــی باش م
و   Caruana  ،)31(  Yee & Sidek  ،)30(  Garrido-Morgado

همــکاران )32(، عبدالــه زاده و توکلــی )21( و ســجادی و همــکاران 
)33( نیــز موثــر شــناخته شــده و از ایــن جهــت، بــا پژوهــش هــای 
مذکــور همســویی داشــته و می تــوان گفــت هرچــه یــک باشــگاه 
دارای شــهرت و محبوبیــت بیشــتری باشــد، منجــر بــه برجســته  تر 
ــد آن  ــت برن ــبب تقوی ــر س ــن ام ــده و ای ــگاه ش ــام باش ــدن ن ش
باشــگاه نیــز خواهــد شــد. ایــن یافتــه را چنیــن مــی تــوان تبییــن 
ــد در صورتــي مشــهور مي شــود  ــه طــور معمــول برن نمــود کــه ب
کــه از ویژگي هــاي کلیــدي و متمایــزي نســبت بــه رقبــا همچــون 
نــوآوري، کیفیــت عملکــردي بــاال، خدمــات رســاني متمایــز و همه 
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جانبــه، ســفیران انســاني شایســته و... برخــوردار باشــد. شــهرت و 
ــد  ــراي برن ــي ب ــي مهم ــت رقابت ــع مزی ــد منب ــت مي توان محبوبی
محســوب شــود. در نهایــت، اهمیــت شــهرت برنــد بــه آن اســت 
ــي  ــات کاف ــتن اطالع ــورت نداش ــدگان در ص ــرف کنن ــه مص ک
نســبت بــه محصــوالت و خدمــات آن باشــگاه، بــه شــهرت برنــد 
ــط  ــا بلی ــوالت ی ــد محص ــه خری ــم ب ــرده و تصمی ــاد ک آن اعتم

مي گیرنــد.
ــا نتایــج  بعــالوه، نتایــج در زمینــه زیرمقیــاس موفقیــت باشــگاه ب
  Kim & Lennon ،)20( و همــکاران Biscaia پژوهــش هــای
)34(، Ross و همــکاران )24(، مشــبکی اصفهانــی و همــکاران )8( 
و ســجادی و همــکاران )33( همخوانــی داشــته و پژوهــش هــای 
نامبــرده نیــز حاکیســت کــه موفقیــت باشــگاه، یکــی از اثرگذارترین 
عوامــل بــر ارزش ویــژۀ برنــد باشــگاه، مــی باشــد. در تبییــن ایــن 
ــگاه،  ــواداران باش ــرای ه ــه ب ــت ک ــوان گف ــی ت ــن م ــه چنی یافت
ــوده و از مهمتریــن عوامــل هویــت  موفقیــت تیــم بســیار مهــم ب
ــت  ــن، موفقی ــت. همچنی ــی اس ــته ورزش ــر رش ــد در ه ــاز برن س
مســتمر باشــگاه  باعــث افزایــش پوشــش خبــري رویدادهــاي آن 
شــده و در ســطح وســیعي آگاهــي تماشــاگران بالقــوه را تحریــک 
و بــا مــرور زمــان آن هــا را بــه هــوادار وفــادار تبدیــل مــی کنــد؛ 
ــازی  ــای ب ــرای تماش ــان بیشــتری ب ــق، خواه ــم موف ــع تی در واق
داشــته و همیــن تماشــاگران بــه مــرور زمــان بــه هــوادار باشــگاه 
تبدیــل مــی شــوند. بنابرایــن، موفقیــت باشــگاه، نقــش مهمــی در 

ــی دارد. ــگاه های ورزش ــازی باش برندس
راهبــرد باشــگاه از دیگــر عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاه های 
ــن  ــه در ای ــوده ک ــده در پژوهــش حاضــر ب ــایی ش ــال شناس والیب
ــت  ــکاران )1( مطابق ــبردی و هم ــش بنس ــج پژوه ــا نتای ــه ب زمین
داشــته و ایشــان نیــز در پژوهــش هــای خــود، راهبــرد باشــگاه را 
جــزء عوامــل موثــر بــر برندســازی باشــگاه های ورزشــی معرفــی 
ــوان تبییــن نمــود کــه  ــد. ایــن یافتــه را نیــز چنیــن مــی ت نمودن
ــا تفکــری  ــا ب ــزرگ دنی ــرای باشــگاه های ب ــرد برندســازی، ب راهب
بیــن المللــی همــراه بــوده و برندســازی بــا ابعــاد جهانی به قــرارداد 
بــا شــرکت هــای بــزرگ کــه محصــوالت و خدمــات آن هــا تمــام 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــد، منج ــش می ده ــف را پوش ــورهای مختل کش
همچنیــن، جهانــی شــدن بــرای باشــگاه های بــزرگ، درآمدزایــی 
کالن از قراردادهــای رســانه ای را بــرای آن هــا تســهیل مــی کنــد؛ 
چراکــه، در صــورت دیــده شــدن برنــد باشــگاهی در سراســر جهان، 

ــد منجــر  ــعه برن ــد و توس ــی از برن ــش آگاه ــه افزای ــد ب ــی توان م
گــردد. در واقــع برنامه ریــزی راهبردهــای بــرای ســازمان، داشــتن 
ــگاه  ــانی باش ــروی انس ــدت، نی ــی بلندم ــرح بازاریاب ــه و ط برنام
)کارکنــان، بازیکنــان، مربیــان، لیدرهــا و تــدارکات( و منابــع مالــی 
ــد.  ــی ایجــاد می کنن ــرای بازاریاب ــی ب کافــی ظرفیت هــای گوناگون
لــذا، راهبردهــا و برنامه هــای بازاریابــی باشــگاه هــا، نقــش مهمــی 
در ارتقــای ارزش برنــد بــه عنــوان یــک قابلیــت در بازاریابــی دارد.
ــای  ــگاه ه ــد در باش ــت برن ــاد و تقوی ــر ایج ــر ب ــل موث ــذا عوام ل
لیــگ برتــر والیبــال متعــدد بــوده و تاثیــر هــر کــدام از ایــن عوامــل 
نیــز متفــاوت اســت. بــه بیــان دیگــر، عوامــل متعــددی در حفــظ 
ــوص  ــه خص ــی )ب ــای ورزش ــگاه ه ــد باش ــداری ارزش برن و نگه
والیبــال( در ایــران، نقــش دارنــد. در نتیجــه، بــا توجــه بــه تغییــرات 
و شــرایط حــال صنعــت ورزش، مثــل گذشــته فقــط مســایل حــول 
و حــوش تیــم و باشــگاه از جملــه مدیریــت تیــم و یــا بــرد و باخــت 

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

نتیجه گیری
ــر  ــر برندســازی باشــگاه های لیــگ برت ــر ب "مقیــاس عوامــل موث
ــی  ــی و پایای ــاس، از روای ــر مقی ــارت و 10 زی ــا 63 عب ــال" ب والیب
مــورد تاییــد برخــوردار اســت. لــذا اســتفاده از آن جهــت ســنجش 
ــال  ــر والیب ــگ برت ــگاه های لی ــازی باش ــر برندس ــر ب ــل موث عوام
پیشــنهاد مــی گــردد. از جملــه محدودیــت هــاي پژوهــش حاضــر، 
وجــود پاندمــی کرونــا بــود کــه جمــع آوری داده هــا از مدرســین 

دانشــگاه هــا در مــورد برنــد ســازی را محــدود کــرد.

سپاسگزاری
ــه  ــدی ب ــیخ محم ــر ش ــری اکب ــاله دکت ــل رس ــه حاص ــن مقال ای
ــه  ــد ک ــی باش ــژاد م ــی ن ــید عال ــر آزاده س ــم دکت ــی خان راهنمای
https:// بــه شــماره 11290685 و تاریــخ 1397/12/12 در ســایت
irandoc.ac.ir بــه ثبــت گردیــده اســت. در پایان، از همــه عزیزانی 

کــه در انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند، تقدیــر و تشــکر بــه 
عمــل مــی آیــد.
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