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چکیده
هدف پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران بود .روش تحقیق
آمیخته کیفی -کمی بود .جامعه آماری در بخش کیفی شامل جامعه آماری در بخش کیفی خبرگانی
است که در زمینه مدیریت ورزشی تخصص علمی و مدیریتی داشتند و در بخش کمی شامل مدیران و
کارکنان سازمان لیگ – مدیران ،سرپرستان ،مربیان  ،بازیکنان و داوران شاغل در سازمان لیگ کشور
بودند .تعداد  12نفر در بخش کیفی و تعداد  300نفر در بخش کمی نمونه آماری را به روش سهل
الوصول تشکیل دادند .ابزار جمعآوری اطالعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که نتایج
برگرفته از این مصاحبه در غالب یک پرسشنامه با  10عامل اصلی در بخش کمی مورد استفاده قرار
گرفت .در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) و برای
اولویت بندی از آزمون فرید من استفاده شد .نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل سخت افزار ،روابط
بین الملل ،برنامه ریزی ،منابع مالی و بازاریابی ،قوانین و مقررات ،منابع انسانی ،ارزش برند ،تکنولوژی،
فناوری و اطالعات ،ایمنی و امنیت دارای بیشترین اولویت بودند .بنابراین ،می توان از این عوامل به
عنوان مبنای عقالنی برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران بهره گرفت.
واژههای كلیدی :داوری ،فناوری اطالعات ،لیگ برتر فوتبال

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتاهلل آملی ،آمل ،ایران
 . 2استادیارگروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت ورزشی موسسه اموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران ،مازندران ،ایران
162

 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستارPI3K / AKT1 اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان

Prioritizing the Factors Affecting the Branding of the
Iranian Football League
Maleki, M. (MA), Hosseini*, S. E. (PhD), Tarighi, R. (PhD)
Abstract
The purpose of this study was to prioritize the factors affecting the branding
of the Iranian Football League. The statistical population in the qualitative
part is experts who had scientific and managerial expertise in the field of
sports management and in the quantitative part includes managers and
employees of the league organization - managers, supervisors, coaches,
players and referees working in the national league organization. Twelve
people in the qualitative section and 300 people in the quantitative section
formed the statistical sample by the available method. 12subjects in the
qualitative section and 300 subjects in the quantitative section formed the
statistical sample by the accessible method. The data collection tool in the
qualitative part of the interview was semi-structured that the results of this
interview were used in the form of a questionnaire with 10 main factors in the
quantitative part. In this study, for content validity from the point of view of
experts and construct validity (exploratory factor analysis) and for
prioritization, Freidman test was used. The results of the Friedman test
showed that the factors of hardware, international relations, planning,
financial and marketing resources, rules and regulations, human resources,
brand value, technology, technology and information, safety and security had
the highest priority. Therefore, these factors can be used as a rational basis
for branding the Iranian Football League.
Keywords: Branding, League Organization, Football, Structural Equation
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مقدمه
امروزه ،مسئله برندسازی و مدیریت برند در دنیای بازاریابی طرفداران متعددی دارد .برندهای موفق باعث
افزایش اعتماد به محصوالت ملموس و ناملموس میشوند؛ همچنین ،فرایند برندسازی کمک میکنند تا
تشخیص ،شناسایی و تجسم کاال و خدمات برای مشتریان راحتتر انجام شود .رقابت فشرده بین
ت ولیدکنندگان ورزشی و گسترش محصوالت ،بازارها را مجبور میکند که محصوالت خود را از سایر
شرکتها متمایز کنند و برای خریداران خود ،ایجاد ارزش کنند .صرفاً نوآوری در کاالها و خدمات ،موجب
ایجاد مزیت رقابتی بادوام و بلندمدت نخواهد شد ،زیرا این مزایای عملیاتی معموالً به سرعت تقلید و
نسخه برداری میشوند؛ بنابراین ،کوتاه مدتاند .در این گو نه بازارها که محصوالت و خدمات ،روزبه روز
بیشتر با هم تطابق و سازگاری پیدا میکنند ،یک برند قوی ممکن است تنها مشخصهای باشد که
محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا متمایز می سازد (رفیعی و همکاران .)183 ،1391 ،در چنین
شرایطی ،به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که وفادار به شرکت باشد،
اهمیت بسزایی دارد .برای رسیدن به این هدف ،یکی از معروف ترین مفاهیم بازاریابی که در دهة گذشته
از سوی دانشگاه ها و عامالن بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته برندسازی است (نعلیزاده،
 .)4 ،1390هر محصول یا خدمتی بایستی به ایجاد مزیت در زندگی افراد جامعه بی انجامد و در حوزه
های مالی ،اجتماعی یا محیطی؛ نیازی را مرتفع یا ارزشی را فراهم آورد .در این راستا ،برند ها در ورزش
نیز نه تنها بایستی به لحاظ وقت و انرژی برای مردم ارزشمند باشند ،بلکه با داشتن عملکرد و رفتاری
1

مسؤالنه ،بایستی رغبت ،دلسوزی و حمایت مشتریان را جلب نمایند (هیلستاد و همکاران .)45 ،2010 ،
برندها در صنعت ورزش بایستی بر اساس مفاهیمی شکل گیرد که برای اعضای بازار هدف ،معنادار و
شناخته شده باشد .برند یک سازمان ورزشی ،تجارب کلی تجاری سازمان است که باید به مشتریان این
امکان داده شود که همواره از برند انتظار تجربه مشابه با تجارب کلی سازمان را داشته باشند و اگر چه
این امر کاری بس دشوار و طاقت فرسا است .اما تنها راهی است که برای طرفداران وفادار برند ،ارزش
2

ایجاد می کند (روسنبیوم  .)195 ،2011 ،مفهوم برند امروز ،خیلی بیشتر از خواستگاه اصلی اش یعنی
شرکت و محصول عمومیت یافته است .برندسازی تنها منحصر به شرکتها نیست .داشتن شهرت حرفه-
ای خوب یا برند بودن ،سرمایه با ارزشی است ،که به طور چشمگیری برای موفقیت افراد ضروری است.
این امری استراتژیک است ،که در پس پرده بیشتر افراد موفق جهان نظیر تایگر وود و مایکل جردن
وجود دارد .هر کس برند شخصی خود را دارد اما بیشتر مردم از این موضوع آگاه نیستند؛ از این رو ،به
صورت راهبردی ،محکم و اثربخش آن را اداره نمیکنند .برندسازی رویکردی است که باید به طور همه
جانبه در نهاد یا سازمان پیاده شود .این امر مستلزم انسجام و هماهنگی بین واحدهای مختلف یک
سازمان یا نهاد است که مدیران را وادار می سازد به طورمستمر مناسب بودن اصول و مفروضات برند را
مورد بررسی قرار دهند .برنامه ریزی برند باید از تیم مدیریتی ارشد سازمان ها ی ورزشی منتج گردد.
رفتار استراتژیک مدیریت در عملکرد قوی برند به ویژه در محیطهای رقابتی بسیار مهم است (بنتو و
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سانچز  .)56 ،2014 ،در حوزه های که در آن رقابت شدید ،رشد سریع ،نوآوری فراوان ،شرایط محلی
ویژه و فناوری ها به طور فزاینده پیچیده است ،مدیریت بازاریابی و برندسازی نیازمند درک نیروهای
پویایی است که ساختار صنعت را تحت تأثیر قرار می دهند .مشکالت حتی زمانی سخت تر می شود که
2

بسیاری از اطالعات موجود کیفی است ،نه کمی (پاگانی و اتو  .)862 ،2013 ،در حوزة ورزش ،برندسازی
به معنای موفقیت و جذب درآمد و سرمایه نیست؛ بلکه ،ایجاد روشهای موفق در جذب مشتریان و ایجاد
هویت برند قوی است که باعث موفقیت و پیشبرد اهداف برندها میشود .یکی از عوامل تأثیرگذار در
مشتریان برندهای ورزشی ،هویت اجتماعی برندها است .به سبب داشتن معانی نمادین ،برندها میتوانند
3

مصرف کنندگان را در دستیابی به اهداف هویتی خود یاری رسانند (استوکبرگر-سائور و همکاران ،
 .)409 ،2012،و ازسوی دیگر ،به نظر می رسد که در ورزش ،هواداران بیشتر تحت تأثیر جنبه های
نمادین بوده و برای آن هزینه میکنند .هم چنین ،ازآنجایی که برند یکی از این جنبه های نمادین در
صنعت ورزش می باشد ،دور از ذهن نیست که باشگاهها یا رویدادهای ورزشی و غیره به دنبال برندسازی
و یا تقویت و افزایش ارزش برندهای خود باشند؛ به ویژه که برند و برند سازی ،اصلی ترین فرایند
سودآوری واساس و زیربنای اقتصاد کنونی است (زیتونلی ،فراهانی و اسدی .)63 ،1391 ،لذا ،سازمان ها
به منظور اثربخشی هزینه های بازاریابی خود نیاز دارند شناخت بیشتری از رفتار مصرف کننده پیدا
کنند .دراین زمینه ،در حوزه ورزش با برندها و نام و نشان های بسیاری مواجه هستیم که ارزش آنها بالغ
بر میلیونها دالر (یورو) می باشد؛ تولیدکنندگان وسایل ورزشی ،بازیکنان و باشگاههای ورزشی از آن
جمله هستند .باشگاه های ورزشی ،سازمانهایی هستند که با استفاده از ابزارهای بازاریابی که یکی از آنها
خلق و حفظ ارزش برند است ،درصدد دستیابی به منابع جدید مالی می باشند .جذب طرفدار و به دنبال
آن قراردادهای پخش تلویزیونی و جلب حامیان مالی ،انواع منابعی هستند که نه تنها موجب افزایش
ثروت برندها میشوند ،بلکه خود تحت تأثیر برندها قرار میگیرند (تکلی .)15 ،1391 ،رضایی و همکاران
( )1398در مطالعهای به طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که
علل اهمیت برندسازی در لیگ برتر بسکتبال ایران  7عامل بود که شامل لیگ بسکتبال ایران ،فلسفه و ماهیت
ورزش بسکتبال ،ماهیت ورزش ،نیروهای خارجی ،مشتریان برند ،ارتباطات و بازاریابی میباشد .این عوامل در سه
ب خش عوامل داخلی ،عوامل خارجی و عوامل واسطه تعریف شدند .در نهایت ،در پایان تحقیق ،مدل نهایی الگوی
برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران ارائه گردید .کروبی و همکاران ( )1397تحقیق با هدف ارزیابی عوامل موثر بر
ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی برند علی دایی انجام دادند .نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مثبت
و معنادار متغیرهای وفاداری به برند ،آگاهی از برند ،کیفیت ادراک شده تداعی برند بیشترین تاثیر را بر ار زش ویژه
برند داشته و سپس به ترتیب متغیرهای تصویر برند ،کیفیت ادراک شده ،تداعی برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه
برند تاثیرگذار بوده اند .جوانی ( )1396در تحقیقی به تعیین الگوی پارادایمی برندسازی درصنعت ورزش ایران
پرداخت .در الگوی پارادایمی ،به شرایط علی مورد نیاز جهت شکل گیری وبرندسازی در صنعت ورزش ،شرایط
زمینه ای که موجب اهمیت برندسازی در چند دهة اخیر شده است و نیز شرایط میانجی که برندسازی در صنعت
1
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ورزش را تسهیل یا تسریع می کند ،پرداخته شد .افزون بر این ،فرایند برندسازی واستراتژی های (کنش ها و
تعامالت) الزم آن ،مورد کاوش قرار گرفت و پیامد آن رسیدن به وفاداری به برند عنوان شد .هینسون و همکاران
( )2020مطالعه ای با عنوان استراتژی های بین المللی و برندسازی انجام دادند .افزایش رقابت در بازارهای بین
المللی  ،باشگاه های حرفه ای فوتبال را ملزم می کند تا استراتژی های بازاریابی خود را به روشنی تعریف کنند تا
چگونگی درک هواداران از آنها را بهبود ببخشند .برندسازی رویکردی است که باید به طور همه جانبه در نهاد یا
سازمان پیاده شود .این امر مستلزم انسجام و هماهنگی بین واحدهای مختلف یک سازمان یا نهاد است که مدیران
2
را وادار می سازد به طورمستمر مناسب بودن اصول و مفروضات برند را مورد بررسی قرار دهند .فلورا و همکاران
( )2018مطالعهای با عنوان الگویی از واکنش هواداران به برندهای مجدد سازمانهای ورزشی انجام دادند .این
مطالعه نشان داد که رابطه مثبت بین صاحبان جدید و قدیمی باشگاه ،نگه داشتن نام تجاری و دخالت شخصیت
های تاریخی این باشگاه شرایط مطلوبی برای موفقیت باشگاه ایجاد میکند .مالک و همکاران )2018( 3مطالعه ای
با عنوان عوامل مبتنی بر مدیریت و تأثیر آن بر تصویر برند انجام دادند .یافتهها حاکی از آن است که بین «عوامل
1

4

مبتنی بر مدیریت» و «تصویر برند» رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .آریایی و همکاران ( )2016مدل
مفهومی از نام تجاری ورزشکار ساختهاند که شامل سه بعد اصلی :عملکرد ورزشی ،ظاهر جذاب و شیوه
زندگی در بازار است .امروزه فیفا به دنبال جذب مخاطب برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود می
باشد .و رشته فوتبال که به یک تجارت جهانی تبدیل شده از این امرمستثنی نیست و کشورهای عضو
همواره به دنبال ارتقاء سطح کمی و کیفی فوتبال کشور خود هستنند  .که می توان گفت یکی از
راهکارها برند سازی لیگ برگزاری فوتبال آن کشور می باشد  .و نام برند لیگ آن کشور شخصیت و رفتار
و جایگاه فوتبال آن کشور را توصیف می نماید مثال :لیگ جزیزه ،انگلیس – اللیگا ،اسپانیا – سری آ،
ایتالیا  -بوندسلیگا ،آلمان و غیره  ...برای برند سازی لیگ و دادن هویت برتر در دنیا نیاز به منابع (مالی،
امکانات ،تجهیزات ،نیروی انسانی و غیره) می باشد .و با توجه به میزان محبوبیت و مقبولیت وکیفیت و
شخصیت و مقام آن برند اشتیاق برای نیروهای انسانی فوتبال (مدیران ،مربیان ،بازیکنان و غیره) و
همچنین سرمایه گذران را تقریب به جذب لیگ آن کشور می نماید .که این امر باعث رونق و درامد
زایی کالن برای آن سازمان می گردد و برند های تجاری ورزشی و غیر ورزشی نیز با بهترین مزایا و
ارائه خدمات عالی در خدمت فوتبال آن کشور خواهند بود .و دید مشتریان به محصول اصلی برند که
دیدن یک مسابقه فوتبال جذاب و لذت بخش است را افزون می کند .در لیگ فوتبال ایران از نام و برند
خلیج فارس استفاده می گردد که در کالم حرفای هستیم ولی در عمل به دلیل نداشتن فاکتورهای یک
برند کامل و جامع در پائین ترین سطح برندهای مختلف جهان جای داریم .همچنین نظر به ارزیابی
سطح فوتبال ایران  ،همواره مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری و نداشتن شفافیت عملکرد از نگاه
کارشناسان کنفدراسیون آسیا همواره به فدراسیون فوتبال ایران تذکر داده می شود که داشتن یک برند
مطلوب برای سازمان لیگ می تواند نشان دهنده تداوم و هویت فوتبال ایران در آسیا و جهان باشد .برای
برند سازی مدیریت عالی بایستی جهت رسیدن به هدف از یک برنامه استراتژیک و با چشم انداز
1

. Hinson, et al.
. Florea, et al.
3
. Malik, et al .
4
. Arai, et al.
2
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مناسب از تمامی پتانسیل موجود استفاده کند که مهم ترین آن داشتن سرمایه های انسانی و محبوبیت
تیم های فوتبال کشور جهت ارتقا برند سازمان لیگ فوتبال استفاده نماید حال با توجه به مطالعات
صورت گرفته در خصوص برند سازی ضروری است تا فوتبال ایران و سازمان لیگ کشور مورد توجه و
بررسی قرار گیرد .لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخ این سوال می باشد که عوامل موثر بر برندسازی
سازمام لیگ فوتبال ایران کدام اند؟
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیّت از نوع کاربردی است که نوع دادههای آن ترکیبی است از کیفی و
کمّی و شکل جمعآوری دادهها میدانی میباشد .بر اساس طول مدت اجرا مقطعی و به صورت میدانی و
تحقیقات توصیفی-تحلیلی است .در
از لحاظ زمان مورد بررسی حالنگر و از نظر استراتژی از نوع
بخش کیفی ،جامعه آماری متشکل از خبرگانی است که در زمینه مدیریت ورزشی تخصص علمی و
مدیریتی را داشتند .در بخش کمی نیز شامل مدیران و کارکنان سازمان لیگ – مدیران  ،سرپرستان ،
مربیان  ،بازیکنان و داوران شاغل در سازمان لیگ کشور می باشند .بنابراین ،مصاحبههایی با  12نفر از
خبرگان انجام پذیرفت .نیز در بخش کمی بین  5تا  10نمونه به ازای هر متغیر اندازه گیری شده نیاز بود
که در تحقیق حاضر تعداد  300نمونه در نظر گرفته شد .به منظور اندازه گیری برندسازی از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .در ابتدا به منظور شناسایی عوامل مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگانی که
در زمینه مدیریت ورزشی تخصص علمی و مدیریتی صاحب نظر بودند تحقیق انجام گرفت .پس از
کسب نظر خبرگان و مطالعات مقدماتی تعداد  10عامل شناسایی شد .در نهایت پرسشنامهای با 40
سوال  5گزینهای بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت و دارای گزینههای خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم با امتیازهای به ترتیب  1 ،2 ، ،3 ،4 ،5تدوین شد .برای روانسنجی سازه های تحقیق از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد .همچنین برای بررسی اولیت بندی از ازمون فریدمن از نرم افزار اس.پی
اس.اس 1نسخه  23استفاده شد.
یافته های تحقیق
در بخش کیفی  ،اطالعات جمع آوری شده از مصاحبه در سه مرحله کدگذاری انجام شد .در مرحله اول ،
مقوله های اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه را ،به وسیله بخش بندی اطالعات شکل می
دهد .در این تحقیق کد باز اولیه از  12مصاحبه انجام شده  160کد بدست آمد .در مرحله دوم کدگذاری
محوری انجام شد .در این مرحله مقوله ها ،ویژگی ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین شده و سر
جای خود قرار می گیرد تا دانش فزاینده ای در مورد روابط ایجاد گردد .به عبارت دیگر کدگذاری
محوری موجب ایجاد مقوله ها و زیر مقوله ها می گردد .در این مرحله تمامی کد های باز نهایی دوباره
بازبینی و با ادبیات تحقیق مقایسه گردیده است .در مرحله سوم کدگذاری انتخابی انجام گرفت که در

1

- SPSS
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نهایت تعداد  10عامل ارزش برند ،برنامه ریزی ،فناوری اطالعات ،تکنولوژی ،منابع انسانی ،سخت افزار،
ایمنی و امنیت ،منابع مالی و بازاریابی ،قوانین و مقررات و روابط بین الملل شناسایی شد.
یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که  25/3درصد نمونه آماری زن و  74/7درصد مرد می باشد .مدرک تحصیلی
 4/7درصد کاردانی 27/3 ،درصد کارشناسی 45/3 ،درصد کارشناسی ارشد و  27/7درصد دکتری میباشد .رشته
تحصیلی  67/3درصد تربیت بدنی و  32/3درصد غیر تربیت بدنی میباشد .دامنه سنی نمونه آماری /29±8/07
37سال سابقه فعالیت در رشته فوتبال  20/12±7/57سال میباشد.
در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی عوامل موثر بر توسعه هواداری در لیگگ
برتر فوتبال ایران استفاده شد .به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی ،بگه منظگور اطمینگان از کگافی
بودن تعداد نمونه از معیار کایرز -مِییِر -اولکین )KMO( 1و برای تعیین همبستگی بین متغیرها (گویه-
ها) از آزمون بارتلت 2استفاده شد.
جدول  .1نتایج آزمون بارتلت و KMO
مقدار
مقدار كایرز – می یر و اوكلین (كفایت حجم نمونه)
آزمون كرویت بارتلت

0/693

مقدار کای اسکوآر ( )χ
درجه آزادی
سطح معناداری
2

2767/674
780
0/001

با توجه به یافتههای جدول  .1مقدار  KMOبه دست آمده  0/693میباشد .این مقدار بیانگر این موضوع
است تعداد نمونههای تحقیق به منظور تحلیل عاملی کفایت میکند و انجام تحلیل عاملی برای دادههگای
مورد نظر امکانپذیر بوده و میتوان دادهها را به یک سری عاملهای پنهگان تقلیگل داد .همچنگین نتگایج
آزمون بارتلت ( )χ2=2767/674 ،Sig=0/001نشان میدهند بین گویهها همبستگی بگاالیی وجگود دارد،
ازاینرو ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز است .در ادامه نتایج به دسگت آمگده از تحلیگل
عاملی مؤلفهها به تفکیک با مقدار بارعاملی به دست آمده برای هر عامل ارائه شده است .بر مبنگای یافتگه
های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج  10عامل در پرسشنامه تحت بررسی ،سواالت متناظر با
عامل های مستخرج بدین شرح می باشد:
جدول  .2توصیف گویههای عوامل برندسازی سازمان لیگ برتر فوتبال
ردیف

گویه های فناوری اطالعات

بار عاملی

1

استفاده ازسیستم های فناوری اطالعات

0/777

2

ارائه خدمات فناوری اطالعات به مخاطبین

0/773

3

اهمیت اطالعات و فناوری در تبلیغات و بازاریابی سازمان لیگ

0/720

4

مهارت و اثربخشی فناوری اطالعات در تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان لیگ

0/694
1

). Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO
. Bartlett’ Test of Sphericity

2
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5

داشتن سایت های معتبر و شبکه های پیشرفته و طراحی برنامه های گوناگون رایانه ای در ساختار سازمان لیگ

0/524

گویه

گویه های ارزش برند

بار عاملی

6

ارزش برند در ارتقای سطح فوتبال

0/833

7

کیفیت برگزاری مسابقات فوتبال

0/746

8

تاثیر مخاطبین فوتبال

0/734

9

سازمان لیگ یک سازمان سر آمد و پیشرو در برند سازی

0/513

گویه

گویه های تکنولوژی

بار عاملی

10

استفاده از تکنولوژی روز داوری فوتبال

0/769

11

الزام باشگاهای فوتبال به استفاده از تکنولوژی های استاندارد

0/747

12

خرید بلیط الکترونیکی مسابقات

0/692

13

استفاده از تکنولوژی جهت نوآوری در ارائه خدمات مطلوب برگزاری مسابقات

0/573

گویه

گویه های منابع انسانی

بار عاملی

14

تطابق ساختار سازمانی سازمان لیگ ایران با استاندارد های جهانی

0/765

15

منابع انسانی متخصص و مجرب

0/718

16

داشتن اتحادیه و کانون های (باشگاه ها ،داوران ،مربیان  ،بازیکنان و غیره)

0/554

17

آموزش و باز آموزی عوامل اجرایی و داوران سازمان لیگ

0/536

گویه

گویه های برنامه ریزی

بار عاملی

18

تبعیت برنامه ریزی سارمان لیگ از استانداردهای روز دنیا

0/822

19
20

الگو برداری از لیگ های معتبر جهان در برنامه ریزی سازمان لیگ
داشتن یک تقویم ورزشی مناسب در برنامه ریزی سازمان لیگ

0/675
0/646

گویه های ایمنی و امنیت

بار عاملی

21

استفاده از پلیس آموزش دیده و مجرب

0/880

22

استاندارد سازی ایمنی و امنیت اماکن ورزشی

0/870

23

تدابیر صحیح ایمنی و امنیتی ( تماشاگران) از طرف پلیس

0/849

گویه های منابع مالی و بازاریابی

بار عاملی

بازار یابی برون مرزی
عقد قرارداد مالی با شرکت های معتبر در خصوص تامین تجهیزات و البسه ورزشی

0/699
0/696

پرداخت حقوق و مزایای عوامل اجرایی و کارکنان سازمان لیگ

0/522
بار عاملی

قوانین و مقررات وضع شده در سازمان لیگ منطبق با استاندارد روز جهانی
تنبیهات انضباطی منطبق با قانون در خصوص متخلفین
یکسان بودن رفتار سازمانی در زمان برگزاری مسابقات

0/796
0/677
0/559

گویه

گویه
24
25
26
گویه
27
28
29

گویه های قوانین و مقررات
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گویه

گویه های سخت افزار

بار عاملی

30
31
گویه

استادیوم های استاندارد
خدمات نوین سخت افزاری در اختیار مخاطبین

0/790
0/650
بار عاملی

اعزام عوامل اجرایی و کارکنان و داوران به خارج از کشور
ارتباط بین المللی از طریق فناوری اطالعت

0/769
0/514

گویه های روابط بین الملل

32
33

به منظور اولویتبندی و بررسی تفاوت بین عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبگال ایگران از نظگر
نمونههای تحقیق از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده شد.
جدول  .3تفاوت بین عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران
آماره

تعداد

كای اسکوآر ()χ2

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

300

158/954

9

0/001

به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده از آزمون فریدمن استفاده شد .بر اساس یافتههای حاصگل از
آزمون فریدمن جدول  -3بین عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران از دیدگاه نمونگههگای
تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد ( .)χ2=158/954،Sig=0/001پس از معنادار بودن تفاوت بین عوامل
موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران ،این عوامل بر اساس نتگایج بگه دسگت آمگده اولویگتبنگدی
شدند.
جدول  .4رتبهبندی عوامل موثر بر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران از دیدگاه نمونه تحقیق
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رتبه

عامل

میانگین رتبه

1

سخت افزار

6/55

2

روابط بین الملل

6/21

3

برنامه ریزی

5/98

4

منابع مالی و بازاریابی

5/86

5

قوانین و مقررات

5/85

6

منابع انسانی

5/52

7

ارزش برند

4/94

8

تکنولوژی

4/93

9

فناوری و اطالعات

4/70

10

ایمنی و امنیت

4/49
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بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش ،ارائة مدل برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران بود؛ ازاین رو و با توجه به
یافتههای پژوهش براساس مصاحبه انجام شده 10عامل ارزش برند ،برنامه ریزی ،فناوری اطالعات،
تکنولوژی ،منابع انسانی ،سخت افزار ،ایمنی و امنیت ،منابع مالی و بازریابی ،قوانین و مقرارات و روابط
بین الملل شناسایی شد .براساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ارزش برند می تواند در برندسازی سازمان
لیگ برتر به عنوان یک عامل مهم تلقی شود .اروین و همکاران ( )2008در کتاب خود اشاره میکنند که
موفقیت یک تیم می تواند تأثیر مثبتی بر برند باشگاه داشته باشد و با توجه به ستارهها و سرمربی که
مورد توجه خاص هستند ،میتواند به جذابیت کلی برند بیافزاید و در نتیجه موجب پیشرفت باشگاه و به
وجود آمدن درک مثبت از برند در ذهن مشتری شود و درک برند را از طریق طرح لوگو خود به وجود
آورد و آن را تقویت کند .روس ( )2006اشاره می کند که تماشاگری ورزش در بیست سال اخیر رو به
کاهش بوده و این مطلب بیانگر این است که برندها باید تقویت شوند تا به وفاداری بیشتر مشتری منجر
شود .با توجه به اهمیت باالی موضوع باید بدانیم در ذهن هواداران چه میگذرد ،به عبارت دیگر مدیریت
برند به تفکر تماشاچی نیز بستگی دارد .بیسکایا و همکاران ( )2013نیز می توان عواملی مانند
افتخارات ،پیشینه و شهرت باشگاه ،موفقیت تیم ،استادیوم خوب و مجهز ،مدیران قوی ،سرمربی توانمند
و مشهور و لوگو و مارک جذاب را بر ارزش ویژه برند باشگاههای حرفهای فوتبال مؤثر دانست .ساخت
استادیوم جدید و مدرن یا مالکیت یکی از استادیومهای موجود ،تالش به منظور معرفی پیشینه ارزشمند
این باشگاه و اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با تاریخچه درخشان باشگاه ،تالش در جهت جذب
سرمربی توانمند و خبره ،تعامل با رسانههای گروهی و استفاده مناسب از رسانههای نوین ،کوشش در
راستای جذب حامیان مطرح و معتبر داخلی و خارجی و طراحی مناسب لوگو که معرف ارزشها و پشینه
باشگاه باشد ،بتواند در راستای ارتقای ارزش برند بتوان گام های موثری در جهت بهبود برند سازمان لیگ
فوتبال برداشت.
نتایچ تحقیق با نتایچ تحقیقات با برخی از نتایج کروبی و همکاران ( ،)1397جوانی ( )1396همخوان می
باشد .در تایید نتایج تحقیق و نتایج تحقیقات انجام شده می توان عنوان نمود که موفقیت یک تیم می-
تواند تأثیر مثبتی بر برند باشگاه داشته باشد و با توجه به ستارهها و سرمربی که مورد توجه خاص
هستند ،میتواند به جذابیت کلی برند بیافزاید و در نتیجه موجب پیشرفت باشگاه و به وجود آمدن درک
مثبت از برند در ذهن مشتری شود و درک برند را از طریق طرح لوگو خود به وجود آورد و آن را تقویت
کند .به طور کلی می توان با ساخت استادیوم جدید و مدرن یا مالکیت یکی از استادیومهای موجود،
تالش به منظور معرفی پیشینه ارزشمند باشگاه و اجرای برنامههای فرهنگی متناسب با تاریخچه
درخشان باشگاه ،تالش در جهت جذب سرمربی توانمند و خبره ،تعامل با رسانههای گروهی و استفاده
مناسب از رسانههای نوین ،کوشش در راستای جذب حامیان مطرح و معتبر داخلی و خارجی و طراحی
مناسب لوگو که معرف ارزشها و پشینه باشگاه باشد ،می تواند در راستای ارتقای ارزش برند ،گام های
موثری در جهت بهبود برند سازمان لیگ فوتبال برداشت.
نتایج نشان داد که برنامه ریزی بر برندسازی سازمان لیگ فوتبال ایران تاثیر دارد .نتایج تحقیق با نتایج
تحقیقات توکماک و آکوسی ( )2016همخوان می باشد .هم چنین هم سو با نتایج تحقیق فلورا و
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همکاران ( )2019نشان داد چگونه نمادهایی از زنان برندورزشکارتولید میشود و بر مصرف کنندگان و
نوع مصرف آنها اثردارد .زمانی که سازمان لیگ برنامهریزی خوبی را از خود نشان نمیدهد ،در صورت
داشتن برندی قوی ،برند او توانایی تأثیرگذاری بر روی دستمزد ،هزینه انتقال ،پول قرارداد و تثبیت
جایگاه سازمان لیگ در بین طرفداران را خواهد داشت .برند خوب سازمان لیگ ،این توانایی را دارد تا
شرکتهایی که در جستجو صحهگذاری هستند را تحت تأثیر قرار دهد .عالوه بر این ،ورزشکاران به
دلیل وجود صدمات یا افت غیرمنتظرهای که در ورزش با آن مواجه هستند ،محصوالت شکنندهای
محسوب میشوند .به موجب این ریسک باال ،ورزشکاران نیازمند استراتژیهای برندسازی قوی هستند.
تبعیت برنامه ریزی سازمان لیگ از استانداردهای روز دنیا ،الگو برداری از لیگ های معتبر جهان در
برنامه ریزی سازمان لیگ ،داشتن یک تقویم ورزشی مناسب در برنامه ریزی سازمان لیگ می تواند در
این زمینه نقش مهمی را ایفا کند.
نتایج نشان داد که فناوری اطالعات و تکنولوژی از عواملی هستند که می تواند بر برند سازی سازمان
لیگ فوتبال تاثیر داشته باشد .نتایج تحقیق با برخی از نتایج تحقیقات جوانی ( )1396همخوان می باشد.
همچنین در همین راستا هینسون و همکاران ( )2020معتقد است افزایش رقابت در بازارهای بین
المللی ،باشگاه های حرفه ای فوتبال را ملزم می کند تا استراتژی های بازاریابی خود را با متناسب با
فناوری اطالعات و تکنولوژی روز دنیا به روشنی تعریف کنند تا چگونگی درک هواداران از آنها را بهبود
ببخشند .زیرا تغییرات اساسی و سریع روندها و رویدادهای سیاسی ،اقتصادی و فناوری در عصر فرا
صنعتی تأثیرات شدیدی بر عملکرد و رفتار سازمانها داشته است .اما تحقیقات و شواهد تجربی نشان
میدهد که تنها تعدادی معدودی از مدیران به ویژه در کشورهای جهان سوم ،موفق به واکنش صحیح و
به موقع در برابر اینگونه تغییرات شدهاند و برعکس بخش عمدهای از آنها هنگامی دست به اقدام زده یا
می زنند که تغییر به صالبت کامل خود رسیده باشد و چاره ای جز تن دادن به نتایج آن و انتخاب
واکنشی انفعالی نداشتهاند .این گونه رهبران که با تکیه بر تجربیات گذشتة خود سازمان های امروزی را
اداره میکنند و بر مبنای روندها و رخدادهای تاریخی به تحلیل شرایط و نیازهای آتی می پردازند ،بی-
شک با شکستهای سنگین و مسائل پیچیدهای روبهرو میشوند .مدیران باید بدا نند که بروز متغیرهای
فراوان و خارج از کنترل هرگز این اجازه را به آن ها نخواهد داد که با رویکرد انفعالی برخوردی موفق با
رخدادهای محیطی داشته باشند .به طور کلی لیگهای مطرح دنیا با استفاده از تکنولوژیهای جدید و
تمایل نسل جوان به استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی ،امکانات مختلفی را برای برقراری
ارتباط با هواداران در این محیط به وجود آورده اند که شامل :طراحی سایتهای مدرن ،کانون هواداران
مجازی ،استفاده از شبکهه ای اجتماعی ،استفاده از خدمات ارزش افزودة موبایل و تشکیل شبکة
تلویزیونی باشگاه میباشد و از این طریق ،ارتباطی دائمی و هدف دار با هواداران ایجاد کردهاند و سعی در
القای تصویر موردنظر خود از طریق تعریف خدمات مختلف دارند که درنهایت ،منجر به درگیرشدن
بیشتر هوادار با باشگاه و افزایش سطح وفاداری هوادار میگردد .با توجه به نتایج استفاده ازسیستم های
فناوری اطالعات ،ارائه خدمات فناوری اطالعات به مخاطبین ،داشتن سایت های معتبر و شبکه های
پیشرفته و طراحی برنامه های گوناگون رایانه ای در ساختار سازمان لیگ ،استفاده از تکنولوژی روز
داوری و الزام باشگاهای فوتبال به استفاده از تکنولوژی های استاندارد فوتبال پیشنهاد می شود .
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نتایج نشان داد که منابع انسانی بر برندسازی سازمان لیگ فوتبال ایران تاثیر دارد .هم سو با نتایج
تحقیق تانیف و گوردون ( )2019معتقدند منابع انسانی در برندسازی نقش دارد .منابع انسانی در همه
اعصار و قرون ،مهم ترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می رفته و همواره به عنوان موتور توسعه
مطرح شده است .مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به
سوی اهداف توسعه هدایت کند .استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین
ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت همواره مورد توجه سازمان های موفق و پیشرو بوده
است .امروزه در سازمان ها تنها جلب رضایت مشتری و تمرکز بر فروش موفق ،برای ارتقا دارائیهای
سازمان و حفظ جایگاه رقابتی در بازار کافی نیست .نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تشکیل
دهندة برند سازمان لیگ میباشد .بازیکنان ،مربیان ،مدیران (مالکان) و کادر سرپرستی و اداری باشگاه با
عملکرد فنی خود در حیطه های تخصصی و نیز با وضعیت ظاهری و آراستگی و رفتار و گفتار خود،
تصویری از لیگ برتر را در ذهن جامعه شکل میدهند .لذا استفاده از منابع انسانی متخصص و مجرب،
داشتن اتحادیه و کانون های (باشگاه ها ،داوران ،مربیان ،بازیکنان) ،آموزش و باز آموزی عوامل اجرایی و
داوران سازمان لیگ به منظور ارتقای منابع انسانی در جهت تاثیر مثبت بر برندسازی سازمان لیگ
فوتبال ایران پیشنهاد می شود.
نتایج نشان داد که سخت افزار نیز از عوامل مهم در برندسازی سازمان لیگ می باشد .نتایج تحقیق با
نتایج تحقیقات هینسون و همکاران ( )2020هم سو میباشد .لذا امکانات فیزیکی مناسب ،مجهز و
جذاب مانند استادیومهای خانگی ،کمپهای تمرینی ،ساختمان باشگاه ،موزه و فروشگاههای اختصاصی
باشگاه ،تصویری را از آن در ذهن مخاطبان بهوجود میآورد .در سازمان لیگ فوتبال ایران بهعلت عدم
توفیق در درآمدزایی و دولتی بودن باشگاه و استادیومها ،تصویر مطلوبی در این رابطه وجود ندارد .عالوه
براین ،استادیوم های کنونی نیز از لحاظ استانداردهای دنیا در سطح پایینی قرار دارند .همچنین حوادث
نوستالژیک میباشد و درعین حال ،منابع فراوان درآمدزایی (حق نام استادیوم ،بلیط استادیومهای
خانگی ،سرشار از تجربههای تلخ و شیرین بوده و یادآور پیروزیها ،شکستها و بلیط فروشی و تبلیغات
محیطی) را نصیب سازمان لیگ میکند .لذا ،باید تسهیالت مناسب برای ساخت و یا واگذاری استادیوم-
های موجود به تیمهای حاضر در لیگ برتر فراهم شود .هم چنین ،عمکلرد تیمهای پایه و برنامههای
خاص باشگاه برای پرورش بازیکنان در ردههای مختلف نیز میتواند تصویر مثبتی را در اذهان به وجود
آورد که بازگوکنندة فلسفة سازمان لیگ و یاشگاه های فوتبال خواهد بود.
نتایج نشان داد که قوانین و مقررات حاکم بر سازمان لیگ میتواند در رفتار مصرف کنند و شکل گیری
تصور برند در ذهن آنها نقش اساسی داشته باد .بر این اساس ،تدوین آیین نامة حرفه ای به منظور شکل
دهی به رفتار و ظاهر و هماهنگ نمودن آن با فلسفه و اساس باشگاه ضروری به نظر میرسد .قوانین و
مقررات وضع شده در سازمان لیگ منطبق با استاندارد روز جهانی ،تنبیهات انضباطی منطبق با قانون در
خصوص متخلفین چه تاثیری در برند شدن سازمان لیگ ،یکسان بودن رفتار سازمانی در زمان برگزاری
مسابقات و چه مقدار در برند شدن سازمان لیگ و الزام باشگاه ها به داشتن استانداردهای الزم طبق
قوانین و مقررات نیز چه مقدار می تواند در برند شدن سازمان لیگ هریک به تنهایی نقش تعیین
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کننده ای داشته باشند؟ لذا پیشنهاد می شود قوانین و مقررات وضع شده در سازمان لیگ منطبق با
استاندارد روز جهانی و تنبیهات انضباطی منطبق با قانون در خصوص متخلفین باشد.
نتایج نشان داد که عملکرد مالی و بازاریابی بر برندسازی سازمان لیگ تاثیر دارد .نتایج تحقیق با نتایج
تحقیقات توکماک و آکوسی ( )2016همخوان می باشد .عملکرد مالی بهعنوان یک واحد تجاری موفق
در درآمدزایی ،نشان دهندة اقتدار باشگاه و توانایی حفظ استقالل بوده و تضمینکنندة پیشرفتهای آتی
میباشد .ضمن این که ،امکان انجام برنامههای ترفیعی و تخفیفی برای هواداران را ایجاد میکند و امکان
افزایش کیفیت خدمات و بهدنبال آن ،افزایش رضایت مندی مشتریان را به وجود میآورد .باید تسهیالت
مناسب برای ساخت و یا واگذاری استادیومهای موجود به تیمهای حاضر در لیگ برتر فراهم شود .هم
چنین ،عملکرد تیمهای پایه و برنامههای خاص باشگاه برای پرورش بازیکنان در ردههای مختلف نیز می-
تواند تصویر مثبتی را در اذهان بهوجود آورد که بازگوکنندة فلسفة باشگاه خواهد بود .عملکرد حقوقی به-
ویژه در لیگ برتر ایران دارای اهمیت فراوانی میباشد؛ زیرا ،شکایات مختلف در سطح ملی و به ویژه بین-
المللی ،نهتنها تخریب کنندة چهرة فوتبال می شود ،بلکه به تصویر کشور در سطح جهانی و در سازمان-
های بین المللی فوتبال مانند فیفا و ای اف سی نیز آسیب وارد میکند .عالوه براین ،عدم آگاهی و توانایی
باشگاهها برای صیانت از حقوق خود مانند حقوق برند ،باعث سوء استفادة سایر سازمانها گردیده و
درنتیجه ،تضعیف و تخریب برند باشگاه را در پی خواهد داشت .با اینوجود ،نکتهای که باید به آن توجه
ویژه نمود ،تطابق عملکرد و فعالیتهای بازاریابی با فلسفة باشگاه میباشد؛ زیرا ،هم راستا نبودن این
موارد ،منجر به ایجاد نقاط تماس پراکنده در ذهن مخاطب میشود که عالوه بر عدم شکلگیری تصویر
واحد در ذهن وی ،منجر به دوگانگی ،سردرگمی و درنهایت ،از بین رفتن تالشها و تحمیل هزینة گزاف
به سازمان لیگ می گردد.
نتایج نشان داد که ایمنی و امنیت بر برندسازی سازمان لیگ تاثیر دارد .در تبین نتایج تحقیق می توان
عنوان نمود در بسیاری از کشورها وضعیت ایمن ی و نیز بروز حوادث ناشی از وجود عوامل خطرزا در
محیط ورزش بررسی میشود .اماکن ورزشی فرصتهای مناسبی را برای رشد عاطفی ،شناختی ،ادراکی و
اجتماعی گروههای مختلف جامعه ایجاد میکنند .ایجاد مکانی امن برای استفاده کنندگان از اماکن
ورزشی یکی از مهم ترین وظایف مدیران این اماکن است .استفاده از پلیس آموزش دیده و مجرب
استاندارد سازی ایمنی و امنیت اماکن ورزشی ،تدابیر صحیح ایمنی و امنیتی ( تماشاگران) از طرف
پلیس ،تدابیر صحیح ایمنی و امنیتی (ایاب و ذهاب تیم ها) از طرف پلیس به منظور ارتقا ایمنی و
امنیت پیشنهاد می شود.
نتایج نشان داد که روابط بین المللی در برندسازی سازمان لیگ می تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل
مهم در نظر گرفته شود .ارائه تصویر مطلوب از یک لیگ فوتبال و کسب وجهه و منزلت بینالمللی ،از
خواستههای مهم لیگ های معتبر در دنیا در عرصه بینالملل و راهکار مفید در جهت پیشبرد اهداف
دیپلماسی آنها است .مقامات در کشورهای مختلف در پی آن هستند تا ضمن ارتقاء ابعاد مثبت وجهه
بینالمللی خود ،به تثبیت موقعیت جهانی نیز به پردازند .و این امر تنها با ثبت تصویر برند در ذهن
مشتریان امکان پذیر است .لذا متقاعد کردن افکار عمومی ،بهعنوان یک بازیگر مهم در نظم جدید
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جهانی ،دارای یک اهمیت استراتژیک است .در نظام جدید بینالمللی که در آن ارتباطات استراتژیک،
درک ،تصویر ،اعتبار و اعتماد برجسته میشوند ،سازمان لیگ فوتبال ایران همچون نامهای تجاری،
نیازمند بازسازی و تغییر موقعیت خود به سمت مطلوب ،پیش از قضاوتکردن نادرست افکار عمومی
هستند .بدین ترتیب به منظور ایجاد درک قابل اعتماد ،قدرتمند و معتبر از یک کشور ،استراتژی
برندسازی در جهت «تصویرسازی» مثبت الزامی و حیاتی است .باتوجه به نتایج گسترش ارتباط بین
المللی با سایر لیگ های معتبر جهان ،اعزام عوامل اجرایی و کارکنان و داوران به خارج از کشور و تالش
به منظور کسب کرسی های مختلف در آسیا و جهان پیشنهاد میشود .به طور کلی عوامل سخت افزار،
روابط بین الملل ،برنامه ریزی ،منابع مالی و بازاریابی ،قوانین و مقررات ،منابع انسانی ،ارزش برند،
تکنولوژی ،فناوری و اطالعات ،ایمنی و امنیت دارای بیشترین اولویت بودند .اهمیت برندسازی برای
صنایع مختلف ،صنعت ورزش نیز همچون دیگر صنایع برای دستیابی به اهداف خود به استفاده از تکنیک
های برندسازی روی آورده است .سازمان لیگ برتر فوتبال به عنوان یکی از اجزای صنعت ورزش ،همیشه
با چالش هایی روبه رو هستند ،افت عملکرد ،پایان دوره ورزشی از جمله این چالشها بشمار میآیند.
آنچه میتواند به سازمان لیگ برتر فوتبال در برخورد با این چالشها کمک کند تصویری مطلوب و
قدرتمند در ذهن طرفداران و هواداران است که میتواند از طریق برندسازی انجام شود .با توجه به نتایج
تحقیق انتخاب ابزارهای مناسب ارتباطی با مخاطب به منظور انتقال تفکرات برند برای افزایش ارزش
برند ،برنامه ریزی برای ایجاد تجربیات مثبت ،الگو برداری از لیگ های معتبر جهان در برنامه ریزی
سازمان لیگ ،استفاده از فناوری اطالعت و تکنولوژی های روز دنیا در تمامی سطوح ،استفاده از
تکنولوژی روز داوری فوتبال  ،استفاده از تکنولوژی جهت نوآوری در ارائه خدمات مطلوب برگزاری
مسابقات ،ارائه خدمات نوین سخت افزاری استفاده از افراد متخصص در چارچوب قوانین و مقررات و
بهبود زیرساخت های الزم و ارتقای روابط بین المللی در امر برندسازی سازمان فوتبال ایران ،پیشنهاد
می شود .لذا توجه به موارد عنوان شده قدرت برند سازمان فوتبال را می تواند زنده کند.
منابع


جوانی ،و .)1394( .رویکردهای برند سازی و توسعه پایدار در صنعت ورزش .نهمین
همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

 رفیعی ،س؛ حقیقی نسب ،م؛ یزدانی ،ح .ر .)1391( .تاثیر عوامل آمیختة بازاریابی و
تصویر شرکت بر ارزش ویژة برند در بخش نرمافزاری صنعت فناوری اطالعات،
تحقیقات بازاریابی نوین.183 ،)7(4 ،
 کروبی ،م؛ بهاری ،ش؛ محمدی ،س ،بهاری ،ج .)1397( .ارزیابی عوامل موثر بر ارزش
ویژه برند در بین مشتریان لباس ورزشی (مطالعه موردی :نام تجاری علی دایی) ،
فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی  ،؛ )1( 1
 نعلیزاده ،م .ر .)1390( .بررسی تأثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت بر ارزش
ویژة مارک تجاری ایرانسل ،بانک مقاالت بازاریابی ایران.4 ،
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