شماره  .،43مرداد و شهریور  .،1396صص 185-198

مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی ارزش ویژۀ برند تیم والیبال کالۀ مازندران
عادل عبدالهزاده ،1همیال تکلی

2

 .1کارشناسارشد مدیریت و برنامهریزی در تربیتبدنی ،دانشگاه تهران
*
 .2دکترای مدیریت و برنامهریزی در تربیتبدنی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1393/12/11 :

تاریخ پذیرش1394/04/22 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارزش ویژۀ برند تيم واليبال كالۀ مازندران بود .روش این پژوهش توصيفی از نوع
همبستگی بوده و شيوۀ گردآوری دادههای آن ميدانی میباشد .جهت انجام پژوهش 338 ،نفر از تماشاگران مسابقۀ تيم
واليبال كالۀ مازندران در ورزشگاه  2000نفری پيامبر اعظم شهرستان آمل بهروش طبقهای متناسب انتخاب شدند و
پرسشنامهای با  49سؤال را تكميل نمودند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامۀ "راس ،راسل و بنگ" ( )2008استفاده
شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتيد این حوزه موردتأیيد قرار گرفت .همچنين ،بهمنظور تعيين پایایی
پرسشنامه از آلفای كرونباخ ( )0/86بهره گرفته شد و برای آزمون مدل فرضی پژوهش ،تحليل عاملی تأیيدی
مورداستفاده قرار گرفت كه درنهایت 13 ،عامل پيشنهادی راس درمورد تيم كاله تأیيد گردید .نتایج نشاندهندۀ تأثير 11
عامل نشان برند ،رقابت ،مزیت ،تعامل اجتماعی ،تعهد ،تاریخچۀ تيم ،ویژگی سازمانی ،موفقيت تيم ،بازی تيم ،افراد
غير بازیكن و ورزشگاه در بعد تداعيات ارزش برند و دو عامل همانندسازی و درونیكردن در بعد آگاهی از ارزش برند
میباشد .همچنين ،مشاهده میشود كه هر  13عامل مؤثر در ارزش برند تيم (معرفیشده ازسوی راس) دربارۀ تيم
واليبال كاله نيز موردتأیيد قرار میگيرند؛ بهعبارتدیگر ،چنانچه مدیران تيمها و باشگاهها درصدد ایجاد و یا افزایش
ارزش برای برند تيم خود هستند ،باید متغيرهای مذكور را موردتوجه قرار دهند.

واژگان کلیدی :ارزش ویژۀ برند ،تيم واليبال كالۀ مازندران ،تيم واليبال

* نویسندۀ مسئول

Email: htakali@yahoo.com
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مقدمه
هرکدام از انسانها ،کاالها ،نهادها ،کشورها ،رویدادها ،اطالعات ،ایدهها و دانشها میتوانند با داشتن
نام و نشان و برقرارنمودن ارتباط بین نام و نشان و ویژگیهای متمایز و غیرمتمایز خود در ذهن
انسانها ،خود را از دیگر همنوعان خود متمایز سازند .اگر بخواهیم بهطور خاص به کاالها توجه
نماییم ،آنچه که در ذهن یک فرد از ویژگیهای مربوط به یک کاالی خاص همچون کیفیت ،کارآیی،
قیمت ،خدمات ،زیبایی ،اعتبار ،کالس و غیره شکل میگیرد و با نام و نشان آن کاالی خاص مرتبط
میشود ،همان مفهوم برند است (صادقیانی.)8 ،1388 ،
داراییهای نامشهود ،داراییهایی با عمر طوالنی و غیرقابللمس هستند که توسط یک شرکت یا
سازمان توسعه و گسترش مییابند و بهعنوان داراییهای سازمان تلقی میشوند؛ مانند عالئم تجاری،
حق نشر (کپیرایت) و حق اختراع (تکلی.)10 ،1391 ،
برند یکی از مهمترین داراییهای نامشهودی میباشد که بهتازگی موردتوجه قرار گرفته است .یک
برند شبیه به یک کوه یخی شناور میباشد که شما فقط میتوانید بخش کوچکی از آن را که باالی
سطح آب شناور است ،مشاهده کنید که این بخش ،معرف مواردی میباشد که درطول زمان با برند
پیوند خورده است؛ اما قسمتهای مهم آن که داللت بر قدرت برند دارند ،خارج از دید بوده و در زیر
آب هستند (علیزاده .)25 ،1389 ،برند شامل :یک نام ،عنوان ،نشان ،سمبل ،طراحی و یا ترکیبی از
تمامی این موارد ا ست که قصد دارد محصوالت یا خدماتی از یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان
را بشناساند و آنها را از سایر رقبا مجزا گرداند (علیزاده .)26 ،1389 ،امروزه ،ازیکسو باشگاههای
بزرگ دنیا بهدنبال این هستند که نام و نشان باشگاه خود را بیشتر به مردم بشناسانند و ازاینرو،
بهمنظور جلب تماشاگران از روشهای مختلف بازاریابی بهره میگیرند (علیزاده )39 ،1389 ،و
ازسویدیگر ،بهنظر میرسد که در ورزش ،هواداران بیشتر تحتتأثیر جنبههای نمادین بوده و برای
آن هزینه میکنند .همچنین ،ازآنجاییکه برند یکی از این جنبههای نمادین در صنعت ورزش
میباشد ،دور از ذهن نیست که باشگاهها یا رویدادهای ورزشی و غیره بهدنبال برندسازی و یا تقویت
و افزایش ارزش برندهای خود باشند؛ بهویژه که برند و برندسازی ،اصلیترین فرایند سودآوری و
اساس و زیربنای اقتصاد کنونی است (زیتونلی ،فراهانی و اسدی .)56 ،1390،گسترش روزافزون
مفهوم و کاربرد برند 1و برندینگ 2و اهمیت و ارزش آن در کسبوکارهای امروزی بهگونهای است که
شاید دشوار باشد برندینگ را شاخهای از بازاریابی بدانیم (میلر و مور .)83 ،1385 ،3باید عنوان نمود
پژوهشهای بیشماری که درمورد وجوه مختلف برند انجام میشود ،همچنان ادامه دارد .یکی از

1. Brand
2. Branding
3. Miller, Muir
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وجوه اصلی برند که موضوع بسیاری از این پژوهشها میباشد ،ارزش برند 1است .در ادبیات برند ،دو
شیوۀ اساسی برای ارزیابی ارزش برند وجود دارد که یکی از آنها مالی بوده و براساس فاکتورهایی
چون ارزیابی سهام و غیره انجام میشود و دیگری از طریق مشتریان (یا مصرفکنندگان نهایی)
صورت میگیرد (بحرینیزاده .)23 ،1380 ،شایانذکر است که برندها برای بقا نیاز به توسعۀ ارزش
خود دارند .ارزش برند یا ارزش ویژۀ برند ،ارزش افزودهای میباشد که بهدلیل نام برند به آن اعطا
شده است و درحقیقت ،بهمعنای حق یا ارزشی میباشد که درنتیجۀ عملکرد موفق یک سازمان
بهوجود میآید .عالوهبراین ،مفهوم ارزش ویژۀ برند دربرگیرندۀ قدرت بوده و منبع ارزش هر برند،
استفادهکنندۀ نهایی یا مصرفکنندۀ آن است .دراینراستا ،میتوان گفت که ارزش ویژۀ برند مفهومی
میباشد که از منظر خود مصرفکننده ساخته شده است (الوالک .)56 ،1996 ،2این مشتریان
هستند که براساس عواملی که مهم میپندارند ،برندی را بر دیگری ترجیح داده و به آن ارزش
خاصی میبخشند (کلر)123 ،2013 ،3؛ لذا ،سازمانها بهمنظور اثربخشی هزینههای بازاریابی خود
نیاز دارند شناخت بیشتری از رفتار مصرفکننده پیدا کنند .دراینزمینه ،در حوزۀ ورزش با برندها و
نام و نشانهای بسیاری مواجه هستیم که ارزش آنها بالغ بر میلیونها دالر (یورو) میباشد؛
تولیدکنندگان وسایل ورزشی ،بازیکنان و باشگاههای ورزشی از آن جمله هستند .باشگاههای
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 میباشند .جذب طرفدار و بهدنبال آن قراردادهای
پخش تلویزیونی و جلب حامیان مالی ،انواع منابعی هستند که نهتنها موجب افزایش ثروت برندها
میشوند ،بلکه خود تحتتأثیر برندها قرار میگیرند (تکلی.)13 ،1391 ،
باشگاه ورزشی کالۀ مازندران که صاحب یکی از قویترین تیمهای والیبال کشور بوده و با مقامهایی
که اخیراً کسب کرده است ،در آسیا و جهان شناخته شده و درزمینۀ صادرات مواد غذایی نیز فعالیت
چشمگیری دارد ،یکی از همین باشگاه های ورزشی در داخل کشور است که تصمیم دارد بهوسیلۀ
بررسی ارزش برند خود و عوامل تأثیرگذار بر آن منابع جدید مالی را جذب کند؛ ازاینرو ،در این
پژوهش با استفاده از مدل "ارزش برند مبتنیبر تماشاچی( "4اس.بی.بی.ای )5که توسط راس و
راسل و بنگ )2008( 6مطرح گردید ،به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش برند تیم والیبال کالۀ مازندران
از دیدگاه تماشاچیان که درحقیقت مشتریان اصلی مسابقات تیم هستند ،پرداخته میشود .عوامل
متعددی در مطالعات پیشین معرفی شدهاند که بر ارزش برند تیمها و یا سازمانهای ورزشی اثرگذار
1. Brand equity
2. Lovelock
3. Keller
4. Spectator-Based Brand Equity
5. SBBE
6. Ross, Russell & Bang
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میباشند .در این ارتباط ،احسانی و جوانی ( )1391در بررسی تأثیر نام تجاری تیمهای موفق بر
میزان وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران به این نتیجه رسیدند که بعد منافع تداعی نام
تجاری ،تأ ثیرگذارترین عامل بر میزان وفاداری هواداران به نام تجاری بوده و ابعاد نگرش و داراییها
بهترتیب در جایگاههای بعد قرار دارند (احسانی و جوانی .)87 ،1391 ،تکلی ( )1391نیز بهمنظور
ارائۀ مدلی برای ارزش ویژۀ برند کمیتۀ ملی المپیک ایران ،هفت عامل مؤثر شامل :ویژگیهای
نامرتبط به کارکرد اصلی ،ویژگی های مرتبط به کارکردهای اصلی ،فواید کارکردی ،فواید سمبلیک،
مدیریت مالی و قانونی ،مدیریت تصویر و مدیریت طراحی سازمانی را معرفی کرد و عنوان نمود که
دراینمیان ،فواید کارکردی کمیتۀ ملی المپیک و فواید سمبلیک آن تأثیر معناداری بر مدیریت
تصویر کمیته داشتهاند .همچنین ،تأثیر مستقیم عامل ویژگیهای مرتبط با کارکرد اصلی (شامل:
متغیرهای بازیکنان و مربیان برجسته ،موفقیت تیمها ،دانش مدیریت و غیره) و عامل مدیریت مالی
و قانونی بهترتیب بر عامل حمایت قانونی و مالی کمیتۀ ملی المپیک و فواید کارکردی و سمبلیک و
نیز اثر غیرمستقیم آن بر مدیریت تصویر نشان داده شد (تکلی .)110 ،1391 ،دراینراستا ،پژوهش
دیگری به بررسی ارزش ویژۀ برند مبتنیبر مشتری کمیتۀ ملی پارالمپیک پرداخت .یافتهها نشان
داد که بین ویژگیهای مرتبط با محصول و ویژگیهای غیرمرتبط با آن با تصویر برند ،ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد (شرری .)87 ،1392 ،وحدتی ،مشبکی ،حسینی و احسانی ( )2013نیز در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تداعیات برند ،آگاهی از برند ،کیفیت ادراکشده و وفاداری به
برند ،ابعاد ارزش برند تیم فوتبال را تشکیل میدهند (وحدتی ،مشبکی ،حسینی و احسانی،2013 ،
 .)681عالوهبراین ،در پژوهشی باعنوان دستهبندی هواداران ورزشی براساس تداعی برند انجام دادند،
هواداران را براساس درکی که از برند داشتند و نیز براساس میانگینهای تعهد ،واگذاری ،تاریخ تیم،
نشان تجاری ،ویژگیهای سازمانی ،رقابت ،مجموعۀ کارمندان ،ارتباطات استادیوم ،تعامالت
اجتماعی ،موفقیت و بازی تیم به دو دسته تقسیم نمودند و نشان دادند که اعضای هریک از این
گروهها میتوانند براساس جنسیت ،سطح تحصیالت و درآمد طبقهبندی شوند (راس ،بنگ و لی،1
 .)111 ،2007عالوهبراین ،در پژوهشی تداعی برند برای مسابقات بین دانشکدهها موردبررسی قرار
گرفت و نشان داده شد که عاملهای نشان برند ،رقابت ،خوردن غذا در استادیوم ،ارتباطات
اجتماعی ،تعهد ،تاریخچۀ تیم ،ویژگیهای سازمانی ،بازی تیم ،کادر فنی تیم و استادیوم ارتباط
معناداری با وابستگی به تیم دارند (راس و راسل و بنگ .)332 ،2008 ،دراینزمینه ،پژوهش دیگری
نیز با استفاده از پرسشنامۀ راس انجام گرفت که در آن عوامل تعهد ،تاریخ تیم ،تعامل اجتماعی،

1. Ross, Russell & Lee
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ورزشگاه ،کارکنان غیر از بازیکن ،موفقیت و غیره بر ارزش برند تیم ورزشی اثرگذار دانسته شد
(بیسکایا ،کورا ،راس ،روسادو و ماروکوجوا.)28 ،2013 ،1
دراینراستا ،پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از مدل پیشنهادی راس (شکل شمارۀ یک)،
ارزش برند تیم والیبال کاله را مورد تجزیهوتحلیل تأییدی قرار دهد .همچنین ،این پژوهش بهشکل
جامعتری به متغیرهای مؤثر بر ارزش تیم ورزشی میپردازد و نتایج آن میتواند برای مدیران
تیمهای ایرانی سودمند باشد؛ زیرا ،عوامل مؤثر بر ایجاد و یا حفظ ارزش برند تیم را بیان میکند.
الزمبهذکر است که توجه به این متغیرها میتواند جذب هوادار و جلبتوجه حامی مالی را بهدنبال
داشته باشد.

نشان تیم
رقابت
مزیت
تعامل اجتماعی
تعهد
تاریخچه تیم
ویژگی های سازمانی

تداعیات برند

موفقیت
بازی تیم
افراد غیر بازیکن
ورزشکار
همانندسازی

آگاهی از برند
درونی کردن

شكل 1ـ مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل راس ،راسل و بنگ ()2008

1. Biscaia, Correia, Ross, Rosado & MarocoJoâo
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روششناسی پژوهش
این پژوهش کاربردی برحسب هدف ،توصیفی ـ همبستگی بوده و بهلحاظ روش گردآوری دادهها،
پیمایشی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی تماشاچیانی بود که جهت مشاهدۀ مسابقۀ
تیم والیبال کالۀ مازندران و نوین کشاورز در فصل 93ـ 92در ورزشگاه  2000نفری پیامبر
اعظم(ص) آمل حضور یافته بودند .شایانذکر است که براساس جدول مورگان برای انتخاب نمونه به
 322آزمودنی نیاز بود .دراینراستا ،با استفاده از روش طبقهای متناسب 338 ،1نفر از تماشاگران
پرسشنامۀ راس و همکاران ( )2008که حاوی  49سؤال بود (آخرینبار در سال ()2013
مورداستفاده قرار گرفته است) را تکمیل نمودند .مقیاس این پرسشنامه برمبنای لیکرت با هفت
ال موافقم) بوده و روایی صوری آن را اساتید متخصص
ارزش (یک =کامالً مخالفم تا هفت =کام ً
دراینزمینه تأیید کردهاند .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی شاخص آلفای
کرونباخ ( )0/86استفاده گردید که پایایی هریک از عوامل از ( )0/50تا ( )0/94متغیر بود .الزمبهذکر
است که مدل نظری پژوهش آزمون شده و ضرایب آن معنادار بهدست آمدند؛ لذا ،روایی سازهای
پرسشنامه تأیید گردید .درنهایت ،باید عنوان کرد که عالوهبر بهرهگیری از آمار توصیفی برای
توصیف دادهها ،بهمنظور ارزیابی ساختار مدل فرضی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
نتایج
براساس نتایج مشخص شد که  46/90درصد از افراد نمونه در دامنۀ سنی 25ـ 17سال34/81 ،
درصد بین 34ـ 26سال 9/14 ،درصد بین 43ـ 35سال 5/90 ،درصد بین 52ـ 44سال و 3/24
درصد بین 61ـ 53سال قرار دارند .شکل شمارۀ دو شرایط آزمودنیها را از نظر مدرک تحصیلی
نشان میدهد.

شكل 2ـ وضعيت پاسخگویان برحسب سطح تحصيالت

 .1چند پرسشنامۀ اضافی تکمیل گردید تا درصورت نقص در تکمیل پرسشنامهها ،تعداد موردنیاز موجود باشد.
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شاخصهای برازش برای بررسی مناسببودن مدل تحلیل عاملی تأییدی برای سازههای این
پرسشنامه در جدول شمارۀ یک ارائه شده است .با توجه به مقادیر شاخصهای ارائهشده ،همانطور
که مالحظه میشود ،شاخص کایدو به درجۀ آزادی آن کوچکتر از پنج میباشد .مقادیر سایر
شاخصها نیز اعتبار این مدل را تأیید میکند .دراینراستا ،شاخص نیکویی برازش تعدیلشده مقدار
کمتر از ( )0/9را نشان داد؛ اما به این مقدار بسیار نزدیک بود؛ درنتیجه ،این مدل نسبتاً به سطح
مطلوبی از برازش دست یافته است که براساس آن میتوان ساختار عاملی مدل را تأیید نمود.
جدول 1ـ شاخصهای برازش
مقدار

شاخص
1

آمارۀ کایدو
2
باقیماندۀ جذر میانگین مربعی
3
جذر میانگین مربعی خطای تقریب
4
شاخص مقایسهای برازش
5
شاخص نرمشدۀ برازش
6
شاخص تاکر ـ لویس
7
شاخص افزایشی برازش

2875/ 47
2875/ 47
0/72
0/94
0/91
0/91
0/94

دیاگرام مسيری با ضرایب استاندارد برای مدل مرتبۀ اول و دوم حيطههای پرسشنامه
ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تأییدی برای این پرسشنامه در شکل شمارۀ دو ارائه شده است .در
بررسی معناداری ضرایب تحلیل عاملی تأییدی با توجه به اینکه مقدار تی برای تمامی روابط فوق
بزرگتر از (( )1/96مقدار جدولی تی) است ،این روابط در سطح معناداری ( )0/01معنادار میباشند.
شایانذکر است که براساس نتایج ،هر  13فرضیۀ پژوهش درخصوص ارتباط و نقش عوامل
موردآزمون با دو وجه ارزش برند تأیید میشوند (جدول شمارۀ دو).

1. X2
2. RMR
3. RMSEA
4. CFI
5. NFI
6. NNFI
7. IFI

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،43مرداد و شهریور 1396

192

جدول  2ـ فرضيههای پژوهش

فرضيه

ضریب

سطح
معناداری

تأیيد

0/54

0/01

√

0/01

√

0/01

√
√

1

نشان تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

2

رقابت تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/74

3

مزیتهای تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/26

4

تعامل اجتماعی تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/32

0/01

5

متعهدبودن تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/54

0/01

√

6

تاریخچۀ تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/69

0/01

√

7

ویژگیهای سازمانی تیم والیبال کاله در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/67

0/01

√

8

موفقیتهای تیم والیبال کاله در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/88

0/01

√

9

بازی تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/85

0/01

√

1
01

مدیریت و کادر غیربازیکن تیم والیبال کاله در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/93

0/01

√

ورزشگاه تیم والیبال کالۀ مازندران در تداعیات ارزش برند تیم نقش دارد.

0/32

0/01

√

همانندسازی با تیم والیبال کالۀ مازندران در آگاهی از ارزش برند تیم نقش دارد.

0/96

0/01

√

درونیکردن تیم والیبال کالۀ مازندران در آگاهی از ارزش برند تیم نقش دارد.

0/98

0/01

√

1
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0.59
0.62
0.49
0.62
0.96
0.50
0.46
0.93
0.20
0.20
1.00
0.58
0.57
0.26
0.28
0.51
0.45
0.17
0.36
0.51
0.42
0.51
0.70
0.26
0.14
0.12
0.20
0.86
0.60
0.75
0.72
0.63
0.5
0.38
0.29
0.69
0.58
0.61
0.17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

0.64
0.62
0.71
0.62
0.21
0.71
0.74

نشان تیم
رقابت
0.54
مزیت

0.26
0.90
0.9
0.06
0.65
0.66
0.86
0.85
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تعامل
اجتماعی

0.74

0.26

تعهد
0.32
تاریخچه تیم

0.70
0.74
0.91
0.79
0.70
0.76
0.70
0.48
0.85
0.93
0.89
0.89
0.38
0.56
0.50
0.63
0.60

0.54
ویژگی های
سازمانی

0.69

موفقیت
0.67
بازی تیم
0.88
افراد غیر
بازیکن
ورزشکار

همانندسازیی
0.81
0.79
0.84

تداعیات
برند

درونی کردن
کردن

0.85
0.93

0.32

آگاهی
از برند

0.19

شكل 2ـ دیاگرام مسيری با ضرایب استاندارد برای مدل مرتبۀ اول و دوم

براساس مدل ،ارتباط بین دو بعد ارزش برند؛ یعنی تداعیات برند و آگاهی از آن تأیید میشود
(جدول شمارۀ سه) .نتایج نشان میدهد که برای رابطۀ فوق ،مقدار تی بزرگتر از (( )1/96مقدار
جدولی تی) است؛ درنتیجه ،این رابطه در سطح ( )0/01معنادار میباشد.
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جدول 3ـ ماتریس ارتباطات متغيرهای مستقل
متغیرها

تداعیات برند

آگاهی از برند

تداعیات برند
آگاهی از برند

1/00
0/82

1/00

بحث و نتیجهگیری
چنانکه مالحظه شد ،مدل پیشنهادی راس ( )2008درمورد تیم والیبال کالۀ مازندران به تأیید
رسید .دراینراستا ،در مرحلۀ اول ارتباط گویهها با عوامل مکنون و در مرحلۀ دوم ارتباط  11عامل
مکنون (در مرحلۀ دوم ،متغیر "مشاهده" نام میگیرد) با تداعیات برند و دو عامل دیگر با آگاهی از
برند تأیید گردید .همچنین ،تأثیر  11عامل نشان برند ،رقابت ،مزیت ،تعامل اجتماعی ،تعهد،
تاریخچۀ تیم ،ویژگی سازمانی ،موفقیت تیم ،بازی تیم ،افراد غیربازیکن و ورزشگاه در بعد تداعیات
برند و دو عامل همانندسازی و درونیکردن در بعد آگاهی از برند تأیید شد .نتایج بهدستآمده با
یافتههای راس و همکاران و بیسکایا و همکاران همخوانی داشت .همانطور که راس و سایر
پژوهشگران بیان کردهاند ،در این پژوهش نیز اهمیت آگاهی از برند و تداعیات آن بهعنوان دو وجه
از ارزش برند موردتأیید قرار گرفت .دراینراستا ،گالدن و همکاران در پژوهش خود به اهمیت
تداعیات و آگاهی از برند اشاره کردهاند (گالدن و فانک54 ،2002 ،1؛ راس2006 ،ب30 ،؛ ،2008
 .)332کاپفرر نیز معتقد است که بهمنظور مدیریت مؤثر برند ،ارزیابی تداعیات جاری مصرفکننده
ضروری میباشد (کاپفرر .)276 ،1997 ،چن نیز بر این باور است که آگاهی از برند و وفاداری به آن
دو بعد مهمی هستند که بر قصد خرید تأثیر میگذارند (چن و همکاران .)123 ،2012 ،گالدن نیز
آگاهی از برند و وفاداری و تداعیات آن را در فروش ،قصد خرید و توجه رسانهها مؤثر میداند
(گالدن ،جیمز ،میلنی و ساتن .)15 ،1998 ،برمبنای نتایج ،تمامی  13فرضیۀ پژوهش مبنیبر وجود
اثر و نقش عوامل بر ابعاد ارزش برند تیم کاله تأیید گردید؛ بهعبارتدیگر ،ارتباط بین عوامل با ابعاد
ارزش برند در سطح ( )0/01معنادار بود.
عالوهبراین ،از میان  11عاملی که ارتباط آنها با تداعیات برند تأیید شده است ،عامل افراد
غیربازیکن که اشاره به کارکنان ،مدیریت و مربیان تیم دارد ،باالترین ضریب اثر ( )0/90را داشته
است؛ لذا ،بهنظر میرسد که قویترین عامل یا متغیر پیشبین برای بعد تداعیات میباشد .در این
ارتباط ،توجه به مدیریت تیم ،انتخاب مربی باتجربه و کادر مجرب در باشگاه میتواند تداعیات قوی
و مطبوعی را در ذهن هواداران تیم کاله ایجاد کند .عامل افراد غیربازیکن که شامل مدیریت ،مربی و
1. Gladden & funk
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کادر باشگاه میباشد ضریب تاثیر ( )0/90را نشان داده است؛ ضریب اثر فوق نشان می دهد که 81
درصد از وجه تداعیات برند از طریق عامل مدیریت قابلپیشبینی است؛ بدینمعناکه چنانچه ادراک
تماشاگر یا مشتریان تیم کاله از مدیریت ،کارکنان و مربیان تیم ،مطبوع و قوی باشد (دارای تداعیات
مطبوع و قوی باشند) ،بیشک بلیت مسابقات را تهیه نموده و برای تماشای آن اقدام میکنند ،از
تیم خود طرفداری نموده و آن را حمایت میکنند و چنانچه نام تیمهای مختلف والیبال مطرح شود،
آنها تیم کاله را انتخاب خواهند نمود و این بهمعنای ارزش برای برند تیم والیبال کاله میباشد.
دراینراستا ،سجادی و همکاران ( )1392در پژوهش خود عامل مدیریت را بهعنوان پنجمین عامل
مؤثر بر ارزش برند تیم پرسپولیس و ششمین عامل مؤثر بر برند تیم استقالل دانستهاند (سجادی،
رجبی ،عابدالتی و طریقی .)1 ،1392،شاید نوع رشتۀ ورزشی و یا شرایط ویژهای که هر تیم در زمان
انجام پژوهش داشته است ،بتواند این تفاوت را توجیه کند .عالوهبراین ،عامل موفقیت تیم ()0/89
ضریب اثر باالیی را نشان داد؛ بدینمعناکه برای تماشاچیان تیم کاله ،موفقیت تیم بسیار مهم است و
اگر به اندازۀ کافی در ذهن هواداران قوی و منحصربهفرد باشد ،همواره نام تیم کاله را در ذهن آنها
حفظ میکند .دراینزمینه ،راس باالترین ضریب را متعلق به عامل موفقیت دانسته است .سجادی و
همکاران نیز از موفقیت بهعنوان اولین عامل مؤثر بر ارزش برند تیم استقالل از دیدگاه هوادار و
کارشناسان یاد کردهاند .درعینحال ،کارول و مالکاهی ( )2014در پژوهش خود بر روی تیم راگبی،
از متغیر موفقیت بهعنوان عامل مؤثر نام نبردهاند (کارول و مالکاهی .)2014 ،1موفقیت تیم بهطور
مستمر میتواند برای تیم اعتبار ایجاد کند که این اعتبار ،اثری قوی بر تصویر برند و ایجاد ارزش
برای آن دارد .عالوهبراین ،برمبنای نتایج مشخص شد که عامل مزیت ( )0/81از نظر آزمودنیهای
این پژوهش نقش باالیی در ارزش برند تیم دارد؛ درمقابل ،عوامل ورزشگاه ( )0/32و تعامل اجتماعی
( )0/35دارای بار عاملی ضعیفی در پیشگویی بعد تداعیات بودند .ضعیفبودن ضرایب این دو عامل
در پژوهش حاضر نقش کمرنگ این دو را در تداعیکردن نام و نشان تیم کاله و درنتیجه ،ارزش برند
نشان میدهد .در پژوهشهای سجادی و همکاران و کارول و مالکاهی ،ورزشگاه یا استادیوم بهعنوان
عامل مؤثر گزارش شده است؛ بدینشکل که در پژوهش سجادی و همکاران ،استادیوم عامل پنجم و
در پژوهش کارول ،عامل چهارم میباشد؛ اگرچه گالدن و میلین برای ورزشگاه و طراحی لوگو نیز
ضریب باالیی را بهدست آوردند .با توجه به نتایج این پژوهش و پیشینۀ مطرحشده میتوان به

1. Carroll & Mulcahy
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مدیران تیمهای ورزشی و بهویژه تیم کاله پیشنهاد داد و گفت که وجود یک ورزشگاه اختصاصی در
مالکیت تیم میتواند در افزایش ارزش برند تیم نقش داشته باشد .در حوزۀ آگاهی از برند نیز دو
عامل همانندسازی و درونیکردن که گویههای آنها بهنوعی به وفاداری هواداران اشاره دارد ،ضرایب
باالی تأثیر در بعد آگاهی از برند را نشان میدهند (گالدن و میلین .)27 ،1999 ،دراینزمینه ،در
پژوهش راس نیز نتایج مشابهی بهدست آمده است .در بیشتر پژوهشها درخصوص ارزش برند ،نقش
همانندسازی با تیم موردعالقه که حاکی از وفاداری به تیم میباشد ،بر ارزش برند تیم تأیید شده
است (کاپفرر .)276 ،1997 ،براساس مطالعات ،همانندسازی و درونیکردن نشان از تعهد
روانشناختی فرد به یک محصول ،تیم و یا برند دارد؛ بهگونهایکه موجب میشود فرد ،نام برند
موردعالقهاش را از سایر نامونشانها سریعتر بهیاد آورد .مدل آزمونشده در پژوهش ارتباط این دو
عامل و تأثیر آنها بر بعد آگاهی از ارزش برند را تأیید نموده است .توجه به این دو متغیر ،آگاهی از
برند را تحتتأثیر قرار میدهد و لذا ،همواره نام برند موردنظر در ذهن مشتری حضور داشته و
خودنمایی خواهد کرد.
کلر بر این باور است که تداعیات یک برند باید در ذهن مصرفکننده بهشکل مطبوع و قوی حضور
داشته باشد تا منجر به ترجیح مصرفکننده شود (کلر)35 ،2013 ،؛ بهعبارتدیگر ،ویژگیهای
شاخص باید با برند همراه بوده و یا تداعی شود تا بتوانند مصرفکننده را بهسوی ترجیح و خرید آن
برند تشویق و هدایت نماید .در حوزۀ ورزش نیز وضع به همینگونه است .تیم ورزشی میبایست
ویژگی هایی را با خود تداعی کند تا هواداران را به ورزشگاه و خرید بلیت هدایت نماید .دراینراستا،
پژوهش حاضر همانند پژوهش راس و همکاران نشان داد که عواملی مانند مدیریت ،موفقیت تیم،
مزیت تیم و غیره از جمله ویژگیهایی هستند که در تداعیات برند و عوامل درونیکردن و
همانندسازی با تیم در آگاهی از برند تیم کاله و درنتیجه ،تصویر برند مؤثر هستند (کلر،2013 ،
 )35و میتوانند در ثبت این برند در اذهان مصرفکنندگان خود (هواداران و یا تماشاگران) نقش
داشته باشند که اگر چنین شود؛ یعنی هم تداعیات مطبوع باشد و هم آگاهی از برند وجود داشته
باشد ،میتوان گفت که آن برند دارای ارزش بوده و یا ارزش برند تحققیافته است؛ لذا ،بهنظر
میرسد تنها یک عامل در ارزش برند تیم کاله نقش ندارد ،بلکه مجموعهای از عوامل باید موردتوجه
مدیران و مسئوالن تیم قرار گرفته و برای آن برنامهریزی شود.
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دانش ما درمورد برندهای ورزشی در کشور بسیار ناچیز است؛ بهویژه در حوزۀ باشگاهها و تیمهای
ورزشی این ضعف شدیدتر میباشد و تاکنون مطالعات جامعی که تمامی عوامل مؤثر بر تیم و باشگاه
 تابهامروز در بیشتر مباحث، عالوهبراین. انجام نشده است،را در یک قالب موردبررسی قرار داده باشد
 فقط مدیریت تیم و یا بردوباخت آن در کاهش و افزایش ارزش یک باشگاه،حول محور تیم و باشگاه
کشف و تأیید عواملی مانند همانندسازی هوادار با تیم و یا تعامل اجتماعی.دخیل دانسته شده است
 پررنگتر، این نکته را که تیمهای ورزشی میبایست متوجه مسئولیت اجتماعی خود باشند،آن
 نتایج بیانگر آن است که عوامل متعددی در حفظ و نگهداری ارزش برند، بهطورکلی.میکند
.تیمهای ورزشی در ایران نقش دارند
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Abstract
This study was to assess brand equity in volleyball team. This research is
considered as correlative- descriptive from research purpose perspective and is
considered as field research viewed from data collection method aspect. 338
spectators of Kalle Mazandaran volleyball match at the Stadio city of Amol, that
were selected by stratified method, completed the questionnaire with forty-nine
questions. Ross and Russell and Bang questionnaires (2008) were used to gather
data. Face validity and content validity of the questionnaire were analyzed and
validated by 10 university professors in the field. Cronbach's alpha (0.86)
method was used to determine the reliability of the questionnaire. The reliability
of the questionnaire was estimated as Confirmatory factor analysis was used to
examine the hypothetical method of research. The results indicated that the 11
mentioned factors by Ross had a relation with Associations of Brand equity of
Kalle Mazandaran and had an effect on it. All 11 hypothesis related to this
subject were validated. The effect of two related factors to the awareness aspect
of teams’ Brand was also validated. Results have shown that every thirteen
factors influencing brand equity team, introduced by ROSS, about KALE
volleyball team is well proven. In other words, if the team managers and the
clubs are trying to create or increase their brand equity, these variables must be
considered.
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