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 چکیده
ــ رویدادهاي ــ نیتراز جمله مهم یورزشـ  از یشب خدمات برند اهمیت بر خدمات رملموسیغ طبیعت. دنایخدمات ورزشـ

بر برندسازي   مؤثري، و کیفیتی زیربرنامهي عوامل مدیریت و بندتیاولوکند. هدف از این پژوهش تعیین و می تأکید پیش
حبه و در بخش  ی بود. در بخش کیفی، ابزار مصــاکم-رویدادهاي ورزشــی ایران بود. روش پژوهش آمیخته و از نوع کیفی

ها اســتفاده شــد. جامعۀ تحقیق، خبرگان در زمینۀ مدیریت ورزشــی،     آوري دادهبراي جمع AHP پرســشــنامۀ  کمی 
ــتفاده از دو روش نمونه   ــی بودند که با اس ــی و بازاریابی ورزش نفر انتخاب  11برفی گیري نظري و گلولهرویدادهاي ورزش

ترپلن، منابع و  ترتیب اهمیت شــامل طراحی مســي بهزیربرنامهعامل مدیریت و  مؤثري هامؤلفهشــان داد شــدند. نتایج ن
ــبکه ارتباطات و    ــازشـ ــترتیب اهمیت   عامل کیفیت رویداد نیز به      مؤثري ها مؤلفه ي مدیر رویداد، و   سـ   امل مطبوعیت  شـ

صنعتی  ارتباطات، فناوري اطالعات و شده ادراك شده راكادورزش، و کیفیت خدمات  شدن ، ورود به مرحلۀ  (ناملموس)  ن
ــودیم ــازمانش ــی هاي برگزارکننده و مدیران رویدادهاي و. س ي مدیریتی و کیفیتی  هامؤلفهي ریکارگهببا  توانندیمرزش

سازي از مزایاي برند رویداد، مانند افزایش عالقه  مؤثر سانه در برند ویداد  ي رهاتیبل فروششیپها، مندي حامیان مالی و ر
 مند شوند.و بسیاري دیگر بهره

 
 يدیکل يهاواژه

 بازاریابی رویداد، برند، برندسازي رویداد، کیفیت رویداد، مدیریت رویداد.
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 مقدمه
سوددهی زیادي  تواندیمورزشی  مؤثرهاي . بازاریابی)1(صنعت ورزش نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد 

المللی و باشگاهی ي بینهارقابتي ورزشی، هاونیفدراسورزشکاران،  خودکفا شدن. داشته باشد

) بازاریابی ورزشی را 1996( پیتز و استوتالر .)2(ي بازاریابی است هاطرحهاي ورزشی نیازمند سازمان

گذاري، ترویج و توزیع فراوردة ورزشی هایی براي تولید، قیمتفرایند طراحی و اجراي فعالیت« صورتبه

) 2008( . اسمیت)3(کنند تعریف می» نیازها یا تمایالت مشتریان و نیل به اهداف سازمان نیتأمبراي 

. برند شامل یک نام، عنوان، نشان، نماد یا )4(داند بازاریابان می هاي کلیديي را یکی از استراتژيبرندساز

یا فروشنده یا  دآورندهیپدکه قصد دارد محصوالت یا خدماتی از یک  ستنهایاطراحی و ترکیبی از همۀ 

قدرت  اضافه کردن. برندسازي )4(د و آنها را از سایر رقبا مجزا گرداند گروهی از فروشندگان را بشناسان

کند: تعریف می گونهنیاالمللی بازاریابی، برندسازي را نامۀ بینیک برند به محصوالت و خدمات است. واژه

» هایی براي اینکه سازمان یا محصول خود را از دیگران قابل تشخیص سازداستفادة یک بنگاه از تکنیک«

خصوص رویداد ، بحث برندسازي در خدمات ورزشی است، بهشده پرداخته. مبحثی که کمتر به آن )5(

 توان از این جهت که کامالً اختصاصی،د ورزشی را مییک رویدااین خدمات است.  نیترمهمورزشی که  

یز داد که در آن یشده و از نظر زمانی محدود است، از یک رقابت ورزشی معمولی تمبابرنامه، از قبل آماده

ورزشی به دالیل مختلفی که ممکن است بیشتر از عالقۀ صرف به پرداختن  يهاتعدادي ورزشکار یا گروه

 کنندییا در برگزاري آن مشارکت مکرده در آن شرکت  یابی به هدف مشخص باشد،منظور دستورزش و به

لمس،  رقابلیغطبیعت خدمات ورزشی  .)3( رودمنظور تماشاي آن تعداد زیادي تماشاگر انتظار میو به

ي باشد، نیست. تولید و بندبستهعبارتی از جنس یک کاال که داراي ناپذیر و نابودشدنی است. بهتجربه

هنگام استفاده از یک خدمت شاهد تحویل آن خدمت نیز یر نیست، بهپذورزشی تفکیک عرضۀ خدمات

اند، مانند برگزاري اردوي ورزشی هستیم. نکتۀ دیگر اینکه خدمات قابل ذخیره شدن نیستند و نابودشدنی

ن، تبع آکند و بهدیگر جدا می و محصوالتها خدمات ورزشی را از کاال قبل از مسابقه. این ویژگی

. برندسازي رویدادهاي ورزشی در پی )2(آورد می وجودبهبر ارزش برند آنها  مؤثریی را در عوامل هاتفاوت

هایی است که بتواند از طریق آنها رویداد ورزشی را در ذهن مشتریانش (تماشاگران، عوامل و ویژگی

 امروزه .)2(و قابل تشخیص سازد  فردمنحصربهها و سایر مخاطبان آن) نه، حامیان، رساکنندگانشرکت

 کیفیت واقع در .اندآورده روي استراتژیک سالحعنوان به محورمشتري کیفیت برها سازمان بیشتر

 از تمایز ایجاد ؛کندیم عمل تمایز براي ابزاريعنوان به و است رقابتی ضرورت یک خدمات و محصوالت
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این پژوهش در پی کشف  .است برندسازي اصلی عوامل از کیفیت بنابراین. است برندسازي درها گام اولین

 ي کیفیت و مدیریت در برندسازي رویدادهاي ورزشی ایران است.هامؤلفهاز  مؤثرعوامل 

کند، تعریف درجۀ عالی بودن یا برتري که محصول یک سازمان ارائه می عنوانبهتوان کیفیت را می

 ردیبربگ درهاي ناملموس یک محصول یا خدمت را هاي ملموس و هم جنبهتواند جنبهکرد. کیفیت می

ن . تعریف رسمی کیفیت که توسط مؤسسۀ استاندارد ملی آمریکا و انجمن کنترل کیفیت آمریکا بیا)6(

هاي محصول یا خدمت که مربوط به توانایی ارضاي نیازهاي و ویژگی عالئمشده، چنین است: تمامی 

که کیفیت خدمات رویدادهاي ورزشی را  کنندیم) اشاره 2011. یوشیدا و جیمز ()7( است شدهنییتع

ی، کیفیت فنی و کیفیت عملکرد و با هفت زیرشاخه، شناسییبایزدر سه بعد اصلی شامل کیفیت  توانیم

کارکنان، دسترسی به اماکن و فضاي  هاي حریف، عملکرد بازیکنان،ازدحام، ویژگی تجربۀشامل جو بازي، 

کند: قابلیت شانک در کتاب خود،کیفیت خدمات را داراي پنج بعد معرفی می .)8(صندلی درنظر گرفت 

جا که تحقیق حاضر . از آن)9(ی، پاسخگویی و حساسیت و در نهایت ملموس بودن همدلاطمینان، تضمین، 

شده  پرداخته دادیروبه این موضوع در حوزة  قاًیدقدر حوزة رویداد تحقیقی است جدید، پژوهشی که 

ي براي مشتریان رویداد ازهیانگی هم نوعبهدنبال تعیین عواملی بود که باشد، یافت نشد. اما چون محقق به

را بررسی  هازهیانگ، به تحقیقاتی پرداخته که این پرداخته باشددر برند رویداد  مؤثرباشد و هم به عوامل 

ی  توجه برگزارکنندگان را به خود جلب نوعبهیا تعیین کرده بودند و با نتایج تحقیق مقایسه کرد که این 

خود نیز دست پیدا  بلندمدتتوانند به اهداف می مدتکوتاه بر سودها عالوهکند که با تقویت این انگیزهمی

بر حضور تماشاچیان مسابقات فوتبال  رگذاریتأثي عوامل بندتیاولو) به مطالعه و 1387( کنند. فالحی

) و تسهیالت ونقلحملي (قیمت بلیت و اقتصادهاي لیگ برتر ایران با رویکرد بازاریابی پرداخت که عامل

یدنی و خوراکی (زیبایی ورزشگاه، امنیت ورزشگاه، پاکیزگی ورزشگاه، راحتی ورزشگاه، مواد نوش ورزشگاه

بر حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال بودند. عامل  رگذاریتأثعوامل  نیترمهمورزشگاه) 

ي در حضور ریتأثهاي بازي و توهین و تضعیف تیم مقابل) ي (توهین به داور، دیدن خشونتپرخاشگر

کنند که کیفیت اشاره می) 2008( ۀ کیفیت، آمینودین و همکارانمؤلفتماشاچیان نداشت. در خصوص 

ي حضور است. استفاده از بازیکنان و مربیان سرشناس و ایجاد ارتباط هاکنندهینیبشیپترین تیم از قوي

در  )2011( پین نگیا همچنین .)10( شودیمبا تماشاچیان نیز موجب افزایش وابستگی به تیم  دوطرفه

 ورزشی برندهاي مصرف الگوهاي بر محوري ازبرندوقوم کیفیت ادراك اثرات« عنوان با خود پژوهش

 اثر و میانجیعنوان شده بهادراك کیفیت اثر گرفت، انجام ياکره دانشجویان از نفر 302 با که »جهانی
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اصطالح مدیریت به معناي فرایند  .)11(داد  نشان را تماشاگراندر قصد  کنندهلیعنوان تعدبه محوريقوم

)، 2012( هانستد و اسکرود. پرنت، )12( استوسیلۀ دیگران اثربخش و کارامد با و به طوربهانجام کارها 

ترین عوامل مهم عنوانبهمهارت و ارزش رهبران، تجارب ناشی از برگزاري رویداد و تجارب سازمانی را 

نقل از ) به 1391معرفی کردند. تکلی ( تکرارشوندهی المللنیبایجاد نشان تجاري در رویدادهاي ورزشی 

دانند هاي ورزشی مییکی از تداعیات مربوط به سازمان عنوانبه) مدیریت را 2006،2002گالدن وفانک (

. مدیران میانجی بین سازمان و ساختارهاي آن و )4(دهد قرار می ریتأثها را تحت که ارزش ویژة برند تیم

کنند. روابط عمومی نام تجاري را می لیرا تسهساخت برند درونی سازمان  لهیوسنیبدکارکنان هستند و 

عبارت دیگر، تبلیغات ادامۀ روند روابط عمومی است. کند. بهآورد و تبلیغات از آن حمایت میوجود میبه

تواند در ایجاد بازار براي محصوالت کند و مینیست، اما به فرایند بازاریابی کمک میروابط عمومی بازاریابی 

 .)4(و خدمات شرکت نقش اساسی بازي کند 

برندسازي «تحقیقی با عنوان  )13( هانستددر راستاي برندسازي رویدادهاي ورزشی، پرنت، اسکراد و 

هاي بر عوامل تواناییپرنت و همکاران عالوه .انجام دادند» ی  ورزشی المللنیبدر رویدادهاي متناوب 

ي هاتالشرهبري و اقدامات مبتنی بر ارزش ناشی از تجربیات رویداد و تجارب سازمانی، عواملی چون 

بازاریابی و برندسازي، به رسمیت شناختن ورزش، و ماهیت رویداد، همچنین سایر عوامل مانند موفقیت، 

 مؤثري، موقعیت جغرافیایی و تاریخچه/تصویر رویداد را در برندسازي رویدادهاي ورزشی ارسانهپوشش 

عوامل اساسی در روند برندسازي رویدادهاي «در تحقیق خود با عنوان  )14( . همچنین اسکراددانندیم

در برندسازي به  مؤثروامل دارد که انواع عبیان می» سازمانی اندازچشمورزشی در محدودة زمانی معین: 

. 3. مفاهیم آن رویداد و 2. گروه رهبري با سیاست مخصوص به خود، 1سه قسمت اصلی ارتباط داشتند: 

 مؤثرموفقیت جهانی در ورزش: بازاریابی «) نیز در تحقیق خود با عنوان 2007ماهیت آن رویداد. هولت (

که ارزش ویژة برند  دهدیمریخچۀ برخی برندها نشان کند که تابیان می» و برندسازي لیگ قهرمانان اروپا

. همچنین در )15( افتدیماتفاق  شدهساختههاي ها، لوگوها و آیکونیی چون تصویر، نشانهاشاخصبا 

ي وي براي هاتالش: نقش مدیر برند در این زمینه هم دیگویمخصوص نقش مدیریت برند در برندسازي 

. ردیگیبرمرا در ایجاد برند، هم ارزش ویژة برند و همچنین مبناهایی براي توسعۀ ارزش ویژة برند در آینده 

در ایران نیز تحقیقی در حوزة برندسازي ورزشی صورت گرفته که محقق در آن عامل مدیریت را بر ارزش 

ارائۀ یک مدل براي ارزش  منظوربه) در رسالۀ دکتري خود که 1391دانسته است. تکلی ( مؤثرویژة برند 

ویژة برند کمیتۀ ملی المپیک ایران شکل گرفته است، هفت عامل مؤثر بر ارزش  ویژة برند کمیتۀ ملی 
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هاي مرتبط به کارکرد اصلی و فواید هاي نامرتبط به کارکرد اصلی، ویژگیالمپیک ایران شامل ویژگی

دست ت تصویر، و مدیریت طراحی سازمانی را بهکارکردي، فواید سمبلیک، مدیریت مالی و قانونی، مدیری

 :کرد انیبتوان چنین آورد. ضرورت و اهمیت پژوهش  با توجه به موضوع برند را می

 ها دارد. . برند ارزش استراتژیک براي سازمان1

 . محسوب شودهاي نامشهود سازمان بخش مهمی از دارایی تواندیم. برند 2

 محصول است.  . برند عامل هویت بخشیدن به3

 .است. برند عامل انحصار مالکیت محصول براي سازمان 4

 ی و جهانی شود. المللنیبتواند و می دهیدرنورد. برند مرزهاي جغرافیایی را 5

تواند از سطح یک شهر و استان پا فراتر بگذارد و در سطح ملی و جهانی مورد توجه . برند ورزشی می6

کلی محققان فواید زیادي را که مربوط به برند رویدادهاي ورزشی است، شناسایی  طوربه. )1(قرار گیرد 

. نشان داده استي . از سوي دیگر، پیشینۀ تحقیقات نقش مدیریت و کیفیت را در برندساز)13(اند کرده

ي مدیریت و کیفیت هامؤلفهي بندتیاولوي از این فواید و بسیاري دیگر، شناسایی و مندبهرهبراي  نیبنابرا

بر برندسازي رویدادهاي ورزشی ایران حائز اهمیت است، که در این تحقیق سعی در بررسی و  مؤثر

 .شده استشناسایی آنها 

 

 ی تحقیقشناسروش

 و شناسایی به کیفی يهامصاحبهاز  استفاده با ابتدا پژوهش این در است. آمیخته حاضر، پژوهش روش

 سپس و ایران ورزشی رویدادهاي برندسازي برمؤثر  کیفیتی  و يزیربرنامه و مدیریت عوامل يبندتیاولو

 شامل تحقیق در استفاده مورد ابزارشد. آنها پرداخته يبندرتبه به AHPروش از استفاده با و کمی روش به

 در زمینۀ نخبگان نفر از 11را  حاضر تحقیق جامعۀ. بود ساختارمندمهین مصاحبۀ و ايکتابخانه مطالعات

 رویداد و ورزشی، بازاریابی تخصصی در حوزة دانشگاه استادان شامل که ی ورزشیابیبازار و دادیرو مدیریت،

 جهانی، یا ايقاره ورزشی يهاسازمان در حضور رویداد، برگزاري زمینۀ  در پرسابقه مدیران ورزشی،

 ورزشی، برندسازي زمینۀ در محققان همچنین و المپیک؛ يهايباز براي ورزشی يهاکاروان سرپرستی

 روش در. شد استفاده برفیگلوله و نظري يریگنمونه روش دو از پژوهش، این در. اندداده تشکیل

 اشباع و ساخت مرحلۀ به که کدهازمانی تا و شودینم تعیین قبل از خاصی نمونۀ تعداد نظري، يریگنمونه

 که بود صورتنیبد ی،برفگلوله يریگنمونه روش همچنین. کندیم پیدا ادامه يریگنمونه ،است دهینرس



 1399، بهار 1، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                               6

 

 

 ییهادگاهید و اتیتجرب یبررس مورد ۀنیزم درکه  شناختندیم را يگرید افرادکنندگان شرکت چنانچه

 جهینت نیا به محقق که یافت ادامه جایی تا يریگنمونه .دندکرمی یمعرف مطالعۀ درشرکت  يبرا داشتند،

 به ازیکه ن يدیجد یمفهوم اطالعات گرید و است یقبل اطالعاتتکرار  همان ،دیجد اطالعاتکه رسید 

  .آمدیدست نمبه باشد، داشته موجود يکدها گسترش ای دیکد جد

فرایند انجام کار به این ترتیب بود که محقق ابتدا با بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظري تحقیق، 

ۀ اصلی حاصل از مؤلفي را براي انجام مراحل بعدي تحقیق فراهم کرد. سپس با انتخاب چند انهیزمشیپ

تعیین شد. همچنین گیري مطالعات، اهداف تحقیق مشخص شد. در مرحلۀ بعد جامعۀ تحقیق و شیوة نمونه

هاي کیفی با نخبگان و خبرگان مدیریت و محقق به طراحی راهنماي مصاحبه پرداخت. سپس مصاحبه

ها، ثبت اطالعات حاصل از مصاحبه منظوربهبازاریابی ورزشی انجام گرفت. در این پژوهش، پژوهشگر 

ضبط مصاحبه با استفاده از دستگاه  شونده بهبر یادداشت رئوس مطالب، با کسب اجازه از فرد مصاحبهعالوه

ي تحقیق با استفاده هادادهي آورجمعپژوهش  لیوتحلهیتجزویژه ضبط صدا اقدام کرد. در مرحلۀ ابتدایی 

طبیعی را مشخص کرد. در  ها کدهايي صورت گرفت. سپس محقق از متن این یادداشتبردارادداشتاز ی

ي مورد استفاده توسط هاعبارت، محقق از کلمات و هادادهدر نظریۀ برخاسته از  کهیهنگامواقع 

که  صورت گرفته استاستفاده کند، کدگذاري طبیعی  هامقولهي کدها یا نامگذارشوندگان، براي مصاحبه

 باز کند. در مرحلۀ بعد محقق به کدگذاريتوجه خوانندگان را جلب می ماًیمستقها جذاب بوده و این نام

ي اطالعاتی هامقولهاز مصاحبه یا کدهاي طبیعی را به  آمدهدستبههاي محقق داده. در این شیوه، پرداخت

را از  آنهای تعداد آرامبهکند و سپس کند؛ به این صورت که ابتدا تعدادي مقوله را مشخص میتقسیم می

اسایی مضامین اصلی تحقیق را شن صورت نیادهد و به میکاهش عدد به حدود سه تا پنج مقوله  30حدود 

 ریساۀ اصلی از کدهاي طبیعی تعیین شد، و با شناسایی ابعاد، مؤلفکند. در این تحقیق دو مقوله یا می

زیرگویه بود.  26تعیین شد که در مجموع هفت گویه و  مؤلفهي این دو هاهیگو عنوانبهي طبیعی کدها

نفر از اعضاي نمونه تکمیل  10توسط تعداد  هاپرسشنامهتدوین شد. این  AHPدر مرحلۀ بعد پرسشنامۀ 

ي بندتیاولوها به تعیین و بندي شد. در نهایت با تحلیل یافتهرتبه Expert choiceافراز و با استفاده از نرم

بر برندسازي رویدادهاي ورزشی ایران، و تلخیص  مؤثري و کیفیت رویداد زیربرنامهي مدیریت و هامؤلفه

 شد. تهگیري پرداخو نتیجه
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 هاافتهی

شده پژوهش به روش هاي کمیهاي کیفی پژوهش و یافتههاي پژوهش حاضر شامل دو بخش یافتهیافته

AHP ر قالب دزیرگویه و هفت گویه  26ۀ اجراشده، به شناسایی مصاحب 11تحلیل نهایی کدبندي و  .است

 دو مؤلفه منجر شد.

 ریزي رویدادعوامل مدیریت و برنامه

 يدادهایرو يبرندسازمنظور به شدهییشناسا دادیرو يزیربرنامه و تیریمد عواملبیانگر  1جدول 

 است. رانیا در یورزش

 
 رانیا در یورزش يدادهایرو يبرندسازمربوط به  دادیرو يزیربرنامه و تیریمدعوامل . 1 جدول

 هاگویه ردیف
 ي مدیر رویدادسازشبکهارتباطات و  1
 منابع 2
 1طراحی مسترپلن  3

 
 :ارائه شدها) به شرح زیر ها (زیرشاخص، زیرگویههگرفتانجامهاي پس از کدبندي مصاحبه

دولت  نیروي انتظامی، ) با سطوح باالتر مدیریتی (شهردار،1-1 :ي مدیر رویدادسازشبکهارتباطات و 

(رؤساي  ردههم) با مدیران 1-3کارکنان)،  مدیریتی (مدیران میانی، ترنییپا) با سطوح 1-2و غیره)، 

 غیره). ها وفدراسیون

، مدیران میانی و عالی کادر فنی تیم، داور، بازیکن، مربی، نابع انسانی (روابط عمومی،) م2-1منابع: 

) منابع 2-3ی، ) منابع مال2-2غیره)،  و ة بلیت، راهنماهاکنندکنترلکارمندان، نیروهاي داوطلب، پلیس، 

 ) فناوري.2-5دیریت، ) م2-4تجهیزاتی،  مادي و

ي (ثبت زمان برگزاري بندبودجهي و بندزمان ریزي،) برنامه3-1انجام:  منظوربه مسترپلنطراحی 

ي براي تعیین مکان و زمان ریگمیتصمي، بندزماني جهانی مرتبط، عدم تغییر در هاونیفدراسرویداد در 

ریزي براي تفریحات جانبی ي،برنامهارسانهي براي بلیت و حامیان مالی و حق پخش گذارمتیقو...، 

) سازماندهی (ایجاد نظم و هماهنگی میان کارمندان، تعیین وظایف هر کارمند، 3-2گردشگران رویداد)، 

 ،ي برخی خدمات، یونیفورم کارمندان)سپاربرونآموزش کارمندان با وظایفشان و نحوة برخورد ایشان، 

                                                           
1. Master plan 
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) سبک رهبري و آموزش کارکنان 3-4) کنترل و نظارت (استانداردسازي خدمات و ارزیابی آنها)، 3-3

، نحوة برخورد، 1(انسجام و همدلی، بازاریابی داخلی، ایجاد انگیزه در کارمندان، مدیریت ارتباط با مشتري

  یونیفورم).

 عوامل کیفیت رویداد

 رانیا در یورزش يدادهایرو يبرندسازجهت  شدهییشناسا، دادیرو تیفیک عواملبیانگر  2جدول 

 است.

 رانیا در یورزش يدادهایرو يبرندسازمربوط به  دادیرو تیفیکعوامل  .2 جدول

 هاگویه ردیف

 نشده (کیفیت خدمات ناملموس)کیفیت خدمات ادراك 1

 شدهادراكمطبوعیت  2

 ورود به مرحلۀ صنعتی شدن ورزش 3

 )IT&T or ICTو ارتباطات ( فناوري اطالعات 4

 
کیفیت شد:  ها) به شرح زیر ارائهها (زیرشاخص، زیرگویههگرفتانجامهاي پس از کدبندي مصاحبه

ق به گروه (برند ملیت، قومی، ) احساس تعل1-2انات، ) تخلیۀ هیج1-1نشده (ناملموس): خدمات ادراك

دوست،  کردن دایپرسانی، اجتماعی (فایده) رفع نیازهاي 1-3مذهبی، نژادي، سیاسی، اجتماعی)، 

 خودشکوفایی).

بودن، سطح فنی بازي، مراحل انتهایی دور  بخشلذت) کیفیت مسابقه (2-1: شدهادراكمطبوعیت 

) میزان حضور تماشاگران و 2-3انگیزي)، بینی (جذابیت و هیجان) قابلیت پیش2-2)، هايباز

. 2یا خانوادة بازیکنان،  هابرنامه ریمد. اهداف کاري و شخصی 1کنندگان یا استقبال از رویداد (شرکت

یخچۀ دار شدن رویداد، استمرار برگزاي، تار. تاریخچه4. حضور ستارگان، 3عالقه به رشتۀ ورزشی، 

پول، سهمیه -ها. وجود پاداش6، رهیو غ. هویت ملی و مذهبی 5افتخارات و تجربیات خوب براي تماشاگر، 

بندي ی و رتبهنیبشیپبندي مجاز، . درگیري افراد در رویداد، شرط7و  رهیو غ هایکشقرعهبراي المپیک، 

 درسایت رویداد). 2کنندگان، وجود گیمبینیپیش

                                                           
1. CRM:  Customer relationship management 

 بازي و سرگرمی .2
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ي (جو تماشاگران، حضور بانوان و کودکان)، سازفرهنگ) 3-1تی شدن ورزش: ورود به مرحلۀ صنع

 ).CRM) مدیریت ارتباط با مشتري (3-3ي)، سازفرهنگدزایی، ) علت برندسازي (درآم2-3

ي هابخشها در تمامی ) استفاده از آخرین فناوريIT&T or ICT :(1-4(فناوري اطالعات و ارتباطات 

) وضعیت سرعت 4-3ي خاص، افزارنرمهاي ی برنامهنیبشیپناوري اطالعات و ) مدیریت ف4-2رویداد، 

) 4-5ي پیشرفته، افزارسخت) در اختیار داشتن امکانات 4-4ي مخابراتی)، هارساختیزاینترنت (و 

 + مینیاتور). 1SARGEN-AUTOریزي هماهنگی (برنامه

 

 شدهییشناسا عوامل وزن و اهمیت محاسبۀ

رسد. به این نظر میضروري به آنهابندي در بخش کیفی، اولویت شدهییشناسابا توجه به تعداد عوامل 

ل سازي و محاسبۀ وزن عوامجهت کمی منظورنیبداستفاده شد.  AHPمراتبیمنظور از فرایند سلسله

خت گام درپرسشنامۀ مربوطه تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس در اولین  شدهییشناسا

ها) که شامل (مؤلفه شدهییشناساي ارهایمعهریک از منظور تصمیم تشکیل شد. بدین مراتبسلسله

ي کدبند Expert choice  افزار، براي انجام محاسبات به شکل زیر در نرماستها) اي زیرمعیار (گویهمجموعه

 اند.ارائه شده 4و3شدند، که در جداول 

 
 ریزيمدیریت و برنامهبندي عوامل د. ک3جدول 

 کد اریرمعیز کد معیار

عوامل مدیریت 

 ریزيو برنامه
A 

 𝑎𝑎1 دادیرو ریمد يسازشبکه و ارتباطات

 𝑎𝑎2 منابع

 𝑎𝑎3 مسترپلنطراحی 

 

                                                           
 ریزي خودکار. برنامه 1
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 کدبندي عوامل کیفیت رویداد. 4جدول 
 کد زیرمعیار کد معیار

عوامل کیفیت 
 D رویداد

(ناملموس) نشدهکیفیت خدمات ادراك  𝑑𝑑1 
شدهمطبوعیت ادراك  𝑑𝑑2 

صنعتی شدن ورزش ۀورود به مرحل  𝑑𝑑3 

 
اطمینان از روایی و پایایی، نرخ ناسازگاري براي  منظوربهها توسط خبرگان، پس از تکمیل پرسشنامه

دهندگان بیشتر بود، مجدداً به پاسخ 1/0هایی که نرخ ناسازگاري آنها از هریک محاسبه شد و پرسشنامه

هایی که مبناي ترتیب تمامی پرسشنامهکنند. بدین دنظریتجدهاي خود تا در پاسخ بازگردانده شد

 بودند.  1/0پرسشنامه)، داراي درجۀ ناسازگاري کمتر از  10محاسبات قرار گرفتند (

 ریزيهاي عوامل مدیریت و برنامهشناسایی اهمیت و وزن گویه

 5گیري نهایی مطابق جدول این زمینه ماتریس تصمیمخبره، در  10آوري نظرهاي پس از جمع

 تشکیل شد:

 ریزيماتریس ترکیبی مقایسات زوجی مربوط به عوامل مدیریت و برنامه .5 جدول

 a1 a2 a3 

a1 1 69247/0  365842/0  

a2 423169/1  1 596655/0  

a3 712072/2  662845/1  1 

 

 ریزيهاي مدیریت و برنامهگویه يبندتیاولو .1 شکل
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آمد، که با توجه به اینکه کمتر  دستبه 00/0افزار نرخ سازگاري ماتریس ترکیبی براساس خروجی نرم

ها) را مراتبی وزن زیرمعیارها (گویهفرایند تحلیل سلسله 1، ناسازگاري  وجود ندارد. شکل است 1/0از 

 51/0. اهمیت این گویه استترین عامل در این دسته مهم مسترپلنطراحی دهد. بر این اساس نشان می

 . است

 هاي عوامل کیفیت رویدادشناسایی اهمیت و وزن گویه

تشکیل  6گیري نهایی مطابق جدول خبره در این زمینه ماتریس تصمیم 10آوري نظرهاي پس از جمع

 شد.

 رویدادکیفیت  ماتریس ترکیبی مقایسات زوجی مربوط به عوامل. 6 جدول

 d1 d2 d3 d4 

d1 1 188348/0 960072/0 793363/0 

d2 24432/5 1 660948/3 518911/2 

d3 0962670/1 271933/0 1 780761/0 

D4 250629/1  393901/0  275093/1  1 

 

 

 

 هاي کیفیت رویدادگویه يبندتیاولو. 2شکل
 

آمد، که با توجه به اینکه  دستبه 02/0افزار نرخ سازگاري ماتریس ترکیبی براساس خروجی نرم

 ، ناسازگاري چندانی وجود ندارد.است 1/0کمتر از 
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و فناوري  شدهادراكمطبوعیت  هايدهد، گویهنشان می افزارنرمخروجی  2که شکل گونههمان

نظران بودند. ضریب هاي این دسته از نگاه صاحبگویه نیتر) مهمIT&T or ICTاطالعات و ارتباطات (

 هستند. 178/0و  564/0ترتیب ها بهاهمیت این گویه

 

 بحث و نتیجه گیري

 ورزشی رویدادهاي برندسازي برمؤثر  کیفیتی  و يزیربرنامهبندي عوامل مدیریت و  در پی تعیین و اولویت

 گویۀ 26 ورزشی، بازاریابی و ورزشی مدیریت خبرگان و متخصصان بااجراشده  ۀمصاحب  11 طی ایران، در

 شرح ادامه در که رویداد کیفیت و رویداد، ریزيبرنامه و مدیریت ۀمؤلف دو در عوامل این. آمددست مؤثر به

 وارتباطات  هايگویه با رویداد ریزيبرنامه و مدیریت ۀمؤلف عامل، اولیناند. گرفته جاي شد، خواهند داده

 برندسازي در عامل نیترمهم و اولینعنوان به که است مسترپلن رویداد، منابع، طراحی مدیر يسازشبکه

 يهامهارت يسازیغن رویدادها برندسازي در گام اولین بنابراین. شد شناسایی ایران در ورزشی رویدادهاي

مدیریت طراحی مسترپلن است.  مؤلفۀگویۀ  نیتر. مهماست ورزشی رویدادهاي برگزاري براي مدیران

. مسترپلن همچنین انجام صحیح شودیمطرح جامعی است که براي برگزاري رویدادها طراحی  مسترپلن

ي، سازماندهی، کنترل و نظارت، رهبري بندبودجهبندي و ریزي، زمانسایر وظایف مدیریتی مانند برنامه

کننده در این پژوهش عواملی چون ثبت زمان رکتگیرد. از دیدگاه متخصصان شو آموزش را نیز در برمی

ها در دنیا و جلوگیري از هاي جهانی مرتبط براي آگاهی مخاطبان این رشتهبرگزاري رویداد در فدراسیون

به  تواندیمي از جمله عواملی است که بندزمانهمزمانی با سایر رویدادها، همچنین عدم تغییر در 

ي براي ریگمیتصمریزي رویداد مطرح است، از دیگر عواملی که در برنامهبرندسازي یک رویداد کمک کند. 

ي براي بلیت، تعیین حامیان مالی و واگذاري حق پخش گذارمتیقتعیین مکان و زمان، تصمیم در مورد 

) 2009کند. کارو (تلویزیونی و سایر نکات براي برگزاري بهتر است که به برندسازي رویداد نیز کمک می

موارد مربوط  نیترمهمتماشاگر لیگ برتر فوتبال اسپانیا (اللیگا) دریافتند که از  710سی بر روي در برر

در شب،  هايبازها در تعطیالت آخر هفته، انجام توان به انجام بازيبندي میریزي و زمانبه عامل برنامه

آنها ارتباط معناداري میان عامل  دسترسی به ورزشگاه، ارائۀ برنامه کامل مسابقات در اول فصل اشاره کرد.

ریزي با افزایش حضور تماشاگران پیدا کردند. این یافته با یافتۀ تحقیق حاضر همخوانی دارد. بروکا برنامه

در تحقیق خود دریافت که چهار عامل میزان عالقه و تعلق به دانشگاه، میزان عالقه و تعلق ورزش بسکتبال، 



 13                   بندي عوامل کیفیتی و مدیریتی مؤثر بر برندسازي رویدادهاي ورزشی ایران  شناسایی و اولویت 
 

 

پیس و  .است مؤثراهی از زمان و مکان و نتایج مسابقات در میزان حضور زمان برگزاري مسابقات، و ناآگ

 مسترپلن طراحی اهداف دیگر . از)2()، نیز به نتایج مشابهی در این زمینه رسیدند 2009همکاران (

را  یمتخود ارزش ق یقدر تحق یزن )2012( ویلیامز. است يگذارمتیق براي يریگمیتصم و يزیربرنامه

 .)16( دست آوردبرند به یژةاز عوامل ارزش  و

سازماندهی نیز از جمله عواملی بود که از دیدگاه جامعۀ خبرگان این تحقیق در مدیریت صحیح 

رویدادهاي ورزشی و در نهایت بروي برندسازي رویدادها اثرگذار است. ایجاد نظم و هماهنگی میان 

ز یونیفورم کارمندان، تعیین وظایف هر کارمند، آموزش کارمندان با وظایفشان و نحوة برخورد ایشان و نی

ي برخی خدمات نیز در هنگام سپاربرون. حتی مسائلی مانند شودیمکارمندان در این قسمت گنجانده 

درنظر گرفته شوند. انتخاب ساختار مناسب منطبق با محیط برگزاري از نکاتی است  ستیبایم سازماندهی

)، مهارت و 2011( هانستد و اسکرود. در این زمینه پرنت، شودیم نظر گرفتهکه هنگام سازماندهی در

عوامل ایجاد نشان  نیترمهم عنوانبهارزش رهبران، تجارب ناشی از برگزاري رویداد و تجارب سازمانی را 

) بر 2003هتچ و اسکولتز ( عالوهبهمعرفی کردند.  تکرارشوندهی المللنیبتجاري در رویدادهاي ورزشی 

این باورند که برندسازي سازمان به همسویی و یکپارچگی ارتباطات داخلی و خارجی سازمان نیاز دارد. 

 ها با یافتۀ تحقیق حاضر همخوانی دارد.  این یافته

 عالوهبهکنترل و نظارت، استانداردسازي خدمات و ارزیابی آنها نیز از جمله وظایف مدیریت است. 

بک رهبري و ایجاد انسجام و همدلی، بازاریابی داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنان از عواملی بود که از س

 داندیمدیدگاه جامعۀ تحقیق بسیار حائز اهمیت بود. هر سازمان موفقیت خود را مدیون مدیریت و رهبري 

و مان و ساختارهاي آن عهده گرفته است. مدیران میانجی بین سازکه سکان هدایت آن مجموعه را به

. گالدن و فانک کنندیمساخت برند درونی سازمان را تسهیل  لهیوسنیبدهستند و  کارکنان

که ارزش ویژة برند  دانندیمهاي ورزشی ) مدیریت را یکی از تداعیات مربوط به سازمان2006،2002(

قیق خود به این نتیجه رسیدند ) در تح2003. همچنین پرنت و سگین (دهدیمقرار  ریتأثها را تحت تیم

که رهبران و مدیران نقش مهمی در ایجاد برند براي یک رویداد ورزشی دارند و براي این امر به سه نوع 

 هاي ورزشی یا فنی. هاي شغلی و مهارتي، مهارتسازشبکههاي سیاسی و مهارت نیازمندند، مهارت

ریزي، منابع است. از جملۀ این منابع نیروهاي همدیریت و برنام مؤلفۀدر  شدهییشناسادومین گویۀ 

هاي عالی، میانی و اجرایی مانند مدیر بازاریابی، مدیر روابط عمومی، مدیریت براي بخش نۀیزممتخصص در 

هاي اداري مدیر فنی، مدیر اماکن، مدیر امور فرهنگی و بسیاري دیگر، وجود کارمندان متخصص در بخش



 1399، بهار 1، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                               14

 

 

بلیت و راهنمایان  کنندگانکنترلهاي بازاریابی، روابط عمومی و غیره، بخشو اجرایی مانند کارمندان 

تماشاچیان، وجود نیروهاي داوطلب و حتی وجود مربیان، بازیکنان، داوران و کادر فنی متخصص براي 

هاي ورزشی با کنند که باشگاه) بیان می1391برگزاري مسابقات است. در این زمینه اسدي و همکاران (

دهند و طرفداران و حامیان کارگیري بهترین بازیکنان و مربیان برند باشگاه خود را ارتقا میبه جذب و

، چراکه امروزه ماهیت ورزش است يضرورکنند. وجود نیروهاي داوطلب در این میان بیشتري جذب می

، شوندههمصاحبگرایی است. بنابر نظر خبرگان در کشورهاي پیشرفتۀ جهان بیشتر مبتنی بر داوطلب

تواند به برندسازي رویدادهاي ورزشی در ایران نیز کمک کند. تکلی ي نیروهاي داوطلب میریکارگبه

 کنندیم فردمنحصربهیک برند را  که مدیران و کارکنان کندیم) به نقل از پرنت و سگین بیان 1391(

 ها با یافتۀ تحقیق حاضر همخوانی دارد.. این یافته)4(

. باشندیمبر منابع انسانی، منابع مالی، مادي و تجهیزاتی نیز جزو منابع در اختیار مدیریت رویداد عالوه

بخشی از  نیتأممالی و حق پخش تلویزیونی درصدد  با جذب حامیان تواندیم هايبازکمیتۀ برگزارکنندة 

مالی یا منابع مادي و  صورتبه تواندیمو چه از حامیان  هاسازمانمنابع از  نیتأم. دیبرآهاي خود هزینه

ي المپیک هايبازتجهیزاتی باشد مانند در اختیار قرار دادن ابزار تکثیر اسناد توسط شرکت زیراکس، در 

 اي.به ازاي واگذاري حق پخش رسانه و یا دریافت مبلغی

به برگزاري بهتر رویداد و همچنین برندسازي رویداد در حال  تواندیمهاي روز نیز ي فناوريریکارگبه

ي نیروي کار انسانی جابهاي و تجهیزات رایانه آالتنیماشبرگزاري کمک کند. فناوري یا جایگزین کردن 

هاي خود را با نیروي کار، سرمایه دهد تا سطح خروجیمی هاسازمان سنتی این اجازه را به آالتنیماشو 

در حال حاضر،  کندیم) بیان 1385و مواد کمتر، افزایش دهد. در همین زمینه هنري در تحقیق خود (

ي اینترنتی و با زبان مشترك با یکدیگر هاگاهیپاي ورزشی در جهان است که از طریق هاسازمانکمتر 

ي ورزشی دانشجویی جهان از طریق اینترنت و هاسازمانباشند. اکثریت قریب به اتفاق  ارتباط نداشته

ایمیل، با یکدیگر و با فدراسیون جهانی ورزش دانشجویی ارتباط دارند. بسیاري از کشورها، از جمله 

و  تبلندمدگذاري اند که خدمات اطالعات تکنولوژي یک سرمایهصنعتی، پذیرفته یافتۀهتوسعکشورهاي 

 خصوص . در)2(اند چنین خدماتی را ایجاد کرده و گسترش داده آنهاسودمند است؛ به همین لحاظ بیشتر 

 نیترتیرا پراهم ینترنتا )2012همکاران ( و یظهراب یزن یورزش یدادهايرو يدر برندساز يفناور ریتأث

 .)17( دانستند یادن ياز همه جا یعآسان و سر یدسترسسبب به ي،گردشگر یابیابزار بازار
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ي مدیر رویداد سازشبکهریزي رویداد، ارتباطات و ۀ مدیریت و برنامهمؤلفاز  آمدهدستبهسومین گویۀ 

ي الزم و مهم مدیران رویدادهاي ورزشی است. در این زمینه هامهارتي از سازشبکهاست. ارتباطات و 

هایی که با یک سبب ازدیاد مخاطبان و افراد و سازمانکنند که به) بیان می2009فرند و مک کارتی (

گرا که بتواند همچون یک شبکه عمل کند، براي سازمان ورزشی در ارتباط هستند، رویکرد ارتباط

گرا هاي ارتباطي استراتژيریکارگبه) نیز معتقدند با 2011است. کیم و تریل ( دتریمفهاي ورزشی مانساز

 .افتی دستبیشتري  کنندگانمصرفبه تعداد  توانیمها بلیت مدتکوتاههاي ي فروشتمرکز روجاي به

رویداد از دیدگاه نشده بخش ناملموس کیفیت خدمات است. این گویه از کیفیت کیفیت خدمات ادراك

، احساس تعلق به گروه که کنندگانشرکتتحقیق شامل تخلیۀ هیجانات تماشاچیان و  نظرانصاحب

از آن با عنوان برند ملیت یا قومی یا مذهبی یا نژادي یا سیاسی یا اجتماعی نام برد، و رفع نیازهاي  توانیم

ی رویداد براي مخاطب و در مراتبی رساندوست، فایده کردن دایپاموري چون  لۀیوسبهاجتماعی 

. این امور در روحیه و شخصیت افراد مخاطب اثرگذار است، بدون اینکه بدانند اینها شودیمخودشکوفایی، 

نشده بخشی از کیفیت خدمات  رویداد است، به همین علت به آن کیفیت خدمات ناملموس یا ادراك

، ورود به مرحلۀ صنعتی شدن ورزش و فناوري شدهادراكاز مطبوعیت  اندعبارتها . سایر گویهندیگویم

بودن،  بخشلذت، که ردیگیبرمکیفیت مسابقه را در   شدهادراك. مطبوعیت )2( و ارتباطاتاطالعات 

. رگذارندیتأثمسابقه قرار دارند، در کیفیت  هايباز دور آخرو حساسیت مسابقاتی که در  هايبازسطح فنی 

در گویۀ  مؤثرنیز از دیگر عوامل  شودیمي مسابقه را شامل زیانگجانیهی که جذابیت و نیبشیپقابلیت 

در رویداد است  کنندگانشرکتاستقبال از رویداد که همان میزان حضور تماشاگران و  مطبوعیت هستند.

) 2008در مطبوعیت و کیفیت رویداد است، که در برندینگ رویداد اثرگذارند. کایناك ( مؤثرنیز از عوامل 

ها را به دو بخش مرتبط با منظور بررسی تداعی بر وفاداري هواداران عامل ویژگیخود به پژوهشدر 

با هاي غیر مرتبط محصول و غیرمرتبط با محصول (موفقیت، بازیکن ستاره، سرمربی و مدیریت) و ویژگی

. ندبر وفاداري هواداران به برند هست مؤثرمحصول (نشان، استادیوم، تحویل محصول و سنت) از عوامل 

ی، نشان و سنت) بر روي آگاههاي غیرمرتبط با محصول (که ویژگی کندیم) بیان 2008الکساندریس (

مدیران ورزشی باید  ) معتقدند که2009زیادي دارد. پدراگوسا و کوریا ( ریتأثنگرش و رفتار هواداران 

کننده براي بینیترین عامل پیشکیفیت خدمات مورد انتظار مشتریان را شناسایی کنند، زیرا مهم

از آنجا که  یقتحق یجبا توجه به نتاشده است. مندي و حضور مجدد مشتریان، کیفیت خدمات ارائهرضایت

 شودیم پیشنهاد بنابراین ،کنندیشرکت م رویدادبا هدف گذران اوقات فراقت در  یگردشگران ورزش یشترب
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 برايزمان را  بهترینخود  يهايزیردر برنامه دادیارزش برند رو افزایشبا هدف  رویدادبرگزارکنندگان 

 گستردگی به توجه با نیز پایان در همچنین. مطابقت داشته باشد تعطیالتانتخاب کنند که با زمان  رویداد

 دسترسی محدودیت و کشور ورزشی رویدادهاي سایر کنار در ،کنندیم برگزار لیگ مسابقات که ییهارشته

 برمؤثر  عوامل تعیین عنوان با پژوهشی شودمی پیشنهاد تحقیق، این انجام زمان در آنها یتمام به

   .گیرد انجام ورزشی مختلف يهارشته براي  ایران ورزشی هايلیگ برندسازي
 

 و قدردانی تشکر

ۀ کارشناسی ارشد نرگس فصیح مردانلو در رشتۀ مدیریت ورزشی از دانشگاه نامانیپااین مقاله بخشی از 

ي کیفی و تمامی عزیزانی که در هامصاحبهتهران است. از همکاري و مساعدت نخبگان پژوهش در بخش 

 این پژوهش ما را یاري کردند، کمال تشکر و سپاسگزاري را داریم.
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