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چکیده:
مقدمه  :در دنیای پویای تجارت امروز برند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کاالاها و ددمات سازما ایاا میکند .برند
قوی یک جایگاه برجسته و ارزشمند است که یک کاال ،ددمت یا شرکت در ذاهن و تاکر مصرف کنندگا جامعهه ایجهاد
میکند.
هدف  :اهدف از این تحقیق ارایه ی مدل ماهومی به منظور غلبه بر چالشاهای شرکتاههای ورزشهی در ورود بهه صر هه
مدیریت برند (مطالعه موردی شرکت ورزشی مجید) بود.
روش تحقیق  :جامعه آماری تحقیق حاضر شرکتاهای ورزشی ایرانی(شرکت ورزشی مجیهد) بهود .بها تعهداد  01ناهر از
دبرگا

نعت ورزش ،بازاریابی و مدیریت برند (تنی چند از اساتید ،مهدیرا و فروشهندگا ) مصهاحبه ای بهاز هورت

گرفت .بر این اساس در ابتدا با استااده از تحقیقات کتابخانه ای و اهمچنین مصاحبه با افراد دبره تالش شد کلیه شادص
اهایی که جزء موانع ورود به مدیریت برند در نعت ورزش بود ،شناسهایی شهود .سهبا بها اسهتااده از روش TOPSIS
شادصاهای با ااهمیت و مورد قبول در این نعت مورد ارزیابی قرار گرفت .
یافته ها  :با استااده از نتایج حا ل چالشاهای شناسایی شده در مرحله قبل رتبه بندی و اولویت بندی شدند .بهر ایهن
اساس در محیط کال ؛ فضای کسب و کار و زیر سادتاها ،در محیط صملیات؛ مشتریا  ،رقبا و نحهوه توزیهع و در محهیط
شرکت؛ نیز تنوع و نوآوری ،نیروی انسانی ،کیایت کاال و ددمات (کیایت ،قیمهت گهراری ،کهااهش قیمهت تمها شهده و
رصایت استاندارداها) و فراهنگ سازمانی از رتبه اهای باالتری نسبت به بقیه بردوردار اهستند.
بحث و نتیجه گیری  :با بررسی ارتباطات احتمالی اهر یک از محیطاها و شادصاهای دادلی اهر محهیط؛ شهامل محهیط
کال  ،محیط صملیات و محیط شرکت مدلی بر اساس یافته اها و نتایج حا ل جهت غلبه بر چالشاهای ورود شرکتاههای
ورزشی به صر ه مدیریت برند ارایه شد.
واژگان کلیدی :مدیریت برند ،Topsis ،چالشاها و شرکتاهای ورزشی
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