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چکيده
برندينگ ورزشي و نﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐننده آن در صنﻌت ورزش به عنوان مهمتريﻦ ابزار سازمانها براي ايجاد و گسترش
فرصت هاي جديد ﮐسب و ﮐار شناخته شده است .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣاﺿر به ﺗاﺛﯿر ﺣمايت اجتماعي در رﺗبه بندي برند سازي
ورزش فوﺗبال ﭘرداخته است  .برندينگ در ورزش فوﺗبال به عنوان صنﻌتي ﭘولساز عالوه بر متمايز شدن ،اجازه
شناسايي نﻘاط قوت و ﺿﻌف و مﻘايسه آنها با رقبا و جايگاه يابي ﺗﯿم ها در رده بندي رقابتهاي لﯿگ را ميدهد از ايﻦ رو
موفﻘﯿت باشگاه ها و سازمانهاي ورزشي به ﭘﯿوندهاي عاطفي هوادارن و ﺗماشاچﯿان ،ﺗاريخچه قوي ،شهرت و مﺤبوبﯿت
بازيکنان باشگاه وابسته مي باشد .شاخص هاي ﺣمايت اجتماعي در ابﻌاد ﺣمايت عاطفي ،ﺣمايت خود ارزشمندي،
ﺣمايت ابزاري ،ﺣمايت اطالعاﺗي و ﺣمايت شبکههاي اجتماعي سنجﯿده شده است .در چارچوب نظري ﺗﺤﻘﯿﻖ از
نظريات ساختاريابي گﯿدنز ،هويت برند ﮐاﭘفرر و نظريه ﺣمايت اجتماعي ساراسون استفاده شده است .ايﻦ ﭘژوهﺶ بر
آن است با روش ﺗوصﯿفي -ﺗﺤلﯿلي و بهره گﯿري از اسناد و مدارك ﮐتابخانهاي نسبت به اولويت بندي برندهاي
ورزشي باشگاه هاي لﯿگ ﺣرفه اي فوﺗبال از طريﻖ انتخاب اﺛرگﺬارﺗريﻦ شاخص ﺣمايت اجتماعي در ﭘﯿرامون برند
سازي ورزشي و ارزشگﺬاري آنها از طريﻖ روش دلفي (نظرخواهي از ﮐارشناسـان و نخبگان ورزش فوﺗبال) بپردازد و
بـا ورود ايـﻦ ارزشها در مدل فرآيند ﺗﺤلﯿﻞ سلسله مراﺗبي و نـرم افـزار ، expert choiceموفﻖ ﺗريﻦ برند
باشگاهي براي لﯿگ ﺣرفه اي فوﺗبال ﺣاصﻞ شود .ﭘس از جمع آوري ﭘرسشنامه ها ،ﭘاسخ ها از داده هاي مطلﻖ به داده
هاي فازي ﺗبديﻞ شدند سپس به روش  AHPفازي و در نظر گرفتﻦ وزن هاي اهمﯿت متفاوت براي مﻌﯿارهاي ﮐمي و
ﮐﯿفي  ،مﻌﯿارها اولويت بندي شده و برندهاي باشگاه ها رﺗبه بندي گرديدند.در نهايت نتايج ﺣاصﻞ از ايﻦ ﭘژوهﺶ
نشان مي دهد ﮐه ﭘرسپولﯿس با ﺗوجه مﻌﯿارهاي ﺣمايت اجتماعي در نظر گرفته شده با  0.874درصد و استﻘالل با
0.337درصد بهتريﻦ باشگاه هاي لﯿگ ﺣرفه اي فوﺗبال به جهت برندسازي انتخاب شده اند.
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