
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1394 زمستان ،  11 شمارة، 3دورة 

 57 –70 ص ص : 
  

 

 

 ورزشی های لیگابعاد تداعی برند در  بندی اولویتشناسایی و 

 «موردی لیگ برتر فوتبال ۀمطالع»
 

 
م یوسفی – 1سعید صادقی بروجردی    3قیه آقاییر -  2 بهرا

. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، 2زشی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران . استاد گروه مدیریت ور1

 ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران . دانشجوی کارشناسی3کرمانشاه، ایران 

 (1394/  11 / 21، تاریخ تصویب :   1394/ 06/  15)تاریخ دریافت :  

 

 چکیده

 شناسی، روش پژوهش آمیخته بندی ابعاد تداعی برند در لیگ برتر فوتبال است. از نظر روش هش حاضر شناسایی و اولویتهدف از پژو

گیری  گیری هدفمند و روش نمونه کمی( است. جامعۀ مورد مطالعه متخصصان مدیریت ورزشی بودند که از طریق نمونه-)کیفی

دست آمد. در مرحلۀ کیفی از طریق  ساختاریافته به ها از طریق مصاحبۀ نیمه شدند. داده عنوان نمونه انتخاب برفی، یازده نفر به گلوله

ها تا مرحلۀ کدگذاری محوری ادامه یافت و در نهایت دوازده  کدگذاری داده دست آمد. فرایند های اصلی به تحلیل محتوا، مفاهیم و مقوله

،  Expert Choiceافزار خبرگان ( و نرمAHPمراتبی ) وش تحلیل سلسلهدست آمد. در مرحلۀ کمی با استفاده از ر مقولۀ اصلی به

ها،  و در بعد ویژگی 308/0وتحلیل نشان داد که در بعد منافع، هیجان با وزن نسبی  بندی شدند. نتایج تجزیه آمده اولویت دست کدهای به

های بعدی قرار  امل با توجه به معیار خود در اولویتدست آوردند. دیگر عو بیشترین اهمیت را به 274/0بازیکن ستاره با وزن نسبی 

 برای بیشتری شده در جذابیت لیگ تأثیرگذارند و مطلوبیت های برند شناسایی های این پژوهش نشان داد تداعی گرفتند. یافته

 حضور بیشتر تماشاچیان تأثیرگذار است.  در امر این و کنند، می فراهم تماشاچیان
 

 

  های کلیدی واژه

  های تداعی برند. افزار خبرگان، ویژگی اعی برند، روش آمیخته، لیگ برتر فوتبال، منافع تداعی برند، نرمتد
 
 

                                                                 

                                                                                 Email: aghaei.roghaeh@gmail.com 09188877929نویسنده مسئول : تلفن :  -  

     

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 14

https://ntsmj.issma.ir/article-1-608-en.html


 1394زمستان ،  11 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

58 

 مقدمه

 نمادين های بيشتر در جنبه هواداران ورزش صنعت در

 در هاای نماادين   جنبه اين از يكي برند و كنندمي هزينه

تارين ررايناد ساودیوری      اصایي  برند. است ورزش صنعت

 دورۀ در كه طوری به و زيربنای اقتصاد كنوني است.اساس 

 جیب دليل به كه قدرتمندند برندهای اين بحراني ركود و

 رو  روباه  و مشاكل  ارات  باا كمتارين   كننده مصرف اعتماد

 قدرتمناد   و مورا   بار داشاتن برناد    عالوه (.3شوند )مي

 ايجادكنندۀ زمينۀ عنوان به مشتريان تثبيت برند در ذهن

 از هايي برداشت تر است. تصوير برند مجموعه همم وراداری

 كننده مصرف يک ذهن در معنادار ای گونه به كه برند است

 مورد در كنندگان مصرف قضاوت بر و اند شده سازماندهي

(. 10گااارد ) مي نه  تأثير يا است باارزشي محصول اينكه

 مشاتری  در حارظاۀ  باا برناد   مرتبط برند هر چيز تداعي

در  برند همخواني و تداعي با مرتبط های ندیب است. طبقه

 معارف  هاا همخاواني  و هاتداعي ( 2001چن ) مطالعات

 هساتند  برناد  به وراداری و خريد تصميمات برای مبنايي

باشاند  ماي  مشاتريان   و شركت برای ارزش یررينندۀ كه

(9.) 

كننادگان   هاا و اركاار مصارف    ارزش ويژۀ برند در قیب

به توسعۀ تداعيات مثبت نسبت  جای دارد. بنابراين كمک

منظاور ايجااد و    كنندگان باه  به يک برند در ميان مصرف

ارتقااای ارزش ويااژۀ برنااد موجااود  باارای مااديران امااری  

ناپاير است. غيرمیموس بودن ذاتي تماشای ورزش   اجتناب

دليیي اصیي و مهم برای تكيه بر ارزش ويژۀ برند در جهت 

هاواداران هنااات تماشاای    ايجاد ارتباط با هواداران اسات.  

صورت حضور در ورزشااه و چه  يک رويداد ورزشي )چه به

كنند.  ها( هيچ چيز قابل لمسي دريارت نمي از طري  رسانه

هاا بارای هاواداران بااقي      تنها خاطرات  ادراكات و گراي 

ماند. به بيااني دياار ارزش وياژۀ برنادی كاه در هار       مي

ست كه ین را حفا   كننده وجود دارد  تنها چيزی ا مصرف

 دليل ماهيت غيرمیماوس  متنااقو و زودگاار    كند. به مي

 عنوان تماشاگر( چيزی جز بودن  تجربۀ مصرف ورزشي )به

 (.1ادراک تداعيات با يک نهاد ورزشي خاص نيست )

 باه  طاور عماده   مصرف روتبال در سراسار جهاان باه   

 ها مرتبطكاالهای مربوط به تيم و رروش تماشای مسابقات

 دهاد كاه   های بسياری نشان ماي  با اين حال  نمونه است.

 خاود را  مورد عالقاۀ  هایتيمكه  به همان نسبت هواداران

 كنند. اين پدياده مي را نيز دنبال ها كنند  ليگدنبال مي

 لياگ   سيدر انای هواداران روتبال شود كه زماني ديده مي

 در هاواداران روتباال   كنناد.  را هم دنبال مي برتر انایيسي

 بادون را  "روتبال مسابقات ليگ پخ  تیويزيوني" مريكای

 كنناد  دنباال   هايي بازی مي اينكه چه تيم در نظر گررتن

 نياز در لياگ   هاواداران عنوان  بهها كنند. هواداران تيم مي

 ۀدهناد  در ايان مفهاوت  لياگ نشاان    شوند.  نظر گررته مي

 ؛شوند ميبندی  طبقه زيربرند عنوان به هااصیي  و تيم برند

 و ليااگبااين برناد   ينزديكاا ۀرابطااكاه   امعناا اياان باه 

 اين توجه بهدارد. با  با ین ليگ وجود های مرتبط تيم برند

 يكاديار  هاای  تاداعي  هاا بار   رابطه  برند ليگ و برند تيم

 (.16تأثيرگاارند )

  با توجه به اينكه تاكنون پژوهشي در زمينۀ تداعي برند

 ف از پاژوه  های ورزشي انجات ناررته است  هد در ليگ

 بندی عوامل تداعي برند در ليگ حاضر شناسايي و اولويت

 ها برتر روتبال است تا با شناسايي ابعاد تداعي برند )ويژگي

 و منارع( عاوامیي را كاه موجاب جااابيت لياگ روتباال      

 شوند  شناسايي كنند و با رراهم كردن تداعيات مثبت مي

 وجاود  هو مطیوب جاابيت بيشتری را برای تماشااچيان با  

 هاا و بازارياباان   تواند باه ماديران لياگ    یورند. اين امر مي

 اداماه باه   در ورزشي در راهبردهای بازاريابي كمک كناد. 

 براسااس  ها و منارع(برند )ويژگي تداعي دو عامل ررسيب
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 (1993)1كیار  مشاتری  بار  مبتني برند ويژۀ ارزش نظريۀ

 (.15پردازيم )مي

 تداعي برند ليگ

در اين مطالعه هر چيز مرتبط با برند تداعي برند ليگ 

ها طبقۀ وسيعي از  ليگ در ذهن هواداران است. اين تداعي

گيری  ها و روايد مرتبط با ليگ است كه به شكل ويژگي

كند.  كنندگان ورزشي از ليگ كمک مي نارش مصرف

ها  ( به نات ويژگي1993) كیرمراتب تداعي برند  سیسیه

يات تداعي برند تيم در مفهوت منارع و نارش  با بررسي ادب

ها  (. ويژگي15كار گررته شده است ) های ورزشي به ليگ

های  شامل ويژگي  های ورزشي عناصر توصيفي ليگ

اند.   های ورزشي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به ليگ

های ورزشي  هواداران ممكن است  های ليگ بر ويژگي عالوه

دهندۀ ارزش  انمنارع را نيز شناسايي كنند. منارع نش

های ورزشي است  كنندگان ورزشي در ليگ حضور مصرف

(. با توجه به رابطۀ بين برند تيم و برند ليگ  ادبيات 17)

تواند برای كشف تداعي برند ليگ  تداعي برند تيم مي

كار گررته  های ورزشي به كنندگان ورزشي در ليگ مصرف

 (.14 20 21شود )

 با ای گسترده تحقي  در (2002)2رانک و گالدن

بررسي  ای  به حرره ورزش هواداران از تن 929مطالعۀ 

ارتباط تداعي برند با ميزان وراداری به برند پرداختند 

اين  در( TAM) 3مدل تداعي تيم(. ینها ضمن ارائۀ 14)

ها   خصوص اعالت كردند كه بين عوامل تداعي برند )ويژگي

ابطه وجود نارش و منارع( با ميزان وراداری هواداران ر

كنندۀ خوبي  دارد و اين عوامل در موارد بسياری پيشاويي

برای ميزان وراداری به برند در بين هواداران هستند. 

-شانزده عامل تداعي برند )ويژگي (2002گالدن و رانک )

دست یوردند  های ورزشي به ها  منارع و نارش( را در تيم

                                                                 

1.Keller 

2.Gladden & Funk 

3.Team Association Model 

سائر  بائر ( و همچنين 2004) 4بائر  سائر و اشميت(. 14)

طي تحقيقي دربارۀ صنعت  2008در سال  5و اكسیر

ای بيان كردند كه ابعاد تصوير  های ورزشي حرره تيم

عامیي ضروری  تداعي برند با ارزش ويژۀ برند رابطه دارد و

 برای مورقيت در جاب وراداری هواداران به برند 

  (2005(. اين محققان در تحقي  دياری )6 8هاست )تيم

 ها و منارعكردند كه ارتباط مثبتي بين عوامل دارايي اعالت

 تداعي برند با ميزان وراداری به برند در هواداران وجود

 های نامحسوس برند بر ميزان ويژه اثر دارايي دارد و به

 رز  جميز و(. 7وراداری به برند هواداران چشماير است )

 7( در پژوهشي  مقياس تداعي برند تيم2006) 6وارگاس

(TBASورزش ) ای را بررسي كردند. ینها يازده های حرره 

 ای را شناسايي های حرره بعد اساسي تداعي برند تيم

 اند از پرسنل غيربازيكن  مورقيت تيم  كردند كه عبارت

 های بازی تيم  عالمت برند  تاريخ تيم  ورزشااه  ويژگي

 (.20های سازماني  تعامل اجتماعي و رقابت ) تعهد  ويژگي

مدل  ( در پژوهشي در بررسي2011) 8انكل  رانک و هيلك

مقياس  های پيشين تداعي برند ليگ با توجه به پژوه 

تأييد كردند  ( و مدل تداعي تيم TBASتداعي برند تيم )

ليگ مرتبط  يازده عامل تداعي برند تيم با تداعي برند

مقياس  (. با اين حال به اين نتيجه رسيدند16است )

دهد و  نمي باط تماشاچيان را با ليگ نشانبعدی  ارت تک

مقياس  كردن اين شكاف و ارائۀ هدف از اين مطالعه پر

برند ليگ  چندبعدی تداعي برند ليگ بر پايۀ مدل تداعي

را ليگ  برند تداعي( 2014) 9كانكل  رانک و كينگ است.

كرده و در نهايت  بررسيكنندگان ورزشي  از ديدگاه مصرف

 . (17كردند ) را یشكار ليگ در رندداعي بهفده عامل ت

                                                                 

4. Bauer, Sauer & Schmitt 

5.Bauer, Sauer & Exler 

6.Ross, James & Vargas 

7.Team Brand Association Scale 

8.Kunkel, Funk & Hill 

9.Kunkel, Funk & King 
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گررته در داخل كشور بيشتر در زمينۀ  تحقيقات انجات

حسيني  تداعي برند تيم و ارتباط ین با وراداری است. 

( در تحقيقي با 1390نصر اصفهاني  جواني و سیيمي )

هدف تعيين سهم نسبي وراداری به برند در بين هواداران 

دادند كه بين سه عامل ليگ برتر روتبال ايران نشان 

های تداعي برند با ميزان وراداری  ها  منارع و نارش ويژگي

به برند همبستاي وجود دارد و اين عوامل 

های خوبي از ميزان وراداری به برند بودند  كننده پيشاويي

(. در تحقي  دياری مشبكي اصفهاني  وحدتي  حسيني 3)

عت ( با بررسي مدل هويت برند صن1392و احسان )

ورزش كشور ابعاد هويت برند روتبال كشور را ارائه دادند 

اند از: مورقيت  رنگ  نات و نشان   كه اين ابعاد عبارت

تحويل  لباس  هوادار و رقيب  پيوندهای جغراريايي و 

سابقه  بازيكنان ستاره و سنت  عمیكرد  استاديوت و 

سجادی  خبيری و عیيزاده  (.5كاركنان غيربازيكن )

بررسي عوامل »( در پژوهشي با عنوان 1392ی )گیريز

های پرطرردار ليگ مؤثر بر وراداری هواداران به برند تيم

  به اين نتيجه رسيدند از عوامل «ای روتبال ايرانحرره

های تداعي برند سه عامل سرمربي  مديريت و  ويژگي

نشان تأثير مثبت بر وراداری دارند. از مزايای تداعي برند 

گريز و هويت هواداران تأثير مثبت و پايرش  های عامل

توسط گروه همساالن تأثير منفي بر وراداری دارند. از 

عوامل نارش تداعي برند دو عامل اهميت و دان  تأثير 

مثبتي بر وراداری هواداران به برند دارند. با توجه به اين 

ها  توان گفت حداقل نتيجۀ اين تفكر در باشااه نتايج مي

اران ثابت در ساير مسابقات ليگ است و موجب جاب هواد

شود  ها مي جريان پيدا كردن سود و دریمد به سمت باشااه

(. با توجه به نبود تحقيقات در زمينۀ تداعي برند در 4)

گررته به  های ورزشي و اينكه بيشتر تحقيقات انجات ليگ

اند   های ورزشي پرداخته بررسي تداعي برند در تيم

اضر ايجاب شد. موضوع مهم در ضرورت پژوه  ح

طور خاص روتبال اهميت واكن   برندهای ورزشي و به

های  هواداران نسبت به برندهای ورزشي است كه از تداعي

ذهني و ادراكي ینها در ارتباط با موضوعات مختیف نشأت 

گيرد. نكتۀ ديار اينكه بسياری از محققان در تحقيقات  مي

طور جزيي  كنند يا به فاده ميخود از الاوی برند كاالها است

برندهای خود را بدون توجه به ديدگاه هواداران مديريت 

كه مديريت برند ورزش و روتبال  كنند  درحالي مي

موضوعي چندبعدی و پيچيده است و الاوی خاصي را 

درستي انجات گيرد  نه  كند و اگر اين موضوع به طیب مي

  در اقتصاد كشور تنها  منارع باشااه را تأمين خواهد كرد

با توجه به مطالب (. 2نيز نق  مهمي ايفا خواهد كرد )

شده و اهميت تداعي برند در جاب و ناهداری  گفته

ها و منارع  دنبال اين هدف هستيم كه ويژگي هواداران به

برتر روتبال داخل كشور را برای درک   تداعي برند در ليگ

ر از كنندگان ورزشي و خی  ارزش بيشت بهتر مصرف

ديدگاه متخصصان مديريت ورزشي شناسايي و 

  بندی كنيم؛ با شناسايي عوامل تداعي برند در ليگ اولويت

های مثبت و مطیوبي از برند ورزشي  برتر روتبال  تداعي

روتبال در ذهن هواداران ايجاد كنيم و هواداران را به برند 

 تيم و ليگ برتر روتبال ورادار سازيم كه از اين طري  با

ها به توسعۀ صنعت  ها و ليگ توليد دریمد برای باشااه

 ورزش و اقتصاد ورزشي كمک كنيم.

 روش تحقیق

پژوه  حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از نظر 

كمي( كه ابتدا روش -شناسي یميخته است )كيفي روش

كيفي و سپس كمي اجرا شد. جامعۀ مورد مطالعه 

هدرمند  گيری متخصصان مديريت ورزشي بودند. نمونه

برري استفاده شد. در  گيری گیوله است و از روش نمونه

ها  داده  ساختاريارته مرحیۀ كيفي  از طري  مصاحبۀ نيمه

ها  یوری شد و تا رسيدن به اشباع نظری مصاحبه جمع

در نهايت با يازده نفر از متخصصان مديريت  ادامه يارت.
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ورزشي مصاحبه شد. ررايند كدگااری طي سه مرحیه 

محق  با مقايسۀ تشابهات و جات گررت. در كدگااری باز  ان

ها  كدهايي را كه به لحاظ مفهومي به يكديار  تفاوت

در مرحیۀ . دهدشباهت داشتند  در يک دسته قرار مي

ها و كدهای باز پس از بررسي  كدگااری محوری  دسته

گيرند؛ اين مرحیه مجدد حول يک محور قرار مي

ها منظور كاه  تعداد خوشه د. بهكدگااری محوری نات دار

شده و رهم بهتر پديدۀ مورد مطالعه   و طبقات استخراج

كدگااری انتخابي اجرا شد؛ به اين معنا كه پس از بررسي 

یمده و بازناری  كدهای محوری  دست مجدد كدهای به

شبيه به يكديار  ادغات شدند و كدگااری انتخابي تا 

مرحیۀ كمي  با شد. در های اصیي اجرا  رسيدن به مقوله

( كدهای AHP)1مراتبي  استفاده از روش تحیيل سیسیه

بندی شدند. اين مرحیه شامل ش   یمده اولويت دست به

 مرحیه است: 

 یوری اطالعات . جمع1

در اين پژوه  اطالعات از طري  مصاحبۀ 

ساختاريارته با يازده نفر از متخصصان مديريت  نيمه

یمد. منظور از متخصصان  دست ورزشي یشنا به ليگ به

مديريت ورزشي استادان مديريت ورزشي با سابقۀ عیمي و 

شونده خواسته  در پايان هر مصاحبه از مصاحبه اند. ورزشي

شد تا رردی را كه در زمينۀ مورد مطالعه تخصص و 

شوندۀ بعدی معرري كند.  عنوان مصاحبه اطالعاتي دارد  به

درمند  و از روش گيری ه با توجه به اين مطیب نمونه

 برري استفاده شد. گيری گیوله نمونه

 ها و اطالعات . پردازش داده2

بندی ابعاد تداعي  با توجه به هدف پژوه   )اولويت

یمده از  دست برند در ليگ برتر روتبال(  اطالعات به

وتحیيل شد. طي مرحیۀ  مصاحبه در روش كيفي تجزيه

ها  دگااری دادهكيفي برای شناسايي عوامل تداعي برند  ك

                                                                 

1. Analytical Hierarchy Process  

تا مرحیۀ كدگااری محوری ادامه يارت و در پايان 

ها و  كدگااری محوری  دوازده بعد تداعي برند )ويژگي

 دست یمد. روايد( در ليگ برتر روتبال به

 مراتبي . تهيۀ ساختار سیسیه3

اين مرحیه هر مسئیه در قالب ساختار و براساس  در

 مراحل زير طراحي شد.

انار هدف بيول اين ساختار سطح ا  1در شكل 

ها برای دسترسي به  گزينه گااری يتو اولو گيرنده يمتصم

در پژوه  حاضر سطح اول شامل هدف  اين هدف است.

بندی ابعاد تداعي برند در ليگ برتر  اصیي يعني اولويت

  است معيارهای اساسي ۀدهند سطح دوت نشان وروتبال 

برند است. سطح های تداعي  و ويژگي منارعكه در اينجا 

مرتبط با هر كدات از معيارهای سطح  ۀیخر شامل گزين

 دوت است.
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  مراتبی ابعاد تداعی برند در لیگ برتر فوتبال ساختار سلسله. 1شکل 

 

 زوجي ۀمقايس. 4

پس از اتمات مرحیۀ كيفي و استخراج كدهای انتخابي  

منظور مقايسۀ زوجي متغيرهای  ی بها پرسشنامهمحق  

راحي كرد. متغيرهای اصیي همان كدهای اصیي ط

ها با توجه به جدول مقايسۀ زوجي و  ند. مقايسها انتخابي

 توسط متخصصان مديريت ورزشي انجات گررت.

 

 . مقیاس مقایسۀ زوجی1جدول 

 مقدار عددی ترجیحات )قضاوت شفاهی(
 9 تر تر يا كامالً مطیوب كامالً مرجح يا كامالً مهم

 7 مطیوبيت خيیي قوی ترجيح با اهميت يا

 5 ترجيح با اهميت يا مطیوبيت قوی

 3 تر تر يا كمي مطیوب كمي مرجح يا كمي مهم

 1 ترجيح يا اهميت يا مطیوبيت يكسان

 8-6-4-2 ترجيحات بينابين رواصل

 

 زوجي با توجه به ساختار ۀمقايس  1براساس جدول 

از اين مقايسه با استفاده  .مراتبي انجات گررت سیسیه

مرجح  اندازه ياز ارجحيت يكسان تا ب شده يمقياس طراح

 .گررتانجات 

 . بهبود ناسازگاری5

در محيط واقعي اغیب ناسازگاری است و احتمال اينكه 

كه  ناسازگاری روی پژوه  تأثير بااارد  وجود دارد. زماني

ناسازگاری صفر باشد  ما كامالً سازگاريم و با ارزاي  اين 

يابد. در  زگاری در هدف ما نيز ارزاي  مينرخ  ميزان ناسا

باشد   1/0حالت كیي  اگر نرخ ناسازگاری كمتر از 

ناسازگاری نسبتاً قابل قبول است و در غير اين صورت  

 رسد. نظر مي بازناری در قضاوت ضروری به

 . تیفي 6

ها و  پس از مقايسۀ زوجي و محاسبۀ وزن نسبي گزينه

گزينه نيز محاسبه شود. برای معيارها  بايد وزن نهايي هر 

 دستيابي به اين امر از عمل تیفي  استفاده شد.

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های  مراتبي برای استخراج مقايسه ررايند تحیيل سیسیه

كار  های گسسته و پيوسته به نسبي از مقايسۀ زوجي داده

های  گيری ها ممكن است برای اندازه رود. اين مقايسه مي

دهندۀ وزن نسبي ترجيحات  كار رود يا اينكه نشان هواقعي ب

های مربوط به  مراتبي  ابتدا گزينه باشد. در ررايند سیسیه

صورت زوجي با يكديار  طور جداگانه و به هر معيار به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 14

https://ntsmj.issma.ir/article-1-608-en.html


 «مطالعۀ موردی لیگ برتر فوتبال» های ورزشی بندی ابعاد تداعی برند در لیگ شناسایی و اولویت
 

 

63 

مقايسه شده و وزن نسبي هر كدات نسبت به معيار خود 

مشخص شده است. در نهايت با تركيب وزن هر معيار با 

ينۀ وزن نهايي هر گزينه تعيين شده است كه وزن هر گز

 گويند. به اين عمل تیفي  مي

 

 
 های تداعی برند ها نسبت به معیار ویژگی . مقایسۀ زوجی گزینه2شکل 

 

صورت  ها به   با توجه به هر معيار گزينه2در شكل  

زوجي با هم مقايسه شدند. نتايج بررسي مقايسۀ وزن 

ها یورده شده است.  ژگيها نسبت به معيار وي گزينه

براساس اين نمودار عامل بازيكن ستاره با وزن نسبي 

های  بيشترين اهميت را با توجه به معيار ويژگي 274/0

تداعي برند به خود اختصاص داده است. تيم مطرح با وزن 

  192/0  تعادل رقابتي با وزن نسبي 241/0نسبي 

وزن نسبي   مديريت ليگ با 155/0اسپانسر با وزن نسبي 

های    اولويت037/0و طراحي لوگو با وزن نسبي  101/0

اند. نرخ ناسازگاری در اين  بعدی را به خود اختصاص داده

است   1/0از  است و چون كمتر 04/0مقايسه برابر با 

ها قابل  بنابراين سازگاری عوامل با توجه به معيار ويژگي

 قبول است.

 

 

 های تداعی برند ها نسبت به معیار ویژگی ی گزینه. نتایج نهایی مقایسۀ زوج3شکل 

 

در نهايت با تركيب وزن هر معيار با وزن هر گزينه 

وزن نهايي هر گزينه تعيين شد و عمل تیفي  صورت 

وزن  دهد. نتايج عمل تیفي  را نشان مي 3گررت. شكل 

دهد. مطی  ارزش متغيرها را در درون هم نشان مي

را  1ستاره باالترين وزن مطی  براساس وزن مطی  بازيكن 

به خود نسبت داد. نسبت به بازيكن ستاره بقيۀ متغيرها 

  تعادل رقابتي 878/0ترتيب با وزن مطی  تيم مطرح  به

و طراحي  367/0  مديريت ليگ 566/0  اسپانسر 70/0

 های بعدی قرار گررتند. در اولويت 134/0لوگو 
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 ه به معیار فوایدها با توج . مقایسۀ زوجی گزینه4شکل 
 

ها نسبت به معيار منارع تداعي برند  در ادامه گزينه

ها نسبت به  (. نتايج مقايسۀ گزينه4اند )شكل  مقايسه شده

 308/0دهد كه هيجان با وزن نسبي  معيار روايد نشان مي

بيشترين اهميت را با توجه به معيار روايد به خود 

ا تيم با وزن هويتي هواداران ب اختصاص داده است. هم

  غرور و ارتخار در جامعه با وزن نسبي 268/0نسبي 

  122/0  تقويت سرمايۀ اجتماعي با وزن نسبي 141/0

و رعال  112/0توسعه و پرورش بازيكنان با وزن نسبي 

 048/0شدن چرخۀ گردشاری ورزشي با وزن نسبي 

ترتيب بيشترين اهميت را به خود اختصاص دادند. نرخ  به

است و چون از  05/0در اين مقايسه برابر با  ناسازگاری

ها با توجه به معيار روايد  كمتر است  سازگاری گزينه 1/0

 قابل پايرش است. 

 

  ها نسبت به معیار فواید تداعی برند . نتایج نهایی مقایسۀ زوجی گزینه5شکل  

 

هر گزينه در نهايت با تركيب وزن هر معيار با وزن 

وزن نهايي هر گزينه تعيين شد و عمل تیفي  صورت 

وزن  دهد.   نتايج عمل تیفي  را نشان مي5گررت. شكل 

دهد. براساس مي مطی  ارزش متغيرها را در درون هم نشان 

را به خود نسبت  1وزن مطی  هيجان باالترين وزن مطی  

ی  ترتيب با وزن مط داد. نسبت به هيجان بقيۀ متغيرها به

  غرور و مباهات در جامعه 0/ 871هويتي با تيم  هم

بازيكنان   توسعۀ 397/0  تقويت سرمايۀ اجتماعي  457/0

در  157/0دن چرخۀ گردشاری ورزشي و رعال ش 363/0

 های بعدی قرار گررتند. اولويت

 گیری بحث و نتیجه

های  چندين مطالعه با هدف بررسي تداعي برند در تيم

(  اما تداعي برند در 14 20 21ه )ورزشي انجات گررت

 های ورزشي بررسي نشده است.  ليگ

بنابراين هدف از پژوه  حاضر شناسايي و 

بندی ابعاد تداعي برند در ليگ برتر روتبال است كه  اولويت

عامل تداعي برند در ليگ برتر روتبال  12در نهايت 

شناسايي شد. در ادامه عوامل تداعي برند در ليگ برتر 

طوركه اشاره شد تداعي برند  شود. همان ال بررسي ميروتب

های تداعي برند كه  ها و روايد است. ويژگي شامل ويژگي
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در اين پژوه  شناسايي شدند شامل بازيكن ستاره  تيم 

مطرح  تعادل رقابتي  اسپانسر  مديريت و طراحي لوگو 

 است.

 ها نشان داد كه ارراد بازيكن ستاره را با ليگ برتر يارته

كه يكي از  طوری كنند  بهروتبال تداعي مي

وجود بازيكن ستاره تنها »گويد: ها مي شونده مصاحبه

شود مسابقات ليگ را دنبال  عامیي است كه موجب مي

شوندۀ دياری به محبوبيت و نفوذ بازيكن  مصاحبه«. كنم

ستاره در جامعه در جاب مخاطبان ورزشي اشاره كرد. در 

ير بازيكن ستاره در الاوبرداری ادامه به اهميت و تأث

نوجوانان و جوانان از بازيكن ستاره اشاره شد. يكي ديار از 

ها به نفوذ و محبوبيت بازيكن ستاره در  شونده مصاحبه

طبيعي است بازيكن ستاره مورد توجه »جامعه اشاره كرد: 

رردی ديار به وجود بازيكنان «. گيرد ها قرار مي رسانه

ینها در جاب مخاطبان ورزشي در ليگ خارجي و نق  

های  ها و قابیيت روتبال اشاره كرد. در ادامه به مهارت

ها اشاره شد. همۀ اين نقل  بازيكن ستاره در جاابيت بازی

دهد كه تماشاگران بازيكن ستاره را در  ها نشان مي قول

كنند و ین را عامل مهمي در  ليگ روتبال تداعي مي

بيشتر مخاطبان ورزشي جاابيت مسابقات و جاب 

عنوان يكي از عوامل تداعي برند  دانند. بازيكن ستاره به مي

(. نيل و 13 14كند ) ها كمک مي تيم به جاابيت تيم

( نشان دادند كه بازيكن ستاره نسبت به 2006)1رانک

طور معناداری تأثير بيشتری روی  ديار بازيكنان  به

های  پژوه (. با توجه به 18تماشاگران ورزشي دارد )

مراتبي  های اين پژوه  كه در تحیيل سیسیه قبیي  و يارته

بيشترين اهميت را به  274/0بازيكن ستاره با وزن نسبي 

توان نتيجه گررت بازيكن ستاره  خود اختصاص داد  مي

عامل مهمي در جاابيت مسابقات ليگ است و موجب 

 شود تماشاچيان بيشتری به ليگ جاب شوند. مي

                                                                 

1. Neale & Funk 

های پژوه   تيم مطرح  با توجه به يارته تيم خاص يا

كند و  های مطرح حاضر در ليگ اشاره مي به وجود تيم

داند. مسابقاتي ارراد تيم مطرح را با ليگ روتبال مرتبط مي

شود  حساسيت و هيجان  های مطرح برگزار مي كه بين تيم

كند  زيادی دارد و تماشاگران بيشتری را به خود جاب مي

های مطرح در ليگ تنها  ارراد وجود تيم و به نظر برخي

دليل دنبال كردن مسابقات ليگ است. يكي از 

های مطرح كه  وجود تيم»گويد:  ها مي شونده مصاحبه

بازيكنان بزرگي دارند  يكي از عوامل تأثيرگاار روی 

های  ررد دياری به سنت و سابقۀ تيم«. تماشاگران است

های مطرح لياي با  تيم»گويد:  كند و مي مطرح اشاره مي

های مختیف ارتباط دارند و دارای پيشينۀ قوی  نسل

كند از اينكه خود را هوادار  ررد دياری اشاره مي«. هستند

داند  احساس خوبي دارد. با  يک تيم مطرح در ليگ مي

های  توان انتظار داشت كه ارراد تيم توجه به مطالب مي

در واقع خود  مطرح روتبال را با ليگ روتبال تداعي كنند.

ها برندهايي هستند كه برند ليگ برتر را تداعي  اين تيم

مراتبي با وزن نسبي  كنند. تيم مطرح در تحیيل سیسیه مي

دومين اولويت را به خود اختصاص داد و اين نشان  241/0

تواند عامل مهمي در  های مطرح مي دهد وجود تيم مي

 جاابيت ليگ روتبال باشد. 

های تداعي برند كه در اين  گيبعد دياری از ويژ

پژوه  به ین اشاره شد  تعادل رقابتي است كه ارراد ین 

های ليگ  كنند. از ويژگي را در ليگ روتبال تداعي مي

توان  رقابتي اين است كه در شروع رصل مسابقات نمي

بيني كرد چه كسي قهرمان خواهد شد. يكي از  پي 

ودن مسابقات ناپاير ب بيني پي  ها به  شونده مصاحبه

عنوان عامل مهمي در جاابيت ليگ روتبال اشاره كرد  به

شود ارراد تا یخرين دقاي  بازی را دنبال  كه موجب مي

لياي جااب است كه همه »گويد:  كنند. يكي ديار مي

ررد دياری به پخ  «. شانس برنده شدن داشته باشند
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ره ها اشا ای متعادل و توزيع مناسب امكانات بين تيم رسانه

كند. تعادل رقابتي با نتايج نامشخص بازی  جاابيت  مي

المییي  های میي و بين دهد. در ليگ ليگ را ارزاي  مي

با  .های وزرشي است تعادل رقابتي عامل مهمي در ليگ

توان انتظار داشت  های اين پژوه  مي توجه به يارته

كنندگان ورزشي تعادل رقابتي را در ليگ روتبال  مصرف

مراتب  ند. در ادامه نيز تعادل رقابتي در سیسیهتداعي كن

دست یورد و در اولويت  را به192/0تحیيیي وزن نسبي 

دهد كه تعادل  بعدی قرار گررت. اين مسئیه نشان مي

رقابتي عامل مهمي است كه در ليگ روتبال تداعي 

 شود. مي

های تداعي برند  حامي مالي عامل دياری از ويژگي

كنندگان  ی اين پژوه  مصرفها است. مطاب  يارته

كنند.  ورزشي حاميان مالي را با ليگ روتبال تداعي مي

های يک ليگ  از ويژگي»گويد:  ها مي شونده يكي از مصاحبه

مور  وجود شركت و حاميان مالي در ليگ روتبال است. 

های برتر به شناخته شدن برند  در اين زمينه ليگ

«. كنند ک ميهای رقيب كم ها و تمايز از شركت شركت

ها و صنايع در ورزش را در بهبود  دياری حمايت شركت

داند  چراكه ورزش  وجهۀ اجتماعي حامي مالي مؤثر مي

ها با حمايت مسئوليت  ای اجتماعي است و شركت پديده

كنند. تبیيغات محيطي دور زمين  اجتماعي خود را ايفا مي

سر را و تبیيغات روی پيراهن بازيكنان در واقع برند اسپان

كنندگان ورزشي حاميان مالي را با  كند و مصرف تداعي مي

مراتبي  دانند. در تحیيل سیسیهليگ روتبال مرتبط مي

در اولويت بعدی در بين  155/0اسپانسر با وزن نسبي 

های تداعي برند در ليگ روتبال قرار گررت كه  ويژگي

های  های ليگ دهد وجود اسپانسر يكي از ويژگي نشان مي

 .  استمور

های تداعي برند  مديريت ليگ يكي ديار از ويژگي

است كه تماشاگران ورزشي ین را با ليگ روتبال مرتبط 

ها به برگزاری مدون و  شونده دانند. يكي از مصاحبه مي

جانبه و  بررسي همهمنسجم ليگ اشاره و عنوان كرد كه 

توجه به نياز و خواستۀ مردت  توجه به هدف برگزاری  

تاريخ برگزاری  يكي از مواردی است كه مديران زمان و 

ريزی بايد به ین توجه كنند.  ها هناات برنامه ليگ

شوندۀ دياری به تداخل نداشتن مسابقات ليگ با  مصاحبه

ساير رويدادها  اشاره كرد. توجه به ررهنگ و یداب و رسوت 

يكي ديار از موارد مديريت ليگ است. بين اعتماد مردت 

و سازماندهي خاص كه همان مديريت  كنندگان مصرف

(. در ليگ  مديريت 11است  ارتباط مثبتي وجود دارد )

ها  بازيكنان و حاميان  ها )تيم ليگ مسئول همۀ دارايي

عنوان ساختار چتری ديار عوامل را در  مالي( است  و به

عالوه مديريت مطیوب ليگ روی ادراک  گيرد. به برمي

(. در تحیيل 14گاارد )تماشاگران از ليگ تأثير مي

در اولويت  101/0مراتبي مديريت با وزن نسبي  سیسیه

های تداعي برند در ليگ روتبال قرار  بعدی در بين ويژگي

های  های قبیي و يارته های پژوه  گررت. براساس يارته

تواند روی ديار  حاصل از اين پژوه  مديريت ليگ مي

 ها تأثير بااارد. تداعي

های تداعي برند در  ن عامل ويژگيطراحي لوگو یخري

كنندگان ورزشي ین را  اين پژوه  شناخته شد كه مصرف

ها  شونده كنند. يكي از مصاحبه در ليگ روتبال تداعي مي

ات را دوست  من رنگ پيراهن تيم مورد عالقه»گويد:  مي

شوندۀ دياری به نماد ورزشااه اشاره كرد.  مصاحبه«. دارت

ها و تغيير نات باشااه را  د باشااهشوندۀ دياری نما مصاحبه

های برند تيم است كه  ياد كرد. طراحي لوگو يكي از تداعي

با توجه به ارتباط بين برند ليگ و برند تيم  در تداعي برند 

ها به  شونده شود. يكي ديار از مصاحبه ليگ نيز ديده مي

های  های شركت تبیيغات روی پيراهن بازيكنان و رعاليت

ها به  احي لوگو اشاره كرد. رنگ و نشان تيمحامي در طر

كند. در واقع رنگ  ها كمک مي ها از ديار تيم تشخيص تيم
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ها و محصول  و نشان اطالعاتي دربارۀ كيفيت و ارزش تيم

(. متأسفانه در ايران به طراحي لوگو 14كند ) ارائه مي

ها و ليگ كمتر توجه  عنوان عامل مهمي در جاابيت تيم به

مراتبي طراحي لوگو با وزن  در تحیيل سیسیهشده است. 

های  ترين اولويت در بين ويژگي در پايين 037/0نسبي 

 تداعي برند ليگ روتبال قرار گررت.

منارع يكي ديار از ابعاد تداعي برند است كه در اين 

پژوه  به ش  عامل در ليگ روتبال اشاره شد كه 

و مباهات در  هويتي با تيم  غرور اند از: هيجان  هم عبارت

جامعه  توسعه و پرورش بازيكنان جوان  تقويت سرمايۀ 

 اجتماعي و رعال شدن چرخۀ گردشاری ورزشي. 

دهد ليگ اين قابیيت  هيجان عامیي است كه نشان مي

را دارد كه نيازهای هيجاني ارراد را بریورده سازد و 

كنندگان ورزشي هيجان را با مسابقات ليگ تداعي  مصرف

های  ای به هيجان حضور در بازی شونده مصاحبهكنند.  مي

كند.  زنده  و تخیيۀ هيجاني با حضور در استاديوت اشاره مي

شوندۀ دياری به هيجان باالی مسابقات حساس و  مصاحبه

صحنۀ گل »كند:  كند. ررد دياری اشاره مي مهم اشاره مي

انايز است و ضربان قیب باال  زدن و پنالتي خيیي هيجان

عنوان انايزۀ اصیي كه چرا  توان به هيجان را مي «.رود مي

هواداران ورزشي ررتار متعهدانه به ورزش دارند  

( به هيجان در 2009بندی كرد. رانک و همكاران ) طبقه

ناپاير بودن مسابقات اشاره  بيني های ورزشي و پي  تجربه

ها مانند تعادل  كردند و نشان دادند هيجان با ديار تداعي

مراتبي  (. در تحیيل سیسیه12بطۀ نزديكي دارد )رقابتي را

بيشترين اولويت را به خود  308/0هيجان با وزن نسبي 

اختصاص داد و در باالترين اولويت قرارگررت و اين مسئیه 

تواند عامل مهمي در  دهد تداعي هيجان مي نشان مي

حضور هواداران و تماشاچيان ورزشي در ليگ روتبال 

 باشد.

تيم يكي ديار از روايد تداعي برند در هويتي با  هم

هويتي را با ليگ  ها هم شونده ليگ روتبال است كه مصاحبه

گويد:  ها مي شونده كنند. يكي از مصاحبه روتبال تداعي مي

ات و عضوی از تيم  خودت را هوادار تيم مورد عالقه»

از شكست تيم مورد »گويد:  ررد دياری مي«. دانم مي

شوت و همين طور در زمان برد  حت ميات خيیي نارا عالقه

ات  من نيز احساس برنده شدن و  تيم مورد عالقه

ررد دياری به توجه هواداران به نتايج «. خوشحالي دارت

كنند.  ها را دنبال مي ها اشاره كرد كه اخبار تيم تيم

هويتي با تيم يكي از عوامل تداعي برند است كه  هم

ها و حضور مداوت  ن به تيمتواند با متعهد كردن هوادارا مي

 ها نيز تأثيرگاار باشد. ینها در مسابقات در برونداد ليگ

شوند  با تيم  شدت با يک تيم همسان مي مردمي كه به

كنند و تمايل به توصيف خود در احساس همبستاي مي

( 1993) 1ون و برانسكومب. (22شرايط تيمي دارند )

تماشاچيان دريارتند كه هويت تيمي بر ررتار مصرري 

تأثيرگاار است و بيان كردند كه هواداران با هويت باال در 

كنند و گزارش كردند های خاناي بيشتر شركت ميبازی

هويتي  اررادی كه همه است كه نتايج تحقي  ینها نشان داد

بيشتری با تيم مورد عالقۀ خود دارند  پول بيشتری را 

ايي و های نههای رصل منظم  بازی برای خريد بیيت

مراتبي  در تحیيل سیسیه(. 23كنند )قهرماني خرج مي

بعد از عامل هيجان در  268/0هويتي با وزن نسبي  هم

های پيشين و  اولويت دوت قرار گررت. با توجه به پژوه 

توان استنباط كرد عامل  های پژوه  حاضر مي يارته

هويتي با تيم عامل تأثيرگااری در ررتارهای متعهدانۀ  هم

 ها و ليگ است.  اران نسبت به تيمهواد

غرور و مباهات در جامعه يكي ديار از روايد تداعي 

ها  شونده برند در ليگ روتبال است. يكي از مصاحبه

مسابقات ليگ عامل مهمي در معرري تصوير »گويد:  مي

                                                                 

1.Wann & Branscombe 
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شوندۀ  مصاحبه«. جامعۀ ميزبان به ديار جوامع است

ير جامعۀ دياری به نق  مسابقات ليگ در بهبود تصو

شوندۀ دياری به شادی و  ميزبان اشاره كرد. مصاحبه

احساس غرور مردت شهر پس از پيروزی تيم خود در ليگ 

با برد تيم  مردت با در دست »گويد:  كند و مي اشاره مي

كنند و همۀ  داشتن نشان تيم و حمل ین احساس غرور مي

مردت از هر نژاد و ررهنگ و قوميت همه زير يک پرچم 

( نشان دادند 2005)1رابينسون و ترايل«. شوند مي جمع

كنند   های لياي كه ین را دنبال مي ارراد از مورقيت

عنوان نمادی كه جامعه  كنند و به ليگ به احساس غرور مي

كنند و حضور ارراد در مسابقات  دهد  نااه مي را نشان مي

(. 19دهد ) حس تعی  ارراد به جامعه را نشان مي

دهد كه ارراد تداعي غرور  ن پژوه  نشان ميهای اي يارته

كنند و ین را عامل  ليگ روتبال تداعي مي در جامعه را در

روی ليگ  ها و دنباله مهمي در احساس تعی  ارراد به ليگ

مراتبي غرور در جامعه با  دانند. در تحیيل سیسیه بودن مي

هويتي با تيم در اولويت  پس از هم 141/0وزن نسبي 

دهد تداعي غرور  گررت و اين مسئیه نشان ميبعدی قرار 

تواند عامل مهمي در وابستاي هواداران و  در جامعه مي

 تماشاچيان ورزشي به ليگ روتبال باشد. 

ها تقويت سرمايۀ  شونده در اين پژوه  مصاحبه

اجتماعي را يكي از روايد تداعي برند در ليگ روتبال 

تبال مرتبط دانند كه مخاطبان ورزشي را با ليگ رو مي

ها به نق  و اهميت ورزش  شونده كند. يكي از مصاحبه مي

گويد:  در زندگي و تأمين سالمتي ارراد اشاره كرده و مي

عنوان  خصوص ليگ روتبال به برگزاری مسابقات ليگ به»

تواند ارراد زيادی را به سمت  ورزشي جااب و محبوب مي

ه نق  ها ب شونده يكي ديار از مصاحبه«. ورزش بكشاند

اش روتبال در  خصوص ورزش مورد عالقه ورزش و به

روتبال ورزش مورد »زندگي شخصي اشاره كرد و گفت: 

                                                                 

1. Robinson & Trail 

ات است و همين مسئیه موجب شده ورزش نق   عالقه

كنم وقتي  مهمي در زندگيم داشته باشد و احساس مي

توانم  نفس بيشتری دارت و بهتر مي كنم اعتمادبه ورزش مي

شوندۀ  مصاحبه«. ات باال برود كارايي سر كار حاضر شوت و

دياری از زاويۀ دياری به نق  ورزش در تأمين سالمتي 

مسابقات روتبال با جاب »ارراد اشاره و  عنوان كرد: 

جوانان و نوجوانان به سمت ورزش و تخیيۀ هيجاني سالم 

های  مانع از كشيده شدن ارراد به سمت ناهنجاری

دهد كه  ها نشان مي قول همۀ اين نقل«. شود اجتماعي مي

ها يا خود ورزش كردن و تماشای  حضور ارراد در ورزشااه

تواند به تأمين سالمت ارراد  مسابقات از طري  تیويزيون مي

عنوان ورزش جااب بيشتر از  جامعه كمک كند و روتبال به

تواند در سالمت ارراد جامعه و  هر ورزش دياری مي

اار باشد. در تحیيل وری و كارايي ارراد تأثيرگ بهره

مراتبي تقويت سرمايۀ اجتماعي با وزن نسبي  سیسیه

نسبت به ديار روايد تداعي برند در اولويت چهارت  122/0

 قرار گررت. 

توسعه و پرورش بازيكنان يكي ديار از روايد تداعي 

ها ین را با ليگ  شونده برند ليگ روتبال است كه مصاحبه

ها به نق   شونده ز مصاحبهدانند. يكي ا روتبال مرتبط مي

ليگ در حمايت از استعدادهای ورزشي جوان اشاره 

مسابقات ليگ ررصت »كند. يكي ديار عنوان كرد:  مي

يكي «. خوبي برای شناسايي و پرورش بازيكنان نخبه است

ديار از متخصصان ورزشي به نق  مدارس روتبال و 

رس مدا»شناسايي استعدادهای روتبال اشاره كرد و گفت: 

توانند با پرورش ارراد مستعد به تقويت پشتوانۀ  روتبال مي

ها با شناسايي و  بنابراين ليگ«. كنند ها كمک مي تيم

پرورش استعدادهای بومي و محیي و معرري بازيكناني با 

كنند. در  ها كمک مي های باال به جاابيت ليگ مهارت

 مراتبي توسعه و پرورش بازيكنان وزن نسبي تحیيل سیسیه

 را به خود اختصاص داد.  112/0
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رعال شدن چرخۀ گردشاری ورزشي يكي ديار از 

منارع تداعي برند در ليگ روتبال است كه 

دانند.  ها ین را با ليگ روتبال مرتبط مي شونده مصاحبه

برگزاری مسابقات ليگ را عامل مهمي برای رعال شدن 

ها به  شونده دانند. يكي از مصاحبه چرخۀ گردشاری مي

های  خصوص جاذبه نق  ليگ در معرري شهر ميزبان و به

ها به اهميت  شونده كند. يكي ديار از مصاحبه ین اشاره مي

كند كه شهر ميزبان  دقت در انتخاب شهر ميزبان اشاره مي

ها در سطح مطیوبي باشد.  بايد از لحاظ امكانات و جاذبه

يكي ديار به نق  برگزاری مسابقات ليگ در معرري 

ات محیي شهر ميزبان و كمک به توسعۀ اقتصادی توليد

مراتبي رعال شدن  كند. در تحیيل سیسیه شهر اشاره مي

ترين  پايين 048/0چرخۀ گردشاری ورزشي با وزن نسبي 

اولويت را به خود اختصاص داد. با توجه به نق  ليگ در 

رعال شدن چرخۀ گردشاری ورزشي  بايد اهميت و توجه 

يرگاار رعال شدن چرخۀ گردشاری بيشتری به عوامل تأث

 ورزشي شود.
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