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Abstract 
The present study aimed to design a model of the effect of brand in sports on the behavioral 

factors of young athletes in premier leagues. The research method was a combination of 

sequential exploratory research and survey study. The statistical population in the 

qualitative section was experts in the field of sports marketing, sports psychology, sports 

sociology, and sports management. The purposive sampling in the qualitative section and 

interviews with experts continued until information saturation as 16 interviews were 

conducted with 16 experts. The statistical population of in the quantitative section 

included all young athletes in the top leagues of selected sports (football (288 players), 

volleyball (168 players), freestyle wrestling (71 players). The data collection tool in the 

present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In the 

quantitative part, it was found that the brand in sports influences the behavioral factors of 

young professional athletes (path coefficient: 0.444 and T value: 5.152). Appropriate 

business leads to improved behavioral performance of young Premier League athletes. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Improving the behavioral status of athletes as a concern has long been emphasized 

by researchers (1). Efforts have always been made to improve the mental state of 

athletes and create rational behaviors from them (2). Today, the use of various 

sciences to improve the mental and behavioral state of athletes has increased. In 

such a way that the role of some sciences, including marketing, has become more 

clear (3). One of the important issues in the field of marketing is brand names. In 

order to evoke this value, a deep understanding of the concept of a brand name is 

necessary, because a brand name is a new concept in sports marketing, the correct 

application of which requires addressing all aspects of this concept; in fact, a 

brand name is used to determine the identity of a product and differentiate it from 

other competitors. It refers to the use of the title, logo, design and other symbols 

and visual signs, which also includes the processes of the organization and 

involves parts such as brand audit, brand community, brand culture, brand equity, 

brand extract, brand decision, brand symbol, identity. Brand is brand image and 

brand loyalty (4). 

 

Materials and Methods 
The research method was a combination of consecutive exploratory type 

(qualitative-quantitative) which was phenomenological in the qualitative part and 

descriptive-analytical in the quantitative part. The tools used in this study included 

interviews and questionnaires. Interview questions included 3 open questions and 

questionnaire questions consisted of 14 components and 42 items developed in 

the form of five-option Likert scale (completely agree, 5 points to completely 

disagree, 1 point). In the first (qualitative) part, this study used experts in the field 

of sports marketing, sports psychology, sports sociology and sports management. 

Using the purposive sampling method, interviews with experts continued until 

information saturation, and 16 interviews were conducted with 16 experts, as well 

as the statistical population of in the quantitative part included all young 

professional athletes of selected sports fields (football (288 players), volleyball 

(168 players), freestyle wrestling (71 players)) present in the Premier Leagues of 

Iran. Due to the difficulty of accessing the young players of the top leagues, the 

distribution of the questionnaire and its analysis continued until the sampling 

adequacy was reached. The results of the KMO test, which measures the adequacy 

of sampling, was confirmed in 110 questionnaires (0.75). 
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Findings 
In the quantitative part, the results showed that the skewness is between -3 and -3 

and the elongation is between -5 and -5; the number of research samples is less 

than 200 people; Therefore, in this study, PLS variance software was used. The 

results showed that the coefficients of factor loadings are more than 0.4. 

Cronbach's alpha is greater than 0.7, composite reliability is greater than 0.7, and 

AVE value is greater than 0.5 (Table 3). Further, divergent validity in both 

methods was assessed, the first method (the questions related to each variable are 

more correlated with that variable than with other variables) and the second 

method (another important criterion that is characterized by divergent validity is 

the degree of relationship of a variable with its questions were confirmed by 

comparing the relationship of that variable with other variables). In the qualitative 

part, 25 concepts and three main categories were extracted in the form of two core 

codes. In the quantitative section, it was also found that the brand name in sports 

has an effect on the behavioral factors of young professional athletes; therefore, 

the use of the right brand leads to the improvement of the behavioral performance 

of young athletes in the premier leagues. 

 

Conclusion 
Based on the results, the behavior outside the sport field (respecting ethics and 

etiquette in the media, observing ethics in family, friends and society, observing 

ethics among fans, avoiding the use of tobacco, avoiding quarrels and aggression, 

performing benevolent (volunteer) behaviors. and respect for veterans) is one of 

the dimensions of brand influence in sports on the purchasing behavior of young 

athletes of the premier leagues. In this context, it can be stated that some of these 

brand names have their own set of legal rules that require athletes, teams and 

managers of sports events to comply with these rules. The inadvertent failure to 

comply with the legal rules of these brand names in sports in cases such as hidden 

marketing can be considered as a challenging factor. Therefore, athletes try to 

align themselves with the brand rules, which in the continuation of this alignment 

can lead to change and improvement of behavior. Finally, according to the effect 

of brand name in sports on the behavioral reactions of young athletes, it can be 

claimed that the attention in choosing reputable and popular brand names in sports 

can indirectly affect the performance of young athletes in the top leagues. 

Unfortunately, due to the lack of previous related research and that this study is 

considered as the first research in this field, the results of the present study cannot 

be compared with other researches. In this area, there is a need to conduct more 

research, so that in future research, strategies to reduce the negative effects related 

to the brand name can be addressed. In addition, it is possible to obtain more 
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detailed information in this field by comparing the influence of well-known and 

lesser-known brands on behavioral factors. In general, it can be claimed that the 

use of the right brand name leads to the improvement of the athletes' behavioral 

performance. 
 

Keywords: Communication, Sports Behavior, Sports Ethics, Brand, Model. 
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 مقالة پژوهشی

های رفتاری ورزشکاران  طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش

 1های برتر جوان لیگ
 

 4قنبری ، مهرداد3نمامیان ،  فرشید2حسنی  رضا  ، سید1محمودی اله روح

 

 ایران کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد دانشگاه کرمانشاه،  بازرگانی، واحد  مدیریت دکتری دانشجوی. 1

ایران ) نویسندة   کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد دانشگاه   کرمانشاه،  واحد بازرگانی، مدیریت گروه  استادیار .2

 مسئول( 

 ایران  کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد دانشگاه   کرمانشاه،  واحد بازرگانی، مدیریت گروه  استادیار. 3

 ایران کرمانشاه،  اسالمی،  آزاد دانشگاه  کرمانشاه،  واحد  حسابداری، گروه  استادیار .4
 

 1401/ 11/ 03تاریخ پذیرش:                         04/1401/ 21تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

های جوان لیگورزشکاران    رفتاری  یدر ورزش بر فاکتورها  یمدل تأثیر نام تجار  یطراح  باهدف پژوهش حاضر  

گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه برتر اجرا 

بود. پیمایشی  کیفی  آماری  ةجامع  گردآوری  بخش  ورزشی،    حوزه  در  نظرصاحب  متخصصانرا    در  بازاریابی 

جامعهروان ورزشی،  نمونهشناسی  بود.  ورزشی  مدیریت  و  ورزشی    صورتبه  کیفی  بخش  در  گیریشناسی 

 انجام خبرگان از نفر 16 با مصاحبه 16 و کرد  پیدا ادامه اطالعاتی اشباع زمان  تا خبرگان با مصاحبه و هدفمند

های ورزشی  رشتههای برتر  جوان لیگورزشکاران    کلیه  شامل  بخش کمی  در  تحقیق  آماری  جامعهو  گرفت  

های برتر بود.  بازیکن(( حاضر در لیگ 71) آزادبازیکن(، کشتی  168) بازیکن(، والیبال 288) منتخب )فوتبال

به توجه  بازیکنان جوان حرفهبا  به  بهسختی دسترسی  تا رسیدن  و تحلیل آن  توزیع پرسشنامه  کفایت ای، 

یافتنمونه ادامه  و پرسشنامه   .گیری  نیمه ساختاریافته  ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر مصاحبه 

به بود.  دادهتجزیهمنظور  محقق ساخته  از روش  وتحلیل  و  کیفی  بخش  در  کدگذاری  از  حاضر  پژوهش  های 

مفهوم و سه مقوله اصلی در    25معادالت ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش  

قالب دو کد محوری استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای  
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ورزشکار حرفهرفتاری  جوان  استان  تأثیرگذار  مسیر:  )  ای  تی:    444/0ضریب  مقدار  بنابراین،   (؛152/5و 

 شود. های برتر میاستفاده از نام تجاری مناسب، منجر به بهبود عملکردهای رفتاری ورزشکاران جوان لیگ

 

 اخالق ورزشی، ارتباطات، برند، رفتاری ورزشی، مدل.   کلیدی:واژگان

 

 مقدمه 
 روانشناسان  و  مربیان  ورزشكاران، گسترده اند، موردعالقهسهیم  ورزشی عملكرد در  که  روانی  عوامل

 روانی بر عوامل ایگسترده شكل به تجربی هایآزمایش و هابررسی اخیر، سالیان در است. بوده ورزش

 از یك هر و تأثیر  6تنی  روان هایو مهارت  5، تجسم4، توجه3، انگیزش2نفس اعتمادبه  ازجمله   1فردی

 عقیده به  (.74،  2008دیمونوک،    ، گوردون و  7است )گوکیاردی متمرکزشده عملكرد، بر عوامل این

مسائل121،  2000)  8هكر اغلب  و در بهینه اجرای از  را نخبه ورزشكاران که است  روانی (   تمرین 

 پیشرفت روانی، هایمهارت  از استفاده فیزیكی، همچنین کمبودهای و اشتباهات نه دارد،بازمی مسابقه

 9است. جانگ  آورده بوجود دانشگاهی سطوح  و ای، المپیكحرفه  ورزشكاران  عملكرد در  ای مالحظهقابل

 جسمانی عملكرد داشتن داد که هم نشان ایهای حرفهفوتبالیست  یدرباره تحقیقی ( در54،  2000)

و  عملكرد باال سطح در روانی هایمهارت داشتن هم  عالی   وی  نظر به است. الزم مناسب برای 

 دارند. تعیین متفاوتی روانی هایسطوح مهارت  احتماالً دارند متفاوتی عملكرد سطوح  که ورزشكارانی

 هارقابت در ورزشكاران سازیآماده برایرا   مفیدی اطالعات هافوتبالیست  مؤثر بر عملكرد روانی عوامل

 روزبه  روز نوسانات برای دلیل اولین  را روانی ( عوامل33،  2007)   10گولد و واینبرگ  .آوردمی فراهم

 با مدتی که آمریكایی ( روانشناس123،  2001)  11دیویدکاس کنند.ورزشی، محسوب می عملكرد  در

 روانی، و جسمانی هایمهارت رشد گوید:می است، کارکرده المپیك هایدر بازی کشورش ملی هایتیم

 
1. Individual Psychological Factors 
2. Confidenc 
3. Motivation 
4. Attention 
5. Visualization 
6. Psychosomatic Skill  
7. Gucciardi, Gordon & Dimmock 

8. Hacker 
9. Junge 
10. Weinberg, R.S., Gould 
11. David Kaus 
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 دیگر،عبارتبه است. تقویت نیازمند عملكرد بهبود برای که است بخشی آن تمرین دادن مستلزم دو هر

 قسمت آن به مربوط تمرینات کنید، تقویت را خصوصی به عضله مثل بدن از بخش خاصی بخواهید اگر

 به  توانیدمی کنید، تقویت را درونی خود  از  خاصی بخش بخواهید اگر  طورهمین دهید،می انجام را

روانی مهارت خاصی تمرینات  اطالق  آموخته  یا ذاتی هایویژگی به روانی هایبپردازید.   ورزشكار 

 (.54،  1،2002سازد )کاکس می محتمل یا ممكن  را او موفقیت که شودمی

از دیرباز مورد تأکید پژوهشگران و محققان  ورزشكاران بهبهبود وضعیت رفتاری   عنوان یك دغدغه 

رائو ایجاد  81،  2020،  2بوده است )هونگ و  بهبود وضعیت ذهنی ورزشكاران و  (. همواره در جهت 

، هاگی، اوبرین، کالفیلد، روبرتسون و  3هایی انجام شده است )برزلینرفتارهای منطقی از آنان تالش

بهره41،  2018لولور،   امروزه  رفتاری  (.  و  ذهنی  وضعیت  بهبود  جهت  در  مختلف  علوم  از  گیری 

ازپیش مشخص صورتی که نقش برخی علوم ازجمله بازاریابی بیشورزشكاران بیشتر گردیده است. به

باشد. برای تداعی این ارزش های تجاری میگردیده است. یكی از مسائل مهم در حوزه بازاریابی، نام

امری ضروری است، چراکه نام تجاری مفهومی نوین در بازاریابی    درک عمیق از مفهوم نام تجاری 

تمامی ابعاد این مفهوم است، درواقع نام تجاری  ورزشی است که کاربرد صحیح آن مستلزم پرداختن به 

و  گیری از عنوان، آرم، طرح به تعیین هویت یك محصول و تمایزیابی از سایر رقبای آن از طریق بهره

شود که فرآیندهای سازمان را نیز دربرمی گیرد و شامل  های دیداری اطالق میدیگر نمادها و عالمت

، تصمیم  8، عصاره برند 7، ارزش ویژه برند 6، فرهنگ برند 5، اجتماع برند 4هایی چون ممیزی برند بخش

،  2016،  14باشد )جورگنسن می  13و وفادارای به برند   12، تصویر برند 11، هویت برند 10، نماد برند 9برند 

340) 

 
1. Cox 
2. Hong & Rao 
3. Breslin, Haughey, O’Brien, Caulfield, Robertson & Lawlor 
4. Brand Audit 

5. Brand Community 

6. Brand Culture 

7. Brand Eguity 

8. Brand Essence 

9. Brand Extensions 

10. Brand Icon 

11. Brand Identity 

12. Brand Image 

13. Brand Loyalty 

14. Jørgensen 
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،  دارد  سازماناحساسی است که فرد درباره کاال، خدمت یا    دیگر نام تجاری،بیانتر و بهبا تعریفی جزئی

تجاری تمام    ایمجموعه  نام  از  آن،    های ویژگینامحسوس  نام  است:  قیمت، بندیبسته محصول   ،

  نام تجاری . در سطح عمومی، هویت  شودمی، شهرت آن و روشی که تبلیغ  یا خدمت  تاریخچه محصول

و مسلماً مبنای اصلی برای مزیت    هاستشرکتدارایی نامحسوس    ترینبزرگ،  دهدمینشان    آنچهو  

قوی از    نام تجاری. برند سازی به چند دلیل بسیار مهم است:  (860،  2016،  1)لیود و بابر  رقابتی است

باعث   های تجارینام، کندمیقوی عملكرد را تحریك  های تجارینامحمایت می کنند،   کننده مصرف

رقابتی   تجارینام،  شوندمیاقتصاد  کمك    های  رشد  و  سازگاری  برای  اقتصاد  به    کنندمیبه  و 

.. یكی از کارکردهای  اتر از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی خود برونددهند تا فروکارها اجازه میکسب

باشد  مهم نام تجاری که موردتوجه جدی پژوهشگران قرار نگرفته است، کارکردهای رفتاری آن می

( . امروزه نام تجاری نقش مهمی در شكل گیری انگیزش در افراد دارد و 79،  2020،  2)ریاد و برون 

باین مسئله می لینتواند  را تحت شعاع قرار دهد.  ابعاد رفتاری و ذهنی  از  لین    وان، چان  ،3رخی  و 

های تجاری  گیری از روانشناسی مثبت در خصوص نام( در تحقیق خود که باهدف بهره447،  2019)

 انیجر،  مثبت  یروانشناس  انیجر  یبر اساس تئورهای خود پی بردند که  انجام گرفت، پس از بررسی

جامعه   ی در تأثیرگذاری نگرش اعضا ی شود و نقش مهم جاد یهای جامعه برند اتواند توسط ویژگیمی

، بوثا،  6( و روبرتسون 8،  2022)  5(، لی 210،  2022، جاگی و سینگ)4. نیم  برند دارد  ك یبرند نسبت به  

،  7معرفی کردند. تاهیر( عشق به برند را زمینه ساز وفاداری و اعتیاد به برند 655،  2022فریرا و پیت )

، 2022و همكاران )  9( و قریشی 22،  2022و همكاران )8(، سوهان  50،  2022سعید، اکرم و ناهید )

( نیز  اظهار کردند که تجارب مثبت از برند را از عوامل مهم در تعهد به برند می باشد.  با این حال  55

برخی شاخص بر  تجاری  نام  آثار  و  رفاگرچه کارکردها  نگرفته های  قرار  ورزشكاران موردتوجه  تاری 

تری در این خصوص ایجاد گردد. نامشخص بودن کارکردها و آثار  است، نیاز است تا مطالعات تكمیلی

های برتر سبب گردیده است تا امروزه  های رفتاری ورزشكاران جوان لیگنام تجاری بر برخی شاخص
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جاری بر شرایط رفتاری ورزشكاران در دسترس های تشواهد کافی در خصوص نقش و تأثیرگذاری نام

های رفتاری  های تجاری در حوزه های نامنباشد. این مسئله سبب گردیده است تا امروزه از ظرفیت

دهد  های برتر استفاده الزم برده نشود. این در حالی است که شواهد نشان میورزشكاران جوان لیگ 

بود دانش علمی در این خصوص کمك نمود. از طرفی خال تواند با انجام مطالعات جامع به بهکه می

آثار تحقیقاتی و کمبود تحقیقات در این خصوص سبب گردیده است تا عمالً شواهد کافی در خصوص  

های برتر در دسترس نباشد. در جوان لیگ ورزشكاران    یرفتار  تی در ورزش بر وضع  یهای تجارنام

های  جوان لیگدر ورزش بر رفتار ورزشكاران    یهای تجارنامآثار    یبررساین راستا تحقیق حاضر باهدف  

آیا  باشد که  داشته  این سؤال  به  پاسخ  تجار نام  برتر سعی در  بر وضع  یهای    یرفتار  تیدر ورزش 

 گذارد؟ های برتر تأثیر میجوان لیگ ورزشكاران 
 

 پژوهش روش
پژوهش،   رویكرد  اساس  بر  کاربردی،  هدف  ازلحاظ  حاضر  متوالی  پژوهش  اکتشافی  نوع  از  آمیخته 

توصیفی  -)کیفی کمی،  بخش  در  و  پدیدارشناسی  کیفی  بخش  در  که  ابزار    -کمی(  بود.  تحلیلی 

سؤال باز   3باشد. سؤاالت مصاحبه شامل مورداستفاده در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه می

موافقم،  صورت پنج گزینهگویه، به  42مؤلفه و    14و سؤاالت پرسشنامه شامل     5ای لیكرت )کامالً 

  حوزه   در  نظرصاحب  متخصصاندر بخش اول )کیفی(  تدوین شد.    امتیاز(   1امتیاز تا کامالً مخالفم،  

 در  گیریشناسی ورزشی و مدیریت ورزشی بود. نمونه شناسی ورزشی، جامعهبازاریابی ورزشی، روان

  16  و   کرد   پیدا  ادامه  اطالعاتی   اشباع   زمان  تا  خبرگان  با   مصاحبه  و   هدفمند  صورتبه  کیفی   بخش

ورزشكاران   کلیه  شامل  بخش کمی  در  تحقیق  آماری  جامعهو  گرفت    انجام  خبرگان  از  نفر  16  با  مصاحبه

  بازیكن(، کشتی آزاد 168) بازیكن(، والیبال 288) های ورزشی منتخب ))فوتبالای رشتهجوان حرفه

بازیكنان  های برتر بود. با توجه بهبازیكن(( حاضر در لیگ  71) های  جوان لیگسختی دسترسی به 

بهبرتر تا رسیدن  پرسشنامه و تحلیل آن  نمونه، توزیع  نتایج  کفایت  بدین منظور  یافت.  ادامه  گیری 

 (.75/0) پرسشنامه به تأیید رسید  110سنجد، در گیری را میکه کفایت نمونه KMOآزمون 

پذیری و تأیید پذیری  رسی روایی از قابلیت باور پذیری )اعتبار(، انتقالدر بخش کیفی تحقیق جهت بر

 (. 1جدول ) استفاده گردید 
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 روایی و پایایی بخش کیفی  -1جدول 
Table 1. Validity and reliability of the qualitative part 

 روش   
Method 

 نتیجه
Result 

ی 
روای

 v
alid

ity
 

قابلیت باورپذیری  

 )اعتبار( 

 تأیید تأیید فرایند پژوهش توسط هفت متخصص

استفاده از دو کدگذار جهت کدگذاری چند  

 نمونه مصاحبه 
 تأیید

 پذیری انتقال
نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت  

 نداشتند
 تأیید

 تأیید ها ثبت و ضبط تمامی مصاحبه تاییدپذیری 

ی 
پایای

 

R
eliab

ility
 

حسابرسی  مطالعه 

 فرآیند 

در اختیار قرار دادن اطالعات به اساتید راهنما  

 و مشاور 
 تأیید

توافق درون موضوعی  

 دو کدگذار 

تحلیل سه مصاحبه توسط محقق و همكار و  

 مشخص نمودن کدهای مشابه و غیرمشابه 

 122تعداد کل کدها: 

 58تعداد کل توافقات: 

 6تعداد کل عدم توافقات: 

کدگذار:  پایایی بین دو 

1/95 % 

و تأیید   %60بیشتر از  

 پایایی 

 

  به  مربوط  بخش  الف(:  شودمی  سنجیده  بخش  دو  در  در بخش کمی()  اسالپی در  روایی  و   پایایی

  ضرایب   وسیلهبه   گیریاندازه  مدل  پایایی  .ساختاری  مدل  به  مربوط  بخش  گیری، ب(اندازه  هایمدل

 محاسبه   طریق  از  گیرد. بارعاملیمی   ارزیابی قرار  مورد  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  عاملی،   بارهای

  بیشتر  یا   و   برابر  مقدار اگر این  که شودمی  محاسبه  سازه  آن  با  سازه یك هایشاخص  همبستگی  مقدار

 خطای  واریانس  از  آن  هایو شاخص  سازه  بین  واریانس  که  است  مطلب  این  مؤید  شود  0/ 4  مقدار  از

(. همچنین در  2011هیر،  )  قبول استقابل  سازه  آن  مورد  در  پایایی  و  بوده  بیشتر  سازه  آن  گیریاندازه

روایی مورد تائید قرار   CVRو    CVIهای روایی سنجی  خصوص روایی محتوی نیز با استفاده از فرم

  آمد؛ به دست    88/0بیشتر از    CVIو مقدار    89/0نفر(،    7)  با توجه به تعداد اساتید  CVRگرفت. مقدار  

 بنابراین روایی محتوی ابزار ما مورد تائید قرار گرفت. روایی واگرا و همگرا نیز موردسنجش قرار گرفت. 

از  از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی  در این پژوهش 

هش استفاده شد.  شناختی و توصیفی پژوهای جمعیتجداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی
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شاخص بهاز  چولگی  و  کشیدگی  دادههای  توزیع  بررسی  بودن( منظور  غیرطبیعی  یا  و  )طبیعی    ها 

گیری و مدل ساختاری استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

استفاده    Proنسخه   Max QDAافزار  و نرم  0/2  نسخه  Smart PLS،  24نسخه    SPSSافزارهای  از نرم

 شد. 
 

 های پژوهشیافته
پژوهش توصیفی  کیفی  نتایج  بخش  که    در  داد  مشارکتهمهنشان  دارای  ی  مصاحبه  در  کنندگان 

درصد( زن و مابقی مرد بودند. سابقه شغلی    5/12تحصیالت دکتری بودند و همچنین فقط دو نفر )

شناختی بخش  نتایج جعیتدرصد(.    3/53)  سال بود  20مصاحبه بیش از  کنندگان در  اکثر مشارکت

درصد( و سابقه عضویت    9/80بودند )سال    30تا    25های پژوهش در سن  کمی نشان داد که اکثر نمونه

ها در رشته فوتبال، درصد نمونه  4/45سال بود.    10تا    5ها در گروه  های لیگ برتر اکثر نمونهدر تیم

ها از برندهای  درصد در گروه کشتی بودند. همچنین اکثر نمونه  8/22روه والیبال و  درصد در گ  8/31

شود.  در این مرحله، چند کد مفهومی تبدیل به یك مقوله می  درصد(.  7/72کردند )خارجی استفاده می

 در جداول زیر نتایج کدگذاری باز بر اساس مقوالت آورده شده است. 
 

 دهی مقوالتکدگذاری ثانویه و شکل -2جدول  
Table 2. Secondary coding and formation of categories 

 اصلی  مقوله
The main 

category 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهیم
Concepts 

 نام تجاری در ورزش 

Brand name in sports 

 هویت برند 

 تصویر برند 

 موقعیت برند 

 ارزش برند 

 شخصیت برند 

 ارتباط برند 

 تمایز برند 

 تجربه برند 

 بسط برند 
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 دهی مقوالت کدگذاری ثانویه و شکل  -2جدول ادامة 
Table 2. Secondary coding and formation of categories 

 اصلی  مقوله
The main 

category 

 مقوله فرعی 
Subcategory 

 مفاهیم
Concepts 

 رفتاری فاکتورهای 
Behavioral factors 

 ارتباطات 
connections 

 ارتباط با هواداران برند 

 ارتباط با هواداران تیم

-هایی که از این برند استفاده میارتباط با ورزشكاران و تیم

 کنند.

 رفتار در زمین ورزش 
Behavior on the 

sports field 

 عملكرد ورزشی مطلوب 

 ها تیمیهمكاری باهم

 رعایت اخالق در زمین ورزش 

 احترام به تماشاچیان 

 احترام به داور 

 های رقیب احترام به اعضای تیم

رفتار در خارج از  

 زمین

Behavior off the 

field 

 رعایت اخالق و آداب رفتار شایسته در رسانه 

 رعایت اخالق در خانواده، دوستان و جامعه 

 هوداران رعایت اخالق در بین 

 پرهیز ازاستعمال دخانیات 

 پرهیز از نزاع و پرخاشگری 

 داوطلبانه( )  رخواهانهیخانجام رفتارهای  

 احترام به پیشكسوتان 

 

در ورزش   یتأثیر نام تجارمدل  کد مفهومی به دست آمد.    25مقوله فرعی و    3دو مقوله اصلی،  نهایتاً   

 شده است:نشان داده 1های برتر در شكل جوان لیگ ورزشكاران   رفتاری یبر فاکتورها
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 ای ورزشکاران حرفه رفتاری یدر ورزش بر فاکتورها یتأثیر نام تجارمدل  -1شکل 

Figure 1. The model of the influence of brand name in sports on the behavioral 

factors of professional athletes 
 

نتایج نشان داد که چولگی بین  در بخش   تعداد    قرار دارد؛   - 5و    5و کشیدگی بین    - 3و    3کمی، 

از  نمونه کمتر  پژوهش  می  200های  ابنابراین    باشد؛نفر  نرمپژوهش  نیدر  از   محور   انسیوار  افزار، 

 . شودیاستفاده م اسالپی

شود  می  استفاده  واگرا  روایی  و  همگرا  روایی پایایی،    معیار  سه  گیری،اندازه  هایبرازش مدل  بررسی  برای

 (. 3جدول ) پذیردمی ترکیبی صورت پایایی کرونباخ و  آلفای ضرایب طریق سه از و پایایی خود
 

 گیری برازش مدل اندازه  -3جدول 
Table 3. Fit of the measurement model 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  هامؤلفه
 ورزش نام تجاری در 

Brand name in sports 
0.815 0.825 0.598 

 فاکتورهای رفتاری 

Behavioral factors 
0.795 0.764 0.612 

 

، پایایی  7/0است. آلفای کرونباخ بیشتر از    4/0نتایج نشان داد که مقدار ضرایب بارهای عاملی بیشتر از  

(. همچنین روایی واگرا در هر دو  3جدول  )  باشد می  5/0بیشتر از    AVEو مقدار    7/0ترکیبی بیشتر از  

دارند تا    یشتریب  یهمبستگ  رینسبت به خود آن متغ  ریروش اول )سؤاالت مربوط به هرمتغروش،  

 زان یم  گردد، ی واگرا مشخص م  ییکه با روا  یگریمهم د   اری دوم )مع  روشو    ( گرید  ی رهاینسبت به متغ

تصویربرند،هویت

،برندموقعیتبرند،

شخصیتبرند،ارزش

برند،ارتباطبرند،

رندبتجربهبرند،تمایز

برندبسطو

تجارینام

ارتباطابت•

زمیندررفتار•

زمینازخارجرفتار•

فاکتورهای

رفتاری
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هیر،  )   به تأیید رسید  (رهاستیمتغ  ریبا سا  ریرابطه آن متغ  سهیبا سؤاالتش در مقا  ریمتغ  كیرابطه  

2011.) 

روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش از طریق معادالت ساختاری، به بررسی روابط موجود  با توجه به تائید  

 شكل دو و سه(. ) شودافزار پی ال اس پرداخته میدر مدل پژوهش با استفاده از نرم

 
 بررسی ضرایب مسیر()  گیریمدل اندازه -2شکل 

Figure 2- Measurement model (checking path coefficients) 

 

ترین  اساسی  و  اولین  که  شودمی  استفاده  معیار  چندین  از  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  برای

 از  نشان   شود،  بیشتر  96/1  از  اعداد  این  مقدار  کهدرصورتی  .باشد می (1)تی داریمعنی  ضرایب  معیار،

  95/0  اطمینان  سطح  در  پژوهش  روابط موجود در مدل   تائید   درنتیجه  و   متغیرها   بین  یرابطه  صحت

  متغیرها بین رابطه شدت و دهندمی  نشان را رابطه فقط صحت اعداد  که داشت توجه باید البته. است

 .سنجید آن با تواننمی را

 
1. T value 
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 تی( داریمعنی بررسی ضرایب) مدل ساختاری پژوهش -3شکل 

Figure 3- The structural model of the research (examination of significance 

coefficients) 

 

 (.4جدول )  یدرسبرازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش به تأیید 

 

 . برازش مدل ساختاری و کلی4جدول 
Table 4. Structural and general model fit 

 برازش مدل کلی 
Structural model 

fit 

 برازش مدل ساختاری 
Structural model fit هامؤلفه 

Components GOF 2Q 2R 

 آماره نتیجه آماره نتیجه آماره نتیجه

 0.198 ضعیف  0.388 متوسط  0.277 متوسط 
 فاکتورهای رفتاری 

Behavioral factors 
 

 (. 5جدول ) در ادامه روابط موجود در مدل پژوهش نشان داده شده است
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 برسی روابط موجود در مدل پژوهش -5 جدول
Table 5. Review of relationships in the research model 

 مستقل 
Independent 

 مسیر
Path 

 وابسته
Dependent 

 ضرب مسیر
Multiply 

the Path 

 مقدار ضریب تی
The value of 

the T 

coefficient 

 نتیجه
Result 

 نام تجاری 
Brand 

--- ˂ 
 عوامل رفتاری
Behavioral 

factors 
0.444 5.152 

 تائید 
confirmation 

 

باشند بنابراین  می  96/1در مدل بیشتر از    نتایج جدول فوق نشان داد که با توجه به اینكه مقدار تی

 ، نام تجاری بر فاکتورهای رفتاری تأثیرگذار است.95/0در سطح 
 

 بحث و نتیجه گیری 
ی ورزشی دارای گستردگی  هارشته های تجاری ورزشی به دلیل محبوبیت ورزش و تنوع  امروزه نام

های تجاری ترین نامعنوان مهم خود را به  اندتوانسته های های تجاری  زیادی هستند و برخی از این نام

نام نمایند.  آدیداس،جهان مطرح  نامالمللی و همچنیپوما در سطح بین  و  نایك  های تجاری  های  ن 

شوند.   های تجاری ورزشی مطرح محسوب میمجید در سطح ایران ازجمله این نام  تجاری شكاری و 

است که شامل هویت    هااسیمقهای تحقیق متغیر نام تجاری دارای یك سری خرده  بر اساس یافته

تجربه برند و بسط    برند، تصویر برند، موقعیت برند، ارزش برند، شخصیت برند، ارتباط برند، تمایز برند، 

اند. با  عنوان متغیرهای مستقل موردتوجه قرارگرفته برند هستند که هر یك در تحقیقات مختلف به

های رفتاری  توجه به اینكه هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش 

م تجاری در ورزش بر فاکتورهای های تحقیق نشان داد که ناهای برتر بود، یافتهورزشكاران جوان لیگ 

ای تأثیرگذار است. اگرچه تحقیقات در حوزه نام تجاری در ورزش دارای رفتاری ورزشكاران جوان حرفه

کنندگان محصوالت گستردگی زیادی هستند، اما در این تحقیقات بیشتر بر تأثیر نام تجاری بر مصرف

ای اند. گروه ویژهجاری کمتر موردتوجه قرارگرفته های تکنندگان نامو خدمات تمرکز شده است و تبلیغ

تبلیغ  ناماز  حرفهکنندگان  ورزشكاران  ورزش،  حوزه  در  تجاری  با  های  قرارداد  تحت  که  هستند  ای 

واسطه های تولیدی و خدماتی بههای تجاری شرکتهای ورزشی قرار دارند و به همین طریق نامباشگاه

گردند. البته های ورزشی، فضاهای مصاحبه و غیره تبلیغ می، لباسها و از طریق اماکن و تجهیزاتآن 
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های تجاری ورزشی در  کننده نامعنوان مصرفای بهعالوه بر تبلیغ، در برخی موارد ورزشكاران حرفه 

 شوند. نظر گرفته می

ه واتاینن اند. ازجملصورت جزئی بر این موضوع تمرکز کردهالبته تحقیقاتی وجود دارند که تا حدودی به

ها، نشان دادند که  آن روانی  تعهد  بر ورزشكار  برند  ( با بررسی تأثیر تصویر246،  2018)  1و دیكنسون

ویژگی   سبك  و  نقش  الگوی  زندگی،  داستان  ورزشی،  ورزشكار، تخصص  برند  تصویر هایمتغیرهای 

شناختی نماد با تعهد روانارتباط دارند، اما روحیه ورزشی و    شناختیروان  تعهد   با   مثبت  طوربه رقابت

 ارتباط   رابطه  برای  تالش  و  اندامتناسب  فیزیكی،  جذابیت  رابطه منفی دارند. همچنین متغیرهای رقابت،

حال، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فاکتورهای رفتاری  ندارند. بااین  شناختیبا تعهد روانداری  معنی

هایی  ارتباط با هواداران برند، ارتباط با هواداران تیم و ارتباط با ورزشكاران و تیم)  ارتباطاتهمچون  

ها،  تیمی عملكرد ورزشی مطلوب، همكاری باهم)  ورزشکنند(، رفتار در زمین  که از این برند استفاده می

های رقیب(  رعایت اخالق در زمین ورزش، احترام به تماشاچیان، احترام به داور و احترام به اعضای تیم

و رفتار در خارج از زمین )رعایت اخالق و آداب رفتار شایسته در رسانه، رعایت اخالق در خانواده،  

بین   در  اخالق  رعایت  جامعه،  و  پ هواداراندوستان  دخانیات،  ازاستعمال  پرهیز  و ،  نزاع  از  رهیز 

نام  پرخاشگری، انجام رفتارهای خیرخواهانه )داوطلبانه( و احترام به پیشكسوتان( از ابعاد اثر گذاری  

و   444/0ضریب مسیر: ) های برتر استتجاری در ورزش بر فاکتورهای رفتاری ورزشكاران جوان لیگ 

تی:   منجر    (؛152/5مقدار  مناسب،  تجاری  نام  از  استفاده  رفتاری بنابراین،  عملكردهای  بهبود  به 

 شود.های برتر میورزشكاران جوان لیگ 

(  118،  2021)  4( و ورما 16،  2021)  و ورکمن  3(، لی 22،  2020)  و یی  ، ین   2در زمینه ابعاد هویتی، ژو 

هویت برند را عاملی در جهت ایجاد همگرایی و عشق به برند معرفی کردند و اظهار کردند که طرفداران  

که منجر به ایجاد    آورندیمتعل هایی را پدید  و و عالقمندان به برند تحت تأثیر هویت برند همگرایی 

کنند تا خود  از برندها استفاده می  که افراد  اظهارشدههمگرایی در زمینه برند می شود. در این راستا  

برندها هویت  از نام . آنهارا بسازند، خود را به دیگران بشناسانند یا اهداف هویتی خود را کسب نمایند

ها، وظایف و موضوعات هویتی مهم را انتقال دهد و بدان  ای که آن برند نگرانیدرجه  "گیرند تا  می

   ."وسیله وجه ضروری خود تشریح گردد

 
1. Väätäinen & Dickenson 
2. Zhou, Yuen & Ye 

3. Le, Workman 
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ها، رعایت اخالق در زمین  تیمیعملكرد ورزشی مطلوب، همكاری باهم)  ورزشدر زمینه رفتار در زمین  

(  49،  2021)  1های رقیب(، لیال ورزش، احترام به تماشاچیان، احترام به داور و احترام به اعضای تیم

های خود را ازتقاء  اظهار کردند که در سایه عشق به برند حامی، ورزشكاران جوان عملكرد و شایستگی  

 چنین اینتیجة ایجاد و مدیریت  ن  حالنیبااپنداری نمایند.    ذات  هم تا با برند    کنندیم دهند و تالش  می

 برای برند و باشگاه داردبیشتر    ارزشپیوندهایی، ایجاد ارزشی است که از هر دارایی ملموس دیگری  

عوامل مهم و مؤثر  از    حالنیدرع بی را ارائه داد.  هایی بازاریابی مناستوان استراتژی ها میو بر اساس آن 

های ناشی از برند، تبلیغات است. تبلیغات برند هم باید شامل مضامین احساسی باشند.  در ایجاد تداعی

یك برند هستند. تجربیات   درباره های مؤثر در تهییج احساسات  احساسات و محتوا ازجمله محرک

 شوند؛میدر ورزشكاران یك عشق و عالقه به برند  مطلوب در ارتباط با برند، سبب تحر

رفتار در خارج از زمین )رعایت اخالق و آداب رفتار شایسته در رسانه، رعایت اخالق  بر اساس نتایج،  

، پرهیز ازاستعمال دخانیات، پرهیز از نزاع  هواداراندر خانواده، دوستان و جامعه، رعایت اخالق در بین  

ی نام  ثرگذاراو پرخاشگری، انجام رفتارهای خیرخواهانه )داوطلبانه( و احترام به پیشكسوتان( از ابعاد  

است. در این راساتا می  های برتر  جوان لیگ ی رفتاری ورزشكاران  دهایخر  برگتجاری در ورزش بر  

های تجاری دارای یك سری قوانین حقوقی خاص خود هستند که  توان اظهار کرد که برخی از این نام

نمایند. قصور سهوی میها و مدیران رویدادهای ورزشی را ملزم به رعایت این قوانین  ورزشكاران، تیم

تواند  های تجاری در ورزش در مواردی ازجمله بازاریابی پنهان میدر رعایت قوانین حقوقی این نام

تا خود را همسو   کنندیمنظر گرفته شود و لذا ورزشكاران تالش    در  زیبرانگچالشعنوان یك عامل  به

زمینه تغییر و بهبود رفتار را در ورزشكار   ند توایمبا قوانین برند جلوه دهند که در ادامه این همسویی  

 پدید آورد. 

توان ادعا  های رفتاری ورزشكاران جوان، میبا توجه به تأثیر نام تجاری در ورزش بر واکنش  تیدرنها

نام انتخاب  طور غیرمستقیم بر تواند بهو محبوب در ورزش می  معتبرهای تجاری  کرد که توجه در 

به دلیل عدم وجود تحقیقات پیشین    متأسفانهتأثیرگذار باشد.  های برتر  یگ جوان لعملكرد ورزشكاران  

توان نتایج تحقیق گردد و نمیعنوان اولین تحقیقات در این زمینه محسوب میمرتبط، این تحقیق به

  طوری حاضر را با تحقیقات دیگر مقایسه نمود. در این زمینه نیاز به انجام تحقیقات بیشتر وجود دارد، به

می آینده  تحقیقات  شود. در  پرداخته  تجاری  بانام  مرتبط  منفی  اثرات  کاهش  راهكارهای  به  توان 

می نامهمچنین،  تأثیر  مقایسه  با  شناختهتوان  تجاری  شناخته های  کمتر  و  فاکتورهای  شده  بر  شده 

 
1. Leal 
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اده از نام  توان ادعا کرد که استفتری در این زمینه به دست آورد. درمجموع میرفتاری، اطالعات دقیق

 شود.تجاری مناسب، منجر به بهبود عملكردهای رفتاری ورزشكاران می
 

 تشکر و قدردانی 
شدن این پژوهش مشارکت    دانند، از تمامی عزیزانی که در انجاممیالزم  نویسندگان این مقاله بر خود   

 .داشته اند، تشكر و قدردانی کنند
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