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 .ابزار تعیین شاخص هاي ورزشی مـوثر بـر برنـد کشـور بـود      سازي و توسعهمفهومهدف از این پژوهش، 

، رؤسـاي  بـدنی علمی رشته تربیت هیئتشامل اعضاي  ي این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشیجامعه آمار

ــیون ــان    فدراس ــره وزارت ورزش و جوان ــان خب ــب و کارشناس ــدیران منتخ ــین م ــی و همچن ــاي ورزش ه

طبقـه اي بـه عنـوان نمونـه      –نفر به روش تصـادفی 144که بر مبناي جدول مورگان تعداد )  N=400(بودند

عامل  8هاي مؤثر بر برند کشور بود که داراي سوالی شاخص 50نامه گیري پرسشابزار اندازه. انتخاب شدند

فرهنگی، صادرات ورزشـی،   –، ورزشیسرمایه گذاري ورزشیکلی گردشگري ورزشی، دیپلماسی ورزشی، 

نامه توسـط  روایی صوري و محتوایی پرسش. اي بودهاي ورزشی و ورزش رسانه، موفقیتورزشی -مردمی

هـا،  هاي توصیفی بـراي توصـیف داده  از شاخص. اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت

گیـري و  بـراي تعیـین کفایـت نمونـه     و کرویت بارتلـت ) KMO(آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی، آزمون

 . استفاده شد  LISRELو   SPSS تحلیل عاملی تاییدي براي تعیین روایی سازه در نرم افزار 

سوال رابطه  50روایی سازه، تعداد  زمینهدر . نامه بودبراي پرسش 944/0دهنده پایاییهاي پژوهش نشانیافته

، df )90/1( ،072/0=RMSAE  ،91/0=NFIبـه   2هـاي نسـبت   شـاخص . ها داشـتند معناداري با عامل

90/0=NNFI ،94/0=CFI ،94/0=GFI ،92/0=AGFI  همچنـین در   . نامه را تایید کردندبرازش پرسش

ها توانستند پیشگوي خـوبی بـراي   نتایج نشان داد که تمامی عامل ،برند کشورها با مفهوم روابط عامل زمینه

پرسشنامه تعیین شاخص هـاي ورزشـی مـوثر بـر برنـد      در نتیجه روایی درونی و بیرونی  .این مفهوم باشند
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  مقدمه

رود که طیف بسـیار  ي در زمینه بازاریابی به شمار میمفهوم علمی جدید 1)ملت(در دنیاي امروز برند کشور

نـین  همچ. و رشته هاي دانشگاهی و سازمان هاي مختلف یک کشـور را شـامل مـی شـود    وسیعی از علوم 

با این حال مفهـومی   .ها پدیده نسبتاً جدیدي به حساب می آیدهاي برندسازي براي کشوراستفاده از تکنیک

رو روبـه هاي بازارهاي داخلی و خارجی بـا آن  ها در حوزهاست که با وجود رقابت فزاینده جهانی که کشور

هاي آگاهانه خود را جهـت توسـعه و   هستند، بیش از پیش به آن توجه نشان داده و به طور روزافزون تالش

ارتقاي تصویر و محبوبیت یک کشـور   ،هدف برندسازي کشور .دهندبهبود برندسازي کشورشان افزایش می

ایـن  . صـادرات اسـت   گذاري خارجی، توسعه گردشگري و تـرویج براي کسب مزایایی چون جذب سرمایه

در . و به طریق مناسبی به اطالع دیگران برسـد  اشدافتد که اقدامات آن کشور مسئوالنه بمی اتفاق تنها زمانی

تواند صاحب شهرت و تصویر قدرتمندي باشد کـه اقـداماتی   شود زمانی یک کشور میمعناي کلی گفته می

ت با قدرت به توضیح و تفسیر ایـن اقـداما   ؛انجام دهد و برندسازي مناسب و قابل توجه براي تصویرسازي

بنابراین یک برند کشور قوي و مثبت یـک مزیـت   . دهدهاي آن گوش فرا دبا دقت به بازخور و البته بپردازد

شـده  چگونه توسط عموم مردم در اطراف جهان دیده  درك اینکه یک کشورو  رقابتی مهم را فراهم می کند

ها، مردم و محصوالتشان چگونه در تصویر برند آنهـا مـنعکس    ها و بدهی ها، دارایی دستاوردها و شکست و

  .)2006، 2استوارت( ، براي کشورها ضروري استشود می

، منطقه، ت برند کشور از قبیل تاریخ، ورزشاجزاي کلیدي هوی. ساختار برند کشور ماهیتی چند وجهی دارد

و ورزش یک کشور هماننـد  ) 2008، 3دینی(ایانگر جوهره پایدار یک کشور هستندعالئم و ادبیات محلی نم

گر منحصر به فرد هویت آن کشور است و منبعی غنـی  اندازهاي آن، نماینده و نشانو چشم) هانشانه(نمادها

یـا  تر و هاي کوچکملت ها و کشور ،عالوه بر این. آیدبراي مدرن جلوه دادن برندهاي کشور به حساب می

هاي تبلیغاتی پرهزینه، با تمرکز بـر  به جاي راه انداختن برنامه ،در حال توسعه که منابع مالی محدودي دارند

تواننـد در تعیـین و جـا انـداختن تصـویر و      ادبیات، زبان و ورزش می فرهنگ ملی از جمله موسیقی، فیلم،

  ).1390،معصوم زاده زواره(نمایند موجود از یک کشور نقش مهمی ایفا ذهنیت
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تواننـد حـال حاضـر    ها، جوامع، مردان و زنان مـی نمایی است که در آن ملت دون اغراق، ورزش آینۀ تمامب

ایـن آینـه   . این بازتاب گاهی روشن، گاهی تاریک، گاهی تحریف و گاهی بزرگ شده اسـت . خود را ببینند

و  غــرور در برابــر تحقیــر امنــی، اي از نشــاط جمعــی در مقابــل افســردگی، امنیــت در مقابــل نــااســتعاره

توان نشانۀ تمدن، سـالمتی و شـادکامی یـک کشـور     بنابراین، شرکت در ورزش را می. ازخودبیگانگی است

ورزش نه تنهـا ابـزاري بـراي بیـان هویـت ملـی یـا تصـویري از         ). 1390و همکاران،  عیدي(محسوب کرد

تواند موقعیت آن کشور ر ورزش میپیشرفت یک کشور است، بلکه در برخی موارد شهرت و اعتبار مثبت د

برخی از پژوهشگران نیـز معتقدنـد اسـتفاده از ورزش در آمیختـه برندسـازي      . را در صحنه جهانی باال ببرد

   ).2007، 1 رین و شیلدز(یابی یک کشور، مورد غفلت واقع شده استکشور و به عنوان ابزاري براي موضع

یک باور اساسی وجود دارد و آن اینکه اگر یک کشور خـود را بـه شـکل فعـال      کشوردر حوزه برندسازي 

ها به طریقی منفی و مخـرب  ها و افسانهتعریف و شناسایی نکند، دیگران این کار را عمدتاً به کمک استعاره

  ).2002، 2پاپادوپولوس و هلسون(انجام خواهند داد

ـ      اگر قرار است برند کشور انعکاس گسترده و ارتباط هـاي  رویـه  دعمیقی با کـل اجتمـاع داشـته باشـد، بای

هاي مربوط به این مفهوم که ورزش هم جزء مهمی از آن بوده مورد توجه قـرار گرفتـه و   اجتماعی و پدیده

در تحقیقی شاخص برند کشور را به )2004( 3آنهلت). 1390معصوم زاده زواره،( کار گرفته شوده نتایج آن ب

گردشـگري،  (ایـن شـاخص در شـش بعـد    . هاي جهان ارائه کـرد تصویر و شهرت کشورگیري منظور اندازه

بـه بررسـی وضـعیت    ) گذاري و مهاجرت ،حاکمیت و فرهنـگ و میـراث فرهنگـی   صادرات، مردم، سرمایه

ادبیـات و همچنـین    ،فـیلم، هنـر   که بعد فرهنگ و میراث فرهنگی شـامل موسـیقی،   پردازدبرندهاي ملی می

دهنـده ماهیـت   نیز در تحقیقی به ارائه مدل مفهومی از برند کشـور کـه نشـان    )2008(یدین. باشدورزش می

در این مدل از ورزش به عنوان یکی از اجزاي کلیدي هویت  .پرداخت وجهی ساختار برند کشور است،چند

صورت ورزش به از این جهت  .شده است نام بردهبرند کشور و از ابزارهاي انتقال دهنده هویت یک کشور 

اي هـ  و ارزش هاتوانایی، مردم ،زیرا مردم درباره یک کشور ،روزافزون بخش مهمی از برند کشور شده است

هنـگ کنـگ مقـدار     .کننـد  تصـور مـی   هاي ملی در مسابقات بین المللی متیرقابت نحوه ، از طریق آن کشور

د و هیچ دلیلی وجـود نـدارد   زیادي از شهرت خود را از احیاي مسابقات قایقرانی مشهور خود به دست آور
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تـا  یـا اختـراع کننـد     ا احیـا هاي منحصر به فرد و بومی خود رها نتوانند ورزشسرزمینکه سایر کشورها یا 

  ).1390آنهلت،( هاي مکان و زندگی مردم آن باشدمنعکس کننده ویژگی

هـاي المپیـک یـا جـام     بازيالمللی از جمله میزبانی مسابقات بیننتیجه گرفتند  )2007(1جان و لی همچنین

براي کشـورهاي میزبـان    تواند تأثیر زیادي بر تبلیغ و خلق ذهنیت مجدد در عرصه جهانیجهانی فوتبال می

انجام داد به این نتیجه رسید که رویدادهاي بـین المللـی   ) 2006( 2در تحقیقی که جانهمچنین . داشته باشد

اثـرات   ،ه اي  این نوع رویدادها  و بازي هاي المپیـک ورزشی از قبیل جام جهانی  و شرکت هاي حامی کر

که رویداد ورزشی در تحقیقی نشان داد نیز ) 2004( 3کیم .مثبتی بر روي تصویر کشور کره جنوبی داشته اند

 .کشور میزبان خواهد شد برند يباعث ارتقاکند و همچنین  می اقتصاد کشور میزبان را تقویت ،مانند المپیک

هنرهاي رزمی سـنتی در کـره، یکـی از عوامـل      ورزش تکواندونیز در تحقیقی نشان داد که  )2011( 4جیمی

  .کلیدي در تصور از کره به شمار می رود

هـاي سیاسـی و اقتصـادي    مطرح شده که دولت هاي فاقد برند کشور در جذب و جلب پشـتیبانی  اينظریه

ناپـذیري از  هر کشور بـه جـزء جـدایی   طبق این نظریه، تصویر و شهرت . خارجی دچار مشکل خواهند شد

یک برند کشور قوي و مثبت بـه عنـوان مزیـت    . هاي نهفته و استراتژیک آن کشور تبدیل خواهد شدارزش

بـا توجـه بـه    بنـابراین   .)5،2002آلینز(کندامروز عمل می رقابتی آن کشور در عرصه اقتصادهاي جهانی شده

کشورها و ارائه تصویر مثبت و یا منفی از آنها، خالی  ياي به نام ورزش در ارتقا نقش اساسی و مهم پدیده

انجام چنین مطالعاتی  در حوزه برند سازي به عنوان زمینه هاي و بودن چگونگی تأثیر ورزش در این عرصه 

  .رسدریزي هاي مربوطه ضروري به نظر میساختاري براي رسیدن به یک استراتژي و برنامه

شـاخص   موردبا توجه به نقش و اهمیت برجسته ورزش بر برند کشور متاسفانه هیچگونه تحقیق علمی در 

یک ابزار دقیق و مناسـب هنجـار شـده در ورزش    هاي ورزشی موثر بر برند کشور تا کنون انجام نگرفته و 

امـر مـدیریت ورزشـی    در جا که از آن. این تحقیق تالش کرده تا این نقیصه را برطرف کند که ردوجود ندا

هاي جامع استفاده شـود، محقـق بـر آن شـده     آوري دادهالزم است که ابزارهاي اطالعاتی معتبر جهت جمع

به منظـور تحقـق اهـداف     شاخص هاي ورزشی موثر بر برند کشورابزار  مفهوم سازي و توسعهاست که به 

  . مورد نظر بپردازد
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  شناسی پژوهشروش

 گـردآوري  نحـوة  نظـر  شـود و از هاي کاربردي و توسعه ابزار محسوب میپژوهش حاضر از جمله پژوهش

جامعه آماري این تحقیق، نخبگـان مـدیریت   . است آزمایشیغیر متغیرها کنترل لحاظ از و میدانی اطالعات،

هـاي وزارت علـوم،    بدنی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه علمی رشته تربیت هیئتورزشی شامل اعضاي 

نفر بوده  400تعداد  بههاي ورزشی و همچنین کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان  رؤساي فدراسیون

  .است

 نفـر  144اي و تعداد نمونه بر اساس جـدول مورگـان    طبقه -گیري به صورت تصادفی نمونه ،در این تحقیق

از  نفـر  35هـا و  نفـر از روسـاي فدراسـیون    10علمـی،   هیئـت نفر عضـو   99تعداد  که از این تعیین گردید

بـه   1396تـا   1395هاي  این تحقیق در فاصله زمانی سال .اندکارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بوده

ها پس از بررسی اسناد و مـدارك و مصـاحبه بـا خبرگـان      این پژوهش براي گردآوري دادهدر . انجام رسید

هـا، مقـاالت و پایـان     کـه بـه کتـاب    ؛ به گونه ايمدیریت ورزشی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد

 .گردیدهاي علمی مختلف براي تکمیل ادبیات نظري تحقیق مراجعه  ها و پایگاه هاي مورد نیاز در سایت نامه

و بـراي گـزارش روایـی     محقق سـاخته  نامهپژوهش از پرسش اهداف به دستیابی در این پژوهش به منظور

گویه تایید شـدند کـه    50نتایج تحلیل عاملی نشان داد . ملی تأییدي مرتبه اول استفاده شدسازه از تحلیل عا

در بعـد   ) 16-10عامـل هـاي   (سـوال   7، گردشـگري ورزشـی  آن در بعـد  ) 9-1عامل هاي (سوال 9تعداد 

-25هـاي  عامـل ( سوال 10، گذاري ورزشیسرمایهدر بعد ) 24-17هاي عامل(سوال  8، دیپلماسی ورزشی

هاي عامل(سوال  3در بعد صادرات ورزشی، ) 36-35عامل هاي (سوال  2فرهنگی،  –ورزشی در بعد  )34

 4هــاي ورزشــی و در بعــد موفقیــت) 46-40هــاي عامــل(ســوال 7، مردمــی -در بعــد ورزشــی )39 – 37

اي از گزینه 5سواالت بر مبناي مقیاس لیکرت  تمامی. اي بوددر بعد ورزش رسانه )50-47هاي عامل(سوال

ن رسید و پایایی در یک انفر از متخصص 15نامه به تایید روایی پرسش. ندبود 5= تا خیلی کم  1=خیلی زیاد

هـا  در تحلیـل داده . محاسبه شد 944/0نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی 30مطالعه مقدماتی با 

-شامل محاسبه جداول توزیع فراوانی، درصدها و محاسبه شاخص(هاي توصیفی عالوه بر محاسبه شاخص

جهت تجزیه . هاي استنباطی اقدام شدمحاسبه شاخص ، براي)کزي و پراکندگی نظیر میانگینهاي گرایش مر

از و  LISREL (٨٫٧)، (٢٢٫٠) SPSS ها بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي آمـاري      و تحلیل استنباطی داده

  . املی تاییدي براي تعیین اعتبار سازه استفاده شدتحلیل ع



٦ 
 

 هاي پژوهشیافته

سال  27/39نفر شرکت کننده در این پژوهش  144نتایج توصیفی از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی 

درصـد   89/63 فوق لیسـانس و ) نفر 36(درصد25،لیسانس) نفر 16(درصد  11/11می باشد که از این افراد 

به تفکیـک   تحقیق،  شاخص هاي توصیفی متغیرهاي 1در جدول . داراي تحصیالت دکترا بوده اند) نفر 92(

  . گزارش شده است

  هاي موثر بر برند تمامی شاخص توصیفی اطالعات: 1جدول

  

بـه طـور کلـی نتـایج     . میزان پایایی در پژوهش حاضر از طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شـده اسـت  

نامه نامه نهایی نشان داد که ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسشحاصل از بررسی پایایی پرسش

نتـایج ضـریب آلفـاي     2 همچنین در جدول. باشدمی) α= 944/0(هاي ورزشی موثر بر برند کشور شاخص

-سـرمایه  -ورزشـی ، 691/0 دیپلماسی ورزشـی ، 841/0برابر   توریسم ورزشی ابعادکرونباخ در مورد پایایی 

هـاي  ، موفقیت679/0مردمی  –، ورزشی 529/0، صادرات ورزشی 894/0فرهنگی -ورزشی ،734/0 گذاري

  . گزارش شده است 706/0اي برابر و ورزش رسانه 891/0ورزشی 

  

  

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین میانه حداکثر حداقل تعداد  ابعاد 

 04/0 46/0 38/4 44/4 00/5 67/2 144 توریسم ورزشی

 04/0 43/0 39/4 43/4 00/5 29/3 144 دیپلماسی ورزشی

 04/0 42/0 08/4 00/4 88/4 38/3 144 سرمایه گذاري –ورزشی 

 04/0 48/0 58/4 70/4 00/5 20/3 144 فرهنگی - ورزشی 

 05/0 54/0 36/4 50/4 00/5 50/2 144 صادرات ورزشی

 04/0 44/0 69/5 00/5 00/5 33/3 144 مردمی - ورزشی 

 04/0 48/0 70/4 00/5 00/5 00/3 144 هاي ورزشیموفقیت

 04/0 48/0 26/4 25/4 00/5 25/3 144 ايورزش رسانه

 03/0 34/0 43/4 53/4 00/5 23/3 144 هاکل شاخص
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  نامهنتایج ضریب آلفاي کرونباخ در مورد پایایی درونی پرسش :2جدول  

  

  )KMO(نتایج آزمون بارتلت و کیسر می یر و اوکلین: 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در عین حال اجراي تحلیل عاملی شرط دیگري نیز دارد و آن بررسی میزان اشتراکات هر کدام از سؤاالت با 

دهد که تمامی مقادیر مرتبط با همبستگی نشان می 4در جدول  به طور کلی نتایج. نامه استکل پرسش

قرار دارند که نشان از همبستگی  3/0هاي اصلی باالتر از سواالت با کل آزمون در راستاي تحلیل مؤلفه

  .ها با کل آزمون و مناسب بودن آن جهت تحلیل عاملی استباالي بین تک تک مؤلفه

 
  نامهپرسش کل با سواالت از کدام هر اشتراك میزان :4جدول 

 ابعاد
توریسم 

  ورزشی

دیپلماسی 

  ورزشی

-سرمایه

گذاري 

  ورزشی

-ورزشی

  فرهنگی

صادرات 

  ورزشی

ورزشی

  مردمی-

هاي موفقیت

 ورزشی

ورزش 

 ايرسانه

 706/0 891/0 679/0 529/0 894/0 734/0 691/0 841/0 پایایی

  ابعاد  ردیف
  نتایج

 KMO 

  نتایج کرویت بارتلت

  داريمعنی  درجه آزادي  مجذورکاي

  000/0  36  967/551  728/0  توریسم ورزشی  1

  000/0  21  190/297  746/0  دیپلماسی ورزشی  2

  000/0  28  197/394  752/0  گذاريسرمایه - ورزشی  3

  000/0  45  331/778  856/0  فرهنگی - ورزشی  4

  000/0  1  631/19  771/0  صادرت ورزشی  5

  000/0  3  667/78  753/0  مردمی - ورزشی  6

  000/0  21  127/716  763/0  هاي ورزشیموفقیت  7

  000/0  6  653/118  745/0  ايورزش رسانه  8

  شماره سوال 

  )هاشاخص( 

ضریب 

  آلفا

  شماره سوال 

  )هاشاخص( 

ضریب 

  آلفا

  شماره سوال 

  )هاشاخص( 

ضریب 

  آلفا

1 35/0  18  39/0  35  68/0  

2  74/0  19  42/0  36  68/0  

3  61/0  20  52/0  37  66/0  

4  56/0  21  49/0  38  69/0  
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به صورت جداگانه براى  LISRELنتایج تحلیل عاملى تأییدى هریک ازمتغیرهاى پژوهش توسط نرم افزار

الزم به ذکراست که به منظور کاهش . نشان داده شده است 5هرمتغیر به دست آمد که نتایج آن درجدول 

  .بیشتر باشد 3/0دست آمده باید از ه بمتغیرها ودرنظرگرفتن آنها به عنوان یک متغیر، بارعاملی 

  ورزشی موثر بر برند کشور يها شاخص اول مرتبه يدییتأ عامل لیتحل پارامترهاي: 5جدول 

  عامل

ل
وا

س
ه 

ار
شم

  

  **  t سؤال
ی

زش
ور

م 
س

ری
تو

  

 68/3 30/0 برگزاري تورهاي سیاحتی  1

 32/10 74/0 ي ورزشیمکان هاو تمیزي  یزیبای  2

 77/14 95/0 ورزشیهاي  نظم در مکان  3

 04/11 78/0 حضور خبرنگاران ورزشی خارجی  4

 27/10 74/0 هاي خدماتی رفاهی مناسب زیرساخت  5

 50/6 51/0 بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی  6

 48/7 58/0 بازدید از محیط طبیعی و اقلیمی  7

 86/7 63/0 بازدید از بناهاي مدرن  8

 74/5 46/0 هاي خارجی در کشور امکان اردو زدن تیم  9

ی 
اس

لم
دیپ

ی
زش

ور
 

 12/6 84/0 میزبانی رویدادهاي ورزشی بین المللی  10

 24/8 94/0 ي ورزشی در مسابقات بین المللیتیم هاشرکت   11

 53/10 70/0 تعامالت ورزشی با کشورهاي صاحب نام  12

5  55/0  22  66/0  39  53/0  

6  33/0  23  40/0  40  47/0  

7  59/0  24  34/0  41  33/0  

8  34/0  25  68/0  42  75/0  

9  41/0  26  66/0  43  64/0  

10  61/0  27  64/0  44  68/0  

11  87/0  28  56/0  45  77/0  

12  47/0  29  56/0  46  64/0  

13  48/0  30  34/0  47  51/0  

14  57/0  31  43/0  48  67/0  

15  33/0  32  36/0  49  49/0  

16  63/0  33  60/0  50  46/0  

17  31/0  34  50/0  



٩ 
 

 63/11 46/0 ي جهانتیم هابرگزاري مسابقات دوستانه با بهترین   13

 82/6 94/0 هاي مدیریت ورزشی در سطح بین المللی تصاحب کرسی  14

 54/5 92/0 هاي تجهیزات ورزشی برگزاري نمایشگاه  15

 54/5 15/0 هاي داوري و مربیگري در سطح جهانی میزبانی کالس  16

- ورزشی

-سرمایه

  گذاري

 12/9 31/0 تاسیس مدارس ورزشی بین المللی  17

 91/9 38/0 اسپانسرهاي برند جهانیجذب   18

 39/12 69/0 هاي ورزشی در بورسفروش سهام باشگاه  19

 81/7 79/0 واگذاري اماکن و تاسیسات ورزشی در بورس  20

 24/10 68/0 هاي فراملیتیتشویق و تسهیل فعالیت شرکت  21

 69/10 87/0 هاي خارجی ورزشیکاهش بدهی  22

 28/7 42/0 سرمایه گذاري خارجیتضمین امینیت   23

 73/12 47/0 هاي بزرگ تجاريایجاد شعبه هایی از بنگاه  24

 - ورزشی

  فرهنگی

 41/12 92/0 رعایت مسائل اخالقی و بازي جوانمردانه  25

 54/11 88/0 رعایت حقوق بشر و اهتمام به آن  26

 39/10 83/0 احترام به رقیب  27

 85/10 85/0 احترام به داور و مقررات  28

 29/9 77/0 دوپینگ نکردن بازیکنان  29

 09/11 87/0 عدم وقت کشی توسط بازیکنان  30

 10/6 57/0 عدم تمارض توسط بازیکنان  31

 06/9 74/0 قضاوت منصفانه داوران ایرانی در سطح بین المللی  32

 56/9 79/0 رعایت مسائل اخالقی توسط تماشاگران  33

 83/8 76/0 اخالقی توسط بازیکنان رعایت مسائل  34

صادرات 

  ورزشی

 75/9 83/0 تولید و صادرات کاالهاي ورزشی با کیفیت  35

 75/9 83/0 تاسیس مدارس ورزشی بین المللی  36

 - ورزشی

  مردمی

 25/9 75/0 کسب عناوین در سطح بین المللی  37

 58/8 63/0 سهیم شدن بازیکانان در امور خیرخواهانه  38

 90/10 87/0 پذیرایی و مهمان نوازي مناسب  39

- موفقیت

هاي 

  ورزشی

 24/10 75/0 هاي کسب شده در مسابقات بین المللی افزایش تعداد مدال  40

 12/8 63/0 هاي دریافتی در مسابقات بین المللی کیفیت مدال  41

 96/12 87/0 هاي معتبر جهانی یونرها در لیگژحضور ل  42

 88/11 82/0 هاي معتبر جهانی کشور در لیگحضور مربیان   43

 40/12 85/0 قضاوت موفق داوران در مسابقات معتبر  44

 18/13 88/0 هاي المپیک و پارالمپیک جایگاه کشور در رده بندي مدال  45
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 61/11 81/0 کسب رتبه هاي برتر در مسابقات جهان  46

ورزش 

  ايرسانه

 60/9 76/0 المللیفعالیت شبکه هاي خبري بین   47

 84/12 97/0 ضریب نفوذ رسانه هاي ورزشی در دنیا  48

 56/6 54/0 انعکاس اخبار ورزشی توسط رسانه هاي بین المللی  49

 52/5 46/0 خالقیت در پخش زنده مسابقات  50

  

بر  هاي ورزشی مؤثر، در شاخصهاي کلی با برند کشوردهد که در بررسی رابطه عاملنشان می 1شکل 

، 89/0، دیپلماسی ورزشی با بار عاملی 91/0هاي ورزشی با بار عاملی برند کشور به ترتیب اولویت موفقیت

، صادرات ورزشی با بار عاملی 79/0اي با بارعاملی ، ورزش رسانه81/0گردشگري ورزشی با بار عاملی

گذاري ورزشی با و سرمایه71/0مردمی با بار عاملی  -، ورزشی74/0ورزشی با بار عاملی -، فرهنگی75/0

هاي برند کشور کمتر از کدام از بارهاي عاملی مولفهلذا با توجه به اینکه هیچ. ،  تاثیر دارند70/0بار عاملی

  .شوندنیست، بنابراین همه آنها در مدل حفظ می 3/0

 

  بر برند کشورهاي ورزشی موثر شاخص) تحلیل عاملی(مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد :1شکل 

اند و مدل ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده، تمامی شاخصشودمشاهده می 6ه در جدول طور ک همان

-ها با سازة نظري است و تمامی سواالت و عاملها برازش نسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویهبا داده

  .بر برند کشور مجتمع شوندهاي ورزشی موثر هاي مطرح شده می توانند در پرسش نامه شاخص
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  شاخص هاي برازش تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي ورزشی موثر بر برند کشور : 6جدول

 

-متغیري پیرسون بین متغیرهاي تحقیق محاسبه شده و سپس معنی، ابتدا ضرایب همبستگی تک7جدول در 

بنابراین براي آزمون . داري ضرایب همبستگی محاسبه شده در جامعه آماري مورد آزمون قرار گرفته است

بر اساس نتایج گزارش شده به جز دو متغیر . استفاده شده است tمعناداري میزان همبستگی از آزمون 

در سطح اطمینان ضریب همبستگی بین سایر متغیرهاي تحقیق » هاي ورزشی موفقیت«و » صادرات ورزشی«

و متغیر » ورزشی فرهنگی«بیشترین همبستگی معنادار گزارش شده بین متغیر . دار استدرصد معنی 95

و » ورزشی فرهنگی«و کمترین ضریب همبستگی معنادار بین متغیر ) r=  76/0(» هاي ورزشیموفقیت«

شود که میزان همبستگی میبه طور کلی مشاهده . گزارش شده است) r=  17/0(» صادرات ورزشی«متغیر 

 .باشدبین مؤلفه هاي مورد اشاره در کل در حد متوسط و خوب می

  

  و معناداري آنهاهمبستگی متغیرها   :7جدول

  ابعاد

ی
ش
رز

 و
م
س

ری
تو

 

  

ی
ش
رز

 و
ی

س
ما

یپل
د

 

  

یه
ما

سر
ی

ش
رز

 و
ي

ار
ذ
گ

 

  

ی
گ
هن

فر
- 

ی
ش
رز

و
  

ی
ش
رز

 و
ت

را
اد

ص
  

ی
دم

مر
- 

ی
ش
رز

و
  

ت
قی

وف
م

ی
ش
رز

 و
ي

ها
  

نه
سا

 ر
ش

رز
و

ي
ا

  

                00/1  توریسم ورزشی

              00/1  60/0  دیپلماسی ورزشی

گذاري سرمایه

  ورزشی

36/0  44/0  00/1            

          00/1  37/0  73/0  62/0  ورزشی -فرهنگی

        00/1  17/0  33/0  19/0  39/0  صادرات ورزشی

      00/1  25/0  72/0  32/0  64/0  64/0  ورزشی -مردمی

هاي موفقیت

  ورزشی

59/0  64/0  29/0  76/0  07/0  75/0  00/1    

  00/1  34/0  48/0  48/0  41/0  57/0  41/0  41/0  ايورزش رسانه

* P < 05/٠  

  نام شاخص
  آماره خی

  /2(df(دو  

ریشه خطاي 

میانگین مجذورات 

  )RMSEA(تقریبی

شاخص 

نرم شده 

برازش 

)NFI(  

شاخص 

نرم نشده 

برازش 

)NNFI(  

شاخص 

برازش 

  )CFI(تطبیقی

شاخص 

نیکویی 

برازش 

)GFI(  

شاخص نیکویی 

برازش تعدیل 

  )AGFI(شده

  92/0  94/0  94/0  90/0  /.91  072/0  90/1  میزان کیفیت ارزش
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  گیريبحث و نتیجه

تواند نقش مهمی برندسازي کشور می ،در عصر ما که عصر پیوستگی و ارتباط مسائل در سطح جهانی است

 .هاي توسعه پایدار ایفا کندبرنامهها جهت اجراي در کمک به کشورهاي در حال توسعه یا حتی ابرقدرت

تواند از طریق خلق تصویري مثبت از کشوري که نسبت به مسائل کمک برند کشور به توسعه پایدار می

برند کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار رغم اینکه مفهوم و علی محقق شود ،پذیر استمحیطی مسئولیت

هاي شاخصاند و موضوع ارائه نکرده آنن و کاربران منابع انسانی تعریف یکسانی از ا، اما جامعه محققاست

تا کنون بررسی نشده است و وجود ابزار استاندارد و معتبر که بتواند به خوبی  ورزشی مؤثر بر برند کشور

  . را شناسایی کند، بیش از پیش احساس می شودهاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخص

انجام هاي ورزشی مؤثر بر برند کشور، شاخصنامه ضر با هدف تعیین روایی و پایایی پرسشتحقیق حا

ه هر گونه تحقیقی استفاده و باز آنجا که اساس . ر داشته باشدهایی قابل اعتماد و معتبشاخص تاگرفت 

ده شده بستگی دارد، کارگیري ابزارهاي معتبر و پایاست و تفسیر و تحلیل نتایج تحقیق به اعتبار ابزار استفا

اظهار داشتند که ) 2005(2باربارا و ویلیام ).1999، 1برنز(پژوهشگران باید از اعتبار ابزارها اطمینان کسب کنند

 .نامه ها و انجام تحقیقات استتحلیل عاملی تاییدي، روش مفید و سودمندي براي معتبر سازي پرسش

- و پایایی این پژوهش، به طور منطقی به حمایت از پرسشآمده از تحلیل عاملی تاییدي  به دستهاي یافته

دست آمده از این پژوهش موید آن ه هاي بیافته. پرداخته استهاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخصنامه 

نامه، ابزار معتبري در زمینه ورزش است و پژوهشگران و همچنین مدیران ورزشی است که این پرسش

  .استفاده نماینداز آن توانند کشور می

ورزشی، دیپلماسی  –توریسم ورزشی، فرهنگی ابعاد نتایج تحقیق حاضر از نظر ابعاد به دست آمده در

، )2005(ورزشی و صادرات ورزشی با نتایج تحقیقات آنهلت –رزشی، سرمایه گذاري ورزشی، مردمیو

بعد می این اینکه  اي وسانههمچنین در بعد ورزش ر .همخوانی دارد) 2013( 4و روجاس) 2006(3کاوازاکی

) 2013( 5نی با نتایج تحقیق ،تواند باعث ایجاد هویت براي یک کشور و سبب ارتقاي برند آن شود

و اینکه این شاخص جزئی از  در سطح جهانی اهمیت برگزاري رویدادهاي ورزشی زمینهدر . همخوانی دارد

، نتایج این تحقیق استو به عنوان فرصتی جهت تقویت برند کشور  می رودبعد دیپلماسی ورزشی به شمار 

  .همخوانی دارد) 2011(7نات و) 2010(6گریپ اسرود و همکاران با نتایج

                                                           
١ .Burns 
٢ . Barbara & William 
٣ . Kowalski 
٤  Rojas 
٥ Nie 
٦ .Gripsrud & etal 
٧ .Knott 
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دهنده ثبات دست آمد که نشانه ب α= 944/0هاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخصنامه پایایی پرسش

، α= 0/ 691 دیپلماسی ورزشی، 	α=841/0 توریسم ورزشی هايهمچنین پایایی عامل. درونی باالیی است

 - ، ورزشیα	=841/0، صادرات ورزشی α= 894/0 ورزشی -، فرهنگیα=734/0 گذاري ورزشیسرمایه

آمد که نشان  به دست α= 706/0اي و ورزش رسانه  α= 734/0، موفقیت هاي ورزشی 	α=679/0مردمی 

ها به این ترتیب هماهنگی درونی عامل. داراي بیشترین میزان ثبات است ورزشی - فرهنگی دهد عاملمی

این . گیري در کمترین حد بوده استمقدار خطاي اندازهی مطلوب و در سطح) 70/0بیش از حد نصاب (

ابزار معتبري است که به  ،هاي ورزشی مؤثر بر برند کشورشاخصنامه نتیجه بیانگر آن است که پرسش

  .ران حوزه ورزش کمک خواهد کردمحققان و مدی

ها و همینطور با رابطه T-Valueنامه و قدرت پیشگویی سواالت، نتایج مقادیر روایی سازه پرسش زمینهدر 

بنابراین تمامی . هاي خود باشندنشان داد که تمامی سواالت به خوبی توانستند پیشگوي معناداري براي عامل

محسوب می هاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخصنامه شسواالت موجب تایید ساختار نظري پرس

همچنین در . شودمشخص شده براي سواالت، اعتبار سواالت تایید می T-Valueدر نتیجه با مقادیر . شوند

در بعد  9-1عامل هاي هاي  نتایج نشان داد تمامی رابطه ،هاي کلیهاي جزئی با عاملارتباط بین عامل مورد

 –در بعد ورزشی 24-17هاي در بعد دیپلماسی ورزشی، عامل 16-10عامل هاي گردشگري ورزشی، 

در بعد صادرات ورزشی،  36-35عامل هاي  فرهنگی، –ورزشیدر بعد  34-25هاي گذاري، عاملسرمایه

هاي هاي ورزشی و عاملدر بعد موفقیت 46-40هاي مردمی، عامل -در بعد ورزشی 39 – 37هاي عامل

، در برند کشورهاي کلی با از طرفی در بررسی رابطه عامل. استمعنادار اي رزش رسانهدر بعد و 47-50

 ،91/0با بار عاملی  هاي ورزشیموفقیتبه ترتیب اولویت هاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخص

با بارعاملی  اي، ورزش رسانه81/0با بار عاملی گردشگري ورزشی، 89/0با بار عاملی  دیپلماسی ورزشی

مردمی با بار  -، ورزشی74/0ورزشی با بار عاملی -، فرهنگی75/0، صادرات ورزشی با بار عاملی 79/0

کدام از لذا با توجه به اینکه هیچ. تاثیر دارند ، 70/0گذاري ورزشی با بار عاملیو سرمایه 71/0عاملی 

بنابراین . شونداین همه آنها در مدل حفظ مینیست، بنابر 3/0کمتر از برند کشور هاي بارهاي عاملی مولفه

 هاي ورزشی مؤثر بر برند کشورشاخصنامه اند پیشگوي خوب و مناسبی براي پرسشعامل توانسته 8هر 

دارند که بیان می) 1999(1هو و بنتلر. نامه مورد تایید استروایی درونی و بیرونی پرسش ،در نتیجه. باشند

در این  .دهندنامه را نیز ارائه می، ارزیابی جامعی از برازش مدل یک پرسشهاي چندگانه برازندگیشاخص

، )df )90/1به  2، شاخص هاي ورزشی مؤثر بر برند کشورشاخصپژوهش، در آزمون خوبی برازش 

072/0=RMSAE  ،91/0=NFI ،90/0=NNFI ،94/0=CFI ،94/0=GFI ،92/0=AGFI   برازش

                                                           
١ . Hu & Bentler 
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از لحاظ هاي ورزشی مؤثر بر برند کشور شاخصنامه عنوان نتیجه کلی، پرسشبه . نامه را تایید کردندپرسش

  . شودهاي برازش نیز مناسب می باشد و برازندگی آن تایید میشاخص

گردشگري نامه یک ابزار چند بعدي شامل ابعاد توان بیان داشت که این پرسشبندي نهایی میدر جمع

ورزشی،  -اي، فرهنگیهاي وزشی، ورزش رسانهموفقیتمردمی،  -ورزشی، صادرات ورزشی، ورزشی

توسعه برند لذا در تالش براي . باشدبا تایید روایی ساختاري می گذاري ورزشیدیپلماسی ورزشی و سرمایه

  . باشدقابل کاربرد می کشور از طریق ورزش

شهرت آن کشور می و بهبود تصویر و  هدف برندسازي کشور ارتقاشده،  یادهمچنین با توجه به مباحث 

خلق برندي از  )2008دینی،(. کارهاي مدون و قابل اجرا محقق می شودباشد که تنها از طریق اقدامات و راه

و اقدامات کشور شامل  )2006آنهلت، ( استمشی هاي کشور مربوط یک کشور به سیاست ها و خط

هاي سیاست، اقتصاد، علم و وزهها در حسیاست ملی، تصمیمات و برنامه ریزي دقیق مسولین و سازمان

هاي گردد تا از شاخصبه همین منظور پیشنهاد می ).2005، 1فلورك(باشدتکنولوژي ، ورزش و فرهنگ می

اعتبار و برند  يریزي هاي کالن در راستاي ارتقاجهت برنامه یشناسایی شده این تحقیق به عنوان معیارهای

  .کشور استفاده گردد

- سایتالمللی مانند استفاده مؤثر از وبرسانه هاي ورزشی در سطح داخلی و بین توسعه بدیهی است که 

المللی، ارائه خدمات ویژه به گردشگران کارگیري مربیان و داوران محبوب در مسابقات بینهاي مرتبط، به

 ي ملی و باشگاهی در جهت ایجاد تصویري مثبتتیم هاورزشی در حوزه توریسم ورزشی، افزایش کیفیت 

از کشور، فراهم کردن شرایط مناسب جهت سرمایه گذاري هاي خارجی در ورزش کشور، و تجهیز اماکن 

ریزي هاي ورزشی در جهت خلق تصویر مثبت ورزشی و در نهایت تدوین، اجرا و نظارت در برنامه

  .در شأن نامش تبدیل نمایدورزشی از کشور می تواند ایران را به برندي 
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The study is to conceptualize the instrument of determining the indices of sport 
affecting the brand of the country. The statistical population of this study was 
elite sports management, including faculty members, heads of sports 
federations, as well as selected directors and expert experts of the Ministry of 
Sport and Youth (N=٤٠٠). Based on the Morgan table, ١٤٤ people were 
randomly selected as samples. The instrument for measuring the questionnaire 
was ٥٠ questionnaires that affected the brand of the country. The formal and 
content validity of the questionnaire was confirmed by the professors of sport 
management. Descriptive indexes were used to describe the data. Cronbach's 
alpha was used to determine the reliability, test (KMO) and Bartlett's sprite to 
determine the adequacy of sampling and confirmatory factor analysis for 
determining the structural validity in SPSS and LISREL software. 
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The research findings indicated a reliability of ٠/٠٩٤٤ for the questionnaire. 
Regarding the construct validity, ٥٠ questions had a significant relationship 
with the factors. X٢/df (١٫٩٠), RMSAE = ٠٫٧٧٢, NFI = ٠٫٩١, NNFI =٩٠ .٠, 
CFI= ٠٫٩٤, GFI= ٠٫٩٤, AGFI=٠٫٩٢ fit the questionnaire was approved. Also, 
regarding the relationship of factors with the brand concept of the country, the 
results showed that all factors could be a good predictor for this concept. 

As a result, the internal and external validity of the questionnaire of determining 
the indices of sport affecting the brand of the country was confirmed. 

Key Words: Conceptualization, Country Brand and Sport Diplomacy 


