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 چکیده

استان هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش  :هدف

 ردبیل بود. ا

جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان، ورزشکاران، و داوران دارای بیمه ورزشی در استان  :شناسیروش

گیری بودند و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه ( نفر52888)تعداد کل حجم نمونه بودند که  اردبیل

ساخته اثربخشی برند از پرسشنامه محققنفر در نظر گرفته شد.  572مورگان به صورت تصادفی، تعداد 

های آزمونتجزیه و تحلیل اطالعات از ورزشی انسانی جهت گردآوری اطالعات استفاده گردید. برای 

 .استفاده شد 55SPSSموگروف اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن و نرم افزار آماری کال

داری نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت معنی :هایافته

هنگی، و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فردارد وجود 

اثربخشی اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد 

و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از دارد داری وجود مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی

ی، اثربخشی اقتصادی، و این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی سیاس

در تمامی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده  به طورکلیاثربخشی اجتماعی بود. 

 .داری بیشتر بودبه طور معنی

که برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ابعاد  های پژوهش نشان داددر کل یافته :گیرینتیجه

 و در این بین تاثیرگذاری برند علی دایی بیشتر بود.دارد رگذاری بیشتری ورزشی و فرهنگی تاثی
 .برند، برند انسانی، اثربخشی، علی دایی، حسین رضازاده :های کلیدیواژه 
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 قدمهم

 شکل عناصر تمام بردارندۀ در برند هویت

و  انتوسس) باشدمی برند موجودیتی دهنده

از  یعنوان بخشه برند تنها ب(. 5865، 6کارانهم

 فیتعار شترید و بوشیقلمداد م یکیزیمحصول ف

 ایواژه، نام و  کیعنوان ه از برند ب یریبرند، تعب

، 5کارانبورن مارک و هم)رد دا یعالمت تجار

یکی از دغدغه های (. 6522؛ فاطمی، 5882

ی توسعه هااصلی مدیران بازاریابی جستجوی راه

پور تفولیوی محصول و کاهش ریسک شکست 

های متداول، محصول جدید است. یکی از راه

کسب این هدف، گسترش برند است. گسترش 

کارگیری برند معروف جهت عرضه یک طبقه به

هایی شود. شرکتمحصول کامالً جدید اطالق می

همچون آدیداس، هوندا، زیمنس، میتسوبیشی و 

های زیادی را راهبرد موفقیتغیره با اجرای این 

اما اجرای نادرست گسترش ؛ اندکسب کرده

شود. موجب آسیب و یا نابودی یک برند می

های کوکاکوال و چیکیتا از جمله شرکت

؛ های ناموفق در این عرصه هستندشرکت

بنابراین، افزایش ادراک متخصصان از نحوه 

های ارزیابی و نگرش مصرف کنندگان از گسترش

تواند عرضه و فرایندهای تصمیم گیری می برند

موفق یک محصول گسترش یافته کمک شایانی 

 در(. 6502زاده و همکاران، کند )حمیدی

 ایویژه هویتانسانی  برند، بازارها از بسیاری

 گروه به راها آن و آفریندمی محصول یک برای

 نظر از .دهدمی پیوند جامعه از خاصی

 کاربرد بر عالوه هاکاال گونه این روانشناسی

 نفس به اعتماد و تشخص مشتری برای ظاهری،

 بهای است آماده مشتری رو این از، آفریندمی

                                                  
1. Santos et al 

2. Bornmark et al 

 نام، این بر عالوه. بپردازد آن برای متفاوتی

 به مشتری برایناخودآگاه  طور به برتر تجاری

 با مشتری .است محصول بهتر کیفیت مفهوم

تجاری  انسانی و برنددارای  محصول یک خرید

 ارزشی با چیز خود پول مقابل در که دارد باور

 ،همکاران و پورنصیری) است کرده دریافت

امور  نیفراتر از ا یزیامروزه برند چ. (6502

آن متأثر از  یهایژگیارتباط با برند و و؛ است

، 5)وود است یو کامالً ذهن تاس یادراکات مشتر

(. 6525؛ خوارزمی و همکاران، 2، ص. 5880

تواند سود محصول ک نام مشهور برای برند میی

را افزایش دهد و باعث شود، سود تبلیغاتی 

بیشتری نسبت به برندی که اسم مشهوری 

های زیادی با اسامی ندارد، کسب کند. برند

نامشهور در بازار وجود دارد، اما مشتریان ترجیح 

هایی که مشهور هستند اعتماد دهند به اسممی

وفادار و پروپا قرص به برند مورد  کنند. مشتریان

ها نظر خود اعتماد دارند و پیوسته از این برند

کنند. اسم معتبر برند و تصویری که از خرید می

سازد، مشتریان را به خرید برند جذب خود می

دهد کند و تکرار خرید را تحت تأثیر قرار میمی

 (. 5881و همکاران،  0)الئو

م، عبارت، طرح، رزش نشان تجاری یک اسا 

باشد که تعیین نشانه یا ترکیبی از این عناصر می

کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز 

و توسط  ،باشدقبایش میرکننده آن از سایر 

عقل، منطق، حواس و احساسات مشتریان مورد 

گیرد. همچنین ایجاد یک حس قضاوت قرار می

راحتی و آسایش به عنوان نقش یک نشان 

ریزی شده است، چرا که نشان برنامه تجاری

ها و رفتار تجاری شخصیت، سبک زندگی، آرمان

                                                  
3 . Wood 

4. Lau 
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کند. در واقع نشان مشتریان را مشخص می

تجاری تعیین کننده منشاء و مرجع تولید کننده 

محصول )کاال/ خدمت(، تخصیص دهنده 

ها به تولید کننده محصول، پدید مسئولیت

های جستجو آورنده تعهد و تقلیل دهنده هزینه

باشد، به عالوه کیفیت محصول را به نمایش می

 (6500زاده و اختیاری، گذارد )جاللمی

 مفهومبرند انسانی  امروز بازاریابی دنیای در

 از تواندمی برند سهمو  دارد گیرایی و جذاب

 ارج و مشتری با ارتباط خوب مدیریت طریق

 طور به، وی نیازهای به توجه و او به نهادن

و  6جیونس) یابد توسعه آمیزی فقیتمو

. یک نام مشهور برای برند (5882همکاران، 

تواند سود محصول را افزایش دهد و باعث می

شود، سود تبلیغاتی بیشتری نسبت به برندی که 

 اسم مشهوری ندارد، کسب کند.

رفاه  شیافزا د ویجد یبا ظهور محصوالت مصرف

در  هاتر سازمانشیجامعه، و تالش هر چه ب

 کردیبه رو یابیبازار کردیگرفتن از رقبا، رو یشیپ

)حبیبی ساروی،  است افتهی رییمشتری محور تغ

های زیادی با اسامی نامشهور در برند. (6522

دهند به بازار وجود دارد، اما مشتریان ترجیح می

هایی که مشهور هستند اعتماد کنند. اسم

نظر  مشتریان وفادار و پروپا قرص به برند مورد

ها خرید خود اعتماد دارند و پیوسته از این برند

کنند. اسم معتبر برند و تصویری که از خود می

کند سازد، مشتریان را به خرید برند جذب میمی

دهد )الئو و و تکرار خرید را تحت تأثیر قرار می

 (. 5881همکاران، 

از طرفی برند انسانی در ارتباط با ورزشکاران 

تواند تأثیری قابل محبوب می بسیار موفق و

                                                  
1. Geuens 

توجه و چندگانه داشته باشد و عالوه بر حوزه 

های دیگری نیز اثرگذار باشد. بازاریابی در حیطه

همچنین با توجه به محبوبیت و موفقیت بسیار 

باالی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش 

کشورمان، به خصوص استان اردبیل، این دو 

ابل توجهی در توانند نقش قورزشکار می

های گوناگون استان اردبیل داشته باشند. حوزه

شود که این دو ورزشکار پیش بینی می

های مختلفی از زندگی مردم شامل حیطه حیطه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و در 

تأثیر  نهایت ورزشی را در استان اردبیل تحت

قرار دهند. استان اردبیل نیز در دهه گذشته نه 

ها ا روند صعودی رشد و موفقیت در زمینهتنه

مختلف توسعه را سپری نموده است، بلکه 

ورزشکاران نخبه و تأثیرگذاری را به جامعه 

ورزشی استان و کشور معرفی نموده است. 

رسد تا بررسی میزان بنابراین به نظر می

تأثیرگذاری و به نوعی اثربخشی این ورزشکاران 

ین رضازاده در و در رأس آن علی دایی و حس

های مختلف را در استان ضروری باشد و زمینه

ضمن مشخص شدن تأثیرگذاری این ورزشکاران 

این ورزشکاران  های مختلف از قابلیتدر زمینه

به عنوان یک برند انسانی در استان استفاده 

شود. از این رو پژوهش حاضر به بررسی 

اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین 

های فرهنگی، در استان اردبیل از دیدگاه رضازاده

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی پرداخته 

است تا مشخص گردد که تأثیر هر یک از این دو 

.ها به چه صورت است؟ورزشکار در این حیطه
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 شناسی پژوهشروش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از نظر 

 روش، توصیفی تحلیلی است. همچنین از جنبه

گردآوری اطالعات، کمی است. طبق آمار اداره 

کل ورزش و جوانان استان اردبیل، تمامی 

مربیان، ورزشکاران، و داوران )تمامی رشته های 

ورزشی (استان اردبیل که دارای بیمه ورزشی 

باشند، به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر می

نفر( تا نظرات آنان در  52888گرفته شدند )

موضوع پژوهش سنجیده شود. بر  ارتباط با

اساس جدول نمونه گیری مورگان و روش 

نفر به  572گیری تصادفی ساده با تعداد نمونه

 عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. 

جهت به دست آوردن اطالعات پژوهش از دو 

پرسشنامه در این پژوهش استفاده شد. بخش 

را بررسی کرد ها اول مربوط به اطالعات آزمودنی

و همچنین پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی 

برند ورزشی انسانی که میزان اثربخشی برند 

انسانی علی دایی و حسین رضازاده را در قالب 

بعد شامل بعد فرهنگی،  2سئوال در  52

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی ارزیابی 

کند سئواالت هر یک از ابعاد به ترتیب توسط می

نظران و اساتید رشته مدیریت فرهنگی، صاحب

جامعه شناسی، علوم اقتصادی، علوم سیاسی و 

مدیریت ورزشی انتخاب شدند و پس از طراحی 

پرسشنامه، جهت تایید روایی صوری و محتوایی، 

نفر از اساتید رشته تربیت  2پرسشنامه در اختیار 

بدنی قرار گرفت. در نهایت ثبات درونی 

 00/8لفای کرونباخ برابر با پرسشنامه از طریق آ

ها تجزیه و تحلیل توصیفی یافته به دست آمد.و

ها های توزیع فراوانی و شکلبه صورت جدول

ارائه شده است. در تجزیه و تحلیل استنباطی 

ها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف برای یافته

 ها و آزمونآزمون نرمال بودن توزیع داده

بندی فریدمن رتبه و همچنین آزمونویلکاکسون 

در  55نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری 

 .استفاده شد 82/8داری کمتر از سطح معنی

 

 

 یافته های پژوهش

 20/51±25/7ها برابر با میانگین سنی آزمودنی

سال و میانگین سابقه ورزشی برابر با 

ها درصد آزمودنی 7/05سال بود.  22/0±82/1

 0/58د بودند و همچنین درصد مر 5/21زن و 

درصد  50درصد دیپلم،  2/55درصد زیردیپلم، 

درصد  2/65درصد لیسانس و  0/60فوق دیپلم، 

 00دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر بودند. 

را مربیان،  7/05ها را ورزشکاران، درصد آزمودنی

درصد را داوران تشکیل دادند و  5/65و 

ورت درصد این افراد به ص 2/56همچنین 

درصد افراد به صورت آماتور به  2/10ای و حرفه

 پرداختند.فعالیت ورزشی می

 

 هابررسی توزیع داده
شود، مشاهده می 6همان طور که در جدول 

نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنوف نشان داد که 

ها در ارتباط با تمامی متغیرها و ابعاد توزیع داده

ادامه جهت آن طبیعی نبود و به همین دلیل در 

های پژوهش از تجزیه و تحلیل اطالعات و داده

 .ای آماری ناپارامتریک استفاده شدهروش
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 ها از طریق آزمون کالموگراف اسمیرنوفبررسی طبیعی بودن توزیع داده. 1جدول 

 حسین رضازاده علی دایی متغیرها

Z  کالموگراف

 اسمیرنوف

کالموگراف  Z داریسطح معنی

 اسمیرنوف

 داریح معنیسط

 86/8* 80/5 85/8* 08/6 اثربخشی

 86/8* 28/5 86/8* 57/5 اثربخشی فرهنگی

 86/8* 01/6 86/8* 22/6 اثربخشی اجتماعی

 86/8* 61/5 86/8* 80/5 اثربخشی اقتصادی

 85/8* 06/6 86/8* 50/5 اثربخشی سیاسی

 86/8* 05/5 86/8* 65/5 اثربخشی ورزشی

P≤ 50/5  

 ریدمن برای رتبه بندی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی داییآزمون ف. 2جدول 

 میانگین ابعاد
  انحراف

 استاندارد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

مجذور 

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 51/5 17/8 20/5 فرهنگی

572 85/01 0 *86/8 

 21/5 10/8 02/5 اجتماعی

 75/5 76/8 70/5 اقتصادی

 77/5 71/8 72/5 سیاسی

 52/5 17/8 22/5 ورزشی

همان طور که مشاهده شد نتایج آزمون 

بندی فریدمن نشان داد که بین ابعاد رتبه

مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت 

داری وجود دارد و ترتیب تأثیرگذاری هر معنی

یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی 

ثربخشی اجتماعی، ورزشی، اثربخشی فرهنگی، ا

اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. 

همچنین در تمامی ابعاد میزان اثربخشی برند 

انسانی علی دایی در استان اردبیل به طور قابل 

 . توجهی باالتر از میانگین بود

 
 آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده .3جدول 

 ینمیانگ ابعاد
 انحراف

 استاندارد

میانگین 

 رتبه
 تعداد

مجذور 

 کای

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 58/5 72/8 25/5 فرهنگی

572 60/52 0 *86/8 

 76/5 75/8 51/5 اجتماعی

 25/5 76/8 00/5 اقتصادی

 28/5 70/8 28/5 سیاسی

 50/5 07/8 12/5 ورزشی
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ون همان طور که مشاهده شد نتایج آزم

بندی فریدمن نشان داد که بین ابعاد رتبه

مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، 

داری وجود دارد و ترتیب تفاوت معنی

تأثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل 

اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی 

سیاسی، اثربخشی اقتصادی، و اثربخشی 

تمامی ابعاد میزان اجتماعی بود. همچنین در 

اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده در استان 

 .یل تقریباً نزدیک به میانگین بوداردب

 

 و داوران انیرضازاده از نظر ورزشکاران، مرب نیو حس ییدا یعل یبرند انسان یاثربخشمقایسه  .4جدول 

 میانگین برند گروه
 انحراف

 استاندارد
 Z تعداد

سطح 

 داریمعنی

 رانورزشکا
 612 20/8 02/5 دایی

75/2 - *86/8 
 612 11/8 12/5 رضازاده

 مربیان
 618 01/8 02/5 دایی

26/68 - *86/8 
 618 26/8 55/5 رضازاده

 داوران
 28 07/8 06/5 دایی

62/1 - *86/8 
 28 07/8 28/5 رضازاده

 
همان طور که مشاهده شد نتایج آزمون 

ر سه گروه ویلکاکسون نشان داد که در ه

داری ورزشکاران، مربیان و داوران، تفاوت معنی

بین اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین 

رضازاده وجود دارد ، به طوری که اثربخشی برند 

انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به 

 . داری بیشتر بودطور معنی

 

 ای و آماتوررضازاده از نظر افراد حرفه نیو حس ییدا یعل یبرند انسان یاثربخشمقایسه  .5جدول 

 میانگین برند گروه
-انحراف

 استاندارد
 Z تعداد

-سطح معنی

 داری

 ایحرفه
 660 06/8 20/5 دایی

05/2 - *86/8 
 660 28/8 21/5 رضازاده

 آماتور
 527 21/8 02/5 دایی

02/65 - *86/8 
 527 15/8 01/5 رضازاده

 

نتایج آزمون همان طور که مشاهده شد 

ویلکاکسون نشان داد که در هر دو گروه 

ای و آماتور، تفاوت های حرفهآزمودنی

داری بین اثربخشی برند انسانی علی دایی معنی

، به طوری که دارد و حسین رضازاده وجود 

اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به 

داری بیشتر بود.حسین رضازاده به طور معنی
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 در استان اردبیلرضازاده  نیو حس ییدا یعل یبرند انسان یاثربخشسه . مقای1جدول 

 میانگین برند ابعاد
 انحراف

 استاندارد
 Z تعداد

سطح 

داریمعنی  

 فرهنگی
 572 17/8 20/5 دایی

77/60 - *86/8 
 572 72/8 25/5 رضازاده

 اجتماعی
 572 10/8 02/5 دایی

52/62 - *86/8 
 572 75/8 51/5 رضازاده

 اقتصادی
 572 76/8 70/5 دایی

25/60 - *86/8 
 572 76/8 00/5 رضازاده

 سیاسی
 572 71/8 72/5 دایی

06/65 - *86/8 
 572 70/8 70/8 رضازاده

 ورزشی
 572 12/8 22/5 دایی

28/60 - *86/8 
 572 07/8 12/5 رضازاده

 اثربخشی کلی
 572 26/8 00/5 دایی

02/62 - *86/8 
 572 18/8 02/5 رضازاده

 
همان طور که مشاهده شد نتایج آزمون 

ویلکاکسون نشان داد که در تمامی ابعاد 

داری بین اثربخشی برند انسانی، تفاوت معنی

اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین 

، به طوری که در تمامی دارد رضازاده وجود 

ابعاد شامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

ی، اثربخشی برند انسانی علی سیاسی و ورزش

دایی نسبت به حسین رضازاده به طور 

داری بیشتر بود. در نهایت نتایج آزمون معنی

ویلکاکسون نشان داد که به طور کلی اثربخشی 

برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده 

 در استان اردبیل بیشتر بود.

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
دهد که بین ن میهای پژوهش نشانتایج یافته

ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، 

داری وجود دارد و ترتیب تفاوت معنی

تأثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل 

اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی 

اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی 

 بود. همچنین در تمامی ابعاد میزان اثربخشی

برند انسانی علی دایی در استان اردبیل به طور 

قابل توجهی باالتر از میانگین بود. همچنین 

نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی 

داری برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی

وجود دارد و ترتیب تأثیرگذاری هر یک از این 

ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی 

رهنگی، اثربخشی سیاسی، اثربخشی اقتصادی، ف

و اثربخشی اجتماعی بود. همچنین در تمامی 

ابعاد میزان اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده 

در استان اردبیل تقریباً نزدیک به میانگین بود. 

کند که ( گزارش می6226) 6آکردر همین راستا 

 بهو  است برند شخصیتی بعد شاملبرند انسانی 

 برند با مرتبط انسانی هایویژگی از ایوعهمجم

 شامل تواندمی هاویژگی این ، کهشودمی گفته

                                                  
1. Aaker 
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. این باشدغیره  و فرد توجه و عالقه سن، جنس،

 پایه تواندمی قوی سمبل یک عنوان به برندنوع 

تواند می و باشد برند هویت و شناسایی اساس و

 6ارپاتتأثیرات مختلفی از خود برای جای بگذارد. 

 ،یاگر وفادار دیگویدر مطالعات خود م (5865)

 و یقو کانال ،روابط ادراک شده، تیفیک ،یآگاه

 ژهیارزش و ،باشند باالتر زین برند یمعان یتداع

معروف  یهاتیشخص یتوجه به برند انسان

در شرکت  یرا برا یاریبس یرقابت یایمزا

خساونه و کند. یفراهم مهای گوناگون حوزه

(، نیز با بررسی تأثیر برند آشنا 5868) 5هاسونه

بر رفتار مصرف کنندگان دریافتند که برند با 

داری موقعیت اجتماعی افراد رابطه مثبت و معنی

 در پژوهش خود (6502) زادهیعلدارد. همچنین 

و  کرد دییرا تا یبرند بر وفادار تیهو تأثیر

گزارش نمود شرایط موجود و حاکم بر ورزش 

تأثیرگذاری و اثربخشی برند مورد نظر بر 

 تأثیرگذار است.

عناصر  تأثیربررسی ( با 6525جاللی فراهانی )

آمیخته بازاریابی منتخب بر ارزش ویژه برند 

گزارش نمود که ترویج و تبلیغات به عنوان یکی 

از عناصر آمیخته بازاریابی تأثیر قابل توجهی بر 

ارزش ویژه برند دارد و پرهیزگار و همکاران 

(، نیز تأثیر ابعاد ارزش ویژه برند در مدل 6526)

آکر بر ارزش ویژه برند از دید مصرف کننده را 

مورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که 

داری با وفاداری به ارزش ویژه برند رابطه معنی

های مشابهی برند و تداعی برند دارند. در پژوهش

، (6528در همین زمینه، کرباسی ور و یاردل )

(، حیدرزاده و 6500حسینی و همکاران )

                                                  
1. Tapar 

2. Khasawneh  & Hasouneh 

(، دوستار و 5865) 5(، شاه5865اسدالهی )

(، پور امید 5865) 0(، لکپرایورا5865همکاران )

(، و 5865پوریان )(، تقی5865و ایران زاده )

( با استفاده از 5865حقیقی و همکاران )

های جدید از هوش مصنوعی، در اغلب روش

داری بین بطه معنیموارد نشان دادند که را

تداعی برند، آگاهی و وفاداری به برند و کیفیت 

ادراک شده با ارزش ویژه برند وجود دارد. در 

 2یگونهایت در پژوهشی در همین راستا 

 یبرند را مرهون برند انسان تی( ابعاد هو5865)

 ستاره، سابقه، کنیباز ،یکه شامل سرمرب میت

پانسر، لباس، اس ت،یموفق ،یمنطقه بوم وم،یاستاد

 یبرند انسان تیهو ابعاد زین ،داندیلوگو لباس م

 وم،یسابقه، سنت، استاد ت،یرا شامل موفق میت

و اشاره  داندیم هیپا یهامیهوادار و ت ت،یشخص

های دارد که هر یک از این فاکتورها در حیطه

های اقتصادی، های شامل حیطههمختلف باشگا

و ورزشی تأثیرات بازاریابی، فرهنگی، اجتماعی 

های مختلف بر بسزایی دارند و افراد و باشگاه

اساس میزان این تأثیرگذاری مجزا و متفاوت 

گردند. بنابراین با توجه به نتایج موجود به می

رسد که ورزشکاران محبوب که برای نظر می

رشته ورزشی، باشگاه، شهر، استان، یا کشور خود 

طوالنی  شوند، تأثیراتیک برند محسوب می

مدت و قابل توجهی توأم با وفاداری بر هواداران 

ها و گذارند و این تأثیرگذاری در زمینهخود می

های مختلف از جمله ورزشی، اقتصادی، حیطه

باشد که اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره می

ها به عنوان یک متولیان امر باید از این ظرفیت

تا ضمن فرصت مغتنم استفاده الزم را ببرند 

                                                  
3. Shah 

4. Lekprayura 

5. Goi 
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ها نیز باالتر برود. اثربخشی، کارایی فعالیت

همچنین نکته قابل توجه در نتایج این پژوهش 

این بود که در ارتباط با هر دو برند ورزشی 

استان اردبیل یعنی علی دایی و حسین رضازاده، 

اثربخشی و تأثیرگذاری به ترتیب در حوزه 

ها بیشتر بود و ورزشی و فرهنگی از سایر حوزه

های سیاسی حسین البته با توجه به فعالیت

رضازاده، اثربخشی ایشان در این حوزه اولویت 

 . دارد بسیار باالتری نسبت به علی دایی 

های پژوهش نشان نتایج تجزیه و تحلیل یافته

داد که در هر در تمامی ابعاد اثربخشی برند 

داری بین اثربخشی برند انسانی، تفاوت معنی

انسانی علی دایی و حسین رضازاده وجود دارد ، 

به طوری که در تمامی ابعاد شامل فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی، اثربخشی 

برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده 

داری بیشتر بود. در نهایت نتایج به طور معنی

لی اثربخشی برند حاکی از آن بود که به طور ک

انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده در 

استان اردبیل بیشتر بود. همچنین نتایج تجزیه و 

های پژوهش نشان داد که در هر سه تحلیل یافته

گروه ورزشکاران، مربیان و داوران، تفاوت 

داری بین اثربخشی برند انسانی علی دایی معنی

طوری که و حسین رضازاده وجود دارد ، به 

اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین 

داری بیشتر بود. همچنین رضازاده به طور معنی

های نتایج نشان داد که در هر دو گروه آزمودنی

داری بین ای و آماتور، تفاوت معنیحرفه

اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین 

رضازاده وجود دارد، به طوری که اثربخشی برند 

سانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به ان

آکر داری بیشتر بود. در همین راستا طور معنی

برای اولین بار یک چارچوب مفهومی برای 

شخصیت برند در قالب پنج بعد ارائه نمود. این 

عبارت بودند از  هاآنهای ابعاد و شاخص

، سودمندی، گوییراستبینی، واقع، صداقت

ر بودن، پرانرژی بودن، جسو، هیجانی، خوشروی

قابل اعتماد، ، شایستگی، بودن وزر پرداز، بهخیال

باکالس و دلربا ، باهوش و موفق بودن، کمال

، که تمامی این ابعاد بر اثربخشی برند بودن

شود تا افراد مختلف تأثیرگذار است و باعث می

به عنوان یک برند انسانی نسبت به یکدیگر 

ی گوداشته باشند.  عملکرد و تأثیرات متفاوتی

برند را  تیدر پژوهش خود ابعاد هونیز ( 5865)

 ،یکه شامل سرمرب میت یمرهون برند انسان

 ،یمنطقه بوم وم،یاستاد ستاره، سابقه، کنیباز

 زین ،داندیاسپانسر، لباس، لوگو لباس م ت،یموفق

 ت،یرا شامل موفق میت یبرند انسان تیهو ابعاد

هوادار و  ت،یشخص وم،یسابقه، سنت، استاد

و اشاره دارد که هر یک از  داندیم هیپا یهامیت

داری های مختلف باشگاهاین فاکتورها در حیطه

های اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، شامل حیطه

اجتماعی و ورزشی تأثیرات بسزایی دارند و افراد 

های مختلف بر اساس میزان این و باشگاه

دند. در همین گرتأثیرگذاری مجزا و متفاوت می

( با بررسی تأثیر 5868راستا خساونه و هاسونه )

برند آشنا بر رفتار مصرف کنندگان دریافتند که 

های مشتریان داری بین ویژگیهیچ رابطه معنی

در  (6502) زادهیعلو شهرت برند وجود ندارد. 

در همین زمینه به این نکته اشاره  پژوهش خود

ورزش مورد  نمود که شرایط موجود و حاکم بر

نظر بر تأثیرگذاری و اثربخشی برند اثرگذار است. 

خود پژوهش در نیز  (6502) فرزانه یی ودعا

 یریگعامل در شکل ترینمهمشد که  ادآوری

 ییبرند در ذهن مصرف کننده رفتارها تیشخص

است که در طول زمان برند از خود نشان
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رفتارها باعث استنتاج صفات  نیدهد. ایم

خود را در  گاهیجا مرتباًاگر برند  مثالً. گرددیم

 م،یپنداریم” مزاج یدمدم“دهد او را  رییبازار تغ

اگر برند در طول زمان در نحوه عملکرد خود 

 میخواه” آشنا“داشته باشد ما او را  یسازگار

که  ییهایتیافراد و سلبر گریدانست. از طرف د

 نیشوند و همچنیبرند حاضر م غاتیدر تبل

توانند یآن برند م کالیپیکنندگان تمصرف 

برند  تیقضاوت در مورد شخص یبرا ییمبنا

 میافراد را به برندها تعم نیا یهایژگیشوند. ما و

( در 6525. بهنام و همکاران )داد میخواه

اعتبار برند بر  تأثیربررسی پژوهش خود به 

پرداختند و برند  ییرتوصیه شفاهی و تمایل به تغ

 ه اعتبار برند بر توصیه شفاهیک گزارش نمودند

منفی  تأثیر مثبت و بر تمایل به تغییر برند تأثیر

بر اساس نتایج این پژوهش، مدیران باید در . دارد

هایی باشند که توصیه شفاهی جستجوی راه

مثبت را برانگیزند و مراحلی را که توصیه شفاهی 

دهد، توسعه منفی و اثرات آن را کاهش می

( 5866نیا و همکاران )گیالنی. همچنین بخشند

های (، در پژوهش6526و رنجبریان و همکاران )

خود گزارش نمودند وفاداری، کیفیت و آگاهی با 

داری دارد. در ارزش ویژه برند رابطه معنی

راستای پژوهش حاضر طالقانی و تقی زاده 

( نیز 5865و همکاران ) 6( و راج پوت5865)

نندگان را بر کهای مصرفبرخی تأثیر ویژگی

ها نسبت به برند مورد نگرش و وفاداری آن

ارزیابی قرار دادند که در برخی موارد تأثیرگذار و 

معتقد  (6227) 5رکاپفرتأثیر بود. در برخی بی

همان بودن  یعنیبرند  تیاست که داشتن هو

برند  تیابعاد هو ی. ودیطور که هست شما، همان

                                                  
1. Rajput 

2. Kapferer 

ص، ارتباط، شخ ک،یزی)ف برند تیمنشور هو را در

 فرهنگ، بازتاب و خودپنداره( مطرح کرد.

منحصر به فرد  یابرند را مجموعه تیکاپفرند هو

 جادیا خواهان ستیداند که استراتژیم یاز تداع

برند را در ابعاد  تیهو ی. وهاستآنو حفظ 

داند و می نماد و شخص – سازمان –محصول 

 ت،یمدل خود را در ابعاد روابط، شخص زین

. بنابراین با توجه ارائه داد یابی گاهیگ و جافرهن

رسد که اثربخشی و به نتایج موجود به نظر می

تأثیرگذاری برند علی دایی نسبت به حسین 

رضازاده در استان اردبیل که زادگاه هر دوی این 

ها به ورزشکاران بوده، بیشتر بوده است. آزمودنی

طور کل، به طور اخص ورزشکاران، مربیان، و 

اند که در ای و آماتور اعتقاد داشتهاوران حرفهد

استان اردبیل اثربخشی و تأثیرگذاری برند علی 

های ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، دایی در حوزه

اقتصادی و سیاسی بیشتر بوده است و این 

های بیشتر وی، و ممکن است به دلیل فعالیت

شاید به علت محبوبیت و خصوصیات علی دایی 

هر چند برخی پژوهشگران بر این  بوده باشد.

اند که محبوبیت رشته ورزشی نیز در اعتقاد بوده

تواند تأثیرگذار باشد و از آنجایی این زمینه می

ورزش فوتبال نه تنها در استان اردبیل بلکه در 

برداری تمامی کشور و حتی دنیا، نسبت به وزنه

از محبوبیت و طرفداران بیشتری برخوردار است، 

تأثیر خود  تواند نتایج را تحتهم نیز میاین م

قرار دهد. از آنجایی که نتایج پژوهش حاکی از 

آن بود که اثربخشی این دو برند انسانی ورزشی 

در استان اردبیل قابل توجه بود )به خصوص علی 

رسد باید مسئوالن استان توجه دایی(، به نظر می

مسئله داشته باشند و از  ای به اینویژه

های بالقوه این ورزشکاران و سایر ظرفیت

ورزشکاران محبوب و موفق استان استفاده الزم 
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را ببرند تا توسعه ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی استان از طریق فرآیندهایی 

های اجرایی که هزینه باالیی را برای دستگاه

کند بیش از پیش محقق گردد. با ایجاد نمی

ی برند انسانی علی دایی و توجه با تأثیرگذار

حسین رضازاده در حیطه ورزشی استان اردبیل، 

های بالقوه این دو گردد تا از ظرفیتپیشنهاد می

برند بیش از پیش در ورزش استان استفاده 

در نتیجه با توجه به تأثیرگذاری قابل  گردد. و

توجه برند انسانی علی دایی در استان اردبیل، 

های ورزشی، ز ظرفیتشود تا اپیشنهاد می

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این 

ورزشکار محبوب در استان اردبیل استفاده الزم 

های مختلف استان، توجه گردد و مسئوالن حوزه

 .مسئله داشته باشند ای به اینویژه
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Abstract 

 

Objective: The purpose of present study was investigation of effectiveness of 

human brand of Ali Daei and Hossein Rezazadeh in Ardebil province. 
Methodology: Statistical Community of study included all entire of coaches, 

athletes, and referees that had sport insurance in Ardabil Province (N=25000), 

and statistical sample based on Morgan table were considered 375 person 

randomly. Data were collected with sport human brand researcher made 

questionnaire that evaluates amount of effectiveness of of human brand of Ali 

Daei and Hossein Rezazadeh with 25 questions and 5 subscales include cultural, 

social, economical, political, and sport domains. Internal consistency of 

questionnaire were analyses with alpha cronbach 0.88. Data were analyses with 

one sample kolmogorov smirnov, Wilcoxon, and Friedman tests in significant 

lower than 0.05. 

Results: Results showed that there were significant differences between 

dimensions of effectiveness of Ali Daei human brand, and they were 

respectively included sport, cultural, social, political and economical 

effectiveness. Also results showed that there were significant differences 

between dimensions of effectiveness of Hossein Rezazadeh human brand, and 

they were respectively included sport, cultural, political, economical, social, and 

effectiveness Finaly results showed that Ali Daei were more effectiveness than 

Hossein Rezazasdeh in whole dimensions of brand effectiveness. 

Conclusion: In whole results supported the notion that Ali Daei and Hossein 

Rezazadeh were more effective in sport and cultural dimension, and Ali Daei 

human brand was better 
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