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 های ورزشی ایرانهای تنظیم لوگو در شرکتارزیابی شاخص
 دت طلب. محمدباقر سعا2  . اسماعیل شریفیان1

 . عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2
 

 مقدمه 
چنین سمبلی همیشگی و ماندگار برای یک ها و همترین شیوه ارتباطی میان مشتریان و شرکتلوگوهای تجاری به عنوان نخستین و مهم

های تنظیم لوگو در ل و جذب مشتریان گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شاخصتواند باعث ماندگاری محصومحصول است که می
 های ورزشی انجام پذیرفت.شرکت
 شناسیروش

ورزشی فعال که از دو طریق نشریه  -شرکت تجاری 125از میان  ها به صورت اسنادی بود.آوری دادهروش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد 
شرکت دارای لوگو رسمی بودند که نمونه  92سایت بانک اطالعات تولید و خدمات تهیه گردید، تعداد  چنینراهنمای صنعت ورزش و هم

 های تنظیم لوگو شامل قالب، شکل، زبان، رنگ و تخصصی بودن در مورد آنان ارزیابی گردید.آماری پژوهش را تشکیل و شاخص

 هایافته 
درصد( به صورت  22/59ها )درصد( در قالب نامنظم بود و لوگو بیشتر شرکت 26/55های تحقیق نشان داد که اکثریت لوگوها )یافته

درصد( تنها از زبان التین در لوگوی خود بهره بردند و  26/55ها )ترکیبی از  حروف و شکل طراحی شده بود. همچنین اکثریت شرکت
لوگوهای غیررنگی )سیاه و سفید( بوده و حدود نیمی از درصد( از  22/62ها )ها در مبحث رنگ، نشان از استفاده اکثریت شرکتیافته

 درصد( به صورت خنثی)غیر تخصصی( ارائه شده بودند. 22/22ها ) شرکت
 نتیجه گیری

های های ورزشی ایران و طراحان لوگوهای ورزشی در طراحی و ارائه لوگو به شاخصهای تحقیق مؤید آن است که مدیران شرکتیافته 
چندانی نداشته و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند که این موضوع سبب شده از تأثیرگذاری لوگوها در برندسازی  تنظیم لوگو توجه

 و بازاریابی کاسته شود.
 لوگو، ورزش، شکل، زبان، رنگواژگان کلیدی: 
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