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.6دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،
ایران.3دانشیار ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران  .9دانشیار ،دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
(تاریخ دریافت  ،6999 / 16 /61 :تاریخ تصویب )6999 / 19 /66 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ واکنش هواداران تیم خودی و رقیب نسبت به حامیان مالی در دو تیم فوتبال سپاهان و ذوبآهن اصفهان
بود .روش تحقیق توصیفی و روش اجرا پیمایشی بود .جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران تیمهای سپاهان و ذوبآهن در فصل سیزدهم
لیگ برتر بودند و حجم نمونه با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی  913نفر انتخاب شد .ابزار اندازهگیری پرسشنامۀ محققساخته بود که
روایی محتوایی آن را هشت تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ برای حامی مالی
تیم سپاهان و ذوبآهن بهترتیب  r=1/39و  r= 1/31بهدست آمد و پایایی پرسشنامهها تأیید شد .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی
و برای بررسی فرضیهها در سطح  1/11از آزمونهای یومن ویتنی و همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج نشان داد حمایت حامیان
مالی از فوتبال در هواداران تیم خودی و تیم رقیب تفاوت معناداری دارد ( ،)1/1116همچنین بین تصویر عمومی حامیان مالی دو تیم و
عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای در هواداران سپاهان و ذوبآهن ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد ( ،)1/1116تنها بین
تصویر عمومی حامی تیم ذوبآهن و تبلیغات توصیهای در هواداران ذوبآهن ارتباطی مشاهده نشد ( .)1/39به باشگاهها پیشنهاد
میشود برای اینکه شرکتهای حامی به هدف خود از حمایت برسند ،با هماهنگی با هم تصویر مطلوب و مثبتی از حامی در هواداران دو
تیم ایجاد کنند تا شرکتها به مزیت رقابتی دست یابند و در نتیجه میزان حمایت آنها از فوتبال بیشتر شود.
واژههای کلیدی
باشگاه ،تیم خودی ،تیم رقیب ،حامیان مالی ،هواداران.

 -نویسنده مسئول  :تلفن87180183190 :

Email : ghasemi_m89@yahoo.com
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خلق تصویر مطلوب از نشان شرکت تمرکز دارد (.)8

مقدمه
حمایت مالی بهتنهایی نمیتواند وجود داشته باشد،

اپاستاالپولو و پاپادمیتریو 1معتقدند هدف بیشتر شرکتها

بلکه فرایندی است که اجزای ترکیبشدۀ ارتباطات را

افزایش فروش و ارتقای تصویر شرکت است و شناسایی

کامل میکند .حامی مالی برای اینکه پیام واضحی را از

نشان و مشارکت اجتماعی تنها برای نیمی از شرکتها

حمایت خود برساند ،کار مشکلی را پیش رو دارد (.)11

اهمیت دارد (.)0

حمایت ورزشی بهعنوان یکی از عناصر ارتباطات بازاریابی

سیر تحول ورزش در زندگی با بازی کردن که الزمۀ

میتواند در موقعیتهای معین در کنار سایر عناصر مانند

رشد و تکامل کودک است ،شروع میشود ،سپس به

تبلیغات ،ارتقای فروش ،فروش شخصی ،روابط عمومی و

ورزشی که رقابت در آن مطرح است ،میپیوندد .این

بازاریابی مستقیم بهعنوان یک انتخاب سودمند ،ابزار الزم

رقابت ابتدا بهصورت غیررسمی و در تکامل خود به ورزش

برای تحقق اهداف خاص شرکتها را تأمین کند و موجب

رقابتی سازمانیافته که همان ورزش قهرمانی است،

موفقیت بازاریابان در محیط مغشوش شود (.)12

منتهی میشود ( .)1در بین ورزشها ،فوتبال محبوبترین

حمایت مالی ابزار ارتباطی مهمی در بازاریابی معاصر

ورزش است و بیش از هر ورزش دیگری درآمد تولید

است و درآمد حمایت مالی منبع درآمد مهمی برای

میکند .تورنمنتهای مهم فوتبال مانند جام جهانی ،سود

سازمانهای ورزشی اعم از سازمانهای مردمی تا سطوح

زیادی تولید میکنند و لیگهای حرفهای فوتبال توجه

باالی ورزشهای حرفهای است ( .)11حمایت مالی

میلیونها بیننده را به خود جلب میکنند (.)10

ورزشی در دو دهۀ گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته

دادوستدهای چند میلیون دالری برای نقل و انتقال

و در بیشتر شرکتهای غیرورزشی بزرگ مثل کوکاکوال،

بازیکنان بین باشگاهها ،وجود حامیان مالی با سرمایههای

امیرتز و وودافون قسمت مهمی از راهبرد بازاریابی است.

بسیار کالن ،قراردادهای چند میلیون دالری سازمانهای

انواع مختلفی از سازمانهای ورزشی و اشخاص ،مانند

لیگ حرفهای برای تبلیغات اطراف زمین و کسب

ورزشکاران انفرادی ،باشگاهها و تیمها ،رویدادها ،لیگها،

درآمدهای کالن از محل حق پخش تلویزیونی مسابقات،

اتحادیهها ،فدراسیونها و مسابقات ممکن است بهدلیل

همگی از جمله عواملیاند که فوتبال حرفهای را از بازی

جایگاهها و هدفهای ویژهای حمایت شوند (.)2

ساده و ورزش بیپیرایه به تجارت یا صنعت بینالمللی

سرمایهگذاری جهانی در حمایت مالی ،از حدود 288

تبدیل ساختهاند (.)3

میلیون دالر در سال  ،1701به  12میلیارد دالر در سال

ادراکات تماشاگران در آگاهی از نام و نشان تجاری و

مبالغ

ارتقای تصویر حامی نقش بزرگی دارد .شکل ادراکات

سرمایهگذاریشده برای حمایت مالی ،در حوزۀ ورزش و

تماشاگران تفاوت اصلی بین حمایت حامیان مالی و

رویدادهای ورزشی بوده است ،بهگونهای که امروزه،

ابزارهای تبلیغاتی دیگر آنهاست ،زیرا تماشاگران حمایت

حمایت مالی از ورزش ،شیوهای منحصربهفرد برای تبلیغ

حامیان مالی را حمایت از ورزش و باشگاه تلقی میکنند.

است ( .)17حمایت مالی از ورزش اهداف مستقیم و

ارتباط بین تماشاگران و حامی مالی بر پایۀ ارتباط بین

غیرمستقیمی دارد؛ هدف مستقیم آن افزایش فروش است،

تماشاگران و باشگاه است .همچنین اگر حامیان مالی
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درحالیکه اهداف غیرمستقیم بیشتر بر ایجاد آگاهی و
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بتوانند تجربۀ جالب و بهیادماندنی را در تماشاگران ایجاد

شرکت میتواند قضاوتها و نیات رفتاری مصرفکنندگان

کنند ،میتوانند بهتر در ذهن تماشاگران باقی بمانند

را تحت تأثیر قرار دهد ( .)13

( .)10برای هویت هواداران سه سطح را میتوان در نظر

تبلیغات توصیهای یکی دیگر از نتایج حامیگری است

گرفت ،پایینترین سطح "هواداران اجتماعی" هستند که

که تحت تأثیر تصویر حامی قرار میگیرد ( .)19تبلیغات

برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر میشوند و نگران

توصیهای را میتوان از مطلوبترین نتایج حامیگری

نتیجۀ بازی نیستند" .هواداران متمرکز" یا نیمهمتعصب

دانست .اهمیت تبلیغات توصیهای ،بهعنوان یکی از

که از یک بازیکن یا تیم هواداری میکنند ،اما این

مؤثرترین ابزار ارتباطی ،مورد تأیید محققان است .داشتن

هواداری زمان زیادی ندارد و با نتیجه نگرفتن تیم یا

تصویری مناسب از یک حامی میتواند تأثیر مثبتی بر

بازیکن دلبستگی خود را نسبت به آن تغییر میدهند.

توصیۀ آن حامی به دیگران داشته باشد (.)18

دستۀ سوم هواداران همیشگی یا بسیار متعصباند که

الکساندریس 1و همکاران ( )1889نتیجهگیری کردند

برای مدت طوالنی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن یا

افرادی که نگرش مثبتی به حامی دارند ،محصوالت حامی

تیم مورد عالقۀ خود دارند .هرچه تعصب هوادار بیشتر

را بیشتر به دیگران توصیه میکنند (.)9

باشد ،بیشتر در رویدادها حاضر میشود (.)4

جزنی و همکاران ( )1878در تحقیقی در زمینۀ رابطۀ

بازاریابان در گذشته ،میزان اثربخشی حامیگری را

تعلق هواداران به تیمهای ورزشی ،تصویر شناسنامه ،قصد

بیشتر براساس شاخصهایی همچون میزان فروش و

خرید و تبلیغات توصیهای محصوالت حامی به این نتیجه

قیمت سهام ارزیابی میکردند ،اما امروزه محققان به

رسیدند که اشتیاق به ورزش ،تأثیر مثبتی بر تعلق

اهمیت شاخصهای نگرشی در ارزیابی نتایج حاصل از

هواداران به تیم ورزشی و تعلق نیز تأثیر مثبتی بر نتایج

حامیگری پی بردهاند ( .)9هر دوی شرکتها و ورزشکاران

حامیگری و تبلیغات توصیهای محصوالت حامی دارد (.)1

حرفهای با یکدیگر در ارتباطاند ،ازاینرو شرکتها در پی

همچنین تحقیق کو 8و همکاران ( )1880با عنوان «اثرات

آناند که از طریق حمایت خود نام و نشان تجاری خود را

درگیری ورزشی ،آگاهی از نام تجاری و تصویر شرکت بر

افزایش دهند ( .)18شرکتها اغلب از راهبرد تعمیم نام و

قصد خرید در آیندۀ محصوالت حامیان مالی» نشان داد

نشان تجاری بهعنوان راهی مناسب برای جذب مشتریان و

که داشتن تصویر مثبت از شرکت و سطح باالیی از

توزیعکنندگان استفاده میکنند ( .)11نظر دیگری که

مشارکت ورزشی قصد خرید را در آینده افزایش میدهد

مورد توافق است و به بحث فعالسازی حمایت مالی

(.)17

اهمیت میدهد ،عبارت " انتقال تصویر" 1است (.)18

نگرش افراد به یک محصول ممکن است تحت تأثیر

بهبود تصویر شرکت بهعنوان ابزار بازاریابی میتواند

تبلیغات قرار گیرد .در پژوهشهای پیشین نگرش به

فرصتی برای متمایز شدن از رقبا ،افزایش ارزش

تبلیغات بهطور عامل و بهطور ویژه از طریق رسانهها

ادراکشده محصوالت شرکت و جذب و حفظ مشتریان در

(تلویزیون و اینترنت) بررسی و نشان داده شد که نگرش

اختیار شرکت قرار دهد .براساس نتایج تحقیقات تصویر

مصرفکنندگان به تبلیغات بهطور فزایندهای منفی شده

1. Image transfor

2. Alexandris
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است .پیون )1818( 1با ارائۀ یک الگوی نظری نشان داد

اثرات حامیان مالی ورزشی در تیمهای منتخب

ورزش بهدلیل ماهیت ویژهاش ،میتواند موجب ایجاد

(پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی) در لیگ ایران نشان

نگرش مثبت به تبلیغات شود ( .)14شرکتها پیش از

داده شد که حمایتهای حامیان مالی در بین تیمهای

اینکه به حمایت مالی از ورزش بپردازند ،باید متوجه این

منتخب مؤثر بوده است .عالوهبر این نتایج نشان داد که

موضوع باشند که حمایت مالی از ورزش فعالیتی هزینهبر

تفاوت معناداری بین تأثیرات حامیان مالی در بین این سه

است که اگر این حمایت به موفقیت دست نیابد ،میتواند

تیم وجود داشته است ( .)7بنکاس )1889( 1در تحقیقی

شرکت و کارمندان را متحمل هزینۀ زیادی کند (.)13

در خصوص تأثیر حمایت حامیان مالی از ورزش بر

بهنظر میرسد حمایت حامیان مالی از ورزش عالوهبر

هواداران تیمهای رقیب در یونان به بررسی اثربخشی

هواداران تیم خودی ،بر هواداران تیم رقیب نیز تأثیرگذار

حمایتهای مالی ورزشی از دو تیم پاناتینایکوس و

میگذارد .با وجود این تحقیقی در خصوص اینکه آیا تأثیر

المپیاکوس بر میزان آگاهی از نشان تجاری ،قصد خرید و

حمایت حامیان مالی از فوتبال در هواداران تیم مورد

تصویر شرکت پرداخت که نتایج آن مثبت بود و

حمایت و تیم رقیب تفاوت دارد یا نه ،یافت نشد.

حمایتهای مالی ورزشی موجب افزایش این متغیرها

درحالیکه بیشتر سازمانها در پی آناند که اثربخشی

میشد ،ولی این نتایج برای حامی تیم رقیب منفی بود

فعالیتهای بازاریابی خود را اندازهگیری کنند و بسنجند

( .)18همچنین نتایج تحقیق داویز 8و همکاران ( )1883با

که بر مبنای آن بتوانند بهتر تصمیمگیری کنند ،در ایران

هدف بررسی تأثیر حمایت حامیان مالی از چند تیم

بهطور فراوان به این مطلب پرداخته نشده است و اگر هم

رقیب ،نشان داد که این نوع حمایت موجب افزایش آگاهی

کاری انجام گرفته باشد ،فقط در مورد هواداران تیم

از نام و نشان تجاری شرکت میشود ،اما بین حمایت

خودی میزان افزایش فروش (تأثیرات کوتاهمدت) را در

حامیان مالی از تیمهای رقیب و ترجیح دادن نام و نشان

نتیجۀ فعالیتهای بازاریابی (تبلیغات ،حمایتهای مالی و

تجاری شرکت ارتباط مثبتی پیدا نشد (.)11

 )...اندازهگیری کردهاند .در چند تحقیق نیز عواملی چون

استان اصفهان از قطبهای ورزش کشور بهخصوص در

میزان آگاهی ،بهبود تصویر عمومی از شرکت یا نام

رشتۀ فوتبال است .داشتن دو تیم سپاهان و ذوبآهن در

تجاری ،فقط در ارتباط با هواداران تیم خودی بررسی شده

سطح اول فوتبال کشور و کسب مقامهای قهرمانی در

است ( .)19از جمله عشقی ( )1818در تحقیقی در

لیگ برتر کشور و جام حذفی بهخصوص در دو دهۀ اخیر

بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران

بیانگر پیشرفت فوتبال اصفهان است .سپاهان از

فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی

پرافتخارترین تیمهای لیگ برتر ایران با چهار مقام

ورزشی موجب ارتقای تصویر عمومی شرکت ،افزایش قصد

قهرمانی در دورههای دوم ،نهم ،دهم و یازدهم است.

خرید و وفاداری هواداران به حامیان مالی میشود ،ولی

سپاهان با قهرمانی در جام حذفی  1871توانست با سه

تأثیر چندانی بر آگاهی از نام و نشان تجاری و عالقه به

قهرمانی متوالی در لیگ برتر و یک قهرمانی حذفی برای

شرکت و نشان تجاری ندارد ( .)12همچنین در تحقیق

چهارمین سال متوالی کسب جام کند و از این حیث در

بخشنده و غفرانی ( )1811در خصوص ارزیابی و مقایسۀ

فوتبال باشگاهی ایران رکورددار است .یکی دیگر از

1. Pyun

2. Benekas
3. Davies
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تیمهای اصفهانی حاضر در فوتبال ایران تیم ذوبآهن

قسمت اول مشخصات فردی نمونهها را بررسی میکرد و

اصفهان است .این تیم در لیگ برتر صاحب سه مقام

شامل  8سؤال بود و قسمت دوم ،سؤاالت پرسشنامه بود

نایبقهرمانی و در جام حذفی دارای دو مقام قهرمانی در

که  11سؤال را شامل میشد .این  11سؤال در اصل

سالهای  01و  00است .همچنین تیم ذوبآهن در سال

شامل دو پرسشنامه بود که پرسشنامۀ اول مربوط به

 07در لیگ قهرمانان آسیا مقام دوم را بهدست آورد.

حامی مالی تیم سپاهان ( 11سؤال) و پرسشنامۀ دوم هم

حامی مالی تیم سپاهان مجتمع فوالد مبارکه و حامی

مربوط به حامی مالی تیم ذوبآهن ( 11سؤال) بود که در

مالی تیم ذوبآهن کارخانۀ ذوبآهن هستند.

این  11سؤال برای هر کدام از حامیان ،متغیرهای آگاهی

با وجود دو شرکت بزرگ صنعتی در اصفهان که هر دو

از نام و نشان تجاری شرکت ،تصویر عمومی حامی،

نیز حامی دو تیم بزرگ اصفهانیاند ،جای خالی این

عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای محصوالت حامی

تحقیق احساس میشود تا این دو شرکت پی ببرند که آیا

مالی سنجیده میشد .پرسشنامه در مقیاس  2ارزشی

حمایت آنها از تیمشان در هواداران دو تیم تفاوت دارد یا

لیکرت با دامنۀ بسیار زیاد و کامالً موافقم ( 2نمره) تا

نه .در تحقیق حاضر محقق در پی مقایسۀ تأثیر حمایت

خیلی کم و کامالً مخالفم ( 1نمره) تنظیم شده بود که

حامیان مالی از فوتبال در هواداران تیمهای سپاهان و

برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از دیدگاه تخصصی

ذوبآهن است.

هشت تن از استادان مدیریت ورزشی استفاده شد.
همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای

روششناسی

کرونباخ استفاده شد (در  48نفر هوادار سپاهان و  88نفر

تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و روش اجرا

هوادار ذوبآهن پایایی پرسشنامه آزمون شد) که برای

میدانی است .جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ هواداران دو تیم

پرسشنامۀ مربوط به حامی مالی سپاهان  r=8/08و برای

سپاهان و ذوبآهن در فصل سیزدهم لیگ برتر بودند .با

پرسشنامۀ مربوط به حامی مالی تیم ذوبآهن r=8/03

توجه به اینکه تعداد جامعۀ آماری بهطور دقیق مشخص

بهدست آمد و پایایی پرسشنامهها تأیید شد.

نیست ،براساس گزارش سازمان لیگ میانگین تماشاگران

پرسشنامۀ تحقیق به تعداد  418عدد (با احتمال

حاضر در ورزشگاه در فصل سیزدهم برای تیم سپاهان

مخدوش شدن و خرابی پرسشنامهها) در بازی دو تیم

 2188نفر و برای تیم ذوبآهن  1988نفر برآورد شده

سپاهان و ذوبآهن (از سری مسابقات فصل سیزدهم لیگ

است .با توجه به میزان جامعه و رجوع به جدول مورگان

برتر) در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان با حضور محقق توزیع

مقدار حجم نمونه  839نفر تعیین شد که با توجه به روش

شد و در نهایت  838پرسشنامۀ سالم و قابل استفاده

نمونهگیری طبقهای تعداد نمونه برای هواداران تیم

( 188پرسشنامۀ هواداران سپاهان و  188پرسشنامۀ

سپاهان  188نفر و برای هواداران تیم ذوبآهن  189نفر

هواداران ذوبآهن) بررسی شد.

پرسشنامۀ

اطالعات تحقیق با استفاده از نرمافزار آماری ،spss18

است .تحقیق حاضر

با استفاده از

محققساختهای که برگرفته از پایاننامۀ عشقی و همکاران

تجزیهوتحلیل شد .عالوهبر آمار توصیفی ،از آزمونهای

در دانشگاه تهران بود و چند سؤال آن تعدیل شد ،انجام

کولموگروف اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال یا

گرفت .این پرسشنامه شامل دو بخش سؤال بود که

غیرنرمال بودن دادهها و از آزمونهای یومن ویتنی و

نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،9شمارة  ،4زمستان 6991

631

همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیههای تحقیق

نتایج و یافتههای تحقیق

استفاده شد.

یافتههای توصیفی
جدول  .6سن هواداران تیمهای سپاهان و ذوبآهن

تیم

تعداد کل

کمترین سن

باالترین سن

میانگین

انحراف استاندارد

سپاهان

188

19

21

17/14

0/39

ذوبآهن

188

13

49

13/01

0/82

با توجه به جدول  1مشاهده میشود که تعداد کل

استاندارد آن  0/39است .همچنین برای تیم ذوبآهن

نمونه برای هواداران تیم سپاهان  188نفر است که

مجموع نمونه  188نفر است که کمترین سن  13سال و

کمترین سن نمونه  19سال و باالترین سن  21سال است.

باالترین سن  49سال است .میانگین سن هواداران

میانگین سن هواداران تیم سپاهان  17/14سال و انحراف

ذوبآهن  13/01سال و انحراف استاندارد آن  0/82است.

جدول  .3تحصیالت هواداران تیمهای سپاهان و ذوبآهن
تیم
تحصیالت

ذوبآهن

سپاهان
تعداد

درصد

تعداد

درصد

زیر دیپلم

19

11/9

18

8/18

دیپلم

73

41/9

20

44/3

کاردانی

82

12/1

10

11/2

کارشناسی

98

88/4

17

11/8

کارشناسیارشد و باالتر

1

8 /7

1

1 /2

تعداد کل

188

8/188

188

8/188

یافتههای استنباطی

مطابق با جدول  1مشاهده میشود که برای هواداران

با توجه به جدول  8و میانگین رتبه و سطح معناداری

تیم سپاهان  19نفر معادل 11/9درصد زیر دیپلم 73 ،نفر

مشاهده میشود که در متغیرهای آگاهی از نام و نشان

معادل  41/9درصد دیپلم 82 ،نفر معادل  12/1درصد

تجاری حامی ،تصویر عمومی حامی ،عالقهمندی به حامی

کاردانی 98 ،نفر معادل  88/4درصد کارشناسی و  1نفر

و تبلیغات توصیهای برای حامی مالی تیم سپاهان میانگین

معادل  8/7درصد کارشناسیارشد و باالتر بودند .همچنین

رتبه در هواداران سپاهان در سطح باالتری قرار دارد و

برای هواداران تیم ذوبآهن  18نفر معادل 18درصد زیر

سطح معناداری که در هر  4متغیر  8/8881است ،بیانگر

دیپلم 20 ،نفر معادل  44/3درصد دیپلم 10 ،نفر معادل

تفاوت معنادار این متغیرها در هواداران سپاهان و

 11/2درصدکاردانی 17 ،نفر معادل  11/8درصد

ذوبآهن است .همچنین این چهار متغیر در خصوص

کارشناسی و  1نفر معادل  1/2درصد کارشناسیارشد و

حامی مالی تیم ذوبآهن و با توجه به میانگین رتبه در

باالتر بودند.

این متغیرها نشان میدهد که در هواداران ذوبآهن
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میانگین رتبه در سطح باالتری قرار دارد .همچنین سطح

ارتباط با حامی مالی تیم ذوبآهن در هواداران سپاهان و

معناداری ( )8/8881تفاوت معنادار این متغیرها را در

ذوبآهن نشان میدهد.

جدول .9مقایسۀ پاسخ هواداران سپاهان و ذوبآهن در خصوص حامیان مالی (نتایج حاصل از آزمون یومن ویتنی)
میانگین

متغیر

هوادار

میانگین

آگاهی از نام و نشان تجاری حامی مالی تیم
سپاهان

سپاهان

4/84

184/91

ذوبآهن

8/38

189/32

سپاهان

8/72

188/10

ذوبآهن

1/30

71/38

سپاهان

4/17

182/22

ذوبآهن

1/88

08/11

سپاهان

4/88

181/09

ذوبآهن

1/81

07/31

سپاهان

8/93

149/04

ذوبآهن

4/81

180/10

سپاهان

1/39

113/98

ذوبآهن

8/74

192/38

سپاهان

1/12

114/14

ذوبآهن

4/89

108/84

سپاهان

1/88

119/81

ذوبآهن

8/78

194/20

تصویر عمومی حامی مالی تیم سپاهان
عالقهمندی به حامی مالی تیم سپاهان
تبلیغات توصیهای حامی مالی تیم سپاهان
آگاهی از نام و نشان تجاری حامی مالی تیم
ذوبآهن
تصویر عمومی حامی مالی تیم ذوبآهن
عالقهمندی به حامی مالی تیم ذوبآهن

تبلیغات توصیهای برای حامی مالی تیم ذوبآهن

رتبه

یومن ویتنی

Z

معناداری)(sig

7808

-2/723

8/8881

8218

-11/111

8/8881

1107

-18/480

8/8881

8184/288

-11/918

8/8881

9480

-0/819

8/8881

1208/288

18/110-

8/8881

1818

-18/988

8/8881

1917

-18/187

8/8881

در سطح  8/82معنادار است.

جدول .4رابطۀ تصویر عمومی حامی مالی تیم سپاهان در عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای حامی در هواداران
سپاهان و ذوبآهن (نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن)
عالقهمندی به

عالقهمندی به

تبلیغات توصیهای

تبلیغات توصیهای

متغیر

حامی در هواداران

حامی در هواداران

حامی در هواداران

حامی در هواداران

سپاهان

ذوبآهن

سپاهان

ذوبآهن

تصویر عمومی حامی

ضریب همبستگی

8/44

8/89

8/48

8/21

تیم سپاهان

سطح معناداری

8/888

8/888

8/888

8/888

در سطح  8/82معنادار است.

با توجه به جدول  4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
نشان داد بین تصویر عمومی حامی مالی تیم سپاهان و

عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای در هواداران
سپاهان و ذوبآهن رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
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جدول  .1رابطۀ تصویر عمومی حامی مالی تیم ذوبآهن در عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای حامی در هواداران
سپاهان و ذوبآهن (نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن)
عالقهمندی به

عالقهمندی به

تبلیغات توصیهای

تبلیغات توصیهای

متغیر

حامی در هواداران

حامی در هواداران

حامی در هواداران

حامی در هواداران

سپاهان

ذوبآهن

سپاهان

ذوبآهن

تصویر عمومی

ضریب همبستگی

8/31

8/81

8/33

8/18

حامی تیم ذوبآهن

سطح معناداری

8/888

8/888

8/888

8/18

در سطح  8/82معنادار است.

تیمها بود .متغیرهای آگاهی از نام و نشان تجاری حامی،
با توجه به جدول  2نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن

تصویر عمومی حامی ،عالقهمندی به حامی و تبلیغات

نشان داد بین تصویر عمومی حامی مالی تیم ذوبآهن و

توصیهای در مورد حامیان مالی تیمها در هواداران دو تیم

عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای در هواداران

مقایسه شد .با توجه به جدول  8نتایج بیانگر این بود که

سپاهان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین در

متغیرهای مورد بررسی در ارتباط با حامیان مالی تیمها

هواداران ذوبآهن بین تصویر عمومی حامی مالی تیم

در هواداران با هم تفاوت معناداری دارد .از نتایج استنباط

ذوبآهن و عالقهمندی به حامی رابطۀ مثبت و معناداری

میشود که هواداران نسبت به حامیان مالی تیمها واکنش

وجود دارد ،ولی بین تصویر عمومی حامی و تبلیغات

یکسانی ندارند .به بیان دیگر ،همانطورکه میانگین رتبه

توصیهای رابطهای مشاهده نشد.

در متغیرها نشان میدهد ،هواداران تیم سپاهان نسبت به
حامی مالی تیمشان نظر مثبت و نسبت به حامی مالی

بحث و نتیجهگیری

ذوبآهن نظر منفی داشتهاند .همینطور در مورد هواداران

اهداف شرکتها از نظر مدیران و کسانی که در

تیم ذوبآهن به این صورت است که آنها نسبت به حامی

حمایت مالی نقش دارند عبارتاند از :توسعۀ مطلوب

مالی تیمشان نمرۀ بیشتر و مثبتتری نسبت به حامی

تصویر شرکت در اذهان عمومی ،افزایش آگاهی عمومی از

مالی تیم سپاهان دادهاند .از آنجا که تحقیقی با عنوان

شرکت و محصوالت ،افزایش درگیری اجتماعی ،برقراری

حاضر یافت نشد ،نمیتوان نتایج این تحقیق را با تحقیقات

ارتباط و بهوجود آمدن خوشنیتی در اجتماع .هدف اصلی

دیگر مقایسه کرد .ولی در زمینۀ نتایج تحقیقات داویز و

حمایت مالی از دیدگاه شرکت ایجاد آگاهی یا افزایش

همکاران ( )1883که نشان دادند حمایت حامیان مالی از

شناخت از محصوالت ،خدمات شرکت ،خطوط تولید یا

چند تیم رقیب به ترجیح دادن نام و نشان تجاری حامی

اسم شرکت است .وظیفۀ اصلی فعالیتهای بازاریابی

منجر نمیشود و همچنین بنکاس ( )1889که به بررسی

شرکت دستیابی ،افزایش یا تقویت آگاهی از شرکت/

اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی از دو تیم پاناتینایکوس

مارک /محصول است که بهطور ویژه در درون ارتباطات

و المپیاکوس پرداخت و نتیجه گرفت که حمایتهای مالی

بازاریابی قرار گرفته است (.)14

ورزشی موجب افزایش این متغیرها در تیم خودی

هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ واکنش هواداران
تیمهای سپاهان و ذوبآهن نسبت به حامیان مالی این

میشود ،ولی این نتایج برای حامی تیم رقیب منفی بود،
همخوانی دارد.
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از آنجا که حامیان مالی این تیمها یعنی مجتمع فوالد

ذوبآهن و هواداران ذوبآهن در ارتباط با حامی مالی

مبارکه و شرکت ذوبآهن در پی رسیدن به مزیت رقابتی

سپاهان همخوانی دارد ،ولی در هواداران ذوبآهن در

و ایجاد تصویر مثبت از شرکت و همچنین تبلیغ شدن

ارتباط با حامی مالی تیم خودی همسو نیست .همچنین

توسط دیگران در پی حمایت مالی خود هستند ،به دو

نتیجۀ تحقیق حاضر با نتایج تحقیق جزنی و همکاران

باشگاه پیشنهاد میشود با هماهنگی با هم و با برگزاری

( )1878در خصوص ارتباط مثبت و مستقیم تعلق

مراسمی شرایطی فراهم شود تا حمایت این حامیان در

هواداران به تیم ورزشی و تبلیغات توصیهای محصوالت

هواداران هر دو تیم تأثیر مثبت و مطلوبی را ایجاد کند که

حامی و بهطور کلی با نتایج تحقیق کو و همکاران

در نهایت در تعداد بیشتری از مردم تصویری مطلوب از

( )1880در زمینۀ ارتباط مثبت و معنادار تصویر عمومی

شرکت فراهم شود که میتواند به خرید بیشتر محصوالت

حامی و عالقه به حامی و تبلیغات توصیهای همخوانی

شرکت بینجامد .همچنین مجتمع فوالد مبارکه و شرکت

دارد.

ذوبآهن هر دو در بازار بورس حضور دارند و بهدلیل اینکه

به باشگاههای سپاهان و ذوبآهن پیشنهاد میشود در

با ایجاد تصویر مطلوب از شرکت و آگاهی بیشتر مردم و

کنار رقابت سالم فوتبالی و با هماهنگی با هم و از طریق

هواداران از نام و نشان تجاری ،گرایش آنها به خرید و

مدیران عامل ،مربیان و بازیکنان محبوب و مطرح خود و با

فروش سهام شرکت بیشتر میشود ،در نتیجه با افزایش

انجام مراسم فرهنگی و برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از

خرید و فروش سهام شرکت در بازار بورس ارزش سهام و

حامیان مالی بهخصوص پیش از بازیهای مهم و پخش

نقدینگی و ارزش شرکت افزایش مییابد که در نهایت

این مراسم از صداوسیما ،عالوه بر آگاه ساختن هواداران و

برای شرکت سود بههمراه دارد .بنابراین با ایجاد تصویر

عموم مردم از حمایت مالی دو شرکت ،در پی ایجاد

مطلوب از شرکت عالوهبر فروش بیشتر محصوالت خود،

تصویری مثبت و مطلوب از شرکت در اذهان هواداران دو

در زمینۀ بازار بورس نیز میتواند برای شرکتها مزیت

تیم باشند تا هواداران تیمها عالوهبر آگاهی و شناخت و

رقابتی ایجاد کند.

تصویر مثبتی که از حامی مالی تیم خود بهدست میآورند،

از نتایج دیگر تحقیق ارتباط بین تصویر عمومی حامی

نسبت به حامی مالی تیم رقیب نیز چنین تصویر مثبتی

و عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای آنهاست .با

شکل گیرد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر در خصوص

توجه به نتایج جدولهای  4و  ،2بین تصویر عمومی حامی

ارتباط مثبت تصویر عمومی حامی تیم رقیب و

در عالقهمندی و تبلیغات توصیهای حامی در هواداران

عالقهمندی به حامی و تبلیغات توصیهای ،بهنظر میرسد

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .تنها بین تصویر

هواداران با پیدا کردن تصویر مثبت و مطلوب از حامی

عمومی حامی تیم ذوبآهن و تبلیغات توصیهای در

مالی تیم رقیب و عالقهمندی به حامی عالوهبر خود به

هواداران ذوبآهن رابطهای مشاهده نشد .نتایج این

دیگران نیز توصیه میکنند که از محصوالت یا سهام

تحقیق با نتایج تحقیق الکساندریس و همکاران ()1889

شرکت خرید کنند که در نهایت میتواند به افزایش سود و

که نتیجه گرفتند افرادی که نگرش مثبتی به حامی دارند،

ارزش شرکت منجر شود .محتمل است که با رسیدن این

محصوالت حامی را بیشتر به دیگران توصیه میکنند ،در

دو حامی به اهداف خود از حمایت در نهایت میتواند به

هواداران سپاهان در ارتباط با حامی مالی سپاهان و

حمایت بیشتر این شرکتها از فوتبال منجر شود.
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