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.6،4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه تهران  ،تهران  ،ایران.2استاد مدیریت ورزشی ،
دانشکده تربیت بدنی  ،دانشگاه تهران  ،تهران  ،ایران .9دانشیار مدیریت ورزشی  ،دانشکده تربیت بدنی  ،دانشگاه تهران ،
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(تاریخ دریافت  ،6992 / 06 / 20 :تاریخ تصویب )6992 / 04 / 61 :

چکیده
هدف از این تحقیق ،بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن) در نگرش طرفداران تیمهای پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود.
روش این تحقیق توصیفی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه هواداران
باالی  61سال تیمهای پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقالل ،تراکتورسازی و پرسپولیس) در سال  96-92بود .از آنجا که حجم جامعۀ
آماری بیش از  600هزار نفر بود ،بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ،تعداد نمونهها حداقل باید  914نفر باشد که با احتمال بیست درصد
ریزش  000پرسشنامه توزیع شد .از این تعداد پرسشنامه پخش شده ،تعداد  424پرسشنامه کامل با نرخ پاسخگویی  %90به درستی
برگشت داده شد .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساختهای بود که نقش حمایت مالی بر نگرش هواداران را در پنج مولفه شامل نگرش
هواداران به دالیل حضور حامی مالی ،آگاهی و عالقه به نام و نشان تجاری حامیان ،ارتقاء تصویر حامیان مالی ،قصد خرید و وفاداری
میسنجید .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/19به دست آمد . .برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار
توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک متغیره) استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد که حمایت مالی(تبلیغات
روی پیراهن) به ترتیب بیشترین نقش را در افزایش آگاهی و عالقه ،نگرش مثبت به حضور حامیان مالی ،ارتقای تصویر حامیان مالی،
وفاداری هواداران به محصوالت حامیان مالی و افزایش قصد خرید هواداران از محصوالت آنها داشته است .در نهایت با توجه به نقش
مثبت حمایت مالی در کلیه عوامل ،سازمانها و شرکتهای تجاری میتوانند با در نظر گرفتن کمیت و هویت هواداران ،حمایت مالی
ورزشی در فوتبال را به عنوان یکی از راهکارهای موثر ترویج محصوالت و خدمات خود در نظر بگیرند.
واژههای کلیدی
حمایت مالی ،هوادار ،قصد خرید ،وفاداری ،لیگ برتر ،فوتبال.

 -نویسنده مسئول  :تلفن02616661111 :

Emali. : e.alidoust@ut.ac.ir
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یک شخص یا شرکت برای کسب منافع یا سود دوجانبه

مقدمه
ورزش فوتبال به گواه شواهد موجود پرطرفدارترین و

برای هر دو طرف قرار داد(.)11قرارداد بین شرکت حامی و

محبوب ترین ورزش در پهنه بین المللی است که سهم

باشگاه ورزشی که براساس آن نام یا لوگوی شرکت ها و

عمده ای را از کل صنعت ورزش به خود اختصاص داده

سازمان های حامی بر پیراهن باشگاه ورزشی قرار می گیرد

است .مسابقات بین المللی فوتبال در سراسر جهان،گرچه

را حمایت مالی ورزشی برروی پیراهن می گویند(.)10

در ابتدای امر هزینه های سنگینی را برای کشورهای

تاثیرات اقتصادی فوتبال منحصر به برگزاری تورنمنت های

میزبان دربردارد ،ولی در نهایت تاثیرات مختلف اقتصادی

بزرگ بین المللی نظیر جام های جهانی نیست بلکه در

و غیراقتصادی را برای آن کشور در پی خواهد داشت(.)02

بسیاری از کشورها ،برگزاری لیگ های حرفه ای و صنعت

بازاریابی 1برای هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار

باشگاه داری حرفهای فوتبال باعث رشد و توسعه اقتصادی

امروز ضرورت دارد .بازاری که دیگر نه مرز میشناسد و نه

مطلوبی در صنعت فوتبال کشورها شده است .با توجه به

مشتری خاصی را در نظر دارد .شعار امروز بازاریابی برای

این که باشگاههای ورزشیفوتبال در ایران درآمد قابل

همه کارآفرینان ،مدیران و بازاریابان حرفهای در این جمله

توجهی از حق پخش تلویزیونی کسب نمی کنند ،حامیان

کوتاه خالصه میشود" :جهانی بیندیش ،محلی عمل کن".

مالی از منابع حیاتی برای تامین منابع مالی باشگاهها

جهانی شدن بازار یعنی اقتصاد و تجارت بدون مرزو الزمه

محسوب می شوند(.)6در واقع ،یکی از مهم ترین عناصری

آن بینش وسیع ،حرکت هدفمند ،نگرش سیستمی و

که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد شده است

افزایش توانمندیها و بهبود مقررات و قوانین است(.)5

حمایت مالی ورزشی در تبلیغات برای شرکتهای حامی

بازاریابی ورزشی 0موفق با درک چرایی و چگونگی رفتار

مالی است( .)11امروزه داشتن اسپانسر به صورت بخش

مصرف کنندگان ورزشی آغاز میشود( .)4برنامه فراگیر

الینفک درآمد زایی باشگاهها است( .)16حمایت مالییکی از

بازاریابی شامل 4مولفه است :محصول( 3خدمات ورزشی)،

مهم ترین منابع درآمدی در ورزش امروزی است .این

قیمت ،4مکان 5و ترویج .)0( 6موضوع حمایت مالی ورزشی

موضوع هم به سود صاحبان کاالها و خدمات است و هم

که زیر مجموعه ای از ترویج (یکی از عناصر چهارگانه

این که بهطور مستقیم و غیر مستقیم به توسعه ورزش یاری

آمیخته بازاریابی) است ،موضوعی است که در این چند

می رساند.یکی از راههای تامین بودجه کافی جهت انجام

سال اخیر مورد توجه شرکت ها قرار گرفته است و آن را

فعالیتهای ورزشی به ویژه فعالیتهای قهرمانی ،استفاده از

یک نوع روش ارتباطی مناسب برای برقراری ارتباط با

حمایت مالی شرکتها و کارخانجات خصوصی است(.)6،01

مصرف کنندگان می دانند که تاثیر بسزایی دارد.

حامیان مالیامیدوارند با سرمایه گذاری در ورزش بتوانند

در تعریفی ساده می توان حمایت مالی ورزشی را

آگاهی مصرف کننده از مارکشان را افزایش دهند و در

حمایت از یک ورزش ،سازمان ورزشی یا رویداد توسط

نتیجه ارزش ویژه ای برای مارکشان ایجاد کنند .با توجه به
این که نتیجه توافق بین طرفین غیر قابل پیش بینی است،

1.Marketing
2.Sport Marketing
3.product
4.Price
5.Place
6.Promotion

بنابراین خطر سرمایهگذاری در ورزش خیلی باال است .برای
مثال هیچ تضمینی نیست که یک حامیحتما فروش باالیی
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خواهد داشت یا تصویر مارکش افزایش خواهد داشت و یا

شرکت و قصد خرید مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت

فهم و درک مصرف کننده افزایش خواهد یافت(.)6

مشخص گردید که احتمال قصد خرید هنگامی وجود دارد

عمده ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب

که مصرف کنندگان تصویر مساعدی از شرکت های

شامل حق پخش تلویزیونی ،حامیان مالی و درآمد روز

اسپانسر داشته باشند و دارای سطح باالیی از جانبداری

مسابقه است .با توجه به رسمیت نیافتن حق پخش

باشند .همچنین نتایج نشان داد که جانبداری ورزشی

تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال

مصرف کنندگان بطور مثبت بر روی آگاهی آنها ،تصویر

ایران ،الزم است که باشگاه ها (به عنوان بنگاه های

آنها و قصد خرید آنها تاثیر می گذارد( .)06الکساندر 3در

اقتصادی صنعت فوتبال) و نیز سایر نهادهای ذیربط

سال  0221تحقیق خود را با عنوان "مشخص کردن

صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به حمایت مالی دید

ارزش برند از طریق حمایت های مالی" به انجام رساند و

ویژه ای داشته باشند(.)3

به این نتایج دست یافتند:حمایت های مالی توانسته است

گیالنی نیا و عباس زاده،)0211( 1در تحقیقی تحت

تصورات مثبت موجود در اذهان مشتریان را تثبیت کند و

عنوان "بررسی ساختارهای اثربخشی حمایت مالی ورزش

تفکرات منفی را نیز تغییر دهد .هم چنین برندهایی با

و ارتباط نظری بین آنها در میان طرفداران فوتبال

اعتبار و قدرت بیشتر موفقیت های باالتری در زمینه

ایران"به این نتیجه رسیدند ،درگیر شدن مصرف کننده

حمایت های مالی کسب کرده است .آن ها معتقد بودند

اثر مثبت و مستقیم بر روی نام آگاهی از تجاری ،درک

ارتباط بازیکنان و تیم های مورد حمایت با بازار هدف اثر

تصویر شرکت و قصد خرید محصول دارد .آگاهی از

مثبتی بر تاثیر حمایت های مالی داشته است .و این که

حمایت مالی اثر مستقیم و مثبت را بر روی تصویر شرکتها

رسانه ها نقش مهمی در موفقیت حمایت های مالی و

دارد و در نهایت آگاهی از حمایت مالی و تصویر سازمانی

افزایش اعتبار برندها دارند در صورتی که بتوانند تصویر

اثر مثبت و مستقیم بر روی قصد خرید محصوالت دارد

مناسبی از شرکتهای حامی ارائه دهند .و در آخر عملکرد

( .)16در تحقیقی در یونان که توسط بنکاس(،)0226

ضعیف تیم های ورزشی در بازی ها و فصل های قبل از

انجام شد وی به بررسی اثر حمایتهای مالی ورزشی

موانعی است که حامیان را از حمایت بازمی دارد (.)2

(برروی دو تیم المپیاکو و پاناتیناکو) برروی آگاهی از نام و

جنسن 4و همکاران ،)0210( ،در تحقیقی با عنوان" :لیگ

نشان تجاری قصد خرید و تصویر شرکت پرداخته است که

جدید ،بازار جدید و حامی مالی جدید ،عقاید در رابطه با

نتایج آن مثبت بوده است و حمایت های مالی ورزشی

حامیان مالی روی پیراهن در لیگ برتر فوتبال(")MLSبه

باعث افزایش این متغیرها می شد( .)12یانگ 0و همکاران

این نتیجه دست یافتند :که نگرش هواداران فوتبال تحت

( ،)0222بررسی تاثیرات جانبداری ورزشی ،آگاهی از

تاثیر حامیان مالی روی پیراهن قرار می گیرد .آن ها توجه

اسپانسر و تصویر شرکت بر قصد خرید محصوالت اسپانسر

به نظرات هواداران را بیشتر از توجه به نظرات صاحبان

را در یک تحقیق مورد بررسی قرار دادند :در این تحقیق

تیم و رشته های ورزشی بر میزان سود به دست آمده از

روابط نظری بین متغیرهای کلیدی تاثیر حمایت های

تبلیغات بر روی پیراهن ورزشی برای یک تیم فوتبال

مالی یعنی جانبداری ورزشی ،آگاهی از اسپانسر ،تصویر

گزارش کردند(.)12

1 . Gilaninia and Abbaszadeh
2.Yong

3.Alexander, Nicholas
4.Ric jensen
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متاسفانه در ایران کمتر بهه ایهن مقولهه پرداختهه شهده

و افزایش فروش ،محقق در این تحقیقنقش حمایت های

است و اگهر ههم کهاری انجهام شهده باشهد میهزان افهزایش

مالی ورزشی(تبلیغات روی پیراهن) را بر روی متغیرهای

فروش(اثههرات کوتههاه مههدت) را در نتیجههه فعالیههت هههای

مهم این فرایند از جمله نگرش هوادارن نسبت به حضور

بازاریابی(تبلیغات ،حمایت های مالی و )...اندازه گیری کهرده

حامیان مالی ،آگاهی و عالقه به نام و نشان تجاری ،ارتقاء

اند وعواملی چون میزان آگاهی و بهبهود تصهویر عمهومی از

تصویر عمومی شرکت ،قصد خرید و وفاداری مشتری

شرکتیا نام تجاری و قصد خریهد کمتهر مهورد بررسهی قهرار

بهشرکت و محصوالتش مورد بررسی قرار خواهد داد.

گرفته است .در حال حاضر که اکثر لیهگههای ورزشهی بهه

فقدان یا کمبود اطالعات این زمینه در کشورمان امر

خصوص فوتبال به شکل حرفهای درآمده اند و به خاطر این

بدیهی است و با انجام این تحقیق به دنبال رفع بعضی از

که مخاطبان بسیاری را جذب خود میکنند یک رقابت بین

نیاز ها در این مقوله هستیم.

سازمان ها برای حامی مالی شدن رویهدادها و باشهگاه ههای
معروف و پرطرفدار شکل گرفته است .شرکت هها بها صهرف

روش تحقیق

این هزینه ها به دنبال بازگشت سرمایه هسهتند و ایهن کهه

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر چگونگی

چگونه تاثیر فعالیت های موجود را ارزیابی میکنند به یهک

جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میآید

مساله تبدیل شده اسهت .بنهت ،هنسهن و نانهگ)0223( 1

که به شکل میدانی انجام گرفت.جامعه آماری تحقیق

بیان می کننهد جوانهان تماشهای مسهابقات فعهالی چهون

حاضر شامل کلیه هواداران باالی 12سال سه تیم

فوتبههال را نسههبت بههه ورزش هههای سههنتی ،بههیو بههال و

استقالل،پرسپولیو و تراکتورسازی بودندکه برای تماشای

بسکتبال ترجیح می دهند و مایلند در آینهده پخهش ایهن

مسابقات در ورزشگاه حاضر می شدند .روش نمونه گیری

مسابقات از رسانه ها افزایش یابد .این باعث شده است که

طبقه ای  -متناسب بود که به صورت تصادفی انتخاب

بازاریابی در این رشته ورزشی در حد مطلوبی توسعه یافته

شدند .از آنجا که حجم جامعۀ آماری بیش از  122هزار

و به روشهای نوینی در این زمینه دسهت یابنهد .در حهال

نفر را شامل میشد ،بر اساس جدول نمونه گیری مورگان،

حاضر آنچه در ایران بهه عنهوان بازاریهابی ورزشهی مطهر

برای جامعه ای با این حجم ،تعداد نمونه ها حداقل باید

است منحصر به بحث فروش بلیهت و کاالههای ورزشهی و

 324نفر باشد که با احتمال بیست درصد ریزش 522

حمایت ناچیز حامیان مالی از برخی از تیم ههای ورزشهی

پرسشنامه تهیه شد .پو از حضور در هر ورزشگاه و قبل

است  .این در حالی است کهه امهروزه صهنعت ورزش 150

از شروع هر مسابقه پرسشنامهها توزیعشد.

میلیون دالری در آمریکا رشد 52درصهدی در طهول یهک
دهه داشته است(.)16

ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه ای
محقق ساخته شامل 02سوال بود .چارچوب اولیه آن از

با در نظر گرفتن این مهم که حمایت های مالی در

تحقیق های سلطان حسینی (،)1312اسمیت ()0211

ایران به صورت بسیار محدود و غیرعلمی انجام می شود،

برگرفته شد( .)1،1،05هر یک از ردیفهای پرسشنامه در

اهمیت حمایت مالی در راستای درآمدزایی برای باشگاه ها

برگیرنده یکی از اهداف عمومی حمایت مالی از ورزش

و انتظارات حامیان مالی مبنی بر ترویج و تبلیغ محصوالت

فوتبال بود که براساس مقیاس  5ارزشی لیکرت امتیاز
بندی شد .پرسشنامه شامل بخشهای زیر بود:

1.Benet, G , Henson , K , R & Zhang j
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بخش اول پرسشنامه :شامل  5سوال که مربوط به

آماری SPSSو ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی

متغیرهای جمعیتشناختی شامل سن ،میزان تحصیالت،

پرسشنامه  2/23گزارش شد که با توجه به مقدار این

میزان درآمد ،میزان تماشای مسابقات از طریق تلویزیون و

ضرایب میتوان گفت که پرسشنامه از پایایی باالیی برای

میزان حضور در ورزشگاه بود.

یک آزمون برخوردار است .تجزیه و تحلیل داده ها در دو

بخش دوم پرسشنامه :شامل  02سوال بود که در قالب
 5بعد،نگرش هواداران به حضور حامیان ،آگاهی و عالقه

سطح آمار توصیفی( میانگین و انحراف معیار) و استنباطی
( آزمون  tیک متغیره) انجام شده است

به نام و نشان ،ارتقاء تصویر حامیان،قصد خرید و وفاداری
به محصول بوده و بهوسیله مقیاس  5ارزشی لیکرت(شامل

تجزیه و تحلیل داده ها

 :1کامالً مخالفم:0 ،مخالفم :3 ،نمی دانم :4 ،موافقم و :5

از آن جا که حجم جامعۀ آماری بیش از  122هزار نفر
بود ،بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ،برای جامعه ای

کامالً موافقم) اندازهگیری میشد.
برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،پرسشنامۀ اولیه را

با این حجم ،تعداد نمونه ها حداقل باید  324نفر باشد که

به  12تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع

با احتمال بیست درصد ریزش  522پرسشنامه توزیع شد.

بندی نظرات آنان پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد .برای تایید

از این تعداد پرسشنامه پخش شده ،تعداد  404پرسشنامه

پایایی پرسشنامه های تحقیق با توجه به محدودیت های

کامل با نرخ پاسخگویی  %15به درستی برگشت داده شد.

موجود ،به منظور بررسی اولیه بین جامعه مورد نظر ،تعداد

تعداد هوادارانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار

 32پرسشنامه از بین پرسشنامههای توزیع شده به صورت

گرفتند  404هوادار از سه باشگاه پرطرفدار استقالل(141

کامالً تصادفی اتتخاب و با استفاده از نرم افزار

نفر) ،پرسپولیو( )133و تراکتورسازی(152نفر) بودند.

جدول :6تعداد هواداران به تفکیک هر تیم
تعداد هواداران
مجموع

استقالل

پرسپولیس

تراکتور سازی

نمونه تحقیق

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

141

33/3

133

31/4

152

35/4

404

122

شکل  :6توزیع درصدی هواداران به تفکیک تعداد آن ها
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جدول:2توزیع و درصد فراوانیسن هواداران
مولفه

سن

دستهها

استقالل

پرسپولیس

نمونه تحقیق

تراکتور سازی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کمتر از  02سال

1

0/10

6

1/41

13

3/26

02

6/62

 02تا  01سال

11

16/14

61

16/01

26

02/02

006

3/53

 32تا  31سال

41

11/22

46

12/24

31

1/11

130

31/1

 42تا  41سال

12

0/35

11

0/51

2

1/22

01

6/2

 52سال و باالتر

4

2/14

1

2/03

4

2/14

1

0/1

141

33/3

133

31/3

152

35/31

404

122

مجموع

نتایج بهدست آمده در مورد وضعیت سنی افراد نمونه

فراوانی در گروه سنی  32تا  31سال  31/1درصد شده

به این صورت است که بیشتر آنها در رده سنی بین  02تا

است و کمترین توزیع دادهها در رده سنی 52سال و باالتر

 01سال  53/3درصد قرار دارند ،بعد از آن بیشترین

از آن  0/1درصد قرار دارد.

شکل  :2توزیع درصدی هواداران به تفکیکسن
جدول  :9اطالعات توصیفی اهداف عمومی حمایت مالی از ورزش فوتبال
میانگین

انحراف معیار

متغیر ها
نگرش هواداران به حضور حامیان

4/23

2/111

آگاهی و عالقه به نام و نشان

3/12

2/214

ارتقاء تصویر حامیان

3/11

2/221

قصد خرید

3/55

1/143

وفاداری به محصول

3/66

1/142

با توجه به جدول  ،0در بررسی نگرش هواداران به

بیشتر برای شرکت های حامی (با میانگین  )4/23داشته

دالیل حضور حامیان مالی ،هواداران معتقد بودند که

است.و متغیر قصد خرید کمترین نقش را در حمایت مالی

حمایت های مالی بیشترین نقش را در سودآوری مالی

از ورزش فوتبال در بین هواداران داشت.

بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن)در نگرش هواداران تیمهای پرطرفدار لیگ برترفوتبال ایران
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جدول :4بررسی اهداف عمومی حمایت مالی از ورزش فوتبال با آزمون  tتک متغیره
متغیر ها

میانگین

Df

میزانt

میزان P

نگرش هواداران به حضور
حامیان

3/25

403

01/033

2/221

آگاهی و عالقه به نام و نشان

3/21

403

04/602

2/221

ارتقاء تصویر حامیان

3/61

403

02/110

2/221

قصد خرید

3/33

403

1/512

2/221

وفاداری به محصول

3/41

403

1/642

2/221

با توجه به جدول باال و سطو معناداری بدست آمده

حامیان باید با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی این

مشخص میشود که تمام متغیر های حمایت مالی از

نگرش منفی ایجاد شده در اذهان مشتریان (هواداران،

دیدگاه هواداران نقش داشته است (.)P≥ 2/221

مصرف کنندگان و  )...را که معتقدند اسپانسرها بیشتر به
خاطر سودآوری مالی از تیم های محبوبشان حمایت مالی

بحث و نتیجه گیری

می کنند را تغییر و یک نگرش مثبت نسبت به این که

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حمایت های مالی

آنها با نیات خیرخواهانه و کمک به توسعه فوتبال سعی

ورزشی بهویژه تبلیغات روی پیراهن بر هواداران تیم های

دارند به تیم های محبوب این هواداران کمک و مشکالت

پر طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران (پرسپولیو ،استقالل و

مالی تیم های آن ها را بر طرف کنند.

تراکتورسازی) در پنج مولفه مهم یعنی نگرش هواداران

درخصوص نگرش هواداران نسبت به حضور حامیان

نسبت به حضور حامیان مالی ،ارتقای تصویر حامیان،

مالی نتایج تحقیق حاضر با تحقیق نیکل و همکاران

آگاهی و عالقه هواداران به حامیان ،قصد خرید و وفاداری

( ،)0211که درباره ارتباط بین حمایت های مالی و ارتباط

هواداران نسبت به حامیان مالی انجام شد .در این تحقیق

آن با بازاریابی در دانشگاه جورجیا پی بردند که حمایت

مشخص شد که حمایت های مالی و به طور ویژه تبلیغات

های مالی به شدت نگرشها نسبت به اسپانسرهایی که در

بر روی پیراهن تیم ها در نگرش هواداران نسبت به حضور

مسابقات شرکت می کنند را تحت تاثیر قرار می دهد

حامیان مالی در لیگ برتر فوتبال نقش دارد .حامیانمالی

( .)10هم چنین جنسن و همکاران ( ،)0210که به این

همواره مایل هستند بدانند نگرش هواداران نسبت به

نتیجه دست یافتند نگرش هواداران فوتبال تحت تاثیر

حضور آنها در ورزش چیست .درواقع حامیان مالی با

حامیان مالی روی پیراهن قرار میگیرد ( ،)16همسو است.

حضور خود از رویدادها و وقایع برای یافتن مشتری برای

در این تحقیق مشخص شد که حمایتهای مالی و به طور

ارائه محصوالت یا خدمات استفاده می کنند .با توجه به

ویژه تبلیغات بر روی پیراهن تیم ها در آگاهی و عالقه

یافتههای بهدست آمده ،سودآوری مالی بیشتر ،استفاده

هواداران به نام و نشان تجاری حامیان مالی نقش دارد .از

حامیان از تعداد زیاد هواداران ،پیگیری اهداف مادی ،نیات

اهداف اصلی شرکت ها در حمایتهای مالی آنها از ورزش،

خیرخواهانه و کمک به توسعه فوتبال به ترتیب نگرشی

بهبود و ارتقا آگاهی و عالقه به نام و نشان تجاری حامیان

بوده است که هواداران نسبت به حضور حامیان مالی در

مالی در میان مصرف کنندگان است .آگاهی ایجاد احتمال

فوتبال در خصوص تیمهای مورد بررسی داشتهاند.

و سهولتی است که از طریق آن مصرف کننده نشان
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تجاری را به یاد می آورد.حامیان مالی باید توجه کنند

نقش دارد .از اهداف اصلی مهم دیگر شرکت ها از

وقتی با یک هزینه نسبتا سنگین نام خود را به عنوان

حمایتهای مالی ورزشی ،بهبود و ارتقا تصویر عمومی

اسپانسر روی پیراهن باشگاه های پرطرفدار درج می کنند.

شرکت و محصوالتش در میان مصرف کنندگان است.

فقط از این طریق نام و نشان تجاری خود را به هواداران

تصویر شرکت یک تصویر فکری است که هنگامی که نام

معرفی می کنند

سازمانی ذکر می شود به ذهن خطور می کند .فام

احسانی و همکاران (،)1321که در تحقیقی با عنوان

( ،)0222ایست و همکاران(،)0222فاهی و همکاران

"بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه ای

(،)0224که به این تتیجه رسیده بودند حمایت های مالی

بانوان شهر اصفهان" ،اهداف اصلی حامیان را شناسایی و

در بعد مثبت باعث بهبود نام تجاری و تصویر شرکت در

اولویتبندی کردند و این عوامل را شامل افزایش باال بردن

اذهان عمومی شده است( .)10،14،15بیبی (،)0226که

آگاهی های مردم از شرکت ،تغییر دادن طرز تفکر و تصور

در تحقیق خود در ارتباط بین تصویر نام تجاری و ارزش

منفی مشتریان از شرکت حامی ،ایجاد تصویر مناسب از

ویژه برند در حمایت از ورزش و ارتباط با حمایت آدیداس

شرکت حامی در اذهان عمومی ،جذب مشتریهای جدید،

از همه سیاه پوستان نیوزیلند به این نتایج دست یافت که

تاثیر بر روابط اجتماعی ،رقابت با سایر شرکتها و مستحکم

تصویر نام تجاری با سابقه شرکت آن نام تجاری در

کردن روابط با مشتریان و...می دانستند( .)1کلیف و

رویدادهای ورزشی ارتباط مستقیم دارد(.)13

موشن (،)0225که نتایج تحقیق شان بیانگر این بود که

پاپادیمیتریو ( )0222که معتقد است آگاهی از

فعالیت های حمایت مالی میتواند اعتبار برند را در سطو

حمایت مالی اثر مستقیم و مثبت را بر روی تصویر شرکت

مختلف افزایش دهد(.)04فیلهو ( )0221که معتقد بود

ها دارد و در نهایت آگاهی از حمایت مالی و تصویر

حمایت های مالی به طور کلی بر افزایش میزان آگاهی از

سازمانی اثر مثبت و مستقیم بر روی قصد خرید

نام و نشان تجاری موثر است(.)15

محصوالت دارد ( .)03الکساندر (،)0221که به این نتایج

بشیری و همکاران( )0212که به این نتیجه رسیده

دست یافت که حمایت های مالی توانسته است تصورات

بودند آگاهی مردم از مارک شرکت با حمایت مالی از

مثبت موجود در اذهان مشتریان را تثبیت کند و تفکرات

ورزش افزایش می یابد ( .)14گیالنی نیا و عباس زاده

منفی را نیز تغییر دهد .هم چنین این که رسانه ها نقش

( ،)0211که در تحقیق خود پی برده بودند آگاهی از

مهمی در موفقیت حمایت های مالی و افزایش اعتبار

حمایت مالی اثر مستقیم و مثبت را بر روی تصویر شرکت

برندها دارند در صورتی که بتوانند تصویر مناسبی از

ها دارد و در نهایت همین آگاهی از حمایت مالی و تصویر

شرکت های حامی ارائه دهند( .)2گیالنینیا و عباس زاده

سازمانی سرانجام اثر مثبت و مستقیم بر روی قصد خرید

( )0211و محمدیان ( ،)0210که نتایج تحقیقات شان

محصوالت دارد( .)16همسو بود و با نتایج عشقی (،)1322

نشان می دهد که طرفداران مشتاق احتمال بیشتری برای

ناهمخوانی داشت.

ایجاد تصویر مثبت در مورد اسپانسر دارند(،)16،12

در این تحقیق مشخص شد که حمایت های مالی و به

همخوانی داشت .نتایج تحقیق حاضر نیز موید این است

طور ویژه تبلیغات بر روی پیراهن تیم ها در بهبود و ارتقا

که یکی از دالیل حمایت مالی سازمان ها از ورزش

تصویر عمومی شرکت و محصوالتش در بین هواداران

فوتبال ،اعتقاد و باور آن ها بر این مطلب است که حمایت

بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن)در نگرش هواداران تیمهای پرطرفدار لیگ برترفوتبال ایران
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های مالی ورزشی می تواند تصویر مناسبی از نام و

مالی در افزایش قصد خرید مشتریان مشخص شد که

محصوالت شرکت در ذهن مشتری ایجاد شود.

نتایج تحقیق حاضر با یانگ و همکاران (،)0222که معتقد

در حالی که با تحقیق ایتچنکو ( ،)0210به نوعی

بودند احتمال قصد خرید هنگامی وجود دارد که مصرف

همخوانی نداشت .البته وی اظهار داشت که تبلیغات بیش

کنندگان تصویر مساعدی از شرکت های اسپانسر داشته

از حد روی پیراهن برای حامیان مالی بی فایده و برای

باشند و دارای سطح باالیی از جانبداری باشند( .)06فیلهو

تصویر خود تیم نیز مضر است .با این حالیک استراتژی

( ،)0221که به این نتیجه رسید عالوه بر این که حمایت

تبلیغ میانه رو میزان فراخوانی برند را افزایش می دهد و

های مالی به طور کلی بر افزایش میزان آگاهی از نام و

برای تصویر تیمی هم زیانبخش نیست(.)00

نشان تجاری موثر است .می تواند باعث افزایش ترغیب

در این تحقیق مشخص شد که حمایت های مالی و به

مشتریان به خرید از محصوالت مورد نظر افزایش

طور ویژه تبلیغات بر روی پیراهن تیم ها در افزایش قصد

گردد( )13در نهایت گیالنی نیا و عباس زاده (،)0211

خرید هواداران از محصوالت حامیان مالی نقش دارد .یکی

همخوانی داشت( .)16و با نتایج تحقیق محمدی و

دیگر از اهداف اصلی شرکت ها از حمایت های مالی

همکاران( ،)1312همسو نیست .در تحقیق محمدی

ورزشی ،افزایش قصد خرید در میان مصرف کنندگان

( ،)1312با عنوان "نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در

است .قصد خرید به عنوان "احتمال خرید کاال و یا

مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی

استفاده از خدمات مورد نظر در اثر قرار گرفتن در محیط

ورزشی" مشخص شد حمایت های مالی ورزشی در کلیه

تبلیغاتی" تعریف شده است .میتوان گفت که قصد خرید

فاکتورها به جز قصد خرید تاثیر مثبت داشته

در واقع جایگزینی برای میزان فروش است(.)05

است(.)10نتایج تحقیق حاضر موید این است که یکی از

با توجه به یافته های بدست آمده ،در خصوص نقش

دالیل حمایت مالی سازمان ها از ورزش ،اعتقاد و باور آن

حمایت مالی در افزایش قصد خرید ،مشخص شد که

ها بر این مطلب است که با حمایت های مالی ورزشی در

حمایت مالی به ترتیب در استفاده از کاالهای حامیان

فروش خود و قصد خرید هواداران تغییری مثبت ایجاد

مالی ،توصیه کاالها و خدمات حامیان مالی به دیگران،

نمایند.

تعهد به مصرف کاالها و خدمات حامیان نقش دارد و تنها

بشیری و همکاران(،)0212که در تحقیق شان پی

در پوشیدن پیراهن ورزشی تیم که نام حامی روی آن

بردند تقویت تصویری از محصوالت یا خدمات شرکتبا

حک شده است ،نقش ندارد .امروزه تبلیغات روی پیراهن

حمایت مالی از ورزش افزایش مییابد( ،)12و در نهایت

به یکی از موثرترین راهکارهای بازاریابی تبدیل شده است

هیون بک و هیل کینگ( ،) 0211در تحقیق شان با عنوان

که عالوه بر ایجاد و ماندگاری تصویر ذهنی از نام و نشان،

"بررسی عواقب ناشی از اعتبار نام تجاری در ارائه

محصوالت و خدمات اسپانسرها در بین هواداران می شود

خدمات" به این نتیجه رسیدند :در صورتی که اطمینان

و به وجود آمدن یک رابطه عاطفی با حامیان مالی،آنها را

کافی در سرمایه گذاری حامیان مالی وجود نداشته باشد،

ترغیب به استفاده از آن کاالها و محصوالت می کند تا

حمایت های مالی با مشکل مواجه خواهد شد .هم چنین

جایی که هواداران استفاده و خرید این محصوالت را به

در صورتی که حمایت های مالی برای شرکت حامی

دیگران هم توصیه می کنند .در خصوص نقش حمایت

محبوبیت ایجاد نکند ،حامیان مالی از ادامه فعالیت صرف
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نظر خواهند کرد( .)13همخوانی داشت و تحقیق

مشتریان (هواداران ،مصرف کنندگان و  )...برای تبدیل

ناهمخوانی یافت نشد .نتایج تحقیق حاضر نیز موید این

شدن به مشتری وفادار شرکت ،مراحل مختلفی را طی

است که یکی از دالیل حمایت مالی سازمان ها از ورزش،

میکنند .مشتریان در ابتدا از شرکت و محصوالت آن آگاه

اعتقاد و باور آنها بر این مطلب است که با حمایت های

میشوند سپو مشتری درباره شرکت و نام تجاری

مالی ورزشی موجبات وفاداری مردم (هواداران) را به نام و

اطالعاتی کسب میکند و بعد از مدتی این اطالعات تبدیل

نشان ،محصوالت و خدماتشان فراهم آورند.

به دانش میشود ،این اطالعات و دانش میتوانند منجر به

در نهایت ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حمایت

عالقه مندی فرد به شرکت و نشان تجاری شود .در مرحله

مالی (تبلیغات روی پیراهن) در هوادارن تیم های پر

بعد فرد ،محصوالت این شرکت را به شرکتهای دیگر

طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران باعث تغییر مثبت نگرش

ترجیح میدهد واحتمال خرید فرد از شرکت باال میرود و

آنان ،افزایش آگاهی و عالقه آنان ،ارتقای تصویر حامیان،

در نهایت عمل خرید صورت میگیرد و مرحله آخر رضایت

افزایش قصد خرید و وفاداری به حامیان مالی شده است.

پو از خرید است که میتواند به خرید مجدد منجر شود.
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