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 چکیده

های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران بود. هدف از این تحقیق، بررسی نقش حمایت مالی )تبلیغات روی پیراهن( در نگرش طرفداران تیم

توجه به هدف از نوع کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه هواداران  روش این تحقیق توصیفی و با

بود. از آنجا که حجم جامعۀ  96-92های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال )استقالل، تراکتورسازی و پرسپولیس( در سال سال تیم 61باالی 

نفر باشد که با احتمال بیست درصد  914ها حداقل باید هزار نفر بود، بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد نمونه 600آماری بیش از 

درستی  % به90پرسشنامه کامل با نرخ پاسخگویی  424پرسشنامه توزیع شد. از این تعداد پرسشنامه پخش شده، تعداد  000ریزش 

ای بود که نقش حمایت مالی بر نگرش هواداران را در پنج مولفه شامل نگرش ه محقق ساختهبرگشت داده شد. ابزار تحقیق پرسشنام

 هواداران به دالیل حضور حامی مالی، آگاهی و عالقه به نام و نشان تجاری حامیان، ارتقاء تصویر حامیان مالی، قصد خرید و وفاداری

ها از دو روش آمار  به دست آمد. . برای تجزیه و تحلیل داده 19/0نباخ سنجید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرومی

حمایت مالی)تبلیغات نتایج تحقیق نشان داد که توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون تی تک متغیره( استفاده شد. 

ه حضور حامیان مالی، ارتقای تصویر حامیان مالی، روی پیراهن( به ترتیب بیشترین نقش را در افزایش آگاهی و عالقه، نگرش مثبت ب

در نهایت با توجه به نقش وفاداری هواداران به محصوالت حامیان مالی و افزایش قصد خرید هواداران از محصوالت آنها داشته است. 

هویت هواداران، حمایت مالی توانند با در نظر گرفتن کمیت و های تجاری میها و شرکتمثبت حمایت مالی در کلیه عوامل، سازمان

 ورزشی در فوتبال را به عنوان یکی از راهکارهای موثر ترویج محصوالت و خدمات خود در نظر بگیرند.

 

 یدیکل یهاواژه

 .حمایت مالی، هوادار، قصد خرید، وفاداری، لیگ برتر، فوتبال

 

                                                           

-  02616661111 مسئول : تلفن:نویسنده                              Emali. : e.alidoust@ut.ac.ir                                                                    
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 مقدمه

و  ینورزش فوتبال به گواه شواهد موجود پرطرفدارتر

است که سهم  یالملل ینورزش در پهنه ب ینتر محبوب

را از کل صنعت ورزش به خود اختصاص داده  یا عمده

فوتبال در سراسر جهان،گرچه  یالملل یناست. مسابقات ب

 یکشورها یرا برا ینیسنگ یها ینهامر هز یدر ابتدا

 یمختلف اقتصاد یراتتاث یتدر نها ولیدربردارد،  یزبانم

 (.02)خواهد داشت یآن کشور در پ یرا برا یراقتصادیو غ

هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازار  یبرا 1یابیبازار

و نه  شناسد ینه مرز م یگرکه د یامروز ضرورت دارد. بازار

 یبرا یابیرا در نظر دارد. شعار امروز بازار یخاص یمشتر

جمله  یندر ا یا حرفه یابانو بازار یرانمد ینان،همه کارآفر

. "عمل کن یمحل یندیش،ب یجهان": شود یکوتاه خالصه م

اقتصاد و تجارت بدون مرزو الزمه  یعنیشدن بازار  یجهان

و  یستمیحرکت هدفمند، نگرش س یع،وس ینشآن ب

 (.5)است ینو بهبود مقررات و قوان ها یتوانمند یشافزا

رفتار  یو چگونگ ییموفق با درک چرا 0یورزش یابیبازار

 یربرنامه فراگ (.4شود) یآغاز م یمصرف کنندگان ورزش

(، ی)خدمات ورزش 3مولفه است: محصول 4شامل یابیبازار

 یورزش یمال یتموضوع حما (.0) 6یجو ترو 5مکان ،4یمتق

از عناصر چهارگانه  یکی) یجاز ترو یا مجموعه یرز که

چند  یناست که در ا ی( است، موضوعیابیبازار یختهآم

آن را  مورد توجه شرکت ها قرار گرفته است و یرسال اخ

ارتباط با  یبرقرار یمناسب برا ینوع روش ارتباط یک

 .دارد ییبسزا یردانند که تاث یمصرف کنندگان م

را  یورزش یمال یتتوان حما یساده م یفیدر تعر

توسط  یدادرو یا یورزش، سازمان ورزش یکاز  یتحما

                                                           

1.Marketing 

2.Sport Marketing 

3.product 

4.Price 

5.Place 

6.Promotion 

سود دوجانبه  یاکسب منافع  یشرکت برا یاشخص  یک

و  یشرکت حام ینقرارداد ب(.11)هر دو طرف قرار داد یبرا

 و ها شرکت یلوگو یاکه براساس آن نام  یباشگاه ورزش

 یردگ یقرار م یباشگاه ورزش یراهنبر پ یحام های سازمان

 (.10یند)گو یم یراهنپ یبررو یورزش یمال یترا حما

 یها تورنمنت یفوتبال منحصر به برگزار یاقتصاد یراتتاث

بلکه در  یستن یجهان یجام ها یرنظ یالملل ینبزرگ ب

و صنعت  یا حرفه یها یگل یاز کشورها، برگزار یاریبس

 یاقتصاد فوتبال باعث رشد و توسعه یا حرفه یباشگاه دار

با توجه به . در صنعت فوتبال کشورها شده است یمطلوب

درآمد قابل  یراندر ایفوتبال ورزش یباشگاهها ین کها

 یانکنند، حام یکسب نم یزیونیاز حق پخش تلو یتوجه

باشگاهها  یمنابع مال ینتام یبرا یاتیاز منابع ح یمال

 یعناصر یناز مهم تر یکیدر واقع، (.6)شوند یمحسوب م

و اقتصاد شده است  شیورز های یدادرو یوندکه موجب پ

  یحام یها شرکت یبرا یغاتدر تبل یورزش یمال یتحما

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

از  ییکیمال یتحما (.16)ها است باشگاه ییدرآمد زا ینفکال

 ینا .است یدر ورزش امروز یمنابع درآمد ینمهم تر

ها و خدمات است و هم  موضوع هم به سود صاحبان کاال

 یاریبه توسعه ورزش  یممستق یرو غ یمطور مستق که به ینا

جهت انجام  یبودجه کاف ینتام یها از راه رساند.یکیی م

استفاده از  ی،قهرمان های یتفعال یژهبه و یورزش های یتفعال

 (.6،01)است یها و کارخانجات خصوص شرکت یمال یتحما

در ورزش بتوانند  ذاریگ یهبا سرما یدوارندامیمال یانحام

دهند و در  یشمصرف کننده از مارکشان را افزا یآگاه

کنند. با توجه به  یجادمارکشان ا یبرا یا یژهارزش و جهینت

است،  ینیب یشقابل پ یرغ ینطرف ینتوافق ب یجهنت ین کها

 یباال است. برا یلیدر ورزش خ یگذار یهخطر سرما ینبنابرا

 ییفروش باال حتما حامی یککه  یستن ینیتضم یچمثال ه
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 یاخواهد داشت و  یشمارکش افزا یرتصو یاخواهد داشت 

 (.6یافت)خواهد  یشفهم و درک مصرف کننده افزا

ترین منابع درآمدی صنعت فوتبال به ترتیب  عمده

شامل حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و درآمد روز 

مسابقه است. با توجه به رسمیت نیافتن حق پخش 

تلویزیونی به عنوان یک منبع درآمدی در صنعت فوتبال 

های  )به عنوان بنگاهها  ایران، الزم است که باشگاه

اقتصادی صنعت فوتبال( و نیز سایر نهادهای ذیربط 

 صنعت فوتبال در وضعیت کنونی به حمایت مالی دید 

 (.3)ویژه ای داشته باشند

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

ورزش مالی اثربخشی حمایت  هایساختار بررسی" عنوان

در میان طرفداران فوتبال  ابین آنه نظریارتباط و 

شدن مصرف کننده  یر، درگبه این نتیجه رسیدند"ایران

، درک یاز تجار ینام آگاه یبر رو یماثر مثبت و مستق

از  یآگاه محصول دارد. یدشرکت و قصد خر یرتصو

شرکتها  یرتصو یو مثبت را بر رو یماثر مستق یمال یتحما

 یسازمان یرصوو ت یمال یتاز حما یآگاه یتدارد و در نها

 دمحصوالت دار یدقصد خر یبر رو یماثر مثبت و مستق

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

 انجام شد وی به بررسی اثر حمایتهای مالی ورزشی

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

 نشان تجاری قصد خرید و تصویر شرکت پرداخته است که

نتایج آن مثبت بوده است و حمایت های مالی ورزشی 

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

از  یآگاه ی،ورزش یجانبدار یراتتاث یبررس (،0222)

 محصوالت اسپانسر یدشرکت بر قصد خر یراسپانسر و تصو

 یق مورد بررسی قرار دادند: در این تحقیقتحقیک  دررا 

 یها یتتاثیر حما یدیکل یرهایمتغ ینب یروابط نظر

 یراز اسپانسر، تصو یآگاه ی،ورزش یجانبدار یعنی یمال
                                                           

1 . Gilaninia and  Abbaszadeh 

2.Yong 

 یتقرار گرفت. در نها یمورد بررس یدخر قصدشرکت و 

وجود دارد  یهنگام یدکه احتمال قصد خر یدمشخص گرد

 یاز شرکت ها یمساعد یرکه مصرف کنندگان تصو

 یاز جانبدار ییسطح باال یاسپانسر داشته باشند و دارا

 یورزش ینشان داد که جانبدار یجنتا ینباشند. همچن

 یرآنها، تصو یآگاه یمصرف کنندگان بطور مثبت بر رو

در  3الکساندر (.06)گذارد یم یرآنها تاث یدآنها و قصد خر

مشخص کردن "عنوان  با خود را تحقیق 0221سال 

به انجام رساند و  "یمال یها یتحما یقارزش برند از طر

توانسته است  یمال یها یت:حمایافتنددست  یجنتااین به 

کند و  یترا تثب یانمشتر اذهان تصورات مثبت موجود در

با  هم چنین برندهایی دهد. ییرتغ یزرا ن یتفکرات منف

ینه در زم یباالتر یها یتموفق یشتراعتبار و قدرت ب

معتقد بودند ها  آن کسب کرده است. یمال یها یتحما

با بازار هدف اثر  یتمورد حما یها یمو ت یکنانباز ارتباط

و این که  داشته است. یمال یها یتبر تاثیر حما یمثبت

و  یمال یها یتحما یتدر موفق یها نقش مهم رسانه

 یرکه بتوانند تصو یاعتبار برندها دارند در صورت یشافزا

 خر عملکردو در آ ارائه دهند. یحام یها از شرکت یمناسب

قبل از  یها و فصل ها یدر باز یورزش یها یمت یفضع

(. 2) دارد یبازم یترا از حما یاناست که حام یموانع

لیگ "با عنوان:  یقیدر تحق(، 0210و همکاران، ) 4جنسن

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

به "(MLSحامیان مالی روی پیراهن در لیگ برتر فوتبال)

تحت این نتیجه دست یافتند: که نگرش هواداران فوتبال 

قرار می گیرد. آن ها توجه  یراهنپ یرو یمال یانحام یرتاث

صاحبان را بیشتر از توجه به نظرات  هوادارانبه نظرات 

ورزشی بر میزان سود به دست آمده از  یها و رشته یمت

تبلیغات بر روی پیراهن ورزشی برای یک تیم فوتبال 

 (.12گزارش کردند)
                                                           

3.Alexander, Nicholas  

4.Ric jensen 
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 مقولهه پرداختهه شهده    یهن کمتر بهه ا  یرانمتاسفانه در ا

 یشافهزا  یهزان انجهام شهده باشهد م    یاست و اگهر ههم کهار   

 یههها یههتفعال یجههه)اثههرات کوتههاه مههدت( را در نت شفرو

کهرده   یریاندازه گ و...( یمال یها یتحما یغات،)تبلیابیبازار

از  یعمهوم  یرو بهبهود تصهو   یآگاه یزانچون م یاند وعوامل

قهرار   یکمتهر مهورد بررسه    یهد و قصد خر یتجار امن یاشرکت

بهه   یورزشه  یهها  یهگ است. در حال حاضر که اکثر ل گرفته

 یندرآمده اند و به خاطر ا یا خصوص فوتبال به شکل حرفه

 ینرقابت ب یککنند  یرا جذب خود م یاریکه مخاطبان بس

 یو باشهگاه هها   یهدادها شدن رو یمال یحام یسازمان ها برا

شکل گرفته است. شرکت هها بها صهرف     ارمعروف و پرطرفد

کهه   یهن هسهتند و ا  یهها به دنبال بازگشت سرما ینههز ینا

 یهک کنند به  یم یابیموجود را ارز یها یتفعال یرچگونه تاث

( 0223) 1بنهت، هنسهن و نانهگ    .شده اسهت  یلمساله تبد

بیان می کننهد جوانهان تماشهای مسهابقات فعهالی چهون       

هههای سههنتی، بههیو بههال و  ش فوتبههال را نسههبت بههه ورز

بسکتبال ترجیح می دهند و مایلند در آینهده پخهش ایهن    

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

بازاریابی در این رشته ورزشی در حد مطلوبی توسعه یافته 

های نوینی در این زمینه دسهت یابنهد. در حهال     وشو به ر

حاضر آنچه در ایران بهه عنهوان بازاریهابی ورزشهی مطهر       

و کاالههای ورزشهی و    تبحث فروش بلیه به است منحصر 

حمایت ناچیز حامیان مالی از برخی از تیم ههای ورزشهی   

 150است . این در حالی است کهه امهروزه صهنعت ورزش    

درصهدی در طهول یهک     52رشدمیلیون دالری در آمریکا 

 (.16)دهه داشته است

در  یمال یها یتحما ین مهم کها با در نظر گرفتن

، شود یانجام م یرعلمیمحدود و غ یاربه صورت بس یرانا

اهمیت حمایت مالی در راستای درآمدزایی برای باشگاه ها 

و انتظارات حامیان مالی مبنی بر ترویج و تبلیغ محصوالت 

                                                           

1.Benet, G , Henson , K , R & Zhang  j 

 یها یتحما یقنقشتحق یندر امحقق و افزایش فروش، 

 یرهایمتغ یبر رورا ( یراهنپ یرو یغات)تبلیورزش یمال

نگرش هوادارن نسبت به حضور از جمله  یندفرا ینمهم ا

ارتقاء  ی،نام و نشان تجار بهعالقه  ی وآگاهحامیان مالی، 

 ی مشتریو وفادار یدشرکت، قصد خر یعموم یرتصو

داد. قرار خواهد  یمورد بررس بهشرکت و محصوالتش

فقدان یا کمبود اطالعات این زمینه در کشورمان امر 

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

 . نیاز ها در این مقوله هستیم

 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی 

د آیبه شمار می یمایشیها توصیفی از نوع پآوری داده جمع

ی تحقیق که به شکل میدانی انجام گرفت.جامعه آمار

 میت سال سه12حاضر شامل کلیه هواداران باالی 

 یتماشا برایکه بودند ،پرسپولیو و تراکتورسازیاستقالل

 گیری روش نمونه. نددش یمسابقات در ورزشگاه حاضر م

متناسب بود که به صورت تصادفی انتخاب  -ای  طبقه

هزار  122جامعۀ آماری بیش از  از آنجا که حجمشدند. 

گیری مورگان،  شد، بر اساس جدول نمونهنفر را شامل می

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

 522نفر باشد که با احتمال بیست درصد ریزش  324

و قبل  هر ورزشگاهپو از حضور در پرسشنامه تهیه شد. 

 . یعشدتوزها  مسابقه پرسشنامههر از شروع 

 یپرسشنامه ا ق،یتحق نیا ابزار گردآوری اطالعات در

آن از  هیچارچوب اول سوال بود. 02شامل محقق ساخته

 (0211) تی(،اسم1312)ی نیسلطان حس های تحقیق

پرسشنامه در  یهافیاز رد کی. هر (1،1،05برگرفته شد)

از ورزش  یمال تیحما یاز اهداف عموم یکی رندهیبرگ

 ازیامت کرتیل یارزش 5 اسیکه براساس مق بودفوتبال 

 های زیر بود:. پرسشنامه شامل بخششد یبند
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سوال که مربوط به  5بخش اول پرسشنامه: شامل 

شناختی شامل سن، میزان تحصیالت، متغیرهای جمعیت

میزان درآمد، میزان تماشای مسابقات از طریق تلویزیون و 

 میزان حضور در ورزشگاه بود.

سوال بود که در قالب  02پرسشنامه: شامل بخش دوم 

بعد،نگرش هواداران به حضور حامیان، آگاهی و عالقه  5

به نام و نشان، ارتقاء تصویر حامیان،قصد خرید و وفاداری 

ارزشی لیکرت)شامل  5وسیله مقیاس  به محصول بوده و به

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

 شد. گیری میوافقم( اندازهکامالً م

برای اطمینان از روایی پرسشنامه، پرسشنامۀ اولیه را 

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

بندی نظرات آنان پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد. برای تایید 

های  های تحقیق با توجه به محدودیت پایایی پرسشنامه

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

های توزیع شده به صورت  پرسشنامه از بین پرسشنامه 32

با استفاده از نرم افزار کامالً تصادفی اتتخاب و 

 یاییپاو ضریب آلفای کرونباخ مقدار  SPSSآماری

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

االیی برای توان گفت که پرسشنامه از پایایی بضرایب می

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

 سطح آمار توصیفی) میانگین و انحراف معیار( و استنباطی

 یک متغیره( انجام شده است t) آزمون 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

هزار نفر  122از آن جا که حجم جامعۀ آماری بیش از 

برای جامعه ای  بود، بر اساس جدول نمونه گیری مورگان،

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

پرسشنامه توزیع شد.  522با احتمال بیست درصد ریزش 

پرسشنامه  404از این تعداد پرسشنامه پخش شده، تعداد 

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

سی قرار تعداد هوادارانی که در این تحقیق مورد برر

 141هوادار از سه باشگاه پرطرفدار استقالل) 404گرفتند 

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

 

 : تعداد هواداران به تفکیک هر تیم6جدول

 تعداد هواداران
 نمونه تحقیق تراکتور سازی پرسپولیس استقالل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

3/33 141 مجموع  133 4/31  152 4/35  404 122 

 

 

 یک تعداد آن هاهواداران به تفک یدرصد: توزیع 6شکل 
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 هواداران :توزیع و درصد فراوانیسن2جدول

ها دسته مولفه  
 نمونه تحقیق تراکتور سازی پرسپولیس استقالل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 سن

سال  02کمتر از   1 10/0  6 41/1  13 26/3  02 62/6  

سال 01تا  02  11 14/16  61 01/16  26 02/02  006 53/3  

سال 31تا  32  41 22/11  46 24/12  31 11/1  130 1/31  

سال 41تا  42  12 35/0  11 51/0  2 22/1  01 2/6  

سال و باالتر 52  4 14/2  1 03/2  4 14/2  1 1/0  

3/33 141 مجموع  133 3/31  152 31/35  404 122 

 
 

 افراد نمونه یسن یتوضع در مورد دست آمدههب یجنتا

تا  02 ینب یدر رده سن آنها یشترب به این صورت است که

 یشترینبعد از آن ب، قرار دارند درصد 3/53 سال 01

شده درصد  1/31سال  31تا  32ی در گروه سن یفراوان

سال و باالتر  52یها در رده سن داده یعتوز یناست و کمتر

 .قرار دارددرصد  1/0 از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکسنهواداران به تفک یدرصد یعوز: ت2 شکل

 

 از ورزش فوتبال یمال تیحما یعموماهداف : اطالعات توصیفی 9جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر ها

23/4 نگرش هواداران به حضور حامیان  111/2  

 214/2 12/3 آگاهی و عالقه به نام و نشان

 221/2 11/3 ارتقاء تصویر حامیان

 143/1 55/3 قصد خرید

 142/1 66/3 وفاداری به محصول
 

، در بررسی نگرش هواداران به 0جدول با توجه به 

دالیل حضور حامیان مالی، هواداران معتقد بودند که 

های مالی بیشترین نقش را در سودآوری مالی  حمایت

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

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

 داشت. از ورزش فوتبال در بین هواداران
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 تک متغیره tبا آزمون  از ورزش فوتبال یمال تیحما یاهداف عمومبررسی  :4جدول

 Pمیزان  tمیزان Df میانگین متغیر ها

نگرش هواداران به حضور 

 حامیان
25/3 403 033/01 221/2 

 221/2 602/04 403 21/3 آگاهی و عالقه به نام و نشان

 221/2 110/02 403 61/3 حامیانارتقاء تصویر 

 221/2 512/1 403 33/3 قصد خرید

 221/2 642/1 403 41/3 وفاداری به محصول

 
با توجه به جدول باال و سطو  معناداری بدست آمده 

شود که تمام متغیر های حمایت مالی از مشخص می

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

 

 بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش حمایت های مالی 

ویژه تبلیغات روی پیراهن بر هواداران تیم های ورزشی به

پر طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران )پرسپولیو، استقالل و 

نگرش هواداران  تراکتورسازی( در پنج مولفه مهم یعنی

حامیان، نسبت به حضور حامیان مالی، ارتقای تصویر 

آگاهی و عالقه هواداران به حامیان، قصد خرید و وفاداری 

هواداران نسبت به حامیان مالی انجام شد. در این تحقیق 

مشخص شد که حمایت های مالی و به طور ویژه تبلیغات 

بر روی پیراهن تیم ها در نگرش هواداران نسبت به حضور 

یانمالی حامیان مالی در لیگ برتر فوتبال نقش دارد. حام

همواره مایل هستند بدانند نگرش هواداران نسبت به 

با  یمال یانحام حضور آنها در ورزش چیست. درواقع

 یبرا یمشتر یافتن یبرا یعو وقا یدادهااز روحضور خود 

با توجه به  کنند. یخدمات استفاده م یاارائه محصوالت 

دست آمده، سودآوری مالی بیشتر، استفاده های بهیافته

میان از تعداد زیاد هواداران، پیگیری اهداف مادی، نیات حا

خیرخواهانه و کمک به توسعه فوتبال به ترتیب نگرشی 

بوده است که هواداران نسبت به حضور حامیان مالی در 

 اند.های مورد بررسی داشتهفوتبال در خصوص تیم

حامیان باید با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی این 

)هواداران،  ایجاد شده در اذهان مشتریاننگرش منفی 

مصرف کنندگان و ...( را که معتقدند اسپانسرها بیشتر به 

خاطر سودآوری مالی از تیم های محبوبشان حمایت مالی 

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

آنها با نیات خیرخواهانه و کمک به توسعه فوتبال سعی 

بوب این هواداران کمک و مشکالت دارند به تیم های مح

 مالی تیم های آن ها را بر طرف کنند.

حضور حامیان هواداران نسبت به  نگرشدرخصوص 

 و همکارانیکل نتحقیق حاضر با  یقتحق یجنتا مالی

و ارتباط  یمال یها یتحما یندرباره ارتباط ب، که (0211)

 یتکه حما یا پی بردنددر دانشگاه جورج یابیآن با بازار

که در  ییها نسبت به اسپانسرها به شدت نگرش یمال یها

 دهد یقرار م یرکنند را تحت تاث یمسابقات شرکت م

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

 یرتحت تاثنتیجه دست یافتند نگرش هواداران فوتبال 

ست. ا (، همسو16) گیردقرار می یراهنپ یرو یمال یانحام

های مالی و به طور  مشخص شد که حمایت در این تحقیق

عالقه  و ها در آگاهی ویژه تبلیغات بر روی پیراهن تیم

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

 ،ورزشآنها از  یمال یها یتحما درشرکت ها ی اهداف اصل

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

احتمال  یجادا . آگاهیمصرف کنندگان است میانمالی در 

آن مصرف کننده نشان  یقاست که از طر یو سهولت
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حامیان مالی باید توجه کنند آورد. یم یادرا به  یتجار

وقتی با یک هزینه نسبتا سنگین نام خود را به عنوان 

اسپانسر روی پیراهن باشگاه های پرطرفدار درج می کنند. 

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

 معرفی می کنند

عنوان  (،که در تحقیقی با1321احسانی و همکاران )

 یاسپانسرها از ورزش حرفه ا یتعلل عدم حما یبررس"

و  ییرا شناسا یانحام یاهداف اصل ،"بانوان شهر اصفهان

باال بردن  یششامل افزارا عوامل  یناو  کردند یبند یتاولو

دادن طرز تفکر و تصور  ییرمردم از شرکت، تغ یها یآگاه

مناسب از  یرتصو یجادا ی،از شرکت حام یانمشتر یمنف

 ید،جد یها یجذب مشتر ی،در اذهان عموم یشرکت حام

شرکتها و مستحکم  یررقابت با سا ی،بر روابط اجتماع یرتاث

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

که  یج تحقیق شان بیانگر این بود،که نتا(0225موشن )

تواند اعتبار برند را در سطو   یم یمال یتحما یها یتفعال

معتقد بود که  (0221(.فیلهو )04)دهد یشمختلف افزا

از  یآگاه یزانم یشبر افزا یبه طور کل یمال یها یتحما

 . (15)موثر است ینام و نشان تجار

رسیده که به این نتیجه ( 0212و همکاران) یریبش

از  یمال یتمردم از مارک شرکت با حما یآگاه بودند

(. گیالنی نیا و عباس زاده 14یابد ) یم یشورزش افزا

از  یآگاهکه در تحقیق خود پی برده بودند  (،0211)

شرکت  یرتصو یو مثبت را بر رو یماثر مستق یمال یتحما

 یرو تصو یمال یتاز حما یآگاهیت همین ها دارد و در نها

 یدقصد خر یبر رو یماثر مثبت و مستقسرانجام  ینسازما

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

 ناهمخوانی داشت. 

در این تحقیق مشخص شد که حمایت های مالی و به 

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

 هواداران در بین محصوالتش و شرکت عمومی تصویر

شرکت ها از  ی مهم دیگراز اهداف اصل نقش دارد.

 یعموم یربهبود و ارتقا تصو ی،ورزش یمال یهایتحما

. مصرف کنندگان است یانشرکت و محصوالتش در م

 که نام یاست که هنگام یفکر یرتصو یکشرکت  تصویر

. فام کند یشود به ذهن خطور م یذکر م سازمانی

و همکاران ،فاهی (0222و همکاران) یستا (،0222)

 یمال یها یتحما(،که به این تتیجه رسیده بودند 0224)

شرکت در  یرو تصو یدر بعد مثبت باعث بهبود نام تجار

،که (0226) یبیب(. 10،14،15)شده است یاذهان عموم

و ارزش  ینام تجار یرتصو یندر ارتباط بدر تحقیق خود 

 یداسآد یتاز ورزش و ارتباط با حما یتبرند در حما یژهو

که  یافتدست  یجنتا ینبه ا یوزیلندپوستان ن یاهاز همه س

در  یبا سابقه شرکت آن نام تجار ینام تجار یرتصو

 (. 13)دارد یمارتباط مستق یورزش یدادهایرو

از  یآگاه( که معتقد است 0222پاپادیمیتریو )

 شرکت یرتصو یو مثبت را بر رو یماثر مستق یمال یتحما

 یرو تصو یمال یتاز حما یآگاه یتها دارد و در نها

 یدقصد خر یبر رو یماثر مثبت و مستق یسازمان

 یجنتا ینبه ا(،که 0221(. الکساندر )03) محصوالت دارد

توانسته است تصورات  یمال یها یتحمایافت که دست 

کند و تفکرات  یترا تثب یانمشتر مثبت موجود در اذهان

که رسانه ها نقش  ینا هم چنیندهد.  ییرتغ یزرا ن یمنف

اعتبار  یشو افزا یمال یها یتحما یتدر موفق یمهم

از  یمناسب یرکه بتوانند تصو یبرندها دارند در صورت

نیا و عباس زاده گیالنی. (2)ارائه دهند یحام یشرکت ها

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

 یابر یشتریدهد که طرفداران مشتاق احتمال ب ینشان م

(، 16،12)در مورد اسپانسر دارند یر مثبتتصو یجادا

است  ینا یدمو یزحاضر ن یقتحق یجنتاهمخوانی داشت. 

 سازمان ها از ورزش یمال یتحما یلاز دال یکیکه 

 یتمطلب است که حما ین، اعتقاد و باور آن ها بر افوتبال
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ی می تواند تصویر مناسبی از نام و ورزش یمال یها

 در ذهن مشتری ایجاد شود.محصوالت شرکت 

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

 یشب یغاتکه تبلهمخوانی نداشت. البته وی اظهار داشت 

 یو برا یدهفا یب یمال یانحام یبرا یراهنپ یاز حد رو

 یاستراتژ الیکح ینمضر است. با ا یزن یمخود ت یرتصو

دهد و  یم یشفزابرند را ا یفراخوان یزانرو م یانهم یغتبل

 (.00یست)ن یانبخشهم ز یمیت یرتصو یبرا

در این تحقیق مشخص شد که حمایت های مالی و به 

 طور ویژه تبلیغات بر روی پیراهن تیم ها در افزایش قصد

 یکی از محصوالت حامیان مالی نقش دارد. هواداران یدخر

 یمال یها یتشرکت ها از حما یاز اهداف اصلدیگر 

مصرف کنندگان  یاندر م یدخر قصد افزایش ی،ورزش

 یاکاال و  یداحتمال خر"به عنوان  یدخر . قصداست

 یطاستفاده از خدمات مورد نظر در اثر قرار گرفتن در مح

 یدگفت که قصد خر توان  یشده است. م یفتعر "یغاتیتبل

 (.05)فروش است یزانم یبرا یگزینیدر واقع جا

در خصوص نقش  ه،با توجه به یافته های بدست آمد

حمایت مالی در افزایش قصد خرید، مشخص شد که 

حمایت مالی به ترتیب در استفاده از کاالهای حامیان 

 مالی، توصیه کاالها و خدمات حامیان مالی به دیگران،

به مصرف کاالها و خدمات حامیان نقش دارد و تنها  تعهد

روی آن  حامی نام که تیم ورزشی در پوشیدن پیراهن

 پیراهن روی تبلیغات امروزه شده است، نقش ندارد.حک 

 است شده تبدیل بازاریابی راهکارهای موثرترین از یکی به

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

 شود می هواداران بین در اسپانسرها خدمات و محصوالت

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

 تا کند می محصوالت و کاالها آن از استفاده به ترغیب

 به را محصوالت این خرید و استفاده هواداران که جایی

کنند. در خصوص نقش حمایت  می توصیه هم دیگران

مالی در افزایش قصد خرید مشتریان مشخص شد که 

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

وجود دارد که مصرف  یهنگام یداحتمال قصد خر بودند

اسپانسر داشته  یاز شرکت ها یمساعد یرکنندگان تصو

(. فیلهو 06د)باشن یاز جانبدار ییسطح باال یباشند و دارا

 یتحما به این نتیجه رسید عالوه بر این کهکه  (،0221)

از نام و  یآگاه یزانم یشبر افزا یبه طور کل یمال یها

 یبترغ یشباعث افزا تواندمی موثر است.  ینشان تجار

 یشاز محصوالت مورد نظر افزا یدبه خر یانمشتر

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

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

 یمحمددر تحقیق . یستهمسو ن(، 1312همکاران)

تعهد در  یجاددر ا یزیوننقش تلو"با عنوان  (،1312)

 یمال یانفوتبال نسبت به حام یزیونیتلومخاطبان 

 یهدر کل یورزش یمال یها یتحمامشخص شد  "یورزش

مثبت داشته  یرتاث یدفاکتورها به جز قصد خر

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

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

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

فروش خود و قصد خرید هواداران تغییری مثبت ایجاد 

 نمایند.

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

خدمات شرکتبا  یااز محصوالت  یریتصو یتتقوبردند 

(، و در نهایت 12ییابد)م یشاز ورزش افزا یمال یتحما

با عنوان  یق شاندر تحق (، 0211ینگ)ک یلبک و ه یونه

در ارائه  یاز اعتبار نام تجار یعواقب ناش یبررس"

 ینانکه اطم ی: در صورتیدندرس یجهنت ینبه ا "خدمات

وجود نداشته باشد،  یمال یانحام یگذار یهدر سرما یکاف

. هم چنین با مشکل مواجه خواهد شد یمال یها یتحما

 یشرکت حام یبرا یمال یها یتکه حما یصورت در

صرف  یتاز ادامه فعال یمال یاننکند، حام ادیجا یتمحبوب
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 یقداشت و تحق یهمخوان (.13)نظر خواهند کرد

 ینا یدمو یزحاضر ن یقتحق یجنتا .نشد یافت یناهمخوان

ان ها از ورزش، سازم یمال یتحما یلاز دال یکیاست که 

 یها یتحمابا مطلب است که  ینها بر ااعتقاد و باور آن

وفاداری مردم )هواداران( را به نام و ی موجبات ورزش یمال

 نشان، محصوالت و خدماتشان فراهم آورند.

در نهایت، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حمایت 

مالی )تبلیغات روی پیراهن( در هوادارن تیم های پر 

طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران باعث تغییر مثبت نگرش 

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

افزایش قصد خرید و وفاداری به حامیان مالی شده است. 

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

شدن به مشتری وفادار شرکت، مراحل مختلفی را طی 

کنند. مشتریان در ابتدا از شرکت و محصوالت آن آگاه می

شوند سپو مشتری درباره شرکت و نام تجاری می

کند و بعد از مدتی این اطالعات تبدیل العاتی کسب میاط

توانند منجر به شود، این اطالعات و دانش میبه دانش می

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

های دیگر بعد فرد، محصوالت این شرکت را به شرکت

رود و دهد واحتمال خرید فرد از شرکت باال میترجیح می

گیرد و مرحله آخر رضایت ایت عمل خرید صورت میدر نه

 تواند به خرید مجدد منجر شود. پو از خرید است که می
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