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 چکیده 

هدف از این حتقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در 

الی خماطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان م

ورزشی بود که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی 

مثبت سازمان حامی  نشان جتاری، تصویر نام و از

مالی، عالقه به حامی مالی، قصد خرید و وفاداری 

نسبت به شرکت یا سازمان حامی مالی و حمصوالت یا 

 بدین منظور. بررسی قرار گرفت خدمات آن مورد

پرسشنامه روایی یدأیاز تای طراحی و پس پرسشنامه

آن با استفاده ازضریب توسط متخصصان، پایایی

خماطبان . دست آمده ب 01/1کرونباخ برابربا آلفای

های پرطرفدار در لیگ دهم به عنوان تلویزیونی تیم

نفراز  301جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد

دراین حتقیق . انتخاب شدند خماطبان به عنوان منونه

های ثیرمحایتأ، ت(نسبت) ایمون دومجلهآزآماریبا روش

میان  ذکر شده در پنج متغیر مالی ورزشی بر

های ذکرشده مورد خماطبان تلویزیونی مسابقات تیم

دست آمده، ه بر اساس نتایج ب. بررسی قرار گرفت

محایت های مالی ورزشی باعث آگاهی از نام جتاری، 

 ارتقای تصویرمثبت سازمان حامی، عالقه به حامی

شود ولی مالی و وفاداری خماطبان به حامی مالی می

حامیان . تاثیر زیادی بر افزایش قصد خرید ندارد

داشته باشند که ایجاد تعهد در  نظر مالی باید در

                                                 
      دانشجوی دکرتی مدیریت ورزشی دانشگاه هتران - 

Mohammadirizgar@Gmail.com 

 ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت - 
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خماطبان نسبت به آهنا، یک فرایند زمان بر است و 

به محایت مداوم و طوالنی نیاز دارد که در هنایت به 

 .شودبازگشت سرمایه منجر می
 

های مالی ورزشی، خماطبان محایت :کلیدی گانواژ

 .جتاری، وفاداری، قصد خرید تلویزیونی، نشان
 

 مقدمه 

هاای  هاا باه دنباال روش   در بازارهای امروزی شرکت

های بازاریابی خود هستند و سعی جدید برای فعالیت

ند و            می  مایز کن با مت خود را از رق حنوی  به  ند  کن

خود       فروش  بازار و  بدین      سهم  ند و  فزایش ده را ا

. کنناد  های هنگفتی را صرف این کار میمنظور هزینه

های مالی ورزشی است که از ها محایت یکی از این روش

-ها با محایت از رویدادها یا باشگاه این طریق شرکت
امروزه  . های ورزشی به دنبال اهداف خمتلفی هستند        

سازمان   ثر  ش          اک که اثرخب ستند  ین ه بال ا به دن ی ها 

گیااری و خااود را اناادازه هااای بازاریااابیفعالیاات

ارزشاایابی کننااد تااا باار مبنااای آن بتواننااد    

رازك و بروكس،  ) اختاذ منایند   های الزم را  گیری  تصمیم 

تریپودی (. 115 
 
تعریف زیر را برای محایت     (  11 ) 

کرد        یان  شی ب مالی ورز بین     : های  کاری  قرارداد مه

(حامی مالی  ) های جتاری   شرکت 
 
رت پرداخت پولی   به صو   

مالی، در              یت  مورد محا گروه  یا  فرد  شابه و  یا م

شی           یداد ورز به رو بوط  نافع مر ستفاده از م بال ا ق

صادی           جتاری و اقت یای  به مزا ستیابی  ظور د . به من

طرفدار بیشرتی هستند بیشرت مورد هایی که دارای تیم

چند تیم پر طرفدار در . گیرندها قرار میهدف شرکت

یرا      تر ا یگ بر صوال    ل که ا جدول دارای     ن  صدر  در 

سازمان          جه  مورد تو شرت  ستند، بی ثابتی ه گاه  ها   جای

ای   گیرند، به گونه    های حامی مالی قرار می      یا شرکت  

-کنیم که شارکت  که هر ساله در آغاز فصل مشاهده می

                                                 
 . Tripodi 

 . Sponor 
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هاای بسایاری در تاالش بارای انعقااد      ها وساازمان 

ت قرارداد بین شرک   . قرارداد با این تیم ها هستند      

حامی و باشگاه ورزشی که براساس آن نام یا لوگوی         

های حامی بر پیراهن باشگاه ورزشی ها وسازمانشرکت

قرار می گیرد را محایت مالی ورزشی برروی پیراهن          

برای اولین بار     01در سال (. 111 بنت ،  )می گویند  

تن         ستیون  نام ا به  یایی  فردی مالز
 
لغ      711با مب

ی        سر ل مان، اسپان یون تو شد     میل یران  تر ا .  گ بر

های فوتبال که قراردادهای کالنی را باا  سرآمد تیم

های لیگ برتار انگلایس   کنند، تیمها منعقد میشرکت

برای مثال شرکت آریتل    . هستند 
 
با  111 هنددر سال    

لغ    خت مب سرت          1 پردا شگاه منچ به با ند  یون پو میل

شگاه             ین با ید ا مالی جد حامی  نوان  به ع تد  یونای

درحمیط رقابتی امروزی که     (. 300 ی، عشق ) معرفی شد  

های بازاریابی نیازمناد صارف بودجاه فاراوان     تالش

صاص دادن            حنوه اخت به  شرتی  شدت بی با  مدیران  ست،  ا

های خمتلف بازاریابی نظارت دارند بودجه به فعالیت

ها با دقات بیشارتی   و به بازگشت سرمایه به فعالیت

می    ظارت  ند  ن ساتون،    ) کن تز و  (. 110 گالدون و  پی

اسالتری
3
مقدار فروش را به عنوان یک ابزار  ( 112 ) 

. اناد های مالی ذکر کارده مناسب برای اثرخبشی محایت

آهنا افزایش فروش و نیت خرید را به عنوان نشانه           

روش دیگر که برای اثر خبشی . دانندموفقیت مالی می

شود و ما در حتقیق خود بیشرت  های مالی مطرح میمحایت

پردازیم، میزان سطح آگاهی اسات کاه باه    به آن می

-هااای یااادآوری و شااناخت ا ااام ماایوساایله آزمااون

کوئسرت و فارلی.شود
2
اناد کاه از   بیان کرده( 110 ) 

معیار یادآوری کمکی و غیر کمکی استفاده کنیم و         

شرت در           که بی یانی را  توانیم حام می  یق  ین طر از ا

                                                 
 . Stiventon 

 . Aritel 

 . pitts and slattery 

 . Quester and farelly 
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کمارت   اند و آهنایی کهذهن مصرف کنندگان جای گرفته

کدیگر            ند را از ی قرار دار نده  صرف کن هن م در ذ

هااواداران، شاشاااگران  )مشاارتیان. تشااخیب باادهیم 

برای تبدیل شدن به مشرتی وفادار شرکت،         ( وخماطبان 

مشرتیان در ابتادا از  . کنندمراحل خمتلفی را طی می

شوند سپس مشارتی دربااره   شرکت و حمصوالت آن آگاه می

عات       جتاری اطال نام  می   شرکت و  سب  عداز     ی ک ند و ب ک

شاود، ایان   مدتی این اطالعات تبدیل باه داناش مای   

توانند منجر به عالقه منادی فارد   اطالعات ودانش می

شود        جتاری  شان  شرکت و ن فرد،     . به  عد  له ب در مرح

دهد های دیگر ترجیح میحمصوالت این شرکت را به شرکت

رود و در هنایات  واحتمال خرید فرد از شرکت باال می

گیرد و مرحله آخر رضایت پاس از  خرید صورت می عمل

بار  . تواند به خرید جمدد منجر شودخرید است که می

متغیر که در این     5طبق این مراحل، ما به بررسی        

کنند، مای پاردازیم،   فرآیند نقش مهمی را ایفا می

آگاهی از نام جتاری،    : این پنج متغیر عبارتند از    

دی باه حمصاوالت و   منا تصویر مثبت حامی مالی، عالقاه 

خاادمات حااامی مااالی، قصاادخرید و وفاااداری مشاارتی 

-خماطبان با محایات (.  11 ایست و مهكاران، ) باشد می
دهناد، ارزش معناوی   های گونااگونی کاه ا اام مای    

هاا بارای باه    دهند و شرکتها را افزایش میباشگاه

دست گرفنت حامیان تیم با هم رقابت کرده و منابع           

-ای اساتفاده تبلیغااتی سارمایه   مادی زیادی را بر
حتقیقاات  (. 111 اساپید و تامساون،   )کنندگذاری می

هاای ماالی ورزشای در جهاان     زیادی در زمینه محایت

ست     شده ا ئه       . ا ام  به ارا قات  ین حتقی سیاری از ا ب

اند ولی حتقیقاات کمارتی   مدل در این زمینه پرداخته

های مالی ورزشی بار هاواداران   در زمینه اثر محایت

لوغ          ب  حل ب یونی ا ام و مرا بان تلویز صوص خماط ه خ

مشرتی که هنایتًا به خرید و وفاداری نسبت به حامی           

در اینجا منظور   . مالی منجر گردد، ا ام شده است       

بلوغ خماطب فرآیندی است که فرد پس از آشنایی با           

کند تاا از یاک خریادار    طی می... شرکت، سازمان و
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بدیل         می ت شرتی دائ یک م به  ظور از    عادی  گردد و من

. باشاد متغیر فوق می 5فرآیند ذکر شده، هر یک از 

حتقیقی در یونان توسط بنکاس    
 
ا ام شده است که به       

یت      شی محا سی اثرخب تیم        برر شی از دو  مالی ورز های 

نایکوس  پاناتی
 
یاکوس   و املپ

3
شان        گاهی از ن بر آ

که           جتاری،   ست  ته ا شرکت پرداخ صویر  ید و ت صد خر ق

های مالی ورزشی باعث      ت بوده و محایت  نتایج آن مثب  

در (. 112 بنكااس،  ) گاردد افزایش این متغیرها می

ست      سرتالیا ای گری در ا یق دی حتق
2
کارانش    ( 111 )و مه

های مالی ورزشی بر آگاهی از نام و نشاان  اثرمحایت

به               ید  صد خر مالی و ق حامی  مومی  صویر ع جتاری، ت

ه شادکه  خبشی از بازاریابی اجتمااعی سانجید   عنوان

های مالی ورزشی نتایج بیانگر این بود که که محایت

نام و              گاهی از  یزان آ فزایش م بر ا لی  طور ک به 

م          شرکت  مومی  صویر ع جتاری و ت شان  لی     ؤن ست و ثر ا

 گردد  تاثیری بر افزایش قصد خرید از حامی مالی منی        

های مالی ورزشی اثر محایت(.  11 ایست و مهكاران، )

نام      گاهی از  بر آ شی       را  نوان خب به ع جتاری  شان  و ن

از بازاریابی اجتماعی سنجیده شده است که  نتایج        

های مالی به طور کلی بار  بیانگر این بود که محایت

م           جتاری  شان  نام و ن گاهی از  یزان آ فزایش م ثر ؤا

ست  لو،  ) ا یزدی در      (. 111 فی سط ا که تو قی  در حتقی

هاای  ا ام شده است، او باه بررسای محایات   303 سال 

لی از دیدگاه شرکت های حامی پرداخته است و به        ما 

عدم ارائه تسهیالت ازسوی دولت و فدراسیون دراین         

زمینه اشاره کرده است و به این نتیجه رسیده است          

هاای  های ماالی باه مزیات   ها با ا ام محایتکه شرکت

وی . اندرقابتی در بازار مورد نظر خود دست یافته

گری از حتق     خبش دی نین در  ثر        مهچ سی ا به برر خود  یق 

                                                 
 . Benekas 

 . Panatinaikos 

 . Olympiacos 

 . East 
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محایت های مالی بر سه متغیر عالقه مشرتیان به حامی           

مالی، متغیر تصویر مثبت سازمان و متغیر وفاداری        

مشرتیان به حمصوالت و خدمات حامی مالی پرداخته است         

های مالی به طور کلی بار  که نتایج نشان داد محایت

م          شده  کر  یر ذ سه متغ هر  فزایش  می ؤا شد  ثر   در. با

قیقی که کورن و لحت
 
-در رابطه اثرخبشی محایت( 110 ) 

تایج           یون ا ام داد، ن شی در تلویز مالی ورز های 

هاای ماالی ورزشای باعاث     بیانگر این بود که محایت

جتاری           شان  نام و ن شاگران از  بان و شا گاهی خماط آ

دررابطه باا انادازه گیاری اثرخبشای      .گردد حامی می

ن بررسی  اقیقات و حمقق  های مالی ورزشی اکثر حت     محایت 

ندازه            برای ا سب  یار منا ید دو مع صد خر فروش و ق

. اناادگیااری در ایاان زمینااه مااد نظاار قاارار داده

فیتزیسمونس
 
در خبشی از نتایج حتقیق خود که  ( 111 ) 

هاا باه   های مالی ورزشی و رسانهدر رابطه با محایت

های ورزشی های مالی ازتیماین نتیجه رسید که محایت

فزا   مومی       با ا صویر ع قا ت سرمایه و ارت شت  یش بازگ

گاردد فیلاو  شرکت در بین هواداران مای 
3
در ( 111 ) 

هاای اجتمااعی   حتقیق خاود در رابطاه باا مساتولیت    

هاای  دارد کاه محایات  حامیان مالی اینگونه بیان می

ید            به خر شرتیان  یب م فزایش ترغ عث ا شی با مالی ورز

و ایسات  )گاردد  از حمصوالت ماورد نظار افازایش مای    

گیاری  درحتقیقی با عناوان انادازه  (.  11 مهكاران، 

شده             نادا ا ام  که در کا مالی  های  یت  شی محا اثرخب

-های مالی و مشکالتی که دربااره انادازه  است، محایت

حمققین  . گیری اثرخبشی آن وجود دارد بررسی شده است      

هاای ماالی   در این پژوهش به بررسی تاریخچه محایات 

های مالی را ها را از محایتاند و هدف شرکتپرداخته

-گیری اثرخبشی محایات های اندازهاند و روشبیان کرده

اند و هنایتًا به این نتیجه های مالی را بیان کرده

اند که بررسی فروش و قصاد خریاد دو معیاار    رسیده

                                                 
 . Cornwell 

 . Fitzsimmons 
 . Filho 
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نه            ین زمی شی در ا یری اثرخب ندازه گ برای ا سب  منا

ستند  شقی  . ه سی اثرخب    ( 300 )ع به برر قی  شی  درحتقی

هاای ماالی ورزشای بار هاواداران و خماطباان       محایت

تلویزیونی فوتبال درایران به این نتیجه رسید که         

های مالی ورزشی باعث ارتقاای تصاویر عماومی    محایت

به           هواداران  فاداری  ید و و صد خر فزایش ق شرکت، ا

شود ولی تاثیر چندانی بر آگااهی از  حامی مالی می

ش          به  قه  جتاری و عال شان  جتاری    نام ون شان  رکت و ن

هاای  ها به مست محایتبا توجه به گرایش شرکت. ندارد

مالی ورزشی و موفقیتشان دردستیابی به اهدافشان،       

هایی که در ایران مشغول به کاار هساتند باه    شرکت

هاای ورزشای   دنبال حامی شدن رویادادها و باشاگاه  

ثیری أها چه تا هستند، ولی اینکه این گونه فعالیت

توان اثر خبشای  گذارند و چگونه می ف میبر بازار هد

. آهنا را سنجید، کمرت مورد بررسی قرار گرفته است         

قه   یزان عال یان   آن م که در م یونی    ای  بان تلویز خماط

شااود و اینکااه ایاان مسااابقات فوتبااال ایجاااد ماای

تواند بر سطح آگاهی و قصد خرید        مندی چقدر می    عالقه 

ثیر خماطبااان تلویزیااونی فوتبااال در ایااران تااا  

با            ست و  ته ا سی قرارنگرف مورد برر صال   گذارد، ا ب

که                 ستیم  مر ه ین ا بال ا به دن یق  ین حتق ا ام ا

یت            ندازه محا چه ا تا  که  نیم  شاهده ک مالی     م های 

یونی             بان تلویز هد خماط جاد تع به ای جر  شی من ورز

 .شود مسابقات فوتبال نسبت به حامیان مالی می

 

 روش حتقیق

های ماالی  رسی نقش محایتهدف ازا ام این پژوهش، بر

ورزشاای باار ایجاااد تعهااد در خماطبااان تلویزیااونی 

های پر طرفدار لیگ برتر فوتبال ایران از مجله          تیم 

بود      تیم  ستقالل  سپولیس، ا پژوهش   . های پر روش ا ام 

از نظاار اساارتاتژی توصاایفی، از نظاار مساایر اجاارا 

ها به شکل میدانی      پیمایشی و از نظر مجع آوری داده   

باادین منظااور خماطبااان تلویزیااونی  . تصااورت گرفاا
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هاا  های این تایم های ذکر شده که بازیهای تیم بازی

را در طااول برگاازاری لیااگ بااه شااکل مسااتمر از   

می     شا  یون شا ماری        تلویز عه آ نوان جام به ع ند،  کرد

روش منونه گیری به شکل تصادفی ساده       . انتخاب شدند  

 جدول برآورد حجم    براساس نظر متخصصان و   . باشد  می 

نفر از افراد جامعه به عنوان        311منونه مورگان،   

شدند        خاب  یق انت نه حتق پنج      . منو ظور در  بدین من

تیم       بازی  پنج  بل از  له و ق شده،      مرح کر    211های ذ

پرسشنامه در بین خماطبان تلویزیونی توزیع شد واز       

بین     ین  فت         301ا ستی دریا صحت و در با  شنامه  پرس

هاای ماالی   ایات برای اندازه گیاری اثرخبشای مح  . شد

ورزشی برروی خماطبان، پس از مطالعه مبانی نظری،         

های دیگر در این زمینه، پیشینه پژوهش و پرسشنامه

ای طراحی و روایی آن توسط اساتید صااحب  پرسشنامه

پرسشنامه شامل دو خبش بود، در     . نظر تایید گردید   

ضعیت               سن، و ند  شناختی مان یت  مل مجع خبش اول عوا

هاا از  ت و میازان شاشاای باازی   تاهل، ساطح حتصایال  

خباش دوم شاامل انادازه    . گیری شدتلویزیون اندازه

های مالی ورزشی بر مرحله بلاوغ  گیری اثرخبشی محایت

ند از           بارت بود که ع بود  یونی  بان تلویز کری خماط ف

قه،           شرکت، عال جتاری، تصویر شان  نام و ن گاهی از  آ

فاداری      ید و و صد خر یایی       . ق سی پا ظور برر به من

 پرسشنامه به طور کامال      51لیه پرسشنامه، تعداد    او

تصادفی انتخاب و پایایی کل پرسشنامه با استفاده        

 . بدست آمد 01/1ازضریب آلفای کرونباخ 

امسیرناوف   -های آمار استنباطی کااملوگراف از روش

هاا و باه   به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده

در ایجاد  منظور بررسی نقش محایت های مالی ورزشی         

بال      یونی فوت بان تلویز هد در خماط کر    5)تع یر ذ متغ

 .ای استفاده شداز آزمون دومجله( شده

 

 های حتقیق یافته

افراد جمرد بیشرت به     های پژوهش نشان داد که      یافته 

پردازند و حدود    شاشای بازی از طریق تلویزیون می      
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،  دول مشااره  جا . دهناد خماطبان را تشاکیل مای  % 75

ش   یع شا بازی       اگران برتوز شای  عات شا سن و دف ساس  ا

. دهاد از تلویزیون در طول یاک فصال را نشاان مای    

شاود، در  مشااهده مای    مهانطور که در جدول مشااره  

موع   یر       خماط% 21جم فراد ز سابقات ا یونی م  بان تلویز

سال تشکیل    5 دیگر را افراد باالی    % 21سال و   5 

 . دهد می
 

72 62
76

170

0

50

100

150

200

         17-8 17-24           

                                   

 
های فوتبال از  تعداد دفعات شاشای بازی.  منودار 

 تلویزیون
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توزیع خماطبان بر اساس سن و تعداد دفعات شاشای .  جدول

 بازی از تلویزیون در طول یک فصل

 

 توزیع خماطبان بر اساس سطح حتصیالت.  جدول 

 حتصیالت

 درصد تعداد 

   /3 70 زیر دیپلم

 7/32  2  دیپلم

 2 /1 1   کاردانی

    21 کارشناسی

 2/     ارشدکارشناسی 

 

افراد نیز خماطبان دائمی %  2توان گفت مهچنین می

نه      به گو ستند،  بت ه بیش از    و ثا که  بار در   2 ای 

های مورد عالقه خود را از      طول یک فصل مسابقات تیم     

می      شا  یون شا ند  تلویز مشاره      . کن جدول  نین  ،   مهچ

-توزیع شاشاگران را بر اساس سطح حتصیالت نشاان مای  

دارای مدرک حتصیلی دیپلم    %( 50) افراد  بیشرت . دهد 

دارای % 2/ تار هساتند و تناها حادود     و یا پایین

دهاد  باشاندکه نشاان مای   حتصیالت کارشناسی ارشد مای 

باالتر          صیالت  سطح حت با  فراد  شای      ا به شا مرت  ، ک

 .پردازند از تلویزیون می مسابقات فوتبال

 :دهدکه های استنباطی حتقیق نشان می نتایج حتلیل

صه          بی  شی در عر مالی ورز یان  ضور حام منایش ح ن 

گاهی از           یر آ با متغ یون  یق تلویز سابقات از طر م

 سن
تعداد دفعات شاشای بازی 

 از تلویزیون
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نام و نشان جتاری رابطه وجود دارد، که این نتیجه         

 .کند یید میأفرضیه اول حتقیق بر وجود رابطه ت
 

نتایج آزمون دومجله ای در رابطه با نقش  .3جدول  

 های مالی ورزشی بر آگاهی از نشان جتاری محایت

 

دهد که بین مناایش حضاور حامیاان    نتایج نشان می

یون       یق تلویز شی از طر شی   مالی ورز یادین ورز در م

ظر               مورد ن حامی  مومی  صویر ع یت ت یر تقو با متغ

ضیه دوم        قع فر جود دارد و در وا نادار و باط مع ارت

متغیر ذکر شده     قیق مبتنی بر وجود رابطه بین دو      حت

 . گردد تائید می

 تعداد فرضیات گروه متغیر

نسبت 

مشاهده 

 شده

نسبت 

 آزمون
Sig 

مقدار 

سطح 

معناداری 

 آزمون

 یجهنت

آگاهی 

از 

نشان 

 جتاری

  P≤.51  10 21/1 
5/1 

 
1 2/1 1 /1 

رد 

فرض 

 P>.51  1  5 /1   صفر
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ای در رابطه با نقش محایت نتایج آزمون دومجله .2جدول 

 های مالی ورزشی بر متغیر تصویر مثبت 

 حامی مالی 
 

می     شان  تایج ن مالی          ن یان  ضور حام بین ح که  هد  د

یق تل        سابقات از طر صه م شی در عر با     ورز یون  ویز

مورد            مالی  حامی  خدمات  صوالت و  ید حم صد خر یر ق متغ

نظر ارتباط معنادار وجود ندارد و در واقع فرضیه        

سوم حتقیق مبنی بر وجود رابطه بین دو متغیر ذکر           

 .گردد شده تائید منی
 

ای برای بررسی نقش محایت های نتایج آزمون دومجله .5 جدول

 مالی ورزشی بر متغیر قصد خرید

 

می     شان  تایج ن یان          ن ضور حام منایش ح بین  که  هد  د

شی          یادین ورز یون در م یق تلویز شی از طر مالی ورز

ظر            با م  مورد ن مالی  حامی  به  بان  قه خماط یر عال تغ

ارتباااط معنااادار وجااود دارد و در واقااع فرضاایه 

یر             بین دومتغ طه  جود راب بر و نی  یق مبت هارم حتق چ

 .گردد ید میأیذکر شده ت

 

 تعداد فرضیات گروه متغیر

نسبت 

مشاهده 

 شده

نسبت 

 آزمون
Sig 

مقدار 

سطح 

معناداری 

 آزمون

 نتیجه

تصویرعمومی 

 شرکت

  P≤.51 12 31/1 
5/1 

 
11 /1 1 /1 

رد 

فرض 

 P>.51   1 71/1   صفر

 تعداد فرضیات گروه یرمتغ

نسبت 

مشاهده 

 شده

نسبت 

 آزمون
Sig 

مقدار 

سطح 

معناداری 

 آزمون

 نتیجه

قصد 

 خرید

  P≤.51 1  27/1 
5/1 

 
2  /1 1 /1 

عدم 

رد 

فرض 

 P>.51  12 53/1   صفر
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های مالی ای در رابطه با محایت نتایج آزمون دومجله .2جدول

 ورزشی بر متغیر عالقه خماطبان

 

می     شان  تایج ن یان          ن ضور حام منایش ح بین  که  هد  د

شی          یادین ورز یون در م یق تلویز شی از طر مالی ورز

رتیان به حمصوالت و خدمات حامی     با متغیر وفاداری مش    

قع             جود دارد و در وا باط و ظر ارت مورد ن مالی 

بین دو            طه  جود راب بر و نی  یق مبت هارم حتق ضیه چ فر

 .گردد ید میأیمتغیر ذکر شده ت
 

له     .7جدول   مون دومج تایج آز های       ن یت  با محا طه  ای در راب

 مالی ورزشی بر وفاداری خماطبان

 

 حبث و نتیجه گیری

هاای ماالی   هدف ازا ام این پژوهش بررسی نقش محایت

ورزشاای در ایجاااد تعهااد در خماطبااان تلویزیااونی  

این حتقیق بر روی خماطبان تلویزیونی       . ودفوتبال ب  

بال در           تر فوت یگ بر فدار ل های پرطر تیم  سابقات  م

های فوتبال به عناوان  خماطبان تیم. ایران ا ام شد

یک مشرتی از هنگام آشنایی با یک شرکت و حمصوالت آن         

هدف . کنندتا رفتار پس از خرید فرآیندی را طی می

 دادتع فرضیات گروه متغیر

نسبت 

مشاهده 

 شده

نسبت 

 آزمون
Sig 

مقدار 

سطح 

معناداری 

 آزمون

 نتیجه

 عالقه

 خماطبان

  P≤.51  30 2 /1 
5/1 

 
111/1 1 /1 

رد 

فرض 

 P>.51  00 50/1   صفر

 تعداد فرضیات گروه متغیر

 نسبت

مشاهده 

 شده

نسبت 

 آزمون
Sig 

مقدار 

سطح 

معناداری 

 آزمون

 نتیجه

وفاداری 

 خماطبان

  P≤.51     2 /1 

5/1 11 /1 1 /1 

رد 

فرض 

 P>.51  72 51/1   صفر
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های مالی ورزشی بر     از این حتقیق بررسی نقش محایت       

که در آن           بود  بال  یونی فوت بان تلویز جاد خماط ای

پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان جتاری،          

حامی              به  قه  مالی، عال حامی  سازمان  بت  صویر مث ت

یا               شرکت  به  سبت  فاداری ن ید و و صد خر مالی، ق

مورد             خدمات آن  یا  صوالت  مالی و حم حامی  سازمان 

 .بررسی قرار گرفت

های مالی ورزشای  یه اول حتقیق به بررسی محایتفرض

. پاردازد بر متغیر آگاهی از نام و نشان جتاری مای 

مشاره       جدول  ساس  شده     3بر ا شاهده  سبت م ( 1/ 5)، ن

می باشد و مقدار    ( 51/1)بزرگرت از احتمال آزمون    

Sig (1 2/1 )   آزماون  بیشرت از مقادار ساطح معنااداری

بناابراین باا   . دشودر نتیجه فرض صفر رد می. است

تاوان گفات کاه در ساطح     توجه به سطح معناداری می

های مالی ورزشای بار افازایش    ، محایت15/1اطمینان 

که نتایج این فرضیه      . آگاهی از نام جتاری موثرند    

خوا        کورن و ل مه یق  یق      با حتق با حتق لی  نی دارد و

شقی  به          (300 )ع سویی  عدم مه ین  ندارد، و ا قت  مطاب

که ج        بوده  یل  ین دل شقی        ا یق ع ماری حتق عه آ ام

هاا باه   شاشاگرانی بودند کاه بارای شاشاای باازی    

رفتند، یعنی افرادی که از تلویزیاون  استادیوم می

کردند بیشرت به لوگوهای حامیان  ها را شاشا میبازی

 .کردندمالی توجه می

هاای ماالی   فرضیه دوم حتقیق به بررسی اثر محایات 

. پاردازد ن مای ورزشی بر متغیر تصویر مثبت ساازما 

کنید، احتمال مشااهده  مشاهده می 2درجدولمهانطورکه

باشاد  می( 5/1)بزرگرت ازاحتمال آزمون ( 71/1)شده 

کمرت از مقادار ساطح معنااداری    Sig (11 /1)و مقدار 

. شااوددر نتیجااه فاارض صاافر رد ماای. آزمااون اساات

-توان گفات  بنابراین با توجه به سطح معناداری می

هاای ماالی ورزشای    محایات 11/1 که در سطح اطمیناان 

نتایج  . برافزایش تصویرمثبت حامی مالی موثر است       

 ، عشااقی(303 )ایاان فرضاایه بااا حتقیقااات ایاازدی  
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کاس (300 ) کاران   (112 ) ، بن ست و مه و ( 111 ) ، ای

 .فیتزیسمونس مطابقت دارد

هاای ماالی   فرضیه سوم حتقیق به بررسی نقش محایات 

-براسااس . زدپاردا  ورزشی بر متغیر قصاد خریاد مای   

احتماال   از بزرگرت( 53/1)مشاهده شده ، نسبت5جدول

( 1/ 11)شااده مشااهده   Sigباشااد ومای ( 5/1) آزماون 

-مای ( 1/ 1) کوچکرت از مقدار سطح معناداری آزماون 

شاود، بناابراین   در نتیجه فرض صافر رد مای  . باشد

توان گفت کاه در ساطح   باتوجه به سطح معناداری می

نان   فزایش         ، محا11/1اطمی بر ا شی  مالی ورز های  یت 

م    ید  صد خر ست ؤق با حتقیق       . ثر نی ضیه  ین فر تایج ا ن

 .مطابقت دارد( 111 )ایست و مهکاران

یت            قش محا سی ن به برر یق،  هارم حتق ضیه چ های   فر

مالی ورزشی بر متغیر عالقه خماطبان به حامی مالی           

کنید، مشاهده می 2مهانطور که در جدول . می پردازد

شاهده    سبت م مون     ( 50/1) شده  ن سبت آز  بزرگرتاز ن

می باشاد، در   1/ 11برابر با  Sigمی باشد و ( 5/1)

شود، بنابراین با توجاه باه   نتیجه فرض صفر رد می

 11/1گفت که در سطح اطمینان توانسطح معناداری می

ثر ؤهای مالی ورزشی بر افزایش عالقه خماطبان م         محایت 

و ( 112 ) کاس نتایج این فرضیه با حتقیقات بن     . است 

 .مطابقت دارد( 303 ) ایزدی

هاای  ماالی   فرضیه پنجم حتقیق به بررسی اثرمحایت

صوالت و               به حم بان  فاداری خماط یر و بر متغ شی  ورز

مهانطورکه در . پردازدخدمات حامی مالی موردنظر می

( 51/1) کنید، نسبت مشاهده شده     مشاهده می   2جدول  

برابر با  Sigو  باشدمی( 5/1) بزرگرت از نسبت آزمون

. باشد، درنتیجاه فارض صافر رد مای شاود     می 1/ 11

تااوان گفاات کااه در سااطح اطمینااان  بنااابراین ماای

هااای مااالی ورزشاای برافاازایش وفاااداری محایاات11/1

م           ظر  مورد ن مالی  حامی  به  سبت  بان ن ست ؤخماط . ثر ا

 ، بنکاس (300 ) نتایج این فرضیه با حتقیقات عشقی       

 .قت داردمطاب( 303 ) و ایزدی( 112 )
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اختالف مشاهده شده در برخی از متغیرها        احتماال  

شقی      یق ع نه       ( 300 ) با حتق فاوت در منو یل ت به دل

ماری        عه آ شده از جام خاب  تیم   ) انت بان  های    خماط

عشقی حتقیق    . می باشد  ( پرطرفدار لیگ برتر فوتبال    

هاای کاانون   خود را بار افارادی کاه در وب ساایت    

پرسپولیس عضویت دارند های استقالل و هواداران تیم

حدود        که  ست  مدرک    % 71ا ام داده ا نان دارای  آ

صیالت          سطح حت سن و  ستند و دارای  باالتر ه سانس و  لی

باالتر نسبت به خماطبانی که از تلویزیون مسابقات         

پژوهش حاضر بر خماطبان      . کردند  فوتبال را شاشا می   

که            ست  ته ا بال ا ام گرف سابقات فوت یونی م تلویز

-ارای تعصب وعالقه بیشرتی به تیم حمبوبشان میگاهًا د

معناوی   های مالی وباشند وحاضرند از تیمشان محایت

-در هنایت این نتایج به موضوع محایات . داشته باشند

یکای  ) ای از تارویج های مالی ورزشی که زیر جمموعه

اساات ( از عناصاار چهارگانااه آمیختااه بازاریااابی 

ر ایران کمرت   پرداخته است و این موضوعی است که د       

های مالی ورزشای در  محایت. به آن پرداخته شده است

ها قرار گرفته اسات  چند سال اخیر مورد توجه شرکت

ظور           به من سب  باطی منا نوعی روش ارت یرا آن را  ز

دانند که اثر برقراری ارتباط با مصرف کنندگان می

امروز داشنت اسپانسر به صورت یک       . خبشی زیادی دارد  

بسیاری . باشدها میرآمدزایی در باشگاهخبش الینفک د

های ورزشی به هنگاام خریاد   از هواداران جوان تیم

یر            صورتی آن را غ شان در  مورد عالق تیم  یراهن  پ

دانند که که نام اسپانسر بر آن حک شاده  تقلبی می

شد  به             . با شرکت  نام  که  هایی  به کاال فداران  طر

. هناد دحک شده است، عالقه نشان مای  عنوان اسپانسر

-در واقع هر دو طرف از این معامله سود سرشاری می

حامیان مالی باید در نظر داشته باشند که          . برند 

مراحل بلوغ و ایجاد تعهد خماطبان نسبت به آهنا یک          

فرایند زمانرب است و به محایت مداوم و طوالنی نیاز         

. شاود دارد که در هنایت به بازگشت سرمایه منجر می

هاا از اثرخبشای ایان ناوع      شارکت الزم است مدیران 
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های بازاریابی اطالعات کاملی کسب کنند تاا  فعالیت

-بتوانند تصمیماتی از مجله ختصیب منابع برای محایات 

پیشنهاد  . های مالی ورزشی را به درستی اختاذ کنند       

های ماالی ورزشای از    خبشی محایتشود که بررسی اثرمی

ه اینکه  درون شرکت اسپانسر نیز صورت گیرد از مجل       

یت    یا محا کرار           آ فروش و ت فزایش  عث ا مالی با های 

کاری             ستلزم مه یق م ین حتق که ا ام ا ست،  شده ا ید  خر

-اسپانسر ودر دسرتس قرارگرفنت اسناد مالی شرکت مای 

ها باید به این توجه کنند کاه آگااهی   شرکت. باشد

هاای  از نام و نشان جتاری به به مدت زمان و محایات 

االتی کاه  ؤای کاه در سا  به گونه. بیشرتی نیاز دارد

ندرت               به  جتاری  شان  نام ون گاهی از  به آ بوط  مر

خماطبان نام حامیان کنونی یا حامیانی که فقط یک           

اند را به خاطر داشتند ولی فصل اسپانسر تیم بوده

رفات کاه ناام    در حالی که از خماطبان انتظاار منای  

هایی که چناد ساال قبال کاه باه      ونشان جتاری شرکت

کردناد  های نامربده عمل مای حامیان مالی تیمعنوان 

به یاد داشته باشند، اکثر خماطبان نام آهنا را به          

دلیل این امر اینست که این حامیان         . یاد داشتند  

ها بودند و به علات  های متوالی حامی تیمبرای فصل

توالی منایش آهنا از تلویزیون هنوز در ذهن خماطبان        

ی باید در نظر داشته    حامیان مال  . باقی مانده بود   

باشند که ایجاد تعهد در خماطبان نسبت به آهنا، یک          

طوالنی             مداوم و  یت  به محا ست و  بر ا مان  ند ز فرای

جر             سرمایه من شت  به بازگ یت  که در هنا یاز دارد ن

از طرفی چنانچه تبلیغاتی که دور میادین       . شود  می 

گردد، اگار باا   شود و از تلویزیون پخش میا ام می

ها مشابه باشد موجب مطلوبیت        حامیان تیم   تبلیغات 

مهاانطور  . شودصاحبان تبلیغات در اذهان خماطبان می

شاود بیشارت مجعیات    که در جدول مشاره یک مشاهده مای 

جمارد   دهند که غالبًاخماطبین را قشر جوان تشکیل می

باشند که این امر ممکن است به دلیال داشانت   نیز می

-اقشاار جامعاه مای    وقت آزاد بیشرت نسبت به ساایر 
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هاای  کنایم کاه در برناماه   اخیرا مشاهده می. باشد

بال            سابقات فوت عد از م بل و ب که ق لی  شی حتلی ورز

یام              شکل پ به  یا  تی  شکل اینرتن به  سابقاتی را  م

های تولیدی و  گیرد که برخی از شرکتکوتاه ا ام می

صنعتی به عنوان حامیان مالی این نوع برنامه ها           

هاا باه علات تعاداد      ن نوع برنامهای. کنندعمل می

های مالی ورزشی را     خماطب باال، احتمال اثرخبشی محایت     

هاایی کاه   پیشنهاد می شود که شرکت. هدد افزایش می

باشند، محایات ماالی   ها میبه عنوان حامی مالی تیم

هاا را نیاز عهاده دار شاوند تاا      این نوع برنامه

پس    .بتوانند به اهداف بازاریابی خود دست یابند        

می     صیه  یت تو شرکت     در هنا که  بر      ها  شود  عالوه  ید  با

هاای ماالی را از    ها، محایتها در بازیمحایت از تیم

مه  تا               برنا ند  یز ا ام ده شی ن لی ورز های حتلی

بتوانند به حنو احسن به اهداف بازاریابی خود دست          

 . یابند
 

 

 فارسیمنابع 
ضا    یزدی، ر م     (. 303 . )ا مل  صیف عوا جذب     ؤتو بر  ثر 

  .ای ایران  های اسپانسر فوتبال حرفه     سپانسرشیپ شرکت  ا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم         

 .دانشگاه تربیت معلم: هتران. ورزشی

ضا   ئد، علیر های       (. 302 . )فا یت  سرتاتژیک محا یابی ا ارز

یک            صنعت الکرتون باطی در  نوان ابزارارت به ع شی  ورز

سی ارشد، دوره مشرتک     پایان نامه دوره کارشنا   .ایران 

دانشگاه تربیت    : هتران . بازاریابی جتارت و الکرتونیک   

 .مدرس

های مالی    بررسی اثر خبشی محایت    (. 300 . )کامران  عشقی، 

پایان نامه دوره     .ورزشی در میان طرفداران فوتبال     

دانشاکده  : هتاران . MBAکارشناسی ارشد رشته مادیریت 

 .مدیریت دانشگاه هتران

ماادیریت بازاریااابی، جتزیااه (.  30 ).کاااتلر، فیلیااپ 

کنرتل          جرا و  یزی، ا مه ر یل، برنا من    )،وحتل مجه هب تر

 .نشرآتروپات: هتران(.فروزنده
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یپ     یابی     (. 303 .)کاتلر، فیل مدیریت بازار بانی  ، م

 .انتشارات ترمه(. ترمجه علی پارساییان)

توصااایف عناصااارآمیخته (. 300 . )حممااادکا،می، رضاااا

بال     صنعت فوت یابی در  با       بازار سه آن  یران و مقای ا

و ارائه  ( کره جنوبی و ژاپن   )چند کشور منتخب آسیایی    

ظری   گوی ن بدنی و         .ال یت  کرتی ترب مه دوره د یان نا پا

 .دانشگاه تربیت معلم: هتران. علوم ورزشی
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