تعیین رابطهی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری
مرجان صفاری  ،سجاد نعمت زاده

تاریخ دریافت9318/7/3 :

تاریخ پذیرش9318/1/62 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازار مبل ایران به عنوان حامی مالی باشگاه استقالل با ارزش ویژهی نشان
تجاری مبتنی بر مشتری بود و روش تحقیق توصیفی به روش همبستگی میباشد که با توجه به نرمال بودن دادهها
از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .نمونه آماری تحقیق حاضر  373نفر از دانشجویان دانشگاه-
های تهران بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند در تحقیق حاضر نیز روایی صوری و
محتوایی آن با کمک اعضای هیئتعلمی با تخصص بازاریابی بررسی و اصالحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه
اعمال شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با  0/82به دست آمد (0/09
 )<Pهمبستگی پیرسون متغیرهای همنوایی برابر با 0313و احساسات 0386و قضاوت  0382تصویرسازی  0383در
سطح معنیداری 0303به دست آمد بررسی انجام شده در ارتباط با نگرش طرفداران استقالل و سایر تیمها بر
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ای از نگرشهای مختلف نسبت به ارزش ویژه نشان تجاری اتخاذ شود نتایج تحقیقات نشان میدهد که حامی
مالی شدن بازار مبل ایران برای باشگاه استقالل منجر به ارزش ویژه گردیده است و در مقایسه با سایر تیمها
ارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد شده برای نشان تجاری بازار میل ایران در میان طرفداران استقالل بیشتر بوده
است.
واژههای کلیدی :حامی مالی 3ارزش ویژهی نشان تجاری 3هوادار

مقدمه
جذابیت برنامههای ورزشی افراد زیادی را به ورزش عالقهمند کرده و پتانسیل مناسبی برای
بازاریابی ورزشی فراهم شده است (پی وی سی 6096، 9و تتلو .)6093 ،6به طوری که در سال 6093
فیفا درآمدی بالغ بر9/382میلیون دالر به دست آورده است (گزارش مالی فیفا )6093 ،3باشگاهها نیز
به بنگاههای صنعتی تبدیل شدهاند باشگاه رئال مادرید و منچستر یونایتد در سال  6093به ترتیب ارزش
مالی بالغ بر  333و  33923میلیارد دالر داشتهاند (اوزانیان  )6093،در میان ورزشها فوتبال به طور
خاص نقش مهمی را در صنعت جهانی بازی میکند به طوری که سه درصد از تجارت جهانی به آن
مربوط میشود (ووک یو )6093،3مقدار قابل توجهی از درآمدها در بخش فوتبال از طریق حامی مالی
به دست میآید حامی مالی بنا به تعریف میناگهان )6099(2هرگونه سرمایهگذاری پولی یا غیر پولی در
یک فعالیت به جهت دستیابی به منافع بالقوه قابل بهرهبرداری مربوط به آن فعالیت میباشد که در چند
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سال اخیر به شدت مورد توجه شرکتها واقع شده و روش ارتباطی مناسبی برای برقراری ارتباط با
مصرفکنندگان میباشد .پیدایش و منشأ حامی مالی به چندین هزار سال پیش زمانی که پادشاهان
رومی قبل از میالد ،به منظور افزایش وجه و اعتبار خود ،برای به دست آوردن منافع سیاسی در نبرد
گالدیاتورها به حمایت از ورزشکاران میپرداختند برمیگردد (کاتین )6096 ،9امروزه نیز حامی مالی
از مهمترین ابزار بازاریابی به شمار میروند (اوریچ )6093 ،6سهم درآمد حاصل از حامی مالی در
بازیهای المپیک با  32درصد ،به عنوان دومین منبع درآمدزایی به حساب میآید در مسابقات فرمول
یک 3نیز  30درصد درآمدها به حامی مالی مربوط میشود (کاتینگ )6096 ،میزان سرمایهگذاری در
حامی مالی روز به روز با افزایش مواجه میشود به طوری که در سال  6093نسبت به  6003با  73درصد
افزایش همراه بود است(ریلی  )6093 ،میزان هزینهها در سال  6093به بیش از  6/37میلیارد دالر رسیده
رسیده است که رقم قابل توجهی است (آی ای جی )6093،باشگاهها فوتبال مبالغ قابل توجهی از
درآمدهای خود را از طریق حامی مالی به دست میآورند (ارشد.)609 ،
شرکتها نیز از طریق رویدادهای مهم ورزشی درصدد هستند رتبهی تجاری خود را در مقابل سایر
رقبا افزایش دهند ،به عنوان نمونه میتوان به شرکت سواچ 3اشاره کرد که از طریق حمایتهای مالی
خود را از ورشکستگی نجات داد .بسیاری از شرکتها نیز به دلیل پتانسیلی که این بخش دارد به
کررات از آن استفاده میکند به عنوان مثال شرکت آدیداس در سال  6096هم حامی مالی بایرنمونیخ
در لیگ آلمان و هم حامی مالی باشگاهی در گینه و گابن نیز بوده است (آی ای جی ) 6093،در اثر

1 . Cotting,
2. Uhrich
3 . Formula One
4 . Reilly
5 . Swatch

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره دهم ،زمستان 89

631

جهانی شدن شرکتها از طریق حامی مالی دسترسی راحتی به مصرفکنندگان دارند (آندرو 6096،و
مازودیر 6096 ،و اولسو.)6099 ،
جدول شمارۀ ( )1میزان قراردادهای حامی مالی درباشگاههای برتر (ارشد)4112 ،
قرارداد حامی مالی

نام باشگاه

نام) حامی مالی

منچستر یونایتد

شورلت

33

بارسلونا

شرکت هواپیمایی امارات

30

آرسنال

شرکت هواپیمایی امارت

30

بایرن مونیخ

دوچ تلکام

63

ریال مادرید

شرکت هواپیمایی امارات

6

لیورپول

استاندارد چارترد

60

(به میلیون پوند)

ظرفیتها و پتانسیلهایی که به عنوان حامی مالی مورد استفاده قرار میگیرد به دو بخش
تأمینکنندگان تجهیزات (به عنوان تبلیغ برای محصوالتشان مثل قرارداد آدیداس ،نایک و
غیره) و تبلیغات از طریق ورزش( مثل تبلیغاتی که شرکتهایی مانند ،پرواز امارات و شورلت
انجام میدهند) مربوط میشود (پوداساینا )609 ،9که باشگاه منچستر یونایتد و رئال مادرید 23
و  39میلیون پوند تنها از طریق تبلیغات بر روی لباسهای خود به دست میآورند (اوقان،6
 )609حامی مالی در سه بعد بر روی تماشاگران و بینندگان تأثیر میگذارد که شامل تأثیر
ادراکی که با نمایش دادن پیام از طریق رسانه یا از طریق دیگر تحت تأثیر قرار میدهد و آگهی
و اطالعاتی در ذهن بیننده ایجاد میشود بعد دیگر تأثیر نگرشی میباشد که در این مرحله
1 . Pudasaini
2. Ogden
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تبلیغات تأثیراتش را بر باور و ادراک در ارتباط با محصوالت به همراه دارد و منجر به
اثرگذاری مثبت و یا بعضا منفی نسبت به نشان تجاری میشود و در مرحلهی بعد بر روی رفتار
خرید بینندگان و تماشاگران تأثیر میگذارد انگیزههای گروهی را برمیانگیزاند .باعث میشود
افراد خرید خود را افزایش دهند در نهایت منجر به ارزش ویژهی نشان تجاری 9نسبت به نشان
تجاری گردد حامی مالی میتواند باعث تغیر موضع و جایگاه نشان تجاری ،تغییر نگرش
مصرفکننده ،افزایش فروش و ایجاد ارزش ویژهی نشان تجاری گردد شرکتها با یک دیگر
به رقابت میپردازند تا با انعقاد قراردادهایی به عنوان حامی مالی حضور داشته باشند و از طریق
در معرض نمایش بودن به دنبال بازگشت سرمایه خود میباشند (میناگهان و سولیوان6093 ،6؛
میناگهان و شیپلی9111 ،؛ پی وی سی.)6096 ،
تحقیقات انجام شده به روشنی بیانگر آن است که ارزش ویژهی نشان تجاری مشتری عامل
تأثیرگذار بر سود بلند مدت ،ارزش سهام و روابط با مشتریان آنها است (کلر )6008،در واقع
ارزش ویژهی نشان تجاری ارزشافزودهای است که به واسطهی نام در بازار از طریق حاشیه
سود بهتر یا سهم بازار برای محصول ایجاد میشود که این ارزشافزوده میتواند به عنوان
داراییهای مالی و مجموعهای از روابط و رفتارهای مطلوب تلقی گردد(یاسین )6007 ،مزایای
ارزش ویژهی نشان تجاری میتوان به تمایل مشتری به پرداخت قیمت باالتر ،اثربخشی
ارتباطات بازاریابی ،امکان گرفتن جواز ،تمایل به حفظ شرکا ،کاهش آسیبپذیری شرکت

1. Brand equity
2 . Sullivan
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نسبت به فعالیت پذیری رقبا کاهش هزینهی جستجوی مشتری و غیره اشاره کرد (گراس6003 ،
و سوینی)6008 ،
در مورد ارزیابی ارزش ویژهی نشان تجاری دو رویکرد وجود دارد .رویکرد مالی و
رویکرد مبتنی بر مشتری بر اساس رویکرد مالی ،ارزش ویژهی نشان تجاری بر اساس
فاکتورهایی مثل ارزیابی سهام ،ارزش فعلی و غیره اندازهگیری میشود در حالی که در ارزیابی
نشان تجاری بر اساس رویکرد مشتری محور ارزیابی از طریق واکنش مشتریان نسبت به یک
نشان تجاری خاص ارزیابی میشود (لئون 6002 ،و مایر )6003،در مدل ارزش ویژهی نشان
تجاری از دیدگاه مشتری ،دانش مشتری عامل ایجاد تمایزها است (کلر .)6003،کلر عناصر
نشان تجاریسازی و هرم ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری را شامل تصویرسازی،
قضاوت ،احساسات ،عملکرد معرفی میکند که توضیحات و تعاریفی را در مورد هریک از
عناصر بیان شده است
تصویرسازی ذهنی از نشان تجاری به ویژگیهای بیرونی محصول یا خدمت ،شامل شیوه-
های ارضای نیازهای اجتماعی و روانی مشتری وابسته است .این عنصر شیوهی تفکر و ذهنیات
افراد را در خصوص نشان تجاری نشان میدهد .به جنبههای ناملموس و نامشهود نشان تجاری
اشاره میکنند و مصرفکنندگان تصاویر ذهنی را به طور مستقیم ( تجربهی شخصی) و یا به
صورت غیر مستقیم ( برپایهی تبلیغات یا سایر منابع اطالعاتی نظیر دهان به دهان) کسب می-

1. Brand imagery
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کنند .عنصر دیگر ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری قضاوت میباشد که عبارتند از
عقاید فردی مشتری ،ارزیابی از نشان تجاری که با کنار هم نهادن تمامی عملکردها و تداعیات
و تصاویر ذهنی از آن نشان تجاری شکل میگیرد .چهار نوع از مهمترین این قضاوتها عبارتند
از :قضاوت در مورد کیفیت ،اعتبار ،تأمل در خصوص نشان تجاری و برتری میباشد مؤلفهی
دیگر تأثیرگذار در هرم ویژهی نشان تجاری احساسات نسبت به نشان تجاری میباشد که
پاسخها و واکنشهای هیجانی و عاطفی مشتریها نسبت به نشان تجاری را در برمیگیرد.
هیجاناتی که تحت تأثیر یک نشان تجاری در افراد ایجاد میشوند ،میتوانند تداعیات ذهنی
قوی و پایداری را در تمام مدت استفاده از محصول در ذهن آنها ایجاد نمایند .همنوایی از
دیگر شاخص مهم در ارزیابی ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری است میزان شدت و
عمق نزدیکی روانی مشتریها با یک نشان تجاری و میزان فعالیتهای را که تحت تأثیر این
حس وفاداری در رفتار مشتری شکل میگیرد نشان میدهد .همنوایی در چهار دستهی،
وفاداری رفتاری ،وجود دلبستگی و وفاداری نگرشی ،ایجاد حس تعلق و آمیختگی فعاالنه با
نشان تجاری تقسیم میشود (کلر .)6003 ،ارزش ویژه نشان تجاری به عنوان یکی از مسائل مهم
و حساس در بازاریابی مورد توجه بازاریابان قرار میگیرد تحقیقات نشان داده است که حامی
مالی در صورتی که به درستی مدیریت شود میتواند برای شرکت و نشان تجاری ارزش ویژه-
ای را ایجاد کند (دایسون و فارهلیسون .)9112،

1. Brand judgments
2. Emotional Branding
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شرکت بازار مبل ایران که از فصل  6008و  6001حامی مالی باشگاه استقالل بوده است و
از حامی مالی به عنوان مقوله تبلیغاتی در کنار نام باشگاه استقالل استفاده میکند چرا که
باشگاه استقالل به عنوان یکی از بزرگترین باشگاههای ایران و آسیا میباشد که دارای
قهرمانیهای متعدد ،بازیکنان سرشناس ،طرف داران پرشمار ،دارای رقیب سنتی ،توجه ویژه
رسانهای و قدمت طوالنی میباشد چنین قابلیتها و ویژگی باعث میشود تا شرکتها برای
حامی مالی شدن در باشگاه استقالل ترغیب شوند اما از طرف دیگر در مواقع ممکن است
حامی مالی یک اقدام ریسکی باشد و تأثیر منفی را در ارتباط با بازاریابی ایجاد نماید زمانی که
نشان تجاری یا نشان تجاری اضطراب یا نگرانی را به جای پاداش و ارزش منتقل نماید نه تنها
همکاری تأثیر مثبتی به همراه ندارد بلکه تبعات منفی نیز به همراه دارد رسواییها یا عملکرد
ضعیف به همراه تیم یا ورزشکار از دیگر تأثیرات منفی برای نام تجاری یا نشان تجاری بر جای
میگذارد (داالنی 609 ،و کرامپتون  .)609 ،بسیاری از شرکتها بدون اینکه تحقیقات انجام
داده باشند و یا به دنبال اهداف مشخص و مدونی باشند حامی مالی میشوند(ریلی و
مادل ) 60969،این اقدامات میتواند ریسک تلقی گردد چرا که حتی جنسیت نیز در مورد رفتار
مصرفکننده در ارتباط با اثربخشی حامی مالی شیب تأثیرگذار است و انتخاب ورزش بایستی
با ویژگیهای جمعیتی ،ویژگیهای محصول متناسب باشد (دوودز609 ،6و گودریچ)609 ،3
کمتر از  3درصد حامیان مالی به ارزیابی اثربخشی فعالیتهای خود در بین تماشاگران و

1. Reilly and Madill
2. Goodrich
3. Dodds
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بینندگان میپردازند (میناگهان6093،و 9کران )609 ،شرکت بازار مبل ایران هم علیرغم
هزینههایی که برای حامی مالی شدن صرف کردهاند کمتر اثربخشی فعالیتهای بازاریابی خود
(حامی مالی شدن) را مورد ارزیابی قرار میدهند و اینکه اینگونه فعالیتها چه تأثیری بر بازار
هدف میگذارد در این تحقیق محقق به دنبال این است که حامی مالی شدن شرکت بازار مبل
ایران بر روی ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری این شرکت از دیدگاه طرفداران
استقالل چه تأثیری گذاشته است؟ از طرف دیگر حضور چندین سالهی بازار مبل ایران به عنوان
حامی مالی چه نگرشی را بر روی ارزش ویژهی نشان تجاری مبتنی بر مشتری در میان طرفداران
و تماشاگران سایر تیمها به همراه داشته است؟

روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی و همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است .با توجه به
اینکه دانشجویان قشر جوان هستند و میتواند به عنوان مشتریان پایداری انتخاب شوند که برای
مدت زمان زیادی با نشان تجاری در ارتباط باشند و در انتخاب نشان تجاری در خانواده
تأثیرگذار باشند با توجه به نوع حرفه و شغلی که دارند معموالً ورزش را دنبال میکنند بنابراین
جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان  1 -13دانشگاههای تهران که هوادار باشگاههای فوتبال
ایران بودند انتخاب شدند با توجه با اینکه آمار دقیقی در مورد تعداد دانشجویان عالقهمند به
فوتبال باشگاهی ایران در دسترس نبود بنابراین کلی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران که
حدود  900000نفر بودند به عنوان جامعه انتخاب گردیدند در زمان توزیع ،پرسشنامه فقط به
1 . Crane
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افرادی که طرفدار استقالل و سایر تیمها بودند ارائه گردید بدین منظور با استفاده از جدول
مورگان  373تعداد پرسشنامه به صورت غیر تصادفی و از نوع در دسترس انتخاب گردیدند که
از بین  373نفر انتخاب شده تعداد  983نفر اعالم داشتهاند که طرفدار تیم فوتبال استقالل و
916نفر طرفدار سایر تیمهای فوتبال بودند.
ابزار جمعآوری اطالعات این پژوهش ،پرسشنامهای است که توسط سیفی سلمی()9316
طراحی گردیده است و در این پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش
واریمکس ،روایی سازه و ثبات درونی ابزار شناسایی شد .حد نصاب معیار پذیرش متغیرها برای
حضور در پرسشنامه ،کسب حداقل 0/3برای بار عاملی در نظر گرفته شد .متغیرهای اصلی
تحقیق شامل تصویرسازی نشان تجاری ،احساسات ،قضات و همنوایی در نظر گرفته شد.
سؤاالت پرسشنامه به صورت بسته شامل پاسخهای  3گزینهای بر اساس معیار لیکرت طراحی
شدهاند .پرسشنامه شامل دو بخش اطالعات شخصی و سؤاالت بسته شامل  21گویه طراحی
شدهاند .در تحقیق حاضر روایی صوری و محتوایی آن با کمک اعضای هیئتعلمی با تخصص
بازاریابی بررسی و اصالحات مورد نظر ایشان در پرسشنامه اعمال شد و پایایی پرسشنامه از
طریق آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی برابر با ضریب آن  0/82به دست آمد (0/09
< .)Pروش تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی و استنباطی میباشد.
پس از جمعآوری دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل درصد فراوانی ،میانگین و انحراف
استاندارد .برای تحلیل دادهها و نشان دادن رابطهی حامی مالی با ارزش ویژهی نشان تجاری از
همبستگی پیرسون استفاده گردید و برای مشخص کردن تفاوت نگرشی بین طرفداران استقالل
و سایر با توجه به اینکه شاخصهای آمار پارامتریک برقرار بود از آزمون تی مستقل استفاده
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گردید .برای مقایسهی تفاوت نگرشی بین طرفداران استقالل و سایر تیمها با توجه به اینکه
مفروضه های آماری پارامتریک برقرار بود از روش آماری تی مستقل استفاده گردید و تمامی
روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی در نرمافزار  Spssنسخهی  60محاسبه گردید.

یافتهها
تعداد افراد شرکتکننده در این پژوهش  373نفر میباشند که از این تعداد  983نفر اعالم
داشتهاند که طرفدار تیم فوتبال استقالل و 916نفر طرفدار سایر تیمهای فوتبال میباشند.
جدول ( )4مقایسه همبستگی پیرسون بین طرف داران استقالل و سایر تیمها

طرفدار

اطالعات آماری

قضاوت

احساسات

همنوایی

تصویر
سازی

ارزش ویژه-
ی نشان
تجاری

میانگین

3.24

3.31

3.41

3.34

3.31

انحراف معیار

1.86

1.41

1.63

1.99

1.68

میانگین

4.69

4.64

4.81

4.99

4.64

انحراف معیار

1.83

1.69

1.62

1.61

1.83

میانگین

3.12

4.99

4.66

4.93

4.99

انحراف معیار

1.61

1.16

1.69

1.94

1.69

استقالل

سایر

مجموع
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جدول ( )3ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

قضاوت

همبستگی پیرسون

احساسات

همبستگی پیرسون

همنوایی

همبستگی پیرسون

تصویرسازی

همبستگی پیرسون

1

2

3

4

5

1

**.891

**.619

**.864

**.668

.000

.000

.000

.000

1

**.894

**.828

**.616

.000

.000

.000

1

**.683

**.933

.000

.000

1

**.699

ارزش ویژهی نشان
تجاری بازار مبل

.000
1

همبستگی پیرسون

ایران

از آنجایی که نرمال بودن دادهها مورد تأیید قرار گرفت از همبستگی پیرسون استفاده شد.
که نتایج آن بدین قرار است .در واقع ارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد شده در هریک از
متغیرها در دیدگاه طرفداران استقالل نسبت به سایر طرفداران بیشتر بوده است.
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جدول ( )3مقایسهی طرفداران استقالل با سایر تیمها

عامل

تیم مورد

تعداد

میانگین

استقالل

163

3.41

سایر تیمها

194

4.81

استقالل

163

3.31

سایر تیمها

194

4.64

استقالل

163

3.24

سایر تیمها

194

4.69

استقالل

163

3.44

سایر تیمها

194

4.99

استقالل

163

3.31

سایر تیمها

194

4.61

عالقه

قضاوت

احساسات

همنوایی

تصویرسازی

ارزش ویژهی
نشان تجاری
بازار مبل ایران

خطای
استاندارد
اختالف
0.98

0.14

0.69

0.096
0.061

درجه
آزادی

496

496

496

496
496

T

سطح
معنیداری
t

8.194

2.69

6.01

6.26
6.46

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

برای سنجش این متغیرها از آزمون تی مستقل استفاده گردید .که طرفداران تیم فوتبال
استقالل نسبت طرفداران سایر تیمهای فوتبال ،با نشان تجاری بازار مبل ایران همنوایی،
احساسات ،قضاوت و تصویرسازی مثبتی را به نسبت هواداران سایر تیمها داشتهاند میانگین
ارزش ویژهی نشان تجاری بازار مبل ایران ،برای طرفداران تیم استقالل با  3339از طرفداران
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سایر تیمها با 6379بیشتر میباشد .یعنی تی محاسبه شده برابر  383شده است که با درجه
آزادی  618در سطح  0303معنیدار میباشد ( .)P<0.05به عبارت دیگر ارزش ویژهی نشان
تجاری بازار مبل ایران در میان طرفداران تیم فوتبال استقالل نسبت طرفداران سایر تیمهای
فوتبال ،به طور قابل توجهی باالتر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
حضور بازار مبل ایران به عنوان حامی باشگاه استقالل ،پخش زندهی بازی استقالل ،داشتن
رقیب سنتی ،استفاده از بازیکنان ستاره ،حضور در جام باشگاههای آسیا و قهرمانیهای متعدد،
روزنامههای اختصاصی و قدمت طوالنی باشگاه از جمله عواملی است که موجب میشود نشان
تجاری بازار مبل ایران بیشتر در معرض نمایش قرار بگیرد .از آن جایی که معموالً طرفداران
ورزشی بیشتر از قشر جوان هستند تأثیراتی که گذاشته میشود میتواند برای مدت طوالنی
ماندگار باشد و از طرفی از آنجایی که حامیان مالی نیز درآمدهای زیادی را برای باشگاه
فراهم میکند بایستی وجود مشکالتی در زمینه و کیفیت پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال را
برطرف نماید( استرالیز ) 6003 ،که این مسابقات نه تنها از طریق رسانههای داخلی بلکه در
رسانههای خارجی نیز پرداخته شود( توماسینی )600 ،از طرفی خصوصیسازی باشگاهها نیز
میتواند در مدیریت مؤثر حامیان مالی بسیار مؤثر باشد(دلویتی .) 6007 ،اما از مهمترین مسائلی
که شرکت بازار مبل ایران باید به آن توجه نماید شناسایی نیازهای مشتریان و طراحی
محصوالتی است که نیازهای مشتریان را برطرف سازد و در کنار چنین فعالیتهایی حامی مالی
میتواند کمک قابل توجهی را در زمینهی ارزش ویژهی نشان تجاری ایجاد کند
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احساسات نسبت به نشان تجاری بازار مبل ایران میتواند هیجان ،شور و برانگیختگی را به
همراه داشته باشد که میتواند چنین احساساتی بر تأثیرگذاری حامی مالی به عنوان یک مقولهی
تبلیغاتی تأثیر زیادی بگذرد به دلیل حمایت چند ساله بازار مبل ایران و عالقهی صاحبان نشان
تجاری بازار مبل ایران به باشگاه استقالل باعث گردیده است که ارزش ویژهای برای این نشان
تجاری در میان طرفداران استقالل ایجاد گردد و حضور چندین سالهی نشان تجاری بازار مبل
ایران در فوتبال باعث گردیده که عالوه بر طرفداران استقالل طرفداران سایر تیمها نیز نگرش
مثبتی را نسبت به نشان تجاری بازار مبل ایران داشته باشد .در این تحقیق همبستگی پیرسون بین
ارزش ویژهی نشان تجاری با احساسات  0386میباشد که در سطح  0303معنیدار میباشد  ،به
عبارت دیگر شاخص احساسات و ارزش ویژه نشان تجاری با هم ارتباط بسیار باالیی دارند.
تصویرسازی ذهنی به ویژگیهای بیرونی محصوالت بازار مبل ایران مثل شیوههای ارضای
نیازهای اجتماعی و روانی مشتریان وابسته است .این عنصر شیوهی تفکرات و ذهنیات افراد در
خصوص نشان تجاری را نشان میدهد و برخالف عملکرد نشان تجاری ،کمتر به نگرش افراد
در زمینه واقعیات آن میپردازد .بر این اساس ،تصویرسازی ذهنی به جنبههای ناملموس و
نامشهود از نشان تجاری اشاره میکنند و مصرفکنندگان تصاویر ذهنی را به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم کسب میکنند .هرقدر مصرفکنندگان بازار مبل ایران در زمینه اطالعات مرتبط با
یک محصول عمیقتر بیندیشند و میان این اطالعات با دانستههای فعلی خود از نشان تجاری
بازار مبل ایران ،نزدیکی و رابطه برقرار کنند ،تداعیات قدرتمندتری از نشان تجاری بازار مبل
ایران در ذهنشان شکل میگیرد .دو عاملی که تداعیات از اطالعات گوناگون را در ذهن
تماشاچیان تقویت میکنند ،رابطهی این اطالعات با جزئیات زندگی فرد میزان سازگاری میان
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آنها در طول زمان است .تداعیات خاص از نشان تجاری بازار مبل ایران و میزان پررنگی این
تداعیات نه تنها به قدرت آنها ،بلکه به موقعیت تأمل هرکدام نسبت به نشان تجاری بازار مبل
ایران بستگی دارد .به گفتهی کلر ( )6003تجربیات شخصی میتواند پررنگترین تداعیات را
از ویژگیها و مزیتهای نشان تجاری در ذهن ایجاد کند و در تصمیمگیریهای
مصرفکنندگان تأثیر بسزایی دارد .بازار مبل ایران برای تجربیات افراد در کنار مسابقات
ورزشی تمهیداتی نیندیشیده است و این از نقطه ضعفهای ارتباط بازاریابی ایجاد شده برای
بازار مبل ایران محسوب میشود .در پژوهش حاضر تصویر نشان تجاری بازار مبل ایران در میان
تماشاچیان از موقعیت مطلوبی برخوردار است این نتیجه با نتایج آکر ( ،)9119کلر (،)9113
میناگهان و شیپلی ( ،)9111مادریگان ( ،)6009گونر و سوانسون ( ،)6003دیز(  ،)600هاپفلر و
کلر ( ،)6003گیونر و اتون ( ،)6003اوریلی و همکاران ( ،)6003جای کو و کیونگات (،)6008
جین کو ،کیانگ تی کیم ،کلوسن و تای هی کیم ( )6008و میناگهان( )6099هم سواست .در
این تحقیق بین شاخص تصویرسازی بازار مبل ایران و ارزش ویژه نشان تجاری بازار مبل ایران
برابر با  0383همبستگی وجود دارد  .که در سطح  0303معنیدار میباشد  ،به عبارت دیگر
شاخص تصویرسازی و ارزش ویژه نشان تجاری با هم ارتباط بسیار باالیی دارند.
قضاوت نسبت به نشان تجاری باازار مبال ایاران ،گازارش عقایاد و ارزیاابیهاای فاردی
تماشاچیان از عملکرد ،تداعیات و تصاویر ذهنی نشاان تجااری باازار مبال ایاران اسات .نگارش
تماشاچیان نیز حاصل جمعبندی کلی مزیتها و ویژگیهای خاص نشان تجاری بازار مبل ایران
است .اگر چه تماشاچیان مجموعهای از نگرشها را در ذهن خود دارند ،اما مهمترین نگارشهاا
که با کیفیت ادراک شده ،ارزش مشتری و رضایت آن رابطهای نزدیک دارد ،نقاش اساسای در
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ارزش ویژه نشان تجاری بازی میکند .حضور نشان تجاری بازار مبال ایاران در باین تماشااچیان
جوان قضاوت آنها را در مورد نشان تجاری بازار مبل ایران تحت تأثیر قرار میدهد بدین گوناه
کااه بااا ایجاااد ادراک در زمینااه کیفیاات محصااوالت نشااان تجاااری بااازار مباال ایااران و اعتبااار
محصوالت آن در ذهن تماشاچیان ایجاد میکند و در بلند مدت به تأمل درباره نشاان تجااری و
تأکید بر برتری بازار مبل ایران نسبت به رقبای آن مایانجاماد .نتاایج پاژوهش حاضار نشاان داد
وضعیت قضاوت نشان تجاری در بین تماشاچیان در شرایط مطلوبی قرار دارد .این نتیجه با نتاایج
کلر ( ،)9118کلر ( ،)6009گرونول ( ،)9113گرونول و هامفری( ،)6002ورنا ( ،)6090اوریلای
و همکاران ( ،)6003جای کو و کیونگاات ( )6008و میناگهاان( )6099هامساو اسات .در ایان
تحقیق بین قضاوت طرفداران یک تیم در رابطه با نشان تجاری و ارزش ویژه نشان تجاری باازار
مبل ایران برابر با  0382همبستگی وجود دارد  .که در سطح  0303معنی دار میباشد  ،باه عباارت
دیگر شاخص قضاوت و ارزش ویژه نشان تجاری با هم ارتباط بسیار باالیی دارند.
احساسات نسبت به نشان تجاری بازار مبل ایران میتواند باا احساساات تجربای آغااز گاردد
مثل؛ گرمی ،سرگرمی ،شور و برانگیختگی و در ادامه با احساسات درونی مثل؛ امنیت ،پاذیرش
اجتماعی و احترام به خود ختم میشود .بسیاری از تحقیقات مثال سایلف (  ،)600کریماونس و
هورن ( )9112و بلکسهام ( )9118در تحقیقات خود نشاان دادن مشاتریان نسابت باه تایم حاامی
حس خوشایندی دارند و این حس خوشایند در قصد خرید آنها تأثیرگاذار اسات .در پاژوهش
حاضر نیز تماشاچیان احساسات تجربی و درونی خوبی نسبت به حامی داشتند ،ایان نتیجاه دلیال
حمایت چند ساله بازار مبل ایران از باشگاه استقالل است .نتاایج تحقیاق باا نتاایج کلار (،)9118
کلر ( ،)6009گرونول ( ،)9113اوریلی و همکاران ( ،)6003گروناول و هاامفری( ،)6002جاای

651

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره دهم ،زمستان 89

کااو و کیونگااات ( ،)6008ورنااا ( )6090و میناگهااان( )6099هاامسااو اساات .در ایاان تحقیااق
همبستگی پیرسون بین شاخص احساسات و ارزش ویژه نشان تجاری بازار مبل ایران  0386مای-
باشد که در سطح  0303معنیدار میباشد  ،به عباارت دیگار شااخص احساساات و ارزش ویاژه
نشان تجاری باهم ارتباط بسیار باالیی دارند .و این فرضیه ما نیز تأیید میشود
تکرار ،قابلیت شناسایی را برای مشتریها افزایش میدهد ،اما بهبود یاادآوری نشاان تجااری
نیازمند ایجاد پیوند میان نشان تجاری با سایر جزئیات مربوط به مصرف یا خرید در حافظاه فارد
است .شعار یا طنین میتواند به سادگی نشان تجاری را با اشارات مناسب ،به ذهن مصرفکنناده
نزدیک کند این مسئله روی جایگاه نشان تجاری تاأثیر مایگاذارد و باه ایجااد تصاویری مثبات
منجر میشود .همنوایی با نشان تجاری بازار مبل ایران ،نظم مشخصی را در فعالیتهاای شارکت
میطلبد و با تأکید شرکت بر وفاداری رفتاری به عنوان نقطه شروع ،آغاز و با ایجاد حاس تعلاق
به انجمن در مشتریها است .نتایج تحقیاق باا نتاایج آتیگاان ( ،)6002عشاقی ( ،)9388گروناول
( ،)9113گرونول و هاامفری( ،)6002ورناا ( ،)6090اوریلای و همکااران ( ،)6003جاای کاو و
کیونگات ( )6008و میناگهان( )6099همسو است .همبستگی پیرسون باین شااخص همناوایی و
ارزش ویژه نشان تجاری بازار مبل ایران  0313میباشد که در سطح  0303معنیدار میباشاد  ،باه
عبارت دیگر شاخص همنوایی و ارزش ویژه نشان تجاری با هم ارتباط بسیار باالیی دارند.
بازار مبل ایران به منظور استفادهی بهینه از فرصت حامی مالی شدن خود میتواند مبادرت به
برگزاری تورنمنتها و مسابقات با عنوان جام بازار مبل ایران ،.برگزاری برنامههای تبلیغاتی با
حضور ستارگان و شخصیتهای محبوب استقالل توسط شرکت بازار مبل ایران ،.حضور در
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برنامههای خیرخواهانه و نوعدوستانه که در نهایت منجر به وجههی مثبت برای نشان تجاری
بازار مبل ایران گردد.
همچنین میتواند از حق نامگذاری 9در رویدادها نیز استفاده کنند .شرکت بازار مبل ایران
برای آنکه تصویر خود را در میان تماشاگران باال ببرد میتواند هزینهای بیشتر از آن چه که
تقبل نموده است را پرداخت نماید ،آگاهی دادن مدیران باشگاهها از مزایایی که حامی
مالیشان برای شرکت بازار مبل ایران دارد ،مدیران باشگاهها میتوانند بستههای اطالعاتی را در
ارتباط با حامیان مالی باشگاه در اختیار تماشاگران قرار دهند ،باشگاه استقالل نیز برای آنکه
بتواند برای مدت زمان طوالنیتری با نشان تجاری بازار مبل ایران داشته باشد بایستی از اهداف
بازار مبل ایران آگاهی داشته باشد و به دنبال برآورده کردن نیازهای بازار مبل ایران در حد
توان باشد ،تجلیل از حامی مالی باشگاه در برنامههایی که به مناسبتهای مختلف برگزار
میشود ،استفاده از لوگوی نشان تجاری بازار مبل ایران در وبسایت ،روز نامهها و شبکههای
اجتماعی که در اختیار دارند.
حضور نماینده بازار میل ایران در کنفرانسهای مطبوعاتی و انجام مصاحبه با رسانهها در
ارتباط با کمکهای مالی صورت گرفته.
هم شرکت بازار مبل ایران و هم باشگاه استقالل تحقیقات سالیانهای را در خصوص رضایت
و یا عدم رضایت تماشاگران در ارتباط با حامی مالی شدن بازار مبل ایران انجام دهد.

1 . naming rights

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی ،سال هشتم ،شماره دهم ،زمستان 89

654

نشان تجاری بازار مبل ایران عالوه بر آنکه میتوانند به صورت مالی قراردادی را با باشگاه
استقالل منعقد نماید میتواند به عنوان تأمینکنندهی تجهیزات نیز در کنار باشگاه استقالل
حضور داشته باشد .و با توجه به اینکه در میان هواداران فوتبال و مخصوصاً باشگاه استقالل از
شرایط ایدهآلی برخوردار است میتواند از وضعیت به وجود آمده در زمینهی فروش بیشتر
محصوالت و یا تبلیغات دهان به دهان استفاده نماید.
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