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تدوین مدل رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی
محمدرضا کریمی ،1مهدی طالبپور ،*2علیرضا حدادیان2
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -1دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -9استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
امروزه حمایتگری ورزشی در جهان به صنعتی بزرگ تبدیل شدهاست؛ بهطوریکه شرکتهای بزرگ میلیاردهاا دالر
در سال در این حوزه سارمایهگاذاری مایکنناد .ازایانرو ،پاژوه هاا در ایان زمیناه باهسارعت در حاال افازای

اسات.

پژوه های انجامشده درزمینه حمایتگری ورزشی بیشتر به چرایای ایان پدیاده پرداختاه اسات و درزمیناه نحاوه کاارکرد
حمایتگری ورزشی در میان طرفداران خألهای پژوهشی؛ بویژه در ایران دیده میشود .رابطاه مناساه هاواداران و حاامی،
یکی از مهمترین بخ های حمایتگری ورزشی است که سبه اثربخشی حمایتگری میگردد .بنابراین ،پژوه
دنبال تدوین مادیی اسات کاه رفتاار هاوادار ورزشای را در حماایتگری ورزشای توصایف کناد .پاژوه
توصیفی-تحلیلی است که به شکل میدانی انجامشده است .همچنین ،ازنظر هاد
آماری پژوه

حاضر باه

حاضار از ناو

کااربردی محساو مایگاردد .جامعاه

هواداران حاضر در رویداد ورزشی تیم هندبال مؤسسه مایی ثامنایحجج ( ) باودهاناد کاه باا روش نموناه

آماری در دسترس انتخا شدند ( .)N=234ابزار پژوه  ،پرسشنامه آیکساندریس و تستسو ( )1021بود که روایای آن را
استادان متخصص تأیید کردند و پایایی آن نیز با آزمون آیفای کرونباخ ( )0/32تأییاد شاد .همچناین ،بارای بارازش مادل
مفهومی پژوه

از مدل معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار آموس  11استفاده شد .نتایج نشان داد که مادل مفهاومی

موردمطایعه در جامعه آماری پژوه

با توجه به شاخصهای برازش دارای تناساه مطلاوبی اسات .همچناین ،تعلا تیمای

رابطه معنادار و مستقیمی با تصویر حامی داشت و از طرفی ،تصویر حامی بهعنوان متغیر واسط رابطه معنادار و مستقیمی بار
قصد خرید مشتری را نشان داد.
واژههای کلیدی :حمایتگری ورزشی ،رفتار مصر

* نویسنده مسؤول

کننده ،هواداری

mtalebpour@um.ac.ir
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مقدمه

مزایای حمایتگری باه افازای

درخاورتوجاه تعاداد

امروزه ،ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم دنیاست

سازمانها برای استفاده از حمایتگری بهعناوان وسایلهای

و افراد بسیاری در سرتاسر جهان به آن اشتغال دارند .در

برای دستیابی باه اهادا

تجاربشاان منجار شاده اسات؛

این میان ،شرکت هاا و کارخاناههاای مشاهور ،اقادام باه

بنابراین ،منابع اختصاص دادهشده به فعاییتهاای مارتبط

ورزش کردناد و از ایان راه باه

به حمایت بهطور قابلتوجهی افزای یافته است .هرچناد

بازاریابی می پردازناد (سایدعامری و همکااران.)2988 ،

برآورد هزیناه دقیا حمایات ماایی دشاوار اسات؛ ویای

از صنعت ورزش که حمایتگری ورزشای ناام

پیشرفتهای درخورتوجهی که در طول سه دهه گذشاته

دارد ،از مهاامتاارین منااابع درآماادی در ورزش امااروزی

انجااامشااده ،شااایان ذکاار اساات .طباا گاازارش IEG3

است .شرکتهای تجاری و صااحبان صانایع گونااگون

مجماو جهااانی هزینااههاای حمایاات در سااال  1029بااه

دریافتااهانااد کااه حمااایتگری بااهمنزیااه اباازار تبلیغاااتی

 19/2میلیارد دالر افزای یافته است .این در حایی اسات

قدرتمندی برای آنهاسات .درواقاع ،یکای از مهامتارین

که با توجه به نرخ رشد در ساال  1024باه  11/9میلیاارد

عناصری که موجه پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصااد

دالر خواهد رسید .اگرچاه طیاف وسایعی از فعاییاتهاا

شده ،حمایتگری ورزشی در تبلیغات برای شارکتهاای

برای حامیاان وجاود دارد؛ اماا حماایتگری ورزشای 60

حااامی اساات (مادرینگااالa1002 ، 2؛ وریتاای1001 ،1؛

درصد از تمام حمایتگری را در جهان به خود اختصاص

اسمیت 9و همکاران1008 ،؛ مکلوی و گرای.)1008 ،4

داده است (اوریلی و مادیل.)1021 ،20

سرمایهگذاری در بخ
این بخ

اکنون مفهاوم و هاد

از حمایات ماایی کاه زماانی

نوعی انساندوستی تعریف میشاد ،باهطاور چشامگیری

مبانی نظری

تغییاار کاارده و تحااتایشااعا قرارگرفتااه اساات .هرچنااد

 -هواداری

تعریف پذیرفتهشده جهانی از حماایتگری وجاود نادارد

هااواداری ورزشاای ،شااکلی از مشااارکت در ورزش

(میکسون و تیلسون2381 ،؛ گراتون و تیلور)2381 ،؛ اما

است .هواداران بهعناوان افارادی شاناخته مایشاوند کاه

اجماعی کلی در ادبیات وجود دارد که حمایتگری یک

عاقه مند یک رشته ،ورزشکار و یا تایم ورزشای هساتند

سرمایه گذاری بهصورت نقدی و یاا ناوعی خریاد یاک

(وانااان 22و همکااااران1002 ،؛ وانااان و زایچسااافکی،21

پیوند (ارتباط) با یک دارایی در ازای بهرهبرداری بایقوه

1003؛ پاااااری و یااااو1022 ،29؛ ژاکوبساااان1009 ،24؛

تجاااری ماارتبط بااه آن دارایاای اساات (اوتکاار2388 ،1؛

جونز2331 ،21؛ پوپ .)1020 ،26هوادار کسی اسات کاه

میناگااان و فلااود2389 ،6؛ کورنااول2331 ،1؛ یااونا 8و
همکاران.)1021 ،
1 Madrigal
2 Verity
3 Smith
4 McKelvey & Grady
5 Otker
6 Meenaghan & Flood

7 Cornwell
8 Unlu
9 International Events Group
10 O’Reilly & Madill
11 Wann
12 Wann & Zaichkowsky
13 Park & Yoh
14 Jacobson
15 Jones
16 Pope
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حتی در زمانهایی که باه تماشاای رویادادهای ورزشای

دان  :1زمانی فراخواهد رسید کاه مشاتریان هاد ،

نماایپااردازد ،روزنامااه ورزشاای نماایخوانااد و بااه رادیااو

آگاااهی الزم را داشااته باشااند؛ بااااینحااال ،خواسااتار

گوش نمیدهد ،درباره فعاییتهای ورزشای حار

زده

و فکاار ماایکنااد (اساانینارد .)2382 ،2کرافااورد،1009( 1
 .)1003 ،1004در مدیی هواداران ورزشی را باهصاورت
طیفی نشان میدهد که دربردارنده هوادارانی با کمتارین
تعصااه ،احساااس و عاقااه هااواداری (تاایم ورزشاای،
بازیکن ،رشته ورزشی) تا بیشترین وفاداری به آن اسات.
در جهااان کنااونی پاای شاارط بقااای تاایمهااای ورزشاای،
داشااتن هااوادارانی اساات کااه کاالهااای ورزشاای تاایم را
خریده ،حمایت خود را باا حواور در ورزشاگاه اثباات
نمایند (جیمز.)2331 ،9

اطاعات بیشتری هستند.
عاقه :8مشتری نسبت به محصول خاص عاقاه پیادا
میکند.
تاارجیو و تمایاال :3مشااتری در ایاان مرحلااه برنااد
محصول را از سایر برندهای رقیه برتری میدهد.
متقاعدشدن :20در این مرحله مشتری تمایل به خریاد
محصول پیدا میکند.
خرید :22در این مرحلاه مشاتری باه خریاد محصاول
اقدام میکند.
آنها پیشنهاد دادند که میتوان این گاامهاا را در ساه
مرحله تقسیمبندی کرد :شناخت ،عاطفه و رفتار.

 رفتار مصرف کنندهرفتار مصر کننده چیزی فراتر از چگاونگی خریاد
کاالها و خادمات توساط افاراد اسات و درواقاع ،رفتاار
مصر کننده شامل مجموعاهای از فراینادهای روانای و
فیزیکی است که پی
از مصاار

از خریاد آغااز مای شاود و پاس

نیاااز اداماااه مااییابااد (ساایدون 4و همکاااران،

 .)2333بر اسااس مادل سلساهمراتاه اثرهاای اساتینر 1و
الویج ( )2362که سلسلهمراتاه تصامیمگیاری مشاتری
برای خرید یک محصول است ،ش

گاام بارای خریاد

یک محصول وجود دارد که شامل موارد زیر است:
آگاااهی :6نقطااه شاارو ماادل سلساالهمراتااه اثرهااا،
آگاااهسااازی مشااتریان اساات .مشااتری نساابت بااه یااک
محصول از راه تبلیغات آگاهی پیدا میکند.
1 Spinrad
2 Crawford
3 James
4 Seddon
5 Steiner
6 Awareness

7 Knowledge
8 Liking
9 Preference
10 Conviction
11 Purchase
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شکل  :1مدل سلسلهمراتب اثرات استینر و الویج ()1691

بهطور نظری توسط پون و پندرگاست ( )1006پیشنهاد

بر اساس پیشینه پیشنهادشده که دل بستن مصر کننده

شد که سلسلهمراته سنتی مدل اثرها (شناخت ،عاطفه و

با یک تیم ورزشی نشاندهنده مرحله عاطفی مدل

رفتار) میتواند در زمینه حمایتگری بهکاربرده شود .در

است ،تعل به یک تیم ورزشی بهعنوان یک ارتباط

حاضر ،سلسلهمراته جایگزین مدل اثرها در

روانی مصر کننده به یک تیم ورزشی تعریف میشود

تدوین رفتار هوادار در حمایتگری ورزشی استفاده شده

(فانک و همکاران1000 ،؛ گادن و همکاران.)2338 ،

است .استدالل شد که عاطفه ،شناخت و رفتار ،قابل

از طرفی ،براساس نظریه هویت اجتماعی (تمایل مردم

اجراترین ترتیه در بستر رفتار مصر کننده ورزشی

به داشتن نگرشهای مطلو

نسبت به مسائلی که

است .بری و هوارد )2330( 2اشاره کردند که ترجیحات

همخوان با جنبه نمایان هویتهای آنهاست و حمایت از

مصر کننده همیشه بر اساس شناخت نیست و ممکن

مؤسساتی که متومن هویت آنها هستند( گوینر و

است در درجه اول عاطفی باشد .نتایج حاصل از

سوانسون ))1009 ،4میتوان استدالل کرد که این تعل

پژوه

پژوه های فانک و جمیز )1006( 1و فانک و پاستوره

9

( )1002نشان داد که احساسات و هیجانها در رفتار
مصر کننده ورزشی نق

مهمی ایفا میکنند.

به تیم محبو به حامی نیز انتقال می یابد.
تصویر حامی (تصویر برند) :دری و دریافت کلی از
حامی توسط مشتریان است (مادرینگال .)1002 ،تصویر
حامی (نام تجاری) ،از سوی دیگر ،نشاندهنده مرحله

1 Barry & Howard
2 Funk & James
3 Funk & Pastore

4 Gwinner & Swanson
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دوم مدل (شناخت) است .پیشنهاد شده است که

فرضیه پنجم :رابطه مثبت و معناداری بین حمایت حامی

مصر کنندگان ورزشی ،به خاطر قدردانی خود از

و قصد خرید از حامی وجود دارد.

مزایایی که تیم از همکاری با یک حامی دریافت
میکند ،تصویری خو

در مورد حامی ایجاد میکنند

روش پژوهش

(میناگان1002 ،؛ مکدوناید .)2332 ،2بر این اساس

پژوه

پیشنهاد میشود که:

نتایج یافتهها برای حل مسائل موجود به کار میرود.

فرضیه اول :تعل تیمی سبه ایجاد یک نگرش مثبت و

چون در این مطایعه ما به دنبال بهدست آوردن اطاعاتی

معنادار نسبت به تصویر حامی تیم محبو

در میان

حاضر از یحاظ هد

کاربردی است؛ زیرا

درباره دیدگاهها و نظرهای افراد هستیم ،ماهیت پژوه

طرفدارن میگردد.

توصیفی و تحلیلی است .جامعه آماری پژوه

از سوی دیگر ،نگرش مصر کننده ورزشی نسبت به

کل طرفداران حاضر در مسابقه تیم هندبال ثامنایحجج

حمایتگری بر اساس ارزیابیهای خود در موردحمایت

است که تعداد آنها نامعلوم است .تعداد نمونه با توجه به

بهعنوان یک فعاییت بازاریابی "ظریف و غیرمستقیم"

تعداد گویهها  149نفر انتخا شدند .به این علت که در

توسعهیافته است(میناگان )1002 ،که تجاری شدن را

حاضر جامعه آماری در دسترس نبود؛ از روش

پژوه

شامل

نمیدهد .این فرایند بهعنوان «انتقال حسن نیت»

نمونهگیری دردسترس استفاده شد .نرمال بودن دادهها

نامیده شده است (میناگان1002 ،؛ پاپ و وگاس،1

نیز توسط شاخصهای کشیدگی و چویگی حاصل از

 .)2333بنابراین ،پیشنهاد میشود که:

نرمافزار آموس  11تأیید ( )-+1شد.

فرضیه دوم :تعل تیمی سبه ایجاد یک نگرش مثبت و

برای جمعآوری دادههای موردنیاز این پژوه

معنادار نسبت به حمایت شرکت حامی می شود.

بهمنظور گردآوری متغیرهای مدل ،از روش پرسشنامه

افزای

همچنین ،در این پژوه

فرض شد که:

و

استفادهشده است .پرسشنامه مورداستفاده از پژوه

فرضیه سوم :رابطه مثبت و معناداری بین تعل تیمی و

تیستسو و همکاران ( )10021برگرفته شده که با توجه

قصد خرید از حامی وجود دارد.

به جامعه و نمونه بومیسازی شده و بهوسیله مقیاس 1

قصدهای رفتاری به نیت مثبت واقعی برای درنظرگرفتن

امتیازی ییکرت (شامل  -2کاماً مخایف؛  -1مخایف؛

خرید یک کاال از حامی گفته میشود (اسنید و

 -9خنثی؛  -4مواف ؛  -1کاماً مواف ) اندازهگیری شده

تامنسون .)100 ،9درنهایت ،فرض شد که ایجاد تصویر

است .هواداران تیم ثامنایحجج در ییگ برتر هندبال

مثبت نسبت به حامی و حمایت سبه ایجاد قصدهای

باید نظرهای خود را در رابطه با هر یک از عبارات

رفتاری می شود که نشاندهنده مرحله رفتاری و عملی

ارائهشده ( 29گویه طرحشده در چهار متغیر جدول -9

اند؛ بنابراین:

 )2در پرسشنامه با توجه به مقیاس سنج  ،تکمیل کنند.

فرضیه چهارم :رابطه مثبت و معناداری بین تصویر حامی

در بخ

و قصد خرید از حامی وجود دارد.

متغیرهای جمعیتشناختی ،شامل :سن ،میزان تحصیات

1 McDonald
2 Pope & Voges
3 Speed & Thompson

ابتدایی پرسشنامه نیز سؤالهای مربوط به

و وضعیت تأهل توسط هواداران تکمیل شد.
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جدول  :1متغیرهای پژوهش و تعداد سؤالهای اختصاص دادهشده

متغیر

تعداد سؤال

تعل به تیم ورزشی

4

نگرش به حمایت

9

تصویر حامی

9

قصد رفتاری

9

باارای تعیااین اعتباار محتاوایی ،نموناه پرسشانامه در

آنهااا ،نتااایج در قایااه جاادول  1-9آورده شااده اساات.

اختیاار ده نفر از اساتادان دانشاگاهی متخصاص در ایان

چنانکااه از جاادول برمایآیااد ،پایااایی تمااام ابعاااد ماادل

زمینااه قاارار گرفاات کااه در رابطااه بااا میاازان درسااتی و

درنظرگرفته شده در این پژوه

در حد قابلقبول بوده

شفافیت سؤال های پرسشانامه ،ابااراز نظار کنناد کاه در

( )0/116و این بهمنزیه پایا بودن پرسشنامه ایان پاژوه

نهایت،آنها اعتبار پرسشنامه را تأیید کردند.

است.

به منظور تعیاین پایاایی پرسشانامه تعاداد  90عادد از
پرسشنامه بین هواداران توزیع شد و پاس از جماعآوری
جدول  :2پایایی گویههای پرسشنامه
متغیر

تعداد سؤال (گویه)

آیفای کرونباخ

تعل به تیم ورزشی

4

0/893

نگرش به حمایت

9

0/691

تصویر حامی

9

0/161

قصد رفتاری

9

0/139

پایایی کل

29

0/116

در این پژوه  ،با استفاده از نرمافزار آموس 2نساخه

یافتههای پژوهش

بررساای شااد .بااهمنظااور

یافتههای توصیفی

 ،11ماادل مفهااومی پااژوه

تجزیهوتحلیل دادهها و آزماون فرضایههاای پاژوه

از

روش مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده است.

این بخا
پژوه

باه توصایف وضاعیت موجاود در نموناه

اختصاص دارد و ویژگیهای سان ،تحصایات

و وضعیت تأهل در آن بررسی میشود.

1 AMOS
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جدول  :3توزیع آماری سن هواداران تیم ثامنالحجج

یافتهها نشان داد که بی

ردیف

سن

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

2

21-23

1

0/3

1

10-14

69

16/3

9

11-13

11

90/8

4

90-94

6119

11/8

1

91-93

21

6/4

6

40-44

8

9/4

1

41-43

1

9/0

8

10-14

2

0/4

3

11-13

2

0/4

مجمو

194

200

از  81درصد نمونه پژوه

بااین  10تااا  91سااال ساان دارنااد .همچنااین ،میااانگین و
انحرا

استاندارد سنی پژوه

به ترتیه  11و  1بود.

جدول  :4توزیع آماری میزان تحصیالت هواداران تیم ثامنالحجج

یافتهها نشان داد که بی

سطو تحصیات

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

دینلم و پایینتر

14

92/6

فوقدینلم

16

91/1

کارشناسی

11

14/4

کارشناسی ارشد

26

6/8

دکتری

1

0/3

بدون پاسخ

3

9/8

مجمو

194

200

از  88درصد نمونه پژوه

دارای مدری کارشناسی به پایین هستند.
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جدول  :5توزیع آماری وضعیت تأهل هواداران تیم ثامنالحجج

پی

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

مجرد

294

11/9

متأهل

39

93/1

بدون پاسخ

1

9

مجمو

194

200

از پرداختن به برازش سااختاری مادل در ابتادا

شاااخصهااای مطل ا باارازش ماننااد  RMSEA, GFIو

باید نرماال باودن دادههاای جماعآوریشاده توساط دو

نسبت مجذور کای به درجاه آزادی ،اطاعاات مناسابی

شاااخص کشاایدگی و چااویگی در ناارمافاازار آمااوس

درباره اینکه مدل برازش یافته تا چه اندازه به برازنادگی

سنجیده و تأیید شود(.) 1

کامل نزدیکتر است ،در اختیار محقا قارار مایدهاد.
همچن این ،شاااخصهااای نساابی ماننااد  NFI, CFIو …

یافتههای استنباطی

اطاعاتی درباره نسابت بهباود ممکان از مادل صافر باه

بهمنظور محاسبه شاخصهاای برازنادگی مرباوط باه

بهترین مدل برازندگی حاصال از مادل مفهاومی فاراهم

مدل ساختاری پژوه  ،از نرمافازار آماوس  11اساتفاده

میکنند.

شااد کاااه نتاااایج آن در جااادول  6ارائاااهشاااده اسااات.
جدول  :9شاخصهای نیکویی برازش مدل
ارزش

آمارههای برازش
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریه
()RMSEA

بهدست آمده

(برازندگی کامل)

برازندگی

0/061
حد باال

حد پایین

0/013

0/044

کمتر از 0/01

قابلقبول

نسبت کای اسکوار به درجه آزادی

2/88

کمتر از 9

مطلو

NFI

0/303

باالتر از 0/3

مطلو

CFI

0/311

باالتر از 0/3

مطلو

همااانطااور کااه از مقایسااه ارزش باهدساات آمااده بااا
ارزش مطلااو در جاادول فااوق برم ایآیااد ،ماادل ایاان
پژوه

ارزش مطلو

سطو

با دادهها برازش مناسبی دارد.
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شکل  :2مدل تحلیلشده پژوهش به همراه بارهای عاملی برآورد شده

همچنین ،نتایج آزمون فرضیه ها در جدول  1خاصه شده است:
جدول  :7نتایج آزمون فرضیهها
ردیف
2

مقدار

فرضیهها

بحرانی
8/621

رابطه معنادار و مثبت

6/123

رابطه معنادار و مثبت

9

رابطه مثبت و معناداری بین تعل تیمی و قصد خرید از حامی وجود دارد.

-2/989

عدم رابطه معنادار

4

رابطه مثبت و معناداری بین تصویر حامی و قصد خرید از حامی وجود دارد.

1/132

رابطه معنادار و مثبت

1

رابطه مثبت و معناداری بین حمایت حامی و قصد خرید از حامی وجود دارد.

0/109

عدم رابطه معنادار

1

رابطه مثبت و معناداری بین تعل تیمی و تصویر حامی وجود دارد.

سطو معناداری ٪ 1

رابطه مثبت و معناداری بین تعل تیمی و نگرش نسبت به حمایت حاامی وجاود
دارد.

بحث و نتیجهگیری
هااد

پااژوه

حامی (شناختی) دارد و همچناین ،تصاویر حاامی نقا

حاضاار ،مطایعااه یااک ماادل سلسااله

مستقیم و معناداری بر قصد یا قصد خرید از حامی دارد.

مراتبی بارای ارزیاابی نقا هاای تعلا باه تایم ،تصاویر

تعل به تایم کاه در مرحلاه عااطفی از سلساهمراتاه

حامی و نگارش نسابت باه حمایات ماایی بار قصادهای

مدل قرار دارد ،ارتباط معناادار مساتقیم و غیرمساتقیم از

استفاده از خدمات یک حامی باود .نتاایج نشاان داد کاه

طری ا تصااویر حااامی و نگاارش نساابت بااه حمایاات بااا

مثبات و معنااداری باا تصاویر

قصاادهای رفتاااری مشااتری دارد .نتااایج ایاان پااژوه ،

تعل به تیم (عاطفی) نق
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فرض ایهای را کااه تعل ا بااه ت ایم بااهطااور مسااتقیم ساابه

موضو نیز در پژوه

قصدهای رفتاری میشود ،تأییاد نکارد کاه باا پاژوه

ووگس ( )2333و تسیوتساو و آیکسااندریس ( )1003و

واناان و برانشااومبه ( )2339و تستسااو و آیکساااندریس

همچنین ،کاو و همکااران ( )1008اشااره شاد؛ اماا ایان

( )1003که اظهاار داشاتند ساطحی از هویات (تعلا یاا

نتیجه با یافتههاای هااروی و همکااران ( )1006متنااق

دیبسااتگی) باار قصاادهای رفتاااری تأثیرگااذار اساات،

بود .او تغییر مثبت در دری مشتری درباره حمایت مایی

همخوانی ندارد .شاید علت این نااهمخوانی را بتاوان در

را کاه بااه قصاد خریاادمطلو مشاتری منجاار مایشااود،

این دید که انتقال تعل ورزشی بهطور مناسبی به تعل به

کارکرد اصلی حمایت مایی مای داناد .میناگاان ()1002

حامی

این موضو را با عنوان «انتقال حسن نیت» مطارح کارد.

هنوز مطمئن نیست و همچنین ،تفاوت در جامعه آمااری

در این پژوه

میتوان «انتقال حسن نیت» را از راه ایان

موردبررسی می تواند دییل دیگری بر این مغایرت باشد؛

سازوکار که تأثیر عاطفه بار نگارش در مرحلاه شاناخت

زیاارا تعل ا تاایم فرایناادی بلندماادت اساات و یااذا سااابقه

توجیااه کاارد؛ باادینصااورت کااه طرفاادارانی کااه دارای

حمایت حامی و افتخارات آن میتواند بر تعلا تیمای و

مشااارکت فعاییاات باااالتری هسااتند و درنتیجااه ،بااه ت ایم

درنتیجه تعل به حامی تأثیرگذار باشد.

دیبسته شده اند به احتمالزیاد این موضو سابه آگااهی

حامی منتقل نشده است و هوادار نسبت به اهدا

هاای میناگاان ( ،)1002پاوپ و

نتااایج نشااان داد کااه مشااتری بااا تعلا بیشااتر بااه تایم

در مرحله شناختی از تصاویر حاامی و مزایاای آن بارای

بهاحتمالزیااد تصاویر مثبتای از حاامی دارد .ایان نتیجاه

تیم میشود .این نگرش مثبت به حامی تیم مایتواناد باه

توسااط یافتااههااای دیگاار مطایعااات ماننااد مادرینگااال

قصدهای رفتاری مثبت مانند ارتباطاات کامای مثبات و

( ،)1002تستسااااو و آیکساااااندریس ( ،)1003پاااااپ و

ساارانجام اسااتفاده از خاادمات حااامی شااود .و ساارانجام،

وگوس ( ،)2333گوینر و سوانساون ( )1009و میناگاان

نتایج نشان داد که نگرش نسبت به حمایات ماایی سابه

( )1002نیز تأیید شد .همچنین ،این رابطاه عامال مهمای

قصد خرید از حاامی نمایشاود کاه ایان یافتاه باا نتیجاه

در اثربخشی حمایات ماایی در ادبیاات پیشاین ذکرشاده

آیکساااندریس و تستسااو ( )1021مغااایرت دارد و علاات

است .این موضو را میتوان اینگونه توجیاه کارد کاه

این موضو را مای تاوان تاا حادودی در انتقاال ناکاافی

هوادار بهواسطه ایان پیوناد؛ یعنای تایم محباو خاود و

پدیااده حساان نیاات و تفاااوت جامعااه آماااری پااژوه

حامی تصویری مثبات نسابت باه ناام تجااری حاامی در

دانست.

ذهن ایجاد میکند .نتایج نشان داد که تعل تیمای سابه
نگرش مثبت نسابت باه حمایات مایشاود کاه باا نتاایج
آیکساااندریس و تستسااو ( )1021همخااوانی دارد .علاات

پیشنهادهای حاصل از پژوهش
نتایج حاصال از پاژوه

حاضار دارای مفهاومهاای

این موضو را مای تاوان در ایان یافات کاه شارکت در

کاربردی بازاریابی است؛ که در قایه موارد ذیل آورده

انتقال پدیده حسن نیت موف بوده است.

شده است:

نتایج نشان داد که تصویر حامی رابطه ای بسیار قوی

همانطور که در ادبیات و همچنین ،پاژوه

حاضار

مهام

مستند شده ،تعل و یا هویت تیمی عامل بسیار مهمای در

تصااویر حااامی در ارزیااابی حمایاات مااایی اساات .ایاان

اثربخشی حمایتگری ورزشی است؛ یذا پیشنهاد میشاود

با قصد خریاد دارد .ایان نتاایج نشااندهناده نقا
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باشگاه با ایجاد پایگاه طرفاداران ،عامال تعلا باه تایم و

ورزشاای .فصااالنامه علماای  -ترویجااای مااادیریت

دهاد .تعلا تیمای و درنتیجاه

ارتباطااات در رسااانه هااای ورزشای.99–16 :)2(2 ،

تعل به حامی ،فرایندی بلندمادت اسات؛ بناابراین ،بایاد

Retrieved
from
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/?_actio
n=articleInfo&article=570

درنتیجه حامی را افازای

حامی سابقه حمایت خود را افازای

دهاد تاا بتواناد باه

عنوان حامی وفاداری در میان طرفداران دری شود.
کسااه عنااوان هااای قهرمااانی در مسااابقات ملاای و
بینایمللی عامل مهمی در ایجاد و تقویت تعل باه تایم و
حامی است؛ بنابراین ،توجه به کسه این عنوان هاا مهام
به نظر میرسد.

 -1محمدی ،رزگار و هناری ،صاادقی .)1021( .نقا
حمایاات هااای مااایی ورزشاای در ایجاااد تعهااد در
هواداران فوتباال نسابت باه حامیاان ماایی ورزشای.
پژوه هاای معاصار در مادیریت ورزشای،)1(4 ،
.81–12

Retrieved

from

با توجه به نتایج حاصل از پژوه  ،میتوان دریافت

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepag
e/1016543

که مؤسسه ثامنایحجج در حمایت خاود ،پدیاده حسان

 -9فخاااری ،مجتباای و سااعیدنیا ،حمیدرضااا.)2931(.

نیت را بهخوبی به هواداران منتقل نکرده است؛ بناابراین،

بررساای تااأثیر عناصاار آمیاازه بازاریااابی باار رفتااار

بااا توجااه باه اهمیاات انتقااال حساان نیاات در حمااایتگری

مصاار کننااده از طری ا نق ا

ارزش ویااژه برنااد.

ورزشی که در ادبیات مستند شده ،پیشنهاد مایگاردد از

تحقیقات بازاریابی نوین. 30-11:6 ،

تجاری شدن مفرط حمایت خودداری شود.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
 به پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود ،این پژوهرا در رشتهها و باشگاههای ورزشی دیگر مطایعه و نتایج
را با پژوه

حاضر مقایسه کنند.

 به پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود ،در رابطاه بااراهکارهای افزای

هویت و تعل تیمی نسبت به حاامی

به مطایعه بنردازند.
 به پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود ،راهکارهاایحسن نیت نسبت باه حاامی و حماایتگری آن را

افزای

مطایعه کنند.
منابع
 -2محماادی ،رضااایی ،صااوفی ،ساابحانی و حاااتمی
 .)1029(.نقااا

تلویزیاااون در ایجااااد تعهاااد در

مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسابت باه حامیاان ماایی

4- Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J.
(2007). Predicting sponsorship outcomes
from attitudinal constructs: the case of a
professional basketball event. Sport
Marketing Quarterly, 16, 130–139.
Retrieved
from
http://www.cabdirect.org/abstracts/200732
63218.html
5- Barry, T. E., & Howard, D. J. (1990). A
review and critique of the hierarchy of
effects in advertising. International
Journal of Advertising, 9(2), 121–135.
& 6- Beaton, A., Funk, D., Ridinger, L.,
Jordan, J. (2011). Sport involvement: A
conceptual and empirical analysis. Sport
Management Review, 14(2), 126–140.
doi:10.1016/j.smr.2010.07.002
7- Biscaia, R., & Correia, A. (2013). Sport
Sponsorship: The Relationship Between
Team Loyalty, Sponsorship Awareness,
Attitude Toward the Sponsor, and
Purchase Intentions. Journal of Sport …,
288–302.
Retrieved
from
http://scholar.google.com/scholar?hl=en
&btnG=Search&q=intitle:Sport+Sponsor
ship+:+The+Relationship+Between+Tea
m+Loyaity+,+Sponsorship+Awareness+,+
Attitude+Toward+the+Sponsor+,+and+P
urchase+Intentions#0
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19- Gwinner, K., & Bennett, G. (2008). The
impact of brand cohesiveness and sport
identification on brand fit in a sponsorship
context. Journal of Sport Management,
(22),
410–426.
Retrieved
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