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عوامل مؤثر بر قدر دانی از حامیان مالی و ارتباط آن با قصد خرید هواداران ورزشی

رضا ملکی1 ، محمد اسماعیلی2 
1. کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ساری 

2دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس 

مقدمه
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قدردانی از حامیان مالی و ارتباط آن با قصد خرید هواداران 
ورزشی باشگاه استقالل تهران بود. موفقیت ورزش حرفه اي به نوعي به روابط حامیان و هوادارانش وابسته است. 
این رازي مبهم و پیچیده نیست که چرا تیم هاي سطح باال اغلب بلیت فروشي بیشتر، حمایت مالي، تبلیغاتي و حق 
پخش رسانه اي افزوني نسبت به تیم هاي سطح پایین تر دریافت مي کنند و نیز هواداران آنها تمایل بیشتری برای 
خرید محصوالت حامیان تیم های بزرگتر دارند)فانک و همكاران،2004( . فیلو )2008( ، در تحقیق خود در رابطه 
ترغیب  افزایش  باعث  مالي ورزشي  بیان مي دارد که حمایت هاي  اینگونه  مالي  اجتماعي حامیان  با مسئولیت هاي 
مشتریان به خرید از محصوالت مورد نظر مي گردد. کو و همكاران )2008( ، نیز نتیجه گیري کردند که تمایل به 
خرید محصوالت از حامي در مصرف کنندگانی بیشتر است که تصویر مثبتي از حامي دارند و تعلق به رویداد و تصویر 

حامی، تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصوالت حامی در افراد دارد.
فیلو و همكاران )2010( ، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تعلق به رویداد و تصویر حامي تاثیر مثبتي بر 
قصد خرید محصوالت حامي داشته است. گویینربنت)2008( نشان داد بین نگرش مثبت به حامي و قصد خرید از 
محصوالت حامي رابطه معنا داري وجود دارد. وانگ، چنگ، پوروانتو، اریمورتي )2012( ، تصویر شناسنامه شرکت 
نیز قصد خرید مصرف کنندگان از محصوالت شرکت را تحت تأثیر قرار مي دهد. قصد خرید، یكي از پر کاربرد ترین 

نتایج حمایت گري است. 
قصد خرید عبارتست از احتمال خرید کاال واستفاده از خدمات مورد نظر در اثر قرار گرفتن در محیط تبلیغاتي . 
مي توان این طور گفت که قصد خرید، در واقع جایگزیني براي میزان فروش است .همچنین مي توان گفت که قصد 
خرید مي تواند جانشیني براي رفتار مصرف کننده باشد)اسمیت، 2008( . قصد خرید عبارتست از احتمال خرید 
کاال واستفاده از خدمات مورد نظر در اثر قرار گرفتن در محیط تبلیغاتي .یک تعریف مقاصد خرید اینست که نیات 
خرید برنامه آگاهانه فرد جهت تالش براي خرید یک مارک تجاري مي باشد)دسی، بن نت، ویلگاس، 2008(. )لیسي، 
2009( ، در پژوهش خود با عنوان اثربخشي نقش حمایت مالي رویدادها در شناخت محصوالت و مسئولیت اجتماعي 
افزایش شناخت  المللي موجب  شرکتها، گزارش کرد که چگونه حمایت مالي از رویدادهاي ورزشي بزرگ و بین 
تماشاگران و حضار از محصوالت شرکتها شده و درک احساس مسئولیت اجتماعي شرکتها موجب افزایش تعهد و 
عالقه افراد به خرید محصوالت آنها می شود. بارجاس )2005( ، در مطالعه علل هواداري تماشاگران اسپانیایي بیان 
کرد که کیفیت بازي تیم، مؤثرترین عامل حمایت هوادار ان تلقي مي شود. کوریا )2007(  ، بیان کرد، عامل وابستگي 
به تیم که شامل زیرساختارهایي مانند بازیكن مورد عالقه، حمایت از تیم و موفقیت طلبي است، وابستگي عاطفي 
، در  الكساندریس، 2009(  داده، موجب حضور آن ها مي شود. )تسیتسو،  افزایش  فوتبال  به  را  و رواني هواداران 
تحقیقی در یونان به بررسی اثر بخشی حمایت های مالی ورزشی از دو تیم پاناتینایكوس و المپیاکوس بر آگاهی از 
نشان تجاری، قصد خرید و تصویر شرکت پرداخته است که نتایج آن مثبت بوده و حمایت های مالی ورزشی باعث 

افزایش این متغیر ها می گردد.
 روش شناسی

روش تحقیق این پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا پیمایشی، از حیث هدف کاربردی و شیوه 
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جمع آوری اطالعات میدانی می باشد. جامعه آماری شامل20000 نفر از افراد بین 18 تا80 سال، مصرف کنندگان و 
هواداران ورزشي تیم استقالل با حجم نمونه مؤثر400 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه 
استاندارد شده بود. برای تجزیه تحلیل داده ها در راستای تحلیل های تكمیلی و مدل سازی روابط علی در حیطه ی 
معادالت ساختاری از نرم افزار لیزرل، آمار توصیفی و استنباطی و آزمون KS ، در سطح معنی داری 95/. و سطح 
خطای 05/. استفاده گردید. پرسشنامه دارای پنج متغر به نام های قدردانی، هدف گذاری، ارزشمندی، سرمایه گذاری 
و قصد خردید بود که پایایی همه این متغیرها در سطح قابل قبول بود و میزان پایایی کلی  پرسش نامه نیز0/986 
بدست آمد، پرسشنامه مورد استفاده این پژوهش از اعتبار باالیی برخوردار بوده وروایی آن نیز توسط 15 تن از اساتید 

و صاحب نظران امر مدیریت ورزشی تأیید گردید.
مدل در حالت استاندارد

ارزش بدست آمدهارزش پیش بینی شدهشاخص

fd/rauqs-ihC≥375.2

AESMR≥1.00/810
IFG≤8.00/88

IFGA≤8.00/18
EULAV_T

در تمام متغیرها خارج از محدوده پذیرش فرض صفر است 69.1-≤&≥69.1
)بدست امده از مدل در حالت معناداری(

جدول عامل های برازش مدل
با توجه به شاخص های بدست آمده مدل دارای برازش مطلوبی برای جامعه است. حال به بررسی فرضیات می 
پردازیم.  نتایج بررسی فرضیات نشان داد که بین درک هواداران باشگاه ورزشی استقالل از نیت خالصانه و صادقانه، 
نیز قدر دانی  تأثیر مثبت معنی داری وجود دارد. و  از حامیان مالی  آنها  بر قدر دانی  ارزشمندی  سرمایه گذاری و 
هواداران باشگاه ورزشی استقالل از حامیان مالی بر قصدخرید محصوالت آنها تأثیر مثبت معنی داری وجود دارد. 
نتایج بررسی فرضیه ها نشان داد؛ تأثیر مستقیم نیات، ارزشمندی و سرمایهگذاری بر قصد خرید مثبت و معنی دار 

بوده است.
بحث و نتیجه گیری:

بر اساس مدل طراحی شده، تحقیقات محققان: جانسون و آترستروم)2007( ، ویندی دیس)2004( و گوینر و 
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تماشاگر  در922  آنان  مطالعات  اساس  بر  نمودند.  اثبات  را  گری  حامی  بر  تعلق  مثبت  تأثیر   ،  )2003( هسوآنسن 
مسابقات بین المللی  بین دانشگاهی، رابطه مثبت وجود تعلق تیمی در فرد با توانایی تشخیص حامی، نگرش مثبت به 
حامی،و بروز رفتار حمایتی و رضایت از حامی تایید شد. کورنول و کوت)2005( ، به بررسی تأثیر حمایت سازمان 
فعالیت  که  دادند  نشان  نتایج  پرداختند.  کنندگان  مصرف  قصد خرید  بر  ورزشی  های  رویداد  از  انتفاعی  غیر  های 

صادقانه حامی در رویداد ورزشی، تأثیر مثبتی بر قصد خرید مصرف کنندگان محصوالت حامی دارد.
ماهونی و همكاران)   ، ، گارسیا)2002(  فانک و همكاران)2004(   ، ترسیم شده، کارگ)2007(  اساس مدرل  بر 
2002( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اگر سازمان به صورت مداوم و جدی به فعالیت های ضروری و مهم 
خود در امر حمایت از باشگاه بپردازد باعث حفظ مشتریان با ارزش خود می شود و باعث می شود تا انگیزه خرید 
مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش می کند مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی با منافع کمتر برای 
سازمان یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است را 
نیز به گروه های باالتری از ارزش سوق دهد. )ابل، 2007 ( و )ریچمن، 2006( بیان می کنند،  اگر حامیان مالی در 
زمینه سازی ورزش به صورت احداث اماکن ورزشی عمومی، سرمایه گذاری کنند، به رضایتمندی عمومی و در نتیجه 
افزایش امكان شرکت در فعالیت های ورزش همگانی منجر می شود. یافته های تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات: 
اسپید)2000( ، روسون)2001( ، اسپارکس و وست گیت)2002( ، فان)2002( ، آنونی موس)2009( ، گیكو)2004( 
، کرامپتون)2004( ، که بیان کردند، حمایت از ورزش توسط اسپانسرها باعث ایجاد تصویر مثبت حامیان در اذهان 
هواداران و طرفداران باشگاه، تشكر و قدر دانی بیشتر از آنها، افزایش فروش محصوالت و رقابت با سایر شرکت ها 

و همچنین شرکت ها به دلیل افزایش فروش با رویدادهای اجتماعی پیوند برقرار می کنند، همسوست.
در مجموع می توان گفت برای گام برداشتن در راستای توسعه جذب منابع درآمدی حاصل از حامیان مالی در 
توسط  تواند  می  موانعی  نمود. چنین  توجه  دارد  آن وجود  برابر  در  که  موانعی  به  باید  ابتدا  فوتبال کشور،  صنعت 
سیاستگذاران و برنامه ریزان صنعت ورزش و فوتبال کشور قبل از تدوین راهبردهای توسعه جذب حمایت مالی و 
اولویت های برنامه ریزی برای آن مد نظر قرار گیرد.  پیشنهاد می شود. 1( با توجه به اینكه نتایج تحقیق، معني دار 
بودن و ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری و قصد خرید پیشنهاد مي شود مسئولین مربوطه در جهت افزایش سرمایه 
گذاری بیشتر از قبل در حمایت ازورزش به منظور وفاداری هواداران به تكرار خرید محصوالت و نیز گسترش نام 

مارک و آرم شرکت خود بكوشند.
2( با توجه به یافته هاي تحقیق در رابطه با وجود ارتباط مثبت و معنی دار بین قدر دانی و قصد خرید توصیه می 
شود مسئوالن شرکت های تجاری فعالیتهای خود را با اهداف باشگاه هم سو و هم جهت کنند تا به دنبال آن قدر دانی 

از حامیان افزایش یابد و نهایتٌا افزایش خرید محصوالت حامیان بیشتر شود و سود باالتری نصیب آنها شود.
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