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نقش وابستگی و وفاداری هواداران به تیم در قصد خرید محصوالت حامی مالی
سردار محمدی ،1مجتبی قاسمی

سیانی*2

تاریخ دریافت96/2/11 :

چكـیده

تاریخ تصویب96/12/4 :

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین وابستگی و وفاداری به تیم در قصد خرید محصوالت حامی مالی تیم فوتبال پرسپولیس بود .همچنین تأثیر قصد
خرید در تبلیغات دهانبهدهان حامی مورد بررسی قرار گرفت .جامعهی آماری تحقیق کلیهی هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که حداقل یکبار بازیهای
این تیم را در فصل  5961-69از ورزشگاه تماشا کردهاند ،بودند و حجم نمونه  024نفر انتخاب شد .دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامهی برگرفته از
تحقیقات قبلی جمعآوری شد .برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل مسیر) استفاده شد .یافتههای
تحقیق نشان داد به جز مسیر وفاداری نگرشی به وفاداری رفتاری و همچنین مسیر وفاداری رفتاری به تیم با قصد خرید ،بقیه مسیرها معنادار بودند .بدین
ترتیب با توجه به نتایج تحقیق وفاداری رفتاری نمی تواند تحت عنوان میانجی در ارتباط بین وفاداری نگرشی به تیم و قصد خرید عمل کند .مدیران تیمها
میتوانند با افزایش وابستگی و وفاداری نگرشی هواداران به تیمشان مراتب قصد خرید و همچنین تبلیغات دهانبهدهان محصوالت حامی مالی را در
هوادارانشان افزایش دهند.
کلید واژهها :حامی مالی ،صداقت درک شدهی حامی مالی ،وفاداری به تیم ،تبلیغات دهانبهدهان ،تیم فوتبال پرسپولیس

 .5دانشیار مدیریت بازاریابی ورزشی دانشگاه کردستان
 .2دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه در ورزش دانشگاه

کردستان*

Email: sardarmohammadii@gmail.com
Email: ghasemi_m89@yahoo.com
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مقدمه
بازاریابی اجتماعی 5که شامل یک سری تالشهایی مانند کمکهای خیرخواهانه ،بازاریابی مرتبط با علت ،پیوستگی اجتماعی
و حامیگری میشود ،این فرصت را به شرکتها میدهد تا خودشان را بهواسطهی ایجاد ارتباط عاطفی با مشتریان ،از رقبا
متمایز کنند و بدین ترتیب میتواند در گرایش مشتریان و رفتار خرید آنها تأثیر بگذارد (کرونیوس 2و همکاران.)2 :2459 ،
همانطور که مطرح شد حامیگری ورزشی یک نوع بازاریابی اجتماعی است .حامیگری ،ارائهی کمک توسط یک سازمان
تجاری (حامی مالی) بهصورت نقدی یا غیرنقدی است که در ازای ارتباط برقرار کردن با ویژگی ورزش (تیم ،رویداد ،بازیکن)،
مزیت اقتصادی و تجاری بهدست میآورد (ناسیس 9و همکاران ،)2452 ،از یکطرف حمایتهای مالی ورزش برای بسیاری
از سازمانهای ورزشی از مهمترین منابع تأمین اعتبار است ،از طرف دیگر شرکتها نیز از طریق حامیگری ورزشی در یک
بخش ویژهی ورزش کمکهزینهای را خواهند داد که بدین ترتیب محصوالت و خدمات آن شرکت با تیم ورزشی ارتباط پیدا
میکند ،بنابراین یک نوع وابستگی با هواداران آن تیم ایجاد میکنند (کرونیوس و همکاران .)1 :2459 ،حامیگری به
شرکتها اجازه میدهد تا آرم و تصویر شرکت را خصوصاً زمانیکه محصول یا خدمات جدیدی ارائه میدهند در معرض دید
مشتریان قرار دهند (چبلی و غربی .)2450 ،0همچنین حمایتگری طوالنیمدت شرکتها از ورزش میتواند استراتژی
بلندمدت موفقیتآمیزی برای شرکتها باشد ،بخصوص در رابطه با هوادارانی که درگیر فعالیتهای ورزشی هستند و
وابستگی زیادی نیز به تیم مورد عالقهی خود دارند (آلونسو 1و همکاران.)2459 ،
نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزهی حامیگری نشان داد در سالهای اخیر نرخ رشد سرمایهگذاری در فعالیتهای
حامیگری بیشتر از نرخ رشد سرمایهگذاریهایی است که برای تبلیغات رسانهای و پیشبردهای فروش سنتی انجام میگیرد،
بهگونهای که حمایتگری از ورزشکاران ،تیمها و رویدادهای ورزشی بهعنوان یک ابزار بازاریابی متداول در این زمینه
باقیمانده است و طبق تحقیقات انجامگرفته حامیگری ورزشی در سال  2450در آمریکای شمالی به  24/9میلیارد دالر
رسیده است (آلونسو و همکاران .)2459 ،باوجود مشکالت طبیعی در تشخیص نتایج حامیگری ،اهداف حمایتگری میتواند
به اهداف مرتبط با شرکت (مانند افزایش آگاهی عمومی از شرکت ،بهبود تصویر شرکت ،تبلیغات دهانبهدهان) و اهداف
مرتبط با برند /محصول (مانند ،افزایش آگاهی بازار هدف ،تصویرسازی در بازار هدف ،افزایش فروش و سهم بازار) خالصه
شود (ناسیس و همکاران .)2452 ،محققان بهمنظور بهبود بخشیدن به ارزیابی حامیگری بررسیهایی انجام دادهاند ،با این
وجود به دلیل اینکه فرآیند ارزیابی حامی گری در تئوری و عمل منسجم و یکپارچه نیست ،فقدان ارزیابی دقیق در این زمینه
به چشم میخورد (میناقان 9و همکاران .)2459 ،عالوه بر این ،تنوعی از نتایج حامیگری ورزشی مانند آگاهی ،تناسب ،نگرش
نسبت به حامی و قصد خرید بهخوبی در کارهای محققان بررسی شده است (الکساندریس 7و همکاران .)2452 ،در داخل
کشور نیز پژوهشهایی در رابطه با حامیگری صورت گرفته است .ولی در رابطه با متغیرهایی مانند تبلیغات دهانبهدهان،
وفاداری به تیم ،همچنین نقش میانجی صداقت درک شدهی حامی تحقیقی یافت نشد.
در تحقیق حاضر با توجه به پیشینه تحقیق و تحقیقات ارائه شده در زمینهی حامیگری ورزشی اقدام به ارائهی مدل شد.
مدل حاضر برگرفته از تحقیقات دمیرل و ارداگموس ،)2450( 8باسکاییا 6و همکاران ( ،)2459کیم 54و همکاران ( )2455و
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تیسوتسو و الکساندریس )2446(5است ،سعی بر آن است تا با توجه به اهمیت حامیگری در بازاریابی شرکتها و تیمهای
ورزشی و کسب درآمدی که در این زمینه میتواند برای تیمهای فوتبال داشته باشد و با توجه به مدلهای ارائه شده در این
تحقیقات و نتایج بهدست آمده از تحقیقات دیگر ،مدل جدیدی در این زمینه ارائه شود تا هم شکاف موجود در بین تحقیقات
حاضر را برطرف کند و هم کمکی به ادبیات حامیگری در کشور ما کرده باشد (شکل.)5
صداقت
درک شده
حامی
تبلیغات
دهانبهدهان

وابستگی
به تیم

قصد خرید

وفاداری
رفتاری به
تیم
شکل :1مدل مفهومی پژوهش

وفاداری
نگرشی به
تیم

وابستگی به تیم نشاندهندهی شکلی از ارتباط روانی هوادار نسبت به یک باشگاه ورزشی است ،هر چقدر هواداران سطح
باالیی از وابستگی به تیم را داشته باشند ،در برچسب زدن به حامی مالی آن تیم قابلیت بیشتری دارند (کرونیوس و همکاران،
 .)2459وابستگی به تیم به دلیل اینکه به ارتباط روانی با تیم (که پایدار و استوار است) ،اشاره میکند و به بازیهای تیم
(موقعیت تیم) وابسته نیست ،یک جزء با ارزش است (گیوینر و بنت .)6 :2448 ،2تحقیقات گذشته نشان دادهاند افراد از نظر
عاطفی زمانیکه در رویدادهای ورزشی حضور پیدا میکنند تحت تأثیر قرار میگیرند و شرکتها سعی میکنند از این تأثیر
عاطفی ورزش ،از طریق ارتباط برقرار کردن با مشتریان سود ببرند (باسکائیا و همکاران .)2459 ،پارکر و فنیک)2454( 9
نتیجه گرفتند ارتباط بین حامی مالی و باشگاه ورزشی ،منجر به ارتباط بین حامیمالی با هواداران تیم میشود که در نتیجه
باعث میشود هواداران ارتباط بهتری در رابطه با حامی مالی پیدا کنند .تحقیقات تجربی اخیر نقش وابستگی روانی هواداران
به تیمهایشان را در واکنشهای مؤثر آنها نسبت به حامیان مالی مانند آگاهی از حامیگری (باسکائیا و همکاران،)2459 ،
تصویر حامی و قصد خرید (گیوینر و بنت )2448 ،0بررسی کردهاند .فیلو 1و همکاران ( )50 :2454دریافتند شرکتکنندگانی که
احساس باالیی از هویت و وابستگی را نسبت به رویداد داشتند بهاحتمال بیشتری محصوالت یا خدمات حامی را خریداری
میکنند.
متغیر صداقت درک شدهی حامی با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق تحت عنوان میانجی در ارتباط بین وابستگی به تیم و
قصد خرید قرارگرفته است (شکل  .)5در تحقیقی ،ادراکات مشتریان از انگیزههای حامی مورد بررسی قرار گرفت و بهطور
تجربی نتایج بیانگر این بود مشتریانی که سطح باالیی از تعهد ارتباطی را با تیم ورزشی محبوبشان دارند ،بیشتر بر این باورند
که انگیزهی حامی از حمایت تیم محبوب آنها ،صادقانه و بیریا است (تیسوتسو و همکاران .)2455 ،در مطالعهای ،صداقت
حامی که انتقالدهندهی ارتباط روانی هواداران ورزش از یک تیم ورزشی به حامی مالی است ،بین متغیر کیفیت ارتباط و
1. Tsiotsou & Alexandris
2. Gwinner & Bennet
3. Parker & Fink
4. Gwinner & Bennet
5. Filo
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نگرش نسبت به حامی بهعنوان میانجی مدنظر قرار گرفته است که نتیجهی این تحقیق ارتباط مثبت و معناداری را بین
صداقت درک شده و نگرش نسبت به حامی نشان داد (کیم و همکاران .)2455 ،زمانیکه مشتریان حامی مالی را بهعنوان
یک شریک صادق درک میکنند ،در مقایسه با حامی مالی که صرفاً درصدد فروش محصوالت خود است ،این افراد به
احتمال زیاد عالقه و محبوبیت بیشتری را نسبت به حامی از خود نشان میدهند و برای خرید محصوالت حامی از خود تمایل
بیشتری نشان میدهند (کیم و همکاران .)2455 ،تحقیقات قبلی بهطور تجربی نشان داد اگر انگیزههای حامی تحت عنوان
بشردوستانه و صادق درک شود ،نسبت به زمانیکه حامیان مالی صرفاً انگیزههای تجاری داشته باشند ،احتمال بیشتری دارد
که پاسخهای مثبت بیشتری را از حامیگریشان دریافت کنند .بهطور مشابه اولسان )2454( 5دریافت صداقت حامی میتواند
منجر به نگرش مثبت و مطلوب نسبت به حامی مالی شود .همچنین ،اسپید و تامپسون )2444( 2اذعان داشتند ارتباط مثبتی
بین صداقت درک شدهی مشتری از حامی و پاسخ او به فعالیتهای حامیگری وجود دارد .دمیرل و ارداگموس ( )2450نیز
ارتباط مثبت و معناداری را بین وابستگی به تیم و صداقت درک شدهی حامی پیدا کردند .در تحقیق دیگری که توسط ریفن9
و همکاران ( )2440انجام شد ،ارتباط بین انگیزهی درک شدهی حامی و نگرش و قصد خرید محصوالت حامی در بین
هواداران مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج نشان داد هواداران زمانیکه انگیزهی حامی را سودگرایانه و منفعت طلبانه درک کنند،
اعتماد کمتری به حامی پیدا میکنند نسبت به زمانیکه انگیزهی حامی بشردوستانه درک شود ،آنها همچنین نشان دادند که
اعتماد در نگرش مشتریان نسبت به حامی مالی ،پیشبینی کنندهی معناداری است.
ادبیات تحقیق ،به وفاداری مشتری تحت عنوان نگرش مطلوب و رفتار خرید سازگار نسبت به یک برند خاص اشاره دارد
که میتواند بهعنوان تابعی از برتری محصول درک شده ،پیوند اجتماعی و اثر سینرژیک آن تفسیر شود (الیور .)5667 ،0در
زمینهی ورزش ،وفاداری به تیم نشاندهندهی نوعی ارتباط روانی به یک تیم و در نتیجه انجام رفتارهای مثبت ،سازگار و
پایدار نسبت به یک تیم است (فانک و جیمز .)2445 ،1محققان زیادی اذعان داشتهاند که ساختار وفاداری باید هر دو بُعد
نگرشی و رفتاری را شامل شود (بایور 9و همکاران .)2448 ،وفاداری رفتاری به رفتار خرید واقعی از تیم اشاره دارد و میتواند
شامل جنبههایی مانند ،تعداد حضور در ورزشگاه در یکفصل ،میزان دنبال کردن تیم از طریق رسانه و میزان هزینه کردن در
خرید محصوالت تیم باشد ،از طرف دیگر ،وفاداری نگرشی تابعی از فرایندهای روانی از جمله تعهد و ترجیحات نگرشی از
یک فرد نسبت به یک تیم است (استونس و روسنبرگ .)2452 ،7رایجترین معیارهای وفاداری نگرشی در مطالعات حامیگری
درگیر شدن هواداران و هویت تیم است (الکساندریس و همکاران .)2448 ،درگیری هواداران به عالقه درک شده و اهمیتی
که فعالیت ورزشی برای فرد دارد ،اشاره میکند (کو و همکاران ،)2448 ،در حالیکه هویت تیم نشاندهندهی میزانی است که
یک هوادار به این عقیده باور دارد تیم جزئی از خود او است (تئودوراکیس 8و همکاران .)2452 ،این ساختارها به فرآیند ارتباط
روانی که تعهد افراد به تیم را منعکس میکند ،اشاره دارد .همچنین ،وفاداری نگرشی باید تمایل به وفاداری (مانند ،تعهد) و
نگرش نسبت به عمل خرید برند را بهمنظور فراهم کردن فهم بهتر از رفتارهای خرید واقعی ،داشته باشد (استیونس و
روسنبرگر .)2452 ،رفتار وفادارانه اغلب با نگرش قوی نسبت به تیم همراه است که شخص ممکن است برای دیدن
بازیهای تیم حضور پیدا کند (بایور و همکاران.)2448 ،
پیشینهی تحقیق بیان میکند ارتباط بین مشتری و تیم محبوب نقش مهمی را در واکنشهای حامیگری بازی میکند.
بهگونهای که ،هواداران با هواداری قوی از یک تیم ،تمایل زیادی دارند تا در مورد رویداد دانش بیشتری داشته باشند،
1. Olson
2. Speed & Thompson
3. Rifon
4. Oliver
5. Funk & James
6. Bauer
7. Stevens & Rosenberger
8. Theodorakis
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بنابراین ،بهاحتمال زیاد اطالعات حامیگری را بهصورت تبعیض آمیزی پردازش میکنند (واک فیلد و بنت.)2454 ،5
بهطوریکه کو و همکاران( )2448دریافتند درگیرشدن هواداران با ورزش تأثیر معناداری در قصد خرید محصوالت حامی دارد.
همچنین لی 2و همکاران ( )2455دریافتند هوادارانی که تعداد حضور بیشتری در ورزشگاه دارند ،احتمال زیادی دارد
محصوالت حامی مالی را بخرند .در تحقیق دیگری باسکاییا و همکاران ( )2459نشان دادند ارتباط وفاداری رفتاری به قصد
خرید در یکی از حامیان مالی معنادار ولی در حامی مالی دیگر تیم ،غیر معنادار بود .در پژوهش دیگری در داخل کشور که در
رابطه با توسعهی وفاداری به برند در تیمهای لیگ برتر فوتبال انجام شده است ،نتیجه این تحقیق نشان داد که وفاداری
نگرشی به تیم بر وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد (جابری و همکاران.)50 :5969 ،
متغیرهای نگرشی مانند قرار گرفتن در معرض رسانه ،میزان به یادآوردن و به رسمیت شناخته شدن ،نگرش نسبت به
حامیان مالی و عالقه مشتری به حامی ،همچنین متغیرهای رفتاری مانند قصد خرید ،تبلیغات دهانبهدهان و آمار و ارقام
فروش همگی بهعنوان پیامدهای حامیگری مهم مطرح شدهاند (سگویین 9و همکاران .)2441 ،یافتهها پیشنهاد میکنند قصد
خرید در آینده میتواند شاخص قوی در اثربخشی حامیگری باشد ،بهگونهای که وقتی یک شرکت تحت عنوان حامی در
رویدادهای ورزشی شرکت میکند مورد هدف هواداران ورزشی قرار میگیرد و هویت منحصربهفردی را بهدست میآورد (کو
و همکاران)2448 ،؛ بنابراین قصد خرید یکی از نتایج حامیگری است که بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد
(الکساندریس و همکاران .)2447 ،هاروی 0و همکاران ( )2449در تحقیق خود نشان دادند حامیگری ،پاسخهای مشتریان
نسبت به حامی را تغییر میدهد ،منجر به نگرشهای مثبت نسبت به حامی میشود و در نتیجه تمایل مشتریان برای خرید
محصوالت حامی افزایش مییابد .قصد خرید در تحقیقات قبلی بهطور وسیع مورد بررسی قرار گرفته است ولی متغیر تبلیغات
دهانبهدهان که در فرایند خرید مشتری تأثیر قدرتمندی دارد کمتر بررسیشده است .یکی از مفاهیم مورد توجه در رابطه با
رفتار مشتری ،که نقش مهمی در شکل دادن رفتار و نگرش مشتری بازی میکند ،تبلیغات دهانبهدهان است (به نقل از
امجدی و همکاران ،)2459 ،بهگونهای که پیامد حامیگری خوشایندی است و امروزه تحت عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی
مؤثر شناخته شده است (السزنیک .)2445 ،1در بازاریابی ،تبلیغات دهانبهدهان معموالً برای توصیف و شرح پیشنهادها و
توصیههایی که بین مشتریان ردوبدل میشود ،مورد استفاده قرار میگیرد (امجدی و همکاران .)2459 ،مشتریان معموالً
تمایل دارند قبل از تصمیمگیری برای خرید ،پیشنهادها و توصیههای مشتریان دیگر را بشنوند و با تکیه بر این پیشنهادها
خرید را انجام دهند (به نقل از امجدی و همکاران .)2459 ،مردم اطالعات مربوط به شرکت و محصوالت و خدماتش را
بیشتر از دوستان و اعضای خانواده که منبع اولیهی اطالعات هستند ،بهدست میآورند (لیم و چانگ .)2455 ،9این اطالعات
شامل قضاوتهای افراد از شرکت ،محصوالت و خدمات آن شرکت است که میتواند مطلوب یا نامطلوب باشد ،بهگونهای که
این قضاوتها از سوگیریهای تبلیغات دهانبهدهان ناشی میشود (مازارول 7و همکاران .)2447 ،در تحقیق حاضر ما تبلیغات
دهانبهدهان مثبت را مورد بررسی قرار دادیم .کاتز و الزارسفلد )5661( 8اعتقاد دارند که تبلیغات دهانبهدهان هفت برابر
مؤثرتر از تبلیغات مطبوعاتی ،چهار برابر مؤثرتر از فروش شخصی و دو برابر مؤثرتر از تبلیغات رادیویی است (به نقل از
امجدی و همکاران .)2459 ،در رابطه اهمیت تبلیغات دهانبهدهان در حوزهی بازاریابی در کشور ،بهنام و همکاران ()5960
در تحقیقشان دریافتند تبلیغات دهانبهدهان بر ایجاد ارزش ویژه برند تأثیرگذار است .تبلیغات دهانبهدهان در تحقیق
الکساندریس و همکاران ( )2447پیشنهاد و مورد آزمون قرار گرفته است ،یافتههای آنها نشان داد نگرش مثبت نسبت به
1. Wakefield & Bennett
2. Lee
3. Séguin
4. Harvey
5. Laczniak
6 .Lim & Chung
7. Mazzarol
8. Lasarsfelde
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رویداد در تبلیغات دهانبهدهان تأثیرگذار نیست ولی باور مثبت نسبت به حامیگری تأثیر مثبت و معناداری در تبلیغات
دهانبهدهان دارد.

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی و با توجه به هدف کاربردی است .جامعهی آماری تحقیق شامل کلیهی هواداران تیم
فوتبال پرسپولیس که حداقل یکبار بازیهای این تیم را از ورزشگاه در فصل  5960-61تماشا کردهاند ،بودند .حجم نمونهی
آماری برای جامعهی نامعلوم و با توجه بهاحتمال مخدوش شدن پرسشنامهها 024 ،نفر تعیین شد و از روش نمونهگیری
تصادفی ساده برای جمعآوری دادهها استفاده شد .متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه اندازهگیری شد .پرسشنامه در
مجموع شامل  29سؤال بود که مؤلفههای موجود در مدل (وابستگی به تیم ،صداقت درک شدهی حامی ،وفاداری به تیم،
آگاهی از حامی ،قصد خرید و تبلیغات دهانبهدهان) را اندازه میگرفت .سؤاالت پرسشنامه برگرفته از سؤاالت تحقیقات قبلی
در حوزهی حامیگری بود و صرفاً تغییراتی در مقیاس اندازهگیری بعضی از مؤلفهها داده شد(جدول .)5بهمنظور بررسی روایی
صوری پرسشنامه از نظر  54تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای بررسی روایی محتوایی سؤاالت پرسشنامه
از مدل الوشه 5استفاده شد که مورد تأئید قرار گرفت ( .)CVR=4/78بهمنظور اندازهگیری پایایی پرسشنامه 01 ،پرسشنامه
در یکی از بازیهای تیم پرسپولیس بین هواداران این تیم توزیع شد ،از این تعداد 98 ،پرسشنامه قابل استفاده و سالم
جمعآوری شد و پایایی متغیرها از طریق آلفای کرونباخ اندازهگیری شد .نتایج پایایی در مؤلفههای تبلیغات دهانبهدهان و
قصد خرید پایینتر  4/71بود ،در نتیجه با حذف سؤالهایی که پایایی را کاهش داده بود (از هر مؤلفه  5سؤال حذف شد)،
پایایی سؤاالت به حد مطلوبی رسید .بقیه متغیرها نیز چون پایایی مطلوبی داشتند بدون تغییر باقی ماند .در نهایت پرسشنامه
با  25سؤال تنظیم شد.
جدول  :1پایایی ،منابع و سؤاالت هر یک از مؤلفهها
مؤلفه

سؤاالت

تیم فوتبال پرسپولیس را دوست دارم.
تیم فوتبال پرسپولیس بخشی از زندگی من است.
وابستگی به
من عضوی از تیم فوتبال پرسپولیس هستم.
تیم
میخواهم دیگران مرا به عنوان هوادار تیم پرسپولیس بشناسند.
حتی اگر تیم فوتبال پرسپولیس شخصیت و وجههی پایینی داشته
باشد ،باز هم حامی مالی (همراه اول) از این تیم حمایت میکند.
به این دلیل حامی مالی (همراه اول) از این تیم حمایت میکند که
صداقت درک
باور دارد تیم پرسپولیس شایستهی حمایت است.
شده
ورزش بهطور اساسی از این حمایت سود خواهد برد.
بهاحتمالزیاد حامی مالی (همراه اول) قلباً به ورزش عالقهمنداست.

پایایی (آلفای کرونباخ)

منابع
ارداگموس2

4/88

دمیرل و
()2450
سیوتسو و الکساندریس9
()2446

4/76

دمیرل و ارداگموس
()2450

1. Lawshe

این شاخص توسط الوشه طراحی شده است .جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینهی محتوای آزمون مورد نظر استفاده میشود و بر
اساس نظرات متخصصان سؤاالت به سه طیف «گویه ضروری است»« ،گویه مفید ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد طبقهبندی میشود .سپس بر
اساس فرمول زیر روایی محتوایی محاسبه میشود:

2. Demirel & Erdogmus
3. Tsiotsou & Alexandris

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

وفاداری
نگرشی به
تیم

وفاداری
رفتاری به
تیم

تبلیغات
دهانبهدهان

قصد خرید

تماشای بازیهای تیم پرسپولیس را به دیگران توصیه میکنم.
قصد دارم دربازیهای آیندهی تیم پرسپولیس حضور پیدا کنم.
قصد دارم محصوالت و خدمات دیگر تیم پرسپولیس را خریداری
کنم.
مایلم در بین مردم و جامعه از تیم پرسپولیس دفاع کنم ،حتی اگر
منجر به مشاجره و بحث شود.
تعداد بازیهای تیم پرسپولیس که در هر فصلل از ورزشلگاه تماشلا
میکنید.
تعداد بازی های تیم پرسپولیس که در فصل اخیر از ورزشگاه تماشلا
کردهاید.
تعداد بازیهای تیم پرسپولیس که در فصلل اخیلر از رسلانه تماشلا
کردهاید.
محصوالت و خدمات حامی مالی تیم فوتبال پرسپولیس(همراه اول)
را به دوستان معرفی میکنم.
خریدن محصوالت و خدمات حامی مالی تیم فوتبال پرسپولیس
(همراه اول) را به خانواده و دیگران توصیه میکنم.
محصوالت و خدمات حامی مالی تیم فوتبال پرسپولیس (همراه اول)
را تبلیغ میکنم.
من سعی میکنم تا محصوالت حامی مالی تیم پرسپولیس (همراه
اول) را بخرم.
در صورت لزوم محصوالت حامی مالی تیم پرسپولیس (همراه اول)
را میخرم.
در آینده محصوالت حامی مالی تیم پرسپولیس (همراه اول) را
میخرم.
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باسکاییا 5و همکاران
()2459
نئال و فانک)2449(2

4/78

باسکاییا و
همکاران()2459
بودت و همکاران()2455

4/77

سیوتسو و الکساندریس
()2446
9
کرونیوس و
همکاران ()2459

4/78

باکر و چورچیل)5677(0
گیوینر و بنت)2448(1

با توجه به تعداد حجم نمونه ،تعداد  024پرسشنامه تقریباً یک ساعت قبل از شروع بازی دو تیم پرسپولیس و نفت تهران
(از سری مسابقات لیگ برتر) بین هواداران تیم فوتبال پرسپولیس توسط محققین توزیع و بعد از حدود  24دقیقه جمعآوری
شد .با کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش و غیرقابل استفاده ( 94پرسشنامه) ،در مجموع تعداد  994پرسشنامه قابل
استفاده بود ،بهگونهای که میزان برگشتی پرسشنامهها  4/89برآورد شد .از آنجا که جوردن 9و همکاران ( )2455در تحقیق
خود مطرح کردند اگر میزان برگشت پرسشنامهها باالتر از  4/81باشد مشکل سوگیری بدون پاسخ رخ نخواهد داد ،در تحقیق
حاضر چون میزان برگشت باالتر از  4/81بود ،بنابراین با مشکل سوگیری مواجه نخواهیم بود .بهمنظور تحلیل دادهها از
نرمافزارهای آماری  AMOS 29 ،SPSS 29و از روشهای آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل مسیر) استفاده شد.

1. Biscaia
2. Neal & fank
3. Koronios
4. Baker & Churchill
5. Gwinner & Bennet
6. Jordan
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یافتهها
جدول :2وضعیت جمعیت شناختی نمونهها
متغیرها
وضعیت تاهل

مجرد
متأهل
زیر  24سال
 25تا 94
 95تا 04
 05تا 14
باالتر از  14سال

سن

تحصیالت

پایینتر از دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و دکتری

تعداد

درصد

299
67
994
45
193
48
49
25
994
24
165
156
15
994

79/5
29/6
4/544
52/1
19/9
59/9
59/9
9/6
4/544
9/7
01/8
09/9
20/
4/544

جدول :3تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای تحقیق
متغیر

وابستگی به تیم

سؤاالت

بارهای عاملی

ارزشt

سطح معناداری

Q1

4/87
4/65
4/68
4/52
4/53
4/58
4/66
4/59
4/50
4/56
4/43
4/10
4/62
4/69
4/19
4/53
4/75
4/74
4/79
4/71
4/63

8/929
8/282
8/996
8/541
9/979
7/150
7/988
7/956
2/671
2/809
2/520
9/912
7/994
1/579
9/007
7/672
54/757
55/949
7/220
7/086
9/769

4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/449
4/440
4/421
4/442
4/445
4/442
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445
4/445

Q2
Q3
Q4
Q1

صداقت درک شده

Q2
Q3
Q4
Q1

وفاداری نگرشی به تیم

Q2
Q3
Q4
Q1

وفاداری رفتاری به تیم

Q2
Q3
Q1

تبلیغات دهانبهدهان

Q2
Q3
Q1

قصد خرید

Q2
Q3
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جدول ،9نتایج تحلیل عاملی تأئیدی سؤاالت را نشان میدهد .همانطور که قابل مشاهده است بارهای عاملی و سطح
معنیداری سؤاالت نشان میدهد که همه سؤاالت دارای بار عاملی و سطح معنیداری مناسب و قابل قبولی هستند .بدین
ترتیب دادههای تحقیق با  25سؤال مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
جدول :4شاخصهای برازش تحلیل عاملی تائیدی
X2

DF

X2/DF

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

TLI

152/987

570

2/60

4/65

4/87

4/69

4/472

4/88

جدول ،0مقادیر شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأئیدی را نشان میدهد .همانطور که قابل مشاهده است ،مقادیر ،TLI

 AGFIو  RMSEAدر سطح خوب و مقادیر  CFI ،GFI ،X2/DFدر سطح عالی هستند .بدین ترتیب مقادیر تحلیل عاملی
تأئیدی مورد تأیید قرار میگیرند.
جدول :5ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
وفاداری نگرشی
به تیم
وفاداری نگرشی
به تیم
وابستگی به تیم
وفاداری رفتاری
به تیم
صداقت درک
شده حامی
قصد خرید
تبلیغات
دهانبهدهان

وابستگی به تیم

وفاداری رفتاری
به تیم

صداقت درک
شده حامی

قصد خرید

تبلیغات
دهانبهدهان

5/444
*4/29

5/444

4/40

4/446

5/444

4/55

*4/14

4/440

5/444

*4/99

*4/18

4/47

*4/01

5/444

4/49

4/54

4/45

4/48

*4/58

5/444

* :در سطح 4/41

صداقت درک

*0/21
تبلیغات
دهانبهدهان

*0/18

شده حامی

به تیم

0/43

قصد خرید
0/05

*0/24
وفاداری
رفتاری به تیم

شکل :2مدل ساختاری حامیگری
* :در سطح 4/41

0/50

وابستگی

0/04

وفاداری
نگرشی به تیم

*
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جدول  :6وزنهای رگرسیون
مسیر

Estimate

Standardized
Regression Weights

S.E.

C.R.

P

وابستگی به تیم  <---صداقت درک شده حامی
وفاداری نگرشی به تیم <---وفاداری رفتاری به تیم
وابستگی به تیم <---قصد خرید
صداقت درک شده حامی <---قصد خرید
وفاداری رفتاری به تیم  <---قصد خرید
وفاداری نگرشی به تیم <---قصد خرید
قصد خرید <---تبلیغات دهانبهدهان

4/944
4/409
4/951
4/211
4/495
4/572
4/944

4/142
4/498
4/021
4/249
4/419
4/204
4/577

4/27
4/490
4/491
4/417
4/420
4/426
4/488

54/668
4/729
6/414
0/079
5/956
1/898
9/050

***
4/074
***
***
4/587
***
***

جدول :7شاخصهای برازش مدل
X2

DF

X2/DF

55/910

7

5/991

GFI

4/67

AGFI

CFI

RMSEA

TLI

4/69

0/98

0/043

0/97

جدول  1شاخصهای برازش مدل را بیان میکند .همانطور که در جدول نشان داده شده است ،مقادیر ،AGFI ،GFI
 CFIو  TLIباالتر از  4/6و  RMSEAپایینتر از  4/47است ،همچنین میزان  X2/DFبرابر با  5/991است ،بنابراین مدل
از برازش خوبی برخوردار است.
جدول :8اثرات غیراستاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر
وفاداری رفتاری به تیم
وفاداری نگرشی به تیم
قصد خرید
وفاداری نگرشی به تیم
صداقت درک شده حامی
وابستگی به تیم
قصد خرید
وابستگی به تیم
قصد خرید
وفاداری رفتاری به تیم
قصد خرید
صداقت درک شده حامی
تبلیغات دهانبهدهان
قصد خرید

اثرات غیرمستقیم
4/444
4/445
4/444
4/477
4/444
4/444
4/444

غیراستاندارد شده
اثرات مستقیم
4/409
4/572
4/944
4/951
4/495
4/211
4/944

اثرات کل
4/409
4/579
4/944
4/965
4/495
4/211
4/944

بحث و نتیجهگیری
با توجه به مدل ارائهشده در شکل  ،5هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین وابستگی و وفاداری نگرشی به تیم به همراه
متغیرهای میانجی صداقت درک شدهی حامی و وفاداری رفتاری به تیم در قصد خرید محصوالت حامی مالی بود .همچنین
تأثیر قصد خرید در تبلیغات دهانبهدهان حامی مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که نتایج اوزان رگرسیون استاندارد شده
نشان داد ارتباط بین وابستگی به تیم با قصد خرید محصوالت حامی مثبت و معنادار بود ،بهطوریکه هر چه هواداران
وابستگی باالتری به تیم داشته باشند تمایل باالتری به خرید محصوالت حامی مالی پیدا میکنند .نتیجه این تحقیق با نتایج
تحقیقات پارکر و فنیک ( ،)2454گیوینر و بنت ( ،)2448هانگ ( )2455و فیلو و همکاران ( )2454که ابراز داشتند
شرکتکنندگانی که احساس باالیی از هویت و وابستگی را نسبت به رویداد داشتند بهاحتمال بیشتری محصوالت یا خدمات
حامی را خریداری میکنند ،همسو بود .در کشور تحقیقی در رابطه با ارتباط بین وابستگی به تیم در قصد خرید محصوالت
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حامی یافت نشد ،اما در تحقیقی مشابه که ملک اخالق و همکاران ( )5961در رابطه با تیم والیبال کاله انجام دادند ،نتیجه
گرفتند دلبستگی به برند که از حمایتگری ورزشی ناشی میشود منجر به وفاداری مشتریان میشود .به نظر میرسد هرچه
هواداران به تیم محبوبشان وابستگی بیشتری داشته باشند ،آن تیم را جزئی از زندگی خود در نظر میگیرند و بهاصطالح با
تیم یکی میشوند ،در نتیجه این یکی شدن و وابستگی به تیم محبوب به حامی مالی تیم نیز منتقل میشود و به وابستگی
هواداران به حامی مالی منجر میشود که در نهایت میتواند قصد خرید محصوالت حامی را توسط هواداران تیم افزایش دهد.
قسمت دوم تحقیق نقش صداقت درک شدهی حامی را در ارتباط بین وابستگی به تیم و قصد خرید محصوالت حامی
تحت عنوان میانجی مورد بررسی قرار داد .بهطوریکه هدف این قسمت این بود تا مشخص سازد در ارتباط بین وابستگی به
تیم و قصد خرید آیا متغیر صداقت درک شدهی حامی میتواند بهعنوان میانجی عمل کند یا نه .قبل از اینکه صداقت درک
شدهی حامی بهعنوان میانجی مورد بررسی قرار گیرد ارتباط بین وابستگی به تیم و قصد خرید بررسی شد که ارتباط
معناداری را نشان داد ،بنابراین متغیر صداقت درک شده تحت عنوان میانجی بررسی شد .نتایج تحقیق نشان داد بین
وابستگی به تیم و صداقت درک شده و همچنین بین صداقت درک شده و قصد خرید ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛
بنابراین صداقت درک شدهی حامی میتواند تحت عنوان میانجی در ارتباط بین وابستگی به تیم و قصد خرید محصوالت
حامی عمل کند .نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیقات اسپید و تامپسون ( ،)2444کیم و همکاران ( )2455که ابراز داشتند
ارتباط مثبتی بین صداقت درک شدهی مشتری از حامی و پاسخ او به فعالیتهای حامیگری وجود دارد و همچنین دمیرل و
ارداگموس ( )2450که ارتباط مثبت و معناداری را بین وابستگی به تیم و صداقت درک شدهی حامی پیدا کردند ،همسو بود.
از نتایج قسمت اول و دوم تحقیق به اهمیت متغیر وابستگی به تیم پی برده شد .ارتباط مثبت و نسبتاً باالی وابستگی به تیم
و صداقت درک شده حامی نشان از این دارد که اگر هواداران وابستگی باالیی به تیم داشته باشند ،باعث میشود این
وابستگی به حامی منتقل شود و حامی مالی را صادق و بیریا درک کنند .بهگونهای که در تحقیق کیم و همکاران ()2455
نیز نشان داده شد مشتریانی که سطح باالیی از تعهد ارتباطی و روانی را با تیم ورزشی محبوبشان دارند ،بیشتر بر این باورند
که انگیزهی حامی از حمایت تیم محبوبشان ،صادقانه و بیریا است .همچنین تحقیق حاضر نشان داد درک کردن حامی
بهطور صادقانه و بشردوستانه میتواند منجر به قصد خرید محصوالت حامی شود .اگر هواداران هدف حمایت حامی از تیم
محبوبشان را ،عالقهمندی به تیم ،کمک به ورزش و توسعه ورزش در جامعه درک کنند ،نسبت به زمانیکه هواداران انگیزهی
حامی را از حمایت ،تجاری و سودگرایانه درک کنند ،بیشتر تمایل به این دارند که از محصوالت و خدمات حامی مالی خرید
کنند .در همین راستا ریفن و همکاران ( )2440اذعان داشتند حامیان مالی که بیریا و صادق درک میشوند نسبت به حامیان
مالی که توسط هواداران بیشتر سودگرا و منفعتطلب درک میشوند قابلاعتمادتر هستند و این اعتماد بهوجود آمده میتواند
به افزایش خرید محصوالت حامی توسط هواداران منجر شد.
در قسمت سوم ،ارتباط بین وفاداری نگرشی به تیم در قصد خرید محصوالت حامی بررسی شد .نتایج وزنهای رگرسیون
استاندارد شده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین وفاداری نگرشی به تیم با قصد خرید بود؛ نتیجه این تحقیق با نتیجه
تحقیق کو و همکاران ( )2448و باسکاییا و همکاران ( )2459همسو بود .وفاداری نگرشی به تیم ،نشاندهندهی نوعی ارتباط
روانی به تیم و در نتیجه رفتارهای مثبت سازگار ،پایدار و نگرش نسبت به تیم است (فانک و جیمز .)2445 ،یکی از رایجترین
معیارهای وفاداری نگرشی ،هویت تیم است (الکساندریس و همکاران .)2448 ،نظریه هویت اجتماعی توضیح میدهد که
مردم خود را عضو و وابسته به گروههای اجتماعی مختلف تعریف میکنند (آبرامز و هاگ .)5688 ،5هویت با یک تیم ورزشی،
تحت عنوان هویت فرد از نظر دلبستگی به یک تیم ورزشی تعریف میشود که تیم ورزشی به بخشی جداییناپذیر از هویت
شخص تبدیل میشود (کلی و تیان .)2440 ،2اگر هواداران ،هواداری و هویت قوی به تیم محبوبشان داشته باشند ،دانش و
آگاهی بیشتری نسبت به تیم ،رویداد و حامی مالی پیدا میکنند که این آگاهی میتواند منجر به وفاداری به حامی شود و در
1. Abrams & Hogg
2. Kelley & Tian
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نتیجه قصد خرید محصوالت حامی را افزایش دهد .در همین راستا ،مبحث دیگر تحقیق نقش وفاداری رفتاری به تیم را در
ارتباط بین وفاداری نگرشی به تیم و قصد خرید بررسی میکرد .نتایج رگرسیون استاندارد شده نشان داد ارتباط بین وفاداری
نگرشی به وفاداری رفتاری و همینطور وفاداری رفتاری به قصد خرید معنادار نیست .بهطوریکه نتایج حاکی از آن است که
وفاداری رفتاری نمیتواند تحت عنوان میانجی در ارتباط بین وفاداری نگرشی و قصد خرید عمل کند .نتیجه این تحقیق با
نتایج تحقیقات بایور و همکاران ( )2448و لی و همکاران ( ،)2455جابری و همکاران ( )5969که نشان دادند وفاداری
نگرشی به تیم بر وفاداری رفتاری تأثیر مثبت و معناداری دارد ،ناهمسو و با تحقیق باسکاییا و همکاران ( )2459که نشان
دادند ارتباط وفاداری رفتاری به قصد خرید غیرمعنادار است ،همسو بود .نتیجه این بحث حاکی از آن است که رفتار وفادارانه
که اغلب با نگرش قوی نسبت به تیم همراه است ،منجر به وفاداری رفتاری در هواداران نمیشود ،همچنین اگر هواداران
رفتار خرید واقعی از تیم داشته باشند ،بهطوریکه از محصوالت تیم خریداری کنند و برای تماشای بازیهای تیم در ورزشگاه
حضور پیدا کنند ،این وفاداری رفتاری نمیتواند به قصد خرید محصوالت حامی منجر شود .در مورد عدم ارتباط معنادار
وفاداری نگرشی با وفاداری رفتاری به تیم میتوان چنین برداشت کرد که چون تیم فوتبال پرسپولیس یک تیم دولتی در
ایران است و از آنجا که قانون حق کپیرایت در ایران رعایت نمیشود و فروش محصوالت بهصورت انحصاری در اختیار
تیمها قرار ندارد و تیمها تبلیغاتی را برای فروش محصوالت خود نمیکنند ،بنابراین از نظر هواداران ،خرید محصوالت تیم در
افزایش درآمد باشگاه مؤثر نیست .به همین دلیل هواداران رغبت کمی را برای خرید محصوالت تیم پیدا میکنند که در
نتیجه وفاداری نگرشی هواداران نمیتواند به وفاداری رفتاری منجر شود .با این وجود نتیجه این تحقیق نیازمند بررسیهای
بیشتر در آینده است.
مبحث پنجم تحقیق ،تأثیر قصد خرید محصوالت حامی را در تبلیغات دهانبهدهان مورد بررسی قرار داد .نتایج بیانگر این
بود که قصد خرید تأثیر مثبت و معناداری در تبلیغات دهانبهدهان دارد .نتیجه این تحقیق با تحقیق تیسوتسو و الکساندریس
( )2446همسو بود .تبلیغات دهانبهدهان نسبت به دیگر ابزار تبلیغاتی مانند تبلیغات روزنامهای و مطبوعاتی مؤثرتر است.
مشتریان قبل از خرید محصوالت یک شرکت تمایل دارند در رابطه با محصوالت آن شرکت با دیگران مشورت کنند و
توصیههای دی گران را در رابطه با آن شرکت بشنوند .بدین ترتیب و با توجه به نتیجه تحقیق حاضر هوادارانی که قصد خرید
از محصوالت حامی را دارند ،به دیگران نیز توصیه میکنند از محصوالت حامی خریداری کنند .از آنجا که قصد خرید ،خرید
واقعی را نمیسنجد و صرفاً قصد و نیت هواداران از خرید محصوالت حامی را بررسی میکند ،بنابراین با توجه به تأثیر مثبت
قصد خرید در تبلیغات دهانبهدهان ،این نتیجه بیانگر این است که تبلیغات محصوالت حامی توسط هواداران ناشی از
احساسات و وابستگیای است که نسبت به حامی مالی دارند و منجر به تبلیغات محصوالت حامی میشود؛ زیرا در قصد خرید
هنوز خرید واقعی صورت نگرفته است و هواداران از کیفیت محصوالت حامی آگاهی ندارند؛ و همانطور که بیان شد تبلیغ
کردن حامی و محصوالتش توسط هواداران ،ناشی از عالقه و نگرش مثبت آنها به حامی به خاطر حمایت آنها از تیم
محبوبشان است.
نتایج بهدستآمده از این تحقیق میتواند برای مدیران ورزشی و همچنین شرکتهایی که درصدد حمایت مالی از
باشگاهها هستند مفید باشد .وابستگی به تیم از جمله متغیرهایی بود که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به تأثیر
معنادار آن پی برده شد .تیمهای فوتبال میتوانند از طریق ایجاد اعتماد در هواداران ،انجام بازیهای با کیفیت باال و
غیرتمندانه ،به خدمت گرفتن بازیکنان با تعصب ،استفاده از کادر فنی محبوب و ...وابستگی هواداران به تیم را افزایش دهند.
همچنین همانطور که عنوان شد اگر هواداران حامی را صادق درک کنند میتواند در قصد خرید محصوالت حامی مؤثر باشد.
نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی از حامی در ورزشگاه ،حمایت مدیرعامل ،مربیان و بازیکنان محبوب تیم از حامی ،حمایت
بدون حاشیهی آنها از تیمها و همچنین حمایت حامیان مالی از برنامههای مسئولیت اجتماعی گروهها میتواند در درک شدن
حامی بهطور صادق ،بیریا و بشردوستانه کمک کند .وفاداری نگرشی به تیم از جمله متغیرهای دیگری است که در قصد
خرید محصوالت حامی تأثیرگذار است و ناشی از هویت هواداران به تیم است .دلبستگی و یکی شدن با تیم ،منجر به هویت
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 با وجود نتایج غنی.باال و وفاداری به تیم میشود که با توجه به نتیجه تحقیق منجر به قصد خرید محصوالت حامی میشود
 پیشنهاد میشود تحقیقی با عنوان مشابه در. جای خالی تحقیقات بیشتر در این زمینه به چشم میخورد،و پربار تحقیق حاضر
 نقش متغیرهای وفاداری نگرشی و رفتاری به تیم در قصد خرید.رویدادهای بزرگ مثل جام جهانی و جام ملتها انجام شود
 اهمیت برنده شدن و نگرش، هویت تیمی: فاکتورهای دیگری از جمله.محصوالت حامی بهصورت جزئیتر بررسی شود
 همچنین میتوان میزان تأثیر حمایت حامیان مالی از.نسبت به حامی میتواند در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار بگیرد
.رویدادها را با حمایت آنها از تیمها مورد مقایسه قرار داد
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