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 Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect 

of sponsor-event fit on consumers' attitudes towards corporate 

sponsors and the intention to purchase sponsored products at 

different levels of sponsorship advertising; It is a team against 

the league. 

Materials and Methods: The statistical population of this 

research was the spectators of the sports matches of the 

country's premier football league in 2021. The statistical 

sample was selected from the audience according to the 

research objectives. Sampling in this research was available 

randomly. A 2 x 2 factorial design was used in this study. The 

research design included 2 factors of fit between the sponsor 

and the event and the level of financial support. Companies 

were used as sponsors of the club and the Iranian Premier 

League. Respondents were asked to select their favorite 

professional football team from among all teams in the Iranian 

Premier League. Subjects were exposed to the stimulus for 30 

seconds as instructed. Then, the participants were asked to 

answer the questionnaire related to the dependent variable of 

the research. This questionnaire includes the sections of 

sponsor attitude, attitude to advertisement, purchase intention, 

matching of sponsor event, choosing one of the two logos as a 

manipulation check process (the logo of the premier football 

league of the country and the logo of the favorite club), team 

identity with respect to the favorite club. attitude towards 

advertising and demographic characteristics. 

Findings: The results of the MANOVA test showed that the 

participants who were exposed to the advertisements 

supporting the league as well as advertisements with high 

relevance had a higher attitude and purchase intention. 

Conclusion: Also, the results showed that there was no 

difference in the two levels of support, i.e. league and team, in 

the change of attitude and purchase intention in high fit and 

low fit. And in both levels, with a high fit, the attitude and 

purchase intention increases. 
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 مقدمه
ای نیز در زمرة بزرگترین صنعتها خصوص فوتبال حرفهورزش و به

محصول خود را به مشتریان خود عرضه میکند. منتها،  قرار دارد که
دارد و مشخصاً تحت  متفاوتتری از کاالدر فوتبال محصول ویژگی 

کردن  بندی میشود و قابل لمس شدن و ذخیرهطبقه« خدمات»عنوان 
و مشخصاً « هوادار»مشتری این نوع صنعت نیز اغلب  نیست و

به مشتری  یعنی اگر دیگر شرکتها کاال را است؛« تماشاگر»
میفروشند، صنعت فوتبال نیز خدمت خود را به تماشاچی عرضه 

 یاز مصرف کنندگان نگرش منف ارییبس کهیدر حال(. 1) کندمی
ه های نوع برنام نیکرده اند و به ا دایپ میمستق غاتینسبت به تبل

ای ه تیدهند اما هنوز نگرش آنها به فعال یپاسخ مثبت نم یجیترو
  سیرالکساند قیمثبت است. طبق تحق دادیموضوع رو یدرلوا یتیحما

 دادینسبت به رو یدگاه مثبتیکه عمدتا نگرش و د ی( مخاطبان2)
دهند.  یم یتیحما تهاییبه فعال یدارند پاسخ های نسبتا ثًابت و مثبت

ر از عوامل موثر ب یکیبه عنوان  دادیرو،  نگرش نسبت به رو نیاز ا
( 3و همکاران )  مینام برده شده است. ک یتیحما تهاییاز فعال یآگاه

 دایبه احتمال ز رجستهب یمال انیحام هایزهیکردند که انگ انیب
انه منفعتطلب هایزهیکنندگان و هواداران به عنوان انگتوسط مصرف

همچنین سازمان های . شودیدرک م یمال یو درجهت اهداف حام
ورزشی نیز مانند دیگر سازمان ها به دنبال حفظ مشتریان خود 

نمی توان تصور کرد های ورزشی را بدون هواداران آنها هستند و تیم
 یامح هایزهیراجع به انگ یبرداشت بالقوه منف نیبا توجه به ا .(4)

 یم دییاز عوامل کل یکیو محصول  یمال یحام نیتناسب ب ،یمال
 کیوآن  ممکن است  گذاردیاثر م ،یزشیباشد که روی موارد انگ
ناسب که ت یمنتج شود. وقت یمال تیحما یابزار مهمتر برای اثربخش

کنندگان، برجسته باالست، ممکن است مصرف یمال انیبرای حام
ند. داشته باش یمال تیکمتری راجع به رابطه حما یاستنتاجات منف

ممکن است برای  یمال تیحما امدهاییاثر تناسب روی پ ن،یبنابرا
باشد.  رتیقو ربرجستهیغ یمال انیبرجسته نسبت به حام یمال انیحام

 تیحما یدر مورد اثربخش یمتعدد قاتیگرچه تا به امروز تحق
 تیدرباره اثرات حما قاتیاز تحق یاریصورت گرفته است، بس یمال
ر د یمال تیدرباره نحوه عملکرد حما ینظر حیتوض گونهچیه ،یمال

 (. 5اند )نکرده جادیذهن مصرف کننده ا
خصوصا فوتبال، شاهد م یورزش یدادهایدر انواع رو زیکشور ما ن در

. میهست یبه عنوان حام یو خارج یحضور برندهای گوناگون داخل
  قیورزش و از طر غاتیو کسب و کار، تبل یاقتصاد طیدر مح
 ولمحص  یمعرف یاست که اکثر شرکتها برا ییاز راهها یکی ورزش

ه ب بیترغ  ی. شرکتها براآورندیو گسترش بازار خود به آن رو م
 دیبا خود،  انیدر مشتر یتعهد و وفادار جادیمشارکت و ا د،یخر

از  یکی ،یمال تیحما(. 6) کنند تیریرا به دقت مد شانیبرندها
دردسترس برای  یجیابزارهای ترو نیو روبه رشدتر نیمعروفتر

 رهیو غ یورزش دادهاییاست که رو یتیمحسوب شده و فعال رانیمد
از برند و  یبرند مطلوب، بهبود آگاه ریتصو جادیا ررا به منظو

 تیخدمات همراه با برند حما ایفروش محصوالت  زانیم شیافزا
ورنمنت ت یفوتبال منحصر به برگزار یاقتصاد راتی(. تاث7) کنندیم

 یاریبلکه در بس ستین یجهان یجام ها رینظ یالملل نیبزرگ ب یها
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 یو صنعت باشگاه دار ایحرفه یهاگیل یاز کشورها، برگزار
 در صنعت یمطلوب یفوتبال باعث رشد و توسعه اقتصاد ای حرفه

فوتبال  هایکه باشگاه نی(. با توجه به ا8فوتبال کشورها شده است )
نند، ک یکسب نم یونیزیاز حق پخش تلو یدرآمد قابل توجه رانیدر ا
باشگاهها  یمنابع مال نیتام یبرا یاتیاز منابع ح یمال انیحام

 یمال انیحام ابانتخ ینحوه نکهی(. باتوجه به ا9شوند ) یمحسوب م
 یتهایکه ابتدا به تناسب و قابل ستین یدر ورزش کشور، به گونه ا

مورد نظر پرداخته شده، سپس به انتخاب  گیل ای میبا ت یمال یحام
 یالم تیآنها اقدام گردد.  فقدان توجه صنعتگران و شرکتها به حما

آنان و نداشتن حق  یمال تیکم بازده بودن حما لیبه دل ورزش
مناسب و متناسب با آنها و  یمال انیها به انتخاب حام میت بانتخا
 و اجبار به یورزش یمال تیشرکتها به حما لیاوقات عدم تما یبرخ

عدم توجه به  لیاز دال گر،یکار، در کنار عوامل متعدد د نیانجام ا
فات، یتوص نی(. با ا7) ی باشدم یمال انیحام یو علم یانتخاب اصول

-گیو ل هامیت یمال انیحاکم بر حام طیبرخاسته از شرا قاتیتحقب
مصرف  یتناسب آنها بر نگرش ها ریفوتبال کشور و تاث یها

 یم ،یآنها از محصوالت حام دیو قصد خر یمال انیکنندگان به حام
را مثمرثمرتر کند. از  یمال انیانتخاب حام ندیاز فرا یتواند قسمت
کننده  تیحما نیمختلف نشان داده تناسب ب قاتیتحق جیآنجا که نتا

 یهر دو طرف م یبرد برا-شونده، منجر به رابطه برد تیو حما
ها  گیمدت ل یو رابطه طوالن یمال یحام یشود و احتمال ماندگار

دهد، همانطور  یم شیرا افزا یمال یفوتبال کشور با حام یها میو ت
ست کرده ا دایپ تینیمورد ع نیا ییاروپا یاز باشگاه ها یلیکه در خ

اقدام به  یمال انیو حام مهایرفته است که ت شیپ ییتا جا یو حت
بر هواداران خود را  یگذار ریتوسعه تاث یمشترک برا یبرندساز

ت مثب جیمنسجم جهت کسب نتا یزیبرنامه ر نیکرده اند. فقدان ا
 شود. یاحساس م شیاز پ شیدر ورزش کشور ب

 یبرا غاتیتبل یذهن یاز محققان بر ضرورت درک معنا یاریبس
 ی( در پژوهش10) یو افشار مانیاند. پکرده دیمصرف کنندگان تأک

ش مورد پرس یهازهیو انگ قیتحق یکردند که عوامل موردبررس انیب
است که در  تیچند اولو ایدو  یها داراقرارگرفته در مصاحبه

و  یمرتبط با ابعاد خارج یهازهیانگ ت،یمرتبه اول اولو
نه و بشردوستا یداخل یهازهیانگ هیثانو تیطلبانه و در اولوفرصت

 رانیمد شودیم هیمطالعه توص نی. به سبب ادندیمشاهده گرد
 ارتباط تیتقو یکشور برا یاقتصاد یاسیو سردمداران س یورزش

 تیحما یدر جهت توسعه و هدفمند ژهیو یو ورزش توجه انیحام
 نیبه ا ی( در پژوهش7و همکاران ) یرجب انیباشند. قربان داشته یمال
-ه بردرابط شیافزا یبرا مهایو ت یمال انیکه حام افتندیدست  جهینت

 نیکه ا یتمرکز کرده و در صورت یبرد بهتر است بر رابطه متناسب
با  رسد،یاز منظر پاسخ دهنگان، متناسب به نظر نم یتیرابطه حما

شده را روشن  تیموارد متناسب خودشان با مورد حما یاقدامات
جاذبه ری(، تأث11بهنام و همکاران ) یگرید یکنند. در مطالعه یساز

دمات کننده در خمصرف غیو نگرش به تبل ندهیبر قصد آ یغیتبل ی
ر نشان داد که اث قیتحق نیا جینتاقرار دادند.  یرا مورد بررس یورزش

 غیکه تبل ییهایدر آزمودن نده،یآ صدبر ق یغیتبل ینوع جاذبه یاصل
مشاهده  یشناخت غیکه تبل یاند از افرادمشاهده کرده یعاطف
بر  یغیتبل ینوع جاذبه یاثر اصل ن،یاست. عالوه برا شتریاند، بکرده

اند، مشاهده کرده یعاطف غیکه تبل ییهایدر آزمودن غینگرش به تبل
 یاند تفاوتکرده اهدهمش یشناخت غیکه تبل ییهاینسبت به آزمودن

 تیکردند با حما انی( در پژوهش خود ب12ندارد. رز  و همکاران )
و ارتباطات  ریتصاو دوارندیشرکتها ام یورزش میت کیاز  یمال

ه را به برند خود منتقل کنند ک میت کیمثبت مصرف کنندگان با 
 ت،یاز برند، حسن ن یتواند باعث بهبود چهرة برند، آگاه یامر م نیا

شود. مورگان ، مورگان و  یفروش و  نگرش برند در قبال حام
 دادیرو یمال تیحما تیری( در پژوهش خود به مد8همکاران )

را  یپرداختند. آنها سه مورد اصل یمال انیحام دگاهیاز د یورزش
رابطه نشان دادند که شامل راهبرد روشن و  یدربارة  اثربخش

و  یدفر نیمثبت و روابط ب یسازمان نیسازگار، توسعه فرهنگ ب
 زیآم تیموفق تیریمد یبرا هایژگیو نیاز ا کیثبات است که هر

( در پژوهش خود 13)  ریالزم است. نوص یمال  تیو مؤثر حما
 یدادهایاز رو یمال تیحما یاصل لیدل نیدارد که محقق یاذعان م

 یدر ارتقا یمال تیکل حما راتیکرده اند، اما تأث یرا بررس یورزش
 یو یها افتهیرا نشان نداده اند.  جینتا نیو عوامل مؤثر بر ا دادهایرو

هستند، از بهبود چهرة  یورزش دادیرو یکه حام ینشان داد مشاغل
فاده فروش است شیو افزا یقرارگرفتن درمعرض مشتر شیبرند، افزا

از  زین یانفراد کنانیو باز یورزش یدادهایرو رانیکنند. مد  یم
(، 2015وهمکاران ) میک تی. در نهاشوندیم خورداربر یمال تیحما

 دایبرجسته به احتمال ز یمال انیحام یها زهیکردند که انگ انیب
منفعت  یها زهیتوسط مصرف کنندگان و هواداران به عنوان انگ

 نیشود. با توجه به ا یدرک م یمال یجهت اهداف حامطلبانه و در
ز ا تواندیان م ،یمال یامح یها زهیراجع به انگ یبرداشت بالقوه منف

موارد  یکه رو یدیبازار برجسته و عوامل کل تیموقع کی
 یو ممکن است عناصر مهمتر گذاردیتناسب اثر م لیازقب ،یزشیانگ
برجسته باشد، منتج  یمال انیحام یبرا یمال تیحما یاثربخش یبرا

برجسته باالست، ممکن  یمال انیحام یکه تناسب برا یشود. وقت
راجع به رابطه  یکمتر یاستنتاجات منف کنندگان،است مصرف 

 یامدهایپ یاثر تناسب رو ن،یداشته باشند. بنابرا یمال تیحما
برجسته نسبت به  یمال انیحام یممکن است برا یمال تیحما
 غاتیبلت یحال، اثربخش نیباشد. با ا تریقو ربرجستهیغ یمال انیحام
در  تیو حما گیدر سطح ل تیحما سهیمقا قیاز طر یمال انیحام

 نیب که یدر موقع ژهیمورد توجه قرار نگرفته است، به و م،یسطح ت
 گر،یتناسب وجود داشته باشد. به عبارت د دادیو رو یمال یحام
 یالم تیبا حما یبا آگه گیدر سطح ل یمال تیبا حما یآگه ریتأث

 دارد؟  یچه تفاوت میدر سطح ت
 یدر ورزش امروز یمنابع درآمد نیاز مهم تر یکی یمال تیحما

در ورزش بتوانند  یگذار هیبا سرما دوارندیام یمال انیاست. حام
 ارزش جهیدهند و در نت شیمصرف کننده از مارکشان را افزا یآگاه

وافق ت جهیکه نت نیکنند. با توجه به ا جادیمارکشان ا یبرا یا ژهیو
 یگذار هیخطر سرما نیاست، بنابرا ینیب شیقابل پ ریغ نیطرف نیب

 کیکه  ستین ینیتضم چیمثال ه یباال است. برا یلیدر ورزش خ
 شیمارکش افزا ریتصو ایخواهد داشت  ییحتما فروش باال یحام

 افتیخواهد  شیفهم و درک مصرف کننده افزا ایخواهد داشت و 
(9 .) 
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 یمؤلفه ا ،یمال یو حام دادیرو نیتناسب ب نکهیا تیماه ن،یبنابرا
 ریتوسط دوا یاست، به خوب یمال تیحما تیموفق یبرا یضرور

 ،یاجماع قو نیرغم ا یشده است. عل رفتهیپذ کیو آکادم یتیریمد
 دادیاست که تناسب رو یمتفاوت یقالبها ماند،یم یکه باق یمورد
 یامح دادیکه تناسب رو یوحاالت ردیبه خود بگ تواندیم یمال یحام
است که پاسخ  یمورد شود،یکنندگان برآورد متوسط مصرف یمال

به آن داده نشده است. از آنجا که در کشور ما در گذشته،  یکامل
 انیاست، لزوم حضور حام کردهیهمواره دولت به ورزش کمک م

 تیا اهمیآنها در ورزش مطرح نبوده است و  یگذار هیو سرما یمال
و حرکت به سمت  یداشته است، اما با کاهش بودجه دولت یکمتر

شده است و چون  شتریب اریبس یمال انیحام تیاهم ،یساز یخصوص
 فیبرد تعر -شونده بر اساس رابطه برد تیو حما یمال یرابطه حام

قاعد کردن به مت دنیرس یمختلف برا یهااست راه ازین شودیم
انجام  یمال یحام یشرکتها حصوالتم دیکنندگان به خرمصرف

 هیو سرما یرابطه سود برده و به همکار نیاز ا زیشود تا آنها ن
راهها  نیاز ا یکیادامه دهد که  یورزش یهامیو ت گهایدر ل یگهذار
 نکهیاست. با وجود ا یمال یبا حام یورزش گیول میتناسب ت یبررس
 نیمتأ یبرا بعمنا نیاز مهمتر یونیزیدر کنار حق پخش تلو تیحما
از  یاریاما بس شود؛یمحسوب م یورزش یگهایها و لباشگاه یمال

 تیموجود در داخل کشور بر موانع و اهداف حما یپژوهشها
ه اند. برتر پرداخت گیاز ل تیحما یمتمرکز بوده و کمتر به اثربخش

حاضر  یبرتر و باشگاهها گیاز ل تیچنانچه نشان داده شد، حما
برخوردار است و لذا،  یحام یشرکتها یبرا الزم یدر آن از اثربخش

 نیاخواهد کرد. با دایپ شیبخش افزا نیدر ا یگذار هیبه سرما لیتما
تفاوت  و رانیبرتر فوتبال ا گیل ةبلقو لیوجود، با توجه به پتانس

بزرگ  یهابا باشگاه سهیدرمقا تیحاصل از حما یفاحش درآمد
ام انج قاتیو تحق ینظر یبنا ریبا توجه به ز و همچنین (،14جهان )

 یقبل یها افتهیدر جهت توسعه  حاضر در تالش است قیشده تحق
 یمصرف کنندگان از تناسب حام یابیارز به این سوال پاسخ دهد که

ا هبر نگرش آن تاثیر آنهاهواداران و  ییسطح شناسا داد،یرو -یمال
 چگونه است؟ دیشرکت و قصد خر یمال نایبه حام سبتن

 
 مواد و روش ها

تحقیق از لحاظ ،  تاس نیمه تجربی قاتیپژوهش از نوع تحق نوع
هدف جمع آوری داده ها کاربردی،از لحاظ زمان جمع آوری داده 

 ها حال نگر و نحوه جمع آوری داده ها میدانی است.
 
 

 کنندگان شرکت
سابقه حداقل یک بار حضور در نفر از طرفداران فوتبال که  80

ه و در دسترس ب یتصادف  یرگیبه روش نمونهاند ورزشگاه را داشته
 صورت داوطلبانه مشارکت کردند.

 

 یریابزاراندازه گ 
 و تناسب یمال تی: سطح حمابودمستقل  ریمطالعه شامل دو متغ نیا

باشد:  یشامل دو سطح م یمال تی. سطح حمادادیرو-یمال یحام
از  نانیاطم ی. برامیدر سطح ت تیو حما گیدر سطح ل تیحما

استفاده شد.  آزمونشیاز پ ،یمال تیدر هر سطح حما یکاردست
است و از دو سطح  قلمست ریمتغ نیدوم دادیرو- یتناسب حام

منظور  نیآزمون بد شیشده است. پ لیتناسب باال و تناسب کم تشک
 در واقع دادیرو یحام یکه دستکار میصورت گرفت تا مطمئن شو

تناسب  ری. متغشودیطور که در نظر گرفته شده است درک مهمان
- یمال یحام نیادراک شده ب یهمخوان قیاز طر دادیو رو یحام
شد )ارتباط  یریگاندازه کرتیل 7 اسیسوال و در مق 5با  دادیرو

 ریو تصو دادیرو ریوجود دار، تصو یمال یو حام دادیرو نیب یمنطق
با هم مطابقت  یبه خوب دادیو رو یمشابه است، حام یمال یحام

 یمن منطق یدارند، برا یاهداف مشابه ا دادیدارند، شرکت و رو
(.  15( )کندیم یمال تیحما دادیرو نیشرکت از ا نیاست که ا

وابسته وجود داشت: نگرش  ریدر پژوهش حاضر، دو متغ نیهمچن
. شده تیحما یکاال دیکننده و قصد خر تینسبت به شرکت حما

شاره ا ینامطلوب فرد نسبت به موجود ایمطلوب  یابینگرش به ارز
با سه سوال و در  یمال ینگرش نسبت به حام ریی(. متغ16دارد )

ب / خو یو بصورت مفهوم یریگاندازه یکرتیهفت ل ریمتغ اسیمق
 دیو مطلوب / نامطلوب استفاده شد. قصد خر ندی/ ناخوشا ریبد، دلپذ

 د،ی/ بعادیمحاسبه که به صورت احتمال ز یکرتیل 9 ریغمت اسیدر مق
 نی(. در ا17استفاده شد ) رمحتملیمحتمل / غ ر؛یقطعاً / قطعاً خ

شامل  قیاستفاده شد. طرح تحق 2×  2 لیطرح فاکتور کیمطالعه از 
بود.  یمال تیو سطح حما دادیو رو یحام نیعامل تناسب ب 2

دوم( به عنوان اسپانسر باشگاه  یاول و حام ی)حام یواقع یهاشرکت
 میاستفاده شد. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ت رانیبرتر ا گیو ل

 برتر گیل یهامیهمه ت نیمورد عالقه خود را از ب یافوتبال حرفه
در معرض  هیثان 30انتخاب کنند. افراد با دستور به مدت  رانیا

ا به شد تمحرک قرارگرفتند. سپس، از شرکت کنندگان خواسته 
 نیند: اپاسخ ده قیوابسته تحق رییمرتبط با متغ یگریپرسشنامه د

 غ،ینگرش به تبل ،یمال ینگرش حام هایپرسش نامه شامل بخش
 ندیاسپانسر، دو لوگو به عنوان فرآ دادیرو یهمخوان د،یقصد خر

باشگاه  یبرتر فوتبال کشور و لوگو گیل ی)لوگو یدستکار یبررس
، نگرش نسبت xنسبت به باشگاه  یمیت تیهو اسیمورد عالقه(، مق

 .شدیم کیدموگراف یهایژگیو و غیبه تبل
 

 های آماریروش
درصد فراوانی  ن،یانگیم نییتع یبرا فییآمار توص یهااز روش

آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف  یهااستفاده شد و از روش
، از آزمون هانرمال بودن داده صیتشخ ی( براK – S) رونوفیـ اسم

زار افبا استفاده از نرم قیتحق یرهایمتغ نیارتباط ب یمانووا برا
SPSS  انجام گرفت. 26نسخه 
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 یافته ها
 یافته های توصیفی
نشان داد میانگین سنی مدیران و مربیان به ترتیب  1یافته های جدول 

سال است. همچنین مدیران و مربیان به ترتیب به  3/31و  7/40

 4/7و  8/14سال سابقه اجرایی و  8/4و  2/6طور میانگین دارای 
 سال سابقة ورزشی هستند.

 

 
 .توصیف ویژگی های مدیران و مربیان شرکت کننده در تحقیق1جدول 

 درصد فراوانی سطح متغیر

 میزان درآمد

 7/8 7 میلیون تومان 3زیر 
 5/47 38 تومان ونیلیم  6تا  3
 30 24 تومان ونیلیم  10تا  6
 7/13 11 به باال تومان ونیلیم  10

 تحصیالت

 7/13 11 دیپلم و فوق دیپلم
 3/61 49 کارشناسی

 20 16 کارشناسی ارشد
 5 4 دکتری

 سن

 2/26 21 سال 20زیر 
25 - 21 28 35 
30 - 26 13 2/16 
35 - 31 11 7/13 

 7/8 7 سال به باال 36

 یافته های استنباطی
سبت به ن یگبا سطح ل یغتبل یککه  کندیم بینییشپفرضیه اول 

بت به نس یتربه نگرش مطلوب یمدر سطح ت یمال یتبا حما یغیتبل
 ینآزمون ا ی. براشودیمنجر م یشترب یدو قصد خر یبرند حام

گروه ها  یندو طرفه ب یرهچند متغ یانسوار یلتحل یه،فرض
(MANOVAبا سطح حما )مستقل و  متغیربه عنوان  یمال یت

شده به  یتمحصول حما یدو قصد خر ینگرش نسبت به برند حام

شان نپایین کند. همانطور که در جدول  یوابسته عمل م یرعنوان متغ
 یها نشان داد که تفاوت گروه یآزمودن ینشده است، آزمون بداده 

وجود دارد.  ینگرش نسبت به برند حام یبرا یمال یتدر سطح حما
 یغتبل یک ینب یتفاوت معنادار یرمنتظره،به طور غ یگر،به عبارت د

در نگرش  یمدر سطح ت یمال یتو حما یگسطح ل یمال یتبا حما
شده وجود  یتحصول حمام یدو قصد خر ینسبت به برند حام

 داشت. 
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره .2جدول 
 (sigسطح معناداری) F میانگین حمایت از لیگ میانگین حمایت از تیم متغیر

 001/0 559/19 68/5 98/4 نگرش نسبت به برند
 001/0 700/23 76/3 27/3 قصد خرید

 
 یدادرو یامحتناسب باال با  یغتبل یککه  کندیم بینییشپ 2 یهفرض

 دیو قصد خر یحام ینسبت به نام تجار یترمنجر به نگرش مطلوب
آزمون شود. یم یینپا یدادرو یحام تناسببا  یغینسبت به تبل یشترب
-یدادرو یمناسب حام یمعنادار گروه یهاتفاوت هایآزمودن ینب

نشان داد به عبارت  یبرند حام یکنگرش نسبت به  یرا برا یحام

 تناسببا محصول  یغتبل یک رود،یهمانطور که انتظار م یگر،د
رند ک بیتر نسبت به منجر به نگرش مطلوب یداد،رو یمناسب حام

 ب پایین تناسبا محصول  یغینسبت به تبل یشترب یدو قصد خر یحام
 شود.یمیداد رو یحام

 
 

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره .3جدول 

 (sigسطح معناداری) F میانگین تناسب پایین میانگین تناسب باال متغیر
 001/0 023/74 81/4 98/5 نگرش نسبت به برند

 001/0 273/47 19/3 87/3 قصد خرید
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 دیدارو یو تناسب حام یتسطح حما یناثر متقابل ب یک 3 یهفرض
 شده یتمحصول حما یدو قصد خر یبر نگرش نسبت به برند حام

چند  انسیوار یلبا استفاده از تحل یزن یهفرض ینکرد. ا ینیب یشرا پ
( مورد آزمون قرار MANOVA) یگروه یندو طرفه ب یرهمتغ

( و یمت یگ،)ل یمال یتبا گروه سطح حما 2×2طرح  یکگرفت. 
 رهایی( به عنوان متغعدم تناسب، تناسب) یدادرو یحام تناسبگروه 

 تیمحصول حما یدو قصد خر یمستقل و نگرش نسبت به برند حام

 هایآزمودن ینوابسته استفاده شد. . آزمون ب یرهایشده به عنوان متغ
 xگروه  یتدر سطح حما دارییتعامل معن یچنشان داد که ه

د وجو یش نسبت به برند حامنگر یگروه مناسب برا میحا-یدادرو
درواقع هیچ تفاوتی در دو سطح نشد.  ییدتا 3 یهفرض ین،بنابرا. ندارد

حمایت یعنی لیگ و تیم در تغییر نگرش و قصد خرید در تناسب 
باال و تناسب پایین وجود نداشت. و در هردو سطح با تناسب باال 

 رود.نگرش و قصد خرید باالتر می
 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 3جدول.
 سطح معناداری F متغیر وابسته اثر متقابل

 تناسب xنوع حمایت 
 938/0 007/0 نگرش

 611/0 259/0 قصد خرید

 نگرش نسبت به برند

 
 نگرش نسبت به برند 1شکل.
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 برند قصد خرید نسبت به 2شکل.

 
 یریگ جهینت
برتر  گیدر سطح ل یمال یحام غیاول نشان داد که تبل هیفرض جینتا 

قصد  نهمچنی و ترمنجر بر نگرش مطلوب میت یبرا غینسبت به تبل
 قاتیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جی. نتاشودیمحصوالت م شتریب دیخر

و همکاران  ی(، فالح19) ینیچرمه یلی(، خل18بنار و همکاران )
( و 14و همکاران ) ی(، فالح20و همکاران ) یاد(، عبداله آب14)

خود  قی(  در تحق14و همکاران ) ی( همسو است. فالح13) رینوص
صول مح دیبه خر لی)تناسب( منجر به تما یکردند که سازگار انیب

 ،یاز حام یکه آگاه افتندی. آنها درشودیاز محصول م یو آگاه
 لیر تماب یمثبت ریتأث تناسبو  یاجتماع یریتپذیمسئول ،یوجهه مال

 انیب ی توانم هیفرض نیا جینتا دیدارد. در تاث یمال یاز حام دیبه خر
 یورزش های گیحاضر در ل هایباشگاه نکهیداشت که باتوجه به ا

 جزء ی شودکه برگزار م هایی رقابت نیفوتبال و همچن ژهیبه و
 ندبر گریهستند و به عبارت د گیل یخدمات ارائه شده از سو

 یگگسترد میکند، عمل ها باشگاه یچتر بر رو کیبه عنوان  گیل
 تیمااست و ح شتریباشگاه ب کینسبت به  گیدر سطح ل غیتبل
 یمانز یشود. از سو-یم دهید شترینسبت به باشگاه ب گیاز ل یمال

خود را در  غاتیتبل تواندیم شودیم گیل یمال یحام یکه شرکت
در مسابقات قرار دهد و توجه  ضرحا های میت های تمام ورزشگاه

باشگاه فقط  کیاز  تیرا جلب کند اما حما هامیطرفداران همه ت
 تی. درنهاآوردیرا به دست م یغاتیتبل فضای باشگاه آن در ورزشگاه

 انی( که بگرانید یاز ناراحت یشادنفرود ) خوشحال یمطابق با تئور
 میطرفداران ت افتد،یم یمیت یبرا ندیناخوشا یکه اتفاق یزمان یکندم

 انیبه حام تواندیحس م نیهم شوند،یاتفاق شادمان م نیاز ا بیرق
ال ) به طور مث میت کیطرفداران  یعنیمنتقل شود،  زین ها میت یمال

الل( ) به طور مثال استق گرید میت یمال یحام فی( از تضعسیپرسپول
باشگاه، باعث نگرش  کیاز  یمال تیحما نیخوشحال شوند. بنابرا

اما  شودیم بیرق میطرفداران ت نیدر ب دیو کاهش قصد خر یمنف

ی م منفعت ها همه باشگاه نکهیباتوجه به ا گیدر سطح ل غیتبل
 نی. بنابرابردیهمه طرفدارن را باال م دینگرش و قصد خر برند،

 یه براک میشود شنهادیپ یمال انیبه حام هیفرض نیا جیباتوجه به نتا
 یورزش ابتدا به سمت همکار طیدر مح غاتشانیبلت شتریب یبازده

گیل یمال یکنند حام یحرکت کنند و سع یورزش های گیبا ل
 بشوند. یورزش های

-یحام یمحصول با تناسب باال غیدوم نشان داد که تبل هیفرض جینتا
 شده و تیتر نسبت به برند حما( نگرش مطلوب1منجر به  دادیرو
-یحام نییمحصول با تناسب پا غینسبت به تبل شتریب دی( قصد خر2

 و  یرجیس قاتیتحق جیبا نتا هیفرض نیا جینتا یشود .م دادیرو
( و 7) یمیو رح انی(، قربان22(، پاپو  و همکاران )21همکاران )

همسو است. پاپو و همکاران ( 23) اسفندی پورو عباس ادرسیفر
 کیبه عنوان  یشرکت یمال تی( در پژوهش خود با عنوان حما21)

 – یمال ی: درک نقش تناسب رابطه و شباهت حامریپلت فرم تصو
 یامح نیکه اگر تناسب ب دندیرس جهینت نیشونده به ا یمال حامی

تناسب باال باشد نگرش  نیشونده وجود داشته باشد و ا یو حام یمال
 .کندیمثبت م یمال یرا نسبت به حام یرفتار اتیو ن
 و دادیرو نیاست که ب نیا یتناسب به معن ،گرییحام اتیادب در

و  انیوجود داشته باشد و مشتر یکیو نزد تیسنخ کی یحام
دو را درک کنند. به طور مثال  نیا نیب یکیطرفداران ارتباط نزد

 یورزش دادیرد کیتناسب را با  نیکمتر اتیدخان دیشرکت تول
بشود، طرفداران با  یرزشو دادیرو کی یدارد و اگر بخواهد حام

 تناسب نیا ،یابیبازار اتیو طبق ادب شوندیروبه رو م یادیتناقض ز
 دیتول نهیکه در زم یگذار است. اما شرکت ریبر رفتار آنها تاث نییپا

با  ییتناسب باال نکهیا لیبه دل یکندم تیفعال یورزش هایمکمل
 تواندیم یببشود، به خو یورزش دادیرو یمال یورزش دارد اگر حام

 نیمثبت بگذارد. بنابرا رینگرش و رفتار طرفداران تاث یبر رو
 گریتیکه به دنبال حما هاییشرکت ه،یفرض نیا جیباتوجه به نتا
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 1401تابستان ، 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

نکته را مورد توجه قرار دهند  نیا دیهستند با رانیفوتبال ا گیدر ل
 زانیمثل فوتبال به چه م یورزش داردیکه تناسب شرکتشان با رو

 شترینها بآ غاتیتبل یباشد، اثربخش شتریتناسب ب نیا چقدرو هر تیا
 .شودیم

 یعنی تیدر دو سطح حما یتفاوت چیسوم نشان داد که ه هیفرض جینتا
در تناسب باال و تناسب  دینگرش و قصد خر رییدر تغ میو ت گیل

وجود نداشت. و در هردو سطح با تناسب باال نگرش و قصد  نییپا
 پورو عباس ادرسیفر جیبا نتا هیفرض نیا جی. نتارودیباالتر م دیخر

و  کی(، ب24)  نریزای(، گروس و ر7) یمیو رح انقربانی ،(23)
و  انی( همسو است. قربان12( و رز و همکاران )25همکاران )

 میت یمال انیتناسب حام سهیبا عنوان مقا ی( در پژوهش7) یمیرح
 مهایت و یمال انیکه حام افتندیدست  جهینت نیبه ا رانیا بالیوال یمال
مرکز ت یاست بر رابطه متناسب بهتربرد -رابطه برد شیافزا یبرا

از منظر پاسخ دهنگان،  یتیرابطه حما نیکه ا یکرده و در صورت
موارد متناسب خودشان با مورد  یبا اقدامات رسد،یمتناسب به نظر نم

( 24) نریزایگروس و ر نیکنند. همچن یشده را روشن ساز تیحما
برند با  وجههبر  یمال تینقش حما یبا عنوان بررس یدر مطالعه ا

 یحام ادینشان داد که مواجهه ز یکنترل نقش مواجهه و فعال ساز
وجود داشته باشد  دادیو رو یمال یحام نیب یچنانچه تناسب کم یمال

 تیحما دادیشود. حضور در رو یم یمال یموجب کاهش وجهه حام
 یطیشرا نیشود و در ا یم یمال یشده موجب بهبود وجهه حام یمال
ذارد. آنها گ یمثبت م ریباال تأث یبر افراد با جانبدار دادیرو غاتیتبل

 یمحرک وجهه حام نیرا مهم تر دادیو رو یمال یحام نیب یسازگار
 ها،باشگاه نیکه در ب دهدینشان م هیفرض نیا جیدانند. نتا یم یمال
 میت و گیاز ل گری تیحما ریتاث رانیو طرفداران فوتبال در ا گلی

 نگرش باال تناسب وجود صورت در و افتدیصورت اتفاق م کیبه 
و اگر تناسب  کندیم دایپ شیطرفداران افزا نیدر ب دخری قصد و
 هیفرض نیا جی. نتایکندنم دایپ شیافزا دیباشد، نگرش و قصد خر نییپا

 هایمیو ت دادهایدارند از رو لیکه تما محصوالتی و هابه شرکت
تناسب باال   زانیم تیهمکه به ا کندیم هیکنند توص تیحما یورزش

به  دنیرس یداشته باشند، و برا ژهیتوجه و می/تدادیو رو یحام نیب
ابهمش جینتا میو ت گیاز ل تیشده، در حما نییتع یابیاهداف بازار

 . یکنندرا کسب م ای
 هاییتیمحدود یدارا قاتیتحق ریمانند سا زین قیتحق نیا نیدرنها

ر فوتبال برت گیبر ل یقاتیبود که مطالعه تحق نیاول ا تیبود. محدود
 گریدر د قیتحق نیکه ا شودیم شنهادیپ نیمتمرکز بود بنابرا رانیا
 رگیانجام شود.از د زیو بسکتبال ن بالیمثل وال یورزش هایگیل

 تهران حاضر افراد از هاداده آوریجمع قیتحق نیا هایتیمحدود
شامل کل  یکه جامعه و نمونه آمار شودیم شنهادیرو پ نای از بود،

در  جینتا یرپذیمیتعم یبرتر در سراسر کشور برا گیطرفداران ل
 هیکت یکم یهاصرفاً بر داده قیتحق نیا نینظر گرفته شوند. همچن

درک شده بر  دادیرو-یدهد که چگونه تناسب حام حیکرد تا توض
 در یبرند حام کی دیخر یکنندگان براها و مقاصد مصرفنگرش

 نی. باتوجه به اگذاردیم ریهدف مختلف تأث یابیبازار ماتیتنظ
 قیتحق ایو  یفیبه صورت ک یقیکه تحق شودیم شنهادیپ تیمحدود

 قیتحق نیا تیانجام شود.درنها یعصب یابیبا استفاده از بازار یتجرب
 یآت قاتیتحق یتناسب برند متمرکز بود.که برا ریفقط تاث یبر رو

تجانس  ریتاث حامی –که عالوه بر تناسب برند  شودیم شنهادیپ
 شود. یبررس زین یحام -برند
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