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چکیده
مقدمه :امروزه بازاریابان نبردی که با آن مواجه هستند ،نبرد برندهاست .شرکت در حال رقابت متوجه است که بررای
تسلط نام تجاری ،برندها با ارزشترین داراییهای این شرکتها میباشد .به این منظور شرکتها برر ارررا برجسرت ی
برند تمرکز میکنند .برجست ی برند ،شاخصی است که میزان آگاهی از برند را مورد سنجش قرار میدهد ،و این نکتره
را میسنجد که یک برند چندین بار و با چه میزان سهولت در شرایط مختلف به ذهن مشتری فرا خوانده میشود .قابل
توجه است که ورزش برای بسیاری از شرکتها یک سکوی تبلیغاتی بسیار مهم بوده است.هدف این پرووهش بررسری
نقش تبلیغا محیطی رشتههای ورزشی فوتبال ،والیبال و کشتی بر برجسته سازی برنرد شررکتهرای تجراری تبلیر
کننده میباشد .همچنین بررسی علل به یادآوردن برند حامیان مالی توسط تماشاچیان ورزشی میباشد.
روش شناسی :جامعه آماری پووهش شامل جامعه ورزشکاران  951مجموعه ورزشی طرف قرارداد شرهرداری تهرران
میباشد .ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن را  91نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردنرد.
و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ ( )/67محاسبه شد.
یافتهها :نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که تبلیغا در ورزش در برجستهسازی برند از طریرق فوتبرال (،P>5/55

 ،)t=95/55برجسررتهسررازی برنررد از طریررق کشررتی ( )t=3/55 ،P>5/55و برجسررتهسررازی برنررد از طریررق والیبررال
( )t=8/73 ،P>5/55نقش معنیداری دارد.همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد بین علل یادآوری نام برند اولویت
معنی داری وجود دارد .از بین سایر علل به یادآوردن برند تبلیغا جذاب شرکت با میان ین رتبه  5/98باالترین اولویت
را به خود اختصاص داده است.

نتیجهگیری :یافتههای تحقیق نشان میدهد که تبلیغا در محیطهای ورزشی در سه رشته ورزشی فوتبال ،والیبال و
کشتی توانسته است برند حامیان مالی را برجسته سازد .سازمانها و شرکتها از روشهای مختلفی برای شناسراندن و
معرفی محصوال و کاالهای تولیدی خود استفاده میکنند .لذا میتوان برداشت کرد کره در حرال حاضرر تبلیغرا از
طریق ورزش به دلیل استقبال گسترده افراد از ورزش ،یکی از اررگذارترین روشهای تبلیغاتی بررای جرذب مشرتریان
باشد.بنابراین آنچه باید در این میان شرکتهای تجاری به آن توجه کنند ،به کار گرفتن فنون تبلیغا برای به حداکثر
رساندن ارربخشی تبلیغا خود میباشد .نتایج این پووهش برا تحقیقرا سرجادی و همکراران( ،)9387پیرون ،جیمرز
( )1599و یون و چوی ( )1555همسو میباشد.
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