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 . 1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ايران 2و .3استاديار دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ايران  .4استاديار مديريت ورزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه نیشابور،
نیشابور ،ايران

چکیده
امروزه حمایت ورز شی یک ابزار اثربخش بازاریابی برای شرکتهای تجاری ا ست ،که برای صنعت ورزش نیز یک روش
ک سب درآمد مح سوب می شود .هدف تحقیق پیش رو شنا سایی عوامل مؤثر برجذب حامیان در ورزش قهرمانی ا ستان
خراسااان شااماوی بود ،روش تحقیق آمیختت اکت ااا ی بود که در مرح ت او  30نفر از خبرگان ورزش اسااتان بهصااور
هد مند و گ ووهبر ی مورد مصااااحبت عمیق قرار گر تند .با تح یل تم دادههای کیفی  100کد مخت ف در  15تم رعی و
سه تم اص ی تووید شد .برای مرح ت کمی پرس نامهای  100سؤاوی طراحی شد و با تأیید  7نفر از خبرگان ورزش استان،
روایی آن تأیید شااد .جامعت آماری در مرح ت کمی ک یت اعیااای هیأ های ورزشاای ،باشااهاهها ،شاارکتهای حامی،
ورزشکاران و مربیان زبده ،استادان رشتت مدیریت ورزشی و رؤسای ادارا ورزش و جوانان شهرستانها به تعداد  143نفر
بودند که بهصور تمام شمار جهت نمونه انتخاب شدند ،تح یل عام ی تأییدی مرتبت او و دوم دادههای پرس نامه ن ان
داد که شاااخ های برازش مد عوامل مؤثر بر جذب حامیان از توان باالیی برخوردار اساات و طبق نتای از  100سااؤا
اوویه  65سؤا تأیید شد ،سه عامل مؤثر برجذب حامیان ورز شی بهترتیب اهمیت عوامل داخ ی (عوامل مدیریتی ،منابع
ماوی ،منابع ان سانی ،سی ستم بازاریابی ،سی ستم اطالعاتی ،تووید یا عم یا حمایتی و تحقیق و تو سعه) ،عوامل خارجی
خرد (م ااتریان ،رسااانهها ،رقبای باوقوه و رقبای غیرمسااتقیم) و عوامل خارجی کالن (س ایاساای ،اقتصااادی ،اجتماعی و
ناوری) بودند.
واژههای کلیدی

استراتژی بازاریابی ،انهیزهها ی حمایت ورزشی ،بازاریابی از طریق ورزش ،صنعت ورزش ،ورزش
قهرمانی.

 نويسندة مسئول  :تلفن 0912097850:

Email : bagher_morsal@yahoo.com
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مقدمه
صنعت یعنی گروهی از شرکتها که محصو یا مجموعهای از محصوال را عرضه میکنند که جان ینهای
نزدیکی برای یکدیهر محسوب میشوند ( .)1سیستم طبقهبندی صنعت آمریکای شماوی1صنایع را براساس
چارچوب مفهومی توویدمحور و طبق شباهتهای آنها در رایند تووید کاال یا خدما طبقهبندی میکند.
این سیستم یک صنعت را بهعنوان گروهی از عاویتهای اقتصادی تعریف میکند .بنابراین در اینجا صنایع
براساس شباهت عاویتهای اقتصادی و نه محصوالت ان طبقهبندی یا گروهبندی میشوند .تاکنون
پژوه هران مدیریت ورزشی تالشهای راوانی برای تعریف صنعت ورزش انجام دادهاند ،اما هنوز در این
زمینه به توا ق نرسیدهاند .حتی سیستم کالسبندی صنعت آمریکای شماوی ورزش را عاویت اقتصادی
مهمی محسوب نمیکند و صنعت ورزش را یک بخش صنعتی یا صنعت خوداتکا نمیداند (.)2
صرف نظر از خوداتکا یا مستقل بودن صنعت ورزش ،پرو سور آووین تا ر2دربارة ورزش میگوید :توجه
کرده اید که ورزش چقدر پیچیده شده است؟ تا همین اواخر ،ورزشهای تفریحی و حتی حر های ،تنها
بخش مختصری از اقتصاد نوین را ت کیل میدادند ،ووی امروزه شمار ویگها ،حجم مقررا و پیچیدگی
روابط میان تیمها و ویگها ا زایش یا ته است .از سوی دیهر ،دنیای ورزش با بسیاری از امور مربوط به
قانونهای مواد روانگردان ،ت ویزیون ،سیاست ،اتحادیههای کارگری و اختالفهای میان نس ی گر ته تا
برنامهریزیهای شهری و ماوکیت معنوی درگیر شده است .در حوزة کسبوکار3هم ورزش بسی بیش از
گذشته با دیهر صنایع ،ناوریهای نو و تماشاگران و طر داران مرتبط شده و شبکهای پیچیده از روابط
پویا و پیوستت در حا تغییر بهوجود آورده است ( .)3بهعبارتی میتوان گفت ضرور جهانی شدن ورزش
که از دهت  1980شروع شده ،موجب تغییر نقش ورزش در جامعه شده و رصتهای درآمدزایی بسیاری
را برای ا راد ،مؤسسا و رسانههای مخت ف ایجاد کرده است (.)4
با مرور ادبیا

ورزش با یکی از معمو ترین تقسیمبندیهای انواع ورزشها که شامل ورزشهای

چهارگانت همهانی ،تع یم و تربیتی ،قهرمانی و حر های است ،روبهرو میشویم .اما برای بررسی منابع ماوی
مورد نیاز ورزش در صنعت ورزش این تقسیمبندی را میتوان بهنوعی تعدیل کرد .بهعبار سادهتر در
دنیای کنونی ،یا با ورزشهایی روبهرو هستیم که خود سودآوری کا ی را ندارند ،این ورزشها جزء

)1. North American Industrial Classification System (NAICS
2. Alvin Toffler
3. Business
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ورزشهای همهانی محسوب میشوند و دووتهای مخت ف برای بهرهمندی از تأثیرا مثبت این نوع ورزش
اقدام به سرمایهگذاری در آن میکنند .در نقطت مقابل ورزشهای حر های وجود دارد که بهع ت درآمدزایی
سرمایهگذاران متفاوتی را به خود ج ب میکند .در ورزش حر های گروه نسبتاً کوچکی شامل ورزشکاران
حر های و قهرمانان ورزشی ،مثل قهرمانان رقابتهای م ی یا رقابتهای بیناوم ی در رأس هرم قرار دارند
که این نخبهان و قهرمانان به سه طریق مورد حمایت واقع میشوند ،این منابع عبار اند از :اوف) حامیان
ورزشی چون شرکتهای تجاری ورزشی ،ب) حمایت ورزشی از جانب تماشاچیان ورزشی و ج) حمایت
ورزشی ناشی از حق پخشهای ت ویزیونی و رسانههای گروهی .هدف اص ی و نهایی نخبهان ورزشی برآورده
کردن خواستههای حامیان خود است که اغ ب تحت تأثیر خواستههای تجاری آنان قرار میگیرد .گاهی
حکومتها نیز به حمایت از ورزشهای سطح باال یا کامالً حر های نخبهان ،برای دستیابی به اهداف سیاسی
یا اقتصادی در سطح م ی یا بیناوم ی مبادر میورزند و برای رسیدن به اهداف موردنظر خود ،مو قیت
در ورزشهای بیناوم ی و ورزشهای حر های (نخبهان ورزشی) یا رأس هرم را هدف خود قرار میدهند
و دو شیوه را برای مو قیت بهکار میگیرند که شامل هزینت مستقیم پو و سرمایه بر روی این نوع
ورزشها ،دیهری تس ط بر بازارهای نقل و انتقا  ،شرطبندیهای ورزشی ،کاهش یا ا زایش ماویا ها و
غیره است ( .)5همچنین دووتها باید در مواقعی بخش حر های ورزش را مورد حمایت خود قرار دهند،
در عین حا باید ماویا خود را به بخش ورزش حر های تحمیل کند تا از این ماویا برای بهبود ورزش
همهانی استفاده کند  ،زیرا ورزش همهانی در درازمد

واید بی تری را برای بخش عظیمی از جامعه

بهدنبا خواهد داشت ،درحاویکه سرمایهگذاری در بخش ورزش نخبهان نتای آنی برای بخش محدودی
از جامعه در پی خواهد داشت .به همین دویل حامیان ماوی خصوصی ورزش ،بی تر در سطح نخبهان
(قهرمانی و حر های) سرمایهگذاری میکنند و کمتر در سطح همهانی به سرمایهگذاری میپردازند (.)6
حمایت ماوی ورزشی از دو دهت قبل بهصور

چ مهیری رشد یا ته است .در بسیاری از شرکتهای

غیرورزشی بزرگ مانند شل 1،کوکاکوال ،امیریت 2و ودا ون 3انجام حمایت ماوی از سازمانهای ورزشی و
ورزشکاران بخش مهمی از استراتژی بازاریابی آنهاست .انواع گوناگونی از سازمانهای ورزشی و ا راد مانند
ورزشکاران ،تیمها و باشهاهها ،مسابقا باشهاهی ،اتحادیهها ،دراسیونها ،ورزشهاهها و جنبشهای خاص

1. Shell
2. Emirates
3. Vodafone
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ممکن است مورد حمایت ماوی واقع شوند .حمایت ماوی ورزشی زمانی اتفاق میا تد که یک سازمان
ورزشی ،باشهاه ،مسابقت باشهاهی ،ورزشهاه ،یک جنبش یا یک ورزشکار توسط شرکت (یا شخ ) دیهری
مورد حمایت ماوی و پ تیبانی قرار میگیرد و دریا تکنندة حمایت ماوی نیز بهعنوان دارایی ورزشی

1

شناخته میشود (.)8،7
با توجه به اهمیت موضوع حمایت در صنعت ورزش ،محققان مدیریت ورزشی به جنبههای مخت ف
آن توجه کردهاند ،توماسینی 2و همکاران ( )2004مهمترین اهداف شرکتها از حمایت ماوی ورزشی را
شامل نمایش رسانهای ،پوشش مستقیم رسانهای ،تأیید و شناسایی نام شرکت ،ارتقای آگاهی بازار ،ا زایش
رصتهای روش ،ایجاد ارتباط با سایر حامیان و ارتباط با جامعه بیان کردهاند ( .)9کو )2004(3به شرایط
و نظام اقتصادی ک ورها بهعنوان عام ی مهم در جذب حامیان ورزشی اشاره میکند .برای مثا  ،وی وجود
ساختار رقابتی در اقتصاد ک ورها را عام ی محرک برای توسعت حمایت از ورزش میداند ( .)10ک اک
( )2004وجود اطالعا

4

شفاف و کامل اقتصادی در مورد یک ورزش خاص را از مهمترین ابزارهای

تصمیمگیری شرکتها برای ورود به حمایت ماوی از ورزش میداند ( .)11در همین زمینه می ی و اوتون

5

( )2005ادعا میکنند که باشهاههای ورزشی حر های میتوانند با ا اسازی اطالعا مدیریتی و ماوی
خود سود بی تری را از سوی حامیان ماوی عاید خود سازند ( .)12دوهرتی و مارتا )2007( 6نیز یکی از
مهمترین وظایف مدیران ورزشی را جهت جذب حمایت ورزشی راهم ساختن اطمینان الزم برای شرکتها
در مورد تحقق اهداف آنها و در نهایت بازگ ت سرمایهشان بیان میکنند ( .)13همچنانکه اشاره شد،
تقریباً در مورد مفید و مؤثر بودن حمایت ورزشی بهعنوان یک ابزار بازاریابی و تب یغی اجماع نظر وجود
دارد و بخش دیهری از تحقیقا این حوزه به مفیدتر کردن این ابزار پرداختهاند .مثالً آبزا7و همکاران
( )2014معتقدند با بهرهگیری از رسانهها اجتماعی میتوان حمایت ماوی از ورزش را در سطح جهانی
عا کرد .این محققان ن ان دادند در طو بازیهای اومپیک زمستانی  2014هیچ اوهوی منظمی در
استفاده از توییتر برای عا ساز ی حمایت ماوی توسط شرکای تجاری اومپیک وجود ندارد و حامیان ماوی

1. Sport Property
2. Tomasini
3. Koo
4. Keshock
5. Michie & Oughton
6. Doherty & Murray
7. Abeza
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اومپیک با سه هدف ارتقای نام و تصویر شرکت ،قدردانی از م تریان و ت ویق ورزشکاران از رسانههای
اجتماعی استفاده میکنند ( .)14پاپو و کورنو  )2014( 1ن ان دادند سازگاری و م ابهت حامی و
حمایتشونده میتواند تأثیرا

مثبتی بههمراه داشته باشد و به شکلگیری نهرش و نیتهای ر تاری

مثبت منجر شود ( .)15اسالتن2و همکاران ( )2017معتقدند با اینکه ادبیا زیادی در خصوص حمایت
از ورزش وجود دارد ،بهنظر میرسد این مطاوعا به پدیدة حمایت ماوی صر اً از دیدگاه م تری پرداختهاند،
ازاینرو این محققان با بررسی انهیزههای شرکتها جهت حمایت ماوی دو جفت جهتگیری اص ی و مقابل
هم را بهعنوان ماتریس انهیزة حمایت ماوی3معر ی کردند؛ انهیزههای درونی در مقابل انهیزههای بیرونی
و انهیزههای رصتط بانه در مقابل انهیزه های دوستانه .محل طالقی این دو پیوستار چهار ناحیه را در
ماتریس پدید میآورد که انهیزههای خارجی و رصتط بانه بهدنبا ا زایش روش به م تریان موجود و
جدید است ،انهیزههای خارجی و دوستانه در پی ن ان دادن مسئوویتپذیری نسبت به جامعه است.
انهیزههای رصتط بانه و داخ ی در پی ایجاد حس ماوکیت روانشناختی بین کارکنان و سهامداران است
و در نهایت انهیزههای دوستانه و داخ ی بهدنبا تعهد و مراقبت از کارکنان است (.)16
درحاویکه مطاوعا خارجی حوزة حمایت ورزشی از تنوع بی تری برخوردار است ،عمده مطاوعا
داخ ی این حوزه به بررسی م کال موجود پرداختهاند که این خود ن ان میدهد ،وضعیت حمایت در
ورزش ک ور ما از وضعیت مط وب و سایر ک ورهای پی رو در این زمینه اص ه دارد .مثالً احسانی و
همکاران ( )1387در بررسی ع ل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش بانوان شهر اصفهان عنوان کردند
شرکتها بهدویل عدم اطمینان از سرمایهگذاری در بخش ورزش بانوان ،دسترسی نداشتن به اهداف خود
و انتقا ضعیف پیام تجاری شرکت حاضر به سرمایهگذاری در این صنعت نیستند ( .)17سید عامری و
همکاران ( )1388نیز در بررسی موانع جذب حامیان ماوی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی عدم
بهرهگیری از مزایای معا یتهای ماویاتی ،عدم محبوبیت تیمها ،عدم بهرهگیری از مدیران متخص
ورزشی ،وقتگیر بودن ،نبود استانداردهای ماوی و کاری ،عدم اطمینان حامیان در سرمایهگذاری بهدویل
آیندة مبهم سرمایهگذاری ،عدم پوشش رسانهای ،م کال ارزشیابی اثربخ ی ،کمبود متخصصان بازاریابی
ورزشی ،عدم حمایت جراید و روزنامهها ،انتقا ضعیف پیام تجاری شرکت و عدم استفاده از بازیکنان و

1. Pappu & Cornwell
2. Slatten
3. Sponsorship Motive Matrix

مديريت ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

766

مربیان م هور را بهترتیب از موانع جذب اسپانسرها ذکر کردند ( .)18یزدانی و همکاران ( )1395نیز موانع
حمایت ورزشی شرکتها را در ورزش استان خراسان شماوی بهترتیب موانع مدیریتی – تب یغاتی ،اقتصادی
– اجتماعی و ارتباطی – محیطی شناسایی کردند ،نکتت قابل تأمل این تحقیق مدنظر قرار دادن متغیرهای
سطح خرد است (.)19
با توجه به موارد مذکور میتوان گفت وجود اص ه بین وضعیت ع ی حمایت ورزشی و وضعیت
مط وب آن در ورزش ک ور ما از یک طرف و توسعه و رشد ورزش در سا های اخیر از طرف دیهر ،نیاز
به توجه به منابع درآمدی و سرمایهگذاری غیردووتی را در عرصت ورزش بیش از بیش نمایانتر میسازد.
همچنین چاوشهای پیش روی مسئ ت حمایت ورزشی در ک ور ما که در تحقیقا مخت ف به آن اشاره
شده است ،کموبیش برای همت مناطق و استانهای ک ور وجود دارد ،اما بدیهی است که برخی استانها
وضعیت بهتری در حمایت ورزشی داشته باشند .خراسان شماوی یکی از استانهایی است که با توجه به
جوان بودن در ساختار حاکمیتی ک ور سهم اندکی از توسعهیا تهی برده و عمده بنهاههای اقتصادی
قدرتمند در استان خراسان رضوی متمرکز شده است .عالوهبر این شاید بتوان گفت تنها معیار تقسیم
استان خراسان به استانهای خراسان رضوی ،جنوبی و شماوی گسترة جغرا یایی و نه حجم توسعهیا تهی
و استقرار صنایع مخت ف بوده است .بنابراین در چنین حاوتی نبود بنهاههای اقتصادی قدرتمند میتواند
به معنای نبود حامیان قوی برای ورزش باشد .چاوش مهم دیهری که شاید حتی مهمتر از نبود حامیان
ورزشی باشد ،مسئ ت رهنهی و مربوط به دیدگاه و تصور ا راد نسبت به حمایت ورزشی است .این نوع
دیدگاه که بی تر در استانهای کمتر توسعهیا ته و حتی مذهبی وجود دارد ،مربوط به این است که ا راد
حمایت ورزشی را کمتر بهعنوان یک کار خیر و نیک ت قی میکنند .در واقع با اینکه در آموزههای دینی
و حتی م ی ما نسبت به کارهای خیر توصیههای زیادی شده ،حمایت ورزشی کمتر بهعنوان یک کار
مقبو و خیر معر ی شده است و سازمانهای مسئو نیز در این زمینه آنطور که باید و شاید اقداما
رهنهی مناسبی انجام ندادهاند .بنابراین در چنین یایی بهویژه در استانهایی مانند خراسان شماوی ا راد
حتی توانا ترجیح میدهند از سایر امور اجتماعی حمایت کرده و منابع خود را صرف آن کنند .اوبته شاید
در به وجود آمدن این نوع تصور حجم زیاد گردش ماوی در ورزش و همچنین پایبند نبودن برخی مدیران
و ورزشکاران به اصو اخالقی جامعه تأثیرگذار باشد .این نوع دیدگاه میتواند زمینههای ج وگیری از
حمایت ورزشی را راهم آورد و بدیهی است که باید برای جذب حامیان ورزشی با اقداما

رهنهی مناسب

بر آن غ به کرد .همانگونهکه میدانیم توسعت ورزش میتواند موجب بهبود کیفیت زندگی ،تأمین سالمت،
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ن اط و ارتقای اعتمادبهنفس و روحیت نظمپذیری ا راد شود که این موارد نیز خود میتواند به سالمت
اخالقی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی منجر شود .بنابراین باید عرصت حمایت ورزشی نیز بهعنوان کاری
که تسهیلکنندة موارد مذکور است ،بهعنوان یک کار عامهپسند و اجتماعی معر ی شود.
دیدگاه مذکور حاصل سا ها تجربت اعیای تیم تحقیق در تعامل با ا راد گوناگون در بخشهای مخت ف
استان خراسان شماوی است و آنچه مع وم است پژوه ی در این زمینه چه در ک ور و چه استان خراسان
شماوی انجام نهر ته است.
با توجه به آنچه گفته شد ،بهمنظور بهرهمند ی از مزایا و منا ع پرشمار حمایت ورزشی ،مطاوعه و
بررسی ابعاد مخت ف این پدیده از جم ه عوامل مؤثر بر جذب حامیان به بخشهای مخت ف ورزش از جم ه
ورزش قهرمانی از ضرورتی میاعف برخوردار است .نکتت بعدی اینکه ع یرغم تصور عموم مردم از ورزش
قهرمانی و حمایت بیحدومرز دووت و سازمانهای مسئو از آن در عمل میتوان گفت این حمایتها و
سرمایهگذاریها بی تر در سطوح م ی تمرکز دارد و در استانها و بهویژه استانهای کمتر برخوردار نظیر
استان خراسان شماوی حتی شرکتها و سازمانها ی تجاری خصوصی نیز بی تر متمایل به حمایت از
ورزش در سطوح م ی و بیناوم ی از جم ه تیمهای م ی هستند و حمایتهای موجود در سطوح پایینتر
ورزش از جم ه ورزش استانها چندان چ مهیر نیست ،ازاینرو با شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر جذب
حامی در ورزش استانها می توان گامی مهم در راستای اقداما عم ی نیز برداشت و بخ ی از م کال
ماوی ورزش آنها را کاهش داد .از آنجا که تحقیقا انجامگر ته در سایر نقاط ک ور نمیتواند بهطور ویژه
مسائل مربوط به حمایت ورزشی استان خراسان شماوی را حل کند ،تحقیق حاضر بهدنبا این است که
موضوع موردنظر را بهصور کیفی و در زمینت محیطی آن بررسی کند.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه مبانی نظری و ادبیا پی ینت مرتبط با حمایت ورزشی ع یرغم مفید بودن نمیتواند به
درک کامل پدیدة حمایت از ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی منجر شود ،در مرح ت او تحقیق با
استفاده از استراتژی نظریت داده بنیاد که روشی کیفی است ،سعی شد شناخت کام ی از این پدیده در
محیط آن در قاوب تبیین شرایط ع ی ،مقووه یا پدیدة اص ی ،شرایط زمینهای ،شرایط واسطهای ،راهبردها
و در نهایت پیامدها حاصل شود ،سپس در مرح ت بعدی بهمنظور آزمون مد تدوینشده رویکرد کمی با
استفاده از روش معادال ساختاری استفاده شد .بر این اساس پارادایمهای تحقیق در مرح ت او تفسیری
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و در مرح ه آزمونهای آماری اثبا گرایی است .محققان استراتژی نظریت دادهبنیاد را بهدویل نمونهبرداری
نظری و انجام مقایسههای مستمر ترکیبی از دو شیوة استقرا و قیاس یا بهعبارتی شیوة استفهامی1مینامند.
دویل بهکارگ یری روش کیفی وجود ضعف در پی ینت نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع محققان
نسبت به معیارهای عوامل مؤثر برجذب حامیان ماوی در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی بود.
روش نمونهگیری مرح ت کیفی بهصورر هد مند و گ ووهبر ی2بود که در آن از نظرهای  30نفر از
ا راد خبره و آشنا با جنبههای مخت ف ورزش استان در قاوب  36مصاحبه (برخی ا راد بیش از یک بار
مورد مصاحبه قرار گر تند) استفاده شد .رایند مصاحبهها زمانی به اتمام رسید که اشباع نظری حاصل
شد .بهعبارتی با ادامه دادن مصاحبهها کدهای جدیدی تووید ن د .برای مرح ت کمی نیز دادههای حاصل
از مرح ت کیفی به پرس نامهای  100سؤاوی تبدیل شد و در اختیار  7نفر از استادان دان هاهی قرار گر ت
( 4نفر از ا راد در مرح ت مصاحبه نیز بودند) و با تأیید توسط آنها روایی صوری و محتوایی ابزار بهدست
آمد.
جامعت آماری مرح ت کمی ک یت اعیای هیأ های ورزشی ،مدیران شرکتهای حامی ،ورزشکاران و
مربیان زبده و استادان دان هاهی رشتت مدیریت ورزشی و رؤسای ادارا ورزش و جوانان شهرستانهای
استان به تعداد  173نفر بودند که بهصور تمامشمار بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرس نامه بین همت
اعیای جامعت مذکور توزیع شد .در این مرح ه ابتدا  30پرس نامه بین ا راد نمونه توزیع شد و پایایی آن
با محاسبت آوفای کرونباخ  0/81بهدست آمد که مورد تأیید است .سپس پرس نامت تحقیق در اختیار
اعیای نمونه قرار گر ت که پس از جمعآوری  143پرس نامه ساوم و قابل استفاده بود .دادههای کمی با
استفاده از نرما زارهای اس پی اس اس نسخت  23و ویزر نسخت  8/80تح یل شد.
يافتهها
در مرح ت کیفی برای انجام تح یلها ابتدا سعی شد با خواندن چندبارة متن مصاحبههای انجامگر ته
همی ک ی از عبار

و مفاهیم موجود در متن حاصل شود .سپس  100کد مخت ف در متن ک ف و

عالمتگذاری شد ،کدهای موردنظر به  15تم رعی تبدیل شد و  15تم رعی نیز براساس م ابهت معنایی
و حوزة عم کردی در  3تم اص ی طبقهبندی شد .هر کدام از این تمهای اص ی با موضوعی ویژه سروکار
1. Abductive
2. Snowball sampling
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دارند .بهعبارتی محیط مستق ی را در درک پدیدة حمایت ماوی ن ان میدهند .همچنین تعداد تکرار 100
کد بهدستآمده با در نظر داشتن راوانی هر کد در کل تح یل  224تکرار بود ،جدو  1جزئیا مربوط
به یا تههای کیفی را در سطح تم های اص ی و رعی و راوانی کدها ن ان میدهد.
جدول  .1جزئیات يافتههای کیفی
تم فرعی

فراوانی کدها

1

مدیریتی

6

رديف
2

منابع ماوی

9

3

منابع انسانی

7

سیستم بازاریابی

10

سیستم اطالعا

4

4

تم اصلی

محیط داخلی

5
6

تووید ،عم یا مؤثر

9

7

تحقیق و توسعه

4

8

م تریان

9

رسانهها

6

9
10

محیط خارجی خرد

رقبای باوقوه

4

11

رقبای غیرمستقیم

5

12

سیاسی

6

13

محیط خارجی

اقتصادی

7

14

کالن

اجتماعی

8

ناوری

6

15

در ادامه تعداد  143پرس نامت ساوم تح یل شد و بررسی متغیرهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ن ان داد ،بی ترین پاسخدهندگان مدیران باشهاههای ورزشی با درصد راوانی 23/6؛ رؤسای هیأ های
ورزشی با درصد راوانی  21/5در ردة بعدی و مدیران شرکتهای حامی با درصد راوانی  20/1در ردة
سوم بودند .میزان تحصیال  62/5درصد از پاسخدهندگان کارشناسی بود و  37/7درصد پاسخدهندگان
سابقت کاری ورزشی  10تا  20سا داشتند.
دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق نیز با بهرهگیری از تح یل عام ی تأییدی تح یل شد ،دویل
استفاده از تح یل عام ی تأییدی این بود که براساس یا تههای کیفی محققان از اینکه هر سؤا مربوط به
کدام مؤوفه است ،آگاه بودند .در تح یل عام ی تأییدی مهمترین هدف تعیین میزان توان مد عامل از
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قبل تعریفشده با مجموعهای از دادههای م اهدهشده است .بهعبارتی تح یل عام ی تأییدی بهدنبا این
است که آیا مد های اندازهگیری شده با متغیرهای م اهدهپذیر متناظر تناسب دارد یا نه .همچنین به
اعتقاد محققان برای انجام تح یل عام ی تأییدی بهترین و استانداردترین روش تح یل همزمان ک یت
متغیرهای مد است ،ازاینرو ک یت گویهها و مؤوفههای متناظر آنها همزمان وارد رایند تح یل شدند.
"برازش مد " تعیینکنندة درجهای است که دادههای واریانس – کوواریانس نمونه از مد معادال
ساختاری حمایت میکند ( .)20مهمترین و پرکاربردترین شاخ های برازش مد در سه دسته
شاخ های برازش مط ق (شاخ

کای اسکوئر و نسبت کای اسکوئر به درجت آزادی 1،ری ت میانهین

مربعا خطای برآورد 2،نیکویی برازش3و نیکویی برازش اصالحشده ،)4شاخ های برازش نسبی (شاخ
نرمشدة برازندگی 5،شاخ

نرمن ده برازندگی 6،شاخ

و شاخ های برازش مقتصد (شاخ

برازندگی زاینده 7و شاخ

برازش اصالحشده مقتصد9و شاخ

8

برازندگی تطبیقی)

برازش هنجارشده و اصالحشدة

مقتصد)10قرار میگیرند که در بررسی مد اندازهگیری پژوهش استفاده شدند.

نوع شاخص
برازش مطلق

برازش نسبی

برازش مقتصد

جدول  .2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
مقدار محاسبهشده
مقدار استاندارد
شاخص
1/38
3-1
Χ2/df
0/052
کمتر از 0/08
RMSEA
0/49
AGFI
باالتر از 0/9
0/51
GFI
0/53
NFI
0/72
NNFI
باالتر از 0/9
0/73
IFI
0/72
CFI
0/49
PGFI
حدود 0/5
0/52
PNFI

تفسیر
برازش خوب
برازش خوب
برازش ضعیف
برازش ضعیف
برازش ضعیف
برازش متوسط
برازش متوسط
برازش متوسط
برازش خوب
برازش خوب

1. X2/df
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)5. Normal Fit Index (NFI
)6. Non Normal Fit Index (NNFI
)7. Incremental Fit Index (IFI
)8. Comparative Fit Index (CFI
)9. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI
)1 . Parsimony Normal Fit Index (PNFI
0
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با توجه به جدو  2و ضعیف و متوسط بودن تعدادی از شاخ های برازش محققان در پی اصالح و
بهبود مد برآمدند .در روش تح یل عام ی تأییدی برای اصالح مد روشهایی مانند حذف بارهای عام ی
کمتر از  ، 0/4حذف بارهای عام ی با مقادیر تی کمتر از قدر مط ق  1/96و حذف بارهای عام ی دارای
ضریب تعیین کمتر از  0/25پی نهاد میشود .ازاینرو در گام او گویههای با بار عام ی کمتر از  0/4حذف
و مد دوباره اجرا شد ،جدو  3شاخ های برازش را در اجرای دوم ن ان میدهد.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری اصالحی
نوع شاخص

برازش مطلق

شاخص

مقدار استاندارد

Χ2/df

3-1

1/31

RMSEA

کمتر از 0/08

0/047

برازش خوب

0/61

برازش متوسط

0/64

برازش متوسط

0/70

برازش متوسط

0/87

برازش خوب

0/88

برازش خوب

0/88

برازش خوب

0/60

برازش خوب

0/68

برازش خوب

AGFI

باالتر از 0/9

NFI
NNFI
IFI

باالتر از 0/9

CFI
برازش مقتصد

محاسبهشده

برازش خوب

GFI

برازش نسبی

مقدار

تفسیر

PGFI
PNFI

حدود 0/5

مطابق جدو  3شاخ های برازش نسبت به حاوت قبل همهی بهبود یا تهاند ،همچنین بررسی
مقادیر تی هر سؤا در خروجی نرما زار ن ان داد ،برای همت سؤاال باقیمانده این مقادیر بزرگتر از 1/96
است ،ازاینرو رابطت بین سؤاال و مؤوفههای مربوطه معنادار است و با توجه به ک یت شاخ ها میتوان
گفت میزان توان مد اندازهگیری اصالحشده تحقیق با  65سؤا باقیمانده باالست .جدو  4شاخ های
تح یل عام ی مرتبه او را ن ان میدهد.
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جدول  .4شاخصهای تحلیل عاملی مؤلفههای مؤثر بر جذب حامیان ورزشی
رديف

2
3

عاملی

ج وگیری از دخاوتهای سیاسی در ورزش قهرمانی

0/66

12/42

0/44

امکان حیور شرکتهای خارجی سرمایهگذار

0/70

13/33

0/49

مؤلفه

1
سیاسی

بار

Tvalue

R2

گويه

میزان قوانین حمایتی از ورزش قهرمانی در سیاستهای

0/49

8/70

0/34

کالن

4

گرایشهای سیاسی در مدیریت ورزش استان

0/67

12/78

0/46

5

خصوصیسازی در ورزش قهرمانی

0/45

6/06

0/33

6

اعما قانونهای معا یت ماویاتی

0/55

9/61

0/30

قاب یت روش سهام باشهاههای ورزشی در بورس

0/69

12/77

0/48

8

اطمینان حامیان ماوی از بازگ ت سرمایه

0/76

14/39

0/58

9

انحصاری نبودن بازارها و صنایع و در نتیجه نیاز به تب یغا

0/64

11/61

0/41

10

نظر مثبت ا راد مرجع مانند رهبران مذهبی نسبت به

0/45

6/88

0/26

7

اقتصادی

حمایت ورزشی
0/71

6/45

0/34

میزان پذیرش حامیان ورزشی بهعنوان یک خیر در اجتماع

0/62

11/01

0/39

13

ایجاد شرایط احراز و تأیید صالحیت برای ویدرهای تماشاگران

0/70

12/63

0/48

14

واگذاری مسئوویت ر تار تماشاگران به باشهاهها

0/67

11/04

0/45

15

تالش برای ایجاد هویت و وجهت مناسب هواداری

0/51

7/87

0/35

16

اجازة تأسیس شبکههای ت ویزیونی خصوصی

0/55

9/80

0/30

میزان دسترسی جامعه به شبکههای ماهوارهای

0/59

10/43

0/35

میزان دسترسی و آشنایی جامعه با اینترنت

0/64

11/84

0/41

19

رشد ناوری و شیوههای جدید و متنوع اطالعرسانی

0/54

9/57

0/29

20

میزان گستردگی مخاطبان ورزش قهرمانی (تماشاگران،

0/64

11/90

0/41

تعداد بینندگان ت ویزیونی برنامهها و مسابقا قهرمانی

0/56

10/10

0/31

تعداد تماشاگران حاضر در اماکن ورزشی

0/52

9/33

0/27

تعداد و تنوع شرکتهای متقاضی حمایت ماوی در ورزش

0/63

11/71

0/40

11
12

17
18

اجتماعی

فناوری

داشتن برنامه و قوانین مدون و م خ

برای مدیریت جمعیت

بینندگان ،شنوندگان و خوانندگان)

21
22
23

مشتريان

قهرمانی

24

برقراری روابط معقو هزینه – ایده در حمایتهای
ماوی از ورزش قهرمانی

0/63

11/59

0/39
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ادامة جدول  .4شاخصهای تحلیل عاملی مؤلفههای مؤثر بر جذب حامیان ورزشی
رديف

گويه

مؤلفه

کمیت و کیفیت پخش ت ویزیونی و رادیویی مسابقا و

25

بار
عاملی

Tvalue

R2

0/69

12/87

0/48

برنامههای مرتبط با ورزش قهرمانی

26
27
28

رسانهها

میزان پخش ت ویزیونی و رادیویی اخبار ورزش قهرمانی استان

0/69

12/82

0/47

رابطت مناسب هیأ های ورزشی با صداوسیما و رسانهها

0/72

13/47

0/51

پوشش خبری عاویتها و رویدادهای ورزش قهرمانی

0/55

9/51

0/30

استان در وبسایتها
پوشش خبری عاویتها و رویدادهای ورزش قهرمانی

29

0/72

13/19

0/52

استان در جراید و روزنامهها
عدم حیور شرکتهای دووتی با بودجت زیاد و ا زایش

0/45

5/96

0/33

رقبای

انهیزة رقابت برای شرکتهای خصوصی

بالقوه

توانایی ج وگیری از بازاریابی کمین در ورزش قهرمانی

0/72

13/58

0/51

32

گرایش مردم به سمت ورزشهای تفریحی و وذ بخش

0/73

13/88

0/53

33

اثربخ ی بی تر حمایت ورزشی در مقایسه با سایر

0/45

7/76

0/34

ا زایش هزینت تب یغا برای شرکتها و صنایع در رسانهها

0/51

8/98

0/36

ا زایش هزینت تب یغا به شیوة سنتی

0/67

12/76

0/45

تمایل به حمایت از ورزش قهرمانی نسبت به سایر حوزهها

0/65

12/12

0/42

30
31

عاویتهای ترویجی و تب یغی

34

رقبای

35

غیرمستقیم

36

مانند سینما ،موسیقی و ...

37

تدوین نظام جامع توسعت بازاریابی و حمایتهای ورزشی

0/82

16/67

0/66

38

توجه کا ی به نیاز و خواستههای حامیان و تالش برای

0/69

12/87

0/48

برآوردن آنها
ثبا

39

مدیریت در هیأ ها و باشهاهها و ج وگیری از

0/69

12/81

0/48

تغییرا نامناسب مدیریتی

40

عوامل
مديريتی

41
42

تدوین و اجرای نظام حقوقی قراردادهای حامیان ماوی در

0/72

13/50

0/51

ورزش قهرمانی
شفافسازی نظام ماوی هیئتها و باشهاهها

0/73

13/84

0/53

رویههای مناسب و منطقی قیمتگذاری در خصوص

0/54

9/41

0/30

حمایت ماوی

43

تنوع منابع درآمدی هیأ ها و باشهاهها

0/72

13/23

0/52

44

استقال ماوی باشهاهها و کاهش وابستهی به دووت

0/61

10/86

0/38
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ادامة جدول  .4شاخصهای تحلیل عاملی مؤلفههای مؤثر بر جذب حامیان ورزشی
بار
عاملی

Tvalue

R2

0/59

10/36

0/35

13/64

0/50

11/07

0/36

و مجرب در ورزش

0/67

12/66

0/44

49

دانش و مهار کارکنان برای اجرای طرحهای حامی
ماوی

0/57

10/34

0/32

50

وجود آژانسهای تخصصی بازاریابی در ورزش قهرمانی

0/76

15/29

0/58

51

رعایت اصو ارتباطی مناسب و برانهیزانندة نهادهای
ورزش قهرمانی با حامیان موجود و باوقوه

0/63

11/02

0/39

آگاه ساختن شرکتها و صنایع از مزایای حمایت
ورزشی برای آنان

0/54

9/26

0/29

توجه به پخش صحیح و واضح عالئم و پیامهای تب یغاتی
حامیان

0/62

10/99

0/39

54

استفاده از م وقها برای حامیان مانند ب یت مسابقا
و جایهاههای ویژه

0/70

12/75

0/50

55

وجود اطالعا شفاف در خصوص آمار بینندگان،
تماشاگران ،شنوندگان و خوانندگان ورزش قهرمانی

0/67

11/00

0/44

وجود اطالعا مرتبط با ارزیابی میزان اثربخ ی
حمایتهای ورزشی

0/57

9/20

0/32

وجود پایهاه ثبت اطالعا حامیان ماوی باوفعل ،باوقوه و
سابق

0/56

9/02

0/31

58

وجود اطالعا شفاف در خصوص تراز ماوی باشهاهها

0/57

9/19

0/32

59
تولید يا

مو قیت تیمها ،ورزشکاران و مربیان در سطوح
بیناوم ی

0/56

9/03

0/31

60

عملیات

میزبانی مسابقا معتبر بیناوم ی ،آسیایی و جهانی

0/54

9/74

0/30

61

حمايتی

جذابیت ،کیفیت و تعاد رقابتی بهینت مسابقا

0/59

10/85

0/35

62

تعهد به اساسنامت ویگها و اجرای دقیق تقویم بازیها

0/64

11/87

0/41

63

تحقیق در خصوص اثربخ ی حمایتهای ماوی در ورزش
قهرمانی

0/54

9/58

0/29

مستمر (نیازسنجی و
ارزشیابی و تحقیقا
نظرسنجی) از حامیان ورزشی

0/73

14/19

0/53

انجام پژوهشهای بازاریابی ورزشی با تأکید بر حمایتهای
ماوی

0/60

10/96

0/36

رديف

مؤلفه

گويه

45

ارتباطا شخصی مدیران و دستاندرکاران ورزشی

46

جذب ورزشکاران زبدة خارجی

0/70

استفاده از مدیران خالق با تفکرا و تخص های تجاری

0/60

47
48

52
53

56
57

64

منابع
انسانی

سیستم
بازاريابی

سیستم
اطالعاتی

تحقیق و
توسعه

65

برخورداری از مدیران متخص
قهرمانی
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در ادامه و بهمنظور دستیابی به ساختار عام ی دقیقتر ،از روش تح یل عام ی تائیدی مرتبت دوم
استفاده شد .مد عام ی مرتبت دوم مدوی است که در آن عاملهای پنهانی که با استفاده از متغیرهای
م اهدهپذیر (سؤاال ) اندازهگیری میشوند ،خود تحت تأثیر یک متغیر زیربناییتر و بهعبارتی متغیر
پنهان در یک سطح باالتر قرار میگیرند ( .)20بر این اساس بهمنظور بررسی ارتباط سه مؤوفت تأییدشده
مرتبت او با متغیر حمایت ماوی ،تح یل عام ی تائیدی مرتبت دوم اجرا شد (شکل  )1و نتای ن ان داد که
مد مذکور معنادار بوده و شاخ های برازش مد نیز قابل قبو است ،بنابراین میتوان گفت که مد
عوامل مؤثر بر جذب حامیان ماوی در ورزش دارای برازش مط وب است.

شکل  .1تحلیل عاملی تائیدی مرتبة دوم مدل تحقیق

همچنین با تحلیل خروجی کلی نرمافزار مقادیر تی و ضرایب تعیین روابط بین مؤلفهها و سازة کلی
در جدول  5آمده است.
جدول  .5شاخصهای تحلیل عاملی تأيیدی مرتبة دوم
رديف

مؤلفه

نماد

بار عاملی

مقدار تی

ضريب تعیین

1
2
3

محیط خارجی کالن
محیط خارجی خرد
محیط داخ ی

EX.G

0/44
0/73
0/76

2/87
4/48
3/86

0/20
0/54
0/57

EX.S
IN
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با توجه به مقادیر تی در جدو  5میتوان گفت که روابط بین مؤوفهها و سازة ک ی معنادار است،
همچنین با مقایست ضرایب تعیین مع وم میشود که متغیرهای محیط داخ ی قدر

تبیینکنندگی

بی تری بهعنوان عوامل مربوط به جذب حامیان ورزشی دارند.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق به شکل کیفی عوامل مؤثر بر جذب حامیان در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی
شناسایی شد .روش کیفی به این دویل بود که هرچند تحقیقا مخت فی در حوزة حمایت ورزشی وجود
دارد ،برای درک همهجانبه و کاملتر این پدیده در ورزش استان نیاز به تح یل و بررسی موضوع در زمینت
محیطی آن بود .در این مرح ه  100کد مخت ف بهعنوان عوامل مؤثر بر جذب حمایت ورزشی ایجاد شد
که با توجه به تفاو عم کردی در  15تم رعی دستهبندی شد و  15تم رعی نیز در سه تم اص ی قرار
گر ت .محیط داخ ی شامل عوامل مدیریتی ،منابع ماوی ،منابع انسانی ،سیستم بازاریابی ،سیستم اطالعاتی،
تووید یا عم یا حمایتی و تحقیق و توسعه بود .محیط خارجی خرد دربرگیرندة متغیرهای م تریان،
رسانهها ،رقبای باوقوه و رقبای غیرمستقیم بود و در نهایت محیط خارجی کالن شامل متغیرهای سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و ناوری بودند .متغیرهای مربوطه ن ان میدهد که شرکتها و سازمانهای مخت ف
هنهام تصمیمگیری برای ورود به عرصت حمایت از ورزش قهرمانی باید این سه دسته از متغیرها را تح یل
و بررسی کنند.
در ادامه برای اعتباربخ ی به متغیرهای شناساییشده بهعنوان عوامل مؤثر بر جذب حامیان تح یل
عام ی تأی یدی مرتبت او و دوم اجرا شد .مطابق نتای و با توجه به مقادیر بارهای عام ی و ضرایب تعیین
میتوان گفت که عوامل داخ ی شرکت جهت ورود به عرصت حمایت ورزشی مهمتر از سایر عوامل هستند،
در توضیح این ادعا میتوان گفت حمایت از ورزش در درجت او به متغیرهای داخ ی یک شرکت وابسته
است و شرکت یا سازمانی که مدیریت آن گرای ی به سمت ورزش نداشته باشد ،استراتژی حمایت از
ورزش را به عنوان یک ابزار مناسب بازاریابی در نظر نخواهد گر ت ،پس عالوهبر اینکه تمایل مدیریت
سازمان یا شرکت جهت حمایت ورزشی مهم است ،مدیریت آن سازمان باید جهت مو قیت حمایت نیز
اقداما مناسب را انجام دهد .همچنین توانایی تأمین منابع اعم از ماوی و غیرماوی و وجود سیستم بازاریابی
مناسب نیز برای حمایت از ورزش اهمیت راوانی دارند که خود به همراهی و هماهنهی منابع انسانی
جهت اجرای حمایت نیاز دارد .منابع انسانی متعهد به امر حمایت ورزشی و آشنا با این استراتژی بازاریابی
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نیز برای مو ق بودن این پدیده نیازمند بهرهمندی از سیستم اطالعا  ،عم یا مؤثر و تحقیق و توسعه
مناسب است .اهمیت عوامل داخ ی بهویژه منابع انسانی در مو قیت برنامههای بازاریابی برکسی پوشیده
نیست ،بهطوریکه امروزه مدیریت سازمانها برای اطمینان از تحقق اهداف بازاریابی از «بازاریابی داخ ی»
استفاده میکند .بازاریابی داخ ی یعنی عاویتهای درون سازمان به اندازة عاویتهای بیرون سازمان و
حتی بی تر از آن اهمیت دارد ( .)1بنابراین آموزش کارکنان و دستاندرکاران در خصوص نحوة تعامل با
ذینفعان مخت ف ،دانش و مهار کارکنان برای اجرای طرحهای حمایتی و برخورداری از مدیران متخص
و مجرب می تواند حمایت ورزشی را تیمین کند .در تحقیقا مخت فی بر اهمیت عوامل انسانی تأکید
شده است .الحی ( )1393ن ان داد که عوامل منابع انسانی برای اثربخ ی حمایت ماوی از ویگ برتر
وتبا ایران از اووویت برخوردار است ( .)21ع یپور ( )1393نیز ن ان داد که عوامل انسانی و مدیریتی از
عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در ورزش استان ارس هستند (.)22
پس از متغیرهای داخ ی ،متغیرهای محیط خارجی خرد اهمیت بی تری بهعنوان عوامل مؤثر بر
جذب حامیان ورزشی داشتند ،به عبارتی برای ورود به عرصت حمایت از ورزش قهرمانی به هر میزان
م تریان ورزش زیادتر باشند ،تمایل شرکتها برای حمایت نیز بی تر خواهد شد .م تریان در ورزش
قهرمانی همت تماشاگران و هواداران و حتی بینندگان ورزش از رسانهها هستند و بدیهی است که شمار
زیاد آنها بهعنوان یک عامل انهیزاننده برای شرکتهای حامی است .این یا ته با نتای یکی از آخرین
تحقیقا

این حوزه همسو است .چیونگ ،پی یان و ونگ )2018( 1در مقایست نهرش مصرفکنندگان

نسبت به حمایت ورزشی و تب یغا ورزشی بیان میکنند هرچند تفاو معناداری بین حمایت ورزشی و
تب یغا ورزشی وجود نداشت و هر دو از دیدگاه م تریان استراتژی مط وبیاند که میتواند به نهرش
مثبت نسبت به شرکتهای حامی و یا تب یغکننده منجر شود و قصد خرید را بهدنبا داشته باشد .بر این
اساس بازاریابان میتوانند استراتژیهای ترویجی خود را بی تر مو قتر کنند ( .)23در واقع باید اشاره کرد
یکی از مهمترین انهیزههای شرکتها و بنهاههای مخت ف اقتصادی برای ورود به عرصت حمایت از ورزش
حیور پرشمار ا راد بهعنوان هوادار و تماشاگر در محیطهای ورزشی است و این استراتژی از دیدگاه
م تریان امری مط وب ت قی میگردد .بنابراین شاید بتوان گفت وجود م تریان و دیدگاه مثبت آنان
نسبت به شرکتهای حامی متغیری مهم برای تصمیمگیری در خصوص حمایت ورزشی است .در این

1. Cheong, Pyun, & Leng
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زمینه پارگاناس1و همکاران ( )2017نیز ن ان دادهاند هرچه سطح روابط هواداران ،تیمها و حامیان ا زایش
یابد ،میتواند به ا زایش هزینت ادراکشده تغییر شرکت نزد م تریان منجر شود ( ،)24یعنی م تریان
زمانی که هزینه تغییر شرکت را باال ادراک کنند ،تمایل اندکی به تغییر آن خواهند داشت و ارتباط خود
را با شرکت حامی تداوم خواهند بخ ید .یا در تحقیق م ک اخالق و همکاران ( )1395نیز حمایت ورزشی
بر دوبستهی به برند و و اداری م تریان تأثیرگذار بود ( .)25اما در تحقیق دیهری زاهاریا2و همکاران
( ) 2016بیان کردند ،با اینکه بی تر مطاوعا بر اثر مثبت حمایت ورزشی بر قصد خرید تأکید کردهاند،
نتای ن ان داد حمایت ورزشی اثر معناداری بر خرید واقعی نداشته است که این نتیجه ن ان میدهد باید
به سایر متغیرهای درگیر نظیر آگاهی و تناسب حامی با م تری برای درک اثربخ ی حمایت ورزشی
توجه کرد (.)26
متغیر بعدی محیط خارجی خرد عوامل رسانهای است .پوشش رسانهای مخصوصاً ت ویزیونی
رویدادهای ورزشی ،تعامل خوب رسانهها با سازمانهای ورزشی و اهمیت دادن به ورزش میتواند
شرکتهای تجاری را برای استفاده از رصت بهوجودآمده ت ویق کند .بهعبارتی شرکتهای تجاری با
حمایت از ورزش قهرمانی امکان حیور در صدر اخبار و برنامههای ت ویزیونی را بهوجود میآورند .برای
درک متغیرهای محیط خارجی خرد و اهمیت نقش رسانهها در آن میتوان به زنجیرة ارزش ورزش که
توسط دیویس و هی بر  )2013( 3مطرح شده است ،اشاره کرد این محققان چهار عنصر ورزشکاران،
هواداران ،رسانهها و بازاریابان ورزشی را بهعنوان عناصر این زنجیره معر ی میکنند .بهعبارتی وجود
ورزشکاران با مهار باال در عرصت ورزش جذابیتهای ورزش را ا زایش میدهد ،خود بر جذب تماشاگران
تأثیرگذار است .زمانیکه تماشاگران به ورزش اهمیت دادند ،رسانهها برای پوشش خبری آن وارد میشوند
و بازاریابان ورزشی از این رصت بهوجودآمده میتوانند برای کسب درآمد بهره ببرند که عرصت کسب
درآمد از حمایت ماوی یکی از آنهاست ( .)27همچنین وجود رقابت در عرصت حمایت ورزشی میتواند
انهیزة الزم را برای شرکتهای مخت ف جهت حامی بودن در ورزش راهم سازد ،یعنی میتوان گفت وجود
منا ع و مزایای حمایت از ورزش برای شرکتهای حامی ع ی سایر شرکتها را میتواند برای ورود به این
عرصه مجاب کند .همانگونهکه کو ( )2004نیز وجود ساختار رقابتی در اقتصاد ک ورها را بهعنوان عام ی
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محرک برای توسعت حمایت ورزشی معر ی کرده بود ( .)10اوبته شایان ذکر است منظور از رقابت ،حاکم
بودن یای رقابتی ساوم بر بخشهای مخت ف اقتصادی جامعه است و درصورتیکه یای رقابتی ناساومی
وجود داشته باشد نمیتوان بر تمایل شرکتها جهت ورود به حمایت ورزشی و اثربخ ی این نوع استراتژی
بازاریابی تأکید کرد .بهعبارتی حیور شرکتهای دووتی با بودجت زیاد و همچنین رانتهای اطالعاتی
میتواند انهیزة سایر شرکتها ی خصوصی را کاهش دهد .همچنین نبود قوانین شفاف و نظام کارآمد
حقوقی برای حمایت از حامیان ورزشی میتواند موجبا دوزدگی و ناامیدی آنان را راهم آورد .ازاینرو
باید سازمانها ی ورزشی بتوانند از وقوع بازاریابی کمین در محیطهای ورزشی ج وگیری کنند تا تنها
شرکتهای حامی واقعی و مجاز از اثرا مثبت حمایت ورزشی منتفع شوند .میتوان گفت وقوع بازاریابی
کمین در عرصت ورزش همواره حتی در ک ورهای توسعهیا ته چاو ی بر سر راه حامیان ورزشی بوده و
است .در این زمینه میتوان به نتای تحقیق گی ،تامپسون و بتی )2018(1اشاره کرد که با بررسی قوانین
بازیهای جام جهانی راگبی  2011ن ان دادند ،از نظر مدیران این رویداد انجام حمایت ورزشی با یک
چاوش اساسی روبه رو بود و آنان باید توانایی جذب حامیان و حفاظت از قراردادهای حمایتی را ع یرغم
روند ا زای ی اقداما

بازاریابی کمین در خود ایجاد میکردند .همچنین ظهور و گسترش شبکههای

اجتماعی میتواند کاربران را درگیر بازاریابی کمین کند ،بهطوریکه حتی از آن بیاطالع باشند ،بنابراین
نیاز است در تحقیقا آیندة بازاریابی کمین و حمایت ورزشی از طریق شبکههای اجتماعی بی تر بررسی
شود (.)28
متغیرهای محیط خارجی کالن بهعنوان آخرین عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزشی قرار داشتند،
اوبته نمیتوان بر کماهمیتتر بودن این متغیرها اشاره کرد و شرکتهای تجاری جهت ورود به عرصت
حمایت از ورزش باید به این متغیرها توجه کنند ،مثالً عوامل اقتصادی مخت ف مانند وجود معا یتهای
ماویاتی قانونی برای حامیان ورزشی میتواند شرکتهای مخت ف را به این عرصه جذب کند .همچنین
عوامل سیاسی نظیر حمایت دووتمردان و سیاستمداران از ورزش میتواند تمایل شرکتها را جهت حمایت
از ورزش ا زایش دهد ،عوامل اجتماعی مخت ف نیز برای حمایت از ورزش قهرمانی مهماند ،اگر شهروندان
و ا راد مخت ف اهمیت زیادی به ورزش قهرمانی قائل باشند و اخبار آن را از رسانهها پیهیری کنند ،بدیهی
است که شرکتها ی تجاری تمایل بی تری برای حمایت خواهند داشت و بهنوعی با حمایت از ورزش

1. Gee, Thompson, & Batty
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سعی در ایجاد تصویری مط وب از خود نزد مردم خواهند کرد .همچنین حمایت از ورزش ،شرکتهای
تجاری را به عنوان نهادهایی که با اهداف اجتماعی جامعه سازگار بوده و از پدیدة مثبت ورزش حمایت
میکنند ،ن ان میدهد که این امر میتواند موجب شکلگیری نهرش و نیا ر تاری مثبت در مردم نسبت
به آن شرکت شود .همانگونهکه در تحقیق اسالتن و همکاران ( )2017نیز شرکتهای تجاری در
انهیزههای خارجی و دوستانه بهدنبا ن ان دادن مسئوویتپذیری نسبت به جامعه بودند ( ،)16یا در
تحقیق کیفی هاک )2018(1نیز تمایل به حمایت از جامعه یکی از انهیزههای شرکتها برای ورود به
حمایت ورزشی بود ( .) 29عامل ناوری یکی دیهر از عوامل خارجی کالن مؤثر بر جذب حامیان ورزشی
بود و ن ان میدهد که هرچه میزان دسترسی به شبکههای ت ویزیونی و حتی اینترنتی بی تر باشد ،حامیان
بهتر از قبل مو ق به نمایش خود در عرصت ورزش خواهند شد که این امر میتواند بر میزان تمایل آنها
جهت حمایت ورزشی بیفزاید در مقابل کیفیت پایین ناوری از جم ه عدم دسترسی عمدة مردم به
ت ویزیون ،نبود اینترنت ،نبود شبکههای مخت ف ورزشی و غیره میتواند حمایت از ورزش را برای شرکتها
کاری بیهوده ج وهگر کند .در این زمینه همانگونهکه اشاره شد ،آبزا و همکاران ( )2014ن ان دادند ،با
بهرهگیری از رسانههای اجتماعی مبتنی بر ناوریهای جدید مانند توییتر میتوان حمایت ماوی از ورزش
را در سطح جهانی عا کرد بهعبارتی اثربخشتر کرد (.)21
حمایت ورزشی در طو سه دهت گذشته به یک ابزار ارتباطا جهانی ،انهیزانندهای برای ایجاد ارتباط
و متمایزکنندة تجارب مصرفکنندگان تبدیل شده است و هنوز هم مکانیسم عم کرد آن در ورزش در
حا دگرگونی است .این تکامل و دگرگونی موضوعا بدیع پژوه ی را نیز پیش روی پژوه هران قرار
داده است ( .) 30اعتقاد عمومی بر این است که حمایت ورزشی استراتژی بازاریابی اثربخ ی برای
شرکتهای مخت ف است و شرکتها و سازمانهای اقتصادی بزرگ و کوچک میتوانند با حمایت از ورزش
شهر و وجهت بهتری پیدا کنند .اما در ک ور ما بهویژه استانهای کمتر توسعهیا ته حمایت ورزشی
آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نهر ته است و ضعفهای اساسی در زمینت بهرهگیری از این
استراتژی وجود دارد .نکتت مهم دیهر با ارزیابی میزان اثربخ ی این نوع استراتژی برای شرکتهای حامی
مرتبط است و حتی در مقایسه با ک ورهای پیشرو با توجه به ضعفهای مخت ف قانونی ،حقوقی ،ناوری

1. Hack

شناسايی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی ...

781

و حتی مدیریتی که پیش روی حمایت ورزشی در ک ور ما وجود دارد تعیین اثربخ ی این استراتژی
بهمراتب سختتر است؛ موضوعی که باید مورد توجه پژوه هران حوزة ع وم ورزشی و مسئوالن قرار گیرد.
نتای این تحقیق را میتوان از دیدگاه دیهری نیز تح یل کرد ،برای مثا میتوان گفت مناسب نبودن
وضعیت حمایت از ورزش قهرمانی در ورزش استانها بهویژه استان خراسان شماوی اغ ب به وجود م کال
مخت ف داخ ی شرکتها برمیگردد ،چاوش بعدی بر سر راه حمایت ورزشی عدم درک صحیح از محیط
خارجی خرد یا همان محیط رقابتی پیرامون حمایت ورزشی است .بدیهی است که حمایت ورزشی نیز
همانند هر صنعت و کسبوکار دیهری دارای محیطی است که باید مورد توجه قرار گیرد ،ازاینرو الزم
است م تریان ،رسانهها ،رقبای باوقوه و رقبای غیرمستقیم آن شناسایی و ارزیابی شود و اطالعا مفیدی
از آنها وجود داشته باشد ،چراکه تنها در این صور میتوان بر مو قیت اقداما حمایتی امیدوار بود.
چاوش آخر که میتوان آن را به عنوان ح قت بیرونی عوامل مؤثر بر حمایت ورزشی در نظر گر ت ،محیط
خارجی کالن شامل متغیرهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ناوری بود که ن ان میدهد برای مو قیت
حمایت ورزشی باید در سطح کالن جامعه نیز تغییراتی رخ دهد و شاید بتوان گفت در این گروه از عوامل
متغیرهای سیاسی نقش تعیینکنندهای داشته باشند.
در پایان با توجه به نتای  ،پی نهادهایی در سه بخش برای اجرا ارائه میشود ،اوبته باید اشاره کرد با
توجه به گسترة عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزشی در ورزش قهرمانی استان خراسان شماوی میتوان
پی نهادهایی اجرایی برای ذینفعان مخت ف حمایت ورزشی ارائه کرد .اما پی نهادها ارائهشده در اینجا
برای اجرا توسط سازمانهای ورزشی ،هیأ ها و باشهاههای ورزشی است.
محیط داخلی


تدوین و ابالغ نظام حقوقی قراردادهای حامیان ورزش قهرمانی توسط ادارة کل ورزش استان

با توجه به اسناد باالدستی و قوانین م ی؛


تصویب آییننامههای شفاف در خصوص قیمتگذاری در خصوص حمایت ورزشی؛



استفاده از مدیران خالق و تحصیلکرده در رأس هیأ ها و باشهاهها به دور از روابط خاص؛



برونسپاری امور بازاریابی سازمانهای ورزشی به آژانسهای تخصصی بازاریابی یا بهرهگیری از

استادان متخص


دان هاهی بهعنوان م اوران امر؛

برگزاری همایشها و سمینارهای مخت ف برای آگاه کردن بنهاههای اقتصادی ،شرکتها و

صنایع از مزایای حمایت ورزشی؛
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ایجاد نظام اطالعاتی دقیق در خصوص آمار بینندگان ،تماشاگران ،شنوندگان و خوانندگان

ورزش قهرمانی استان؛


انجام تحقیقا در خصوص اثربخ ی حمایتهای ماوی در ورزش قهرمانی؛



ارائت آموزشهای مناسب به رؤسا و مدیران ورزشی از جم ه هیأ های ورزشی و مدیران

باشهاهها.
محیط خارجی خرد


تالش برای برقراری روابط حسنه با صداوسیما و رسانهها؛



توسعت روابط عمومی سازمانهای ورزشی ،هیأ ها و باشهاهها و بهکارگیری نیروهای متخص

در آنها؛


ج وگیری از شکلگیری شبکههای رانت در حوزة تب یغا ورزشی و حمایت ورزشی؛



برگزاری سمینارهای تخصصی با بهرهگیری از استادان خوشنام در راستای اطالعرسانی در

خصوص باال بودن هزینه تب یغا به شیوة سنتی؛
محیط خارجی کالن


تدوین قوانین و آییننامههایی جهت امکان حیور شرکتهای خارجی سرمایهگذار در ورزش؛



رایزنی با سازمانهای باالدستی و حوزهها ی مخت ف نظیر ادارة ماویا برای ارائت تخفیفا و

معا یتهای ماویاتی به حامیان ورزشی؛


تالش برای همراه کردن مقاما

ارشد استان با دستهاههای ورزشی از طریق ارائت عیویت

ا تخاری در ج سا به آنها؛


ارتباط و تعامل با مراجع مذهبی و ج ب نظر مثبت آنان نسبت به ورزش و حمایت ورزشی؛



برگزاری رویدادهای رهنهی در راستای معر ی هرچه بی تر حامیان به جامعه.

این تحقیق بهطور کیفی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزشی را در استان خراسان شماوی شناسایی
و به شکل کمی آنها را تأیید کرد ،پی نهاد میشود:


با استفاده از سایر روشهای کمی مانند شیوههای تصمیمگیری چندمعیاره عوامل مؤثر

شناساییشده مورد اووویتبندی قرار گیرد؛


با در نظر داشتن عوامل شناساییشده و مطاوعه و بررسی اسناد باالدستی موجود راهبردهای

توسعه حمایت ورزشی در استان مطاوعه شود.
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Abstract

Today sport sponsorship is an effective marketing tool for businesses, which
is considered as a revenue-generating method for the sport industry. The aim
of the current study was to identify those factors affecting the attraction of
sponsors in championship sport in north Khorasan province. The method was
exploratory mixed. In the first phase, 30 sport experts in the province
underwent deep interviews by purposive and snowball method. Qualitative
data theme was analyzed and 100 different codes were generated in 15 subthemes and 3 main themes. For the quantitative phase, a questionnaire with
100 items was designed and validated by 7 sport experts in the province. In
the quantitative phase, the statistical population consisted of all members of
sporting boards, clubs, sponsor companies, athletes and professional coaches,
sport management professors and heads of Sport and Youth offices of cities
(N=143) who were selected as the sample by census sampling method. First
order and second order of confirmatory factor analysis of data obtained from
the questionnaire showed that the fit indices of the model of the factors
affecting the attraction of sponsors had a high potential, and 65 items out of
100 primary items were confirmed according to the results. Three factors
affecting the attraction of sport sponsors were prioritized as follows: internal
factors (management, financial resources, human resources, marketing
system, information system, supportive production or operation and research
and development), micro external factors (customers, media, potential
competitors and indirect competitors) and macro external factors (political,
economic, social and technological).

Keywords
Championship sport, marketing strategy, marketing through sport, sport
industry, sport sponsorship motives.
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