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 چکیده
 هدف، از نظر ضرحا تحقیق. بود ایران دوومیدانی ورزش از مالی حامیان جذب در مؤثر عوامل دوین الگويتهدف از تحقیق، 

گرفت.  انجام میدانی شکل به که آیدمی شماربه پیمایشی نوع از توصیفی هاداده آوريجمع چگونگی از نظر و کاربردي
 بررسی براي. شد زبنديامتیا لیکرت ارزشیپنج مقیاس براساس که بود ساختهمحقق پرسشنامۀ اطالعات گردآوري ابزار

 پرسشنامۀ آنها نظرهاي بنديجمع با و ارائه ورزشی مدیریت رشتۀ استادان از تن هشت به اولیه پرسشنامۀ پرسشنامه، روایی
 انحراف و واریانس( پراکندگی و) میانگین( مرکزي هايشاخص و فراوانی جداول از توصیفی آمار سطح در .شد تنظیم نهایی
 از ستفادها با همبستگی آزمون فریدمن، آزمون دامنه، یک t آزمون ، استنباطی آمار سطح در و شد استفاده) معیار

 نشان نتایج .شد استفاده AMOS افزارنرم از تأییدي عاملی تحلیل ساختاري روایی بررسی منظوربه و  SPSSافزارنرم
 در را نقش بیشترین اقتصادي ی،فرهنگ-اجتماعی سازمانی،-مدیریتی دولتی، تماشاگران، و ايرسانه ترتیب، عواملبه داد

 توجه با دانیدوومی فدراسیون و جوانان و ورزش وزارت در نهایت. داشتند ایران دوومیدانی ورزش در مالی حامیان جذب
 آنها اقدام کنند. انتظارات نکرد برطرف و مالی حامیان جذب منظوربه توانندمی ذکرشده، عوامل مثبت نقش و شناسایی به

 

 
 يدیکل يهاواژه

 اقتصاد ، حمابت مالی، دوومیدانی، ورزش.
 

                                                           
   Email:e.alidoust@ut.ac.ir                                      09126057876یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
 و مبارزه معنی به اتلوس یونانی ریشۀ از که است ورزشی يهارشته ترینیلاص و ینترناب دوومیدانی از

 هاپرش،  دوها شامل حاضر حال در و دارد قدمت انسان آفرینش تاریخ ةانداز به و استشده  گرفته تالش

عنوان به گردی هايبه رشته بیومکانیک، و فیزیولوژیک ساختار لحاظ به . دوومیدانی)1( ستهاپرتاب و

 داراي اینکه دلیلبه ینهمچن است. دهندهیسسرو هارشته سایر پیشرفت جهت در زیربنایی و مؤثر کمک

 استعدادهاي و سالیق با افراد پاسخگوي تواندمی است،شده  شناخته هاورزش تمام پایۀ است و متنوع مواد

 و شرایط هر در و است احتمالی خطرهاي و آسیب حداقل داراي ورزشی رشتۀ این باشد. نیز مختلف

. دانندمی تندرستی کلید را دویدن امروزه. دارد وجود آن در فعالیت ادامۀ امکان باال سنین در حتی وضعیتی

 است: یبررس قابل چند نظر از یدانیدووم رشتۀ اهمیت

 تکامل؛ و رشد ابزارهاي از یکیعنوان ) بهالف

 تکامل؛ و رشد ابزارهاي از یکیعنوان ) بهب

 فردي؛ هايتوانایی بهبود و بدن سازيآماده) ج

 .)2(علمی  هايپژوهش اجراي در دوومیدانی تندرستی هايروش اهمیت) د

خاص شامل پشتیبانی و حمایت از یک ورزش، رویداد ورزشی، رقابت،  طوربهحمایت مالی در ورزش 

 .)3(یۀ هر دو طرف است دوسویأت خارجی براي سود هیا سازمان ورزشی توسط یک شخص یا 

یافته و هدفمندي که در جهت سازمانو تاکتیکی  هاي حرکتیورزش عبارت است از مجموعه فعالیت

قررات ها قوانین و مبدیهی است این فعالیت. )4( استهاي جسمانی سالمت و افزایش قابلیت تأمینحفظ و 

ورزش پتانسیل  امروزه .باشدهمراه  بردوباختتواند همراه با رقابت، مسابقه، با مربوط به خود را دارد و می

هاي مزایایی براي سالمتی دارد، بلکه در ویژگی تنهانهبگذارد. ورزش  بر جامعهاین را دارد که تأثیر مهمی 

اند چگونه از ها یاد گرفتهامروزه شرکت. )5(رد فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی یک منطقه و کشور سهم دا

ترین روش براي استفاده از این محیط حامی محیط مناسب ورزشی و ورزشکاران استفاده کنند و رایج

 .)6(یجشان است تروهاي ارتقا و بخشی از برنامه عنوانبهمالی شدن 

 استفاده یالمللنیب زبان عنوانبه ورزشی مالی حمایت از دهندمی ترجیح هاشرکت امروز دنیاي در 

 حرکت فرهنگ و زبان سد از فراتر و دارد ملی و جهانی بینندگان که پرطرفدار يهاورزش در ژهیوبه کنند،

و فقط یک تاکتیک  مدتکوتاهمعاملۀ  عنوانبهویر سنتی که از حمایت وجود دارد (. در تص)7( کندمی

ایجاد اشتیاق براي بازارهاي  هدف باکنند که حمایت فقط فرایندي براي شرکت بازاریابی است)، بیان می
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ها هنوز دید سنتی و قدیمی را نسبت به حمایت دارند هدف جهت فروش بیشتر نیست. بسیاري از شرکت

د که ان. حامیان مدرن متوجه شده)8(شود رو میهایشان با شکست روبهو به همین سبب بسیاري از برنامه

. حمایت همچنین منبعی است که پتانسیل )9(کند راهبردي مهمی براي شرکت ایفا می نقشحمایت 

ي مختلف بازاریابی داشته هاشکلترین پیشرفت را در بین دست آوردن مزیت رقابت را داشته و سریعبه

 کردن فراهم از است عبارت بازاریابی ارتباطات عناصر از یکی عنوانبه ورزشی مالی . حمایت)10(است 

 یک براي مستقیم طوربه مالی) شرکت (حامی یا سازمان یک توسط و تجهیزاتی) منابع (مالی، انسانی

 شده،یتحما هايفعالیت طریق از تا و...) ورزشی رویداد ورزشی، شخصیت ورزشی، تیم شونده (مانندحمایت

. کشور ما نیز مانند سایر )11(پذیرد  انجام شرکت یا سازمان براي موردنظر و منافع سرمایه بازگشت

که موضوع رقابت و مسابقه شود و هنگامیالمللی ورزش میهاي بینکشورهاي در حال توسعه وارد عرصه

 افراد . نگرش)12(شود آید، تفاوت آشکار کشورهاي برخوردار از دانش علوم ورزشی مشخص میپیش می

 به تبلیغات نگرش پیشین يهاپژوهش در .)13(گیرد  قرار تبلیغات تأثیر تحت ممکن است محصول یک به

 که نگرش شده داده نشان و یبررس اینترنت) و (تلویزیون هارسانه طریق از ویژه طوربه و عامل طوربه

 نظري الگوي ۀارائ ) با2010. پیون ()14(است  شده منفی ياندهیفزا طوربه تبلیغات به کنندگانمصرف

 . در)15(شود  تبلیغات به مثبت نگرش ایجاد موجب تواندمی ،اشژهیو ماهیت دلیلبه ورزش داد نشان

حیطه،  این در تبلیغ و يگذارهیسرما و افتهی شیافزا ورزش و تربیت بدنی عرصۀ در فعالیت امروز جهان

 داده تشکیل را ورزش صنعت هافعالیت مجموعه این که است شده خدمات و کاال تقاضاي افزایش موجب

 فراغت، اوقات تفریح، سالمتی، ورزش، مانند خدماتی و محصوالت که است بازاري ورزش، . صنعت)16(است 

 و ورزشی بازاریابی ورزش، صنعت در موفقیت براي .)17( کندمی عرضه مشتریان به را هایدهاو  هامکان

 هايسازمان وظایف ترینمهم و ترینیچیدهپ از بازاریابی یکی . همچنین)18(است  ضروري آن، کاربرد

 به را آنها و تبلیغ را هاهفراورد خود بازاریابی يهاتالش یقاز طر باید ورزشی هايشرکت و است ورزشی

 .)19(شوند  موفق کارشان در تا کنند عرضه خریداران

تی) در استان ها (خصوصی و دولموانع حمایت ورزشی شرکت«) در تحقیقی با عنوان 1389یزدانی (

حمایت از وزش استان خراسان شمالی سازمانی در عدم -نشان داد که عامل مدیریتی» خراسان شمالی

محیطی در مراتب بعدي آن  –اجتماعی و ارتباطی  –بیشترین اهمیت را دارا بوده است و عوامل اقتصادي 

 .)2(قرار دارد 
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نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان «، در پژوهشی با عنوان )1390محمدي و همکاران (

هاي مالی ورزشی بر پنج متغیر (آگاهی از تأثیر حمایت» تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

و وفاداري نسبت ، قصد خرید ، عالقه به حامی مالی، تصویر مثبت سازمان حامی مالینام و نشان تجاري

به شرکت یا سازمان حامی مالی و محصوالت یا خدمات آن) را در میان مخاطبان تلویزیونی مسابقات 

، حمایت مالی ورزشی سبب آگاهی از نام آمدهدستهاي ذکرشده بررسی کردند. براساس نتایج بهگروه

اداري مخاطبان به حامی مالی ، عالقه به حامی مالی و وف، ارتقاي تصویر مثبت سازمان حامیتجاري

شود، ولی تأثیر زیادي در افزایش قصد خرید ندارد. حامیان مالی باید درنظر داشته باشند که ایجاد می

است و به حمایت مداوم و طوالنی نیاز دارد که در نهایت  برزمان، فرایندي آنهاتعهد در مخاطبان نسبت به 

 .)20(شود به بازگشت سرمایه منجر می

هاي باشگاه هاي مالی درشناسایی و تعیین موانع توسعۀ حمایت«) در پژوهشی با عنوان 1390رضایی (

، قانونی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی ، در پنج بخش موانع اقتصادينشان داد» اي فوتبال کشورلیگ حرفه

ترین اولویت در بخش موانع اقتصادي به شفاف نبودن اطالعات مالی که وي شناسایی کرده بود، مهم

مده در اجراي قانون حق مالکیت و ، در بخش قانونی به وجود مشکالت عربط صنعت فوتبالنهادهاي ذي

رایت در کشور، در بخش اجتماعی به فقدان انگیزة کافی در بخش خصوصی جهت حضور در عرصۀ کپی

ها در مورد نحوة حمایت مالی و در بخش داري، در بخش فرهنگی به آگاهی اندك مدیران باشگاهباشگاه

 .)8(ان مالی در جهت رفع نواقص اختصاص یافت ها از حامیمدیریتی به کمبود ارزشیابی مدیران باشگاه

عنوان ابزار ارتباطی بازاریابی ) به بررسی اسپانسرشیپ ورزشی به2003آبراهاماسون و همکاران (

 ، افزایش فروشنشان داد که ایجاد تصویر مثبتپرداختند که روي دو شرکت سوئدي انجام گرفت. نتایج 

و معیار مهم انتخاب نوع رشتۀ ورزشی مرتبط  ستهااي، از اهداف مهم شرکتو دستیابی به پوشش رسانه

ها مشکل شده و ارزشیابی نتایج اسپانسرشیپ براي شرکتمدت روي مشتریان عنوان بودن و اثر طوالنی

 .)21(است 

هاي حامی مالی ورزش اهداف متفاوتی را دنبال )، عنوان کردند که شرکت2004ایوارسون و همکاران (

، ش تصویر شرکتکنند که افزایش آگاهی عمومی، تأثیر بر وجهۀ شرکت، نفوذ در افراد جوان و افزایمی

شده  ها شناساییترین اهداف شرکتعنوان مهم، بهايدست آوردن پوشش رسانهمندي و بهایجاد رضایت

 .)22(است 
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اي ورزشی و ه) نیز عنوان کردند که استفاده از ورزشکاران مشهور در گروه2005سگوین و همکاران (

 .)23( استهاي خصوصی گذاري شرکت، از دالیل سرمایهاي گستردههمچنین در پوشش رسانه

کند داند و بیان مینمایشی تلویزیون را در جذب حامیان مالی بسیار مهم می ) نقش2005الیز (استر

تر باشد، میزان المللی وسیعاي مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینهرچه نمایش تلویزیونی و ماهواره

 .)24(جذب حامیان مالی بیشتر خواهد بود 

ورزش بالقوه  یمال یانبر نگرش حام يتأثیر اطالعات اقتصاد«) در تحقیقی با عنوان 2014کریستوفر ( 

افـراد  حـامیان مـالى، بیشتر براى جذبنشان داد که  »و جوامع کوچک SIZعامل در اواسط کالج 

هاى پیشنهادى مناسبى را تنظیم و با استفاده از طـرحکار گـرفته شـدند و متخصص بازاریابى ورزشى به

 هاى خصوصى را نسبت به ورزش جلب کردند و راهکارهایىشرکت هاينظر اىپیشنهادى هاىطرح چنین

 .)25( مند شونددند تا بتوانند از حـمایت مـالى آنها بهرهکررا مطرح 

پرستی، مشخص کردن هاي وطنبازي«) در تحقیقی با عنوان 2015پتروویسی، شان، گورتن، فورد (

براي حمایت نشان دادند که میل شخصی افراد » عملکرد اسپانسرهاي چینی و خارجی در المپیک بیجینگ

از رویداد، وضعیت خود رویداد، نگرش به حامیان، درك صداقت و حسن رفتار حامیان عوامل تأثیرگذار در 

عنوان . چه اسپانسرها خارجی باشند چه متعلق به همان منطقۀ بومی، بهستعملکرد اسپانسرها

جود ندارد که حامیان گونه مدرك و شواهدي وشود و هیچکنندة مهم از اثرات ضمانت تلقی میتعدیل

 .)26(برند خارجی در مقابل حامیان داخلی از نتایج نسبتاً کمی در آن شهر رنج می

» وقایع و مالی حامیان براي نتایج اي براي بهبودنکته«) در تحقیقی با عنوان 2015(سچینبام و لیسی 

کنندگان وجود دارد. با این هدف که نشان دادند ارتباط قوي بین مسئولیت اجتماعی رویداد و شرکت

دهد که مسئولیت اجتماعی کنندگان محصوالت اسپانسر را بخرند. همچنین این مطالعه نشان میشرکت

 دهد.دهان رو افزایش میبهشود و دلبستگی هواداران و تبلیغات دهانمی اسپانسرهابب افزایش حمایت س

ها شده ها مانند پیشگیري و کاهش چاقی موجب تغییر رفتار شرکتهاي بازاریابی اجتماعی شرکتبرنامه

نحوي خواهد بود که سبب وجود آمده است، بهاست. تصویر یک رویداد ورزشی که توسط حامیان مالی به

شوند که ان تحریک میشود (هوادارمفهوم تازه از شرکت حامیان مالی و تحریک اثر براي حامیان مالی می

مندان به آن شرکت عمل اي براي جذب عالقهعنوان صحنهاز آن شرکت حمایت کنند). یک رویداد به

دهد که اگر درك مسئولیت اجتماعی رویداد در میان هواداران مثبت باشد، کند. این پژوهش نشان میمی
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اساسی در کمک کردن به برگزاري  شود. اسپانسرها نقشسبب کمک به افزایش حمایت مالی حامیان می

 .)27(افتد یک رویداد مناسب دارند که در واقع بدون حامیان مالی بقاي رویدادها به خطر می

 

 کمک کند تا:  تواندمیدانی یدوومشناسی حامیان ورزشی در رشتۀ یبآسشناسایی و بررسی 

 ؛مشخص شود یدانیدوومخصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش  هايشرکتدیدگاه مدیران . 1

 ؛مشخص شود یدانیدوومدولتی دربارة حمایت مالی از ورزش  هايشرکتدیدگاه مدیران . 2

  دوومیدانی مشخص شود؛کننده در جذب حمایت مالی از ورزش یینتععوامل فرایند رشد یا افول  .3

 شود؛با وضع جهان مقایسه  ایراندر جذب حمایت مالی از ورزش دوومیدانی وضعیت . 4

 دار و جهت داده شود.در سطح کشور هدف جذب حمایت مالیمداخالت . 5

هاي ورزشی در کشورها یکی هاي ورزشی و گروهدر حال حاضر مسئلۀ حامی مالی در بیشتر فعالیت

رود شمار میهاي ورزشی بهترین منابع درآمد باشگاهمهم و اساسی مدیران ورزش و اساسیهاي از دغدغه

). حال درك این نکته که حمایت مالی در ورزش 1383-1385کشور  تربیت بدنینظام جامع حقوقی (

داشته که در این زمینه پژوهش حاضر را انجام دهد  بر آندوومیدانی در کشور ما چگونه است، محقق را 

هاي ورزشی در درك بهتر حامیان مالی کمک کرده باشد خصوص مدیران باشگاهو به مدیران ورزش و به

هاي ورزشی پایه و تا هرچه بهتر حامیان مالی ورزش و ورزش کشور از یکدیگر سود ببرند. یکی از رشته

المللی ماده زنان) در مسابقات رسمی و بین 23ماده مردان،  24و برنز (مدال طال، نقره  47پرمدال که 

رود، دوومیدانی است. بنابراین طبیعی شمار میآورترین ورزش المپیک بهشود و مدالنصیب ورزشکاران می

تري شود، با دید عمیقاست که در بیشتر کشورها به این رشتۀ ورزشی که رشتۀ پایه و پرمدال محسوب می

صورت جدي در آن صورت گیرد. در کشور ما هنوز ریسته شود و از نظر حمایت مالی تجدیدنظرهایی بهنگ

اي نشده و در حاشیه است. دوومیدانی در همۀ طور که باید و شاید به این رشتۀ ورزشی توجه ویژههم آن

است. » نامادري«ا و مستندات در کشور م شود، ولی با توجه به شواهدها محسوب میکشورها مادر ورزش

دلیل هایی بسیار خوبی در سطح جهان دارد، ولی بهبا توجه به اینکه کشور ما در این رشته پتانسیل

اي براي ماندن در این رشتۀ ورزشی ندارند. از آنجا که دوومیدانی هاي مالی، ورزشکاران انگیزهحمایتعدم

گیرد ماندن در این رشته اهمیت زیادي می ورزشی دیربازده است و پس از چندین سال ورزشکار نتیجه

اي در سرتاسر دنیا دارد که این ماندن رابطۀ مستقیمی با حمایت مالی دارد، چراکه ورزشکاران حرفه

کنند، ولی ورزشکار دوومیدانی در ایران هاي زندگی خودشان را از طریق رشتۀ خودشان تأمین میهزینه
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شود که استعدادهاي ي تمرینی خود نیست که این دالیل سبب میهاحتی قادر به تأمین وسایل و هزینه

شده و اتخاذ تدابیر و رو محقق با توجه به نظرهاي ارائهاین رشته این ورزش را ترك کنند. ازاین

حمایت حامیان هاي اصولی با نگاهی آگاهانه و دقیق در این زمینه حرکت کرده و عوامل عدمریزيبرنامه

در جهت ارائۀ راهکار براي جذب حامی مالی برخواهد آمد. به امید آنکه این تحقیق بتواند مالی را بررسی و 

اي از مشکالت این رشتۀ پراهمیت را باز کند و استعدادهاي ورزشکاران و نخبگان رشتۀ دوومیدانی گره

 سوزانده نشود.

رود شمار میسازمانی بههر واحد و در جمله ابزارهاي شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود  ها ازشاخص

اصوًال رشد و توسعه در هر واحد . )28( نیز از این قاعده مستثنا نیست هاي جذب حمایت مالیشاخصو 

بدون سیستم اطالعاتی فاقد  عنوان یک واحد از بدنۀ تربیت بدنی،ورزش دوومیدانی بهجمله  اجتماعی از

ریزي به اطالعات جهت برنامه ي جلب حمایت مالی وتقاردر راستاي افزایش و ا .)29( مفهوم اساسی است

ها، آوري دادهرخدادها، جمع ةنیاز دارند که این اطالعات را از طریق ثبت دادمد اجامع، صحیح، کافی و روز

آورند. دست مینهایت بازخورد به ها و مقایسه با استانداردها، تحلیل و تفسیر علمی و درشاخص ۀمحاسب

حساب به ورزش دوومیدانیضرورت بسیار مهم در ارزیابی وضعیت  جلب حمایتهاي بررسی شاخص

 آید.می

 

 ی پژوهش شناسروش

ها توصیفی از نوع پیمایشی است که آوري دادهتحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردي و از نظر چگونگی جمع

به شکل میدانی انجام گرفته است. اطالعات مورد نیاز براي نگارش ادبیات تحقیق از طریق مطالعات 

 ستفاده شد.آوري نظرها از مصاحبه و پرسشنامه ااي و براي جمعکتابخانه

شرکت خصوصی و دولتی برتر کشور (از نظر درآمد مالی) و  100جامعۀ آماري تحقیق  مدیران 

دلیل گیري در حوزة مدیران، بهمتخصصان، کارشناسان و ورزشکاران تیم ملی دوومیدانی کشور بودند. نمونه

گرفته شد و در حوزة متخصصان، شمار و برابر با جامعۀ آماري درنظر صورت تمامکم بودن جامعۀ آماري به

گیري مورگان تعداد دلیل نامحدود بودن جامعه طبق جدول نمونهکارشناسان و ورزشکاران دوومیدانی به

 نفر درنظر گرفته شد. 384ها نمونه

ساخته بود. بخش اول پرسشنامه شامل ابزار گردآوري اطالعات در این تحقیق پرسشنامۀ محقق

شناختی مانند سن، میزان تحصیالت، جنسیت، میزان سابقۀ هاي جمعیتسؤاالتی در خصوص متغیر
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بخش  5سؤال بود که در قالب  40شد. بخش دوم پرسشنامه شامل ورزشی و میزان سابقۀ مدیریتی می

اي و سازمانی، عوامل دولتی و عوامل رسانه -اجتماعی، عوامل مدیریتی -عوامل اقتصادي، عوامل فرهنگی

گیري ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، اصالً) اندازه 5وسیلۀ مقیاس شد و بهتماشاگران تنظیم 

 شد.

براي بررسی روایی پرسشنامه، پرسشنامۀ اولیه به هشت تن از استادان رشتۀ مدیریت ورزشی ارائه و 

أیید پایایی پرسشنامۀ تحقیق با توجه به تبندي نظرهاي آنها پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد. براي با جمع

پرسشنامه از بین  30منظور بررسی اولیه بین جامعۀ موردنظر، تعداد هاي موجود، بهمحدودیت

و ضریب  SPSSافزار آماري صورت کامالً تصادفی انتخاب و با استفاده از نرمشده بههاي توزیعپرسشنامه

توان گفت که گزارش شد که با توجه به مقدار این ضریب می 83/0آلفاي کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه 

هاي پرسشنامه پرسشنامه از پایایی باالیی براي یک آزمون برخوردار است. نتایج آلفاي کرونباخ براي مؤلفه

 شده است.گزارش  1در جدول 

 

 . آلفاي کرونباخ سؤاالت پرسشنامه1جدول 

 کرونباخضریب آلفاي  تعداد گویه عوامل پرسشنامه
 893/0 8 عوامل اقتصادي

 746/0 7 عوامل اجتماعی و فرهنگی
 889/0 9 عوامل مدیریتی و سازمانی

 882/0 7 عوامل دولتی
 936/0 9 اي و تماشاگرانعوامل رسانه

 

روش گردآوري اطالعات در دو مرحله صورت گرفت. پس از مصاحبه با تعدادي از متخصصان ورزشی 

هاي پرسشنامه تنظیم و پس از محاسبۀ روایی رسیدن به اشباع نظري، عوامل و گویه ها وو مدیران شرکت

و پایایی آن و همچنین تعیین حجم جامعه و نمونۀ تحقیق، پرسشنامه توزیع شد. شایان ذکر است که 

توزیع پرسشنامۀ متخصصان، کارشناسان و ورزشکاران از طریق ساخت پرسشنامۀ آنالین تکمیل و با توجه 

شمار آماري نفر از اعضاي جامعه توزیع شد. در جامعۀ تمام 384آشنایی کامل محقق به نفرات جامعه به  به

شرکت برتر خصوصی و دولتی از طریق مراجعۀ حضوري، ایمیل و پرسشنامۀ آنالین،  100مدیران 

 ها در این جامعه نیز توزیع شد.پرسشنامه
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صورت که پس از یفی و استنباطی انجام گرفت، بدینتوصها در دو سطح آمار وتحلیل دادهتجزیه

هاي توصیفی و شناختی از روشمنظور بررسی متغیرهاي جمعیتهاي پرسشنامه، ابتدا بهاستخراج داده

براي پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمار استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی 

) و پراکندگی (واریانس و انحراف معیار) استفاده شد و در سطح آمار هاي مرکزي (میانگینو شاخص

منظور و به SPSSافزار دامنه، آزمون فریدمن، آزمون همبستگی با استفاده از نرمیک tاستنباطی، آزمون 

 کار گرفته شد.به AMOSافزار بررسی روایی ساختاري تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 هاي پژوهشیافته

 جنسیت، ها شاملد. این ویژگیکنتوصیف میرا دهندگان ی پاسخشناختهاي جمعیتویژگی 2 جدول

 دهنده است.افراد پاسخ تحصیالت، میزان سابقۀ فعالیت و تخصص

دهد. شایان هاي تحقیق نشان میها و گویههاي آمار توصیفی را براي هریک از مؤلفه، شاخص3جدول 

دهندگان به سؤاالت ی که هریک از پاسخهاي تحقیق با استفاده از نمراتذکر است میانگین هریک از مؤلفه

 اند، محاسبه شد.مربوط به آن مؤلفه داده

 

  

ب کننده حامیان مالی
 عوامل جذ

 صاديعوامل اقت

 فرهنگی  –عوامل اجتماعی 

 سازمانی  –عوامل مدیریتی 

 عوامل دولتی  

 تماشاگران -ي ا عوامل رسانه

 میزان مهارت 
 حامیان مالی
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 شناختیهاي توصیفی جمعیت. یافته2جدول 
 درصد فراوانی فراوانی ویژگی

 جنسیت
 8/79 391 مرد 
 2/20 99 زن

 تحصیالت

 1/21 104 تردیپلم و پایین
 1/13 64 دیپلمفوق

 5/30 149 لیسانس
 3/35 173 لیسانس و باالترفوق

 دهندگانپاسخگروه 
 4/20 100 هاي حامی ورزشمدیران شرکت

 6/79 390 متخصصان دو و میدانی

 سابقۀ فعالیت

 4/46 227 سال و کمتر 5
 6/25 125 سال 10تا  6

 9/15 78 سال 15تا  11
 1/12 60 سال و باالتر 16

 
 متغیرهاي تحقیق (مدیران شرکت)هاي توصیفی . یافته3جدول 

 انحراف معیار میانگین گویه مؤلفه

دي
صا

اقت
 

 203/1 01/3 نبودن ورزش . درآمدزا1

 957/0 98/2 کشور ياقتصاد یثبات. بی2

 118/1 56/3 یدجد یانوردن مشترنیادست به. 3

 229/1 99/2 یمال یتبودجه جهت حما . نداشتن4

 305/1 28/3 یبها رقرقابت با شرکت یجادا . عدم5

 254/1 62/3 یفعل یانمستحکم کردن ارتباط با مشتر . عدم6

 287/1 01/3 فروش کاال و خدمات یشافزا . عدم7

 062/1 36/2 جهان ياقتصاد . بحران8

ی 
اع

تم
اج

- 
ی

نگ
ره

ف
 

 143/1 33/3 در اجتماع یرعنوان خبه یورزش یمال یحام یرشعدم پذ. 9

 147/1 49/3 موردنظر یورزش يهاگروه یاورزشکاران  یتمحبوب عدم. 10

 245/1 49/3 ورزش در اجتماع یاجتماع یگاهبودن جا . پایین11

 174/1 49/3 یمال یتبا حما یمناسب از شرکت در اذهان عموم یرتصو یجادا . عدم12

 134/1 28/3 یمال یتطرز تفکر و برداشت مردم از شرکت با حما تغییر . عدم13

 316/1 52/3 یبر روابط اجتماع یمال یتحما یرتأث . عدم14

 05/1 66/2 در ورزش یضداخالق یعوقا ۀواسطشدن چهره شرکت به . مخدوش15
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 هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق (مدیران شرکت). یافته3جدول ادامۀ 
 انحراف معیار میانگین گویه مؤلفه

ی 
ریت

دی
م

– 
ی 

مان
ساز

 

 146/1 47/3 یمال یدر مذاکره با حام نوالئمس یتوان. نا16

 182/1 48/3 از ورزش یمال یتشرکت در حما یرانمد یشخص ۀعالق . عدم17

 119/1 53/3 در شرکت یابیبازار ینۀزم بلندمدت در يهابرنامه . نبود18

 069/1 42/3 یابیابزار مطلوب بازار یکعنوان به یورزش یمال یتحما یرشپذ . عدم19

 179/1 76/3 یغاتدر مورد تبل یورزش ینولئنظارت بر تعهدات مس . عدم20

 398/1 59/3 رشته مربوطه و سازمان تربیت بدنی از شرکت یونفدراس حمایت . عدم21

 294/1 31/3 در ورزش یريصرف وقت و درگبه یلتما . عدم22 

 255/1 61/3 یمال یتجهت حما ینهپرداخت هز يبهامرجع خاص در فهرست . نبود23

 287/1 32/3 یدرخشش قهرمانان در سطح جهان . عدم24

ی 
ولت

د
 

 153/1 58/3 از ورزش یمال یتکشور و استان به حما نوالئعدم نگرش مثبت مس. 25

 265/1 76/3 یانحام يتوسط دولت برا ياقتصاد یايمزا . نبود26

 011/1 46/3 مناسب يهاورزشگاه. نبود 27

 385/1 65/3 یحام يهاشرکت به بهره توسط دولتکم یبانک یالتپرداخت تسه . عدم28

 174/1 64/3 یحام يهااز شرکت یتیحما ینقوان . نبود29

 134/1 84/3 در بلندمدت يهمکار يهاو فرصت يهمکار هايینهخلق زم . عدم30

 347/1 47/3 در ورزش یاتناقص از قانون صرف مال یرسانو اطالع یرساناطالع . عدم31
ي 

ه ا
سان

ر
– 

ن 
گرا

شا
ما

ت
 

 045/1 97/3 یداداز رو یريتصو ياعدم پوشش رسانه. 32

 111/1 88/3 یـ چاپ یمطبوعات ياپوشش رسانه . عدم33

 386/1 78/3 به مسابقات یجانه يمناسب برا یربرداريتصو . عدم34

 219/1 63/3 کم تماشاگران . تعداد35

 05/1 66/3 یونخود فدراس یقاز طر يقو یروابط عموم . عدم36

 13/1 61/3 یدادهااز رو یبر پخش برخ یها مبنتعهد رسانه . عدم37

 095/1 61/3 یغاتیها به عالئم تبلرسانه یتوجه. بی38

 005/1 01/4 به مسابقات یجانه يگزارشگر و کارشناس توانمند برا . نبود39

 434/1 6/3 یتعهد تماشاگران به مصرف کاال و خدمات ورزش عدم 40

 

بر را دارا هستند. عالوه نرمال بودنهاي ها، شاخصمشخص است، تمامی گویه 1که در شکل گونههمان

حد هاي برازش نیز شاخص از شاخص 5هستند و تعداد  4/0این بارهاي عاملی در مدل همگی باالي 
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با یکدیگر ندارند. بنابراین  9/0ها همبستگی باالي یک از مؤلفهاند. در ضمن هیچالزم را کسب کرده نصاب

هاي برازش مدل گیري از لحاظ قابلیت پذیرش و برازش، در سطح مطلوبی قرار دارد. شاخصمدل اندازه

 خالصه شده است. 4گیري در جدول اندازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي تحقیقگیري مؤلفهاندازه. مدل 1شکل 
 

 گیريهاي برازش مدل اندازه. شاخص4جدول 
 وضعیت پذیرش حد نصاب شدهکسبمقدار  شاخص

 --- --- 062/3846) 723( آزادي) ۀکاي اسکوئر (درج
P-Value 000/0  عدم تأیید 05/0بیشتر از 

 عدم تأیید 5کمتر از  320/5 کاي اسکوئر نسبی
GFI 892/0 تأیید 9/0 بیشتر از 

RMR 083/0  تأیید 1/0کمتر از 
CFI 911/0  تأیید 9/0بیشتر از 
IFI 911/0  تأیید 9/0بیشتر از 

RMSEA 093/0  تأیید 1/0کمتر از 
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هاي برازش بر بررسی شاخصگیري، مدل تحلیل عاملی نهایی ترسیم و عالوهپس از تأیید مدل اندازه

شود و معناداري هاي تحقیق نیز مشخص میواریانس) هر یک از مؤلفهمدل نهایی، میزان اثرگذاري (تبیین 

 شود.آنها نیز بررسی می

 
 هاي تحقیق (در حالت تخمین غیراستاندارد)هاي رگرسیونی مؤلفه. معناداري وزن5جدول 
اثر متغیر 

 مستقل
 متغیر وابسته بر

برآورد 
)Estimate( S.E. C.R. 

معناداري 
)P( 

عوامل 
 001/0 --- --- 000/1 جذب حامیان مالی ---> اقتصادي

عوامل 
اجتماعی و 

 فرهنگی
 001/0 727/8 119/0 037/1 جذب حامیان مالی --->

عوامل 
مدیریتی و 

 سازمانی
 001/0 675/8 114/0 99/0 جذب حامیان مالی --->

 001/0 375/11 128/0 461/1 جذب حامیان مالی ---> عوامل دولتی

عوامل 
اي و رسانه

 تماشاگران
 001/0 246/11 117/0 317/1 جذب حامیان مالی --->

 
 هاي تحقیق (در حالت تخمین استاندارد)هاي رگرسیونی مؤلفه. مقدار وزن6جدول 

 )Estimateبرآورد ( متغیر وابسته بر اثر متغیر مستقل
 727/0 جذب حامیان مالی ---> عوامل اقتصادي

 895/0 حامیان مالیجذب  ---> عوامل اجتماعی و فرهنگی
 923/0 جذب حامیان مالی ---> عوامل مدیریتی و سازمانی

 971/0 جذب حامیان مالی ---> عوامل دولتی
 912/0 جذب حامیان مالی ---> اي و تماشاگرانعوامل رسانه
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 . مدل تحلیل عاملی نهایی2شکل 
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 یريگیجهنتبحث و 

پوشش ، هاشرکت یرانمد یدگاهاست که از د یرمتغ 9شامل  یقتحق ینو تماشاگران که در ا ياعوامل رسانه

 يوجود گزارشگر و کارشناس توانمند برای، ـ چاپ یمطبوعات ياپوشش رسانهیداد، از رو یريتصو يارسانه

منظور جذب حامی مالی در ورزش ي و تماشاگران بهارسانهین عوامل ترمهماز  به مسابقات یجان دادنه

تعهد تماشاگران به  یداد،از رو یريتصو ياپوشش رسانه است و از نظر متخصصان دوومیدانی،دوومیدانی 

ي و تماشاگران ارسانهین عوامل ترمهمی از ـ چاپ یمطبوعات ياپوشش رسانه ی،مصرف کاال و خدمات ورزش

 ياسانهپوشش ر منظور جذب حامی مالی در ورزش دوومیدانی است. از مجموع دیدگاه هر دو گروه،به

منظور ي و تماشاگران بهارسانهین عوامل ترمهمی از ـ چاپ یمطبوعات ياپوشش رسانه یداد،از رو یريتصو

ي دیداري در بین عموم مردم از هارسانه خصوصبه هارسانهجذب حامی مالی در ورزش دوومیدانی است. 

کنند که توجه یمبه سویی حرکت  هاشرکت، هارسانهاهمیت زیادي برخوردارند و با توجه به محبوبیت 

فوتبال در ایران سبب شده  خصوصي ورزشی بههارشتهرا به خود جلب کنند و در نتیجه اهمیت  هارسانه

و متخصصان  هاشرکتتوجه خاصی به امر ورزش داشته باشند. از این نظر مدیران  هارسانهاست که 

 دانند. یمبه ورزش  هارسانهدوومیدانی یکی از دالیل ورود حامی مالی به این ورزش را توجه 

ي ارسانه)، نقش پوشش 2005) و استرالیز (2005)، سگوین (2004)، ایوارسون (2003آبرامسون ( 

ه نمایش تلویزیونی کنند هرچیمدانند و بیان یمو تبلیغات سراسري را در جذب حامی مالی بسیار مهم 

تر باشد، میزان جذب حامیان مالی بیشتر یعوسالمللی ینبي و مسابقات ورزشی در سطوح ملی و اماهوارهو 

) معتقد است که یکی از اهداف اسپانسر شدن دستیابی به 2001(. میناقان )21، 23، 30، 31(شود یم

) در بررسی رسمی از چهار شرکت نشان دادند 2003. مک کوك و همکاران ()29(ي است ارسانهپوشش 

. رسانه عامل مهمی در )32(یر بسیاري دارد تأثگیري دربارة اسپانسري یمتصمکه پوشش تلویزیونی بر 

است که در حین برگزاري مسابقات  شده مشاهده. اغلب استگذاري در ورزش یهسرمابراي  هاشرکتجذب 

کنند. یمي حامی عبور هاشرکتسرعت از روي مارك تبلیغاتی ندارند و به عالئمتوجهی به  هارسانه

نام حامیان  گسترشدر جهت  آنهاچاپی توجهی به حامیان ندارند و اگر -ي مطبوعاتیهارسانههمچنین 

استقبال بیشتري از این امر خواهند داشت. از طرف دیگر، عامل تماشاگر بر حمایت  هاشرکتاقدام کنند، 

یر بسیاري دارد. نتایج حاکی از آن است که تعهد تماشاگران به مصرف کاال و تأثاز ورزش دوومیدانی 

تمایلی به حمایت مالی از ورزش  هاشرکتخدمات ورزشی و کمیت تماشاگران سبب شده است تا مدیران 

) در مطالعات خود نشان دادند که یکی از 2003دوومیدانی از خود نشان ندهند. مک کوك و همکاران (
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در عدم حمایت مالی پوشش گسترده در سطح جهانی است. با انجام مسابقات ورزشی  مؤثرعوامل اصلی 

د که همین تماشاي مسابقات و وجود تابلوهاي پردازنیمبسیاري از مردم کشورهاي مختلف به تماشاي آن 

شود. رجبی یمهاي ورزشی موجب تمایل و عالقۀ تماشاگران به مصرف کاالها ینزمتبلیغاتی در کنار 

 هاشرکت) نیز تاثیرگذاري عدم تعهد هواداران به مصرف کاالها و خدمات ورزشی را بر عدم حمایت 1388(

با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد، ولی با نتایج تحقیق ایموك داند که یمین عوامل ترمهمیکی از 

هاي ورزشی یمت) نیز در تحقیق خود بیان کرد، بسیاري از هواداران 2012) همخوانی دارد. ایموك (2012(

 دهند تا از محصوالت شرکت حامی خرید کنند نه از محصوالت شرکت دیگري.یمترجیح 

شود شرکت پیوندي با رویداد ایجاد یم) اسپانسرشیب سبب 2004(مطابق با نظر ریفن و همکاران 

یر قرار دهد. این مؤلفه که در تحقیقات دیگر با عناوینی مانند تأثوسیله تماشاگران را تحت کند تا بدین

اي و پوشش رسانه همچونهاي تبلیغاتی و... نیز عنوان شده است، ناظر بر مواردي حمایت جراید، رسانه

تماشاگران است. در تحقیق حاضر تأثیرگذاري این مؤلفه بر جذب حامیان تأیید شد که این نتیجه روابط با 

) مطابقت 1388) و الهی و همکاران (1388)، سیدعامري و همکاران (1388با نتایج تحقیقات رجبی (

ریزي اي برنامهگونهبندي سؤاالت این مؤلفه، باید به. براي رفع این آسیب با توجه به نتایج رتبه)20(دارد 

شود تا بسترهاي ارتباطی ورزش با تماشاگران ایجاد یا در صورت وجود تقویت شود. در این مسیر، ایجاد 

حوزه قلمداد شوند و داشتن  اي در اینشدههاي ارتباطی قوي (و نه لزوماً متعدد) که برند شناختهکانال

یما و همچنین صداوستواند راهگشا باشد که با توجه به امکانات اي میبرنامۀ منظم جهت تبلیغات رسانه

روابط  یجادا برداري مناسب از این ابزار در گروهاي نوین، کار چندان سختی نیست. در ضمن بهرهفناوري

-شود. عوامل اجتماعیت که امروزه به آن توجه بسیار می) اسCRMی (ارتباط يهاکانال انبا مخاطب يقو

بر روابط  یمال یتحما یرها تأثشرکتکه از دیدگاه مدیران  استمتغیر  7فرهنگی که در این تحقیق شامل 

مناسب از شرکت در اذهان  یرتصو یجادا، موردنظر یورزش هايیمت یاورزشکاران  یتمحبوب ی،اجتماع

منظور جذب حامی مالی در ورزش فرهنگی به-ین عوامل اجتماعیترمهم ی، ازمال یتبا حما یعموم

 ،در اجتماع یرعنوان خبه یورزش یمال یحام یرشپذ دوومیدانی است و از نظر متخصصان دوومیدانی

ین عوامل ترمهمی از بر روابط اجتماع یمال یتحما یرتأث ،موردنظر یورزش هايیمت یاورزشکاران  یتمحبوب

 منظور جذب حامی مالی در ورزش دوومیدانی است.فرهنگی به-اجتماعی



 325                                                                     ایران دوومیدانی ورزش از مالی حامیان جذب در مؤثر عوامل تدوین الگوي 
 

 

 یمال یتحما یرتأثو  موردنظر یورزش هايیمت یاورزشکاران  یتمحبوباز مجموع دیدگاه هر دو گروه، 

منظور جذب حامی مالی در ورزش دوومیدانی فرهنگی به-ین عوامل اجتماعیترمهمی از بر روابط اجتماع

 است.

از صنایع کشور، ایجاد تصویر مناسب از شرکت در اذهان عمومی و تغییر طرز فکر و  در بسیاري

تمایل خود  هاشرکتاند که مدیران یر حمایت مالی بر روابط اجتماعی عواملیتأثبرداشت مردم از شرکت، 

با  فرهنگی-اجتماعی عوامل). نتایج تحقیق حاضر در زمینۀ 15دهند (یمرا براي حمایت از ورزش نشان 

) در تحقیق خود بیان کرد 1391. خرم ()7 ،8() همخوانی دارد 1391) و خرم (1388نتایج تحقیق الهی (

ي در دنیا این حق را دارد که از طریق مردم و اجتماع سعی در تقویت اسسهؤمطور کلی هر هر باشگاه و به

. فروش یک محصول شرکت همراه با برند )9(برند خود داشته باشد و از آن محل درآمدزایی داشته باشد 

. از طرفی افرادي )8 ،33(شود یمباشگاه و شرکت  حساب بهیک ورزش یا باشگاه موجب سرازیري درآمد 

نند. مسئوالن باید قوانینی را رسایمبا سوء استفاده از برند شرکت و باشگاه محصوالت خود را به فروش 

، وارد اندشدههاي زیادي را براي حامی شدن متحمل ینههزکه  هاشرکتتنظیم کنند که آسیبی به این 

نشود. این مؤلفه که در تحقیقات دیگر با عناوینی نظیر محبوبیت، اعتبار برند و... نیز عنوان شده است 

هاي حامی ورزش در جایگاه و تصویر ورزش، ورزشکاران و شرکت همچون، ناظر بر مواردي )25 ،32 ،34(

، تأیید شد Tاذهان عمومی است. در تحقیق حاضر تأثیرگذاري این مؤلفه بر جذب حامیان از طریق آزمون 

، )6 ،8() مطابقت دارد 1388) و سید عامري و همکاران (1389با نتایج تحقیقات یزدانی (که این نتیجه 

بندي . براي رفع این آسیب با توجه به نتایج رتبه)7() مطابقت ندارد 1388اما با نتایج تحقیق رجبی (

عنوان فعالیت مثبت و ریزي شود که جایگاه ورزش در جامعه بهاي برنامهگونههسؤاالت این مؤلفه، باید ب

برداشت جامعه نسبت به ورزش در مسیري درست اصالح نشود،  کهیزمانسازنده تقویت شود، زیرا تا 

عنوان یک آن حمایت اجتماعی از ورزش وجود نخواهد داشت و ورزش صرفاً به تبعبهجایگاه ورزش و 

ی لطیفه تبدیل شده نوع به» ورزش، دشمن اعتیاد«مداد خواهد شد. حتی برخی شعارها مانند تفریح قل

است که کارکردي کامالً معکوس دارد. یکی از ابزارهاي مناسب در این مسیر، تبلیغات هدفمند مانند 

 هاي جذاب در خصوص خدمات ورزش به سطح سالمت جسمی و روانی جامعه (مصاحبه باریپورتاژ آگهی

اند، جانبازان و معلوالنی که ورزش را کانال ورود ورزشکاران خیر، افرادي که با ورزش به جنگ اعتیاد رفته

اي قابل ارائه است. عوامل یقهچنددقهاي کوتاه دانند و...) است که در قالب کلیپموفق به اجتماع می

 ياقتصاد یايوجود مزا، هاتشرککه از دیدگاه مدیران  استمتغیر  7دولتی که در این تحقیق شامل 



 1399 تابستان، 2، شمارة 12دیریت ورزشی، دورة م                                                                                          326

 

 

 یالتپرداخت تسه، در بلندمدت يهمکار يهاو فرصت يهمکار هايینهخلق زمیان، حام يتوسط دولت برا

منظور جذب حامی مالی در ین عوامل دولتی بهترمهماز  یحام يهابهره توسط دولت به شرکتکم یبانک

 يهمکار يهاو فرصت يهمکار هايینهخلق زم ورزش دوومیدانی است و از نظر متخصصان دوومیدانی،

 يتوسط دولت برا ياقتصاد یايوجود مزا ،در ورزش یاتناقص از قانون صرف مال یرساناطالع، در بلندمدت

منظور جذب حامی مالی در ورزش دوومیدانی است. از مجموع ین عوامل دولتی بهترمهماز  یحامیان حام

و  يهمکار هايینهخلق زم ی،حامیان حام يتوسط دولت برا يقتصادا یايوجود مزا دیدگاه هر دو گروه،

در ورزش  یمال یمنظور جذب حامبه دولتیعوامل  ینتراز مهم در بلندمدت يهمکار يهافرصت

قانونی و نبود سیاست منسجم براي ایجاد  خأل) در تحقیق خود، 1374. داورزنی (است یدانیدووم

. از سوي دیگر رضوي )1(داند یم هاباشگاهسازي یخصوصین مانع در برابر ترمهمي خصوصی را هاباشگاه

ی و نتایج تحقیق خود را بررسی کرده و با استناد به موارد قانون هاباشگاهسازي یخصوص) موضوع 1383(

. در بخش عوامل دولتی از مواردي که )16(بیان کرده است  هاباشگاهسازي یخصوصیی را براي هاروش

ی شده رساناطالعصورتی ضعیف که به استمورد آن بحث کرد، قانون صرف مالیات در ورزش  توان دریم

یی که از هاشرکتدر کشور از این قانون اطالعی ندارند و  هاشرکتغلب ارسد. یمنظر است و نامفهوم به

ست. هارکتشی و عدم اعتماد رساناطالعکنند، کم هستند که علت آن شاید عدم یماین قانون استفاده 

را به سمت حمایت مالی از  هاشرکتتواند یمی، شفافیت و اعتمادسازي در مورد این قانون رساناطالع

ها، ورزش دوومیدانی سوق دهد. این مؤلفه که در تحقیقات دیگر با عناوینی نظیر قوانین، مقررات، سیاست

 . )35 ،36(هاي مالی و معنوي از بخش ورزش است حمایت همچونمحیط و... نیز عنوان شده، ناظر بر مواردي 

در تحقیق حاضر تأثیرگذاري این مؤلفه بر جذب حامیان تأیید شد که این نتیجه با نتایج تحقیقات 

) مطابقت دارد 1388) و الهی و همکاران (1388)، سیدعامري و همکاران (1389)، یزدانی (1388رجبی (

ریزي اي برنامهگونهبندي سؤاالت این مؤلفه، باید بهبراي رفع این آسیب با توجه به نتایج رتبه ).12،18،21(

در این هاي الزم براي گسترش ورزش ایجاد شود. ها و مزایاي کافی، زیرساختشود که با اختصاص بودجه

گذاري مشترك به این موضوع بپردازد صورت سرمایهتواند با حمایت از بخش خصوصی بهمسیر، دولت می

بهره، هاي حامی یا اعطاي تسهیالت کمیا از طریق وضع قوانین تشویقی در خصوص کاهش مالیات شرکت

 ینکه در ا یازمانس-یریتیعوامل مد گذاري در بخش ورزش ترغیب کند.شرکت را به حمایت و سرمایه

در مورد  یورزش نوالئها، نظارت بر تعهدات مسشرکت یرانمد یدگاهاست که از د یرمتغ 9شامل  یقتحق

 ۀرشت یونفدراس ی، حمایتمال یتجهت حما ینهپرداخت هز يوجود مرجع خاص در فهرست بها ،یغاتتبل



 327                                                                     ایران دوومیدانی ورزش از مالی حامیان جذب در مؤثر عوامل تدوین الگوي 
 

 

 یمنظور جذب حامبه یفرهنگ-یععوامل اجتما ینترو وزارت ورزش و جوانان از شرکت از مهم یدانیدووم

در  یورزش نوالئنظارت بر تعهدات مس یدانی،است و از نظر متخصصان دووم یدانیدر ورزش دووم یمال

و وزارت  یدانیدووم ۀرشت یونفدراس یتحما ی،مال یتشرکت در حما یرانمد یشخص ۀعالق یغات،مورد تبل

در ورزش  یمال یمنظور جذب حامبه یفرهنگ-یعوامل اجتماع ینترورزش و جوانان از شرکت از مهم

 یغات،در مورد تبل یورزش نوالئهر دو گروه، نظارت بر تعهدات مس هايیدگاهمجموع د از .است یدانیدووم

-یعوامل اجتماع ینترو وزارت ورزش و جوانان از شرکت از مهم یدانیدووم ۀرشت یونفدراس یتحما

 ینیبا عناو یگرد یقاتمؤلفه که در تحق . ایناست یدانیدووم در ورزش یمال یمنظور جذب حامبه یفرهنگ

 يناظر بر موارد ،)37-39( عنوان شده است یزو... ن یرانمد يو نظارت، توانمند یتحما یزي،ربرنامه مانند

 یلمناسب در ورزش و تما یو انسان یتعهد، ساختار مال ها،یزيردر مذاکرات، برنامه یرانمد ییهمچون توانا

شد که  ییدتأ یانمؤلفه بر جذب حام ینا یرگذاريحاضر تأث یقاست. در تحق ورزشدر  یريبه درگ یرانمد

 ) مطابقت دارد1388و همکاران ( ی) و اله1389( یزدانی)، 1388( یرجب یقاتتحق یجبا نتا یجهنت ینا

 یزيربرنامه ياگونهبه یدمؤلفه، با ینسؤاالت ا يبندرتبه یجبا توجه به نتا یبآس ینرفع ا براي .)6، 7، 13(

ورزش  يکه به وقت گذاشتن برا يتوانمند یراند. مدشو یاتوانمند به ورزش مه یرانورود مد ینۀشود که زم

کمک  یبآس ینبلندمدت و استقرار ساختار مناسب به بهبود ا یزيربرنامه یقاز طر توانندیعالقه دارند، م

 یجادموفق و ا يهاو انتخاب نمونه یورزش یرانمد یابیراه، ارز ینمناسب در ا ياز ابزارها یکی. کنند

در قبال  نوالئو نظارت مستمر مس یتامر حما ینا ۀآنان است. البته الزم يبرا يو معنو یمال يهامشوق

 یدر بخش ورزش یموفق بخش خصوص یرانمد کردن سهیم تواندیم یگراست. راهکار د ینتعهدات طرف

عوامل اقتصادي  جلب کرد. یتالش الزم در امور ورزش یريکارگو تعهد آنان را جهت به یزهباشد تا بتوان انگ

آوردن مشتریان جدید،  دستبه هاشرکتکه از دیدگاه مدیران  استمتغیر  8ر این تحقیق شامل د

ین عوامل اقتصادي ترمهماز  هاشرکتمستحکم کردن ارتباط با مشتریان فعلی و ایجاد رقابت با سایر 

ان فعلی، منظور جذب حامی مالی است و از نظر متخصصان دوومیدانی مستحکم کردن ارتباط با مشتریبه

منظور جذب ین عوامل اقتصادي بهترمهم، افزایش فروش کاال و خدمات از هاشرکتایجاد رقابت با سایر 

مستحکم کردن و متخصصان دوومیدانی متغیرهاي  هاشرکتحامی مالی است. از مجموع دیدگاه مدیران 

یشترین بید، داراي جد یانمشتردست آوردن بهیب، رقي هارقابت با شرکت یجادا ی،فعل یانارتباط با مشتر

منظور جذب حامی مالی از دیدگاه هر دو گروه هستند. نتایج تحقیق حاضر یت عوامل اقتصادي بهاولو

دهد که حفظ و نگهداري از مشتریان فعلی و جذب مشتري جدید بسیار بااهمیت است که با یمنشان 
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. جماعت در تحقیق خود بیان کرد بین )40() همخوانی دارد 1386نتایج تحقیق جماعت و همکاران (

نظر معناداري وجود دارد و در این زمینه اختالف هاشرکتها و مدیران یونفدراسهاي رؤساي یدگاهد

که مدیران در پی یدرحال، اندکردهوجوي بازار جدید را باالترین هدف عنوان ها جستیونسفدرارؤساي 

. این اختالف دیدگاه بین مدیران تحقیق جماعت شاید حاکی از آن )41(گسترش بازار قبلی خود هستند 

دنبال افزایش فروش و کسب سود هستند، ولی مدیران ورزشی افزایش بیشتر به هاشرکتان است که مدیر

واسطۀ حمایت از ورزش فروش و جذب مشتري را یکی از عوامل مهم در برند شدن شرکت حامی به

. احسانی و )20(ی ندارد همخوان) 1387دانند. اما نتایج تحقیق حاضر با تحقیق احسانی و همکاران (یم

ري جدید درصد مدیران نقش ورزش بانوان را در جذب مشت 68همکاران در تحقیق خود بیان کردند که 

هاي فوتبال یگل خصوصهاي ورزشی در ایران بهیگل. شاید به این دلیل که )8(دانند یمکم و خیلی کم 

وانی دارد ) همخ1391طرفداران بیشتري نسبت به ورزش زنان دارند. همچنین با نتایج تحقیق خرم (

توانند دیدگاه مشتریان را نسبت یممعتقدند از طریق حامی شدن  هاشرکت. شاید به این دلیل که )33(

تواند در یمکنند. در نتیجه شرکت یمبه خود تغییر دهند و مشتریان دید مثبتی ر به تیم حامی پیدا 

) نیز نشان داده است 1383موفقیت بیشتري کسب کند. تحقیق ایزدي ( هاشرکتمحیط رقابتی بین سایر 

. )42(کمک کند  هاشرکتدر ایجاد رقابت با سایر  هاشرکتکه اسپانسرشیب فوتبال تا حدودي توانسته به 

توان با دقت یم) در تحقیق خود نشان دادند که از طریق اسپانسرشیب 1999همچنین میناقان و شپلی (

علت . به)43(یشقدم شد پ هاشرکتیر قرار داد و در جهت رقابت با سایر تأثباال بازار هدف موردنظر را تحت 

گذاري در این بخش یهسرماي حامی تمایلی براي هاشرکتسودآور نبودن ورزش دوومیدانی در کشور، 

) در تحقیقات 1388ندارد. سیدعامري ( آنهاشده سودي براي اند که هزینۀ صرفیدهعقرند و بر این ندا

دلیل مشخص نبودن آیندة گذاري در صنعت ورزش بهیهسرماخود نشان داد که عدم اطمینان حامیان در 

. در این زمینه هودا )1(ي وجود دارد معنادارو مدیران ورزشی تفاوت  هاشرکتگذاري بین مدیران یهسرما

گذار در ورزش عنوان یهسرماین عامل جذب ترمهمگذاري را یهسرما) اصل انتظار سود حاصل از 2001(

کنند که اطمینان یمگذاري یهسرماکند که حامیان مالی در صورتی در بخش ورزش یمکرده و بیان 

. احسانی و همکاران )44(دست خواهند آورد هاي انتخابی بهینهگزصل کنند سودي بیشتر از سایر حا

 هاشرکتنوان کردند از ورزش بانوان شهر اصفهان ع اسپانسرها) نیز در بررسی علل عدم حمایت 1387(

گذاري در این صنعت نیستند یهسرماگذاري در بخش ورزش بانوان حاضر به یهسرمادلیل عدم اطمینان از به

ین یت منافع قابل برگشت حاصل از ارؤگذاران عدم یهسرما. شاید دلیل عمدة نداشتن اطمینان )6(
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که نگرش مثبت به ورزش و امور جنبی آن یدرحال، هاستشرکتصورت مستقیم توسط گذاري بهیهسرما

در  هاشرکتکند. در کشور ما یم آنهایرمستقیم در آینده نصیب غطور مستقیم و سودهاي سرشاري را به

ي جمعی و تبلیغات تلویزیونی هارسانهخصوص ارتباط با مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید از طریق 

نظر آورند. بهیمدست کنند و از طرفی مشتریان جدید بهموقعیت خود را در بین مشتریان حفظ می

یشتري بیرات تأث آنهاو  استشده براي تبلیغات تلویزیونی کمتر از حمایت از ورزش رسد هزینۀ صرفیم

 هاشرکتالمللی بر روند ینبهاي یمتحرادي جهان و طرف دیگر، شاید بحران اقتص از .آورندیم دستبهنیز 

. این مؤلفه که در تحقیقات دیگر با عناوینی )22(را از نظر اقتصادي آشفته کرده است  آنهایر گذاشته و تأث

روابط با  همچونو... نیز عنوان شده است، ناظر بر مواردي مانند بازاریابی، بازار فروش، آمیختۀ بازاریابی 

. در تحقیق )21، 45، 46(ها و تهدیدات مالی است مشتریان، روابط با رقبا، سطح درآمدزایی و فرصت

)، 1388حاضر تأثیرگذاري این مؤلفه بر جذب حامیان تأیید شد که این نتیجه با نتایج تحقیقات رجبی (

. براي رفع این آسیب با توجه به )1، 13، 40(قت دارد ) نیز مطاب1388)، الهی و همکاران (1387الهی (

ریزي شود که از طریق اختصاص بودجه به بخش اي برنامهگونهبندي سؤاالت این مؤلفه، باید بهنتایج رتبه

تریان در بازارهاي ورزشی شناسایی و تقویت شود و سپس هاي جذب مشتحقیقات بازاریابی، ابتدا زمینه

نظر با رویکرد مناسب و اطالعات کافی به ایجاد فروش کاال و خدمات از طریق درآمدزایی پرداخت. به

 رسد تحقیقات بازار یکی از راهکارهاي مناسب براي رفع این آسیب باشد.می
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Abstract 
The aim of this study was to develop the model of those factors influencing 
the attraction of sponsors of Iran track and field. This study was applied in 
terms of objectives and a descriptive survey in terms of data collection 
which was conducted as a field. A researcher-made questionnaire was used 
to collect data based on the 5-point Likert scale. To check the validity of the 
questionnaire, the primary version was distributed among 8 sport 
management professors and the final version was developed using their 
viewpoints. In descriptive statistics, frequency tables and measures of central 
tendency (mean) and dispersion indexes (variance and standard deviation) 
were used and inferential statistics included one-sample t test, Friedman test 
and correlation test using SPSS. AMOS software with confirmatory factor 
analysis was used to examine construct validity. The results showed that 
media and spectators, governmental, management-organizational, 
sociocultural and economic factors played the most important role in 
attracting sponsors of Iran track and field. Finally, given the identification 
and role of the above mentioned factors, the Ministry of Sport and Youth 
and Track and Field Federation can act to attract sponsors and meet their 
expectations. 
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