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 چکیده
 از نظر، اي در شــهر صــنعتی البرز بود. این تحقیقي موانع حمایت مالی از ورزش حرفهبندتیاولوهدف از تحقیق حاضــر 

صیفی گردآوري داده شی و به لحاظ هدف کاربرد  و ها تو شی که      پ. در این تحقیق یک بود ياز نوع پیمای شنامۀ دوبخ س ر
بود و بخش دوم   گنجانده شــده هایآزمودنشــناختی هاي جمعیتکار رفت. در بخش اول ویژگیبود، به ســؤال 32شــامل 

یی آن از طریق ایپا وکردند  دییتأنظران نفر از صـــاحب 8بود که روایی صـــوري آن را  برگرفتهعوامل حمایت مالی را در 
شامل مالکان      84/0آزمون آلفاي کرونباخ  شد. جامعۀ تحقیق  سبه  صنعتی به شرکت و مدیران عامل محا صنایع   ژهیوهاي 

ــمار بود. براي  ي کل ریگنمونه بود که با توجه به محدود بودن جامعۀ آماري، روش          بزرگ ها از آمار   داده لی وتحلهی تجزشـ
صیفی   ستنباط و  (جداول و نمودارهاي فراوانی)تو ش    دییتأی (تحلیل عاملی آمار ا شد. نتایج ن ستفاده   نیرتمهمان داد ي) ا
ــادي ( موانع، به رهنگی  ف) و =47/5T)، اجتماعی (=31/6T)، قانونی (=93/6T)، مدیریتی (=21/7Tترتیب عوامل اقتصـ

)64/4T= .ند هاد می       نیدر هم ) بود ــن ــد حوزة ورزش پیشـ مدیران ارشـ به  نه  تایج این پژوهش در      زمی حاظ ن با ل ــود  شـ
صم  صوص رفع نگرانی هايریگمیت صه و نیز برقراري تعامل هاي موجود در ي کالن در خ صنایع        این عر صاحبان  ستمر با  م

 اهتمام ورزند.
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 مقدمه
اجتماعی عصر حاضر است که توجه اقشار مختلف جامعه را به خود  يهادهیورزش از پرطرفدارترین پد

 يمندتجاري و صنعتی عالقه يها. همین گستردگی و تنوع مخاطب سبب شده تا سازمانکندیجلب م

. )1( ورزشی براي معرفی کاالها و خدمات خود داشته باشند يهازیادي به استفاده از رویدادها و سازمان

. صنعت رودیمشمار مهم قرن گذشته به يدادهایروصنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم از همچنین، 

شود که در مرتبط با تولید و بازاریابی کاالها و خدمات ورزشی گفته می يهاتیفعالورزش به مجموعه 

کار بردن آن موفقیت در صنعت ورزش، بازاریابی ورزشی و به يبراارزش افزوده نقش داشته باشند.  يارتقا

آید که در صورت شمار میهورزشی ب يهاسازمانترین وظایف از پیچیده. اما بازاریابی است يضرور يامر

المللی، افزایش تعداد شکوفایی ورزش کشور در سطح ملی و بین توان شاهددرست این وظیفه، می ياجرا

، کاهش وابستگی ايو حرفه قهرمانی ،ورزش همگانی ۀورزشی در زمین يهاتیفعالدر  کنندهشرکتافراد 

 بودکن ورزشی و... دولت، افزایش میزان احداث اما يسومالی ورزش کشور به اعتبارات مالی متمرکز از 

عنوان در عصر حاضر صنعت ورزش بهتر به این پدیده مبین آن است که . از سوي دیگر، نگاهی وسیع)2(

جوامع مختلف نقش  ياقتصاد ۀو توسع یو مصرف کاالها و خدمات ورزش دیدر تول يبخش اقتصاد کی

شمار به ویکمبیستدرآمدزا در قرن  عیاز صنا یکیو  یاکنون از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملدارد و هم

هاي متنوع و گوناگون ورزش عنوان یکی از حیطهبه نیز ايورزش حرفه. در همین زمینه، )3( رودیم

اي کمک توجه به ورزش حرفه کهيطورامروزي، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته است، به

 .)4(ت و در حال توسعه داشته اس افتهیشایان توجهی به اقتصاد بسیاري از کشورهاي توسعه

. ردیگیت تجاري شکل ممبناي نوعی تبادل متقابل میان نهاد ورزشی و یک شرک بر »حمایت مالی«

هم به  و نندهمزمان هم براي سازمان خود سودآوري ک توانندیکه طرفین م دهدیاین دیدگاه نشان م

در حقیقت،  دوجانبه را شکل داد. يااساس رابطهاین بر  توانیطرف مقابل سود برسانند. بنابراین م

ها آمده توسط خود را به شرکتدوجوفرد ناب بهتبلیغی منحصربه يهاتیمؤسسات و نهادهاي ورزشی، موقع

 .)5( خود فراهم سازند يهانهیتا در عوض منبعی براي پوشش هز دهندیو تاجران بزرگ ارائه م

ها را توان از سه دیدگاه متفاوت بررسی کرد: یکی از این دیدگاهمبحث حمایت مالی در ورزش را می

مالی، اغلب ( ها و ورزشکاران در سطوح مختلف به حامی مالی و منابعیها، تیمتوان نیاز باشگاهمی

البته باید اذعان داشت که حمایت مالی در ورزش  دانست. دهند،آنها در اختیارشان قرار میتجهیزاتی) که 
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) نیز این 6200( ۱تحقیق کیمبرلی و کیث .)6( یابددر سطوح قهرمانی نمود می اغلببه دالیل مختلف 

محلی و تفریحی در هاي زیرا آنها در نتایج پژوهش خود بیان کردند ورزش ،کندمی دییموضوع را کامالً تأ

کنندگان و تماشاگران در دهی مشتریان، شرکتمقایسه با رویدادهاي ورزشی قهرمانی به لحاظ آگاهی

 ،هاي هنگفتی استامروزه رقابت در سطوح قهرمانی نیازمند هزینه. )7(د تري قرار دارنسطح پایین

هاي هاي ورزشی (فدراسیونیزاتی توسط مدیران سازمانمنابع مالی و تجه نیبدون شک تأم کهيطوربه

ها و ورزشکاران آنها و همچنین موفقیت تیم يازهاینشیترین پتوان از مهمها و ...) را میورزشی، باشگاه

 ).6آنها دانست ( ةشدنییتحقق اهداف از پیش تع

مسابقات ورزشی، هواداران  دلیل وجود خیل مشتاقان ورزش دردر میان انواع حمایت مالی، ورزش به

عنوان یک صنعت پرهوادار و پردرآمد در میان صنایع جهان طور روزافزون، بهها بهمتعصب و پروپاقرص تیم

 ۀواسطها بههاي اخیر این مکاندر دهه کهيطوربه .)8(در کشورهاي صنعتی شناخته شده است  ژهیوبه

هاي تلویزیونی مسابقات نفري که از طریق گیرنده هاونیلیتماشاگران و همچنین م يحضور چندین هزارنفر

ها براي تبلیغ کاالها و خدمات مختلف ترین مکانکنند، این میادین را به یکی از جذابورزش را دنبال می

ها حمایت اقتصادي و معنوي ند و از تیمهاي اقتصادي حاضرند مبالغ هنگفتی هزینه کنتبدیل کرده و بنگاه

ند، چراکه معتقدند تنها کنطریق کاالها و خدمات موردنظر خود را معرفی و تبلیغ این عمل آورند تا از به

فروش صرف است که  يجابرقراري ارتباط بلندمدت با مشتري به رايکلید موفقیت و بقا در بازار تالش ب

کننده احساسی با مصرف ۀکننده و ایجاد رابطنام تجاري در ذهن مصرفتر این امر سبب یادآوري سریع

دست رویداد در تالش براي به نیترکننده در بزرگهاي رقابتکه تیمعبارتی، درست در زمانیشود. بهمی

هستند، نبرد دیگري در بیرون از زمین و در زمین تجارت و اقتصاد، در » بهترین تیم جهان«آوردن عنوان 

توان به این موضوع اشاره کرد که مسابقات و رویدادهاي انجام است. از دالیل موفقیت ورزش می حال

برند. معدود مواردي در دنیا بسیار وسیع توجه همراه با لذت و عشق مردم سود می ةورزشی از گستر

هداف شک از ایهستند که شهرت و محبوبیت آن هم در این اندازه، هر دو در یک جا جمع شوند. ب

دو هدف  نیبه ا یابیدست يآن رشته است؛ برا یفیو ک ی، رشد و توسعۀ کمیورزش ۀبلندمدت در هر رشت

 يمهم، به مدد استفاده از دستاوردها نیکه ا رقابت داشته باشند ییتوانا ستیبایم یورزش يهاسازمان

سود  نیداشته باشد، ا يادیز یسودده تواندیم یورزش مؤثر یابی. بازارگرددیم ریپذامکان یورزش یابیبازار

                                                           
1 . Kimberly & Keith 
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 ای یبار در زندگ نیاول يکردن ورزش برا شیآزما يافراد برا قیدادن در مورد ورزش و تشو یشامل آگاه

را  ییهاده و محركکر، صداقت و نشاط و تعهد نانیاطم جادیو ا استي گریجهت دادن به ورزش د

 .)9(ایجاد کند  یتا علم و آگاه کندیم شنهادیپ

 کاهش لیدلبه کهبر عهده دارند  یدولت یمالرا دولت و منابع  کشوراز ورزش  یمال تیحما نیشتریب

در . )10( ستین کشورورزش  ازین يپاسخگومواقع  یبعضدر ورزش،  يگذارهیسرما يبرادولت  ۀیسرما

به  اتکاقادر نخواهند بود با  ،را بر عهده دارند کشورامر ورزش  تیمسئول کهمختلف  يهاسازمان جهینت

 يهامیتاز  ياریبسمشاهده شد،  ریاخدر چند سال  کهيطوربه کنند، نیتأمخود را  يازهاین یدولت بودجۀ

و  يکشوردر مسابقات مختلف  شرکتاز  یمال انیحامنبود و  یمالوضع  مناسب نبودن لیدلبه یورزش

 یبحثدر صنعت ورزش،  یخصوص يهاشرکتمؤسسات و  يگذارهیسرما نیبنابرا .بازماندند یالمللنیب

. در حال حاضر شودیمآن افزوده  تیاهمبه  روزافزون طوربهمورد توجه بوده و  يمتماد يهاسال کهاست 

 رانیمد یاساسمهم و  يهادغدغهما از  کشوردر  یورزش يهامیتها و باشگاه ربیشتدر  یمال یحام ۀمسئل

و  هاشرکت که شودیم، معلوم کشوربر ورزش  حاکم طیشراحال، با توجه به  نیابا  .است یورزش

 يهارشته شتریب کهيطوربه. ندکنیم يخودداردر ورزش  يگذارهیسرمااز  هیپرسرمامشهور و  يهاکارخانه

باز  یالمللنیبو  یملدر مسابقات  شرکت، از یمال یحام نبود لیدلبهها و شهرها، استان یبرخ یورزش

 کناردر  یاصولدر  تعامل مثبت و  کهیدرصورتو ورزش  انیحام، هیسرما چرخۀ کهاست  یهیبد. مانندیم

مختلف  يهابخششدن  ریدرگآن موجب  تبعبهشده و  گریکدیرشد و گسترش  سبب ،رندیگقرار  گریهمد

را  یبخصوصرشد  هاشرکت تینهادر  که شودیم دیتولو عوامل  کشورتر رشد ورزش جامعه و از همه مهم

دهد عواملی همچون عدم تحقیقات پیشین محققان نشان می ۀبه هر ترتیب مطالع. )11( د داشتنخواه

مت ورزشی مورد نشان یا عالاعتبار کم، )13(بازاریابی  مؤثرعدم مدیریت  ،)12( یونیزیتلووسیع  شینما

ها یا و عملکرد ضعیف تیم )15(، مدت زمان کوتاه رویداد و مشارکت ضعیف تماشاچیان )14( حمایت

 . اندبوده مؤثردر عدم گسترش جذب حمایت مالی  )16( موردنظربازیکنان 

سلیمی و همکاران  اند.انجام دادهدر کشور ما نیز محققان تحقیقاتی در مورد جذب حامیان مالی 

هاي د عامل حمایت مالی بر روي دو متغیر روابط عمومی و مدیریت مکان و کانالندار) عنوان می1392(

 چشمگیري) اثر اندکردهمدل آن را تدوین  یپژوهشبازاریابی کشور (که خود در  ۀتوزیع در مدل آمیخت

حامی  يهاشرکت) ایجاد محیط مناسب براي تحقق حداکثري اهداف 2008همچنین اسمیت (. )17( دارد

بر  دیتأکبا  .)18( کندورزش بیان می ۀیکی از راهکارهاي پژوهشی خود براي توسع عنوانبهمالی را 
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حق پخش تلویزیونی، فروش  مانندمالی  نیتأمتوان دریافت که از میان منابع گرفته میتحقیقات صورت

هاي خصوصی و دولتی جایگاه حمایت مالی شرکت غیره،باشگاه ورزشی و  ۀابقات، فروش البسمس تیبل

ها که نگرش مدیران این قبیل شرکت و از آنجا هاي ورزشی داردهاي تیممالی هزینه نیتأمبسزایی در 

را بر آن داشته است  انمحقق ،هاي ورزشی داشته باشدها از تیمحمایت گونهنیاتواند نقش بسزایی در می

و نیرومحرکه در فوتبال،  که با درنظر گرفتن سوابق قبلی از جمله حضور تیم مهرام در بسکتبال، تولی پرس

که  سؤالبا طرح این غیره، الوند در فوتسال، سایپا شیشه و سپهر الکتریک در والیبال و  ۀطرح و توسع

هاي متعدد شرکت ةي با توجه به حضور گسترداهو ورزشکاران حرف هامیتموانع جذب حمایت مالی از «

به تبیین و تحلیل این  ،»هاي صنعتی کشور چیست؟یکی از قطب عنوانبهصنعتی در شهر صنعتی البرز 

، زیرا شناخت و بررسی هرچه بیشتر این موانع، آگاهی محققان و پژوهشگران بومی را از دنبپردازعوامل 

گونه عوامل را مورد مالحظه دهند تا در تحقیقات و مطالعات آتی این دهدموانع متعدد موجود افزایش می

 اي کمک کنند.به تسهیل فرایند جذب حامیان مالی ورزش حرفه آمدهدستبههاي و از تعمیم یافته

هاي کالنی گسترده بودجه طوربههایی که و نیز شرکت اي در کشورورزش حرفه روزافزونبا گسترش 

 يهاشرکتاین واقعیت است که  انگریبهنوز نتایج تحقیقات  ،کنندبازاریابی می را صرف تبلیغات و

هستند. بنابراین، صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته ي در امر ورزش گذارهیسرماحاضر به  يمحدود

 هاي صنعتی بسیاري در ایران وجود دارند که. شهرها و شهرك)9کافی ببرد ( ةاست از حمایت مالی بهر

ند. در این بین شهر صنعتی البرز اهاي تولید و خدماتیمشغول فعالیتي هاکارخانهها و در آنها شرکت

ترین شهر گزردور، ب چنداننهکه زمانی  قرار دارد 1اولین شهر صنعتی ایران عنوانبهواقع در استان قزوین 

بزرگ و کوچک که تولیدات  ۀارخانک 450شد. این شهر با برخورداري از بیش از صنعتی ایران قلمداد می

 استهاي صنعتی کشور یکی از قطب ،شودیمبه خارج از کشور صادر اغلب  هاکارخانهو محصوالت این 

 130حدود  ۀکه با حمایت مالی از ورزش استان و حتی با توجه به نزدیکی به استان تهران (با فاصل

در د. کنهاي ورزشی ملی نیز مالی تیم ازینردن توجهی در جهت برطرف ک شایانتواند کمک کیلومتر) می

گام بزرگی در جهت  مدیران و مالکان این صنایع بتوانهاي دغدغهرسد که با رفع نظر می، بههمین زمینه

هاي بزرگ کشور حتی باشگاهو  اي، ورزشکاران حرفههاي مالی کالن براي ورزش استانجذب حمایت

مدیران  يهادغدغه وبا درك کامل موانع احتمالی  ندتحقیق حاضر تالش کرددر  ان، محققرونیازابرداشت. 

                                                           
 .28/5/1389 -2157چاپ  -. روزنامۀ دنیاي اقتصاد2
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تعامالتی که پیوسته  يگشاگرهآنها بتواند  ۀد که ارائنهاي شهر صنعتی البرز به دستاوردهایی نائل آیشرکت

 باشد. ،هاي صنعتی استهاي مالی مطلوب مورد انتظار از سوي مدیران شرکتورزش و حمایت ۀدر عرص

 

 شناسی پژوهشروش

و از نوع  یفیها، توصداده يآورجمع یو از نظر چگونگ ياز نظر هدف پژوهش، کاربرد حاضر قیتحق

هاي مدیران عامل شرکت را مالکان و تحقیق آماري ۀ. جامعگرفتانجام  یدانیکه به شکل م بودپیمایشی 

 بودپرسنل داشتند)  200آنها بیش از  بیشترصنایع معتبر و مشهور (که  ژهیوصنعتی شهرستان البرز به

آماري، روش  ۀدر این پژوهش با توجه به محدود بودن جامع داد.تشکیل می نفر 153 را کل آنها که تعداد

). پس از = 153Nآماري برابر است ( ۀآماري با جامع ۀبنابراین نمونبود.  شمارکاررفته کلبه يریگنمونه

که با صحت براي  شد يآورشنامه جمعسپر 127هدف در پایان  ۀعدر میان جام پرسشنامه 153توزیع 

 درصد). 83(نرخ پاسخگویی =  پیشبرد روند تحقیق تکمیل شده بودند

مبانی  ۀبا مطالعکه محقق  ساخته بوداي از نوع محقق، پرسشنامهقیتحق نیدر ا يریگابزار اندازه

؛ رضایی، 1389؛ خسرومنش، 1386 قبلی در این زمینه (جماعت، يهاتحقیق و پرسشنامه ۀنظري، پیشین

. بوداین پرسشنامه شامل دو بخش  .اقدام به تهیۀ آن کرده بود )1394جسمانی،  ؛1392؛ قاسمی، 1390

بخش  .اطالعات فردي و در بخش دوم سؤاالت مربوط به موانع حمایت مالی گنجانده شد ،در بخش اول

اي) هقهرمانی در ورزش (قهرمانی/ حرف ۀمدیریت ورزشی و سابق ۀسن، سابق اطالعات فردي شامل جنسیت،

)، موانع 7تا  1(سؤاالت  مدیریتیسؤال در پنج حیطه موانع  32موانع حمایت مالی که با  ۀپرسشنامو  بود

) و 26تا  21)، موانع فرهنگی (سؤاالت 20تا  14)، موانع اجتماعی (سؤاالت 13تا  8(سؤاالت  اقتصادي

 دییتأ نظرانصاحبنفر از  8روایی صوري پرسشنامه را  ) طراحی شد.32تا  27موانع قانونی (سؤاالت 

مربوط  سؤاالتي آزمون شد، بار عاملی تمامی دییتأکردند و روایی سازة پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی 

بررسی  منظوربهپرسشنامه  30 ، تعدادآنبراي تعیین پایایی ) بود. 7/0باالتر از سطح مجاز ( هاعاملبه 

. گزارش شد 84/0کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه  يآلفا بیضر و دشاولیه بین جامعۀ موردنظر توزیع 

ي توصیفی (فراوانی، درصد) براي توصیف متغیرهاي پژوهش و از تحلیل عاملی آماري هاروشهمچنین از 

ي مورد استفاده در این پژوهش افزارهانرمته شد، منظور بررسی مدل مفهومی پژوهش بهره گرفي بهدییتأ

spss23  وlisrel8.8  .بود 
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 هاي پژوهشیافته

 ورزشی ۀو سابق براساس جنسیت دهندگانپاسختوزیع فراوانی  .1جدول 
 درصد  تعداد  مؤلفه 

 جنسیت

7 5/5 
24 9/18 
26 5/20 
19 15 
24 9/18 
18 2/14 
9 7 

 100 127 مجموع

 سابقه ورزشی
 9/11 15 داراي سابقۀ ورزشی
 1/88 112 بدون سابقۀ ورزشی

 100 127 مجموع
 

درصد دیگر زن  7دهندگان مرد و حدود درصد پاسخ 93با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات حدود 

درصد  1/88اي بودند و ورزش قهرمانی یا حرفه ۀدهندگان داراي سابقپاسخدرصد  9/11همچنین . بودند

 ورزشی نداشتند. ۀسابق گونهچیآنها ه

 دهندگانپاسخمدیریتی  ۀو سابقتوزیع و درصد فراوانی سن  .2جدول 
 درصد تعداد دسته ها مؤلفه

 سن

 5/5 7 35تا  31
 9/18 24 40تا  36
 5/20 26 45تا  41
 15 19 50تا  46
 9/18 24 55تا  51
 2/14 18  60تا  56
 7 9 به باال 60

 سابقۀ مدیریت

 9/44 57 5تا  1
 7/23 30 10تا  6

 6/20 26 15تا 11
 7/12 10 20تا  16
 1/3 4 و بیشتر 21

 100 127 مجموع
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سال (حدود  45تا  41سنی بین  ةکه بیشتر آنها در رد بودوضعیت سنی افراد نمونه به این صورت 

 55تا  51سال و  40تا  36، بعد از آن بیشترین فراوانی متعلق به گروه سنی شتنددرصد) قرار دا 5/20

درصد)  5/5سال (حدود  35تا  31سنی  ةها در ردو کمترین توزیع داده بوددرصد)  9/18سال (حدود 

) و درصد 9/44 سال ( 5 تا 1مدیریت  ۀها مربوط به سابقبیشترین توزیع دادهشت. همچنین، قرار دا

  .) بوددرصد 1/3( بیشتر سال و 21 مدیریت ۀها مربوط به سابقزیع دادهکمترین تو

محققان در این تحقیق در طراحی مدل ساختاري، پس از برازش قابل قبول اولیه (ارتباط بین موانع 

هر عامل)، برازش کل موانع جذب حمایت مالی را ارزیابی کردند. بر این  سؤاالتجذب حمایت مالی و 

این  دییتأهاي قابل توجه و باالي مدل نشان از اساس پس از طراحی مدل ساختاري و آزمون آن، شاخص

هاي برازندگی توان از مجموعۀ وسیعی از معیارها و شاخصمدعا دارند. ذکر این نکته نیز مهم است که می

قطعی براي آزمون مدل،  طوربهگیري کل مدل استفاده کرد. شاخص واحدي وجود ندارد که اندازهبراي 

هاي مختلفی براي سنجش برازش الگوي مورد مطالعه در این قضاوت و ارزیابی شود. بنابراین از شاخص

) و ریشۀ برآورد واریانس خطاي تقریب CFIتحقیق استفاده شده است، شاخص برازش تطبیقی (

)RMSEA بیشتر مورد توجه محققان قرار دارد، مقدار (RMSEA  باید  هاشاخصو سایر  1/0باید کمتر از

 ارائه شده است. 3شود. که نتایج این برازش در جدول  دییتأها باشند تا برازش مدل با داده 9/0باالي 

 
 هاي برازش موانع جذب حمایت مالی. شاخص3جدول

 سطح مورد قبول مقدار آماره

Chi-square 28/421 - 

Df 168 - 

Chi-square/ Df 50/2 <3 

RMSEA 035/0 <07/0 

AGFI 94/0 >9/0 

GFI 91/0 >9/0 

CFI 96/0 >9/0 

 

ة برازش مناسب و پذیرفتنی مدل مفهومی دهندنشانها ، مقادیر همۀ شاخص3براساس نتایج جدول 

مفهومی پژوهش، همخوانی الگوي مفهومی با دادهتحقیق است. بنابراین براساس برازش مناسب الگوي 
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دهد که مدل مفهومی تحقیق را در حالت استاندارد نشان می 1شود. شکل می دییتأ شدهيگردآورهاي 

، بیشترین اهمیت را در موانع جذب حمایت =T 21/7ة آن است که عوامل اقتصادي با آمارة دهندنشان

، رتبۀ دوم را دارد. عوامل قانونی، اجتماعی و =T 93/6با آمارة  مالی دارد و بعد از آن عوامل مدیریتی

نتایج کامل تحلیل  5و  4هاي در موانع جذب حمایت مالی هستند. جدول مؤثرفرهنگی دیگر عوامل 

مربوط به هر عامل را  سؤاالتهاي مربوط به موانع جذب حمایت مالی و همچنین ي شاخصدییتأعاملی 

هر کدام از مقادیر  سؤاالتحاکی از آن است که همۀ موانع جذب حمایت مالی و  دهند، و نتایجنشان می

T  .و بار عاملی قابل قبولی برخوردارند 

 

 ي مربوط به موانع جذب حمایت مالیهاشاخصي دییتأ. نتایج تحلیل عاملی 4جدول 

 T یبار عامل معیارها ردیف

 93/6 68/0 مدیریتی 1

 21/7 74/0 اقتصادي 2

 47/5 53/0 اجتماعی 3

 64/4 39/0 فرهنگی 4

 31/6 61/0 قانونی 5
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 . مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد1شکل 
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 مربوط به هر کدام از موانع سؤاالتي دییتأ. نتایج تحلیل عاملی 5جدول 

 سؤاالت معیارها
بار 
 T یعامل

 مدیریتی

 56/5 52/0 در سطوح مختلف ورزش استان تیریمدثباتی بی
 45/8 76/0 ي نامناسب در جذب، حفظ و توسعۀ هواداران ورزشیهاهیوجود رو

 44/6 61/0 ي جامع و راهبردي از سوي مدیران ورزشی براي بازاریابیزیربرنامهنبود 
 44/6 61/0 ي حامیان از سوي نهادهاي ورزشیهاخواستهو  ازهاینتوجه ناکافی به 

 36/7 64/0 ي حامیهاشرکتي اندك از متخصصان بازاریابی در ریگبهره
 12/3 21/0 ي حامیهاشرکتي ضعیف در معرفی زیربرنامهمدیریت و 

 98/3 24/0 ي دولتی به بخش غیردولتیهاباشگاهفقدان اراده و برنامه براي واگذاري 

 اقتصادي

 74/7 71/0 بازاریابی مؤثري هاياستراتژمحدودیت منابع مالی جهت اجراي 
ۀ حمایت از واسطبهدر برگشت سرمایه  هاشرکتعدم اطمینان صنایع و 

 ورزش
75/0 98/7 

 14/8 78/0 توسط دولت و عدم توان رقابت بخش خصوصی هاباشگاهمالی بسیاري از  نیتأم
 25/5 54/0 در سطح ملی هاباشگاهپایین برند  و اعتبارناشناخته بودن 

 37/3 26/0 اندك بر میزان فروش کاال یا ارائۀ خدمات ریتأث
 85/3 39/0 ي ورزشیهاباشگاهو  هامیتمالی  در اطالعاتابهام 

 اجتماعی

 11/2 21/0 ياحرفهي دارباشگاهفقدان انگیزة کافی در بخش خصوصی جهت حضور در عرصۀ 
 41/2 23/0 هاباشگاهي حامی از طریق هاشرکتضعف در کسب محبوبیت و شهرت براي 

 63/3 37/0 ي حامیهاشرکتبا  هاباشگاهضعف در رعایت اصول ارتباطی توسط 
 54/5 69/0 و مزایاي آن هاتیحمادر مورد  هاشرکتآگاهی اندك مدیران 

 15/7 73/0 ویژه فوتبال طوربهتوجه بیش از حد به یک یا چند رشتۀ ورزشی و 
 06/5 50/0 ي ورزشیهامیت یا ورزشکارانو شهرت اندك  محبوبیت

 13/5 59/0 ياحرفهي دارباشگاهفقدان انگیزة کافی در بخش خصوصی جهت حضور در عرصۀ 

 فرهنگی

 35/4 39/0 عالقۀ کم عموم مردم به ورزش 
 53/2 20/0 به ورزش هارسانهتوجه کم 

 35/3 32/0 ياحرفهضعف در توسعۀ آگاهی عمومی در خصوص ورزش 
 87/4 41/0 ي در بین حامیاناحرفهشناخت ضعیف فرهنگ ورزش 

 27/6 60/0 ي حامیهاشرکتایجاد نگرش منفی به  و امکان در ورزش ضداخالقی بروز رفتارهاي
 75/5 55/0 سهم کم ورزش در سبد هزینۀ خانوار ایرانی
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 مربوط به هر کدام از موانع سؤاالتي دییتأ. نتایج تحلیل عاملی 5جدول ادامۀ 

 سؤاالت معیارها
بار 
 T یعامل

 قانونی

 28/4 35/0 ي ورزشی ایرانهاباشگاهمالکیت دولتی 
 36/6 54/0 درصد ناچیز معافیت مالی در صورت حمایت

 36/4 36/0 ضعف در قوانین مربوط به نحوة تبلیغات در مسابقات ورزشی
 21/2 18/0 فقدان قوانین نظام باز اقتصادي

 26/3 29/0 یۀ قیمت بازیکنان و مربیان در فصل نقل و انتقاالترویبافزایش 
86/0 ضعف در قوانین استاندارد مالی و کاري در زمینۀ روابط با حامیان مالی  12/9  

 

 يریگجهینتبحث و 

سرتاسر کشورمان در اي و ملی ها و قهرمانان حرفههاي ورزشی، تیمدر شرایط حاضر بسیاري از باشگاه

بلکه در  ،تمرینی خود نیستند هاي برپایی اردوهايتنها قادر به تأمین هزینهبرند که نهسر میوضعیتی به

د. نابهرهیمورد نیاز ب ۀمحیط تمرینی مناسب، تجهیزات ورزشی و حتی تغذی ۀاز امکانات اولی برخی موارد

دلیل عدم (خواه به رودشمار میها بهبسیاري از باشگاه ۀبودج نیدر چنین موقعیتی دولت متولی اصلی تأم

و خواه به دالیل دیگر که این بودجه از طریق نهادها و ادارات وابسته به وزارت ورزش به  يسازیخصوص

طبیعی است که بخش عظیمی از این منابع تخصیص  شود؛ها و قهرمانان پرداخت میها، تیمباشگاه

هاي کشور ها و شهرستانهاي ورزشی در سراسر استانتأجاري ادارات و هیهاي شده صرف هزینهداده

مدیریت بازاریابی ورزشی،  از دیدگاهد. شوها اختصاص داده میو سهم ناچیزي به ورزشکاران و تیم شودمی

به همین . درخواست و استمداد از حامیان مالی ورزشی در این برهه از شرایط امري ضروري و الزم است

د و یافتن و شناسایی نور حضور حامیان مالی در ورزش نقش اساسی در پیشبرد اهداف ورزشی دارمنظ

 . کندهاي اصلی نهادهاي ورزشی رفع نگرانیبه تواند کمک شایانی جذب حمایت مالی می موانع

ها توسط دولت و مالی بسیاري از باشگاه نیدر بخش اقتصادي تأمهاي این پژوهش با توجه به یافته

ها در اقتصاد کشور، عدم اطمینان صنایع و شرکت یعدم توان رقابت بخش خصوصی، فقدان ساختار رقابت

مؤثر  يهايحمایت از ورزش، محدودیت منابع مالی جهت اجراي استراتژ ۀواسطدر برگشت سرمایه به

 اسپانسرشیپ اثربخشی کمتر ویی ها در سطح ملی، کارارند باشگاهاعتبار پایین ب بازاریابی، ناشناخته بودن و

ترتیب خدمات به ۀاندك بر میزان فروش کاال یا ارائ ریتبلیغی و تأث و ترویجی يهاتیفعال با سایر مقایسه در

شوند. جایگاه دو عامل اول و نزدیکی ترین عوامل بازدارنده در جذب حمایت مالی محسوب میاولویت، مهم
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) 2004نگرانی مدیران و صاحبان صنایع در این بخش است. کو ( نیترعمده ةدهندتشابه آنها به هم نشانو 

و  کندیعنوان عامل مهم در جذب حامیان مالی براي ورزش اشاره مبه شرایط و نظام اقتصادي کشورها به

مایت مالی از ورزش ح ۀعنوان عامل محرك براي توسعوجود ساختار رقابتی در اقتصاد کشورها را به

 .)20( ) همسوست1394( هاي جسمانیهمچنین نتایج این تحقیق با یافته. )19( داندیم

 يهاا و خواستههه نیازکافی بناتوجه «و  »هاي حامیریزي ضعیف در معرفی شرکتمدیریت و برنامه«

نظر ترین موانع جذب حمایت مالی در بخش مدیریتی بودند. بهمهم »حامیان از سوي نهادهاي ورزشی

هایی است هاي شهر صنعتی البرز کاستیترین دغدغه و نگرانی مدیران شرکتترین و مهمرسد اصلیمی

 در زی) ن1386( يشود. معمارحامیان مالی می نسبت بهها مدیران باشگاه ژهیوها و بهکه از سوي باشگاه

در  یابیبازار نامتخصص يریکارگبه لزوم بر و کرده نقد را رانیدر ا یابیبازار تیریمد ةنحو پژوهش خود

ثر ؤنام ) به این نتیجه رسید که عامل مدیریت2007دوهرتی (. )24( است کرده دیتأک رانیا ورزش ۀصحن

جذب  ۀبازاریابی در عدم جذب حامیان مالی نقش بسزایی داشته و برآوردن اهداف حامیان مالی براي توسع

  .)25( حامیان مالی بسیار مهم قلمداد شده است

بود. نتایج تحقیق دیگر مانع حمایت مالی در بخش مدیریتی » اندك از متخصصان بازاریابی يریگبهره«

تبلیغاتی خود  ۀدرصد از بودج 25هاي اسپانسر کمتر از نشان داد حدود نیمی از شرکت )1386جماعت (

تبلیغاتی خود را  ۀها بیش از نیمی از بودجدرصد شرکت 19کنند و تنها را صرف حمایت از ورزش می

در کشور ما یکی  حمایت مالیاین شاید به این دلیل باشد که  .)26( کنندصرف حمایت مالی از ورزش می

بنابراین حتی  ،ها به منافع حاصل از آن واقف نیستنددید تبلیغات است و بسیاري از شرکتج يهاوهیاز ش

هاي دیگر تبلیغات استفاده کنند و دهند بیشتر از شیوهترجیح می ،اگر هم بخواهند به تبلیغات بپردازند

 تبلیغات شرکت خود را به حمایت از ورزش اختصاص دهند.  ۀسهم کمتري از بودج

مالکیت دولتی  قوانین نظام باز اقتصادي، درصد ناچیز معافیت مالی در صورت حمایت وفقدان 

جی یونگ د. بواي حرفه در جذب حمایت مالی از ورزش قانونیترین موانع مهم ورزشی ایران يهاباشگاه

 کندیم هبراي درآمدزایی در ورزش اشار مهمی عنوان عاملبه کشورها ياقتصاد نظام و طیشرا ) به2004(کو 

 تیحما ۀتوسع يبرا محرك عامل عنوانبهرا  کشورها در اقتصاد یرقابت ساختار وجود يو مثال، رايب .)27(

نیز در تحقیقات خود به این  )1388( سیدعامري) و 1388( . محققانی مانند الهیداندیم ورزشز ا یمال

). 23،21،1( همخوانی داردنیز ) 1392تحقیقات قاسمی (نتایج با  این نتایج اند؛ همچنینموارد اشاره کرده

توان به ضعف در قوانین از سوي صاحبان صنایع در این تحقیق میاز دیگر موانع جذب حامیان مالی 
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روابط با  ۀتبلیغات در مسابقات ورزشی، ضعف در قوانین استاندارد مالی و کاري در زمین ةمربوط به نحو

قیمت بازیکنان و مربیان در فصل نقل و انتقاالت اشاره کرد که از اولویت  یۀرویحامیان مالی و افزایش ب

رد، . استفاده از الگوهاي قدیمی و سنتی که جذابیت چندانی براي مخاطبان ندابودندرخوردار ب کمتري

قانونی و  يهاي ورزشی است که حکایت از نبود سازوکارهافراگیر در بسیاري از محیط يهایکی از ضعف

کام در مالی مناسب که موجب استح يهامدون از سوي متولیان امر دارد. همچنین تدوین دستورالعمل

تعامالت مورد انتظار کاهش دهد.  در خصوصهاي ایشان را تواند نگرانیشود میروابط با حامیان مالی می

  ).23،22( ) نیز به نتایج مشابهی اشاره شده است1390) و رضایی (1388هاي سیدعامري (در پژوهش

 »ها به ورزشرسانهتوجه کم «در بخش فرهنگی اولین گویه در عدم موفقیت در جذب حمایت مالی 

باالیی بر مخاطبان  يرگذاریاي که تأثترین ابزار و رسانهعنوان قويملی به ۀو مشارکت رسان یتوجهبید. بو

ورزش شود. با عنایت به اینکه  ۀتواند موجب دلسردي حامیان مالی براي حضور در عرصمی ،ورزشی دارد

ملی مسابقات ورزشی را  ۀرسان ژهیوهاي گروهی بهطریق رسانهاز اي از مخاطبان ورزشی بخش گسترده

اي براي مشارکت حامیان مالی باشد. تواند عامل انگیزانندههاي ورزشی میپخش رقابت ،کننددنبال می

) نیز نتایج مشابهی را دربرداشته 1388( )، سیدعامري و همکاران1388( هاي الهی و همکارانپژوهش

اي کافی را از ) پوشش رسانه2009( ) و نیکالس الکساندر2005( سگویین و همکاران ).23،21( است

سهم کم ورزش در « دومین عامل بازدارنده. )28 ،29( اندهاي مالی دانستهموارد مؤثر در جذب حمایت

ورزشی خانوار  يهانهی) نیز در بررسی اقتصادي هز1387که عسکریان (است  »خانوار ایرانی ۀسبد هزین

طور معناداري اظهار کرده که این میزان نسبت به کشورهاي پیشرفته به 1380و  1377 يهاایرانی در سال

خانوار،  ۀ، پایین بودن درآمد ساالنهایچون مسکن و خوراک ییهانهیکمتر است و دلیل آن را سهم باالي هز

ورزشی نسبت به کشورهاي  يهاتیمردم در فعال زیادباال بودن میزان تورم در کشور و عدم مشارکت درصد 

 .)30( پیشرفته دانسته است

 »هاهاي حامی از طریق باشگاهضعف در کسب محبوبیت و شهرت براي شرکت«در بخش اجتماعی 

 :کند) اظهار می2005) به نقل از کرونول (1388دهندگان بود. سید عامري (ترین مانع از دیدگاه پاسخمهم

عمل آورد. شرکت که حامی در آن مشارکت دارد دقت الزم را بهاي باید در انتخاب فعالیت خاص ورزشی

تناسب بین ۀ ورزشکار یا یک رویداد را حمایت کند. این انتخاب بر پای ممکن است یک ورزش، یک تیم،

است،  یاتیشدن انتخاب نوع فعالیت ح حامی ورزش ياست. برا یورزششرکت یا محصوالتش و رویداد 

توجه بیش از «. )31،23( افکار عمومی دربارة شرکت گسترش و بهبود یابد زیرا مدیر موفق تمایل دارد
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بسیاري از  شودیم سببدومین مانع در بخش اجتماعی است که  »ن به فوتبالها و مسئوالحد رسانه

در سایر  يگذارهیباالي آن را ندارند، براي سرما يهانهیکه توان حمایت از فوتبال با هز ییهاشرکت

 یابیبازار توسعۀ ) اظهار داشتند2008همکاران ( و ویسیون يورزشی نیز تمایل نداشته باشند. د يهارشته

 از و شود یطراح آن تحقق يبرا یبلندمدت يکه استراتژ افتدیم اتفاق یزمان یمل سطح در یورزش

 .)32( شود تیمانند فوتبال حما یاصل يهاورزش کنار در زیدیگر ن يهاورزش

 ایجاد بستر مناسب و تدوین مقررات الزم جهت رونق دري تحقیق حاضر هاافتهدر نهایت با توجه به ی

هاي مالی درصد معافیت تواند با افزایشدولت میهمچنین  د.شونظام اقتصادي از سوي دولت توصیه می

با ایجاد  کهشود پیشنهاد میدر راستاي همین پژوهش  بردارد.زمینه براي حامیان مالی گامی مثبت در این 

پوشش  منظوربه مایصداوسهاي ورزشی و سازمان نامه میان فدراسیونالزم و تدوین تفاهم يسازوکارها

ضعیف در معرفی  يزیراین تحقیق نشان داد که مدیریت و برنامه تر رویدادهاي ورزشی پیش رفت.وسیع

د با شوتوصیه می با این توصیف، شود.از موانع اصلی در جذب حامیان مالی محسوب می هاي حامیشرکت

معرفی مطلوب حامیان مالی حذف این عامل بازدارنده نیز  ۀدر زمین افتهیاستفاده از تجارب کشورهاي توسعه

ها توسط دولت صورت مالی بسیاري از باشگاه نیتأمدهد د. با توجه به نتایج حاصل که نشان میشومحقق 

سازي پیگیري نظام جامع خصوصی گیرد و به عدم توان رقابت از طرف بخش خصوصی منجر شده است؛می

 د.شوکشور جهت بهبود شرایط حضور بخش خصوصی در ورزش پیشنهاد میاز سوي مقامات ارشد ورزش 

از جمله عوامل  هاهاي حامی از طریق باشگاهضعف در کسب محبوبیت و شهرت براي شرکت همچنین،

با جذب مربیان یا بازیکنان  توانندمی هابندي موانع بیان شد. مدیران باشگاهبازدارنده در بخش اولویت

 نند.کبه رفع این چالش اقدام  ،عمومی نیز برخوردارند تیاز محبوب کهسرشناس 
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Abstract  
The aim of the current study was to prioritize those barriers to 
professional sport sponsorship in Alborz industrial city. This study was 
descriptive-survey in terms of data collection and applied in terms of 
objectives. A 2-sectional questionnaire (32 items) was used; the first 
part was devoted for demographic features of the subjects and the 
second part was related to the sponsorship factors. The face validity of 
the questionnaire was confirmed by 8 experts and its reliability was 
calculated by Cronbach alpha test (0.84). The statistical population 
consisted of the owners and senior managers of the industrial 
companies (especially big industries). Due to the limited number of the 
statistical population, census sampling method was used. To analyze 
the data, descriptive (frequency tables and charts) and inferential 
(confirmatory factor analysis) statistics were used. The results showed 
that the most important barriers were economic (T=7.21), management 
(T=6.93), law (T=6.31), social (T=5.47) and cultural (T=4.64). The 
senior managers in sport field are suggested to try their best to consider 
the results of this study in their macro decisions and to obviate the 
barriers in this arena and to provide long-term interaction with the 
owners of the industries. 
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